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บทคัดยอ
ในปจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของโครงการอสั งหาริ มทรั พยประเภทที่อยู
อาศัย อย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง มี ผลต อ การเปลี่ย นแปลงรูปแบบชุม ชนในท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ในงานวิ จัย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อหาเกณฑประเมินดานการพัฒนาชุมชนสําหรับอสังหาริมทรัพยอยางยั่งยืนของ
ประเทศไทย ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย (1)ศึกษาหลักเกณฑการประเมินของตางประเทศ
จํานวน 3 มาตรฐาน คือ LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
(สหรัฐอเมริกา) Green Star (ออสเตรเลีย) และ CASBEE: Comprehensive Assessment
System for Building Environmental Efficiency (ญี่ปุน) (2)ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน แบบการประเมินและกฎหมายตางๆของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการประเมินดานการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย (3)สํารวจความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (modified Delphi Technique) และ(4)สรุปเสนอเกณฑประเมินที่ไดจากงานวิจัย
ผลการวิจัยพบวาโดยรอยละ 57 ของรายการในรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยมีรายการเกณฑประเมิน
โครงการอสังหาริมทรัพยดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนสอดคลองกับหลักเกณฑประเมินของ
ตางประเทศ และมี เกณฑประเมินที่สามารถใชงานประเมิน ดานการพั ฒนาชุมได จํานวน 180
เกณฑจากจํานวนเกณฑประเมินที่นํามาเปรียบเทียบ 352 เกณฑ โดยเมื่อแบงตามกายภาพ 2
ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอมในละแวกชุมชนและดานธรรมชาติแวดลอมและสังคมแวดลอม พบวา
สามารถแบงไดจํานวน 6 หมวด 18 หมู มาตรฐานดานคุณภาพชีวิตในชุมชนและการออกแบบให
โครงการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง ภายในและภายนอก เป น เกณฑ เ พิ่ ม เติ ม จากหลั ก เกณฑ ข องไทย
ผลการวิจัยนี้สามารถนําใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใหมี
คุณคาทางสิ่งแวดลอมและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตอไป

(1)

Abstract
Nowadays, Thailand residential real estate projects have rapidly expanded
and affect on local community pattern. Thus, this research aimed at analyzing alternative
requirements related to the neighborhood development assessment of sustainable real
estate projects in Thailand. The methodology consisted of (1)studying three foreign
neighborhood and urban development rating systems: the rating systems of LEED:
Leadership in Energy and Environmental Design (U.S.), Green Star (Australia), and
CASBEE: Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
(Japan), (2)comparing the foreign systems with the existing standards and regulations
of Thai laws related to real estate project development, (3)filtering the results of the
comparison by modified Delphi Technique, and (4)summarizing and proposing the
neighborhood development assessment guidelines. It was found that the environmental
impact assessments by environmental regulations and the green building assessments
of Thailand are 57% concordance with the foreign systems. The suggested assessment
criteria contain with 180 criteria from 352 items that divided by their physical
characteristics into 2 parts: neighborhood environment element and natural and social
element, and can be further divided into 6 categories and 18 groups respectively.
Assessment criteria related to quality of life assessment and relatively community
promoting should be adopted. Finally, the results of this research can be used as a
baseline for sustainable real estate developing projects in order to enhance the
environmental and social values for the higher quality of life.

(2)
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