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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑและตัวชี้วัดสำหรับการวัดประสิทธิผลเชิงคุณภาพจาก WELL Building
Standard ซึ่งเปนเกณฑประเมินอาคารเพื่อสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี สำหรับผูใชอาคารซึ่งเปนเกณฑแรกของโลก โดยการ
พิจารณาเปรีย บเทียบรวมกับเกณฑประเมินอาคารสีเขียวมาตรฐานสากลอยาง BREEAM และ LEED รวมกั บเกณฑประเมิน
อาคารเขียวของไทย (TREES) ผลการเปรียบเทียบระหวาง WELL กับเกณฑประเมินอาคารเขียวทั้ง 3 เกณฑ พบวาเมื่อพิจารณา
ที่น้ำหนักคะแนนในหัวขอที่เกี่ยวกับสุขภาพของผูใชอาคาร หัวขอทั้งหมดของ WELL จะมุงในประเด็นดังกลาว ในขณะที่เกณฑ
อาคารเขียวอื่นใหคาความสำคัญลดหลั่นกันไป โดย TREES จะมีลำดับสูงที่สุดตามดวย BREEAM และ LEED ดวยอัตรารอยละ
20% 19% 16% ตามลำดับ แตเปนหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพมีเพียง 7% 6% และ 8% เทานั้น ในขณะที่ WELL มี
หัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพ 16% มากกวา LEED ที่มีหัวขอดานแสงสวางสูงที่สุดเปนอันดับที่หนึ่งของทั้ง 3 เกณฑถึง 2 เทา
จากการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดในแตละหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพของ WELL พบวา LEED มีความสอดคลองใน
รายละเอีย ด สู งถึง 75% ขณะที่เกณฑ ป ระเมินอาคารของไทยหรือ TREES มีค วามสอดคล อ งเพี ย ง 31% เทานั้น จากการ
เปรียบเทียบคาน้ำหนักในแตละหัวขอยังพบอีกวาหัวขอดานแสงสวางที่สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใหเปนหัวขอหลักในการประเมิน
อาคารเขียวของไทยมีทั้งหมด 4 หัวขอ คือ Glare control, Electric light, Circadian light และ visual balance โดยใน 4
หัวขอหลักนี้ยังมี 6 หัวขอยอย ที่สามารถใชเปนทางเลือกในการใชประเมินอาคาร ซึ่งหัวขอดังกลาวลวนเกี่ยวกับการออกแบบ
แสงสวางในทางเทคนิค เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผูใชอาคารทั้งสิ้น ชุดขอมูลสำหรับใชในการอางอิงกับเกณฑในระดับ
สากลที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ จะเปนแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับใชเพื่อกำหนดบรรทัดฐานและนำไปสูการ
กำหนดเกณฑการออกแบบแสงสวางเพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประเทศไทย
คำสำคัญ: การออกแบบแสงสวาง สุขภาพ ความเปนอยูที่ดี เกณฑการประเมินอาคาร จังหวะรอบวัน
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ABSTRACT
This paper is a research study of the criteria and indicators for qualitative measurement from WELL
Building Standard, which is a health building assessment criteria and well-being for building occupants. The
research study evaluates criterion of quality indoor lighting for health and well-being in comparison with the
international standard green building assessment criteria such as BREEAM and LEED together with the Thai
Green Building Assessment criteria (TREES). The results of comparison between WELL and the assessment
criteria of other 3 green building standards found that when considering the weight of the points in the
topics related to the health and well-being, all topics of WELL focus on occupants’ health issues. While 3
others green building criteria give priority to TREES, with the highest order, followed by BREEAM and LEED
with 20%, 19%, 16% respectively. However, they were related to lighting only 7%, 6% and 8%. WELL has
16% of healthy lighting related topics, which is more than twice that of LEED, the highest lighting topic
ranking first in all 3 criteria from the comparative study. In each of WELL’s health and well-being lighting
topics, it is found that LEED is the most consistent in the details as high as 75%, while TREES is only 31%
consistent. Results from the study also point out the lighting topics that can be considered as the main
topic to be further developed for Thai green buildings standard, which conclude of 4 topics: Glare control,
Electric light, Circadian light and visual balance. The additional alternatives of six sub-topics related to
technical lighting design can also be considered in development. A set of data is developed in this research
for use as a reference to the international criteria, which Will be an important guideline for considering and
applying to define the norms and lead to the determination of lighting design criteria for health and wellbeing of Thailand
keyword: Lighting design, Health, Well-being, Rating system, Circadian rhythm

บทนำ
แนวความคิดเรื่อง “อาคารเขียว” นั้นเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูก
สราง ทั้งการรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติหรือมลพิษทั้งระหวางและหลังการกอสราง รวมถึงปญหาในการบริหารจัดการอาคาร ทั้งการใช
พลังงานโดยไมคำนึงถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากร และคุณภาพความเหมาะสมตอผูอยูอาศัย โดยแนวคิดเรื่องอาคารเขียวนี้ถือ
กำเนิดขึ้นและถูกพัฒนาเพื่อประยุกตใชอยางแพรหลายในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยอาคารเขียวตามนิยามของ World Green
Building Council หรือสภาอาคารเขียวโลกไดนิยามไวคือ“อาคารที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ประหยัดพลังงาน ใช
วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อใหตัวอาคารใชประโยชนจากสภาวะแวดลอมใหมากที่สุด” (WGBC)
สำหรับในไทยนั้น วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยไดนิยามความหมายของ “อาคารเขียว” วาหมายถึง อาคารที่มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางรอบดาน การจัดการดานพลังงาน รวมทั้งสุขภาวะที่ดีของผูอยูอาศัยในอาคาร (จีรภา.รักแกว, 2018). เกณฑการ
ประเมินอาคารสีเขียวจึงเปนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากอาคารและสิ่งกอสราง โดยองคกร
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ ไดกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑในการประเมินอาคารขึ้นมาเพื่อใชในการประเมินอาคารสี
เขี ย ว เช น ในสหราชอาณาจั ก ร มี ม าตรฐานอาคารสี เ ขี ย วที่ เ รี ย กว า BREEAM (Building Research Establishment’s
Environment Assessment Method) หรือในสหรัฐอเมริกา มีห นวยงาน USGBC (The U.S. Green Building Council) ที่
พัฒนาแบบประเมินอาคารที่เรียกวา LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับความ
นาเชื่อถือและแพรห ลายมากที่สุดสำหรับอาคารสีเขีย วในระดับโลก สำหรับประเทศไทย เกณฑประเมิน อาคารสีเขียวในชื่อ
TREES (Thailand Rating Energy and Environmental System) ถูกพัฒนาจากความรวมมือกันของทั้ ง กระทรวงพลังงาน
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และ สภาวิศวกรรมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยเริ่มใชพัฒนาการออกแบบอาคารในประเทศไทยมาตั้งแตป พ.ศ.2552 เพื่อจุดประสงค
หลักคือการออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและคำนึง ถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามมาตรการในการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในอาคารเพื่อสงเสริมสุขภาวะของผูใชอาคารกลับถู ก
2
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มองขาม สอดคลองกับรายงานขององคการอนามัยโลก ที่แสดงใหเห็นถึงสถิติการเสียชีวิตและความเจ็บปวยที่เกิดจากสภาพ
แวดลอมที่ไมเหมาะสมในป 2012 สูงถึง 12.6 ลานคน โดยสาเหตุของการเสียชีวิตที่มาจากการใชชีวติ ในที่อยูอาศัย หรือที่ทำงาน
ที่ไมมีคุณภาพ คิดเปน 23% ของการเสียชีวิตทั้งหมดจำนวน 2.9 ลานคน และในจำนวนนี้ เปนคนไทยถึง 150,000 คน (WHO,
2016) ซึ่งภายใตปจจัยหลายอยางจากปญญาหาสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม แสงสวางภายในอาคารเปนหนึ่งในสาเหตุของความ
ผิดปกติในกลุมโรคไมติดตอ ทางประสาทวิทยา ซึ่งสงผลกระทบทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคนอนไมหลับ โรคลมชัก
ความผิดปกติทางดานอารมณ และ อาการปวดหัวไมเกรน (I.Friedman & Dye, 2009) จากการสำรวจดวยแบบสอบถามของ
องคการอนามัยโลกในป 2015 พบวาถึงแมวาสถิติการเสียชีวิตของผูปวยในกลุมโรคไมติดตอนี้มีเพียง 3% แตคิดเปนสัดสวนถึง
12% ของภาระโรคทั่วโลก (Global disease burden) (WHO, 2015)
แสงสวางทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ สงผลกระทบที่สำคัญมากอยางหนึ่ง นั่นคือการควบคุมจังหวะรอบวันของ
มนุษย (circadian rhythm) ซึ่งเปนกระบวนการทางชีวภาพที่ถูกขับเคลื่อนดวยนาิกาชีวภาพในรางกายของมนุษย (Biological
clock) ซึ่งตัวอยางของการทำงานของนาิกาชีวภาพนี้ที่ เห็นไดอยา งชัดเจนคือการทำงานสอดคลองของที่ วัฏจั กรกลางวัน กลางคืนกับวงจรการนอนหลับของมนุษย ซึ่งถือเปนกลไกสำคัญที่เปนตัวกำหนดความสมดุลในการทำงานของรางกาย เปนหนึ่ง
ในตัวชี้วัดสุขภาพของมนุษย จากผลการศึกษาวิจัยมากมายทีส่ นับสนุนความสำคัญของแสงสวางภายในอาคารรวมทั้งแสดงใหเห็น
ถึงผลกระทบโดยตรงตอมนุษยในกรณีที่นาิกาชีวภาพถูกรบกวนดวยสภาวะแสงสวางที่ไมเหมาะสมตามที่ควรจะเปนในแตละ
ชวงเวลาตามธรรมชาติ จะเกิดความแปรปรวนในการสมดุลการทำงานของระบบในรางกาย (Amundadottir et al., 2017;
Cajochen et al., 2014; J.Aschoff, 1967; LeGates et al., 2014) และเกิ ดเป น ป ญ หาสุข ภาพซึ่งเปน สาเหตุให เกิด ความ
ผิดปกติทั้งทางชีวภาพ และกายภาพ ทั้งที่มองเห็น (visual) และมองไมเห็น (non-visual) (Bommel & Beld, 2004) ซึ่งการที่
ระบบในรางกายถูกรบกวนสมดุลจากสภาพแสงสวางที่ไมเหมาะสมนี้ สามารถแสดงใหเห็นไดตั้งแตอาการปวดหัว นอนไมหลับ
หรือ แมแต โรคอัลไซเมอร (Czeisler et al., 1986) ดังนั้นการออกแบบและควบคุมแสงสวางภายในอาคารจึงเปนหนึ่งปจจัย
สำคัญที่สงผลโดยตรงตอสุขภาพและความเปน อยูที่ดีภายในอาคารสถาปตยกรรม
เกณฑ ป ระเมิ นอาคารเกณฑ แ รกของโลกที่ ถู กพั ฒ นาโดยมุงเนน ดานสุข ภาพและความเป น อยูที่ ดีข องผู ใชอาคาร
โดยเฉพาะชื่ อ วา WELL Building standard เป นเกณฑ ที่ถู ก พั ฒ นามาจากผลงานวิจั ย ดา นวิท ยาศาสตรแ ละหลั กฐานดา น
การแพทยเปนเวลากวา 7 ปโดยองคกร International Well Building Institute (IWB) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปน
มาตรฐานในการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในอาคารและปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยผานสภาพแวดลอมที่สรางขึ้น โดยไดรับ
การยอมรั บ จากอาคารชั้ น นำทั่ ว โลกในป จ จุ บั น มี โ ครงการกว า 940 โครงการที่ เ ข า ร ว มมาตรฐานใน 34 ประเทศ
(Marketingoops, 2018) โดย WELL มีเกณฑการประเมินที่ใหคะแนนในกลุมอาคารที่มีคุณสมบัติดานการบริการจัดการอาคาร
เพื่อสุขภาวะที่ดีของผูใชอาคารผานเกณฑประเมิน 7 ขอดวยกัน ไดแก อากาศ (Air) – ในอาคารมีอากาศที่บริสุทธิ,์ น้ำ (Water) –
น้ำดื่ม น้ำใชมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย, อาหารบำรุงรางกาย (Nourishment) – มีอาหารที่สดใหม บำรุงสุขภาพ เปนประโยชน
ตอรางกาย, แสงสวาง (Light) – มีการควบคุมแสงที่เหมาะสม ทั้งเพื่อการทำงานและพักผอน, สมรรถภาพทางกาย (Fitness) –
มีพื้นที่ หรือจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหรางกายไดเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ, ความสุขสบาย (Comfort) – สภาพแวดลอมดี สงบ
ปราศจากสิ่งรบกวน และ จิตใจ (Mind) – เปนสถานที่ใหความผอนคลายสบายใจ ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ตอบรับ
กระแสของ WELL โดยโครงการศูนยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เปนแหงแรกที่ลงทะเบียนเขารวมการประเมิน
ตามมาตรฐาน WELL (PostToday, 2018) และในป จจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการที่กำลังดำเนิ น การเพื่อไดรับ การรับ รองจาก
WELL ซึ่งกินพื้นที่เกือบ 6 ลานตารางฟุต ลวนแลวแตเปนอสังหาริมทรัพยรายใหญในไทยทั้งสิ้น เกณฑประเมินในหัวขอแสงสวาง
ของมาตรฐาน WELL ที่ใหความสำคัญกับแนวคิดดานการออกแบบแสงสวางเพื่อรักษาสมดุลของรางกาย เปนนวัตกรรมของ
เกณฑการออกแบบแสงสวางในปจจุบันที่กำลังไดรับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากความสำคัญของแสงสวางที่มีผลตอสุขภาพ
ของมนุษยนั้นเริ่มมีการศึกษาวิจัยมาตั้งแตมีการคนพบเซลลประสาทพิเศษในจอประสาทตาในป ค.ศ.2002 (Berson, 2003) แต
ยังไมมีแนวทางในการปรับใชเพื่อการออกแบบ จนกระทั่งมีการระบุวิธีในการคำนวณผลกระทบตอสุขภาพ และคามาตรฐาน
เบื้องตนในมาตรฐาน WELL ทำใหนักออกแบบและผูเชี่ยวชาญสามารถสงเสริมและควบคุมแสงสวางเพื่อใหเกิดผลกระทบเชิง
บวกในอาคารได
ประเทศไทยแมจะเปนประเทศในเขตศูนยสูตรที่ความแตกตางของชวงกลางวัน-กลางคืนมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก
ตลอดป แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเมืองในปจจุบัน ที่การเขาถึงการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช สามารถทำไดอยางสะดวกสบายตลอด 24 ชม. สงผลใหการออกไปทำกิจกรรมภายใตแสงอาทิตย
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นอยลง และใชชีวติ สวนใหญภายในอาคารภายใตแสงประดิษฐ ดังนั้นการออกแบบแสงสวางใหเหมาะสม จึงมีความจำเปนอยาง
มากตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสำหรับวิถีชีวิตในปจจุบัน แตทั้งกฎหมายและเกณฑในการออกแบบแสงสวางที่บังคับใชใน
ประเทศไทยนั้น คำนึงถึงแสงสวางเพื่อการมองเห็น (visual) และประสิทธิภาพดานพลังงานเปนหลัก โดยระบุระดับความสวางขั้น
ต่ำสำหรับการใชงานสำหรับแตละพื้นที่อาคารไวในกฎกระทรวง 39 ซึ่งเปนเพียงหนึ่งในปจจัยของแสงสวางที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพเทานั้น ปจจัยอื่น ๆ เชน อุณหภูมิสีของแสงสวาง ชวงเวลาที่ไดรับแสงสวาง และระยะเวลาของการรับแสงสวาง ลวนมี
ความสำคัญ ตอสุขภาพผูอยูอาศัยทั้งสิ้น (Amundadottir et al., 2017) กลับ ยังไมมีกฎหมาย หรือเกณฑใดในประเทศไทยที่
คำนึงถึงในสวนนี้ ดังนั้นการศึกษาเกณฑการออกแบบแสงสวางจาก WELL จะชวยใหเห็นถึงความสัมพันธและขอจำกัดของแตละ
ปจจัยของแสง ซึ่งจะสามารถนำมาพิจารณาในการปรับใชในการออกแบบได และยังเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑการ
ออกแบบอาคารเขียวในบริบทของประเทศไทยหรือ TREES เพื่อใหการผานการประเมินเพื่อรับรองคุณสมบัติอาคารสีเขียวใน
ปจจุบันนั้นนอกจากจะสรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับองคกรในดานทรรศนะคติตอสิ่งแวดลอม หรือลดภาระคาใชจายดานการใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแลวยังสงเสริมสภาวะแวดลอมภายในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดขี องผูใชอาคารหรือทรัพยากรมนุษย
ใหสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริง

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของกับการออกแบบแสงสวางเพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดี จากเกณฑประเมินอาคารทั้งของ
ประเทศไทยและในระดั บ สากล เพื่อวิเคราะห ระดับ ความสำคั ญ ตอ สุขภาพ และแนวทางในการพัฒ นาปรับ ปรุงเกณฑ การ
ออกแบบแสงสวาง รวมทั้งเพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบแสงสวางที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการพัฒนาเกณฑ
อาคารเขียวในบริบทของประเทศไทยหรือ TREES เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผูใชอาคารใหสอด คลอง
กับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
บทความนี้เป นการศึกษาเกณฑอาคารเขียวที่มีหัวขอที่เกี่ยวของกับสุขภาวะในระดับ สากลทั้งหมด 3 เกณฑ และ
เกณฑอาคารเขียวของประเทศไทย 1 เกณฑ รวมทั้งหมด 4 เกณฑไดแก WELL Building standard v.2, BREEAM, LEED และ
TREES เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบระหวางเกณฑทั้ง 4 ที่มีความแตกตางกันของชื่อหมวดหมู จำนวน และน้ำหนักคะแนนในแต
ละหมวดหมูของทั้ง 4 เกณฑ ในขั้นตนจึงทำการจัดหมวดหมูของเกณฑอาคารเขียวทั้ง 3 เกณฑใหมคือ BREEAM, LEED และ
TREES โดยยึดตามความสอดคลองในรายละเอียดและตองมีความสอดคลองกันตั้งแต 2เกณฑขึ้น ไป เมื่ อหมวดหมู ของทั้ง 3
เกณฑตรงกันแลวจึงทำการเปรียบเทียบสัดสวนเพื่อหาน้ำหนักเฉพาะหมวดที่เกี่ยวของกับสุขภาพกับจำนวนหมวดหมูทั้งหมด เมื่อ
ไดสัดสวนของหัวขอทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพแลว จึงจะสามารถนำสัดสวนดังกลาวของทั้ง 3 เกณฑมาเปรียบเทียบกับเกณฑของ
WELL ที่มหี ัวขอทั้งหมดเปนหัวขอที่เกี่ยวกับสุขภาพได โดยในการเปรียบเทียบระหวางเกณฑทั้ง 4 จะเปนการเปรียบเทียบเพื่อหา
สัดสวนของหัวขอดานแสงสวางจากหัวขอทั้งหมด เบื้องตนเพื่อแสดงใหเห็นถึงน้ำหนักการใหความสำคัญดานแสงสวางและลำดับ
ของแตละเกณฑ จากนั้นจึงทำการวิเคราะหรายละเอียดของหัวขอดานแสงสวางของแตละเกณฑเพื่อระบุน้ำหนักเปรียบเทียบและ
ลำดับความสำคัญของหัวขอดานแสงสวางนั้น ๆ โดยเกณฑที่มีลำดับสูงสุดจะเปนเกณฑที่ถูกใชในการอางอิงทั้งในสวนของชื่อ
หัวขอและคาน้ำหนักคะแนนเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการวิเคราะหความเทียบเทาและความสอดคลอง ซึ่งการแทนคาดวย
คะแนนในแตละหัวขอ จะแสดงใหเห็นวาแตละเกณฑใหความสำคัญกับหัวขอใดในดานแสงสวาง เนื่องจากบางขอที่เปนขอบังคับ
จะไมมีคะแนน และในบางขอก็เปนขอยอยในหัวขอใหญซึ่งไมมีการระบุคะแนน ดังนั้นในการแทนคาคะแนนสามารถสรุปไดเปน 4
กรณีตามการวิเคราะหเปรียบเทียบรายละเอียดของแตละหัวขอดังนี้
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1.1. แทนคาดวย 3 คะแนน สำหรับขอกำหนดที่เปนขอบังคับ ในกรณีที่แตละเกณฑระบุใหขอนั้น ๆ เปนขอบังคับ
1.2. แทนคาดวยคะแนนเทากับเกณฑที่มีลำดับสูงสุด สำหรับขอกำหนดเทียบเทา ในกรณีที่วิเคราะหแลววาเปนรายละเอียด
เทียบเทากับหัวขอของเกณฑที่มมี ลี ำดับสูงที่สุด
1.3. แทนคาดวยคะแนนเทากับครึ่งหนึง่ ของเกณฑที่มีลำดับสูงสุด สำหรับขอกำหนดที่มีรายละเอียดสอดคลองกัน ในกรณีที่
ที่วิเคราะหแลววาเปนรายละเอียดที่มีบางสวนสอดคลองกับหัวขอของเกณฑที่มีมลี ำดับสูงที่สดุ
1.4. แทนคาดวย 0 คะแนน สำหรับขอกำหนดไมสอดคลอง ในกรณีที่วิเคราะหแลววารายละเอียดไมมีความสอดคลองใด ๆ
กับหัวขอของเกณฑที่มีมีลำดับสูงที่สุด
โดยจะแสดงผลลัพธเปนตารางสรุปที่แสดงความสัมพันธของแตละหัวขอระหวางเกณฑทั้ง 4 รวมทั้งแสดงผลคะแนนเปรียบเทียบ
คาน้ำหนักของแตละหัวขอ โดยเครื่องหมาย ✓ หมายถึงมีขอกำหนดเทียบเทากันและมีคะแนนกำหนดไวแลว เครื่องหมาย 
หมายถึงขอกำหนดมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกัน และเครื่องหมาย – หมายถึงไมปรากฏวามีขอกำหนดนี้ในเกณฑ
นั้น ๆ

ผลการวิจัย
จากการเปรีย บเที ย บรายละเอีย ดของหมวดหมูระหวางเกณฑทั้ง 3 คือ BREEAM, LEED และ TREES แล วพบวา
สามารถจัดหมวดหมู ของหัวขอออกไดเปน 9 หมวดที่มีรายละเอียดสอดคลองกันคือ ที่ตั้ งโครงการ ประสิทธิภ าพการใชน้ำ
พลั งงานและบรรยากาศ วัส ดุ แ ละแหล งที่ม า คุ ณ ภาพสิ่งแวดลอ มภายในอาคาร การคำนึ งถึ งการสั ญ จร การลดมลภาวะ
นวัตกรรมการออกแบบ และระบบการจัดการอาคาร โดยมีสัดสวนของแตละหมวดหมูที่สอดคลองกันดังแสดงในแถบบนของ
ภาพ 1 รายละเอียดของหัวขอที่เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตจะอยูในหมวดคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร และ
เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนของหัวขอดานสุขภาพตอจำนวนหัวขอทั้งหมดของเกณฑทั้ง 3 คือ BREEAM, LEED และ TREES แลว
พบวาอัตราสวนของจำนวนหัวขอดานสุขภาพตอจำนวนหัวขอทั้งหมดเฉลี่ยอยูที่ 18% โดย TREES มีจำนวนหัวขอมากที่สุดจาก
ทั้ง 3 เกณฑคือ 20% รองลงมาเปนBREEAM และ LEED เปน 19% และ 16% ตามลำดับดังแสดงในแถบกลางของ
ภาพ 1 ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะจำนวนของหัวขอดานสุขภาพและความเป น อยูที่ดี โดยนำเกณฑ WELL มารวม
พิจารณาดวย WELL จะมีลำดับสูงที่สุดโดยมีอัตราสวน 100% เนื่องจากทุกหมวดของ WELL เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่
ดีทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะหัวขอดานแสงสวางโดยเฉพาะ จากอัตราสวนของหัวขอดานแสงสวางกับหัวขอทั้งหมด WELL มี
อัตรารอยละสูงที่สุดคือ 14% ซึ่งสูงกวาเกณฑที่เหลือถึง 2 เทา โดย LEED TREES และ BREEAM มีอัตรารอยละ 8, 7 และ 6%
ตามลำดับ จากการจัดลำดับดังกลาวแสดงใหเห็นวา นอกจาก WELL จะใหน้ำหนักในหัวขอดานสุขภาพถึง 100% แลวยังให
น้ำหนักกับหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพสูงที่สุดอีกดวย
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ภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงความสัมพันธของหมวดหมูและหัวขอ ระหวางเกณฑทั้ง 4 เกณฑคือ WELL, TREES, BREEAM
และ LEED
หมายเหตุ: (แถวบน) กราฟวงกลมแสดงสัดสวนตามความสอดคลองของหมวดหมูระหวางเกณฑอาคารเขียวทั้ง 3 เกณฑคือ TREES, BREEAM และ
LEED (แถวกลาง) แสดงสัดสวนของหัวขอดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของทั้ง 4 เกณฑคือ WELL, TREES, BREEAM และ LEED เปรียบเทียบกับ
หัวขอทั้งหมด (แถวลาง) แสดงสัดสวนของหัวขอเฉพาะดานแสงสวางในหมวดดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดขี องทั้ง 4 เกณฑ เปรียบเทียบกับหัวขอ
ทั้งหมด

ผลลัพธจากการวิเคราะหรายละเอียดเฉพาะของหัวขอดานแสงสวาง ดานความสอดคลอง และความแตกตางระหวาง
เกณฑทั้ง 4 โดยใชพื้นฐานหัวขอจาก WELL จะสามารถจำแนกหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพ ออกไดเปน 9 หัวขอหลัก คือ การ
ไดรับ แสงอยางเพี ยงพอ (Light Exposure and education) แสงสวางเพื่อ การมองเห็ น (Visual Lighting Design) แสงเพื่ อ
สมดุล จั งหวะรอบวัน (Circadian Lighting Design) การควบคุ มแสงแยงตา (Glare control) สนั บ สนุ น การเข าถึ งของแสง
ธรรมชาติ (Enhance daylight access) การสมดุลแสงให มีความสม่ำเสมอ (Visual Balance) การควบคุม คุณ ภาพของแสง
ประดิ ษ ฐ (Electric glare quality) การไมใชอุป กรณอิ เลกทรอนิ กสที่มีสวนผสมของสารปรอทและตะกั่ ว (Materials) และ
ความสามารถในการควบคุมสภาวะแสงตามความตองการของผูใชอาคาร (Occupant control of lighting environment) โดย
ในแตละหัวขอหลัก จะมีหัวขอยอยตั้งแต 1-3 ขอ รวมทั้งหมด 16 ขอ และมีการระบุคะแนนตามมาตรฐานของ WELL ในทุก
หัวขอ ดังแสดงใน ตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงความสัมพันธของหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาวะระหวางเกณฑประเมินทั้ง เกณฑ 4และคาคะแนนที่กำหนดโดยแตละเกณฑ
WELL V.2 (2018)

BREEAM IRFO 2015

Light Exposure
and education

P 3 Part1-Ensure indoor light exposure

✓

P 3 Part2-Promote lighting education

-

Visual Lighting
Design

P 3 Part1-Light Levels for Visual Acuity

Circadian Lighting
Design

3

Part1-Lighting for the Circadian
System

2 Part1-Control solar glare
Glare control
2

Enhance daylight
access

Visual Balance
Electric light
quality
Occupant control
of lighting
environment

Part2-Manage glare from electric

1
1
1
1

-

 1.5

✓


2

✓

3 Eqc IL-Lighting quality
-

-

HEA01-Visual Comfort-Internal and
external lighting levels, zoning and
control
-

-

lighting
Part1-Implement enhanced daylight ✓
1
plan
Part2-Implement enhanced daylight 2
simulation
✓
1 Part3-Ensure view
1

3 HEA01-Visual Comfort-Daylighting

LEED V.4 (2018)

✓

1 Eqc IL-Lighting quality
-

-

HEA01-Visual Comfort - Glare

P 3 Provided glare control device
Control
HEA01-Visual comfort - Internal and 1 Eqc IL-Lighting quality
1
external lighting
2 HEA01-Visual comfort - View out
-

1 HEA01-Visual comfort - View out
HEA01-Visual comfort - Internal and
✓ 1
Part1-Manage Brightness
external lighting
Part1-Ensure color rendering quality All fluorescent lamps are fitted with
P 3
Part2-Manage flicker
high frequency ballasts
Part1-Enhance occupant
HEA01-Visual Comfort-Internal and
✓ 1
controllability
external lighting
Part2-Provide supplemental lighting  0.5

7

-

TREES NC (2017)
IEP1-Illuminance in the
3
building
-

P

3

P

IEP1-Illuminance in the
building

-

-

-

-

-

-

IE4-Use Natural light in the
building
IE4-Use Natural light in the
 1
building
-

✓

1 Eqc Daylight-Spatial autonomy ✓ 4

✓

3 Eqc Daylight- Simulation

✓

1 Eqc Quality view

1

Eqc IL- Lighting quality

-

-

1

Eqc IL- Lighting quality

-

-

-

-

-

 1

IE3-Indoor lighting system
control

-

✓ 1 Eqc IL-Lighting control
-
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Fundamental material precautions:
Limit mercury
hazardous material reduction: Limit
1
hazardous materials
1
Materials

✓

1 HEA07-Hazardous

✓ 1 PBT-Source reduction-Mercury -



0.5 HEA07-Hazardous

✓2

PBT-Source Reduction-Lead,
Cadmium, Copper

 1

หมายเหตุ. P หมายถึง ขอบังคับ ✓ หมายถึง ขอกำหนดเทียบเทาและมีคะแนนกำหนด หมายถึง ขอกำหนดสอดคลองกัน - หมายถึง ไมปรากฏขอกำหนดนี้

8

MR-6 Use publicized low
environmental impact
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ความสัมพันธจากการเปรียบเทียบรายละเอียดในหัวขอยอยของเกณฑ BRREAM, LEED และ TREES วาสอดคลองกับหัวขอดาน
แสงสวางขอใดของ WELL พบวารายละเอียดในบางหัวขอตามเกณฑของ BRREAM, LEED และ TREES ครอบคลุมหัวขอยอย
ของ WELL มากกวา 1 หัวขอ ดังนั้นจึงมีบางหัวขอที่มีชื่อซ้ำกัน โดยจากการการเปรียบเทียบคาน้ำหนักของแตละหัวขอยอย
ระหวางเกณฑประเมินอาคารทั้ง 4 พบวาแม LEED จะมีอัตราสวนของหัวขอดานสุขภาพนอยที่สุดเมื่อเปรียบ เทียบกับเกณฑอื่น
ๆ จาก
ภาพ 1 แตมีความสอดคลองในรายละเอียดของหัวขอดานแสงสวางกับ WELL มากที่สุดถึง 75% ตามดวย BRREAM ที่ 63%
และ TREES ที่ 31% โดยสามารถจัดลำดับจากการอางอิงจากคะแนนของหัวขอยอยดังแสดงใน
ภาพ 2

ภาพ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเกณฑทั้ง 4 ดวยคาน้ำหนักจากคะแนนของหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพและความ
เปนอยูท ี่ดใี นแกนตั้ง และ ลำดับหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพทั้งหัวขอหลักและหัวขอยอยในแกนนอน
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ในภาพ 3 เปนการจัดลำดับโดยการอางอิงจากหัวขอหลักตามคาน้ำหนัก ซึ่งจะเห็นไดวา หัวขอที่ทั้ง 4 เกณฑ ใหคาน้ำหนักสูงที่สุด
คือ การยกระดับการเขาถึงของแสงธรรมชาติในอาคาร (Enhance daylight access) โดย TREES ใหน้ำหนักกับการใชแสง
ธรรมชาติในอาคารสูงที่สุด คิดเปน 67% ของคะแนนดานสุขภาพทัง้ หมดของ TREE สวนหัวขอที่ปรากฏเฉพาะใน WELL คือ
แสงเพื่อสมดุลจังหวะรอบวัน (Lighting for circadian system) และ การยกระดับความรูเรื่องแสงสวางตอสุขภาพ (Promote
lighting education) ซึ่งทั้งสองหัวขอ เปนหัวขอที่เกี่ยวกับแสงสวางเพื่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งคาน้ำหนักจากการจัดลำดับทั้งโดย
การอางอิงหัวหัวขอหลักหรือหัวขอยอยนี้ จะเปนประโยชนสำหรับขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงเกณฑในการออกแบบ
แสงสวางเพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสำหรับประเทศไทย

ภาพ 3 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบคาน้ำหนักคะแนนรวมของหัวขอหลักดานแสงสวางเพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดรี ะหวาง
เกณฑประเมินอาคารทั้ง 4 เกณฑ โดยในแกนตั้งแสดงคะแนนรวม แกนนอนแสดงหัวขอหลัก
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สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถสรุปขอกำหนดดานแสงสวางเพื่อสุขภาพทั้งหัวขอหลักและหัวขอยอยที่สอดคลองและแตกตาง
ระหวางทั้ง 4 เกณฑออกไดเปน 6 หัวขอดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงความสอดคลองและแตกตางของหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพ ระหวางเกณฑประเมินอาคารเขียวทั้ง 4
ลำดับที่
1

ความสอดคลองและแตกตางระหวางเกณฑ
ประเมินอาคาร ทั้ง 4 เกณฑ
หัวขอที่มีเฉพาะใน WELL v.2

หัวขอหลัก
Light exposure and education

Promote lighting education

Circadian lighting design

Lighting for the circadian design

Glare control

2

3

4

5
6

หัวขอที่เกณฑของ WELL, LEED และ BREEAM ทั้ง 3
เกณฑสอดคลองกัน แตไมมีในTREES

หัวขอที่เกณฑของ WELL สอดคลองกับ LEED หรือ
BREEAM แตไมสอดคลองกับ TREES

หัวขอที่ WELL สอดคลองกับ LEED เทานัน้

หัวขอที่ WELL สอดคลองกับ BREEAM เทานั้น
หัวขอที่ WELL สอดคลองกับ TREESเทานัน้

หัวขอยอย

Visual balance
Electric light quality

Control solar glare
Manage glare from electric light
Manage brightness
Ensure color rendering quality
Manage flicker

Materials

Fundamental material precaution
Limit Mercury

Enhance daylight access

Implement enhance daylight
simulation

Occupant control of lighting
environment

Provide supplemental lighting

Visual lighting design

Light level for actual acuity

Enhance daylight access

Implement enhance daylight
simulation

Electric light quality

Endure color rendering quality

Occupant control of lighting
environment

Provide supplemental lighting

Electric light quality

Manage flicker

Visual lighting design

Light level for actual acuity

จากตาราง 2 2 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมของเกณฑอาคารเขียวทั้ง 3 เกณฑเมื่อเปรียบเทียบในหัวขอดานแสงสวางกับ
เกณฑ WELLแลว TREES ครอบคลุมเพียง 56% เทานั้น ในขณะที่เกณฑ LEED และ BREEAM มีหัวขอครอบคลุมถึง 89% ดังนั้น
แนวทางเบื้องตนในการพัฒนาเกณฑประเมินอาคารในไทยใหเทียบเทากับเกณฑประเมินอาคารในระดับสากล จึงควรพิจารณา
เพิ่มเติมเกณฑโดยเฉพาะในลำดับที่ 2 และ 3 กอนซึ่งหัวขอดังกลาวเปนหัวขอที่ปรากฏในเกณฑอื่นยกเวนใน TREES ซึ่งประเด็น
ในลำดั บที่ 2 นั้นเปนประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของความสองสวางและสภาวะนาสบายของการมองเห็น สงผลตอสุขภาพและ
สายตาของผูใชอาคารโดยตรง สวนในประเด็นลำดับที่ 3 นั้นเปนการเพิ่มการใชแสงธรรมชาติในอาคารและความสามารถในการ
ควบคุมแสงสวางตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งการใชแสงธรรมชาตินั้นนอกจากจะสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานแลว ยัง
เปนการเพิ่มโอกาสในการรับแสงในแนวดิ่งที่ซึ่งเปนหนึ่งในขอกำหนดของประเด็นเรื่อง Circadian lighting ที่สงผลใหจังหวะรอบ
วันเปนปกติเสริมสรางความเปนอยูที่ดีใหแกผูใชอาคาร อยางไรก็ตามเนื่องจากประเด็นของผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพนั้น
สามารถแบงออกไดเป น 2 ประเภทคือผลกระทบที่มองเห็นเชนเรื่องความเพี ยงพอ ความเหมาะสมหรือความถูกตองในการ
มองเห็น และผลกระทบที่มองไมเห็นเชนการไมรบกวนการทำงานของจังหวะรอบวัน คุณภาพในการนอน หรือประสิทธิภาพใน
11
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การเรียนรู หากพิจารณาจากเกณฑประเมินอาคารเขียวของไทยนั้นยังขาดการคำนึงถึงประเด็นจากผลกระทบทั้ง 2 ประเภท แต
เนื่องจากขอกำหนดในการเพิ่มประเด็นที่คำนึงถึงผลกระทบที่มองไมเห็นนั้นมีความซับซอนกวาและยังตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความ
เหมาะสมในการปรับใชซึ่งปจจุบันยังไมมีขอมูลการศึกษาประเด็นดังกลาวในประเทศไทย ดังนั้นในการพิจารณาเพิ่มเติมประเด็น
ดานแสงสวางที่คำนึงถึงผลกระทบที่มองเห็นสำหรับเกณฑประเมินอาคารเขียวหรือ TREES จึงมีความเหมาะสมกวา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการพิจารณาเพิ่มเติมหัวขอดานแสงสวางเพื่อสุขภาพจากการพิจารณาผลสรุปของความสอดคลองของ
หัวขอระหวางเกณฑใน ตาราง 2 ซึ่งแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
1.5. พิจารณาเพิ่มเติมขอกำหนดหลัก จากหัวขอหลักที่ไมมีรายละเอียดในหัวขอยอยใดสอดคลองกับเกณฑอื่นเลย โดย
สามารถเรียงลำดับตามคาน้ำหนักของหัวขอหลัก ไดดังนี้
1. Glare control; Control solar glare และ Manage glare from electric light ซึ่ งเป น หั วขอ ที่ เกี่ ยวกั บ การ
ออกแบบจัดการแสงแยงตา ทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ ซึ่งสงผลตอภาวะนาสบายในการมองเห็น
2. Electric light; Endure color rendering quality และ Manage flicker เป น หั ว ข อ ที่ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กใช
ผลิตภัณ ฑห ลอดไฟที่มีความถูกตองในการแสดงคา สีของแสง และการเลือกใชอุ กปกรณอิ เลกทรอนิกส หรือ
หลอดไฟที่มีมาตรฐาน ไมมีการกระพริบของแสง (flickering) ที่สงผลกระทบตอดวงตา ซึ่งพัฒนาเปนโรคทาง
สายตาในอนาคต
3. Circadian; Lighting for circadian design เปนการออกแบบ circadian light เพื่อสมดุลระบบในรางกายของ
มนุษยใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลโดยตรงตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ซึ่งเปนหัวขอที่ควรจะตองทำการศึกษา
เพิ่มเติมวาเกณฑในการประเมินแสงประเภทนี้เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทยอยางไร หรือมีรายละเอียดใด
ที่ควรปรับเพื่อใหเหมาะกับสภาพแสงในประเทศไทย
4. Visual balance; Manage brightness เปนการออกแบบจัดการระดับความมืด-สวาง และความสม่ำเสมอของ
แสงสวาง ทั้งบนพื้นที่ใชงาน และสวนประกอบของอาคารเชน ผนังหรือฝาเพดาน เพื่อใหเกิดสภาวะนาสบาย
1.6. พิจารณาเพิ่มเติมขอกำหนดยอย เพื่อเปนทางเลือกในการคิดคะแนนของเกณฑประเมินอาคาร จากหัวขอหลักที่
TREES มีความสอดคลองกับเกณฑอื่นอยูแลว โดยสามารถพิจารณาเพิ่มเติมหัวขอยอยที่ปรากฏในเกณฑของ WELL
โดยสามารถเรียงลำดับตามคาน้ำหนักของหัวขอหลัก ไดดังนี้
5. Enhance daylight access; Implement enhance daylight simulation คือการประเมินและแสดงผลของ
ความสวางจากแสงธรรมชาติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพิสูจนใหเห็นวาพื้นที่ใชงานในอาคารนั้นๆ มีความ
สวาง 300 ลักซ และมีอัตราสวนระหวาง 50-75% โดยแบงเปนสัดสวนตามเวลาใชงาน ตลอดระยะเวลา 1 ป
ตามเกณฑ Spatial Daylight Autonomy (sDA) ซึ่งการสัมผัสแสงแดดไดรับการพิสูจนแลววามีผลกระทบเชิง
บวกตออารมณและเปนปจจัยสำคัญที่กำหนดนาิกาชีวภาพในรางกายมนุษย (L. & P., 2002)
6. Light exposure and education; Promote lighting education เปน การสนับ สนุน การใหความรูเรื่ องการ
ออกแบบแสงสวางเพื่อสุขภาพ ความเปนอยูที่ดี
7. Materials; Fundamental material precaution, limit Mercury เป นการจำกั ด การใช ห ลอดไฟ และ
อุปกรณอิเลกทรอนิกสที่มีสวนผสมของสารเมอคิวรี่ เพื่อลดปญหาการปนเป อนที่ เป นอั นตรายตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม
8. Occupant control of lighting environment; Provide supplemental lighting เปนการกำหนดนโยบาย
เพื่อสิทธิในการเรียกรองการเพิ่มเติมอุปกรณใหความสวางเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
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การศึกษาวิจัยเกณฑประเมินคุณภาพของแสงสวางภายในอาคารเพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาชุด
ขอมูลสำหรับใชในการอางอิงกับเกณฑในระดับสากล รวมถึงชี้ใหเห็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑประเมิ นอาคารเขียวของ
ประเทศไทยเพื่อสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดีสำหรับผูใชอาคารใหสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนอยาง
แท จ ริ ง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเกณฑ ก ารออกแบบแสงสว า งเพื่ อ สุ ข ภาพนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ศาสตร อื่ น ๆ นอกเหนื อ ไปจาก
สถาปตยกรรมศาสตร เชน วิศวกรรมไฟฟา ประสาทวิทยาศาสตร และแพทยศาสตร เปนตน การสงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของจะ
ชว ยให เกิ ดผลลัพ ธที่ ส ามารถพั ฒ นาเป น ตั วชี้ วัด ในการประเมิ น ดา นคุณ ภาพของอาคารให เหมาะสมกับ สภาพอากาศและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยไดดียิ่งขึ้น
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