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คานา
ทุกวันนี ้ “วิศวกรด้ ำนพลังงำน” หรื อ “Green Building” ถือเป็ นสำขำหนึ่งของวิชำชีพวิศวกรรม
ที่ได้ รับกำรนิยมและเป็ นที่กล่ำวถึงมำกในปั จจุบนั จะเห็นได้ จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ม่งุ เน้ นเรื่ องกำรประหยัด
พลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้ อมมำกขึ ้น
ภำรกิ จ หลักส ำคัญ ของมูล นิธิอำคำรเขียวไทย คือกำรส่ง เสริ ม กำรศึกษำวิจัยและพัฒ นำ
มำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพทำงสถำปั ตยกรรมสำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ เพื่อใช้ ในกำรออกแบบ กำร
ก่อสร้ ำง และจัดกำรอำคำรประหยัดพลังงำนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ด้ วยกำรสนับสนุน ส่งเสริ ม และ
ให้ แนวทำงกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ทุก
ประกำร
ผมในนำมประธำนมูล นิ ธิ อ ำคำรเขี ยวไทย มี ค วำมชื่ นชมต่อกำรดำเนิ นงำนของคณะผู้จัดท ำ
เกณฑ์ฯ และคณะกรรมกำรสถำบันอำคำรเขียวไทย ที่จดั ทำเกณฑ์กำรประเมินควำมยัง่ ยืนทำงพลังงำน
และสิ่งแวดล้ อมไทย สำหรับอำคำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรใช้ งำน (TREES-EB) ขึ ้น และหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำเกณฑ์
เล่มนี ้จะเป็ นประโยชน์แก่ตอ่ ผู้เกี่ยวข้ อง และนำไปสูก่ ำรพัฒนำ “อำคำรเขียว” อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ศ.ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธำนมูลนิธิอำคำรเขียวไทย

สารบัญ
หัวข้ อ

รายละเอียด

หน้ า

BM

บทนา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)

1
6

BM P1
BM 1
BM 2
BM 3
BM 4

กำรเตรี ยมควำมพร้ อมควำมเป็ นอำคำรเขียว
กำรประชำสัมพันธ์สสู่ งั คม
คูม่ ือและกำรฝึ กอบรมแนะนำกำรใช้ งำนและบำรุงรักษำอำคำร
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรอำคำรเขียว
เป็ นอำคำรที่ผำ่ นกำรรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS มำก่อน

7
8
9
10
11

SL

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)

12

SL 1
SL 2
SL 3

กำรพัฒนำโครงกำรบนพื ้นที่ที่พฒ
ั นำแล้ ว
กำรลดกำรใช้ รถยนต์สว่ นตัว
กำรพัฒนำผังพื ้นที่โครงกำรที่ยงั่ ยืน

13
14

SL 3.1 มีพื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศเหมำะสมและพอเพียง
SL 3.2 มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ น ต่อพื ้นที่เปิ ดโล่ง 100-200 ตำรำงเมตร
SL 3.3 ใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่นที่เหมำะสม

SL 4
SL 5

คะแนน
(บังคับ)

6 (1)
บังคับ
1
1
1
3

17
1
3
5

15
16
]17

2
2
1

กำรซึมน ้ำและลดปั ญหำน ้ำท่วม
กำรลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้ อนในเมืองจำกกำรพัฒนำโครงกำร

18

4
3

SL 5.1 มีกำรจัดสวนบนหลังคำหรือสวนแนวตัง้
SL 5.2 มีพื ้นที่ดำดแข็งที่รับรังสีตรงจำกดวงอำทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ดำดแข็งโครงกำร

1

8 (1)

SL 6

กำรดูแลและบำรุงรักษำพื ้นที่ภำยนอกอำคำรและภูมิทศั น์

19
20
21

2
1

WC

หมวดที่ 3 การประหยัดนา้ (Water Conservation)

22

WC P1
WC 1
WC 2

นโยบำยประหยัดน ้ำ
กำรประหยัดน ้ำและกำรใช้ น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรวัดน ้ำย่อย 1-2 ประเภท

23
24
25

EA

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

26

EA P1
EA P2
EA 1
EA 2

กำรสำรวจอำคำรและวำงแผนพัฒนำกำรอนุรักษ์ พลังงำน
กำรอนุรักษ์ พลังงำนขันต
้ ่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้ พลังงำน
กำรใช้ พลังงำนทดแทน

27
28
29
30

บังคับ
บังคับ
16
4

31

3

บังคับ
6
2

27 (2)

ผลิตพลังงำนทดแทน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 0.5-3.5 ของปริมำณค่ำใช้ จำ่ ยพลังงำนในอำคำร

EA 3

ผลกำรศึกษำและกำรประยุกต์มำตรกำรอนุรักษ์ พลังงำน

หัวข้ อ
EA 4

รายละเอียด
สำรทำควำมเย็นในระบบปรับอำกำศที่ไม่ทำลำยชันบรรยำกำศ
้

หน้ า
32

คะแนน
(บังคับ)
1

ไม่ใช้ สำร CFC และ HCFC-22

EA 5

ระบบบริ หำรควบคุมและจัดกำรพลังงำนอำคำร

EA 5.1 ระบบ BMS พื ้นฐำน
EA 5.2 ระบบพลังงำนย่อย 30% 60%

MR

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร
(Materials and Resources)

MR 1

นโยบำยและกำรมีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรจัดกำรอำคำร

MR 1.1 นโยบำยกำรจัดซื ้อ และกำรมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อำคำร 30% 60%
MR 1.2 นโยบำยกำรจัดกำรขยะ และกำรมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อำคำร 30% 60%
MR 1.3 กำรประมำณกำรจัดซื ้อและสัดส่วนขยะ

MR 2

33
34

35

17

37
38
39

2
2
1

6
40
41
42

กำรจัดกำรขยะเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

MR 3.1 กำรจัดกำรขยะอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%
MR 3.2 กำรจัดกำรขยะเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ 30% 60%
MR 3.3 กำรจัดกำรขยะเฟอร์ นิเจอร์ 30% 60%

1
2

5

กำรจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

MR 2.1 กำรจัดซื ้อสินค้ ำอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%
MR 2.2 กำรจัดซื ้อเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ 30% 60%
MR 2.3 กำรจัดซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ 30% 60%

MR 3

3

2
2
2

6
43
44
45

IE

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร
(Indoor Environmental Quality)

46

IE P1

ปริ มำณกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร

47

2
2
2

14 (1)
บังคับ

อัตรำกำรระบำยอำกำศผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน

IE 1

กำรลดผลกระทบมลภำวะ
IE 1.1 ช่องนำอำกำศเข้ ำไม่อยูต่ ำแหน่งที่มีควำมร้ อนหรือมลพิษ
IE 1.2 ควำมดันเป็ นลบ (Negative pressure) สำหรับห้ องพิมพ์งำน ถ่ำยเอกสำร เก็บสำรเคมี
และเก็บสำรทำควำมสะอำด
IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจำกภำยนอกเข้ ำสูภ่ ำยในอำคำร
IE 1.4 พื ้นที่สบู บุหรี่หำ่ งจำกประตูหน้ ำต่ำงหรือช่องนำอำกำศเข้ ำไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
IE 1.5 ประสิทธิภำพกำรกรองอำกำศผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน

IE 2

5
48
49

1
1

50
51
52

1
1
1

ผลสัมฤทธิ์กำรส่งเสริ มคุณภำพชีวิต
IE 2.1 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร
IE 2.2 กำรตรวจวัดกำรทำงำนของระบบระบำยอำกำศ
IE 2.3 ประสิทธิภำพกำรทำควำมสะอำด
IE 2.4 กำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้ อำคำร

4
53
54
55
56

1
1
1
1

หัวข้ อ
IE 3

รายละเอียด
กำรควบคุมแสงสว่ำงภำยในอำคำร

หน้ า
57

คะแนน
(บังคับ)
1

58

2

59

2

แยกวงจรแสงประดิษฐ์ ทกุ 250 ตำรำงเมตรหรือตำมควำมต้ องกำร

IE 4

กำรใช้ แสงธรรมชำติภำยในอำคำร 45% 65%
ปรับปรุงให้ ห้องที่มีกำรใช้ งำนประจำได้ รับแสงธรรมชำติอย่ำงพอเพียง

IE 5

สภำวะน่ำสบำย 50% 70%
อุณหภูมิและควำมชื ้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีกำรปรับอำกำศเหมำะสมตำมมำตรฐำนระบบ
ปรับอำกำศและระบำยอำกำศ

EP

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Protection)

60

5

EP 1

ใช้ สำรเคมีที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยในระบบดับเพลิง

61

1

62

1

63

1

64

1

1

ไม่ใช้ สำรฮำลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง

EP 2

ตำแหน่งเครื่ องระบำยควำมร้ อน
กำรวำงตำแหน่งเครื่องระบำยควำมร้ อนห่ำงจำกที่ดินข้ ำงเคียง

EP 3

กำรใช้ กระจกภำยนอกอำคำร
กระจกมีคำ่ สะท้ อนแสงไม่เกินร้ อยละ 30

EP 4

รำยงำนกำรควบคุมโรคที่เกี่ยวข้ องกับอำคำร
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บทนำ
เป็ นที่ตระหนักดีวา่ วิกฤตการณ์ทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้น แหล่งพลังงานทัง้ ถ่าน
หิน ก๊ าซ และน ้ามันที่มีอยู่จากัด แต่ความต้ องการที่จะผลิตพลังงานจากทรั พยากรเหล่านี ้กลับเพิ่มสูงขึน้ อย่างไม่ร้ ู จบ
ส่งผลให้ ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ ้นอย่ างเป็ นประวัติการณ์ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ ้นได้ ในเวลาอันใกล้ การใช้ พลังงานยัง คงต้ องพึ่งพาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบทาง
สภาพแวดล้ อม การใช้ ถ่านหินและน ้ามันส่งผลให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกปริ มาณมหาศาลจนกลายเป็ นวิฤ ตการณ์โลกร้ อน ซึง่
ถือเป็ นภัยคุกคามมนุษยชาติในปั จจุบนั การเข้ าถึงแหล่งพลังงานต่าง ๆ จาต้ องบุกรุ กระบบนิเวศทังทางบกและทางทะเล
้
อย่างต่อเนื่อง การขนส่งพลังงานอย่างน ้ามันทางทะเลหรื อการขุดเจาะ นับว่ามีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลที่ทาลายระบบ
นิเวศเป็ นวงกว้ าง ดังนันวิ
้ กฤตการณ์พลังงานยังมีความเกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อวิฤตการณ์สิ่งแวดล้ อมไม่อาจแยกจากกัน
ได้
อาคารถือได้ วา่ เป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหาทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากอาคารมีการบริ โภคพลังงาน
อย่างมหาศาล ซึง่ เป็ นไปเพื่อการปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์ไ ฟฟ้ า หรื ออาจกล่าวได้ ว่าเป็ นไป
เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีและประสิทธิภาพการทางานของผู้ใช้ อาคารนัน่ เอง ประเด็นของคุณภาพชีวิตนี ้เป็ นประเด็นที่สาคัญ
ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะลดทอนความสาคัญลงได้ พลังงานจึงมีความจาเป็ น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องถูกบริ โภคอย่างต่อเนื่อง ดังนันอาคารจึ
้
งต้ องมีสมดุลทางการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารที่เหมาะสม นอกจากปั จจัยด้ านพลังงานและคุณภาพชีวิตแล้ ว อาคารยังมีผลกระทบ
ทางตรงต่อสิ่งแวดล้ อมที่ต้องการการแก้ ไขเร่ งด่วน ทังในเรื
้ ่ อง การรุ กล ้าระบบนิเวศเดิม ก่อปั ญหาน ้าท่วม ปรากฏการณ์
เกาะร้ อน การใช้ นา้ ปริ มาณมหาศาล การทาลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุก่อสร้ าง มลภาวะและขยะจากการ
ก่อสร้ างและการใช้ อาคาร มลภาวะจากน ้าเสียของอาคาร สารพิษและสารก่อมะเร็ งในอาคาร เป็ นต้ น ดังนันการออกแบบ
้
อาคารต้ องสามารถแก้ ปัญหาทางสภาพแวดล้ อมเหล่านี ้ ด้ วยรู ปแบบสถาปั ตยกรรม การบริ หารจัดการ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ซึง่ นอกจากจะเป็ นการปั ญหาทางสภาพแวดล้ อมดังกล่าวแล้ ว ยังต้ องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารควบคูก่ นั
จากวิกฤตการณ์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมที่มีความรุ นแรงและซับซ้ อนดังที่กล่าวมาแล้ ว ทางสถาบันอาคาร
เขียวไทยจึงได้ จัดทาเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมไทยหรื อ TREES (Thai’s Rating of
Energy and Environmental Sustainability) ขึ ้น ซึ่งทางสถาบันฯ มุ่งหวังให้ เกณฑ์นี ้สามารถแก้ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาคารได้ อย่างครอบคลุม ทางสถาบันฯ คาดหมายว่าหากในอนาคตอันใกล้ อาคารต่าง ๆ หันมาใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวในการ
ออกแบบและการบริ หารจัดการมากขึ ้นย่อมส่งผลให้ อาคารมีแนวโน้ มในการใช้ พลังงานที่ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้ อมและก่อมลภาวะลดลง ในขณะที่คณ
ุ ภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในท้ ายที่สดุ ย่อมส่งผล
ต่อประเทศทังในแง่
้
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานรวมและปั ญหาสิง่ แวดล้ อมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แต่ในทางกลับกัน
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทางานของประชาชนเพิ่มขึ ้น ซึง่ ย่อมส่งผลต่อการพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
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เกณฑ์ กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนทำงสิ่งแวดล้ อมไทย สำหรับอำคำรระหว่ ำงใช้ งำน
เกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมไทย (TREES) ถูกออกแบบให้ เหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทต่าง ๆ ทังอาคารใหม่
้
และอาคารเก่า สาหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้ อม
สาหรับอาคารระหว่างใช้ งาน หรื อ TREES-EB เป็ นเกณฑ์ที่มงุ่ เน้ นสาหรับอาคารที่มีการใช้ งานจริ งแล้ วเป็ นหลัก ตัวอาคาร
ควรมีการใช้ งานที่คงที่และเสถียรแล้ ว เนื่องจากต้ องมีการใช้ ข้อมูลจริ งทัง้ จากผู้ใช้ อาคารและข้ อมูลทางพลั งงานและ
สิง่ แวดล้ อมที่วดั ได้ จริ งจากโครงการที่เข้ าร่วมโครงการ เกณฑ์ TREES-EB ไม่เหมาะกับอาคารที่ออกแบบและก่อสร้ างใหม่
หรื อมีการปรับปรุ งอาคาร เนื่องจากเกณฑ์จะเน้ นการเก็บข้ อมูลจากอาคารจริ ง อย่างไรก็ดีอาจจาเป็ นต้ องมีการปรับปรุ ง
อาคารบ้ างเพื่อให้ สามารถผ่านการทาคะแนนในข้ อบังคับ และข้ อคะแนนปรกติได้
ลักษณะการประเมินด้ วยเกณฑ์ TREES จะเป็ นการประเมินด้ วยการทาคะแนนในแต่ละหัวข้ อคะแนนซึ่งจะมี
ลักษณะหัวข้ อคะแนนอยู่ 2 จาพวก กลุม่ แรก คือ คะแนนหัวข้ อบังคับ หรื อ Prerequisite ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประเมินต้ องผ่านการ
ประเมินทุกหัวข้ อคะแนน ซึง่ ใน TREES-EB นี ้จะมีหวั ข้ อบังคับ 5 หัวข้ อ โดยหากไม่ผา่ นเกณฑ์คะแนนข้ อใดข้ อหนึง่ ในกลุม่
นี ้จะถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ TREES นี ้เลย กลุม่ คะแนนหัวข้ อบังคับจะต่างกับอีกกลุม่ ที่มีการวัดด้ วยระดับคะแนน ซึ่งมีคะแนน
มากน้ อยแตกต่างกันไปตามลาดับความสาคัญ ในกลุม่ นี ้จะมีค ะแนนรวมถึง 100 คะแนน เมื่อผ่านคะแนนข้ อบังคับทัง้ 5
แล้ ว การทาคะแนนได้ มากน้ อยจะเป็ นตัวตัดสินระดับรางวัลที่จะได้ รับ ใน TREES-EB ได้ แบ่งระดับรางวัลออกเป็ น 4
ระดับ ตามช่วงคะแนน ได้ แก่
PLATINUM
75
คะแนน ขึ ้นไป
GOLD
55-74 คะแนน
SILVER
45-54 คะแนน
CERTIFIED
35-44 คะแนน
ทุกระดับต้ องผ่านคะแนนข้ อบังคับ 5
ข้ อ
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 5 คะแนนข้ อบังคับ ของ TREES-EB สามารถแบ่งเป็ นหมวดหลัก 8 หมวด
หลัก ได้ แก่ 1) การบริ หารจัดการอาคาร (BM) 2) ผังบริ เวณและภูมิทศั น์ (SL) 3) การประหยัดน ้า (WC) 4) พลังงานและ
บรรยากาศ (EA) 5) วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้ าง (MR) 6) คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร (IE) 7) การ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (EP) และ 8) นวัตกรรม (GI) ซึ่งในแต่ละหมวดสามารถแบ่งเป็ นสัดส่วนคะแนนได้ ดงั
แผนภูมิด้านล่าง
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ลักษณะสาคัญของเกณฑ์ TREES-EB คือ ช่วงดำเนิ นกำร ช่วงดังกล่าว คือ ช่วงการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ตามแต่ละ
หัวข้ อคะแนนได้ ระบุไว้ ช่วงดาเนินการนี ้จะถูกระบุไว้ เฉพาะบางหัวข้ อคะแนนเท่านัน้ โดยเฉพาะคะแนนที่ต้องมีการเก็บ
ข้ อมูลไม่ว่าจะเป็ น พลังงาน การจัดซื ้อ ขยะ การทาแบบสอบถาม เป็ นต้ น ส่วนหัวข้ อคะแนนที่ไม่ต้องการการกาหนด
ช่วงเวลา เช่น การเปลีย่ นสุขภัณฑ์ การเปลีย่ นวัสดุหลังคาเป็ นหลังคาเขียว จะไม่มีการระบุช่วงดำเนิ นกำรแต่หากอาคารมี
ลักษณะดังกล่าวตรงตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดก็จะสามารถทาคะแนนได้ ทนั ที โครงสร้ างคะแนนของ TREES-EB ที่แบ่ง
ตามคะแนนที่มีการระบุช่วงดาเนินการและไม่ระบุ แบ่งได้ ดงั นี ้
หมวด
BM
SL
WC
EA
MR
IE
EP
GI

หัวข้ อคะแนนที่มีช่วงดำเนินกำร
BMP1 BM1 BM3
SL2 SL4 SL6
WCP1 WC2
EAP1 EAP2 EA1 EA2 EA3
MR1.1 MR1.2 MR2 MR3
IEP1 IE2
EP4 EP5
GI1 GI2

หัวข้ อคะแนนที่ไม่ มชี ่ วงดำเนินกำร
BM2 BM4
SL1 SL3 SL4 SL5
WC1
EA4 EA5
MR1.3
IE1 IE3 IE4 IE5
EP1 EP2 EP3
GI1

ช่วงดำเนิ นกำรขันต
้ ่าสาหรับทุกหัวข้ อคะแนน คือ 3 เดือนต่อเนื่อง ยกเว้ นข้ อ EA P2 และ EA 1 ซึ่งต้ องมีช่วง
ดำเนิ นกำรขันต
้ ่า 12 เดือนต่อเนื่อง และช่วงดาเนินการของทุกหัวข้ อห้ ามมีระยะเวลาเกิน 24 เดือน และช่วงดาเนินการของ
หัวข้ อที่ยื่นประเมินต้ องจบพร้ อมกันหรื อไม่เกิน 30 วัน (โดยนับจาก หัวข้ อที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จเป็ นอันดับแรกจนถึงหัวข้ อ
ที่ดาเนินการอันดับสุดท้ าย) ช่วงดำเนิ นกำร ของแต่ละหัวข้ อสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลให้ มากกว่าเกณฑ์ขนั ้
ต่าของแต่ละหัวข้ อได้
ตัวอย่างตาราง แสดงช่วงดำเนิ นกำร
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ในกรณีที่ หัวข้ อคะแนนนันไม่
้ มี ช่วงกำรดำเนิ นกำร จะต้ องมีการเก็บข้ อมูลภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนับย้ อนไป
จากหัวข้ ออันดับสุดท้ ายเสร็ จสิ ้น และหากมีการใช้ เครื่ องมือในการทดสอบเพื่อเก็บค่าต่าง ๆ เอกสารผลการสอบเทียบ
(Calibration Certificate) ของเครื่ องมือนัน้ ๆ จะต้ องไม่หมดอายุก่อนวันทดสอบนัน้ ๆ ด้ วย
ตัวอย่าง ตารางแสดงช่วงดำเนิ นกำร ในกรณีหวั ข้ อ EA 5 (ซึง่ เป็ นหัวข้ อที่ไม่มี ช่วงดำเนิ นกำร) มีการติดตังมิ
้ เตอร์
ไฟฟ้ าและทารายงานมาแล้ วและอยู่ในช่ว ง 24 เดือน (นับจากหัวข้ อที่ดาเนินการอันดับสุดท้ ายของ ช่วงดำเนิ นกำร แล้ ว
เสร็ จ) ซึ่งสามารถยื่นทาคะแนนได้ แต่เอกสารผลการสอบเทียบ (Calibration Certificate) ของมิเตอร์ ไฟฟ้ านัน้ จะต้ องไม่
หมดอายุก่อนวันที่จะทาการตรวจวัด แต่หากในกรณีที่มีการติดตังมิ
้ เตอร์ ไฟฟ้ ามาก่อนหน้ านัน้ (ไม่อยู่ใน ช่วงดำเนิ นกำร
24 เดือน) สามารถมาตรวจวัดเพื่อเก็บข้ อมูลและทารายงานให้ อยู่ใน ช่วงดำเนิ นกำร ดังกล่าวได้ แต่เอกสารผลการสอบ
เทียบ (Calibration Certificate) ของอุปกรณ์ ที่ติดตังจะต้
้ องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะตรวจวัดด้ วยจึงจะสามารถยื่นทา
คะแนนได้
กระบวนการเข้ าร่วมประเมิน TREES-EB เริ่ มจากการลงทะเบียนโครงการ จัดจ้ างที่ปรึ กษา เพื่อวางแผน 3 ส่วน
งานหลัก ได้ แก่ การปรับปรุ งอาคาร การเก็บข้ อมูล และการจัดทานโยบาย เมื่อดาเนินการแล้ วเสร็ จก็สามารถส่งเอกสาร
ข้ อมูลให้ กบั ทางสถาบันฯ เพื่อการประเมิน โดยการประเมินจะยื่นเพียง 1 ครัง้ หลังจากการเก็บข้ อมูลของแต่ละหัว ข้ อแล้ ว
เสร็ จ และจะต้ องมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากหัวข้ ออันดับสุดท้ ายแล้ วเสร็ จ เพื่อให้ ข้อมูลที่ยื่นประเมินมีความทันสมัย
และสอดคล้ องกับการใช้ งานของอาคาร การวางแผนในการดาเนินการผู้เข้ าร่ วมประเมินควรพิจารณาระยะเวลาการ
ดาเนินโครงการจากช่วงดำเนิ นกำร ที่ยาวที่สดุ ในกรณี คือ ข้ อ EA P2 และ EA 1 ซึ่งต้ องการระยะเวลาถึง 1 ปี แต่หากมี
ข้ อมูลทางพลังงานที่เก็บไว้ ก่อนล่วงหน้ า และอาคารมีการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายอยู่แล้ ว ระยะการดาเนินการ
โครงการก็สามารถสันลงได้
้
เกณฑ์ ขัน้ ต่ำในกำรเข้ ำร่ วมกำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้ อมไทย สำหรั บอำคำรระหว่ ำงใช้
งำน
แม้ วา่ เกณฑ์ TREES-EB จะเหมาะกับอาคารหลายประเภทที่อยู่ระหว่างการใช้ งาน อย่างไรก็ตามความหลากหลาย
ของโครงการในไทยอาจนามาซึง่ คาถามว่าสามารถเข้ าร่วมประเมินด้ วยเกณฑ์นี ้หรื อไม่ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้
กาหนดเกณฑ์เบื ้องต้ นของลักษณะของโครงการที่เข้ าร่วมประเมินต้ องมีคณ
ุ สมบัติ หรื อไม่ตรงกับลักษณะต้ องห้ ามตามที่
ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ต้ องเป็ นอาคารที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าโครงการมีการละเมิดกฎหมายไม่ว่าทาง
ใดทางหนึง่ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลแม้ วา่ มี การตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม
2. ต้ องเป็ นอาคารถาวรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ ายไปยังสถานที่ใหม่ ในเกณฑ์ TREES มีหลายข้ อ
คะแนนที่เกี่ยวข้ องกับที่ตงและภู
ั้
มิทศั น์ของโครงการ ซึ่งหากอาคารมีการเคลื่อนย้ ายย่อมทาให้ คะแนนในหมวด
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งย่อมส่งต่อผลระดับรางวัลที่ได้ รับมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ทัง้ ๆ ที่
โครงการดังกล่าวอาจได้ รับรางวัลในระดับใดระดับหนึง่ จากทางสถาบันไปแล้ วก็ตาม
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3. มีพื ้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการต้ องมีบริ เวณขอบเขตที่ชดั เจนซึ่งจาเป็ นต่อการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุม่ อาคาร อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่
ไม่มีขอบเขตชัดเจน ต้ อ งมีการแบ่งพื ้นที่ของโครงการที่จะเข้ าประเมินให้ เหมาะสม โดยมีลกั ษณะที่โครงการ
ต่าง ๆ สามารถแยกเข้ าร่ วมประเมิน TREES เป็ นรายโครงการได้ การพยายามแบ่งพื ้นที่โครงการที่เข้ าข่ายการ
เอื ้อประโยชน์ในการทาคะแนนโดยไม่ได้ อ้างอิงกับการแบ่งพื ้นที่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนัน้ ไม่สามารถ
กระทาได้ เช่นเดียวกับ การเข้ าร่วมประเมินอาคารเป็ นกลุม่ พร้ อมกันก็ไม่สามารถกระทาได้ ในเกณฑ์การประเมิน
ฉบับนี ้ ผู้เข้ าร่วมประเมินต้ องแยกโครงการด้ วยการแบ่งพื ้นที่และเข้ าประเมินเป็ นรายโครงการ
โครงการที่มีลกั ษณะการบริ หารจัดการเป็ น 2 ส่วนขึ ้นไป จะแยกเข้ าประเมินได้ ต่อเมื่อ 1) สามารถแบ่งพื ้นที่
โครงการจากผังบริ เวณได้ อย่างชัดเจน (ไม่อนุญาตให้ แบ่งตามกลุม่ ชันของอาคารสู
้
ง เช่น ส่วนทาวเวอร์ และโพ
เดียม) 2) งานระบบไม่วา่ จะเป็ นน ้า ไฟฟ้ า และพลังงาน สามารถแยกการตรวจวัดออกจากกันได้ อย่างชัดเจน
4. มีพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไป จะส่งผลต่อ
เจตนารมณ์พื ้นฐานของเกณฑ์การประเมินนี ้ ข้ อกาหนดนี ้ถูกเขียนขึ ้น เพื่อให้ ป้องกันอาคารประเภทสนามกีฬา
และโรงจอดรถ ที่มีพื ้นที่ภายในอาคารน้ อย ให้ ไม่ได้ เปรี ยบในการทาคะแนนในบางหัวข้ อคะแนน
5. ต้ องมีผ้ ใู ช้ อาคารประจาอย่างน้ อย 1 คน เพื่อให้ อาคารต้ องถูกออกแบบระบบต่าง ๆ ที่คานึงถึงผู้ใช้ อาคารตาม
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ แล้ วเพื่อป้องกันอาคารกลุม่ ห้ องเก็บของ โกดัง ไม่ให้ สามารถหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบตั ิ ต่าง ๆ ที่
เป็ นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ อาคาร และได้ คะแนนไปอย่างไม่เป็ นธรรม
6. ขนาดของพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของพื ้นที่ดินโครงการ เพื่อหลีกเลีย่ งการทาคะแนน
ที่ไม่เป็ นธรรมสาหรับการพัฒนาโครงการบนพื น้ ที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่งมีการวางแผนเพื่อการทาคะแนนในหมวด
ที่ตงและภู
ั้
มิทศั น์ที่ไม่ตรงไปตรงมา
7. เกณฑ์ TREES-EB นี ้ไม่ได้ ถกู ออกแบบโดยตรงสาหรับบ้ านพักอาศัยหรื ออาคารพักอาศัยที่มีขนาดน้ อยกว่า 3 ชัน้
เนื่องจากจะไม่สามารถทาคะแนนในบางหัวข้ อได้ ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะนาอาคารประเภทดังกล่าวเข้ าร่ วม
ประเมิน ต้ องทาการศึกษาและประเมินเบื ้องต้ นถึงทางเลือกที่เหมาะสม ทังในหมวดคะแนนข้
้
อบังคับและหมวด
หัวข้ อคะแนนทัว่ ไปก่อนเข้ าร่วมประเมิน
8. อาคารที่จะเข้ าร่วมประเมิน TREES-EB ต้ องเป็ นอาคารที่มีการใช้ งานมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี และมีการเข้ าใช้ งาน
อย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของผู้ใช้ งานโดยเฉลี่ย ยกเว้ นอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC และ TREES-CS
สามารถเข้ าประเมินได้ ทนั ที
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หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรอำคำร (Building Management)
การดาเนินการเข้ าสู่ความเป็ นอาคารเขียวประเภทขณะอยู่ระหว่างใช้ งานจะไม่สามารถสาเร็ จได้ หากปราศจากความ
ร่วมมือของทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าของอาคาร คณะทางาน ผู้ใช้ อาคาร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงความร่ วมมือ
กับชุมชนโดยรอบด้ วย การแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการสร้ างอาคารที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่สร้ างมลพิษให้ กบั
บริ บทโดยรอบ นับเป็ นวิธีการสือ่ สารที่ดีกบั สังคมเพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ทุกฝ่ าย จะช่วยให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วย
ความราบรื่ น นอกจากนี ้ การเป็ นอาคารเขียวนันไม่
้ ได้ หมายความว่าเป็ นเฉพาะในช่วงออกแบบและก่อสร้ างเท่านัน้ แต่
หากต้ องมีการกาหนดแนวทางการดาเนินการทังในส่
้ วนของการใช้ งาน คือ การสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ผู้ใช้ อาคารเพื่อให้ ใช้
งานอาคารได้ อย่างถูกต้ อง การวางแผนการบริ หารจัดการและบารุ งรักษาอาคารอย่างเหมาะสม และการตรวจสอบและ
ประเมินตลอดช่วงอายุการใช้ งานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดจะประกอบไปด้ วยรายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
หัวข้ อ
BM P1
BM 1
BM 2
BM 3
BM 4

รำยละเอียด
การเตรี ยมความพร้ อมความเป็ นอาคารเขียว
การประชาสัมพันธ์สสู่ งั คม
คูม่ ือและการฝึ กอบรมแนะนาการใช้ งานและบารุงรักษาอาคาร
การติดตามประเมินผลการบริ หารจัดการอาคาร
เป็ นอาคารที่ผา่ นการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS มาก่อน

คะแนน
บังคับ
1
1
1
3

ผลที่ได้ จากการดาเนินการจะสามารถรักษาสถานะความเป็ นอาคารเขียวให้ คงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลดีทงต่
ั้ อ
เจ้ าของอาคารและผู้ใช้ อาคาร ในประเด็นทางด้ านเศรษฐกิจ และสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีในอาคาร
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(บังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ กระบวนการการดาเนินโครงการอาคารเขียวมีความเป็ นระบบและราบรื่ น ช่วยให้ คณะทางานและผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคุมการทางานของโครงการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
มีแผนการดาเนินงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้ การวางแผนปรับปรุ งและบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว สิง่ ที่ต้องดาเนินการเป็ นเพียงแผนไม่ใช่ผลการดาเนินงาน ซึง่ แผนการดาเนินงานจะต้ องประกอบด้ วย
1) รายชื่อคณะทางานและหัวหน้ าโครงการ อาทิเช่น เจ้ าของโครงการ ผู้บริ หารอาคาร วิศวกรโครงการ
สถาปนิ ก โครงการ ผู้ต รวจประเมิ น อาคารด้ า นพลัง งาน ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการทดสอบและปรั บ แต่ง ระบบ
(Commissioning) และ/หรื อที่ปรึกษา TREES-A ประจาโครงการ เป็ นต้ น
2) กิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุผ้ รู ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ตรงกับหัวข้ อคะแนนต่าง ๆ
3) รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่จะนามาใช้ โดยย่อ
4) ตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมว่าจะดาเนินการในช่วงใดและนานเท่า ไร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดตังคณะท
้
างานและจัดทาแผนการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสาหรับ อาคารระหว่าง
การใช้ งาน โดยต้ องดาเนินการตังแต่
้ ช่วงต้ นของการกาหนดแนวคิดของโครงการ และมีผ้ บู ริ หารสูงสุดหรื อตัวแทนที่ได้ รับ
มอบหมายเป็ นหัวหน้ าโครงการ

BM

TREES-EB

BM 1

1
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การประชาสัมพันธ์สสู่ งั คม

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
มีการกาหนดให้ อาคารที่จะดาเนินโครงการอาคารเขียวทาการประชาสัมพันธ์สสู่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้ าพื ้นที่โครงการ เป็ นที่สงั เกตได้ ง่าย ชัดเจน ไม่ลบั สายตาคน โดยระบุถึงเจตนารมณ์ในการ
เข้ าร่ วมการประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นทางการ ซึ่งต้ องแสดงสัญ ลักษณ์และชื่อของ
สถาบันอย่างชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ ประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ (ในกรณีนี ้ คือ อาคารระหว่างการใช้ งาน หรื อ TREES-EB)
และต้ องทาป้าย 2 ภาษา ทังไทยและอั
้
งกฤษติดตังตลอดระยะเวลาช่
้
วงดำเนิ นกำร
2. จัดทาข้ อมูลนาเสนอเกี่ยวกับอาคาร ในหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเป็ นอาคารเขียว เพื่อเผยแพร่
เป็ นวิ ท ยาทานให้ กั บ บุ ค คลทั่ว ไปและผู้ส นใจ รู ป แบบของข้ อ มูล อาคารที่ จัด ท าเพื่ อ การประชาสัม พัน ธ์ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยการดาเนินการดังต่อไปนี ้ อย่างน้ อย 2 ประเภท
 การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพับ จะต้ องพิมพ์โดยใช้ กระดาษรี ไซเคิล หรื อวัสดุยงั่ ยืนอื่ น ๆ อย่างน้ อย 500 แผ่น และ
ต้ องมีการแจกจ่ายในงานสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ ก่อสร้ างอาคาร หรื อใช้ งานอาคาร
 การนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลุมการดาเนินโครงการอาคาร
เขียว
 การจัดโครงการประชาสัมพันธ์สญ
ั จรนอกสถานที่อย่างน้ อย 3 แห่ง
 การจัดพื ้นที่แสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร
 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างครอบคลุม เพื่อให้ ความรู้ กับผู้ใช้ หรื อเยี่ยมชม
อาคาร
 การจัดเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนอย่างน้ อย 3 แห่ง (แห่งละไม่ต่ากว่า 50 คน)
 การเผยแพร่ ความรู้ เชิงวิชาการในรู ปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติอย่างน้ อย 1 บทความ
 วิธีการอื่น ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม สามารถพิสจู น์และแสดงผลเชิ งปริ มาณได้ โดยเสนอให้ สถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ สงั คมรับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ รวมทังจั
้ ดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์ หน้ าโครงการ
ระหว่างช่วงดำเนิ นกำร

TREES-EB

BM 2 คูม่ ือและการฝึ กอบรมแนะนาการใช้ งานและบารุงรักษาอาคาร

BM 2

หน้า- 9

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีเอกสารคูม่ ือการใช้ งานและบารุงรักษาอาคารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและง่ายต่อการบริ หารจัดการอาคารเขียวให้
มีความถูกต้ องและเหมาะสม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
มีค่มู ือและให้ การอบรมแนะนาการใช้ งานและบารุ งรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารเขียวสาหรับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องของ
อาคาร โดยคูม่ ือดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมระบบต่าง ๆ ที่มีใช้ งานภายในอาคาร อย่างน้ อยดังนี ้ (1) ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง (3) ระบบสุขาภิบาล (4) ระบบทาน ้าร้ อนภายในอาคาร (สาหรับอาคารประเภท
โรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอานวยความสะดวก (6) ระบบพลังงานหมุนเวียน (ถ้ ามี) แต่สามารถเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
คู่มือดังกล่าวจะเป็ นการรวบรวมเอกสารจากข้ อ EA P1 มาเรี ยบเรี ยงเป็ นคู่มือที่เป็ นระเบียบตามหมวดหมู่ และแสดง
รายละเอียดเฉพาะอาคาร โดยมีการแสดงผังอาคาร ภาพถ่าย Single line ที่มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับอาคารนัน้ ๆ
ดังนันการท
้
าเอกสารตามข้ อ EA P1 จึงเป็ นเพียงขันตอนเบื
้
้องต้ นของการจัดทาคูม่ ือเท่านัน้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดทาคูม่ ือการใช้ งานและดาเนินการจัดฝึ กอบรมสาหรับระบบที่มีความสาคัญต่าง ๆ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนข้ อนี ้ในการดาเนินการร่ วมกับ หัวข้ อ EA P1: การสารวจอาคารและ
วางแผนพัฒนาการอนุรักษ์ พลังงาน

TREES-EB

BM 3

BM

3
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การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการอาคารเขียว

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มความแข็งแกร่งและเป็ นระบบของการดาเนินโครงการอาคารเขียวเพิ่มเติมจากข้ อ BM P1 และสร้ างองค์ความรู้ใน
การดาเนินโครงการอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ ดีและใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
มีการขยายผลต่อจากข้ อ BM P1: การเตรี ยมความพร้ อมความเป็ นอาคารเขียว โดยให้ คณะทางานอาคารเขียว นา
แผนงานที่จดั ทาไว้ ใน BM P1 มาขยายผล โดยกาหนดให้ มีข้อ 5) การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ถึงความสาเร็ จและข้ อจากัด
ที่พบในระหว่างการดาเนินโครงการ โดยระบุถึงสาเหตุและข้ อแนะนา เพื่อให้ คณะทางานอาคารเขี ยวสามารถติดตามการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรี ยนรู้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวอย่างเป็ นระบบ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ขยายขอบเขตการทางานของคณะทางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ตามหัวข้ อกิจกรรม
อย่างเป็ นระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหน้ าในหัวข้ อต่าง ๆ เป็ นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชุมความ
คืบหน้ าแต่ละครัง้ ของคณะทางานอาคารเขียวในหัวข้ อคะแนนที่ประสบความสาเร็ จและล้ มเหลว ทังนี
้ ้คณะทางานควรสรุป
ถึงแนวทางที่ประสบความสาเร็ จและล้ มเหลว เพื่อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองและจัดทาฐานข้ อมูลความรู้ โดยสถาบันอาคาร
เขียวไทย ต่อไปในอนาคต

TREES-EB

BM 4

เป็ นอาคารที่ผา่ นการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS มาก่อน

BM 4
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(3 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ อาคารมีการออกแบบและก่อสร้ างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยตังแต่
้ ต้น ซึง่ จะเป็ นเครื่ องยืนยันถึงอาคาร
ที่มีคณ
ุ ภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม อีกทังเพื
้ ่อให้ เกณฑ์ตา่ ง ๆ ของสถาบันอาคารเขียวไทยมีความ
ต่อเนื่องและมีสว่ นสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกณฑ์ TREES-NC
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ดาเนินโครงการอาคารเขียวสาหรับอาคารระหว่างการใช้ งานในอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS
ตามรายละเอียดดังนี ้
1. อาคารที่ผา่ นการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS ในระดับ Certified ได้ 1 คะแนน
2. อาคารที่ผา่ นการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS ในระดับ Silver ได้ 2 คะแนน
3. อาคารที่ผา่ นการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS ในระดับ Gold ได้ 3 คะแนน
4. อาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC หรื อ TREES-CS ในระดับ Platinum ได้ 3 คะแนน และสามารถยื่นขอ
คะแนนพิเศษในหมวด GI ได้ อีก 1 คะแนน
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนระยะยาวสาหรับดาเนินโครงการอาคารเขียวตังแต่
้ เริ่ มแรก เพื่อให้ สามารถผ่านการประเมิน TREES-NC หรื อ
TREES-CS และเข้ าสูก่ ารประเมิน TREES-EB เพื่อทาคะแนนในข้ อนี ้

TREES-EB

SL
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หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
สาหรับอาคารระหว่างการใช้ งาน ที่ตงอาคารถื
ั้
อเป็ นปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ก็มีความสาคัญทางสิ่งแวดล้ อม แม้ ว่าที่ตงั ้
อาคารจะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ก็ตาม แต่ปัจจัยและนโยบาย ไม่ว่าจะเป็ น การลดการใช้ รถยนต์สวนตัว การปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ การลดปั ญหาเกาะความร้ อน การลดปั ญหาน ้าท่วม ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สามารถพัฒนาให้ ดีต่อการใช้ พลังงานและ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมได้ ดังนัน้ หมวด SL จึงยังคงมีความสาคัญสาหรับอาคารระหว่างการใช้ งาน นอกจากปั จจัยที่ระบุ
ไว้ ข้างต้ น อาคารระหว่างการใช้ งานยังสามารถทาคะแนนในหัวข้ อ การดูแลและบารุ งรักษาพื ้นที่ภายนอกอาคารและภูมิ
ทัศน์ซงึ่ ไม่มีอยูใ่ นเกณฑ์สาหรับอาคารปรับปรุงและก่อสร้ างใหม่ (TREES-NC)
หัวข้ อ
SL 1
SL 2
SL 3
SL 3.1
SL 3.2
SL 3.3
SL 4
SL 5
SL 5.1
SL 5.2
SL 6

รำยละเอียด
การพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ ว
การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว
การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน
มีพื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง
มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ นต่อพื ้นที่เปิ ดโล่ง 100-200 ตารางเมตร (ห้ ามย้ ายไม้ ยืนต้ นมา
จากที่อื่น)
ใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่นที่เหมาะสม
การซึมน ้าและลดปั ญหาน ้าท่วม
การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
มีการจัดสวนบนหลังคาหรื อสวนแนวตัง้
มีพื ้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ดาดแข็ง
โครงการ
การดูแลและบารุงรักษาพื ้นที่ภายนอกอาคารและภูมิทศั น์

คะแนน
1
3
2
2
1
4
2
1
1

TREES-EB

SL 1

SL 1

การพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ ว
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(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
สนับสนุนโครงการที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นทีท่ พี่ ฒ
ั นาแล้ ว และอยูใ่ นเขตเมืองที่มีการพัฒนาแล้ ว พร้ อมด้ วยระบบสำธำรณูปโภค เพื่อ
ป้องกันการรุกล ้าเขตป่ าไม้ รวมทังแหล่
้ งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
โครงการต้ องมีสำธำรณูปกำรดังต่อไปนี ้ ให้ อยูภ่ ายในรัศมี 800 เมตร วัดจากทางเข้ าหลักของโครงการให้ ครบ 10 ประเภท
และสำธำรณูปกำรเหล่านี ้ต้ องสามารถเข้ าถึงได้ ภายในรัศมีที่กาหนด (ไม่ถกู กันด้
้ วยคลองหรื อรัว้ เป็ นต้ น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัดหรื อสถานที่ทางศาสนา
ร้ านค้ าประเภทต่าง ๆ
ไปรษณีย์
สถานีตารวจ
สถานีดบั เพลิง
ร้ านเสริ มสวยและนวดแผนโบราณ
ร้ านอาหาร
สวนสาธารณะ
สถานศึกษา

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

พิพิธภัณฑ์
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ตลาด
ร้ านเสริ มสวย
ร้ านกาแฟและ/หรื อร้ านขนม
สานักงาน
สถานที่ราชการต่าง ๆ
อื่น ๆ

ร้ านอาหารและร้ านค้ าให้ นบั ซ ้าได้ อย่างละ 2 ร้ าน (ถือเป็ น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้ านอาหาร 2 ร้ านและร้ านค้ า 2 ร้ าน
จะนับเป็ น 4 ประเภท ในกรณีศูนย์การค้ า ต้ องแสดงรายการสำธำรณูปกำรที่ผ่านจานวนประเภทที่กาหนดและอาคาร
ศูนย์การค้ าต้ องอยูภ่ ายในรัศมี 800 เมตร สาหรับสำธำรณูปกำรนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ข้างต้ นสามารถเสนอให้ สถาบัน
อาคารเขียวไทยพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป สถานที่ที่ไม่สง่ เสริ มต่อจริ ยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคารไม่สามารถ
นามานับประเภทเพื่อทาคะแนนได้ ร้ านค้ าแผงลอยให้ พิจารณาเป็ นกลุม่ และถือเป็ นกลุม่ ของตลาด (นับเพียง 1 ประเภท)
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สารวจพื ้นที่รอบโครงการเพื่อบันทึก ประเภทของสำธำรณูปกำรที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเข้ าถึงได้ สะดวก ควร
พิจารณาที่ตงโครงการร่
ั้
วมกับระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้ อง
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การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว

(3 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากการใช้ รถยนต์และจักรยานยนต์สว่ นตัว
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
จัดทาแบบสารวจการเดินทางของผูใ้ ช้อำคำรประจำตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 (South Coast Air Quality
Management District Rule 2202) เพื่อลดการใช้ รถยนต์และจักรยานยนต์สว่ นตัว โดยจัดให้ มีการส่งเสริ มทางเลือก
ต่าง ๆ เช่น กำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ การลดวันทางาน การใช้ ระบบขนส่งมวลชน การเดิน การใช้ จักรยาน การใช้
carpool หรื อ รถยนต์ eco car เป็ นต้ น
การคานวณจะคานวณจากจานวนรถยนต์และจักรยานยนต์สว่ นตัวลดได้ จากผูใ้ ช้อำคำรประจำ โดยเสมือนว่าผูใ้ ช้อำคำร
ประจำทุกคนใช้ รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัว การคานวณต้ องคานวณจากสัปดาห์ที่เป็ นสัปดาห์ปรกติของการใช้
อาคารโดยอาศัยการทาแบบสารวจจากการสุม่ ตัวอย่าง ตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 ต้ องทาการสารวจ 1 ครัง้
ในช่วงดำเนิ นกำร
คะแนนจะสามารถคานวณได้ จากร้ อยละของการลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัวของผู้ใช้ อาคารประจาตามตาราง
ร้ อยละของรถยนต์ และจักรยำนยนต์ ส่วนตัว
ของผู้ใช้ อำคำรประจำที่ลดลง
65
75
85

คะแนน
1
2
3

แนวทำงกำรดำเนินกำร
เจ้ าของอาคารควรสนับสนุนมาตรการการลดการเดินทางของพนักงานด้ วยรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัว โดยเสนอ
ผลประโยชน์ที่จงู ใจ เช่น สนับสนุนค่าใช้ จ่ายหากเดินทางด้ วยระบบขนส่งมวลชน หรื อการให้ ที่จอดพิเศษ สาหรับรถยนต์
Carpool หรื อ รถยนต์ Eco car จัดให้ มีบริ การ Shuttle Bus เป็ นต้ น จากนันควรเลื
้
อกผู้เชี่ยวชาญในการทาแบบสารวจ
และประเมินผลตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 เพื่อให้ รายงานถูกต้ องตามข้ อกาหนด ทังในแง่
้
การตีความ การสุม่
ตัวอย่างผู้ใช้ อาคารประจา และการคานวณ
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การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

SL 3.1

มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิเวศเหมาะสมและพอเพียง

SL 3.1
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(5 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ปรับปรุงให้ มีสดั ส่วนพื ้นที่เปิ ดโล่งมากขึ ้น อันจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการมี พืน้ ที ่สีเขี ยว เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ลด
ปั ญหาน ้าท่วม ลดปั ญหาปรำกฏกำรณ์ เกำะควำมร้อน (Urban Heat Island) และเพิ่มพื ้นที่กิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
โครงการต้ องมีพืน้ ที ่เปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (Ecological Open Space) ให้ มีพื ้นที่ ไม่น้อยกว่า 10-25% ของพืน้ ที ่ฐำนอำคำร
(Building Footprint) โดยพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศต้ องมีพืน้ ทีส่ ีเขี ยวอย่างน้ อยร้ อยละ 25-40 ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (นับ
รวมพื ้นที่บ่อน ้าลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และจะต้ องไม่ใช้ พื ้นที่สาหรับรถยนต์หรื อที่
จอดรถยนต์ พืน้ ทีด่ ำดแข็งสามารถนับเป็ นส่วนหนึง่ ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศได้ หากกิจกรรมบนพืน้ ที ่ดำดแข็งเป็ นไปเพื่อ
การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้ า ลานกิจกรรม เป็ นต้ น ในการทาคะแนนภายใต้ ทางเลือกที่ 1 นี ้
พื ้นที่หลังคาไม่สามารถนับรวมเป็ นพื ้นที่ในการทาคะแนน
การทาคะแนนสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ร้ อยละของพื้นที่เปิ ดโล่ งเชิงนิเวศ
ของพืน้ ทีฐ่ ำนอำคำร
10
25

ร้ อยละพื้นที่สีเขียวของพืน้ ทีเ่ ปิ ด
โล่ งเชิงนิเวศ
25
40

คะแนน
1
2

ทำงเลือกที่ 2
โครงการต้ องมีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ 10-20% ของพื ้นที่โครงการ ซึ่งสามารถนับพื ้นที่หลังคาเป็ นพืน้ ที ่เปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศได้
แต่ลกั ษณะของพื ้นที่หลังคาต้ องตรงตามลักษณะของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศที่ถกู กาหนดไว้ ในทางเลือกที่ 1
ร้ อยละของพื้นที่เปิ ดโล่ งเชิงนิเวศ
ร้ อยละพื้นที่สีเขียวของ
คะแนน
ของพืน้ ที่โครงกำร
พื้นที่เปิ ดโล่ งเชิงนิเวศ
10
25
1
20
40
2
แนวทำงกำรดำเนินกำร
พิจารณาการปรับปรุ งโครงการให้ มี พื้นที ่เปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ลักษณะโครงการ และควรพิจารณาการทาคะแนนรวมกับหัวข้ อคะแนนอื่น ๆ ของ SL 3: การพัฒนาพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน
และ SL 5: การลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนจากการพัฒนาโครงการ
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SL 3

การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

SL 3.2

มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ น ต่อพื ้นที่เปิ ดโล่ง 100-200 ตารางเมตร (ห้ ามย้ ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อื่น)

(5 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ปรับปรุ งสภำพอำกำศจุลภำค (Microclimate) ให้ เหมาะสม เพื่อให้ อาคารมีสภาพแวดล้ อมที่ดี ประหยัดพลังงาน ลด
ปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน (Urban Heat Island) และส่งเสริ มการอยู่อาศัยที่เป็ นมิตรระหว่างมนุษย์และสัตว์ตลอดจน
สิง่ มีชีวิตอื่น ๆ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร





มีพื ้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้ น ต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 200 ตารางเมตร ได้ 1 คะแนน
มีพื ้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้ น ต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 100 ตารางเมตร ได้ 2 คะแนน
มีร่มเงาปกคลุมอย่างคงทนถาวรแล้ วหรื อภายใน 3 ปี นับจากวันลงทะเบียนโครงการ
รักษาต้ นไม้ เดิม และ/หรื อ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติม โดยต้ นไม้ นนต้
ั ้ องมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเมื่อโต
เต็มที่ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร หรื อสูงเกินกว่า 6 เมตร และต้ องไม่ใช่ต้นไม้ ที่ย้ายโดยการขุดล้ อมมาจากพื ้นที่อื่นเพื่อ
นามาปลูกในโครงการ ยกเว้ นต้ นไม้ ที่มีการจาหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรื อที่เพาะขึ ้นจากเรื อนเพาะชาเท่านัน้

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงพื ้นที่งานภูมิสถาปั ตยกรรมให้ มี พืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่ เพื่อก่อให้ เกิดสภำพอำกำศจุลภำคที่ดี เอื ้อ
ต่อการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาร่วมกับ SL 5: การลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
ที่มีการใช้ ไม้ยืนต้นในการบังเงาพื ้นที่ดาดแข็งร่วมกับการใช้ วสั ดุปพู ื ้นดาดแข็งกลางแจ้ งที่มีค่าการสะท้ อนรังสีดวงอาทิตย์
สูง เพื่อลดการดูดซับความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์
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SL 3

การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

SL 3.3

ใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่นทีเ่ หมาะสม
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(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ปรั บ ปรุ ง ระบบนิ เ วศที่ เ หมาะสมและส่ง เสริ ม สภาพแวดล้ อมที่ ดี เพื่ อ การประหยัด พลัง งาน ลดการใช้ น า้ ในงานภูมิ
สถาปั ตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมือง และส่งเสริ มการสร้ างและพลิกฟื น้ ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ปรับปรุงพืชพรรณในงานภูมิสถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางภูมิอากาศที่ทนแล้ งและทนโรคทังโครงการ
้
พืชพรรณที่เลือกใช้ ต้องไม่เป็ นสำยพันธุ์รุกรำน (Invasive Alien Species) หรื อวัชพืช การเลือกชนิดของพืชต้ องอ้ างอิง
ชนิดของพืชตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อคะแนนนี ้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรึ กษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใช้ หรื อปรับปรุ งชนิดของพืชพรรณพื ้นถิ่น และวางแผนการทาคะแนนรวมกับ SL 3.1 มี
พื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง SL 3.2: มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ น ต่อพืน้ ที่เปิ ดโล่ง 100-200 ตารางเมตร (ห้ าม
ย้ ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
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การซึมน ้าและลดปั ญหาน ้าท่วม

(4 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปั ญหาน ้าท่วมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการโดยการลดพืน้ ที ่ผิวทึบน้ำ (Impervious Surface) ของพื ้นที่ผิวโครงการ
เพิ่มพื ้นที่ผิวซึมน ้า หรื อสร้ างบ่อหน่วงน ้าเพื่อชะลอน ้าก่อนปล่อยออกสูพ่ ื ้นที่นอกโครงการ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
คานวณสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลีย่ (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพื ้นที่ผิวทังโครงการ
้
(ไม่
รวมพื ้นที่บอ่ หน่วงน ้า) ค่าที่คานวณได้ เทียบเป็ นคะแนนได้ จากตารางนี ้
สัมประสิทธิ์กำรไหลบนผิวดินเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 แต่น้อยกว่า 0.70
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 แต่น้อยกว่า 0.60
น้ อยกว่า 0.50

คะแนน
1
2
3
4

ทำงเลือกที่ 2
สามารถทาคะแนนได้ 2-4 คะแนน หากโครงการสามารถบริ หารจัดการน้ ำฝนไหลล้น ด้ วยการคานวนหรื อการจาลอง
สภาพ ตามเงื่อนไขนี ้
1. โครงการสามารถกักเก็บน้ ำฝนไหลล้น ได้ ร้อยละ 5-15 ของปริ มาณน ้าฝนที่ตกลงบนพื ้นที่โครงการสาหรับฝน
เฉลีย่ ราย 2 ปี เมื่อฝนตก 24 ชัว่ โมง
ร้ อยละกำรกักเก็บน้ำฝนไหลล้ น
5
10
15

คะแนน
2
3
4

2. มีการบริ หารจัดการระบบการระบายน ้า หน่วงน ้า ที่มีประสิทธิภาพใช้ งานได้ และไม่อดุ ตัน ตลอดช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงโครงการให้ มีพื ้นที่ผิวที่น ้าซึมผ่านได้ เลือกใช้ วสั ดุปพู ื ้น เช่น บล็อกหญ้ า (ที่มีพื ้นที่หญ้ าอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของ
พื ้นผิว) แผ่นปูพื ้นที่มีการเว้ นร่ องระหว่างแผ่น หรื อวัสดุปพู ื ้นที่มีช่องหรื อรู ให้ น ้าซึมผ่านลงสูด่ ินได้ ผนวกกับการสร้ างหรื อ
ขยายบ่อหน่วงน ้าทังแบบธรรมชาติ
้
และแบบใช้ โครงสร้ างถาวร ให้ รองรับน้ ำฝนไหลล้นได้ มากขึ ้น อีกทังควรมี
้
การบริ หาร
จัดการเพื่อให้ ระบบการระบายน ้าและหน่วงน ้าทางานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ การทาคะแนนข้ อนี ้สามารถใช้ พื ้นที่เปิ ด
โล่งที่มีศกั ยภาพในการรับน ้าและหน่วงน ้าที่สามารถใช้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อการทาคะแนนร่ วมกับ SL 3.1: มี
พื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง
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SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

SL 5.1

มีการจัดสวนบนหลังคาหรื อสวนแนวตัง้

SL 5.1
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(3 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในเมืองจากหลังคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างพื ้นที่พฒ
ั นาและพื ้นที่ไม่ได้ รับการพัฒนา) ที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์
ตลอดจนสิง่ มีชีวิตอื่น ๆ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
สัดส่วนของพื ้นที่หลังคาเขียวและสวนแนวตัง้ (หลังคามีความชันมีความชันน้ อยกว่า 60o วัดจากแนวระนาบ ส่วนผนังจะมี
ความชันมากกว่า 60o วัดจากแนวระนาบ ขึ ้นไป ตามนิยามของผนังและหลังคา ใน ASHRAE 90.1 2007) ที่ถกู ปกคลุม
ด้ วยพืช โดยใช้ สมการ
GSA = GRA + GWA x 0.5
โดย GSA = Green Surface Area, GRA = Green Roof Area (พืน้ ที ่สวนหลังคำ), GWA = Green Wall Area
(พืน้ ทีส่ วนแนวตัง้ )
GSA/พื ้นที่หลังคาทังหมด
้
(ไม่นบั พื ้นที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.3 ได้ 1 คะแนน
GSA/พื ้นที่หลังคาทังหมด
้
(ไม่นบั พื ้นที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได้ 2 คะแนน
สาหรับ GWA หากสัดสวนของพื ้นที่ปกคลุมด้ วยพืชมากกว่า 50% บนพื ้นที่ GWA ใด ๆ ให้ นบั ทังพื
้ ้นที่นนเป็
ั ้ น GWA ได้ ทงั ้
พื ้นที่
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปลูกพืชพรรณบนหลังคาหรื อผนังภายนอกอาคาร ซึ่งอาจทาเป็ น ซุ้มไม้ เลื ้อย ไม้ กระถางกึ่งถาวร และสวนแนวตัง้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ควรหลีกเลี่ยงการทาแปลงต้ นไม้ หรื อปลูกหญ้ าชนิดที่ต้องมีการบารุ งรักษามากที่ทาให้ เกิดการสิ ้นเปลือง และอาจ
ต้ องใช้ สารเคมีป้องกันหรื อกาจัดศัตรู พืชที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมด้ วย ควรพิจาณาการทาคะแนนร่ วมกับ SL 3.1: มี
พืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศเหมาะสมและเพียงพอ

SL 5.2
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SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

SL 5.2

มีพืน้ ทีด่ ำดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ ำดแข็งโครงการ

(3 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากปรำกฏกำรณ์ เกำะควำมร้ อนในเมื องจากพื ้นที่ดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างพื ้นที่
พัฒนาและพื ้นที่ไม่ได้ รับการพัฒนา) ที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ให้ ร่มเงาแก่พืน้ ที ่ดำดแข็งที่อยู่ภายนอกอาคารโดยใช้ พืชพรรณหรื อลดผลกระทบจากพืน้ ที ่ดำดแข็งโดยเลือกการก่อสร้ าง
และวัสดุที่เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ วิธีการดังต่อไปนี ้กับพืน้ ทีด่ ำดแข็งมากกว่าร้ อยละ 50 ของโครงการ


การให้ ร่มเงาแก่พืน้ ทีด่ ำดแข็งเพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้ นไม้ ใหญ่



การใช้ วสั ดุปพู ื ้นที่มีดชั นีกำรสะท้อนรังสีดวงอำทิ ตย์สูง มากกว่าร้ อยละ 30



การใช้ หลังคาคลุมที่มีดชั นีกำรสะท้อนรังสีดวงอำทิ ตย์สูง มากกว่าร้ อยละ 30



ใช้ พืชหรื อเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นหลังคาคลุม

 การใช้ บล๊ อกหญ้ า (พื ้นที่ปลูกพืชร้ อยละ 50 ของพื ้นผิวบล๊ อกหญ้ า)
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรั บปรุ งพืน้ ที่ภายนอกโครงการให้ ลดการมี พื้นที ่ดำดแข็ ง หากมีควรพยายามให้ ร่มเงาพืน้ ผิวภายนอกด้ วยพืชพรรณ
ธรรมชาติ รวมทังใช้
้ วสั ดุปพู ื ้นดาดแข็งกลางแจ้ งที่มี ค่ำกำรสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงู เพื่อลดการดูดซับความร้ อนจากดวง
อาทิตย์ ควรพิจารณาการใช้ หลังคาคลุมทางเดินที่มีค่ำกำรสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงู และควรพิจารณาการทาคะแนนรวม
กับ SL 3: การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน และ SL 4 การซึมน ้าและลดปั ญหาน ้าท่วม
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การดูแลและบารุงรักษาพื ้นที่ภายนอกอาคารและภูมิทศั น์

SL 6
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(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการบริ หารจัดการและบารุงรักษาพื ้นที่ภายนอกอาคารและภูมิทศั น์อย่างยัง่ ยืน ประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. สาหรั บพื น้ ที่ ภายนอกอาคารต้ องมีก ารดาเนิ นการบารุ ง รั ก ษาที่เ ป็ นมิต รกับสิ่ง แวดล้ อ ม ลดการใช้ สารเคมี
อันตราย ลดการใช้ พลังงาน ลดมลภาวะ ลดสารพิษรั่วไหล ซึง่ จะต้ องครอบคลุม
 การใช้ เครื่ องมือบารุงรักษาและทาความสะอาด ที่มีเสียงต่าและไม่ใช้ น ้ามัน (>20% ของจานวนเครื่ อง)
 การทาความสะอาดเปลือกอาคารและพืน้ ทีด่ ำดแข็งภายนอกอาคาร โดยการใช้ ผลิตภัณฑ์สารเคมีทาความ
สะอาดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อ ม (ฉลากเขียวไทยหรื อเทียบเท่า ) (>20% ของปริ มาณสารที่ใช้ ในช่ วง
ดำเนิ นกำร)
 วัสดุประสำน วัสดุยำแนว วัสดุรองพื ้น สี และวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ซอ่ มแซมหรื อตกแต่งต้ องเป็ นสาร low VOC
(>20% ของปริ มาณสารที่ใช้ ในช่วงดำเนิ นกำร)
2. สาหรับพื ้นที่ภมู ิทศั น์ ต้ องมีการดาเนินการบารุงรักษาที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ซึง่ จะต้ องครอบคลุม
 สัตว์และแมลงไม่พึงประสงค์ ได้ แก่ 1) การลดสิ่งดึงดูดสัตว์ และแมลงไม่พึงประสงค์ (การจัดการขยะ) 2)
การลดแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ และแมลงไม่พงึ ประสงค์ 3) การใช้ สารเคมีที่มีผลกระทบต่าในการควบคุม
สัตว์ และแมลงไม่พึงประสงค์ 4) การใช้ ยาฆ่าแมลงหรื อสัตว์ในกรณีฉุกเฉินต้ องแจ้ งภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากใช้ สาร
 ภูมิทศั น์ ได้ แก่ 1) การตรวจสอบพืชพรรณที่ปลูกใกล้ กบั อาคาร และการบารุ งรักษาไม่ให้ ทาลายตัวอาคาร
2) การตรวจสอบพื ้นที่ภมู ิทศั น์เพื่อลดผลกระทบจากการพังทลายของหน้ าดิน 3) หากมีการก่อสร้ างระหว่าง
การดาเนินโครงการอาคารเขียวให้ ปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดการลดมลภาวะระหว่างการก่อสร้ างของ TREESNC EP P1: การลดมลพิษจากการก่อสร้ าง
 ปุ๋ยเคมี ได้ แก่ 1) ไม่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ตอนฝนใกล้ ตกหนัก 2) ไม่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ในระยะ 8 เมตรจากแหล่งน ้า 3) ใช้ ป๋ ยุ
ธรรมชาติให้ มากที่สดุ 4) ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ จาพวกละลายช้ า
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนการบริ หารจัดการพื ้นที่ภายนอกอาคารและภูมิทศั น์ลว่ งหน้ า ทังการจั
้
ดหาสารหรื ออุปกรณ์เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
ตลอดจนทาความเข้ าใจผู้รับผิดชอบให้ สามารถดาเนินการตามข้ อกาหนดต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน มีการวางแผนการเก็บ
ข้ อมูลหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
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หมวดที่ 3 กำรประหยัดนำ้ (Water Conservation)
ประชากรในกรุ งเทพมหานครใช้ น ้าประปาเฉลี่ยประมาณ 320-340 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งการใช้ โถสุขภัณฑ์แบบทัว่ ไปจะ
ใช้ น ้าประมาณ 13 ลิตรต่อ 1 ครัง้ ดังนันหากทุ
้
กคนใช้ ชกั โครกโดยเฉลีย่ 4 ครัง้ ต่อวัน จะใช้ น ้าทังสิ
้ ้นถึงวันละ 52 ลิตรต่อคน
ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของปริ มาณการใช้ น ้าทังหมดต่
้
อคน จากการที่จานวนประชากรได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ทา
ให้ มีความต้ องการใช้ น ้าดิบในการผลิตน ้าประปาเป็ นจานวนมากในขณะที่ปริ มาณน ้าดิบมีจากัด การประหยัดน ้าประปา
และการใช้ น ้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นหนทางหนึง่ ที่สามารถช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนน ้าในอนาคตได้
การเลือกใช้ สขุ ภัณฑ์และก๊ อกน ้าประหยัดน ้า หรื อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ ผลิตภัณฑ์แบบทัว่ ไปจะช่วยลดการ
ใช้ น ้าประปาลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ การกักเก็บน ้าฝนเพื่อใช้ ในบางส่วนของโครงการเพื่อทดแทนน ้าประปา
ประกอบกับ การติดตังมาตรวั
้
ดน ้าย่อย ซึง่ ช่วยให้ การบริ หารจัดการน ้าในส่วนต่าง ๆ ของโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ยังมีสว่ นช่วยในการประหยัดน ้าประปาและส่งเสริ มการใช้ น ้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประหยัดน ้าและการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่กาลังดาเนินการเข้ าสูก่ ารเป็ นอาคารเขียว การ
ประเมินในหมวดทรัพยากรน ้าจึงประกอบไปด้ วยรายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
หัวข้ อ
WC P1
WC 1
WC 2

รำยละเอียด
นโยบายประหยัดน ้า
การประหยัดน ้าและการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรวัดน ้าย่อย 1-2 ประเภท

คะแนน
บังคับ
6
2

TREES-EB

WC P1

WC P1

นโยบายประหยัดน ้า
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(บังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อาคารมีการวางแผนการประหยัดน ้าภายในอาคารอย่างยัง่ ยืนและเป็ นระบบ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
จัดทานโยบายที่แสดงถึงนโยบายการใช้ น ้าภายในอาคารในปั จจุบนั และอนาคต โดยนโยบายต้ องประกอบด้ วย
1. ขอบเขตของนโยบาย
2. ช่วงดำเนิ นกำร
3. เป้าหมายการประหยัดน ้าและการวัดประสิทธิภาพ
4. ประสิทธิภาพการใช้ น ้าในปั จจุบนั
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต
6. แผนงานในการปรับเปลีย่ น
7. ผู้รับผิดชอบ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนอย่างเป็ นระบบกับฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องทัง้ เจ้ าของอาคารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อการประหยั ดนา้ อย่างเป็ น
รูปธรรม ทาการสารวจและตังงบประมาณเพื
้
่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น ้าของอาคาร ซึง่ ควรดาเนินการวิเคราะห์ระยะ
คืนทุนอย่างง่ายประกอบการตังงบประมาณ
้
นอกจากนันควรพิ
้
จารณาการทาคะแนนร่ วมกับข้ อ WC 1: การประหยัดน ้า
และการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ WC 2: มาตรวัดน ้าย่อย 1-2 ประเภท
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WC 1

WC 1
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การประหยัดน ้าและการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

(6 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น ้าของอาคาร และ/หรื อมีการบริ หารจัดการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรื อมีการใช้ น ้าฝนซึ่ง
สะอาดและไม่มีคา่ ใช้ จ่าย เพื่อลดภาระในการผลิตน้ำประปำ (Portable Water) และภาระในการบาบัดน ้าเสียของระบบ
บาบัดน ้าเสีย
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. มีความต้ องการใช้ น ้าลดลงร้ อยละ 10 จากปริ มาณการใช้ น ้าตามกรณีอ้างอิง
2. มีความต้ องการใช้ น ้าลดลงร้ อยละ 20 จากปริ มาณการใช้ น ้าตามกรณีอ้างอิง
3. มีความต้ องการใช้ น ้าลดลงร้ อยละ 30 จากปริ มาณการใช้ น ้าตามกรณีอ้างอิง

ได้ 2 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 6 คะแนน

สาหรับเกณฑ์ TREES-EB สามารถเลือกใช้ อตั ราการใช้ น ้าจากสเปคสุขภัณฑ์เช่นเดียวกับเกณฑ์ TREES-NC หรื อเลือกใช้
การตรวจวัดปริ มาณการใช้ น ้าจากสุขภัณฑ์เดิม และปรับลดอัตราการใช้ น ้าของสุขภัณ ฑ์เพื่อให้ ภาพรวมการใช้ น ้าลดลง
แต่สขุ ภัณฑ์ที่ถกู ปรับต้ องสามารถทางานได้ ปรกติ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สารวจสุขภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของอาคาร เพื่อลดปริ มาณการใช้ น ้าโดยการปรับหรื อเปลีย่ นสุขภัณฑ์ และ/หรื อก๊ อกน ้า ให้ ประหยัด
น ้ามากขึ ้น พิจารณาการใช้ อปุ กรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดน ้าอัตโนมัติ รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิเช่น สุขภัณฑ์ที่ไม่ใช้
น ้า เสริ มอุปกรณ์ลดการใช้ น ้า และตรวจสอบวาล์วต่าง ๆ ของแต่ละสุขภัณฑ์ให้ มีอตั ราการไหลที่เหมาะสม นอกจากนี ้อาจ
พิจารณาการกักเก็บน ้าฝนเพื่อใช้ งาน หรื อ การนาน ้าบาบัดที่ได้ คณ
ุ ภาพกลับมาใช้ ใหม่
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WC 2

WC 2

มาตรวัดน ้าย่อย 1-2 ประเภท
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(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ อาคารสามารถติดตามประเมินผลการใช้ น ้า และวางแผนในการลดการใช้ น ้าในระยะยาว
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. สามารถวัดปริ มาณน ้าของโครงการ (ทังอาคารและบริ
้
เวณที่ยื่นขอ TREES-EB ) ได้
2. ติดมาตรวัดที่สามารถวัดการใช้ น ้ารายประเภท (Enduse) ได้ 1-2 ประเภท หากวัดได้ 1 ประเภท ได้ 1 คะแนน
หากวัดได้ 2 ประเภทได้ 2 คะแนน โดยต้ องวัดได้ อย่างน้ อย 80% ของการใช้ น ้าประเภทนัน้ ๆ ประเภทการใช้ น ้า
ประกอบด้ วย
 การใช้ น ้าภายในอาคาร
 การใช้ น ้าในงานภูมิสถาปั ตยกรรม
 การใช้ น ้าในระบบปรับอากาศ
 การใช้ น ้าในอุปกรณ์เครื่ องจักร
 การใช้ น ้าร้ อน
 การใช้ น ้าประเภทอื่น ๆ ที่มีความต้ องการน ้า 5% ขึ ้นไป (จากการประมาณการ)
มาตรวัดที่ใช้ วดั น ้าย่อยต้ องเป็ นแบบ Digital เก็บข้ อมูลขันต
้ ่ารายชัว่ โมงได้ เป็ นอย่างน้ อย และเก็บข้ อมูลได้ อย่าง
น้ อย 1 เดือน โดยต้ องแสดงผลการวัดตลอดช่วงดำเนิ นกำร มาตรวัดต้ องมีใบปรับเทียบจากผู้ผลิตหรื อสถาบันที่
เชื่อถือได้ อย่างน้ อย 1 ปี นับจากวันแรกของช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนการติดตังมาตรวั
้
ดน ้าหลักและย่อยสาหรับประเภทการใช้ น ้าหลักของโครงการ ควรพิจารณาระบบที่ติดตังง่
้ าย ใช้
จ านวนมิ เ ตอร์ น้ อ ย และต้ อ งเลื อ กมิ เ ตอร์ ที่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดและมี ใ บปรั บ เที ย บภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
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EA
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หมวดที่ 4 พลังงำนและบรรยำกำศ (Energy and Atmosphere)
การใช้ พลังงานของอาคารนับว่าเป็ นสาเหตุสาคัญของมลภาวะและภาวะเรื อนกระจกซึ่งถือเป็ นวิกฤตการณ์ ที่สาคัญใน
ปั จจุบนั นี ้ โดยปรกติแล้ วพลังงานที่ถกู ใช้ ไปในอาคารจะอยูใ่ นรูปของพลังงานไฟฟ้ าทีต่ ้ องมีการผลิตจากโรงงาน ซึ่งต้ องใช้
แหล่งพลังงานที่มีราคาแพงและมีมลภาวะ อีกทังการจ่
้
ายพลังงานจากแหล่งผลิตมายังอาคารยังต้ องสูญเสียพลังงานถึง
กว่า 2 ใน 3 ไปกับระบบสายส่ง (ไปในรู ปพลังงานความร้ อน) ที่มกั มีระยะทางไกลจากโครงการ นอกจากนี ้ การผลิต
พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด เช่น แสงอาทิตย์ ลม หรื อเขื่อน ถือว่ามีสดั ส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้ องการ
พลังงานของประเทศ ดังนัน้ TREES-EB จึงให้ น ้าหนักสูงสุดสาหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศนี ้ในการให้ คะแนน โดย
มีคะแนนรวมสูงสุดถึง 27 คะแนน และครอบคลุม 2 ข้ อบังคับสาหรับอาคารเขียวระหว่างการใช้ งาน การทาคะแนนมุ่งเน้ น
การประเมินจากการใช้ พลังงานและการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ทาได้ จริ ง นอกจากนี ้ยังเน้ นให้ อาคารมีการรวบรวมข้ อมูล
ที่จาเป็ นต่อการบริ หารจัดการพลังงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ มีการวางแผนการประยุกตใช้ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
ต่าง ๆ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผนวกกับการใช้ ระบบ BMS และระบบการวัดพลังงานจากมาตรวัดย่อยราย
ประเภท (enduse) นอกจากนี ้ ในหมวดพลังงานและบรรยากาศยังคานึงถึงผลกระทบจากสารทาความเย็นในระบบปรับ
อากาศที่สง่ ผลต่อภาวะโลกร้ อนด้ วย
หัวข้ อ
EA P1
EA P2
EA 1
EA 2

รำยละเอียด
การสารวจอาคารและวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์ พลังงาน
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขันต
้ ่า
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
การใช้ พลังงานทดแทน
ผลิตพลังงานทดแทน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5-3.5 ของปริ มาณค่าใช้ จ่า ย
พลังงานในอาคาร

EA 3

ผลการศึกษาและการประยุกต์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3

EA 4

สารทาความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทาลายชันบรรยากาศ
้
ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22
ระบบบริ หารควบคุมและจัดการพลังงานอาคาร
ระบบ BMS พื ้นฐาน
ระบบพลังงานย่อย 30% 60%

1

EA 5
EA 5.1
EA 5.2

คะแนน
บังคับ
บังคับ
16
4

1
2

TREES-EB

EA P1

EA P1 การสารวจอาคารและวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์ พลังงาน
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(บังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันถึงการบริ หารจัดการพลังงานในอาคาร โดยมีการวิเคราะห์และฝึ กอบรมผู้ใช้ อาคารอย่างถูกวิธี
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
จัดทาเอกสาร ดังนี ้
1. แผนในกำรบริ หำรจัดกำรอำคำร (Building Operation Plan: BOP) ที่มีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการบริ หาร
จัดการอาคารดังนี ้ (ระบบขันต
้ ่าจะต้ องประกอบด้ วย ระบบผลิตความร้ อนและทาความเย็น ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบผลิตพลังงานทดแทน(ถ้ ามี))
 ตารางเวลาการใช้ งาน
 ตารางการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์
 การตังอุ
้ ณหภูมิสาหรับระบบปรับอากาศ
 ค่าการออกแบบระบบแสงสว่าง
 ระบุการเปลีย่ นแปลงของตารางการใช้ งานการตังค่
้ าต่าง ๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงฤดูกาลหรื อวันต่าง ๆ ใน
สัปดาห์
 ยืนยันว่าได้ ใช้ แผนตลอดช่วงดำเนิ นกำร
2. รำยละเอี ยดประกอบงำนระบบ (System Narrative) ที่อธิบายงานระบบของอาคารที่เกี่ยวข้ องกับ แผนในกำร
บริ หำรจัดกำรอำคำร (Building Operation Plan: BOP) โดยอย่ำงน้อยต้องมี ระบบ ได้ แก่ ระบบปรับอากาศ
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบควบคุมอาคาร แต่อาจเพิ่มรายละเอียดของระบบ ได้ แก่ ระบบ
น ้าร้ อน ระบบพลังงานหมุนเวียน หากต้ องการให้ รำยละเอี ยดประกอบงำนระบบ (System Narrative) มีความ
สมบูรณ์ขึ ้น
3. ขัน้ ตอนกำรทำงำนระบบ (Sequence of Operation) ที่ระบุขนตอนการท
ั้
างานของผู้ดแู ลอาคารในการบริ หาร
จัดการระบบให้ ทางานได้ อย่างปรกติ
4. แผนกำรบำรุงรักษำเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) ของระบบที่ได้ ระบุใน รำยละเอี ยดประกอบงำน
ระบบ (System Narrative) และทาการบันทึกการบารุงรักษาตลอดช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดตังที
้ มงานที่มีความชานาญเฉพาะด้ านงานระบบประกอบอาคาร เพื่อรวบรวมข้ อมูลงานระบบเพื่อจัดทาเอกสารต่าง
ตามข้ อกาหนดของหัวข้ อคะแนนนี ้ ตลอดจนนาข้ อมูลและเอกสารไปบริ หารอาคารให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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EA P2 การอนุรักษ์พลังงานขันต
้ ่า

(บังคับ)

วัตถุประสงค์
กาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าในการใช้ พลังงานของอาคารเขียว
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
การดาเนินการมี 2 ทางเลือก ดังนี ้
ทำงเลือกที่ 1
เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานจริ งกับฐานข้ อมูลในประเทศไทย ที่ทางสถาบันอาคารเขียวให้ การรับรอง
ทำงเลือกที่ 2
เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานจริ งกับฐานข้ อมูล ด้ วยการใช้ Energy Star Portfolio Manager โดยการใช้ พลังงานในช่วง
ดำเนิ นกำร 1 ปี ต่อเนือ่ ง จะต้ องดีกว่าค่าเฉลีย่ ร้ อยละ 19
สามารถใช้ Energy Star Portfolio Manager ได้ ที่ https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/login.html
แนวทำงกำรดำเนินกำร
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาการประเมินการใช้ พลังงานด้ วย Energy Star Portfolio Manager เพื่อประเมินการทา
คะแนนเบื ้องต้ น ทาการปรับปรุ งอาคารหรื อใช้ นโยบายประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ พลังงานรายเดือนลง ทาการเก็บ
ข้ อมูลการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง และคอยปรับข้ อมูลใน Energy Star Portfolio Manager เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลการประหยัดพลังงาน

EA 1
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ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
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(16 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ส่งเสริ มพัฒนาประสิทธิภาพและนโยบายการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารให้ สงู กว่าอาคารมาตรฐาน
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานจริ งกับฐานข้ อมูลในประเทศไทย ที่ทางสถาบันอาคารเขียวให้ การรับรอง (ลาดับคะแนนจะ
ประกาศภายหลัง)
ทำงเลือกที่ 2
เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานจริ งกับฐานข้ อมูล ด้ วยการใช้ Energy Star Portfolio Manager โดยการใช้ พลังงานในช่วง
ดำเนิ นกำร 1 ปี จะต้ องสามารถประหยัดพลังงานได้ สงู กว่าค่าเฉลีย่ ร้ อยละ 21 ขึ ้นไป โดยจะได้ คะแนนดังนี ้
ร้ อยละของการประหยัดพลังงานเทียบกับค่าฐานการใช้
พลังงานเฉลีย่ ด้ วย Energy Star Portfolio Manager

คะแนน

21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
34
36
38
40
42
44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

แนวทำงกำรดำเนินกำร
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาการประเมินการใช้ พลังงานด้ วย Energy Star Portfolio Manager เพื่อประเมินการทา
คะแนนเบื ้องต้ น ทาการปรับปรุ งอาคารหรื อใช้ นโยบายประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ พลังงานรายเดือนลง ทาการเก็บ
ข้ อมูลการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง และคอยปรับข้ อมูลใน Energy Star Portfolio Manager เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลการประหยัดพลังงาน

TREES-EB

EA 2

EA 2

หน้า- 30

การใช้ พลังงานทดแทน

(4 คะแนน)

ผลิตพลังงำนทดแทน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5-3.5 ของพลังงานในอาคาร
วัตถุประสงค์
ให้ ความสาคัญกับการใช้ พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่เกิดจากการใช้ เชื อ้ เพลิงฟอสซิล
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ใช้ พลังงำนทดแทนเพื่อผลิตพลังงานใช้ ในโครงการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่ องทาน ้าร้ อน) พลังงาน
ลม พลังงำนชี วมวล (Biofuel-BMSed Energy) เป็ นต้ น ให้ ได้ เป็ นมูลค่าร้ อยละ 0.5-3.5 ของค่าใช้ จ่ายพลังงานในอาคาร
ต่อปี ทีไ่ ด้ จากการวัดจริ งจาก EA 1 ตลอดช่วงดำเนิ นกำร
1.
2.
3.
4.

ผลิตพลังงำนทดแทน ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5 ของ พลังงานในอาคาร
ผลิตพลังงำนทดแทน ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 1.5 ของ พลังงานในอาคาร
ผลิตพลังงำนทดแทน ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 2.5 ของ พลังงานในอาคาร
ผลิตพลังงำนทดแทน ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 3.5 ของ พลังงานในอาคาร

ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
ได้ 4 คะแนน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
อาคารต้ องมีการติดตังระบบผลิ
้
ต พลังงำนทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงำนชี วมวล เป็ นต้ น กับ
อาคาร หรื อในบริ เวณโครงการ ให้ ได้ ตามปริ มาณที่กาหนด ซึง่ ต้ องมีการนามาใช้ ในอาคารเท่านันและต้
้
องมีระบบตรวจวัด
พลังงานหมุนเวียนตลอดช่วงดำเนิ นกำร พลังงานหมุนเวียนที่ได้ จะช่วยลดการความต้ องการพลังงานของ EA P2: การ
อนุรักษ์ พลังงานขันต
้ ่า และ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน จึงช่วยทาให้ หวั ข้ อดังกล่าวได้ คะแนนมากขึ ้น
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(3 คะแนน)

วัตถุประสงค์
มีการวางแผนการอนุรักษ์ พลังงานและดาเนินการแล้ วเสร็ จ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ทาการประเมินการใช้ พลังงานในอาคาร และวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์ พลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE
Level 1 Walk-Through แสดงผลการวิเคราะห์การอนุรักษ์ พลังงาน ให้ ได้ ถึงร้ อยละตามตาราง EA 3 T 1
กำรใช้ พลังงำนอ้ ำงอิง
(kWh/sq.m.)
>201
161-200
<160

ตำรำง EA 3 T 1
ร้ อยละของกำรศึกษำผลกำร
ประหยัดพลังงำนแบบขัน้ บันได
40%
25%
10%

พลังงำนที่ต้องประหยัดได้ ใน
แต่ ละขัน้ บันได (kWh/sq.m.)
คานวณจากส่วนที่เกิน 201
10
16

2. ดาเนินการตามมาตรการที่ได้ วิเคราะห์ได้ ตามข้ อ 1 และต้ องมีระยะในการใช้ มาตรการเท่ากับหรื อมากกว่า ช่วง
ดำเนิ นกำร ดังต่อไปนี ้
 ประหยัดได้ ร้อยละ 30 ของผลศึกษาการประหยัดพลังงานตามข้ อ 1 ได้ 1 คะแนน
 ประหยัดได้ ร้อยละ 60 ของผลศึกษาการประหยัดพลังงานตามข้ อ 1 ได้ 2 คะแนน
 ประหยัดได้ ร้อยละ 90 ของผลศึกษาการประหยัดพลังงานตามข้ อ 1 ได้ 3 คะแนน
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วิเคราะห์การใช้ พลังงานตาม ASHRAE Level 1 Walk-Through ดาเนินการวางแผนตังงบประมาณเพื
้
่อการปรับปรุ ง
อาคารให้ มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้น
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สารทาความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทาลายชันบรรยากาศ
้

(1 คะแนน)

ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22
วัตถุประสงค์
ลดการใช้ สำรทำควำมเย็นที่ทาลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22 ในเครื่ องปรั บอากาศทุกเครื่ องที่ใช้ สารความเย็นมากกว่า 0.3 กิ โลกรั ม ขึน้ ไป
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สำรทำควำมเย็นน้ อยกว่า 0.3 กิโลกรัม ให้ ถือเป็ นข้ อยกเว้ น
ในกรณีมีเครื่ อง CFC และ HCFC-22 เดิมในโครงการ อาคารระหว่างการใช้ งานต้ องจัดทา
1) แผนการเลิกใช้ สารทาความเย็น
2) แผนการลดปริ มาณการรั่วไหลของสารทาความเย็น และ
3) รายงานศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (แสดงถึงความไม่ค้ มุ ทุนในการเปลีย่ นระบบปรับอากาศ)
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ระบบปรับอากาศในอาคารต้ องไม่ใช้ สำรทำควำมเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ทาลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
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(3 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
สนับสนุนระบบควบคุมอาคาร เพื่อการติดตามข้ อมูล วิเคราะห์ ควบคุม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำรสนับสนุนระบบควบคุมอำคำร
1. อาคารมีระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมบริ หารอัตโนมัติ (Building Management System; BMS) ที่สามารถบันทึก
และควบคุมระบบหลักของอาคารขันต
้ ่า ได้ แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง
2. มีแผนกำรบำรุงรักษำ (Preventive Maintenance) และยืนยันว่าระบบได้ มีการบารุงรักษาตามระยะที่ระบุไว้ โดย
ผู้ผลิต
3. ยืนยันว่ามีการใช้ BMS ในการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร เช่น การควบคุมอุณหภูมิในพืน้ ที่ปรั บอากาศที่
เหมาะสม การควบคุมช่วงเวลาการเปิ ดปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่าง เป็ นต้ น
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ติดตังระบบ
้
BMS ที่สามารถทางานได้ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อคะแนนนี ้ มีการวางแผนการบารุ งรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
และใช้ ประโยชน์จากระบบ BMS อย่างเต็มที่ในการบริ หารจัดการพลังงานของอาคาร หากใช้ ระบบ BMS อย่างมี
ประสิทธิภาพจะสามารถทาคะแนนในข้ อ EA P2: การอนุรักษ์ พลังงานขันต
้ ่า และ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ได้
อีกทังควรพิ
้
จารณาการบูรณาการระบบ BMS กับ ระบบวัดพลังงานย่อยเพื่อการทาคะแนน ในข้ อ EA 5.2: ระบบพลังงาน
ย่อย 30% 60%
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ระบบบริหารควบคุมและจัดการพลังงานอาคาร

EA 5.2 ระบบพลังงานย่อย 30% 60%

(3 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มการบริ การจัดการและอนุรักษ์ พลังงานด้ วยการบันทึกข้ อมูลการพลังงานตามระบบ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ทาการวิเคราะห์การใช้ พลังงานของอาคารรำยประเภท (Enduse) จากการใช้ พลังงานจริ งของอาคาร ได้ แก่ การ
ทาความเย็น การทาความร้ อน พัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ไฟฟ้ าแสงสว่าง การทาน ้าร้ อน การ
ทาอาหาร อื่น ๆ
2. จากข้ อมูลพลังงานรายประเภท ต้ องแสดงให้ เห็นว่าสามารถวัดพลังงานรำยประเภท (Enduse) ได้ มากกว่าร้ อย
ละ 30 ได้ 1 คะแนน และได้ มากกว่าร้ อยละ 60 ได้ 2 คะแนน
3. หนึง่ ในสองอันดับของพลังงานรำยประเภท (Enduse) ที่พลังงานมากที่สดุ ต้ องถูกวัดได้ ร้อยละ 80 ของพลังงาน
รายประเภทนัน้ ๆ
4. มีการเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานตลอดช่วงดำเนิ นกำร
5. มิเตอร์ การวัดพลังงานต้ องมีใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate) ตามระยะเวลาที่ผ้ ผู ลิตกาหนด
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญวิเคราะห์การใช้ พลังงานและแยกการใช้ พลังงานของอาคารรำยประเภท (Enduse) ทาการวางแผนการติด
มาตรวัดย่อยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประหยัดจานวนมาตรวัด ดาเนินการขอใบสอบเทียบพร้ อมทังวางแผนในการ
้
เก็บข้ อมูลจากมาตรวัดย่อย ควรวางแผนรวมกับการทาคะแนนข้ อ EA 5.1: ระบบ BMS พื ้นฐาน เพราะให้ ระบบ BMS
ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรั พยำกร (Materials and Resources)
วัสดุและทรัพยากรสาหรับอาคารระหว่างใช้ งานแตกต่างจากการสร้ างอาคารใหม่ สาหรับอาคารระหว่างใช้ งานเกี่ยวข้ อง
กับการจัดซื ้ออุปกรณ์สนิ ค้ าอุปโภคบริ โภค เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เฟอร์ นิเจอร์ และการจัดการขยะจาก 3 หัวข้ อ ดังกล่าว ซึ่งหาก
ต้ องการให้ การดาเนินการประสบความสาเร็ จจาต้ องอาศัยความร่ วมมือของเจ้ าของอาคาร ผู้เช่า และผู้ใช้ งานอาคาร
หัวข้ อคะแนนแบ่งเป็ น 3 ข้ อหลักคิดเป็ นคะแนนรวม 17 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หัวข้ อ
MR 1
MR 1.1
MR 1.2
MR 1.3

รำยละเอียด
นโยบายและการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการอาคาร
นโยบายการจัดซื ้อ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%
นโยบายการจัดการขยะ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%
การประมาณการจัดซื ้อและสัดส่วนขยะ

MR 2

การจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

MR 2.1
MR 2.2
MR 2.3
MR 3

การจัดซื ้อของอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%
การจัดซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า 30% 60%
การจัดซื ้อเฟอร์ นเิ จอร์ 30% 60%

MR 3.1
MR 3.2
MR 3.3

คะแนน
2
2
1
2
2
2

การจัดการขยะเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
การจัดการขยะอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%
การจัดการขยะใช้ ไฟฟ้ า 30% 60%
การจัดการขยะเฟอร์ นเิ จอร์ 30% 60%

2
2
2

โครงสร้ ำงและควำมสัมพันธ์ ของหัวข้ อภำยในหมวดหมู่วัสดุและทรัพยำกร
หัวข้ อภายในหมวดหมู่วสั ดุและทรัพยากรมีขนตอนด
ั้
าเนินการที่สอดคล้ องและต่อเนื่องกันตลอดทังหมวดหมู
้
่ โดยต้ อง
เริ่ มต้ นการดาเนินการจากหัวข้ อกลุม่ นโยบาย อันได้ แก่ MR 1.1 และ MR 1.2 เพื่อกาหนดกรอบและจานวนผู้ใช้ อาคารที่
เข้ า ร่ ว มให้ สอดคล้ อ งกัน ตลอดทุก หัว ข้ อ โดยโครงสร้ างขัน้ ตอนการด าเนิ น การจะสามารถเขี ย นแผนภาพได้ ดัง นี ้
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เมื่อสังเกตจากแผนภาพ จะพบว่าการดาเนินการในข้ อ MR 1.3 ต้ องมีการสร้ างนโยบายก่อน เพราะนโยบายเป็ น
ตัวกาหนดจานวนผู้ใช้ อาคารที่เข้ าร่วม ซึง่ ต้ องยินยอมให้ ความร่วมมือด้ านข้ อมูลการจัดซื ้อและขยะแก่หน่วยงานที่บริ หาร
โครงการ เพื่อให้ การประมาณการจัดซื ้อและสัดส่วนขยะใกล้ เคียงความจริ งมากที่สดุ ในขณะที่การสร้ างนโยบายต้ องถูก
นาไปปฏิบตั ิจริ ง จึงต้ องมีการนาส่งข้ อมูลการจัดซื ้อและข้ อมูลการจัดการขยะของผู้เข้ าร่วมนโยบายให้ กบั ผู้บริ หารโครงการ
ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้ จากการดาเนินการทังสองถู
้
กประเมินผลความสาเร็ จของนโยบายผ่านข้ อ MR 2 หรื อ MR 3 โดย
ความสัมพันธ์ทงหมดสามารถอธิ
ั้
บายรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
ประเด็น
จานวนพื ้นที่เข้ าร่วมและไม่เข้ าร่วมนโยบายการจัดซื ้อ
จานวนพื ้นที่เข้ าร่วมและไม่เข้ าร่วมนโยบายการจัดการ
ขยะ
การหาปริ มาณการจัดซื ้อของพื ้นที่ไม่เข้ าร่วมนโยบาย

การหาปริ มาณขยะของพื ้นที่ไม่เข้ าร่วมนโยบาย

ควำมสัมพันธ์
ต้ องเท่ากันในทุกหัวข้ อ เว้ นเฉพาะข้ อ MR 1.3 ที่ใช้
เฉพาะพื ้นที่เข้ าร่วมนโยบายการจัดซื ้อ
ต้ องเท่ากันในทุกหัวข้ อ เว้ นเฉพาะข้ อ MR 1.3 ที่ใช้
เฉพาะพื ้นที่เข้ าร่วมนโยบายการจัดการขยะ
ต้ องใช้ ผลในช่วงดำเนิ นกำร กับพื ้นที่เข้ าร่ วมนโยบาย
เพื่อหาปริ มาณการจัดซื ้อต่อพื ้นที่ และนาไปประเมิน
ในพื ้นที่ไม่เข้ าร่ วมนโยบาย โดยผลที่ได้ ถือว่าเป็ นการ
จัดซื ้อไม่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ต้ องใช้ ผลในช่วงดำเนิ นกำร กับพื ้นที่เข้ าร่ วมนโยบาย
เพื่ อ หาปริ ม าณการจัด การขยะต่ อ พื น้ ที่ และน าไป
ประเมินในพื ้นที่ไม่เข้ าร่ วมนโยบาย โดยผลที่ได้ ถือว่า
เป็ นการจัดการขยะไม่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ MR 1.1 MR 1.3 และ MR 2
ข้ อ MR 1.2 MR 1.3 และ MR 3
ข้ อ MR 1.1 และ MR 2

ข้ อ MR 1.2 และ MR 3
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นโยบายและการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการอาคาร

MR 1.1 นโยบายการจัดซื ้อ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%
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(5 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการริ เริ่ มพูดคุยประสานงานกันในโครงการ เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดซื ้อวัสดุตา่ ง ๆ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. จัดทานโยบายการจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมที่ครอบคลุมสินค้ าอุปโภคทัว่ ไป เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และ เฟอร์ นิเจอร์
2. นโยบายจะต้ องบังคับขันต
้ ่ากับส่วนที่เจ้ าของอาคารมีอานาจ ได้ แก่ สานักงานของผู้บริ หารอาคารนันและพื
้
้นที่
ส่วนกลางทังหมด
้
แต่หากสามารถดึงผู้เช่าเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการตามนโยบายได้ ร้อยละ 30 ของ
พื ้นที่เช่าขึ ้นไป (รวมพื ้นที่สานักงานบริ หารอาคาร) ได้ 1 คะแนน และหากรวบรวมผู้เช่าได้ ร้อยละ 60 ของพื ้นที่
เช่าขึ ้นไป (รวมพื ้นที่สานักงานบริ หารอาคาร) ได้ 2 คะแนน
3. กรณีที่อาคารมีพื ้นที่ที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมในนโยบายการจัดซื ้อได้ หรื อมีผ้ ใู ช้ อาคารเป็ นผู้อาศัยรายย่อย เช่น
อาคารชุดพักอาศัย ส่วนการอยู่อาศัยไม่ต้องร่ วมกับนโยบายการจัดซื ้อ และในส่วนของพื ้นที่ขายไม่จาเป็ นต้ อง
นับรวมในการคิดร้ อยละของพื ้นที่ผ้ ใู ช้ อาคารที่เข้ าร่ วมกับนโยบายการจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม แต่อาคาร
ประเภทโรงพยาบาลและโรงแรม ต้ องนับพื ้นที่ดงั กล่าวในการทาคะแนนด้ วย เนื่องจากการจัดซื ้ออยู่ในอานาจที่
เจ้ าของอาคารหรื อผู้เช่าควบคุมได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดทานโยบายการจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู ช่าอาคารมีสว่ นร่วมมากที่สดุ
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นโยบายและการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการอาคาร

MR 1.2 นโยบายการจัดการขยะ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

(5 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการริ เริ่ มพูดคุยประสานงานกันในโครงการ เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดการขยะที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. จัด ท านโยบายการจัด การขยะเป็ นมิ ตรกับ สิ่ง แวดล้ อ มที่ ครอบคลุม ขยะอุป โภคทั่ว ไป เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และ
เฟอร์ นิเจอร์
2. นโยบายจะต้ องบังคับขันต
้ ่ากับส่วนที่เจ้ าของอาคารมีอานาจ ได้ แก่ สานักงานของผู้บริ หารอาคารนัน้ และพื ้นที่
ส่วนกลางทังหมด
้
แต่หากสามารถดึงผู้เช่าเข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการตามนโยบายได้ ร้อยละ 30 ของ
พื ้นที่เช่าขึ ้นไป (รวมพื ้นที่สานักงานบริ หารอาคาร) ได้ 1 คะแนน และหากรวบรวมผู้เช่าได้ ร้อยละ 60 ของพื ้นที่
เช่าขึ ้นไป (รวมพื ้นที่สานักงานบริ หารอาคาร) ได้ 2 คะแนน
3. กรณีที่ผ้ ใู ช้ อาคารเป็ นรายย่อย เช่น อาคารคอนโดมิเนียม อาคารประเภทโรงพยาบาล และโรงแรม ต้ องนับพื ้นที่
ดังกล่าวในการทาคะแนนด้ วย เนื่องจากการจัดการขยะมักดาเนินการโดยส่วนกลางและผู้ใช้ อาคารกลุ่มนี ้
สามารถร่วมกันจัดการและแยกขยะได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดทานโยบายการจัดการขยะเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู ช่าอาคารมีสว่ นร่วมมากที่สดุ
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(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี ก ารประมาณการเบื อ้ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเก็ บ ข้ อ มูลจริ ง อัน จะช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้ ก ารจัด ซื อ้ และจัด การขยะมี
ประสิทธิภาพขึ ้น
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ทาการประมาณการเบื ้องต้ นว่าจะมีการจัดซื ้อสินค้ าอุปโภคทัว่ ไปมากน้ อยเพียงไรและสามารถเป็ นวัสดุที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมได้ มากน้ อยเพียงไร การประมาณการต้ องระบุในระดับรายละเอียด เช่น กรณีสินค้ า อุปโภค
ได้ แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ ม ปากกา เป็ นต้ น นอกจากนันในช่
้ วงเก็บข้ อมูลย้ อนหลัง โครงการพบว่ามีการ
จัดซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าหรื อเฟอร์ นิเจอร์ ต้ องระบุในการประมาณการจัดซื ้อด้ วย
2. ทาการประมาณการเบื ้องต้ นว่าจะมีการจัดการกับขยะอุปโภคทัว่ ไป (กระดาษ แก้ ว โลหะ พลาสติก กระดาษลัง
ขยะเปี ยก และขยะอันตราย) มากน้ อยเพียงไรและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ หรื อ นากลับมาใช้ ใหม่ รี ไซเคิล ได้
มากน้ อยเพียงไร นอกจากนันในช่
้ วงทาการประมาณการเบื ้องต้ น โครงการพบว่ ามีขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และ
เฟอร์ นิเจอร์ ต้ องระบุในการประมาณการสัดส่วนขยะด้ วย
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนจัดเตรี ยมแบบประเมินเพื่อเก็บข้ อมูลทังการจั
้
ดซื ้อและจัดการขยะ สารวจหาวัสดุ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องตลาด ตลอดจนหาช่องทางในการนาขยะไปใช้ ประโยชน์ หรื อนากลับมาใช้ ใหม่ รี ไซเคิล ทังนี
้ ้เพื่อให้ การประมาณการ
เกิดความแม่นยามากที่สดุ โครงการต้ องดาเนินการข้ อ MR 1.1 และ MR 1.2 ร่วมกับการดาเนินการในหัวข้ อ MR 1.3
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การจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 2.1 การจัดซื ้อสินค้ าอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การจัดซื ้อสินค้ าอุปโภคทัว่ ไปที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่ วงด ำเนิ นกำร มี การจัด ซือ้ สินค้ า อุปโภค ได้ แ ก่ กระดาษ อุป กรณ์ สานักงาน แบตเตอรี่ หมึกพิ มพ์ ที่เป็ นมิต รกับ
สิ่งแวดล้ อม ตามเกณฑ์ ที่สถาบันอาคารเขียวไทยรั บรอง ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุในระหว่างช่ วง
ดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุในระหว่างช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 2 คะแนน
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการมูลค่าการซื ้อของ
พื ้นที่นนั ้ ๆ มูลค่าการซื ้อดังกล่าวจะถูกรวมกับมูลค่าวัสดุทงอาคารในช่
ั้
วงดำเนิ นกำร แต่วสั ดุในส่วนนี ้จะไม่สามารถทา
คะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
รวบรวมรายการวัสดุอปุ โภคที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และสัง่ ซื ้อวัสดุดงั กล่าวมาใช้ ในอาคาร รวมถึงควรสร้ างความร่วมมือ
ของผู้ใช้ อาคารให้ มากที่สุด สาหรั บการพิจารณาดาเนินการในหัวข้ อนีโ้ ครงการต้ องทาคะแนนร่ วมกับข้ อ MR 1.1:
นโยบายการจัดซื ้อ และมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

TREES-EB

MR 2

การจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 2.2 การจัดซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า 30% 60%

MR 2.2

หน้า- 41

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การจัดซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่วงดำเนิ นกำร มีการจัดซื ้อหรื อเช่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าสานักงาน เครื่ องถ่ายเอกสาร ที่
ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ตามเกณฑ์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในระหว่างช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของมูลค่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าใน
ระหว่างช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 2 คะแนน
สาหรับกรณีการเช่าต้ องมีการประมาณการมูลค่าสินทรัพย์จากผู้จดั จาหน่าย และต้ องมีการเช่าเท่ากับอายุของอุปกรณ์ที่
ผู้ผลิตแนะนาจึงจะทาคะแนนได้
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการมูลค่าการซื ้อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าของพื ้นที่นนั ้ ๆ มูลค่าการซื ้อดังกล่าวจะถูกรวมกับมูลค่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทังอาคารในช่
้
วงดำเนิ นกำร แต่
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในส่วนนี ้จะไม่สามารถทาคะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
รวบรวมรายการเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และสัง่ ซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าดังกล่าวมาใช้ ใน
อาคาร รวมถึงควรสร้ างความร่วมมือของผู้ใช้ อาคารให้ มากที่สดุ สาหรับการพิจารณาดาเนินการในหัวข้ อนี ้โครงการต้ องทา
คะแนนร่วมกับข้ อ MR 1.1: นโยบายการจัดซื ้อ และมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

TREES-EB

MR 2

MR 2.3

หน้า- 42

การจัดซื ้อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 2.3 การจัดซื ้อเฟอร์ นเิ จอร์ 30% 60%

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การจัดซื ้อเฟอร์ นเิ จอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่วงดำเนิ นกำร มีการจัดซื ้อหรื อเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ตามเกณฑ์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้
ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของมูลค่าเฟอร์ นิเจอร์ ในระหว่างช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของ
มูลค่าเฟอร์ นิเจอร์ ในระหว่างช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 2 คะแนน
สาหรับกรณีการเช่าต้ องมีการประมาณการมูลค่าสินทรัพย์จากผู้จดั จาหน่าย และต้ องมีการเช่าเท่ากับอายุของเฟอร์ นิเจอร์
ที่ผ้ ผู ลิตแนะนาจึงจะทาคะแนนได้
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการมูลค่าการซื ้อ
เฟอร์ นิเจอร์ ของพื ้นที่นนั ้ ๆ มูลค่าการซื ้อดังกล่าวจะถูกกรวมกับมูลค่าวัสดุทงอาคารในช่
ั้
วงดำเนิ นกำร แต่เฟอร์ นิเจอร์ สว่ น
ในส่วนนี ้จะไม่สามารถทาคะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
รวบรวมรายการเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าวมาใช้ ในอาคาร รวมถึงควรสร้ างความ
ร่วมมือของผู้ใช้ อาคารให้ มากที่สดุ สาหรับการพิจารณาดาเนินการในหัวข้ อนี ้โครงการต้ องทาคะแนนร่ วมกับข้ อ MR 1.1:
นโยบายการจัดซื ้อ และมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

TREES-EB

MR 3

การจัดการขยะเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 3.1 การจัดการขยะอุปโภคทัว่ ไป 30% 60%

MR 3.1

หน้า- 43

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มกี ารจัดขยะอุปโภคทัว่ ไปให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่วงดำเนิ นกำร มีการจัดการขยะอุปโภคทัว่ ไปที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นการขาย การรี ยสู การบริ จาค ตาม
วิธีการที่สถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของน ้าหนักหรื อปริ มาตรขยะอุปโภคในระหว่างช่วง
ดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของน ้าหนักหรื อปริ มาตรขยะอุปโภคในระหว่า งช่วงดำเนิ นกำร
จะได้ 2 คะแนน
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการปริ มาณขยะ
อุปโภคของพื ้นที่นนั ้ ๆ ปริ มาณขยะอุปโภคดังกล่าวจะถูกกรวมกับปริ มาณขยะอุปโภคทังอาคารในช่
้
วงดำเนิ นกำร แต่
ปริ มาณขยะอุปโภคในส่วนนี ้จะไม่สามารถทาคะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินโครงการคัดแยกขยะและรวบรวมรายชื่อองค์กรที่สามารถจัดการขยะให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากที่สดุ ตลอดจน
ดาเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรเหล่านันเพื
้ ่อบริ หารจัดการขยะช่วงดำเนิ นกำร สาหรับการพิจารณาดาเนินการใน
หัวข้ อนี ้โครงการต้ องทาคะแนนร่วมกับข้ อ MR 1.2: นโยบายการจัดการขยะ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

TREES-EB

MR 3

MR 3.2

หน้า- 44

การจัดการขยะเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 3.2 การจัดการขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า 30% 60%

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการจัดการขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่วงดำเนิ นกำร มีการจัดการขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ไม่วา่ จะเป็ นการขาย การรี ยสู การบริ จาค ตาม
วิธีการที่สถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของน ้าหนักหรื อปริ มาตรขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในระหว่าง
ช่วงดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของน ้าหนักหรื อปริ มาตรขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในระหว่างช่วง
ดำเนิ นกำร จะได้ 2 คะแนน
ในกรณีเป็ นการเช่า ผู้จัดจาหน่ายหรื อผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาจัดขยะต้ องแสดงแนวทางหรื อหลักฐานการใช้
ประโยชน์จากขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมจึงจะทาคะแนนได้
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการปริ มาณขยะ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าของพืน้ ที่นนั ้ ๆ ปริ มาณขยะอุปโภคดังกล่าวจะถูกรวมกับปริ มาณขยะเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทัง้ อาคารในช่ วง
ดำเนิ นกำร แต่ปริ มาณขยะอุปโภคในส่วนนี ้จะไม่สามารถทาคะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินโครงการคัดแยกขยะและรวบรวมรายชื่อองค์กรที่สามารถจัดการขยะให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากที่สดุ ตลอดจน
ดาเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรเหล่านันเพื
้ ่อบริ หารจัดการขยะช่วงดำเนิ นกำร สาหรับการพิจารณาดาเนินการใน
หัวข้ อนี ้โครงการต้ องทาคะแนนร่วมกับข้ อ MR 1.2: นโยบายการจัดการขยะ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%

TREES-EB

MR 3

การจัดการขยะเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

MR 3.3 การจัดการขยะเฟอร์ นเิ จอร์ 30% 60%

MR 3.3

หน้า- 45

(6 คะแนน)
(2 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มกี ารจัดการขยะเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ในช่วงดำเนิ นกำร มีการจัดการขยะเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นการขาย การรี ยสู การบริ จาค ตาม
วิธีการสถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 30 ของน ้าหนักหรื อปริ มาตรขยะเฟอร์ นิเจอร์ ในระหว่างช่วง
ดำเนิ นกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของนา้ หนักหรื อปริ มาตรขยะเฟอร์ นิเจอร์ ในระหว่างช่ วง
ดำเนิ นกำร จะได้ 2 คะแนน
ในกรณีเป็ นการเช่า ผู้จัดจาหน่ายหรื อผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาจัดขยะต้ องแสดงแนวทางหรื อหลักฐานก ารใช้
ประโยชน์จากขยะเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมจึงจะทาคะแนนได้
ในกรณีพื ้นที่อาคารที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการทาคะแนน จะมีการกาหนดมูลค่าฐานเพื่อคานวณประมาณการปริ มาณขยะ
เฟอร์ นิเจอร์ ข องพื น้ ที่นัน้ ๆ ปริ มาณขยะเฟอร์ นิเ จอร์ ดังกล่าวจะถูก รวมกับปริ มาณขยะเฟอร์ นิ เจอร์ ทงั ้ อาคารในช่ ว ง
ดำเนิ นกำร แต่ปริ มาณขยะเฟอร์ นิเจอร์ ในส่วนนี ้จะไม่สามารถทาคะแนนได้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินโครงการคัดแยกขยะและรวบรวมรายชื่อองค์กรที่สามารถจัดการขยะให้ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากที่สดุ ตลอดจน
ดาเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรเหล่านันเพื
้ ่อบริ หารจัดการขยะช่วงดำเนิ นกำร สาหรับการพิจารณาดาเนินการใน
หัวข้ อนี ้โครงการต้ องทาคะแนนร่วมกับข้ อ MR 1.2: นโยบายการจัดการขยะ และการมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ อาคาร 30% 60%
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หมวดที่ 6 คุณภำพของสภำวะแวดล้ อมภำยในอำคำร
จากข้ อมูลที่ได้ มีผ้ ทู าการศึกษาพบว่า ผู้คนจะใช้ ระยะเวลาส่ วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอกอาคาร หาก
สภาพแวดล้ อมภายในอาคารไม่ดีหรื อไม่เหมาะสมก็ย่อมที่จะส่งผลเสียต่อผู้ใช้ อาคาร โดยเฉพาะในเรื่ องของสุขภาพและ
ความเจ็บป่ วย ซึง่ อาจทาให้ ทางานได้ ไม่มีประสิทธิภาพทาให้ เสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ ้น หรื อเกิดการขาด
งานบ่อยครัง้ จะส่งผลต่อการทางานของหน่วยงาน ดังนันการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมภายในอาคารที่ดีจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจ
ละเลยได้
เกณฑ์การประเมินในส่วนของสภาพแวดล้ อมภายใน (Indoor Environment: IE) มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้ เกิ ด
สภาพแวดล้ อมที่ดี ส่ง เสริ มคุณภาพชี วิต ทัง้ ทางด้ านสภาวะน่า สบาย แสงธรรมชาติ และทัศ นียภาพภาพ ตลอดจน
คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่มีการสะสมของสารพิษหรื อสิ่งปนเปื อ้ นต่าง ๆ ในเกณฑ์อาคารเขียวสาหรับอาคาร
ระหว่า งการใช้ ง านนี จ้ ะมุ่ง การตรวจวัด และการประเมิ น จริ ง จากการใช้ ง านอาคารมากกว่า การจ าลองสภาพด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมในการประเมินประกอบไปด้ วยรายละเอียดของหัวข้ อดังนี ้
หัวข้ อ
IE P1
IE 1
IE 1.1
IE 1.2
IE 1.3
IE 1.4
IE 1.5
IE2
IE 2.1
IE 2.2
IE 2.3
IE 2.4
IE 3
IE 4
IE 5

รำยละเอียด
คะแนน
ปริ มาณการระบายอากาศภายในอาคาร - อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
บังคับ
การลดผลกระทบมลภาวะ
ช่องนาอากาศเข้ าไม่อยูต่ าแหน่งที่มีความร้ อนหรื อมลพิษ
1
ความดันเป็ นลบ (Negative pressure) สาหรับห้ องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และ
1
ห้ องเก็บสารทาความสะอาด
ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้ าสูภ่ ายในอาคาร
1
พื ้นที่สบู บุหรี่ หา่ งจากประตูหน้ าต่างหรื อช่องนาอากาศเข้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร
1
ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
1
ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
1
การตรวจวัดการทางานของระบบระบายอากาศ
1
ประสิทธิภาพการทาความสะอาด
1
การสารวจความพึงพอใจการใช้ อาคาร
1
การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร - แยกวงจรแสงประดิษฐ์ ทุก 250 ตารางเมตรหรื อตาม
1
ความต้ องการ
การใช้ แสงธรรมชาติภายในอาคาร 45% 65% - ปรับปรุงให้ ห้องที่มีการใช้ งานประจาได้ รับแสง
2
ธรรมชาติอย่างพอเพียง
สภาวะน่าสบาย 50% 70% - อุณ หภูมิ แ ละความชื น้ สัม พัท ธ์ ใ นส่ ว นที่ มี ก ารปรั บ อากาศ
2
เหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
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(บังคับ)

อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคารทางด้ านความเหมาะสมของการระบายอากาศ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทาการตรวจวัดว่าระบบนาอากาศเข้ าและระบบระบายอากาศทิ ้ง ยังสามารถทางานได้ เบื ้องต้ น (ยังไม่ต้องวัดอัตราการ
ไหล) ระหว่างช่วงดำเนิ นกำร
ทำงเลือกที่ 1
อัตราการระบายอากาศในพื ้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และสาหรับอาคารที่ใช้ เพื่อประกอบกิจการเป็ นสถาน
บริ การต้ องพิจารณา กฎกระทรวงกาหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ เพื่อประกอบกจการเป็ นสถาน
บริ การ พ.ศ. 2555 ประกอบร่วม
ทำงเลือกที่ 2
อัตราการระบายอากาศในพื ้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานกำรระบำยอำกำศ (Ventilation)
เพื่อคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Air Quality: IAQ) ที่ยอมรับได้ วสท. (วสท. -3010)
ทำงเลือกที่ 3
อัตราการระบายอากาศในพื ้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุ งให้ นาอากาศบริ สทุ ธิ์ เข้ าสู่อาคารในปริ มาณที่ผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรื อ ตาม
มาตรฐานสากล ทาการตรวจว่าระบบการนาอากาศเข้ าและระบายออกยังทางานได้ ควรพิจารณาการทาคะแนนร่ วมกับ
IE 1.1: ช่องนาอากาศเข้ าไม่อยูใ่ นตาแหน่งที่มีความร้ อนหรื อมลพิษ และ IE 2.2: การตรวจวัดการทางานของระบบระบาย
อากาศ
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.1

ช่องนาอากาศเข้ าไม่อยูต่ าแหน่งที่มีความร้ อนหรื อมลพิษ

(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อหลีกเลีย่ งการนามลภาวะเข้ าสูอ่ าคารจากการวางตาแหน่ง ช่องนำอำกำศเข้ำ (Air Intake) ไว้ ในที่ที่ไม่เหมาะสม
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ศึกษาพื ้นที่และลักษณะโดยรอบของอาคาร ทาการปรังปรุ งช่องนำอำกำศเข้ำ โดยต้ องอยู่ห่างจากตาแหน่งที่มีความร้ อน
หรื อมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ที่ระบายควันจากครัว ที่ระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปล่องควันต่าง ๆ เป็ นต้ น
โดยระยะจากช่องนำอำกำศเข้ำควรห่างจากตาแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสูงจากพื ้นดินไม่น้อยกว่า 3
เมตร
สาหรั บ อาคารไม่ป รั บ อากาศสามารถที่ จ ะผ่ า นเกณฑ์ ข้ อ นี ไ้ ด้ ห ากมี ร ะบบระบายอากาศโดยวิ ธี ก ลใน พื ้น ที ่ ปิ ดล้อ ม
(Enclosed Space) ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดนี ้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ควรกาหนดตาแหน่งช่องนำอำกำศเข้ำในที่ที่เป็ นพื ้นที่สีเขียว หรื อห่างจากตาแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
สูงจากพื ้นดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ในกรณีอาคารหรื อที่ตงอาคารมี
ั้
ความหนาแน่นสูง ควรพิจารณาช่องนำอำกำศเข้ำจาก
ด้ านบนของอาคารเพื่อหลีกเลีย่ งมลภาวะจากถนนหรื ออาคารข้ างเคียง
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การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.2

ความดันเป็ นลบ (Negative Pressure) สาหรับห้ องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมีและ
ห้ องเก็บสารทาความสะอาด
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(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน จัดการ และควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดขึ ้นภายในอาคารจากแหล่งกาเนิดโดยตรง
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
ในพื ้นที่ที่มีมลภาวะหรื อมีแก๊ สพิษอันตรายหรื อสารเคมีที่มีหรื อใช้ อยู่ (รวมทัง้ ห้ องซักรี ด ห้ องพิมพ์งาน และห้ องถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแต่ละพื ้นที่ ต้ องมีการส่ งผ่านลมโดยที่ไม่มีการเก็ บกักหรื อนาอากาศจากพื ้นที่ดงั กล่าว
กลับมาหมุนเวียน อีกทังต้
้ องมีประตูที่ปิดอัตโนมัติ และมีอตั ราการระบายอากาศอย่างน้ อย 2.5 ลิตรต่อวินาที ต่อ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดันน้ อยกว่าพื ้นที่โดยรอบโดยเฉลีย่ อย่างน้ อย 5 ปาสกาล และอย่างน้ อย 1 ปาสกาล เมื่อประตู
ห้ องปิ ด
ทำงเลือกที่ 2
สาหรับอาคารที่ไม่มีห้องหรื อพื ้นที่ที่เข้ าข่ายตามลักษณะดังที่กล่าวมา สามารถได้ คะแนนในหัวข้ อนี ้ทันที
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงพื ้นที่ที่มีมลภาวะสูงด้ วยระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งปนเปื อ้ นภายในอาคาร
การดูดอากาศไปทิง้ ต้ องมีแรงดูดที่เพียงพอ เพื่อป้องกันมลภาวะกระจายตัวไปสู่ส่วนใช้ งานอื่น ๆ เพื่อป้องกันปั ญหา
ดังกล่าว วิธีการที่ดีที่สดุ คือ การแยกพื ้นที่เก็บสารเคมี สารพิษ กับพื ้นที่ที่มีผ้ ใู ช้ งาน ควรพิจารณาร่วมกับการทาคะแนนใน
ข้ อ IE P1: ปริ มาณการระบายอากาศภายในอาคาร
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.3

ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้ าสูภ่ ายในอาคาร

(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดสารพิษ สารที่เป็ นอันตราย และฝุ่ นละอองต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากผู้ใช้ อาคารเอง โดยเฉพาะบริ เวณทางเข้ าอาคาร
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
การติดตังระบบการเก็
้
บฝุ่ นละอองบริ เวณพื ้นของทางเข้ าอาคารหลัก โดยระบบที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป คือ การทาประตู
2 ชันร่
้ วมกับการติดตังระบบตะแกรงถาวร
้
ซึง่ มีช่องทาความสะอาดด้ านล่างได้ หากใช้ พรมต้ องมีการยืนยันโดยใช้ สญ
ั ญา
การจ้ างทาความสะอาดพรมจากบริ ษัททาความสะอาด โดยสัญญาต้ องกาหนดระยะเวลาในการทาความสะอาดอย่าง
น้ อยสัปดาห์ละครัง้ และสัญญาต้ องมีอายุอย่างน้ อย 1 ปี
แนวทำงกำรดำเนินกำร
พิจารณาการป้องกันมลภาวะและฝุ่ นละอองบริ เวณทางเข้ าอาคาร ด้ วยระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับอาคารมากที่สดุ การ
ทาประตู 2 ชันร่
้ วมกับระบบกักเก็บฝุ่ นละอองนับเป็ นระบบที่ดีและมีประสิทธิ ภาพ การใช้ พรมควรเป็ นทางเลือกรอง แต่
หากหลีกเลีย่ งไม่ได้ ควรมีการทาสัญญากับบริ ษัททาความสะอาดเพื่อยืนยันว่าจะมีการทาความสะอาดสัปดาห์ละครัง้
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IE 1.4

พื ้นที่สบู บุหรี่ หา่ งจากประตูหน้ าต่างหรื อช่องนาอากาศเข้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร
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(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ กับผู้อยู่อาศัยในอาคาร พืน้ ที่ภายในตัวอาคารและระบบกำรระบำยอำกำศ (Ventilation
System) จากการสูบบุหรี่
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1.
2.

ห้ ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
มีพื ้นที่สาหรับสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโดยห่างจากประตูหลักต่าง ๆ หรื อช่องนาอากาศเข้ า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

แนวทำงกำรดำเนินกำร
กาหนดเขตสูบบุหรี่ ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 และทาเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์แสดงเขตห้ ามสูบบุหรี่

TREES-EB

IE

1.5

หน้า- 52

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.5

ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

(5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อลดปั ญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุ่ นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ และเป็ นการปรับปรุ ง
ระบบปรับอากาศเพื่อส่งเสริ มสุขอนามัยของผู้ใช้ อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
เครื ่องส่งลมเย็น (AHU) ที่มีอตั ราการส่งลมเย็นตังแต่
้ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ ้นไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ต้ องมีแผ่นกรองอากาศที่มี ค่ำประสิ ทธิ ภำพต่ ำสุด (MERV) อย่างน้ อย MERV 7
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรื ออย่างน้ อยร้ อยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot)
หรื อแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิ ภาพตามมาตรฐานอื่นที่มีความน่าเชื่อถื อเทียบเท่า ทังนี
้ ้ ควรติดตังในต
้ าแหน่งของ
อากาศที่ดดู กลับ (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air)
แนวทำงกำรดำเนินกำร
พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศที่สามารถติดตังแผ่
้ นกรองอากาศในตาแหน่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื ่องส่งลม
เย็นขนาด 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ ้นไป

TREES-EB

IE 2

ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

IE 2.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

IE 2.1

หน้า- 53

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ มาตรฐานจริ งตามที่ได้ ปรับปรุงไว้
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร ได้ แก่ คาร์ บอนไดออกไซด์ สารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOC) ฟอร์ มลั ดีไฮด์
และ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM) ตามพื ้นที่ให้ ได้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
1. การวัดทาในพืน้ ทีใ่ ช้งำนประจำเท่านัน้
2. ผลการวัดต้ องทาในครัง้ เดียวให้ ผา่ นหมด และทาการสารวจ 1 ครัง้ ในช่วงดำเนิ นกำร
3. การวัดต้ องทาทุก ๆ 250 ตารางเมตร หรื อรายห้ อง หากพื ้นที่ใหญ่กว่า 1000 ตร.ม. ให้ วดั เพียง 4 ตาแหน่งใน
พื ้นที่นนั ้ การระบุตาแหน่งต้ องกระจายตัวให้ เท่าเทียมกัน ที่ความสูง 1.1 เมตรจากพื ้นห้ อง
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนการระบายอากาศให้ เหมาะสมและพอเพียง ทาการจัดจ้ างผู้เชี่ยวชาญมาดาเนินการวัดคุณภาพอากาศ หากมีสาร
ตัวใดที่มีความเข้ มข้ นเกินกว่าที่กาหนดไว้ ให้ ดาเนินการหาสาเหตุ กาจัด หรื อ เพิ่มปริ มาณอากาศภายนอกที่มีคณ
ุ ภาพดี
เข้ าสูพ่ ื ้นที่ใช้ งานประจา

TREES-EB

IE 2

IE

2.2

หน้า- 54

ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

IE 2.2 การตรวจวัดการทางานของระบบระบายอากาศ

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
นอกจากระบบระบายอากาศต้ องทางานได้ ตามปรกติแล้ วการตรวจวัดเชิงปริ มาณก็สามารถยืนยันประสิทธิภาพของระบบ
ระบายอากาศได้ ดียิ่งขึ ้น
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ดาเนินการตรวจระบบนาอากาศเข้ า และ ระบายอากาศ ตามระบบที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนด IE P1
2. ค่าการระบายอากาศทังน
้ าอากาศเข้ าและออกต้ องไม่เกินหรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของค่าที่ปรับปรุ งไว้ ในทุก
พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับ IE P1
3. เครื่ องมือวัดต้ องเหมาะสมกับช่วงการวัดและลักษณะของช่องเปิ ด โดยต้ องมีใบสอบเทียบไม่เกิน 1 ปี จากวันที่
ทาการวัด
4. การวัดสามารถทาได้ หลายครัง้ แก้ ไขตามพื ้นที่ แล้ วนาผลมารวมกัน และต้ องทาการสารวจอย่างน้ อย 1 ครัง้
ในช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนการสารวจปริ มาณการนาอากาศเข้ าและออกที่เกี่ยวข้ องกับระบบระบายอากาศตามข้ อ IE P1 โดยจัดจ้ าง
ผู้เชี่ ยวชาญที่มีเครื่ องมือที่น่าเชื่ อถือและมีประสบการณ์ หากการวัดจุดใดไม่ผ่านต้ องดาเนินการปรั บแก้ ให้ ผ่านตาม
ข้ อกาหนด ควรพิจารณาการทาคะแนนร่วมกับข้ อ IE P1: ปริ มาณการระบายอากาศภายในอาคาร

TREES-EB

IE 2

ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

IE 2.3 ประสิทธิภาพการทาความสะอาด

IE

2.3

หน้า- 55

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อาคารมีความสะอาดนามาซึง่ สุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคาร
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
ทาการสารวจประสิทธิภาพความสะอาดของอาคารตามมาตรฐาน APPA Leadership in Educational Facilities (APPA)
“Custodial Staffing Guidelines” โดยต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่ากว่าหรื อเท่ากับ 3 ทาการสารวจ 1 ครัง้ ในช่ วง
ดำเนิ นกำร
ทำงเลือกที่ 2
ทาการสารวจประสิทธิ ภาพความสะอาดของอาคารตามวิธีการสถาบันอาคารเขียวรับรองในคู่มือ TREES-EB ทาการ
สารวจ 1 ครัง้ ในช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
วางแผนในการทาความสะอาดอาคารอย่างมีประสิทธิ ภาพทังอั
้ ตรากาลัง อุปกรณ์ และการจัดการ ทาการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทาความสะอาด
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IE 2

IE

2.4
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ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

IE 2.4 การสารวจความพึงพอใจการใช้ อาคาร

(4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ หารอาคารคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน และมีการพัฒนาการบริ หารอาคารเป็ นไปเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคาร
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อสภำวะน่ำสบำยของผูใ้ ช้งำนโดยรวมด้ วยการสุม่ ตัวอย่าง เพื่อประเมินสภาวะ
น่าสบาย เสียง คุณภาพอากาศภายในอาคาร ระบบแสง ความสะอาด และประเด็นอื่น ๆ หากมีการสารวจต้ อง
เกิดจากการสุ่มตัวอย่างอย่างน้ อย 30% ของผู้ใช้ อาคาร การสารวจต้ องมีการประเมินภาพรวมความพึงพอใจ
และระบุปัญหาด้ านต่าง ๆ
2. สรุปผลการสารวจ และระบุแนวทางการแก้ ปัญหาที่พบในการสารวจ
3. ต้ องทาการสารวจอย่างน้ อย 1 ครัง้ ระหว่างช่วงดำเนิ นกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดทาแบบสารวจ และวางแผนขอความร่ วมมือจากผู้ใช้ อาคารในการสารวจ ควรพิจารณาระบบสารวจแบบเวปเบส
(Web-Based) เพื่อให้ มีการเก็บข้ อมูลที่เป็ นระบบมากกว่าระบบกระดาษ เมื่อพบปั ญหา ควรจัดการประชุมกับผู้บริ หาร
อาคารเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม

TREES-EB

IE 3

การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร

IE 3

หน้า- 57

(1 คะแนน)

แยกวงจรแสงประดิษฐ์ ทกุ 250 ตารางเมตรหรื อตามความต้ องการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ อาคารสามารถควบคุมระดับความส่องสว่างให้ เหมาะสมแก่การใช้ งานและมีสขุ อนามัยที่ดีจากการใช้ งาน
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือก 1
จัดเตรี ยมระบบควบคุมแสงสว่างให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร ในกรณีที่
ห้ องมีขนาดเล็กกว่า 250 ตารางเมตร ต้ องมีการแยกวงจรในแต่ละห้ อง
ทำงเลือก 2
ปรับปรุ งระบบควบคุมแสงสว่างในพื ้นที่มีการใช้ งานประจา เช่น ห้ องทางานแบบเปิ ด (Open Plan Office) ให้ ผ้ ใู ช้ แต่ละ
คนมีอิสระในการควบคุมระดับความส่องสว่างของตนเอง และปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็ นแบบกำรให้แสงเฉพำะบริ เวณที ่
ใช้งำน (Task Lighting) ให้ ได้ 90% ของผู้ใช้ งานประจา
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุ งอาคารโดยจัดเตรี ยมระบบควบคุมแสงสว่างแยกตามพื ้นที่ย่อยต่าง ๆ โดยอาจเตรี ยมเป็ นแสงสว่างสาหรับพื ้นที่
ทัว่ ไป และแสงสว่างเฉพาะที่ เมื่อพิจารณาวงจรควบคุมต่อพื ้นที่ภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร
ต่อ 1 วงจร หรื อใช้ ระบบควบคุมแสงสว่างตามความต้ องการ (Task and Ambient) สาหรับพื ้นที่ที่มีการใช้ งานประจา

IE

TREES-EB

IE 4

4

หน้า- 58

การใช้ แสงธรรมชาติภายในอาคาร 45% 65%

(2 คะแนน)

ปรับปรุงให้ ห้องที่มกี ารใช้ งานประจาได้ รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อาคารมีการใช้ แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าและเพื่อเพิ่มคุณภาพของแสงสว่างภายใน
พืน้ ทีท่ ีม่ ี กำรใช้งำนประจำ (Regularly Occupied Spaces)
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ใช้ การจาลองสภาพด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณสัดส่วนระหว่างพื ้นที่ที่มีคา่ ตัวประกอบแสงธรรมชำติ (Daylight Factor:
DF) ในสภาพฟ้ าหลัว (Overcast Sky) มากกว่า 1% เทียบกับพืน้ ที ่ที่มีกำรใช้งำนประจำทังหมด
้
(วัดที่แนวราบ ความสูง
75 ซม. จากพื ้น) โดยคะแนนจะคานวณจากค่าตัวประกอบแสงธรรมชำติ ต่าสุดในห้ องที่มากกว่า 1% (เมื่อค่าต่าสุดในห้ อง
มากกว่า 1% ให้ ถือว่าพื ้นที่ของห้ องทังห้
้ องได้ แสงธรรมชาติ ) หรื อเฉพาะพื ้นที่ที่มีค่ามากกว่าค่าดังกล่าว เช่น กรณีห้อง
ทางานแบบเปิ ด (Open Plan Office) ในการคานวณพื ้นที่ให้ เลือกพื ้นที่ที่คา่ ตัวประกอบแสงธรรมชำติ มากกว่า 1 % ขึ ้นไป
เท่านัน้ การทาคะแนนวัดได้ จากพื ้นที ่ใช้งำนประจำทังอาคารที
้
่ค่า ตัวประกอบแสงธรรมชำติ มากกว่า 1% ขึ ้นไปของทัง้
อาคาร ซึง่ สามารถเทียบเป็ นคะแนนได้ ดงั นี ้
การเปรี ยบเทียบสัดส่วนพื ้นที่ใช้ งานประจาที่ได้ แสงธรรมชาติและคะแนนที่ได้
ตำรำง IE 4 T 1
สัดสวนพื ้นที่ที่มีคา่ ตัวประกอบแสงธรรมชำติ มากกว่า 1%
>45%
>65%

คะแนน
1
2

การจาลองสภาพต้ องสะท้ อนสภาพความเป็ นจริ งทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็ น ค่าการส่องผ่านแสงสว่างของ
กระจก ค่าการสะท้ อนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเมื่อจาลองสภาพไม่จาเป็ นต้ องคิดว่ามีการปิ ดม่านภายในอาคาร
หรื อมีอาคาร หรื อองค์ประกอบภายนอกที่มาบังแสง แต่ต้องนาอุปกรณ์บงั แดดถาวรที่ติดตังภายนอกมาค
้
านวณด้ วย
พื ้นที ่ใช้งำนประจำ หมายถึง พืน้ ที่ที่มีผ้ ูใช้ อาคารอยู่ประจา เช่น ห้ องท างาน โต๊ ะทางาน ห้ อ งประชุม สาหรั บอาคาร
สานักงานหรื ออาคารสาธารณะ ห้ องรับแขก ห้ องนัง่ เล่น สาหรับอาคารพักอาศัย
แนวทำงกำรดำเนินกำร
คานึงถึงการใช้ แสงธรรมชาติในอาคาร โดยปรับปรุ งห้ องหรื อพื ้นที ่ที่มีกำรใช้งำนประจำได้ แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ควรพิจารณาการปรับปรุ งให้ ห้องไม่ลกึ เกินไป มีพื ้นที่และจานวนช่องแสงที่พอเพียงและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการให้ แสงสว่างธรรมชาติแบบต่าง ๆ เช่น หิ ้งแสง (Light Shelf) หรื อท่อแสง (Light Pipe) เพื่อให้ แสงกระจายได้
ลึกขึ ้น อีกทังควรมี
้
การใช้ ช่องแสงจากหลังคาเข้ ามาช่วยหากปริ มาณแสงจากหน้ าต่างไม่พอเพียง อย่างไรก็ตามควร
พิจารณาหลีกเลีย่ งช่องแสงที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ อาคารมีการใช้ พลังงานสูงขึ ้นและอาจเสียคะแนนในข้ อ
EA 1: ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
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IE 5

IE 5

สภาวะน่าสบาย 50% 70%
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(2 คะแนน)

อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีและประสิทธิภาพการทางานของผู้ใช้ อาคารทางด้ านสภาวะน่าสบาย
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. ปรับปรุงอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศให้ มีอณ
ุ หภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ เป็ นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรื อมาตรฐาน ASHRAE 55-2004
2. ปรับปรุงอาคารในส่วนที่ไม่ปรับอากาศให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ให้ ปฏิบตั ิตามหัวข้ อ 5.3
การให้ คะแนนจะทาตามสัดส่วนพื ้นที่ที่ผ่านข้ อกาหนดของทัง้ 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนับเฉพาะ พื ้นที ่ใช้งำนประจำ
(Regularly Occupied Space) (ตามที่นยิ ามไว้ ในข้ อ IE 4) ที่ต้องผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (ไม่รวมพื ้นที่ที่ไม่มีคนใช้
งานประจา ทางเดิน ห้ องเก็บของ เป็ นต้ น) สัดส่วนของพื ้นที่ห้องที่ผา่ นมาตรฐานสภาวะน่าสบายสามารถเทียบวัดคะแนน
ได้ ดงั ตาราง IE 5 T1
ตำรำง IE 5 T 1
สัดส่วนพื ้นใช้ งานประจาที่ผา่ นมาตรฐานสภาวะน่าสบาย
>50%
>70%

คะแนน
1
2

แนวทำงกำรดำเนินกำร
พิจารณาปรับปรุงระบบปรับอากาศที่สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการใช้ งานสูงสุด ควรคานึงถึงปั จจัย
สภาวะน่าสบายหลายด้ านไม่เฉพาะแต่อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ เช่น การแผ่รังสีความร้ อนรวม ความเร็ วลม กิจ กรรม
เสื ้อผ้ าที่สวมใส่ อีกทังควรหลี
้
กเลี่ยงแนวทางที่ก่อให้ เกิดความราคาญและไม่สบายต่อผู้ใช้ งาน ทังจาก
้
กระแสลมที่แรง
เกิ นไป (Draft) ความแตกต่างของอุณหภูมิทางดิ่ง (Stratification Discomfort) การแผ่รังสีที่ไม่สมดุล (Radiant
Asymmetry) เป็ นต้ น
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หมวดที่ 7 กำรป้องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (Environmental Protection)
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมของโครงการก่อสร้ าง เป็ นมาตรการสาคัญที่จาเป็ นที่ผ้ อู อกแบบและผู้เกี่ยวข้ อง
ต้ องคานึงถึงตลอดการใช้ งานอาคาร เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศวิทยาและสุขภาวะและสุขภาพของ
มนุษย์
คะแนนในหมวดการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (Environmental Protection) เน้ นไปที่การลดผลกระทบของ
โครงการโดยรวมในระยะยาว ที่มีตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ และสุขภาวะ และสุขภาพของมนุษย์ด้วยกระบวนการ
ปรับปรุงอาคารและบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
คะแนนในหมวดนี ้ ประกอบด้ วย 5 หัวข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 5 คะแนน คะแนนในหมวดนี ้ เน้ นไปที่การเลือกใช้ วัสดุอปุ กรณ์ ระบบ
ที่ไม่ส่งผลกระทบ หรื อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การเลือกเคมีภณ
ั ฑ์ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การป้องกันภาวะเดือดร้ อนราคาญจากแสงและความร้ อน การควบคุมโรคที่มาจากระบบ
อาคาร รวมถึงการส่งเสริ มให้ ใช้ ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หัวข้ อ
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4

EP 5

รำยละเอียด
ใช้ สารเคมีที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยในระบบดับเพลิง
ไม่ใช้ สารฮาลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบ
ดับเพลิง
ตาแหน่งเครื่ องระบายความร้ อน
การวางตาแหน่งเครื่ องระบายความร้ อนห่างจากที่ดินข้ างเคียง
การใช้ กระจกภายนอกอาคาร
กระจกมีคา่ สะท้ อนแสงไม่เกินร้ อยละ 30
รายงานการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
ปฏิ บัติ ต ามประกาศกรมอนามัย เรื่ อ งข้ อ ปฏิ บัติ ก ารควบคุ ม เชื อ้ ลี จิ โ อเนลลา
(Legionella) ในหอระบำยควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสีย

คะแนน
1

1
1
1

1
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EP 1

EP 1

ใช้ สารเคมีที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยในระบบดับเพลิง
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(1 คะแนน)

ไม่ใช้ สารฮำลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง
วัตถุประสงค์
ลดการใช้ สารเคมีที่ทาลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
โดยไม่ใช้ สารฮำลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี
(HCFC) ในระบบดับเพลิง
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ไม่ใช้ สารฮำลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ติดตังหรื
้ อปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ในการดับเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยันถึงผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ว่าไม่มีสารต้ องห้ าม
ตามที่ระบุไว
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EP 2

EP 2
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ตาแหน่งเครื่ องระบายความร้ อน

(1 คะแนน)

การวางตาแหน่งเครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ หรื อหอพึง่ เย็น) ห่างจากที่ดินข้ างเคียง
วัตถุประสงค์
จัดวางหรื อเปลี่ยนตาแหน่ง เครื่ องระบายความร้ อนของระบบปรับอากาศ เพื่อไม่ก่อให้ เกิ ดความเดือดร้ อนราคาญต่อ
สภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงอาคาร (หากอาคารไม่ใช้ เครื่ องปรับอากาศไม่ต้องประเมินเกณฑ์นี)้
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
ไม่วางคอมเพรสเซอร์ และเครื่ องระบายความร้ อนชนิดต่าง ๆ ติดกับที่ดินข้ างเคียงน้ อยกว่าระยะ 3.5 เมตร ในกรณีเป็ น
อาคารสูงหรื อใหญ่พิเศษต้ องเว้ นระยะหอระบายความร้ อนหรื อเครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ ) ห่างจากขอบที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
ทำงเลือกที่ 2
ระบบปรับอากาศไม่มีการระบายความร้ อนหรื อความชื ้นสูอ่ ากาศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สารวจสภาพรอบอาคาร ก าหนดทิ ศ ทางการระบายความร้ อนของเครื่ อ งระบายความร้ อนให้ เ หมาะสมไม่ร บกวน
สภาพแวดล้ อมรอบอาคาร และดาเนินการปรับเปลีย่ นตาแหน่งให้ ห่างจากขอบพื ้นที่ดินโครงการ หรื อพิจารณาระบบปรับ
อากาศที่ระบำยควำมร้อนลงดิ นหรื อทะเลสำบ (Geothermal or Lake Cooling)
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การใช้ กระจกภายนอกอาคาร
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(1 คะแนน)

ใช้ กระจกภายนอกอาคารที่มีคา่ สะท้ อนแสงไม่เกินร้ อยละ 30
วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบจากการสะท้ อนแสงของอาคารสูส่ ภาพแวดล้ อมที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
กระจกที่ใช้ ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด ต้ องมีค่าประสิทธิภาพของกระจกอัน ได้ แก่ ค่ำสะท้อนแสง (Visible
Light Reflectance; Rvis) โดยต้ องมีค่าไม่เกินร้ อยละ 30 เมื่อวัดในมุมตังฉาก
้
โดยค่ำสะท้อนแสงดังกล่าวต้ องได้ รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และหากในกรณีใช้ ฟิล์มกรองแสงต้ องมีการนาตัวอย่างกระจกพร้ อมฟิ ล์มไปทดสอบ
คุณสมบัติการสะท้ อนแสงให้ แล้ วเสร็ จ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
มีการกาหนดค่าสะท้ อนแสงของกระจกที่ใช้ ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด หากค่าการสะท้ อนแสงเกิ นให้
ดาเนินการปรับเปลีย่ นให้ คา่ การสะท้ อนแสงไม่เกินที่กาหนดไว้ และควรพิจารณาเลือกใช้ กระจกเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานที่
มีคา่ มาตรฐานทางพลังงาน (SHGC หรื อ VLT เป็ นต้ น) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยควรพิจารณาถึงผลกระทบใน
หัวข้ อ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
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รายงานการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร

(1 คะแนน)

ปฏิบตั ิตามประกาศของกรมอนามัยเรื่ องข้ อปฏิบตั ิการควบคุมเชือ้ ลี จิโอเนลลำ (Legionella) ในหอระบำย
ควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลี เจี ยนแนร์ (Legionnaires' Disease) ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ใช้ อาคารทังภายในและภายนอก
้
รวมทังผู
้ ้ ที่สญ
ั จรในบริ เวณใกล้ เคียง
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ทำงเลือกที่ 1
1. จัดทาแผนการบารุงรักษาหอระบำยควำมร้อน ตามประกาศของกรมอนามัย เรื่ องข้ อปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลี จิโอเนลลำ
(Legionella) ในหอระบำยควำมร้ อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับอากาศที่มีการติดตังหอระบำยควำม
้
ร้อน) และ
2. ส่งรายงานผลการบารุ งรักษาหอระบายความร้ อน 1 ฉบับในช่ วงดำเนิ นกำร ตามประกาศของกรมอนามัย เรื่ องข้ อ
ปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลี จิโอเนลลำ (Legionella) ในหอระบำยควำมร้ อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศที่มีการติดตังหอระบำยควำมร้
้
อน) โดยรายงานจะต้ องมีการทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อหาเชื ้อลี จิโอเนลลำ
อย่างน้ อย 1 ครัง้ หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของกรมอนามัย จะต้ องมีแผนการดาเนินการแก้ ไขและ
ทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการจนกว่าค่าจะผ่านตามเกณฑ์กาหนด
ทำงเลือกที่ 2
ได้ คะแนนในข้ อ EP 2: ตาแหน่งเครื่ องระบายความร้ อนและไม่มีหอระบำยควำมร้อนในโครงการ ตามทางเลือกที่ 2 ระบบ
ปรับอากาศไม่มีการระบายความร้ อนหรื อความชื ้นสูอ่ ากาศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
บารุงรักษาหอระบำยควำมร้อนให้ เป็ นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่ องข้ อปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลำในหอระบำย
ควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย

TREES-EB

EP 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสีย

EP 5
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(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันคุณภาพน ้าเสียของโครงการให้ มีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
มีการตรวจผลการบาบัดน ้าเสียอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในช่วงดำเนิ นกำรให้ มีค่า บีโอดี5 หรื อ ทีเอสเอส น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยต้ องบาบัดให้ ได้ ทงหมดของปริ
ั้
มาณน ้าเสียในโครงการ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงระบบบาบัดน ้าเสียให้ มปี ระสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นตามข้ อกาหนด จากนันด
้ าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียที่ออก

TREES-EB

GI
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หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation)
แม้ วา่ TREES จะมีเกณฑ์การประเมินประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมที่ครอบคลุม 7 ด้ าน ประกอบด้ วย การบริ หาร
จัดการอาคาร ผัง บริ เวณและภูมิ ทัศ น์ การประหยัดน า้ พลัง งานและบรรยากาศ วัสดุแ ละทรั พ ยากรในการก่ อสร้ าง
คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม แล้ วก็ตาม แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว
ยังมีประเด็นที่สาคัญอีกมากมายไม่ได้ ถูกระบุไว้ ในเกณฑ์ TREES หมวด นวัตกรรม จึงเป็ นหมวดที่เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องกับอาคารที่เข้ าร่ วมประเมินได้ นาเสนอ หัวข้ อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อทาคะแนนในหมวดนี ้
นอกจากนี ้การทาคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทาได้ ด้วยการทาคะแนนพิเศษตามที่ระบุไว้ ในแต่ละหัวข้ อคะแนน โดย
คะแนนพิเศษเหล่านี ้จะทาได้ เมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนต่าง ๆ เกินกว่าที่ระบุไว้ ระดับหนึ่ง การทา
คะแนนในหมวด GI นี ้ สามารถทาได้ 6 คะแนน ดังตารางด้ านล่าง
หัวข้ อ
GI 1
GI 2

รำยละเอียด
มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………)
มี TREES-A อยูใ่ นคณะทางาน

คะแนน
5
1

TREES-EB

GI 1

GI 1

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ ในแบบประเมิน
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(5 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้ มีการบริ หารและปรับปรุงอาคารที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าที่กาหนดไว้ และ กระตุ้นให้ มีการเสนอแนวคิด เพื่อ
ความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมในประเด็นที่มีความสร้ างสรรค์และไม่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ฉบับนี ้
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ดาเนินการตามทางเลือกดังต่อไปนี ้
ทำงเลือกที่ 1
ดาเนินการตามหัวข้ อคะแนนพิเศษที่ได้ ระบุไว้ หวั ข้ อคะแนนต่าง ๆ ซึง่ เกินกว่าประสิทธิภาพที่ระบุไว้ หนึง่ ระดับ
ทำงเลือกที่ 2
นาเสนอหัวข้ อคะแนนใหม่ที่เป็ นประเด็นทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ฉบับนี ้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
ศึกษาแนวโน้ มการทาคะแนนพิเศษในหัวข้ อต่าง ๆ และศึกษาประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมที่เกณฑ์ไม่ได้ ระบุ เพื่อ
นาเสนอต่อทางสถาบันอาคารเขียวในการทาคะแนน ในอนาคตหากเกณฑ์สาหรับโครงการประเภทอื่น ๆ ประกาศใช้ ทาง
ผู้เข้ าร่วมประเมินสามารถนาเสนอ หัวข้ อคะแนนจากเกณฑ์การประเมินอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์นี ้ มายื่นทาคะแนนใน
หมวดนวัตกรรมได้ โดยตรง

TREES-EB

GI 2

GI

2
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มี TREES-A อยูใ่ นคณะทางาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มวิชาชีพทางด้ านการให้ คาปรึกษาอาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย
สิ่งที่ต้องดำเนินกำร
1. มี TREES-A 1 คนร่วมในโครงการ
2. บทบาทและหน้ าที่ของ TREES-A ตามข้ อ 1 ต้ องถูกระบุไว้ ใน BM P1
แนวทำงกำรดำเนินกำร
จัดจ้ าง TREES-A มาร่วมโครงการ ระบุขอบเขตและหน้ าที่ของ TREES-A ให้ ชดั เจน

(1 คะแนน)

