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มาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวและการนำเทคโนโลยี
แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาวิเคราะหปญหา
ปจจุบันเจาของโครงการจำนวนมากทั้งหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ไดใหความสำคัญตอการ
สรางอาคารใหเปนอาคารเขียว คืออาคารทีพ
่ ยายามลดผลกระทบในเชิงลบ ตอสภาพภูมอ
ิ ากาศ สภาพแวดลอม
การใชทรัพยากร และ ใหความสำคัญตอการทำใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตของผูใชอาคาร
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับงานอาคาร
การดำเนินงานใหเปนอาคารเขียวนั้น มักจะอางอิงกับมาตรฐานการประเมินประเภทใด ประเภทหนึ่ง
เชน LEED, DGNB, CASBEE, Green Mark ซึง่ เปนเกณฑของตางประเทศ หรือ เกณฑอาคารเขียวของ
ประเทศไทย เชน TREES ของ สถาบันอาคารเขียวไทย Eco-village อาคารเขียวพักอาศัย ของการเคหะ
แหงชาติ G-GOODs เกณฑการออกแบบอาคาร เขียวภาครัฐ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบบประเมิน
เหลานี้จะครอบคลุมสาระในหลายดานทั้งที่ตั้งอาคาร การประหยัดนํ้า การประหยัดพลังงาน สารทำความเย็น
คุณภาพสภาพแวดลอมในอาคาร ซึ่งอาจจะเนนนํ้าหนักคะแนนในเรื่องการประหยัดพลังงานและผลกระทบตอ
สิง่ แวดลอม สวน WELL เปนมาตรฐานทีม
่ ค
ี วามแตกตาง ตรงทีเ่ ปนเกณฑทเี่ นน ความสำคัญตอสุขภาพและ
สุขภาวะของผูใชอาคารมากกวาเกณฑอื่น ๆ และเปนเกณฑที่กำลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งไดเริ่มมีการนำเกณฑนี้มาใชในการออกแบบโครงการขนาดใหญในประเทศไทย
เนื้อหาของเกณฑการออกแบบอาคารเขียวในระบบ LEED และ WELL นั้นไดอางอิง มาตรฐาน
ASHRAE อยู  หลายฉบั บ เช น ASHRAE 90.1, ASHRAE 62.1 เป น ต น รวมทั้ ง ASHRAE เอง
ก็ มี ม าตรฐานสำหรั บ อาคารเขี ย วโดยตรง คื อ ASHRAE 189.1 Standard for the Design of
High-Performance Green Buildings ในการออกแบบอาคารเพื่อใหไดตามเกณฑของ LEED เชน
การประหยัดพลังงาน การใชแสงธรรมชาติ จะตองมีการจำลองดวยคอมพิวเตอร ซึ่งอาจจะใชโปรแกรม
สำหรับจำลองพลังงาน หรือสำหรับจำลองแสงธรรมชาติโดยตรง รวมทั้งอาจจะใชโปรแกรมในระบบ BIM
มาชวยในการจำลองเพื่อทดสอบความสอดคลองตามเกณฑ ไดตั้งแตขั้นการรางแบบอาคาร การสัมมนานี้
จะชวยใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพรวมของเนื้อหา ในการออกแบบ
อาคารเขียวในระบบตาง ๆ เห็นตัวอยางโครงการอาคารเขียวขนาดใหญ
และการนำโปรแกรม BIM มาใชเปนเครื่องมือ
ในการ วิเคราะห
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Topics

1

การประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED, WELL, ASHRAE และ G-GOODs
บรรยายโดย รศ.ดร.พันธุดา พุฒไิ พโรจน

ภาพรวมของระบบตาง ๆ ในการประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED และ WELL
มาตรฐาน ASHRAE ที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED และ WELL
ASHRAE Standard 189.1-Standard for the Design of High-Performance Green Buildings
G-GOODs เกณฑการออกแบบอาคารเขียวภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมือง

2

เกณฑการออกแบบอาคารเขียว DGNB, CASBEE และ ECO Village
บรรยายโดย รศ.ดร.อรรจน เศรษฐบุตร

ภาพรวมของเกณฑการออกแบบอาคารเขียวในประเทศเยอรมัน DGNB
ภาพรวมของเกณฑการออกแบบอาคารเขียวในแดนอาทิตยอุทัย CASBEE
ภาพรวมของเกณฑการออกแบบอาคารเขียวประเภทพักอาศัยของการเคหะแหงชาติ ECO Village

3

การออกแบบโครงการในประเทศไทยที่ใช WELL Standard และ LEED ND
บรรยายโดย คุณธนาฒย เกรียวสกุล

4

การนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาวิเคราะหปญหา
บรรยายโดย รศ.วิวัฒน อุดมปติทรัพย

การนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใชในการวิเคราะหพลังงาน และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเกณฑอาคารเขียว
ตามมาตรฐาน LEED และ WELL

Target Audiences
1.
2.
3.
4.

ASHRAE Thailand Chapter, ACAT Members
RHVAC Designer& Consulting Engineers and Contractors
University Lecturers in Dept. of Architecture & Engineering
End user, HVAC Facilities Engineers, Building Owner and others.
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Speakers

รศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน

Speaker’s Profile / ผูบรรยาย ชวงที่ 1
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) ทางดานสถาปตยกรรมจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางดานเคหการจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก ทางดานสถาปตยกรรมจาก University of Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันทำงานเปนประธานหลักสูตรปริญญาโททางสถาปตยกรรม ดานการอนุรักษพลังงาน
ในอาคาร ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยไดรับรางวัลนักวิชาการดีเดนจาก
สภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และประกาศเกียรติคุณผูทำชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับการรับรองเปนผูเชี่ยวชาญดานอาคารเขียว LEED AP ประเภท BD+C, O+M, ID+C, Homes,
ND และ WELL AP และมีประสบการณในการพัฒนาคูมือการออกแบบอาคารเขียวภาครัฐ หรือ มาตรฐาน
G-GOODs ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งานพัฒนาเกณฑการประเมินอาคารดานการประหยัดพลังงาน
ของกระทรวงพลังงานทางดานวิชาชีพเปนวุฒิสถาปนิก และสถาปนิกอาเซียน มีประสบการณในการออกแบบ
โครงการขนาดใหญที่สรางดวยระบบคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งในประเทศและตางประเทศ งานออกแบบอาคาร
สาธารณะหลายประเภท รวมทั้งงานดานการวางผังโครงการ ผังชุมชนขนาดใหญ และงานออกแบบ
Smart City ปจจุบันดำรงตำแหนง Vice-President ของ ASHRAE Thailand Chapter

Speaker’s Profile / ผูบรรยาย ชวงที่ 2

รศ.ดร.อรรจน เศรษฐบุตร

รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย คณะอนุกรรมการอบรมผูรับรองแบบอาคารประหยัดพลังงาน สภา
สถาปนิก ดร.อรรจน เศรษฐบุตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับทุนรัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาตอดานเทคโนโลยีอาคารการประหยัดพลังงาน
และอาคารเขียว ในระดับปริญญาโทที่ Georgia Institute of Technology, USA และปริญญาเอกที่
Texas A&M University, USA. ดร.อรรจน ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทำการสอนและวิจัยทางดานอาคารรักษาสิ่งแวดลอม และไดรับรางวัลผลงาน
วิจัยยอดเยี่ยม และรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ในป 2562 จากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ปจจุบัน ดร.อรรจน
เปนที่ปรึกษาใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ดานการพัฒนาอาคารเขียว โดย
ดร.อรรจน ไดดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท แอฟริคัส จำกัด และบริษัท อีจีเอสแปลน (กรุงเทพ)
จำกัด

Speaker’s Profile / ผูบรรยาย ชวงที่ 3

คุณธนาฒย เกรียวสกุล

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท Industrial Engineering, Oregon State University และปริญญาตรี
Chemical Engineering จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยทำงานในอุตสาหกรรมปโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ
บริหารการกอสราง และการบริหารการจัดการพลังงานระยะเวลากวา 10 ป ตอมาไดทำงานดานการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย การบริหารทรัพยสิน และการบริหารการจัดการทรัพยากรอาคารเชน สำนักงาน
เกรดเอตาง ๆ ปจจุบันดำรงตำแหนง ผูอ
 ำนวยการฝายพัฒนาโครงการอยางยั่งยืนและบริหารการจัดการ
ทรัพยากรอาคาร บริษัท เฟรเซอร พรอพเพอรตี้ (ไทยแลนด) จำกัด โครงการที่กำลังดำเนินการอยู
The PARQ and One Bangkok
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Speaker’s Profile / ผูบรรยาย ชวงที่ 4

รศ.วิวัฒน อุดมปติทรัพย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เคยเปนอาจารยประจำและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ระหวางป พ.ศ. 25372555 โดยมีประสบการณดานการนำใชเ้ทคโนโลยีเขามาใชกั้บกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม โดยเฉพาะ
ในสวนของเทคโนโลยี BIM ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการฝายฝกอบรมและดานบริการ บริษัท วี อาร
ดิจิตอล จำกัด ซึ่งไดทำหนาที่ใหการฝกอบรมเทคโนโลยี BIM ใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนสำคัญ ๆ
หลาย ๆ องคกร ตลอดจนการดำเนินการดานการใชเ้ทคโนโลยี BIM มาใชกับการดำเนินการตาง ๆ
ปจจุบันดำรงคตำแหนง Training & Service Director, VR Digital Co.,Ltd.

Agendas
08:00 - 08:50

Registration

08:50 - 09:00

Opening Speech: President, ASHRAE THAILAND CHAPTER 2018-2019

09:00 - 10:15

“การประเมินอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED, WELL, ASHRAE และ G-GOODs”

10:15 - 10:30

Q&A

10:30 - 10:45

Coffee-Tea Break

10:45 - 11:45

“เกณฑการออกแบบอาคารเขียว DGNB, CASBEE และ ECO Village”

11:45 - 12:00

Q&A

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:15

“การออกแบบโครงการในประเทศไทยที่ใช WELL Standard และ LEED ND”

14:15 - 14:30

Q&A

14:30 - 14:45

Coffee-Tea Break

14:45 - 15:45

“การนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาวิเคราะหปญหา”

15:45 - 16:00

Q&A

16:00 - 16:10

Closing Speech: President, Air Conditioning Engineering Association of Thailand

CONTACTS
Thailand Chapter Office: 487 Soi Ramkamhaeng 39 (Thepleela), Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 0-2318-4119, 0-2318-4123 Fax. 0-2318-4120
e-mail : ashrae@ashraethailand.org

Thailand Chapter Office: 487 Soi Ramkamhaeng 39 (Thepleela), Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel. 0-2318-4119, 0-2318-4123 Fax. 0-2318-4120 e-mail:ashrae@ashraethailand.org
http://www.ashraethailand.org
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ชําระเงินภายใน 10 พ.ค. 62

ชําระเงินหลัง 10 พ.ค. 62

สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter/ACAT

O ราคา 2,300 บาท

O ราคา 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป

O ราคา 2,600 บาท

O ราคา 3,000 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข ้างต ้น รวมค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7 % , ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรียบร ้อย
แล ้ว
2.

ติดต่อขอรายละเอียดได ้ที่ คุ ณ อร วร รณ (ปู ) ห รื อ คุณจุฬารัตน์ (เหมียว) โทรศัพท์ 02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร
02-318-4120 หรือ www.ashraethailand.org

วิธก
ี ารชําระเงิน

o เงินสด ณ ทีท่ ําการสมาคมฯ
o เช็คสัง่ จ่าย “สมาคมแอชเร่”
o โอนเงินเข ้าบัญชี ธนาคารยูโอบี สาขาสีแ่ ยกศรีวรา บัญชี กระแสรายวัน
่ บ ัญชี “สมาคมแอชเร่” เลขทีบ
ชือ
่ ัญชี 960-363-179-6

่ นามสกุล และ (2) ข ้อมูล ชือ
่ ทีอ
กรณีท ต
ี่ ้องการสมัค รและทํ า การโอนเงิน เข ้าบัญชีเรียบร ้อยแล ้ว กรุณ าแจ ้ง(1) ชือ
่ ยู่ใ นการออก
ใบเสร็จทีถ
่ ก
ู ต ้องรวมทัง้ ส่ง (3) หลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่
1. ไลน์กลุม
่ “ASHRAE Seminar” โดย add เข ้ากลุม
่ ผ่าน line link: http://line.me/ti/g/ddKvdcQ_dv
หรือ QR Code ทีแ
่ สดงไว ้ข ้างบน
หรือถ ้าไม่สะดวกจะใช ้ช่องทางเดิมคือทางแฟ็ กซ์ตามข ้อ 2 ก็ได ้เช่นเดียวกัน
2.

่ -ทีอ
แฟ็ กซ์เอกสารการชําระเงินพร ้อมระบุรายละเอียดชือ
่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จทีถ
่ ก
ู ต ้อง โดยแนบใบนํ าฝากมา พร ้อม
กับใบสมัครทีห
่ มายเลขแฟ็ กซ์ 02-318-4120
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