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บทคัดยอ 
 

เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยน้ีไดรับการพัฒนาและจัดทํา
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีเหมาะสมและประเมินปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารเขียวในประเทศไทยเพื่อรองรับการซ้ือขายคารบอน
เครดิต แบบประเมินอาคารจัดทําข้ึนพรอมคูมือการใชงานและเคร่ืองมือในการคํานวณปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีลดลงจากการอนุรักษพลังงานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แบบประเมิน
ประกอบดวย 8 หมวด จากนั้นถวงน้ําหนักคะแนนดวยวิธี AHP คิดเปน 100 คะแนน โดยมีเกณฑ
การประเมินท่ีตองผานท้ังส้ิน 11 เกณฑ และเกณฑท่ีไดคะแนน 40 เกณฑ โดยแตละหมวดจะตอง
ผานเกณฑท่ีตองมีกอนแลวจึงประเมินเกณฑใหคะแนน ท้ังนี้ไดแบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ คือ 
รอยละ 50 – 59 ระดับผาน รอยละ 60 – 69 ระดับดี รอยละ 70 – 79 ระดับดีมาก และรอยละ 80–100 
ระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้จากการนําเกณฑการประเมินท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบกับอาคารสํานักงาน
กรณีศึกษาพบวาอาคารมีคาคะแนน 51.48% มีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด 4,900,290.00 
kgCO2 ซ่ึงมีคานอยกวามาตรฐานจึงคิดเปนคารบอนเครดิตของอาคารไดเทากับ 242,111.77 kgCO2 

เพื่อรองรับสถานการณในกรณีท่ีมีการกําหนดใหประเทศท่ีเปนสมาชิกของพิธีการเกียวโตท้ังหมดมี
พันธะกรณีในการลดกาซคารบอนไดออกไซด 
 
คําสําคัญ : กาซคารบอนไดออกไซด, อาคารเขียว, พลังงาน 
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ABSTRACS 
 

The Green Buildings Performance Assessment in Thailand was developed with the 
objective to evaluate Carbon Dioxide emissions from Green Buildings for support carbon credits 
scheme. The Green Building Performance Assessment has been developed with guideline manual 
and emission calculation tool. The assessment forms are categorized into 8 groups with 11 
prerequisite and 40 credit points .Then ,weighted score with AHP Method by 100 points. To 
achieve the assessment certification, buildings must meet all prerequisite in the rating system and 
earn a minimum of 50% from full mark. The ranking has 4 levels: 50 – 59 % (Pass); 60 – 69 % 
(Good); 70 – 79% (Very Good); and 80 – 100 % (Excellence), respectively. The form was tested 
with case study building and testing result showed that 51.48 % score. There are 4,900,290.00 
kgCO2 emission that less than standard and to be carbon credit 242,111.77 kgCO2 for 
accommodate situations in which the countries that are members of the Kyoto protocol with all 
obligations to reduce carbon dioxide. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ดานตางๆ ของโลกนั้นจําเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยนําเขาและมีการปลดปลอย
ของเสียสูส่ิงแวดลอมเปนปริมาณมากและนํามาสูความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ในปจจุบันเกิด
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ มากมาย ท้ังในดานการเกิดมลภาวะหรือ
มลพิษตางๆ ของส่ิงแวดลอม เชน น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษ มลพิษของเสียง และมลพิษจากขยะมูล
ฝอย ดานความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เชน ฝนท้ิงชวง ภัยจากความแหงแลง อุทกภัย วาต
ภัย และภาวะโลกรอน อันสงผลกระทบตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจดวยเชนกัน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหคนจํานวนมากหันมาตระหนักถึงความเกี่ยวโยงระหวางส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น
จึงไดเกิดแนวความคิดในเร่ืองของการจํากัดขีดความสามารถในการนําทรัพยากรมาใชประโยชน
เพื่อใหคงสมดุลระหวางการพัฒนาท้ังสามดานมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนา ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดแสดงถึงความสัมพันธของการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม ควบคูกันไปอยางมีความสมดุล ท้ังนี้สหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดให
ความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสนองตอบตอความตองการของคนในรุน
ปจจุบัน โดยไมกระทบกระเทือนความสามารถของคนรุนตอไป ในการท่ีจะสนองตอบความ
ตองการของตนเอง (Sustainable development is development which meets the needs of the 
present generation without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวถูกนําไปใชเปนหลักในการพัฒนาประเทศของตนอยางแพรหลายในทุก
ภาคสวนต้ังแตทศวรรษ 1980 

อยางไรก็ตามเนื่องจากการไมใหความสนใจในการอนุรักษสภาพแวดลอมอยางจริงจัง
และยังมุงท่ีจะพัฒนาในดานเศรษฐกิจมากกวาดานอ่ืน จึงทําใหสภาพแวดลอมและความแปรปรวน
ของภูมิอากาศคงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้จากผลการสํารวจของคณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : 
IPCC) พบวาสาเหตุหลักของการเกิดภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจาก 
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กาซเรือนกระจกท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมีมากเกินสมดุลของ
ธรรมชาติ อันเกิดจากแหลงตางๆ เชน การเผาไหมเช้ือเพลิง การผลิตเช้ือเพลิง กระบวนการ
อุตสาหกรรมการใชสารละลายและผลิตภัณฑอ่ืนๆ การใชพื้นท่ีและปาไม และการจัดการของเสีย 
(ท่ีมา : http://www.jgsee.kmutt.ac.th/snc/p1_method.html#a3) ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซด
เปนผลทําใหอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 1.1  
 

 
 

รูปท่ี 1.1  อุณหภูมิของพื้นผิวโลกท่ีเพิ่มข้ึน 
ท่ีมา : IPCC 1950 อางถึงใน http://www.calstatela.edu/dept/geology/G312.htm 
 

การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของอุณหภูมิพื้นผิวโลกเปนผลทําใหสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงและเกิดผลกระทบตอฤดูกาล ปริมาณและการกระจายของฝน ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน
เนื่องจากน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย  น้ําทะเลขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิสูงข้ึน ภัยธรรมชาติมีความถ่ีและ
รุนแรงมากข้ึน เชน อุทกภัย ความแหงแลง พายุลมแรง แผนดินไหว เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิด
ความเสียหายท้ังในดานเศรษฐกิจและคุณภาพความเปนอยูของมวลมนุษย ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็น
ความออนไหวของกลไกตามธรรมชาติจากภาวะภูมิอากาศโลก อันสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ตามแนวทางของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางชัดเจน  
มากข้ึน มนุษยจึงเกิดความตระหนักถึงภัยพิบัติและไดพยายามหาแนวทางในการสงเสริมเพื่อลด
คารบอนไดออกไซดจากภาคสวนตางๆท้ังทางตรงและทางออมในระดับสากล อาทิ พิธีสารเกียวโต 
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(Kyoto Protocol) โครงการฉลากเขียว (Green Label) โครงการฉลากคารบอน (Carbon Label) 
โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานโลก (World Energy Award) รวมถึงปจจุบันในประเทศไทย
ไดมีโครงการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวเชนเดียวกันโดยการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาระบบและส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในประเทศ เชน การพัฒนาระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการเกษตร
อินทรีย การพัฒนาระบบไฟฟาพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษปาสงวน การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดมลพิษตํ่า เปนตน นอกจากนี้ไดมีการออกกฎหมายดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังเพื่อเปนการจูงและสงเสริมใหผูท่ีเกี่ยวของ
มีความตองการดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในระดับท่ีดีมากข้ึนจึงไดจัดใหมีโครงการ
ประกวดและมอบรางวัลใหแกองคกรท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนด เชน โครงการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานแหงประเทศไทย (Thailand Energy Award: TEA) โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในอาคารโดยการติดฉลาก โครงการสงเสริมการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน เปนตน 
ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานสวนใหญไดมุงเนนการลดใชพลังงานและการใชทรัพยากรจากภาคสวน
ท่ีมีอัตราการพัฒนารวดเร็วเปนหลัก เชน ภาคการคมนาคมขนสง ภาคพานิชยกรรม
ภาคอุตสาหกรรม  เปนตน 

ท้ังนี้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมักมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองใหญจึงทําใหมีการใช
ทรัพยากรและพลังงานจํานวนมหาศาล รวมถึงเกิดการอพยพของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง
ใหญเพ่ือประกอบอาชีพจึงทําใหมีความตองการพื้นท่ีอาคารจํานวนมหาศาล ปจจุบันจึงมีการสราง
อาคารสูงในเขตเมืองใหญเพ่ิมมากข้ึนเพื่อใหเปนท้ังท่ีอยูอาศัยและดําเนินการทางธุรกิจ จากผลการ
สํารวจการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสรางอาคารของประเทศไทยจากขอมูลยอนหลัง 10 ป พบวา
การกอสรางอาคารมีอัตราการเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีอัตราการกอสราง
ในภาคของอาคารท่ีอยูอาศัยและอาคารพานิชยเปนมูลคากวา 2 เทาของป พ.ศ. 2545 และมีอัตรา
เพิ่มข้ึนสูงข้ึนทุกปจนถึงปจจุบันแมวาจะหดตัวตามสภาพเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2551 ก็ตามแตก็
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนในปถัดมาดังแสดงในรูปท่ี 1.2 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ท้ังนี้ศูนยวิจัย
กสิกรไทยคาดวามูลคาการลงทุนดานกอสรางโดยรวมในป 2554 จะมีมูลคา 865,000-886,000 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 7.0-9.7 จากมูลคา 807,500 ลานบาทในป 2553 ซ่ึงขยายตัวรอยละ 9.1 ขณะท่ี
การกอสราง ณ ราคาคงท่ี อาจจะขยายตัวประมาณรอยละ 4.0-6.5 โดยเปนผลจากการกอสราง
ภาครัฐท่ีอาจขยายตัวรอยละ 4.5-7.5 สวนการกอสรางภาคเอกชนอาจขยายตัวรอยละ 3.5-5.5  
(ท่ีมา : www.kasikornresearch.com) ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตาม
ภาคเศรษฐกิจของภาคท่ีอยูอาศัยและภาคพานิชยกรรมพบวาภาคพานิชกรรมมีสัดสวนการใช
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พลังงานไฟฟาสูงกวาภาคท่ีอยูอาศัย 12.8 % (ท่ีมา: รายงานประจําป 2552 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน) ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 ซ่ึงการกอสรางประเภทอาคารพาณิชยกรรมมี
แนวโนมท่ีดีจากการลงทุนขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกท่ีเนนรูปแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปและเขาถึงแหลงชุมชนมากข้ึน อาทิ รูปแบบรานคาขนาดเล็กและคอมมูนิตี
มอลล อยางไรก็ตามการรายงานจากบริษัทท่ีปรึกษาดานอสังหาริมทรัพยระหวางประเทศโดย 
โจนส แลง ลาซาลล ไดวิเคราะหถึงแนวโนมของความตองการอาคารสํานักงานเปนอีกสวนหนึ่งท่ีมี
แนวโนมการขยายตัวโดยเฉพาะในสวนของใจกลางเมือง หากแตการจัดหา (Supply) ดานการ
กอสรางอาคารสํานักงานนั้นเพิ่มข้ึนเฉล่ียเพียงปละ 55,000 m2 ในขณะท่ีความตองการมีแนวโนม
ขยายตัวเพราะหากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวตอเนื่องไปในป 2554 ซ่ึงคาดวาความตองการใน
ตลาดสํานักงานใหเชาในเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานครจะขยายตัวเพิ่มข้ึนมากในป พ.ศ. 2554 
เนื่องจากมีความตองการสะสมจากบริษัทหลายๆ บริษัทท่ีตองการขยายกิจการ แตตองชะลอแผนไว
เนื่องจากความไมแนนอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2553 ท่ีผานมา ดังนั้นจะเห็นได
วาอาคารสํานักงานมีแนวโนมของการกอสรางเพิ่มมากข้ึนในอนาคต (ท่ีมา : บริษัทท่ีปรึกษาดาน
อสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ โจนส แลง ลาซาลล อางถึงใน www.http://thaicontractor.com ) 
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รูปท่ี 1.2  พื้นที่กอสรางอาคาร จําแนกตามชนิดของอาคารท่ัวราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2542-2552 
ท่ีมา : ดัดแปลงขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รูปท่ี 1.3  สัดสวนพลังงานไฟฟาแยกตามภาคเศรษฐกิจป  2552 
ท่ีมา : รายงานประจําป 2552 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน    
 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาอาคารเปนอีกภาคสวนท่ีมีอัตราการพัฒนาอยางรวดเร็วและมี
นัยเชิงปริมาณ ซ่ึงยอมมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และปลดปลอยของเสียออกสู
ส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมตลอดอายุการใชงาน จึงจําเปนจะตองมีการนําแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ซ่ึงแนวคิดการพัฒนาอาคารอยางยั่งยืนนั้นอยูใน
รูปแบบของอาคารเขียว (Green Building) โดยอาคารเขียวมีความหมายครอบคลุมถึงการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของอาคาร ลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชอาคารได ปจจุบันอาคารเขียวไดถูกใชเปนมาตรฐานทาง
ส่ิงแวดลอมในการกอสรางอาคาร เนื่องจากการดําเนินการใหเปนอาคารเขียวสามารถชวยลดตนทุน
ดานพลังงาน ดานส่ิงแวดลอม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
ซ่ึงเปนประโยชนโดยตรงกับเจาของและผูใชอาคาร รวมถึงสงผลประโยชนตอสวนรวมไดอีกทาง
หนึ่งเนื่องจากการลดการใชพลังงานเปนการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอันเปน
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศได ท้ังนี้ไดมีมาตรการจูงใจเพ่ือใหเจาของอาคารมุงม่ัน
ดําเนินงานใหอาคารเขาสูการเปนอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน เชน การจัดประกวดอาคารเขียวหรือในบาง
ประเทศไดมีการระบุมาตรฐานการกอสรางอาคารท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในกฎหมายหรือ
ขอบังคับตางๆ ดังนั้นจึงทําใหการกอสรางและดําเนินงานอาคารเขียวเปนท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน ซ่ึง
ปจจุบันไดมีการพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวกันอยางแพรหลายท่ัวโลกเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการบงช้ีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของอาคาร 
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การประเมินอาคารเขียว Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method (BREEAM) ถูกเผยแพรเปนคร้ังแรกโดยประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1990 ตอมาในป  
ค.ศ. 1999 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมเผยแพรเกณฑการประเมิน Leadership in Energy and 
Environment Design (LEED) และใชกลไกทางเศรษฐกิจเปนตัวกระตุนใหมีการนําการประเมิน
ดังกลาวไปใชดําเนินการกับอาคารเปนประเทศแรกโดยทําการตลาดเชิงรุกกับอาคารท่ีตองการมี
ช่ือเสียงในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดังนั้นแบบประเมิน LEED จึงเปนท่ีรูจักมากกวา BREEAM 
อยางไรก็ตามปจจุบันแบบประเมินท้ังสองถือเปนเกณฑท่ีไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกมากท่ีสุด ใน
เอเซียญ่ีปุนเปนประเทศแรกท่ีมีการพัฒนาการประเมินอาคารเขียวและเผยแพรในป ค.ศ. 2002 นั่น
คือแบบประเมิน Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 
(CASBEE) ซ่ึงใชแนวคิดท่ีวาอาคารเขียวนั้นจะตองคํานึงถึงอัตราสวนของการบริการท่ีไดรับจาก
อาคารตอปจจัยนําเขา เพื่อใชเปนเปนดัชนีบงช้ีวาอาคารนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะเปนอาคาร
เขียวหรือไม จากน้ันประเทศตางๆก็เร่ิมมีการต่ืนตัวในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการกอสราง
ใหมีการดําเนินการใหเปนอาคารเขียวและตองการที่จะไดรับการยอมรับจากสถาบันตางๆท่ี
เกี่ยวของ อยางไรก็ตามการนําแบบประเมินจากตางประเทศมาใชกับประเทศอื่นท่ีมีสภาพภูมิ
ประเทศและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมทําใหเกิดความผิดพลาดในการกอสราง แมวาจะกอสราง
อาคารใหเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปก็ตามแตประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรก็ไม
อาจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นแตละประเทศจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาแบบประเมินอาคารเขียว
ของตนเองข้ึนมาใชเพื่อใหมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ประเทศไทยก็เชนเดียวกันท่ีประสบกับปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน ดังนั้นจึงเร่ิมมีการ
พัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ. 2550 โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดเล็งเห็นศักยภาพและความสําคัญ
ในการประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจและอาคารพักอาศัยอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดทําแบบ
ประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Thailand Energy & Environmental 
Assessment Method: TEEAM) ซ่ึงเปนโครงการยอยของโครงการดําเนินการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ซ่ึงแบบประเมินดังกลาวจะใหน้ําหนักคะแนนเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวของกับดานพลังงานเทานั้นแตเกณฑในสวนของส่ิงแวดลอมเปนท่ีเกณฑท่ีแนะนําให
ดําเนินการแตไมมีน้ําหนักคะแนน ตอมากรมควบคุมมลพิษไดจัดทําเกณฑและแนวทางในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงานราชการเขียว โดยเกณฑดังกลาวใชคามาตรฐานตามท่ี
กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับดานพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนเกณฑการประเมิน พรอมท้ัง
มีการใหน้ําหนักคะแนนครอบคลุมท้ังสองดาน นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2553 สมาคมวิศวกรรมสถาน
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แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดรวมมือจัดต้ังสถาบันอาคารเขียวไทยเพื่อใหเปนสถาบันท่ีสามารถรับรองผลการดําเนินงานของ
อาคารเขียวแหงประเทศไทย และไดจัดทําเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมไทย สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
ประเมินอาคารเขียว 

อยางไรก็ตามเกณฑการประเมินท่ีมีใชอยูในประทศไทยน้ันยังขาดในสวนของเกณฑ
การประเมินการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเปนสาเหตุทําใหสภาพแวดลอมเกิด
การเปล่ียนแปลงและนํามาสูซ่ึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ อีกท้ัง
ในปจจุบันมีกลไกตามพิธีสารเกียวโต ซ่ึงอยูภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดและรักษาระดับกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสภาวะ
อากาศของโลก โดยมีท้ังหมด 3 กลไก ซ่ึงกลไกท่ีประเทศไทยสามารถเขารวมไดคือ กลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) กลไกน้ีกําหนดใหประเทศในกลุม 
Annex I สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณกาซเรือนกระจกรวมกับประเทศกลุม Non – Annex I 
ได เพื่อชวยใหประเทศ Annex I แลวบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกควบคูไปกับ
การถายทอดเทคโนโลยีและชวยใหประเทศในกลุม Non – Annex I มีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
ท้ังนี้หนวยของปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดท่ีผานการรับรองจาก UNFCCC แลว จะถูกเรียกวา 
Certified Emission Reductions (CERs) โดยสามารถนําไปรวมกับปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดของ
ประเทศที่ดําเนินการได ทําใหไมตองจายคาปรับ โดยจะตองมีการแสดงผลการคํานวณใหเห็นถึง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project Emissions) นั้นนอย
กวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีท่ีไมมีโครงการหรือกรณีฐาน (Baseline Emissions) 
เปนปริมาณเทาใดในระยะเวลาอายุของโครงการ ดังนั้นเพื่อเปนการลดสาเหตุท่ีทําใหสภาวะ
แวดลอมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงและมีมูลคาทางเศรษฐกิจผานกลไกอาคารเขียว รวมถึงเพื่อรองรับ
สถานการณในอนาคตท่ีประเทศไทยอาจจะถูกบังคับใหมีพันธะในการลดกาซคารบอนไดออกไซด 
แบบประเมินอาคารเขียวในประเทศไทยจึงจําเปนจะตองมีเกณฑและเคร่ืองมือการประเมินท่ีแสดง
ถึงปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพราะ
อาคารเขียวเปนภาคสวนท่ีมีศักยภาพในการซ้ือขายคารบอนเครดิตตามมาตรฐานสากลซ่ึงจะทําให
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันเชิงธุรกิจสะอาดมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงเนนพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีมีการรวบรวมเกณฑ
บังคับตามกฎหมายดานพลังงานและส่ิงแวดลอม อีกท้ังมีความเหมาะสมกับประเทศไทยและเกณฑ
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ท่ีพัฒนาข้ึนจะกําหนดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีแตละอาคารสามารถปลดปลอยโดย
คํานวณจากปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทางตรงท่ีถูกปลดปลอยจากปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาในอาคาร เพื่อใหอาคารนั้นมีศักยภาพในการซ้ือขายคารบอนเครดิตโดยเกณฑในสวนนี้ได
พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการคํานวณเพื่อประกอบการประเมินอาคารเขียว 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาผลการใชแบบประเมินกับอาคารกรณีศึกษา 
3. เพื่อศึกษาศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารเขียวในประเทศไทย 

  
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1. เกณฑการประเมินในสวนของการลดกาซเรือนกระจกจะศึกษาเฉพาะการลดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดทางตรงท่ีถูกปลดปลอยจากปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาฝาย
ผลิตในอาคารเทานั้น 

2. คาแฟกเตอร (Emission Factors) ท่ีใชคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จะใชคาแฟคเตอรจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

3. เกณฑท่ีรวบรวมมาใชในการประเมินจะใชเกณฑจากมาตรฐานขอบังคับทางดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอมเทานั้น 

4. เกณฑการประเมินนี้จะใชกับอาคารสํานักงานเทานั้น ซ่ึงในการศึกษาน้ีใชอาคารสํานักงาน
ธนาคารเปนอาคารกรณีศึกษา 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการศึกษา 

1. ไดเกณฑการประเมินอาคารเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและมีความสะดวก
ในการปฎิบัติตามหลักเกณฑและขอบังคับดานพลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

2. ไดเกณฑการประเมินปริมาณการลดกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารเขียวสําหรับ
ประเทศไทยและทําใหมีศักยภาพในการซ้ือขายคารบอนเครดิต 

3. ทราบถึงแนวทางและมาตรการในการพัฒนาอาคารของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพใน
การใชทรัพยากรและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนท้ังในทางส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 
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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวความคดิของอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แนวคิดในการกอสรางอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดรับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงในการประชุมสมัชชาโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ในป ค.ศ. 1987 โดยเรียกรอง
ใหชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการดํารงชีวิตใหปลอดภัยจากส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับขอจํากัดของ
ธรรมชาติรวมท้ังไดเสนอวามนุษยชาติสามารถท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) โดยแนวความคิดดังกลาวประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม และดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองเปนการพัฒนาท่ีสมดุลและมีการผสมผสานในดานตางๆ ท้ังนี้
หากพัฒนาเพียงดานเดียวและไมพัฒนาในดานอ่ืนจะทําใหไมบรรลุถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนได 

แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน ถูกเผยแพรเปนคร้ังแรกโดย Rachel Carson จากการ
ตีพิมพหนังสือเร่ืองฤดูใบไมผลิท่ีเงียบงัน (Silent Spring) ในป ค.ศ. 1962 ท่ีกลาวถึงกระทบของยา
ฆาแมลงตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ดวยขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ทําใหเรื่องนี้อยูในความสนใจของ
ประชาชนอเมริกัน และนําไปสูการประกาศตอตานการใช DDT ในป ค.ศ. 1972 อันเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหคนจํานวนมากหันมาตระหนักถึงความเกี่ยวโยงอยางระหวางส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 
ซ่ึงเปนแนวคิดหลักของการพัฒนาอยางยั่งยืนมากยิ่งข้ึน (ท่ีมา: http://www.nidambe11.net/ 
ekonomiz /2008q1/2008march27p4.htm) 

จากน้ันแนวคิดดังกลาวจึงไดรับการยอมรับและเผยแพรมากยิ่งข้ึนต้ังแตทศวรรษ 1980 
และถูกนําไปใชอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ในการประชุมผูนํานานาประเทศท่ัว
โลก (Earth Summit) ในกรุงริโอ เดอ จาเนโรในบราซิล ไดนําเคาโครงของรายงานบรุนดทแลนด
ไปสรางสนธิสัญญาและแถลงการณเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ ดานส่ิงแวดลอม เชน การปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ การตัดไมทําลายปา และความหลากหลายทางชีวภาพ และไดรวมกันราง
แผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือใชเปนแผนสําหรับการดําเนินงานงานดานส่ิงแวดลอมและการพัฒนาใน
อนาคต และแนวคิดดังกลาวยังไดถูกนําไปประยุกตใชกับโครงการตางๆอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
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จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทยต้ังแตฉบับท่ี  1-
ฉบับท่ี 10 นั้นในชวงแรกของการพัฒนาประเทศ (ตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 1-3 พ.ศ. 2504-2519) 
พบวาไมไดกลาวถึงนโยบายส่ิงแวดลอม ในระยะเวลาดังกลาวจึงเปนชวงท่ีมีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไมมีขีดจํากัด ตอมาใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) นักวางแผนเร่ิมมองเห็นวา การใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การพัฒนาอยางกาวกระโดดเกินไปนั้นกําลังนําความทรุดโทรมมาสูระบบนิเวศ จึงเร่ิมมีการคํานึงถึง
การฟนฟูและการคุมครองธรรมชาติ จนกระท่ังถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ไดมี
การเสนอการทําแผนแบบผสมผสาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ไดเร่ิมมีการกลาวถึงความสัมพันธของการท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยถดถอยและความเส่ือมโทรม กําลังสรางขีดจํากัดใหแกการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้นในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) จึงไดเร่ิมใหความสําคัญกับ
แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีนโยบายหลักสามประการคือ รักษาอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการเจริญเติบโตเปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ
การกระจายรายไดและกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบทใหกวางขวางยิ่งข้ึนและ เรงรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของ
การนําเอาแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเขามาใชในประเทศไทย และในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 – 10 
ยังคงไวซ่ึงความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและไดเพิ่มเติมแนวคิดของการพัฒนาคนใหมีความรู ซ่ึงเปนการทําให
แนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยมีความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, 1 มกราคม) รวมทั้งในแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 ไดมีทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสังคมโลกในภาพรวมโดยมีการใหความสําคัญใน
การลดปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีเปนสาเหตุของสภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นแผนพัฒนาฉบับนี้จึงมีนําพาประเทศไทยเขาสูยุคของสังคม
คารบอนตํ่า (Low Carbon Society) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (2553, 6 สิงหาคม) 

ท้ังนี้การนําแนวความคิดเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืนมาประยุกตใชกับการออกแบบและ
กอสรางอาคารนั้นเร่ิมตนในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซ่ึงการออกแบบและกอสรางอาคาร
อยางยั่งยืนนั้นไดพัฒนาภายใตแนวคิดของ Sustainable Design Sustainable Architecture และ 
Green Building ซ่ึง The American Institute of Architects (AIA) ไดใหความหมายของ Sustainable 
Design ไววาเปนการออกแบบบนพื้นฐานความเขาใจของมนุษยตอธรรมชาติ โดยการออกแบบ
เร่ิมตนดวยการเช่ือมความสัมพันธระหวางความตองการของมนุษยท่ีสอดคลองกับนิเวศวิทยา 
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เศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอมทางสังคมของอาคาร โดยจะตองออกแบบตามลักษณะของภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ชุมชน พื้นท่ีขางเคียงและท่ีตั้งโครงการ 

นอกจากนี้ AIA ไดใหความหมายของคําวา Green Building ไววา คือ อาคารท่ีไดรับการ
ออกแบบและการกอสรางเพ่ือลดผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบ
คือการรักษาความยั่งยืนของท่ีตั้งโครงการ การอนุรักษทรัพยากรน้ํา การอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษทรัพยากรและวัสดุ และคุณภาพแวดลอมภายในอาคารและสุขภาพ
ของมนุษย 

U.S. Green Building Council ไดใหคํานิยามแนวทางปฏิบัติเร่ือง Green Building 
ออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกคือการเพิ่มศักยภาพของอาคารและท่ีตั้งอาคารในการใชพลังงานนํ้า 
และทรัพยากร สวนท่ีสองคือการลดผลกระทบที่เกิดจากอาคารสูสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม 
จากการเลือกท่ีตั้งท่ีเหมาะสม การออกแบบ การกอสราง การใชงาน การดูแลรักษา และการร้ือถอน
ตลอดชวงอายุของอาคาร 

ASHRAE Green Guide ไดมีการเสนอเกณฑของ Green Building ไววาจะตองคํานึงถึง 
4 เ ร่ือง  คือ  การเลือกที่ตั้ง ท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด  การใชประโยชนของ
สาธารณูปโภคท่ีมีอยูใหมากท่ีสุดเพ่ือลดการสรางระบบสาธารณูปโภคใหมเพิ่มเติมสําหรับ
โครงการ การลดผลกระทบจากการใชยานยนต เพื่อควบคุมปริมาณท่ีจอดรถและถนน และการ
พัฒนาศักยภาพอาคารใหสงเสริมตอการผลิตงาน สภาวะความสบาย ควบคุมการใชพลังงานและน้ํา
ใหนอยท่ีสุด ใชวัสดุมีความทานและสามารถนํากลับมาใชใหมได 

ASTM International ไดใหความหมายของ Green Building คือ อาคารท่ีออกแบบใหมี
ศักยภาพตามความตองการโดยท่ีใชทรัพยากรและพลังงานนอยท่ีสุด สงผลเสียตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ท้ังยังสงเสริมระบบนิเวศในพ้ืนท่ีและโลก ตลอดชวงกอสรางและเขาใชงาน 

Kenneth Yeang (อางถึงในอังคณา, 2551:7) วารายละเอียดเร่ืองการออกแบบอาคาร 
Green Building ส่ิงท่ีตองคํานึงถึง คือ การเลือกท่ีตั้งโครงการ ตองใชประโยชนใหเต็มศักยภาพของ
ท่ีตั้งนั้น ท้ังอาคารท่ีมีอยูเดิม ตําแหนงและทิศทางการวางอาคารใหม ระบบนิเวศเดิม และการเขาถึง 
ตอมาคือเปนการใชพลังงานรวมใหนอยท่ีสุดตามมาตรฐานท่ีกําหนดและควรผสมผสานการ
ออกแบบดวยวิธีพึ่งธรรมชาติ การใชน้ําอยางประหยัดและนํากลับมาใชใหม การเลือกใชวัสดุท่ีมี
พลังงานรวมวัสดุต่ํา ซ่ึงรวมต้ังแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงติดต้ัง และการนํากลับมาใช
ใหม สวนตอมาเปนเร่ืองของคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีไมสงผลเสียตอสุขภาพ อยูในสภาวะ
สบายและสงเสริมตอการทํากิจกรรม การใชแสงธรรมชาติ การระบายอากาศตามธรรมชาติ การ
ควบคุมความช้ืนและไมใชวัสดุท่ีมีสารพิษตอรางการ 
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สําหรับในบริบทของประเทศไทยน้ันไดใหความหมายของ Green Building คือ อาคาร
เขียว ซ่ึงไดมีนิยามที่แตกตางกันตามลักษณะของหนวยงานและบริบทในการใช 

อังคณา สิริวรรณศิลป (2551) ผูท่ีไดศึกษาเร่ืองแนวทางการสรางแบบประเมินอาคาร
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชวงออกแบบรางอาคาร โดยมุงเนนเร่ืองเกี่ยวกับ
การออกแบบ จึงไดใหความหมายของอาคารเขียววาเปนอาคารท่ีถูกออกแบบดวยการประสาน
ระบบตางๆตั้งแตการออกแบบและการกอสรางเพ่ือใหไดอาคารที่มีศักยภาพตามความตองการโดย
ท่ีใชทรัพยากรและพลังงานนอยท่ีสุด สงผลเสียตอผูใชอาคารและส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ท้ังยัง
สงเสริมระบบนิเวศในพื้นท่ีและของโลกตลอดชวงอายุของอาคาร 

กรมควบคุมมลพิษ (2551) ไดใหความหมายของอาคารเขียว วาคืออาคารท่ีมีการ
ดําเนินการเพ่ือการใชพลังงานและทรัพยากรสําหรับอาคารอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการ
ควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูใชอาคารตลอดชวงการใชงานอาคาร
จนถึงการร้ือถอนเม่ือส้ินสุดการใชงาน 

นินนาท ไชยธีรภิญโญ (2552) ประธานคณะกรรมการอาคารเขียว ไดใหความหมาย
ของ อาคารเขียววาหมายถึง อาคารท่ีมีการจัดการ ส่ิงแวดลอมอยางรอบดาน การจัดการดานพลังงาน 
รวมท้ังสุขภาวะท่ีดี ของผูอยูอาศัยในอาคาร 

ดังนั้น Green Building หรืออาคารเขียว หมายถึงอาคารท่ีมีระบบและกลไกตลอดอายุ
การใชงานท่ีทําใหอาคารพึ่งพิงทรัพยากรนําเขาและสงผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปไดและชวยสงเสริมระบบนิเวศรอบโครงการใหดียิ่งข้ึน โดยท่ีอาคารยังสามารถใช
งานไดตามความตองการแหงบริบทของเศรษฐกิจและคานิยมทางสังคม 
 
2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากอาคาร 

ในการกอสรางอาคารนั้นมีข้ันตอนท่ีมากมายและมีความซับซอน ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 2 สวน คือปจจัยนําเขาเพื่อใชในอาคารและส่ิงท่ีไดจากการกอสรางอาคารโดยปจจัยนําเขา
คือพลังงานและทรัพยากรและส่ิงท่ีไดจากการกอสรางก็คือผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังรูปท่ี 2.1  

 

          Input                Output                   
 

รูปท่ี 2.1  ส่ิงท่ีใชและผลที่ไดจากการกอสรางอาคาร 

ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

อาคาร พลังงาน    
ทรัพยากร 
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การใชพลังงานและทรัพยากรที่เปนปจจัยนําเขาในการกอสรางอาคารจะเกิดข้ึนตั้งแต
ชวงเริ่มโครงการ ชวงกอสราง ชวงเขาใชอาคาร จนถึงชวงร้ือถอนอาคาร ซ่ึงทรัพยากรที่ใชท้ังหมด
ข้ึนอยูกับหลายตัวแปรท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปนผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางออม ซ่ึงสามารถแยกเปน 2 ปจจัย คือปจจัยท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงอายุของ
อาคารและปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากองคประกอบของอาคาร (ชนิกานต ยิ้มประยูร, 2550) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ปจจัยท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงอายุของอาคารตามแนวคิดวัฎจักรชีวิต(Life Cycle)  
ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 นั้นมีความตองการใชทรัพยากรและสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีตางกัน 
ตามลักษณะความเก่ียวของและความตองการใชงานอาคารในชวงนั้นๆ โดยสามารถแบงออกเปน
ชวงไดดังนี้ 

ชวงการผลิตวัสดุกอสราง อันไดแกการขนสงวัตถุดิบเพื่อนํามาแปรรูปเพื่อใหไดวัสดุ
กอสรางอาคารท่ีตองการ รวมถึงข้ันตอนการบรรจุและการขนสง 

ชวงการกอสรางอาคาร ประกอบดวยการขนสงวัสดุจากแหลงผลิตมาบริเวณพื้นท่ี
กอสราง กระบวนการกอสราง รวมถึงการกําจัดขยะจากงานกอสราง 

ชวงการเขาใชอาคาร ประกอบดวย การเขาใชอาคาร การดูแลรักษา ซอมแซม ปรับปรุง 
ชวงสุดทายของอาคารประกอบดวย การร้ือถอนอาคาร การขนยาย การกําจัดขยะ การ

นํากลับมาใชใหม 
 

 
รูปท่ี 2.2  วัฏจักรชีวิตของอาคาร 
ท่ีมา : ชนิกานต  ยิ้มประยูร, 2550: 4 
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ปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากองคประกอบโครงการ ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ท่ีตั้งอาคารและ
สภาพแวดลอม รูปแบบอาคาร ระบบประกอบอาคาร และลักษณะการใชงานอาคาร โดยปจจัย
ท้ังหมดเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหการใชทรัพยากรและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไปตามสภาพ
และตามชวงเวลาของอาคารนั้นๆ โดยมีรายละเอียด คือ 

ท่ีตั้งอาคารและสภาพแวดลอม คือกลุมตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของอาคาร 
ไดแก สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดลอมภายในโครงการและขางเคียง การออกแบบ
จําเปนตองทําความเขาใจกับสภาพท่ีตั้งโครงการเพ่ือใชประโยชนจากสภาพแวดลอมใหไดมากท่ีสุด
เพื่อหลีกเล่ียงปจจัยท่ีสงผลการส้ินเปลืองการใชพลังงานในอาคาร โดยทําลายระบบนิเวศของพื้นท่ี
นอยท่ีสุด โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้ 

1) การเลือกท่ีตั้งอาคาร วางตําแหนงอาคารใหสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
เพื่อรักษาระบบนิเวศเดิมท่ีดีไดใหมากท่ีสุด พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศใหมท่ีดี 

2) การกําหนดพื้นท่ีวางและพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการเพ่ือใหรมเงาของตนไมชวยลด
ความรอนจากพื้นท่ีดาดแข็งและตัวอาคาร 

3) การลดพ้ืนท่ีดาดแข็งเปนพ้ืนท่ีซับน้ําเพ่ือชวยลดการปริมาณระบายนํ้าฝนสูทอ
สาธารณะ 

4) การเขาถึงโครงการโดยใชระบบขนสงสาธารณะหรือชวยลดปริมาณการใชรถสวน
บุคคลและลดการใชพลังงาน 

5) การตรวจสอบผลกระทบจากอาคารตอพื้นท่ีขางเคียง โดยไมบังแดดอาคารขางเคียง 
6) การตรวจสอบผลกระทบจากอาคารเร่ืองทิศทางลมท่ีพัดผานตัวอาคารรวมท้ังเร่ือง

มลภาวะทางเสียง 
รูปแบบอาคารและระบบประกอบอาคาร คือ กลุมตัวแปรหลักท่ีเกี่ยวของกับการใช

พลังงาน ซ่ึงประกอบดวย ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟา ระบบเคร่ืองกล เปนตน ท้ังนี้การ
ออกแบบรูปทรงอาคาร การเลือกวัสดุ และการเลือกระบบประกอบอาคารที่เหมาะสมและมี
ความสัมพันธกันจะทําใหอาคารมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด และชวยสรางสุขภาวะท่ีดีตอ
ผูใชอาคาร ซ่ึงจะตองพิจารณาตัวแปรตางๆ ตอไปน้ี 

1) การออกแบบอาคารใหสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ 
2) การออกแบบรูปทรง เปลือกอาคารและสีใหเหมาะสมตามสภาพท่ีตั้งและสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อลดการนําความรอนเขาสูอาคาร 
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3) การกําหนดพื้นท่ีท่ีใชระบบธรรมชาติ (Passive Zone) ใชประโยชนจากแสง
ธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยธรรมชาติใหมากท่ีสุด เพื่อลดพลังงานดานไฟฟาแสงสวางและ
ดานการปรับอากาศและระบายอากาศ 

4) การกําหนดปริมาณและตําแหนงชองเปดท่ีสัมพันธกับการระบายอากาศโดย
ธรรมชาติ 

5) การควบคุมความรอนจากแสงอาทิตยผานชองเปด 
6) การคํานึงถึงพลังงานรวมของวัสดุและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดขึ้น 
7) การเลือกใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีชวยประหยัดพลังงาน เชน วัสดุปองกันความรอนท่ี

มีคาความตานทานความรอนสูง มีคาการสะสมความรอนตํ่า มีคาการสะทอนความรอนสูง 
8) การเลือกใชวัสดุหมุนเวียนเพื่อลดพลังงานในการผลิตวัสดุ 
9) การเลือกใชวัสดุท่ีไมเปนพิษตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
10) การเลือกใชวัสดุทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและลดพลังงานเพื่อขนสง 
11) การแยกพื้นท่ีที่กอใหเกิดสภาวะไมมี เชน พื้นท่ีสูบบุหร่ี พื้นท่ีถายเอกสาร พื้นท่ีท่ีมี

ความช้ืนและความรอนสูง ออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศ 
12) การเลือกระบบประกอบอาคารท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 
13) การเลือกใชเทคโนโลยีในระบบตางๆท่ีเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน 
14) การกําหนดพื้นท่ีท่ีใชระบบกล (Active Zone) ในพื้นท่ีท่ีตองการควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้น 
15) การใชพลังงานทดแทนหรือเตรียมพื้นท่ีรองรับเทคโนโลยีสะอาดในอนาคต 
16) การควบคุมการบริโภคพลังงานและการปลอยของสียของอาคาร เชน การใชน้ํา

และการหมุนเวียนน้ํากลับมาใช การกักเก็บน้ําฝนเพื่อการอุปโภค การบําบัดน้ําเสีย และระบบการ
รายงานผลการใชพลังงาน 

ลักษณะการใชงานอาคาร พฤติกรรมการใชงานอาคารและการดําเนินการจัดการอาคาร
เปนอีกปจจัยท่ีสงผลโดยตรงตอการใชพลังงานและทรัพยากรในอาคารรวมถึงการผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ท้ังนี้การเขาอาคารนั้นจะตองคํานึงถึง 

1) การใชงานพืน้ท่ีของอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2) ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนลักษณะการใชงานไดสะดวก 
3) การกําหนดพืน้ท่ีใชงานใหเหมาะสมกับลักษณะของกจิกรรม 
4) ระบบการจัดการและวางแผนงานในการปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาอาคาร 
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5) การควบคุมการใชงานของระบบตางๆภายในอาคารใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเสมอ 
 
2.3 การซ้ือขายกาซเรือนกระจก 

2.3.1 หลักการซ้ือขายคารบอนเครดิต 
การซ้ือขายกาซเรือนกระจก (Carbon Credits) เปนการซ้ือขายโดยผานกลไกการพัฒนา

ท่ีสะอาด (CDM) ตามพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเร่ิมมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 โดย
ในชวงแรกระหวางป 2551 – 2555 ใหประเทศพัฒนาแลวท่ีเปนสมาชิกในกลุมประเทศภาคผนวกท่ี 
1 (Annex I) มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 5.2 จากปริมาณการปลอย
ป 2533 สําหรับประเทศไทยซ่ึงเปนสมาชิกอยูในกลุมประเทศภาคผนวกท่ี 2 (Annex II) ซ่ึงปจจุบัน
ไมมีพันธกรณีท่ีจะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังนี้พิธีสารเกียวโต มีกลไกสามประการท่ี
กําหนดไววาภาคีสมาชิกตองดําเนินการเพ่ือชวยแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธี
สารเกียวโตไดกําหนดกลไกยืดหยุน (Flexibility Mechanisms) ข้ึน 3 กลไก ดังนี้ 

1) กลไกการทําโครงการรวม (Joint Implementation: JI) ซ่ึงกําหนดใหประเทศพัฒนา
แลว สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันเองระหวางประเทศใน
กลุมภาคผนวกท่ี 1 ซ่ึงปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได เรียกวา Emission Reduction Units (ERUs) 

2) กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ตามท่ีระบุไวในมาตรา 12 ซ่ึงกําหนดใหประเทศ
ในภาคผนวกท่ี 1 สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกับประเทศ
กําลังพัฒนาหรือประเทศในกลุม Non-Annex I ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได จะตองผานการ
รับรอง จึงเรียกวา Certified Emission Reduction (CERs) 

3) กลไกการซ้ือขายสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) ซ่ึง
กําหนดใหประเทศในภาคผนวกท่ี 1 ที่ไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตามท่ี
กําหนดไวได สามารถซ้ือสิทธ์ิการปลอยจากประเทศในภาคผนวกท่ี 1 ดวยกันเอง ท่ีมีสิทธ์ิการ
ปลอยเหลือ (โดยอาจเปนเครดิตท่ีเหลือจากการทําโครงการ JI และ CDM หรือ สิทธ์ิการปลอยท่ี
เหลือเนื่องจากระบบเศรษฐกิจทําใหปริมาณการปลอยในปจจุบันนอยกวาปริมาณการปลอยเม่ือป 
พ.ศ. 2533 จึงมีสิทธ์ิการปลอยเหลือพรอมท่ีจะขายได) เรียกสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีจะซ้ือ
ขายกันนี้วา Assigned Amount Units (AAUs) 

2.3.2 ประเภทของโครงการที่สามารถเขารวมการซ้ือขายคารบอนเครดิต 
พิธีสารเกียวโตไดกําหนดประเภทโครงการเพื่อลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ท่ีสามารถเขารวมการซ้ือขายคารบอนเครดิตไวท้ังหมด 15 โครงการ คือ  
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1. โครงการจากอุตสาหกรรมพลังงาน จากแหลงพลังงานหมุนวียนและพลังงานไม
หมุนเวียน (Energy industries (Renewable/non-Renewable sources) 

2. โครงการจากกิจกรรมการจัดสงพลังงาน (Energy distribution) 
3. โครงการดานความตองการพลังงาน (Energy demand) 
4. โครงการจากอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries) 
5. โครงการจากอุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries) 
6. โครงการจากการกอสราง (Construction) 
7. โครงการจากการขนสง (Transport) 
8. โครงการจากการทําเหมืองแรและถลุงแร (Mining/Mineral production) 
9. โครงการจากการผลิตโลหะ (Metal production) 
10.โครงการจากการรั่วไหลจากเช้ือเพลิง (Fugitives emissions from fuels (solid, oil, gas) 
11.โครงการจากการร่ัวไหลของกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตผลิตและใชสาร
ฮาโลคารบอนและซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (Fugitives emissions from production and 
consumption of halocarbons and sulphurhexafluoride) 
12. โครงการจากการใชสารละลาย (Solvent use) 
13. โครงการดานการจัดการและกําจัดขยะ (Waste handling and disposal) 
14. โครงการปลูกปาและการฟนฟูปา (Afforestation and reforestation) 
15. โครงการจากภาคการเกษตร (Agriculture) 

2.3.3 วิธีการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากอาคาร 
กาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซเรือนกระจกชนิดหนึ่งซ่ึงมีอยูในธรรมชาติมี

ประโยชนเพื่อกักเก็บความรอนจากดวงอาทิตยเอาไวเพ่ือควบคุมความแตกตางระหวางอุณหภูมิใน
ตอนกลางวันและกลางคืน ซ่ึงในปจจุบันกิจกรรมของมนุษยทําใหปริมาณการปลดปลอยกาซ
ดังกลาวมีปริมาณมากข้ึนจนเกินสมดุลและเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน โดย IPCC ไดทําการแบง
แหลงการปลดปลอยกาซคารบอนออกเปน 7 แหลง ไดแก ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม ภาคการใชสารละลายและผลิตภัณฑอื่นๆ ภาคการเกษตร ภาคการใชพื้นท่ีและปาไม 
ภาคการจัดการของเสีย และภาคอ่ืนๆ โดยภาคพลังงานเปนภาคท่ีมีการปลดปลอยในสัดสวนมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้มีวิธีการคํานวณหลายวิธี โดย IPCCไดกําหนดวิธีการคํานวณออกเปน 3 ระดับ  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
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ระดับ Tier 1 คือการใชคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ี IPCC กําหนดมาใช
เปน Emission Factor ในการคูณกับปริมาณการใชงานของเช้ือเพลิงหรือพลังงานนั้นๆ (Default 
Value from IPCC) 

ระดับ Tier 2 คือการใชคาจําเพาะของประเทศท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
ระดับ Tier 3 คือการใชคาจําเพาะของกิจกรรมท่ีตองการศึกษา 
สําหรับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในประเทศไทยน้ัน

จะประเมินจากความตองการปริมาณไฟฟาเนื่องจากเปนพลังงานหลักท่ีใชในอาคาร โดยจะใช 
Emission Factors ตามลําดับข้ัน (Tier) ท่ี IPCC กําหนด ในการศึกษาน้ีจะใชขอมูลระดับ Tier 1 จาก
การรวบรวมขอมูลและคํานวณปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของโรงไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามคูมือ Revises IPCC 1996 Guidelines for National 
Gashouse Gas Inventories และ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
Volume 2 Energy ประจําป พ.ศ.2552 โดยการผลิตพลังงานไฟฟา 1 kWh จะปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 0.57 kgCO2/kWh 

 
2.4 แบบประเมินอาคาร 

2.4.1 แบบประเมิน  LEED 
แบบประเมิน LEED ของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงพัฒนาโดย United States Green 

Building Council (USGBC) ซ่ึงแบบประเมินนี้ไดรับความนิยมท่ัวโลกเนื่องจากมีความยืดหยุนใน
การเลือกรูปแบบการประเมินจึงทําใหอาคารทุกประเภทสามารถเขารับการประเมินได อีกท้ังการ
ประเมินอาคารเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ันหากคามีประสิทธิภาพสูงกวาจะทําใหไดรับคะแนนท่ี
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการศึกษาน้ีเลือกแบบประเมิน LEED – EC (LEED for Existing Building, Upgrade, 
Operation and Maintenance) 2008 โดยแบงออกเปน 5 หมวด ไดแก 

หมวดท่ี  1  Sustainable  Sites  หมวดท่ี  2  Water  Efficiency 
หมวดท่ี  3  Materials  &  Resources  หมวดท่ี  4  Indoor  Environmental  Quality 
หมวดท่ี  5  Innovation  In  Operations 
และเกณฑในการตัดสินแบงออกเปน  4 ระดับ คือ  
ระดับ    Certified 34-42 คะแนน 
ระดับ    Silver  43-50 คะแนน  
ระดับ Gold  51-67 คะแนน 
ระดับ   Platinum 68-92 คะแนน 
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2.4.2 แบบประเมิน BREEAM 
แบบประเมิน BREEAM ของประเทศอังกฤษ ไดรับการพัฒนาโดยหนวยงาน Building 

Research Establishment (BRE) เปนแบบประเมินอาคารเขียวแรกของโลกและไดรับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดแบบประเมินท่ีประเทศญ่ีปุนในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากเปนแบบประเมินท่ีงาย ท้ังนี้
ผูออกแบบสามารถนําแบบประเมินเบ้ืองตนมาใชเปนแนวทางการออกแบบไดโดยไมจําเปนจะตอง
ใชผูเช่ียวชาญ โดยเลือกศึกษาจากแบบประเมิน BREEAM Office 2008 ท้ังนี้แบบประเมินแบง
ออกเปน 10 หมวดคือ 

หมวดท่ี  1  Management หมวดท่ี  2  Health & Wellbeing 
หมวดท่ี  3  Energy  หมวดท่ี  4  Transport 
หมวดท่ี  5  Water  หมวดท่ี  6  Materials 
หมวดท่ี  7  Waste  หมวดท่ี  8  Land Use & Ecology 
หมวดท่ี  9  Pollution  หมวดท่ี  10  Innovation 
โดยในการประเมินนัน้จะแบงระดับคะแนนออกเปน  5  ระดับ  ไดแก 
ระดับ  Unclassified       < 30  คะแนน 
ระดับ  Pass   ≥ 30  คะแนน 
ระดับ  Good    ≥ 45  คะแนน 
ระดับ  Very Good   ≥ 55  คะแนน 
ระดับ  Excellent   ≥ 70  คะแนน 
ระดับ  Outstanding  ≥ 85  คะแนน 

2.4.3 แบบประเมิน CASBEE 
แบบประเมิน CASBEE ของประเทศญ่ีปุนไดรับการพัฒนาจากหนวยงาน Japan 

Sustainable Building Consortium (JSBC) แบบประเมินนี้มีลักษณะการประเมินแตกตางจากแบบ
ประเมินอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง คือการประเมินไดพิจารณาถึงสัดสวนของการสรางคุณภาพการบริการ
อาคารใหดีท่ีสุดและเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด ดังนั้นการใหคะแนนจึงแบงเปน 2 สวน คือ คุณภาพ
ของสภาวะแวดลอมและประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Q, Quality: The environment and 
performance of the building) และการประเมินผลกระทบตอสภาพแวดลอม (L, Loading: The 
building’s environmental Loading) แลวนํามาคํานวณเปนอัตราสวนประสิทธิภาพรวมของอาคาร 
(Building Environmental efficiency: BEE) เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินระดับของอาคาร ซ่ึงทํา
ใหอาคารมีขีดความสามารถในการพัฒนาไดมากข้ึนโดยไมถูกจํากัดในเร่ืองของการใชทรัพยากร
นําเขาและปริมาณของผลกระทบแตพิจารณาจากสัดสวนของท้ังสองสวน ท้ังนี้แบบประเมิน 
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CASBEE for Existing Building มีเฉพาะรูปแบบภาษาญ่ีปุน ดังนั้นจึงเลือกศึกษา CASBEE for New 
construction 2008 แทนเน่ืองจากมีความใกลเคียงและสามารถเขาถึงขอมูลไดมากท่ีสุด แบบ
ประเมินดังกลาวแบงออกเปน 6 หมวด ไดแก 

หมวดท่ี  1  Q1 Indoor Environment  หมวดท่ี  2  Q2 Quality of Service 
หมวดท่ี  3  Q3 Outdoor Environment on Site  หมวดท่ี  4  LR1 Energy 
หมวดท่ี  5  LR2 Resources & Materials หมวดท่ี  6  LR3 Off-site Environment 
โดยเกณฑการประเมินจะแบงออกเปน 5 ระดับตามคาของ BEE ท่ีไดจากการคํานวณ

อัตราสวนระหวาง Q ตอ L คือ 
ระดับ  C (poor)  BEE  <  0.5 
ระดับ  B-   BEE  <  1.0 
ระดับ  B+   BEE  <  1.5 
ระดับ  A   BEE  <  3.0 
ระดับ  S   BEE  > 3.0 

2.4.4 แบบประเมิน Green star 
แบบประเมิน Green Star ของประเทศออสเตรเลีย พัฒนาโดย Green Building Council 

of Australia (GBCA) ซ่ึงเปนเกณฑการประเมินฉบับแรกที่ใชสําหรับการประเมินอาคารเขียวใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีการคํานึงถึงการประเมินตลอดอายุการใชงานของอาคาร โดยเลือกศึกษา
แบบประเมิน Green Star - Office v.3 2008 ซ่ึงแบงออกเปน 9 หมวด คือ 

หมวดท่ี  1  Management  หมวดท่ี  2  Indoor Environment Quality 
หมวดท่ี  3  Energy   หมวดท่ี  4  Transport 
หมวดท่ี  5  Water   หมวดที่  6  Materials 
หมวดท่ี  7  Land Use & Ecology หมวดท่ี  8  Emissions 
หมวดท่ี  9  Innovation 
โดยมีเกณฑการตัดสินแบงเปน 3 ระดับ คือ   
4 Star Green Star Certified Rating recognises and rewards "Best Practice"   
5 Star Green Star Certified Rating recognises and rewards "Australian Excellence" 
6 Star Green Star Certified Rating recognises and rewards "World Leadership 

2.4.5 แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Thailand Energy & 

Environmental Assessment Method: TEEAM) เปนแบบประเมินอาคารเขียวฉบับแรกของประเทศ
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ไทยพัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2550 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน โดยเกณฑการประเมินแบงออกเปนสองกลุมตามประเภทอาคารและมีท้ังหมด 4 
ชุด ไดแก แบบประเมินสําหรับอาคารพักอาศัย (บานเดี่ยว บานแถว อาคารอยูอาศัยรวม) และแบบ
ประเมินอาคารท่ีไมใชอาคารที่พักอาศัย ซึ่งแยกยอยเปน 3 ชุด ไดแก แบบประเมินอาคารสํานักงาน 
หองสมุด แบบประเมินอาคารสรรพสินคา อาคารพาณิชย อาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการและ
แบบประเมินอาคารโรงพยาบาล โรงแรม ซ่ึงในการศึกษานี้เลือกใชแบบประเมินอาคารสํานักงาน
และหองสมุด ซ่ึงมีท้ังหมด 9 หมวด คือ 

หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้งอาคาร 
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและงานภูมิสถาปตยกรรม 
หมวดท่ี 3 เปลือกอาคาร 
หมวดท่ี 4 ระบบปรับอากาศ 
หมวดท่ี 5 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
หมวดท่ี 6 ระบบธรรมชาติ พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน 
หมวดท่ี 7 ระบบสุขาภิบาล 
หมวดท่ี 8 วัสดุและการกอสราง 
หมวดท่ี 9 เทคนิคการออกแบบและกลยุทธประหยัดพลังงาน/รักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังนี้เกณฑการตัดสินแบงออกเปน 3 ระดับ ตามคะแนนท่ีไดรับจากการประเมิน 
ระดับด ี  ≥  45   คะแนน 
ระดับดีมาก  ≥  60   คะแนน 
ระดับดีเดน  ≥  75   คะแนน 

2.4.6 เกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงานราชการเขียว  
เกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงานราชการเขียว     

ไดถูกพัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2551 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แบงออกเปน 2 ชุดตามชวงอายุของอาคาร คือกรณีอาคารเดิมและกรณีอาคารท่ีจะ
กอสรางใหม เพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยงานทางภาครัฐท้ังในระดับสวนกลางและระดับทองถ่ิน
นําไปประยุกตใชตอไป ซ่ึงเกณฑการประเมินนี้มีการใหน้ําหนักคะแนนครอบคลุมท้ังดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอม ในการศึกษานี้เลือกใชชุดการประเมินสําหรับกรณีอาคารเดิม  

การประเมินอาคารสํานักงานราชการเขียวกรณีอาคารเดิม มีจุดมุงหมายเพื่อทําการ
ประเมินอาคารท่ีมีการกอสรางเสร็จและมีการเขาใชงานแลว โดยแนวคิดในการประเมินจะมุงเนน
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ดานการใชงานและบํารุงรักษา (Operation & Maintenance) เกณฑประเมินแบงออกเปน  7  หมวด  
ไดแก 

หมวดท่ี 1  การบริหารจัดการใหเปนอาคารสํานักงานราชการเขียว 
หมวดท่ี 2  ผังบริเวณและงานภูมิสถาปตยกรรม 
หมวดท่ี 3  การใชน้ํา 
หมวดท่ี 4  พลังงาน 
หมวดท่ี 5  สภาวะแวดลอมในอาคาร 
หมวดท่ี 6  การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอกอาคาร 
หมวดท่ี 7  นวตักรรม   
สําหรับเกณฑท่ีใชในการประเมินจะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เกณฑท่ีตองผาน 

(Prerequisite) และเกณฑท่ีใหคะแนน (Credit) ดังนั้นหากหมวดใดมีเกณฑท้ังสองประเภทจําเปนท่ี
จะตองผานเกณฑท่ีตองผาน (Prerequisite) ใหครบถวนในแตละสวนในหมวดนั้นๆกอน แลวจึง
ประเมินตามเกณฑท่ีใหคะแนน (Credit) ตอไป 

2.4.7 เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทย 
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย โดยไดรับการพัฒนา

จากสถาบันอาคารเขียวไทยซ่ึงเปนสถาบันท่ีสามารถรับรองผลการดําเนินงานของอาคารเขียวแหง
ประเทศไทย ซ่ึงแบงออกเปน 2 ชุดตามชวงอายุของอาคาร คือ สําหรับอาคารท่ีมีการกอสรางแลว
และสําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม ซ่ึงในปจจุบันทางสถาบันอาคารเขียวไดพัฒนา
เสร็จเพียงแบบประเมินสําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหมเทานั้นและเร่ิมเผยแพรในป 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงเกณฑการประเมินดังกลาวแบงออกเปน 8 หมวด ไดแก 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร 
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน 
หมวดท่ี 3 การประหยัดน้ํา 
หมวดท่ี 4 พลังงานและบรรยากาศ 
หมวดท่ี 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอมในการทํางาน 
หมวดท่ี 7 การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
หมวดท่ี 8 นวัตกรรม 
เกณฑในการตัดสินนั้นมีท้ังในสวนของการปฏิบัติตามขอบังคับและเกณฑท่ีใหคะแนน 

โดยมีขอบังคับท้ังหมด 9 ขอ รวม 85 คะแนน ซ่ึงในการผานการประเมินทุกระดับนั้นผูเขารวม
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ประเมินตองผานการทําคะแนนขอบังคับ 9 ขอ หากไมสามารถทําคะแนนขอบังคับขอใดขอหนึ่ง 
จะถือวาไมสามารถเขารวมการประเมินได โดยแบงระดับของผลการประเมินได 4 ระดับ คือ 

Platinum  61 คะแนน ข้ึนไป 
Gold   46-60 คะแนน 
Silver   38-45 คะแนน 
Certified   30-37 คะแนน 
 

2.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบประเมินอาคารเขียวในประเทศและตางประเทศ 
แบบประเมินอาคารของประเภทอาคารสํานักงานท่ีไดกลาวรายละเอียดของเนื้อหาไป

แลวขางตน ประกอบดวยแบบประเมินจากตางประเทศซ่ึงเลือกใชแบบประเมินท่ีใชกันอยาง
แพรหลายจากแตละทวีป คือ ประเมิน LEED – EC (LEED for Existing Building, Upgrade, 
Operation and Maintenance) 2008 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกา แบบประเมิน 
BREEAM Office 2008 ของประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป แบบประเมิน CASBEE for New 
construction 2008 ของประเทศญ่ีปุน ทวีปเอเชีย และ แบบ Green Star - Office v.3 2008 ของ
ประเทศออสเตรเลีย ทวีปออสเตรเลีย สวนแบบประเมินภายในประเทศท่ีเลือกนํามาศึกษาไดแก 
แบบประเมิน TEEAM เกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงาน
ราชการเขียว และเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทย สําหรับการ
กอสรางและปรับปรุงโครงการใหม 

จากการพิจารณาแบบประเมินแตละแบบนั้นสามารถกําหนดปจจัยในการวิเคราะหได 5 
ปจจัยคือ การประเมินครอบคลุมตลอดอายุการใชงาน การคํานึงถึง Passive Design การใช
ผูเช่ียวชาญในการประเมินเพื่อรับรอง การเสียคาใชจายสําหรับการประเมินของอาคาร และการ
ประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของอาคาร ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี  2.1 เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของแตละแบบประเมิน 
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การประเมินครอบคลุมตลอดอายุการใชงาน       ๏ 
การคํานึงถึง Passive Design       ๏  
การใชผูเช่ียวชาญในการประเมินเพื่อรับรอง   ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ 
การเสียคาใชจายสําหรับการประเมินของ
อาคาร 

   ๏ ๏ ๏ ๏ 

การประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2  

ของอาคาร 
   ๏ ๏ ๏ ๏ 

 
ท้ังนี้พบวาแบบประเมินท้ังในประเทศและตางประเทศนั้นตองใชผูเช่ียวชาญในการ

ประเมินเพื่อรับรอง เนื่องจากแนวทางการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมีความยืดหยุนไดจึง
จําเปนท่ีจะตองตีความแลวประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคของเกณฑใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ในสวนของ
ปจจัยดานการคํานึงถึง Passive Design นั้นมีเฉพาะแบบประเมิน CASBEE ซ่ึงจะเปนการสงเสริม
ใหอาคารมีนําประโยชนจากสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติมาใช นอกจากนี้แบบประเมินอาคาร
อ่ืนๆนอกจากแบบประเมิน Green Star นั้นไมไดคํานึงถึงการประเมินตลอดอายุอาคาร ซ่ึงสวนใหญ
จะขาดการประเมินในชวงการรื้อถอนอาคาร ในสวนของการเสียคาใชจายสําหรับการประเมินของ
อาคารนั้นพบวาหากใชเกณฑการประเมินของประเทศไทยจะไมตองเสียคาใชจายเนื่องจากรัฐบาล
เปนผูออกคาใชจายใหเพราะตองการสงเสริมใหเกิดอาคารเขียวและดึงดูดใหมาใชแบบประเมินของ
ไทย เนื่องจากในปจจุบันอาคารสวนใหญนิยมเลือกใชแบบประเมินจากตางประเทศ เนื่องจากเช่ือวา
การไดรับการรับรองจากตางประเทศเปนท่ีนาเช่ือถือมากกวา อยางไรก็ตามการนําแบบประเมินจาก
ตางประเทศมาใชโดยตรงนั้นไมมีความเหมาะสมเนื่องจากแบบประเมินของตางประเทศยอม
ออกแบบตามลักษณะปจจัยสภาวะแวดลอมของประเทศน้ันๆจึงไมไดมีการคํานึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศส่ิงแวดลอมแบบรอนช้ืนของประเทศไทยซ่ึงอาจทําใหอาคารไมสามารถใชทรัพยากรและ
ลดผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและตองเสียคาใชจายจํานวนมากใหกับตางประเทศใน
การประเมิน อยางไรก็ตามแบบประเมินอาคารเขียวท่ีมีใชอยูในประเทศไทยน้ันยังไมไดพัฒนา
เกณฑในสวนของการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อาคารไมสามารถ
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ประเมินศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารเขียวอันเปนชองทางธุรกิจท่ีสําคัญในอนาคต
ซ่ึงมาจากความตองการลดภาวะโลกรอนท่ีท่ัวโลกกําลังใหความสนใจ  
 
2.6 ทฤษฎีการกําหนดคุณคาและการประเมิน 

การประเมินเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินเพื่อจุดมุงหมายของการ
พัฒนาของส่ิงนั้น ซ่ึงคุณคาเปนคุณลักษณะนามธรรมท่ีถูกกําหนดข้ึนภายใตบริบทของสังคม      
การเขาถึงคุณคาของส่ิงตางๆจําเปนท่ีจะตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎีมาใชสําหรับศึกษาขอเท็จจริงท่ี
สามารถนําไปอางอิงถึงคุณคานั้นๆ 

ทุก ส่ิงยอมมี คุณค า ซ่ึ ง คุณค า เปนมโนทัศน ท่ี ไมสามารถสัง เกตได โดยตรง              
ประกอบดวยคุณคาคุณคาภายใน (Merit) และคุณคาภายนอก (Value or Worth) คุณคาภายในเปน
ส่ิงท่ีแฝงเรนอยูในส่ิงนั้นตลอดเวลาและมีลักษณะของความเปนสากล แตคุณคาภายนอกมีลักษณะ
สัมพัทธท่ีข้ึนอยูกับบริบท 

ในการกําหนดคุณคาของส่ิงใดๆนั้นนักประเมินจะตองทําการสรุปอางอิงจากส่ิงท่ี
สังเกตไดโดยตรงท่ีเปนตัวแทนของคุณคานั้นเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานโดยใชวิธีการเชิง
ธรรมชาติหรือวิธีเชิงระบบ โดยวิธีการเชิงธรรมชาติตองอาศัยหลักการตัดสินคุณคาดวยเหตุผลและ
ประสบการณสวนตัว สวนวิธีการเชิงระบบอาศัยหลักการมาตรฐานดวยการตีความจากการทดสอบ
สมมุติฐานบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฎ  เกี่ยวกับตัวบงชี้ คุณคาของส่ิงนั้น  โดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.3  ระบบความสัมพันธระหวางคุณคา ตัวบงช้ี ขอมูลเชิงประจักษและเกณฑ 
 

  

คุณคา 

ตัวบงช้ี
(Indicator) 

ขอมูลเชิงประจักษ
(Empirical Data) 

เกณฑ/มาตรฐาน 
(Criteria/Standard) เปรียบเทียบ 

สังเกตุ 

ตัดสิน 
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นักทฤษฎีหลายทานไดพยายามศึกษาและวางแนวทางในการกําหนดคุณคาของส่ิงตางๆ 
ท้ังนี้ Dewey (อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544 : 79) ไดเสนอแนวคิดไววาคุณคา (Value) เปน
คุณลักษณะท่ีข้ึนอยูกับบริบท (Context) คุณคาของส่ิงใดก็ตามยอมมีความแปรเปล่ียนไปตาม
สถานการณ จึงยากท่ีจะกําหนดคุณคาใหมีความแนนอนไดอยางสมบูรณ (Absolute) ฉะนั้นเม่ือ
กลาวถึงคุณคามักจะพิจารณาในแงของคุณคาเชิงเปรียบเทียบตามสถานการณมากกวาท่ีจะพิจารณา
ถึงคุณคาสัมบูรณหรือความเปนสากลของคุณคา ท้ังนี้คุณคาไดแบงเปน 2 ลักษณะดังตอไปนี้ 

1) คุณคาภายใน (Intrinsic Value/ Merit) เปนคุณคาท่ีแฝงเรนอยูในส่ิงนั้นตลอดเวลาไม
ข้ึนอยูกับบริบท จึงประมาณคาภายในของส่ิงนั้นไดยาก  

2) คุณคาภายนอก (Extrinsic Value/ Value or Worth) เปนคุณคาภายนอกของส่ิงนั้นซ่ึง
ข้ึนอยูกับสถานการณแวดลอม สามารถตีคาไดอยางคอนขางเปนปรนัย โดยจะตองมีการนิยาม
คุณคาใหมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  

ท้ังนี้คุณคาเปนส่ิงท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรงดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองทําการสรุป
อางอิงจากส่ิงท่ีสังเกตไดและใชเปนตัวแทนของคุณคานั้นเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ซ่ึง
จะตองมีการกําหนดเกณฑการประเมินเพื่อบงช้ีคุณคาของส่ิงนั้น ท้ังนี้คุณสมบัติของตัวบงช้ีท่ีดี      
มีคุณสมบัติสําคัญดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544: 84-86) 

1. ความตรง (Validity) ตัวบงช้ีท่ีจะตองบงช้ีไดตามคุณลักษณะท่ีตองการวัดไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี้  

1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวบงช้ีตองช้ีวัดไดตรงประเด็น มีความ
เช่ือมโยงสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะท่ีมุงวัด  

1.2 มีความเปนตัวแทน (Representative) ตัวบงช้ีจะตองมีความเปนตัวแทน
คุณลักษณะท่ีมุงวัดหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองคประกอบท่ีสําคัญของคุณลักษณะท่ีมุงวัดอยาง
ครบถวน  

2. ความเท่ียง (Reliability) ตัวบงช้ีท่ีดีจะตองบงช้ีคุณลักษณะท่ีมุงวัดไดอยางนาเช่ือถือ 
คงเสนคงวา หรือบงช้ีไดคงท่ีเม่ือทําการวัดซํ้าในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี้   

2.1 มีความเปนปรนัย (Objectivity) ตัวบงช้ีตองช้ีวัดไดอยางเปนปรนัย การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงช้ี ควรข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเปนอยูหรือคุณสมบัติของส่ิงนั้นมากกวาท่ีจะ
ข้ึนอยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย   

2.2 มีความคลาดเคล่ือนตํ่า (Minimum Error) ตัวบงช้ีตองช้ีวัดไดอยางมีความ
คลาดเคล่ือนตํ่าคาท่ีไดจะตองมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  
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3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวบงช้ีท่ีดีตองบงช้ีดวยความเปนกลาง ปราศจากความ
ลําเอียง (bias) ไมโนมเอียงเขาหาฝายใดฝายหน่ึง ไมช้ีนําโดยการเนนการบงช้ีเฉพาะลักษณะ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม   

4. ความไว (Sensitivity) ตัวบงช้ีท่ีดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะท่ีมุงวัด สามารถ
แสดงความผันแปรหรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงช้ีจะตองมี
มาตรและหนวยวัดท่ีมีความละเอียดเพียงพอ   

5. สะดวกในการนําไปใช (Practicality) ตัวบงช้ีท่ีดีจะตองมีความสะดวกในการ
นําไปใชซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

5.1 เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวบงช้ีท่ีดีจะตองสามารถนําไปใชวัดหรือเก็บ
ขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตุไดงาย  

5.2 แปลความหมายงาย (Interpretability) ตัวบงช้ีท่ีดีควรใหคาการวัดท่ีมีจุดสูงสด
และตํ่าสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 
  
2.7 เทคนิควิธีพัฒนาเกณฑ  (บุญสง  มหัทนาภรณ : 2544) 

การเลือกหรือพัฒนาเกณฑเพื่อตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินเปนงานยากท่ีสุดของการ
ประเมิน สตัฟเฟลบีม (อางถึงในบุญสง มหัทนาภรณ,2544:22) ไดกลาวถึงปญหาการกําหนดเกณฑ
วาเปนปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการประเมินท่ียากแกการแกไขประการหน่ึง ดังนั้นนักประเมินจึง
พยายามหาวิธีการกําหนดเกณฑเพื่อใชในการประเมินตามแนวทางของตน เชน ไทเลอร ไดยึด
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเกณฑในการประเมิน สเตก ใชเกณฑ 2 ประเภท ไดแก 
เกณฑสัมพัทธและเกณฑสัมบูรณ ท้ังนี้วิธีการพัฒนาเกณฑตามแนวคิดของสเตก มีหลักสําคัญ ดังนี้ 

1) ผูประเมินจะตองหาคําตอบใหไดวา มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีประเมินไวอยางไรบาง ผูเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีประเมินมีเกณฑเกี่ยวกับส่ิงท่ีประเมินอยางไร 

2) การเลือกใชเกณฑจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับส่ิงท่ีประเมินและหนาท่ีของการ
ประเมินคร้ังนั้นโดยเฉพาะ 

3) เปนหนาท่ีของผูประเมินท่ีจะตองหาเกณฑท่ีมีความเที่ยงตรง สมเหตุสมผลและเปน
ท่ียอมรับรวมกันใหไดไมวาเกณฑนั้นจะกําหนดโดยผูใดหรือลักษณะใดก็ตาม 

ท้ังนี้โพรวัส ไดใชวิธีกําหนดเกณฑโดยคณะบุคคล ซ่ึงประกอบดวยคณะผูดําเนินงาน
และคณะผูประเมินเปนหลัก และอาจมีท่ีปรึกษาในบางกรณี การกําหนดเกณฑตามแนวทางดังกลาว
จะดําเนินการคือ ข้ันแรกจัดใหมีการประชุมหามาตรฐานหรือเกณฑของทั้งโครงการซ่ึงจะ
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ครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คือ ปจจัยปอน การปฎิบัติ และผลผลิต โดยกิจกรรมของ
คณะกรรมการคือทําหนาท่ีกําหนดเกณฑ คือการระบุตัวแปรสําคัญในมิติตางๆ อยางชัดเจน 

แนวทางการกําหนดเกณฑเชิงทฤษฎีของนักประเมินท่ีสําคัญอีกกลุมหนึ่ง ไดแก 
สตัฟเฟลบีม ซ่ึงไดเสนอรูปแบบของเกณฑเปน 2 รูปแบบ คือรูปแบบท่ี 1 เกณฑเชิงอุดมคติและ
รูปแบบท่ี 2 เกณฑซ่ึงมีอยูในความเปนจริง โดยการเลือกใชเกณฑตามแนวคิดดังกลาวมีข้ันตอน
สําคัญ ดังนี้ 

1) ผูมีอํานาจส่ังการช้ีบงส่ิงท่ีตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการดําเนินการ 
2) ผูมีอํานาจส่ังการกําหนดเกณฑรูปแบบที่ 1 ท้ังในมิติสภาวะแวดลอม ปจจัยปอน 

การปฎิบัติ และผลผลิต 
3) หาความไมสอดคลองกันระหวางเกณฑเชิงอุดมคติและสภาพความเปนจริง 
4) กําหนดเกณฑรูปแบบท่ี 2 ท่ีสอดคลองกับเกณฑรูปแบบท่ี 1 
5) ตรวจสอบเกณฑรูปแบบท่ี 2 กับสภาพความเปนจริง 
6) หากเกณฑรูปแบบท่ี 2 มีความเปนไปได ใหนําเกณฑไปใช แตถาผลการตรวจสอบ

ไมมีความเปนไปได จะตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง คือ การสรางรูปแบบท่ี 2 ใหมจนกวาจะ
เปนไปได หรือสรางรูปแบบท่ี 1 ใหม หรือเลือกสรางรูปแบบท่ี 1 หลายๆรูปแบบ โดยในการเลือก
ท้ังรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 จะตองพิจารณาแนวคิด ความเช่ือ คานิยม เกณฑหรือมาตรฐานอยาง
ครอบคลุม 

ในเชิงประจักษไดมีผูพัฒนาเกณฑเพ่ือประเมินในหลายลักษณะ เชน การพัฒนาเกณฑ
ประเมินจากนิยามและเกณฑมาตรฐานท่ียึดถือปฎิบัติกันโดยท่ัวไป แลวดําเนินการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่ออาศัยความเห็นของผูเช่ียวชาญ เพื่อหาขอสรุปเกณฑท่ีพัฒนาข้ึนมามีความเหมาะสม
และเปนไปไดเพียงใด โดยเกณฑท่ีพัฒนาข้ึนนี้ถือวาใชไดก็ตอเม่ือผูเช่ียวชาญมีความเห็นตรงกัน
อยางนอยรอยละ 80 หรือคามัชฌิมเลขคณิตไมต่ํากวา 3.5 จากระบบ 5 แตม (ดนัย เทียนพุฒ อางถึง
ในบุญสง : 25) 

นอกจากนี้การพัฒนาเกณฑเชิงประจักษตามการพัฒนาเกณฑประเมินของยังและสโตน 
ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดประชุม 3 คร้ัง คร้ังแรกประชุมเพื่อจัดทํารางเกณฑ โดยอาศัยผลจากการ
วิเคราะหเอกสารและขอมูลท่ีมีอยูแลว จากนั้นทําการพิมพเผยแพร เพื่อใหผูเกี่ยวของแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ประชุมคร้ังท่ี 2 เพื่อปรับปรุงเกณฑจากขอเสนอแนะท่ีไดไดแลวนํา
เกณฑไปทดลองใชเพื่อครวจสอบความเปนไปไดของเกณฑ การประชุมคร้ังท่ี 3 เปนการเตรียมการ
เกี่ยวกับการกําหนดคณะบุคคลหรือองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนขอปฎิบัติตางๆ เพื่อใช
เปนแนวทางใชเกณฑตอไป 
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จากตัวอยางการพัฒนาเกณฑการประเมินท้ังในทางทฤษฎีและในเชิงประจักษ โดยจะ
เห็นไดวาการพัฒนาเกณฑสามารถทําไดหลายลักษณะ อยางไรก็ตามในเชิงปฎิบัติผูประเมินอาจ
เลือกใชเทคนิควิธีพัฒนาเกณฑตามความเหมาะสมกับสภาพความตองการและขอจํากัดท่ีมีอยู โดย
สวนใหญมักนิยมใชผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา การสรางรูปแบบการสรางเกณฑ 
ควรเปนดังนี้ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4  การสรางรูปแบบการสรางเกณฑ   
 
2.8 ทฤษฎีการวัดและมาตรประเมินคา 

การวัดเปนการกําหนดคาตัวเลขหรือสัญญลักษณใดๆ ตอคุณลักษณะของส่ิงท่ีตองการ
วัดตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไวกอนลวงหนา ท้ังนี้ระดับการวัดอาจแบงตามลักษณะของขอมูลท่ีวัดได
เปน 4 ประเภท คือ การวัดแบบมาตรานาม (Nominal Scale) การวัดแบบมาตราเชิงอันดับ (Ordinal 
Scale) การวัดมาตราเชิงอันตรภาค (Interval Scale) และการวัดมาตราเชิงอัตราสวน (Ratio Scale) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวัดแบบมาตรานาม เปนวิธีการวัดท่ีกําหนดหลักเกณฑแบงแยกประเภทของ
ขอมูลท่ีทําการศึกษาออกเปนกลุม โดยส่ิงท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันไวกลุมเดียวกัน การวัดในลักษณะนี้
จะใชหมายเลขเปนสัญลักษณของกลุมหรือประเภทได เพ่ือความสะดวกในการประมวลผลขอมูล 
โดยจํานวนตัวเลขไมไดมีความหมายตอระดับดีกรี กลาวคือคุณสมบัติหลักของการวัดแบบมาตรา

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

สรางเกณฑการประเมิน 

ใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ
และพิจารณาความเที่ยง 

ปรับปรุงเกณฑโดยใชขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

เกณฑบังคับและเกณฑท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ   เกณฑเฉพาะท่ีเหมาะสม 

นําเกณฑไปทดลองใชและปรับปรุง 
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นามนี้ คือ ความเทาเทียมกันของแตละกลุมหรือประเภท โดยมีคุณคา เนื้อหา สาระ และคุณสมบัติท่ี
เทาเทียมกัน 

2. การวัดแบบมาตราเชิงอันดับ คือมาตรที่ใชในการจัดลําดับของตัวแปรหรือส่ิงท่ี
ตองการวัดคาของตัวแปรใดมากกวากัน แตไมสามารถเปรียบเทียบจํานวนหรือคาของความแตกตาง
ของส่ิงท่ีตองการวัดไดวาตางกันอยูเทาใด ไดแก การวัดลําดับของทัศนคติ ลําดับของการรับรู และ
ลําดับความชอบ เปนตน  

3. มาตรอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) คือมาตรท่ีสามารถบงบอกคาความแตกตางของ
ส่ิงท่ีตองการวัดหรือตัวแปรไดวามีความแตกตางกันอยูเทาใด เปนคุณสมบัติที่มีเพิ่มข้ึนมาจากสอง
มาตรขางตน  ท่ีสามารถใชบงบอกความแตกตางและลําดับของตัวแปรหรือส่ิงท่ีตองการวัด เพราะมี
ความหางของการวัดท่ีเทากันในทุกหนวยของการวัดกลาวคือมีความแตกตางของแตละหนวย
เทากัน แตไมสามารถท่ีจะเปรียบเทียบอัตราสวนของส่ิงท่ีตองการวัดได เพราะจุดเร่ิมตนของมาตร
อันตรภาค ไมใช 0 แท 

4. มาตรอัตราสวน (Ratio Scale) เปนมาตรที่มีคุณสมบัติสมบูรณ โดยมีคุณสมบัติของ
ทุกมาตรท่ีไดกลาวมาแลว และเปนมาตรท่ีสามารถใชบอกความแตกตาง บอกลําดับและคาความ
ตางของแตละลําดับไดและสามารถหาอัตราสวนของคาความแตกตางนั้นได เนื่องจากจุดเร่ิมตนคา
ของมาตรอัตราสวนนี้เปน 0 แท 

แบบประเมินคา (Rating Scale) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดส่ิงท่ีเปนนามธรรมชนิด
หนึ่งโดยการแปลงเปนปริมาณในเชิงเปรียบเทียบ นิยมใชวัดส่ิงท่ีไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลข
โดยตรงได เชน คานิยม ความเช่ือ ความเหมาะสม ความสําคัญ และการปฎิบติตางๆ เปนตน ท้ังนี้
แบบประเมินคาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ มาตรประเมินคาท่ีใหเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน
(Comparative Scales) และมาตรประเมินคาท่ีไมเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน (Non-comparative Scales) 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. มาตรประเมินคาแบบใหเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน (Comparative Scales) 
มาตรประเมินคาแบบใหเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน (Comparative Scales) คือ การ

เปรียบเทียบตัวแปรหรือส่ิงท่ีตองการวัดต้ังแตสองตัวข้ึนไปโดยใชวัดมาตรเรียงลําดับ ซ่ึงจะทําให
ทราบถึงความแตกตางของส่ิงท่ีตองการวัด ท้ังนี้ผลของการเปรียบเทียบจะจํากัดอยูเฉพาะส่ิงท่ีทํา
การเปรียบเทียบเทานั้นไมสามารถนําผลการเปรียบเทียบระหวางตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรหนึ่งไป
เทียบกับอีกตัวแปรอ่ืนได ซ่ึงมาตรประเมินคานี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1.1 แบบเทียบเปนคู (Paired Comparisons) เปนการใหเปรียบเทียบ โดยเลือก
เปรียบเทียบเลือกเปนคูๆ โดยจะมีเร่ืองเปรียบเทียบ คร้ังละ 2 ส่ิง แลวใหเลือกวาส่ิงใดมีความสําคัญ
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หรือเหมาะสมมากกวากัน โดยจะเปรียบเทียบเปนคูจนครบทุกส่ิงท่ีพิจารณาและจึงทําอีกคร้ังใน
ประเด็นอ่ืนจนครบทุกประเด็น 

1.2 แบบเรียงลําดับ (Rank Order) เปนการใหผูเช่ียวชาญเรียงลําดับความสําคัญหรือ
ความเหมาะสมของส่ิงท่ีตองการพิจารณาท้ังหมด โดยผูเช่ียวชาญจะตองทําการเปรียบเทียบแตละส่ิง
ท่ีพิจารณาโดยการเรียงลําดับความสําคัญ โดยท่ัวไปจะมีการถวงน้ําหนักของแตละลําดับดวย 

1.3 แบบใหคะแนนเต็ม (Constant –sum Scales) เปนการใหผูเช่ียวชาญใหคะแนน 
โดยจะมีคะแนน 100 คะแนน แลวใหผูตอบใสคะแนนแตละส่ิงท่ีพิจาณาวามีความสําคัญเปนกี่
คะแนน โดยเม่ือรวมทุกหมวดแลวคะแนนจะเปน 100 คะแนน 

2. ชนิดมาตรประเมินคาแบบไมเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน (Non-comparative Scales) 
เปนแบบประเมินเปรียบเทียบส่ิงเดียวไมตองไปเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืนหรือประเด็นอ่ืน 

เปนการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสวนตัวของผูตอบเอง โดยจะเปนมาตรประเมินคาแบบท่ีมีมาตรา
ส่ิงท่ีวัดจะถูกวัดโดยอิสระ ซ่ึงมาตรประเมินคานี้สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 แบบประเมินคาดวยเสนกราฟ (Graphic Rating Scale) เปนแบบใหผูตอบทํา
เคร่ืองหมายอยางใดอยางหนึ่งตามลักษณะพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตามที่บุคคลเปนอยูลงบน
เสนกราฟ โดยแตละขางของกราฟจะมีความแตกตางกัน มีกราฟหลายแบบท่ีนิยมใชท้ังมีตัวเลขและ
ไมมีตัวเลขกํากับและเห็นเปนกราฟชัดเจนและไมชัดเจน 

2.2 แบบประเมินคาดวยคําตอบจํากัด (Itemized Rating Scale) จะมีการกําหนด
ขอความ คํา ตัวเลข หรือสัญลักษณไวเปนคําตอบใหเลือกแนนอน ไดแก แบบกําหนดคําตอบเปน
ขอความ แบบกําหนดคําตอบเปนเสนกราฟท่ีมีคําบรรยายไว และแบบกําหนดคําตอบเปนรอยละ 
 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาแบบประเมินนี้มุงเนนท่ีจะทําใหอาคารเขียวสามารถประเมินปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได ดังนั้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจึงมี 2 สวน คือการพัฒนาเกณฑ
การประเมินอาคารเขียว และการประเมินการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยมีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

ในการพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวะภูมิอากาศของ
ประเทศไทยน้ันจะตองศึกษาเกณฑการประเมินท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึงสวนใหญจะศึกษา
เปรียบเทียบจากเกณฑการประเมินจากแบบประเมินอ่ืนๆ และศึกษาการออกแบบอาคารท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมในเขตรอนช้ืนอันเปนลักษณะสําคัญของประเทศไทยเนื่องจากการ
ออกแบบโดยอาศัยประโยชนจากสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติจะชวยใหเกิดการประหยัดพลังงาน
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อนุรักษส่ิงแวดลอม และสามารถสรางสภาวะความสบายใหกับผูใชอาคาร อีกท้ังเกณฑการประเมิน
ยังตองคํานึงถึงในสวนของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีอาคารจําเปนจะตองปฏิบัติดวย โดยการพัฒนา
เกณฑการประเมินมีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

จิตติมา กล่ันหอม (2546) ไดทําการศึกษาแนวทางการสรางแบบประเมินคาการ
ประหยัดพลังงานในอาคารสําหรับชองเปดอาคารในเขตรอนช้ืน พบวาจากการท่ีอาคารปรับอากาศ
ในประเทศไทยมีการใชพลังงานเพื่อทําความเย็นสูงนั้น มีสาเหตุหนึ่งมาจากการออกแบบชองเปด
ของอาคารท่ีมีการเลือกใชรูปแบบ  วัสดุ และทิศทางการเจาะท่ีไมเหมาะสม  การวิจัยนี้จึง
ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรท่ีสงผลตอระดับความรอนและความช้ืนท่ีผานเขาสูอาคารผาน
ทางชองเปด รวมท้ังสรางแบบประเมินเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการชวยออกแบบชองเปดท่ีสามารถ
ลดภาระการทําความเย็นภายในอาคาร 

ข้ันตอนการวิจัยประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาภาระการทํา
ความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศผานชองทางเปดอาคาร โดยแยกกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. กลุมตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอภาระการทําความเย็นจากการร่ัวซึมของอากาศในขณะท่ีชองเปดนั้นมี
การเปด-ปด หรืออีกนัยหนึ่ง คือคาความแตกตางของระดับเอนทัลประหวางภายในกับภายนอก  
2. กลุมของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอภาระการทําความเย็นในขณะท่ีชองเปดนั้นปดอยู ซ่ึงไดแก คาการ
ถายเทความรอนจากการนําความรอน การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตย และการร่ัวซึมของ
อากาศผานทางชองเปดอาคาร ผลจากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตางๆ จะนํามาสรางดัชนีการ
ประเมินศักยภาพคาการประหยัดพลังงานสําหรับชองเปดอาคาร 

ท้ังนี้จากการศึกษาดังกลาวไดมีการเสนอวิธีการออกแบบชองเปดภายในอาคารเพื่อลด
ภาระการทําความเย็นท่ีเกิดจากความรอน ซ่ึงแบงออกเปน 2 แนวทางคือ การลดภาระการทําความ
เย็นท่ีเกิดจากความแตกตางของคาเอนทัลป โดยมีปจจัยท่ีจะตองพิจารณาไดแก ทิศทางท่ีเหมาะสม
ในการเจาะชองเปดอาคารของแตละภูมิภาคและการเลือกรูปแบบของชองเปด แนวทางท่ีสองคือ
การลดภาระท่ีเกิดจากการนําความรอนและการแผรังสีความรอน โดยมีปจจัยท่ีจะตองพิจารณา
ไดแก สัดสวนของชองเปดตอพื้นท่ีใชงานของอาคาร และทิศทางของชองเปด 

นอกจากนี้ในปเดียวกัน (2546) กัมปนาท กระภูชัย ไดศึกษาแนวทางการสรางแบบ
ประเมินอาคารปรับอากาศเพ่ือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในภูมิอากาศเขตรอนช้ืน โดยได
ทําการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตางๆตอภาระการทําความเย็น เพื่อบงช้ีถึงศักยภาพดานการ
ประหยัดพลังงานของอาคารท่ีพักอาศัยท่ีมีการปรับอากาศ โดยพบวาองคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพล
ตอภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ นั้นประกอบดวยตัวแปรดานสภาวะแวดลอม การ
ออกแบบรูปทรงอาคาร หลังคาของอาคาร การร่ัวซึมของอากาศ ผนังอาคาร การสะสมความรอน
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และความช้ืนของวัสดุกอสราง และพ้ืนอาคาร อีกสวนคือตัวแปรที่เกิดจากสภาวะแวดลอมภายใน
อาคาร ประกอบดวย ตัวแปรดานพฤติกรรมการใชไฟฟา การใชอุปกรณไฟฟา หลอดไฟฟาแสง
สวาง และภาระท่ีเกิดจากผูใชงาน สวนท่ีสามคือตัวแปรดานประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ 

อังคณา สิริวรรณศิลป (2551) ไดทําการศึกษาแนวทางการสรางแบบประเมินอาคาร
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชวงออกแบบรางอาคารซ่ึงแตกตางจากการ
ประเมินอ่ืนท่ีมีใชในปจจุบันท่ีเนนประเมินข้ันตอนในการสรางท่ีเสร็จแลว ซ่ึงการปรับปรุงอาคารท่ี
สรางแลวใหดีข้ึนในบางเร่ือง อาจทําไดยากและเสียคาใชจายสูง 

จุดมุงหมายหลักของแบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึนนี้เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินวา
แบบรางใดท่ีมีแนวโนมจะเปนอาคาร Green Building ไดมากกวากันเม่ือสรางอาคารเสร็จแลว ซ่ึง
แบบประเมินนี้จึงเนนใหสถาปนิกผูออกแบบอาคารเปนผูใชงาน โดยสามารถนําไปใชในการ
ประเมินอาคารไดงายและรวดเร็ว โดยแบบประเมินแบบรางนี้ครอบคลุมเนื้อหา 6 หมวด ไดแก       
1. ท่ีตั้งโครงการและสภาพแวดลอม 2. การใชพลังงานและปลอยมลภาวะ 3. พลังงานทดแทนและ
การจัดการ 4. การใชน้ํา วัสดุและทรัพยากร 5. คุณภาพแวดลอมภายในอาคารและการจัดพ้ืนท่ี                
6. ความคิดสรางสรรค 

จากการตื่นตัวในเร่ืองของสภาวะโลกรอนอันเกิดจากระดับของกาซคารบอนไดออกไซด
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนและเร่ืองของการซ้ือขายคารบอนเครดิตทําใหทุกภาคสวนมีความสนใจในเร่ืองของการ
คํานวณและประเมินการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงงานวิจัยในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของมี
ดังตอไปนี้ 

วริศศา ไชยวงศ (2539) ไดทําการตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจกจากการผลิตถาน 
ดวยเตาขนาด 2 ลูกบาศกเมตร 2 ประเภท คือ เตาอิฐและเตาดินเหนียว โดยใชไมยูคาลิปตัสและไม
กระถินยักษเปนวัตถุดิบ กาซเรือนกระจกท่ีศึกษา ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด(CO2) กาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) กาซมีเทน (CH4) กาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) สารไฮโดรคารบอน
รวมยกเวนมีเทน (TNMHC) และฝุนละออง (TSP) 

ผลจากการศึกษาดวยเตาผลิตถานท้ังสองประเภทดังกลาว พบวาเตาผลิตถานตางชนิดมี
ผลตอประเภท และปริมาณของกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมามากที่สุดตอหนึ่งกิโลกรัมไมแหง
ตางกันคือ เตาอิฐจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากท่ีสุด แตเตาดินเหนียวจะปลอยสาร
ไฮโดรคารบอนรวมยกเวนมีเทนมากท่ีสุด ขณะเดียวกันเตาผลิตถานตางชนิดกันมีผลตอปริมาณ 

การปลอยกาซเรือนกระจกไมเทากันคือ  การผลิตถานดวยเตาอิฐจะปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด กาซมีเทน กาซไนโตรเจนออกไซด และฝุนละออง
ออกมาในปริมาณท่ีมากกวาดินเหนียว ในทางกลับกันปริมาณการปลอยสารไฮโดรคารบอนรวม
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ยกเวนมีเทนและกาซไนโตรเจนออกไซดจากดินเหนียว ในปริมาณตอหนึ่งหนวยกิโลกรัมไมแหง
มากกวาเตาอิฐ เนื่องจากลักษณะเตาท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลตอกระบวนการเกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิส 
เม่ือไมตางชนิดกันในการผลิตถานพบวา ไมมีผลตอประเภทและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของไมท้ังสองชนิด มีองคประกอบทางเคมีไมแตกตาง
กันคา Emission Factors ของกาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด กาซมีเทน สาร
ไฮโดรคารบอนรวมยกเวนมีเทน กาซไนโตรเจนออกไซด และปริมาณฝุนละอองท่ีประเมินไดจาก
การผลิตถานดวยเตาอิฐโดยใชไมยูคาลิปตัส ไมกระถินยักษ และจากการผลิตถานดวยเตาดินเหนียว
โดยใชไมยูคาลิปตัส ไมกระถินยักษ พบวาท้ัง 4 กรณีมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ออกมาเปนปริมาณมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกาซเรือนกระจกชนิดอ่ืน โดยการผลิตถานดวยเตา
อิฐโดยใชไมกระถินยักษปลดปลอยกาซดังกลาวออกมามากท่ีสุด 

จินต  พันธไชโยและคณะ  (2552) ไดทําการศึกษาการประเมินการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในกระบวนการโลจิสติกสยอนกลับของอุตสาหกรรมขวดแกวกรณีศึกษา
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงไดหาวิธีการคํานวณหาปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีเกิดข้ึนในระบบโลจิสติกสยอนกลับโดยแยกเปนกิจกรรม ซ่ึงในปจจุบันยัง
ไมมีการศึกษาทํางานวิจัยในลักษณะนี้ โดยงานวิจัยสวนใหญมักจะแยกศึกษาเพียงกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงเทานั้นทําใหผลท่ีไดไมสะทอนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน
ระบบ งานวิจัยฉบับนี้จึงไดศึกษาและหาวิธีการวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในระบบ         
โลจิสติกสยอนกลับในภาคอุตสาหกรรมแกวของประเทศไทย ซ่ึงมีหลักการคํานวนจาก Carbon 
Footprints โดยแบงเปน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมการขนสงและกิจกรรมรีไซเคิล โดยกิจกรรมการ
ขนสงจะวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของรถบรรทุก โดยแบงตามประเภทของนํ้ามันท่ีใช
คูณกับตัวคูณประเภท Fuel CO2 Conversion Factors และกิจกรรมรีไซเคิลวัดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดจากปริมาณการใชไฟฟาในสวนของโรงงานรีไซเคิลคูณกับคาสัมประสิทธ์ิจาก
การใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย หลังจากไดวิธีการแลว จึงนํามาทดสอบโดยใช บริษัท
บางกอกกลาส จํากัด เปนกรณีศึกษา และนําผลลัพธท่ีไดมาเปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของประเทศไทยเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสัดสวนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ตอท้ังประเทศ 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาเกณฑประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยเพือ่ใหไดเกณฑ

ท่ีเหมาะสมกับบริบทและคนหาศักยภาพการลดกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารเขียวในประเทศ
ไทย จึงตองมีการพัฒนาเกณฑและเคร่ืองมือท่ีใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยของกาซ
คารบอนไดออกไซดของอาคารเขียวโดยพิจารณาเฉพาะในสวนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการใช
พลังงาน รวมถึงประสิทธิภาพทางดานส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร โดยกอนท่ีจะกําหนด
เกณฑการประเมินจะตองมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน คือ นิยามและ
ขอบเขตของแบบประเมิน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายของอาคารเขียวท่ีตองการกําหนด 
ซ่ึงอาคารเขียวคือ อาคารท่ีมีระบบและกลไกตลอดอายุการใชงานท่ีทําใหอาคารพึ่งพิงทรัพยากร
นําเขาและสงผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดและชวยสงเสริมระบบ
นิเวศรอบอาคารใหดียิ่งข้ึน โดยท่ีอาคารยังสามารถใชงานไดตามความตองการแหงบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคม  
 ท้ังนี้มีข้ันตอนการพัฒนาเกณฑประเมินสมรรถนะอาคารเขียวท้ังหมด 6 ข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 

3.1 ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 
3.2 พัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (คร้ังท่ี 1) 
3.3 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
3.4 พัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (คร้ังท่ี 2) และการ

กําหนดคาน้ําหนักคะแนน (Weighting) ของแตละหมวด 
3.5 จัดทําคูมือและพัฒนาเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
3.6 ทดสอบเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยกับอาคาร

สํานักงานกรณีศึกษา 
3.7 สรุปผลและเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 
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รูปท่ี 3.1  ข้ันตอนการศึกษา 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเกณฑการประเมินสมรรถนะ
อาคารเขียวในประเทศไทย 

พัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวใน
ประเทศไทย (คร้ังท่ี 1) 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคิดเหน็ของ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

พัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศ
ไทย (คร้ังท่ี 2) และการกําหนดคาน้ําหนักคะแนน 

(Weighting) ของแตละหมวด 

จัดทําคูมือและพัฒนาเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ทดสอบเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวใน
ประเทศไทยกบัอาคารสํานักงานกรณีศึกษา 

สรุปผลและเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวใน
ประเทศไทย   
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3.1 ศึกษาทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 

แบบประเมินนี้พัฒนาข้ึนเพื่อใชประเมินอาคารสํานักงานท่ีมีการเขาใชงานแลว ดังนั้น
ทฤษฎีและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย
จึงประกอบดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน นิยามอาคารเขียว การออกแบบอยางยั่งยืน การใชสภาวะ
แวดลอมทางธรรมชาติเพื่อเอ้ือประโยชนตอการใชอาคาร (Passive Design) การประเมินตลอดวัฎ
จักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) มาตรฐานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับอาคารและการวิเคราะห
เกณฑการประเมินอาคารเขียวตางๆทั้งในและตางประเทศจากเอกสารเผยแพร ส่ือออนไลน และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบบประเมินจากตางประเทศไดเลือกศึกษาแบบประเมินท่ีเปนท่ียอมรับ
ทั่วไปจากแตละทวีป ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย คือ LEED 
BREEAM CASBEE และ Green Star ตามลําดับ และศึกษาแบบประเมินในประเทศไทยท้ังหมด 3 
แบบประเมิน คือแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (TEEAM) 
เกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงานราชการเขียว เกณฑการ
ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทย ท้ังนี้แตละแบบประเมินจะมีแบบประเมินยอย
ตามประเภทและอายุของอาคาร ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตและวัตถุประสงคจึงไดเลือก
เกณฑการประเมินท่ีมีความใกลเคียงมากท่ีสุด คือ 

- LEED – EC (LEED for Existing Building, Upgrade, Operation and Maintenance) 2008  
- BREEAM Office 2008 
- แบบประเมิน CASBEE for New Construction 2008  
- Green Star - Office v.3 2008  
- เกณฑและแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับอาคารสํานักงานราชการเขียว

กรณีอาคารเดิม  
- แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สําหรับอาคาร

สํานักงาน หองสมุด 
- เกณฑการประเมินความยั่งยนืทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทยสําหรับการกอสราง

และปรับปรุงโครงการใหม  
 
3.2 ขั้นตอนการพฒันาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (คร้ังท่ี 1)   

การพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยคร้ังท่ี 1 ได
ดําเนินการแบงหมวดและการเลือกเกณฑการประเมินโดยใชวิธีเลือกจากเกณฑท่ัวไปตามหลัก
ทฤษฎีการประเมิน อันหมายถึงเกณฑประเมินอาคารเขียวท่ีแบบประเมินอ่ืนๆ ใชและเปนท่ียอมรับ
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ท่ัวไปโดยใชเกณฑจากแบบประเมินท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเลือกเกณฑท่ีมี
จุดมุงหมายเดียวกันไวในหมวดเดียวกัน พรอมท้ังไดกําหนดคาคะแนนของเกณฑในแตละหมวด
การประเมินโดยไดแบงเปน 2 ประเภท คือเกณฑท่ีตองผานและเกณฑท่ีไดคะแนน โดยการประเมิน
จะตองเร่ิมจากการพิจารณาเกณฑท่ีตองผานใหครบถวนในแตละสวนของหมวดนั้นๆ แลวจึง
ประเมินเกณฑท่ีใหคะแนนในหมวดนั้นๆตอไป ซ่ึงแบบประเมินนี้มุงเนนการประเมินการ
ปลดปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานของอาคารท่ีมีการเขาใชงานแลว 
ปจจัยท่ีจะทําใหเกิดปริมาณการลดก็คือปริมาณการใชพลังงาน ดังนั้นจึงไดทําการวิเคราะหถึงปจจัย
ที่สงผลกระทบตอการใชพลังงานภายในอาคาร ท้ังนี้การใชพลังงานจากอาคารสํานักงานจะมี
สัดสวนการใชพลังงานจากระบบปรับอากาศประมาณ 55% ระบบไฟฟาแสงสวาง 30% และจาก
อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ อีก 15% (วัชระ,2550: 66) นอกจากนี้หมวดนวัตกรรมเปนอีกหมวดหนึ่งท่ีตอง
ใหความสําคัญเนื่องจากเปนสวนท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการลดปจจัยทรัพยากร
นําเขา การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและทําใหคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารดีข้ึนอยางเหมาะสม
กับเง่ือนไขเฉพาะของอาคาร ท้ังสองหมวดนี้จึงจําเปนตองมีคาคะแนนสูงกวาหมวดอ่ืนๆ โดยใน
สวนของที่ตั้ง ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม หมวดวัสดุในการกอสราง และเกณฑอ่ืนๆ ซ่ึงเปน
หมวดท่ีไมสามารถเปล่ียนไดเนื่องจากแบบประเมินท่ีพัฒนานี้เปนเกณฑท่ีใชประเมินอาคารท่ีเขาใช
งานแลวจึงสามารถปรับปรุงทางออมไดเทานั้นดังนั้นคาคะแนนจึงมีคาตํ่ากวาหมวดอ่ืน และในสวน
ของการพัฒนาเกณฑการประเมินยอยของแตละหมวดในรอบท่ี 1 ไดพัฒนาตอยอดมาจากเกณฑการ
ประเมินของแบบประเมินภายในประเทศและทําการวิเคราะหวาเกณฑใดมีความเหมาะสมกบับริบท
มากท่ีสุด โดยการพัฒนาไดใชแบบประเมินที่พัฒนาลาสุดในประเทศไทยคือเกณฑการประเมิน
ความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทยเปนหลักและอางอิงเกณฑกับมาตรฐาน 2 สวน คือ 

1. การอางอิงจากมาตรฐานขอบังคับ 
ใชมาตรฐานขอบังคับดานพลังงานและดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับอาคารแหง

ราชอาณาจักรไทยโดยดานพลังงานอางอิงตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร 
และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 ซ่ึง
ประกอบดวยเกณฑคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า คาประสิทธิภาพการใหความเย็นและคาพลัง
ไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังใชงานในอาคารโดยกระทรวงพลังงาน เกณฑคา
การถายเทความรอนรวมของผนังและหลังคา (Overall Thermal Transfer Value: OTTV and Roof 
Thermal Transfer Value: RTTV) สําหรับสํานักงาน และเกณฑคากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 
(Lighting Power Density: LPD) สําหรับสํานักงาน ดานส่ิงแวดลอมอางอิงตามกฎกระทรวงแรงงาน 
เร่ืองกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
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การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และประกาศกรมอนามัย อาทิ คาความสอง
สวางข้ันตํ่า ระดับเสียงขณะทํางาน ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ อัตราการระบายอากาศ ความ
ปลอดภัยในอาคาร มาตรฐานนํ้าท้ิง การลดแสงจาจากอาคาร และการควบคุมเช้ือลิจิโอเนลลา เปน
ตน  

2. การอางอิงเกณฑจากแบบประเมินตางประเทศ 
สําหรับเกณฑการประเมินซ่ึงมิไดเปนขอบังคับทางกฎหมายมีการอางอิงเกณฑท่ีไดรับ

การพัฒนามาแลวจากสถาบันการวิจัย และใชในแบบประเมินตางประเทศ โดยมีการประยุกตใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพสังคมและแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพประเทศ
ไทย อาทิเชน ความสัมพันธระหวางสถานท่ีตั้งโครงการและระบบขนสงมวลชน เกณฑเทคนิค การ
ใชแสงธรรมชาติในอาคาร และการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

 

3.3  ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
นําเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยที่พัฒนาในรอบแรกจัดทํา

ใหอยูในรูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอเกณฑการประเมินวามีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของแตละหมวดที่กําหนดไวในระดับใดโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) แตละเกณฑจะใหความสําคัญ 5 ระดับ และมีคาคะแนนในแตละระดับ
ดังตารางท่ี 3.1 สงใหผูเชี่ยวชาญผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 
4 ทาน และมีการจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) อีกคร้ังเพื่อสรุปผล 
 
ตารางท่ี 3.1  ตัวอยางตารางการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  
 

จุดประสงค
ของหมวดการ

ประเมิน 

เกณฑ
ประเมิน 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
หมาย
เหตุ 

สอดคลอง
มากที่สุด  

(5) 

สอดคลอง
มาก   
(4) 

สอดคลอง
ปานกลาง

(3) 

สอด 
คลองนอย

(2) 

ไมสอด 
คลอง 

(1) 
หมวดที่   1.       

2.         
3.         

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 
 

DPU



40 
 

นอกจากนี้ไดมีการรวบรวมความคิดเหน็ในสวนของการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนจาก
ผูเช่ียวชาญ โดยจัดทําหมวดการประเมินใหอยูในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบทีละคูดังตารางท่ี 
3.2 เพื่อใหผูเช่ียวชาญเปรียบเทียบความสําคัญของแตละหมวดทีละคูเพื่อนําไปใชในการคํานวณคา
น้ําหนกัคะแนนตามกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยมี
คาแนนความสําคัญ 9 ระดบั ดังนี ้

1/9  สําคัญนอยกวาสุดๆ 
1/7  สําคัญนอยกวาอยางเหน็ไดชัด 
1/5  สําคัญนอยกวาปานกลาง 
1/3  สําคัญนอยกวาเล็กนอย 
1     สําคัญเทากัน 
3     สําคัญมากกวาเล็กนอย 
5  สําคัญมากกวาปานกลาง 
7  สําคัญมากกวาอยางเหน็ไดชัด 
9  สําคัญมากกวามากกวาสุดๆ 

 
ตารางท่ี 3.2  ตัวอยางตารางเปรียบเทียบความสําคัญของแตละหมวดทีละคู  
 

  หมวด1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 
หมวด 1         
หมวด 2         
หมวด 3         
หมวด 4         
หมวด 5         
หมวด 6         
หมวด 7         
หมวด 8         

 

หมายเหตุ : ใหผูเชี่ยวชาญใสคาตัวเลขเฉพาะในชองวางสีขาวเทานั้น  
 
3.4 พัฒนาเกณฑการประเมิน (คร้ังท่ี 2) และการกําหนดคาน้ําหนักคะแนน  

พัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยในคร้ังท่ี 2 และการ
กําหนดคาน้ําหนักคะแนนของแตละหมวดสามารถทําไดโดยอาศัยผลการวิเคราะหขอมูลความ
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คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ โดยในสวนของเกณฑการประเมินใชวิธีการวิเคราะหคา
ทางสถิติ และการถวงน้ําหนักคาคะแนนของแตละหมวดโดยกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน 
(AHP)  

3.4.1 ข้ันตอนพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (คร้ังท่ี 2) 
เม่ือไดรับผลการพิจารณาและขอแนะนําจากผูเช่ียวชาญทางแบบสอบถามแลวจึง

วิเคราะหความเปนไปไดของการนําเกณฑการประเมินไปใชเพ่ือปรับปรุงตามขอเสนอแนะโดยใช
คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑและการพิจารณาความหมาย
ดังตอไปนี้  

 
คาเฉล่ียระหวาง  4.50 – 5.00 หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของ

หมวดและมีความเหมาะสมในการนําไปใชมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง  3.50 – 4.49 หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของ

หมวดและมีความเหมาะสมในการนําไปใชมาก 
คาเฉล่ียระหวาง  2.50 – 3.49 หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของ

หมวดและมีความเหมาะสมในการนําไปใชปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง  1.50 – 2.49 หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของ

หมวดและมีความเหมาะสมในการนําไปใชนอย 
คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.49 หมายถึงเกณฑไมมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของ

หมวดและไมมีความเหมาะสมในการนําไปใช 
 

โดยคาเฉล่ียต้ังแต 3.5 ข้ึนไป สรุปวาเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของแตละ
หมวดและมีความเหมาะสมในการนําไปใช หากคาเฉล่ียต่ํากวา 3.5 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกิน 
1.00 ผูจัดทําจะทําการพิจารณาปรับปรุงและนําไปใหกลุมผูเช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ังในการประชุม
กลุมยอย (Focus Group) ของผูเช่ียวชาญเพื่อหาขอสรุปของแตละเกณฑอีกคร้ัง  

3.4.2 ข้ันตอนการกําหนดคาน้ําหนักคะแนน (Weighting) ของแตละหมวด  
การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของแตละหมวดจะอาศัยขอคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและ

ผูจัดทําเปนตัวถวงน้ําหนักของคาคะแนนท่ีผูจัดทํากําหนด ท้ังนี้ไดมีการกําหนดคาน้ําหนักคะแนน 
(Wight) โดยมาตรประเมินคาแบบใหเปรียบเทียบกับหมวดอ่ืน (Comparative Scales) ในแตละ
หมวด โดยใชความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและผูจัดทําเปนผูใหคะแนนความสําคัญของแตละหมวด 
จากการสรางตารางเมตริกซท่ีใชในการตัดสินใจเปนคูโดยกําหนดมาตราสวนในการเปรียบเทียบ
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เปน 9 ระดับ หลังจากท่ีทราบความเห็นท่ีผูเช่ียวชาญในรูปของคะแนนความสําคัญแลว จะทําการ
คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญ (Weight) ของแตละหมวดจากสมการท่ี 3.1  

 
Aw  = λMax w         ..…….  3.1 
 
เม่ือ A คือ สแควเมตริกแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในรูปของคะแนนความสําคัญ

ซ่ึงปรับคาใหเปน 1 แลว (Normalized) 
w คือ Eigenvector แสดงคาน้ําหนักความสําคัญของส่ิงซ่ึงอยูในลําดับช้ันเดียวกัน หรือ

กลุมของท่ีอยูภายใตของลําดับช้ันท่ีสูงกวา 
λMax คือ Maximum Eigen value 

 

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

a a . . a
a a . . a
. . . . .A =
. . . . .

a a . . a
 

 
aij = คะแนนความสําคัญของส่ิงท่ีเปรียบเทียบทีละคูมีคาอยูระหวาง  0-1  

 

                                                      

k

T kk

A e
w = lim

e A e→∞                                                    ……… 3.2 

                             
 

เม่ือ  k  คือ  การคํานวณครั้งท่ี  k  
e  คือ  Unit Vector   

 
จากน้ันทําการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอมูลโดยการคํานวณดรรชนีความ

สมเหตุสมผลของขอมูล (Consistency Index, CI) ถา CI > 0.1 แสดงวาขอมูลคะแนนความสําคัญท่ี
ไดจากการเปรียบเทียบของเปนคูไมสมเหตุสมผล (Huizingh and Vrolijk, 1994; Sahoo, 1998) 
จะตองปรับคะแนนความสําคัญในการเปรียบเทียบของเปนคูใหมจากสมการท่ี 3.3  
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    CI = RI/CR                   ………. 3.3 
 

เม่ือ CI คือดรรชนีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
CR คือสัดสวนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) 
RI  คือดรรชนีคาสุมของความไมสมเหตุสมผล (Random Inconsistency 

Index) ข้ึนอยูกับขนาดของสแควรเมตริก A ดังตารางท่ี 3.3 
 

    
Max - n

CR =
n -1

λ
                ………. 3.4 

 
เม่ือ  n  คือขนาดของสแควรเมตริก 

 
ตารางท่ี 3.3  ดรรชนีคาสุมของความไมสมเหตุสมผล (RI)  
 

n RI n RI n RI 
1 0.00 6 1.24 11 1.51 
2 0.00 7 1.32 12 1.48 
3 0.58 8 1.41 13 1.56 
4 0.90 9 1.46 14 1.57 
5 1.12 10 1.49 15 1.59 

 

ท่ีมา : Sahoo, 1998 อางถึงใน  วราวุธ , ม.ป.ป.:  5 
 

ท้ังนี้ไดแบงระดับคะแนนใหอยูในรูปของรอยละจากคาคะแนนเต็ม ซ่ึงมีระดับ
ดังตอไปนี้ 

- รอยละ 50 – 59   ระดับ ผาน 
- รอยละ 60 – 69   ระดับ ด ี
- รอยละ 70 – 79   ระดับ ดีมาก 
- รอยละ 80 – 100 ระดับ ยอดเยีย่ม 
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3.5 ขั้นตอนจัดทําคูมือและพฒันาเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ท้ังนี้ไดพัฒนาคูมือการใชเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยโดย
มีการระบุรายละเอียดวิธีการประเมินในแตละเกณฑ โดยมีรายละเอียดของคูมือ ไดแก ท่ีมาและ
ความสําคัญของการพัฒนาเกณฑการประเมินประเมิน วัตถุประสงคของการประเมินในแตละหมวด 
ขอบเขตการประเมิน ประโยชนของแบบประเมิน วิธีการใหคะแนนและระดับการใชการรับรอง 
เกณฑการประเมิน แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ เกณฑมาตรฐานดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอมของประเทศไทยท่ีกําหนดไว 

ในสวนของการพัฒนาเคร่ืองมือในการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของ
อาคารในการศึกษานี้คํานวณไดจากการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร จากระบบตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การใชพลังงาน เชน ระบบกรอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอ่ืนๆ 
โดยจะใช Emission Factors ตามลําดับข้ัน (Tier) ท่ี IPCC (Intergovernmental Panel for Climate 
Change) กําหนดในการศึกษานี้จะใชขอมูลระดับ Tier 1 จากการรวบรวมขอมูลและคํานวณปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตาม
คูมือ Revises IPCC 1996 Guidelines for National Gashouse gas Inventories และ 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy ประจําป พ.ศ.2552 โดย
การผลิตพลังงานไฟฟา 1 kWh จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 0.57 kgCO2/kWh โดยพัฒนา
ในรูปแบบของ Excel Spread Sheet Program เพ่ือใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของอาคารกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีฐาน ซ่ึงกรณีฐานจะใชการแปลงคา
ดัชนีประสิทธิภาพพลังงานของอาคารประเภทสํานักงาน (Specific Energy Consumption) ในหนวย
ของการใชพลังงานตอหนวยพื้นท่ีใหเปนการปลดปลอยกาซคารบอนไดตอหนวยพื้นท่ี เพื่อ
เปรียบเทียบกับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานจริงของอาคาร
กรณีศึกษา 
 
3.6 ทดสอบเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวกับอาคารกรณีศึกษา  

อาคารกรณีศึกษาไดเลือกอาคารสํานักงานท่ีมีการเปดใชงานแลว โดยเปนอาคารท่ีมีการ
ดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม และเพื่อใหสามารถทดสอบเกณฑการประเมิน
สมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยไดครบถวนทุกเกณฑจึงจะตองเปนอาคารท่ีถูกกําหนดให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงแรงงานเร่ืองกําหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
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แหงชาติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และประกาศกรมอนามัย รวมถึงเปนอาคารท่ีเคยไดรับการ
ประเมินจากเกณฑการประเมินอาคารเขียวอ่ืนๆมาแลว ซ่ึงอาคารกรณีศึกษาท่ีเลือกมานั้นเปนอาคาร
สํานักงานท่ีมีพื้นท่ีอาคารทั้งสิ้น 87,675 m2 ประกอบดวยพื้นท่ีสํานักงาน 5 ช้ัน และท่ีจอดรถช้ันใตดิน 
4 ช้ัน ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดเร่ิมการกอสรางในป พ.ศ. 2546 และเปดใชงานอยางเปน
ทางการในป พ.ศ. 2552 

ท้ังนี้ไดดําเนินการเตรียมความพรอมกอนการเขาตรวจประเมินโดยการระบุรายการเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชประกอบการประเมินใหแกผูรับผิดชอบอาคารกรณีศึกษาลวงหนาและจัดประชุม
รวมกันระหวางผูตรวจและผูเขารับการประเมินอยางนอย 1 คร้ัง และดําเนินการสํารวจสภาพจริง 

  

 
 

รูปท่ี 3.2  อาคารกรณีศึกษา 
 

3.7 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล  
การพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยเพื่อใชประเมินอาคาร 

โดยมีการมุงเนนในสวนของการลดใชพลังงานของอาคารท่ีสามารถนํามาประเมินการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของอาคารเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด และพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช
ในการคํานวณเพื่อประกอบการประเมิน ซ่ึงมีแนวทางการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล คือ 

- การแบงหมวดและเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 
- คาน้ําหนักคะแนน (Weighting) ของแตละหมวด 
- คูมือและเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
- ผลการประเมินอาคารกรณีศึกษา 
- ศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารกรณีศึกษา 

DPU



บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
เกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีมีใชในประเทศไทยในปจจุบันนั้นยังไมมีหมวดท่ี

เกี่ยวกับปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจากประเทศไทยจะยังไมมีการบังคับ
ในเร่ืองของการควบคุมการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อีกท้ังการนําแบบประเมินจาก
ตางประเทศมาใชโดยตรงนั้นไมมีความเหมาะสมเนื่องจากแบบประเมินของตางประเทศยอม
ออกแบบตามลักษณะปจจัยสภาวะแวดลอมของประเทศน้ันๆจึงไมไดมีการคํานึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศส่ิงแวดลอมแบบรอนช้ืนของประเทศไทยซ่ึงอาจทําใหอาคารไมสามารถใชทรัพยากรและ
ลดผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและตองเสียคาใชจายจํานวนมากใหกับตางประเทศใน
การประเมิน การพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยนี้จึงจัดทําข้ึนเพื่อ
เปนเคร่ืองมือชวยประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีลดลงไดจากมาตรการ
ตางๆของอาคารและใชสําหรับในการซ้ือขายคารบอนเครดิตไดในอนาคต ซ่ึงมีแนวทางการ
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล คือ 

4.1  การแบงหมวดและเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 
4.2  คาน้ําหนกัคะแนน (Weighting) ของแตละหมวด 
4.3  คูมือและเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
4.4  ผลการประเมินอาคารกรณีศึกษา 
4.5  ศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารกรณีศึกษา 

   
4.1 การแบงหมวดและเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 

จากการศึกษาแบบประเมินท้ังในประเทศและตางประเทศท้ังส้ิน 7 แบบประเมินพบวา
แตละแบบประเมินไดกําหนดช่ือหมวดไวแตกตางกันแตเนื้อหามุงเนนไปในทางเดียวกัน หากแต
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทยนั้นยังไมมีหมวดท่ีเกี่ยวกับปริมาณ
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการบังคับในเร่ืองของการ
ควบคุมการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการมี
พันธะสัญญาในการลดปริมาณการปลดปลอยเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตหลังจากท่ีพิธีสาร
เกียวโตส้ินสุดลงในป พ.ศ.2555 ซ่ึงอาจจะมีกลไกใหมท่ีกําหนดใหทุกประเทศที่เปนสมาชิกมี 
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สวนรวมในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเนื่องจากสภาวะโลก
รอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความรุนแรงมากข้ึน จึงแบงหมวดการประเมินได
ท้ังหมด 8 หมวด คือ 

หมวดท่ี 1  การบริหารจัดการอาคาร 
หมวดท่ี 2  ท่ีตัง้ ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม 
หมวดท่ี 3  ทรัพยากรน้ํา 
หมวดท่ี 4  ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
หมวดท่ี 5  วัสดุในการกอสราง 
หมวดท่ี 6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร 
หมวดท่ี 7  การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
หมวดท่ี 8  นวตักรรม 
การกําหนดเกณฑการประเมินในแตละหมวดไดดําเนินการจํานวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 

ไดพัฒนาตอยอดมาจากเกณฑการประเมินของแบบประเมินภายในประเทศและทําการวิเคราะหวา
เกณฑใดมีความเหมาะสมกับบริบทมากท่ีสุด โดยการพัฒนาไดใชแบบประเมินท่ีพัฒนาลาสุดใน
ประเทศไทยคือเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทยเปนหลักและอางอิง
เกณฑกับมาตรฐาน 2 สวน คือการอางอิงจากมาตรฐานขอบังคับท่ีประเทศไทยกําหนดและการ
อางอิงเกณฑจากแบบประเมินตางประเทศ ในสวนของการกําหนดคาคะแนนของเกณฑในแตละ
หมวดการประเมินไดแบงเปน 2 ประเภท คือเกณฑท่ีตองผานและเกณฑท่ีไดคะแนน ซ่ึงสัดสวน
คะแนนของเกณฑในแตละหมวดไดดําเนินการแบงตามวิธี AHP โดยแตละเกณฑในหมวดท่ี 1 2 3 
5 6 7 และ 8 นั้นมีคาความสําคัญเทากัน สวนเกณฑการประเมินในหมวดท่ี 4 ทรัพยากรพลังงานและ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดนั้นไดกําหนดใหเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการลดปริมาณการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดมีคาคะแนนมากกวาเกณฑอ่ืนในหมวดเนื่องจากตองการกระตุนผูท่ี
เกี่ยวของใหตระหนักถึงความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพของคารบอนเครดิตของอาคาร การพัฒนา
เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยท่ีพัฒนาในรอบท่ี 2 ไดมาจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน ท่ีมีตอเกณฑการประเมินวามีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของแตละหมวดที่กําหนดไวในระดับใดโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) โดยเกณฑท่ีมีคาเฉล่ียตั้งแต 3.5 ข้ึนไป และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ไมเกิน 1.00 สามารถสรุปไดวาเกณฑมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละหมวดและ
มีความเหมาะสมในการนําไปใชและมีการจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) อีกคร้ังเพื่อสรุป
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เกณฑการประเมิน ซ่ึงเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยและคาคะแนน
สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย  
 
รหัส เกณฑประเมิน Score 

ratio 
X  S.D. Focus 

Group 
หมวดท่ี  1  การบริหารจัดการอาคาร 
บอ.บ.1 การบงบอกเจตนารมณความเปนอาคารเขียว บังคับ 4.75 0.107 ⁄ 
บอ. 1  คูมือแนวทางการปฎิบัติ 1 4.25 0.107 ⁄ 
บอ. 2  แผนการติดตามประเมินผลตลอดอายุการใชงาน

ของอาคาร 
1 4.25 0.519 ⁄ 

บอ. 3  การวางแผนการดําเนินงานไดรับการรับรองจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับอาคารเขียว 

1 4.25 0.519 ⁄ 

หมวดท่ี  2  ท่ีตั้ง  ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม 
ทผ. 1 การลดผลกระทบตอพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณทาง

ธรรมชาติ หรือลดผลกระทบและชวยฟนฟู 
1 5.00 0.000 ⁄ 

ทผ. 2 การพัฒนาผังพื้นท่ีโครงการท่ียั่งยืน  1 4.50 0.143 ⁄ 
ทผ. 3 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม  1 4.00 0.389 ⁄ 
ทผ. 4 การลดปรากฎการณเกาะความรอนในเมืองจาก

การพัฒนาโครงการ 
1 4.25 0.519 ⁄ 

ทผ. 5 มีผังบริเวณอาคารและองคประกอบหลักท่ีเปนอยู
ในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

1 4.25 0.519 ⁄ 

ทผ. 6 มีการอํานวยความสะดวกและระบบความ
ปลอดภัยสําหรับผู ท่ีไมใชรถสวนตัว  ตลอด
เสนทางจากจุดท่ีขนสงมวลชนส้ินสุดถึงอาคาร 

1 3.75 0.546 ⁄ 

ทผ. 7 มีแผนการจอดรถที่ชวยลดการใชพลังงาน 1 3.75 0.546 ⁄ 
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ตารางท่ี 4.1  เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (ตอ)  
 
รหัส เกณฑประเมิน Score 

ratio 
X  S.D. Focus 

Group 
หมวดท่ี  3  ทรัพยากรน้ํา 
ปน. 1 การใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา 1 5.00 0.000 ⁄ 
ปน. 2 หมุนเวียนน้ํากลับมาใชใหม 1 5.00 0.000 ⁄ 
ปน. 3 มีระบบกักเก็บน้ําฝน 1 4.50 0.143 ⁄ 
ปน. 4 ติดต้ังมิเตอรวดัปริมาณนํ้าท่ีจุดจายน้ําสําคัญ 1 3.25 1.396 × 
หมวดท่ี  4 ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
พค.บ.1 การรับรองมาตรฐานการใชพลังงานของระบบ

ประกอบอาคารหลัก 
บังคับ 4.25 0.519 ⁄ 

พค.บ.2   ประสิทธิภาพการใชงานข้ันตํ่าตามเกณฑ
มาตรฐาน 

บังคับ 4.50 0.578 ⁄ 

พค.บ.3 อาคารปลอยก าซเ รือนกระจกจากการใช
พลังงานไดลดลงจากท่ีคาดการณ 

บังคับ 4.25 0.519 ⁄ 

พค. 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงกวามาตรฐาน 5 4.00 0.000 ⁄ 
พค. 2    การใชพลังงานทดแทน  : ไมนอยกวารอยละ  5  

ของการใชพลังงานท้ังหมดของอาคารแตละป 
1 4.75 0.107 ⁄ 

พค. 3 การตรวจสอบเพ่ือยืนยันการประหยัดพลังงาน:  
มีแผนการตรวจสอบและทดสอบ 

1 
 

4.75 0.107 ⁄ 

พค. 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศและสาร
ดับเพลิงท่ีไมทําลายช้ันบรรยากาศ 

1 4.75 0.107 ⁄ 

พค. 5 ติดต้ังมาตรวัดพลังงานไฟฟาท่ีระบบประกอบ
อาคารหลัก 

1 3.25 1.046 × 

พค. 6 ก า ร จํ า กั ด ป ริ ม าณ ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานใหไม
เกินคาท่ีกําหนด 

10 4.75 0.107 ⁄ 
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ตารางท่ี 4.1  เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (ตอ)  
 
รหัส เกณฑประเมิน Score 

ratio 
X  S.D. Focus 

Group 
หมวดท่ี  5  การเลือกใชวัสดใุนการปรับปรุงอาคาร 
วส. 1 การใชอาคารเดิมโดยใชพื้นหรือหลังคาของ

อาคารเดิมไว 50-75% ของพ้ืนผิว  
1 4.00 0.389 ⁄ 

วส. 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสรางนําขยะ
ไปใชหรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือ
น้ําหนกั 

1 4.25 0.519 ⁄ 

วส. 3 การเลือกใชวสัดุใชแลว  1 4.50 0.143 × 

วส. 4 การเลือกใชวสัดุรีไซเคิล 1 3.75 0.546 ⁄ 
วส. 5 การใชวัสดุทองถ่ินหรือในประเทศ 1 4.75 0.107 ⁄ 
วส. 6 วัสดุท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตํ่า 1 4.25 0.107 ⁄ 
วส. 7 การใชวัสดุสําเร็จรูปในการกอสราง  1 4.75 0.107 ⁄ 
วส. 8 การลดจํานวนของวัสดุกอสรางของอาคาร  1 4.25 0.519 ⁄ 
หมวดท่ี  6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร 
สอ.บ.1  อัตราการระบายอากาศภายในอาคารผานเกณฑ

ตามมาตรฐาน  
บังคับ 4.75 0.107 ⁄ 

สอ.บ.2 ความสองสวางภายในอาคารข้ันตํ่าผานเกณฑ
ตามมาตรฐาน 

บังคับ 4.75 0.107 ⁄ 

สอ.บ.3  ระบบความปลอดภัยแกชีวิตของอาคาร  บังคับ 4.25 0.519 ⁄ 
สอ.1 การลดผลกระทบมลภาวะภายในอาคาร 1 4.25 0.107 ⁄ 
สอ. 2 การเลือกใชวัสดุท่ีไมกอมลพิษ: ใชวัสดุตกแตง

ภายในท่ีไดฉลากเขียวหรือมาตรฐานสากลท่ี
ปลอยสารพิษนอย 100% 

1 4.50 0.578 ⁄ 

สอ. 3 การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร: แยกวงจร
แสงประดิษฐ 

1 3.75 0.546 ⁄ 

สอ. 4   การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 1 4.25 0.519 ⁄ 
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ตารางท่ี 4.1  เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (ตอ)  
 
รหัส เกณฑประเมิน Score 

ratio 
X  S.D. Focus 

Group 
หมวดท่ี  6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร (ตอ) 
สอ. 5   สภาวะนาสบาย: อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ

ในสวนท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

1 4.50 0.578 ⁄ 

สอ. 6   การสํารวจความตองการจากผูใชอาคาร 1 3.50 0.25 ⁄ 
สอ. 7  ระบบทําความสะอาดสีเขียว (Green Cleaning ) 1 3.75 0.546 ⁄ 
สอ. 8 ความสามารถในการจัดพื้นท่ีใหสามารถใชงาน

ไดสูงสุด (Service Abilities) 
1 4.25 0.107 ⁄ 

สอ. 9   การควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม   1 3.75 0.546 ⁄ 
สอ.10 การมองเห็นทัศนียภาพภายนอก 1 2.75 0.688 × 

หมวดท่ี  7  การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ลส.บ.1 การบริหารจัดการขยะ: การเตรียมพื้นท่ีแยกขยะ  บังคับ 4.50 0.578 ⁄ 
ลส.บ.2 มีระบบบําบัดน้ําเสีย บังคับ 5.00 0.000 ⁄ 
ลส.บ.3 ผลการวิเคราะหน้ําท้ิงตองอยูในเกณฑมาตรฐาน

ทุกพารามิเตอร 
บังคับ 4.75 0.107 ⁄ 

ลส.บ.4 การควบคุมโรคท่ีเกี่ยวของกับอาคาร: ปฎิบัติ
ตามประกาศกรมอนามัยเร่ืองขอปฏิบัติการ
ควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอผ่ึง
เย็นของอาคารในประเทศไทย 

บังคับ 4.00 0.77 ⁄ 

ลส. 1 วางตําแหนงเคร่ืองระบายความรอนท่ีไมสราง
ความเดือดรอนรําคาญตอสภาพแวดลอม
ใกลเคียงอาคาร 

1 4.25 0.519 ⁄ 

ลส. 2 สัดสวนการลดขยะมูลฝอยท่ีจะนําไปกําจัด
ลดลงไดโดยเฉล่ียกอนรับการประเมิน 

1 3.00 0.750 × 
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ตารางท่ี 4.1  เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย (ตอ) 
 
รหัส เกณฑประเมิน Score 

ratio 
X  S.D. Focus 

Group 
หมวดท่ี  7 การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ตอ) 
ลส. 3 การลดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืน  

(Reduction of night time light pollution ) 
1 
 

3.75 0.546 ⁄ 

ลส. 4 การลดทอดเสียงรบกวนออกสูดานนอก  1 3.75 0.188 ⁄ 
ลส. 5 ลดการบังกระแสลมและการพาดเงาของอาคาร 

(Wind damage & Sunlight obstruction) 
1 
 

3.75 0.188 ⁄ 

ลส. 6 การลดมลพิษจากการปรับปรุงอาคาร 1 4.00 0.770 ⁄ 
หมวดท่ี  8  นวัตกรรม 
นว. 1 มีเทคนิควิธีท่ีไมระบุไวในแบบประเมิน 1 3.75 2.08 ⁄ 
 

จากผลการประเมินเกณฑแตละหมวดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญพบที่มีคาคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวา 3.5 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกวา 1.00 มีท้ังหมด 5 เกณฑการประเมิน ไดแก 
เกณฑ ปน. 4 ติดต้ังมิเตอรวัดปริมาณน้ําท่ีจุดจายน้ําสําคัญ เกณฑ พค. 5 ติดต้ังมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟาท่ีระบบประกอบอาคารหลัก เกณฑ สอ.10 การมองเห็นทัศนียภาพภายนอก เกณฑ ลส. 2 
สัดสวนการลดขยะมูลฝอยท่ีจะนําไปกําจัดลดลงไดโดยเฉล่ียกอนรับการประเมิน และ เกณฑ นว. 1 
มีเทคนิควิธีท่ีไมระบุไวในแบบประเมิน 

ดังนั้นจึงไดทําการปรับปรุงและเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับเกณฑท้ัง 5 เพื่อใชใน
การอธิบายเพิ่มเติมใหแกผูเช่ียวชาญในการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อแสดงความคิดเห็น
รวมกันระหวางผูเช่ียวชาญทานอ่ืนและผูจัดทํา ซ่ึงจากการประชุมกลุมยอยรวมกันของผูเช่ียวชาญ
ท้ังหมดสรุปวาการติดต้ังมิเตอรวัดปริมาณนํ้าท่ีจุดจายน้ําสําคัญนั้นไมมีความจําเปนเนื่องจากอาคาร
สํานักงานมีจุดใชน้ําสําคัญในสวนท่ีเปนหองน้ําเทานั้น ซ่ึงสามารถวัดปริมาณการใชน้ําจากมิเตอร
รวมของอาคารได เกณฑ ปน.4 จึงตัดออก ในสวนของการติดต้ังติดต้ังมาตรวัดพลังงานไฟฟาท่ี
ระบบประกอบอาคารหลักนั้นกลุมผูเช่ียวชาญเห็นวาไมมีความเกี่ยวของกับอาคารเขียวเปนเพียง
อํานวยความสะดวกในการตรวจประเมินคาสัดสวนการใชพลังงานเทานั้น เกณฑ พค. 5 จึงตัดออก 
การเลือกใชวัสดุใชแลวกรรมการเห็นวาตามความเปนจริงไมมีลูกคาใดท่ีจะยอมใชวัสดุใชแลว
สําหรับอาคารสํานักงานเนื่องจากไมตองการรับความเส่ียงในเร่ืองของความปลอดภัยและมาตรฐาน
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ในกาปรับปรุงอาคาร จึงตัดเกณฑ วส. 3 ออก ในเร่ืองของการมองเห็นทัศนียภาพภายนอกแมวาจะ
ชวยสรางความสบายและทําใหอาคารสามารถบริการผูใชงานใหดีข้ึน แตในกรณีท่ีเปนอาคารเดิมท่ี
มีการใชงานแลวนั้น การเจาะชองเปดเพ่ิมทําไดยากเน่ืองจากกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จึง
ตัดเกณฑ สอ.10 การมองเห็นทัศนียภาพภายนอก ในสวนของสัดสวนการลดขยะมูลฝอยท่ีจะนําไป
กําจัดลดลงไดโดยเฉล่ียกอนรับการประเมินนั้นกรรมการเสนอวาขยะในอาคารสํานักงานสวนใหญ
เปนกระดาษจึงไมมีผลตอสภาพแวดลอมเทาใดนักอีกท้ังสวนใหญผูใชงานอาคารก็มักจะใช
กระดาษเหลานั้นอยางคุมคาและสงขายเพ่ือนําไปรีไซเคิลอยูแลวจึงไมจําเปนจะตองมีเกณฑ ลส. 2 
ท้ังนี้ในสวนของการมีเทคนิควิธีท่ีไมระบุไวในแบบประเมินนั้นกรรมการไดใหขอเสนอแนะวา
นวัตกรรมท่ีอาคารนําเสนออาจจะมีความซํ้าชอนกับการดําเนินงานในหมวดอ่ืนจึงเสนอวาไมควร
จะมี แตถาหากผูจัดทําเห็นวาอาจจะมีเทคนิควิธีท่ีไมระบุไวในแบบประเมินกับอาคารและไม
ซํ้าซอนกับหมวดอ่ืนก็สมารถคงไวได โดยจะตองมีการระบุรายละเอียดไวในคูมืออยางชัดเจน 
เนื่องจากขอบเขตของนวัตกรรมของผูจัดทํา ไมไดมีความหมายเดียวกันกับ Innovation ใน
ภาษาอังกฤษหากแตเปนนิยามเฉพาะซ่ึงหมายถึงส่ิงใดๆท่ีองคกรพัฒนาข้ึนมาใชและมีความ
เหมาะสมเฉพาะในองคกรของตนเทานั้น 

ดังนั้นการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยไดแบงหมวดการ
ประเมินท้ังส้ิน 8 หมวด ซ่ึงมีเกณฑการประเมินท่ีตองผานท้ังส้ิน 11 เกณฑ และเกณฑท่ีไดคะแนน 
40 เกณฑ รวมคะแนนท้ังส้ิน 53 คะแนน โดยคิดเปนสัดสวนในหมวดท่ี 1 ถึงหมวดท่ี 8ตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 5.66 % 13.21 % 5.66% 33.96% 13.21% 16.98% 9.43% และ 1.89% ลําดับ ดังแสดงใน
รูปท่ี 4.1 ท้ังนี้สัดสวนของคาคะแนนในหมวดท่ี 4 มีคาสูงมากท่ีสุดเนื่องมาจากเปนหมวดท่ีมีความ
เกี่ยวของกับพลังงานและการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษา
ศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารเขียวในประเทศไทยซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของ
การศึกษานี้ ทั้งนี้หากอาคารมีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑในหมวดท่ี 4จะสงผลใหการใช
พลังงานไฟฟาในอาคารและการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมีคาลดลงเม่ือเทียบกับคา
มาตรฐานท่ีไดจากปริมาณพลังงานไฟฟาท้ังหมดท่ีอาคารอางอิงใช และทําใหอาคารเขียวสามารถนํา
ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดท่ีลดลงเปนคารบอนเครดิตได 
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รูปท่ี 4.1  สัดสวนคะแนนของแตละหมวดการประเมิน 
 
4.2 คาน้ําหนักคะแนน (Weighting) ของแตละหมวด 

คาน้ําหนักคะแนนของแตละหมวดท่ีไดจากการใชมาตรประเมินคาแบบใหเปรียบเทียบ
กับหมวดอ่ืน (Comparative Scales) ในแตละหมวด โดยใชความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและผูจัดทํา
เปนผูใหคะแนนความสําคัญของแตละหมวดโดยใชวิธีกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน สามารถ
แสดงไดดังรูปท่ี 4.2  

 
 

รูปท่ี 4.2  สัดสวนการถวงน้าํหนักของแตละหมวดการประเมิน 
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การใหคาน้ําหนักคะแนนแตละหมวดการประเมินของผูเช่ียวชาญไดใหสัดสวนของ
น้ําหนักคะแนนในหมวดท่ี 1 มากท่ีสุดซ่ึงมีคาเทากับ 26.43% โดยใหความเห็นวาการบริหารจัดการ
อาคารเปนสวนท่ีทําใหอาคารจะสามารถดํารงไวซ่ึงความยั่งยืนในการเปนอาคารเขียว เนื่องจากการ
ดําเนินงานใหเปนอาคารเขียวอยางยั่งยืนนั้นจําเปนท่ีจะตองอาศัยการสนับสนุนทางดานแผนงาน
ตางๆขององคกร เชน นโยบายจากผูบริหาร การวางแผนปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ งบประมาณ 
และการฝกอบรม รวมถึงการแตงต้ังท่ีปรึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินไดอยางถูกตอง ซ่ึงในสวนของ
การใหน้ําหนักคะแนนของผูจัดทําไดใหหมวดท่ี 4 ซ่ึงเปนหมวดท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงานและ
ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดมากท่ีสุด ซ่ึงมีคาเทากับ 27.77% เนื่องจากตองการให
องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการใชพลังงานและปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ท้ังนี้จากการหาคาคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการถวงน้ําหนักของผูเช่ียวชาญและ
ผูจัดทําในหมวดที่ 1 ถึง 8 มีคาเทากับ 18.65, 10.28, 11.61, 19.31, 6.92, 9.87, 7.66 และ 15.70 
ตามลําดับ จากนั้นนําคาน้ําหนักคะแนนมาเฉล่ียใหกับเกณฑในแตละหมวดตามสัดสวนท่ีไดกําหนด
ไว 

 

4.3 คูมือและเครื่องมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
การพัฒนาคูมือการใชงานแบบประเมิน  แนวทางการตรวจประเมิน  แนวทางการ

ดําเนินการ  และเคร่ืองมือคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อใชในการ
ประเมินอาคารนั้นไดจัดทําในรูปแบบของแผนงาน (Spread Sheet) ของโปรแกรมไมโครซอฟเอ็ก
เซลลและไดมีการเช่ือมโยงขอมูลเพื่อความสะดวกในการใชงาน ดังแสดงในรูปท่ี 4.3   

 

  
 

รูปท่ี 4.3  Assessment Software  
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Assessment Software ไดระบุสีใหกับชองบันทึกและแสดงขอมูลแตกตางกันโดยให
กรอกขอมูลเฉพาะในชองสีขาวในแตละสวนของแผนงาน ซ่ึงมีท้ังหมด 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูล
เบ้ืองตนเพื่อระบุรายละเอียดอาคาร การดําเนินการประเมิน ขอมูลอางอิงในการปริมาณการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดของอาคาร หัวขอการแสดงผลขอมูล และวิธีการใชงานแบบ
ประเมิน สวนท่ี 2 คาน้ําหนักคะแนน ใหระบุขอมูลคาน้ําหนักคะแนนท่ีไดจากวิธีการที่ตองการโดย
การศึกษานี้ใชวิธี AHP สวนท่ี 3 คาคะแนนการประเมินโดยแผนงานไดมีการระบุคาคะแนนการ
ประเมินท่ีมีการถวงน้ําหนักตามสัดสวนของแตละเกณฑไวแลว ซ่ึงใหผูใชงานระบุหมายเลข 1 เม่ือ
อาคารเปนไปตามเกณฑหรือหากไมเปนไปตามเกณฑใหระบุหมายเลข 0 และสวนท่ี 4 ปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ใหระบุการใชพลังงานอาคารสํานักงานกรณีศึกษา ซ่ึง
โปรแกรมจะทําการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเพื่อ
ใช เปรียบเทียบกับมาตรฐานซ่ึงใชคาพลังงานไฟฟาตอพื้นท่ีใชสอยอาคารตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง ป 2553 มาปรับเปนคาปริมาณการ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดตามวิธีการที่ IPCC กําหนดเพื่อเปรียบเทียบกับการปลดปลอยจริง
ของอาคาร 
 
4.4 ผลการประเมินอาคารกรณีศึกษา 

อาคารสํานักงานกรณีศึกษามีพื้นท่ีอาคารท้ังส้ิน 87,675 m2 ประกอบดวยพื้นท่ี
สํานักงานจํานวน 5 ช้ัน และท่ีจอดรถชั้นใตดิน 4 ช้ัน ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครซ่ึงเร่ิมการกอสราง
ในป 2546 และเปดใชงานอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2552 ท้ังนี้แนวความคิดของอาคาร(Concept 
Design) ดังกลาวไดรับรางวัลสถาปตยกรรมสีเขียวซ่ึงมีการออกแบบใหครอบคลุมในสวนของความ
มุงม่ันในการออกแบบอาคารเขียว บริบททางสังคมและชุมชน การใชประโยชนท่ีดินและภูมิทัศน
อยางยั่งยืน ความสอดคลองกับเขตอากาศเขตรอนช้ืน ปลอดภัย นาสบาย และสุขภาวะของผูใช
อาคาร ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํา วัสดุอาคารและการกอสราง ความยืดหยุน การปรับใชและ
ความพอเพียง และผลตอบรับหลังการใชงาน ซ่ึงผลการทดสอบเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคาร
เขียวในประเทศไทยกับอาคารสํานักงานกรณีศึกษาพบวามีคาสัดสวนคะแนนที่มีการถวงน้ําหนักมี
คาเทากับ 51.48% ซ่ึงอยูในระดับคะแนนผาน โดยแตละหมวดมีสัดสวนของคะแนนจริงตอคะแนน
เต็มดังรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4  ผลการประเมินอาคารกรณีศึกษา 
 

อาคารกรณีศึกษามีสัดสวนของคาคะแนนจริงตอคะแนนเต็มมากเปน 3 ดับดับแรกใน
หมวดท่ี 6 คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร หมวดท่ี 2 ท่ีตั้ง ผังบริเวณและภูมิ
สถาปตยกรรม และ หมวดท่ี 7 การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงมีคาเทากับ 88.89 % 
85.71% และ 80.00% ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากหมวดการประเมินดังกลาวมีความคลายคลึงกับ
เกณฑการประเมินรางวัลสถาปตยกรรมสีเขียวท่ีอาคารไดรับ ดังนั้นผลการประเมินจึงมีความ
สอดคลองกัน ซ่ึงสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของของอาคารในแตละหมวดท่ีสงผลตอการ
ประเมินดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร อาคารกรณศึีกษาไดกอสรางจากแบบท่ีไดรับรางวัล
สถาปตยกรรมสีเขียวท่ีทางบริษัทผูออกแบบเปนผูสงแบบเขารวมประกวด และคณะผูบริหาร
ระดับสูงของอาคารเปนผูคัดเลือกแบบดังกลาวมากอสรางโดยมีการระบุเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในการคัดเลือกแบบ จึงถือไดวามีการบงบอกถึงเจตนารมณความ
เปนอาคารเขียวโดยผานการประชุมและวางแผนรวมกับบริษัทผูออกแบบที่มีความรูดานการจัดการ
อาคารเขียว อีกท้ังอาคารยังไดมีแผนการตรวจสอบอาคารประจําปตลอดอายุการใชงานของอาคาร
ซ่ึงทําใหทราบถึงสมรรถนะของอาคารวาควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่ิงตางๆ เพื่อใหอาคาร
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ยังคงความเปนสถาปตยกรรมสีเขียวอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามเพ่ือใหการบริหารจัดการอาคารมี
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึนองคกรควรมีคณะกรรมการ นโยบาย และแผนท่ีเกี่ยวของกับอาคารเขียว 
อยางเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังจัดทําคูมือเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาคารเขียวใหทราบโดย
ท่ัวกัน 

หมวดท่ี 2 ท่ีตั้ง ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม อาคารกรณีศึกษามีการจัดสวนบริเวณ
โดยรอบจึงชวยลดความรอนของพ้ืนท่ีดาดแข็งของอาคาร อีกท้ังในสวนของพื้นท่ีดาดแข็งนั้นไดใช
อิฐตัวหนอนที่สามารถระบายความรอนไดในการปูพื้นจึงชวยลดการสะสมความรอนของพื้น
โดยรอบอาคารพรอมท้ังสามารถระบายน้ําสูพื้นท่ีหนวงน้ํ ากอนปลอยท้ิงรวมกับทางเขต
กรุงเทพมหานครตอไป ในสวนของการอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกผูใชอาคารผาน
ระบบขนสงสาธารณะพบวาอาคารต้ังอยูในเขตพื้นท่ีท่ีมีระบบขนสงสาธาณะ 2 ประเภท คือการ
คมนาคมทางเรือโดยสารซ่ึงมีทาเรือหางจากอาคารประมาณ 500 m. และการคมนาคมโดยรถประจํา
ทางซ่ึงมีจุดจอดรับสงหางจากอาคารประมาณ 200 m. ท้ังนี้ตลอดเสนทางดังกลาวไดมีการจัด
ทางเดินเทาและทางขามจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยทางอาคารกรณีศึกษาไดสนับสนุนโดยการ
มอบพ้ืนท่ีบางสวนดานหนาทางเขาใหจัดทําทางเดินเทาลํ้าเขามาไดเพื่ออํานวยความสะดวกใหมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีในระบบการจอดรถของอาคารไดมีการมอบหมายหนาท่ีการจัดหาที่จอดรถใหกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมซ่ึงเปนการทําใหลดระยะเวลาในการหาที่จอดรถได อยางไรก็
ตามการสนับสนุนในเร่ืองของการอํานวยความสะดวกของผูท่ีเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ควรมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะมีการกอสรางทางเดินเทาและหลังคาใหเช่ือมเขามาจาก
ทางเขาเขาสูอาคารได อีกท้ังควรมีระบบการจัดหาที่จอดรถใหเปนระบบอัตโนมัติเพ ื่อความแมนยํา
มากยิ่งข้ึน 

หมวดท่ี 3 ทรัพยากรน้ํา อุปกรณควบคุมการจายน้ําและสุขภัณฑเปนแบบประหยัดน้ํา
โดยในสวนของอุปกรณควบคุมการจายน้ําจะเปนระบบท่ีสามารถต้ังเวลาการไหลของนํ้าในการกด
แตละคร้ังได และมีอุปกรณควบคุมการจายน้ําบางสวนเปนระบบการตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ 
(Sensor) แตในสวนของการหมุนเวียนน้ําท้ิงกลับมาใชใหมและการกักเก็บน้ําฝนมาใชงานน้ัน
อาคารไมไดมีการดําเนินการ ท้ังนี้ในสวนของน้ําท้ิงและน้ําฝนท้ังหมดจะปลอยลงสูบอบําบัดน้ําเสีย
ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครและใชน้ําประปาในการรดนํ้าตนไมผานระบบการควบคุม
อัตโนมัติ ดังนั้นอาคารจึงมีศักยภาพในการปรับปรุงในสวนนี้สูง เนื่องจากดานทิศตะวันตกของ
อาคารติดกับแมน้ําเจาพระยาจึงสามารถนําน้ําในแมน้ําข้ึนมาใชประโยชนได 

หมวดท่ี 4 ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดนั้นมีผลการประเมิน
เพียง 38.89% แมวาอาคารจะมีการดําเนินงานดานพลังงานเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริม
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การอนุรักษพลังงานกําหนด โดยในสวนของการลดคาการถายเทความรอนของกรอบอาคาร
(OTTV) และกรอบหลังคา (RTTV) มีการใชวัสดุแผนผนังคอนกรีตหลอสําเร็จรูปเสริมใยแกว 
(GRC) วัสดุ Aluminum Cladding การออกแบบใหมีชองวางอากาศและติดต้ังฉนวนกันความรอนท่ี
ไสกลางระหวางผนังทึบภายนอกอาคารกับผนังยิบซ่ัมบอรดท่ีเปนผนังภายในอาคาร การใชกระจก 
Tempered Laminated Glass ประกอบเขากับกระจกฉนวนกันความรอน (Insulating Glass) โดยมี
ชองอากาศ (Air Gap) ตรงกลางของกรอบหนาตาง มีผลใหชองหนาตางกระจกมีการกันความรอน
จากภายนอกอาคารเขามาในตัวอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะท่ีดานตัวอาคารตามแนว
ยาวรับดานทิศตะวันตกติดฝงดานแมน้ําเจาพระยา การออกแบบใหชองหนาตางมีการหลุบเขาไปใน
กรอบผนัง รวมท้ังการติดต้ังระแนงอลูมิเนียม (Fin) เพื่อประโยชนในการกันแดดและฝนใหกับ
หนาตางท่ีเหมาะกับอาคารเมืองรอน อีกท้ังในสวนของหลังคาไดมีการติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน
เคลือบสี โดยมีวัสดุฉนวนกันความรอนเซลลูโลสหนาฉีดพนใตผิวหลังคา พรอมติดตั้งฉนวนใยแกว
หนาอีกช้ัน เพ่ือกันความรอนและลดเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกรณีฝนตกกระทบหลังคาเหล็ก ซ่ึงทําใหคา 
OTTV และคา RTTV มีคาเทากับ 34.19 W/m2 และ 12.95 W/m2 ตามลําดับ นอกจากนี้ระบบปรับ
อากาศนั้นมีการเลือกใช Centrifugal Water Cooled Chiller ท่ีใชพลังงานเพียง 0.67 kW/Ton และใช
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive) กับมอเตอรพัดลมและมอเตอรปมน้ํา
เย็นมอเตอรในระบบจายน้ําเย็นควบคูกับการประหยัดพลังงานท่ีใชในการปรับอากาศทําความเย็น
อ่ืนๆ เชน การออกแบบโถงขนาดใหญปรับเย็นตามธรรมชาติ เพื่อลดคาการนําความรอน                  
(Conduction Heat Gain) เปนตน อีกท้ังมีการนําแสงสวางธรรมชาติท่ีเปนรังสีกระจายเขามาใชใน
อาคารทดแทนแสงประดิษฐท้ังในสวนของสํานักงานและท่ีจอดรถชั้นใตดิน จึงทําใหสามารถลด
การใชพลังงานไฟฟาแสงสวางไดและทําใหคาการสองสวางของพ้ืนท่ีเทากับ 11.27 W/m2 ดังนั้น
เกณฑประสิทธิภาพพลังงานทุกเกณฑจึงมีคาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงมีคาสูงกวามาตรฐาน
โดยเฉล่ียทุกระบบ 26.53 % 

แตเนื่องจากอาคารยังไมมีการนําพลังงานทดแทนมาใชและไมไดมีการดําเนินการจํากัด
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจึงทําใหคาสัดสวนคะแนนโดยรวมของหมวดต่ํา 
ท้ังนี้การท่ีอาคารในประเทศไทยยังไมไดมีการจํากัดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
นั้นถือวาเปนเร่ืองปกติเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยน้ันจะเปนเพียงสมาชิกแหงพิธีสารเกียวโต
ในกลุมท่ีไมมีพันธะสัญญาในการลดปริมาณการปลดปลอยจึงยังไมไดมีวิธีการกําหนดใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน แตเพื่อตระตุนใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญในการเตรียมตัวรองรับ
สถานการณในอนาคตหลังป พ.ศ. 2555 ท่ีพิธีการเกียวโตหมดอายุและอาจจะมีการบังคับใหทุก
ประเทศสมาชิกมีพันธะกรณีในการลดคารบอนไดออกไซดท่ีเปนสาเหตุทําใหสภาวะภูมิอากาศ
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เปล่ียนแปลง ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินการจํากัดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เพื่อใชเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับปริมาณการปลดปลอยจริงและสะสมเปนคารบอน
เครดิตเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตตอไป 

หมวดท่ี 5 การเลือกใชวัสดุในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร ท้ังนี้กอนการกอสราง
อาคารกรณีศึกษาไดมีการออกแบบโดยอาศัยหลักเกณฑสถาปตยกรรมสีเขียวจึงทําใหมีการวางแผน
เกี่ยวกับวิธีการเลือกวัสดุกอสรางจากวิศวกรผูดูแลระบบ โดยเลือกใชวัสดุท่ีผลิตและจัดจําหนาย
ภายในประเทศ ซ่ึงวัสดุท่ีใชงานสวนใหญคือหินแกรนิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย และคอนกรีตมวลเบา รวมถึงมีการเลือกใชวัสดุสําเร็จรูปในการกอสรางอาคารและควบคุม
ไมใหมีการจัดซ้ือวัสดุกอสรางมากกวาการใชจริงมากเกินไปจากชางเทคนิคและวิศวกรผูควบคุม
การใชงาน นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงอาคาร อาคารกรณีศึกษามีการกําหนดใหบริษัท
ผูรับเหมาสงมอบแผนการดําเนินงานลวงหนากอนการดําเนินการจริงซ่ึงจะตองครอบคลุมถึงแผน
เกี่ยวกับการเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมและจัดหาไดภายในประเทศเปนหลัก อยางไรก็ตามอาคาร
กรณีศึกษาไมไดมีการเลือกใชวัสดุเดิมท่ีไดมาจากอาคารอ่ืนหรือวัสดุท่ีมีสวนผสมของวัสดุรีไซเคิล 
เนื่องจากไมเช่ือมั่นในเร่ืองของความมั่นคงแข็งแรง อีกท้ังในปจจุบันวัสดุรีไซเคิลท่ีผลิตและจัด
จําหนายในประเทศไทยยังไมเปนท่ียอมรับกันมากนัก 

หมวดท่ี 6 คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร  ท้ังนี้จากนิยามอาคารเขียวท่ี
ครอบคลุมในเร่ืองของสมรรถนะในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของผูใชอาคาร ดังนั้นอาคารจึงตอง
จัดใหมีระบบตางๆเพื่อรองรับเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ คุณภาพของแสงสวาง ความปลอดภัย การ
ควบคุมระดับเสียง และมลภาวะอ่ืนๆ ซ่ึงอาคารกรณีศึกษามีการดําเนินงานท่ีชวยสงเสริม คือ การ
แยกพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีใหอยูหางจากชองเปดของอาคารอยางชัดเจน การติดต้ังฉนวนในหองเคร่ืองเพื่อ
ลดเสียง การใชเคร่ืองตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อควบคุมการเติมอากาศอัตโนมัติ 
มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยแกชีวิตของอาคารใหพรอมใชงานไดเสมอ คาความสองสวาง
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหอยูในสภาวะความสบายโดยมี
คาความช้ืนและอุณหภูมิประมาณ 44.6 % และ 25.4 0C ตามลําดับ รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ําดื่ม
ทางกายภาพและแผนการบํารุงรักษาระบบทําน้ําดื่มอยางเปนระบบ อยางไรก็ตามการจัดหาสารทํา
ความสะอาดสีเขียวมาใชงานในอาคารเปนการตัดสินใจของบริษัทผูรับจางทําความสะอาด ดังนั้น
ควรมีการกําหนดเกณฑการเลือกใชสารทําความสะอาดสีเขียวท่ีสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ
และไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมสําหรับการเลือกผูรับจางทําความสะอาด 

หมวดท่ี 7 การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในปจจุบันอาคารกรณีศึกษามี
หองเก็บขยะอยางมิดชิดรวมถึงมีการคัดแยกขยะออกเปน 4 ประเภท คือ ขยะท่ัวไปที่ไมสามารถยอย
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สลายได ขยะท่ีเนาเสียยอยสลายได ขยะท่ีมีอันตราย และขยะท่ีนํามารีไซเคิลหรือขายได รวมถึงมีกร
จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางเปนทางการ ท้ังนี้การบําบัดน้ําเสียและ
การวิเคราะหผลน้ําท้ิงนั้นอาคารกรณีศึกษาไดปลอยท้ิงสูบอบําบัดน้ําเสียของสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อบําบัดและท้ิงตอไป ในสวนของเคร่ืองระบายความรอนดวยน้ําของระบบปรับ
อากาศของอาคารกรณีศึกษาเปนชนิดไหลสวนทาง (Cross Flow) จึงทําใหระยะการกระจายของน้ํามี
ไมมากนักรวมถึงการติดต้ังอยูบริเวณดาดฟาของอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนๆเกินรัศมีการกระจาย
ของนํ้าจึงไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมใกลเคียง และจากการตรวจสอบคาของเช้ือลีจิโอเนลลา
ทุกปโดยบริษัทตรวจสอบภายนอกพบวามีคาไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้มาตรการ
ประหยัดพลังงานของอาคารยังสงผลตอการลดมลภาวะทางแสงในเวลากลางคืนโดยมีมาตรการปด
ไฟสองตัวอาคารในเวลา 22.00 น. และเปดเพียงไฟฟาบริเวณทางเดินและสวนท่ีเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของอาคารเทานั้น อยางไรก็ตามเนื่องผูบริหารระดับสูงของกลุมอาคารท่ีอาคารกรณีศึกษา
ตั้งอยูยังไมมีแผนการนําพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอิทตยและกระแสลมมาใชงานจึงยัง
ไมมีการพิจารณาในสวนของการลดการบังกระแสลมและการพาดเงาของอาคาร 

หมวดท่ี 8 นวัตกรรม อาคารกรณีศึกษาเร่ิมเปดใชงานมาไดเพียง 2 ป ระบบประกอบ
อาคารสวนใหญจึงอยูในชวงเวลาการรับประกัน ดังนั้นการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหใชงานตาม
เง่ือนไขเฉพาะของอาคารจึงยังไมสามารถดําเนินการได 
 
4.5 ศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารกรณีศึกษา 

ศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิตของอาคารไดจากปริมาณของคารบอนไดออกไซด
ท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีฐานหรือมาตรฐาน ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยยังไมไดมีการกําหนด
มาตรฐานหรือการจํากัดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดของอาคาร ดังนั้นการกําหนด
มาตรฐานจึงสามารถใชคาพลังงานไฟฟาตอพื้นท่ีใชสอยอาคารตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
สําหรับอาคารท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
 

 
 

DPU



62 

 
 

รูปท่ี 4.5  เปรียบเทียบปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอาคารกรณีศึกษาและ
มาตรฐาน 

 
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารคํานวณไดจากการใชพลังงานไฟฟาของ

อาคารตามมาตรฐานวิธีท่ี IPCC กําหนดโดยจะใช Emission Factors ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยโดยการผลิตพลังงานไฟฟา 1 kWh จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 0.57 
kgCO2 / kWh ท้ั งนี้ อ าค ารกรณี ศึ กษาไม ได มี ก า รจํ า กั ดค าป ริม าณการปลดปล อ ยก าซ
คารบอนไดออกไซดจึงใชคาพลังงานไฟฟาตอพ้ืนท่ีใชสอยอาคารตอปตามมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานและพ้ืนท่ีใชสอยอาคารเปล่ียนเปนปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดมาตรฐานซ่ึง
มีคาเทากับ 5,142,401.78 kgCO2 เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจริง
ของอาคารกรณีศึกษาท่ีมีคาเทากับ 4,900,290.00 kgCO2 ดังนั้นปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีลดลง
หรือคารบอนเครดิตของอาคารกรณีศึกษาของปท่ีศึกษาจึงมีคาเทากับ 242,111.77 kgCO2 คิดเปน 
4.71 % 
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยน้ันมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีเกณฑการประเมินในสวนของปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
แมวาในปจจุบันประเทศไทยนั้นจะเปนพียงสมาชิกแหงพิธีสารเกียวโตในกลุมท่ีไมมีพันธะสัญญา
ในการลดปริมาณการปลดปลอย แตเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตหลังจากท่ีพิธีสารเกียวโต
ส้ินสุดลงในป พ.ศ.2555 ซ่ึงอาจจะมีกลไกใหมท่ีกําหนดใหทุกประเทศท่ีเปนสมาชิกมีสวนรวมใน
การลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเนื่องจากสภาวะโลกรอนและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความรุนแรงมากข้ึน อีกท้ังการซ้ือขายคารบอนอาจจะทําไดอยางเสรี
ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจสะอาด จึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาเกณฑ
การประเมินอาคารเขียวและเครื่องมือท่ีสามารถคํานวณปริมาณการปลดปลอยของกาซ
คารบอนไดออกไซดได 

จากการศึกษาเกณฑการประเมินเพื่อใชในการสรางแบบเมินอาคารสํานักงานกรณี
อาคารเดิม ท้ังภายในและภายนอกประเทศทั้งส้ิน 7 แบบประเมินพบวาสามารถแบงออกเปน 8 
หมวดโดยมีเกณฑการประเมินท่ีตองผานท้ังส้ิน 11 เกณฑ และเกณฑท่ีไดคะแนน 40 เกณฑ รวม
คะแนนท้ังส้ิน 53 คะแนน และถวงน้ําหนักใหแตละหมวดรวมเปน 100 คะแนน โดยแบบประเมิน
สมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทยน้ีมีการเพ่ิมเติมหมวดท่ีเกี่ยวของกับปริมาณการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดพรอมท้ังพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการคํานวณเพ่ือประกอบการประเมิน ซ่ึง
การคํานวณปริมาณปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารสามารถคํานวณไดจากการใช
พลังงานไฟฟาของอาคาร โดยจะใช Emission Factors ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยการผลิตพลังงานไฟฟา 1 kWh จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 0.57 
kgCO2/kWh นอกจากนี้การพัฒนาใหเกณฑการประเมินคํานึงถึงการประเมินครอบคลุมตลอดอายุ
การใชงานและการออกแบบท่ีนําธรรมชาติภูมิประเทศของไทยเขามาชวยอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม (Passive Design) เพื่อใหอาคารเขียวในประเทศไทยสามารถใชทรัพยากรและลด 

ผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดคาใชจายจํานวนมากใหกับตางประเทศ
ในการดําเนินการเพื่อใหมีผลการประเมินเปนไปตามท่ีแบบประเมินของประเทศนั้นๆกําหนด  
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ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความตระหนักและสนับสนุนใหอาคารลดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคต โดยคาสัดสวนของคะแนน
เกณฑการประเมินท่ีเกี่ยวของกับปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจึงมากกวาเกณฑ
อ่ืนๆ ซ่ึงในหมวดท่ี 4 เกณฑ พค.บ.3 อาคารปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไดลดลงจาก
ท่ีคาดการณหรือมาตรฐาน กําหนดใหเปนเกณฑท่ีบังคับใหอาคารตองสามารถดําเนินการไดซ่ึงเปน
การบังคับใหอาคารจําเปนท่ีจะตองมีคารบอนเครดิตมิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในหมวดน้ี รวมถึงการ
ใหคาสัดสวนคะแนนเกณฑ พค. 5 การจํากัดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมีคา
มากท่ีสุด 

ท้ังนี้แบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึนมีเปาหมายเพื่อนํามาใชในการประเมินอาคารสํานักงาน
กรณีอาคารเดิม เนื่องจากประเทศไทยในปจจุบันเร่ิมเขาสูความเปนสังคมเมืองและมีการพัฒนาใน
ดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ดังนั้นความตองการพื้นท่ีเพื่อประกอบกิจการจึงมีแนวโนมสูงมากยิ่งข้ึน 
จึงจําเปนท่ีจะตองใชพื้นท่ีสํานักงานเปนศูนยกลางการปฎิบัติงานซ่ึงสวนใหญไมนิยมกอสราง
อาคารเพื่อใชเฉพาะองคกรเนื่องจากตองลงทุนสูง ดังนั้นการกอสรางอาคารสํานักงานรวมเพ่ือให
บริษัทเชาจึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อีกท้ังภาคพานิชยกรรมของประเทศมีการใชพลังงานสูงถึง 35.5% 
(กรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552) ดังนั้นการดําเนินการใหอาคารสํานักงานซ่ึง
เปนสวนสําคัญในภาคพานิชยกรรมสําหรับสังคมเมืองใหเปนอาคารเขียวจึงเปนส่ิงท่ีชวยใหลดการ
ใชทรัพยากร ลดการปลดปลอยของเสีย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารซึ่งตองอาศัยอยูใน
อาคารไมต่ํากวา 8-12 ช่ัวโมงในแตละวันใหดียิ่งข้ึน 

โดยแบบประเมินนี้สามารถนําไปใชประเมินอาคารประเภทอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับ
อาคารสํานักงานตามการจัดกลุมอาคารของกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 
(พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน, 2552: 10 ) คือ อาคารสถานศึกษา เนื่องจากมี
เวลาการใชงาน ระบบประกอบอาคาร และสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน ท้ังนี้สําหรับอาคาร
ประเภทอ่ืนท่ีไมไดอยูในกลุมเดียวกันกับอาคารสํานักงานซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีคอนขางไมสอดคลองกัน
นั้นสามารถนําเกณฑจากแบบประเมินท่ีพัฒนาไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานได 

จากการทดลองใชแบบประเมินกับอาคารกรณีศึกษาซ่ึงเปนอาคารท่ีเคยไดรับการ
ประเมินจากเกณฑท่ีเกี่ยวกับอาคารเขียวมาแลวในชวงท่ีเปนแบบกอสราง พบวาอาคารยังมีคา
คะแนนการประเมินเพียงระดับผานโดยมีคาคะแนน 51.48% ท้ังนี้อาคารกรณีศึกษาไดมีการ
ดําเนินการในสวนของเกณฑท่ีตองผานในทุกหมวดและไดคะแนนในหมวดท่ี 6 คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคารมากท่ีสุด เนื่องจากเกณฑในหมวดนี้อางอิงมาจากเกณฑตาม
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มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดและมีความเกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
อยางไรก็ตามในหมวดท่ี 8 นวัตกรรมนั้นมีคาคะแนนต่ําท่ีสุดเนื่องจากในหมวดน้ีพิจารณาในสวน
ของเทคนิคพิเศษเฉพาะท่ีองคกรพัฒนาข้ึนมาใชเพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงอาคารกรณีศึกษายังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเทคนิคเฉพาะตองอาศัยการ
ปรับเปล่ียนหรือดัดแปลงระบบภายของอาคาร ซ่ึงยังไมสามารถดําเนินการไดเพราะยังอยูในชวง
ของการรับประกัน อยางไรก็ตามผลการประเมินอาคารกรณีศึกษาน้ียังถือไดวามีคาอยูในระดับตํ่า
กวาท่ีคาดการณไว จากการเขาสํารวจ พบวาอาคารมีศักยภาพในการดําเนินการเพื่อใหผลการ
ประเมินอยูในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางในการผานเกณฑการประเมินเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. องคกรควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ นโยบาย และแผนท่ีเกี่ยวของกับอาคารเขียว
อยางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนการยืนยันเจตนารมณความเปนอาคารเขียวชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
พรอมท้ังจัดทําคูมือเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาคารเขียวใหบุคลากรทุกคนทราบโดยท่ัวกันและ
สามารถปฎิบัติตนเพื่อสงเสริมใหอาคารมีการใชทรัพยากรและปลดปลอยของเสียลดลง 

2. ควรนําน้ําฝนที่กักเก็บจากแหลงธรรมชาติมาใชเนื่องจากอาคารกรณีศึกษาตั้งอยูใน
บริเวณติดกับแมน้ําเจาพระยาจึงสามารถนําน้ําในแมน้ําข้ึนมาใชประโยชนได และควรมีการลด
มลพิษออกสูส่ิงแวดลอมโดยการหมุนเวียนน้ําท้ิงกลับมาใชใหม 

3. ควรมีการปรับปรุงหรือดําเนินการเกี่ยวกับการจํากัดปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตามความเหมาะสมกับเง่ือนไขการใชอาคารอยางเปนทางการเพ่ือบงบอกถึง
ความมุงม่ันท่ีจะคนหาศักยภาพคารบอนเครดิตของอาคาร 

4. การสรางกลไกการจัดซ้ือวัสดุรีไซเคิลเพื่อใชในการปรับปรุงอาคารและการจัดการ
ขยะท่ีเกิดจากวัสดุกอสรางท่ีเกิดจากการปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การขายหรือบริจาค
เศษวัสดุท่ีมีคุณภาพใหกับอาคารอ่ืนที่ตองการนําไปใชประโยชนนอกเหนือจากการถมท่ี เพื่อลดการ
ใชทรัพยากรนําเขาของอาคารอ่ืน 

5. ควรมีการใชสารทําความสะอาดสีเขียวท่ีสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติและไม
กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมโดยการกําหนดปนเกณฑสําหรับการเลือกผูรับจางทําความสะอาด
ภายในอาคาร 

6. เม่ือมีการปรับปรุงหรือตอเติมอาคารจําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณาถึงผลกระทบดาน
การบังกระแสลมและการพาดเงาของอาคาร โดยมีการสอบถามอาคารบริเวณใกลเคียงวาไดรับ
ผลกระทบดังกลาวหรือไมเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการท่ีเหมาะสมตอไป 
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7. เตรียมการคนหาเทคนิคพิเศษเฉพาะของระบบตางๆท่ีเหมาะสมและชวยสงเสริมชวย
ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารใหดียิ่งข้ึนไวลวงหนา
เพื่ออนาคตหลังจากระยะเวลารับประกัน 

อยางไรก็ตามยังมีบางเกณฑท่ีอาคารมีขอจํากัดและไมมีศักยภาพในการดําเนินการได 
ไดแก 

1. การลดปรากฎการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ เนื่องจากบริเวณ
โดยรอบอาคารเปนสวนของถนนท่ีใชในการสัญจรจึงจําเปนท่ีจะตองมีพื้นเปนพื้นท่ีดาดแข็งเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูท่ีเขามาใชอาคาร อีกท้ังการจัดสวนแนวดิ่งยังไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากอาคารไมไดมีการออกแบบไวสําหรับเพาะปลูกพืช จึงอาจจะกอใหเกิดการชอนไชของราก
ตนไมและทําใหเกิดความชื้นกับอาคารได 

2. เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสวนใหญท่ีนําสามารถมาใชกับอาคารในปจจุบัน คือ โซ
ลารเซลล เนื่องจากมีความสะดวกและบํารุงรักษางาย ซ่ึงอาคารกรณีศึกษาเปนอาคารท่ีถูกบดบัง
แสงอาทิตยจากอาคารขางเคียงเปนสวนใหญ อีกท้ังในบริเวณดาดฟาดานบนไดมีการติดต้ังหลังคา
แบบเมทัลชีทเพื่อปองกันความรอน จึงทําใหมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ีจึงไมสามารถใชประโยชนจาก
พลังงานแสงอาทิตยได 

3. ในการปรับปรุงอาคารโดยมีการการใชอาคารเดิมโดยใชพื้นหรือหลังคาของอาคาร
เดิมนั้นในปจจุบันยังไมเปนท่ียอมรับเนื่องจากไมเช่ือม่ันในเร่ืองของความม่ันคงแข็งแรง และการ
ปรับปรุงหรือกอสรางตามระบบราชการจําเปนท่ีจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได 

ท้ังนี้เม่ืออาคารกรณีศึกษาไดดําเนินการตามขอเสนอแนะจะชวยใหผลการประเมิน
อาคารมีคาคะแนนเพ่ิมสูงข้ึนเปน 96.47 % ซ่ึงอยูในระดับยอดเยี่ยม อันถือเปนศักยภาพสูงสุดของ
การประเมินอาคารเขียวท่ีพัฒนา 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับการหาศักยภาพคารบอนเครดิตของอาคาร 
คารบอนเครดิตของอาคารคือปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีลดลงจากการ

ดําเนินการดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีฐานหรือมาตรฐาน ซ่ึง
การหาศักยภาพคารบอนเครดิตคร้ังนี้ไดศึกษาเฉพาะปริมาณคารบอนไดออกไซดทางตรงท่ี
ปลดปลอยมาจากปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา และใชคา Emission Factors ในการเปล่ียนคาเปน
ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับกรณีฐานหรือมาตรฐานท่ีไดจากคาพลังงาน
ไฟฟาตอพื้นท่ีใชสอยอาคารตอปตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและพ้ืนท่ีใชสอย ท้ังนี้การ
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รวบรวมคารบอนเครดิตจากการดําเนินการเปนอาคารเขียวนั้นตองคํานึงถึงการลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดแบบทางออมท่ีเกิดจากในสวนอ่ืน เชน มีการอํานวยความสะดวกและระบบ
ความปลอดภัยสําหรับผูท่ีไมใชรถสวนตัว ตลอดเสนทางจากจุดท่ีขนสงมวลชนส้ินสุดถึงอาคาร มี
แผนการจอดรถที่ชวยลดการใชพลังงาน และการใชวัสดุทองถ่ินหรือในประเทศ เปนตน อีกท้ังการ
ใชคาขอมูลเพื่อนํามาใชเปนกรณีฐานหรือมาตรฐานเพ่ือใชเปรียบเทียบนั้นสามารถใชคาขอมูลการ
ใชพลังงานรวมของอาคารตามมาตรฐานท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานกําหนด
ไว ซ่ึงไดมากจากการใชโปรแกรมวิเคราะหสมรรถนะของอาคาร (Building Energy Code: BEC) 

5.2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. การดําเนินการใหอาคารเขียวมีความยั่งยืนจะตองเร่ิมตนท่ีระบบการบริหารจัดการ

และความมุงม่ันของผูบริหารระดับสูง  
2. ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการจํากัดปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด

ของอาคารจึงไมมีเกณฑการเปรียบเทียบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพรอม
รองรับสถานการณในอนาคตท่ีอาจจะมีการบังคับใหประเทศไทยซ่ึงเปนสมาชิกแหงพิธีสารเกียวโต
มีสวนรวมในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จึงควรมีการกําหนดปริมาณ
การปลดปลอยใหกับอาคารใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

3. ควรมีการรวบรวมขอกําหนด กฎหมาย และมาตรการท่ีสงเสริมการดําเนินการให
อาคารมีลักษณะความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับองคกร เชน การ
จูงใจในการลดปริมาณพลังงานเพื่อลดคาใชจายและการขายคารบอนเครดิต 

5.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 
การพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวเปนส่ิงท่ีจะตองอาศัยหลักการสรางตัวบงช้ีเพื่อ

ช้ีวัดคุณภาพของการเปนอาคารเขียวซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาไดหลากหลาย รวมถึงการสราง
เคร่ืองมือในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนั้นก็จําเปนท่ีจะตองพัฒนา
ตอไป ซ่ึงแนวทางสําหรับการศึกษาตอไปมีดังนี้ 

1. การพัฒนาโปรแกรมท่ีใชการคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท้ังแบบ
ทางตรงและทางออมท่ีอาคารเขียวสามารถลดลงไดเพื่อคนหาศักยภาพการซ้ือขายคารบอนเครดิต
ของอาคาร 

2. การพัฒนาคาตัวแปรการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจําเพาะของประเทศ
ไทยและคา จําเพาะของกิจกรรมท่ีตองการศึกษาในแตละกิจกรรมของอาคารเขียว เพ่ือใชประกอบ
กับการคํานวณหาปริมาณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเปนของประเทศไทย 
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3. การศึกษาความเปนไปไดในการซ้ือขายคารบอนเครดิตระหวางอาคารท่ีอยูในเขต
ประเทศไทยหรือตางประเทศ 

4. การพัฒนามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการใชสภาวะแวดลอมจากธรรมชาติแบบรอนช้ืนของ
ประเทศไทยเพื่อใชในการประเมินอาคาร 

5. การรวบรวมปริมาณคารบอนไดออกไซดตลอดวัฎจักรชีวิตของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับอาคารเขียวเพื่อศึกษาปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีสามารถลดได 
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ภาคผนวก ก 
ผลการพิจารณาเกณฑการประเมินอาคารเขียวของผูเชี่ยวชาญ 

และคูมอืการใชเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียว 
ในประเทศไทย 
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คําชี้แจง : เกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีพัฒนาข้ึนฉบับนี้ใชสําหรับประเมินอาคารสํานักงานท่ีมี
การเขาใชงานแลว โดยอางอิงเกณฑกับมาตรฐาน 2 สวน คือการอางอิงจากมาตรฐานขอบังคับ การ
อางอิงเกณฑจากแบบประเมินตางประเทศและงานวิจัย ท้ังนี้ไดมีการกําหนดหมวดการประเมินใหมี
ความสอดคลองกับแบบประเมินอ่ืนๆท้ังภายในและตางประเทศ เพื่อใหเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
มีท้ังหมด 8 หมวด โดยในแตละหมวดไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการประเมินไว 
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหทานผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบวาเกณฑการประเมินท่ีผูจัดทําระบุนั้นมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม โดยระบุเคร่ืองหมาย √ ลงในชองผลการ
พิจารณาของผูเช่ียวชาญ โดยมีระดับดังนี้ 

สอดคลองมากท่ีสุด หมายถึงหมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของหมวด
และมีความเหมาะสมในการนําไปใชมากท่ีสุด 

สอดคลองมาก หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของหมวดและมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชมาก 

สอดคลองปานกลาง หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของหมวดและมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชปานกลาง 

สอดคลองนอย หมายถึงเกณฑมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของหมวดและมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชนอย 

ไมสอดคลอง  หมายถึงเกณฑไมมีความสอดคลองกับวัตุประสงคของหมวดและมีความ
เหมาะสมในการนําไปใช 

ท้ังนี้หากมีเกณฑการปะเมินอ่ืนๆเพิ่มเติมใหทานผู เ ช่ียวชาญระบุในสวนของ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 

****ขอกราบขอบพระคุณทานผูเชีย่วชาญทุกทานท่ีชวยสละเวลาในการตรวจสอบและพิจารณา
เกณฑการประเมิน**** 
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ตารางท่ี  1  ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
 

จุดประสงคของ
หมวดการประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดที่  1  
การบริหารจัดการ
อาคาร: เพื่อให
องคกรมีแผนการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง   
เปนระบบและม่ันคง
ตลอดวัฎจักรชวีิต  

1. มีการแสดงถึงเจตนารมณ
ความเปนอาคารเขียว 

3 1    

2. มีการคูมือแนวทางการ
ปฎิบัต ิ

1 3    

3. มีแผนการตดิตาม
ประเมินผลตลอดอายุการใช
งานของอาคาร 

2 1 1   

4. มีการวางแผนการ
ดําเนินงานไดรับการรับรอง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อาคารเขียว 

2 1 1   

ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงคของ
หมวดการประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดที่  2  ที่ตั้ง  ผัง
บริเวณและภูมิ
สถาปตยกรรม : 
: เพื่อใชเปนการ
พิจารณาปรับปรุง
สภาวะแวดลอมของ
อาคารและวิธีการ
ดําเนินงานให
เอื้ออาํนวยตอการ
อนุรักษพลังงานและ
ลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม อนั
เนื่องมาจากบริเวณ
ที่ตั้ง   

1.การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่
มีความสมบูรณทางธรรมชาติ 
หรือลดผลกระทบและชวย
ฟนฟู 

4     

2.การพัฒนาผังพื้นที่โครงการ
ที่ย่ังยืน  

2 2    

3.การลดซึมน้ําและลดปญหา
น้ําทวม  

1 2 1   

4.การลดปรากฎการณเกาะ
ความรอนในเมืองจากการ
พัฒนาโครงการ 

2 1 1   

5.มี ผั งบ ริ เ วณอาค า รและ
องคประกอบหลักที่เปนอยูใน
ปจจุบันและที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

2 1 1   

6. มีการอํานวยความสะดวก
และระบบความปลอดภัย
สําหรับผูที่ไมใชรถสวนตัว 
ตลอดเสนทางจากจุดที่ขนสง
มวลชนส้ินสุด 

1 1 2   

7.มีแผนการจอดรถที่ชวยลด
การใชพลังงาน 

1 1 2   

ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงค
ของหมวดการ
ประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  3  
ทรัพยากรนํ้า: 
เพ่ือใช
ทรัพยากรนํ้า
ใหเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุดและลด
ปริมาณนํ้าทิ้ง  

1.  การใชสุขภัณฑ
ประหยัดนํ้า 

4     

2.  หมุนเวียนนํ้า
กลับมาใชใหม 

4     

3.  มีระบบกักเก็บ
นํ้าฝน 

2 2    

4.  ติดต้ังมิเตอรวัด
ปริมาณนํ้าที่จุดจาย
นํ้าสําคัญ 

2  1 1  

ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

ติดต้ังมิเตอรรวมท้ังอาคารเนื่องจากเปนอาคารสํานักงานจึงมีเพยีงจุดหลักสําคัญ
เพียงสวนของหองน้ําเทานัน้ 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงคของ
หมวดการประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  4 
ทรัพยากรพลังงาน
และปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด:
เพ่ือสงเสริม
การชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประเมินคารบอน
เครดิตปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด
ที่ลดไดจากกรณีฐาน 

1.การรับรอง
มาตรฐานการใช
พลังงานของระบบ
ประกอบอาคารหลัก 

2 1 1   

2.ประสิทธิภาพการ
ใชงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

3  1   

3.การจํากัดปริมาณ
การปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด
จากการใชพลังงาน
ไมเกินคาที่กําหนด 

3 1    

4.ประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานสูงกวา
มาตรฐาน 

 4    

5.การใชพลังงาน
ทดแทน  : ไมนอย
กวารอยละ  5  ของ
การใชพลังงาน
ทั้งหมดของอาคาร
ในแตละป 

3 1    

6.การตรวจสอบเพ่ือ
ยืนยันการประหยัด
พลังงาน:  
มีแผนการตรวจสอบ
และทดสอบ 

3 1    
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงคของ
หมวดการประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

 7.สารทําความเย็น
ในระบบปรับอากาศ
และสารดับเพลิงที่
ไมทําลายช้ัน
บรรยากาศ 

3 1    

8.ติ ด ต้ั ง ม า ต ร วั ด
พ ลั ง ง า น ไฟฟ า ที่
ร ะ บ บ ป ร ะ ก อ บ
อาคารหลัก 

1 2  1  

9.อาคารปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการ
ใชพลังงานไดลดลง
จากที่คาดการณ 

2 1 1   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การติดต้ังติดต้ังมาตรวัดพลังงานไฟฟาที่ระบบประกอบอาคารหลักไมมีความเก่ียวของ
กับอาคารเขียวเปนเพียงอํานวยความสะดวกใน 
การตรวจประเมินคาสัดสวนการใชพลังงานเทาน้ัน 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 
จุดประสงค
ของหมวด
การประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไมสอดคลอง 

หมวดท่ี  5 
การเลือกใช
วัสดุในการ
ปรับปรุง
อาคาร :  เพ่ือ
ใชเปน
แนวทางใน
การเลือกใช
วัสดุใน
ปรับปรุง
อาคารใหมี
ศักยภาพ 

1.วัสดุที่ใชจะตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อาคารเขียวของ
องคกร 

1 2 1   

2.การเลือกใชวัสดุใช
แลว    

2 1 1   

3.การเลือกใชวัสดุรี
ไซเคิล 

2 2    

4.การใชวัสดุทองถ่ิน
หรือในประเทศ 

1 1 2   

5.วัสดุที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตํ่า 

3 1    

6.การใชวัสดุ
สําเร็จรูปในการ
กอสราง  

1 3    

7.การลดจํานวนของ
วัสดุกอสรางของ
อาคาร  

3 1    

8.การใชวัสดุโดยไมมี
สวนเกินเหลือทิ้ง
มากกวา  25% ของ
ปริมาตรหรือน้ําหนัก 

2 1 1   

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 
จุดประสงคของ

หมวดการ
ประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

หมาย
เหตุ สอดคลอง

มากท่ีสุด 
สอดคลอง

มาก 
สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  6  
คุณภาพ
สิ่งแวดลอมและ
การบริการของ
อาคาร :  เพ่ือให
ผูใชอาคารเกิด
สภาวะความ
สบาย  ความ
ปลอดภัย  และใช
ประโยชนพ้ืนที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

1. อัตราการ
ระบายอากาศ
ภายในอาคารผาน
เกณฑตาม
มาตรฐาน  

3 1     

2.ความสองสวาง
ภายในอาคารขั้น
ตํ่าผานเกณฑตาม
มาตรฐาน 

3 1     

3.ระบบความ
ปลอดภัยแกชีวิต
ของอาคาร  

2 1 1    

4.การลด
ผลกระทบ
มลภาวะภายใน
อาคาร 

1 3     

5.การเลือกใช
วัสดุที่ไมกอ
มลพิษ: ใชวัสดุ
ตกแตงภายในที่
ไดฉลากเขียว
หรือ
มาตรฐานสากลท่ี
ปลอยสารพิษ
นอยรอยละ 100 

3  1    
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 
จุดประสงคของ

หมวดการ
ประเมิน 

เกณฑประเมิน 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

หมาย
เหตุ สอดคลอง

มากท่ีสุด 
สอดคลอง

มาก 
สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

 5. การควบคุม
แสงสวางภายใน
อาคาร: แยกวงจร
แสงประดิษฐ 

1 1 2    

6. การใชแสง
ธรรมชาติภายใน
อาคาร 

2 1 1    

7. ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพนํ้าด่ืม   

1 1 2    

8. การมอง เห็น
ทัศ นียภาพด าน
นอก (View out) 

 2 1 1   
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงค
ของหมวดการ

ประเมิน 
เกณฑประเมิน 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
หมาย
เหตุ สอดคลอง

มากท่ีสุด 
สอดคลอง

มาก 
สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  6  
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
และการบริการ
ของอาคาร 
(ตอ) : เพ่ือให
ผูใชอาคารเกิด
สภาวะความ
สบาย  ความ
ปลอดภัย  และ
ใชประโยชน
พ้ืนที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

9.สภาวะนาสบาย: 
อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ
ในสวนที่มีการ
ปรับอากาศ
เหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบ
ปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 

3  1    

10.การสํารวจ
ความตองการจาก
ผูใชอาคาร 

 2 2    

11.ระบบทําความ
สะอาดสีเขียว
(Green Cleaning ) 

1 1 2    

12.ความสามารถ
ในการจัดพ้ืนที่ให
สามารถใชงานได
สูงสุด (Service 
Abilities) 

1 3     

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

  
แมวาการมองเห็นทัศนียภาพดานนอกจะชวยสรางความสบายและทําใหอาคารสามารถ
บริการผูใชงานใหดีขึ้น  แตในกรณีที่เปนอาคารเดิม 
ที่มีการใชงานแลวน้ัน  การเจาะชองเปดเพ่ิมทําไดยากเน่ืองจากกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงค
ของหมวดการ

ประเมิน 
เกณฑประเมิน 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
หมาย
เหตุ สอดคลอง

มากท่ีสุด 
สอดคลอ
งมาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  7 การ
ปองกันและลด
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
: เพ่ือไม
กอใหเกิด
ผลกระทบทาง
ลบตอ
สภาพแวดลอม
ภายนอกและ
ไมกอใหเกิด
ความเดือดรอน
และขัดขวาง
ผลประโยชนที่
ควรไดรับแก
ผูอื่น 

1.การบริหารจัดการ
ขยะ: การเตรียมพ้ืนที่
แยกขยะ  

3  1    

2.มีระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

4      

3.ผลการวิเคราะหนํ้า
ทิ้งตองอยูในเกณฑ
มาตรฐานทุก
พารามิเตอร 

3 1     

4.การควบคุมโรคที่
เก่ียวของกับอาคาร: 
ปฎิบัติตามประกาศ
กรมอนามัยเรื่องขอ
ปฏิบัติการควบคุม
เช้ือลีจิโอเนลลา 
(Legionella) ในหอ
ผึ่งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย 

2  2    

5.วางตําแหนงเครื่อง
ระบายความรอนที่
ไมสรางความ
เดือดรอนรําคาญตอ
สภาพแวดลอม
ใกลเคียงอาคาร 

2 1 1    

6.สัดสวนการลดขยะ
มูลฝอยที่จะนําไป
กําจัดลดลงไดโดย
เฉล่ียกอนรับการ
ประเมิน 

 3  1   
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงค
ของหมวดการ

ประเมิน 
เกณฑประเมิน 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
หมาย
เหตุ 

สอดคลอง
มากท่ีสุด 

สอดคลอง
มาก 

สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  7 การ
ปองกันและลด
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  
(ตอ) 
: เพ่ือไม
กอใหเกิด
ผลกระทบทาง
ลบตอ
สภาพแวดลอม
ภายนอกและ
ไมกอใหเกิด
ความเดือดรอน
และขัดขวาง
ผลประโยชนที่
ควรไดรับตอ
ผูอื่น 

7.การลด
มลภาวะทาง
แสงในเวลา
กลางคืน 
(Reduction of 
night time light 
pollution ) 

1 1 2    

8.การลดทอน
เสียงรบกวน
ออกสูดานนอก  

 3 1    

9.ลดการบัง
กระแสลมและ
การพาดเงาของ
อาคาร(Wind 
damage & 
Sunlight 
obstruction) 

 3 1    

10.การลดมลพิษ
จากการ
กอสราง: มีแผน
และดําเนินการ
ปองกันมลพิษ
และสิ่งรบกวน
จากการกอสราง  

2  2    

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

ขยะในอาคารสํานักงานสวนใหญเปนกระดาษจึงไมมีผลตอสภาพแวดลอมเทาใดนัก 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

จุดประสงค
ของหมวดการ

ประเมิน 
เกณฑประเมิน 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
หมาย
เหตุ สอดคลอง

มากท่ีสุด 
สอดคลอง

มาก 
สอดคลอง
ปานกลาง 

สอดคลอง
นอย 

ไม
สอดคลอง 

หมวดท่ี  8  
นวัตกรรม 
: เพ่ือเปด
โอกาสใหเกิด
แนวคิดใหมๆที่
เก่ียวของกับ
การสงเสริมให
อาคารอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
อันเหมาะสม
กับองคกร
โดยเฉพาะและ
ใชงานไดจริง 

1.มีเทคนิควิธีที่ไม
ระบุไวในแบบ
ประเมิน 

2 1   1  

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

หมวดน้ีอาจจะทําใหเกิดความซ้ําซอนกับหมวดหรือเกณฑอื่น  อาจจะมีการเปล่ียนช่ือหมวด
หรือขยายความใหชัดเจน 
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คูมือการใชเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 
(Guidebook  for Green Building Performance Assessment in Thailand) 
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1.  ท่ีมาและความสําคัญ 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการพัฒนา

ดานสังคมของโลกน้ันจําเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยนําเขาและมีการปลดปลอย
ของเสียสูส่ิงแวดลอมเปนปริมาณมากและนํามาสูซ่ึงความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ซ่ึงมลพิษ
เหลานี้กอใหเกิดความแปรปรวนของระบบนิเวศ อันสงผลกระทบตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจดวย
เชนกัน ดังนั้นจึงไดเกิดแนวความคิดในเร่ืองของการนําทรัพยากรมาใชประโยชนเพื่อสรางความ
สมดุลในการพัฒนาและกอใหเกิดความยั่งยืน 

อาคารถือเปนภาคสวนสําคัญในการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 
เนื่องมาจากจํานวนประชากรของโลกเพิ่มข้ึนและมีความตองการพื้นท่ีในการใชงานสูงข้ึน จากผล
การสํารวจการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสรางอาคารของประเทศไทยยอนหลัง 10 ป พบวาการ
กอสรางอาคารมีอัตราการเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีอัตราการกอสรางใน
ภาคของอาคารท่ีอยูอาศัยและอาคารพานิชยเปนมูลคากวา 2 เทาของป พ.ศ. 2545 และมีอัตราเพิ่มข้ึน
สูงข้ึนทุกปจนถึงปจจุบัน ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอาคารใหยั่งยืน คืออาคารเขียว (Green 
Building) โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของ
อาคาร ลดผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชอาคารได 
ปจจุบันไดถูกใชเปนมาตรฐานในการกอสรางอาคาร โดยหนวยงานตางๆทั่วโลกไดมีการพัฒนา
แบบประเมินมาใชเองและสงเสริมการนํามาตรฐานอาคารเขียวท่ีพัฒนาข้ึนไปในตางประเทศ 
อยางไรก็ตามการนําเกณฑการประเมินจากตางประเทศมาใชกับประเทศอ่ืนท่ีมีสภาพภูมิประเทศ
และส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันอาจเกิดความคลาดเคล่ือนของผลการประเมินได แมวาจะกอสราง
อาคารใหเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับโดยทั่วไปก็ตาม แตประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรก็ไมอาจ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นแตละประเทศจึงพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารเขียวของตนเอง
ข้ึนมาใชเพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศมากท่ีสุด และเพื่อเปนการจูงใจใหเจาของ
อาคารมีความตองการมุงสูการเปนอาคารเขียวมากยิ่งข้ึน การพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะ
อาคารเขียวในประเทศไทยน้ันมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเกณฑการประเมินในสวนของ
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อรองรับสถานการณในอนาคตหลังจากท่ีพิธีสาร
เกียวโตส้ินสุดลงในป พ.ศ.2555 ซ่ึงอาจจะมีกลไกใหมท่ีกําหนดใหทุกประเทศท่ีเปนสมาชิกมี
สวนรวมในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเนื่องจากสภาวะโลกรอนและ
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความรุนแรงมากข้ึนอีกท้ังการซ้ือขายคารบอนอาจจะทําไดอยาง
เสรี ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจสะอาด จึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
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เกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีสามารถคํานวณปริมาณการปลดปลอยของกาซคารบอนไดออกไซด
ได 
2.  วัตถุประสงคของการประเมิน   

1) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสรางจิตสํานึกของผูใชอาคารในการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพและสงกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

2) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือประเมินผลการใชอาคารตลอดอายุการงาน 
3) เพื่อเปนแนวทางในการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม และการตอบสนองความ

ตองการของผูใชอาคารใหเปนไปตามขอบังคับภายในประเทศอยางสมดุล 
4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจสะอาดจากการซ้ือขายคารบอน

เครดิตของอาคารเขียวในประเทศไทย 
3.  ขอบเขตการประเมิน   

เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย ฉบับนี้ออกแบบไวเพื่อใชกับ
อาคารควบคุมดานพลังงานประเภทสํานักงานท่ีมีการเขาใชงานแลว โดยพลังงานหลักของอาคารคือ
พลังงานไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้ 

1) เกณฑการประเมินในสวนของการลดกาซคารบอนไดออกไซดจะศึกษาเฉพาะการ
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทางตรงท่ีถูกปลดปลอยจากปริมาณการใชพลังงานไฟฟาใน
อาคาร 

2) คาแฟกเตอรท่ีใชคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะใชคา
แฟคเตอรจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

3) เกณฑท่ีรวบรวมมาใชในการประเมินจะใชเกณฑจากมาตรฐานขอบังคับทางดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมเทานั้น 

4) เกณฑการประเมินนี้จะใชกับอาคารสํานักงานท่ีมีการใชงานแลว 
4.  ประโยชนของแบบประเมิน 

1) ไดเกณฑการประเมินอาคารเขียวท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและมีความ
สะดวกในการปฎิบัติตามหลักเกณฑและขอบังคับดานพลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

2) ไดเกณฑการประเมินปริมาณการลดกาซคารบอนไดออกไซดของอาคารเขียว
สําหรับประเทศไทยและทําใหมีศักยภาพในการซ้ือขายคารบอนเครดิต 

3) ทราบถึงแนวทางและมาตรการในการพัฒนาอาคารของประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนท้ังในทางส่ิงแวดลอม  
สังคม และเศรษฐกิจ 
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5.  แนวทางการใชแบบประเมิน 
ในการใชงานแบบแบบประเมินนี้มีผูท่ีเกี่ยวของ 2 กลุม ไดแก ผูประเมิน และผูไดรับ

การประเมิน ดังนั้นเพื่อใหผลการประเมินอาคารโดยใชเกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวใน
ประเทศไทยอยูในมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดแนวทางการใชเกณฑดังกลาว เร่ิมตั้งแตการเตรียม
ตัวของผูประเมิน การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารของผูรับการประเมิน แนวทางการตรวจประเมิน 
และการใชคะแนนและการประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
5.1  การเตรียมตัวของผูประเมิน 

ผูประเมินจะตองมีความรูและเขาใจเจตนารมณของการเปนอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยจะตองคํานึงถึงหลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) และนิยามของ
อาคารเขียวท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของอาคาร ลด
ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชอาคารได ดังนั้นจึง
จะตองเตรียมตัวใหพรอม ดังนี้ 

1) ศึกษาเกณฑการประเมินและเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินในแตละหมวดให
ครบถวนเพื่อกําหนดแผนการประเมิน 

2) ทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคั และมาตรฐานตางๆท่ีอางถึงในเกณฑท่ีใชประเมิน 
3) จัดเตรียมอุปกรณตรวจวัดตางๆใหครบถวนเพื่อใชสําหรับเกณฑการประเมินท่ี

จําเปนจะตองใชผลจากการตรวจวัดจริง 
4) จัดเตรียมอุปกรณหรือเคร่ืองใชท่ัวไป เชน กลองถายรูป สมุดจดบันทึก ไฟฉาย ถุง

มือ ไขควง เปนตน 
5.2  การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารของผูรับการประเมิน   

ผูรับการประเมินนั้นมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการตรวจประเมิน เนื่องจากเปนผูท่ี
ดูแลสถานท่ี ขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อใหผลการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพ ผูรับ
การประเมินจะตองเตรียมตัวดังตอไปนี้ 

1) การจัดเตรียมบัญชีรายการขอมูลการตรวจประเมิน (Check list) 
2) การจัดเตรียมแบบกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร เชน ระบบกรอบอาคาร ระบบปรับ

อากาศ ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบพลังงานหมุนเวียน เปนตน 
3) เอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของของอาคาร เชน รายงานการจัดการพลังงาน ผลการ

วิเคราะหน้ําท้ิง ใบเสร็จคาน้ํา คาไฟฟา ผลการยืนยันคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน 
4) การอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูบริหารอาคาร ผูดูแล

ระบบของอาคาร และผูใชอาคาร เปนตน 
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5) การจัดตารางเวลาเพ่ือเตรียมตัวรับการประเมิน 
5.3  แนวทางการตรวจประเมิน 

เกณฑการประเมินสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย ฉบับนี้ออกแบบไวเพื่อใชกับ
อาคารควบคุมดานพลังงานประเภทสํานักงานท่ีมีการเขาใชงานแลว และมุงเนนการประเมินปริมาณ
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานไฟฟาของอาคารจากสายจําหนายของ
การไฟฟาเปนหลัก ซ่ึงแบงหมวดการประเมินไดท้ังหมด 8 หมวด คือ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร 
หมวดท่ี 2 ท่ีตั้ง ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม 
หมวดท่ี 3 ทรัพยากรน้ํา 
หมวดท่ี 4 ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
หมวดท่ี 5 วัสดุในการกอสราง 
หมวดท่ี 6 คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร 
หมวดท่ี 7 การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
หมวดท่ี 8 นวัตกรรม 
เกณฑการประเมินตองแบงเปน 2 ประเภท คือเกณฑท่ีตองผานและเกณฑท่ีไดคะแนน 

โดยการประเมินจะตองเร่ิมจากการพิจารณาเกณฑท่ีตองผานใหครบถวนในแตละสวนของหมวด
นั้นๆ แลวจึงประเมินเกณฑท่ีใหคะแนนในหมวดน้ันๆตอไป ซ่ึงแบบประเมินนี้มุงเนนการประเมิน
การปลดปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานของอาคาร และสงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมอันเปนเปนสวนท่ีกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการลดปจจัยทรัพยากรนําเขา 
การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและทําใหการบริการของอาคารดีข้ึน ดังนั้นท้ังสองหมวดนี้จึงมีคา
คะแนนสูงกวาหมวดอ่ืนๆ และในสวนของที่ตั้ง ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม หมวดวัสดุในการ
กอสราง และเกณฑอ่ืนๆ ซ่ึงเปนหมวดท่ีไมสามารถเปล่ียนไดเนื่องจากแบบประเมินท่ีพัฒนานี้เปน
เกณฑท่ีใชประเมินอาคารท่ีเขาใชงานแลวจึงสามารถปรับปรุงทางออมไดเทานั้น ดังนั้นคาคะแนน
จึงมีคาตํ่ากวาหมวดอ่ืน ท้ังนี้ไดแบงระดับคะแนนใหอยูในรูปของรอยละจากคาคะแนนเต็ม ซ่ึงมี
ระดับดังตอไปนี้ 

- รอยละ 50 – 59  ระดับ ผาน 
- รอยละ 60 – 69  ระดับ ด ี
- รอยละ 70 – 79  ระดับ ดีมาก 
- รอยละ 80 – 100 ระดับ ยอดเยีย่ม 
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เกณฑ  แนวทางการตรวจประเมินและแนวทางการดําเนนิการ 
ในการสรางสมรรถนะอาคารเขียวในประเทศไทย 

 

หมวดท่ี  1  การบริหารจัดการอาคาร 
 
รหัส เกณฑ

ประเมิน 
คะแนน 
(บังคับ) 

แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดาํเนินการ 

บอ.บ.
1 

การบงบอก
เจตนารมณ
ความเปน
อาคารเขียว 

บังคับ - เอกสารนโยบายที่มีการลงาม
จากผูบริหาร 
- ตรวจสอบแผนปฎิบัติการ  
การประชาสัมพันธ  
งบประมาณ และการฝกอบรม  
อยางนอย  1  ป 
-  รายชือ่คณะทํางานและที่
ปรึกษา 

- ผูมีอํานาจสูงสุดของอาคารประกาศ
นโยบายเปนลายลกัษณอักษร 
-  การแตงต้ังคณะทํางานและที่ปรึกษา 
-  มีแผนการดําเนนิงาน เชนแผนการ
ประชาสัมพันธ  แผนงบประมาณ แผนการ
ฝกอบรม  แผนปฎิบัติการ  เพื่อสนบัสนุน
อยางตอเนือ่ง 

บอ. 1  คูมือ
แนวทาง
การปฎิบตั ิ

6.22 -  ตรวจสอบจํานวนและ
สถานที่จดัเก็บคูมือเทคนิคและ
วิธีการสําหรับการดําเนินการ
ใหเปนอาคารเขียว  

-  จัดทําคูมือเทคนิคและวิธีการสําหรับการ
ดําเนินการใหเปนอาคารเขียว  และจัดวางให
สามารถเขาถึงไดสะดวกจากทุกฝาย 

บอ. 2  แผนการ
ติดตาม
ประเมินผล
ตลอดอายุ
การใชงาน
ของอาคาร 

6.22 -  ตรวจแผนการติดตาม
ประเมินผลตลอดอายุการใช
งานของอาคาร  จากเอกสาร
สําคัญขององคกร   

-  กําหนดใหแผนการติดตามประเมินผล
ตลอดอายุการใชงานของอาคารอยูในแผน
แมบทในการพัฒนาองคกร 

บอ. 3  การวางแผน
การ
ดําเนินงาน
ไดรับการ
รับรองจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
อาคารเขียว 

6.22 -  ตรวจการเก็บหลักฐานการ
ติดตอหรือเอกสารรับรอง
แผนการดําเนินงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับอาคาร
เขียวภายในประเทศ 

-  การจดัทํารายงานการเขาปรึกษาหรือ
ประชุมกบัหนวยงานที่เกี่ยวของกบัอาคาร
เขียวภายในประเทศ  เชน  กรมควบคุม
มลพิษ  กระทรวงพลังงาน  หรือสถาบัน
อาคารเขียวไทย 
 

 รวม 18.65(1)   
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หมวดท่ี  2  ท่ีตั้ง  ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

ทผ. 1 การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มี
ความสมบูรณทางธรรมชาติ 
หรือลดผลกระทบและชวย
ฟนฟ ู

1.47 มีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอย
ละ  25 ของพื้นที่เปดโลง
ทั้งหมด 

การจัดใหพื้นที่โลงโดยรอบอาคารเปน
พื้นที่สีเขียวโดยซึ่งใชเปนทพักผอน
หยอนใจและที่อยูอาศัยของพืชและ
สัตวทองถ่ิน 

ทผ. 2 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่
ย่ังยืน  

1.47 มีตนไมยืนตนเฉล่ีย  1  ตนตอ
พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร  
โดยใหรมเงาแกบริเวณพื้นที่
ดาดแข็งคงทนถาวรอยางนอย  
5  ป 

ปลูกตนไมโดยใหรมเงาแกบริเวณ
พื้นที่ดาดแข็งคงทนถาวรอยางนอย  5  
ป 

ทผ. 3 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม  1.47 มีพื้นที่ซึมน้ําอยางนอยรอยละ 
5 ของขนาดพื้นที่โครงการ  
หรือมีทางระบายน้ําลงลําราง
สาธารณะและพื้นที่หนวงน้ํา 

พื้นที่อยางนอยรอยละ 5  ของขนาด
พื้นที่โครงการไมเปนพื้นดาดแข็งตัน  
ควรมีชองทางระบายน้ําได  หรือมีทาง
ระบายน้ําและบอหนวงน้ํา 

ทผ. 4 การลดปรากฎการณเกาะความ
รอนในเมืองจากการพัฒนา
โครงการ 

1.47 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือ
สวนแนวต้ัง   มีตนไมบังแดด
ในทิศที่รับรังสีตรง  และมี
พื้นที่ดาดแข็งไมเกินรอยละ 
50  ของพื้นที่โครงการ 

จัดสวนแนวด่ิงหรือบนหลังคา  โดย
เลือกพืชที่เหมาะสมกับทองถ่ิน  และ
ปลูกไมยืนตนบังแดดในทิศใต  จะวัน
ออก และตะวันตก  ลดพื้นที่ดาดแข็ง
ใหไมเกินรอยละ 50  ของพื้นที่
โครงการ 

ทผ. 5 มีผังบริเวณอาคารและ
องคประกอบหลักที่เปนอยูใน
ปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

1.47 มีผังบริเวณอาคารในปจจุบัน
และมีการวางแผนและจัดทํา
แผนผังในอนาคตภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 10 ป 

วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบกายภาพ
และจัดทําแผนผังในรูปของเอกสาร
และดิจิตอลไฟล 

ทผ. 6 มีการอํานวยความสะดวกและ
ระบบความปลอดภัยสําหรับผูที่
ไมใชรถสวนตัว ตลอดเสนทาง
จากจุดที่ขนสงมวลชนสิ้นสุดถึง
อาคาร 

1.47 - มีระบบอํานวยความสะดวก 
เชน  รถขนสงขององคกร   
- การวางแผนกับองคกรที่
เก่ียวของในการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

สํารวจและสรางระบบขนสง
สาธารณะขององคกรเพิ่มเพื่ออํานวย
ความสะดวก  เชน  การจัดรถรับสง
สาธารณะในชวงเวลาเขาทํางานและ
เลิกงาน   

ทผ. 7 มีแผนการจอดรถท่ีชวยลดการ
ใชพลังงาน 

1.47 มีระบบการจอดรถเปน
ระดับช้ันเพื่อลดระยะเวลาหา
ที่จอดรถ 

เปดใหจอดทีละช้ันอยางเปนระบบ 

  10.28(0)   
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หมวดท่ี  3  ทรัพยากรน้ํา 
 
รหัส เกณฑ

ประเมิน 
คะแนน 
(บังคับ) 

แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

ปน. 1 การใช
สุขภัณฑ
ประหยัดนํ้า 

3.87 จัดซื้อและติดต้ังสุขภัณฑ
ประหยัดนํ้าที่ไดรับการ
รับรองรอยละ  100  ของ
จํานวนที่จัดซื้อภายใน
ระยะเวลาไมเกิน  1  ป  หรือมี
สุขภัณฑประหยัดนํ้าไมตํ่า
กวารอยละ  10  ของจํานวน
ทั้งหมด 

จัดซื้อและติดต้ังสุขภัณฑประหยัดนํ้าที่
ไดรับการรับรองรอยละ  100  ของจํานวน
ที่จัดซื้อภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  หรือ
มีสุขภัณฑประหยัดนํ้าไมตํ่ากวารอยละ  10  
ของจํานวนทั้งหมด 

ปน. 2 หมุนเวียน
นํ้ากลับมา
ใชใหม 

3.87 จัดซื้อและติดต้ังกอกประหยัด
นํ้าที่ไดรับการรับรองรอยละ  
100  ของจํานวนที่จัดซื้อ
ภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  
หรือมีสุขภัณฑประหยัดนํ้าไม
ตํ่ากวารอยละ  10  ของ
จํานวนทั้งหมด 

จัดซื้อและติดต้ังกอกประหยัดนํ้าที่ไดรับ
การรับรองรอยละ  100  ของจํานวนที่
จัดซื้อภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  หรือมี
สุขภัณฑประหยัดนํ้าไมตํ่ากวารอยละ  10  
ของจํานวนทั้งหมด 

ปน. 3 มีระบบกัก
เก็บนํ้าฝน 

3.87 มีระบบกักเก็บนํ้าฝนและนํ้า
ทิ้งมาใชไมนอยกวารอยละ  
10  ของปริมาณนํ้าใชทั้งหมด
ตลอดทั้งป 

มีระบบกักเก็บนํ้าฝนและนํ้าทิ้งมาใชไม
นอยกวารอยละ  10  ของปริมาณนํ้าใช
ทั้งหมดตลอดทั้งป 

 รวม 11.61(0)   
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หมวดท่ี  4 ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจ

ประเมิน 
แนวทางการดําเนินการ 

พค.บ.1 การรับรองมาตรฐาน
การใชพลังงานของ
ระบบประกอบอาคาร
หลัก 

บังคับ -  ตรวจสอบรายละเอียด
ระบบประกอบอาคาร 

-  การ เ ลื อกใช ร ะบบที่ มี ฉล าก
ประหยัดพลังงานและติดต้ังตาม
มาตรฐานวิธีที่กําหนด   
-  มีการตรวจรับงานและผลการ
ยืนยันประสิทธิภาพพลังงาน 

พค.บ.2   ประสิทธิภาพการใช
งานขั้นตํ่าตามเกณฑ
มาตรฐาน 

บังคับ -  ตรวจสอบการใช
พลังงานของอาคารจาก
รายงานการจัด
การพลังงาน  หรือ
เอกสารอื่นๆที่เก่ียวของ  

-  การใชพลังงานของอาคารให
เปนไปตามที่  พรบ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงานกําหนด  ซึ่งมี
ใหเลือกผาน  2  กรณี (ผนวก ก.) 

พค.บ.3 อาคารปลอยกาซเรือน
กระจกจากการใช
พลังงานไดลดลงจาก
ที่คาดการณที่
คาดการณหรือ
มาตรฐาน 

บังคับ - ตรวจสอบจาก
รายละเอียดของขอมูลที่
ใชในการคํานวณ
ปริมาณการปลดปลอย
กาซ
คารบอนไดออกไซด  

-รายงานผลการคํานวณปริมาณการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ของอาคารโดยใชเครื่องมือที่ใชคูกับ
แบบประเมินน้ี  (ดูที่  CO2 
Calculation Sheet) 

พค. 1 ประสิทธิภาพการใช
พลังงานสูงกวา
มาตรฐาน 

5.36 -  เปรียบเทียบคาการใช
พลังงานรวมของอาคาร
หรือคาดัชนีของแตละ
เกณฑของอาคารกับ
มาตรฐาน 

การใชพลังงานรวมของอาคารหรือ
คาดัชนีทุกระบบตํ่ากวาที่เกณฑ
มาตรฐานกําหนด 
 

พค. 2   การใชพลังงาน
ทดแทน  : ไมนอยกวา
รอยละ  5  ของการใช
พลังงานท้ังหมดของ
อาคารในแตละป 

1.07 -  ตรวจสอบรายละเอียด
ระบบพลังงาน
หมุนเวียนและรายการ
คํานวณปริมาณพลังงาน
ที่ผลิตไดเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงาน
ทั้งหมดของอาคาร 

-  มีการนําระบบพลังงานทดแทน
ผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใชในอาคาร  
ไมนอยกวารอยละ  5  ของการใช
พลังงานท้ังหมดของอาคารในแตละ
ป 
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หมวดท่ี  4 ทรัพยากรพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (ตอ) 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจ
ประเมิน 

แนวทางการดําเนินการ 

พค. 3 การตรวจสอบเพ่ือ
ยืนยันการประหยัด
พลังงาน:  
มีแผนการตรวจสอบ
และทดสอบ 

1.07 - ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ
ประกอบอาคารหลัก  
และตารางการ
บํารุงรักษา 

-  มีตารางเวลาในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเปน
ประจํา 
 

พค. 4 สารทําความเย็นใน
ระบบปรับอากาศและ
สารดับเพลิงที่ไม
ทําลายช้ันบรรยากาศ 

1.07 -  ตรวจสอบรายละเอียด
ของสารทํ าความเ ย็น
และสารดับเพลิงที่ ใช
ของอาคาร 

-  ไมใชสารทําความเย็นและสารใน
ระบบดับเพลิงที่ทําลายช้ัน
บรรยากาศทุกชนิด  
-  มีแผนการเปล่ียนระบบปรับ
อากาศท่ีใชสารทําความเย็นที่ทําลาย
ช้ันบรรยากาศ  
 

พค. 5 การจํากัดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด 

10.73 -ตรวจสอบวิธีการ
กําหนดปริมาณการ
ปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด
ของอาคาร   

- การกําหนดปริมาณการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดของอาคาร
จากปริมาณการใชพลังงานขั้นตํ่า
ตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตาม
มาตรฐานอื่นๆอันเปนที่ยอมรับได 

 รวม 19.31(3)   

 
หมวดท่ี  5  การเลือกใชวัสดุในการปรับปรุงอาคาร 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจ

ประเมิน 
แนวทางการดําเนินการ 

วส. 1 การใชอาคารเดิมโดยใช
พ้ืนหรือหลังคาของ
อาคารเดิมไวรอยละ 
50-75% ของพื้นผิว  

0.99 ในการปรับปรุง
โครงการใหเก็บรักษา
พ้ืนหรือหลังคาของ
อาคารไวใชรอยละ 50-
75% ของพื้นผิว 

การดัดแปลงอาคารใหทําการ
ออกแบบวิธีการดัดแปลงที่ชวยเก็บ
รักษาวัสดุเพ่ือใชงานซ้ํามากที่สุด 
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หมวดท่ี  5  การเลือกใชวัสดุในการปรับปรุงอาคาร (ตอ) 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

วส. 2 การบริหารจัดการขยะ
จากการกอสรางนําขยะ
ไปใชหรือรีไซเคิล 50-
75% ของปริมาตรหรือ
นํ้าหนัก 

0.99 หลีกเล่ียงการนําขยะจากการ
ปรับปรุงอาคารไปทิ้ง หรือถมที่  
โดยจะตองมีการขายหรือบริจาค
เพ่ือนําไปใชงานซ้ําหรือรีไซเคิล 
 

ขายหรือบริภาคขยะใหกับ
หนวยงานที่ตองการใช  โดย
มีการวางแผนการติดตอกับ
ผูที่ตองการ 

วส. 3 การเลือกใชวัสดุรี
ไซเคิล 

0.99 เลือกใชวัสดุรีไซเคิลมูลคาอยาง
นอยรอยละ 5-10 ของมูลคา
ทั้งหมด   
 

ควรเลือกใชวัสดุรีไซเคิล
จากแหลงที่เช่ือถือไดวามี
ปริมาณของวัสดุรีไซเคิล
ตามปริมาณที่ระบุไวจริง 

วส. 4 การใชวัสดุทองถ่ินหรือ
ในประเทศ 

0.99 การใชวัสดุจากทองถ่ิน ที่มีการ
จัดหา  ผลิตและจําหนายใน
บริเวณใกลเคียงไมเกินรัศมี  500  
km. มูลคาอยางนอยรอยละ 20 
ของมูลคาทั้งหมด   

ควรระบุ เปน เ ง่ือนไขใน 
TOR  ในการใหผูรับเหมา
ตองดําเนินการ 

วส. 5 วัสดุที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

0.99 การเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับฉลากเขียว  
หรือการรับรองที่นาเช่ือถือ
เทียบเทาอยางนอยรอยละ 10  
ของมูลคาทั้งหมด   

ควรระบุ เปน เ ง่ือนไขใน 
TOR  ในการใหผูรับเหมา
ตองดําเนินการ 

วส. 6 การใชวัสดุสําเร็จรูปใน
การกอสราง  

0.99 เลือกใชวัสดุสําเร็จรูปในการ
ปรับปรุงอาคารเพ่ือลดวัสดุ
สวนเกินที่เกิดจากความผิดพลาด
จากความชํานาญการทํางานมูลคา
อยางนอยรอยละ  5  ของมูลคา
โครงการ 

ควรระบุ เปน เ ง่ือนไขใน 
TOR  ในการใหผูรับเหมา
ตองดําเนินการ 

วส. 7 การลดจํานวนของวัสดุ
กอสรางของอาคาร  

0.99 เศษสวนเกินของวัสดุกอสราง
เหลือไมเกินรอยละ  30  ของ
ปริมาตรท้ังหมดของวัสดุน้ันๆที่
สั่งซื้อ 

มี ก าร จัด เ ก็บข อมู ล วัส ดุ
ก อ ส ร า ง เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร
เปรียบเทียบระหวางสิ่งที่
จัดซื้อและใชงานจริง 

 รวม 6.92(0)   
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หมวดท่ี  6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

สอ.บ.1  อัตราการ
ระบายอากาศ
ภายในอาคาร
ผานเกณฑตาม
มาตรฐาน  

บังคับ ตรวจสอบรายการคํ านวณ
ปริมาณการระบายอากาศจาก
รายงานการตรวจสอบอาคาร  
 

ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  39 
(พ.ศ. 2537)ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร (พ.ศ. 2522) 
 

สอ.บ.2 ความสองสวาง
ภายในอาคาร
ขั้นตํ่าผาน
เกณฑตาม
มาตรฐาน 

บังคับ ตรวจสอบจากรายงานการ
ตรวจสอบคาความสองสวาง
เ พ่ื อร ายงานต อกระทรวง
แรงงานและสุมตรวจวัดดวย 
Lux Meter  อยางนอยรอยละ 
5  ของพื้นที่ใชงาน 
 

ติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางประดิษฐ 
(ไมรวมแสงธรรมชาติ) ในแตละพ้ืนที่
ของอาคารใหผานเกณฑที่
กฎกระทรวงแรงงานกําหนด 
มาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับความรอน  แสงสวางและเสียง 
(พ.ศ. 2549) 

สอ.บ.3  ระบบความ
ปลอดภัยแก
ชีวิตของอาคาร  

บังคับ ตรวจสอบจากรายงานการ
ตรวจสอบอาคาร  โดยเนนที่
ร ะ บบ ร ะ งั บ แ ล ะป อ ง กั น
อัคคีภัย  อาชญากรรม  ระบบ
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม   
คว ามมั่ น ค งแข็ ง แ ร งขอ ง
อาคาร 

ดําเนินการตามรายละเอียดการ
ตรวจสอบอาคาร  ที่ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 

สอ.1 การลด
ผลกระทบ
มลภาวะภายใน
อาคาร 

1.10 
 

การสุมตรวจสอบพ้ืนที่ใชงาน
จริงอยางนอยรอยละ  10  ของ
พ้ืนที่ใชงานทั้งหมด 

การจัดใหมีพ้ืนที่สูบบุหรี่แยกออกมา
จากพื้นที่ใชสอยอ่ืนโดยเฉพาะ โดยอยู
หางจากชองเปดที่สามารถเขาสูพ้ืนที่
ใชสอยไมตํ่ากวา 10 เมตร  และการ
ควบคุมเสียงในพ้ืนที่ทํางานไมเกิน 65 
dB และหากเปนพ้ืนที่ที่จําเปนตองใช
เสียงตองไมเกินคาทีกําหนดใน
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549  ไมเกิน 
90 dB 
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หมวดท่ี  6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

สอ. 2 การเลือกใชวัสดุที่ไม
กอมลพิษ: ใชวัสดุ
ตกแตงภายในที่ได
ฉ ล า ก เ ขี ย ว ห รื อ 
มาตรฐานสากล ท่ี
ปลอยสารพิษนอย
รอยละ 100 

1.10 มีการจัดซื้อวัสดุตกแตง
ยอนหลังไมเกิน  1 ปที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมหรือ
ไดรับฉลากเขียว  หรือการ
รับรองที่นาเช่ือถือเทียบเทา
รอยละ 100 

ควรระบุเปนเง่ือนไขในการจัดซื้อ
สินคา 

สอ. 3 การควบคุมแสง
สวางภายในอาคาร: 
แยกวงจรแสง
ประดิษฐ 

1.10 สุมตรวจการแยกวงจรแสง
ประดิษฐของทุกหองอยาง
นอยรอยละ  10 ของพื้นที่ใช
งานท้ังหมด 

แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 
ตารางเมตรเพ่ือสุขอนามัยในการ
มองเห็น  หรือมีวงจรแยกทุกหอง 

สอ. 4   การใชแสงธรรมชาติ
ภายในอาคาร 

1.10 มีการนําแสงธรรมชาติที่เปน
รังสีกระจายเขามาใชใน
อาคาร 

มีการจัดชองแสงในทางทิศเหนือเขา
มาใชในอาคารเขามาใชในอาคาร
เปนสัดสนที่มากกวาทิศอื่น 

สอ. 5   สภาวะนาสบาย: 
อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธใน
สวนที่มีการปรับ
อากาศเหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบปรับ
อากาศและระบาย
อากาศ 
 
 

1.10 มีการออกแบบตาม
มาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. 
(วสท.-3003) หรือมาตรฐาน
เทียบเทาอันที่ยอมรับ
โดยทั่วไปในประเทศไทย  

การออกแบบใหคํานึงถึงอุณหภูมิ  
ความช้ืน  การแผรังสีความรอน 
ความเร็วลม 

สอ. 6   การสํารวจความ
ตองการจากผูใช
อาคาร 

1.10 รายงานผลการสํารวจความ
ตองการจากผูใชอาคาร
ยอนหลังไมเกิน 5  ป 

มีการสํารวจความตองการและคาม
พึงพอใจของการใชอาคารเพ่ือใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงอาคารให
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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หมวดท่ี  6  คุณภาพส่ิงแวดลอมและการบริการของอาคาร (ตอ) 
 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

สอ. 7  ระบบทําความ
สะอาดสี เขี ยว 
(Green 
Cleaning ) 

1.10 ตรวจสอบจากรายการจัดซื้อ
สารทํ าความสะอาดที่ ย อย
สลายไดยอนหลังไมเกิน 1 ป
รอยละ 100 

ควรระบุเปนเง่ือนไขในการจัดซื้อ
โดยเลือกใชสารทําความสะอาดท่ี
ยอยสลายไดตามธรรมชาติ  เชน สาร
ทําความสะอาดที่เปนอินทรียวัตถุ 

สอ. 8 ความสามารถ
ในการจัดพ้ืนที่
ใหสามารถใช
ง า น ไ ด สู ง สุ ด 
( Service 
Abilities) 

1.10 ตรวจสอบจากรายงานผลการ
จัดสรรพ้ืนที่ใชงานของฝาย
อ า ค า รสถ านที่ ห รื อ ฝ า ยที่
เก่ียวของ 

มีการจัดทําการประเมินผลการใช
พ้ืนที่ตามหลักการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เปนประจําไมเกินกวา 5 ปตอ
ครั้ง 

สอ. 9   ก า ร ค ว บ คุ ม
คุณภาพนํ้าด่ืม   

1.10 ประ เ มิ น จ า ก ร า ย ง านก า ร
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าด่ืม   

มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าดืมทุกป
เพ่ือสุขภาพของผูใชอาคาร 

 รวม 9.87(0)   

 
หมวดท่ี  7  การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

ลส.บ.1 การบริหารจัดการ
ขยะ: การเตรียม
พ้ืนที่แยกขยะ  

บังคับ มีจุดที่ระบุการท้ิงขยะอยาง
ชัดเจนโดยจะตองมีการคัด
แยกขยะออกเปนหมวดหมู
ตามท่ีหนวยงานรับขยะของ
องคกรกําหนด 

มีการคัดแยกขยะและมีหองเก็บ
อยางมิดชิด 

ลส.บ.2 มีระบบบําบัดนํ้าเสีย บังคับ ตรวจสอบจากรายงานการ
ตรวจสอบอาคาร   

มีการตรวจสอบเสมอวาระบบ
บําบัดนํ้าเสียสามารถใชงานไดจริง 
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หมวดท่ี  7  การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (ตอ) 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

ลส.บ.3 ผลการวิเคราะหนํ้า
ทิ้งตองอยูในเกณฑ
มาตรฐานทุก
พารามิเตอร 

บังคับ รายงานผลการวิเคราะหนํ้า
ทิ้งของระบบบําบัดนํ้าเสียมี
คาเปนไปตามมาตรฐานนํ้า
ทิ้งจากกฎกระทรวงฉบับที่  
34 (พ.ศ. 2538) ออกตาม 
พ.ร.บ. อาคารควบคุม  พ.ศ.
2522 

มีการสงตัวอยางนํ้าเสียไป
ตรวจสอบเปนประจําทุกปและหาก
ตรวจสอบเองจะตองมีการรวบรวม
นํ้าเสีที่ใชสารเคมีตรวจสอบไป
กําจัดเปนพิเศษเพ่ือปองกันการ
ปลดปลอยสารเคมีลงสูลําราง
สาธารณะ 

ลส.บ.4 การควบคุมโรคที่
เก่ียวของกับอาคาร: 
ปฎิบัติตามประกาศ
กรมอนามัยเรื่องขอ
ปฏิบัติการควบคุม
เช้ือลีจิโอเนลลา 
(Legionella) ในหอ
ผึ่งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย 

บังคับ ตรวจสอบจากรายงานผลการ
ดําเนินการตามประกาศของ
กรมอนามัย เรื่องขอ
ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิ
โอเนลลา (Legionella) ใน
หอระบายความรอนของ
อาคารในประเทศไทย 

ปฎิบัติตามประกาศของกรมอนามัย 
เรื่องขอปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิ
โอเนลลา (Legionella) ในหอ
ระบายความรอนของอาคารใน
ประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศท่ีมีการติดต้ังหอระบาย
ความรอน) 

ลส. 1 วางตําแหนงเครื่อง
ระบายความรอนที่
ไมสรางความ
เดือดรอนรําคาญตอ
สภาพแวดลอม
ใกลเคียงอาคาร 
 

1.53 ตรวจสอบจากการติดต้ังจริง
และสภาพแวดลอมโดยรอบ
ที่อาจไดรับผลกระทบ 

มีการสํารวจความคิดเห็นของผูที่
อาศัยอยูโดยรอบถึงผลกระทบท่ี
ไ ด รั บ เ พ่ื อ เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
ปรับปรุง 

ลส. 2 การลดมลภาวะทาง
แสงในเวลากลางคืน  

1.53 ตรวจสอบจากรายงานผลการ
ประเมินแสงรบกวนผูอื่นใน
เวลากลางคืน 

มีชองทางเปดรับความคิดเห็นจาก
ผูอื่นเก่ียวกับมลภาวะทางแสงใน
เวลากลางคืน  เชน  ทางจดหมาย  
ทางกระทูทางระบบดิจิตอลเน็ท
เวิรก  
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หมวดท่ี  7  การปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (ตอ) 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

ลส. 3 การลดทอดเสียง
รบกวนออกสูดาน
นอก  

1.53 มีระบบปองกันเสียงรบกวน
ออกสูภายนอก เชน การบุ
ฉนวนในผนังอาคาร 

มีการสํารวจความคิดเห็นของผูที่
อาศัยอยูโดยรอบถึงผลกระทบท่ี
ไ ด รั บ เ พ่ื อ เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
ปรับปรุง 

ลส. 4 ลดการบังกระแสลม
และการพาดเงาของ
อาคาร(Wind 
damage & Sunlight 
obstruction) 

1.53 สํารวจการใชนําระบบ
พลังงานหมุนวียนประเภทท่ี
เก่ียวของกับกระแสลมหรือ
แสงอาทิตยของอาคาร
ใกลเคียงที่มีการใชงานระบบ
กอนการกอต้ังอาคารวา
ไดรับผลกระทบหรือไม 

มีการสํารวจความคิดเห็นของผูที่
อาศัยอยูโดยรอบถึงผลกระทบท่ี
ไ ด รั บ เ พ่ื อ เ ป น ข อ มู ล ใ น ก า ร
ปรับปรุง 

ลส. 5 การลดมลพิษจาก
การกอสราง 

1.53 มีแผนและดําเนินการปองกัน
มลพิษและสิ่งรบกวนจาก
การปรับปรุงอาคาร  ไดแก  
มลภาวะทางอากาศ แสง 
เสียง อุบัติเหตุ  การจราจร  
ลวงหนาไมตํ่ากวา  1  ป 

ดําเนินการวางแผนการลดมลพิษ
กอนการปรับปรุงอาคาร 

 รวม 7.66(0)   

 
หมวดท่ี  8  นวัตกรรม 
 
รหัส เกณฑประเมิน คะแนน 

(บังคับ) 
แนวทางการตรวจประเมิน แนวทางการดําเนินการ 

นว. 1 มีเทคนิควิธีที่ไม
ระบุไว ในแบบ
ประเมิน 

15.70 
 

-  ตรวจสอบการนําเทคนิค
วิธีที่ไมระบุไวในแบบ
ประเมินมาใชงาน 

-  มีการนําเทคนิควิธีที่ไมระบุไวใน
แบบประเมินมาใชงานที่ชวยสงเสริม
ใหอาคารอนุรกษพลังงานและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

 รวม 15.70(0)   
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ภาคผนวก ข 
บทความนําเสนอในงานสัมมนาระดับประเทศ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวกัญญวรา  นาคดิลก 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สาขาการจัดการพลังงาน  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ปการศึกษา 2551 

ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน  อาจารยผูสอน  
สาขาการจัดการพลังงาน  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
110 / 1-4   ถ.ประชาช่ืน  เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 
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