


หมวดหัวข้อ การประเมินของโครงการ 

1

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร 4/4 คะแนน

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 12/16 คะแนน

หมวดที่ 3 การประหยัดน ้า 5/6 คะแนน

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ 17/20 คะแนน

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 8/13 คะแนน

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร       10/17 คะแนน

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 4/5 คะแนน

หมวดที่ 8 นวัตกรรม 5/5 คะแนน

รวมคะแนน                                                                 65 คะแนน



หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร 

การประชาสัมพันธ์แนวความคิดในการออกแบบ

อาคารเขียวสู่สังคม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ

ให้กับผู้ใช้อาคาร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

และหน้าจอท่ีโถงต้อนรับภายในอาคาร

มีค ู ่ม ือแนวทางการออกแบบและก ่อสร ้างตาม

ข้อก าหนดอาคารเขียวส าหรับผู้เช่า (Tenant Design

and Construction Guideline)

( )



หมวดที่ 2ผังบริเวณและภูมทิัศน ์

การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนและเลือกพืชพันธ์ที่เหมาะสม

กับลักษณภูมิอากาศ เพ่ือการพัฒนาผังพ้ืนที่โครงการที่ยั่งยืน 

ค านึงถึงการหลีกเล่ียงและการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

( )



หมวดที่ 2ผังบริเวณและภูมทิัศน ์

ป้ายรถสาธารณะใกล้โครงการ

ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

โดยการเตรียมที ่จอดจักรยาน ที ่มี

จอดรถประสิทธิภาพสูง (Carpool 

และ Green Vehicle)

การเช่ือมต่อทางเดินกับรถไฟฟ้า 

( )



หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภมูทิัศน ์

การออกแบบบ่อหน่วงน ้าฝนขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน ้าฝนไว้ใน

โครงการก่อนปล่อยออกสู่ระบบสาธารณะ เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม 

และน ้ารอระบาย

( )



หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภมูทิัศน ์

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Urban heat island)

โดยการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาและวัสดุปูพื้นสีอ่อนที่มีค่า Solar 

Reflectance Index สูง เพ่ือลดการสะสมความร้อน



SL 3 : การพัฒนาผังพืน้ที่โครงการที่ยัง่ยนื

มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร

มีการออกแบบพ้ืนที่สีเขียว 

และเลือกใช้พืชพันธุ์พื้นถิ่น

ท่ีเหมาะสม



เตรียมที่จอดรถส าหรับรถ Carpool

และ Green Vehicle เพื ่อส ่งเสร ิม

การใช้รถยนต์ร่วมกัน และรถยนต์ที่

ประหยัดเช้ือเพลิง

SL 2 : การลดการใช้รถยนตส์่วนตวั



SL 2 : การลดการใช้รถยนตส่์วนตวั 

ต้ังโครงการให้อยู่ใกล้กับระบบขนส่ง

สาธารณะ เพื ่อลดการใช้รถยนต์

ส่วนบุคคลให้ลดลง



มีบ่อหน่วงน ้าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บและ

ชะลอน ้าก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบาย

น ้าสาธารณะนอกโครงการ เพื ่อลด

ปัญหาน ้าท่วม

SL 4 : การซึมน า้และลดปัญหาน า้ท่วม



เลือกใช้วัสดุปูพ้ืนและหลังคาเป็นสีอ่อนร่วมกับการมีพ้ืนที่สีเขียว

ภายในอาคาร

เพ่ือลดการสะสมความร้อนของพ้ืนดาดแข็ง อันเป็นสาเหตุของ

ปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island)

SL 5 : มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกิน 50 %   

ของพื้นที่โครงการ



เลือกสุขภัณฑ์และก๊อกน ้าประหยัดน ้า 

หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทน

การใช้ผลิตภัณฑ์แบบท่ัวไป

ติดตั้งมาตรวัดน ้าย่อย เพื่อตรวจวัด

การใช้น ้าประเภทต่างๆ เช่น น ้าในระบบ

สุขภัณฑ์ รดน ้าต้นไม้ หรือ Cooling 

Tower เป็นต้น

หมวดที่ 3 การประหยัดน า้ 

TR EES CREDIT (WATER CONSERVATION) 



มีการประกันคุณภาพอาคารโดยมี

แผนการทดสอบและปรับแต่งระบบโดย 

Commissioning Authorities

มีการออกแบบส่งเสริมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอาคาร

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ 

ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าย่อยเพ่ือ

ตรวจวัดการใช้พลังงาน

ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC -22 ท า

ความเย็นในระบบปรับอากาศ

“ ENERGY 

AND ATMOSPHERE ”

0 3

0 4

0 1

0 2



EA 2: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

มีการออกแบบเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคาร

ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 28% ดังน้ี

เครื่อง Chiller ในระบบปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง

ระบบ VAV สามารถปรับปริมาณ

ลมเย็นได้ตามความเหมาะสม



EA 2: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

มีการออกแบบเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอาคารช่วยลดการใช้

ไฟฟ้าลง 28% ดังน้ี

เลือกใช้กระจกสองช้ันเคลือบสารกันความร้อน 

Laminated Insulating Low-E Glass 

เปลือกอาคารและหลังคาติดฉนวนกันความร้อน

เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูง



คะแนน

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (ค่าพลังงาน)

อาคารใหม่

6 6-10

8 11-15

10 16-20

12 21-25

14 26-30

16 31-35

18 36-40

EA3: การตรวจสอบ และพิสูจนผ์ล เพื่อยืนยันการประหยัด

พลังงาน (อาคารฐานและส่วนผู้เช่า) 

มีการติดตั ้งมาตรวัดไฟฟ้า (Digital Meter) แยกวัดการใช้

พลังงานของระบบต่างๆ เพื ่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ

ประเมินการใช้พลังงานอาคาร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง

ต่อไปในอนาคต

มีการตรวจสอบและพิสูจน์ผล เพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

ตามข้อก าหนด IPMVP

EA 2: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



การลดปริมาณการใช้วัสดุใหม่ 

การลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง 

การใช้วัสดุท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติต ่า 

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอ่สร้าง 

การน าอาคารเดิมมาใช้ใหม่ น าขยะมารีไซเคิล ใช้วัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุประสงค์หลักในหมวดวัสดุและทรัพยากร 

ซ่ึงสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

( )



MR 2 : การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้างน าขยะไปรีไซเคิล 

ร้อยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน ้าหนัก

ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างที่ถูกทิ้งในระบบนิเวศลง โดย

การน าขยะบางประเภทกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือ

น าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ

( )



MR 5 : การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและที่ผลิตในประเทศ 30% 

ของมูลค่าวัสดุก่อสร้าง

วัสดุท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ วัสดุพ้ืนถ่ิน

วัสดุท่ีผ่านเกณฑ์ วัสดุพ้ืนถ่ิน

( )

เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่มีแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งผลิต 

อยู่ภายในประเทศ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ

ผลิตและขนส่งวัสดุก่อสร้าง



“ ”

( )

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภาพในอาคาร 

มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ภายในอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 เพ่ือคุณภาพ

อากาศภายในอาคารท่ีดีต่อผู้ใช้อาคาร

ออกแบบและเลือกใช้ดวงโคมที่ให้ความส่องสว่างภายในอาคาร

ตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)

มีการออกแบบระบบระบายอากาศในห้องที่มีสารเคมีให้มีความดันเป็น

ลบเพ่ือลดการแพร่กระจายของมลพิษ เช่น ห้องแม่บ้าน ห้อง Janitor 

ติดตั้งพรมดักฝุ่นที่ทางเข้าหลักเพื่อป้องกันฝุ่นละอองบริเวณ

ทางเข้าอาคารต่างๆ



IE 1.2 : ความดันเป็นลบ ( )

ส าหรับห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บ

สารเคมี และเก็บสารท าความสะอาด

เพ่ือป้องกันและควบคุมมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึน

ภายในอาคาร

ความดันเป็นลบในห้องถ่ายเอกสาร 

และห้องเก็บสารเคมี

IE 1.4 : พื้นที่สูบบุหรี่ห่างจากประตูหน้าต่างหรือ

ช่องน าอากาศเข้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร



ติดตั ้งแผ่นกรองอากาศที ่มีค่าประสิทธิภาพ

อย่างน้อย MERV 7 เพื ่อระบบจ่ายลมเย็นของ

อาคาร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละออง 

ส่ิงสกปรกหรือสารเคมีต่างๆ

–

–

IE 1.5 : ประสิทธิภาพการกรอง อากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน



IE 2 : การเลือกใช้วัสดทุี่ไมก่่อมลพิษ

เลือกใช้สี สารเคลือบ กาว และยาแนวต่างๆ ที่มีสารอินทรีย์

ระเหยต ่า ผ่านมาตรฐาน SCAQMD เพ่ือลมมลพิษทางอากาศ

ภายในอาคารจากการก่อสร้าง



หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

มีแผนการบ ารุงรักษาหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ตาม

ประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฎิบัติการควบคุมเชื้อลีจีโอเนลลา 

(Legionella) เพ่ือความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

มีการจัดเตรียมห้องคัดแยกและกักเก็บขยะแต่ละประเภท รวมถึง

จุดท้ิงขยะในแต่ละช้ัน เพ่ือการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

( )



หมวดที่ 8 นวัตกรรม INNOVATION

มีที่ปรึกษาอาคารเขียว TREES ASSOCIATE ร่วมอยู่ในทีมออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือให้คาปรึกษา ดังน้ี 

การประเมินความเป็นไปได้

ของโครงการเพื ่อก  าหนด

เป้าหมายของโครงการ

ให ้ความรู ้และแนวทางการ

ออกแบบตามมาตรฐานสากล

ต่าง ๆ แก่ทีมออกแบบ

ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ

การออกแบบให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของโครงการ

ค านวณเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ

อาคารในหัวข้อต่าง ๆ

ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบการ

ท างานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

( )



–


