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บทนำ
อาคารพักอาศัยในประเทศไทยเป็นประเภทอาคารที่มีจำนวนยูนิตมากและใช้พลังงานปฐมภูมิคิดเป็น 15% ของ
การใช้พลังงานปฐมภูมิของประเทศ มากกว่าอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ถึงสองเท่า อาคารพักอาศัยจึงเป็นแหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและควรมีมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ
ไปพร้อมกันด้วย ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอาคารเขียวไทยได้มีการพัฒนาเกณฑ์รับรองอาคารพาณิชย์ที่มีการ
ออกแบบแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้นำไปสู่การริเริ่มและพัฒนา เกณฑ์รับรองแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคณะนักวิจัย จาก ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร คณะ
สถาปัต ยกรรมศาสตร์แ ละ ศูน ย์เ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้า นกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน ) คณะ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาข้อกำหนดจากการตรวจเอกสาร และมีการประเมิน การใช้พลังงานและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้านโดยตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง การใช้
งานอาคาร การจัดการซากหลังรื้อถอนอาคาร จากนั้นนำไปหารือกับคณะกรรมการเทคนิค ตลอดจน รับฟังข้อคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อให้ได้ข้อสรุป และได้
ส่งมอบให้กับ สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นหน่วยงานประกาศใช้และตรวจรับรองแบบแปลนบ้าน โดยสถาบันอาคารเขียว
ไทย ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อปรับเกณฑ์ที่ได้รับให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีอยู่และเกณฑ์ในอนาคตของสถาบัน โดยปรับ
ระดับคะแนน และเพิ่มเติมการประเมินอาคารในช่วงการก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการประเมินด้วย
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับบ้าน (TREES Home) ได้รับการออกแบบให้
เหมาะกับลักษณะของ โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพักอาศัยรวมที่
มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไม่รวมที่จอดรถไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยรวม
ขนาดใหญ่หรืออาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่จะสามารถขอรับการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES NC (TREES for New
Construction & Major Renovation) หรือเกณฑ์ TREES CS (TRESS for Core and Shell) ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอาคารขนาดใหญ่
อยู่แล้ว อาคารที่เหมาะสมจะเข้ารับการประเมินเกณฑ์ TREES Home นี้ คือ อาคารที่มีการออกแบบและสร้างใหม่
ทั้งหมด หรือเป็นโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเก่าในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น
การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทั้งหมด คงไว้แต่โครงสร้าง การต่อเติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางส่วน
อาจสามารถเข้าร่วมประเมินนี้ได้ หากแต่อาจไม่สามารถทำคะแนนได้ในบางหัวข้อคะแนนซึ่งอาจส่งผลต่อระดับรางวัลที่คาด
ว่าจะได้รับ
ลักษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES จะเป็นการประเมินด้วยการทำคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึ่งจะมีลักษณะ
หัวข้อคะแนนอยู่ 2 จำพวก กลุ่มแรกคือคะแนนหัวข้อบังคับ หรือ Prerequisite ซึ่งผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการประเมินทุก
หัวข้อคะแนน โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในกลุ่มนี้จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ TREES นี้เลย กลุ่มคะแนนหัวข้อบังคับจะ
ต่างกับอีกกลุ่มที่มีการวัดด้วยระดับคะแนน และมีคะแนนมากน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญ
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เนื่องจากขั้นตอนการประเมินอาคารตามเกณฑ์ TREES โดยทั่วไปจะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
อาคารสร้างแล้วเสร็จ และมีการรวบรวมข้อมูลระหว่างการก่อสร้างมาจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน ดังนั้นเพื่อให้
สามารถตรวจประเมินอาคารเขียวได้ในขั้นการออกแบบ หรือการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้าง หรือในกรณีที่เจ้าของอาคาร
ต้องการนำแบบอาคารไปประกอบการรับการส่งเสริมต่าง ๆ จากภาครัฐ สถาบันอาคารเขียวไทยจึงจัดทำเกณฑ์ TREES ขึ้น
อีกหนึ่งเกณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงให้สามารถประเมินอาคารเขียวได้ในขั้นออกแบบ โดยมีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ
TREES for Pre New Construction & Major Renovation โดยได้อิงกับเกณฑ์ TREES NC ที่มีอยู่แล้ว แต่ได้ตัดหัวข้อที่ใช้ประเมิน
ช่วงการก่อสร้างออกไปเพราะไม่สามารถประเมินจากแบบพิมพ์เขียวได้
เช่นการจัดการตรวจนับปริมาณขยะจากการ
ก่อสร้าง การรวบรวมใบสั่งซื้อวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุในประเทศ ในส่วนของเกณฑ์ TREES Home นี้จึงนำแนวคิดนี้มาใช้ เพื่อให้
บริษัทหรือผู้ออกแบบที่มีแบบบ้านอยู่ แต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง สามารถนำแบบมาขอรับการประเมินได้ เกณฑ์บางข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการหันทิศอาคารจะถูกกำหนดให้จำลองอาคารหัน 4 ทิศแล้วนำข้อมูลมาเฉลี่ย ทำให้เกณฑ์ TREES Home ซึ่งมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน จะแบ่งเป็นคะแนนช่วงประเมินจากแบบ หรือเรียกว่าเกณฑ์ TREES PRE-Home 76 คะแนน และคะแนนช่วง
ก่อสร้าง หรือ TREES Home 24 คะแนน
ตารางด้านล่างนี้ได้สรุปช่วงเวลาการยื่นของหัวข้อคะแนนต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นการยื่นช่วงออกแบบ 76 หัวข้อคะแนน
และการยื่นช่วงก่อสร้าง 24 คะแนน
หมวด
ผังบริเวณและภูมิทัศน์
น้ำ ขยะ ของเสีย
วัสดุก่อสร้าง
พลังงาน
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
นวัตกรรม
รวม

TREES Pre-Home

TREES Home

คะแนน (ข้อบังคับ)

คะแนน (ข้อบังคับ)

8 (3)
16 (1)
30 (7,6)
16 (2)
6
76

12(1)
8
(1)
4
24

กระบวนการเข้าร่วมประเมิน TREES Home นี้มีขั้นตอน หลักๆ อยู่ 3 ช่วง ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ด้านล่าง โดยเริ่มจาก
การลงทะเบียนกับทางสถาบัน เมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ช่วงการเก็บข้อมูลเพื่อส่งเอกสารช่วงแรก หรือ เรียกว่า
“การยื่นเอกสารช่วงการออกแบบ” ซึ่งกระทำได้เมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ หลังจากนั้นเมื่ออาคารเริ่มมีการก่อสร้าง จะเข้าสู่
ช่วงเก็บข้อมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือเรียกว่า “การยื่นเอกสารช่วงการก่อสร้าง” กระบวนการดังกล่าว
จะมีลักษะคู่ขนานไปกับกระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารทั่วไป และจะมีการยื่นเอกสารเป็น 2 ช่วงดังที่กล่าวมาแล้ว
ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประเมินประสงค์จะยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแล้วเสร็จก็สามารถกระทำได้
ทางสถาบันจะมอบ
รางวัล TREES Pre-Home ช่วงออกแบบเสร็จ และ TREES Home เมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เพราะเมื่อ
อาคารแล้วเสร็จจึงจะมีข้อมูลเพียงพอในการผ่านเกณฑ์ TREES Home นี้

iii
ขั้นตอนการออกแบบอาคาร
New Building Design Procedure
การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration
แบบร่าง
Prelim

การยื่นแบบเพื่อประเมินเบื้องต้น
Design Submittals
ทาแบบก่อสร้าง
Construction
Drawing

การขออนุญาติ
Building
Permission

การก่อสร้าง
Construction

การรับรองแบบจาก TGBI
TREES Pre-Home Approval

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals
อาคารแล้วเสร็จ
Construction
complete

ใช้งานจริง
Operation

การรับรองจาก TGBI
TREES Home Approval

ทั้งนี้อาคารสามารถขอรับการประเมินได้ 3 แนวทางดังนี้
1. ประเมินเฉพาะช่วงออกแบบ (ได้รับการรับรอง TREES Pre-Home) โดยมีเกณฑ์การให้รางวัลดังนี้

ระดับคะแนน

ผ่านข้อบังคับทั้งหมด
22 คะแนนขึ้นไป
38 คะแนนขึ้นไป
60 คะแนนขึ้นไป

ประเมินแบบอาคาร
ข้อบังคับ
22 +
38 +
60 +

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

Certified
Silver
Gold
Platinum

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES PRE-HOME
2. นำแบบที่ผ่านการประเมินแล้วมาก่อสร้าง และประเมินช่วงก่อสร้างต่อ (ได้รับการรับรอง TREES Home)

โดยนำคะแนนไปบวกกับคะแนนช่วงออกแบบ
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3. ประเมินทั้งช่วงออกแบบและก่อสร้าง (ได้รับการรับรอง TREES Home)
โดยข้อ 2. และ 3. มีเกณฑ์การให้รางวัลดังนี้

ระดับคะแนน

ผ่านข้อบังคับทั้งหมด
30 คะแนนขึ้นไป
50 คะแนนขึ้นไป
80 คะแนนขึ้นไป

ประเมินแบบอาคาร
ข้อบังคับ
22 +
38 +
60 +

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES PRE-HOME

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

Certified
Silver
Gold
Platinum

ประเมินการก่อสร้างอาคาร
ข้อบังคับ
30 +
50 +
80 +

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES HOME

0

0

หั วข้อ

0 พลังงาน
การประกันคุ ณภาพอาคารอย่างง่าย มีช่องเปิ ดและความลึกของห้ องนัง่ เล่น ห้ องทานและห้ องนอนตามที่กาหนด
การใช้ ลมธรรมชาติ ในอาคาร มีช่องเปิ ดและความลึกของห้ องนัง่ เล่น ห้ องทานและห้ องนอนตามที่กาหนด
ประสิทธิ ภาพของกรอบอาคารขั้นต่า ติดตัง้ ฉนวนที่หลังคาหนาไม่นอ้ ยกว่า 1 นิว้ และมีคา่ OTTV ไม่เกิน 40 W/m2
การใช้ เครือ่ งปรับอากาศประหยัด พลังงาน ใช้เครือ่ งปรับอากาศเบอร์ 5
การใช้ กระจกประหยัด พลังงาน ใช้กระจกที่ได้ฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง
ค่ าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่ านกรอบอาคาร (OTTV) มีคา่ OTTV ดีกว่าค่าที่กาหนดตามกฎหมาย
ค่ าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่ านหลังคาอาคาร (RTTV) มีคา่ RTTV ดีกว่าค่าที่กาหนดตามกฎหมาย

กลาง และน้อย จากรายการที่กาหนด และวัสดุก่อสร้างที่ได้รบั การรับ รองฉลากสิ่งแวดล้อม

0 วัสดุ กอ่ สร้าง
วัสดุ กอ่ สร้างที่เป็นมิ ต รกับสิง่ แวดล้อม ใช้วสั ดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบอาคารขึ้นทะเบี ยนฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ไม่นอ้ ย
กว่
่กาหนด อสิง่ แวดล้อม ใช้วสั ดุก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏ จักรชีวติ ได้มาก ปาน
วัสาดุ5กรายการ
อ่ สร้างทีจากรายการที
่ช่วยลดผลกระทบต่

การคั ด แยกขยะ เตรียมพื้นที่แยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท
การออกแบบและวิธีการก่อสร้างที่ลดการเกิด ขยะ รวมทั้งมาตรการจัด การขยะจากการก่อสร้าง

น้อยกว่า 5%, น้อยกว่า 10%

การคั ด แยกขยะ เตรียมพื้นที่คดั แยกขยะระดับโครงการ
การใช้ อปุ กรณ์ประหยัด น้า ใช้ก๊อกล้างมือ ก๊อกล้างจาน ฝักบั ว โถปั สสาวะ ชักโครก สายชาระ ที่มอี ัตราการไหลของน้าเท่ากับฉลากเขียว ,

0 น้า ขยะ และของเสีย
การใช้ อปุ กรณ์ประหยัด น้า ก๊อกน้า และ ฝักบั วอาบน้า ได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.
การดั กไขมั นสาหรับน้าทิ้งจากครัว
การคั ด แยกขยะ เตรียมพื้นที่คดั แยกขยะ ได้แก่ ขยะเปี ยกและขยะแห้ ง
การคั ด แยกขยะ การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง

0 ผั งบริเวณและภูมิทัศ น์
ที่ตั้งโครงการยัง่ ยืน การหลีกเลีย่ งที่ตั้งที่ไม่ เหมาะกับการสร้างอาคาร
การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว
การพัฒนาผั งพื้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน
มี ต้ นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ นต่ อพื้นที่เปิด โล่ง 50 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อนื่ )
ใช้ พืชพรรณพื้นถิน่ ที่เหมาะสม
การใช้ รวั้ ที่ลมพัด ผ่ านได้

N

บั งคับ
บั งคับ
บั งคับ
บั งคับ
3
8
4

30

20

บั งคับ

20

3
2

2
3

บั งคับ
บั งคับ
บั งคับ
6

16

บั งคับ
5
2
1,2
2
2,1

12

คะแนนเต็ม

0

?

0

Y

0

0

0

?

0

0

Y

Y

0

Y

Y
Y
Y
Y

หั วข้อ

อพาร์ตเม้น อาคารชุด

วันที่

การใช้ วัสดุ ที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่า ใช้สี กาว ไม้ประกอบ ที่มปี ริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่า
การกรองอากาศ มีระบบกรองอากาศเพื่อป้ องกันฝุ่นขนาดใหญ่และเล็ก บ้ าน ทาวน์เฮ้าส์ merv 8, อพาร์ตเม้น อาคารชุด merv 13
คุ ณสมบัติ การกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร ใช้ผนังและพื้นมีคา่ STC ไม่ต่ากว่าที่กาหนด

สภาวะน่าสบาย มีการคานวณสภาวะน่าสบายของพื้นที่ห้องต่าง ๆ เมือ่ มีการปรับอากาศ
คุ ณภาพแสงสว่างในอาคาร มีความส่องสว่างไม่ต่ากว่า ที่กาหนด และ ใช้ผนังและฝ้าเพดานสีอ่อน

มีป ริมาณการระบายอากาศเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดและมีการเพิ่มอากาศบริสุท ธิ์ มีการระบายอากาศที่ห้ องน้า และครัวออกไปภายนอก

0 นวัต กรรมช่ วงก่อสร้าง

0 นวัต กรรมช่ วงออกแบบ

0 รวมคะแนนทัง้ หมด

N



การใช้ แ สงธรรมชาติ ภายในอาคาร ห้ องนัง่ เล่น ห้ องทางาน ห้ องนอน มีพื้นที่หน้าต่างตามที่กาหนดหรือ มีคา่ DFเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 1.5%
ค่ ากาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD) ค่า LPD ไม่เกิน 8 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร
การใช้ หลอดไฟฟ้าประหยัด พลังงาน ใช้หลอดไฟฟ้าได้รบั การรับรองฉลากเบอร์ 5
การใช้ หลอดไฟฟ้าที่เป็นมิ ต รต่ อสิง่ แวดล้อม ใช้หลอดไฟฟ้ าได้ รบั การรับรองฉลากเขียว
ค่ ากาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD) ค่า LPD ไม่เกิน 6, 5, 4 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร
การใช้ เซ็นเซอร์ค วบคุ มแสงสว่าง (lighting sensor) กับโหลดแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 30%
การลดพลังงานจากปัม๊ น้า มีการต่อน้าใช้ภายนอกอาคารไม่ผ่านปั๊มน้า
การใช้ ระบบผลิต น้าร้อนจากพลังงานทดแทน มีระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จากความร้อนเหลือใช้ในอาคาร
การใช้ พลังงานหมุ นเวียน มีการเตรียมการเพื่อการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
มี ระเบียงสาหรับอพาร์ต เม้ นและอาคารชุ ด มีระเบี ยงอย่างน้อย 80% ของจานวนยูนติ

บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

0 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ปริมาณการระบายอากาศ

N

ประเภทอาคาร 

ระดับคะแนน TREES Pre-Home ผ่านข้อบังคับทั้งหมด ระดับ Certified , 22 คะแนนขึ้นไป ระดับ Silver , 38 คะแนนขึ้นไป ระดับ Gold , 60 คะแนนขึ้นไป ระดับ Platinum
ระดับคะแนน TREES Home ผ่านข้อบังคับทั้งหมด ระดับ Certified , 30 คะแนนขึ้นไป ระดับ Silver , 50 คะแนนขึ้นไป ระดับ Gold , 80 คะแนนขึ้นไป ระดับ Platinum

Y
Y
Y
Y

0

Y

0

Y
Y
Y

0

0

0

Y

?

0

Y

โครงการ

เกณฑ์รับรองบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TREES HOME

4

6

4
5,4
2,4

บั งคับ
5,4

บั งคับ

16

คะแนนเต็ม
บั งคับ
บั งคับ
บั งคับ
2
5
3,1
บั งคับ
3
2
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v
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TREES Pre-HOME

ช่วงออกแบบ

ช่วงก่อสร้าง
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TREES Pre-Home
<2,000 m2

บ้าน
อาคารพัก
ทาวน์เฮ้าส์ อาศัยรวม

หมวด
น้ำ ขยะ และของ
เสีย (8)

การประหยัดน้ำ

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

คะแนน

คะแนน

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

3

3

3

3

2

2

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

3

3

ใช้ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม ก๊อกสำหรับอ่างล้าง
หน้า-ล้างมือ และ ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนและฝักบัวอาบน้ำก้าน
แข็ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

การบำบัดน้ำเสีย

การดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัว
มีถังดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัวก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน
การประหยัดน้ำ

การคัดแยกขยะ
เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะเปียกและขยะแห้ง

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
ใช้ผลิตภัณฑ์ก๊อกล้างมือ ก๊อกล้างจาน ฝักบัว โถปัสสาวะ ชัก
โครก สายชำระ ที่มีค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดเท่ากับค่าที่
กำหนดในข้อกําหนดฉลากเขียว (1 คะแนน) น้อยกว่า 5% ทุก
อุปกรณ์ (2 คะแนน) น้อยกว่า 10% ทุกอุปกรณ์ (3 คะแนน)

การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน

การคัดแยกขยะ

การจัดการขยะจาก
การก่อสร้าง

การออกแบบและวิ ธ ี ก ารก่ อ สร้ า งที ่ ล ดการเกิดขยะ
รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการก่อสร้าง

เตรียมพื้นที่แยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท
ได้แก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (2,
4 คะแนน)

มี ก ารออกแบบโดยใช้ ร ะบบประสานทางพิ ก ั ด (modular
system) การออกแบบระบบการก่ อ สร้ า งสำเร็ จ รู ป การ
ออกแบบรองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงอาคารในอนาคต การ
ออกแบบเพื ่ อ รองรั บ การรื ้ อ ถอนในอนาคต และใช้ ว ิ ธ ี ก าร
ก่อสร้างที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้ง มีมาตรการจัดการขยะจาก
การก่อสร้าง

พลังงาน (30)

ระบบปรับอากาศ

การใช้ลมธรรมชาติในอาคาร
ใช้ลมธรรมชาติในห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน และห้องนอน
- มีช่องเปิด 1 ด้าน ห้องมีความลึกไม่เกิน 2 เท่าของ
ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานสำหรับบ้านและทาวน์
เฮ้า ส์ และ ไม่เกิน 3 เท่า สำหรับ อพาร์ตเม้นและ
อาคารชุด
- มีช่องเปิด 2 ด้าน ห้องมีความลึกไม่เกิน 5 เท่าของ
ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน

ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ำ
ติดตั้งฉนวนที่หลังคาหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้วและมีค่า OTTV ไม่
เกิน 40 W/m2

การใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

การใช้กระจกประหยัดพลังงาน
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<2,000 m2

บ้าน
อาคารพัก
ทาวน์เฮ้าส์ อาศัยรวม

หมวด

คะแนน

คะแนน

8

8

4

4

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

2

2

5

5

3

1

บังคับ

บังคับ

3

3

2

2

-

2

บังคับ

บังคับ

16

16

ใช้กระจกที่ได้ฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร (OTTV)
มีค่า OTTV ดีกว่าค่าที่กำหนดตามกฎหมาย

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร (RTTV)
มีค่า RTTV ดีกว่าค่าที่กำหนดตามกฎหมาย

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน ห้องนอน มีพื้นที่หน้าต่างตามที่กำหนด
หรือ มีค่า DF เฉลี่ยแต่ละห้องไม่น้อยกว่า 1.5%

ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD)
ค่า LPD ไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร

การใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ใช้หลอดไฟฟ้าได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5

การใช้หลอดไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้หลอดไฟฟ้าได้รับการรับรองฉลากเขียว

ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD)
ค่า LPD ไม่เกิน 6, 5, 4 วัตต์ต่อตารางเมตร

การใช้เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง (lighting sensor)
กับโหลดแสงสว่างไม่น้อยกว่า 30%

อุปกรณ์ประกอบ
อาคาร

การลดพลังงานจากปั๊มน้ำ
มีการต่อน้ำใช้ภายนอกอาคารไม่ผ่านปั๊มน้ำ

การใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานทดแทน
มีระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตน้ำร้อน
จากความร้อนเหลือใช้ในอาคาร

การใช้พลังงานหมุนเวียน
มีก ารเตรียมการเพื่อการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน
หมุนเวียนในอนาคต

มีระเบียงสำหรับอพาร์ตเม้นและอาคารชุด
มีระเบียงอย่างน้อย 80% ของจำนวนยูนิต

วัสดุก่อสร้าง (16)

วัสดุก่อสร้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบอาคารขึ้นทะเบียนฉลาก
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 5 รายการ จากรายการ
ที่กำหนด

วัสดุก่อสร้างทีช่ ่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏ
จักรชีวิตได้มาก ปานกลาง และน้อย จากรายการที่กำหนด และ
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองฉลากสิ ่ ง แวดล้ อ ม (1, 3, 5
คะแนน รวมไม่เกิน 20 คะแนน)
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บ้าน
อาคารพัก
ทาวน์เฮ้าส์ อาศัยรวม

หมวด
การระบายอากาศ
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร (16)
อุณหภูมิอากาศ

ปริมาณการระบายอากาศ

คะแนน

คะแนน

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

5

4

4

4

5

4

2

4

6

6

มีปริมาณการระบายอากาศเป็นไปตามที่ก ฎหมายกำหนดและมี
การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้ง มีการระบายอากาศที่ห้องน้ำ
และมีอุปกรณ์ดูดควันที่บริเวณทำอาหาร

สภาวะน่าสบาย
มีการคำนวณสภาวะน่าสบายของพื้นทีห่ ้องต่าง ๆ เมื่อมีการ
ปรับอากาศ

แสงสว่างในอาคาร

คุณภาพแสงสว่างในอาคาร
มีความส่อ งสว่า งไม่ ต่ำ กว่า 200 lux (ห้อ งนอน) - 300 lux
(ห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน)
และ ใช้ผนังและฝ้าเพดานสีอ่อน

คุณภาพอากาศใน
อาคาร

การใช้วัสดุทมี่ ีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ
ใช้สี กาว ไม้ประกอบ ที่มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ

การกรองอากาศ
มีระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่และเล็ก

เสียง

คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร
ใช้ผนังและพื้นมีค่า STC ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

นวัตกรรม (6)

นวัตกรรม

นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรมอาคาร*
5 คะแนน
- ใช้นวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เช่น การปลูกต้นไม้ใน
อาคาร การทำสวนแนวตั้ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้
มากกว่า ค่าที่กำหนดตามกฎหมายอาคารสูง การ
ออกแบบเพื่อทุกคน)
- มีระบบทำปุ๋ยจากขยะเปียกในบ้าน
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3 คะแนน
- ใช้ระบบ smart house
- ใช้ แ บบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำ
แบบอาคาร
- ใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมเฟอร์นิเจอร์ติดฉลาก
สิ่งแวดล้อ ม (อ้า งอิงจากฐานข้อ มูลห้อ งสมุดวัสดุ
ก่ อ สร้ า งเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล้อ ม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หรือ เทียบเท่า) หรือ นวัตกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น วัสดุดูดซึมน้ำหรือให้น้ำไหลผ่านได้
1 คะแนน
- ใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง
- ใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มี 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนอากาศเวลาไม่อยู่บ้าน
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<2,000 m2

บ้าน
อาคารพัก
ทาวน์เฮ้าส์ อาศัยรวม

หมวด

คะแนน
*สามารถนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้กรรมการประเมินพิจารณาเป็น
รายกรณี

ระดับคะแนน

ผ่านข้อบังคับทั้งหมด
38 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

Certified
Gold

22 คะแนนขึ้นไป
60 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

Silver
Platinum

คะแนน
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1 น้ำ ขยะ และของเสีย

หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
บังคับ
บังคับ
เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบสุขาภิบาลของอาคารพักอาศัย
ใช้ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ และ ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน
และฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง ทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. การประหยัดน้ำ หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อม
การประหยัดน้ำที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามอก.
ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ต้องได้รับฉลากประหยัดน้ำที่ผ่านการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ ำ) หรือ ฉลาก
สิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำ เช่น ฉลากเขียว เครื่องหมาย SCG Eco Value หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.
1) ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม
2) ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
3) ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนและฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง

แนวทางการดำเนินการ กำหนดให้ใช้ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ และ ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน
เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

และฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง ที่ผ่านการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ำ) หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำ
หรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.
ข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ระบุให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำที่ผ่านการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ำ)
หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำ หรือฉลากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เทียบเท่า พร้อมยกตัวอย่างรุ่น/ยี่ห้อ
พร้อมใบรับรองอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
มอก. 2066-2552 https://www.tisi.go.th/data/standard/fulltext/TIS-2066-2552m.pdf
มอก. 2067-2552 https://www.tisi.go.th/data/standard/fulltext/TIS-2067-2552m.pdf
ข้อกำหนดฉลากเขียว สำหรับก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า (TGL-11-R3-17), ตุลาคม 2560
Global Ecolabelling Network https://globalecolabelling.net/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
น้ำ ขยะ และของเสีย (8) การดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัว
บังคับ
บังคับ
การติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นมาตรการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยลดปัญหา ผลกระทบจากน้ำมันและไขมันในน้ำเสียต่อแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นการยืดอายุการใช้
งานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับน้ำทิ้งจากครัว
เกณฑ์ในการพิจารณา มีถังดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัวก่อนเข้าสูร่ ะบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือท่อ
ระบายน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำ
เสียจากบ้านเรือน
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบให้มีถังดักไขมันในงานระบบสุขาภิบาล

การติดตั้งถังดักไขมันในอาคารพักอาศัยรวม

ถังดักไขมันในบ้านและทาวน์เฮ้าส์

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

แผนผังระบบสุขาภิบาลระบุตำแหน่งถังดักไขมัน
http://infofile.pcd.go.th/water/water_oilseptic.pdf?CFID=2230419&CFTOKEN=6796472
3
https://www.baanlaesuan.com/101324/maintenance/grease_trap
https://www.scgbuildin1gmaterials.com/th/HomeConsult/Blog/new-home/ห้ อ งครั ว กั บ
ระบบระบายน้ำเสีย.aspx
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
น้ำ ขยะ และของเสีย (8) การคัดแยกขยะ
บังคับ
บังคับ
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ร่วมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
วัตถุประสงค์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ในการพิจารณา เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะเปียกและขยะแห้ง
แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และง่ายต่อการเข้าถึง สำหรับผู้อยู่อาศัย มีอย่างน้อย 1
จุด โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง

ผังพื้นห้องครัวแสดงบริเวณแยก
ขยะ

บริเวณแยกขยะ 1 จุด

ป้ายแนะนำ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอย่างน้อย 1 จุดภายในที่พักอาศัย พร้อมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยก
ขยะ
คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คู ่ ม ื อ การลด คั ด แยกและใช้ ป ระโยชน์ ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ์ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด
https://www.governmentcomplex.com/upload/cms_file/1520686069_815.pdf
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หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
3

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบสุขาภิบาล
ใช้ผลิตภัณฑ์ก๊อกล้างมือ ก๊อกล้างจาน ฝักบัว โถปัสสาวะ ชักโครก สายชำระ ทั้งหมด
- มีค่าอัตราการไหลของน้ำเท่ากับค่าที่กำหนดในข้อกําหนดฉลากเขียว (1 คะแนน)
- มีค่าอัตราการไหลของน้ำน้อยกว่า 5% ทุกอุปกรณ์ (2 คะแนน)
- มีค่าอัตราการไหลของน้ำน้อยกว่า 10% ทุกอุปกรณ์ (3 คะแนน)
อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

ข้อกำหนดฉลากเขียว
(ลิตรต่อนาที)

ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม

4.5

ก๊ อ กสำหรั บ อ่ า งล้ า งหน้ า ล้างมือ
ฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
ฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
โถปัสสาวะขนาดระบุ 15
โถปัสสาวะขนาดระบุ 20
ชักโครก
สายชำระ

ที่ความดัน 0.1 MPa

4.5
ที่ความดัน 0.1 MPa

6.5
ที่ความดัน 0.1 MPa

7.0
ที่ความดัน 0.1 MPa

1.6
ที่ความดัน 0.1, 0.2, 0.3 MPa

3
ที่ความดัน 0.1, 0.2, 0.3 MPa

4.8
ที่ความดัน 0.15, 0.25, 0.35 MPa

5.0
ที่ความดัน 0.15, 0.25, 0.35 MPa

อัตราการไหลของน้ำ
(ลิตรต่อนาที)
ลดลง 5% ลดลง 10%
4.3

4.1

4.3

4.1

6.2

5.9

6.7

6.3

1.5

1.4

2.9

2.7

4.6

4.3

4.8

4.5

แนวทางการดำเนินการ กำหนดให้ใช้ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนและ
เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง โถปัสสาวะ ชักโครก สายชำระ ทีม่ ีอัตราการไหลเทียบเท่าหรือดีกว่า ข้อกำหนด
ของฉลากเขียว สำหรับก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า
ข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ระบุให้ใช้ ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า -ล้างมือ ฝักบัว
อาบน้ำสายอ่อนและฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง โถปัสสาวะ ชักโครก สายชำระ ทีม่ ีอัตราการไหลเทียบเท่า
หรือดีกว่า ข้อกำหนดของฉลากเขียว สำหรับก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า พร้อมยกตัวอย่างรุ่น/
ยี่ห้อ พร้อมเอกสารระบุอัตราการไหลจากผู้ผลิต
ข้อกำหนดฉลากเขียว สำหรับก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ประหยัดนํ้า (TGL-11-R3-17), ตุลาคม 2560
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หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การคัดแยกขยะ
3
3
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ร่วมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เตรียมพื้นที่แยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก (ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า
2 ลิตร) ขยะรีไซเคิล (ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 10 ลิตร) ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (2, 3 คะแนน)

ขยะ 4 ประเภท

บริเวณแยกขยะอย่างน้อย 2 ประเภท
ผังพื้นห้องครัวแสดงบริเวณแยกขยะของบ้าน

ผังพื้นห้องครัวแสดงบริเวณแยกขยะของทาวเฮ้าส์

รูปด้านแสดงบริเวณแยกขยะของทาวเฮ้าส์
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ผังพื้นห้องครัวแสดงบริเวณแยกขยะของอาคารชุด

รูปด้านแสดงบริเวณแยกขยะของอาคารชุด

แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้อยู่อาศัย

เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับบ้านพักอาศัย และทาวเฮ้าส์ มีอย่างน้อย 1 จุดในแต่ละหลัง สำหรับอาคารพักอาศัยรวม มี
อย่างน้อย 1 จุดในแต่ละยูนิต และ 1 จุดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยในพื้นที่พักอาศัยควรอยู่ใกล้หรือ
อยู่ในบริเวณครัว สำหรับพื้นที่แยกขยะรวมต้องเข้าถึงง่าย ซึ่งการออกแบบจะต้องอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้อาศัยในการคัดแยกตั้งแต่อยู่ในห้องพัก และนำมาทิ้งในห้องแยกขยะได้อย่างสะดวก ทั้งนี้
โครงการจะต้องทำการวิเคราะห์หาพื้นที่ห้องเก็บขยะที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งานอาคาร
และลักษณะการใช้งานอาคาร รวมถึงความถี่ที่ผู้รับจ้างจากภายนอกจะนำขยะออกนอกโครงการ
1. บ้านพักอาศัยและทาวเฮ้าส์ เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอย่างน้อย 1 จุด
ภายในที่พักอาศัย พร้อมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยกขยะ
2. อาคารพักอาศัยรวมและอาคารชุดพักอาศัย เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอย่างน้อย 1
จุดภายในที่พักอาศัย พร้อมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยกขยะ และพื้นที่แยกขยะส่วนกลาง
ที่มีพื้นที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย
คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คู ่ ม ื อ การลด คั ด แยกและใช้ ป ระโยชน์ ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ์ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด
https://www.governmentcomplex.com/upload/cms_file/1520686069_815.pdf
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

การออกแบบและวิธีการก่อสร้างที่ลดการเกิดขยะ
2
2
รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการก่อสร้าง
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง และลดปริมาณขยะฝังกลบที่เกิดจากการก่อสร้าง การปรับปรุง
วัตถุประสงค์
อาคาร และการรื้อถอนอาคาร
เกณฑ์ในการพิจารณา แสดงให้เห็นว่าโครงการมี การออกแบบเพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง หรือมี วิธีการก่อสร้างและการ
จัดการก่อสร้างที่ลดการเกิดขยะฝังกลบ หรือมีการออกแบบที่คำนึงถึงการปรับเปลี่ยนการใช้งานและ
การกำจัดอาคารในอนาคต โดย วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น
มีการออกแบบโดยใช้ระบบประสานทางพิกัด (Modular System) การออกแบบระบบการก่อสร้าง
สำเร็จรูป การออกแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงอาคารในอนาคต การออกแบบเพื่อรองรับการรื้อถอน
ในอนาคต และใช้วิธีการก่อสร้างที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้ง การมีมาตรการจัดการขยะจากการก่อสร้าง
แนวทางการดำเนินการ 1. มีการออกแบบโดยใช้ระบบประสานทางพิกัด (Modular System)

น้ำ ขยะ และของเสีย(8)

อาคารพักอาศัยของศ.ผุสดี และ คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส

การนำระบบประสานทางพิกัด หรือระบบโมดูลาร์มาใช้ในการออกแบบ - ตัวอย่างการ
ออกแบบอาคารพักอาศัยของศาตราจารย์ผุสดี และ คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส เลือกใช้ระบบโมดู
ลาร์ที่ระยะ 30 เซนติเมตรในการออกแบบอาคาร เนื่องจากวัสดุอาคารส่วนใหญ่สามารถหารค่านี้
ได้ลงตัว รวมทั้งนำระบบสำเร็จรูปมาใช้ด้วย ทำให้ราคาค่าก่อสร้างบ้านต่อตารางเมตรต่ำกว่ า
ราคามาตรฐานในขณะนั้นถึง 57 % และมีการเตรียมโครงสร้างไว้รองรับการขยายตัวในอนาคต
2. การออกแบบระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป
มีการออกแบบชิ้นส่วนของอาคารสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ผนัง พื้น หลังคาและ
โครงสร้างของอาคาร เพื่อลดการเกิดขยะในการก่อสร้าง
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แนวทางการดำเนินการ 3. การออกแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงอาคารและการรื้อถอนในอนาคต

มีการออกแบบชิ้นส่วนที่เป็นผนังเบา เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนในอนาคต มีการจัดวาง
งานระบบที่หากมีการปรับเปลี่ยนผังห้อง ไม่จำเป็นต้องรื้อระบบออกเพื่อติดตั้งใหม่ ตัวอย่าง
โครงการที่ออกแบบเพื่อรองรับการปรับปรุงหรือการรื้อถอนในต่างประเทศ 71 Boulevard,
Atlanta, GA

อาคาร 71 Boulevard, Atlanta, GA และ ผนังอาคารสีเข้มคือผนังที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ผังอาคารปัจจุบันและแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต

เอกสารที่ต้องการ

4. มีมาตรการจัดการขยะจากการก่อสร้าง โดยมีคู่มือเพื่อให้ผู้รับเหมาทำการแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะจากการก่อสร้างที่จะนำไปฝังกลบ เช่น การนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับไปใช้ซ้ำ
5. มีแนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การออกแบบเพื่อการนำกลับ ไปรีไซเคิ ล
(Design for Recycling : DFR) การออกแบบเพื่อการรื้อถอน (Design for Deconstruction :
DFD) เป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงการรื้อถอน การออกแบบเพื่อการ
ถอดประกอบ (Design for Disassembly) เป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึง
การปรับเปลี่ยนในอนาคต ตัวอย่างเช่น
- ใช้วัสดุที่มีปริมาณการนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูง
- เลือกใช้ประเภทของวัสดุให้น้อยที่สุด ทำให้กระบวนการในการรื้อถอนน้อยลง
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจำพวกคอมโพสิท ซึ่งนำไปรีไซเคิลยากกว่าการใช้วัสดุชนิดเดียว
- ออกแบบให้มีชิ้นส่วนและรอยต่อน้อยที่สุดและเห็นได้ชัดเจน
- ออกแบบให้โครงสร้างแยกจากวัสดุปิดผิวเพื่อให้สามารถรื้อถอนได้ง่าย
- ออกแบบรอยต่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ส่งเสริมการถอดประกอบ
- ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยแรงงานคน
- ออกแบบฐานรากให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในอนาคต
- ใช้วิธีการก่อสร้างที่ลดการเกิดขยะ
- การออกแบบเพื่อให้มีของเสียน้อยที่สุด (Design for Waste Minimization)
เอกสารอธิบายแนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง และการจัดการก่อสร้างที่ลดการใช้วัสดุก่อสร้างและ
การเกิดขยะพร้อมแบบและภาพประกอบ
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ข้อมูลอ้างอิง

https://precast.rmutl.ac.th
http://www. lifecyclebuilding.org/resources/DfDseattle.pdf
ชนิกานต์ ยิ้มประยูร. การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวทางวัฏจักรชีวิต
Life Cycle Architecture. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3.
23-25 พฤษภาคม 2550.
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2 พลังงาน

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใช้ลมธรรมชาติในอาคาร
บังคับ
บังคับ
เพื่อลดการใช้พลังงานและสร้างสภาวะความสบายภายในอาคาร ด้วยการออกแบบให้ห้องสำคัญของ
อาคารพักอาศัยสามารถใช้ลมธรรมชาติจากภายนอกได้
การใช้ลมธรรมชาติในอาคาร
ใช้ลมธรรมชาติใน ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน และห้องนอน โดย
1. มีพื้นที่ช่องเปิดไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ห้อง และ
2. ความลึกของห้อง
- กรณีมีช่องเปิด 1 ด้าน ห้องต้องมีความลึกไม่เกิน 2 เท่าของความสูงจากพื้นถึง ฝ้าเพดานสำหรับ
บ้านและทาวเฮ้าส์ และ 3 เท่าสำหรับอพาร์ตเม้นและอาคารชุด
- กรณีมีช่องเปิด 2 ด้าน ติดกันหรือตรงข้ามกัน ห้องต้องมีความลึกไม่เกิน 5 เท่าของความสูงจาก
พื้นถึงเพดาน

ความลึกของห้องกรณีช่องเปิด 1 ด้าน

ความลึกของห้องกรณีช่องเปิด 2 ด้าน

แนวทางการดำเนินการ คำนวณพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ห้อง และความลึกของห้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เอกสารแสดงการคำนวณพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ห้อง และความลึกของห้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ ที่
เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

กำหนด
CIBSE. Natural Ventilation in Non-Domestic Buildings. Carbon Trust, 2005
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
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หมวด

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ำ
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใช้พลังงานและสร้างสภาวะความสบายภายในอาคาร
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา มีการออกแบบกรอบอาคารขั้นต่ำตามที่กำหนด
1. หลังคาอาคารต้องมีการบุฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

2. ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร (overall thermal transfer value, OTTV)
ให้ใช้การคำนวณค่า OTTV โดยใช้โปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณค่า OTTV ได้
และได้รับการรับรองจากกรรมการตรวจรับรองบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คำนวณตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขปรั บปรุ งเพิ ่มเติม คำนวณโดยหันหน้าอาคาร 4 ทิศทาง ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จากนั้นนำค่าที่ได้มาเฉลี่ยโดยอาคารจะต้องมีค่า OTTV ไม่เกิน 40
วัตต์ต่อตารางเมตร
เอกสารแสดงประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร จากแบบก่อสร้างหรือรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแสดงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนและรายการประกอบแบบ
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2ebuilding.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
บังคับ
บังคับ
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ขึ้นไป
ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟเบอร์
5 หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์ 5 ตามที่ได้แสดงไว้บนฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แนวทางการดำเนินการ ประเมินรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างว่า เป็นผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

ขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเบอร์ 5
เอกสารระบุการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศในแบบอาคารและในรายการประกอบแบบ
http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2019/shortforweb/air.pdf
http://labelno5.egat.co.th/new58/?p=1411
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์

เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใช้กระจกประหยัดพลังงาน
3
3
กระจกใช้เป็นส่วนประกอบของผนังด้านนอกของอาคารที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน การลดความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก จึงสามารถลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้จึงเป็น
ส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดการใช้พลังงานจากการปรับอากาศ ซึ่งมีการใช้พลังงานเป็นสัดส่วนที่ สูง
มากในการใช้งานในอาคารโดยส่วนใหญ่
ใช้กระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง
กำหนดให้ใช้กระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง ที่ผ่านการทดสอบหาค่ามาตรฐาน
พลังงานของกระจกให้ตามมาตรฐาน ISO 9050 และ ISO 10292

แนวทางการดำเนินการ ระบุให้ใช้กระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง โดยกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัด

ไฟประสิทธิภาพสูง ค่ามาตรฐานพลังงานจะพิจารณาใน 2 ส่วน ได้แก่
1. ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (Solar heat gain coefficient
: SHGC ) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการยอมให้ปริมาณความร้อนเนื่องจากรังสีอาทิตย์ส่อง
ผ่านเนื้อกระจก ที่รวมถึงรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านอาคารโดยตรง และความร้อนที่ถ่ายเทจากเนื้อกระจก
โดยการนำ และการแผ่รังสีความร้อน ค่า SHGC มีค่าตั้งแต่ 0-1 ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่ามีความสามารถที่
จะป้องกันรังสีอาทิตย์ได้ดี ถ้า SHGC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า กระจกยอมให้รังสีอาทิตย์ผ่านได้ทั้งหมด
2. ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรั งสี
อาทิตย์ (Light to solar gain: LSG) คือสัดส่วนของแสงในช่วงความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่าส่องเข้ามาในตัวอาคาร

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

โดยได้กำหนดค่าประสิทธิภาพของกระจกดังนี้
• ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ 0.55 - 0.30
• ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี
อาทิตย์ 1.20-1.60
หากติดตั้งกระจกประสิทธิภาพสูงในห้องที่มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 วันละ 6 ชั่วโมง 300 วัน จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ 1,207 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 3,621 บาท
กำหนดให้ใช้กระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง พร้อมยกตัวอย่างรุ่น/ยี่ห้อ พร้อม
หลักฐานจากผู้ผลิต
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
https://www.dede.go.th/download/SaveEnergy62/11_SaveEnergy62.pdf
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร (OTTV)
8
8
เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยการออกแบบและเลือกใช้วัสดุเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพ
การป้องกันความร้อนสูง โดยเน้นที่การออกแบบผนังและหน้าต่างภายนอก รวมทั้งการเลือกใช้ สีและ
การกันแดดให้กับผนังและหน้าต่างภายนอกอย่างเหมาะสม
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร (Overall thermal transfer value, OTTV)
ให้ใช้การคำนวณค่า OTTV โดยใช้โปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณค่า OTTV ได้
และได้รับการรับรองจากรรมการตรวจรับรองบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คำนวณตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม คำนวณโดยหันหน้าอาคาร 4 ทิศทาง ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศ
ใต้ และทิศตะวันตก จากนั้นนำค่าที่ได้มาเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับข้อกำหนดดังนี้
Good (4 คะแนน) Very good (6 คะแนน) Excellent (8 คะแนน)
OTTV, W/m
< 30
< 25
< 20
2

สำหรับบ้านและทาวเฮ้าส์
สามารถใช้ การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารผนังห้องนอนและห้องนั่งเล่น 4
ทิศทาง ตามงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) โดยได้มีการ
ปรับปรุงจากสูตรในกฎหมายพลังงานโดยใช้ข้อมูลของอาคารพักอาศัย และมีเกณฑ์ค่าการถ่ายเท
ความร้อนของกรอบอาคารดังนี้
Value of OTTV, W/m2
Good (4 คะแนน) Very good (6 คะแนน) Excellent (8 คะแนน)
ห้องนอน
< 20
10-15
< 10
ห้องนั่งเล่นและห้องทำงาน < 25
15-20
< 15

แนวทางการดำเนินการ ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร จากแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ
เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

ก่อสร้าง
เอกสารแสดงประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคาร จากแบบก่อสร้างหรือรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2ebuilding.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
งานวิจัยเรื่อง Energy and Carbon Performance Rating Scheme จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้ า นพลั งงานและสิ่ งแวดล้อ ม (JGSEE) เป็ น ส่ว นหนึ ่งของโครงการ ‘Energy and Low-income
Tropical Housing’ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น Energy Programme,
UK Research Council และการเคหะแห่งชาติ
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร (RTTV)
4
4
เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยการออกแบบและเลือกใช้วัสดุเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพ
การป้องกันความร้อนสูง โดยเน้นที่การใช้วัสดุหลังคาและการออกแบบหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อน
ที่ฝ้าเพดานอย่างเหมาะสม
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคา (Roof thermal transfer value, RTTV)
คำนวณค่า RTTV โดยใช้โปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณค่า RTTV ได้และได้รับ
การรับรองจากรรมการตรวจรับรองบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนวณ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีข้อกำหนดดังนี้
Good (2 คะแนน) Very good (3 คะแนน) Excellent (4 คะแนน)
RTTV, W/m
< 10
<8
<6
เกณฑ์ใหม่ 2562
<6
<5
<4
2

สำหรับบ้านและทาวเฮ้าส์
สามารถใช้การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารผนังห้องนอนและห้องนั่งเล่น 4 ทิศ
ตามงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) โดยได้มีการปรับปรุงจาก
สูตรในกฎหมายพลังงานโดยใช้ข้อมูลของอาคารพักอาศัย และมีเกณฑ์ค่าการถ่ายเทความร้อนของ
กรอบอาคารดังนี้
Value of RTTV, W/m2
Good (4 คะแนน) Very good (5 คะแนน) Excellent (6 คะแนน)
ห้องนอน
< 15
5-10
<5
ห้องนั่งเล่นและห้องทำงาน < 12
4-8
<4
แนวทางการดำเนินการ ประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร จากแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง
เอกสารแสดงประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร จากแบบก่อสร้างหรือรายการ
เอกสารที่ต้องการ
ประกอบแบบก่อสร้าง
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2eข้อมูลอ้างอิง
building.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
งานวิจัยเรื่อง Energy and Carbon Performance Rating Scheme จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้ า นพลั งงานและสิ่ งแวดล้อ ม (JGSEE) เป็ น ส่ว นหนึ ่งของโครงการ ‘Energy and Low-income
Tropical Housing’ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น Energy Programme,
UK Research Council และการเคหะแห่งชาติ
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
เพื่อส่งเสริมให้มีการออกแบบเพื่อนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร
ออกแบบให้พื้นที่ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น และห้องนอนมีพื้นที่หน้าต่างของผนังด้านนอก
ไม่น้อยกว่าค่าต่อไปนี้
1. กรณีที่หน้าต่างไม่มีการบังแดด พื้นที่หน้าต่างด้านนอกอาคารไม่น้อยกว่า 15% ของพื้นที่
ห้อง
2. กรณีที่หน้าต่างมีการบังแดด พื้นที่หน้าต่างด้านนอกอาคารไม่น้อยกว่า 20% ของพื้นที่ห้อง
หรือ
พื้นที่ใช้สอยหลัก (ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน ห้องนอน) มีค่า DF (daylight factor) ในแต่ละห้องเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 1.5% ที่พื้น จำลองโดยใช้ท้องฟ้าแบบมีเมฆมาก (overcast sky)
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบพื้นที่ใช้สอยหลักให้มีหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติ โดยพื้นที่ห้องทำงาน ห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่น และห้องนอนมีพื้นที่หน้าต่างด้านนอกอาคารไม่น้อยกว่า 15% ของพื้นที่ห้องกรณี ที่
หน้าต่างไม่มีการบังแดด และ มีพื้นที่หน้าต่างด้านนอกอาคารไม่น้อยกว่า 20% ของพื้นที่ห้อง กรณีที่
หน้าต่างมีการบังแดด
เอกสารคำนวณพื้นที่หน้าต่างต่อพื้นที่ใช้สอยของห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน
เอกสารที่ต้องการ
หรือเอกสารที่ระบุการคำนวณค่า DF ของพื้นที่ใช้สอยหลัก

ข้อมูลอ้างอิง

การคำนวณ DF โดยโปรแกรม DiaLux Evo
https://windows.lbl.gov/daylighting/designguide/designguide.html
https://www.lrc.rpi.edu/programs/daylighting/dr_windows.asp
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (Lighting power density, LPD)
บังคับ
บังคับ
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ยังคงได้รับความสว่างที่เพียงพอ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD)
ไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าที่มีปริมาณพอเหมาะ
ผังอาคารและรายการคำนวณกำลังของระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่
เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.tieathai.org/images/intro_1479229183/final.Guidelines_BW.pdf
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

การใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ได้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้าและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ใช้หลอดไฟฟ้าขึ้นทะเบียนฉลากเบอร์ 5
- เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

- เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอด LED

แนวทางการดำเนินการ ระบุในแบบให้ใช้หลอดไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนฉลากเบอร์ 5
ผังอาคารและรายการประกอบแบบที่ระบุให้ใช้หลอดไฟฟ้าขึ้นทะเบียนฉลากเบอร์ 5
เอกสารที่ต้องการ
http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2019/shortforweb/cfl.pdf
ข้อมูลอ้างอิง

http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2019/shortforweb/led.pdf
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
การใช้หลอดไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2
2
พลังงาน (30)
เพื่อให้ได้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา ใช้หลอดไฟฟ้าขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
แนวทางการดำเนินการ ระบุในแบบให้ใช้หลอดไฟฟ้าขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของของหลอดฟลูออเรสเซนต์
- ข้อกำหนดทั่วไป
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2361 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
ชนิดขั้วคู่ หรือมาตรฐานเลขที่ มอก.17132 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดขั้วเดี่ยว หรือ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 22333 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป หรือ
ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9564
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดขั้วคู่ หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22355 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ชนิดขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22346 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับ
การให้ แ สงสว่ า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ่ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เป็นที่ยอมรับ
3. กระบวนการผลิต การขนส่งและการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฏหมาย
และข้ อ บั งคั บ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ เป็ น โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ISO 140017
- ข้อกำหนดพิเศษ
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23098
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดขั้วคู่ หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23349 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ชนิดขั้วเดี่ยว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 231010 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับ
ให้ แ สงสว่ า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ่ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เป็นที่ยอมรับ
2. สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องมีค่าตัวประกอบกำลัง (power
factor) ไม่ต่ำกว่า 0.85
3. หลอดฟลูออเรสเซนซ์มีปรอทบรรจุอยู่ไม่เกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อหลอด
4. ผลิตภัณฑ์ต้องปราศจาก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ พอลิโบรมิเนเท็ดไบ
ฟีนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) กรณีความเข้มข้นของ ตะกั่ว ปรอท
โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟีนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟีนิลอีเทอร์
(PBDE) ที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันและความเข้มข้นของ
แคดเมียมที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันถือว่าปราศจากสาร
อันตรายเหล่านี้
5. บรรจุภัณฑ์
5.1. บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ (recycled pulp)
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-

ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม่ ร ้ อ ยละ 100 ในกรณี ข องกระดาษทำลอนลู ก ฟู ก
(corrugating medium)
- ทำมาจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สำหรับ
ทำผิวกล่อง (kraftliner board) โดยน้ำหนักแห้ง (dry basis) หรือน้ำหนักขณะได้
รับมา (as received)
- ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ในกรณี ข องกระดาษกล่ อ ง
(boxboard)
5.2. หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
นักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อ นยอมให้มีปริมาณโลหะหนั ก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
น้ำหนัก
5.3. ไม่ใช้สารเป่าโฟม (blowing agent) ลามิเนต (laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเป็น
ส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์
6. มีคู่มือการใช้งานในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์
6.1. คำเตือนและ/หรือคำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเช่นสวิตช์หรี่
แสง (dimmer switches)
6.2. วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจัดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดย
ข้อความหรือรูปภาพที่เข้าใจได้ง่ายหลังจากหมดอายุการใช้งาน
6.3. ต้องแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้ผลิตเองต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ผลิต
6.4. มีการระบุสถานที่รับคืนซาก
7. มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมถูกหลักวิชาการและสามารถปฏิบัติได้วัดผล
ได้และรายงานผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอด led
- ข้อกำหนดทั่วไป
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2361 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
ชนิดขั้วคู่ หรือมาตรฐานเลขที่ มอก.17132 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชนิดขั้วเดี่ยว หรือ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 22333 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป หรือ
ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรั บรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9564
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดขั้วคู่ หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22355 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ชนิดขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22346 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับ
การให้ แ สงสว่ า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ่ า นการทดสอบต ามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เป็นที่ยอมรับ
3. กระบวนการผลิต การขนส่งและการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตามกฏหมาย
และข้ อ บั งคั บ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ เป็ น โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ISO14001
- ข้อกำหนดพิเศษ
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23098
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดขั้วคู่ หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23349 สำหรับหลอดฟลูออ
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เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

เรสเซนซ์ชนิดขั้วเดี่ยว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 231010 สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับ
ให้ แ สงสว่ า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ่ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เป็นที่ยอมรับ
2. สำหรับหลอดมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องมีค่าตัวประกอบกำลัง (power
factor) ไม่ต่ำกว่า 0.85
3. หลอดฟลูออเรสเซนซ์มีปรอทบรรจุอยู่ไม่เกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อหลอด
4. ผลิตภัณฑ์ต้องปราศจาก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์ พอลิโบรมิเนเท็ดไบ
ฟีนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) กรณีความเข้มข้นของ ตะกั่ว ปรอท
โครเมี ย มเฮกซะเวเลนซ์ พอลิ โ บรมิ เ นเท็ ด ไบฟี น ิ ล (PBB) หรื อ พอลิ โ บรมิ เ นเท็ ด ไดฟี นิ ล
อีเทอร์(PBDE) ที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันและความเข้มข้น
ของแคดเมียมที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันถือว่าปราศจากสาร
อันตรายเหล่านี้
5. บรรจุภัณฑ์
5.1. บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ (recycled pulp)
- ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม่ ร ้ อ ยละ 100 ในกรณี ข องกระดาษทำลอนลู ก ฟู ก
(corrugating medium)
- ทำมาจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สำหรับ
ทำ
- ผิวกล่อง (kraftliner board) โดยน้ำหนักแห้ง (dry basis) หรือน้ำหนักขณะได้รับมา
(as received)
- ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ในกรณี ข องกระดาษกล่ อ ง
(boxboard)
5.2. หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิ มพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
หนัก
5.3. ไม่ใช้สารเป่าโฟม (blowing agent) ลามิเนต (laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเป็น
ส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์
6. มีคู่มือการใช้งานในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์
6.1. คำเตือนและ/หรือคำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเช่นสวิตช์หรี่
แสง (dimmer switches)
6.2. วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจั ดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดย
ข้อความหรือรูปภาพที่เข้าใจได้ง่ายหลังจากหมดอายุการใช้งาน
6.3. ต้องแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้ผลิตเองต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ผลิต
6.4. มีการระบุสถานที่รับคืนซาก
ผังอาคารและรายการประกอบแบบที่ระบุให้ใช้หลอดไฟฟ้าขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th/greenlabel/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (Lighting power density, LPD)
5
5
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ยังคงได้รับความสว่างที่เพียงพอ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD)
ค่า LPD ไม่เกิน 6 วัตต์ต่อตารางเมตร 4 คะแนน
ค่า LPD ไม่เกิน 5 วัตต์ต่อตารางเมตร 5 คะแนน
ค่า LPD ไม่เกิน 4 วัตต์ต่อตารางเมตร 6 คะแนน
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าที่มีปริมาณพอเหมาะ
ผังอาคารและรายการคำนวณกำลังของระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่
เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย. คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
กรุงเทพฯ: สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, 2559.
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
1

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

การใช้เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง (Lighting Sensor)
เพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
การใช้เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่างกับโหลดไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 30%
โดยสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบสวิตช์แบบตั้งเวลา
(timer) ระบบสวิตช์แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (occupancy sensor) ระบบสวิตช์ปรับระดับ
ความส่ อ งสว่ า ง (dimmer) ระบบสวิ ต ช์ ป รั บ แสงตามระดั บ ความส่ อ งสว่ า งของแสงธรรมชาติ
(daylight-linked dimming system) และระบบอื่น ๆ
แนวทางการดำเนินการ ประเมินสัดส่วนการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและรายการ
ประกอบแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
.

ตำแหน่งติดตั้งที่ฝ้า

ตำแหน่งติดตั้งที่กำแพง

ระบบสวิตช์แบบตั้งเวลา (Timer)
- ติดตั้งที่กำแพงหรือฝ้า

ระบบสวิตช์แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor)
- ติดตั้งที่กำแพงหรือฝ้า

ระบบสวิตช์ปรับระดับความส่องสว่าง (Dimmer)
- ติดตั้งที่กำแพง
ระบบสวิตช์ปรับแสงตามระดับความส่องสว่างของแสง
ธรรมชาติ (Daylight-linked dimming system)
- ติดตั้งที่กำแพง

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารแสดงการประเมินสัดส่วนการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและรายการประกอบแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=45577
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
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หมวด

คะแนน
คะแนน
การลดพลังงานจากปั๊มน้ำ
บังคับ
พลังงาน (30)
เพื่อให้สามารถใช้น้ำในส่วนที่ไม่ต้องการแรงดันน้ำมาก เช่น การรดน้ำต้นไม้ หรือการล้างรถ ได้โดยไม่
วัตถุประสงค์
ต้องใช้ปั๊มน้ำ
เกณฑ์ในการพิจารณา มีการต่อน้ำใช้ภายนอกอาคารโดยไม่ผ่านปั๊มน้ำ
แนวทางการดำเนินการ มีจุดจ่ายน้ำเพื่อการใช้น้ำรอบอาคารก่อนที่จะต่อท่อน้ำเข้าปั๊มน้ำ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

ไดอะแกรมแสดงการต่อท่อน้ำตามที่กำหนด

shorturl.at/hilM0
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
3

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา
แนวทางการดำเนินการ

การใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานทดแทน
เพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานเหลือทิ้งของอาคารได้
มีระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือใช้ในอาคาร
เลือกใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือใช้ในอาคาร
ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง

http://www.pac.co.th/product-overview/pac-frenergy/

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

รายการประกอบแบบและแบบระบุการติดตั้งระบบ
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/CaseStudy/Case%20Study%20024.pdf
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา
แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใช้พลังงานหมุนเวียน
2
2
เพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานเหลือทิ้งของอาคารได้
มีการเตรียมการเพื่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
เตรียมระบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต โดยมีการเตรียมการ เช่น
1. อาคารควรมีพื้นที่หลังคาที่ไม่มีเงามาบดบัง ควรสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ในอนาคตขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิโลวัตต์ ทิศทางในการติดตั้งที่ดีที่สุดคือทิศใต้
รองลงมาคือทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือตามลำดับ โดยหลังคามีความลาด
เอียงประมาณ 0-45 องศา
2. ออกแบบหลังคาให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้เพิ่มอีกอย่างน้อย 20 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร
3. จัดเตรียมช่องทางเพื่อขึ้นไปติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ
4. จัดเตรียมพื้นที่ผนังขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร x 1.0 เมตร ในห้องไฟฟ้า หรือใกล้กับตู้แผง
จ่ายไฟฟ้าย่อย (load center) หรือแผงจ่ายไฟฟ้าในห้องพักอาศัย (consumer unit) เพื่อ
เป็นที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (inverter)
5. ตู้แผงจ่ายไฟฟ้าเหลือช่องไม่น้อยกว่า 2 ช่องเพื่อติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อยในอนาคต
6. จัดเตรียมท่อร้อยสายไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วจากใต้กระเบื้องมุงหลังคา
บริ เ วณที ่ จ ะติ ด ตั ้ งแผงผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ล งมายั งบริ เ วณที ่ จ ะติ ด ตั้ ง
อินเวอร์เตอร์
รายการประกอบแบบและแบบระบุการคำนวณที่เกี่ยวข้องและการเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งระบบ
https://www.skyfireenergy.com/build-solar-ready-home-building/
https://www.buildnative.com/building-solar-ready-home/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
มีระเบียงสำหรับอพาร์ตเม้นและอาคารชุด
2
พลังงาน (30)
อพาร์ตเม้นและอาคารชุด ควรมีระเบียงเพื่อเป็นที่ตากผ้า เพื่อประหยัดพลังงานที่จะใช้กับเครื่องอบผ้า
วัตถุประสงค์
และระเบียงยังช่วยบังแดดให้กับชั้นอื่น ๆ อีกด้วย
เกณฑ์ในการพิจารณา มีระเบียงอย่างน้อย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ต้องสามารถออกไปใช้งานได้ โดยมีขนาดระเบียงกว้าง
คูณยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร x 2.00 เมตร
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบอาคารให้มีระเบียงอย่างน้อย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ต้องสามารถออกไปใช้งานได้ โดย
ระเบียงมีขนาดกว้างคูณยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร x 2.00 เมตร

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

ผังพื้นระเบียงแสดงตัวอย่างพื้นที่ใช้งาน
รูปตัดระเบียงแสดงตัวอย่างการบังแดด
แบบอาคารแสดงว่าโครงการมีระเบียงอย่างน้อย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ต้องสามารถออกไปใช้งาน
ได้ โดยระเบียงมีขนาดกว้างคูณยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร x 2.00 เมตร
-
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3 วัสดุก่อสร้าง

หมวด

วัสดุก่อสร้าง (16)
วัตถุประสงค์

เกณฑ์ในการพิจารณา

แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องการ

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บังคับ
บังคับ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ผลิตหาทางลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต หันมาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงสมรรถนะเชิง
สิ่งแวดล้อมให้ผ่านตามข้อกำหนดและขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ความเป็ น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ใช้วัสดุก่อสร้างขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ไม่น้อยกว่า 5
รายการ จากรายการที่กำหนดในภาคผนวกหรือ ในเว็ บไซต์ ข องหน่ วยงานรับผิด ชอบในการขึ้ น
ทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
- แผ่นไม้
- ฉนวนกันความร้อน
- คอนกรีต ปูนซีเมนต์ กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว
- อิฐ
- แผ่นบุผนัง
- ท่อ PVC
- สีชนิดต่าง ๆ
- กระเบื้อง
- สุขภัณฑ์และอุปกรณ์
ใช้วัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (หน่วยงานรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อม
คือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) หรือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (หน่วยงาน
รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อม คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน))
เอกสารประกอบระบุชนิดวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
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ข้อมูลอ้างอิง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุ่มก่อสร้าง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุ่มก่อสร้าง

http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=18&s2=61
http://www.tei.or.th/th/green_office_detail.php?event_id=101
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หมวด

วัสดุก่อสร้าง (16)
วัตถุประสงค์

เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
16
16
เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้
ผู้ผลิตหันมาให้ความสำคัญต่อการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ผลิตหาทางลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต หันมาให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงสมรรถนะเชิง
สิ่งแวดล้อมให้ผ่านตามข้อกำหนดและขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ความเป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาหลายกลุ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ภาวะโลกร้อน
วัสดุก่อสร้างหรือระบบประกอบอาคารที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุก่อสร้างหรือระบบประกอบอาคารที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สูง ปานกลาง และน้อย
จากรายการที่กำหนด หรือได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม 1 รายการต่อคะแนนที่กำหนด รวมกัน
ไม่เกิน 16 คะแนน
4 คะแนน
-

ใช้ระบบผนังภายนอกที่มีฉนวนกันความร้อน เช่น ใยแก้ว เยื่อกระดาษ โพลีสไตรีน โพ
ลีเอธีลีน หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
ทาสีสะท้อนความร้อนที่หลังคา
ใช้ผนังเฮมพ์กรีต (hempcrete) ทำจากกัญชง

3 คะแนน
-

ติดตั้งระบบหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อน เช่น ใยแก้ว เยื่อกระดาษ โพลีสไตรีน โพลี
เอธีลีน หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
ใช้กระจกตัดแสงที่มีค่า coolness ratio (ค่าการส่องผ่านของแสง/ค่าสัมประสิทธิ์การ
บังแดด หรือ VT/SC) มากกว่า 1.0
ทาสีกันความร้อนที่ผนัง
เป็นอาคารระบบบล็อกประสาน
ใช้ผนังดินอัด (rammed earth)
ใช้ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป (precast concrete)
ใช้ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น หรือโครงสร้างอาคารเป็นไม้

1 คะแนน
-

แนวทางการดำเนินการ

ใช้วัสดุก่อสร้างหรือระบบประกอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย

วัสดุใดขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหลายรายการสามารถนับซ้ำได้
ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สูง ปานกลาง และน้อย จากรายการที่กำหนด
และสามารถตรวจสอบรายการวัสดุที่ขึ้นทะเบียนฉลากเขียวและฉลากลดคาร์บอน จากเว็บไซต์ของ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

วัสดุในงานก่อสร้างขึ้นทะเบียนฉลากเขียวแล้วมีหลายชนิด เช่น สี กาว เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ฉนวน
ใยแก้ว เป็นต้น
ตัวอย่างวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน เช่น กระเบื้องยาง พื้นไม้ลามิเนต เป็นต้น
ตัวอย่างวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เช่น ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป กาวซีเมนต์ กาวยาแนว
กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น
ตัวอย่างวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เช่น กระจก ฉนวนใยแก้ว สีทาผนัง
อาคาร ฟิล์มติดกระจก คอนกรีตมวลเบา และหลังคากระเบื้อง
เอกสารประกอบระบุชนิดวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สูง ปานกลาง และน้อย
จากรายการที่กำหนด และ/หรือ ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลาก
ลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์ ที่ใช้ในโครงการ ทั้งนี้เมื่อรวมคะแนนแล้วต้องไม่เกิน 20 คะแนน โดยนับเป็น
ชนิดของวัสดุก่อสร้างที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น สีทาภายนอก สีกันสนิม นับเป็น 2 รายการ เป็นต้น
http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุ่มก่อสร้าง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุ่มก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ Upcycling กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/upcyclecarbonfootprint/list-ofcertified-products/
เว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

https://www.thaiecoproducts.com/
ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/087/2.PDF
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4 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

ปริมาณการระบายอากาศ

บังคับ

บังคับ

เพื่อบ่งชี้ความเหมาะสมของการระบายอากาศทีส่ ่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร
ปริมาณการระบายอากาศ
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และห้องน้ำและ
ห้องครัวจะต้องมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ออกไปนอกอาคาร
โดยตรง แม้จะมีหน้าต่างอยู่แล้วก็ตาม
1. ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
ต้องมีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่
รวมกั นไม่น ้อ ยกว่ า 10% ของพื ้ น ที่ ของห้ องนั้ น ทั ้ งนี ้ ไม่ น ับ รวมพื ้น ที่ของประตู
หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร
2. ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ ให้จัดให้มีการระบาย
อากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทำงานตลอดเวลา
ระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น โดยการระบายอากาศต้องมีการนนำอากาศภายนอกเข้ามา
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราดังนี้
• ห้องนอน ไม่น้อยกว่า 7 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง
• ห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง
• ห้องครัว ไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ห้องน้ำและห้อ งครัวจะต้องมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์
ขับเคลื่อนอากาศ ออกไปนอกอาคารโดยตรง แม้จะมีหน้าต่างอยู่แล้วก็ตาม
3. ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศต้องมีการนําอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาว ะ
อากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราดังนี้
• ห้องนอน 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
• ห้องน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
• ห้องครัว 30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
4. ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและ
ช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบให้นำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารในปริมาณที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายหรือตาม
มาตรฐาน
เอกสารที่ระบุการคำนวณตามเกณฑ์
เอกสารที่ต้องการ
กฎหมายควบคุมอาคาร https://asa.or.th/laws-and-regulations/cba/
ข้อมูลอ้างอิง
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หมวด

สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

สภาวะน่าสบาย

บังคับ

บังคับ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ใช้อาคารทางด้านสภาวะน่าสบาย
สภาวะน่าสบาย
มีการคำนวณสภาวะน่าสบายของพื้นที่ห้องต่าง ๆ ทีม่ ีการปรับอากาศ

ตัวอย่างค่าสำหรับพื้นที่ปรับอากาศ
1) อุณหภูมิออกแบบ 25.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส (กระเปาะแห้ง)
2) ความชื้นสัมพัทธ์ 55.0 ± 5.0 % RH
3) ความเร็วลมเฉลี่ย 0.2 เมตรต่อวินาที
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบระบบปรับอากาศ ให้มีอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม
เป็นไปตามข้อกำหนด ควรกระจายลมเย็นให้สัมพันธ์กับภาระความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องนั้ น ๆ เช่น
บริเวณเปลือกอาคารอาจจะมีภาระความร้อนมากกว่าบริเวณอื่นของห้อง ในกรณีที่ตัวแปรที่มีผลต่อ
สภาวะสบายเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด เช่น อุณหภูมิในการปรับอากาศ หรือความเร็วลม สามารถ
ตรวจสอบว่าสภาวะที่ออกแบบนั้นยังอยู่ในสภาวะสบายหรือไม่ โดยใช้โปรแกรม CBE Thermal
Comfort Tool ของ Center for the Built Environment, University of California, Berkeley

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

รายการห้องที่มีการปรับอากาศ และเงื่อนไขในการออกแบบระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งการคำนวณ
ยื น ยั น ว่ า เงื ่ อ นไขในการออกแบบทำให้ เ กิ ด สภาวะน่ า สบายในพื ้ น ที ่ โดยอาจใช้ โปรแกรม CBE
Thermal Comfort Tool ก็ได้
http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=44890
http://comfort.cbe.berkeley.edu/
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คุณภาพแสงสว่างในอาคาร

5

4

เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในอาคารด้าน
แสงสว่างและการมองเห็นที่ดี
คุณภาพแสงสว่างในอาคาร
สถานที่
ความเข้มของแสงสว่าง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้น อาคารชุด
(Lux)
คะแนน
คะแนน
ห้องนอน
50
2
1
ห้องนั่งเล่น
100
ห้องทำงาน
300
ห้องนอน
100
4
3
ห้องนั่งเล่น
200
ห้องทำงาน
300
ห้องนอน
200
6
5
ห้องนั่งเล่น
300
ห้องทำงาน
300
และ
ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และ ห้องทำงาน ต้องใช้ผนังและฝ้าเพดานสีอ่อน โดยมีค่าการสะท้อนแสง
(lighting reflectance value, LRV) ของผนังไม่ต่ำกว่า 60% และ ฝ้าเพดานไม่ต่ำกว่า 80%
เกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดความเข้มส่องสว่างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) กำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างสำหรับอาคารที่
พักอาศัยดังนี้
สถานที่
ความเข้มของแสงสว่าง (Lux)
ที่จอดรถ
50
ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเก็บของ
100
ทางเดิน บันได
100
ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น
100
ห้องครัว
300
ห้องรับประทานอาหาร
100
ห้องนอน
50
ห้องทำงาน
300
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ตำแหน่งการวัดค่าความเข้มของแสงสว่างตามประเภทสถานที่สำหรับอาคารพักอาศัย
สถานที่
ตำแหน่งการวัดความเข้มของแสงสว่าง
ทางเดิน บันได
บนลูกนอนลูกแรก ลูกสุดท้าย และชานพักของบันได
ห้องรับแขกหรือ
บริเวณพื้นที่นั่งเล่น โดยกำหนดระยะในแนวราบให้กึ่งกลางเลนส์
ห้องนั่งเล่น
วัดแสงอยู่บริเวณกึ่งกลางโต๊ะรับแขก และระยะในแนวดิ่งตตาม
ความสูงของโต๊ะรับแขก (ประมาณ 60 ซม.จากพื้น)
ห้องครัว
บริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร (บนเคาน์เตอร์) โดยกำหนดระยะใน
แนวราบให้กึ่งกลางเลนส์วัดแสงอบู่บริเวณกึ่งกลางเคาน์เตอร์และ
ระยะในแนวดิ่งตามความสูงของเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร (หรือ
85 ซม. จากพื้นหากยังไม่มีการก่อสร้างเคาน์เตอร์)
ห้องรับประทานอาหาร บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร โดยกำหนดระยะในแนวราบให้
กึ่งกลางเลนสืวัดแสงอยู่กึ่งกลางโตะและระยะในแนวดิ่งตามความ
สูงของโต๊ะรับประทานอาหาร (ประมาณ75 ซม.จากพื้น)

แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบแสงสว่าง และคำนวณหรือจำลองค่าความส่องสว่างขั้นต่ำจากผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เอกสารและแบบที่ระบุถึงค่าความส่องสว่างในแต่ละส่วนของห้องในที่พักอาศัย เช่น ผังพื้น ระบุ
เอกสารที่ต้องการ
ตำแหน่งและชนิดของดวงโคม และแสดงค่าความส่องขั้นต่ำที่ได้มาจากการคำนวณหรือการจำลองใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเอกสารแสดงผลการจำลองค่าความส่องสว่างในอาคารโดยโปรแกรม DiaLux
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และ
เอกสารแสดงค่า LRV ของผนังและฝ้าเพดานห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน

ข้อมูลอ้างอิง

กฎหมายควบคุมอาคาร https://asa.or.th/laws-and-regulations/cba/
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย. ข้อแนะนำระดับความส่องสว่างภายใน
อาคารของประเทศไทย (TIEA – GD 003:2003). กรุงเทพฯ: สมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย, 2546.
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การใช้วัสดุที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ

4

4

เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีและปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร
เลือกใช้สี สารเคลือบผิว กาว และสารยึดเกาะที่ติดตั้งภายในอาคารมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ
ตามภาคผนวก ค
แนวทางการดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบแบบโดยระบุชนิดและรุ่น หรือเกณฑ์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ของสี สาร
เคลือบผิว กาวและสารยึดเกาะ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวก ค
- สีและสารเคลือบผิวทั้งหมดผ่านข้อกำหนด 3 คะแนน
- กาวและสารยึดเกาะทั้งหมดผ่านข้อกำหนด 3 คะแนน
เอกสารประกอบระบุชนิดและรุ่น ของสี สารเคลือบผิว กาว และสารยึดเกาะ พร้อมปริมาณ ค่า VOC
เอกสารที่ต้องการ
ที่ออกโดยผู้ผลิตหรือผู้จดั จำหน่าย หรืออีกทางเลือก คือ การใช้เอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รบั การ
รับรองฉลากเขียว รวมทั้งจัดทำรายการสรุปวัสดุก่อสร้างที่มีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
หรือ
เอกสารประกอบแบบระบุเกณฑ์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ของสี สารเคลือบผิว กาว และสารยึด
เกาะ ที่เป็นไปตามภาคผนวก ค
สำนักเลขานุการโครงการฉลากเขียว. ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์สี
ข้อมูลอ้างอิง
(TGL-4-R2-03). กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2546.
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/rule-book/reg-xi/rule-1168.pdf
https://www.greenseal.org/green-seal-standards/gs-36/
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แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

การกรองอากาศ

5

4

เพื่อลดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองหรือมลภาวะต่าง ๆ และเป็น
การปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร
การกรองอากาศ
มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน โดยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์
ต้องมีการกรองอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่และเล็ก โดยใช้แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพใน
การกรองอากาศเที ย บเท่ า กั บ MERV8 (Minimum Efficiency Reporting Value) กำหนดโดย
ASHRAE หรือดีกว่า สำหรับ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และ แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง
อากาศเทียบเท่ากับ MERV13 หรือดีกว่า สำหรับ อพาร์ตเม้น อาคารชุด
พิจารณาเลือกชนิดของระบบกรองอากาศที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่และเล็กได้ในห้องหลักของ
บ้าน โดยใช้แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศเทียบเท่ากับ MERV8 หรือดีกว่า
สำหรับ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และ MERV13 หรือดีกว่า สำหรับ อพาร์ตเม้น อาคารชุด

แบบและรายการประกอบแบบระบุระบบกรองอากาศและคุณสมบัติการกรองอากาศ
https://www.nafahq.org/understanding-merv/
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คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร

2

4

เพื่อลดปัญหาเสียงรบกวนระหว่างห้องภายในอาคาร ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณสมบัติการกันเสียงสำหรับบ้าน
- 80% ของหน้าต่างต้องมีค่า STC 32 หรือมากกว่า
- พื้น เพดาน ระหว่างชั้นต้องมีค่า STC 30 หรือมากกว่า
คุณสมบัติการกันเสียงสำหรับทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้น อาคารชุด
- 80% ของหน้าต่างต้องมีค่า STC 33 หรือมากกว่า
- ผนังระหว่างยูนิตที่ติดกันต้องมีค่า STC 48 หรือมากกว่า
- ผนังระหว่างยูนิตกับทางเดินต้องมีค่า STC 45 หรือมากกว่า
- พื้น เพดาน ระหว่างยูนิตต้องมีค่า STC 40 หรือมากกว่า
ตัวอย่างระบบกระจก ผนัง และพื้นทั่วไป และค่า STC
ผลิตภัณฑ์
กระจกหนา 6 มม.
กระจกหนา 12 มม.
กระจกลามิเนตหนา 6.38 มม.
กระจกฉนวน 6+12+6 มม.
ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น
ผนังก่อคอนกรีตหนา 15 ซม.
ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบ 2 ด้านหนา 15 ซม.
ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบ 2 ด้านหนา 20 ซม.
ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. มีช่องว่างอากาศ
ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ตีฝั่งละ 2 แผ่น มีฉนวนซับเสียงในช่องว่างอากาศ
พื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.
พื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. มีฉนวนใยแก้วหนา 2 นิ้ว
ในช่องว่างอากาศ

STC
30
33
33
32
41
49
47
45
49
35
45
30
41

แนวทางการดำเนินการ เอกสารระบุค่า STC ของวัสดุแต่ละชนิดและตำแหน่งของพื้นและผนังที่มีคุณสมบัติกันเสียง
เอกสารประกอบระบุชนิดผนังและค่า STC
เอกสารที่ต้องการ
https://www.usgboral.com/th_th/solutions/partition-system/sound-insulation-wallข้อมูลอ้างอิง

system.html
BSI. 2014. BS8233. Guidance on sound insulation and noise reduction for buildings.
s.l. : BSI, 2014.
Walter T. Grondzik and Alison G. Kwok. Mechanical and Electrical Equipment for
Buildings 13th Edition. 2019.
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5 นวัตกรรม
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
6
6
นวัตกรรม (6)
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีอิสระในการเพิ่มเติมระบบและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
วัตถุประสงค์
การใช้พลังงานและคุณภาพชีวิตมากกว่าที่เกณฑ์กำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรมอาคารในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
5 คะแนน
- ใช้นวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เช่น ปลูกต้นไม้ในอาคาร ระบบ green vertical wall ออกแบบ
universal design)
- มีระบบทำปุ๋ยจากขยะเปียกในบ้าน โดยมีพื้นที่สำหรับหมักปุ๋ยปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลิตร
หรือหมู่บ้านมีระบบทำปุ๋ยรวมที่ลูกบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีระบบการเก็บขยะ
ที่ย่อยสลายได้เพื่อนำไปทำปุ๋ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3 คะแนน
- ใช้ระบบ smart home / building automation house
- ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำแบบอาคาร
- ใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเฟอร์นิเจอร์ติดฉลากสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงจากฐานข้อมูล
ห้องสมุดวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ เทียบเท่า)
1 คะแนน
- ใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเขียว)
- ใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไม่อยู่บ้าน
- ใช้ไม้ที่มีฉลากรับรองการทำป่าไม้ยั่งยืน (FSC ออป. มอก.)
หากมีนวัตกรรมที่นอกเหนือจากนี้ ต้องขออนุมัติจากกรรมการประเมินเป็นรายกรณี
แนวทางการดำเนินการ มีนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ในด้านต่าง ๆ
เอกสารประกอบตามหัวข้อที่ยื่นขอคะแนน
เอกสารที่ต้องการ
คู่มือ BIM https://drive.google.com/file/d/1Qv5bBWTYAzKvU4YIZRID5clx-pBeC0PE/view
ข้อมูลอ้างอิง
การออกแบบเพื่อทุกคน https://asa.or.th/handbook/handbook20141125/
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ช่วงออกแบบ

ช่วงก่อสร้าง
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TREES Home
นำแบบอาคารทีผ่ ่านการประเมินหรือได้รับการออกแบบตามเกณฑ์ TREES-Pre Home แล้วมา
ประเมินต่อในช่วงก่อสร้างตามหัวข้อต่อไปนี้
<2,000 m2

บ้าน
อาคารพัก
ทาวน์เฮ้าส์ อาศัยรวม

หมวด
ผังบริเวณและภูมิ
ทัศน์ 12(1)

ที่ตั้งโครงการยั่งยืน

ผังบริเวณยั่งยืน

น้ำ ขยะ ของเสีย 6 การจัดการขยะจาก

พลังงาน (1)
นวัตกรรม 4

การก่อสร้าง
การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน
การประกันคุณภาพ
อาคาร
นวัตกรรม

ระดับคะแนนรวมทั้ง 2 เกณฑ์
ผ่านข้อบังคับทั้งหมด
50 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

คะแนน

คะแนน

บังคับ

บังคับ

การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว
การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 50 ตารางเมตร
(ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น)
ใช้พืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
การใช้รั้วที่ลมพัดผ่านได้

5
2

5
2

1

2

2
2

2
1

การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง

6

6

การจัดพื้นที่แยกขยะในระดับโครงการ

2

2

การประกันคุณภาพอาคารอย่างง่าย

บังคับ

บังคับ

4

4

การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะกับการสร้างอาคาร

นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
Certified
Gold

30 คะแนนขึ้นไป
80 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

Silver
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6 ผังบริเวณและภูมิทัศน์
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1) การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะกับการสร้างอาคาร
บังคับ
บังคับ
เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างโครงการบนที่ดินที่ไม่สมควรที่จะมีการพัฒนา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
อันเนื่องมาจากตำแหน่งของอาคารบนที่ดิน จึงควรสร้างอาคารหรือพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ที่มีคุณค่าทาง
ระบบนิเวศต่ำหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายผังเมือง
เกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ก่อสร้างอาคาร พื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ ถนน หรือที่จอดรถบนที่ดิน ที่มีลักษณะตามนี้
1. พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สงวน หรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์หรือเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์ หรือ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ตามกฎหมายไทย รวมทั้งเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่แหล่งต้นน้ำลำ
ธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติแตกต่างจากที่อื่นๆ หรือเป็นพื้นที่อันมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
2. พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่อยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกล่าว
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีการขยายพันธุ์
3. พื้นที่ที่เคยเป็นสวนป่าก่อนจะนำมาทำโครงการ ยกเว้นว่าจะได้นำพื้นที่ขนาดเท่ าเดิมหรือมาก
กว่าเดิมมาแลกเปลี่ยนเพื่อปลูกสวนป่าใหม่ทดแทน
4. หลีกเลี่ยงการเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง หรือขัดแย้งกับผังเมือง เช่น
พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึง พื้นที่ที่เป็นทางไหลผ่านของน้ำธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำจากบริเวณรอบๆ พื้นที่แก้ม
ลิง (Retention Area) พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 30 เป็นต้น
แนวทางการดำเนินการ ระหว่างการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ พยายามเลือกที่ดินที่ไม่ม ีองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นที่ดินควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และข้อกำหนดผังเมือง

ตัวอย่างผังแสดงขอบเขตอุทยานแห่งชาติ

เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

ตัวอย่างผังเมือง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ของโครงการและขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และเอกสารประกอบ
อื่น ๆ เช่น จดหมายยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในพื ้น ที่
ต้องห้ามต่างๆ หรือ ผังบริเวณที่แสดงการก่อสร้างที่ไม่รกุ ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ต้องห้าม หรือ เอกสารแสดง
การกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวทดแทน
https://asa.or.th/laws-and-regulations/cpa/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1) การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว
5
5
เลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการที่พัฒนาแล้ว และอยู่ในเขตเมืองที่มีการพัฒนาแล้ว พร้อมด้วยระบบ
วัตถุประสงค์
สาธารณูปโภค และระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตป่าไม้ รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งลดการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
เกณฑ์ในการพิจารณา ทางเลือกที่ 1 (2 คะแนน) เลือกที่ตั้งโครงการที่มีสาธารณูปการดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายในรัศมี 1,000
เมตร วัดจากทางเข้าหลักของโครงการให้ครบ 6 ประเภท (1 คะแนน) หรือ 10 ประเภท (2 คะแนน)
และสาธารณูปการเหล่านี้ต้องสามารถเข้าถึงได้ภายในรัศมีที่กำหนด (ไม่ถูกกั้นด้วยคลองหรือรั้วเป็น
ต้น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัดหรือสถานที่ทางศาสนา
ร้านค้าประเภทต่างๆ
ไปรษณีย์
สถานีตำรวจ
สถานีดับเพลิง
ร้านเสริมสวยและนวดแผนโบราณ
ร้านอาหาร
สวนสาธารณะ
สถานศึกษา

10. พิพิธภัณฑ์
11. โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
12. ซุปเปอร์มาร์เกต
13. ตลาด
14. ร้านเสริมสวย
15. ร้านกาแฟและ/หรือร้านขนม
16. สำนักงาน
17. สถานที่ราชการต่างๆ
18. อื่นๆ

ร้านอาหารและร้านค้าให้นับซ้ำได้อย่างละ 2 ร้าน (ถือเป็น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้านอาหาร 2 ร้าน
และ ร้านค้า 2 ร้าน จะนับเป็น 4 ประเภท ในกรณีศูนย์การค้า ต้องแสดงรายการสาธารณูปการที่ผ่าน
จำนวนประเภทที่กำหนดและอาคารศูนย์การค้าต้องอยู่ภายในรัศมี 500 เมตร สำหรับสาธารณูปการ
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นสามารถเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
สถานที่ที่ไม่ส่งเสริมต่อจริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคารไม่สามารถนำมานับประเภท
เพื่อทำคะแนนได้ ร้านค้าแผงลอยให้พ ิจารณาเป็ นกลุ ่มและถื อเป็นกลุ่ม ของตลาด (นับเพียง 1
ประเภท)
และ
ทางเลือกที่ 2 (3 คะแนน) เลือกที่ตั้งอาคารภายในระยะ 800 เมตร (วัดจากประตูทางเข้าอาคารหลัก)
จากสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า หรือสถานีรถไฟใต้ดิน อย่างน้อย 1 สถานี (2 คะแนน) หรือ ป้ายรถ
ประจำทางหรือท่าเรือ ที่มีสายรถประจำทางผ่านอย่างน้อย 2 สาย หรือสายเรือประจำทางผ่านอย่าง
น้อย 1 สาย และสามารถทำคะแนนข้อนี้ได้หากโครงการมีระยะห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตรจากสถานีหรือ
ป้ายรถประจำทางหรือท่าเรือ และมีแผนบริการรถรับส่งไปยังสถานีหรือป้ายรถประจำทางหรือท่าเรือ
โดยต้องมีบริการรับส่งได้ร้อยละ 25 ของผู้ใช้อาคารต่อวัน โดยรถรับส่งต้องเป็นรถประเภท eco car
CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับโครงการขนส่งสาธารณะในอนาคต ต้องมีแผนการสร้างเสร็จไม่เกิน 2 ปีนับจากที่โครงการที่
ขอรับการประเมินสร้างเสร็จ
แนวทางการดำเนินการ ที่ตั้งอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปการที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สะดวก และ
พิจารณาที่ตั้งโครงการร่วมกับระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารแสดงตำแหน่งสถานีรถขนส่งมวลชนแบบต่างๆ ทั้งสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้
ดิน ป้ายรถประจำทาง สถานีรถทัวร์ ท่าเรือ และขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ พร้อมแสดงระยะทางเดิน
เท้าจากอาคารโครงการสู่สถานีนั้นๆ และเที่ยวการให้บริการ ในกรณีจัดทำแผนการให้บริการรับส่งที่
สถานี ต้องแนบแผนดังกล่าวมาด้วย
องค์กรขนส่งมวลชน (ขสมก.) www.bmta.co.th
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) https://metro.bemplc.co.th/
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS) www.bts.co.th
เรือด่วนเจ้าพระยา https://www.chaophrayaexpressboat.com/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1) การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
2
2
ออกแบบให้มีสัดส่วนพื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งที่
วัตถุประสงค์
อยู่อาศัยของสัตว์ ลดปัญหาน้ำท่วม ลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island)
และเพิ่มพื้นที่กิจกรรมภายนอกอาคาร
เกณฑ์ในการพิจารณา มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่น้อยกว่าร้อยละ 20% ของพื้นที่ดินโครงการ โดยต้องเป็นพื้นที่สีเขียวไม่น้อย
กว่า 30% ของพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศน์
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบอาคารให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่ดินโครงการ โดยต้องเป็นพื้นที่สีเขียวไม่
น้อยกว่า 30% ของพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศน์

C
B

D

A
A = พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space)
B = พื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint)
C = พื้นที่สีเขียว
D = ถนนและที่จอดรถ
พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) ≥ 0.2 x พื้นทีด่ ินโครงการ (A+B+D)
โดย พื้นที่สีเขียว (C) ≥ 0.30 x พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

ผังแสดงขอบเขตโครงการและเส้นขอบอาคาร พร้อมการคำนวณพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
http://www.tala.or.th/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1)

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 50 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืน
1
2
ต้นมาจากที่อื่น)
ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ให้เหมาะสม เพื่อให้อาคารมีสภาพแวดล้อมที ่ ดี
ประหยัดพลังงาน ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และส่งเสริมการอยู่อาศัยที่
เป็นมิตรระหว่างมนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้น ต่อพื้นที่เปิดโล่ง 50 ตารางเมตร โดยต้นไม้ต้อง
• มีร่มเงาปกคลุมอย่างคงทนถาวรภายใน 5 ปีแรก
• รักษาต้นไม้เดิม และ/หรือ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติม โดยต้นไม้นั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร หรือสูงเกินกว่า 6 เมตร และต้องไม่ใช่ต้นไม้ที่ย้ายโดยการ
ขุดล้อมมาจากพื้นที่อื่นเพื่อนำมาปลูกในโครงการ ยกเว้นต้นไม้ที่มีการจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรือ
ที่เพาะขึ้นจากเรือนเพาะชำเท่านั้น
 4.5 เมตร
มีร่มเงาถาวรภายใน 5 ปี
 6.0 เมตร

แนวทางการดำเนินการ พิจารณาปลูกต้นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง/ใหญ่เพื่อให้ร่มเงากับโครงการและก่อให้เกิดสภาพอากาศ
เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

จุลภาคที่ดี เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน
• ผังบริเวณแสดงตำแหน่งและชนิดไม้ยืนต้น พร้อมกับตารางการคำนวณจำนวนไม้ยืนต้น
• เอกสารยืนยันที่มาของต้นไม้
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
http://www.tala.or.th/
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บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1) ใช้พืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
2
2
พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำ
วัตถุประสงค์
ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และส่งเสริมการสร้างและพลิกฟื้น
ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์
เกณฑ์ในการพิจารณา เลือกใช้พืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่ทนแล้งและ
ทนโรคทั้งโครงการ พืชพรรณที่เลือกใช้ต้องไม่เป็นสายพันธุ์รุกราน (Invasive Alien Species) หรือ
วัชพืช การเลือกชนิดของพืชต้องอ้างอิงชนิดของพืชตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคะแนนนี้
แนวทางการดำเนินการ ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใช้ชนิดของพืชพรรณพื้นถิ่น
• ผังพืชพรรณ (Planting Plan) ที่ระบุตำแหน่ง ปริมาณและชนิดพืชที่ใช้ในโครงการ
เอกสารที่ต้องการ
• กรณีใช้พืชพันธุ์เดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการ ผังสภาพเดิมของโครงการ (Existing Plan) พร้อมภาพ
ที่เป็นหลักฐานแสดงชนิดพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
• เอกสารยืนยันจากภูมิสถาปนิกในกรณีใช้พืชนอกเหนือจากที่ระบุไว้
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
ข้อมูลอ้างอิง
http://www.tala.or.th/

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12(1) การใช้รั้วที่ลมพัดผ่านได้
2
1
เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนอากาศโดยรอบอาคารและในชุมชน ช่วยให้มีคุณภาพอากาศโดยรอบอาคาร
วัตถุประสงค์
ที่ดี ลดการสะสมของฝุ่นละออง ช่วยให้เกิดสภาวะน่าสบายนอกอาคาร และเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในอาคาร
เกณฑ์ในการพิจารณา ออกแบบรั้วของโครงการให้มีความโปร่งไม่น้อยกว่า 25% อย่างน้อย 2 ด้าน หรือไม่น้อยกว่า 60%
อย่างน้อย 1 ด้าน
แนวทางการดำเนินการ พิจารณาออกแบบรั้วของโครงการให้อากาศสามารถพัดผ่านจากภายนอกโครงการเข้าไปในพื้นที่
โครงการได้ทั่วถึง โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้
แบบแสดงรั้วของโครงการทุกด้าน โดยแสดงความโปร่งไม่น้อยกว่า 25% อย่างน้อย 2 ด้าน หรือไม่
เอกสารที่ต้องการ
น้อยกว่า 60% อย่างน้อย 1 ด้าน
การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ข้อมูลอ้างอิง
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/home/home_design.html
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7 น้ำ ขยะ และของเสีย

หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย 8

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง
6
6
เพื่อลดขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและลดการใช้วัตถุดิบใหม่ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบจากการทิ้งขยะ
และกระบวนการสกัดวัตถุดิบใหม่นั้น
หลีกเลี่ยงการนำขยะจากการก่อสร้างไปถมที่ ไปทิ้ง หรือไปเผาทำลาย โดยคำนวณจากน้ำหนักหรือ
โดยปริมาตร ซึ่งต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นตลอดทั้งการคำนวณ หากสามารถหลีกเลี่ยงได้
- ร้อยละ 30 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน
- ร้อยละ 40 ขึ้นไปได้ 2 คะแนน
- ร้อยละ 50 ขึ้นไปได้ 3 คะแนน
- ร้อยละ 60 ขึ้นไปได้ 4 คะแนน
- ร้อยละ 70 ขึ้นไปได้ 5 คะแนน
- ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้ 6 คะแนน
การนำขยะไปถมที่ จะนับคะแนนได้ก็ต่อเมื่อเป็นการถมที่เพื่อการก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้องมีเอกสาร
ยืนยันจากเจ้าของโครงการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงการเริ่มก่อสร้างโครงการบนพื้นที่ดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทำการขนย้ายขยะเข้าพื้นที่โครงการ
ของเสียอันตราย และวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เศษหิน ดิน และต้นไม้จากที่ก่อสร้าง ไม่นับใน
การทำคะแนนในข้อนี้

แนวทางการดำเนินการ กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ มาเป็นวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่มา

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

จากการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
ได้ ระบุผู้รับเหมาในการจัดบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โดยสามารถทำได้หลาย
วิธีทั้ง นำกลับมาใช้ใหม่, บริจาคให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, หรือนำไปใช้กับอาคารอื่น
ข้อมูล ทั้ง ประเภทขยะ แหล่งที่นำไปกำจัด ปริมาณ (น้ำหนัก หรือ ปริมาตร) เอกสารยืนยันจาก
ผู้รับเหมา หรือ จากผู้บริหารจัดการขยะ ในการนำขยะไปรียูส หรือ รีไซเคิล หรือ เอกสารการรับของ
บริจาคจากองค์กรนั้นๆ ตลอดจนภาพถ่ายยืนยันการบริหารจัดการขยะตามสมควร
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย
https://www.pcd.go.th/publication/4762/
การจั ด การขยะมู ล ฝอย, กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
http://www2.pcd.go.th/info_serv/waste.html
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws&tabid=3

56 | TREES Home น้ำ ขยะ และของเสีย

หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย 8

วัตถุประสงค์
เกณฑ์ในการพิจารณา

บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การจัดพื้นที่แยกขยะในระดับโครงการ
2
2
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ร่วมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และง่ายต่อการเก็บสำหรับผู้รับจ้างภายนอก เทศบาล
หรือผู้ที่มีหน้าที่เก็บขยะของรัฐและเอกชน
- สำหรับบ้านพักอาศัยและทาวเฮ้าส์ มีอย่างน้อย 1 จุดที่บริเวณรั้ว
- สำหรับอาคารพักอาศัยรวม มีอย่างน้อย 1 จุดบริเวณพื้นที่นอกอาคารสำหรับผู้รับจ้างกำจัด
ภายนอกเข้าถึงได้สะดวก
ทั้งนี้โครงการจะต้องทำการวิเคราะห์หาพื้นที่ ห้องเก็บขยะที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณผู้ใช้งาน
อาคาร และลักษณะการใช้งานอาคาร รวมถึงความถี่ที่ผู้รับจ้างเก็บขยะจากภายนอกจะนำขยะออก
นอกโครงการ
เตรียมพื้นที่แยกขยะ อย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

ขยะ 4 ประเภท

แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้อยู่อาศัย และง่ายต่อการ
เอกสารที่ต้องการ

ข้อมูลอ้างอิง

เก็บสำหรับผู้รับจ้างภายนอก เทศบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่เก็บขยะของรัฐและเอกชน
- บ้านพักอาศัยและทาวเฮ้าส์ เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะที่บริเวณรั้ว
- อาคารพักอาศัยรวมและอาคารชุดพักอาศัย เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะส่วนกลางที่มี
พื้นที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งผู้อาศัยและผู้รับจ้างเก็บขยะภายนอกโครงการ
- เอกสารแสดงการคำนวณพื้นที่เก็บขยะ
คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คู ่ ม ื อ การลด คั ด แยกและใช้ ป ระโยชน์ ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ์ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จำกั ด
https://www.governmentcomplex.com/upload/cms_file/1520686069_815.pdf
http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html

พลังงาน TREES Home | 57

8 พลังงาน
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
การประกันคุณภาพอาคารอย่างง่าย
บังคับ
บังคับ
พลังงาน (1)
เพื่อยืนยันว่ามีการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและอาคารเขียวของอาคารอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
ตามแบบและข้อกำหนดประกอบแบบ
เกณฑ์ในการพิจารณา ต้องมีการจัดทำรายงานที่มีองค์ประกอบดังนี้
1. คุณลักษณะอาคารเขียวของอาคารในลักษณะบทสรุปผู้บริหารให้กับเจ้าของอาคาร
2. รายงานตรวจสอบการติดตั้งระบบต่าง ๆ ดังนี้
- ระบบกรอบอาคาร
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตน้ร้อนจาก
แสงอาทิตย์ (ถ้ามี)
- ระบบการจัดการไขมันและขยะ
โดยมีภาพการติดตั้งและการตรวจวัดตามสมควร
3. มีคู่มือการใช้งานระบบในข้อ 2
แนวทางการดำเนินการ เจ้าของโครงการจัดให้มีผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบเพื่อทำรายงานตามเกณฑ์ในการพิจารณา โดยมี
การวางแผนและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ

เอกสารที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิง

รายงานการประกันคุณภาพอาคารอย่างง่ายที่มีหัวข้อตามที่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์ในการพิจารณา
Building Commissioning Association (BCxA) https://www.bcxa.org/resources/
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9 นวัตกรรม
บ้าน
อพาร์ตเม้น
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
4
4
นวัตกรรม 4
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีอิสระในการเพิ่มเติมระบบและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
วัตถุประสงค์
การใช้พลังงานและคุณภาพชีวิตมากกว่าที่เกณฑ์กำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา นวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรมอาคารในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
5 คะแนน
- ใช้นวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เช่น ปลูกต้นไม้ในอาคาร ระบบ green vertical wall ออกแบบ
universal design)
- มีระบบทำปุ๋ยจากขยะเปียกในบ้าน โดยมีพื้นที่สำหรับหมักปุ๋ยปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลิตร
หรือหมู่บ้านมีระบบทำปุ๋ยรวมที่ลูกบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีระบบการเก็บขยะ
ที่ย่อยสลายได้เพื่อนำไปทำปุ๋ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3 คะแนน
- ใช้ระบบ smart home / building automation house
- ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำแบบอาคาร
- ใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเฟอร์นิเจอร์ติดฉลากสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงจากฐานข้อมูล
ห้องสมุดวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ เทียบเท่า)
1 คะแนน
- ใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเขียว)
- ใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไม่อยู่บ้าน
- ใช้ไม้ที่มีฉลากรับรองการทำป่าไม้ยั่งยืน (FSC ออป. มอก.)
หากมีนวัตกรรมที่นอกเหนือจากนี้ ต้องขออนุมัติจากกรรมการประเมินเป็นรายกรณี
แนวทางการดำเนินการ มีนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ในด้านต่าง ๆ
เอกสารประกอบตามหัวข้อที่ยื่นขอคะแนน
เอกสารที่ต้องการ
คู่มือ BIM https://drive.google.com/file/d/1Qv5bBWTYAzKvU4YIZRID5clx-pBeC0PE/view
ข้อมูลอ้างอิง
การออกแบบเพื่อทุกคน https://asa.or.th/handbook/handbook20141125/
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ภาคผนวก ก นิยามและคำศัพท์
นิยามของอาคารพักอาศัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา
และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและ
ประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนว
เขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่า ง
ระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกแต่ละบ้าน
แยกจากกันเป็นสัดส่วน
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์
แยกจากกันหรือร่วมกัน
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คำศัพท์
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life
Cycle Assessment, LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ LCA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การจัดหาและสกัดวัตถุดิบ การ
ขนส่ง การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน จนกระทั่งถึงการทำลายและนำไปกำจัดหรือนำกลับมาใช้
ใหม่ ซึ่งเป็นการประเมินตั้งแต่เกิดจนตาย (cradle to grave) และเป็นการประเมินที่เป็นเชิงปริมาณ
ออกมาเป็นตัวเลข โดยศึกษาถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ทั้งทางน้ำ อากาศ และดิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทางด้านระบบนิเวศน์ สุขอนามัย
และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน (global warming) การทำลายโอโซน
(ozone depletion) ซึ่งมีขอบเขตและวิธีการประเมินตามมาตรฐาน ISO 14040-14044

ของเสียอันตราย

หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุทีก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจทำ
ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
ปริมาณแสงที่ตกลงบนพื้นที่ต่อตารางเมตร มีหน่วยเป็นลักซ์ (lux, lx)

ความส่องสว่าง
(Illuminance)
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคาร
หลังคาอาคาร (Roof
แสดงปริมาณความร้อนเฉลี่ยทีผ่ ่านหลังคาเข้าสู่อาคารส่วนที่มีการปรับอากาศ มีสมการดังนี้
Thermal Transfer Value,
RTTV)
𝑅𝑇𝑇𝑉𝑖 = (𝑈_𝑟 )(1 − 𝑆𝑅𝑅)(𝑇𝐷𝑒𝑞 ) + (𝑆𝐶)(𝑆𝑅𝑅)(𝑆𝐻𝐺𝐶 + 𝐸𝑆𝑅) + (𝑈_𝑠 )(𝑆𝑅𝑅)(∆𝑇)
โดยที่
RTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารส่วนที่พิจารณา (W/m2)
Ur คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของหลังคาส่วนทึบ (W/m2 °C)
SRR คือ อัตราส่วนพื้นที่ของช่องรับแสงธรรมชาติต่อพื้นที่ทั้งหมดของหลังคาส่วนนั้น
TDeq คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งรวมถึงผลการ
ดูดกลืนรังสีของหลังคาส่วนทึบ (°C)
Us คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของส่วนโปร่งแสงทีช่ ่องรับแสง (W/m2 °C)
∆T คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมริ ะหว่างภายนอกและภายใน (°C)
SC คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด
SHGC คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านหลังคาโปร่งแสง
ESR คือ ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาโปร่งแสง และ/หรือ หลังคาทึบ
แสง มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)
สูตรค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) คือ ค่าเฉลี่ยที่ถ่วงแล้วของค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมของหลังคาแต่ละส่วน (RTTV) และคํานวณได้จากสมการดังนี้
𝑅𝑇𝑇𝑉 =
(𝐴01 )(𝑅𝑇𝑇𝑉1 )+(𝐴02 )(𝑅𝑇𝑇𝑉2 )+⋯(𝐴𝑖 )(𝑅𝑇𝑇𝑉𝑖 )
𝐴01 +𝐴02+⋯…………..+𝐴0𝑖

โดยที่
A0i คือ พื้นที่หลังคาส่วนที่พิจารณา (m2) ซึ่งรวมพื้นทีส่ ่วนทึบและส่วนโปร่งแสง
RTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคาอาคารส่วนที่พิจารณา
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ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร ในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภท
อาคาร (Overall Thermal ของอาคาร แสดงปริมาณความร้อนเฉลี่ยที่ผา่ นผนังทึบและผนังโปร่งแสงทุกทิศ เข้าสู่อาคารส่วนที่มี
Transfer Value, OTTV)
การปรับอากาศ มีสมการดังนี้
𝑂𝑇𝑇𝑉𝑖 = (𝑈𝑤 )(1 − 𝑊𝑊𝑅)(𝑇𝐷𝑒𝑞 ) + (𝑈𝑓 )(𝑊𝑊𝑅)(∆𝑇) + (𝑆𝐶)(𝑊𝑊𝑅)(𝑆𝐻𝐺𝐶)(𝐸𝑆𝑅)

โดยที่
OTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านที่พิจารณา (W/m2)
Uw คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังทึบ (W/m2 °C)
WWR คือ อัตราส่วนพื้นที่ของผนังโปร่งแสง ต่อพื้นที่ทั้งหมดของผนังด้านนั้น
TDeq คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและภายในอาคาร (°C)
Uf คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของกระจก (W/m2 °C)
∆T คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร (°C)
SC คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด
SHGC คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านผนังโปร่งแสง
ESR คือ ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังโปร่งแสง และ/หรือ ผนังทึบแสง มี
หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)
สูตรค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) คือ ค่าเฉลี่ยที่ถ่วงแล้วของค่า
การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกแต่ละด้าน (OTTVi) และคํานวณได้จากสมการดังนี้
OTTV =

(𝐴01 )(𝑂𝑇𝑇𝑉1 )+(𝐴02 )(𝑂𝑇𝑇𝑉2 )+⋯(𝐴𝑖 )(𝑂𝑇𝑇𝑉𝑖 )
𝐴01 +𝐴02+⋯…………..+𝐴0𝑖

โดยที่
A0i คือ พื้นที่ทั้งหมดของผนังด้านที่พิจารณา (m2) ซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและผนังโปร่งแสง
OTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านที่พิจารณา
ค่าการส่งผ่านของแสง (Visible ปริมาณการส่งผ่านของแสงเมื่อส่องผ่านวัสดุ มีค่า 0%-100%
Transmittance, Visible
Light Transmittance, VLT,
VT, Tvis)
ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด
(Lighting Power Density,
LPD)

ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด =

กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้สำหรับระบบส่องสว่าง (วัตต์)
พื้นที่ใช้งาน (ตารางเมตร)

มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน (W/m2)
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ค่าความต้านทานความร้อน
(R-value)

ค่า R-Value มีหน่วยเป็น m2 °C/W สามารถหาได้จากสัดส่วนระหว่างความหนาของวัสดุ (thickness)
มีหน่วยเป็นเมตร หารด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อน (conductivity, K) มีหน่วยเป็น W/m°C

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากที่ระบุประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำการประเมินโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ฉลาก
ประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 สามดาว โดยที่เบอร์ 5 สามดาวมี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงที่สุด

ฉลากสิ่งแวดล้อม

ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภค
ทรัพยากรของผู้บริโภคได้ ฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
คือ
1. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ISO14024) เป็นฉลากมอบให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน
ตามข้อกำหนดโดยองค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (third party) โดยใช้วิธีพิจารณาแบบ
ตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle consideration) เช่น ฉลากเขียว
2. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 (ISO14021) เป็นฉลากที่ผู้ผลิตดำเนินการประเมินค่าความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเอง (self-declared
environmental claims) เช่น การรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน
เป็นต้น
3. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) เป็นฉลากที่มีหน่วยงานอิสระ หรือองค์กรกลาง
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อ
สิ ่ ง แวดล้ อ มโดยรวม (environmental information) ที ่ ป ระเมิ น ด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ การ
ประเมิ น ผลกระทบตลอดวั ฏ จั ก รชี ว ิ ต ของสิ ่ งแวดล้ อ ม (life cycle assessment) ตาม
มาตรฐาน ISO 14040
นอกจากนี้ยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินอาคาร TREES โรงแรมใบไม้
เขียว มาตรฐานสำนักงานสีเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น โดยเป็นฉลากที่ทำการประเมินเฉพาะอย่าง เพื่อสื่อหรือจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่นอกเหนือจากฉลากสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO

ตัวประกอบแสงธรรมชาติ
(Daylight Factor , DF)

สัดส่วนความส่องสว่างของปริมาณแสงธรรมชาติภายในอาคาร (Ei) วัดที่ระนาบทำงาน ต่อปริมาณแสง
ธรรมชาติภายนอกอาคาร (Eo) วัดที่พื้นดินบริเวณที่ไม่มีเงา และขณะที่ท้องฟ้ามีเมฆมาก (overcast
sky) โดย DF = (Ei / Eo) x 100%

ตู้โหลดเซ็นเตอร์
(Load Center)

ตู้ที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าโดยมีฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ ในอาคารขนาด
กลางและใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
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ท้องฟ้ามีเมฆมาก
(Overcast Sky)

สภาพท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมตั้งแต่ 70% ขึ้นไปทําให้ไม่สามารถมองเห็นแหล่งกําเนิดแสงได้ และจะมี
ระดับความสว่างที่ตําแหน่งสูงสุดของท้องฟ้ามากกว่าระดับความสว่างที่ส่องกระทบพื้นผิวในแนว
ระนาบประมาณ 3 เท่า

ประสิทธิผลของแสง
(Luminous Efficacy)

คือ อัตราส่วนของปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิด (lumen) ต่อพลังงานที่ใช้ (W) เพื่อให้
ได้แสงปริมาณนั้นออกมา มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (lumen/watt, Im/W)

โปรแกรม BEC

โปรแกรมคำนวณพลังงานในอาคาร ใช้สำหรับตรวจสอบความสอดคล้องของแบบอาคารต่อ เกณฑ์ใน
กฎหมายพลังงาน จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน

แผงจ่ายไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย กล่องควบคุมการจ่ายไฟฟ้าโดยมีฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ ของอาคาร
(Consumer Unit)
พักอาศัย
พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
(Ecological Open Space)

พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม รวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับ
พื้นดินไม่เกิน 1.2 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิง่ ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น อันประกอบด้วยพื้นที่สี
เขียวอย่างน้อยร้อยละ 25-40 ของพื้นที่ อาจรวมถึงบ่อน้ำลักษณะธรรมชาติ และพื้นที่ดาดแข็งที่มี
กิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเป็นไปเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลาน
กิจกรรม แต่จะต้องไม่ใช้พื้นที่สำหรับรถยนต์หรือที่จอดรถยนต์
ลักษณะพื้นที่
บ่อน้ำธรรมชาติ
สระว่ายน้ำ
บ่อพักน้ำเสีย ที่พกั มูลฝอย
ถนน
ที่จอดรถดาดแข็งไม่มีหลังคา
คลุม
ที่จอดรถดาดแข็งมีหลังคาคลุม
ถนน ที่จอดรถ ปูบล๊อคหญ้า
หรือโรยกรวด
พื้นที่ดาดแข็ง ลานสุขภาพ
เวทีกิจกรรม สูง 1 เมตร
พื้นที่ดาดแข็ง ทางเดิน
สนามหญ้า

พื้นที่ดาดแข็ง (Hardscape)
พื้นที่สีเขียว (Green Area)

“ที่ว่าง” ตามกฎหมาย
✓
✓
✓
✓
✓

“พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ”
✓
✓




“พื้นที่สีเขียว”
✓






✓







✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓




✓

พื้นที่ภายนอกอาคารที่ปูด้วยวัสดุที่น้ำซึมผ่านไม่ได้หรือผ่านได้น้อย เช่น ถนน ลานจอดรถ ลาน
อเนกประสงค์ ทางเดิน คอร์ทกีฬา ฯลฯ
พื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีคุณลักษณะธรรมชาติ มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เช่นสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้อาคารหรือบุคคลทั่วไป ที่มีขอบเขตที่ดิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ำได้ โดยที่ดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือ
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มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , มอก.
(Thai Industrial Standard,
TSI)
ระบบประสานทางพิกัด
(Modular System)

พื้นผิวที่ไม่ซึมน้ำรวมอยู่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้กรณีพื้นที่ดาดแข็งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะไม่นับเป็นพื้นที่สีเขียว
เช่น บล็อกหญ้า เป็นต้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ
ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น
การออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดพื้นฐานของวัสดุต่าง ๆ ที่มาประกอบเป็นอาคาร โดยระบบขนาดพิกัด
ที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องสามารถหารขนาดของวัสดุที่นำมาใช้งานให้ลงตัวได้มากที่สุด ทำลดการ
เกิดเศษของวัสดุในการตัดเพื่อให้ขนาดพอดีกับระยะที่ออกแบบ เช่น ใช้ระบบพิกัด 0.40 เมตร ในการ
ออกแบบ ทำให้สามารถตัดวัสดุที่มีขนาด 0.20 เมตร 0.40 เมตร 0.60 เมตร 1.00 เมตร 1.20 เมตร
2.00 เมตรและ 2.40 เมตรได้พอดี

ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล
(Mechanism Ventilation)

วิ ธ ี ก ารระบายอากาศที ่ ต้ อ งอาศั ยอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื ่ อ งกล เช่ น พั ด ลมช่ ว ยให้ อ ากาศเคลื ่ อนไหว
หมุนเวียน

ระบบสวิตช์แบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหว (Occupancy
Sensor)
ระบบสวิตช์แบบตั้งเวลา
(Timer)
ระบบสวิตช์ปรับระดับความ
ส่องสว่าง (Dimmer)

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานชุดโคมไฟ ใช้หลักการทำงานคือการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้พื้นที่
แสดงว่ามีคนใช้งานอยู่ในพื้นที่

รีไซเคิล
Recycle

เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการ
หลอม เพื่อให้เป็นวัสดุ ใหม่ แล้ว นำกลับมาใช้ได้อี ก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้น อาจจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้
การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น

รียูส
Reuse
สภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ
(Thermal Comfort)

อุปกรณ์ควบคุมเวลาการทำงานชุดโคมไฟให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยสามารถตั้งเวลาและควบคุม
ให้ชุดโคมไฟทำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานชุดโคมไฟให้สามารถปรับระดับความสว่างได้แบบต่อเนื่อง

คือสภาวะที่ผู้ใช้อาคารมีความสบายทางอุณหภูมิ ไม่รู้สึกว่าร้อนไปหรือหนาวไป ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกสบายทางอุณหภูมิ ได้แก่ อุณหภูมิ อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม อุณหภูมิเฉลี่ย
พื้นผิวอาคาร (mean radiant temperature, MRT) เสื้อผ้าที่สวมใส่ และกิจกรรมที่ทำ

สวนแนวตั้ง (Green Vertical
Wall)

สวนที่จัดขึ้นเป็นแนวตั้ง มักจัดร่วมกับผนังอาคาร หรือเป็นผนังอาคาร หรือเป็นแผงบังแดดแนวตั้ง ทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใส่กระถางแขวน ใส่รางแขวน ใส่ถุงผ้าแขวน หรือไต่
ตามลวดสลิงขึ้นไปในแบบไม้เลื้อย เป็นต้น

สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่าน
ผนังโปร่งแสง

อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านวัสดุผนังและหลังคาส่วนโปร่งแสงหรือโปร่งใส และก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร รวมถึงผลของรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกหรือวัสดุโปร่งแสง
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(Solar Heat Gain
Coefficient, SHGC)

โดยตรง กับการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากรังสีอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนไว้ในตัวกระจกหรือ วัสดุโปร่งแสง
เข้ามายังภายในอาคาร มีค่า 0-1

สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทความ
ร้อนรวม (Thermal
Transmittance, U-Value)

อัตราการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านองค์ประกอบวัสดุ ชั้นอากาศ และ ช่องว่างอากาศ มีค่าเป็นส่วน
กลับของผลรวมค่าความต้านทานความร้อน (R-value) ที่เป็นองค์ประกอบของผนังหรือหลังคา มี
หน่วยเป็น W/ m2° C

สัมประสิทธิก์ ารบังแดด
(Shading Coefficient, SC)

สัมประสิทธิ์การบังแดดเป็นอัตราส่วนระหว่างความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่ภายในอาคารต่อ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกใสหนา 3 มม.ที่ไม่มีการบังแดด

สัมประสิทธิส์ มรรถนะ
(Coefficient of
Performance, COP)

คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ หรือ energy output มี หน่วย
เป็น บีทียูต่อชั่วโมง (Btu/h) ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศ หรือ energy input มีหน่วย
เป็น บีทียูต่อชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ถ้า เครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน มีความสามารถในการทำความ
เย็น 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทําความเย็นเท่ากับ 2,000 วัตต์ โดย 2,000 x
3.412 = 6,824 บีทียูต่อชั่วโมง เครื่องปรับอากาศมีค่า COP เท่ากับ 24,000 / 6,824 = 3.51

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
(Volatile Organic
Compounds, VOCs)

กลุ ่ ม สารประกอบอิ นทรี ย ์ท ี ่ ระเหยเป็ น ไอได้ ง่ า ยในอุ ณหภูม ิ อากาศและความดัน อากาศปกติ มี
องค์ประกอบหลักของสาร ได้แก่ อะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ในอาคารจะพบสารชนิดนี้จาก
ผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่ น สีทาบ้าน น้ำยาฟอกสี กาว เป็นต้น มักก่อให้เกิดความระคายเคืองกับ
ระบบหายใจ และผิวหนัง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(ออป.)

เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2490 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำไม้ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี
พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้
ทำไม้อัด เป็นต้น

อัตราส่วนการส่งผ่านแสงต่อ
ความร้อน (Light to Solar
Gain, LSG)

ค่ า อั ต ราส่ ว นการส่ ง ผ่ า นของแสงธรรมชาติ (visible light transmittance, VLT) หารด้ ว ยค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารส่ ง ผ่ า นความร้ อ นจากรั ง สี อ าทิ ต ย์ (solar heat gain coefficient, SHGC) คื อ
VLT/SHGC

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
พลังงาน (Energy Efficiency
Ratio, EER)

อัตราส่วนระหว่างความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีหน่วยเป็น บีทียตู ่อชั่วโมง
(Btu/h) ต่อพลังงานที่ใช้ในการทําความเย็น มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) เช่น ถ้าเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นได้ เท่ากับ 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทํา
ความเย็นเท่ากับ 2,000 วัตต์ ก็หมายความว่า เครื่องปรับอากาศเครื่อง นั้นมีค่า EER เท่ากับ 24,000
/ 2,000 = 12
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อัตราส่วนพื้นที่หน้าต่างต่อพื้นที่
ผนัง (Window to Wall
Ratio, WWR)
Building Energy Code
(BEC)

อัตราส่วนพื้นที่ของหน้าต่างและหรือของผนังโปร่งแสงต่อพื้นที่ทั้งหมดของผนังด้านนั้น รวมถึงพื้นที่
ของ ผนังหน้าต่าง ผนังโปร่ง และผนังทึบของด้านนั้น ๆ

Building Information
Modelling (BIM)

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็นการสร้างแบบจำลองอาคารโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อมูล
หรือสารสนเทศ (information) อยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น คาน มีข้อมูลของ ขนาด
ปริมาตร คุณสมบัติด้านความร้อน น้ำหนัก ราคา อยู่ด้วย เป็นต้น

Coolness Ratio, (VT/SC)

ค่าคุณสมบัติของกระจกคำนวณโดยนำค่าการส่องผ่านของแสง (visible light transmittance VT)
หารด้วยค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (shading coefficient SC) กระจกที่ดีควรมีค่า
coolness ratio มากกว่า 1

กฎหมายอาคารด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และเป็นอาคารประเภทต่าง ๆ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่
สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ
และอาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตาม มาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารที่กฎกระทรวงฯ กำหนด โดยมีข้อกำหนด
เกี่ยวกับกรอบอาคาร (ผนังและหลังคาอาคาร) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิต
น้ำร้อน ระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานรวมของอาคาร

Design for Deconstruction, การออกแบบที่คำนึงถึงการรื้อถอนหรือการถอดประกอบเมื่อชิ้นงานนั้น ๆ หมดอายุ ให้สามารถนำ
Design for Disassembly
ส่วนประกอบต่าง ๆ ไปใช้ใหม่หรือไปรีไซเคิลได้ง่าย
(DfD)
Forest Stewardship
Council™ (FSC)

องค์การระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าประสงค์ในการจัดการด้านป่าไม้ยั่งยืน โดยมีระบบ
การรับรองที่เข้มงวดและมีความโปร่งใส เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

International Organization องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสากล เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
for Standardization (ISO) ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Lighting Reflectance Value ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง มีค่า 0-100 วัสดุที่มีค่า LRV มากได้แก่วัสดุสีอ่อนซึ่งจะสามารถ
(LRV)
สะท้อนแสงได้ดี วัสดุที่มีค่า LRV น้อยได้แก่วัสดุสเี ข้ม
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Minimum Efficiency
Reporting Value (MERV)

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคหรือฝุ่นละอองของแผ่นกรองอากาศ เป็นมาตรฐานทีก่ ำหนดโดย
ASHRAE โดย MERV 8 หมายถึง แผ่นกรองอากาศสามารถกรองอนุภาคได้ในช่วงขนาดที่ 8 คือ
ขนาด 2.20-3.00 ไมครอน

Sound Transmission Class
(STC)

ค่าความเป็นฉนวนกันเสียงของวัสดุ ค่า STC ของวัสดุที่มีค่ามากจะมีความสามารถกันเสียงได้ดีกว่าค่า
น้อย

The American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE)

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมปรับอากาศทีม่ ี
สมาชิกมากกว่า 57,000 คน ใน 132 ประเทศทั่วโลก มีบทบาทในการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ รวมทั้งการกำหนดคู่มือและมาตรฐานการออกแบบระบบปรับอากาศ
ต่าง ๆ

Universal Design (UD)

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ออกแบบให้กับทุกกลุ่มคน เช่น ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย คน
นับถือศาสนาต่าง ๆ คนที่มรี ายได้แต่ละระดับ สามารถใช้งานสถาปัตยกรรม หรือผลงานการออกแบบ
นั้น ๆ ได้ โดยไม่มีอุปสรรคในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การทำทางลาดขึ้นอาคาร การติดตั้งลิฟต์ การใช้
ที่เปิดประตูที่สามารถเปิดได้ง่าย การมีห้องละหมาด เป็นต้น

Upcycling

กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น
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ภาคผนวก ข ฉลากสิ่งแวดล้อม
ฉลากเขียว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ชื่อทางการค้า

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

ผลิตภัณฑ์สี
TOA

สี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

EXTRAPAM

สี

PAMLITE

สี

PAMMASTIC

สี

NIPPON

สี

CIC

สี

DULUX

สี

ซูเปอร์โคท

สี

เจบีพี

สี

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็นท์ จำกัด

โจตัน

สี

บริษัท โจตันไทย จำกัด

กัปตัน

สี

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

วูดเทค, ซุปปาร์ ฮีโร่

สี

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด

hato

สี

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด

เบเยอร์

สี

บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด

เดลต้ำ

สี

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหำชน)

คอตโต้

เครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม)

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

KOHLER

เครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม)

KARAT

เครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม)

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
VRH

ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

KOHLER

ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ชื่อทางการค้า
คอตโต้

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ บริษัท สยามซานิทารีฟิตดิ้งส์ จำกัด

ฉนวนกันความร้อน
SCG

ฉนวนใยแก้ว

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

MICROFIBER

ฉนวนใยแก้วทำความร้อน

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

AEROFLEX-HF
แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร
ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือน
วนชัย ฟลอร์ลิ่ง
ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้น
ประเภทยาง
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุง
หลังคา
SCG
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคา
SCG

ฉนวนยางกันความร้อน

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

พื้นลามิเนต

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พื้นสังเคราะห์

บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด

กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์
กระเบื้องซีเมนต์เส้น ใยแผ่น
เรียบ เฌอร่าบอร์ด

บริษัท วิบูลย์วัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

SHIN-ETSU

กาวซิลิโคนยาแนว

บริษัท ชิน -เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จระเข้

กาวซีเมนต์, กาวยาแนว

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด
VIVA
SHERA

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์กาว

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงาน
ระยอง/สระบุรี)
บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

SCG

ท่อ PVC

ท่อน้ำไทย
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ท่อ PVC

SCG

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (แก่งคอย/ลำปาง/ทุ่งสง/
ท่าหลวง)

ปูนอินทรี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จา
กัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
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ชื่อทางการค้า

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

หม้อแปลงไฟฟ้า
TIRATHAI

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

เจริญชัย

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

เอกรัฐ

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

VISTA TRAFO

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด

QTC

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

-

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด

-

หม้อแปลงไฟฟ้า

TTM

หม้อแปลงไฟฟ้า

ฟูล ไล้ท์

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟค
เจอริ่ง จำกัด
บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

ไทยพัฒนกิจ

หม้อแปลงไฟฟ้า

พรีไซซ

หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟค
เจอริ่ง จำกัด

หลอด LED
โตชิบา

หลอดLED

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

L&E

หลอดLED

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด

คอนกรีตมวลเบา
ประเภท ชิ้นส่วนคอนกรีตมวล
เบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

วัสดุก่อผนัง
INSEE SUPERBLOCK
คิวคอน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก
LYSAGHT®

แผ่นเหล็กมุงหลังคา

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)
จำกัด
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ฉลากลดคาร์บอน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน
โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เครื่องหมายการค้า
กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องปูพื้น
คาซา (CASA)

กระเบื้องปูพื้น

คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องปูผนังแบบตัดขอบ
คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องบุผนัง

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

COTTO

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นชนิดเคลือบ

SGI TILES

กระเบื้องบุผนัง

EUROPA

กระเบื้องบุผนัง

SOSUCO

กระเบื้องปูพื้น

SOSUCO

กระเบื้องบุผนัง

Dynoflex

กระเบื้องไวนิลชนิดเคลือบฟิล์ม

บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด

ดูราเกรส

กระเบื้องปูพื้น

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Wilsonart
คอนกรีตมวลเบา

แผ่นลามิเนต

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

Q-CON

คอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

ผนังอินทรีซุปเปอร์
คอนกรีตมวลเบาอบไอน้าแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก
บล๊อก
หลังคาและอุปกรณ์หลังคา
กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกรุ่น ทุกชนิด
SCG
SCG

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่น PRIMA

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่น AYARA

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่น PROLON

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่น TILE FITTING

SCG

หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุ่น EXCELLA CLASSIC

SCG

หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุ่น EXCELLA MODERN

บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
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เครื่องหมายการค้า
SCG

ชนิดวัสดุ
หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุ่น EXCELLA GRANCE

SCG

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุน่ เซลิกา เคิร์ฟ

ชื่อบริษัท

ปูนซีเมนต์
เสือ
ปูนงานโครงสร้าง เอส
ซีจี
ทีพีไอ แดง
HYDRAULIC
CEMENT
TPI RED 299
ทีพีไอ M210

ปูนซีเมนต์

ทีพีไอ (ดำ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ทีพีไอ 199

ปูนซีเมนต์ผสม

ทีพีไอ

ปูนซีเมนต์เขียว ซูเปอร์

ทีพีไอ (น้ำเงิน)

ปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมัน

ทีพีไอ M209

ปูนฉาบสำเร็จรูป

ทีพีไอ (เขียว)

ปูนซีเมนต์ผสม

ทีพีไอ 197

ปูนซีเมนต์ผสม

ทีพีไอ M200

ปูนฉาบสำเร็จรูป

ดอกบัว-บัวเขียว

ปูนซีเมนต์ผสม

บัวซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ผสม

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต์

อินทรีดำ

ปูนซีเมนต์

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ผสม

อินทรีทอง

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบพิเศษ

อินทรีซูเปอร์

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จำกัด

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
ปูนฉาบบล็อคมวลเบา

สี
BEGERSHIELD
BEGERSHIELD

BEGERSHIELD WEATHERGUARD – BASE

BEGERSHIELD

BEGERSHIELD PHOTOCLEAN– BASE

BEGERSHIELD DIAMOND– BASE

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก ข ฉลากสิ่งแวดล้อม | 73

เครื่องหมายการค้า
BEGERSHIELD
BEGERSHIELD

ชนิดวัสดุ
BEGERSHIELD WEATHERGUARD – READY MIX

ชื่อบริษัท
บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด

BEGERSHIELD DIAMOND – READY MIX

BEGERSHIELD

BEGERSHIELD PHOTOCLEAN– READY MIX

BEGERSHIELD

BEGERSHIELD PRIMER– READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL UV SHIELD - BASE

BEGERCOOL

BEGERCOOL ALL PLUS - BASE

BEGERCOOL

BEGERCOOL SHIELD - BASE

BEGERCOOL

BEGERCOOL FLEX - BASE

BEGERCOOL

BEGERCOOL SUPER GUARD - BASE

BEGERCOOL

BEGERCOOL UV SHIELD – READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL ALL PLUS - READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL SHIELD - READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL FLEX - READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL PRIMER - READY MIX

BEGERCOOL

BEGERCOOL ROOF PAINT - READY MIX

ดูลักซ์

สีน้ำมัน

ซูเปอร์โคท

สีน้ำมัน

ไอซีไอ คิวปรีโนล

สีย้อมไม้

ดูลักซ์

สีน้ำ สำหรับทาอาคาร

ซูเปอร์โคท

สีน้ำ สำหรับทาอาคาร

บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด

บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

แผ่นฉนวน
ไมโครไฟเบอร์

ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดแผ่น

ไมโครไฟเบอร์

ฉนวนใยแก้วกันความร้อนชนิดม้วน

ROCKWOOL

ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบแผ่น

ROCKWOOL

ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบม้วน
ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบเสริมตะแกรง บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
เหล็ก
ฉนวนกันความร้อนใยหิน ROCKWOOL แบบท่อ

ROCKWOOL
ROCKWOOL

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก็อกน้า

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด
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เครื่องหมายการค้า

ชนิดวัสดุ

COTTO

โถส้วมนั่งราบชนิดสองชิ้น

COTTO

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม

COTTO

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

COTTO

วาล์วขับล้าง

COTTO

ก๊อกน้ำ

COTTO
อุปกรณ์เซรามิกประกอบห้องน้า
แผ่นฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์
SMART WOOD รุ่นไม้ฝา
SMART WOOD รุ่นไม้พื้น
SMART WOOD รุ่นไม้ระแนง
SMART WOOD รุ่นไม้รั้ว
SMART WOOD รุ่นไม้บัว
SMART WOOD รุ่นไม้เชิงชาย
SMART WOOD รุ่นไม้อบ
SMART WOOD รุ่นไม้บังตา
SMART WOOD รุ่นไม้ปิดกันนก
SMART BOARD รุ่นขอบเรียบ
SMART BOARD รุ่นขอบลาด
SMART BOARD รุ่นเซาะร่อง
SMART BOARD รุ่นลายไม้
SMART BOARD ชนิดลายไม้ระบายอากาศ
SHERA PLANK NATURAL
SHERA PLANK COLOR
SHERA EAVE (NATURAL)
SHERA EAVE (COLOR)
SHERA
SHERA BOARD
SHERA STRIP (COLOR)
SHERA PLY
SHERA FLOOR PLANK (COLOR THROUGH)
แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ /แผ่นซีเมนต์บอร์ด
VIVA
แผ่นซีเมนต์บอร์ด
VIVA HD
แผ่นซีเมนต์บอร์ดใช้ภายนอก

ชื่อบริษัท
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค)
จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
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ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ชื่อทางการค้า
แผ่นไม้
SCG
ฉนวนกันความร้อน
AEROFLEX
เอสซีจี
Microfiber
คอนกรีต/ปูนซีเมนต์/กาวซีเมนต์/กาวยาแนว
เสือ
เสือ
เสือ
เสือเดคอร์
เสือมอร์ตาร์
CPAC
COTTO
SCG
SCG
SCG
SCG
อินทรี เพชร
อินทรี แดง
อินทรี ปูนเขียว
อินทรี ซูเปอร์ พลัส

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

ไม้เชิงชาย
แผ่นไม้อดั
แผ่นใยไม้อดั

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

ฉนวนกันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน
Microfiber
ฉนวนใยแก้วแบบม้วน
ฉนวนใยแก้วแบบแผ่น

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

ปูนซีเมนต์
กาวซีเมนต์
กาวยาแนว
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
คอนกรีต
กาวซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม
ปูนรับกำลังอัดเร็ว
ปูนทนน้ำทะเล
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์

อินทรี ทอง

ปูนซีเมนต์

SRIC
อิฐ

คอนกรีตทนไฟ

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
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ชื่อทางการค้า
เอสซีจี
แผ่นผุผนัง
เอสซีจี
แผ่นยิปซัม
ตราช้าง
ตราช้าง
ตราช้าง
กระเบื้อง
Process Lite
Process Prime
หลังคา
-

ชนิดวัสดุ
อิฐทนไฟ

ชื่อบริษัท
บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

วัสดุอะคูสติก

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

แผ่นยิปซัมทนชื้น
แผ่นยิปซัมทนไฟ
แผ่นยิปซั่มมาตรฐาน
แผ่นอีโค่บอร์ด

บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องโมเสค
โมเสคเปลือกข้าว

โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

หลังคาอีโค่

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด

ภาคผนวก ข ฉลากสิ่งแวดล้อม | 77

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เครื่องหมายการค้า
คอนกรีต/ปูนซีเมนต์

ชนิดวัสดุ

เสือ

ปูนซีเมนต์

เสือ

กาวซีเมนต์

เสือ

กาวยาแนว

เสือเดคอร์

ปูนซีเมนต์

เสือมอร์ตาร์

ปูนซีเมนต์

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต์

อินทรีดำ

ปูนซีเมนต์

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนต์ผสม

อินทรีทอง

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบพิเศษ

อินทรีซูเปอร์

ปูนซีเมนต์

CPAC

คอนกรีต

เอสซีจี

ปูนงานโครงสร้าง

เอสซีจี

ปูนงานหล่อ

SCG

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม

SCG

ปูนรับกำลังอัดเร็ว

SCG

ปูนทนน้ำทะเล

ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
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ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
เครื่องหมายการค้า
AIRCOOL
AMENA
AUX
BACCHUS
BEKO
CANDY
CARRIER
CASPER ELECTRIC
CENTRAL AIR
COKAN
COSMOS
DAIKIN
DAISENKO
DIAMOND
DIPANABISHI
EARTH
ELECTROLUX
EMINENT
ENERCOV
EXPERT AIR
FOCUS
FUJITSU
FUSION
GREE
HAIER
HISENSE
HICLASS
HITACHI
KENT
KINDAI
KING COOL
LG
MAVELL
MDV
MEMORY
MIDEA
MIDEALAR
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI HEAVY

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ
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เครื่องหมายการค้า
MITSUI
MITSUI CHOFU
MITSUSHITA
MITSUTA
NIKKOKENDO
OTOKO
PANABISHI
PANASONIC
POWER AIRE
PSI
SAIJO DENKI
SAMSUNG
SHARP
SHIPO
SIGMA
SINGER
SOVA
STAR AIRE
SUPREME
TASAKI
TCL
TIENFONG
TOSHIBA
TRANE
UNI MASTER
UNI-AIRE
VEKIN
VERTEX
WEATHER COOL
WILSON
YIT
YORK
LKS DAI-ICHI
PHILIPS
SILVER LIGHT
AEG
ALPHA
AQUABELLA
ASTINA
BEKO
CAMARCIO

เครื่องใช้ไฟฟ้า

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
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เครื่องหมายการค้า
CENTON
CLARTE
EGOOD
ELECTROLUX
ENGLEFIELD
FAGOR
FUJIKA
HAIER
HITACHI
HOMEUZE
ITC
JOVEN
JTL
LUCKY FLAME
MAZUMA
MEX
MIDEA
NEXSTER
NORTHSTAR
PANASONIC
RINNAI
SAFE ELECTRICS
SHARP
STEINMAX
STIEBEL ELTRON
TOSHIBA
TURBORA
VICTOR
BEKO
ELECTROLUX
HAIER
HITACHI
LG
MIDEA
PANASONIC
SAMSUNG
SHARP
TOSHIBA
ZANUSSI
ACROLUX
ALVA

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องซักผ้า

หลอด LED
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เครื่องหมายการค้า
ARMSTRONG
CHIN POWER
DAI-SHIDA
EVE LIGHTING
GATA
GREENWAY
HILIGHT
INFINITE
INTERLUX
KBM LIGHTING
KOWA
L&E
LAMPO
LAMPTAN
LEKISE
LUMAX
MET
OPPLE
OSRAM
PAN
PHILIPS
PTL
RACER
S LIGHT
SCL
SIAMLED
SILVER LIGHT
STANLEY
THINKLITE
TOSHIBA
ASGATEC
CARINA
DAB
EUROE
GRUNDFOS
HISO ISTAR
HITACHI
HITT
HYUNDAI
ITC
IZZZ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
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เครื่องหมายการค้า
KIKAWA
LION KING
LUCKY PRO
MITSUBISHI ELECTRIC
RINNAI
SHIMIZU
SUMOTO POMPA
SUPER PUMP
TEPCO
THAICO
TORQUE
WORLDTECH
ZINSANO

เครื่องใช้ไฟฟ้า
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ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
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ภาคผนวก ค VOC Limit
วัสดุประเภทกาว (Adhesive) หรือ Sealant ทั้งหมดที่ใช้ ผ่านมาตรฐานที่กำหนดตาม SCAQMD Rule #1168 หรือ GS-36 และมีค่า VOC
ผ่านตามเกณฑ์ในตารางต่อไปนี้
เกณฑ์การใช้วัสดุประเภทกาว (Adhesive) หรือ Sealant
การใช้งานทางสถาปัตยกรรม
Architectural Application
กาวติดพรมในอาคาร
Indoor Carpet Adhesives
กาวติดแผ่นรองพรม
Carpet Pad Adhesives
กาวติดพื้นไม้ (ปาร์เก้)
Wood Flooring Adhesives
กาวติดพื้นกระเบื้องยาง
Rubber Floor Adhesives
กาวติดยางรองพื้น
Subfloor Adhesives
กาวติดกระเบื้องเซรามิค
Ceramic Tiles Adhesives
กาวติด VCT และแอสฟัลต์
VCT & Asphalt Adhesives
กาวติดผนังเบาและแผ่นผนัง
Drywall & Panel Adhesives
กาวติดบัวยาง
Cove Base Adhesives
กาวสำหรับงานก่อสร้าง
Multipurpose Construction
Adhesives
กาวสำหรับยึดโครงกระจก
Structural Glazing Adhesives
งานโลหะกับโลหะ
Metal with Metal
งานโฟมพลาสติก
Plastic Foams
งานวัสดุที่มีรูพรุน (ยกเว้นไม้)
Porous Material (Except Wood)
งานไม้
Wood

VOC limit
(g/L less water)
50
50
100
60
50
65
50
50
50
70

การใช้งานพิเศษ
Specialty Applications
กาวเชื่อมพีวีซี
PVC Welding
กาวเชื่อมซีพีวีซี
CPVC Welding
กาวเชื่อมเอบีเอส
ABS Welding
กาวเชื่อมซีเมนต์พลาสติก
Plastic Cement Welding
กาวรองพื้นสำหรับพลาสติก
Adhesive Primer for Plastic
กาวติดยึดวัสดุ
Contact Adhesives
กาวปิดผิวหน้าและตกแต่ง
Top and Trim adhesives
กาวติดไม้
Structural Wood Member
Adhesives
แผ่นรองใต้แผ่นยาง
Sheet Applied Rubber Lining
Operations
กาวติดยึดวัสดุตามวัตถุประสงค์พิเศษ
Special Purpose Contact
Adhesives

VOC limit
(g/L less water)

สำหรับงานสถาปัตยกรรม
Architectural
สำหรับหลังคาแบบไม่มีแผ่นกันซึม NonMembrane Roof
ถนน
Roadway
สำหรับแบบมีแผ่นกันซึม
Single-Ply Roof Membrane

250

510
490
325
250
550
80
250
140
850
250

100
30
50
50
30

300
250
450
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การใช้งานทางสถาปัตยกรรม
Architectural Application
งานใยแก้ว
Fiberglass
รองพื้นอุดรอยร้าว
Sealant Primers
วัสดุไม่มีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม
Architectural Non Porous

VOC limit
(g/L less water)
80

การใช้งานพิเศษ
Specialty Applications
อื่น ๆ

VOC limit
กาวพ่น
(g/L less water)
Aerosol Adhesives
250
กาวพ่นแบบเป็นไอหมอก
General Purpose Mist Spray

วัสดุมรี ูพรุนในงานสถาปัตยกรรม
Architectural Porous
อื่นๆ

775
750

VOC limit
(g/L less water)
420

กาวพ่นแบบเป็นเส้นใย
General Purpose Web Spray
กาวพ่นแบบพิเศษ (ทุกชนิด)
Special Purpose Aerosol
Adhesives (All Types)

VOC Weight (g/L
minus water)
65% VOCs โดย
น้ำหนัก (by
weight)
55% VOCs โดย
น้ำหนัก
70% VOCs โดย
น้ำหนัก

วั ส ดุ ป ระเภท Paints หรื อ Coatings ทั ้ ง หมดที ่ ใ ช้ ผ ่ า นมาตรฐาน SCAQMD Rule 1113, Green Seal Standard GS-11, Green Seal
Standard GC-03 และมีค่า VOC ผ่านเกณฑ์ Limit ในตารางต่อไปนี้
เกณฑ์สีทาภายใน ตามมาตรฐาน Green seal GS-11
ชนิดของสี
สีทาภายในและสีรองพื้นสีด้าน (Interior Flat Top Coat or Primer)
สี ท าภายในและสี ร องพื ้ น ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ส ี ด ้ า น (Interior Non-Flat Top Coat or
Primer)

VOC Level (in g/L)
50
150

เกณฑ์ ส ี ท ากั น สนิ ม (Anti-Corrosive and Anti-Rust Paints Applied to Interior Ferrous Metal Substrates) ตามมาตรฐาน
Green seal GC-03
ชนิดของสี
เงา (Gloss)
กึ่งเงา (Semi-Gloss)
ด้าน (Flat)

(g/L) minus water
250
250
250

ค่าขีดจำกัดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ตาม SCAQMD, Rule 1113)
สารเคลือบ
สารป้องกันการจับตัว (Bond Breakers)
น้ำยาเคลือบไม้ชนิดใส (Clear Wood Finishes)
- วาร์นิช (Varnish)
- แบบเนื้อหยาบ (Sanding)
สารอุด (Sealers)
- แล็กเกอร์ (Lacquer)

Ceiling Limit (g/L) minus water,
minus exempt compounds
350
350
350
350
680
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สารเคลือบ
แล็กเกอร์ใสแบบทา (Clear Brushing Lacquer)
สารประกอบบ่มคอนกรีต (Concrete-Curing Compounds)
สารประกอบบ่มคอนกรีตสำหรับงานถนน (Concrete-Curing Compounds
for Roadways and Bridges)
สารพ่นเคลือบ (Dry-Fog Coatings)
สารเคลือบป้องกันไฟสำหรับภายนอก (Fire-Proofing Exterior Coatings)
สารเคลือบกันไฟลาม (Fire-retardant Coatings)
- แบบใส (Clear)
- แบบมีสี (Pigmented)
สารเคลือบแบบด้าน (Flats)
สารเคลือบพื้น (Floor Coatings)
สารเคลือบสำหรับงานศิลป์ (Graphic Arts (Sign) Coatings)
สารเคลือบในงานอุตสาหกรรม (Industrial Maintenance (IM) Coatings)
สารเคลื อ บในงานอุ ต สาหกรรมที ่ ม ี ค วามร้ อ นสู ง (High Temperature Im
Coatings)
สีสังกะสีรองพื้น (Zinc-Rich IM Primers)
สารเคลือบผิวตกแต่ง (Japans/Faux Finishing Coatings)
สารเคลื อ บซี เ มนต์ ป ้ อ งกั น การกั ด เซาะของน้ ำ (Magnesite Cement
Coatings)
น้ำมันเคลือบปิดรอย (Mastic Coatings)
สารเคลือบที่มีผงสีโลหะ (Metallic Pigmented Coatings)
สารเคลือบหลายสี (Multicolor Coatings)
สารเคลือบแบบไม่เรียบ (Nonflat)
สารเคลือบแบบไม่เรียบมันเงา (Nonflat High Gloss)
แล็กเกอร์สี (Pigmented Lacquer)
สารรองพื้นก่อนการล้าง (Pretreatment Wash Primers)
สารอุด สารรองพื้น (Primers, Sealers, Undercoaters)
สารเคลือบแบบแห้งเร็ว (Quick-Dry Enamels)
ส า ร อ ุ ด ส า ร ร อ ง พ ื ้ น แ บ บ แ ห ้ ง เ ร ็ ว (Quick-Dry Primers, Sealers,
Undercoaters)
สารเคลือบรีไซเคิล (Recycled Coatings)
สารเคลือบหลังคา (Roof Coating)
สารเคลือบหลังคาอลูมิเนียม (Aluminum Roof Coatings)
สารรองพื้นสำหรับงานหลังคา น้ำมันดิน (Roof Primers, Bituminous)
สารเคลือบป้องกันสนิม (Rust: Preventive Coatings)
เชลแล็ก (Shellac)
- แบบใส (Clear)
- แบบสี (Pigmented)
สารรองพื้นชนิดพิเศษเฉพาะอย่าง (Specialty Primers)
สารย้อมสี (Stains)

Ceiling Limit (g/L) minus water,
minus exempt compounds
680
350
400
400
450
650
350
250
420
500
420
420
700
600
300
500
420
250
250
680
780
350
400
350
250
300
500
350
420
730
550
350
350
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สารเคลือบ
- ใช้ภายในอาคาร (Interior)
สารเคลือบสำหรับงานสระว่ายน้ำ (Swimming Pool Coatings)
- สำหรับงานซ่อม (Repair)
- อื่น ๆ
สารเคลือบสำหรับงานจราจร (Traffic Coatings)
สารเคลือบกันน้ำ (Waterproofing Sealers)
สารเคลือบคอนกรีตกันน้ำ ผนังก่ออิฐ (Waterproofing Concrete, Masonry
Sealers)
สารรักษาเนื้อไม้ที่อยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดิน (Wood Preservatives – BelowGround)
อื่น ๆ
สารเคลือบ
สารเคลือบที่มีเนื้อสีต่ำ (Low-Solids Coating)

Ceiling Limit (g/L) minus water,
minus exempt compounds
250
650
340
250
400
400
350
350
Limit VOCs (g/L)
120
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