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คํานํา 

          วิศวกร หรือ “ผู้สร้าง” นอกจากความปลอดภัยเป็นหัวใจในการทํางานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แล้ว  ยังมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ  อีกทั้งยังเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
ที่ทําควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สาธารณชนอย่างย่ังยืน 

         มูลนิธิอาคารเขียวไทย หน่วยงานท่ีก่อต้ังจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือทั้ง
ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้สู่สมาชิกทั้งสอง สมาคมให้ได้รับทราบถึงเทคโนโลยี
อาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันอาคารเขียวไทยที่ทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางด้าน
อาคารเขียว ให้คําแนะนําแก่อาคารต่างๆ ที่ต้องการออกแบบก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียวตลอดจนจัดทํา
มาตรฐานอาคารเขียวให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรม 

          ในนามของประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอขอบคุณคณะผู้จัดทําเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพ้ืนที่
ส่วนกลางและกรอบอาคาร หรือเกณฑ์ TREES-CS ที่เสียสละเวลาดําเนินงานอันมีความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เป็น
ประโยชน์ในวิชาชีพและหวังเป็นอย่างย่ิงว่า “เกณฑ์ TREES-CS” เล่มน้ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคมสี
เขียวสืบไปในอนาคต  

 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานาํ 

   ในปัจจุบันการออกแบบอาคารเขียวหรือทําอาคารให้เป็นอาคารเขียวในประเทศไทย เป็นเรื่องที่
ได้รับความสนใจจากเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการจํานวนมาก เน่ืองจากกระแสการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ของโลกที่ควรคํานึงถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมมากขึ้น หากแต่การทําให้เป็นรูปธรรม 
จะต้องมีเกณฑ์การออกแบบที่ดี เช่ือถือได้ และตรวจวัดได้จริง   

    จากความสําเร็จของคู่มือเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับ
การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ TREES-NC ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเห็นได้จากที่มีผู้ผ่านการ
อบรมและผ่านการสอบผู้เช่ียวชาญอาคารเขียว และเจ้าของอาคารที่นําอาคารเข้าโครงการเพ่ือรับการรับรอง
จํานวนมากตลอดจนได้มีการรับรองอาคารที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน และเพ่ือเป็นต่อยอดมาตรฐานอาคารเขียว
ของไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป สถาบันอาคารเขียวไทยจึงจัดทําเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพ้ืนที่ส่วนกลางและ
กรอบอาคาร TREES-CS ซึ่งเหมาะสําหรับอาคารที่ให้เช่าพ้ืนที่ภายใน สามารถเข้ารับการประเมินความย่ังยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับทางสถาบันฯได้  

 
   ผมในนามของประธานสถาบันอาคารเขียวไทย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกณฑ์ฯ เล่มน้ีจักเป็นประโยชน์

และถูกนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป 
 

นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ 
ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญั 
หัวข้อ 
 

รายละเอียด หน้า NC 
คะแนน 
(บังคับ)

CS 
คะแนน 
(บังคับ) 

 บทนํา 1   

BM หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 8 3 (1) 4 (1) 
BM P1 การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว 9 บงัคบั บงัคบั 

BM 1 การประชาสมัพนัธ์สูส่งัคม 10 1 1 
BM 2 คูมื่อและการฝึกอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาอาคาร 11 1 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเม่ืออาคารแล้วเสร็จ 12 1 1 
BM 4 คูมื่อแนวทางการออกแบบและก่อสร้างสําหรับผู้ เช่า 13 - 1 

SL หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภมิูทศัน์ (Site and Landscape) 15 16 (2) 16 (2) 
SL P1 การหลีกเล่ียงท่ีตัง้ท่ีไมเ่หมาะกบัการสร้างอาคาร 16 บงัคบั บงัคบั 
SL P2 การลดผลกระทบตอ่พืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติ 17 บงัคบั บงัคบั 
SL 1 การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีพฒันาแล้ว 18 1 1 
SL 2 การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  19 4 4 
SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน 20 3 3 
SL 3.1 มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีฐานอาคาร 20 1 1 

SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นตอ่ พืน้ท่ีเปิดโลง่ 100 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากท่ีอ่ืน) 21 1 1 

SL 3.3 ใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสม 22 1 1 

SL 4 การซมึนํา้และลดปัญหานํา้ทว่ม 23 4 4 
SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ 25 4 4 
SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตัง้ 25 2 2 

SL 5.2 มีพืน้ท่ีดาดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีโครงการ 26 1 1 

SL 5.3 มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต้ ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ท่ีบงัแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัตวัอาคาร 

27 1 1 

WC หมวดที่ 3 การประหยัดนํา้ (Water Conservation) 28 6 6 

WC 1 การประหยดันํา้และการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 29 6 6 

EA หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 30 20 (2) 23 (2) 
EA P1 การประกนัคณุภาพอาคาร 

มีแผนการตรวจสอบและปรับแตง่ระบบโดยบคุคลท่ีสาม 

31 บงัคบั บงัคบั 

EA P2 ประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต่ํา 
ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1 

32 บงัคบั บงัคบั 

EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 33 16 18 



หัวข้อ 
 

รายละเอียด หน้า NC 
คะแนน 
(บังคับ)

CS 
คะแนน 
(บังคับ) 

EA 2 การใช้พลงังานทดแทน 
ผลิตพลงังานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5-1.5 ของปริมาณค่าใช้จ่ายพลงังานในอาคาร 

34 2 2 

EA 3 การตรวจสอบและพิสจูน์ผลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน 
มีแผนการตรวจสอบและพิสจูน์ผลตามข้อกําหนด IPMVP 

36 1 2 

EA 3.1 การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังาน (อาคารฐาน) 37 - 1 
EA 3.2 การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังาน (ผู้ เช่า) 38 - 1 

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไมทํ่าลายชัน้บรรยากาศ 
ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 

39 1 1 

MR หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง  
(Materials and Resources) 

40 13 11 

MR 1 การใช้อาคารเดิม 
เก็บรักษาพืน้หรือหลงัคาของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพืน้ท่ีผิว 

41 2 2 

MR 2 การบริหารจดัการขยะจากการก่อสร้าง 
นําขยะไปใช้หรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือนํา้หนกั 

42 2 2 

MR 3 การเลือกใช้วสัดใุช้แล้ว 
นําวสัดกุ่อสร้างกลบัมาใช้ใหม่เป็นมลูคา่ร้อยละ 5-10 

43 2 1 

MR 4 การเลือกใช้วสัดรีุไซเคิล 
ใช้วสัดรีุไซเคิลเป็นมลูคา่ร้อยละ 10-20 

44 2 2 

MR 5 การใช้วสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศ  
การใช้วสัดท่ีุ ขดุ ผลิต ประกอบ หรือวสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10-20 
ของมลูคา่วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด 

45 2 2 

MR 6 วสัดท่ีุผลติหรือมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมต่ํา 46 3 2 
MR 6.1 ใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทยไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 10-20 ของมลูคา่วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด 
46 2 1 

MR 6.2 ใช้วสัดท่ีุมีการเผยแพร่ข้อมลูความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของ
มลูคา่วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด 

47 1 1 

IE หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 

48 17 (2) 15 (2) 

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
อตัราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

49 บงัคบั บงัคบั 

IE P2 ความสอ่งสวา่งภายในอาคาร 
ความสอ่งสวา่งขัน้ต่ําผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

50 บงัคบั บงัคบั 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ  51 5 5 
IE 1.1 ช่องนําอากาศเข้าไม่อยู่ตําแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ 51 1 1 
IE 1.2 ความดนัเป็นลบ (Negative pressure) สําหรับห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี 52 1 1 



 

หัวข้อ 
 

รายละเอียด หน้า NC 
คะแนน 
(บังคับ)

CS 
คะแนน 
(บังคับ) 

และเก็บสารทําความสะอาด 
IE 1.3 ควบคมุแหลง่มลพิษจากภายนอกเข้าสูภ่ายในอาคาร 53 1 1
IE 1.4 พืน้ท่ีสบูบหุร่ีห่างจากประตหูน้าต่างหรือช่องนําอากาศเข้าไม่น้อยกวา่  10  เมตร 54 1 1
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 55 1 1

IE 2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ 56 4 4 
IE 2.1 การใช้วสัดปุระสาน วสัดยุาแนว และรองพืน้ ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 59 1 1 
IE 2.2 การใช้สี และวสัดเุคลือบผิว ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 57 1 1 
IE 2.3 การใช้พรมท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 58 1 1 
IE 2.4 การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบขึน้จากไม้ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 59 1 1 

IE 3 การควบคมุแสงสวา่งภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทกุ 250 ตารางเมตรหรือตามความต้องการ 

60 1 - 

IE 4 การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 
ออกแบบให้ห้องท่ีมีการใช้งานประจําได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง 

61 4 3 

IE 5 สภาวะน่าสบาย 
อณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ในสว่นท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ 

62 3 3 

EP หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
(Environmental Protection) 

63 5 (2) 5 (2) 

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสร้าง 
มีแผนและดําเนินการป้องกนัมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง 

64 บงัคบั บงัคบั 

EP P2 การบริหารจดัการขยะ 
การเตรียมพืน้ท่ีแยกขยะ  

65 บงัคบั บงัคบั 

EP 1 ใช้สารเคมีท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยในระบบดบัเพลงิ 
ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลิง 

66 1 1 

EP 2 ตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน 
การวางตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินข้างเคียง 

67 1 1 

EP 3 การใช้กระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีคา่สะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15 

68 1 1 

EP 4 การควบคมุโรคท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร 
ปฏิบติัตามประกาศกรมอนามยัเร่ืองข้อปฏิบติัการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลา (Legionella) 
ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย 

69 1 1 

EP 5 ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบบําบดันํา้เสีย 70 1 1 

GI  หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 71 5  5  
GI 1-5 มีเทคนิควิธีท่ีไม่ระบไุว้ในแบบประเมิน 72 5 5 
 รวมคะแนน 85 (9) 85 (9)



หัวข้อ 
 

รายละเอียด หน้า NC 
คะแนน 
(บังคับ)

CS 
คะแนน 
(บังคับ) 

 
 

ภาคผนวก (APPENDIX) 74   

 - TREES-CS ภาคผนวก 1 74   

 - TREES-CS ภาคผนวก 2 77   

 - TREES-CS ภาคผนวก 3 81   

 - TREES-CS ภาคผนวก 4 83   

 - TREES-CS ภาคผนวก 5  85   





TREES-NC / CS   หน้า- 1 
 

บทนํา 

 
เป็นท่ีตระหนกัดีวา่ วิกฤตการณ์ทางพลงังานและสิง่แวดล้อม นบัวนัจะทวีความรุนแรงขึน้ แหลง่พลงังานทัง้ ถ่าน

หิน ก๊าซและนํา้มนัท่ีมีอยูจํ่ากดัแตค่วามต้องการท่ีจะผลิตพลงังานจากทรัพยากรเหลา่นีก้ลบัเพิ่มสงูขึน้อยา่งไม่รู้จบ สง่ผลให้
ราคาพลงังานเพิ่มสงูขึน้อยา่งเป็นประวติัการณ์ ในขณะท่ีการพฒันาพลงังานทดแทนยงัไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ทางพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ได้ในเวลาอนัใกล้ การใช้พลงังานยงัคงต้องพึง่พาแหลง่พลงังานท่ีมีผลกระทบทางสภาพล้อม การใช้
ถ่านหิน และนํา้มนั สง่ผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเป็นวิฤตการณ์โลกร้อนซึง่ถือเป็นภยัคกุคาม
มนษุยชาติในปัจจบุนั  การเข้าถงึแหลง่พลงังานตา่งๆ จําต้องบกุรุกระบบนิเวศทัง้ทางบกและทางทะเลอยา่งตอ่เน่ือง การ
ขนสง่พลงังานอยา่งนํา้มนัทางทะเล  หรือ การขดุเจาะ นบัว่ามีความเส่ียงต่อการร่ัวไหลท่ีทําลายระบบนิเวศเป็นวงกว้าง  
ดงันัน้วิกฤตการณ์พลงังานยงัมีความเก่ียวเน่ืองแลสง่ผลตอ่วิฤตการณ์สิง่แวดล้อมไมอ่าจแยกจากกนัได้   

อาคาร ถือได้ว่าเป็นสาเหตสํุาคญัของปัญหาทางพลงังานและสิง่แวดล้อม เน่ืองจากอาคารมีการบริโภคพลงังาน
อยา่งมหาศาล ซึง่เป็นไปเพ่ือ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสวา่ง และ อปุกรณ์ไฟฟ้า หรืออาจกลา่วได้เป็นไปเพ่ือ
ความเป็นอยูท่ี่ดีและประสทิธิภาพการทํางานของผู้ใช้อาคารนัน่เอง  ประเดน็ของคณุภาพชีวิตนีเ้ป็นประเดน็ท่ีสําคญัและ
สง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม ของมนษุย์จึงไมส่ามารถท่ีจะลดทอนความสําคญัลงได้ พลงังานจงึมีความจําเป็นอยา่ง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีต้องถกูบริโภคอยา่งเน่ือง ดงันัน้ อาคารจงึต้องมีสมดลุทางการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมและ
คณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารท่ีเหมาะสม นอกจากปัจจยัด้านพลงังานและคณุภาพชีวิตแล้ว อาคารยงัมีผลกระทบทางตรงตอ่
สิง่แวดล้อมท่ีต้องการการแก้ไขเร่งดว่น ทัง้ในเร่ือง การรุกลํา้ระบบนิเวศเดิม ก่อปัญหานํา้ทว่ม ปรากฏการณ์เกาะร้อน การ
ใช้นํา้ปริมาณมหาศาล การทําลายธรรมชาติจากการแสวงหาวสัดกุ่อสร้าง มลภาวะและขยะจากการก่อสร้างและการใช้
อาคาร มลภาวะจากนํา้เสียของอาคาร สารพิษและสารก่อมะเร็งในอาคาร เป็นต้น  ดงันัน้การออกแบบอาคารต้องสามารถ
แก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อมเหลา่นี ้ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจดัการ และ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม ซึง่นอกจาก
จะเป็นการปัญหาทางสภาพแวดล้อมดงักลา่วแล้ว ยงัต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตของผู้ใช้อาคารควบคูก่นั 

จากวิกฤตการณ์ทางพลงังานและสิง่แวดล้อมท่ีมีความรุนแรงและซบัซ้อนดงัท่ีกลา่วมาแล้ว ทางสถาบนัอาคาร
เขียวไทยจงึได้จดัทําเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางสิง่แวดล้อมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of Energy 
and Environmental Sustainability) ขึน้ ซึง่ทางสถาบนัฯมุง่หวงัให้เกณฑ์นีส้ามารถแก้ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารได้อยา่ง
ครอบคลมุ ทางสถาบนัฯคาดหมายวา่หากในอนาคตอนัใกล้อาคารตา่งๆ หนัมาใช้เกณฑ์ดงักลา่วในการออกแบบและการ
บริหารจดัการมากขึน้ยอ่มสง่ผลให้อาคารมีแนวโน้มในการใช้พลงังานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่
สภาพแวดล้อมและก่อมลภาวะลดลง ในขณะท่ีคณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ ในท้ายท่ีสดุยอ่มสง่ผลท่ีตอ่
ประเทศทัง้ในแง่ประสทิธิภาพการใช้พลงังานรวม และ ปัญหาสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากอาคารลดลง แตใ่นทางกลบักนั 
คณุภาพชีวิตและประสทิธิภาพการทํางานของประชาชนเพิ่มขึน้ ซึง่ยอ่มสง่ผลตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 
การเข้าร่วมเกณฑ์การประเมิน TREES นัน้ประกอบด้วยหวัข้อคะแนนจํานวนมาก และมีสิง่ท่ีต้องดําเนินการท่ีซบัซ้อนต้อง
อาศยัการตีความ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประเมินมีความสะดวกในการทํางาน และ สามารถตีความหวัข้อคะแนนได้ชดัเจนท่ีสดุ 
ทางสถาบนัอาคารเขียวได้จดัทํา ”คูมื่อสําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางสิง่แวดล้อมไทย” หรือ TREES 
Reference Guide for New Construction and Major Renovation Version 1.1 ในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ได้มีผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วม 
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โครงการเป็นจํานวนมาก ทางสถาบนัจงึได้จดัทําพฒันาปรับปรุง ”เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทาง
สิง่แวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม ่และอาคารประเภทพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร” หรือ 
TREES Rating for NC/ CS (New Construction and Core and Shell Building)  ทางผู้ ท่ีสนใจสามารถเกณฑ์ฉบบันีใ้น
สว่นของอาคารก่อสร้าง และ ปรับปรุงโครงการใหม ่หรือ อาคารประเภทพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร เพ่ือประโยชน์ไม่
วา่จะเป็นไปเพ่ือการทําคะแนน หรือ เพ่ือให้อาคารหรือโครงการมีการอนรัุกษ์พลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมแม้วา่จะ
ไมไ่ด้เข้าร่วมการประเมินก็ตาม เกณฑ์การประเมินประเภทนีจ้ะยอมรับให้นกัพฒันาโครงการสามารถทุม่เทในการพฒันา
อาคารก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ และ อาคารประเภทพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคารท่ีได้ระบไุว้เพ่ือให้อาคารผา่นเกณฑ์
การประเมิน  

สําหรับเกณฑ์ TREES-NC/CS ฉบบันี ้ ได้สรุป ประเดน็ทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมของแตล่ะหวัข้อคะแนน ซึง่
เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็นสําหรับผู้ เข้าร่วมประเมินในการประเมินวา่จะสามารถเข้าย่ืนตามเกณฑ์ใด ทัง้นี ้ ทางสถาบนั
อาคารเขียวไทยมุง่หวงัให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมประเมินปฏิบติัตามเกณฑ์อยา่งซ่ือสตัย์สจุริต มุ่งหวงัไปยงัเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของ
แนวความคิดอาคารเขียวอนัเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อม ดงันัน้ทางสถาบนัขอสงวนสทิธ์ิในการเข้า
ตรวจสอบอาคาร ทัง้ในระหวา่งการก่อสร้าง หรือ เม่ือผา่นการรับรองแล้ว เพ่ือตรวจสอบวา่อาคารได้มีการออกแบบก่อสร้าง
ตามหวัข้อท่ีได้ผ่านการประเมินแล้วจริง หากพบการปลอมแปลงเอกสาร หรือ สภาพอาคาร ให้ไมเ่ป็นไปตามท่ีได้ย่ืนเอกสาร
ตอ่ทางสถาบนัฯ โครงการนัน้ๆอาจถกูพิจารณาตามบทลงโทษของทางสถาบนัฯ ในระดบัตา่งๆ 

 

สําหรับเกณฑ์การประเมินอาคารประเภท ในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร ได้ถกูพฒันาเพ่ือท่ีจะรองรับ
ความไมแ่น่นอนในการพฒันาโครงการ ซึง่คณะทํางานไมส่ามารถควบคมุขอบเขตทัง้หมดของการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารได้ การเปล่ียนแปลงขอบเขตของโครงการขึน้อยูก่บัวา่โครงการมีพืน้ท่ีสว่นกลางอยา่งไรเป็นสําคญั เกณฑ์การ
ประเมินอาคารประเภท ในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคารนีจ้ะ กลา่วถึงของโครงการหลากหลายประเภทและคลอบ
คลมุภาพรวมโครงการ 

สําหรับเกณฑ์การประเมินสําหรับโครงการประเภทพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร สามารถใช้กบัอาคารท่ี
ก่อสร้างแล้วและมีพืน้ท่ีไมเ่สร็จสมบรูณ์มาใช้ในการพิจารณาได้  โดยท่ีพืน้ท่ีท่ีไมเ่สร็จสมบรูณ์ จะหมายถงึพืน้ท่ีท่ีงาน
ก่อสร้างระบบใดระบบหนึง่หรือทัง้หมดยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ ไมว่า่จะเป็นระบบฝ้าเพดาน ผนงั งานตกแตง่ภายใน  และงาน
ระบบไมว่า่จะเป็น ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศเป็นต้น 

เกณฑ์การประเมินสําหรับพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร นีส้ามารถใช้ได้กบัโครงการท่ีนกัพฒันาได้มีการควบคมุ
การออกแบบและก่อสร้างในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร (กลา่วถงึ ระบบเคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบทอ่ และ
ระบบป้องกนัอคัคีภยั) แตไ่มไ่ด้ควบคมุถงึการออกแบบและก่อสร้างในสว่นของผู้ใช้อาคาร ตวัอยา่ง สามารถเป็นศนูย์การค้า 
สํานกังานทางการแพทย์  ห้างสรรพสนิค้า โกดงัเก็บของ และห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น 
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อาคารท่ีต้องการเข้าเกณฑ์ประเมินในสว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร อาคารต้องมีพืน้ท่ีให้เช่าหรือพืน้ท่ี
ไมเ่สร็จสมบรูณ์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีอาคารทัง้หมด และเจ้าของโครงการจะต้องมีอตัราสว่นการใช้งานพืน้ท่ีให้
เช่าหรือพืน้ท่ีไมเ่สร็จสมบรูณ์ ไม่มากกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด  

 
• พ้นท่ีเช่า น้อยกวา่ 50% 

 
 
 
เกณฑ์การประเมนิความย่ังยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทย สาํหรับ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ 
 เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดล้อมไทย (TREES) ถกูออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะของ
โครงการประเภทตา่งๆ ทัง้อาคารใหมแ่ละอาคารเก่า สําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางสิง่แวดล้อมเป็น
เกณฑ์ท่ีมุน่เน้นสําหรับ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม ่เป็นหลกั โดยอาคารท่ีเหมาะสมจะเข้าเกณฑ์นีคื้ออาคารท่ีมี
การออกแบบและสร้างใหมท่ัง้หมด หรือ เป็นโครงการท่ีมีการปรับปรุงอาคารเก่าในระดบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงครัง้
ใหญ่ เช่น การเปล่ียนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทัง้หมด คงไว้แตโ่ครงสร้าง การตอ่เติมอาคารหรือการปรับปรุง
อาคารบางสว่นอาจสามารถเข้าร่วมประเมินนีไ้ด้ หากแตอ่าจไมส่ามารถทําคะแนนได้ในบางหวัข้อคะแนนซึง่อาจสง่ผลตอ่
ระดบัรางวลัท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 
 
เกณฑ์การประเมนิความย่ังยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทย สาํหรับ ในส่วนพืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 
 เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดล้อมไทย (TREES) ถกูออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะของ
โครงการประเภทตา่งๆ สําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางส่ิงแวดล้อมเป็นเกณฑ์ท่ีมุน่เน้นสําหรับ การ
ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม ่ เป็นหลกั โดยอาคารท่ีเหมาะสมจะเข้าเกณฑ์นีคื้ออาคารท่ีมีการออกแบบและสร้างใหม่
ทัง้หมด การตอ่เติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางสว่นอาจสามารถเข้าร่วมประเมินนีไ้ด้ หากแตอ่าจไมส่ามารถทํา
คะแนนได้ในบางหวัข้อคะแนนซึง่อาจสง่ผลตอ่ระดบัรางวลัท่ีคาดวา่จะได้รับ  
 
 ลกัษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES-NC หรือ TREES-CS จะเป็นการประเมินด้วยการทําคะแนนในแตล่ะ
หวัข้อคะแนนซึง่จะมีลกัษณะหวัข้อคะแนนอยู ่ 2 จําพวก กลุม่แรกคือคะแนนหวัข้อบงัคบั หรือ Prerequisite ซึง่ผู้ เข้าร่วม
ประเมินต้องผา่นการประเมินทกุหวัข้อคะแนน ซึง่ใน TREES-NC หรือ TREES-CS นีจ้ะมีหวัข้อบงัคบั 9 หวัข้อ โดยหากไม่
ผา่นเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหนึง่ในกลุม่นีจ้ะถือว่าไมผ่า่นเกณฑ์ TREES นีเ้ลย กลุม่คะแนนหวัข้อบงัคบัจะตา่งกบัอีกกลุม่ท่ีมี
การวดัด้วยระดบัคะแนน และมีคะแนนมากน้อยตามแตกตา่งกนัไปตามลําดบัความสําคญั ในกลุม่นีจ้ะมีคะแนนรวมถงึ 85 
คะแนน เม่ือผา่นคะแนนข้อบงัคบัทัง้ 9 แล้ว การทําคะแนนได้มากน้อยจะเป็นตวัตดัสนิระดบัรางวลัท่ีจะได้รับ ใน TREES-
CS ได้แบง่ระดบัรางวลัออกเป็น 4 ระดบั ตามช่วงคะแนน ได้แก่ 
 
 
 
 

พืน้ที่ให้เช่า น้อยกว่า 50% (1-49%) พืน้ที่ให้เช่า มากกว่า 50% (50%+) 

TREES-NC TREES-CS 
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การบรหิารจัดการ, 4, 5%
ผังบรเิวณและภูมทิัศน,์ 

16, 19%

การประหยัดน้ํา, 6, 7%

พลังงานและบรรยากาศ,
 23, 26%

วัสดุและทรัพยากรใน
การก่อสรา้ง, 11, 13%

คุณภาพของสภาวะ
แวดลอ้มภายในอาคาร,

 15, 18%

การป้องกันผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม, 5, 6%

นวัตกรรม, 5, 6%

วสัดุและ
ทรพัยากรในการ
กอ่สรา้ง; 13; 15%

คุณภาพของ
สภาวะแวดลอ้ม
ภายในอาคาร; 

17; 20%

นวตักรรม; 5; 6%

การป้องกนั
ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม; 

5; 6%

การบรหิาร
จดัการอาคาร;

 3; 4%

ผงับรเิวณและ
ภูมทิศัน;์ 16; 19%

การประหยดั
นํา้; 6; 7%

พลงังานและ
บรรยากาศ; 

20; 23%

PLATINUM   61  คะแนน  ขึน้ไป 
GOLD    46-60  คะแนน 
SILVER    38-45 คะแนน 
CERTIFIED   30-37 คะแนน  

   ทกุระดบัต้องผา่นคะแนนข้อบงัคบั 9 ข้อ 
 
 จากคะแนนเตม็ 85 คะแนน และ 9 คะแนนข้อบงัคบั ของ TREES-NC และ TREES-CS สามารถแบง่เป็นหมวด
หลกั 8 หมวดหลกั ได้แก่ 1) การบริหารจดัการอาคาร 2) ผงับริเวณและภมิูทศัน์ 3) การประหยดันํา้ 4) พลงังานและ
บรรยากาศ 5) วสัดแุละทรัพยากรในการก่อสร้าง 6) คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 7) การป้องกนัผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม และ 8) นวตักรรม ซึง่ในแตล่ะหมวดสามารถแบ่งเป็นสดัสว่นคะแนนได้ดงัแผนภมิูด้านลา่ง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TREES-NC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TREES-CS 
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กระบวนการเข้าร่วมประเมิน TREES-NC และ TREES-CS นีมี้ขัน้ตอน หลกัๆ อยู ่3 ช่วง ดงัแผนภมิูท่ีแสดงไว้ด้านลา่ง โดย
เร่ิมจากการลงทะเบียนกบัทางสถาบนั เม่ือลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะเข้าสูช่่วงการเก็บข้อมลูเพ่ือสง่เอกสารช่วงแรก หรือ 
เรียกวา่ “การย่ืนเอกสารช่วงการออกแบบ” ซึง่กระทําได้เม่ือแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ หลงัจากนัน้เม่ืออาคารเร่ิมมีการก่อสร้าง 
จะเข่าสูช่่วงเก็บข้อมลูเพ่ือย่ืนเอกสารเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือเรียกวา่ “การย่ืนเอกสารช่วงการก่อสร้าง” กระบวนการ
ดงักลา่วจะมีลกัษะคูข่นานไปกบักระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารทัว่ไป  และจะมีการย่ืนเอกสารเป็น 2 ช่วงดงัท่ีกลา่ว
มาแล้ว ทัง้นีห้ากผู้ เข้าร่วมประเมินประสงค์จะย่ืนเอกสารรอบเดียวเม่ืออาคารแล้วเสร็จก็สามารถกระทําได้  ทางสถาบนัจะ
มอบรางวลัไมว่า่ระดบัใดๆก็ตามเม่ืออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ เพราะเม่ืออาคารแล้วเสร็จจงึจะมีข้อมลู
เพียงพอในการผา่นเกณฑ์ TREES-NC และ TREES-CS นี ้ ทัง้นีจ้ากการท่ีการผา่นเกณฑ์ TREES-NC หรือ TREES-CS 
สามารถกระทําทนัท่ีได้เม่ืออาคารแล้วเสร็จ แสดงให้เหน็วา่เกณฑ์ TREES-NC หรือ TREES-CS นีเ้ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของ
ความเป็นอาคารเขียวเทา่นัน้ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ได้วา่ เป็นอาคารท่ีมีการออกแบบก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว การท่ี
จะยืนยนัความเป็นอาคารเขียวอยา่งตอ่เน่ืองจําต้องมีการประเมินในรูปแบบของการบริหารจดัการอาคารซึง่จะมีการ
นําเสนอโดยทางสถาบนัอาคารเขียวไทยในอนาคตอนัใกล้   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบราง
Prelim

การทําแบบกอสราง
Construction 

Drawing

การขออนุญาต
Building 

Permission

การกอสราง
Construction

อาคารแลวเสร็จ
Construction 

Complete

ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures

ใชงานจริง
Operation

แบบราง
Prelim

การทําแบบกอสราง
Construction 

Drawing

การขออนุญาต
Building 

Permission

การกอสราง
Construction

อาคารแลวเสร็จ
Construction 

Complete

ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures

ใชงานจริง
Operation

การรับรอง TREES-NC 
จาก TGBI

TGBI Approval

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals

การย่ืนแบบเพื่อประเมินขั้นตน
Design Submittals

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration

การรับรอง TREES-NC 
จาก TGBI

TGBI Approval

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals

การย่ืนแบบเพื่อประเมินขั้นตน
Design Submittals

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration
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ตารางด้านลา่งนีไ้ด้สรุปช่วงเวลาการย่ืนของหวัข้อคะแนนตา่งๆ โดยแบง่เป็นการย่ืนช่วงออกแบบ 30 หวัข้อคะแนน และการ
ย่ืนช่วงก่อสร้าง 21 คะแนน สว่นหมวดนวตักรรมทางผู้ ย่ืนประเมินสามารถพิจารณาช่วงเวลาการย่ืนตามความเหมาะสม 
อยา่งไรก็ตาม หากผู้ เข้าประเมินประสงค์ท่ีจะย่ืนเอกสารของทกุหวัข้อคะแนนรอบเดียวคือเม่ืออาคารแล้วเสร็จก็สามารถ
กระทําได้ 

หมวด การย่ืนเอกสารช่วงการออกแบบ การย่ืนเอกสารช่วงการก่อสร้าง 
หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการอาคาร  BM P1, BM1, BM2, BM3, BM4 
หมวดท่ี 2 ผงับริเวณและภมิูทศัน์ SL P1, SL P2, SL1, SL2, SL3.1, 

SL3.2, SL3.3, SL4, SL5.1, SL5.2, 
SL5.3 

 

หมวดท่ี 3 การประหยดันํา้ WC1  
หมวดท่ี 4 พลงังานและบรรยากาศ EAP2, EA1, EA2, EA4 EAP1, EA3.1, EA3.2 
หมวดท่ี 5 วสัดแุละทรัพยากรในการ
ก่อสร้าง 

 MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6.1, MR6.2 

หมวดท่ี 6 คณุภาพของสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร 

IE P1, IE P2 (ทางเลือก 2 และ 3), 
IE1.1, IE1.2, IE1.3, IE1.4, IE1.5, 
IE4, IE5 

IE P2 (ทางเลือก 1), IE2.1, IE2.2, 
IE2.3, IE2.4 

หมวดท่ี 7 การป้องกนัผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม 

EP P2,  EP2, EP3, EP5 EP P1, EP1, EP4 

หมวดท่ี 8 นวตักรรม GI 1-5 
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เกณฑ์ขัน้ตํ่าในการเข้าร่วมการประเมนิความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สาํหรับในพืน้ที่ส่วนกลาง
และกรอบอาคาร  
 
แม้วา่เกณฑ์ TREES-CS จะเหมาะกบัอาคารหลายประเภทท่ีมีการก่อสร้างขึน้มาใหมท่ัง้หมดสําหรับในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลาง
และกรอบอาคาร อยา่งไรก็ตามความหลากหลายของโครงการในไทยอาจนํามาซึง่คําถามวา่สามารถเข้าร่วมประเมินด้วย
เกณฑ์นีห้รือไม่ ทางสถาบนัอาคารเขียวไทยจงึได้กําหนดเกณฑ์เบือ้งต้นของลกัษณะของโครงการท่ีเข้าร่วมประเมินต้องมี
คณุสมบติั หรือไมต่รงกบัลกัษณะต้องห้ามตามท่ีระบไุว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต้องเป็นอาคารท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบพบวา่โครงการมีการละเมิดกฎหมายไมว่า่ทางใด
ทางหนึง่ทางสถาบนัขอสงวนสทิธิในการเพิกถอนรางวลัแม้วา่มีการตรวจสอบพบภายหลงัก็ตาม 

2. ต้องเป็นอาคารถาวรท่ีไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือการเคล่ือนย้ายไปยงัสถานท่ีใหม่ ในเกณฑ์ TREES มีหลายข้อคะแนน
ท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีตัง้และภมิูทศัน์ของโครงการ ซึง่หากอาคารมีการเคล่ือนย้ายยอ่มทําให้คะแนนในหมวดดงักลา่วมี
การเปล่ียนแปลงได้ ซึง่ยอ่มสงต่อผลให้ระดบัรางวลัท่ีได้รับมีความเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ทัง้ท่ีๆโครงการ
ดงักลา่วอาจได้รับรางวลัในระดบัใดระดบัหนึง่จากทางสถาบนัไปแล้วก็ตาม 

3. มีพืน้ท่ีขอบเขตของโครงการท่ีมีความเหมาะสม โครงการต้องมีบริเวณขอบเขตท่ีชดัเจนซึง่จําเป็นต่อการดําเนิน
กิจกรรมตา่งๆของโครงการ ในกรณีท่ีโครงการประเภทกลุม่อาคาร อาทิเช่น นิคมอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั ท่ีไมมี่
ขอบเขตชดัเจน ต้อมีการแบง่พืน้ท่ีของโครงการท่ีจะเข้าประเมินให้เหมาะสม โดยมีลกัษณะท่ีโครงการตา่งๆ 
สามารถแยกเข้าร่วมประเมิน TREES เป็นรายโครงการได้ การพยายามแบง่พืน้ท่ีโครงการท่ีเข้าข่ายการเอือ้
ประโยชน์ในการทําคะแนนโดยไมไ่ด้อ้างอิงกบัการแบง่พืน้ท่ีเพ่ือกิจกรรมตา่งๆของโครงการนัน้ไมส่ามารถกระทํา
ได้ เช่นเดียวกบั การเข้าร่วมประเมินอาคารเป็นกลุม่พร้อมกนัก็ไม่สามารถกระทําได้ในเกณฑ์การประเมินฉบบันี ้
ผู้ เข้าร่วมประเมินต้องแยกโครงการด้วยการแบง่พืน้ท่ีและเข้าประเมินเป็นรายโครงการ  

โครงการท่ีมีลกัษณะการบริหารจดัการเป็น 2 สว่นขึน้ไป จะแยกเข้าประเมินได้ ต่อเม่ือ 1) สามารถแบง่
พืน้ท่ีโครงการจากผงับริเวณได้อยา่งชดัเจน (ไมอ่นญุาตให้แบง่ตามกลุม่ชัน้ของอาคารสงู เช่น สว่นทาว์เวอร์ และ 
โพเด่ียม) 2) งานระบบไมว่า่จะเป็นนํา้ ไฟฟ้า และพลงังาน สามารถแยกการตรวจวดัออกจากกนัได้อยา่งชดัเจน  

4. มีพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารไมน้่อยกวา่ 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเลก็มากจนเกินไปจะสง่ผลตอ่
เจตนารมณ์พืน้ฐานของเกณฑ์การประเมินนี ้ข้อกําหนดนีถ้กูเขียนขึน้ เพ่ือให้ป้องกนัอาคารประเภท สนามกีฬา 
และ โรงจอดรถ ท่ีมีพืน้ท่ีภายในอาคารน้อย ให้ไมไ่ด้เปรียบในการทําคะแนนในบางหวัข้อคะแนน 

5. ต้องมีผู้ใช้อาคารประจําอยา่งน้อย 1 คน เพ่ือให้อาคารต้องถกูออกแบบระบบตา่งๆท่ีคํานงึถงึผู้ใช้อาคารตาม
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ แล้วเพ่ือป้องกนั อาคารกลุม่ห้องเก็บของ โกดงั ไมใ่ห้สามารถหลีกเล่ียงวิธีปฏิบติัตา่งๆ ท่ี
เป็นไปเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้ ใช้อาคารและได้คะแนนไปอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

6. ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของพืน้ท่ีดินโครงการ เพ่ือหลีกเล่ียงการทําคะแนนท่ี
ไมเ่ป็นธรรมสําหรับการพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีดินขนาดใหญ่ ซึง่มีการวางแผนเพ่ือการทําคะแนนในหมวดท่ีตัง้
และภมิูทศัน์ท่ีไมต่รงไปตรงมา 
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7. เกณฑ์ TREES-CS นีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบโดยตรงสําหรับบ้านพกัอาศยั หรือ อาคารพกัอาศยัท่ีมีขนาดน้อยกวา่ 3 ชัน้ 
หรือ โครงการคอนโด เน่ืองจากจะไมส่ามารถทําคะแนนในบางหวัข้อได้ ทัง้นี ้หากมีผู้ประสงค์จะนําอาคารประเภท
ดงักลา่วเข้าร่วมประเมิน ต้องทําการศกึษาและประเมินเบือ้งต้นถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมทัง้ในหมวดคะแนน
ข้อบงัคบั และ หมวดหวัข้อคะแนนทัว่ไปก่อนเข้าร่วมประเมิน 
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 
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BM P1   การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว  NC (บงัคบั) 
  CS (บงัคบั) 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวมีความเป็นระบบและราบร่ืน ช่วยให้คณะทํางานและผู้ รับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคมุการทํางานของโครงการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

มีแผนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้การออกแบบก่อสร้าง วางแผน และบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว สิ่งท่ีต้องดําเนินการเป็นเพียงแผนไม่ใช่ผลการดําเนินงาน ซึ่งแผนการดําเนินงาน
จะต้องประกอบด้วย 1) รายช่ือคณะทํางานและหัวหน้าโครงการ (เจ้าของโครงการ สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบ 
สถาปนิกหรือวิศวกรควบคมุงาน สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ตรวจสภาพอาคาร ผู้บริหารอาคาร และ/หรือท่ี
ปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญด้าน TREES ท่ีปรึกษาด้านการทดสอบและปรับแต่งระบบ (commissioning) เป็นต้น)2) กิจกรรม
ต่างๆโดยระบผุู้ รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมท่ีตรงกบัหวัข้อคะแนนต่างๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเทคนิค
และวิธีการท่ีจะนํามาใช้โดยยอ่ 4) ตารางเวลาของแตล่ะกิจกรรมวา่จะดําเนินการในช่วงใดและนานเทา่ไร 

แนวทางการดาํเนินการ 

จดัตัง้คณะทํางานและจดัทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสําหรับการก่อสร้าง
และปรับปรุงโครงการใหม ่ โดยต้องดําเนินการตัง้แตช่่วงต้นของการกําหนดแนวคิดของโครงการ และมีผู้บริหารสงูสดุหรือ
ตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นหวัหน้าโครงการ 
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BM 1   การประชาสมัพนัธ์สูส่งัคม                                                                               NC (1คะแนน)
   CS (1คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
มีการกําหนดให้อาคารท่ีจะก่อสร้างเป็นอาคารเขียวทําการประชาสมัพนัธ์สูส่งัคมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
1. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์หน้าพืน้ท่ีก่อสร้าง โดยระบุถึงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังาน

และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องแสดงสญัลกัษณ์และช่ือของสถาบนัอย่างชดัเจน พร้อมทัง้ระบุประเภทของ
เกณฑ์ท่ีใช้ (ในกรณีนีคื้อ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ หรือ TREES-NC) และต้องทําป้าย 2 ภาษา ทัง้ไทย
และองักฤษ 

2. จดัทําข้อมลูนําเสนอเก่ียวกบัอาคาร (ช่วงออกแบบหรือเม่ืออาคารแล้วเสร็จ) ในหลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาเป็นอาคารเขียว เพ่ือเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กบับคุคลทัว่ไปและผู้สนใจ รูปแบบของข้อมลูอาคารท่ีจดัทําเพ่ือ
การประชาสมัพนัธ์ต้องประกอบด้วยการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้อยา่งน้อย 2 ประเภท 

 การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพบั จะต้องพิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซเคิล หรือวสัดยุัง่ยืนอ่ืน ๆ อย่างน้อย 500 แผ่น และต้อง
มีการแจกจ่ายในงานสมัมนาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรือใช้งานอาคาร 

 การนําเสนอข้อมลูในรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีแสดงแนวคิดและรายละเอียดท่ีครอบคลมุการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารเขียว 

 การจดัโครงการประชาสมัพนัธ์สญัจรนอกสถานท่ีอยา่งน้อย 3 แหง่ 

 การจดัพืน้ท่ีแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 

 การติดป้ายประชาสมัพนัธ์ตามจดุตา่ง ๆ ภายในอาคารอยา่งครอบคลมุ เพ่ือให้ความรู้กบัผู้ใช้หรือเย่ียมชมอาคาร  

 การจดัเย่ียมชมอาคารโดยเชิญองค์กรภาครัฐหรือเอกชนอยา่งน้อย 3 แหง่ (แหง่ละไมต่ํ่ากวา่ 50 คน) 

 การเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติอยา่งน้อย 1 บทความ 

 วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์และแสดงผลเชิงปริมาณได้ โดยเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา 

แนวทางการดาํเนินการ 
วางแผนประชาสมัพนัธ์ให้สงัคมรับทราบ ผา่นส่ือตา่งๆ ซึง่เป็นท่ียอมรับ รวมทัง้จดัให้มีป้ายประชาสมัพนัธ์หน้าโครงการ
ขณะกําลงัก่อสร้าง 
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BM 2 คูมื่อและการฝึกอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาอาคาร NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน)      

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีเอกสารคูมื่อการใช้งานและบํารุงรักษาอาคารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและง่ายตอ่การบริหารจดัการอาคารเขียวให้
มีความถกูต้องและเหมาะสม 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

มีคูมื่อและให้การอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการเป็นอาคารท่ีขอรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของอาคาร โดยคูมื่อดงักลา่วจะต้องครอบคลมุระบบตา่งๆ ท่ีมีใช้งานภายใน
อาคาร อยา่งน้อยดงันี ้ (1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (3) ระบบสขุาภิบาล (4) ระบบ
ทํานํา้ร้อนภายในอาคาร (สําหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอํานวยความสะดวก (6) ระบบ
พลงังานหมนุเวียน (ถ้ามี) แตส่ามารถเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแตล่ะโครงการ 

แนวทางการดาํเนินการ 

จดัทําคูมื่อการใช้งานและดําเนินการจดัฝึกอบรมสําหรับระบบท่ีมีความสําคญัต่างๆ ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนข้อนีใ้นการดําเนินการร่วมกบั หวัข้อ EA P1: การประกนัคณุภาพอาคาร โดย
อาจนําเนือ้หาบางสว่นไปใช้ในข้อ BM 1: การประชาสมัพนัธ์สูส่งัคม 
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BM 3  การตดิตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเม่ืออาคารแล้วเสร็จ  NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งและเป็นระบบของการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียวเพิ่มเติมจากข้อ BM P1 และสร้างองค์
ความรู้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพฒันาเกณฑ์การประเมินให้ดีและใช้งานได้อยา่ง
เหมาะสมตอ่ไปในอนาคต 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

มีการขยายผลต่อจากข้อ BM P1: การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว โดยให้คณะทํางานอาคารเขียว นํา
แผนงานท่ีจดัทําไว้ใน BM P1 มาขยายผล โดยกําหนดให้มีข้อ 5) การประเมินกิจกรรมตา่ง ๆ ถงึความสําเร็จและข้อจํากดั
ท่ีพบในช่วงออกแบบ ก่อสร้าง และเม่ืออาคารแล้วเสร็จ โดยระบถุงึสาเหตแุละข้อแนะนํา เพ่ือให้คณะทํางานอาคารเขียว
สามารถติดตามการทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดการเรียนรู้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวอยา่งเป็นระบบ 

แนวทางการดาํเนินการ 

ขยายขอบเขตการทํางานของคณะทํางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมตา่งๆ ตามหวัข้อกิจกรรม
อยา่งเป็นระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหน้าในหวัข้อตา่ง ๆ เป็นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชมุความ
คืบหน้าแตล่ะครัง้ของคณะทํางานอาคารเขียวในหวัข้อคะแนนท่ีประสบความสําเร็จและล้มเหลว ทัง้นีค้ณะทํางานควรสรุป
ถงึแนวทางท่ีประสบความสําเร็จและล้มเหลว เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและจดัทําฐานข้อมลูความรู้โดยสถาบนัอาคาร
เขียวไทย ตอ่ไปในอนาคต 
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BM 4  คูมื่อแนวทางการออกแบบและก่อสร้างสําหรับผู้ เชา่  NC ( - คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความรู้ผู้ เช่าสําหรับแนวคิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารและแนวทางการออกแบบและก่อสร้างในขอบเขตของผู้
เช่า  
วตัถปุระสงค์ของการทําคูมื่อแนวทางการออกแบบและก่อสร้างสําหรับผู้ เช่า 
     1. เพ่ือให้ผู้ เช่าสามารถออกแบบและก่อสร้าง ให้เกิดการประหยดัพลงังานและมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัแนวทางของ 
TREES 
     2. เป็นการสง่เสริมการขอรับรองมาตรฐาน TREES 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
จดัเตรียม “คูมื่อแนวทางการออกแบบและก่อสร้างสําหรับผู้ เช่า” และเผยแพร่เอกสารเพ่ืออธิบายถงึแนวทางการออกแบบ
และการก่อสร้างในแนวทางตอ่ไปนี ้
1.  ให้ข้อมลู แนวคิดการออกแบบอาคาร ท่ีทําให้ผู้ เช่าสามารถประสานงานในการออกแบบและก่อสร้างในสว่น

ของพืน้ท่ีเช่าให้สอดคล้องกบัแนวคิดการออกแบบอาคารและสอดคล้องกบัการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
แบบ Core & Shell และ ให้ข้อมลู แนวทางการออกแบบภายในพืน้ที่ ผู้เช่า เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของ 
TREES-CS โดยอยา่งน้อยต้องครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 - การลดการใช้ทรัพยากรนํา้ 
 - การเลือกใช้อปุกรณ์ในระบบแสงสวา่งท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลงังานตามท่ีกําหนดไว้ในการขอ TREES-CS 
 - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานสําหรับการควบคมุระบบแสงสวา่ง 
 - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศ      
 - การตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังาน 
 - การออกแบบระบบระบายอากาศและการเติมอากาศบริสทุธ์ิ 
 - การควบคมุคณุภาพอากาศในระหวา่งการก่อสร้าง 
 - การจดัการแหลง่กําเนิดสารพิษและสารปนเปือ้นในอาคาร 
 - ความสามารถในการควบคมุระบบของผู้ เช่า 
 - การออกแบบสําหรับสภาวะน่าสบาย 
 - การใช้แสงธรรมชาติและมมุเปิดโลง่ 
 - การทดสอบและปรับแตง่ระบบ 
 - การควบคมุและจดัการควนัพิษจากการสบูบหุร่ี 

 
2.  ให้ข้อแนะนําและตัวอย่างสําหรับแนวทางการออกแบบ การเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์หรือบริการท่ีสอดคล้องกบั

แนวทางของ TREES และแนวทางการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการนําแนวคิดของ TREES มาประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีผู้
เช่า 

 



TREES-NC / CS   หน้า- 14 
 

 

แนวทางในการดาํเนินการ 

จดัทําเอกสารคู่มือและเผยแพร่เอกสารให้แก่ผู้ เช่าของอาคารอยา่งทัว่ถงึ 
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หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภมูทิศัน์ (Site and Landscape) 
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SL P1 การหลีกเล่ียงท่ีตัง้ท่ีไมเ่หมาะกบัการสร้างอาคาร NC (บงัคบั) 
  CS (บงัคบั) 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อสร้างโครงการบนท่ีดินท่ีไมส่มควรท่ีจะมีการพฒันา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจาก
ตําแหน่งของอาคารบนท่ีดิน จึงควรสร้างอาคารหรือพฒันาท่ีดินบนพืน้ท่ีท่ีมีคณุคา่ทางระบบนิเวศต่ําหรือตามท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายผงัเมือง 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ไมก่่อสร้างอาคาร พืน้ท่ีดาดแข็งในงานภมิูทศัน์ ถนน หรือท่ีจอดรถบนท่ีดิน ท่ีมีลกัษณะตามนี ้

1. พืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์สงวน หรือสตัว์ท่ีใกล้สญูพนัธ์หรือเขตป่าสงวนหรือเขตอนรุักษ์ หรือเขตอนรัุกษ์พนัธ์
สตัว์ป่า ตามกฎหมายไทย รวมทัง้เขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พืน้ท่ีแหล่งต้นนํา้ลําธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติแตกตา่งจากท่ีอ่ืนๆ หรือเป็นพืน้ท่ีอนัมีคณุคา่ควรแก่การอนรัุกษ์  

2. พืน้ท่ีท่ียงัไมไ่ด้รับการพฒันาท่ีอยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยั
ของสตัว์นํา้ท่ีมีการขยายพนัธุ์  

3.   พืน้ท่ีท่ีเคยเป็นสวนป่าก่อนจะนํามาทําโครงการ ยกเว้นว่าจะได้นําพืน้ท่ีขนาดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมาแลกเปล่ียน
เพ่ือปลกูสวนป่าใหมท่ดแทน 

4.  หลีกเล่ียงการเลือกท่ีตัง้โครงการในพืน้ท่ีท่ีมีคณุค่าทางระบบนิเวศสงู หรือขดัแย้งกบัผงัเมือง เช่น พืน้ท่ีลุม่ต่ํานํา้ท่วม
ถงึ พืน้ท่ีท่ีเป็นทางไหลผ่านของนํา้ธรรมชาติ พืน้ท่ีรับนํา้จากบริเวณรอบๆ พืน้ทีแ่ก้มลิง (Retention Area) พืน้ทีชุ่่มน้ํา 
(Wetland) พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินร้อยละ 30 เป็นต้น 

แนวทางการดาํเนินการ 

ระหวา่งการเลือกสถานท่ีตัง้โครงการ พยายามเลือกท่ีดินท่ีไม่มีองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม หรือเป็นท่ีดิน
ควบคมุโดยการตรวจสอบกฎหมาย และข้อกําหนดผงัเมือง ก่อนท่ีจะตดัสนิใจทําโครงการ อีกทัง้พยายามออกแบบอาคาร
ให้มีพืน้ทีพ่ฒันาทีค่ลมุดิน (Development Footprint) ให้น้อยท่ีสดุในบริเวณท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือลดผลกระทบ
จากการทําลายระบบนิเวศดัง้เดิม หรือทําลายแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มีชีวิต ควรพิจารณาตําแหน่งท่ีตัง้อาคารและพืน้ที่
พฒันาท่ีเหมาะสม โดยควรพิจารณาถงึความเป็นไปได้ในการทําคะแนนในข้อ SL3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน 
และ SL4 การซมึนํา้และลดปัญหานํา้ทว่ม 
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SL P2 การลดผลกระทบตอ่พืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ทางธรรมชาต:ิ  NC (บงัคบั) 
  CS (บงัคบั) 

 

วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากการพฒันาในพืน้ทีสี่เขียว(Green Area)หรือพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณ์ตอ่ระบบนิเวศ และพลิกฟืน้พืน้ทีสี่
เขียวในโครงการท่ีมีการพฒันาไปแล้วให้มีคณุค่าทางระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มคณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารให้ดีย่ิงขึน้ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ในกรณีท่ีเป็น พืน้ทีที่เ่คยพฒันามาแลว้(Previously Developed Area) หรือพืน้ท่ีท่ีคณุคา่ทางระบบนิเวศต่ํา ต้องออกแบบ
ให้มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ให้มีขนาดอยา่งน้อย 10% ของพืน้ทีฐ่านอาคาร (Building 
Footprint) โดยพืน้ท่ีวา่งเชิงนิเวศต้องมีพืน้ทีสี่เขียวอยา่งน้อยร้อยละ 25 ของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ (นบัรวมพืน้ท่ีบอ่นํา้
ลกัษณะธรรมชาติท่ีมีการจดัพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจโดยรอบ) และจะต้องไมใ่ช้พืน้ท่ีสําหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต์ พืน้ที่
ดาดแข็ง(Hardscape)สามารถนบัเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบนพืน้ท่ีดาดแข็งเป็นไปเพ่ือการ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม เป็นต้น ในการทําคะแนนข้อนีพื้น้ท่ีหลงัคาไม่
สามารถนบัรวมเป็นพืน้ท่ีในการทําคะแนน 
ทางเลือกที่ 2 

ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ียงัไมเ่คยพฒันามาก่อน ควรสํารวจพืน้ท่ีและบนัทกึองค์ประกอบสภาพแวดล้อมท่ีมีคณุค่าทางระบบ
นิเวศและหลีกเล่ียงการก่อสร้างในบริเวณนี ้และต้องจํากดัขอบเขตของการพฒันาไมใ่ห้เกิน 15 เมตรจากขอบอาคาร (เพ่ือ
ไมใ่ห้มีการพฒันาท่ีลกุลํา้เข้าไปยงัพืน้ท่ีท่ียงัมีความสมบรูณ์เกินแนวเขตเส้นรอบรูปของอาคารมากเกินไป) สําหรับพืน้ท่ีซมึ
นํา้ได้ ขอบทางเดิน ถนน และท่ีจอดรถ ต้องจํากดัขอบเขตการพฒันาไมใ่ห้เกิน 5 เมตร โดยห้ามรบกวนพืน้ท่ีนอกเหนือจาก
ขอบเขตการพฒันา 

แนวทางการดาํเนินการ 
สําหรับโครงการท่ีก่อสร้างบนพืน้ท่ี ท่ีผ่านการพฒันามาแล้วหรือพืน้ท่ีท่ีคณุค่าทางระบบนิเวศต่ํา ควรมีการกําหนดพืน้ที่สี
เขียวในตําแหน่งท่ีเหมาะสม โดยศกึษาและเลือกชนิดของพืชพรรณท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีดงักลา่ว ควรพิจารณาถึงโอกาสใน
การทําคะแนนในหวัข้อ SL 3: การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืนด้วย 

สําหรับโครงการท่ีสร้างบนพืน้ทีสี่เขียวเดิม ควรจํากดัขอบเขตของการก่อสร้างอาคารและพืน้ท่ีพฒันาตา่งๆ ทําการสํารวจ
ท่ีดินเพ่ือบง่ชีอ้งค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือนํามาซึง่การวางแผนการใช้ท่ีดินอยา่งเหมาะสม ควร
ออกแบบอาคารให้สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศเดิมให้น้อยท่ีสดุ หรือออกแบบอาคารให้มีพืน้ท่ีคลมุดินน้อยท่ีสดุ และ/หรือ
ให้มีจํานวนชัน้มากขึน้ หลีกเล่ียงการก่อสร้างลานจอดรถ ควรพิจารณาถงึโอกาสในการทําคะแนนในหวัข้อ SL 3: การ
พฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืนด้วย 
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SL 1 การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาแล้ว  NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน)  
 

วัตถุประสงค์ 

เลือกสถานท่ีก่อสร้างโครงการท่ีพฒันาแล้ว และอยู่ในเขตเมืองท่ีมีการพฒันาแล้ว พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ
ป้องกนัการรุกลํา้เขตป่าไม้ รวมทัง้แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

เลือกท่ีตัง้โครงการท่ีมีสาธารณปูการดงัต่อไปนี ้ให้อยู่ภายในรัศมี 500 เมตร วดัจากทางเข้าหลกัของโครงการให้ครบ 10 
ประเภท และสาธารณูปการเหลา่นีต้้องสามารถเข้าถงึได้ภายในรัศมีท่ีกําหนด (ไมถ่กูกัน้ด้วยคลองหรือรัว้เป็นต้น) 

1. วดัหรือสถานท่ีทางศาสนา 
2. ร้านค้าประเภทตา่งๆ 
3. ไปรษณีย์ 
4. สถานีตํารวจ 
5. สถานีดบัเพลงิ 
6. ร้านเสริมสวยและนวดแผนโบราณ 
7. ร้านอาหาร 
8. สวนสาธารณะ 
9. สถานศกึษา 

10. พิพิธภณัฑ์ 
11. โรงพยาบาลและสถานีอนามยั 
12. ซปุเปอร์มาร์เกต 
13. ตลาด  
14. ร้านเสริมสวย 
15. ร้านกาแฟและ/หรือร้านขนม 
16. สํานกังาน 
17. สถานท่ีราชการตา่งๆ 
18. อ่ืน ๆ 
 

ร้านอาหารและร้านค้าให้นบัซํา้ได้อย่างละ 2 ร้าน (ถือเป็น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้านอาหาร 2 ร้าน และ ร้านค้า 2 ร้าน 
จะนบัเป็น 4 ประเภท ในกรณีศนูย์การค้า ต้องแสดงรายการสาธารณูปการท่ีผ่านจํานวนประเภทท่ีกําหนดและอาคาร
ศนูย์การค้าต้องอยูภ่ายในรัศมี 500 เมตร สําหรับสาธารณูปการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ข้างต้นสามารถเสนอให้สถาบนั
อาคารเขียวไทยพิจารณาเป็นกรณีๆไป สถานท่ีท่ีไม่ส่งเสริมต่อจริยธรรมและสขุภาพอนามยัท่ีดีของผู้ ใช้อาคารไม่สามารถ
นํามานบัประเภทเพ่ือทําคะแนนได้ ร้านค้าแผงลอยให้พิจารณาเป็นกลุม่และถือเป็นกลุม่ของตลาด (นบัเพียง 1 ประเภท) 

แนวทางการดาํเนินการ 

ท่ีตัง้อาคารควรมีประเภทของสาธารณูปการท่ีหลากหลายเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สะดวก ควรพิจารณาท่ีตัง้
โครงการร่วมกบัระบบขนสง่มวลชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําคะแนนในหวัข้อ SL2: การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั 
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SL 2 การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั  NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบจากการพฒันาท่ีดิน อนัเน่ืองมาจากการใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์สว่นตวั 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
เลือกท่ีตัง้โครงการและ/หรือ จดัท่ีจอดรถภายในโครงการท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(ข้อละ 1 คะแนนแตไ่มเ่กิน 4 คะแนน) 

1. ระบบขนส่งมวลชนแบบราง เลือกท่ีตัง้อาคารภายในระยะ 500 เมตร (วดัจากประตทูางเข้าอาคารหลกั) จาก
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า หรือสถานีรถไฟใต้ดิน อย่างน้อย 1 สถานี หรือ มีแผนบริการรถรับสง่ไปยงัสถานีโดย
ต้องมีบริการรับสง่ได้ร้อยละ 25 ของผู้ใช้อาคารต่อวนั โดยรถรับสง่ต้องเป็นรถประเภท eco car CNG Hybrid 
E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืนๆ ท่ีลดการใช้นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติอยา่งมีนยัสําคญั 

2. ระบบขนส่งมวลชนทางถนน เลือกท่ีตัง้อาคารภายในระยะ 500 เมตร จากป้ายรถประจําทางหรือสถานีบริการ
รถโดยสารประจําทางหรือรถโดยสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีอย่างน้อย 2 สายบริการ ท่ีผู้ ใช้อาคารสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวกหรือ มีแผนบริการรถรับสง่ไปยงัสถานีโดยต้องมีบริการรับสง่ได้ร้อยละ 25 ของผู้ใช้อาคารต่อวนั โดย
รถรับสง่ต้องเป็นรถประเภท Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืนๆ ท่ีลดการใช้นํา้มนัและก๊าซ
ธรรมชาติอยา่งมีนยัสําคญั 

3. ระบบที่จอดจักรยาน จดัท่ีจอดรถจกัรยานเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ ใช้อาคารประจําและผู้ ใช้
อาคารชัว่คราวสงูสดุของวนั (เช่น แขก หรือ ลกูค้า เป็นต้น) และจดัให้มีห้องอาบนํา้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ
จํานวนพนักงานประจําไม่เกินกว่า 80 เมตร จากบริเวณทางเข้าอาคาร กรณีอาคารพักอาศัย ไม่ต้องมีห้อง
อาบนํา้แตใ่ห้เพิ่มพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานเป็นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของผู้พกัอาศยั 

4. ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง กําหนดท่ีจอดรถของอาคารให้เป็นท่ีจอดรถ Eco car CNG Hybrid E20+ 
ไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืนๆท่ีลดการใช้นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนยัสําคญั หรือท่ีจอดรถส่วนบคุคลท่ีใช้
ร่วมกนั (carpool) ในพืน้ท่ีท่ีใกล้ทางเข้าอาคารท่ีสดุ อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของจํานวนท่ีจอดรถทัง้หมดของอาคาร 

5. ระบบขนส่งมวลชนประเภทอ่ืนๆ เช่นทางนํา้ หรือ ระบบท่ีเป็นระบบขนสง่มวลชนท่ียัง่ยืน 

แนวทางการดาํเนินการ 

เลือกท่ีตัง้โครงการท่ีอยู่ใกล้กบัระบบขนสง่มวลชน สํารวจเส้นทางการเดินเท้าจากประตทูางเข้าโครงการไปยงัสถานีหรือป้ายรถประจําทาง 
พิจารณาการวางตําแหน่งอาคารและทางเข้าอาคารท่ีเหมาะสมใกล้กบัระบบขนสง่มวลชน รวมถึงออกแบบท่ีจอดรถให้มีพืน้ท่ีเพียงพอสําหรับ

รถ Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถสว่นบคุคลท่ีใช้ร่วมกนั ตลอดจนเตรียมพืน้ท่ีจอดจกัรยานและพืน้ท่ีอาบนํา้ให้เพียงพอและ

สะดวกตอ่การใช้งาน 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน NC (3 คะแนน) 
  CS (3 คะแนน) 
 
SL 3.1 มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของพืน้ทีฐ่านอาคารหรือ 20% ของพืน้ท่ีโครงการ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ออกแบบให้มีสดัสว่นพืน้ท่ีเปิดโลง่มากขึน้ อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีพืน้ทีสี่เขียว เพิ่มแหลง่ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ ลด
ปัญหานํา้ท่วม ลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และเพิ่มพืน้ท่ีกิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบให้มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ให้มีพืน้ท่ี ไมน้่อยกวา่ 25% ของพืน้ทีฐ่านอาคาร 
(Building Footprint)  ต้องออกแบบให้มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ โดยพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศต้องมีพืน้ทีสี่เขียวอย่างน้อยร้อย
ละ 40 ของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ (นบัรวมพืน้ท่ีบอ่นํา้ลกัษณะธรรมชาติท่ีมีการจดัพืน้ท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจโดยรอบ) และ
จะต้องไมใ่ช้พืน้ท่ีสําหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต์ พืน้ทีด่าดแข็งสามารถนบัเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศได้ 
หากกิจกรรมบนพืน้ทีด่าดแข็งเป็นไปเพ่ือการสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม เป็นต้น 
ในการทําคะแนนภายใต้ทางเลือกท่ี 1 นี ้พืน้ท่ีหลงัคาไมส่ามารถนบัรวมเป็นพืน้ท่ีในการทําคะแนน 

ทางเลือกที่ 2 

ในกรณีเป็นโครงการท่ีมีการมุ่งทําคะแนนในข้อ SL P2 ทางเลือก 1: การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีเคยมีการใช้งานมาแล้ว 
ออกแบบอาคารให้มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ 20% ของพืน้ท่ีโครงการ ซึง่สามารถนบัพืน้ท่ีหลงัคาเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศได้ 
แตล่กัษณะของพืน้ท่ีหลงัคาต้องตรงตามลกัษณะของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศท่ีถกูกําหนดไว้ในทางเลือกท่ี 1 

แนวทางการดาํเนินการ 

ควรทําการสํารวจท่ีดินเพ่ือบง่ชีอ้งค์ประกอบตา่งๆท่ีจะนํามาซึง่การวางแผนการใช้ท่ีดินอยา่งเหมาะสม ควรวางตําแหน่งตวั
อาคารลงบนท่ีดินอยา่งเหมาะสมหรือออกแบบอาคารให้มีพืน้ท่ีคลมุดินน้อยท่ีสดุ หลีกเล่ียงการแผอ่าคารจนเตม็พืน้ท่ีดิน 
หลีกเล่ียงการมีท่ีจอดรถบนดินท่ีแผเ่ตม็พืน้ท่ีดิน แตค่วรซ้อนชัน้จอดรถหรือทําท่ีจอดรถใต้ดิน พิจารณาการจดัวางพืน้ทีสี่
เขียวภายในพืน้ท่ีเปิดโลง่ให้ได้ประสทิธิภาพและมีสดัสว่นผา่นเกณฑ์คะแนน ในกรณีพืน้ท่ีแออดั ควรพิจารณาการใช้พืน้ท่ี
หลงัคาเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกบั SL5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนจาก
การพฒันาโครงการ 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน  NC (3 คะแนน) 
  CS (3 คะแนน) 
 
SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นตอ่ พืน้ท่ีเปิดโลง่ 100 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากท่ีอ่ืน) (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ให้เหมาะสม เพ่ือให้อาคารมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ประหยดัพลงังาน ลด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และสง่เสริมการอยูอ่าศยัท่ีเป็นมิตรระหว่างมนษุย์และสตัว์ตลอดจน
สิง่มีชีวิตอ่ืนๆ 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

 มีพืน้ท่ีปลกูไมยื้นตน้ไมน้่อยกวา่ 1 ต้น ตอ่พืน้ทีเ่ปิดโล่ง 100 ตารางเมตร 

 มีร่มเงาปกคลมุอยา่งคงทนถาวรภายใน 5 ปีแรก  

 รักษาต้นไม้เดิม และ/หรือ ปลกูไม้ยืนตน้เพิ่มเติม โดยต้นไม้นัน้ต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของทรงพุ่มเม่ือโต
เตม็ท่ีไมน้่อยกวา่ 4.5 เมตร หรือสงูเกินกวา่ 6 เมตร และต้องไมใ่ช่ต้นไม้ท่ีย้ายโดยการขดุล้อมมาจากพืน้ท่ีอ่ืนเพ่ือ
นํามาปลกูในโครงการ ยกเว้นต้นไม้ท่ีมีการจําหน่ายอยา่งถกูกฎหมายหรือท่ีเพาะขึน้จากเรือนเพาะชําเทา่นัน้ 

แนวทางการดาํเนินการ 

พยายามให้ร่มเงาพืน้ท่ีดาดแข็งภายนอกอาคารด้วยพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิดสภาพอากาศ
จุลภาคท่ีดี เอือ้ตอ่การประหยดัพลงังาน ควรพิจารณาร่วมกบั SL5: การบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจาก
การพฒันาโครงการ ท่ีมีการใช้ไมยื้นตน้ในการบงัเงาพืน้ท่ีดาดแข็งร่วมกบัการใช้วสัดปุพืูน้ดาดแข็งกลางแจ้งท่ีมีคา่การ
สะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงู เพ่ือลดการดดูซบัความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน NC (3 คะแนน) 
  CS (3 คะแนน) 
 
SL 3.3 ใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสม (1 คะแนน) 
วัตถุประสงค์ 

พฒันาระบบนิเวศท่ีเหมาะสมและสง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการประหยดัพลงังาน ลดการใช้นํา้ในงานภมิู
สถาปัตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และสง่เสริมการสร้างและพลกิฟืน้ระบบนิเวศท่ีมีความสมบรูณ์ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
เลือกใช้พืชพรรณในงานภมิูสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางภมิูอากาศท่ีทนแล้งและทนโรคทัง้โครงการ 
พืชพรรณท่ีเลือกใช้ต้องไมเ่ป็นสายพนัธุ์ รุกราน (Invasive Alien Species) หรือวชัพืช การเลือกชนิดของพืชต้องอ้างอิง
ชนิดของพืชตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อคะแนนนี ้

แนวทางการดาํเนินการ 

ปรึกษาภมิูสถาปนิกในการเลือกใช้ชนิดของพืชพรรณพืน้ถ่ิน และวางแผนการทําคะแนนรวมกบั SL3.1 มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิง
นิเวศไมน้่อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีฐานอาคาร SL 3.2:  มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นตอ่ พืน้ท่ีเปิดโลง่ 100 ตารางเมตร  
(ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากท่ีอ่ืน) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ 
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SL 4 การซมึนํา้และลดปัญหานํา้ท่วม NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
ลดปัญหานํา้ท่วมท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการโดยการลดพืน้ทีผิ่วทึบน้ํา (Impervious Surface) ของพืน้ท่ีผิวโครงการ 
เพิ่มพืน้ท่ีผิวซมึนํา้ หรือสร้างบอ่หน่วงนํา้เพ่ือชะลอนํา้ก่อนปลอ่ยออกสูพื่น้ท่ีนอกโครงการ  

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

คํานวณสมัประสิทธ์ิการไหลบนผิวดินเฉล่ีย (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพืน้ท่ีผิวทัง้โครงการ (ไม่
รวมพืน้ท่ีบอ่หน่วงนํา้) คา่ท่ีคํานวณได้เทียบเป็นคะแนนได้จาก ตาราง SL4 T1 

ตาราง SL4 T 1 
 

 

 

 

 

 
ทางเลือกที่ 2 

เปรียบเทียบทัง้ปริมาณ (Volume) และอตัราการไหลสงูสดุ (Peak Discharge Rate) ของน้ําฝนไหลลน้ (Stormwater 
Runoff) ท่ีออกจากพืน้ท่ีโครงการระหว่างก่อนและหลงัการพฒันาโครงการ ปริมาณและอตัราการไหลสงูสดุท่ีคงเดิมหรือ
ลดลงหลงัการพฒันาโครงการเทียบเป็นคะแนนได้จาก ตาราง SL4 T2 

ทัง้นี ้ให้คํานวณปริมาณและอตัราการไหลสงูสดุของน้ําฝนไหลลน้จากข้อมลูทางสถิติของพายฝุนท่ีมีคาบการเกิด 2 ปีและ
ตกเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (Two-year, 24-hour Design Storm) หากไมมี่ข้อมลูของพืน้ท่ีโครงการให้ใช้ข้อมลูของกรุงเทพฯ 

 
ตาราง SL4 T 2 

 
ผลต่างของปริมาณและอัตราการไหลสูงสุด ระหว่างก่อนและหลังพัฒนาโครงการ คะแนน 
กรณี 1 เม่ือสมัประสทิธ์ิการไหลบนผิวดินเฉลี่ย 
ก่อนการพฒันาโครงการ น้อยกว่าหรือเทา่กบั 0.5 

คงเดิม 4 

กรณี 2 เม่ือสมัประสทิธ์ิการไหลบนผิวดินเฉลี่ย 
ก่อนการพฒันาโครงการ มากกว่า 0.5 

ลดลงร้อยละ 10 1 
ลดลงร้อยละ 15 2 
ลดลงร้อยละ 20 3 
ลดลงร้อยละ 25 4 

 

สัมประสทิธ์ิการไหลบนผิวดนิเฉล่ีย คะแนน 
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.70 1 

มากกวา่หรือเทา่กบั 0.60 แตน้่อยกวา่ 0.70 2 
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.50 แตน้่อยกวา่ 0.60 3 

น้อยกวา่ 0.50 4 
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แนวทางการดาํเนินการ 

ออกแบบโครงการให้มีพืน้ท่ีผิวท่ีนํา้ซมึผ่านได้ เลือกใช้วสัดปุพืูน้ เช่น บลอ็กหญ้า (ท่ีมีพืน้ท่ีหญ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
พืน้ผิว) แผ่นปพืูน้ท่ีมีการเว้นร่องระหว่างแผ่น หรือวสัดปุพืูน้ท่ีมีช่องหรือรูให้นํา้ซมึผ่านลงสู่ดินได้ ผนวกกบัการใช้บ่อหน่วง
นํา้ทัง้แบบธรรมชาติและแบบใช้อปุกรณ์ ควรพิจารณาการใช้พืน้ท่ีเปิดโลง่ท่ีมีศกัยภาพในการรับนํา้และหน่วงนํา้ท่ีสามารถ
ใช้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ เพ่ือการทําคะแนนร่วมกบั SL 3.1: มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของพืน้ท่ี
ฐานอาคาร 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 
 
SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตัง้ (2 คะแนน) 
วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากหลงัคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างพืน้ท่ีพฒันาและพืน้ท่ีไม่ได้รับการพฒันา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และท่ีอาศยัของมนษุย์และสตัว์
ตลอดจนสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

สดัสว่นของพืน้ท่ีหลงัคาเขียวและสวนแนวตัง้ (มีความชนั <60o วดัจากแนวระนาบ (ตามนิยามของ ผนงั และ หลงัคา ใน 
ASHRAE 90.1 2007) ท่ีถกูปกคลมุด้วยพืช โดยใช้สมการ 
 

GSA = GRA + GWA x 0.5 

 โดย GSA = Green Surface Area, GRA= Green Roof Area (พืน้ทีส่วนหลงัคา), GWA= Green Wall Area 
(พืน้ทีส่วนแนวตัง้) 

GSA/พืน้ท่ีหลงัคาทัง้หมด (ไมน่บัพืน้ท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได้ 1 คะแนน 

GSA/พืน้ท่ีหลงัคาทัง้หมด (ไมน่บัพืน้ท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.8 ได้ 2 คะแนน 

แนวทางการดาํเนินการ 

ปลกูพืชพรรณบนหลงัคาหรือผนงัภายนอกอาคาร ซึง่อาจทําเป็น ซุ้มไม้เลือ้ย ไม้กระถางกึง่ถาวร และสวนแนวตัง้ เป็นต้น 
ทัง้นี ้ ควรหลีกเล่ียงการทําแปลงต้นไม้หรือปลกูหญ้าชนิดท่ีต้องมีการบํารุงรักษามากท่ีทําให้เกิดการสิน้เปลือง และอาจ
ต้องใช้สารเคมีป้องกนัหรือกําจดัศตัรูพืชท่ีเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อมด้วย ควรพิจาณาการทําคะแนนร่วมกบั SL 3.1 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 
 
SL 5.2 มีพืน้ทีด่าดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีโครงการ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากพื้นที่ดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันระหว่างพืน้ท่ี
พฒันาและพืน้ท่ีไมไ่ด้รับการพฒันา) ท่ีจะสง่ผลตอ่สภาพอากาศจลุภาค และท่ีอาศยัของมนษุย์และสตัว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ให้ร่มเงาแก่พืน้ทีด่าดแข็งท่ีอยูภ่ายนอกอาคารโดยใช้พืชพรรณหรือลดผลกระทบจากพืน้ทีด่าดแข็งโดยเลือกการก่อสร้าง
และวสัดท่ีุเหมาะสม โดยประยกุต์ใช้วิธีการดงัตอ่ไปนีก้บัพืน้ทีด่าดแข็งมากกวา่ร้อยละ 50 ของโครงการ 

การให้ร่มเงาแก่พืน้ทีด่าดแข็งเพ่ือลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้นไม้ใหญ่ 

การใช้วสัดปุพืูน้ท่ีมีดชันีการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตย์สูง มากกวา่ร้อยละ 30 

การใช้หลงัคาคลมุท่ีมีดชันีการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตย์สูง มากกวา่ร้อยละ 30 

ใช้พืชหรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลงัคาคลมุ 

การใช้บลอ็กหญ้า (พืน้ท่ีปลกูพืชร้อยละ 50 ของพืน้ผิวบล๊อกหญ้า) 

แนวทางการดาํเนินการ 

ลดการมีพืน้ทีด่าดแข็งภายนอกโครงการ หากมีควรพยายามให้ร่มเงาพืน้ผิวภายนอกด้วยพืชพรรณธรรมชาติ รวมทัง้ใช้
วสัดปุพืูน้ดาดแข็งกลางแจ้งท่ีมีค่าการสะทอ้นรังสีดวงอาทิตย์สงูเพ่ือลดการดดูซบัความร้อนจากดวงอาทิตย์ ควรพิจารณา
การใช้หลงัคาคลมุทางเดินท่ีมีค่าการสะทอ้นรังสีดวงอาทิตย์สงู และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกบั SL3: การพฒันา
ผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน และ SL 4 การซมึนํา้และลดปัญหานํา้ท่วม 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 
 
SL 5.3 มีต้นไมยื้นตน้ทางทิศใต้ ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ท่ีบงัแดดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (1 คะแนน) 
และไมก่่อความเสียหายกบัตวัอาคาร  
วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากความร้อนโดยเฉพาะจากรังสีดวงอาทิตย์ท่ีมีต่ออาคาร และลดอุณหภูมิผิวอาคารท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง ตลอดจนลดความร้อนของภมิูอากาศจลุภาค 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
1. ปลกูต้นไม้ยืนตน้ใน ทิศใต้ ทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออก โดยมีการวางตําแหน่งให้รัศมีทรงพุ่มของต้น (อาย ุ5 ปี) 

ให้สมัผสักนัหรือหา่งกนัไมเ่กิน 1 เมตร เพ่ือการบงัแดดอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. รัศมีทรงพุม่และรากต้องมีระยะหา่งท่ีเหมาะสมและไมร่บกวน หรือก่อความเสียหายให้กบัตวัอาคาร 

แนวทางการดาํเนินการ 

พยายามให้ร่มเงาผนงัและหน้าต่างภายนอกอาคารด้วยร่มเงาจากไมยื้นตน้ และคํานงึถงึการจดัภมิูสถาปัตยกรรมรอบ
อาคาร การจดัวางตําแหน่งต้นไมใหญ่ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ เพ่ือลดการดดูซบัความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตวัอาคารและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ควรพิจารณาร่วมกบัการทําคะแนนในข้อ SL3: การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน และ SL 5.2: มีพืน้ท่ี
ดาดแข็งท่ีรับรังสีดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีโครงการ 
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หมวดที่ 3 การประหยัดนํา้ (Water Conservation) 
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WC 1      การประหยดันํา้และการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ NC (6 คะแนน) 
  CS (6 คะแนน) 
 
ทางเลือกท่ี 1: ใช้โถสขุภณัฑ์ประหยดันํา้ ใช้ก๊อกนํา้ประหยดันํา้ ติดมาตรวดันํา้ยอ่ย ติดตัง้ถงัเก็บนํา้ฝนเพ่ือใช้งาน     
   (6 คะแนน) 
ทางเลือกท่ี 2: มีความต้องการใช้นํา้ลดลงร้อยละ 15 - 35 จากปริมาณการใช้นํา้ตามกรณีอ้างอิง                (6 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค์ 
เพิ่มประสทิธิภาพการใช้นํา้ของอาคาร และ/หรือ มีการบริหารจดัการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ/หรือ มีการใช้นํา้ฝนซึง่
สะอาดและไมมี่คา่ใช้จ่าย เพ่ือลดภาระในการผลติน้ําประปา (Potable Water) และภาระในการบําบดันํา้เสียของระบบ
บําบดันํา้เสีย 
 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
(เลือกข้อ 1 หรือ 2) 

1. ใช้โถสขุภณัฑ์ประหยดันํา้ มากกวา่ร้อยละ 90 ของจํานวนท่ีติดตัง้ทัง้หมด  ได้ 1 คะแนน 
2. ใช้โถสขุภณัฑ์ประหยดันํา้ ร้อยละ100 ของจํานวนท่ีติดตัง้ทัง้หมด  ได้ 2 คะแนน 

(เลือกข้อ 3 หรือ 4) 
3. ใช้ก๊อกนํา้ประหยดันํา้ หรือมีอปุกรณ์ควบคมุการเปิดปิดนํา้อตัโนมติั มากกวา่ร้อยละ 90 ได้ 1 คะแนน 
4. ใช้ก๊อกนํา้ประหยดันํา้ หรือมีอปุกรณ์ควบคมุการเปิดปิดนํา้อตัโนมติั ร้อยละ 100 ได้ 2 คะแนน 

(เลือกข้อ 5 และ/หรือ 6) 
5. ติดมาตรวดัการใช้นํา้ยอ่ยในจดุใดจดุหนึง่ของโครงการ  ได้ 1 คะแนน 
6. ติดตัง้ถงัเก็บนํา้ฝนเพ่ือใช้งาน ปริมาตรร้อยละ 5 ของปริมาณนํา้ฝนท่ีตก 1 ปี  ได้ 1 คะแนน 

ทางเลือกที่ 2 
1.   มีความต้องการใช้นํา้ลดลงร้อยละ 15 จากปริมาณการใช้นํา้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 2 คะแนน 
2.   มีความต้องการใช้นํา้ลดลงร้อยละ 25 จากปริมาณการใช้นํา้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 4 คะแนน 
3.   มีความต้องการใช้นํา้ลดลงร้อยละ 35 จากปริมาณการใช้นํา้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 6 คะแนน 

แนวทางการดาํเนินการ 
ลดปริมาณการใช้นํา้โดยการติดตัง้สขุภณัฑ์ประหยดันํา้ และ/หรือ ก๊อกนํา้ประหยดันํา้หรือมีอปุกรณ์ควบคมุการเปิดปิดนํา้
อตัโนมติั รวมถงึการใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ อาทิ เช่น สขุภณัฑ์ท่ีไม่ใช้นํา้ ตลอดจนติดตัง้มาตรวดันํา้ย่อย เพ่ือการบริหารจดัการ
การใช้นํา้ และตรวจสอบการร่ัวซมึของนํา้บริเวณพืน้ท่ีหลกัและบริเวณโดยรอบอาคาร นอกจากนีอ้าจพิจารณาการกกัเก็บ
นํา้ฝนเพ่ือใช้งานและลดความต้องการนํา้ประปาของโครงการด้วย 
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หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
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EA P1 การประกนัคณุภาพอาคาร  NC (บงัคบั) 
CS (บงัคบั)   

 
มีแผนการทดสอบและปรับแตง่ระบบโดยบคุคลท่ีสาม 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยืนยนัวา่มีการติดตัง้ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานของอาคารอยา่งถกูต้องตามแบบและข้อกําหนดประกอบแบบ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ต้องมีการดําเนินการหลกั ใน 6 เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
1. แต่งตัง้บคุคลท่ีสามเป็น ผูท้ดสอบและปรับแต่งระบบ (Commissioning Authorities) ทําหน้าท่ีจดัการ ทบทวนและ

ควบคมุการทดสอบและปรับแตง่ระบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1. ผูท้ดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องมีหลกัฐานแสดงประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการทดสอบและปรับแต่ง
ระบบประกอบอาคารไมน้่อยกวา่ 2 อาคาร  

1.2. ผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบ ต้องมีการทํางานท่ีเป็นอิสระจากผู้ออกแบบและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 
1.3. ผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบ ต้องรายงานผลการทดสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยตรงกบัเจ้าของโครงการ 

2. เจ้าของโครงการต้องมีเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงความต้องการของเจ้าของโครงการ (Owner’s Project 
Requirements) และผู้ ออกแบบต้องจัดให้มีเอกสาร แสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ(Basis of 
Design) ทัง้นีผู้้ทดสอบและปรับแต่งระบบต้องศกึษาเอกสารดงักลา่วให้เข้าใจอย่างชดัเจน โดยเจ้าของโครงการและ
ผู้ออกแบบต้องปรับแก้ไขเอกสารทัง้สองให้มีข้อมลูสอดคล้องกนัตลอดเวลา  

3. จดัทําแผนการทดสอบและปรับแตง่ระบบและดําเนินการตามแผนอยา่งเป็นระบบ 

4. รวบรวมความต้องการในการทดสอบและปรับแตง่ระบบ และแสดงรายละเอียดตา่งๆ ไว้ในเอกสารงานก่อสร้าง 

5. รับรองการติดตัง้และสมรรถนะของระบบท่ีทําการทดสอบและปรับแตง่ 

6. จดัเตรียมรายงานผลการทดสอบและปรับแตง่ระบบฉบบัสมบรูณ์ 

การทดสอบและปรับแตง่ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานในอาคารอยา่งน้อยต้องครอบคลมุระบบดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

3. ระบบทํานํา้ร้อนของอาคาร (โดยทัว่ไปจะปรากฏในโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)  
4. ระบบผลติพลงังานจากพลงังานทดแทน (หากมี) 

แนวทางการดาํเนินการ 
เจ้าของโครงการต้องจดัหาผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในลกัษณะงานดงัตอ่ไปนี ้

1. งานออกแบบ ติดตัง้ และใช้งานระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน 
2.    งานบริหารจดัการควบคมุการทดสอบและปรับแตง่ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน 
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EA P2 ประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต่ํา NC (บงัคบั) 
CS (บงัคบั) 

 
ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1 

วัตถุประสงค์ 
กําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําในการใช้พลงังานของอาคารเขียว 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ได้คะแนนอยา่งน้อย 4 คะแนนในข้อ EA 1 

แนวทางการดาํเนินการ 
ผู้ออกแบบอาคารต้องคํานึงถึงการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพสงูในการใช้พลงังาน โดยมีการออกแบบและเลือกใช้ 
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน ท่ีเหมาะสมกบั
ภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลงังานรวมต่ํากว่าอาคารอ้างอิงตามข้อ
กําหนดการใช้พลงังานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้างใหม่ตามทางเลือกท่ีกําหนดไว้ 
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EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน  NC (16 คะแนน) 
  CS (18 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 

พฒันาประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคารให้สงูกวา่อาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรือ กฎกระทรวงกําหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.
2552 ภายใต้ พระราชบญัญติัการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 หรือ การเทียบคา่จากการประเมิน
อาคารเพ่ือการประหยดัพลงังานและเป็นมิตรตอ่สภาพแวดล้อมหรืออาคารติดฉลาก (TEEAM) เพ่ือลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมท่ีเกิดมาจากการใช้พลงังาน 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
ใช้ Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ.2552 เป็นเกณฑ์ โดยเทียบคะแนนได้จาก 

ตาราง EA1 T1 
ทางเลือกที่ 2 
ใช้ Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เป็นเกณฑ์ ซึง่ใช้ได้กบั
ภมิูอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนได้จาก ตาราง EA1 T1 

ตาราง EA1 T 1 

คะแนน 
TREES-

NC 

คะแนน 
TREES-

CS 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552  
(ค่าพลงังาน) 

ASHRAE 90.1-2007 
Appendix G 

(ค่าใชจ่้ายพลงังาน) 

อาคารปรับปรุง อาคารใหม่ อาคารปรับปรุง อาคารใหม่ 
4 6 0-5 6-10 0-5 6-10 
6 8 6-10 11-15 6-10 11-15 
8 10 11-15 16-20 11-15 16-20 

10 12 16-20 21-25 16-20 21-25 
12 14 21-25 26-30 21-25 26-30 
14 16 26-30 31-35 26-30 31-35 
16  18 31-35 36-40 31-35 36-40 

แนวทางการดาํเนินการ 

ผู้ออกแบบอาคารต้องคํานงึถงึการออกแบบอาคารท่ีมีประสทิธิภาพทางด้านพลงังานสงู โดยมีการออกแบบและเลือกใช้ 
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน ท่ีเหมาะสมกบั
ภมิูอากาศและมีประสทิธิภาพสงูกวา่มาตรฐานทัว่ไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลงังานรวมต่ํากวา่อาคารอา้งอิง ตาม
ข้อกําหนดการใช้พลงังานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้างใหม่ตามทางเลือกท่ีกําหนดไว้ 
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EA 2 การใช้พลงังานทดแทน NC (2 คะแนน) 
  CS (2 คะแนน) 
 
ผลติพลงังานทดแทน ให้ได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 0.5-1.5 ของปริมาณคา่ใช้จ่ายพลงังานในอาคาร 

วัตถุประสงค์ 
ให้ความสําคญักบัการใช้พลงังานหมนุเวียน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมท่ีเกิดจากการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
  ใช้พลงังานหมนุเวียนเพ่ือผลิตพลงังานใช้ในโครงการ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองทํานํา้
ร้อน) พลงังานลม พลงังานชีวมวล (Biofuel-based Energy) เป็นต้น ให้ได้เป็นมลูค่าร้อยละ 0.5-1.5 ของค่าใช้จ่าย
พลงังานในอาคารตอ่ปี ท่ีอาจคํานวณได้จากแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์จากข้อ EA 1  

1. ผลติพลงังานทดแทน ให้มีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 0.5 ของปริมาณคา่ใช้จ่ายพลงังานในอาคาร ได้ 1 คะแนน 
2. ผลติพลงังานทดแทน ให้มีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 1.5 ของปริมาณคา่ใช้จ่ายพลงังานในอาคาร ได้ 2 คะแนน 

ในกรณีใช้ทางเลือกท่ี 3 ใน EA 1 ใช้ค่าเฉล่ียของพลงังานต่อพืน้ท่ีอาคารแต่ละประเภท ตาม ตาราง EA2 T 1  ท่ีปรับค่าให้
เป็นคา่ใช้จ่ายทางพลงังาน โดยใช้คา่เฉล่ียคา่ไฟท่ี 3.5 บาทตอ่หน่วย 

ตาราง EA2 T 1 
อาคาร ดชันีการใช้พลงังานตอ่พืน้ท่ีใช้สอยตอ่ปี 

1. สาํนักงาน หน่วย kWh/ปี/m2 
1.1 อาคารขนาดใหญ่และเป็นอาคารสงู 215.80 
1.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและไมใ่ช่อาคารสงู 199.90 
1.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและเป็นอาคารสงู 218.50 
2. ศูนย์การค้า หน่วย kWh/ปี/m2 
2.1 ดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store) 336.40 
2.2 ห้างสรรพสินค้า (Department Store) 240.60 
2.3 ช็อปปิง้พลาซา่ (Shopping Plaza) หรือ พืน้ท่ีให้เช่า 204.20 
2.4 ซปุเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 418.40 
3.โรงพยาบาล ดชันีการใช้พลงังานตอ่ปริมาณคนไข้ในตอ่ปี 

 หน่วย MJ/Bed-Day (in Year) 
3.1 โรงพยาบาลรัฐ 262.00 
3.2 โรงพยาบาลเอกชน 625.00 
4.อาคารประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ 240 kWh/ปี/m2 
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แนวทางการดาํเนินการ 
อาคารควรมีการติดตัง้ระบบผลติพลงังานหมนุเวียน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวมวล เป็นต้น กบั
อาคาร หรือในบริเวณโครงการ ให้ได้ตามปริมาณท่ีกําหนด ซึง่อาจสามารถขายกลบัสูร่ะบบสายสง่จําหน่ายของการไฟฟ้าฯ 
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EA 3 การตรวจสอบและพิสจูน์ผลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน NC (1 คะแนน) 
  CS ( - คะแนน)  
 
มีแผนการตรวจสอบและพิสจูน์ผลตามข้อกําหนด IPMVP 

วัตถุประสงค์ 

จดัให้มีแผนเพ่ือการตรวจสอบและพิสจูน์ผลการใช้พลงังานของอาคาร เพ่ือให้อาคารมีการประหยดัพลงังานจริงตามท่ีได้
คํานวณและจําลองสภาพไว้ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

1. จดัให้มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลงังานท่ีสอดคล้องกบั 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. แผนท่ีจะทําการตรวจสอบและประเมินผลในข้อ 1 ต้องดําเนินการภายใน 1 ปี หลงัการเปิดใช้อาคารและมีการใช้
งานท่ีเสถียรแล้ว 

แนวทางการดาํเนินการ 
ต้องจดัให้มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลงังานท่ีเกิดขึน้จริง พร้อมกบัติดตัง้เคร่ืองวดัการใช้พลงังานอยา่ง
เพียงพอท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ ตามหลกัการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลงังานท่ีสอดคล้องกบั IPMVP ซึง่ใน 
Option D ได้กําหนดวิธีการประเมินผลการใช้พลงังานจริงโดยใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ (ควรเป็นแบบจําลอง
เดียวกบั EA 1) เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการใช้พลงังานจริง ทําการปรับแตง่แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ให้ค่าพลงังานมี
ความสอดคล้องกบัคา่ท่ีได้จากการวดัจริง ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถนําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการวิเคราะห์
ทางเลือกในการประหยดัพลงังานของอาคาร ในกรณีอาคารเป็นอาคารเลก็หรือมีความซบัซ้อนน้อย IPMVP: Option B 
กําหนดวา่สามารถเลือกการตรวจสอบเป็นระบบตา่งๆ แล้วใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์หรือแบบจําลองอ่ืนๆ ของแตล่ะ
ระบบในการเปรียบเทียบ จากนัน้ทําการปรับคา่ในแบบจําลองให้สอดคล้องกบัคา่พลงังานของระบบตา่งๆ 
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EA 3.1 การตรวจสอบและพิสจูน์ผลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน (อาคารฐาน) NC (- คะแนน) 
  CS (1 คะแนน)  
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยืนยนัประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระหวา่งการใช้งานอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
แนวทางท่ี 1  
กําหนดแนวทางและจดัทําแผนในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลตาม International Performance Measurement & 
Verification (IPMVP), Volume III : Concepts and Options for Determining Energy Saving in New Construction, 
April 2003. ทางเลือก Option D : Calibrated  Simulation (method 2) ครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 - การออกแบบระบบสาธารณปูโภค 
 - ตําแหน่งของมาตรวดัพลงังาน 
 - คณุสมบติัของมาตรวดัพลงังาน 
 - แบบไดอะแกรมระบบไฟฟ้า         
 - แนวทางในการทําการตรวจวดัพลงังานสําหรับระบบสว่นกลางของอาคาร    
 - แนวทางในการทําการตรวจวดัพลงังานในสว่นของผู้ เช่า (Tenant sub-metering) 

แนวทางท่ี 2  
กําหนดแนวทางและจดัทําแผนในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลตาม International Performance Measurement & 
Verification (IPMVP), Volume III : Concepts and Options for Determining Energy Saving in New Construction, 
April 2003. ทางเลือก Option B : Energy Conservation Measure Isolation ครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
            - การออกแบบระบบสาธารณปูโภค 
 - ตําแหน่งของมาตรวดัพลงังาน 
 - คณุสมบติัของมาตรวดัพลงังาน 
 - แบบวาดไดอะแกรมระบบไฟฟ้า 
 - แนวทางในการทําการตรวจวดัพลงังานสําหรับระบบสว่นกลางของอาคาร    
 - แนวทางในการทําการตรวจวดัพลงังานในสว่นของผู้ เช่า (Tenant sub-metering) 

แนวทางการดาํเนินการ 
จดัทําแผนตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังานเพ่ือการทําการประเมินการใช้พลงังานในระบบตา่ง ๆ ของอาคาร โดย
ใช้การจําลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพ่ือตรวจสอบคา่การใช้พลงังานของอาคารและระบบ
ท่ีเก่ียวข้องโดยการติดตัง้มาตรวดัในตําแหน่งตา่งๆ เพ่ือวิเคราะห์การใช้พลงังาน ทําการติดตามประสทิธิภาพการใช้
พลงังานโดยเปรียบเทียบผลประหยดัพลงังานท่ีเกิดขึน้กบัคา่ท่ีได้คํานวณไว้ในขัน้การออกแบบ รวมถงึการวิเคราะการใช้
พลงังานในระบบยอ่ยและอปุกรณ์ท่ีมีการใช้พลงังานอยา่งมีนยัสําคญั 
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EA 3.2 การตรวจสอบและพิสจูน์ผลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน (ผู้ เช่า) NC (- คะแนน) 
  CS (1 คะแนน)  
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยืนยนัประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระหวา่งการใช้งานอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
1. เตรียมความพร้อมในระบบตรวจวดัการใช้พลงังานของสว่นกลางให้สามารถขยายระบบเพ่ือรองรับข้อมลูการ

ตรวจวดัการใช้พลงังานในสว่นของผู้ เช่าได้ในอนาคต โดยต้องสอดคล้องกบัแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

ประหยดัตาม TREES CS : EA-3.1 

2. จดัเตรียมแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังานให้สําหรับผู้ เช่า ท่ีสอดคล้องกบัแผนการตรวจวดัและ

พิสจูน์ผลประหยดัพลงังานตาม TREES CS : EA 3.1 

3. จดัเตรียมมาตรการรองรับหากผลจากการตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังานไมเ่ป็นไปตามท่ีคํานวณไว้ใน

ขัน้ตอนการออกแบบ 

แนวทางการดาํเนินการ 
ออกแบบระบบการตรวจวดัการใช้พลงังานสว่นกลางท่ีสามารถรองรับข้อมลูการใช้พลงังานจากมิเตอร์ยอ่ยของผู้ เช่าได้ 
พร้อมจดัเตรียมแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังานจากข้อมลูท่ีได้จากมิเตอร์ยอ่ยของผู้ เช่าท่ีสอดคล้องกบั
แนวทางท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ TREES CS : EA 3.1 

กําหนดแนวทางในการเปรียบเทียบผลการใช้พลงังานจริงกบัคา่ท่ีคํานวณไว้ในขัน้ตอนการออกแบบ และพิจารณาติดตัง้
เคร่ืองมือวดัเพิ่มเติมภายในพืน้ท่ีผู้ เช่า เช่น เคร่ืองวดัอณุหภมิูและความชืน้ สถานะการทํางานของเคร่ืองสง่ลมเยน็ ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบทราบสาเหตขุองการใช้พลงังานท่ีอาจสงูกวา่คา่ท่ีคํานวณไว้ในขัน้ตอนการออกแบบ และ
สามารถแจ้งเตือนไปยงัผู้ รับผิดชอบให้สามารถปรับแก้ไขได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไมทํ่าลายชัน้บรรยากาศ NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 
 
ไมใ่ช้สาร CFC และ HCFC-22 

วัตถุประสงค์ 
ลดการใช้สารทําความเย็นท่ีทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ  

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 ในเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองท่ีใช้สารความเย็นมากกว่า 0.3 กิโลกรัม ขึน้ไป 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้สารทําความเย็นน้อยกวา่ 0.3 กิโลกรัม ให้ถือเป็นข้อยกเว้น 

ในกรณีท่ีอาคารใหม่มีการต่อเติมเข้ากบัอาคารเก่า (ท่ีมีการประเมินอาคารเก่าร่วมด้วย) อาคารเก่าต้องเปล่ียนสารทํา
ความเย็นด้วย ให้เป็นแบบไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 เว้นแต่มีการจดัทําแผนการลดปริมาณการร่ัวไหลของสารทํา
ความเยน็  

แนวทางการดาํเนินการ 

ระบบปรับอากาศในอาคารต้องไมใ่ช้สารทําความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ท่ีทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) 
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MR 1 การใช้อาคารเดมิ   NC (2 คะแนน) 
   CS (2 คะแนน) 
 เก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพืน้ท่ีผิว 
  

วัตถุประสงค์ 

ลดการใช้วสัด ุทรัพยากร และ พลงังาน ท่ีต้องใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม ่และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอาคารเดิมท่ีมี
อยูแ่ล้วให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

เก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิมให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 50 หากเก็บรักษาได้มากกวา่ร้อยละ 50 จะได้ 1 คะแนนและ
หากเก็บได้มากกวา่ร้อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน การคิดเฉพาะสว่นพืน้ท่ียงัมีความสมบรูณ์และเก็บไว้ใช้งานได้อยา่งถกู
สขุลกัษณะและไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้งาน พืน้ท่ีสว่นท่ีเสียหายหรือมีสารพิษให้หกัออกจากการคํานวณ วสัดท่ีุไมใ่ช่
โครงสร้างถาวร เช่นผ้าใบ หรือช่องแสงธรรมชาติ ให้หกัออกจากการคํานวณ พืน้ท่ีในสว่นท่ีเสียหายและก่อมลภาวะ หรือ 
เป็นของเสียอนัตราย ท่ีหกัออกต้องไมเ่กินร้อยละ 15 ของพืน้ท่ีอาคารเดิม การทําคะแนนในข้อนีสํ้าหรับกรณีการปรับปรุง
อาคารเดิม พืน้ท่ีของสว่นตอ่เติมต้องไมม่ากกวา่ 2 เทา่ของพืน้ท่ีอาคารเดิม 

แนวทางการดาํเนินการ 

เลือกพืน้ท่ีโครงการท่ีมีอาคารเดิมตัง้อยูแ่ล้ว สํารวจภาพโครงสร้าง พืน้ และหลงัคาของอาคาร วา่ยงัอยูใ่นสภาพดี ทําการ
ออกแบบให้ใช้ประโยชน์และเก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิมให้ได้มากท่ีสดุ ไมค่วรให้สว่นต่อเติมมีขนาดใหญ่กวา่ 2 
เทา่ของพืน้ท่ีอาคารเดิม ในสว่นเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารท่ีมีประสทิธิภาพสงูในการอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือทํา
คะแนนในข้อ EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
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MR 2 การบริหารจดัการขยะจากการก่อสร้าง  NC (2 คะแนน) 
  CS (2 คะแนน) 

 นําขยะไปใช้หรือรีไซเคิล ร้อยละ 50-75 ของปริมาตรหรือนํา้หนกั
  

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้างและลดการใช้วตัถดิุบใหม่ ซึง่เป็นการลดผลกระทบจากการทิง้ขยะและกระบวนการสกดั
วตัถดิุบใหมน่ัน้ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
หลีกเล่ียงการนําขยะจากการก่อสร้างไปถมท่ี ไปทิง้ หรือไปเผาทําลาย ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 โดยนํา้หนกัหรือโดย
ปริมาตร ซึง่ต้องเลือกใช้อยา่งใดอยา่งหนึง่เท่านัน้ตลอดทัง้การคํานวณ หากสามารถหลีกเล่ียงได้มากกว่าร้อยละ 50 จะได้ 
1 คะแนน แต่หากหลีกเล่ียงได้มากถึงร้อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน ขยะท่ีเกิดขึน้จากการก่อสร้าง ควรถกูขายหรือบริจาค 
เพ่ือนําไป ใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล โดยขยะจําพวกดิน หิน และพืช ไม่สามารถนํามานบัทําคะแนนได้ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร
ต่างๆ สามารถนบัทําคะแนนในข้อนีไ้ด้ การเลือกใช้วสัดใุช้แล้วหรือวสัดมีุพิษและเป็นอนัตรายต่างๆให้หกัออกและไม่ต้อง
นํามาคํานวณในข้อนี ้

แนวทางการดาํเนินการ 
กําหนดเป้าหมายในการเปล่ียนจากการทิง้ขยะและการเผาขยะ มาเป็นวิธีการจดัการกบัเศษวสัดท่ีุมาจากการก่อสร้าง
เพ่ือให้บรรลถุงึเป้าหมาย โดยการคดัแยกและรวบรวมวสัดท่ีุสามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ระบผุู้ รับเหมาในการจดับริหาร
จดัการขยะจากการก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถทําได้หลายวิธีทัง้ นํากลบัมาใช้ใหม่, บริจาคให้องค์กรไมแ่สวงหา
ผลกําไร, หรือนําไปใช้กบัอาคารอ่ืน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TREES-NC / CS   หน้า- 43 
 

MR 3 การเลือกใช้วสัดใุช้แล้ว NC (2 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 
 นําวสัดกุ่อสร้างกลบัมาใช้ใหมเ่ป็นมลูคา่ร้อยละ 5-10 สําหรับ NC และ ร้อยละ 5 สําหรับ CS 
  

วัตถุประสงค์ 
ปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการวสัด ุและจดัการกบัเศษวสัดท่ีุเกิดจากการก่อสร้าง การรือ้ถอน  จากเดิมท่ีนําไปทิง้ยงับ่อ
ขยะและนําไปเผา เป็นการนํากลบัมาใช้ใหมผ่า่นกระบวนการผลติอีกครัง้ ทัง้นีว้สัดดุงักลา่วต้องเป็นวสัดท่ีุไมเ่ป็นพิษ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ใช้วสัดกุ่อสร้างท่ีมาจากการนํากลบัมาใช้ใหม่อย่างน้อยร้อยละ 5-10 ของมลูค่ารวมของวสัด ุการคํานวณราคาให้ใช้ราคา
ของวสัดุอุปกรณ์จริงหรือวัสดุท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันในการคํานวณโดยให้ใช้กรณีราคาท่ีสูงกว่า หากสามารถทําได้
มากกว่าร้อยละ 5 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 2 คะแนน และหากเพียงบางสว่นของ
วสัดนุัน้เป็นวสัดนํุากลบัมาใช้ใหม่ ให้นบัร้อยละของวสัดนุัน้โดยเทียบเป็นนํา้หนกัรวมของวสัด ุแล้วใช้อตัราส่วนดงักล่าว
แปลงเป็นมลูค่าวสัดนํุากลบัมาใช้ใหม่เพ่ือนํามาคํานวณมลูค่าการนํากลบัมาใช้ใหม่รวม สว่นประกอบทางด้านงานระบบ
ไม่นบัอยู่ในการคํานวณนี ้เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวสัดท่ีุติดตัง้เป็น
การถาวรในโครงการ ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ และไม่รวมดินและ/หรือเศษวสัด ุชิน้ส่วนต่างๆ ท่ีเกิดจากการขดุและการไถปรับ
หน้าดิน 

วสัดุนํากลบัมาใช้ใหม่จะไม่สามารถนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลในข้อ MR4 แม้ว่าจะมีปริมาณรีไซเคิลอยู่ก็ตาม เพ่ือ
ไม่ให้ได้คะแนนซํา้ซ้อน การนําเศษวสัดกุ่อสร้างหรือวสัดใุช้แล้วมาใช้ใหม่ภายในโครงการสามารถนบัวสัดดุงักล่าวมาทํา
คะแนนในข้อ MR5 การใช้วสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศ ได้ โดยวสัดกุลุ่มนีจ้ะไม่ถกูนําไปคิดคะแนนในข้อ MR2 การบริหาร
จดัการขยะจากการก่อสร้าง 

แนวทางการดาํเนินการ 

พยายามแสวงหาวสัดใุช้แล้วจากแหลง่ตา่งๆ หรือ ใช้เศษวสัดกุ่อสร้างในพืน้ท่ีก่อสร้างหรืออาคารเดิมมาซอ่มแซมแล้วใช้
งานในอาคารท่ีสร้างใหม ่ การเลือกใช้วสัดใุช้แล้วท่ีมีราคาสงูจะได้เปรียบในการทําคะแนน ควรพิจารณาการทําคะแนนใน
ข้อ MR5 การใช้วสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศ 
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MR 4      การเลือกใช้วสัดรีุไซเคลิ NC (2 คะแนน) 
  CS (2 คะแนน) 
 ใช้วสัดรีุไซเคิลเป็นมลูคา่ร้อยละ 10-20  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการนําวสัดุรีไซเคิลมาใช้ในโครงการ เป็นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่และขยะ ซึ่งช่วยลดผลกระทบอันเกิดจาก
กระบวนการสกดัวตัถดิุบใหมน่ัน้ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ใช้วสัดรีุไซเคิลหรือมีส่วนประกอบท่ีมาจากการรีไซเคิลให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่ารวมทัง้หมดของวสัดท่ีุใช้ใน
โครงการ หากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 20 จะได้ 2 
คะแนน ค่าปริมาณวัตถุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ ให้เทียบจากนํา้หนักของวสัดุรีไซเคิลกับนํา้หนักรวมของวัสดุนัน้แล้วใช้
อตัราสว่นดงักลา่วแปลงเป็นมูลค่าวสัดรีุไซเคิลเพ่ือนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลรวม  สว่นประกอบทางงานระบบจะไม่นบั
อยู่ในการคํานวณนี ้เช่น สว่นประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ ท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวสัดท่ีุติดตัง้เป็นการถาวรใน
โครงการ การนบัเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทําได้ แตต้่องรวมอยา่งตอ่เน่ืองใน MR 3 - MR 6 

เหลก็ในงานก่อสร้างให้คิดปริมาณรีไซเคิลท่ีร้อยละ 25 หากไม่มีข้อมลูวสัดรีุไซเคิล ซึง่ในความเป็นจริงเหลก็จะมีปริมาณรี
ไซเคิลสงูกวา่ท่ีกําหนดไว้ 

ในเกณฑ์ TREES NC & CS นี ้จะไม่มีการแบ่งแยกวสัดรีุไซเคิลท่ีเป็น พรีคอนซูมเมอร์(Pre-Consumer) และ โพสท์คอน
ซูมเมอร์(Post-Consumer) เพ่ือความเรียบง่ายในการคํานวณคะแนนและเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาปรับตวัก่อการ
แยกประเภทวสัดรีุไซเคิลใน TREES รุ่นตอ่ไป 

แนวทางการดาํเนินการ 

ตัง้เป้าหมายสําหรับการนําวสัดท่ีุมีศกัยภาพสงูสดุท่ีมีองค์ประกอบของวตัถรีุไซเคิล และหาผู้แทนจําหน่ายวสัดปุระเภท
นัน้ๆ ท่ีจําหน่ายวสัดดุงักลา่ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่วสัดท่ีุนํามาใช้มีองค์ประกอบของวสัดกุ่อสร้างท่ีผา่นการรีไซเคิลใน
ปริมาณท่ีระบไุว้จริง และให้พิจารณาถงึคณุลกัษณะของวสัดท่ีุนํามาใช้ ในแง่ของสิง่แวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะราคาของวสัดอุปุกรณ์ 
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MR 5 การใช้วสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศ NC (2คะแนน) 
  CS (2คะแนน) 
 การใช้วสัดท่ีุ ขดุ ผลติ ประกอบ หรือวสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10-20 ของมลูคา่วสัดกุ่อสร้างทัง้หมด  

 

วัตถุประสงค์ 
เพิ่มความต้องการวัสดุก่อสร้างท่ีผลิตในพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินและลดผลกระทบกับ
สิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสง่ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ใช้วสัดกุ่อสร้างหรือสนิค้าท่ี ขดุ ผลติ ประกอบ โดยจะได้ 1 คะแนนเม่ือมลูคา่วสัดพืุน้ถ่ินมีมลูค่ามากกว่า ร้อยละ 10 และ 2 
คะแนนเม่ือมลูคา่มากกวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่วสัดโุครงการ โดยใช้เกณฑ์ 

1. แหลง่ผลติ ขดุ ประกอบไมไ่กลเกินกวา่รัศมี 500 กิโลเมตร จากท่ีตัง้โครงการ หรือ 

2. แหลง่ผลติ ขดุ ประกอบ ในประเทศไทย 

หากเพียงบางส่วนของวสัดนุัน้ ผลิตจากแหล่งผลิตท่ีอยู่ใกล้กบัสถานท่ีก่อสร้างตามข้อกําหนดข้างต้น ให้นบัร้อยละของ
วสัดนุัน้โดยเทียบเป็นนํา้หนกัแล้วเทียบกลบัเป็นมลูคา่วสัดพืุน้ถ่ินและในประเทศ สว่นประกอบทางด้านงานระบบไม่นบัอยู่
ในการคํานวณนี ้เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวสัดท่ีุติดตัง้เป็นการถาวร
ในโครงการ ไมน่บัรวมเฟอร์นิเจอร์ 

แนวทางการดาํเนินการ 

กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้วสัดใุนท้องถ่ิน และหาผู้แทนจําหน่ายวสัดปุระเภทนัน้ๆ โดยให้พิจารณาถงึ
คณุลกัษณะของวสัดท่ีุนํามาใช้ในแง่ของสิง่แวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และหรือราคาของวสัด ุ ควรพิจารณาลกัษณะร่วมกบั
หวัข้อ MR อ่ืน เพ่ือการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้อนัน้ๆ อาทิเช่น การใช้วสัดท่ีุได้รับฉลากเขียวหรือวสัดใุช้แล้ว 
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MR 6 วสัดท่ีุผลติหรือมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมต่ํา NC (3คะแนน) 
  CS (2คะแนน) 
MR 6.1ใช้วสัดทีุเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย  NC (2 คะแนน) 
 CS (1 คะแนน)   

 
วัตถุประสงค์ 
คํานงึถงึผลกระทบของผลติภณัฑ์ท่ีมีตอ่การใช้พลงังานและสิง่แวดล้อมในกระบวนการผลติ ตลอดจนคณุประโยชน์ทาง
สิง่แวดล้อมท่ีเม่ือมีการใช้ผลติภณัฑ์นัน้ภายในอาคาร 

ส่ิงที่ต้องดาํเนินการ 
ใช้วสัดทีุเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนไทย ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอยา่งน้อยร้อยละ 10 
ของมลูคา่รวมของวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมด (วสัดท่ีุได้ทัง้ 2 ฉลากสามารถนบัมลูคา่เป็น 2 เทา่ได้) สว่นประกอบทางด้านงาน
ระบบไมน่บัอยูใ่นการคํานวณนี ้เช่น สว่นประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลฟิต์ และทอ่ประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวสัดท่ีุติดตัง้
เป็นการถาวรในโครงการนบัรวมเฟอร์นิเจอร์ หากมลูคา่ของวสัดท่ีุมีฉลากทัง้ 2 ฉลาก มากกวา่ร้อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน 
และหากมากกว่าร้อยละ 20 จะได้ 2 คะแนน (สําหรับ CS หากมลูคา่ของฉลากทัง้ 2 ฉลาก มากกวา่ร้อยละ 10 จะได้ 1 
คะแนน) 

แนวทางการดาํเนินการ 
กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้วสัดท่ีุได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนของไทย ท่ีมีกระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม ลดการใช้พลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  มีสารพิษต่ําหรือไมมี่เลย โดยควรพิจารณาลกัษณะร่วมกบั
หวัข้อ MR อ่ืนเพ่ือการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้อนัน้ๆ เช่น วสัดใุนประเทศ และ วสัดใุช้วสัดท่ีุมีการเผยแพร่ข้อมลูความเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อม เป็นต้น 
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MR 6 วสัดท่ีุผลติหรือมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมต่ํา NC (3คะแนน) 
  CS (2คะแนน) 
MR 6.2 ใช้วสัดทีุมี่การเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม          (1 คะแนน)  
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าวสัดกุ่อสร้างทัง้หมด 

 
วัตถุประสงค์ 
สง่เสริมให้ผู้ผลิตทําการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ของตนให้มีความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และมีการเผยแพร่ข้อมลู
ดงักลา่วให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างมีทางเลือกในการเลือกใช้วสัด ุ
 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
เลือกใช้ผลติภณัฑ์และวสัดทีุมี่การเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามรูปแบบของวสัดเุป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ประเภทท่ี 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) หรือ วสัดท่ีุได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน
ฟตุพริน้ของผลิตภณัฑ์  ร้อยละ 30 ของมลูคา่รวมของวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมด สว่นประกอบทางด้านงานระบบไมล่นบัอยูใ่น
การคํานวณนี ้เช่น สว่นประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลฟิต์ และทอ่ประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวสัดท่ีุติดตัง้เป็นการถาวรใน
โครงการนบัรวมเฟอร์นิเจอร์ วสัดท่ีุผา่นเกณฑ์นีส้ามารถนบัซํา้กบัวสัดท่ีุได้รับฉลากเขียวในข้อ MR 6.1 ได้ 
 
แนวทางการดาํเนินการ 
กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้วสัดท่ีุมีการเผยแพร่ข้อมลูตามความต้องการของวสัดเุป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมประเภท
ท่ี 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) โดยรูปแบบของฉลากนัน้ขึน้อยูก่บัผู้ผลิตแตล่ะราย 
แตมี่อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของ International Organization for Standardization หลงัจากนัน้ทําการหาผู้แทนจําหน่าย
วสัดปุระเภทนัน้ๆ โดยใช้ฐานข้อมลูท่ีตา่งๆ ในประเทศ เช่น ฐานข้อมลู Eco Market เป็นต้น ควรพิจารณาลกัษณะร่วมกบั
หวัข้อ MR อ่ืนเพ่ือการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้อนัน้ๆ โดยเฉพาะวสัดท่ีุได้รับฉลากเขียว เป็นต้น 
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หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREES-NC / CS   หน้า- 49 
 

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร NC (บงัคบั) 
  CS (บงัคบั) 
อตัราการระบายอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยืนยนัถงึสขุอนามยัท่ีดีของผู้ ใช้อาคารทางด้านความเหมาะสมของการระบายอากาศ 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
อตัราการระบายอากาศในพืน้ท่ีปรับอากาศและไมป่รับอากาศ ผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการระบายอากาศ 
(Ventilation) เพ่ือคณุภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ท่ียอมรับได้ วสท. (วสท. -3010) 
ทางเลือกที่ 2 
อตัราการระบายอากาศในพืน้ท่ีปรับอากาศและไมป่รับอากาศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 
แนวทางการดาํเนินการ 
ออกแบบให้นําอากาศบริสทุธ์ิเข้าสูอ่าคารในปริมาณท่ีผา่นเกณฑ์ขัน้ต่ําตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ ตาม
มาตรฐานสากล 
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IE P2 ความสอ่งสวา่งภายในอาคาร NC (บงัคบั) 
  CS (บงัคบั) 
 ความสอ่งสวา่งขัน้ต่ําผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยืนยนัถงึสขุอนามยัท่ีดีของผู้ ใช้อาคารทางด้านความเหมาะสมของความส่องสว่าง (Illuminance) 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

คา่ความส่องสว่างจากแสงประดิษฐ์ (ไมร่วมแสงธรรมชาติ) ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
รวมถงึผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีระบโุดยสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่ประเทศไทย 
ทางเลือกที่ 1 
ใช้ค่าจากการวดัจริงในระยะทกุ ๆ 3 เมตร หรืออย่างน้อย 4 จดุในห้อง โดยต้องยืนยนัว่ามีการป้องกนัไม่ให้แสงธรรมชาติ
เข้าสูอ่าคารขณะทําการวดั การวดัต้องกระทําในแนวราบท่ีระยะความสงูจากพืน้ห้อง 0.75 เมตร และไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์
ขณะทําการวดั อปุกรณ์ท่ีใช้วดัแสง (lux meter) ต้องมีการยืนยนัว่ามีความถกูต้องด้วยผลการสอบเทียบ (Calibration) 
หรือใบรับรองการเทียบวดัจากผู้ผลติ 
ทางเลือกที่ 2 
ใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การจําลองสภาพต้องสามารถใช้ข้อมลูการกระจายแสง (เช่น IES) ของดวงโคมจาก
ผู้ผลติหรือจากการทดลอง ใช้คา่เฉล่ียของความส่องสว่างแนวราบ (Horizontal Illuminance) ท่ีระยะความสงู 0.75 เมตร 
เป็นตวัชีว้ดั การจําลองสภาพต้องไมมี่การนําแสงธรรมชาติมาเก่ียวข้อง (ไมค่วรมีเฟอร์นิเจอร์ขณะทําการจําลองสภาพ) 

ทางเลือกที่ 3 
การแสดงรายการคํานวณด้วยมือ อาทิ การใช้ Lumen method เพ่ือยืนยนัจํานวนและชนิดของหลอดไฟวา่ได้ถกูกําหนด
อยา่งเหมาะสม 

แนวทางการดาํเนินการ 
เลือกใช้ดวงโคมและ/หรือวิธีการให้แสงสวา่งท่ีมีประสทิธิภาพสงูและมีการกระจายแสงท่ีเหมาะสม เลือกตําแหน่งและ
ความสงูของการติดตัง้ท่ีเหมาะสมเพ่ือการกระจายแสงท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ NC (5 คะแนน) 
  CS (5 คะแนน) 
IE 1.1       ช่องนําอากาศเข้าไมอ่ยูตํ่าแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ (1 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือหลีกเล่ียงการนํามลภาวะเข้าสูอ่าคารจากการวางตําแหน่งช่องนําอากาศเข้า (Air Intake) ไว้ในท่ีท่ีไมเ่หมาะสม 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ศกึษาพืน้ท่ีและลกัษณะโดยรอบของอาคาร ทําการออกแบบช่องนําอากาศเข้า โดยต้องอยู่ห่างจากตําแหน่งท่ีมีความร้อน
หรือมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ท่ีระบายควนัจากครัว ท่ีระบายอากาศจากอาคารอ่ืน ๆ ถนน ปล่องควนัต่างๆ เป็นต้น 
โดยระยะจากช่องนําอากาศเข้าควรห่างจากตําแหน่งท่ีมีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสงูจากพืน้ดินไม่น้อยกว่า 3 
เมตร 

สําหรับอาคารไมป่รับอากาศสามารถท่ีจะผา่นเกณฑ์ข้อนีไ้ด้หากมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลในพืน้ทีปิ่ดลอ้ม 
(Enclosed space) ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดนี ้

แนวทางการดาํเนินการ 
ควรกําหนดตําแหน่งช่องนําอากาศเข้าในท่ีท่ีเป็นพืน้ท่ีสีเขียว หรือหา่งจากตําแหน่งท่ีมีมลภาวะไมน้่อยกวา่ 10 เมตร และ
สงูจากพืน้ดินไม่น้อยกวา่ 3 เมตร ในกรณีอาคารหรือท่ีตัง้อาคารมีความหนาแน่นสงู ควรพิจารณาช่องนําอากาศเข้าจาก
ด้านบนของอาคารเพ่ือหลีกเล่ียงมลภาวะจากถนนหรืออาคารข้างเคียง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ NC (5 คะแนน) 
  CS (5 คะแนน) 
IE 1.2  ความดนัเป็นลบ (Negative pressure) สําหรับห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมีและห้องเก็บสารทําความ
สะอาด               (1 คะแนน)                  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกนั จดัการ และควบคมุมลภาวะท่ีอาจเกิดขึน้ภายในอาคารจากแหลง่กําเนิดโดยตรง 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ทางเลือกที่  1 
ในพืน้ท่ีท่ีมีมลภาวะหรือมีแก๊สพิษอนัตรายหรือสารเคมีท่ีมีหรือใช้อยู ่ (รวมทัง้ ห้องซกัรีด ห้องพิมพ์งาน และห้องถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแตล่ะพืน้ท่ี  ต้องมีการสง่ผา่นลมโดยท่ีไมมี่การเก็บกกัหรือนําอากาศจากพืน้ท่ีดงักลา่ว
กลบัมาหมนุเวียน อีกทัง้ต้องมีประตท่ีูปิดอติัโนมติั และมีอตัราการระบายอากาศอยา่งน้อย 2.5 ลิตรตอ่วินาที ต่อ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดนัน้อยกวา่พืน้ท่ีโดยรอบโดยเฉล่ียอยา่งน้อย 5 ปาสกาล และอยา่งน้อย 1 ปาสกาลเม่ือประตู
ห้องปิด 

ทางเลือกที่  2 
สําหรับอาคารท่ีไมมี่ห้องหรือพืน้ท่ีท่ีเข้าข่ายตามลกัษณะดงัท่ีกลา่วมา สามารถได้คะแนนในหวัข้อนีท้นัที 

แนวทางการดาํเนินการ 
ออกแบบพืน้ท่ีท่ีมีมลภาวะสงูด้วยระบบการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบจากสิง่ปนเปือ้นภายในอาคาร 
การดดูอากาศไปทิง้ต้องมีแรงดดูท่ีเพียงพอ เพ่ือป้องกนัมลภาวะกระจายตวัไปสูส่ว่นใช้งานอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนัปัญหา
ดงักลา่ว  วิธีการท่ีดีท่ีสดุคือการแยกพืน้ท่ีเก็บสารเคมี สารพิษ กบัพืน้ท่ีท่ีมีผู้ใช้งาน 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ NC (5 คะแนน) 
  CS (5 คะแนน) 
IE 1.3 ควบคมุแหลง่มลพิษจากภายนอกเข้าสูภ่ายในอาคาร (1 คะแนน) 
 
วัตถุประสงค์ 
ลดสารพิษ สารท่ีเป็นอนัตราย และฝุ่ นละอองตา่งๆท่ีอาจเกิดจากผู้ใช้อาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
การติดตัง้ระบบการเก็บฝุ่ นละอองบริเวณพืน้ของทางเข้าอาคารหลกั โดยระบบท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปคือ การทําประต ู2 
ชัน้ร่วมกบัการติดตัง้ระบบตะแกรงถาวร ซึง่มีช่องทําความสะอาดด้านลา่งได้ หากใช้พรมต้องมีการยืนยนัโดยใช้สญัญา
การจ้างทําความสะอาดพรมจากบริษัททําความสะอาดสปัดาห์ละครัง้ โดยตวัสญัญาต้องกําหนดระยะเวลาในการทํา
ความสะอาดไว้อยา่งน้อย 1 ปี นบัจากวนัท่ีเปิดใช้อาคาร 

แนวทางการดาํเนินการ 
พิจารณาการป้องกนัมลภาวะและฝุ่ นละอองบริเวณทางเข้าอาคาร ด้วยระบบตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัอาคารมากท่ีสดุ การ
ทําประต ู 2 ชัน้ร่วมกบัระบบกกัเก็บฝุ่ นละอองนบัเป็นระบบท่ีดีและมีประสทิธิภาพ การใช้พรมควรเป็นทางเลือกรอง แต่
หากหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ควรมีการทําสญัญากบับริษัททําความสะอาดเพ่ือยืนยนัวา่จะมีการทําความสะอาดสปัดาห์ละครัง้ 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ NC (5 คะแนน) 
  CS (5 คะแนน) 
IE 1.4 พืน้ท่ีสบูบหุร่ีหา่งจากประตหูน้าตา่งหรือช่องนําอากาศเข้าไมน้่อยกวา่ 10 เมตร (1 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค์ 
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้อยู่อาศยัในอาคาร พืน้ท่ีภายในตวัอาคารและระบบการระบายอากาศ (Ventilation 
System) จากการสบูบหุร่ี 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
1. ห้ามสบูบหุร่ีภายในอาคารโดยเดด็ขาด 
2. มีพืน้ท่ีสําหรับสบูบหุร่ีโดยเฉพาะโดยหา่งจากประตหูลกัตา่ง ๆ หรือช่องนําอากาศเข้า ไมน้่อยกวา่ 10 เมตร  

แนวทางการดาํเนินการ 

กําหนดเขตสบูบหุร่ีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2540  และทําเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์
แสดงเขตห้ามสบูบหุร่ี 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ NC (5 คะแนน) 
  CS (5 คะแนน) 
IE 1.5       ประสทิธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดปัญหาคณุภาพอากาศภายในอาคารท่ีมีสาเหตมุาจากฝุ่ นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเพ่ือสง่เสริมสขุอนามยัของผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

เคร่ืองส่งลมเย็น (AHU) ท่ีมีอตัราการส่งลมเย็นตัง้แต่ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึน้ไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ต้องมีแผ่นกรองอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพต่ําสุด (MERV) อย่างน้อย MERV 7 
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรือ อย่างน้อยร้อยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) 
หรือแผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือเทียบเท่า ทัง้นี ้ควรติดตัง้ในตําแหน่งของ
อากาศท่ีดดูกลบั (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air) 

แนวทางการดาํเนินการ 

พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศท่ีสามารถติดตัง้แผน่กรองอากาศในตําแหน่งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเคร่ืองส่งลม
เย็นขนาด 1,000 ลติรตอ่วินาที ขึน้ไป 
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IE 2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ NC (4 คะแนน) 
   CS (4 คะแนน)  
IE 2.1       การใช้วสัดปุระสาน วสัดยุาแนว และรองพืน้ ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค์ 

ลดปริมาณสิง่ปนเปือ้นจากวสัดปุระสาน (Adhesive) วสัดยุาแนว (Sealant) และรองพืน้ ภายในอาคารท่ีมีกลิน่แรง สร้าง
ความรําคาญ และเป็นผลร้ายต่อสขุอนามยั ตลอดจนความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้ ติดตัง้และผู้ใช้อาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

วสัดปุระสาน  วสัดยุาแนว และรองพืน้ท่ีใช้ภายในอาคาร ต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน South Coast Air Quality Management 

District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยกําหนดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามรายการด้านลา่งนี ้ โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 1 
กรกฎาคม 2005 ซึง่มีการบญัญติัไว้เม่ือ 7 มกราคม 2005 

แนวทางการดาํเนินการ 

ระบวุสัด ุ  Low-VOC ในแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจวา่วสัดปุระสาน วสัดยุาแนว และรองพืน้มีสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ เสาะหาผู้ผลติและตวัแทนจําหน่ายท่ีจําหน่ายวสัด ุLow-VOC ดงักลา่ว 
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IE 2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 
IE 2.2       การใช้สี และวสัดเุคลือบผิว ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 

ลดปริมาณสิง่ปนเปือ้นจาก สี และวสัดเุคลือบผิวท่ีมีกลิน่แรง ภายในอาคาร ซึง่สร้างความรําคาญ และเป็นผลร้ายตอ่
สขุอนามยั ตลอดจนความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้ ติดตัง้และผู้ใช้อาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

การเลือกใช้ผลติภณัฑ์ และวสัดเุคลือบผิวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงันี ้ 
1. สีและวสัดเุคลือบผิวท่ีใช้ภายในอาคาร จะต้องได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือ   

2. สีและวสัดเุคลือบผิวท่ีใช้ภายในอาคาร จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานอ้างอิงดงัตอ่ไปนี ้ 

สี วัสดุเคลือบผิวและรองพืน้ท่ีใช้กับผนังและฝ้าเพดาน: ต้องมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายท่ีเป็นพิษไม่เกินเกณฑ์ท่ี
กําหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993 
 - Flats : 50 g/L 
 - Non-Flats : 150 g/L 

สีป้องกนัการผกุร่อนและสีป้องกนัสนิมท่ีใช้ภายในอาคารกบัรองพืน้ท่ีเป็นโลหะเหลก็: ต้องมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOC content) ไมเ่กิน 250 g/L ตามท่ีระบใุน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, Second Edition, 
January 7, 1997 

วาร์นิช (Varnish) ใส สําหรับไม้ เคลือบเงาพืน้ ตกแตง่รอยเปือ้นและเชลแลก็ ท่ีใช้กบัวสัดภุายใน: ต้องมีปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ไมเ่กินท่ีระบใุน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, on 

January 1, 2007 

แนวทางการดาํเนินการ 

ระบวุสัดท่ีุมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ํา  (Low-VOC) ในแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจวา่สี และวสัดเุคลือบผิว 
มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ เลือกผู้ผลติและตวัแทนจําหน่ายท่ีจําหน่ายวสัดท่ีุมีปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายต่ํา 
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IE 2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ NC (4 คะแนน) 
   CS (4 คะแนน) 
IE 2.3       การใช้พรมท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 

ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทัง้หมดต้องผ่านการทดสอบและรับรองจาก Carpet and Rug Institute’s 

Green Label Plus program หรือ NFS / ANSI Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet Assessment หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 
โดยทางสถาบนัจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป การติดตัง้พืน้รองพรม ภายในตวัอาคารต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของ Rug 

Institute Green Label Plus program กาวท่ียดึพรมทัง้หมดต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดของข้อ IE 2.1 

ทางเลือกที่ 2 

หากไมมี่การใช้พรมในอาคาร สามารถทําคะแนนในหวัข้อนีไ้ด้ทนัที 

แนวทางการดาํเนินการ 

หลีกเล่ียงการใช้พรม หากจําเป็นต้องใช้ควรพิจารณาพรมท่ีมีสารพิษต่ําเป็นหลกั โดยพรมดงักลา่วต้องผา่นการทดสอบ
จาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรือมาตรฐานอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ 
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IE 2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ NC (4 คะแนน) 
  CS (4 คะแนน) 
IE 2.4     การใช้ผลติภณัฑ์ท่ีประกอบขึน้จากไม้ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
ลดปริมาณสารพิษในผลติภณัฑ์ท่ีประกอบขึน้จากไม้และวสัดทุดแทนจากพืชภายในอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบขึน้จากไม้และวสัดทุดแทนจากพืชอ่ืน ๆ ท่ีใช้ภายในอาคาร ต้องไม่มีส่วนผสมของ ยูเรีย-
ฟอร์มาดีไฮด์ (Urea-formaldehyde resins) ทัง้ในเนือ้ของวสัดแุละวสัดปุระสาน หรืออย่างน้อยต้องใช้วสัดผุสานระดบั E0 
ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบขึน้จากไม้และผลิตภณัฑ์จากพืชอ่ืนประกอบด้วย particleboard, medium density fiberboard 
(MDF), plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores 

ข้อกําหนดนีย้กเว้น เฟอร์นิเจอร์ท่ีซือ้มาทัง้ชิน้ (เฟอร์นิเจอร์ท่ีผู้ รับเหมาสามารถเลือกวสัดเุพ่ือมาประกอบขึน้ต้องเลือกไม้
และวสัดทุดแทนตามข้อกําหนด) และยกเว้นผลติภณัฑ์เก่าหรือวสัดใุช้แล้วท่ีนํามาใช้ใหมใ่นโครงการ 

แนวทางการดาํเนินการ 

ระบผุลติภณัฑ์จากไม้และและวสัดทุดแทนจากพืชท่ีไมมี่การผสมของ Urea-formaldehyde resins หรือเป็น Urea-

formaldehyde resins ท่ีระดบั E0 ทัง้ในเนือ้ของวสัดแุละวสัดปุระสาน พิจารณาการใช้วสัดทุดแทนไม้ท่ีทําจากเศษพืชท่ีเหลือ
ทิง้เพ่ือทําคะแนนร่วมกบั MR 4: การใช้วสัดรีุไซเคิล และ MR 5: การใช้วสัดพืุน้ถ่ินหรือในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREES-NC / CS   หน้า- 60 
 

 

IE 3 การควบคมุแสงสวา่งภายในอาคาร NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 
    แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทกุ 250 ตารางเมตรหรือตามความต้องการ  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารสามารถควบคมุระดบัความสอ่งสวา่งให้เหมาะสมแก่การใช้งานและมีสขุอนามยัท่ีดีจากการใช้งาน 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือก 1 
จดัเตรียมระบบควบคมุแสงสว่างให้แก่ผู้ ใช้งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคมุไม่เกิน 250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร ในกรณีท่ี
ห้องมีขนาดเลก็กวา่ 250 ตารางเมตร ต้องมีการแยกวงจรในแตล่ะห้อง 

ทางเลือก 2 
ออกแบบระบบควบคมุแสงสว่างในพืน้ท่ีมีการใช้งานประจํา เช่น ห้องทํางานแบบเปิด (Open plan office) ให้ผู้ ใช้แต่ละ
คนมีอิสระในการควบคมุระดบัความสอ่งสวา่งของตนเอง และออกแบบระบบแสงสวา่งเป็นแบบการใหแ้สงเฉพาะบริเวณที่
ใชง้าน (Task lighting) ให้ได้ 90% ของผู้ใช้งานประจํา 

แนวทางการดาํเนินการ 

ออกแบบอาคารโดยจดัเตรียมระบบควบคมุแสงสวา่งแยกตามพืน้ท่ียอ่ยตา่ง ๆ โดยอาจเตรียมเป็นแสงสวา่งสําหรับพืน้ท่ี
ทัว่ไป และแสงสวา่งเฉพาะท่ี เม่ือพิจารณาวงจรควบคมุตอ่พืน้ท่ีภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคมุไมเ่กิน 250 ตารางเมตร 
ตอ่ 1 วงจร หรือใช้ระบบควบคมุแสงสวา่งตามความต้องการ (Task and Ambient) สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานประจํา 
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IE 4 การใช้แสงธรรมชาตภิายในอาคาร NC (4 คะแนน) 
  CS (3 คะแนน)  
    ออกแบบให้ห้องท่ีมีการใช้งานประจําได้รับแสงธรรมชาติอยา่งพอเพียง  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้อาคารมีการใช้แสงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม เพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและเพ่ือเพิ่มคณุภาพของแสงสวา่งภายใน
พืน้ทีที่มี่การใชง้านประจํา (Regularly occupied spaces) 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือคํานวณสดัสว่นระหว่างพืน้ท่ีท่ีมีคา่ตวัประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor: 
DF) ในสภาพฟ้าหลวั (Overcast sky) มากกวา่ 2% เทียบกบัพืน้ทีที่มี่การใชง้านประจําทัง้หมด (วดัท่ีแนวราบ ความสงู 
75 ซม. จากพืน้) โดยคะแนนจะคํานวณจากคา่ตวัประกอบแสงธรรมชาติต่ําสดุในห้องท่ีมากกวา่ 2 % (เม่ือคา่ต่ําสดุใน
ห้องมากกวา่ 2% ให้ถือวา่พืน้ท่ีของห้องทัง้ห้องได้แสงธรรมชาติ) หรือเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีคา่มากกวา่คา่ดงักลา่ว เช่น กรณีห้อง
ทํางานแบบเปิด (Open plan office) ในการคํานวณพืน้ท่ีให้เลือกพืน้ท่ีท่ีขนาดใหญ่กวา่ ซึง่สามารถเทียบเป็นคะแนนได้ดงั
ตาราง IE 4 T 1 

ตาราง IE 4 T 1 
การเปรียบเทียบสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานประจําท่ีได้แสงธรรมชาติและคะแนนท่ีได้ 

พืน้ท่ีท่ีมีคา่ตวัประกอบแสงธรรมชาติมากกวา่ 2% NC คะแนน CS คะแนน 
45-55% 1 - 
56-65% 2 1 
66-75% 3 2 
76-100% 4 3 

 

การจําลองสภาพต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็น ค่าการส่องผ่านแสงสว่างของ
กระจก ค่าการสะท้อนแสงของวสัดภุายในอาคาร โดยเม่ือจําลองสภาพไม่จําเป็นต้องคิดว่ามีการปิดม่านภายในอาคาร 
หรือมีอาคารหรือองค์ประกอบภายนอกท่ีมาบงัแสง แตต้่องนําอปุกรณ์บงัแดดถาวรท่ีติดตัง้ภายนอกมาคํานวณด้วย 
  

พืน้ทีใ่ชง้านประจํา หมายถงึพืน้ท่ีท่ีมีผู้ใช้อาคารอยูป่ระจํา เช่น ห้องทํางาน โต๊ะทํางาน ห้องประชมุ สําหรับอาคาร
สํานกังานหรืออาคารสาธารณะ ห้องรับแขก ห้องนัง่เลน่ สําหรับอาคารพกัอาศยั 

แนวทางการดาํเนินการ 
คํานงึถงึการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบให้ห้องหรือพืน้ทีที่มี่การใชง้านประจําได้แสงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม 
ควรพิจารณาการออกแบบให้ห้องไมล่กึเกินไป มีพืน้ท่ีและจํานวนช่องแสงท่ีพอเพียงและอยูใ่นตําแหน่งท่ีเหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการให้แสงสวา่งธรรมชาติแบบตา่ง ๆ เช่น หิง้แสง (Light shelf) หรือมอ่แสง (Light pipe)เพ่ือให้แสงกระจายได้ลกึขึน้ 
อีกทัง้ควรมีการใช้ช่องแสงจากหลงัคาเข้ามาช่วยหากปริมาณแสงจากหน้าตา่งไมพ่อเพียง อยา่งไรก็ตามควรพิจารณา
หลีกเล่ียงช่องแสงท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ซึง่อาจสง่ผลให้อาคารมีการใช้พลงังานสงูขึน้และอาจเสียคะแนนในข้อ EA 1: 

ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
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IE 5 สภาวะน่าสบาย NC (3 คะแนน) 
  CS (3 คะแนน)  
    อณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ในสว่นท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
 อากาศ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีและประสทิธิภาพการทํางานของผู้ใช้อาคารทางด้านสภาวะน่าสบาย 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

1.  ออกแบบอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศให้มีอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 

2.    ออกแบบอาคารในสว่นท่ีไมป่รับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ให้ปฏิบติัตามหวัข้อ 5.3 
การให้คะแนนจะทําตามสดัสว่นพืน้ท่ีท่ีผา่นข้อกําหนดของทัง้ 2 ทางเลือกรวมกนั โดยนบัเฉพาะ พืน้ทีใ่ชง้านประจํา 
(Regularly Occupied Space) (ตามท่ีนิยามไว้ในข้อ IE 4) ท่ีต้องผา่นมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (ไมร่วมพืน้ท่ีท่ีไมมี่คนใช้
งานประจํา ทางเดิน ห้องเก็บของ เป็นต้น) สดัสว่นของพืน้ท่ีห้องท่ีผา่นมาตรฐานสภาวะน่าสบายสามารถเทียบวดัคะแนนได้
ดงัตาราง IE 5 T1 

ตาราง IE 5 T1 
สดัสว่นพืน้ใช้งานประจําท่ีผา่นมาตรฐานสภาวะน่า

สบาย 
คะแนน 

มากกวา่ร้อยละ 80 1 
มากกวา่ร้อยละ 90 2 

ร้อยละ 100 3 
 
แนวทางการดาํเนินการ 
พิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศท่ีสามารถใช้งานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพในช่วงการใช้งานสงูสดุ ควรคํานงึถงึปัจจยั
สภาวะน่าสบายหลายด้านไมเ่ฉพาะแตอ่ณุหภมิู ความชืน้สมัพทัธ์ เช่นการแผ่รังสีความร้อนรวม ความเร็วลม กิจกรรม 
เสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่ อีกทัง้ควรคํานึงถงึการออกแบบท่ีไมก่่อให้เกิดความรําคาญและไมส่บายตอ่ผู้ใช้งาน ทัง้จาก  กระแสลมท่ี
แรงเกินไป (Draft) ความแตกตา่งของอณุหภมิูทางด่ิง (Stratification Discomfort) การแผรั่งสีท่ีไม่สมดลุ (Radiant 
Asymmetry) เป็นต้น 
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หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 
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EP P1 การลดมลพษิจากการก่อสร้าง NC (บงัคบั) 
   CS (บงัคบั) 
มีแผนดําเนินการป้องกนัมลพิษและสิง่รบกวนจากการก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร โดยการควบคมุการกดักร่อนของหน้าดินท่ีรวมถงึการชะล้างและตกตะกอน
(Sedimentation) ลงในแหลง่นํา้ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงคณุภาพนํา้ รวมทัง้การเกิดฝุ่ นละอองในอากาศ 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
มี แผนดําเนินการป้องกนัมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง (Construction Pollution Prevention plan) อนัได้แก่ 

 การกดักร่อนของพืน้ท่ีดิน เพ่ือป้องกนัการชะล้างและการตกตะกอน ลงในแหลง่นํา้ 

 มลภาวะทางนํา้ เช่น การเปล่ียนแปลงคณุภาพนํา้ 

 มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง เขมา่ ควนั 

แนวทางการดาํเนินการ 
มีแผนดําเนินการป้องกนัมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง โดยแผนดําเนินการดงักลา่วเพ่ือ 

- ป้องการการกดักร่อนของพืน้ท่ีดินจากการชะล้างการระบาย น้ําฝนไหลลน้ (Stormwater Runoff) ของโครงการ 
หรือ กระแสลม รวมถงึการป้องกนัการสญูเสียดินชัน้บนโดยการเก็บพกัหน้าดินเพ่ือนํามาใช้ใหม ่

- ป้องกนัการตกตะกอนของดินลงในทางระบายนํา้และแหลง่นํา้ใกล้เคียง 

- ป้องกนัมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง เขมา่ ควนั เป็นต้น 
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EP P2 การบริหารจดัการขยะ        NC (บงัคบั) 
           CS (บงัคบั) 
การเตรียมพืน้ท่ีคดัแยกขยะหรือเศษวสัด ุ
 
วัตถุประสงค์ 
เตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการขยะหรือเศษวสัดเุพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สถานทีถ่มท้ิง
(Landfills) เม่ือเปิดใช้งานอาคารแล้ว 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

มีแผนการดําเนินการบริหารจดัการขยะของอาคาร หรือโครงการ 
1.  ออกแบบอาคารหรือโครงการให้มีพืน้ท่ีหรือห้องคดัแยกขยะและเก็บเศษวสัดเุพ่ือนํากลบัมาใช้ใหมโ่ดยพืน้ท่ี

ดงักลา่วต้องมีความมิดชิดและเข้าถงึได้ง่าย 

2. มีจดุทิง้ขยะท่ีระบไุว้อยา่งชดัเจนในแตล่ะชัน้ของอาคาร หรือสว่นของอาคาร โดยจดุทิง้ขยะดงักลา่วต้องมีถงัคดั
แยกขยะ ได้แก่ ขยะเปียก ขยะอนัตราย และขยะแห้งท่ีมีการแยกเป็นประเภท เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว และ 
พลาสติก  เป็นอยา่งน้อย 

แนวทางการดาํเนินการ 

กําหนดพืน้ท่ีหรือห้องคดัแยกขยะและเก็บเศษวสัดเุพ่ือนํากลบัมาใช้ใหมท่ี่มีความชดัเจน เพ่ือง่ายตอ่การบริหารจดัการขยะ
ในอนาคต 
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EP 1 ใช้สารเคมีท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยในระบบดบัเพลงิ NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 
ไมใ่ช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลงิ 

 
วัตถุประสงค์ 

ลดการใช้สารเคมีท่ีทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยไมใ่ช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี 
(HCFC) ในระบบดบัเพลงิ 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ไมใ่ช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลงิ 

แนวทางการดาํเนินการ 

ระบถุงึผลิตภณัฑ์ท่ีจะใช้ในการดบัเพลงิ โดยรวบรวมเอกสารยืนยนัถงึผลติภณัฑ์ตา่งๆ วา่ไมมี่สารต้องห้ามตามท่ีระบไุว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREES-NC / CS   หน้า- 67 
 

EP2 ตําแหนง่เคร่ืองระบายความร้อน NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 
การวางตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์หรือหอพึง่เยน็)หา่งจากท่ีดินข้างเคียง 

 
วัตถุประสงค์ 
จดัวางเคร่ืองระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ในตําแหน่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงอาคาร (หากอาคารไมใ่ช้เคร่ืองปรับอากาศไมต้่องประเมินเกณฑ์นี)้ 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
ไมว่างคอมเพรสเซอร์และเคร่ืองระบายความร้อนชนิดต่างๆ ติดกบัท่ีดินข้างเคียงน้อยกว่าระยะ 4 เมตร ในกรณีเป็นอาคาร
สงูหรือใหญ่พิเศษต้องเว้นระยะหอระบายความร้อนหรือเคร่ืองระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์) ห่างจากขอบท่ีดินไม่
น้อยกวา่ 8 เมตร 
ทางเลือกที่ 2 
ระบบปรับอากาศไมมี่การระบายความร้อนหรือความชืน้สูอ่ากาศ 
แนวทางการดาํเนินการ 

สํารวจสภาพรอบอาคาร กําหนดทิศทางการระบายความร้อนของเคร่ืองระบายความร้อนให้เหมาะสมไมร่บกวน
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร หรือพิจารณาระบบปรับอากาศท่ีระบายความร้อนลงดินหรือทะเลสาบ (Geothermal or Lake 
Cooling) 
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EP 3 การใช้กระจกภายนอกอาคาร                         NC (1 คะแนน) 
                  CS (1 คะแนน) 
ใช้กระจกภายนอกอาคารท่ีมีคา่สะท้อนแสงไมเ่กินร้อยละ 15 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดผลกระทบจากการสะท้อนแสงของอาคารสูส่ภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากกระจกภายนอกอาคาร 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
กระจกท่ีใช้ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทกุชนิด ต้องมีการระบคุ่าประสิทธิภาพของกระจกอนัได้แก่ ค่าสะท้อนแสง 
(Visible Light Reflectance; Rvis) โดยต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 15 เม่ือวดัในมมุตัง้ฉาก โดยค่าสะทอ้นแสงดงักลา่วต้อง
ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 

แนวทางการดาํเนินการ 
มีการกําหนดคา่สะท้อนแสงของกระจกท่ีใช้ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทกุชนิด และควรพิจารณาเลือกใช้กระจกเพ่ือ
การอนรัุกษ์พลงังานท่ีมีคา่มาตรฐานพลงังานอยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด โดย ควรพิจารณาถงึผลกระทบในหวัข้อ EA 
1: ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
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EP 4 การควบคมุโรคท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร             NC (1 คะแนน) 
                  CS (1 คะแนน) 
ปฏิบติัตามประกาศกรมอนามยัเร่ืองข้อปฏิบติัการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคาร
ในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires'  disease) ท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ใช้อาคารทัง้ภายในและภายนอก
รวมทัง้ผู้ ท่ีสญัจรในบริเวณใกล้เคียง 
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบและก่อสร้างรวมทัง้จดัทําแผนการบํารุงรักษาหอระบายความร้อน ตามประกาศของกรมอนามยั เร่ืองข้อ
ปฏิบติัการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศท่ีมีการติดตัง้หอระบายความร้อน) 
ทางเลือกที่ 2 

ได้คะแนนในข้อ EP 2: ตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนและไมมี่หอระบายความร้อนในโครงการ ตามทางเลือกท่ี 2 
แนวทางการดาํเนินการ 

ออกแบบ ก่อสร้างและบํารุงรักษาหอระบายความร้อนให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามยั เร่ืองข้อปฏิบติัการควบคมุเชือ้ลีจิ
โอเนลลาในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย หรือหลีกเล่ียงการออกแบบให้ระบบปรับอากาศไม่มีระบบหอ
ระบายความร้อน 
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EP5 ตดิตัง้มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบบําบดันํา้เสีย NC (1 คะแนน) 
  CS (1 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์ 
ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบบําบดันํา้เสีย 

สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใช้วดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบบําบดันํา้เสียโดยเฉพาะ  

ทางเลือกที่ 2 

ติดตัง้ระบบท่ีสามารถบําบดันํา้เสียให้มีคา่ บีโอดี5 และ ทีเอสเอส น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10 มิลลกิรัมตอ่ลติรได้ โดยต้อง
บําบดัให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 50 ของปริมาณนํา้เสียในโครงการ  

แนวทางการดาํเนินการ 

ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าเพ่ือใช้วดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้กบัระบบบําบดันํา้เสียแยกต่างหากจากระบบอ่ืนๆ ของอาคาร 
หรือติดตัง้ระบบบําบดันํา้เสียท่ีสามารถบําบดันํา้เสียให้มีค่า บีโอดี5 และ ทีเอสเอส น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 มิลลิกรัมต่อ
ลติร 
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หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 
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GI 1-5      มีเทคนิควธีิท่ีไมร่ะบไุว้ในแบบประเมิน NC (1-5 คะแนน) 
  CS (1-5 คะแนน) 
 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกระตุ้นให้มีการออกแบบก่อสร้างท่ีมีประสทิธิภาพเกินกวา่ท่ีกําหนดไว้ และ กระตุ้นให้มีการเสนอแนวคิดเพ่ือความ
ยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมในประเดน็ท่ีมีความสร้างสรรค์และไมไ่ด้ระบไุว้ในเกณฑ์ฉบบันี ้
สิ่งที่ต้องดาํเนินการ 
ดําเนินการตามทางเลือกดงัตอ่ไปนี ้
ทางเลือกที่ 1  

ดําเนินการตามหวัข้อคะแนนพิเศษท่ีได้ระบไุว้หวัข้อคะแนนตา่งๆ ซึง่เกินกวา่ประสทิธิภาพท่ีระบไุว้หนึง่ระดบั 
ทางเลือกที่ 2  

นําเสนอหวัข้อคะแนนใหมท่ี่เป็นประเดน็ทางพลงังานและสิง่แวดล้อมท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในเกณฑ์ฉบบันี ้
แนวทางการดาํเนินการ 
ศกึษาแนวโน้มการทําคะแนนพิเศษในหวัข้อตา่งๆ และศกึษาประเดน็ทางพลงังานและสิง่แวดล้อมท่ีเกณฑ์ไมไ่ด้ระบ ุ เพ่ือ
นําเสนอตอ่ทางสถาบนัอาคารเขียวในการทําคะแนน ในอนาคตหากเกณฑ์สําหรับโครงการประเภทอ่ืนๆ ประกาศใช้ ทาง
ผู้ เข้าร่วมประเมินสามารถนําเสนอ หวัข้อคะแนนจากเกณฑ์การประเมินอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้นะบไุว้ในเกณฑ์นี ้มาย่ืนทําคะแนนใน
หมวดนวตักรรมได้โดยตรง 
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TREES – CS ภาคผนวก 1 
ข้อปฏิบัตสิาํหรับการนับจาํนวนผู้ใช้สอยในอาคาร 

 
เน่ืองด้วยรูปแบบธรรมชาติของอาคารในกลุม่ CS ทางโครงการจะไมส่ามารถกําหนดหรือคาดคะเน จํานวนผู้ใช้สอยภายใน
อาคารได้ และอาจจะทําให้ไมส่ามารถดําเนินการทํารายละเอียด และ คํานวณเพ่ือย่ืนพิจารณาเกณฑ์ TREES-CS  เพราะ
ด้วยเหตนีุก้ารกําหนดปริมาณสําหรับการนบัจํานวนผู้ใช้สอยในอาคารประเภท TREES-CS จงึได้กําหนดขึน้ดงัตาราง
ด้านลา่งตอ่ไปนี ้
 
โครงการประเภท Core and Shell (พืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร) จะยงัไมมี่ข้อมลูของจํานวนผู้ใช้เน่ืองด้วยอาคาร
ประเภทนีจ้ะต้องรอให้ผู้ใช้เข้ามาเช่าพืน้ท่ีเพ่ือใช้งานในภายหลงั ดงันัน้จงึให้ใช้ข้อปฏิบติัสําหรับการนบัจํานวนผู้ใช้สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้ในการคํานวณ    หรือโครงการใด ท่ีสามารถกําหนดจํานวนผู้ใช้สอยได้ก็อนญุาตให้ใช้คา่ดงักลา่ว
นัน้ได้ ตราบใดท่ีจํานวนของผู้ใช้สอยไมม่ากกวา่หรือเทา่กบัคา่ท่ีกําหนดในข้อปฏิบติัสําหรับการนบั จํานวนผู้ใช้สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้  
 
ถ้าหากอาคารท่ีย่ืนขอ TREES-CS มีลกัษณะใช้สอยท่ีไมไ่ด้กําหนดเอาไว้ตามข้อปฏิบติัสําหรับการนบัจํานวนผู้ใช้สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้ ให้ยกตวัอยา่งอาคารท่ีมีลกัษณะใช้สอยแบบเดียวกนั และใช้คา่เฉล่ียจํานวนผู้ใช้สอยต่อพืน้ท่ีจาก
อาคารตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใช้สอยแบบเดียวกนัมาเทียบเคียง  และให้ทําหนงัสือแสดงตวัอยา่งอาคารและวิธีการคํานวณ
การได้จํานวนผู้ใช้สอยย่ืนนําเสนอมาพร้อมการย่ืนเพ่ือขอตรวจรับการประเมินด้วย 
 

ตารางที่ 1 ข้อปฏิบติัสําหรับการนบัจํานวนผู้ใช้สอยสําหรับอาคาร ประเภทพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร 
 จํานวนพืน้ท่ีตอ่ผู้ใช้สอย 1 คน (ตารางเมตร) 

ผู้ใช้งานประจํา(Employee) ผู้มาชัว่คราว (Transients) 
สํานกังานทัว่ไป 23 0 
ร้านค้าทัว่ไป 50 12 
สถาบนัทางการเงิน  หรือ ศนูย์บริการ 55 12 
ภตัตาคาร ร้านอาหาร 40 9 
ร้านชํา ร้านสะดวกซือ้ 50 10 
คลนิิก สถานพยาบาล 20 30 
ห้องทดลอง ศนูย์วิจยั 37 0 
ศนูย์กระจายสนิค้า 232 0 
โกดงั  สถานเก็บสนิค้า 1,858 0 
โรงแรม 139 65 
สถานรับเลีย้งเด็ก 59 10 
สถานศกึษา โรงเรียนอนบุาล – มธัยมปลาย 120 13 
สถานศกึษา ระดบัมหาวิทยาลยั 195 14 
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จากข้อมลูด้านบน ทําให้เราสามารถตดัสนิจํานวนผู้ใช้สอยภายในอาคาร ซึง่จะทําให้การคํานวณในสว่นเก่ียวข้องได้ ใน
กรณีนีคื้อในหวัข้อตอ่ไปนี ้
- SL 2  การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั 

- WC 1  การประหยดันํา้และการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- EA P2 ประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต่ํา 

- EA 1  ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

- IE P1  ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 

- IE 4 การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 

- IE 5  สภาวะน่าสบาย 

 
ข้อปฏิบติัดงักลา่วให้ใช้คํานวณจากจํานวนพืน้ท่ีรวมตอ่ตารางเมตรตอ่ผู้ใช้งาน 1 คน ไมใ่ช่การคํานวณแบบแยกจํานวน
ตอ่พืน้ท่ีเช่าแตล่ะสว่นมาคํานวณจํานวนพืน้ท่ีใช้สอย  พ่ืนท่ีรวมดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีรวมประเภทชนิดเดียวกนัในทกุชัน้
และคิดถงึขอบนอกของอาคาร และรวมถงึพืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้เช่ือมพืน้ท่ี ในชัน้หนึง่ไปยงัอีกชัน้หนึง่ด้วย  พืน้ท่ีในสว่นชัน้
ใต้ดิน หรือพืน้ท่ีจอดรถ จะไมนํ่ามาคิดคํานวณหาพืน้ท่ีรวมของโครงการก็ได้  สําหรับพืน้ท่ีสว่นการเช่น โถง ทางเดิน 
ห้องเคร่ือง ต้องนํามาคํานวณในพืน้ท่ีรวมท่ีจะนํามาคิดหาคา่จํานวนผู้ใช้อาคารตามตารางด้านบน 
 
การคาํนวณผู้ใช้งานในอาคาร 
ถ้าจํานวนผู้ใช้อาคารท่ีเป็นผู้ใช้งานประจํา (Full Time Equivalents = FTEs) ไมส่ามารถทราบได้ ให้คํานวณตามข้อ
ปฏิบติัสําหรับการนบัจํานวนผู้ใช้สอยสําหรับอาคาร ตามสมการท่ี 1    ถ้าหากโครงการทราบวา่จํานวนผู้ใช้งานเต็ม
เวลา และ ทํางานเป็นบางช่วงเวลาให้คิดสมมติุว่า ผู้ใช้สอยอาคารเป็นเวลา 8 ชัว่โมงถือวา่เป็นผู้ใช้งานประจําซึง่มีคา่ 
เทา่กบั 1.0  สําหรับผู้ ท่ีทํางานบางช่วงเวลาให้คิดสดัสว่นคา่เป็นผู้ใช้งานประจําให้มีคา่เป็นสดัสว่นโดยการหารจํานวน
ชัว่โมงท่ีทํางานด้วยระยะเวลาทํางานของผู้ใช้งานประจํา ท่ีมีคา่เทา่กบั 8 ตามสมการท่ี 2 
 
สมการที่ 1  

    ผู้ใช้งานประจํา                   =                  พืน้ท่ีอาคารโดยรวม                         . 
                                                           จํานวนพืน้ท่ีตอ่ผู้ใช้สอย 1 คน 

  
สมการที่ 2 

   ผู้ใช้งานประจํา                    =            จํานวนชัว่โมงในการทํางาน                . 
                                                                       8 ชัว่โมง 

 
ตัวอย่าง 
อาคาร Mix-Used ซึง่ประกอบด้วย ร้านค้า และ สํานกังานให้เช่า พืน้ท่ี 57,600 ตารางเมตร มี คนทํางานเพียงกะเดียว    
ผู้มาชัว่คราวให้ดท่ีูตาราง 1 
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ขัน้ที่ 1 แบง่แยกประเภทของอาคารในแตล่ะประโยชน์ใช้สอย และ กําหนดคา่ผู้ใช้งานประจํา และผู้ใช้งานชัว่คราว 
ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการคํานวณพืน้ท่ีใช้สอยแตล่ะประเภท 

ประเภทการใช้งาน พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 
พืน้ท่ี ตอ่จํานวนผู้ใช้งานประจํา ตอ่จํานวนผู้ใช้ชัว่คราว 

สํานกังานทัว่ไป 51,000 23 0 
ร้านค้า 4,600 50 12 
ภตัตาคาร  2,000 40 9 
รวมพืน้ท่ีอาคาร 57,600 
 
ขัน้ที่ 2  
คํานวณหาคา่ผู้ใช้งานประจํา FTE และ ผู้ใช้งานชัว่คราว ของแต่ละชนิดประเภทอาคาร 
การคาํนวณค่าผู้ใช้งานประจาํ FTE 
 
สํานกังานทัว่ไป: 51,000 / 23 = 2,218 
 
ร้านค้า :  4,600 / 50 = 92 
 
ภตัตาคาร:  2,000 / 40 = 50 
 
การคาํนวณผู้ใช้ช่ัวคราว 
 
ร้านค้า:  4,600 / 12 = 384 
 
ภตัตาคาร:  2,000 / 9 = 223 
 
ขัน้ที่ 3  
รวมคา่ผู้ใช้งานประจํา และ ผู้ใช้ชัว่คราวเข้าด้วยกนั เพ่ือตดัสนิจํานวนผู้ใช้สอยอาคาร 
สํานกังาน: 2,218 
ร้านค้า: 92 + 384 
ร้านอาหาร: 50 + 223 
รวม  2,360 + 607 = 2,967 
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TREES – CS ภาคผนวก 2 
แนวทางการจาํลองการใช้พลังงานของอาคารประเภท Core & Shell (พืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร) 
แนวทางในภาคผนวกนี ้จดัทําเพ่ือให้อาคารประเภท Core & Shell (พืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร) สามารถจําลองการใช้
พลงังานตามมาตรฐานเดียวกนักบัอาคารทัว่ไปได้ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างเกณฑ์ขัน้ต่ําสําหรับการประหยดัพลงังานในอาคาร โดย
การจําลองการใช้พลงังานจะเป็นไปตามแตล่ะทางเลือกในการทําคะแนนหวัข้อ EA 1 ทางเลือกท่ี 1 กฎกระทรวง หรือ 
ทางเลือกท่ี 2 ตาม มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007 Building Performance Rating Method  โดยการเลือก
ทางหนึง่ทางใด ให้ใช้มาตรฐานของทางเลือกนัน้ๆในการจําลองการใช้พลงังานของอาคาร 
โดยแนวทางนีส้ามารถใช้ในการสร้างแบบจําลองพลงังานของอาคาร กรณีมีข้อมลูของอาคารท่ีสง่ผลกบัการใช้พลงังาน 
เฉพาะสว่นโครงสร้างและเปลือกอาคาร แตข้่อมลูของพืน้ท่ีเช่า อาจยงัไมมี่เพียงพอสําหรับการใสล่งในแบบจําลอง 
คาํจาํกัดความ  
พืน้ท่ีเช่า (Tenant Space) หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

 มีระบบและอปุกรณ์ (Component) ท่ีแยกออกมาจากสว่นกลาง มาจ่ายเข้าในพืน้ท่ี 

 ระบบและอปุกรณ์นัน้ๆ ถกูออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกบัพืน้ท่ี 

 ระบบและอปุกรณ์ท่ีใช้พลงังานทัง้หมด มีการวดั (metering) และ/หรือ ผู้ เช่าเป็นผู้จ่ายคา่พลงังานตามสดัสว่น

ของการใช้ 

 ผู้ เช่า เป็นผู้จ่ายคา่อปุกรณ์ทัง้หมดภายในพืน้ท่ีเช่า 

 
พืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร (Core and Shell Space) หมายถงึพืน้ท่ีซึง่ไมใ่ช่สว่นของพืน้ท่ีเช่า โดยหากมีข้อกําหนด
หรือแนวทางใดๆตอ่ผู้ เช่าพืน้ท่ี เช่น คา่พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งสงูสดุตอ่ตารางเมตร  หรือ ประเภทผู้ใช้งานอาคาร จะต้องมี
การบนัทกึไว้ในเอกสารสญัญาเช่า หรือข้อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4) 
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ทางเลือก ที่ 1 Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
ขัน้ที่ 1. การจาํลองอาคารตามแบบ (Proposed Building) 
  พืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 

 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตามการออกแบบ โดยหากยงัไมมี่แบบระบบปรับอากาศ 

ให้ใช้ระบบตามอาคารอ้างอิง กฎกระทรวง การกําหนดคา่สมัประสทิธ์ิสมรรถนะขัน้ต่ํา คา่

ประสทิธิภาพการให้ความเยน็ และ คา่พลงัไฟฟ้าตอ่ตนัความเย็นของระบบปรับอากาศท่ี

ติดตัง้ใช้งาน พ.ศ. 2552  

 จําลองเปลือกอาคารตามแบบสถาปัตยกรรม 

 จําลองคา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ตามแบบ  

 พืน้ที่เช่า 

 หากต้องการการประหยดัพลงังานเพิ่มเติมในพืน้ท่ีนอกเหนือจากพืน้ท่ีสว่นกลาง ให้ใสข้่อมลู

หรือข้อกําหนดลงไปในเอกสารสญัญาเช่า หรือข้อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4) โดยจํานวน

ผู้ใช้สอยอาคารในพืน้ท่ีเช่า ต้องเป็นไปตามจํานวนผู้ใช้สอยมาตรฐาน ในภาคผนวก 1 

 สําหรับไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีเช่า เลือกชนิดของพืน้ท่ี ท่ีเป็นไปตามภาคผนวก 1 ใช้คา่

กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งตามกฎกระทรวงอ้างอิงในตาราง EA1 T 4 ถ้าระบบไฟฟ้าแสงสวา่งใน

พืน้ท่ีเช่า จะมีการติดตัง้เป็นสว่นหนึง่ของขอบเขตงาน Core and Shell อยูแ่ล้ว ทีมงาน

สามารถจําลองคา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งท่ีเป็นไปตามแบบได้ 

ขัน้ที่ 2. การจาํลองค่า Process Loads 

 จําลอง process loads อ้างอิงจากประกาศลา่สดุของสถาบนัอาคารเขียวไทย  

ขัน้ที่ 3. เปรียบเทียบการใช้พลังงานรวม และเทียบคะแนนจากตาราง EA1 T 1 

 เปรียบเทียบเปอร์เซน็ต์การประหยดัพลงังานของอาคารตามแบบและอาคารอ้างอิง และ เทียบคะแนน 
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ทางเลือก ที่ 2 ASHRAE 90.1-2007 Appendix G 
ขัน้ที่ 1. การจาํลองอาคารตามแบบ (Proposed Building) 
 พืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 

 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตามการออกแบบ โดยหากยงัไมมี่แบบระบบปรับอากาศ 

ให้ใช้ ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table G3.1.1A 

 จําลองเปลือกอาคารตามแบบสถาปัตยกรรม 

 จําลองคา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ตามแบบ สําหรับพืน้ท่ีสว่นกลาง  

 พืน้ที่เช่า  

 หากต้องการการประหยดัพลงังานเพิ่มเติมในพืน้ท่ีนอกเหนือจากพืน้ท่ีสว่นกลาง ให้ใสข้่อมลู

หรือข้อกําหนดลงไปในเอกสารสญัญาเช่า หรือข้อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4) โดยจํานวน

ผู้ใช้สอยอาคารในพืน้ท่ีเช่า ต้องเป็นไปตามจํานวนผู้ใช้สอยมาตรฐาน ในภาคผนวก 1 

 จําลองมิเตอร์ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีเช่า เลือกชนิดของพืน้ท่ี ท่ีเป็นไปตาม

ภาคผนวก 1 ใช้คา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 

Table 9.6.1 สําหรับการคํานวณตามประเภทพืน้ท่ีใช้สอย (Space Type) หรือใช้ Table 9.5.1 

สําหรับการคํานวณตามประเภทอาคาร (Building Type) ถ้าระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีเช่า 

จะมีการติดตัง้เป็นสว่นหนึง่ของขอบเขตงาน Core and Shell อยูแ่ล้ว ทีมงานสามารถจําลอง

คา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งท่ีเป็นไปตามแบบได้ 

 จําลองมิเตอร์สําหรับ plug loads และ process loads ใช้คา่ตามตารางท่ี 1 สําหรับการ

จําลองคา่ plug loads ในพืน้ท่ีเช่า หรือสง่เอกสารชีแ้จง plug loads ท่ีใช้ในการจําลอง คา่

มาตรฐานของ plug loads นี ้ไม่ได้แสดงถงึ process loads ทัง้หมดของอาคาร โดยตวัเลขใน

ตารางเป็นตวัเลขท่ีแนะนําให้ใช้เพ่ือทําให้ได้คา่ของ process loads รวมเป็น 25% ของคา่

พลงังานรวม 

ตารางที่ 1 คา่มาตรฐานสําหรับ Receptacle Loads ในพืน้ท่ีเช่า แบง่ตามลกัษณะการใช้พืน้ท่ี 
ลักษณะการใช้สอยพืน้ที่ Receptacle Load (วัตต์ ต่อ ตารางเมตร) 
สํานกังานทัว่ไป (General office) 16 
ร้านค้าทัว่ไป (Retail, general) 15 
ศนูย์บริการ (Retail, service) 15 
ร้านอาหาร (Restaurant) 9 
ร้านขายของชํา (Grocery store) 27 
สถานพยาบาล (Medical office building) 16 
ห้องทดลอง ศนูย์วิจยั (R&D / Laboratory Building) 15 
โกดงั ศนูย์กระจายสนิค้า (warehouse, distribution) 7 
 



TREES-NC / CS   หน้า- 80 
 

 

ขัน้ที่ 2. การจาํลองอาคารอ้างองิ (Baseline Building) 
 พืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 

 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table 

G3.1.1A 

 จําลองเปลือกอาคาร ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-

2007 

 จําลองคา่กําลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งตามประเภทพืน้ท่ีใช้สอย (Space Type) ใน 

ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table 9.6.1 

 พืน้ที่เช่า  

 จําลองมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าแสงสวา่งในพืน้ท่ีเช่า โดยใช้คา่พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง

เหมือนกบัอาคาร ออกแบบ ตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Chart 9.6.1  

ยกเว้นกรณีประสทิธิภาพของอาคารตามแบบได้ถกูกําหนดในเอกสารสญัญาเช่า หรือข้อตกลง

การเช่า (ภาคผนวก 4)  

 จําลองมิเตอร์แยกสําหรับ Receptacle Loads และ Process Loads ในพืน้ท่ีเช่า ตามตาราง

ท่ี 1 และเป็นไปตามข้อกําหนดของ Process Loads 

ขัน้ที่ 3. ทาํการคาํนวณการใช้พลังงานของอาคารตามแบบและอาคารอ้างองิ 
ขัน้ที่ 4. เปรียบเทียบผลค่าไฟฟ้าต่อปี  

จากผลการ simulate นําคา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าตอ่ปีของกรณีอาคารอ้างอิงและอาคารตามแบบมา
คํานวณเปอร์เซน็ต์การประหยดัคา่พลงังานไฟฟ้า และเทียบคะแนนตามตาราง EA1 T1 

พลงังานทดแทนควรถกูรวมอยูใ่นแบบจําลองพลงังาน หรือใช้วิธีคํานวณพิเศษ (Exceptional Calculation Method) 
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TREES – CS ภาคผนวก 3 
ขอบเขตเกณฑ์การประเมนิความย่ังยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อม สาํหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ
เฉพาะส่วนพืน้ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 
ตารางสรุปด้านลา่งเป็นตวัแทนของตารางสรุป ซึง่จะช่วยให้คณะทํางานสามารถระบรุายละเอียดและจดัทําเอกสารตาม
ขอบเขตสําหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการเฉพาะสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร ตารางสรุปจะอธิบายถงึการ
ใช้งานอาคาร พนกังานประจํา (Full Time Equivalent, FTE) และผู้มาติดตอ่อาคาร  
ตารางสรุปจะระบผุู้ ท่ีรับผิดชอบควบคมุในแตล่ะระบบของอาคาร รวมถงึคณะทํางานแตล่ะสว่นซึง่ควบคมุและดแูลสงัเกต
ถงึงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานระบบ ผู้พฒันาพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคารจะควบคมุระบบเองทัง้หมด หรือผู้ใช้อาคาร
จะสามารถควบคมุระบบด้วยตนเองได้ หรืออีกทางเลือกหนึง่ ผู้ใช้อาคารสามารถควบคมุระบบสว่นผู้พฒันาจะทําหน้าท่ี
บงัคบัให้ระบบเป็นไปตามความต้องการผา่นข้อตกลงทางฝ่ายขายหรือสญัญาเช่าของผู้ใช้อาคา ร ซึง่จะมีอิทธิพลกบัการ
ออกแบบและการก่อสร้างโดยตรง ข้อมลูเพิ่มเติมของทางเลือกนีอ้้างอิงอยูใ่นภาคผนวก 4 สญัญาเช่าของผู้ใช้อาคารและ
ข้อตกลงกบัทางฝ่ายขายของอาคาร 
สดัสว่นของงานระบบ อาจควบคมุโดยผู้พฒันาและผู้ใช้อาคารทัง้สว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร หรืองานระบบ
บางสว่นท่ีระบอุาจไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ คณะทํางานต้องกรอกข้อมลูในตารางสรุปเพ่ืออธิบายถงึเง่ือนไขตา่งๆ
ของโครงการ คณะทํางานอาจกรอกข้อมลูเป็น 0 หรือ 1 ของงานระบบในรายการด้านลา่งนี ้
การใช้งานและผู้ใช้งานอาคาร 
 
ช่ือโครงการ  
พื้นท่ีโครงการ (ตร.ม.)  

ประเภทการใชง้านอาคาร 
สดัส่วนต่อ
พื้นท่ีอาคาร
ทั้งหมด 

พื้นท่ีใชง้าน 
(ตร.ม.) 

พื้นท่ีต่อพนกังาน
ประจาํ 
(ตร.ม.) 

พนกังาน
ประจาํ 

พื้นท่ีต่อ 
ผูม้าติดต่อ 

(ตร.ม.) 

ผูม้าติดต่อ 

สาํนกังาน       
ร้านคา้ทัว่ไป       
ร้านคา้ส่วนบริการ       
ร้านอาหาร       
ร้านขายของชาํ       
ร้านขายยา       
หอ้งปฏิบติัการ       
คลงักระจายสินคา้       
คลงัเกบ็สินคา้       
โรงแรม       
เนอสเซอร่ี       
โรงเรียนประถมและมธัยมศึกษา       
มหาวทิยาลยั       
อ่ืนๆ (ระบุ)       
พื้นท่ีใชง้านทั้งหมด     

พนกังานประจาํทั้งหมด    

ผูม้าติดต่อรวมทั้งหมด    
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การควบคุมงานระบบในอาคาร 

กรอกข้อมลูในตารางด้านลา่งตามขัน้ตอนการดําเนินงาน ตัง้แตต้่นจนจบโครงการ 

 
โถงรับรอง

หลกั 
ทางสัญจร

หลกั 

โถงรับรอง
และทาง

สัญจรสํารอง 
งานก่อสร้าง 

ระบบปรับ
อากาศ 

ระบบไฟฟ้า 
ระบบท่อ
ประปา 

พื้นผวิพื้น                      
พื้นผวิผนงั                      
พื้นผวิฝ้าเพดาน                      
อุปกรณ์เสาล่อฟ้า                      
ช่องนาํอากาศเขา้และออก                      
อุปกรณ์แสงสวา่ง                      
อุปกรณ์ควบคุมแสงสวา่ง                      
AHUs/ RTUs/ อุปกรณ์จ่าย
อากาศ 

                     

เคร่ืองทาํความเยน็ ขนาด
ใหญ่ (Chillers) 

                     

หอทาํนํ้าเยน็ (Cooling 
tower) 

                     

หมอ้ไอนํ้า  (Boilers)                      
งานท่อขั้นตน้                      
แผงไฟฟ้า                      
สวติชเ์กียร์ (Switchgear)                      
บสัดกั (Bus duct)                      
โถสุขภณัฑ ์                      
โถสุขภณัฑช์าย                      
ฝักบวัอาบนํ้า                      
ก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือแบบเติม
อากาศ 

                     

มาตรวดัก๊อกนํ้าอ่างลา้งมือ
แบบเติมอากาศ 

                     

ก๊อกนํ้าซิงคใ์นครัว                      
ก๊อกนํ้าซิงคภ์ายนอก                      
มาตรวดัก๊อกนํ้า                      
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TREES – CS ภาคผนวก 4 
สัญญาเช่า หรือ สัญญาซือ้ขาย 

การย่ืนสญัญาเช่าหรือสญัญาซือ้ขาย เป็นหนึง่ในแนวทางท่ีจะใช้ย่ืนเพ่ือประกอบการจดัทําเอกสารขอประเมิน TREES-CS  
เน่ืองด้วยการย่ืนเอกสารสญัญาเช่า หรือ สญัญาซือ้ขายจะเป็นการแจ้งขอบเขตท่ีไมไ่ด้จดัทําโดยเจ้าของโครงการ แตเ่ป็น-
ขอบเขตและข้อปฏิบติั ซึง่ดําเนินการโดยผู้ เช่าผ่าน หนงัสือสญัญาเช่า หรือสญัญาซือ้ขาย  โดยสญัญาดงักลา่วต้องเป็น
สญัญาท่ีสามารถผกูพนัตามกฎหมาย ระหวา่งผู้ เช่าและเจ้าของโครงการ 
ข้อกําหนดในสญัญาเช่าหรือสญัญาซือ้ขายนี ้อาจจะนบัเป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์อาคารเขียวในสว่นงานทางการตกแตง่
ภายใน ท่ีอาจจะมีขึน้ได้ในภายหลงั   
ข้อกาํหนด 
ข้อกําหนดตา่ง ๆ ท่ีระบใุนการย่ืนในเกณฑ์ TREES-CS จะต้องระบอุยูใ่นเอกสารท่ีมีข้อผกูมดัทางกฎหมาย ลงนามโดย
เจ้าของโครงการและผู้ เช่า  เอกสารต้องระบขุ้อกําหนดด้านประสิทธิภาพในงานท่ีเป็นหน้าท่ีของผู้ เช่าเป็นผู้ปฏิบติั  
ตวัอยา่งเช่น ข้อกําหนดในเร่ืองของคา่ความสวา่งของแสงภายในพืน้ท่ีเช่า  อตัราการไหลของนํา้ในสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ  ท่ีอาบนํา้ 
หรือ   ท่ีจอดจกัรยาน เป็นต้น 
คูมื่อแนวทางการออกแบบและก่อสร้างสําหรับผู้ เช่า ท่ีกําหนด ใน BM4 เป็นเพียงเอกสารท่ีแนะนําให้ผู้ เช่าปฏิบติั แตจ่ะไมมี่
ข้อผกูพนัตามสญัญา  และเป็นเพียงการสนบัสนนุให้ผู้ เช่า ดําเนินการปฏิบติัตามแนวทางอาคารเขียว   ซึง่การพิจารณา
ดําเนินการตามเอกสารท่ีผกูพนัตามกฎหมายเท่านัน้ท่ีสามารถย่ืนประกอบการพิจารณาร่วมกบัการย่ืนขอประเมินตาม
เกณฑ์ TREES-CS 
 
ข้อแนะนําในการเตรียมเอกสาร 
ให้นําสง่ตวัอยา่งสญัญา เพ่ือยืนขอประเมิน  สว่นเอกสารอ่ืนให้เป็นไปตามท่ีระบเุอาไว้ในฟอร์มเอกสารท่ีเรียกขอในการย่ืน
ในหวัข้อ BM4 
 
เกณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ปฏิบัต ิ
ในกรณีที่ 1 
เอกสารท่ีจะย่ืนในกรณีท่ี 1 จะเป็นการย่ืนเอกสารทัง้หมดของโครงการ รวมถงึข้อมลูของผู้ เช่าด้วย  ทางทีมงานควรจะต้อง
ปฏิบติัตอ่ผู้ เช่าท่ีร่วมมือ เป็นลกัษณะทัว่ไปโดยไมเ่จาะจงกบัผู้ เช่า รายหนึง่รายใด  สว่นของข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ เช่า จะ
รวมถงึสว่นของประสทิธิภาพของการทํางานระบบและอาคาร และเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาเช่าและสญัญาซือ้ขาย   

- WC 1 การประหยดันํา้และการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- EA P2 ประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต่ํา 

- EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

ในกรณีที่ 2 
ในกรณีนี ้ทางทีมงานเพียงแคร่วบรวมข้อมลูของงานในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร นําสง่เพ่ือประเมินเท่านัน้  แต่
ถ้าทีมงานต้องการจะใช้ ประสทิธิภาพท่ีได้เพิ่มเติมจากการทํางานของผู้ เช่า ทีมงานต้องย่ืนเอกสารสญัญาเช่าและสญัญา
ซือ้ขายท่ีระบถุงึข้อตกลงทางประสทิธิภาพกบัทางผู้ เช่า 

- WC 1 การประหยดันํา้และการใช้นํา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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- EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

ในกรณีที่ 3  
การนําสง่เอกสารในกรณีท่ี 3 นี ้ทีมงานต้องรวบรวมข้อมลูทางด้านประสทิธิภาพอาคารทัง้หมดย่ืนเข้าประเมิน รวมทัง้พืน้ท่ี
ท่ีจะกําหนดเป็นพืน้ท่ีเช่านัน้ด้วย   แตอ่าจจะมีในบางกรณีหรือในบางพืน้ท่ีของโครงการท่ียงัไมมี่ข้อมลูมาประกอบการย่ืน
จากผู้ เช่า  ก็ให้ดําเนินการผา่นข้อกําหนดท่ีระบใุนสญัญาเช่าและ สญัญาซือ้ขาย 

- SL 2 การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั 

- IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 

- IE 2  การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ 

- IE 3  การควบคมุแสงสวา่งภายในอาคาร 

การทาํคะแนนพเิศษ 
ผู้พฒันาโครงการสามารถได้รับคะแนนนวตักรรม เพ่ือเป็นคะแนนพิเศษได้ โดยให้ผู้ เช่า ปฏิบติัตามวิธีการทําคะแนนพิเศษ 
ในบางเกณฑ์ เพ่ือจะได้รับคะแนนผา่นสญัญาเช่า หรือสญัญาซือ้ขาย  ในเบือ้งต้น ผู้พฒันาโครงการต้องย่ืนเอกสารเพ่ือจะ
ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ข้อกําหนดก่อน หลงัจากนัน้จงึย่ืนสง่เอกสารข้อกําหนดท่ีระบแุนวทางในการทําคะแนนท่ีระบุ
กําหนดเอาไว้ในสญัญาเช่าหรือสญัญาซือ้ขาย 
การทําคะแนนพิเศษ ภายใต้สญัญาเช่าหรือสญัญาซือ้ขายสามารถใช้ได้กบัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
EA2 การใช้พลงังานทดแทน ซึง่ในสญัญาเช่า หรือสญัญาซือ้ขาย กําหนดให้ผู้ เช่า ติดตัง้พลงังานทดแทนบนท่ีตัง้อาคาร
เพ่ือให้สามารถผลติพลงังานทดแทนให้มีมลูคา่หรือเทา่กบั 2.5 % 
IE2 การเลือกใช้วสัดท่ีุไมก่่อมลพิษ โดยกําหนดให้ผู้ เช่า ปฏิบติัเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการใน IE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
ทัว่ทกุพืน้ท่ีเช่า 
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TREES – CS ภาคผนวก 5 
แนวทางการรับรองเบือ้งต้นเพ่ือการผ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมในส่วนพืน้ที่
ส่วนกลางและกรอบอาคาร 
 
ภาพรวม 
การรับรองเบือ้งต้น (Precertification) เพ่ือผา่นเกณฑ์การประเมินเป็นรูปแบบท่ีได้รับการพิจารณาจาก สถาบนัอาคารเขียว  
ซึง่เจ้าของโครงการหรือนกัพฒันาโครงการได้ตัง้เป้าหมายเพ่ือผา่นเกณฑ์อาคารเขียวในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบ
อาคาร (TREES-CS)  การรับรองเบือ้งต้นเป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์อาคารเขียวในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร 
(TREES-CS) ซึง่เป็นสิง่ท่ีสามารถดงึดดูความสนใจผู้ เช่า และนกัลงทนุท่ีเลง็เหน็ความสําคญัและประโยชน์ของอาคารท่ีผา่น
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์อาคารเขียวในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS)  กระบวนการรับรองเบือ้งต้นจะ
เกิดขึน้ในช่วงแรกของการออกแบบและอยูบ่นเจตนารมณ์พืน้ฐานของหลกัการออกแบบอาคารเขียวยัง่ยืน ไมใ่ช่เกิดขึน้หลงั
การออกแบบเสร็จสิน้ 
 
กระบวนการ 
เม่ือโครงการทําการลงทะเบียนภายใต้เกณฑ์อาคารเขียวในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS)  คณะทํางาน
จะดําเนินการเข้าร่วมกบัการรับรองเบือ้งต้น ซึง่ไมไ่ด้เป็นข้อบงัคบั อยา่งไรก็ตามการรับรองเบือ้งต้นไมส่ามารถนําไปซึง่การ
ผา่นเกณฑ์การประเมิน หรือเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่จะผา่นเกณฑ์การประเมิน 
ความสําคญัของการรับรองเบือ้งต้นในช่วงเร่ิมการพฒันาโครงการ ทัง้ในสว่นการจดัการเอกสารและการตรวจสอบการ
ทํางาน จะมีความซบัซ้อนน้อยกวา่การผา่นเกณฑ์ประเมินฉบบัเตม็ คณะทํางานควรคํานงึถงึเป้าหมายโครงการ รวมถงึ
ยืนยนัการออกแบบและแผนการก่อสร้างให้อยูภ่ายใต้แตล่ะข้อบงัคบัและข้อกําหนดของเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทาง
พลงังานและสิง่แวดล้อมในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร สว่นขัน้ตอนการผ่านเกณฑ์การประเมิน จําเป็นต้องทําตาม
ข้อบงัคบัทัง้หมดท่ีกําหนดอยูใ่นการรับรองเบือ้งต้น 
ในสว่นของการผา่นเกณฑ์การประเมินฉบบัเต็ม คณะทํางานต้องจดัทําเอกสารตา่งๆสําหรับข้อบงัคบัและข้อกําหนดท่ีอยูใ่น 
เกณฑ์อาคารเขียวในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS)  ให้ครบถ้วน แตใ่นการรับรองเบือ้งต้นการ
จดัเตรียมเอกสารจะแตกตา่งออกไป อยา่งไรก็ตามควรให้ความสําคญักบัเจตนาของการออกแบบมากกวา่การกระทําท่ี
เกิดขึน้  ดงันัน้คณะทํางานจะต้องแสดงเจตนารมณ์ผา่นการบรรยาย การคํานวณ และการยืนยนัหลกัฐานตา่งๆ รวมทัง้ยงั
ต้องบนัทกึข้อมลูทัว่ไปของโครงการและแสดงแบบตวัอยา่งโครงการ  ประกอบด้วยเอกสารท่ีกําหนดทัง้หมดของการรับรอง
อาคารเบือ้งต้น ซึง่อยูใ่นแตล่ะข้อบงัคบัและข้อกําหนดของเกณฑ์การประเมินอาคารในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบอาคาร 
การตรวจสอบการรับรองเบือ้งต้น (Precertification) จะเกิดขึน้ 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ การตรวจสอบเบือ้งต้นในช่วงแรก
และการตรวจสอบขัน้สดุท้าย ซึง่หลงัจากผา่นการตรวจสอบเบือ้งต้น คณะทํางานจะมีโอกาสแก้ไขตามคําวิจารณ์ในขัน้ต้น
และปรับปรุงเอกสารตา่งๆท่ีมีความจําเป็น 
 

การผา่นการรับรองเบือ้งต้นของเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมในสว่นพืน้ท่ีสว่นกลางและกรอบ
อาคาร สามารถคาดการณ์ถงึระดบัการผา่นเกณฑ์การประเมินได้ (Certified, Silver, Gold หรือ Platinum) ซึง่โครงการท่ี
ได้รับการอนมุติัจากการรับรองเบือ้งต้น จะได้รับใบประกาศและจดหมายรับรอง 




