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การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย

และต่างประเทศ ศึกษาความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารประเมินกบับริบทของประเทศไทย ศึกษา
ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย และเสนอแนวทางการด าเนินการ
พฒันาอาคารเขียวของประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย ผูก้  าหนดเกณฑ์การประเมิน และการลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวแบบต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง 5 เกณฑ์การประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่ LEED, BREEAM, CASBEE, TEEAM และ TREES 
และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าสรุปเชิงพรรณนาความ   

จากผลการศึกษาดา้นเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว พบวา่ เกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่ต่าง
มีวตัถุประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั นัน่คือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร เพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ออกแบบอาคารท่ีประหยดัพลงังาน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของหลกัเกณฑก์ารประเมินกบับริบทของประเทศไทย พบวา่ เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้น
ประเทศไทยนั้นยงัไม่มีความเหมาะสม เน่ืองจากผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไปขาดความรู้และความ
เขา้ใจในดา้นอาคารเขียว ขาดการประสานงานร่วมกนัระหวา่งผูส้ร้างเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
ของภาครัฐและภาคเอกชน และในปัจจุบนัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยยงัมีไม่
ครอบคลุมกบัอาคารทุกประเภท จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียว ส าหรับปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ไดแ้ก่ นโยบายจาก
ภาครัฐตอ้งมีความชดัเจน มีการสร้างเป้าหมายร่วมกนัระหว่างผูน้ าองค์กรกบัพนกังาน และมีการ
ประชาสัมพนัธ์    
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แนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวของประเทศไทย ออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะสั้น 
คือ การส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว 
การส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้าครัฐและภาคเอกชนจดัประชุมพร้อมทั้งจดัให้มีการประกวดอาคาร
ประหยดัพลงังาน และการสนบัสนุนด้านสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ส่วนระยะกลาง ไดแ้ก่ 
การสนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเขียวในภูมิภาคต่าง ๆ 
ภายในประเทศ และการสนับสนุนให้มีการจดัตั้งองค์การเก่ียวกบัอาคารเขียวโดยตรง และส่วน
ระยะยาว ไดแ้ก่ การสนบัสนุนนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว และการสนบัสนุนให้มีการ
จดัตั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านอาคารเขียวโดยตรง เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาอาคารประเภท  
อ่ืน ๆ ใหเ้ป็นอาคารเขียวต่อไป  
 
 
 



ABSTRACT 
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This research aims to study criteria of green building assessment in a context of Thailand 

and those of other countries, to study appropriation of the criteria for green building assessment, 
to study the key success factors for green building in Thailand and then to give suggestions for 
developing the green building in Thailand. Documentary review and in – depth interviews with 
experts about green building were carried out. The criteria of green building assessment of 
Thailand; TEEAM and TREES were compared with the criteria from other countries; LEED, 
BREEAM and CASBEE. The data from in – depth interviews were analyzed by using SWOT 
Analysis.  

From the criteria studied, they have similar objectives, that are to optimize resource use 
in order to prevent the negative impacts on natural resources and environment and to promote 
building design for energy saving. In – depth interviews with experts about the appropriation of 
the criteria revealed that the criteria for green building in Thailand can not be applied easily since 
investors and general people are lack of knowledge and understanding on green building. In 
addition, there is a little collaboration between the government and private sectors. In the present, 
the criteria of green building in Thailand are not covered all types of buildings. Therefore, 
Thailand needs to improve and develop the criteria for green building. The most important 
success factors for green building are 1)  the clear policy; 2)  the collaboration between the 
leaders and all staffs and; 3)  public relations: PR. The suggestions for developing the green 
building in Thailand divided into three phases, in short – term, they are to promote and encourage 
the training of personnel to have knowledge and understanding on green building, to promote and 
encourage public and private sectors to have a meetings and held a contest about the energy –
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efficient buildings and to support environmentally – friendly products. For medium – term, they 
are to support a promotion of investment for the construction of buildings in different regions of 
the country and to support the establishment of the organization related to green building directly. 
For the long – term, they are to support other policies that related to green building and to support 
the establishment of laws related to green building directly in order to develop other of building 
types into the green building in the future. 
 
 



กติตกิรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากการได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหลากหลายท่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของ
ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) สถาบนัอาคารเขียวไทย บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์ในการใหส้ัมภาษณ์ และใหค้วามช่วยเหลือในส่วนของเอกสารท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี จึงท าให้การเก็บขอ้มูลส าหรับการศึกษามีความสมบูรณ์ครบถว้น ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้และค าแนะน าในการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รศ.
ดร. วิสาขา ภู่จินดา ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักในการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี โดยได้ช้ีแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้ค  าปรึกษาตลอดการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี อีกทั้ งต้อง
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และท่ีส าคญัตอ้งขอขอบพระคุณ
ทุกคนในครอบครัวท่ีคอยเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิง่ในทุกกรณี ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ท่ีคดัเลือกให้ขา้พเจา้เขา้มาศึกษาในคณะฯ สุดทา้ย ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ จส. 24 ทุกคน
ส าหรับทุกส่ิงทุกอย่างตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและการ
ท่องเท่ียว ทุกก าลงัใจแรงสนบัสนุนท่ีกล่าวมา ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของการวจิัย 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานภายในอาคารเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ ง น้ี 
เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเจริญเติบโต มีการขยายธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และระหวา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน ท าใหป้ระเทศไทยก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารท่ี
ต้องใช้พลังงานเพิ่มข้ึนอยู่มากมาย โดยเห็นได้จากการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของพลังงานเชิง
พาณิชย ์(ไฟฟ้า) ในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีปริมาณ 12,671 13,783 และ 14,002 พนัตนัเทียบเท่า
น ้ ามนัดิบ ตามล าดบั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน , 2556) 
จากสถิติดงักล่าวพบวา่ ในแต่ละปีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากสถานท่ี
ท างานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ มีการติดตั้งระบบต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการท างาน เช่น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงระบบท่ีใช้พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุดภายในอาคาร คือ ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ โดยใชไ้ฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคาร 
รองลงมาคือระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง ซ่ึงใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคาร (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน , 2551) ซ่ึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงการใช้งานของระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ ดงันั้น การค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชพ้ลงังานภายในอาคารจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังานภายในอาคาร จึงมีการสร้างอาคารท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเรียกวา่ Green Building หรือ อาคารเขียวเพื่อช่วยประหยดัพลงังานอีกทางหน่ึง
ดว้ย 

ส าหรับประเทศไทย อาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่มี
ความหมายท านองเดียวกัน อาจเรียกว่า อาคารเขียว (Green Building) การก่อสร้างท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Construction) หรืออาคารสมรรถภาพสูง (High – performance Building) ก็ได ้แต่
ส าหรับประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกนิยมเรียกวา่ Green Building โดยอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
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หรืออาคารเขียวนั้น เป็นการออกแบบซ่ึงค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วย
ลดการใชพ้ลงังานภายในอาคาร โดยค านึงถึงการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีประหยดัไฟฟ้าและพลงังาน อีก
ทั้งยงัเป็นอาคารท่ีช่วยให้ผูใ้ชมี้สุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท าให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยวตัถุประสงค์หลกัของการสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมคือ เพื่อช่วย
แกปั้ญหาสภาวะโลกร้อน โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้พลงังาน จะช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ จากข้อมูลทางสถิติพลังงานของประเทศไทยปี 2556 
(เบ้ืองตน้) พบวา่ สาขาท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุดคือ ไฟฟ้า รองลงมาคือ การขนส่ง 
และอุตสาหกรรมการผลิต ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
 

ตารางที ่1.1  ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในปี พ.ศ. 2552 – 2556 

สาขา ปริมาณการปล่อย CO2 (พนัตนั) 

2552  
(2009) 

2553  
(2010) 

2554  
(2011) 

2555  
(2012) 

2556  
(2013) 

อตัราการ
เพิม่ขึน้ในรอบ 
5 ปี (ร้อยละ) 

ไฟฟ้า 81,797 97,384 86,382 94,092 99,155 21.22 
การขนส่ง 55,342 56,108 58,865 59, 138 54,557 -1.42 
อุตสาหกรรมการผลิต 42,786 44,514 42,425 41,392 41,567 -2.85 
บา้นอยูอ่าศยั 
และธุรกิจการคา้ 

6,916 7,234 7,222 8,898 9,092 31.46 

อ่ืน ๆ 10,816 11,123 11,509 11,493 12,124 12.09 
รวม 197,657 216,363 206,403 215,013 216,495 9.53 

 
แหล่งทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556. 
 

จากสถิติดงักล่าว ถึงแมว้่าบา้นอยู่อาศยัและธุรกิจการคา้ ซ่ึงรวมถึงอาคารหรือส านักงาน 
ต่าง ๆ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณท่ีต ่ากวา่สาขาอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่อตัราการเพิ่มข้ึน
ในรอบ 5 ปี มีอตัราการเพิ่มข้ึนท่ีสูงถึงร้อยละ 31.46 ดงันั้น ถา้การน าหลกัของการสร้างอาคารท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์เข้ากับอาคารเหล่าน้ี จะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้และช่วยลดปัญหาของการเกิดสภาวะโลกร้อนลงอีกทางหน่ึงดว้ย 

 
ปัจจุบนัน้ี ทัว่โลกได้ให้ความสนใจกบัการใช้อาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแต่ละ

ประเทศทัว่โลกก็มีการพฒันาเกณฑ์หรือขอ้ก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้เป็นระบบในการประเมินอาคาร

69 

69 
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เขียว เช่น LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ของประเทศสหรัฐอเมริกา, 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Method) ของสหราชอาณาจกัร, 
BEPAC (Building Environmental Performance Assessment Criteria) ของประเทศแคนาดา, Green 
Star ของประเทศออสเตรเลีย และส าหรับประเทศในทวีปเอเชีย เช่น CASBEE (Comprehensive 
Assessment System for Building Environmental Efficiency) ของประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับในประเทศ
ไทยมีเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ TEEAM (Thailand Energy and Environmental 
Assessment Method) ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ซ่ึง
ใชใ้นการประเมินอาคารประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ TREES (Thai’s Rating 
of Energy and Environmental Sustainability) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซ่ึงเป็นเกณฑ์การ
ประเมินความย ัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย 

ถึงแมว้า่จะมีเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวเกิดข้ึนมากมายทัว่โลก แต่ LEED ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถือวา่เป็นเกณฑ์ฯ มาตรฐานท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด และน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การประยุกต์เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยได้
พัฒนาเกณฑ์ฯ มาจาก LEED โดยมีการประยุกต์หรือเพิ่มบางเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ ซ่ึงจากเกณฑ์ฯ การประเมิน
อาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ไดส่้งผลต่อนโยบาย และมาตรการการสร้างอาคารเขียวของ
ประเทศไทย อีกทั้งมีการน าเกณฑ์การประเมิน LEED มาประยุกต์ในการสร้างเกณฑ์การประเมิน 
TEEAM และเกณฑก์ารประเมิน TREES 

ส าหรับการศึกษาวจิยัน้ี จะกล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยประหยดัการใช้พลงังานภายใน
อาคาร เพื่อใหเ้ป็นอาคารท่ีไดรั้บมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับของสากล ซ่ึงการศึกษาดงักล่าว จะท า
ให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
พฒันาอาคารเขียวในประเทศไทย เพื่อช่วยอนุรักษพ์ลงังานและลดการใช้พลงังานภายในประเทศ 
พร้อมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย กรณีศึกษาอาคารเขียวใน
ประเทศไทย  
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1.2 ค าถามการวจิัย 
 

1.2.1   เปรียบเทียบหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศใน
ปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.2  ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทยคืออะไร 
1.2.3  แนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวของประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารประเมินกบับริบทของประเทศไทย 

1.3.2  เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย                  
จากกรณีศึกษา: อาคารเขียวในประเทศไทย 

1.3.3  เพื่อเสนอแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวของประเทศไทย 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
1.4.2  ไดท้ราบถึงความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย 
1.4.3  ไดแ้นวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวใหส้อดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย 
1.4.4  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียวของประเทศไทยใน

อนาคตได ้
1.4.5  ได้ทราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย             

จากกรณีศึกษา: อาคารเขียวในประเทศไทย 
 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

ในการศึกษาวจิยั เร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย มีขอบเขตการ
วจิยัดงัต่อไปน้ี 
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1.5.1  ดา้นเน้ือหา: ศึกษาความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์การประเมินเก่ียวกบัอาคารเขียวใน
ด้านอาคารประหยดัพลังงานในประเทศไทย ได้แก่ เกณฑ์การประเมิน LEED ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกณฑ์การประเมิน TEEAM ของกระทรวงพลงังาน และเกณฑ์การประเมิน TREES 
ของสถาบนัอาคารเขียวไทย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินการในการพฒันาอาคารเขียวท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย และศึกษาปัจจยัและแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียว 
จากกรณีศึกษา: อาคารเขียวในประเทศไทย 

1.5.2  ดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล: หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายอาคาร
เขียว หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือองคก์รท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียวในประเทศไทย และหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเขียวของ
ประเทศไทย 

1.5.3  ดา้นเวลา: การพฒันาอาคารเขียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2533 – 2558) 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

อาคารเขียว (Green building) เป็นวิธีการออกแบบโครงสร้างของอาคาร และการใช้
กระบวนการในการสร้างอาคารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวงจรชีวิตของอาคาร ในงานวิจยัน้ีจะพิจารณาเพียงขั้นตอนการ
ด าเนินการภายในอาคาร และการบ ารุงรักษาอาคารเท่านั้น 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษา เร่ืองแนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ผูศึ้กษาไดท้  าการ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี เอกสารขอ้มูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้เป็นหลกัในการพิจาณา ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

2.1 แผนงาน นโยบาย และยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
2.2 อาคารเขียว (Green Building) 
2.3 หลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของต่างประเทศ 
2.4 หลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย 
2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุรักษ์พลงังาน 
 

2.1.1 แผนอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2574) 
(กระทรวงพลงังาน) 
1) ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 

การอนุรักษพ์ลงังานในแผนงานฉบบัน้ีมีความหมาย 2 นยั คือ (1)  การประหยดัหรือการลดการใช้
พลงังานท่ีไม่จ  าเป็น และ (2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ซ่ึงหมายถึง การท างานท่ีไดผ้ล
ลพัธ์เท่าปกติแต่ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ปกติ ไม่วา่จะเป็นการส่องสวา่ง การท าน ้ าร้อน การท าความเยน็ 
การขนส่ง หรือการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลในกระบวนการผลิต การอนุรักษ์พลงังานมีส่วนส าคญั
ในการเสริมสร้างความมัน่คงพลงังาน การลดค่าใชจ่้ายครัวเรือน การลดตน้ทุนาการผลิตและบริการ 
การลดการเสียดุลการคา้ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนการลดการปล่อยมลพิษ
และก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนั้ น การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาลเร่ือยมา โดยเฉพาะตั้ งแต่การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 โดยไดมี้การจดัท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วง
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ระยะเวลา 5 ปี มาแลว้ 3 ระยะ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากรัฐบาลเล็งเห็นวา่ในอนาคตปัญหาเร่ืองราคา
พลงังาน การแยง่ชิงทรัพยากร พลงังานระหว่างประเทศ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศซ่ึงเป็นผลพวงของการผลิตและใชพ้ลงังาน จะเป็นปัญหาท่ีจะมีความรุนแรงยิ่งข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพของประชาชน และความสามารถในการแข่งขนัเชิงเศรษฐกิจอยา่ง
หลีกเล่ียงมิได ้กอปรกบัผูน้ ารัฐบาลไดใ้ห้สัตยาบนัต่อผูน้ ากลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) เม่ือปี พ.ศ. 2550 วา่จะร่วมกนัส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) กระทรวงฯ จึงไดจ้กัท าแผนอนุรักษพ์ลงังาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2574) ข้ึน ทั้งน้ี เพื่อก าหนดแนวนโยบายและแนวทางการด าเนินการดา้น
อนุรักษ์พลงังานของประเทศในระยะยาว ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกัของการจดัท าแผนฯ 2 ประการ 
(กระทรวงพลงังาน, 2554: 2) ดงัน้ี 

(1) เพื่อก าหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และ
ระยะยาว 20 ปี ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในรายภาคเศรษฐกิจท่ีมีการใชพ้ลงังานมาก ไดแ้ก่ 
ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบา้นอยูอ่าศยั 

(2) เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานท่ีตั้งไวต้ามขอ้ (1)  รวมทั้งก าหนดมาตรการและแผนงาน
เพื่อเป็นกรอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) กลยุทธ์และมาตรการ 
แผนการอนุรักษ์พลงังานท่ีผ่านมาไดใ้ช้กลยุทธ์และมาตรการทั้งการบงัคบัดว้ย

กฎระเบียบและการส่งเสริมดว้ยการจูงใจทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการให้
ความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนกัของสาธารณชนในการ
อนุรักษพ์ลงังาน แผนงานฉบบัน้ีเสนอให้ใชก้ลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม โดยการต่อยอด
และขยายผลในรายการมาตรการท่ีมีประสิทธิผล พร้อมทั้งน ามาตรการใหม่ ๆ ท่ีพิสูจน์แลว้ว่ามี
ประสิทธิผลในต่างประเทศมาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงจากการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของภาค
ธุรกิจ ภาคประชาชน ภาควชิาการและภาคราชการอยา่งกวา้งขวางนั้น พบวา่ ในเชิงยุทธศาสตร์การ
ขบัเคล่ือนนโยบายและการด าเนินแผนอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมนั้นให้ความส าคญักับเร่ือง
ต่อไปน้ี (กระทรวงพลงังาน, 2554: 5 – 6) 

(1) การใชม้าตรการแบบผสมผสานทั้งการบงัคบัดว้ยกฎระเบียบและมาตรฐาน 
และการส่งเสริมและสนบัสนุนดว้ยการจูงใจ 

(2) การใชม้าตรการท่ีจะส่งผลกระทบในวงกวา้งในเชิงการสร้างความตระหนกั
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พลงังานของผูใ้ช้พลงังาน และพฤติกรรมการตดัสินใจของ
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ผูป้ระกอบการและการเปล่ียนทิศทางตลาด (Market Transformation) โดยเพิ่มนวตักรรมในการ
รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ เช่น การเช่ือมโยงการอนุรักษพ์ลงังานกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

(3) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนท่ีส าคญั (Public-Private Partnership) ในการ
ส่งเสริมและด าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4) การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปยงัหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีความพร้อมดา้นทรัพยากรและความเช่ียวชาญ เช่น การไฟฟ้าฯ และ
สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงพลงังาน 

(5) การใชมื้ออาชีพและบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO) เป็นกลไกส าคญัเพื่อให้
ค  าปรึกษาและด าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคท่ีสูงข้ึน 

(6) การเพิ่มการพึ่งพาตนเองดา้นเทคโนโลยีเพื่อลดตน้ทุนเทคโนโลยีและเพิ่ม
โอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพพลงังานสูง รวมทั้งการเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพพลงังานสูง 

 
2.1.2 โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลงังายภายในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยนิยอม  

(Voluntary Agreement: VA) 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ร่วมกบัองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบนัสิงแวดล้อมไทย ได้ด าเนินโครงการรณรงค์อนุรักษ์
พลงังานภายในอาคารรูปแบบสมคัรใจ (Voluntary Agreement: VA) ซ่ึงเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมองค์กรหรือผูป้ระกอบการตวัอย่างท่ีดีในการ
ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานภายในหน่วยงานอยา่งเห็นผลเป็นรูปธรรม 

ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2553 มี 4 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมโครงการน าร่องในปีแรก ไดแ้ก่ 
บริษทั เอกชยั ดีสทรีนิวชัน่ซิสเทม จ ากดั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ และบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต่อมาในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2554 มีผูป้ระกอบการท่ีเป็นอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุมกวา่ 70 บริษทั จ านวน 1,380 อาคาร และ 42 โรงงาน เขา้ร่วมโครงการ 

ในปี พ.ศ. 2556 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (TBCSD) และ
มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยจึงไดจ้ดัท า โครงการรณรงคส์ร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการ
อนุรักษ์พลงังานในอาคาร และโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลงังานในอาคารในรูปแบบสัญญา
แบบยินยอมพร้อมใจ (Voluntary Agreement) ข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลกัดนัให้เกิดความ
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ร่วมมือกันของภาคเอกชน ในการด าเนินงานเพื่ออนุรักษ์พลงังานอย่างจริงจงั ได้รับการพฒันา
ศกัยภาพ มีความพร้อม และมีแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน (VA Energy 
Beyond Standards, 2013.) 

2.1.2.1 Carbon Reduction Building หรือ โครงการอาคารลดคาร์บอน 
วตัถุประสงคห์ลกัในการใหใ้บรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร เพื่อ

แสดงว่าการใช้งานและดูแลบ ารุงรักษาอาคาร มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปล่อยใน
ปริมาณต ่า นอกจากน้ี อาคารลดคาร์บอนยงัเป็นตวักระตุน้ให้ผูป้ระกอบการธุรกิจภาคอาคาร มีการ
ก าหนดมาตรการในการประหยดัพลงังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้านและดูแลบ ารุงรักษา
อาคารมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ชอ้าคารมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอีกดว้ย โดยการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การประกอบธุรกิจภาคอาคาร จะมุ่งเนน้ท่ีการใชพ้ลงังานและการใชท้รัพยากรธรรมชาติของอาคาร
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงการใชง้านและดูแลบ ารุงรักษาอาคาร โดยพิจารณาจาก 

1) การใชไ้ฟฟ้า 
2) การใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
3) การใชน้ ้า 
4) การใชส้ารท าความเยน็ 
5) การจดัการของเสีย (ขยะและน ้าเสีย) 
ซ่ึงแสดงผลในรูปของก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (CO2 Equivalent) ผลการ

ประเมินจะถูกน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์กลางท่ีองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (TBCSD) 
และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยก าหนดข้ึน (VA Energy Beyond Standards, 2013) 
 

2.2 อาคารเขยีว (Green Building) 
 

2.2.1 ค าจ ากดัความ 
อาคารเขียว (Green building) เป็นวิธีการออกแบบโครงสร้างของอาคาร และการใช้

กระบวนการในการสร้างอาคารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวงจรชีวิตของอาคาร เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคาร การสร้าง
อาคาร การด าเนินการภายในอาคาร การบ ารุงรักษาอาคาร การซ่อมแซมอาคาร และการร้ือถอน
อาคาร โดยวตัถุประสงคข์องการสร้างอาคารเขียว เพื่อออกแบบการสร้างอาคารท่ีเป็นอาคารรูปแบบ
ดั้ งเดิม โดยมีการขยายและเพิ่มความตระหนักในหลาย  ๆ ด้าน ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สาธารณูปโภค ดา้นความทนทานและความสะดวกสบาย อาคารเขียว (Green Building) มีช่ือเรียกท่ี
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แตกต่างกนัออกไป เช่น อาคารท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Building) หรือเรียกวา่ อาคารสมรรถภาพสูง 
(High-performance Building) ก็ได ้(US Environmental Protection Agency, 2012) 

อาคารเขียว (Green Building) ไดอ้อกแบบมาเพื่อลดผลกระทบโดยรวมจากการสร้างอาคาร
ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางดา้นสุขภาพของมนุษย ์และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (US 
Environmental Protection Agency, 2012) โดย 

1) การใชพ้ลงังาน ทรัพยากรน ้า และทรัพยากรอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2) คุม้ครองสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั และพฒันาการท างานของพนกังาน 
3) ลดการเกิดของเสีย มลพิษต่าง ๆ และการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตารางที ่2.1  ผลกระทบจากการสร้างอาคารท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ขั้นตอนการสร้างอาคารที่
ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม: 

การส้ินเปลอืง: ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม: 

ผลกระทบขั้นสุดท้าย: 

– การเลือกพ้ืนท่ี/ ท่ีดิน 
– การออกแบบอาคาร 
– การสร้างอาคาร 
– การด าเนินการภายใน
อาคาร 
– การบ ารุงรักษาอาคาร 
– การซ่อมแซมอาคาร 
– การร้ือถอนอาคาร 

– พลงังาน 
– ทรัพยากรน ้ า 
– วสัดุก่อสร้าง 
– ธรรมชาติ 
– ทรัพยากร 

– ของเสีย 
– มลพิษทางอากาศ 
– มลพิษทางน ้ า 
– มลพิษภายในอาคาร 
– ความร้อน 
– เสียงรบกวน 

– อนัตรายต่อมนุษย ์
– อนัตรายต่อสุขภาพ 
– อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
– การเส่ือมโทรม 
– การสูญเสียทรัพยากร 

 
แหล่งท่ีมา:  US Environmental Protection Agency, 2012. 
 

พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล (2554) กล่าวว่า อาคารเขียว หรือ Green Building เป็นการ
ออกแบบอาคารท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ใช้พลงังานน้อย ค านึงถึงการใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีประหยดัไฟฟ้า และพลงังาน เป็นอาคารท่ีค านึงถึง
สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองกล่ิน ความบริสุทธ์ิของอากาศภายใน อุณหภูมิ และ
แสงสว่างท่ีพอเหมาะส าหรับคนท่ีอยู่ในอาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อม พืช และสัตวท่ี์อยู่ในพื้นท่ี
โครงการ และพื้นท่ีขา้งเคียงอีกดว้ย 

ในด้านปริมาณการใช้น ้ าทั้ งภายในและภายนอกอาคารเขียวก็มีแนวโน้มท่ีจะลดลง 
เน่ืองจากมีการใชอุ้ปกรณ์สุขภณัฑท่ี์ควบคุมปริมาณการใชน้ ้า เช่น ก๊อกระบบอตัโนมติั การใชน้ ้ าใน
ชกัโครกและระบบประหยดัน ้า การน าน ้าท่ีใชแ้ลว้ภายในอาคารมาบ าบดั และน ากลบัมาใชอี้กไดใ้น



11 

บางกิจกรรมในอาคาร นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งมิเตอร์แยกแต่ละชั้น แต่ละประเภทของน ้ าเพื่อท่ีจะ
สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น ้ าของแต่ละส่วน และตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนประโยชน์ของการเป็นอาคารเขียวส าหรับเจา้ของอาคารมีหลายด้าน เช่น อาคารมี
มูลค่าสูงข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชอ้าคารไดรั้บผลประโยชน์มากดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การเช่าอาคารเขียวใน
ต่างประเทศ ผูเ้ช่าใหค้วามสนใจมากข้ึน และสามารถตั้งราคาค่าเช่าพื้นท่ีไดสู้งข้ึน เน่ืองจากผูท่ี้จะมา
ใช้อาคารมีความมัน่ใจว่า คาใช้จ่ายของอาคารด้านการใช้พลงังาน และน ้ าจะลดลง ผูอ้ยู่อาศยัมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่เจา้ของโครงการมีความสนใจและใส่ใจต่อผูท่ี้จะมา
อยู่อาศัย นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจุดมุ่งหมายท่ีจะไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกโครงการ นบัเป็นวิธีท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธุรกิจนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็น
ตวัช้ีวดัให้บุคคลภายนอกเห็นถึงความรับผิดชอบของเจา้ของอาคารท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม ผูใ้ชง้าน 
และผูอ้ยู่อาศัยอีกด้วย ทั้ งน้ี ยงัสามารถช่วยประชาสัมพนัธ์ให้กับเจ้าของอาคารในเร่ือง CSR 
(Corporate Social Responsibility) ใหก้บัสังคมอีกดว้ย 

ปัจจุบนัน้ีทัว่โลกให้ความสนใจกบัการใช้อาคารเขียว และแต่ละประเทศก็มีการพฒันา
เกณฑ์ฯ ข้ึนมาใช้กันเองเพื่อใช้เป็นระบบการวดัอาคารเขียว เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี
หน่วยงานสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา United States Green Building Council 
(USGBC) ไดพ้ฒันาเกณฑ์ฯ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในสหราช
อาณาจักรก็มีเกณฑ์ฯ โดยใช้ระบบวดั Building Research Establishment Environmental 
Assessment (BREEAM) ในประเทศญ่ีปุ่นใชร้ะบบวดั Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency (CASBEE) ในประเทศไทยใชร้ะบบวดัของสถาบนัอาคารเขียว
ไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) และ Thailand Energy and 
Environmental Assessment Method (TEEAM) ของกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ถึงแมจ้ะมีเกณฑ์ระบบวดัอาคารเขียวเกิดข้ึนมากมายรอบโลก แต่ LEED ก็ยงัถือว่าเป็น
เกณฑ์ฯ มาตรฐานท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด และถูกเอาไปเป็นพื้นฐานในการดดัแปลงเกณฑ์ฯ 
อาคารเขียวให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยเองก็พฒันาเกณฑ์มาจาก LEED โดยมี
การดดัแปลงหรือเพิ่มบางเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ และสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศ บางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ก็น าเกณฑ์ LEED มาใช้เป็นเกณฑ์ของ
ประเทศโดยไม่มีการดดัแปลงเลย และเรียกวา่ LEED – India 
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2.3 หลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวของต่างประเทศ 
 

2.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เกณฑ์การประเมิน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design เป็น

เกณฑ์การประเมินท่ีพฒันาข้ึนโดย United States Green Building Council หรือ USGBC โดยการ
รวมตวักนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการก่อสร้างและออกแบบอาคาร เพื่อพฒันาให้เกิด
อาคารเขียวข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคาร การก่อสร้างอาคาร การ
ด าเนินการภายในอาคาร การบ ารุงรักษาอาคาร การซ่อมแซมอาคาร และการร้ือถอนอาคาร (US 
Environmental Protection Agency, 2012) 

สุธิมา ศรีสุข (2555) ไดแ้บ่งระดบัเกณฑป์ระเมิน LEED ออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) LEED for Building Design and Construction (LEED BD + C) ใชส้ าหรับ

ประเมินอาคารท่ีสร้างใหม่ หรืออาคารท่ีมีการปรับปรุงคร้ังใหญ่ โดยออกแบบส าหรับอาคาร
ส านกังานเป็นหลกั แต่สามารถประยกุตใ์ชเ้ขา้กบัอาคารประเภทอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย เช่น ห้างสรรพสินคา้ 
โรงแรม โรงงาน เป็นตน้ 

2) LEED for Interior Design and Construction (LEED ID + C) ใชส้ าหรับประเมิน
การตกแต่งภายในอาคารส าหรับผูเ้ช่าอาคาร และผูอ้อกแบบอาคาร 

3) LEED for Operation and Maintenance (LEED O + M) ใช้ส าหรับประเมิน
อาคารส าหรับอาคารท่ีสร้างเสร็จแลว้ท่ีตอ้งการดูแลรักษาอาคารใหเ้ป็นอาคารเขียว โดยอาคารท่ีผา่น
การรับรองประเภท LEED BC + C แลว้ สามารถสมคัรขอการรับรองประเภทน้ีต่อไดด้ว้ย 

4) LEED for Neighborhood Development เป็นแนวทางการพฒันาชุมชน หมู่บา้น 
การเขา้ถึงบริการขนส่งสาธารณะ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินร่วมกบัพื้นท่ีพาณิชยกรรม 

5) LEED for Homes ใชส้ าหรับประเมินท่ีอยูอ่าศยั และอาคารพกัอาศยัรวม 
6) LEED for School ใช้ส าหรับประเมินโรงเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล จนถึง

ระดบัชั้นมธัยมปลาย 
7) LEED for Health Care ใชส้ าหรับประเมินสถานพยาบาลต่าง ๆ 
8) LEED for Core and Shell (LEED CS) ใชส้ าหรับประเมินอาคารท่ีผูป้ระกอบการ

จะสร้างแต่เปลือกอาคาร ซ่ึงหมายถึง เปลือกอาคาร คือ กรอบผนงัภายนอกและหลงัคา และส่วนท่ี
เป็นแกนบริการของอาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือลิฟต ์บนัได และช่องท่อต่าง ๆ จากนั้นจึงท าการตลาด
เพื่อขาย หรือใหเ้ช่าพื้นท่ีภายใน โดยผูเ้ช่าจะเป็นผูม้าตกแต่งกั้นพื้นท่ีภายในเอง 
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ภาพที ่2.1 การพิจารณาอาคารโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การออกแบบ การก่อสร้าง และ
การจดัการภายในอาคาร 

แหล่งทีม่า:  Polish Green Building Council, 2011. 
 

เกณฑ์ประเมิน LEED ในทุกระบบจะมีเน้ือหาของการประเมินท่ีเหมือนกนั 7 หมวดหลกั 
ไดแ้ก่ 

1) สถานท่ีตั้งโครงการเพื่อความย ัง่ยนื (Sustainable Site) 
2) การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
3) พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
4) วสัดุและทรัพยากร (Material and Resources) 
5) คุณภาพสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
6) นวตักรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) 
7)  ความส าคญัเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional Priority) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
โดยคะแนนรวมหมวดท่ี 1 ถึง 5 รวมกนัจะเป็น 100 คะแนน ส่วนหมวดท่ี 6 ดา้นนวตักรรม

ในการออกแบบนั้น ถือเป็นคะแนนพิเศษ มีไดสู้งสุด 6 คะแนน และหมวดท่ี 7 ดา้นความส าคญั
เร่งด่วนของภูมิภาค เป็นคะแนนพิเศษ มีค่าสูงสุด 4 คะแนน หากสามารถออกแบบหรือพฒันาในส่ิง
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ท่ีเป็นความตอ้งการเร่งด่วนของภูมิภาคท่ีตั้งอยู่ได้ เช่น ถ้าภูมิภาคนั้นมีปัญหาขาดแคลนน ้ า และ
โครงการสามารถประหยดัน ้ าไดดี้มากก็จะไดค้ะแนนพิเศษน้ีเพิ่มเติม เป็นตน้ ดงันั้น คะแนนรวม
สูงสุดจะเป็น 110 คะแนน 

ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) เกณฑ์บงัคบั (Prerequisite) เกณฑ์น้ีไม่มีคะแนนให้ แต่ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมิน 

เช่น อาคารนั้น ๆ จะตอ้งใชน้ ้านอ้ยกวา่อาคารทัว่ไปต ่ากวา่ร้อยละ 20 เป็นตน้ 
2) เกณฑ์ท่ีไดค้ะแนน ส่วนใหญ่ขอ้ละ 1 คะแนน โดยบางหวัขอ้อาจจะไดค้ะแนน

เพิ่มพิเศษส าหรับการเป็นตวัอยา่งท่ีดี (Exemplary) เช่น ถา้ไม่ใชน้ ้ าประปาในงานภูมิสถาปัตยกรรม 
จะได ้2 คะแนน เป็นตน้ 

โดยการรับรองจะตอ้งผา่นเกณฑบ์งัคบัครบทุกขอ้ และตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัมากกวา่ หรือ
เท่ากบั 40 คะแนน 

การประเมินผล 
1) ระดบัผา่นการรับรอง (Certified) 40 – 49 คะแนน 
2) ระดบัเงิน (Sliver)  50 – 59 คะแนน 
3) ระดบัทอง (Gold)  60 – 79 คะแนน 
4) ระดบัแพลตินมั (Platinum) 80 + คะแนน 

หมวดที ่1 สถานทีต่ั้งโครงการเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Site) 26 คะแนน 
ในหมวดน้ีมีคะแนนรวมสูงเป็นอนัดบัสอง รองจากหมวดพลงังานและบรรยากาศ เพราะ

ถือวา่การเลือกท่ีตั้งสามารถส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ประกอบดว้ย 
1.1 เกณฑ์บงัคบั (Prerequisite) คือ จะตอ้งป้องกนัมลภาวะจากการก่อสร้าง 

โดย 
1) ป้องกนัการสูญเสียหน้าดินของท่ีก่อสร้าง โดยกองเก็บรักษาไวก่้อน

เพื่อน ากลบัมาใชภ้ายหลงั 
2) ป้องกนัเศษดินและตะกอนต่าง ๆ ไหลลงสู่ท่อรับน ้ าฝน หรือคูคลอง

ใกลเ้คียง 
3) ป้องกนัมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากฝุ่ นในระหวา่งการก่อสร้าง 

1.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) จะตอ้งไม่เลือกเอาพื้นท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาใชเ้ป็น

ท่ีก่อสร้างเช่น พื้นท่ีการเกษตรพื้นท่ีป่า หรือท่ีใกล้ ๆ แม่น ้ า ทะเล เพราะไม่ตอ้งการให้เกิดผล
กระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติของสัตว ์
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2) ให้เลือกท่ีตั้ งในย่านท่ีมีความหนาแน่นสูง และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่ชุมชนพร้อม เพราะไม่ตอ้งการให้เมืองขยายไปรุกล ้าพื้นท่ีสีเขียวนอกเมืองอย่างรวดเร็ว 
เพราะจะท าใหต้อ้งขยายระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับตามไปดว้ย เป็นการส้ินเปลืองพลงังานและ
ทรัพยากรเพิ่มข้ึน 

3) การน าท่ีตั้งซ่ึงมีสภาพดินปนเป้ือนสารพิษหรือติดเช้ือ (Brownfield) มา
พฒันา เพราะมกัถูกทิ้งร้างเป็นปัญหากบัเมือง แต่หากไดรั้บการพฒันาก็จะท าให้พื้นท่ีซ่ึงมีปัญหาอยู่
หายไปจากเมือง แต่ทั้งน้ีผูล้งทุนก็จะตอ้งแกปั้ญหาสภาพดินดว้ย 

4) เลือกพื้นท่ีตั้งใกลบ้ริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความจ าเป็นในการใช้
รถยนตส่์วนตวัในการเดินทางมาท างาน 

5) ออกแบบให้มีท่ีจอดรถจกัรยานพร้อมท่ีอาบน ้ า เพื่อส่งเสริมการใช้
จกัรยาน เป็นการลดมลพิษจากการใชร้ถยนต ์

6) จดัจ านวนท่ีจอดรถยนต์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น โดยไม่จดัให้
มากเกินท่ีก าหนด เพราะไม่ตอ้งการส่งเสริมการใชร้ถยนตส่์วนตวั เพื่อลดมลพิษจากรถยนต ์

7) ออกแบบให้มีพื้นท่ีว่างส าหรับปลูกตน้ไมม้ากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
เพื่อดึงธรรมชาติใหเ้ขา้มาอยูใ่กลชิ้ดกบัผูค้นในเมืองมากข้ึน 

8) พยายามลดปริมาณน ้ าฝนไหลนอง โดยออกแบบพื้นท่ีว่างภายนอก
อาคาร ใหน้ ้าซึมลงดินได ้และอาจจะเก็บน ้าฝนไวร้ดน ้าตน้ไม ้

9) ควบคุมคุณภาพน ้ าฝนท่ีไหลออกนอกพื้นท่ีโครงการ โดยลดปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยในน ้าฝน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการต้ืนเขินของท่อระบายน ้า คูคลอง 

10) ลดผลกระทบจากเกาะความร้อน (Heat Island) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
อุณหภูมิในเขตเมืองท่ีมีการก่อสร้างอาคารหนาแน่นจะร้อนกว่าแถบชานเมือง เพราะเกิดจากภาร
สะสมความร้อนท่ีผวิวสัดุท่ีตากแดด โดยการออกแบบให้ร่มเงากบัพื้นท่ีผิวแข็งภายนอกอาคาร เช่น 
ปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาลานจอดรถ หรือท าหลงัคาคลุม 

11) ส่วนตวัอาคารให้ออกแบบลดผลกระทบจากเกาะความร้อนดว้ย โดย
เลือกหลงัคาท่ีมีค่าการสะทอ้นความร้อนสูง ส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อน 

12) มลภาวะแสงสว่างรบกวนทอ้งฟ้า โดยพยายามไม่ใช้โคมท่ีมีลกัษณะ
แสงไฟสาดส่องข้ึนไปบนทอ้งฟ้า เพราะมีผลกระทบต่อสัตวท่ี์หากินเวลากลางคืนและระบบนิเวศ 

หมวดที ่2 การใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 10 คะแนน 
2.1 เกณฑ์บงัคบั (Prerequisite) สามารถลดการใช้น ้ าภายในอาคารลงร้อยละ 

20 เม่ือเปรียบเทียบกบัอาคารทัว่ไป ปริมาณน ้าใชท่ี้น ามาค านวณไดแ้ก่ น ้ าใชใ้นโถส้วม โถปัสสาวะ
ชาย อ่างลา้งมือ อ่างลา้งจาน และฝักบวัอาบ 
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1) ลดการใช้น ้ าภายในอาคาร โดยสามารถลดไดร้้อยละ 30 ข้ึนไป น ้ าท่ี
น ามาค านวณ ไดแ้ก่ น ้าในโถส้วม โถปัสสาวะชาย อ่างลา้งมือ อ่างลา้งจาน และฝักบวัอาบ 

2) ลดการใชน้ ้าในโถส้วม โดยการเลือกใชโ้ถส้วมท่ีมีปุ่มน ้ ามากน ้ านอ้ยคู่
กนั (Dual Flush) ก็สามารถลดการใชน้ ้าไดถึ้งร้อยละ 67 เม่ือเทียบกบัโถส้วมรุ่นเก่า 

2.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) ใช้น ้ าในงานภูมิสถาปัตยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการใช้น ้ า

สะอาดส าหรับด่ืม (Potable Water) หรือน ้ าประปามารดน ้ าตน้ไม ้เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้กินน ้ านอ้ย ใช้
น ้าฝน หรือน ้าใชแ้ลว้ท่ีผา่นการบ าบดั 

อาคารเขียวหลายแห่งได้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยใช้น ้ าเพียง
เล็กนอ้ย หรือไม่ตอ้งรดน ้ า เรียกวา่ Xeriscape หมายถึง Zero Water Landscape ซ่ึงสามารถท าให้มี
ความสวยงามได้ไม่แพง้านทัว่ไป โดยการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกับสภาพดิน ส่วนใหญ่เป็น
ตน้ไมท้อ้งถ่ินท่ีทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โรค และแมลงต่าง ๆ ท าให้ไม่ตอ้งใช้ยาฆ่าแมลง อนั
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

2) ลดการใชน้ ้าประปา ส าหรับโถส้วมและโถปัสสาวะ โดยใชน้ ้ าฝน หรือ
น ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้แทน หรือบ าบดัน ้าเสียในโครงการอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ให้มีมาตรฐานความ
สะอาดถึงระดบัขั้นท่ีสาม (คือมีการก าจดัฟอสฟอรัสและไนโตรเจนดว้ย) และปล่อยน ้ าท่ีบ าบดัแลว้
ให้ซึมลงดินหรือใชใ้นโครงการ ทั้งน้ี เพื่อลดภาระของเทศบาลในการผลิตน ้ าประปาและบ าบดัน ้ า
เสีย 

หมวดที ่3 พลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 35 คะแนน 
หมวดพลงังานเป็นหมวดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด เพราะเป็นหมวดท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มไดม้าก ประกอบดว้ยเกณฑบ์งัคบั 3 ขอ้ 
3.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1) มี ก า รทดสอบกา รท า ง านของระบบในอาคา ร  ( Fundamental 
Commissioning) โดยจะตอ้งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการทดสอบ (Commissioning Authority) ท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการทดสอบอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผูอ้อกแบบหรือ
ผูรั้บเหมา และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบให้เจา้ของรับทราบโดยตรง ระบบท่ีตอ้งทดสอบการ
ท างาน อย่างน้อยท่ีสุดจะตอ้งประกอบดว้ย ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบแสง
สวา่ง ระบบน ้าร้อน และระบบพลงังานหมุนเวยีน 

2) การด าเนินงานโดยใช้พลังงานให้น้อยท่ีสุด (Minimum Energy 
Performance) ตอ้งจ าลองค่าพลงังานของอาคารทั้งหมด (Whole Building Simulation) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบระหว่างอาคารท่ีออกแบบและอาคารอ้างอิง (Baseline 
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Building) ตามวิธีการค านวณท่ีระบุใน ASHRAE 90.1 – 2007 Appendix G ทั้งน้ี อาคารท่ีออกแบบ
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานต ่ากวา่อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 แต่ถา้เป็นอาคารส านกังาน หรือร้านคา้ปลีก
ขนาดไม่เกิน 20,000 ตารางฟุต (1,858 ตารางเมตร) หรือคลงัสินคา้ขนาดไม่เกิน 50,000 ตารางฟุต 
(4,645 ตารางเมตร) อาจใชว้ิธีท  าตามขอ้ก าหนดท่ีระบุใน ASHRAE Advance Energy Design Guild 
โดยไม่ตอ้งใช้วิธีจ  าลองโดยคอมพิวเตอร์ หรือท าตามขอ้ก าหนดใน Advance Building Core 
Performance Guild ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัอาคารขนาดไม่เกิน 100,000 ตารางฟุต (9,290 ตารางเมตร) 
ท่ีไม่ใช่สถานพยาบาล คลงัสินคา้ หรือหอ้งปฏิบติัการ 

3) ไ ม่ ใ ช้ ส า ร ท า ค ว า ม เ ย็น ใ น ร ะ บบป รั บ อ า ก า ศ ท่ี มี ส า ร  CFC 
(Chlorofluorocarbon) เพื่อลดการท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ 

3.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) มีการประหยดัพลังงานได้มากกว่าเกณฑ์บงัคับ EAp2 (Optimize 

Energy Performance) โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานต ่ากวา่อาคารท่ีใช ้เปรียบเทียบตั้งแต่ร้อยละ 12 
ถึงร้อยละ 48 ซ่ึงจะไดค้ะแนนตั้งแต่ 1 – 19 คะแนน โดยใช ้ASHRAE 90.1 Appendix G 

2) มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในโครงการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์
พลงังานลม เป็นตน้ โดยปริมาณพลงังานท่ีผลิตได ้จะตอ้งคิดเทียบเป็นจ านวนเงิน และมีค่าตั้งแต่
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 13 ของค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานต่อปีของโครงการ 

3) มีการทดสอบการท างานของระบบมากกว่าเกณฑ์บงัคบั (Enhanced 
Commissioning) โดยให้ Commissioning Authority เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ช่วงตน้ของ
การออกแบบ ขั้นตรวจสอบการส่งมอบงานของผูรั้บเหมา และตรวจสอบความถูกตอ้งในการท างาน
ของระบบ หลงัจากอาคารใชง้านแลว้ภายใน 10 เดือน พร้อมแผนในการแกไ้ข 

4 มีการจดัการสารท าความเยน็สูงกวา่เกณฑ์บงัคบั (Enhance Refrigerant 
Management) โดยไม่ใช้สารท าความเยน็ หรือเลือกใช้สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีมี
ระดบัของการท าลายโอโซน (Ozone Depletion Potential) และท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global 
Warming Potential) ผ่านเกณฑ์ท่ีค  านวณไดจ้ากสูตรท่ีก าหนด และไม่ใช้สารดบัเพลิงท่ีมี CFCs, 
HCFCs (Hydrochlorofluorocarbons) และ Halons 

5) การวดัค่าพลังงานและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีการวดัและ
ตรวจสอบผลการด าเนินของระบบต่าง ๆ ตามวิธีการท่ีระบุใน Option D ของ International 
Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) โดยตอ้งมีระยะเวลาในการวดัและ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ปีหลงัสร้างเสร็จแลว้ เพื่อดูวา่อาคารสามารถประหยดัพลงังานไดจ้ริงตามท่ี
ออกแบบ หากไม่ไดจ้ะตอ้งมีวิธีการแกไ้ข หรือมีการวดัและตรวจสอบความถูกตอ้งตาม Option B 
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ของ IPMVP โดยมีระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปีหลงัสร้างเสร็จ และหากผลการประหยดัพลงังานไม่
เป็นไปตามท่ีคาดไวต้อ้งมีแผนแกไ้ข 

6) ใชพ้ลงังานสะอาด (Green Power) มีการท าสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้าเป็น
จ านวนร้อยละ 35 ของปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นอาคารเป็นระยะเวลา 2 ปี จากโรงไฟฟ้าท่ีผลิต โดยใช้
พลงังานหมุนเวยีนท่ีเป็นพลงังานสะอาด และไม่ก่อมลภาวะ 

หมวดที ่4 วสัดุและทรัพยากร (Material and Resources) 14 คะแนน 
4.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

1) ต้องออกแบบให้มีห้องเก็บวสัดุเหลือทิ้ง ได้แก่ เศษกระดาษ แก้ว 
อลูมิเนียม พลาสติก เป็นตน้ เพื่อรอการจ าหน่ายส าหรับไปรีไซเคิลต่อไป 

4.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) ในกรณีปรับปรุงอาคารเดิม ใหรั้กษาผนงั พื้น และหลงัคาไวม้ากกวา่

ร้อยละ 55 เพราะตอ้งการยดือายอุาคารใหย้าวนานออกไป ไม่ตอ้งการใหทุ้บท าลาย กลายเป็นขยะท่ี
ตอ้งน าไปทิ้ง เพราะการผลิตวสัดุข้ึนใหม่ตอ้งดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้พิ่มข้ึน และส้ินเปลือง
พลงังาน 

แต่เกณฑ์การประเมิน LEED จะไม่ให้คะแนนกบัการเก็บหนา้ต่างของเดิม
ไว ้เพราะหน้าต่างเป็นส่วนท่ีมีผลต่อการประหยดัพลงังานมาก และอาคารรุ่นเก่ามกัใช้หน้าต่าง
กระจกชั้นเดียว หรือวงกบท่ีมีการร่ัวซึมของอากาศสูง จึงสนับสนุนให้เปล่ียนหน้าต่างท่ีช่วย
ประหยดัพลงังาน 

2) เก็บรักษาส่วนท่ีไม่ใช่โครงสร้าง ไดแ้ก่ ผนงัภายใน และฝ้าเพดานไว้
มากกวา่ร้อยละ 50 ของพื้นท่ี เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ 

3) มีการจดัการขยะจากการก่อสร้าง โดยขายเพื่อให้น าไปรีไซเคิลต่อ 
แทนการน าไปทิ้ง หรืออาจจะบริจาคให้กบัองค์กรอ่ืนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น โครงไม ้
พรมเก่า เป็นตน้ 

4) เลือกออกแบบโดยใช้วสัดุท่ีมีส่วนผสมของวสัดุรีไซเคิล เพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้พิ่มข้ึน 

5) มีการน าวสัดุใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของราคาวสัดุ
ทั้งโครงการ ซ่ึงอาจจะเป็นวสัดุในโครงการนั้นเอง หรือซ้ือมาจากโครงการอ่ืน 

6) เลือกใชว้สัดุท่ีมีแหล่งก าเนิด ผลิต หรือประกอบช้ินส่วนในภูมิภาค ซ่ึง
ก าหนดไวภ้ายในระยะ 500 ไมล ์(804 กิโลเมตร) จากท่ีตั้งโครงการ เพื่อลดพลงังานในการขนส่ง 

7) ใชว้สัดุท่ีสามารถสร้างทดแทนไดใ้นเวลา 10 ปี เช่น การใชไ้มไ้ผ ่เป็น
ตน้ ซ่ึงปลูกทดแทนไดเ้ร็ว 
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8) ใช้ไมท่ี้ผ่านการรับรองว่ามาจากการปลูกป่าท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 
ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

หมวดที ่5 คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 15 
คะแนน 

5.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
1) ออกแบบตามมาตรฐานใน ASHRAE Standard 62.1-2007 Section       

4 – 7 เร่ืองการระบายอากาศท่ีใชร้ะบบกลช่วย หรือผา่นกฎหมายอาคารของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีแลว้แต่วา่
กฎหมายใดจะมีความเขม้งวดมากกวา่กนั 

ถา้เป็นการระบายอากาศธรรมชาติตอ้งผา่นมาตรฐาน ASHRAE 62.1 – 2007 ขอ้ 5.1 ทั้งน้ี 
เพราะไม่ตอ้งการให้ผูอ้อกแบบให้ความส าคญัต่อเร่ืองการประหยดัพลงังานจนเกินไป จนมองขา้ม
เร่ืองสภาวะสบาย 

2) การควบคุมควนับุหร่ี โดยห้ามสูบบุหร่ีในอาคาร และบริเวณนอก
อาคารในระยะห่างประตูทางเขา้ และช่องรับอากาศบริสุทธ์ิของระบบปรับอากาศในระยะ 25 ฟุต 
(7.6 เมตร) หรือหากจะสูบบุหร่ีในอาคารตอ้งจดัห้องสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ ซ่ึงตอ้งออกแบบเป็นพิเศษ 
มิใหค้วนับุหร่ีร่ัวไหลไปสู่ส่วนอ่ืน ๆ ของอาคารได ้

5.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) มีการน าอากาศบริสุทธ์ิภายนอกมาระบายอากาศมากกวา่อตัราขั้นต ่าท่ี

ก าหนดใน ASHRAE Standard 62.1 – 2007 ประมาณร้อยละ 30 
2) มีการจัดท าแผนเพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารในช่วง

ระหวา่งการก่อสร้าง และช่วงก่อนการเขา้ใชอ้าคาร 
3) จดัให้มีระบบเฝ้าระวงั (Monitoring) การท างานของระบบระบาย

อากาศ โดยตอ้งส่งสัญญาณเตือนใหท้ราบเม่ือระดบัค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนมากกวา่ค่าท่ี
ออกแบบเกินร้อยละ 10 

4) เลือกใชว้สัดุกาว (Adhesive) และวสัดุอุดรอยต่อ (Sealant) สี และน ้ ายา
เคลือบผิวต่าง ๆ ท่ีมีส่วนประกอบของสารอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic Compound, VOC) อยู่
ในเกณฑท่ี์ก าหนด 

5) การเลือกใชว้สัดุตกแต่งผิวพื้น เช่น พรม พื้นไม ้จะตอ้งมีค่า VOC จาก
กวา่ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

6) ไม้คอมโพสิทท่ีน ามาใช้ตกแต่งภายใน ต้องไม่มีส่วนผสมของกาว        
ยเูรียฟอร์มลัดี – ไฮด ์(Urea-formaldehyde Resins) 
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7) มีการควบคุมแหล่งมลพิษในอาคารและสารเคมี โดยบริเวณประตู
ทางเขา้อาคารตอ้งท าตะแกรงดกัฝุ่ นท่ีติดมากบัรองเทา้ และห้องต่าง ๆ ท่ีเก็บสารเคมีท่ีมีกล่ิน เช่น 
น ้ ายาท าความสะอาด จะต้องดูดอากาศไปทิ้ง แผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศ ต้องมีค่า 
Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) เท่ากบัหรือมากกวา่ 13 

8) ออกแบบให้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของผูใ้ช้อาคาร สามารถควบคุม
ระแบบแสงสวา่งในอาคารไดด้ว้ยตนเอง เพื่อสร้างความสบายทางสายตา และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการใชโ้คมไฟตั้งโตะ๊ 

9) ออกแบบให้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผูใ้ช้อาคาร สามารถควบคุม
สภาวะสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort) ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การปรับอุณหภูมิ หรือควบคุม
การเปิด – ปิดหนา้ต่างได ้

10) ออกแบบให้สภาพแวดล้อมเชิงอุณหภาพในอาคาร อยู่ในช่วงสภาวะ
สบายตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 – 2004 

11) มีการประเมินภายหลงัจากใชอ้าคารแลว้ประมาณ 6 – 18 เดือน วา่ผูใ้ช้
อาคารรู้สึกสบายหรือไม ้ถา้ผูอ้ยูอ่าศยัมากกวา่ร้อยละ 20 รู้สึกไม่สบาย ร้อน หรือหนาวไป ตอ้งท า
แผนแกไ้ข 

12) ออกแบบให้ร้อยละ 75 ของพื้นท่ีซ่ึงมีผูใ้ช้งาน ได้รับแสงสว่าง
ธรรมชาติ และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ ซ่ึงจะต้องแสดงให้เห็นโดยการจ าลอง
สถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ วา่อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของพื้นท่ีไดรั้บแสงธรรมชาติยูใ่นช่วง 25 ฟุต
แคนเดิล (269 ลกัซ์) ถึง 500 ฟุตแคนเดิล (5,381 ลกัซ์) ในสภาพทอ้งฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ โดยจ าลอง ณ 
วนัท่ี 21 กนัยายน เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. หรือถา้ไม่ใชว้ิธีจ  าลองก็สามารถใช้วิธีปฏิบติัตาม
เกณฑก์ารประเมินท่ี LEED ก าหนด เช่น ถา้ใช ้Skylight จะตอ้งมีพื้นท่ีระหวา่งร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 
ของพื้นท่ีหลงัคา โดยใชก้ระจกท่ีมีค่า Visible Light Transmittance (VLT) ขั้นต ่า 0.5 หรือจะใชว้สัดุ
พื้นท่ีจริงเม่ือสร้างเสร็จก็ได ้วา่ร้อยละ 75 ของพื้นท่ีใช้งานมีค่าความสว่าง 25 ฟุตแคนเดิล หรือ
ออกแบบใหร้้อยละ 90 ของพื้นท่ีท างาน สามารถมองผา่นกระจก เห็นทิวทศัน์ภายนอก 

หมวดที ่6 นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) 6 คะแนน คะแนนใน
หมวดน้ีมากจากสองส่วน คือ 

1) นวตักรรมในงานออกแบบ ซ่ึงอาจเกิดจากการท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
หวัขอ้ใด ๆ ใน 5 หมวดขา้งตน้ แต่เป็นผลดีเชิงส่ิงแวดลอ้ม เช่น การน าเถา้ลอย (Fly Ash) มาใชแ้ทน
ซีเมนต์ในการท าคอนกรีตบล็อก หรือสามารถออกแบบในหมวดต่าง ๆ ไดถึ้งระดบัท่ีถือว่า เป็น
ตวัอยา่งท่ีดีเป็นพิเศษ (Exemplary) 
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2) การท่ีมี LEED AP อยา่งนอ้ย 1 คนอยูใ่นทีมงาน ซ่ึงจะได ้1 คะแนน LEED 
AP ยอ่มาจาก LEED Accredited Professional ซ่ึงเป็นคุณวุฒิในทางวิชาชีพอยา่งหน่ึง สามารถใช้
ต่อทา้ยช่ือสถาปนิก หรือวิศวกร เป็นการรับรองวา่บุคคลนั้น ๆ มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองเกณฑ์
การประเมิน LEED เป็นอย่างดี สามารถช่วยบูรณาการความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการออกแบบให้เป็นอาคารเขียวได้ง่ายข้ึน เพราะมีแนวทางการออกแบบ
บางอยา่ง ท่ีท าเร่ืองเดียวแต่ไดค้ะแนนหลายหมวด (Credit Synergies) เช่น การซ้ือวสัดุท่ีใชแ้ลว้จาก
โครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กล ้ๆ สามารถไดรั้บคะแนนทั้งเร่ืองการน าวสัดุมาใชซ้ ้ า และเร่ืองการใช้วสัดุใน
ภูมิภาค หรือการท าหลงัคาปลูกต้นไม ้(Green Roof) จะไดค้ะแนนทั้งดา้นลดปัญหาเกาะความร้อน 
ช่วยลดปริมาณน ้ าฝนไหลนอง และช่วยลดความร้อนท่ีถ่ายเทลงสู่อาคารด้วย ท าให้ประหยดั
พลงังาน เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี LEED AP จะช่วยในการก าหนดกลยทุธ์ในการออกแบบได ้
 

2.3.2 สหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การประเมิน BREEAM หรือ Building Research Establishment’s Environmental 

Method เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีพฒันาโดยหน่วยงาน BRE – Building Research Establishment 
ของสหราชอาณาจักร โดย BREEAM เป็นเกณฑ์การประเมินด้านส่ิงแวดล้อม และเป็นแบบ
ประเมินอาคารแบบแรกท่ีเกิดข้ึน มีอาคารมากกว่า 250,000 อาคารท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
BREEAM และมีอาคารท่ีลงทะเบียนส าหรับการประเมิน BREEAM มากกว่า 1,000,000 อาคาร
ตั้งแต่เร่ิมมีการพฒันาเกณฑก์ารประเมินน้ีข้ึนในปี ค.ศ. 1990 

เกณฑ์การประเมิน BREEAM ถูกตั้งให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับการออกแบบ
อาคารท่ีย ัง่ยืน การก่อสร้างอาคาร และการด าเนินงานภายในอาคาร และเกณฑ์การประเมินน้ีได้
กลายมาเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีครอบคุลม และมีระบบการประเมินท่ีกวา้งขวางส าหรับการ
ประเมินอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเกณฑ์การประเมิน BREEAM น้ีไดก้ระตุน้ให้นกั
ออกแบบ วศิวกร และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างอาคารตระหนกัถึงสังคมคาร์บอนต ่า และ
การออกแบบอาคารท่ีส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด เป็นการสร้างอาคารท่ีลดความตอ้งการในการใช้
พลงังานลงก่อนท่ีจะพิจารณาถึงเทคโนโลยคีาร์บอนต ่า และการประหยดัพลงังาน 

เกณฑก์ารประเมิน BREEAM ไดใ้ชม้าตรการท่ีเป็นท่ียอมรับในดา้นของประสิทธิภาพของ
การท างานท่ีมีการตั้งค่ากบัมาตรฐานท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อประเมินคุณสมบติัของการออกแบบอาคาร การ
ก่อสร้างอาคาร และการด าเนินการภายในอาคาร โดยมาตรฐานเกณฑ์การประเมินท่ีใช้นั้นเป็น
ตวัแทนของความหลากหลายของประเภท และพลงังานไปจนถึงระบบนิเวศ เกณฑ์การประเมิน 
BREEAM น้ีเป็นการประเมินอาคารบนพื้นฐานของการใชพ้ลงังาน การใช้น ้ า คุณภาพของสภาวะ
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แวดลอ้มภายในอาคาร (สุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดี) มลพิษ การขนส่ง การใชท่ี้ดิน ระบบนิเวศ 
และการบริหารจดัการภายในอาคาร (BREEAM, 2014) 

หน่วยงาน BRE หรือ Building Research Establishment (2014) ของสหราชอาณาจกัรได้
แบ่งระดบัเกณฑก์ารประเมิน BREEAM ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) BREEAM In – Use เป็นแนวทางการพฒันาท่ีช่วยให้ผูก่้อสร้างอาคาร ผูล้งทุน 
เจา้ของอาคาร และผูใ้ช้อาคารมีค่าใช้จ่ายท่ีลดลง และช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน ใช้ประเมิน 
และปรับปรุงการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของอาคารใหญ่ เช่น อาคารเชิงพาณิชย์ โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารคา้ปลีก และสถาบนัการเรียนการสอน 

2) BREEAM Communities เป็นแนวทางการพฒันาชุมชน หมู่บา้น สังคม ความ
ย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้นกัวางแผน และนักพฒันาปรับปรุง และรองรับ
ขอ้เสนออยา่งอิสระของการพฒันาในขั้นตอนการวางแผนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) BREEAM Refurbishment ใช้ส าหรับประเมินการตกแต่งภายในอาคารอย่าง
ย ัง่ยนื รวมถึงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีอยูเ่ดิม 

4) BREEAM New Construction ใชส้ าหรับประเมินอาคารท่ีมีการปรับปรุง พฒันา 
หรืออาคารท่ีสร้างใหม่ 

5) Code for Sustainable Homes (CSH) ใชส้ าหรับประเมินท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
6) EcoHomes ใช้ส าหรับประเมินท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการตกแต่งภายในท่ีสร้างข้ึนใหม่

เท่านั้น 
เกณฑก์ารประเมิน BREEAM มีเน้ือหาของการประเมินทั้งหมด 9 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการบริหารจดัการอาคาร (Management): ประเมินนโยบายดา้นการบริหาร
จดัการอาคาร การวา่จา้งพนกังาน การบริหารสถานท่ี และการจดัซ้ือสินคา้ 

2) ดา้นสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดี (Health and Wellbeing): ประเมินปัญหาภายใน
อาคาร สถานท่ีท างาน และปัญหาภายนอกอาคาร เช่น การเกิดเสียงดัง สภาพอากาศภายนอก 
คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 

3) ดา้นพลงังาน (Energy): ประเมินพลงังานในการด าเนินงานภายในอาคาร และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 

4) ด้านระบบการขนส่ง  (Transport) : ประเมินปริมาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง และสถานท่ีตั้งของระบบขนส่ง 

5) ดา้นทรัพยากรน ้ า (Water Consumption and Efficiency): ประเมินดา้นการใช้
ทรัพยากรน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6) ด้านวสัดุก่อสร้าง (Materials): ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากวสัดุก่อสร้าง
อาคาร  รวมทั้ ง ผลกระทบต่อทั้ ง ว งจร ชีวิตของวัส ดุ ก่อส ร้า งนั้ นๆ  เ ช่น  ก าร เ กิดก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากตวัวสัดุก่อสร้าง 

7) ด้านของเสีย (Waste): ประเมินการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอาคารให้มี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินการจดัการและลดปริมาณของเสียลง 

8) ดา้นการใช้ท่ีดิน และระบบนิเวศวิทยา (Land Use and Ecology): ประเมิน
ประเภทของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง และประเมินมูลค่าของระบบนิเวศต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบอาคาร การ
อนุรักษร์ะบบนิเวศ และท าใหร้ะบบนิเวศภายในบริเวณอาคารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

9) ดา้นมลภาวะ (Pollution): ประเมินสภาพอากาศภายนอกอาคาร และมลพิษทาง
น ้า 

และมีเน้ือหาพิเศษของการประเมินเพิ่มข้ึนมาอีก 1 หมวดหมู่ คือ ด้านนวตักรรม 
(Innovation) โดยในหมวดหมู่น้ีมีคะแนนพิเศษเพิ่มเติมข้ึนมาเพื่อให้เป็นแบบอยา่งของความส าเร็จ
ในดา้นการปฏิบติังาน และไดรั้บระดบัการประเมินผลท่ีสูงกวา่การประเมินผลระดบัดีเยี่ยม ในดา้น
น้ีจะเป็นการประเมินเก่ียวกบัการน านวตักรรมอยา่งย ัง่ยนืมาใชแ้กปั้ญหาในการออกแบบอาคาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
จ านวนรวมของคะแนน หรือจ านวนเครดิตท่ีไดรั้บในแต่ละส่วนจะถูกคูณดว้ยปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีค านึงถึงความส าคญัของแต่ละส่วน และน าคะแนนท่ีไดจ้ากแต่ละส่วนนั้นมาท าการ
บวกกนัเพื่อเป็นคะแนนรวม 

การประเมินผล 
1) ระดบัไม่ผา่นการรับรอง (Uncertified) < ร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
2) ระดบัผา่นการรับรอง (Pass)  ≥ ร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 
3) ระดบัดี (Good)    ≥ ร้อยละ 45 ของคะแนนทั้งหมด 
4) ระดบัดีมาก (Very Good)  ≥ ร้อยละ 55 ของคะแนนทั้งหมด 
5) ระดบัดีเยีย่ม (Excellent)   ≥ ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
6) ระดบัโดดเด่น (Outstanding)  ≥ ร้อยละ 85 ของคะแนนทั้งหมด 

หมวดที ่1 ด้านการบริหารจัดการอาคาร (Management) รวมทั้งหมดร้อยละ 12 ของ
คะแนนทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1) Man01: การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable procurement) เพื่อท าให้
แน่ใจว่าการจดัซ้ือสินคา้ และการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะถูกออกแบบและสร้างข้ึนตามความคาดหวงั
ของผลการด าเนินงาน 
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2) Man02: การปฏิบติังานอยา่งมีความรับผิดชอบ (Responsible Construction 
Practices) เพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในอาคารได้รับการอบรม และส่งเสริม
กิจกรรมท่ีมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การมีน ้าใจในสังคม และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3) Man03: ผลกระทบต่อสถานท่ีก่อสร้าง (Construction Site in Pacts) เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องภายในอาคารได้รับการอบรม และส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในแง่ของการใชท้รัพยากร การใชพ้ลงังาน และการจดัการมลพิษ 

4) Man04: การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Participation) 
เป็นการออกแบบ การวางแผน และการสร้างอาคารให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยมีการปรึกษาหารือกบัผูใ้ชอ้าคารทั้งในปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ 
ดว้ย 

5) Man05: การค านวณตน้ทุนตลอดทั้งวงจรชีวิต และการวางแผนชีวิต (Life –
Cycle Cost and Service Life Planning) เพื่อปรับปรุงการออกแบบ การลงรายละเอียดในการสร้าง 
การบ ารุงรักษา และการด าเนินงานตลอดวงจรชีวติของอาคาร 

หมวดที ่2 ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ทีด่ี (Health and Wellbeing) รวมทั้งหมดร้อยละ 
15 ของคะแนนทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1) Hea01: ความสบายตา (Visual Comfort) เพื่อท าให้แน่ใจวา่แสงสว่างจาก
ธรรมชาติ แสงสว่างจากหลอดไฟภายในอาคาร และการควบคุมแสงสว่างนั้นไดรั้บการพิจารณา
อยา่งเหมาะสมในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้แน่ในวา่ผลการด าเนินงานนั้นจะออกมาดีท่ีสุด และ
สร้างความสบายตาส าหรับผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในอาคาร 

2) Hea02: คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในอาคารอยู่ในสภาพอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม เกิด
สุขภาพท่ีดี และมีการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

3) Hea03: ความร้อนท่ีเหมาะสม (Thermal Comfort) เพื่อท าให้แน่ใจวา่มีการ
ออกแบบระดบัความร้อนท่ีเหมาะสมภายในอาคาร และผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายใน
อาคารสามารถปรับระดบัความร้อนท่ีเหมาะสมภายในอาคารได ้

4) Hea04: คุณภาพน ้ า (Water Quality) เพื่อลดความเส่ียงของการปนเป้ือนใน
น ้ าภายในอาคารก่อสร้าง และท าให้แน่ใจว่ามีระบบบ าบดัน ้ าเสีย และแหล่งน ้ าท่ีสะอาดส าหรับ
ผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในอาคาร 

5) Hea05: การไดย้นิเสียงในระดบัท่ีเหมาะสม (Acoustic Performance) เพื่อท า
ใหแ้น่ใจวา่อาคารมีการด าเนินงานดา้นเสียงอยา่งประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฉนวนกนัเสียงท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเหมะสมส าหรับอาคารนั้น ๆ 
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6) Hea06: ความปลอดภยั และระบบรักษาความปลอดภยั  (Safety and 
Security) เพื่อกระตุน้ให้เกิดการออกแบบอาคารอย่างมีประสิทธิภาพท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เส่ียงต ่า มีความปลอดภยัสูง และสามารถเขา้ถึงระบบรักษาความปลอดภยั และเกิดความปลอดภยั
ในการใชง้านภายในอาคาร 

หมวดที่  3  ด้านพลังงาน (Energy) รวมทั้ งหมดร้อยละ  19 ของคะแนนทั้ งหมด 
ประกอบดว้ย 

1) Ene01: การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Reduction of CO2 
Emission) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกแบบอาคารท่ีลดความต้องการการใช้พลังงานในการ
ด าเนินงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 

2) Ene02: การติดตามตรวจสอบการใช้พลงังาน (Energy Monitoring) เพื่อ
กระตุน้ใหติ้ดตั้งมิเตอร์วดัพลงังานขนาดเล็ก แยกออกจากมิเตอร์วดัพลงังานหลกั เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบการใชพ้ลงังานในการด าเนินงานภายในอาคาร 

3) Ene03: แสงสวา่งจากภายนอกอาคาร (External Lighting) เพื่อกระตุน้ให้
มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างภายนอกอาคาร โดยใช้อุปกรณ์ส่องสว่างท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ควบคุมระบบเปิด – ปิดโดยสวติช์ หรือผา่นระบบเซนเซอร์อตัโนมติั 

4) Ene04: การใชเ้ทคโนโลยีท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดบัต ่า หรือ
เทคโนโลยท่ีีไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low and Zero – Carbon Technologies) เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษทางอากาศ โดยส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ภายในประเทศจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีน 

5) Ene05: ประสิทธิภาพของตู้เก็บความเย็น (Energy – Efficient Cold 
Storage) เพื่อกระตุน้ให้เกิดการติดตั้งระบบท าความเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด าเนินงานภายในอาคาร 

6) Ene06: ประสิทธิภาพของระบบขนส่งท่ีประหยดัพลังงาน (Energy – 
Efficient Transportation Systems) เพื่อกระตุน้ใหส้ร้างระบบขนส่งขนส่งท่ีประหยดัพลงังาน 

7) Ene07: ประสิทธิภาพของระบบปฏิบติัการ (Energy-Efficient Laboratory 
Systems) เพื่อส่งเสริมการออกแบบพื้นท่ีปฏิบติังานให้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
และลดการปล่อยมลพิษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในการด าเนินงานภายในอาคาร 

8) Ene08: ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Energy – Efficient Equipment) เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการจดัซ้ือจดัจ้างของอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้แน่ใจว่าจะเกิดการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม และประหยดัพลงังาน 
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9) Ene09: การมีพื้นท่ีแห้ง (Dying Space) เป็นการจดัเตรียมพื้นท่ีแห้ง หรือ
หอ้งส าหรับเปล่ียนเส้ือผา้ส าหรับผูป้ฏิบติังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในอาคาร 

หมวดที่ 4  ด้านระบบการขนส่ง (Transport) รวมทั้งหมดร้อยละ 8 ของคะแนนทั้งหมด 
ประกอบดว้ย 

1) Tra01: การเขา้ถึงระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport Accessibility) 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะท่ีดี ซ่ึงช่วยลดมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2) Tra02: ตั้งอยู่ใกลส่ิ้งอ านวยความสะดวก (Proximity to Amenities) เพื่อ
ส่งเสริม และใหร้างวลัแก่อาคารท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัส่ิงอ านวยความสะดวกในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ช่วยลดความจ าเป็นในการขยายเส้นทางเดินทาง และการเดินทางท่ียาวนาน 

3) Tra03: มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัป่ันจกัรยาน (Cyclist Facilities) 
เพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ช้อาคารหันมาป่ันจกัรยานกนัมากข้ึน โดยการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เพียงพอต่อนกัป่ันจกัรยาน 

4) Tra04: มีท่ีจอดรถจ านวนมาก (Maximum Car Parking Capacity) เพื่อ
ส่งเสริมใหมี้ทางเลือกของระบบขนส่งเพื่อไปยงัอาคารอ่ืน ๆ แทนท่ีจะใชร้ถยนตส่์วนตวั ซ่ึงช่วยใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5) Tra05: มีการท าแผนการท่องเท่ียว (Travel Plan) 
หมวดที ่5 ด้านทรัพยากรน ้า (Water) รวมทั้ งหมดร้อยละ 6 ของคะแนนทั้ งหมด 

ประกอบดว้ย 
1) Wat01: การบริโภคน ้ า (Water Consumption) เพื่อลดการใชน้ ้ าส าหรับการ

ใชง้านสุขาภิบาลในอาคารใหม่จากแหล่งน ้ าทั้งหมด โดยมีการใช้น ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ
น าน ้าไปผา่นระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนน ามาใชใ้หม่ 

2) Wat02: การติดตามตรวจสอบการใชน้ ้า (Water Monitoring) เพื่อให้แน่ใจวา่
สามารถท าการตรวจสอบการใชน้ ้าได ้และมีการบริหารจดัการน ้าอยา่งเหมาะสม 

3) Wat03: การตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ า และการป้องกันการร่ัวไหล 
(Water Leak Detection and Prevention) เพื่อลดผลกระทบจากการร่ัวไหลของน ้า 

4) Wat04: ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จ่ายน ้ า (Water – Efficient Equipment) 
เพื่อลดการใชน้ ้าอยา่งฟุ่มเฟือย โดยการติดตั้งอุปกรณ์ส่งน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 

หมวดที ่6 ด้านวัสดุก่อสร้าง (Materials) รวมทั้งหมดร้อยละ 12.5 ของคะแนนทั้งหมด 
ประกอบดว้ย 



27 

1) Mat01: การเกิดผลกระทบตลอดทั้งวงจรชีวิตของวสัดุก่อสร้าง (Life – 
Cycle Impacts) เพื่อส่งเสริมการใช้วสัดุก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า ตลอด
วงจรชีวติของอาคาร 

2) Mat02: ภูมิทศัน์อาคาร และการป้องกนัพื้นท่ีโดยรอบ (Hard Landscaping 
and Boundary Protection) เพื่อกระตุน้ให้ใชว้สัดุท่ีมีความเหมาะสมต่อพื้นท่ีนั้น ๆ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวงจรชีวติของอาคาร 

3) Mat03: การจดัหาวสัดุก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ (Responsible Sourcing of 
Materials) เพื่อกระตุน้ให้ใช้วสัดุก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการ
สร้างอาคาร 

4) Mat04: การใชฉ้นวนกนัความร้อน (Insulation) เพื่อส่งเสริมให้ใชฉ้นวนกนั
ความร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า 

5) Mat05: การออกแบบเพื่อความแขง็แรง (Designing for Robustness) 
หมวดที ่7 ด้านของเสีย (Waste) รวมทั้ งหมดร้อยละ  7.5 ของคะแนนทั้ งหมด 

ประกอบดว้ย 
1) Was01: การจดัการของเสียท่ีเกิดจากส่ิงก่อสร้าง (Construction Waste 

Management) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการลดของเสียจากการก่อสร้างอาคาร 

2) Was02: การเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล (Recycled Aggregates) เพื่อส่งเสริม
การใชข้ยะรีไซเคิล ซ่ึงท าใหค้วามตอ้งการในการใชว้สัดุท่ีบริสุทธ์ิลดลง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชว้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการก่อสร้างอาคาร 

3) Was03: การจดัการของเสียท่ีเกิดจากการด าเนินงาน (Operational Waste) 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการคดัแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั้งหมดท่ีเกิดจากการด าเนินงาน เพื่อให้ขยะ
เหล่าน้ีถูกแยกออกจากหลุมฝังกลบหรือเตาเผา 

4) Was04: การเลือกวสัดุในการสร้างพื้น และเพดานให้เหมาะสมกบัอาคาร 
(Speculative Floor and Ceiling Finish) เพื่อส่งเสริมการเลือกวสัดุส าหรับการสร้างพื้น และเพดาน
ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดของเสียท่ีไม่จ  าเป็นจากวสัดุก่อสร้าง
ดงักล่าว 

หมวดที ่8 ด้านการใช้ที่ดิน และระบบนิเวศวิทยา (Land Use and Ecology) รวมทั้งหมด
ร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1) LE01: การเลือกสถานท่ี (Site Selection) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พื้นท่ีท่ี
ไดรั้บการพฒันาแลว้ และหลีกเล่ียงการใชท่ี้ดินท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีอนัตราย 
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2) LE02: การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และ
การป้องกนัความเสียหายต่อระบบนิเวศ (Ecological Value of Site and Protection of Ecological 
Features) เป็นการสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิม เพื่อป้องกนัการรบกวนพื้นท่ีสัตวป่์า และ
เพื่อป้องกนัการสูญเสียของระบบนิเวศท่ีอยู่อย่างจ ากดัในระหว่างขั้นตอนการเตรียมสถานท่ี และ
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง 

3) LE03: การบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศ  (Mitigating 
Ecological Impact) เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศระหวา่งการก่อสร้างอาคาร 

4) LE04: การเพิ่มข้ึนของระบบนิเวศภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง (Enhancing 
Site Ecology) เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางนิเวศวิทยาภายในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ท่ีเป็นผล
มาจากการพฒันาท่ีดิน 

5) LE05: การศึกษาผลกระทบในระยะยาวของความหลากหลายทางชีวภาพ  
(Long-Term Impact on Biodiversity) เพื่อลดผลกระทบในระยะยาวของการพฒันาท่ีดิน และความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีโดยรอบ 

หมวดที ่9 ด้านมลภาวะ (Pollution) รวมทั้ งหมดร้อยละ  10 ของคะแนนทั้ งหมด 
ประกอบดว้ย 

1) Pol01: ผลกระทบของสารท าความเยน็ (Impact of Refrigerants) เพื่อลด
ระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการร่ัวไหลของสารท าความเยน็จากระบบท าความเยน็ 

2) Pol02: การปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2 Emissions) เพื่อส่งเสริม
การใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ซ่ึงช่วยลดมลพิษของส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ิน 

3) Pol03: การปล่อยทิ้งน ้ าผิวดิน (Surface Water Run – Off) เพื่อหลีกเล่ียง ลด 
และชะลอการปล่อยปริมาณน ้ าฝนลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงการเกิดน ้ าท่วม
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร การเกิดมลพิษทางน ้า และความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มดา้น  อ่ืน ๆ 

4) Pol04: การลดมลพิษทางแสงในเวลากลางคืน (Reduction of Night Time 
Light Pollution) เพื่อท าให้แน่ใจว่าแสงสว่างภายนอกอาคารมีความสว่างท่ีเหมาะสม เป็นการลด
มลพิษทางแสงท่ีไม่จ  าเป็น และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) Pol05: การลดทอนเสียงรบกวน (Noise Attenuation) เพื่อลดโอกาสของ
การเกิดเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอาคารใหม่ ท่ีอาจส่งผลต่ออาคารท่ีไวต่อเสียงท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

หมวดที ่10  ด้านนวตักรรม (Innovation) คิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด 
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เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นว ัตกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างผ่านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงคะแนนในหมวดน้ีถือเป็นคะแนนพิเศษ ไม่รวมอยู่
ในเกณฑป์ระเมินมาตรฐานขอ้อ่ืน ๆ ของเกณฑป์ระเมิน BREEAM 

 
2.3.3 ประเทศญีปุ่่น 
เกณฑ์การประเมิน CASBEE หรือ Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency คือระบบประเมิน และจดัอนัดบัอาคารในขอบเขตของพฤติกรรมดา้น
สภาพแวดลอ้ม (Environmental Performance) ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีพฒันาข้ึนโดย Japan 
Green Build Council (JaGBC) ของประเทศญ่ีปุ่น โดยเร่ิมมีการพฒันาเกณฑ์การประเมินน้ีข้ึนในปี 
ค.ศ. 2001 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินอาคารเขียวท่ีครอบคลุมส าหรับอาคารทุกประเภท 
ระบบเกณฑ์การให้คะแนนของเกณฑ์การประเมิน CASBEE ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของอาคารในทุกขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของอาคาร โดยเกณฑ์การประเมินปัจจุบนันั้น
ไดมี้การแบ่งเคร่ืองมือการประเมินออกเป็น 4 ระดบัเพื่อให้เหมาะสมส าหรับทุกขั้นตอนในการ
ก่อสร้างอาคาร โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งอาคารส าหรับ
อาคารเชิงพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (JaGBC, 2011) 

หน่วยงาน JaGBC หรือ Japan Green Build Council (2011) ของประเทศญ่ีปุ่นไดแ้บ่งระดบั
เกณฑก์ารประเมิน CASBEE ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) For Houses: CASBEE for House (Detached House) เกณฑก์ารประเมินส าหรับท่ี
อยูอ่าศยัถูกพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 2007 โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยันั้นมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
หลากหลาย เช่น ลูกคา้ ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมา และบริษทัผูก่้อสร้าง ดงันั้น เกณฑก์ารประเมินส าหรับ
ท่ีอยูอ่าศยัฉบบัน้ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อให้ผูใ้ช้งานท่ีมีอยูห่ลากหลายระดบัเขา้ใจไดง่้ายโดยเฉพาะ 
เกณฑ์การประเมินส าหรับท่ีอยู่อาศยัน้ี ไมได้พิจารณาแค่ท่ีอยู่อาศยัเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น ยงั
ครอบคลุมถึงพื้นท่ีวา่งภายนอกท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในท่ีอยูอ่าศยัอีกดว้ย 

2) For Building: CASBEE for NEW Construction (CASBEE – NC) เกณฑ์การ
ประเมินส าหรับอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่นั้นเป็นเกณฑ์การประเมินหลกัส าคญัท่ีนกัสถาปนิก และนกั
วิศวกรน ามาใชเ้พื่อช่วยให้ค่าการมีประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาคาร (BEE Value) เพิ่มข้ึน
ในขั้นตอนการออกแบบอาคาร อาคารท่ีมีการปรับปรุง หรือพฒันาข้ึนใหม่ ก็สามารถใชเ้กณฑ์การ
ประเมินน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั 

: CASBEE for Existing Building (CASBEE – EB) เกณฑ์การ
ประเมินส าหรับอาคารท่ีมีอยู่เดิม ใช้ประเมินอาคารท่ีสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อย 1 ปี เกณฑ์การ
ประเมินน้ียงัสามารถใชป้ระเมินอาคารท่ีไดรั้บการปรับปรุง ซ่อมแซมอีกดว้ย 
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: CASBEE for Renovation (CASBEE – RN) เกณฑ์การประเมิน
ส าหรับอาคารท่ีมีการปรับปรุงพื้นท่ีใหม่นั้ น ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของอาคารท่ีมีอยูเ่ดิม 

: CASBEE for Temporary Construction เกณฑ์การประเมิน
ส าหรับการก่อสร้างอาคารชัว่คราวท่ีไดรั้บการพฒันาต่อจากเกณฑก์ารประเมินส าหรับอาคารท่ีสร้าง
ข้ึนใหม่ (CASBEE for New Construction) ใชส้ าหรับประเมินอาคารชัว่คราวท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใช้
งานในระยะสั้นโดยเฉพาะ เช่น อาคารแสดงสินคา้ชัว่คราว เป็นตน้ 

: CASBEE for Heat Island Relaxation (CASBEE – HI) การ
ประเมินผลกระทบบนเกาะเมืองร้อนเป็นส่ิงส าคญัในเขตเมืองใหญ่ เช่นในโตเกียว และโอซาก้า 
เกณฑก์ารประเมินส าหรับการคลายความร้อนบนเกาะนั้นเป็นเคร่ืองมือประเมินเชิงปริมาณ ซ่ึงจะมี
รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการการออกแบบอาคารบนเกาะมากกวา่อาคารประเภทอ่ืน ๆ 

: CASBEE for Schools เกณฑ์การประเมินส าหรับโรงเรียนนั้นถูก
พฒันาข้ึนเพื่อประเมินโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ และโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในปัจจุบนัมีโรงเรียนเก่าท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 หรือก่อนหนา้น้ีเป็นจ านวนมากท่ี
รอการปรับปรุงข้ึนใหม่ เกณฑ์การประเมินส าหรับโรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อประเมินขั้นตอนใน
การวางแผน และขั้นตอนการด าเนินงานโดยเฉพาะ 

: CASBEE for Market Promotion (Tentative Version) เคร่ืองมือ
การประเมิน CASBEE ในยุคปัจจุบนัส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการออกแบบ
อาคาร แต่ไม่ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส่งเสริมอาคารเขียวเพื่อเขา้สู่ตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์ใช้กนั
อย่างแพร่หลาย เกณฑ์การประเมินส าหรับการส่งเสริมอาคารเขียวเพื่อเขา้สู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ฉบบัน้ีจึงเป็นฉบบัชัว่คราว ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้คือ เพื่อเป็นการประเมินผลการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดล้อม และเพื่อค านวณดัชนีค่าการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเห็นได้ชัดว่า ค่าการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นท่ีตอ้งการของการเขา้สู่ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนั 

3) For Urban Blocks: CASBEE for Urban Development (CASBEE – UD) เกณฑ์
การประเมินเพื่อการพฒันาชุมชนเมืองนั้นครอบคลุมทุกกลุ่มของการสร้างอาคาร เกณฑ์การ
ประเมินน้ีไดพ้ิจารณาถึงความพยายามของมนุษย ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างอาคาร ซ่ึงได้
มีการปรับปรุง และพฒันาประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมืองทั้งหมด 

4) For Cities: CASBEE for City CASBEE เกณฑ์การประเมินส าหรับเมืองนั้น เป็น
ระบบการประเมินท่ีครอบคลุมผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของเมือง โดยค านึงถึงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 
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จิโรจ กาญจนาภรณ์ (2555) กล่าวว่า เกณฑ์การประเมิน CASBEE จะมีเน้ือหาของการ
ประเมินท่ีเรียกว่า การประเมินพฤติกรรมด้านสภาพแวดล้อม โดย การประเมินพฤติกรรมด้าน
สภาพแวดลอ้ม ไดม้าจาก 2 แนวคิด คือ 

1) “Q” มาจาก Quality หรือคุณภาพ ซ่ึงหมายถึง คุณภาพของสภาพแวดลอ้มของท่ี
อยูอ่าศยัของตนเอง 

2) “L” มาจาก Load หรือภาระ ซ่ึงหมายถึง ภาระของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากท่ีอยู่
อาศยัท่ีสร้างไปกระทบต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก 

โดยทั้ง “Q” และ “L” แบ่งเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ประเภท เรียกวา่ “Major Item” ไดแ้ก่ 
1) Q: การประเมินระดับของคุณภาพส่ิงแวดล้อม (Building Environmental 

Quality and Performance – Q) 
Q1 – สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor Environment) 
Q2 – คุณภาพการบริการ (Quality of Services) 
Q3 – สภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร (Outdoor Environment On – Site) 

2) L: การประเมินความพยายามที่จะลดภาระของสภาพแวดล้อม (Environment 
Load – L) 

L1 – การใชพ้ลงังาน (Energy) 
L2 – การใชท้รัพยากรและวสัดุ (Operational Management System) 
L3 – สภาพแวดลอ้มภายนอกโครงการ (Off-Site Environment) 

ผลของการประเมินสามารถน ามาแสดงในแผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) ซ่ึงเป็นวิธีการ
แสดงท่ีท าใหเ้ห็นขอ้บกพร่องในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงไดท้นัที โดยหวัขอ้ท่ีบกพร่อง แผนภูมิในส่วน
นั้นจะแหว่งไป อาคารท่ีประเมินแล้วค่อนขา้งสมบูรณ์ในทุกดา้น ผลท่ีแสดงในแผนภูมิเรดาร์จะ
ออกมาสมบูรณ์และสวยงาม 
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ส่วนค่าดชันีท่ีไดก้็สามารถน าไปก าหนดค่า (Plot) ลงในแผนภูมิแสดงค่า (Rating Chart) ได้
ดงัภาพท่ี 2.2 

ภาพที ่2.2  แสดงผลการประเมินดว้ยแผนภูมิแสดงค่า (Rating Chart) 
แหล่งทีม่า:  Japan Green Build Council, 2011. 
 

ส าหรับในแต่ละ “Major Item” จะแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ‘Medium Level Item’ 
‘Minor Item’ และ ‘Detail Item’ โดยมีหวัขอ้การประเมิน 54 หวัขอ้ ซ่ึงจะประเมินดว้ยการให้ระดบั
คะแนนตั้งแต่สูงสุด 5 คะแนน ถึงต ่าสุด 1 คะแนน เรียกวา่ ‘Scoring Item’ รวมคะแนนจากส่วนยอ่ย
ไปสู่หวัขอ้หลกั และน ามาค านวณตามสูตร 
 
 

โดย BEEH    = Building Environmental Efficiency คือ การมีประสิทธิภาพด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของอาคาร 

BEEH = QH/LH 
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QH    =   Building Environmental Quality คือ คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
อาคาร 

LH    =   Building Environmental Load คือ ภาระดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาคาร 
เกณฑ์การให้คะแนน: การค านวณค่า BEE 
การใหค้ะแนนเป็นผลมาจาก ผลรวมของหมวด Q และ L และน าผลสรุปรวมท่ีไดม้าแปลง

เป็นคะแนนระหวา่ง 1 – 100 ซ่ึง CASBEE ไดรั้บการออกแบบให้ประเมินอาคารท่ีไดค้่าในหมวด Q 
มาก และไดค้่าในหมวด L ต ่า จะไดรั้บค่าการประเมินออกมาสูง ความสัมพนัธ์คือการประเมินดว้ย
วธีิจากดชันีของความมีประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม (BEE Value) 

การประเมินผล 
1) ระดบั C = Poor ไดค้่า BEEH < 0.5 
2) ระดบั B = Fairly Poor ไดค้่า 1.0 > BEEH ≥ 0.5 
3) ระดบั B+ = Good ไดค้่า 1.5 > BEEH  ≥ 1.0 
4) ระดบั A = Very Good ไดค้่า 1.5 > BEEH  ≥ 3.0 
5) ระดบั S = Excellent ไดค้่า BEEH  > 3.0 

หมวด Q: การประเมินระดับของคุณภาพส่ิงแวดล้อม (Building Environmental Quality 
and Performance) 

1) Q1 – สภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment) เป็นส่วนท่ี
พิจารณาถึงคุณภาพภายในอาคาร ไดแ้ก่ 

(1)  การควบคุมเสียงดงั (Noise and Acoustic) เป็นการพิจารณาการ
ควบคุมระดับเสียงภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และการสร้าง
สภาวะแวดลอ้มท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1.1) ระดบัเสียง (Noise) เป็นการควบคุมระดบัเสียงส าหรับ
พื้นท่ี   ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

(1.2) การป้องกนัเสียง (Sound Insulation) เป็นการควบคุม
ระดบัการป้องกนัเสียงระหวา่งพื้นท่ีภายในอาคาร 

(1.3) การเก็บเสียง (Sound Absorption) เป็นการก าหนดให้มี
การเก็บเสียงภายในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

(2) ภาวะอากาศสบาย (Thermal Comfort) เป็นการพิจารณาการ
ควบคุมระดบัอุณหภูมิ ความช้ืนภายในอาคารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน และ
การสร้างสภาวะอากาศท่ีท าใหผู้อ้ยูใ่นอาคารรู้สึกสบาย 
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(2.1) การควบคุมอุณหภูมิ (Room Temperature Control) เป็น
การพิจารณาการควบคุมระดบัอุณหภูมิภายในอาคารให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้า 

(2.2) การควบคุมความช้ืน (Moisture Control) เป็นการ
พิจารณาการควบคุมระดบัความช้ืนภายในอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

(2.3) ชนิดของระบบปรับอากาศ (Type of Air Conditioning 
System) เป็นการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศท่ีสามารถควบคุมสภาวะอากาศไดดี้ 

(3) การให้แสงสวา่ง (Lighting and Illumination) เป็นการพิจารณา
การควบคุมระดบัแสงสว่างภายในอาคารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน และการ
สร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีดี 

(3.1) การใช้แสงธรรมชาติ (Daylighting) เป็นการน าแสง
ธรรมชาติมาใชเ้พื่อให้เกิดคุณภาพภายในอาคารท่ีดี ท าให้ผูใ้ชอ้าคารมีปฏิสัมพนัธ์กบัแสงภายนอก 
และมีการใชแ้สงธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางดา้นสุขอนามยั 

(3.2) การป้องกนัแสงจา้ (Anti-Glare Measures) เป็นการใช้
แสงสวา่งท่ีนุ่มนวล ป้องกนัการรบกวนจากความจา้ของแสง 

(3.3) ระดบัความสว่าง (Illumination Levels) เป็นการจดัให้
ระดบัของแสงสวา่งเหมาะสมและกลมกลืน และป้องกนัการท่ีแสงสวา่งขดักนั (Light Contrast) 

(3.4) การควบคุมระดบัแสงสวา่ง (Lighting Controllability) มี
ระบบการควบคุมแสงสวา่งท่ีสะดวกกบัการใชง้าน และสอดคลอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4) คุณภาพอากาศ (Air Quality) เป็นการพิจารณาการควบคุมระดบั
คุณภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีดี และส่งเสริมการมีสุขอนามยัท่ีดีส าหรับ
ผูใ้ชอ้าคาร 

(4.1) การควบคุมแหล่งอากาศ (Sources Control) เป็นการ
ควบคุมแหล่งของอากาศเสีย ต าแหน่งการระบายอากาศเสีย และการน าอากาศบริสุทธ์ิเขา้สู่อาคาร 

(4.2) ปริมาณการระบายอากาศ (Ventilation) เป็นการควบคุม
ปริมาณการระบายอากาศ และอากาศบริสุทธ์ิ 

(4.3) แผนการจดัการ (Operation Plan) เป็นการจดัการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

2) Q2 – คุณภาพการบริการ (Quality of Services) เป็นส่วนของคุณภาพการ
ใหบ้ริการท่ีดี และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชอ้าคาร ไดแ้ก่ 

(1) ความสามารถในการบริการ (Service Ability) 
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(1.1) การใช้งาน (Functional and Workability) สามารถใช้
อาคารไดโ้ดยมีประโยชน์ใชส้อยตามตอ้งการ 

(1.2) ความสวยงาม (Mentality-Coziness) เป็นอาคารท่ีมี
รูปแบบท่ีสวยงาม และมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 

(2) ความคงทน (Durability) เป็นการพิจารณาการออกแบบ และ
ก่อสร้างอาคารท่ีความคงทน มีอายุการใชง้านท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และไม่เป็นภาระกบัการดูแลรักษา
อาคาร 

(2.1) การป้องกันแผ่นดินไหว (Earthquake Resistance) 
สามารถป้องกนัความเสียหายจากการเกิดแผน่ดินไหว 

(3) ก า รป รั บป รุ ง  ก า ร ดู แ ล รั กษ า อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น  ( Daily 
Maintenance-Updating-Frequency) ตอ้งการการดูแลรักษานอ้ย มีอายกุารใชง้านอยา่งยาวนาน 

(4) ความยืดหยุ่น  และการปรับการใช้  (Flexibility and 
Adaptability) เป็นการพิจารณาการออกแบบ และก่อสร้างอาคารท่ีมีความยืดหยุ่นกบัการใช้งาน 
และการเปล่ียนแปลงสภาพการใชง้าน 

(4.1) การส ารองพื้นท่ี (Space Margin) เป็นการออกแบบ และ
ก่อสร้างอาคารท่ีมีพื้นท่ีส ารองส าหรับการขยายตวัในอนาคต 

(4.2) การส ารองน ้ าหนัก (Floor Load Margin) เป็นการ
ออกแบบ และก่อสร้างอาคารท่ีมีการส ารองน ้าส าหรับการเปล่ียนแปลงการใช ้

(4.3) การเปล่ียนแปลงการใช ้(Adaptability of Facilities) เป็น
การออกแบบ และก่อสร้างอาคารท่ีมีความยืดหยุน่กบัการใชง้าน และการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้
งาน 

3) Q3 – สภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร (Outdoor Environment on Site) เป็น
ส่วนของคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูใ้ช้
อาคาร โดยมีหวัขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

(1) การดูแลรักษา และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Maintenance and 
Creation of Ecosystem) เป็นการออกแบบ และก่อสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ง่ายต่อการ
ดูแลรักษา และการอยูอ่าศยั 

(2) ภูมิสถาปัตยกรรม (Townscape and Landscape) มีการออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิสถาปัตยกรรมของเมือง 
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(3) ลกัษณะทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม (Local Characteristics and 
Culture) เป็นการพิจารณาการออกแบบ และก่อสร้างอาคารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

หมวด L: การประเมินความพยายามที่จะลดภาระของสภาพแวดล้อม (Environment 
Load – L) 

1) L1 – การใชพ้ลงังาน (Energy) การใชพ้ลงังานเป็นหวัขอ้ส าคญัเป็นอนัดบั
แรก เน่ืองจาก การใช้พลงังานสร้างภาระกบัระบบสาธารณูปโภคต่อชุมชน ต่อเมือง ต่อประเทศ 
และต่อสังคมโลกโดยรวม การใชพ้ลงังานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มของ
โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางดา้นภาวะเรือนกระจกท่ีน ามาสู่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก การ
เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ และโรคร้ายต่าง ๆ รวมทั้งสร้างปัญหาจากความจ าเป็นในการสร้าง
โรงไฟฟ้า และเข่ือน ดังนั้น อาคารท่ีดีในอนาคตจะตอ้งเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อการ
พิจารณาในเร่ืองของการใชพ้ลงังาน มีดงัน้ี 

(1) ภาระการท าความเย็น (Building Thermal Load) อาคารใน
ปัจจุบนัตอ้งใช้ระบบปรับอากาศ และหากมีการออกแบบท่ีดี ระบบปรับอากาศไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ขนาดใหญ่ โดยมีปัจจยัในการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ทิศอาคาร (Building Orientation) การก าหนดทิศของ
อาคาร เพื่อป้องกนัความร้อนจากแสงแดด หรือการก าหนดให้ดา้นสกดั หรือดา้นทึบของอาคารบงั
แดด จะช่วยลดความร้อนเขา้สู่อาคารได ้

(1.2) ภาระความร้อนจากหน้าต่าง (Thermal Load of 
Windows) ปริมาณพื้นท่ีกระจกหน้าต่าง การเลือกใช้กระจก การบงัเงาให้กบักระจก เป็นปัจจยั
ส าคญัในการป้องกนัความร้อนจากแสงแดดเขา้สู่อาคาร 

(1.3) ฉนวนอาคาร (Insulation Level of Exterior Wall and 
Roof) อาคารท่ีดีจะตอ้งมีการจดัท าฉนวนป้องกนัความร้อน และความช้ืนเป็นอย่างดี ทั้งท่ีผนัง
อาคาร และหลงัคา 

(2) การใช้พลงังานจากธรรมชาติ (Natural Energy Utilization) 
เกณฑ์การประเมิน CASBEE ไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบนิเวศ และธรรมชาติ และเห็นความส าคญั
ของการน าธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการออกแบบ และ
ก่อสร้างอาคาร 

(2.1) การใชพ้ลงังานจากธรรมชาติทางตรง (Direct Utilization 
of Natural Energy) เช่น การน าแสงธรรมชาติมาใช ้การระบายอากาศตามธรรมชาติ 
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(2.2) การใช้พลังงานจากธรรมชาติทางอ้อม ( In Direct 
Utilization of Natural Energy) เช่น การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์การใชพ้ลงังานจากลม 

(3) ประสิทธิภาพของระบบวิศวกรรม (Efficiency in Building 
Systems) เป็นส่วนของการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง โดยพิจารณาจากการออกแบบ
อาคาร และระบบประกอบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบปรับ
อากาศท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพ การน าพลงังานกลบัมาใช้ใหม่ 
ระบบควบคุมการใช้อาคารท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยดูจาก
ประสิทธิภาพของระบบ อุปกรณ์ และระบบวิศวกรรมเป็นส าคญั ไดแ้ก่ ระบบปรับอากาศ (HVAC 
System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ระบบแสงสวา่ง (Lighting System) ระบบท าน ้ า
ร้อน (Water Heating System) และระบบลิฟต ์(Elevator System) 

(4) ประสิทธิภาพการใช ้(Efficient Operation) 
(4.1) การตรวจสอบปริมาณการใชพ้ลงังาน (Monitoring) เป็น

ส่วนของการตรวจสอบ และการวดัปริมาณการใช้พลงังาน โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ดชันีค่า
การใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปีของอาคาร ในหน่วยของเมกะจูลต่อตารางเมตรต่อปี หรือ
กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตารางเมตรต่อปี เป็นตน้ 

(4.2) การบริหารจดัการ (Operational Management System) 
เป็นส่วนของการด าเนินการใชอ้าคาร โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหาร และการจดัการอาคาร
ท่ีดี ท าใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า 

2) L2 – การใช้ทรัพยากรและวสัดุ (Operational Management System) 
เน่ืองจากทรัพยากร และวสัดุก่อสร้างล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพลังงาน และมีต้นทุนทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหไ้ดม้า ดงันั้น การน าทรัพยากร และวสัดุไปใช ้จะตอ้งน าไปใชอ้ยา่งรู้คุณค่า และมี
มาตรการจดัการกบัเศษวสัดุท่ีเหลือ 

(1) วสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Eco – materials) เป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า และเป็นการลดภาระของขยะ และของเสีย 

(1.1) การน าเศษวสัดุกลบัมาใช ้(Use of Recycled Material) 
เป็นมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะ และใชว้สัดุใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 

(1.2) การใชไ้มเ้ป็นวสัดุธรรมชาติ (Use of Wood as Natural 
Materials) การใช้ไมเ้ป็นองค์ประกอบ นอกจากจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติแลว้ ไมย้งั
สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งหมด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตามมา โดยจะตอ้งมีการจดัหาไมท่ี้ไดม้า
จากระบบการปลูกป่า และไม่ท าลายสภาพของป่า 
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(1.3) การควบคุมการใช้วสัดุอนัตราย (Use of Hazardous 
Materials) เป็นการพิจารณาเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม วสัดุท่ีปลอดภยั และการใชว้สัดุ
ท่ีสามารถน าไปแปรรูป และน ากลบัมาใช้ไดใ้หม่ ไม่มีส่วนประกอบของวสัดุแอสเบสตอส และ
หลีกเล่ียงการใชโ้ฟม ไม่ใชว้สัดุท่ีมีกล่ินและไอระเหยท่ีเป็นพิษ 

(1.4) การใช้โครงสร้างอาคารเดิม (Reuse of Existing 
Skeleton) การท่ีสามารถใชโ้ครงสร้างอาคารเดิมได ้ท าให้ลดขยะจากการท าลายและร้ืนถอนอาคาร 
และเป็นการใชป้ระโยชน์จากของท่ีมีอยู ่

(1.5) การควบคุมขยะ (Waste Disposal) เป็นมาตรการดูแล
จดัการขยะ และเศษวสัดุในการก่อสร้างอาคาร 

(1.6) การหลีกเล่ียงการใชส้าร CFCs และ Halons (Avoidance 
of CFCs and Halons) สารเหล่าน้ี คือสารท่ีท าลายชั้นโอโซน และท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก จึง
แนะน าใหเ้ลิก และไม่ใชส้ารเหล่าน้ีอีกต่อไป 

3) L3 – สภาพแวดลอ้มภายนอกโครงการ (Off-Site Environment) เป็นส่วนท่ี
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกพื้นท่ีโครงการท่ีจะมีผลกบัชุมชน 
และเมือง 

(1) มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) 
(1.1) มลภาวะทางอากาศ (Emissions of Air Pollutants) เป็น

การควบคุมคุณภาพอากาศเสียท่ีปล่อยออกจากโครงการ รวมทั้งผลกระทบของอากาศเสียกบัภาวะ
เรือนกระจก 

(1.2) มลภาวะทางน ้ า (Emissions of Water Pollutants) เป็น
การควบคุมคุณภาพน ้าเสียท่ีปล่อยออกจากโครงการ 

(1.3) มลภาวะของดิน (Emissions of Soil Pollutants) เป็นการ
ควบคุมคุณภาพของดินท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของสารพิษ 

(2) เสียง และกล่ินรบกวน (Noise and Offensive Odors) เป็นการ
พิจารณาผลกระทบจากเสียงรบกวน และกล่ินรบกวน 

(2.1) เสียงดงัรบกวน (Noise Generation) เป็นการควบคุมเสียง
รบกวน เช่น เสียงจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า เป็นตน้ 

(2.2) กล่ินรบกวน (Offensive Odors) เป็นการควบคุมกล่ิน
รบกวน เช่น กล่ินเหมน็จากน ้าเสีย กล่ินเหมน็จากขยะ กล่ินเหมน็จากสารเคมี เป็นตน้ 

(3) ลม (Wind Damage) เป็นการพิจารณาผลกระทบของโครงการ
กบัการเปล่ียนแปลงของทิศทางลมท่ีจะมีผลกระทบทางลบกบับริเวณโดยรอบ 
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(4) แสงสว่าง (Light Damage) เป็นการพิจารณาผลกระทบของ
โครงการกบัการเปล่ียนแปลงของแสงสวา่งท่ีจะมีผลกระทบทางลบกบับริเวณโดยรอบ 

(5) การสะสมความร้อน (Heat Island Effect) เป็นการพิจารณา
ผลกระทบของโครงการกับการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีเกิดจากการสะสมความร้อนท่ีจะมี
ผลกระทบทางลบกบับริเวณโดยรอบ 
 

2.4 หลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวของประเทศไทย 
 

2.4.1 เกณฑ์การประเมิน TEEAM (Thailand Energy and Environmental 
Assessment Method) 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

เกณฑ์การประเมิน TEEAM หรือ Thailand Energy and Environmental Assessment 
Method เป็นแบบประเมินอาคารตามลกัษณะการใช้สอยเป็นอาคารพกัอาศยั และอาคารเพื่อการ
พาณิชย ์มุ่งเนน้ท่ีการออกแบบตวัอาคาร และสภาพแวดลอ้มอาคารท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการประหยดั
พลงังาน และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบแก่ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาจากการวจิยัร่วมหลายสถาบนั กบักรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (จิโรจ กาญจนาภรณ์, 2555) 

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2550) ได้แบ่งระดับเกณฑ์ประเมิน 
TEEAM ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) Residential: เป็นเกณฑ์การประเมินส าหรับอาคารพกัอาศยั (รวมถึงบา้นเด่ียว 
บา้นแถว และอาคารอยูอ่าศยัรวม) 

2) Non – Residential: เป็นเกณฑ์การประเมินส าหรับอาคารท่ีไม่ใช่อาคารพกั
อาศยั ซ่ึงครอบคลุมอาคาร 3 ประเภทท่ีสอดคลอ้งกบัการแบ่งประเภทอาคารในร่างกฎหมายควบคุม
หลกั อาคารท่ีทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไดท้  าการศึกษาไว ้ไดแ้ก่ อาคาร
ส านกังาน โรงแรม โรงพยาบาล และหา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ เป็นตน้ 

เกณฑก์ารประเมิน TEEAM มีเน้ือหาของการประเมินทั้งหมด 9 หมวด ไดแ้ก่ 
1) สถานท่ีตั้งอาคาร (Transportation and Location) 
2) ผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม (Site Planning and Landscape) 
3) เปลือกอาคาร (Building Envelope) 
4 ระบบปรับอากาศ (A/C System) 
5) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting System) 
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6) ระบบธรรมชาติ พลงังานทดแทน และการจดัการพลงังาน (Natural System and 
Renewable Energy) 

7) ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) 
8) วสัดุ และการก่อสร้าง (Building Material and Construction) 
9) เทคนิคการออกแบบ และกลยุทธ์ประหยัดพลังงาน /รักษาส่ิงแวดล้อม 

(Innovation) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
เพื่อใหอ้าคารท่ีไดรั้บการประเมินมีการประหยดัพลงังานอยา่งเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด จึงได้

มีการแบ่งการใหค้ะแนนออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนในหมวดการประหยดัพลงังาน และคะแนน
ในหมวดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการประเมินเสริม แยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด ซ่ึง
แตกต่างจากแบบประเมินในต่างประเทศทุกแบบ 

ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) เกณฑ์บงัคบั (Prerequisite) เกณฑ์น้ีไม่มีคะแนนให้ แต่ตอ้งผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
2) เกณฑ์ท่ีไดค้ะแนน มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 27 คะแนนแตกต่างกนัออกไปตาม

ความส าคญั 
โดยการรับรองจะตอ้งผา่นเกณฑบ์งัคบัครบทุกขอ้ และตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัมากกวา่ หรือ

เท่ากบั 30 คะแนน 
การประเมินผล 

1) ระดบัดี (Good)    40 – 54 คะแนน 
2) ระดบัดีมาก (Very Good)  55 – 69 คะแนน 
3) ระดบัดีเยีย่ม (Excellent)  70  +     คะแนน 
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ตารางที ่2.2  เกณฑก์ารประเมินอาคารพกัอาศยัของเกณฑ์การประเมิน TEEAM 

หัวข้อในการประเมิน ค่าคะแนน 

การประหยดั
พลงังาน 

ความรับผดิชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

หมวดท่ี 1: สถานท่ีตั้งอาคาร 4 2 
หมวดท่ี 2: ผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 8 8 
หมวดท่ี 3: เปลือกอาคาร 40 0 
หมวดท่ี 4: ระบบปรับอากาศ 10 2 
หมวดท่ี 5: ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 12 1 
หมวดท่ี 6: ระบบธรรมชาติ และพลงังานทดแทน 12 5 
หมวดท่ี 7: ระบบสุขาภิบาล 4 5 
หมวดท่ี 8: วสัดุ และการก่อสร้าง 0 5 
หมวดท่ี 9: เทคนิคการออกแบบ และ 
กลยทุธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

10 5 

คะแนนรวม 100 33 
 

แหล่งทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550. 
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ตารางที ่2.3  เกณฑก์ารประเมินอาคารท่ีไม่ใช่อาคารพกัอาศยัของเกณฑก์ารประเมิน TEEAM 

หัวข้อในการประเมิน ค่าคะแนน 

การประหยดั
พลงังาน 

ความรับผดิชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมวดท่ี 1:  สถานท่ีตั้งอาคาร 5 5 
หมวดท่ี 2:  ผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 6 6 
หมวดท่ี 3:  เปลือกอาคาร 34 0 
หมวดท่ี 4:  ระบบปรับอากาศ 15 8 
หมวดท่ี 5:  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 15 1 
หมวดท่ี 6:  ระบบธรรมชาติ และพลงังานทดแทน 12 4 
หมวดท่ี 7:  ระบบสุขาภิบาล 5 7 
หมวดท่ี 8:  วสัดุ และการก่อสร้าง 0 7 
หมวดท่ี 9:  เทคนิคการออกแบบ และ 
กลยทุธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

8 4 

คะแนนรวม 100 41 
 

แหล่งทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550. 
 

โดยอาคารท่ีเขา้รับการประเมินนั้นจะไดค้ะแนนตามตารางของแต่ละประเภทของอาคาร
นั้น ๆ และตอ้งผา่นเกณฑด์า้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) ใชส้ารท าความเยน็ท่ีส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกนอ้ย 
2) ผา่นเกณฑก์ารน าอากาศบริสุทธ์ิเขา้อาคารขั้นต ่า 
3) ผา่นเกณฑค์่าความส่องสวา่งขั้นต ่า 
4) มีระบบบ าบดัน ้าเสีย และบ่อดกัไขมนั 
5) มีแผน และด าเนินการป้องกนัมลภาวะและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง 
6) เลือกใชสี้ และ/หรือ สารเคลือบผวิท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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2.4.2 เกณฑ์การประเมิน TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability) 
(สถาบันอาคารเขียวไทย) 

เกณฑ์การประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดลอ้มไทย (TREES) ถูกออกแบบให้
เหมาะกบัลกัษณะของโครงการประเภทต่าง ๆ ทั้งอาคารใหม่ และอาคารเก่า ส าหรับเกณฑ์การ
ประเมินความย ัง่ยืนทางพลังงานทางส่ิงแวดล้อม เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นส าหรับ การก่อสร้าง และ
ปรับปรุงโครงการใหม่เป็นหลกั โดยอาคารท่ีเหมาะสมจะเขา้เกณฑ์น้ีคืออาคารท่ีมีการออกแบบ 
และสร้างใหม่ทั้งหมด หรือเป็นโครงการท่ีมีการปรับปรุงอาคารเก่าในระดบัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงคร้ังใหญ่ เช่น การเปล่ียนระบบเปลือกอาคาร และงานระบบทั้งหมด คงไวแ้ต่โครงสร้าง 
การต่อเติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางส่วนอาจสามารถเขา้ร่วมประเมินน้ีได ้แต่หากอาจไม่
สามารถท าคะแนนไดใ้นบางหวัขอ้คะแนน ซ่ึงอาจส่งผลต่อระดบัรางวลัท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (สถาบนั
อาคารเขียวไทย, 2555) 

ซ่ึงเกณฑ์การประเมินท่ีใชเ้ป็นหลกัคือ TREES – NC โดยเกณฑ์การประเมินน้ีจะมุ่งเน้น
การประเมินโครงการอาคารสาธารณะท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ หรือมีการปรับปรุงคร้ังใหญ่ เช่น เปล่ียน
ระบบปรับอากาศ หรือเปลือกอาคาร เป็นตน้ 

สถาบนัอาคารเขียวไทย (2555) ได้แบ่งเน้ือหาของเกณฑ์การประเมิน TREES – NC 
ออกเป็น 8 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) การบริหารจดัการอาคาร (Building Management) 
2) ผงับริเวณ และภูมิทศัน์ (Site and Landscape) 
3) การประหยดัน ้า (Water Conservation) 
4) การใชพ้ลงังาน และบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
5) การใชว้สัดุ และทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) 
6) คุณภาพของสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
7) การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection) 
8) นวตักรรม (Green Innovation) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ลกัษณะการประเมินดว้ยเกณฑก์ารประเมิน TREES จะเป็นการประเมินดว้ยการท าคะแนน

ในแต่ละหวัขอ้คะแนน ซ่ึงจะมีลกัษณะหวัขอ้คะแนนอยู ่2 จ าพวก กลุ่มแรกคือ คะแนนหวัขอ้บงัคบั 
หรือ Prerequisite ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประเมินตอ้งผา่นการประเมินทุกหวัขอ้คะแนน มีหวัขอ้บงัคบัดว้ยกนั 
9 หวัขอ้ กลุ่มคะแนนหวัขอ้บงัคบัจะต่างกบัอีกกลุ่มท่ีมีการวดัดว้ยระดบัคะแนน และมีคะแนนมาก
นอ้ยแตกต่างกนัไปตามล าดบัความส าคญั ในกลุ่มน้ีจะมีคะแนนรวมถึง 85 คะแนน เม่ือผา่นคะแนน



44 

ขอ้บงัคบัทั้ง 9 แลว้ การท าคะแนนไดม้ากนอ้ยจะเป็นตวัตดัสินระดบัรางวลัท่ีจะไดรั้บในเกณฑ์การ
ประเมิน TREES 

ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) เกณฑ์บงัคบั (Prerequisite) เกณฑ์น้ีไม่มีคะแนนให้ แต่ตอ้งผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
2) เกณฑ์ท่ีไดค้ะแนน มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 16 คะแนนแตกต่างกนัออกไปตาม

ความส าคญั โดยการรับรองจะตอ้งผา่นเกณฑ์บงัคบัครบทุกขอ้ และตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัมากกวา่ 
หรือเท่ากบั 30 คะแนน 

การประเมินผล 
1) ระดบัผา่นการรับรอง (Certified) 30 – 37 คะแนน 
2) ระดบัเงิน (Sliver)   38 – 45 คะแนน 
3) ระดบัทอง (Gold)   46 – 60 คะแนน 
4) ระดบัแพลตินมั (Platinum)  61 +      คะแนน 

หมวดที ่1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 3 คะแนน 
ผลท่ีได้จากการด าเนินการจะสามารถรักษาสถานะความเป็นอาคารเขียวให้คงอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อเจา้ของอาคาร และผูใ้ช้อาคาร ในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ 
สุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดีภายในอาคาร 

1.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
1) การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว เพื่อให้กระบวนการ

ออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวมีความเป็นระบบ และราบร่ืน 
1.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 

1) การประชาสัมพนัธ์สู่สังคม มีการก าหนดให้อาคารท่ีจะก่อสร้างเป็น
อาคารเขียว ท าการประชาสัมพนัธ์สู่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การท าคู่มือ และการฝึกอบรมแนะน าการใชง้าน และบ ารุงรักษาอาคาร 
เพื่อให้มีเอกสาร คู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาอาคารท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร และง่ายต่อการ
บริหารจดัการอาคารเขียวใหมี้ความถูกตอ้ง และเหมาะสม 

3) การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ขณะก่อสร้าง และเม่ืออาคารแลว้
เสร็จ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และเป็นระบบของการออกแบบ และก่อสร้างอาคารเขียว เพิ่มเติม
จากขอ้การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว 

หมวดที ่2 ผงับริเวณ และภูมิทศัน์ (Site and Landscape) 16 คะแนน 
2.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) ประกอบดว้ย 
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1) การหลีกเล่ียงท่ีตั้งท่ีไม่เหมาะกบัการสร้างอาคาร เพื่อหลีกเล่ียงการ
ก่อสร้างโครงการบนท่ีดินท่ีไม่สมควรท่ีจะมีการพัฒนา และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอัน
เน่ืองมาจากต าแหน่งของอาคารบนท่ีดิน 

2) การลดผลกระทบต่อพื้น ท่ี ท่ี มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ลด
ผลกระทบจากการพฒันาในพื้นท่ีสีเขียว (Green Area) หรือพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ 

2.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) การพฒันาโครงการบนพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาแลว้ เลือกสถานท่ีก่อสร้าง

โครงการท่ีพฒันาแลว้ และอยู่ในเขตเมืองท่ีมีการพฒันาแลว้ พร้อมดว้ยระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
ป้องกนัการรุกล ้าเขตป่าไม ้รวมทั้งแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั เพื่อลดมลภาวะ และลดผลกระทบจาก
การพฒันาท่ีดิน อนัเน่ืองมาจากการใชร้ถยนต ์และจกัรยานยนตส่์วนตวั 

3) มีพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นท่ีดินของ
โครงการ โดยออกแบบให้มีสัดส่วนพื้นท่ีเปิดโล่งมากข้ึน อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีพื้นท่ีสี
เขียว เพิ่มแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตว ์ลดปัญหาน ้ าท่วม และลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
(Urban Heat Island) 

4) มีตน้ไมย้ืนตน้ 1 ตน้ต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ามยา้ยไมย้ืน
ต้นมาจากท่ีอ่ืน) ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ให้เหมาะสม เพื่อให้อาคารมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี ประหยดัพลงังาน 

5) ใช้พืชพรรณพื้นถ่ินท่ีเหมาะสม พฒันาระบบนิเวศท่ีเหมาะสม และ
ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดี เพื่อการประหยดัพลงังาน ลดการใชน้ ้าในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

6) การซึมน ้า และลดปัญหาน ้าท่วม ลดปัญหาน ้ าท่วมท่ีเกิดจากการพฒันา
โครงการ โดยลดพื้นท่ีผิวทึบน ้ า (Impervious Surface) ของพื้นท่ีผิวโครงการ เพิ่มพื้นท่ีผิวซึมน ้ า 
หรือสร้างบ่อหน่วงน ้า เพื่อชะลดน ้าก่อนปล่อยออกสู่พื้นท่ีนอกโครงการ 

7) มีการจัดสวนบนหลังคา  หรือสวนแนวตั้ ง  ลดผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากหลงัคา และเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั
ระหว่างพื้นท่ีพฒันา และพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บการพฒันา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และท่ีอยู่
อาศยัของมนุษย ์และสัตว ์

8) มีพื้นท่ีดาดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ์ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
พื้นท่ีโครงการ ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากพื้นท่ีดาดแข็ง (การเกิด
อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัระหว่างพื้นท่ีพฒันา และพื้นท่ีท่ีไม่ได้รับการพฒันา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพ
อากาศจุลภาค และท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์และสัตว ์
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9) มีตน้ไมย้ืนตน้ทางทิศใต ้ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ท่ีบงัแดดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อความเสียหายกบัตวัอาคาร ลดผลกระทบจากความร้อนโดยเฉพาะ
จากรังสีดวงอาทิตยท่ี์มีต่ออาคาร และลดอุณหภูมิผิวอาคารท่ีอาจเป็นสาเหตุปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนในเมือง ตลอดจนลดความร้อนของภูมิอากาศจุลภาค 

หมวดที ่3 การประหยดัน า้ (Water Conservation) 6 คะแนน 
3.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 

– 
3.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 

1) การประหยัดน ้ า  และการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น ้ าของอาคาร และ/หรือ มีการบริหารจดัการการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ/หรือ มีการใช้น ้ าฝนซ่ึงสะอาดและไม่มีค่าใชจ่้าย เพื่อลดภาระในการผลิตน ้ าประปา (Portable 
Water) และภาระในการบ าบดัน ้าเสียของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

หมวดที ่4 การใช้พลงังาน และบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 20 คะแนน 
4.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) ประกอบดว้ย 

1) การประกนัคุณภาพอาคาร เพื่อยืนยนัว่ามีการติดตั้งระบบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชพ้ลงังานของอาคารอยา่งถูกตอ้งตามแบบ และขอ้ก าหนด 

2) ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขั้นต ่า ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการใช้
พลงังานของอาคารเขียว 

4.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน พฒันาประสิทธิภาพการใช้พลงังานใน

อาคารให้สูงกวา่อาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1 – 2007 หรือ กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 ภายใต ้พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
หรือ การเทียบค่าจากการประเมินอาคารเพื่อการประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม
หรืออาคารติดฉลาก (TEEAM) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดมาจากการใชพ้ลงังาน 

2) การใชพ้ลงังานทดแทน ผลิตพลงังานทดแทนให้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
0.5 – 1.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร 

3) การตรวจสอบ และพิสูจน์ผลเพื่อยืนยนัการประหยดัพลงังาน ตอ้งมี
แผนการตรวจสอบ และพิสูจน์ผลตามขอ้ก าหนด IPMVP 

4) สารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ ไม่ใช้
สาร CFC และ HCFC – 22 
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หมวดที ่5 การใช้วัสดุ และทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) 13 
คะแนน 

5.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
– 

5.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) การใช้อาคารเดิม เก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิมไวร้้อยละ     

50 – 75 ของพื้นท่ีผวิ เพื่อลดการใชว้สัดุ ทรัพยากร และพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างอาคารใหม่ 
และใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างอาคารเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2) การบริหารจดัการขยะจากการก่อสร้าง น าขยะไปใชห้รือรีไซเคิลร้อย
ละ 50 – 75 ของปริมาตรหรือน ้าหนกั เพื่อลดขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง และลดการใชว้ตัถุดิบใหม่ 

3) การเลือกใชว้สัดุใช้แลว้ น าวสัดุก่อสร้างกลบัมาใชใ้หม่เป็นมูลค่าร้อย
ละ 5 – 10 

4) การเลือกใช้วสัดุรีไซเคิล ใช้วสัดุรีไซเคิลเป็นมูลค่าร้อยละ 10 – 20 
เพื่อใหมี้การน าวสัดุรีไซเคิลมาใชใ้นโครงการ เป็นการลดการใชว้ตัถุดิบใหม่ และขยะ 

5) การใช้วสัดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ การใช้วสัดุท่ีขุด ผลิต ประกอบ 
หรือวสัดุพื้นถ่ินหรือในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 – 20 ของมูลค่าวสัดุก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเพิ่ม
ความตอ้งการวสัดุก่อสร้างท่ีผลิตในพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน และลด
ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส่ง 

6) ใช้วสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามฉลากเขียว และฉลากคาร์บอน
ของไทย เพื่อค านึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อการใช้พลังงาน และส่ิงแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชน์ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเม่ือมีการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นภายในอาคาร 

7) ใชว้สัดุท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 30 ของมูลค่าวสัดุก่อสร้างทั้งหมด 

หมวดที ่6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
17 คะแนน 

6.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) ประกอบดว้ย 
1) ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร ตอ้งมีอตัราการระบายอากาศ

ผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 
2) ความส่องสวา่งภายในอาคาร ความส่องสวา่งขั้นต ่าตอ้งผา่นเกณฑ์ตาม

มาตรฐาน 
6.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 



48 

1) ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูต่  าแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ เพื่อหลีกเล่ียง
การน ามลภาวะเขา้สู่อาคารจากการวางต าแหน่งช่องน าอากาศเขา้ (Air Intake) ไวใ้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

2) ความดันเป็นลบ (Negative Pressure) ส าหรับห้องพิมพ์งาน ถ่าย
เอกสาร เก็บสารเคมี และห้องเก็บสารท าความสะอาด เพื่อป้องกนั จดัการ และควบคุมมลภาวะท่ี
อาจเกิดข้ึนภายในอาคารจากแหล่งก าเนิดโดยตรง 

3) ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร เพื่อลดสารพิษ 
สารท่ีเป็นอนัตราย และฝุ่ นละอองต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากผูใ้ช้อาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเขา้
อาคาร 

4) พื้นท่ีสูบบุหร่ีห่างจากประตู หนา้ต่าง หรือช่องน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 
10 เมตร เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูอ้ยูอ่าศยัในอาคาร พื้นท่ีภายในตวัอาคาร และระบบการ
ระบายอากาศ (Ventilation System) จากการสูบบุหร่ี 

5) ประสิทธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหา
คุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีมีสาเหตุมาจากฝุ่ นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ และเป็นการ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมสุขอนามยัของผูใ้ช้อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

6) การใช้วสัดุประสาร วสัดุยาแนว และรองพื้น ท่ีมีสารพิษต ่าภายใน
อาคาร เพื่อลดปริมาณส่ิงปนเป้ือนจากวสัดุประสาน (Adhesive) วสัดุยาแนว (Sealant) และรองพื้น
ภายในอาคารท่ีมีกล่ินแรง สร้างความร าคาญ และเป็นผลร้ายต่อสุขอนามยั ตลอดจนความเป็นอยูท่ี่ดี
ของผูติ้ดตั้ง และผูใ้ชอ้าคาร 

7) การใชสี้ และวสัดุเคลือบผวิท่ีมีสารพิษต ่าภายในอาคาร เพื่อลดปริมาณ
ส่ิงปนเป้ือนจากสี และวสัดุเคลือบผิวท่ีมีกล่ินแรงภายในอาคาร ซ่ึงสร้างความร าคาญ และเป็น
ผลร้ายต่อสุขอนามยั ตลอดจนความเป็นอยูท่ี่ดีของผูติ้ดตั้ง และผูใ้ชอ้าคาร 

8) การใชพ้รมท่ีมีสารพิษต ่าภายในอาคาร เพื่อลดปริมาณสารพิษจากพรม
ภายในอาคาร 

9) การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีประกอบข้ึนจากไมท่ี้มีสารพิษต ่าภายในอาคาร เพื่อ
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภณัฑท่ี์ประกอบข้ึนจากไม ้และวสัดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร 

10) การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 
ตารางเมตร หรือตามความตอ้งการ 

11) การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร ออกแบบให้ห้องท่ีมีการใช้งาน
ประจ าไดรั้บแสงธรรมชาติอยา่งเพียงพอ 
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12) สภาวะน่าสบาย อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์ในส่วนท่ีมีการปรับ
อากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และประสิทธิภาพการท างานของผูใ้ชอ้าคารทางดา้นสภาวะน่าสบาย 

หมวดที ่7 การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection) 8 คะแนน 
7.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) ประกอบดว้ย 

1) การลดมลพิษจากการก่อสร้าง มีแผนด าเนินการป้องกนัมลพิษ และ
ส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง เพื่อลดมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร โดยการควบคุมการกดักร่อนของ
หนา้ดินท่ีรวมถึงการชะลา้ง และตกตะกอน (Sedimentation) ลงในแหล่งน ้ าท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้า รวมทั้งการเกิดฝุ่ นละอองในอากาศ 

2) การบริหารจดัการขยะ มีการเตรียมพื้นท่ีคดัแยกขยะหรือเศษวสัดุ มี
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการขยะหรือเศษวสัดุเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ท่ีจะส่งผล
กระทบต่อสถานท่ีถมทิ้ง (Landfills) เม่ือเปิดใชง้านอาคารแลว้ 

7.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน ประกอบดว้ย 
1) ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง ไม่ใช้

สารฮาลอน (Halon) หรือซีเอฟซี (CFC) หรือเอชซีเอฟซี (HCFCs) ในระบบดบัเพลิง 
2) ต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน การวางต าแหน่งเคร่ืองระบายความ

ร้อน (คอมเพรสเซอร์หรือหอพึ่งเยน็) ห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 
3) การใช้กระจกภายนอกอาคาร ใช้กระจกภายนอกอาคารท่ีมีค่าสะทอ้น

แสงไม่เกินร้อยละ 15 เพื่อลดผลกระทบจากการสะทอ้นแสงของอาคารสู่สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
กระจาภายนอกอาคาร 

4) การควบคุมโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร ปฏิบติัตามประกาศกรมอนามยั
เร่ืองขอ้ปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารใน
ประเทศไทย เพื่อลดความเส่ียงจากโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires’ disease) ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูใ้ช้
อาคารทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งผูท่ี้สัญจรในบริเวณใกลเ้คียง 

5) ติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าท่ีใชก้บัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
หมวดที ่8 นวตักรรม (Green Innovation) 5 คะแนน 

8.1 เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) 
– 

8.2 เกณฑท่ี์ไดค้ะแนน 
1) มีเทคนิควิธีท่ีไม่ระบุไวใ้นแบบประเมิน เพื่อกระตุน้ให้มีการออกแบบ

ก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้และกระตุน้ให้มีการเสนอแนวคิดเพื่อความย ัง่ยืนทาง
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พลงังานและส่ิงแวดลอ้มในประเด็นท่ีมีความสร้างสรรค ์และไม่ไดร้ะบุไวใ้นเกณฑ์ฉบบัน้ี (เทคนิค
ละ 1 คะแนน) 
 

2.5 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

GhaffarianHoseini และคณะ (2013) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การด าเนินงานของพลงังานท่ี
ย ัง่ยืนของอาคารเขียว กรณีศึกษา: การพิจารณาทฤษฎีในปัจจุบนั การด าเนินงาน และความทา้ทาย 
ซ่ึงเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ เพื่ออธิบายสาระส าคญัของการพฒันาการออกแบบอาคาร
เขียวให้มีการด าเนินงานอย่างย ัง่ยืน ในการศึกษาคร้ังน้ีให้ความสนใจด้านการด าเนินงานของ
พลงังานท่ีย ัง่ยืนของอาคารเขียว เพื่อจะระบุตวัแปรท่ีมีอิทธิพลอยู่บนพื้นฐานของความส าเร็จร่วม
สมยั โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดบ้รรยายเก่ียวกบัแนวโนม้ร่วมสมยั การใช้งานของการออกแบบอาคาร
เขียว และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์บทวิจารณ์ในอดีต
ไดรั้บการยืนยนัวา่ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของพลงังานท่ีย ัง่ยืนของอาคารเขียวนั้นไดรั้บการ
ปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อบรรเทาการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และลดการใช้พลังงานในส่วนของการสร้างอาคาร 
นอกจากน้ี จากการศึกษาในมุมมองของความทา้ทาย และอุปสรรคในปัจจุบนัอาจสรุปได้ว่า มนั
ยงัคงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการระบุ และพฒันาวิธีการแก้ปัญหาด้านการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียวส าหรับความตอ้งการการใช้พลงังานในอนาคต ในท านอง
เดียวกันน้ีเอง การค้นพบจุดเด่นในเร่ืองการด าเนินงานของพลังงานท่ีย ัง่ยืนของอาคารเขียวนั้น
เก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยี และระบบพลงังานทดแทนมาบูรณาการร่วมกนัยงัคงเป็นความทา้
ทายอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายดา้นตวัแปรพื้นฐาน การบ ารุงรักษา และการด าเนินงาน 
โดยผลสรุปของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การคน้พบการวิจยันั้นควรมีการน ามาพิจารณาอยา่งละเอียด
โดยสถาปนิก วิศวกร และนกัพฒันา ส าหรับการพฒันาเมืองเชิงนิเวศ ดว้ยมุมมองท่ีชดัเจนต่อการ
พฒันาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างสภาพแวดลอ้มข้ึนอยา่งชาญฉลาด 

Nopporn Patcharaprakiti and Jeerawan Saelao (2012) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การประเมินผล
ดา้นพลงังานและบรรยากาศของประเทศไทย กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building Project) 
โดยงานวิจยัน้ีไดเ้สนอการออกแบบอาคารเขียว และการด าเนินงานภายในอาคารส านกังานของโต
โยต้า เภตรา และได้อธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดการออกแบบการก่อสร้างอาคารเขียว โดย
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารแห่งประเทศไทยภายใตส้ถาบนัอาคารเขียวไทยไดแ้บ่ง
เกณฑป์ระเมินอาคารเขียวออกเป็น 7 ส่วน ในงานวิจยัน้ีศึกษาดา้นพลงังานและบรรยากาศเป็นหลกั 
ซ่ึงเกณฑ์การประเมินน้ีถูกใช้ประเมินในขั้นตอนการออกแบบอาคาร การตรวจสอบอาคาร การ
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ด าเนินงานภายในอาคาร และการตรวจวดัอาคาร หวัขอ้ของการประเมินอาคารเขียว หมวดพลงังาน
และบรรยากาศประกอบด้วย การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร 
(OTTV) และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคา (RTTV) ระบบปรับอากาศ และระบบแสง
สวา่ง การใชพ้ลงังาน และการใชพ้ลงังานทดแทน โดยผลท่ีไดจ้ากการค านวณจะถูกน าไปวิเคราะห์
ผา่นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนจากกระทรวงพลงังาน ผลจากการวจิยัพบวา่ เกณฑทุ์กเกณฑ์ท่ีใชป้ระเมิน
ดา้นพลงังาน และการใชพ้ลงังานภายในอาคารนั้นผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานท่ีสถาบนัอาคาร
เขียวไทยก าหนดไว ้

Lee และ Burnett (2008) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานโดยใชเ้กณฑ์
การประเมิน HK-BEAM, BREEAM และ LEED จากการศึกษาพบว่า เกณฑ์การประเมิน Hong 
Kong Building Environmental Assessment Method (HK-BEAM) ของเกาะฮ่องกง เกณฑ์การ
ประเมิน Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) ของส
หราชอาณาจกัร และเกณฑ์การประเมิน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกสร้างข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ. 1990 นกัออกแบบอาคาร 
และผูคิ้ดคน้นโยบายไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัวิธีการรับรองผล และการจดัอนัดบัเปรียบเทียบของ
เกณฑ์การประเมินแต่ละประเภท โดยผลงานวิจยัเร่ืองน้ีไดอ้ธิบายเกณฑ์การประเมินพื้นฐานดา้น
การสร้างอาคาร การด าเนินงานภายในอาคาร และท าการเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 
ประเภทน้ี จากการวเิคราะห์ผลทางสถิติของการประเมินการใชพ้ลงังานของอาคารท่ีผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน HK-BEAM จ านวน 60 อาคาร และจากขอ้มูลของเกณฑ์การประเมิน BREEAM และ 
LEED ท่ีมีอยู ่พบวา่ ถึงแมว้า่จะใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีแตกต่างกนัในการประเมิน แต่ระดบัคะแนน
ของอาคารท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินนั้นอยูใ่นระดบัคะแนนดีเยี่ยมในทุก ๆ เกณฑ์การประเมิน และ
ดว้ยในยคุปัจจุบนั ผูค้นใหค้วามสนใจเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน พร้อมทั้งทัว่โลกมี
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว เราอาจกล่าวไดว้า่ การศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานท่ีดีส าหรับการเปรียบเทียบการประเมินการใชพ้ลงังานทัว่ประเทศส าหรับ
อนาคตได ้

Goa, Prasad และ Siu-Yu Lau (2013) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง อาคารเขียวส่งผลต่อระดบัความ
พึงพอใจ และความสะดวกสบายของผูอ้ยู่อาศยัภายในอาคารมากกว่าอาคารทัว่ไปหรือไม่ ซ่ึงจาก
การศึกษาอาคารเขียวส่วนใหญ่เนน้เร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม และการใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีทราบว่าอาคารเขียวนั้นเก่ียวข้องกับการรับรู้
ความรู้สึก และความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัภายในอาคารเขียวดว้ย เพื่อแกปั้ญหา และอุปสรรคดา้น
ความเข้าใจดังกล่าว ผูว้ิจยัได้ท าการส ารวจผูอ้ยู่อาศยัภายในอาคารเขียวท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรกใน
ประเทศจีน โดยตวัอย่างในการประเมินมีทั้งหมด 14 อาคาร แบ่งเป็นอาคารเขียว 9 อาคาร และ
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อาคารท่ีไมใช่อาคารเขียว 5 อาคาร มีประชากรทั้งหมด 1251 คน เม่ือท าการเปรียบเทียบประชากรท่ี
อยู่อาศยัภายในอาคารเขียว และอาคารท่ีไม่ใช่อาคารเขียวนั้น พบว่า จากผลการวิเคราะห์แสดงถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนว่า ผู ้อยู่อาศัยภายในอาคารเขียวมีระดับความพึงพอใจ และรู้สึก
สะดวกสบายมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้อยู่อาศยัภายในอาคารเขียว แต่ก็มีผูอ้ยู่อาศยัภายในอาคารเขียว
บางส่วนมีระดบัความพึงพอใจ และรู้สึกสะดวกสบายต ่ากวา่ผูอ้ยูอ่าศยัภายในอาคารท่ีไม่ใช่อาคาร
เขียว จากการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดใ้หค้วามเห็นวา่ผูอ้ยูอ่าศยัภายในอาคารเขียวมีระดบัความพึงพอใจ
ท่ีสูงกวา่ผูพ้กัอาศยัภายในอาคารอ่ืน พวกเขามีแนวโนม้ของการปรับตวัต่อส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนตลอด
การประเมินโดยรวมของพวกเขา ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งท่ีส าคญักบัการออกแบบ และการวิจยัอย่าง
ย ัง่ยนื 

จิโรจ กาญจนาภรณ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการออกแบบท่ีพกัเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษาท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อใช้ในการออกแบบท่ีพกัอาศยัจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัท่ีพกัในอุทยานแห่งชาติ เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมและสัมพนัธ์กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบท่ีพกัอาศยั
อยา่งย ัง่ยืนท่ีเหมาะสมกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในประเทศไทย และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การออกแบบบา้นพกัอาศยัทัว่ไป โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินบา้นพกัอาศยัจาก
แหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ LEED, BREEAM, CASBEE, BCA, TREES – NC และ TEEAM และท าการ
ส ารวจบา้นพกัอาศยัในอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่างภาคเหนือ 2 แห่ง และทางภาคใต ้2 
แห่ง จากการศึกษาพบวา่ 

1)  สามารถสร้างอาคารให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้ด้วยเทคนิคการก่อสร้าง
ทัว่ไป หากมีการวางแผนท่ีดี มีการก าหนดเป้าหมายในการออกแบบท่ีชดัเจน 

2)  การประสานความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผน การออกแบบ การดูแลรักษา 
จนถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3)  สามารถน าเกณฑ์การออกแบบท่ีพกัอาศยัเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนท่ีได้
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีมาปรับประเด็นเน้ือหาเพื่อใชก้บับา้นพกัอาศยัขนาดเล็กได ้
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย” ได้มีการ
ออกแบบการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีได้เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงพฒันามาจาก
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
3.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) 
3.6  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 

3.1 กรอบแนวคดิของการวจิัย 
 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย รอบด้าน เพื่อให้เข้าใจในบริบทของการวิจยัซ่ึงถือเป็นแนวคิดพื้นฐานของ
งานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาแนวทางของนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังาน กรณีศึกษา : อาคารเขียว 
(Green Building) มีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบันโยบาย สภาพส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม 
แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาดา้นการก าหนดนโยบายดา้น
อาคารเขียว ดา้นการสร้างและการประเมินเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย และเพื่อ
หาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของ
การวจิยัไดด้งัภาพท่ี 3.1  
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ข้อมูลทุติยภูมิ 
1) ศึกษาเกณฑ์การประเมินอาคาร

เขียวของต่างประเทศ 
2) ศึกษาเกณฑ์การประเมินอาคาร

เขียวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลปฐมภูมิ (สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ) 
1) ความคิดเห็นต่อเกณฑก์ารประเมิน

อาคารเขียวในประเทศไทย 
2) การประยุกต์เกณฑ์การประเมิน

อาคารเขียวของต่างประเทศ 
3) แนวทางการพฒันาอาคารเขียวของ

ประเทศไทย 
4) ความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

ข้อมูลปฐมภูมิ (พืน้ท่ีกรณีศึกษา) 
1) ท่ีมาเก่ียวกบัการเป็นอาคารเขียว 

2) ปัญหา – อุปสรรค และประโยชน์

ของอาคารเขียว 
3) ปัจจยัสู่ความส าเร็จของอาคารเขียว 
4) ประสิทธิผลของอาคารเขียว 

4.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
4.2 ดา้นสังคม 
4.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

บริบท 
1) สภาพส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม 
2) นโยบายการอนุรักษ์พลังงานท่ีเก่ียวข้องกับอาคารเขียว 

(Green Building) 
3) ตวัอยา่งอาคารเขียวในประเทศไทย และต่างประเทศ 

แนวทางสู่การพฒันาอาคารเขียวในประเทศไทย 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศ
ไทย ในคร้ังน้ีเป็นนกัวชิาการจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี  

1) ผูอ้  านวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภยัและพฒันาเมือง (สสม.) ส านัก
นโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) 

2) ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

3) วิศวกรเคร่ืองกลช านาญการพิเศษโครงการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

4) กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสถาบนัอาคารเขียวไทย 
และการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ทั้งเกณฑ์

ประเมิน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ประเทศสหรัฐอเมริกา TEEAM 
(Thailand Energy and Environmental Assessment Method) ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน และ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability) ของสถาบนัอาคารเขียวไทย โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัน้ี 

1) ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและสัญญาเช่าซ้ือ (Leasing & Marketing Manager) อาคาร 
Park Ventures – The Ecoplex (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน))  

2) ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร – บริการ, นกัวิศวกรระดบั 6 และนกัวิศวกรระดบั 4 
อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

3) ผูจ้ดัการฝ่ายบริการกลาง และผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริการกลางอาคาร SCG 100 ปี 
(บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)) 
 
 
 
 
 
 



56 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 
ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร แผนงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building) เอกสารดา้นวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
รายงาน ผลงานทางวชิาการ บทความจากวารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง และ

การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย เช่น ผู ้แทนจากส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนจากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลงังาน ผูแ้ทนจากสถาบนัอาคารเขียวไทย และองคก์รเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ งเกณฑ์การประเมิน LEED ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา TEEAM ของกระทรวงพลงังาน และ TREES ของสถาบนัอาคารเขียวไทย 
 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษา เร่ืองแนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากนกัวชิาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสร้าง และการประเมิน
อาคารเขียวของประเทศไทย และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทั้งเกณฑก์ารประเมิน LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกา TEEAM ของกระทรวงพลงังาน และ 
TREES ของสถาบนัอาคารเขียวไทย 
 

3.5 การตรวจสอบสามเส้า (Data Triangulation) 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ ผูว้จิยัใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation) ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลก่อนน าไปวิเคราะห์ ส าหรับการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
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รวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) โดยการตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล 
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่
กบัการซกัถาม พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 

ผูว้ิจยัเลือกใช้การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากงานวิจยัน้ีตอ้งใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่ม
นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียว การสร้าง และการประเมินอาคารเขียว
ของประเทศไทย และรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน 
พร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
 

3.6 การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ไดใ้ช้ขอ้มูลต่าง ๆ จาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญ และจากการ
ลงพื้นท่ีต่าง ๆ มาสรุปเชิงพรรณนาความ แล้วน ามาท าการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การ
ประเมินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย จากการศึกษา 
กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย 

โดยการศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว และศึกษาความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด และประเมินอาคารเขียว เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย และศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาความแตกต่างระหวา่ง
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของ LEED, BREEAM, CASBEE, TEEAM และ TREES น าขอ้มูลท่ี
ได้มาสร้างตารางการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของทั้ งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งสรุปเกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาในการน าเกณฑ์การ
ประเมินมาปรับใชก้บัเกณฑก์ารประเมินของประเทศไทย 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย และแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอาคารเขียวในประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบาย ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการสร้างเกณฑ์การประเมิน และจาก
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กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก
องคก์าร (External Environment) 

โดยประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ดา้น คือ ประเด็น
ดา้นบุคลากร (Man) ประเด็นดา้นงบประมาณ/รายได ้(Money) ประเด็นดา้นสถานท่ี/วสัดุอุปกรณ์ 
(Material) และประเด็นดา้นการบริหาร (Management) 

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกใชรู้ปแบบ PESTLE Analysis คือ การวิเคราะห์ใน
ประเด็นดา้นการเมือง (Politic) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ประเด็นดา้นสังคม (Social) ประเด็น
ด้านเทคโนโลยี (Technology) ประเด็นด้านกฎหมาย (Legal) และประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment) จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาท าการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวท่ีสอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทยต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผลการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยอาศยัการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการเปรียบเทียบหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 และมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญคือ ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งจากส านกันโยบายและแผน ส านกัปลดักระทรวงมหาดไทย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ผูแ้ทนจากสถาบนัอาคารเขียวไทย และมีการ
ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินทั้งเกณฑ์ประเมิน LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เกณฑ์ประเมิน TEEAM ของกระทรวงพลงังาน และเกณฑ์ประเมิน TREES ของสถาบนัอาคารเขียว
ไทย และจากการสัมภาษณ์ในท่ีน้ีผูว้ิจ ัยขอสงวนช่ือและนามสกุลจริงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยการสัมภาษณ์น้ีแบ่งเน้ือหาของการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ฉบบั ฉบบัแรกส าหรับ
นกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว 
(Green Building) ฉบบัท่ีสองส าหรับนกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียว และฉบบัสุดท้ายส าหรับนักวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑ์
ประ เ มินแบบต่าง  ๆ  ซ่ึ งสามารถส รุปใจความส าคัญของ เ น้ือหา ท่ี ได้ท าก าร ศึกษา  ดัง น้ี
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4.1 การเปรียบเทยีบหลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวของประเทศต่าง ๆ  
 

ผูว้ิจยัท าการศึกษาความแตกต่างระหวา่งเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของ LEED BREEAM CASBEE TEEAM และ TREES พร้อมทั้ง
น ามาสร้างตารางเปรียบเทียบหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ไดด้งัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.1  เปรียบเทียบหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ 

เกณฑ์การประเมนิ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน      
    1.1  ประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น ไทย ไทย 
    1.2  ปีที่ก่อตั้ง (ค.ศ.) 1993 1990 2001 2007 2009 
    1.3  ระดบัเกณฑ์การ  
           ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. LEED for Building  and 
Construction (LEED BD+C) 
2. LEED for Interior  Design 
and Construction   
(LEED ID+C) 
3. LEED for Operation  and 
Maintenance (LEED O+M) 
4. LEED for Neighborhood 
Development 
5. LEED for Homes  

1. BREEAM In-Use 
 
2. BREEAM Communities 
 
 
3. BREEAM Refurbishment 
 
4. BREEAM New  
Construction 
5. Code for Sustainable  Homes 
(CSH) 
6. EcoHomes 

1. For Houses 
 

2. For Buildings 
 
 
3. For Urban Blocks  
 
4. For Cities 

1. Residential 
 
2. Non-Residential 

1. TREES-NC 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมนิ (ต่อ) LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
    1.4  วตัถุประสงค์        เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้ทรัพยากรของอาคาร ได้แก่ 
พลงังาน น ้ า และวสัดุประกอบ
อาคาร ไม่ให้มีผลกระทบด้าน
ล บ ต่ อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
สุขอนามัยของผู ้ใช้อาคารซ่ึง
ค  านึงถึงตลอดวงจรชีวิตของ
อาคาร (ทั้ งการคัดเลือกท่ีตั้ ง
อาคาร การออกแบบอาคาร การ
ก่อส ร้างอาคาร  การใช้ งาน
ภายในอาคาร การบ ารุงรักษา
อาคาร และการร้ือถอนอาคาร) 

       เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก
ออกแบบ วิศวกร และบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
อาคารตระหนัก ถึงสั งคม
ค า ร์ บ อ น ต ่ า  แ ล ะ ก า ร
ออกแบบอาค าร ท่ี ส่ ง ผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้
นอ้ยท่ีสุด 

       เ พ่ือวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของอาคารในทุก
ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของ
อาคาร ตั้ งแต่ขั้นตอนการ
วางแผนก่อนการก่อสร้าง 
ก า ร เ ลื อ ก ส ถ า น ท่ี ตั้ ง
โครงการ  การออกแบบ
อ า ค า ร  ไ ป จ น ถึ ง ก า ร
ปรับปรุงอาคาร 

       เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ออกแบบอาคารท่ีประหยดั
พ ลั ง ง า น  แ ล ะ ไ ม่ ส ร้ า ง
ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง ล บ แ ก่
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ี
การออกแบบตวัอาคารเป็น
หลกั 

       เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีการ
ออกแบบอาคารท่ีเป็นมิตร
กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม กับ ส ภ า พ ภู มิ
ประเทศ สภาพเศรษฐกิจของ
ไทย  และ เน้นให้ ใช้ ว ัส ดุ
ภายในประเทศเป็นหลกั  

    1.5  เกณฑ์การประเมินผล 1. ระดบั Certified 
2. ระดบั Sliver 
3. ระดบั Gold 
4. ระดบั Platinum 

1. ระดบั Uncertified 
2. ระดบั Pass 
3. ระดบั Good 
4. ระดบั Very Good 
5. ระดบั Excellent 
6. ระดบั Outstanding 

1. ระดบั C = Poor 
2. ระดบั B = Fairly  Poor 
3. ระดบั B+ = Good 
4. ระดบั A = Very  Good 
5. ระดบั S = Excellent 

1. ระดบั Good 
2. ระดบั Very Good 
3. ระดบั Excellent 

1. ระดบั Certified 
2. ระดบั Sliver 
3. ระดบั Gold 
4. ระดบั Platinum 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมนิ (ต่อ) LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
2.  เนือ้หาเกณฑ์การประเมิน 1. Sustainable Site 

2. Water Efficiency 
3. Energy and Atmosphere 
4. Material and Resource 
5. Indoor Environment Quality 
6. Innovation in Design 
7. Regional Priority 

1. Management 
2. Health and Wellbeing 
3. Energy 
4. Transport 
5. Water 
6. Materials 
7. Waste 
8. Land Use and Ecology 
9. Pollution 
10. Innovation 

หมวด Quality 
   1. Indoor Environment 
   2. Quality of Services 
   3. Outdoor 
       Environment On – Site 
หมวด Load 
   1. Energy 
   2.Operational          
      Management System 
   3. Off – Site Environment   

1. Transportation and   
    Location 
2. Site Planning and   
    Landscape 
3. Building Envelope 
4. A/C System 
5. Lighting System 
6. Natural System and   
    Renewable Energy 
7. Sanitary System 
8. Building Material and   
   Construction 
9. Innovation 

1. Building Management 
2. Site and Landscape 
3. Water Conservation 
4. Energy and Atmosphere 
5. Materials and Resources 
6. Indoor Environmental   
    Quality 
7. Environmental  
    Protection 
8. Green Innovation 
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จากตารางท่ี 4.1  ผูว้ิจยัสามารถสรุปเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ ได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
เกณฑ์การประเมิน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชป้รับปรุงอาคารเขียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 โดยเกณฑ์การ
ประเมิน LEED น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร ซ่ึงค านึงถึง
ตลอดวงจรชีวิตของอาคาร โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบอาคาร การก่อสร้างอาคาร การ
ด าเนินการภายในอาคาร การบ ารุงรักษาอาคาร การซ่อมแซมอาคาร และการร้ือถอนอาคาร โดยแบ่ง
ระดบัเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัผ่านการรับรอง (Certified) ระดบัเงิน 
(Sliver) ระดบัทอง (Gold) และระดบัแพลตินมั (Platinum) และไดแ้บ่งเน้ือหาเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวออกเป็น 7 หมวดหลกั ได้แก่ หมวดสถานท่ีตั้งโครงการเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainable 
Site) หมวดการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) หมวดพลงังานและบรรยากาศ 
(Energy and Atmosphere) หมวดวสัดุและทรัพยากร (Materials and Resources) หมวดคุณภาพ
สภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) หมวดนวตักรรมในการออกแบบ 
(Innovation in Design) และหมวดความส าคญัเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional Priority) 

เกณฑ์การประเมิน BREEAM หรือ Building Research Establishment’s Method 
(ประเทศสหราชอาณาจักร) เป็นเกณฑก์ารประเมินอาคารแบบแรกท่ีเกิดข้ึนของโลก โดยเกณฑ์การ
ประเมิน BREEAM น้ีถูกตั้งให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับการออกแบบอาคารท่ีย ัง่ยืน อีก
ทั้งยงัเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีเนน้การประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ให้นกัออกแบบ วิศวกร 
และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างอาคารตระหนกัถึงสังคมคาร์บอนต ่า เป็นการสร้างอาคารท่ี
ลดความต้องการในการใช้พลังงานลงก่อนท่ีจะพิจารณาถึงเทคโนโลยีคาร์บอนต ่า และมีการ
ออกแบบอาคารท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด โดยแบ่งระดบัเกณฑ์การประเมินผล
ออกเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัไม่ผา่นการรับรอง (Uncertified) ระดบัผา่นการรับรอง (Pass) ระดบัดี 
(Good) ระดบัดีมาก (Very Good) ระดบัดีเยี่ยม (Excellent) และระดบัโดดเด่น (Outstanding) และ
ไดแ้บ่งเน้ือหาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวออกเป็น 9 หมวดหลกั ไดแ้ก่ หมวดการบริหารจดัการ
อาคาร (Management) หมวดสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดี (Health and Wellbeing) หมวดพลงังาน 
(Energy) หมวดระบบการขนส่ง (Transport) หมวดทรัพยากรน ้ า (Water Consumption and 
Efficiency) หมวดวสัดุก่อสร้าง (Materials) หมวดของเสีย (Waste) หมวดการใชท่ี้ดิน และระบบ
นิเวศวทิยา (Land Use and Ecology) และหมวดมลภาวะ (Pollution) 

เกณฑ์การประเมิน CASBEE หรือ Comprehensive Assessment System for Built 
Environment Efficiency (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นระบบประเมิน และจดัอนัดบัอาคารในขอบเขตของ
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พฤติกรรมดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental Performance) เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
อาคารในทุกขั้นตอนตลอดวงจรชีวติของอาคาร โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนก่อนการก่อสร้าง
อาคาร การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ การออกแบบอาคาร การปรับปรุงอาคาร ไปจนถึงขั้นตอนการ
ตกแต่งอาคารส าหรับอาคารเชิงพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งระดบัเกณฑ์การ
ประเมินผลออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั Poor ระดบั Fairly Poor ระดบั Good ระดบั Very Good 
และระดบั Excellent และเน้ือหาของเกณฑป์ระเมิน CASBEE จะเรียกวา่การประเมินพฤติกรรมดา้น
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงแตกต่างจากเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวทัว่ ๆ ไป โดยการประเมินพฤติกรรม
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดม้าจาก 2 แนวคิด คือ ดา้นคุณภาพ (Quality) และดา้นภาระ (Load) โดยทั้ง
ด้านคุณภาพและด้านภาระ มีการแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ประเภท โดยด้านคุณภาพ
พิจารณาหมวดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment) หมวดคุณภาพการบริการ 
(Quality of Services) และหมวดสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร (Outdoor Environment On-Site) 
ส่วนด้านภาระพิจารณาหมวดการใช้พลังงาน (Energy) หมวดการใช้ทรัพยากรและวัสดุ 
(Operational Management System) และหมวดสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการ (Off-Site 
Environment) 

เกณฑ์การประเมิน TEEAM หรือ Thailand Energy and Environmental Assessment 
Method (ประเทศไทย) ถูกพฒันาข้ึนจากการวิจยัร่วมหลายสถาบนั กบักรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยเกณฑ์การประเมิน TEEAM ได้แบ่งแบบประเมิน
อาคารออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินอาคารพกัอาศยั และแบบประเมินอาคารเพื่อการพาณิชย ์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารท่ีประหยดัพลังงาน และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบแก่
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นท่ีการออกแบบตวัอาคารเป็นหลกั โดยแบ่งระดับเกณฑ์การประเมินผล
ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดี (Good) ระดบัดีมาก (Very Good) และระดบัดีเยี่ยม (Excellent) 
และได้แบ่งเน้ือหาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวออกเป็น 9 หมวดหลกั ได้แก่ หมวดสถานท่ีตั้ง
อาคาร (Transportation and Location) หมวดผงับริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม (Site Planning 
and Landscape) หมวดเปลือกอาคาร (Building Envelope) หมวดระบบปรับอากาศ (A/C System) 
หมวดระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (Lighting System) หมวดระบบธรรมชาติ พลงังานทดแทน และการจดั
การพลงังาน (Natural System and Renewable Energy ) หมวดระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) 
หมวดวสัดุ และการก่อสร้าง (Building Material and Construction) และหมวดเทคนิคการออกแบบ 
และกลยทุธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดลอ้ม (Innovation) 

เกณฑ์การประเมิน TREES หรือ Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability (ประเทศไทย) ถูกออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะของโครงการประเภทต่าง ๆ ทั้ง
อาคารใหม่ และอาคารเก่า โดยเกณฑ์การประเมิน TREES เน้นท่ีการก่อสร้างอาคาร และการ
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ปรับปรุงโครงการใหม่เป็นหลกั เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการออกแบบอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของไทย เนน้การใชว้สัดุภายในประเทศใน
การก่อสร้างอาคาร โดยแบ่งระดบัเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัผ่านการ
รับรอง (Certified) ระดบัเงิน (Sliver) ระดบัทอง (Gold) และระดบัแพลตินมั (Platinum) และได้
แบ่งเน้ือหาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวออกเป็น 8 หมวดหลกั ได้แก่ หมวดการบริหารจดัการ
อาคาร (Building Management) หมวดผงับริเวณและภูมิทศัน์ (Site and Landscape) หมวดการ
ประหยดัน ้า (Water Conservation) หมวดการใชพ้ลงังานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
หมวดการใช้วสัดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) หมวดคุณภาพของ
สภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) หมวดการป้องกนัผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection) และหมวดนวตักรรม (Green Innovation) 

ผูว้ิจยัท าการศึกษาเน้ือหาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES พร้อมทั้งแบ่งเน้ือหาเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ หมวดสถาน
ท่ีตั้งอาคารและความย ัง่ยนืของอาคาร หมวดการใชพ้ลงังานและการจดัการพลงังาน หมวดการใชน้ ้ า
และการใช้วสัดุทรัพยากร หมวดคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารและภายนอกอาคาร และ
หมวดการบริหารอาคาร นวตักรรม และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม น าเน้ือหาเกณฑ์การประเมินท่ีไดม้า
สร้างตารางเปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑ์การประเมินของหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของ
ประเทศต่าง ๆ แลว้จึงน ามาสรุปความโดยใชว้ธีิการพรรณาความ ซ่ึงผูว้จิยัน าเกณฑ์การประเมินของ
ประเทศไทยท่ีมีอยู่เดิมมาพิจารณาเพื่อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และสามารถเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเกณฑก์ารประเมินส าหรับประเทศไทยให้ดียิ่งข้ึนได ้ดงัตารางท่ี 
4.2  ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 – 1  เปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑก์ารประเมินของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ  

(หมวดท่ี 1  สถานท่ีตั้งอาคารและความย ัง่ยนืของอาคาร)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
สถานทีต่ั้งอาคาร      
1.  การเลือกท่ีตั้งโครงการโดยหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีน ้ าท่วม X    X 
2.  การเลือกท่ีตั้งโครงการโดยการปกป้องพ้ืนท่ีอ่อนไหว โดยไม่เลือกเอาพ้ืนท่ีซ่ึงมีความ 
     อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาใชเ้ป็นพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีพ้ืนท่ีเปิดโล่ง มีการออกแบบฟ้ืนฟ ู
     แบบเบ็ดเสร็จ เป็นตน้ 

X    X 

3.  การพฒันาอยา่งกระชบั โดยสร้างชุมชนขนาดกะทดัรัดเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความน่าอยู ่
    อาศยั เกิดประสิทธิภาพดา้นการเดินทาง 

X     

4.  ชุมชนทรัพยากร ส่งเสริมใหมี้การเดินหรือใชจ้กัรยานในชีวติประจ าวนั โดยสร้าง 
     ทางเขา้หลกัของอาคารห่างจากแหล่งบริการชุมชนในระยะเดินไม่เกิน 800 เมตร 

X X    

5.  ระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอยูใ่กลก้บัระบบขนส่งสาธารณะ เช่น  
     รถไฟฟ้า มีโครงข่ายถนน และโครงข่ายจกัรยานและท่ีจอดจกัรยาน 

X X    

6.  ระยะห่างระหวา่งสถานท่ีตั้งอาคารและระบบขนส่งมวลชนหลกัในระยะเดินตั้งแต่ 800  
     เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 1,200 เมตร 

   X  

7.  ระยะห่างระหวา่นสถานท่ีตั้งอาคารและระบบขนส่งมวลชนหลกัในระยะเดินตั้งแต่  
     400 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 800 เมตร 

X   X  
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ตารางที ่4.2 – 1  (ต่อ)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
สถานทีต่ั้งอาคาร (ต่อ)      
8.  ระยะห่างระหวา่นสถานท่ีตั้งอาคารและระบบขนส่งมวลชนหลกัในระยะเดินไม่เกิน  
     400 เมตร 

X   X  

9.  จากพ้ืนท่ีตั้งอาคารถึงระบบขนส่งมวลชนจะตอ้งมีทางเดินเทา้ท่ีชดัเจน สะดวกและ 
     ปลอดภยั รวมทั้งอาจมีทางจกัรยาน และท่ีจอดจกัรยาน 

X X  X  

10.  สถานท่ีตั้งอาคารห่างจากแหล่งบริการชุมชนในระยะเดินไม่เกิน 400 เมตร    X  
ความยัง่ยนืของอาคาร 
1.  การป้องกนัมลภาวะจากกิจกรรมก่อสร้าง X     
2.  ไม่มีพืชรุกราน X     
3.  ลดผลกระทบจากเกาะความร้อนโดยการเลือกหลงัคาท่ีมีค่าการสะทอ้นความร้อนสูง  
     หรือปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาแก่ลานจอดรถ การเลือกหลงัคาท่ีมีค่าการสะทอ้นความ 
     ร้อนสูงและมีสีอ่อน 

X     

4.  การจดัการน ้ าฝนไหลนองโดยออกแบบพ้ืนท่ีวา่งภายนอกอาคารใหน้ ้ าซึมลงดินได ้ 
     หรือการติดตั้งหลงัคาท่ีมีพืชปกคลุม 

X     

5.  ใชส้ารก าจดัแมลงแบบปลอดสารพิษ X     
6.  การจดัการดา้นความคงทนของตวัอาคาร ตอ้งมีการออกแบบ การเลือกวสัดุและการ 
     ก่อสร้างของส่วนประกอบของอาคารและระบบของอาคารท่ีเหมาะสม 

X     

7.  มีการตรวจสอบการจดัการดา้นความคงทนของตวัอาคาร X    X 
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ตารางที ่4.2 – 1 (ต่อ) 

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
ความยัง่ยนืของอาคาร (ต่อ)      
8.  ประสิทธิภาพอายกุารใชง้านขั้นพ้ืนฐานของกรอบอาคาร วสัดุผนงัภายนอกอาคาร  
     วสัดุหลงัคา/หลงัคาแบน ความตา้นทานต่อภยัพิบติัทางธรรมชาติของอาคาร และการ 
     เตรียมความพร้อมดา้นอคัคีภยัของอาคาร 

  X   

9.  การบ ารุงรักษาท่อระบายน ้ า ท่อน ้ าประปา ท่อแก๊ส ระบบการเดินสายไฟฟ้า   X   
10.  การออกแบบอาคารเพ่ือความแขง็แรง ย ัง่ยนื  X    
11.  ปลูกตน้ไมย้นืตน้ทางทิศใต ้ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออกท่ีบงัแดดไดอ้ยา่งมี 
       ประสิทธิภาพ และไม่ก่อความเสียหายกบัตวัอาคาร 

    X 

12.  การท าคู่มือ และการฝึกอบรมแนะน าการใชง้าน และบ ารุงรักษาอาคาร     X 

 
หมายเหตุ: X หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในแบบประเมิน 
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หมวดที่ 1  สถานที่ตั้งอาคารและความยั่งยืนของอาคาร ผูศึ้กษาไดแ้บ่งหัวขอ้พิจารณา
ออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอาคารและความย ัง่ยนืของอาคาร ดงัตารางท่ี 4.2 – 1 

สถานทีต่ั้งอาคาร เกณฑก์ารประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, TEEAM 
และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง สถานท่ีตั้งโครงการท่ีเหมาะสม การเลือกท่ีตั้งโครงการโดยการ
ปกป้องพื้นท่ีอ่อนไหว มาใช้เป็นพื้นท่ีก่อสร้าง การเขา้ถึงโครงการโดยการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน และความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งบริการชุมชน  

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน LEED ไดแ้ก่ 
การเลือกท่ีตั้งโครงการโดยหลีกเล่ียงพื้นท่ีน ้ าท่วม ซ่ึงประเทศไทยเคยประสบปัญหาน ้ าท่วมใหญ่
เม่ือปี พ.ศ. 2554 มาก่อน 

ความยั่งยืนของอาคาร เกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีมีเพียงขอ้เดียว คือ การตรวจสอบการจดัการดา้นความคงทนของ
ตวัอาคาร 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน LEED ไดแ้ก่ 
การป้องกนัมลภาวะจากกิจกรรมก่อสร้าง การลดผลกระทบจากเกาะความร้อนโดยการเลือกหลงัคา
ท่ีมีค่าการสะทอ้นความร้อนสูง หรือปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงาแก่ลานจอดรถ เพื่อช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิด
สภาวะโลกร้อน การเลือกหลงัคาท่ีมีค่าการสะทอ้นความร้อนสูงจึงสามารถช่วยลดปัญหาของภาวะ
เรือนกระจกไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 



1 
 
ตารางที ่4.2 – 2  เปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑก์ารประเมินของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ  

(หมวดท่ี 2  การใชพ้ลงังานและการจดัการพลงังาน)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
ระบบเปลอืกอาคาร      
1.  ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยท่ีสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก X X    
2.  การใชฉ้นวนป้องกนัเปลือกอาคาร X X    
3.  การควบคุมภาระความร้อนของตวัอาคาร   X   
4.  การป้องกนัความร้อนจากหลงัคา    X  
5.  การป้องกนัความร้อนผนงัและหนา้ต่างภายนอก   X X  
ระบบปรับอากาศ      
1.  หนงัสือรับรองระบบ HVAC เพ่ือใหร้ะบบท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ X     
2.  ระบบกระจายความร้อนและความเยน็ (Heating and Cooling Distribution Systems)  
     ระบบหมุนเวยีนอากาศโดยท่อส่งลมในพ้ืนท่ีปรับอากาศตอ้งมีการทดสอบการร่ัวไหล 
     ของลม 

X     

3.  มีการทดสอบการท างานของระบบในอาคาร (Fundamental Commissioning) X     
4.  ไม่ใชส้ารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศท่ีมี CFC (Chlorofluorocarbon) X X  X X 
5.  ไม่ใช่สารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศท่ีมี HCFC – 22     X 
6.  การจดัการสารท าความเยน็สูงกวา่เกณฑบ์งัคบั (Enhance Refrigerant Management) X     
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ตารางที ่4.2 – 2  (ต่อ)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
ระบบปรับอากาศ (ต่อ)      
7.  ระบบความร้อน (Heating System) ประเมินมาตรการเพื่อลดการใชพ้ลงังานความร้อน 
     ของระบบท าความร้อน 

  X   

8.  ระบบความเยน็ (Cooling System) ประเมินมาตรการเพื่อลดการใชพ้ลงังานในการท า 
     ความเยน็ของระบบท าความเยน็ 

  X   

9.  พ้ืนท่ีใชส้อยในอาคารมากกวา่ร้อยละ 60 ไม่ใชเ้คร่ืองปรับอากาศและมีระบบปรับเยน็ 
     ธรรมชาติ 

   X  

10.  เลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 หรือดีกวา่    X  
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง      
1.  วดัปริมาณการใชพ้ลงังานโดยการติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้า X    X 
2.  ติดตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประสิทธิภาพสูงท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน X     
3.  ติดตั้งอุปกรณ์ช้ีวดัการใชพ้ลงังาน  X X  X 
4.  มีอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสวา่งเพ่ือการประหยดัพลงังาน X X  X  
5.  โคมไฟและอุปกรณ์ส่องสวา่งไดม้าตรฐานและประหยดัพลงังาน   X   
6.  การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสวา่งภายนอกอาคาร  X    
7.  การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสวา่งภายในอาคาร     X 
8.  ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน    X  
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ตารางที ่4.2 – 2  (ต่อ) 

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
ระบบธรรมชาตแิละพลงังานทดแทน      
1.  ติดตั้งหนา้ต่าง ช่องแสงขนาดใหญ่บนหลงัคา ประตูกระจกตามมาตรฐานท่ีก าหนด X  X   
2.  ติดตามการใชส้าธารณูปโภคขั้นสูง โดยติดตั้งระบบตรวจติดตามพลงังานแบบถาวร  
     หรือรายงานการใชส้าธารณูปโภคโดยบุคคลท่ีสาม 

X   X  

3.  ประสิทธิภาพระบบจ่ายน ้ าร้อน โดยเพ่ิมความยาวท่อ ทดสอบสมรรถนะของระบบจ่าย 
     น ้าร้อน และใชฉ้นวนกนัความร้อนท่อ 

X   X  

4.  ปรับอาคารใหส้อดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตย ์ X     
5.  ติดตั้งระบบระบายอากาศประหยดัพลงังาน   X   
6.  ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ    X  
7.  พ้ืนท่ีใชส้อยหลกัทั้งหมดไดรั้บแสงธรรมชาติ 
     (พ้ืนท่ีใชส้อยหลกัมีช่องแสงสวา่งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีใชง้าน) 

   X X 

8.  พ้ืนท่ีใชส้อยรองไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บแสงธรรมชาติ 
     (พ้ืนท่ีใชส้อยรองมีช่องแสงสวา่งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีใชง้าน) 

   X  

9.  มีการใชพ้ลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวยีน X X X X X 

 
หมายเหตุ: X หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในแบบประเมิน 
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หมวดที ่2  การใช้พลงังานและการจัดการพลงังาน ผูศึ้กษาไดแ้บ่งหวัขอ้พิจารณาออกเป็น 4 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง และระบบธรรมชาติและ
พลงังานทดแทน ดงัตารางท่ี 4.2 – 2 

ระบบเปลือกอาคาร เกณฑ์การประเมินท่ีคล้ายกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีได้กล่าวถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ฉนวน
ป้องกนัเปลือกอาคาร และการป้องกนัความร้อนจากผนงัและหนา้ต่างจากภายนอก  

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน CASBEE 
ได้แก่ การควบคุมภาระความร้อนของตวัอาคาร ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยควบคุมการใช้
พลงังาน เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสมภายในอาคาร 

ระบบปรับอากาศ เกณฑ์การประเมินท่ีคล้ายกันของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีมีเพียงขอ้เดียวคือ การไม่ใชส้ารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ
ท่ีมีสาร CFC (Chlorofluorocarbon) 

เกณฑก์ารประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมิน LEED ไดแ้ก่ มี
การทดสอบการท างานของระบบในอาคาร (Fundamental Commissioning) และควรมีหนังสือ
รับรองระบบ HVAC เพื่อให้ระบบท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบปรับอากาศภายใน
อาคารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการประหยดัพลงังานในส่วนของระบบปรับ
อากาศ 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง การติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้า และการมีอุปกรณ์ควบคุม
ระบบแสงสวา่ง 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน BREEAM 
ไดแ้ก่ การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสวา่งภายนอกอาคาร ซ่ึงการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสวา่งภายนอกอาคารน้ี
จะช่วยเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชนโดยรอบอาคารในยามวกิาล  

ระบบธรรมชาติและพลงังานทดแทน เกณฑก์ารประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, 
CASBEE, TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีได้กล่าวถึง พื้นท่ีใช้สอยหลกัทั้งหมดได้รับแสง
ธรรมชาติ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 15 ของพื้นท่ีใช้งาน และมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
หมุนเวยีน 

เกณฑก์ารประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมิน LEED ไดแ้ก่ มี
การทดสอบการท างานของระบบในอาคาร (Fundamental Commissioning) ควรมีหนงัสือรับรอง
ระบบ HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) เพื่อให้ระบบความร้อน ความเยน็และ
ระบบระบายอากาศท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การติดตั้งหนา้ต่างและมีช่องแสงขนาด
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ใหญ่บนหลงัคา และการปรับอาคารให้สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อ
ช่วยประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ ท าให้ช่วยประหยดัการใช้
พลงังานภายในอาคาร และช่วยให้ผูป้ฏิบติังานภายในอาคารเกิดความสบายตาจากการไดรั้บแสง
สวา่งจากธรรมชาติอยา่งเหมาะสม 
 



1 
 
ตารางที ่4.2 – 3  เปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑก์ารประเมินของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ 

(หมวดท่ี 3  การใชน้ ้าและการใชว้สัดุทรัพยากร)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
ระบบสุขาภิบาล      
1.  ติดตั้งมาตรวดัน ้ าเพ่ือวดัปริมาณการใชน้ ้ าอยา่งชดัเจน X X   X 
2.  ติดตั้งอุปกรณ์การใชน้ ้ าประสิทธิภาพสูงภายในอาคาร  X X   X 
3.  ลดการใชน้ ้ าภายนอกอาคารโดยใชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินหรือพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบั   
     สภาพพ้ืนท่ีในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

X     

4.  ใชน้ ้ าฝนหรือน ้ าท่ีผา่นกระบวนการรีไซเคิลในการรดน ้ าตน้ไม ้และใชพื้ชทนแลง้ใน 
     งานภูมิสถาปัตยกรรม 

X     

5.  ติดตามตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ า และมีการป้องกนัการร่ัวไหลของน ้ า  X    
6.  มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย    X X 
7.  ใชโ้ถสุขภณัฑป์ระหยดัน ้ า X  X X X 
8.   มีระบบกกัเก็บน ้ าฝนมาใชง้าน X  X X  
9.  มีระบบน าน ้ าท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ X   X X 
วสัดุและการก่อสร้าง      
1.  การใชไ้มต้อ้งไดรั้บการรับรองไมเ้ขตร้อนและใชไ้มจ้ากป่าย ัง่ยนื X  X   
2.  ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม X X X  X 
3.  การจดัการขยะจากการก่อสร้างและลดขยะของเสียจากการก่อสร้าง X X X  X 
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ตารางที ่4.2 – 3  (ต่อ) 

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
วสัดุและการก่อสร้าง (ต่อ)      
4.  กรอบอาคารใชว้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งแผงฉนวนโครงสร้างส าหรับผนงั น า 
     เหลก็ซิลิคอนมาใชใ้นงานกรอกอาคาร เป็นตน้ 

X X X   

5.  การก่อสร้างอยา่งย ัง่ยนื โดยการใชปู้นซีเมนตท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   X   
6.  การใชว้สัดุประหยดัทรัพยากรและป้องกนัการเกิดปริมาณของเสียในงานฐานราก วสัดุ 
     ภายนอก วสัดุภายใน และงานพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร 

 X X   

7.  การลดของเสียในขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนประกอบของอาคารและการก่อสร้างอาคาร  X X   
8.  การส่งเสริมการรีไซเคิล  X X   
9.  การค านวณผลกระทบตลอดทั้งวงจรชีวติของวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ  X    
10.  มีแผนและด าเนินการป้องกนัมลภาวะและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง X   X  
11.  เลือกใชสี้และ/หรือสารเคลือบผิวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด    X  
12.  เลือกใชว้สัดุฉนวนท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด    X  
13.  เลือกใชว้สัดุใชซ้ ้ า (Reuse) X  X X X 
14.  เลือกใชว้สัดุหมุนเวยีน (Recycle) X X X X X 
15.  การรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิมไวร้้อยละ 50 – 75 ของพ้ืนท่ีผิว     X 
16.  การใชว้สัดุทอ้งถ่ินหรือวสัดุในประเทศ     X 
17.  การใชว้สัดุท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  
       ของวสัดุทั้งหมด 

    X 
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หมายเหตุ: X หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในแบบประเมิน 
 
หมวดที่ 3  การใช้น ้า และการใช้วัสดุทรัพยากร ผูศึ้กษาไดแ้บ่งหัวขอ้พิจารณาออกเป็น 2 

หวัขอ้ ไดแ้ก่ ระบบสุขาภิบาล และวสัดุและการก่อสร้าง ดงัตารางท่ี 4.2 – 3 
ระบบสุขาภิบาล เกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, TEEAM 

และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง การติดตั้งมาตรวดัน ้ า การติดตั้งอุปกรณ์การใชน้ ้ าประสิทธิภาพ
สูง การปลูกพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินหรือพนัธ์ุไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในงานภูมิสถาปัตยกรรม มี
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบกกัเก็บน ้าฝน และระบบการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน LEED ไดแ้ก่ 
การใช้น ้ าฝนหรือน ้ าท่ีผ่านกระบวนการรีไซเคิลในการรดน ้ าตน้ไม ้และใช้พืชทนแล้งในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ซ่ึงการน าน ้าฝนหรือน ้าท่ีผา่นกระบวนการรีไซเคิลมาใชซ้ ้ าเป็นการช่วยประหยดัการ
ใชน้ ้ าอีกทางหน่ึงดว้ย และจากเกณฑ์การประเมิน BREEAM ไดแ้ก่ ติดตามตรวจสอบการร่ัวไหล
ของน ้า และมีการป้องกนัการร่ัวไหลของน ้า เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ 

วัสดุและการก่อสร้าง เกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, 
TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง การใชไ้มท่ี้ผา่นการรับรองไมเ้ขตร้อนและใชไ้มจ้าก
ป่าย ัง่ยืน การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกนัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะจากการก่อสร้าง การส่งเสริม
การรีไซเคิล และการมีแผนและด าเนินการป้องกนัมลภาวะและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน BREEAM 
ได้แก่ การค านวณผลกระทบตลอดทั้งวงจรชีวิตของวสัดุก่อสร้างต่างๆ เน่ืองจากการค านวณ
ผลกระทบตลอดทั้งวงจรชีวิตของวสัดุก่อสร้างจะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถประเมินความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนของวสัดุท่ีน ามาก่อสร้างได้ และหากพบว่าวสัดุก่อสร้างชนิดใดมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ผลกระทบตลอดวงจรชีวิตมากก็สามารถปรับหรือหาวสัดุก่อสร้างชนิดอ่ืนมาแทน เพื่อลดการ
เกิดผลกระทบตลอดทั้งวงจรชีวติใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 



1 
 
ตารางที ่4.2 – 4  เปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑก์ารประเมินของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ  

(หมวดท่ี 4  คุณภาพสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร และภายนอกอาคาร)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร      
1.  การระบายอากาศลดปัญหาความช้ืนและการรับสารพิษ โดยออกแบบอาคารตาม 
     มาตรฐาน ASHRAE Standard 62. – 2010 Section 4 – 7 

X     

2.  การระบายอากาศในการเผาไหม ้โดยติดตั้งเคร่ืองตรวจติดตามก๊าซ 
     คาร์บอนมอนอกไซดใ์นแต่ละชั้นของอาคาร 

X     

3.  ใชเ้ทคนิคการก่อสร้างอาคารท่ีต่อตา้นแก๊สเรดอน X     
4.  ติดตั้งตวักรองอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.2 – 2010 X     
5.  หา้มสูบบุหร่ีภายในอาคารและภายนอกอาคารบริเวณประตูทางเขา้และช่องรับอากาศ 
     ของระบบปรับอากาศภายในระยะ 7.6 เมตร 

X    X 

6.  ติดตั้งตวัควบคุมอุณหภูมิในพ้ืนท่ีท่ีมีการท างานของระบบกระจายความร้อนและระบบ 
     กระจายความเยน็ 

X     

7.  ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีการปลดปล่อยมลภาวะต ่า X    X 
8.  ป้องกนัมลพิษทางอากาศภายในอาคาร โดยใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม     X 
9.  การไดย้นิเสียงในระดบัท่ีเหมาะสมภายในอาคาร  X X   

10.  มีการระบายอากาศตามธรรมชาติอยา่งเพียงพอ  X X  X 
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2 
 
ตารางท่ี 4.2 – 4  (ต่อ) 

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (ต่อ)      
11.  ประสิทธิภาพการท างานของฉนวนกนัความร้อน และระบบแอร์ไทดเ์นส และ 
      ความสามารถในการปรับแสงแดด 

  X   

12.  การใชแ้สงธรรมชาติ อตัราการเปิดปิดหนา้ต่าง และทิศทางของหนา้ต่าง   X  X 
13.  มีความปลอดภยั และระบบรักษาความปลอดภยั X     
14.  คุณภาพอากาศภายในอาคารมีความเหมาะสม  X X  X 
15.  ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยูน่ าต าแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ     X 
16.  ประสิทธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน     X 
คุณภาพสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร      
1.  การรักษาระบบนิเวศในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยการเก็บรักษาตน้ไมใ้หญ่เดิมในพ้ืนท่ี 
     ก่อสร้าง และเก็บรักษาหนา้ดิน (Topsoil) 

X  X X  

2.  ออกแบบใหมี้พ้ืนท่ีวา่งส าหรับปลูกตน้ไมม้ากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด X    X 
3.  มีตน้ไมย้นืตน้ 1 ตน้ต่อพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (หา้มยา้ยไมย้นืตน้มาจากท่ีอ่ืน)     X 

 
หมายเหตุ: X หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในแบบประเมิน 
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หมวดที่ 4  คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ผูศึ้กษาไดแ้บ่งหัว
ข้อพิจารณาออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และคุณภาพ
สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร ดงัตารางท่ี 4.2 – 4 

คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, 
CASBEE, TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการปลดปล่อย
มลภาวะต ่า การไดย้นิเสียงในระดบัท่ีเหมาะสมภายในอาคาร มีการระบายอากาศตามธรรมชาติอยา่ง
เพียงพอ มีการใชแ้สงธรรมชาติจากหนา้ต่าง และคุณภาพอากาศภายในอาคารมีความเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน LEED ไดแ้ก่ 
การติดตั้งตวัควบคุมอุณหภูมิในพื้นท่ีท่ีมีการท างานของระบบกระจายความร้อนและระบบกระจาย
ความเยน็ เน่ืองจากการติดตั้งตวัควบคุมอุณหภูมิในพื้นท่ีท่ีมีการท างานของผูป้ฏิบติังานจะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานอยูใ่นสภาพอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสม และเกิดสุขภาพท่ีดี 

คุณภาพสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  เกณฑ์การประเมินท่ีคล้ายกันของ LEED, 
BREEAM, CASBEE, TEEAM และ TREES ในหมวดน้ีมีเพียงขอ้เดียว คือ การรักษาระบบนิเวศใน
พื้นท่ีก่อสร้าง โดยการเก็บรักษาตน้ไมใ้หญ่เดิมในพื้นท่ีก่อสร้าง และเก็บรักษาหนา้ดิน (Topsoil) 

 



1 
 
ตารางที ่4.2 – 5  เปรียบเทียบเน้ือหาเกณฑก์ารประเมินของหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ 

(หมวดท่ี 5  การบริหารอาคาร นวตักรรม และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม)  

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
เทคนิคการออกแบบ และกลยุทธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดล้อม      
1.  คู่มือการใชอ้าคารและการอบรมการใชอ้าคารดา้นการประหยดัพลงังาน/รักษา 
     ส่ิงแวดลอ้ม 

  X X X 

2.  เทคนิคการออกแบบและกลยทุธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ    X  
3.  การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว     X 
4.  กระบวนการบูรณาการ มีสมาชิกในทีมท่ีมีทกัษะดา้นอาคารเขียว การออกแบบอาคาร  
     หรือวศิวกรรมโยธา 

X     

5.  กระบวนการบูรณาการ มีสมาชิกในทีมท่ีมีประสบการณ์ดา้นการออกแบบและ 
     ก่อสร้างอาคาร การวางแผนตามเกณฑป์ระเมิน การออกแบบร่างขั้นตน้ การออกแบบ 
     รายละเอียด และการออกแบบขั้นสุดทา้ย 

X    X 

6.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือความเป็นอาคารเขียวกบัสมาชิกในทีมในขั้นตอนของ 
    กระบวนการออกแบบแนวคิดหรือการออกแบบเบ้ืองตน้ 

X     

7.  จดัการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง เก่ียวกบัความเป็นอาคารเขียว X     
8.  ประเมินขั้นตน้โดยประชุมเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมิน LEED กบัทีมผูด้  าเนินการดา้น 
     เกณฑก์ารประเมิน LEED และสร้างแผนปฏิบติัการ 

X     

9.  ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญระดบั LEED AP อยูใ่นทีมงานอยา่งนอ้ย 1 คน X     
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ตารางที ่4.2 – 5  (ต่อ) 

รายการ LEED BREEAM CASBEE TEEAM TREES 
เทคนิคการออกแบบ และกลยุทธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดล้อม (ต่อ)      
10.  นวตักรรมในการออกแบบโดยท าส่ิงใหม่ๆ และไม่มีระบุอยูใ่นหมวดการประเมิน 
       มาตรฐานอาคารเขียว 

X X   X 

11. การออกแบบสอดคลอ้งกบัปัญหาส าคญัเร่งด่วนในภูมิภาค โดยล าดบัความส าคญั 
      มุ่งเนน้ไปท่ีภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ความเสมอภาคในสงัคมและสุขภาพ 

X     

12.  การพิจารณาภูมิทศัน์ของเมืองและภูมิทศัน์โดยรอบ โดยประเมินผลการด าเนินการใน 
      เชิงบวกเพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดีข้ึน 

  X   

13.  การสร้างส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ โดยประเมินความเขียวของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
      โดยใชอ้ตัราส่วนของพ้ืนท่ีสีเขียวต่อพ้ืนท่ีภายนอก 

  X   

14.  ใหค้วามมัน่ใจเร่ืองถ่ินท่ีอยูท่างชีวภาพ โดยประเมินความพยายามท่ีน าไปสู่การมีถ่ินท่ี 
       อยูแ่ละการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติ 

  X   

15. ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของภูมิภาค โดยประเมินมาตรการเพื่อ 
      เสริมสร้างการป้องกนัภยัพิบติัและการป้องกนัอาชญากรรมส าหรับพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

  X   

 
หมายเหตุ: X หมายถึง มีหวัขอ้น้ีในแบบประเมิน 

 

82 



83 
 

หมวดที่ 5  การบริหารอาคาร นวัตกรรม และการรักษาส่ิงแวดล้อม  ในหมวดน้ีผูศึ้กษา
พิจารณาดา้นเทคนิคการออกแบบ และกลยุทธ์ประหยดัพลงังาน/รักษาส่ิงแวดลอ้ม เพียงดา้นเดียว 
ดงัตารางท่ี 4.2 – 5 โดยเกณฑ์การประเมินท่ีคลา้ยกนัของ LEED, BREEAM, CASBEE, TEEAM 
และ TREES ในหมวดน้ีไดก้ล่าวถึง การจดัท าคู่มือการใชอ้าคารและการอบรมการใชอ้าคารดา้น
ประหยดัพลงังาน การมีสมาชิกในทีมท่ีมีประสบการณ์ดา้นการออกแบบและก่อสร้างอาคาร การ
วางแผนตามเกณฑป์ระเมิน การออกแบบร่างขั้นตน้ การออกแบบรายละเอียด และการออกแบบขั้น
สุดทา้ย และการมีนวตักรรมใหม่ ๆ ในการออกแบบท่ีไม่มีระบุอยูใ่นหมวดการประเมินมาตรฐาน
อาคารเขียว 

เกณฑ์การประเมินท่ีน่าสนใจ และควรน ามาพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน LEED ไดแ้ก่ 
การมีสมาชิกในทีมท่ีมีทกัษะดา้นอาคารเขียว การออกแบบอาคาร หรือวิศวกรรมโยธา จดัประชุม
เชิงปฏิบติัการเพื่อความเป็นอาคารเขียวกบัสมาชิกในทีมในขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ
แนวคิดหรือการออกแบบเบ้ืองตน้ เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นการออกแบบอาคารเขียว เกิดความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัอาคารเขียวใหม้ากข้ึน เน่ืองจากการพฒันาอาคารให้เป็นอาคารเขียวอาจเป็น
เร่ืองใหม่ส าหรับวศิวกร และสถาปนิกบางกลุ่ม ดงันั้น การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นอาคารเขียว 
หรือการมีสมาชิกในทีมท่ีมีทกัษะดา้นอาคารเขียว อาจช่วยใหง้านดา้นการพฒันาอาคารเขียวประสบ
ความส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน และการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัปัญหาส าคญัเร่งด่วนในภูมิภาค โดยล าดบั
ความส าคญัมุ่งเนน้ไปท่ีภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ความเสมอภาคในสังคมและสุขภาพของประชาชน 
และจากเกณฑ์การประเมิน CASBEE ไดแ้ก่ การพิจารณาภูมิทศัน์ของเมืองและภูมิทศัน์โดยรอบ 
โดยประเมินผลการด าเนินการในเชิงบวกเพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดีข้ึน และการรักษาความปลอดภยั
ของภูมิภาค โดยประเมินมาตรการเพื่อเสริมสร้างการป้องกนัภยัพิบติัและการป้องกนัอาชญากรรม
ส าหรับพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงประเทศไทยควรน ามาพิจารณาแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการน ามาปรับ
ใชเ้พื่อประโยชน์ในการวางผงัเมืองให้ชุมชนและเมืองมีทศันียภาพท่ีดีข้ึน น่าอยูอ่าศยัข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
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4.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน และกรณีศึกษา
อาคารเขยีวในประเทศไทย 

 
การสัมภาษณ์ผูก้  าหนดนโยบาย ผูก้  าหนดเกณฑ์การประเมิน และจากการศึกษากรณีศึกษา

อาคารเขียวในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 10 ท่านดว้ยกนั ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 

 
4.2.1 ผลการสัมภาษณ์นักวิชาการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการ

อนุรักษ์พลงังาน กรณศึีกษา: อาคารเขียว (Green Building) 
4.2.1.1 ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้  านวยการส่วนยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณภยัและ
พฒันาเมือง (สสม.) ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) โดยมี
รายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ  

ปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียวโดยตรง 
จะมีแต่พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงออกโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง ส าหรับ
นโยบายดา้นอาคารก็ไม่ได้มีแต่ส านกันโยบายและแผน (สนผ.) เท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล
เร่ืองดงักล่าว มีทั้งกระทรวงต่าง ๆ ทบวง และกรมเป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกนั เช่น กระทรวงพลงังานมี
หน้ า ท่ี รับผิ ดชอบด้ านพลัง ง าน  พลัง ง าน ท่ี เ ป็น มิตร ต่อ ส่ิ ง แวดล้อม  ส่ วนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีหน้าท่ีดูแลเร่ืองการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ เป็นต้น ในส่วนของกรมโยธาธิการและผงัเมืองจะแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารต่างๆ และการออกแบบ การจดัผงัเมือง 
กระทรวงมหาดไทยมีหนา้ท่ีออกพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง
ของนโยบายของรัฐบาล ดงันั้นเม่ือกระทรวงมหาดไทยออกพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 (ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่) ถา้มีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมอะไรนอกเหนือจากพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 น้ีก็จะออกเป็นกฎกระทรวงแทนโดยไม่ตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย ณ 
ปัจจุบนัท่ีกระแสของอาคารเขียวก าลงัไดรั้บความนิยมจากประชาชนทัว่โลก ส านกันโยบายและ
แผน (สนผ.) ก็มีการด าเนินงานดา้นอาคารเขียวดว้ย แต่อาจจะยงัมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก 
เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารเขียวมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่อาคารทัว่ ๆ ไป การท่ีจะท าให้ประชาชนให้ความ
สนใจในเร่ืองน้ี ข้ึนอยู่กับภาคเอกชนเป็นหลักในการน า เ ร่ืองอาคารเขียวไปปรับใช้และ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทัว่ไปรับทราบ เช่น กลุ่มผูรั้บเหมาต่าง ๆ ตอ้งเขา้มามีบทบาทในเร่ืองน้ี
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ดว้ย และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือนโยบายของรัฐบาล ถา้รัฐบาลออกนโยบายท่ีเอ้ือต่อการสร้างอาคาร
เขียวข้ึนมา ประชาชนก็สนใจ อยากท่ีจะท าตาม เช่น รัฐบาลอาจออกนโยบายการลดภาษีวสัดุ
ก่อสร้างส าหรับอาคารเขียว เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างอาคารเขียว หรือถา้ยงัไม่มีโรงงานผลิตวตัถุดิบ
ท่ีใช้ก่อสร้างอาคารเขียวโดยตรง ภาครัฐควรช่วยสนบัสนุนในการสร้างโรงงานนั้น ๆ ข้ึนมา โดย
มองว่าทุกกระทรวงมีความสอดคลอ้ง เก่ียวขอ้งกนั ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลงังาน 
ฯลฯ ต้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนในเร่ืองของการออกแบบอาคาร ส านักนโยบายและแผน 
(สนผ.) เป็นผูรั้บผดิชอบวา่ต่อไปอาคารท่ีเกิดข้ึนใหม่จะตอ้งเป็นแบบไหน ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์แบบ
ไหนเพื่อเพิ่มแสงสวา่ง แต่ลดการใชพ้ลงังานลง รวมทั้งเร่ืองขนาดของพื้นท่ีในการสร้างอาคารดว้ย 
แต่ในปัจจุบนัน้ีนโยบายดา้นอาคารเขียวโดยตรงยงัไม่มี (แต่ในอนาคตอาจมีนโยบายดา้นน้ีเกิดข้ึน 
แต่อาจใชช่ื้อว่าอาคารประหยดัพลงังานแทนอาคารเขียว) โดยขณะน้ีการพฒันาปรับปรุงอาคารให้
กลายเป็นอาคารเขียวยงัคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู ่โดยเนน้ไปท่ีภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียว มีใจความส าคญัดงัน้ี 
1) ทุกหน่วยงานควรมีการท างานร่วมกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัใน

เร่ืองอาคารเขียว เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารเขียวน้ีจะกระท าโดยกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงไม่ได ้
ทุกกระทรวงตอ้งมีการปรึกษาหารือกนั เพื่อช่วยใหอ้าคารเขียวสามารถอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืได ้

2) นโยบายดา้นอาคารเขียวจากรัฐบาลมีความส าคญัท่ีสุด ภาครัฐควรมี
การก าหนดนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น นโยบายด้านภาษี นโยบายการ
ปล่อยเงินกู ้ถา้เจา้ของอาคารจะกูเ้งินไปก่อสร้างอาคารเขียว สถาบนัทางการเงินจะมีอตัราดอกเบ้ีย
พิเศษให ้จริง ๆ เจา้ของโครงการหลายท่านมีความตอ้งการท่ีจะก่อสร้างอาคารเขียว แต่มีปัญหาดา้น
เงินลงทุน หรือถา้จะปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูเ่ดิมให้กลายเป็นอาคารเขียวตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีค่อนขา้ง
สูง เน่ืองจากวสัดุต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ก่อสร้างอาคารเขียวมีราคาสูงมากกว่าปกติ ถา้ภาครัฐเขา้ไป
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจก่อสร้างน้ีก็จะท าให้มีผูส้นใจลงทุนก่อสร้างอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน ขณะน้ี
ภาครัฐอยู่ในขั้นตอนการทยอยปรับปรุงพฒันาอาคารในส่วนของภาครัฐให้กลายเป็นอาคารเขียว
ก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมจากวสัดุภายในอาคารก่อน เช่น การเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่าง 
ฯลฯ ก่อนท่ีจะปรับปรุงทั้งโครงสร้างอาคาร 

3) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชน
ทัว่ไปรับทราบถึงขอ้ดีของการก่อสร้างอาคารเขียว แต่ตอ้งลงมือปฏิบติัให้ประชาชนเห็นภาพก่อน 
ประชาชนถึงอยากปฏิบติัตาม 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการก าหนดนโยบายด้านอาคาร พบว่า การก าหนด
นโยบายนั้นท าไดไ้ม่ยาก แต่ยากตรงการน าไปปฏิบติั และการท่ีจะท าให้ประชาชนปฏิบติัตาม การ
ก าหนดนโยบายนั้นควรมีการก าหนดให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ๆ 
ดว้ย และไม่ฝืนกระแสโลก โลกจะเป็นตวับงัคบัเราไปโดยอตัโนมติั ในอนาคตถา้เจา้ของโครงการ
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ต่างๆ ไม่ปรับปรุงพฒันาอาคารของตนเองให้เป็นอาคารเขียว ชาวต่างชาติอาจไม่อยากร่วมลงทุน
ดว้ย “ถึงจะไม่มีการบงัคบัโดยตรง แต่ตอนน้ีกระแสอาคารเขียวก าลงัเป็นท่ีสนใจของทัว่โลก เราจะ
ฝืนกระแสโลกไม่ได ้ตอ้งค่อย ๆ ปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลก” 

ส าหรับแนวทางการพฒันานโยบายดา้นอาคารนั้นท าไดโ้ดยการรับฟังจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้ง
จากหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มผูล้งทุน และประชาชนทัว่ไปดว้ย (เรียกไดว้า่รับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง) เพราะการอนุรักษพ์ลงังานเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากโดยเฉพาะในขณะน้ี จริง  ๆ ทางภาครัฐก็
มีการผลกัดนัเร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีสุดก่อน เน่ืองดว้ยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั อาจเน้นเร่ืองท่ีมี
ปัญหามากท่ีสุดในขณะน้ี เช่นเร่ืองของขยะ และในส่วนของตวันโยบายนั้นสามารถปรับปรุงแกไ้ข
ไดทุ้กเม่ือ ถา้เห็นวา่ระเบียบกฎหมายท่ีออกมาไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
หรือไม่สามารถน าไปใชง้านได ้หรือนโยบายนั้น ๆ ไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งจะท าการร้องเรียนให้มีการพิจารณานโยบายใหม่ เช่น ถา้ออกพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่มีประชาชนบางส่วนอาศยัอยูใ่นชุมชน  เล็ก ๆ มีการเช่าท่ีดินอยู่ ก็
อาจจะมีบา้นพกัอาศยัท่ีขดัต่อนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้เราอาจมีการออกกฎกระทรวงข้ึนมาใหม่เพื่อ
ลดหย่อนในกรณีแบบน้ี (แต่ยกเวน้เป็นกรณี ๆ ไป ไม่ได้ยืดหยุ่นเพื่อคนใดคนหน่ึง แต่เป็นการ
ยกเวน้เพื่อประชาชนส่วนรวม) 

4.2.1.2 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 
(พพ.) 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้  านวยการศูนย์ประสานงานการออกแบบ
อาคารเพื่ออนุรักษพ์ลงังาน และวศิวกรเคร่ืองกลช านาญการพิเศษ ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งเสริมการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (พพ.) โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

ส าหรับปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังานเก่ียวกบัอาคารเขียว
โดยตรง จะมีแต่โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร (Building Energy Code 
Software: BEC Software) และแผนการส่งเสริมเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ลงังานภายในอาคารใหม่ ท่ี
ทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) เป็นผูก้  าหนดข้ึน ซ่ึง
เกณฑป์ระเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร หรือ BEC เป็นโปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกใน
การตรวจและประเมินการออกแบบอาคารว่าเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดไวห้รือไม่ รวมทั้ง
ช่วยสถาปนิก/วิศวกรในการก าหนดการออกแบบอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลงังานภายในอาคาร 
โดยน าค่าต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นป้อนลงในโปรแกรม เช่น ชนิดของวสัดุก่อสร้าง กรอบอาคารท่ีใช ้ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจและประเมิน ปัจจุบนัแผนการ
ส่งเสริมเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ลงังานภายในอาคารใหม่น้ีปรากฏอยูใ่นแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2579) ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้



87 
 
น าขอ้มูลการผลิต และการใชพ้ลงังานของทั้งประเทศ รวมทั้งน าขอ้มูลรายไดข้องประชาชาติ และ
ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้เพื่อก าหนดนโยบายทางดา้นการอนุรักษ์พลงังาน และ
ไดรั้บความร่วมมือจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) 
เป็นผูน้ านโยบายท่ีทางส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ก าหนดไวน้ าไปปฏิบติั โดยการ
ขอการรับรองการเป็นอาคารเขียวนั้นตอ้งผา่นการรับรองเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลงังาน
ของอาคาร หรือ BEC ก่อน โดยเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร หรือ BEC เป็น
เพียงเกณฑก์ารประเมินการใชพ้ลงังานภายในอาคารขั้นพื้นฐาน และจะประเมินเฉพาะอุปกรณ์ท่ีใช้
พลงังานเพียงอย่างเดียว เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง หลอดไฟ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ แต่จะไม่
พิจารณาทั้งอาคาร 

ในปัจจุบนัเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร หรือ BEC ในดา้นกรอบ
อาคารยงัมีความเหมาะสมอยู ่สามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ถา้เป็นเร่ืองของระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง ระบบ
ปรับอากาศ อาจตอ้งมีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินใหม่ เพื่อพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจากค่าท่ีก าหนด
ไวใ้นโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร (Building Energy Code Software: BEC 
Software) เป็นค่าท่ีก าหนดข้ึนมาหลายปีแลว้ แต่ในปัจจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ ไดก้า้วหน้าไปไกล
มาก ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน ปัจจุบนักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) มีแผนท่ีจะพฒันาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลงังานของ
อาคาร หรือ BEC ในเร็ว ๆ น้ี และจะมีการพฒันาเร่ือยๆ (มีการปรับปรุงแผนทุก ๆ 5 ปี)  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียว มีใจความส าคญัดงัน้ี 
1) ประชาชนตอ้งมีความเช่ือมัน่ในหน่วยงานผูส้ร้างเกณฑ์การประเมิน

อาคารเขียวต่าง ๆ และผูท่ี้เขา้มาอบรมตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตวัวิทยากร และเช่ือมัน่ในเร่ืองของการ
เรียนรู้ และการออกแบบดว้ย 

2) ตอ้งท าใหเ้กิดความคุม้ค่าในดา้นการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เสียทั้งเวลา 
เงินลงทุน และทรัพยากรต่าง ๆ  

3) เจา้ของอาคารควรมีจิตส านึกในการลงทุนการก่อสร้างอาคาร ควร
ค านึงถึงเร่ืองของพลงังานมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เพราะในปัจจุบนัน้ีวิศวกรและสถาปนิกบาง
รายออกแบบ และสร้างอาคารโดยไม่ค  านึงวา่ตอ้งใชพ้ลงังานภายในอาคารมากเท่าไร ถา้อาคารไหน
ใช้พลังงานมาก ภาครัฐตอ้งแสวงหาพลงังานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูอ้อกแบบควรค านึงในด้านน้ีตั้งแต่
ขั้นตอนแรกของการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหง่้ายต่อการด าเนินงานต่อไป 

4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ควรมีการปรับปรุง
และพฒันาทั้งในดา้นของการออกแบบก่อสร้างอาคาร ดา้นหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารให้เป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง เพราะทุกวนัน้ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ข้ึนทุกวนั จึงท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูอ้  านวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภยัและพฒันาเมือง 
(สสม.) ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) และผูอ้  านวยการศูนย์
ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และวิศวกรเคร่ืองกลช านาญการพิเศษ 
ผูรั้บผิดชอบโครงการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได ้ดงัน้ี 

ปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียวโดยตรง 
มีแต่พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงออกโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง และแผน
ส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลงังานภายในอาคารใหม่ ท่ีทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) เป็นผูก้  าหนดข้ึน โดยขณะน้ีการพฒันาและปรับปรุง
อาคารใหก้ลายเป็นอาคารเขียวยงัคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู ่โดยเนน้ไปท่ีภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ดว้ย ณ ปัจจุบนัท่ีกระแสของอาคารเขียวก าลงัไดรั้บความนิยมจากประชาชนทัว่โลก ภาครัฐจึงมี
การวางแผนท่ีจะก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียวข้ึนมาในอนาคต แต่อาจใช้ช่ือว่าอาคารประหยดั
พลงังานแทนอาคารเขียว โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียว ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบาย
ดา้นอาคารเขียวจากภาครัฐมีความส าคญัท่ีสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคาร
เขียวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการปฏิบติังานร่วมกนั ตอ้งท าให้เกิดความคุม้ค่าในดา้นการ
ด าเนินการ เพื่อไม่ให้เสียทั้งเวลา เงินลงทุน และทรัพยากรต่างๆ  และควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไปรับทราบถึงขอ้ดีของการก่อสร้างอาคารเขียว ส าหรับ
แนวทางการพฒันานโยบายด้านอาคารนั้นท าได้โดยการรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัดา้นอาคารเขียว ไดแ้ก่ จากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มผูล้งทุน และประชาชนทัว่ไป เพราะ
การอนุรักษพ์ลงังานเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากโดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัน้ี  

 
4.2.2 ผลการสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการก าหนดเกณฑ์การประเมิน

อาคารเขียว 
4.2.2.1 สถาบนัอาคารเขียวไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่าย
ต่างประเทศของสถาบนัอาคารเขียวไทย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว 
โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

เกณฑ์ประเมินความย ัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดลอ้มไทย (Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability หรือ TREES) ของสถาบนัอาคารเขียวไทยมีจุดเร่ิมตน้มาจากเม่ือ
ประมาณ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา ขณะนั้นกระทรวงพลังงานมีการก าหนดมาตรฐานเร่ืองของการ
ประหยดัพลงังาน มีการก าหนดกฎหมายข้ึนมาแต่บงัคบัใช้ได้ยาก จึงเน้นไปท่ีด้านการส่งเสริม
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มากกว่าการบงัคบั ดงันั้น โครงการแรกเร่ิมท่ีเกิดข้ึนได้แก่ โครงการติดฉลากอาคาร กระทรวง
พลงังานไดอ้อกแบบเกณฑ์การประเมินอาคารข้ึนมาส าหรับประเมินบา้นจดัสรร คอนโดมีเนียม 
อาคารส านักงานต่าง ๆ ถ้าอาคารใดออกแบบตรงตามเกณฑ์การประเมินน้ีก็จะได้รับคะแนน
แตกต่างกนัออกไปตามเกณฑท่ี์แต่ละอาคารท าได ้โดยเกณฑก์ารประเมินโครงการติดฉลากอาคารน้ี
ไดมี้ตน้แบบมาจากการดดัแปลงเกณฑก์ารประเมินอาคาร LEED ของสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทย
ใชเ้กณฑก์ารประเมินโครงการติดฉลากอาคารน้ีอยู ่2 – 3 ปีเท่านั้นจึงเลิกท าโครงการน้ีไป ก็นบัเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย แต่ก็ยงัไม่มีการจดัตั้งเป็น
องคก์รดูแลดา้นอาคารเขียวน้ีโดยตรง ต่อมาผูท่ี้รับหนา้ท่ีการดูแลเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวต่อ
คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษได้น า
เกณฑก์ารประเมินแบบเก่าจากกระทรวงพลงังานมาปรับปรุงและพฒันาต่อ และพยายามน ามาใชก้บั
อาคารของภาครัฐ เพื่อเป็นการน าร่องโครงการการประเมินอาคารเขียว แต่ก็ไม่สามารถน าเกณฑ์
การประเมินน้ีไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (สาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ 
ปัจจยัด้านการเมือง เป็นตน้) ด้วยปัญหาเหล่าน้ีเอง ทางภาคเอกชนจึงมีการรวมตวักนัเพื่อจดัตั้ ง
สถาบนัอาคารเขียวไทยข้ึน ดว้ยความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยามและวิศวกรรมสถาน จึงน า
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวจากกรมควบคุมมลพิษท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุงพฒันาต่อให้กลายเป็น
เกณฑ์การประเมินส าหรับภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมีการน าเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED 
เขา้มาประยุกต์ใช้ในเกณฑ์การประเมินอาคารน้ี โดยใช้ช่ือใหม่ว่า เกณฑ์ประเมินความย ัง่ยืนทาง
พลงังานทางส่ิงแวดลอ้มไทย หรือ TREES นัน่เอง ต่อมาคณะกรรมการหลาย ท่านลงความเห็นว่า
อยากให้เกณฑ์การประเมิน TREES เป็นเกณฑ์การประเมินอาคารมาตรฐานของประเทศไทย    
คลา้ย ๆ กบัเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED เพื่อไม่ให้เกิดความขดัแยง้กนัมากส าหรับผูอ้อกแบบ
อาคาร และสามารถยื่นขอรับการประเมินอาคารเขียวได้ทั้งจากเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED 
และเกณฑ์การประเมิน TREES ในคราวเดียวกนัไดเ้ลย อีกหน่ึงสาเหตุของการประยุกต์เกณฑ์การ
ประเมินอาคาร LEED เขา้กบัเกณฑ์การประเมิน TREES นัน่คือ ระดบัคะแนนของเกณฑ์การ
ประเมินอาคารทั้ง 2 นั้นมีความใกลเ้คียงกนั ชาวต่างชาติสามารถเขา้ใจระดบัคะแนนของเกณฑ์การ
ประเมิน TREES ไดไ้ม่ยาก โดยวตัถุประสงค์ของการสร้างเกณฑ์การประเมิน TREES คือ เป็น
เกณฑ์การประเมินท่ีเนน้ภาคเอกชนมากกวา่ภาครัฐ เพื่อช่วยสนบัสนุนภาพลกัษณ์ท่ีดีของการเป็น
อาคารเขียว ช่วยในเร่ืองของปล่อยพื้นท่ีส านกังานใหช้าวต่างชาติเช่า 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบระหว่างการสร้างเกณฑ์การประเมิน TREES คือ ใน
ระยะแรกท่ีมีการน าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวจากกรมควบคุมลพิษมาพฒันาข้ึนใหม่นั้น พบ
ปัญหาว่าอาคารจ านวนมากนั้นสร้างต ่ากว่ามาตรฐาน แต่เกณฑ์การประเมิน TREES ท่ีพฒันาข้ึน
ใหม่น้ีมีเกณฑ์ประเมินท่ีสูงกว่ามาตรฐานทัว่ไป เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ผูล้งทุนบางกลุ่มเท่านั้นท่ี
สามารถปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมิน TREES ได ้ผูล้งทุนบางกลุ่มมองวา่การปฏิบติัตามเกณฑ์การ
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ประเมิน TREES นั้นปฏิบติัไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากมีหลายปัจจยัประกอบกนั เช่น ดา้นการลงทุน 
ดา้นความรู้ความสามารถของผูอ้อกแบบ ดา้นความรู้ความสามารถของสถาปนิกในประเทศไทยยงั
ตามไม่ค่อยทนัในเร่ืองของอาคารเขียว เพราะถา้กล่าวถึงอาคารเขียว ประชาชนจะนึกถึงแต่การ
ประหยดัพลงังาน การประหยดัน ้า เป็นตน้ แต่ไม่ไดม้องภาพกวา้งทั้งโครงสร้างของอาคาร ประเด็น
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ผูอ้อกแบบยงัตามเกณฑ์การประเมิน TREES ไม่ค่อยทนั เม่ือก่อนยงัไม่มี
ใครสนใจการก่อสร้างอาคารเขียวมากนกั ดงันั้นอาคารท่ีเกิดข้ึนจึงมีแบบโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั 
ตามแต่เจา้ของโครงการเห็นชอบ แต่ในช่วง 10 กวา่ปีท่ีผา่นมาน้ีมีมาตรฐานใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย
ให้ตอ้งค านวณค่ากนัมากข้ึน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอาคารว่าประหยดัพลงังานจริงหรือไม่ 
เน่ืองจากประเทศไทยได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แนวคิดของการก่อสร้างอาคารเขียว และการ
ประหยดัพลงังานมาจากต่างประเทศ จึงท าให้ประเทศไทยเราตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์
การประเมินอาคารเขียวอยูเ่สมอ 

ในปัจจุบันเกณฑ์การประเมิน TREES มีความเหมาะสมกับบางกรณีเท่านั้ น ยงัไม่
ครอบคลุมอาคารทั้งหมด ตวัอย่างเช่น เกณฑ์การประเมินอาคารฉบบัน้ีเหมาะสมส าหรับประเมิน
อาคารส านักงานในเมือง แต่ถ้าไปสร้างคอนโดมีเนียม ท่ีอยู่อาศยั จะไม่สามารถน าเกณฑ์การ
ประเมินฉบบัน้ีไปประเมินได้ จึงตอ้งมีการพฒันาเกณฑ์การประเมินส าหรับท่ีอยู่อาศยัข้ึนมา ซ่ึง
ตอนแรกท่ีสร้างเกณฑ์การประเมิน TRESS ก็ประยุกต์มาจากเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED 
ในขณะนั้ นเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED ก็ มีอยู่ส าหรับอาคารบางประเภทเท่านั้ น ทาง
สหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกบัประเทศไทย เน่ืองจากอาคารบางประเภทไม่สามารถน า
เกณฑ์การประเมินอาคารฉบบัน้ีไปปรับใชไ้ด ้แต่ปัจจุบนัน้ีเกณฑ์การประเมินอาคาร LEED มีการ
ปรับปรุงพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคารให้ครอบคลุมอาคารทุกประเภท เช่น เกณฑ์การประเมิน
อาคารด้านท่ีพกัอาศยั เกณฑ์การประเมินอาคารด้านโรงพยาบาล เกณฑ์การประเมินอาคารด้าน
โรงงาน เกณฑ์การประเมินอาคารด้านส านักงานให้เช่า เป็นตน้ แต่ในขณะน้ีเกณฑ์การประเมิน 
TREES ของทางสถาบนัอาคารเขียวไทยยงัไม่ไดแ้ยกเป็นหมวดหมู่ ยงัมีเพียงเกณฑ์การประเมิน
เดียวท่ีครอบคลุมอาคารทุกประเภท ซ่ึงก าลงัพิจารณาความตอ้งการของผูล้งทุนในการก่อสร้าง
อาคารประเภทต่าง ๆ เพราะในช่วงแรกของการสร้างเกณฑ์การประเมิน TREES มีจ านวนผูล้งทุน
ใหค้วามสนใจในการเขา้รับการประเมินอาคารเขียวไม่มากนกั แต่ในปัจจุบนัมีผูล้งทุนการก่อสร้าง
อาคารเขียวประเภทต่าง ๆ ให้ความสนใจในการเขา้รับการประเมินอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน ประกอบ
กบัหน่วยงานภาครัฐเร่ิมมีการประกวดการออกแบบอาคารเขียวกนัมากข้ึน และภาครัฐเร่ิมมีการ
ก าหนดว่าอาคารท่ีก่อสร้างข้ึนมาใหม่นั้นควรผ่านมาตรฐานน้ีด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ทางสถาบนั
อาคารเขียวตอ้งปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์การประเมิน TREES ให้มีเกณฑ์ประเมินอาคารประเภท
ต่างๆ เพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต 
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ในส่วนของแนวทางการพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยนั้น ทาง
สถาบนัอาคารเขียวไทยมองวา่ประเทศไทยตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียว ตอ้งศึกษาว่าเกณฑ์การประเมินท่ีน ามาประยุกต์ให้เขา้กบัประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม
หรือไม่ เกณฑก์ารประเมินอาคารน้ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงไหม แกไ้ขไดห้รือไม่ เพราะวา่ทุกพื้นท่ี ทุก
อาคาร ก็มีปัญหาเกิดข้ึนแตกต่างกนัออกไป แต่ถา้ท าตามเกณฑก์ารประเมินอาคารท่ีมีไวอ้ยูแ่ลว้ ก็จะ
เป็นได้แค่อาคารธรรมดา ไม่ได้มีความพิเศษอะไร อาคารเหล่านั้นจะกลายเป็นอาคารท่ีผ่านทุก
เกณฑ์การประเมินจริง เป็นอาคารเขียวท่ีมีทุกอย่างครบ แต่ไม่ไดมี้ทุกอยา่งดี เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ของอาคารแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ประกอบกบัในขณะน้ีผูอ้อกแบบอาคารมีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นอาคารเขียวนอ้ยมาก เจา้ของอาคารแค่ตอ้งการท่ีจะไดแ้ค่อาคารท่ีไดรั้บการรับรองวา่ผา่น
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวแต่ตวัอาคารไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวจริง ๆ 
ตามท่ีตั้งใจ ไม่คุม้กบัการท่ีลงทุนประชาสัมพนัธ์วา่เป็นอาคารเขียว พอไดรั้บรางวลัมาแลว้น าอาคาร
เขียวเหล่าน้ีไปประกวดรางวลัในต่างประเทศก็มกัจะไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากเป็นการ
ก่อสร้างอาคารเพียงเพื่อให้ไดรั้บรางวลัขั้นต ่าเท่านั้น แต่ไม่ไดท้  าให้อาคารเขียวออกมาจนได้รับ
รางวลัดีเลิศ และการพฒันาท่ีส าคญัอีกขอ้หน่ึงก็คือ การพฒันาความรู้ความสามารถดา้นอาคารเขียว
ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถา้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีพื้นฐานท่ีดี การก่อสร้างอาคารเขียวก็จะประสบความส าเร็จไดดี้
เช่นกนั 

 
4.2.3 ผลการสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัอาคารเขียวทีผ่่านเกณฑ์ประเมิน

แบบต่าง ๆ  
4.2.3.1 อาคาร Park Ventures – The Ecoplex (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน)) 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและสัญญาเช่าซ้ือ (Leasing 
& Marketing Manager) อาคาร Park Ventures – The Ecoplex (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน)) 
โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ  

1) ข้อมูลพืน้ฐาน 
อาคาร Park Ventures – The Ecoplex เป็นโครงการอนุรักษพ์ลงังาน

แห่งใหม่ใจกลาง เพลินจิตซิต้ี ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต บนพื้นท่ีกวา่ 5 ไร่ ความสูง 34 ชั้น 
มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 81,400 ตารางเมตร (ดงัภาพท่ี 4.1) แบ่งพื้นท่ีใชส้อยออกเป็นสามส่วนหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีร้านคา้ตั้งอยูช่ั้น 1 – 2 ส านกังานให้เช่าระดบัพรีเม่ียมตั้งอยูช่ั้น 9 – 22 และโรงแรมหรู
ระดบั 5 ดาวสัญชาติญ่ีปุ่นชั้นน าของโลก “The Okura Prestige Bangkok” ตั้งอยูช่ั้น 23 – 34 นบัเป็น
อาคารรูปแบบใหม่ท่ีมีการออกแบบอนัโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีได้รับแรงบนัดาลจากการ
ประนมมือไหว ้และดอกบวั ซ่ึงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยอนังดงาม แฝงดว้ยความทนัสมยั
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และมีระดับ โดยอาคารน้ีเป็นอาคารเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มีการก่อสร้างภายใต้
แนวคิดออกแบบ Green Design จนท าให้อาคารแห่งน้ีไดรั้บรางวลัระดบัสูงสุดในการเป็นอาคาร
อนุรักษพ์ลงังาน ส าหรับอาคารผสมผสาน (รางวลั LEED ระดบั Platinum) จากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัดีในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือ LEED (Leadership in Energy and Environment Design) 
ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) นบัเป็นอาคารแห่งแรก
ของไทยท่ีไดรั้บรางวลัน้ี (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน), 2555) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่4.1  อาคาร Park Ventures – The Ecoplex 
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ภาพที ่4.2  สวนลอยฟ้า (Victor Gardens) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.3  ระบบลิฟตอ์จัฉริยะภายในอาคาร Park Venture – The Ecoplex 
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รางวลัทีอ่าคาร Park Ventures - Ecoplex ได้รับมีดังต่อไปนี้ 
2012: รางวลั LEED Certification ระดับ Platinum ส าหรับอาคาร

ผสมผสาน (ระหว่างส านกังาน โรงแรม และร้านคา้ (LEED Platinum Mixed-use Building in 
Thailand) 

2013: รางวลั Thailand Energy Award รางวลัดีเด่นดา้นอนุรักษ์พลงังาน 
ประเภทอาคารสร้างสรรคเ์พื่อการอนุรักษพ์ลงังานอาคารเขียว (Green Building) 
 รางวลั Thailand Energy Award รางวลัดีเด่นดา้นอนุรักษ์พลงังาน 
ประเภทอาคารสร้างสรรคเ์พื่อการอนุรักษพ์ลงังานอาคารใหม่ (New and Existing Building) 
 รางวลั ASEAN Energy Award รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภท
อาคารสร้างสรรคเ์พื่ออนุรักษพ์ลงังานอาคารใหม่ (New and Existing Building) 

2014: เขา้รอบชิงชนะเลิศรางวลัอาคารประหยดัพลงังาน Energy Saving 
Building Awards (MEA Award 2014) ประเภทอาคารส านกังาน 

 รางวลั SOS Featuring Energy รางวลัดีเด่น ประเภทอาคาร 
2) ผลการสัมภาษณ์ 

ตั้งแต่เร่ิมการก่อสร้างอาคาร Park Ventures – The Ecoplex เจา้ของผู ้
ก่อสร้างอาคารไม่ไดคิ้ดจะแสวงหาผลก าไรเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น อาจกล่าวไดว้า่การหาก าไรสูงสุด
ไม่ใช่ประเด็นหลกั แต่เจา้ของผูก่้อสร้างอาคารอยากให้ผูอ้ยูอ่าศยัภายในอาคารน้ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยมีการน าเทคนิค Green Building มาใชใ้นการก่อสร้างอาคารน้ี เจา้ของผูก่้อสร้างอาคารมีการ
วางแผน และมีความมุ่งมัน่ตั้งใจวา่จะสร้างอาคารน้ีให้เป็นอาคารเขียว มีการน าเกณฑ์การประเมิน 
LEED มาเป็นแบบร่างในการก่อสร้างอาคารก่อนตดัสินใจสร้างอาคารเขียวน้ี ประกอบกบัอาคารน้ี
อยู่ใจกลางเมือง (บนถนนวิทยุ) ติดกบัรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ท าให้สามารถใช้บริการรถ
สาธารณะได้แทนท่ีการขบัรถยนต์ส่วนตวัมายงัอาคารน้ี จึงช่วยลดการเกิดมลพิษ และลดการใช้
พลงังานลงอีกดว้ย อาคารน้ีเป็นการผสมผสานนวตักรรมใหม่ ๆ กบัความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้
ท่ีมาใช้บริการ ดา้นหน้าของอาคารจะปลูกตน้สน สาเหตุท่ีเลือกตน้สนเพราะว่าตน้สนเป็นตน้ไม้
อนัดบัตน้ ๆ ท่ีสามารถดูดซบัมลพิษไดดี้กวา่ตน้ไมช้นิดอ่ืน อาคารน้ีมีทั้งหมด 34 ชั้น โดยแบ่งพื้นท่ี
ใชส้อยออกเป็นสามส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีร้านคา้ ส านกังานให้เช่า และโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
การท่ีอาคารน้ีแบ่งสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีมีทั้งส่วนส านกังานและโรงแรมเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อท่ีจะ
ไดใ้ชป้ระโยชน์เร่ืองท่ีจอดรถร่วมกนั เน่ืองจากในส่วนของบริเวณส านกังานจะเร่ิมท างานตั้งแต่เชา้
ถึงเย็น แต่ในส่วนของโรงแรมนั้นผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะเร่ิมใช้บริการในตอนเย็น เช่น การมา
รับประทานอาหาร การจดังานแต่งงาน การจดังานเล้ียงต่าง ๆ ซ่ึงจะใชล้านจอดรถเดียวกนัภายใน
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อาคาร การท่ีมีทั้ งส านักงานและโรงแรมภายในอาคารเดียวกันน้ีเองท าให้บริเวณลานจอดรถ
กลายเป็นการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั  

งานระบบที่ท าให้อาคาร Park Ventures – Ecoplex ได้รับรางวัล มี
ดังต่อไปนี ้

1) ภายในบริเวณอาคารมีพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 25 
ของพื้นท่ีภายในอาคาร (ดงัภาพท่ี 4.2) 

2) ท าเลท่ีตั้งของอาคารเช่ือมตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต 
ท าใหช่้วยลดปริมาณการใชร้ถยนตข์องผูท้  างาน และผูอ้ยูอ่าศยัภายในอาคาร 

3) อาคารใชก้ระจกอนุรักษพ์ลงังาน เป็นกระจก 3 ชั้น (Laminated and 
Insulated Glass with Low E Coating) ท่ีมีช่องอากาศอยูร่ะหวา่งกลาง ท าให้มีการกรองความร้อนท่ี
ผา่นเขา้มา และมีสารเคลือบพิเศษท่ีมีคุณสมบติัช่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความร้อนเขา้สู่ตวั
อาคาร โดยกระจกน้ีรองรับแรงกระแทกจากแรงลม และช่วยกนัการสะทอ้นจากแสงแดดให้ออกไป
ภายนอกอาคาร การใชก้ระจกแบบน้ีช่วยประหยดัไฟไดถึ้งร้อยละ 30 

4) อาคารน้ีไม่มีเสาอยู่ตรงกลาง (Column Free Design) โดยมี
ระยะห่างระหวา่งหนา้ต่างและลิฟตคื์อ 15.25 เมตร ท่ีมีระยะห่างเท่าน้ีก็เพื่อให้แดดธรรมชาติส่องถึง
โดยไม่ตอ้งเปิดไฟส่องสวา่ง ตวัอาคารวางในแนวเหนือกบัใต ้เพื่อให้แสงแดดโดนตวัอาคารตรง ๆ 
นอ้ยท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดป้ระหยดัไฟในการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ  

5) อาคารน้ีมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) 

6) อาคารน้ีมีระบบปรับอากาศท่ีออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเยน็
ใหพ้อเพียงกบัความร้อนในแต่ละพื้นท่ี (Variable Air Volume Control System) 

7) อาคารน้ีมีระบบปรับระดบัแสงภายในอาคารให้เหมาะสมกบัแสง
สว่างธรรมชาติ (Automatic Dimmer) ซ่ึงจะช่วยหร่ีแสงสว่างของไฟภายในตวัอาคารท่ีมากเกิน
ความจ าเป็นโดยอตัโนมติั 

8) ระบบไฟฟ้าภายในอาคารน้ีมีตัว Sensor เพื่อปรับแสงสว่าง
อตัโนมติั การใชร้ะบบไฟฟ้าแบบน้ีช่วยประหยดัไฟไดถึ้งร้อยละ 40 

9) เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารน้ีจะใช้ระบบ AHU (Air Heating 
Unit) เป็นการใชน้ ้ าหล่อเยน็แทนพดัลม และมี VAV (Variable Air Volume Control System) เป็น
ตวัวดัอุณหภูมิ มี Carbondioxide Sensor เป็นตวัจบัออกซิเจน เพื่อช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธ์ิภายใน
อาคาร และมี Air Heat Exchanger เป็นการแลกเปล่ียนความร้อนจากภายนอกก่อนเขา้สู่อาคาร เพื่อ
ลดการใชพ้ลงังานของเคร่ืองปรับอากาศ 
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10) อาคารน้ีมีระบบลิฟตอ์จัฉริยะ (Intelligent Lift System) ท่ีจะช่วย
บริหารจดัการให้ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางไปยงัชั้นท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยใช้
ระบบ Access Control Card (แลกการ์ดมาใชง้านไดเ้พียงชั้นนั้นเพียงชั้นเดียว) เพื่อความปลอดภยั 
การใชร้ะบบลิฟตน้ี์จึงช่วยประหยดัพลงังานไดม้ากถึงร้อยละ 30 จากระบบปกติ (ดงัภาพท่ี 4.3) 

11) อาคารน้ีมีระบบอาคารอตัโนมติั (Building Automatic System) ท่ี
เช่ือมต่อ ควบคุม และบริหารจดัการทางวศิวกรรม งานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมถึงช่วยในการ
ตรวจวดั และควบคุมการใชพ้ลงังาน 

12) การน าน ้ าท่ีใช้แลว้ภายในอาคาร มาบ าบดัและหมุนเวียนกลบัมา
ใชใ้หม่ (Gray Water Reuse) รวมถึงรดน ้าตน้ไมภ้ายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการใชน้ ้าประปา 

13) มีการน าท่อท่ีเหลือจากการก่อสร้างอาคารมาสร้างเป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมท่ีวางอยูห่นา้อาคาร ใชส้ าหรับตกแต่งอาคาร 

14) อาคารน้ีมีทีมส ารวจการใช้พลังงานจากพื้นท่ี ร้านค้า  และ
ส านกังานให้เช่าต่างๆ ถา้ลูกคา้ใชพ้ลงังานมากเกินความจ าเป็น ทีมส ารวจน้ีจะเขา้ไปพูดคุยและให้
ค  าปรึกษาในการลดการใชพ้ลงังานลง เช่น การใชร้ะบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ส าหรับประโยชน์ของการเป็นอาคารเขียวของ Park Ventures – The 
Ecoplex ไดแ้ก่ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ: การเป็นอาคารเขียวนั้นท าให้ทางผูป้ระกอบการมี
รายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากการเช่าพื้นท่ีจากชาวต่างชาติ แต่รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนเป็นเพียงผลพลอยไดจ้าก
การสร้างอาคารเขียว เน่ืองจากทางผูป้ระกอบการไม่ไดคิ้ดจะแสวงหาผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่
มองดา้นความปลอดภยั ความสะดวกสบายของผูม้าใชบ้ริการภายในอาคารเป็นหลกั  

2) ดา้นสังคม: การท่ีผูป้ระกอบการสร้างอาคาร Park Ventures – The 
Ecoplex ให้เป็นอาคารเขียว ส่งผลให้ประชาชนทั้งผูท่ี้อยู่อาศยัภายในอาคาร และประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบอาคารมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน มีสังคมท่ีดีข้ึน 

3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม: การเป็นอาคารเขียวของอาคาร Park Ventures – 
The Ecoplex นั้นช่วยให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารเขียวนั้นค านึงถึงวสัดุท่ี
น ามาใช้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินงานภายในท่ีช่วยประหยดัพลงังาน อีกทั้งมีพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อช่วยดูดซบัมลพิษจากภายนอกอาคารอีกดว้ย 

4) ดา้นความคุม้ค่า: ในดา้นน้ีอาจตอ้งมองระยะยาว เน่ืองจากอาคาร
เขียวเป็นการก่อสร้างอาคารท่ีใชเ้งินลงทุนมากกวา่การก่อสร้างอาคารทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากวสัดุท่ีใชมี้
ความแตกต่างจากอาคารทัว่ไปจึงท าให้มีราคาสูง ระยะเวลาคืนทุนอาจไม่มีความแน่นอน แต่ใน
ระยะยาวเกิดความคุม้ค่าทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งแน่นอน 
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4.2.3.2 อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร – 

บริการ นกัวศิวกรระดบั 6 และนกัวศิวกรระดบั 4 อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ  

1) ข้อมูลพืน้ฐาน 
อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (ภาพท่ี 4.4) เป็นอาคารตน้แบบของ

การอนุรักษพ์ลงังานแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการน าพลงังานทดแทนมาใช ้
ส าหรับตวัโครงการเร่ิมด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 มีการเปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการเม่ือ
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเนน้การออกแบบให้เป็นอาคารประหยดัพลงังาน ค านึงถึงการ
รักษาสภาพแวดลอ้มและวิถีทางธรรมชาติ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อลดการ
ใชพ้ลงังานในอาคาร รวมถึงให้ความส าคญักบัพลงังานทดแทน โดยการน า  โซลาเซลล์มาติดตั้งท่ี
ผนงักระจกดา้นหน้าของอาคาร เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การออกแบบเกิด
ประโยชน์สูงสุด จ าเป็นตอ้งใชก้ารออกแบบทั้งดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคู่กนั โดยงาน
สถาปัตยกรรมเน้นท่ีการสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อเอ้ือต่อการประหยดัพลงังาน เช่น การจดัวางภูมิ
ทศัน์ของอาคาร การใชล้มธรรมชาติ การออกแบบระบบเปลือกหุ้มอาคารเป็นกระจก 2 ชั้น เพื่อให้
ความร้อนเขา้อาคารนอ้ยท่ีสุด แต่ไดรั้บแสงสวา่งมากท่ีสุด การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ดา้นหนา้อาคาร 
ซ่ึงเป็นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อรับแสงอาทิตยใ์นช่วงเช้า ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และ
บรรเทาวกิฤติการณ์ดา้นพลงังาน (สุนนัทา อกัขระกิจ, 2553) 
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ภาพที ่4.4  อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่4.5  รางวลัการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร (Carbon Reduction 
Certification for Building) จากคณะกรรมการองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
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รางวลัทีอ่าคารส านักงานใหญ่ ท.102 ได้รับมีดังต่อไปนี ้
2009: รางวลั Thailand Energy Award รางวลัอาคารสร้างสรรคเ์พื่อการ

อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น ประเภทอาคารใหม่ 
 รางวลั ASEAN Energy Award รางวลัชนะเลิศประเภท ASEAN 
Best Practices for Energy Efficient Building Competition (New and Existing Category) 
 รางวลั Emerson Cup 2009 India and South East Asia รางวลั Special 
Mention ประเภท Innovation and Human Comfort จากโครงการประกวดการออกแบบระบบปรับ
อากาศภายในอาคาร 
 รางวลัสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

2011: ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร จาก
คณะกรรมการองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

2012: ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอาคาร (Carbon 
Reduction Certification for Building) จากคณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

2013: รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณส านกังานสีเขียว งานวนัส่ิงแวดลอ้มไทย
ประจ าปี 2013 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

2)  ผลการสัมภาษณ์ 
ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการออกแบบอาคารท่ีการไฟฟ้าฯ ท่านผูว้่าการ (คน

เก่า) ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการประหยดัพลงังานมาตั้งแต่ในอดีต เพราะฉะนั้นอาคารใหม่ท่ีจะสร้าง
ตอ้งการท่ีจะท าให้เป็นอาคารประหยดัพลงังาน จนเม่ือสร้างอาคารประหยดัพลงังานเป็นผลส าเร็จ
ข้ึนในปี พ.ศ. 2550 กรรมการฝ่ายบริการกลาง (ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลอาคาร) ไดมี้ความเห็น
ตรงกนัว่าควรบริหารงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเกิดความย ัง่ยืน ประกอบกบัพบโครงการอาคารเขียว
เกิดข้ึนในหลาย ๆ แห่ง จึงเร่ิมคิดหาวธีิท่ีวา่ท าอยา่งไรจึงใหอ้าคารน้ีเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน มีโครงการ
การประเมินอาคารเขียวหลายเกณฑ์มาเสนอให้การไฟฟ้าฯ เขา้ร่วมการประเมิน แต่ทางการไฟฟ้าฯ 
สนใจเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environment Design) กบั
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย (ในขณะนั้นกรมควบคุมมลพิษเป็นผูดู้แลเร่ือง
อาคารเขียวอยู่) หลงัจากศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ทั้ง 2 แบบ เพื่อหาเกณฑ์การประเมินท่ีมีความ
เหมาะสมกบัอาคารของ การไฟฟ้าฯ ประกอบกบัทางสมาคมส่ิงแวดลอ้มไทยเชิญชวนให้เขา้ร่วม
โครงการอาคารเขียวในขณะนั้นพอดี การไฟฟ้าฯ จึงเขา้ร่วมโครงการการประเมินอาคารเขียวกบั
ทางสมาคมส่ิงแวดลอ้มไทย พร้อมทั้งไดรั้บการทาบทามจากกรมควบคุมมลพิษให้เขา้ร่วมโครงการ 
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Green Office ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการไฟฟ้าฯ ไดผ้า่นการตรวจประเมินเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
ของกรมควบคุมมลพิษจนไดรั้บรางวลัระดบัดีเยีย่ม (Gold)  

งานระบบทีท่ าให้อาคารส านักงานใหญ่ ท.102 ได้รับรางวลั มีดังต่อไปนี้ 
1) เน้นการออกแบบผงับริเวณและอาคาร เพื่อให้ความร้อนเข้าสู่ตัว

อาคารน้อยท่ีสุด แต่ยงัไดรั้บแสงสว่างจากธรรมชาติมากท่ีสุด โดยก าหนดพื้นท่ีโถง ลิฟต์ ห้องน ้ า 
บนัได และหอ้งเคร่ืองระบบปรับอากาศไวท้างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัแสงแดดและ
ความร้อนใหก้บัพื้นท่ีส านกังาน 

2) บริเวณรอบอาคาร เนน้การปลูกตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม รวมถึงไมค้ลุมดิน
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดร่มเงา และความชุ่มช้ืน ซ่ึงดา้นหนา้อาคารยงัมีน ้ าพุ และบ่อน ้ า ท่ีช่วยให้
สภาพแวดลอ้มรอบๆ มีความเยน็ สามารถลดความร้อนท่ีจะเขา้สู่อาคารได ้

3) อาคารน้ีมีการเลือกใช้วสัดุท่ีไม่ดูดกลืนความร้อน ซ่ึงจะช่วยลดการ
สะทอ้นความร้อนท่ีจะเขา้สู่อาคารได ้โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีโดยรอบตวัอาคารใช้วสัดุเป็นบล็อก
ทึบ ร่วมกบัชนิดท่ีสามารถปลูกหญา้ได ้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน 

4) อาคารน้ีมีการน าโซลาเซลล์ประเภท BIPV (Building Integrated 
Photovoltaic) มาติดตั้งในแนวตั้งของอาคารความสูง 20 ชั้น เพื่อเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
พลงังานไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร โดยรวมพื้นท่ีประมาณ 642 ตาราง
เมตร จ านวน 428 แผง (ขนาด 1 x 1.5 เมตร) ผลิตไฟฟ้าไดสู้งสุด 27 กิโลวตัต ์

5) อาคารน้ีเลือกใชก้ระจกท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อป้องกนัความร้อน โดยตวั
กระจกจะเป็นแบบ 2 ชั้น ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีสามารถกนัความร้อนไดดี้กว่ากระจกทัว่ ๆ ไป การ
ออกแบบถงัเก็บน ้าและลานเฮลิคอปเตอร์ไวช้ั้นบนสุด เพื่อป้องกนัความร้อนจากดาดฟ้า 

6) อาคารน้ีเนน้การใชห้ลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนตป์ระสิทธิภาพสูงชนิด 
32 วตัต ์และบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดผ้า่นการทดสอบแลว้วา่สามารถลดพลงังานไฟฟ้าลงได้
ถึงร้อยละ 61.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัหลอดชนิด 36 วตัต ์ท่ีใชก้บับลัลาส์แกนเหล็ก 

7) อาคารน้ีมีการใชร้ะบบหมุนเวียนน ้ าเยน็แบบท่ีสามารถปรับปริมาณ
น ้าเยน็ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคารได ้และใชห้อระบายความร้อนแบบไม่มีพดัลม มีระบบท าความ
สะอาด Condenser อตัโนมติั และมีระบบส่งลมเยน็ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการส่งลมเยน็ไปยงัพื้นท่ี
ต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงการสั่งการเหล่าน้ีมาจากระบบควบคุมอาคารอตัโนมติั BAS (Building 
Automatic System) 

ส าหรับการสร้างอาคารเขียวน้ีมีขอ้ดีเป็นส่วนใหญ่ โดยการสร้างอาคารเขียว
เป็นประโยชน์ในการน าระบบการตรวจประเมินมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าให้คุณภาพของการบริหาร
จดัการภายในการไฟฟ้าฯ มีหลกัการมากยิง่ข้ึน ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จะไดรั้บการดูแลอยา่ง 
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ต่อเน่ือง แต่การไฟฟ้าฯ จะเนน้เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบน ้ า ระบบไฟฟ้าเป็นหลกั ส่วนใน
ดา้นอ่ืน ๆ อาจจะยงัไม่เน้นมากนกั แต่จะพยายามให้ทางองค์กรเน้นทุก ๆ ดา้น เช่น พยายามดูแล
เร่ืองมลพิษ และดา้นอ่ืน ๆ ตามขอ้ก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ กรณีกรมควบคุมมลพิษจะสนใจ
เร่ืองการซ้ือของท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะท าให้ระบบน้ีครบวงจร ได้ประโยชน์ต่อทั้งทางการ
ไฟฟ้าฯ ต่อประชาชน และต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบการไฟฟ้าฯ ส่วนขอ้เสียท่ีพบคือ วสัดุในการ
ก่อสร้างอาคารเขียวมีราคาท่ีสูงกวา่วสัดุก่อสร้างอาคารทัว่ ๆ ไป ท าให้เจา้ของกิจการส่วนใหญ่ไม่
กลา้ลงทุน ถา้ทุกองค์กรให้ความสนใจในการก่อสร้างอาคารเขียว ส่งผลให้มีการผลิตวสัดุในการ
ก่อสร้างอาคารเขียวเพิ่มมากข้ึน อาจช่วยลดตน้ทุนในการก่อสร้างของเจา้ของกิจการลงได ้ 

ส าหรับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความคุม้ค่า 
ตอ้งพิจารณาวา่งานดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญั และตอ้งควบคู่ไปกบัการพฒันา และถา้ท าเร่ือง
การพฒันาก็ตอ้งท าคู่ไปกบัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย เพราะการสร้างอาคารเขียวเป็นโครงการ
หน่ึงท่ีการไฟฟ้าฯ มีจิตส านึกท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคม โดยการไฟฟ้าฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง
อาคารเขียวเพราะอาคารเขียวสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกอีกดว้ย ถา้เราประหยดัพลงังาน น ้าและน ากระบวนการ 3R มาใชใ้ห้ครบวงจร ประเทศจะได้
แต่ประโยชน์ เพราะขณะน้ีประเทศไทยยงัมีของเสียต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก
มากมาย เพียงแต่อาจท ายาก เลยไม่มีใครเร่ิมลงมือท า แต่ตอ้งเร่ิมจากส านึกของประชาชน และ
พนกังานก่อน ถา้แต่ละคนช่วยกนัคนละไมค้นละมือจึงจะส าเร็จได ้ณ วนัน้ีการไฟฟ้าฯ เป็นองคก์ร
ใหญ่ เราอาจตอ้งเป็นหน่วยงานแรกท่ีเร่ิมโครงการเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน แต่ส าหรับ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ถา้เขาไม่ท าจะท าให้เสียทรัพยากรมาก เหมือนทุกวนัน้ีเราทิ้งทรัพยากรกว่า
คร่ึง และเราไม่ไดใ้ส่ใจในการทิ้งเหล่าน้ีดว้ย ท าให้มีขยะเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ก่อให้เกิดมลภาวะเพิ่ม
มากข้ึน ถา้เราไม่น ากระบวนการน ากลบัมาใชใ้หม่ตั้งแต่ตน้ทางมาใช ้ประเทศเราจะเกิดขยะลน้โลก 
ถา้รุ่นลูกรุ่นหลานใหค้วามสนใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี เราหวงัวา่ต่อไปโลกของเราจะเกิด
ความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน  

4.2.3.3 อาคาร SCG 100 ปี (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)) 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูจ้ดัการฝ่ายบริการกลาง และ

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริการกลางอาคาร SCG 100 ปี (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)) โดยมี
รายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

1) ข้อมูลพืน้ฐาน 
จากพระปรีชาญาณแห่งองคพ์ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ี

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ให้ตั้งบริษทัปูนซิเมนต์ไทยข้ึนในประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2456 
เพื่อทดแทนการน าเขา้ปูนซิเมนต ์นบัแต่นั้นเป็นตน้มา ในปัจจุบนั บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั ได ้
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แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ภายใต้ช่ือ “บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)” และได้ขยาย
ขอบข่ายธุรกิจและเติบโตข้ึนอยา่งมัน่คง เป็น “เครือซิเมนตไ์ทย หรือ SCG” เพื่อเป็นศูนยก์ลางการ
บริหาร การควบคุมนโยบาย และงานในดา้นต่าง ๆ โดยมี “บริษทัเอสซีจี ซีเมนต์” เป็นบริษทัหลกั
ใน “ธุรกิจซิเมนต ์เครือซิเมนตไ์ทย (SCG CEMENT)” ซ่ึงมีก าลงัผลิตปูนซิเมนตสู์งท่ีสุดในภูมิภาค
อาเซียน และในขณะน้ีธุรกิจเครือซิเมนต์ไทยไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ เอสซีจี 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) และเอสซีจี 
เปเปอร์ (SCG Paper)  โดยอาคาร SCG 100 ปีนั้นมีพื้นท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 37,000 ตารางเมตร 
เป็นอาคารสูง 21 ชั้น อาคาร SCG 100 ปีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นตน้แบบของอาคารย ัง่ยืน ให้สอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ของ SCG ท่ีมุ่งสู่ความเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และในฐานะองคก์รธุรกิจท่ี
ให้ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรมสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือ SCG Eco 
Value ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจให้สามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืนคือเร่ืองของพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม SCG จึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเพื่อพฒันาอาคารประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green Building และค านึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตพนกังานให้อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความสุขกบัการท างาน พร้อมปลูกฝังจิตส านึกการดูแลและรับผดิชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน), 2551) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6  อาคาร SCG 100 ปี (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)) 
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รางวลัทีอ่าคาร SCG 100 ปี ได้รับมีดังต่อไปนี ้
2014: รางวลั LEED Certification ระดบั Platinum ประเภทอาคารสร้างใหม่ 

(LEED for Building Design and Construction: LEED BD+C)  
อยู่ในขั้นตอนขอการรับรองอาคารเขียวโดยเกณฑ์ประเมิน TREES 

จากสถาบนัอาคารเขียวไทย 
2)  ผลการสัมภาษณ์ 

จากอุดมการณ์ของ SCG ท่ีวา่ การท่ี SCG เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงมาได้
จนถึงปัจจุบนัเพราะมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซ่ึงทั้งคณะกรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่าย ตลอดจนพนกังานทุกระดบัไดถื้อปฏิบติัและให้ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอมาตลอด 
นัน่คือ อุดมการณ์ 4 ขอ้ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้แรกตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือ SCG มีความรับผิดชอบท่ีจะ
ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรม กล่าวคือ ใหผู้ใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์
สูงสุด ทั้งดา้นคุณภาพและราคา ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนในอตัราท่ีเหมาะสม ให้
พนกังานไดรั้บผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บการปฏิบติัท่ี
เป็นธรรม ขอ้ท่ีสอง มุ่งมั่นในความเป็นเลศิ คือ SCG มุ่งกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดบัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเท
ก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู้ และความสามารถท่ีมีอยูใ่ห้มากยิ่งข้ึนไปกว่าเดิมอยูเ่สมอ ใฝ่เรียนรู้และ
ศึกษาส่ิงใหม่อยูต่ลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและกา้วหนา้ต่อไปดว้ยความมัน่คงและย ัง่ยืน เพื่อผล
ท่ีดีท่ีสุดแก่ SCG และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้ท่ีสาม เช่ือมั่นในคุณค่าของคน คือ SCG ถือว่า
พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุด การท่ี SCG เจริญรุ่งเรืองมาไดต้ราบเท่าทุกวนัน้ี ก็เพราะมีคน
เก่งและดีท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส าคญั SCG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง
และดีเขา้ท างาน และพฒันาคนให้พร้อมท่ีจะเผชิญสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกนัก็สร้างความมัน่คงและความผกูพนัทางใจให้พนกังานมีความรัก SCG ท าให้พนกังาน
เกิดความมั่นใจท่ีจะท างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต และข้อสุดท้าย ถือมั่นในความ
รับผดิชอบต่อสังคม คือ SCG ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ 
โดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม รวมทั้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน), 2551) จาก
อุดมการณ์ทั้ง 4 ขอ้น้ีเองจึงท าให้ SCG ท าธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย 
SCG ไม่ไดท้  าธุรกิจโดยคาดหวงัก าไรเพียงอยา่งเดียว มีการค านึงถึงลูกหลานในอนาคตโดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม และไม่ส้ินเปลือง ในปัจจุบนั องคก์รต่าง ๆ หนัมาท า CSR กนั
มากข้ึน โดย SCG ก็ไดน้ าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ประกอบกับน าหลักการของการพัฒนาอย่างย ั่งยืน (Sustainable 
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Development) มาใช้ร่วมกนั อาทิเช่น การท าเหมืองโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (ภายในมีการขุดเจาะ
ท าเหมือง แต่ภายนอกเหมือนเป็นภูเขาธรรมชาติลูกหน่ึงท่ีมีตน้ไมป้กคลุมอยู่ ยงัคงสภาพรักษาไว้
ตามธรรมชาติ) มีการบ าบดัน ้ าเสียและน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ เน่ืองดว้ยประชากรโลกท่ีมีเพิ่ม
มากข้ึนแต่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ไดโ้ตตาม เพราะฉะนั้นเราตอ้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้
เหมาะสม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้ีด้วย ดังนั้นสินค้าของ SCG เช่น วสัดุ
ก่อสร้างท่ีใชจึ้งเป็นแบบ Recycle Material (3R) ทุกวนัน้ีประเทศไทยเรามีวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงบางช้ินเท่านั้น แต่ถา้ทั้งองค์รวมของอาคารยงัไม่มี ถา้ SCG จะท าวสัดุสีเขียว
ข้ึนมาขาย เราตอ้งน ามาใช้ก่อสร้างอาคารขององค์กรตนเองก่อน ให้ประชาชนทัว่ไปเช่ือถือ เห็น
ภาพตามก่อนเขาถึงอยากท าตาม ทางองค์กรจึงเลือกพฒันาและปรับปรุงท่ีอาคารส านักงานใหญ่
ก่อน จึงเกิดเป็นอาคาร SCG 100 ปีข้ึนมา (ดงัภาพท่ี 4.6) ซ่ึงปัจจุบนัอาคาร SCG 100 ปีเป็นตน้แบบ
อาคารย ัง่ยืน เคารพต่อธรรมชาติ และนอบนอ้มต่อสังคม หมายถึง มีการรบกวนต่อสังคมนอ้ยท่ีสุด 
เน่ืองจากมีการออกแบบอาคารโดยค านึงถึงสังคมโดยรอบท่ีจะไม่ท าใหภู้มิทศัน์เหล่านั้นเสียไป โดย
พิจารณาตั้งแต่ท่ีตั้งของอาคาร การออกแบบอาคาร การใช้แสงสว่าง การใช้ทรัพยากรน ้ า เป็นตน้ 
การท่ี SCG เลือกเกณฑ์การประเมิน LEED ในการประเมินอาคาร SCG 100 ปีน้ีเพราะเกณฑ์การ
ประเมิน LEED เป็นเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีมีความเสถียรมากท่ีสุด มีความเป็นสากล 
สามารถเขา้ใจไดท้ัว่โลก อีกทั้งในประเทศไทยมีหลายอาคารท่ีไดรั้บการรับรองเกณฑ์การประเมิน 
LEED อีกดว้ย 

งานระบบทีท่ าให้อาคาร SCG 100 ปีได้รับรางวลั มีดังต่อไปนี้ 
1) เร่ืองของท่ีตั้ง โดยอาคาร SCG 100 ปีมีท่ีตั้งท่ีสะดวก มีการเดินทางท่ี

สะดวกสบายเน่ืองจากอยูใ่กลร้ถไฟฟ้ามหานคร สถานีบางซ่ือ 
2) การออกแบบตวัอาคารท่ีทนัสมยั โดยทาง SCG นึกถึงผูใ้ช้อาคาร

ปัจจุบนัวา่เป็น Generation X และ Y ดงันั้น การออกแบบอาคารให้มีรูปทรงต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั อาคารน้ีจึงถูกออกแบบใหมี้ความพล้ิวไหว ไม่เป็นลกัษณะแขง็ท่ือ หรือมีทรงส่ีเหล่ียมเท่านั้น 
อีกทั้งยงัมีระเบียงโคง้รอบอาคารเพื่อกนัแดดและลดความร้อนท่ีจะเขา้สู่อาคารโดยตรง 

3) ภูมิทศัน์โดยรอบอาคารมีความร่มร่ืน และมีพื้นท่ีสีเขียวมากกวา่ร้อย
ละ 50 ของพื้นท่ีเปิดโล่ง ช่วยลดปรากฏการณ์เกาะร้อน อีกทั้งยงัช่วยดูดซับรับน ้ าฝน และลดการ
ท่วมขงัของน ้าสู่ชุมชนภายนอกอีกดว้ย 

4) ด้านหน้าของอาคารมีบ่อน ้ าขนาดใหญ่ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจดัการน ้ า คือ น าน ้ าเสียท่ีบ าบดัและน ้ าฝนมาใช้ในโถสุขภณัฑ์และรดน ้ าตน้ไม ้ซ่ึงสามารถ
ลดการใชท้รัพยากรน ้าลงไดถึ้งร้อยละ 74 ของการใชน้ ้าประปาทั้งหมด 
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5) มีระบบลิฟต์อจัฉริยะ (Intelligent Lift System) ท่ีจะช่วยบริหาร
จดัการใหผู้ใ้ชบ้ริการภายในอาคารสามารถเดินทางไปยงัชั้นท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

6) ใช้วสัดุไมผ้่านการรับรองมาตรฐาน FSC มากกว่าร้อยละ 50 ของ
วสัดุทั้งหมด 

7) กระจกท่ีใชเ้ป็นแบบ Laminated Glass 2 ชั้น ท าให้เกิดช่องวา่งท่ีเป็น
ฉนวนกนัความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร ตวัผนงัใช้อิฐ Q – Con และกระจกน้ียงัเคลือบดว้ยสารท่ีมีค่า
สะทอ้นต ่า ท าใหแ้สงแดดไม่แยงตาผูท่ี้มองจากภายนอก 

8) ภายในอาคารเลือกใช้วสัดุท่ีไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Low VOCs 
Emitting Materials) และใชสี้ทาภายในและกาวสารเคมีท่ีมี VOCs ต ่า 

9) ภายในอาคารใช้หลอดประหยดัไฟ T5 และ LED ซ่ึงสามารถ
ประหยดัไฟฟ้าไดปี้ละ 250,000 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง 

10) ดา้นบนมีการติดแผงโซลาเซลล์ (Solar Panel) ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้า
ไดปี้ละ 99,000 กิโลวตัตช์ัว่โมงท าใหช่้วยประหยดัไฟไดม้ากถึงปีละ 400,000 บาทต่อปี 

ในส่วนข้อดีของการก่อสร้างอาคารเขียวคือ เป็นการท าเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษพ์ลงังาน ท าให้รุ่นลูกรุ่นหลานมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีพลงังานใชต่้อไปไดอี้กนาน 
และคนรุ่นปัจจุบนัก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกนัเน่ืองจากอาคารเขียวส่งผลให้ผูอ้ยู่อาศยัภายใน
อาคารมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดภาวะความเส่ียงของการเจ็บป่วยจากการท างาน ช่วยลดอาการ
เจ็บป่วยของพนกังานลงได ้ถา้มองภาพรวมนั้นการก่อสร้างอาคารเขียวมีประโยชน์ไม่น้อย เน่ือง
ดว้ยนกัลงทุนทัว่ไปอาจมองวา่การก่อสร้างอาคารเขียวมีการลงทุนท่ีสูงกวา่อาคารทัว่ ๆ ไปก็จริง แต่
ถา้มองในระยะยาวถือว่าคุม้ค่า เน่ืองจากมีการลดการใชพ้ลงังานลง ลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลด
การใช้ทรัพยากรน ้ า ลดการเจ็บป่วยของพนกังาน โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บไม่ไดไ้ดรั้บแค่พนกังานท่ี
อาศยัอยูภ่ายในอาคารเท่านั้น สังคมและชุมชมโดยรอบอาคารก็ไดรั้บประโยชน์เช่นเดียวกนั  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียวท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความ
มุ่งมัน่ของผูน้ าองค์กร ถ้าผูน้ าองค์กรมีนโยบายท่ีชัดเจน ประกอบกบัการให้ความสนับสนุนแก่
พนักงาน โดยให้ความรู้เพื่อให้พนักงานมีความสามารถเพิ่มข้ึน มีการให้ก าลังใจแก่พนักงาน 
นโยบายน้ีจะส าเร็จแน่นอน อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือการสร้างเป้าหมายร่วมกนั เม่ือผูน้ าองคก์รและ
พนกังานมีเป้าหมายร่วมกนั ก็จะมีพลงัในการเดินไปในทิศทางเดียวกนัได ้ 
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4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทยจากผลการ
สัมภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง และการประเมินอาคารเขียว

ของประเทศไทย และรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาอาคารเขียวท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทั้งเกณฑ์การประเมิน LEED, TEEAM และ TREES สามารถน าปัจจยัสู่ความส าเร็จของ
อาคารเขียวในประเทศไทยของแต่ละหน่วยงานมาวเิคราะห์และสรุป ไดด้งัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.3  การวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทยของแต่ละหน่วยงาน 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานท่ี 1  คือ ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.) 
  หน่วยงานท่ี 2  คือ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) 
 หน่วยงานท่ี 3  คือ สถาบนัอาคารเขียวไทย 
 หน่วยงานท่ี 4  คือ อาคาร Park Ventures – The Ecoplex (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน)) 
 หน่วยงานท่ี 5  คือ อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
 หน่วยงานท่ี 6  คือ อาคาร SCG 100 ปี (บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)) 

 
จากตารางท่ี 4.3 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมให้อาคารเขียวในประเทศ

ไทยประสบความส าเร็จอนัดบัแรกคือ นโยบายต้องมีความชัดเจน มีการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างผู้น าองค์การกับพนักงาน ผู้บริหารมีจิตส านึกในการลงทุนสร้างอาคารเขียว และการ
ประชาสัมพันธ์ โดยปัจจยัทั้ง 4 ด้านน้ีทางส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สนผ.) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) 
สถาบนัอาคารเขียวไทย อาคาร Park Ventures – The Ecoplex (บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน)) 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของอาคาร
เขยีวในประเทศไทย 

หน่วยงาน   
ที ่1 

หน่วยงาน            
ที ่2 

หน่วยงาน              
ที ่3 

หน่วยงาน       
ที ่4 

หน่วยงาน       
ที ่5 

หน่วยงาน   
ที ่6 

ร้อยละ 

1. นโยบายจากรัฐบาล /  /    33.33 
2. นโยบายตอ้งมีความชดัเจน   /  / / 50.00 
3. รัฐบาลควรใหค้วามส าคญั 
       ในเร่ืองอาคารเขียว 

  /    16.67 

4. การไดรั้บความร่วมมือจาก 
       ทุกภาคส่วน 

/    /  33.33 

5. การสร้างเป้าหมายร่วมกนั 
       ระหวา่งผูน้ าองคก์ารกบั 
       พนกังาน 

    
/ 

 
/ 

 
/ 

50.00 

6. การส่ือสารระหวา่งผูน้ า  
       องคก์ารกบัพนกังาน 

    / / 33.33 

7. ผูบ้ริหารมีจิตส านึกในการ 
       ลงทุนสร้างอาคารเขียว 

 /  / /  50.00 

8. การประชาสมัพนัธ์ /   /  / 50.00 
9. การเกิดความคุม้ค่า  /  /   33.33 
10. ประชาชนใหค้วามเช่ือมัน่ 
       ในเกณฑป์ระเมินอาคาร 
       เขียว 

 /     16.67 

11. การพฒันา – ปรับปรุง 
       เกณฑป์ระเมินอาคารเขียว 
       ใหมี้ความเหมาะสมกบั 
       ประเทศไทย 

 / /    33.33 
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อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) และอาคาร SCG 100 ปี 
(บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)) เห็นว่ามีความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 50 จากปัจจยัสู่
ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทยทั้งหมดท่ีไดจ้ากผลการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบัท่ีสองไดแ้ก่ นโยบายจากรัฐบาล การได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน การส่ือสารระหว่างผู้น าองค์การกับพนักงาน การเกิดความคุ้มค่า และการพัฒนา – 
ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยปัจจยัทั้งหมดน้ีทาง
ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (สนผ.)  กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) สถาบนัอาคารเขียวไทย อาคาร Park Ventures – The 
Ecoplex (บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน)) อาคารส านกังานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) อาคาร SCG 100 ปี (บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)) เห็นว่ามี
ความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 33.33 จากปัจจยัสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทยทั้งหมดท่ี
ไดจ้ากผลการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และปัจจยัส าคญัอนัดบัสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ รัฐบาล
ควรให้ความส าคัญในเร่ืองอาคารเขียว และประชาชนให้ความเช่ือมั่นในเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว 
โดยจากปัจจยัทั้ง 2 น้ีทางสถาบนัอาคารเขียวไทย และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) เห็นวา่มีความส าคญัคิดเป็นร้อยละ 16.67 จากปัจจยัสู่ความส าเร็จ
ของอาคารเขียวในประเทศไทยทั้งหมดท่ีไดจ้ากผลการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

4.4 การวเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคของการพฒันาอาคารเขยีวในประเทศไทย 
 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้าง และการประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย และรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีอาคาร
เขียวท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งเกณฑ์ประเมิน LEED, TEEAM และ TREES สามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัจจุบันภาครัฐยงัไม่มีกฎหมาย และนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานท่ี
เก่ียวข้องกับอาคารเขียวโดยตรง มีแต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 จึงท าให้การ
ด าเนินการดา้นอาคารเขียวยงัไม่เป็นภาคบงัคบัโดยกฎหมาย จึงเน้นไปท่ีดา้นการส่งเสริม การขอ
ความร่วมมือจากภาครัฐในการก่อสร้างอาคารเขียวมากกวา่การบงัคบัดว้ยกฎหมาย  

2) ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด้านอาคารเขียว ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการด าเนินการ ไม่มีหน่วยงานไหนเป็น
ศูนยก์ลางดา้นอาคารเขียว ท าใหก้ารด าเนินการดา้นอาคารเขียวไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
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3) เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีใช้ในประเทศไทยยงัมีกรอบการประเมินไม่
ครอบคลุมกับอาคารทุกประเภท จึงไม่สามารถน าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวฉบบัเดียวไป
ประเมินอาคารทุกประเภทได ้เน่ืองจากทุกพื้นท่ี ทุกอาคารต่างมีปัญหาเกิดข้ึนแตกต่างกนัออกไป จึง
ควรท่ีจะมีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวใหค้รอบคลุมกบัอาคารทุกประเภท 

4) จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านอาคารเขียวของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยงัมีจ านวนน้อย เม่ือเทียบกับจ านวนความต้องการของผู ้
ลงทุนในปัจจุบนั 

5) ปัจจยัดา้นราคาของสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
วสัดุอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มีราคาค่อนขา้งสูง 
ส่งผลให้ตน้ทุนในการก่อสร้างอาคารเขียวมีราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย ท าให้ผูล้งทุนไม่สนใจสร้าง
อาคารเขียว 

6) ผูล้งทุนภาคเอกชน และประชาชนโดยทัว่ไปยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้น
อาคารเขียว เน่ืองจากอาคารเขียวนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีใหม่ส าหรับประเทศไทย และภาครัฐยงัขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ด้านอาคารเขียวให้แก่ผูล้งทุนภาคเอกชนและประชาชนโดยทัว่ไปทราบถึงผลดี 
ผลเสียและประโยชน์ของการสร้างอาคารเขียว  
 

4.5 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

ส าหรับการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ผลการศึกษาการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบาย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เกณฑ์การประเมิน และจากกรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย แลว้จึงน าผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องคก์าร (Internal Environment) และสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External Environment) 

โดยประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 
ประเด็นดา้นบุคลากร (Man) ประเด็นดา้นงบประมาณ/รายได ้(Money) ประเด็นดา้นสถานท่ี/วสัดุ
อุปกรณ์ (Material) และประเด็นดา้นการบริหาร (Management)  

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกใชรู้ปแบบ PESTLE Analysis คือ การวิเคราะห์
ในประเด็นดา้นการเมือง (Politic) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ประเด็นดา้นสังคม (Social) 
ประเด็นดา้นเทคโนโลยี (Technology) ประเด็นดา้นกฎหมาย (Legal) และประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาท าการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
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และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวท่ีสอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ SWOT ของการหาแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
 

4.5.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร (Internal Environment) และพิจารณาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์าร (External Environment) โดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis ของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
สภาพปัจจยัแวดลอ้มภายในของประเทศไทย ท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 4 ดา้น คือ 

ประเด็นดา้นบุคลากร (Man) ประเด็นดา้นงบประมาณ/รายได ้(Money) ประเด็นดา้นสถานท่ี/วสัดุ
อุปกรณ์ (Material) และประเด็นดา้นการบริหาร (Management) ดงัตารางท่ี 4.4  

หมายเหตุ: การพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (Internal Environment) จะพิจารณา
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาอาคารเขียว ได้แก่ ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สนผ.) กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (พพ.) และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอาคารเขียว ไดแ้ก่ สถาบนัอาคาร
เขียวไทย 
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ตารางที ่4.4  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของประเทศไทย 

มิติ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านบุคลากร 
(Man) 

1.  บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภ า ค เ อ ก ชน ในห น่ ว ย ง าน ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินการด้าน
อาคารเขียวมีความความรู้ความ
เข้าใจในด้านอาคารเขียวเป็น
อยา่งดี 
 

1. จ านวนบุคลากร ท่ี มีความ รู้
ความสามารถดา้นอาคารเขียวของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชนยังมีจ านวนน้อยเม่ือ
เทียบกบัจ านวนความตอ้งการของ
ผูล้งทุนในปัจจุบนั 

ด้านงบประมาณ/รายได้ 
(Money) 

– ไม่มี – 1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการด้านอาคารเขียวมี
งบประมาณในการสนบัสนุนดา้น
อาคารเขียวไม่เพียงพอ 
2. ห น่ ว ย ง า น ภ า ค เ อ ก ช น ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินการด้าน
อาคารเขียวไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 
3. ห น่ ว ย ง า น ภ า ค เ อ ก ช น ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินการด้าน
อาคารเขียวมีทุนไม่เพียงพอ ท าให้
เกิดความไม่ต่อเน่ืองในด้านการ
ด าเนินการดา้นอาคารเขียว 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

มิติ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านสถานที่/วสัดุอุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีอาคาร เ ขี ยว  ห รืออาคาร
ประหยดัพลังงานท่ีเป็นตน้แบบ
จ านวนมาก สามารถใช้เป็นแบบ
อาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ส าหรับผู ้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา /
เยี่ยมชม เพื่อเป็นตน้แบบในการ
สร้างอาคารเขียวได ้

1. ปัจจุบนัการพฒันาอาคารเขียว
ส่ วนใหญ่ มีขอบ เขตจ า กัด อ ยู่
เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เท่ านั้ น  ย ัง ไม่ มีก าร
พฒันาไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ 

ด้านการบริหาร 
(Management) 

1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
กับการด า เนินการด้านอาคาร
เขียวของภาครัฐ และด าเนินการ
ดา้นอาคารประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
ภาคเอกชนท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ด า เ นินการด้านอาคารเขียวมี
โครงสร้างการท างานของแต่ละ
หน่วยงานท่ีแบ่งแยกชดัเจน 

1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการด้านอาคารเขียวยงั
ไม่ มีการก าหนดนโยบายด้าน
อาคารเขียวโดยตรง ท าให้การ
ด าเนินการด้านอาคารเขียวยงัไม่
เป็นภาคบงัคบัโดยกฎหมาย 
2. ขาดการบู รณาการ ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาค เอกชนท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดา้นอาคารเขียว 
3. เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
ท่ีใชใ้นประเทศไทยยงัมีกรอบการ
ประเมินไม่ครอบคลุมกบัอาคารทุก
ประเภท 

 
2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environmental) 

 สภาพแวดลอ้มปัจจยัภายนอกของประเทศไทย ท าการวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบ 
PESTLE Analysis คือ การวิเคราะห์ในประเด็นดา้นการเมือง (Politic) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ประเด็นด้านสังคม (Social) ประเด็นดา้นเทคโนโลยี (Technology) ประเด็นดา้น
กฎหมาย (Legal) และประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5  
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ตารางที ่4.5  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของประเทศไทย 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเมือง 
(Politic) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
ด้านการประหยดัพลังงาน จึงมี
โอกาสท่ีนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ด้านอาคารเ ขียวจะได้รับการ
สนบัสนุน 

1. การผลัด เปล่ียนรัฐบาลและ
ผูบ้ริหาร อาจส่งผลใหเ้กิดความไม่
ต่อเน่ืองในการด า เนินการด้าน
อาคารเขียว 
2. เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศบ่อยคร้ัง ภาครัฐจึง
ให้ความส าคญั และหาทางแก้ไข
ปัญหา ท่ี เ ร่ ง ด่ วนมากกว่าก าร
สนบัสนุนดา้นอาคารเขียว 

ด้านเศรษฐกจิ 
(Economic) 

1. ปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยู่ในช่วงภาวะถดถอย  ท า
ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต้ อ ง มี ก า ร
ประหยดัพลังงาน ดังนั้ นอาคาร
เ ขี ย ว จึ งส าม า รถ ตอบสนอง
น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ป ร ะ ห ยัด
พลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ประเทศไทยมีลักษณะภู มิ
ประเทศท่ีหลากหลาย มีแหล่ง
ท่อง เ ท่ียวท่ีสวยงาม สามารถ
ดึงดูดนกัลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ร่วมลงทุนด้าน
อาคารเขียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. วัส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นก า ร
ก่อสร้างอาคารเขียวสามารถหาได้
ง่ายภายในประเทศ 

1. ใ น ช่ ว ง ภ า ว ะ ถ ด ถ อ ย ข อ ง
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ท าให้
เ กิดการชะลอตัวทางด้านการ
ลงทุนการพฒันาด้านอาคารเขียว 
เน่ืองจากอาคารเขียวมีต้นทุนใน
การสร้างท่ีสูงกว่าอาคารแบบเดิม 
ท าให้ผู ้ลงทุนตัดสินใจไม่สร้าง
อาคารเขียว 
2. ปัจจยัดา้นราคาของสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกับ ส่ิงแวดล้อม เ ช่น ว ัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ว ัสดุอุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน วสัดุอุปกรณ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ มี
ราคาค่อนขา้งสูง ส่งผลให้ตน้ทุน
ในการก่อสร้างอาคารเขียวมีราคา
สูงข้ึนตามไปด้วย ท าให้ผูล้งทุน
ไม่สนใจสร้างอาคารเขียว 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 
(Economic) 

 3. ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยถึงปานกลาง ท าให้มี
ก าลงัซ้ือไม่เพียงพอ 
4. ผูล้งทุนรายย่อยมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคาร
เขียว 

ด้านสังคม 
(Social) 

1. ประเทศไทยเ ร่ิมก้าว เข้า สู่
สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon 
Society)  ซ่ึ งสอดคล้องกับ
แนวทางของอาคารเขียว เน่ืองจาก
อาคารเขียวเป็นอาคารท่ีประหยดั
พลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้มและท า
ให้คุณภาพชีวิตของผูใ้ช้อาคารดี
ข้ึน 
2. ปัจจุบนักระแสสังคมโลกเนน้
เร่ืองการประหยดัพลงังานมากข้ึน 
เ น่ื อ ง ม า จ า ก ปั ญ ห า ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ต่างประเทศ
จึงมีเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียวเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงานหลากหลายเกณฑ์ เช่น 
LEED, BREEAM และCASBEE 
ท าให้ประเทศไทยสามารถน า
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
ต่างประ เทศมาใช้ เ ป็น เกณฑ์
อา้งอิงได ้

1. ผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไปยงั
ขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
อาคารเขียว 
2. ประชาชนทัว่ไปยงัไม่ให้ความ
สนใจ/ ไม่ให้ความส าคญัในด้าน
อาคารเขียวมากนัก เพราะมองว่า
เร่ืองอาคารเขียวเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านสังคม (ต่อ) 
(Social) 

3. ปั จ จุบันประ เทศไทย เ ปิ ด
ประ เทศต้อนรับอา เ ซียนและ
ต่างประเทศมากข้ึน มีการติดต่อ
แลกเปล่ียนความรู้ความสามารถ
ดา้นอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน ท าให้
ประ เทศไทยมีโอกาสในการ
พฒันาอาคารเขียวใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ปั จ จุ บั น มี ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีและนวตักรรมเกิดข้ึน
อยา่งมากมาย โดยอาคารเขียวเป็น
ห น่ึ ง ใ นน วัต ก ร ร ม ข อ ง ก า ร
ประหยดัพลงังาน 

1. มีการพึ่ งพิ ง เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมากเกินไป ท าให้
ประเทศไทยไม่ เ กิดการพัฒนา
อย่างย ั่งยืน เน่ืองจากต้องอาศัย
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไม่
สามารถพึ่งพิงตนเองได ้
2. เทคโนโลยีด้านอาคารเขียวท่ี
เกิดข้ึนใหม่มกัมีราคาสูง ท าให้ผู ้
ลงทุนไม่กลา้ลงทุนในเทคโนโลยี
นั้นๆ  
3. บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มี จ  านวนจ า กัด  ผู ้ส าม ารถ ใช้
เทคโนโลยน้ีีเป็นกลุ่มเฉพาะ ท าให้
ยากต่อการใช้งาน และการซ่อม
บ ารุงภายในองคก์าร 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านกฎหมาย 
(Legal) 

1. รัฐบาลมีพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 
2535 และมีกฎกระทรวงเร่ืองการ
ก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์
และวธีิการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2552 จึงมีโอกาสท่ีรัฐบาลจะตั้ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอาคาร
เขียวโดยตรงในภายภาคหนา้ 

1. ปัจจุบันประเทศไทยย ังไม่ มี
กฎหมายภาคบังคับในการสร้าง
อาคารเ ขียว  ท าให้ มีการสร้าง
อาคารเขียวในภาคสมคัรใจเท่านั้น  

ด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

1. ใ น อ ดี ต อ ง ค์ ก า ร ด้ า น
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม) มีการจดัตั้งโครงการ
จั ด ท า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ (อาคาร
เขียวของภาครัฐ) ซ่ึงกรมควบคุม
ม ล พิ ษ มี ห น้ า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการดังกล่าว ซ่ึงในอนาคต
สามารถพฒันาขอ้มูล/องค์ความรู้
เก่ียวกบัดา้นอาคารเขียวใหมี้ความ
ทันสมัย และต่อเน่ือง สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
อาคารเขียวได ้

1. ข าดคว าม ต่ อ เ น่ื อ ง ในก า ร
ท างานของโครงการจดัท าระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ 
(อาคารเขียวของภาครัฐ) ท าให้
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญัด้านอาคารเขียวอย่าง
จริงจงั 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

มิติ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
(Environment) 

2. ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนจากการสร้าง
อาคารเขียว เน่ืองจากมีการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในการก่อสร้าง ช่วยแก้ปัญหา
สภ า ว ะ โลก ร้ อน  ล ดก า ร ใ ช้
พลังงาน และลดปริมาณก๊ าซ
คา ร์บอนไดออกไซด์อัน เ ป็น
ปัญหาหลกัของการเกิดก๊าซเรือน
กระจกลงได ้

 

 
4.5.2 การวเิคราะห์กลยุทธ์แนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวทีส่อดคล้องกบับริบท

ประเทศไทย 
1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของประเทศไทย 

1.1 บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
ดา้นอาคารเขียวมีความความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียวเป็นอยา่งดี 

1.2 มีอาคารเขียว หรืออาคารประหยดัพลังงานท่ีเป็นต้นแบบจ านวนมาก 
สามารถใชเ้ป็นแบบอาคารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษา/เยี่ยมชม เพื่อเป็น
ตน้แบบในการสร้างอาคารเขียวได ้

1.3 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวของภาครัฐ 
และด าเนินการดา้นอาคารประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวมีโครงสร้างการท างานของแต่ละหน่วยงานท่ีแบ่งแยกชดัเจน 

2) ประเด็นทีเ่ป็นจุดอ่อน (W) ของประเทศไทย 
2.1 จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านอาคารเขียวของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งในภาครัฐภาคเอกชนยงัมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนความตอ้งการของผูล้งทุนใน
ปัจจุบนั 

2.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวมีงบประมาณ
ในการสนบัสนุนดา้นอาคารเขียวไม่เพียงพอ 

2.3 หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวไม่ไดรั้บ
เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคาร 
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2.4 หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวมีทุนไม่
เพียงพอ ท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองในดา้นการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

2.5 ปัจจุบันการพฒันาอาคารเขียวส่วนใหญ่มีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงแต่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ยงัไม่มีการพฒันาไปยงัภูมิภาคอ่ืน ๆ 

2.6 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวยงัไม่มีการ
ก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียวโดยตรง ท าให้การด าเนินการดา้นอาคารเขียวยงัไม่เป็นภาคบงัคบั
โดยกฎหมาย 

2.7 ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

2.8 เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยยงัมีกรอบการประเมินไม่
ครอบคลุมกบัอาคารทุกประเภท       

3) ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (O) ของประเทศไทย 
3.1 รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการประหยดัพลงังาน จึงมีโอกาสท่ีนโยบาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาคารเขียวจะไดรั้บการสนบัสนุน 
3.2 ปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงภาวะถดถอย  ท าให้ประเทศ

ไทยตอ้งมีการประหยดัพลงังาน ดงันั้นอาคารเขียวจึงสามารถตอบสนองนโยบายดา้นการประหยดั
พลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 
สามารถดึงดูดนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศใหร่้วมลงทุนดา้นอาคารเขียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.4 วัส ดุ อุปกรณ์ ท่ี ใช้ในการ ก่อส ร้ า งอาคาร เ ขียวสามารถหาได้ ง่ า ย
ภายในประเทศ 

3.5 ประเทศไทยเร่ิมกา้วเขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางของอาคารเขียว เน่ืองจากอาคารเขียวเป็นอาคารท่ีประหยดัพลงังาน รักษา
ส่ิงแวดลอ้มและท าใหคุ้ณภาพชีวติของผูใ้ชอ้าคารดีข้ึน 

3.6 ปัจ จุบันกระแสสังคมโลกเน้น เ ร่ืองการประหยัดพลังงานมาก ข้ึน 
เน่ืองมาจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ต่างประเทศจึงมี
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวเพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังานหลากหลายเกณฑ์ เช่น LEED, 
BREEAM และCASBEE ท าให้ประเทศไทยสามารถน าเกณฑ์การประเมินของต่างประเทศมาใช้
เป็นเกณฑอ์า้งอิงได ้
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3.7 ปัจจุบนัประเทศไทยเปิดประเทศตอ้นรับอาเซียนและต่างประเทศมากข้ึน มี
การติดต่อแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถดา้นอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสใน
การพฒันาอาคารเขียวใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.8 ปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเกิดข้ึนอย่างมากมาย โดย
อาคารเขียวเป็นหน่ึงในนวตักรรมของการประหยดัพลงังาน 

3.9 รัฐบาลมีพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และมี
กฎกระทรวงเร่ืองการก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 จึงมีโอกาสท่ีรัฐบาลจะตั้งกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นอาคารเขียวโดยตรงในภายภาคหนา้ 

3.10 ในอดีตองค์การด้านส่ิงแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) มีการจดัตั้งโครงการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ (อาคารเขียวของ
ภาครัฐ) ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการดงักล่าว ซ่ึงในอนาคตสามารถพฒันา
ขอ้มูล/องค์ความรู้เก่ียวกบัด้านอาคารเขียวให้มีความทนัสมยั และต่อเน่ือง สามารถน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลในการสร้างอาคารเขียวได ้

3.11 ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนจากการสร้างอาคารเขียว เน่ืองจากมีการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการก่อสร้าง ช่วยแกปั้ญหาสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลงังาน และลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดไซดอ์นัเป็นปัญหาหลกัของการเกิดก๊าซเรือนกระจกลงได ้

4) ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค (T) ของประเทศไทย 
4.1 การผลดัเปล่ียนรัฐบาลและผูบ้ริหาร อาจส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองใน

การด าเนินการดา้นอาคารเขียว 
4.2 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศบ่อยคร้ัง ภาครัฐจึงให้

ความส าคญั และหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนมากกวา่การสนบัสนุนดา้นอาคารเขียว 
4.3 ในช่วงภาวะถดถอยของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ท าให้เกิดการชะลอตวั

ทางดา้นการลงทุนการพฒันาด้านอาคารเขียว เน่ืองจากอาคารเขียวมีตน้ทุนในการสร้างท่ีสูงกว่า
อาคารแบบเดิม ท าใหผู้ล้งทุนตดัสินใจไม่สร้างอาคารเขียว 

4.4 ปัจจัยด้านราคาของสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น วสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ประหยดัพลังงาน วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น มีราคา
ค่อนขา้งสูง ส่งผลให้ตน้ทุนในการก่อสร้างอาคารเขียวมีราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย ท าให้ผูล้งทุนไม่
สนใจสร้างอาคารเขียว 

4.5 ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ท าให้มีก าลงัซ้ือไม่
เพียงพอ 
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4.6 ผูล้งทุนรายยอ่ยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารเขียว 
4.7 ผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว 
4.8 ประชาชนทัว่ไปยงัไม่ให้ความสนใจ/ ไม่ให้ความส าคญัในดา้นอาคารเขียว

มากนกั เพราะมองวา่เร่ืองอาคารเขียวเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั 
4.9 มีการพึ่งพิงเทคโนโลยจีากต่างประเทศมากเกินไป ท าใหป้ระเทศไทยไม่เกิด

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากตอ้งอาศยัเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได ้
4.10 เทคโนโลยดีา้นอาคารเขียวท่ีเกิดข้ึนใหม่มกัมีราคาสูง ท าใหผู้ล้งทุนไม่กลา้

ลงทุนในเทคโนโลยนีั้น ๆ 
4.11 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีจ านวนจ ากดั ผู ้

สามารถใชเ้ทคโนโลยน้ีีเป็นกลุ่มเฉพาะ ท าใหย้ากต่อการใชง้าน และการซ่อมบ ารุงภายในองคก์าร 
4.12 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายภาคบงัคบัในการสร้างอาคารเขียว ท า

ใหมี้การสร้างอาคารเขียวในภาคสมคัรใจเท่านั้น 
4.13 ขาดความต่อเน่ืองในการท างานของโครงการจดัท าระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ (อาคารเขียวของภาครัฐ) ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่ไดใ้ห้ความส าคญัดา้น
อาคารเขียวอยา่งจริงจงั 
 

4.5.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารแลว้ ส่ิงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ดงักล่าว ท าใหท้ราบถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นไดมี้การน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด
มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ (SWOT Matrix) ท าให้ไดผ้ลของการวิเคราะห์
เกิดเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวท่ีสอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.6  
 
 
 



1 
 
ตารางที ่4.6  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ 

 
 
 
 
 
 
 

SWOT 

ประเดน็ท่ีเป็นจุดแข็ง (S) 
1.  บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนมีความความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว 
2.  มีอาคารเขียวเป็นตน้แบบจ านวนมาก สามารถให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษา/เยี่ยมชม 
เพื่อเป็นตน้แบบในการสร้างอาคารเขียวได ้
3.  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโครงสร้างการท างานของแต่ละหน่วยงานท่ี
แบ่งแยกชดัเจน 

ประเดน็ท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
1.  จ  านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นอาคารเขียวมีจ านวนนอ้ย 
2.  ภาครัฐมีงบประมาณในการสนบัสนุนดา้นอาคารเขียวไม่เพียงพอ 
3.  เกิดความไม่ต่อเน่ืองในดา้นการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 
4.  หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคารเขียวไม่ไดรั้บเงิน
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นอาคาร 
5.  ปัจจุบนัอาคารเขียวส่วนใหญ่มีขอบเขตจ ากดัอยู่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น  
6.  รัฐบาลยงัไม่มีกฎหมายดา้นอาคารเขียวโดยตรง 
7.  ขาดการบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นอาคารเขียว 
8.  เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยยงัมีกรอบการประเมินไม่
ครอบคลุมกบัอาคารทุกประเภท 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT 
 
 
 
 

 
 

ประเดน็ที่เป็นโอกาส (O) 
1 . รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการประหยดัพลงังาน 
2.  อาคารเขียวตอบสนองนโยบายดา้นการประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอย่างดีในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
3.  ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย สามารถดึงดูดนักลงทุนให้ร่วม
ลงทุนดา้นอาคารเขียวได ้
4.  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาคารเขียวสามารถหาไดง่้ายภายในประเทศ 
5.  ประเทศไทยเร่ิมกา้วเขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่าซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของอาคาร
เขียว  
6.  ประเทศไทยสามารถน าเกณฑ์การประเมินของต่างประเทศมาใช้เป็นเกณฑ์
อา้งอิงได ้
7.  ประเทศไทยเปิดประเทศตอ้นรับอาเซียนมากข้ึน ท าให้มีโอกาสในการพฒันา
อาคารเขียวใหดี้ยิง่ข้ึน 
8.  มีการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกิดข้ึนอยา่งมากมาย 
9.  รัฐบาลมีพระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
10.  สามารถพฒันาขอ้มูล/องคค์วามรู้เก่ียวกบัดา้นอาคารเขียวให้มีความทนัสมยั 
และต่อเน่ืองได ้
11.  ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนจากการสร้างอาคารเขียว 

ประเดน็ท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
1.  การผลดัเปล่ียนรัฐบาลและผูบ้ริหาร 
2.  ภาครัฐจึงใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนมากกวา่การสนบัสนุนดา้นอาคาร
เขียว 
3.  ช่วงภาวะถดถอยของเศรษฐกิจท าใหเ้กิดการชะลอตวัทางดา้นการลงทุนการพฒันาดา้น
อาคารเขียว 
4.  ปัจจยัดา้นราคาของสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีราคาค่อนขา้งสูง 
5.  ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีก าลงัซ้ือไม่เพียงพอ 
6.  ผูล้งทุนรายยอ่ยมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารเขียว 
7.  ผูล้งทุนภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว 
8.  ประชาชนยงัไม่ใหค้วามส าคญัในดา้นอาคารเขียว 
9.  มีการพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากต่างประเทศมากเกินไป 
10.  เทคโนโลยดีา้นอาคารเขียวท่ีเกิดข้ึนใหม่มกัมีราคาสูง 
11.  บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยใีหม่ ๆ มีจ านวนจ ากดั 
12.  ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายภาคบงัคบัในการสร้างอาคารเขียว 
13.  ขาดความต่อเน่ืองในการท างานของโครงการ อาคารเขียวของภาครัฐ  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT Matrix 

กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (SO) 
1.  ก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว เช่น นโยบายการลดภาษีวสัดุก่อสร้าง
อาคารเขียว เป็นต้น   เ น่ืองจากอาคารเขียวเป็นอาคารท่ีช่วยประหยดัพลังงาน 
(S2,O1,O2,O7,O9) 
2.  ส่งเสริมมาตรการการลงทุนเพ่ือการก่อสร้างอาคารเขียวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ (S2,O2,O3,O4) 
3.  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว ดา้นเกณฑก์ารประเมิน
อาคารเขียว และดา้นเทคโนโลยใีหม ่ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพฒันารูปแบบอาคารเขียว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (S1,O6,O7,O8,O8,O10) 

กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 
1.  จดัตั้งองค์การเก่ียวกบัอาคารเขียวโดยตรง โดยมีการร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือลดปัญหาการไม่ต่อเน่ืองของโครงการการด าเนินการด้านอาคารเขียว 
(S1,S3,T1,T2,T13) 
2.  สนบัสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนจดัประชุม มีการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน 
และการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัอาคารเขียว เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจใน
ดา้นอาคารเขียวมากยิง่ข้ึน (S1,S2,T7,T8) 

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (WO) 
1.  สนบัสนุนให้มีการพฒันาเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวส าหรับของอาคารทุกประเภท 
โดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีการอา้งอิงจากเกณฑก์าร
ประเมินของต่างประเทศ เพ่ือให้เกณฑท่ี์ใช้ในประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน 
(W,7W8,O6,O7) 
2.  สนบัสนุนให้มีการจดัตั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรง เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัรัฐบาลมี นโยบายสนบัสนุนดา้นการประหยดัพลงังาน และมีพระราชบญัญติัและ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์พลงังาน แต่ยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัอาคารเขียว
โดยตรง (W6,O1,O9) 
3.  สนบัสนุนให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน วสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มีราคาประหยดัเพื่อให้อาคาร
เขียวมีตน้ทุนท่ีถูกลง (W5,T3,T4) 

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
1.  สนบัสนุนงบประมาณการพฒันาดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว ส่งเสริมให้
บุคลากรไปฝึกอบรมและเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถให้มีมากข้ึน และน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยจีากต่างประเทศซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (W1,W2,T9,T11) 
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เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแลว้ ท าให้ไดผ้ล
ของการวิเคราะห์เกิดเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการด าเนินการพัฒนาอาคารเขียวท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าข้อมูลประเมิน
สภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีเป็นจุดแขง็ (Strength) และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร
ท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิง
รุก ซ่ึงกลยุทธ์ในลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งน ามาปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาสนั้น
โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.1 ก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว เช่น นโยบายการลดภาษี
วสัดุก่อสร้างอาคารเขียว เป็นตน้ เน่ืองจากอาคารเขียวเป็นอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 

1.2 ส่งเสริมมาตรการการลงทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเขียวในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ 

1.3 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว ดา้นเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว และดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันารูปแบบอาคารเขียวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

2) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (ST) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าข้อมูลประเมิน
สภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีเป็นจุดแขง็ (Strength) และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร
ท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน ทั้ ง น้ีเ น่ืองจากองค์การมีจุดแข็ง ในขณะเดียวกันองค์การต้องพบกับข้อจ ากัดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น องค์การจึงตอ้งน าจุดแข็งท่ีมีอยู่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการป้องกนัขอ้จ ากดัจากภายนอก โดยการท าให้มีอุปสรรคต่อองค์การให้น้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 จดัตั้ งองค์การเก่ียวกับอาคารเขียวโดยตรง โดยมีการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดปัญหาการไม่ต่อเน่ืองของโครงการการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

2.2 สนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดประชุม มีการประกวดอาคาร
ประหยดัพลงังาน และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัอาคารเขียว เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นอาคารเขียวมากยิง่ข้ึน 

3) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าข้อมูลประเมิน
สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีเป็นจุดแข็ง (Weakness) และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องคก์ารท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกล



125 
 
ยุทธ์เชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข
จุดอ่อนท่ีองค์การมีอยู่ได ้โดยท าให้มีจุดอ่อนในองค์การให้น้อยท่ีสุด และแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ 

3.1 สนบัสนุนให้มีการพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวส าหรับของอาคาร
ทุกประเภท โดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน มีการอา้งอิงจากเกณฑ์การ
ประเมินของต่างประเทศ เพื่อใหเ้กณฑท่ี์ใชใ้นประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

3.2 สนับสนุนให้มีการจดัตั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรง 
เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาลมี นโยบายสนบัสนุนดา้นการประหยดัพลงังาน และมีพระราชบญัญติั
และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน แต่ยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัอาคารเขียวโดยตรง 

3.3 สนับสนุนให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
วสัดุอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน วสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มีราคาประหยดัเพื่อให้อาคาร
เขียวมีตน้ทุนท่ีถูกลง 

4) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการน าข้อมูลประเมิน
สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีเป็นจุดแข็ง (Weakness) และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องคก์ารท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร และมีโอกาสท่ีจะเผชิญกบัขอ้จ ากดั
จากภายนอกองค์การท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น องค์การจึงตอ้งท าให้มีจุดอ่อนในองค์การให้
นอ้ยท่ีสุด และท าใหเ้กิดอุปสรรคต่อการด าเนินการขององคก์ารใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ 

4.1 สนบัสนุนงบประมาณการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรไปฝึกอบรมและเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถให้มีมากข้ึน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในประเทศเพื่อลดการพึ่ งพา
เทคโนโลยจีากต่างประเทศซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

4.6 กลยุทธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขยีวทีส่อดคล้องกบั
บริบทประเทศไทย  

 
เม่ือวิเคราะห์กลยุทธ์จากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีได้ท าการประเมินไว ้ท าให้ได้กลยุทธ์ท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวท่ีสอดคลอ้งกบับริบทประเทศไทย ดงัน้ี 
1) สนับสนุนให้มีการจดัตั้ งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อมโดยตรง 

เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการประหยดัพลงังาน และมีพระราชบญัญติั
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และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการอนุรักษ์พลงังาน แต่ยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัอาคารเขียว
โดยตรง 

2) ก าหนดนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว เช่น นโยบายการลดภาษี
วสัดุก่อสร้างอาคารเขียว เป็นตน้ เน่ืองจากอาคารเขียวเป็นอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 

3) ส่งเสริมมาตรการการลงทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเขียวในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ 

4) จดัตั้ งองค์การเก่ียวกับอาคารเขียวโดยตรง โดยมีการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดปัญหาการไม่ต่อเน่ืองของโครงการการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

5) สนบัสนุนใหภ้าครัฐและภาคเอกชนจดัประชุม มีการประกวดอาคารประหยดั
พลงังาน และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัอาคารเขียว เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจใน
ดา้นอาคารเขียวมากยิง่ข้ึน 

6) สนบัสนุนใหมี้การพฒันาเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวส าหรับของอาคารทุก
ประเภท โดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีการอา้งอิงจากเกณฑ์การ
ประเมินของต่างประเทศ เพื่อใหเ้กณฑท่ี์ใชใ้นประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

7) ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียว ดา้นเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว และดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันารูปแบบอาคารเขียวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

8) สนบัสนุนให้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วสัดุ
อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน วสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มีราคาประหยดัเพื่อให้อาคารเขียว
มีตน้ทุนท่ีถูกลง 

9) สนับสนุนงบประมาณการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรไปฝึกอบรมและเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถให้มีมากข้ึน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในประเทศเพื่อลดการพึ่ งพา
เทคโนโลยจีากต่างประเทศซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ และความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์การประเมินของประเทศไทย เพื่อศึกษา
ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการ
ด าเนินการพฒันาอาคารเขียวของประเทศไทย ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียวของประเทศไทยแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขียวให้สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศ
ไทย สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียวของประเทศไทยในอนาคตได ้
และทราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย 
 

5.1 ปัจจัยส าคญัทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขยีวในประเทศไทย จากกรณศึีกษา: 
อาคารเขยีวในประเทศไทย 

 
จากผลการวเิคราะห์ในบทท่ี 4  สามารถสรุปปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวใน

ประเทศไทย จากกรณีศึกษา: อาคารเขียวในประเทศไทย ไดด้งัน้ี 
ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมให้อาคารเขียวในประเทศไทยประสบความส าเร็จอนัดบัแรกคือ 

นโยบายต้องมีความชัดเจนมีการสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้น าองค์การกับพนักงาน และ
ผู้บริหารมีจิตส านึกในการลงทุนสร้างอาคารเขียว ถา้ผูบ้ริหารหรือผูน้ าองค์กรมีนโยบายท่ีชดัเจน 
สามารถถ่ายทอดนโยบายนั้น ๆ ให้พนกังานรับทราบ มีการสร้างเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
กับพนักงานภายในองค์กร และผูบ้ริหารมีจิตส านึกในการลงทุนสร้างอาคารเขียว พนักงานก็
สามารถปฏิบติัตามนโยบายไดจ้นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dunn, 
1994; Bottery, 2000; สมบติั ธ ารงธญัวงศ,์ 2555 และ อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, 2556 ท่ีกล่าววา่ 
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นโยบายท่ีดี จะมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 1)  เป็นลายลกัษณ์อกัษร กะทดัรัด 
และชดัเจน 2)  มีท่ีมาจากขอ้มูลท่ีเช่ือมัน่ได ้3)  ตอบสนองความจ าเป็นท่ีแทจ้ริง 4)  
ปฏิบติัได ้เป็นจริงได ้ประเมินผลไดใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 5)  เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 6) ไม่ผดิหลกักฎหมายและกฎศีลธรรม และ 7)  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ 
หลงัจากนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวขอ้งก็จดัท าเป็นแผนตอบสนองต่อ
นโยบายท่ีก าหนดไว”้  

  
และการประชาสัมพันธ์  ถ้าหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีประสบ

ความส าเร็จในดา้นการสร้างอาคารเขียวมีการประชาสัมพนัธ์ หรือเผยแพร่องคค์วามรู้น้ีให้
สาธารณชนรับทราบ อาจท าให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่เคยทราบเก่ียวกบัอาคารเขียวกล้า
ลงทุนสร้างอาคารเขียวหนัมาสนใจในการสร้างอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของ สุทธิชยั ปัญญโรจน์ (2554) ท่ีกล่าววา่  

 
การประชาสัมพนัธ์มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากกับทุก

องค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกสถาบนั เพราะการท่ีประชาชนหรือลูกคา้จะเล่ือมใส
ศรัทธา จะต้องอาศยัการส่ือสารเพื่อให้เกิดข้อมูลและความรู้ ในยุคปัจจุบนัทุก
หน่วยงานจึงให้ความส าคัญกับการท างานด้านประชาสัมพันธ์  และการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีควรท าทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ภายในองค์กร 
เช่น กลุ่มพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร เช่น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ กลุ่มนกัวชิาการและกลุ่มผูบ้ริโภค รวมทั้งประชาชนทัว่ไป 
 
ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบัท่ีสองไดแ้ก่ นโยบายจากรัฐบาล ซ่ึงถา้รัฐบาลให้ความส าคญัใน

ดา้นอาคารเขียวโดยมีการก าหนดนโยบายดา้นอาคารเขียวข้ึนมาอย่างชดัเจน ท าให้ทุกหน่วยงานมี
การสร้างอาคารให้กลายเป็นอาคารเขียวโดยมีนโยบายดา้นอาคารเขียวเป็นมาตรฐาน ทุกอาคารใน
ประเทศไทยจะกลายเป็นอาคารเขียว ซ่ึงเป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและโลก เน่ืองจากอาคารเขียวช่วย
แกปั้ญหาสภาวะโลกร้อน เป็นการลดการใชพ้ลงังาน และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เกิดข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกุลธน ธนาพงศธร (2540) ท่ีกล่าววา่  

 
นโยบาย คือ แนวทางกวา้ง ๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหน่ึง ๆ ไดก้ าหนดข้ึน

เป็นโครงการ แผนการ หรือหมายก าหนดการเอาไวล่้วงหนา้ เพื่อเป็นหนทางช้ีน า
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ให้การปฏิบติัต่าง ๆ ตามมา ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ได้
วางไวต้ลอดจนเพื่อธ ารงรักษา หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของชาตินั้น ๆ  
 
การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย ณ ปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีการก าหนดนโยบาย

ดา้นอาคารเขียวออกมาอย่างชดัเจน ท าให้ภาคเอกชนกลายเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการสร้าง
อาคารเขียว หรือการก าหนดเกณฑ์ประเมินดา้นอาคารเขียว ซ่ึงถา้ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชนโดย
ใหค้วามส าคญัในดา้นอาคารเขียว ในอนาคตจะท าใหอ้าคารเขียวประสบความส าเร็จในประเทศไทย
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณชยั ศรีสุนทรพินิต (2553) ท่ีกล่าววา่  

 
เหตุผลหลักของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้ นมีอยู่ 2 

ประการ คือ 1)  ภาคเอกชนท างานมีประสิทธิภาพมากกว่าภาครัฐ ฉะนั้นให้
ภาคเอกชนด าเนินโครงการน่าจะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากกวา่ 2)  ภาครัฐขาด
งบประมาณลงทุน หรือมีงบประมาณแต่น่าจะน าไปใชใ้นการลงทุนดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่สามารถให้ภาคเอกชนมาลงทุนได ้อาทิ ดา้นการศึกษา ดา้นความมัน่คง ฯลฯ 
ดงันั้น การใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม จะท าใหง้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
การส่ือสารระหว่างผู้น าองค์การกับพนักงานการส่ือสารนับเป็นเร่ืองส าคญัไม่แพเ้ร่ือง

นโยบาย เพราะถา้ผูน้ าองค์กรมีนโยบายดา้นอาคารเขียวท่ีดี แต่ไม่มีการส่ือสารให้พนกังานภายใน
องคก์รไดรั้บทราบ นโยบายน้ีก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได ้ผูน้  าองคก์รตอ้งมีการส่ือสารกบั
พนกังานภายในองค์กร ว่าถา้พวกเขาท าตามนโยบายน้ีจะเกิดผลดี และเกิดประโยชน์อย่างไรบา้ง 
บางทีถา้พนกังานไม่ทราบวา่ท าแลว้ไดอ้ะไร เขาก็ไม่อยากท า เพราะฉะนั้นการส่ือสารระหวา่งผูน้ า
องคก์รกบัพนกังานภายในองคก์รจึงเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พชันีย ์ธระเสนา 
(2558) ท่ีกล่าววา่  

 
การส่ือสารนบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนัในการสร้าง

ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การแจง้ใหผู้อ่ื้นรับทราบและเขา้ใจถึงเจตนา ความตอ้งการ 
ปัญหา ความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจ ท่าทีความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย จึงไม่
เป็นท่ีตอ้งสงสัยวา่ ผูบ้ริหารจดัการและผูน้ านั้นจ าตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและ
บทบาทของการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นดัชนีบ่งช้ี ท่ีส าคัญประการหน่ึงของ
ความส าเร็จขององคก์ร 
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การเกิดความคุ้มค่าโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพราะผูล้งทุนตอ้งการท่ีจะ
ทราบวา่ถา้ลงทุนสร้างอาคารเขียวไปจะเกิดความคุม้ค่า คุม้ทุนกวา่การสร้างอาคารธรรมดาหรือไม่ 
สมยัก่อนท่ีกระแสอาคารเขียวยงัไม่มา ผูล้งทุนต่าง ๆ มกัมองว่าการสร้างอาคารเขียวเป็นส่ิงท่ี
ฟุ่มเฟือย ใช้เงินลงทุนมากกว่าการสร้างอาคารธรรมดา จึงมีผูส้นใจลงทุนสร้างอาคารเขียวเป็น
จ านวนไม่มากนัก แต่ในยุคปัจจุบนัดว้ยกระแสรักษ์โลกท่ีก าลงัมาแรง ประกอบกบัชาวต่างชาติ
ตอ้งการท่ีจะร่วมลงทุนกบัประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึน แต่มีขอ้แมว้่าอาคารท่ีชาวต่างชาติสนใจเช่า
พื้นท่ีนั้นจะตอ้งเป็นอาคารเขียวเท่านั้น จึงท าให้ผูล้งทุนหนัมาสนใจในการสร้างอาคารเขียวเพิ่มข้ึน 
เพราะนัน่ท าใหเ้ขาไดรั้บประโยชน์จากการเช่าพื้นท่ีจากชาวต่างชาตินัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ อรรจน์ เศรษฐบุตร (2558) ท่ีกล่าววา่  

 
ปัญหาท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญเม่ือตอ้งเขา้สู่กระแสการแข่งขนั นั่นคือ 

การขาดแคลนบุคลากรและองค์ความรู้อย่างรุนแรง ต้องน าเข้าองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคนิควธีิ รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผลลพัธ์ก็คือ ค่าใชจ่้ายสูง หาจุดคุม้ทุน
ได้ยากข้ึน ในขณะท่ีประเทศพฒันาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ตลาดอาคารเขียว
ส าหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปไดเ้กิดข้ึนแลว้ และพบว่าขายไดจ้ริงเพราะประชาชนของ
เขามีความตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ในประเทศไทย ส่วนดา้นประโยชน์ท่ี
เจา้ของอาคารไดรั้บก็ข้ึนอยูก่บัวา่เจา้ของเป็นใคร หากเป็นองคก์รขนาดใหญ่ก็จะ
ได้ภาพลกัษณ์ท่ีดี หากเจา้ของอาคารเป็นผูส้ร้างอาคารให้เช่า ก็จะไดก้ลุ่มลูกคา้
ชาวต่างชาติท่ีต้องการภาพลักษณ์ของการรักษาส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของ
บริษทัแม่ในต่างประเทศ 
 
และการพฒันาและปรับปรุงเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย

โดยในปัจจุบนัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยนั้นยงัไม่มีความเหมาะสม หรือยงัไม่
สมบูรณ์ สามารถใช้ประเมินอาคารได้บางประเภทเท่านั้น เช่นอาคารส านกังาน บา้นพกัและท่ีอยู่
อาศยั เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวให้ครอบคลุมกบัอาคาร
ทุกประเภท เพื่อท่ีจะตอบโจทยก์ารสร้างและประเมินอาคารเขียวในประเทศไทยอย่างแทจ้ริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ พิมพิดา จรรยารักษส์กุล (2554) ท่ีกล่าววา่  

 
หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวมาตรฐาน LEED และ TREES มี

ความใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกนัในหลาย ๆ ประการ เพียงแต่หลกัเกณฑม์าตรฐาน 



131 
 

TREES ซ่ึงเป็นมาตรฐานอาคารเขียวไทย เกณฑ์ถูกน ามาปรับให้เหมาะสมตาม
สภาพแวดลอ้มในประเทศไทย เช่น ทางดา้นพลงังาน เกณฑ์ก็มีการเพิ่มทางเลือก
ในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอา้งอิงของกระทรวงพลงังาน เป็นตน้ และ
ในปัจจุบนัการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวยงัไม่มีการตรวจรับรองซ ้ า หลงัจากท่ี
ได้รับการรับรองไปแล้ว แต่เช่ือว่าในอนาคตคงอาจมีการประเมินระดับการ
บ ารุงรักษาอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานอาคารเขียวอยา่งต่อเน่ือง 
 
และปัจจยัส าคญัอนัดบัสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ รัฐบาล

ควรให้ความส าคัญในเร่ืองอาคารเขียว เพราะปัจจุบนัน้ีแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัคือภาคเอกชน แต่
เน่ืองจากภาคเอกชนเป็นหน่วยงานท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยความสมคัรใจ ใชเ้งินทุนตนเองในการก่อตั้ง ไม่
มีภาครัฐให้การสนับสนุนจึงท าให้อาจไม่มีความย ัง่ยืนในภายภาคหน้า ฉะนั้นถ้ารัฐบาลให้
ความส าคัญในเร่ืองอาคารเขียวก็จะท าให้อาคารเขียวเกิดความย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วญิญู วานิชศิริโรจน์ (2556) ท่ีกล่าววา่  

 
ส าหรับแนวทางการผลกัดนัให้เกิดสังคมสีเขียวเพื่อลดปัญหาการสร้าง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศไทยนั้น หาก
จะกา้วไปใหถึ้งจุดหมายปลายทางเช่นประเทศท่ีพฒันาแลว้นั้นตอ้งยอมรับวา่ การ
มีรัฐบาลเป็นแกนน าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เพราะหากปล่อยให้ประชาชน
ด าเนินการดว้ยตวัเองโดยไม่มีผูน้  า ก็เป็นเสมือนเช่นการเดินทางท่ีไร้จุดหมายและ
ขาดซ่ึงแรงผลกัดนั 
 
และประชาชนให้ความเช่ือมั่นในเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ในปัจจุบนัน้ีประชาชน

หรือหน่วยงานทัว่ ๆ ไปอาจยงัไม่ให้ความเช่ือมัน่ในเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวส าหรับประเทศ
ไทย เน่ืองจากความไม่พร้อมจากหลาย ๆ ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู ้
ลงทุนหันไปใช้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงปัญหาน้ีสามารถ
แก้ไขได้โดยพฒันาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของไทยให้มีความเหมาะสมกบั
ประเทศไทย จึงจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ และผูล้งทุนได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของ รัชด ชมพนิูช (2557) ท่ีกล่าววา่  

 



132 
 

แมว้่าทั้ง 2 องค์กรวิชาชีพ คือ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และวิศวกรรม
สถานฯ ซ่ึงเป็นผูผ้ลกัดนัเกณฑ์อาคารเขียวให้เกิดข้ึนไดเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศ
ไทยเรียบร้อยแลว้ก็ตาม แต่งานช้ินใหญ่ของสถาบนัอาคารเขียวไทยคือ การสร้าง
การยอมรับและการปฏิบติัตามอย่างแพร่หลายในหมู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากใน
สภาพความเป็นจริงนั้นเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช่กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีมีผลการ
ปฏิบติัทนัที อนัเน่ืองมาจากสถาบนัอาคารเขียวไทยมิใช่หน่วยงานของรัฐท่ีมี
อ านาจประกาศบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ แต่อย่างใด นอกจากการขอความ
ร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ วิศวกร สถาปนิก ผูผ้ลิตสินคา้และวสัดุก่อสร้าง 
รวมทั้งผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจอย่างมีนัยส าคญัคือเจา้ของอาคาร ซ่ึงทางสถาบนัฯ 
จ าเป็นตอ้งพิจารณากลยุทธ์และวิธีการอยา่งมากมายเพื่อให้เกณฑ์น้ีเป็นท่ียอมรับ
ในวงกวา้งและในสังคมสาธารณะใหไ้ดใ้นท่ีสุด 

 

5.2 แนวทางการด าเนินการพฒันาอาคารเขยีวของประเทศไทย 
 

จากผลการวเิคราะห์ในบทท่ี 4 สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางการด าเนินการพฒันาอาคาร
เขียวของประเทศไทยได ้โดยจ าแนกเป็นแนวทางท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวไดด้งัน้ี 

แนวทางระยะส้ัน 
1) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้

ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียวดา้นเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว และดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการพฒันารูปแบบอาคารเขียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิง่ข้ึน 

2) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนจดัประชุม มี
การประกวดอาคารประหยดัพลงังาน และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัอาคารเขียว เพื่อให้ประชาชน
ทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นอาคารเขียวมากยิง่ข้ึน 

3) แนวทางการสนบัสนุนดา้นสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น วสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ให้มีราคา
ประหยดัเพื่อใหอ้าคารเขียวมีตน้ทุนท่ีถูกลง 

4) สนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้ความรู้ในการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาคารเขียว ส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะเพิ่ม
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จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้มากข้ึน และน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นประเทศเพื่อลด
การพึ่งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางระยะกลาง 
1) แนวทางการสนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง

อาคารเขียวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 
2) แนวทางการสนับสนุนให้มีการจดัตั้ งองค์การเก่ียวกับอาคารเขียวโดยตรง 

โดยมีการร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดปัญหาการไม่ต่อเน่ืองของโครงการการ
ด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

3) แนวทางการสนบัสนุนให้มีการพฒันาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวส าหรับ
ของอาคารทุกประเภทโดยมีการบูรณาการร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีการอา้งอิงจาก
เกณฑก์ารประเมินของต่างประเทศ เพื่อใหเ้กณฑท่ี์ใชใ้นประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

แนวทางระยะยาว 
1) แนวทางการสนบัสนุนนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียว เช่น นโยบาย

การลดภาษีวสัดุก่อสร้างอาคารเขียว เป็นตน้ เน่ืองจากอาคารเขียวเป็นอาคารท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 
2) แนวทางการสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอาคารเขียว

โดยตรง เน่ืองจากในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการประหยดัพลังงาน และมี
พระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการอนุรักษพ์ลงังาน แต่ยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบั
อาคารเขียวโดยตรง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะของการวจิัยในอนาคต 
 

1) ศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นต่าง ๆ เช่น มาตรการดา้น
ภาษีส าหรับการพฒันาอาคารเขียว การลดภาษีวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างส าหรับอาคารเขียว นโยบายใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของอาคารแต่ละประเภทในประเทศไทยเพื่อให้เป็น
มาตรฐานส าหรับอาคารทุกประเภท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูร่้วมลงทุนภาคเอกชนหรือประชาชน
ทัว่ไปเกิดความสนใจและเห็นประโยชน์ในการด าเนินการดา้นอาคารเขียว 

2) ศึกษาความเป็นไปได้เชิงปฏิบติัการในการน านโยบายสนับสนุนจากภาครัฐมาจดัท า
แผนปฏิบติัการ เช่น ลดหย่อนภาษีเงินไดส้ าหรับผูล้งทุนหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจลงทุนก่อสร้าง
อาคารเขียว โดยเพิ่มอตัราลดหย่อนให้มากเป็นพิเศษส าหรับผูส้นใจลงทุนก่อสร้างอาคารเขียว ลด
ภาษีส าหรับวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเขียวใหมี้ราคาท่ีถูกลง และน าหลกัเกณฑ์การประเมินอาคาร
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เขียวของอาคารแต่ละประเภทในประเทศไทยมาใชป้ระเมินอาคาร เพื่อให้อาคารเขียวทุกประเภทท่ี
เกิดข้ึนใหม่มีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีดี 

3) ควรมีการศึกษาดา้นนโยบายและความเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมพฒันาให้มาตรฐานดา้น
การก่อสร้างอาคารเขียวเป็นกฎหมายภาคบงัคบั ใหผู้ล้งทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งปฏิบติัตาม 

4) ควรมีการศึกษาเชิงลึกของอาคารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคารท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว หรือศึกษาขอ้มูลเชิง
ลึก และเอกสารต่างๆ ท่ีไดจ้ากอาคารท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานอาคารเขียววา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้
ประสบผลส าเร็จในการไดรั้บการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงรายละเอียด และ
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาอาคารประเภทอ่ืน ๆ ให้เป็นอาคารเขียวต่อไป 

5) ควรมีการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการก่อสร้างอาคารเขียวของผูล้งทุน
และประชาชนทัว่ไป แลว้น ามาก าหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนั้น ๆ 
เพื่อสร้างแรงกระตุน้และส่งเสริมการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศ 
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แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดนโยบายด้านการ
อนุรักษ์พลงังาน กรณศึีกษา: อาคารเขยีว (Green Building) 

แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขยีวในประเทศไทย 
........................................................................................................................................... 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ .................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................. 
ผูส้ัมภาษณ์ ......................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ......................................................................................... 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์นักวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building) เพื่อสอบถาม
เก่ียวกบัรายละเอียด การด าเนินการตามนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว
ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ตามหลกัสูตรการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย สภาพส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม เก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building)และ
หลกัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานของอาคารเขียวในประเทศไทย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายด้านการ
อนุรักษพ์ลงังาน เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางและขอ้เสนอแนะในการพฒันาอาคารเขียวในประเทศ
ไทย เพื่อใคร่ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการ
วเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 

และผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบัท่ีสุด หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี กรุณาไดช้ี้แนะ
ผูว้จิยัในส่วนสุดทา้ยต่อไปดว้ย 

 
นางสาวจุฑามาศ สิทธิชยั 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านนกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building) โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายดา้น
การอนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building) และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
แบบต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
1)  ปัจจุบนัทางภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
เก่ียวกับอาคารเขียวหรือไม่อย่างไร และผูท่ี้เก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์
พลงังานเก่ียวกบัอาคารเขียวเป็นใครบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2)  ท่านทราบเก่ียวกบัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวท่ีใช้ในประเทศไทยหรือไม่ ถ้าทราบมีเกณฑ์
อะไรบา้ง และแต่ละเกณฑมี์ความแตกต่างกนัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3)  เกณฑป์ระเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม่ (ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม
, สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4)  ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีพบในการน าเกณฑป์ระเมินอาคารเขียวมาใชคื้ออะไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
5)  แนวทางการพฒันาเกณฑป์ระเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยควรมีทิศทางอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6)  ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียวมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7)  ท่านมีวธีิการติดตาม และประเมินผลอาคารเขียวหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
8)  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ 
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แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัการก าหนดเกณฑ์ประเมิน 
อาคารเขยีว 

แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขยีวในประเทศไทย 
........................................................................................................................................... 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ .................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................. 
ผูส้ัมภาษณ์ ......................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ......................................................................................... 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์นักวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวเพื่อสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัท าวทิยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ตามหลกัสูตร
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ (นิดา้) 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย สภาพส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน กรณีศึกษา: อาคารเขียว (Green Building) และ
หลกัเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานของอาคารเขียวในประเทศไทย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายด้านการ
อนุรักษพ์ลงังาน เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางและขอ้เสนอแนะในการพฒันาอาคารเขียวในประเทศ
ไทย เพื่อใคร่ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการ
วเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 

และผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบัท่ีสุด หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี กรุณาไดช้ี้แนะ
ผูว้จิยัในส่วนสุดทา้ยต่อไปดว้ย 

 
นางสาวจุฑามาศ สิทธิชยั 

    นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านนกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียว โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงั
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
1)  การสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวมีท่ีมาอย่างไร และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2)  เป็นท่ีทราบกนัดีว่า เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวท่ีใช้ในประเทศไทยมี 2 เกณฑ์ฯ ใหญ่ ๆ 
เกณฑก์ารประเมินของท่านมีความแตกต่างจากเกณฑก์ารประเมินอ่ืนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3)  วตัถุประสงคข์องเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4)  ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการสร้างเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวคืออะไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
5)  เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยมีความเหมาะสมหรือไม่ (ดา้นการน าไปใช)้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6)  แนวทางการพฒันาเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทยควรมีทิศทางอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7)  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ 
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ภาคผนวก ค 

 
แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัอาคารเขยีวที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินแบบต่าง ๆ 
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แบบสัมภาษณ์นักวชิาการ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัอาคารเขยีวที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินแบบต่าง ๆ 

แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขยีวในประเทศไทย 
........................................................................................................................................... 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ .................................................................................... 
ต าแหน่ง ............................................................................................. 
ผูส้ัมภาษณ์ ......................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ......................................................................................... 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อสัมภาษณ์นกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร
เขียวท่ีผา่นเกณฑป์ระเมินแบบต่าง ๆ เพื่อสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียด การด าเนินการตามนโยบาย
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง แนวทางสู่ความส าเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย ตาม
หลักสูตรการจดัการส่ิงแวดล้อม ระดับปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัอาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑ์ประเมิน 
ทั้งเกณฑ์ประเมิน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ประเทศสหรัฐอเมริกา, 
TEEAM (Thailand Energy and Environmental Assessment Method) ของกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังานกระทรวงพลงังานและ TREES (Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability) ของสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาอาคารเขียวในประเทศไทยพร้อมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ของอาคารเขียวในประเทศไทย เพื่อใคร่ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าประกอบการวเิคราะห์การวจิยัในคร้ังน้ี 

และผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ความลบัท่ีสุด หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยในค าถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี กรุณาไดช้ี้แนะ
ผูว้จิยัในส่วนสุดทา้ยต่อไปดว้ย 

นางสาวจุฑามาศ สิทธิชยั 
   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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ค าช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านนกัวิชาการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน
แบบต่าง ๆโปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างอาคารเขียว ซ่ึงมีรายละเอียดดงั
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
1)  ท  าไมท่านถึงสนใจในอาคารเขียว (ทั้งการสร้างอาคารเขียว และการพฒันาปรับปรุงอาคารให้
เป็นอาคารเขียว) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2)  ขอ้ดี/ขอ้เสียและประโยชน์ของอาคารเขียวมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3)  ท่านเลือกเกณฑใ์ดในการประเมินอาคารเขียว เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4)  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินน้ีอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5)  ท่านคิดวา่เกณฑ์ฯ น้ีมีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสม ท่านคิดวา่ควรมีการพฒันาหรือ
ปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินน้ีใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6)  ท่านคิดวา่อาคารเขียวท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินเกิดผลประโยชน์ในแต่ละดา้นอยา่งไร 

6.1)  ดา้นเศรษฐกิจ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

6.2)  ดา้นสังคม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

6.3)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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6.4)  ดา้นความคุม้ค่า  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7)  ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของอาคารเขียวคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
8)  หน่วยงานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวนั้นมีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ และ
การต่อยอดพฒันาอาคารเขียวใหก้บัหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9)  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวจุฑามาศ สิทธิชยั 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (ชีววทิยา) 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2556 
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