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ค�ำน�ำ
ผู้เขียน

หนังสือ “ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้น�ำเสนอวิธีการก่อสร้างอาคารให้กับนักศึกษาและช่าง
ก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม ให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานการควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคาร ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้มีการเพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ด้วยการเพิ่มเนื้อหาเรื่องโครงสร้างเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และผนังกรุรอบอาคาร
ส่วนฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ยังคงกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการก่อสร้างอาคาร และได้ปรับปรุงรูปแบบของภาพและองค์ประกอบ
ประกอบต่างๆ ของฉบับพิมพ์สองครั้งแรก ร่วมกับการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักโครงสร้าง ส่วนประกอบ และระบบต่างๆ
รวมไปถึงระบบฐานรากเคซองหรือฐานรากปล่อง และได้มีการอ้างอิงคู่มือการเข้าถึงอาคารของผู้พิการ (Americans with
Disabilities Act Accessibility Guidelines and the MasterFormatTM Systems) ที่ก�ำหนดโดย Constructions
Specifications Institute (CSI) ส�ำหรับเป็นข้อมูลในการจัดการก่อสร้าง
ความเชื่อมโยงที่เข้ากันของฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1-3 จนต่อเนื่องมาถึงฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้คือ หลักการในเรื่องของการวางแผน
และการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานและ
การพึ่งพาระบบการควบคุมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้พลังงาน หนังสือเล่มนี้ ได้บรรยายความท้าทายทางสถาปัตยกรรม 2030
(Architecture 2030 Challenge) และสรุประบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว (LEED © Green Building Rating
SystemTM) ไว้ ในบทที่ 1 และได้อ้างอิงเกณฑ์ที่ระบุไว้ ใน LEED ตามความเหมาะสม ฉบับพิมพ์ล่าสุดนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ การท�ำให้หน่วยตัวเลขทันสมัยสอดคล้องกับระบบ CSI MasterFormatTM ในปี 2004 การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด International Building Code © ปี 2006 แนะน�ำระบบหลังคาสีเขียว และการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกันฝน
และการใช้ระบบวัสดุหุ้มภายนอก
ทั้งนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการกล่าวครอบคลุมไปถึงวัสดุก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง แต่ข้อมูลที่ได้แสดงในหนังสือ
เล่มนี้ สามารถประยุกต์ ใช้ได้กับถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่และสถานการณ์ทางด้านการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานต่างๆ ส่วนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาคารและระบบที่ถูกสร้างขึ้น
หนังสือ ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ นี้ มุ่งเน้นที่หลักการที่ชี้แนะการประเมินและการใช้ข้อมูลใหม่ที่ก�ำลังประสบ
อยู่ในระหว่างการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร
ส�ำหรับชิ้นส่วนและองค์ประกอบต่างๆ จะถูกบรรยายในลักษณะตามรูปแบบการใช้งานหน้างานเป็นหลัก รูปแบบ คุณสมบัติ
ความสามารถ ตลอดจนถึงปริมาณวัสดุที่หาได้หรือมีจัดจ�ำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามท้องถิ่นและผู้ผลิต ดังนั้น จึงควรที่จะ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต ควบคู่ไปกับตรวจสอบข้อก�ำหนดกฎหมายอาคารของแต่ละสถานที่ที่อาคารตั้งอยู่ ทั้งเป็นความ
รับผิดชอบของผู้น�ำไปใช้ที่จะตรวจสอบให้มั่นใจถึงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้วา่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้างในแต่ละเรื่อง
โดยการสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนน�ำไปใช้จริง

การเทียบหน่วยวัด

ระบบหน่วยวัดสากลเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศซึ่งสอดคล้องกับหน่วยทางกายภาพ การใช้หน่วยเป็นเมตร
กิโลกรัม วินาที แอมแปร์ เคลวิน และแรงเทียน เป็นหน่วยพื้นฐานของความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และ
ความเข้มของแสง เพื่อให้ผู้อา่ นคุ้นเคยกับหน่วยวัดสากล หนังสือเล่มนี้ ได้มีการเทียบหน่วยเมตริกตลอดทั้งเล่ม ตามข้อตกลง
ต่างๆ ดังนี้
• ตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏในวงเล็บ จะแสดงหน่วยเป็นมิลลิเมตร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีหมายเหตุระบุไว้
• กรณีที่ขนาดวัสดุมีค่าตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป การบรรยายขนาดจะถูกก�ำกับไว้ด้วยการปัดเศษให้ละเอียดที่ระดับ 0.5
เซนติเมตร
• ข้อควรระวังเกี่ยวกับขนาดระบุ ซึ่งในบางครั้งวัสดุจะมีขนาดจริงเล็กกว่าขนาดมาตรฐานที่ระบุไว้ (ทั้งที่แปลงหน่วยแล้ว
และยังไม่แปลงหน่วย)
• ข้อสังเกต 3,487 มิลลิเมตร = 3.847 เมตร
• ในกรณีอื่นๆ จะระบุไว้เป็นหน่วยเมตริก
• สามารถดูได้ ในภาคผนวกส�ำหรับวิธีการแปลงหน่วยเมตริก

Francis D.K. Ching

ค�ำสงวนสิทธิ์/ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ ได้พยายามอย่างยิ่งในการเรียบเรียงเนื้อหาสาระและให้ข้อมูลต่างๆ แต่ข้อแนะน�ำและกลวิธีตา่ งๆ ที่ได้ระบุ
ในหนังสือ อาจไม่เหมาะที่จะน�ำไปใช้ ในบางสถานการณ์ ผู้อา่ นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม ดังนั้น
ทางส�ำนักพิมพ์ ผู้เขียนหนังสือ ตลอดจนผู้แปลและเรียบเรียง ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ในเรื่องความถูกต้องแม่นย�ำ
หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของหนังสือ รวมถึงความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับการน�ำไปใช้ ในทางการค้า ความเหมาะสมใน
การน�ำไปใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวแทนจ�ำหน่ายหรือสื่อการจ�ำหน่ายต่างๆ หากอ้างถึง
การรับผิดชอบใดๆ
ทางส�ำนักพิมพ์และผู้แต่งหนังสือ ตลอดจนผู้แปลและเรียบเรียง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลก�ำไร
หรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ และผลเสียหายเฉพาะด้านที่เกิดขึ้น

ค�ำน�ำ
ผู้เรียบเรียง
ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ นี้ เรียบเรียงมาจากหนังสือ Building Construction Illustrated ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (Fourth Edition) โดยผู้แต่ง Francis D. K. Ching ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากและ
ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสีเขียว เพื่อให้ผู้อา่ นได้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารชนิดต่างๆ กัน โดยให้ข้อมูลวิธีการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ตลอดจนเรื่องที่ควร
พิจารณาตรวจสอบ ข้อก�ำหนด มาตรฐาน หรือกฎหมายอาคารของแต่ละสถานที่ก่อสร้าง
ด้วยรูปภาพประกอบมากกว่า 1,000 รูป ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอนของการออกแบบที่ส�ำคัญ
ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งโครงการ ลักษณะของโครง สร้างหลัก ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์อาคารในโครงสร้างแต่ละแบบ
ที่ประกอบกับเป็นโครงสร้างอาคาร น�้ำหนักบรรทุกที่กระท�ำต่อโครงสร้างในลักษณะและทิศทางต่างๆ กัน ไปจนถึงงาน
ตกแต่งและงานระบบต่างๆ แต่ละบทจะอธิบายตามมาตรฐานรายการประกอบแบบของ CSI Master FormatTM เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย
เนื้อหาภายในเล่มจะอธิบายถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่พยายามรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อก�ำหนดต่างๆ ของ ADA เพื่อคนพิการ ตลอดจนการก�ำหนดหน่วยทัง้ ระบบเมตริกและระบบมาตรฐานอเมริกนั ตลอดทัง้ เล่ม
เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะบรรจุเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดของงานก่อสร้างอาคารเอาไว้ ในหนังสือเพียงหนึ่งเล่ม
เนือ้ หาต่างๆ ทีน่ ำ� เสนอ ได้แนะแนวให้ผอู้ า่ นมีความเข้าใจครอบคลุมในหลักการเบือ้ งต้นของการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร
ทีพ่ กั อาศัย และการก่ออาคารขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางที่ใช้งานและพบเห็นอยูเ่ ป็นประจ�ำ ซึง่ ถ้าหากมีความเข้าใจในหลัก
การพืน้ ฐานของการก่อสร้างแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาดัดแปลงได้อย่างถูกต้อง ให้เหมาะกับสถานการณ์ทแี่ ตกต่างไป ซึง่ อาจ
จะต้องประสบในการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร
ผู้เรียบเรียงหวังว่าหนังสือ ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ จะให้ประโยชน์ ให้ความรู้
และความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือหาข้อมูลทางด้านอาคารได้ไม่มากก็น้อย
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1.01 ตัวอาคารกับสิ่งแวดล้อม
หากเรามองดูตัวอาคารกับสภาพแวดล้อมแล้ว จะเห็นว่าโดย
แท้จริงแล้ว อาคารนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม อาคารถูกคิดและออกแบบขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยและรองรับกิจกรรมที่หลากหลายของผู้พักอาศัย และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
อาคารอาจถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ก�ำหนดการออกแบบ ดังนั้น สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่
ก่อสร้างอาคารจึงมีความส�ำคัญ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการวางแผน
การออกแบบก่อสร้างอาคารต่อไป
แผนที่แสดงลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะทาง
กายภาพตามธรรมชาติโดยรอบของพื้นที่ ล้วนแต่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจในการออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความสะดวก
สบายและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งวัตถุดิบ การ
ออกแบบที่สามารถตอบสนองได้ทุกมิติและมีความยั่งยืน ควร
ค�ำนึงถึงคุณลักษณะของสภาพท้องถิ่นเดิม โดยปรับรูปแบบ
และวางอาคารให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศเดิม รวมทั้ง
พิจารณาลักษณะแนวขึ้น–ลงของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม และ
ทิศทางน�้ำในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารด้วย
นอกจากสภาพบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้ว กฎหมายอาคาร
และผังเมืองของท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยบังคับในการควบคุมการ
ออกแบบลักษณะอาคารอีกด้วย กฎข้อบังคับเหล่านี้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ที่ดินที่มีอยู่เดิมและก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้สถานที่ให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจ�ำกัดขนาดและรูปร่างของตัว
อาคารที่ตั้งอยู่
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายควบคุมมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาสถานที่และลักษณะของอาคารที่จะถูกสร้างขึ้น
การก่อสร้าง การใช้สอย และการบ�ำรุงรักษาอาคาร ก่อให้เกิด
ความต้องการด้านระบบการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ที่ควรค�ำนึงถึงคือ การด�ำเนินการก่อสร้างจะต้องไม่ใช้วัสดุหรือ
พลังงานมากเกินไปอีก ทั้งไม่ควรใช้สิ่งสาธารณูปโภคมากเกิน
ความจ�ำเป็น และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การสร้างอาคารเท่าที่จ�ำเป็นจะเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญในการใช้
ทรัพยากรอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยรอบสถานทีก่ อ่ สร้างอาคาร
ตลอดจนการวางแผนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นบริเวณการก่อสร้างเพื่อการ
ใช้อาคารและการเข้า–ออก สามารถเริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์ตรวจ
สอบ ซึง่ จะมีขอ้ แนะน�ำเพื่อเป็นเกณฑ์ตอ่ ไปในหัวข้อเรื่องความยัง่ ยืน
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1.02 ความยั่งยืน
ในปี 1987 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations World Commission of Environment
and Development) น�ำโดย โกร ฮาร์เลม บรันดต์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้มกี ารเผยแพร่รายงาน
เรื่อง “มาตรฐานในอนาคต (Our Common Future)” รายงานฉบับดังกล่าวได้
มีการนิยามแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development)
ว่า เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ที่ไม่
ลดทอนการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้
แนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นประเด็นส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการออกแบบ
อาคาร แนวคิดด้านความยั่งยืนได้ท�ำให้มีการจัดการทรัพยากรควบคู่ไปกับการ
ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องการการเอาใจใส่ในภาครวมทั้งหมดจากทุกฝ่าย เช่น ผู้วาง
ผังและวางแผน สถาปนิก นักพัฒนา เจ้าของธุรกิจ ผู้รับเหมา โรงงานผู้ผลิต
ตลอดจนภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการค้นหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการสร้างอาคาร
นั้น วิธีหนึ่งที่ใช้ ได้แก่ แนวความคิดด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การควบคุมปริมาณ การใช้วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ การที่จะสามารถออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะ
โครงสร้างเพื่อความยั่งยืนได้นั้น จะต้องทราบและเข้าใจถึง
ผลต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดฤดูกาลและอายุการใช้งาน
ทั้งที่เกิดจากตัวอาคารเองและสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ที่อาคารตั้งอยู่ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาและ
การปรับปรุงตามประเภทของอาคารเหล่านั้น
ที่มีอายุการใช้งานผ่านไปในแต่ละปี เมื่อ
เวลาผ่านไปและตัวอาคารเริ่มเก่าหรือ
ทรุดโทรมลง เพื่อให้สามารถอยู่ควบคู่
กันไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

การด�ำเนินการโครงการ
•
•
•
•
•
•
•
•

การวางแผน
การพัฒนา
การออกแบบ
การก่อสร้าง
การใช้งาน
การบ�ำรุงรักษา
การแก้ไข ดัดแปลง
การรื้อถอน

หลักเกณฑ์

เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อหมุนเวียนน�ำทรัพยากรกลับมาใช้อีกครั้ง
เพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อก�ำจัดสารพิษและมลภาวะ
เพื่อวิเคราะห์และประเมินค่า
ผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุ
การใช้งานของอาคาร
• เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพ
•
•
•
•
•
•
•

ข้อก�ำหนดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 1994 คณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงาน 16
ขององค์กรเพื่อการค้นคว้าและวิจัยนานาชาติ
หรือ Task Group 16 of the International
Council Research Innovation in Building
and Construction (CIB) ได้เสนอกรอบ 3
ด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทรัพยากร
•
•
•
•
•

ที่ดิน
วัสดุ
น�้ำ
พลังงาน
ระบบนิเวศ
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1.03 อาคารสีเขียว

ในการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามักได้ยินค�ำว่า “อาคาร
สีเขียว” หรือ Green Building ควบคู่กับค�ำว่า “การออกแบบภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Design อย่างไร
ก็ตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องการการพัฒนาโดยรวมทั้งหมดของ
ระบบที่ครอบคลุมแนวความคิดเกี่ยวกับอาคารสีเขียว รวมถึงสภาพสังคม
จริยธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร
เนื่องจากอาคารสีเขียวเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การก่อสร้างอาคารสีเขียวจึงก�ำหนดหนทางให้เกิดสุขลักษณะของสิ่ง
แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด โดยอาศัยระบบนิเวศ
เป็นพื้นฐานส�ำคัญ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสีเขียวได้รับการพัฒนา
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Green
Building SystemTM ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสภาอาคารสีเขียว (U.S. Green
Building Council (USGBC)) สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก
หลายภาคส่วน อาทิ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์เหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อรับรอง
อาคารที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างให้ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดล�ำดับขั้นให้แก่อาคารสีเขียวเหล่านั้นหลังจาก
ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ระบบการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมได้รับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎาคม
ปี  ค.ศ. 2003 ประเทศแคนาดาได้รับใบอนุญาตจากสภาอาคารสีเขียวใน
การน�ำระบบการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (LEED) ไปปรับ
ใช้กับสภาพแวดล้อมของชาวแคนาดาด้วย

ระบบการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED®

เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้างอาคาร และเจ้าของอาคาร ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานส�ำหรับอาคารประเภทต่างๆ และขั้นตอนการด�ำเนินการ
ก่อสร้างสภาอาคารสีเขียว (USGBC) ได้พัฒนาระบบการจัดอันดับ
(rating) ตามประเภทของอาคารดังนี้
• LEED–NC : New Construction and Major Renovations ส�ำหรับ
อาคารสร้างใหม่และอาคารที่ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
• LEED–CI : Commercial Interiors ส�ำหรับการตกแต่งภายในอาคาร
พาณิชย์
• LEED–CS : Core/Shell ส�ำหรับอาคารที่มีลักษณะโครงสร้างรับแรง
แบบแนวแกนและแบบเปลือกบาง (เปลือกหอย)
• LEED–EB : Existing Buildings ส�ำหรับอาคารที่มีอยู่เดิม (อาคารเก่า)
• LEED–Homes ส�ำหรับบ้านพักอาศัย
• LEED–ND: Neighborhood Developments ส�ำหรับการพัฒนา
บริเวณข้างเคียง
• LEED for Schools ส�ำหรับสถานศึกษา
• LEED for Healthcare ส�ำหรับสถานพยาบาลหรือสถานบริการทางสุขภาพ
• LEED for Labs ส�ำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
• LEED for Retail ส�ำหรับร้านค้าปลีก

ระบบการจัดอันดับ (Rating System) ตามมาตรฐานความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม LEED® ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่จะกล่าวถึง
ประเด็นหลักในการก่อสร้าง 6 ประเด็นดังนี้

1. การดูแลสถานที่ตั้งโครงการ (Sustainable Sites)

การดูแลสถานที่ตั้งโครงการเกี่ยวข้องกับการลดมลภาวะที่เกิด
จากงานก่อสร้าง การคัดเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมกับโครงการ
ก่อสร้าง การปกป้องพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
จากโครงการ การซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์ที่ได้
รับผลกระทบให้กลับสู่สภาพเดิม การส่งเสริมทางเลือกของการ
คมนาคมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์
การให้ความค�ำนึงถึงชลศาสตร์ของสถานที่ตั้งโครงการ และการ
ลดปรากฏการณ์ โดมความร้อน (heat island) ที่อาจเกิดจากการ
ก่อสร้างป่าคอนกรีตแทนที่พื้นดินและต้นไม้

2. การใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
การสนับสนุนและรณรงค์เพื่อลดความต้องการในการใช้น�้ำ
โดยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำต่างๆ การกักเก็บและการใช้น�้ำฝน
หรือการบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับมาใช้ ใหม่ ตลอดจนการจัดระบบ
การผลิตน�้ำในบริเวณใกล้เคียง

1.04 ระบบการจัดอันดับมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. การใช้พลังงานและการสร้างสภาพแวดล้อม
(Energy&Atmosphere)

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของอาคารและบริเวณ
โดยรอบ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และไม่สร้างมลภาวะ
เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ
ที่มีส่วนท�ำให้เกิดปรากฏการณ์การลดลงของชั้นโอโซน (ozone
depletion) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (global warming)

4. การใช้วัสดุและทรัพยากร (Materials&Resources)

การใช้วัสดุและทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุทรัพยากรที่
สามารถหาได้ ในท้องถิ่น วัสดุที่สามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่ การ
ลดปริมาณขยะและความต้องการในการใช้วัสดุใหม่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของอาคารใหม่
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5. คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมภายใน
(Indoor Environmental Quality)

การส่งเสริมการสร้างความสะดวกสบาย ความอุดมสมบูรณ์ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ของอากาศภายในอาคาร การออกแบบให้แสงแดดส่องสว่างเข้า
มาภายในอาคารให้ทั่วถึงมากขึ้น ตลอดจนให้ผู้ ใช้สามารถควบคุม
ความสว่างและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ความ
พึงพอใจของผู้ ใช้อาคาร และลดปริมาณสารเคมีที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ ใช้อาคารเช่น ผลิตภัณฑ์สี ยารักษาเนื้อไม้ที่มีส่วน
ผสมของกาว และยูเรีย–ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น เป็นต้น

6. นวัตกรรมและกระบวนการออกแบบ
(Innovation&Design Process)

การคิดค้นแนวทางใหม่ๆ เกินกว่าที่มาตรฐาน LEED ก�ำหนดไว้เดิม
เพื่อช่วยให้การก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและ
รักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่ดี และสมควรได้รับรางวัลเพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป
การมอบรางวัลส�ำหรับการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐาน
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดย the LEED–NC Green
Building System และ/หรือการสาธิตการสร้างนวัตกรรมประเภท
อาคารสีเขียวที่มิได้มีการระบุไว้ โดย the LEED–NC Green
Building System
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1.05 การแข่งขัน The 2030 Challenge

Architective 2030 คือ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี
ภารกิจในการจัดหาข้อมูลและแนวทางใหม่ๆ เพื่อแก้ไข
25% จากอุตสาหกรรม
ปัญหาด้านงานสถาปัตยกรรม การวางแผนในภาคสนาม
48% จากอาคาร แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
และความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการ
40% เกิดจากการใช้และท�ำนุบ�ำรุงอาคาร เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เอ็ดเวิร์ด
8% เกิดจากวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง เมสเรีย สถาปนิกจากรัฐนิวเม็กซิโก ผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ ได้
อาคาร
ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลจาก U.S. Energy Information
27% จากการคมนาคม
Administration ซึ่งได้ระบุวา่ อาคารเป็นตัวใช้พลังงาน
เกือบครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ
แผนภูมิแสดงการใช้พลังงานของสหรัฐอเมริกา
และยังปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ;
GHG) ในแต่ละปี ซึ่งเมสเรียเชื่อว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มมาก
3. ในขณะที่บางส่วนของรังสี
ขึ้นเรื่อยๆ
อินฟาเรดสามารถทะลุผา่ นชั้น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่นา่ สนใจคือ การใช้
บรรยากาศออกไป บางส่วนจะ
พลังงานส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรือ
ถูกดูดซับและปลดปล่อยออก
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร แต่เป็นกระบวนการใช้อาคารที่
ไปทุกทิศทุกทางโดยกลุ่มก๊าซ
เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้น เช่น เครื่อง
เรือนกระจกและชั้นไอน�้ำเหนือ
ปรับอากาศ ระบบแสงสว่างต่างๆ จากการใช้งานอาคาร
ผิวโลก
นั่นหมายความว่าหากจะลดการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เราจ�ำเป็นต้องออกแบบอาคารหรือเลือก
สถานที่ตั้งอาคารให้เหมาะสม หลังจากสร้างอาคารเสร็จ
แล้ว ตลอดช่วงอายุของการใช้อาคาร โดยใช้กลวิธีดา้ นการ
ท�ำความร้อน ความเย็น การระบายอากาศจากธรรมชาติ
ตลอดจนการส่องสว่างของแสงแดด มาร่วมพิจารณาใน
4. ส่วนสะท้อนกลับ การออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารด้วย
2. รังสีบางส่วน
ลงสู่พื้นผิวโลกของ
ที่ถูกดูดซับไว้
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Architect 2030 ได้จัดการ
รังสีอินฟราเรด
โดยพื้นผิวโลก
แข่งขัน The 2030 Challenge ขึ้น โดยให้ โครงการ
เนื่องจาก
ในรูปพลังงาน
ปรากฏการณ์เรือน ออกแบบก่อสร้างและพัฒนาที่ดินที่ก�ำลังเกิดขึ้นให้
ถูกปล่อยออกมา
กระจก ท�ำให้อุณหภูมิ ออกแบบโดยใช้พลังงานใต้พิภพ เช่น น�้ำมันก๊าดหรือ
ในรูปของรังสี
ถ่านหินเพียงครึ่งหนึ่งจากที่เคยใช้ นั่นหมายความว่า
ใกล้ผิวโลกสูงขึ้น
อินฟราเรด
การลดการใช้พลังงานใต้พิภพจะถูกลดลงไปถึง 60%
ในปี 2010, 70% ในปี 2015, 80% ในปี 2020, 90%
1. รังสีแสงอาทิตย์บางส่วนถูกสะท้อนกลับโดย
ในปี 2025 และในที่สุดจะลดได้ถึง 100% ในปี 2030
บรรยากาศและพื้นผิวโลก ในขณะที่บางส่วนถูก
อาคารทั้งหมดจะไม่มีการใช้พลังงานใต้พิภพ และจะไม่มี
ดูดซับไว้ โดยบรรยากาศและพื้นผิวโลก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

กลุ่มก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์
ทีเ่ กิดขึน้ จะลอยตัวขึน้ สูช่ นั้ บรรยากาศ โดยมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มากที่สุด ในสหรัฐอมริกา แหล่งก�ำเนิดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มาจากการเผาไหม้ของน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก

การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
อาคารประกอบด้วย 2 แนวทางคือ การลดความต้องการ
ในการใช้พลังงาน โดยอาศัยการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ
การหันทิศทางของโครงการ การออกแบบอาคารสถานที่ให้
เหมาะสม ตลอดจนการน�ำกลวิธีต่างๆ ในการปรับอุณหภูมิ
จากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้เกิดความสบาย แนวทาง
นี้เรียกว่า Passive Approach หรือการเพิ่มความสามารถ
ในการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม
ก๊าซชีวภาพของอาคารที่สามารถหาได้ ในท้องถิ่น อย่างไร
ก็ตาม แนวทางการลดความต้องการการใช้พลังงานใต้
พิภพควรเป็นขั้นตอนแรก ขณะเดียวกัน เราควรพยายาม
เพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงาน
หมุนเวียน
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1.06 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร
การวิเคราะห์สถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารเป็นขั้นตอนในการศึกษาข้อจ�ำกัดจาก
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ ที่เราอาจจะวางต�ำแหน่งอาคาร
และการจัดวางพื้นที่ตา่ งๆ ของรูปแบบพื้นที่ เพื่อก�ำหนดแนวรอบอาคารและ
สร้างความกลมกลืนกับสวนภายนอก การส�ำรวจสถานที่ก่อสร้างควรเริ่มด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
• เขียนกรอบรูปที่ดินตามแนวสภาพที่มีกรรมสิทธิ์
• แสดงระยะถอยร่นของตัวอาคารจากเขตที่ดิน เขตที่ดินของถนนสาธารณะ

ตลอดจนแนวกันเขตบริเวณสถานที่ส�ำหรับคนเดินเข้า–ออกที่ดินแปลงอื่นที่
ไม่ติดทางสาธารณะ (ถ้ามี)
• ประเมินจ�ำนวนพื้นที่และขนาดของอาคาร สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น
ตลอดจนการขยายขนาดส�ำหรับอนาคต (ถ้ามี)

• ตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นดินและสภาพชั้นดิน เพื่อหา

บริเวณที่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารและกิจกรรมต่างๆ
ภายนอกอาคาร
• ก�ำหนดจุดที่มีความลาดชันสูงและความลาดชันปานกลางที่อาจ
ไม่เหมาะต่อการสร้างอาคาร
• แสดงบริเวณที่มีสภาพดินเหมาะแก่การระบายน�ำ้ (หากสามารถ
ท�ำได้)
• เขียนแผนที่แสดงการระบายน�้ำของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร
(LEED SS Credit 6 : Storm Water Design)
• เขียนระดับน�้ำใต้ดิน ณ ต�ำแหน่งต่างๆ ในบริเวณที่ดิน
• แสดงพื้นที่ที่อาจจะเป็นทางน�้ำไหล น�้ำท่วมขังเวลาฝนตก
หรือถูกกัดเซาะ
• แสดงต�ำแหน่งต้นไม้และพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ดินเดิมที่

ควรจะอนุรักษ์ไว้
• ท�ำผังแสดงพื้นที่ที่มีน�้ำไหลผ่านในลักษณะต่างๆ ที่ของเดิมมีอยู่
เช่น พื้นที่เป็นสระ ล�ำธารน�้ำ แนวสันล�ำธารน�้ำ ที่ราบลุ่มน�้ำท่วม
ถึงบางฤดู หรือเขตชายน�้ำที่ควรรักษาไว้ (LEED SS Credit 5 :
Site Development, Protect or Restore Habitat)
• สร้างแผนที่แสดงสภาพภูมิอากาศ เช่น เส้นทางการเคลื่อนที่

ของดวงอาทิตย์ ทิศทางลมท้องถิ่น และปริมาณน�้ำฝนโดยเฉลี่ย

• สังเกตถึงผลกระทบของลักษณะที่ดินและอาคารข้างเคียง ที่

อาจจะท�ำให้ลมหรือแสงกระทบสะท้อนเข้าตาได้
• ประเมินการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานตาม
ธรรมชาติที่อาจน�ำมาใช้ได้
• ก�ำหนดจุดทางเข้าที่เป็นไปได้จากถนนหลวงและป้ายหยุด

รถประจ�ำทาง (LEED SS Credit 4 : Alternative
Transportation))
• ศึกษาทางเดินเท้าและการเดินรถที่เป็นไปได้จากจุดทางเข้าไปสู่
ทางเข้าของอาคาร
• ตรวจดูระบบสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญที่มีให้ ได้แก่ น�้ำประปา ท่อ
ระบายน�ำ้ ท่อระบายน�ำ้ ฝน ไฟฟ้า โทรศัพท์สายเคเบิล หัวดับเพลิง
• ก�ำหนดให้มีทางเข้าถึงของรถดับเพลิงเวลาเกิดอัคคีภัย
• บรรยายลักษณะภาพทิวทัศน์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
• อ้างอิงถึงแหล่งที่มาที่จะก่อให้เกิดเสียงดังหรือการจราจรติดขัด

และความแออัด (congestion)

• ประเมินความสามารถในเรื่องการสร้างความกลมกลืนระหว่าง

การใช้ที่ดินของตนกับสภาพที่ดินข้างเคียงโดยรอบ
• ก�ำหนดจุดของแหล่งทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้
• พิจารณาคุณสมบัติและขนาดของสภาพพื้นดิน หรือที่ดินข้าง
เคียงที่อาจมีผลต่อการออกแบบอาคาร
• ท�ำแผนที่ทางไปสถานพยาบาล สถานพักผ่อน และย่านธุรกิจ
การค้าที่ใกล้เคียง (LEED SS Credit 2 : Development
Density & Community Connectivity)
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