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ค าน า 

ทกุวนันี ้ “วิศวกรด้ำนพลงังำน” หรือ “Green Building” ถือเป็นสำขำหนึ่งของวิชำชีพวิศวกรรม
ท่ีได้รับกำรนิยมและเป็นท่ีกล่ำวถึงมำกในปัจจบุนั จะเห็นได้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองกำรประหยดั
พลงังำนและรักษำสิ่งแวดล้อมมำกขึน้  

ภำรกิจหลักส ำคัญของมูลนิธิอำคำรเขียวไทย  คือกำรส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
มำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพทำงสถำปัตยกรรมสำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ เพ่ือใช้ในกำรออกแบบ กำร
ก่อสร้ำง และจดักำรอำคำรประหยัดพลงังำนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรสนบัสนนุ ส่งเสริม และ
ให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุตำมวตัถปุระสงค์ท่ีวำงไว้ทุก
ประกำร  

ผมในนำมประธำนมูลนิธิอำคำรเขียวไทย มีควำมช่ืนชมต่อกำรด ำเนินงำนของคณะผู้ จัดท ำ    
เกณฑ์ฯ และคณะกรรมกำรสถำบนัอำคำรเขียวไทย ท่ีจดัท ำเกณฑ์กำรประเมินควำมยัง่ยืนทำงพลงังำน
และสิ่งแวดล้อมไทย ส ำหรับอำคำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรใช้งำน (TREES-EB) ขึน้ และหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเกณฑ์
เลม่นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ตอ่ผู้ เก่ียวข้อง และน ำไปสูก่ำรพฒันำ “อำคำรเขียว” อยำ่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 
 
 
 

ศ.ดร.สชุชัวีร์  สวุรรณสวสัดิ์ 
ประธำนมลูนิธิอำคำรเขียวไทย 

 

 



 

สารบัญ 
หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 

(บังคับ) 

 บทน า 1  
BM หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 6 6 (1) 
BM P1 กำรเตรียมควำมพร้อมควำมเป็นอำคำรเขียว 7 บงัคบั 
BM 1 กำรประชำสมัพนัธ์สูส่งัคม 8 1 
BM 2 คูม่ือและกำรฝึกอบรมแนะน ำกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำอำคำร 9 1 
BM 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรอำคำรเขียว 10 1 
BM 4 เป็นอำคำรท่ีผำ่นกำรรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS มำก่อน 11 3 

SL หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape) 12 17 
SL 1 กำรพฒันำโครงกำรบนพืน้ท่ีที่พฒันำแล้ว 13 1 
SL 2 กำรลดกำรใช้รถยนต์สว่นตวั  14 3 
SL 3 กำรพฒันำผงัพืน้ท่ีโครงกำรท่ียัง่ยืน  5 

SL 3.1 มีพืน้ที่เปิดโลง่เชิงนิเวศเหมำะสมและพอเพียง 15 2 
SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ตอ่พืน้ที่เปิดโลง่ 100-200 ตำรำงเมตร 16 2 
SL 3.3 ใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินที่เหมำะสม ]17 1 

SL 4 กำรซมึน ำ้และลดปัญหำน ำ้ทว่ม 18 4 
SL 5 กำรลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนในเมืองจำกกำรพฒันำโครงกำร  3 

SL 5.1 มีกำรจดัสวนบนหลงัคำหรือสวนแนวตัง้ 19 2 
SL 5.2 มีพืน้ที่ดำดแข็งที่รับรังสีตรงจำกดวงอำทิตย์ ไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ที่ดำดแข็งโครงกำร 20 1 

SL 6 กำรดแูลและบ ำรุงรักษำพืน้ท่ีภำยนอกอำคำรและภมูิทศัน์ 21 1 

WC หมวดที่ 3 การประหยัดน า้ (Water Conservation) 22 8 (1) 
WC P1 นโยบำยประหยดัน ำ้ 23 บงัคบั 
WC 1 กำรประหยดัน ำ้และกำรใช้น ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 24 6 
WC 2 มำตรวดัน ำ้ยอ่ย 1-2 ประเภท 25 2 

EA หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 26 27 (2) 
EA P1 กำรส ำรวจอำคำรและวำงแผนพฒันำกำรอนรัุกษ์พลงังำน 27 บงัคบั 
EA P2 กำรอนรัุกษ์พลงังำนขัน้ต ่ำ 28 บงัคบั 
EA 1 ประสทิธิภำพกำรใช้พลงังำน 29 16 
EA 2 กำรใช้พลงังำนทดแทน 

ผลิตพลงังำนทดแทน ให้ได้ไมน้่อยกวำ่ ร้อยละ 0.5-3.5 ของปริมำณคำ่ใช้จำ่ยพลงังำนในอำคำร 

30 4 

EA 3 ผลกำรศกึษำและกำรประยกุต์มำตรกำรอนรัุกษ์พลงังำน 31 3 



 

หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 
(บังคับ) 

EA 4 สำรท ำควำมเย็นในระบบปรับอำกำศที่ไมท่ ำลำยชัน้บรรยำกำศ 
ไมใ่ช้สำร CFC และ HCFC-22 

32 1 

EA 5 ระบบบริหำรควบคมุและจดักำรพลงังำนอำคำร  3 
EA 5.1 ระบบ BMS พืน้ฐำน 33 1 
EA 5.2 ระบบพลงังำนยอ่ย 30% 60% 34 2 

MR หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร  
(Materials and Resources) 

35 17 

MR 1 นโยบำยและกำรมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรอำคำร  5 
MR 1.1 นโยบำยกำรจดัซือ้ และกำรมีสว่นร่วมของผู้ ใช้อำคำร 30% 60% 37 2 
MR 1.2 นโยบำยกำรจดักำรขยะ และกำรมีสว่นร่วมของผู้ ใช้อำคำร 30% 60% 38 2 
MR 1.3 กำรประมำณกำรจดัซือ้และสดัสว่นขยะ 39 1 

MR 2 กำรจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  6 
MR 2.1 กำรจดัซือ้สินค้ำอปุโภคทัว่ไป 30% 60% 40 2 
MR 2.2 กำรจดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 30% 60% 41 2 
MR 2.3 กำรจดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ 30% 60% 42 2 

MR 3 กำรจดักำรขยะเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  6 
MR 3.1 กำรจดักำรขยะอปุโภคทัว่ไป 30% 60% 43 2 
MR 3.2 กำรจดักำรขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 30% 60% 44 2 
MR 3.3 กำรจดักำรขยะเฟอร์นิเจอร์ 30% 60% 45 2 

IE หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 

46 14 (1) 

IE P1 ปริมำณกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำร 
อตัรำกำรระบำยอำกำศผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน 

47 บงัคบั 

IE 1 กำรลดผลกระทบมลภำวะ   5 
IE 1.1 ชอ่งน ำอำกำศเข้ำไมอ่ยูต่ ำแหน่งที่มีควำมร้อนหรือมลพิษ 48 1 
IE 1.2 ควำมดนัเป็นลบ (Negative pressure) ส ำหรับห้องพิมพ์งำน ถ่ำยเอกสำร เก็บสำรเคมี  

และเก็บสำรท ำควำมสะอำด 
49 1 

IE 1.3 ควบคมุแหลง่มลพิษจำกภำยนอกเข้ำสูภ่ำยในอำคำร 50 1 
IE 1.4 พืน้ที่สบูบหุร่ีหำ่งจำกประตหูน้ำตำ่งหรือชอ่งน ำอำกำศเข้ำไมน้่อยกวำ่  10  เมตร 51 1 
IE 1.5 ประสิทธิภำพกำรกรองอำกำศผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน 52 1 

IE 2 ผลสมัฤทธ์ิกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิต  4 
IE 2.1 ผลกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศภำยในอำคำร 53 1 
IE 2.2 กำรตรวจวดักำรท ำงำนของระบบระบำยอำกำศ 54 1 
IE 2.3 ประสิทธิภำพกำรท ำควำมสะอำด 55 1 
IE 2.4 กำรส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใช้อำคำร 56 1 



 

หัวข้อ รายละเอียด หน้า คะแนน 
(บังคับ) 

IE 3 กำรควบคมุแสงสวำ่งภำยในอำคำร 
แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทกุ 250 ตำรำงเมตรหรือตำมควำมต้องกำร 

57 1 

IE 4 กำรใช้แสงธรรมชำติภำยในอำคำร 45% 65% 
ปรับปรุงให้ห้องที่มีกำรใช้งำนประจ ำได้รับแสงธรรมชำติอยำ่งพอเพียง  

58 2 

IE 5 สภำวะนำ่สบำย 50% 70% 
อณุหภมิูและควำมชืน้สมัพทัธ์ในสว่นที่มีกำรปรับอำกำศเหมำะสมตำมมำตรฐำนระบบ 
ปรับอำกำศและระบำยอำกำศ 

59 2 

EP หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Protection) 

60 5 

EP 1 ใช้สำรเคมีที่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยในระบบดบัเพลงิ 
ไมใ่ช้สำรฮำลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลิง 

61 1 

EP 2 ต ำแหนง่เคร่ืองระบำยควำมร้อน 
กำรวำงต ำแหน่งเคร่ืองระบำยควำมร้อนหำ่งจำกที่ดินข้ำงเคียง 

62 1 

EP 3 กำรใช้กระจกภำยนอกอำคำร 
กระจกมีคำ่สะท้อนแสงไมเ่กินร้อยละ 30 

63 1 

EP 4 รำยงำนกำรควบคมุโรคที่เก่ียวข้องกบัอำคำร 
ปฏิบตัิตำมประกำศกรมอนำมยัเร่ืองข้อปฏิบตัิกำรควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลำ (Legionella) ในหอระบำย
ควำมร้อนของอำคำรในประเทศไทย 

64 1 

EP 5 ผลกำรตรวจวดัคณุภำพน ำ้เสยี 65 1 

GI  หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 66 6  
GI 1 มีเทคนิควิธีที่ไมร่ะบไุว้ในแบบประเมิน 67 5 

GI 2 มี TREES-A อยูใ่นคณะท ำงำน 68 1 

 รวมคะแนน 100 (5) 
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บทน ำ 
 

เป็นท่ีตระหนกัดีวา่ วิกฤตการณ์ทางพลงังานและสิง่แวดล้อม นบัวนัจะทวีความรุนแรงขึน้ แหลง่พลงังานทัง้ ถ่าน
หิน ก๊าซ และน า้มันที่มีอยู่จ ากัด แต่ความต้องการที่จะผลิตพลงังานจากทรัพยากรเหล่านีก้ลบัเพิ่มสงูขึน้อย่างไม่รู้จบ   
สง่ผลให้ราคาพลงังานเพิ่มสงูขึน้อย่างเป็นประวตัิการณ์ ในขณะที่การพฒันาพลงังานทดแทนยงัไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางพลงังานที่เพิ่มขึน้ได้ในเวลาอนัใกล้ การใช้พลงังานยงัคงต้องพึ่งพาแหลง่พลงังานที่มีผลกระทบทาง
สภาพแวดล้อม การใช้ถ่านหินและน า้มนัสง่ผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเป็นวิฤตการณ์โลกร้อน ซึง่
ถือเป็นภยัคกุคามมนษุยชาติในปัจจบุนั การเข้าถึงแหลง่พลงังานต่าง ๆ จ าต้องบกุรุกระบบนิเวศทัง้ทางบกและทางทะเล
อย่างต่อเนื่อง การขนส่งพลงังานอย่างน า้มนัทางทะเลหรือการขดุเจาะ นบัว่ามีความเสี่ยงต่อการร่ัวไหลที่ท าลายระบบ
นิเวศเป็นวงกว้าง  ดงันัน้วิกฤตการณ์พลงังานยงัมีความเก่ียวเนื่องและสง่ผลต่อวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมไม่อาจแยกจากกนั
ได้   

อาคารถือได้วา่เป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหาทางพลงังานและสิง่แวดล้อม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลงังาน
อยา่งมหาศาล ซึง่เป็นไปเพื่อการปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสว่าง และอปุกรณ์ไฟฟ้า หรืออาจกลา่วได้ว่าเป็นไป
เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีและประสทิธิภาพการท างานของผู้ ใช้อาคารนัน่เอง  ประเด็นของคณุภาพชีวิตนีเ้ป็นประเด็นที่ส าคญั
ซึ่งสง่ผลต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของมนษุย์จึงไม่สามารถที่จะลดทอนความส าคญัลงได้ พลงังานจึงมีความจ าเป็น
อยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องถกูบริโภคอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้อาคารจึงต้องมีสมดลุทางการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้อาคารที่เหมาะสม นอกจากปัจจัยด้านพลงังานและคุณภาพชีวิตแล้ว อาคารยงัมีผลกระทบ
ทางตรงต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน ทัง้ในเร่ือง การรุกล า้ระบบนิเวศเดิม ก่อปัญหาน า้ท่วม ปรากฏการณ์
เกาะร้อน การใช้น า้ปริมาณมหาศาล การท าลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุก่อสร้าง มลภาวะและขยะจากการ
ก่อสร้างและการใช้อาคาร มลภาวะจากน า้เสยีของอาคาร สารพิษและสารก่อมะเร็งในอาคาร เป็นต้น  ดงันัน้การออกแบบ
อาคารต้องสามารถแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อมเหลา่นี ้ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจดัการ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ซึง่นอกจากจะเป็นการปัญหาทางสภาพแวดล้อมดงักลา่วแล้ว ยงัต้องสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังาน
และสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารควบคูก่นั 

จากวิกฤตการณ์ทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและซบัซ้อนดงัที่กลา่วมาแล้ว ทางสถาบนัอาคาร
เขียวไทยจึงได้จัดท าเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability) ขึน้ ซึ่งทางสถาบนัฯ มุ่งหวงัให้เกณฑ์นีส้ามารถแก้ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกบั
อาคารได้อยา่งครอบคลมุ ทางสถาบนัฯ คาดหมายวา่หากในอนาคตอนัใกล้ อาคารต่าง ๆ หนัมาใช้เกณฑ์ดงักลา่วในการ
ออกแบบและการบริหารจัดการมากขึน้ย่อมสง่ผลให้อาคารมีแนวโน้มในการใช้พลงังานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผล
กระทบตอ่สภาพแวดล้อมและก่อมลภาวะลดลง ในขณะท่ีคณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในท้ายที่สดุย่อมสง่ผล
ตอ่ประเทศทัง้ในแง่ประสทิธิภาพการใช้พลงังานรวมและปัญหาสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมาจากอาคารลดลง แตใ่นทางกลบักนั 
คณุภาพชีวิตและประสทิธิภาพการท างานของประชาชนเพิ่มขึน้ ซึง่ยอ่มสง่ผลตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจที่ยัง่ยืน 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยนืทำงพลังงำนทำงสิ่งแวดล้อมไทย ส ำหรับอำคำรระหว่ำงใช้งำน 

 เกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางสิง่แวดล้อมไทย (TREES) ถกูออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะของ
โครงการประเภทตา่ง ๆ ทัง้อาคารใหมแ่ละอาคารเก่า ส าหรับเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับอาคารระหวา่งใช้งาน หรือ TREES-EB เป็นเกณฑ์ที่มุง่เน้นส าหรับอาคารท่ีมีการใช้งานจริงแล้วเป็นหลกั ตวัอาคาร
ควรมีการใช้งานที่คงที่และเสถียรแล้ว เนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทัง้จากผู้ ใช้อาคารและข้อมูลทางพลั งงานและ
สิง่แวดล้อมที่วดัได้จริงจากโครงการท่ีเข้าร่วมโครงการ เกณฑ์ TREES-EB ไมเ่หมาะกบัอาคารท่ีออกแบบและก่อสร้างใหม ่
หรือมีการปรับปรุงอาคาร เนื่องจากเกณฑ์จะเน้นการเก็บข้อมลูจากอาคารจริง อย่างไรก็ดีอาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
อาคารบ้างเพื่อให้สามารถผา่นการท าคะแนนในข้อบงัคบั และข้อคะแนนปรกติได้ 

 ลกัษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ TREES จะเป็นการประเมินด้วยการท าคะแนนในแต่ละหวัข้อคะแนนซึ่งจะมี
ลกัษณะหวัข้อคะแนนอยู ่2 จ าพวก กลุม่แรก คือ คะแนนหวัข้อบงัคบั หรือ Prerequisite ซึง่ผู้ เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการ
ประเมินทกุหวัข้อคะแนน ซึง่ใน TREES-EB นีจ้ะมีหวัข้อบงัคบั 5 หวัข้อ โดยหากไมผ่า่นเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหนึง่ในกลุม่
นีจ้ะถือวา่ไมผ่า่นเกณฑ์ TREES นีเ้ลย กลุม่คะแนนหวัข้อบงัคบัจะตา่งกบัอีกกลุม่ที่มีการวดัด้วยระดบัคะแนน ซึ่งมีคะแนน
มากน้อยแตกตา่งกนัไปตามล าดบัความส าคญั ในกลุม่นีจ้ะมีคะแนนรวมถึง 100 คะแนน เมื่อผ่านคะแนนข้อบงัคบัทัง้ 5
แล้ว การท าคะแนนได้มากน้อยจะเป็นตวัตดัสินระดบัรางวลัที่จะได้รับ ใน TREES-EB ได้แบ่งระดบัรางวลัออกเป็น 4 
ระดบั ตามช่วงคะแนน ได้แก่ 

PLATINUM   75  คะแนน  ขึน้ไป 
GOLD    55-74  คะแนน 
SILVER    45-54 คะแนน 
CERTIFIED   35-44 คะแนน  

   ทกุระดบัต้องผา่นคะแนนข้อบงัคบั 5 ข้อ 
 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 5 คะแนนข้อบงัคบั ของ TREES-EB สามารถแบ่งเป็นหมวดหลกั 8 หมวด
หลกั ได้แก่ 1) การบริหารจดัการอาคาร (BM) 2) ผงับริเวณและภมูิทศัน์ (SL) 3) การประหยดัน า้ (WC) 4) พลงังานและ
บรรยากาศ (EA) 5) วสัดแุละทรัพยากรในการก่อสร้าง (MR) 6) คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (IE) 7) การ
ป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EP) และ 8) นวตักรรม (GI) ซึ่งในแต่ละหมวดสามารถแบ่งเป็นสดัสว่นคะแนนได้ดงั
แผนภมูิด้านลา่ง  
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ลกัษณะส าคญัของเกณฑ์ TREES-EB คือ ช่วงด ำเนินกำร ช่วงดงักลา่ว คือ ช่วงการเก็บข้อมลูต่าง ๆ ตามแต่ละ
หวัข้อคะแนนได้ระบไุว้ ช่วงด าเนินการนีจ้ะถกูระบไุว้เฉพาะบางหวัข้อคะแนนเท่านัน้ โดยเฉพาะคะแนนที่ต้องมีการเก็บ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น พลงังาน การจัดซือ้ ขยะ การท าแบบสอบถาม เป็นต้น ส่วนหัวข้อคะแนนที่ไม่ต้องการการก าหนด
ช่วงเวลา เช่น การเปลีย่นสขุภณัฑ์ การเปลีย่นวสัดหุลงัคาเป็นหลงัคาเขียว จะไมม่ีการระบุช่วงด ำเนินกำรแต่หากอาคารมี
ลกัษณะดงักลา่วตรงตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดก็จะสามารถท าคะแนนได้ทนัที โครงสร้างคะแนนของ TREES-EB ที่แบ่ง
ตามคะแนนที่มีการระบชุ่วงด าเนินการและไม่ระบ ุแบง่ได้ดงันี ้

 
หมวด หัวข้อคะแนนที่มีช่วงด ำเนินกำร หัวข้อคะแนนที่ไม่มช่ีวงด ำเนินกำร 

BM BMP1 BM1 BM3 BM2 BM4 
SL SL2 SL4 SL6  SL1 SL3 SL4 SL5  
WC WCP1 WC2 WC1 
EA EAP1 EAP2 EA1 EA2 EA3  EA4 EA5  
MR MR1.1 MR1.2 MR2 MR3  MR1.3 
IE IEP1 IE2 IE1 IE3 IE4 IE5 
EP EP4 EP5 EP1 EP2 EP3 
GI GI1 GI2   GI1 
 
ช่วงด ำเนินกำรขัน้ต ่าส าหรับทกุหวัข้อคะแนน คือ 3 เดือนต่อเนื่อง ยกเว้นข้อ EA P2 และ EA 1 ซึ่งต้องมีช่วง

ด ำเนินกำรขัน้ต ่า 12 เดือนตอ่เนื่อง และช่วงด าเนินการของทกุหวัข้อห้ามมีระยะเวลาเกิน 24 เดือน และช่วงด าเนินการของ
หวัข้อที่ยื่นประเมินต้องจบพร้อมกนัหรือไมเ่กิน 30 วนั (โดยนบัจาก หวัข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นอนัดบัแรกจนถึงหวัข้อ
ที่ด าเนินการอนัดบัสดุท้าย) ช่วงด ำเนินกำร ของแตล่ะหวัข้อสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมลูให้มากกว่าเกณฑ์ขัน้
ต ่าของแตล่ะหวัข้อได้ 

ตวัอยา่งตาราง แสดงช่วงด ำเนินกำร 
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ในกรณีที่ หวัข้อคะแนนนัน้ไมม่ี ช่วงกำรด ำเนินกำร จะต้องมีการเก็บข้อมลูภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนบัย้อนไป
จากหวัข้ออนัดบัสดุท้ายเสร็จสิน้ และหากมีการใช้เคร่ืองมือในการทดสอบเพื่อเก็บค่าต่าง ๆ เอกสารผลการสอบเทียบ
(Calibration Certificate) ของเคร่ืองมือนัน้ ๆ จะต้องไมห่มดอายกุ่อนวนัทดสอบนัน้ ๆ ด้วย   

ตวัอยา่ง ตารางแสดงช่วงด ำเนินกำร ในกรณีหวัข้อ EA 5 (ซึง่เป็นหวัข้อที่ไมม่ี ช่วงด ำเนินกำร) มีการติดตัง้มิเตอร์
ไฟฟ้าและท ารายงานมาแล้วและอยู่ในช่วง 24 เดือน (นบัจากหวัข้อที่ด าเนินการอนัดบัสดุท้ายของ ช่วงด ำเนินกำร แล้ว
เสร็จ) ซึ่งสามารถยื่นท าคะแนนได้แต่เอกสารผลการสอบเทียบ (Calibration Certificate) ของมิเตอร์ไฟฟ้านัน้ จะต้องไม่
หมดอายกุ่อนวนัท่ีจะท าการตรวจวดั  แต่หากในกรณีที่มีการติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้ามาก่อนหน้านัน้ (ไม่อยู่ใน ช่วงด ำเนินกำร 
24 เดือน) สามารถมาตรวจวดัเพื่อเก็บข้อมลูและท ารายงานให้อยู่ใน ช่วงด ำเนินกำร ดงักลา่วได้ แต่เอกสารผลการสอบ
เทียบ (Calibration Certificate) ของอุปกรณ์ที่ติดตัง้จะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที่จะตรวจวดัด้วยจึงจะสามารถยื่นท า
คะแนนได้ 

กระบวนการเข้าร่วมประเมิน TREES-EB เร่ิมจากการลงทะเบียนโครงการ จดัจ้างที่ปรึกษา เพื่อวางแผน 3 สว่น
งานหลกั ได้แก่ การปรับปรุงอาคาร การเก็บข้อมลู และการจดัท านโยบาย เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จก็สามารถสง่เอกสาร
ข้อมลูให้กบัทางสถาบนัฯ เพื่อการประเมิน โดยการประเมินจะยื่นเพียง 1 ครัง้ หลงัจากการเก็บข้อมลูของแต่ละหวัข้อแล้ว
เสร็จ และจะต้องมีระยะเวลาไมเ่กิน 90 วนันบัจากหวัข้ออนัดบัสดุท้ายแล้วเสร็จ เพื่อให้ข้อมลูที่ยื่นประเมินมีความทนัสมยั
และสอดคล้องกับการใช้งานของอาคาร การวางแผนในการด าเนินการผู้ เข้าร่วมประเมินควรพิจารณาระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการจากช่วงด ำเนินกำร ที่ยาวที่สดุ ในกรณี คือ ข้อ EA P2 และ EA 1 ซึ่งต้องการระยะเวลาถึง 1 ปี แต่หากมี
ข้อมูลทางพลงังานที่เก็บไว้ก่อนลว่งหน้า และอาคารมีการประหยดัพลงังานตามเป้าหมายอยู่แล้ว ระยะการด าเนินการ
โครงการก็สามารถสัน้ลงได้ 
 
เกณฑ์ขัน้ต ่ำในกำรเข้ำร่วมกำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้อมไทย ส ำหรับอำคำรระหว่ำงใช้
งำน 
 

แม้วา่เกณฑ์ TREES-EB จะเหมาะกบัอาคารหลายประเภทที่อยู่ระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามความหลากหลาย
ของโครงการในไทยอาจน ามาซึง่ค าถามวา่สามารถเข้าร่วมประเมินด้วยเกณฑ์นีห้รือไม่ ทางสถาบนัอาคารเขียวไทยจึงได้
ก าหนดเกณฑ์เบือ้งต้นของลกัษณะของโครงการท่ีเข้าร่วมประเมินต้องมีคณุสมบตัิ หรือไม่ตรงกบัลกัษณะต้องห้ามตามที่
ระบไุว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต้องเป็นอาคารท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าโครงการมีการละเมิดกฎหมายไม่ว่าทาง
ใดทางหนึง่ทางสถาบนัขอสงวนสทิธิในการเพิกถอนรางวลัแม้วา่มีการตรวจสอบพบภายหลงัก็ตาม 

2. ต้องเป็นอาคารถาวรที่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายไปยงัสถานที่ใหม่ ในเกณฑ์ TREES มีหลายข้อ
คะแนนท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีตัง้และภมูิทศัน์ของโครงการ ซึ่งหากอาคารมีการเคลื่อนย้ายย่อมท าให้คะแนนในหมวด
ดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งย่อมสง่ต่อผลระดับรางวลัที่ได้รับมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทัง้ ๆ ที่
โครงการดงักลา่วอาจได้รับรางวลัในระดบัใดระดบัหนึง่จากทางสถาบนัไปแล้วก็ตาม 
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3. มีพืน้ท่ีขอบเขตของโครงการท่ีมีความเหมาะสม โครงการต้องมีบริเวณขอบเขตที่ชดัเจนซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ ของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุม่อาคาร อาทิเช่น นิคมอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั ที่
ไม่มีขอบเขตชัดเจน ต้องมีการแบ่งพืน้ที่ของโครงการที่จะเข้าประเมินให้เหมาะสม โดยมีลกัษณะที่โครงการ   
ตา่ง ๆ สามารถแยกเข้าร่วมประเมิน TREES เป็นรายโครงการได้ การพยายามแบ่งพืน้ที่โครงการที่เข้าข่ายการ
เอือ้ประโยชน์ในการท าคะแนนโดยไมไ่ด้อ้างอิงกบัการแบ่งพืน้ที่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนัน้ ไม่สามารถ
กระท าได้ เช่นเดียวกบั การเข้าร่วมประเมินอาคารเป็นกลุม่พร้อมกนัก็ไมส่ามารถกระท าได้ในเกณฑ์การประเมิน
ฉบบันี ้ผู้ เข้าร่วมประเมินต้องแยกโครงการด้วยการแบง่พืน้ท่ีและเข้าประเมินเป็นรายโครงการ  

โครงการที่มีลกัษณะการบริหารจัดการเป็น 2 ส่วนขึน้ไป จะแยกเข้าประเมินได้ ต่อเมื่อ 1) สามารถแบ่งพืน้ที่
โครงการจากผงับริเวณได้อย่างชดัเจน (ไม่อนญุาตให้แบ่งตามกลุม่ชัน้ของอาคารสงู เช่น สว่นทาวเวอร์และโพ
เดียม) 2) งานระบบไมว่า่จะเป็นน า้ ไฟฟ้า และพลงังาน สามารถแยกการตรวจวดัออกจากกนัได้อยา่งชดัเจน 

4. มีพืน้ที่ใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไป จะสง่ผลต่อ
เจตนารมณ์พืน้ฐานของเกณฑ์การประเมินนี ้ข้อก าหนดนีถ้กูเขียนขึน้ เพื่อให้ป้องกนัอาคารประเภทสนามกีฬา 
และโรงจอดรถ ท่ีมีพืน้ท่ีภายในอาคารน้อย ให้ไมไ่ด้เปรียบในการท าคะแนนในบางหวัข้อคะแนน 

5. ต้องมีผู้ ใช้อาคารประจ าอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้อาคารต้องถกูออกแบบระบบต่าง ๆ ที่ค านึงถึงผู้ ใช้อาคารตาม
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ แล้วเพื่อป้องกนัอาคารกลุม่ห้องเก็บของ โกดงั ไมใ่ห้สามารถหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ ที่
เป็นไปเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร และได้คะแนนไปอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

6. ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของพืน้ท่ีดินโครงการ เพื่อหลกีเลีย่งการท าคะแนน
ที่ไม่เป็นธรรมส าหรับการพฒันาโครงการบนพืน้ที่ดินขนาดใหญ่ ซึ่งมีการวางแผนเพื่อการท าคะแนนในหมวด
ที่ตัง้และภมูิทศัน์ที่ไมต่รงไปตรงมา 

7. เกณฑ์ TREES-EB นีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบโดยตรงส าหรับบ้านพกัอาศยัหรืออาคารพกัอาศยัที่มีขนาดน้อยกวา่ 3 ชัน้ 
เนื่องจากจะไม่สามารถท าคะแนนในบางหวัข้อได้ ทัง้นี ้หากมีผู้ประสงค์จะน าอาคารประเภทดงักลา่วเข้าร่วม
ประเมิน ต้องท าการศกึษาและประเมินเบือ้งต้นถึงทางเลอืกที่เหมาะสม ทัง้ในหมวดคะแนนข้อบงัคบัและหมวด
หวัข้อคะแนนทัว่ไปก่อนเข้าร่วมประเมิน  

8. อาคารท่ีจะเข้าร่วมประเมิน TREES-EB ต้องเป็นอาคารท่ีมีการใช้งานมาแล้วอยา่งน้อย 1 ปี และมีการเข้าใช้งาน
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ ใช้งานโดยเฉลี่ย ยกเว้นอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC และ TREES-CS 
สามารถเข้าประเมินได้ทนัที 
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หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรอำคำร (Building Management) 
 

การด าเนินการเข้าสู่ความเป็นอาคารเขียวประเภทขณะอยู่ระหว่างใช้งานจะไม่สามารถส าเร็จได้หากปราศจากความ
ร่วมมือของทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นเจ้าของอาคาร คณะท างาน ผู้ ใช้อาคาร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงความร่วมมือ
กบัชมุชนโดยรอบด้วย การแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้กบั
บริบทโดยรอบ นบัเป็นวิธีการสือ่สารท่ีดีกบัสงัคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัทกุฝ่าย จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความราบร่ืน นอกจากนี ้การเป็นอาคารเขียวนัน้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะในช่วงออกแบบและก่อสร้างเท่านัน้ แต่
หากต้องมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการทัง้ในสว่นของการใช้งาน คือ การสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ใช้อาคารเพื่อให้ใช้
งานอาคารได้อย่างถกูต้อง การวางแผนการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาอาคารอย่างเหมาะสม และการตรวจสอบและ
ประเมินตลอดช่วงอายกุารใช้งานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของหวัข้อดงันี  ้

 
หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 

BM P1 การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว บงัคบั 
BM 1 การประชาสมัพนัธ์สูส่งัคม  1 
BM 2 คูม่ือและการฝึกอบรมแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษาอาคาร 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลการบริหารจดัการอาคาร 1 
BM 4 เป็นอาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS มาก่อน 3 

 
ผลที่ได้จากการด าเนินการจะสามารถรักษาสถานะความเป็นอาคารเขียวให้คงอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะก่อให้เกิดผลดีทัง้ต่อ
เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคาร ในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ และสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีในอาคาร 
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BM P1   การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว (บงัคบั)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้กระบวนการการด าเนินโครงการอาคารเขียวมีความเป็นระบบและราบร่ืน ช่วยให้คณะท างานและผู้ รับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคมุการท างานของโครงการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

มีแผนการด าเนินงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้การวางแผนปรับปรุงและบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียว สิง่ที่ต้องด าเนินการเป็นเพียงแผนไมใ่ช่ผลการด าเนินงาน ซึง่แผนการด าเนินงานจะต้องประกอบด้วย  

1)  รายช่ือคณะท างานและหวัหน้าโครงการ อาทิเช่น เจ้าของโครงการ ผู้บริหารอาคาร วิศวกรโครงการ  
สถาปนิกโครงการ ผู้ ตรวจประเมินอาคารด้านพลังงาน ที่ปรึกษาด้านการทดสอบและปรับแต่งระบบ 
(Commissioning) และ/หรือที่ปรึกษา TREES-A ประจ าโครงการ เป็นต้น   

2)  กิจกรรมตา่ง ๆ โดยระบผุู้ รับผิดชอบในแตล่ะกิจกรรมที่ตรงกบัหวัข้อคะแนนต่าง ๆ  
3)  รายละเอียดของกิจกรรมตา่ง ๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการท่ีจะน ามาใช้โดยยอ่  
4)  ตารางเวลาของแตล่ะกิจกรรมวา่จะด าเนินการในช่วงใดและนานเทา่ไร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัตัง้คณะท างานและจดัท าแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวส าหรับอาคารระหว่าง
การใช้งาน โดยต้องด าเนินการตัง้แต่ช่วงต้นของการก าหนดแนวคิดของโครงการ และมีผู้บริหารสงูสดุหรือตวัแทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหวัหน้าโครงการ 
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BM 1   การประชาสมัพนัธ์สูส่งัคม (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดให้อาคารท่ีจะด าเนินโครงการอาคารเขียวท าการประชาสมัพนัธ์สูส่งัคมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์หน้าพืน้ท่ีโครงการ เป็นท่ีสงัเกตได้ง่าย ชดัเจน ไม่ลบัสายตาคน โดยระบถุึงเจตนารมณ์ในการ
เข้าร่วมการประเมินความยัง่ยืนทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องแสดงสญัลกัษณ์และช่ือของ
สถาบนัอยา่งชดัเจน พร้อมทัง้ระบปุระเภทของเกณฑ์ที่ใช้ (ในกรณีนี ้คือ อาคารระหว่างการใช้งาน หรือ TREES-EB) 
และต้องท าป้าย 2 ภาษา ทัง้ไทยและองักฤษติดตัง้ตลอดระยะเวลาช่วงด ำเนินกำร 

2. จดัท าข้อมลูน าเสนอเก่ียวกบัอาคาร ในหลกัการและแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาเป็นอาคารเขียว เพื่อเผยแพร่
เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ สนใจ รูปแบบของข้อมูลอาคารที่จัดท าเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้อง
ประกอบด้วยการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้อยา่งน้อย 2 ประเภท 

 การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพบั จะต้องพิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซเคิล หรือวสัดยุัง่ยืนอื่น ๆ อย่างน้อย 500 แผ่น และ
ต้องมีการแจกจ่ายในงานสมัมนาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรือใช้งานอาคาร 

 การน าเสนอข้อมลูในรูปแบบของเว็บไซต์ที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลมุการด าเนินโครงการอาคาร
เขียว 

 การจดัโครงการประชาสมัพนัธ์สญัจรนอกสถานท่ีอยา่งน้อย 3 แหง่ 

 การจดัพืน้ท่ีแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 

 การติดป้ายประชาสมัพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารอย่างครอบคลมุ เพื่อให้ความรู้กับผู้ ใช้หรือเยี่ยมชม
อาคาร  

 การจดัเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองค์กรภาครัฐหรือเอกชนอยา่งน้อย 3 แหง่ (แหง่ละไมต่ ่ากวา่ 50 คน) 

 การเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติอยา่งน้อย 1 บทความ 

 วิธีการอื่น ๆ ที่เป็นรูปธรรม สามารถพิสจูน์และแสดงผลเชิงปริมาณได้ โดยเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนประชาสมัพนัธ์ให้สงัคมรับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ รวมทัง้จดัให้มีป้ายประชาสมัพนัธ์หน้าโครงการ
ระหวา่งช่วงด ำเนินกำร 
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 BM 2 คูมื่อและการฝึกอบรมแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษาอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีเอกสารคูม่ือการใช้งานและบ ารุงรักษาอาคารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและง่ายตอ่การบริหารจดัการอาคารเขียวให้
มีความถกูต้องและเหมาะสม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

มีคู่มือและให้การอบรมแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารเขียวส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของ
อาคาร โดยคูม่ือดงักลา่วจะต้องครอบคลมุระบบตา่ง ๆ ท่ีมีใช้งานภายในอาคาร อยา่งน้อยดงันี ้(1) ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบสขุาภิบาล (4) ระบบท าน า้ร้อนภายในอาคาร (ส าหรับอาคารประเภท
โรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอ านวยความสะดวก (6) ระบบพลงังานหมุนเวียน (ถ้ามี) แต่สามารถเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมของแตล่ะโครงการ 

คู่มือดงักลา่วจะเป็นการรวบรวมเอกสารจากข้อ EA P1 มาเรียบเรียงเป็นคู่มือที่เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และแสดง
รายละเอียดเฉพาะอาคาร โดยมีการแสดงผงัอาคาร ภาพถ่าย Single line ที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับอาคารนัน้ ๆ 
ดงันัน้การท าเอกสารตามข้อ EA P1 จึงเป็นเพียงขัน้ตอนเบือ้งต้นของการจดัท าคูม่ือเทา่นัน้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัท าคูม่ือการใช้งานและด าเนินการจดัฝึกอบรมส าหรับระบบที่มีความส าคญัตา่ง ๆ ดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว ให้กบัเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนข้อนีใ้นการด าเนินการร่วมกับ หวัข้อ EA P1: การส ารวจอาคารและ
วางแผนพฒันาการอนรัุกษ์พลงังาน 
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BM 3  การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการอาคารเขียว (1 คะแนน)   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเป็นระบบของการด าเนินโครงการอาคารเขียวเพิ่มเติมจากข้อ BM P1 และสร้างองค์ความรู้ใน
การด าเนินโครงการอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพฒันาเกณฑ์การประเมินให้ดีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

มีการขยายผลต่อจากข้อ BM P1: การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว โดยให้คณะท างานอาคารเขียว น า
แผนงานท่ีจดัท าไว้ใน BM P1 มาขยายผล โดยก าหนดให้มีข้อ 5) การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ถึงความส าเร็จและข้อจ ากดั
ที่พบในระหวา่งการด าเนินโครงการ โดยระบถุึงสาเหตแุละข้อแนะน า เพื่อให้คณะท างานอาคารเขียวสามารถติดตามการ
ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดการเรียนรู้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวอยา่งเป็นระบบ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ขยายขอบเขตการท างานของคณะท างานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมตา่ง ๆ ตามหวัข้อกิจกรรม
อยา่งเป็นระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหน้าในหวัข้อตา่ง ๆ เป็นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชมุความ
คืบหน้าแตล่ะครัง้ของคณะท างานอาคารเขียวในหวัข้อคะแนนท่ีประสบความส าเร็จและล้มเหลว ทัง้นีค้ณะท างานควรสรุป
ถึงแนวทางที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและจดัท าฐานข้อมูลความรู้โดยสถาบนัอาคาร
เขียวไทย ตอ่ไปในอนาคต 
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BM 4  เป็นอาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS มาก่อน (3 คะแนน)   

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสริมให้อาคารมีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยตัง้แตต้่น ซึง่จะเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงอาคาร
ที่มีคณุภาพ ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม อีกทัง้เพื่อให้เกณฑ์ตา่ง ๆ ของสถาบนัอาคารเขียวไทยมีความ
ตอ่เนื่องและมีสว่นสนบัสนนุซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เกณฑ์ TREES-NC  

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ด าเนินโครงการอาคารเขียวส าหรับอาคารระหว่างการใช้งานในอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS 
ตามรายละเอียดดงันี ้

1. อาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS ในระดบั Certified ได้ 1 คะแนน 
2. อาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS ในระดบั Silver ได้ 2 คะแนน 
3. อาคารท่ีผา่นการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS ในระดบั Gold ได้ 3 คะแนน 
4. อาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC หรือ TREES-CS ในระดบั Platinum ได้ 3 คะแนน และสามารถยื่นขอ

คะแนนพิเศษในหมวด GI ได้อีก 1 คะแนน 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนระยะยาวส าหรับด าเนินโครงการอาคารเขียวตัง้แต่เร่ิมแรก เพื่อให้สามารถผ่านการประเมิน TREES-NC หรือ 
TREES-CS และเข้าสูก่ารประเมิน TREES-EB เพื่อท าคะแนนในข้อนี ้
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หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภมูิทัศน์ (Site and Landscape) 
 

ส าหรับอาคารระหว่างการใช้งาน ที่ตัง้อาคารถือเป็นปัจจยัที่เปลี่ยนแปลงแต่ก็มีความส าคญัทางสิ่งแวดล้อม แม้ว่าที่ตัง้
อาคารจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ก็ตาม แตปั่จจยัและนโยบาย ไมว่่าจะเป็น การลดการใช้รถยนต์สวนตวั การปรับปรุง
ภมูิทศัน์ การลดปัญหาเกาะความร้อน การลดปัญหาน า้ท่วม ล้วนเป็นปัจจยัที่สามารถพฒันาให้ดีต่อการใช้พลงังานและ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมได้ ดงันัน้ หมวด SL จึงยงัคงมีความส าคญัส าหรับอาคารระหว่างการใช้งาน นอกจากปัจจยัที่ระบุ
ไว้ข้างต้น อาคารระหว่างการใช้งานยงัสามารถท าคะแนนในหวัข้อ การดแูลและบ ารุงรักษาพืน้ที่ภายนอกอาคารและภมูิ
ทศัน์ซึง่ไมม่ีอยูใ่นเกณฑ์ส าหรับอาคารปรับปรุงและก่อสร้างใหม ่(TREES-NC) 
 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 
SL 1 การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีที่มีการพฒันาแล้ว 1 
SL 2 การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั 3 
SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน  
     SL 3.1 มีพืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง 2 
      SL 3.2
  

มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพืน้ที่เปิดโลง่ 100-200 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมา
จากที่อื่น) 

2 

     SL 3.3 ใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสม 1 
SL 4 การซมึน า้และลดปัญหาน า้ทว่ม 4 
SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ   
     SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตัง้ 2 
     SL 5.2 มีพืน้ที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพืน้ที่ดาดแข็ง

โครงการ 
1 

SL 6 การดแูลและบ ารุงรักษาพืน้ท่ีภายนอกอาคารและภมูิทศัน์ 1 
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SL 1 การพฒันาโครงการบนพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาแล้ว (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

สนบัสนนุโครงการท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีพ่ฒันาแล้ว และอยูใ่นเขตเมืองที่มีการพฒันาแล้ว พร้อมด้วยระบบสำธำรณูปโภค เพื่อ
ป้องกนัการรุกล า้เขตป่าไม้ รวมทัง้แหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

โครงการต้องมีสำธำรณูปกำรดงัตอ่ไปนี ้ให้อยูภ่ายในรัศมี 800 เมตร วดัจากทางเข้าหลกัของโครงการให้ครบ 10 ประเภท 
และสำธำรณูปกำรเหลา่นีต้้องสามารถเข้าถึงได้ภายในรัศมีที่ก าหนด (ไมถ่กูกัน้ด้วยคลองหรือรัว้เป็นต้น)  

 
1. วดัหรือสถานท่ีทางศาสนา 
2. ร้านค้าประเภทตา่ง ๆ 
3. ไปรษณีย์ 
4. สถานีต ารวจ 
5. สถานีดบัเพลงิ 
6. ร้านเสริมสวยและนวดแผนโบราณ 
7. ร้านอาหาร 
8. สวนสาธารณะ 
9. สถานศกึษา 

10. พิพิธภณัฑ์ 
11. โรงพยาบาลและสถานีอนามยั 
12. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
13. ตลาด  
14. ร้านเสริมสวย 
15. ร้านกาแฟและ/หรือร้านขนม 
16. ส านกังาน 
17. สถานท่ีราชการตา่ง ๆ 
18. อื่น ๆ 

 
ร้านอาหารและร้านค้าให้นบัซ า้ได้อย่างละ 2 ร้าน (ถือเป็น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้านอาหาร 2 ร้านและร้านค้า 2 ร้าน    
จะนบัเป็น 4 ประเภท ในกรณีศูนย์การค้า ต้องแสดงรายการสำธำรณูปกำรที่ผ่านจ านวนประเภทที่ก าหนดและอาคาร
ศนูย์การค้าต้องอยูภ่ายในรัศมี 800 เมตร ส าหรับสำธำรณูปกำรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ข้างต้นสามารถเสนอให้สถาบนั
อาคารเขียวไทยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สถานท่ีที่ไมส่ง่เสริมตอ่จริยธรรมและสขุภาพอนามยัที่ดีของผู้ใช้อาคารไมส่ามารถ
น ามานบัประเภทเพื่อท าคะแนนได้ ร้านค้าแผงลอยให้พิจารณาเป็นกลุม่ และถือเป็นกลุม่ของตลาด (นบัเพียง 1 ประเภท) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ส ารวจพืน้ที่รอบโครงการเพื่อบนัทึกประเภทของสำธำรณูปกำรที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สะดวก ควร
พิจารณาที่ตัง้โครงการร่วมกบัระบบขนสง่มวลชนที่เก่ียวข้อง 
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SL 2 การลดการใช้รถยนต์สว่นตวั (3 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบจากการพฒันาที่ดิน อนัเนื่องมาจากการใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์สว่นตวั 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

จดัท าแบบส ารวจการเดินทางของผูใ้ช้อำคำรประจ ำตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 (South Coast  Air Quality 
Management District Rule 2202) เพื่อลดการใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์สว่นตวั โดยจดัให้มีการสง่เสริมทางเลอืก 
ต่าง ๆ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ การลดวันท างาน การใช้ระบบขนส่งมวลชน การเดิน การใช้จักรยาน การใช้ 
carpool หรือ รถยนต์ eco car เป็นต้น 

การค านวณจะค านวณจากจ านวนรถยนต์และจกัรยานยนต์สว่นตวัลดได้จากผูใ้ช้อำคำรประจ ำ โดยเสมือนว่าผูใ้ช้อำคำร
ประจ ำทุกคนใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตวั การค านวณต้องค านวณจากสปัดาห์ที่เป็นสปัดาห์ปรกติของการใช้
อาคารโดยอาศยัการท าแบบส ารวจจากการสุม่ตวัอย่าง ตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 ต้องท าการส ารวจ 1 ครัง้
ในช่วงด ำเนินกำร 

คะแนนจะสามารถค านวณได้จากร้อยละของการลดการใช้รถยนต์สว่นตวัของผู้ใช้อาคารประจ าตามตาราง 

ร้อยละของรถยนต์และจกัรยำนยนต์ส่วนตัว
ของผู้ใช้อำคำรประจ ำที่ลดลง 

คะแนน 

65 1 
75 2 
85 3 

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เจ้าของอาคารควรสนบัสนนุมาตรการการลดการเดินทางของพนกังานด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตวัโดยเสนอ
ผลประโยชน์ที่จงูใจ เช่น สนบัสนนุค่าใช้จ่ายหากเดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชน หรือการให้ที่จอดพิเศษ ส าหรับรถยนต์ 
Carpool หรือ รถยนต์ Eco car จดัให้มีบริการ Shuttle Bus เป็นต้น จากนัน้ควรเลือกผู้ เช่ียวชาญในการท าแบบส ารวจ
และประเมินผลตามมาตรฐาน SCAQMD Rule 2202 เพื่อให้รายงานถกูต้องตามข้อก าหนด ทัง้ในแง่การตีความ การสุม่
ตวัอยา่งผู้ใช้อาคารประจ า และการค านวณ 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน (5 คะแนน) 
SL 3.1 มีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง (2 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงให้มีสดัสว่นพืน้ท่ีเปิดโลง่มากขึน้ อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีพืน้ที่สีเขียว เพิ่มแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว์ ลด
ปัญหาน า้ท่วม ลดปัญหาปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน (Urban Heat Island) และเพิ่มพืน้ที่กิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
โครงการต้องมีพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ให้มีพืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 10-25% ของพืน้ที่ฐำนอำคำร 
(Building Footprint)  โดยพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศต้องมีพืน้ทีสี่เขียวอยา่งน้อยร้อยละ 25-40 ของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ (นบั
รวมพืน้ที่บ่อน า้ลกัษณะธรรมชาติที่มีการจัดพืน้ที่พกัผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และจะต้องไม่ใช้พืน้ที่ส าหรับรถยนต์หรือที่
จอดรถยนต์ พืน้ทีด่ำดแข็งสามารถนบัเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบนพืน้ที่ดำดแข็งเป็นไปเพื่อ
การสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม เป็นต้น ในการท าคะแนนภายใต้ทางเลือกที่ 1 นี ้
พืน้ท่ีหลงัคาไมส่ามารถนบัรวมเป็นพืน้ท่ีในการท าคะแนน  
การท าคะแนนสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ร้อยละของพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
ของพ้ืนทีฐ่ำนอำคำร 

ร้อยละพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนทีเ่ปิด
โล่งเชิงนิเวศ 

คะแนน 

10 25 1 
25 40 2 

 
ทำงเลือกที่ 2 
โครงการต้องมีพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศ 10-20% ของพืน้ที่โครงการ ซึ่งสามารถนบัพืน้ที่หลงัคาเป็นพืน้ที่เปิดโล่งเชิงนิเวศได้ 
แตล่กัษณะของพืน้ท่ีหลงัคาต้องตรงตามลกัษณะของพืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศที่ถกูก าหนดไว้ในทางเลอืกที่ 1  

ร้อยละของพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
ของพ้ืนที่โครงกำร 

ร้อยละพ้ืนที่สีเขียวของ 

พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ 
คะแนน 

10 25 1 
20 40 2 

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

พิจารณาการปรับปรุงโครงการให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ลกัษณะโครงการ และควรพิจารณาการท าคะแนนรวมกบัหวัข้อคะแนนอื่น ๆ ของ SL 3: การพฒันาพืน้ที่โครงการที่ยัง่ยืน 
และ SL 5: การลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนจากการพฒันาโครงการ 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน (5 คะแนน) 
SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ตอ่พืน้ท่ีเปิดโลง่ 100-200 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น) (2 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงสภำพอำกำศจุลภำค (Microclimate) ให้เหมาะสม เพื่อให้อาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประหยัดพลังงาน ลด
ปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน (Urban Heat Island) และสง่เสริมการอยู่อาศยัที่เป็นมิตรระหว่างมนษุย์และสตัว์ตลอดจน
สิง่มีชีวิตอื่น ๆ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

 มีพืน้ท่ีปลกูไม้ยืนตน้ไมน้่อยกวา่ 1 ต้น ตอ่พืน้ทีเ่ปิดโล่ง 200 ตารางเมตร  ได้ 1 คะแนน 

 มีพืน้ท่ีปลกูไม้ยืนตน้ไมน้่อยกวา่ 1 ต้น ตอ่พืน้ทีเ่ปิดโล่ง 100 ตารางเมตร  ได้ 2 คะแนน 

 มีร่มเงาปกคลมุอยา่งคงทนถาวรแล้วหรือภายใน 3 ปี นบัจากวนัลงทะเบียนโครงการ 

 รักษาต้นไม้เดิม และ/หรือ ปลกูไม้ยืนตน้เพิ่มเติม โดยต้นไม้นัน้ต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของทรงพุ่มเมื่อโต
เต็มที่ไมน้่อยกวา่ 4.5 เมตร หรือสงูเกินกวา่ 6 เมตร และต้องไมใ่ช่ต้นไม้ที่ย้ายโดยการขดุล้อมมาจากพืน้ท่ีอื่นเพื่อ
น ามาปลกูในโครงการ ยกเว้นต้นไม้ที่มีการจ าหน่ายอยา่งถกูกฎหมายหรือที่เพาะขึน้จากเรือนเพาะช าเทา่นัน้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงพืน้ท่ีงานภมูิสถาปัตยกรรมให้มีพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดสภำพอำกำศจุลภำคที่ดี เอือ้
ตอ่การประหยดัพลงังาน ควรพิจารณาร่วมกบั SL 5: การลดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ 
ที่มีการใช้ไม้ยืนตน้ในการบงัเงาพืน้ท่ีดาดแข็งร่วมกบัการใช้วสัดปุพูืน้ดาดแข็งกลางแจ้งที่มีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์
สงู เพื่อลดการดดูซบัความร้อนจากรังสดีวงอาทิตย์ 
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SL 3 การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน (5 คะแนน) 
SL 3.3 ใช้พืชพรรณพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสม (1 คะแนน)  
 

วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงระบบนิเวศที่เหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่ อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้น า้ในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และสง่เสริมการสร้างและพลกิฟืน้ระบบนิเวศที่มีความสมบรูณ์ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ปรับปรุงพืชพรรณในงานภมูิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางภมูิอากาศที่ทนแล้งและทนโรคทัง้โครงการ 
พืชพรรณที่เลือกใช้ต้องไม่เป็นสำยพนัธุ์ รุกรำน (Invasive Alien Species) หรือวชัพืช การเลือกชนิดของพืชต้องอ้างอิง
ชนิดของพืชตามที่ระบไุว้ในหวัข้อคะแนนนี ้

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรึกษาภมูิสถาปนิกในการเลือกใช้หรือปรับปรุงชนิดของพืชพรรณพืน้ถ่ิน และวางแผนการท าคะแนนรวมกบั SL 3.1 มี
พืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง SL 3.2: มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อพืน้ที่เปิดโล่ง 100-200 ตารางเมตร (ห้าม
ย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ 
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 SL 4 การซมึน า้และลดปัญหาน า้ท่วม (4 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ลดปัญหาน า้ท่วมที่เกิดจากการพฒันาโครงการโดยการลดพืน้ที่ผิวทึบน ้ำ (Impervious Surface) ของพืน้ที่ผิวโครงการ 
เพิ่มพืน้ท่ีผิวซมึน า้ หรือสร้างบอ่หนว่งน า้เพื่อชะลอน า้ก่อนปลอ่ยออกสูพ่ืน้ท่ีนอกโครงการ  

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
ค านวณสมัประสทิธ์ิการไหลบนผิวดินเฉลีย่ (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพืน้ที่ผิวทัง้โครงการ (ไม่
รวมพืน้ท่ีบอ่หนว่งน า้) คา่ที่ค านวณได้เทียบเป็นคะแนนได้จากตารางนี ้ 

 

ทำงเลือกที่ 2 
สามารถท าคะแนนได้ 2-4 คะแนน หากโครงการสามารถบริหารจัดการน ้ำฝนไหลล้น ด้วยการค านวนหรือการจ าลอง
สภาพ ตามเง่ือนไขนี ้

1. โครงการสามารถกักเก็บน ้ำฝนไหลล้น ได้ร้อยละ 5-15 ของปริมาณน า้ฝนที่ตกลงบนพืน้ที่โครงการส าหรับฝน
เฉลีย่ราย 2 ปี เมื่อฝนตก 24 ชัว่โมง 

 

 

 
 
 

2. มีการบริหารจดัการระบบการระบายน า้ หนว่งน า้ ท่ีมีประสทิธิภาพใช้งานได้และไมอ่ดุตนั ตลอดช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงโครงการให้มีพืน้ท่ีผิวที่น า้ซึมผ่านได้ เลือกใช้วสัดปุพูืน้ เช่น บล็อกหญ้า (ที่มีพืน้ที่หญ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
พืน้ผิว) แผ่นปพูืน้ที่มีการเว้นร่องระหว่างแผ่น หรือวสัดุปพูืน้ที่มีช่องหรือรูให้น า้ซึมผ่านลงสูด่ินได้ ผนวกกบัการสร้างหรือ
ขยายบ่อหน่วงน า้ทัง้แบบธรรมชาติและแบบใช้โครงสร้างถาวร ให้รองรับน ้ำฝนไหลล้นได้มากขึน้ อีกทัง้ควรมีการบริหาร
จดัการเพื่อให้ระบบการระบายน า้และหน่วงน า้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การท าคะแนนข้อนีส้ามารถใช้พืน้ที่เปิด
โลง่ที่มีศกัยภาพในการรับน า้และหนว่งน า้ที่สามารถใช้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ เพื่อการท าคะแนนร่วมกบั SL 3.1: มี
พืน้ท่ีเปิดโลง่เชิงนิเวศเหมาะสมและพอเพียง 

สัมประสิทธ์ิกำรไหลบนผิวดนิเฉลี่ย คะแนน 
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.70 1 

มากกวา่หรือเทา่กบั 0.60 แตน้่อยกวา่ 0.70 2 
มากกวา่หรือเทา่กบั 0.50 แตน้่อยกวา่ 0.60 3 

น้อยกวา่ 0.50 4 

ร้อยละกำรกักเก็บน ้ำฝนไหลล้น คะแนน 
5 2 
10 3 
15 4 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ (3 คะแนน) 
SL 5.1 มีการจดัสวนบนหลงัคาหรือสวนแนวตัง้ (2 คะแนน) 
 

วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากหลงัคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างพืน้ที่พฒันาและพืน้ที่ไม่ได้รับการพฒันา) ที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศยัของมนุษย์และสตัว์
ตลอดจนสิง่มีชีวิตอื่น ๆ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

สดัสว่นของพืน้ท่ีหลงัคาเขียวและสวนแนวตัง้ (หลงัคามีความชนัมีความชนัน้อยกวา่ 60o วดัจากแนวระนาบ สว่นผนงัจะมี
ความชนัมากกว่า 60o วดัจากแนวระนาบ ขึน้ไป ตามนิยามของผนงัและหลงัคา ใน ASHRAE 90.1 2007) ที่ถกูปกคลมุ
ด้วยพืช โดยใช้สมการ 

GSA = GRA + GWA x 0.5 

 โดย GSA = Green Surface Area, GRA = Green Roof Area (พืน้ที่สวนหลงัคำ), GWA = Green Wall Area 
(พืน้ทีส่วนแนวตัง้) 

GSA/พืน้ท่ีหลงัคาทัง้หมด (ไมน่บัพืน้ท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.3 ได้ 1 คะแนน 
GSA/พืน้ท่ีหลงัคาทัง้หมด (ไมน่บัพืน้ท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได้ 2 คะแนน 

ส าหรับ GWA หากสดัสวนของพืน้ท่ีปกคลมุด้วยพืชมากกวา่ 50% บนพืน้ที่ GWA ใด ๆ ให้นบัทัง้พืน้ที่นัน้เป็น GWA ได้ทัง้
พืน้ท่ี 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปลกูพืชพรรณบนหลงัคาหรือผนงัภายนอกอาคาร ซึ่งอาจท าเป็น ซุ้มไม้เลือ้ย ไม้กระถางกึ่งถาวร และสวนแนวตัง้ เป็นต้น 
ทัง้นี ้ควรหลีกเลี่ยงการท าแปลงต้นไม้หรือปลกูหญ้าชนิดที่ต้องมีการบ ารุงรักษามากที่ท าให้เกิดการสิน้เปลือง และอาจ
ต้องใช้สารเคมีป้องกนัหรือก าจดัศตัรูพืชที่เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ควรพิจาณาการท าคะแนนร่วมกบั SL 3.1: มี
พืน้ทีเ่ปิดโล่งเชิงนิเวศเหมาะสมและเพียงพอ 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพฒันาโครงการ (3 คะแนน) 
SL 5.2 มพืีน้ทีด่ำดแข็งที่รับรังสตีรงจากดวงอาทิตย์ ไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่ำดแข็งโครงการ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบจากปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนในเมืองจากพืน้ที่ดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างพืน้ที่
พฒันาและพืน้ท่ีไมไ่ด้รับการพฒันา) ที่จะสง่ผลตอ่สภาพอากาศจลุภาค และที่อาศยัของมนษุย์และสตัว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ให้ร่มเงาแก่พืน้ที่ดำดแข็งที่อยู่ภายนอกอาคารโดยใช้พืชพรรณหรือลดผลกระทบจากพืน้ที่ดำดแข็งโดยเลือกการก่อสร้าง
และวสัดทุี่เหมาะสม โดยประยกุต์ใช้วิธีการดงัตอ่ไปนีก้บัพืน้ทีด่ำดแข็งมากกวา่ร้อยละ 50 ของโครงการ 

 การให้ร่มเงาแก่พืน้ทีด่ำดแข็งเพื่อลดรังสตีรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้นไม้ใหญ่ 

 การใช้วสัดปุพูืน้ท่ีมีดชันีกำรสะทอ้นรงัสีดวงอำทิตย์สูง มากกวา่ร้อยละ 30 

 การใช้หลงัคาคลมุที่มีดชันีกำรสะทอ้นรงัสีดวงอำทิตย์สูง มากกวา่ร้อยละ 30 

 ใช้พืชหรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลงัคาคลมุ 

 การใช้บล๊อกหญ้า (พืน้ท่ีปลกูพืชร้อยละ 50 ของพืน้ผิวบล๊อกหญ้า) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงพืน้ที่ภายนอกโครงการให้ลดการมีพื้นที่ดำดแข็ง หากมีควรพยายามให้ร่มเงาพืน้ผิวภายนอกด้วยพืชพรรณ
ธรรมชาติ รวมทัง้ใช้วสัดปุพูืน้ดาดแข็งกลางแจ้งที่มีค่ำกำรสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สงูเพื่อลดการดดูซบัความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ควรพิจารณาการใช้หลงัคาคลมุทางเดินที่มีค่ำกำรสะทอ้นรังสดีวงอาทิตย์สงู และควรพิจารณาการท าคะแนนรวม
กบั SL 3: การพฒันาผงัพืน้ท่ีโครงการท่ียัง่ยืน และ SL 4 การซมึน า้และลดปัญหาน า้ทว่ม 
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 SL 6 การดแูลและบ ารุงรักษาพืน้ท่ีภายนอกอาคารและภมูิทศัน์ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาพืน้ท่ีภายนอกอาคารและภมูิทศัน์อยา่งยัง่ยืน ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ส าหรับพืน้ที่ภายนอกอาคารต้องมีการด าเนินการบ ารุงรักษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี
อนัตราย ลดการใช้พลงังาน ลดมลภาวะ ลดสารพิษร่ัวไหล ซึง่จะต้องครอบคลมุ  

 การใช้เคร่ืองมือบ ารุงรักษาและท าความสะอาด ที่มีเสยีงต ่าและไมใ่ช้น า้มนั (>20% ของจ านวนเคร่ือง)  

 การท าความสะอาดเปลอืกอาคารและพืน้ทีด่ำดแข็งภายนอกอาคาร โดยการใช้ผลติภณัฑ์สารเคมีท าความ
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียวไทยหรือเทียบเท่า) (>20% ของปริมาณสารที่ใช้ในช่วง
ด ำเนินกำร) 

 วสัดปุระสำน วสัดยุำแนว วสัดรุองพืน้ สี และวสัดเุคลอืบผิวที่ใช้ซอ่มแซมหรือตกแตง่ต้องเป็นสาร low VOC 
(>20% ของปริมาณสารท่ีใช้ในช่วงด ำเนินกำร) 

2. ส าหรับพืน้ท่ีภมูิทศัน์ ต้องมีการด าเนินการบ ารุงรักษาที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่จะต้องครอบคลมุ 

 สตัว์และแมลงไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 1) การลดสิ่งดึงดดูสตัว์ และแมลงไม่พึงประสงค์ (การจดัการขยะ) 2) 
การลดแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์ และแมลงไมพ่งึประสงค์  3) การใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต ่าในการควบคมุ
สตัว์ และแมลงไม่พึงประสงค์ 4) การใช้ยาฆ่าแมลงหรือสตัว์ในกรณีฉุกเฉินต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
หลงัจากใช้สาร 

 ภมูิทศัน์ ได้แก่ 1) การตรวจสอบพืชพรรณที่ปลกูใกล้กบัอาคาร และการบ ารุงรักษาไม่ให้ท าลายตวัอาคาร 
2) การตรวจสอบพืน้ท่ีภมูิทศัน์เพื่อลดผลกระทบจากการพงัทลายของหน้าดิน 3) หากมีการก่อสร้างระหว่าง
การด าเนินโครงการอาคารเขียวให้ปฎิบตัิตามข้อก าหนดการลดมลภาวะระหว่างการก่อสร้างของ TREES-
NC EP P1: การลดมลพิษจากการก่อสร้าง 

 ปุ๋ ยเคมี ได้แก่ 1) ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมีตอนฝนใกล้ตกหนกั 2) ไม่ใช้ปุ๋ ยเคมีในระยะ 8 เมตรจากแหลง่น า้ 3) ใช้ปุ๋ ย
ธรรมชาติให้มากที่สดุ 4) ใช้ปุ๋ ยเคมีจ าพวกละลายช้า 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนการบริหารจดัการพืน้ท่ีภายนอกอาคารและภมูิทศัน์ลว่งหน้า ทัง้การจดัหาสารหรืออปุกรณ์เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนท าความเข้าใจผู้ รับผิดชอบให้สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  มีการวางแผนการเก็บ
ข้อมลูหลกัฐานตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
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หมวดที่ 3 กำรประหยัดน ำ้ (Water Conservation) 
 
ประชากรในกรุงเทพมหานครใช้น า้ประปาเฉลี่ยประมาณ 320-340 ลิตรต่อคนต่อวนั ซึ่งการใช้โถสขุภณัฑ์แบบทัว่ไปจะ
ใช้น า้ประมาณ 13 ลติรตอ่ 1 ครัง้ ดงันัน้หากทกุคนใช้ชกัโครกโดยเฉลีย่ 4 ครัง้ตอ่วนั จะใช้น า้ทัง้สิน้ถึงวนัละ 52 ลติรตอ่คน 
ซึง่คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้น า้ทัง้หมดตอ่คน จากการท่ีจ านวนประชากรได้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ท า
ให้มีความต้องการใช้น า้ดิบในการผลิตน า้ประปาเป็นจ านวนมากในขณะที่ปริมาณน า้ดิบมีจ ากดั  การประหยดัน า้ประปา
และการใช้น า้ประปาอยา่งมีประสทิธิภาพเป็นหนทางหนึง่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ในอนาคตได้  
การเลอืกใช้สขุภณัฑ์และก๊อกน า้ประหยดัน า้ หรือผลติภณัฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภณัฑ์แบบทัว่ไปจะช่วยลดการ
ใช้น า้ประปาลงได้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้การกักเก็บน า้ฝนเพื่อใช้ในบางส่วนของโครงการเพื่อทดแทนน า้ประปา 
ประกอบกบั การติดตัง้มาตรวดัน า้ยอ่ย ซึง่ช่วยให้การบริหารจดัการน า้ในสว่นต่าง ๆ ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยงัมีสว่นช่วยในการประหยดัน า้ประปาและสง่เสริมการใช้น า้ประปาอยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

ทัง้นี ้เพื่อให้การประหยดัน า้และการใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่ก าลังด าเนินการเข้าสูก่ารเป็นอาคารเขียว การ
ประเมินในหมวดทรัพยากรน า้จึงประกอบไปด้วยรายละเอียดของหวัข้อดงันี ้
 
หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 

WC P1 นโยบายประหยดัน า้ บงัคบั 
WC 1       การประหยดัน า้และการใช้น า้อยา่งมีประสทิธิภาพ 6 
WC 2 มาตรวดัน า้ยอ่ย 1-2 ประเภท 2 
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WC P1      นโยบายประหยดัน า้ (บงัคบั) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาคารมีการวางแผนการประหยดัน า้ภายในอาคารอยา่งยัง่ยืนและเป็นระบบ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

จดัท านโยบายที่แสดงถึงนโยบายการใช้น า้ภายในอาคารในปัจจบุนัและอนาคต โดยนโยบายต้องประกอบด้วย 

1. ขอบเขตของนโยบาย 

2. ช่วงด ำเนินกำร 

3. เป้าหมายการประหยดัน า้และการวดัประสทิธิภาพ 

4. ประสทิธิภาพการใช้น า้ในปัจจบุนั 

5. การเพิ่มประสทิธิภาพในอนาคต 

6. แผนงานในการปรับเปลีย่น 

7. ผู้ รับผิดชอบ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนอย่างเป็นระบบกับฝ่ายที่เก่ียวข้องทัง้เจ้าของอาคารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อการประหยัดน า้อย่างเป็น
รูปธรรม ท าการส ารวจและตัง้งบประมาณเพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น า้ของอาคาร ซึง่ควรด าเนินการวิเคราะห์ระยะ
คืนทนุอย่างง่ายประกอบการตัง้งบประมาณ นอกจากนัน้ควรพิจารณาการท าคะแนนร่วมกบัข้อ WC 1: การประหยดัน า้ 
และการใช้น า้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ WC 2: มาตรวดัน า้ยอ่ย 1-2 ประเภท  
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WC 1      การประหยดัน า้และการใช้น า้อยา่งมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพิ่มประสทิธิภาพการใช้น า้ของอาคาร และ/หรือมีการบริหารจดัการใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือมีการใช้น า้ฝนซึ่ง
สะอาดและไมม่ีคา่ใช้จ่าย เพื่อลดภาระในการผลิตน ้ำประปำ (Portable Water) และภาระในการบ าบดัน า้เสียของระบบ
บ าบดัน า้เสยี  

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1.   มีความต้องการใช้น า้ลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณการใช้น า้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 2 คะแนน 
2.   มีความต้องการใช้น า้ลดลงร้อยละ 20 จากปริมาณการใช้น า้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 4 คะแนน 
3.   มีความต้องการใช้น า้ลดลงร้อยละ 30 จากปริมาณการใช้น า้ตามกรณีอ้างอิง ได้ 6 คะแนน 

 
ส าหรับเกณฑ์ TREES-EB สามารถเลอืกใช้อตัราการใช้น า้จากสเปคสขุภณัฑ์เช่นเดียวกบัเกณฑ์ TREES-NC หรือเลือกใช้
การตรวจวดัปริมาณการใช้น า้จากสขุภณัฑ์เดิม และปรับลดอตัราการใช้น า้ของสขุภณัฑ์เพื่อให้ภาพรวมการใช้น า้ลดลง 
แตส่ขุภณัฑ์ที่ถกูปรับต้องสามารถท างานได้ปรกติ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ส ารวจสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ของอาคาร เพื่อลดปริมาณการใช้น า้โดยการปรับหรือเปลีย่นสขุภณัฑ์ และ/หรือก๊อกน า้ ให้ประหยดั
น า้มากขึน้ พิจารณาการใช้อปุกรณ์ควบคมุการเปิดปิดน า้อตัโนมตัิ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิเช่น สขุภณัฑ์ที่ไม่ใช้
น า้ เสริมอปุกรณ์ลดการใช้น า้ และตรวจสอบวาล์วตา่ง ๆ ของแตล่ะสขุภณัฑ์ให้มีอตัราการไหลที่เหมาะสม นอกจากนีอ้าจ
พิจารณาการกกัเก็บน า้ฝนเพื่อใช้งาน หรือ การน าน า้บ าบดัที่ได้คณุภาพกลบัมาใช้ใหม ่ 
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WC 2      มาตรวดัน า้ยอ่ย 1-2 ประเภท (2 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสริมให้อาคารสามารถติดตามประเมินผลการใช้น า้ และวางแผนในการลดการใช้น า้ในระยะยาว 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. สามารถวดัปริมาณน า้ของโครงการ (ทัง้อาคารและบริเวณที่ยื่นขอ TREES-EB ) ได้  

2. ติดมาตรวดัที่สามารถวดัการใช้น า้รายประเภท (Enduse) ได้ 1-2 ประเภท หากวดัได้ 1 ประเภท ได้ 1 คะแนน 
หากวดัได้ 2 ประเภทได้ 2 คะแนน โดยต้องวดัได้อย่างน้อย 80% ของการใช้น า้ประเภทนัน้ ๆ ประเภทการใช้น า้
ประกอบด้วย 

 การใช้น า้ภายในอาคาร 

 การใช้น า้ในงานภมูิสถาปัตยกรรม 

 การใช้น า้ในระบบปรับอากาศ 

 การใช้น า้ในอปุกรณ์เคร่ืองจกัร 

 การใช้น า้ร้อน 

 การใช้น า้ประเภทอื่น ๆ ที่มีความต้องการน า้ 5% ขึน้ไป (จากการประมาณการ) 

มาตรวดัที่ใช้วดัน า้ยอ่ยต้องเป็นแบบ Digital เก็บข้อมลูขัน้ต ่ารายชัว่โมงได้เป็นอยา่งน้อย และเก็บข้อมลูได้อย่าง
น้อย 1 เดือน โดยต้องแสดงผลการวดัตลอดช่วงด ำเนินกำร มาตรวดัต้องมีใบปรับเทียบจากผู้ผลิตหรือสถาบนัที่
เช่ือถือได้อยา่งน้อย 1 ปี นบัจากวนัแรกของช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนการติดตัง้มาตรวดัน า้หลกัและยอ่ยส าหรับประเภทการใช้น า้หลกัของโครงการ ควรพิจารณาระบบที่ติดตัง้ง่าย ใช้
จ านวนมิเตอร์น้อย และต้องเลือกมิเตอร์ที่เป็นไปตามข้อก าหนดและมีใบปรับเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนด
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หมวดที่ 4 พลังงำนและบรรยำกำศ (Energy and Atmosphere) 
 
การใช้พลงังานของอาคารนบัว่าเป็นสาเหตุส าคญัของมลภาวะและภาวะเรือนกระจกซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ส าคญัใน
ปัจจบุนันี ้ โดยปรกติแล้วพลงังานท่ีถกูใช้ไปในอาคารจะอยูใ่นรูปของพลงังานไฟฟ้าทีต้่องมีการผลติจากโรงงาน ซึ่งต้องใช้
แหลง่พลงังานที่มีราคาแพงและมีมลภาวะ อีกทัง้การจ่ายพลงังานจากแหลง่ผลิตมายงัอาคารยงัต้องสญูเสียพลงังานถึง
กว่า 2 ใน 3 ไปกับระบบสายส่ง (ไปในรูปพลงังานความร้อน) ที่มกัมีระยะทางไกลจากโครงการ นอกจากนี ้การผลิต
พลงังานจากแหลง่พลงังานสะอาด เช่น แสงอาทิตย์ ลม หรือเขื่อน ถือว่ามีสดัสว่นที่น้อยมากเมื่อเทียบกบัความต้องการ
พลงังานของประเทศ ดงันัน้ TREES-EB จึงให้น า้หนกัสงูสดุส าหรับหมวดพลงังานและบรรยากาศนีใ้นการให้คะแนน โดย
มีคะแนนรวมสงูสดุถึง 27 คะแนน และครอบคลมุ 2 ข้อบงัคบัส าหรับอาคารเขียวระหวา่งการใช้งาน การท าคะแนนมุ่งเน้น
การประเมินจากการใช้พลงังานและการผลติพลงังานหมนุเวียนที่ท าได้จริง นอกจากนีย้งัเน้นให้อาคารมีการรวบรวมข้อมลู
ที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการพลงังานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการวางแผนการประยุกตใช้มาตรการอนุรักษ์พลงังาน   
ต่าง ๆ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผนวกกับการใช้ระบบ BMS และระบบการวดัพลงังานจากมาตรวดัย่อยราย
ประเภท (enduse) นอกจากนี ้ในหมวดพลงังานและบรรยากาศยงัค านึงถึงผลกระทบจากสารท าความเย็นในระบบปรับ
อากาศที่สง่ผลตอ่ภาวะโลกร้อนด้วย 
 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 
EA P1 การส ารวจอาคารและวางแผนพฒันาการอนรัุกษ์พลงังาน บงัคบั 
EA P2 ประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต ่า บงัคบั 
EA 1 ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 16 
EA 2 การใช้พลงังานทดแทน 

ผลิตพลงังานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5-3.5 ของปริมาณค่าใช้จ่าย
พลงังานในอาคาร 

4 

EA 3 ผลการศกึษาและการประยกุต์มาตรการอนรัุกษ์พลงังาน 3 

EA 4 สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมท่ าลายชัน้บรรยากาศ 
ไมใ่ช้สาร CFC และ HCFC-22 

1 

EA 5 ระบบบริหารควบคมุและจดัการพลงังานอาคาร  
EA 5.1 ระบบ BMS พืน้ฐาน  1 
EA 5.2 ระบบพลงังานยอ่ย 30% 60% 2 
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EA P1 การส ารวจอาคารและวางแผนพฒันาการอนรัุกษ์พลงังาน (บงัคบั)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อยืนยนัถึงการบริหารจดัการพลงังานในอาคาร โดยมีการวิเคราะห์และฝึกอบรมผู้ใช้อาคารอยา่งถกูวิธี 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

จดัท าเอกสาร ดงันี ้
1. แผนในกำรบริหำรจดักำรอำคำร (Building Operation Plan: BOP) ที่มีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการบริหาร

จดัการอาคารดงันี ้(ระบบขัน้ต ่าจะต้องประกอบด้วย ระบบผลิตความร้อนและท าความเย็น ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ ระบบแสงสวา่ง และระบบผลติพลงังานทดแทน(ถ้ามี)) 

 ตารางเวลาการใช้งาน 

 ตารางการเปิดปิดอปุกรณ์ 

 การตัง้อณุหภมูิส าหรับระบบปรับอากาศ 

 คา่การออกแบบระบบแสงสวา่ง 

 ระบกุารเปลีย่นแปลงของตารางการใช้งานการตัง้คา่ตา่ง ๆ หากมีการเปลีย่นแปลงฤดกูาลหรือวนัต่าง ๆ ใน
สปัดาห์ 

 ยืนยนัวา่ได้ใช้แผนตลอดช่วงด ำเนินกำร 
2. รำยละเอียดประกอบงำนระบบ (System Narrative) ที่อธิบายงานระบบของอาคารที่เก่ียวข้องกบั แผนในกำร

บริหำรจดักำรอำคำร (Building Operation Plan: BOP) โดยอย่ำงนอ้ยต้องมีระบบ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบควบคมุอาคาร แต่อาจเพิ่มรายละเอียดของระบบ ได้แก่ ระบบ
น า้ร้อน ระบบพลงังานหมนุเวียน หากต้องการให้รำยละเอียดประกอบงำนระบบ (System Narrative) มีความ
สมบรูณ์ขึน้ 

3. ขัน้ตอนกำรท ำงำนระบบ (Sequence of Operation) ที่ระบขุัน้ตอนการท างานของผู้ดแูลอาคารในการบริหาร
จดัการระบบให้ท างานได้อยา่งปรกติ 

4. แผนกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ของระบบที่ได้ระบใุน รำยละเอียดประกอบงำน
ระบบ (System Narrative) และท าการบนัทกึการบ ารุงรักษาตลอดช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัตัง้ทีมงานที่มีความช านาญเฉพาะด้านงานระบบประกอบอาคาร เพื่อรวบรวมข้อมลูงานระบบเพื่อจดัท าเอกสารต่าง
ตามข้อก าหนดของหวัข้อคะแนนนี ้ตลอดจนน าข้อมลูและเอกสารไปบริหารอาคารให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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EA P2 การอนรัุกษ์พลงังานขัน้ต ่า (บงัคบั) 

วัตถุประสงค์ 

ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการใช้พลงังานของอาคารเขียว 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

การด าเนินการมี  2 ทางเลอืก ดงันี ้

ทำงเลือกที่ 1 
เปรียบเทียบการใช้พลงังานจริงกบัฐานข้อมลูในประเทศไทย ที่ทางสถาบนัอาคารเขียวให้การรับรอง 

ทำงเลือกที่ 2 
เปรียบเทียบการใช้พลงังานจริงกบัฐานข้อมลู ด้วยการใช้ Energy Star Portfolio Manager โดยการใช้พลงังานในช่วง
ด ำเนินกำร 1 ปี ต่อเนือ่ง จะต้องดีกวา่คา่เฉลีย่ร้อยละ 19 

 
สามารถใช้ Energy Star Portfolio Manager ได้ที่ https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/login.html 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

รวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องเพื่อท าการประเมินการใช้พลงังานด้วย  Energy Star Portfolio Manager เพื่อประเมินการท า
คะแนนเบือ้งต้น ท าการปรับปรุงอาคารหรือใช้นโยบายประหยดัพลงังาน เพื่อลดการใช้พลงังานรายเดือนลง ท าการเก็บ
ข้อมลูการใช้พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง และคอยปรับข้อมลูใน Energy Star Portfolio Manager เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลการประหยดัพลงังาน 

https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/login.html
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EA 1 ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน (16 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

สง่เสริมพฒันาประสทิธิภาพและนโยบายการอนรัุกษ์พลงังานในอาคารให้สงูกวา่อาคารมาตรฐาน 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
เปรียบเทียบการใช้พลงังานจริงกับฐานข้อมลูในประเทศไทย ที่ทางสถาบนัอาคารเขียวให้การรับรอง (ล าดบัคะแนนจะ
ประกาศภายหลงั) 

ทำงเลือกที่ 2 
เปรียบเทียบการใช้พลงังานจริงกบัฐานข้อมลู ด้วยการใช้ Energy Star Portfolio Manager โดยการใช้พลงังานในช่วง
ด ำเนินกำร 1 ปี จะต้องสามารถประหยดัพลงังานได้สงูกวา่คา่เฉลีย่ร้อยละ 21 ขึน้ไป โดยจะได้คะแนนดงันี ้

ร้อยละของการประหยดัพลงังานเทียบกบัคา่ฐานการใช้
พลงังานเฉลีย่ด้วย Energy Star Portfolio Manager 

คะแนน 

21 1 

22 2 
23 3 
24 4 

25 5 
26 6 
28 7 

29 8 
30 9 
32 10 

34 11 
36 12 
38 13 

40 14 
42 15 
44 16 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

รวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องเพื่อท าการประเมินการใช้พลงังานด้วย  Energy Star Portfolio Manager เพื่อประเมินการท า
คะแนนเบือ้งต้น ท าการปรับปรุงอาคารหรือใช้นโยบายประหยดัพลงังาน เพื่อลดการใช้พลงังานรายเดือนลง ท าการเก็บ
ข้อมลูการใช้พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง และคอยปรับข้อมลูใน Energy Star Portfolio Manager เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลการประหยดัพลงังาน 
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EA 2 การใช้พลงังานทดแทน (4 คะแนน) 
                 ผลติพลงังำนทดแทน ให้ได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 0.5-3.5 ของพลงังานในอาคาร  

วัตถุประสงค์ 

ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานหมนุเวียน เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมที่เกิดจากการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ใช้พลงังำนทดแทนเพื่อผลติพลงังานใช้ในโครงการ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองท าน า้ร้อน) พลงังาน
ลม พลงังำนชีวมวล (Biofuel-BMSed Energy) เป็นต้น ให้ได้เป็นมลูค่าร้อยละ 0.5-3.5 ของค่าใช้จ่ายพลงังานในอาคาร
ตอ่ปี ทีไ่ด้จากการวดัจริงจาก EA 1 ตลอดช่วงด ำเนินกำร 

1. ผลติพลงังำนทดแทน ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 0.5 ของ พลงังานในอาคาร          ได้ 1 คะแนน 
2. ผลติพลงังำนทดแทน ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 1.5 ของ พลงังานในอาคาร          ได้ 2 คะแนน 
3. ผลติพลงังำนทดแทน ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 2.5 ของ พลงังานในอาคาร          ได้ 3 คะแนน 
4. ผลติพลงังำนทดแทน ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 3.5 ของ พลงังานในอาคาร          ได้ 4 คะแนน 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

อาคารต้องมีการติดตัง้ระบบผลิตพลงังำนทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังำนชีวมวล เป็นต้น กับ
อาคาร หรือในบริเวณโครงการ ให้ได้ตามปริมาณที่ก าหนด ซึง่ต้องมีการน ามาใช้ในอาคารเทา่นัน้และต้องมีระบบตรวจวดั
พลงังานหมนุเวียนตลอดช่วงด ำเนินกำร พลงังานหมนุเวียนที่ได้จะช่วยลดการความต้องการพลงังานของ EA P2: การ
อนรัุกษ์พลงังานขัน้ต ่า และ EA 1: ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน จึงช่วยท าให้หวัข้อดงักลา่วได้คะแนนมากขึน้ 
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EA 3      ผลการศกึษาและการประยกุต์มาตรการอนรัุกษ์พลงังาน (3 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

มีการวางแผนการอนรัุกษ์พลงังานและด าเนินการแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ท าการประเมินการใช้พลงังานในอาคาร และวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์พลงังานตามมาตรฐาน ASHRAE 
Level 1 Walk-Through แสดงผลการวิเคราะห์การอนรัุกษ์พลงังาน  ให้ได้ถึงร้อยละตามตาราง EA 3 T 1 

ตำรำง EA 3 T 1 
กำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง 

(kWh/sq.m.) 
ร้อยละของกำรศึกษำผลกำร

ประหยดัพลังงำนแบบขัน้บนัได 
พลังงำนที่ต้องประหยดัได้ใน 
แต่ละขัน้บันได (kWh/sq.m.) 

>201 40% ค านวณจากสว่นท่ีเกิน 201 
161-200 25% 10 

<160 10% 16 

 

2. ด าเนินการตามมาตรการที่ได้วิเคราะห์ได้ตามข้อ 1 และต้องมีระยะในการใช้มาตรการเท่ากบัหรือมากกว่าช่วง
ด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้

 ประหยดัได้ร้อยละ 30 ของผลศกึษาการประหยดัพลงังานตามข้อ 1  ได้ 1 คะแนน 

 ประหยดัได้ร้อยละ 60 ของผลศกึษาการประหยดัพลงังานตามข้อ 1 ได้ 2 คะแนน 

 ประหยดัได้ร้อยละ 90 ของผลศกึษาการประหยดัพลงังานตามข้อ 1 ได้ 3 คะแนน 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วิเคราะห์การใช้พลงังานตาม ASHRAE Level 1 Walk-Through ด าเนินการวางแผนตัง้งบประมาณเพื่อการปรับปรุง
อาคารให้มีประสทิธิภาพการใช้พลงังานเพิ่มขึน้  
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EA 4 สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไมท่ าลายชัน้บรรยากาศ (1 คะแนน) 
   ไมใ่ช้สาร CFC และ HCFC-22 

วัตถุประสงค์ 

ลดการใช้สำรท ำควำมเย็นที่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ  

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 ในเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองที่ใช้สารความเย็นมากกว่า  0.3 กิโลกรัม ขึน้ไป 
เคร่ืองปรับอากาศที่ใช้สำรท ำควำมเย็นน้อยกวา่ 0.3 กิโลกรัม ให้ถือเป็นข้อยกเว้น 

ในกรณีมีเคร่ือง CFC และ HCFC-22 เดิมในโครงการ อาคารระหวา่งการใช้งานต้องจดัท า  

1) แผนการเลกิใช้สารท าความเย็น  

2) แผนการลดปริมาณการร่ัวไหลของสารท าความเย็น และ  

3) รายงานศกึษาความคุ้มทนุทางเศรษฐศาสตร์ (แสดงถึงความไมคุ่้มทนุในการเปลีย่นระบบปรับอากาศ) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ระบบปรับอากาศในอาคารต้องไมใ่ช้สำรท ำควำมเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 
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EA 5      ระบบบริหารควบคมุและจดัการพลงังานอาคาร (3 คะแนน) 
EA 5.1     ระบบ BMS พืน้ฐาน (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

สนบัสนนุระบบควบคมุอาคาร เพื่อการติดตามข้อมลู วิเคราะห์ ควบคมุ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำรสนับสนุนระบบควบคุมอำคำร  

1. อาคารมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุบริหารอตัโนมตัิ (Building Management System; BMS) ที่สามารถบนัทึก
และควบคมุระบบหลกัของอาคารขัน้ต ่า ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวา่ง 

2. มีแผนกำรบ ำรุงรกัษำ (Preventive Maintenance) และยืนยนัวา่ระบบได้มีการบ ารุงรักษาตามระยะที่ระบไุว้โดย
ผู้ผลติ 

3. ยืนยันว่ามีการใช้ BMS ในการอนุรักษ์พลงังานในอาคาร เช่น การควบคุมอุณหภูมิในพืน้ที่ปรับอากาศที่
เหมาะสม การควบคมุช่วงเวลาการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็นต้น 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ติดตัง้ระบบ BMS ที่สามารถท างานได้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อคะแนนนี ้มีการวางแผนการบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ประโยชน์จากระบบ BMS อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการพลงังานของอาคาร หากใช้ระบบ BMS อย่างมี
ประสทิธิภาพจะสามารถท าคะแนนในข้อ EA P2: การอนรัุกษ์พลงังานขัน้ต ่า และ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน ได้ 
อีกทัง้ควรพิจารณาการบรูณาการระบบ BMS กบั ระบบวดัพลงังานยอ่ยเพื่อการท าคะแนน ในข้อ EA 5.2: ระบบพลงังาน
ยอ่ย 30% 60% 
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EA 5      ระบบบริหารควบคมุและจดัการพลงังานอาคาร (3 คะแนน) 
EA 5.2     ระบบพลงังานยอ่ย 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสริมการบริการจดัการและอนรัุกษ์พลงังานด้วยการบนัทึกข้อมลูการพลงังานตามระบบ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ท าการวิเคราะห์การใช้พลงังานของอาคารรำยประเภท (Enduse) จากการใช้พลงังานจริงของอาคาร ได้แก่ การ
ท าความเย็น การท าความร้อน พดัลมระบายอากาศ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ไฟฟ้าแสงสว่าง การท าน า้ร้อน การ
ท าอาหาร อ่ืน ๆ 

2. จากข้อมลูพลงังานรายประเภท ต้องแสดงให้เห็นวา่สามารถวดัพลงังานรำยประเภท (Enduse) ได้มากกว่าร้อย
ละ 30 ได้ 1 คะแนน และได้มากกวา่ร้อยละ 60 ได้ 2 คะแนน 

3. หนึง่ในสองอนัดบัของพลงังานรำยประเภท (Enduse) ที่พลงังานมากที่สดุ ต้องถกูวดัได้ร้อยละ 80 ของพลงังาน
รายประเภทนัน้ ๆ 

4. มีการเก็บข้อมลูการใช้พลงังานตลอดช่วงด ำเนินกำร  

5. มิเตอร์การวดัพลงังานต้องมีใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate) ตามระยะเวลาที่ผู้ผลติก าหนด 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ให้ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์การใช้พลงังานและแยกการใช้พลงังานของอาคารรำยประเภท (Enduse) ท าการวางแผนการติด
มาตรวดัยอ่ยที่มีประสทิธิภาพและเหมาะสม ประหยดัจ านวนมาตรวดั ด าเนินการขอใบสอบเทียบพร้อมทัง้วางแผนในการ
เก็บข้อมลูจากมาตรวดัย่อย ควรวางแผนรวมกบัการท าคะแนนข้อ EA 5.1: ระบบ BMS พืน้ฐาน เพราะให้ระบบ BMS 
ท างานอยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยำกร (Materials and Resources) 
วสัดแุละทรัพยากรส าหรับอาคารระหวา่งใช้งานแตกต่างจากการสร้างอาคารใหม่ ส าหรับอาคารระหว่างใช้งานเก่ียวข้อง
กบัการจดัซือ้อปุกรณ์สนิค้าอปุโภคบริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และการจดัการขยะจาก 3 หวัข้อ ดงักลา่ว ซึ่งหาก
ต้องการให้การด าเนินการประสบความส าเร็จจ าต้องอาศยัความร่วมมือของเจ้าของอาคาร ผู้ เช่า และผู้ ใช้งานอาคาร 
หวัข้อคะแนนแบง่เป็น 3 ข้อหลกัคิดเป็นคะแนนรวม 17 คะแนน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 

MR 1 นโยบายและการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการอาคาร  

MR 1.1 นโยบายการจดัซือ้ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60%  2 
MR 1.2 นโยบายการจดัการขยะ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 2 
MR 1.3 การประมาณการจดัซือ้และสดัสว่นขยะ 1 

MR 2 การจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

MR 2.1 การจดัซือ้ของอปุโภคทัว่ไป 30% 60% 2 
MR 2.2 การจดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 30% 60% 2 
MR 2.3 การจดัซือ้เฟอร์นเิจอร์ 30% 60% 2 

MR 3 การจดัการขยะเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

MR 3.1 การจดัการขยะอปุโภคทัว่ไป 30% 60% 2 
MR 3.2 การจดัการขยะใช้ไฟฟ้า 30% 60% 2 
MR 3.3 การจดัการขยะเฟอร์นเิจอร์ 30% 60% 2 

โครงสร้ำงและควำมสัมพนัธ์ของหวัข้อภำยในหมวดหมู่วัสดุและทรัพยำกร 

หวัข้อภายในหมวดหมู่วสัดแุละทรัพยากรมีขัน้ตอนด าเนินการที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันตลอดทัง้หมวดหมู่ โดยต้อง
เร่ิมต้นการด าเนินการจากหวัข้อกลุม่นโยบาย อนัได้แก่ MR 1.1 และ MR 1.2 เพื่อก าหนดกรอบและจ านวนผู้ ใช้อาคารที่
เข้าร่วมให้สอดคล้องกันตลอดทุกหัวข้อ  โดยโครงสร้างขัน้ตอนการด าเนิ นการจะสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี ้
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เมื่อสงัเกตจากแผนภาพ จะพบว่าการด าเนินการในข้อ MR 1.3 ต้องมีการสร้างนโยบายก่อน เพราะนโยบายเป็น
ตวัก าหนดจ านวนผู้ใช้อาคารท่ีเข้าร่วม ซึง่ต้องยินยอมให้ความร่วมมือด้านข้อมลูการจดัซือ้และขยะแก่หน่วยงานที่บริหาร
โครงการ เพื่อให้การประมาณการจดัซือ้และสดัสว่นขยะใกล้เคียงความจริงมากที่สดุ ในขณะที่การสร้างนโยบายต้องถกู
น าไปปฏิบตัิจริง จึงต้องมีการน าสง่ข้อมลูการจดัซือ้และข้อมลูการจดัการขยะของผู้ เข้าร่วมนโยบายให้กบัผู้บริหารโครงการ 
ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้จากการด าเนินการทัง้สองถูกประเมินผลความส าเร็จของนโยบายผ่านข้อ MR 2 หรือ MR 3 โดย
ความสมัพนัธ์ทัง้หมดสามารถอธิบายรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

ประเด็น ควำมสัมพันธ์ ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 

จ านวนพืน้ท่ีเข้าร่วมและไมเ่ข้าร่วมนโยบายการจดัซือ้ ต้องเท่ากันในทุกหัวข้อ เว้นเฉพาะข้อ MR 1.3 ท่ีใช้
เฉพาะพืน้ท่ีเข้าร่วมนโยบายการจดัซือ้ 

ข้อ MR 1.1 MR 1.3 และ MR 2 

จ านวนพืน้ท่ีเข้าร่วมและไมเ่ข้าร่วมนโยบายการจดัการ
ขยะ 

ต้องเท่ากันในทุกหัวข้อ เว้นเฉพาะข้อ MR 1.3 ท่ีใช้
เฉพาะพืน้ท่ีเข้าร่วมนโยบายการจดัการขยะ 

ข้อ MR 1.2 MR 1.3 และ MR 3 

การหาปริมาณการจดัซือ้ของพืน้ท่ีไมเ่ข้าร่วมนโยบาย ต้องใช้ผลในช่วงด ำเนินกำร กับพืน้ท่ีเข้าร่วมนโยบาย
เพ่ือหาปริมาณการจัดซือ้ต่อพืน้ท่ี และน าไปประเมิน
ในพืน้ท่ีไม่เข้าร่วมนโยบาย โดยผลท่ีได้ถือว่าเป็นการ
จดัซือ้ไมเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ MR 1.1 และ MR 2 

การหาปริมาณขยะของพืน้ท่ีไมเ่ข้าร่วมนโยบาย ต้องใช้ผลในช่วงด ำเนินกำร กับพืน้ท่ีเข้าร่วมนโยบาย
เพ่ือหาปริมาณการจัดการขยะต่อพืน้ท่ี และน าไป
ประเมินในพืน้ท่ีไม่เข้าร่วมนโยบาย โดยผลท่ีได้ถือว่า
เป็นการจดัการขยะไมเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ MR 1.2 และ MR 3 



TREES-EB MR 1.1 หน้า- 37 
 

 

MR 1      นโยบายและการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการอาคาร (5 คะแนน) 
MR 1.1 นโยบายการจดัซือ้ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการริเร่ิมพดูคยุประสานงานกนัในโครงการ เพื่อก าหนดนโยบายในการจดัซือ้วสัดตุา่ง ๆ ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. จดัท านโยบายการจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมที่ครอบคลมุสนิค้าอปุโภคทัว่ไป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ เฟอร์นิเจอร์ 
2. นโยบายจะต้องบงัคบัขัน้ต ่ากบัสว่นที่เจ้าของอาคารมีอ านาจ ได้แก่ ส านกังานของผู้บริหารอาคารนัน้และพืน้ที่

สว่นกลางทัง้หมด แต่หากสามารถดึงผู้ เช่าเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายได้ร้อยละ 30 ของ
พืน้ที่เช่าขึน้ไป (รวมพืน้ที่ส านกังานบริหารอาคาร) ได้ 1 คะแนน และหากรวบรวมผู้ เช่าได้ร้อยละ 60 ของพืน้ที่
เช่าขึน้ไป (รวมพืน้ท่ีส านกังานบริหารอาคาร) ได้ 2 คะแนน 

3. กรณีที่อาคารมีพืน้ที่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในนโยบายการจัดซือ้ได้ หรือมีผู้ ใช้อาคารเป็นผู้ อาศยัรายย่อย เช่น 
อาคารชุดพกัอาศยั สว่นการอยู่อาศยัไม่ต้องร่วมกบันโยบายการจดัซือ้ และในสว่นของพืน้ที่ขายไม่จ าเป็นต้อง
นบัรวมในการคิดร้อยละของพืน้ที่ผู้ ใช้อาคารที่เข้าร่วมกบันโยบายการจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม แต่อาคาร
ประเภทโรงพยาบาลและโรงแรม ต้องนบัพืน้ท่ีดงักลา่วในการท าคะแนนด้วย เนื่องจากการจดัซือ้อยู่ในอ านาจที่
เจ้าของอาคารหรือผู้ เช่าควบคมุได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัท านโยบายการจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และวางแผนประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ เช่าอาคารมีสว่นร่วมมากที่สดุ 
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MR 1      นโยบายและการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการอาคาร (5 คะแนน) 
MR 1.2 นโยบายการจดัการขยะ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการริเร่ิมพดูคยุประสานงานกนัในโครงการ เพื่อก าหนดนโยบายในการจดัการขยะที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. จัดท านโยบายการจัดการขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมขยะอุปโภคทั่วไป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ 
เฟอร์นิเจอร์ 

2. นโยบายจะต้องบงัคบัขัน้ต ่ากบัสว่นท่ีเจ้าของอาคารมีอ านาจ ได้แก่ ส านกังานของผู้บริหารอาคารนัน้ และพืน้ที่
สว่นกลางทัง้หมด แต่หากสามารถดึงผู้ เช่าเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายได้ร้อยละ 30 ของ
พืน้ที่เช่าขึน้ไป (รวมพืน้ที่ส านกังานบริหารอาคาร) ได้ 1 คะแนน และหากรวบรวมผู้ เช่าได้ร้อยละ 60 ของพืน้ที่
เช่าขึน้ไป (รวมพืน้ท่ีส านกังานบริหารอาคาร) ได้ 2 คะแนน 

3. กรณีที่ผู้ใช้อาคารเป็นรายยอ่ย เช่น อาคารคอนโดมิเนียม อาคารประเภทโรงพยาบาล และโรงแรม ต้องนบัพืน้ที่
ดงักล่าวในการท าคะแนนด้วย เนื่องจากการจัดการขยะมักด าเนินการโดยส่วนกลางและผู้ ใช้อาคารกลุ่มนี ้
สามารถร่วมกนัจดัการและแยกขยะได้  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัท านโยบายการจดัการขยะเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และวางแผนประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ เช่าอาคารมีสว่นร่วมมากที่สดุ 
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MR 1      นโยบายและการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการอาคาร (5 คะแนน) 
MR 1.3 การประมาณการจดัซือ้และสดัสว่นขยะ (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการประมาณการเบือ้งต้นก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลจริง อันจะช่วยส่งเสริมให้การจัดซือ้และจัดการขยะมี
ประสทิธิภาพขึน้ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ท าการประมาณการเบือ้งต้นว่าจะมีการจดัซือ้สินค้าอุปโภคทัว่ไปมากน้อยเพียงไรและสามารถเป็นวสัดทุี่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงไร การประมาณการต้องระบใุนระดบัรายละเอียด เช่น กรณีสินค้าอปุโภค 
ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม ปากกา เป็นต้น นอกจากนัน้ในช่วงเก็บข้อมลูย้อนหลงั  โครงการพบว่ามีการ
จดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ ต้องระบใุนการประมาณการจดัซือ้ด้วย 

2. ท าการประมาณการเบือ้งต้นวา่จะมีการจดัการกบัขยะอปุโภคทัว่ไป (กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษลงั 
ขยะเปียก และขยะอนัตราย) มากน้อยเพียงไรและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือ น ากลบัมาใช้ใหม่ รีไซเคิล ได้
มากน้อยเพียงไร นอกจากนัน้ในช่วงท าการประมาณการเบือ้งต้น โครงการพบว่ามีขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
เฟอร์นิเจอร์ ต้องระบใุนการประมาณการสดัสว่นขยะด้วย 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนจัดเตรียมแบบประเมินเพื่อเก็บข้อมูลทัง้การจัดซือ้และจัดการขยะ ส ารวจหาวสัดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ท้องตลาด ตลอดจนหาช่องทางในการน าขยะไปใช้ประโยชน์ หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ รีไซเคิล ทัง้นีเ้พื่อให้การประมาณการ
เกิดความแมน่ย ามากที่สดุ โครงการต้องด าเนินการข้อ MR 1.1 และ MR 1.2 ร่วมกบัการด าเนินการในหวัข้อ MR 1.3 
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MR 2      การจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 2.1 การจดัซือ้สนิค้าอปุโภคทัว่ไป 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจดัซือ้สนิค้าอปุโภคทัว่ไปท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจัดซือ้สินค้าอุปโภค ได้แก่ กระดาษ อุปกรณ์ส านักงาน แบตเตอร่ี หมึกพิมพ์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุในระหว่างช่วง
ด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อยา่งน้อยร้อยละ 60 ของมลูคา่วสัดใุนระหวา่งช่วงด ำเนินกำร จะได้ 2 คะแนน 

ในกรณีพืน้ท่ีอาคารท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมลูคา่ฐานเพื่อค านวณประมาณการมลูคา่การซือ้ของ
พืน้ที่นัน้ ๆ มลูค่าการซือ้ดงักลา่วจะถูกรวมกบัมลูค่าวสัดทุัง้อาคารในช่วงด ำเนินกำร แต่วสัดุในสว่นนีจ้ะไม่สามารถท า
คะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

รวบรวมรายการวสัดอุปุโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และสัง่ซือ้วสัดดุงักลา่วมาใช้ในอาคาร รวมถึงควรสร้างความร่วมมือ
ของผู้ ใช้อาคารให้มากที่สุด ส าหรับการพิจารณาด าเนินการในหัวข้อนีโ้ครงการต้องท าคะแนนร่วมกับข้อ MR 1.1:  
นโยบายการจดัซือ้ และมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60%  
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MR 2      การจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 2.2 การจดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจดัซือ้หรือเช่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ที่
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถาบนัอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
มลูคา่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในระหว่างช่วงด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของมลูค่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ระหวา่งช่วงด ำเนินกำร จะได้ 2 คะแนน 

ส าหรับกรณีการเช่าต้องมีการประมาณการมลูค่าสินทรัพย์จากผู้จดัจ าหน่าย และต้องมีการเช่าเท่ากบัอายขุองอปุกรณ์ที่
ผู้ผลติแนะน าจึงจะท าคะแนนได้  

ในกรณีพืน้ที่อาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมูลค่าฐานเพื่อค านวณประมาณการมูลค่าการซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของพืน้ที่นัน้ ๆ มูลค่าการซือ้ดงักล่าวจะถูกรวมกับมูลค่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้อาคารในช่วงด ำเนินกำร แต่
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในสว่นนีจ้ะไมส่ามารถท าคะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

รวบรวมรายการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และสัง่ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าดงักลา่วมาใช้ใน
อาคาร รวมถึงควรสร้างความร่วมมือของผู้ใช้อาคารให้มากที่สดุ ส าหรับการพิจารณาด าเนินการในหวัข้อนีโ้ครงการต้องท า
คะแนนร่วมกบัข้อ MR 1.1: นโยบายการจดัซือ้ และมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60%  
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MR 2      การจดัซือ้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 2.3 การจดัซือ้เฟอร์นเิจอร์ 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจดัซือ้เฟอร์นเิจอร์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจดัซือ้หรือเช่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถาบนัอาคารเขียวไทยรับรอง ให้
ได้อยา่งน้อยร้อยละ 30 ของมลูคา่เฟอร์นิเจอร์ในระหวา่งช่วงด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อยา่งน้อยร้อยละ 60 ของ
มลูคา่เฟอร์นิเจอร์ในระหวา่งช่วงด ำเนินกำร จะได้ 2 คะแนน 

ส าหรับกรณีการเช่าต้องมีการประมาณการมลูคา่สนิทรัพย์จากผู้จดัจ าหนา่ย และต้องมีการเช่าเทา่กบัอายขุองเฟอร์นิเจอร์
ที่ผู้ผลติแนะน าจึงจะท าคะแนนได้ 

ในกรณีพืน้ที่อาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมูลค่าฐานเพื่อค านวณประมาณการมูลค่าการซือ้
เฟอร์นิเจอร์ของพืน้ท่ีนัน้ ๆ มลูคา่การซือ้ดงักลา่วจะถกูกรวมกบัมลูคา่วสัดทุัง้อาคารในช่วงด ำเนินกำร แต่เฟอร์นิเจอร์สว่น
ในสว่นนีจ้ะไมส่ามารถท าคะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

รวบรวมรายการเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์ดงักลา่วมาใช้ในอาคาร รวมถึงควรสร้างความ
ร่วมมือของผู้ใช้อาคารให้มากที่สดุ ส าหรับการพิจารณาด าเนินการในหวัข้อนีโ้ครงการต้องท าคะแนนร่วมกบัข้อ MR 1.1: 
นโยบายการจดัซือ้ และมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60%  
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MR 3      การจดัการขยะเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 3.1 การจดัการขยะอปุโภคทัว่ไป 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มกีารจดัขยะอปุโภคทัว่ไปให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจดัการขยะอปุโภคทัว่ไปท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการขาย การรียสู การบริจาค ตาม
วิธีการที่สถาบนัอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของน า้หนกัหรือปริมาตรขยะอุปโภคในระหว่างช่วง
ด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของน า้หนกัหรือปริมาตรขยะอปุโภคในระหว่างช่วงด ำเนินกำร 
จะได้ 2 คะแนน 

ในกรณีพืน้ที่อาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมูลค่าฐานเพื่อค านวณประมาณการปริมาณขยะ
อุปโภคของพืน้ที่นัน้ ๆ ปริมาณขยะอุปโภคดงักล่าวจะถูกกรวมกับปริมาณขยะอุปโภคทัง้อาคารใน ช่วงด ำเนินกำร แต่
ปริมาณขยะอปุโภคในสว่นนีจ้ะไม่สามารถท าคะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ด าเนินโครงการคดัแยกขยะและรวบรวมรายช่ือองค์กรที่สามารถจดัการขยะให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากที่สดุ ตลอดจน
ด าเนินการติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรเหลา่นัน้เพื่อบริหารจดัการขยะช่วงด ำเนินกำร ส าหรับการพิจารณาด าเนินการใน
หวัข้อนีโ้ครงการต้องท าคะแนนร่วมกบัข้อ MR 1.2: นโยบายการจดัการขยะ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 
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MR 3      การจดัการขยะเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 3.2 การจดัการขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีการจดัการขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจดัการขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไมว่า่จะเป็นการขาย การรียสู การบริจาค ตาม
วิธีการท่ีสถาบนัอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 30 ของน า้หนกัหรือปริมาตรขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในระหว่าง
ช่วงด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของน า้หนกัหรือปริมาตรขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในระหว่างช่วง
ด ำเนินกำร จะได้ 2 คะแนน 

ในกรณีเป็นการเช่า ผู้ จัดจ าหน่ายหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัดขยะต้องแสดงแนวทางหรือหลกัฐานการใช้
ประโยชน์จากขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมจึงจะท าคะแนนได้ 

ในกรณีพืน้ที่อาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมูลค่าฐานเพื่อค านวณประมาณการปริมาณขยะ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของพืน้ที่นัน้ ๆ ปริมาณขยะอุปโภคดังกล่าวจะถูกรวมกับปริมาณขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้อาคารในช่วง
ด ำเนินกำร แตป่ริมาณขยะอปุโภคในสว่นนีจ้ะไมส่ามารถท าคะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ด าเนินโครงการคดัแยกขยะและรวบรวมรายช่ือองค์กรที่สามารถจดัการขยะให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากที่สดุ ตลอดจน
ด าเนินการติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรเหลา่นัน้เพื่อบริหารจดัการขยะช่วงด ำเนินกำร ส าหรับการพิจารณาด าเนินการใน
หวัข้อนีโ้ครงการต้องท าคะแนนร่วมกบัข้อ MR 1.2: นโยบายการจดัการขยะ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 
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MR 3      การจดัการขยะเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน) 
MR 3.3 การจดัการขยะเฟอร์นเิจอร์ 30% 60% (2 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มกีารจดัการขยะเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ในช่วงด ำเนินกำร มีการจดัการขยะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการขาย การรียสู การบริจาค ตาม
วิธีการสถาบนัอาคารเขียวไทยรับรอง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของน า้หนกัหรือปริมาตรขยะเฟอร์นิเจอร์ในระหว่างช่วง
ด ำเนินกำร จะได้ 1 คะแนน หากได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของน า้หนักหรือปริมาตรขยะเฟอร์นิเจอร์ในระหว่างช่วง
ด ำเนินกำร จะได้ 2 คะแนน 

ในกรณีเป็นการเช่า ผู้ จัดจ าหน่ายหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัดขยะต้องแสดงแนวทางหรือหลกัฐานการใช้
ประโยชน์จากขยะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมจึงจะท าคะแนนได้ 

ในกรณีพืน้ที่อาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมในการท าคะแนน จะมีการก าหนดมูลค่าฐานเพื่อค านวณประมาณการปริมาณขยะ
เฟอร์นิเจอร์ของพืน้ที่นัน้ ๆ ปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะถูกรวมกับปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์ทัง้อาคารในช่วง
ด ำเนินกำร แตป่ริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์ในสว่นนีจ้ะไมส่ามารถท าคะแนนได้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ด าเนินโครงการคดัแยกขยะและรวบรวมรายช่ือองค์กรที่สามารถจดัการขยะให้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากที่สดุ ตลอดจน
ด าเนินการติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรเหลา่นัน้เพื่อบริหารจดัการขยะช่วงด ำเนินกำร ส าหรับการพิจารณาด าเนินการใน
หวัข้อนีโ้ครงการต้องท าคะแนนร่วมกบัข้อ MR 1.2: นโยบายการจดัการขยะ และการมีสว่นร่วมของผู้ใช้อาคาร 30% 60% 
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หมวดที่ 6 คุณภำพของสภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร 
 
จากข้อมลูที่ได้มีผู้ท าการศึกษาพบว่า  ผู้คนจะใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอกอาคาร หาก
สภาพแวดล้อมภายในอาคารไม่ดีหรือไม่เหมาะสมก็ย่อมที่จะสง่ผลเสียต่อผู้ ใช้อาคาร โดยเฉพาะในเร่ืองของสขุภาพและ
ความเจ็บป่วย ซึง่อาจท าให้ท างานได้ไมม่ีประสทิธิภาพท าให้เสยีคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึน้ หรือเกิดการขาด
งานบ่อยครัง้จะส่งผลต่อการท างานของหน่วยงาน ดงันัน้การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีจึงเป็นเร่ืองที่ไม่อาจ
ละเลยได้ 

เกณฑ์การประเมินในส่วนของสภาพแวดล้อมภายใน (Indoor Environment: IE) มีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทัง้ทางด้านสภาวะน่าสบาย แสงธรรมชาติ และทัศนียภาพภาพ ตลอดจน
คณุภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่มีการสะสมของสารพิษหรือสิ่งปนเปือ้นต่าง ๆ ในเกณฑ์อาคารเขียวส าหรับอาคาร
ระหว่างการใช้งานนีจ้ะมุ่งการตรวจวัดและการประเมินจริงจากการใช้งานอาคารมากกว่าการจ าลองสภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมในการประเมินประกอบไปด้วยรายละเอียดของหวัข้อดงันี ้
 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 
IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร - อตัราการระบายอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน บงัคบั 
IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ  

IE 1.1 ช่องน าอากาศเข้าไมอ่ยูต่ าแหนง่ที่มีความร้อนหรือมลพิษ 1 
IE 1.2 ความดนัเป็นลบ (Negative pressure) ส าหรับห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และ

ห้องเก็บสารท าความสะอาด 
1 

IE 1.3 ควบคมุแหลง่มลพิษจากภายนอกเข้าสูภ่ายในอาคาร 1 
IE 1.4 พืน้ท่ีสบูบหุร่ีหา่งจากประตหูน้าตา่งหรือช่องน าอากาศเข้าไมน้่อยกวา่ 10 เมตร 1 
IE 1.5 ประสทิธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน 1 

IE2 ผลสมัฤทธ์ิการสง่เสริมคณุภาพชีวิต  

IE 2.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในอาคาร 1 
IE 2.2 การตรวจวดัการท างานของระบบระบายอากาศ 1 
IE 2.3 ประสทิธิภาพการท าความสะอาด 1 
IE 2.4 การส ารวจความพงึพอใจการใช้อาคาร 1 

IE 3 การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร - แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตรหรือตาม
ความต้องการ 

1 

IE 4 การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 45% 65% - ปรับปรุงให้ห้องที่มีการใช้งานประจ าได้รับแสง
ธรรมชาติอยา่งพอเพียง 

2 

IE 5 สภาวะน่าสบาย 50% 70% - อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศ
เหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

2 
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IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร (บงัคบั) 
   อตัราการระบายอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อยืนยนัถึงสขุอนามยัที่ดีของผู้ใช้อาคารทางด้านความเหมาะสมของการระบายอากาศ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ท าการตรวจวดัว่าระบบน าอากาศเข้าและระบบระบายอากาศทิง้  ยงัสามารถท างานได้เบือ้งต้น (ยงัไม่ต้องวดัอตัราการ
ไหล) ระหวา่งช่วงด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
อตัราการระบายอากาศในพืน้ที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และส าหรับอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถาน
บริการต้องพิจารณา กฎกระทรวงก าหนดประเภทและระบบความปลอดภยัของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกจการเป็นสถาน
บริการ พ.ศ. 2555 ประกอบร่วม 

ทำงเลือกที่ 2 
อตัราการระบายอากาศในพืน้ท่ีปรับอากาศและไมป่รับอากาศ ผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐานกำรระบำยอำกำศ (Ventilation) 
เพื่อคณุภำพอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Air Quality: IAQ) ที่ยอมรับได้ วสท. (วสท. -3010) 

ทำงเลือกที่ 3 
อตัราการระบายอากาศในพืน้ท่ีปรับอากาศและไมป่รับอากาศ ผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ปรับปรุงให้น าอากาศบริสทุธ์ิเข้าสู่อาคารในปริมาณท่ีผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่าตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ ตาม
มาตรฐานสากล ท าการตรวจวา่ระบบการน าอากาศเข้าและระบายออกยงัท างานได้ ควรพิจารณาการท าคะแนนร่วมกบั 
IE 1.1: ช่องน าอากาศเข้าไมอ่ยูใ่นต าแหนง่ที่มีความร้อนหรือมลพิษ และ IE 2.2: การตรวจวดัการท างานของระบบระบาย
อากาศ 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.1       ช่องน าอากาศเข้าไมอ่ยูต่ าแหนง่ที่มีความร้อนหรือมลพิษ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อหลกีเลีย่งการน ามลภาวะเข้าสูอ่าคารจากการวางต าแหนง่ช่องน ำอำกำศเข้ำ (Air Intake) ไว้ในท่ีที่ไมเ่หมาะสม 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ศกึษาพืน้ท่ีและลกัษณะโดยรอบของอาคาร ท าการปรังปรุงช่องน ำอำกำศเข้ำ โดยต้องอยู่ห่างจากต าแหน่งที่มีความร้อน
หรือมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ที่ระบายควนัจากครัว ท่ีระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปลอ่งควันต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยระยะจากช่องน ำอำกำศเข้ำควรห่างจากต าแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสงูจากพืน้ดินไม่น้อยกว่า 3 
เมตร 

ส าหรับอาคารไม่ปรับอากาศสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ข้อนีไ้ด้หากมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลใน พื้นที่ปิดล้อม 
(Enclosed Space) ที่เป็นไปตามข้อก าหนดนี ้ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ควรก าหนดต าแหนง่ช่องน ำอำกำศเข้ำในท่ีที่เป็นพืน้ท่ีสีเขียว หรือห่างจากต าแหน่งที่มีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
สงูจากพืน้ดินไมน้่อยกวา่ 3 เมตร ในกรณีอาคารหรือที่ตัง้อาคารมีความหนาแน่นสงู ควรพิจารณา ช่องน ำอำกำศเข้ำจาก
ด้านบนของอาคารเพื่อหลกีเลีย่งมลภาวะจากถนนหรืออาคารข้างเคียง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.2  ความดนัเป็นลบ (Negative Pressure) ส าหรับห้องพิมพ์งาน ถา่ยเอกสาร เก็บสารเคมีและ (1 คะแนน) 
 ห้องเก็บสารท าความสะอาด                          

วัตถุประสงค์ 

เพื่อป้องกนั จดัการ และควบคมุมลภาวะที่อาจเกิดขึน้ภายในอาคารจากแหลง่ก าเนิดโดยตรง 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่  1 
ในพืน้ที่ที่มีมลภาวะหรือมีแก๊สพิษอนัตรายหรือสารเคมีที่มีหรือใช้อยู่ (รวมทัง้ ห้องซกัรีด ห้องพิมพ์งาน และห้องถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแต่ละพืน้ที่ ต้องมีการส่งผ่านลมโดยที่ไม่มีการเก็บกักหรือน าอากาศจากพืน้ที่ดงักล่าว
กลบัมาหมนุเวียน อีกทัง้ต้องมีประตทูี่ปิดอตัโนมตัิ และมีอตัราการระบายอากาศอยา่งน้อย 2.5 ลติรตอ่วินาที ตอ่ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดนัน้อยกวา่พืน้ท่ีโดยรอบโดยเฉลีย่อยา่งน้อย 5 ปาสกาล และอยา่งน้อย 1 ปาสกาล เมื่อประต ู
ห้องปิด 

ทำงเลือกที่  2 
ส าหรับอาคารท่ีไมม่ีห้องหรือพืน้ท่ีที่เข้าขา่ยตามลกัษณะดงัที่กลา่วมา สามารถได้คะแนนในหวัข้อนีท้นัที 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงพืน้ท่ีที่มีมลภาวะสงูด้วยระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งปนเปือ้นภายในอาคาร 
การดูดอากาศไปทิง้ต้องมีแรงดูดที่เพียงพอ เพื่อป้องกันมลภาวะกระจายตัวไปสู่ส่วนใช้งานอื่น  ๆ เพื่อป้องกันปัญหา
ดงักลา่ว  วิธีการท่ีดีที่สดุ คือ การแยกพืน้ท่ีเก็บสารเคมี สารพิษ กบัพืน้ท่ีที่มีผู้ใช้งาน ควรพิจารณาร่วมกบัการท าคะแนนใน
ข้อ IE P1: ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.3 ควบคมุแหลง่มลพิษจากภายนอกเข้าสูภ่ายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ลดสารพิษ สารท่ีเป็นอนัตราย และฝุ่ นละอองตา่ง ๆ ที่อาจเกิดจากผู้ใช้อาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าอาคาร 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

การติดตัง้ระบบการเก็บฝุ่ นละอองบริเวณพืน้ของทางเข้าอาคารหลกั โดยระบบที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป คือ การท าประต ู
2 ชัน้ร่วมกบัการติดตัง้ระบบตะแกรงถาวร ซึง่มีช่องท าความสะอาดด้านลา่งได้ หากใช้พรมต้องมีการยืนยนัโดยใช้สญัญา
การจ้างท าความสะอาดพรมจากบริษัทท าความสะอาด โดยสญัญาต้องก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดอย่าง
น้อยสปัดาห์ละครัง้และสญัญาต้องมีอายอุยา่งน้อย 1 ปี  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

พิจารณาการป้องกนัมลภาวะและฝุ่ นละอองบริเวณทางเข้าอาคาร ด้วยระบบต่าง  ๆ ที่เหมาะสมกบัอาคารมากที่สดุ การ
ท าประตู 2 ชัน้ร่วมกบัระบบกกัเก็บฝุ่ นละอองนบัเป็นระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ การใช้พรมควรเป็นทางเลือกรอง แต่
หากหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ควรมีการท าสญัญากบับริษัทท าความสะอาดเพื่อยืนยนัวา่จะมีการท าความสะอาดสปัดาห์ละครัง้ 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.4 พืน้ท่ีสบูบหุร่ีหา่งจากประตหูน้าตา่งหรือช่องน าอากาศเข้าไมน้่อยกวา่ 10 เมตร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับผู้ อยู่อาศัยในอาคาร พืน้ที่ภายในตัวอาคารและระบบกำรระบำยอำกำศ (Ventilation 
System) จากการสบูบหุร่ี 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ห้ามสบูบหุร่ีภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
2. มีพืน้ท่ีส าหรับสบูบหุร่ีโดยเฉพาะโดยหา่งจากประตหูลกัตา่ง ๆ หรือช่องน าอากาศเข้า ไมน้่อยกวา่ 10 เมตร  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ก าหนดเขตสูบบุหร่ีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 15) พ.ศ. 2548 และท าเคร่ืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์แสดงเขตห้ามสบูบหุร่ี 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.5       ประสทิธิภาพการกรองอากาศผา่นเกณฑ์ตามมาตรฐาน (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดปัญหาคณุภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตมุาจากฝุ่ นละอองตลอดจนมลภาวะต่าง  ๆ และเป็นการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเพื่อสง่เสริมสขุอนามยัของผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

เคร่ืองส่งลมเย็น (AHU) ที่มีอตัราการสง่ลมเย็นตัง้แต่ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึน้ไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ต้องมีแผ่นกรองอากาศที่มีค่ำประสิทธิภำพต ่ำสุด (MERV) อย่างน้อย MERV 7 
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรืออย่างน้อยร้อยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) 
หรือแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอื่นที่มีความน่าเช่ือถือเทียบเท่า ทัง้นี ้ควรติดตัง้ในต าแหน่งของ
อากาศที่ดดูกลบั (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

พิจารณาเลอืกชนิดของระบบปรับอากาศที่สามารถติดตัง้แผน่กรองอากาศในต าแหนง่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเคร่ืองส่งลม
เย็นขนาด 1,000 ลติรตอ่วินาที ขึน้ไป 
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 IE 2      ผลสมัฤทธ์ิการสง่เสริมคณุภาพชีวิต (4 คะแนน) 
IE 2.1      ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในอาคาร (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อยืนยนัวา่คณุภาพอากาศภายในอาคารได้มาตรฐานจริงตามที่ได้ปรับปรุงไว้  

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพอากาศในอาคาร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ฟอร์มลัดีไฮด์ 
และ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM) ตามพืน้ท่ีให้ได้ต ่ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. การวดัท าในพืน้ทีใ่ช้งำนประจ ำเทา่นัน้ 

2. ผลการวดัต้องท าในครัง้เดียวให้ผา่นหมด และท าการส ารวจ 1 ครัง้ในช่วงด ำเนินกำร 

3. การวดัต้องท าทกุ ๆ 250 ตารางเมตร หรือรายห้อง หากพืน้ที่ใหญ่กว่า 1000 ตร.ม. ให้วดัเพียง 4 ต าแหน่งใน
พืน้ท่ีนัน้ การระบตุ าแหนง่ต้องกระจายตวัให้เทา่เทียมกนั ที่ความสงู 1.1 เมตรจากพืน้ห้อง 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนการระบายอากาศให้เหมาะสมและพอเพียง ท าการจดัจ้างผู้ เช่ียวชาญมาด าเนินการวดัคณุภาพอากาศ หากมีสาร
ตวัใดที่มีความเข้มข้นเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการหาสาเหต ุก าจดั หรือ เพิ่มปริมาณอากาศภายนอกที่มีคณุภาพดี
เข้าสูพ่ืน้ท่ีใช้งานประจ า 
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IE 2      ผลสมัฤทธ์ิการสง่เสริมคณุภาพชีวิต (4 คะแนน) 
IE 2.2     การตรวจวดัการท างานของระบบระบายอากาศ (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

นอกจากระบบระบายอากาศต้องท างานได้ตามปรกติแล้วการตรวจวดัเชิงปริมาณก็สามารถยืนยนัประสทิธิภาพของระบบ
ระบายอากาศได้ดียิ่งขึน้ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ด าเนินการตรวจระบบน าอากาศเข้า และ ระบายอากาศ ตามระบบที่เก่ียวข้องกบัข้อก าหนด IE P1  
2. คา่การระบายอากาศทัง้น าอากาศเข้าและออกต้องไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าที่ปรับปรุงไว้ ในทกุ

พืน้ท่ีที่เก่ียวข้องกบั IE P1 
3. เคร่ืองมือวดัต้องเหมาะสมกบัช่วงการวดัและลกัษณะของช่องเปิด โดยต้องมีใบสอบเทียบไม่เกิน 1 ปี จากวนัที่

ท าการวดั 
4. การวดัสามารถท าได้หลายครัง้แก้ไขตามพืน้ที่ แล้วน าผลมารวมกัน และต้องท าการส ารวจอย่างน้อย 1 ครัง้

ในช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนการส ารวจปริมาณการน าอากาศเข้าและออกที่เก่ียวข้องกับระบบระบายอากาศตามข้อ IE P1 โดยจัดจ้าง
ผู้ เช่ียวชาญที่มีเคร่ืองมือที่น่าเช่ือถือและมีประสบการณ์ หากการวัดจุดใดไม่ผ่านต้องด าเนินการปรับแก้ให้ผ่านตาม
ข้อก าหนด ควรพิจารณาการท าคะแนนร่วมกบัข้อ IE P1: ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
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IE 2      ผลสมัฤทธ์ิการสง่เสริมคณุภาพชีวิต (4 คะแนน) 
IE 2.3     ประสทิธิภาพการท าความสะอาด (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาคารมีความสะอาดน ามาซึง่สขุอนามยัที่ดีของผู้ใช้อาคาร 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
ท าการส ารวจประสทิธิภาพความสะอาดของอาคารตามมาตรฐาน APPA Leadership in Educational Facilities (APPA) 
“Custodial Staffing Guidelines” โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากว่าหรือเท่ากับ 3 ท าการส ารวจ 1 ครัง้ในช่วง
ด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 2 
ท าการส ารวจประสิทธิภาพความสะอาดของอาคารตามวิธีการสถาบนัอาคารเขียวรับรองในคู่มือ TREES-EB ท าการ
ส ารวจ 1 ครัง้ในช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

วางแผนในการท าความสะอาดอาคารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้อตัราก าลงั อุปกรณ์ และการจัดการ ท าการประเมินโดย
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อประเมินประสทิธิภาพของการท าความสะอาด 
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IE 2      ผลสมัฤทธ์ิการสง่เสริมคณุภาพชีวิต (4 คะแนน) 
IE 2.4     การส ารวจความพงึพอใจการใช้อาคาร (1 คะแนน)  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารอาคารค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน และมีการพฒันาการบริหารอาคารเป็นไปเพื่อการยกระดบั
คณุภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจตอ่สภำวะน่ำสบำยของผูใ้ช้งำนโดยรวมด้วยการสุม่ตวัอยา่ง เพื่อประเมนิสภาวะ
นา่สบาย เสยีง คณุภาพอากาศภายในอาคาร ระบบแสง ความสะอาด และประเด็นอื่น ๆ หากมีการส ารวจต้อง
เกิดจากการสุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 30% ของผู้ ใช้อาคาร การส ารวจต้องมีการประเมินภาพรวมความพึงพอใจ
และระบปัุญหาด้านตา่ง ๆ 

2. สรุปผลการส ารวจ และระบแุนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการส ารวจ 

3. ต้องท าการส ารวจอยา่งน้อย 1 ครัง้ ระหวา่งช่วงด ำเนินกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จัดท าแบบส ารวจ และวางแผนขอความร่วมมือจากผู้ ใช้อาคารในการส ารวจ ควรพิจารณาระบบส ารวจแบบเวปเบส 
(Web-Based) เพื่อให้มีการเก็บข้อมลูที่เป็นระบบมากกว่าระบบกระดาษ เมื่อพบปัญหา ควรจดัการประชุมกบัผู้บริหาร
อาคารเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
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IE 3 การควบคมุแสงสวา่งภายในอาคาร (1 คะแนน)   
    แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทกุ 250 ตารางเมตรหรือตามความต้องการ  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถควบคมุระดบัความสอ่งสวา่งให้เหมาะสมแก่การใช้งานและมีสขุอนามยัที่ดีจากการใช้งาน 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือก 1 
จดัเตรียมระบบควบคมุแสงสวา่งให้แก่ผู้ใช้งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคมุไมเ่กิน 250 ตารางเมตร ตอ่ 1 วงจร ในกรณีที่
ห้องมีขนาดเลก็กวา่ 250 ตารางเมตร ต้องมีการแยกวงจรในแตล่ะห้อง 

ทำงเลือก 2 
ปรับปรุงระบบควบคมุแสงสว่างในพืน้ที่มีการใช้งานประจ า เช่น ห้องท างานแบบเปิด (Open Plan Office) ให้ผู้ ใช้แต่ละ
คนมีอิสระในการควบคมุระดบัความสอ่งสวา่งของตนเอง และปรับปรุงระบบแสงสวา่งเป็นแบบกำรใหแ้สงเฉพำะบริเวณที่
ใช้งำน (Task Lighting) ให้ได้ 90% ของผู้ใช้งานประจ า 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงอาคารโดยจดัเตรียมระบบควบคมุแสงสว่างแยกตามพืน้ที่ย่อยต่าง ๆ โดยอาจเตรียมเป็นแสงสว่างส าหรับพืน้ที่
ทัว่ไป และแสงสวา่งเฉพาะที่ เมื่อพิจารณาวงจรควบคมุตอ่พืน้ท่ีภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคมุไม่เกิน 250 ตารางเมตร 
ตอ่ 1 วงจร หรือใช้ระบบควบคมุแสงสวา่งตามความต้องการ (Task and Ambient) ส าหรับพืน้ท่ีที่มีการใช้งานประจ า 
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IE 4 การใช้แสงธรรมชาตภิายในอาคาร 45% 65% (2 คะแนน)   
    ปรับปรุงให้ห้องที่มกีารใช้งานประจ าได้รับแสงธรรมชาติอยา่งพอเพียง  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาคารมีการใช้แสงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม เพื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและเพื่อเพิ่มคณุภาพของแสงสวา่งภายใน
พืน้ทีที่มี่กำรใช้งำนประจ ำ (Regularly Occupied Spaces) 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ใช้การจ าลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณสดัสว่นระหวา่งพืน้ท่ีที่มีคา่ตวัประกอบแสงธรรมชำติ (Daylight Factor: 
DF) ในสภาพฟ้าหลวั (Overcast Sky) มากกว่า 1% เทียบกบัพืน้ที่ที่มีกำรใช้งำนประจ ำทัง้หมด (วดัที่แนวราบ ความสงู 
75 ซม. จากพืน้) โดยคะแนนจะค านวณจากคา่ตวัประกอบแสงธรรมชำติต ่าสดุในห้องที่มากกวา่ 1% (เมื่อคา่ต ่าสดุในห้อง
มากกว่า 1% ให้ถือว่าพืน้ที่ของห้องทัง้ห้องได้แสงธรรมชาติ) หรือเฉพาะพืน้ที่ที่มีค่ามากกว่าค่าดงักลา่ว เช่น กรณีห้อง
ท างานแบบเปิด (Open Plan Office) ในการค านวณพืน้ท่ีให้เลอืกพืน้ท่ีที่คา่ตวัประกอบแสงธรรมชำติมากกว่า 1 % ขึน้ไป
เท่านัน้ การท าคะแนนวดัได้จากพื้นที่ใช้งำนประจ ำทัง้อาคารที่ค่าตวัประกอบแสงธรรมชำติมากกว่า 1% ขึน้ไปของทัง้
อาคาร ซึง่สามารถเทียบเป็นคะแนนได้ดงันี ้ 
 

การเปรียบเทียบสดัสว่นพืน้ท่ีใช้งานประจ าที่ได้แสงธรรมชาติและคะแนนท่ีได้ 

ตำรำง IE 4 T 1 
สดัสวนพืน้ท่ีที่มีคา่ตวัประกอบแสงธรรมชำติมากกวา่ 1% คะแนน 

>45% 1 
>65% 2 

 

การจ าลองสภาพต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็น ค่าการส่องผ่านแสงสว่างของ
กระจก ค่าการสะท้อนแสงของวสัดภุายในอาคาร โดยเมื่อจ าลองสภาพไม่จ าเป็นต้องคิดว่ามีการปิดม่านภายในอาคาร 
หรือมีอาคาร หรือองค์ประกอบภายนอกที่มาบงัแสง แตต้่องน าอปุกรณ์บงัแดดถาวรท่ีติดตัง้ภายนอกมาค านวณด้วย 
  

พื้นที่ใช้งำนประจ ำ หมายถึง พืน้ที่ที่มีผู้ ใช้อาคารอยู่ประจ า เช่น ห้องท างาน โต๊ะท างาน ห้องประชุม ส าหรับอาคาร
ส านกังานหรืออาคารสาธารณะ ห้องรับแขก ห้องนัง่เลน่ ส าหรับอาคารพกัอาศยั 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ค านึงถึงการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร โดยปรับปรุงห้องหรือพื้นที่ที่มีกำรใช้งำนประจ ำได้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
ควรพิจารณาการปรับปรุงให้ห้องไม่ลกึเกินไป มีพืน้ที่และจ านวนช่องแสงที่พอเพียงและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการให้แสงสวา่งธรรมชาติแบบตา่ง ๆ เช่น หิง้แสง (Light Shelf) หรือท่อแสง (Light Pipe) เพื่อให้แสงกระจายได้
ลึกขึน้ อีกทัง้ควรมีการใช้ช่องแสงจากหลงัคาเข้ามาช่วยหากปริมาณแสงจากหน้าต่างไม่พอเพียง  อย่างไรก็ตามควร
พิจารณาหลกีเลีย่งช่องแสงที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจสง่ผลให้อาคารมีการใช้พลงังานสงูขึน้และอาจเสียคะแนนในข้อ  
EA 1: ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
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IE 5 สภาวะนา่สบาย 50% 70%  (2 คะแนน)   
    อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ในสว่นท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
 อากาศ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีและประสทิธิภาพการท างานของผู้ใช้อาคารทางด้านสภาวะนา่สบาย 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1.  ปรับปรุงอาคารในสว่นท่ีมีการปรับอากาศให้มีอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 

2.  ปรับปรุงอาคารในสว่นท่ีไมป่รับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อ 5.3 

การให้คะแนนจะท าตามสดัส่วนพืน้ที่ที่ผ่านข้อก าหนดของทัง้ 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนบัเฉพาะ พื้นที่ใช้งำนประจ ำ 
(Regularly Occupied Space) (ตามที่นยิามไว้ในข้อ IE 4) ที่ต้องผา่นมาตรฐานสภาวะนา่สบาย (ไมร่วมพืน้ท่ีที่ไมม่ีคนใช้
งานประจ า ทางเดิน ห้องเก็บของ เป็นต้น) สดัสว่นของพืน้ท่ีห้องที่ผา่นมาตรฐานสภาวะน่าสบายสามารถเทียบวดัคะแนน
ได้ดงัตาราง IE 5 T1 

ตำรำง IE 5 T 1 
สดัสว่นพืน้ใช้งานประจ าที่ผา่นมาตรฐานสภาวะนา่สบาย คะแนน 

>50% 1 
>70% 2 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

พิจารณาปรับปรุงระบบปรับอากาศที่สามารถใช้งานได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพในช่วงการใช้งานสงูสดุ ควรค านึงถึงปัจจยั
สภาวะน่าสบายหลายด้านไม่เฉพาะแต่อุณหภูมิ ความชืน้สมัพทัธ์ เช่น การแผ่รังสีความร้อนรวม ความเร็วลม กิจกรรม 
เสือ้ผ้าที่สวมใส ่อีกทัง้ควรหลีกเลี่ยงแนวทางที่ก่อให้เกิดความร าคาญและไม่สบายต่อผู้ ใช้งาน ทัง้จาก  กระแสลมที่แรง
เกินไป (Draft) ความแตกต่างของอุณหภูมิทางดิ่ง  (Stratification Discomfort) การแผ่รังสีที่ไม่สมดุล (Radiant 
Asymmetry) เป็นต้น 
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หมวดที่ 7 กำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 
 
มาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรการส าคญัที่จ าเป็นที่ผู้ออกแบบและผู้ เก่ียวข้อง
ต้องค านึงถึงตลอดการใช้งานอาคาร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศวิทยาและสขุภาวะและสขุภาพของ
มนษุย์ 

คะแนนในหมวดการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) เน้นไปที่การลดผลกระทบของ
โครงการโดยรวมในระยะยาว ที่มีตอ่ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ และสขุภาวะ และสขุภาพของมนษุย์ด้วยกระบวนการ
ปรับปรุงอาคารและบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
คะแนนในหมวดนี ้ประกอบด้วย 5 หวัข้อ รวมทัง้สิน้ 5 คะแนน คะแนนในหมวดนี ้เน้นไปท่ีการเลอืกใช้ วสัดอุปุกรณ์ ระบบ 
ที่ไม่ส่งผลกระทบ หรือป้องกนัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อสขุภาพของมนุษย์ที่เก่ียวข้อง  เช่น การเลือกเคมีภณัฑ์ที่ไม่
สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะเดือดร้อนร าคาญจากแสงและความร้อน การควบคุมโรคที่มาจากระบบ
อาคาร รวมถึงการสง่เสริมให้ใช้ระบบบ าบดัน า้เสยีเพื่อลดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 
EP 1 ใช้สารเคมีที่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยในระบบดบัเพลงิ 

ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบ
ดบัเพลงิ 

1 

EP 2 ต าแหนง่เคร่ืองระบายความร้อน  
การวางต าแหนง่เคร่ืองระบายความร้อนหา่งจากที่ดินข้างเคียง 

1 

EP 3 การใช้กระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีคา่สะท้อนแสงไมเ่กินร้อยละ 30 

1 

EP 4 รายงานการควบคมุโรคที่เก่ียวข้องกบัอาคาร 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเ ร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมเชือ้ลีจิโอเนลลา 
(Legionella) ในหอระบำยควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย 

1 

EP 5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้เสยี 1 
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EP 1 ใช้สารเคมีท่ีสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดบัเพลิง (1 คะแนน) 
   ไมใ่ช้สารฮำลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลงิ 

วัตถุประสงค์ 

ลดการใช้สารเคมีที่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยไม่ใช้สารฮำลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี 
(HCFC) ในระบบดบัเพลงิ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ไมใ่ช้สารฮำลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิชนิดมือถือ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ติดตัง้หรือปรับเปลีย่นผลติภณัฑ์ที่จะใช้ในการดบัเพลงิ โดยรวบรวมเอกสารยืนยนัถึงผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ วา่ไมม่ีสารต้องห้าม
ตามที่ระบไุว 
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EP 2 ต าแหนง่เคร่ืองระบายความร้อน (1 คะแนน) 
   การวางต าแหนง่เคร่ืองระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์หรือหอพึง่เย็น) หา่งจากที่ดินข้างเคียง 

วัตถุประสงค์ 

จัดวางหรือเปลี่ยนต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อ
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงอาคาร (หากอาคารไมใ่ช้เคร่ืองปรับอากาศไมต้่องประเมินเกณฑ์นี)้ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 
ไม่วางคอมเพรสเซอร์และเคร่ืองระบายความร้อนชนิดต่าง ๆ ติดกบัที่ดินข้างเคียงน้อยกว่าระยะ 3.5 เมตร ในกรณีเป็น
อาคารสงูหรือใหญ่พิเศษต้องเว้นระยะหอระบายความร้อนหรือเคร่ืองระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์) หา่งจากขอบที่ดิน
ไมน้่อยกวา่ 7 เมตร 

ทำงเลือกที่ 2 
ระบบปรับอากาศไมม่ีการระบายความร้อนหรือความชืน้สูอ่ากาศ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ส ารวจสภาพรอบอาคาร ก าหนดทิศทางการระบายความร้อนของเคร่ืองระบายความร้อนให้เหมาะสมไม่รบกวน
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร และด าเนินการปรับเปลีย่นต าแหน่งให้ห่างจากขอบพืน้ที่ดินโครงการ หรือพิจารณาระบบปรับ
อากาศที่ระบำยควำมร้อนลงดินหรือทะเลสำบ (Geothermal or Lake Cooling)  
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EP 3 การใช้กระจกภายนอกอาคาร         (1 คะแนน) 
   ใช้กระจกภายนอกอาคารท่ีมีคา่สะท้อนแสงไมเ่กินร้อยละ 30 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดผลกระทบจากการสะท้อนแสงของอาคารสูส่ภาพแวดล้อมที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

กระจกที่ใช้ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทกุชนิด ต้องมีค่าประสิทธิภาพของกระจกอนั ได้แก่ ค่ำสะท้อนแสง (Visible 
Light Reflectance; Rvis) โดยต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อวดัในมมุตัง้ฉาก โดยค่ำสะท้อนแสงดงักลา่วต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้ และหากในกรณีใช้ฟิล์มกรองแสงต้องมีการน าตวัอย่างกระจกพร้อมฟิล์มไปทดสอบ
คณุสมบตัิการสะท้อนแสงให้แล้วเสร็จ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

มีการก าหนดค่าสะท้อนแสงของกระจกที่ใช้ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด หากค่าการสะท้อนแสงเกินให้
ด าเนินการปรับเปลีย่นให้คา่การสะท้อนแสงไมเ่กินท่ีก าหนดไว้ และควรพิจารณาเลอืกใช้กระจกเพื่อการอนรัุกษ์พลงังานที่
มีคา่มาตรฐานทางพลงังาน (SHGC หรือ VLT เป็นต้น) อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยควรพิจารณาถึงผลกระทบใน
หวัข้อ EA 1: ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
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EP 4 รายงานการควบคมุโรคท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร      (1 คะแนน) 
ปฏิบตัิตามประกาศของกรมอนามยัเร่ืองข้อปฏิบตัิการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลำ (Legionella) ในหอระบำย
ควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires' Disease) ที่อาจเกิดขึน้กับผู้ ใช้อาคารทัง้ภายในและภายนอก
รวมทัง้ผู้ที่สญัจรในบริเวณใกล้เคียง 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

ทำงเลือกที่ 1 

1. จดัท าแผนการบ ารุงรักษาหอระบำยควำมร้อน ตามประกาศของกรมอนามยั เร่ืองข้อปฏิบตัิการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลำ 
(Legionella) ในหอระบำยควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับอากาศที่มีการติดตัง้หอระบำยควำม
ร้อน) และ 

2. ส่งรายงานผลการบ ารุงรักษาหอระบายความร้อน 1 ฉบบัในช่วงด ำเนินกำร ตามประกาศของกรมอนามยั เร่ืองข้อ
ปฏิบตัิการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลำ (Legionella) ในหอระบำยควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศที่มีการติดตัง้หอระบำยควำมร้อน) โดยรายงานจะต้องมีการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการเพื่อหาเชือ้ลีจิโอเนลลำ 
อย่างน้อย 1 ครัง้ หากผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของกรมอนามยั จะต้องมีแผนการด าเนินการแก้ไขและ
ทดสอบทางห้องปฏิบตัิการจนกวา่คา่จะผา่นตามเกณฑ์ก าหนด 

ทำงเลือกที่ 2 

ได้คะแนนในข้อ EP 2: ต าแหนง่เคร่ืองระบายความร้อนและไมม่ีหอระบำยควำมร้อนในโครงการ ตามทางเลือกที่ 2 ระบบ
ปรับอากาศไมม่ีการระบายความร้อนหรือความชืน้สูอ่ากาศ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

บ ารุงรักษาหอระบำยควำมร้อนให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามยั เร่ืองข้อปฏิบตัิการควบคมุเชือ้ลีจิโอเนลลำในหอระบำย
ควำมร้อนของอาคารในประเทศไทย  
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EP 5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้เสีย (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อยืนยนัคณุภาพน า้เสยีของโครงการให้มีมาตรฐานสงูกวา่ที่กฎหมายก าหนด 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

มีการตรวจผลการบ าบดัน า้เสียอย่างน้อย 1 ครัง้ในช่วงด ำเนินกำรให้มีค่า บีโอดี5 หรือ ทีเอสเอส น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 

มิลลกิรัมตอ่ลติร โดยต้องบ าบดัให้ได้ทัง้หมดของปริมาณน า้เสยีในโครงการ  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีให้มปีระสทิธิภาพเพิ่มขึน้ตามข้อก าหนด จากนัน้ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพน า้เสยีที่ออก  
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หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 
แม้วา่ TREES จะมีเกณฑ์การประเมินประเด็นทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุ 7 ด้าน ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน า้ พลงังานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 
คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร และการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ยงัมีประเด็นที่ส าคญัอีกมากมายไม่ได้ถูกระบุไว้ในเกณฑ์ TREES หมวด นวตักรรม จึงเป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เก่ียวข้องกับอาคารที่เข้าร่วมประเมินได้น าเสนอ หัวข้อคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อท าคะแนนในหมวดนี ้
นอกจากนีก้ารท าคะแนนในหมวด GI ยงัสามารถท าได้ด้วยการท าคะแนนพิเศษตามที่ระบไุว้ในแต่ละหวัข้อคะแนน โดย
คะแนนพิเศษเหลา่นีจ้ะท าได้เมื่อสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนต่าง ๆ เกินกว่าที่ระบไุว้ระดบัหนึ่ง การท า
คะแนนในหมวด GI นี ้สามารถท าได้ 6 คะแนน ดงัตารางด้านลา่ง 

 

หัวข้อ รำยละเอียด คะแนน 
GI 1 มีเทคนิควิธีที่ไมร่ะบไุว้ในแบบประเมิน (ระบเุพิ่มเติม…………………) 5 
GI 2 มี TREES-A อยูใ่นคณะท างาน 1 
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GI 1      มีเทคนิควิธีท่ีไมร่ะบไุว้ในแบบประเมิน (5 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อกระตุ้นให้มีการบริหารและปรับปรุงอาคารที่มีประสทิธิภาพเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ และ กระตุ้นให้มีการเสนอแนวคิดเพื่อ
ความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดล้อมในประเด็นท่ีมีความสร้างสรรค์และไมไ่ด้ระบไุว้ในเกณฑ์ฉบบันี ้ 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 
ด าเนินการตามทางเลอืกดงัตอ่ไปนี ้

ทำงเลือกที่ 1  
ด าเนินการตามหวัข้อคะแนนพิเศษที่ได้ระบไุว้หวัข้อคะแนนตา่ง ๆ ซึง่เกินกวา่ประสทิธิภาพท่ีระบไุว้หนึง่ระดบั 

ทำงเลือกที่ 2  
น าเสนอหวัข้อคะแนนใหมท่ี่เป็นประเด็นทางพลงังานและสิง่แวดล้อมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในเกณฑ์ฉบบันี  ้

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ศกึษาแนวโน้มการท าคะแนนพิเศษในหวัข้อตา่ง ๆ และศกึษาประเด็นทางพลงังานและสิ่งแวดล้อมที่เกณฑ์ไม่ได้ระบ ุเพื่อ
น าเสนอตอ่ทางสถาบนัอาคารเขียวในการท าคะแนน ในอนาคตหากเกณฑ์ส าหรับโครงการประเภทอื่น ๆ ประกาศใช้ ทาง
ผู้ เข้าร่วมประเมินสามารถน าเสนอ หวัข้อคะแนนจากเกณฑ์การประเมินอื่น ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในเกณฑ์นี ้มายื่นท าคะแนนใน
หมวดนวตักรรมได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREES-EB GI 2 หน้า- 68 
 

GI 2      มี TREES-A อยูใ่นคณะท างาน (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสง่เสริมวิชาชีพทางด้านการให้ค าปรึกษาอาคารเขียวของสถาบนัอาคารเขียวไทย 

สิ่งที่ต้องด ำเนินกำร 

1. มี TREES-A 1 คนร่วมในโครงการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของ TREES-A ตามข้อ 1 ต้องถกูระบไุว้ใน BM P1 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

จดัจ้าง TREES-A มาร่วมโครงการ ระบขุอบเขตและหน้าที่ของ TREES-A ให้ชดัเจน 
 

 


