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	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	เป็นองค์กรแกนน�าของประเทศ	มีภารกิจด้านการวางผังเมือง	การ

พัฒนาเมืองและการอาคาร	 ให้มีความน่าอยู่	ปลอดภัย	ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และให้สอดคล้องกับ

ภารกิจตามยุทธศาสตร์	๔	ด้าน	ได้แก่	ด้านการผังเมือง	ด้านการพัฒนาเมือง	ด้านการอาคาร	และการ

บริการด้านช่าง	เพื่อสร้างความเจริญสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

	 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย	๔.๐	และยุทธศาสตร์

ชาติ	 ระยะ	 ๒๐	 ป	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมือง	 และช่วยลดความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นภายใน

ประเทศไทย

	 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในฐานะทีร่บัผดิชอบด้านการพฒันาเมอืงและด้านการอาคารเนือ้หา

ภายในวารสารฉบับน้ีจงึมกีารน�าเสนอกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัใน	“อาคารสงู”		เพือ่ความ

ปลอดภัยของผู้พักอาศัย	 และชุมชนบริเวณใกล้เคียง	 โดยปฏิบัติและก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

แบ่งเป็น	พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎกระทรวง

	 นอกจากนี	้วารสารฉบบันีย้งัเสนอข้อมลูการออกแบบอาคารส่วนราชการโดยใช้แนวคดิ	“Green	

Building”	หรือ	“อาคารเขียวภาครัฐ”	ที่ด�าเนินงานภายใต้กรอบของกฎระเบียบที่เคร่งครัด	เพื่อให้

ครอบคลมุทัง้ด้านการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ	การประหยดัน�า้	การลดผลกระทบทางธรรมชาติ	

การลดปรมิาณขยะ	ฯลฯ	ทัง้นีอ้าคารเขยีวภาครฐัมเีกณฑ์การประเมนิอาคารทีก่่อสร้างใหม่และทีม่อียูเ่ดมิ	

ภายในวารสารจงึมตีารางสรปุเกณฑ์การประเมนิด้านต่างๆ	เพ่ือแจ้งให้ทราบข้อมลูตวัเลขและข้อมลูอืน่

ได้อย่างชัดเจน

	 กองบรรณาธิการ	ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน	ที่กรุณาส่งบทความลงในวารสาร	และ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองมาโดยตลอด
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Smart City
Smart Urban Planning

จัดการเมือง	 ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง
และประชากรเปาหมาย	โดยเน้นการออกแบบที่ดี	และการ
มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนา
เมือง	ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่	เมืองทันสมัยให้
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	ยั่งยืน

•	ประเภทของเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 การวางผังเมืองรองรับแนวคิดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะหรือ Smart City ในประเทศไทย มีอยู 2 บริบท 
ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาในพื้นที่กลุ่มเมืองเดิม(Livable	
City)	กับ	2)	การพัฒนาเมืองใหม่(New	City)
	 1.	กลุ่มเมืองเดิม	(Livable	City)	หมายความว่า	
เมืองเดิมที่มีประชากรอยู่อาศัยที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ตาม
บริบทความต้องการของเมือง	โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมอืง	สาธารณปูโภค	ทีอ่ยูอ่าศยั	พืน้ทีพ่กัผ่อน	แหล่งงาน	
พาณิชยกรรม	 รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอย่างเหมาะสม
กับวัฒนธรรม	ประเพณี	อัตลักษณ์ของเมือง	
 2.	เมืองใหม่	(New	City)	หมายความว่า	เมืองที่
ได้รับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม่ให้เป็นเมืองทันสมัย	 มีการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามบริบทความต้องการ
ของเมือง	 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่อยู่
อาศัย	พื้นที่พักผ่อน	แหล่งงาน	พาณิชยกรรมรวมถึงการจัด
พื้นที่ของเมืองอย่างเหมาะสม
 อยางไรก็ตามการพัฒนาเมืองไปสูเมืองอัจฉริยะ
ตองพฒันาใหสอดคลองกับปญหาและความตองการอยาง
เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจึงเห็น
ควรก�าหนดแนวทางการเป็นเมอืงอจัฉรยิะตามลกัษณะต่างๆ	
7	ด้าน	ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	

•	7	ลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย	(7	
Characteristics	 of	 Smart	City	development	 in	
Thailand)
 
 

	 การพฒันาเมอืง	ถอืเป็นวาระแห่งชาตทิีต้่องด�าเนนิการ
เร่งด่วน	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างความเจริญสู ่ทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยรัฐบาลปจจุบันได้ให้ความส�าคัญ
กบัการพฒันาเมืองอจัฉรยิะ	โดยถอืเป็นวาระแห่งชาตทิีต้่อง
ด�าเนินการเร่งด่วน	โดยในป	2561	รัฐบาลมีการด�าเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นระบบใน
ประเทศไทยโดย	 ฯพณฯ	 นายกรัฐมนตรี	 ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้นตามค�าสั่ง
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 267/2560	 ลงวันที่	 15	 ตุลาคม	
2560	 โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี	 (พลอากาศเอก	
ประจิน	จั่นตอง)	 เป็นประธาน	มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอ
ร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ให้สอดคล้องกับทศิทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการ
ขบัเคลือ่นประเทศไทย	4.0	และยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ป	
โดยมีประเด็นขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	5	เรื่อง	ได้แก่
	 1.	 การก�าหนดนิยาม	 ประเภท	 และคุณลักษณะ
ของเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 2.	 การก�าหนดเปาหมายและจัดท�าแผนการ
ขบัเคลือ่นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 3.	 การก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ
เมืองอัจฉริยะประเทศไทยและรับสมัครเมืองเพื่อเป็น
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 4.	 การออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนในเมือง
อัจฉริยะ
	 5.	การขบัเคล่ือนเมืองอจัฉรยิะในเวทอีาเซยีนและ
นานาชาติ

•	นิยามเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
 กอนดําเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ควรตอง
เขาใจสาระสาํคญัของคาํวาเมืองอจัฉรยิะกันกอน ซึง่หาก
พจิารณาตามนยิาม	คณะกรรมการขบัเคลือ่นเมอืงอัจฉรยิะ
ได้ก�าหนดนิยามเมืองอัจฉริยะเอาไว้ว่า	 เมืองที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหาร

โดย	ส�านักผังเมืองรวม

วารสาร ฉบับที่ ๕๓ / ป ๒๕๖๒
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	 1.	 Smart	 Environment	
( ส่ิงแวดล ้อมอัจฉริยะ)	 หมายถึง	
เมืองที่มีการค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	
เช่น	การจดัการน�า้	การดแูลสภาพอากาศ	
การบริหารจัดการของเสีย	 และการ
เฝาระวังภัยพิบัติ	 ตลอดจนเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงไว้เป็นฐานทรัพยากร

	 4.	Smart	Energy	(พลังงานอัจฉริยะ)	หมายถึง	
เมอืงทีส่ามารถบรหิารจดัการพลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานใน
พื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพา
พลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟาหลัก	 (การพัฒนาเมือง
โดยมีดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน	 (Specific	 Energy
Consumption)	 สร้างความสมดุลในการผลิตพลังงาน	
(Energy	Generation)	และการส่งจ่ายพลงังาน	(Energy	
Distribution)	การลดปริมาณกาซเรือนกระจก	(Green	
House	Gas	reduction)	และมีระบบเครือข่ายอัจฉริยะ	
(Smart	Grid	system))
	 5.	Smart	People	(พลเมืองอัจฉริยะ)	หมายถึง	
เมอืงทีมุ่ง่พฒันาองค์ความรู	้ทกัษะ	และสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและ
เศรษฐกิจ	 ตลอดจนเปิดกว้างส�าหรับความคิดสร้างสรรค์	
นวตักรรม	และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	พลเมอืงมคีวามรู้
ความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	(Knowledgeable	
and	Digital	Citizen)	มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด	(Creative	and	
Life-long	 Learning	 Environment)	 และสามารถ
อยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม	 (Inclusive	
Society)
	 6.	Smart	Living	(การดาํรงชวีติอจัฉรยิะ)	หมายถงึ	
เมอืงทีม่กีารพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกโดยค�านงึถงึหลกั
อารยสถาปตย์	(Universal	Design)	ให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีความสุขในการ
ด�ารงชีวิตประชาชนมีสุขภาพดีส่งเสริมสุขอนามัยของ
ประชาชน	(Healthy	People,	Promoting	People’s

อันมีค่า	 (Resource	 Conservation)	 มีการด�ารงไว้ซึ่ง
ดุลยภาพของธรรมชาติและมีความเหมาะสมกับการอยู่
อาศัย	การด�ารงชวีติ	การประกอบสัมมาชีพของคนในชมุชน	
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและติดตามสภาวะ
แวดล้อม	(Environment	Management	and	Monitoring)	
	 2.	 Smart	 Economy	 (เศรษฐกิจอัจฉริยะ)
หมายถึง	 เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ	โดยส่งเสรมิให้เมอืงมปีระสทิธิภาพ	และความ
คล่องตวัในการด�าเนนิธุรกจิ	 (Business	 Agility)	 เกิดความ
เชือ่มโยงและความร่วมมอืทางธรุกจิ	(Business	Connectivity)	
สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ	(Business	Innovation	and	Transformation)	
เช่น	เมืองเกษตรอัจฉริยะ	เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ
	 3.	 Smart	Mobility	 (การเดินทางและขนส่ง
อจัฉรยิะ)	หมายถงึ	เมืองทีมุ่่งเน้นพฒันาระบบจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเชือ่มโยงของระบบขนส่งและการสญัจรทีห่ลากหลาย
เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผู้คนในเมืองสามารถ
เข้าถึงโครงข่ายการคมนาคม/ระบบขนส่งสาธารณะ	
(Accessibility)	มคีวามสะดวกสบายในการใช้สาธารณปูโภค	
และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมและขนส่ง
รวมทัง้การใช้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะ	(Convenience)	
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขนส่งและจราจร
(Efficiency)	มคีวามปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง	(Safety)	
อีกทั้งมีการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะเพื่อลดมลพิษ	
(Green	Mobility)	
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Hygiene)	 เมืองมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม	
อุบัติภัย	 และสาธารณภัย	 (Public	 safety)	 และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกรอบตัว	 คนทุกวัยสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะมีโอกาสในการมีส่วนร่วม	(Full	of	In-
telligent	Living	Facilities)
 7.	 Smart	 Governance	 (การบริหารภาครัฐ
อัจฉริยะ)	หมายถึง	 เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่าน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการประชาชนสามารถเข้าถึง
บรกิารภาครฐั	(Government	Services	Accessibility)	
พลเมืองสามารถมีส่วนร่วม	 (Citizen	 Participation)	
และมคีวามโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	(Transparency)

•	การกาํหนดเปาหมายและแผนการขบัเคลือ่นการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย	 ก�าหนดเปาหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไว้	
3	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2561	–	2562)	พัฒนาเมือง
อจัฉรยิะ	10	พืน้ทีใ่น	7	จงัหวดั	ได้แก่	ภเูกต็	ขอนแก่น	เชยีงใหม่	
ชลบุรี	ระยอง	ฉะเชิงเทรา	และกรุงเทพมหานคร	ระยะที่	2	
(พ.ศ.	 2562	 -	 2563)	 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 30	 พื้นที่ใน	
24	จงัหวดั	ได้แก่	7	จงัหวดัต่อเนือ่งจากระยะที	่1	และเพิม่เตมิ
จังหวัดเชียงราย	 พิษณุโลก	 น่าน	 อุบลราชธานี	 อุดรธานี	
หนองคาย	 นครพนม	 มุกดาหาร	 กระบี่	 พังงา	 สงขลา
ปตตานี	นราธิวาส	สตูล	นครศรีธรรมราช	และระนอง	และ
ระยะที	่3	-	5	(พ.ศ.	2563	-	2565)		ขยายเมอืงอจัฉรยิะผ่านการ
รับสมัครเมืองอัจฉริยะ	 และคาดว่าจะครอบคลุมการให้
บริการเมืองอัจฉริยะ	 และระบบ	 City	 Data	 Platform
100	พื้นที่ใน	76	จังหวัด	และกรุงเทพมหานคร

ระยะที่	1	พ.ศ.2561	–	2562
7	จังหวัด	10	พื้นที่

ระยะที่	2	พ.ศ.2562–	2563
24	จังหวัด	30	พื้นที่

ระยะที่	3	พ.ศ.2563	–	2565
30	จังหวัด	60	พื้นที่	และ
77	จังหวัด	100	พื้นที่

1.	จังหวัดเชียงใหม่	
-	ถนนนิมมานเหมินทร์
-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.	จังหวัดเชียงราย
9.	จังหวัดพิษณุโลก
10.	จังหวัดน่าน
11.	จังหวัดอุบลราชธานี
12.	จังหวัดอุดรธานี
13.	จังหวัดหนองคาย
14.	จังหวัดนครพนม
15.	จังหวัดมุกดาหาร
16.	จังหวัดกระบี่
17.	จังหวัดพังงา
18.	จังหวัดสงขลา
19.	จังหวัดยะลา
20.	จังหวัดปตตานี
21.	จังหวัดนราธิวาส
22.	จังหวัดสตูล
23.	จังหวัดนครศรีธรรมราช
24.	จังหวัดระนอง

จังหวัดเปาหมาย	30	จังหวัด	ซึ่งเป็นพื้นที่จัด
กิจกรรม	City	Challenge
และขยายผลสู่ทุกจังหวัดในประเทศไทย

2.	จังหวัดขอนแก่น	
-	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-	ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
-	ปทุมวัน

4.	จังหวัดฉะเชิงเทรา	(พื้นที่	EEC	โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)

5.	จังหวัดชลบุรี	(พื้นที่	EEC	โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)
-	นิคมอมตะนคร
-	แหลมฉบัง

6.	จังหวัดระยอง	(พื้นที่	EEC	โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)

7.	จังหวัดภูเก็ต

เปาหมายการเปนเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยแบ่งออกเปน	3	ระยะ	ดังนี้
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•	หลกัเกณฑ์การประเมนิคณุสมบตัเิมอืงอจัฉรยิะประเทศไทย
	 เพือ่การคัดเลือกต้นแบบเมืองอจัฉรยิะประเทศไทย
และการออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ	
ผ่านกลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 จ�าเป็นต้องมีการจัดท�า
หลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเมืองอัจฉริยะ	 เพื่อใช้
เป็นแนวทางประเมินการเป็นเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่ง
ที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ	ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	(นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร)	เป็นประธาน
อนกุรรมการขบัเคลือ่นฯ	จงึแต่งตัง้คณะท�างานยกร่างเกณฑ์
การพจิารณาการเป็นเมอืงอจัฉรยิะและคณะท�างานประเมนิ
แผนการเป็นเมืองอัจฉริยะตามลักษณะการพัฒนาเมืองทั้ง	
7	ด้าน	ขึ้นเพื่อให้มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองแต่ละ
ลักษณะอันได้แก่	 Smart	 Economy,	 Smart	Mobility,	
Smart	Energy,	Smart	Environment,	Smart	Governance,	
Smart	Living	และ	Smart	People

•	 บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณสมบัติเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
	 ในการพิจารณา	 Smart	 City	 ของทั้งประเทศ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมเป็นคณะท�างานยกร่าง
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเมืองอัจฉริยะและคณะท�างาน
ประเมนิแผนการเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	2	ด้าน	คอื	Smart	Living	
(เป็นคณะท�างานและเลขาฯ)	 และ	 Smart	 Environment	
(เป็นคณะท�างาน)
	 ส�าหรับพื้นที่	 EEC	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
มีบทบาทในคณะอนุกรรมการของ	 EEC	 2	 คณะ
คือ	 คณะอนุกรรมการเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู ่ 	 และ
คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนผงั	EEC	ซึง่การเข้าร่วมพจิารณา	
Smart	City	ของทัง้ประเทศ	และพืน้ที	่EEC	น้ันส่งผลให้เกดิ
การบูรณาการแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้มีความ
สอดคล้องกัน
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•	Smart	Environment	และ	Smart	Living	ทีส่อดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
	 “เปนองค์กรแกนนําของประเทศในด้านการ
ผังเมือง	การพัฒนาเมือง	และการอาคารให้มีความน่าอยู่	
ปลอดภัย	รักษาสภาพแวดล้อม	ประหยัดพลังงาน	และมี
อัตลักษณ์”	 ซึ่งในภารกิจต่างๆ	 ของกรม	 ล้วนมีส่วนก�ากับ	
ชี้น�า	 และส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อไปสู่การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะทั้งสิ้นโดยเฉพาะในด้าน	 Smart	 Environment	
และ	Smart	Living	สามารถอธิบายรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 การวางและจัดท�าผังเมืองระดับต่างๆ	 เพื่อ
ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย	
การด�ารงชีวิตการประกอบสัมมาชีพของคนในชุมชนเพื่อ
การใช้ทีดิ่นอย่างมีประสทิธิภาพและรกัษาสิง่แวดล้อมให้คง
อยู่เป็นฐานทรัพยากรอันมีค่า	 Resource	 Conservation
รวมถึงการก�าหนดมาตรฐานความหนาแน่นของพื้นที่ให้
เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับการพัฒนาผ่าน
เครื่องมือการบังคับในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ	 เช่น

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อ
พื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร	 (FAR)	อัตราส่วนพื้นที่
อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(BCR)	อัตราส่วนพืน้ทีว่่างอันปราศจากสิง่ปกคลมุของแปลง
ที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร	 (OSR)
ประเภท	 ชนิด	 ขนาด	 ความสูง	 และลักษณะของอาคารที่
จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่ดีของเมืองการก�าหนดระยะถอยร่นจากแนว
ธรรมชาติ	 ถนน	 แนวเขตที่ดิน	 อาคาร	 หรือสถานที่อื่นๆ
ที่จ�าเป็นขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
เป็นต้น	 รวมถึงด�ารงรักษาแหล่งผลิตพืชผลเกษตรเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง	 ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง
กับการวางผังเมือง-กลุ่มเมืองเดิมและการวางผังเมืองใหม่
เพือ่เป็นกรอบการแก้ปญหาเมอืงของตวัเอง	และพฒันาเมอืง
ที่มีความหนาแน่นและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมสร้าง
สภาพแวดล้อมเมืองน่าอยู่	(Livable	City)	ที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
	 2.	การออกแบบและการพฒันาเมอืงเพือ่ให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึกจิการสาธารณปูโภคสาธารณปูการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เชื่อมโยงถึงกัน	 (Transportation	 network)
อย่างสะดวก	 หรือสามารถใช้ร่วมกัน	 (Sharing	 Facilities)	
เพือ่ลดค่าใช้จ่ายของรฐับาล	มสีิง่อ�านวยความสะดวกรอบตวั	
(Full	of	Intelligent	Living	Facilities)	ทีค่นทกุวยัสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะ	อันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเมืองรวมถึงสามารถ
น�าเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 (IOT)	มาช่วยเสริมในการจัด
เกบ็ข้อมลู	บรหิารจดัการเมอืงและตอบสนองรปูแบบ	วถีิชีวติ
อนาคต	อีกทั้งใช้วางแผนเพื่อให้เมืองสามารถตั้งรับภัยพิบัติ
ล่วงหน้าลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้
	 3.	 การออกกฎเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
(Promoting	 People’s	 hygiene)	 และความปลอดภัย
ของเมือง	 จากอาชญากรรมอุบัติภัย	 และสาธารณภัย
(Public	Safety)
	 4.	การออกกฎเพือ่รกัษาอตัลกัษณ์ของเมอืง	โดยการ
ด�ารงรกัษาย่านและด�ารงรกัษาอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์
	 5.	ใช้เทคโนโลยี	 IOT	สนับสนุนการออกแบบวาง
ผงั	การปฏิบติัให้เป็นไปตามผงั	(ม	ีApp	ตรวจสอบข้อก�าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินส�าหรับผังเมืองรวมทุกแห่ง)	 และ
เปิดโอกาสในการมส่ีวนร่วมของประชาชน		(ม	ีApp	รบัค�าร้อง
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หรือข้อคิดเห็นขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม)
รวมถึงการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเมือง
	 6.	 การออกแบบอาคารอัจฉริยะและการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่

•	การออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ
	 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ
ของไทยนั้น	 รัฐบาลจะกระตุ้นการลงทุนในเมืองอัจฉริยะ
ผ่านกลไกการจัดท�านโยบายการขับเคลื่อนในเมืองน�าร่อง	
โดยการสร้างระบบนเิวศให้เกดิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ดิจิทัล	 การพัฒนาบุคลากรและก�าลังคน	 ตลอดจนให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี	 ทั้งในพื้นที่เมืองเดิมและเมืองใหม่แก่
ผูป้ระกอบการเมืองอจัฉรยิะ	โดยประเภทกจิการทีไ่ด้รบัการ
ส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน	(The	Board	of	Investment	of	Thailand:	BOI)
ได้แก่	กจิการพฒันาระบบเมอืงอจัฉรยิะ	กจิการพัฒนาพืน้ที่
เมืองอัจฉริยะ	และกิจการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ	โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือการยกเว้นภาษี	8	ป	
เมื่อมีบริการครบ	7	ด้าน	หรือยกเว้นภาษี	5	ป	เมื่อมีบริการ
น้อยกว่า	 และ	 +	 5	 ป	 ในการลดหย่อน	 50%	 กรณีตั้งใน
พื้นที่	EEC

•	การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน
	 เครอืข่ายเมืองอจัฉรยิะอาเซยีน	หรอื	ASCN	เป็นข้อ
ริเริ่มของประเทศสิงคโปร์ในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน
เมื่อป	 2561	 โดย	ASCN	นี้	 เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ
ส�าหรบัเมืองต่างๆ	ในการท�างานเพือ่บรรลุเปาหมายร่วมกัน
ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	 และมีเปาหมาย
หลักคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวิธีการอื่นใด	 เพื่อแก้ไข
ปญหาจากการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเมอืงต่างๆ	ในอาเซยีน	
ASCN	ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน	 26	 เมือง	 ได้แก่	 บัน
ดาร์เสรีเบกาวัน	 กรุงเทพมหานคร	 บันยูวังงี	 พระตะบอง	
เซบู	ชลบุรี	ดานัง	ดาเวา	จาการ์ตา	ฮานอย	โฮจิมินห์	ยะโฮร์
บาห์รู	 โกตากินะบะลูบู	กัวลาลัมเปอร์	กูซิง	หลวงพระบาง
มะกัสซาร์	 มัณฑะเลย์	 มะนิลา	 เนปิดอว์	 พนมเปญ	ภูเก็ต	
เสียมราฐ	สิงคโปร์	เวียงจันทน์	และย่างกุ้ง

	 ASCN	มีวัตถุประสงค์	3	ประการ	คือ	1)	ส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างเมืองต่างๆ	
ในอาเซียน	2)	พฒันาโครงการทีม่คีวามเป็นไปได้ในเชงิพาณชิย์
ร่วมกับภาคเอกชน	 3)	 อ�านวยความสะดวกให้เกิดความ
ร่วมมือกับภาคีภายนอกอาเซียนทั้งเงินทุนและสนับสนุน
ด้านอื่นๆ
	 ประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์ในการสานต่อเครอืข่าย
เมืองอัจฉริยะอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง
ที่ผ่านมาและไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่าย
เมอืงอัจฉรยิะอาเซียน	2	ครัง้	ในป	2562	น้ี	เพือ่สร้างความต่อเนือ่ง	
เกิดผลอย่างยั่งยืน	 และเป็นไปตามแนวคิดหลักของไทย	
คือ	 “ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ก้าวไกล	 ยั่งยืน”	 (Advancing	
Partnership	for	Sustainability)	ทีมุ่ง่เน้นประเดน็	Smart	
City	 for	 Sustainable	 Environment	 ซึ่งในอนาคต
ประเทศไทยพร้อมที่จะวางทิศทางตนเองเพื่อเป็นผู้น�าด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาค	 และจะริเริ่มโครงการ
ใหม่ที่สามารถด�าเนินการร่วมกับผู้ให้บริการเมืองอัจฉริยะ
ที่มีความเป็นไปได้	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีนอกอาเซียน
เข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป
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•	ตัวอย่างเมือง	Smart	City	ในประเทศไทย
โครงการเมืองอัจฉริยะเชียงใหม่	 (ย่านนิมมานเหมินทร์
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โครงการเมืองอัจฉริยะเชียงใหม่	ได้ถูกก�าหนดให้เป็นเมือง
น�าร่องการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะโดยร่วมด�าเนินการ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน
เมืองอัจฉริยะเชียงใหม่	ดังนี้

มิติการพัฒนาผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
•	แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	
	 •	อยูร่ะหว่างจดัท�าแผนการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะที่
บูรณาการการท�างานของทุกหน่วยงานในพื้นที่
•	โครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ
	 •	 ติดตั้ง	 Access	 Point	 บริเวณถนนนิมมาน
เหมินทร์
•	ระบบข้อมูลเมืองอจัฉรยิะ	
	 •	พฒันา	City	Data	Platform	และ	Intelligent	
Operation	Center@depa	เชียงใหม่
•	บริการเมืองอัจฉริยะ		 	
	 •	 อยู ่ระหว่างการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะ
ด้าน	 Smart	 Economy	 (Tourism,	 Agriculture)	 และ	
Smart	Energy	
Smart	Economy	
-Tourism:	CCTV,	Video	Analytics,	AI	เพือ่เฝาระวงัความ
ปลอดภยั	และวเิคราะห์พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	โดยใช้ข้อมลู
จาก	Access	Point	บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์
-	Agriculture	:	ระบบ	IOT	ด้านการเกษตร	เพือ่พฒันาต้นแบบ	
Smart	Agriculture
Smart	Economy
-	โครงการ	CMU	Smart	City-Clean	Energy	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่
•	กลไกบริหารจัดการ	   
	 •	 อยู่ระหว่างจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน	
และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ	 (PMC)	 เมือง	 ร่วมกับ
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษา

โครงการเมืองอัจฉริยะภูเก็ต	(Phuket	Smart	City)

คณะกรรมการขบัเคลือ่นเมอืงอจัฉรยิะ	ได้ก�าหนดให้จงัหวดั
ภูเก็ตเป็นจังหวัดน�าร่องในการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ	
เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมสูง	 และมีการพัฒนา
ระบบเมอืงอจัฉรยิะมาอย่างต่อเน่ือง	โดยร่วมด�าเนนิการกบั
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในพืน้ทีเ่พือ่ขบัเคลือ่นเมอืง
อัจฉริยะภูเก็ต	ดังนี้	

มิติการพัฒนาผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
•	แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
	 •	 จัดท�าแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 โดยมีวิสัยทัศน์	
“พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”	(Sustainable	Tourism)
•	โครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ	
	 •	ตดิตัง้	Free	WIFI	ความเรว็สงู	1,000	จดุตดิตัง้
โครงข่าย	Lora	WAN	และ	NB-IoT	ส�าหรับ	IoT
•	ระบบข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
	 •	 พัฒนา	 City	 Data	 Platform	 เชื่อมโยงข้อมูล
นกัท่องเทีย่ว	ข้อมลู	บคุคล	ข้อมลูยานพาหนะ	ข้อมลูการลงทนุ	
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม	 และต่อยอดสู่	 Intelligent	Operation	
Center	@depa
•	บริการเมืองอัจฉริยะ
	 •	พฒันาบรกิารเมอืงอจัฉรยิะ	ด้าน	Smart	Economy	
(Tourism,	Innovation)	Smart	Mobility	,		Smart	Environment,	
Smart	Living	(Safety,Health),	Smart	People
•	กลไกบริหารจัดการ
	 •	จดัตัง้	PMC	เมอืง	ร่วมกบัภาครฐั	ภาคเอกชน	และ
ภาคการศกึษา	จัดตัง้บรษัิทภเูก็ตพฒันาเมอืง	(Phuket	City	
Development	:	PKCD)	โดยภาคเอกชน

วารสาร ฉบับที่ ๕๓ / ป ๒๕๖๒
11



กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับความปลอดภัย
     ใน… “อาคารสูง”
	 “อาคารสูง”	หมายความว่า	อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่	23.00	เมตร
ขึน้ไป	การวดัความสงูของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้างถงึพืน้ดาดฟา	ส�าหรบัอาคารทรงจ่ัวหรอืปนหยาให้วดัจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 •	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
	 •	กฎกระทรวงฉบับที่	33	(พ.ศ.	2535)
	 •	กฎกระทรวงฉบับที่	47	(พ.ศ.	2540)
	 •	กฎกระทรวงฉบับที่	48	(พ.ศ.	2540)
	 •	กฎกระทรวงฉบับที่	50	(พ.ศ.	2540)

1.	กฎกระทรวงฉบับที่	33	(พ.ศ.	2535)	ก�าหนดให้อาคารสูง	ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	ดังต่อไปนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

•	ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
อาคารสูงต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น	ระบบ
	 (1)	 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถ
ส่งเสยีงหรอืสญัญาณให้คนทีอ่ยูใ่นอาคารได้ยนิหรอืทราบอย่าง

รูปอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ

ทั่วถึง	สัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
	 (2)	อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม	(1)	ท�างาน

	23	เมตร 	23	เมตร

โดย	ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
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•	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	เช่น	Sprinkler	System	
	 อาคารสูงต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	เช่น	
SPRINKLER	 SYSTEM	 หรือระบบที่เทียบเท่าที่สามารถ
ท�างานได้ด้วยตัวเองทันทีเม่ือมีเพลิงไหม้	 โดยให้สามารถ

รูปอุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ

รูปอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

รูประบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิด	Sprinkler	System

ท�างานครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมดทกุชัน้	ในการน้ี	ให้แสดงแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารไว้ด้วย
 

•	ระบบจ่ายนํ้าดับเพลิง	เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง	และหัวฉีด
นํ้าดับเพลิง
	 อาคารสงูต้องมรีะบบปองกนัเพลงิไหม้ซึง่ประกอบ
ด้วยระบบท่อยืนที่เก็บน�้าส�ารองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
30	 นาที	 และหัวรับน�้าดับเพลิงทุกช้ันของอาคารต้องมีตู้
หัวฉีดน�้าดับเพลิงที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีด	 น�้าดับเพลิง
พร้อมสายฉีดน�้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 25	

มิลลิเมตร	 (1	 นิ้ว)	 และหัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิงชนิด
หัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 65	 มิลลิเมตร
(2½	น้ิว)	พร้อมทัง้ฝาครอบและโซ่ร้อยตดิไว้ทกุระยะห่างกนั
ไม่เกิน	64	เมตร	สายฉีดน�้าดับเพลิงยาวไม่เกิน	30	เมตร
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ท่อยืน

	 อาคารสูงต้องมีที่เก็บน�้าส�ารองเพื่อใช้เฉพาะ
ในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่งน�้าที่มีความดันต�่าสุด
ที่หัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิงที่ชั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า	 0.45	

เมกะปาสกาลมาตร	แต่ไม่เกิน	0.7	เมกะปาสกาลมาตร	ด้วย
อตัราการไหล	30	ลติรต่อวนิาท	ีโดยให้มปีระตนู�า้ปิดเปิดและ
ประตูน�้ากันน�้าไหลกลับอัตโนมัติด้วย
 

	 หัวรับน�้าดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็น
ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 65	 มิลลิเมตร	
(2½	 นิ้ว)	 ที่สามารถรับน�้าจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวม
เร็วแบบ	 มีเขี้ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 65	 มิลลิเมตร
(2½	 นิ้ว)	 ที่หัวรับน�้าดับเพลิงต้องมีฝาปิด	 เปิดที่มีโซ่ร้อย

รูปตู้หัวฉีดน�้าดับเพลิง

รูปตัวอย่างระบบเก็บน�้าส�ารอง

ติดไว้ด้วย	 ระบบท่อยืนทุกชุดต้องมีหัวรับน�้าดับเพลิงนอก
อาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวก
รวดเร็วที่สุด	 และให้อยู่ใกล้หัวท่อดับเพลิง	 สาธารณะมาก
ทีส่ดุ	บรเิวณใกล้หวัรบัน�า้ดบัเพลงินอกอาคารต้องมข้ีอความ
เขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า	“หัวรับนํ้าดับเพลิง”
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รูปเครื่องสูบน�้าดับเพลิง

รูปปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟ

รูประบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

	 ปริมาณการส่งจ่ายน�้าส�ารองต้องมีปริมาณการ
จ่ายไม่น้อยกว่า	30	ลติรต่อวินาทสี�าหรบัท่อยนืท่อแรก	และ
ไม่น้อยกว่า	15	ลิตรต่อวินาที	ส�าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพิ่ม
ขึน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั	แต่รวมแล้วไม่จ�าเป็นต้องมากกว่า	
95	ลิตรต่อวินาที	และสามารถส่งจ่ายน�้าส�ารองได้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า	30	นาที

•	 เคร่ืองหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน	 ระบบไฟ
ส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ	
	 บนัไดหนไีฟทีอ่ยูภ่ายในอาคารต้องมผีนงักนัไฟโดย
รอบ	ยกเว้นช่องระบายอากาศและต้องมแีสงสว่างจากระบบ
ไฟฟาฉกุเฉนิให้มองเหน็ช่องทางได้ขณะเพลงิไหม้	และมปีาย
บอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของ
ประตหูนไีฟทกุชัน้ด้วยตัวอกัษรทีส่ามารถมองเห็นได้ชดัเจน	
โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า	10	เซนติเมตร

รูปหัวรับน�้าดับเพลิง
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รูปตัวอย่างชานพักบันได

รูปตัวอย่างลูกตั้ง-ลูกนอนบันได

รูปตัวอย่างมีราวบันไดอย่างน้อยหนึ่งด้าน

•	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	
	 อาคารสงูต้องตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืหน่ึง
เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน	 1,000	 ตารางเมตร	 ทุกระยะ
ไม่เกิน	45.00	 เมตร	แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ	1	 เครื่อง	ติดตั้ง
ให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ	 พื้นอาคารไม่เกิน
1.50	เมตร	มีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า	4	กิโลกรัม

รูปตัวอย่างบันไดหนีไฟ

•	บันไดหนีไฟ
	 อาคารสูงต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือ
ดาดฟาสูพ่ืน้ดินอย่างน้อย	2	บนัไดตัง้อยูใ่นทีท่ีบ่คุคลไม่ว่าจะ
อยู่	ณ	จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟได้สะดวก	
แต่ละบนัไดหนไีฟต้องอยูห่่างกนัไม่เกนิ	60	เมตร	เมือ่วัดตาม
แนวทางเดินสามารถใช้ล�าเลยีงบคุคลทัง้หมดในอาคารออก
นอกอาคารได้ภายใน	1	ชั่วโมง
 

รูปเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

	 บันไดหนีไฟต้องท�าด้วยวัสดุทนไฟและไม่ผุกร่อน	
เช่น	 คอนกรีตเสริมเหล็ก	 เป็นต้น	 มีความกว้างไม่น้อยกว่า	
90	เซนติเมตร	ลกูนอนกว้างไม่น้อยกว่า	22	เซนตเิมตร	และ
ลูกตั้งสูงไม่เกิน	 20	 เซนติเมตร	 มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า	
90	เซนติเมตร	และมรีาวบนัไดอย่างน้อยหนึง่ด้าน	และห้าม
สร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน
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รูปทางเข้าทางหนีไฟ

รูปประตูหนีไฟ

รูประบบอัดลมภายในช่องบันไดหนี

รูประบบระบายอากาศ

รูประบบระบายอากาศ

รูปบันไดหนีไฟและชานพักส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร

	 ประตหูนีไฟต้องท�าด้วยวสัดทุนไฟ
เป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสูภ่ายนอก	พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตู
ปิดได้เอง	 มีความกว้างไม่น้อยกว่า	 90	
เซนติเมตร	สูงไม่น้อยกว่า	1.90	เมตร	และ
ต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอด
เวลา	 ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้อง
ไม่มีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น
 

•	ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
	 อาคารสงูต้องจดัให้บนัไดหนไีฟทีอ่ยูภ่ายในอาคาร
ต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้	 แต่ละชั้นต้องมี
ช่องระบายอากาศทีม่พีืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกว่า	1.4	ตารางเมตร	
เปิดสู ่ภายนอกอาคารได้	 หรือมีระบบอัดลมภายในช่อง
บันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า	 38.6
ปาสกาลมาตร	ที่ท�างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 

บนัไดหนไีฟและชานพกัส่วนทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารต้องม	ีผนัง
ด้านที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังกันไฟ
 

วารสาร ฉบับที่ ๕๓ / ป ๒๕๖๒
17



รูประบบจ่ายพลังงานไฟฟาส�ารอง

รูปลิฟต์ดับเพลิง

	 (2)	 บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกช้ันต้อง
ติดตั้งตู ้สายฉีดน�้าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน�้าดับเพลิง
และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ	
	 (3)	 ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกช้ันต้องมีผนัง
หรือประตูที่ท�าด้วยวัตถุทนไฟปิดก้ันมิให้เปลวไฟหรือควัน
เข้าได้	 มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง
หรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถง	 หน้าลิฟต์ดับเพลิงที่มี
ความดนัลม	ขณะใช้งานไม่น้อยกว่า	38.6	ปาสกาลมาตร	ที่
ท�างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้	
	 (4)	 ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเน่ือง
ของลฟิต์ดบัเพลงิระหว่างชัน้ล่างสดุกับชัน้บนสดุของอาคาร
ต้องไม่เกินหนึ่งนาที	
	 ทั้งนี้	 ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็น
ลิฟต์โดยสารได้
 

 

•	ระบบจ่ายพลังงานไฟฟาสํารอง	
	 อาคารสูงต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟาส�ารอง	
ส�าหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น	 ท�างาน
ได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟาปกติหยุดท�างานจ่าย
พลังงานไฟฟาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงส�าหรับ
เครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน	ทางเดิน	ห้องโถง	บันได	และ
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	ลิฟต์ดับเพลิง	ฯลฯ
 

รูปตัวอย่างระบบควบคุมลิฟต์ดับเพลิงพิเศษส�าหรับ
พนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้

•	 ต้องมีช่องทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเข้าไป
บรรเทาสาธารณภัยได้ทุกชั้น	
อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเฉพาะส�าหรับบุคคลภายนอก
เข้าไป	บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น	มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า	 6	 ตารางเมตร	 ติดต่อกับช่องทางน้ี	 และ
เป็นบริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควันและเป็นที่ตั้ง
ของตู้หัวฉีดน�้าดับเพลิงประจ�าชั้น

•	ต้องมีลิฟต์สําหรับใช้ดับเพลิงที่จอดได้ทุกชั้น	และต้องมี
ระบบควบคมุพเิศษ	สาํหรบัพนักงานดบัเพลงิใช้ขณะเกดิ
เพลิงไหม้โดยเฉพาะ
	 อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงขนาดมวลบรรทุก
ไม่น้อยกว่า	630	กโิลกรมั	และต้องมลีฟิต์ดบัเพลงิ	อย่างน้อย
หนึ่งชุด	ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้	
	 (1)	ลฟิต์ดบัเพลงิต้องจอดได้ทกุชัน้ของอาคาร	และ
ต้องมีระบบควบคุมพิเศษส�าหรับพนักงานดับเพลิงใช้ขณะ
เกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ	
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•	มถีนนรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า	6.00	เมตร	เพือ่ความ
สะดวกในยามเกดิเพลิงไหม้	รถดบัเพลิง	และ	รถกู้ภยัต่าง	ๆ 	
จะได้เข้าไปควบคุมเพลิง	 และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่าง
ทันท่วงที

รูประบบปองกันอันตรายจากฟาผ่า

•	ระบบปองกันฟาผ่า	
	 อาคารสงูต้องมรีะบบปองกนัอนัตรายจากฟาผ่าซึง่
ประกอบด้วยเสาล่อฟา	สายล่อฟา	สายตัวน�า	สายน�าลงดิน	
และสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ	 ส�าหรับสายน�าลงดิน
ต้องมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสาย
ทองแดงดีเกลียวขนาด	30	ตารางมิลลิเมตร	สายน�าลงดินนี้
ต้องเป็นระบบท่อแยกเป็นอสิระจากระบบสายดนิอ่ืน	อาคาร
แต่ละหลงัต้องมสีายตัวน�าโดยรอบอาคาร	และมีสายน�าลงดนิ

ต่อจากสายน�าห่างกันทุกระยะไม่เกิน	30	เมตร	วัดตามแนว
ขอบรอบอาคาร	 ทั้งนี้สายน�าลงดินของอาคารแต่ละหลัง
ต้องมีไม่น้อยกว่าสองสาย	 เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณ
ในโครงการสร้างอาคารอาจใช้เป็นสายน�าลงดินได้แต่ต้อง
มีระบบการถ่ายประจุไฟฟาจากโครงสร้างสู่หลักสายดินได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง	
 

รูปตัวอย่างถนนรอบอาคารสูง

	 อาคารสูงต้องจัดให้มีผิวถนนที่มีผิวการจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า	6.00	เมตร	ทีป่ราศจากสิง่ปกคลมุโดยรอบ
อาคาร	เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก
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รูปตัวอย่างพื้นที่ว่างบนดาดฟา

•	 โถงภายในอาคารเปนช่องเปดทะลพุืน้ของอาคารตัง้แต่
สองชัน้ขึน้ไปและไม่มผีนงัปดล้อมต้องตดิตัง้ระบบควบคุม
การแพร่กระจายของควนัไม่ให้แพร่กระจายไปยงัชัน้ต่าง	ๆ 	
	 อาคารสงูทีม่โีถงภายในอาคารเป็นช่องเปิดทะลพุืน้
ของอาคารตัง้แต่สองชัน้ขึน้ไปและไม่มผีนงัปิดล้อมต้องจัดให้

•	ให้เพิม่พืน้ทีด่าดฟาเพือ่ใช้เปนทางหนไีฟทางอากาศจาก
เดิมกว้าง-ยาว	ด้านละ	6	เมตร	(กฎกระทรวงฉบับที่	33	
(พ.ศ.	2535)	เปน	กว้าง-ยาว	ด้านละ	10	เมตร	
	 อาคารสงูต้องมดีาดฟาและมพีืน้ทีบ่นดาดฟาขนาด
กว้าง	ยาว	ด้านละไม่น้อยกว่า	10	เมตร	เป็นที่โล่งและว่าง

เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้	และต้องจัดให้มีทางหนี
ไฟบนชัน้ดาดฟาทีจ่ะน�าไปสูบ่นัไดหนีไฟได้สะดวกทกุบนัได	
รวมทัง้จัดให้มอุีปกรณ์เครือ่งช่วยในการหนีไฟจากอาคารลง
สู่พื้นดินได้โดยปลอดภัยด้วย
   

กฎกระทรวงฉบับที่	50	(พ.ศ.	2540)	เป็นการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่	33	(พ.ศ.	2535)	เพื่อปรับปรุงอาคารสูงให้มีระบบ
ความปลอดภัยดียิ่งขึ้น	เช่น

กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)

รูปแบบแปลนอาคาร

มีระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันที่สามารถท�างาน
ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้	 ทั้งนี้เพื่อระบายควันออก
สู่ภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว

•	 ต้องติดตั้งแบบแปลนอาคารแสดงตําแหน่งห้องต่างๆ
ที่โถงหน้าลิฟต์ทุกชั้น	
	 อาคารสูง	ต้องจัดให้มีแผนผังของอาคารแต่ละชั้น	
ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกแห่งของแต่ละชั้นน้ันใน

ต�าแหน่งทีเ่หน็ได้ชดัเจน	และทีบ่รเิวณพืน้ชัน้ล่างของอาคาร
ต้องจัดให้มีแผนผังอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
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รูปตัวอย่างโถงภายในอาคาร	เป็นช่องเปิดทะลุพื้นของอาคาร

รูปตัวอย่างระบบผนังปิดล้อมโถงบันไดหลัก

•	 ทําผนังปดล้อมโถงบันไดหลัก	 เพ่ือปองกัน
ไม่ให้ควันไฟแพร่กระจายไปตามชั้นต่าง	ๆ	
	 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ต้องจัดให้มีผนังและประตูที่ท�าด้วยวัสดุทนไฟ
ที่สามารถปิดกั้น	 มิให้เปลวไฟ	 หรือควันเมื่อเกิด
เพลิงไหม้	 เข้าไปในบริเวณบันไดที่มิใช่บันได
หนีไฟของอาคาร	 ทั้งนี้ผนัง	 หรือประตูดังกล่าว
ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า	1	ชั่วโมง

	 ในส่วนของอาคารสูงทีก่่อสร้างก่อนทีจ่ะมกีฎกระทรวงก�าหนดมาตรการความปลอดภยัเกีย่วกับอคัคภียัใช้บงัคับ	
ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่	 47	 (พ.ศ.	 2540)	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจในการสั่งให้เจ้าของ	 หรือผู้ครอบครอง
อาคารสูง	แก้ไขอาคารให้มีระบบการปองกันอัคคีภัยที่จ�าเป็น	คือ	

•	 จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนผังอาคารไว้ตามห้องโถง	
หรือหน้าลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร
	 แก้ไขปรับปรุงอาคารให้มีการติดตั้งแบบแปลน
แผนผังของอาคารแต่ละช้ันแสดงต�าแหน่งห้องต่าง	 ๆ	 ทุก
ห้องต�าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง	ๆ	ประตูหรือทาง
หนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในต�าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณ
ห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร	 และที่
บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผัง
ของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก

•	ติดตั้งบันไดหนีไฟ	
	 แก้ไขปรับปรุงอาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป
ให้ติดต้ังบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันได
หลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละช้ัน	 เพื่อให้

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)

สามารถล�าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้
ภายในหน่ึงชัว่โมง	โดยไม่ถอืเป็นการดดัแปลงอาคารแต่ต้อง																																																	
และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ	ดังนี้
	 (ก)	 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้าน
โดยรอบที่ท�าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
	 (ข)	 ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดท�า
ด้วยวสัดทุีไ่ม่ตดิไฟ	พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ชนิดทีบ่งัคับให้บาน
ประตูปิดได้เองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันได
หนีไฟ	 และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า	 80	 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า	2.00	เมตร

•	ติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
	 แก้ไขปรบัปรงุอาคารให้มกีารตดิต้ังระบบสญัญาณ
เตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น	 โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
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	 (ก)		อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพือ่ให้หนไีฟทีส่ามารถส่งเสยีง
หรอืสญัญาณให้คนทีอ่ยูใ่นอาคารได้ยนิหรอืทราบอย่างทัว่ถงึ
	 (ข)	อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ	
และระบบแจ้งเหตทุีใ่ช้มือเพือ่ให้อปุกรณ์ตามข้อ	(ก)	ท�างาน

•	 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ	 1	 เครื่อง	 ต่อพื้นที่	 1,000	
ตารางเมตร	 ทุกระยะไม่เกิน	 45	 เมตร	 แต่ไม่น้อยกว่า
ชั้นละ	1	เครื่อง	
	 แก้ไขปรบัปรงุอาคารให้มกีารตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิ
แบบมือถือตามชนิดและขนาดที่ก�าหนดไว้ในตารางท้าย
กฎกระทรวงฉบับที่	 47	 (พ.ศ.	 2540)	 อย่างใดอย่างหน่ึง
ส�าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละ
ชั้น	 โดยให้มี	 1	 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน	 1,000	 ตารางเมตร	
ทุกระยะไม่เกิน	45.00	เมตร	แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ	1	เครื่อง
	 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้	 ต้องติดตั้ง
ให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน	
1.50	 เมตร	 ในที่มองเห็น	 สามารถอ่านค�าแนะน�าการใช้ได้
และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก	 และต้องอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ตลอดเวลา

•	ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ	

	 แก้ไขปรับปรุงอาคารให้มีการติดตั้งระบบไฟ
ส่องสว่างส�ารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทาง
เดินได้ขณะเพลิงไหม้	 และมีปายบอกชั้นและปายบอกทาง
หนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น	ด้วยตัว
อกัษรทีส่ามารถมองเหน็ได้ชดัเจน	โดยตวัอกัษรต้องมขีนาด
ไม่เล็กกว่า	10	เซนติเมตร

•	ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผ่า	
	 แก้ไขปรับปรุงอาคารให้มีการติดตั้งระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผ่าซึ่งประกอบด้วย	 เสาล่อฟา	 สายล่อฟา	
สายตัวน�า	สายน�าลงดิน	และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็น
ระบบ	 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทาง
ไฟฟาของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
	 ในกรณีที่อาคารมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อคัคภียัอยูแ่ล้วแต่ไม่อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้	ให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารแก้ไข
ให้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	ในกรณีมีเหตุอันควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปได้อีกก็ได้

กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
กฎกระทรวงฉบับที่	48	(พ.ศ.	2540)	ก�าหนดให้	

•	โครงสร้างหลัก	เช่น	เสาและคานของอาคารสูง	อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ	 อาคารสาธารณะ	 ต้องมีอัตราทนไฟได้
ไม่น้อยกว่า	 3	 ชั่วโมง	 ส่วนพื้นต้องมีอัตราการทนไฟได้
ไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	
	 ในกรณีโครงสร้างหลักของอาคารสูงก่อสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงต้องท�าให้เสาหรือ
คานมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง	และตงหรือ
พื้นต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง	
	 ในกรณีโครงสร้างหลักของอาคารสูงที่เป็นเสา
หรือคานที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ไม่ได้ใช้
คอนกรีตหุ้มต้องปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีอัตราการทนไฟ
ได้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง

•	 กระจกที่ใช้ทําผนังภายนอกอาคารสูง	 อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ	อาคารขนาดใหญ่	ต้องเปนกระจกชนิด	2	ชั้น

มีคุณสมบัติในการปองกันการบาดของเศษกระจก	 และ
มีวัสดุค่ันกลางกระจกไม่ให้เศษกระจกหลุดออกมา
เมื่อกระจกแตก	
	 กระจกทีใ่ช้ท�าผนังภายนอกอาคารทีเ่ป็นอาคารสงู	
ต้องเป็นกระจกตั้งแต่	 2	 ชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวัสดุ
คั่นกลางระหว่างชั้นและยึดกระจกแต่ละช้ันให้ติดแน่น
เป็นแผ่นเดียวกัน	 และกระจกแต่ละชั้นต้องมีคุณสมบัติใน
การปองกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจก
เมือ่กระจกแตก	และวัสดคุัน่กลางต้องยดึเศษหรอืช้ินกระจก
ไม่ให้หลุดออกมาเมื่อกระจกแตกร้าวหรือราน
	 กระจกที่ติดกับราวกันตกและกระจกที่ใช้เป็น
ฝาของห้องโถงหรือทางเดินร่วมภายในอาคารสูง	 ต้องมี
คุณสมบัติในการปองกันหรือลดอันตรายจากการบาดของ
เศษกระจกเมื่อกระจกแตก
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พระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 มหิศรภูมิพล

ราชวรางกรู	กติสิิรสิมบรูณอดลุยเดช	สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม	บรมนาถบพติร	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	

๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๒		ณ	วัดยอดพระพิมล	หมู่ที่	๖	ต�าบลขุนศรี	อ�าเภอไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี
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การออกแบบ อาคารส�วนราชการ
    โดยใช�แนวคิด…“Green Building”

Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning

หลักการและเหตุผล
	 กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นองค์กรแกนน�าของ
ประเทศทีมี่ภารกจิหลักเกีย่วกบังานอาคารทีส่�าคญัประการ
หนึ่ง	 คือ	 การออกแบบอาคารภาครัฐให้มีความปลอดภัย	
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	ประหยัดพลังงาน	และมีอัตลักษณ์	
ซึง่ในช่วงเวลาทีผ่่านมากรมโยธาธิการและผังเมอืงได้ด�าเนิน
การออกแบบอาคารตามหลักเกณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การออกแบบ
อาคารตามหลกัเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ซ่ึง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงมิติหนึ่งของการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม	
	 ดังนั้น	กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีแนวคิดในการ
จัดท�ามาตรฐานส�าหรับการออกแบบก่อสร้าง	 และบ�ารุง
รักษาอาคารภาครัฐเพื่อให้เป็นอาคารเขียวอย่างแท้จริง
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยที่สุด	 โดยให้
ครอบคลุมทั้งด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การประหยดัน�า้	การลดผลกระทบทางธรรมชาติ	น�า้	อากาศ	
การลดปริมาณขยะ	 รวมไปถึงการใช้วัสดุและทรัพยากร
ต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 การให้ความส�าคัญกับสุขภาพ
และความสบายของผูใ้ช้อาคาร	ซึง่การด�าเนนิการของอาคาร
เขียวเป็นการให้ความส�าคัญตลอดวงจรชีวิตของอาคาร	
ตั้งแต่การเลือกต�าแหน่งที่ตั้ง	 การออกแบบ	 การก่อสร้าง	
การใช้งาน	 การบ�ารุงรักษา	 การดัดแปลง	 และการรื้อถอน
อาคาร	เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	 อาคารภาครัฐมิได้มีงบประมาณในการก่อสร้าง
สูงมากเช่นภาคเอกชน	และต้องด�าเนนิงานภายใต้กรอบของ
กฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่า	 แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้เป็นอุปสรรค
ต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจนไม่สามารถสร้าง
อาคารภาครฐัให้เป็นอาคารเขยีวได้	จงึเหน็สมควรให้มกีารจดั
ท�าคูม่อืการออกแบบอาคารภาครฐัทีเ่ป็นอาคารเขยีว	ส�าหรบั

ใช้ในการด�าเนินงานออกแบบอาคารภายใต้การด�าเนินงาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 รวมทั้งเพื่อเผยแพร่
ให้หน่วยงานภาครัฐอื่นที่สนใจด�าเนินงานอาคารเขียว
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
งานอาคารภาครัฐอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

นิยามอาคาร
	 อาคารเขียว	หมายถึง	 อาคารซึ่งออกแบบ	 ก่อสร้าง
และด�าเนินการใช้งาน	 โดยสามารถลดผลกระทบเชิงลบ
และสร้างผลกระทบเชงิบวก	ต่อสภาพอากาศ	สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ	 สงวนรักษาทรัพยากรอันมีค่า	 และปรับปรุง
คุณภาพชีวิต
	 อาคารเขียวภาครัฐ	 หมายถึง	 อาคารที่สามารถผ่าน
เกณฑ์บังคับทุกข้อตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง	คือ	ตามคู่มือ	ดังนี้
	 1)	 คูม่อืการออกแบบภาครฐัทีจ่ะก่อสร้างใหม่ให้เป็น
อาคารเขียวภาครัฐ	หรือ
	 2)	 คู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่
เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
	 คูม่อืทัง้	2	เล่มนีม้เีนือ้หาทีค่รอบคลมุตัง้แต่กระบวนการ
ออกแบบและบรหิารโครงการ	การออกแบบผงับรเิวณ	และงาน
ภูมิทัศน์	 การออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
การก่อสร้าง	รวมทั้งการใช้และการบ�ารุงรักษาอาคาร

ประเภทของเกณฑ�การประเมิน
	 มาตรฐานการออกแบบอาคารเขยีวของกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง	ประกอบด้วยเกณฑ์	2	ประเภท	คือ		
	 1)	 เกณฑ์บังคับ		 	 	
	 2)	 เกณฑ์เลือกท�า

โดย	ส�านักวิศวกรรมโครงสร้าง	และงานระบบ
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อาคารเขียวภาครฐัของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง	สามารถ
แบ่งได้เป็น	2	ระดับ	คือ
	 อาคารเขียวมาตรฐาน	 คือ	 อาคารที่สามารถผ่าน
เกณฑ์บังคับทุกเกณฑ์
	 อาคารเขยีวขัน้สูง	คอื	อาคารทีส่ามารถผ่านเกณฑ์บงัคบั
ทุกเกณฑ์	 รวมทั้งผ่านเกณฑ์เลือกท�าได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของเกณฑ์เลือกท�าทั้งหมด	 โดยแต่ละโครงการอาจจะมี
เกณฑ์เลอืกท�าแตกต่างกนัตามบรบิททีเ่ปลีย่นไป	เช่น	สภาพ
ทีต่ัง้	ขนาดของอาคาร	ตามความเหมาะสม	ในด้านประโยชน์
ที่ได้รับ	และความคุ้มค่ากับงบประมาณก่อสร้าง

เนื้อหาของคู่มือนี้	
	 นอกจากนี้เกณฑ์ตามคู่มือจะประกอบด้วย	 เกณฑ์
บงัคบัทีม่ากกว่าระบบประเมนิอาคารเขยีวอ่ืน	ทัง้นี	้เพือ่เป็น
การบังคับให้งานออกแบบ	 ก่อสร้าง	 การใช้และบ�ารุง
รักษาอาคาร	 สามารถครอบคลุมเนื้อหาที่ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม	การใช้พลงังาน	การใช้น�า้	วสัด	ุและทรพัยากรอืน่	ๆ 	
รวมทัง้การให้ความส�าคญัต่อคณุภาพชวีติของผูใ้ช้อาคารครบ
ถ้วนทกุด้านเช่นเดยีวกบัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขียวอืน่
	 เกณฑ์ประเมนิอาคารเขยีวภาครฐัทีจ่ะก่อสร้างใหม่และ
ที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ	 แบ่งเป็น	 6	 หมวด	
และ	 5	 หมวด	 ตามล�าดับ	 ประกอบด้วยเกณฑ์บังคับ	 และ
เกณฑ์เลือกท�า	ดังนี้

หมวด
	 G-GOODs:	NC	v1.0	 G-GOODs:	RV	v1.0

บังคับ เลือกทํา รวม บังคับ เลือกทํา รวม

หมวด	1		การเลือกที่ตั้งโครงการ - 6 6 - - -

หมวด	2		กระบวนการออกแบบและบริหารโครงการ 3 3 6 3 3 6

หมวด	3		การออกแบบผังบริเวณและงานภูมิทัศน์ 4 1 5 2 3 5

หมวด	4		การออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 19 23 42 15 29 44

หมวด	5		การก่อสร้างอาคาร	 3 - 3 3 - 3

หมวด	6		การใช้และบ�ารุงรักษาอาคาร	 3 7 10 3 7 10

รวม 32 40 72 26 42 68

ตารางที่	1		สรุปเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวภาครัฐหลังการปรับปรุง

การแบ�งหมวด
	 การแบ่งหมวดในคูม่อือาคารเขยีวภาครฐั	จะใช้การแบ่ง
ตามประเภทของงานทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคาร	 ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคู่มือการประเมิน
อาคารเขียวอื่นที่แบ ่งหมวดตามเนื้อหา	 เช ่น	 หมวด
ประสิทธิภาพน�้า	 หมวดพลังงาน	 หมวดคุณภาพสภาพ
แวดล้อมภายในอาคาร	เป็นต้น	โดยมเีนือ้หาในการออกแบบ
ของแต่ละงาน	 เช่น	 งานระบบปรับอากาศ	 แทรกอยู่ใน
หลายหมวด
	 แต่คู ่มือนี้ได้พยายามน�างานแต่ละประเภทมารวม
ในหมวดเดียวกัน	 เช่น	 งานระบบปรับอากาศ	 งานระบบ
ไฟฟา	 เพื่อท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงต่างๆ	 ปฏิบัติ
ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่าย	 แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้เกณฑ์
ควรอ่านและท�าความเข้าใจในภาพรวมของทุกหมวดตาม

กระบวนการในการพฒันาคู�มอือาคารเข�ยวภาครฐั
G-GOODs
	 การพฒันาเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวภาครฐั	หรอื
เกณฑ์	G-GOODs	เป็นงานทีไ่ด้ด�าเนินอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้ได้
เกณฑ์ที่มีเน้ือหาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย	 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย	
การเข้าใจความเป็นมาของการพฒันา	สามารถเป็นประโยชน์
หากในอนาคตจะมกีารพฒันาเกณฑ์ในเวอร์ชัน่ต่อไป	เพราะ
เกณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับการ
พัฒนาเกณฑ์	
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G-GOODs	 ในเวอร์ช่ันแรก	 สามารถสรุปกระบวนการใน
การท�างาน	ได้ดังนี้
	 2.1		 การทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาคู่มือ
	 กล่าวคอื	ในระยะแรกของการพฒันาคูม่อืนี	้กรมโยธาธกิาร
และผงัเมืองจะเป็นหน่วยงานหลกัทีจ่ะเป็นผูใ้ช้คูม่อื	โดยมไิด้
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเกณฑ์เพื่อให้การรับรองอาคาร
เขยีวกบัหน่วยงานใดๆ	แต่จะเผยแพร่คูมื่อ	เพือ่ให้หน่วยงาน
ภาครัฐอื่นสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
	 2.2		การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
	 ในข้ันนีเ้ป็นการศกึษาจากเอกสารต่างๆ	เพือ่ทราบวธิี
การพฒันาเกณฑ์	และเนือ้หาของเกณฑ์อาคารเขยีวในระบบ
ต่างๆ	ทีม่กีารใช้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	รวมทัง้ข้อมลู
ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	
	 -	Quality	Assurance	Guide	for	Green	Building	
Rating	Tools	เป็นเอกสารเกีย่วกบัวิธีการพฒันาเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว	 จัดท�าโดย	World	 Green	 Building	
Council	
	 -	เกณฑ์การประเมินอาคารเขยีวระบบต่างๆ	ได้แก่
	 •	 LEED	 BD+C	 v4	 เป็นเกณฑ์ส�าหรับการประเมิน
อาคารสร้างใหม่	 และอาคารเดิมที่ต้องการปรับปรุงใหญ่	
พัฒนาโดย	 USGBC	 (U.S.	 Green	 Building	 Council)	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ส่วนมากจะใช้กับอาคารประเภท
ส�านกังาน	เพราะ	LEED	BD+C	จะมเีกณฑ์แยกเฉพาะส�าหรบั
อาคารหลายประเภท	เช่น	โรงเรียน	สถานพยาบาล	โรงแรม	
เป็นต้น
	 •	 LEED	O+M	 v4.1	 เป็นเกณฑ์การประเมินอาคาร
ที่มีอยู่เดิม	 ที่ต้องการดูแลบริหารจัดการ	 และบ�ารุงรักษา
อาคารให้เป็นอาคารเขยีว	ซึง่อาจจะไม่ได้มกีารปรบัปรงุหรอื
ดัดแปลงอาคารเลยก็ได้	
	 •	TREES	NC	v1.1	เป็นเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีว
ส�าหรับอาคารก่อสร้างใหม่	ของสถาบันอาคารเขียวไทย
	 •	TREES	EB	v1	เป็นเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
ส�าหรับที่มีอยู่เดิม	ของสถาบันอาคารเขียวไทย
	 •	GREEN	MARK	NRB	:	2015	เป็นเกณฑ์การประเมนิ
อาคารเขียวของประเทศสิงคโปร์	ส�าหรับอาคารสร้างใหม่ที่
ไม่ใช่อาคารพักอาศัย
	 •	GREEN	MARK	ENRB	:	2017	เป็นเกณฑ์การประเมนิ
อาคารเขียวส�าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมของประเทศสิงคโปร์

ทีไ่ม่ใช่อาคารพกัอาศยั	โดยเป็นเกณฑ์เก่ียวกับการดแูลบ�ารงุ
รักษาอาคาร
	 •	WELL	v1	เป็นเกณฑ์การประเมนิอาคารทีเ่น้นสขุภาพ
ของผูใ้ช้อาคาร	และผูท้�างานเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร	
ของ	 International	WELL	Building	 Institute	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
	 •	WELL	 v2	 เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาต่อจาก	WELL	 v1
เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่	พฤษภาคม	2018
	 •	คูม่อืเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวภาครฐั	ของกรม
ควบคุมมลพิษ	(กรณีที่จะมีการก่อสร้างใหม่)	
	 •	คูม่อืเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีวภาครฐั	ของกรม
ควบคุมมลพิษ	(กรณีอาคารเดิม)
 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเขียว
วิธีการประเมินประสิทธิภาพพลังงานอาคาร	 กฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก	เช่น	
	 •	กฎกระทรวง	ก�าหนดประเภทหรอืขนาดของอาคาร	
และมาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2552
	 •	มาตรฐาน	วสท.	031010-17	:	การระบายอากาศ
เพือ่คณุภาพอากาศภายในทีย่อมรบัได้	ฉบบัปรบัปรงุ	ครัง้ที	่1	
พ.ศ.	2560
	 •	มาตรฐาน	วสท.	031001-59	:	มาตรฐานการปรับ
อากาศและระบายอากาศ	ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่3	พ.ศ.	2559
	 •	ASHARE	Standard	90.1-2010	:	Energy	Stan-
dard	 for	 Buildings	 Except	 Low-Rise	 Residential	
Buildings.
	 •	ฯลฯ

การว�เคราะห�
	 จากผลการศกึษาเอกสารข้างต้น	ได้น�าการสรุปวเิคราะห์
เปรียบเทียบในด้านต่างๆ	ได้แก่
	 -	วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	พบว่า	เกณฑ์ประเมิน
อาคารเขียวส่วนใหญ่จะเป็นระบบการประเมิน	 ที่มีการ
ให้การรับรองด้วย	 (certification)	 ซึ่งอาจจะประเมินโดย
หน่วยงานทีเ่ป็นผูพ้ฒันาเกณฑ์	เช่น	สถาบนัอาคารเขยีวไทย
เป็นทัง้ผูพ้ฒันาและผูป้ระเมนิ	หรอื	แยกองค์กรต่างหากเพือ่
ท�าหน้าที่ในการประเมินอาคารที่ขอการรับรอง	 เช่น	 GBCI	
ท�าหน้าที่ประเมินอาคารที่ขอการรับรอง	LEED	แต่	USGBC	
คือผู้พัฒนาเกณฑ์
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	 -	ขอบเขตของช่วงเวลาการใช้งานทีค่รอบคลมุ	พบว่า
เกณฑ์อาคารเขียวส�าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่	 สามารถใช้
กับอาคารเดิมที่ต้องการปรับปรุงด้วย	 ส่วนเกณฑ์ส�าหรับ
ประเมนิอาคารเดมินัน้	เนือ้หาจะเกีย่วข้องกบัการดแูลรกัษา
และจัดการอาคาร	เป็นหลัก
	 	 แต่ในกรณีคู่มือ	 G-GOODs	 ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองนั้น	 จะแยกเป็นเล่มคู่มือส�าหรับอาคารที่จะ

	 ตารางที่	 2	 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่พัฒนาและรับรอง	 (certification)	 และอายุการรับรองการประเมินอาคารเขียว
ของแต่ละระบบ
  
  

ก่อสร้างใหม่	และคูม่อืส�าหรบัอาคารเดมิทีต้่องการปรบัปรงุ
ให้เป็นอาคารเขียว	ซึ่งคู่มือทั้ง	2	เล่มได้รวมเนื้อหาด้านการ
ดูแลอาคารไว้ด้วย	 เพราะข้อเกณฑ์จะแตกต่างกันระหว่าง
อาคารสร้างใหม่	 และอาคารเดิม	 เช่น	 บางข้อเป็นเกณฑ์
บังคับส�าหรับอาคารใหม่	 แต่เป็นเกณฑ์เลือกท�าส�าหรับ
อาคารเดมิ	ทัง้น้ีการแยกเล่ม	ช่วยท�าให้ผูอ้อกแบบเข้าใจง่าย	
ไม่สับสน

เลือกที่ตั้ง										ออกแบบ	 						ก่อสร้าง							ใช้งานอาคาร

LEED	BD+C

LEED	O+M

TREES	NC

TREES	EB

GM	NRB

GM	ENRB

G-GOODs	NC

G-GOODs	RV

ช�วงเวลา

แผนภูมิที่	1		ขอบเขตการประเมินที่แต่ละเกณฑ์ครอบคลุม

ระบบ พัฒนาเกณฑ์ ประเมินและให้การรับรอง 	อายุการรับรองอาคาร

LEED	BD+C
USGBC GBCI

ไม่มีหมดอายุ

LEED	O+M 5	ป

TREES	NC	
TGBI TGBI

ไม่มีหมดอายุ

TREES	EB ไม่ได้ก�าหนด

GREEN	MARK	NRB
BCA BCA 3	ป

GREEN	MARK	ENRB

G-GOODs:	NC
กรมโยธาธิการและผังเมือง -

ไม่ได้ให้การรับรอง

G-GOODs:	RV
(แต่ควรมีแผนปรับเวอร์ช่ัน
ทุก	3-5	ป)
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	 -		ประเภทอาคารเกณฑ์ที่พัฒนามานาน	เช่น	LEED	
และ	 GREEN	MARK	 จะมีเกณฑ์ส�าหรับประเมินอาคาร
เฉพาะประเภทมากขึ้น	 ในขณะที่เกณฑ์ที่พัฒนาใหม่	 ซึ่งยัง
อยูใ่น	เวอร์ชัน่ที	่1	จะยงัไม่แยกเกณฑ์เฉพาะประเภทอาคาร
ที่หลากหลาย	 ส่วนใหญ่เกณฑ์ทุกฉบับจะใช้ได้กับอาคาร
ส�านักงาน
	 -	 	 โครงสร้างเนื้อหาพบว่า	 ระบบประเมินต่างๆ
จะมกีารแบ่งหมวดหมูข่องเกณฑ์คล้ายๆ	กนัคอื	การแบ่งตาม
เนื้อหา	ซึ่งอาจจ�าแนกเป็นหมวดใหญ่ๆ	ได้แก่
	 •	หมวดการด�าเนนิงานโครงการ	เช่น	วิธีการออกแบบ
เชงิบรูณาการ	การใช้ระบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร	(build-
ing	information	modeling,	BIM)	เป็นต้น
	 •	 หมวดที่ตั้งที่ยั่งยืนว่าด้วยการเลือกที่ตั้งโครงการ	
และการออกแบบเพือ่ลดผลกระทบอนัเกดิจากการออกแบบ
ในทีต่ัง้นัน้	เช่น	การลดความร้อนทีเ่พิม่ขึน้จากพืน้ท่ีดาดแขง็	
การเกิดน�้าฝนไหลนองออกนอกโครงการ	เป็นต้น
	 •	 หมวดประสิทธิภาพการใช้น�้าว่าด้วยการเลือก
สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า	การประหยัดน�้าในงานภูมิทัศน์	น�้าใช้
ในหอระบายความร้อนของระบบปรบัอากาศ	การตดิมเิตอร์
ย่อยเพื่อให้ทราบความผิดปกติในการใช้น�้า	 การใช้น�้าจาก

แหล่งอื่นทดแทนน�้าประปา
	 •	 หมวดพลังงานและบรรยากาศว่าด้วยเรื่องการ
ออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพพลังงาน	 การใช้พลังงาน
หมุนเวียน	 การลดผลกระทบต่อบรรยากาศอันเกิดจากสาร
ท�าความเย็น	การตรวจสอบระบบอุปกรณ์อาคารโดยบุคคล
ที่	3	(commissioning)	โดยหมวดนี้มักมีคะแนนมากที่สุด
	 •	หมวดวสัดเุกีย่วกบัการใช้วสัดแุละทรพัยากรในการ
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	 การเลือกใช้วัสดุที่มีส่วนผสม
ของวัสดุรีไซเคิล	การลดผลกระทบของการใช้วัสดุที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้อม	เช่น	การลดปริมาณขยะก่อสร้าง	
	 •	หมวดคณุภาพสภาพแวดล้อมในอาคารซึง่ครอบคลมุ
ตั้งแต่คุณภาพอากาศในอาคารที่เกิดจากการระบายอากาศ
ที่ไม่พอเพียง	 อากาศไม่สะอาด	 ผลกระทบจากสารอินทรีย์
ระเหยง่ายทีป่ลดปล่อยจากวสัดใุนอาคาร	คณุภาพแสงสว่าง	
คุณภาพเสียง	การเห็นวิวทิวทัศน์	เป็นต้น
	 •	 หมวดนวัตกรรมและอ่ืนๆ	 เช่น	 การมีผู้เช่ียวชาญ
อาคารเขียว	 หรือ	 การท�าเกณฑ์บางเรื่องได้ดีเป็นพิเศษ
การท�าในสิ่งที่เป็นปญหาเร่งด่วนของภูมิภาค	 การสามารถ
ท�าในสิ่งที่ไม่มีระบุในเกณฑ์	 แต่เป็นเรื่องที่มีผลดีต่อสภาพ
แวดล้อมหรือผู้ใช้อาคาร

แผนภูมิที่	2	การแบ่งหมวดและน�้าหนักคะแนนของ	LEED	BD+C	v4
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แผนภูมิที่	3	การแบ่งหมวดและน�้าหนักคะแนนของ	TREES-NC	v1.1

แผนภูมิที่	4	การแบ่งหมวดของ	GREEN	MARK	NRB	:	2015
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	 การแบ่งโครงสร้างเนื้อหาเป็นหมวดในลักษณะ
ดังกล่าวมีข้อดีคือ	 ท�าให้สามารถทราบน�้าหนัก	 หรือการให้
ความส�าคญัของเกณฑ์ได้ง่ายชดัเจน	เช่น	สามารถทราบได้ว่า
เกณฑ์ส่วนใหญ่จะให้คะแนนมากเรือ่งการประหยดัพลงังาน
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ยกเว้นเกณฑ์การประเมิน
ของ	WELL	 ที่มีความชัดเจนว่าเน้นเรื่องสุขภาพ	 มิใช่เน้น
การประหยัดพลังงาน
	 -		 วิธีการประเมินตามเกณฑ์	 การประเมินในบาง
หวัข้อ	จะสามารถท�าได้มากกว่า	1	วธิ	ีเช่น	ทางเลอืกทีต้่องใช้
โปรแกรมเฉพาะทางค�านวณ	หรอื	ทางเลอืกทีใ่ช้การค�านวณ
อย่างง่าย	โดยใช้เครือ่งคดิเลข	ซึง่ในการสงัเคราะห์เกณฑ์ใหม่	
ต้องพิจารณาความพร้อมของผู้ใช้เกณฑ์ด้วย
	 -	 ตัวชี้วัดของเกณฑ์แต่ละด้าน	เนื่องจากในระบบ
ที่พบ	เป็นระบบที่มีการรับรองอาคาร	ดังนั้นจึงต้องก�าหนด
ตวัชีว้ดัหรอืเกณฑ์ประเมินว่าผ่านหรอืไม่ผ่านได้อย่างชดัเจน	
เช่น	 การเลือกวัสดุที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล	 ใช้การหา
ร้อยละของปริมาณวัสดุรีไซเคิลโดยการเทียบกับน�้าหนัก
รวมของวสัดุนัน้	แล้วน�าน�า้หนกัเฉพาะส่วนรไีซเคลิคดิเทยีบ
เป็นมูลค่าเงิน	 แล้วน�ามูลค่าเงินของวัสดุรีไซเคิลทุกชนิดใน
โครงการมารวมกนั	จากนัน้หาร้อยละของมูลค่าวัสดรุไีซเคลิ
เทียบกับมูลค่าวัสดุทั้งหมด	โดยต้องมีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์
ที่ก�าหนด	 เช่น	ร้อยละ	10-20	 	ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว
ท�าให้ผู้ออกแบบรู้สึกเป็นภาระได้	 หากมิได้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขอการรับรอง	 ดังนั้นการสร้างเกณฑ์ใหม่ในกรณีของ	
G-GOODs	 จึงควรใช้ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการวัดใน
เรื่องนั้นๆ	 โดยไม่สร้างภาระงานให้กับผู้ออกแบบมากเกิน
ไปโดยไม่มีความจ�าเป็น

การสังเคราะห�
	 จากการวเิคราะห์ในด้านต่างๆ	ข้างต้น	ได้น�ามาสูข่ัน้ตอน
การสังเคราะห์	 เพื่อการสร้างเกณฑ์การประเมินขึ้นมาใหม่	
ที่เหมาะสมกับอาคารเขียวภาครัฐ	 ซ่ึงมีความชัดเจนว่า	
กลุม่ผูใ้ช้งานหลกั	คอื	สถาปนกิและวศิวกรของกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง	ซึ่งท�าหน้าที่ออกแบบ	
	 ดงัน้ันจึงได้จัดแบ่งหมวดเน้ือหาใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งาน	
โดยจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ตามผู้รับผิดชอบงานแต่
ละด้าน	 เช่น	 งานสถาปตยกรรม	 งานออกแบบระบบไฟฟา	
งานออกแบบระบบปรบัอากาศ	ซ่ึงจะท�าให้ผูท้ีท่�างานแต่ละ
ด้านทราบได้ง่ายว่าต้องออกแบบอย่างไร	 การจัดเนื้อหา
เป็นหมวดแบบเดิมนั้น	 ผู้ออกแบบจะต้องอ่านคู่มือทั้งหมด
ซึ่งบางระบบ	 เช่น	 LEED	 เอกสารจะมีปริมาณมาก	 และ
งานทีร่บัผดิชอบจะแทรกอยูใ่นหลายหมวด	เช่น	การออกแบบ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	 จะมีเนื้อหาแทรกทั้ง
ในหมวดพลังงาน	 หมวดคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร	
ในเรือ่งการระบายอากาศ	หมวดการใช้น�า้กรณใีช้หอระบาย
ความร้อน	 ซึ่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ออกแบบอาคารเขียว
มาก่อน	จ�าเป็นต้องอาศยัผูท้ีผ่่านการศกึษาอบรมด้านอาคาร
เขียวในระบบน้ันๆ	 มาให้ค�าแนะน�าแต่เกณฑ์	 G-GOODs	
ต้องการสร้างให้ผู้ออกแบบ	 ผู้ก่อสร้าง	 ผู้ดูแลทรัพยากร
อาคารสามารถเข้าใจงานที่รับผิดชอบได้โดยง่าย	 และใช้
วิธีการประเมินที่สามารถท�าได้ไม่ยากเกินไป
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แผนภูมิที่	5	การแบ่งโครงสร้างหมวดและข้อเกณฑ์ของเกณฑ์	G-GOODs	:	NC

แผนภูมิที่	6		การแบ่งหมวดงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมเป็นหมวดย่อยตามประเภทงานของเกณฑ์	G-GOODs	:	NC
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แผนภูมิที่	7	การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อเกณฑ์	G-GOODs	:	RV

แผนภูมิที่	8	การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อเกณฑ์	G-GOODs	:	NC
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	 หลังจากที่ได้สังเคราะห์โครงสร้างเกณฑ์ขึ้นมาใหม่
แล้ว	ได้มีการวิเคราะห์กลับอีกครั้ง	โดยการแยกเกณฑ์ออก
ตามหมวดเนือ้หา	เพือ่ดูว่าเม่ือท�าตามเกณฑ์บงัคบัทกุเกณฑ์	
หรือเป็นอาคารเขียวมาตรฐานแล้ว	 สามารถครอบคลุม
เนื้อหาทุกด้านในการเป็นอาคารเขียวหรือไม่	และมีน�้าหนัก
มากที่ด้านใด	 ซึ่งพบว่าเกณฑ์	 G-GOODs	 มีเน้ือหาเกี่ยว
กับด้านพลังงานและคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคารเป็น
จ�านวนมาก
	 ส่วนเกณฑ์	G-GOODs	:	RV	ส�าหรบัอาคารเดมิน้ัน	จะ
มีลักษณะของหัวข้อเกณฑ์คล้ายคลึงกัน	 ส่วนที่แตกต่างคือ	
ไม่มเีกณฑ์เก่ียวกับการเลอืกทีต่ัง้โครงการ	และเพิม่ข้อเกณฑ์
เกี่ยวกับการท�าแผนยกเลิกการใช้สาร	 CFC	 และ	 HCFC
ในระบบปรับอากาศที่มีอยู่เดิม	 และการมีเกณฑ์การเก็บ
รักษาผนังภายนอก	 พื้น	 และหลังคาของอาคารเดิม	 และ
จ�านวนเกณฑ์บังคับจะมีน้อยกว่า	 โดยบางข้อที่ก�าหนด

เป็นเกณฑ์บงัคบัของอาคารสร้างใหม่	จะเป็นเกณฑ์เลอืกท�า
ส�าหรับอาคารเดิม	 เพราะการปรับปรุงอาคารเดิมอาจ
ยุ่งยากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน	จึงให้ผู้ออกแบบพิจารณา
ตามความเหมาะสม

สรปุเกณฑ�การประเมนิอาคารเข�ยวภาครฐั
	 จากการทบทวนเอกสารและวเิคราะห์เนือ้หา	ทีป่รกึษา
ได้จัดท�าร่างเกณฑ์การประเมนิตามผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	โดยจดัแบ่ง
หมวดใหม่เป็น	6	หมวด	ส�าหรับอาคารใหม่	และ	5	หมวด	
ส�าหรับอาคารเดิม	 (ไม่มีการเลือกที่ต้ังโครงการ)	 โดยแบ่ง
ตามผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จากน้ันน�าร่างเกณฑ์ไปท�าการทดสอบ
ประเมินกับแบบก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์	
และแบบก่อสร้างและการส�ารวจสภาพอาคารเดิม	 คือ	
อาคารส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	สามารถสรุปเกณฑ์
การประเมินอาคารเขียวภาครัฐได้ตามตารางที่	3

หมวด
	 G-GOODs:	NC	v1.0	 G-GOODs:	RV	v1.0

บังคับ เลือกทํา รวม บังคับ เลือกทํา รวม

หมวด	1		การเลือกที่ตั้งโครงการ - 6 6 - - -

หมวด	2		กระบวนการออกแบบและบริหารโครงการ 3 3 6 3 3 6

หมวด	3		การออกแบบผังบริเวณและงานภูมิทัศน์ 4 1 5 2 3 5

หมวด	4		การออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 19 23 42 15 29 44

หมวด	5		การก่อสร้างอาคาร	 3 - 3 3 - 3

หมวด	6		การใช้และบ�ารุงรักษาอาคาร	 3 7 10 3 7 10

รวม 32 40 72 26 42 68

ตารางที่	3		สรุปเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ
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ลําดับ หมวด เกณฑ์ประเมิน อาคารใหม่ อาคารเดิม

หมวด	1 การเลือกที่ตั้งโครงการ	(Site	Selection	:	SS)	 6

1 SS1 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนทางบกหรือทางน�้าในระยะ	400	เมตร -

2 SS2 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนแบบรางในระยะ	800	เมตร -

3 SS3 สามารถเข้าถึงได้จากโครงข่ายเส้นทางรถจักรยานในระยะ	200	เมตร -

4 SS4 ตั้งอยู่ในย่านที่มีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับการพัฒนา -

5 SS5 มีร้านค้าหรือกิจกรรมที่หลากหลาย	4	ประเภทขึ้นไปในระยะ	500	เมตรโดยรอบที่ตั้ง -

6 SS6 หลีกเลี่ยงที่ดินซึ่งมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ	หรือมีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง -

หมวด	2 กระบวนการออกแบบและบริหารโครงการ	(Design	Process	:	DP) 6(3) 6(3)

7 DP1 การตั้งคณะท�างานออกแบบและผู้ติดตามงาน บังคับ บังคับ

8 DP2 การจัดท�าบันทึกความต้องการของเจ้าของโครงการ	(OPR) บังคับ บังคับ

9 DP3 การประชุมร่วมกันของผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ	เพื่อหาแนวคิดในการออกแบบ	(BOD)	ร่วมกัน บังคับ บังคับ

10 DP4 บุคลากรที่มีความรู้ด้านอาคารเขียวที่ผ่านการอบรม - -

11 DP5 การใช้แบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร	(BIM)	ในการออกแบบ - -

12 DP6 การติดตามงานตั้งแต่ขั้นออกแบบ	ก่อสร้าง	และสร้างเสร็จเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเกณฑ์ต่อไป - -

หมวด	3 การออกแบบผังบริเวณและงานภูมิทัศน์	(Master	Plan	Design	and	Landscape	:	ML) 5(4) 5(2)

13 ML1 การจัดพื้นที่สูบบุหรี่นอกอาคาร บังคับ บังคับ

14 ML2 การเลือกพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม บังคับ บังคับ

15 ML3 การลดความร้อนของผิวพื้นที่ดาดแข็ง บังคับ -

16 ML4 การออกแบบพื้นที่ซึมน�้า บังคับ -

17 ML5 ขนาดสัดส่วนพื้นที่เปิดโล่ง	 - -

หมวด	4
การออกแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม	(Architectural	and	Engineering
Design	:	AE)

42(19) 44(15)

AE	1 การออกแบบเปลือกอาคาร

18 AE	1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง	(OTTV)	และหลังคา	(RTTV)	 บังคับ บังคับ

19 AE	1.2 ค่าการสะท้อนแสงของกระจก - -

ตารางที่	4	เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ	อาคารใหม่	และอาคารเดิม

การเปร�ยบเทยีบเกณฑ�การประเมนิอาคารเข�ยวภาครฐั อาคารใหม�  และอาคารเดมิ
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ลําดับ หมวด เกณฑ์ประเมิน อาคารใหม่ อาคารเดิม

AE	2 การออกแบบพื้นที่ใช้สอย

20 AE	2.1 ห้องเก็บขยะรีไซเคิล บังคับ บังคับ

21 AE	2.2 การเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า บังคับ บังคับ

22 AE	2.3 ห้องอาบน�้าและเปลี่ยนชุดส�าหรับผู้ใช้รถจักรยาน - -

23 AE	2.4 ระบบดักฝุ่นทางเข้า - -

24 AE	2.5 การใช้ผนังและเพดานดูดกลืนเสียง - -

25 AE	2.6 การกันเสียงระหว่างห้อง - -

26 AE	2.7 สัดส่วนระหว่างความลึกต่อความสูงของห้องไม่ปรับอากาศ - -

27 AE	2.8 พื้นที่ท�างานได้รับแสงธรรมชาติและเห็นทิวทัศน์ภายนอก - -

28 AE	2.9 พื้นที่จอดรถจักรยานหรือห้องเก็บรถจักรยาน - -

29 AE	2.10	(RV) การเก็บรักษาผนังภายนอก	พื้น	และหลังคาของอาคารเดิม -

AE	3 การเลือกใช้วัสดุ

30 AE	3.1 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ บังคับ บังคับ

31 AE	3.2 การเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือวัสดุในประเทศ - -

32 AE	3.3 วัสดุหลังคาที่มีค่าการสะท้อนความร้อนสูง - -

AE	4 ระบบไฟฟาแสงสว่าง

33 AE	4.1 ประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง บังคับ บังคับ

34 AE	4.2 คุณภาพของหลอดไฟ	LED บังคับ บังคับ

35 AE	4.3 การเปิด-ปิดของหลอดไฟที่อยู่ตามแนวริมหน้าต่าง บังคับ -

36 AE	4.4 ขนาดพื้นที่ควบคุมไฟฟาแสงสว่างต่อสวิตช์ บังคับ -

37 AE	4.5 การควบคุมความสว่างโดยใช้	Sensor - -

38 AE	4.6 การควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟ - -

AE	5 ระบบปรับอากาศ

39 AE	5.1 ประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ บังคับ บังคับ

40 AE	5.2 ผู้ใช้อาคารสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เกิดความสบายได้ บังคับ บังคับ

41 AE	5.3 การออกแบบห้องที่มีมลพิษให้มีความดันเป็นลบ บังคับ บังคับ

42 AE	5.4	(RV) สารท�าความเย็นในระบบปรับอากาศ บังคับ

43
AE	5.5	(RV)
AE	5.4	(NC)

การก�าหนดช่วงสภาวะน่าสบายโดยใช้มาตรฐานสากล
- -
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ลําดับ หมวด เกณฑ์ประเมิน อาคารใหม่ อาคารเดิม

44
AE	5.6	(RV)
AE	5.5	(NC)

ต�าแหน่งการวางหอระบายความร้อน	(Cooling	Tower)	/	เครื่องระบายความร้อน
- -

45
AE	5.7	(RV)
AE	5.6	(NC)

ประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ
- -

46
AE	5.8	(RV)
AE	5.7	(NC)

การใช้ระบบ	UVGI
- -

AE	6 ระบบระบายอากาศ

47 AE	6.1 อัตราการระบายอากาศและต�าแหน่งช่องน�าอากาศเข้า บังคับ บังคับ

48 AE	6.2 อัตราการระบายอากาศสูงกว่ามาตรฐานร้อยละ	30 - -

49 AE	6.3 การใช้	CO2Sensor	ควบคุมปริมาณอากาศน�าเข้า - -

50 AE	6.4 ระบบการเติมอากาศแบบอิสระและประหยัดพลังงาน - -

AE	7 ระบบขนส่งทางดิ่ง

51 AE	7.1 ประสิทธิภาพระบบขนส่งทางดิ่ง บังคับ -

AE	8 ระบบจัดการพลังงาน

52 AE	8.1 มาตรวัดไฟฟาประจ�าอาคาร บังคับ บังคับ

53 AE	8.2 มาตรวัดไฟฟาที่ใช้กับระบบบ�าบัดน�้าเสีย บังคับ บังคับ

54 AE	8.3 มาตรวัดไฟฟาย่อยแยกตามประเภทการใช้งาน บังคับ -

55 AE	8.4 การใช้ระบบ	BMS	ควบคุม - -

AE	9 ระบบสุขาภิบาล

56 AE	9.1 การติดตั้งมาตรวัดน�้าประจ�าอาคาร บังคับ บังคับ

57 AE	9.2 ระบบดับเพลิงไม่ใช้สาร	Halon,	CFC,	HCFC บังคับ บังคับ

58 AE	9.3 การติดตั้งมิเตอร์วัดน�้าย่อย บังคับ -

59 AE	9.4 การใช้น�้าจากแหล่งอื่นแทนน�้าเพื่อการอุปโภค - -

AE	10 การใช้พลังงานทดแทน บังคับ บังคับ

60 AE	10.1 การผลิตพลังงานทดแทน บังคับ บังคับ

61 AE	10.2 การออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 บังคับ บังคับ

หมวด	5 การก่อสร้างอาคาร	(Building	Construction	:	BC) 10(3) 10(3)

62 BC	1 การลดมลพิษจากการก่อสร้าง บังคับ บังคับ

63 BC	2 การจัดท�าแผนเพื่อหาแนวทางการลดขยะ	และลดการใช้น�้า	พลังงานระหว่างก่อสร้าง

64 BC	3 การปองกันปญหาฝุ่นเข้าไปในระบบปรับอากาศ บังคับ บังคับ
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ลําดับ หมวด เกณฑ์ประเมิน อาคารใหม่ อาคารเดิม

หมวด	6 การใช้และบ�ารุงรักษาอาคาร	(Building	Operation	and	Maintenance	:	OM) 10(3) 10(3)

65 OM	1 การรวบรวมข้อมูลการใช้น�้า บังคับ บังคับ

OM	2 การใช้พลังงาน

66 OM	2.1 การจัดท�าแผนบริหารจัดการด้านพลังงาน บังคับ บังคับ

67 OM	2.2 การรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน	วิเคราะห์	และจัดท�ามาตรการ บังคับ บังคับ

68 OM	3 อนุรักษ์พลังงาน - -

69 OM	4 การตรวจสิ่งปนเปอนในอากาศ - -

70 OM	5 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - -

71 OM	6 การจัดการแมลงและสัตว์รบกวน - -

72 OM	7 การจัดการงานภูมิทัศน์ - -

73 OM	8 การจัดการขยะ - -

74 OM	9 การท�าความสะอาด - -

เกณฑ์บังคับ 32 26

เกณฑ์เลือกทํา 40 42

รวม 72 68

	 รายละเอียดเนื้อหาของเกณฑ์ทั้งหมดสามารถศึกษาได้ในเล่มคู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้
เป็นอาคารเขียวภาครัฐ	และคู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
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การศึกษาความคุ้มค่า	(value	for	money)	ในการปรับปรุงอาคารเดิมให้เปนอาคารเขียวภาครัฐ

แนวทางในการว�เคราะห�ความคุ�มค�า
	 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า	 หรือ	 value	 for	money	 (VfM)	 โดยทั่วไปแล้วจะวิเคราะห์เพื่อดูว่าการใช้จ่ายเงินหรือ
งบประมาณนั้น	มีผลรับกลับมาทั้งในรูปของตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน	คุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายไปหรือไม่	
	 การวิเคราะห์	 VfM	 ไม่มีแนวคิดที่เบ็ดเสร็จว่ามีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้าง	 ขึ้นกับว่าวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
คืออะไร	และควรใช้วิธีการวิเคราะห์ประเมินอย่างไรจึงจะเหมาะสม	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	3	แนวทาง
	 1)	 การวเิคราะห์ความคุม้ค่าในการด�าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐั	เป็นความพยายามทีจ่ะ
อธิบายว่า	การน�างบประมาณไปใช้ในโครงการต่างๆ	ของส่วนราชการ	(ในที่นี้จะหมายถึงหน่วยงานในระดับกรม)	จะมีผล
รบัทีคุ่ม้ค่ามากเพยีงใด	โดยสุดท้ายแล้วส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ได้ก�าหนด
แนวทางว่า	ให้วิเคราะห์ออกมาให้เห็นอย่างน้อย	3	มิติ	คือ
	 -	 ผลผลิต	ที่ได้มีอะไรบ้าง	คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่
	 -		 ผลลพัธ์	ท่ีได้คอือะไร	หมายถงึมกีารน�าผลผลติไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพยีงใด	ท�าโครงการแล้วเกดิผลก�าไรจรงิ	
หรือท�าแล้วกลายเป็นเพียงซากสิ่งก่อสร้าง
	 -		 ผลกระทบ	ทีเ่กดิขึน้มอีะไรบ้าง	เช่น	ประชาชนมคีวามเป็นอยูด่ขีึน้	ช่วยลดปญหามลภาวะ	ท�าให้สงัคมสงบร่มเยน็	
ช่วยให้ประเทศเจรญิมัง่คัง่	ฯลฯ	ผลกระทบเหล่านีถ้้าสามารถคดิเป็นตวัเงนิได้ก็ให้ค�านวณ	หากค�านวณไม่ได้กใ็ห้อธบิายให้
เกิดความเข้าใจ
	 2)		การวเิคราะห์ความคุม้ค่าเพือ่เปรยีบเทยีบในวธิกีารลงทนุ	เช่น	รฐัต้องการก่อสร้างทางด่วน	มทีางเลอืกว่า	รฐัควร
เป็นผู้ลงทุนเอง	(public	sector	comparator,	PSC)	หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน	(public	private	partnership,	PPP)
ก็จะวิเคราะห์ว่า	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภาครัฐกรณีที่เป็น	 PSC	 กับต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภาครัฐกรณี
ท่ีเป็น	PPP	เปรยีบเทยีบตลอดอายโุครงการแล้ว	กรณใีดต�า่กว่า	ถ้ากรณทีีเ่ป็น	PSC	ต�า่กว่า	แสดงว่าการให้เอกชนลงทนุจะมี
ความคุ้มค่าหรือมี	value	for	money	นั่นเอง
	 3)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกในลักษณะกายภาพของโครงการ	เช่น	อาคารที่มีรูปแบบที่	1	และอาคาร
ที่มีรูปแบบที่	2	ซึ่งอาจจะมีเงินลงทุนเริ่มแรกแตกต่างกันแต่เมื่อเปรียบเทียบ	เงินลงทุนเริ่มแรก	บวกค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
โครงการแล้วแบบใดคุ้มค่ากว่า	
	 ส�าหรบัการวเิคราะห์ความคุม้ค่าในงานนีจ้ะเป็นลกัษณะที่	 3	 คือเปรียบเทียบว่า	 ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภาครัฐ
กรณีเป็นอาคารแบบเดิมกับกรณีเป็นอาคารเขียวขั้นมาตรฐาน	 และกรณีเป็นอาคารเขียวขั้นสูงเปรียบเทียบตลอด
อายุโครงการแล้ว	รูปแบบใดมีความคุ้มค่าหรือมี	value	for	money	(VfM)	มากที่สุด

	 โดยการวิเคราะห์กรณีอาคารเขียวขั้นมาตรฐานจะท�าเป็น	2	scenario	ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน	ดังนี้
	 1)	 Scenario	1	 เป็นการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์บังคับทั้งหมดที่ได้พัฒนาไว้
	 2)	 Scenario	2	 คือการยกระดับความเข้มของเกณฑ์บังคับบางเกณฑ์ที่มีผลต่อการประหยัดค่าไฟฟาให้สูง
ยิ่งขึ้นกว่า	scenario	ที่	1	คือ	
	 	 (1)	ประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างจากเดิมก�าหนดไว้	 10	 วัตต์ต่อตารางเมตร	 ซึ่งสามารถใช้หลอด
ฟลูออเรสเซนต์	T8	(หลอด	36	วัตต์)	ก็จะผ่านเกณฑ์ได้	เป็นประสิทธิภาพระบบแสงสว่างที่	8	วัตต์ต่อตารางเมตร	ซึ่งท�าให้
ต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอด	LED	(14	วัตต์)
	 	 (2)	เครื่องปรับอากาศ	จากเบอร์	5	Fix	Speed	เป็นเบอร์	5	Inverter
	 	 (3)	ปรับมาตรฐานการประหยัดน�้าของสุขภัณฑ์จาก	 4.8	 ลิตรต่อครั้ง	 เป็น	 6.0	 ลิตรต่อครั้ง	 เพื่อจะได้ไม่ต้อง
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่	(ส่วนเกณฑ์ของอาคารใหม่	ยังคงใช้	4.8	ลิตรต่อครั้ง)
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ตารางที่	5 		 เปรียบเทียบเกณฑ์อาคารเขียวมาตรฐาน	scenario	1	กับ	scenario	2	
	 	 	 ในส่วนที่มีผลต่อค่าไฟฟาและค่าน�้าประปา

ข้อเกณฑ์ อาคารเดิม
อาคารเขียวมาตรฐาน

scenario	1 scenario	2

เปลือกอาคาร กระจกใส ติดฟิล์ม กระจกสะท้อนแสง	
SHGC	=	0.44

กันซึม กันซึมเขียว ทา	ceramic	coat	สีขาว

หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์	
T8	=	36	วัตต์

LED	14	วัตต์

สุขภัณฑ์ 6.0	ลิตร ≤4.8	ลิตร
+	ฉลากเขียวทุกอย่าง

≤6.0	ลิตร
+	ฉลากเขียวทุกอย่าง

เครื่องปรับอากาศ ไม่ได้เบอร์	5	fixed	speed เบอร์	5	
fixed	speed

เบอร์	5
inverter

การเปรียบเทียบต้นทุนในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	จะค�านวณเป็นมูลค่าปจจุบันของต้นทุนทั้งหมดตลอดอายุโครงการ

สมมติฐานในการว�เคราะห�
1)	 ทกุทางเลอืกในการพฒันาให้ผลประโยชน์เท่ากนั
	 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่านั้น	 มีสมมติฐานว่าทุกทางเลือกจะต้องให้ผลประโยชน์ที่เท่ากันดังนั้นหาก
มีรายการใดที่เกิดผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน	ก็ต้องน�าผลประโยชน์นั้นมาหักลบกับต้นทุนเพื่อให้อยู่ในฐานเดียวกัน	(neu-
tralization)	เช่น	การจัดท�าเป็นอาคารเขียว	จะได้รับมูลค่าอาคารเพิ่มขึ้น	(ได้ค่าเช่าอาคารสูงขึ้น)	จะต้องน�ามูลค่าที่เพิ่ม
ของอาคารมาหักลบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของอาคารเขียวด้วย
2)	 การทําอาคารเขียวมาตรฐาน	อาคารมีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	20	และอาคารเขียวขั้นสูง	มีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	25
	 จากรายงานการวิจัยโดย	EIC	จากข้อมูลของ	CBRE,	McGraw	Hill	construction	world	green	building	trends	
และ	TEAM	group	ดังรูปที่	1	พบว่าจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างการพัฒนาอาคารส�านักงาน
เกรด	A	ทั่วไป	กับการพัฒนาอาคารส�านักงาน	 green	building	 ระดับ	 gold	ที่มีพื้นที่ให้เช่าราว	 50,000	ตารางเมตร
ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ	(central	business	district,	CBD)	แม้ต้นทุนการพัฒนา	green	building	จะสูงกว่าร้อยละ	
20	แต่ผู้พัฒนาจะได้รับประโยชน์อื่นๆ	มากขึ้น	ทั้งการได้รับพื้นที่ก่อสร้างอาคารรวมต่อพื้นที่ดิน	(floor	area	ratio,	FAR)	
มากขึ้นร้อยละ	15	นอกจากนี้	green	building	ยังเป็นที่ต้องการของตลาด	ท�าให้สามารถตั้งค่าเช่าได้สูงกว่าอาคารทั่วไป
ในบริเวณเดียวกันได้ถึงร้อยละ	25
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	 ดังนั้นในการวิเคราะห์	ที่ปรึกษาจึงจะใช้สมมติฐานการเพิ่มขึ้นของมูลค่าอาคาร	คือ
	 	 	 อาคารเขียวมาตรฐาน	 	 มูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	20	
	 	 	 อาคารเขียวขั้นสูง			 	 มูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	25	
	 โดยใช้อัตราค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานโดยเฉลี่ย	ของบริเวณที่โครงการนั้นตั้งอยู่	คือ	จังหวัดนนทบุรี

ผลการว�เคราะห�ความคุ�มค�า
	 การวิเคราะห์ความคุ้มค่า	มีวิธีการและผลการวิเคราะห์	ดังนี้
	 1)	 จัดท�ามูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของ	3	กรณี	คือ	
	 	 (1)	อาคารรูปแบบเดิม	
	 	 (2)	อาคารเขียวมาตรฐาน	แบ่งวิเคราะห์เป็น	2	scenario
	 	 (3)	อาคารเขียวขั้นสูง
	 	 โดยจดัแสดงเป็นตารางรายป	(20	ป)	จ�าแนกเป็นหมวดหมู	่ทัง้	3	กรณ	ีน�ามาค�านวณหามลูค่าปจจุบนัของต้นทนุ
และค่าใช้จ่าย	เรียกต้นทุนส่วนนี้ว่า	ต้นทุนพื้นฐานหรือ	raw	cost	
 	 Scenario	1	 ดูตารางคํานวณที่	7.1,	8.1,	9.1	และ	10.1	จ�าแนกตามอัตราคิดลดต่อปที่
ร้อยละ	3.75,	ร้อยละ	6,	ร้อยละ	9	และร้อยละ	12	ตามล�าดับ
 	 Scenario	2	 ดูตารางคํานวณที่	7.2,	8.2,	9.2	และ	10.2	จ�าแนกตามอัตราคิดลดต่อปที่
ร้อยละ	3.75,	ร้อยละ	6,	ร้อยละ	9	และร้อยละ	12	ตามล�าดับ	เช่นเดียวกัน

รูปที่	1	ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการพัฒนา	green	building	ในประเทศไทย
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	 ผลการวิเคราะห์	สามารถสรุปมูลค่าปจจุบันของต้นทุนพื้นฐานของอาคารทั้ง	4	รูปแบบ	ได้ดังนี้

ตารางที่	5		มูลค่าปจจุบันของต้นทุนพื้นฐานของอาคารในอัตราคิดลดร้อยละ	3.75,	6,	9	และ	12

หน่วย	:	บาท

รูปแบบอาคาร
อัตราคิดลด	(Discount	Rate)

ร้อยละ	3.75 ร้อยละ	6 ร้อยละ	9 ร้อยละ	12

อาคารรูปแบบเดิม 780,494,143 745,175,276 710,654,451 685,883,198

อาคารเขียวมาตรฐาน	
(scenario	1)

765,290,042 733,886,105 705,636,057 685,591,390

อาคารเขียวมาตรฐาน	
(scenario	2)

742,223,229 718,675,076 695,654,015 679,131,657

อาคารเขียวขั้นสูง 786,310,450 758,058,826 730,434,642 710,606,237

	 2)	 ปรับมูลค่าให้อยู่ในฐานต้นทุนเดียวกัน	 (neutralization)	 โดยการหักลบมูลค่าอาคารที่เพิ่มขึ้นของอาคาร
เขียวเมื่อเทียบกับอาคารรูปแบบเดิม	
	 	 จากการสืบค้นข้อมูลค่าเช่าส�านักงานโดยทั่วไปในพื้นที่ตัวเมือง	 อ�าเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 พบว่ามี
อัตราค่าเช่าประมาณ	165	บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน	หรือประมาณ	1,980	บาทต่อตารางเมตรต่อป
	 	 ดังนั้นจึงประเมินให้มูลค่าของพื้นที่อาคารเขียวมาตรฐานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	 20	 หรือเป็น	 2,376	 บาท
ต่อตารางเมตรต่อป	และอาคารเขียวขั้นสูงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	25	หรือเป็น	2,475	บาทต่อตารางเมตรต่อป
 
	 จากนั้นน�ามาค�านวณเป็นมูลค่าปจจุบันของพื้นที่อาคารจ�าแนกตามอัตราคิดลด	สรุปได้ดังนี้

 3)	 นําผลการคํานวณมูลค่าปจจุบันของต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีอยู่บนฐานเดียวกันของอาคารรูปแบบต่างๆ
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มาเปรียบเทียบกัน	หากมูลค่าปจจุบันของต้นทุนค่าใช้จ่ายของอาคารรูปแบบใดมีค่าต�่ากว่า	แสดงว่าทางเลือกนั้นมีความ
คุม้ค่ากว่า	โดยจ�าแนกตามอตัราคดิลดเป็น	4	ระดบั	คอื	ร้อยละ	3.75,	6,	9	และ	12	ซึง่พบว่ารปูแบบอาคารเขยีวมาตรฐาน	
scenario	2	มีความคุ้มค่ามากที่สุด	ดังนี้

ตารางที่	6		มูลค่าปจจุบันของพื้นที่อาคารในอัตราคิดลดร้อยละ	3.75,	6,	9	และ	12

หน่วย	:	บาท

รูปแบบอาคาร
อัตราคิดลด	(Discount	Rate)

ร้อยละ	3.75 ร้อยละ	6 ร้อยละ	9 ร้อยละ	12

อาคารรูปแบบเดิม 			465,304,323	 			392,391,052	 			321,130,004	 			269,997,082	

อาคารเขียวมาตรฐาน	
(scenario	1)

			558,365,188	 			470,869,262	 			385,356,005	 			323,996,499	

อาคารเขียวมาตรฐาน	
(scenario	2)

			558,365,188	 			470,869,262	 			385,356,005	 			323,996,499	

อาคารเขียวขั้นสูง 			581,630,404	 			490,488,815	 			401,412,505	 			337,496,353	

ตารางที่	7		ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	(VfM)	ของอาคารในอัตราคิดลด	ร้อยละ	3.75	และ	ร้อยละ	6

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ

อัตราคิดลดร้อยละ	3.75 อัตราคิดลดร้อยละ	6

อาคาร
รูปแบบ
เดิม

อาคารเขียวมาตรฐาน
อาคาร
เขียว
ขั้นสูง

อาคาร
รูปแบบ
เดิม

อาคารเขียวมาตรฐาน
อาคาร
เขียว
ขั้นสูง

scenario scenario

1 2 1 2

ต้นทุนก่อสร้างอาคารและ
ค่าใช้จ่าย	(raw	cost)

780.49 765.29 742.22 786.31 745.18 733.89 718.68 758.06

ลบด้วย	มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ของอาคาร

- 93.06 93.06 116.33 - 78.48 78.48 98.10

มูลค่าปจจุบันของต้นทุน	
(neutralization	base)

780.49 672.23 649.16 669.98 745.18 655.41 640.20 659.96

การประหยัดของต้นทุนเทียบ
กับอาคารรูปแบบเดิม	(VfM)

- 108.26 131.33 110.51 - 89.77 104.98 85.21
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ตารางที่	8		ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	(VfM)	ของอาคารในอัตราคิดลด	ร้อยละ	9	และ	ร้อยละ	12

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ

อัตราคิดลดร้อยละ	3.75 อัตราคิดลดร้อยละ	6

อาคาร
รูปแบบ
เดิม

อาคารเขียวมาตรฐาน
อาคาร
เขียว
ขั้นสูง

อาคาร
รูปแบบ
เดิม

อาคารเขียวมาตรฐาน
อาคาร
เขียว
ขั้นสูง

scenario scenario

1 2 1 2

ต้นทุนก่อสร้างอาคารและ
ค่าใช้จ่าย	(raw	cost)

710.65 705.64 695.65 730.43 685.88 685.59 679.13 710.61

ลบด้วย	มูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ของอาคาร

- 64.23 64.23 80.28 - 54.00 54.00 67.50

มูลค่าปจจุบันของต้นทุน	
(neutralization	base)

710.65 641.41 631.43 650.15 685.88 631.59 625.13 643.11

การประหยัดของต้นทุนเทียบ
กับอาคารรูปแบบเดิม	(VfM)

- 69.24 79.23 60.50 - 54.29 60.75 42.78

สรปุผลการว�เคราะห�ความคุ�มค�า (value for money)
	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น	 สรุปได้ว่าการท�าอาคารเขียวมาตรฐาน	 scenario	 2	 มีความคุ้มค่ามากที่สุดในทุกๆ	
ช่วงอัตราคิดลดที่น�ามาทดสอบ	เนื่องจากมีมูลค่าต้นทุนโครงการโดยเปรียบเทียบตลอดอายุโครงการต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับ
อาคารรูปแบบอื่น	 ส�าหรับอาคารเขียวขั้นสูงนั้นพบว่าแม้จะเกิดการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปแบบอาคารเดิมในทุกๆ	ช่วงอัตราคิดลดที่น�ามาทดสอบ	แต่จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือ
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