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ปรับปรุงใหทันสมัย
เพิ่มเติมเนื้อหาดานสิ่งแวดลอม
และอาคารสีเขียวใหม !

โดย FRANCIS D.K. CHING
เรียบเรียงโดย กิติพงศ พลจันทร

เกือบ 3 ทศวรรษแลวท่ี กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ ไดนำเสนอขอปฏิบัติในการ 
กอสรางอาคารที่ทันสมัยสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเลมของ 
ฉบับปรับปรุงใหมน้ี ผูแตง Francis D.K. Ching รักษารูปแบบการนำเสนอ และนำเสนอ 
ขอมูลลาสุดเพ่ิมเขามา เพื�อใหครอบคลุมเน้ือหาและแนวทางการกอสรางอาคารพ้ืนฐาน 
ใหมากขึ้น เพื�อผูอานจะไดสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุ 
หรือเทคนิคใหมๆ ที่อาจจะไดพบในการออกแบบกอสรางอาคาร

ภายในเลม จะแสดงถึงทางเลือกตางๆ ในการใชวัสดุ และวิธีการกอสรางตางๆ ใหผูอาน 
สามารถเลือกใช ใหเหมาะกับสภาพปจจัยของแตละบุคคล และผลของแตละแบบที่ 
แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยภาพประกอบภายในเลมมากกวา 1,000 ภาพ ที่แสดง 
ถึงข้ันตอนสำคัญ เชน กระบวนการออกแบบ การเลือกสถานท่ีกอสรางอาคาร องคประกอบ 
ของอาคาร แลวยังรวมถึงงานระบบ และงานเก็บในขั้นตอนสุดทาย

• ใชภาพวาดประกอบ เพื�อบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการกอสราง ตลอดจนวัสดุที่ใช 
อยางมีศิลปะ และชัดเจนแมนยำ

• ปรับปรุงใหทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหาดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและชนิดของวัสดุใหมๆ
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงภายในเลม ทำใหนักออกแบบหรือผูเขียนแบบสามารถออกแบบ 

และพัฒนาตอไดเอง
• สะทอนถึงหลักการของกฎหมายอาคารโดยทั่วไป และ CSI Master FormatTM 

(รูปแบบหนึ่งของคูมือประกอบแบบ) ลาสุด

นอกเหนือจากการนำเสนอที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตฐานราก พื้น ไปจนถึง 
งานเก็บตางๆ เมื�อเสร็จสิ้นการกอสรางแลว กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ       
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 นี้ ยังไดชวยใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของในการกอสรางมืออาชีพ 
ในดานออกแบบสถาปตยหรือวิศวกรรม ทราบถึงขอมูลของวัสดุและเทคนิคการกอสรางใหมๆ  
ทีมี่ประโยชน ท่ีเขาเหลาน้ันอาจจะตองพบเจอในการวางแผน วางผัง ออกแบบ และกอสราง

Francis D.K. Ching เปนนักเขียนที่สรางผลงานหนังสือที่มียอดขายสูงสุดหลายเลม 
โดยหนังสือเหลาน้ันมีเน้ือหาเก่ียวกับสถาปตยกรรมและการออกแบบ ไดแก Architecture : 
Form, Space and Order, A Global History of Architecture, Architectural 
Graphics, A Visual Dictionary of Architecture และ Interior Design Illustrated 
ซึ่งพิมพโดยสำนักพิมพ Wiley ผลงานของผูเขียนไดรับการแปลมากกวา 16 ภาษา          
และไดรับพิจารณาวาเปนการนำเสนอดวยภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดขึ้น 
ทะเบียนเปนสถาปนิกและศาสตราจารยกิตติคุณ ของ University of Washington in 
Seattle

หนังสือคูมือภาพประกอบสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน
ดวยเนื้อหาขอมูลใหมลาสุด

สถาปตยกรรม -ออกแบบรางเขียนแบบ
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ค�ำน�ำ
ผู้เขียน

หนังสือ “ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ได้น�ำเสนอวิธีกำรก่อสรำ้งอำคำรให้กับนักศึกษำและชำ่ง

ก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม ให้เขำ้ใจถึงหลักกำรพื้นฐำนกำรควบคุมดูแลกำรก่อสรำ้งอำคำร ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้มีกำรเพิ่ม

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก่อสรำ้งอำคำร ด้วยกำรเพิ่มเนื้อหำเรื่องโครงสรำ้งเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และผนังกรุรอบอำคำร 

ส่วนฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ยังคงกล่ำวถึงเนื้อหำเกี่ยวกับหลักกำรก่อสรำ้งอำคำร และได้ปรับปรุงรูปแบบของภำพและองค์ประกอบ

ประกอบต่ำงๆ ของฉบับพิมพ์สองครั้งแรก ร่วมกับกำรบรรยำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักโครงสร้ำง ส่วนประกอบ และระบบตำ่งๆ 

รวมไปถึงระบบฐำนรำกเคซองหรือฐำนรำกปล่อง และได้มีกำรอำ้งอิงคู่มือกำรเข้ำถึงอำคำรของผู้พิกำร (Americans with  

Disabilities Act Accessibility Guidelines and the MasterFormatTM Systems) ที่ก�ำหนดโดย Constructions  

Specifications Institute (CSI) ส�ำหรับเป็นข้อมูลในกำรจัดกำรก่อสรำ้ง

ควำมเชื่อมโยงที่เขำ้กันของฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1-3 จนต่อเนื่องมำถึงฉบับพิมพ์คร้ังที่ 4 นี้คือ หลักกำรในเรื่องของกำรวำงแผน  

และกำรพัฒนำที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เพื่อตอบสนองสภำพแวดล้อมและสภำพอำกำศ เพื่อลดกำรใช้พลังงำนและ 

กำรพึ่งพำระบบกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน หนังสือเล่มนี้ได้บรรยำยควำมท้ำทำยทำงสถำปัตยกรรม 2030  

(Architecture 2030 Challenge) และสรุประบบกำรจัดอันดับอำคำรสีเขียว (LEED © Green Building Rating  

SystemTM) ไว้ ในบทที่ 1 และได้อำ้งอิงเกณฑ์ที่ระบุไว้ ใน LEED ตำมควำมเหมำะสม ฉบับพิมพ์ล่ำสุดนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใน

เรื่องต่ำงๆ ดังนี้ กำรท�ำให้หน่วยตัวเลขทันสมัยสอดคล้องกับระบบ CSI MasterFormatTM ในปี  2004 กำรปฏิบัติตำม 

ข้อก�ำหนด International Building Code © ปี 2006 แนะน�ำระบบหลังคำสีเขียว และกำรอภิปรำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกันฝน 

และกำรใช้ระบบวัสดุหุ้มภำยนอก

ทั้งนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกำรกล่ำวครอบคลุมไปถึงวัสดุก่อสรำ้งและเทคนิคกำรก่อสรำ้ง แต่ข้อมูลที่ได้แสดงในหนังสือ 

เล่มนี้ สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับถิ่นที่อยู่อำศัยส่วนใหญ่และสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรก่อสรำ้งอำคำรพำณิชย์ ผลิตภัณฑ์ และ

มำตรฐำนต่ำงๆ ส่วนที่ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หลักกำรพื้นฐำนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของอำคำรและระบบที่ถูกสรำ้งขึ้น 

หนังสือ ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ นี้ มุ่งเน้นที่หลักกำรที่ชี้แนะกำรประเมินและกำรใช้ข้อมูลใหม่ที่ก�ำลังประสบ 

อยู่ในระหว่ำงกำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรก่อสรำ้งอำคำร

ส�ำหรับชิ้นส่วนและองค์ประกอบต่ำงๆ จะถูกบรรยำยในลักษณะตำมรูปแบบกำรใช้งำนหน้ำงำนเป็นหลัก รูปแบบ คุณสมบัติ 

ควำมสำมำรถ ตลอดจนถึงปริมำณวัสดุที่หำได้หรือมีจัดจ�ำหน่ำยอำจเปลี่ยนแปลงไปตำมท้องถิ่นและผู้ผลิต  ดังนั้น จึงควรที่จะ

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต ควบคู่ไปกับตรวจสอบข้อก�ำหนดกฎหมำยอำคำรของแต่ละสถำนที่ที่อำคำรตั้งอยู่ ทั้งเป็นควำม

รับผิดชอบของผู้น�ำไปใช้ที่จะตรวจสอบให้มั่นใจถึงข้อมูลในหนังสือเล่มนี้วำ่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ในกำรก่อสรำ้งในแต่ละเรื่อง 

โดยกำรสอบถำมและปรึกษำผู้เชี่ยวชำญก่อนน�ำไปใช้จริง



การเทียบหน่วยวัด
ระบบหน่วยวัดสำกลเป็นระบบที่ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศซึ่งสอดคล้องกับหน่วยทำงกำยภำพ กำรใช้หน่วยเป็นเมตร 

กิโลกรัม วินำที แอมแปร์ เคลวิน และแรงเทียน เป็นหน่วยพื้นฐำนของควำมยำว มวล เวลำ กระแสไฟฟำ้ อุณหภูมิ และ 

ควำมเข้มของแสง เพื่อให้ผู้อำ่นคุ้นเคยกับหน่วยวัดสำกล หนังสือเล่มนี้ได้มีกำรเทียบหน่วยเมตริกตลอดทั้งเล่ม ตำมข้อตกลง

ตำ่งๆ ดังนี้

•	ตัวเลขทั้งหมดที่ปรำกฏในวงเล็บ จะแสดงหน่วยเป็นมิลลิเมตร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะมีหมำยเหตุระบุไว้

•	กรณีที่ขนำดวัสดุมีค่ำตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป กำรบรรยำยขนำดจะถูกก�ำกับไว้ด้วยกำรปัดเศษให้ละเอียดที่ระดับ 0.5 

เซนติเมตร

•	ข้อควรระวังเกี่ยวกับขนำดระบุ ซึ่งในบำงครั้งวัสดุจะมีขนำดจริงเล็กกว่ำขนำดมำตรฐำนที่ระบุไว้ (ทั้งที่แปลงหน่วยแล้ว

และยังไม่แปลงหน่วย)

•	ข้อสังเกต 3,487 มิลลิเมตร = 3.847 เมตร

•	ในกรณีอื่นๆ จะระบุไว้เป็นหน่วยเมตริก

•	สำมำรถดูได้ ในภำคผนวกส�ำหรับวิธีกำรแปลงหน่วยเมตริก

                                                                           Francis D.K. Ching

ค�าสงวนสิทธิ์/ข้อจ�ากัดความรับผิดชอบ

ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ได้พยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระและให้ข้อมูลตำ่งๆ แต่ข้อแนะน�ำและกลวิธีตำ่งๆ ที่ได้ระบุ 
ในหนังสือ อำจไม่เหมำะที่จะน�ำไปใช้ ในบำงสถำนกำรณ์ ผู้อำ่นควรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนตำมควำมเหมำะสม ดังนั้น  
ทำงส�ำนักพิมพ์ ผู้เขียนหนังสือ ตลอดจนผู้แปลและเรียบเรียง ไม่มีควำมรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ ในเรื่องควำมถูกต้องแม่นย�ำ
หรือควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำของหนังสือ รวมถึงควำมเสียหำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรน�ำไปใช้ ในทำงกำรค้ำ ควำมเหมำะสมใน
กำรน�ำไปใช้ประโยชน์เฉพำะอย่ำง อีกทั้งไม่มีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวแทนจ�ำหน่ำยหรือสื่อกำรจ�ำหน่ำยตำ่งๆ หำกอ้ำงถึง 
กำรรับผิดชอบใดๆ

ทำงส�ำนักพิมพ์และผู้แต่งหนังสือ ตลอดจนผู้แปลและเรียบเรียง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญเสียผลก�ำไร  
หรือควำมเสียหำยในเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยใดๆ และผลเสียหำยเฉพำะด้ำนที่เกิดขึ้น



ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ นี้ เรียบเรียงมำจำกหนังสือ Building Construction Illustrated ฉบับ

ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (Fourth Edition) โดยผู้แต่ง Francis D. K. Ching ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหำให้มำกและ

ทันสมัยขึ้นโดยเฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำคำรสีเขียว เพื่อให้ผู้อำ่นได้มีควำมเข้ำใจในหลักกำรเบื้องต้นของกำรก่อสรำ้ง

อำคำร ซึ่งครอบคลุมถึงอำคำรชนิดตำ่งๆ กัน โดยให้ข้อมูลวิธีกำรก่อสรำ้ง วัสดุที่ใช้ เทคโนโลยีต่ำงๆ ตลอดจนเรื่องที่ควร

พิจำรณำตรวจสอบ ข้อก�ำหนด มำตรฐำน หรือกฎหมำยอำคำรของแต่ละสถำนที่ก่อสร้ำง

ด้วยรูปภำพประกอบมำกกว่ำ 1,000 รูป ซึ่งได้อธิบำยถึงขั้นตอนต่ำงๆ ทุกขั้นตอนของกำรออกแบบที่ส�ำคัญ 

ตั้งแต่กำรเลือกที่ตั้งโครงกำร ลักษณะของโครง สร้ำงหลัก ควำมสัมพันธ์ของแต่ละองค์อำคำรในโครงสร้ำงแต่ละแบบ

ที่ประกอบกับเป็นโครงสร้ำงอำคำร น�้ำหนักบรรทุกท่ีกระท�ำต่อโครงสร้ำงในลักษณะและทิศทำงต่ำงๆ กัน ไปจนถึงงำน

ตกแต่งและงำนระบบตำ่งๆ แต่ละบทจะอธิบำยตำมมำตรฐำนรำยกำรประกอบแบบของ CSI Master FormatTM เพื่อให้ 

ผู้อำ่นสำมำรถอำ่นเข้ำใจได้งำ่ย

เนื้อหำภำยในเล่มจะอธิบำยถึงกำรเลือกใช้วัสดุก่อสรำ้ง วิธีกำรก่อสร้ำงที่พยำยำมรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ของ ADA เพื่อคนพกิำร ตลอดจนกำรก�ำหนดหน่วยทัง้ระบบเมตริกและระบบมำตรฐำนอเมริกันตลอดทัง้เล่ม

เนื่องจำกเป็นเรื่องยำกที่จะบรรจุเนื้อหำรำยละเอียดทั้งหมดของงำนก่อสร้ำงอำคำรเอำไว้ ในหนังสือเพียงหนึ่งเล่ม 

เนือ้หำต่ำงๆ ทีน่�ำเสนอ ได้แนะแนวให้ผูอ่้ำนมคีวำมเข้ำใจครอบคลุมในหลักกำรเบือ้งต้นของกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำงอำคำร

ทีพ่กัอำศยั และกำรก่ออำคำรขนำดเลก็ถงึขนำดปำนกลำงท่ีใช้งำนและพบเหน็อยูเ่ป็นประจ�ำ ซึง่ถ้ำหำกมคีวำมเข้ำใจในหลกั

กำรพ้ืนฐำนของกำรก่อสร้ำงแล้ว กจ็ะสำมำรถพฒันำดดัแปลงได้อย่ำงถกูต้อง ให้เหมำะกบัสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงไป ซ่ึงอำจ

จะต้องประสบในกำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรก่อสรำ้งอำคำร

ผู้เรียบเรียงหวังว่ำหนังสือ ก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ ฉบับภำษำไทยเล่มนี้ จะให้ประโยชน์ ให้ควำมรู้

และควำมเข้ำใจกับผู้ที่ต้องกำรศึกษำหรือหำข้อมูลทำงด้ำนอำคำรได้ไม่มำกก็น้อย

                                  กิติพงศ์ พลจันทร์

ค�ำน�ำ 
ผู้เรียบเรียง





สำรบัญ

1 สถำนที่ก่อสร้ำงอำคำร ..........................................9

2 รูปแบบและโครงสรำ้งอำคำร ............................... 47

3 ระบบฐำนรำก ....................................................... 77

4 พื้น .....................................................................103

5 ผนัง ...................................................................143

6 หลังคำ ...............................................................193

7 กำรป้องกันควำมชื้นและควำมร้อน ...................223

8 ประตูและหน้ำตำ่ง................................................273

9 งำนก่อสร้ำงเฉพำะด้ำน .....................................309

10 งำนตกแต่ง ........................................................339

11 งำนระบบ ............................................................369

12 วัสดุก่อสรำ้ง .....................................................411

ภำคผนวก ...................................................................433

ประวัติผู้เรียบเรียง .....................................................468



1.01  ตัวอำคำรกับสิ่งแวดล้อม (Building in Context)
1.02  ควำมยั่งยืน (Sustainability)
1.03  อำคำรสีเขียว (Green Building)
1.04  ระบบกำรจัดอันดับมำตรฐำนควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (LEED Green Building Rating System)
1.05  กำรแข่งขัน The 2030 Challenge 
1.06  กำรตรวจสอบสถำนที่ก่อสรำ้งอำคำร (Site Analysis)
1.07  ดิน (Soils)
1.08  ปฐพีกลศำสตร์ (Soil Mechanics)
1.09  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topography)
1.10 พันธุ์พืช (Plant Materials)
1.11  ต้นไม้ (Trees)
1.12  อิทธิพลของดวงอำทิตย์ (Solar Radiation)
1.13  กำรออกแบบเพื่อกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อท�ำควำมร้อน (Passive Solar Design)
1.14  รูปแบบช่องแผงกันแดด (Solar Shading)
1.15  แสงแดด (Daylighting)
1.16  ฝน (Precipitation)
1.17  กำรระบำยน�้ำบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงอำคำร (Site Drainage)
1.18  ลม (Wind)
1.19  เสียงและทัศนียภำพ (Sound & Views)
1.20  ปัจจัยในกำรควบคุมกำรก่อสรำ้งอำคำร (Regulatory Factors)
1.21  เทศบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง (Zoning Ordinances)
1.22  ทำงเข้ำ–ออก (Site Access & Circulation)
1.23  ทำงเท้ำ (Pedestrian Circulation)
1.24  ทำงเดินรถ (Vehicular Circulation)
1.25 ที่จอดรถ (Vehicular Parking)
1.26  กำรป้องกันดินพังทลำย (Slope Protection)
1.27  ก�ำแพงกันดิน (Retaining Walls)
1.28  ถนนและทำงเท้ำ (Paving)
1.29  ผังบริเวณ (Site Plan)
1.30 กำรก�ำหนดผังบริเวณและรังวัดที่ดิน (Site Description)

สถำนที่ก่อสรำ้งอำคำร1



10 1.01  ตัวอาคารกับสิ่งแวดล้อม

หำกเรำมองดูตัวอำคำรกับสภำพแวดล้อมแล้ว จะเห็นว่ำโดย
แท้จริงแล้ว อำคำรนั้นถูกสร้ำงขึ้นมำโดยมีควำมเกี่ยวข้องกับ
สภำพแวดล้อม อำคำรถูกคิดและออกแบบขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่
อำศัยและรองรับกิจกรรมที่หลำกหลำยของผู้พักอำศัย และเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 
อำคำรอำจถูกสรำ้งขึ้นในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อมที่ถูกสรำ้งขึ้นโดยมนุษย์ สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่
ก�ำหนดกำรออกแบบ ดังนั้น สภำพแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่
ก่อสรำ้งอำคำรจึงมีควำมส�ำคัญ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อกำรวำงแผน
กำรออกแบบก่อสรำ้งอำคำรต่อไป

แผนที่แสดงลักษณะภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ ลักษณะทำง
กำยภำพตำมธรรมชำติโดยรอบของพื้นที่ ล้วนแต่มีอิทธิพลใน
กำรตัดสินใจในกำรออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้เกิดควำมสะดวก
สบำยและเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและแหล่งวัตถุดิบ กำร
ออกแบบที่สำมำรถตอบสนองได้ทุกมิติและมีควำมยั่งยืน ควร
ค�ำนึงถึงคุณลักษณะของสภำพท้องถิ่นเดิม โดยปรับรูปแบบ
และวำงอำคำรให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศเดิม รวมทั้ง
พิจำรณำลักษณะแนวขึ้น–ลงของดวงอำทิตย์ ทิศทำงลม และ
ทิศทำงน�้ำในบริเวณสถำนที่ก่อสรำ้งอำคำรด้วย

นอกจำกสภำพบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้ว กฎหมำยอำคำร
และผังเมืองของท้องถิ่นก็เป็นปัจจัยบังคับในกำรควบคุมกำร
ออกแบบลักษณะอำคำรอีกด้วย กฎข้อบังคับเหล่ำนี้มีกำรบัญญัติ
เกี่ยวกับรูปแบบกำรใช้ที่ดินที่มีอยู่เดิมและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำร
ใช้สถำนที่ให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจ�ำกัดขนำดและรูปร่ำงของตัว
อำคำรที่ตั้งอยู่  

ปัจจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและกฎหมำยควบคุมมีอิทธิพลต่อ 
กำรพัฒนำสถำนที่และลักษณะของอำคำรที่จะถูกสรำ้งขึ้น  
กำรก่อสรำ้ง กำรใช้สอย และกำรบ�ำรุงรักษำอำคำร ก่อให้เกิด
ควำมต้องกำรด้ำนระบบกำรคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค และ
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกดำ้นอื่นๆ ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐำนที่ส�ำคัญ
ที่ควรค�ำนึงถึงคือ กำรด�ำเนินกำรก่อสรำ้งจะต้องไม่ใช้วัสดุหรือ
พลังงำนมำกเกินไปอีก ทั้งไม่ควรใช้สิ่งสำธำรณูปโภคมำกเกิน
ควำมจ�ำเป็น และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  
กำรสรำ้งอำคำรเท่ำที่จ�ำเป็นจะเป็นก้ำวแรกที่ส�ำคัญในกำรใช้
ทรัพยำกรอยำ่งรอบคอบและมีประสิทธิภำพ

เมื่อพจิำรณำถงึปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ โดยรอบสถำนท่ีก่อสร้ำงอำคำร 
ตลอดจนกำรวำงแผนทีจ่ะปรบัเปล่ียนบรเิวณกำรก่อสร้ำงเพื่อกำร
ใช้อำคำรและกำรเข้ำ–ออก สำมำรถเริม่ต้นด้วยกำรวเิครำะห์ตรวจ
สอบ ซึง่จะมีข้อแนะน�ำเพื่อเป็นเกณฑ์ต่อไปในหัวข้อเร่ืองควำมยัง่ยนื



  111.02  ความยั่งยืน

ในปี 1987 คณะกรรมำธิกำรโลกว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ องค์กำร 
สหประชำชำติ (United Nations World Commission of Environment 
and Development) น�ำโดย โกร ฮำร์เลม บรนัดต์แลนด์ (Gro Harlem Brundt-
land) อดตีนำยกรฐัมนตรแีห่งรำชอำณำจกัรนอร์เวย์ ได้มกีำรเผยแพรร่ำยงำน
เรื่อง “มำตรฐำนในอนำคต (Our Common Future)” รำยงำนฉบับดังกล่ำวได้
มีกำรนิยำมแนวควำมคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (sustainable development) 
วำ่ เป็นรูปแบบกำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของคนในยุคปัจจุบัน ที่ไม่
ลดทอนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของคนรุ่นต่อไปในอนำคต

ควำมตระหนักต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เพิ่มมำกขึ้น อำทิ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ กำรลดลงของทรัพยำกรธรรมชำติ ท�ำให้ 
แนวคิดด้ำนควำมยั่งยืนเป็นประเด็นส�ำคัญในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรออกแบบ 
อำคำร แนวคิดด้ำนควำมยั่งยืนได้ท�ำให้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรควบคู่ไปกับกำร
ก่อสรำ้ง เนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องกำรกำรเอำใจใส่ในภำครวมทั้งหมดจำกทุกฝ่ำย เช่น ผู้วำง
ผังและวำงแผน สถำปนิก นักพัฒนำ เจ้ำของธุรกิจ ผู้รับเหมำ โรงงำนผู้ผลิต 
ตลอดจนภำครัฐ และภำคเอกชน 

ในกำรค้นหำวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำกำรสรำ้งอำคำร
นั้น วิธีหนึ่งที่ใช้ ได้แก่ แนวควำมคิดดำ้นควำมยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 
กำรควบคุมปริมำณ กำรใช้วัสดุ พลังงำน และทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ กำรที่จะสำมำรถออกแบบและก่อสรำ้งอำคำรที่มีลักษณะ 
โครงสร้ำงเพื่อควำมยั่งยืนได้นั้น จะต้องทรำบและเข้ำใจถึง 
ผลตำ่งๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดฤดูกำลและอำยุกำรใช้งำน  
ทั้งที่เกิดจำกตัวอำคำรเองและสภำพแวดล้อมของ 
พื้นที่ที่อำคำรตั้งอยู่ ตลอดจนกำรบ�ำรุงรักษำและ 
กำรปรับปรุงตำมประเภทของอำคำรเหล่ำนั้น 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนผ่ำนไปในแต่ละปี เมื่อ 
เวลำผ่ำนไปและตัวอำคำรเริ่มเก่ำหรือ 
ทรุดโทรมลง เพื่อให้สำมำรถอยู่ควบคู่ 
กันไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหำในภำยหลัง

หลักเกณฑ์ 
•	เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกร
•	เพื่อใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มค่ำ
•	เพื่อหมุนเวียนน�ำทรัพยำกรกลับมำใช้อีกครั้ง 
•	เพื่อปกป้องและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
•	เพื่อก�ำจัดสำรพิษและมลภำวะ
•	เพื่อวิเครำะห์และประเมินค่ำ
•	ผลกระทบของอำคำรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอำยุ

กำรใช้งำนของอำคำร
•	เพื่อมุ่งเน้นคุณภำพ

ข้อก�าหนดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 1994 คณะผู้เชี่ยวชำญกลุ่มงำน 16 
ขององค์กรเพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัยนำนำชำติ 
หรือ Task Group 16 of the International 
Council Research Innovation in Building 
and Construction (CIB) ได้เสนอกรอบ 3 
ด้ำนเพื่อกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน

การด�าเนินการโครงการ 
•	กำรวำงแผน 
•	กำรพัฒนำ
•	กำรออกแบบ
•	กำรก่อสร้ำง
•	กำรใช้งำน
•	กำรบ�ำรุงรักษำ
•	กำรแก้ไข ดัดแปลง
•	กำรรื้อถอน

ทรัพยากร
•	ที่ดิน
•	วัสดุ
•	น�้ำ
•	พลังงำน
•	ระบบนิเวศ
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ในกำรออกแบบอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรำมักได้ยินค�ำวำ่ “อำคำร
สีเขียว” หรือ Green Building ควบคู่กับค�ำวำ่ “กำรออกแบบภำยใต้
แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” หรือ Sustainable Design อยำ่งไร
ก็ตำมกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนนั้นต้องกำรกำรพัฒนำโดยรวมทั้งหมดของ
ระบบที่ครอบคลุมแนวควำมคิดเกี่ยวกับอำคำรสีเขียว รวมถึงสภำพสังคม 
จริยธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสภำพแวดล้อมโดยรอบอำคำร  
เนื่องจำกอำคำรสีเขียวเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน กำรก่อสร้ำงอำคำรสีเขียวจึงก�ำหนดหนทำงให้เกิดสุขลักษณะของสิ่ง
แวดล้อมและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้คุ้มคำ่ที่สุด โดยอำศัยระบบนิเวศ 
เป็นพื้นฐำนส�ำคัญ 

เกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบอำคำรสีเขียวได้รับกำรพัฒนำ
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ ระบบกำรประเมินควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Green 
Building SystemTM ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยสภำอำคำรสีเขียว (U.S. Green 
Building Council (USGBC)) สหรัฐอเมริกำ ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกจำก
หลำยภำคส่วน อำทิ สถำปนิก วิศวกร ผู้รับเหมำก่อสรำ้ง เจ้ำของอำคำร 
หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์เหลำ่นี้ตั้งขึ้นมำเพื่อรับรอง
อำคำรที่ได้รับกำรออกแบบก่อสร้ำงให้ประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรจัดล�ำดับขั้นให้แก่อำคำรสีเขียวเหล่ำนั้นหลังจำก
ที่ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแล้ว ระบบกำรประเมินควำมเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมได้รับกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎำคม  
ปี  ค.ศ. 2003 ประเทศแคนำดำได้รับใบอนุญำตจำกสภำอำคำรสีเขียวใน
กำรน�ำระบบกำรประเมินควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (LEED) ไปปรับ 
ใช้กับสภำพแวดล้อมของชำวแคนำดำด้วย

ระบบการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED® 
เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้ำงอำคำร และเจ้ำของอำคำร ได้รับใบรับรอง 
มำตรฐำนส�ำหรับอำคำรประเภทต่ำงๆ และขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร
ก่อสรำ้งสภำอำคำรสีเขียว (USGBC) ได้พัฒนำระบบกำรจัดอันดับ  
(rating) ตำมประเภทของอำคำรดังนี้
•	LEED–NC : New Construction and Major Renovations ส�ำหรับ

อำคำรสร้ำงใหม่และอำคำรที่ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
•	LEED–CI : Commercial Interiors ส�ำหรับกำรตกแต่งภำยในอำคำร

พำณิชย์
•	LEED–CS : Core/Shell ส�ำหรับอำคำรที่มีลักษณะโครงสร้ำงรับแรง

แบบแนวแกนและแบบเปลือกบำง (เปลือกหอย)
•	LEED–EB : Existing Buildings ส�ำหรับอำคำรที่มีอยู่เดิม (อำคำรเก่ำ)
•	LEED–Homes ส�ำหรับบ้ำนพักอำศัย
•	LEED–ND: Neighborhood Developments ส�ำหรับกำรพัฒนำ

บริเวณข้ำงเคียง
•	LEED for Schools ส�ำหรับสถำนศึกษำ
•	LEED for Healthcare ส�ำหรบัสถำนพยำบำลหรอืสถำนบรกิำรทำงสขุภำพ
•	LEED for Labs ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
•	LEED for Retail ส�ำหรับร้ำนคำ้ปลีก

ระบบกำรจัดอันดับ (Rating System) ตำมมำตรฐำนควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม LEED® ส�ำหรับกำรก่อสรำ้งอำคำรใหม่จะกล่ำวถึง
ประเด็นหลักในกำรก่อสรำ้ง 6 ประเด็นดังนี้

1. การดูแลสถานที่ตั้งโครงการ (Sustainable Sites) 
กำรดูแลสถำนที่ตั้งโครงกำรเกี่ยวข้องกับกำรลดมลภำวะที่เกิด
จำกงำนก่อสร้ำง กำรคัดเลือกที่ตั้งที่เหมำะสมกับโครงกำร
ก่อสรำ้ง กำรปกป้องพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
จำกโครงกำร กำรซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อำศัยของคนและสัตว์ที่ได้
รับผลกระทบให้กลับสู่สภำพเดิม กำรส่งเสริมทำงเลือกของกำร
คมนำคมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อลดมลภำวะจำกกำรใช้รถยนต์  
กำรให้ควำมค�ำนึงถึงชลศำสตร์ของสถำนที่ตั้งโครงกำร และกำร
ลดปรำกฏกำรณ์โดมควำมร้อน (heat island) ที่อำจเกิดจำกกำร
ก่อสร้ำงป่ำคอนกรีตแทนที่พื้นดินและต้นไม้

2. การใช้ทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Water Efficiency)
กำรสนับสนุนและรณรงค์เพื่อลดควำมต้องกำรในกำรใช้น�้ำ  
โดยกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำต่ำงๆ กำรกักเก็บและกำรใช้น�้ำฝน 
หรือกำรบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับมำใช้ ใหม่ ตลอดจนกำรจัดระบบ
กำรผลิตน�้ำในบริเวณใกล้เคียง
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3. การใช้พลังงานและการสร้างสภาพแวดล้อม 
(Energy&Atmosphere) 
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพของอำคำรและบริเวณ
โดยรอบ เพิ่มกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน และไม่สรำ้งมลภำวะ  
เพื่อลดกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและกำรปล่อยกำ๊ซสู่ชั้นบรรยำกำศ
ที่มีส่วนท�ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์กำรลดลงของชั้นโอโซน (ozone 
depletion) และปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก (global warming)

4. การใช้วัสดุและทรัพยากร (Materials&Resources) 
กำรใช้วัสดุและทรัพยำกรเกี่ยวข้องกับกำรใช้วัสดุทรัพยำกรที่
สำมำรถหำได้ ในท้องถิ่น วัสดุที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ ใหม่ กำร
ลดปริมำณขยะและควำมต้องกำรในกำรใช้วัสดุใหม่ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม และกำรลดกำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมของอำคำรใหม่ 

5. คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมภายใน  
(Indoor Environmental Quality)
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสะดวกสบำย ควำมอุดมสมบูรณ์ และ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อำศัยในอำคำร โดยกำรปรับปรุงคุณภำพ
ของอำกำศภำยในอำคำร กำรออกแบบให้แสงแดดส่องสว่ำงเข้ำ
มำภำยในอำคำรให้ทั่วถึงมำกขึ้น ตลอดจนให้ผู้ ใช้สำมำรถควบคุม
ควำมสว่ำงและอุณหภูมิให้เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน ควำม
พึงพอใจของผู้ ใช้อำคำร และลดปริมำณสำรเคมีที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยต่อผู้ ใช้อำคำรเช่น ผลิตภัณฑ์สี ยำรักษำเนื้อไม้ที่มีส่วน
ผสมของกำว และยูเรีย–ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น เป็นต้น 

6. นวัตกรรมและกระบวนการออกแบบ  
(Innovation&Design Process)
กำรคิดค้นแนวทำงใหม่ๆ เกินกว่ำที่มำตรฐำน LEED ก�ำหนดไว้เดิม 
เพื่อช่วยให้กำรก่อสร้ำงหรือพัฒนำโครงกำรเกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืนและ
รักษำสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่ดี และสมควรได้รับรำงวัลเพื่อเป็น
ตัวอยำ่งแก่ผู้อื่นต่อไป
กำรมอบรำงวัลส�ำหรับกำรก่อสรำ้งที่มีมำตรฐำนสูงกว่ำมำตรฐำน
ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดโดย the LEED–NC Green 
Building System และ/หรือกำรสำธิตกำรสร้ำงนวัตกรรมประเภท
อำคำรสีเขียวที่มิได้มีกำรระบุไว้ โดย the LEED–NC Green 
Building System
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3. ในขณะที่บำงส่วนของรังสี 
อินฟำเรดสำมำรถทะลุผ่ำนชั้น
บรรยำกำศออกไป บำงส่วนจะ
ถูกดูดซับและปลดปล่อยออก 
ไปทุกทิศทุกทำงโดยกลุ่มก๊ำซ
เรือนกระจกและชั้นไอน�้ำเหนือ
ผิวโลก 

25% จำกอุตสำหกรรม

     48% จำกอำคำร แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

     40% เกิดจำกกำรใช้และท�ำนุบ�ำรุงอำคำร
     8% เกิดจำกวัสดุก่อสรำ้ง และกำรก่อสรำ้ง    
     อำคำร

27% จำกกำรคมนำคม

แผนภูมิแสดงการใช้พลังงานของสหรัฐอเมริกา

2. รังสีบำงส่วน 
ที่ถูกดูดซับไว ้
โดยพื้นผิวโลก 
ในรูปพลังงำน  
ถูกปล่อยออกมำ
ในรูปของรังส ี
อินฟรำเรด

4. ส่วนสะท้อนกลับ
ลงสู่พื้นผิวโลกของ 
รังสีอินฟรำเรด 
เนื่องจำก
ปรำกฏกำรณ์เรือน
กระจก ท�ำให้อุณหภูมิ
ใกล้ผิวโลกสูงขึ้น

1. รังสีแสงอำทิตย์บำงส่วนถูกสะท้อนกลับโดย
บรรยำกำศและพื้นผิวโลก ในขณะที่บำงส่วนถูก
ดูดซับไว้โดยบรรยำกำศและพื้นผิวโลก

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
กลุ่มกำ๊ซเรือนกระจก เช่น คำร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ 
ทีเ่กดิขึน้ จะลอยตวัขึน้สูช่ัน้บรรยำกำศ โดยมปีรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) มำกที่สุด ในสหรัฐอมริกำ แหล่งก�ำเนิดของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
มำจำกกำรเผำไหม้ของน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก

Architective 2030 คือ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี
ภำรกิจในกำรจัดหำข้อมูลและแนวทำงใหม่ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหำด้ำนงำนสถำปัตยกรรม กำรวำงแผนในภำคสนำม 
และควำมพยำยำมในกำรชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เอ็ดเวิร์ด 
เมสเรีย สถำปนิกจำกรัฐนิวเม็กซิโก ผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ได้ 
ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลจำก U.S. Energy Information  
Administration ซึ่งได้ระบุวำ่ อำคำรเป็นตัวใช้พลังงำน
เกือบครึ่งหนึ่งของกำรใช้พลังงำนทั้งหมดของประเทศ 
และยังปลดปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; 
GHG) ในแต่ละปี ซึ่งเมสเรียเชื่อว่ำจะมีปริมำณที่เพิ่มมำก
ขึ้นเรื่อยๆ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบที่น่ำสนใจคือ กำรใช้
พลังงำนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจำกกำรก่อสรำ้งอำคำรหรือ
วัสดุที่ใช้ก่อสรำ้งอำคำร แต่เป็นกระบวนกำรใช้อำคำรที่
เกิดขึ้นหลังจำกกำรก่อสรำ้งอำคำรเสร็จสิ้น เช่น เครื่อง
ปรับอำกำศ ระบบแสงสวำ่งต่ำงๆ จำกกำรใช้งำนอำคำร 
นั่นหมำยควำมว่ำหำกจะลดกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เรำจ�ำเป็นต้องออกแบบอำคำรหรือเลือก
สถำนที่ตั้งอำคำรให้เหมำะสม หลังจำกสร้ำงอำคำรเสร็จ
แล้ว ตลอดช่วงอำยุของกำรใช้อำคำร โดยใช้กลวิธีดำ้นกำร
ท�ำควำมร้อน ควำมเย็น กำรระบำยอำกำศจำกธรรมชำติ 
ตลอดจนกำรส่องสวำ่งของแสงแดด มำร่วมพิจำรณำใน
กำรออกแบบรูปลักษณ์ของอำคำรด้วย 

องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Architect  2030 ได้จัดกำร
แข่งขัน The 2030 Challenge ขึ้น โดยให้โครงกำร
ออกแบบก่อสร้ำงและพัฒนำที่ดินที่ก�ำลังเกิดขึ้นให้
ออกแบบโดยใช้พลังงำนใต้พิภพ เช่น น�้ำมันก๊ำดหรือ
ถ่ำนหินเพียงครึ่งหนึ่งจำกที่เคยใช้ นั่นหมำยควำมว่ำ  
กำรลดกำรใช้พลังงำนใต้พิภพจะถูกลดลงไปถึง 60%  
ในปี 2010, 70% ในปี 2015, 80% ในปี 2020, 90%  
ในปี 2025 และในที่สุดจะลดได้ถึง 100% ในปี 2030 
อำคำรทั้งหมดจะไม่มีกำรใช้พลังงำนใต้พิภพ และจะไม่มี
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอีกต่อไป

กำรลดกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกของ
อำคำรประกอบด้วย 2 แนวทำงคือ กำรลดควำมต้องกำร
ในกำรใช้พลังงำน โดยอำศัยกำรเลือกสถำนที่ตั้งโครงกำร 
กำรหันทิศทำงของโครงกำร กำรออกแบบอำคำรสถำนที่ให้
เหมำะสม ตลอดจนกำรน�ำกลวิธีต่ำงๆ ในกำรปรับอุณหภูมิ
จำกสิ่งแวดล้อมและธรรมชำติให้เกิดควำมสบำย แนวทำง
นี้เรียกว่ำ Passive Approach หรือกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรใช้พลังงำนทำงเลือก เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ ลม 
ก๊ำซชีวภำพของอำคำรที่สำมำรถหำได้ ในท้องถิ่น อย่ำงไร
ก็ตำม แนวทำงกำรลดควำมต้องกำรกำรใช้พลังงำนใต้
พิภพควรเป็นขั้นตอนแรก ขณะเดียวกัน เรำควรพยำยำม
เพิ่มศักยภำพในกำรใช้พลังงำนทำงเลือก เช่น พลังงำน
หมุนเวียน  
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กำรวิเครำะห์สถำนที่เพื่อก่อสรำ้งอำคำรเป็นขั้นตอนในกำรศึกษำข้อจ�ำกัดจำก
สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรออกแบบ ที่เรำอำจจะวำงต�ำแหน่งอำคำร
และกำรจัดวำงพื้นที่ต่ำงๆ ของรูปแบบพื้นที่ เพื่อก�ำหนดแนวรอบอำคำรและ
สร้ำงควำมกลมกลืนกับสวนภำยนอก กำรส�ำรวจสถำนที่ก่อสรำ้งควรเริ่มด้วย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม

•	เขียนกรอบรูปที่ดินตำมแนวสภำพที่มีกรรมสิทธิ์
•	แสดงระยะถอยร่นของตัวอำคำรจำกเขตที่ดิน เขตที่ดินของถนนสำธำรณะ 

ตลอดจนแนวกันเขตบริเวณสถำนที่ส�ำหรับคนเดินเขำ้–ออกที่ดินแปลงอื่นที่
ไม่ติดทำงสำธำรณะ (ถำ้มี)
•	ประเมินจ�ำนวนพื้นที่และขนำดของอำคำร สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็น

ตลอดจนกำรขยำยขนำดส�ำหรับอนำคต (ถำ้มี)

•	ตรวจสอบควำมลำดเอียงของพื้นดินและสภำพชั้นดิน เพื่อหำ
บริเวณที่เหมำะสมกับกำรก่อสรำ้งอำคำรและกิจกรรมต่ำงๆ
ภำยนอกอำคำร
•	ก�ำหนดจุดที่มีควำมลำดชันสูงและควำมลำดชันปำนกลำงที่อำจ

ไม่เหมำะต่อกำรสรำ้งอำคำร
•	แสดงบริเวณที่มีสภำพดินเหมำะแก่กำรระบำยน�ำ้ (หำกสำมำรถ

ท�ำได้)
•	เขียนแผนที่แสดงกำรระบำยน�้ำของพื้นที่ที่มีกำรก่อสร้ำงอำคำร 

(LEED SS Credit 6 : Storm Water Design)
•	เขียนระดับน�้ำใต้ดิน ณ ต�ำแหน่งต่ำงๆ ในบริเวณที่ดิน
•	แสดงพื้นที่ที่อำจจะเป็นทำงน�้ำไหล น�้ำท่วมขังเวลำฝนตก  

หรือถูกกัดเซำะ

•	แสดงต�ำแหน่งต้นไม้และพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ดินเดิมที่
ควรจะอนุรักษ์ไว้
•	ท�ำผังแสดงพื้นที่ที่มีน�้ำไหลผ่ำนในลักษณะต่ำงๆ ที่ของเดิมมีอยู่ 

เช่น พื้นที่เป็นสระ ล�ำธำรน�้ำ แนวสันล�ำธำรน�้ำ ที่รำบลุ่มน�้ำท่วม
ถึงบำงฤดู หรือเขตชำยน�้ำที่ควรรักษำไว้ (LEED SS Credit 5 : 
Site Development, Protect or Restore Habitat)

•	สร้ำงแผนที่แสดงสภำพภูมิอำกำศ เช่น เส้นทำงกำรเคลื่อนที่
ของดวงอำทิตย์ ทิศทำงลมท้องถิ่น และปริมำณน�้ำฝนโดยเฉลี่ย
•	สังเกตถึงผลกระทบของลักษณะที่ดินและอำคำรข้ำงเคียง ที่

อำจจะท�ำให้ลมหรือแสงกระทบสะท้อนเข้ำตำได้
•	ประเมินกำรแผ่รังสีของดวงอำทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงำนตำม

ธรรมชำติที่อำจน�ำมำใช้ได้

•	ก�ำหนดจุดทำงเข้ำที่เป็นไปได้จำกถนนหลวงและปำ้ยหยุด 
รถประจ�ำทำง (LEED SS Credit 4 : Alternative  
Transportation))
•	ศึกษำทำงเดินเท้ำและกำรเดินรถที่เป็นไปได้จำกจุดทำงเข้ำไปสู่

ทำงเข้ำของอำคำร
•	ตรวจดูระบบสำธำรณูปโภคที่ส�ำคัญที่มีให้ ได้แก่ น�้ำประปำ ท่อ

ระบำยน�ำ้ ท่อระบำยน�ำ้ฝน ไฟฟ้ำ โทรศพัท์สำยเคเบลิ หวัดบัเพลงิ
•	ก�ำหนดให้มีทำงเข้ำถึงของรถดับเพลิงเวลำเกิดอัคคีภัย

•	บรรยำยลักษณะภำพทิวทัศน์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
•	อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำที่จะก่อให้เกิดเสียงดังหรือกำรจรำจรติดขัด 

และควำมแออัด (congestion)
•	ประเมินควำมสำมำรถในเรื่องกำรสรำ้งควำมกลมกลืนระหว่ำง

กำรใช้ที่ดินของตนกับสภำพที่ดินข้ำงเคียงโดยรอบ
•	ก�ำหนดจุดของแหล่งทรัพยำกรทำงประวัติศำสตร์และ

วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้
•	พิจำรณำคุณสมบัติและขนำดของสภำพพื้นดิน หรือที่ดินข้ำง

เคียงที่อำจมีผลต่อกำรออกแบบอำคำร
•	ท�ำแผนที่ทำงไปสถำนพยำบำล สถำนพักผ่อน และย่ำนธุรกิจ

กำรค้ำที่ใกล้เคียง (LEED SS Credit 2 : Development 
Density & Community Connectivity)
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กอสรางอาคาร
บรรยายพรอมภาพ

ปรับปรุงใหทันสมัย
เพิ่มเติมเนื้อหาดานสิ่งแวดลอม
และอาคารสีเขียวใหม !

โดย FRANCIS D.K. CHING
เรียบเรียงโดย กิติพงศ พลจันทร

เกือบ 3 ทศวรรษแลวท่ี กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ ไดนำเสนอขอปฏิบัติในการ 
กอสรางอาคารที่ทันสมัยสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเลมของ 
ฉบับปรับปรุงใหมน้ี ผูแตง Francis D.K. Ching รักษารูปแบบการนำเสนอ และนำเสนอ 
ขอมูลลาสุดเพ่ิมเขามา เพื�อใหครอบคลุมเน้ือหาและแนวทางการกอสรางอาคารพ้ืนฐาน 
ใหมากขึ้น เพื�อผูอานจะไดสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุ 
หรือเทคนิคใหมๆ ที่อาจจะไดพบในการออกแบบกอสรางอาคาร

ภายในเลม จะแสดงถึงทางเลือกตางๆ ในการใชวัสดุ และวิธีการกอสรางตางๆ ใหผูอาน 
สามารถเลือกใช ใหเหมาะกับสภาพปจจัยของแตละบุคคล และผลของแตละแบบที่ 
แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยภาพประกอบภายในเลมมากกวา 1,000 ภาพ ที่แสดง 
ถึงข้ันตอนสำคัญ เชน กระบวนการออกแบบ การเลือกสถานท่ีกอสรางอาคาร องคประกอบ 
ของอาคาร แลวยังรวมถึงงานระบบ และงานเก็บในขั้นตอนสุดทาย

• ใชภาพวาดประกอบ เพื�อบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการกอสราง ตลอดจนวัสดุที่ใช 
อยางมีศิลปะ และชัดเจนแมนยำ

• ปรับปรุงใหทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหาดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและชนิดของวัสดุใหมๆ
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงภายในเลม ทำใหนักออกแบบหรือผูเขียนแบบสามารถออกแบบ 

และพัฒนาตอไดเอง
• สะทอนถึงหลักการของกฎหมายอาคารโดยทั่วไป และ CSI Master FormatTM 

(รูปแบบหนึ่งของคูมือประกอบแบบ) ลาสุด

นอกเหนือจากการนำเสนอที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตฐานราก พื้น ไปจนถึง 
งานเก็บตางๆ เมื�อเสร็จสิ้นการกอสรางแลว กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ       
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 นี้ ยังไดชวยใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของในการกอสรางมืออาชีพ 
ในดานออกแบบสถาปตยหรือวิศวกรรม ทราบถึงขอมูลของวัสดุและเทคนิคการกอสรางใหมๆ  
ทีมี่ประโยชน ท่ีเขาเหลาน้ันอาจจะตองพบเจอในการวางแผน วางผัง ออกแบบ และกอสราง

Francis D.K. Ching เปนนักเขียนที่สรางผลงานหนังสือที่มียอดขายสูงสุดหลายเลม 
โดยหนังสือเหลาน้ันมีเน้ือหาเก่ียวกับสถาปตยกรรมและการออกแบบ ไดแก Architecture : 
Form, Space and Order, A Global History of Architecture, Architectural 
Graphics, A Visual Dictionary of Architecture และ Interior Design Illustrated 
ซึ่งพิมพโดยสำนักพิมพ Wiley ผลงานของผูเขียนไดรับการแปลมากกวา 16 ภาษา          
และไดรับพิจารณาวาเปนการนำเสนอดวยภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดขึ้น 
ทะเบียนเปนสถาปนิกและศาสตราจารยกิตติคุณ ของ University of Washington in 
Seattle

หนังสือคูมือภาพประกอบสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน
ดวยเนื้อหาขอมูลใหมลาสุด
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ปรับปรุงใหทันสมัย
เพิ่มเติมเนื้อหาดานสิ่งแวดลอม
และอาคารสีเขียวใหม !

โดย FRANCIS D.K. CHING
เรียบเรียงโดย กิติพงศ พลจันทร

เกือบ 3 ทศวรรษแลวท่ี กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ ไดนำเสนอขอปฏิบัติในการ 
กอสรางอาคารที่ทันสมัยสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเลมของ 
ฉบับปรับปรุงใหมน้ี ผูแตง Francis D.K. Ching รักษารูปแบบการนำเสนอ และนำเสนอ 
ขอมูลลาสุดเพ่ิมเขามา เพื�อใหครอบคลุมเน้ือหาและแนวทางการกอสรางอาคารพ้ืนฐาน 
ใหมากขึ้น เพื�อผูอานจะไดสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุ 
หรือเทคนิคใหมๆ ที่อาจจะไดพบในการออกแบบกอสรางอาคาร

ภายในเลม จะแสดงถึงทางเลือกตางๆ ในการใชวัสดุ และวิธีการกอสรางตางๆ ใหผูอาน 
สามารถเลือกใช ใหเหมาะกับสภาพปจจัยของแตละบุคคล และผลของแตละแบบที่ 
แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยภาพประกอบภายในเลมมากกวา 1,000 ภาพ ที่แสดง 
ถึงข้ันตอนสำคัญ เชน กระบวนการออกแบบ การเลือกสถานท่ีกอสรางอาคาร องคประกอบ 
ของอาคาร แลวยังรวมถึงงานระบบ และงานเก็บในขั้นตอนสุดทาย

• ใชภาพวาดประกอบ เพื�อบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการกอสราง ตลอดจนวัสดุที่ใช 
อยางมีศิลปะ และชัดเจนแมนยำ

• ปรับปรุงใหทันสมัย โดยเพิ่มเนื้อหาดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและชนิดของวัสดุใหมๆ
• ภาพตัวอยางท่ีแสดงภายในเลม ทำใหนักออกแบบหรือผูเขียนแบบสามารถออกแบบ 

และพัฒนาตอไดเอง
• สะทอนถึงหลักการของกฎหมายอาคารโดยทั่วไป และ CSI Master FormatTM 

(รูปแบบหนึ่งของคูมือประกอบแบบ) ลาสุด

นอกเหนือจากการนำเสนอที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตฐานราก พื้น ไปจนถึง 
งานเก็บตางๆ เมื�อเสร็จสิ้นการกอสรางแลว กอสรางอาคาร บรรยายพรอมภาพ       
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 นี้ ยังไดชวยใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของในการกอสรางมืออาชีพ 
ในดานออกแบบสถาปตยหรือวิศวกรรม ทราบถึงขอมูลของวัสดุและเทคนิคการกอสรางใหมๆ  
ทีมี่ประโยชน ท่ีเขาเหลาน้ันอาจจะตองพบเจอในการวางแผน วางผัง ออกแบบ และกอสราง

Francis D.K. Ching เปนนักเขียนที่สรางผลงานหนังสือที่มียอดขายสูงสุดหลายเลม 
โดยหนังสือเหลาน้ันมีเน้ือหาเก่ียวกับสถาปตยกรรมและการออกแบบ ไดแก Architecture : 
Form, Space and Order, A Global History of Architecture, Architectural 
Graphics, A Visual Dictionary of Architecture และ Interior Design Illustrated 
ซึ่งพิมพโดยสำนักพิมพ Wiley ผลงานของผูเขียนไดรับการแปลมากกวา 16 ภาษา          
และไดรับพิจารณาวาเปนการนำเสนอดวยภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดขึ้น 
ทะเบียนเปนสถาปนิกและศาสตราจารยกิตติคุณ ของ University of Washington in 
Seattle

หนังสือคูมือภาพประกอบสำหรับการกอสรางอาคารขั้นพื้นฐาน
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