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เกณฑก์ารประเมินความย ัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไทย 

ส าหรับการกอ่สร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ 
22 มิถุนายน 2563 

 
จดัท าโดย 

คณะอนุกรรมการจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว 
สถาบนัอาคารเขียวไทย 
ดว้ยความร่วมมือระหว่าง 

   
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์  
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ค าน า 
จากสภาวการณปั์จจุบนัท่ีโลกของเราตอ้งเผชิญกบัการเผาผลาญพลงังานอย่างสิน้เปลือง และสภาพแวดล้อมท่ีถูก

ท าลายเพ่ิมมากขึน้ ในฐานะของนกัวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งซึง่มีการใชท้รพัยากรธรรมชาติและ
พลงังานจ านวนมาก เรื่องท่ีเราควรจะริเริ่มด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือโลกคือการพัฒนาและสร้างแนวคิดเรื่อง “อาคารเขียว” 
นั่นเอง 

เม่ือตน้ปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ไดล้งนามความร่วมมือในการจดัตัง้ สถาบันอาคารเขียวไทย ขึน้เพ่ือเป็นจุดเริ่มตน้ของการพฒันาและด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหแ้นวคิดเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย เป็นรูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

เอกสารนีเ้ป็น หลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว ซึง่จดัเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมิน
อาคารเขียว ท่ีมีตวัแทนมาจากสองสมาคมฯ ดงักล่าวนัน้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของการเดินหนา้เรื่อง อาคารเขียวในประเทศไทย
อย่างเต็มรูปแบบเป็นครัง้แรกนั่นเอง ซึง่เกณฑก์ารประเมิน TREES-NC หรือ เกณฑก์ารประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้มไทย ส าหรบัการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่นี ้เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคาร
สาธารณะที่จะสรา้งขึน้ใหม่หรือมีการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ เช่น เปล่ียนระบบปรบัอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นตน้ และในปัจจุบนั
สถาบนัอาคารเขียวไดอ้อกหลกัเกณฑส์ าหรบัอาคารประแภทอื่น เช่น อาคารระหว่างการใชง้าน เป็นตน้ เพ่ือใหอ้าคารประเภท
อื่น ๆ มีโอกาสผ่านการประเมินอาคารเขียวไทยเช่นกนั  

คู่มือฉบบันีป้รบัปรุงตามขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  จากโครงการท่ีเขา้ร่วมการประเมิน TREES-NC เวอรช์ั่นก่อนหนา้ จึงถือได้
ว่าการแบ่งสดัส่วนคะแนน และความถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎ ีตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ช ้ไดผ่้านการตรวจสอบ
จากภาควิชาการ วิชาชีพ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งมาแล้ว และทางคณะท างานคาดว่าเกณฑ์ฉบับนีจ้ะสามารถน าไปใช้
ประเมินอาคารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ดว้ยความปรารถนาด ี
คณะอนุกรรมการจดัท าหลกัเกณฑ ์

การประเมินอาคารเขียว 
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คณะกรรมการมลูนิธิอาคารเขียวไทย 
1. รศ.สิริวฒัน ์ไชยชนะ ประธาน 
2. นายชนะ สมัพลงั รองประธาน 
3. นายนินนาท ไชยภญิโญ กรรมการ 
4. นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการ 
5. นายจกัรพนัธ์ ภวงัคะรตัน ์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชนิกานต ์ยิม้ประยูร กรรมการ 
7. นายธานี คล่องณรงค ์ กรรมการ 
8. ดร.วุฒกิานต ์ปุระพรหม กรรมการ 
9. นายกาญจน ์เพียรเจริญ กรรมการ 
10. นายณฐัพล สุทธิธรรม กรรมการ 
11. ดร.อจัฉราวรรณ จุฑารตัน ์ เหรญัญิก 
12. นายจีระศกัดิ์ ปราชญโ์กสินทร ์ เลขาธิการ 

 
คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 
1. นายนินนาท ไชยภญิโญ ประธาน 
2. รศ.ดร.อรรจน ์ เศรษฐบตุร                 รองประธาน 

3. นายจกัรพนัธ์ ภวงัคค์ะรตัน ์               รองประธาน 
4. นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการ 
5. นายกมล ตนัพิพฒัน ์ กรรมการ 
6. นายจีระศกัดิ์ ปราชญโ์กสินทร ์ กรรมการ 
7. นายประพุธ  พงษ์เลาหพนัธุ ์ กรรมการ 
8. ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร กรรมการ 
9. นายมานิตย ์กูธ้นพฒัน์ กรรมการ 
10. นายณฐัพล สุทธิธรรม กรรมการ 
11. นายจีระศกัดิ์ ปราชญโ์กสินทร ์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี    กรรมการ 
13. ดร.อภพิรรณ บริสุทธ์ิ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทวนั ศิริทรพัย ์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.กิจชยั จิตขจรวานิช กรรมการ 
16. รศ.ดร.ชนิกานต ์ ยิม้ประยรู กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ยุทธนา ทองทว้ม กรรมการ 
18. นายพิพฒัน ์รุจิราโสภณ กรรมการ 
19. รศ.ดร.อภชิาต ประดิษฐสมานนท ์      กรรมการ 
20. นายวิญญู วานิชศิริโรจน ์ เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการ 
จัดท าหลักเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว 
1. นายจกัรพนัธ์ ภวงัคะรตัน ์ ประธาน 
2. นายวิญญู วานิชศิริโรจน ์ รองประธาน 
3. นายกมล ตนัพิพฒัน์ อนุกรรมการ 
4. ผศ.ดร.จตุวฒัน ์วโรดมพนัธ ์ อนุกรรมการ 
5. นายประพุธ พงษ์เลาหพนัธุ ์ อนุกรรมการ 
6. ดร.พร วิรุฬหร์กัษ ์ อนุกรรมการ 
7. รศ.พรรณชลทั สุริโยธิน อนุกรรมการ 
8. ผศ.ดร.พิชยั กฤชไมตรี อนุกรรมการ 
9. นายรพีรฐั ธัญวฒันพ์รกุล อนุกรรมการ 
10. นายวลัลภ เรืองดว้ยธรรม อนุกรรมการ 
11. นางศิรินทร วงษ์เสาวศุภ อนุกรรมการ 
12. นายสมจินต ์ดิสวสัดิ์ อนุกรรมการ 
13. นายอภชิยั ก าแพงเศรษฐ อนุกรรมการ 
14. รศ.ดร.อรรจน ์เศรษฐบุตร อนุกรรมการ 
15. นายอนวชั พงศสุ์วรรณ เลขานุการ 
16. นางสาวสุพรรณีย ์ทองจูด เลขานุการ 
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สารบัญ 
หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 

(บังคับ) 

 การผ่านการประเมิน 8  
BM หมวดที ่1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 8 3 (1) 

BM P1 การเตรียมความพรอ้มความเป็นอาคารเขียว 10 บงัคบั 
BM 1 การประชาสมัพนัธ์สู่สงัคม 11 1 
BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะน าการใชง้านและบ ารุงรกัษาอาคาร 12 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสรา้งและเม่ืออาคารแลว้เสร็จ 12 1 

SL หมวดที ่2 ผังบริเวณและภูมิทศัน ์(Site and Landscape) 13 18 (2) 
SL P1 การหลีกเล่ียงท่ีตัง้ท่ีไม่เหมาะกบัการสรา้งอาคาร 15 บงัคบั 
SL P2 การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีความสมบูรณท์างธรรมชาต ิ 16 บงัคบั 
SL 1 การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีพฒันาแลว้ 17 2 
SL 2 การลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั  18 6 
SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียั่งยืน  3 

SL 3.1 มีพื้นท่ีเปิดโลง่เชงินิเวศ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของพื้นท่ีฐานอาคาร 19 1 
SL 3.2 มีตน้ไมยื้นตน้ 1 ตน้ต่อ พื้นท่ีเปิดโลง่ 100 ตารางเมตร (หา้มยา้ยไมยื้นตน้มาจากท่ีอ่ืน) 20 1 
SL 3.3 ใชพื้ชพรรณพื้นถิ่นท่ีเหมาะสม 21 1 

SL 4 การซมึน า้และลดปัญหาน า้ท่วม 22 4 
SL 5 การลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากการพฒันาโครงการ  3 

SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้งหรือใชว้สัดุสะทอ้นความรอ้นจากแสงอาทิตยส์งู 24 2 

SL 5.2 มีพื้นท่ีดาดแขง็ท่ีรบัรงัสีตรงจากดวงอาทิตย ์ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของพื้นท่ีโครงการ 25 1 

WC หมวดที ่3 การประหยัดน า้ (Water Conservation) 27 6 
WC 1 การประหยดัน า้และการใชน้ า้อย่างมีประสิทธิภาพ 28 6 

EA หมวดที ่4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 29 31 (2) 
EA P1 การประกนัคุณภาพอาคาร 

มีแผนการตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบคุคลท่ีสาม 

30 บงัคบั 

EA P2 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขัน้ต ่า 32 บงัคบั 
EA 1 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 33 20 
EA 2 การใชพ้ลงังานทดแทน 

ผลติพลงังานทดแทน ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 0.5-6.5 ของปรมิาณค่าใชจ้า่ยพลังงานในอาคาร 

35 7 

EA 3 การตรวจสอบและพิสูจนผ์ลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน 
มีแผนการตรวจสอบและพิสจูนผ์ลตามขอ้ก าหนด IPMVP 

36 3 

EA 4 สารท าความเย็นในระบบปรบัอากาศท่ีไม่ท าลายชัน้บรรยากาศ 
ไม่ใชส้าร CFC และ HCFC-22 

37 1 
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หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 
(บังคับ) 

MR หมวดที ่5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง  
(Materials and Resources) 

37 13 

MR 1 การใชอ้าคารเดิม 
เกบ็รกัษาพื้นหรือหลงัคาของอาคารเดิมไวร้อ้ยละ 50-75 ของพื้นท่ีผวิ 

39 2 

MR 2 การบริหารจดัการขยะจากการก่อสรา้ง 
น าขยะไปใชห้รือรีไซเคิล 50-75% ของปรมิาตรหรือน า้หนัก 

40 2 

MR 3 การเลือกใชว้สัดุใชแ้ลว้ 
น าวสัดุก่อสรา้งกลับมาใชใ้หม่เป็นมลูค่ารอ้ยละ 5-10 

41 2 

MR 4 การเลือกใชว้สัดุรีไซเคิล 
ใชว้สัดุรีไซเคิลเป็นมลูค่ารอ้ยละ 10-20 

42 2 

MR 5 การใชว้สัดุพืน้ถิ่นหรือในประเทศ  
การใชว้สัดุท่ี ขดุ ผลติ ประกอบ หรือวสัดุพื้นถิ่นหรือในประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10-20 ของมลูค่าวสัดุ
ก่อสรา้งทั้งหมด 

43 2 

MR 6 วสัดุท่ีผลิตหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า  3 
MR 6.1 ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มตามฉลากเขียวและฉลากคารบ์อนของไทยไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10-20 

ของมลูค่าวสัดุก่อสรา้งทั้งหมด 
44 2 

MR 6.2 ใชว้สัดุท่ีมีการเผยแพรข่อ้มลูความเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าวสัดุก่อสรา้ง
ทั้งหมด 

45 1 

IE หมวดที ่6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 

46 18 (2) 

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
อัตราการระบายอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน 

47 บงัคบั 

IE P2 ความส่องสว่างภายในอาคาร 
ความสอ่งสว่างขัน้ต  ่าผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน 

48 บงัคบั 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ   6 
IE 1.1 ชอ่งน าอากาศเขา้ไม่อยู่ต  าแหน่งท่ีมีความรอ้นหรือมลพิษ 49 1 
IE 1.2 ความดันเป็นลบ (Negative pressure) ส  าหรบัหอ้งพิมพง์าน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และเก็บสารท า

ความสะอาด 
50 1 

IE 1.3 ควบคุมแหลง่มลพิษจากภายนอกเขา้สูภ่ายในอาคาร 51 1 
IE 1.4 พื้นท่ีสบูบหุรี่ห่างจากประตูหนา้ต่างหรือชอ่งน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร 52 1 
IE 1.5 ประสทิธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑต์ามมาตรฐาน  53 2 

IE 2 การเลือกใชว้สัดุท่ีไม่ก่อมลพิษ  4 
IE 2.1 การใชว้สัดุประสาน วสัดุยาแนว และรองพื้น ท่ีมีสารพิษต ่าภายในอาคาร 54 1 
IE 2.2 การใชสี้ และวัสดุเคลือบผวิ ท่ีมีสารพิษต ่าภายในอาคาร 56 1 

IE 2.3 การใชพ้รมท่ีมีสารพิษต ่าภายในอาคาร 57 1 
IE 2.4 การใชผ้ลติภณัฑท่ี์ประกอบขึน้จากไมท่ี้มีสารพิษต ่าภายในอาคาร 58 1 
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หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 
(บังคับ) 

IE 3 การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐท์ุก 250 ตารางเมตรหรอืตามความตอ้งการ 

59 1 

IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร 
ออกแบบใหห้อ้งท่ีมีการใชง้านประจ าไดร้บัแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง หรือสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอกอย่างพอเพียง 

60 4 

IE 5 สภาวะน่าสบาย 
อุณหภมูิและความชืน้สมัพัทธใ์นสว่นท่ีมีการปรบัอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรบัอากาศและ
ระบายอากาศ  

62 3 

EP หมวดที ่7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Protection) 

62 5 (2) 

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสรา้ง 
มีแผนและด าเนินการป้องกันมลพิษและสิง่รบกวนจากการกอ่สรา้ง 

64 บงัคบั 

EP P2 การบริหารจดัการขยะ 
การเตรียมพื้นท่ีแยกขยะ  

65 บงัคบั 

EP 1 ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง 
ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลงิ 

66 1 

EP 2 ต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้น 
การวางต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้นห่างจากท่ีดินขา้งเคียง 

67 1 

EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีค่าสะทอ้นแสงไม่เกินรอ้ยละ 15 

68 1 

EP 4 การควบคุมโรคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอาคาร 
ปฏบิตัิตามประกาศกรมอนามัยเรื่องขอ้ปฏบิตัิการควบคุมเชือ้ลีจโิอเนลลา (Legionella) ในหอระบาย
ความรอ้นของอาคารในประเทศไทย 

69 1 

EP 5 ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใชก้บัระบบบ าบดัน า้เสีย หรือพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพสูง
กว่ามาตรฐาน 
ติดตามการใชพ้ลงังานของระบบบ าบดัน า้เสีย หรือพัฒนาระบบใหมี้ประสทิธิภาพสงูกว่ามาตรฐาน 

70 1 

GI หมวดที ่8 นวัตกรรม (Green Innovation) 71 6 
GI 1-5 มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไวใ้นแบบประเมิน 72 5 

GI 6 มี TREES-A NC เป็นที่ปรึกษาโครงการ 73 1 

 ค าอธิบายศัพท ์ 74  

 บรรณานุกรม 77  

 ภาคผนวก ก 78  

 รวมคะแนน 100 (9) 
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การผ่านการประเมิน 

ในการผ่านเกณฑก์ารประเมิน TREES-NC Version 2 นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประเมินตอ้งส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละหัวข้อ
คะแนนเพ่ือยืนยนัว่าไดมี้การด าเนินกิจกรรมในการท าคะแนนในหวัขอ้ต่าง ๆ จริง (เอกสารที่ตอ้งน าส่งตลอดจนช่วงเวลาในการ
ส่งจะถูกระบุไวใ้นเอกสารการประเมินฉบบัเต็ม) ทางสถาบนัฯจะมีการตรวจสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือยืนยนัว่ากิจกรรมต่าง ๆ
เป็นไปตามที่ผูเ้ขา้ร่วมประเมินไดก้ล่าวอา้ง ซึง่หากทางสถาบนัพบว่ามีการ บิดเบือน ปลอม หรือ สรา้งหลกัฐานเท็จ ทางสถาบนั
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการรบัรองและถอดถอนรางวลัที่ไดม้อบใหจ้ากเจา้ของโครงการ ซึง่ในการประเมินนั้น ทางสถาบัน
อาคารเขียวจะท าหนา้ที่ประเมินหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการด าเนินการ ว่ามีความถูกตอ้งและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์
ของหวัขอ้คะแนนต่าง ๆ และสมควรไดร้บัการรบัรองคะแนนหรือไม่ 

การรบัรองอาคารที่เขา้ร่วมประเมินนัน้จะแบ่งรางวลัเป็น 4 ระดบั ตามคะแนนที่ไดด้งันี ้

PLATINUM 80 คะแนน ขึน้ไป 

GOLD 60 - 79  คะแนน 

SILVER 50 - 59  คะแนน 

CERTIFIED 40 - 49  คะแนน  

ซึง่ในการผ่านการประเมินทุกระดบันัน้ผูเ้ขา้ร่วมประเมินตอ้งผ่านการท าคะแนนขอ้บงัคบั 9 ข้อ หากไม่สามารถท า
คะแนนขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึง ทางสถาบนัฯ จะถือว่าไม่สามารถเขา้ร่วมการประเมินได ้
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BM หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 
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BM P1 การเตรียมความพรอ้มความเป็นอาคารเขียว     (บงัคบั) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหก้ระบวนการออกแบบก่อสรา้งอาคารเขียวมีความเป็นระบบและราบรื่น ช่วยใหค้ณะท างานและผูร้บัผิดชอบ
โครงการสามารถควบคุมการท างานของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

1. มีแผนการด าเนินงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหก้ารออกแบบก่อสร้าง วางแผน และบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ เป็นเพียงแผนไม่ใช่ผลการด าเนินงาน ซึ่งแผนการ
ด าเนินงานจะตอ้งประกอบดว้ย 1) รายช่ือคณะท างานและหวัหนา้โครงการ (เช่น สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร 
ผูต้รวจสภาพอาคาร ผูบ้ริหารอาคาร และ/หรือท่ีปรึกษา เป็นตน้) 2) กิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุผู้ร ับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมท่ีตรงกบัหวัขอ้คะแนนต่าง ๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการท่ีจะน ามาใช้โดย
ย่อ 4) ตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมว่าจะด าเนินการในช่วงใดและนานเท่าไร 

2. ตอ้งมีบุคลากรที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญอาคารเขียวไทย หรือ TREES-A อยู่ในคณะท างานในต าแหน่งที่ปรึกษาโครงการ
อย่างนอ้ย 1 คน ซึง่บุคลากรดงักล่าวตอ้งปรากฏในแผนการด าเนินงาน และถูกระบุความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน 

แนวทางการด าเนินการ 

จดัตัง้คณะท างานที่ประกอบดว้ยที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญอาคารเขียว หรือ TREES-A อย่างน้อย 1 คน 
และจดัท าแผนการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวส าหรบัการก่อสร้างและปรับปรุง
โครงการใหม่ โดยตอ้งด าเนินการตัง้แต่ช่วงตน้ของการก าหนดแนวคิดของโครงการ และมีผู้บริหารสูงสุดหรือตัว
แทนท่ีได้ร ับมอบหมายเป็นหัวหน้าโครงการ ควรพิจารณาการด าเนินการควบคู่กับหัวข้อ BM 3: การติดตาม
ประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสรา้งและเม่ืออาคารแลว้เสร็จ และ GI 6: มี TREES-A NC เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
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BM 1 การประชาสมัพันธส์ู่สงัคม (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
มีการก าหนดใหอ้าคารท่ีจะก่อสรา้งเป็นอาคารเขียวท าการประชาสมัพนัธ์สู่สงัคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

1. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์หนา้พืน้ที่ก่อสรา้ง โดยระบุถึงเจตนารมณใ์นการเขา้ร่วมการประเมินความยั่งยืนทางพลงังาน
และส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นทางการ ซึง่ตอ้งแสดงสญัลกัษณแ์ละช่ือของสถาบันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุประเภท
ของเกณฑท่ี์ใช ้(ในกรณีนีค้ือ การก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารใหม่ หรือ TREES-NC) และตอ้งท าป้าย 2 ภาษา ทั้ง
ไทยและองักฤษ 

2. จดัท าขอ้มลูน าเสนอเกี่ยวกบัอาคาร (ช่วงออกแบบหรือเม่ืออาคารแลว้เสร็จ) ในหลกัการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การพฒันาเป็นอาคารเขียว เพ่ือเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลทั่วไปและผู้สนใจ รูปแบบของข้อมูลอาคารที่
จดัท าเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ตอ้งประกอบดว้ยการด าเนินการดงัต่อไปนี ้อย่างนอ้ย 2 ประเภท 

 การพิมพแ์จกจ่ายแผ่นพบั จะตอ้งพิมพโ์ดยใชก้ระดาษรีไซเคิล หรือวสัดุยั่งยืนอื่น ๆ อย่างนอ้ย 500 แผ่น และ
ตอ้ง มีการแจกจ่ายในงานสมัมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบ ก่อสรา้งอาคาร หรือใชง้านอาคาร 

 การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่แสดงแนวคิดและ
รายละเอียดที่ครอบคลุมการออกแบบและก่อสรา้งอาคารเขียว 

 การจดัโครงการประชาสมัพนัธ์สญัจร นอกสถานที่อย่างนอ้ย 3 แห่ง 

 การจดัพืน้ท่ีแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 

 การติดป้ายประชาสมัพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างครอบคลุม เพ่ือให้ความรู ้กับผู้ใช้หรือเยี่ยมชม
อาคาร 

 การจดัเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองคก์รภาครฐัหรือเอกชนอย่างนอ้ย 3 แห่ง (แห่งละไม่ต ่ากว่า 50 คน) 

 การเผยแพร่ความรูเ้ชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติอย่างนอ้ย 1 บทความ 

 วิธีการอื่น ๆ ที่เป็นรูปธรรม สามารถพิสูจนแ์ละแสดงผลเชิงปริมาณได ้โดยเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา 

แนวทางการด าเนินการ 
วางแผนประชาสมัพนัธ์ใหส้งัคมรบัทราบ ผ่านส่ือต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์หน้า
โครงการขณะก าลงัก่อสรา้ง 
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BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะน าการใชง้านและบ ารุงรกัษาอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหมี้เอกสารคู่มือการใชง้านและบ ารุงรกัษาอาคารที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรและง่ายต่อการบริหารจัดการอาคาร
เขียวใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสม 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

มีคู่มือและใหก้ารอบรมแนะน าการใชง้านและบ ารุงรกัษาระบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับการเป็นอาคารท่ีขอรับรอง
มาตรฐานอาคารเขียวส าหรบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งของอาคาร โดยคู่มือดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมระบบต่าง ๆ ที่มีใช้
งานภายในอาคาร อย่างนอ้ยดงันี ้(1) ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบ
สุขาภบิาล (4) ระบบท าน า้รอ้นภายในอาคาร (ส าหรบัอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอ านวย
ความสะดวก (6) ระบบพลงังานหมนุเวียน (ถา้มี) แต่สามารถเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 

แนวทางการด าเนินการ 

จดัท าคู่มือการใชง้านอาคารที่มีรายละเอียดขัน้ต ่าตามที่คู่มือเกณฑป์ระเมินอาคารเขียวไทยฉบับเต็มได้ก าหนดไว ้
และด าเนินการจดัฝึกอบรมส าหรบัระบบท่ีมีความส าคญัต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้องของ
อาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนขอ้นีใ้นการด าเนินการร่วมกับ หัวข้อ EA P1: การประกันคุณภาพอาคาร  โดย
อาจน าเนือ้หาบางส่วนไปใชใ้นขอ้ BM 1: การประชาสมัพนัธ์สู่สงัคม 
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 BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสรา้งและเม่ืออาคารแลว้เสร็จ  (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งและเป็นระบบของการออกแบบและก่อสรา้งอาคารเขียวเพ่ิมเติมจากข้อ BM P1 และสร้าง
องคค์วามรูใ้นการออกแบบก่อสรา้งอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ดีและใช้งานได้
อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

มีการขยายผลต่อจากขอ้ BM P1: การเตรียมความพรอ้มความเป็นอาคารเขียว โดยใหค้ณะท างานอาคารเขียว น า
แผนงานท่ีจดัท าไวใ้น BM P1 มาขยายผล โดยก าหนดใหมี้ขอ้ 5) การประเมินกิจกรรมต่าง  ๆ ถึงความส าเร็จและ
ข้อจ ากัด ท่ีพบในช่วงออกแบบ ก่อสร้าง และเม่ืออาคารแล้วเสร็จ โดยระบุถึงสาเหตุและข้อแนะน า เพ่ือให้
คณะท างานอาคารเขียวสามารถติดตามการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู ้เกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการด าเนินการ 

ขยายขอบเขตการท างานของคณะท างานอาคารเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้เช่ียวชาญอาคารเขียวไทย 
หรือ TREES-A ในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ตามหวัขอ้กิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการสรุปถึง
ความคืบหนา้ในหวัขอ้ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชุมความคืบหน้าแต่ละครั้งของ
คณะท างานอาคารเขียวในหวัขอ้คะแนนท่ีประสบความส าเร็จและลม้เหลว ทัง้นีค้ณะท างานควรสรุปถึงแนวทางท่ี
ประสบความส าเร็จและลม้เหลว เพ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเองและจดัท าฐานขอ้มลูความรูโ้ดยสถาบนัอาคารเขียวไทย 
ต่อไปในอนาคต  
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SL หมวดที่ 2 ผงับริเวณและภูมทิัศน ์(Site and Landscape) 
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SL P1 การหลีกเล่ียงท่ีตัง้ท่ีไม่เหมาะกบัการสรา้งอาคาร (บงัคบั) 

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อสร้างโครงการบนท่ีดินท่ีไม่สมควรท่ีจะมีการพัฒนา และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากต าแหน่งของอาคารบนท่ีดิน จึงควรสรา้งอาคารหรือพฒันาท่ีดินบนพืน้ที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศต ่า
หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายผงัเมือง 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ไม่ก่อสรา้ง อาคาร พืน้ที่ดาดแข็งในงานภมิูทศัน ์ถนน หรือท่ีจอดรถบนท่ีดิน ท่ีมีลกัษณะตามนี ้

1. พืน้ที่ที่เป็นที่อยู่อาศยัของสตัวส์งวนหรือสตัว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  หรือเขตป่าสงวน หรือเขตอนุร ักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ตาม
กฎหมายไทย รวมทัง้เขตพืน้ที่คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม พืน้ที่แหล่งตน้น า้ล าธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือ
เป็นพืน้ที่อนัมีคุณค่าควรแก่การอนุรกัษ์ 

2. พืน้ท่ีท่ียงัไม่ไดร้บัการพฒันาท่ีอยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศยัของสตัวน์ า้ท่ีมีการขยายพนัธุ์ ตามท่ีระบุไวใ้นเขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัวน์ า้ 

3. พืน้ท่ีท่ีเคยเป็นสวนสาธารณะก่อนจะน ามาท าโครงการ ยกเวน้ว่าจะได้น าพืน้ท่ีขนาดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมา
แลกเปล่ียนเพ่ือท าสวนสาธารณะใหม่ทดแทน 

4. พืน้ท่ีท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง หรือขดัแยง้กบัผงัเมือง เช่น พืน้ท่ีลุ่มต ่าน า้ท่วมถึง พืน้ท่ีท่ีเป็นทางไหลผ่านของน ้า
ธรรมชาติ พืน้ที่รบัน า้จากบริเวณรอบ ๆ พืน้ที่แก้มลิง (Retention Area) พืน้ท่ีชุ่มน ้า (Wetland) พืน้ที่ที่มีความลาดชัน
เกินรอ้ยละ 30 เป็นตน้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจนว่์าที่ดินของโครงการไม่มีลกัษณะตามขอ้ก าหนด สถาปนิกโครงการร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
อาคารเขียวไทย (TREES-A) ที่ท าหนา้ที่ในต าแหน่งที่ปรึกษาโครงการสามารถออกจดหมายรบัรองแทนได ้

แนวทางการด าเนินการ 

ระหว่างการเลือกสถานที่ตัง้โครงการ พยายามเลือกที่ดินที่ไม่มีองคป์ระกอบที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือ เป็น
ที่ดินควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และข้อก าหนดผังเมือง ก่อนที่จะตัดสินใจท าโครงการ อีกทั้งพยายาม
ออกแบบอาคาร ใหมี้พืน้ที่พฒันาที่คลุมดิน (Development Footprint) ใหน้อ้ยที่สุดในบริเวณที่มีลกัษณะตามที่ก าหนด
ไว ้เพ่ือลดผลกระทบ จากการท าลายระบบนิเวศดั้งเดิม หรือท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต ควรพิจารณา
ต าแหน่งที่ต ัง้อาคารและพืน้ที่พฒันาที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการท าคะแนนในข้อ SL3: 
การพฒันาผงัพืน้ที่โครงการที่ยั่งยืน และ SL4: การซมึน า้และลดปัญหาน า้ท่วม 
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SL P2 การลดผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณท์างธรรมชาติ (บงัคบั) 

วัตถปุระสงค ์

ลดผลกระทบจากการพฒันาในพืน้ท่ีสีเขียวหรือพืน้ที่ที่มีความสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ และพลิกฟ้ืนพืน้ท่ีสีเขียวใน
โครงการท่ีมีการพฒันาไปแลว้ใหมี้คุณค่าทางระบบนิเวศตลอดจนเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูใ้ชอ้าคารใหด้ียิ่งขึน้ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที ่1 

ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีเคยพฒันามาแลว้หรือพืน้ท่ีท่ีคุณค่าทางระบบนิเวศต ่า ตอ้งออกแบบใหมี้พืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ 
(Ecological Open Space) ใหมี้ขนาดอย่างนอ้ย 10% ของพืน้ที่ฐานอาคาร (Development Footprint) โดยพืน้ที่
เปิดโล่งเชิงนิเวศตอ้งมีพืน้ท่ีสีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพืน้ท่ีบ่อน ้าลักษณะ
ธรรมชาติท่ีมีการจดัพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และจะตอ้งไม่ใช่พืน้ที่ส าหรับรถยนต์หรือที่จอดรถยนต์ พืน้ที่
ดาดแข็งสามารถนบัเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศได ้หากกิจกรรมบนพืน้ที่ดาดแข็งเป็นไปเพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผูใ้ชง้าน อาทิเช่น ทางเดินเทา้ ลานกิจกรรม เป็นตน้ ในการท าขอ้บงัคบันีพื้น้ที่หลังคาสามารถนับ
รวมเป็นพืน้ที่ในการค านวณได ้ถา้พืน้ที่ดงักล่าวถูกออกแบบตามนิยามพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศหรือพืน้ที่สีเขียว 

ทางเลือกที ่2 

ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ียงัไม่เคยพฒันามาก่อน ควรส ารวจพืน้ท่ีและบนัทึกองคป์ระกอบสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง
ระบบนิเวศและหลีกเล่ียงการก่อสรา้งในบริเวณนี ้และตอ้งจ ากัดขอบเขตของการพัฒนาไม่ให้เกิน 15 เมตร จาก
ขอบอาคาร (เพ่ือไม่ใหมี้การพฒันาที่รุกล า้เขา้ไปยงัพืน้ที่ที่ยงัมีความสมบูรณเ์กินแนวเขตเสน้รอบรูปของอาคารมาก
เกินไป) ส าหรบัพืน้ท่ีซมึน า้ได ้ขอบทางเดิน ถนน และท่ีจอดรถ ตอ้งจ ากดัขอบเขตการพฒันาไม่ใหเ้กิน 5 เมตร โดย
หา้มรบกวนพืน้ท่ีนอกเหนือจากขอบเขตการพฒันา 

แนวทางการด าเนินการ 
ส าหรบัโครงการท่ีก่อสรา้งบนพืน้ท่ีท่ีผ่านการพฒันามาแลว้หรือพืน้ท่ีท่ีคุณค่าทางระบบนิเวศต ่า ควรมีการก าหนด
พืน้ท่ีสีเขียวในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยศึกษาและเลือกชนิดของพืชพรรณท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ีดงักล่าว ควรพิจารณา
ถึงโอกาสในการท าคะแนนในหวัขอ้ SL 3: การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียั่งยืนดว้ย 

ส าหรบัโครงการท่ีสรา้งบนพืน้ท่ีสีเขียวเดิม ควรจ ากดัขอบเขตของการก่อสรา้งอาคารและพืน้ท่ีพฒันาต่าง ๆ ท าการ
ส ารวจที่ดินเพ่ือบ่งชีอ้งคป์ระกอบทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือน ามาซึ่งการวางแผนการใช้ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม ควรออกแบบอาคารใหส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมใหน้อ้ยที่สุด หรือออกแบบอาคารให้มีพืน้ท่ีคลุม
ดินนอ้ยท่ีสุด และ/หรือใหมี้จ านวนชัน้มากขึน้ หลีกเล่ียงการก่อสรา้งลานจอดรถหรือพืน้ที่ไม่ซมึน ้า ควรพิจารณาถึง
โอกาสในการท าคะแนนในหวัขอ้ SL 3: การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียั่งยืนดว้ย 
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SL 1 การพัฒนาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีมีการพัฒนาแลว้ (2 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เลือกสถานท่ีก่อสรา้งโครงการท่ีพฒันาแลว้ และอยู่ในเขตเมืองท่ีมีการพฒันาแลว้ พรอ้มด้วยระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือป้องกนัการรุกล า้เขตป่าไม ้รวมทัง้แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
เลือกที่ต ัง้โครงการที่มีสาธารณูปโภคดงัต่อไปนี ้ใหอ้ยู่ภายในรศัมี 800 เมตร (1 คะแนน) หรือ 500 เมตร (2 คะแนน) 
วดัจากทางเขา้หลกัของโครงการใหค้รบ 10 ประเภท และสาธารณูปโภคเหล่านีต้อ้งสามารถเขา้ถึงไดภ้ายในรศัมีที่
ก าหนด (ไม่ถูกกัน้ดว้ยคลองหรือรัว้เป็นตน้)  

1. วดัหรือสถานที่ทางศาสนา 10. พิพิธภณัฑ ์

2. รา้นคา้ประเภทต่าง ๆ 11. โรงพยาบาลหรือ สถานีอนามยั 

3. ไปรษณีย ์ 12. ซุปเปอรม์ารเ์กต 

4. สถานีต ารวจ 13. ตลาด  

5. สถานีดบัเพลิง 14. รา้นเสริมสวย 

6. รา้นนวดแผนโบราณ 15. รา้นกาแฟและ/หรือรา้นขนม 

7. รา้นอาหาร 16. ส านกังาน 

8. สวนสาธารณะ 17. สถานที่ราชการต่าง ๆ 

9. สถานศึกษา 18. อื่น ๆ (พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป) 

รา้นอาหารและรา้นคา้ใหน้บัซ า้ไดอ้ย่างละ 2 รา้น (ถือเป็น 2 ประเภท) เช่น หากมี รา้นอาหาร 2 รา้น และ ร้านค้า 2 
รา้น จะนบัเป็น 4 ประเภท ในกรณีศูนยก์ารคา้ ตอ้งแสดงรายการสาธารณูปโภคที่ผ่านจ านวนประเภทที่ก าหนดและ
อาคารศูนยก์ารคา้ตอ้งอยู่ภายในรศัมี 800 เมตร (1 คะแนน) หรือ 500 เมตร (2 คะแนน) ส าหรับสาธารณูปโภค
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวข้า้งตน้สามารถเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สถานที่ท่ีไม่
ส่งเสริมต่อจริยธรรมและสุขภาพอนามยัที่ดีของผูใ้ชอ้าคารไม่สามารถน ามานับประเภทเพ่ือท าคะแนนได้ ร ้านค้า
แผงลอยใหพิ้จารณาเป็นกลุ่มและถือเป็นกลุ่มของตลาด (นบัเพียง 1 ประเภท) 

แนวทางการด าเนินการ 
บริเวณโดยรอบอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปโภคท่ีหลากหลายเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สะดวก ควร
พิจารณาท่ีตัง้โครงการร่วมกบัระบบขนส่งมวลชนท่ีเกีย่วขอ้ง เพ่ือท าคะแนนในหัวข้อ SL2: การลดการใช้รถยนต์
ส่วนตวั ส าหรบัโครงการที่มีสาธารณูปโภคอย่างนอ้ย 10 ประเภท อยู่ในรศัมี 500 เมตร จะได้ร ับ 2 คะแนนในการ
ด าเนินการขอ้นี ้
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SL 2 การลดการใชร้ถยนตส่์วนตวั  (6 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบจากการพฒันาท่ีดิน อนัเนื่องมาจากการใชร้ถยนตแ์ละจกัรยานยนตส่์วนตวั 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
เลือกที่ต ัง้โครงการและ/หรือ จดัที่จอดรถภายในโครงการท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้(รวมไม่เกิน 6 คะแนน) 

1. ระบบขนส่งมวลชนแบบราง (3 คะแนน) เลือกที่ต ัง้อาคารภายในระยะ 500 เมตร (วดัจากประตูทางเข้าอาคาร
หลกั) จากสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า หรือสถานีรถไฟใตด้ิน อย่างน้อย 1 สถานี หรือ มีแผนบริการรถรับส่งไปยัง
สถานี โดยตอ้งมีบริการรบัส่งไดร้อ้ยละ 25 ของผูใ้ชอ้าคารต่อวนั โดยรถรับส่งต้องเป็นรถประเภท eco car CNG 
Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอื่น ๆ ที่ลดการใชน้ า้มนัและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนยัส าคญั  

2. ระบบขนส่งมวลชนทางถนน (1 คะแนน) เลือกที่ต ัง้อาคารภายในระยะ 500 เมตร จากป้ายรถประจ าทางหรือ
สถานีบริการ รถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารประเภทอื่น ๆ ที่มีอย่างนอ้ย 2 สายบริการ ที่ผูใ้ชอ้าคารสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก หรือ มีแผนบริการรถรบัส่งไปยงัสถานีโดยตอ้งมีบริการรบัส่งไดร้อ้ยละ 25 ของผู้ใช้อาคารต่อ
วนั โดยรถรบัส่งตอ้งเป็นรถประเภท Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอื่น ๆ ที่ลดการใช้น ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติอย่างมีนยัส าคญั   

3. ระบบที่จอดจักรยาน (1 คะแนน) จดัที่จอดรถจกัรยานเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของผูใ้ชอ้าคารประจ าและ
ผูใ้ชอ้าคารชั่วคราวสูงสุดของวนั (เช่น แขก หรือ ลูกคา้ เป็นตน้) และจดัใหมี้หอ้งอาบน า้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.5 ของ
ผูใ้ชง้านประจ าในระยะห่างไม่เกิน 80 เมตร จากบริเวณทางเขา้อาคาร กรณีอาคารพกัอาศยัไม่ตอ้งมีหอ้งอาบน า้แต่
ใหเ้พ่ิมพืน้ท่ีจอดรถจกัรยานเป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของผูพ้กัอาศยั  

4. ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง (1 คะแนน) ก าหนดที่จอดรถของอาคารใหเ้ป็นที่จอดรถ Eco car CNG Hybrid 
E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอื่น ๆ ที่ลดการใชน้ า้มนัและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนยัส าคญั หรือที่จอดรถส่วนบุคคลที่
ใช ้ร่วมกนั (carpool) ในพืน้ที่ที่ใกลท้างเขา้อาคารที่สุด อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของจ านวนที่จอดรถทัง้หมดของอาคาร  

5. ระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น ๆ เช่น ทางน า้ หรือ ระบบที่เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน 

แนวทางการด าเนินการ 
เลือกท่ีตัง้โครงการท่ีอยู่ใกลก้บัระบบขนส่งมวลชน ส ารวจเสน้ทางการเดินเทา้จากประตูทางเขา้โครงการไปยงัสถานี
หรือป้ายรถประจ าทาง พิจารณาการวางต าแหน่งอาคารและทางเขา้อาคารท่ีเหมาะสมใกล้กับระบบขนส่งมวลชน 
รวมถึงออกแบบที่จอดรถใหมี้พืน้ที่เพียงพอส าหรับรถ eco car CNG Hybrid E20+ไฟฟ้า หรือรถส่วนบุคคลที่ใช้
ร่วมกนั ตลอดจนเตรียมพืน้ที่จอดจกัรยานและพืน้ที่อาบน า้ใหเ้พียงพอและสะดวกต่อการใชง้านของผู้ใช้อาคารทุก
คน ส าหรบัโครงการที่ออกแบบพืน้ที่อาบน า้แบบไม่แบ่งแยกเพศสภาพ (Unisex) สามารถนบัเป็น 1 หอ้งต่อ 1 พืน้ที่
อาบน า้ได ้แต่ในกรณีที่พืน้ที่อาบน า้อยู่ในหอ้งน า้ที่แบ่งเพศสภาพชดัเจน ตอ้งด าเนินการออกแบบหอ้งอาบน ้าอย่าง
นอ้ยที่สุด 1 หอ้งในอย่างนอ้ย 1 หอ้งน า้แยกตามเพศสภาพที่ผูใ้ชอ้าคารเขา้ถึงไดทุ้กคน 
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SL 3 การพัฒนาผงัพืน้ท่ีโครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.1 มีพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของพืน้ที่ฐานอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ออกแบบใหมี้สดัส่วนพืน้ท่ีเปิดโล่งมากขึน้ อนัจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีพืน้ท่ีสีเขียว เพ่ิมแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สตัว ์ลดปัญหาน า้ท่วม ลดปัญหาปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมือง และเพ่ิมพืน้ท่ีกิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบใหมี้พืน้ท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศใหมี้พืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 25% ของพืน้ที่ฐานอาคาร (Development Footprint) ตอ้ง
ออกแบบใหมี้พืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) โดยพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศตอ้งมีพืน้ที่สีเขียวไม่นอ้ย
กว่า 40% ของพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพื ้นที่บ่อน ้าลักษณะธรรมชาติที่ มีการจัดพื ้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
โดยรอบ) และจะตอ้งไม่ใช่พืน้ที่ส าหรบัรถยนตห์รือที่จอดรถยนต ์พืน้ที่ดาดแข็งสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่
เปิดโล่งเชิงนิเวศได ้หากกิจกรรมบนพืน้ที่ดาดแข็งเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูใ้ชง้าน อาทิเช่น ทางเดิน
เทา้ ลานกิจกรรม เป็นตน้ ในการท าคะแนนภายใตท้างเลือกที่ 1 นี ้พืน้ที่หลงัคาไม่สามารถนับรวมเป็นพืน้ที่ในการ
ท าคะแนน 

ทางเลือกที่ 2 

ในกรณีเป็นโครงการที่มีการมุ่งท าคะแนนในขอ้ SL 1: การพฒันาโครงการบนพืน้ที่ที่พฒันาแลว้ ตอ้งออกแบบอาคาร
ใหมี้พืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่นอ้ยกว่า 20% ของพืน้ที่โครงการ ซึง่สามารถนบัพืน้ที่หลงัคาเป็นพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
ได ้แต่ลกัษณะของพืน้ที่หลงัคาตอ้งตรงตามลกัษณะของพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศที่ถูกก าหนดไวใ้นทางเลือกที่ 1 

แนวทางการด าเนินการ 

ควรท าการส ารวจท่ีดินเพ่ือบ่งชีอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะน ามาซึง่การวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม ควรวาง
ต าแหน่งตวัอาคารลงบนท่ีดินอย่างเหมาะสมหรือออกแบบอาคารให้มีพืน้ท่ีคลุมดินน้อยท่ีสุด หลีกเล่ียงการแผ่
อาคารจนเต็มพืน้ท่ีดิน หลีกเล่ียงการมีท่ีจอดรถบนดินท่ีแผ่เต็มพืน้ท่ีดิน แต่ควรซอ้นชัน้จอดรถหรือท าท่ีจอดรถใตด้ิน 
พิจารณาการจดัวางพืน้ที่สีเขียวภายในพืน้ท่ีเปิดโล่งใหมี้ประสิทธิภาพและมีสดัส่วนผ่านเกณฑค์ะแนน ในกรณีพืน้ท่ี
แออดั ควรพิจารณาการใชพื้น้ท่ีหลงัคาเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ และควรพิจารณาการท าคะแนนร่วมกับ SL 5: 
การลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากการพฒันาโครงการ 
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SL 3 การพัฒนาผงัพืน้ท่ีโครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.2 มีตน้ไมย้ืนตน้ 1 ตน้ต่อ พืน้ที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (หา้มยา้ยไมย้ืนตน้มาจากที่อื่น) (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ปรบัปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ใหเ้หมาะสม เพ่ือใหอ้าคารมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประหยัดพลังงาน 
ลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้น (Urban Heat Island) และส่งเสริมการอยู่อาศยัที่เป็นมิตรระหว่างมนุษย์และสัตว์
ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

 มีพืน้ท่ีปลูกไมย้ืนตน้ไม่นอ้ยกว่า 1 ตน้ ต่อพืน้ท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร 

 มีร่มเงาปกคลุมอย่างคงทนถาวรภายใน 5 ปีแรก 

 รกัษาตน้ไมเ้ดิม และ/หรือ ปลูกไมย้ืนตน้เพ่ิมเติม โดยต้นไม้นั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเม่ือโต
เต็มท่ีไม่นอ้ยกว่า 4.5 เมตร และตอ้งไม่ใช่ตน้ไมท่ี้ยา้ยโดยการขุดล้อมมาจากพืน้ท่ีอื่นเพ่ือน ามาปลูกในโครงการ 
ยกเวน้ตน้ไมท่ี้มีการจ าหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรือท่ีเพาะขึน้จากเรือนเพาะช าเท่านัน้ 

แนวทางการด าเนินการ 

พยายามใหร้่มเงาพืน้ท่ีดาดแข็งภายนอกอาคารด้วยพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิดสภาพ
อากาศจุลภาคท่ีดี เอือ้ต่อการประหยดัพลงังาน ควรพิจารณาร่วมกบั SL 5: การลดปรากฏการณเ์กาะความร้อนใน
เมืองจากการพฒันาโครงการ ท่ีมีการใช้ต้นไม้ใหญ่ในการบังเงาพืน้ ท่ีดาดแข็งร่วมกับการใช้วัสดุปูพืน้ดาดแข็ง
กลางแจง้ท่ีมีค่าการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตยสู์ง เพ่ือลดการดูดซบัความรอ้นจากรงัสีดวงอาทิตย ์
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SL 3 การพัฒนาผงัพืน้ท่ีโครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.3 ใชพื้ชพรรณพืน้ถิ่นที่เหมาะสม (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

พฒันาระบบนิเวศท่ีเหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการประหยัดพลังงาน ลดการใช้น ้าในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมือง และส่งเสริมการสร้างและพลิกฟ้ืนระบบนิเวศที่มีความ
สมบูรณ ์

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
เลือกใชพื้ชพรรณในงานภมิูสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่ทนแล้งและทนโรคทั้ง
โครงการ พืชพรรณที่เลือกใชต้อ้งไม่เป็นสายพนัธุ์รุกราน ( Invasive Alien Species) หรือวัชพืช การเลือกชนิดของ
พืชตอ้งอา้งอิงชนิดของพืชตาม ภาคผนวก ก ในกรณีที่โครงการเก็บต้นไม้หรือพืชพรรณเดิมในพืน้ที่ไว้ สามารถ
กระท าไดแ้ต่ตอ้งไม่เป็นสายพนัธุ์รุกรานหรือวชัพืชและตอ้งใชจ้ดหมายยืนยนัจากภมิูสถาปนิก 

แนวทางการด าเนินการ 

ปรึกษาภมิูสถาปนิกในการเลือกใชช้นิดของพืชพรรณพืน้ถิ่น และวางแผนการท าคะแนนรวมกบั SL 3.1: มีพืน้ที่เปิด
โล่งเชิงนิเวศ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของพืน้ที่ฐานอาคาร SL 3.2: มีตน้ไมย้ืนตน้ 1 ตน้ต่อ พืน้ที่เปิดโล่ง 100 ตาราง
เมตร (หา้มย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนา
โครงการ 
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SL 4 การซึมน า้และลดปัญหาน า้ท่วม (4 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ลดปัญหาน า้ท่วมท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการซึง่สามารถท าไดโ้ดยเพ่ิมการซมึน า้ของโครงการหรือมีการสร้างบ่อ
หน่วงน า้เพ่ือชะลอน า้ก่อนปล่อยออกสู่พืน้ที่นอกโครงการ  

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ค านวณสัมประสิทธ์ิการไหลบนผิวดินเฉล่ีย (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพืน้ที่ผิวทั้ง
โครงการ (ไม่รวมพืน้ที่บ่อหน่วงน า้) ค่าที่ค  านวณไดเ้ทียบเป็นคะแนนไดจ้าก ตาราง SL 4 T 1  

ตาราง SL 4 T 1 

สัมประสิทธิ์การไหลบนผวิดินเฉลี่ย คะแนน 

มากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 1 
0.6-0.69 2 
0.5-0.59 3 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.49 4 

ทางเลือกที่ 2 

เปรียบเทียบทั้งปริมาณ (Volume) และอัตราการไหลสูงสุด (Peak Discharge Rate) ของน ้าฝนไหลล้น 
(Stormwater Runoff) ที่ออกจากพืน้ที่โครงการระหว่างก่อนและหลงัการพฒันาโครงการ ปริมาณและอตัราการไหล
สูงสุดที่คงเดิมหรือลดลงหลังการพัฒนาโครงการเทียบเป็นคะแนนได้จาก ตาราง SL 4 T 2 ทั้งนี ้ให้ค านวณ
ปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของน า้ฝนไหลลน้จากขอ้มลูทางสถิติของพายุฝนที่มีคาบการเกิด 2 ปี และตกเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง (Two-year, 24-hour Design Storm) หากไม่มีขอ้มลูของพืน้ที่โครงการใหใ้ชข้อ้มลูของกรุงเทพฯ 

ตาราง SL 4 T 2 

ผลต่างของปริมาณและอัตราการไหลสูงสุด ระหว่างกอ่นและหลังพฒันาโครงการ คะแนน 

กรณี 1 เม่ือสมัประสิทธ์ิการไหลบนผิวดินเฉล่ีย 
ก่อนการพฒันาโครงการ นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 

คงเดิม 4 

กรณี 2 เม่ือสมัประสิทธ์ิการไหลบนผิวดินเฉล่ีย 
ก่อนการพฒันาโครงการ มากกว่า 0.5 

ลดลงรอ้ยละ 10 1 
ลดลงรอ้ยละ 15 2 
ลดลงรอ้ยละ 20 3 
ลดลงรอ้ยละ 25 4 
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แนวทางการด าเนินการ 

ออกแบบใหมี้พืน้ท่ีดินท่ีสามารถใหน้ า้ซมึผ่านไดม้ากท่ีสุด เลือกใชว้สัดุปูพืน้ท่ีน า้ซมึผ่านได ้เช่น บล็อกหญา้ (มีพืน้ท่ี
หญา้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของพืน้ผิว) แผ่นปูพืน้ท่ีมีการเวน้ร่องระหว่างแผ่น หรือวสัดุปูพืน้ท่ีมีช่องหรือรูท่ีน า้ซมึผ่าน
ลงสู่ชัน้ดินได ้ผนวกกบัการใชบ้่อหน่วงน า้ทัง้แบบธรรมชาติและแบบใชอุ้ปกรณ ์ควรพิจารณาการใชพื้น้ที่เปิดโล่งที่มี
ศกัยภาพในการรบัน า้และหน่วงน า้ที่สามารถใชเ้ป็นพืน้ที่สีเขียวของโครงการ เพ่ือการท าคะแนนร่วมกับ SL 3.1: มี
พืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของพืน้ที่ฐานอาคาร 
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SL 5 การลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (3 คะแนน) 
SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตัง้หรือใชว้สัดุสะทอ้นความรอ้นจากแสงอาทิตยสู์ง (2 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ลดผลกระทบจากปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากหลงัคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่าง
กนัระหว่างพืน้ท่ีพฒันาและพืน้ท่ีไม่ไดร้บัการพฒันา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค  และท่ีอาศัยของมนุษย ์
และสตัวต์ลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

สดัส่วนของพืน้ท่ีหลังคาเขียวและสวนแนวตั้ง (มีความชัน <60o วัดจากแนวระนาบ ตามนิยามของ ผนัง และ 
หลังคา ใน ASHRAE 90.1 2007) ท่ีถูกปกคลุมด้วยพืช และพืน้ที่ผิวหลังคาที่มีค่าดัชนีสะท้อนความร้อนจาก
แสงอาทิตย ์หรือ SRI ตามก าหนดในตาราง SL 5 T 1 โดยใชส้มการ 

GSA = GRA + (GWAx0.5) + (HPRAx0.5) 

โดย GSA = Green Surface Area, GRA= Green Roof Area (พืน้ท่ีหลงัคาเขียว), GWA= Green Wall Area 
(พืน้ที่สวนแนวตัง้), HPRA = High Performance Roof Area (พืน้ที่หลงัคาที่มีประสิทธิภาพสูง หรือหลงัคา High 
SRI) 8 

1. GSA/พืน้ที่หลงัคาทัง้หมด (ไม่นบัพืน้ที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได ้1 คะแนน 

2. GSA/พืน้ที่หลงัคาทัง้หมด (ไม่นบัพืน้ที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.8 ได ้2 คะแนน 

ตาราง SL 5 T 1 

ความชันของหลงัคา ค่าดัชนีสะท้อนความรอ้นจากแสงอาทิตย ์หรือ SRI 
หลงัคาทุกความชนั มากกว่าหรือเท่ากบั 78 

แนวทางการด าเนินการ 

ปลูกพืชพรรณบนหลงัคาหรือผนงัภายนอกอาคาร ซึง่อาจท าเป็น ซุม้ไม้เลือ้ย ไม้กระถางกึ่งถาวร และสวนแนวตั้ง 
เป็นต้น ทั้งนี ้ควรหลีกเล่ียงการท าแปลงต้นไม้หรือปลูกหญ้าชนิดท่ีต้องมีการบ ารุงรักษามากท่ีท าให้เกิดการ
สิน้เปลือง และอาจตอ้งใชส้ารเคมีป้องกนัหรือก าจดัศตัรูพืชท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อมด้วย ควรพิจาณาการท า
คะแนนร่วมกบั SL 3.1: มีพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของพืน้ที่ฐานอาคาร 
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SL 5 การลดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (3 คะแนน) 
SL 5.2 มีพืน้ที่ดาดแข็งที่รบัรงัสีตรงจากดวงอาทิตย ์ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของพืน้ที่ดาดแข็งโครงการ (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ลดผลกระทบจากปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมืองจากพืน้ท่ีดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันระหว่าง
พืน้ท่ีพฒันาและพืน้ท่ีไม่ได้ร ับการพัฒนา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และท่ีอาศัยของมนุษย์และสัตว์
ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ใหร้่มเงาแก่พืน้ที่ดาดแข็งที่อยู่ภายนอกอาคารโดยใชพื้ชพรรณหรือลดผลกระทบจากพืน้ที่ดาดแข็งโดยเลือกการ
ก่อสรา้ง และวสัดุที่เหมาะสม โดยประยุกตใ์ชวิ้ธีการดงัต่อไปนีก้บัพืน้ที่ดาดแข็งมากกว่ารอ้ยละ 50 ของโครงการ  

1. การใหร้่มเงาแก่พืน้ที่ดาดแข็งเพ่ือลดรงัสีตรงจากดวงอาทิตยด์ว้ยตน้ไมใ้หญ่ 

2. การใชว้สัดุปูพืน้ท่ีมีค่าการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตยสู์ง มากกว่ารอ้ยละ 30 

3. การใชห้ลงัคาคลุมท่ีมีค่าการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตยสู์ง มากกว่ารอ้ยละ 30 

4. ใชพื้ชหรือเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นหลงัคาคลุม 

5. การใชบ้ล็อกหญา้ (พืน้ท่ีปลูกพืชไม่นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของพืน้ผิวบล็อกหญา้) 

ทางเลือกที่ 2 

ใหช่้องจอดรถยนตไ์ดร้บัการบงัแดดจากการออกแบบและเลือกการก่อสรา้ง และวัสดุที่เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้
วิธีการตามขอ้ที่ 1 หรือ 2 อย่างนอ้ยรอ้ยละ 90 ของจ านวนช่องจอด (ไม่นบัรวมที่จอดรถจกัรยาน จกัรยานยนต ์และ
ที่จอดรถเชิงอุตสาหกรรม เช่น รถบรรทุก เป็นตน้) 

1. การใชห้ลงัคาคลุม หรือปูหลงัคาดว้ยวสัดุที่มีค่าการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตยสู์ง มากกว่ารอ้ยละ 30 

2. ใชพื้ชหรือเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นหลงัคาคลุม 

ส าหรบัที่จอดรถใตด้ิน ที่จอดรถใตอ้าคาร และอาคารจอดรถตอ้งสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้

 ส าหรบัช่องจอดรถที่อยู่ใตช้ัน้ดาดฟ้าอาคาร ถา้ดาดฟ้าที่ปกคลุมถูกออกแบบเพ่ือใช้เป็นพืน้ที่ท ากิจกรรม หรือเป็น
พืน้ที่ส าหรบังานระบบอาคารถือว่าชัน้จอดรถยนตท์ี่ติดกบัดาดฟ้านัน้ ผ่านตามขอ้ก าหนด สามารถนับจ านวนช่อง
จอดรถในชัน้ได ้ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เฉพาะช่องจอดรถที่อยู่ในชัน้นัน้จะถือว่าไม่ผ่านตามขอ้ก าหนด 

 ส าหรบัชัน้ที่จอดรถยนตท์ี่ชัน้เหนือที่จอดรถไม่ไดท้ าหนา้ที่เป็นหลังคา หรือพืน้ที่ไม่ใช้งาน (Non-functional area) 
ใหน้บัว่าช่องจอดรถในชัน้นัน้ผ่านตามขอ้ก าหนด 

 ส าหรบัช่องจอดรถบนชัน้ดาดฟ้า คือ ตอ้งไดร้บัการบงัแดดดว้ยวสัดุตามที่ก าหนด จึงจะสามารถนบัจ านวนช่องจอด
รถเป็นส่วนที่ผ่านตามขอ้ก าหนดได ้
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แนวทางการด าเนินการ 

ลดการมีพืน้ที่ดาดแข็งของโครงการ หากมีควรพยายามใหร้่มเงาพืน้ผิวภายนอกดว้ยพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งใช้
วสัดุปูพืน้ดาดแข็งกลางแจง้ท่ีมีค่าการสะทอ้นรงัสีดวงอาทิตยสู์งเพ่ือลดการดูดซบัความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย ์
ควรพิจารณาการใชห้ลงัคาคลุมทางเดินท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง และควรพิจารณาการท าคะแนน
ร่วมกบั SL 3: การพฒันาผงัพืน้ที่โครงการที่ยั่งยืน และ SL 4: การซมึน า้และลดปัญหาน า้ท่วม 
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WC หมวดที่ 3 การประหยัดน ้า (Water Conservation) 
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WC 1 การประหยดัน า้และการใชน้  า้อย่างมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 
Option 1 ใชโ้ถสุขภณัฑป์ระหยดัน า้ ใชก้๊อกน า้ประหยดัน า้ ตดิมาตรวดัน า้ย่อย ติดตัง้ถงัเก็บน า้ฝนเพ่ือใช้

งาน ติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ในโครงการ 
(6 คะแนน) 

Option 2 มีความตอ้งการใชน้ า้ลดลงรอ้ยละ 15 - 35 จากปริมาณการใชน้ า้ตามกรณีอา้งอิง (6 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ า้ของอาคาร และ/หรือ มีการบริหารจัดการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีการ
ใช้น ้าฝนซึ่งสะอาดและไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือลดภาระในการผลิตน ้าประปา (Potable Water) และภาระในการ
บ าบดัน า้เสียของระบบบ าบดัน า้เสีย  

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

(เลือกขอ้ 1 หรือ 2)  

1. ใชโ้ถสุขภณัฑ ์และ โถปัสสาวะประหยดัน า้ มากกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนที่ติดตัง้ทัง้หมด  1 คะแนน  

2. ใชโ้ถสุขภณัฑ ์และ โถปัสสาวะประหยดัน า้ รอ้ยละ100 ของจ านวนที่ติดตัง้ทัง้หมด 2 คะแนน  

(เลือกขอ้ 3 หรือ 4)  

3. ใชก้๊อกน า้ประหยดัน า้ หรือมีอุปกรณค์วบคุมการเปิดปิดน า้อตัโนมตัิ มากกว่ารอ้ยละ 90 1 คะแนน  

4. ใชก้๊อกน า้ประหยดัน า้ หรือมีอุปกรณค์วบคุมการเปิดปิดน า้อตัโนมตัิ รอ้ยละ 100 2 คะแนน  

(เลือกขอ้ 5 และ/หรือ 6 และ/หรือ 7 โดยเลือกไดส้งูสดุ 2 ขอ้เท่านัน้)  

5. ติดมาตรวดัการใชน้ า้ย่อยประเภทใดประเภทหน่ึง  1 คะแนน 

6. ติดตัง้ถงัเก็บน า้ฝนเพ่ือใชง้าน ปริมาตรรอ้ยละ 5 ของปริมาณน า้ฝนไหลลน้ของโครงการ 1 คะแนน 

7. ออกแบบใหน้ าน า้เสียของโครงการที่ท าการบ าบดัแลว้ กลบัมาใชภ้ายในโครงการ 1 คะแนน 

ทางเลือกที่ 2 

1. มีความตอ้งการใชน้ า้ลดลงรอ้ยละ 15 จากปริมาณการใชน้ า้ตามกรณีอา้งอิง  2 คะแนน  

2. มีความตอ้งการใชน้ า้ลดลงรอ้ยละ 25 จากปริมาณการใชน้ า้ตามกรณีอา้งอิง 4 คะแนน  

3. มีความตอ้งการใชน้ า้ลดลงรอ้ยละ 35 จากปริมาณการใชน้ า้ตามกรณีอา้งอิง 6 คะแนน 

สามารถน าน า้บ าบดัหรือน า้ฝนมาลดปริมาณการใชน้ า้ประปาเพ่ือท าคะแนนได ้

แนวทางการด าเนินการ 
ลดปริมาณการใชน้ า้โดยการติดตัง้สุขภณัฑป์ระหยดัน า้ และ/หรือ ก๊อกน า้ประหยดัน า้หรือมีอุปกรณค์วบคุมการเปิด
ปิดน า้อตัโนมตัิ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น สุขภณัฑท์ี่ไม่ใชน้ า้ นอกจากนีอ้าจพิจารณาการกกัเก็บน ้าฝนเพ่ือ
ใชง้าน หรือแนวทางการบ าบดัน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือลดความตอ้งการน า้ประปาของโครงการดว้ย 
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EA หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
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EA P1 การประกนัคณุภาพอาคาร (บงัคบั) 
 มีแผนการตรวจสอบและปรบัแต่งระบบโดยบคุคลที่สาม  

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือยืนยนัว่ามีการติดตั้งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของอาคารอย่างถูกต้องตามแบบและข้อก าหนด
ประกอบแบบ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ตอ้งมีการด าเนินการหลกั ใน 6 เรื่องดงัต่อไปนี ้

1. แต่งตัง้บุคคลที่สามเป็นผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบ ท าหนา้ท่ีจดัการ ทบทวนและควบคุมการทดสอบและปรบัแต่ง
ระบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1. ผูท้ดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบและ
ปรบัแต่งระบบประกอบอาคารไม่นอ้ยกว่า 2 อาคาร  

1.2. ผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบ ตอ้งมีการท างานท่ีเป็นอิสระจากผูอ้อกแบบและผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง 

1.3. ผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบ ตอ้งรายงานผลการตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะโดยตรงกบัเจา้ของโครงการ 

1.4. ผูท้ดสอบและปรบัแต่งระบบสามารถเป็นบุคคลเดียวกบัที่ปรึกษาอาคารเขียวได ้

2. เจา้ของโครงการตอ้งมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงความต้องการของเจ้าของโครงการ (Owner’s Project 

Requirements) และผูอ้อกแบบตอ้งจดัใหมี้เอกสาร แสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ  (Basis of Design) 

ทั้งนีผู้ ้ทดสอบและปรับแต่งระบบต้องศึกษาเอกสารดังกล่าวให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเจ้าของโครงการและ 
ผูอ้อกแบบตอ้งปรบัแกไ้ขเอกสารทัง้สองใหมี้ขอ้มลูสอดคลอ้งกนัตลอดเวลา  

3. จดัท าแผนการทดสอบและปรบัแต่งระบบและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

4. รวบรวมความตอ้งการในการทดสอบและปรบัแต่งระบบ และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไวใ้นเอกสารงานก่อสรา้ง 

5. รบัรองการติดตัง้และสมรรถนะของระบบท่ีท าการทดสอบและปรบัแต่ง 

6. จดัเตรียมรายงานผลการทดสอบและปรบัแต่งระบบฉบบัสมบูรณ ์

การทดสอบและปรบัแต่งระบบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในอาคารอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมระบบดงัต่อไปนี ้

1. ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3. ระบบท าน า้รอ้นของอาคาร (ส าหรบัโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)  

4. ระบบผลิตพลงังานจากพลงังานทดแทน (หากมี) 
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แนวทางการด าเนินการ 
เจ้าของโครงการต้องจดัหาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในลักษณะงาน
ดงัต่อไปนี ้

1. งานออกแบบ ติดตัง้ และใชง้านระบบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน 

2. งานบริหารจดัการควบคุมการทดสอบและปรบัแต่งระบบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน 

ควรใหผู้ท้ดสอบและปรบัแต่งระบบมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือใหผู้ท้ดสอบ
และปรบัแต่งระบบสามารถใหข้อ้คดิเห็นในการวางแผน และเขา้ใจความตอ้งการของเจา้ของโครงการ ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบ เอกสารแสดงแนวคิดและเจตนารมณใ์นการออกแบบ เพ่ือใหมี้ความสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มแรก โดยผู้
ทดสอบและปรบัแต่งระบบสามารถเป็นบุคคลเดียวกบัที่ปรึกษาอาคารเขียวได  ้
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EA P2 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขัน้ต  ่า (บงัคบั) 

วัตถปุระสงค ์
ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการใชพ้ลงังานของอาคารเขียว 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดหวัขอ้ EA 1 : ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ใหผ่้านตามเกณฑบ์งัคบัในตาราง EA1 T1 

แนวทางการด าเนินการ 
ผูอ้อกแบบอาคารตอ้งค านึงถึงการออกแบบอาคารใหมี้ประสิทธิภาพสูงในการใชพ้ลงังาน โดยมีการออกแบบและ
เลือกใช ้ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน 
ที่เหมาะสมกบัภมิูอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลังงานรวมต ่ากว่า
อาคารอา้งอิงตามขอ้ก าหนดการใชพ้ลงังานตามกฎหมายส าหรบัอาคารสรา้งใหม่ตามทางเลือกที่ก าหนดไว ้
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EA 1 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (20 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
พฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคารใหสู้งกว่าอาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรือ กฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2552 ภายใต้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุร ักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพ่ือลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มที่เกิดมาจากการใชพ้ลงังาน 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ใช้ Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 เป็นเกณฑ์ โดยเทียบ
คะแนนได้จาก ตาราง EA1 T1 โดยสามารถใช้ทางเลือกที่ 1 ได้เฉพาะกลุ่มอาคารควบคุม 9 ประเภทหรือ
เทียบเคียงเท่านัน้ ในกรณีท่ีไม่สามารถเทียบเคียงอาคารควบคุม 9 ประเภทได ้ตอ้งเขา้สู่การประเมินตามทางเลือก
ที่ 2  

ทางเลือกที่ 2 

ใช ้Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เป็นเกณฑ ์ซึง่ใชไ้ดก้บั
ภมิูอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนไดจ้าก ตาราง EA1 T1 

ตาราง EA1 T1 

คะแนน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
(ค่าพลงังาน)  

ASHRAE 90.1-2007  
Appendix G 

(ค่าใชจ่้ายพลงังาน)  
อาคารปรบัปรุง อาคารใหม่ อาคารปรบัปรุง อาคารใหม่ 

บงัคบั 0-5 6-10 0-5 6-10 
4 6-10 11-15 6-10 11-15 
6 11-15 16-20 11-15 16-20 
8 16-20 21-25 16-20 21-25 
10 21-25 26-30 21-25 26-30 
12 26-30 31-35 26-30 31-35 
14 31-35 36-40 31-35 36-40 
16 36-40 41-45 36-40 41-45 
18 41-45 46-50 41-45 46-50 
20 46-50 51-55 46-50 51-55 

*ในการเทียบคะแนนเศษทศนิยมใหปั้ดทิง้ 
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แนวทางการด าเนินการ 
ผูอ้อกแบบอาคารตอ้งค านึงถึงการออกแบบอาคารใหมี้ประสิทธิภาพสูงในการใชพ้ลงังาน โดยมีการออกแบบและ
เลือกใช ้ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน 
ที่เหมาะสมกบัภมิูอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลังงานรวมต ่ากว่า
อาคารอา้งอิงตามขอ้ก าหนดการใชพ้ลงังานตามกฎหมายส าหรบัอาคารสรา้งใหม่ตามทางเลือกที่ก าหนดไว ้
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EA 2 การใชพ้ลงังานทดแทน (7 คะแนน) 
 ผลิตพลงังานทดแทน ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 0.5-6.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร  

วัตถปุระสงค ์
ใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ลงังานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการใช้เชือ้เพลิง
ฟอสซลิ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ใชพ้ลงังานทดแทน เพ่ือผลิตพลงังานใชใ้นโครงการ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์(เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องท าน ้าร ้อน) 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล (Biofuel-based Energy) เป็นต้น ให้ได้เป็นมูลค่าร้อยละ 0.5-6.5 ของค่าใช้จ่าย
พลงังานในอาคารต่อปี ที่อาจค านวณไดจ้ากแบบจ าลองทางคอมพิวเตอรจ์ากขอ้ EA 1  

1. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 0.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้1 คะแนน 

2. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 1.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้2 คะแนน 

3. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 2.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้3 คะแนน 

4. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 3.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้4 คะแนน 

5. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 4.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้5 คะแนน 

6. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้6 คะแนน 

7. ผลิตพลงังานทดแทน ใหมี้มลูค่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 6.5 ของปริมาณค่าใชจ่้ายพลงังานในอาคาร ได ้7 คะแนน 

แนวทางการด าเนินการ 
อาคารควรมีการติดตัง้ระบบผลิตพลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
กบัอาคาร หรือในบริเวณโครงการ ใหไ้ดต้ามปริมาณที่ก าหนด ซึง่อาจสามารถขายกลบัสู่ระบบสายส่ง/จ าหน่ายของ
การไฟฟ้าฯ 
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EA 3 การตรวจสอบและพิสจูนผ์ลเพ่ือยืนยนัการประหยดัพลงังาน (3 คะแนน) 
 มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผ์ลตามขอ้ก าหนด IPMVP  

วัตถปุระสงค ์

จดัใหมี้แผนเพ่ือการตรวจสอบและพิสูจนผ์ลการใชพ้ลงังานของอาคาร เพ่ือให้อาคารมีการประหยัดพลังงานจริง
ตามท่ีไดค้ านวณและจ าลองสภาพไว ้

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
1. จัดใหม้ีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานที่สอดคล้องกับ International Performance Measurement 

& Verification Protocol (IPMVP) Volume III. Concepts and Options for Determining Energy Saving in 
New Construction: Option D: Calibrated Simulation (Saving Estimation Method 2) หรือ Option B: 
Energy Conservation Measure Isolation. 

2. แผนท่ีจะท าการตรวจสอบและประเมินผลในขอ้ 1 ตอ้งด าเนินการภายใน 1 ปี หลงัการก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

แนวทางการด าเนินการ 
ตอ้งจดัใหมี้แผนการตรวจสอบและประเมินผลการใชพ้ลงังานที่เกิดขึน้จริง พรอ้มกบัติดตัง้เครื่องวดัการใช้พลังงาน
อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ ตามหลักการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานท่ีสอดคล้องกับ 
IPMVP ซึง่ใน Option D ไดก้ าหนดวิธีการประเมินผลการใชพ้ลงังานจริงโดยใชแ้บบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ (ควร
เป็นแบบจ าลองเดียวกับ EA 1) เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการใช้พลังงานจริง ท าการปรับแต่งแบบจ าลองทาง
คอมพิวเตอรใ์หค้่าพลงังานมีความสอดคล้องกับค่าท่ีได้จากการวัดจริง ทั้งนี เ้พ่ือให้สามารถน าแบบจ าลองทาง
คอมพิวเตอรไ์ปใชใ้นการวิเคราะหท์างเลือกในการประหยดัพลงังานของอาคาร ในกรณีอาคารเป็นอาคารเล็กหรือมี
ความซบัซอ้นนอ้ย IPMVP: Option B ก าหนดว่าสามารถเลือกการตรวจสอบเป็นระบบต่าง  ๆ แล้วใช้แบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอรห์รือแบบจ าลองอื่น ๆ ของแต่ละระบบในการเปรียบเทียบ จากนัน้ท าการปรบัค่าในแบบจ าลองให้
สอดคลอ้งกบัค่าพลงังานของระบบต่าง ๆ 
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EA 4 สารท าความเย็นในระบบปรบัอากาศท่ีไม่ท าลายชัน้บรรยากาศ (1 คะแนน) 
 ไม่ใชส้าร CFC และ HCFC-22  

วัตถปุระสงค ์
ลดการใชส้ารท าความเย็นท่ีท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ  

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 ในเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องท่ีใชส้ารความเย็นมากกว่า 0.3 กิโลกรัม ขึน้ไป 
เครื่องปรบัอากาศท่ีใชส้ารท าความเย็นนอ้ยกว่า 0.3 กิโลกรมั ใหถ้ือเป็นขอ้ยกเวน้  

ในกรณีท่ีอาคารใหม่มีการต่อเติมเขา้กบัอาคารเก่า (ท่ีมีการประเมินอาคารเก่าร่วมดว้ย) อาคารเก่าตอ้งเปล่ียนสาร
ท าความเย็นดว้ย ใหเ้ป็นแบบไม่ใชส้าร CFC และ HCFC-22 ทัง้หมด หรือใชเ้ครื่องปรบัอากาศที่ใช้สาร HCFC-22 
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของขนาดการท าความเย็นรวมของทั้งโครงการ  เว้นแต่มีการจัดท าแผนการลดปริมาณการ
รั่วไหลของสารท า ความเย็น 

แนวทางการด าเนินการ 
ระบบปรับอากาศในอาคารต้องไม่ใช้สารท าความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ท าลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ 
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MR หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอ่สร้าง (Materials and Resources) 
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MR 1 การใชอ้าคารเดิม (2 คะแนน) 
 เก็บรกัษาพืน้หรือหลงัคาของอาคารเดิมไวร้อ้ยละ 50-75 ของพืน้ที่ผิว  

วัตถปุระสงค ์
ลดการใชว้สัดุ ทรพัยากร และ พลงังาน ที่ตอ้งใชใ้นการก่อสรา้งอาคารใหม่ และใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างอาคาร
เดิมที่มีอยู่แลว้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

เก็บรกัษาพืน้หรือหลงัคาของอาคารเดิมใหไ้ดอ้ย่างน้อยร้อยละ 50 หากเก็บรักษาได้มากกว่าร้อยละ 50 จะได้ 1 
คะแนน และหากเก็บไดม้ากกว่ารอ้ยละ 75 จะได ้2 คะแนน โดยคิดเฉพาะพืน้ที่ส่วนที่ยงัมีความสมบูรณ์และเก็บไว้
ใชง้านไดอ้ย่างถูกสุขลกัษณะและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน พืน้ที่ส่วนที่เสียหายหรือมีสารพิษให้หักออกจากการ
ค านวณ วสัดุที่ไม่ใช่โครงสรา้งถาวร เช่น ผา้ใบหรือช่องแสงธรรมชาติ ให้หักออกจากการค านวณของพืน้ที่อาคาร
เดิม การท าคะแนนในขอ้นีส้ าหรบักรณีการปรบัปรุงอาคารเดิม พืน้ที่ของส่วนต่อเติมตอ้งไม่มากกว่า 2 เท่าของพืน้ที่
อาคารเดิม วิธีการคิดพืน้ที่ทัง้หมดในหวัขอ้นี ้ใหค้ิดพืน้ที่ผิวในลกัษณะ 2 มิติ เพ่ือการค านวณอย่างง่าย (ดูวิธีการ
ค านวณเพ่ิมเติ่มในคู่มือฉบบัสมบูรณ)์ 

แนวทางการด าเนินการ 

เลือกพืน้ที่โครงการที่มีอาคารเดิมตัง้อยู่แลว้ ส ารวจสภาพโครงสรา้ง พืน้ และหลงัคาของอาคาร ว่ายังอยู่ในสภาพดี 
ท าการออกแบบใหใ้ชป้ระโยชนแ์ละเก็บรกัษาพืน้อาคารและหลังคาให้ได้มากที่สุด ไม่ควรให้ส่วนต่อเติมมีขนาด
ใหญ่กว่า 2 เท่าของพืน้ที่อาคารเดิม ในส่วนเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
อนุรกัษ์พลงังานเพ่ือท าคะแนนในขอ้ EA 1: ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
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MR 2 การบริหารจดัการขยะจากการก่อสรา้ง (2 คะแนน) 
 น าขยะไปใชห้รือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือน า้หนกั  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหมี้การน าวสัดุรีไซเคิลมาใชใ้นโครงการ โดยเป็นการลดการใชว้ตัถุดิบใหม่และขยะ ซึง่เป็นการลดผลกระทบอนั
เกิดจากกระบวนการสกดัวตัถุดิบใหม่นัน้ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
หลีกเล่ียงการน าขยะจากการก่อสรา้งไปถมที่ ไปทิง้ หรือไปเผาท าลาย ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของปริมาณโดย
น า้หนกัหรือโดยปริมาตร หากสามารถหลีกเล่ียงไดม้ากกว่ารอ้ยละ 50 จะได ้1 คะแนน แต่หากหลีกเล่ียงได้มากถึง 
75% จะได ้2 คะแนน ขยะที่เกิดขึน้จากการก่อสรา้งควรถูกขายหรือบริจาค เพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล โดยขยะ
จ าพวกดิน หิน และพืช ไม่สามารถน ามานับท าคะแนนได้ ในทางกลับกัน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ 
สามารถนบัท าคะแนนในขอ้นีไ้ด ้ในส่วนวสัดุที่จะน าไปนบัท าคะแนนในขอ้ MR 3: การเลือกใชว้สัดุใชแ้ล้ว หรือวัสดุ
มีพิษและเป็นอนัตรายต่าง ๆ ใหห้กัออกและไม่ตอ้งน ามาค านวณในขอ้นี ้

แนวทางการด าเนินการ 
ก าหนดเป้าหมายในการเปล่ียนจากการทิง้ขยะและการเผาขยะ มาเป็นวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่มาจากการ
ก่อสรา้งเพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย โดยการคดัแยกและรวบรวมวสัดุที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ระบุผู้ร ับเหมาใน
การบริหารจดัการขยะจากการก่อสรา้งอย่างเป็นระบบ โดยสามารถท าไดห้ลายวิธีทัง้น ากลบัมาใชใ้หม่ หรือบริจาค
ใหอ้งคก์รไม่แสวงหาผลก าไร หรือน าไปใชก้บัอาคารอื่น 
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MR 3 การเลือกใชว้สัดใุชแ้ลว้ (2 คะแนน) 
 น าวสัดุก่อสรา้งกลบัมาใชใ้หม่เป็นมลูค่ารอ้ยละ 5-10  

วัตถปุระสงค ์
ปรบัเปล่ียนกระบวนการจดัการวสัดุ และจดัการกบัเศษวสัดุที่เกิดจากการก่อสรา้ง การรือ้ถอน จากเดิมที่น าไปทิง้ยงั
บ่อขยะและน าไปเผา เป็นการน ากลบัมาใชใ้หม่ผ่านกระบวนการผลิตอีกครัง้ ทัง้นีว้สัดุดงักล่าวตอ้งเป็นวสัดุที่ไม่เป็น
พิษ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ใชว้สัดุก่อสรา้งที่มาจากการน ากลบัมาใชใ้หม่อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5-10 ของมลูค่ารวมของวสัดุ การค านวณราคาใหใ้ช้
ราคาของวสัดุอุปกรณ์จริงหรือวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการค านวณโดยให้ใช้กรณีราคาที่สูงกว่า หาก
สามารถท าไดม้ากกว่ารอ้ยละ 5 จะได ้1 คะแนน และหากสามารถท าได้มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 2 คะแนน และ
หากเพียงบางส่วนของวสัดุนัน้เป็นวสัดุน ากลบัมาใชใ้หม่ ใหน้บัร้อยละของวัสดุนั้นโดยเทียบเป็นน ้าหนักรวมของ
วสัดุ แลว้ใชอ้ตัราส่วนดงักล่าวแปลงเป็นมลูค่าวสัดุน ากลบัมาใชใ้หม่เพ่ือน ามาค านวณมลูค่าการน ากลับมาใช้ใหม่
รวม ส่วนประกอบทางดา้นงานระบบไม่นบัอยู่ในการค านวณนี ้เช่น ส่วนประกอบเครื่องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อ
ประปา เป็นตน้ ใหร้วมเฉพาะวสัดุที่ติดตัง้เป็นการถาวรในโครงการ ไม่รวมเฟอรน์ิเจอร ์และไม่รวมดินและ/หรือเศษ
วสัดุ ชิน้ส่วนต่าง ๆ ที่เกิดจากการขุดและการไถปรบัหนา้ดิน 

วสัดุน ากลบัมาใชใ้หม่จะไม่สามารถน ามาค านวณปริมาณรีไซเคิลในขอ้ MR 4: การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล แม้ว่าจะมี
ปริมาณรีไซเคิลอยู่ก็ตาม เพ่ือไม่ให้ได้คะแนนซ า้ซอ้น การน าเศษวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ภายใน
โครงการสามารถนบัวสัดุดงักล่าวมาท าคะแนนในขอ้ MR 5: การใชว้สัดุพืน้ถิ่นหรือในประเทศ ได ้โดยวสัดุกลุ่มนีจ้ะ
ไม่ถูกน าไปคิดคะแนนในขอ้ MR 2: การบริหารจดัการขยะจากการก่อสรา้ง ทัง้นี ้การนบัเฟอรน์ิเจอรส์ามารถกระท า
ได ้แต่ตอ้งนบัรวมอย่างต่อเนื่องใน MR 3 - MR 6 

แนวทางการด าเนินการ 

พยายามแสวงหาวสัดุใชแ้ลว้จากแหล่งต่าง ๆ หรือ ใชเ้ศษวสัดุก่อสรา้งในพืน้ที่ก่อสร้างหรืออาคารเดิมมาซ่อมแซม
แลว้ใชง้านในอาคารที่สรา้งใหม่ การเลือกใชว้สัดุใชแ้ลว้ที่มีราคาสูงจะไดเ้ปรียบในการท าคะแนน ควรพิจารณาการ
ท าคะแนนในขอ้ MR 5 : การใชว้สัดุพืน้ถิ่นหรือในประเทศ 
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MR 4 การเลือกใชว้สัดรุีไซเคิล (2 คะแนน) 
 ใชว้สัดุรีไซเคิลเป็นมลูค่ารอ้ยละ 10-20  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหมี้การน าวสัดุรีไซเคิลมาใชใ้นโครงการ เป็นการลดการใชว้ตัถุดิบใหม่และขยะ ซึ่งช่วยลดผลกระทบอันเกิด
จากกระบวนการสกดัวตัถุดิบใหม่นัน้ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ใชว้สัดุรีไซเคิลหรือมีส่วนประกอบที่มาจากการรีไซเคิลใหไ้ดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่ารวมทัง้หมดของวัสดุที่ใช้
ในโครงการ หากสามารถท าไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 จะได ้1 คะแนน และหากสามารถท าไดม้ากกว่ารอ้ยละ 20 จะได ้
2 คะแนน ค่าปริมาณวตัถุรีไซเคิลของวสัดุใด ๆ ใหเ้ทียบจากน า้หนกัของวสัดุรีไซเคิลกบัน า้หนกัรวมของวสัดุนั้นแล้ว
ใชอ้ตัราส่วนดงักล่าวแปลงเป็นมลูค่าวสัดุรีไซเคิลเพ่ือน ามาค านวณปริมาณรีไซเคิลรวม การค านวณมูลค่าให้รวม
เฉพาะวสัดุที่ติดตัง้เป็นการถาวรในโครงการเท่านัน้ การนบัเฟอรน์ิเจอรส์ามารถกระท าได ้แต่ตอ้งรวมอย่างต่อเนื่อง
ใน MR 3 - MR 6 ส าหรบัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบสามารถเลือกแนวทางการค านวณได้ดังต่อไปนี ้โดยเม่ือ
เลือกแนวทางดงักล่าวแลว้ตอ้งใชแ้นวทางเดียวกนัในหวัขอ้ MR 4 - MR 6 

แนวทางที่ 1 ไม่น ามาคิดทัง้หมด โดยมลูค่ารวมใหต้ดัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบออกทัง้หมด 

แนวทางที่ 2 คิดเฉพาะส่วนประกอบงานท่อและงานเดินสาย โดยมลูค่ารวมใหต้ดัมลูค่าอุปกรณเ์ครื่องกล โคมไฟฟ้า
และหลอดไฟออกเท่านัน้ 

แนวทางที่ 3 น ามาคิดทัง้หมด 

เหล็กในงานก่อสรา้งใหค้ิดปริมาณรีไซเคิลที่รอ้ยละ 25 หากไม่มีข้อมูลวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในความเป็นจริงเหล็กจะมี
ปริมาณรีไซเคิลสูงกว่าที่ก าหนดไว ้

ในเกณฑ ์TREES NC V2.0 นี ้จะไม่มีการแบ่งแยกวัสดุรีไซเคิลที่เป็น Pre-Consumer และ Post-Consumer เพ่ือ
ความเรียบง่ายในการค านวณคะแนนและเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการมีระยะเวลาปรบัตวัต่อการแยกประเภทวสัดุรีไซเคิล
ใน TREES รุ่นต่อไป 

แนวทางการด าเนินการ 
ตัง้เป้าหมายส าหรบัการน าวสัดุที่มีศกัยภาพสูงสุดที่มีองค์ประกอบของวัตถุรีไซเคิล และหาผู้แทนจ าหน่ายวัสดุ
ประเภทนัน้ ๆ ที่จ าหน่ายวสัดุดงักล่าว ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าวัสดุที่น ามาใช้มีองค์ประกอบของวัสดุก่อสร้างที่
ผ่านการรีไซเคิลในปริมาณที่ระบุไวจ้ริง และใหพิ้จารณาถึงคุณลักษณะของวัสดุที่น ามาใช้ ในแง่ของส่ิงแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร ์โดยเฉพาะราคาของวสัดุอุปกรณ ์
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MR 5 การใชว้สัดพืุน้ถิ่นหรือในประเทศ (2 คะแนน) 
 การใชว้สัดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรอืวสัดุพืน้ถิ่นหรือในประเทศ  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ิมความตอ้งการวสัดุก่อสรา้งท่ีผลิตในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ซึง่จะช่วยส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถิ่นและลดผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส่ง 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ใชว้สัดุก่อสรา้งหรือสินคา้ที่ ขุด ผลิต ประกอบ โดยจะได ้1 คะแนนเม่ือมลูค่าวสัดุพืน้ถิ่นมีมลูค่ามากกว่า รอ้ยละ 10 
และ 2 คะแนนเม่ือมลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าวสัดุโครงการ โดยใชเ้กณฑ ์

1. แหล่งผลิต ขุด ประกอบไม่ไกลเกินกว่ารศัมี 500 กิโลเมตร จากที่ต ัง้โครงการ 

2. แหล่งผลิต ขุด ประกอบ ในประเทศไทย 

หากเพียงบางส่วนของวสัดุนัน้ ผลิตจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกลก้บัสถานที่ก่อสรา้งตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ให้นับร้อยละ
ของวสัดุนัน้โดยเทียบเป็นน า้หนกัแลว้เทียบกลับเป็นมูลค่าวัสดุพืน้ถิ่นและในประเทศ การค านวณมูลค่าให้รวม
เฉพาะวสัดุที่ติดตัง้เป็นการถาวรในโครงการเท่านัน้ การนบัเฟอรน์ิเจอรส์ามารถกระท าได ้แต่ตอ้งรวมอย่างต่อเนื่อง
ใน MR 3 - MR 6 ส าหรบัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบสามารถเลือกแนวทางการค านวณได้ดังต่อไปนี ้ โดยเม่ือ
เลือกแนวทางดงักล่าวแลว้ตอ้งใชแ้นวทางเดียวกนัในหวัขอ้ MR 4 - MR 6 

แนวทางที่ 1 ไม่น ามาคิดทัง้หมด โดยมลูค่ารวมใหต้ดัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบออกทัง้หมด 

แนวทางที่ 2 คิดเฉพาะส่วนประกอบงานท่อและงานเดินสาย โดยมลูค่ารวมใหต้ดัมลูค่าอุปกรณเ์ครื่องกล โคมไฟฟ้า
และหลอดไฟออกเท่านัน้ 

แนวทางที่ 3 น ามาคิดทัง้หมด 

แนวทางการด าเนินการ 

ก าหนดเป้าหมายโครงการในการใชว้สัดุในทอ้งถิ่น และหาผู้แทนจ าหน่วยวัสดุประเภทนั้น ๆ โดยให้พิจารณาถึง
คุณลกัษณะของวสัดุท่ีน ามาใชใ้นแง่ของส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร ์และ/หรือราคาของวัสดุ ควรพิจารณาร่วมกับ
หวัขอ้ MR อื่น เพ่ือการท าคะแนนเพ่ิมเติมในขอ้นัน้ ๆ อาทิเช่น การใชว้สัดุท่ีไดร้บัฉลากเขียวหรือวสัดุใชแ้ลว้ 
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MR 6 วสัดท่ีุผลิตหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า (3 คะแนน) 
MR 6.1 ใชว้สัดุที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มตามฉลากเขียวและฉลากคารบ์อนของไทย  

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10-20 ของมลูค่าวสัดุก่อสรา้งทัง้หมด 
(2 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ค านึงถึงผลกระทบของผลิตภณัฑท่ี์มีต่อการใชพ้ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชน์
ทางส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ภายในอาคาร 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอน (ฉลากลดคาร์บอนหรือฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริน้ของผลิตภณัฑ)์ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด 
(วสัดุที่ไดท้ัง้ 2 ฉลากสามารถนบัมลูค่าเป็น 2 เท่าได)้ การค านวณมลูค่าใหร้วมเฉพาะวสัดุที่ติดตั้งเป็นการถาวรใน
โครงการเท่านั้น การนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระท าได้ แต่ต้องรวมอย่างต่อเนื่องใน MR 3 - MR 6 ส าหรับ
ส่วนประกอบทางดา้นงานระบบสามารถเลือกแนวทางการค านวณไดด้งัต่อไปนี ้โดยเม่ือเลือกแนวทางดงักล่าวแล้ว
ตอ้งใชแ้นวทางเดียวกนัในหวัขอ้ MR 4 - MR 6 

แนวทางที่ 1 ไม่น ามาคิดทัง้หมด โดยมลูค่ารวมใหต้ดัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบออกทัง้หมด 

แนวทางที่ 2 คิดเฉพาะส่วนประกอบงานท่อและงานเดินสาย โดยมลูค่ารวมใหต้ดัมลูค่าอุปกรณเ์ครื่องกล โคมไฟฟ้า
และหลอดไฟออกเท่านัน้ 

แนวทางที่ 3 น ามาคิดทัง้หมด 

 หากมลูค่าของวสัดุที่มีฉลากทัง้ 2 ฉลาก มากกว่ารอ้ยละ 10 จะได ้1 คะแนน และหากมากกว่าร้อยละ 20 จะได้ 2 
คะแนน  

แนวทางการด าเนินการ 

ก าหนดเป้าหมายโครงการในการใชว้สัดุท่ีไดร้บัฉลากเขียวหรือฉลากคารบ์อนของไทย (ฉลากลดคารบ์อนหรือฉลาก
ลดคารบ์อนฟุตพริน้ของผลิตภณัฑ)์ ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก มีสารพิษต ่าหรือไม่มีเลย โดยควรพิจารณาร่วมกบัหวัขอ้ MR อื่น เพ่ือการท าคะแนนเพ่ิมเติมในข้อ
นัน้ ๆ เช่น วสัดุในประเทศ และวสัดุที่มีการเผยแพร่ขอ้มลูความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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MR 6 วสัดท่ีุผลิตหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า (3 คะแนน) 
MR 6.2 ใชว้สัดุที่มีการเผยแพร่ขอ้มลูความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  (1 คะแนน)  

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าวสัดุก่อสรา้งทัง้หมด 
(1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

ส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตท าการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ของตนให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการเผยแพร่
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งมีทางเลือกในการเลือกใชว้สัดุ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละวสัดุที่มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบของวัสดุเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) หรือวัสดุที่ได้ร ับการ
รบัรองฉลากลดคารบ์อนฟุตพริน้ของผลิตภณัฑ ์(วสัดุที่ผ่านเกณฑท์ัง้ 2 ขอ้ สามารถนบัมลูค่าเป็น 2 เทา่ได)้ ร้อยละ 
30 ของมลูค่ารวมของวสัดุอุปกรณท์ัง้หมด การค านวณมลูค่าใหร้วมเฉพาะวัสดุที่ติดตั้งเป็นการถาวรในโครงการ
เท่านัน้ การนบัเฟอร์นิเจอร์สามารถกระท าได้ แต่ต้องรวมอย่างต่อเนื่องใน MR 3 - MR 6 ส าหรับส่วนประกอบ
ทางดา้นงานระบบสามารถเลือกแนวทางการค านวณได้ดังต่อไปนี ้โดยเม่ือเลือกแนวทางดังกล่าวแล้วต้องใช้
แนวทางเดียวกนัในหวัขอ้ MR 4 - MR 6 

แนวทางที่ 1 ไม่น ามาคิดทัง้หมด โดยมลูค่ารวมใหต้ดัส่วนประกอบทางดา้นงานระบบออกทัง้หมด 

แนวทางที่ 2 คิดเฉพาะส่วนประกอบงานท่อและงานเดินสาย โดยมลูค่ารวมใหต้ดัมลูค่าอุปกรณเ์ครื่องกล โคมไฟฟ้า
และหลอดไฟออกเท่านัน้ 

แนวทางที่ 3 น ามาคิดทัง้หมด 

วสัดุที่ผ่านเกณฑน์ีส้ามารถนบัซ า้กบัวสัดุที่ไดร้บัฉลากเขียวในขอ้ MR 6.1 ได ้

แนวทางการด าเนินการ 

ก าหนดเป้าหมายโครงการในการใชว้สัดุที่มีการเผยแพร่ขอ้มลูตามความตอ้งการของวัสดุเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) โดยรูปแบบของฉลากนั้นขึน้อยู่กับ
ผูผ้ลิตแต่ละราย แต่อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของ International Organization for Standardization หลงัจากนัน้ท าการ
หาผูแ้ทนจ าหน่าย วสัดุประเภทนัน้ ๆ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ฐานข้อมูล Eco Market เป็นต้น 
ควรพิจารณาร่วมกบัหวัขอ้ MR อื่น เพ่ือการท าคะแนนเพ่ิมเติมในขอ้นัน้ ๆ โดยเฉพาะวสัดุที่ไดร้บัฉลากเขียว เป็นตน้ 
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IE หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 
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IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร (บงัคบั) 
 อตัราการระบายอากาศผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือยืนยนัถึงสุขอนามยัที่ดีของผูใ้ชอ้าคารทางดา้นความเหมาะสมของการระบายอากาศ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

อตัราการระบายอากาศในพืน้ที่ปรบัอากาศและไม่ปรบัอากาศ ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการระบาย
อากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรบัได ้วสท. (วสท. -3010) โดยดูรายละเอียดตาราง IE P1 T 1 

ทางเลือกที่ 2 

อตัราการระบายอากาศในพืน้ที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 
โดยใชก้ารค านวณปริมาณอากาศจากผูใ้ชง้านและพืน้ที่อาคาร (breathing zone outdoor air) เป็นเกณฑ ์

ตาราง IE P1 T 1 

ทางเลอืก ส าหรับพื้นทีท่ั่วไป พื้นทีก่ารระบายอากาศท้ิงโดยวิธีกล พื้นทีก่ารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
ทางเลือกท่ี 1 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39 

กฏกระทรวง ก าหนดประเภทและระบบความ
ปลอดภยัของอาคารท่ีใชเ้พ่ือประกอบกิจการเป็น
สถานบรกิาร พ.ศ. 2555 และ/หรือ เกณฑต์าม
มาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารท่ียอมรบัได ้วสท. (วสท. -3010) 

 ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 39 

 เวน้แต่ห้องเก็บของ  ให้ระบาย
อากาศด้วยวิ ธี กลยึ ด ค่าการ
ระบายอากาศตาม วสท. - 3010 

 ปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 39 

 

ทางเลือกท่ี 2 
ASHRAE 62.1-2007 

 ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด ASHRAE 
62.1 

 ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด ASHRAE 62.1 

แนวทางการด าเนินการ 
ออกแบบใหน้ าอากาศบริสุทธ์ิเขา้สู่อาคารในปริมาณท่ีผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ ตาม
มาตรฐานสากล 
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IE P2 ความส่องสว่างภายในอาคาร (บงัคบั) 
 ความส่องสว่างขัน้ต ่าผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือยืนยนัถึงสุขอนามยัที่ดีของผูใ้ชอ้าคารทางดา้นความเหมาะสมของความส่องสว่าง (Illuminance) 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ค่าความส่องสว่างจากแสงประดิษฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ผ่านเกณฑต์ามท่ีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง รวมถึงผ่านเกณฑต์ามมาตรฐานท่ีระบุโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

ทางเลือกที่ 1 

ใชค้่าจากการวดัจริงในระยะทุก ๆ 3 เมตร หรืออย่างน้อย 4 จุดในห้อง โดยต้องยืนยันว่ามีการป้องกันไม่ให้แสง
ธรรมชาติเขา้สู่อาคารขณะท าการวดั การวดัตอ้งกระท าในแนวนอนท่ีระยะความสูงจากพืน้หอ้ง 0.75 เมตร อุปกรณ์
ท่ีใชว้ดัแสง (Lux Meter) ตอ้งมีการยืนยนัว่ามีความถูกตอ้งดว้ยผลการสอบเทียบ (Calibration) หรือใบรับรองการ
เทียบวดัจากผูผ้ลิต 

ทางเลือกที่ 2 

ใชก้ารจ าลองสภาพดว้ยคอมพิวเตอร ์การจ าลองสภาพตอ้งสามารถใช้ข้อมูลการกระจายแสง (เช่น IES) ของดวง
โคมจากผูผ้ลิตหรือจากการทดลอง ใชค้่าเฉล่ียของความส่องสว่างแนวนอนท่ีระยะความสูง 0.75 เมตร เป็นตัวชีว้ัด 
การจ าลองสภาพตอ้งไม่มีการน าแสงธรรมชาติมาเกี่ยวขอ้ง (ไม่ควรมีเฟอรน์ิเจอรข์ณะท าการจ าลองสภาพ) 

แนวทางการด าเนินการ 
เลือกใชด้วงโคมและ/หรือวิธีการใหแ้สงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีการกระจายแสงท่ีเหมาะสม เลือกต าแหน่ง
และความสูงของการติดตัง้ท่ีเหมาะสมเพ่ือการกระจายแสงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

สงวนลิขสิทธ์ิโดยสถาบนัอาคารเขียวไทยซึง่ด  าเนินการภายใต้มลูนิธิอาคารเขียวไทย หน้า 48 / 84 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (6 คะแนน) 
IE 1.1 ช่องน าอากาศเขา้ไม่อยู่ต  าแหน่งที่มีความรอ้นหรือมลพิษ (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือหลีกเล่ียงการน ามลภาวะเขา้สู่อาคารจากการวางต าแหน่งช่องน าอากาศเขา้ (Air Intake) ไวใ้นที่ที่ไม่เหมาะสม 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ศึกษาพืน้ที่และลกัษณะโดยรอบของอาคาร ท าการออกแบบช่องน าอากาศเข้า โดยต้องอยู่ห่างจากต าแหน่งที่มี
ความรอ้น หรือมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ที่ระบายควนัจากครวั ที่ระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปล่อง
ควนัต่าง ๆ เป็นตน้ โดยระยะจากช่องน าอากาศเข้าควรห่างจากต าแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร (วัด
ระยะ 3 มิติ) และสูงจากพืน้ดินไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร  

ส าหรบัอาคารไม่ปรบัอากาศสามารถที่จะผ่านเกณฑข์อ้นีไ้ดห้ากมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลในพืน้ที่ปิดล้อม 
(Enclosed space) ที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดนี ้

แนวทางการด าเนินการ 
ควรก าหนดต าแหน่งช่องน าอากาศเข้าในที่ที่เป็นพืน้ที่สีเขียว หรือห่างจากต าแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 7.5 
เมตร และสูงจากพืน้ดินไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร ในกรณีอาคารหรือที่ต ัง้อาคารมีความหนาแน่นสูง ควรพิจารณาช่องน า
อากาศเขา้จากดา้นบนของอาคารเพ่ือหลีกเล่ียงมลภาวะจากถนนหรืออาคารขา้งเคียง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (6 คะแนน) 
IE 1.2 ความดนัเป็นลบ (Negative pressure) ส าหรบัหอ้งพิมพง์าน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และเก็บ

สารท าความสะอาด 
(1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือป้องกนั จดัการ และควบคุมมลภาวะ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายในอาคารจากแหล่งก าเนิดโดยตรง 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ในพืน้ที่ที่มีมลภาวะหรือมีแก๊สพิษอนัตรายหรือสารเคมีที่มีหรือใชอ้ยู่ (รวมทัง้ หอ้งซกัรีด หอ้งพิมพง์าน และหอ้งถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแต่ละพืน้ที่ ตอ้งมีการส่งผ่านลมโดยที่ไม่มีการเก็บกกัหรือน าอากาศจากพืน้ที่ดงักล่าว 
กลบัมาหมนุเวียน อีกทัง้ตอ้งมีประตูที่ปิดอตัิโนมตัิ และมีอตัราการระบายอากาศอย่างนอ้ย 2.5 ลิตรต่อวินาที ต่อ 1 
ตารางเมตร (lps/sq.m) มีความดนันอ้ยกว่าพืน้ที่โดยรอบโดยเฉล่ียอย่างนอ้ย 5 ปาสกาล และอย่างนอ้ย 1 ปาสกาล
เม่ือประตูหอ้งปิด  

ทางเลือกที่ 2 

ส าหรบัอาคารที่ไม่มีหอ้งหรือพืน้ที่ที่เขา้ข่ายตามลกัษณะดงัที่กล่าวมา สามารถไดค้ะแนนในหวัขอ้นีท้นัที 

แนวทางการด าเนินการ 
ออกแบบพืน้ท่ีท่ีมีมลภาวะสูงดว้ยระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบจากส่ิงปนเปื้อนภายใน
อาคาร การดูดอากาศไปทิง้ต้องมีแรงดูดท่ีเพียงพอ เพ่ือป้องกันมลภาวะกระจายตัวไปสู่ส่วนใช้งานอื่น  ๆ เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือการแยกพืน้ท่ีเก็บสารเคมีกบัพืน้ท่ีท่ีมีผูใ้ชอ้าคาร 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (6 คะแนน) 
IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดสารพิษ สารท่ีเป็นอนัตราย และฝุ่นละอองต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากผูใ้ชอ้าคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเขา้อาคาร 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
การติดตัง้ระบบการเก็บฝุ่นละอองบริเวณพืน้ของทางเขา้อาคารหลกั โดยการติดตัง้ระบบตะแกรงถาวร ซึง่มีช่องท า
ความสะอาดดา้นล่างได ้หรือใชพ้รมท่ีมีการท าสัญญาการจ้างท าความสะอาดพรม จากบริษัทท าความสะอาด
สปัดาหล์ะครัง้โดยตวัสญัญาตอ้งระบุระยะเวลาในการท าความสะอาดไว ้อย่างนอ้ย 1 ปี นบัจากวนัที่เปิดใชอ้าคาร 
วสัดุที่มีลกัษณะเป็น “แผ่นรองพืน้ยาง” ที่มีลกัษณะหยาบสามารถดักจับฝุ่นได้และไม่เป็นแหล่งเพาะเชือ้โรคจาก
ความชืน้ จะไม่นบัเป็น “พรมดกัฝุ่น” ที่จ าเป็นตอ้งมีเอกสารยืนยนัการท าความสะอาด 

แนวทางการด าเนินการ 
พิจารณาการป้องกนัมลภาวะและฝุ่นละอองบริเวณทางเขา้อาคาร ดว้ยระบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัอาคารมากท่ีสุด 
การท าระบบตะแกรงถาวรกกัเก็บฝุ่นละอองนบัเป็นระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การใชพ้รมควรเป็นทางเลือกรอง 
แต่หากหลีกเล่ียงไม่ไดค้วรมีการท าสญัญากบับริษัทท าความสะอาดเพ่ือยืนยนัว่าจะมีการท าความสะอาดสัปดาห์
ละครัง้ 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (6 คะแนน) 
IE 1.4 พืน้ที่สูบบุหรี่ห่างจากประตูหนา้ต่างหรือช่องน าอากาศเขา้ไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูอ้ยู่อาศยัในอาคาร พืน้ที่ภายในตวัอาคารและระบบการระบายอากาศ (Ventilation 
System) จากการสูบบุหรี่ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
1. หา้มสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด 

2. ในกรณีที่โครงการเตรียมพืน้ท่ีส าหรบัสูบบุหรี่โดยเฉพาะ ตอ้งอยู่ห่างจากประตูหลกัต่าง ๆ หรือช่องน าอากาศเขา้ ไม่
นอ้ยกว่า 10 เมตร 

3. มีป้ายสญัลกัษณ ์หา้มสูบบุหรี่ภายในอาคารและใกลป้ระตูหลกัต่าง ๆ หรือช่องน าอากาศเข้าอาคาร และนโยบาย
การหา้มสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอาคารประเภทที่พกัอาศยัรวม หรือ โรงแรม 

แนวทางการด าเนินการ 
ก าหนดเขตสูบบุหรีใ่หเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2540 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิใน
คู่มือฉบบัสมบรูณ)์ ท าเครื่องหมายหรือสญัลกัษณแ์สดงเขตหา้มสูบบุหรี ่
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (6 คะแนน) 
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน (2 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีมีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ และเป็นการ
ปรบัปรุงระบบปรบัอากาศเพ่ือส่งเสริมสุขอนามยัของผูใ้ชอ้าคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 (1 คะแนน) 

ท าการติดตัง้แผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 7 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรือ 
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) หรือแผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานอื่นท่ีมีความน่าเช่ือถือเทียบเท่า ในต าแหน่งที่น าอากาศภายนอก (Outdoor Air) เขา้สู่อาคารทัง้หมด 

ทางเลือกที่ 2 (2 คะแนน) 

ท าการติดตัง้แผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 13 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรือ 
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80-90 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) หรือแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานอื่นที่มีความน่าเช่ือถือเทียบเท่า ในต าแหน่งที่น าอากาศภายนอก (Outdoor Air) เขา้สู่อาคารทัง้หมด 

แนวทางการด าเนินการ 
พิจารณาออกแบบและเลือกชนิดของระบบปรบัอากาศ หรือระบบเติมอากาศเขา้อาคารท่ีสามารถติดตั้งแผ่นกรอง
อากาศในต าแหน่งท่ีเหมาะสมได ้
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IE 2 การเลือกใชว้สัดท่ีุไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน) 
IE 2.1 การใชว้สัดุประสาน วสัดุยาแนว และรองพืน้ ที่มีสารพิษต ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดปริมาณส่ิงปนเปื้อนจากวสัดุประสาน (Adhesive) วสัดุยาแนว (Sealant) และรองพืน้ ภายในอาคารที่มีกล่ินแรง 
สรา้ง ความร าคาญ และเป็นผลรา้ยต่อสุขอนามยั ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผูต้ดิตัง้และผูใ้ชอ้าคาร 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
วสัดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพืน้ ที่ใช้ภายในอาคาร ต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยก าหนดปริมาณสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย ตามตาราง 
IE 2.1 T 1-2 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 กรกฎาคม 2005 ซึง่มีการบญัญตัิไวเ้ม่ือ 7 มกราคม 2005 

ตาราง IE 2.1 T 1 

การใช้งานทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Application 

VOC limit 
(g/L less water) 

การใช้งานพิเศษ 
Specialty Applications 

VOC limit 
(g/L less water) 

กาวติดพรมในอาคาร  
Indoor Carpet Adhesives 

50 การเช่ือมพีวีซี 
PVC Welding 

510 

กาวติดแผน่รองพรม 
Carpet Pad Adhesives 

50 การเช่ือมซีพีวีซี 
CPVC Welding 

490 

กาวติดพื้นไม ้(ปารเ์ก)้ 
Wood Flooring Adhesives 

100 การเช่ือมเอบีเอส 
ABS Welding 

325 

กาวติดพื้นกระเบือ้งยาง 
Rubber Floor Adhesives 

60 การเช่ือมซีเมนตพ์ลาสติก 
Plastic Cement Welding 

250 

กาวติดยางรองพื้น 
Subfloor Adhesives 

50 กาวรองพื้นส  าหรับพลาสติก 
Adhesive Primer for Plastic 

550 

กาวติดกระเบือ้งเซรามิค 
Ceramic Tiles Adhesives 

65 กาวติดยึดวสัด ุ
Contact Adhesives 

80 

กาวติด VCT และแอสฟัลต ์
VCT & Asphalt Adhesives 

60 กาวติดยึดวสัดุตามวตัถุประสงคพ์ิเศษ 
Special Purpose Contact 
Adhesives 

250 

กาวติดผนังเบาและแผน่ผนัง 
Drywall & Panel Adhesives 

60 กาวติดไม ้
Structural Wood Member 
Adhesives 

140 

กาวติดบวัยาง 
Cove Base Adhesives 

50 แผน่รองใตแ้ผน่ยาง 
Sheet Applied Rubber Lining 
Operations 

850 

กาวส  าหรับงานก่อสรา้ง 
Multipurpose Construction Adhesives 

70   

กาวส  าหรับยึดโครงกระจก 
Structural Glazing Adhesives 

100   
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ตาราง IE 2.1 T 2 

รองพืน้อุดรอยร้าว  
Sealant Primers 

VOC limit 
(g/L less water) 

วสัดุไม่มีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Non Porous 

250 

วสัดุมีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Porous 

775 

อื่น ๆ  
Other 

760 

วัสดุประสานท่ีเป็นละอองที่ใช้ภายในอาคาร ต้องอ้างอิงค่า VOC ตามมาตรฐาน Green Seal Standard for 
Commercial Adhesive GS-36 requirements ซึง่มีผลตัง้แต่ 19 ตุลาคม 2000 (ตาราง IE 2.1 T 3) 

ตาราง IE 2.1 T 3 

กาวพน่ 
Aerosol Adhesives 

น ้าหนักของสารประกอบอินทรียร์ะเหย (กรมั/ลิตร ไม่รวมน ้า) 
VOC Weight (g/L minus water) 

กาวพ่นแบบเป็นไอหมอก 
General purpose mist spray 

65% VOC by weight 

กาวพ่นแบบเป็นเสน้ใย 
General purpose web spray 

65% VOC by weight 

กาวพ่นแบบพิเศษ (ทุกชนิด) 
Special purpose aerosol adhesives  
(all types) 

70% VOC by weight 

แนวทางการด าเนินการ 
ระบุวสัดุ Low-VOC ในแบบการก่อสรา้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพืน้ มี VOC ต ่า
กว่าที่ก าหนดไว ้เลือกผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายที่จ าหน่ายวสัดุ Low-VOC ดงักล่าว 
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IE 2 การเลือกใชว้สัดท่ีุไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน) 
IE 2.2 การใชสี้ และวสัดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดปริมาณส่ิงปนเปื้อนจาก สี และวสัดุเคลือบผิวที่มีกล่ินแรง ภายในอาคาร ซึง่สรา้งความร าคาญ และเป็นผลรา้ย
ต่อสุขอนามยั ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผูต้ดิตัง้และผูใ้ชอ้าคาร 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์และวสัดุเคลือบผิวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงันี ้ 

1. สีและวสัดุเคลือบผิวที่ใชภ้ายในอาคาร จะตอ้งไดร้บัการรบัรองฉลากเขียว หรือ  

2. สีและวสัดุเคลือบผิวที่ใชภ้ายในอาคาร จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานอา้งอิงดงัต่อไปนี ้ 

สี วสัดุเคลือบผิวและรองพืน้ที่ใชก้บัผนงัและฝา้เพดาน: ตอ้งมีปริมาณสารอินทรียร์ะเหยง่ายที่เป็นพิษไม่เกินเกณฑท์ี่
ก าหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993  

 Flats: 50 g/L  

 Non-Flats: 150 g/L  

สีป้องกนัการผุกร่อนและสีป้องกนัสนิมที่ใชภ้ายในอาคารกับรองพืน้ที่เป็นโลหะเหล็ก: ต้องมีปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOC content) ไม่เกิน 250 g/L ตามที่ระบุใน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, 
Second Edition, January 7, 1997  

วารน์ิช (Varnish) ใส ส าหรบัไม ้เคลือบเงาพืน้ ตกแต่งรอยเปื้อนและเชลแล็ก ที่ใช้กับวัสดุภายใน: ต้องมีปริมาณ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกินที่ระบุใน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, 
Architectural Coatings, on January 1, 2007 

แนวทางการด าเนินการ 
ระบุวสัดุที่มีปริมาณสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายต ่า (Low-VOC) ในแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สี 
และ วสัดุเคลือบผิว มีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ เลือกผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายที่
จ าหน่ายวสัดุที่มีปริมาณสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายต ่า 
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IE 2 การเลือกใชว้สัดท่ีุไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน) 
IE 2.3 การใชพ้รมที่มีสารพิษต ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร  

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทัง้หมดตอ้งผ่านการทดสอบและรบัรองจาก Carpet and Rug 
Institute’s Green Label Plus program หรือ NFS / ANSI Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet 
Assessment หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยทางสถาบันจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป การติดตั้งพืน้รองพรม 
ภายในตวัอาคารตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของ Rug Institute Green Label Plus program กาวที่ยึดพรมทั้งหมด
ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของขอ้ IE 2.1 

ทางเลือกที่ 2 

หากไม่มีการใชพ้รมในอาคาร สามารถท าคะแนนในหวัขอ้นีไ้ดท้นัที 

แนวทางการด าเนินการ 
หลีกเล่ียงการใชพ้รม หากจ าเป็นตอ้งใชค้วรพิจารณาพรมที่มีสารพิษต ่าเป็นหลัก โดยพรมดังกล่าวควรผ่านการ
ทดสอบจาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรือมาตรฐานอื่นทัง้ในและต่างประเทศ  
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IE 2 การเลือกใชว้สัดท่ีุไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน) 
IE 2.4 การใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ประกอบขึน้จากไมท้ี่มีสารพิษต ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภณัฑท์ี่ประกอบขึน้จากไมแ้ละวสัดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร  

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
ผลิตภณัฑท่ี์ประกอบขึน้จากไม้และวสัดุทดแทนจากพืชอื่น ๆ ที่ใช้ภายในอาคาร ต้องไม่มีส่วนผสมของ Urea-
formaldehyde resins ทัง้ในเนือ้ของวสัดุและวสัดุประสาน หรืออย่างนอ้ยตอ้งใชว้สัดุผสานระดับ E1 ผลิตภณัฑ์ท่ี
ประกอบขึน้จากไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากพืชอื่นประกอบด้วย particleboard, medium density fiberboard (MDF), 
plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores 

ขอ้ก าหนดนีย้กเวน้ เฟอรน์ิเจอรท์ี่ซือ้มาทัง้ชิน้ (เฟอรน์ิเจอร์ที่ผู ้ร ับเหมาสามารถเลือกวัสดุเพ่ือมาประกอบขึน้ต้อง
เลือกไมแ้ละวสัดุทดแทนตามขอ้ก าหนด) และยกเวน้ผลิตภณัฑเ์ก่าหรือวสัดุใชแ้ลว้ที่น ามาใชใ้หม่ในโครงการ 

แนวทางการด าเนินการ 
ระบุผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละและวสัดุทดแทนจากพืชที่ไม่มีการผสมของ Urea-formaldehyde resins หรือเป็น Urea-
formaldehyde resins ที่ระดบั E1 ทัง้ในเนือ้ของวสัดุและวสัดุประสาน พิจารณาการใชว้สัดุทดแทนไมท้ี่ท าจากเศษ
พืชที่เหลือทิง้เพ่ือท าคะแนนร่วมกบั MR 4: การใชว้สัดุรีไซเคิล และ MR 5: การใชว้สัดุพืน้ถิ่นหรือในประเทศ 
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IE 3 การควบคมุแสงสว่างภายในอาคาร (1 คะแนน) 
 แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความตอ้งการ  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหส้ามารถควบคุมคุณภาพแสงสว่างเฉพาะพืน้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ วตัถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคาร
สามารถควบคุมระดบัความส่องสว่าง ใหเ้หมาะสมแก่การใชง้าน และมีสุขอนามยัที่ดีจากการใชง้านภายในอาคาร 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือก 1 

จดัเตรียมระบบควบคุมแสงสว่างใหแ้ก่ผูใ้ชง้านในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร 
การนบัวงจรสามารถนบัไดท้ัง้แบบรวมพืน้ที่และแยกพืน้ที่ ในกรณีท่ีหอ้งมีขนาดเล็กว่า 250 ตารางเมตร ต้องมีการ
แยกวงจรในแต่ละหอ้ง 

ทางเลือก 2 

1. ส าหรบัพืน้ที่ท างานแต่ละบุคคล (individual working space) ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่าง ให้ผู้ใช้แต่ละคนมี
อิสระในการควบคุมระดบัความส่องสว่างของตนเอง ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ของผู้ใช้งานในพืน้ที่
นัน้ ๆ เช่น การใชร้ะบบ Task Lighting เป็นตน้ 

2. ส าหรบัพืน้ที่ท างานร่วมกนั (Shared working space) ใหอ้อกแบบระบบควบคุมแสงที่มากกว่า 1 ระดับความส่อง
สว่าง เช่น การใชร้ะบบควบคุมแสงได้อย่างน้อย 2 ระดับความส่องสว่าง หรือ ระบบ dimmer หรือ multi scene 
control เป็นตน้ 

3. พืน้ที่อื่น ๆ เช่น หอ้งเก็บของ หอ้งน า้ หรือ โรงจอดรถ ใหอ้า้งอิงขอ้ก าหนดตามทางเลือกที่ 1 

แนวทางการด าเนินการ 
ออกแบบอาคารโดยจดัเตรียมระบบควบคุมแสงสว่างแยกตามพืน้ท่ีย่อยต่าง ๆ โดยอาจเตรียมเป็นแสงสว่างส าหรับ
พืน้ท่ีทั่วไป และแสงสว่างเฉพาะท่ี เม่ือพิจารณาวงจรควบคุมต่อพืน้ท่ีภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 
ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร หรือใชร้ะบบควบคุมแสงสว่างตามความตอ้งการส าหรบัพืน้ท่ีท่ีมีการใชง้านประจ า 
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IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร (4 คะแนน) 
 ออกแบบให้ห้องที่มีการใช้งานประจ าได้ร ับแสงธรรมชาติ หรือสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ภายนอก 
 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือใหอ้าคารมีการใชแ้สงธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของแสงสว่าง
ภายในพืน้ท่ีใชง้านประจ า (Regularly occupied spaces) หรือเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถไดร้บัทศันียภาพร่วมกบัแสง
ธรรมชาติที่มีคุณภาพเพียงพอในระหว่างการใชชี้วิตภายในอาคาร น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ใชก้ารจ าลองสภาพดว้ยคอมพิวเตอรเ์พ่ือค านวณสดัส่วนระหว่างพืน้ที่ที่มี Daylight Factor (DF) ในสภาพฟ้าหลัว 
(Overcast sky) มากกว่า 1.5% เทียบกบัพืน้ท่ีใชง้านประจ าทัง้หมด (วดัที่แนวราบ ความสูง 75 ซม. จากพืน้) โดย
สามารถเทียบเป็นคะแนนตามตาราง IE 4 T 1 

ตาราง IE 4 T 1 

สดัส่วนพืน้ที่ที่มี Daylight Factor (DF) มากกว่า 1.5% คะแนน 
45-55% 1 
56-65% 2 
66-75% 3 
76-100% 4 

*ในการเทียบคะแนนเศษทศนิยมใหปั้ดทิง้ 

การจ าลองสภาพตอ้งสะทอ้นสภาพความเป็นจริงทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็น ค่าการส่องผ่านแสงสว่าง
ของกระจก ค่าการสะทอ้นแสงของวสัดุภายในอาคาร โดยเม่ือจ าลองสภาพไม่จ าเป็นตอ้งคิดว่ามีการปิดม่านภายใน
อาคาร หรือมีอาคารหรือองคป์ระกอบภายนอกที่มาบังแสง แต่ต้องน าอุปกรณ์บังแดดถาวรที่ติดตั้งภายนอกมา
ค านวณดว้ย 

ทางเลือกที่ 2 

ออกแบบใหพื้น้ที่ใชง้านประจ าในอาคารสามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอกอาคารไดใ้นช่วงความสูงระหว่าง 0.8-
2.3 เมตร จากระดบัพืน้ห้อง โดยการพิสูจน์ว่าพืน้ที่ด ังกล่าวสามารถมองเห็นทัศนียภาพต้องแสดงผ่านแบบผัง
อาคารและรูปตดัหอ้ง ซึง่สดัส่วนพืน้ที่ใชง้านประจ าที่มองเห็นทศันียภาพภายนอกไดเ้ม่ือเทียบกบัพืน้ที่ใชง้านประจ า
ทัง้หมด จะเทียบเป็นคะแนนตามตาราง IE 4 T 2 
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ตาราง IE 4 T 2 

สดัส่วนพืน้ที่ที่สามารถเห็นทศันียภาพภายนอกอาคารได ้ คะแนน 
60-69% 1 
70-79% 2 
80-89% 3 

มากกว่าหรือเท่ากบั 90% 4 

*ในการเทียบคะแนนเศษทศนิยมใหปั้ดทิง้ 

ทางเลือกที่ 3 

ให้ด าเนินการตามทางเลือกที่ 1 และ 2 แล้วน าคะแนนที่ได้จากแต่ละทางเลือกรวมกัน โดยผลรวมคะแนนไม่
สามารถเกิน 4 คะแนน และทางเลือกท่ี 3 ไม่สามารถขอคะแนนในหมวดนวตักรรมขอ้ GI 1-5 ทางเลือกที่ 1 ได ้

 พืน้ที่ใชง้านประจ า (Regularly occupied spaces) หมายถึงพืน้ที่ที่มีผูใ้ช้อาคารอยู่ประจ า เช่น ห้องท างาน โต๊ะ
ท างาน หอ้งประชุม ส าหรบัอาคารส านกังานหรืออาคารสาธารณะ หอ้งรบัแขก หอ้งนั่งเล่น ส าหรบัอาคารพกัอาศยั 

แนวทางการด าเนินการ 
ค านึงถึงการใชแ้สงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบใหห้อ้งหรือพืน้ที่ใชง้านประจ าไดแ้สงธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
ควรพิจารณาการออกแบบใหห้อ้งไม่ลึกเกินไป มีพืน้ที่และจ านวนช่องแสงที่พอเพียงและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
มีการผนวกวิธีการใหแ้สงสว่างธรรมชาติแบบต่าง ๆ เช่น หิง้แสง (Light shelf) หรือท่อแสง (Light pipe)เพ่ือให้แสง
กระจายได้ลึกขึน้ อีกทั้งควรมีการใช้ช่องแสงจากหลังคาเข้ามาช่วยหากปริมาณแสงจากหน้าต่างไม่พอเพียง 
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาหลีกเล่ียงช่องแสงที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้อาคารมีการใช้พลังงานสูงขึน้
และอาจเสียคะแนนในขอ้ EA 1: ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
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IE 5 สภาวะน่าสบาย (3 คะแนน) 
 พืน้ที่ใชง้านประจ าสามารถพิสูจนไ์ดว่้ามีสภาวะน่าสบายตามมาตรฐาน  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและประสิทธิภาพการท างานของผูใ้ชอ้าคารทางดา้นสภาวะน่าสบาย 

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
1. ออกแบบอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับ

อากาศ และระบายอากาศของ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004  

2. ออกแบบอาคารในส่วนที่ไม่ปรบัอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ใหป้ฏบิตัิตามหวัขอ้ 5.3  

การใหค้ะแนนจะเทียบตามสดัส่วนพืน้ที่ที่ผ่านข้อก าหนดของทั้ง 2 ทางเลือกรวมกัน โดยคิดเฉพาะพืน้ที่ใช้งาน
ประจ า (Regularly Occupied Space) (ตามที่นิยามไวใ้นขอ้ IE 4) ที่ต ้องผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (ไม่คิด
พืน้ที่ไม่มีการใชง้านประจ า เช่น ทางเดิน ห้องเก็บของ เป็นต้น) สัดส่วนของพืน้ที่ห้องที่ผ่านมาตรฐานสภาวะน่า
สบายสามารถเทียบวดัคะแนนได ้ดงัตาราง IE 5 T1 

ตาราง IE 5 T1 

สดัส่วนพืน้ใชง้านประจ าที่ผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย คะแนน 
70-79% 1 
80-89% 2 

มากกว่าหรือเท่ากบั 90% 3 

*ในการเทียบคะแนนเศษทศนิยมใหปั้ดทิง้ 

แนวทางการด าเนินการ 
พิจารณาออกแบบระบบปรบัอากาศที่สามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการใชง้านสูงสุด ควรค านึงถึง
ปัจจยัสภาวะน่าสบายหลายดา้นไม่เฉพาะแต่อุณหภมิู ความชืน้สมัพทัธ์ เช่น การแผ่รงัสีความรอ้นรวม ความเร็วลม 
กิจกรรม เสือ้ผา้ที่สวมใส่ อีกทัง้ควรค านึงถึงการออกแบบที่ไม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญและไม่สบายต่อผู้ใช้งานจาก
กระแสลมที่แรงเกินไป (Draft) ความแตกต่างของอุณหภูมิทางดิ่ง  (Stratification Discomfort) การแผ่รังสีที่ไม่
สมดุล (Radiant Asymmetry) เป็นตน้ 
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EP หมวดที่ 7 การป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 
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EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสรา้ง (บงัคบั) 
 มีแผนและด าเนินการป้องกนัมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสรา้ง   อากาศ  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดมลภาวะจากการก่อสรา้งอาคาร โดยการควบคุมการกดักร่อนของหนา้ดินที่รวมถึงการชะลา้งและตกตะกอน 
(Sedimentation) ลงในแหล่งน า้ที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพน า้ รวมทัง้การเกิดฝุ่นละอองใน
อากาศ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
มีแผนด าเนินการและหลักฐานการป้องกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง (Construction Pollution 
Prevention Plan) อนัไดแ้ก่ 

 การกดักร่อนของพืน้ที่ดิน เพ่ือป้องกนัการชะลา้งและการตกตะกอน ลงในแหล่งน า้ 

 มลภาวะทางน า้ เช่น การเปล่ียนแปลงคุณภาพน า้ 

 มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควนั 

แนวทางการด าเนินการ 
มีแผนด าเนินการและหลกัฐานการป้องกนัมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสรา้ง โดยแผนด าเนินการดงักล่าวเพ่ือ  

 ป้องการการกดักร่อนของพืน้ที่ดินจากการชะลา้งการระบาย น า้ฝนไหลลน้ (Stormwater Runoff) ของโครงการหรือ 
กระแสลม รวมถึงการป้องกนัการสูญเสียดินชัน้บนโดยการเก็บพกัหนา้ดินเพ่ือน ามาใชใ้หม่ 

 ป้องกนัการตกตะกอนของดินลงในทางระบายน า้และแหล่งน า้ใกลเ้คียง 

 ป้องกนัมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควนั เป็นตน้ 
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EP P2 การบริหารจดัการขยะ (บงัคบั) 
 การเตรียมพืน้ที่แยกขยะของโครงการ  

วัตถปุระสงค ์
เตรียมความพรอ้มในการบริหารจดัการขยะหรือเศษวสัดุเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานที่ถมทิง้ 
(Landfills) เม่ือเปิดใชง้านอาคารแลว้  

สิ่งทีต่้องด าเนนิการ 

มีแผนการด าเนินการบริหารจดัการขยะของอาคาร หรือโครงการ  

1. ออกแบบอาคารหรือโครงการให้มีพืน้ที่หรือห้องคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่โดยพืน้ที่ 
ดงักล่าวตอ้งมีความมิดชิดและเขา้ถึงไดง้่าย โดยหอ้งดงักล่าวตอ้งมีการแสดงการแยกจัดเก็บขยะได้แก่ ขยะเปียก 
ขยะอนัตราย และขยะแหง้ที่มีการแยกเป็นประเภท เช่น กระดาษ โลหะ แกว้ ขยะอิเล็คโทรนิค และ พลาสติก เป็น
อย่างนอ้ย 

2. มีจุดทิง้ขยะที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในแต่ละชัน้ของอาคาร หรือส่วนของอาคาร โดยจุดทิง้ขยะดังกล่าวต้องมีถังคัด 
แยกขยะ ไดแ้ก่ ขยะทั่วไป และ ขยะรีไซเคิล เป็นอย่างนอ้ย 

แนวทางการด าเนินการ 
ก าหนดพืน้ที่หรือหอ้งคดัแยกขยะและเก็บเศษวสัดุเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีความชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการบริหาร
จดัการขยะในอนาคต 
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EP 1 ใชส้ารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยในระบบดบัเพลิง (1 คะแนน) 
 ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซเีอฟซ ี(CFC) หรือ เอชซเีอฟซ ี(HCFC) ในระบบดบัเพลิง   อากาศ  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดการใชส้ารเคมีท่ีท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซเีอฟซ ี(CFC) หรือ เอชซี
เอฟซ ี(HCFC) ในระบบดบัเพลิง 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ไม่ใชส้ารฮาลอน (Halon) หรือ ซเีอฟซ ี(CFC) หรือ เอชซเีอฟซ ี(HCFC) ในระบบดบัเพลิง 

แนวทางการด าเนินการ 

ระบุถึงผลิตภณัฑท่ี์จะใชใ้นการดบัเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยนัถึงผลิตภณัฑต์่าง ๆ ว่าไม่มีสารต้องห้ามตามท่ี
ระบุไว ้ส าหรบัสาร BF และ BF-2000 เป็นสารประเภท HCFC ดังนั้นการใช้สารดังกล่าวในการดับเพลิง จึงไม่
สามารถท าคะแนนในขอ้นีไ้ด ้
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EP 2 ต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้น (1 คะแนน) 
 การวางต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้นห่างจากที่ดินขา้งเคียง   อากาศ  

วัตถปุระสงค ์

จัดวางเครื่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ในต าแหน่ง ท่ีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อ
สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงอาคาร (หากอาคารไม่ใชเ้ครื่องปรบัอากาศไม่ตอ้งประเมินเกณฑน์ี )้ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ไม่วางหอระบายความรอ้นและเครื่องระบายความรอ้นชนิดต่าง ๆ (คอนเดนซิง่ยูนิต) ติดกบัท่ีดินขา้งเคียงน้อยกว่า
ระยะ 3 เมตร ในกรณีเป็นอาคารใหญ่พิเศษตอ้งเวน้ระยะหอระบายความรอ้นหรือเครื่องระบายความรอ้น (คอนเดน
ซิง่ยูนิต) ห่างจากขอบท่ีดินไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร 

ทางเลือกที่ 2 

ระบบปรบัอากาศไม่มีการระบายความรอ้นหรือความชืน้สู่อากาศ 

แนวทางการด าเนินการ 

ส ารวจสภาพรอบอาคาร ก าหนดทิศทางการระบายความรอ้นของเครื่องระบายความร้อนให้เหมาะสมไม่รบกวน
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร  พิจารณาระบบปรับอากาศ ท่ีระบายความร้อนสู่ดิน หรือแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 
(Geothermal or Lake Cooling)  
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EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร (1 คะแนน) 
 กระจกมีค่าสะทอ้นแสงไม่เกินรอ้ยละ 15   อากาศ  

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดผลกระทบจากการสะทอ้นแสงของอาคารสู่สภาพแวดลอ้มที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
กระจกที่ใชภ้ายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด ตอ้งมีการระบุค่าประสิทธิภาพของกระจก อนัไดแ้ก่ ค่าสะทอ้น
แสง (Visible Light Reflectance; Rvis) โดยตอ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ 15 เม่ือวัดในมุมตั้งฉาก โดยค่าสะท้อนแสง
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เช่ือถือได ้ 

แนวทางการด าเนินการ 
มีการก าหนดค่าสะทอ้นแสงของกระจกที่ใชภ้ายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด และควรพิจารณาเลือกใช้
กระจกเพ่ือการอนุร ักษ์พลังงานที่มีค่ามาตรฐานพลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยควรพิจารณาถึง
ผลกระทบในหวัขอ้ EA 1: ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

 



 

สงวนลิขสิทธ์ิโดยสถาบนัอาคารเขียวไทยซึง่ด  าเนินการภายใต้มลูนิธิอาคารเขียวไทย หน้า 68 / 84 

EP 4 การควบคมุโรคท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอาคาร (1 คะแนน) 
 ปฏบิตัิตามประกาศกรมอนามยัเรื่องขอ้ปฏบิตัิการควบคุมเชือ้ลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอ

ระบายความรอ้นของอาคารในประเทศไทย   อากาศ 
 

วัตถปุระสงค ์
เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคลีเจียนแนร ์(Legionnaires' disease) ที่อาจเกิดขึน้กบัผูใ้ชอ้าคารทัง้ภายในและภายนอก 
รวมทัง้ผูท้ี่สญัจรในบริเวณใกลเ้คียง 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบและก่อสรา้งรวมทัง้จดัท าแผนการบ ารุงรกัษาหอระบายความรอ้น ตามประกาศของกรมอนามัย เรื่องข้อ
ปฏบิตัิการควบคุมเชือ้ลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความรอ้นของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบ
ปรบัอากาศท่ีมีการติดตัง้หอระบายความรอ้น) 

ทางเลือกที่ 2 

ไดค้ะแนนในขอ้ EP 2: ต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้น และไม่มีหอระบายความรอ้นในโครงการ 

ทางเลือกที่ 3  

โครงการท่ีไม่มีหอระบายความรอ้นในโครงการ และระบบปรบัอากาศทัง้โครงการมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ก าหนด 

แนวทางการด าเนินการ 

ออกแบบ ก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาหอระบายความรอ้นใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมอนามยั เรื่องขอ้ปฏบิตัิการควบคุม
เชือ้ลีจิโอเนลลาในหอระบายความรอ้นของอาคารในประเทศไทย หรือออกแบบใหร้ะบบปรบัอากาศไม่มีระบบหอ
ระบายความรอ้น หรือเลือกใชร้ะบบปรบัอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑก์ าหนด 
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EP 5 ติดตัง้มาตรวดัไฟฟา้ที่ใชก้บัระบบบ าบดัน า้เสีย หรือพัฒนาระบบบ าบดัน า้เสีย (1 คะแนน) 

 ติดตามการใชพ้ลงังานของระบบบ าบดัน า้เสีย หรือพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพสูงกว่า
มาตรฐาน 

 

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือตรวจสอบการใชพ้ลงังานของระบบบ าบดัน ้าเสีย หรือพัฒนาระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถปล่อยน ้าบ าบัด
คุณภาพดีลงแหล่งน า้สาธารณะ 

สิ่งทีต่้องด าเนินการ 

ทางเลือกที่ 1  

ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าทีใ่ชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ใชก้บัระบบบ าบดัน า้เสียโดยเฉพาะ  

ทางเลือกที่ 2  

ติดตัง้ระบบที่สามารถบ าบดัน า้เสียใหมี้ค่า บีโอดี5 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 มิลลิกรมัต่อลิตรได ้โดยตอ้งบ าบดัใหไ้ด้
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของปริมาณน า้เสียในโครงการ  

แนวทางการด าเนินการ 

ติดตัง้มาตรวดัไฟฟ้าเพ่ือใชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ใชก้บัระบบบ าบดัน ้าเสียแยกต่างหากจากระบบอื่น ๆ ของ
อาคาร หรือติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียที่สามารถบ าบดัน า้เสียใหมี้ค่า บีโอดี5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  
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GI หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 
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GI 1-5 มีเทคนิควิธีท่ีไม่ระบไุวใ้นแบบประเมิน (5 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือกระตุน้ใหมี้การออกแบบก่อสรา้งที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าที่ก าหนดไว้ และกระตุ้นให้มีการเสนอแนวคิดเพ่ือ
ความ ยั่งยืนทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในประเด็นที่มีความสรา้งสรรคแ์ละไม่ไดร้ะบุไวใ้นเกณฑฉ์บบันี ้

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ด าเนินการตามทางเลือกดงัต่อไปนี ้

ทางเลือกที่ 1  

ด าเนินการตามหวัขอ้คะแนนพิเศษที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้คะแนนต่าง ๆ ซึง่เกินกว่าประสิทธิภาพที่ระบุไวห้นึ่งขัน้ 

ทางเลือกที่ 2  

น าเสนอหวัขอ้คะแนนใหม่ที่เป็นประเด็นทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้มที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นเกณฑฉ์บบันี ้

แนวทางการด าเนินการ 

ศึกษาแนวโนม้การท าคะแนนพิเศษในหวัขอ้ต่าง ๆ และศึกษาประเด็นทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมที่เกณฑ์ไม่ได้
ระบุ เพ่ือน าเสนอต่อทางสถาบนัอาคารเขียวในการท าคะแนน ในอนาคตหากเกณฑส์ าหรับโครงการประเภทอื่น ๆ 
ประกาศใชท้างผูเ้ขา้ร่วมประเมินสามารถน าเสนอหวัขอ้คะแนนจากเกณฑก์ารประเมินอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นเกณฑ์
นี ้มายื่นท าคะแนนในหมวดนวตักรรมไดโ้ดยตรง 
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GI 6  มี TREES-A NC เป็นท่ีปรึกษาโครงการ (1 คะแนน) 

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือสนบัสนุนใหโ้ครงการมีแนวโน้มประสบความส าเร็จในการขอการรับรองอาคารเขียวไทย ลดการเสียเวลา 
ค่าใชจ่้าย และการใชท้รพัยากร จากการด าเนินการโดยขาดความรู ้รวมถึงส่งเสริมวิชาชีพที่ปรึกษาอาคารเขียวไทย
และพฒันาวงการวิชาชีพมากขึน้  

สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ผูเ้ช่ียวชาญอาคารเขียวไทย หรือ TREES-A ท่ีถูกก าหนดตามขอ้บังคับ BM P1 : การเตรียมความพร้อมความเป็น
อาคารเขียว ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ TREES-A NC เท่านัน้ 

แนวทางการด าเนินการ 

ในขั้นตอนการพิจารณาต าแหน่งที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผู้เช่ียวชาญอาคารเขียวไทย ให้พิจารณาใบรับรอง
ผูเ้ช่ียวชาญใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะโครงการที่ขอรบัการประเมิน 
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ค าอธิบายศัพท ์
กา๊ซ Halon ก๊าซที่ใชใ้นระบบดบัเพลิงที่มีส่วนท าลายชัน้โอโซนในบรรยากาศ ท าใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น 

การประกนัคุณภาพอาคาร 
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจว่า ระบบต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และ
ใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของเจา้ของอาคาร 

ขนส่งมวลชน ระบบขนส่งท่ีสามารถขนส่งกลุ่มคนจ านวนมากไดพ้รอ้มกนั เช่น รถเมล ์หรือ รถไฟ เป็นตน้ 

ความหนาแน่นอาคาร 
พืน้ท่ีของอาคาร (รวมท่ีจอดรถ ระเบียง แต่ไม่รวมทางเดินภายนอกอาคาร ) หารด้วยพืน้ท่ีตั้ง
โครงการ 

ฉลากเขียว 
ฉลากท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือน ามา  
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท์ี่ท าหนา้ที่อย่างเดียวกนั 

ฉลากคารบ์อน ฉลากที่ใชก้บัผลิตภณัฑท์ี่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 

เชือ้ลีจโีอเนลลา 
เชือ้แบคทีเรีย ซึง่พบไดใ้นแหล่งน า้ธรรมชาติ และระบบน า้ที่มนุษยส์รา้งขึน้ และอาจก่อใหเ้กิด
โรคในระบบทางเดินหายใจได ้

น ้าเสีย 
(ที่ต้องการการบ าบัด) 

ปัจจุบนัยงัไม่มีค านิยามท่ีเป็นที่ยอมรบักนัทั่วไป อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปหมายถึง น ้าเสียจาก
สว้มและโถปัสสาวะ ในบางแห่งรวมถึงน า้จากครวั (กรณีมีท่ีป่ันเศษอาหาร) 

น ้าเสียหมุนเวียน 
(ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้) 

ปัจจุบนัยงัไม่มีค านิยามที่เป็นที่ยอมรบักนัทั่วไป อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปหมายถึง น ้าท่ีไม่ถูก
บ าบดัเนื่องจากไม่มีการปนเปื้อนกบัของเสียจากหอ้งน า้ ซึง่น า้เสียหมนุเวียน (ที่น ากลับมาใช้
ใหม่ได)้ ประกอบดว้ย น า้จากอ่างอาบน า้ ฝักบวั น า้ลา้งพืน้หอ้งน ้า น ้าจากเครื่องซกัผ้า และ
อ่างซกัลา้ง 

บล็อกหญ้า ตอ้งมีพืน้ผิวซมึน า้มากกว่ารอ้ยละ 50 และจะตอ้งมีการปลูกพืชแซม 

ปรากฏการณเ์กาะความร้อน
ในเมือง 

เกิดขึน้เม่ือมีการเพ่ิมขึน้ของอุณหภมิูอากาศภายในพืน้ท่ีเมืองเม่ือเทียบกบับริเวณขา้งเคียง ซึง่
เกิดขึน้จากพืน้ผิวของส่ิงปลูกสรา้งดูดซบัและกกัเก็บรงัสีดวงอาทิตยไ์ว ้โดยหลกัการแล้วพืน้ท่ี
ถนน ทางเทา้ ท่ีจอดรถ และอาคาร ลว้นมีส่วนท าใหเ้กิดปรากฏการณเ์กาะความรอ้นในเมือง 

แผนการประกนัคุณภาพ
อาคาร 

เอกสารท่ีก ากบักระบวนการตรวจสภาพอาคาร โดยท่ีรายละเอียดจะถูกเพ่ิมเติมไปพร้อมกับ
การพฒันาโครงการเป็นระยะไป 

พืน้ทีฐ่านอาคาร 

พืน้ท่ีบนท่ีตัง้โครงการท่ีใชใ้นการวางโครงสร้างอาคาร หรืออยู่ภายในเส้นรอบรูปอาคารท่ี
อา้งอิงจากชัน้ล่างของอาคารเป็นหลกั ท่ีจอดรถ สนาม และพืน้ที่ที่ไม่ใช่อาคาร จะไม่ถูกนับ
รวมเป็นพืน้ท่ีฐานอาคาร 

พืน้ที่ใช้งานประจ า 
พืน้ที่ที่ มีผู้ใช้อาคารอยู่ประจ า เช่น ห้องท างาน โต๊ะท างาน ห้องประชุม ส าหรับอาคาร
ส านกังานหรืออาคารสาธารณะ หอ้งรบัแขก หอ้งนั่งเล่น ส าหรบัอาคารพกัอาศยั 

พืน้ที่ทีม่ีความสมบูรณท์าง
ธรรมชาต ิ

พืน้ท่ีท่ีไม่มีการพฒันาหรือไม่มีการปรบัระดบัดิน อีกทัง้ยงัอยู่ในสภาพธรรมชาติ 

พืน้ทีป่นเป้ือน 
พืน้ท่ีโครงการ การต่อขยาย การพัฒนาบนพืน้ท่ีพัฒนาหรือใช้แล้ว ท่ีมีการเจือปนของสาร
อนัตราย มลภาวะ หรือการปนเปื้อน 
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พืน้ที่เปิดโลง่เชิงนิเวศ 

หมายถึงพืน้ที่เปิดโล่งที่ประกอบด้วยพืน้ที่สีเขียวและพื ้นที่ดาดแข็ง อันเป็นไปเพ่ือความ
สมบูรณข์องระบบนิเวศและเพ่ือส่งเสริมปฏสิมัพนัธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ  โดยจะต้องไม่
เป็นพืน้ที่ถนนหรือที่จอดรถ ซึง่สดัส่วนของพืน้ที่สีเขียวจะเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ SL P2 
และ SL 3.1 ในเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวนี ้

พืน้ที่สีเขียว 

พืน้ท่ีที่มีคุณลกัษณะธรรมชาติและมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ ซึง่อาจเป็นไปไดท้ัง้พืชพรรณพืน้ถิ่น 
และ/หรือ แหล่งน า้ บ่อน า้ธรรมชาติ เช่น สามารถใชเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจของผูใ้ชอ้าคารหรือ
บุคคลทั่วไป ในกรณีพืน้ที่ดาดแข็งที่มนุษยส์รา้งขึน้จะไม่นบัเป็นพืน้ที่สีเขียว เช่น บล็อกหญ้า 
สระว่ายน า้ หรือ สระว่ายน า้ที่มีการปูวสัดุกรุผิว หรือ คอนกรีต เป็นตน้ 

พืน้ทีพ่ฒันา 
พืน้ท่ีของท่ีตัง้โครงการท่ีถูกผลกระทบจากการพฒันา โดยรวมถึงพืน้ที่ที่มีการปูพืน้ดาดแข็ง 
ถนน ท่ีจอดรถ พืน้ท่ีใชส้อยต่าง ๆ และ พืน้ท่ีอาคาร 

พืน้ทีซ่มึน ้า 
พืน้ที่ในระดบัดินที่ใหน้ า้บนผิวดินซมึผ่านลงสู่ใตด้ินไดโ้ดยสะดวก อตัราการซมึผ่านลงดินและ
การไหลผ่านบนหนา้ดินของน า้จะแปรเปล่ียนตามชนิดของวสัดุที่ใชบ้นผิวดิน 

รถ eco-car 
 
 
สาร CFC และ HCFC 

หมายถึง รถประเภทที่ลดการใชน้ า้มนั เช่น รถใชก้๊าซธรรมชาติอดั (CNG) รถ Hybrid หรือรถ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 
(ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/068/6.PDF)39 
สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) สารไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (Hydro 
fluorocarbon) กลุ่มสารเคมีสงัเคราะหท์ี่มีคลอรีน ฟลูออรีน และคาร์บอน เป็นสารที่ท าลาย
ชัน้โอโซน ท าใหร้งัสีอลัตราไวโอเลต (UV) แผ่เขา้มาสู่โลก ส่งผลใหโ้ลกมีอุณหภมิูสูงขึน้ 

สาร VOC 
สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ซึง่มีอนัตรายต่อมนุษยแ์ละ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น เบนซนิ ไซลิน สไตรีน ฟอรม์าลดีไฮด ์เป็นตน้ 

สาร Urea-Formaldehyde 
กาวที่ใชส้ าหรบัทาไมอ้ดั มีกล่ินก๊าซฟอรม์าลดีไฮด ์ซึง่เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อ
ผูป้ฏบิตัิงาน 

สายพนัธุรุ์กราน 

สายพนัธุ์พืชทัง้ในทอ้งถิ่นและต่างถิ่นท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถขยายพันธุ์
อย่างรวดเร็วจนเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศฯ สายพนัธุ์ดงักล่าวจะเป็นสาเหตุท่ีท าลายความ
หลากหลายทางชีวภาพและท าใหร้ะบบนิเวศฯเสียสมดุล 

เอกสารแสดงความตอ้งการ
ของเจ้าของโครงการ 

เอกสารอธิบาย ความคิด แนวคิด และ เกณฑ์ ท่ีถูกจัดท าโดยเจ้าของโครงการ โดยมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการ 

เอกสารแสดงแนวคิดและ
ความต้องการในการ
ออกแบบ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูท่ีจ าเป็นในการท าใหค้วามตอ้งการของเจา้ของโครงการส าเร็จเป็นรูปธรรม 
อาทิเช่น เกณฑท์างคุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร สมมติฐานทางการออกแบบท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ และการอ้างอิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับ กฎหมาย มาตรฐาน 
กฎระเบียบ และ แนวทางเสนอแนะต่าง ๆ 

IPMVP 
หรือ International Performance Measurement & Verification Protocol ซึ่งเป็น เกณฑ์
มาตรฐานในการตรวจวดัและพิสูจนผ์ลการอนุรกัษ์พลงังาน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/068/6.PDF
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อาคารสูง 

อาคารที่บุคคลอาจเขา้อยู่ หรือเขา้ใชส้อยไดท้ี่มีความสูงตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป การวดัความสูง
ของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดินที่ก่อสรา้งถึงพืน้ดาดฟ้า ส าหรบัอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้
วดัจากระดบัพืน้ดินท่ีก่อสรา้งถึงยอดผนงัของชัน้สูงสุด 

อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

อาคารที่ก่อสรา้งขึน้เพ่ือใชพื้น้ที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบ
กิจการประเภทเดียว หรือหลายประเภท โดยมีพืน้ที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

ดิสเคาทส์โตร ์
(Discount Store) 

มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีก (Retails) สมยัใหม่ (Modern Trade) มีการจัดวางสินค้าเป็น
หมวดหมู่ เนน้สินคา้อุปโภคบริโภคที่หลากหลาย รวมถึงจ าหน่ายสินค้าคราวละจ านวนมาก
ในราคาขายส่ง ตวัอย่างผูป้ระกอบการประเภทนี ้ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีเทสโก ้คารฟู์ร ์และ แม็คโคร 

ห้างสรรพสนิค้า 
(Department Store) 

มีลกัษณะเป็นรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่เป็นศูนยร์วมสินคา้ทุกชนิดเพ่ือจ าหน่ายใหลู้กคา้จ านวน
มากแบบครบวงจร การจดัวางสินคา้จะมีการแบ่งเป็นแผนก (Department) โดยเน้นสินค้าที่
เป็นสินคา้อุปโภคจ าพวกเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย เครื่องส าอาง เครื่องใชใ้นบา้น ฯลฯ และมีการ
ใหเ้ช่าพืน้ที่ภายในอาคารศูนยก์ารค้า (ส่วนพืน้ที่ Plaza) เพ่ือจัดตั้งร ้านค้าเช่าเพ่ือจ าหน่าย
สินคา้ของแบรนดต์่าง ๆ ตวัอย่างผู้ประกอบการประเภทนี ้ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
เดอะมอลล ์พารากอน โรบินสนั ตัง้ฮั่วเส็ง พาตา้ เป็นตน้ 

ช้อปป้ิงพลาซา่ 
(Shopping Plaza) 
หรือ พืน้ที่ให้เช่า 

มีลักษณะเป็นอาคารที่เปิดพืน้ที่เกือบทั้งหมดให้ร ้านค้าย่อยต่าง  ๆ มาเช่าพืน้ที่ เพ่ือจัด
จ าหน่ายสินคา้ ซึง่สินคา้ที่จดัจ าหน่ายมีทัง้ประเภทที่จดัจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด หรือ
จดัจ าหน่ายเฉพาะสินคา้ในประเภทและชนิดที่มีลกัษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แต่ราคา
และยี่หอ้ต่างกนั ตวัอย่างผูป้ระกอบการประเภทนี ้ได้แก่ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า 
ศูนยก์ารคา้พนัธุ์ทิพยพ์ลาซา่ เป็นตน้ 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ 
(Supermarket) 

มีลกัษณะเป็นรา้นคา้ปลีกที่เนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่เป็นสินคา้สดใหม่ โดยเฉพาะ
อาหารสดจ าพวก เนือ้สัตว์ ผักและผลไม้ อาหารส าเร็จรูปต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ตวัอย่างผูป้ระกอบการประเภทนี ้ไดแ้ก่ ท็อปส ์ซุปเปอรม์าร์
เก็ต ฟู้ดแลนด ์เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

1. เขตร้อนชืน้สลับแล้ง 
เขตรอ้นชืน้สลบัแลง้ครอบคลุมพืน้ที่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวนัตก และภาค

ตะวนัออกบางส่วน ลกัษณะภมิูประเทศเป็นบริเวณสนัเขา ที่โล่งแจง้ หนา้ดินบาง ฤดูแลง้ไม่มีแหล่งน ้าใต้ดิน ลักษณะเด่นของ

ตน้ไมท้ี่เจริญเติบโตไดด้ีในเขตภมิูอากาศแบบนี ้คือ ทนแลง้ไดด้ี และส่วนใหญ่เป็นไมผ้ลดัใบ 

กระพีจ้ั่น Millettia brandisiana Kurz 
หมายเหตุ: ป่าเต็งรงัและป่าเบญจพรรณแลง้ ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ทรงพุ่มกลมทึบ ผลัดใบ
แต่ผลิใบใหม่เร็ว ดอกออกเป็นช่อยาว 7-22 เซนติเมตร สีม่วงแกมขาว ทนต่อสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดด้ี  

กลัปพฤกษ ์ Cassia baderiana Craib 
หมายเหตุ: ป่าโปร่งและเขาหินปูน ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ดอกสีชมพูแล้ว
เปล่ียนเป็นขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง 

ขีเ้หล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณ ไมต้น้ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 8-15 เมตร ทนแรงลม แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย 
ผลดัใบแต่ผลิใบใหม่ไว เรือนยอดทรงกลมหรือกระบอกทึบ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อแยกแขนงใหญ่ 
แข็งแรงดูแลรกัษาง่าย  

คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณ ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร เรือนยอดรูปไข่ทึบ ทรงพุ่มสง่า ใบอ่อนเป็น
ช่อตัง้สีเขียวอ่อน เหมาะกบัพืน้ที่กวา้ง ผลดัใบ 

คอรเ์ดีย Cordia sebestena L. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ลกัษณะเป็นพุ่มเรือนยอดรูปไข่ ค่อนขา้งโปร่ง ปลูกใกล้ทะเล
ได ้ทนลมแรง ทนแลง้ ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีสม้หรือสม้แดง ออกตลอดปี ไม่ผลดัใบ 

แคฝรั่ง Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 5-15 เมตร เรือนยอดทรงพุ่มไม่แน่นอน แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ 
พุ่มแผ่เห็นกิ่งกา้น ทนแรงลม โตเร็ว ดอกสีขาวหรือชมพูคล้ายถั่ว ออกเป็นช่อกระจะ ช่อดอกยาว 10-15 
เซนติเมตร ผลดัใบ 

จ าปา Magnolia champaca (L.) Baillon ex Pierre var. champaca 
หมายเหตุ: ป่าดิบและป่าดิบเขา ไมต้น้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดรูปไข่ทึบ ดอกสี
เหลืองแกมสม้ มีกล่ินหอม นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั ไม่ผลดัใบ 

จ าปี Magnolia x alba (DC.) Figlar 
หมายเหตุ: พืน้ที่ราบและป่าดิบเขาชืน้ ไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นรูป
สามเหล่ียม แตกกิ่งต ่า ดอกสีขาวนวล มีกล่ินหอม ออกตลอดทัง้ปี ไม่ผลดัใบ 

ชงโค Bauhinia purpurea L. 
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หมายเหตุ: พบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ไมต้น้ขนาดเล็กถึงกลาง สูงถึง 10-15 เมตร ทรงพุ่มกลม ดอก
สวยงามสีชมพูเขม้คลา้ยกลว้ยไม ้กล่ินหอมอ่อน ๆ ผลดัใบ 

ทองกวาว  Butea monosperma (Lam.) Taub. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณ ป่าแดงและป่าหญา้ ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เรือนยอดพุ่มกลมทึบ 
ล าตน้แตกกิ่งต ่าคดงอ แข็งแรง ทนแลง้ ทนเค็ม ผลดัใบ ดอกสีสม้สด สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจะที่ปลาย
กิ่งและกา้น ทิง้ใบเม่ือมีดอก 

ทองหลางด่าง Erythrina variegata L. 
หมายเหตุ: พบกระจายพนัธุ์ในเขตรอ้นทั่วไป ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ 
ดอกสีแสดแดงหรือขาว มีกล่ินหอมอ่อน ๆ เป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 17-47 ซม. 
ผลดัใบ แข็งแรง ทนลม ทนแลง้ ปลูกริมทะเลได ้เม่ือขุดยา้ยแตกใบใหม่เร็ว  

ปีบ, กาซะลอง Millingtonia hortensis L.f. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณค่อนขา้งแลง้ ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25 เมตร พุ่มทรงกระบอก 
กิ่งกา้นมกัจะยอ้ยลง ดอกสีขาวหรือชมพูมีกล่ินหอม ผลดัใบ  

พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. 
หมายเหตุ: ป่าละเมาะและป่าดิบทั่วไป ไมต้น้ขนาดใหญ่สูง 15-30 เมตร ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้น ๆ คล้ายร่ม 
โตเร็ว แข็งแรง ไม่ควรปลูกในบา้นเพราะมีขนาดใหญ่มากและดอกมีกล่ินเหม็น สีเหลืองอมขาว ไม่ผลดัใบ 

พะยอม  Shorea roxburghii G. Don 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแลง้ ไมต้น้ขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร พุ่มทรงไข่ เปลาตรง ดอกสีขาว
หรือเหลืองอ่อน มีกล่ินหอมแรง ผลสวยงาม ผลดัใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว  

มะขาม  Tamarindus indica L. 
หมายเหตุ: กระจายพนัธุ์ทั่วประเทศ ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ใบ
ละเอียดสีเขียวอ่อนดูสวยงาม ปลูกริมทะเลได ้เจริญในดินทราย เลีย้งดูง่าย ทนน า้ขงัแฉะ ไม่ผลดัใบ 

เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume 
หมายเหตุ: ป่าเต็งรงัและเขาหินทรายยกเว้นภาคใต้ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร 
เรือนยอดเป็นพุ่มกวา้ง ดอกสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ ผลดัใบ 

รัตมา Parkinsonia aculeata L. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร ทรงพุ่มหอ้ยยอ้ย โปร่ง ทนรอ้น ทนแลง้ดี ไม่ทนน า้ขงั แสงลอด
ผ่านลงมาได ้ดอกสีเหลืองมีกล่ินหอม ไม่ผลดัใบ 

ราชพฤกษ,์ คนู Cassia fistula L. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณแลง้ ตน้ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ดอกสีเหลืองเป็น
ช่อหอ้ยยอ้ยลง ช่อดอกยาว 20-45 เซนติเมตร ผลดัใบ 

ล าดวน Melodorum fruiticosum Lour. 
หมายเหตุ: ป่าดิบแลง้และป่าเบญจพรรณ ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 10-18 เมตร พุ่มกลม ดอกเดี่ยวสีเหลือง
นวลมีกล่ินหอม ไม่ผลดัใบ  

ลั่นทม Plumeria rubra L. 
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หมายเหตุ: ตน้ไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงกลาง สูงถึง 6 เมตร ล าต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกเป็นรูปทรง
กรวยมีหลากหลายสี ตัง้แต่ขาว ชมพู เหลือง แดง และสีผสม เป็นพืชที่ทนแลง้ไดด้ี 

สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณหรือป่าแดงทั่วไปยกเวน้ภาคใต ้ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 12-15 เมตร เรือนยอด
เป็นพุ่มกลมทึบ ช่อใบลู่ลง ดอกสีขาวมีกล่ินหอมอ่อน ๆ แข็งแรง ผลดัใบ  

เสลาใบใหญ่ Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบและป่าชายหาด ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร 
เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือกระบอก ปลายกิ่งหอ้ยยอ้ยลง ดอกสีม่วงสดออกเป็นช่อแขนงที่ปลายกิ่ง ไม่ทน
น า้ขงัแฉะ ผลดัใบ 

หางนกยูงฝรั่ง Dolonix regia Rafin. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 15 เมตร เรือนยอดทรงร่มแผ่กวา้ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอก
สีแดงอมสม้ สีสม้ สีเหลืองบา้ง ปลูกไดใ้นเขตรอ้นทั่วไป ผลดัใบ 

อินทนินบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
หมายเหตุ: ภาคเหนือบริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าผลดัใบที่แหง้แลง้ ยกเวน้ภาคใต้ ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 
8-20 เมตร เรือนยอดรูปกลมรี ดอกขนาดใหญ่สีม่วงสดเป็นช่อออกตามปลายกิ่ง ผลดัใบ 

แกว้ Murraya paniculata (L.) Jack. 
หมายเหตุ: ไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ล าตน้มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร รูปทรงกลม ดอกสี
ขาว กล่ินหอม แดดเต็มวนั – ร าไร 

ชบา  Hibicus rosa-sinensis Linn. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มขนาด 1-3 เมตร อาจสูงไดถ้ึง 7-10 เมตร ทรงแจกนั ดอกสีสดหลากสี ไมด้อกที่ปรับตัว
เจริญเติบโตไดทุ้กสภาพแวดลอ้ม เลีย้งง่าย ปลูกริมทะเลได ้

ทรงบาดาล Cassia surattensis Burm.f. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มทรงกลม สูงไม่เกิน 7 เมตร ดอกสีเหลืองออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง ปลูกริมทะเลได ้
ทนลมแรง แดดเต็มวนั 

ประยงค ์ Aglaia odorata Lour. 
หมายเหตุ: พบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ไมพุ่้มทรงกลม ทรงพุ่มสวย ใบเขียวเป็นมัน สูงไม่เกิน 5 เมตร 
ดอกกลม ๆ ขนาดเล็ก คลา้ยไข่ปลาหรือเม็ดสาคู สีเหลืองสด ดอกหอมมาก ส่งกล่ินไปไกล แดดเต็มวนั 

พดุจีบ Tabernaemontana divaricata (L.) 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มสูง ทรงแผ่กวา้ง สูง 1-5 เมตร กิ่งกา้นสวยงาม ผิวใบเป็นมนั ดอก สีขาว กล่ินหอมอ่อน 
ๆ ออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณปลายกิ่งออกตลอดปี แดดครึ่งวนั – ร่ม 

พดุตาน Hibiscus mutabilis L. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มเตีย้ ทรงพุ่มกลม ตามตน้และกิ่งมีขน สูงไม่เกิน 3 เมตร ดอกใหญ่คล้ายดอกชบาซอ้น 
บานในตอนเชา้ เปล่ียนสีจากสีขาวในตอนเชา้ เม่ือสายจะเป็นสีชมพู ตกบ่ายจะเป็นสีชมพูเข้ม ออกดอก
ตลอดปี แสงแดดเต็มวนั 

เฟ่ืองฟ้า Bougainvillea spectabilis willd 
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หมายเหตุ: ไมย้ืนตน้ขนาดกลางประเภทรอเลือ้ย ความสูงประมาณ 1–10 เมตร ออกดอกเป็นช่อตาม
ส่วนยอด กลีบดอกหรือใบประดบัมี 3 กลีบ มีสีต่าง ๆ ส่วนดอกมีขนาดเล็กสีขาวเป็นหลอดยาว เป็นพืชที่
อายุยืนนานหลายสิบปี 

ย่ีเข่ง Lagerstroemia indica L. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-10 เมตร พุ่มทรงแจกนั ดอกสีขาว ชมพู และม่วง ผลัดใบช่วง
สัน้ ๆ ในฤดูรอ้น ชอบแดดจดั น า้ปานกลาง 

2. ร้อนชืน้ฝนตกชุก 
เขตรอ้นชืน้ที่มีฝนตกชุกอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ และภาคใต้ ลักษณะภูมิประเทศ

ลุ่มต ่า หรือถา้อยู่บนสนัเขาก็เป็นพืน้ที่ที่มีหนา้ดินอุดมสมบูรณ ์เกบ็ความชืน้ในดินไดด้ี พืน้ที่ใกลล้ าหว้ยหรือแหล่งน ้าใต้ดิน พืช
พนัธุ์ทัง้หมดไม่ผลดัใบ 

กระทิง Calophyllum inophyllum L.  
หมายเหตุ: ป่าชายหาดและป่าชืน้ทั่วไป ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็น
พุ่มทึบ ใบมนัสวย ดอกสีขาวมีกล่ินหอม ดูแลรกัษาง่าย ไม่ผลดัใบ  

กระเบาใหญ่, Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. 
กระเบาน ้า หมายเหตุ: ป่าดิบภาคใต ้ริมคลองและล าธารหรือที่ลุ่ม ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ทรงพุ่มกลม

ทึบ ดอกสีชมพูมีกล่ินหอม ชอบขึน้ริมน า้หรือที่ลุ่ม ไม่ผลดัใบ 
เกล็ดกระโห้ Clusia major (Jacq.) L. 

หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร เรอืนยอดทรงกลม ดอกสีขาวถึงชมพูใหญ่ ขนาด 5-8 เซนติเมตร 
เม่ือบานเต็มที่ เจริญเติบโตไดด้ีในที่ชุ่มชืน้ แสงแดดจดั ไม่ผลดัใบ 

ค าแสด Bixa orellana L. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร เรือนยอดทรงกลม ดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ดอกมีหลาย
สี สีขาว ขาวอมชมพู ขาวอมม่วง หรือชมพูอมม่วง มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ผลสีแดงเข้มลักษณะคล้ายเงาะ 
เจริญเติบโตไดด้ีในดินที่อุม้น า้ แสงแดดจดั ไม่ทนแลง้ 

จามจุรี, กา้มป ู Samanea saman (Jacq.) Merr. 
หมายเหตุ: ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร พุ่มทรงร่ม ให้ร่มเงาขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็วและ
แข็งแรง ทนน า้ท่วมขงัแฉะ ดอกสีชมพู ผลดัใบ 

จิกทะเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz 
หมายเหตุ: หาดทรายหรือป่าชายหาด ไมต้น้ขนาดใหญ่ สูง 7-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบแตกกิ่ง
ต ่า กิ่งมีขนาดใหญ่ ใบมนัสวยงาม ดอกสีขาวมีกล่ินหอม เกสรตวัผูเ้ป็นเสน้สีขาวปลายสีชมพูแดงหรือม่วง 
บานเต็มที่กวา้ง 10-12 เซนติเมตร ไม่ผลดัใบ  

นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. Ex K. Heyne 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณและป่าดิบทั่วประเทศ พบมากตามป่าชายหาด ไมต้น้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 
8-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ดอกสีเหลืองมีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 20-30 
เซนติเมตร ดอกสวยเลีย้งดูง่าย ผลดัใบ  
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บุนนาค Mesua ferrea L. 
หมายเหตุ: ป่าดิบชืน้ภาคเหนือและภาคใต ้ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร เรือนยอดรูป
เจดียต์  ่าพุ่มทึบ ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกล่ินหอมมาก ควรปลูกบริเวณที่ไดแ้สงเชา้ ไม่ผลดัใบ  

ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณชืน้ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าดิบภาคตะวนัออกและภาคใต ้
ป่าน า้ท่วมและตามทอ้งนา ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ดอก
เป็นช่อสีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ผลดัใบ นิยมใชใ้นงานภมิูทศัน ์ 

ตีนเป็ดน ้า Cerbera odollam Gaertn. 
หมายเหตุ: ป่าชายหาดและบริเวณน า้กร่อย ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร เรือนยอดกลมทึบ แตกกิ่งต ่า 
ดอกสีขาวเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ออกดอกเกือบตลอดปี ชอบขึน้ริมน า้ ทนน า้ท่วม ทนแรงลม ยางเป็นอันตราย 
ไม่ผลดัใบ 

ประดู่อังสนา Pterocarpus indicus Willd. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือทรงสามเหล่ียม แผ่กว้างหนาทึบ 
กิ่งกา้นหอ้ยยอ้ยลง ดอกสีเหลืองมีกล่ินหอม ผลดัใบ ใบร่วงก่อนมีดอก แข็งแรง โตเร็ว  

พกิลุ Mimusops elengi L. 
หมายเหตุ: ป่าดิบ ไมต้น้ขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร เรือนยอดทรงกลมหนาทึบ โตช้า ทนต่อสภาพแวดล้อม
ต่าง  ๆดอกหอมออกตลอดปี ไม่ผลดัใบ  

โพทะเล Thespesia populnea (L.) Soland. Ex Corr. 
หมายเหตุ: ป่าชายทะเลทั่วไป ไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ทรงพุ่มกลมแตกกิ่งต ่า
ดอกสีเหลืองมีกล่ินเล็กนอ้ย ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ไม่ผลดัใบ นิยมปลูกเป็นกลุ่มเพ่ือบงัลม  

มะฮอกกานีใบเล็ก Swietenia mahogani Jacq. 
หมายเหตุ: ปลูกริมทะเลได ้เลีย้งดูง่าย ไม่ผลดัใบ 

มะกอกน ้า Elaeocarpus hygrophilus Kurz 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3-13 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ชอบขึน้อยู่ใกล้น ้า 
ช่วยยึดตล่ิง ผลดัใบ ชอบขึน้อยู่ใกลน้ า้ตามป่าภาคกลาง 

ศรีตรัง Jacaranda obtusifolia Humb. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ทรงพุ่มไม่สม ่าเสมอ โตช้า ดอกสีม่วงเป็นช่อ 
ชอบอากาศเย็น ผลดัใบ ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัตรงั 

สุพรรณิการ ์ Cochlospermum religiosum (L.) 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 7-15 เมตร เรือนยอดแผ่กวา้ง ทรงพุ่มโปร่ง ดอกสวยสีเหลืองสะดุดตา 
ผลดัใบ 

โสกน ้า Saraca indica L. 
หมายเหตุ: พบอยู่ริมน า้ทั่วทุกภาคของไทย ไมต้น้ขนาดกลาง สูงไดถ้ึง 20 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้าง ปลาย
กิ่งหอ้ยยอ้ย ใบลู่สวยงาม ดอกสีสม้หรือแดงออกเป็นช่อเชิงหลั่น ไม่ผลดัใบ 

หูกวาง Terminalia catappa L. 
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หมายเหตุ: ป่าชายหาดริมทะเล ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 20 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่ง
แตกแขนงรอบตน้เป็นชัน้ ๆ ดอกสีเหลืองอ่อน ๆ มีกล่ินฉุน เป็นไมโ้ตเร็วและแข็งแรง ทนน า้ท่วมขงั  

หูกระจง Terminalia ivoriensis A. Chev. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดรูปไข่ หนาทึบ แตกกิ่งในแนวราบเป็นชั้น ๆ โต
เร็ว ชอบแดดจดั ทนน า้ท่วมขงั ระบบรากแข็งแรง ดอกขนาดเล็กสีขาว ออกดอกตลอดปี ผลดัใบ 

อินทนิลน ้า Lagerstoemia speciosa (L.) Pers. 
หมายเหตุ: พบบริเวณที่ราบลุ่มที่ชืน้แฉะทั่วไปและบริเวณริมฝ่ังแม่น า้ ป่าเบญจพรรณชืน้และป่าดิบ ไม้
ตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 10-25 เมตร เรือนยอดแผ่กวา้งเป็นพุ่มกลม ล าต้นตรง ผลัดใบ ดอกสี
ม่วงสด ม่วงปนชมพูหรือสีชมพู ช่อออกตามปลายกิ่ง  

กรรณิการ ์ Nyctanthes abor-tristis L. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มขนาดเล็กสูงประมาณ 2 เมตร เจริญเติบโตปานกลาง ดอกมีกล่ินหอมแรง ออกดอก
เป็นช่อ โดยจะบานตอนกลางคืน ออกดอกตลอดปี เหมาะในพืน้ที่แคบ ชอบที่ร่มร าไรและมีความชุ่มชืน้ 

ไคร้น ้า Homonoia riparia Lour. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มตน้ขนาดเล็ก สูง 1.5-4 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งต ่า ไม่ผลดัใบ ชอบขึน้ใกล้
ล าธารเป็นกลุ่ม 

ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L. 
หมายเหตุ: ไมต้น้ขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งต ่า ล าต้นคดงอ ดอกสีเหลือง
แลว้เปล่ียนเป็นสีแดง กลางดอกสีแดงเขม้ พบขึน้ตามชายทะเล แม่น ้าล าคลอง บริเวณน ้ากร่อยหรือน ้า
ทะเลท่วมถึง ไม่ผลดัใบ 

ปัตตาเวีย Jatropha integerrima L. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มทรงแจกนั สูง 1.5-2 เมตร ดอกสีชมพูหรือสีแดง ดอกออกสม ่าเสมอ เลี ้ยงดูง่าย ไม่
ผลดัใบ ปลูกริมทะเลได ้

โมก Wrightia religiosa Benth. 
หมายเหตุ: ป่าเบญจพรรณและเรือกสวนไร่นา ไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ทรงแจกนั สูงประมาณ 5–12 เมตร 
ทนน า้ขงั ดอกสีขาวมีกล่ินหอม ผลดัใบ 

เทียนหยด Duranta erecta L. 
หมายเหตุ: ไมพุ่้มทรงแผ่กว้าง สูง 1-3 เมตร ดอกมีสีขาวหรือม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบ 
ปลูกริมทะเลได ้แดดเต็มวนั  

รักทะเล  Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 
หมายเหตุ: ป่าชายหาดหรือพืน้ที่โล่งชายฝ่ังทะเล ไมต้น้ขนาดเล็กหรือไมพุ่้ม สูง 2-5 เมตร เรือนยอดเป็น
พุ่มกลม แตกกิ่งต ่า ดอกสีขาวแกมม่วงอ่อนออกเป็นช่อตามซอกใบ ออกเกือบตลอดปี ไม่ผลดัใบ 

ราชาวด ี  Buddleja paniculata Wall. 
หมายเหตุ: ไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูงไดต้ัง้แต่ 5-10 เมตร ทรงกลม ดอกสีขาวหรือม่วง กล่ินหอม ออกเป็น
ช่อช่อหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร แดดเต็มวนั – ปานกลาง  

โยทะกา  Bauhinia tomentosa L. 
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หมายเหตุ: ไมพุ่้มสูง 2 - 2.5 เมตร ทรงแจกนั สูง 3 เมตร ดอกใหญ่ 6-10 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน กลีบ
บนมีสีเลือดหมแูก่ที่โคนกลีบ มีกล่ินหอม ออกตลอดปี แสงปานกลาง 

นอกเหนือจากการแบ่งพืชพรรณตามเขตภมิูอากาศแลว้ ยงัมีความแตกต่างของสภาพพืน้ที่ที่ควรพิจารณา ไดแ้ก่ 

 สภาพแวดลอ้มที่แหง้แลง้ 

 สภาพแวดลอ้มชายหาดหรือชายทะเล 

 สภาพแวดลอ้มที่อยู่ริมน า้หรือพรุ 

สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง มีลกัษณะดินที่อุม้น า้ไดต้ ่า ดินเป็นดินปนทราย ธาตุอาหารในดินต ่า พืชพรรณที่ทนแลง้ไดด้ี ไดแ้ก่ 
กัลปพฤกษ์ (Cassia baderiana Craib), ขีเ้หล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby), คอร์เดีย (Cordia sebestena 
L.), ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz), ชงโค (Bauhinia purpurea L.), ทองกวาว (Butea monosperma (Lam.) Taub.), 
ทองหลางด่าง (Erythrina variegata L.), พะยอม (Shorea roxburghii G. Don), มะขาม (Tamarindus indica L.), ราชพฤกษ์
หรือคูน (Cassia fistula L.), ลั่นทม (Plumeria rubra L.), สะเดา (Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton), 
ทรงบาดาล (Cassia surattensis Burm.f.), หางนกยูงฝรั่ง (Dolonix regia Rafin.), เฟ่ืองฟ้า (Bougainvillea spectabilis 
willd), ยี่เข่ง (Lagerstroemia indica L.) 

สภาพแวดล้อมชายหาดหรือชายทะเล ลกัษณะดินเป็นดินปนทรายหรือทราย และในบางแห่งอาจพบที่ชายฝ่ัง เป็นหิน หรือ
ทรายปนหินในบริเวณภเูขาริมทะเล เก็บรกัษาน า้ไวไ้ม่ไดน้าน ธาตุอาหารและอินทรียวตัถุ ในดินค่อนขา้งนอ้ย พืชพรรณควรทน
ความเค็มของน า้ทะเลไดเ้ป็นอย่างดี สามารถสูล้มแรงหรือลมพายุได ้เช่น จิกทะเล (Barringtonia asiatica (L.) Kurz), กระทิง 
(Calophyllum inophyllum L .), มะขาม (Tamarindus indica L.), มะฮอกกานีใบเล็ก (Swietenia mahogani Jacq.), คอเดีย 

(Cordia sebestena L.), ตีนเป็ดฝรั่ง (Crescentia alanta H.B.K.), ทองกวาว (Butea monosperma (Lam.) Taub.), 
ทองหลางด่าง (Erythrina variegata L.), หูกวาง (Terminalia catappa), หูกระจง (Terminalia ivoriensis A. Chev.), ปอ
ทะเล (Hibiscus tiliaceus), เสม็ดขาว (Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake), ชบา (Hibicus rosa-sinensis Linn.), 
รกัทะเล (Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.), ปัตตาเวีย (Jatropha integerrima L.) ฯลฯ 

สภาพแวดล้อมที่อยู่ริมน ้าหรือพรุ พืน้ที่ดินชั้นล่างเป็นดินเลน ที่ลุ่มต ่ามีน ้าท่วมขังบางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี  ลักษณะ
ดงักล่าวครอบคลุมพืน้ที่ริมน า้ หรือพืน้ที่น า้ท่วมถึงทัง้หมดทุกภาคทั่วประเทศ ลกัษณะพืชควรทนกับสภาวะน ้าท่วมขังได้ดี  มี
ระบบรากยึดเกาะที่ดี เพื่อช่วยยึดเกาะหนา้ดินรมิตลิ่งเพื่อปอ้งกันการพังทลาย ในฤดูฝน ไดแ้ก่ ไครน้  ้า (Homonoia riparia Lour.),

บุนนาค (Mesua ferrea L.), มะกอกน ้าหรือสารภีน ้า (Elaeocarpus hygrophilus Kurz), มะตาด (Dillenia indica L.), ส้าน
ใหญ่ (Dillenia indica L.), โสกน า้ (Saraca indica L.), ตะแบกหรือตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack.), ตีนเป็ด
น า้หรือตีนเป็ดทะเล (Cerbera odollam Gaertn.), ตีนเป็ดฝรั่ง (Crescentia alanta H.B.K.), กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus 
anthelminthicus Pierre ex Laness.), ประดู่อังสนา (Pterocarpus indicus Willd.), เสม็ดขาว (Melaleuca quinquenervia 
(Cav.) S.T. Blake), อินทนิลน า้ (Lagerstemia speciosa (L.) Pers.), ค าแสด (Bixa orellana L.) ฯลฯ 
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แผนที่แสดงเขตภมิูอากาศของประเทศไทย 

(ปรบัปรุงจาก ยุพดี เสตพรรณ (2541), แผนทีป่ระเทศไทย, ภาควิชาภมิูศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สถาบนั
ราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ พิศิษฐ์การพิมพ)์ 


