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คํานํา
วิศวกร หรือ “ผู้สร้าง” นอกจากความปลอดภัยเป็นหัวใจในการทํางานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แล้ว ยังมีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
ที่ทําควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สาธารณชนอย่างยั่งยืน
มูลนิธิอาคารเขียวไทย หน่วยงานที่ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้ง
ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้สู่สมาชิกทั้งสอง สมาคมให้ได้รับทราบถึงเทคโนโลยี
อาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันอาคารเขียวไทยที่ทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางด้าน
อาคารเขียว ให้คําแนะนําแก่อาคารต่างๆ ที่ต้องการออกแบบก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียวตลอดจนจัดทํา
มาตรฐานอาคารเขียวให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรม
ในนามของประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอขอบคุณคณะผู้จัดทําเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพื้นที่
ส่วนกลางและกรอบอาคาร หรือเกณฑ์ TREES-CS ที่เสียสละเวลาดําเนินงานอันมีความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เป็น
ประโยชน์ในวิชาชีพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เกณฑ์ TREES-CS” เล่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคมสี
เขียวสืบไปในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

คํานํา
ในปัจจุบันการออกแบบอาคารเขียวหรือทําอาคารให้เป็นอาคารเขียวในประเทศไทย เป็นเรื่องที่
ได้รับความสนใจจากเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการจํานวนมาก เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ของโลกที่ควรคํานึงถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมมากขึ้น หากแต่การทําให้เป็นรูปธรรม
จะต้องมีเกณฑ์การออกแบบที่ดี เชื่อถือได้ และตรวจวัดได้จริง
จากความสําเร็จของคู่มือเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับ
การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ TREES-NC ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเห็นได้จากที่มีผู้ผ่านการ
อบรมและผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว และเจ้าของอาคารที่นําอาคารเข้าโครงการเพื่อรับการรับรอง
จํานวนมากตลอดจนได้มีการรับรองอาคารที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน และเพื่อเป็นต่อยอดมาตรฐานอาคารเขียว
ของไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป สถาบันอาคารเขียวไทยจึงจัดทําเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและ
กรอบอาคาร TREES-CS ซึ่งเหมาะสําหรับอาคารที่ให้เช่าพื้นที่ภายใน สามารถเข้ารับการประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับทางสถาบันฯได้
ผมในนามของประธานสถาบันอาคารเขียวไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกณฑ์ฯ เล่มนี้จักเป็นประโยชน์
และถูกนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

สารบัญ
หัวข้ อ

รายละเอียด

หน้ า

BM

บทนํา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)

1
8

3 (1)

4 (1)

BM P1
BM 1
BM 2
BM 3
BM 4

การเตรี ยมความพร้ อมความเป็ นอาคารเขียว
การประชาสัมพันธ์สสู่ งั คม
คูม่ ือและการฝึ กอบรมแนะนําการใช้ งานและบํารุงรักษาอาคาร
การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้ างและเมื่ออาคารแล้ วเสร็จ
คูม่ ือแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างสําหรับผู้เช่า

9
10
11
12
13

บังคับ
1
1
1
-

บังคับ
1
1
1
1

SL

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทศั น์ (Site and Landscape)

15

16 (2)

16 (2)

SL P1
SL P2
SL 1
SL 2
SL 3

การหลีกเลี่ยงที่ตงที
ั ้ ่ไม่เหมาะกับการสร้ างอาคาร
การลดผลกระทบต่อพื ้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
การพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ที่พฒ
ั นาแล้ ว
การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว
การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

16
17
18
19
20
20
21
22
23
25
25
26
27

บังคับ
บังคับ
1
4
3

บังคับ
บังคับ
1
4
3

28

6

6

29

6

6

30

20 (2)

23 (2)

31

บังคับ

บังคับ

32

บังคับ

บังคับ

33

16

18

SL 3.1 มีพื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของพื ้นที่ฐานอาคาร
SL 3.2 มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ นต่อ พื ้นที่เปิ ดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ ามย้ ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อื่น)
SL 3.3 ใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่นที่เหมาะสม

SL 4
SL 5

การซึมนํ ้าและลดปั ญหานํ ้าท่วม
การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรื อสวนแนวตัง้
SL 5.2 มีพื ้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพื ้นที่โครงการ
SL 5.3 มีต้นไม้ ยืนต้ นทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บงั แดดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายกับตัวอาคาร

WC

หมวดที่ 3 การประหยัดนํา้ (Water Conservation)

WC 1 การประหยัดนํ ้าและการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

EA

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร

NC
CS
คะแนน คะแนน
(บังคับ) (บังคับ)

1

1

1

1

1

1

4
4

4
4
2

2

1

1

1

1

มีแผนการตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม

EA P2 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขันตํ
้ ่า
ได้ 4 คะแนนในข้ อ EA 1

EA 1

ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

หัวข้ อ

EA 2

รายละเอียด

การใช้ พลังงานทดแทน

หน้ า

34

NC
CS
คะแนน คะแนน
(บังคับ) (บังคับ)
2
2

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5-1.5 ของปริ มาณค่าใช้ จ่ายพลังงานในอาคาร

EA 3 การตรวจสอบและพิสจู น์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

36

1

2

37
38

-

1
1

39

1

1

40

13

11

41

2

2

42

2

2

43

2

1

44

2

2

45

2

2

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรื อมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมตํ่า

46

3

2

MR 6.1 ใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์ บอนของไทยไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้ างทังหมด
้
MR 6.2 ใช้ วสั ดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าวัสดุก่อสร้ างทังหมด
้

46

2

1

47

1

1

มีแผนการตรวจสอบและพิสจู น์ผลตามข้ อกําหนด IPMVP
EA 3.1 การตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงาน (อาคารฐาน)
EA 3.2 การตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงาน (ผู้เช่า)

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทําลายชันบรรยากาศ
้
ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22

MR

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่ อสร้ าง
(Materials and Resources)

MR 1 การใช้ อาคารเดิม
เก็บรักษาพื ้นหรื อหลังคาของอาคารเดิมไว้ ร้อยละ 50-75 ของพื ้นที่ผิว

MR 2 การบริ หารจัดการขยะจากการก่อสร้ าง
นําขยะไปใช้ หรื อรี ไซเคิล 50-75% ของปริ มาตรหรื อนํ ้าหนัก

MR 3 การเลือกใช้ วสั ดุใช้ แล้ ว
นําวัสดุก่อสร้ างกลับมาใช้ ใหม่เป็ นมูลค่าร้ อยละ 5-10

MR 4 การเลือกใช้ วสั ดุรีไซเคิล
ใช้ วสั ดุรีไซเคิลเป็ นมูลค่าร้ อยละ 10-20

MR 5 การใช้ วสั ดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศ
การใช้ วสั ดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรื อวัสดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10-20
ของมูลค่าวัสดุก่อสร้ างทังหมด
้

IE
IE P1

หมวดที่ 6
คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร
(Indoor Environmental Quality)
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อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

IE P2

ความส่องสว่างภายในอาคาร
ความส่องสว่างขันตํ
้ ่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.1 ช่องนําอากาศเข้ าไม่อยู่ตําแหน่งที่มีความร้ อนหรื อมลพิษ
IE 1.2 ความดันเป็ นลบ (Negative pressure) สําหรับห้ องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี
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และเก็บสารทําความสะอาด
IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้ าสูภ่ ายในอาคาร
IE 1.4 พื ้นที่สบู บุหรี่ ห่างจากประตูหน้ าต่างหรื อช่องนําอากาศเข้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
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การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ
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IE 2.2
IE 2.3
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การใช้ วสั ดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื ้น ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
การใช้ สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
การใช้ พรมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ ้นจากไม้ ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
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การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร
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แยกวงจรแสงประดิษฐ์ ทกุ 250 ตารางเมตรหรื อตามความต้ องการ

IE 4

การใช้ แสงธรรมชาติภายในอาคาร
ออกแบบให้ ห้องที่มีการใช้ งานประจําได้ รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง

IE 5

สภาวะน่าสบาย
อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ

EP

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Protection)

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสร้ าง
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EP P2 การบริหารจัดการขยะ
การเตรี ยมพื ้นที่แยกขยะ
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บทนํา
เป็ นที่ตระหนักดีวา่ วิกฤตการณ์ทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้น แหล่งพลังงานทัง้ ถ่าน
หิน ก๊ าซและนํ ้ามันที่มีอยูจ่ ํากัดแต่ความต้ องการที่จะผลิตพลังงานจากทรัพยากรเหล่านี ้กลับเพิ่มสูงขึ ้นอย่างไม่ร้ ูจบ ส่งผลให้
ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ ้นอย่างเป็ นประวัติการณ์ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไม่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ทางพลังงานที่เพิ่มขึ ้นได้ ในเวลาอันใกล้ การใช้ พลังงานยังคงต้ องพึง่ พาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบทางสภาพล้ อม การใช้
ถ่านหิน และนํ ้ามัน ส่งผลให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเป็ นวิฤตการณ์โลกร้ อนซึง่ ถือเป็ นภัยคุกคาม
มนุษยชาติในปั จจุบนั การเข้ าถึงแหล่งพลังงานต่างๆ จําต้ องบุกรุกระบบนิเวศทังทางบกและทางทะเลอย่
้
างต่อเนื่อง การ
ขนส่งพลังงานอย่างนํ ้ามันทางทะเล หรื อ การขุดเจาะ นับว่ามีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลที่ทําลายระบบนิเวศเป็ นวงกว้ าง
ดังนันวิ
้ กฤตการณ์พลังงานยังมีความเกี่ยวเนื่องแลส่งผลต่อวิฤตการณ์สงิ่ แวดล้ อมไม่อาจแยกจากกันได้
อาคาร ถือได้ ว่าเป็ นสาเหตุสําคัญของปั ญหาทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลังงาน
อย่างมหาศาล ซึง่ เป็ นไปเพื่อ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสว่าง และ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรื ออาจกล่าวได้ เป็ นไปเพื่อ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ อาคารนัน่ เอง ประเด็นของคุณภาพชีวิตนี ้เป็ นประเด็นที่สําคัญและ
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะลดทอนความสําคัญลงได้ พลังงานจึงมีความจําเป็ นอย่าง
อาคารจึงต้ องมีสมดุลทางการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องถูกบริโภคอย่างเนื่อง ดังนัน้
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารที่เหมาะสม นอกจากปั จจัยด้ านพลังงานและคุณภาพชีวิตแล้ ว อาคารยังมีผลกระทบทางตรงต่อ
้ ่ อง การรุกลํ ้าระบบนิเวศเดิม ก่อปั ญหานํ ้าท่วม ปรากฏการณ์เกาะร้ อน การ
สิง่ แวดล้ อมที่ต้องการการแก้ ไขเร่งด่วน ทังในเรื
ใช้ นํ ้าปริมาณมหาศาล การทําลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุก่อสร้ าง มลภาวะและขยะจากการก่อสร้ างและการใช้
อาคาร มลภาวะจากนํ ้าเสียของอาคาร สารพิษและสารก่อมะเร็งในอาคาร เป็ นต้ น ดังนันการออกแบบอาคารต้
้
องสามารถ
แก้ ปัญหาทางสภาพแวดล้ อมเหล่านี ้ ด้ วยรูปแบบสถาปั ตยกรรม การบริ หารจัดการ และ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ซึง่ นอกจาก
จะเป็ นการปั ญหาทางสภาพแวดล้ อมดังกล่าวแล้ ว ยังต้ องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้ อาคารควบคูก่ นั
จากวิกฤตการณ์ทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมที่มีความรุนแรงและซับซ้ อนดังที่กล่าวมาแล้ ว ทางสถาบันอาคาร
เขียวไทยจึงได้ จดั ทําเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมไทยหรื อ TREES (Thai’s Rating of Energy
and Environmental Sustainability) ขึ ้น ซึง่ ทางสถาบันฯมุง่ หวังให้ เกณฑ์นี ้สามารถแก้ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารได้ อย่าง
ครอบคลุม ทางสถาบันฯคาดหมายว่าหากในอนาคตอันใกล้ อาคารต่างๆ หันมาใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวในการออกแบบและการ
ส่งผลกระทบต่อ
บริ หารจัดการมากขึ ้นย่อมส่งผลให้ อาคารมีแนวโน้ มในการใช้ พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สภาพแวดล้ อมและก่อมลภาวะลดลง ในขณะที่คณ
ุ ภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในท้ ายที่สดุ ย่อมส่งผลที่ตอ่
ประเทศทังในแง่
้
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานรวม และ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แต่ในทางกลับกัน
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางานของประชาชนเพิ่มขึ ้น ซึง่ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
การเข้ าร่วมเกณฑ์การประเมิน TREES นันประกอบด้
้
วยหัวข้ อคะแนนจํานวนมาก และมีสงิ่ ที่ต้องดําเนินการที่ซบั ซ้ อนต้ อง
อาศัยการตีความ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประเมินมีความสะดวกในการทํางาน และ สามารถตีความหัวข้ อคะแนนได้ ชดั เจนที่สดุ
ทางสถาบันอาคารเขียวได้ จดั ทํา ”คูม่ ือสําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมไทย” หรื อ TREES
Reference Guide for New Construction and Major Renovation Version 1.1 ในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ ได้ มีผ้ ทู ี่สนใจเข้ าร่วม

TREES-NC / CS

หน้า- 2

โครงการเป็ นจํานวนมาก ทางสถาบันจึงได้ จดั ทําพัฒนาปรับปรุ ง ”เกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทาง
สิง่ แวดล้ อมไทย สําหรับการก่อสร้ างและปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร” หรื อ
TREES Rating for NC/ CS (New Construction and Core and Shell Building) ทางผู้ที่สนใจสามารถเกณฑ์ฉบับนี ้ใน
ส่วนของอาคารก่อสร้ าง และ ปรับปรุงโครงการใหม่ หรื อ อาคารประเภทพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร เพื่อประโยชน์ไม่
ว่าจะเป็ นไปเพื่อการทําคะแนน หรื อ เพื่อให้ อาคารหรื อโครงการมีการอนุรักษ์ พลังงานและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมแม้ วา่ จะ
ไม่ได้ เข้ าร่วมการประเมินก็ตาม เกณฑ์การประเมินประเภทนี ้จะยอมรับให้ นกั พัฒนาโครงการสามารถทุม่ เทในการพัฒนา
อาคารก่อสร้ างและปรับปรุงใหม่ และ อาคารประเภทพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคารที่ได้ ระบุไว้ เพื่อให้ อาคารผ่านเกณฑ์
การประเมิน
สําหรับเกณฑ์ TREES-NC/CS ฉบับนี ้ ได้ สรุป ประเด็นทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมของแต่ละหัวข้ อคะแนน ซึง่
้ ้ ทางสถาบัน
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ นสําหรับผู้เข้ าร่วมประเมินในการประเมินว่าจะสามารถเข้ ายื่นตามเกณฑ์ใด ทังนี
อาคารเขียวไทยมุง่ หวังให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมประเมินปฏิบตั ิตามเกณฑ์อย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต มุ่งหวังไปยังเจตนารมณ์ที่แท้ จริงของ
แนวความคิดอาคารเขียวอันเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อม ดังนันทางสถาบั
้
นขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ า
ตรวจสอบอาคาร ทังในระหว่
้
างการก่อสร้ าง หรื อ เมื่อผ่านการรับรองแล้ ว เพื่อตรวจสอบว่าอาคารได้ มีการออกแบบก่อสร้ าง
ตามหัวข้ อที่ได้ ผ่านการประเมินแล้ วจริง หากพบการปลอมแปลงเอกสาร หรื อ สภาพอาคาร ให้ ไม่เป็ นไปตามที่ได้ ยื่นเอกสาร
ต่อทางสถาบันฯ โครงการนันๆอาจถู
้
กพิจารณาตามบทลงโทษของทางสถาบันฯ ในระดับต่างๆ
สําหรับเกณฑ์การประเมินอาคารประเภท ในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร ได้ ถกู พัฒนาเพื่อที่จะรองรับ
ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการ ซึง่ คณะทํางานไม่สามารถควบคุมขอบเขตทังหมดของการออกแบบและก่
้
อสร้ าง
อาคารได้ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการขึ ้นอยูก่ บั ว่าโครงการมีพื ้นที่สว่ นกลางอย่างไรเป็ นสําคัญ เกณฑ์การ
ประเมินอาคารประเภท ในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคารนี ้จะ กล่าวถึงของโครงการหลากหลายประเภทและคลอบ
คลุมภาพรวมโครงการ
สําหรับเกณฑ์การประเมินสําหรับโครงการประเภทพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร สามารถใช้ กบั อาคารที่
ก่อสร้ างแล้ วและมีพื ้นที่ไม่เสร็จสมบูรณ์มาใช้ ในการพิจารณาได้ โดยที่พื ้นที่ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ จะหมายถึงพื ้นที่ที่งาน
้
งไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นระบบฝ้าเพดาน ผนัง งานตกแต่งภายใน และงาน
ก่อสร้ างระบบใดระบบหนึง่ หรื อทังหมดยั
ระบบไม่วา่ จะเป็ น ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศเป็ นต้ น
เกณฑ์การประเมินสําหรับพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร นี ้สามารถใช้ ได้ กบั โครงการที่นกั พัฒนาได้ มีการควบคุม
การออกแบบและก่อสร้ างในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร (กล่าวถึง ระบบเครื่ องกล ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ และ
ระบบป้องกันอัคคีภยั ) แต่ไม่ได้ ควบคุมถึงการออกแบบและก่อสร้ างในส่วนของผู้ใช้ อาคาร ตัวอย่าง สามารถเป็ นศูนย์การค้ า
สํานักงานทางการแพทย์ ห้ างสรรพสินค้ า โกดังเก็บของ และห้ องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
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อาคารที่ต้องการเข้ าเกณฑ์ประเมินในส่วนที่เป็ นพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร อาคารต้ องมีพื ้นที่ให้ เช่าหรื อพื ้นที่
ไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่อาคารทังหมด
้
และเจ้ าของโครงการจะต้ องมีอตั ราส่วนการใช้ งานพื ้นที่ให้
้
เช่าหรื อพื ้นที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่มากกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
• พ้ นที่เช่า น้ อยกว่า 50%
พืน้ ที่ให้ เช่ า น้ อยกว่ า 50% (1-49%)
TREES-NC

พืน้ ที่ให้ เช่ า มากกว่ า 50% (50%+)
TREES-CS

เกณฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้ อมไทย สําหรั บ การก่ อสร้ างและปรั บปรุ งโครงการใหม่
เกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมไทย (TREES) ถูกออกแบบให้ เหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทต่างๆ ทังอาคารใหม่
้
และอาคารเก่า สําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมเป็ น
เกณฑ์ที่มนุ่ เน้ นสําหรับ การก่อสร้ างและปรับปรุงโครงการใหม่ เป็ นหลัก โดยอาคารที่เหมาะสมจะเข้ าเกณฑ์นี ้คืออาคารที่มี
การออกแบบและสร้ างใหม่ทงหมด
ั้
หรื อ เป็ นโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเก่าในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครัง้
ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทังหมด
้
คงไว้ แต่โครงสร้ าง การต่อเติมอาคารหรื อการปรับปรุง
อาคารบางส่วนอาจสามารถเข้ าร่วมประเมินนี ้ได้ หากแต่อาจไม่สามารถทําคะแนนได้ ในบางหัวข้ อคะแนนซึง่ อาจส่งผลต่อ
ระดับรางวัลที่คาดว่าจะได้ รับ

เกณฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้ อมไทย สําหรั บ ในส่ วนพืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
เกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมไทย (TREES) ถูกออกแบบให้ เหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทต่างๆ สําหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานทางสิง่ แวดล้ อมเป็ นเกณฑ์ที่มนุ่ เน้ นสําหรับ การ
ก่อสร้ างและปรับปรุงโครงการใหม่ เป็ นหลัก โดยอาคารที่เหมาะสมจะเข้ าเกณฑ์นี ้คืออาคารที่มีการออกแบบและสร้ างใหม่
ทังหมด
้
การต่อเติมอาคารหรื อการปรับปรุงอาคารบางส่วนอาจสามารถเข้ าร่วมประเมินนี ้ได้ หากแต่อาจไม่สามารถทํา
คะแนนได้ ในบางหัวข้ อคะแนนซึง่ อาจส่งผลต่อระดับรางวัลที่คาดว่าจะได้ รับ
ลักษณะการประเมินด้ วยเกณฑ์ TREES-NC หรื อ TREES-CS จะเป็ นการประเมินด้ วยการทําคะแนนในแต่ละ
หัวข้ อคะแนนซึง่ จะมีลกั ษณะหัวข้ อคะแนนอยู่ 2 จําพวก กลุม่ แรกคือคะแนนหัวข้ อบังคับ หรื อ Prerequisite ซึง่ ผู้เข้ าร่วม
ประเมินต้ องผ่านการประเมินทุกหัวข้ อคะแนน ซึง่ ใน TREES-NC หรื อ TREES-CS นี ้จะมีหวั ข้ อบังคับ 9 หัวข้ อ โดยหากไม่
ผ่านเกณฑ์คะแนนข้ อใดข้ อหนึง่ ในกลุม่ นี ้จะถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ TREES นี ้เลย กลุม่ คะแนนหัวข้ อบังคับจะต่างกับอีกกลุม่ ที่มี
การวัดด้ วยระดับคะแนน และมีคะแนนมากน้ อยตามแตกต่างกันไปตามลําดับความสําคัญ ในกลุม่ นี ้จะมีคะแนนรวมถึง 85
คะแนน เมื่อผ่านคะแนนข้ อบังคับทัง้ 9 แล้ ว การทําคะแนนได้ มากน้ อยจะเป็ นตัวตัดสินระดับรางวัลที่จะได้ รับ ใน TREESCS ได้ แบ่งระดับรางวัลออกเป็ น 4 ระดับ ตามช่วงคะแนน ได้ แก่
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PLATINUM
GOLD
SILVER
CERTIFIED
ทุกระดับต้ องผ่านคะแนนข้ อบังคับ

61
46-60
38-45
30-37
9

คะแนน ขึ ้นไป
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ข้ อ

จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน และ 9 คะแนนข้ อบังคับ ของ TREES-NC และ TREES-CS สามารถแบ่งเป็ นหมวด
หลัก 8 หมวดหลัก ได้ แก่ 1) การบริหารจัดการอาคาร 2) ผังบริ เวณและภูมิทศั น์ 3) การประหยัดนํ ้า 4) พลังงานและ
บรรยากาศ 5) วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้ าง 6) คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร 7) การป้องกันผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม และ 8) นวัตกรรม ซึง่ ในแต่ละหมวดสามารถแบ่งเป็ นสัดส่วนคะแนนได้ ดงั แผนภูมิด้านล่าง
นวัตกรรม; 5; 6%
การป้องก ัน
ผลกระทบต่อ
สงิ่ แวดล้อม;
5; 6%

การบริหาร
จ ัดการอาคาร;
3; 4%
ผังบริเวณและ
ภูมท
ิ ศ
ั น์; 16; 19%

คุณภาพของ
สภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร;
17; 20%

การประหยัด
นํา้ ; 6; 7%

วัสดุและ
ทรัพยากรในการ
ก่อสร้าง; 13; 15%

พล ังงานและ
บรรยากาศ;
20; 23%

TREES-NC

นวัตกรรม, 5, 6%
การบริหารจัดการ, 4, 5%
การป้ องกันผลกระทบ
ผังบริเวณและภูมท
ิ ัศน์,
5, 6%
ต่อสงิ่ แวดลอม,
้
16, 19%
คุณภาพของสภาวะ
แวดลอมภายในอาคาร,
้
15, 18%
การประหยั ดนํ้า, 6, 7%

วัสดุและทรัพยากรใน
การก่อสราง,
้ 11, 13%

พลังงานและบรรยากาศ,
23, 26%

TREES-CS
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กระบวนการเข้ าร่วมประเมิน TREES-NC และ TREES-CS นี ้มีขนตอน
ั้
หลักๆ อยู่ 3 ช่วง ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ ด้านล่าง โดย
เริ่มจากการลงทะเบียนกับทางสถาบัน เมื่อลงทะเบียนแล้ วเสร็ จ จะเข้ าสูช่ ่วงการเก็บข้ อมูลเพื่อส่งเอกสารช่วงแรก หรื อ
้ ่ออาคารเริ่มมีการก่อสร้ าง
เรี ยกว่า “การยื่นเอกสารช่วงการออกแบบ” ซึง่ กระทําได้ เมื่อแบบก่อสร้ างแล้ วเสร็จ หลังจากนันเมื
จะเข่าสูช่ ่วงเก็บข้ อมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ หรื อเรี ยกว่า “การยื่นเอกสารช่วงการก่อสร้ าง” กระบวนการ
ดังกล่าวจะมีลกั ษะคูข่ นานไปกับกระบวนการออกแบบก่อสร้ างอาคารทัว่ ไป และจะมีการยื่นเอกสารเป็ น 2 ช่วงดังที่กล่าว
มาแล้ ว ทังนี
้ ้หากผู้เข้ าร่วมประเมินประสงค์จะยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแล้ วเสร็จก็สามารถกระทําได้ ทางสถาบันจะ
มอบรางวัลไม่วา่ ระดับใดๆก็ตามเมื่ออาคารก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
เพราะเมื่ออาคารแล้ วเสร็จจึงจะมีข้อมูล
้ ้จากการที่การผ่านเกณฑ์ TREES-NC หรื อ TREES-CS
เพียงพอในการผ่านเกณฑ์ TREES-NC และ TREES-CS นี ้ ทังนี
สามารถกระทําทันที่ได้ เมื่ออาคารแล้ วเสร็จ แสดงให้ เห็นว่าเกณฑ์ TREES-NC หรื อ TREES-CS นี ้เป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นของ
ความเป็ นอาคารเขียวเท่านัน้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ วา่ เป็ นอาคารที่มีการออกแบบก่อสร้ างตามเกณฑ์อาคารเขียว การที่
จะยืนยันความเป็ นอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องจําต้ องมีการประเมินในรูปแบบของการบริหารจัดการอาคารซึง่ จะมีการ
นําเสนอโดยทางสถาบันอาคารเขียวไทยในอนาคตอันใกล้
ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures
แบบราง
Prelim

การทําแบบกอสราง
Construction
Drawing

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration

การขออนุญาต
Building
Permission

การกอสราง
Construction

การยื่นแบบเพื่อประเมินขั้นตน
Design Submittals

อาคารแลวเสร็จ
Construction
Complete

ใชงานจริง
Operation

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals
การรับรอง TREES-NC
จาก TGBI
TGBI Approval
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ตารางด้ านล่างนี ้ได้ สรุปช่วงเวลาการยื่นของหัวข้ อคะแนนต่างๆ โดยแบ่งเป็ นการยื่นช่วงออกแบบ 30 หัวข้ อคะแนน และการ
ยื่นช่วงก่อสร้ าง 21 คะแนน ส่วนหมวดนวัตกรรมทางผู้ยื่นประเมินสามารถพิจารณาช่วงเวลาการยื่นตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ าประเมินประสงค์ที่จะยื่นเอกสารของทุกหัวข้ อคะแนนรอบเดียวคือเมื่ออาคารแล้ วเสร็จก็สามารถ
กระทําได้
หมวด
การยื่นเอกสารช่ วงการออกแบบ
การยื่นเอกสารช่ วงการก่ อสร้ าง
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร
BM P1, BM1, BM2, BM3, BM4
หมวดที่ 2 ผังบริ เวณและภูมิทศั น์
SL P1, SL P2, SL1, SL2, SL3.1,
SL3.2, SL3.3, SL4, SL5.1, SL5.2,
SL5.3
หมวดที่ 3 การประหยัดนํ ้า
WC1
หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ
EAP2, EA1, EA2, EA4
EAP1, EA3.1, EA3.2
หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการ
MR1, MR2, MR3, MR4, MR5,
ก่อสร้ าง
MR6.1, MR6.2
หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้ อม IE P1, IE P2 (ทางเลือก 2 และ 3), IE P2 (ทางเลือก 1), IE2.1, IE2.2,
ภายในอาคาร
IE1.1, IE1.2, IE1.3, IE1.4, IE1.5, IE2.3, IE2.4
IE4, IE5
หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อ
EP P2, EP2, EP3, EP5
EP P1, EP1, EP4
สิง่ แวดล้ อม
หมวดที่ 8 นวัตกรรม
GI 1-5
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เกณฑ์ ขัน้ ตํ่าในการเข้ าร่ วมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมไทย สําหรั บในพืน้ ที่ส่วนกลาง
และกรอบอาคาร
แม้ วา่ เกณฑ์ TREES-CS จะเหมาะกับอาคารหลายประเภทที่มีการก่อสร้ างขึ ้นมาใหม่ทงหมดสํ
ั้
าหรับในส่วนพื ้นที่สว่ นกลาง
และกรอบอาคาร อย่างไรก็ตามความหลากหลายของโครงการในไทยอาจนํามาซึง่ คําถามว่าสามารถเข้ าร่วมประเมินด้ วย
เกณฑ์นี ้หรื อไม่ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้ กําหนดเกณฑ์เบื ้องต้ นของลักษณะของโครงการที่เข้ าร่วมประเมินต้ องมี
คุณสมบัติ หรื อไม่ตรงกับลักษณะต้ องห้ ามตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ต้ องเป็ นอาคารที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าโครงการมีการละเมิดกฎหมายไม่วา่ ทางใด
ทางหนึง่ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลแม้ วา่ มีการตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม
2. ต้ องเป็ นอาคารถาวรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ ายไปยังสถานที่ใหม่ ในเกณฑ์ TREES มีหลายข้ อคะแนน
ที่เกี่ยวข้ องกับที่ตงและภู
ั้
มิทศั น์ของโครงการ ซึง่ หากอาคารมีการเคลื่อนย้ ายย่อมทําให้ คะแนนในหมวดดังกล่าวมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ซึง่ ย่อมสงต่อผลให้ ระดับรางวัลที่ได้ รับมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ทังที
้ ่ๆโครงการ
ดังกล่าวอาจได้ รับรางวัลในระดับใดระดับหนึง่ จากทางสถาบันไปแล้ วก็ตาม
3. มีพื ้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการต้ องมีบริ เวณขอบเขตที่ชดั เจนซึง่ จําเป็ นต่อการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุม่ อาคาร อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไม่มี
ขอบเขตชัดเจน ต้ อมีการแบ่งพื ้นที่ของโครงการที่จะเข้ าประเมินให้ เหมาะสม โดยมีลกั ษณะที่โครงการต่างๆ
สามารถแยกเข้ าร่วมประเมิน TREES เป็ นรายโครงการได้ การพยายามแบ่งพื ้นที่โครงการที่เข้ าข่ายการเอื ้อ
้ สามารถกระทํา
ประโยชน์ในการทําคะแนนโดยไม่ได้ อ้างอิงกับการแบ่งพื ้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆของโครงการนันไม่
ได้ เช่นเดียวกับ การเข้ าร่วมประเมินอาคารเป็ นกลุม่ พร้ อมกันก็ไม่สามารถกระทําได้ ในเกณฑ์การประเมินฉบับนี ้
ผู้เข้ าร่วมประเมินต้ องแยกโครงการด้ วยการแบ่งพื ้นที่และเข้ าประเมินเป็ นรายโครงการ
โครงการที่มีลกั ษณะการบริหารจัดการเป็ น 2 ส่วนขึ ้นไป จะแยกเข้ าประเมินได้ ต่อเมื่อ 1) สามารถแบ่ง
พื ้นที่โครงการจากผังบริ เวณได้ อย่างชัดเจน (ไม่อนุญาตให้ แบ่งตามกลุม่ ชันของอาคารสู
้
ง เช่น ส่วนทาว์เวอร์ และ
โพเดี่ยม) 2) งานระบบไม่วา่ จะเป็ นนํ ้า ไฟฟ้า และพลังงาน สามารถแยกการตรวจวัดออกจากกันได้ อย่างชัดเจน
4. มีพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะส่งผลต่อ
เจตนารมณ์พื ้นฐานของเกณฑ์การประเมินนี ้ ข้ อกําหนดนี ้ถูกเขียนขึ ้น เพื่อให้ ป้องกันอาคารประเภท สนามกีฬา
และ โรงจอดรถ ที่มีพื ้นที่ภายในอาคารน้ อย ให้ ไม่ได้ เปรี ยบในการทําคะแนนในบางหัวข้ อคะแนน
5. ต้ องมีผ้ ใู ช้ อาคารประจําอย่างน้ อย 1 คน เพื่อให้ อาคารต้ องถูกออกแบบระบบต่างๆที่คํานึงถึงผู้ใช้ อาคารตาม
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ แล้ วเพื่อป้องกัน อาคารกลุม่ ห้ องเก็บของ โกดัง ไม่ให้ สามารถหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่
เป็ นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ อาคารและได้ คะแนนไปอย่างไม่เป็ นธรรม
6. ขนาดของพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของพื ้นที่ดินโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําคะแนนที่
ไม่เป็ นธรรมสําหรับการพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ดินขนาดใหญ่ ซึง่ มีการวางแผนเพื่อการทําคะแนนในหมวดที่ตงั ้
และภูมิทศั น์ที่ไม่ตรงไปตรงมา
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7. เกณฑ์ TREES-CS นี ้ไม่ได้ ถกู ออกแบบโดยตรงสําหรับบ้ านพักอาศัย หรื อ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดน้ อยกว่า 3 ชัน้
หรื อ โครงการคอนโด เนื่องจากจะไม่สามารถทําคะแนนในบางหัวข้ อได้ ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ปู ระสงค์จะนําอาคารประเภท
้
ดังกล่าวเข้ าร่วมประเมิน ต้ องทําการศึกษาและประเมินเบื ้องต้ นถึงทางเลือกที่เหมาะสมทังในหมวดคะแนน
ข้ อบังคับ และ หมวดหัวข้ อคะแนนทัว่ ไปก่อนเข้ าร่วมประเมิน
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
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BM P1

การเตรี ยมความพร้ อมความเป็ นอาคารเขียว
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NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ กระบวนการออกแบบก่อสร้ างอาคารเขี ยวมี ความเป็ นระบบและราบรื่ น ช่วยให้ คณะทํ างานและผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคุมการทํางานของโครงการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
มีแผนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้ การออกแบบก่อสร้ าง วางแผน และบริ หารจัดการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว สิ่งที่ต้องดําเนินการเป็ นเพียงแผนไม่ใช่ผลการดําเนินงาน ซึ่งแผนการดําเนินงาน
จะต้ องประกอบด้ วย 1) รายชื่อคณะทํางานและหัวหน้ าโครงการ (เจ้ าของโครงการ สถาปนิกหรื อวิศวกรออกแบบ
สถาปนิกหรื อวิศวกรควบคุมงาน สถาปนิกหรื อวิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้ าง ผู้ตรวจสภาพอาคาร ผู้บริ หารอาคาร และ/หรื อที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้ าน TREES ที่ปรึกษาด้ านการทดสอบและปรับแต่งระบบ (commissioning) เป็ นต้ น)2) กิจกรรม
ต่างๆโดยระบุผ้ รู ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ตรงกับหัวข้ อคะแนนต่างๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเทคนิค
และวิธีการที่จะนํามาใช้ โดยย่อ 4) ตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมว่าจะดําเนินการในช่วงใดและนานเท่าไร
แนวทางการดําเนินการ
จัดตังคณะทํ
้
างานและจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสําหรับการก่อสร้ าง
และปรับปรุงโครงการใหม่ โดยต้ องดําเนินการตังแต่
้ ช่วงต้ นของการกําหนดแนวคิดของโครงการ และมีผ้ บู ริหารสูงสุดหรื อ
ตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายเป็ นหัวหน้ าโครงการ
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การประชาสัมพันธ์สสู่ งั คม

NC (1คะแนน)
CS (1คะแนน)

วัตถุประสงค์
มีการกําหนดให้ อาคารที่จะก่อสร้ างเป็ นอาคารเขียวทําการประชาสัมพันธ์สสู่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้ าพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยระบุถึงเจตนารมณ์ ในการเข้ าร่ วมการประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นทางการ ซึ่งต้ องแสดงสัญลักษณ์ และชื่อของสถาบันอย่างชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ ประเภทของ
เกณฑ์ที่ใช้ (ในกรณีนี ้คือ การก่อสร้ างและปรับปรุ งโครงการใหม่ หรื อ TREES-NC) และต้ องทําป้าย 2 ภาษา ทังไทย
้
และอังกฤษ
2. จัดทําข้ อมูลนําเสนอเกี่ยวกับอาคาร (ช่วงออกแบบหรื อเมื่ออาคารแล้ วเสร็ จ) ในหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาเป็ นอาคารเขียว เพื่อเผยแพร่เป็ นวิทยาทานให้ กบั บุคคลทัว่ ไปและผู้สนใจ รูปแบบของข้ อมูลอาคารที่จดั ทําเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้ วยการดําเนินการดังต่อไปนี ้ อย่างน้ อย 2 ประเภท
 การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพับ จะต้ องพิมพ์โดยใช้ กระดาษรี ไซเคิล หรื อวัสดุยงั่ ยืนอื่น ๆ อย่างน้ อย 500 แผ่น และต้ อง
มีการแจกจ่ายในงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ ก่อสร้ างอาคาร หรื อใช้ งานอาคาร
 การนําเสนอข้ อมูลในรู ปแบบของเว็บไซต์ที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลุมการออกแบบและก่อสร้ าง
อาคารเขียว
 การจัดโครงการประชาสัมพันธ์สญ
ั จรนอกสถานที่อย่างน้ อย 3 แห่ง
 การจัดพื ้นที่แสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร
 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างครอบคลุม เพื่อให้ ความรู้กบั ผู้ใช้ หรื อเยี่ยมชมอาคาร
 การจัดเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนอย่างน้ อย 3 แห่ง (แห่งละไม่ตํ่ากว่า 50 คน)
 การเผยแพร่ ความรู้ เชิงวิชาการในรู ปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติอย่างน้ อย 1 บทความ
 วิธี การอื่ น ๆ ที่ เป็ นรู ป ธรรม สามารถพิ สูจน์ และแสดงผลเชิ ง ปริ ม าณได้ โดยเสนอให้ สถาบัน อาคารเขี ย วไทย
พิจารณา
แนวทางการดําเนินการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้ สงั คมรับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ รวมทังจั
้ ดให้ มีป้ายประชาสัมพันธ์หน้ าโครงการ
ขณะกําลังก่อสร้ าง
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คูม่ ือและการฝึ กอบรมแนะนําการใช้ งานและบํารุงรักษาอาคาร
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NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีเอกสารคูม่ ือการใช้ งานและบํารุงรักษาอาคารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและง่ายต่อการบริ หารจัดการอาคารเขียวให้
มีความถูกต้ องและเหมาะสม
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
มีคมู่ ือและให้ การอบรมแนะนําการใช้ งานและบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการเป็ นอาคารที่ขอรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวสําหรับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องของอาคาร โดยคูม่ ือดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมระบบต่างๆ ที่มีใช้ งานภายใน
อาคาร อย่างน้ อยดังนี ้ (1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบสุขาภิบาล (4) ระบบ
ทํานํ ้าร้ อนภายในอาคาร (สําหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอํานวยความสะดวก (6) ระบบ
พลังงานหมุนเวียน (ถ้ ามี) แต่สามารถเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
จัดทําคูม่ ือการใช้ งานและดําเนินการจัดฝึ กอบรมสําหรับระบบที่มีความสําคัญต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนข้ อนี ้ในการดําเนินการร่วมกับ หัวข้ อ EA P1: การประกันคุณภาพอาคาร โดย
อาจนําเนื ้อหาบางส่วนไปใช้ ในข้ อ BM 1: การประชาสัมพันธ์สสู่ งั คม

TREES-NC / CS

BM 3

หน้า- 12

การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้ างและเมื่ออาคารแล้ วเสร็ จ

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มความแข็งแกร่งและเป็ นระบบของการออกแบบและก่อสร้ างอาคารเขียวเพิ่มเติมจากข้ อ BM P1 และสร้ างองค์
ความรู้ในการออกแบบก่อสร้ างอาคารเขียวในอนาคต
ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ ดีและใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสมต่อไปในอนาคต
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
มีการขยายผลต่อจากข้ อ BM P1: การเตรี ยมความพร้ อมความเป็ นอาคารเขียว โดยให้ คณะทํางานอาคารเขียว นํา
แผนงานที่จดั ทําไว้ ใน BM P1 มาขยายผล โดยกําหนดให้ มีข้อ 5) การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ถึงความสําเร็จและข้ อจํากัด
ที่พบในช่วงออกแบบ ก่อสร้ าง และเมื่ออาคารแล้ วเสร็จ โดยระบุถงึ สาเหตุและข้ อแนะนํา เพื่อให้ คณะทํางานอาคารเขียว
สามารถติดตามการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรี ยนรู้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวอย่างเป็ นระบบ
แนวทางการดําเนินการ
ขยายขอบเขตการทํางานของคณะทํางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ตามหัวข้ อกิจกรรม
อย่างเป็ นระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหน้ าในหัวข้ อต่าง ๆ เป็ นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชุมความ
คืบหน้ าแต่ละครัง้ ของคณะทํางานอาคารเขียวในหัวข้ อคะแนนที่ประสบความสําเร็จและล้ มเหลว ทังนี
้ ้คณะทํางานควรสรุป
ถึงแนวทางที่ประสบความสําเร็จและล้ มเหลว เพื่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและจัดทําฐานข้ อมูลความรู้โดยสถาบันอาคาร
เขียวไทย ต่อไปในอนาคต

TREES-NC / CS

BM 4

คูม่ ือแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างสําหรับผู้เช่า
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NC ( - คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความรู้ผ้ เู ช่าสําหรับแนวคิดการออกแบบและก่อสร้ างอาคารและแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างในขอบเขตของผู้
เช่า
วัตถุประสงค์ของการทําคูม่ ือแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างสําหรับผู้เช่า
1. เพื่อให้ ผ้ เู ช่าสามารถออกแบบและก่อสร้ าง ให้ เกิดการประหยัดพลังงานและมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับแนวทางของ
TREES
2. เป็ นการส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐาน TREES
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
จัดเตรี ยม “คูม่ ือแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างสําหรับผู้เช่า” และเผยแพร่เอกสารเพื่ออธิบายถึงแนวทางการออกแบบ
และการก่อสร้ างในแนวทางต่อไปนี ้
1.
ให้ ข้อมูล แนวคิดการออกแบบอาคาร ที่ทําให้ ผ้ เู ช่าสามารถประสานงานในการออกแบบและก่อสร้ างในส่วน
ของพื ้นที่เช่าให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการออกแบบอาคารและสอดคล้ องกับการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
แบบ Core & Shell และ ให้ ข้อมูล แนวทางการออกแบบภายในพืน้ ที่ผ้ ูเช่ า เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางของ
TREES-CS โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- การลดการใช้ ทรัพยากรนํ ้า
- การเลือกใช้ อปุ กรณ์ในระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานตามที่กําหนดไว้ ในการขอ TREES-CS
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสําหรับการควบคุมระบบแสงสว่าง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศ
- การตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงาน
- การออกแบบระบบระบายอากาศและการเติมอากาศบริสทุ ธิ์
- การควบคุมคุณภาพอากาศในระหว่างการก่อสร้ าง
- การจัดการแหล่งกําเนิดสารพิษและสารปนเปื อ้ นในอาคาร
- ความสามารถในการควบคุมระบบของผู้เช่า
- การออกแบบสําหรับสภาวะน่าสบาย
- การใช้ แสงธรรมชาติและมุมเปิ ดโล่ง
- การทดสอบและปรับแต่งระบบ
- การควบคุมและจัดการควันพิษจากการสูบบุหรี่
2.

ให้ ข้อแนะนําและตัวอย่ างสําหรับแนวทางการออกแบบ การเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์หรื อบริ การที่สอดคล้ องกับ
แนวทางของ TREES และแนวทางการดําเนินการเพื่อให้ เกิดการนําแนวคิดของ TREES มาประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่ผ้ ู
เช่า

TREES-NC / CS
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แนวทางในการดําเนินการ
จัดทําเอกสารคู่มือและเผยแพร่เอกสารให้ แก่ผ้ เู ช่าของอาคารอย่างทัว่ ถึง

TREES-NC / CS

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมทิ ศั น์ (Site and Landscape)

หน้า- 15

TREES-NC / CS
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SL P1 การหลีกเลี่ยงที่ตงที
ั ้ ่ไม่เหมาะกับการสร้ างอาคาร

NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

วัตถุประสงค์
เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้ างโครงการบนที่ดินที่ไม่สมควรที่จะมีการพัฒนา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจาก
ตําแหน่งของอาคารบนที่ดิน จึงควรสร้ างอาคารหรื อพัฒนาที่ดินบนพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าทางระบบนิเวศตํ่าหรื อตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายผังเมือง
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ไม่ก่อสร้ างอาคาร พื ้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทศั น์ ถนน หรื อที่จอดรถบนที่ดิน ที่มีลกั ษณะตามนี ้
1. พื ้นที่ที่เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ สงวน หรื อสัตว์ที่ใกล้ สญ
ู พันธ์ หรื อเขตป่ าสงวนหรื อเขตอนุรักษ์ หรื อเขตอนุรักษ์ พนั ธ์
สัตว์ป่า ตามกฎหมายไทย รวมทังเขตพื
้
้นที่ค้ มุ ครองสิ่งแวดล้ อม พื ้นที่แหล่งต้ นนํ ้าลําธาร หรื อมีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างจากที่อื่นๆ หรื อเป็ นพื ้นที่อนั มีคณ
ุ ค่าควรแก่การอนุรักษ์
2. พื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ รับการพัฒนาที่อยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นํ ้าที่มีการขยายพันธุ์
3. พื ้นที่ที่เคยเป็ นสวนป่ าก่อนจะนํามาทําโครงการ ยกเว้ นว่าจะได้ นําพื ้นที่ขนาดเท่าเดิมหรื อมากกว่าเดิมมาแลกเปลี่ยน
เพื่อปลูกสวนป่ าใหม่ทดแทน
4. หลีกเลี่ยงการเลือกที่ตงโครงการในพื
ั้
้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าทางระบบนิเวศสูง หรื อขัดแย้ งกับผังเมือง เช่น พื ้นที่ลมุ่ ตํ่านํ ้าท่วม
ถึง พื ้นที่ที่เป็ นทางไหลผ่านของนํ ้าธรรมชาติ พื ้นที่รับนํ ้าจากบริ เวณรอบๆ พืน้ ที แ่ ก้มลิ ง (Retention Area) พืน้ ที ช่ ่มุ นํ้า
(Wetland) พื ้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้ อยละ 30 เป็ นต้ น
แนวทางการดําเนินการ
ระหว่างการเลือกสถานที่ตงโครงการ
ั้
พยายามเลือกที่ดินที่ไม่มีองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม หรื อเป็ นที่ดิน
ควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และข้ อกําหนดผังเมือง ก่อนที่จะตัดสินใจทําโครงการ อีกทังพยายามออกแบบอาคาร
้
ให้ มีพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาทีค่ ลุมดิ น (Development Footprint) ให้ น้อยที่สดุ ในบริเวณที่มีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบ
จากการทําลายระบบนิเวศดังเดิ
้ ม หรื อทําลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสิง่ มีชีวิต ควรพิจารณาตําแหน่งที่ตงอาคารและพื
ั้
น้ ที ่
พัฒนาที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการทําคะแนนในข้ อ SL3 การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน
และ SL4 การซึมนํ ้าและลดปั ญหานํ ้าท่วม

TREES-NC / CS

SL P2 การลดผลกระทบต่อพื ้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ:
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NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากการพัฒนาในพืน้ ทีส่ ีเขี ยว(Green Area)หรื อพื ้นที่ที่มีความสมบูรณ์ตอ่ ระบบนิเวศ และพลิกฟื น้ พืน้ ทีส่ ี
เขี ยวในโครงการที่มีการพัฒนาไปแล้ วให้ มีคณ
ุ ค่าทางระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคารให้ ดียิ่งขึ ้น
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ในกรณีที่เป็ น พืน้ ทีท่ ีเ่ คยพัฒนามาแล้ว(Previously Developed Area) หรื อพื ้นที่ที่คณ
ุ ค่าทางระบบนิเวศตํ่า ต้ องออกแบบ
ให้ มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (Ecological Open Space) ให้ มีขนาดอย่างน้ อย 10% ของพืน้ ทีฐ่ านอาคาร (Building
Footprint) โดยพื ้นที่วา่ งเชิงนิเวศต้ องมีพืน้ ที ส่ ีเขี ยวอย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (นับรวมพื ้นที่บอ่ นํ ้า
ลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และจะต้ องไม่ใช้ พื ้นที่สําหรับรถยนต์หรื อที่จอดรถยนต์ พืน้ ที ่
ดาดแข็ง(Hardscape)สามารถนับเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบนพื ้นที่ดาดแข็งเป็ นไปเพื่อการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้ า ลานกิจกรรม เป็ นต้ น ในการทําคะแนนข้ อนี ้พื ้นที่หลังคาไม่
สามารถนับรวมเป็ นพื ้นที่ในการทําคะแนน
ทางเลือกที่ 2
ในกรณีที่เป็ นพื ้นที่ที่ยงั ไม่เคยพัฒนามาก่อน ควรสํารวจพื ้นที่และบันทึกองค์ประกอบสภาพแวดล้ อมที่มีคณ
ุ ค่าทางระบบ
นิเวศและหลีกเลี่ยงการก่อสร้ างในบริเวณนี ้ และต้ องจํากัดขอบเขตของการพัฒนาไม่ให้ เกิน 15 เมตรจากขอบอาคาร (เพื่อ
ไม่ให้ มีการพัฒนาที่ลกุ ลํ ้าเข้ าไปยังพื ้นที่ที่ยงั มีความสมบูรณ์เกินแนวเขตเส้ นรอบรูปของอาคารมากเกินไป) สําหรับพื ้นที่ซมึ
นํ ้าได้ ขอบทางเดิน ถนน และที่จอดรถ ต้ องจํากัดขอบเขตการพัฒนาไม่ให้ เกิน 5 เมตร โดยห้ ามรบกวนพื ้นที่นอกเหนือจาก
ขอบเขตการพัฒนา
แนวทางการดําเนินการ
สําหรับโครงการที่ก่อสร้ างบนพื ้นที่ ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ วหรื อพื ้นที่ที่คณ
ุ ค่าทางระบบนิเวศตํ่า ควรมีการกําหนดพืน้ ที ่สี
เขี ยวในตําแหน่งที่เหมาะสม โดยศึกษาและเลือกชนิดของพืชพรรณที่เหมาะสมในพื ้นที่ดงั กล่าว ควรพิจารณาถึงโอกาสใน
การทําคะแนนในหัวข้ อ SL 3: การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืนด้ วย
สําหรับโครงการที่สร้ างบนพืน้ ที ส่ ีเขี ยวเดิม ควรจํากัดขอบเขตของการก่อสร้ างอาคารและพื ้นที่พฒ
ั นาต่างๆ ทําการสํารวจ
ที่ดินเพื่อบ่งชี ้องค์ประกอบทางสภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่จําเป็ น เพื่อนํามาซึง่ การวางแผนการใช้ ที่ดินอย่างเหมาะสม ควร
ออกแบบอาคารให้ สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมให้ น้อยที่สดุ หรื อออกแบบอาคารให้ มีพื ้นที่คลุมดินน้ อยที่สดุ และ/หรื อ
ให้ มีจํานวนชันมากขึ
้
้น หลีกเลี่ยงการก่อสร้ างลานจอดรถ ควรพิจารณาถึงโอกาสในการทําคะแนนในหัวข้ อ SL 3: การ
พัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืนด้ วย

TREES-NC / CS

SL 1

หน้า- 18

การพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ ว

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เลือกสถานที่ก่อสร้ างโครงการที่พฒ
ั นาแล้ ว และอยู่ในเขตเมืองที่มีการพัฒนาแล้ ว พร้ อมด้ วยระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
ป้องกันการรุกลํ ้าเขตป่ าไม้ รวมทังแหล่
้ งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เลือกที่ตงโครงการที
ั้
่มีสาธารณูปการดังต่อไปนี ้ ให้ อยู่ภายในรัศมี 500 เมตร วัดจากทางเข้ าหลักของโครงการให้ ครบ 10
ประเภท และสาธารณูปการเหล่านี ้ต้ องสามารถเข้ าถึงได้ ภายในรัศมีที่กําหนด (ไม่ถกู กันด้
้ วยคลองหรื อรัว้ เป็ นต้ น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัดหรื อสถานที่ทางศาสนา
ร้ านค้ าประเภทต่างๆ
ไปรษณีย์
สถานีตํารวจ
สถานีดบั เพลิง
ร้ านเสริมสวยและนวดแผนโบราณ
ร้ านอาหาร
สวนสาธารณะ
สถานศึกษา

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

พิพิธภัณฑ์
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย
ซุปเปอร์ มาร์ เกต
ตลาด
ร้ านเสริมสวย
ร้ านกาแฟและ/หรื อร้ านขนม
สํานักงาน
สถานที่ราชการต่างๆ
อื่น ๆ

ร้ านอาหารและร้ านค้ าให้ นบั ซํ ้าได้ อย่างละ 2 ร้ าน (ถือเป็ น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้ านอาหาร 2 ร้ าน และ ร้ านค้ า 2 ร้ าน
จะนับเป็ น 4 ประเภท ในกรณีศนู ย์การค้ า ต้ องแสดงรายการสาธารณูปการที่ผ่านจํานวนประเภทที่กําหนดและอาคาร
ศูนย์การค้ าต้ องอยูภ่ ายในรัศมี 500 เมตร สําหรับสาธารณูปการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ข้างต้ นสามารถเสนอให้ สถาบัน
อาคารเขียวไทยพิจารณาเป็ นกรณีๆไป สถานที่ที่ไม่ส่งเสริ มต่อจริ ยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคารไม่สามารถ
นํามานับประเภทเพื่อทําคะแนนได้ ร้ านค้ าแผงลอยให้ พิจารณาเป็ นกลุม่ และถือเป็ นกลุม่ ของตลาด (นับเพียง 1 ประเภท)
แนวทางการดําเนินการ
ที่ ตัง้ อาคารควรมี ประเภทของสาธารณู ปการที่ ห ลากหลายเพี ย งพอและสามารถเข้ า ถึง ได้ สะดวก ควรพิ จารณาที่ ตัง้
โครงการร่วมกับระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทําคะแนนในหัวข้ อ SL2: การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว

TREES-NC / CS

SL 2

การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว

หน้า- 19

NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากการใช้ รถยนต์และจักรยานยนต์สว่ นตัว
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เลือกที่ตงโครงการและ/หรื
ั้
อ จัดที่จอดรถภายในโครงการที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ (ข้ อละ 1 คะแนนแต่ไม่เกิน 4 คะแนน)
1. ระบบขนส่ งมวลชนแบบราง เลือกที่ตงอาคารภายในระยะ
ั้
500 เมตร (วัดจากประตูทางเข้ าอาคารหลัก) จาก
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า หรื อสถานีรถไฟใต้ ดิน อย่างน้ อย 1 สถานี หรื อ มีแผนบริ การรถรับส่งไปยังสถานีโดย
ต้ องมีบริ การรับส่งได้ ร้อยละ 25 ของผู้ใช้ อาคารต่อวัน โดยรถรับส่งต้ องเป็ นรถประเภท eco car CNG Hybrid
E20+ ไฟฟ้า หรื อรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใช้ นํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติอย่างมีนยั สําคัญ
2. ระบบขนส่ งมวลชนทางถนน เลือกที่ตงอาคารภายในระยะ
ั้
500 เมตร จากป้ายรถประจําทางหรื อสถานีบริ การ
รถโดยสารประจําทางหรื อรถโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีอย่างน้ อย 2 สายบริ การ ที่ผ้ ใู ช้ อาคารสามารถเข้ าถึงได้
โดยสะดวกหรื อ มีแผนบริ การรถรับส่งไปยังสถานีโดยต้ องมีบริ การรับส่งได้ ร้อยละ 25 ของผู้ใช้ อาคารต่อวัน โดย
รถรับส่งต้ องเป็ นรถประเภท Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรื อรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใช้ นํ ้ามันและก๊ าซ
ธรรมชาติอย่างมีนยั สําคัญ
3. ระบบที่จอดจักรยาน จัดที่จอดรถจักรยานเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของผู้ใช้ อาคารประจําและผู้ใช้
อาคารชัว่ คราวสูงสุดของวัน (เช่น แขก หรื อ ลูกค้ า เป็ นต้ น) และจัดให้ มีห้องอาบนํ ้าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของ
จํานวนพนักงานประจําไม่เกินกว่า 80 เมตร จากบริ เวณทางเข้ าอาคาร กรณี อาคารพักอาศัย ไม่ต้องมีห้อง
อาบนํ ้าแต่ให้ เพิ่มพื ้นที่จอดรถจักรยานเป็ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของผู้พกั อาศัย
4. ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง กําหนดที่จอดรถของอาคารให้ เป็ นที่จอดรถ Eco car CNG Hybrid E20+
ไฟฟ้า หรื อรถประเภทอื่นๆที่ลดการใช้ นํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติอย่างมีนยั สําคัญ หรื อที่จอดรถส่วนบุคคลที่ใช้
ร่วมกัน (carpool) ในพื ้นที่ที่ใกล้ ทางเข้ าอาคารที่สดุ อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของจํานวนที่จอดรถทังหมดของอาคาร
้
5. ระบบขนส่ งมวลชนประเภทอื่นๆ เช่นทางนํ ้า หรื อ ระบบที่เป็ นระบบขนส่งมวลชนที่ยงั่ ยืน
แนวทางการดําเนินการ
เลือกที่ตงโครงการที
ั้
่อยู่ใกล้ กบั ระบบขนส่งมวลชน สํารวจเส้ นทางการเดินเท้ าจากประตูทางเข้ าโครงการไปยังสถานีหรื อป้ายรถประจําทาง
พิจารณาการวางตําแหน่งอาคารและทางเข้ าอาคารที่เหมาะสมใกล้ กบั ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงออกแบบที่จอดรถให้ มีพื ้นที่เพียงพอสําหรับ
รถ Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรื อรถส่วนบุคคลที่ใช้ ร่วมกัน ตลอดจนเตรี ยมพื ้นที่จอดจักรยานและพื ้นที่อาบนํ ้าให้ เพียงพอและ
สะดวกต่อการใช้ งาน

TREES-NC / CS

หน้า- 20

SL 3

การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

NC (3 คะแนน)
CS (3 คะแนน)

SL 3.1

มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของพืน้ ทีฐ่ านอาคารหรื อ 20% ของพื ้นที่โครงการ

(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ออกแบบให้ มีสดั ส่วนพื ้นที่เปิ ดโล่งมากขึ ้น อันจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการมีพืน้ ที ส่ ี เขี ยว เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ลด
ปั ญหานํ ้าท่วม ลดปั ญหาปรากฏการณ์ เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และเพิ่มพื ้นที่กิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ออกแบบให้ มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (Ecological Open Space) ให้ มีพื ้นที่ ไม่น้อยกว่า 25% ของพืน้ ทีฐ่ านอาคาร
(Building Footprint) ต้ องออกแบบให้ มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ โดยพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศต้ องมีพืน้ ทีส่ ีเขี ยวอย่างน้ อยร้ อย
ละ 40 ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ (นับรวมพื ้นที่บอ่ นํ ้าลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และ
จะต้ องไม่ใช้ พื ้นที่สําหรับรถยนต์หรื อที่จอดรถยนต์
พืน้ ที ด่ าดแข็งสามารถนับเป็ นส่วนหนึง่ ของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศได้
หากกิจกรรมบนพืน้ ทีด่ าดแข็งเป็ นไปเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้ า ลานกิจกรรม เป็ นต้ น
ในการทําคะแนนภายใต้ ทางเลือกที่ 1 นี ้ พื ้นที่หลังคาไม่สามารถนับรวมเป็ นพื ้นที่ในการทําคะแนน
ทางเลือกที่ 2
ในกรณีเป็ นโครงการที่มีการมุ่งทําคะแนนในข้ อ SL P2 ทางเลือก 1: การพัฒนาโครงการบนพื ้นที่ที่เคยมีการใช้ งานมาแล้ ว
ออกแบบอาคารให้ มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ 20% ของพื ้นที่โครงการ ซึง่ สามารถนับพื ้นที่หลังคาเป็ นพืน้ ที เ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศได้
แต่ลกั ษณะของพื ้นที่หลังคาต้ องตรงตามลักษณะของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศที่ถกู กําหนดไว้ ในทางเลือกที่ 1
แนวทางการดําเนินการ
ควรทําการสํารวจที่ดินเพื่อบ่งชี ้องค์ประกอบต่างๆที่จะนํามาซึง่ การวางแผนการใช้ ที่ดินอย่างเหมาะสม ควรวางตําแหน่งตัว
อาคารลงบนที่ดินอย่างเหมาะสมหรื อออกแบบอาคารให้ มีพื ้นที่คลุมดินน้ อยที่สดุ หลีกเลี่ยงการแผ่อาคารจนเต็มพื ้นที่ดิน
หลีกเลี่ยงการมีที่จอดรถบนดินที่แผ่เต็มพื ้นที่ดิน แต่ควรซ้ อนชันจอดรถหรื
้
อทําที่จอดรถใต้ ดิน พิจารณาการจัดวางพืน้ ทีส่ ี
เขี ยวภายในพื ้นที่เปิ ดโล่งให้ ได้ ประสิทธิภาพและมีสดั ส่วนผ่านเกณฑ์คะแนน ในกรณีพื ้นที่แออัด ควรพิจารณาการใช้ พื ้นที่
หลังคาเป็ นพืน้ ที เ่ ปิ ดโล่งเชิ งนิ เวศ และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL5: การลดปรากฏการณ์ เกาะความร้อนจาก
การพัฒนาโครงการ

TREES-NC / CS

SL 3

การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

SL 3.2

มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ นต่อ พื ้นที่เปิ ดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ ามย้ ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อื่น)
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NC (3 คะแนน)
CS (3 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ให้ เหมาะสม เพื่อให้ อาคารมีสภาพแวดล้ อมที่ดี ประหยัดพลังงาน ลด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และส่งเสริ มการอยูอ่ าศัยที่เป็ นมิตรระหว่างมนุษย์และสัตว์ตลอดจน
สิง่ มีชีวิตอื่นๆ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
 มีพื ้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้ น ต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 100 ตารางเมตร
 มีร่มเงาปกคลุมอย่างคงทนถาวรภายใน 5 ปี แรก
 รักษาต้ นไม้ เดิม และ/หรื อ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติม โดยต้ นไม้ นนต้
ั ้ องมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเมื่อโต
เต็มที่ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร หรื อสูงเกินกว่า 6 เมตร และต้ องไม่ใช่ต้นไม้ ที่ย้ายโดยการขุดล้ อมมาจากพื ้นที่อื่นเพื่อ
นํามาปลูกในโครงการ ยกเว้ นต้ นไม้ ที่มีการจําหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรื อที่เพาะขึ ้นจากเรื อนเพาะชําเท่านัน้
แนวทางการดําเนินการ
พยายามให้ ร่มเงาพื ้นที่ดาดแข็งภายนอกอาคารด้ วยพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่
เพื่อก่อให้ เกิดสภาพอากาศ
จุลภาคที่ดี เอื ้อต่อการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาร่วมกับ SL5: การบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจาก
การพัฒนาโครงการ ที่มีการใช้ ไม้ยืนต้นในการบังเงาพื ้นที่ดาดแข็งร่วมกับการใช้ วสั ดุปพู ื ้นดาดแข็งกลางแจ้ งที่มีคา่ การ
สะท้ อนรังสีดวงอาทิตย์สงู เพื่อลดการดูดซับความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์

TREES-NC / CS

SL 3
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การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน

NC (3 คะแนน)
CS (3 คะแนน)

SL 3.3 ใช้ พืชพรรณพื ้นถิ่นที่เหมาะสม
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้ อมที่ดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ นํ ้าในงานภูมิ
สถาปั ตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมือง และส่งเสริ มการสร้ างและพลิกฟื น้ ระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เลือกใช้ พืชพรรณในงานภูมิสถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางภูมิอากาศที่ทนแล้ งและทนโรคทังโครงการ
้
พืชพรรณที่เลือกใช้ ต้องไม่เป็ นสายพันธุ์รุกราน (Invasive Alien Species) หรื อวัชพืช การเลือกชนิดของพืชต้ องอ้ างอิง
ชนิดของพืชตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อคะแนนนี ้
แนวทางการดําเนินการ
ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใช้ ชนิดของพืชพรรณพื ้นถิ่น และวางแผนการทําคะแนนรวมกับ SL3.1 มีพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งเชิ ง
นิ เวศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของพื ้นที่ฐานอาคาร SL 3.2:
มีต้นไม้ ยืนต้ น 1 ต้ นต่อ พื ้นที่เปิ ดโล่ง 100 ตารางเมตร
(ห้ ามย้ ายไม้ ยืนต้ นมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
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SL 4

การซึมนํ ้าและลดปั ญหานํ ้าท่วม
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NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปั ญหานํ ้าท่วมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการโดยการลดพืน้ ที ผ่ ิ วทึบนํ้า (Impervious Surface) ของพื ้นที่ผิวโครงการ
เพิ่มพื ้นที่ผิวซึมนํ ้า หรื อสร้ างบ่อหน่วงนํ ้าเพื่อชะลอนํ ้าก่อนปล่อยออกสูพ่ ื ้นที่นอกโครงการ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
คํานวณสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพื ้นที่ผิวทังโครงการ
้
(ไม่
รวมพื ้นที่บอ่ หน่วงนํ ้า) ค่าที่คํานวณได้ เทียบเป็ นคะแนนได้ จาก ตาราง SL4 T1
ตาราง SL4 T 1
สัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 แต่น้อยกว่า 0.70
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 แต่น้อยกว่า 0.60
น้ อยกว่า 0.50

คะแนน
1
2
3
4

ทางเลือกที่ 2
เปรี ยบเทียบทังปริ
้ มาณ (Volume) และอัตราการไหลสูงสุด (Peak Discharge Rate) ของนํ้าฝนไหลล้น (Stormwater
Runoff) ที่ออกจากพื ้นที่โครงการระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาโครงการ ปริ มาณและอัตราการไหลสูงสุดที่คงเดิมหรื อ
ลดลงหลังการพัฒนาโครงการเทียบเป็ นคะแนนได้ จาก ตาราง SL4 T2
ทังนี
้ ้ ให้ คํานวณปริ มาณและอัตราการไหลสูงสุดของนํ้าฝนไหลล้นจากข้ อมูลทางสถิติของพายุฝนที่มีคาบการเกิด 2 ปี และ
ตกเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (Two-year, 24-hour Design Storm) หากไม่มีข้อมูลของพื ้นที่โครงการให้ ใช้ ข้อมูลของกรุงเทพฯ
ตาราง SL4 T 2
ผลต่ างของปริมาณและอัตราการไหลสูงสุด ระหว่ างก่ อนและหลังพัฒนาโครงการ
กรณี 1 เมื่อสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
คงเดิม
ก่อนการพัฒนาโครงการ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.5
ลดลงร้ อยละ 10
ลดลงร้ อยละ 15
กรณี 2 เมื่อสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
ก่อนการพัฒนาโครงการ มากกว่า 0.5
ลดลงร้ อยละ 20
ลดลงร้ อยละ 25

คะแนน
4
1
2
3
4
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แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบโครงการให้ มีพื ้นที่ผิวที่นํ ้าซึมผ่านได้ เลือกใช้ วสั ดุปพู ื ้น เช่น บล็อกหญ้ า (ที่มีพื ้นที่หญ้ าอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของ
พื ้นผิว) แผ่นปูพื ้นที่มีการเว้ นร่ องระหว่างแผ่น หรื อวัสดุปพู ื ้นที่มีช่องหรื อรูให้ นํ ้าซึมผ่านลงสู่ดินได้ ผนวกกับการใช้ บ่อหน่วง
นํ ้าทังแบบธรรมชาติ
้
และแบบใช้ อปุ กรณ์ ควรพิจารณาการใช้ พื ้นที่เปิ ดโล่งที่มีศกั ยภาพในการรับนํ ้าและหน่วงนํ ้าที่สามารถ
ใช้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อการทําคะแนนร่วมกับ SL 3.1: มีพื ้นที่เปิ ดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของพื ้นที่
ฐานอาคาร
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SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
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NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)

SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรื อสวนแนวตัง้
(2 คะแนน)
วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในเมืองจากหลังคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างพื ้นที่พฒ
ั นาและพื ้นที่ไม่ได้ รับการพัฒนา) ที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์
ตลอดจนสิง่ มีชีวิตอื่นๆ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
สัดส่วนของพื ้นที่หลังคาเขียวและสวนแนวตัง้ (มีความชัน <60o วัดจากแนวระนาบ (ตามนิยามของ ผนัง และ หลังคา ใน
ASHRAE 90.1 2007) ที่ถกู ปกคลุมด้ วยพืช โดยใช้ สมการ
GSA = GRA + GWA x 0.5
โดย GSA = Green Surface Area, GRA= Green Roof Area (พืน้ ที ส่ วนหลังคา), GWA= Green Wall Area
(พืน้ ทีส่ วนแนวตัง้ )
GSA/พื ้นที่หลังคาทังหมด
้
(ไม่นบั พื ้นที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได้ 1 คะแนน
GSA/พื ้นที่หลังคาทังหมด
้
(ไม่นบั พื ้นที่งานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.8 ได้ 2 คะแนน
แนวทางการดําเนินการ
ปลูกพืชพรรณบนหลังคาหรื อผนังภายนอกอาคาร ซึง่ อาจทําเป็ น ซุ้มไม้ เลื ้อย ไม้ กระถางกึง่ ถาวร และสวนแนวตัง้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ควรหลีกเลี่ยงการทําแปลงต้ นไม้ หรื อปลูกหญ้ าชนิดที่ต้องมีการบํารุงรักษามากที่ทําให้ เกิดการสิ ้นเปลือง และอาจ
ต้ องใช้ สารเคมีป้องกันหรื อกําจัดศัตรูพืชที่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อมด้ วย ควรพิจาณาการทําคะแนนร่วมกับ SL 3.1
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SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

SL 5.2

มีพืน้ ทีด่ าดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพื ้นที่โครงการ

NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในเมื องจากพื ้นที ่ดาดแข็ ง (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างพื ้นที่
พัฒนาและพื ้นที่ไม่ได้ รับการพัฒนา) ที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ให้ ร่มเงาแก่พืน้ ทีด่ าดแข็งที่อยูภ่ ายนอกอาคารโดยใช้ พืชพรรณหรื อลดผลกระทบจากพืน้ ทีด่ าดแข็งโดยเลือกการก่อสร้ าง
และวัสดุที่เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ วิธีการดังต่อไปนี ้กับพืน้ ทีด่ าดแข็งมากกว่าร้ อยละ 50 ของโครงการ
การให้ ร่มเงาแก่พืน้ ทีด่ าดแข็งเพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้ นไม้ ใหญ่
การใช้ วสั ดุปพู ื ้นที่มีดชั นีการสะท้อนรังสีดวงอาทิ ตย์สูง มากกว่าร้ อยละ 30
การใช้ หลังคาคลุมที่มีดชั นีการสะท้อนรังสีดวงอาทิ ตย์สูง มากกว่าร้ อยละ 30
ใช้ พืชหรื อเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นหลังคาคลุม
การใช้ บล็อกหญ้ า (พื ้นที่ปลูกพืชร้ อยละ 50 ของพื ้นผิวบล๊ อกหญ้ า)
แนวทางการดําเนินการ
ลดการมีพืน้ ที ด่ าดแข็งภายนอกโครงการ หากมีควรพยายามให้ ร่มเงาพื ้นผิวภายนอกด้ วยพืชพรรณธรรมชาติ รวมทังใช้
้
วัสดุปพู ื ้นดาดแข็งกลางแจ้ งที่มีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงู เพื่อลดการดูดซับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ ควรพิจารณา
การใช้ หลังคาคลุมทางเดินที่มีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงู และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL3: การพัฒนา
ผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน และ SL 4 การซึมนํ ้าและลดปั ญหานํ ้าท่วม
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SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ
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NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)

SL 5.3 มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บงั แดดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(1 คะแนน)
และไม่ก่อความเสียหายกับตัวอาคาร
วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบจากความร้ อนโดยเฉพาะจากรังสีดวงอาทิตย์ ที่มีต่ออาคาร และลดอุณหภูมิผิวอาคารที่ อาจเป็ นสาเหตุ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมือง ตลอดจนลดความร้ อนของภูมิอากาศจุลภาค
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. ปลูกต้ นไม้ยืนต้นใน ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก โดยมีการวางตําแหน่งให้ รัศมีทรงพุ่มของต้ น (อายุ 5 ปี )
ให้ สมั ผัสกันหรื อห่างกันไม่เกิน 1 เมตร เพื่อการบังแดดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รัศมีทรงพุม่ และรากต้ องมีระยะห่างที่เหมาะสมและไม่รบกวน หรื อก่อความเสียหายให้ กบั ตัวอาคาร
แนวทางการดําเนินการ
พยายามให้ ร่มเงาผนังและหน้ าต่างภายนอกอาคารด้ วยร่มเงาจากไม้ยืนต้น และคํานึงถึงการจัดภูมิสถาปั ตยกรรมรอบ
อาคาร การจัดวางตําแหน่งต้ นไมใหญ่ให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด เพื่อลดการดูดซับความร้ อนจากดวงอาทิตย์โดยตัวอาคารและ
องค์ประกอบอื่นๆ ควรพิจารณาร่วมกับการทําคะแนนในข้ อ SL3: การพัฒนาผังพื ้นที่โครงการที่ยงั่ ยืน และ SL 5.2: มีพื ้นที่
ดาดแข็งที่รับรังสีดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของพื ้นที่โครงการ

TREES-NC / CS

หน้า- 28

หมวดที่ 3 การประหยัดนํา้ (Water Conservation)
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WC 1

การประหยัดนํ ้าและการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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NC (6 คะแนน)
CS (6 คะแนน)

ทางเลือกที่ 1: ใช้ โถสุขภัณฑ์ประหยัดนํ ้า ใช้ ก๊อกนํ ้าประหยัดนํ ้า ติดมาตรวัดนํ ้าย่อย ติดตังถั
้ งเก็บนํ ้าฝนเพื่อใช้ งาน
(6 คะแนน)
ทางเลือกที่ 2: มีความต้ องการใช้ นํ ้าลดลงร้ อยละ 15 - 35 จากปริมาณการใช้ นํ ้าตามกรณีอ้างอิง
(6 คะแนน)
วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าของอาคาร และ/หรื อ มีการบริหารจัดการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรื อ มีการใช้ นํ ้าฝนซึง่
สะอาดและไม่มีคา่ ใช้ จ่าย เพื่อลดภาระในการผลิตนํ้าประปา (Potable Water) และภาระในการบําบัดนํ ้าเสียของระบบ
บําบัดนํ ้าเสีย
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
(เลื อกข้อ 1 หรื อ 2)
1. ใช้ โถสุขภัณฑ์ประหยัดนํ ้า มากกว่าร้ อยละ 90 ของจํานวนที่ติดตังทั
้ งหมด
้
2. ใช้ โถสุขภัณฑ์ประหยัดนํ ้า ร้ อยละ100 ของจํานวนที่ติดตังทั
้ งหมด
้
(เลื อกข้อ 3 หรื อ 4)
3. ใช้ ก๊อกนํ ้าประหยัดนํ ้า หรื อมีอปุ กรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดนํ ้าอัตโนมัติ มากกว่าร้ อยละ 90
4. ใช้ ก๊อกนํ ้าประหยัดนํ ้า หรื อมีอปุ กรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดนํ ้าอัตโนมัติ ร้ อยละ 100
(เลื อกข้อ 5 และ/หรื อ 6)
5. ติดมาตรวัดการใช้ นํ ้าย่อยในจุดใดจุดหนึง่ ของโครงการ
6. ติดตังถั
้ งเก็บนํ ้าฝนเพื่อใช้ งาน ปริมาตรร้ อยละ 5 ของปริมาณนํ ้าฝนที่ตก 1 ปี
ทางเลือกที่ 2
1. มีความต้ องการใช้ นํ ้าลดลงร้ อยละ 15 จากปริมาณการใช้ นํ ้าตามกรณีอ้างอิง
2. มีความต้ องการใช้ นํ ้าลดลงร้ อยละ 25 จากปริมาณการใช้ นํ ้าตามกรณีอ้างอิง
3. มีความต้ องการใช้ นํ ้าลดลงร้ อยละ 35 จากปริมาณการใช้ นํ ้าตามกรณีอ้างอิง

ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 4 คะแนน
ได้ 6 คะแนน

แนวทางการดําเนินการ
ลดปริมาณการใช้ นํ ้าโดยการติดตังสุ
้ ขภัณฑ์ประหยัดนํ ้า และ/หรื อ ก๊ อกนํ ้าประหยัดนํ ้าหรื อมีอปุ กรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดนํ ้า
อัตโนมัติ รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ เช่น สุขภัณฑ์ที่ไม่ใช้ นํ ้า ตลอดจนติดตังมาตรวั
้
ดนํ ้าย่อย เพื่อการบริ หารจัดการ
การใช้ นํ ้า และตรวจสอบการรั่วซึมของนํ ้าบริ เวณพื ้นที่หลักและบริ เวณโดยรอบอาคาร นอกจากนี ้อาจพิจารณาการกักเก็บ
นํ ้าฝนเพื่อใช้ งานและลดความต้ องการนํ ้าประปาของโครงการด้ วย
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หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

TREES-NC / CS

EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร
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NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

มีแผนการทดสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันว่ามีการติดตังระบบที
้
่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงานของอาคารอย่างถูกต้ องตามแบบและข้ อกําหนดประกอบแบบ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ต้ องมีการดําเนินการหลัก ใน 6 เรื่ องดังต่อไปนี ้
1. แต่งตังบุ
้ คคลที่สามเป็ น ผูท้ ดสอบและปรับแต่งระบบ (Commissioning Authorities) ทําหน้ าที่จดั การ ทบทวนและ
ควบคุมการทดสอบและปรับแต่งระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1. ผูท้ ดสอบและปรับแต่งระบบ ต้ องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์ ทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบและปรับแต่ง
ระบบประกอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 อาคาร
1.2. ผูท้ ดสอบและปรับแต่งระบบ ต้ องมีการทํางานที่เป็ นอิสระจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง
1.3. ผูท้ ดสอบและปรับแต่งระบบ ต้ องรายงานผลการทดสอบและให้ ข้อเสนอแนะโดยตรงกับเจ้ าของโครงการ
2. เจ้ าของโครงการต้ องมีเอกสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แสดงความต้องการของเจ้าของโครงการ (Owner’s Project
Requirements) และผู้ออกแบบต้ องจัดให้ มีเอกสาร แสดงแนวคิ ดและเจตนารมณ์ ในการออกแบบ(Basis of
Design) ทังนี
้ ้ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบต้ องศึกษาเอกสารดังกล่าวให้ เข้ าใจอย่างชัดเจน โดยเจ้ าของโครงการและ
ผู้ออกแบบต้ องปรับแก้ ไขเอกสารทังสองให้
้
มีข้อมูลสอดคล้ องกันตลอดเวลา
3. จัดทําแผนการทดสอบและปรับแต่งระบบและดําเนินการตามแผนอย่างเป็ นระบบ
4. รวบรวมความต้ องการในการทดสอบและปรับแต่งระบบ และแสดงรายละเอียดต่างๆ ไว้ ในเอกสารงานก่อสร้ าง
5. รับรองการติดตังและสมรรถนะของระบบที
้
่ทําการทดสอบและปรับแต่ง
6. จัดเตรี ยมรายงานผลการทดสอบและปรับแต่งระบบฉบับสมบูรณ์
การทดสอบและปรับแต่งระบบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงานในอาคารอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมระบบดังต่อไปนี ้
1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3. ระบบทํานํ ้าร้ อนของอาคาร (โดยทัว่ ไปจะปรากฏในโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)
4. ระบบผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน (หากมี)
แนวทางการดําเนินการ
เจ้ าของโครงการต้ องจัดหาผูท้ ดสอบและปรับแต่งระบบที่มีประสบการณ์และความชํานาญในลักษณะงานดังต่อไปนี ้
1. งานออกแบบ ติดตัง้ และใช้ งานระบบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน
2. งานบริหารจัดการควบคุมการทดสอบและปรับแต่งระบบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน
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EA P2 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขันตํ
้ ่า

NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

ได้ 4 คะแนนในข้ อ EA 1
วัตถุประสงค์
กําหนดมาตรฐานขันตํ
้ ่าในการใช้ พลังงานของอาคารเขียว
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ได้ คะแนนอย่างน้ อย 4 คะแนนในข้ อ EA 1
แนวทางการดําเนินการ
ผู้ออกแบบอาคารต้ องคํานึงถึงการออกแบบอาคารให้ มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ พลังงาน โดยมีการออกแบบและเลือกใช้
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศและมีประสิทธิ ภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ อาคารมีการใช้ พลังงานรวมตํ่ากว่าอาคารอ้างอิ งตามข้ อ
กําหนดการใช้ พลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้ างใหม่ตามทางเลือกที่กําหนดไว้

TREES-NC / CS

EA 1
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ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

NC (16 คะแนน)
CS (18 คะแนน)

วัตถุประสงค์
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอาคารให้ สงู กว่าอาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรื อ กฎกระทรวงกําหนด
ประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.
2552 ภายใต้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรื อ การเทียบค่าจากการประเมิน
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้ อมหรื ออาคารติดฉลาก (TEEAM) เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่เกิดมาจากการใช้ พลังงาน
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ใช้ Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2552 เป็ นเกณฑ์ โดยเทียบคะแนนได้ จาก
ตาราง EA1 T1
ทางเลือกที่ 2
ใช้ Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เป็ นเกณฑ์ ซึง่ ใช้ ได้ กบั
ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนได้ จาก ตาราง EA1 T1
ตาราง EA1 T 1
คะแนน
TREESNC
4
6
8
10
12
14
16

คะแนน
TREESCS
6
8
10
12
14
16
18

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552
(ค่าพลังงาน)
อาคารปรับปรุ ง
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

อาคารใหม่
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

ASHRAE 90.1-2007
Appendix G
(ค่าใช้จ่ายพลังงาน)
อาคารปรับปรุ ง
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

อาคารใหม่
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

แนวทางการดําเนินการ
ผู้ออกแบบอาคารต้ องคํานึงถึงการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพทางด้ านพลังงานสูง โดยมีการออกแบบและเลือกใช้
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป เพื่อให้ อาคารมีการใช้ พลังงานรวมตํ่ากว่าอาคารอ้างอิ ง ตาม
ข้ อกําหนดการใช้ พลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้ างใหม่ตามทางเลือกที่กําหนดไว้
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การใช้ พลังงานทดแทน

NC (2 คะแนน)
CS (2 คะแนน)

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5-1.5 ของปริ มาณค่าใช้ จ่ายพลังงานในอาคาร
วัตถุประสงค์
ให้ ความสําคัญกับการใช้ พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมที่เกิดจากการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ ในโครงการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่ องทํานํา้
ร้ อน) พลังงานลม พลังงานชี วมวล (Biofuel-based Energy) เป็ นต้ น ให้ ได้ เป็ นมูลค่าร้ อยละ 0.5-1.5 ของค่าใช้ จ่าย
พลังงานในอาคารต่อปี ที่อาจคํานวณได้ จากแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ จากข้ อ EA 1
1. ผลิตพลังงานทดแทน ให้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 0.5 ของปริมาณค่าใช้ จ่ายพลังงานในอาคาร ได้ 1 คะแนน
2. ผลิตพลังงานทดแทน ให้ มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 1.5 ของปริ มาณค่าใช้ จ่ายพลังงานในอาคาร ได้ 2 คะแนน
ในกรณีใช้ ทางเลือกที่ 3 ใน EA 1 ใช้ ค่าเฉลี่ยของพลังงานต่อพื ้นที่อาคารแต่ละประเภท ตาม ตาราง EA2 T 1 ที่ปรับค่าให้
เป็ นค่าใช้ จ่ายทางพลังงาน โดยใช้ คา่ เฉลี่ยค่าไฟที่ 3.5 บาทต่อหน่วย
ตาราง EA2 T 1
อาคาร
1. สํานักงาน
1.1 อาคารขนาดใหญ่และเป็ นอาคารสูง
1.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและไม่ใช่อาคารสูง
1.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและเป็ นอาคารสูง
2. ศูนย์ การค้ า
2.1 ดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store)
2.2 ห้ างสรรพสินค้ า (Department Store)
2.3 ช็อปปิ ง้ พลาซ่า (Shopping Plaza) หรื อ พื ้นที่ให้ เช่า
2.4 ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket)
3.โรงพยาบาล
3.1 โรงพยาบาลรัฐ
3.2 โรงพยาบาลเอกชน
4.อาคารประเภทอื่นๆ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้

ดัชนีการใช้ พลังงานต่อพื ้นที่ใช้ สอยต่อปี
หน่วย kWh/ปี /m2
215.80
199.90
218.50
หน่วย kWh/ปี /m2
336.40
240.60
204.20
418.40
ดัชนีการใช้ พลังงานต่อปริมาณคนไข้ ในต่อปี
หน่วย MJ/Bed-Day (in Year)
262.00
625.00
240 kWh/ปี /m2
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แนวทางการดําเนินการ
อาคารควรมีการติดตังระบบผลิ
้
ตพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็ นต้ น กับ
อาคาร หรื อในบริเวณโครงการ ให้ ได้ ตามปริมาณที่กําหนด ซึง่ อาจสามารถขายกลับสูร่ ะบบสายส่งจําหน่ายของการไฟฟ้าฯ
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การตรวจสอบและพิสจู น์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

NC (1 คะแนน)
CS ( - คะแนน)

มีแผนการตรวจสอบและพิสจู น์ผลตามข้ อกําหนด IPMVP
วัตถุประสงค์
จัดให้ มีแผนเพื่อการตรวจสอบและพิสจู น์ผลการใช้ พลังงานของอาคาร เพื่อให้ อาคารมีการประหยัดพลังงานจริ งตามที่ได้
คํานวณและจําลองสภาพไว้
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. จัดให้ มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ พลังงานที่สอดคล้ องกับ International Performance
Measurement & Verification Protocol (IPMVP) Volume III. Concepts and Options for Determining
Energy Saving in New Construction: Option D: Calibrated Simulation (Saving Estimation Method
2) หรื อ Option B: Energy Conservation Measure Isolation.
2. แผนที่จะทําการตรวจสอบและประเมินผลในข้ อ 1 ต้ องดําเนินการภายใน 1 ปี หลังการเปิ ดใช้ อาคารและมีการใช้
งานที่เสถียรแล้ ว
แนวทางการดําเนินการ
ต้ องจัดให้ มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ พลังงานที่เกิดขึ ้นจริง พร้ อมกับติดตังเครื
้ ่ องวัดการใช้ พลังงานอย่าง
เพียงพอที่จะใช้ ในการตรวจสอบ ตามหลักการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ พลังงานที่สอดคล้ องกับ IPMVP ซึง่ ใน
Option D ได้ กําหนดวิธีการประเมินผลการใช้ พลังงานจริงโดยใช้ แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ (ควรเป็ นแบบจําลอง
เดียวกับ EA 1) เพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการใช้ พลังงานจริง ทําการปรับแต่งแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ ให้ ค่าพลังงานมี
ความสอดคล้ องกับค่าที่ได้ จากการวัดจริง
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถนําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการวิเคราะห์
ทางเลือกในการประหยัดพลังงานของอาคาร ในกรณีอาคารเป็ นอาคารเล็กหรื อมีความซับซ้ อนน้ อย IPMVP: Option B
กําหนดว่าสามารถเลือกการตรวจสอบเป็ นระบบต่างๆ แล้ วใช้ แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ หรื อแบบจําลองอื่นๆ ของแต่ละ
ระบบในการเปรี ยบเทียบ จากนันทํ
้ าการปรับค่าในแบบจําลองให้ สอดคล้ องกับค่าพลังงานของระบบต่างๆ
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EA 3.1 การตรวจสอบและพิสจู น์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน (อาคารฐาน)
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NC (- คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในระหว่างการใช้ งานอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
แนวทางที่ 1
กําหนดแนวทางและจัดทําแผนในการตรวจวัดและพิสจู น์ผลตาม International Performance Measurement &
Verification (IPMVP), Volume III : Concepts and Options for Determining Energy Saving in New Construction,
April 2003. ทางเลือก Option D : Calibrated Simulation (method 2) ครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- การออกแบบระบบสาธารณูปโภค
- ตําแหน่งของมาตรวัดพลังงาน
- คุณสมบัติของมาตรวัดพลังงาน
- แบบไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
- แนวทางในการทําการตรวจวัดพลังงานสําหรับระบบส่วนกลางของอาคาร
- แนวทางในการทําการตรวจวัดพลังงานในส่วนของผู้เช่า (Tenant sub-metering)
แนวทางที่ 2
กําหนดแนวทางและจัดทําแผนในการตรวจวัดและพิสจู น์ผลตาม International Performance Measurement &
Verification (IPMVP), Volume III : Concepts and Options for Determining Energy Saving in New Construction,
April 2003. ทางเลือก Option B : Energy Conservation Measure Isolation ครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี ้
- การออกแบบระบบสาธารณูปโภค
- ตําแหน่งของมาตรวัดพลังงาน
- คุณสมบัติของมาตรวัดพลังงาน
- แบบวาดไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
- แนวทางในการทําการตรวจวัดพลังงานสําหรับระบบส่วนกลางของอาคาร
- แนวทางในการทําการตรวจวัดพลังงานในส่วนของผู้เช่า (Tenant sub-metering)
แนวทางการดําเนินการ
จัดทําแผนตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงานเพื่อการทําการประเมินการใช้ พลังงานในระบบต่าง ๆ ของอาคาร โดย
ใช้ การจําลองด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบค่าการใช้ พลังงานของอาคารและระบบ
ที่เกี่ยวข้ องโดยการติดตังมาตรวั
้
ดในตําแหน่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การใช้ พลังงาน ทําการติดตามประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยเปรี ยบเทียบผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ ้นกับค่าที่ได้ คํานวณไว้ ในขันการออกแบบ
้
รวมถึงการวิเคราะการใช้
พลังงานในระบบย่อยและอุปกรณ์ที่มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สําคัญ
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EA 3.2 การตรวจสอบและพิสจู น์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน (ผู้เช่า)

NC (- คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในระหว่างการใช้ งานอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. เตรี ยมความพร้ อมในระบบตรวจวัดการใช้ พลังงานของส่วนกลางให้ สามารถขยายระบบเพื่อรองรับข้ อมูลการ
ตรวจวัดการใช้ พลังงานในส่วนของผู้เช่าได้ ในอนาคต โดยต้ องสอดคล้ องกับแผนการตรวจวัดและพิสจู น์ผล
ประหยัดตาม TREES CS : EA-3.1
2. จัดเตรี ยมแผนการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงานให้ สําหรับผู้เช่า ที่สอดคล้ องกับแผนการตรวจวัดและ
พิสจู น์ผลประหยัดพลังงานตาม TREES CS : EA 3.1
3. จัดเตรี ยมมาตรการรองรับหากผลจากการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงานไม่เป็ นไปตามที่คํานวณไว้ ใน
ขันตอนการออกแบบ
้
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบระบบการตรวจวัดการใช้ พลังงานส่วนกลางที่สามารถรองรับข้ อมูลการใช้ พลังงานจากมิเตอร์ ยอ่ ยของผู้เช่าได้
พร้ อมจัดเตรี ยมแผนการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงานจากข้ อมูลที่ได้ จากมิเตอร์ ยอ่ ยของผู้เช่าที่สอดคล้ องกับ
แนวทางที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อ TREES CS : EA 3.1
กําหนดแนวทางในการเปรี ยบเทียบผลการใช้ พลังงานจริงกับค่าที่คํานวณไว้ ในขันตอนการออกแบบ
้
และพิจารณาติดตัง้
เครื่ องมือวัดเพิ่มเติมภายในพื ้นที่ผ้ เู ช่า เช่น เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื ้น สถานะการทํางานของเครื่ องส่งลมเย็น ฯลฯ
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบทราบสาเหตุของการใช้ พลังงานที่อาจสูงกว่าค่าที่คํานวณไว้ ในขันตอนการออกแบบ
้
และ
สามารถแจ้ งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบให้ สามารถปรับแก้ ไขได้ อย่างต่อเนื่อง
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สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทําลายชันบรรยากาศ
้
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NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22
วัตถุประสงค์
ลดการใช้ สารทําความเย็นที่ทําลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22 ในเครื่ องปรับอากาศทุกเครื่ องที่ใช้ สารความเย็นมากกว่า 0.3 กิโลกรัม ขึน้ ไป
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทําความเย็นน้ อยกว่า 0.3 กิโลกรัม ให้ ถือเป็ นข้ อยกเว้ น
ในกรณีที่อาคารใหม่มีการต่อเติมเข้ ากับอาคารเก่า (ที่มีการประเมินอาคารเก่าร่ วมด้ วย) อาคารเก่าต้ องเปลี่ยนสารทํ า
ความเย็นด้ วย ให้ เป็ นแบบไม่ใช้ สาร CFC และ HCFC-22 เว้ นแต่มีการจัดทําแผนการลดปริ มาณการรั่วไหลของสารทํา
ความเย็น
แนวทางการดําเนินการ
ระบบปรับอากาศในอาคารต้ องไม่ใช้ สารทําความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ทําลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรั พยากรในการก่ อสร้ าง (Materials and Resources)
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MR 1

การใช้ อาคารเดิม
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NC (2 คะแนน)
CS (2 คะแนน)
เก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิ มไว้ ร้อยละ 50-75 ของพื ้นที่ผิว

วัตถุประสงค์
ลดการใช้ วสั ดุ ทรัพยากร และ พลังงาน ที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ างอาคารใหม่ และใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างอาคารเดิมที่มี
อยูแ่ ล้ วให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิ มให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 50 หากเก็บรักษาได้ มากกว่าร้ อยละ 50 จะได้ 1 คะแนนและ
หากเก็บได้ มากกว่าร้ อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน การคิดเฉพาะส่วนพื ้นที่ยงั มีความสมบูรณ์และเก็บไว้ ใช้ งานได้ อย่างถูก
สุขลักษณะและไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ งาน พื ้นที่สว่ นที่เสียหายหรื อมีสารพิษให้ หกั ออกจากการคํานวณ วัสดุที่ไม่ใช่
โครงสร้ างถาวร เช่นผ้ าใบ หรื อช่องแสงธรรมชาติ ให้ หกั ออกจากการคํานวณ พื ้นที่ในส่วนที่เสียหายและก่อมลภาวะ หรื อ
เป็ นของเสียอันตราย ที่หกั ออกต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ของพื ้นที่อาคารเดิม การทําคะแนนในข้ อนี ้สําหรับกรณีการปรับปรุง
อาคารเดิม พื ้นที่ของส่วนต่อเติมต้ องไม่มากกว่า 2 เท่าของพื ้นที่อาคารเดิม
แนวทางการดําเนินการ
เลือกพื ้นที่โครงการที่มีอาคารเดิมตังอยู
้ แ่ ล้ ว สํารวจภาพโครงสร้ าง พื ้น และหลังคาของอาคาร ว่ายังอยูใ่ นสภาพดี ทําการ
ออกแบบให้ ใช้ ประโยชน์และเก็บรักษาส่วนประกอบของอาคารเดิ มให้ ได้ มากที่สดุ ไม่ควรให้ สว่ นต่อเติมมีขนาดใหญ่กว่า 2
เท่าของพื ้นที่อาคารเดิม ในส่วนเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษ์ พลังงานเพื่อทํา
คะแนนในข้ อ EA 1 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

TREES-NC / CS

MR 2

หน้า- 42

การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้ าง

NC (2 คะแนน)
CS (2 คะแนน)
นําขยะไปใช้ หรื อรี ไซเคิ ล ร้ อยละ 50-75 ของปริ มาตรหรื อนํ ้าหนัก

วัตถุประสงค์
เพื่อลดขยะที่เกิดจากการก่อสร้ างและลดการใช้ วตั ถุดิบใหม่ ซึง่ เป็ นการลดผลกระทบจากการทิ ้งขยะและกระบวนการสกัด
วัตถุดิบใหม่นนั ้
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
หลีกเลี่ยงการนําขยะจากการก่อสร้ างไปถมที่ ไปทิ ้ง หรื อไปเผาทําลาย ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 50 โดยนํ ้าหนักหรื อโดย
ปริ มาตร ซึง่ ต้ องเลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านันตลอดทั
้
งการคํ
้
านวณ หากสามารถหลีกเลี่ยงได้ มากกว่าร้ อยละ 50 จะได้
1 คะแนน แต่หากหลีกเลี่ยงได้ มากถึงร้ อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน ขยะที่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้ าง ควรถูกขายหรื อบริ จาค
เพื่อนําไป ใช้ ใหม่ หรื อ รี ไซเคิ ล โดยขยะจําพวกดิน หิน และพืช ไม่สามารถนํามานับทําคะแนนได้ วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร
ต่างๆ สามารถนับทําคะแนนในข้ อนี ้ได้ การเลือกใช้ วสั ดุใช้ แล้ วหรื อวัสดุมีพิษและเป็ นอันตรายต่างๆให้ หกั ออกและไม่ต้อง
นํามาคํานวณในข้ อนี ้
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนจากการทิ ้งขยะและการเผาขยะ มาเป็ นวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่มาจากการก่อสร้ าง
เพื่อให้ บรรลุถงึ เป้าหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ระบุผ้ รู ับเหมาในการจัดบริ หาร
จัดการขยะจากการก่อสร้ างอย่างเป็ นระบบ โดยสามารถทําได้ หลายวิธีทงั ้ นํากลับมาใช้ ใหม่, บริจาคให้ องค์กรไม่แสวงหา
ผลกําไร, หรื อนําไปใช้ กบั อาคารอื่น

TREES-NC / CS

MR 3

การเลือกใช้ วสั ดุใช้ แล้ ว

หน้า- 43

NC (2 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

นําวัสดุก่อสร้ างกลับมาใช้ ใหม่เป็ นมูลค่าร้ อยละ 5-10 สําหรับ NC และ ร้ อยละ 5 สําหรับ CS
วัตถุประสงค์
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการวัสดุ และจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้ าง การรื อ้ ถอน จากเดิมที่นําไปทิ ้งยังบ่อ
ขยะและนําไปเผา เป็ นการนํากลับมาใช้ ใหม่ผา่ นกระบวนการผลิตอีกครัง้ ทังนี
้ ้วัสดุดงั กล่าวต้ องเป็ นวัสดุที่ไม่เป็ นพิษ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่มาจากการนํากลับมาใช้ ใหม่อย่างน้ อยร้ อยละ 5-10 ของมูลค่ารวมของวัสดุ การคํานวณราคาให้ ใช้ ราคา
ของวัสดุอุปกรณ์ จริ งหรื อวัสดุที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันในการคํานวณโดยให้ ใช้ กรณี ราคาที่สูงกว่า หากสามารถทําได้
มากกว่าร้ อยละ 5 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้ มากกว่าร้ อยละ 10 จะได้ 2 คะแนน และหากเพียงบางส่วนของ
วัสดุนนเป็
ั ้ นวัสดุนํากลับมาใช้ ใหม่ ให้ นบั ร้ อยละของวัสดุนนโดยเที
ั้
ยบเป็ นนํ ้าหนักรวมของวัสดุ แล้ วใช้ อตั ราส่วนดังกล่าว
แปลงเป็ นมูลค่าวัสดุนํากลับมาใช้ ใหม่เพื่อนํามาคํานวณมูลค่าการนํากลับมาใช้ ใหม่รวม ส่วนประกอบทางด้ านงานระบบ
ไม่นบั อยู่ในการคํานวณนี ้ เช่น ส่วนประกอบเครื่ องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็ นต้ น ให้ รวมเฉพาะวัสดุที่ติดตังเป็
้ น
การถาวรในโครงการ ไม่รวมเฟอร์ นิเจอร์ และไม่รวมดินและ/หรื อเศษวัสดุ ชิ ้นส่วนต่างๆ ที่เกิดจากการขุดและการไถปรับ
หน้ าดิน
วัสดุนํากลับมาใช้ ใหม่จะไม่สามารถนํามาคํานวณปริ มาณรี ไซเคิ ลในข้ อ MR4 แม้ ว่าจะมีปริ มาณรี ไซเคิ ลอยู่ก็ตาม เพื่อ
ไม่ให้ ได้ คะแนนซํ ้าซ้ อน การนําเศษวัสดุก่อสร้ างหรื อวัสดุใช้ แล้ วมาใช้ ใหม่ภายในโครงการสามารถนับวัสดุดงั กล่าวมาทํา
คะแนนในข้ อ MR5 การใช้ วสั ดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศ ได้ โดยวัสดุกลุ่มนี ้จะไม่ถกู นําไปคิดคะแนนในข้ อ MR2 การบริ หาร
จัดการขยะจากการก่อสร้ าง
แนวทางการดําเนินการ
พยายามแสวงหาวัสดุใช้ แล้ วจากแหล่งต่างๆ หรื อ ใช้ เศษวัสดุก่อสร้ างในพื ้นที่ก่อสร้ างหรื ออาคารเดิมมาซ่อมแซมแล้ วใช้
งานในอาคารที่สร้ างใหม่ การเลือกใช้ วสั ดุใช้ แล้ วที่มีราคาสูงจะได้ เปรี ยบในการทําคะแนน ควรพิจารณาการทําคะแนนใน
ข้ อ MR5 การใช้ วสั ดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศ

TREES-NC / CS

MR 4

หน้า- 44

การเลือกใช้ วสั ดุรีไซเคิล

NC (2 คะแนน)
CS (2 คะแนน)

ใช้ วสั ดุรีไซเคิลเป็ นมูลค่าร้ อยละ 10-20
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีการนําวัสดุรีไซเคิ ลมาใช้ ในโครงการ เป็ นการลดการใช้ วัตถุดิบใหม่และขยะ ซึ่งช่วยลดผลกระทบอันเกิดจาก
กระบวนการสกัดวัตถุดิบใหม่นนั ้
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ วสั ดุรีไซเคิ ลหรื อมีส่วนประกอบที่มาจากการรี ไซเคิลให้ ได้ มากกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่ารวมทังหมดของวั
้
สดุที่ใช้ ใน
โครงการ หากสามารถทําได้ มากกว่าร้ อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้ มากกว่าร้ อยละ 20 จะได้ 2
คะแนน ค่าปริ มาณวัตถุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ ให้ เทียบจากนํ า้ หนักของวัสดุรีไซเคิ ลกับนํ า้ หนักรวมของวัสดุนัน้ แล้ วใช้
อัตราส่วนดังกล่าวแปลงเป็ นมูลค่าวัสดุรีไซเคิ ลเพื่อนํามาคํานวณปริมาณรี ไซเคิลรวม ส่วนประกอบทางงานระบบจะไม่นบั
อยู่ในการคํานวณนี ้ เช่น ส่วนประกอบเครื่ องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ ท่อประปา เป็ นต้ น ให้ รวมเฉพาะวัสดุที่ติดตังเป็
้ นการถาวรใน
โครงการ การนับเฟอร์ นิเจอร์ สามารถกระทําได้ แต่ต้องรวมอย่างต่อเนื่องใน MR 3 - MR 6
เหล็กในงานก่อสร้ างให้ คิดปริ มาณรี ไซเคิลที่ร้อยละ 25 หากไม่มีข้อมูลวัสดุรีไซเคิ ล ซึง่ ในความเป็ นจริ งเหล็กจะมีปริ มาณรี
ไซเคิลสูงกว่าที่กําหนดไว้
ในเกณฑ์ TREES NC & CS นี ้ จะไม่มีการแบ่งแยกวัสดุรีไซเคิ ลที่เป็ น พรี คอนซูมเมอร์ (Pre-Consumer) และ โพสท์คอน
ซูมเมอร์ (Post-Consumer) เพื่อความเรี ยบง่ายในการคํานวณคะแนนและเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีระยะเวลาปรับตัวก่อการ
แยกประเภทวัสดุรีไซเคิ ลใน TREES รุ่นต่อไป
แนวทางการดําเนินการ
ตังเป
้ ้ าหมายสําหรับการนําวัสดุที่มีศกั ยภาพสูงสุดที่มีองค์ประกอบของวัตถุรีไซเคิล และหาผู้แทนจําหน่ายวัสดุประเภท
นันๆ
้ ที่จําหน่ายวัสดุดงั กล่าว ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าวัสดุที่นํามาใช้ มีองค์ประกอบของวัสดุก่อสร้ างที่ผา่ นการรี ไซเคิลใน
ปริ มาณที่ระบุไว้ จริง
และให้ พิจารณาถึงคุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใช้
ในแง่ของสิง่ แวดล้ อมและเศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะราคาของวัสดุอปุ กรณ์

TREES-NC / CS

MR 5

การใช้ วสั ดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศ

หน้า- 45

NC (2คะแนน)
CS (2คะแนน)

การใช้ วสั ดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรื อวัสดุพืน้ ถิ่ นหรื อในประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้ างทังหมด
้
วัตถุประสงค์
เพิ่ ม ความต้ อ งการวัสดุก่อสร้ างที่ ผลิต ในพื น้ ที่ นัน้ ๆ ซึ่ง จะช่ ว ยส่งเสริ ม การใช้ วัตถุดิบ ในท้ อ งถิ่ นและลดผลกระทบกับ
สิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ วสั ดุก่อสร้ างหรื อสินค้ าที่ ขุด ผลิต ประกอบ โดยจะได้ 1 คะแนนเมื่อมูลค่าวัสดุพืน้ ถิ่ นมีมลู ค่ามากกว่า ร้ อยละ 10 และ 2
คะแนนเมื่อมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุโครงการ โดยใช้ เกณฑ์
1. แหล่งผลิต ขุด ประกอบไม่ไกลเกินกว่ารัศมี 500 กิโลเมตร จากที่ตงโครงการ
ั้
หรื อ
2. แหล่งผลิต ขุด ประกอบ ในประเทศไทย
หากเพียงบางส่วนของวัสดุนนั ้ ผลิตจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้ กบั สถานที่ก่อสร้ างตามข้ อกําหนดข้ างต้ น ให้ นบั ร้ อยละของ
วัสดุนนโดยเที
ั้
ยบเป็ นนํ ้าหนักแล้ วเทียบกลับเป็ นมูลค่าวัสดุพืน้ ถิ่ นและในประเทศ ส่วนประกอบทางด้ านงานระบบไม่นบั อยู่
ในการคํานวณนี ้ เช่น ส่วนประกอบเครื่ องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็ นต้ น ให้ รวมเฉพาะวัสดุที่ติดตังเป็
้ นการถาวร
ในโครงการ ไม่นบั รวมเฟอร์ นิเจอร์
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้ วสั ดุในท้ องถิ่น
และหาผู้แทนจําหน่ายวัสดุประเภทนันๆ
้
โดยให้ พิจารณาถึง
คุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใช้ ในแง่ของสิง่ แวดล้ อม เศรษฐศาสตร์ และหรื อราคาของวัสดุ ควรพิจารณาลักษณะร่วมกับ
หัวข้ อ MR อื่น เพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้ อนันๆ
้ อาทิเช่น การใช้ วสั ดุที่ได้ รับฉลากเขียวหรื อวัสดุใช้ แล้ ว
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MR 6
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วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมตํ่า

MR 6.1ใช้ วสั ดุทีเ่ ป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมตามฉลากเขี ยวและฉลากคาร์ บอนของไทย

NC (3คะแนน)
CS (2คะแนน)
NC (2 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีตอ่ การใช้ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชน์ทาง
สิง่ แวดล้ อมที่เมื่อมีการใช้ ผลิตภัณฑ์นนภายในอาคาร
ั้

สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ วสั ดุทีเ่ ป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ได้ รับฉลากเขี ยวหรื อฉลากคาร์ บอนไทย ที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างอย่างน้ อยร้ อยละ 10
ของมูลค่ารวมของวัสดุอปุ กรณ์ทงหมด
ั้
(วัสดุที่ได้ ทงั ้ 2 ฉลากสามารถนับมูลค่าเป็ น 2 เท่าได้ ) ส่วนประกอบทางด้ านงาน
ระบบไม่นบั อยูใ่ นการคํานวณนี ้ เช่น ส่วนประกอบเครื่ องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็ นต้ น ให้ รวมเฉพาะวัสดุที่ติดตัง้
เป็ นการถาวรในโครงการนับรวมเฟอร์ นิเจอร์ หากมูลค่าของวัสดุที่มีฉลากทัง้ 2 ฉลาก มากกว่าร้ อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน
และหากมากกว่าร้ อยละ 20 จะได้ 2 คะแนน (สําหรับ CS หากมูลค่าของฉลากทัง้ 2 ฉลาก มากกว่าร้ อยละ 10 จะได้ 1
คะแนน)

แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้ วสั ดุที่ได้ รับฉลากเขี ยวหรื อฉลากคาร์ บอนของไทย ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม ลดการใช้ พลังงานและการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก มีสารพิษตํ่าหรื อไม่มีเลย โดยควรพิจารณาลักษณะร่วมกับ
หัวข้ อ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้ อนันๆ
้ เช่น วัสดุในประเทศ และ วัสดุใช้ วสั ดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
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MR 6

วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมตํ่า

MR 6.2 ใช้ วสั ดุทีม่ ี การเผยแพร่ ข้อมูลความเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้ างทังหมด
้
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NC (3คะแนน)
CS (2คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ส่งเสริ มให้ ผ้ ผู ลิตทําการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ มีความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างมีทางเลือกในการเลือกใช้ วสั ดุ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทีม่ ี การเผยแพร่ ข้อมูลความเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อมตามรูปแบบของวัสดุเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) หรื อ วัสดุที่ได้ รับการรับรองฉลากคาร์ บอน
ฟุตพริ น้ ของผลิตภัณฑ์ ร้ อยละ 30 ของมูลค่ารวมของวัสดุอปุ กรณ์ทงหมด
ั้
ส่วนประกอบทางด้ านงานระบบไม่ลนับอยูใ่ น
การคํานวณนี ้ เช่น ส่วนประกอบเครื่ องกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็ นต้ น ให้ รวมเฉพาะวัสดุที่ติดตังเป็
้ นการถาวรใน
โครงการนับรวมเฟอร์ นิเจอร์ วัสดุที่ผา่ นเกณฑ์นี ้สามารถนับซํ ้ากับวัสดุที่ได้ รับฉลากเขียวในข้ อ MR 6.1 ได้
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้ วสั ดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามความต้ องการของวัสดุเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมประเภท
ที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) โดยรูปแบบของฉลากนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ผู้ผลิตแต่ละราย
แต่มีอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของ International Organization for Standardization หลังจากนันทํ
้ าการหาผู้แทนจําหน่าย
วัสดุประเภทนันๆ
้ โดยใช้ ฐานข้ อมูลที่ตา่ งๆ ในประเทศ เช่น ฐานข้ อมูล Eco Market เป็ นต้ น ควรพิจารณาลักษณะร่วมกับ
หัวข้ อ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในข้ อนันๆ
้ โดยเฉพาะวัสดุที่ได้ รับฉลากเขียว เป็ นต้ น
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หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้ อมภายในอาคาร
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ปริ มาณการระบายอากาศภายในอาคาร
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NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคารทางด้ านความเหมาะสมของการระบายอากาศ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
อัตราการระบายอากาศในพื ้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการระบายอากาศ
(Ventilation) เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ที่ยอมรับได้ วสท. (วสท. -3010)
ทางเลือกที่ 2
อัตราการระบายอากาศในพื ้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบให้ นําอากาศบริสทุ ธิ์เข้ าสูอ่ าคารในปริมาณที่ผา่ นเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรื อ ตาม
มาตรฐานสากล
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ความส่องสว่างภายในอาคาร

NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

ความส่องสว่างขันตํ
้ ่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้ อาคารทางด้ านความเหมาะสมของความส่องสว่าง (Illuminance)
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ค่าความส่องสว่างจากแสงประดิษฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาติ) ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริ หาร
และการจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้ อน แสงสว่าง และเสียง
รวมถึงผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ระบุโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ทางเลือกที่ 1
ใช้ ค่าจากการวัดจริ งในระยะทุก ๆ 3 เมตร หรื ออย่างน้ อย 4 จุดในห้ อง โดยต้ องยืนยันว่ามีการป้องกันไม่ให้ แสงธรรมชาติ
เข้ าสูอ่ าคารขณะทําการวัด การวัดต้ องกระทําในแนวราบที่ระยะความสูงจากพื ้นห้ อง 0.75 เมตร และไม่ควรมีเฟอร์ นิเจอร์
ขณะทําการวัด อุปกรณ์ที่ใช้ วดั แสง (lux meter) ต้ องมีการยืนยันว่ามีความถูกต้ องด้ วยผลการสอบเทียบ (Calibration)
หรื อใบรับรองการเทียบวัดจากผู้ผลิต
ทางเลือกที่ 2
ใช้ การจําลองสภาพด้ วยคอมพิวเตอร์ การจําลองสภาพต้ องสามารถใช้ ข้อมูลการกระจายแสง (เช่น IES) ของดวงโคมจาก
ผู้ผลิตหรื อจากการทดลอง ใช้ คา่ เฉลี่ยของความส่องสว่างแนวราบ (Horizontal Illuminance) ที่ระยะความสูง 0.75 เมตร
เป็ นตัวชี ้วัด การจําลองสภาพต้ องไม่มีการนําแสงธรรมชาติมาเกี่ยวข้ อง (ไม่ควรมีเฟอร์ นิเจอร์ ขณะทําการจําลองสภาพ)
ทางเลือกที่ 3
การแสดงรายการคํานวณด้ วยมือ อาทิ การใช้ Lumen method เพื่อยืนยันจํานวนและชนิดของหลอดไฟว่าได้ ถกู กําหนด
อย่างเหมาะสม
แนวทางการดําเนินการ
เลือกใช้ ดวงโคมและ/หรื อวิธีการให้ แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการกระจายแสงที่เหมาะสม
ความสูงของการติดตังที
้ ่เหมาะสมเพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เลือกตําแหน่งและ
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การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.1

ช่องนําอากาศเข้ าไม่อยูต่ ําแหน่งที่มีความร้ อนหรื อมลพิษ
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NC (5 คะแนน)
CS (5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อหลีกเลี่ยงการนํามลภาวะเข้ าสูอ่ าคารจากการวางตําแหน่งช่องนําอากาศเข้า (Air Intake) ไว้ ในที่ที่ไม่เหมาะสม
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ศึกษาพื ้นที่และลักษณะโดยรอบของอาคาร ทําการออกแบบช่องนําอากาศเข้า โดยต้ องอยู่ห่างจากตําแหน่งที่มีความร้ อน
หรื อมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ที่ระบายควันจากครัว ที่ระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปล่องควันต่างๆ เป็ นต้ น
โดยระยะจากช่องนําอากาศเข้าควรห่างจากตําแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสูงจากพื ้นดินไม่น้อยกว่า 3
เมตร
สําหรับอาคารไม่ปรับอากาศสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ข้อนี ้ได้ หากมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลในพืน้ ทีป่ ิ ดล้อม
(Enclosed space) ที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดนี ้
แนวทางการดําเนินการ
ควรกําหนดตําแหน่งช่องนําอากาศเข้าในที่ที่เป็ นพื ้นที่สีเขียว หรื อห่างจากตําแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
สูงจากพื ้นดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ในกรณีอาคารหรื อที่ตงอาคารมี
ั้
ความหนาแน่นสูง ควรพิจารณาช่องนําอากาศเข้าจาก
ด้ านบนของอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะจากถนนหรื ออาคารข้ างเคียง
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การลดผลกระทบมลภาวะ

NC (5 คะแนน)
CS (5 คะแนน)

IE 1.2 ความดันเป็ นลบ (Negative pressure) สําหรับห้ องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมีและห้ องเก็บสารทําความ
สะอาด
(1 คะแนน)
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน จัดการ และควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดขึ ้นภายในอาคารจากแหล่งกําเนิดโดยตรง
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ในพื ้นที่ที่มีมลภาวะหรื อมีแก๊ สพิษอันตรายหรื อสารเคมีที่มีหรื อใช้ อยู่ (รวมทัง้ ห้ องซักรี ด ห้ องพิมพ์งาน และห้ องถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแต่ละพื ้นที่ ต้ องมีการส่งผ่านลมโดยที่ไม่มีการเก็บกักหรื อนําอากาศจากพื ้นที่ดงั กล่าว
กลับมาหมุนเวียน อีกทังต้
้ องมีประตูที่ปิดอัติโนมัติ และมีอตั ราการระบายอากาศอย่างน้ อย 2.5 ลิตรต่อวินาที ต่อ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดันน้ อยกว่าพื ้นที่โดยรอบโดยเฉลี่ยอย่างน้ อย 5 ปาสกาล และอย่างน้ อย 1 ปาสกาลเมื่อประตู
ห้ องปิ ด
ทางเลือกที่ 2
สําหรับอาคารที่ไม่มีห้องหรื อพื ้นที่ที่เข้ าข่ายตามลักษณะดังที่กล่าวมา สามารถได้ คะแนนในหัวข้ อนี ้ทันที
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบพื ้นที่ที่มีมลภาวะสูงด้ วยระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากสิง่ ปนเปื อ้ นภายในอาคาร
การดูดอากาศไปทิ ้งต้ องมีแรงดูดที่เพียงพอ เพื่อป้องกันมลภาวะกระจายตัวไปสูส่ ว่ นใช้ งานอื่นๆ เพื่อป้องกันปั ญหา
ดังกล่าว วิธีการที่ดีที่สดุ คือการแยกพื ้นที่เก็บสารเคมี สารพิษ กับพื ้นที่ที่มีผ้ ใู ช้ งาน
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.3

ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้ าสูภ่ ายในอาคาร
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NC (5 คะแนน)
CS (5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดสารพิษ สารที่เป็ นอันตราย และฝุ่ นละอองต่างๆที่อาจเกิดจากผู้ใช้ อาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้ าอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
การติดตังระบบการเก็
้
บฝุ่ นละอองบริเวณพื ้นของทางเข้ าอาคารหลัก โดยระบบที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปคือ การทําประตู 2
ชันร่
้ วมกับการติดตังระบบตะแกรงถาวร
้
ซึง่ มีช่องทําความสะอาดด้ านล่างได้ หากใช้ พรมต้ องมีการยืนยันโดยใช้ สญ
ั ญา
การจ้ างทําความสะอาดพรมจากบริษัททําความสะอาดสัปดาห์ละครัง้
โดยตัวสัญญาต้ องกําหนดระยะเวลาในการทํา
ความสะอาดไว้ อย่างน้ อย 1 ปี นับจากวันที่เปิ ดใช้ อาคาร
แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาการป้องกันมลภาวะและฝุ่ นละอองบริเวณทางเข้ าอาคาร ด้ วยระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับอาคารมากที่สดุ การ
ทําประตู 2 ชันร่
้ วมกับระบบกักเก็บฝุ่ นละอองนับเป็ นระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ การใช้ พรมควรเป็ นทางเลือกรอง แต่
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีการทําสัญญากับบริษัททําความสะอาดเพื่อยืนยันว่าจะมีการทําความสะอาดสัปดาห์ละครัง้
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IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.4

พื ้นที่สบู บุหรี่ หา่ งจากประตูหน้ าต่างหรื อช่องนําอากาศเข้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร

วัตถุประสงค์
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้อยู่อาศัยในอาคาร
System) จากการสูบบุหรี่

NC (5 คะแนน)
CS (5 คะแนน)

พื ้นที่ภายในตัวอาคารและระบบการระบายอากาศ

(1 คะแนน)

(Ventilation

สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. ห้ ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
2. มีพื ้นที่สําหรับสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโดยห่างจากประตูหลักต่าง ๆ หรื อช่องนําอากาศเข้ า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดเขตสูบบุหรี่ ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 และทําเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
แสดงเขตห้ ามสูบบุหรี่

TREES-NC / CS

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

IE 1.5

ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
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NC (5 คะแนน)
CS (5 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อลดปั ญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุ่ นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ และเป็ นการปรับปรุ ง
ระบบปรับอากาศเพื่อส่งเสริ มสุขอนามัยของผู้ใช้ อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
เครื ่องส่งลมเย็น (AHU) ที่มีอตั ราการส่งลมเย็นตังแต่
้ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ ้นไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ต้ องมีแผ่นกรองอากาศที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพตํ่ าสุด (MERV) อย่างน้ อย MERV 7
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรื อ อย่างน้ อยร้ อยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot)
หรื อแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิ ภาพตามมาตรฐานอื่นที่มีความน่าเชื่ อถือเทียบเท่า ทัง้ นี ้ ควรติดตัง้ ในตําแหน่งของ
อากาศที่ดดู กลับ (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air)
แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศที่สามารถติดตังแผ่
้ นกรองอากาศในตําแหน่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื ่องส่งลม
เย็นขนาด 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ ้นไป
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IE 2

การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ

IE 2.1

การใช้ วสั ดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื ้น ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร

NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปริ มาณสิง่ ปนเปื อ้ นจากวัสดุประสาน (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) และรองพื ้น ภายในอาคารที่มีกลิน่ แรง สร้ าง
ความรํ าคาญ และเป็ นผลร้ ายต่อสุขอนามัย ตลอดจนความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผู้ติดตังและผู
้
้ ใช้ อาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื ้นที่ใช้ ภายในอาคาร ต้ องอ้ างอิงตามมาตรฐาน South Coast Air Quality Management
District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยกําหนดปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายตามรายการด้ านล่างนี ้ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อ 1
กรกฎาคม 2005 ซึง่ มีการบัญญัติไว้ เมื่อ 7 มกราคม 2005
แนวทางการดําเนินการ
ระบุวสั ดุ Low-VOC ในแบบการก่อสร้ าง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื ้นมีสารอินทรี ย์ระเหย
ง่ายตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ เสาะหาผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายที่จําหน่ายวัสดุ Low-VOC ดังกล่าว
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IE 2

การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ

IE 2.2

การใช้ สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
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NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปริมาณสิง่ ปนเปื อ้ นจาก สี และวัสดุเคลือบผิวที่มีกลิน่ แรง ภายในอาคาร ซึง่ สร้ างความรํ าคาญ และเป็ นผลร้ ายต่อ
สุขอนามัย ตลอดจนความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผู้ติดตังและผู
้
้ ใช้ อาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุเคลือบผิวจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังนี ้
1. สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ภายในอาคาร จะต้ องได้ รับการรับรองฉลากเขียว หรื อ
2. สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ภายในอาคาร จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานอ้ างอิงดังต่อไปนี ้
สี วัสดุเคลือบผิวและรองพืน้ ที่ใช้ กับผนังและฝ้าเพดาน: ต้ องมีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายที่เป็ นพิษไม่เกินเกณฑ์ ที่
กําหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993
- Flats : 50 g/L
- Non-Flats : 150 g/L
สีป้องกันการผุกร่อนและสีป้องกันสนิมที่ใช้ ภายในอาคารกับรองพื ้นที่เป็ นโลหะเหล็ก: ต้ องมีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่าย
(VOC content) ไม่เกิน 250 g/L ตามที่ระบุใน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, Second Edition,
January 7, 1997
วาร์ นิช (Varnish) ใส สําหรับไม้ เคลือบเงาพื ้น ตกแต่งรอยเปื อ้ นและเชลแล็ก ที่ใช้ กบั วัสดุภายใน: ต้ องมีปริมาณสารอินทรี ย์
ระเหยง่าย ไม่เกินที่ระบุใน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, on
January 1, 2007

แนวทางการดําเนินการ
ระบุวสั ดุที่มีปริ มาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายตํ่า (Low-VOC) ในแบบการก่อสร้ าง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าสี และวัสดุเคลือบผิว
มีปริมาณสารอินทรี ย์ระเหยง่ายตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ เลือกผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายที่จําหน่ายวัสดุที่มีปริ มาณสารอินทรี ย์
ระเหยง่ายตํ่า
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IE 2

การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ

IE 2.3

การใช้ พรมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร

NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทังหมดต้
้
องผ่านการทดสอบและรับรองจาก Carpet and Rug Institute’s
Green Label Plus program หรื อ NFS / ANSI Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet Assessment หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
โดยทางสถาบันจะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป การติดตังพื
้ ้นรองพรม ภายในตัวอาคารต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดของ Rug
Institute Green Label Plus program กาวที่ยดึ พรมทังหมดต้
้
องอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของข้ อ IE 2.1
ทางเลือกที่ 2
หากไม่มีการใช้ พรมในอาคาร สามารถทําคะแนนในหัวข้ อนี ้ได้ ทนั ที
แนวทางการดําเนินการ
หลีกเลี่ยงการใช้ พรม หากจําเป็ นต้ องใช้ ควรพิจารณาพรมที่มีสารพิษตํ่าเป็ นหลัก โดยพรมดังกล่าวต้ องผ่านการทดสอบ
จาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรื อมาตรฐานอื่นทังในและต่
้
างประเทศ
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IE 2

การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ

IE 2.4

การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ ้นจากไม้ ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร
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NC (4 คะแนน)
CS (4 คะแนน)
(1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ ้นจากไม้ และวัสดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ ้นจากไม้ และวัสดุทดแทนจากพืชอื่น ๆ ที่ใช้ ภายในอาคาร ต้ องไม่มีส่วนผสมของ ยูเรี ยฟอร์ มาดีไฮด์ (Urea-formaldehyde resins) ทังในเนื
้
้อของวัสดุและวัสดุประสาน หรื ออย่างน้ อยต้ องใช้ วสั ดุผสานระดับ E0
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ ้นจากไม้ และผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นประกอบด้ วย particleboard, medium density fiberboard
(MDF), plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores
ข้ อกําหนดนี ้ยกเว้ น เฟอร์ นิเจอร์ ที่ซื ้อมาทังชิ
้ ้น (เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผ้ รู ับเหมาสามารถเลือกวัสดุเพื่อมาประกอบขึ ้นต้ องเลือกไม้
และวัสดุทดแทนตามข้ อกําหนด) และยกเว้ นผลิตภัณฑ์เก่าหรื อวัสดุใช้ แล้ วที่นํามาใช้ ใหม่ในโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
ระบุผลิตภัณฑ์จากไม้ และและวัสดุทดแทนจากพืชที่ไม่มีการผสมของ Urea-formaldehyde resins หรื อเป็ น Ureaformaldehyde resins ที่ระดับ E0 ทังในเนื
้
้อของวัสดุและวัสดุประสาน พิจารณาการใช้ วสั ดุทดแทนไม้ ที่ทําจากเศษพืชที่เหลือ
ทิ ้งเพื่อทําคะแนนร่วมกับ MR 4: การใช้ วสั ดุรีไซเคิล และ MR 5: การใช้ วสั ดุพื ้นถิ่นหรื อในประเทศ
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IE 3

หน้า- 60

การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

แยกวงจรแสงประดิษฐ์ ทกุ 250 ตารางเมตรหรื อตามความต้ องการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ อาคารสามารถควบคุมระดับความส่องสว่างให้ เหมาะสมแก่การใช้ งานและมีสขุ อนามัยที่ดีจากการใช้ งาน
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือก 1
จัดเตรี ยมระบบควบคุมแสงสว่างให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร ในกรณีที่
ห้ องมีขนาดเล็กกว่า 250 ตารางเมตร ต้ องมีการแยกวงจรในแต่ละห้ อง
ทางเลือก 2
ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างในพื ้นที่มีการใช้ งานประจํา เช่น ห้ องทํางานแบบเปิ ด (Open plan office) ให้ ผ้ ใู ช้ แต่ละ
คนมีอิสระในการควบคุมระดับความส่องสว่างของตนเอง และออกแบบระบบแสงสว่างเป็ นแบบการให้แสงเฉพาะบริ เวณที ่
ใช้งาน (Task lighting) ให้ ได้ 90% ของผู้ใช้ งานประจํา
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบอาคารโดยจัดเตรี ยมระบบควบคุมแสงสว่างแยกตามพื ้นที่ยอ่ ยต่าง ๆ โดยอาจเตรี ยมเป็ นแสงสว่างสําหรับพื ้นที่
ทัว่ ไป และแสงสว่างเฉพาะที่ เมื่อพิจารณาวงจรควบคุมต่อพื ้นที่ภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร
ต่อ 1 วงจร หรื อใช้ ระบบควบคุมแสงสว่างตามความต้ องการ (Task and Ambient) สําหรับพื ้นที่ที่มีการใช้ งานประจํา

TREES-NC / CS

IE 4

การใช้ แสงธรรมชาติภายในอาคาร

หน้า- 61

NC (4 คะแนน)
CS (3 คะแนน)

ออกแบบให้ ห้องที่มีการใช้ งานประจําได้ รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อาคารมีการใช้ แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและเพื่อเพิ่มคุณภาพของแสงสว่างภายใน
พืน้ ทีท่ ีม่ ี การใช้งานประจํ า (Regularly occupied spaces)
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ใช้ การจําลองสภาพด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อคํานวณสัดส่วนระหว่างพื ้นที่ที่มีคา่ ตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor:
DF) ในสภาพฟ้าหลัว (Overcast sky) มากกว่า 2% เทียบกับพืน้ ทีท่ ีม่ ี การใช้งานประจํ าทังหมด
้
(วัดที่แนวราบ ความสูง
75 ซม. จากพื ้น) โดยคะแนนจะคํานวณจากค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ ตํ่าสุดในห้ องที่มากกว่า 2 % (เมื่อค่าตํ่าสุดใน
ห้ องมากกว่า 2% ให้ ถือว่าพื ้นที่ของห้ องทังห้
้ องได้ แสงธรรมชาติ) หรื อเฉพาะพื ้นที่ที่มีคา่ มากกว่าค่าดังกล่าว เช่น กรณีห้อง
ทํางานแบบเปิ ด (Open plan office) ในการคํานวณพื ้นที่ให้ เลือกพื ้นที่ที่ขนาดใหญ่กว่า ซึง่ สามารถเทียบเป็ นคะแนนได้ ดงั
ตาราง IE 4 T 1
ตาราง IE 4 T 1
การเปรี ยบเทียบสัดส่วนพื ้นที่ใช้ งานประจําที่ได้ แสงธรรมชาติและคะแนนที่ได้
พื ้นที่ที่มีคา่ ตัวประกอบแสงธรรมชาติ มากกว่า 2%
NC คะแนน
CS คะแนน
45-55%
1
56-65%
2
1
66-75%
3
2
76-100%
4
3
การจําลองสภาพต้ องสะท้ อนสภาพความเป็ นจริ งทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็ น ค่าการส่องผ่านแสงสว่างของ
กระจก ค่าการสะท้ อนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเมื่อจําลองสภาพไม่จําเป็ นต้ องคิดว่ามีการปิ ดม่านภายในอาคาร
หรื อมีอาคารหรื อองค์ประกอบภายนอกที่มาบังแสง แต่ต้องนําอุปกรณ์บงั แดดถาวรที่ติดตังภายนอกมาคํ
้
านวณด้ วย
พืน้ ทีใ่ ช้งานประจํ า หมายถึงพื ้นที่ที่มีผ้ ใู ช้ อาคารอยูป่ ระจํา เช่น ห้ องทํางาน โต๊ ะทํางาน ห้ องประชุม สําหรับอาคาร
สํานักงานหรื ออาคารสาธารณะ ห้ องรับแขก ห้ องนัง่ เล่น สําหรับอาคารพักอาศัย
แนวทางการดําเนินการ
คํานึงถึงการใช้ แสงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบให้ ห้องหรื อพืน้ ทีท่ ีม่ ี การใช้งานประจํ าได้ แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ควรพิจารณาการออกแบบให้ ห้องไม่ลกึ เกินไป มีพื ้นที่และจํานวนช่องแสงที่พอเพียงและอยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการให้ แสงสว่างธรรมชาติแบบต่าง ๆ เช่น หิ ้งแสง (Light shelf) หรื อม่อแสง (Light pipe)เพื่อให้ แสงกระจายได้ ลกึ ขึ ้น
อีกทังควรมี
้
การใช้ ช่องแสงจากหลังคาเข้ ามาช่วยหากปริมาณแสงจากหน้ าต่างไม่พอเพียง อย่างไรก็ตามควรพิจารณา
หลีกเลี่ยงช่องแสงที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึง่ อาจส่งผลให้ อาคารมีการใช้ พลังงานสูงขึ ้นและอาจเสียคะแนนในข้ อ EA 1:
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

TREES-NC / CS

IE 5

สภาวะน่าสบาย

หน้า- 62

NC (3 คะแนน)
CS (3 คะแนน)

อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ อาคารทางด้ านสภาวะน่าสบาย
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
1. ออกแบบอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศให้ มีอณ
ุ หภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ เป็ นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรื อมาตรฐาน ASHRAE 55-2004
2. ออกแบบอาคารในส่วนที่ไม่ปรับอากาศให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ให้ ปฏิบตั ิตามหัวข้ อ 5.3
การให้ คะแนนจะทําตามสัดส่วนพื ้นที่ที่ผา่ นข้ อกําหนดของทัง้ 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนับเฉพาะ พืน้ ทีใ่ ช้งานประจํา
(Regularly Occupied Space) (ตามที่นิยามไว้ ในข้ อ IE 4) ที่ต้องผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (ไม่รวมพื ้นที่ที่ไม่มีคนใช้
งานประจํา ทางเดิน ห้ องเก็บของ เป็ นต้ น) สัดส่วนของพื ้นที่ห้องที่ผา่ นมาตรฐานสภาวะน่าสบายสามารถเทียบวัดคะแนนได้
ดังตาราง IE 5 T1
ตาราง IE 5 T1
สัดส่วนพื ้นใช้ งานประจําที่ผา่ นมาตรฐานสภาวะน่า
คะแนน
สบาย
มากกว่าร้ อยละ 80
1
มากกว่าร้ อยละ 90
2
ร้ อยละ 100
3
แนวทางการดําเนินการ
พิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศที่สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการใช้ งานสูงสุด ควรคํานึงถึงปั จจัย
สภาวะน่าสบายหลายด้ านไม่เฉพาะแต่อณ
ุ หภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์ เช่นการแผ่รังสีความร้ อนรวม ความเร็วลม กิจกรรม
เสื ้อผ้ าที่สวมใส่ อีกทังควรคํ
้
านึงถึงการออกแบบที่ไม่ก่อให้ เกิดความรํ าคาญและไม่สบายต่อผู้ใช้ งาน ทังจาก
้
กระแสลมที่
แรงเกินไป (Draft) ความแตกต่างของอุณหภูมิทางดิ่ง (Stratification Discomfort) การแผ่รังสีที่ไม่สมดุล (Radiant
Asymmetry) เป็ นต้ น

TREES-NC / CS

หน้า- 63

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (Environmental Protection)

TREES-NC / CS

หน้า- 64

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสร้ าง

NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

มีแผนดําเนินการป้องกันมลพิษและสิง่ รบกวนจากการก่อสร้ าง
วัตถุประสงค์
เพื่อลดมลภาวะจากการก่อสร้ างอาคาร
โดยการควบคุมการกัดกร่อนของหน้ าดินที่รวมถึงการชะล้ างและตกตะกอน
(Sedimentation) ลงในแหล่งนํ ้าที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้า รวมทังการเกิ
้
ดฝุ่ นละอองในอากาศ
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
มี แผนดําเนิ นการป้ องกันมลพิษและสิ่ งรบกวนจากการก่อสร้าง (Construction Pollution Prevention plan) อันได้ แก่
 การกัดกร่อนของพื ้นที่ดิน เพื่อป้องกันการชะล้ างและการตกตะกอน ลงในแหล่งนํ ้า
 มลภาวะทางนํ ้า เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้า
 มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง เขม่า ควัน
แนวทางการดําเนินการ
มีแผนดําเนิ นการป้ องกันมลพิ ษและสิ่ งรบกวนจากการก่อสร้าง โดยแผนดําเนินการดังกล่าวเพื่อ
ป้องการการกัดกร่อนของพื ้นที่ดินจากการชะล้ างการระบาย นํ้าฝนไหลล้น (Stormwater Runoff) ของโครงการ
หรื อ กระแสลม รวมถึงการป้องกันการสูญเสียดินชันบนโดยการเก็
้
บพักหน้ าดินเพื่อนํามาใช้ ใหม่
-

ป้องกันการตกตะกอนของดินลงในทางระบายนํ ้าและแหล่งนํ ้าใกล้ เคียง

-

ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง เขม่า ควัน เป็ นต้ น

TREES-NC / CS

EP P2 การบริหารจัดการขยะ
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NC (บังคับ)
CS (บังคับ)

การเตรี ยมพื ้นที่คดั แยกขยะหรื อเศษวัสดุ
วัตถุประสงค์
เตรี ยมความพร้ อมในการบริหารจัดการขยะหรื อเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่
ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานทีถ่ มทิ้ ง
(Landfills) เมื่อเปิ ดใช้ งานอาคารแล้ ว
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
มีแผนการดําเนินการบริหารจัดการขยะของอาคาร หรื อโครงการ
1. ออกแบบอาคารหรื อโครงการให้ มีพื ้นที่หรื อห้ องคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่โดยพื ้นที่
ดังกล่าวต้ องมีความมิดชิดและเข้ าถึงได้ ง่าย
2. มีจดุ ทิ ้งขยะที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนในแต่ละชันของอาคาร
้
หรื อส่วนของอาคาร โดยจุดทิ ้งขยะดังกล่าวต้ องมีถงั คัด
แยกขยะ ได้ แก่ ขยะเปี ยก ขยะอันตราย และขยะแห้ งที่มีการแยกเป็ นประเภท เช่น กระดาษ โลหะ แก้ ว และ
พลาสติก เป็ นอย่างน้ อย
แนวทางการดําเนินการ
กําหนดพื ้นที่หรื อห้ องคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ที่มีความชัดเจน เพื่อง่ายต่อการบริ หารจัดการขยะ
ในอนาคต

TREES-NC / CS

EP 1
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ใช้ สารเคมีที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยในระบบดับเพลิง

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

ไม่ใช้ สารฮาลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง
วัตถุประสงค์
ลดการใช้ สารเคมีที่ทําลายโอโซนในชันบรรยากาศ
้
โดยไม่ใช้ สารฮาลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี
(HCFC) ในระบบดับเพลิง
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ไม่ใช้ สารฮาลอน (Halon) หรื อ ซีเอฟซี (CFC) หรื อ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง
แนวทางการดําเนินการ
ระบุถงึ ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ในการดับเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยันถึงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ว่าไม่มีสารต้ องห้ ามตามที่ระบุไว้

TREES-NC / CS

EP2

ตําแหน่งเครื่ องระบายความร้ อน
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NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

การวางตําแหน่งเครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ หรื อหอพึง่ เย็น)ห่างจากที่ดินข้ างเคียง
วัตถุประสงค์
จัดวางเครื่ องระบายความร้ อนของระบบปรับอากาศ ในตําแหน่งที่ไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนรํ าคาญต่อสภาพแวดล้ อม
ใกล้ เคียงอาคาร (หากอาคารไม่ใช้ เครื่ องปรับอากาศไม่ต้องประเมินเกณฑ์นี ้)
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ไม่วางคอมเพรสเซอร์ และเครื่ องระบายความร้ อนชนิดต่างๆ ติดกับที่ดินข้ างเคียงน้ อยกว่าระยะ 4 เมตร ในกรณีเป็ นอาคาร
สูงหรื อใหญ่พิเศษต้ องเว้ นระยะหอระบายความร้ อนหรื อเครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ ) ห่างจากขอบที่ดินไม่
น้ อยกว่า 8 เมตร
ทางเลือกที่ 2
ระบบปรับอากาศไม่มีการระบายความร้ อนหรื อความชื ้นสูอ่ ากาศ
แนวทางการดําเนินการ
สํารวจสภาพรอบอาคาร
กําหนดทิศทางการระบายความร้ อนของเครื่ องระบายความร้ อนให้ เหมาะสมไม่รบกวน
สภาพแวดล้ อมรอบอาคาร หรื อพิจารณาระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อนลงดิ นหรื อทะเลสาบ (Geothermal or Lake
Cooling)
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EP 3
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การใช้ กระจกภายนอกอาคาร

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

ใช้ กระจกภายนอกอาคารที่มีคา่ สะท้ อนแสงไม่เกินร้ อยละ 15
วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบจากการสะท้ อนแสงของอาคารสูส่ ภาพแวดล้ อมที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
กระจกที่ใช้ ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด ต้ องมีการระบุค่าประสิทธิ ภาพของกระจกอันได้ แก่ ค่าสะท้อนแสง
(Visible Light Reflectance; Rvis) โดยต้ องมีค่าไม่เกินร้ อยละ 15 เมื่อวัดในมุมตังฉาก
้
โดยค่าสะท้อนแสงดังกล่าวต้ อง
ได้ รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
แนวทางการดําเนินการ
มีการกําหนดค่าสะท้ อนแสงของกระจกที่ใช้ ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด และควรพิจารณาเลือกใช้ กระจกเพื่อ
การอนุรักษ์ พลังงานที่มีคา่ มาตรฐานพลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด โดย ควรพิจารณาถึงผลกระทบในหัวข้ อ EA
1: ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
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EP 4

การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
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NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

ปฏิบตั ิตามประกาศกรมอนามัยเรื่ องข้ อปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลี จิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคาร
ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลี เจี ยนแนร์ (Legionnaires'
รวมทังผู
้ ้ ที่สญ
ั จรในบริเวณใกล้ เคียง
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1

disease) ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ใช้ อาคารทังภายในและภายนอก
้

ออกแบบและก่อสร้ างรวมทังจั
้ ดทําแผนการบํารุงรักษาหอระบายความร้อน ตามประกาศของกรมอนามัย เรื่ องข้ อ
ปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศที่มีการติดตังหอระบายความร้
้
อน)
ทางเลือกที่ 2
ได้ คะแนนในข้ อ EP 2: ตําแหน่งเครื่ องระบายความร้ อนและไม่มีหอระบายความร้อนในโครงการ ตามทางเลือกที่ 2
แนวทางการดําเนินการ
ออกแบบ ก่อสร้ างและบํารุงรักษาหอระบายความร้อนให้ เป็ นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่ องข้ อปฏิบตั ิการควบคุมเชื ้อลีจิ
โอเนลลาในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย หรื อหลีกเลี่ยงการออกแบบให้ ระบบปรับอากาศไม่มีระบบหอ
ระบายความร้อน
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ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าที่ใช้ กบั ระบบบําบัดนํ ้าเสีย

NC (1 คะแนน)
CS (1 คะแนน)

วัตถุประสงค์
ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าที่ใช้ กบั ระบบบําบัดนํ ้าเสีย
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ทางเลือกที่ 1
ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าที่ใช้ วดั ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กบั ระบบบําบัดนํ ้าเสียโดยเฉพาะ
ทางเลือกที่ 2
ติดตังระบบที
้
่สามารถบําบัดนํ ้าเสียให้ มีคา่ บี โอดี5 และ ทีเอสเอส น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ โดยต้ อง
บําบัดให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของปริมาณนํ ้าเสียในโครงการ
แนวทางการดําเนินการ
ติดตังมาตรวั
้
ดไฟฟ้าเพื่อใช้ วดั ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กบั ระบบบําบัดนํ ้าเสียแยกต่างหากจากระบบอื่นๆ ของอาคาร
หรื อติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสียที่สามารถบําบัดนํ ้าเสียให้ มีค่า บี โอดี 5 และ ที เอสเอส น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
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มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ ในแบบประเมิน

NC (1-5 คะแนน)
CS (1-5 คะแนน)

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้ มีการออกแบบก่อสร้ างที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าที่กําหนดไว้ และ กระตุ้นให้ มีการเสนอแนวคิดเพื่อความ
ยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมในประเด็นที่มีความสร้ างสรรค์และไม่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ฉบับนี ้
สิ่งที่ต้องดําเนินการ
ดําเนินการตามทางเลือกดังต่อไปนี ้
ทางเลือกที่ 1
ดําเนินการตามหัวข้ อคะแนนพิเศษที่ได้ ระบุไว้ หวั ข้ อคะแนนต่างๆ ซึง่ เกินกว่าประสิทธิภาพที่ระบุไว้ หนึง่ ระดับ
ทางเลือกที่ 2
นําเสนอหัวข้ อคะแนนใหม่ที่เป็ นประเด็นทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ฉบับนี ้
แนวทางการดําเนินการ
ศึกษาแนวโน้ มการทําคะแนนพิเศษในหัวข้ อต่างๆ และศึกษาประเด็นทางพลังงานและสิง่ แวดล้ อมที่เกณฑ์ไม่ได้ ระบุ เพื่อ
นําเสนอต่อทางสถาบันอาคารเขียวในการทําคะแนน ในอนาคตหากเกณฑ์สําหรับโครงการประเภทอื่นๆ ประกาศใช้ ทาง
ผู้เข้ าร่วมประเมินสามารถนําเสนอ หัวข้ อคะแนนจากเกณฑ์การประเมินอื่นๆ ที่ไม่ได้ นะบุไว้ ในเกณฑ์นี ้ มายื่นทําคะแนนใน
หมวดนวัตกรรมได้ โดยตรง
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TREES – CS ภาคผนวก 1
ข้ อปฏิบัตสิ าํ หรั บการนับจํานวนผู้ใช้ สอยในอาคาร
เนื่องด้ วยรูปแบบธรรมชาติของอาคารในกลุม่ CS ทางโครงการจะไม่สามารถกําหนดหรื อคาดคะเน จํานวนผู้ใช้ สอยภายใน
อาคารได้ และอาจจะทําให้ ไม่สามารถดําเนินการทํารายละเอียด และ คํานวณเพื่อยื่นพิจารณาเกณฑ์ TREES-CS เพราะ
ด้ วยเหตุนี ้การกําหนดปริ มาณสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ สอยในอาคารประเภท TREES-CS จึงได้ กําหนดขึ ้นดังตาราง
ด้ านล่างต่อไปนี ้
โครงการประเภท Core and Shell (พื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร) จะยังไม่มีข้อมูลของจํานวนผู้ใช้ เนื่องด้ วยอาคาร
ประเภทนี ้จะต้ องรอให้ ผ้ ใู ช้ เข้ ามาเช่าพื ้นที่เพื่อใช้ งานในภายหลัง ดังนันจึ
้ งให้ ใช้ ข้อปฏิบตั ิสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้ ในการคํานวณ หรื อโครงการใด ที่สามารถกําหนดจํานวนผู้ใช้ สอยได้ ก็อนุญาตให้ ใช้ คา่ ดังกล่าว
นันได้
้ ตราบใดที่จํานวนของผู้ใช้ สอยไม่มากกว่าหรื อเท่ากับค่าที่กําหนดในข้ อปฏิบตั ิสําหรับการนับ จํานวนผู้ใช้ สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้
ถ้ าหากอาคารที่ยื่นขอ TREES-CS มีลกั ษณะใช้ สอยที่ไม่ได้ กําหนดเอาไว้ ตามข้ อปฏิบตั ิสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ สอยใน
อาคารตามภาคผนวกนี ้ ให้ ยกตัวอย่างอาคารที่มีลกั ษณะใช้ สอยแบบเดียวกัน และใช้ คา่ เฉลี่ยจํานวนผู้ใช้ สอยต่อพื ้นที่จาก
อาคารตัวอย่างที่มีลกั ษณะใช้ สอยแบบเดียวกันมาเทียบเคียง และให้ ทําหนังสือแสดงตัวอย่างอาคารและวิธีการคํานวณ
การได้ จํานวนผู้ใช้ สอยยื่นนําเสนอมาพร้ อมการยื่นเพื่อขอตรวจรับการประเมินด้ วย
ตารางที่ 1 ข้ อปฏิบตั ิสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ สอยสําหรับอาคาร ประเภทพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร
จํานวนพื ้นที่ตอ่ ผู้ใช้ สอย 1 คน (ตารางเมตร)
ผู้ใช้ งานประจํา(Employee)
ผู้มาชัว่ คราว (Transients)
สํานักงานทัว่ ไป
23
0
ร้ านค้ าทัว่ ไป
50
12
สถาบันทางการเงิน หรื อ ศูนย์บริการ
55
12
ภัตตาคาร ร้ านอาหาร
40
9
ร้ านชํา ร้ านสะดวกซื ้อ
50
10
คลินิก สถานพยาบาล
20
30
ห้ องทดลอง ศูนย์วิจยั
37
0
ศูนย์กระจายสินค้ า
232
0
โกดัง สถานเก็บสินค้ า
1,858
0
โรงแรม
139
65
สถานรับเลี ้ยงเด็ก
59
10
สถานศึกษา โรงเรี ยนอนุบาล – มัธยมปลาย
120
13
สถานศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
195
14
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จากข้ อมูลด้ านบน ทําให้ เราสามารถตัดสินจํานวนผู้ใช้ สอยภายในอาคาร ซึง่ จะทําให้ การคํานวณในส่วนเกี่ยวข้ องได้ ใน
กรณีนี ้คือในหัวข้ อต่อไปนี ้
- SL 2 การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว
-

WC 1 การประหยัดนํ ้าและการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

-

EA P2 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขันตํ
้ ่า

-

EA 1

ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

-

IE P1

ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร

-

IE 4

การใช้ แสงธรรมชาติภายในอาคาร

-

IE 5

สภาวะน่าสบาย

ข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ ใช้ คํานวณจากจํานวนพื ้นที่รวมต่อตารางเมตรต่อผู้ใช้ งาน 1 คน ไม่ใช่การคํานวณแบบแยกจํานวน
ต่อพื ้นที่เช่าแต่ละส่วนมาคํานวณจํานวนพื ้นที่ใช้ สอย พื่นที่รวมดังกล่าวเป็ นพื ้นที่รวมประเภทชนิดเดียวกันในทุกชัน้
และคิดถึงขอบนอกของอาคาร และรวมถึงพื ้นที่ใช้ สอยที่ใช้ เชื่อมพื ้นที่ ในชันหนึ
้ ง่ ไปยังอีกชันหนึ
้ ง่ ด้ วย พื ้นที่ในส่วนชัน้
ใต้ ดิน หรื อพื ้นที่จอดรถ จะไม่นํามาคิดคํานวณหาพื ้นที่รวมของโครงการก็ได้ สําหรับพื ้นที่สว่ นการเช่น โถง ทางเดิน
ห้ องเครื่ อง ต้ องนํามาคํานวณในพื ้นที่รวมที่จะนํามาคิดหาค่าจํานวนผู้ใช้ อาคารตามตารางด้ านบน
การคํานวณผู้ใช้ งานในอาคาร
ถ้ าจํานวนผู้ใช้ อาคารที่เป็ นผู้ใช้ งานประจํา (Full Time Equivalents = FTEs) ไม่สามารถทราบได้ ให้ คํานวณตามข้ อ
ปฏิบตั ิสําหรับการนับจํานวนผู้ใช้ สอยสําหรับอาคาร ตามสมการที่ 1 ถ้ าหากโครงการทราบว่าจํานวนผู้ใช้ งานเต็ม
เวลา และ ทํางานเป็ นบางช่วงเวลาให้ คิดสมมุติว่า ผู้ใช้ สอยอาคารเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงถือว่าเป็ นผู้ใช้ งานประจําซึง่ มีคา่
เท่ากับ 1.0 สําหรับผู้ที่ทํางานบางช่วงเวลาให้ คิดสัดส่วนค่าเป็ นผู้ใช้ งานประจําให้ มีคา่ เป็ นสัดส่วนโดยการหารจํานวน
ชัว่ โมงที่ทํางานด้ วยระยะเวลาทํางานของผู้ใช้ งานประจํา ที่มีคา่ เท่ากับ 8 ตามสมการที่ 2
สมการที่ 1
ผู้ใช้ งานประจํา

=

พื ้นที่อาคารโดยรวม
จํานวนพื ้นที่ตอ่ ผู้ใช้ สอย 1 คน

สมการที่ 2
ผู้ใช้ งานประจํา

=

จํานวนชัว่ โมงในการทํางาน
8 ชัว่ โมง

.

.

ตัวอย่ าง
อาคาร Mix-Used ซึง่ ประกอบด้ วย ร้ านค้ า และ สํานักงานให้ เช่า พื ้นที่ 57,600 ตารางเมตร มี คนทํางานเพียงกะเดียว
ผู้มาชัว่ คราวให้ ดทู ี่ตาราง 1
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ขัน้ ที่ 1 แบ่งแยกประเภทของอาคารในแต่ละประโยชน์ใช้ สอย และ กําหนดค่าผู้ใช้ งานประจํา และผู้ใช้ งานชัว่ คราว
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการคํานวณพื ้นที่ใช้ สอยแต่ละประเภท
ประเภทการใช้ งาน
พื ้นที่ (ตารางเมตร)
พื ้นที่
ต่อจํานวนผู้ใช้ งานประจํา
ต่อจํานวนผู้ใช้ ชวั่ คราว
สํานักงานทัว่ ไป
51,000
23
0
ร้ านค้ า
4,600
50
12
ภัตตาคาร
2,000
40
9
รวมพื ้นที่อาคาร
57,600
ขัน้ ที่ 2
คํานวณหาค่าผู้ใช้ งานประจํา FTE และ ผู้ใช้ งานชัว่ คราว ของแต่ละชนิดประเภทอาคาร
การคํานวณค่ าผู้ใช้ งานประจํา FTE
สํานักงานทัว่ ไป:

51,000 / 23 = 2,218

ร้ านค้ า :

4,600 / 50 = 92

ภัตตาคาร:

2,000 / 40 = 50

การคํานวณผู้ใช้ ช่ ัวคราว
ร้ านค้ า:

4,600 / 12 = 384

ภัตตาคาร:

2,000 / 9 = 223

ขัน้ ที่ 3
รวมค่าผู้ใช้ งานประจํา และ ผู้ใช้ ชวั่ คราวเข้ าด้ วยกัน เพื่อตัดสินจํานวนผู้ใช้ สอยอาคาร
สํานักงาน: 2,218
ร้ านค้ า:
92 + 384
ร้ านอาหาร: 50 + 223
รวม
2,360 + 607 = 2,967
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TREES – CS ภาคผนวก 2
แนวทางการจําลองการใช้ พลังงานของอาคารประเภท Core & Shell (พืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร)
แนวทางในภาคผนวกนี ้ จัดทําเพื่อให้ อาคารประเภท Core & Shell (พื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร) สามารถจําลองการใช้
พลังงานตามมาตรฐานเดียวกันกับอาคารทัว่ ไปได้ ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าสําหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร โดย
การจําลองการใช้ พลังงานจะเป็ นไปตามแต่ละทางเลือกในการทําคะแนนหัวข้ อ EA 1 ทางเลือกที่ 1 กฎกระทรวง หรื อ
ทางเลือกที่ 2 ตาม มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007 Building Performance Rating Method โดยการเลือก
ทางหนึง่ ทางใด ให้ ใช้ มาตรฐานของทางเลือกนันๆในการจํ
้
าลองการใช้ พลังงานของอาคาร
โดยแนวทางนี ้สามารถใช้ ในการสร้ างแบบจําลองพลังงานของอาคาร กรณีมีข้อมูลของอาคารที่สง่ ผลกับการใช้ พลังงาน
เฉพาะส่วนโครงสร้ างและเปลือกอาคาร แต่ข้อมูลของพื ้นที่เช่า อาจยังไม่มีเพียงพอสําหรับการใส่ลงในแบบจําลอง
คําจํากัดความ
พื ้นที่เช่า (Tenant Space) หมายถึง พื ้นที่ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
 มีระบบและอุปกรณ์ (Component) ที่แยกออกมาจากส่วนกลาง มาจ่ายเข้ าในพื ้นที่
 ระบบและอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับพื ้นที่
 ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานทังหมด
้
มีการวัด (metering) และ/หรื อ ผู้เช่าเป็ นผู้จ่ายค่าพลังงานตามสัดส่วน
ของการใช้
ั้
้นที่เช่า
 ผู้เช่า เป็ นผู้จ่ายค่าอุปกรณ์ทงหมดภายในพื
พื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร (Core and Shell Space) หมายถึงพื ้นที่ซงึ่ ไม่ใช่สว่ นของพื ้นที่เช่า โดยหากมีข้อกําหนด
หรื อแนวทางใดๆต่อผู้เช่าพื ้นที่ เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างสูงสุดต่อตารางเมตร หรื อ ประเภทผู้ใช้ งานอาคาร จะต้ องมี
การบันทึกไว้ ในเอกสารสัญญาเช่า หรื อข้ อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4)
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ทางเลือก ที่ 1 Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวง พ.ศ. 2552
ขัน้ ที่ 1. การจําลองอาคารตามแบบ (Proposed Building)
พืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตามการออกแบบ โดยหากยังไม่มีแบบระบบปรับอากาศ
ให้ ใช้ ระบบตามอาคารอ้ างอิง กฎกระทรวง การกําหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขันตํ
้ ่า ค่า
ประสิทธิภาพการให้ ความเย็น และ ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่
ติดตังใช้
้ งาน พ.ศ. 2552
 จําลองเปลือกอาคารตามแบบสถาปั ตยกรรม
 จําลองค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ
พืน้ ที่เช่ า
 หากต้ องการการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในพื ้นที่นอกเหนือจากพื ้นที่สว่ นกลาง ให้ ใส่ข้อมูล
หรื อข้ อกําหนดลงไปในเอกสารสัญญาเช่า หรื อข้ อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4) โดยจํานวน
ผู้ใช้ สอยอาคารในพื ้นที่เช่า ต้ องเป็ นไปตามจํานวนผู้ใช้ สอยมาตรฐาน ในภาคผนวก 1
 สําหรับไฟฟ้าแสงสว่างในพื ้นที่เช่า เลือกชนิดของพื ้นที่ ที่เป็ นไปตามภาคผนวก 1 ใช้ คา่
กําลังไฟฟ้าส่องสว่างตามกฎกระทรวงอ้ างอิงในตาราง EA1 T 4 ถ้ าระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน
พื ้นที่เช่า จะมีการติดตังเป็
้ นส่วนหนึง่ ของขอบเขตงาน Core and Shell อยูแ่ ล้ ว ทีมงาน
สามารถจําลองค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็ นไปตามแบบได้
ขัน้ ที่ 2. การจําลองค่ า Process Loads
 จําลอง process loads อ้ างอิงจากประกาศล่าสุดของสถาบันอาคารเขียวไทย
ขัน้ ที่ 3. เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานรวม และเทียบคะแนนจากตาราง EA1 T 1
 เปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์การประหยัดพลังงานของอาคารตามแบบและอาคารอ้ างอิง และ เทียบคะแนน
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ทางเลือก ที่ 2 ASHRAE 90.1-2007 Appendix G
ขัน้ ที่ 1. การจําลองอาคารตามแบบ (Proposed Building)
พืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตามการออกแบบ โดยหากยังไม่มีแบบระบบปรับอากาศ
ให้ ใช้ ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table G3.1.1A
 จําลองเปลือกอาคารตามแบบสถาปั ตยกรรม
 จําลองค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบ สําหรับพื ้นที่สว่ นกลาง
พืน้ ที่เช่ า
 หากต้ องการการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในพื ้นที่นอกเหนือจากพื ้นที่สว่ นกลาง ให้ ใส่ข้อมูล
หรื อข้ อกําหนดลงไปในเอกสารสัญญาเช่า หรื อข้ อตกลงการเช่า (ภาคผนวก 4) โดยจํานวน
ผู้ใช้ สอยอาคารในพื ้นที่เช่า ต้ องเป็ นไปตามจํานวนผู้ใช้ สอยมาตรฐาน ในภาคผนวก 1
 จําลองมิเตอร์ ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าแสงสว่างในพื ้นที่เช่า เลือกชนิดของพื ้นที่ ที่เป็ นไปตาม
ภาคผนวก 1 ใช้ คา่ กําลังไฟฟ้าส่องสว่างตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007
Table 9.6.1 สําหรับการคํานวณตามประเภทพื ้นที่ใช้ สอย (Space Type) หรื อใช้ Table 9.5.1
สําหรับการคํานวณตามประเภทอาคาร (Building Type) ถ้ าระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื ้นที่เช่า
จะมีการติดตังเป็
้ นส่วนหนึง่ ของขอบเขตงาน Core and Shell อยูแ่ ล้ ว ทีมงานสามารถจําลอง
ค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็ นไปตามแบบได้
 จําลองมิเตอร์ สําหรับ plug loads และ process loads ใช้ คา่ ตามตารางที่ 1 สําหรับการ
จําลองค่า plug loads ในพื ้นที่เช่า หรื อส่งเอกสารชี ้แจง plug loads ที่ใช้ ในการจําลอง ค่า
มาตรฐานของ plug loads นี ้ ไม่ได้ แสดงถึง process loads ทังหมดของอาคาร
้
โดยตัวเลขใน
ตารางเป็ นตัวเลขที่แนะนําให้ ใช้ เพื่อทําให้ ได้ คา่ ของ process loads รวมเป็ น 25% ของค่า
พลังงานรวม
ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานสําหรับ Receptacle Loads ในพื ้นที่เช่า แบ่งตามลักษณะการใช้ พื ้นที่
ลักษณะการใช้ สอยพืน้ ที่
Receptacle Load (วัตต์ ต่ อ ตารางเมตร)
สํานักงานทัว่ ไป (General office)
16
ร้ านค้ าทัว่ ไป (Retail, general)
15
ศูนย์บริการ (Retail, service)
15
ร้ านอาหาร (Restaurant)
9
ร้ านขายของชํา (Grocery store)
27
สถานพยาบาล (Medical office building)
16
ห้ องทดลอง ศูนย์วิจยั (R&D / Laboratory Building)
15
โกดัง ศูนย์กระจายสินค้ า (warehouse, distribution)
7
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ขัน้ ที่ 2. การจําลองอาคารอ้ างอิง (Baseline Building)
พืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
 จําลองระบบปรับอากาศ (HVAC) ตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table
G3.1.1A
 จําลองเปลือกอาคาร ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.12007
 จําลองค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างตามประเภทพื ้นที่ใช้ สอย (Space Type) ใน
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Table 9.6.1
พืน้ ที่เช่ า
 จําลองมิเตอร์ ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้าแสงสว่างในพื ้นที่เช่า โดยใช้ คา่ พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
เหมือนกับอาคาร ออกแบบ ตาม ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 30.1-2007 Chart 9.6.1
ยกเว้ นกรณีประสิทธิภาพของอาคารตามแบบได้ ถกู กําหนดในเอกสารสัญญาเช่า หรื อข้ อตกลง
การเช่า (ภาคผนวก 4)
 จําลองมิเตอร์ แยกสําหรับ Receptacle Loads และ Process Loads ในพื ้นที่เช่า ตามตาราง
ที่ 1 และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ Process Loads
ขัน้ ที่ 3. ทําการคํานวณการใช้ พลังงานของอาคารตามแบบและอาคารอ้ างอิง
ขัน้ ที่ 4. เปรี ยบเทียบผลค่ าไฟฟ้าต่ อปี
จากผลการ simulate นําค่าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อปี ของกรณีอาคารอ้ างอิงและอาคารตามแบบมา
คํานวณเปอร์ เซ็นต์การประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และเทียบคะแนนตามตาราง EA1 T1
พลังงานทดแทนควรถูกรวมอยูใ่ นแบบจําลองพลังงาน หรื อใช้ วิธีคํานวณพิเศษ (Exceptional Calculation Method)
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TREES – CS ภาคผนวก 3
ขอบเขตเกณฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้ อม สําหรั บการก่ อสร้ างและปรั บปรุ งโครงการ
เฉพาะส่ วนพืน้ ที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
ตารางสรุปด้ านล่างเป็ นตัวแทนของตารางสรุป ซึง่ จะช่วยให้ คณะทํางานสามารถระบุรายละเอียดและจัดทําเอกสารตาม
ขอบเขตสําหรับการก่อสร้ างและปรับปรุงโครงการเฉพาะส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร ตารางสรุปจะอธิบายถึงการ
ใช้ งานอาคาร พนักงานประจํา (Full Time Equivalent, FTE) และผู้มาติดต่ออาคาร
ตารางสรุปจะระบุผ้ ทู ี่รับผิดชอบควบคุมในแต่ละระบบของอาคาร รวมถึงคณะทํางานแต่ละส่วนซึง่ ควบคุมและดูแลสังเกต
ถึงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานระบบ ผู้พฒ
ั นาพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคารจะควบคุมระบบเองทังหมด
้
หรื อผู้ใช้ อาคาร
ั นาจะทําหน้ าที่
จะสามารถควบคุมระบบด้ วยตนเองได้ หรื ออีกทางเลือกหนึง่ ผู้ใช้ อาคารสามารถควบคุมระบบส่วนผู้พฒ
บังคับให้ ระบบเป็ นไปตามความต้ องการผ่านข้ อตกลงทางฝ่ ายขายหรื อสัญญาเช่าของผู้ใช้ อาคา ร ซึง่ จะมีอิทธิพลกับการ
ออกแบบและการก่อสร้ างโดยตรง ข้ อมูลเพิ่มเติมของทางเลือกนี ้อ้ างอิงอยูใ่ นภาคผนวก 4 สัญญาเช่าของผู้ใช้ อาคารและ
ข้ อตกลงกับทางฝ่ ายขายของอาคาร
สัดส่วนของงานระบบ อาจควบคุมโดยผู้พฒ
ั นาและผู้ใช้ อาคารทังส่
้ วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร หรื องานระบบ
บางส่วนที่ระบุอาจไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ คณะทํางานต้ องกรอกข้ อมูลในตารางสรุปเพื่ออธิบายถึงเงื่อนไขต่างๆ
ของโครงการ คณะทํางานอาจกรอกข้ อมูลเป็ น 0 หรื อ 1 ของงานระบบในรายการด้ านล่างนี ้
การใช้ งานและผู้ใช้ งานอาคาร
ชื่อโครงการ
พื้นที่โครงการ (ตร.ม.)
ประเภทการใช้งานอาคาร
สํานักงาน
ร้านค้าทัว่ ไป
ร้านค้าส่ วนบริ การ
ร้านอาหาร
ร้านขายของชํา
ร้านขายยา
ห้องปฏิบตั ิการ
คลังกระจายสิ นค้า
คลังเก็บสิ นค้า
โรงแรม
เนอสเซอรี่
โรงเรี ยนประถมและมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ (ระบุ)
พื้นที่ใช้งานทั้งหมด
พนักงานประจําทั้งหมด
ผูม้ าติดต่อรวมทั้งหมด

สัดส่ วนต่อ
พื้นที่อาคาร
ทั้งหมด

พื้นที่ใช้งาน
(ตร.ม.)

พื้นที่ต่อพนักงาน
ประจํา
(ตร.ม.)

พนักงาน
ประจํา

พื้นที่ต่อ
ผูม้ าติดต่อ
(ตร.ม.)

ผูม้ าติดต่อ
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การควบคุมงานระบบในอาคาร
กรอกข้ อมูลในตารางด้ านล่างตามขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ตังแต่
้ ต้นจนจบโครงการ
โถงรับรอง
หลัก

ทางสั ญจร
หลัก

โถงรับรอง
และทาง
สั ญจรสํ ารอง

งานก่ อสร้ าง

ระบบปรับ
อากาศ

ระบบไฟฟ้า

ระบบท่ อ
ประปา

เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า
เจ้าของ/ ผูพ้ ฒั นา
ผูใ้ ช้อาคาร
สัญญาเช่า

พื้นผิวพื้น
พื้นผิวผนัง
พื้นผิวฝ้ าเพดาน
อุปกรณ์เสาล่อฟ้ า
ช่องนําอากาศเข้าและออก
อุปกรณ์แสงสว่าง
อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
AHUs/ RTUs/ อุปกรณ์จ่าย
อากาศ
เครื่ องทําความเย็น ขนาด
ใหญ่ (Chillers)
หอทํานํ้าเย็น (Cooling
tower)
หม้อไอนํ้า (Boilers)
งานท่อขั้นต้น
แผงไฟฟ้ า
สวิตช์เกียร์ (Switchgear)
บัสดัก (Bus duct)
โถสุ ขภัณฑ์
โถสุ ขภัณฑ์ชาย
ฝักบัวอาบนํ้า
ก๊อกนํ้าอ่างล้างมือแบบเติม
อากาศ
มาตรวัดก๊อกนํ้าอ่างล้างมือ
แบบเติมอากาศ
ก๊อกนํ้าซิงค์ในครัว
ก๊อกนํ้าซิงค์ภายนอก
มาตรวัดก๊อกนํ้า

TREES-NC / CS

หน้า- 83

TREES – CS ภาคผนวก 4
สัญญาเช่ า หรื อ สัญญาซือ้ ขาย
การยื่นสัญญาเช่าหรื อสัญญาซื ้อขาย เป็ นหนึง่ ในแนวทางที่จะใช้ ยื่นเพื่อประกอบการจัดทําเอกสารขอประเมิน TREES-CS
เนื่องด้ วยการยื่นเอกสารสัญญาเช่า หรื อ สัญญาซื ้อขายจะเป็ นการแจ้ งขอบเขตที่ไม่ได้ จดั ทําโดยเจ้ าของโครงการ แต่เป็ นขอบเขตและข้ อปฏิบตั ิ ซึง่ ดําเนินการโดยผู้เช่าผ่าน หนังสือสัญญาเช่า หรื อสัญญาซื ้อขาย โดยสัญญาดังกล่าวต้ องเป็ น
สัญญาที่สามารถผูกพันตามกฎหมาย ระหว่างผู้เช่าและเจ้ าของโครงการ
ข้ อกําหนดในสัญญาเช่าหรื อสัญญาซื ้อขายนี ้ อาจจะนับเป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์อาคารเขียวในส่วนงานทางการตกแต่ง
ภายใน ที่อาจจะมีขึ ้นได้ ในภายหลัง
ข้ อกําหนด
ข้ อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุในการยื่นในเกณฑ์ TREES-CS จะต้ องระบุอยูใ่ นเอกสารที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย ลงนามโดย
เจ้ าของโครงการและผู้เช่า เอกสารต้ องระบุข้อกําหนดด้ านประสิทธิภาพในงานที่เป็ นหน้ าที่ของผู้เช่าเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
ตัวอย่างเช่น ข้ อกําหนดในเรื่ องของค่าความสว่างของแสงภายในพื ้นที่เช่า อัตราการไหลของนํ ้าในสุขภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที่อาบนํ ้า
หรื อ ที่จอดจักรยาน เป็ นต้ น
คูม่ ือแนวทางการออกแบบและก่อสร้ างสําหรับผู้เช่า ที่กําหนด ใน BM4 เป็ นเพียงเอกสารที่แนะนําให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิ แต่จะไม่มี
ข้ อผูกพันตามสัญญา และเป็ นเพียงการสนับสนุนให้ ผ้ เู ช่า ดําเนินการปฏิบตั ิตามแนวทางอาคารเขียว ซึง่ การพิจารณา
ดําเนินการตามเอกสารที่ผกู พันตามกฎหมายเท่านันที
้ ่สามารถยื่นประกอบการพิจารณาร่วมกับการยื่นขอประเมินตาม
เกณฑ์ TREES-CS
ข้ อแนะนําในการเตรี ยมเอกสาร
ให้ นําส่งตัวอย่างสัญญา เพื่อยืนขอประเมิน ส่วนเอกสารอื่นให้ เป็ นไปตามที่ระบุเอาไว้ ในฟอร์ มเอกสารที่เรี ยกขอในการยื่น
ในหัวข้ อ BM4
เกณฑ์ ท่ สี ามารถเลือกใช้ ปฏิบัติ
ในกรณีท่ ี 1
เอกสารที่จะยื่นในกรณีที่ 1 จะเป็ นการยื่นเอกสารทังหมดของโครงการ
้
รวมถึงข้ อมูลของผู้เช่าด้ วย ทางทีมงานควรจะต้ อง
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้เช่าที่ร่วมมือ เป็ นลักษณะทัว่ ไปโดยไม่เจาะจงกับผู้เช่า รายหนึง่ รายใด ส่วนของข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้เช่า จะ
รวมถึงส่วนของประสิทธิภาพของการทํางานระบบและอาคาร และเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาเช่าและสัญญาซื ้อขาย
- WC 1
การประหยัดนํ ้าและการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
-

EA P2

ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขันตํ
้ ่า

-

EA 1

ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

ในกรณีท่ ี 2
ในกรณีนี ้ ทางทีมงานเพียงแค่รวบรวมข้ อมูลของงานในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร นําส่งเพื่อประเมินเท่านัน้ แต่
ถ้ าทีมงานต้ องการจะใช้ ประสิทธิภาพที่ได้ เพิ่มเติมจากการทํางานของผู้เช่า ทีมงานต้ องยื่นเอกสารสัญญาเช่าและสัญญา
ซื ้อขายที่ระบุถงึ ข้ อตกลงทางประสิทธิภาพกับทางผู้เช่า
- WC 1
การประหยัดนํ ้าและการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน

ในกรณีท่ ี 3
การนําส่งเอกสารในกรณีที่ 3 นี ้ ทีมงานต้ องรวบรวมข้ อมูลทางด้ านประสิทธิภาพอาคารทังหมดยื
้
่นเข้ าประเมิน รวมทังพื
้ ้นที่
ที่จะกําหนดเป็ นพื ้นที่เช่านันด้
้ วย แต่อาจจะมีในบางกรณีหรื อในบางพื ้นที่ของโครงการที่ยงั ไม่มีข้อมูลมาประกอบการยื่น
จากผู้เช่า ก็ให้ ดําเนินการผ่านข้ อกําหนดที่ระบุในสัญญาเช่าและ สัญญาซื ้อขาย
- SL 2
การลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว
-

IE P1

ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร

-

IE 2

การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ

-

IE 3

การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร

การทําคะแนนพิเศษ
ผู้พฒ
ั นาโครงการสามารถได้ รับคะแนนนวัตกรรม เพื่อเป็ นคะแนนพิเศษได้ โดยให้ ผ้ เู ช่า ปฏิบตั ิตามวิธีการทําคะแนนพิเศษ
ในบางเกณฑ์ เพื่อจะได้ รับคะแนนผ่านสัญญาเช่า หรื อสัญญาซื ้อขาย ในเบื ้องต้ น ผู้พฒ
ั นาโครงการต้ องยื่นเอกสารเพื่อจะ
้ งยื่นส่งเอกสารข้ อกําหนดที่ระบุแนวทางในการทําคะแนนที่ระบุ
ได้ รับคะแนนตามเกณฑ์ข้อกําหนดก่อน หลังจากนันจึ
กําหนดเอาไว้ ในสัญญาเช่าหรื อสัญญาซื ้อขาย
การทําคะแนนพิเศษ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหรื อสัญญาซื ้อขายสามารถใช้ ได้ กบั เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
้ งงานทดแทนบนที่ตงอาคาร
ั้
EA2 การใช้ พลังงานทดแทน ซึง่ ในสัญญาเช่า หรื อสัญญาซื ้อขาย กําหนดให้ ผ้ เู ช่า ติดตังพลั
เพื่อให้ สามารถผลิตพลังงานทดแทนให้ มีมลู ค่าหรื อเท่ากับ 2.5 %
IE2 การเลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อมลพิษ โดยกําหนดให้ ผ้ เู ช่า ปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการใน IE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
ทัว่ ทุกพื ้นที่เช่า
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TREES – CS ภาคผนวก 5
แนวทางการรับรองเบือ้ งต้ นเพื่อการผ่ านเกณฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมในส่ วนพืน้ ที่
ส่ วนกลางและกรอบอาคาร
ภาพรวม
การรับรองเบื ้องต้ น (Precertification) เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินเป็ นรูปแบบที่ได้ รับการพิจารณาจาก สถาบันอาคารเขียว
ซึง่ เจ้ าของโครงการหรื อนักพัฒนาโครงการได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายเพื่อผ่านเกณฑ์อาคารเขียวในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบ
อาคาร (TREES-CS) การรับรองเบื ้องต้ นเป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์อาคารเขียวในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร
(TREES-CS) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้เช่า และนักลงทุนที่เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของอาคารที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์อาคารเขียวในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS) กระบวนการรับรองเบื ้องต้ นจะ
เกิดขึ ้นในช่วงแรกของการออกแบบและอยูบ่ นเจตนารมณ์พื ้นฐานของหลักการออกแบบอาคารเขียวยัง่ ยืน ไม่ใช่เกิดขึ ้นหลัง
การออกแบบเสร็จสิ ้น
กระบวนการ
เมื่อโครงการทําการลงทะเบียนภายใต้ เกณฑ์อาคารเขียวในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS) คณะทํางาน
จะดําเนินการเข้ าร่วมกับการรับรองเบื ้องต้ น ซึง่ ไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับ อย่างไรก็ตามการรับรองเบื ้องต้ นไม่สามารถนําไปซึง่ การ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรื อเป็ นหลักฐานยืนยันว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสําคัญของการรับรองเบื ้องต้ นในช่วงเริ่มการพัฒนาโครงการ ทังในส่
้ วนการจัดการเอกสารและการตรวจสอบการ
ทํางาน จะมีความซับซ้ อนน้ อยกว่าการผ่านเกณฑ์ประเมินฉบับเต็ม คณะทํางานควรคํานึงถึงเป้าหมายโครงการ รวมถึง
ยืนยันการออกแบบและแผนการก่อสร้ างให้ อยูภ่ ายใต้ แต่ละข้ อบังคับและข้ อกําหนดของเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทาง
พลังงานและสิง่ แวดล้ อมในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร ส่วนขันตอนการผ่
้
านเกณฑ์การประเมิน จําเป็ นต้ องทําตาม
้
่กําหนดอยูใ่ นการรับรองเบื ้องต้ น
ข้ อบังคับทังหมดที
ในส่วนของการผ่านเกณฑ์การประเมินฉบับเต็ม คณะทํางานต้ องจัดทําเอกสารต่างๆสําหรับข้ อบังคับและข้ อกําหนดที่อยูใ่ น
เกณฑ์อาคารเขียวในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร (TREES-CS) ให้ ครบถ้ วน แต่ในการรับรองเบื ้องต้ นการ
จัดเตรี ยมเอกสารจะแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามควรให้ ความสําคัญกับเจตนาของการออกแบบมากกว่าการกระทําที่
เกิดขึ ้น ดังนันคณะทํ
้
างานจะต้ องแสดงเจตนารมณ์ผา่ นการบรรยาย การคํานวณ และการยืนยันหลักฐานต่างๆ รวมทังยั
้ ง
ต้ องบันทึกข้ อมูลทัว่ ไปของโครงการและแสดงแบบตัวอย่างโครงการ ประกอบด้ วยเอกสารที่กําหนดทังหมดของการรั
้
บรอง
อาคารเบื ้องต้ น ซึง่ อยูใ่ นแต่ละข้ อบังคับและข้ อกําหนดของเกณฑ์การประเมินอาคารในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบอาคาร
การตรวจสอบการรับรองเบื ้องต้ น (Precertification) จะเกิดขึ ้น 2 ช่วงระยะเวลา ได้ แก่ การตรวจสอบเบื ้องต้ นในช่วงแรก
และการตรวจสอบขันสุ
้ ดท้ าย ซึง่ หลังจากผ่านการตรวจสอบเบื ้องต้ น คณะทํางานจะมีโอกาสแก้ ไขตามคําวิจารณ์ในขันต้
้ น
และปรับปรุงเอกสารต่างๆที่มีความจําเป็ น
การผ่านการรับรองเบื ้องต้ นของเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อมในส่วนพื ้นที่สว่ นกลางและกรอบ
อาคาร สามารถคาดการณ์ถงึ ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินได้ (Certified, Silver, Gold หรื อ Platinum) ซึง่ โครงการที่
ได้ รับการอนุมตั ิจากการรับรองเบื ้องต้ น จะได้ รับใบประกาศและจดหมายรับรอง

