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Thai’s Rating of
Energy and Environmental Sustainability
for New Construction and Major Renovation

เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย
สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม

จัดทําโดย

สถาบันอาคารเขียวไทย
Thai Green Building Institute (TGBI)

ดวยความรวมมือระหวาง

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว
1. นายจักรพันธ ภวังคะรัตน
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3. นายกมล ตันพิพัฒน
4. ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ
5. นายประพุธ พงษเลาหพันธุ
6. ดร.พร วิรุฬหรักษ
7. รองศาสตราจารย พรรณชลัท สุริโยธิน
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย กฤชไมตรี
9. นายรพีรัฐ ธัญวัฒนพรกุล
10. นายวัลลภ เรืองดวยธรรม
11. นางศิรินทร วงษเสาวศุภ
12. นายสมจินต ดิสวัสดิ์
13. นายอภิชัย กําแพงเศรษฐ
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร
15. นายอนวัช พงศสุวรรณ
16. นางสาวสุพรรณีย ทองจูด

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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อนุกรรมการ
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คณะผูจัดทํา จาก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย ดร. จตุวัฒน วโรดมพันธ
รองศาสตราจารย อวิรุทธ ศรีสุธาพรรณ
อาจารย กรกมล ตันติวนิช
อาจารย ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล
อาจารย อลิษา สหวัชรินทร
คุณ สรรภพ พูลสุวรรณ
อาจารย ดร. ธีรพงศ จันทรเพ็ง

สารบัญ
หัวขอ

BM
BM P1
BM 1
BM 2
BM 3

SL
SL P1
SL P2
SL 1
SL 2
SL 3

รายละเอียด

บทนํา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)

1
6

การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว
การประชาสัมพันธสูสังคม
คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร
การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเมื่ออาคารแลวเสร็จ

7
8
9
10

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape)

11 16 (2)

การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร
การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ
การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่พัฒนาแลว
การลดการใชรถยนตสวนตัว
การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

12
13
14
15

SL 3.1 มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ ไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นทีฐ่ านอาคาร
SL 3.2 มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่อื่น)
SL 3.3 ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม

SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม
SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง
SL 5.2 มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ
SL 5.3 มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดไดอยางมีประสิทธิภาพและไม
กอใหเกิดความเสียหายกับตัวอาคาร

WC

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ํา (Water Conservation)

WC 1 การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

EA

หนา คะแนน
(บังคับ)

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร
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บังคับ
1
1
1
บังคับ
บังคับ
1
4
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1
1
1
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23

2
1
1

24 6
25

6

26 20 (2)
27

บังคับ

28

บังคับ

29
31

16
2

มีแผนการตรวจสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลที่สาม

EA P2 ประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ํา
ได 4 คะแนนในขอ EA 1

EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
EA 2 การใชพลังงานทดแทน
ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร

หัวขอ

รายละเอียด

EA 3 การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

หนา คะแนน
(บังคับ)
32
1

มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายชัน้ บรรยากาศ

33

1

ไมใชสาร CFC และ HCFC-22

MR

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง
(Materials and Resources)

MR 1 การใชอาคารเดิม

34 13
37

2

38

2

39

2

40

2

41

2

เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว

MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง
นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือน้ําหนัก

MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว
นําวัสดุกอสรางกลับมาใชใหมเปนมูลคารอยละ 5-10

MR 4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล
ใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20

MR 5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุ
กอสรางทั้งหมด

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา
MR 6.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยไมนอยกวารอยละ 10-20
ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด
MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสราง
ทั้งหมด

IE

หมวดที่ 6
คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร
(Indoor Environmental Quality)

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร

3
42

2

43

1

44 17 (2)
45

บังคับ

46

บังคับ

อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน

IE P2 ความสองสวางภายในอาคาร
ความสองสวางขั้นต่ําผานเกณฑตามมาตรฐาน

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.1 ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงที่มคี วามรอนหรือมลพิษ
IE 1.2 ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมี และเก็บสารทํา
ความสะอาด
IE 1.3 ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร
IE 1.4 พื้นที่สูบบุหรี่หางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา 10 เมตร
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน

IE 2

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ

5
47
48

1
1

49
50
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1
1
1

4

หัวขอ

รายละเอียด

หนา คะแนน
(บังคับ)

IE 2.1 การใชวสั ดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
IE 2.2 การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
IE 2.3 การใชพรมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
IE 2.4 การใชผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร

IE 3

52
53
54
55

การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร

1
1
1
1

56

1

57

4

58

3

แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความตองการ

IE 4

การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร
ออกแบบใหหองที่มีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติอยางพอเพียง

IE 5

สภาวะนาสบาย
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในสวนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ

EP

หมวดที่ 7 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Protection)

59 5 (2)

EP P1 การลดมลพิษจากการกอสราง

60

บังคับ

61

บังคับ

62

1

63

1

64

1

65

1

66

1

มีแผนและดําเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง

EP P2 การบริหารจัดการขยะ
การเตรียมพื้นที่แยกขยะ

EP 1 ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง

EP 2 ตําแหนงเครื่องระบายความรอน
การวางตําแหนงเครื่องระบายความรอนหางจากที่ดินขางเคียง

EP 3 การใชกระจกภายนอกอาคาร
กระจกมีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15

EP 4 การควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับอาคาร
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเรื่องขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบาย
ความรอนของอาคารในประเทศไทย

EP 5 ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย

GI

หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation)

67 5

GI 1-5

มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน

68

5

รวมคะแนน 85 (9)
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หนา- 1

บทนํา
เปนที่ตระหนักดีวา วิกฤตการณทางพลังงานและสิ่งแวดลอม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แหลงพลังงานทั้ง ถาน
หิน กาซและน้ํามันที่มีอยูจํากัดแตความตองการที่จะผลิตพลังงานจากทรัพยากรเหลานีก้ ลับเพิ่มสูงขึ้นอยางไมรูจบ สงผล
ใหราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นไดในเวลาอันใกล การใชพลังงานยังตงตองพึ่งพาแหลงพลังงานที่มีผลกระทบทางสภาพ
ลอม การใชถานหิน และน้ํามัน สงผลใหเกิดกาซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเปนวิฤตการณโลกรอนซึ่งถือเปน
ภัยคุกคามมนุษยชาติในปจจุบัน การเขาถึงแหลงพลังงานตางๆ จําตองบุกรุกระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเลอยาง
ตอเนื่อง การขนสงพลังงานอยางน้ํามันทางทะเล หรือ การขุดเจาะ นับวามีความเสี่ยงตอการรั่วไหลที่ทําลายระบบนิเวศ
เปนวงกวาง ดังนั้นวิกฤตการณพลังงานยังมีความเกี่ยวเนื่องแลสงผลตอวิฤตการณสิ่งแวดลอมไมอาจแยกจากกันได
อาคาร ถือไดวาเปนสาเหตุสําคัญของปญหาทางพลังงานและสิ่งแวดลอม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลังงานอยาง
มหาศาล ซึง่ เปนไปเพื่อ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสวาง และ อุปกรณไฟฟา หรืออาจกลาวไดเปนไปเพื่อ
ความเปนอยูที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารนั่นเอง ประเด็นของคุณภาพชีวิตนี้เปนประเด็นที่สําคัญและ
สงผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยจึงไมสามารถที่จะลดทอนความสําคัญลงได พลังงานจึงมีความจําเปนอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดที่ตอถูกบริโภคอยางเนื่อง ดังนั้น อาคารจึงตองมีสมดุลทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของผูใชอาคารที่เหมาะสม นอกจากปจจัยดานพลังงานและคุณภาพชีวิตแลว อาคารยังมีผลกระทบทางตรง
ตอสิ่งแวดลอมที่ตองการการแกไขเรงดวน ทั้งในเรื่อง การรุกล้ําระบบนิเวศเดิม กอปญหาน้ําทวม ปรากฏการณเกาะรอน
การใชน้ําปริมาณมหาศาล การทําลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุกอสราง มลภาวะและขยะจากการกอสรางและการ
ใชอาคาร มลภาวะจากน้ําเสียของอาคาร สารพิษและสารกอมะเร็งในอาคาร เปนตน ดังนั้นการออกแบบอาคารตอง
สามารถแกปญหาทางสภาพแวดลอมเหลานี้ ดวยรูปแบบสถาปตยกรรม การบริหารจัดการ และ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ซึ่งนอกจากจะเปนการปญหาทางสภาพแวดลอมดังกลาวแลว
ยังตองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารควบคูกัน
จากวิกฤตการณทางพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีความรุนแรงและซับซอนดังที่กลาวมาแลว ทางสถาบันอาคาร
เขียวไทยจึงไดจัดทําเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of
Energy and Environmental Sustainability) ขึ้น ซึง่ ทางสถาบันฯมุงหวังใหเกณฑนี้สามารถแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาคารไดอยางครอบคลุม ทางสถาบันฯคาดหมายวาหากในอนาคตอันใกลอาคารตางๆ หันมาใชเกณฑดังกลาวในการ
ออกแบบและการบริหารจัดการมากขึ้นยอมสงผลใหอาคารมีแนวโนมในการใชพลังงานทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมและกอมลภาวะลดลง ในขณะที่คุณภาพชีวิตของผูใชอาคารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในทายที่สุดยอมสงผล
ที่ตอประเทศทั้งในแงประสิทธิภาพการใชพลังงานรวม และ ปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แตในทาง
กลับกัน คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางานของประชาชนเพิ่มขึน้ ซึ่งยอมสงผลตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน
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เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอมไทย สําหรับ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอมไทย (TREES) ถูกออกแบบใหเหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทตางๆ ทั้งอาคารใหมและอาคารเกา สําหรับเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอม
เปนเกณฑที่มงุ เนนสําหรับ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม เปนหลัก โดยอาคารที่เหมาะสมจะเขาเกณฑนี้คือ
อาคารที่มีการออกแบบและสรางใหมทั้งหมด หรือ เปนโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเกาในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงครั้งใหญ เชน การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทั้งหมด คงไวแตโครงสราง การตอเติมอาคารหรือการ
ปรับปรุงอาคารบางสวนอาจสามารถเขารวมประเมินนี้ได หากแตอาจไมสามารถทําคะแนนไดในบางหัวขอคะแนนซึ่งอาจ
สงผลตอระดับรางวัลที่คาดวาจะไดรับ
ลักษณะการประเมินดวยเกณฑ TREES จะเปนการประเมินดวยการทําคะแนนในแตละหัวขอคะแนนซึ่งจะมี
ลักษณะหัวขอคะแนนอยู 2 จําพวก กลุมแรกคือคะแนนหัวขอบังคับ หรือ Prerequisite ซึ่งผูเขารวมประเมินตองผานการ
ประเมินทุกหัวขอคะแนน ซึ่งใน TREES-NC นี้จะมีหัวขอบังคับ 9 หัวขอ โดยหากไมผานเกณฑคะแนนขอใดขอหนึ่งในกลุม
นี้จะถือวาไมผานเกณฑ TREES นี้เลย กลุมคะแนนหัวขอบังคับจะตางกับอีกกลุมที่มีการวัดดวยระดับคะแนน และมี
คะแนนมากนอยตามแตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญ ในกลุมนี้จะมีคะแนนรวมถึง 85 คะแนน เมื่อผานคะแนน
ขอบังคับทั้ง 9 แลว การทําคะแนนไดมากนอยจะเปนตัวตัดสินระดับรางวัลที่จะไดรับ ใน TREES-NC ไดแบงระดับรางวัล
ออกเปน 4 ระดับ ตามชวงคะแนน ไดแก
PLATINUM
61
คะแนน ขึ้นไป
GOLD
46-60 คะแนน
SILVER
38-45 คะแนน
CERTIFIED
30-37 คะแนน
ทุกระดับตองผานคะแนนขอบังคับ 9
ขอ
จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน และ 9 คะแนนขอบังคับ ของ TREES-NC สามารถแบงเปนหมวดหลัก 8 หมวดหลัก
ไดแก 1) การบริหารจัดการอาคาร 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน 3) การประหยัดน้ํา 4) พลังงานและบรรยากาศ 5) วัสดุและ
ทรัพยากรในการกอสราง 6) คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร 7) การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ 8)
นวัตกรรม ซึ่งในแตละหมวดสามารถแบงเปนสัดสวนคะแนนไดดังแผนภูมิดานลาง
นวั ตกรรม; 5; 6%
การปองกัน
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม;
5; 6%
คุณภาพของ
สภาวะแวดลอม
ภายในอาคาร;
17; 20%

วั สดุและ
ทรัพยากรในการ
กอสรา ง; 13; 15%

การบริหาร
จัดการอาคาร;
3; 4%
ผัง บริเวณและ
ภูมิทัศน; 16; 19%

การประหยัด
น้ํา; 6; 7%

พลัง งานและ
บรรยากาศ;
20; 23%
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กระบวนการเขารวมประเมิน TREES-NC นี้มีขั้นตอน หลักๆ อยู 3 ชวง ดังแผนภูมิที่แสดงไวดานลาง โดยเริ่มจากการ
ลงทะเบียนกับทางสถาบัน เมื่อลงทะเบียนแลวเสร็จ จะเขาสูชวงการเก็บขอมูลเพื่อสงเอกสารชวงแรก หรือ เรียกวา “การ
ยื่นเอกสารชวงการออกแบบ” ซึ่งกระทําไดเมื่อแบบกอสรางแลวเสร็จ หลังจากนั้นเมื่ออาคารเริม่ มีการกอสราง จะเขาสูชวง
เก็บขอมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ หรือเรียกวา “การยื่นเอกสารชวงการกอสราง” กระบวนการดังกลาวจะ
มีลักษะคูขนานไปกับกระบวนการออกแบบกอสรางอาคารทั่วไป และจะมีการยื่นเอกสารเปน 2 ชวงดังที่กลาวมาแลว
ทั้งนี้หากผูเขารวมประเมินประสงคจะยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแลวเสร็จก็สามารถกระทําได ทางสถาบันจะมอบ
รางวัลไมวาระดับใดๆก็ตามเมื่ออาคารกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น เพราะเมื่ออาคารแลวเสร็จจึงจะมีขอมูลเพียงพอ
ในการผานเกณฑ TREES-NC นี้ ทั้งนี้จากการที่การผานเกณฑ TREES-NC สามารถกระทําทันที่ไดเมื่ออาคารแลวเสร็จ
แสดงใหเห็นวาเกณฑ TREES-NC นี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของความเปนอาคารเขียวเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เปน
อาคารที่มีการออกแบบกอสรางตามเกณฑอาคารเขียว การที่จะยืนยันความเปนอาคารเขียวอยางตอเนื่องจําตองมีการ
ประเมินในรูปแบบของการบริหารจัดการอาคารซึ่งจะมีการนําเสนอโดยทางสถาบันอาคารเขียวไทยในอนาคตอันใกล
ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures
แบบร าง
Prelim

การทําแบบกอสร าง
Construction
Drawing

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration

การขออนุ ญาต
Building
Permission

การกอสราง
Construction

การยื่นแบบเพื่ อประเมินขั้นตน
Design Submittals

อาคารแล ว เสร็ จ
Construction
Complete

ใช งานจริง
Operation

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals
การรับรอง TREES-NC
จาก TGBI
TGBI Approval

ตารางดานลางนี้ไดสรุปชวงเวลาการยื่นของหัวขอคะแนนตางๆ โดยแบงเปนการยื่นชวงออกแบบ 30 หัวขอคะแนน และ
การยื่นชวงกอสราง 21 คะแนน สวนหมวดนวัตกรรมทางผูยื่นประเมินสามารถพิจารณาชวงเวลาการยื่นตามความ
เหมาะสม อยางไรก็ตาม หากผูเขาประเมินประสงคที่จะยื่นเอกสารของทุกหัวขอคะแนนรอบเดียวคือเมื่ออาคารแลวเสร็จก็
สามารถกะทําได

TREES-NC

หมวด
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร
หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ํา
หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ
หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการ
กอสราง
หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอม
ภายในอาคาร
หมวดที่ 7 การปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
หมวดที่ 8 นวัตกรรม
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การยื่นเอกสารชวงการออกแบบ

การยื่นเอกสารชวงการกอสราง
BM P1, BM1, BM2, BM3

SL P1, SL P2, SL1, SL2, SL3.1,
SL3.2, SL3.3, SL4, SL5.1, SL5.2,
SL5.3
WC1
EAP2, EA1, EA2, EA4
EAP1, EA3,
MR1, MR2, MR3, MR4, MR5,
MR6.1, MR6.2
IE P1, IE P2 (ทางเลือก 2 และ 3), IE P2 (ทางเลือก 1), IE2.1, IE2.2,
IE1.1, IE1.2, IE1.3, IE1.4, IE1.5, IE2.3, IE2.4
IE3, IE4, IE5
EP P2, EP2, EP3, EP5
EP P1, EP1, EP4
GI 1-5

เกณฑขั้นต่ําในการเขารวมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับการปรับปรุงและ
อาคารใหม
แมวาเกณฑ TREES-NC จะเหมาะกับอาคารหลายประเภทที่มกี ารกอสรางขึ้นมาใหมทั้งหมดหรือมีการปรับปรุงใหม
อยางไรก็ตามความหลากหลายของโครงการในไทยอาจนํามาซึ่งคําถามวาสามารถเขารวมประเมินดวยเกณฑนี้หรือไม
ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงไดกําหนดเกณฑเบื้องตนของลักษณะของโครงการที่เขารวมประเมินตองมีคุณสมบัติ
หรือไมตรงกับลักษณะตองหามตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้
1. ตองเปนอาคารที่ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบวาโครงการมีการละเมิดกฎหมายไมวาทาง
ใดทางหนึ่งทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลแมวามีการตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม
2. ตองเปนอาคารถาวรที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยายไปยังสถานที่ใหม ในเกณฑ TREES มีหลายขอ
คะแนนที่เกี่ยวของกับที่ตั้งและภูมิทัศนของโครงการ ซึ่งหากอาคารมีการเคลื่อนยายยอมทําใหคะแนนในหมวด
ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งยอมสงตอผลใหระดับรางวัลที่ไดรับมีความเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งที่ๆ
โครงการดังกลาวอาจไดรับรางวัลในระดับใดระดับหนึ่งจากทางสถาบันไปแลวก็ตาม
3. มีพื้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการตองมีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจําเปนตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุมอาคาร อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไม
มีขอบเขตชัดเจน ตอมีการแบงพื้นที่ของโครงการที่จะเขาประเมินใหเหมาะสม โดยมีลักษณะที่โครงการตางๆ
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สามารถแยกเขารวมประเมิน TREES เปนรายโครงการได การพยายามแบงพื้นที่โครงการทีเ่ ขาขายการเอื้อ
ประโยชนในการทําคะแนนโดยไมไดอางอิงกับการแบงพื้นที่เพื่อกิจกรรมตางๆของโครงการนั้นไมสามารถกระทํา
ได เชนเดียวกับ การเขารวมประเมินอาคารเปนกลุมพรอมกันก็ไมสามารถกระทําไดในเกณฑการประเมินฉบับนี้
ผูเขารวมประเมินตองแยกโครงการดวยการแบงพื้นที่และเขาประเมินเปนรายโครงการ
โครงการที่มีลักษณะการบริหารจัดการเปน 2 สวนขึ้นไป จะแยกเขาประเมินได ตอเมื่อ 1) สามารถแบง
พื้นที่โครงการจากผังบริเวณไดอยางชัดเจน (ไมอนุญาตใหแบงตามกลุมชั้นของอาคารสูง เชน สวนทาวเวอร
และ โพเดี่ยม) 2) งานระบบไมวาจะเปนน้ํา ไฟฟา และพลังงาน สามารถแยกการตรวจวัดออกจากกันไดอยาง
ชัดเจน
4. มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวา 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะสงผลตอ
เจตนารมณพื้นฐานของเกณฑการประเมินนี้ ขอกําหนดนี้ถูกเขียนขึ้น เพื่อใหปองกันอาคารประเภท สนามกีฬา
และ โรงจอดรถ ที่มีพื้นที่ภายในอาคารนอย ใหไมไดเปรียบในการทําคะแนนในบางหัวขอคะแนน
5. ตองมีผูใชอาคารประจําอยางนอย 1 คน เพื่อใหอาคารตองถูกออกแบบระบบตางๆที่คํานึงถึงผูใชอาคารตาม
เจตนารมณของเกณฑ แลวเพื่อปองกัน อาคารกลุมหองเก็บของ โกดัง ไมใหสามารถหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบัติตางๆ ที่
เปนไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูใชอาคารและไดคะแนนไปอยางไมเปนธรรม
6. ขนาดของพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตองไมนอยกวารอยละ 5 ของพื้นที่ดินโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําคะแนน
ที่ไมเปนธรรมสําหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ดินขนาดใหญ ซึ่งมีการวางแผนเพื่อการทําคะแนนในหมวด
ที่ตั้งและภูมิทศั นที่ไมตรงไปตรงมา
7. เกณฑ TREES-NC นี้ไมไดถูกออกแบบโดยตรงสําหรับบานพักอาศัย หรือ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดนอยกวา 3
ชั้น เนื่องจากจะไมสามารถทําคะแนนในบางหัวขอได ทั้งนี้ หากมีผูประสงคจะนําอาคารประเภทดังกลาวเขารวม
ประเมิน ตองทําการศึกษาและประเมินเบื้องตนถึงทางเลือกที่เหมาะสมทั้งในหมวดคะแนนขอบังคับ และ หมวด
หัวขอคะแนนทั่วไปกอนเขารวมประเมิน
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
การดํ าเนิน การเข าสู ก ารเป นอาคารเขีย วจะไม สามารถสํ าเร็จ ไดห ากปราศจากความร วมมือ ของทุก ฝา ย ไมว าจะเป น
เจา ของอาคาร คณะทํางาน สถาปนิก มัณฑนากร นักภู มิทัศ น วิ ศวกร ผู รับเหมากอสราง หน วยงานอื่ น ๆ ที่เ กี ่ยวขอ ง
รวมถึงความรวมมือกับชุมชนโดยรอบดวย การแสดงเจตนารมณและจุดยืนในการสรางอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไม
สรา งมลพิ ษใหกับ บริ บทโดยรอบ นับ เป นวิธี การสื่ อสารที่ ดีกั บสั งคมเพื่ อสรา งความเข าใจใหกับ ทุก ฝา ย จะช วยให การ
ดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น นอกจากนี้ การเปนอาคารเขียวนั้นไมไดหมายความวาเปนเฉพาะในชวงตนของการ
ดําเนินการเทานั้น จึงตองมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการทั้งในสวนของการใชงาน คือการสรางความเขาใจใหกับผูใช
อาคารเพื่อใหใชงานอาคารไดอยางถูกตอง การวางแผนการบริหารจัดการและบํารุงรักษาอาคารอยางเหมาะสม และการ
ตรวจสอบและประเมินตลอดชวงอายุการใชงานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดจะประกอบไปดวยรายละเอียดของ
หัวขอดังนี้
หัวขอ
BM P1
BM 1
BM 2
BM 3

รายละเอียด
การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว
การประชาสัมพันธสูสังคม
คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร
การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเมื่ออาคารแลวเสร็จ

คะแนน
บังคับ
1
1
1

ผลที่ไดจากการดําเนินการจะสามารถรักษาสถานะความเปนอาคารเขียวใหคงอยูอยางเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีทั้งตอ
เจาของอาคารและผูใชอาคาร ในประเด็นทางดานเศรษฐกิจ และสุขภาพและความเปนอยูที่ดีในอาคาร
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BM P1

การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว

BM P1

หนา- 7

(บังคับ)

วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ระบวนการออกแบบก อ สรา งอาคารเขี ย วมีค วามเป น ระบบและราบรื่ น ช ว ยให ค ณะทํ า งานและผู รับ ผิด ชอบ
โครงการสามารถควบคุมการทํางานของโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
มีแ ผนการดํ า เนิ น งานและติด ตามประเมิน ผลเพื่ อให การออกแบบกอ สรา ง วางแผน และบริ หารจัด การเปน ไปตาม
หลัก เกณฑการประเมินอาคารเขี ยว สิ่ง ที่ตอ งดํา เนิ นการเป นเพี ยงแผนไมใ ชผลการดํา เนิน งาน ซึ่ง แผนการดํา เนิน งาน
จะต อ งประกอบด ว ย 1) รายชื่ อ คณะทํ า งานและหั ว หน า โครงการ (เจ า ของโครงการ สถาปนิ กหรื อ วิ ศ วกรออกแบบ
สถาปนิกหรือวิศวกรควบคุมงาน สถาปนิกหรือวิศวกรผูรับเหมากอสราง ผูตรวจสภาพอาคาร ผูบริหารอาคาร และ/หรือที่
ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน TREES ที่ปรึกษาดานการทดสอบและปรับแตงระบบ (commissioning) เปนตน)2) กิจกรรม
ตางๆโดยระบุผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมที่ตรงกับหัวขอคะแนนตางๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ รวมถึงเทคนิค
และวิธีการที่จะนํามาใชโดยยอ 4) ตารางเวลาของแตละกิจกรรมวาจะดําเนินการในชวงใดและนานเทาไร
แนวทางการดําเนินการ
จัดตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวสําหรับการกอสร าง
และปรับปรุงโครงการใหม โดยตองดําเนินการตั้งแตชวงตนของการกําหนดแนวคิดของโครงการ และมีผูบริหารสูงสุดหรือ
ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเปนหัวหนาโครงการ
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การประชาสัมพันธสูสังคม

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
มีการกําหนดใหอาคารที่จะกอสรางเปนอาคารเขียวทําการประชาสัมพันธสสู ังคมอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
1. ติดปายประชาสัมพันธหนาพื้นที่กอสราง โดยระบุถึงเจตนารมณในการเขารวมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดลอมอยางเปนทางการ ซึ่งตองแสดงสัญลักษณและชื่อของสถาบันอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุประเภทของ
เกณฑที่ใช (ในกรณีนี้คือ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม หรือ TREES-NC) และตองทําปาย 2 ภาษา ทั้งไทย
และอังกฤษ
2. จัดทําขอมูลนําเสนอเกี่ยวกับอาคาร (ชวงออกแบบหรือเมื่ออาคารแลวเสร็จ) ในหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเปนอาคารเขียว เพื่อเผยแพรเปนวิทยาทานใหกับบุคคลทั่วไปและผูสนใจ รูปแบบของขอมูลอาคารที่จัดทํา
เพื่อการประชาสัมพันธตองประกอบดวยการดําเนินการดังตอไปนี้ อยางนอย 2 ประเภท
 การพิมพแจกจายแผนพับ จะตองพิมพโดยใชกระดาษรีไซเคิล หรือวัสดุยั่งยืนอื่น ๆ อยางนอย 500 แผน และ
ตองมีการแจกจายในงานสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ กอสรางอาคาร หรือใชงานอาคาร
 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบของเว็บไซตที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลุมการออกแบบและกอสราง
อาคารเขียว
 การจัดโครงการประชาสัมพันธสัญจรนอกสถานที่อยางนอย 3 แหง
 การจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร
 การติ ดป ายประชาสัม พัน ธต ามจุด ตา ง ๆ ภายในอาคารอย างครอบคลุ ม เพื่อ ให ความรูกั บ ผูใ ชห รือ เยี่ ยมชม
อาคาร
 การจัดเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองคกรภาครัฐหรือเอกชนอยางนอย 3 แหง (แหงละไมต่ํากวา 50 คน)
 การเผยแพรความรูเชิ งวิชาการในรูปแบบการตีพิมพในวารสารวิช าการหรือการประชุม วิชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติอยางนอย 1 บทความ
 วิธี ก ารอื่ นๆ ที่เ ป นรู ป ธรรม สามารถพิ สูจ น และแสดงผลเชิ ง ปริ ม าณได โดยเสนอให สถาบั นอาคารเขี ย วไทย
พิจารณา
แนวทางการดําเนินการ
วางแผนประชาสัมพันธใหสังคมรับทราบ ผานสื่อตางๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับ รวมทั้งจัดใหมีปายประชาสัมพันธหนาโครงการ
ขณะกําลังกอสราง
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คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร

BM 2
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(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเอกสารคูมือการใชงานและบํารุงรักษาอาคารที่เปนลายลักษณอักษรและงายตอการบริหารจัดการอาคารเขียวให
มีความถูกตองและเหมาะสม
สิ่งที่ตองดําเนินการ
มีคูมือและใหการอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการเปนอาคารที่ขอรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวสํ าหรับ เจาหน าที่ที่เ กี่ยวขอ งของอาคาร โดยคูมือดัง กลาวจะตองครอบคลุมระบบตางๆ ที่มี ใชงานภายใน
อาคาร อยางนอยดังนี้ (1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟาแสงสวาง (3) ระบบสุขาภิบาล (4) ระบบ
ทําน้ํา รอนภายในอาคาร (สํา หรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอํา นวยความสะดวก (6) ระบบ
พลังงานหมุนเวียน (ถามี) แตสามารถเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแตละโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
จัดทําคูมือการใชงานและดําเนินการจัดฝกอบรมสําหรับระบบที่มีความสําคัญตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ใหกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนขอนี้ในการดําเนินการรวมกับ หัวขอ EA P1: การประกันคุณภาพอาคาร
โดยอาจนําเนื้อหาบางสวนไปใชในขอ BM 1: การประชาสัมพันธสูสังคม
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การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเมื่ออาคารแลวเสร็จ

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมความแข็งแกรงและเปนระบบของการออกแบบและกอสรางอาคารเขียวเพิ่มเติมจากขอ BM P1 และสรางองค
ความรู ใ นการออกแบบก อ สร า งอาคารเขี ย วในอนาคต ตลอดจนพั ฒ นาเกณฑ ก ารประเมิ น ให ดี แ ละใช ง านได อ ย า ง
เหมาะสมตอไปในอนาคต
สิ่งที่ตองดําเนินการ
มีการขยายผลตอ จากข อ BM P1: การเตรี ยมความพรอ มความเปนอาคารเขี ยว โดยใหค ณะทํ างานอาคารเขี ยว นํ า
แผนงานที่จัดทําไวใน BM P1 มาขยายผล โดยกําหนดใหมีขอ 5) การประเมินกิจกรรมตาง ๆ ถึงความสําเร็จและขอจํากัด
ที่พบในชวงออกแบบ กอสราง และเมื่ออาคารแลวเสร็จ โดยระบุถึงสาเหตุและขอแนะนํา เพื่อใหคณะทํางานอาคารเขียว
สามารถติดตามการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูเกณฑการประเมินอาคารเขียวอยางเปนระบบ
แนวทางการดําเนินการ
ขยายขอบเขตการทํางานของคณะทํางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ตามหัวขอกิจกรรม
อยางเปนระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหนาในหัวขอตาง ๆ เปนระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชุมความ
คืบหนาแตละครั้งของคณะทํางานอาคารเขียวในหัวขอคะแนนที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ทั้งนี้คณะทํางานควรสรุป
ถึงแนวทางที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว เพื่อการเรีย นรูดวยตนเองและจัดทําฐานข อมูลความรูโดยสถาบันอาคาร
เขียวไทย ตอไปในอนาคต
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หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape)
การเลือกพื้นที่กอสรางและการพัฒนาพื้นที่กอสรางอยางเหมาะสมเปนกระบวนการขั้นแรกที่สําคัญอยางยิ่งตอการ
กอสรางอาคารใหม
กระบวนการออกแบบและกอสรางที่ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม อาจทําลายสภาวะสมดุลของ
สภาพแวดลอมซึ่งตองใชเวลายาวนานในการฟนฟูธรรมชาติ และสงผลกระทบตอเนื่องทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคมทั้งตอโครงการ ชุมชนและตอเมืองโดยรวม
คะแนนในหมวดงานผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape) เนนการคํานึงถึง การหลีกเลี่ยง และการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบและกอสรางภูมิทัศนและพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุ
และวัสดุพืชพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคํานึงถึงผลระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
คะแนนในหมวดนี้ ประกอบดวย 7 หัวขอโดย มี 2 ขอคะแนนบังคับ และ 5 ขอคะแนน รวมทั้งสิ้น 16 คะแนน หัวขอคะแนน
บังคับที่ผูรับผิดชอบตองทําใหไดตามขอบังคับ จึงจะสามารถทําคะแนนอื่นๆ ในหมวดคะแนนนี้ได ในหัวขอบังคับนั้น
มุงเนนการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณของระบบนิเวศนที่มีคุณคาอาจถูกทําลาย
จากการเลือกที่ตั้ง
โครงการโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังกอใหเกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดความเสียหายทั้งตอชีวิต
และทรัพยสิน สวนคะแนน 16 คะแนนในหมวดนี้ ครอบคลุมการเลือกที่ตั้งอาคาร การลดผลกระทบจากการคมนาคม การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ พื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ การใชพืชพรรณ การลดปญหาน้ําทวม และ การลดปญหาเกาะรอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
หัวขอ
SL P1
SL P2
SL 1
SL 2
SL 3
SL 3.1
SL 3.2
SL 3.3
SL 4
SL 5
SL 5.1
SL 5.2
SL 5.3

รายละเอียด
การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร
การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ
การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว
การลดการใชรถยนตสวนตัว
การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินของโครงการ
มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่
อื่น)
ใชพืชพรรณพื้นถิน่ ที่เหมาะสม
การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม
การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง
มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ
มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมกอความเสียหายกับตัวอาคาร

คะแนน
บังคับ
บังคับ
1
4
1
1
1
4
2
1
1
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SL P1 การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร

(บังคับ)

วัตถุประสงค
เพื่อหลีกเลี่ ยงการกอ สรางโครงการบนที่ดิ นที่ไมสมควรที่จะมีการพัฒนา และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
ตําแหนงของอาคารบนที่ดิน จึงควรสรางอาคารหรือพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศต่ําหรือตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายผังเมือง
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ไมกอสรางอาคาร พื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทัศน ถนน หรือที่จอดรถบนที่ดิน ที่มีลักษณะตามนี้
1. พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวสงวน หรือสัตวที่ใกลสูญพัน ธหรือเขตปาสงวนหรือเขตอนุรักษ หรือเขตอนุรักษพัน ธ
สัตวปา ตามกฎหมายไทย รวมทั้งเขตพื้นที่คุ มครองสิ่ งแวดล อม พื้น ที่แหลง ตนน้ําลํ าธาร หรือมีระบบนิเ วศนตาม
ธรรมชาติแตกตางจากที่อื่นๆ หรือเปนพื้นที่อันมีคุณคาควรแกการอนุรักษ
2. พื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนาที่อยูภายในระยะ 15 เมตรจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ําที่มีการขยายพันธุ
3. พื้นที่ที่เคยเปนสวนปากอนจะนํามาทําโครงการ ยกเวนวาจะไดนําพื้นที่ขนาดเทาเดิมหรือมากกวาเดิมมาแลกเปลี่ยน
เพื่อปลูกสวนปาใหมทดแทน
4. หลีกเลี่ยงการเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศสูง หรือขัดแยงกับผังเมือง เชน พื้นที่ลุมต่ําน้ําทวม
ถึง พื้นที่ที่เปนทางไหลผานของน้ําธรรมชาติ พื้นที่รับน้ําจากบริเวณรอบๆ พื้นที่แกมลิง (Retention Area) พื้นที่ชุมน้ํา
(Wetland) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ 30 เปนตน
แนวทางการดําเนินการ
ระหวางการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ พยายามเลือกที่ดินที่ไมมีองคประกอบที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือ เปนที่ดิน
ควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และขอกําหนดผังเมือง กอนที่จะตัดสินใจทําโครงการ อีกทั้งพยายามออกแบบอาคาร
ใหมีพื้นที่พัฒนาที่คลุมดิน (Development Footprint) ใหนอยที่สุดในบริเวณที่มีลักษณะตามที่กําหนดไว เพื่อลดผลกระทบ
จากการทําลายระบบนิเวศดั้งเดิม หรือทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ควรพิจารณาตําแหนงที่ตั้งอาคารและพื้นที่
พัฒนาที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการทําคะแนนในขอ SL3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
และ SL4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม
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(บังคับ)

วัตถุประสงค
ลดผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่สีเขียว(Green Area)หรือพื้นที่ที่มีความสมบูรณตอระบบนิเวศ และพลิกฟน พื้นที่สี
เขียวในโครงการที่มีการพัฒนาไปแลวใหมีคุณคาทางระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูใ ชอาคารใหดียิ่งขึ้น
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ในกรณีที่เปน พื้นที่ที่เคยพัฒนามาแลว(Previously Developed Area) หรือพื้นที่ที่คุณคาทางระบบนิเวศต่ํา ตองออกแบบ
ใหมี พื้น ที่เป ดโลงเชิง นิเวศ (Ecological Open Space) ใหมีข นาดอย างนอย 10% ของพื้น ที่ฐานอาคาร (Building
Footprint) โดยพื้นที่วางเชิงนิเวศตองมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 25 ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นที่บอน้ํา
ลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื้นที่พักผอนหยอนใจโดยรอบ) และจะตองไมใชพื้นที่สําหรับรถยนตหรือที่จอดรถยนต พื้นที่
ดาดแข็ง(Hardscape)สามารถนับเปนสวนหนึ่งของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศได หากกิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเปนไปเพื่อการ
สง เสริ ม คุ ณภาพชีวิ ต ของผู ใ ชง าน อาทิ เช น ทางเดิ น เทา ลานกิ จ กรรม เป น ตน ในการทํ า คะแนนขอ นี้ พื้ นที่ ห ลั งคาไม
สามารถนับรวมเปนพื้นที่ในการทําคะแนน
ทางเลือกที่ 2
ในกรณีที่เปนพื้นที่ที่ยังไมเคยพัฒนามากอน ควรสํารวจพื้นที่และบันทึกองคประกอบสภาพแวดลอมที่มีคุณค าทางระบบ
นิเวศและหลีกเลี่ยงการกอสรางในบริเวณนี้ และตองจํากัดขอบเขตของการพัฒนาไมใหเกิน 15 เมตรจากขอบอาคาร (เพื่อ
ไมใหมีการพัฒนาที่ลุกล้ําเขาไปยังพืน้ ที่ที่ยังมีความสมบูรณเกินแนวเขตเสนรอบรูปของอาคารมากเกินไป) สําหรับพื้นที่ซึม
น้ําได ขอบทางเดิน ถนน และที่จอดรถ ตองจํากัดขอบเขตการพัฒนาไมใหเกิน 5 เมตร โดยหามรบกวนพื้นที่นอกเหนือจาก
ขอบเขตการพัฒนา
แนวทางการดําเนินการ
สําหรับโครงการที่กอสรางบนพื้นที่ ทีผ่ านการพัฒนามาแลวหรือพื้นที่ที่คุณคาทางระบบนิเวศต่ํา ควรมีการกําหนดพื้นที่สี
เขียวในตําแหนงที่เหมาะสม โดยศึกษาและเลือกชนิดของพืชพรรณที่เหมาะสมในพื้นที่ดังกลาว ควรพิจารณาถึงโอกาสใน
การทําคะแนนในหัวขอ SL 3: การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืนดวย
สําหรับโครงการที่สรางบนพื้นที่สีเขียวเดิม ควรจํากัดขอบเขตของการกอสรางอาคารและพื้นที่พัฒนาตางๆ ทําการสํารวจ
ที่ดินเพื่อบงชี้องคประกอบทางสภาพแวดลอมตางๆ ที่จําเปน เพื่อนํามาซึ่งการวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม ควร
ออกแบบอาคารใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศเดิมใหนอยที่สุด หรือออกแบบอาคารใหมีพื้นที่คลุมดินนอยที่สุด และ/หรือ
ใหมีจํานวนชั้นมากขึ้น หลีกเลี่ยงการกอสรางลานจอดรถ ควรพิจารณาถึงโอกาสในการทําคะแนนในหัวขอ SL 3: การ
พัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืนดวย
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SL 1

SL

1

หนา- 14

การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
เลือกสถานที่กอสรางโครงการที่พัฒนาแลว และอยูในเขตเมืองที่มีการพัฒนาแลว พรอมดวยระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
ปองกันการรุกล้ําเขตปาไม รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยของสัตวและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เลือกที่ตั้งโครงการที่มีสาธารณูปการดังตอไปนี้ ใหอยูภายในรัศมี 500 เมตร วัดจากทางเขาหลักของโครงการใหครบ 10
ประเภท และสาธารณูปการเหลานี้ตองสามารถเขาถึงไดภายในรัศมีที่กําหนด (ไมถูกกั้นดวยคลองหรือรั้วเปนตน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัดหรือสถานที่ทางศาสนา
รานคาประเภทตางๆ
ไปรษณีย
สถานีตํารวจ
สถานีดับเพลิง
รานเสริมสวยและนวดแผนโบราณ
รานอาหาร
สวนสาธารณะ
สถานศึกษา

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พิพิธภัณฑ
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
ซุปเปอรมารเกต
ตลาด
รานเสริมสวย
รานกาแฟและ/หรือรานขนม
สํานักงาน
สถานที่ราชการตางๆ
อื่นๆ

รานอาหารและรานคาใหนับซ้ําไดอยางละ 2 ราน (ถือเปน 2 ประเภท) เชน หากมี รานอาหาร 2 ราน และ รานคา 2 ราน
จะนับเปน 4 ประเภท ในกรณีศูนยการคา ตองแสดงรายการสาธารณูปการที่ผานจํานวนประเภทที่กําหนดและอาคาร
ศูนยการคาตองอยูภายในรัศมี 500 เมตร สําหรับสาธารณูปการนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนสามารถเสนอใหสถาบัน
อาคารเขียวไทยพิจารณาเปนกรณีๆไป สถานที่ที่ไมสงเสริมตอจริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผูใชอาคารไมสามารถ
นํามานับประเภทเพื่อทําคะแนนได รานคาแผงลอยใหพิจารณาเปนกลุมและถือเปนกลุมของตลาด (นับเพียง 1 ประเภท)
แนวทางการดําเนินการ
ที่ตั้งอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปการที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเขาถึงไดสะดวก ควรพิจารณาที่ตั้ง
โครงการรวมกับระบบขนสงมวลชนที่เกี่ยวของ เพื่อทําคะแนนในหัวขอ SL2: การลดการใชรถยนตสวนตัว
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SL 2

SL 2

การลดการใชรถยนตสวนตัว

หนา- 15

(4 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากการใชรถยนตและจักรยานยนตสวนตัว
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เลือกที่ตั้งโครงการและ/หรือ จัดที่จอดรถภายในโครงการที่มีลักษณะดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนนแตไมเกิน 4 คะแนน)
1. ระบบขนสงมวลชนแบบราง เลือกที่ตั้งอาคารภายในระยะ 500 เมตร (วัดจากประตูทางเขาอาคารหลัก) จาก
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟใตดิน อยางนอย 1 สถานี หรือ มีแผนบริการรถรับสงไปยังสถานีโดย
ตองมีบริการรับสงไดรอยละ 25 ของผูใชอาคารตอวัน โดยรถรับสงตองเปนรถประเภท eco car CNG Hybrid
E20+ ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใชน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ
2. ระบบขนสงมวลชนทางถนน เลือกที่ตั้งอาคารภายในระยะ 500 เมตร จากปายรถประจําทางหรือสถานีบริการ
รถโดยสารประจําทางหรือรถโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีอยางนอย 2 สายบริการ ที่ผูใชอาคารสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกหรือ มีแผนบริการรถรับสงไปยังสถานีโดยตองมีบริการรับสงไดรอยละ 25 ของผูใชอาคารตอวัน โดย
รถรับสงตองเปนรถประเภท Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใชน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ
3. ระบบที่จอดจั กรยาน จัด ที่จอดรถจัก รยานเปนจํา นวนไมนอยกวารอยละ 5 ของผูใ ชอาคารประจําและผูใ ช
อาคารชั่วคราวสูงสุดของวัน (เชน แขก หรือ ลูกคา เปนตน) และจัดใหมีหองอาบน้ําไมนอยกวารอยละ 0.5 ของ
จํา นวนพนั กงานประจํ าไมเ กิ นกวา 80 เมตร จากบริเ วณทางเขา อาคาร กรณีอ าคารพั ก อาศัย ไม ตอ งมีห อ ง
อาบน้ําแตใหเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานเปนไมนอยกวารอยละ 15 ของผูพักอาศัย
4. ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง กําหนดที่จอดรถของอาคารใหเปนที่จอดรถ Eco car CNG Hybrid E20+
ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆที่ลดการใชน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ หรือที่จอดรถสวนบุคคลที่ใช
รวมกัน (carpool) ในพื้นที่ที่ใกลทางเขาอาคารที่สุด อยางนอยรอยละ 5 ของจํานวนที่จอดรถทั้งหมดของอาคาร
5. ระบบขนสงมวลชนประเภทอื่นๆ เชนทางน้ํา หรือ ระบบที่เปนระบบขนสงมวลชนที่ยั่งยืน
แนวทางการดําเนินการ
เลือกที่ตั้งโครงการที่อยูใกลกับระบบขนสงมวลชน สํารวจเสนทางการเดินเทาจากประตูทางเขาโครงการไปยังสถานีหรือ
ปายรถประจําทาง พิจารณาการวางตําแหนงอาคารและทางเขาอาคารที่เหมาะสมใกลกับระบบขนสงมวลชน รวมถึง
ออกแบบที่จอดรถใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรถ Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟา หรือรถสวนบุคคลที่ใชรวมกัน
ตลอดจนเตรียมพื้นที่จอดจักรยานและพื้นที่อาบน้ําใหเพียงพอและสะดวกตอการใชงาน

TREES-NC

SL

3.1

หนา- 16

SL 3

การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

SL 3.1

มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ

(3 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ออกแบบใหมีสัดสวนพื้นที่เปดโลงมากขึ้น อันจะเปนการเพิ่มโอกาสในการมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหลงที่อยูอาศัยของสัตว ลด
ปญหาน้ําทวม ลดปญหาปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) และเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ออกแบบใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ใหมีพื้นที่ ไมนอยกวา 25% ของพื้นที่ฐานอาคาร
(Building Footprint) ตองออกแบบใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ โดยพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศตองมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอย
ละ 40 ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นที่บอน้ําลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื้นที่พักผอนหยอนใจโดยรอบ) และ
จะตองไมใชพื้นที่สําหรับรถยนตหรือที่จอดรถยนต
พื้นที่ดาดแข็งสามารถนับเปนสวนหนึ่งของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศได
หากกิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเปนไปเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชงาน อาทิเชน ทางเดินเทา ลานกิจกรรม เปนตน
ในการทําคะแนนภายใตทางเลือกที่ 1 นี้ พื้นที่หลังคาไมสามารถนับรวมเปนพื้นที่ในการทําคะแนน
ทางเลือกที่ 2
ในกรณีเปนโครงการที่มีการมุงทําคะแนนในขอ SL 1: การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่เคยมีการใชงานมาแลว ออกแบบ
อาคารใหมี พื้นที่เปดโล งเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถนับพื้ นที่หลังคาเปน พื้นที่เป ดโลงเชิงนิ เวศได แต
ลักษณะของพื้นที่หลังคาตองตรงตามลักษณะของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศที่ถูกกําหนดไวในทางเลือกที่ 1
แนวทางการดําเนินการ
ควรทําการสํารวจที่ดินเพื่อบงชี้องคประกอบตางๆที่จะนํามาซึ่งการวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม ควรวางตําแหนงตัว
อาคารลงบนที่ดินอยางเหมาะสมหรือออกแบบอาคารใหมีพื้นที่คลุมดินนอยที่สุด หลีกเลี่ยงการแผอาคารจนเต็มพื้นที่ดิน
หลีกเลี่ยงการมีที่จอดรถบนดินที่แผเต็มพื้นที่ดิน แตควรซอนชั้นจอดรถหรือทําที่จอดรถใตดิน พิจารณาการจัดวางพื้นที่สี
เขียวภายในพื้นที่เปดโลงใหไดประสิทธิภาพและมีสัดสวนผานเกณฑคะแนน ในกรณีพื้นที่แออัด ควรพิจารณาการใชพื้นที่
หลังคาเปนพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL5: การลดปรากฏการณเกาะความรอนจาก
การพัฒนาโครงการ
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SL 3.2

SL 3

การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

SL 3.2

มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่อื่น)

หนา- 17

(3 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ปรับ ปรุ งสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ใหเ หมาะสม เพื่อ ให อาคารมี สภาพแวดลอ มที่ ดี ประหยัด พลั งงาน ลด
ปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) และสงเสริมการอยูอาศัยที่เปนมิตรระหวางมนุษยและสัตวตลอดจน
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
 มีพื้นที่ปลูกไมยืนตนไมนอยกวา 1 ตน ตอพื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร
 มีรมเงาปกคลุมอยางคงทนถาวรภายใน 5 ปแรก
 รักษาตนไมเดิม และ/หรือ ปลูกไมยืนตนเพิ่มเติม โดยตนไมนั้นตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางของทรงพุมเมื่อโต
เต็มที่ไมนอยกวา 4.5 เมตร หรือสูงเกินกวา 6 เมตร และตองไมใชตนไมที่ยายโดยการขุดลอมมาจากพื้นที่อื่นเพื่อ
นํามาปลูกในโครงการ ยกเวนตนไมที่มีการจําหนายอยางถูกกฎหมายหรือที่เพาะขึ้นจากเรือนเพาะชําเทานั้น
แนวทางการดําเนินการ
พยายามใหรมเงาพื้น ที่ด าดแข็งภายนอกอาคารด วยพื ชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ เพื่ อก อให เกิด สภาพอากาศ
จุลภาคที่ดี เอื้อตอการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณารวมกับ SL5: การบรรเทาปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจาก
การพัฒนาโครงการ ที่มีการใชไมยืนตนในการบังเงาพื้นที่ดาดแข็งรวมกับการใชวัสดุปูพื้นดาดแข็งกลางแจงที่มีคาการ
สะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง เพื่อลดการดูดซับความรอนจากรังสีดวงอาทิตย
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หนา- 18

การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

(3 คะแนน)

SL 3.3 ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค
พั ฒ นาระบบนิ เ วศที่ เ หมาะสมและส ง เสริ ม สภาพแวดล อ มที่ ดี เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน ลดการใช น้ํ า ในงานภู มิ
สถาปตยกรรม ลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง และสงเสริมการสรางและพลิกฟนระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เลือกใชพืชพรรณในงานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศที่ทนแลงและทนโรคทั้งโครงการ
พืชพรรณที่เลือกใชตองไมเปนสายพันธุรุกราน (Invasive Alien Species) หรือวัชพืช การเลือกชนิดของพืชตองอางอิง
ชนิดของพืชตามที่ระบุไวในหัวขอคะแนนนี้
แนวทางการดําเนินการ
ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใชชนิดของพืชพรรณพื้นถิ่น และวางแผนการทําคะแนนรวมกับ SL3.1 มีพื้นที่เปดโลงเชิง
นิเวศไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคาร SL 3.2: มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยาย
ไมยืนตนมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
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(4 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดปญหาน้ําทวมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการโดยการลดพื้นที่ผิวทึบน้ํา (Impervious Surface) ของพื้นที่ผิวโครงการ
เพิ่มพื้นที่ผิวซึมน้ํา หรือสรางบอหนวงน้ําเพื่อชะลอน้ํากอนปลอยออกสูพื้นที่นอกโครงการ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
คํานวณสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพื้นที่ผิวทั้งโครงการ (ไม
รวมพื้นที่บอหนวงน้ํา) คาที่คํานวณไดเทียบเปนคะแนนไดจาก ตาราง SL4 T 1
ตาราง SL4 T 1
สัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 0.70
มากกวาหรือเทากับ 0.60 แตนอยกวา 0.70
มากกวาหรือเทากับ 0.50 แตนอยกวา 0.60
นอยกวา 0.50

คะแนน
1
2
3
4

ทางเลือกที่ 2
เปรียบเทียบทั้งปริมาณ (Volume) และอัตราการไหลสูงสุด (Peak Discharge Rate) ของน้ําฝนไหลลน (Stormwater
Runoff) ที่ออกจากพื้นที่โครงการระหวางกอนและหลังการพัฒนาโครงการ ปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดที่คงเดิมหรือ
ลดลงหลังการพัฒนาโครงการเทียบเปนคะแนนไดจาก ตาราง SL4 T 2
ทั้งนี้ ใหคํานวณปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดของน้ําฝนไหลลนจากขอมูลทางสถิติของพายุฝนที่มีคาบการเกิด 2 ปและ
ตกเปนเวลา 24 ชั่วโมง (Two-year, 24-hour Design Storm) หากไมมีขอมูลของพื้นที่โครงการใหใชขอมูลของกรุงเทพฯ
ตาราง SL4 T 2
ผลตางของปริมาณและอัตราการไหลสูงสุด ระหวางกอนและหลังพัฒนาโครงการ
กรณี 1 เมื่อสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
คงเดิม
กอนการพัฒนาโครงการ นอยกวาหรือเทากับ 0.5
ลดลงรอยละ 10
ลดลงรอยละ 15
กรณี 2 เมื่อสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
กอนการพัฒนาโครงการ มากกวา 0.5
ลดลงรอยละ 20
ลดลงรอยละ 25

คะแนน
4
1
2
3
4
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แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบโครงการใหมีพื้นที่ผิวที่น้ําซึมผานได เลือกใชวัสดุปูพื้น เชน บล็อกหญา (ที่มีพื้นที่หญาอยางนอยรอยละ 50 ของ
พื้นผิว) แผนปูพื้นที่มีการเวนรองระหวางแผน หรือวัสดุปูพื้นที่มีชองหรือรูใหน้ําซึมผานลงสูดินได ผนวกกับการใชบอหนวง
น้ําทั้งแบบธรรมชาติและแบบใชอุปกรณ ควรพิจารณาการใชพื้นที่เปดโลงที่มีศักยภาพในการรับน้ําและหนวงน้ําที่สามารถ
ใชเปนพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อการทําคะแนนรวมกับ SL 3.1: มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ ไมนอยกวารอยละ 25 ของ
พื้นที่ฐานอาคาร
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(4 คะแนน)

SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง
(2 คะแนน)
วัตถุประสงค
ลดผลกระทบจากปรากฏการณ เกาะความร อนในเมือ งจากหลัง คาและเปลือ กอาคาร (การเกิด อุณหภู มิที่แ ตกตา งกั น
ระหวางพื้น ที่พัฒนาและพื้นที่ไมไดรับการพัฒนา) ที่จะสงผลตอสภาพอากาศจุลภาค และที่ อาศัยของมนุษยและสัต ว
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
สัดสวนของพื้นที่หลังคาเขียวและสวนแนวตั้ง (มีความชัน <60o วัดจากแนวระนาบ (ตามนิยามของ ผนัง และ หลังคา ใน
ASHRAE 90.1 2007) ที่ถูกปกคลุมดวยพืช โดยใชสมการ
GSA = GRA + GWA x 0.5
โดย GSA = Green Surface Area, GRA= Green Roof Area (พื้นที่สวนหลังคา), GWA= Green Wall Area
(พื้นที่สวนแนวตั้ง)
GSA/พื้นที่หลังคาทั้งหมด (ไมนับพื้นที่งานระบบและชองแสงธรรมชาติ) >0.5 ได 1 คะแนน
GSA/พื้นที่หลังคาทั้งหมด (ไมนบั พื้นที่งานระบบและชองแสงธรรมชาติ) >0.8 ได 2 คะแนน
แนวทางการดําเนินการ
ปลูกพืชพรรณบนหลังคาหรือผนังภายนอกอาคาร ซึ่งอาจทําเปน ซุมไมเลื้อย ไมกระถางกึ่งถาวร และสวนแนวตั้ง เปนตน
ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการทําแปลงตนไมหรือปลูกหญาชนิดที่ตองมีการบํารุงรักษามากที่ทําใหเกิดการสิ้นเปลือง และอาจ
ตองใชสารเคมีปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย ควรพิจาณาการทําคะแนนรวมกับ SL 3.1
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SL 5

การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

(4 คะแนน)

SL 5.2

มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดผลกระทบจากปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากพื้น ที่ดาดแข็ง (การเกิ ดอุณหภู มิที่แตกตางกั นระหว างพื้น ที่
พัฒนาและพื้นที่ไมไดรับการพัฒนา) ที่จะสงผลตอสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษยและสัตวตลอดจนสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใหรมเงาแกพื้นที่ดาดแข็งที่อยูภายนอกอาคารโดยใชพืชพรรณหรือลดผลกระทบจากพื้นที่ดาดแข็งโดยเลือกการกอสราง
และวัสดุที่เหมาะสม โดยประยุกตใชวิธีการดังตอไปนี้กับพื้นที่ดาดแข็งมากกวารอยละ 50 ของโครงการ
การใหรมเงาแกพื้นที่ดาดแข็งเพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตยดวยตนไมใหญ
การใชวัสดุปูพื้นที่มดี ัชนีการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง มากกวารอยละ 30
การใชหลังคาคลุมที่มดี ัชนีการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง มากกวารอยละ 30
ใชพืชหรือเซลลแสงอาทิตยเปนหลังคาคลุม
การใชบล็อกหญา (พื้นที่ปลูกพืชรอยละ 50 ของพื้นผิวบลอกหญา)
แนวทางการดําเนินการ
ลดการมีพื้นที่ดาดแข็งภายนอกโครงการ หากมีควรพยายามใหรมเงาพื้นผิวภายนอกดวยพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งใช
วัสดุปูพื้นดาดแข็งกลางแจงที่มคี าการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูงเพื่อลดการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตย ควรพิจารณา
การใชหลังคาคลุมทางเดินที่มคี าการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL3: การพัฒนา
ผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน และ SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม

TREES-NC

SL 5

SL 5.3

การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

หนา- 23

(4 คะแนน)

SL 5.3 มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดไดอยางมีประสิทธิภาพ
(1 คะแนน)
และไมกอความเสียหายกับตัวอาคาร
วัตถุประสงค
ลดผลกระทบจากความร อ นโดยเฉพาะจากรั งสี ดวงอาทิต ยที่ มีต อ อาคาร และลดอุณหภู มิผิว อาคารที่ อาจเป นสาเหตุ
ปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง ตลอดจนลดความรอนของภูมิอากาศจุลภาค
สิ่งที่ตองดําเนินการ
1. ปลูกตนไมยืนตนใน ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก โดยมีการวางตําแหนงใหรัศมีทรงพุมของตน (อายุ 5 ป)
ใหสัมผัสกันหรือหางกันไมเกิน 1 เมตร เพื่อการบังแดดอยางมีประสิทธิภาพ
2. รัศมีทรงพุมและรากตองมีระยะหางที่เหมาะสมและไมรบกวน หรือกอความเสียหายใหกับตัวอาคาร
แนวทางการดําเนินการ
พยายามใหรมเงาผนังและหนาตางภายนอกอาคารดวยรมเงาจากไมยืนตน และคํานึงถึงการจัดภูมิสถาปตยกรรมรอบ
อาคาร การจัดวางตําแหนงตนไมใหญใหไดประโยชนสูงสุด เพื่อลดการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตยโดยตัวอาคารและ
องคประกอบอื่นๆ ควรพิจารณารวมกับการทําคะแนนในขอ SL3: การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน และ SL 5.2: มีพื้นที่
ดาดแข็งที่รับรังสีดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ
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หมวดที่ 3 การประหยัดน้ํา (Water Conservation)
ประชากรในกรุงเทพมหานครใชนํ้าประปาเฉลี่ยประมาณ 320-340 ลิตรตอคนตอวัน ซึ่งการใชโถสุขภัณฑแบบทั่วไปจะ
ใชนํ้าประมาณ 13 ลิตรตอ 1 ครั้ง ดังนั้น หากทุกคนใชชักโครกโดยเฉลี่ย 4 ครั้งตอวัน จะใชนํ้าทั้งสิ้นถึงวันละ 52 ลิตรตอ
คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชนํ้าทั้งหมดตอคน จากการที่จํานวนประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน
ทํา ให มี ค วามต องการใช น้ํ า ดิ บ ในการผลิ ต น้ํ า ประปาเป น จํ า นวนมากในขณะที่ ปริ ม าณน้ํ า ดิ บ มี จํ ากั ด การประหยั ด
น้ําประปาและการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวยปญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคตได
การเลือกใชสุขภัณฑและกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือผลิตภัณฑฉลากเขียวทดแทนการใชผลิตภัณฑแบบทั่วไปจะชวยลดการ
ใชนํ้าประปาลงไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การกักเก็บน้ําฝนเพื่อใชในบางสวนของโครงการเพื่อทดแทนน้ําประปา
ประกอบกับ การติดตั้งมาตรวัดน้ํายอย ซึ่งชวยใหการบริหารจัดการน้ําในสวนตางๆของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยังมีสวนชวยในการประหยัดน้ําประปาและสงเสริมการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหการประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในอาคารที่กําลังดําเนินการเขาสูการเปนอาคารเขียว การ
ประเมินในหมวดทรัพยากรน้ําจึงประกอบไปดวยรายละเอียดของหัวขอดังนี้
หัวขอ
WC 1

รายละเอียด
การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

คะแนน
6

ทั้งนี้ หัวขอดังกลาวมีการดําเนินการ 2 ทางเลือก ซึ่งหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกใดแลวตองดําเนินการตาม
แนวทางของทางเลือกดังกลาวจนจบ โดยทั้ง 2 ทางเลือกมีจุดมุงหมายเดียวกันที่จะลดการนําน้ําจากแหลงธรรมชาติ
มาใช และลดปริมาณการผลิตน้ํ าประปา ตลอดจนลดภาระดา นลดคา ใชจ ายและพลัง งานในการบําบั ดน้ํ าเสี ยของทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

TREES-NC

WC 1

WC 1

การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

หนา- 25

(6 คะแนน)

ทางเลือกที่ 1: ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา ติดมาตรวัดน้ํายอย ติดตั้งถังเก็บน้ําฝนเพื่อใชงาน
(6 คะแนน)
ทางเลือกที่ 2: มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 15 - 35 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง

(6 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําของอาคาร และ/หรือ มีการบริหารจัดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีการใชน้ําฝนซึ่ง
สะอาดและไมมีคาใชจาย เพื่อลดภาระในการผลิตน้ําประปา (Portable Water) และภาระในการบําบัดน้ําเสียของระบบ
บําบัดน้ําเสีย
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
(เลือกขอ 1 หรือ 2)
1. ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา มากกวารอยละ 90 ของจํานวนที่ติดตั้งทั้งหมด
2. ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา รอยละ100 ของจํานวนที่ติดตั้งทั้งหมด
(เลือกขอ 3 หรือ 4)
3. ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติ มากกวารอยละ 90
4. ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติ รอยละ 100
(เลือกขอ 5 และ/หรือ 6)
5. ติดมาตรวัดการใชน้ํายอยในจุดใดจุดหนึ่งของโครงการ
6. ติดตั้งถังเก็บน้ําฝนเพื่อใชงาน ปริมาตรรอยละ 5 ของปริมาณน้ําฝนที่ตก 1 ป
ทางเลือกที่ 2
1. มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 15 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง
2. มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 25 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง
3. มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 35 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง

ได 1 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 6 คะแนน

แนวทางการดําเนินการ
ลดปริมาณการใชน้ําโดยการติดตั้งสุขภัณฑประหยัดน้ํา และ/หรือ กอกน้ําประหยัดน้ําหรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ํา
อัตโนมัติ รวมถึงการใชเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ เชน สุขภัณฑที่ไมใชน้ํา ตลอดจนติดตั้งมาตรวัดน้ํายอย เพื่อการบริหารจัดการ
การใชน้ํา และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ําบริเวณพื้นที่หลักและบริเวณโดยรอบอาคาร นอกจากนี้อาจพิจารณาการกักเก็บ
น้ําฝนเพื่อใชงานและลดความตองการน้ําประปาของโครงการดวย

TREES-NC

EA

หนา- 26

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
การใชพลังงานของอาคารนับวาเปนสาเหตุสําคัญของมลภาวะและภาวะเรือนกระจกซึ่งถือเปนวิกฤตการณที่สําคัญใน
ปจจุบันนี้ โดยปรกติแลวพลังงานที่ถูกใชไปในอาคารจะอยูในรูปของพลังงานไฟฟาซึ่งตองมีการผลิตจากโรงงาน ซึ่งตอง
ใชแหลงพลังงานที่มีราคาแพง และมีมลภาวะ อีกทั้งการจายพลังงานจากแหลงผลิตมายังอาคารยังตองสูญเสียพลังงาน
ถึงกวา 2 ใน 3 ไปกับระบบสายสง (ไปในรูปพลังงานความรอน) ที่มักมีระยะทางไกลจากโครงการ นอกจากนี้ การผลิต
พลังงานจากแหลงพลังงานสะอาดเชน แสงอาทิตย ลม หรือเขื่อน ถือวามีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับความตองการ
พลังงานของประเทศ ดังนั้น TREES-NC จึงใหน้ําหนักสูงสุดสําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศนี้ในการใหคะแนน โดย
มีคะแนนรวมสูงสุดถึง 20 คะแนน และครอบคลุม 2 ขอบังคับ ซึ่งครอบคลุม ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารเปน
หลัก นอกจากนี้ยังสงเสริมการใชพลังงานทดแทนตางภายในพื้นที่โครงการ ที่ทั้ง 2 สวน ตองผานการตรวจสอบคุณภาพ
อาคาร และ การตรวจสอบยืนยันการอนุรักษพลังงานที่เปนระบบ นอกจากนี้ หมวดพลังงานและบรรยากาศนี้ยังคลอบ
คลุมถึงสารทําความเย็นที่อยูในระบบประอากาศซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบรรยากาศและภาวะเรือนกระจก หากไม
เลือกสารทําความเย็นที่เหมาะสม หัวขอคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศประกอบดวย
หัวขอ
EA P1
EA P2
EA 1
EA 2

EA 3
EA 4

รายละเอียด
การประกันคุณภาพอาคาร
มีแผนการตรวจสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลที่สาม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ํา
ได 4 คะแนนในขอ EA 1
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การใชพลังงานทดแทน
ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจาย
พลังงานในอาคาร
การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP
สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายชั้นบรรยากาศ
ไมใชสาร CFC และ HCFC-22

คะแนน
บังคับ
บังคับ
16
2

1
1
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EA P1

EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร
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(บังคับ)

มีแผนการทดสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลที่สาม
วัตถุประสงค
เพื่อยืนยันวามีการติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานของอาคารอยางถูกตองตามแบบและขอกําหนดประกอบแบบ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ตองมีการดําเนินการหลัก ใน 6 เรื่องดังตอไปนี้
1. แตงตั้งบุคคลที่สามเปน ผูทดสอบและปรับแตงระบบ (Commissioning Authorities) ทําหนาที่จัดการ ทบทวนและ
ควบคุมการทดสอบและปรับแตงระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1. ผูทดสอบและปรับแตงระบบ ตองมีหลักฐานแสดงประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับการทดสอบและปรับแตง
ระบบประกอบอาคารไมนอยกวา 2 อาคาร
1.2. ผูท ดสอบและปรับแตงระบบ ตองมีการทํางานที่เปนอิสระจากผูออกแบบและผูควบคุมงานกอสราง
1.3. ผูทดสอบและปรับแตงระบบ ตองรายงานผลการทดสอบและใหขอเสนอแนะโดยตรงกับเจาของโครงการ
2. เจาของโครงการตองมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร แสดงความตองการของเจาของโครงการ (Owner’s Project
Requirements) และผู อ อกแบบต อ งจั ด ให มี เ อกสาร แสดงแนวคิ ด และเจตนารมณ ใ นการออกแบบ(Basis of
Design) ทั้งนี้ผูทดสอบและปรับแตงระบบตองศึกษาเอกสารดังกลาวใหเขาใจอยางชัดเจน โดยเจาของโครงการและ
ผูออกแบบตองปรับแกไขเอกสารทั้งสองใหมีขอ มูลสอดคลองกันตลอดเวลา
3. จัดทําแผนการทดสอบและปรับแตงระบบและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบ
4. รวบรวมความตองการในการทดสอบและปรับแตงระบบ และแสดงรายละเอียดตางๆ ไวในเอกสารงานกอสราง
5. รับรองการติดตั้งและสมรรถนะของระบบที่ทําการทดสอบและปรับแตง
6. จัดเตรียมรายงานผลการทดสอบและปรับแตงระบบฉบับสมบูรณ
การทดสอบและปรับแตงระบบที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคารอยางนอยตองครอบคลุมระบบดังตอไปนี้
1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2. ระบบไฟฟาแสงสวาง
3. ระบบทําน้ํารอนของอาคาร (โดยทั่วไปจะปรากฏในโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)
4. ระบบผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน (หากมี)
แนวทางการดําเนินการ
เจาของโครงการตองจัดหาผูทดสอบและปรับแตงระบบที่มีประสบการณและความชํานาญในลักษณะงานดังตอไปนี้
1. งานออกแบบ ติดตั้ง และใชงานระบบที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
2. งานบริหารจัดการควบคุมการทดสอบและปรับแตงระบบที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
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EA P2 1

หนา- 28

EA P2 ประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ํา

(บังคับ)

ได 4 คะแนนในขอ EA 1
วัตถุประสงค
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชพลังงานของอาคารเขียว
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ไดคะแนนอยางนอย 4 คะแนนในขอ EA 1
แนวทางการดําเนินการ
ผูออกแบบอาคารตองคํานึงถึงการออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน โดยมีการออกแบบและเลือกใช
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิอ ากาศและมี ประสิท ธิภาพสู งกว ามาตรฐานทั่ว ไป เพื่อ ให อาคารมี การใช พลั งงานรวมต่ํ ากว าอาคารอา งอิ งตามข อ
กําหนดการใชพลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสรางใหมตามทางเลือกที่กําหนดไว
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EA 1

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

EA P2 1
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(16 คะแนน)

วัตถุประสงค
พัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารใหสูงกวาอาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรือ กฎกระทรวงกําหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2552 ภายใต พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือ การเทียบคาจากการประเมิน
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก (TEEAM) เพื่อลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดมาจากการใชพลังงาน
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ใช Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 เปนเกณฑ โดยเทียบคะแนนไดจาก
ตาราง EA1 T 1
ทางเลือกที่ 2
ใช Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เปนเกณฑ ซึ่งใชไดกับ
ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนไดจาก ตาราง EA1 T 1
ทางเลือกที่ 3
ใชการเทียบคาจากอาคารที่ใชแบบประเมินการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก
(TEEAM) รุน 49 เปนเกณฑ ซึ่งจะติดคะแนนเฉพาะหมวด 3-6 (เฉพาะคะแนนพลังงาน) โดยเทียบคะแนนไดจาก ตาราง
EA1 T 1 ทั้งนี้ใหสงแบบประเมินที่ทําโดยคณะทํางาน พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ เชน แบบ หรือ รายการวัสดุอุปกรณ
เพื่อยืนยัน
ตาราง EA1 T 1
คะแนนการประเมินอาคารเพื่อการ
ASHRAE 90.1-2007
กฎกระทรวง พ.ศ.2552
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ
Appendix G
(คาพลังงาน)
สภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก
คะแนน
(คาใชจายพลังงาน)
(TEEAM)
อาคารปรับปรุง อาคารใหม อาคารปรับปรุง อาคารใหม อาคารปรับปรุง
อาคารใหม
4
0-5
6-10
0-5
6-10
51-55
51-55
6
6-10
11-15
6-10
11-15
56-60
56-60
8
11-15
16-20
11-15
16-20
61-65
61-65
10
16-20
21-25
16-20
21-25
66-70
66-70
12
21-25
26-30
21-25
26-30
>=71
>=71
14
26-30
31-35
26-30
31-35
16
31-35
36-40
31-35
36-40
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แนวทางการดําเนินการ
ผูออกแบบอาคารตองคํานึงถึงการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพทางดานพลังงานสูง โดยมีการออกแบบและเลือกใช
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิ อ ากาศและมี ประสิ ท ธิ ภาพสู ง กว า มาตรฐานทั่ ว ไป เพื่ อ ให อ าคารมี ก ารใช พ ลั ง งานรวมต่ํา กว า อาคารอ า งอิ ง ตาม
ขอกําหนดการใชพลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสรางใหมตามทางเลือกที่กําหนดไว

\
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EA 2

การใชพลังงานทดแทน

EA 2
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(2 คะแนน)

ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ 0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร
วัตถุประสงค
ใหความสําคัญกับการใชพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใชในโครงการ เชน พลังงานแสงอาทิตย (เซลลแสงอาทิตย เครื่องทําน้ํา
รอน) พลั งงานลม พลัง งานชี วมวล (Biofuel-based Energy) เปนต น ให ไดเ ปน มูลคาร อยละ 0.5-1.5 ของคา ใช จา ย
พลังงานในอาคารตอป ที่อาจคํานวณไดจากแบบจําลองทางคอมพิวเตอรจากขอ EA 1
1. ผลิตพลังงานทดแทน ใหมีมูลคาไมนอยกวา รอยละ 0.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร ได 1 คะแนน
2. ผลิตพลังงานทดแทน ใหมีมูลคาไมนอยกวา รอยละ 1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร ได 2 คะแนน
ในกรณีใชทางเลือกที่ 3 ใน EA 1 ใชคาเฉลี่ยของพลังงานตอพื้นที่อาคารแตละประเภท ตาม ตาราง EA2 T 1 ที่ปรับคาให
เปนคาใชจายทางพลังงาน โดยใชคาเฉลี่ยคาไฟที่ 3.5 บาทตอหนวย
ตาราง EA2 T 1
อาคาร
1. สํานักงาน
1.1 อาคารขนาดใหญและเปนอาคารสูง
1.2 อาคารขนาดใหญพิเศษและไมใชอาคารสูง
1.3 อาคารขนาดใหญพิเศษและเปนอาคารสูง
2. ศูนยการคา
2.1 ดิสเคาทสโตร (Discount Store)
2.2 หางสรรพสินคา (Department Store)
2.3 ช็อปปงพลาซา (Shopping Plaza) หรือ พื้นที่ใหเชา
2.4 ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket)
3.โรงพยาบาล
3.1 โรงพยาบาลรัฐ
3.2 โรงพยาบาลเอกชน
4.อาคารประเภทอื่นๆ ที่ไมไดระบุไว

ดัชนีการใชพลังงานตอพื้นที่ใชสอยตอป
หนวย kWh/ป/m2
215.80
199.90
218.50
หนวย kWh/ป/m2
336.40
240.60
204.20
418.40
ดัชนีการใชพลังงานตอปริมาณคนไขในตอป
หนวย MJ/Bed-Day (in Year)
262.00
625.00
240 kWh/ป/m2

แนวทางการดําเนินการ
อาคารควรมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน กับ
อาคาร หรือในบริเวณโครงการ ใหไดตามปริมาณที่กําหนด ซึ่งอาจสามารถขายกลับสูระบบสายสงจําหนายของการไฟฟา
ฯ
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การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

(1 คะแนน)

มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP
วัตถุประสงค
จัดใหมีแผนเพื่อการตรวจสอบและพิสูจนผลการใชพลังงานของอาคาร เพื่อใหอาคารมีการประหยัดพลังงานจริงตามที่ได
คํานวณและจําลองสภาพไว
สิ่งที่ตองดําเนินการ
1. จัดใหมีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานที่สอดคลองกับ International Performance
Measurement & Verification Protocol (IPMVP) Volume III. Concepts and Options for Determining
Energy Saving in New Construction: Option D: Calibrated Simulation (Saving Estimation Method
2) หรือ Option B: Energy Conservation Measure Isolation.
2. แผนที่จะทําการตรวจสอบและประเมินผลในขอ 1 ตองดําเนินการภายใน 1 ป หลังการเปดใชอาคารและมีการใช
งานที่เสถียรแลว
แนวทางการดําเนินการ
ตองจัดใหมีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับติดตั้งเครื่องวัดการใชพลังงานอยาง
เพียงพอที่จะใชใ นการตรวจสอบ ตามหลั กการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลั งงานที่สอดคลองกับ IPMVP ซึ่งใน
Option D ได กําหนดวิ ธีก ารประเมิน ผลการใชพ ลังงานจริง โดยใช แบบจํา ลองทางคอมพิว เตอร (ควรเปน แบบจํา ลอง
เดียวกับ EA 1) เพื่อเปรียบเทียบกับผลการใชพลังงานจริง ทําการปรับแตงแบบจําลองทางคอมพิวเตอรใหคาพลังงานมี
ความสอดคลอ งกั บ คา ที่ ได จากการวัด จริง ทั้ ง นี้เ พื่ อใหสามารถนํ าแบบจํ า ลองทางคอมพิ ว เตอร ไ ปใช ในการวิเ คราะห
ทางเลือกในการประหยัดพลังงานของอาคาร ในกรณีอาคารเปนอาคารเล็กหรือมีความซับซอนนอย IPMVP: Option B
กําหนดวาสามารถเลือกการตรวจสอบเปนระบบตางๆ แลวใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอรหรือแบบจําลองอื่นๆ ของแตละ
ระบบในการเปรียบเทียบ จากนั้นทําการปรับคาในแบบจําลองใหสอดคลองกับคาพลังงานของระบบตางๆ
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EA 4

สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายชั้นบรรยากาศ

EA 4
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(1 คะแนน)

ไมใชสาร CFC และ HCFC-22
วัตถุประสงค
ลดการใชสารทําความเย็นที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ไม ใ ช ส าร CFC และ HCFC-22 ในเครื่ อ งปรั บ อากาศทุ ก เครื่ อ งที่ ใ ช สารความเย็ น มากกว า 0.3 กิ โ ลกรั ม ขึ้ น ไป
เครื่องปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็นนอยกวา 0.3 กิโลกรัม ใหถือเปนขอยกเวน
ในกรณีที่อาคารใหมมีการต อเติมเขากับอาคารเกา (ที่มีการประเมินอาคารเการวมดวย) อาคารเกาตองเปลี่ยนสารทํ า
ความเย็นดวย ใหเปนแบบไมใชสาร CFC และ HCFC-22 เวนแตมีการจัดทําแผนการลดปริมาณการรั่วไหลของสารทํา
ความเย็น
แนวทางการดําเนินการ
ระบบปรับอากาศในอาคารตองไมใชสารทําความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง (Materials and Resources)
ขยะซึ่งเกิดจากภาคการกอสรางนั้นมีปริมาณมากทั้งจากกระบวนการใชงานอาคารและกระบวนการกอสรางอาคาร อีกทั้ง
การก อสรา งอาคารนั้ นจํ า ตอ งใชท รัพ ยากรเปน ปริ ม าณมหาศาล ซึ่ง ทั้ง ขยะและการใช ทรั พ ยากรสง ผลโดยตรงต อการ
เพิ่มขึ้นของมลภาวะและการทําลายธรรมชาติ ดังนั้น การนําอาคารเดิมที่มาใชใหม นําขยะมารีไซเคิล ใชวัสดุในทองถิ่น
หรือวัสดุเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงเปนวัตถุประสงคหลักในหมวดวัสดุและทรัพยากรซึ่งถูกออกแบบใหหัวขอคะแนนตางๆ
ตั้งแต MR1-6 คิดเปนคะแนนรวม 16 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ

รายละเอียด

คะแนน

MR 1

การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว

2

MR 2

2

MR 3

การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล รอยละ 50-75 ของปริมาตร
หรือน้ําหนัก
การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10

MR 4

การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล การเลือกใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20

2

MR 5

การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ พื้นถิ่นหรือในประเทศไม
นอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด
วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา

2

MR 6

2

3

MR 6.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยรอยละ 10-20

2

MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคา
วัสดุกอสรางทั้งหมด

1

หากพิจารณาในแตละหัวในหมวดวัสดุและทรัพยากรในการกอสรางนี้ก็จะแบงหมวดหมูไดเปน 3 กลุมนี้ การลดปริมาณ
การใชวัสดุใหม การลดปริมาณขยะจากการกอสราง และการใชวัสดุที่สงผลกระทบตอธรรมชาติต่ํา
การลดปริมาณการใชวัสดุใหม
การลดปริมาณการใชวัสดุใหมนั้นสามารถทําไดโดยทั้งการใชสวนของอาคารเดิมใหมากที่สุด การใชวัสดุรีไซเคิลซึ่งกระทบ
ตอธรรมชาตินอยกวาวัสดุใหม โดยหมวดคะแนนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
MR 1
MR 3
MR 4

การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว
การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10
การเลือกใชวัสดุรไี ซเคิล การเลือกใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20

การลดปริมาณขยะจากการกอสราง
การลดปริมาณขยะจากการกอสรางนั้นเกิดจากการวางแผนที่ดีตั้งแตตนการเลือกใชวัสดุตางๆไปจนถึงการจัดการกอสราง
ที่ดี โดยหมวดคะแนนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้

MR
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การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว
การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง นําขยะไปใชหรือรีไซเคิลรอยละ 50-75ของปริมาตรหรือน้ําหนัก
การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10

การใชวัสดุที่สงผลกระทบตอธรรมชาติต่ํา
ผลกระทบตอธรรมชาติจากวัสดุที่ใชนั้นมีทั้ง ในเรื่องของการผลิต ซึ่งมีวัสดุที่ใหผลกระทบตอธรรมชาติต่ํา และการขนสง
วัสดุ ซึ่งระยะทางที่ไมไกลจากสถานที่กอสรางมากนักนั้นก็จะใชพลังงานธรรมชาติเพื่อการขนสงวัสดุนอยลง โดยหมวด
คะแนนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10
MR 5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ พื้นถิ่นหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 1020 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด
MR 6.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยรอยละ 10-20
MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด
การทําคะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความซับซอนมากกวาในหมวดอื่น เนื่องจากบางหัวขอคะแนนมี
เงื่อนไขในการทําคะแนนที่ซ้ําและขามหัวขอกันได ในขณะที่มีบางกรณีที่ไมสามารถทําคะแนนซ้ําได อาทิเชน ในหมวด
MR1 การเก็บสวนประกอบของอาคารเดิม (หลังคา ผนังพื้น), MR2การบริหารจัดการขยะจากการกอสรางจะไมสามารถ
นําไปคํานวณในหัวขออื่นไดซึ่งตางจากหมวดที่เปนวัสดุใหม MR4, MR5, MR6.1, MR6.2 ซึ่งวัสดุสามารถทําคะแนน
เพิ่มเติมในหมวดคะแนนที่เกี่ยวของกันได
ตารางดานลางนี้ไดสรุปความสัมพันธแนวโนมในการทําคะแนนขามหัวขอ
คะแนนไวดังนี้
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6.1 MR6.2
MR1 การใชอาคารเดิม
MR2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง

✕

MR3 การเลือกใชวัสดุใชแลว

✕

✕

MR4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล

✕

✕

✕

MR5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ

✕

✕

✓

✓

MR6.1ใชวัสดุตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทย

✕

✕

✕

✓

✓

MR6.2ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

✕

✕

✕

✓

✓

✓

✓ = สามารถ คํานวณซ้ํากันได
✕ = ไมสามารถ คํานวณซ้ํากันได
เนื่องจากการทําคะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรนี้มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งมีลักษณะของแนวทางการดําเนินงาน
และ การคํานวณ รวมกันดังนี้
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1. แนวทางการดําเนินการ
การทําคะแนนในขอ MR1-6 จะอางอิงสัดสวนและราคาวัสดุตามหมวดของ CSI Master Format 2004 ตั้งแต Division
03-10 12 31 และ 32 เทานั้น ไมรวมคาแรง และไมรวมวัสดุคาแรงในหมวดอื่นๆ เชนเครื่องไฟฟาและเครื่องกล เปนตน
FACILITY CONSTRUCTION SUBGROUP
Division 03 Concrete
คอนกรีต
Division 04 Masonry
การกออิฐ
Division 05 Metals
โลหะ
Division 06 Wood, Plastics, and Composites
ไม, พลาสติก และวัสดุประกอบ
Division 07 Thermal and Moisture Protection
การปองกันความรอนและความชื้น
Division 08 Openings (ยกเวนในหมวด MR1)
ชองเปด
Division 09 Finishes
วัสดุปดผิว
Division 10 Specialties
อุปกรณพิเศษ
*Division 12 Furnishings (สามารถนํามาคิดหรือไมนํามาคิดได แตตองมาคิดตลอดตอเนื่องในทุกหมวด) เฟอรนิเจอร
SITE AND INFRASTRUCTURE SUBGROUP
Division 31 Earthwork
Division 32 Exterior Improvements

งานดิน
งานปรับปรุงภายนอก

2. การคํานวณ
การคํานวณนั้นสามารถนํารายการในหมวด Division 12 Furnishings จาก CSI Master Format มาคํานวณดวยแตตอง
นํามาคํานวณเหมือนกันตอเนื่องในทุกหัวขอ ในสวนหมวด MR1นั้น การคํานวณใหคํานวณจากพื้นที่โดยรวมของหลังคา
และพื้นของอาคารเดิม ซึ่งจะตางจากขอ MR2 ซึ่งใชปริมาตรหรือน้ําหนักของขยะ ในขณะที่ MR3 MR4 MR5 MR6.1
MR6.2 ที่คํานวณมูลคาตามน้ําหนักวัสดุ ซึ่งสามรถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
หัวขอคะแนน
MR1
MR2
MR3-6

การทําคะแนน
พื้นที่ผิวของอาคารไมนับรวมพื้นที่ชองเปด
ปริมาตรหรือน้ําหนักของขยะ ไมรวมดิน พืช และวัสดุมีพิษ
มูลคาของวัสดุ ตามสัดสวนน้ําหนัก ตาม CSI Master Format 2004
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(2 คะแนน)
เก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว

วัตถุประสงค
ลดการใชวัสดุ ทรัพยากร และ พลังงาน ที่ตองใชในการกอสรางอาคารใหม และใชประโยชนจากโครงสรางอาคารเดิมที่มี
อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมใหไดอยางนอยรอยละ 50 หากเก็บรักษาไดมากกวารอยละ 50 จะได 1 คะแนนและ
หากเก็บไดมากกวารอยละ 75 จะได 2 คะแนน การคิดเฉพาะสวนพื้นที่ยังมีความสมบูรณและเก็บไวใชงานไดอยางถูก
สุข ลัก ษณะและไม เ ปน อั นตรายตอ ผู ใช งาน พื้ น ที่สวนที่ เสี ย หายหรื อมี ส ารพิ ษใหหั ก ออกจากการคํ า นวณ วั สดุ ที่ ไม ใ ช
โครงสรางถาวร เชนผาใบ หรือชองแสงธรรมชาติ ใหหักออกจากการคํานวณ พื้นที่ในสวนที่เสียหายและกอมลภาวะ หรือ
เปนของเสียอันตราย ที่หักออกตองไมเกินรอยละ 15 ของพื้นที่อาคารเดิม การทําคะแนนในขอนี้สําหรับกรณีการปรับปรุง
อาคารเดิม พื้นที่ของสวนตอเติมตองไมมากกวา 2 เทาของพื้นที่อาคารเดิม
แนวทางการดําเนินการ
เลือกพื้นที่โครงการที่มีอาคารเดิมตั้งอยูแลว สํารวจภาพโครงสราง พื้น และหลังคาของอาคาร วายังอยูในสภาพดี ทําการ
ออกแบบใหใชประโยชนและเก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมใหไดมากที่สุด ไมควรใหสวนตอเติมมีขนาดใหญกวา 2
เทาของพื้นที่อาคารเดิม ในสวนเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษพลังงานเพื่อทํา
คะแนนในขอ EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง

(2 คะแนน)
นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล รอยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน้ําหนัก

วัตถุประสงค
เพื่อลดขยะที่เกิดจากการกอสรางและลดการใชวัตถุดิบใหม ซึ่งเปนการลดผลกระทบจากการทิ้งขยะและกระบวนการสกัด
วัตถุดิบใหมนั้น
สิ่งที่ตองดําเนินการ
หลีกเลี่ยงการนําขยะจากการกอสรางไปถมที่ ไปทิ้ง หรือไปเผาทําลาย ใหไดอยางนอยรอยละ 50 โดยน้ําหนักหรือโดย
ปริมาตร ซึ่งตองเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นตลอดทั้งการคํานวณ หากสามารถหลีกเลี่ยงไดมากกวารอยละ 50 จะได
1 คะแนน แตหากหลีกเลี่ยงไดมากถึงรอยละ 75 จะได 2 คะแนน ขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสราง ควรถูกขายหรือบริจาค
เพื่อนําไป ใชใหม หรือ รีไซเคิล โดยขยะจําพวกดิน หิน และพืช ไมสามารถนํามานับทําคะแนนได วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร
ตางๆ สามารถนับทําคะแนนในขอนี้ได การเลือกใชวัสดุใชแลวหรือวัสดุมีพิษและเปนอันตรายตางๆใหหักออกและไมตอง
นํามาคํานวณในขอนี้
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเปาหมายในการเปลี่ย นจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ มาเปนวิ ธีการจัดการกับ เศษวัสดุที่มาจากการกอสร า ง
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ระบุผูรับเหมาในการจัดบริหาร
จัดการขยะจากการกอสรางอยางเปนระบบ โดยสามารถทําไดหลายวิธีทั้ง นํากลับมาใชใหม, บริจาคใหองคกรไมแสวงหา
ผลกําไร, หรือนําไปใชกับอาคารอื่น
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(2 คะแนน)

นําวัสดุกอสรางกลับมาใชใหมเปนมูลคารอยละ 5-10
วัตถุประสงค
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการวัสดุ และจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดจากการกอสราง การรื้อถอน จากเดิมที่นําไปทิ้งยังบอ
ขยะและนําไปเผา เปนการนํากลับมาใชใหมผานกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทั้งนี้วัสดุดังกลาวตองเปนวัสดุทไี่ มเปนพิษ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชวัสดุกอสรางที่มาจากการนํากลับมาใชใหมอยางนอยรอยละ 5-10 ของมูลคารวมของวัสดุ การคํานวณราคาใหใชราคา
ของวัสดุ อุปกรณ จริง หรือ วัสดุ ที่มี ลักษณะคลา ยคลึ งกัน ในการคํานวณโดยใหใ ชกรณีราคาที่สูง กวา หากสามารถทํ าได
มากกวารอยละ 5 จะได 1 คะแนน และหากสามารถทําไดมากกวารอยละ 10 จะได 2 คะแนน และหากเพียงบางสวนของ
วัสดุนนั้ เปนวัสดุนํากลับมาใชใหม ใหนับรอยละของวัสดุนั้นโดยเทียบเปนน้ําหนักรวมของวัสดุ แลวใชอัตราสวนดังกลาว
แปลงเปนมูลคาวัสดุนํากลับมาใชใหมเพื่อนํามาคํานวณมูลคาการนํากลับมาใชใหมรวม สวนประกอบทางดานงานระบบ
ไมนับอยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเครื่องกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเปน
การถาวรในโครงการ ไมรวมเฟอรนิเจอร และไมรวมดินและ/หรือเศษวัสดุ ชิ้นสวนตางๆ ที่เกิดจากการขุดและการไถปรับ
หนาดิน
วัสดุนํากลับมาใชใหมจ ะไมสามารถนํ ามาคํานวณปริม าณรีไซเคิลในขอ MR4 แมวาจะมี ปริมาณรีไซเคิ ลอยูก็ต าม เพื่ อ
ไมใหไดคะแนนซ้ําซอน การนําเศษวัสดุกอสรางหรือวัสดุใชแลวมาใชใหมภายในโครงการสามารถนับวัสดุดังกลาวมาทํา
คะแนนในขอ MR5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ ได โดยวัสดุกลุมนี้จะไมถูกนําไปคิดคะแนนในขอ MR2 การบริหาร
จัดการขยะจากการกอสราง
แนวทางการดําเนินการ
พยายามแสวงหาวัสดุใชแลวจากแหลงตางๆ หรือ ใชเศษวัสดุกอสรางในพื้นที่กอสรางหรืออาคารเดิมมาซอมแซมแลวใช
งานในอาคารที่สรางใหม การเลือกใชวัสดุใชแลวที่มีราคาสูงจะไดเปรียบในการทําคะแนน ควรพิจารณาการทําคะแนนใน
ขอ MR5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
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การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล

(2 คะแนน)

ใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20
วัตถุประสงค
เพื่อ ให มีการนํ าวั สดุรีไซเคิ ลมาใช ในโครงการ เป นการลดการใชวั ตถุ ดิบใหม และขยะ ซึ่งช วยลดผลกระทบอันเกิด จาก
กระบวนการสกัดวัตถุดิบใหมนั้น
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชวัสดุรีไซเคิลหรือมีสวนประกอบที่ม าจากการรีไซเคิลใหไดมากกวารอ ยละ 10 ของมูลคารวมทั้งหมดของวัสดุที่ใชใ น
โครงการ หากสามารถทําไดมากกวารอยละ 10 จะได 1 คะแนน และหากสามารถทําไดมากกวารอยละ 20 จะได 2
คะแนน ค าปริม าณวัต ถุรีไซเคิ ลของวัสดุใ ด ๆ ให เที ยบจากน้ํ าหนัก ของวั สดุ รีไ ซเคิลกับ น้ํา หนั กรวมของวั สดุ นั้น แล วใช
อัตราสวนดังกลาวแปลงเปนมูลคาวัสดุรีไซเคิลเพื่อนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลรวม สวนประกอบทางงานระบบจะไมนับ
อยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเครื่องกล ไฟฟา ลิฟต ทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเปนการถาวรใน
โครงการ การนับเฟอรนิเจอรสามารถกระทําได แตตองรวมอยางตอเนื่องใน MR 3 - MR 6
เหล็กในงานกอสรางใหคิดปริมาณรีไซเคิลที่รอยละ 25 หากไมมีขอมูลวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในความเปนจริงเหล็กจะมีปริมาณรี
ไซเคิลสูงกวาที่กําหนดไว
ในเกณฑ TREES NC V1.0 นี้ จะไมมีการแบงแยกวัสดุรีไซเคิลที่เปน พรีคอนซูมเมอร(Pre-Consumer) และ โพสทคอนซูม
เมอร(Post-Consumer) เพื่อความเรียบงายในการคํานวณคะแนนและเพื่อใหผูประกอบการมีระยะเวลาปรับตัวกอการ
แยกประเภทวัสดุรีไซเคิลใน TREES รุนตอไป
แนวทางการดําเนินการ
ตั้งเปาหมายสําหรับการนําวัสดุที่มีศักยภาพสูงสุดที่มีองคประกอบของวัตถุรีไซเคิล และหาผูแทนจําหนายวัสดุประเภท
นั้นๆ ที่จําหนายวัสดุดังกลาว ควรตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุที่นํามาใชมีองคประกอบของวัสดุกอสรางที่ผานการรีไซเคิลใน
ปริมาณที่ระบุไวจริง และใหพิจารณาถึงคุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใช ในแงของสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะ
ราคาของวัสดุอุปกรณ

TREES-NC

MR 5

การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ

MR 5
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(2คะแนน)

การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด
วัตถุประสงค
เพิ่ ม ความต อ งการวั สดุ ก อ สร า งที่ ผลิ ต ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ซึ่ ง จะชว ยส ง เสริ ม การใช วั ต ถุ ดิ บ ในท อ งถิ่ น และลดผลกระทบกั บ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการคมนาคมขนสง
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชวัสดุกอสรางหรือสินคาที่ ขุด ผลิต ประกอบ โดยจะได 1 คะแนนเมื่อมูลคาวัสดุพื้นถิ่นมีมูลคามากกวา รอยละ 10 และ 2
คะแนนเมื่อมูลคามากกวารอยละ 20 ของมูลคาวัสดุโครงการ โดยใชเกณฑ
1. แหลงผลิต ขุด ประกอบไมไกลเกินกวารัศมี 500 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ หรือ
2. แหลงผลิต ขุด ประกอบ ในประเทศไทย
หากเพียงบางสวนของวัสดุนั้น ผลิตจากแหลงผลิตที่อยูใกลกับสถานที่ กอสรางตามขอกําหนดขางตน ใหนับรอยละของ
วัสดุนั้นโดยเทียบเปนน้ําหนักแลวเทียบกลับเปนมูลคาวัสดุพื้นถิ่นและในประเทศ สวนประกอบทางดานงานระบบไมนับอยู
ในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเครื่องกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเปนการถาวรใน
โครงการ ไมนับรวมเฟอรนิเจอร
แนวทางการดําเนินการ
กํ า หนดเป า หมายโครงการในการใช วั สดุ ใ นท อ งถิ่ น และหาผู แ ทนจํ า หน ว ยวั ส ดุ ป ระเภทนั้ น ๆ โดยให พิ จ ารณาถึ ง
คุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใชในแงของสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และหรือราคาของวัสดุ ควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่น เพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ อาทิเชน การใชวัสดุที่ไดรับฉลากเขียวหรือวัสดุใชแลว
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วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา

MR 6.1ใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทย

(3คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค
คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชนทาง
สิ่งแวดลอมที่เมื่อมีการใชผลิตภัณฑนั้นภายในอาคาร

สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ไดรับฉลากเขียวหรือฉลากคารบอน ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอยางนอยรอยละ 10 ของ
มูลคารวมของวัสดุอุปกรณทั้งหมด (วัสดุที่ไดทั้ง 2 ฉลากสามารถนับมูลคาเปน 2 เทาได) สวนประกอบทางดานงานระบบ
ไมนับอยูใ นการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเครื่องกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเปน
การถาวรในโครงการนับรวมเฟอรนิเจอร หากมูลคาของวัสดุที่มีฉลากทั้ง 2 ฉลาก มากกวารอยละ 10 จะได 1 คะแนน และ
หากมากกวารอยละ 20 จะได 2 คะแนน

แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเปาหมายโครงการในการใชวัสดุที่ไดรับฉลากเขียวหรือฉลากคารบอนของไทย ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก มีสารพิษต่ําหรือไมมีเลย โดยควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ เชน วัสดุในประเทศ และ วัสดุใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน

TREES-NC

MR 6

วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา

MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด

MR 6.2
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(3คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
สงเสริมใหผูผลิตทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเผยแพรขอ มูล
ดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางมีทางเลือกในการเลือกใชวัสดุ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เลือกใชผลิตภัณฑและวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามรูปแบบของวัสดุเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) รอยละ 30 ของมูลคารวมของวัสดุอุปกรณ
ทั้งหมด สวนประกอบทางดานงานระบบไมนับอยูใ นการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเครื่องกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา
เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเปนการถาวรในโครงการนับรวมเฟอรนิเจอร วัสดุที่ผานเกณฑนี้สามารถนับซ้ํากับวัสดุที่
ไดรับฉลากเขียวในขอ MR 6.1 ได
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเปาหมายโครงการในการใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลตามความตองการของวัสดุเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประเภทที่
2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) โดยรูปแบบของฉลากนั้นขึ้นอยูกับผูผลิตแตละราย
แตมีอยูภายใตขอกําหนดของ International Organization for Standardization หลังจากนั้นทําการหาผูแทนจําหนาย
วัสดุประเภทนั้นๆ โดยใชฐานขอมูลที่ตางๆ ในประเทศ เชน ฐานขอมูล Eco Market เปนตน ควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ โดยเฉพาะวัสดุที่ไดรับฉลากเขียว เปนตน
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หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร
จากขอมูลที่ไดมีผูทําการศึกษาพบวา ผูคนจะใชระยะเวลาสวนใหญจะอยูภายในอาคารมากกวาภายนอกอาคาร หาก
สภาพแวดลอมภายในอาคารไมดีหรือไมเหมาะสมก็ยอมที่จะสงผลเสียตอผูใชอาคาร โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและ
ความเจ็บปวย ซึ่งอาจทําใหทํางานไดไมมีประสิทธิภาพทําใหเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น หรือเกิดการขาด
งานบอยครั้งจะสงผลตอการทํางานของหนวยงาน ดังนั้น การสรางสภาพแวดลอมภายในอาคารที่ดีจึงเปนเรื่องที่ไมอาจ
ละเลยได
เกณฑก ารประเมิน ในสว นของสภาพแวดล อ มภายใน (Indoor Environment: IE) มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ที่ จะทํ า ให เ กิ ด
สภาพแวดล อมที่ ดี สง เสริม คุ ณภาพชีวิ ต ทั้ง ทางดา น สภาวะนา สบาย และ แสงธรรมชาติแ ละวิว ตลอดจน คุ ณภาพ
อากาศภายในอาคารที่ดี ไม มีการสะสมของสารพิษหรือ สิ่งปนเปอนตา ง ๆ โดยการกําหนดแนวทางการออกแบบ และ
เลือกใชระบบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพไมมีการปลอยสารเคมีที่เปนอันตราย ฯลฯ โดยภาพรวมใน
การประเมินประกอบไปดวยรายละเอียดของหัวขอดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
คะแนน
IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร - อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน
บังคับ
IE P2 ความสองสวางภายในอาคาร - ความสองสวางขั้นต่ําผานเกณฑตามมาตรฐาน
บังคับ
IE 1
IE 1.1
IE 1.2
IE 1.3
IE 1.4
IE 1.5
IE2
IE 2.1
IE 2.2
IE 2.3
IE 2.4
IE 3
IE 4
IE 5

การลดผลกระทบมลภาวะ
ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงที่มีความรอนหรือมลพิษ
ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมี และ
หองเก็บสารทําความสะอาด
ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร
พื้นที่สูบบุหรี่หางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา 10 เมตร
ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน

5
1
1

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ
การใชวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
การใชพรมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
การใชผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร
การควบคุ มแสงสว างภายในอาคาร - แยกวงจรแสงประดิษ ฐทุก 250 ตารางเมตรหรื อตาม
ความตองการ
การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร - ออกแบบใหหองที่มีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติ
อยางพอเพียง
สภาวะนา สบาย - อุ ณหภูมิแ ละความชื้นสั มพั ทธ ในส วนที่มี การปรั บอากาศเหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

4
1
1
1
1
1

1
1
1

4
3
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(บังคับ)

อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคารทางดานความเหมาะสมของการระบายอากาศ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
อัตราการระบายอากาศในพื้น ที่ป รับอากาศและไม ปรับ อากาศ ผา นเกณฑที่ กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 39 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 และผา นเกณฑต ามมาตรฐานการระบายอากาศ
(Ventilation) เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ที่ยอมรับได วสท. (วสท. -3010)
ทางเลือกที่ 2
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ผานเกณฑตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบใหนํ าอากาศบริสุทธิ์เ ขา สูอาคารในปริมาณที่ผานเกณฑ ขั้น ต่ําตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ ตาม
มาตรฐานสากล
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ความสองสวางภายในอาคาร

(บังคับ)

ความสองสวางขั้นต่ําผานเกณฑตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคารทางดานความเหมาะสมของความสองสวาง (Illuminance)
สิ่งที่ตองดําเนินการ
คาความสองสวางจากแสงประดิษฐ (ไมรวมแสงธรรมชาติ) ผานเกณฑตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
รวมถึงผานเกณฑตามมาตรฐานที่ระบุโดยสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
ทางเลือกที่ 1
ใชคาจากการวัดจริงในระยะทุก ๆ 3 เมตร หรืออยางนอย 4 จุดในหอง โดยตองยืนยันวามีการปองกันไมใหแสงธรรมชาติ
เขาสูอาคารขณะทําการวัด การวัดตองกระทําในแนวราบที่ระยะความสูงจากพื้นหอง 0.75 เมตร และไมควรมีเฟอรนิเจอร
ขณะทําการวัด อุปกรณที่ใชวัดแสง (lux meter) ตองมีการยืนยันวามีความถูกตองดวยผลการสอบเทียบ (Calibration)
หรือใบรับรองการเทียบวัดจากผูผลิต
ทางเลือกที่ 2
ใชการจําลองสภาพดวยคอมพิวเตอร การจําลองสภาพตองสามารถใชขอมูลการกระจายแสง (เชน IES) ของดวงโคมจาก
ผูผลิตหรือจากการทดลอง ใชคาเฉลี่ยของความสองสวางแนวราบ (Horizontal Illuminance) ที่ระยะความสูง 0.75 เมตร
เปนตัวชี้วัด การจําลองสภาพตองไมมีการนําแสงธรรมชาติมาเกี่ยวของ (ไมควรมีเฟอรนิเจอรขณะทําการจําลองสภาพ)
ทางเลือกที่ 3
การแสดงรายการคํานวณดวยมือ อาทิ การใช Lumen method เพื่อยืนยันจํานวนและชนิดของหลอดไฟวาไดถูกกําหนด
อยางเหมาะสม
แนวทางการดําเนินการ
เลือกใช ดวงโคมและ/หรือวิธีก ารใหแ สงสวา งที่มีประสิทธิภ าพสูงและมีการกระจายแสงที่ เหมาะสม เลื อกตําแหนงและ
ความสูงของการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.1

หนา- 47

(5 คะแนน)

IE 1.1 ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงที่มีความรอนหรือมลพิษ
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค
เพื่อหลีกเลี่ยงการนํามลภาวะเขาสูอาคารจากการวางตําแหนงชองนําอากาศเขา (Air Intake) ไวในที่ที่ไมเหมาะสม
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ศึกษาพื้นที่และลักษณะโดยรอบของอาคาร ทําการออกแบบชองนําอากาศเขา โดยตองอยูหางจากตําแหนงที่มีความรอน
หรือมลพิษ อาทิเชน อาคารจอดรถ ที่ระบายควันจากครัว ที่ระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปลองควันตา งๆ เปนตน
โดยระยะจากชองนําอากาศเขาควรหางจากตําแหนงที่มีมลภาวะไมนอยกวา 10 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 3
เมตร
สํ า หรั บ อาคารไม ป รั บ อากาศสามารถที่ จ ะผ า นเกณฑ ข อ นี้ ไ ด ห ากมี ระบบระบายอากาศโดยวิ ธี ก ลในพื้ น ที่ ป ด ล อ ม
(Enclosed space) ที่เปนไปตามขอกําหนดนี้
แนวทางการดําเนินการ
ควรกําหนดตําแหนงชองนําอากาศเขาในที่ที่เปนพื้นที่สีเขียว หรือหางจากตําแหนงที่มีมลภาวะไมนอยกวา 10 เมตร และ
สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 3 เมตร ในกรณีอาคารหรือที่ตั้งอาคารมีความหนาแนนสูง ควรพิจารณาชองนําอากาศเขาจาก
ดานบนของอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะจากถนนหรืออาคารขางเคียง
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IE 1

IE

1.2

หนา- 48

การลดผลกระทบมลภาวะ

(5 คะแนน)

IE 1.2 ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมีและหองเก็บสารทํา
ความสะอาด
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน จัดการ และควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคารจากแหลงกําเนิดโดยตรง
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ในพื้ นที่ที่ มีมลภาวะหรื อมีแ กสพิ ษอัน ตรายหรื อสารเคมีที่ มีหรื อใช อยู (รวมทั้ง ห องซักรี ด หองพิมพ งานและหองถา ย
เอกสาร) การระบายอากาศในแตละพื้ นที่ ต องมีก ารสง ผา นลมโดยที่ไ มมี การเก็บ กัก หรื อนํ าอากาศจากพื้ นที่ ดัง กล า ว
กลับมาหมุนเวียน อีกทั้งตองมีประตูที่ปดอัตโนมัติ และมีอัตราการระบายอากาศอยางนอย 2.5 ลิตรตอวินาที ตอ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดันนอยกวาพื้นที่โดยรอบโดยเฉลี่ยอยางนอย 5 ปาสกาล และอยางนอย 1 ปาสกาล เมื่อประตู
หองเปด
ทางเลือกที่ 2
สําหรับอาคารที่ไมมีหองหรือพื้นที่ที่เขาขายตามลักษณะดังทีก่ ลาวมา สามารถไดคะแนนในหัวขอนี้ทันที
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบพื้นที่ที่มีมลภาวะสูงดวยระบบการระบายอากาศอยางเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งปนเปอนภายในอาคาร
การดูด อากาศไปทิ้ง ต องมี แรงดู ดที่ เ พีย งพอ เพื่ อ ปอ งกัน มลภาวะกระจายตั ว ไปสู สว นใชง านอื่ น ๆ เพื่อ ป องกั นป ญหา
ดังกลาว วิธีการที่ดีที่สุดคือการแยกพื้นที่เก็บสารเคมี สารพิษ กับพื้นที่ที่มีผูใชงาน
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.3

หนา- 49

(5 คะแนน)

IE 1.3 ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค
ลดสารพิษ สารที่เปนอันตราย และฝุนละอองตางๆที่อาจเกิดจากผูใชอาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเขาอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
การติดตั้งระบบการเก็บฝุนละอองบริเวณพื้นของทางเขาอาคารหลัก โดยระบบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ การทําประตู 2
ชั้นรวมกับการติดตั้งระบบตะแกรงถาวร ซึ่งมีชองทําความสะอาดดานลางได หากใชพรมตองมีการยืนยันโดยใชสัญญา
การจ างทํา ความสะอาดพรมจากบริษัททํ าความสะอาดสัป ดาหละครั้ง โดยตัวสัญญาตอ งกําหนดระยะเวลาในการทํ า
ความสะอาดไวอยางนอย 1 ป นับจากวันที่เปดใชอาคาร
แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาการปองกันมลภาวะและฝุนละอองบริเวณทางเขาอาคาร ดวยระบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับอาคารมากที่สุด การ
ทําประตู 2 ชั้นรวมกับระบบกักเก็บฝุนละอองนับเปนระบบที่ดีและมีประสิทธิภ าพ การใชพรมควรเปนทางเลือกรอง แต
หากหลีกเลี่ยงไมได ควรมีการทําสัญญากับบริษัททําความสะอาดเพื่อยืนยันวาจะมีการทําความสะอาดสัปดาหละครั้ง
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IE

1.4

หนา- 50

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.4

พื้นที่สูบบุหรี่หางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา 10 เมตร

วัตถุประสงค
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูอยูอาศัยในอาคาร
System) จากการสูบบุหรี่

(5 คะแนน)

พื้นที่ภายในตัวอาคารและระบบการระบายอากาศ

(1 คะแนน)
(Ventilation

สิ่งที่ตองดําเนินการ
1. หามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
2. มีพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะโดยหางจากประตูหลักตาง ๆ หรือชองนําอากาศเขา ไมนอยกวา 10 เมตร
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเขตสูบบุหรี่ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 และทําเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณแสดงเขตหามสูบบุหรี่
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.5

ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน

IE 1.5

หนา- 51

(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพื่อลดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุนละอองตลอดจนมลภาวะตาง ๆ และเปนการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเพื่อสงเสริมสุขอนามัยของผูใชอาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
เครื่องสงลมเย็น (AHU) ที่มีอัตราการสงลมเย็นตั้งแต 1,000 ลิตรตอวินาที ขึ้นไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ต องมี แ ผน กรองอากาศที่ มี ค าประสิ ทธิ ภ าพต่ํ า สุ ด (MERV) อย า งน อย MERV 7
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรือ อยางนอยรอยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot)
หรือ แผ นกรองอากาศที่มี ประสิท ธิภ าพตามมาตรฐานอื่น ที่มี ความน าเชื่ อถื อเทียบเท า ทั้งนี้ ควรติดตั้ งในตํ า แหนง ของ
อากาศที่ดูดกลับ (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air)
แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศที่สามารถติดตั้งแผนกรองอากาศในตําแหนงที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื่องสงลม
เย็นขนาด 1,000 ลิตรตอวินาที ขึ้นไป
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IE

2.1

หนา- 52

IE 2

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ

IE 2.1

การใชวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดปริมาณสิ่งปนเปอนจากวัสดุประสาน (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) และรองพื้น ภายในอาคารที่มีกลิ่นแรง สราง
ความรําคาญ และเปนผลรายตอสุขอนามัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของผูติดตั้งและผูใชอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
วั สดุ ป ระสาน วั สดุ ย าแนว และรองพื้ น ที่ ใ ช ภ ายในอาคาร ต อ งอ า งอิ ง ตามมาตรฐาน South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยกําหนดปริมาณสารอินทรียระเหยงายตามรายการดานลางนี้ โดยมี
ผลบังคับใชเมื่อ 1 กรกฎาคม 2005 ซึ่งมีการบัญญัติไวเมื่อ 7 มกราคม 2005
แนวทางการดําเนินการ
ระบุวัสดุ Low-VOC ในแบบการกอสราง ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้นมีสารอินทรียระเหย
งายต่ํากวาที่กําหนดไว เสาะหาผูผลิตและตัวแทนจําหนายที่จําหนายวัสดุ Low-VOC ดังกลาว
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IE 2

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ

IE 2.2

การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร

IE 2.2

หนา- 53

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดปริมาณสิ่งปนเปอนจาก สี และวัสดุเคลือบผิวที่มีกลิ่นแรง ภายในอาคาร ซึ่งสรางความรําคาญ และเปนผลรายตอ
สุขอนามัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของผูติดตั้งและผูใชอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
การเลือกใชผลิตภัณฑ และวัสดุเคลือบผิวจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
1.
สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใชภายในอาคาร จะตองไดรับการรับรองฉลากเขียว หรือ
2.

สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใชภายในอาคาร จะตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานอางอิงดังตอไปนี้

สี วั สดุ เคลือ บผิ วและรองพื้ นที่ใ ชกั บผนัง และฝ าเพดาน: ตองมีป ริม าณสารอิ นทรีย ระเหยงา ยที่ เป นพิ ษไมเ กิน เกณฑ ที่
กําหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993
- Flats : 50 g/L
- Non-Flats : 150 g/L
สีปองกันการผุกรอนและสีปองกันสนิมที่ใชภายในอาคารกับรองพื้นที่เปนโลหะเหล็ก: ตองมีปริมาณสารอินทรียระเหยงาย
(VOC content) ไมเกิน 250 g/L ตามที่ระบุใน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, Second Edition,
January 7, 1997
วารนิช (Varnish) ใส สําหรับไม เคลือบเงาพื้น ตกแตงรอยเปอนและเชลแล็ก ที่ใชกับวัสดุภายใน: ตองมีปริมาณ
สารอินทรียระเหยงาย ไมเกินที่ระบุใน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113,
Architectural Coatings, on January 1, 2007
แนวทางการดําเนินการ
ระบุวัสดุที่มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายต่ํา (Low-VOC) ในแบบการกอสราง ตรวจสอบใหแนใจวาสี และวัสดุเคลือบผิว
มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายต่ํากวาที่กําหนดไว เลือกผูผลิตและตัวแทนจําหนายที่จําหนายวัสดุที่มีปริมาณสารอินทรีย
ระเหยงายต่ํา
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IE

2.3

หนา- 54

IE 2

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ

IE 2.3

การใชพรมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทั้งหมดตองผานการทดสอบและรับรองจาก Carpet and Rug
Institute’s Green Label Plus program หรือ NFS / ANSI Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet Assessment
หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ ทียบเทา โดยทางสถาบันจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป การติดตั้งพื้นรองพรม ภายในตัวอาคารตองอยู
ภายใตขอกําหนดของ Rug Institute Green Label Plus program กาวที่ยึดพรมทั้งหมดตองอยูภายใตขอกําหนดของขอ IE
2.1
ทางเลือกที่ 2
หากไมมีการใชพรมในอาคาร สามารถทําคะแนนในหัวขอนี้ไดทันที
แนวทางการดําเนินการ
หลีกเลี่ยงการใชพรม หากจําเปนตองใชควรพิจารณาพรมที่มีสารพิษต่ําเปนหลัก โดยพรมดังกลาวตองผานการทดสอบ
จาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรือมาตรฐานอื่นทัง้ ในและตางประเทศ
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IE 2

การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ

IE 2.4

การใชผลิตภัณฑที่ประกอบขึน้ จากไมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร

IE 2.4

หนา- 55

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมและวัสดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมและวัสดุทดแทนจากพืชอื่น ๆ ที่ใชภายในอาคาร ตองไมมีสวนผสมของ ยูเรียฟอรมาดีไฮด (Urea-formaldehyde resins) ทั้งในเนื้อของวัสดุและวัสดุประสาน หรืออยางนอยตองใชวัสดุผสานระดับ E0
ผลิตภัณฑ ที่ประกอบขึ้นจากไมและผลิตภัณฑ จากพืช อื่นประกอบดวย particleboard, medium density fiberboard
(MDF), plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores
ขอกําหนดนี้ยกเวน เฟอรนิเจอรที่ซื้อมาทั้งชิ้น (เฟอรนิเจอรที่ผูรับเหมาสามารถเลือกวัสดุเพื่อมาประกอบขึ้นตองเลือกไม
และวัสดุทดแทนตามขอกําหนด) และยกเวนผลิตภัณฑเกาหรือวัสดุใชแลวที่นํามาใชใหมในโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
ระบุ ผลิ ต ภั ณฑ จ ากไม และและวั สดุ ท ดแทนจากพื ชที่ ไ ม มีก ารผสมของ Urea-formaldehyde resins หรื อ เป น Ureaformaldehyde resins ที่ระดับ E0 ทั้งในเนื้อของวัสดุและวัสดุประสาน พิจารณาการใชวัสดุทดแทนไมที่ทําจากเศษพืชที่
เหลือทิ้งเพื่อทําคะแนนรวมกับ MR 4: การใชวัสดุรีไซเคิล และ MR 5: การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
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IE

3

หนา- 56

การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร

(1 คะแนน)

แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความตองการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชอาคารสามารถควบคุมระดับความสองสวางใหเหมาะสมแกการใชงานและมีสุขอนามัยที่ดีจากการใชงาน
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือก 1
จัดเตรียมระบบควบคุมแสงสวางใหแกผูใชงานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไมเกิน 250 ตารางเมตร ตอ 1 วงจร ในกรณีที่
หองมีขนาดเล็กกวา 250 ตารางเมตร ตองมีการแยกวงจรในแตละหอง
ทางเลือก 2
ออกแบบระบบควบคุมแสงสวางในพื้นที่มีการใชงานประจํา เชน หองทํางานแบบเปด (Open plan office) ใหผูใชแตละ
คนมีอิสระในการควบคุมระดับความสองสวางของตนเอง และออกแบบระบบแสงสวางเปนแบบการใหแสงเฉพาะบริเวณที่
ใชงาน (Task lighting) ใหได 90% ของผูใชงานประจํา
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบอาคารโดยจัดเตรียมระบบควบคุมแสงสวางแยกตามพื้นที่ยอยตาง ๆ โดยอาจเตรียมเปนแสงสวางสําหรับพื้น ที่
ทั่วไป และแสงสวางเฉพาะที่ เมื่อพิจารณาวงจรควบคุมตอพื้นที่ภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไมเกิน 250 ตารางเมตร
ตอ 1 วงจร หรือใชระบบควบคุมแสงสวางตามความตองการ (Task and Ambient) สําหรับพื้นที่ที่มีการใชงานประจํา
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IE 4

IE 4

การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร

หนา- 57

(4 คะแนน)

ออกแบบใหหองที่มีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติอยางพอเพียง
วัตถุประสงค
เพื่อใหอาคารมีการใชแสงธรรมชาติอยางเหมาะสม เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและเพื่อเพิ่มคุณภาพของแสงสวางภายใน
พื้นที่ที่มีการใชงานประจํา (Regularly occupied spaces)
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ใชการจําลองสภาพดวยคอมพิวเตอรเพื่อคํานวณสัดสวนระหวางพื้นที่ที่มีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor:
DF) ในสภาพฟาหลัว (Overcast sky) มากกวา 2% เทียบกับพื้นที่ที่มีการใชงานประจําทั้งหมด (วัดที่แนวราบ ความสูง
75 ซม. จากพื้น) โดยคะแนนจะคํานวณจากคาตัวประกอบแสงธรรมชาติต่ําสุดในหองที่มากกวา 2 % (เมื่อคาต่ําสุดใน
หองมากกวา 2% ใหถือวาพื้นที่ของหองทั้งหองไดแสงธรรมชาติ) หรือเฉพาะพื้นที่ที่มีคามากกวาคาดังกลาว เชน กรณีหอง
ทํางานแบบเปด (Open plan office) ในการคํานวณพื้นที่ใหเลือกพื้นที่ที่ขนาดใหญกวา ซึ่งสามารถเทียบเปนคะแนนไดดัง
Error! Reference source not found.
ตาราง IE 4 T 1
การเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่ใชงานประจําที่ไดแสงธรรมชาติและคะแนนที่ได
พื้นที่ที่มีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2%
คะแนน
45-55%
1
56-65%
2
66-75%
3
76-100%
4
การจํา ลองสภาพตอ งสะท อนสภาพความเป นจริง ทางกายภาพของอาคารไมว าจะเป น คา การสอ งผ านแสงสว างของ
กระจก คาการสะทอนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเมื่อจําลองสภาพไมจําเปนตองคิดวามีการปดมานภายในอาคาร
หรือมีอาคารหรือองคประกอบภายนอกที่มาบังแสง แตตองนําอุปกรณบังแดดถาวรที่ติดตั้งภายนอกมาคํานวณดวย
พื้นที่ใชงานประจํา หมายถึงพื้นที่ที่มีผูใชอาคารอยูประจํา เชน หองทํางาน โตะทํางาน หองประชุม สําหรับอาคาร
สํานักงานหรืออาคารสาธารณะ หองรับแขก หองนั่งเลน สําหรับอาคารพักอาศัย
แนวทางการดําเนินการ
คํานึงถึงการใชแสงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบใหหองหรือพื้นที่ที่มีการใชงานประจําไดแสงธรรมชาติอยางเหมาะสม
ควรพิจารณาการออกแบบใหหองไมลึกเกินไป มีพื้นที่และจํานวนชองแสงที่พอเพียงและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการใหแสงสวางธรรมชาติแบบตาง ๆ เชน หิ้งแสง (Light shelf) หรือมอแสง (Light pipe)เพื่อใหแสงกระจายได
ลึกขึ้ น อีก ทั้ง ควรมีก ารใช ชอ งแสงจากหลั งคาเข ามาช วยหากปริ มาณแสงจากหน าต างไมพ อเพีย ง อยางไรก็ต ามควร
พิจารณาหลีกเลี่ยงชองแสงที่มีขนาดใหญเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหอาคารมีการใชพลังงานสูงขึ้นและอาจเสียคะแนนในขอ
EA 1: ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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IE 5

IE
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หนา- 58

สภาวะนาสบาย

(3 คะแนน)

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในสวนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารทางดานสภาวะนาสบาย
สิ่งที่ตองดําเนินการ
1. ออกแบบอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศใหมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เปนไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004
2. ออกแบบอาคารในสวนที่ไมปรับอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ใหปฏิบัติตามหัวขอ 5.3
การใหคะแนนจะทํา ตามสัดส วนพื้น ที่ที่ผานข อกํา หนดของทั้ ง 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนั บเฉพาะ พื้นที่ ใชง านประจํ า
(Regularly Occupied Space) (ตามที่นิยามไวในขอ IE 4) ที่ตองผานมาตรฐานสภาวะนาสบาย (ไมรวมพื้นที่ที่ไมมีคนใช
งานประจํา ทางเดิน หองเก็บของ เปนตน) สัดสวนของพื้นที่หองที่ผานมาตรฐานสภาวะนาสบายสามารถเทียบวัดคะแนน
ไดดังตาราง IE 5 T1
ตาราง IE 5 T1
สัดสวนพื้นใชงานประจําที่ผานมาตรฐานสภาวะนา
สบาย
มากกวารอยละ 80
มากกวารอยละ 90
รอยละ 100

คะแนน
1
2
3

แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศที่สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพในชวงการใชงานสูงสุด ควรคํานึงถึงปจจัย
สภาวะนาสบายหลายดานไมเฉพาะแตอุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ เชนการแผ รังสีความรอนรวม ความเร็วลม กิจกรรม
เสื้อผาที่สวมใส อีกทั้งควรคํานึงถึงการออกแบบที่ไมกอใหเกิดความรําคาญและไมสบายตอผูใชงาน ทั้งจาก กระแสลมที่
แรงเกิ นไป (Draft) ความแตกตา งของอุณหภูมิ ทางดิ่ ง (Stratification Discomfort) การแผรังสี ที่ไ มสมดุ ล (Radiant
Asymmetry) เปนตน

TREES-NC

EP

หนา- 59

หมวดที่ 7 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Protection)
มาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการกอสราง เปนมาตรการสําคัญที่จําเปนที่ผูออกแบบและผูเกี่ยวของ
ตองคํานึงถึงตั้งแตเริ่มกระบวนการการออกแบบและกอสราง เพื่อไมใหสงผลกระทบระยะยาวตอระบบนิเวศวิทยา และ สุข
ภาวะและสุขภาพของมนุษย
คะแนนในหมวดการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Protection) เนนไปที่การลดผลกระทบของ
โครงการกอสรางโดยรวมในระยะยาว ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศน และสุขภาวะ และสุขภาพของมนุษยดวย
กระบวนการออกแบบระบบกอสราง การบริหารการจัดการพื้นที่โครงการกอสราง
คะแนนในหมวดนี้ ประกอบดวย 7 หัวขอโดยมี 2 ขอคะแนนบังคับและ 5 ขอคะแนน รวมทั้งสิ้น 8 คะแนน หัวขอคะแนน
บังคับที่ผูรับผิดชอบตองทําใหไดตามขอบังคับ จึงจะสามารถทําคะแนนอื่นๆ ในหมวดคะแนนนี้ได ในหัวขอบังคับนั้น
มุงเนนการปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการมีแผนการดําเนินการควบคุมมลพิษ
จากการกอสรางและการบริหารจัดการขยะ สวนคะแนน 8 คะแนนในหมวดนี้ เนนไปที่การเลือกใช วัสดุอุปกรณ ระบบ ที่
ไมสงผลกระทบ หรือปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษยที่เกี่ยวของเชน การเลือกเคมีภัณฑที่ไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม การปองกันภาวะเดือดรอนรําคาญจาก แสงและความรอน การควบคุมโรคที่มาจากระบบอาคาร
รวมถึงการสงเสริมใหใชระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ
EP P1
EP P2
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4

EP 5

รายละเอียด
การลดมลพิษจากการกอสราง
มีแผนและดําเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง
การบริหารจัดการขยะ
การเตรียมพื้นที่แยกขยะ
ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบ
ดับเพลิง
ตําแหนงเครื่องระบายความรอน
การวางตําแหนงเครื่องระบายความรอนหางจากที่ดินขางเคียง
การใชกระจกภายนอกอาคาร
กระจกมีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15
การควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับอาคาร
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเรื่องขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา
(Legionella) ในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย
ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย

คะแนน
บังคับ
บังคับ
1

4
1
1

1

TREES-NC

EP P1

หนา- 60

EP P1 การลดมลพิษจากการกอสราง

(บังคับ)

มีแผนดําเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง
วัตถุประสงค
เพื่ อลดมลภาวะจากการก อสรา งอาคาร โดยการควบคุม การกัด กรอ นของหน าดิ นที่ รวมถึง การชะล างและตกตะกอน
(Sedimentation) ลงในแหลงน้ําที่กอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา รวมทั้งการเกิดฝุนละอองในอากาศ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
มี แผนดําเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง (Construction Pollution Prevention plan) อันไดแก
 การกัดกรอนของพื้นที่ดิน เพื่อปองกันการชะลางและการตกตะกอน ลงในแหลงน้ํา
 มลภาวะทางน้ํา เชน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
 มลภาวะทางอากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน
แนวทางการดําเนินการ
มีแผนดําเนินการปองกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการกอสราง โดยแผนดําเนินการดังกลาวเพื่อ
ปองการการกัดกรอนของพื้นที่ดินจากการชะลางการระบาย น้ําฝนไหลลน (Stormwater Runoff) ของโครงการ
หรือ กระแสลม รวมถึงการปองกันการสูญเสียดินชั้นบนโดยการเก็บพักหนาดินเพื่อนํามาใชใหม
-

ปองกันการตกตะกอนของดินลงในทางระบายน้ําและแหลงน้ําใกลเคียง

-

ปองกันมลภาวะทางอากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน เปนตน

TREES-NC

EP P2

EP P2 การบริหารจัดการขยะ

หนา- 61

(บังคับ)

การเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะหรือเศษวัสดุ
วัตถุประสงค
เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการขยะหรือเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหม ที่จะสงผลกระทบตอสถานที่ถมทิ้ง
(Landfills) เมื่อเปดใชงานอาคารแลว
สิ่งที่ตองดําเนินการ
มีแผนการดําเนินการบริหารจัดการขยะของอาคาร หรือโครงการ
1. ออกแบบอาคารหรือโครงการใหมีพื้นที่หรือหองคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหมโดยพื้นที่
ดังกลาวตองมีความมิดชิดและเขาถึงไดงาย
2. มีจุดทิ้งขยะที่ระบุไวอยางชัดเจนในแตละชั้นของอาคาร หรือสวนของอาคาร โดยจุดทิ้งขยะดังกลาวตองมีถังคัด
แยกขยะ ไดแก ขยะเปยก ขยะอันตราย และขยะแหงที่มีการแยกเปนประเภท เชน กระดาษ โลหะ แกว และ
พลาสติก เปนอยางนอย
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดพื้นที่หรือหองคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหมที่มีความชัดเจน เพื่องายตอการบริหารจัดการขยะ
ในอนาคต

TREES-NC

EP 1

EP 1

หนา- 62

ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง

(1 คะแนน)

ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง
วัตถุประสงค
ลดการใชสารเคมีที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ โดยไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี
(HCFC) ในระบบดับเพลิง
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง
แนวทางการดําเนินการ
ระบุถึงผลิตภัณฑที่จะใชในการดับเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยันถึงผลิตภัณฑตางๆ วาไมมีสารตองหามตามที่ระบุไว

TREES-NC

EP2

ตําแหนงเครื่องระบายความรอน

EP 2

หนา- 63

(1 คะแนน)

การวางตําแหนงเครื่องระบายความรอน (คอมเพรสเซอรหรือหอพึ่งเย็น)หางจากที่ดินขางเคียง
วัตถุประสงค
จัดวางเครื่องระบายความรอนของระบบปรับอากาศ ในตําแหนงที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอสภาพแวดลอม
ใกลเคียงอาคาร (หากอาคารไมใชเครื่องปรับอากาศไมตองประเมินเกณฑน)ี้
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ไมวางคอมเพรสเซอรและเครื่องระบายความรอนชนิดตางๆ ติดกับที่ดินขางเคียงนอยกวาระยะ 4 เมตร ในกรณีเปนอาคาร
สูงหรือใหญพิเศษตองเวนระยะหอระบายความรอนหรือเครื่องระบายความรอน (คอมเพรสเซอร) หางจากขอบที่ดินไม
นอยกวา 8 เมตร
ทางเลือกที่ 2
ระบบปรับอากาศไมมีการระบายความรอนหรือความชื้นสูอากาศ
แนวทางการดําเนินการ
สํ า รวจสภาพรอบอาคาร กํ า หนดทิ ศ ทางการระบายความร อ นของเครื่ อ งระบายความร อ นให เ หมาะสมไม รบกวน
สภาพแวดลอมรอบอาคาร หรือพิจารณาระบบปรับอากาศทีร่ ะบายความรอนลงดินหรือทะเลสาบ (Geothermal or Lake
Cooling)

TREES-NC

EP 3

EP 3

หนา- 64

การใชกระจกภายนอกอาคาร

(1 คะแนน)

ใชกระจกภายนอกอาคารที่มีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15
วัตถุประสงค
เพื่อลดผลกระทบจากการสะทอนแสงของอาคารสูสภาพแวดลอมที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร
สิ่งที่ตองดําเนินการ
กระจกที่ใชภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด ตองมีการระบุคาประสิทธิภาพของกระจกอั นไดแก คาสะทอนแสง
(Visible Light Reflectance; Rvis) โดยตองมีคาไมเกินรอยละ 15 เมื่อวัดในมุมตั้งฉาก โดยคาสะทอนแสงดังกลาวตอง
ไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่เชื่อถือได
แนวทางการดําเนินการ
มีการกําหนดคาสะทอนแสงของกระจกที่ใชภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด และควรพิจารณาเลือกใชกระจกเพื่อ
การอนุรักษพลังงานที่มีคามาตรฐานพลังงานอยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดย ควรพิจารณาถึงผลกระทบในหัวขอ EA
1: ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

TREES-NC

EP 4

การควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับอาคาร

EP 4

หนา- 65

(1 คะแนน)

ปฏิบั ติต ามประกาศกรมอนามั ยเรื่อ งข อปฏิ บัติ การควบคุม เชื้ อ ลีจิ โอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร อนของ
อาคารในประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลีเจียนแนร (Legionnaires' disease) ที่ อาจเกิดขึ้นกับผูใชอาคารทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผูที่สัญจรในบริเวณใกลเคียง
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ออกแบบและก อ สร า งรวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนการบํ า รุ ง รั ก ษาหอระบายความร อ น ตามประกาศของกรมอนามั ย เรื่ อ งข อ
ปฏิบัติการควบคุม เชื้อลีจิโ อเนลลา (Legionella) ในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรั บ
อากาศที่มีการติดตั้งหอระบายความรอน)
ทางเลือกที่ 2
ไดคะแนนในขอ EP 2: ตําแหนงเครื่องระบายความรอนและไมมหี อระบายความรอนในโครงการ ตามทางเลือกที่ 2
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาหอระบายความรอนใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องขอปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิ
โอเนลลาในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย หรือหลีกเลี่ยงการออกแบบใหระบบปรับอากาศไมมีระบบหอ
ระบายความรอน

TREES-NC

EP5

EP 5

หนา- 66

ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค
ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะ
ทางเลือกที่ 2
ติดตั้งระบบที่สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคา บีโอดี5 และ ทีเอสเอส นอยกวาหรือเทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตรได โดยตอง
บําบัดใหไดอยางนอยรอยละ 50 ของปริมาณน้ําเสียในโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาเพื่อใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสียแยกตางหากจากระบบอื่นๆ ของอาคาร
หรือติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคา บีโอดี5 และ ทีเอสเอส นอยกวาหรือเทากับ 10 มิลลิกรัมตอ
ลิตร

TREES-NC

GI

หนา- 67

หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation)
แมวา TREES จะมีเกณฑการประเมินประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุม 7 ดาน ประกอบดวย การบริหาร
จั ด การอาคาร ผั ง บริ เ วณและภู มิ ทั ศ น การประหยั ด น้ํ า พลั ง งานและบรรยากาศ วั สดุ แ ละทรั พ ยากรในการก อ สร า ง
คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร และ การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แลวก็ตาม แตในความเปนจริงแลว
ยัง มีป ระเด็ นที่ สํา คั ญอี กมากมายไมไ ด ถูก ระบุไ วใ นเกณฑ TREES หมวด นวั ตกรรม จึ งเปน หมวดที่ เป ดโอกาสให ผูที่
เกี่ย วขอ งกับ อาคารที่เข ารว มประเมินไดนํา เสนอ หัวข อคะแนนที่เ หมาะกั บโครงการของตน เพื่อ ทําคะแนนในหมวดนี้
นอกจากนี้การทําคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทําไดดวยการทําคะแนนพิเศษตามที่ระบุไวในแตละหัวขอคะแนน โดย
คะแนนพิเศษเหลานี้จะทําไดเมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนตางๆ เกินกวาที่ระบุไวระดับหนึ่ง การทํา
คะแนนในหมวด GI นี้ สามารถทําได 5 คะแนน ดังตารางดานลาง

หัวขอ
GI 1
GI 2
GI 3
GI 4
GI 5

รายละเอียด
มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)
มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)
มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)
มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)
มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)

คะแนน
1
1
1
1
1

GI

TREES-NC

GI 1-5

1-5

หนา- 68

มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน

(1-5 คะแนน)

วัตถุประสงค
เพื่อกระตุนใหมีการออกแบบกอสรางที่มีประสิทธิ ภาพเกินกวาที่กําหนดไว และ กระตุนใหมีการเสนอแนวคิดเพื่อความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมในประเด็นที่มีความสรางสรรคและไมไดระบุไวในเกณฑฉบับนี้
สิ่งที่ตองดําเนินการ
ดําเนินการตามทางเลือกดังตอไปนี้
ทางเลือกที่ 1
ดําเนินการตามหัวขอคะแนนพิเศษที่ไดระบุไวหัวขอคะแนนตางๆ ซึ่งเกินกวาประสิทธิภาพที่ระบุไวหนึ่งระดับ
ทางเลือกที่ 2
นําเสนอหัวขอคะแนนใหมที่เปนประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ไมไดระบุไวในเกณฑฉบับนี้
แนวทางการดําเนินการ
ศึกษาแนวโนมการทําคะแนนพิเศษในหัวขอตางๆ และศึกษาประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดลอมที่เกณฑไมไดระบุ เพื่อ
นําเสนอตอทางสถาบันอาคารเขียวในการทําคะแนน ในอนาคตหากเกณฑสําหรับโครงการประเภทอื่นๆ ประกาศใช ทาง
ผูเขารวมประเมินสามารถนําเสนอ หัวขอคะแนนจากเกณฑการประเมินอื่นๆ ที่ไมไดนะบุไวในเกณฑนี้ มายื่นทําคะแนนใน
หมวดนวัตกรรมไดโดยตรง

