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เนื้อหาการบรรยาย 

•  GREEN BUILDING คืออะไร 

• ประเภทของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว 

• ท าไมจึงต้องออกแบบอาคารเขียว 

• เนื้อหาเกณฑ์การประเมินของ LEED 

• ตัวอย่างอาคารเขียวในประเทศไทย 
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Green Building คืออะไร ?  
• ค าเหลา่นีม้คีวามหมายเหมอืนกนัหรอืไม่ 

• อาคารประหยัดพลังงาน (Energy efficient building) 

• อาคารประหยัดประหยัดพลังงานและเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

• อาคารเขียว (Green Building) 

• อาคารเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน (Sustainable building) 
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ลักษณะของอาคารเขยีว 
• พยายามท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด 

• ทั้งในช่วงการก่อสร้าง 

• และระหว่างการใช้งานอาคาร 

• ประหยัดพลังงาน  

• ประหยัดน้ า 

• ใช้ทรัพยากรทีเ่ก่ียวข้องกับอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ให้ความส าคญักับสุขภาพและความสบายของผู้ที่อยู่ในอาคาร 

ในตลอดวงจรชวีิตอาคาร 
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LEED คืออะไร 
• LEED คือ เกณฑ์ส าหรับการประเมินอาคารเขียว  

ย่อมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design 

ซึ่งมีต้นก าเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. 

Green Building Council)  

 

• เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

มากกว่าเกณฑ์อาคารเขียวแบบอื่นๆ 
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เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวแบบต่างๆ 

•LEED  สหรัฐอเมริกา 

•BREEM องักฤษ 

•CASBEE ญ่ีปุ่ น 

•HK BEAM  ฮ่องกง 

•GREEN Star  ออสเตรเลีย 

•GREEN MARK  สิงคโปร์ 

•TREES ไทย 
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เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทย 

• เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและ

ปรับปรุงโครงการใหม่ โดย สถาบันอาคาร

เขียวไทย (TGBI – Thai Green Building 

Institute)  

• TREES – NC Version 1.0 (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability for New 

Construction and Major Renovation) 

 

• จัดท าโดยความร่วมมือ ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และ สมาคมสถาปนิกสยาม 
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LEED เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว  

• เป็นเกณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนโดย  United States Green Building Council หรือ USGBC 

โดยการรวมตัวกันของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและออกแบบอาคารเพ่ือ

พัฒนาให้เกิดอาคารเขียวขึ้นตั้งแต่ปี คศ 1993 

 

• ข้อดีของ LEED คือ เป็นเกณฑม์กีารใชง้านมานานและปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งโดยได้

พัฒนาเกณฑเ์ป็นหลายประเภท เพื่อให้เลอืกใชไ้ดเ้หมาะสม 
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ท าไมต้องท าอาคารเขียว 

• ประโยชน ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ลดใช้พลงังานที่ไมส่ามารถสร้างทดแทนได ้เช่น น้ ามัน 

• ลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านน้ าเสยี อากาศเสีย หน้าดิน 

• ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• ลดปริมาณขยะ 

• สุขภาพของผู้ใช้อาคารที่ดีขึ้น เพราะคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ี
ดีขึ้น สภาวะสบายเพิ่มขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายระหว่างใช้อาคารลดลง เช่น ค่าพลังงาน ค่าน้ า 

• ได้ค่าเช่าสูงขึ้น เพราะอาคารคุณภาพดกีว่า เป็นที่ต้องการของตลาด 

• มีการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลดภาษโีรงเรือน 

• มีการบังคับโดยกฎหมายของบางรัฐในสหรัฐอเมริกา 

• ภาพลักษณ์ขององคก์รทีม่ีต่อสงัคม 
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วงจรอายุอาคารเริ่มที่จุดใด?  

•ขั้นการเลอืกทีต่ัง้ 
• การออกแบบ 

• การก่อสร้างอาคาร 

• การใช้งานอาคาร 

• การบ ารุงรักษาอาคาร 

• การปรับปรุง 

• การท าลายเมื่อเลิกใช้งาน 

อาคารเขียวจะให้ความส าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตลอดวงจรอายุอาคาร 
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Rating Systems 
1. LEED for New Construction (LEED NC) (หรือ LEED BD+Cใน v4) 

 ส าหรับอาคารสร้างใหม่ หรือ ปรับปรุงใหญ่ 
2. LEED for Commercial Interior (LEED CI) (หรือ LEED ID+C) 

 ส าหรับงานตกแต่งภายใน 

3. LEED for Existing Buildings for Operation and Maintenance 
(LEED EBOM)  (หรือ LEED O+Mใน v4) 

 ส าหรับอาคารเดิมท่ีเน้นการบริหารจดัการ 

4. LEED for Homes  

 ส าหรับบ้าน และอาคารพกัอาศยัรวม 

5. LEED for Neighborhood Development (LEED-ND) 

 ส าหรับงานวางผงัชมุชน 
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LEED ประเภทต่างๆ 
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 ขอบเขตความหมายของอาคารเขียว 
• การใช้พลังงาน 

• การใช้น า้ 

• การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 

• การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 

 

• เป็นอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรต่างๆ ตลอดวงจรอายุอาคาร 

หมวดเนื้อหาในการประเมิน 
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เนื้อหาการประเมิน 
• LEED ในทุกระบบจะมีเนื้อหาเหมือนกัน คือ 7 หมวดหลัก 

 

1. สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Site) 

2. การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 

3. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 

4. วัสดุและทรัพยากร (Material and Resources) 

5. คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental 

Quality) 

6. นวัตกรรมในการออกแบบ(Innovation in Design) 

7. ความส าคัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional priority) 
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Total score =100 + 10 
• หมวดที่ 1 ถึง 5 รวมกันจะเป็น 100 คะแนน  

• หมวดที่ 6 Innovation in Design – 6 คะแนน 

• Regional Priority - 4 คะแนน –หากออกแบบในสิ่งที่ภูมิภาคที่

โครงการตั้งอยู่ได้ มีปัญหาเร่งด่วน 

• เช่น ถ้าภูมิภาคนั้นมีปญัหาขาดแคลนน้ า และโครงการสามารถประหยัดน้ าได้ดี

มากก็ได้คะแนนโบนัสเพิ่ม เป็นต้น 

 

• ส าหรับ LEED for Homes และ LEED for Neighborhood 

Development จะมีหมวดอื่นเพิ่มเติมจากข้างต้น 
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ประเภทของเกณฑ์ 

• แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

• เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) ไม่มีคะแนนให้ แต่ต้องผ่าน เช่น 
จะต้องใชน้้ านอ้ยกว่าอาคารทัว่ไปนอ้ย 20% เป็นต้น 

 

• เกณฑ์ทีไ่ดค้ะแนน ส่วนใหญ่ข้อละ 1 คะแนน โดยบางหัวข้อ อาจจะ
ได้คะแนนเพิ่มพิเศษส าหรบัการเปน็ตัวอยา่งทีด่ี (Exemplary) เช่น ถ้าไม่ใช้

น้ าประปาในงานภมูิสถาปตัยกรรมเลย จะได้ 2 คะแนน เป็นต้น  

 

• การรับรองจะต้องผ่านเกณฑบ์งัคบัครบทกุขอ้ และ 

• ได้คะแนนรวมกัน ≥ 40 คะแนน 
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Rating Scale 
• ระดับผ่านการรับรอง (Certified) 40-49  คะแนน 

• ระดับเงิน    50-59 คะแนน 

• ระดับทอง    60-79 คะแนน 

• ระดับแพลตินัม   80+ คะแนน 
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LEED for Building Design and Construction 

(LEED BD+C) 
 

 

• เดิมเรียก LEED for New Construction and Major 

Renovations) ซึ่งสามารถใช้ได้กับอาคารได้หลายประเภท

กว้างขวาง และมีการใช้กันมากกว่าแบบอื่นๆ โดยในปี ค.ศ. 2009

ได้ปรับปรุง  เป็น Version 3 บางทีจึงเรียกว่า LEED 2009 หรือ 

LEED v.3 

 

• และเมื่อ พย 2013  ไดอ้อก LEED v.4 
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หมวดที่ตัง้เพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Sites) 

26 คะแนน 

• มีคะแนนรวมสูงเปน็อันดับสอง รองจากหมวดพลงังานและบรรยากาศ เพราะถือ

ว่าการเลือกทีต่ั้งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มสูง  ประกอบด้วย 

 

• เกณฑบ์งัคบั (Prerequisite) คือ จะต้องป้องกันมลภาวะจากการก่อสร้าง โดย 

• ป้องกันการสูญเสียหน้าดินโดยกองเก็บรักษาไวเ้พื่อน ากลับมาใชภ้ายหลัง  

• ป้องกันเศษดินและตะกอนต่างๆไหลลงสู่ทอ่รบัน้ าฝน หรือคู คลองใกล้เคยีง  

• ป้องกันมลภาวะทางอากาศ ที่เกิดจากฝุ่นในระหวา่งการก่อสรา้ง 
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มีการป้องกันผลกระทบต่อที่ดินข้างเคียงโดยการท าร้ัวกันเศษวัสดุโดยรอบ 
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เกณฑ์ที่ได้รับคะแนน จะประกอบด้วย 
• ไม่น าพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาเป็นที่ตั้ง 

•  เช่น พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า หรือ ที่ใกล้ๆแม่น้ าทะเล เพราะไม่

ต้องการให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อาศัยของสัตว์ 
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Development Density 

• ให้การเลือกที่ตั้งในย่านทีม่ีความหนาแน่นและมีสิง่อ านวยความสะดวกแก่

ชุมชนพร้อม เพราะไม่ต้องการให้เมืองขยายไปรกุกล้ าพื้นที่สีเขียวนอกเมือง

อย่างรวดเรว็ เพราะจะท าให้ต้องขยายระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรบัตามไป

ด้วย เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 
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Brownfield Redevelopment 
• การน าที่ตั้งซึ่งมีสภาพดินปนเปื้อนสารพิษหรือติดเชื้อ 

(Brownfield) มาพัฒนา เพราะมักถูกทิ้งร้างเป็นปัญหากับเมือง แต่

หากได้รับการพัฒนา จะลดปัญหา แต่ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้อง

แก้ปัญหาสภาพดินด้วย 
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เลือกพื้นที่ตั้งใกล้บริการขนส่งสาธารณะ 
• เพื่อลดความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
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ออกแบบให้มีที่จอดรถจักรยานพร้อมทีอ่าบน้ า 

• เพื่อลดมลพิษจากการใช้รถยนต์ 
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จัดจ านวนที่จอดรถตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

• ไม่จัดมากกว่าที่ก าหนด เพราะไม่ส่งเสริมการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์  

 

27 



• ออกแบบพื้นท่ีว่างส าหรับปลูกต้นไม้มากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

เพื่อดึงธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ในใกล้ชิดผู้คนในเมืองมากขึ้น 

 

ส าหรับประเทศไทย  

อาคารส านักงานตาม

กฎหมายต้องการ  

open space 10% 

28 

More Green Open Space 



Stormwater 
• ลดปริมาณน้ าฝนไหลนอง โดยให้น้ าซึมลงดินได้ และอาจจะเก็บไวใ้ชร้ดต้นไม้ 

• ควบคุมคณุภาพน้ าฝนทีไ่หลออกนอกพื้นทีโ่ครงการ โดยลดปริมาณตะกอน

แขวนลอยในน้ าฝน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการตื้นเขินของทอ่ระบายน้ า คู คลอง 
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ลดผลกระทบจากเกาะความรอ้น (Urban Heat Island) 

• อุณหภูมิในเขตเมืองที่มีอาคารหนาแน่นจะร้อนกว่าชานเมือง 

เพราะการสะสมความร้อนที่ผิววัสดุที่ตากแดด โดยการออกแบบ

ให้ร่มเงาลานจอดรถ เช่น ปลูกต้นไม้ใหญ่หรือท าหลังคาคลุม  
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เลือกหลังคาทีม่ีค่าการสะท้อนความร้อนสูง 

• ส่วนใหญ่จะเป็นสีอ่อน เพื่อลดผลกระทบจากเกาะความร้อน 
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ลดมลภาวะแสงสว่างรบกวนท้องฟ้า 

• โดยไม่ใช้โคมที่ส่องขึ้นท้องฟ้า เพราะมีผลกระทบต่อสัตว์ที่หากิน

เวลากลางคืนและระบบนิเวศน ์
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หมวดการใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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34 

เกณฑ์บังคบั ลดการใช้น้ าภายในอาคารลง 
20% เม่ือเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไป  

 

ปริมาณน้ าใช้ที่น ามาค านวณ ได้แก่ 

  
• น้ าใช้ในโถส้วม  

• โถปัสสาวะชาย  

• อ่างล้างมือ  

• อ่างล้างจาน  

• ฝักบัวอาบ  

 



ลดการใช้น า้ในอาคาร 
• ลดการใชน้้ าในอาคาร  ตั้งแต่ 30% ขึ้นไป น้ าที่น ามาค านวณ 

ได้แก่ น้ าในโถส้วม โถปัสสาวะชาย อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน 

ฝักบัวอาบ  

 

• การลดน้ าใช้ในโถสว้มเปน็สิง่ทีท่ าไดง้่าย โดยการเลอืกใชโ้ถสว้ม

ที่มีปุ่มน้ ามากน้ าน้อยคูก่นั (Dual Flush) ก็สามารถลดการใช้น้ า

ได้ถึง 67% เทียบกบัโถสว้มรุน่เกา่ 
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เกณฑ์ที่ได้รับคะแนน 

• ลดการใชน้้ านอกอาคาร  โดยลดการใช้สะอาดส าหรับด่ืม(Potable 
Water) หรือน้ าประปามารดน้ าต้นไม้  เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่กินน้ าน้อย ใช้
น้ าฝน หรือน้ าใช้แลว้ทีผ่า่นการบ าบัด 

•   

• งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ใช้น้ าเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องรดน้ า เรียกว่า 
Xeriscape หมายถึง Zero water landscape  
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ลดการใช้น า้ประปา ส าหรับโถส้วมและโถปัสสาวะ 

• โดยใช้น้ าฝน หรือ 

• ใช้น้ าที่บ าบัดแล้วแทน หรือ 

  

• บ าบัดน้ าเสียในโครงการอย่างน้อย 50% 

ให้มีมาตรฐานความสะอาดถึงระดับขั้นที่

สาม (คือมีการก าจัดฟอสฟอรัสและ

ไนโตรเจนด้วย) และปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้ว

ให้ซึมลงดินหรือใช้ในโครงการ ทั้งนี้เพื่อ

ลดภาระของเทศบาลในการผลิตน้ าประปา

และบ าบัดน้ าเสีย 
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Waterless Urinal 
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หมวดพลังงานและ บรรยากาศ 
  
เป็นหมวดที่มีคะแนนมากที่สุด เพราะเป็นหมวดที่ท าให้เกิดผล

กระทบสิ่งแวดล้อมสูง ประกอบด้วยเกณฑ์บังคับ 3 ข้อ 
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เกณฑ์บังคับ 1 มีการทดสอบการท างานของระบบในอาคาร 
(Fundamental Commissioning)  

• มีผู้รับผิดชอบ (Commissioning Authority) ที่มีประสบการณ์

อย่างน้อย 2 ปี โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ออกแบบหรือ

ผู้รับเหมา และต้องรายงานผลให้เจ้าของทราบโดยตรง ระบบที่

ต้องทดสอบ ประกอบด้วย  

• ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  

• ระบบแสงสวา่ง  

• ระบบน้ ารอ้น  

• ระบบพลงังานหมุนเวยีน 
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เกณฑ์บังคับ 2 :  Minimum energy Performance 

• ต้องจ าลองค่าพลังงานของอาคารทั้งหมด (Whole building 

simulation) เปรียบเทียบระหว่างอาคารที่ออกแบบและอาคาร

อ้างอิง (Baseline building) ตาม ASHRAE 90.1-2007  

Appendix G ทั้งน้ี โดยต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ ากว่า

อาคารอ้างอิงอย่างน้อย 10%  

 

• แต่ถ้าเป็นอาคารส านักงาน หรือ ร้านค้าปลีกขนาดไม่เกิน 20,000 

ตร.ฟุต(1,858 ตร.ม.) หรือ คลังสินค้าขนาดไม่เกิน 50,000 ตร.

ฟุต(4,645 ตร.ม.) อาจใช้ ASHRAE Advance Energy Design 

Guide โดยไม่ต้องจ าลองโดยคอมพิวเตอร์  
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เกณฑ์บังคับ 3 : ไม่ใช้สารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศที่มี 
CFC (Chlorofluorocarbon) 

เพื่อลดการท าลายชัน้โอโซนในบรรยากาศ 
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Optimize Energy Performance 

• ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเกณฑ์บังคับEAp2 (Optimize 

Energy Performance) โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต ่ากวา่อาคารท่ีใช้
เปรียบเทียบตัง้แต ่12% - 48% ซึง่จะได้คะแนนตัง้แต ่1-19 คะแนน  โดยใช้ ASHRAE 

90.1 Appendix G 
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มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในโครงการ 
• เช่น พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานลม โดยปริมาณพลังงานทีผ่ลิตได้ จะต้องคิด

เทียบเป็นจ านวนเงนิ และมีค่าตั้งแต่รอ้ยละ 1% - 13% ของค่าใช้จา่ยด้าน

พลังงานต่อปขีองโครงการ  
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มีการทดสอบการท างานของระบบสูงกว่าเกณฑ์บงัคับ 

(Enhanced Commissioning) 
• โดยให้ Commissioning Authority เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

ตั้งช่วงต้นของการออกแบบ ขั้นตรวจสอบการส่งมอบงานของ

ผู้รับเหมา และตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบ 

หลังจากอาคารใช้งานแล้วภายใน 10 เดือน พร้อมแผนในการ

แก้ไข  
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การจัดการสารท าความเยน็สูงกว่าเกณฑ์บงัคับ 

(Enhanced Refrigerant Management) 

• โดยไม่ใช้สารท าความเย็นเลย หรือ เลือกใช้สารท าความเย็นใน

ระบบปรับอากาศที่มีระดับของการท าลายโอโซน (Ozone 
Depletion Potential) และ ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global 
Warming Potential) ผ่านเกณฑ์ที่ค านวณได้จากสูตรที่ก าหนด 

และ ไม่ใช้สารดับเพลิงที่มี CFCs, HCFCs 

(Hydrochlorofluorocarbons) และ Halons 
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การวัดค่าพลังงานและตรวจสอบความถูกต้อง 

• โดยมีการวัดและตรวจสอบผลการ ด าเนินของระบบต่างๆ ตาม

วิธีการที่ระบุใน Option D ของ International Performance 

Measurement & Verification Protocol (IPMVP) –โดยต้องมี

ระยะเวลาการวัดและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี หลังสร้างเสร็จแล้ว 

เพื่อดูว่าอาคารสามารถประหยัดพลังงานได้จริงตามที่ออกแบบ  

หากไม่ได้จะต้องมีวิธีการแก้ไข  

 

• หรือ มีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องตาม Option B ของ 

IPMVP โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังสร้างเสร็จ และหากผล

การประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ต้องมีแผนแก้ไข 
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ใช้พลังงานสะอาด (Green Power) 

• มีการท าสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้าเป็นจ านวน 35% ของปริมาณ

ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารเป็นระยะเวลา 2 ปี จากโรงไฟฟา้ทีผ่ลติโดย

ใช้พลังงานหมนุเวยีนทีเ่ปน็พลงังานสะอาดไม่ก่อมลภาวะ 
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หมวดวสัดแุละทรัพยากร 
เกณฑ์บังคับ  1 ข้อ 
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• เกณฑ์บงัคบั  มีห้องเก็บวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ เศษกระดาษ 

แก้ว อลูมิเนียม พลาสติก เพื่อรอการจ าหน่ายส าหรับ

น าไปรีไซเคิลต่อไป 
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การปรับปรุงอาคารเดิม 

• ให้รักษาผนัง พื้น และหลังคาไว้
มากกว่า 55%  

• เพราะต้องการยืดอายุอาคารให้ยาวนาน

ออกไป ไม่ต้องการให้ทุบท าลาย กลายเป็น

ขยะที่ต้องน าไปทิ้ง  

• ลดการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพิ่มขึ้น 
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LEED จะไม่ให้คะแนนกับการเก็บหน้าต่างของเดมิสนับสนุน
ให้เปล่ียนหน้าต่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน  
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เก็บรักษาส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง 
• ได้แก่ ผนังภายใน ฝ้าเพดาน ไว้มากกว่า 50% ของพื้นที่ เพื่อเป็น

การลดปริมาณขยะ 
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มีการจัดการขยะจากการก่อสร้าง 
• โดยขายเพื่อให้น าไปรีไซเคิลต่อ แทนการน าไปทิ้ง หรืออาจจะ

บริจาคให้กับองค์กรอื่นน าไปใช้ต่อไป เช่น โครงไม้ พรมเก่า 
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ผู้รับเหมาคัดแยกขณะท่ีหน้างาน เพ่ือลดการน าขยะไปท้ิง 
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ออกแบบโดยใช้วสัดท่ีุมีสว่นผสมของวสัดรีุไซเคิล 

Cellulose insulation Denim insulation Steel 

เพื่อลดผลกระทบทีเ่กิดจากการ

น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

เพิ่มขึ้น 

 

57 



เลือกใช้วสัดุที่มีแหล่งก าเนิด ผลิต หรือ 

ประกอบชิ้นส่วน ในภูมิภาค 

• ภายในระยะ 500 ไมล์ จากที่ตั้งโครงการ เพื่อลดพลังงานในการขนส่ง 
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ใช้วัสดุที่สามารถสร้างทดแทนได้เร็ว 

• ใช้วัสดุที่สามารถสร้างทดแทนได้ในเวลา 10 ปี เช่น ไม้ไผ่ ซึ่ง

ปลูกทดแทนได้เร็ว 

 

Bamboo floor 

Cotton insulation 
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Certified Wood 

• ใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองว่ามาจากการปลูกป่าที่มีการบริหารจดัการที่ด ีอย่างน้อย 
50% ของราคาไม้ที่ใช้ในโครงการ โดยเป็นไม้ที่ได้รับการรับรองจาก Forest 
Stewardship Council (FSC) 

• รวมไม้โครงสร้าง โครงคร่าว ไม้พืน้ ไม้ประต ูไม้ตกแต่ง 
• ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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หมวดคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร 
  

ประกอบด้วย เกณฑ์บงัคบั  2 ข้อ 
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เกณฑ์บังคับ 1 คณุภาพขัน้ต ่าของอากาศในอาคาร 

• ออกแบบตามมาตรฐานใน ASHRAE 

Standard 62.1-2007 Section 4-7 เรื่องการ

ระบายอากาศที่ใช้ระบบกลช่วย หรือผ่าน

กฎหมายอาคารของท้องถิ่น ทั้งนี้แล้วแต่ว่า

กฎหมายใดจะมีความเข้มงวดมากกว่ากัน 

 

• ถ้าเป็นการระบายอากาศธรรมชาติต้องผ่าน

มาตรฐาน ASHARE 62.1-2007 ข้อ 5.1 ทั้งนี้

เพราะไม่ต้องการให้ผู้ออกแบบให้ความส าคัญ

ต่อเรื่องการประหยัดพลังงานจนเกินไป จน

มองข้ามเรื่องสภาวะสบาย 
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เกณฑ์บังคับ 2   การควบคมุควนับหุร่ี  

• โดยห้ามสูบบุหรีใ่นอาคาร และบริเวณนอกอาคารในระยะห่างประตูทางเข้า 

และ ช่องรับอากาศ บริสุทธ์ของระบบปรบัอากาศในระยะ 25 ฟุต (7.6 ม.) หรือ 

หากจะให้สูบบหุรี่ในอาคารต้องจัดห้องสูบบหุรี่โดยเฉพาะ ซึ่งต้องออกแบบเปน็

พิเศษ มิให้ควันบหุรี่รัว่ไหลไปสู่ส่วนอื่นๆของอาคารได้ 
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Outdoor air delivery monitoring 
• monitor outdoor air flow rate เพื่อยืนยันว่ามีอัตราการระบายอากาศพอเพียง

ตามที่ออกแบบ โดยวัดที่ outdoor air intake โดยอุปกรณ์วัดสามารถจับค่าได้ถา

อัตราการระบายอากาศ ต่ ากว่าที่ออกแบบ 10% จะต้องส่งสัญญานเตือนให้ทราบ 

 

• และ monitor CO2 ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปรับอากาศที่มีอัตรา
หนาแน่นตั้งแต่ 25 คน/พื้นที่ 1000 ตร.ฟุต 
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  Increased Ventilation 

• ส าหรับอาคารปรับอากาศ ให้น า fresh air มาระบายอากาศ > อัตราขั้น
ต่ าที่ก าหนดใน ASHRAE Standard 62.1-2007  30% 

 

• ส าหรับอาคารไม่ปรับอากาศให้ออกแบบ ตาม Chartered Institution of 
Building Services Engineers (CIBSE) Application Manual 
10:2005 , Natural Ventilation  in Non-domestic Building 

 

ส่วนระบายอากาศด้วยเคร่ืองกล ส่วนระบายอากาศตามธรรมชาติ 
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มีแผนจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร -  
 ในช่วงก่อสร้าง 

• ด าเนินการ IAQ Guidelines ของ Sheet Metal and 

Air Conditioning National Contractors 

Association (SMACNA) 

 

• ป้องกันวัสดุท่ีดูดความช้ืนได้ ท่ีจัดเก็บไว้ ขณะก่อสร้าง 

 

• ถ้าน า Air Handler ท่ีจะใช้ถาวรมาใช้ในขั้นก่อสร้าง 

ต้องใช้ filter ท่ีมีค่า minimum efficiency reporting 

value (MERV) = 8 ท่ี return air grill ตามมาตรฐาน 

ASHRAE 52.2-1999 

 

MERV 8 
Absorptive material 
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หุ้มพลาสติกช่องท่อแอร์ เพื่อป้องกันฝุ่นระหว่างการ

ก่อสร้าง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคาร 
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มีแผนจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 

 ในช่วงก่อนเข้าใช้อาคาร 

• Option 1 : Flush out  

• ต้องเปลี่ยน filter ใหม่โดยการ supply อากาศภายนอก 14000 cu.ft ต่อ 1 sq.ft 

ของพืน้ท่ีอาคาร โดยต้องมีอณุหภมิูไม่เกิน 60 F และความชืน้ไม่เกิน 60% 

 

• Option 2: Air testing โดยใช้วิธีการของ EPA Compendium of 

Methods ในการก าหนดมลพิษทางอากาศ เพ่ือดกูารสะสมของ 
• Formaldehyde 

• Particulates 

• Total volatile organic compounds 

• 4 Phynylcycloxene (ถ้าใช้พรม) 

• Carbon monoxide 
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ใช้ Adhesive และ Sealants ท่ีปลอ่ยสารระเหยต ่า 

• กาวติดพรม 

• กาวติดไม้ กระเบื้อง 

• กาวยาแนว 

• กาวสเปรย์ 
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No Urea-formaldehyde resin 

• MDF board 

• plywood 
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Daylight and views 

Windowless room 
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INNOVATION IN DESIGN         
6 คะแนน 

Innovation in design 

มี LEED AP ในทีมงาน = 1 point 
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ท าอยา่งไรจงึจะบรรลเุปา้หมาย 
การเป็น GREEN BUILDING 
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Intregrative process 

76 



ตวัอยา่งการออกแบบอาคารเขียวในประเทศไทย 
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Park Venture 

Office and Hotel 

Registered LEED – Core and Shell 

(Platinum) 
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มีการใช้พรมดักฝุน่ที่ประตูทางเข้า 
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การลดความร้อนทางหน้าต่างโดยใช้กระจก2ชั้น low-e 
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การใช้ sensor เพ่ือช่วยใน

การหรี่ไฟบริเวณริมอาคาร 

เพ่ือประหยัดพลังงาน 
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การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคา 
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ห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย HSBC 
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การน าวัสดุเดิมมาใช้ใหม่ เพ่ือลดขยะจากการ

ก่อสร้าง – น ากระจกบานเกล็ดมาติดฟิลม์ท าแผง

บังแดด  
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Material -Reuse 



86 

Material reuse 
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Water use reduction – waterless urinal 



การควบคุมคุณภาพอากาศโดยใช้ 

CO2 sensor 
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• i 
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Monitor การใช้พลังงานแต่ละปรเภท 



TREES – Toyota ปากช่อง 



















LEED EBOM 
ตัวอย่าง Credits ที่เกี่ยวข้อง 
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SYNERGY 
ท าเรื่องเดียวแต่ได้หลายคะแนน 
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WEc1-Water Performance Measurement 

• ติดตั้ง meter วัดปริมาณน้ าส าหรับทั้งอาคาร 

• ติดตั้งมิเตอร์ย่อยส าหรับ ระบบน้ าแต่ละประเภท ได้แก่ 

• น้ าที่ใช้รดต้นไม ้

• น้ าส าหรับสุขภัณฑ์ 

• น้ าส าหรับ cooling tower 

• น้ าร้อน 

• น้ าในขบวนการผลิต 
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WE4 - Cooling Tower Water Management  
(LEED EBOM) 

 

• มี Cooling tower management plan และออกแบบติดตั้ง conductivity 

meter ที่มี automatic control ในการปรบัปริมาณ bleed-off   

• และ/หรือ 

• ใช้น้ าประปา ไม่เกิน 50% ส าหรับ makeup water 
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EAc3.2 Performance Measurement- 
System-Level Metering 

 

 

• ติดตั้งมิเตอร์ย่อย 1 ตัว วัดระบบที่ใช้พลังงาน มากที่สุด  1ใน 2 

อันดับแรก เช่น  ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง โดยครอบคลุม

อย่างน้อย 40% ของระบบนั้นๆ ได้ 1 คะแนน 

•  ติดตั้งมิเตอร์ย่อย 2 ตัว วัดระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุด 2 ใน 3 

อันดับแรก ได้ 2 คะแนน 
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EAc 3.1 Performance Measurement 
Building Automation System 

• มีระบบ BAS ท่ีควบคมุอย่างน้อยท่ีสดุ คือระบบ HVAC กบั lighting 
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Soft cost 
• LEED registration fee  -1200 US$ 

• LEED documentation  and LEED consultant fee 

• LEED certification - 2750 US$ (area <50000 sq.ft) 

• Energy modeling  

• Commissioning Agent  

• Design Fee 

105 



หวงัวา่ทกุท่านได้มีสว่นร่วมสร้าง
สิ่งแวดล้อมสีเขียว 
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ผศ.ดร.พนัธุดา พุฒไิพโรจน์   
LEED AP BD+C 

LEED AP O+M 

LEED AP ID+C 

 


