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บทนำ
อาคารพักอาศัยในประเทศไทยเปนประเภทอาคารที่มีจำนวนยูนิตมากและใชพลังงานปฐมภูมิคิดเปน 15% ของ
การใชพลังงานปฐมภูมิของประเทศ มากกวาอาคารประเภทอาคารพาณิชยถึงสองเทา อาคารพักอาศัยจึงเปนแหลงปลอย
กาซเรือนกระจกที่สำคัญและควรมีมาตรการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ
ไปพรอมกันดวย ที่ผานมาหนวยงานภาครัฐและสถาบันอาคารเขียวไทยไดมีการพัฒนาเกณฑรับรองอาคารพาณิชยที่มีการ
ออกแบบแบบประหยัดพลังงานและเปนมิตรต อสิ่งแวดล อม ทำใหนำไปสูการริเริ่มและพัฒนาเกณฑรับรองแบบบ าน
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยคณะนักวิจัย จาก ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร คณะ
สถาป ต ยกรรมศาสตรแ ละ ศู น ย เ ชี ่ ยวชาญเฉพาะทางดา นกลยุทธธุรกิจ ที่เปนมิต รตอสิ่งแวดลอม (วีกรีน ) คณะ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) โดยคณะผูวิจัยไดพัฒนาขอกำหนดจากการตรวจเอกสาร และมีการประเมินการใชพลังงานและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุกดานโดยตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต การผลิตวัสดุกอสราง การขนสงไปยังสถานที่กอสราง การใช
งานอาคาร การจัดการซากหลังรื้อถอนอาคาร จากนั้นนำไปหารือกับคณะกรรมการเทคนิค ตลอดจน รับฟงขอคิดเห็นของผู
มีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม กอนที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อใหไดขอสรุป และได
สงมอบใหกับ สถาบันอาคารเขียวไทย เปนหนวยงานประกาศใชและตรวจรับรองแบบแปลนบาน โดยสถาบันอาคารเขียว
ไทย ไดแตงตั้งกรรมการเพื่อปรับเกณฑที่ไดรับใหมีความสอดคลองกับเกณฑที่มีอยูและเกณฑในอนาคตของสถาบัน โดยปรับ
ระดับคะแนน และเพิ่มเติมการประเมินอาคารในชวงการกอสราง รวมทั้งจัดทำคูมือประกอบการประเมินดวย
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสำหรับบาน (TREES Home) ไดรับการออกแบบให
เหมาะกับลักษณะของ โครงการที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพักอาศัยรวมที่
มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมรวมที่จอดรถไมเกิน 2,000 ตารางเมตร สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยรวม
ขนาดใหญหรืออาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญจะสามารถขอรับการประเมินดวยเกณฑ TREES NC (TREES for New
Construction & Major Renovation) หรือเกณฑ TREES CS (TRESS for Core and Shell) ซึ่งเปนเกณฑสำหรับอาคารขนาดใหญ
อยูแลว อาคารที่เหมาะสมจะเขารับการประเมินเกณฑ TREES Home นี้ คือ อาคารที่มีการออกแบบและสรางใหม
ทั้งหมด หรือเปนโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเกาในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งใหญ เชน
การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทั้งหมด คงไวแตโครงสราง การตอเติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางสวน
อาจสามารถเขารวมประเมินนี้ได หากแตอาจไมสามารถทำคะแนนไดในบางหัวขอคะแนนซึ่งอาจสงผลตอระดับรางวัลที่คาด
วาจะไดรับ
ลักษณะการประเมินดวยเกณฑ TREES จะเปนการประเมินดวยการทำคะแนนในแตละหัวขอคะแนนซึ่งจะมีลักษณะ
หัวขอคะแนนอยู 2 จำพวก กลุมแรกคือคะแนนหัวขอบังคับ หรือ Prerequisite ซึ่งผูเขารวมประเมินตองผานการประเมินทุก
หัวขอคะแนน โดยหากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่งในกลุมนี้จะถือวาไมผานเกณฑ TREES นี้เลย กลุมคะแนนหัวขอบังคับจะ
ตางกับอีกกลุมที่มีการวัดดวยระดับคะแนน และมีคะแนนมากนอยแตกตางกันไปตามลำดับความสำคัญ
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เนื่องจากขั้นตอนการประเมินอาคารตามเกณฑ TREES โดยทั่วไปจะสามารถดำเนินการไดอยางสมบูรณก็ตอเมื่อ
อาคารสรางแลวเสร็จ และมีการรวบรวมขอมูลระหวางการกอสรางมาจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน ดังนั้นเพื่อให
สามารถตรวจประเมินอาคารเขียวไดในขั้นการออกแบบ หรือการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสราง หรือในกรณีที่เจาของอาคาร
ตองการนำแบบอาคารไปประกอบการรับการสงเสริมตาง ๆ จากภาครัฐ สถาบันอาคารเขียวไทยจึงจัดทำเกณฑ TREES ขึ้น
อีกหนึ่งเกณฑโดยเฉพาะเจาะจงใหสามารถประเมินอาคารเขียวไดในขั้นออกแบบ โดยมีชื่อเรียกวา TREES PRE-NC หรือ
TREES for Pre New Construction & Major Renovation โดยไดอิงกับเกณฑ TREES NC ที่มีอยูแลว แตไดตัดหัวขอที่ใชประเมิน
ชวงการกอสรางออกไปเพราะไมสามารถประเมินจากแบบพิมพเขียวได
เชนการจัดการตรวจนับปริมาณขยะจากการ
กอสราง การรวบรวมใบสั่งซื้อวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุในประเทศ ในสวนของเกณฑ TREES Home นี้จึงนำแนวคิดนี้มาใช เพื่อให
บริษัทหรือผูออกแบบที่มีแบบบานอยู แตยังไมไดกอสราง สามารถนำแบบมาขอรับการประเมินได เกณฑบางขอที่เกี่ยวของ
กับการหันทิศอาคารจะถูกกำหนดใหจำลองอาคารหัน 4 ทิศแลวนำขอมูลมาเฉลี่ย ทำใหเกณฑ TREES Home ซึ่งมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน จะแบงเปนคะแนนชวงประเมินจากแบบ หรือเรียกวาเกณฑ TREES PRE-Home 76 คะแนน และคะแนนชวง
กอสราง หรือ TREES Home 24 คะแนน
ตารางดานลางนี้ไดสรุปชวงเวลาการยื่นของหัวขอคะแนนตาง ๆ โดยแบงเปนการยื่นชวงออกแบบ 76 หัวขอคะแนน
และการยื่นชวงกอสราง 24 คะแนน
หมวด
ผังบริเวณและภูมิทัศน
น้ำ ขยะ ของเสีย
วัสดุกอสราง
พลังงาน
สภาพแวดลอมภายในอาคาร
นวัตกรรม
รวม

TREES Pre-Home

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

TREES Home

คะแนน (ขอบังคับ)
12(1)
8
(1)
4
24

กระบวนการเขารวมประเมิน TREES Home นี้มีขั้นตอน หลักๆ อยู 3 ชวง ดังแผนภูมิที่แสดงไวดานลาง โดยเริ่มจาก
การลงทะเบียนกับทางสถาบัน เมื่อลงทะเบียนแลวเสร็จ จะเขาสูชวงการเก็บขอมูลเพื่อสงเอกสารชวงแรก หรือ เรียกวา
“การยื่นเอกสารชวงการออกแบบ” ซึ่งกระทำไดเมื่อแบบกอสรางแลวเสร็จ หลังจากนั้นเมื่ออาคารเริ่มมีการกอสราง จะเขาสู
ชวงเก็บขอมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ หรือเรียกวา “การยื่นเอกสารชวงการกอสราง” กระบวนการดังกลาว
จะมีลักษะคูขนานไปกับกระบวนการออกแบบกอสรางอาคารทั่วไป และจะมีการยื่นเอกสารเปน 2 ชวงดังที่กลาวมาแลว
ทั้งนี้หากผูเขารวมประเมินประสงคจะยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแลวเสร็จก็สามารถกระทำได
ทางสถาบันจะมอบ
รางวัล TREES Pre-Home ชวงออกแบบเสร็จ และ TREES Home เมื่ออาคารกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น เพราะเมื่อ
อาคารแลวเสร็จจึงจะมีขอมูลเพียงพอในการผานเกณฑ TREES Home นี้

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

การยื่นแบบเพื่อประเมินเบื้องตน
Design Submittals
ทําแบบก่อสร้าง
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

ทั้งนี้อาคารสามารถขอรับการประเมินได 3 แนวทางดังนี้
1. ประเมินเฉพาะชวงออกแบบ (ไดรับการรับรอง TREES Pre-Home) โดยมีเกณฑการใหรางวัลดังนี้

ระดับคะแนน

ผานขอบังคับทั้งหมด
22 คะแนนขึ้นไป
38 คะแนนขึ้นไป
60 คะแนนขึ้นไป

ประเมินแบบอาคาร
ขอบังคับ
22 +
38 +
60 +

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

Certified
Silver
Gold
Platinum

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES PRE-HOME

2. นำแบบที่ผานการประเมินแลวมากอสราง และประเมินชวงกอสรางตอ (ไดรับการรับรอง TREES Home)

โดยนำคะแนนไปบวกกับคะแนนชวงออกแบบ
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3. ประเมินทั้งชวงออกแบบและกอสราง (ไดรับการรับรอง TREES Home)
โดยขอ 2. และ 3. มีเกณฑการใหรางวัลดังนี้

ระดับคะแนน

ผานขอบังคับทั้งหมด
30 คะแนนขึ้นไป
50 คะแนนขึ้นไป
80 คะแนนขึ้นไป

ประเมินแบบอาคาร
ขอบังคับ
22 +
38 +
60 +

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES PRE-HOME

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

Certified
Silver
Gold
Platinum

ประเมินการกอสรางอาคาร
ขอบังคับ
30 +
50 +
80 +

Certified
Silver
Gold
Platinum

TREES HOME

0

0

0

N

หัวขอ

0 พลังงาน
การประกันคุณภาพอาคารอยางงายมีชองเปดและความลึกของหองนั่งเลน หองทานและหองนอนตามที่กําหนด
การใชลมธรรมชาติในอาคาร มีชองเปดและความลึกของหองนั่งเลน หองทานและหองนอนตามที่กําหนด
ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ํา ติดตั้งฉนวนที่หลังคาหนาไมนอยกวา 1 นิ้วและมีคา OTTV ไมเกิน 40 W/m2
การใชเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5
การใชกระจกประหยัดพลังงาน ใชกระจกที่ไดฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง
คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร(OTTV) มีคา OTTV ดีกวาคาที่กําหนดตามกฎหมาย
คาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร (RTTV) มีคา RTTV ดีกวาคาที่กําหนดตามกฎหมาย

กลาง และนอย จากรายการที่กําหนด และวัสดุกอสรางที่ไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม

่
วัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบต
อสิ่งแวดลอม ใชวัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตลอดวัฏจักรชีวิตไดมาก ปาน

0 วัสดุกอสราง
วัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคารขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไมนอย

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
3
8
4

30

16

บังคับ

16

3
2

การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่แยกขยะ อยางนอย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท
การออกแบบและวิธีการกอสรางที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการกอสราง

นอยกวา 5%, นอยกวา 10%

2
3

บังคับ
บังคับ
บังคับ
6

16

บังคับ
5
2
1,2
2
2,1

12

คะแนนเต็ม

การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะระดับโครงการ
การใชอุปกรณประหยัดน้ํา ใชกอกลางมือ กอกลางจาน ฝกบัว โถปสสาวะ ชักโครก สายชําระ ที่มีอัตราการไหลของน้ําเทากับฉลากเขียว ,

0 น้ํา ขยะ และของเสีย
การใชอุปกรณประหยัดน้ํา กอกน้ํา และ ฝกบัวอาบน้ํา ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
การดักไขมันสําหรับน้ําทิ้งจากครัว
การคัดแยกขยะ เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ไดแก ขยะเปยกและขยะแหง
การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง

0 ผังบริเวณและภูมิทัศน
ที่ตั้งโครงการยั่งยืน การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร
การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว
การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่อื่น)
ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
การใชรั้วที่ลมพัดผานได

0

?

0

Y

0

0

0

?

0

0

Y

Y

0

Y

Y
Y
Y
Y

หัวขอ

อพารตเมน อาคารชุด

วันที่

การใชวัสดุที่มีสารอินทรียระเหยงายต่ําใชสี กาว ไมประกอบ ที่มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายต่ํา
การกรองอากาศ มีระบบกรองอากาศเพื่อปองกันฝุนขนาดใหญและเล็ก บาน ทาวนเฮาส merv 8, อพารตเมน อาคารชุด merv 13
คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร ใชผนังและพื้นมีคา STC ไมต่ํากวาที่กําหนด

สภาวะนาสบาย มีการคํานวณสภาวะนาสบายของพื้นที่หองตาง ๆ เมื่อมีการปรับอากาศ
คุณภาพแสงสวางในอาคาร มีความสองสวางไมต่ํากวา ที่กําหนด และ ใชผนังและฝาเพดานสีออน

มีปริมาณการระบายอากาศเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและมีการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ มีการระบายอากาศที่หองน้ํา และครัวออกไปภายนอก

0 นวัตกรรมชวงกอสราง

0 นวัตกรรมชวงออกแบบ

0 รวมคะแนนทั้งหมด

N



การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร หองนั่งเลน หองทํางาน หองนอน มีพื้นที่หนาตางตามที่กําหนดหรือ มีคา DFเฉลี่ยไมนอยกวา 1.5%
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD) คา LPD ไมเกิน 8 วัตตตอตารางเมตร
การใชหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน ใชหลอดไฟฟาไดรับการรับรองฉลากเบอร 5
การใชหลอดไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชหลอดไฟฟาไดรับการรับรองฉลากเขียว
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD) คา LPD ไมเกิน 6, 5, 4 วัตตตอตารางเมตร
การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวาง (lighting sensor) กับโหลดแสงสวางไมนอยกวา 30%
การลดพลังงานจากปมน้ํา มีการตอน้ําใชภายนอกอาคารไมผานปมน้ํา
การใชระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานทดแทน มีระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยจากความรอนเหลือใชในอาคาร
การใชพลังงานหมุนเวียน มีการเตรียมการเพื่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
มีระเบียงสําหรับอพารตเมนและอาคารชุด มีระเบียงอยางนอย 80% ของจํานวนยูนิต

บาน ทาวนเฮาส

0 สภาพแวดลอมภายในอาคาร
ปริมาณการระบายอากาศ

N

ประเภทอาคาร 

ระดับคะแนน TREES Pre-Home ผานขอบังคับทั้งหมด ระดับ Certified , 22 คะแนนขึ้นไป ระดับ Silver , 38 คะแนนขึ้นไป ระดับ Gold , 60 คะแนนขึ้นไป ระดับ Platinum
ระดับคะแนน TREES Home ผานขอบังคับทั้งหมด 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

Y

?

0

Y

0

โครงการ

เกณฑรับรองบานประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม TREES HOME

4

6

4
5,4
2,4

บังคับ
5,4

บังคับ

16

คะแนนเต็ม
บังคับ
บังคับ
บังคับ
2
5
3,1
บังคับ , 3
2
-, 2

v

TREES Pre-Home | 1

TREES Pre-HOME

ชวงออกแบบ

ชวงกอสราง
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TREES Pre-Home
<2,000 m2

บาน
อาคารพัก
ทาวนเฮาส อาศัยรวม

หมวด
น้ำ ขยะ และของ
เสีย (8)

คะแนน

การประหยัดน้ำ

การใชอุปกรณประหยัดน้ำ

การบำบัดน้ำเสีย

การดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัว

บังคับ

บังคับ

การคัดแยกขยะ

บังคับ

บังคับ

การใชอุปกรณประหยัดน้ำ

3

3

การคัดแยกขยะ

3

3

การออกแบบและวิ ธ ี ก ารก อ สร า งที ่ ล ดการเกิดขยะ
รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการกอสราง

2

2

การใชลมธรรมชาติในอาคาร

บังคับ

บังคับ

ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ำ

บังคับ

บังคับ

การใชเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน

บังคับ

บังคับ

3

3

การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน
การประหยัดน้ำ

การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน
การจัดการขยะจาก
การกอสราง

พลังงาน (30)

คะแนน

ระบบปรับอากาศ

ใชผลิตภัณฑกอกน้ำสําหรับอางลางชาม กอกสำหรับอางลาง
หนา-ลางมือ และ ฝกบัวอาบน้ำสายออนและฝกบัวอาบน้ำกาน
แข็ง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
มีถังดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัวกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย
เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ไดแก ขยะเปยกและขยะแหง
ใชผลิตภัณฑกอกลางมือ กอกลางจาน ฝกบัว โถปสสาวะ ชัก
โครก สายชำระ ที่มีคาอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดเทากับคาที่
กำหนดในขอกําหนดฉลากเขียว (1 คะแนน) นอยกวา 5% ทุก
อุปกรณ (2 คะแนน) นอยกวา 10% ทุกอุปกรณ (3 คะแนน)
เตรียมพื้นที่แยกขยะ อยางนอย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท
ไดแก ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (2,
3 คะแนน)

มี ก ารออกแบบโดยใช ร ะบบประสานทางพิ ก ั ด (modular
system) การออกแบบระบบการก อ สร า งสำเร็ จ รู ป การ
ออกแบบรองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงอาคารในอนาคต การ
ออกแบบเพื ่ อ รองรั บ การรื ้ อ ถอนในอนาคต และใช ว ิ ธ ี ก าร
กอสรางที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้ง มีมาตรการจัดการขยะจาก
การกอสราง
ใชลมธรรมชาติในหองนั่งเลน หองทำงาน และหองนอน
- มีชองเปด 1 ดาน หองมีความลึกไมเกิน 2 เทาของ
ความสูงจากพื้นถึงฝาเพดานสำหรับบานและทาวน
เฮ า ส และ ไม เกิ น 3 เท า สำหรั บ อพาร ตเม นและ
อาคารชุด
- มีชองเปด 2 ดาน หองมีความลึกไมเกิน 5 เทาของ
ความสูงจากพื้นถึงฝาเพดาน
ติดตั้งฉนวนที่หลังคาหนาไมนอยกวา 1 นิ้วและมีคา OTTV ไม
เกิน 40 W/m2
ใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5

การใชกระจกประหยัดพลังงาน

ใชกระจกที่ไดฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง

บังคับ

บังคับ
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<2,000 m2

บาน
อาคารพัก
ทาวนเฮาส อาศัยรวม

หมวด

คะแนน

คะแนน

4

4

การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร

บังคับ

บังคับ

คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD)

บังคับ

บังคับ

การใชหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน

บังคับ

บังคับ

การใชหลอดไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2

2

คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD)

5

5

การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวาง (lighting sensor)

3

1

บังคับ

-

การใชระบบผลิตน้ำรอนจากพลังงานทดแทน

3

3

การใชพลังงานหมุนเวียน

2

2

มีระเบียงสำหรับอพารตเมนและอาคารชุด

-

2

บังคับ

บังคับ

16

16

บังคับ

บังคับ

คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร (OTTV)
มีคา OTTV ดีกวาคาที่กำหนดตามกฎหมาย

คาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร (RTTV)
ระบบไฟฟาแสงสวาง

มีคา RTTV ดีกวาคาที่กำหนดตามกฎหมาย

หองนั่งเลน หองทำงาน หองนอน มีพื้นที่หนาตางตามที่กำหนด
หรือ มีคา DF เฉลี่ยแตละหองไมนอยกวา 1.5%
คา LPD ไมเกิน 8 วัตตตอตารางเมตร

ใชหลอดไฟฟาไดรับการรับรองฉลากเบอร 5
ใชหลอดไฟฟาไดรับการรับรองฉลากเขียว

คา LPD ไมเกิน 6, 5, 4 วัตตตอตารางเมตร

อุปกรณประกอบ
อาคาร

กับโหลดแสงสวางไมนอยกวา 30%

การลดพลังงานจากปมน้ำ

มีการตอน้ำใชภายนอกอาคารไมผานปมน้ำ
มีระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย หรือระบบผลิตน้ำรอน
จากความรอนเหลือใชในอาคาร
มี ก ารเตรียมการเพื ่ อการติดตั้ งระบบผลิ ตไฟฟา จากพลั งงาน
หมุนเวียนในอนาคต

วัสดุกอสราง (16)

วัสดุกอสรางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

มีระเบียงอยางนอย 80% ของจำนวนยูนิต

วัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ใชวัสดุกอสรางและอุปกรณประกอบอาคารขึ้นทะเบียนฉลาก
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไมนอยกวา 5 รายการ จากรายการ
ที่กำหนด

วัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใชวัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตลอดวัฏ
จักรชีวิตไดมาก ปานกลาง และนอย จากรายการที่กำหนด และ
วั ส ดุ ก  อ สร า งที่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองฉลากสิ ่ ง แวดล อ ม (1, 3, 5
คะแนน รวมไมเกิน 20 คะแนน)

การระบายอากาศ

ปริมาณการระบายอากาศ

8

8

4 | TREES Pre-Home

<2,000 m2

บาน
อาคารพัก
ทาวนเฮาส อาศัยรวม

หมวด
สภาพแวดลอม
ภายในอาคาร (16)
อุณหภูมิอากาศ
แสงสวางในอาคาร

คุณภาพอากาศใน
อาคาร
เสียง

นวัตกรรม (6)

ระดับคะแนน

นวัตกรรม

ผานขอบังคับทั้งหมด
38 คะแนนขึ้นไป

คะแนน

คะแนน

บังคับ

บังคับ

คุณภาพแสงสวางในอาคาร

5

4

การใชวัสดุที่มีสารอินทรียระเหยงายต่ำ

4

4

การกรองอากาศ

5

4

คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร

2

4

นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

6

6

มีปริมาณการระบายอากาศเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดและมี
การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้ง มีการระบายอากาศที่หองน้ำ
และมีอุปกรณดูดควันที่บริเวณทำอาหาร

สภาวะนาสบาย

มีการคำนวณสภาวะนาสบายของพื้นทีห่ องตาง ๆ เมื่อมีการ
ปรับอากาศ
มี ความส อ งสว า งไม ต่ ำ กว า 200 lux (ห อ งนอน) - 300 lux
(หองนั่งเลน และหองทำงาน)
และ ใชผนังและฝาเพดานสีออน
ใชสี กาว ไมประกอบ ที่มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายต่ำ
มีระบบกรองอากาศเพื่อปองกันฝุนขนาดใหญและเล็ก
ใชผนังและพื้นมีคา STC ไมต่ำกวาที่กำหนด

มีการดำเนินงานดานนวัตกรรมอาคาร*
5 คะแนน
- ใชนวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เชน การปลูกตนไมใน
อาคาร การทำสวนแนวตั้ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวได
มากกว า ค าที ่ กำหนดตามกฎหมายอาคารสู ง การ
ออกแบบเพือ่ ทุกคน)
- มีระบบทำปุยจากขยะเปยกในบาน
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
3 คะแนน
- ใชระบบ smart house
- ใช แ บบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำ
แบบอาคาร
- ใชวัสดุกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอรติดฉลาก
สิ ่ งแวดล อ ม (อ า งอิ งจากฐานขอ มู ลห อ งสมุ ดวัสดุ
ก อ สร า งเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล อ ม สภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย หรือ เทียบเทา) หรือ นวัตกรรมวัสดุ
กอสราง เชน วัสดุดูดซึมน้ำหรือใหน้ำไหลผานได
1 คะแนน
- ใชหลอด LED ประสิทธิภาพสูง
- ใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5 ที่มี 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไมอยูบาน
*สามารถนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหกรรมการประเมินพิจารณาเปน
รายกรณี

ระดับ
ระดับ

Certified
Gold

22 คะแนนขึ้นไป
60 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

Silver
Platinum
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1 น้ำ ขยะ และของเสีย

หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใชอุปกรณประหยัดน้ำ
บังคับ
บังคับ
เพื่อสงเสริมการประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบสุขาภิบาลของอาคารพักอาศัย
ใชผลิตภัณฑกอกน้ำสําหรับอางลางชาม กอกสำหรับอางลางหนา-ลางมือ และ ฝกบัวอาบน้ำสายออน
และฝกบัวอาบน้ำกานแข็ง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. การประหยัดน้ำ หรือ ฉลากสิ่งแวดลอม
การประหยัดน้ำที่เทียบเทาหรือดีกวามอก.
ผลิตภัณฑตอไปนี้ตองไดรับฉลากประหยัดน้ำที่ผานการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ำ) หรือ ฉลาก
สิ่งแวดลอมประหยัดน้ำ เชน ฉลากเขียว เครื่องหมาย SCG Eco Value หรือ ฉลากสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
ที่เทียบเทาหรือดีกวา มอก.
1) กอกน้ำสําหรับอางลางชาม
2) กอกสำหรับอางลางหนา-ลางมือ
3) ฝกบัวอาบน้ำสายออนและฝกบัวอาบน้ำกานแข็ง

แนวทางการดำเนินการ กำหนดใหใชกอกน้ำสําหรับอางลางชาม กอกสำหรับอางลางหนา-ลางมือ และ ฝกบัวอาบน้ำสายออน
เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

และฝกบัวอาบน้ำกานแข็ง ที่ผานการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ำ) หรือ ฉลากสิ่งแวดลอมประหยัดน้ำ
หรือฉลากสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เทียบเทาหรือดีกวา มอก.
ขอกำหนดอุปกรณที่ระบุใหใชผลิตภัณฑที่มีฉลากประหยัดน้ำที่ผานการรับรอง มอก. (ประหยัดน้ำ)
หรือ ฉลากสิ่งแวดลอมประหยัดน้ำ หรือฉลากสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เทียบเทา พรอมยกตัวอยางรุน/ยี่หอ
พรอมใบรับรองอัตราการไหลของผลิตภัณฑจากผูผลิต
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
ขอกำหนดฉลากเขียว สำหรับกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า (TGL-11-R3-17), ตุลาคม 2560
Global Ecolabelling Network https://globalecolabelling.net/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
น้ำ ขยะ และของเสีย (8) การดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัว
บังคับ
บังคับ
การติดตั้งบอดักไขมันเปนมาตรการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความสำคัญ
วัตถุประสงค
เพื่อชวยลดปญหา ผลกระทบจากน้ำมันและไขมันในน้ำเสียตอแหลงน้ำ รวมทั้งเปนการยืดอายุการใช
งานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน โดยการสงเสริมใหมีการติดตั้งบอดักไขมัน
สำหรับน้ำทิ้งจากครัว
เกณฑในการพิจารณา มีถังดักไขมันสำหรับน้ำทิ้งจากครัวกอนเขาสูร ะบบบำบัดน้ำเสีย ปลอยลงสูแหลงน้ำสาธารณะ หรือทอ
ระบายน้ำทิ้ง ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดน้ำมันและไขมันที่ปนเปอนในน้ำ
เสียจากบานเรือน
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบใหมีถังดักไขมันในงานระบบสุขาภิบาล

การติดตั้งถังดักไขมันในอาคารพักอาศัยรวม

ถังดักไขมันในบานและทาวนเฮาส

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

แผนผังระบบสุขาภิบาลระบุตำแหนงถังดักไขมัน
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/ห อ งครั ว กั บ
ระบบระบายน้ำเสีย.aspx

8 | TREES Pre-Home น้ำ ขยะ และของเสีย

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
น้ำ ขยะ และของเสีย (8) การคัดแยกขยะ
บังคับ
บังคับ
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสงเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
วัตถุประสงค
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เกณฑในการพิจารณา เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะ ไดแก ขยะเปยกและขยะแหง
แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และงายตอการเขาถึง สำหรับผูอยูอาศัย มีอยางนอย 1
จุด โดยแยกเปนขยะเปยกและขยะแหง

ผังพื้นหองครัวแสดงบริเวณแยก

บริเวณแยกขยะ 1 จุด

ปายแนะนำ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอยางนอย 1 จุดภายในที่พักอาศัย พรอมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยก
ขยะ
คูมือแนวทางการลด คัดแยก และใชประโยชน ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนยเรียนรูสุขภาวะ
คู  ม ื อ การลด คั ด แยกและใช ป ระโยชน ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จำกั ด
https://www.governmentcomplex.com/upload/cms_file/1520686069_815.pdf
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หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
3

การใชอุปกรณประหยัดน้ำ
เพื่อสงเสริมการประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบสุขาภิบาล
ใชผลิตภัณฑกอกลางมือ กอกลางจาน ฝกบัว โถปสสาวะ ชักโครก สายชำระ ทั้งหมด
- มีคาอัตราการไหลของน้ำเทากับคาที่กำหนดในขอกําหนดฉลากเขียว (1 คะแนน)
- มีคาอัตราการไหลของน้ำนอยกวา 5% ทุกอุปกรณ (2 คะแนน)
- มีคาอัตราการไหลของน้ำนอยกวา 10% ทุกอุปกรณ (3 คะแนน)
อุปกรณประหยัดน้ำ

ขอกำหนดฉลากเขียว
(ลิตรตอนาที)

กอกน้ำสําหรับอางลางชาม

4.5

ก อ กสำหรั บ อ า งล า งหน า ลางมือ
ฝกบัวอาบน้ำ สายออน
ฝกบัวอาบน้ำ กานแข็ง
โถปสสาวะขนาดระบุ 15
โถปสสาวะขนาดระบุ 20
ชักโครก
สายชำระ

อัตราการไหลของน้ำ
(ลิตรตอนาที)
ลดลง 5% ลดลง 10%
4.3

4.1

4.5

4.3

4.1

6.5

6.2

5.9

7.0

6.7

6.3

1.6

1.5

1.4

3

2.9

2.7

4.8

4.6

4.3

5.0

4.8

4.5

ที่ความดัน 0.1 MPa
ที่ความดัน 0.1 MPa
ที่ความดัน 0.1 MPa
ที่ความดัน 0.1 MPa
ที่ความดัน 0.1, 0.2, 0.3 MPa
ที่ความดัน 0.1, 0.2, 0.3 MPa
ที่ความดัน 0.15, 0.25, 0.35 MPa
ที่ความดัน 0.15, 0.25, 0.35 MPa

แนวทางการดำเนินการ กำหนดใหใชกอกน้ำสําหรับอางลางชาม กอกสำหรับอางลางหนา-ลางมือ ฝกบัวอาบน้ำสายออนและ
เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

ฝกบัวอาบน้ำกานแข็ง โถปสสาวะ ชักโครก สายชำระ ทีม่ ีอัตราการไหลเทียบเทาหรือดีกวา ขอกำหนด
ของฉลากเขียว สำหรับกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า
ขอกำหนดอุปกรณที่ระบุใหใชกอกน้ำสําหรับอางลางชาม กอกสำหรับอางลางหนา-ลางมือ ฝกบัว
อาบน้ำสายออนและฝกบัวอาบน้ำกานแข็ง โถปสสาวะ ชักโครก สายชำระ ที่มีอัตราการไหลเทียบเทา
หรือดีกวา ขอกำหนดของฉลากเขียว สำหรับกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า พรอมยกตัวอยางรุน/
ยี่หอ พรอมเอกสารระบุอัตราการไหลจากผูผลิต
ขอกำหนดฉลากเขียว สำหรับกอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า (TGL-11-R3-17), ตุลาคม 2560
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หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย (8)

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การคัดแยกขยะ
3
3
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสงเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เตรียมพื้นที่แยกขยะ อยางนอย 2 ประเภท หรือ 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยก (ขนาดความจุไมต่ำกวา
2 ลิตร) ขยะรีไซเคิล (ขนาดความจุไมต่ำกวา 10 ลิตร) ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (2, 3 คะแนน)

ขยะ 4 ประเภท

บริเวณแยกขยะอยางนอย 2 ประเภท
ผังพื้นหองครัวแสดงบริเวณแยกขยะของบาน

ผังพื้นหองครัวแสดงบริเวณแยกขยะของทาวเฮาส

รูปดานแสดงบริเวณแยกขยะของทาวเฮาส
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ผังพื้นหองครัวแสดงบริเวณแยกขยะของอาคารชุด

รูปดานแสดงบริเวณแยกขยะของอาคารชุด

แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และงายตอการเขาถึงสำหรับผูอยูอาศัย

เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

สำหรับบานพักอาศัยและทาวเฮาส มีอยางนอย 1 จุดในแตละหลัง สำหรับอาคารพักอาศัยรวม มี
อยางนอย 1 จุดในแตละยูนิต และ 1 จุดบริเวณพื้นที่สวนกลาง โดยในพื้นที่พักอาศัยควรอยูใกลหรือ
อยูในบริเวณครัว สำหรับพื้นที่แยกขยะรวมตองเขาถึงงาย ซึ่งการออกแบบจะตองอำนวยความสะดวก
ใหแกผูอาศัยในการคัดแยกตั้งแตอยูในหองพัก และนำมาทิ้งในหองแยกขยะไดอยางสะดวก ทั้งนี้
โครงการจะตองทำการวิเคราะหหาพื้นที่หองเก็บขยะที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธกับปริมาณผูใชงานอาคาร
และลักษณะการใชงานอาคาร รวมถึงความถี่ที่ผูรับจางจากภายนอกจะนำขยะออกนอกโครงการ
1. บานพักอาศัยและทาวเฮาส เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอยางนอย 1 จุด
ภายในที่พักอาศัย พรอมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยกขยะ
2. อาคารพักอาศัยรวมและอาคารชุดพักอาศัย เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะอยางนอย 1
จุดภายในที่พักอาศัย พรอมคำแนะนำในการจัดพื้นที่แยกขยะ และพื้นที่แยกขยะสวนกลาง
ที่มีพื้นที่เหมาะสม สามารถเขาถึงไดงาย
คูมือแนวทางการลด คัดแยก และใชประโยชน ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนยเรียนรูสุขภาวะ
คู  ม ื อ การลด คั ด แยกและใช ป ระโยชน ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย 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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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

การออกแบบและวิธีการกอสรางที่ลดการเกิดขยะ
2
2
รวมทั้งมาตรการจัดการขยะจากการกอสราง
เพื่อลดปริมาณการใชวัสดุกอสราง และลดปริมาณขยะฝงกลบที่เกิดจากการกอสราง การปรับปรุง
วัตถุประสงค
อาคาร และการรื้อถอนอาคาร
เกณฑในการพิจารณา แสดงใหเห็นวาโครงการมีการออกแบบเพื่อลดการใชวัสดุกอสราง หรือมีวิธีการกอสรางและการ
จัดการกอสรางที่ลดการเกิดขยะฝงกลบ หรือมีการออกแบบที่คำนึงถึงการปรับเปลี่ยนการใชงานและ
การกำจัดอาคารในอนาคต โดย วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการรวมกัน ตัวอยางเชน
มีการออกแบบโดยใชระบบประสานทางพิกัด (Modular System) การออกแบบระบบการกอสราง
สำเร็จรูป การออกแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงอาคารในอนาคต การออกแบบเพื่อรองรับการรื้อถอน
ในอนาคต และใชวิธีการกอสรางที่ลดการเกิดขยะ รวมทั้ง การมีมาตรการจัดการขยะจากการกอสราง
แนวทางการดำเนินการ 1. มีการออกแบบโดยใชระบบประสานทางพิกัด (Modular System)

น้ำ ขยะ และของเสีย(8)

อาคารพักอาศัยของศ.ผุสดี และ คุณบุญญวัฒน ทิพทัส

การนำระบบประสานทางพิกัดหรือระบบโมดูลารมาใชในการออกแบบ - ตัวอยางการ
ออกแบบอาคารพักอาศัยของศาตราจารยผุสดี และ คุณบุญญวัฒน ทิพทัส เลือกใชระบบโมดู
ลารที่ระยะ 30 เซนติเมตรในการออกแบบอาคาร เนื่องจากวัสดุอาคารสวนใหญสามารถหารคานี้
ไดลงตัว รวมทั้งนำระบบสำเร็จรูปมาใชดวย ทำใหราคาคากอสรางบานตอตารางเมตรต่ำกวา
ราคามาตรฐานในขณะนั้นถึง 57 % และมีการเตรียมโครงสรางไวรองรับการขยายตัวในอนาคต
2. การออกแบบระบบการกอสรางสำเร็จรูป
มีการออกแบบชิ้นสวนของอาคารสำเร็จรูปไมนอยกวา 50% ของพื้นที่ผนัง พื้น หลังคาและ
โครงสรางของอาคาร เพื่อลดการเกิดขยะในการกอสราง
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แนวทางการดำเนินการ 3. การออกแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงอาคารและการรื้อถอนในอนาคต

มีการออกแบบชิ้นสวนที่เปนผนังเบา เพื่อใหงายตอการปรับเปลี่ยนในอนาคต มีการจัดวาง
งานระบบที่หากมีการปรับเปลี่ยนผังหอง ไมจำเปนตองรื้อระบบออกเพื่อติดตั้งใหม ตัวอยาง
โครงการที่ออกแบบเพื่อรองรับการปรับปรุงหรือการรื้อถอนในตางประเทศ 71 Boulevard,
Atlanta, GA

อาคาร 71 Boulevard, Atlanta, GA และ ผนังอาคารสีเขมคือผนังที่สามารถเคลื่อนยายได

ผังอาคารปจจุบันและแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต

เอกสารที่ตองการ

4. มีมาตรการจัดการขยะจากการกอสราง โดยมีคูมือเพื่อใหผูรับเหมาทำการแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะจากการกอสรางที่จะนำไปฝงกลบ เชน การนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับไปใชซ้ำ
5. มีแนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน การออกแบบเพื่อการนำกลับไปรีไซเคิ ล
(Design for Recycling : DFR) การออกแบบเพื่อการรื้อถอน (Design for Deconstruction :
DFD) เปนแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมโดยคำนึงถึงการรื้อถอน การออกแบบเพื่อการ
ถอดประกอบ (Design for Disassembly) เปนแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมที่คำนึงถึง
การปรับเปลี่ยนในอนาคต ตัวอยางเชน
- ใชวัสดุที่มีปริมาณการนำกลับมาใชใหมไดสูง
- เลือกใชประเภทของวัสดุใหนอยที่สุด ทำใหกระบวนการในการรื้อถอนนอยลง
- หลีกเลี่ยงการใชวัสดุจำพวกคอมโพสิท ซึ่งนำไปรีไซเคิลยากกวาการใชวัสดุชนิดเดียว
- ออกแบบใหมีชิ้นสวนและรอยตอนอยที่สุดและเห็นไดชัดเจน
- ออกแบบใหโครงสรางแยกจากวัสดุปดผิวเพื่อใหสามารถรื้อถอนไดงาย
- ออกแบบรอยตอและอุปกรณเชื่อมตอที่สงเสริมการถอดประกอบ
- ใชวัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สามารถเคลื่อนยายไดโดยแรงงานคน
- ออกแบบฐานรากใหรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในอนาคต
- ใชวิธีการกอสรางที่ลดการเกิดขยะ
- การออกแบบเพื่อใหมีของเสียนอยที่สุด (Design for Waste Minimization)
เอกสารอธิบายแนวทางการออกแบบ กอสราง และการจัดการกอสรางที่ลดการใชวัสดุกอสรางและ
การเกิดขยะพรอมแบบและภาพประกอบ
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ขอมูลอางอิง

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

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใชลมธรรมชาติในอาคาร
บังคับ
บังคับ
เพื่อลดการใชพลังงานและสรางสภาวะความสบายภายในอาคาร ดวยการออกแบบใหหองสำคัญของ
อาคารพักอาศัยสามารถใชลมธรรมชาติจากภายนอกได
การใชลมธรรมชาติในอาคาร
ใชลมธรรมชาติใน หองนั่งเลน หองทำงาน และหองนอน โดย
1. มีพื้นที่ชองเปดไมนอยกวา 10% ของพื้นที่หอง และ
2. ความลึกของหอง
- กรณีมีชองเปด 1 ดาน หองตองมีความลึกไมเกิน 2 เทาของความสูงจากพื้นถึงฝาเพดานสำหรับ
บานและทาวเฮาส และ 3 เทาสำหรับอพารตเมนและอาคารชุด
- กรณีมีชองเปด 2 ดาน ติดกันหรือตรงขามกัน หองตองมีความลึกไมเกิน 5 เทาของความสูงจาก
พื้นถึงเพดาน

ความลึกของหองกรณีชองเปด 1 ดาน

ความลึกของหองกรณีชองเปด 2 ดาน

แนวทางการดำเนินการ คำนวณพื้นที่ชองเปดตอพื้นที่หอง และความลึกของหองใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด
เอกสารแสดงการคำนวณพื้นที่ชองเปดตอพื้นที่หอง และความลึกของหองใหเปนไปตามเกณฑ ที่
เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

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

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

ประสิทธิภาพของกรอบอาคารขั้นต่ำ
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใชพลังงานและสรางสภาวะความสบายภายในอาคาร
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา มีการออกแบบกรอบอาคารขั้นต่ำตามที่กำหนด
1. หลังคาอาคารตองมีการบุฉนวนกันความรอนหนาไมนอยกวา 1 นิ้ว
แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

2. คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร (overall thermal transfer value, OTTV)
ใหใชการคำนวณคา OTTV โดยใชโปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณคา OTTV ได
และไดรับการรับรองจากกรรมการตรวจรับรองบานประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
คำนวณตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ซึ่งกำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2552 และที่แกไขปรั บปรุ งเพิ ่มเติม คำนวณโดยหันหนาอาคาร 4 ทิศทาง ไดแก ทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก จากนั้นนำคาที่ไดมาเฉลี่ยโดยอาคารจะตองมีคา OTTV ไมเกิน 40
วัตตตอตารางเมตร (คำนวณตามเกณฑอาคารสำนักงาน)
เอกสารแสดงประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร จากแบบกอสรางหรือรายการ
ประกอบแบบกอสราง และเอกสารแสดงการติดตั้งฉนวนกันความรอนและรายการประกอบแบบ
ศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2ebuilding.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใชเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
บังคับ
บังคับ
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟาโดยเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเบอร 5 ขึ้นไป
ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ใชวาเปนผลิตภัณฑขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟเบอร
5 หรือมีประสิทธิภาพสูงกวาเบอร 5 ตามที่ไดแสดงไวบนฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา
ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

แนวทางการดำเนินการ ประเมินรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางวา เปนผลิตภัณฑ
เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

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

18 | TREES Pre-Home พลังงาน

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค

เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใชกระจกประหยัดพลังงาน
3
3
กระจกใชเปนสวนประกอบของผนังดานนอกของอาคารที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน การลดความ
รอนจากรังสีอาทิตยที่สองผานกระจก จึงสามารถลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศไดจึงเปน
สวนสำคัญอยางยิ่งในการลดการใชพลังงานจากการปรับอากาศ ซึ่งมีการใชพลังงานเปนสัดสวนทีส่ ูง
มากในการใชงานในอาคารโดยสวนใหญ
ใชกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง
กำหนดใหใชกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง ที่ผานการทดสอบหาคามาตรฐาน
พลังงานของกระจกใหตามมาตรฐาน ISO 9050 และ ISO 10292

แนวทางการดำเนินการ ระบุใหใชกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง โดยกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัด

ไฟประสิทธิภาพสูง คามาตรฐานพลังงานจะพิจารณาใน 2 สวน ไดแก
1. คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (Solar heat gain coefficient
: SHGC ) เปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการยอมใหปริมาณความรอนเนื่องจากรังสีอาทิตยสอง
ผานเนื้อกระจก ที่รวมถึงรังสีอาทิตยที่สองผานอาคารโดยตรง และความรอนที่ถายเทจากเนื้อกระจก
โดยการนำ และการแผรังสีความรอน คา SHGC มีคาตั้งแต 0-1 ถามีคานอยแสดงวามีความสามารถที่
จะปองกันรังสีอาทิตยไดดี ถา SHGC มีคาเทากับ 1 แสดงวา กระจกยอมใหรังสีอาทิตยผานไดทั้งหมด
2. คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรั งสี
อาทิตย (Light to solar gain: LSG) คือสัดสวนของแสงในชวงความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นดวย
ตาเปลาสองเขามาในตัวอาคาร

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

โดยไดกำหนดคาประสิทธิภาพของกระจกดังนี้
• คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย 0.55 - 0.30
• คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสี
อาทิตย 1.20-1.60
หากติดตั้งกระจกประสิทธิภาพสูงในหองที่มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร 5 วันละ 6 ชั่วโมง 300 วัน จะทำใหประหยัดพลังงานได 1,207 กิโลวัตตชั่วโมงตอป
คิดเปนเงินที่ประหยัดไดปละ 3,621 บาท
กำหนดใหใชกระจกขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง พรอมยกตัวอยางรุน/ยี่หอ พรอม
หลักฐานจากผูผลิต
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
https://www.dede.go.th/download/SaveEnergy62/11_SaveEnergy62.pdf
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร (OTTV)
8
8
เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงานโดยการออกแบบและเลือกใชวัสดุเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพ
การปองกันความรอนสูง โดยเนนที่การออกแบบผนังและหนาตางภายนอก รวมทั้งการเลือกใชสีและ
การกันแดดใหกับผนังและหนาตางภายนอกอยางเหมาะสม
คาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร (Overall thermal transfer value, OTTV)
ใหใชการคำนวณคา OTTV โดยใชโปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณคา OTTV ได
และไดรับการรับรองจากรรมการตรวจรับรองบานประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
คำนวณตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ซึ่งกำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2552 และที่แกไขปรับปรุงเพิ่มเติม คำนวณโดยหันหนาอาคาร 4 ทิศทาง ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศ
ใต และทิศตะวันตก (คำนวณตามเกณฑอาคารสำนักงาน) จากนั้นนำคาที่ไดมาเฉลี่ยแลวเปรียบเทียบ
กับขอกำหนดดังนี้
Good (4 คะแนน) Very good (6 คะแนน) Excellent (8 คะแนน)
2
OTTV, W/m
< 30
< 25
< 20
สำหรับบานและทาวเฮาส
สามารถใชการคำนวณคาการถายเทความรอนผานกรอบอาคารผนังหองนอนและหองนั่งเลน 4
ทิศทาง ตามงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) โดยไดมีการ
ปรับปรุงจากสูตรในกฎหมายพลังงานโดยใชขอมูลของอาคารพักอาศัย และมีเกณฑคาการถายเท
ความรอนของกรอบอาคารดังนี้
Value of OTTV, W/m2
Good (4 คะแนน) Very good (6 คะแนน) Excellent (8 คะแนน)
หองนอน
< 20
10-15
< 10
หองนั่งเลนและหองทำงาน < 25
15-20
< 15

แนวทางการดำเนินการ ประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร จากแบบกอสรางหรือรายการประกอบแบบ
เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

กอสราง
เอกสารแสดงประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานกรอบอาคาร จากแบบกอสรางหรือรายการ
ประกอบแบบกอสราง
ศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2ebuilding.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
งานวิจัยเรื่อง Energy and Carbon Performance Rating Scheme จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัยรวม
ด า นพลั งงานและสิ่ ง แวดลอ ม (JGSEE) เป น สว นหนึ ่ง ของโครงการ ‘Energy and Low-income
Tropical Housing’ ซึ่งเปนโครงการความรวมมือจากหลายหนวยงาน เชน Energy Programme,
UK Research Council และการเคหะแหงชาติ
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
คาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร (RTTV)
4
4
เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงานโดยการออกแบบและเลือกใชวัสดุเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพ
การปองกันความรอนสูง โดยเนนที่การใชวัสดุหลังคาและการออกแบบหลังคาที่มีฉนวนกันความรอน
ที่ฝาเพดานอยางเหมาะสม
คาการถายเทความรอนรวมผานหลังคา (Roof thermal transfer value, RTTV)
คำนวณคา RTTV โดยใชโปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถคำนวณคา RTTV ไดและไดรับ
การรับรองจากรรมการตรวจรับรองบานประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยคำนวณ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ ซึ่งกำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 และที่
แกไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีขอกำหนดดังนี้
Good (2 คะแนน) Very good (3 คะแนน) Excellent (4 คะแนน)
RTTV, W/m
< 10
<8
<6
เกณฑใหม 2562
<6
<5
<4
2

สำหรับบานและทาวเฮาส
สามารถใชการคำนวณคาการถายเทความรอนผานกรอบอาคารผนังหองนอนและหองนั่งเลน 4 ทิศ
ตามงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) โดยไดมีการปรับปรุงจาก
สูตรในกฎหมายพลังงานโดยใชขอมูลของอาคารพักอาศัย และมีเกณฑคาการถายเทความรอนของ
กรอบอาคารดังนี้
Value of RTTV, W/m2
Good (4 คะแนน) Very good (5 คะแนน) Excellent (6 คะแนน)
หองนอน
< 15
5-10
<5
หองนั่งเลนและหองทำงาน < 12
4-8
<4
แนวทางการดำเนินการ ประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร จากแบบกอสรางหรือรายการประกอบแบบ
กอสราง
เอกสารแสดงประเมินคาการถายเทความรอนรวมผานหลังคาอาคาร จากแบบกอสรางหรือรายการ
เอกสารที่ตองการ
ประกอบแบบกอสราง
ศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน http://new.2eขอมูลอางอิง
building.com/download
กฎหมายพลังงาน https://asa.or.th/laws-and-regulations/eca/
งานวิจัยเรื่อง Energy and Carbon Performance Rating Scheme จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัยรวม
ด า นพลั งงานและสิ่ ง แวดลอ ม (JGSEE) เป น สว นหนึ ่ง ของโครงการ ‘Energy and Low-income
Tropical Housing’ ซึ่งเปนโครงการความรวมมือจากหลายหนวยงาน เชน Energy Programme,
UK Research Council และการเคหะแหงชาติ
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หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร
เพื่อสงเสริมใหมีการออกแบบเพื่อนำแสงธรรมชาติมาใชในอาคาร
ออกแบบใหพื้นที่หองทำงาน หองรับแขก หองนั่งเลน และหองนอนมีพื้นที่หนาตางของผนังดานนอก
ไมนอยกวาคาตอไปนี้
1. กรณีที่หนาตางไมมีการบังแดด พื้นที่หนาตางดานนอกอาคารไมนอยกวา 15% ของพื้นที่
หอง
2. กรณีที่หนาตางมีการบังแดด พื้นที่หนาตางดานนอกอาคารไมนอยกวา 20% ของพื้นที่หอง
หรือ
พื้นที่ใชสอยหลัก (หองนั่งเลน หองทำงาน หองนอน) มีคา DF (daylight factor) ในแตละหองเฉลี่ย
ไมต่ำกวา 1.5% ที่พื้น จำลองโดยใชทองฟาแบบมีเมฆมาก (overcast sky)
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบพื้นที่ใชสอยหลักใหมีหนาตางเพื่อรับแสงธรรมชาติ โดยพื้นที่หองทำงาน หองรับแขก
หองนั่งเลน และหองนอนมีพื้นที่หนาตางดานนอกอาคารไมนอยกวา 15% ของพื้นที่หองกรณี ที่
หนาตางไมมีการบังแดด และ มีพื้นที่หนาตางดานนอกอาคารไมนอยกวา 20% ของพื้นที่หอง กรณีที่
หนาตางมีการบังแดด
เอกสารคำนวณพื้นที่หนาตางตอพื้นที่ใชสอยของหองนอน หองนั่งเลน และหองทำงาน
เอกสารที่ตองการ
หรือเอกสารที่ระบุการคำนวณคา DF ของพื้นที่ใชสอยหลัก

ขอมูลอางอิง

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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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (Lighting power density, LPD)
บังคับ
บังคับ
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวางแตยังคงไดรับความสวางที่เพียงพอ
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD)
ไมเกิน 8 วัตตตอตารางเมตร
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางใชหลอดประหยัดไฟฟาที่มีปริมาณพอเหมาะ
ผังอาคารและรายการคำนวณกำลังของระบบไฟฟาแสงสวางตอพื้นที่
เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

http://www.tieathai.org/images/intro_1479229183/final.Guidelines_BW.pdf
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
บังคับ
บังคับ

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

การใชหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
เพื่อใหไดหลอดไฟฟาที่ประหยัดไฟฟาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ใชหลอดไฟฟาขึ้นทะเบียนฉลากเบอร 5
- เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

- เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอด LED

แนวทางการดำเนินการ ระบุในแบบใหใชหลอดไฟฟาที่ขึ้นทะเบียนฉลากเบอร 5
ผังอาคารและรายการประกอบแบบที่ระบุใหใชหลอดไฟฟาขึ้นทะเบียนฉลากเบอร 5
เอกสารที่ตองการ
http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2019/shortforweb/cfl.pdf
ขอมูลอางอิง

http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2019/shortforweb/led.pdf
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
การใชหลอดไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2
2
พลังงาน (30)
เพื่อใหไดหลอดไฟฟาที่ประหยัดไฟฟา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา ใชหลอดไฟฟาขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
แนวทางการดำเนินการ ระบุในแบบใหใชหลอดไฟฟาขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของของหลอดฟลูออเรสเซนต
- ขอกำหนดทั่วไป
1. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2361 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ชนิดขั้วคู หรือมาตรฐานเลขที่ มอก.17132 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 22333 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับการใหแสงสวางทั่วไป หรือ
ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือ
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ
2. ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9564
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22355 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22346 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับ
การให แ สงสว า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ
3. กระบวนการผลิต การขนสงและการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามกฏหมาย
และข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงานราชการ หรื อ เป น โรงงานที ่ ผ  า นการรั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม ISO 140017
- ขอกำหนดพิเศษ
1. ผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23098
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23349 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 231010 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับ
ให แ สงสว า งทั่ ว ไป หรื อ ผ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ
2. สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับการใหแสงสวางทั่วไปตองมีคาตัวประกอบกำลัง (power
factor) ไมต่ำกวา 0.85
3. หลอดฟลูออเรสเซนซมีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 5 มิลลิกรัมตอหลอด
4. ผลิตภัณฑตองปราศจาก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบ
ฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) กรณีความเขมขนของ ตะกั่ว ปรอท
โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร
(PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกันและความเขมขนของ
แคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกันถือวาปราศจากสาร
อันตรายเหลานี้
5. บรรจุภัณฑ
5.1. บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม (recycled pulp)
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-

ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม ร  อ ยละ 100 ในกรณี ข องกระดาษทำลอนลู ก ฟู ก
(corrugating medium)
- ทำมาจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สำหรับ
ทำผิวกลอง (kraftliner board) โดยน้ำหนักแหง (dry basis) หรือน้ำหนักขณะได
รับมา (as received)
- ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม ไ ม น  อ ยกว า ร อ ยละ 70 ในกรณี ข องกระดาษกล อ ง
(boxboard)
5.2. หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ ตองไมมีโลหะ
นักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอ นยอมใหมีปริมาณโลหะหนั ก ไดแก ปรอท ตะกั่ว
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
น้ำหนัก
5.3. ไมใชสารเปาโฟม (blowing agent) ลามิเนต (laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเปน
สวนประกอบในบรรจุภัณฑ
6. มีคูมือการใชงานในประเด็นตางๆตอไปนี้ติดไวที่บรรจุภัณฑ
6.1. คำเตือนและ/หรือคำแนะนำในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับอุปกรณชนิดอื่นเชนสวิตชหรี่
แสง (dimmer switches)
6.2. วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจัดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโดย
ขอความหรือรูปภาพที่เขาใจไดงายหลังจากหมดอายุการใชงาน
6.3. ตองแสดงชื่อและที่อยูของผูใชเครื่องหมายฉลากเขียวอยางชัดเจนบนผลิตภัณฑหรือบรรจุ
ภัณฑสำหรับผูใชเครื่องหมายที่ไมไดผลิตเองตองระบุชื่อและที่อยูของผูที่ผลิต
6.4. มีการระบุสถานที่รับคืนซาก
7. มีแผนในการรับคืนซากผลิตภัณฑตามความเหมาะสมถูกหลักวิชาการและสามารถปฏิบัติไดวัดผล
ไดและรายงานผลไดอยางเปนรูปธรรม
เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอด LED
- ขอกำหนดทั่วไป
1. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2361 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ
ชนิดขั้วคู หรือมาตรฐานเลขที่ มอก.17132 สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 22333 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับการใหแสงสวางทั่วไป หรือ
ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือ
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ
2. ผลิตภัณฑตองไดรับการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9564
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22355 สำหรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 22346 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับ
การให แ สงสว า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ
3. กระบวนการผลิต การขนสงและการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ตองเปนไปตามกฏหมาย
และข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงานราชการ หรื อ เป น โรงงานที ่ ผ  า นการรั บ รองระบบการจั ด การ
สิ่งแวดลอม ISO14001
- ขอกำหนดพิเศษ
1. ผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่ตองการดานประสิทธิภาพพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23098
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดขั้วคู หรือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23349 สำหรับหลอดฟลูออ
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เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

เรสเซนซชนิดขั้วเดี่ยว หรือมาตรฐานเลขที่ มอก. 231010 สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับ
ให แ สงสว า งทั ่ ว ไป หรื อ ผ า นการทดสอบตามวิ ธ ี ท ดสอบที ่ ก ำหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่กำหนด หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่
เปนที่ยอมรับ
2. สำหรับหลอดมีบัลลาสตในตัวสำหรับการใหแสงสวางทั่วไปตองมีคาตัวประกอบกำลัง (power
factor) ไมต่ำกวา 0.85
3. หลอดฟลูออเรสเซนซมีปรอทบรรจุอยูไมเกินกวา 5 มิลลิกรัมตอหลอด
4. ผลิตภัณฑตองปราศจาก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พอลิโบรมิเนเท็ดไบ
ฟนิล (PBB) หรือ พอลิโบรมิเนเท็ดไดฟนิลอีเทอร (PBDE) กรณีความเขมขนของ ตะกั่ว ปรอท
โครเมี ย มเฮกซะเวเลนซ พอลิ โ บรมิ เ นเท็ ด ไบฟ น ิ ล (PBB) หรื อ พอลิ โ บรมิ เ นเท็ ด ไดฟ นิ ล
อีเทอร(PBDE) ที่มีคาไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกันและความเขมขน
ของแคดเมียมที่มีคาไมเกินรอยละ 0.01 โดยน้ำหนักในวัสดุที่เปนเนื้อเดียวกันถือวาปราศจากสาร
อันตรายเหลานี้
5. บรรจุภัณฑ
5.1. บรรจุภัณฑที่บรรจุหลอดฟลูออเรสเซนซตองทำจากเยื่อเวียนทำใหม (recycled pulp)
- ทำมาจากเยื่ อ เวี ย นทำใหม ร  อ ยละ 100 ในกรณี ข องกระดาษทำลอนลู ก ฟู ก
(corrugating medium)
- ทำมาจากเยื่อเวียนทำใหมไมนอยกวารอยละ 85 ในกรณีของกระดาษคราฟ สำหรับ
ทำ
- ผิวกลอง (kraftliner board) โดยน้ำหนักแหง (dry basis) หรือน้ำหนักขณะไดรับมา
(as received)
- ทำมาจากเยื ่ อ เวี ย นทำใหม ไ ม น  อ ยกว า ร อ ยละ 70 ในกรณี ข องกระดาษกล อ ง
(boxboard)
5.2. หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใชพิมพบนบรรจุภัณฑหรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ ตองไมมีโลหะ
หนักเปนสวนผสม หากมีการปนเปอนยอมใหมีปริมาณโลหะหนัก ไดแก ปรอท ตะกั่ว
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซรวมกันไมเกินรอยละ 0.01 (≤100 mg/kg) โดย
หนัก
5.3. ไมใชสารเปาโฟม (blowing agent) ลามิเนต (laminates) หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเปน
สวนประกอบในบรรจุภัณฑ
6. มีคูมือการใชงานในประเด็นตางๆตอไปนี้ติดไวที่บรรจุภัณฑ
6.1. คำเตือนและ/หรือคำแนะนำในการใชงานที่เหมาะสมรวมกับอุปกรณชนิดอื่นเชนสวิตชหรี่
แสง (dimmer switches)
6.2. วิธีการหรือเงื่อนไขในการเก็บกักกำจัดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑโดย
ขอความหรือรูปภาพที่เขาใจไดงายหลังจากหมดอายุการใชงาน
6.3. ตองแสดงชื่อและที่อยูของผูใชเครื่องหมายฉลากเขียวอยางชัดเจนบนผลิตภัณฑหรือบรรจุ
ภัณฑสำหรับผูใชเครื่องหมายที่ไมไดผลิตเองตองระบุชื่อและที่อยูของผูที่ผลิต
6.4. มีการระบุสถานที่รับคืนซาก
ผังอาคารและรายการประกอบแบบที่ระบุใหใชหลอดไฟฟาขึ้นทะเบียนฉลากเขียว
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย http://www.tei.or.th/greenlabel/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (Lighting power density, LPD)
5
5
พลังงาน (30)
เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวางแตยังคงไดรับความสวางที่เพียงพอ
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด (LPD)
คา LPD ไมเกิน 6 วัตตตอตารางเมตร 4 คะแนน
คา LPD ไมเกิน 5 วัตตตอตารางเมตร 5 คะแนน
คา LPD ไมเกิน 4 วัตตตอตารางเมตร 6 คะแนน
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางใชหลอดประหยัดไฟฟาที่มีปริมาณพอเหมาะ
ผังอาคารและรายการคำนวณกำลังของระบบไฟฟาแสงสวางตอพื้นที่
เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย. คูมือแนวทางการออกแบบการสองสวางภายในอาคาร
กรุงเทพฯ: สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย, 2559.
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
1

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวาง (Lighting Sensor)
เพื่อสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง
การใชเซ็นเซอรควบคุมแสงสวางกับโหลดไฟฟาแสงสวางไมนอยกวา 30%
โดยสามารถเลือกใชอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ เชน ระบบสวิตชแบบตั้งเวลา
(timer) ระบบสวิตชแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (occupancy sensor) ระบบสวิตชปรับระดับ
ความส อ งสว า ง (dimmer) ระบบสวิ ต ช ป รั บ แสงตามระดั บ ความส อ งสว า งของแสงธรรมชาติ
(daylight-linked dimming system) และระบบอื่น ๆ
แนวทางการดำเนินการ ประเมินสัดสวนการใชอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง จากผังระบบไฟฟาแสงสวางและรายการ
ประกอบแบบระบบไฟฟาแสงสวาง
.

ตำแหนงติดตั้งที่ฝา

ตำแหนงติดตั้งที่กำแพง

ระบบสวิตชแบบตั้งเวลา (Timer)
- ติดตั้งที่กำแพงหรือฝา

ระบบสวิตชแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor)
- ติดตั้งที่กำแพงหรือฝา
ระบบสวิตชปรับระดับความสองสวาง (Dimmer)
- ติดตั้งที่กำแพง
ระบบสวิตชปรับแสงตามระดับความสองสวางของแสง
ธรรมชาติ (Daylight-linked dimming system)
- ติดตั้งที่กำแพง

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

เอกสารแสดงการประเมินสัดสวนการใชอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง จากผังระบบไฟฟาแสง
สวางและรายการประกอบแบบระบบไฟฟาแสงสวาง
http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=45577
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
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หมวด

คะแนน
คะแนน
การลดพลังงานจากปมน้ำ
บังคับ
พลังงาน (30)
เพื่อใหสามารถใชน้ำในสวนที่ไมตองการแรงดันน้ำมาก เชน การรดน้ำตนไม หรือการลางรถ ไดโดยไม
วัตถุประสงค
ตองใชปมน้ำ
เกณฑในการพิจารณา มีการตอน้ำใชภายนอกอาคารโดยไมผานปมน้ำ
แนวทางการดำเนินการ มีจุดจายน้ำเพื่อการใชน้ำรอบอาคารกอนที่จะตอทอน้ำเขาปมน้ำ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

ไดอะแกรมแสดงการตอทอน้ำตามที่กำหนด

shorturl.at/hilM0
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
3
3

หมวด

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา
แนวทางการดำเนินการ

การใชระบบผลิตน้ำรอนจากพลังงานทดแทน
เพื่อใหสามารถใชพลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานเหลือทิ้งของอาคารได
มีระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย หรือระบบผลิตน้ำรอนจากความรอนเหลือใชในอาคาร
เลือกใชระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย หรือระบบผลิตน้ำรอนจากความรอนเหลือใชในอาคาร
ระบบน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย

ระบบผลิตน้ำรอนจากความรอนเหลือทิ้ง

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

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

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

พลังงาน (30)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา
แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การใชพลังงานหมุนเวียน
2
2
เพื่อใหสามารถใชพลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานเหลือทิ้งของอาคารได
มีการเตรียมการเพื่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
เตรียมระบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในอนาคต โดยมีการเตรียมการ เชน
1. อาคารควรมีพื้นที่หลังคาที่ไมมีเงามาบดบัง ควรสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยไดในอนาคตขนาดไมนอยกวา 2 กิโลวัตต ทิศทางในการติดตั้งที่ดีที่สุดคือทิศใต
รองลงมาคือทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือตามลำดับ โดยหลังคามีความลาด
เอียงประมาณ 0-45 องศา
2. ออกแบบหลังคาใหมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักไดเพิ่มอีกอยางนอย 20 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร
3. จัดเตรียมชองทางเพื่อขึ้นไปติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ
4. จัดเตรียมพื้นที่ผนังขนาดไมนอยกวา 1.0 เมตร x 1.0 เมตร ในหองไฟฟา หรือใกลกับตูแผง
จายไฟฟายอย (load center) หรือแผงจายไฟฟาในหองพักอาศัย (consumer unit) เพื่อ
เปนที่ติดตั้งอินเวอรเตอร (inverter)
5. ตูแผงจายไฟฟาเหลือชองไมนอยกวา 2 ชองเพื่อติดตั้งเบรกเกอรลูกยอยในอนาคต
6. จัดเตรียมทอรอยสายไฟฟาเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้วจากใตกระเบื้องมุงหลังคา
บริ เ วณที ่ จ ะติ ด ตั ้ ง แผงผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ล งมายั ง บริ เ วณที ่ จ ะติ ด ตั้ ง
อินเวอรเตอร
รายการประกอบแบบและแบบระบุการคำนวณที่เกี่ยวของและการเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งระบบ
https://www.skyfireenergy.com/build-solar-ready-home-building/
https://www.buildnative.com/building-solar-ready-home/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
มีระเบียงสำหรับอพารตเมนและอาคารชุด
2
พลังงาน (30)
อพารตเมนและอาคารชุด ควรมีระเบียงเพื่อเปนที่ตากผา เพื่อประหยัดพลังงานที่จะใชกับเครื่องอบผา
วัตถุประสงค
และระเบียงยังชวยบังแดดใหกับชั้นอื่น ๆ อีกดวย
เกณฑในการพิจารณา มีระเบียงอยางนอย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ตองสามารถออกไปใชงานได โดยมีขนาดระเบียงกวาง
คูณยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร x 2.00 เมตร
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบอาคารใหมีระเบียงอยางนอย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ตองสามารถออกไปใชงานได โดย
ระเบียงมีขนาดกวางคูณยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร x 2.00 เมตร

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

ผังพื้นระเบียงแสดงตัวอยางพื้นที่ใชงาน
รูปตัดระเบียงแสดงตัวอยางการบังแดด
แบบอาคารแสดงวาโครงการมีระเบียงอยางนอย 80% ของยูนิตพักอาศัยที่ตองสามารถออกไปใชงาน
ได โดยระเบียงมีขนาดกวางคูณยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร x 2.00 เมตร
-
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3 วัสดุกอสราง

หมวด

วัสดุกอสราง (16)
วัตถุประสงค

เกณฑในการพิจารณา

แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ตองการ

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
วัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บังคับ
บังคับ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทำใหผูผลิตหาทางลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต หันมาใหความสำคัญตอการปรับปรุงสมรรถนะเชิง
สิ่งแวดลอมใหผานตามขอกำหนดและขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอมบงชี้ความเปน
มิตรตอสภาพภูมิอากาศ
ใชวัสดุกอสรางขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอมบงชี้ความเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ไดแก ฉลากลดคารบอน ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท ไมนอยกวา 5
รายการ จากรายการที่กำหนดในภาคผนวกหรือ ในเว็ บไซต ข องหน วยงานรับผิด ชอบในการขึ้ น
ทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอมบงชี้ความเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

ผลิตภัณฑวัสดุกอสรางขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอมบงชี้ความเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ไดแก
- แผนไม
- ฉนวนกันความรอน
- คอนกรีต ปูนซีเมนต กาวซีเมนต และกาวยาแนว
- อิฐ
- แผนบุผนัง
- ทอ PVC
- สีชนิดตาง ๆ
- กระเบื้อง
- สุขภัณฑและอุปกรณ
ใชวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน (หนวยงานรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอม
คือ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย) หรือ ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท (หนวยงาน
รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอม คือ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน))
เอกสารประกอบระบุชนิดวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และฉลากลด
คารบอนฟุตพริ้นท
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ขอมูลอางอิง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุมกอสราง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุมกอสราง

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

วัสดุกอสราง TREES Pre-Home | 35

หมวด

วัสดุกอสราง (16)
วัตถุประสงค

เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
วัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
16
16
เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ทำให
ผูผลิตหันมาใหความสำคัญตอการผลิตที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทำใหผูผลิตหาทางลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตลอดวัฏจักรชีวิต หันมาใหความสำคัญตอการปรับปรุงสมรรถนะเชิง
สิ่งแวดลอมใหผานตามขอกำหนดและขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลากสิ่งแวดลอมบงชี้ความเปน
มิตรสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาหลายกลุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมเพียงแตภาวะโลกรอน
วัสดุกอสรางหรือระบบประกอบอาคารที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใชวัสดุกอสรางหรือระบบประกอบอาคารที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสูง ปานกลาง และนอย
จากรายการที่กำหนด หรือไดรับการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม 1 รายการตอคะแนนที่กำหนด รวมกัน
ไมเกิน 16 คะแนน
4 คะแนน

-

3 คะแนน

-

1 คะแนน

แนวทางการดำเนินการ

-

ใชระบบผนังภายนอกที่มีฉนวนกันความรอน เชน ใยแกว เยื่อกระดาษ โพลีสไตรีน โพ
ลีเอธีลีน หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว
ทาสีสะทอนความรอนที่หลังคา
ใชผนังเฮมพกรีต (hempcrete) ทำจากกัญชง
ติดตั้งระบบหลังคาที่มีฉนวนกันความรอน เชน ใยแกว เยื่อกระดาษ โพลีสไตรีน โพลี
เอธีลีน หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว
ใชกระจกตัดแสงที่มีคา coolness ratio (คาการสองผานของแสง/คาสัมประสิทธิ์การ
บังแดด หรือ VT/SC) มากกวา 1.0
ทาสีกันความรอนที่ผนัง
เปนอาคารระบบบล็อกประสาน
ใชผนังดินอัด (rammed earth)
ใชระบบกอสรางสำเร็จรูป (precast concrete)
ใชผนัง ฝาเพดาน พื้น หรือโครงสรางอาคารเปนไม
ใชวัสดุกอสรางหรือระบบประกอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทย

วัสดุใดขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศไทยหลายรายการสามารถนับซ้ำได
ใชวัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสูง ปานกลาง และนอย จากรายการที่กำหนด
และสามารถตรวจสอบรายการวัสดุที่ขึ้นทะเบียนฉลากเขียวและฉลากลดคารบอน จากเว็บไซตของ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท จากเว็บไซตขององคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
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เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

วัสดุในงานกอสรางขึ้นทะเบียนฉลากเขียวแลวมีหลายชนิด เชน สี กาว เครื่องสุขภัณฑ กอกน้ำ ฉนวน
ใยแกว เปนตน
ตัวอยางวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน เชน กระเบื้องยาง พื้นไมลามิเนต เปนตน
ตัวอยางวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท เชน ปูนซีเมนตสำเร็จรูป กาวซีเมนต กาวยาแนว
กระเบื้องปูพื้น เปนตน
ตัวอยางวัสดุขึ้นทะเบียนฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เชน กระจก ฉนวนใยแกว สีทาผนัง
อาคาร ฟลมติดกระจก คอนกรีตมวลเบา และหลังคากระเบื้อง
เอกสารประกอบระบุชนิดวัสดุกอสรางที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสูง ปานกลาง และนอย
จากรายการที่กำหนด และ/หรือ ขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท และฉลาก
ลดคารบอนฟุต พริ้นท ที่ใชในโครงการ ทั้งนี้เมื่อรวมคะแนนแลวตองไมเกิน 20 คะแนน โดยนับเปน
ชนิดของวัสดุกอสรางที่ทำหนาที่แตกตางกัน เชน สีทาภายนอก สีกันสนิม นับเปน 2 รายการ เปนตน
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 : เลือกปุมกอสราง

เครื่องหมาย

QR

ประเภทอุตสาหกรรม : เลือกปุมกอสราง

ผลิตภัณฑ Upcycling กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/upcyclecarbonfootprint/list-ofcertified-products/
เว็บไซตเผยแพรประชาสัมพันธสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

https://www.thaiecoproducts.com/

ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/087/2.PDF
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4 สภาพแวดลอมภายในอาคาร
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

ปริมาณการระบายอากาศ

บังคับ

บังคับ

เพื่อบงชี้ความเหมาะสมของการระบายอากาศที่สงผลตอสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคาร
ปริมาณการระบายอากาศ
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ผานเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหองน้ำและ
หองครัวจะตองมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ ออกไปนอกอาคาร
โดยตรง แมจะมีหนาตางอยูแลวก็ตาม
1. ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภท
ตองมีประตู หนาตางหรือชองระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพื้นที่
รวมกั นไมน อ ยกว า 10% ของพื ้ น ที่ ของห องนั้ น ทั ้ ง นี ้ ไม น ับ รวมพื ้น ที่ของประตู
หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร
2. ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได ใหจัดใหมีการระบาย
อากาศโดยวิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทำงานตลอดเวลา
ระหวางที่ใชสอยพื้นที่นั้น โดยการระบายอากาศตองมีการนนำอากาศภายนอกเขามา
ในพื้นที่ไมนอยกวาอัตราดังนี้
• หองนอน ไมนอยกวา 7 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
• หองน้ำ ไมนอยกวา 2 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
• หองครัว ไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ หองน้ำและหองครัวจะตองมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณ
ขับเคลื่อนอากาศ ออกไปนอกอาคารโดยตรง แมจะมีหนาตางอยูแลวก็ตาม
3. ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศ
ภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังนี้
• หองนอน 2 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
• หองน้ำ 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
• หองครัว 30 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
4. ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและ
ชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบใหนำอากาศบริสุทธิ์เขาสูอาคารในปริมาณที่ผานเกณฑขั้นต่ำตามกฎหมายหรือตาม
มาตรฐาน
เอกสารที่ระบุการคำนวณตามเกณฑ
เอกสารที่ตองการ
กฎหมายควบคุมอาคาร https://asa.or.th/laws-and-regulations/cba/
ขอมูลอางอิง
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

สภาวะนาสบาย

บังคับ

บังคับ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของผูใชอาคารทางดานสภาวะนาสบาย
สภาวะนาสบาย
มีการคำนวณสภาวะนาสบายของพื้นที่หองตาง ๆ ที่มีการปรับอากาศ

ตัวอยางคาสำหรับพื้นที่ปรับอากาศ
1) อุณหภูมิออกแบบ 25.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส (กระเปาะแหง)
2) ความชื้นสัมพัทธ 55.0 ± 5.0 % RH
3) ความเร็วลมเฉลี่ย 0.2 เมตรตอวินาที
แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบระบบปรับอากาศ ใหมอี ุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม
เปนไปตามขอกำหนด ควรกระจายลมเย็นใหสัมพันธกับภาระความรอนที่เกิดขึ้นในหองนั้น ๆ เชน
บริเวณเปลือกอาคารอาจจะมีภาระความรอนมากกวาบริเวณอื่นของหอง ในกรณีที่ตัวแปรที่มีผลตอ
สภาวะสบายเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด เชน อุณหภูมิในการปรับอากาศ หรือความเร็วลม สามารถ
ตรวจสอบวาสภาวะที่ออกแบบนั้นยังอยูในสภาวะสบายหรือไม โดยใชโปรแกรม CBE Thermal
Comfort Tool ของ Center for the Built Environment, University of California, Berkeley

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

รายการหองที่มีการปรับอากาศ และเงื่อนไขในการออกแบบระบบปรับอากาศ พรอมทั้งการคำนวณ
ยื น ยั น ว า เงื ่ อ นไขในการออกแบบทำให เ กิ ด สภาวะน า สบายในพื ้ น ที ่ โดยอาจใช โ ปรแกรม CBE
Thermal Comfort Tool ก็ได
http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=44890
http://comfort.cbe.berkeley.edu/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

คุณภาพแสงสวางในอาคาร

5

4

เพื่อสงเสริมการใชระบบไฟฟาแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดสภาพแวดลอมในอาคารดาน
แสงสวางและการมองเห็นที่ดี
คุณภาพแสงสวางในอาคาร
สถานที่
ความเขมของแสงสวาง บาน ทาวนเฮาส อพารตเมน อาคารชุด
(Lux)
คะแนน
คะแนน
หองนอน
50
2
1
หองนั่งเลน
100
หองทำงาน
300
หองนอน
100
4
3
หองนั่งเลน
200
หองทำงาน
300
หองนอน
200
6
5
หองนั่งเลน
300
หองทำงาน
300
และ
หองนอน หองนั่งเลน และ หองทำงาน ตองใชผนังและฝาเพดานสีออน โดยมีคาการสะทอนแสง
(lighting reflectance value, LRV) ของผนังไมต่ำกวา 60% และ ฝาเพดานไมต่ำกวา 80%
เกณฑขั้นต่ำที่กำหนดความเขมสองสวางตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย (TIEA) กำหนดคาความเขมของแสงสวางสำหรับอาคารที่
พักอาศัยดังนี้
สถานที่
ความเขมของแสงสวาง (Lux)
ที่จอดรถ
50
หองน้ำ หองสวม หองเก็บของ
100
ทางเดิน บันได
100
หองรับแขกหรือหองนั่งเลน
100
หองครัว
300
หองรับประทานอาหาร
100
หองนอน
50
หองทำงาน
300
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ตำแหนงการวัดคาความเขมของแสงสวางตามประเภทสถานที่สำหรับอาคารพักอาศัย
สถานที่
ตำแหนงการวัดความเขมของแสงสวาง
ทางเดิน บันได
บนลูกนอนลูกแรก ลูกสุดทาย และชานพักของบันได
หองรับแขกหรือ
บริเวณพื้นที่นั่งเลน โดยกำหนดระยะในแนวราบใหกึ่งกลางเลนส
หองนั่งเลน
วัดแสงอยูบริเวณกึ่งกลางโตะรับแขก และระยะในแนวดิ่งตตาม
ความสูงของโตะรับแขก (ประมาณ 60 ซม.จากพื้น)
หองครัว
บริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร (บนเคานเตอร) โดยกำหนดระยะใน
แนวราบใหกึ่งกลางเลนสวัดแสงอบูบริเวณกึ่งกลางเคานเตอรและ
ระยะในแนวดิ่งตามความสูงของเคานเตอรประกอบอาหาร (หรือ
85 ซม. จากพื้นหากยังไมมีการกอสรางเคานเตอร)
หองรับประทานอาหาร บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร โดยกำหนดระยะในแนวราบให
กึ่งกลางเลนสืวัดแสงอยูกึ่งกลางโตะและระยะในแนวดิ่งตามความ
สูงของโตะรับประทานอาหาร (ประมาณ75 ซม.จากพื้น)

แนวทางการดำเนินการ ทำการออกแบบแสงสวาง และคำนวณหรือจำลองคาความสองสวางขั้นต่ำจากผังระบบไฟฟาแสงสวาง
เอกสารและแบบที่ระบุถึงคาความสองสวางในแตละสวนของหองในที่พักอาศัย เชน ผังพื้น ระบุ
เอกสารที่ตองการ
ตำแหนงและชนิดของดวงโคม และแสดงคาความสองขั้นต่ำที่ไดมาจากการคำนวณหรือการจำลองใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ตัวอยางเอกสารแสดงผลการจำลองคาความสองสวางในอาคารโดยโปรแกรม DiaLux
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และ
เอกสารแสดงคา LRV ของผนังและฝาเพดานหองนอน หองนั่งเลน และหองทำงาน

ขอมูลอางอิง

กฎหมายควบคุมอาคาร https://asa.or.th/laws-and-regulations/cba/
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย. ขอแนะนำระดับความสองสวางภายใน
อาคารของประเทศไทย (TIEA – GD 003:2003). กรุงเทพฯ: สมาคมไฟฟา
แสงสวางแหงประเทศไทย, 2546.
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

การใชวัสดุที่มีสารอินทรียระเหยงายต่ำ

4

4

เพื่อใหแนใจวามีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีและปลอดภัยตอการอยูอาศัยภายในอาคาร
เลือกใชสี สารเคลือบผิว กาว และสารยึดเกาะที่ติดตั้งภายในอาคารมีปริมาณสารอินทรียระเหยงายต่ำ
ตามภาคผนวก ค
แนวทางการดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบแบบโดยระบุชนิดและรุน หรือเกณฑปริมาณสารอินทรียระเหยงาย ของสี สาร
เคลือบผิว กาวและสารยึดเกาะ ที่ผานเกณฑที่กำหนดในภาคผนวก ค
- สีและสารเคลือบผิวทั้งหมดผานขอกำหนด 2 คะแนน
- กาวและสารยึดเกาะทั้งหมดผานขอกำหนด 2 คะแนน
เอกสารประกอบระบุชนิดและรุน ของสี สารเคลือบผิว กาว และสารยึดเกาะ พรอมปริมาณ คา VOC
เอกสารที่ตองการ
ที่ออกโดยผูผลิตหรือผูจดั จำหนาย หรืออีกทางเลือก คือ การใชเอกสารแสดงวาผลิตภัณฑนั้นไดรบั การ
รับรองฉลากเขียว รวมทั้งจัดทำรายการสรุปวัสดุกอสรางที่มีเอกสารรับรองจากบริษัทผูผลิต
หรือ
เอกสารประกอบแบบระบุเกณฑปริมาณสารอินทรียระเหยงาย ของสี สารเคลือบผิว กาว และสารยึด
เกาะ ที่เปนไปตามภาคผนวก ค
สำนักเลขานุการโครงการฉลากเขียว. ขอกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑสี
ขอมูลอางอิง
(TGL-4-R2-03). กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 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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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

แนวทางการดำเนินการ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

การกรองอากาศ

5

4

เพื่อลดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุนละอองหรือมลภาวะตาง ๆ และเปน
การปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อสงเสริมสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคาร
การกรองอากาศ
มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ใหกับหองนอน หองนั่งเลน และหองทำงาน โดยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์
ตองมีการกรองอากาศเพื่อปองกันฝุนขนาดใหญและเล็ก โดยใชแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพใน
การกรองอากาศเที ย บเท า กั บ MERV8 (Minimum Efficiency Reporting Value) กำหนดโดย
ASHRAE หรือดีกวา สำหรับ บาน ทาวนเฮาส และ แผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง
อากาศเทียบเทากับ MERV13 หรือดีกวา สำหรับ อพารตเมน อาคารชุด
พิจารณาเลือกชนิดของระบบกรองอากาศที่สามารถปองกันฝุนขนาดใหญและเล็กไดในหองหลักของ
บาน โดยใชแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศเทียบเทากับ MERV8 หรือดีกวา
สำหรับ บาน ทาวนเฮาส และ MERV13 หรือดีกวา สำหรับ อพารตเมน อาคารชุด

แบบและรายการประกอบแบบระบุระบบกรองอากาศและคุณสมบัติการกรองอากาศ
https://www.nafahq.org/understanding-merv/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

หมวด

สภาพแวดลอมภายใน
อาคาร (16)
วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

คุณสมบัติการกันเสียงของผนังและพื้นอาคาร

2

4

เพื่อลดปญหาเสียงรบกวนระหวางหองภายในอาคาร ทำใหผูอยูอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณสมบัติการกันเสียงสำหรับบาน
- 80% ของหนาตางตองมีคา STC 32 หรือมากกวา
- พื้น เพดาน ระหวางชั้นตองมีคา STC 30 หรือมากกวา
คุณสมบัติการกันเสียงสำหรับทาวนเฮาส อพารตเมน อาคารชุด
- 80% ของหนาตางตองมีคา STC 33 หรือมากกวา
- ผนังระหวางยูนิตที่ติดกันตองมีคา STC 48 หรือมากกวา
- ผนังระหวางยูนิตกับทางเดินตองมีคา STC 45 หรือมากกวา
- พื้น เพดาน ระหวางยูนิตตองมีคา STC 40 หรือมากกวา
ตัวอยางระบบกระจก ผนัง และพื้นทั่วไป และคา STC
ผลิตภัณฑ
กระจกหนา 6 มม.
กระจกหนา 12 มม.
กระจกลามิเนตหนา 6.38 มม.
กระจกฉนวน 6+12+6 มม.
ผนังกออิฐฉาบปูนครึ่งแผน
ผนังกออิฐฉาบปูนเต็มแผน
ผนังกอคอนกรีตหนา 15 ซม.
ผนังกออิฐมวลเบาฉาบ 2 ดานหนา 15 ซม.
ผนังกออิฐมวลเบาฉาบ 2 ดานหนา 20 ซม.
ผนังยิปซั่มบอรดหนา 12 มม. มีชองวางอากาศ
ผนังยิปซั่มบอรดหนา 12 มม.ตีฝงละ 2 แผน มีฉนวนซับเสียงในชองวางอากาศ
พื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม.
พื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม. มีฉนวนใยแกวหนา 2 นิ้ว
ในชองวางอากาศ

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

แนวทางการดำเนินการ เอกสารระบุคา STC ของวัสดุแตละชนิดและตำแหนงของพื้นและผนังที่มีคุณสมบัติกันเสียง
เอกสารประกอบระบุชนิดผนังและคา STC
เอกสารที่ตองการ
https://www.usgboral.com/th_th/solutions/partition-system/sound-insulation-wallขอมูลอางอิง

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
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
6
6
นวัตกรรม (6)
เพื่อใหผูประกอบการมีอิสระในการเพิ่มเติมระบบและวัสดุกอสราง รวมถึงการจัดการตาง ๆ ที่สงเสริม
วัตถุประสงค
การใชพลังงานและคุณภาพชีวิตมากกวาที่เกณฑกำหนด
เกณฑในการพิจารณา นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
มีการดำเนินงานดานนวัตกรรมอาคารในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
5 คะแนน
- ใชนวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เชน ปลูกตนไมในอาคาร ระบบ green vertical wall ออกแบบ
universal design)
- มีระบบทำปุยจากขยะเปยกในบาน โดยมีพื้นที่สำหรับหมักปุยปริมาตรไมนอยกวา 240 ลิตร
หรือหมูบานมีระบบทำปุยรวมที่ลูกบานสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและมีระบบการเก็บขยะ
ที่ยอยสลายไดเพื่อนำไปทำปุยไมนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
3 คะแนน
- ใชระบบ smart home / building automation house
- ใชแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำแบบอาคาร
- ใชวัสดุกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอมหรือเฟอรนิเจอรติดฉลากสิ่งแวดลอม (อางอิงจากฐานขอมูล
หองสมุดวัสดุกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ เทียบเทา)
1 คะแนน
- ใชหลอด LED ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเขียว)
- ใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไมอยูบาน
- ใชไมที่มีฉลากรับรองการทำปาไมยั่งยืน (FSC ออป. มอก.)
หากมีนวัตกรรมที่นอกเหนือจากนี้ ตองขออนุมัติจากกรรมการประเมินเปนรายกรณี
แนวทางการดำเนินการ มีนวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต ในดานตาง ๆ
เอกสารประกอบตามหัวขอที่ยื่นขอคะแนน
เอกสารที่ตองการ
คูมือ BIM https://drive.google.com/file/d/1Qv5bBWTYAzKvU4YIZRID5clx-pBeC0PE/view
ขอมูลอางอิง
การออกแบบเพื่อทุกคน https://asa.or.th/handbook/handbook20141125/
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TREES HOME

ชวงออกแบบ

ชวงกอสราง
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TREES Home
นำแบบอาคารทีผ่ านการประเมินหรือไดรับการออกแบบตามเกณฑ TREES-Pre Home แลวมา
ประเมินตอในชวงกอสรางตามหัวขอตอไปนี้
<2,000 m2

บาน
อาคารพัก
ทาวนเฮาส อาศัยรวม

หมวด
ผังบริเวณและภูมิ
ทัศน 12(1)

ที่ตั้งโครงการยั่งยืน

ผังบริเวณยั่งยืน

น้ำ ขยะ ของเสีย 6 การจัดการขยะจาก

พลังงาน (1)
นวัตกรรม 4

การกอสราง
การจัดการขยะจาก
ครัวเรือน
การประกันคุณภาพ
อาคาร
นวัตกรรม

ระดับคะแนนรวมทั้ง 2 เกณฑ
ผานขอบังคับทั้งหมด
50 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

คะแนน

คะแนน

บังคับ

บังคับ

การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว
การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร
(หามยายไมยืนตนมาจากที่อื่น)
ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
การใชรั้วที่ลมพัดผานได

5
2

5
2

1

2

2
2

2
1

การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง

6

6

การจัดพื้นที่แยกขยะในระดับโครงการ

2

2

การประกันคุณภาพอาคารอยางงาย

บังคับ

บังคับ

4

4

การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร

นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
Certified
Gold

30 คะแนนขึ้นไป
80 คะแนนขึ้นไป

ระดับ
ระดับ

Silver
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6 ผังบริเวณและภูมิทัศน
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1) การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร
บังคับ
บังคับ
เพื่อหลีกเลี่ยงการกอสรางโครงการบนที่ดินที่ไมสมควรที่จะมีการพัฒนา และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
อันเนื่องมาจากตำแหนงของอาคารบนที่ดิน จึงควรสรางอาคารหรือพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ที่มีคุณคาทาง
ระบบนิเวศต่ำหรือตามที่กำหนดไวในกฎหมายผังเมือง
เกณฑในการพิจารณา ไมกอสรางอาคาร พื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทัศน ถนน หรือที่จอดรถบนที่ดิน ที่มีลักษณะตามนี้
1. พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวสงวน หรือสัตวที่ใกลสูญพันธหรือเขตปาสงวนหรือเขตอนุรักษ หรือ
เขตอนุรักษพันธสัตวปา ตามกฎหมายไทย รวมทั้งเขตพื้นที่คุมครองสิง่ แวดลอม พื้นที่แหลงตนน้ำลำ
ธาร หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติแตกตางจากที่อื่นๆ หรือเปนพื้นที่อันมีคุณคาควรแกการอนุรักษ
2. พื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนาที่อยูภายในระยะ 15 เมตรจากแหลงน้ำธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกลาว
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ำที่มีการขยายพันธุ
3. พื้นที่ที่เคยเปนสวนปากอนจะนำมาทำโครงการ ยกเวนวาจะไดนำพื้นที่ขนาดเทาเดิมหรือมาก
กวาเดิมมาแลกเปลี่ยนเพื่อปลูกสวนปาใหมทดแทน
4. หลีกเลี่ยงการเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศสูง หรือขัดแยงกับผังเมือง เชน
พื้นที่ลุมต่ำน้ำทวมถึง พื้นที่ที่เปนทางไหลผานของน้ำธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำจากบริเวณรอบๆ พื้นที่แกม
ลิง (Retention Area) พื้นที่ชุมน้ำ (Wetland) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ 30 เปนตน
แนวทางการดำเนินการ ระหวางการเลือกสถานที่ ตั้ งโครงการ พยายามเลือกที่ดินที ่ไมม ี องคประกอบที่ มีผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม หรือเปนที่ดินควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และขอกำหนดผังเมือง

ตัวอยางผังแสดงขอบเขตอุทยานแหงชาติ

เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

ตัวอยางผังเมือง

ขอมูลตำแหนงที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ของโครงการและขอบเขตพื้นที่กอสรางอาคาร และเอกสารประกอบ
อื่น ๆ เชน จดหมายยืนยันจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการยืนยันวาพื้นที่ดังกลาวไมอยูในพื ้น ที่
ตองหามตางๆ หรือ ผังบริเวณที่แสดงการกอสรางที่ไมรกุ ล้ำเขาไปยังพื้นที่ตองหาม หรือ เอกสารแสดง
การกำหนดเปนพื้นที่สีเขียวทดแทน
https://asa.or.th/laws-and-regulations/cpa/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1) การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว
5
5
เลือกสถานที่กอสรางโครงการที่พัฒนาแลว และอยูในเขตเมืองที่มีการพัฒนาแลว พรอมดวยระบบ
วัตถุประสงค
สาธารณูปโภค และระบบขนสงสาธารณะ เพื่อปองกันการรุกล้ำเขตปาไม รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยของ
สัตวและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งลดการใชรถยนตและรถจักรยานยนตสวนตัว
เกณฑในการพิจารณา ทางเลือกที่ 1 (2 คะแนน) เลือกที่ตั้งโครงการที่มีสาธารณูปการดังตอไปนี้ ใหอยูภายในรัศมี 1,000
เมตร วัดจากทางเขาหลักของโครงการใหครบ 6 ประเภท (1 คะแนน) หรือ 10 ประเภท (2 คะแนน)
และสาธารณูปการเหลานี้ตองสามารถเขาถึงไดภายในรัศมีที่กำหนด (ไมถูกกั้นดวยคลองหรือรั้วเปน
ตน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัดหรือสถานที่ทางศาสนา
รานคาประเภทตางๆ
ไปรษณีย
สถานีตำรวจ
สถานีดับเพลิง
รานเสริมสวยและนวดแผนโบราณ
รานอาหาร
สวนสาธารณะ
สถานศึกษา

10. พิพิธภัณฑ
11. โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
12. ซุปเปอรมารเกต
13. ตลาด
14. รานเสริมสวย
15. รานกาแฟและ/หรือรานขนม
16. สำนักงาน
17. สถานที่ราชการตางๆ
18. อื่นๆ

รานอาหารและรานคาใหนับซ้ำไดอยางละ 2 ราน (ถือเปน 2 ประเภท) เชน หากมี รานอาหาร 2 ราน
และ รานคา 2 ราน จะนับเปน 4 ประเภท ในกรณีศูนยการคา ตองแสดงรายการสาธารณูปการที่ผาน
จำนวนประเภทที่กำหนดและอาคารศูนยการคาตองอยูภายในรัศมี 500 เมตร สำหรับสาธารณูปการ
นอกเหนือจากที่กำหนดไวขางตนสามารถเสนอใหสถาบันอาคารเขียวไทยพิจารณาเปนกรณีๆไป
สถานที่ที่ไมสงเสริมตอจริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผูใชอาคารไมสามารถนำมานับประเภท
เพื่อทำคะแนนได รานคาแผงลอยใหพ ิจารณาเป นกลุ มและถื อเปนกลุม ของตลาด (นับเพียง 1
ประเภท)
และ
ทางเลือกที่ 2 (3 คะแนน) เลือกที่ตั้งอาคารภายในระยะ 800 เมตร (วัดจากประตูทางเขาอาคารหลัก)
จากสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟใตดิน อยางนอย 1 สถานี หรือ ปายรถประจำทางหรือ
ทาเรือ ที่มีสายรถประจำทางผานอยางนอย 2 สาย หรือสายเรือประจำทางผานอยางนอย 1 สาย และ
สามารถทำคะแนนขอนี้ไดหากโครงการมีระยะหางไมเกิน 2 กิโลเมตรจากสถานีหรือปายรถประจำ
ทางหรือทาเรือ และมีแผนบริการรถรับสงไปยังสถานีหรือปายรถประจำทางหรือทาเรือ โดยตองมี
บริการรับสงไดรอยละ 25 ของผูใชอาคารตอวัน โดยรถรับสงตองเปนรถประเภท eco car CNG
Hybrid E20+ ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใชน้ำมันและกาซธรรมชาติอยางมีนัยสำคัญ
สำหรับโครงการขนสงสาธารณะในอนาคต ตองมีแผนการสรางเสร็จไมเกิน 2 ปนับจากที่โครงการที่
ขอรับการประเมินสรางเสร็จ
แนวทางการดำเนินการ ที่ตั้งอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปการที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเขาถึงไดสะดวก และ
พิจารณาที่ตั้งโครงการรวมกับระบบขนสงมวลชนที่เกี่ยวของ

TREES Home ผังบริเวณและภูมทิ ัศน | 51

เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

เอกสารแสดงตำแหนงสถานีรถขนสงมวลชนแบบตางๆ ทั้งสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา สถานีรถไฟใต
ดิน ปายรถประจำทาง สถานีรถทัวร ทาเรือ และขนสงมวลชนรูปแบบอื่นๆ พรอมแสดงระยะทางเดิน
เทาจากอาคารโครงการสูสถานีนั้นๆ และเที่ยวการใหบริการ ในกรณีจัดทำแผนการใหบริการรับสงที่
สถานี ตองแนบแผนดังกลาวมาดวย
องคกรขนสงมวลชน (ขสมก.) www.bmta.co.th
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) https://metro.bemplc.co.th/
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS) www.bts.co.th
เรือดวนเจาพระยา https://www.chaophrayaexpressboat.com/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1) การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน
2
2
ออกแบบใหมีสัดสวนพื้นที่เปดโลงมากขึ้น อันจะเปนการเพิ่มโอกาสในการมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหลงที่
วัตถุประสงค
อยูอาศัยของสัตว ลดปญหาน้ำทวม ลดปญหาปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island)
และเพิ่มพื้นที่กิจกรรมภายนอกอาคาร
เกณฑในการพิจารณา มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศไมนอยกวารอยละ 20% ของพื้นที่ดินโครงการ โดยตองเปนพื้นที่สีเขียวไมนอย
กวา 30% ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศน
แนวทางการดำเนินการ ออกแบบอาคารใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่ดินโครงการ โดยตองเปนพื้นที่สีเขียวไม
นอยกวา 30% ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศน

C
B

D

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

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

ผังแสดงขอบเขตโครงการและเสนขอบอาคาร พรอมการคำนวณพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
http://www.tala.or.th/

TREES Home ผังบริเวณและภูมทิ ัศน | 53

หมวด
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1)

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน

มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร (หามยายไมยืน
1
2
ตนมาจากที่อื่น)
ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ใหเหมาะสม เพื่อใหอาคารมีสภาพแวดลอมที ่ ดี
ประหยัดพลังงาน ลดปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) และสงเสริมการอยูอาศัยที่
เปนมิตรระหวางมนุษยและสัตวตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
มีพื้นที่ปลูกไมยืนตนไมนอยกวา 1 ตน ตอพื้นที่เปดโลง 50 ตารางเมตร โดยตนไมตอง
• มีรมเงาปกคลุมอยางคงทนถาวรภายใน 5 ปแรก
• รักษาตนไมเดิม และ/หรือ ปลูกไมยืนตนเพิ่มเติม โดยตนไมนั้นตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ทรงพุมเมื่อโตเต็มที่ไมนอยกวา 4.5 เมตร หรือสูงเกินกวา 6 เมตร และตองไมใชตนไมที่ยายโดยการ
ขุดลอมมาจากพื้นที่อื่นเพื่อนำมาปลูกในโครงการ ยกเวนตนไมที่มีการจำหนายอยางถูกกฎหมายหรือ
ที่เพาะขึ้นจากเรือนเพาะชำเทานั้น
≥ 4.5 เมตร
มีรมเงาถาวรภายใน 5 ป
≥ 6.0 เมตร

แนวทางการดำเนินการ พิจารณาปลูกตนไมยืนตนขนาดกลาง/ใหญเพื่อใหรมเงากับโครงการและกอใหเกิดสภาพอากาศ
เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

จุลภาคที่ดี เอื้อตอการประหยัดพลังงาน
• ผังบริเวณแสดงตำแหนงและชนิดไมยืนตน พรอมกับตารางการคำนวณจำนวนไมยืนตน
• เอกสารยืนยันที่มาของตนไม
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
http://www.tala.or.th/
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บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1) ใชพืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม
2
2
พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมและสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใชน้ำ
วัตถุประสงค
ในงานภูมิสถาปตยกรรม ลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง และสงเสริมการสรางและพลิกฟน
ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ
เกณฑในการพิจารณา เลือกใชพืชพรรณในงานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศที่ทนแลงและ
ทนโรคทั้งโครงการ พืชพรรณที่เลือกใชตองไมเปนสายพันธุรุกราน (Invasive Alien Species) หรือ
วัชพืช การเลือกชนิดของพืชตองอางอิงชนิดของพืชตามที่ระบุไวในหัวขอคะแนนนี้
แนวทางการดำเนินการ ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใชชนิดของพืชพรรณพื้นถิ่น
• ผังพืชพรรณ (Planting Plan) ที่ระบุตำแหนง ปริมาณและชนิดพืชที่ใชในโครงการ
เอกสารที่ตองการ
• กรณีใชพืชพันธุเดิมที่มีอยูในพื้นที่โครงการ ผังสภาพเดิมของโครงการ (Existing Plan) พรอมภาพ
ที่เปนหลักฐานแสดงชนิดพันธุพืชที่มีอยูเดิมในพื้นที่
• เอกสารยืนยันจากภูมิสถาปนิกในกรณีใชพืชนอกเหนือจากที่ระบุไว
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Landscape Architects)
ขอมูลอางอิง
http://www.tala.or.th/

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
ผังบริเวณและภูมิทัศน 12(1) การใชรั้วที่ลมพัดผานได
2
1
เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนอากาศโดยรอบอาคารและในชุมชน ชวยใหมีคุณภาพอากาศโดยรอบอาคาร
วัตถุประสงค
ที่ดี ลดการสะสมของฝุนละออง ชวยใหเกิดสภาวะนาสบายนอกอาคาร และเพื่อการประหยัดพลังงาน
ในอาคาร
เกณฑในการพิจารณา ออกแบบรั้วของโครงการใหมีความโปรงไมนอยกวา 25% อยางนอย 2 ดาน หรือไมนอยกวา 60%
อยางนอย 1 ดาน
แนวทางการดำเนินการ พิจารณาออกแบบรั้วของโครงการใหอากาศสามารถพัดผานจากภายนอกโครงการเขาไปในพื ้นที่
โครงการไดทั่วถึง โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวได
แบบแสดงรั้วของโครงการทุกดาน โดยแสดงความโปรงไมนอยกวา 25% อยางนอย 2 ดาน หรือไม
เอกสารที่ตองการ
นอยกวา 60% อยางนอย 1 ดาน
การออกแบบบานประหยัดพลังงาน
ขอมูลอางอิง
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

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง
6
6
เพื่อลดขยะที่เกิดจากการกอสรางและลดการใชวัตถุดิบใหม ซึ่งเปนการลดผลกระทบจากการทิ้งขยะ
และกระบวนการสกัดวัตถุดิบใหมนั้น
หลีกเลี่ยงการนำขยะจากการกอสรางไปถมที่ ไปทิ้ง หรือไปเผาทำลาย โดยคำนวณจากน้ำหนักหรือ
โดยปริมาตร ซึ่งตองเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นตลอดทั้งการคำนวณ หากสามารถหลีกเลี่ยงได
- รอยละ 30 ขึ้นไปได 1 คะแนน
- รอยละ 40 ขึ้นไปได 2 คะแนน
- รอยละ 50 ขึ้นไปได 3 คะแนน
- รอยละ 60 ขึ้นไปได 4 คะแนน
- รอยละ 70 ขึ้นไปได 5 คะแนน
- รอยละ 80 ขึ้นไปได 6 คะแนน
การนำขยะไปถมที่ จะนับคะแนนไดก็ตอเมื่อเปนการถมที่เพื่อการกอสรางอาคาร ซึ่งตองมีเอกสาร
ยืนยันจากเจาของโครงการ หรือ ผูที่เกี่ยวของ ถึงการเริ่มกอสรางโครงการบนพื้นที่ดังกลาวภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ทำการขนยายขยะเขาพื้นที่โครงการ
ของเสียอันตราย และวัสดุที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เศษหิน ดิน และตนไมจากที่กอสราง ไมนับใน
การทำคะแนนในขอนี้

แนวทางการดำเนินการ กำหนดเปาหมายในการเปลี่ยนจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ มาเปนวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่มา

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

จากการกอสรางเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชใหม
ได ระบุผูรับเหมาในการจัดบริหารจัดการขยะจากการกอสรางอยางเปนระบบ โดยสามารถทำไดหลาย
วิธีทั้ง นำกลับมาใชใหม, บริจาคใหองคกรไมแสวงหาผลกำไร, หรือนำไปใชกับอาคารอื่น
ขอมูล ทั้ง ประเภทขยะ แหลงที่นำไปกำจัด ปริมาณ (น้ำหนัก หรือ ปริมาตร) เอกสารยืนยันจาก
ผูรับเหมา หรือ จากผูบริหารจัดการขยะ ในการนำขยะไปรียูส หรือ รีไซเคิล หรือ เอกสารการรับของ
บริจาคจากองคกรนั้นๆ ตลอดจนภาพถายยืนยันการบริหารจัดการขยะตามสมควร
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งกอสรางสำหรับประเทศไทย
https://www.pcd.go.th/publication/4762/
การจั ด การขยะมู ล ฝอย, กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล 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
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หมวด
น้ำ ขยะ และของเสีย 8

วัตถุประสงค
เกณฑในการพิจารณา

บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
คะแนน
คะแนน
การจัดพื้นที่แยกขยะในระดับโครงการ
2
2
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสงเสริมการคัดแยกขยะและการเก็บขยะที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และงายตอการเก็บสำหรับผูรับจางภายนอก เทศบาล
หรือผูที่มีหนาที่เก็บขยะของรัฐและเอกชน
- สำหรับบานพักอาศัยและทาวเฮาส มีอยางนอย 1 จุดที่บริเวณรั้ว
- สำหรับอาคารพักอาศัยรวม มีอยางนอย 1 จุดบริเวณพื้นที่นอกอาคารสำหรับผูรับจางกำจัด
ภายนอกเขาถึงไดสะดวก
ทั้งนี้โครงการจะตองทำการวิเคราะหหาพื้นที่หองเก็บขยะที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธกับปริมาณผูใชงาน
อาคาร และลักษณะการใชงานอาคาร รวมถึงความถี่ที่ผูรับจางเก็บขยะจากภายนอกจะนำขยะออก
นอกโครงการ
เตรียมพื้นที่แยกขยะ อยางนอย 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

ขยะ 4 ประเภท

แนวทางการดำเนินการ จัดทำบริเวณแยกขยะที่มีความชัดเจน มิดชิด และงายตอการเขาถึงสำหรับผูอยูอาศัย และงายตอการ
เอกสารที่ตองการ

ขอมูลอางอิง

เก็บสำหรับผูรับจางภายนอก เทศบาลหรือผูที่มีหนาที่เก็บขยะของรัฐและเอกชน
- บานพักอาศัยและทาวเฮาส เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะที่บริเวณรั้ว
- อาคารพักอาศัยรวมและอาคารชุดพักอาศัย เอกสารแสดงพื้นที่การแยกขยะสวนกลางที่มี
พื้นที่เหมาะสม สามารถเขาถึงไดงายทั้งผูอาศัยและผูรับจางเก็บขยะภายนอกโครงการ
- เอกสารแสดงการคำนวณพื้นที่เก็บขยะ
คูมือแนวทางการลด คัดแยก และใชประโยชน ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ.
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน สำนักศูนยเรียนรูสุขภาวะ
คู  ม ื อ การลด คั ด แยกและใช ป ระโยชน ข ยะมู ล ฝอย บริ ษ ั ท ธนารั ก ษ พ ั ฒ นาสิ น ทรั พ ย 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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8 พลังงาน
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
การประกันคุณภาพอาคารอยางงาย
บังคับ
บังคับ
พลังงาน (1)
เพื่อยืนยันวามีการติดตั้งระบบที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานและอาคารเขียวของอาคารอยางถูกตอง
วัตถุประสงค
ตามแบบและขอกำหนดประกอบแบบ
เกณฑในการพิจารณา ตองมีการจัดทำรายงานที่มีองคประกอบดังนี้
1. คุณลักษณะอาคารเขียวของอาคารในลักษณะบทสรุปผูบริหารใหกับเจาของอาคาร
2. รายงานตรวจสอบการติดตั้งระบบตาง ๆ ดังนี้
- ระบบกรอบอาคาร
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบไฟฟาแสงสวาง
- ระบบพลังงานหมุนเวียน เชน ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและระบบผลิตนรอนจาก
แสงอาทิตย (ถามี)
- ระบบการจัดการไขมันและขยะ
โดยมีภาพการติดตั้งและการตรวจวัดตามสมควร
3. มีคูมือการใชงานระบบในขอ 2
แนวทางการดำเนินการ เจาของโครงการจัดใหมีผูทดสอบและปรับแตงระบบเพื่อทำรายงานตามเกณฑในการพิจารณา โดยมี
การวางแผนและดำเนินการตามแผนอยางเปนระบบ

เอกสารที่ตองการ
ขอมูลอางอิง

รายงานการประกันคุณภาพอาคารอยางงายที่มีหัวขอตามที่ไดระบุไวในเกณฑในการพิจารณา
Building Commissioning Association (BCxA) https://www.bcxa.org/resources/
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9 นวัตกรรม
บาน
อพารตเมน
ทาวนเฮาส อาคารชุด
หมวด
คะแนน
คะแนน
นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
4
4
นวัตกรรม 4
เพื่อใหผูประกอบการมีอิสระในการเพิ่มเติมระบบและวัสดุกอสราง รวมถึงการจัดการตาง ๆ ที่สงเสริม
วัตถุประสงค
การใชพลังงานและคุณภาพชีวิตมากกวาที่เกณฑกำหนด
เกณฑในการพิจารณา นวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
มีการดำเนินงานดานนวัตกรรมอาคารในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
5 คะแนน
- ใชนวัตกรรมคุณภาพชีวิต (เชน ปลูกตนไมในอาคาร ระบบ green vertical wall ออกแบบ
universal design)
- มีระบบทำปุยจากขยะเปยกในบาน โดยมีพื้นที่สำหรับหมักปุยปริมาตรไมนอยกวา 240 ลิตร
หรือหมูบานมีระบบทำปุยรวมที่ลูกบานสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและมีระบบการเก็บขยะ
ที่ยอยสลายไดเพื่อนำไปทำปุยไมนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
3 คะแนน
- ใชระบบ smart home / building automation house
- ใชแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการทำแบบอาคาร
- ใชวัสดุกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอมหรือเฟอรนิเจอรติดฉลากสิ่งแวดลอม (อางอิงจากฐานขอมูล
หองสมุดวัสดุกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ เทียบเทา)
1 คะแนน
- ใชหลอด LED ประสิทธิภาพสูง (ฉลากเขียว)
- ใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5 1-3 ดาว
- มีระบบหมุนเวียนอากาศเวลาไมอยูบาน
- ใชไมที่มีฉลากรับรองการทำปาไมยั่งยืน (FSC ออป. มอก.)
หากมีนวัตกรรมที่นอกเหนือจากนี้ ตองขออนุมัติจากกรรมการประเมินเปนรายกรณี
แนวทางการดำเนินการ มีนวัตกรรมดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต ในดานตาง ๆ
เอกสารประกอบตามหัวขอที่ยื่นขอคะแนน
เอกสารที่ตองการ
คูมือ BIM https://drive.google.com/file/d/1Qv5bBWTYAzKvU4YIZRID5clx-pBeC0PE/view
ขอมูลอางอิง
การออกแบบเพื่อทุกคน https://asa.or.th/handbook/handbook20141125/
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ภาคผนวก ก นิยามและคำศัพท
นิยามของอาคารพักอาศัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา
และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหาและ
ประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนว
เขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีที่วาง
ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลังและดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสำหรับหลายครอบครัว
โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันแตละครอบครัว มีหองน้ำ หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต
แยกจากกันหรือรวมกัน
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คำศัพท
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life
Cycle Assessment, LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ LCA เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ ตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบ การจัดหาและสกัดวัตถุดิบ การ
ขนสง การผลิต การจำหนาย การใชงาน จนกระทั่งถึงการทำลายและนำไปกำจัดหรือนำกลับมาใช
ใหม ซึ่งเปนการประเมินตั้งแตเกิดจนตาย (cradle to grave) และเปนการประเมินที่เปนเชิงปริมาณ
ออกมาเปนตัวเลข โดยศึกษาถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช รวมถึงของเสียที่ปลอยสูสิ่งแวดลอม
ทั้งทางน้ำ อากาศ และดิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานระบบนิเวศน สุขอนามัย
และปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลก เชน การเกิดภาวะโลกรอน (global warming) การทำลายโอโซน
(ozone depletion) ซึ่งมีขอบเขตและวิธีการประเมินตามมาตรฐาน ISO 14040-14044

ของเสียอันตราย

หมายถึงของเสียที่มีสวนประกอบหรือเจือปนดวยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ระบุวามี 10 ประเภท ไดแก วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุ
กัดกรอน วัตถุทีกอใหเกิดการระคายเคืองและวัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดอาจทำ
ใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม
ปริมาณแสงที่ตกลงบนพื้นที่ตอตารางเมตร มีหนวยเปนลักซ (lux, lx)

ความสองสวาง
(Illuminance)
คาการถายเทความรอนรวมของ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภทของอาคาร
หลังคาอาคาร (Roof
แสดงปริมาณความรอนเฉลี่ยทีผ่ านหลังคาเขาสูอาคารสวนที่มีการปรับอากาศ มีสมการดังนี้
Thermal Transfer Value,
RTTV)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (𝑈𝑈_𝑟𝑟 )(1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ) + (𝑆𝑆𝑆𝑆)(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) + (𝑈𝑈_𝑠𝑠 )(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)(∆𝑇𝑇)
โดยที่
RTTVi คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณา (W/m2)
Ur คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของหลังคาสวนทึบ (W/m2 °C)
SRR คือ อัตราสวนพื้นที่ของชองรับแสงธรรมชาติตอพื้นที่ทั้งหมดของหลังคาสวนนั้น
TDeq คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งรวมถึงผลการ
ดูดกลืนรังสีของหลังคาสวนทึบ (°C)
Us คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของสวนโปรงแสงทีช่ องรับแสง (W/m2 °C)
∆T คือ คาความแตกตางอุณหภูมริ ะหวางภายนอกและภายใน (°C)
SC คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด
SHGC คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยผานหลังคาโปรงแสง
ESR คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานหลังคาโปรงแสง และ/หรือ หลังคาทึบ
แสง มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร (W/m2)
สูตรคาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (RTTV) คือ คาเฉลี่ยที่ถวงแลวของคาการถายเทความรอน
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
รวมของหลังคาแตละสวน (RTTV) และคํานวณไดจากสมการดังนี้
(𝐴𝐴01 )(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1 )+(𝐴𝐴02 )(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 )+⋯(𝐴𝐴𝑖𝑖 )(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 )
𝐴𝐴01 +𝐴𝐴02+⋯…………..+𝐴𝐴0𝑖𝑖

โดยที่
A0i คือ พื้นที่หลังคาสวนที่พิจารณา (m2) ซึ่งรวมพื้นที่สวนทึบและสวนโปรงแสง
RTTVi คือ คาการถายเทความรอนของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณา
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คาการถายเทความรอนรวมของ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร ในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท
อาคาร (Overall Thermal ของอาคาร แสดงปริมาณความรอนเฉลี่ยที่ผา นผนังทึบและผนังโปรงแสงทุกทิศ เขาสูอาคารสวนที่มี
Transfer Value, OTTV)
การปรับอากาศ มีสมการดังนี้
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = (𝑈𝑈𝑤𝑤 )(1 − 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 � + �𝑈𝑈𝑓𝑓 �(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑅𝑅)(∆𝑇𝑇) + (𝑆𝑆𝑆𝑆)(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)

โดยที่
OTTVi คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานที่พิจารณา (W/m2)
Uw คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผนังทึบ (W/m2 °C)
WWR คือ อัตราสวนพื้นที่ของผนังโปรงแสง ตอพื้นที่ทั้งหมดของผนังดานนั้น
TDeq คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกและภายในอาคาร (°C)
Uf คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจก (W/m2 °C)
∆T คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร (°C)
SC คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด
SHGC คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยผานผนังโปรงแสง
ESR คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานผนังโปรงแสง และ/หรือ ผนังทึบแสง มี
หนวยเปนวัตตตอตารางเมตร (W/m2)
สูตรคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) คือ คาเฉลี่ยที่ถวงแลวของคา
การถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน (OTTVi) และคํานวณไดจากสมการดังนี้
OTTV =

(𝐴𝐴01 )(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂1 )+(𝐴𝐴02 )(𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2 )+⋯(𝐴𝐴𝑖𝑖 )(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 )
𝐴𝐴01 +𝐴𝐴02+⋯…………..+𝐴𝐴0𝑖𝑖

โดยที่
A0i คือ พื้นที่ทั้งหมดของผนังดานที่พิจารณา (m2) ซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและผนังโปรงแสง
OTTVi คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานที่พิจารณา
คาการสงผานของแสง (Visible ปริมาณการสงผานของแสงเมื่อสองผานวัสดุ มีคา 0%-100%
Transmittance, Visible
Light Transmittance, VLT,
VT, Tvis)
คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด
(Lighting Power Density,
LPD)

คากำลังไฟฟาสองสวางสูงสุด =

กำลังไฟฟารวมที่ใชสำหรับระบบสองสวาง (วัตต)
พื้นที่ใชงาน (ตารางเมตร)

มีหนวยเปน วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน (W/m2)
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คาความตานทานความรอน
(R-value)

คา R-Value มีหนวยเปน m2 °C/W สามารถหาไดจากสัดสวนระหวางความหนาของวัสดุ (thickness)
มีหนวยเปนเมตร หารดวยคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (conductivity, K) มีหนวยเปน W/m°C

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

ฉลากที่ระบุประสิทธิภาพการใชไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา ทำการประเมินโดยการไฟฟาฝายผลิต
เพื่อใหผูใชสามารถเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาไดอยางเหมาะสมและประหยัดคาใชจายในระยะยาว ฉลาก
ประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแตเบอร 1 ถึงเบอร 5 สามดาว โดยที่เบอร 5 สามดาวมี
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงที่สุด

ฉลากสิ่งแวดลอม

ฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑที่ทำหนาที่อยางเดียวกัน
ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการที่ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการบริโภค
ทรัพยากรของผูบริโภคได ฉลากสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท
คือ
1. ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 (ISO14024) เปนฉลากมอบใหผลิตภัณฑที่ไดรับการประเมิน
ตามขอกำหนดโดยองคกรอิสระที่ไมมีสวนไดสวนเสีย (third party) โดยใชวิธีพิจารณาแบบ
ตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle consideration) เชน ฉลากเขียว
2. ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 2 (ISO14021) เปนฉลากที่ผูผลิตดำเนินการประเมินคาความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและแสดงคาทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตนเอง (self-declared
environmental claims) เชน การรีไซเคิล การนำกลับมาใชใหม การประหยัดพลังงาน
เปนตน
3. ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 3 (ISO14025) เปนฉลากที่มีหนวยงานอิสระ หรือองคกรกลาง
ในการทำหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบงบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑตอ
สิ ่ ง แวดล อ มโดยรวม (environmental information) ที ่ ป ระเมิ น ด ว ยเครื ่ อ งมื อ การ
ประเมิ น ผลกระทบตลอดวั ฏ จั ก รชี ว ิ ต ของสิ ่ ง แวดล อ ม (life cycle assessment) ตาม
มาตรฐาน ISO 14040
นอกจากนี้ยังมีฉลากสิ่งแวดลอมประเภทอื่น ๆ เชน เกณฑการประเมินอาคาร TREES โรงแรมใบไม
เขียว มาตรฐานสำนักงานสีเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลากประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คารบอนฟุตพริ้นท เปนตน โดยเปนฉลากที่ทำการประเมินเฉพาะอยาง เพื่อสื่อหรือจูงใจใหผูบริโภค
เลือกใชสินคาหรือบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยอยูนอกเหนือจากฉลากสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐาน ISO

ตัวประกอบแสงธรรมชาติ
(Daylight Factor , DF)

สัดสวนความสองสวางของปริมาณแสงธรรมชาติภายในอาคาร (Ei) วัดที่ระนาบทำงาน ตอปริมาณแสง
ธรรมชาติภายนอกอาคาร (Eo) วัดที่พื้นดินบริเวณที่ไมมีเงา และขณะที่ทองฟามีเมฆมาก (overcast
sky) โดย DF = (Ei / Eo) x 100%

ตูโหลดเซ็นเตอร
(Load Center)

ตูที่ควบคุมการจายไฟฟาโดยมีฟวสหรือเบรกเกอรที่ควบคุมการจายไฟฟาในจุดตาง ๆ ในอาคารขนาด
กลางและใหญ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
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ทองฟามีเมฆมาก
(Overcast Sky)

สภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมตั้งแต 70% ขึ้นไปทําใหไมสามารถมองเห็นแหลงกําเนิดแสงได และจะมี
ระดับความสวางที่ตําแหนงสูงสุดของทองฟามากกวาระดับความสวางที่สองกระทบพื้นผิวในแนว
ระนาบประมาณ 3 เทา

ประสิทธิผลของแสง
(Luminous Efficacy)

คือ อัตราสวนของปริมาณแสงที่ปลอยออกมาจากแหลงกําเนิด (lumen) ตอพลังงานที่ใช (W) เพื่อให
ไดแสงปริมาณนั้นออกมา มีหนวยเปน ลูเมนตอวัตต (lumen/watt, Im/W)

โปรแกรม BEC

โปรแกรมคำนวณพลังงานในอาคาร ใชสำหรับตรวจสอบความสอดคลองของแบบอาคารตอเกณฑใน
กฎหมายพลังงาน จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน

แผงจายไฟฟาสำหรับที่อยูอาศัย กลองควบคุมการจายไฟฟาโดยมีฟวสหรือเบรกเกอรที่ควบคุมการจายไฟฟาในจุดตาง ๆ ของอาคาร
(Consumer Unit)
พักอาศัย
พื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ
(Ecological Open Space)

พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม รวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับ
พื้นดินไมเกิน 1.2 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิง่ กอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น อันประกอบดวยพื้นที่สี
เขียวอยางนอยรอยละ 25-40 ของพื้นที่ อาจรวมถึงบอน้ำลักษณะธรรมชาติ และพื้นที่ดาดแข็งที่มี
กิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเปนไปเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชงาน อาทิเชน ทางเดินเทา ลาน
กิจกรรม แตจะตองไมใชพื้นที่สำหรับรถยนตหรือที่จอดรถยนต
ลักษณะพื้นที่
บอน้ำธรรมชาติ
สระวายน้ำ
บอพักน้ำเสีย ที่พกั มูลฝอย
ถนน
ที่จอดรถดาดแข็งไมมีหลังคา
คลุม
ที่จอดรถดาดแข็งมีหลังคาคลุม
ถนน ที่จอดรถ ปูบลอคหญา
หรือโรยกรวด
พื้นที่ดาดแข็ง ลานสุขภาพ
เวทีกิจกรรม สูง 1 เมตร
พื้นที่ดาดแข็ง ทางเดิน
สนามหญา

พื้นที่ดาดแข็ง (Hardscape)
พื้นที่สีเขียว (Green Area)

“ที่วาง” ตามกฎหมาย






“พื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ”






“พื้นที่สีเขียว”






























พื้นที่ภายนอกอาคารที่ปูดวยวัสดุที่น้ำซึมผานไมไดหรือผานไดนอย เชน ถนน ลานจอดรถ ลาน
อเนกประสงค ทางเดิน คอรทกีฬา ฯลฯ
พื้นที่กลางแจง และกึ่งกลางแจงที่มีคุณลักษณะธรรมชาติ มีคุณคาตอระบบนิเวศและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เชนสามารถใชเปนที่พักผอนหยอนใจของผูใชอาคารหรือบุคคลทั่วไป ที่มีขอบเขตที่ดิน
ทั้งหมดหรือบางสวนปกคลุมดวยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ำได โดยที่ดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสรางหรือ
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มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม , มอก.
(Thai Industrial Standard,
TSI)
ระบบประสานทางพิกัด
(Modular System)

พื้นผิวที่ไมซึมน้ำรวมอยูหรือไมก็ได ทั้งนี้กรณีพื้นที่ดาดแข็งที่มนุษยสรางขึ้นจะไมนับเปนพื้นที่สีเขียว
เชน บล็อกหญา เปนตน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือขอกำหนดเพื่อเปนแนวทางแกผูผลิตในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด โดยมีเกณฑทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ
ประสิทธิภาพของการนำไปใชงาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เปนตน
การออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดพื้นฐานของวัสดุตาง ๆ ที่มาประกอบเปนอาคาร โดยระบบขนาดพิกัด
ที่ใชในการออกแบบ จะตองสามารถหารขนาดของวัสดุที่นำมาใชงานใหลงตัวไดมากที่สุด ทำลดการ
เกิดเศษของวัสดุในการตัดเพื่อใหขนาดพอดีกับระยะที่ออกแบบ เชน ใชระบบพิกัด 0.40 เมตร ในการ
ออกแบบ ทำใหสามารถตัดวัสดุที่มีขนาด 0.20 เมตร 0.40 เมตร 0.60 เมตร 1.00 เมตร 1.20 เมตร
2.00 เมตรและ 2.40 เมตรไดพอดี

ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล
(Mechanism Ventilation)

วิ ธ ี ก ารระบายอากาศที ่ ต อ งอาศั ยอุ ป กรณ ห รื อ เครื ่ อ งกล เช น พั ด ลมช ว ยให อ ากาศเคลื ่ อนไหว
หมุนเวียน

ระบบสวิตชแบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหว (Occupancy
Sensor)
ระบบสวิตชแบบตั้งเวลา
(Timer)
ระบบสวิตชปรับระดับความ
สองสวาง (Dimmer)

อุปกรณควบคุมการทำงานชุดโคมไฟ ใชหลักการทำงานคือการตรวจจับการเคลือ่ นไหวของผูใชพื้นที่
แสดงวามีคนใชงานอยูในพื้นที่

รีไซเคิล
Recycle

เปนการจัดการวัสดุเหลือใชที่กำลังจะเปนขยะ โดยนำไปผานกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการ
หลอม เพื่อใหเปนวัสดุ ใหม แลว นำกลับมาใชไดอี ก ซึ่งวัสดุที่ผานการแปรสภาพนั้น อาจจะเป น
ผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑใหมก็ได
การนำกลับมาใชใหมโดยไมผานกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น

รียูส
Reuse
สภาวะนาสบายทางอุณหภูมิ
(Thermal Comfort)

อุปกรณควบคุมเวลาการทำงานชุดโคมไฟใหเปนไปตามที่ผูใชตองการ โดยสามารถตั้งเวลาและควบคุม
ใหชุดโคมไฟทำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว
อุปกรณควบคุมการทำงานชุดโคมไฟใหสามารถปรับระดับความสวางไดแบบตอเนื่อง

คือสภาวะที่ผูใชอาคารมีความสบายทางอุณหภูมิ ไมรูสึกวารอนไปหรือหนาวไป ปจจัยหลักที่สงผลตอ
ความรูสึกสบายทางอุณหภูมิ ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม อุณหภูมิเฉลี่ย
พื้นผิวอาคาร (mean radiant temperature, MRT) เสื้อผาที่สวมใส และกิจกรรมที่ทำ

สวนแนวตั้ง (Green Vertical
Wall)

สวนที่จัดขึ้นเปนแนวตั้ง มักจัดรวมกับผนังอาคาร หรือเปนผนังอาคาร หรือเปนแผงบังแดดแนวตั้ง ทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถทำไดหลายวิธี เชน ใสกระถางแขวน ใสรางแขวน ใสถุงผาแขวน หรือไต
ตามลวดสลิงขึ้นไปในแบบไมเลื้อย เปนตน

สัมประสิทธิก์ ารถายเทความ
รอนจากรังสีอาทิตยที่สงผาน
ผนังโปรงแสง

อัตราสวนของรังสีอาทิตยที่สงผานวัสดุผนังและหลังคาสวนโปรงแสงหรือโปรงใส และกอใหเกิดการ
ถายเทความรอนเขาภายในอาคาร รวมถึงผลของรังสีอาทิตยที่สองผานกระจกหรือวัสดุโปรงแสง
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(Solar Heat Gain
Coefficient, SHGC)

โดยตรง กับการถายเทความรอนที่เกิดจากรังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสง
เขามายังภายในอาคาร มีคา 0-1

สัมประสิทธิก์ ารถายเทความ
รอนรวม (Thermal
Transmittance, U-Value)

อัตราการถายเทความรอนรวมผานองคประกอบวัสดุ ชั้นอากาศ และ ชองวางอากาศ มีคาเปนสวน
กลับของผลรวมคาความตานทานความรอน (R-value) ที่เปนองคประกอบของผนังหรือหลังคา มี
หนวยเปน W/ m2° C

สัมประสิทธิก์ ารบังแดด
(Shading Coefficient, SC)

สัมประสิทธิ์การบังแดดเปนอัตราสวนระหวางความรอนจากดวงอาทิตยที่ผานเขาสูภายในอาคารตอ
ความรอนจากดวงอาทิตยที่ผานกระจกใสหนา 3 มม.ที่ไมมีการบังแดด

สัมประสิทธิส์ มรรถนะ
(Coefficient of
Performance, COP)

คือ อัตราสวนระหวางพลังงานความเย็นที่ไดจากเครื่องปรับอากาศ หรือ energy output มี หนวย
เปน บีทียูตอชั่วโมง (Btu/h) ตอพลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศ หรือ energy input มีหนวย
เปน บีทียูตอชั่วโมง ตัวอยางเชน ถา เครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน มีความสามารถในการทำความ
เย็น 24,000 บีทียูตอชั่วโมง ใชพลังงานไฟฟาในการทําความเย็นเทากับ 2,000 วัตต โดย 2,000 x
3.412 = 6,824 บีทียูตอชั่วโมง เครื่องปรับอากาศมีคา COP เทากับ 24,000 / 6,824 = 3.51

สารประกอบอินทรียระเหยงาย
(Volatile Organic
Compounds, VOCs)

กลุ  ม สารประกอบอิ นทรี ย ท ี ่ ระเหยเป น ไอได ง  ายในอุ ณหภูม ิ อากาศและความดัน อากาศปกติ มี
องคประกอบหลักของสาร ไดแก อะตอมของธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ในอาคารจะพบสารชนิดนี้จาก
ผลิตภัณฑหลายอยาง เชน สีทาบาน น้ำยาฟอกสี กาว เปนตน มักกอใหเกิดความระคายเคืองกับ
ระบบหายใจ และผิวหนัง

องคการอุตสาหกรรมปาไม
(ออป.)

เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอตั้งขึ้นเปนหนวยงานในสังกัด
กรมปาไมในป พ.ศ. 2490 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำไม ตอมาไดยกฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ในป
พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม อาทิ การทำไม เก็บหาของปา แปรรูปไม
ทำไมอัด เปนตน

อัตราสวนการสงผานแสงตอ
ความรอน (Light to Solar
Gain, LSG)

ค า อั ต ราส ว นการส ง ผ า นของแสงธรรมชาติ (visible light transmittance, VLT) หารด ว ยค า
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารส ง ผ า นความร อ นจากรั ง สี อ าทิ ต ย (solar heat gain coefficient, SHGC) คื อ
VLT/SHGC

อัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงาน (Energy Efficiency
Ratio, EER)

อัตราสวนระหวางความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีหนวยเปน บีทียตู อชั่วโมง
(Btu/h) ตอพลังงานที่ใชในการทําความเย็น มีหนวยเปน วัตต (W) เชน ถาเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นได เทากับ 24,000 บีทียูตอชั่วโมง แตตองใชพลังงานไฟฟาในการทํา
ความเย็นเทากับ 2,000 วัตต ก็หมายความวา เครื่องปรับอากาศเครื่อง นั้นมีคา EER เทากับ 24,000
/ 2,000 = 12
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อัตราสวนพื้นที่หนาตางตอพื้นที่
ผนัง (Window to Wall
Ratio, WWR)
Building Energy Code
(BEC)

อัตราสวนพื้นที่ของหนาตางและหรือของผนังโปรงแสงตอพื้นที่ทั้งหมดของผนังดานนั้น รวมถึงพื้นที่
ของ ผนังหนาตาง ผนังโปรง และผนังทึบของดานนั้น ๆ
กฎหมายอาคารดานพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานไดประกาศ กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และเปนอาคารประเภทตาง ๆ แบงเปน 9 ประเภท ไดแก
สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ
และอาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา ตองออกแบบใหอนุรักษพลังงานตาม มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารที่กฎกระทรวงฯ กำหนด โดยมีขอกำหนด
เกี่ยวกับกรอบอาคาร (ผนังและหลังคาอาคาร) ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ อุปกรณผลิต
น้ำรอน ระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน และการใชพลังงานรวมของอาคาร

Building Information
Modelling (BIM)

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เปนการสรางแบบจำลองอาคารโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีขอมูล
หรือสารสนเทศ (information) อยูในองคประกอบตาง ๆ ของอาคาร เชน คาน มีขอมูลของ ขนาด
ปริมาตร คุณสมบัติดานความรอน น้ำหนัก ราคา อยูดวย เปนตน

Coolness Ratio, (VT/SC)

คาคุณสมบัติของกระจกคำนวณโดยนำคาการสองผานของแสง (visible light transmittance VT)
หารดวยคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (shading coefficient SC) กระจกที่ดีควรมีคา
coolness ratio มากกวา 1

Design for Deconstruction, การออกแบบที่คำนึงถึงการรื้อถอนหรือการถอดประกอบเมื่อชิ้นงานนั้น ๆ หมดอายุ ใหสามารถนำ
Design for Disassembly
สวนประกอบตาง ๆ ไปใชใหมหรือไปรีไซเคิลไดงาย
(DfD)
Forest Stewardship
Council™ (FSC)

องคการระหวางประเทศที่ไมแสวงหาผลกำไร มีเปาประสงคในการจัดการดานปาไมยั่งยืน โดยมีระบบ
การรับรองที่เขมงวดและมีความโปรงใส เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับระดับสากล

International Organization องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานสากล เปนองคกรที่ออกมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
for Standardization (ISO) ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Lighting Reflectance Value คาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสง มีคา 0-100 วัสดุที่มีคา LRV มากไดแกวัสดุสีออนซึ่งจะสามารถ
(LRV)
สะทอนแสงไดดี วัสดุที่มีคา LRV นอยไดแกวัสดุสเี ขม
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Minimum Efficiency
Reporting Value (MERV)

ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคหรือฝุนละอองของแผนกรองอากาศ เปนมาตรฐานที่กำหนดโดย
ASHRAE โดย MERV 8 หมายถึง แผนกรองอากาศสามารถกรองอนุภาคไดในชวงขนาดที่ 8 คือ
ขนาด 2.20-3.00 ไมครอน

Sound Transmission Class
(STC)

คาความเปนฉนวนกันเสียงของวัสดุ คา STC ของวัสดุที่มีคามากจะมีความสามารถกันเสียงไดดีกวาคา
นอย

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

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงสหรัฐอเมริกา เปนสมาคมวิชาชีพดานวิศวกรรมปรับอากาศทีม่ ี
สมาชิกมากกวา 57,000 คน ใน 132 ประเทศทั่วโลก มีบทบาทในการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ รวมทั้งการกำหนดคูมือและมาตรฐานการออกแบบระบบปรับอากาศ
ตาง ๆ

Universal Design (UD)

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ออกแบบใหกับทุกกลุมคน เชน ผูส ูงอายุ ผูพิการ เด็ก ผูหญิง ผูชาย คน
นับถือศาสนาตาง ๆ คนที่มรี ายไดแตละระดับ สามารถใชงานสถาปตยกรรม หรือผลงานการออกแบบ
นั้น ๆ ได โดยไมมีอุปสรรคในการใชงาน ตัวอยางเชน การทำทางลาดขึ้นอาคาร การติดตั้งลิฟต การใช
ที่เปดประตูที่สามารถเปดไดงาย การมีหองละหมาด เปนตน

Upcycling

กระบวนการแปลงวัสดุเหลือใชหรือผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชงานตามหนาที่เดิมใหกลายเปนผลิตภัณฑ
ใหมที่มีคุณภาพและมูลคาสูงขึ้น
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ภาคผนวก ข ฉลากสิ่งแวดลอม
ฉลากเขียว

รายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากเขียวประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ชื่อทางการคา

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

ผลิตภัณฑสี
TOA

สี

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด

EXTRAPAM

สี

PAMLITE

สี

PAMMASTIC

สี

NIPPON

สี

CIC

สี

DULUX

สี

ซูเปอรโคท

สี

เจบีพี

สี

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอรเนชั่นแนลเพ็นท จำกัด

โจตัน

สี

บริษัท โจตันไทย จำกัด

กัปตัน

สี

บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด

วูดเทค, ซุปปาร ฮีโร

สี

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด

hato

สี

บริษัท ฮาโตเพนท (เจ.เค.อาร.) จำกัด

เบเยอร

สี

บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร จำกัด

เดลต้ำ

สี

บริษัท สีเดลตา จำกัด (มหำชน)

คอตโต

เครื่องสุขภัณฑ (โถสวม)

บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

KOHLER

เครื่องสุขภัณฑ (โถสวม)

KARAT

เครื่องสุขภัณฑ (โถสวม)

บริษัท บริติช เพนทส จำกัด
บริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศ
ไทย) จำกัด
บริษัท เครโดอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องสุขภัณฑเซรามิก

บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กอกน้ำและอุปกรณประหยัดน้ำ
VRH

กอกน้ำและอุปกรณประหยัดน้ำ บริษัท วี.อาร.ยูเนี่ยน จำกัด

KOHLER

กอกน้ำและอุปกรณประหยัดน้ำ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ชื่อทางการคา
คอตโต

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

กอกน้ำและอุปกรณประหยัดน้ำ บริษัท สยามซานิทารีฟตดิ้งส จำกัด

ฉนวนกันความรอน
SCG

ฉนวนใยแกว

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด

MICROFIBER

ฉนวนใยแกวทำความรอน

บริษัท ไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม จำกัด

AEROFLEX-HF
แผนอัดสำหรับงานอาคาร
ตกแตงและอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือน
วนชัย ฟลอรลิ่ง
ผลิตภัณฑวัสดุตกแตงพื้น
ประเภทยาง
ผลิตภัณฑกระเบื้องซีเมนตมุง
หลังคา
SCG
ผลิตภัณฑกระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคา
SCG

ฉนวนยางกันความรอน

บริษัท แอรโรเฟลกซ จำกัด

พื้นลามิเนต

บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)

พื้นสังเคราะห

บริษัท พีเคที สมารทเทค จำกัด

กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนลอน บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

แผนชิ้นไมอัดซีเมนต
กระเบื้องซีเมนตเสน ใยแผน
เรียบ เฌอราบอรด

บริษัท วิบูลยวัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

SHIN-ETSU

กาวซิลิโคนยาแนว

บริษัท ชิน -เอทซุ ซิลิโคนส (ประเทศไทย) จำกัด

จระเข

กาวซีเมนต, กาวยาแนว

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑซีเมนตบอรด
VIVA
SHERA

บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑกาว

ทอพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม
SCG

ทอ PVC

ทอน้ำไทย
ผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรต
แลนดและปูนซีเมนตไฮดรอลิก

ทอ PVC

SCG

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ปูนอินทรี

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จา
กัด (มหาชน)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงาน
ระยอง/สระบุรี)
บริษัท อุตสาหกรรมทอน้ำไทย จำกัด
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (แกงคอย/ลำปาง/ทุงสง/
ทาหลวง)
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
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ชื่อทางการคา

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

หมอแปลงไฟฟา
TIRATHAI

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

เจริญชัย

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท เจริญชัย หมอแปลงไฟฟา จำกัด

เอกรัฐ

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

VISTA TRAFO

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท วิสตา ทราโฟ จำกัด

QTC

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ไทยแมกซเวลอิเลคทริค

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท ไทยแมกซเวลอิเลคทริค จำกัด

-

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท ทริปเปล ที เอ็นเท็ค จำกัด

-

หมอแปลงไฟฟา

TTM

หมอแปลงไฟฟา

ฟูล ไลท

หมอแปลงไฟฟา

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

ไทยพัฒนกิจ

หมอแปลงไฟฟา

พรีไซซ

หมอแปลงไฟฟา

บริษัท ไทยพัฒนกิจหมอแปลงไฟฟา จำกัด
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟค
เจอริ่ง จำกัด

หลอด LED
โตชิบา

หลอดLED

บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จำกัด

L&E

หลอดLED

บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จำกัด

คอนกรีตมวลเบา
ประเภท ชิ้นสวนคอนกรีตมวล
เบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จำกัด

วัสดุกอผนัง
INSEE SUPERBLOCK
คิวคอน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑหลังคาเหล็ก
LYSAGHT®

แผนเหล็กมุงหลังคา

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย)
จำกัด
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ฉลากลดคารบอน
รายละเอียดผลิตภัณฑทไี่ ดรับการรับรองฉลากลดคารบอน
โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
เครื่องหมายการคา
กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องปูพื้น
คาซา (CASA)

กระเบื้องปูพื้น

คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องปูผนังแบบตัดขอบ
คัมพานา (CAMPANA) กระเบื้องบุผนัง

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน)

COTTO

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นชนิดเคลือบ

SGI TILES

กระเบื้องบุผนัง

EUROPA

กระเบื้องบุผนัง

SOSUCO

กระเบื้องปูพื้น

SOSUCO

กระเบื้องบุผนัง

Dynoflex

กระเบื้องไวนิลชนิดเคลือบฟลม

บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จำกัด

ดูราเกรส

กระเบื้องปูพื้น

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Wilsonart
คอนกรีตมวลเบา

แผนลามิเนต

บริษัท วิลสันอารท (ประเทศไทย) จำกัด

Q-CON

คอนกรีตมวลเบาชนิดไมเสริมเหล็ก

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จำกัด
(มหาชน)
บริษัท อินทรี ซุปเปอรบลอก จำกัด

ผนังอินทรีซุปเปอร
คอนกรีตมวลเบาอบไอนาแบบมีฟองอากาศ-เสริมเหล็ก
บลอก
หลังคาและอุปกรณหลังคา
กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตทุกรุน ทุกชนิด
SCG
SCG

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตรุน PRIMA

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตรุน AYARA

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตรุน PROLON

SCG

กระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตรุน TILE FITTING

SCG

หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุน EXCELLA CLASSIC

SCG

หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุน EXCELLA MODERN

บริษัท โสสุโก เซรามิค จำกัด

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
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เครื่องหมายการคา
SCG

ชนิดวัสดุ
หลังคาเซรามิค เอสซีจรี ุน EXCELLA GRANCE

SCG

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุน เซลิกา เคิรฟ

ชื่อบริษัท

ปูนซีเมนต
เสือ
ปูนงานโครงสราง เอส
ซีจี
ทีพีไอ แดง
HYDRAULIC
CEMENT
TPI RED 299
ทีพีไอ M210

ปูนซีเมนต

ทีพีไอ (ดำ)

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ทีพีไอ 199

ปูนซีเมนตผสม

ทีพีไอ

ปูนซีเมนตเขียว ซูเปอร

ทีพีไอ (น้ำเงิน)

ปูนซีเมนตสำหรับงานขุดเจาะบอน้ำมัน

ทีพีไอ M209

ปูนฉาบสำเร็จรูป

ทีพีไอ (เขียว)

ปูนซีเมนตผสม

ทีพีไอ 197

ปูนซีเมนตผสม

ทีพีไอ M200

ปูนฉาบสำเร็จรูป

ดอกบัว-บัวเขียว

ปูนซีเมนตผสม

บัวซูเปอร

ปูนซีเมนตผสม

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต

อินทรีดำ

ปูนซีเมนต

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนตผสม

อินทรีทอง

ปูนซีเมนตสำหรับงานฉาบพิเศษ

อินทรีซูเปอร

ปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอ สราง จำกัด

ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1
ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1
ปูนฉาบบล็อคมวลเบา

สี
BEGERSHIELD
BEGERSHIELD

BEGERSHIELD WEATHERGUARD – BASE

BEGERSHIELD

BEGERSHIELD PHOTOCLEAN– BASE

BEGERSHIELD DIAMOND– BASE

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
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เครื่องหมายการคา
BEGERSHIELD
BEGERSHIELD

ชนิดวัสดุ
BEGERSHIELD WEATHERGUARD – READY MIX

ชื่อบริษัท
บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร 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

ดูลักซ

สีน้ำมัน

ซูเปอรโคท

สีน้ำมัน

ไอซีไอ คิวปรีโนล

สียอมไม

ดูลักซ

สีน้ำ สำหรับทาอาคาร

ซูเปอรโคท

สีน้ำ สำหรับทาอาคาร

บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร จำกัด

บริษัทอั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) จำกัด

แผนฉนวน
ไมโครไฟเบอร

ฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดแผน

ไมโครไฟเบอร

ฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดมวน

ROCKWOOL

ฉนวนกันความรอนใยหิน ROCKWOOL แบบแผน

ROCKWOOL

ฉนวนกันความรอนใยหิน ROCKWOOL แบบมวน
ฉนวนกันความรอนใยหิน ROCKWOOL แบบเสริมตะแกรง บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
เหล็ก
ฉนวนกันความรอนใยหิน ROCKWOOL แบบทอ

ROCKWOOL
ROCKWOOL

สุขภัณฑและอุปกรณก็อกนา

บริษัท ไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม จำกัด
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เครื่องหมายการคา

ชนิดวัสดุ

COTTO

โถสวมนั่งราบชนิดสองชิ้น

COTTO

กอกน้ำสำหรับอางลางชาม

COTTO

วาลวเปด-ปดน้ำ

COTTO

วาลวขับลาง

COTTO

กอกน้ำ

COTTO
อุปกรณเซรามิกประกอบหองนา
แผนฝา ฝา และไมสังเคราะห
SMART WOOD รุนไมฝา
SMART WOOD รุนไมพื้น
SMART WOOD รุนไมระแนง
SMART WOOD รุนไมรั้ว
SMART WOOD รุนไมบัว
SMART WOOD รุนไมเชิงชาย
SMART WOOD รุนไมอบ
SMART WOOD รุนไมบังตา
SMART WOOD รุนไมปดกันนก
SMART BOARD รุนขอบเรียบ
SMART BOARD รุนขอบลาด
SMART BOARD รุนเซาะรอง
SMART BOARD รุนลายไม
SMART BOARD ชนิดลายไมระบายอากาศ
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)
แผนชิ้นไมอัดซีเมนต /แผนซีเมนตบอรด
VIVA
แผนซีเมนตบอรด
VIVA HD
แผนซีเมนตบอรดใชภายนอก

ชื่อบริษัท
บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค)
จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีฟตติ้งส จำกัด

บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จำกัด

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

บริษัท มหพันธไฟเบอร ซีเมนต จำกัด (มหาชน)

บริษัท มหพันธไฟเบอร ซีเมนต จำกัด (มหาชน)
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ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ชื่อทางการคา
แผนไม
SCG
ฉนวนกันความรอน
AEROFLEX
เอสซีจี
Microfiber
คอนกรีต/ปูนซีเมนต/กาวซีเมนต/กาวยาแนว
เสือ
เสือ
เสือ
เสือเดคอร
เสือมอรตาร
CPAC
COTTO
SCG
SCG
SCG
SCG
อินทรี เพชร
อินทรี แดง
อินทรี ปูนเขียว
อินทรี ซูเปอร พลัส

ชนิดวัสดุ

ชื่อบริษัท

ไมเชิงชาย
แผนไมอดั
แผนใยไมอดั

บริษัท สยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จำกัด
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

ฉนวนกันความรอน
ฉนวนกันความรอน
Microfiber
ฉนวนใยแกวแบบมวน
ฉนวนใยแกวแบบแผน

บริษัท แอรโรเฟลกซ จำกัด

ปูนซีเมนต
กาวซีเมนต
กาวยาแนว
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
คอนกรีต
กาวซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม
ปูนรับกำลังอัดเร็ว
ปูนทนน้ำทะเล
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต

อินทรี ทอง

ปูนซีเมนต

SRIC
อิฐ

คอนกรีตทนไฟ

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด
บริษัท ไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด
(มหาชน)

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด
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ชื่อทางการคา
เอสซีจี
แผนผุผนัง
เอสซีจี
แผนยิปซัม
ตราชาง
ตราชาง
ตราชาง
กระเบื้อง
Process Lite
Process Prime
หลังคา
-

ชนิดวัสดุ
อิฐทนไฟ

ชื่อบริษัท
บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

วัสดุอะคูสติก

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด

แผนยิปซัมทนชื้น
แผนยิปซัมทนไฟ
แผนยิปซั่มมาตรฐาน
แผนอีโคบอรด

บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องโมเสค
โมเสคเปลือกขาว

โซไนต อินโนเวทีฟ เซอรเฟสเซส จำกัด

หลังคาอีโค

บริษัท ไฟเบอรพัฒน จำกัด

บริษัท ไฟเบอรพัฒน จำกัด

อินโนเวทีฟ เซอรเฟสเซส จำกัด
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ฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
เครื่องหมายการคา
คอนกรีต/ปูนซีเมนต

ชนิดวัสดุ

เสือ

ปูนซีเมนต

เสือ

กาวซีเมนต

เสือ

กาวยาแนว

เสือเดคอร

ปูนซีเมนต

เสือมอรตาร

ปูนซีเมนต

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต

อินทรีแดง

ปูนซีเมนต

อินทรีดำ

ปูนซีเมนต

อินทรีปูนเขียว

ปูนซีเมนตผสม

อินทรีทอง

ปูนซีเมนตสำหรับงานฉาบพิเศษ

อินทรีซูเปอร

ปูนซีเมนต

CPAC

คอนกรีต

เอสซีจี

ปูนงานโครงสราง

เอสซีจี

ปูนงานหลอ

SCG

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม

SCG

ปูนรับกำลังอัดเร็ว

SCG

ปูนทนน้ำทะเล

ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด
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ฉลากประหยัดไฟเบอร 5
เครื่องหมายการคา

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

เครื่องใชไฟฟา

เครื่องปรับอากาศ
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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

เครื่องหมายการคา

เครื่องใชไฟฟา

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

เครื่องทำน้ำอุนไฟฟา
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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

เครื่องหมายการคา

เครื่องใชไฟฟา

เครื่องซักผา

หลอด LED
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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

เครื่องหมายการคา

เครื่องใชไฟฟา

เครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดอัตโนมัติ
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เครื่องหมายการคา

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

เครื่องใชไฟฟา
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ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
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ภาคผนวก ค VOC Limit
วัสดุประเภทกาว (Adhesive) หรือ Sealant ทั้งหมดที่ใช ผานมาตรฐานที่กำหนดตาม SCAQMD Rule #1168 หรือ GS-36 และมีคา VOC
ผานตามเกณฑในตารางตอไปนี้
เกณฑการใชวัสดุประเภทกาว (Adhesive) หรือ Sealant
การใชงานทางสถาปตยกรรม
Architectural Application
กาวติดพรมในอาคาร
Indoor Carpet Adhesives
กาวติดแผนรองพรม
Carpet Pad Adhesives
กาวติดพื้นไม (ปารเก)
Wood Flooring Adhesives
กาวติดพื้นกระเบื้องยาง
Rubber Floor Adhesives
กาวติดยางรองพื้น
Subfloor Adhesives
กาวติดกระเบื้องเซรามิค
Ceramic Tiles Adhesives
กาวติด VCT และแอสฟลต
VCT & Asphalt Adhesives
กาวติดผนังเบาและแผนผนัง
Drywall & Panel Adhesives
กาวติดบัวยาง
Cove Base Adhesives
กาวสำหรับงานกอสราง
Multipurpose Construction
Adhesives
กาวสำหรับยึดโครงกระจก
Structural Glazing Adhesives
งานโลหะกับโลหะ
Metal with Metal
งานโฟมพลาสติก
Plastic Foams
งานวัสดุที่มีรูพรุน (ยกเวนไม)
Porous Material (Except Wood)
งานไม
Wood

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

การใชงานพิเศษ
Specialty Applications
กาวเชื่อมพีวีซี
PVC Welding
กาวเชื่อมซีพีวีซี
CPVC Welding
กาวเชื่อมเอบีเอส
ABS Welding
กาวเชื่อมซีเมนตพลาสติก
Plastic Cement Welding
กาวรองพื้นสำหรับพลาสติก
Adhesive Primer for Plastic
กาวติดยึดวัสดุ
Contact Adhesives
กาวปดผิวหนาและตกแตง
Top and Trim adhesives
กาวติดไม
Structural Wood Member
Adhesives
แผนรองใตแผนยาง
Sheet Applied Rubber Lining
Operations
กาวติดยึดวัสดุตามวัตถุประสงคพิเศษ
Special Purpose Contact
Adhesives

VOC limit
(g/L less water)

สำหรับงานสถาปตยกรรม
Architectural
สำหรับหลังคาแบบไมมีแผนกันซึม NonMembrane Roof
ถนน
Roadway
สำหรับแบบมีแผนกันซึม
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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การใชงานทางสถาปตยกรรม
Architectural Application
งานใยแกว
Fiberglass
รองพื้นอุดรอยราว
Sealant Primers
วัสดุไมมีรูพรุนในงานสถาปตยกรรม
Architectural Non Porous

VOC limit
(g/L less water)
80

อื่น ๆ

การใชงานพิเศษ
Specialty Applications

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

วัสดุมรี ูพรุนในงานสถาปตยกรรม
Architectural Porous
อื่นๆ

775
750

กาวพนแบบเปนเสนใย
General Purpose Web Spray
กาวพนแบบพิเศษ (ทุกชนิด)
Special Purpose Aerosol
Adhesives (All Types)

VOC limit
(g/L less water)
420
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 ช ผ  า นมาตรฐาน SCAQMD Rule 1113, Green Seal Standard GS-11, Green Seal
Standard GC-03 และมีคา VOC ผานเกณฑ Limit ในตารางตอไปนี้
เกณฑสีทาภายใน ตามมาตรฐาน Green seal GS-11
ชนิดของสี
สีทาภายในและสีรองพื้นสีดาน (Interior Flat Top Coat or Primer)
สี ท าภายในและสี ร องพื ้ น ที ่ ไ ม ใ ช ส ี ด  า น (Interior Non-Flat Top Coat or
Primer)

VOC Level (in g/L)
50
150

เกณฑ 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)
ดาน (Flat)

(g/L) minus water
250
250
250

คาขีดจำกัดของสารอินทรียระเหยงาย (ตาม SCAQMD, Rule 1113)
สารเคลือบ
สารปองกันการจับตัว (Bond Breakers)
น้ำยาเคลือบไมชนิดใส (Clear Wood Finishes)
- วารนิช (Varnish)
- แบบเนื้อหยาบ (Sanding)
สารอุด (Sealers)
- แล็กเกอร (Lacquer)

Ceiling Limit (g/L) minus water,
minus exempt compounds
350
350
350
350
680
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สารเคลือบ
แล็กเกอรใสแบบทา (Clear Brushing Lacquer)
สารประกอบบมคอนกรีต (Concrete-Curing Compounds)
สารประกอบบมคอนกรีตสำหรับงานถนน (Concrete-Curing Compounds
for Roadways and Bridges)
สารพนเคลือบ (Dry-Fog Coatings)
สารเคลือบปองกันไฟสำหรับภายนอก (Fire-Proofing Exterior Coatings)
สารเคลือบกันไฟลาม (Fire-retardant Coatings)
- แบบใส (Clear)
- แบบมีสี (Pigmented)
สารเคลือบแบบดาน (Flats)
สารเคลือบพื้น (Floor Coatings)
สารเคลือบสำหรับงานศิลป (Graphic Arts (Sign) Coatings)
สารเคลือบในงานอุตสาหกรรม (Industrial Maintenance (IM) Coatings)
สารเคลื อ บในงานอุ ต สาหกรรมที ่ ม ี ค วามร อ นสู ง (High Temperature Im
Coatings)
สีสังกะสีรองพื้น (Zinc-Rich IM Primers)
สารเคลือบผิวตกแตง (Japans/Faux Finishing Coatings)
สารเคลื อ บซี เ มนต ป  อ งกั น การกั ด เซาะของน้ ำ (Magnesite Cement
Coatings)
น้ำมันเคลือบปดรอย (Mastic Coatings)
สารเคลือบที่มีผงสีโลหะ (Metallic Pigmented Coatings)
สารเคลือบหลายสี (Multicolor Coatings)
สารเคลือบแบบไมเรียบ (Nonflat)
สารเคลือบแบบไมเรียบมันเงา (Nonflat High Gloss)
แล็กเกอรสี (Pigmented Lacquer)
สารรองพื้นกอนการลาง (Pretreatment Wash Primers)
สารอุด สารรองพื้น (Primers, Sealers, Undercoaters)
สารเคลือบแบบแหงเร็ว (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)
สารเคลือบปองกันสนิม (Rust: Preventive Coatings)
เชลแล็ก (Shellac)
- แบบใส (Clear)
- แบบสี (Pigmented)
สารรองพื้นชนิดพิเศษเฉพาะอยาง (Specialty Primers)
สารยอมสี (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
- ใชภายในอาคาร (Interior)
สารเคลือบสำหรับงานสระวายน้ำ (Swimming Pool Coatings)
- สำหรับงานซอม (Repair)
- อื่น ๆ
สารเคลือบสำหรับงานจราจร (Traffic Coatings)
สารเคลือบกันน้ำ (Waterproofing Sealers)
สารเคลือบคอนกรีตกันน้ำ ผนังกออิฐ (Waterproofing Concrete, Masonry
Sealers)
สารรักษาเนื้อไมที่อยูระดับต่ำกวาพื้นดิน (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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