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������ 
จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่โลกของเราต้องเผชิญกับการเผาผลาญพลังงานอย่างสิ้นเปลือง และ

สภาพแวดล้อมที่ถูกทําร้ายมากขึ้น ๆ ในฐานะของนักวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกรที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจํานวนมาก เรื่องที่เราควรจะริเริ่มดําเนินการเพื่อช่วยเหลือโลกคือ
การพัฒนาและสร้างแนวคิดเรื่อง “อาคารเขียว” นั่นเอง 

เมื่อต้นปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดต้ัง ����	�
����������� ขึ้นเพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แนวคิดเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทย เป็น
รูปธรรมโดยเร็วที่สุด 

เอกสารนี้เป็น หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ซึ่งจัดเตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทํา
หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ที่มีตัวแทนมาจากสองสมาคมฯ ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เดินหน้าเรื่อง อาคารเขียวในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่งเกณฑ์การประเมิน TREES-
NC หรือ เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับการก่อสร้างและการปรับปรุง
โครงการใหม่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือมีการ
ปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับอากาศหรือเปลือกอาคาร เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้สถาบัน
อาคารเขียวมุ่งหวังที่จะออกหลักเกณฑ์สําหรับบ้านพักอาศัย การตกแต่งภายใน อาคารใช้แล้ว เป็นต้น เพื่อให้
อาคารทุกประเภทมีโอกาสที่จะเป็นอาคารเขียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนต่อไป 

คู่มือฉบับนี้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นต่างๆจากการประชาพิจารณ์ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 จึง
ถือได้ว่าการแบ่งสัดส่วนคะแนน และความถูกต้องตามหลักทฤษฎี ตลอดจนความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากภาควิชาการ วิชาชีพ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมาแล้ว และทางคณะทํางานคาด
ว่าเกณฑ์ฉบับนี้จะสามารถนําไปใช้ประเมินอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ด้วยความปรารถนาดี 
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1. นายประสงค์  ธาราไชย ประธาน 
2. นายทวจีิตร  จันทรสาขา รองประธาน 
3. นายเกชา  ธีระโกเมน กรรมการ 
4. นายจกัรพันธ์  ภวังคะรัตน์ กรรมการ 
5. ดร.ชเล  คุณาวงศ ์ กรรมการ 
6. นายบุญญวฒัน์  ทิพทัส กรรมการ 
7. นายววิัฒน์  กุลวงศว์ิทย ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร กรรมการ 
9. นายวิญญู  วานิชศิริโรจน์ เหรัญญิก 
10. นายนินนาท  ไชยภิญโญ เลขาธิการ 
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1. นายนินนาท  ไชยภิญโญ ประธาน 
2. นายเกชา  ธีระโกเมน กรรมการ 
3. นายกมล  ตันพิพัฒน์ กรรมการ 
4. นายคมกฤช  ชูเกยีรติมั่น กรรมการ 
5. ดร.จญาดา  บุณยเกียรต ิ กรรมการ 
6. ดร.จตุวฒัน์  วโรดมพันธ ์ กรรมการ 
7. นายจกัรพันธ์  ภวังคะรัตน์ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล กรรมการ 
9. ดร.ชานัน  ติรณะรัต กรรมการ 
10. ดร.ณรงคว์ิทย์  อารีมติร กรรมการ 
11. นายประพุธ  พงษ์เลาหพันธุ ์ กรรมการ 
12. ดร.พร  วิรุฬห์รักษ ์ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท  สุริโยธิน กรรมการ 
14. ดร.ภัทรนันท์  ทักขนนท์ กรรมการ 
15. นายรพีรัฐ  ธัญวัฒน์พรกุล กรรมการ 
16. ดร.วรภัทร์  อิงคโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการ 
17. นายวิญญู  วานิชศิริโรจน์ กรรมการ 
18. นางศิรินทร  วงษเ์สาวศุภ กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร กรรมการ 
20. อาจารย์ เอกวฒัน์  โอภาสพงษกร กรรมการ 
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1. นายจกัรพันธ์  ภวังคะรัตน์ ประธาน 
2. นายวิญญู  วานิชศิริโรจน์ รองประธาน 
3. นายกมล  ตันพิพัฒน์ อนุกรรมการ 
4. ดร.จตุวฒัน์  วโรดมพันธ ์ อนุกรรมการ 
5. นายประพุธ  พงษเ์ลาหพันธุ ์ อนุกรรมการ 
6. ดร.พร  วิรุฬห์รักษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท  สุริโยธิน อนุกรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  กฤชไมตรี อนุกรรมการ 
9. นายรพีรัฐ  ธัญวฒัน์พรกุล อนุกรรมการ 
10. นายวัลลภ  เรืองด้วยธรรม อนุกรรมการ 
11. นางศิรินทร  วงษเ์สาวศุภ อนุกรรมการ 
12. นายสมจินต์  ดิสวัสดิ ์ อนุกรรมการ 
13. นายอภิชยั  กําแพงเศรษฐ อนุกรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร อนุกรรมการ 
15. นายอนวัช  พงศ์สุวรรณ เลขานุการ 
16. นางสาวสุพรรณีย์  ทองจดู เลขานุการ 
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 ก��()��ก��������� 8  
BM ������- 1 ก���������	�ก��
���� (Building Management) 9 3 (1) 

BM P1 การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว 10 บังคับ 

BM 1 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 11 1 
BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาอาคาร 12 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมือ่อาคารแล้วเสร็จ 13 1 

SL ������- 2 (	&������$��> ���	?�� (Site and Landscape) 14 16 (2) 
SL P1 การหลีกเล่ียงท่ีตัง้ท่ีไมเ่หมาะกับการสร้างอาคาร 15 บังคับ 
SL P2 การลดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ 16 บังคับ 
SL 1 การพัฒนาโครงการบนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแล้ว 17 1 
SL 2 การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว  18 4 
SL 3 การพัฒนาผังพ้ืนท่ีโครงการท่ียัง่ยืน 19 3 

SL 3.1 มีพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ดินของโครงการ  1 

SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อ พ้ืนที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อ่ืน)  1 

SL 3.3 ใช้พืชพรรณพ้ืนถิ่นที่เหมาะสม  1 

SL 4 การซมึนํ้าและลดปัญหานํ้าท่วม 22 4 
SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ 23 4 

SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตัง้  2 

SL 5.2 มีพ้ืนที่ดาดแข็งที่รับรังสตีรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพ้ืนที่โครงการ  1 

SL 5.3 มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคาร 

 1 

WC ������- 3 ก�������	��G�� (Water Conservation) 26 6 
WC 1 การประหยัดนํ้าและการใช้นํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 27 6 

WC 1.1 การประหยัดน้ํารวมร้อยละ 15 หรือใช้โถสุขภัณฑ์ประหยดัน้ํา  2 

WC 1.2 การประหยัดน้ํารวมร้อยละ 25 หรือใช้ก๊อกน้ําในห้องน้ําชนิดประหยัดน้ํา  2 

WC 1.3 การประหยัดน้ํารวมร้อยละ 35 หรือการบริหารจัดการน้ําและการใช้น้ําฝน  2 

EA ������- 4 M�	&&��$�������ก�? (Energy and Atmosphere) 30 20 (2) 
EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร 

มีแผนการตรวจสอบและปรับแต่งระบบโดยบคุคลทีส่าม 
31 บังคับ 
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EA P2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่าํ 
ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1 

33 บังคับ 

EA 1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 34 16 
EA 2 การใช้พลังงานทดแทน 

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ0.5-1.5 ของปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานในอาคาร 
36 2 

EA 3 การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพ่ือยืนยันการประหยัดพลังงาน 
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจน์ผลตามข้อกําหนด IPMVP 

37 1 

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศท่ีไม่ทําลายชั้นบรรยากาศ 
ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 

38 1 

MR ������- 5 �	���$����	M��ก�S�ก��ก)
��#�&  
(Materials and Resources) 

39 13 

MR 1 การใช้อาคารเดมิ 
เก็บรักษาพ้ืนหรือหลังคาของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพ้ืนที่ผิว 

40 2 

MR 2 การบริหารจดัการขยะจากการกอ่สร้าง 
นําขยะไปใช้หรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือน้ําหนัก 

41 2 

MR 3 การเลือกใช้วัสดใุชแ้ล้ว 
นําวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่เป็นมูลค่าร้อยละ 5-10 

42 2 

MR 4 การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล 
ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมูลค่าร้อยละ 10-20 

43 2 

MR 5 การใชว้ัสดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศ  
การใช้วัสดุที่ ขดุ ผลติ ประกอบ หรือวสัดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้างทั้งหมด 

44 2 

MR 6 วัสดุท่ีผลิตหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ํา 45 3 
MR 6.1 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 

ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด 
 2 

MR 6.2 ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้าง
ทั้งหมด 

 1 

IE ������- 6 ���>�M
&�>���$���#
�>��S�
���� 
(Indoor Environmental Quality) 

47 17 (2) 

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

48 บังคับ 

IE P2 ความส่องสวา่งภายในอาคาร 
ความส่องสว่างขัน้ต่ําผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

49 บังคับ 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ  50 5 
IE 1.1 ช่องนําอากาศเข้าไม่อยู่ตําแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ  1 
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IE 1.2 ความดันเป็นลบ (Negative pressure) สําหรับห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และเก็บสารทํา
ความสะอาด 

 1 

IE 1.3 ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร  1 

IE 1.4 พ้ืนที่สูบบุหร่ีหา่งจากประตูหนา้ต่างหรือช่องนําอากาศเข้าไม่น้อยกว่า  10  เมตร  1 

IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  1 

IE 2 การเลือกใช้วัสดุท่ีไมก่่อมลพิษ 55 4 
IE 2.1 การใช้วัสดุประสาน วสัดุยาแนว และรองพ้ืน ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร  1 

IE 2.2 การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร  1 

IE 2.3 การใช้พรมที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร  1 

IE 2.4 การใช้ผลิตภัณฑ์ทีป่ระกอบขึ้นจากไม้ที่มีสารพิษต่ําภายในอาคาร  1 

IE 3 การควบคุมแสงสวา่งภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความต้องการ 

60 1 

IE 4 การใชแ้สงธรรมชาติภายในอาคาร 
ออกแบบให้ห้องที่มีการใช้งานประจําได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง 

61 4 

IE 5 สภาวะน่าสบาย 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 

62 3 

EP ������- 7 ก���X
&ก	�(�ก����Y)
��-&$���#
�  
(Environmental Protection) 

63 5 (2) 

EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสร้าง 
มีแผนและดําเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง 

64 บังคับ 

EP P2 การบริหารจดัการขยะ 
การเตรียมพ้ืนที่แยกขยะ  

65 บังคับ 

EP 1 ใช้สารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง 
ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

66 1 

EP 2 ตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน 
การวางตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากที่ดินขา้งเคียง 

67 1 

EP 3 การใชก้ระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีค่าสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15 

68 1 

EP 4 การควบคุมโรคท่ีเกีย่วข้องกับอาคาร 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบาย
ความร้อนของอาคารในประเทศไทย 

69 1 

EP 5 ติดตัง้มาตรวัดไฟฟ้าท่ีใช้กับระบบบําบัดนํ้าเสีย 70 1 
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GI  ������- 8 ��	Yก��� (Green Innovation)    71 5  
GI 1-5 มีเทคนิควิธีท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน      71         5 

 ���
!����?	M�� 72  

 �������ก�� 76  

 >��(��ก ก 77  

 รวมคะแนน 85 (9) 
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การผ่านการประเมิน 
 

ในการผ่านเกณฑ์การประเมิน TREES-NC Version 1 น้ี ผู้เข้าร่วมประเมินต้องส่งเอกสารท่ีเกีย่วข้องในแต่ละหัวข้อ
คะแนนเพ่ือยืนยันว่าได้มกีารดาํเนินกิจกรรมในการทําคะแนนในหัวข้อตา่งๆจริง (เอกสารท่ีต้องนําส่งตลอดจนช่วงเวลาในการ
ส่งจะถูกระบุไวใ้นเอกสารการประเมินฉบับเตม็) ทางสถาบันฯจะมีการตรวจสอบในรูปแบบต่างๆ เพ่ือยืนยันวา่กจิกรรมตา่งๆ
เป็นไปตามท่ีผู้เขา้ร่วมประเมินไดก้ล่าวอ้าง ซึ่งหากทางสถาบันพบว่ามกีาร บิดเบือน ปลอม หรือ สร้างหลักฐานเท็จ ทาง
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรองและถอดถอนรางวัลท่ีได้มอบให้จากเจา้ของโครงการ ซึ่งในการประเมินน้ัน ทาง
สถาบันอาคารเขยีวจะทําหน้าท่ีประเมินหลักฐานตา่งๆ ตลอดจนวิธีการดาํเนินการ ว่ามคีวามถกูต้องและสอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์ของหัวข้อคะแนนตา่งๆ และสมควรได้รับการรับรองคะแนนหรือไม ่

 
การรับรองอาคารท่ีเข้าร่วมประเมินน้ันจะแบ่งรางวัลเป็น 4 ระดับ ตามคะแนนท่ีได้ดงัน้ี 
 

PLATINUM   61  คะแนน  ขึ้นไป 
GOLD    46-60  คะแนน 
SILVER    38-45 คะแนน 
CERTIFIED   30-37 คะแนน  

 
ซึ่งในการผ่านการประเมินทุกระดบัน้ันผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการทําคะแนนข้อบังคับ 9 ข้อ หากไม่สามารถทํา

คะแนนข้อบังคับข้อใดข้อหน่ึง ทางสถาบันฯจะถือวา่ไม่สามารถเข้าร่วมการประเมินได ้
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BM ������- 1 ก���������	�ก��
���� (Building Management) 
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BM P1   การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว      (บังคับ) 

�	Y������&�� 
เพ่ือให้กระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารเขยีวมีความเป็นระบบและราบร่ืน ช่วยให้คณะทํางานและผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคุมการทํางานของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารประเมินอาคารเขียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

มีแผนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้การออกแบบก่อสร้าง วางแผน และบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ส่ิงท่ีต้องดําเนินการเป็นเพียงแผนไม่ใช่ผลการดําเนินงาน ซึ่งแผนการ
ดําเนินงานจะต้องประกอบด้วย 1) รายชื่อคณะทํางานและหัวหน้าโครงการ (เช่น สถาปนิก วิศวกร เจ้าของอาคาร 
ผู้ตรวจสภาพอาคาร ผู้บริหารอาคาร และ/หรือท่ีปรึกษา เป็นต้น) 2) กิจกรรมต่างๆโดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมท่ีตรงกับหัวข้อคะแนนต่างๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการท่ีจะนํามาใช้โดย
ย่อ 4) ตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมว่าจะดําเนินการในช่วงใดและนานเท่าไร 

$����&ก���������ก�� 

จัดตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสําหรับการ
ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ โดยต้องดําเนินการตั้งแต่ช่วงต้นของการกําหนดแนวคิดของโครงการ และมี
ผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าโครงการ 
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BM 1   การประชาสัมพันธ์สู่สังคม              (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
มีการกําหนดให้อาคารท่ีจะก่อสร้างเป็นอาคารเขียวทําการประชาสัมพันธ์สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยระบุถึงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องแสดงสัญลักษณ์และชื่อของสถาบันอย่างชัดเจน พร้อมท้ังระบุประเภท
ของเกณฑ์ท่ีใช้ (ในกรณีน้ีคือ การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่ หรือ TREES-NC) และต้องทําป้าย 2 ภาษา ท้ัง
ไทยและอังกฤษ 

2. จัดทําข้อมูลนําเสนอเกี่ยวกับอาคาร (ช่วงออกแบบหรือเมื่ออาคารแล้วเสร็จ) ในหลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเป็นอาคารเขียว เพ่ือเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลท่ัวไปและผู้สนใจ รูปแบบของข้อมูลอาคารท่ี
จัดทําเพ่ือการประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้วยการดําเนินการดังต่อไปน้ี อย่างน้อย 2 ประเภท 

• การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพับ (ในกรณีมีการพิมพ์แจกจ่าย ต้องใช้กระดาษ รีไซเคิล หรือ วัสดุยั่งยืนอ่ืนๆ) อยา่งน้อย 
500 แผ่น และต้องมีการแจกจ่ายในงานสัมมนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรือใช้งาน
อาคาร 

• การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีแสดงแนวคิดและรายละเอียดท่ีครอบคลุมการออกแบบและกอ่สร้าง
อาคารเขียว 

• การจัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร นอกสถานท่ีอย่างน้อย 3 แห่ง 

• การจัดพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 

• การติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างครอบคลุม เพ่ือให้ความรู้กับผู้ใช้หรือเยี่ยมชม
อาคาร  

• การจัดเยี่ยมชมอาคารโดยเชิญองค์กรภาครัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 3 แห่ง (แห่งละไม่ต่ํากว่า 50 คน) 

• การเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ 

• วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์และแสดงผลเชิงปริมาณได้ โดยเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา 

$����&ก���������ก�� 
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบ ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งเป็นท่ียอมรับ รวมท้ังจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์หน้า
โครงการขณะกําลังก่อสร้าง 
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BM 2 คู่มือและการฝึกอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาอาคาร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เพ่ือให้มีเอกสารคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาอาคารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและง่ายต่อการบริหารจัดการอาคาร
เขียวให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

มีคู่มือและให้การอบรมแนะนําการใช้งานและบํารุงรักษาระบบตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกับการเป็นอาคารท่ีขอรับรอง
มาตรฐานอาคารเขียวสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของอาคาร โดยคู่มือดงักล่าวจะต้องครอบคลุมระบบต่างๆ ท่ีมีใช้
งานภายในอาคาร อย่างน้อยดงัน้ี (1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบ
สุขาภิบาล (4) ระบบทํานํ้าร้อนภายในอาคาร (สําหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอํานวย
ความสะดวก (6) ระบบพลังงานหมุนเวยีน (ถ้าม)ี แต่สามารถเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของแตล่ะโครงการ 

$����&ก���������ก�� 

จัดทําคู่มือการใช้งานและดําเนินการจัดฝึกอบรมสําหรับระบบท่ีมีความสําคัญต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนข้อน้ีในการดําเนินการร่วมกับ หัวข้อ EA P1: การ
ประกันคุณภาพอาคาร โดยอาจนําเน้ือหาบางส่วนไปใช้ในข้อ BM 1: การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 
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BM 3  การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ                   (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งและเป็นระบบของการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียวเพ่ิมเติมจากข้อ BM P1 และสร้าง
องค์ความรู้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ดีและใช้งานได้
อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

��-&��-Y#
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มีการขยายผลต่อจากข้อ BM P1: การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว โดยให้คณะทํางานอาคารเขียว นํา
แผนงานท่ีจัดทําไว้ใน BM P1 มาขยายผล โดยกําหนดให้มีข้อ 5) การประเมินกิจกรรมต่างๆ ถึงความสําเร็จและ
ข้อจํากัดท่ีพบในช่วงออกแบบ ก่อสร้าง และเมื่ออาคารแล้วเสร็จ โดยระบุถึงสาเหตุและข้อแนะนํา เพ่ือให้
คณะทํางานอาคารเขียวสามารถติดตามการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้เกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียวอย่างเป็นระบบ 

$����&ก���������ก�� 

ขยายขอบเขตการทํางานของคณะทํางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ตามหัวข้อ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหน้าในหัวข้อต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจาก
การประชุมความคืบหน้าแต่ละคร้ังของคณะทํางานอาคารเขียวในหัวข้อคะแนนท่ีประสบความสําเร็จและล้มเหลว 
ท้ังน้ีคณะทํางานควรสรุปถึงแนวทางท่ีประสบความสําเร็จและล้มเหลว เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและจัดทํา
ฐานข้อมูลความรู้โดยสถาบันอาคารเขียวไทย ต่อไปในอนาคต  
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SL P1 การหลีกเลี่ยงที่ต้ังที่ไม่เหมาะกับการสร้างอาคาร (บังคับ) 

�	Y������&�� 
เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อสร้างโครงการบนท่ีดินท่ีไม่สมควรท่ีจะมีการพัฒนา และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอัน
เน่ืองมาจากตําแหน่งของอาคารบนท่ีดิน จึงควรสร้างอาคารหรือพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศต่ํา
หรือตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายผังเมือง 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

ไม่ก่อสร้าง อาคาร พ้ืนท่ีดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ ถนน หรือท่ีจอดรถบนท่ีดิน ท่ีมีลักษณะตามน้ี 

1. พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์สงวน หรือสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์หรือเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์ หรือเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่า ตามกฎหมายไทย 

2. พ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาท่ีอยู่ภายในระยะ 15 เมตรจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์นํ้าท่ีมีการขยายพันธุ์ ตามท่ีระบุไว้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า 

3.  พ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นสวนสาธารณะก่อนจะนํามาทําโครงการ ยกเว้นว่าจะได้นําพ้ืนท่ีขนาดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมา
แลกเปล่ียนเพ่ือทําสวนสาธารณะใหม่ทดแทน 

4.   หลีกเล่ียงการเลือกท่ีตั้งโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง หรือขัดแย้งกับผังเมือง เช่น พ้ืนท่ีลุ่มต่ํานํ้า
ท่วมถึง พ้ืนท่ีท่ีเป็นทางไหลผ่านของนํ้าธรรมชาติ พ้ืนท่ีรับนํ้าจากบริเวณรอบๆ (พ้ืนท่ีแก้มลิง) พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า (Wetland) 
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกินร้อยละ 30 เป็นต้น 

$����&ก���������ก�� 

ระหว่างการเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ พยายามเลือกท่ีดินท่ีไม่มีองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือเป็น
ท่ีดินควบคุมโดยการตรวจสอบ กฎหมาย และข้อกําหนดผังเมือง ก่อนท่ีจะตัดสินใจทําโครงการ อีกท้ังพยายาม
ออกแบบอาคารให้มีพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีคลุมดิน (อาคาร พ้ืนท่ีดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ ถนน หรือท่ีจอดรถบนท่ีดิน) ให้
น้อยท่ีสุดในบริเวณท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือลดผลกระทบจากการทําลายระบบนิเวศดั้งเดิม หรือทําลาย
แหล่งอาศัยของสัตว์ ควรพิจารณาตําแหน่งท่ีตั้งอาคารและพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีเหมาะสมโดยควรพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการทําคะแนนในข้อ SL 3: การพัฒนาผังพ้ืนท่ีโครงการท่ียั่งยืน และ SL 4: การซึมนํ้าและลดปัญหานํ้า
ท่วม 
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SL P2   การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ                                                  (บังคับ) 
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ลดผลกระทบจากการพัฒนาในพ้ืนท่ีสีเขียวหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ และพลิกฟ้ืนพ้ืนท่ีสีเขียวใน
โครงการท่ีมีการพัฒนาไปแล้วให้มีคุณค่าทางระบบนิเวศตลอดจนเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น 
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ในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีเคยพัฒนามาแล้วหรือพ้ืนท่ีท่ีคุณค่าทางระบบนิเวศต่ํา ต้องออกแบบให้มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ 
(Ecological Open Space) ให้มีขนาดอย่างน้อย 10% ของพ้ืนท่ีฐานอาคาร (Development Footprint) โดยพ้ืนท่ีว่าเชิง
นิเวศต้องมีพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพ้ืนท่ีบ่อนํ้าลักษณะธรรมชาติท่ีมีการ
จัดพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และจะต้องไม่ใช้พ้ืนท่ีสําหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต์ พ้ืนท่ีดาดแข็งสามารถ
นับเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบนพ้ืนท่ีดาดแข็งเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม เป็นต้น ในการทําคะแนนข้อน้ีพ้ืนท่ีหลังคาไม่สามารถนับรวมเป็นพ้ืนท่ี
ในการทําคะแนน 
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ในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ียังไม่เคยพัฒนามาก่อน ควรสํารวจพ้ืนท่ีและบันทึกองค์ประกอบสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทาง
ระบบนิเวศและหลีกเล่ียงการก่อสร้างในบริเวณน้ี และต้องจํากัดขอบเขตของการพัฒนาไม่ให้เกิน 15 เมตรจาก
ขอบอาคาร (เพ่ือไม่ให้มีการพัฒนาท่ีลุกลํ้าเข้าไปยังพ้ืนท่ีท่ียังมีความสมบูรณ์เกินแนวเขตเส้นรอบรูปของอาคาร
มากเกินไป) สําหรับพ้ืนท่ีซึมนํ้าได้ ขอบทางเดิน ถนน และท่ีจอดรถ ต้องจํากัดขอบเขตการพัฒนาไม่ให้เกิน 5 เมตร 
โดยห้ามรบกวนพ้ืนท่ีนอกเหนือจากขอบเขตการพัฒนา 
 
พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีคุณลักษณะธรรมชาติและมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ เช่น มีการใช้พืชพรรณพ้ืนถิ่น และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเช่นสามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้อาคารหรือบุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีกรณีพ้ืนท่ีดาด
แข็งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจะไม่นับเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เช่น บล็อกหญ้า เป็นต้น  

$����&ก���������ก�� 
สําหรับโครงการท่ีก่อสร้างบนพ้ืนท่ี ท่ีผ่านการพัฒนามาแล้วหรือพ้ืนท่ีท่ีคุณค่าทางระบบนิเวศต่ํา ควรมีการกําหนด
พ้ืนท่ีสีเขียวในตําแหน่งท่ีเหมาะสม โดยศึกษาและเลือกชนิดของพืชพรรณท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีดังกล่าว ควร
พิจารณาถึงโอกาสในการทําคะแนนในหัวข้อ SL 3: การพัฒนาผังพ้ืนท่ีโครงการท่ียั่งยืน ด้วย 

สําหรับโครงการท่ีสร้างบนพ้ืนท่ีสีเขียวเดิม ควรจํากัดขอบเขตของการก่อสร้างอาคารและพ้ืนท่ีพัฒนาต่างๆ ทําการ
สํารวจท่ีดินเพ่ือบ่งชี้องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือนํามาซึ่งการวางแผนการใช้ท่ีดินอย่าง
เหมาะสม ควรออกแบบอาคารให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมให้น้อยท่ีสุด หรือออกแบบอาคารให้มีพ้ืนท่ีคลุม
ดินน้อยท่ีสุด และ/หรือให้มีจํานวนชั้นมากขึ้น หลีกเล่ียงการก่อสร้างลานจอดรถ ควรพิจารณาถึงโอกาสในการทํา
คะแนนในหัวข้อ SL 3: การพัฒนาผังพ้ืนท่ีโครงการท่ียั่งยืนด้วย 
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SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เลือกสถานท่ีก่อสร้างโครงการท่ีพัฒนาแล้ว และอยู่ในเขตเมืองท่ีมีการพัฒนาแล้ว พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือป้องกันการรุกลํ้าเขตป่าไม้ รวมท้ังแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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เลือกท่ีตั้งโครงการท่ีมีสาธารณูปโภคดังต่อไปน้ี ให้อยู่ภายในรัศมี 500 เมตร วัดจากทางเขา้หลักของโครงการให้
ครบ 10 ประเภท และสาธารณูปโภคเหล่าน้ีต้องสามารถเขา้ถงึได้ภายในรัศมีท่ีกําหนด (ไม่ถกูกัน้ด้วยคลองหรือร้ัว
เป็นต้น)  
1. วัดหรือสถานท่ีทางศาสนา 
2. ร้านค้าประเภทต่างๆ 
3. ไปรษณีย ์
4. สถานีตํารวจ 
5. สถานีดับเพลิง 
6. ร้านเสริมสวยและนวดแผนโบราณ 
7. ร้านอาหาร 
8. สวนสาธารณะ 
9. สถานศึกษา 
 

10. พิพิธภัณฑ์ 
   11. โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

12. ซุปเปอร์มาร์เกต 
13. ตลาด  
14. ร้านเสริมสวย 
15. ร้านกาแฟและ/หรือร้านขนม 
16. สํานักงาน 
17. สถานท่ีราชการตา่งๆ 
18. อ่ืน ๆ 

 
ร้านอาหารและร้านคา้ให้นับซ้าํได้อย่างละ 2 ร้าน (ถือเป็น 2 ประเภท) เช่น หากมี ร้านอาหาร 2 ร้าน และ ร้านคา้ 2 
ร้าน จะนับเป็น 4 ประเภท ในกรณีศูนย์การค้า ต้องแสดงรายการสาธารณูปโภคท่ีผ่านจาํนวนประเภทท่ีกําหนดและ
อาคารศูนย์การคา้ต้องอยู่ภายในรัศมี 500 เมตร สําหรับสาธารณูปโภคนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว้ข้างต้นสามารถ
เสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทยพิจารณาเป็นกรณีๆไป สถานท่ีท่ีไม่ส่งเสริมต่อจริยธรรมและสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ผู้ใช้อาคารไม่สามารถนํามานับประเภทเพ่ือทําคะแนนได้ ร้านค้าแผงลอยให้พิจารณาเป็นกลุ่มและถือเป็นกลุ่มของ
ตลาด (นับเพียง 1 ประเภท) 
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ท่ีตั้งอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปโภคท่ีหลากหลายเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สะดวก ควรพิจารณาท่ีตั้ง
โครงการร่วมกับระบบขนส่งมวลชนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือทําคะแนนในหัวข้อ SL2: การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
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SL 2 การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว (4 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบจากการพัฒนาท่ีดิน อันเน่ืองมาจากการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัว 

��-&��-Y#
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เลือกท่ีตั้งโครงการและ/หรือ จัดท่ีจอดรถภายในโครงการท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี (ข้อละ 1 คะแนน) 

1. เลือกท่ีตั้งอาคารภายในระยะ 500 เมตร (วัดจากประตูทางเข้าอาคารหลัก) จากสถานีรถไฟ หรือรถไฟฟ้า อย่างน้อย  
 1 สถานี หรือ มีระบบรถรับส่งไปยังสถานีโดยต้องมีบริการรับส่งได้ร้อยละ 5 ของผู้ใช้อาคารต่อวัน โดยรถรับส่งต้อง 
 เป็นรถประเภท eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืนๆท่ีลดการใช้นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติอย่างมี 
 นัยสําคัญ 
2. เลือกท่ีตั้งอาคารภายในระยะ 500 เมตร จากป้ายรถประจําทางหรือสถานีบริการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ท่ีมี 
 อย่างน้อย 2 สายบริการ ท่ีผู้ใช้อาคารสามารถเข้าถึงได้ 
3. จัดท่ีจอดรถจักรยานเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ใช้อาคารประจําและผู้ใช้อาคารชั่วคราว (เช่น แขก หรือ  
 ลูกค้า เป็นต้น) และจัดให้มีห้องอาบนํ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจํานวนพนักงานประจําไม่เกินกว่า 80 เมตร จาก 
 บริเวณทางเข้าอาคาร กรณีอาคารพักอาศัย ไม่ต้องมีห้องอาบนํ้าแต่ให้เพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถจักรยานเป็นไม่น้อยกว่าร้อย 
 ละ 15 ของผู้พักอาศัย 
4. กําหนดท่ีจอดรถของอาคารให้เป็นท่ีจอดรถ eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืนๆท่ีลดการใช้ 
 นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติอย่างมีนัยสําคัญ หรือท่ีจอดรถส่วนบุคคลท่ีใช้ร่วมกัน (carpool) ในพ้ืนท่ีท่ีใกล้ทางเข้า 
 อาคารท่ีสุด อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจํานวนท่ีจอดรถท้ังหมดของอาคาร 
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เลือกท่ีตั้งโครงการท่ีอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน สํารวจเส้นทางการเดินเท้าจากประตูทางเข้าโครงการไปยงัสถานี
หรือป้ายรถประจําทาง พิจารณาการวางตําแหน่งอาคารและทางเข้าอาคารท่ีเหมาะสมใกล้กับระบบขนส่งมวลชน 
รวมถึงออกแบบท่ีจอดรถให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับรถ eco car CNG Hybrid E20+ไฟฟ้า หรือรถส่วนบุคคลท่ีใช้
ร่วมกัน ตลอดจนเตรียมพ้ืนท่ีจอดจักรยานและพ้ืนท่ีอาบนํ้าให้เพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน  
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SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน (3 คะแนน) 
SL 3.1 มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชงินิเวศไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีดินของโครงการ (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ออกแบบให้มีสัดส่วนพ้ืนท่ีเปิดโล่งมากขึ้น อันจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ิมแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ ลดปัญหานํ้าท่วม ลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีกิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร 
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ออกแบบให้มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชงินิเวศให้มีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกวา่ 25% ของพ้ืนท่ีฐานอาคาร (Development Footprint)  
ต้องออกแบบให้มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชงินิเวศ (Ecological Open Space) โดยพ้ืนท่ีวา่เชิงนิเวศต้องมพ้ืีนท่ีสีเขียวอยา่ง
น้อยร้อยละ 40% ของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชงินิเวศ (นับรวมพ้ืนท่ีบ่อนํ้าลักษณะธรรมชาติท่ีมีการจัดพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
โดยรอบ) และจะต้องไมใ่ช้พ้ืนท่ีสําหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต ์ พ้ืนท่ีดาดแขง็สามารถนับเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ี
เปิดโล่งเชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบนพ้ืนท่ีดาดแข็งเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวติของผู้ใชง้าน อาทิเช่น ทางเดิน
เท้า ลานกจิกรรม เป็นต้น ในการทําคะแนนภายใต้ทางเลือกท่ี 1 น้ี พ้ืนท่ีหลังคาไม่สามารถนับรวมเป็นพ้ืนท่ีในการ
ทําคะแนน 
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ในกรณีเป็นโครงการท่ีมีการมุ่งทําคะแนนในข้อ SL 1: การพัฒนาโครงการบนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแล้วออกแบบอาคารให้
มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ 20% ของพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งสามารถนับพ้ืนท่ีหลังคาเป็นพ้ืนท่ีเปิดโลงเชิงนิเวศได ้แตลั่กษณะ
ของพ้ืนท่ีหลังคาต้องตรงตามลักษณะของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศท่ีถูกกําหนดไว้ในทางเลือกท่ี 1 

$����&ก���������ก�� 

ควรทําการสํารวจท่ีดินเพ่ือบ่งชี้องค์ประกอบต่างๆท่ีจะนํามาซึ่งการวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม ควรวาง
ตําแหน่งตัวอาคารลงบนท่ีดินอย่างเหมาะสมหรือออกแบบอาคารให้มีพ้ืนท่ีคลุมดินน้อยท่ีสุด หลีกเล่ียงการแผ่
อาคารจนเต็มพ้ืนท่ีดิน หลีกเล่ียงการมีท่ีจอดรถบนดินท่ีแผ่เต็มพ้ืนท่ีดิน แต่ควรซ้อนชั้นจอดรถหรือทําท่ีจอดรถใตด้นิ 
พิจารณาการจัดวางพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีเปิดโล่งให้ได้ประสิทธิภาพและมีสัดส่วนผ่านเกณฑ์คะแนน ในกรณี
พ้ืนท่ีแออัด ควรพิจารณาการใช้พ้ืนท่ีหลังคาเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ     
SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันอาคารเขียวไทย หน้า 20 / 84 

SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน (3 คะแนน) 
SL 3.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อ พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ามยา้ยไม้ยืนต้นมาจากท่ีอ่ืน) (1 คะแนน) 
�	Y������&�� 

ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ให้เหมาะสม เพ่ือให้อาคารมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ประหยัดพลังงาน 
ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และส่งเสริมการอยู่อาศัยท่ีเป็นมิตรระหว่างมนุษย์และสัตว์ตลอดจน
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

��-&��-Y#
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• มีพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้น ต่อพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร 
• มีร่มเงาปกคลุมอยา่งคงทนถาวรภายใน 5 ปีแรก                                                                            
• รักษาต้นไม้เดมิ และ/หรือ ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมเติม โดยต้นไม้น้ันต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่ม

เมื่อโตเต็มท่ีไม่น้อยกวา่ 4.5 เมตร และต้องไม่ใชต่้นไม้ท่ีย้ายโดยการขุดล้อมมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือนํามาปลูก
ในโครงการ ยกเว้นต้นไม้ท่ีมีการจําหน่ายอยา่งถกูกฎหมายหรือท่ีเพาะขึ้นจากเรือนเพาะชาํเท่าน้ัน 

$����&ก���������ก�� 

พยายามให้ร่มเงาพ้ืนท่ีดาดแข็งภายนอกอาคารด้วยพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิดสภาพ
อากาศจุลภาคท่ีดี เอ้ือต่อการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาร่วมกับ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนใน
เมืองจากการพัฒนาโครงการ ท่ีมีการใช้ต้นไม้ใหญ่ในการบังเงาพ้ืนท่ีดาดแข็งร่วมกับการใช้วัสดุปูพ้ืนดาดแข็ง
กลางแจ้งท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์์สูง เพ่ือลดการดูดซับความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์์ 
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SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน (3 คะแนน) 
SL 3.3 ใช้พืชพรรณพ้ืนถิ่นท่ีเหมาะสม (1 คะแนน)  
�	Y������&�� 

พัฒนาระบบนิเวศท่ีเหมาะสมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการประหยัดพลังงาน ลดการใช้นํ้าในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง และส่งเสริมการสร้างและพลิกฟ้ืนระบบนิเวศท่ีมีความ
สมบูรณ์ 
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เลือกใช้พืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศท่ีทนแล้งและทนโรคท้ัง
โครงการ พืชพรรณท่ีเลือกใช้ต้องไม่เป็นสายพันธุ์รุกรานหรือวัชพืช การเลือกชนิดของพืชต้องอ้างอิงชนิดของพืชตาม 
ภาคผนวก ก 

$����&ก���������ก�� 

ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใช้ชนิดของพืชพรรณพ้ืนถิ่น และวางแผนการทําคะแนนรวมกับ SL 3.1: มีพ้ืนท่ีเปิด
โล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีดินของโครงการ  SL 3.2: มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อ พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 100 
ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากท่ีอ่ืน) และ SL 5: การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมอืงจากการพัฒนา
โครงการ 
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SL 4 การซึมน้ําและลดปัญหาน้ําท่วม (4 คะแนน) 
�	Y������&�� 

ลดปัญหานํ้าท่วมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการซึ่งสามารถทําได้โดยเพ่ิมการซึมนํ้าของโครงการหรือมีการสร้างบ่อ
หน่วงนํ้าเพ่ือชะลอนํ้าก่อนปล่อยออกสู่พ้ืนท่ีนอกโครงการ  
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คํานวณพ้ืนท่ีโครงการและลักษณะของพ้ืนผิวโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดิน (Runoff Coefficients) ของ
แต่ละพ้ืนผิว แล้วนํามาหาค่าเฉล่ียของพ้ืนผิวโครงการ โดยเทียบค่าเฉล่ียและคะแนนได้จากY���&��- 1  

ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉล่ีย คะแนน 
มากกวา่หรือเท่ากับ 0.7 1 

0.6-0.69 2 
0.5-0.59 3 

น้อยกวา่หรือเท่ากับ 0.49 4 
ตารางท่ี 1 การเทียบคะแนนและค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉล่ีย 
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คํานวณหรือจําลองสภาพปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลออกจากโครงการโดยใช้ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียท่ีตกในรอบ 2 ปีและตก
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ของกรุงเทพฯ หรือพ้ืนท่ีโครงการ (หากมีข้อมูล) โดยต้องทําการคํานวณท้ังปริมาณนํ้าท่วม
สูงสุดและปริมาณรวมในช่วง 24 ชั่วโมง เทียบกันระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การ
ไหลบนผิวดินเฉล่ียก่อนการพัฒนาโดยสามารถเทียบคะแนนได้ดังน้ี 

ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉลี่ย
ก่อนการพัฒนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

ค่าสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดิน
เฉล่ียก่อนการพัฒนา มากกว่า 0.5 

คะแนน 

ปริมาณนํ้าท่วมคงเดิม ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 20 1 
ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 5 ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 25 2 
ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 10 ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 30 3 
ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 15 ปริมาณนํ้าท่วมลดลงร้อยละ 35 4 

ตารางท่ี 2 การเทียบคะแนนและปริมาณนํ้าท่วมท่ีลดได้ดว้ยการจาํลองสภาพ 
$����&ก���������ก�� 

ออกแบบให้มีพ้ืนท่ีดินท่ีสามารถให้นํ้าซึมผ่านได้มากท่ีสุด เลือกใช้วัสดุปูพ้ืนท่ีนํ้าซึมผ่านได้ เช่น บล็อกหญ้า (มพ้ืีนท่ี
หญ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนผิว) แผ่นปูพ้ืนท่ีมีการเว้นร่องระหว่างแผ่น หรือวัสดุปูพ้ืนท่ีมีช่องหรือรูท่ีนํ้าซมึผ่าน
ลงสู่ชั้นดินได้ ผนวกกับการใช้บ่อหน่วงนํ้าท้ังแบบธรรมชาติและแบบใช้อุปกรณ์ ควรพิจารณาการใช้พ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ี
มีศักยภาพในการรับนํ้าและหน่วงนํ้าท่ีสามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ เพ่ือการทําคะแนนร่วมกับ SL 3.1: 
มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีดินของโครงการ 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตัง้ (2 คะแนน) 
�	Y������&�� 

ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากหลังคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่าง
กันระหว่างพ้ืนท่ีพัฒนาและพ้ืนท่ีไม่ได้รับการพัฒนา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และท่ีอาศัยของมนุษย์์
และสัตว์ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

��-&��-Y#
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สัดส่วนของพ้ืนท่ีหลังคาเขียวและสวนแนวตั้ง (มีความชัน <60o วัดจากแนวระนาบ (ตามนิยามของ ผนัง และ 
หลังคา ใน ASHRAE 90.1 2007)) ท่ีถูกปกคลุมด้วยพืช โดยใช้สมการ 

GSA = GRA + GWA/0.5 

โดย GSA = Green Surface, GRA= Green Roof (พ้ืนท่ีหลังคาเขียว), GWA= Green Wall Area (พ้ืนท่ีสวน     
แนวตั้ง) 

1. GSA/พ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมด (ไม่นับพ้ืนท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.5 ได้ 1 คะแนน 

2. GSA/พ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมด (ไม่นับพ้ืนท่ีงานระบบและช่องแสงธรรมชาติ) >0.8 ได้ 2 คะแนน 

$����&ก���������ก�� 

ปลูกพืชพรรณบนหลังคาหรือผนังภายนอกอาคาร ซึ่งอาจทําเป็น ซุ้มไม้เล้ือย ไม้กระถางกึ่งถาวร และสวนแนวตั้ง 
เป็นต้น ท้ังน้ี ควรหลีกเล่ียงการทําแปลงต้นไม้หรือปลูกหญ้าชนิดท่ีต้องมีการบํารุงรักษามากท่ีทําให้เกิดการ
ส้ินเปลือง และอาจต้องใช้สารเคมีป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมด้วย ควรพิจาณาการทํา
คะแนนร่วมกับ SL 3.1: มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีดินของโครงการ 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.2 มีพ้ืนท่ีดาดแขง็ท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไมเ่กินร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีโครงการ (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากพ้ืนท่ีดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันระหว่าง
พ้ืนท่ีพัฒนาและพ้ืนท่ีไม่ได้รับการพัฒนา) ท่ีจะส่งผลต่อสภาพอากาศจุลภาค และท่ีอาศัยของมนุษย์์และสัตว์
ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

��-&��-Y#
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ให้ร่มเงาแก่พ้ืนท่ีดาดแข็งท่ีอยู่ภายนอกอาคารโดยใช้พืชพรรณหรือลดผลกระทบจากพ้ืนท่ีดาดแข็งโดยเลือกการ
ก่อสร้างและวัสดุท่ีเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้วธิีการดังตอ่ไปน้ีกับพ้ืนท่ีดาดแข็งมากกวา่ร้อยละ 50 ของโครงการ 

1. การให้ร่มเงาแก่พ้ืนท่ีดาดแข็งเพ่ือลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้นไม้ใหญ่ 

2. การใช้วัสดุปูพ้ืนท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง มากกว่าร้อยละ 30 

3. การใช้หลังคาคลุมท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง มากกว่าร้อยละ 30 

4. ใช้พืชหรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลังคาคลุม 

5. การใช้บล็อกหญ้า (พ้ืนท่ีปลูกพืชร้อยละ 50 ของพ้ืนผิวบล็อกหญ้า) 

$����&ก���������ก�� 

ลดการมีพ้ืนท่ีดาดแข็งภายนอกโครงการ หากมีควรพยายามให้ร่มเงาพ้ืนผิวภายนอกด้วยพืชพรรณ ธรรมชาติ 
รวมท้ังใช้วัสดุปูพ้ืนดาดแข็งกลางแจ้งท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูงเพ่ือลดการดูดซับความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ควรพิจารณาการใช้หลังคาคลุมทางเดินท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง และควรพิจารณาการทํา
คะแนนรวมกับ SL 3: การพัฒนาผังพ้ืนท่ีโครงการท่ียั่งยืน และ SL 4: การซึมนํ้าและลดปัญหานํ้าท่วม 
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SL 5 การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.3   มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต ้ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ท่ีบังแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                (1 คะแนน)                                
   และไม่ก่อให้เกดิความเสียหายกับตัวอาคาร 
�	Y������&�� 

ลดผลกระทบจากความร้อนโดยเฉพาะจากรังสีดวงอาทิตย์ท่ีมีต่ออาคาร และลดอุณหภูมิผิวอาคารท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง ตลอดจนลดความร้อนของภูมิอากาศจุลภาค 

��-&��-Y#
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1. ปลูกต้นไม้ยืนต้นใน ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก โดยมีการวางตําแหน่งให้รัศมีทรงพุ่มของต้น (อายุ 5 ปี) ให้ 

 สัมผัสกันหรือห่างกันไม่เกิน 1 เมตร เพ่ือการบังแดดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รัศมีทรงพุ่มและรากต้องมีระยะห่างท่ีเหมาะสมและไม่รบกวน หรือก่อความเสียหายให้กับตัวอาคาร 

$����&ก���������ก�� 

พยายามให้ร่มเงาผนังและหน้าต่างภายนอกอาคารด้วยร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ และคํานึงถึงการจัดภูมิ 
สถาปัตยกรรมรอบอาคาร การจัดวางตําแหน่งต้นไม้ใหญ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดการดูดซับความร้อนจากดวง
อาทิตย์โดยตัวอาคารและองค์ประกอบอ่ืนๆ ควรพิจารณาร่วมกับการทําคะแนนในข้อ SL 3: การพัฒนาผังพ้ืนท่ี
โครงการท่ียั่งยืน และ SL 5.2: มีพ้ืนท่ีดาดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีโครงการ 
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WC ������- 3 ก�������	��G�� (Water Conservation) 
 

การทําคะแนนในหมวดมีสองทางเลือก โดยเมื่อเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงต้องเลือกทางเลือกเดิมตลอดทุกหัวข้อคะแนน 
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WC 1 การประหยัดน้ําและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 
WC 1.1 การประหยัดนํ้ารวมร้อยละ 15 หรือใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า (2 คะแนน)  

�	Y������&�� 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าของอาคารเพ่ือลดภาระของหน่วยงานผลิตนํ้าประปาและลดปริมาณนํ้าเสียและภาระ
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

��-&��-Y#
&�������ก�� 
��&��[
ก��- 1 

1. ใช้โถสุขภัณฑ์ ประหยัดนํ้าจาํนวนมากกวา่ร้อยละ 90 ของจาํนวนท่ีติดตั้งท้ังหมด  ได้ 1 คะแนน 
2. ใช้โถสุขภัณฑ์ ประหยัดนํ้าจาํนวนร้อยละ100 ของจาํนวนท่ีตดิตัง้ท้ังหมด  ได้ 2 คะแนน 

��&��[
ก��- 2 
ใช้วิธีการคํานวณจากจํานวนผู้ใช้อาคารถึงปริมาณการใช้นํ้ารวมตามค่ามาตรฐานการใช้นํ้าของแต่ละสุขภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ก๊อกนํ้าล้างมือ ฝักบัวอาบนํ้า โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ และให้นําค่าท่ีได้จากการคํานวณดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับการคํานวณจากสุขภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ในอาคาร (สามารถใช้นํ้าฝน นํ้าท่ีผ่านการบําบัด มาหักลบ) 
เพ่ือให้ได้ 2 คะแนนในหัวข้อน้ี โดยต้องมีการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 15 (รายละเอียดวิธีการคํานวณเพ่ือเทียบปริมาณ
การใช้นํ้าแสดงไว้ในคู่มือฉบับเต็ม) 

$����&ก���������ก�� 
ใช้สุขภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดการใช้นํ้า และใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆประกอบเพ่ือการประหยัดนํ้ารวมของอาคาร
ควรพิจารณาการกักเก็บนํ้าฝน การใช้นํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัด เพ่ือลดความต้องการนํ้าประปาของโครงการ 
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WC 1 การประหยัดน้ําและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 
WC 1.2     การประหยัดนํ้ารวมร้อยละ 25 หรือใช้ก๊อกนํ้าในห้องนํ้าชนิดประหยดันํ้า (2 คะแนน)  

�	Y������&�� 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้้นํ้าของอาคารเพ่ือลดปริมาณการใช้นํ้าประปาและลดปริมาณนํ้าเสียและภาระของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย  

��-&��-Y#
&�������ก��  
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1. ใช้ก๊อกนํ้าในห้องนํ้า ชนิดประหยดันํ้า หรือมีอุปกรณ์ควบคมุการเปิดปิดนํ้าอัตโนมัติ มากกวา่ร้อยละ 90ได้ 1 คะแนน 

2. ใช้ก๊อกนํ้าในห้องนํ้าชนิดประหยัดนํ้า หรือมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดนํ้าอัตโนมัติ  ร้อยละ 100 ได้ 2 คะแนน 
��&��[
ก��- 2 
ใช้การคํานวณจากจํานวนผู้ใช้อาคารถึงปริมาณการใช้นํ้ารวม ตามค่ามาตรฐานการใช้นํ้าของแต่ละสุขภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ก๊อกนํ้าล้างมือ ฝักบัวอาบนํ้า โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ และให้นําค่าท่ีได้จากการคํานวณดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับการคํานวณจากสุขภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ในอาคาร (สามารถใช้นํ้าฝน นํ้าท่ีผ่านการบําบัด มาหักลบ) 
เพ่ือให้ได้ 2 คะแนนในหัวข้อน้ีต้องมีการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 25 (เพ่ิมการประหยัดนํ้ารวมจากข้อ                     
WC 1.1: การประหยัดนํ้ารวมร้อยละ 15 หรือใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า ทางเลือกท่ี 2 ร้อยละ 10) 

$����&ก���������ก�� 
ใช้ก๊อกชนิดประหยัดนํ้า หรือมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดนํ้าอัตโนมัติ เพ่ือประหยัดการใช้นํ้าประปา และใช้
เทคโนโลยีอ่ืนๆประกอบ  เพ่ือการประหยัดนํ้ารวมของอาคาร ควรพิจารณาการกักเก็บนํ้าฝน การใช้นํ้าเสียท่ีผ่าน
การบําบัด เพ่ือลดความต้องการนํ้าประปาของโครงการ 
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WC 1 การประหยัดน้ําและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 
WC 1.3 การประหยัดนํ้ารวมร้อยละ 35 หรือการบริหารจดัการนํ้าและการใช้นํ้าฝน (2 คะแนน)  

�	Y������&��� 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้้นํ้าของอาคาร มีการวัดปริมาณการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการใช้นํ้าฝนซึง่
สะอาดและไม่มคี่าใช้จา่ย  ซึง่จะชว่ยลดภาระของหน่วยงานผลิตนํ้าประปาและลดปริมาณนํ้าเสียและภาระของ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย  

��-&��-Y#
&�������ก�� 

��&��[
ก��- 1 
1. เตรียมความพร้อมในการวัดการใช้นํ้าในส่วนย่อยจดุใดจุดหน่ึงของโครงการ ได้แก่ หอระบายความร้อน (ถ้าม)ี ท่อ 

  เมนแต่ละชั้น ท่อเมนนํานํ้าฝนและนํ้าท้ิงกลับมาใช้กับโถสุขภัณฑ์ ท่อเมนสําหรับรดนํ้าต้นไม้ และท่อเมนสําหรับ 
  พ้ืนท่ีจอดรถยนต ์ซึ่งการตดิมาตรวัดดงักล่าวจะได้ 1 คะแนน 

2. มีการพิจารณาการกักเก็บนํ้าฝนมาใชง้านในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยมีขนาดถังกักเก็บนํ้าฝนท่ีเก็บนํ้าฝนได้  
  5% ของปริมาณนํ้าฝน 1 ปี โดยคํานวณจากฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการ หรือ พ้ืนท่ีฐานอาคาร บวกกบัพ้ืนท่ีเปิดโล่ง  
  เมื่อมกีารกกัเก็บท่ีพอเพียงจะได้ 1 คะแนน 

��&��[
ก��- 2 
ใช้การคํานวณจากจํานวนผู้ใช้อาคารถึงปริมาณการใช้นํ้ารวมตามค่ามาตรฐานการใช้นํ้าของแต่ละสุขภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ก๊อกนํ้าล้างมือ ฝักบัวอาบนํ้า โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ และให้นําค่าท่ีได้จากการคํานวณดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับการคํานวณจากสุขภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ในอาคาร (สามารถใช้นํ้าฝน และ/หรือนํ้าท่ีผ่านการบําบัด มาหัก
ลบ) เพ่ือให้ได้ 2 คะแนนในหัวข้อน้ีต้องมีการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 35 (เพ่ิมการประหยัดนํ้ารวมจากข้อ                  
WC 1.2: การประหยัดนํ้ารวมร้อยละ 25 หรือใช้ก๊อกนํ้าในห้องนํ้าชนิดประหยัดนํ้า ทางเลือกท่ี 2 ร้อยละ 10) 

$����&ก���������ก�� 

ติดตั้งมาตรวัดนํ้าย่อย เพ่ือการบริหารจัดการการใช้นํ้าและตรวจสอบการร่ัวซึมของนํ้าใช้ในแต่ละพ้ืนท่ีหลักของ  
อาคาร และบริเวณโดยรอบ และใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ อาทิ เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า หรือสุขภัณฑ์ไม่ใช้นํ้าประกอบ  
เพ่ือการประหยัดนํ้ารวมของอาคาร นอกจากน้ีควรพิจารณาการกักเก็บนํ้าฝนท่ีพอเพียง การใช้นํ้าเสียท่ีผ่านการ
บําบัด เพ่ือลดความต้องการนํ้าประปาของโครงการด้วย  
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EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร (บังคับ)  
มีแผนการตรวจสอบและปรับแตง่ระบบโดยบุคคลท่ีสาม 

�	Y������&�� 
เพ่ือยืนยันว่ามีการติดตั้งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของอาคารอย่างถูกต้องตามแบบและข้อกําหนด
ประกอบแบบ 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
ต้องมกีารดาํเนินการหลัก ใน 6 เร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. แต่งตั้งบุคคลท่ีสามเป็นผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ ทําหน้าท่ีจัดการ ทบทวนและควบคุมการทดสอบและ
ปรับแต่งระบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1. ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องมีหลักฐานแสดงประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบและ
ปรับแต่งระบบประกอบอาคารไม่่น้อยกว่า 2 อาคาร  

1.2. ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องมีการทํางานท่ีเป็นอิสระจากผู้ออกแบบและผู้้ควบคุมงานก่อสร้าง 
1.3. ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ ต้องรายงานผลการตรวจสอบและให้้ข้อเสนอแนะโดยตรงกับเจ้าของโครงการ 

2. เจ้าของโครงการต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงความต้องการของเจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบต้อง
จัดให้มีเอกสาร แสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ ท้ังน้ีผู้้ทดสอบและปรับแต่งระบบต้องศึกษาเอกสาร
ดังกล่าวให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบต้องปรับแก้ไขเอกสารท้ังสองให้มีข้อมูล
สอดคล้องกันตลอดเวลา  

3. รวบรวมความต้องการในการทดสอบและปรับแต่งระบบ และแสดงรายละเอียดต่างๆ ไว้ในเอกสารงานก่อสร้าง 

4. จัดทําแผนการทดสอบและปรับแต่งระบบและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

5. รับรองการติดตั้งและสมรรถนะของระบบท่ีทําการทดสอบและปรับแต่ง 

6. จัดเตรียมรายงานผลการทดสอบและปรับแต่งระบบฉบับสมบูรณ์ 

การทดสอบและปรับแต่งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในอาคารอยา่งน้อยต้องครอบคลุมระบบดังต่อไปน้ี 

1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3. ระบบทํานํ้าร้อนของอาคาร (สําหรับโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)  
4. ระบบผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน (หากม)ี 

$����&ก���������ก�� 
เจ้าของโครงการต้องจัดหาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในลักษณะงาน
ดังต่อไปน้ี 

1. งานออกแบบ ติดตั้ง และใช้้งานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้้พลังงาน 
2. งานบริหารจัดการควบคุมการทดสอบและปรับแต่งระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
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ควรให้ผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้
ทดสอบและปรับแต่งระบบสามารถให้ข้อคิดเห็นในการวางแผน และเข้าใจความต้องการของเจ้าของโครงการ 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบ เอกสารแสดงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการออกแบบ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันตั้งแต่
เร่ิมแรก 
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EA P2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นตํ่า (บังคับ) 
ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1 

�	Y������&�� 
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชพ้ลังงานของอาคารเขียว 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
ได้คะแนนอยา่งน้อย 4 คะแนนในข้อ EA 1 

$����&ก���������ก�� 
ผู้ออกแบบอาคารต้องคํานึงถึงการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้พลังงาน โดยมีการออกแบบและ
เลือกใช้ ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
ท่ีเหมาะสมกับภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลังงานรวมต่ํากว่า
อาคารอ้างอิงตามข้อกําหนดการใช้้พลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้างใหม่ตามทางเลือกท่ีกําหนดไว้ 
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EA 1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (16 คะแนน) 

�	Y������&�� 
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้สูงกวา่อาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรือ กฎกระทรวง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ภายใต้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 หรือ 
การเทียบค่าจากการประเมินอาคารเพ่ือการประหยดัพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมหรืออาคารติดฉลาก 
(TEEAM) เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดมาจากการใช้้พลังงาน 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
��&��[
ก��- 1 
ใช้ Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 เป็นเกณฑ์ โดยเทียบ
คะแนนได้จาก Y���&��- 3 
��&��[
ก��- 2 
ใช้ Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เป็นเกณฑ์ ซึ่งใช้ได้กับ
ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนไดจ้าก Y���&��- 3 
��&��[
ก��- 3 
ใช้การเทียบคา่จากอาคารท่ีใชแ้บบประเมินการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมหรืออาคารติด
ฉลาก (TEEAM) รุ่น 49 เป็นเกณฑ์ โดยเทียบคะแนนได้จาก Y���&��- 3 ท้ังน้ีให้ส่งแบบประเมินท่ีทําโดย
คณะทํางาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น แบบ หรือ รายการวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือยืนยัน 

 
กฎกระทรวง พ.ศ.2552 

(ค่าพลังงาน) 

ASHRAE 90.1-2007  
Appendix G 

(ค่าใช้จา่ยพลังงาน) 

คะแนนการประเมินอาคารเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรตอ่

สภาพแวดล้อมหรืออาคารติดฉลาก 
(TEEAM) 

คะแนน 

อาคารปรับปรุง อาคารใหม ่ อาคารปรับปรุง อาคารใหม ่ อาคารปรับปรุง อาคารใหม ่
4 0-5 6-10 0-5 6-10 51-55 51-55 
6 6-10 11-15 6-10 11-15 56-60 56-60 
8 11-15 16-20 11-15 16-20 61-65 61-65 

10 16-20 21-25 16-20 21-25 66-70 66-70 
12 21-25 26-30 21-25 26-30 71-75 71-75 
14 26-30 31-35 26-30 31-35   
16 31-35 36-40 31-35 36-40   

ตารางท่ี 3 การเทียบคะแนนการประหยัดพลังงานโดยใช้ทางเลือกต่างแนวทางการดําเนินการ 
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ผู้ออกแบบอาคารต้องคํานึงถึงการออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานสูง โดยมีการออกแบบและ
เลือกใช้ ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
ท่ีเหมาะสมกับภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลังงานรวมต่ํากว่า
อาคารอ้างอิง ตามข้อกําหนดการใช้้พลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสร้างใหม่ตามทางเลือกท่ีกําหนดไว้ 
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EA 2 การใช้พลังงานทดแทน (2 คะแนน) 
ผลิตพลังงานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 0.5-1.5 ของปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานในอาคาร  

�	Y������&��� 
ให้ความสําคัญกับการใช้้พลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
  ใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตพลังงานใช้ในโครงการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองทํานํ้าร้อน) 

พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น ให้ได้เป็นมูลค่าร้อยละ 0.5-1.5 ของค่าใช้จ่ายพลังงานในอาคารต่อปี ท่ีอาจ
คํานวณได้จากแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์จากข้อ EA 1  

1. ผลิตพลังงานทดแทน ให้มีมูลคา่ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 0.5 ของปริมาณค่าใช้จา่ยพลังงานในอาคาร ได้ 1 คะแนน 
2. ผลิตพลังงานทดแทน ให้มีมูลคา่ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 1.5 ของปริมาณค่าใช้จา่ยพลังงานในอาคาร ได้ 2 คะแนน 

ในกรณีใช้ทางเลือกท่ี 3 ใน EA 1 ใช้ค่าเฉล่ียของพลังงานต่อพ้ืนท่ีอาคารแต่ละประเภท ตามY���&��- 4    ท่ีปรับค่า
ให้เป็นค่าใช้จ่ายทางพลังงาน โดยใช้ค่าเฉล่ียค่าไฟท่ี 3.5 บาทต่อหน่วย  

อาคาร ดัชนีการใช้พลังงานต่อพ้ืนท่ีใช้สอยต่อปี 
1. ����	ก&�� หน่วย kWh/ปี/m2 
1.1 อาคารขนาดใหญ่และเป็นอาคารสูง 215.80 
1.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและไม่ใชอ่าคารสูง 199.90 
1.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษและเป็นอาคารสูง 218.50 
2. ? ���ก���#� หน่วย kWh/ปี/m2 
2.1 ดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store) 336.40 
2.2 ห้างสรรพสินค้า (Department Store) 240.60 
2.3 ช็อปป้ิงพลาซ่า (Shopping Plaza) หรือ พ้ืนท่ีให้เช่า 204.20 
2.4 ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 418.40 
3.]�&M����� ดัชนีการใช้พลังงานต่อปริมาณคนไข้ในต่อปี 

 หน่วย MJ/Bed-Day (in Year) 
3.1 โรงพยาบาลรัฐ 262.00 
3.2 โรงพยาบาลเอกชน 625.00 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียการใช้พลังงานในอาคารแต่ละประเภท 

$����&ก���������ก�� 
อาคารควรมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
กับอาคาร หรือในบริเวณโครงการ ให้ได้ตามปริมาณท่ีกําหนด ซึ่งอาจสามารถขายกลับสู่ระบบสายส่ง/จาํหน่ายของ
การไฟฟ้าฯ 
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EA 3 การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน (1 คะแนน)  
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจน์ผลตามข้อกาํหนด IPMVP 

�	Y������&�� 
จัดให้มีแผนเพ่ือการตรวจสอบและพิสูจน์ผลการใช้พลังงานของอาคาร เพ่ือให้อาคารมีการประหยัดพลังงานจริง
ตามท่ีได้คํานวณและจําลองสภาพไว้ 

��-&��-Y#
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1. จัดให้มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานท่ีสอดคลอ้งกับ International  Performance Measurement 
& Verification Protocol (IPMVP) Volume III. Concepts and Options for Determining Energy Saving in New 
Construction:  Option D:  Calibrated  Simulation  (Saving  Estimation  Method 2)  หรือ  Option B: Energy 
Conservation   Measure Isolation. 

2. แผนท่ีจะทําการตรวจสอบและประเมินผลในข้อ 1 ต้องดําเนินการภายใน 1 ปีี หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

$����&ก���������ก�� 
ต้องจัดให้้มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมกับติดตั้งเคร่ืองวัดการใช้พลังงาน
อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ ตามหลักการตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานท่ีสอดคล้องกับ 
IPMVP ซึ่งใน Option D ได้กําหนดวิธีการประเมินผลการใช้พลังงานจริงโดยใช้แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ (ควร
เป็นแบบจําลองเดียวกับ EA 1) เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการใช้พลังงานจริง ทําการปรับแต่งแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอร์ให้ค่าพลังงานมีความสอดคล้องกับค่าท่ีได้จากการวัดจริง ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถนําแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือกในการประหยัดพลังงานของอาคาร ในกรณีอาคารเป็นอาคารเล็กหรือมี
ความซับซ้อนน้อย IPMVP: Option B กําหนดว่าสามารถเลือกการตรวจสอบเป็นระบบต่างๆ แล้วใช้แบบจําลอง
ทางคอมพิวเตอร์หรือแบบจําลองอ่ืนๆ ของแต่ละระบบในการเปรียบเทียบ จากน้ันทําการปรับค่าในแบบจําลองให้
สอดคล้องกับค่าพลังงานของระบบต่างๆ 
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EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทําลายชั้นบรรยากาศ (1 คะแนน) 
ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 

�	Y������&��� 
ลดการใช้สารทําความเย็นท่ีทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  

��-&��-Y#
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ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 ในเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองท่ีใช้สารความเย็นมากกว่า 0.3 กิโลกรัม ขึ้นไป 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้สารทําความเย็นน้อยกว่า 0.3 กิโลกรัม ให้ถือเป็นข้อยกเว้น 

ในกรณีท่ีอาคารใหม่มีการต่อเติมเข้ากับอาคารเก่า (ท่ีมีการประเมินอาคารเก่าร่วมด้วย) อาคารเก่าต้องเปล่ียนสาร
ทําความเย็นด้วย ให้เป็นแบบไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22 

$����&ก���������ก�� 

ระบบปรับอากาศในอาคารต้องไม่ใช้สารทําความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ท่ีทําลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ 
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MR 1 การใช้อาคารเดิม (2 คะแนน)  
 เก็บรักษาพ้ืนหรือหลังคาของอาคารเดมิไว้ร้อยละ 50-75 ของพ้ืนท่ีผิว  

�	Y������&�� 
ลดการใช้วัสดุ ทรัพยากร และ พลังงาน ท่ีต้องใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอาคาร
เดิมท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

��-&��-Y#
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เก็บรักษาพ้ืนและหลังคาของอาคารเดิมให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 หากเก็บรักษาได้มากกว่าร้อยละ 50 จะได้ 1 
คะแนนและหากเก็บได้มากกว่าร้อยละ 75 จะได้ 2 คะแนน การคิดเฉพาะส่วนพ้ืนท่ียังมีความสมบูรณ์และเกบ็ไวใ้ช้
งานได้อย่างถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน พ้ืนท่ีส่วนท่ีเสียหายหรือมีสารพิษให้หักออกจากการ
คํานวณ วัสดุท่ีไม่ใช่โครงสร้างถาวร เช่นผ้าใบ หรือช่องแสงธรรมชาติ ให้หักออกจากการคํานวณ พ้ืนท่ีในส่วนท่ี
เสียหายและก่อมลภาวะท่ีหักออกต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีอาคารเดิม การทําคะแนนในข้อน้ีสําหรับกรณีการ
ปรับปรุงอาคารเดิม พ้ืนท่ีของส่วนต่อเติมต้องไม่มากกว่า 2 เท่าของพ้ืนท่ีอาคารเดิม 

$����&ก���������ก�� 

เลือกพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีอาคารเดิมตั้งอยู่แล้ว สํารวจภาพโครงสร้าง พ้ืน และหลังคาของอาคาร ว่ายังอยู่ในสภาพดี 
ทําการออกแบบให้ใช้ประโยชน์และเก็บรักษาพ้ืนอาคารและหลังคาให้ได้มากท่ีสุด ไม่ควรให้ส่วนต่อเติมมีขนาด
ใหญ่กว่า 2 เท่าของพ้ืนท่ีอาคารเดิม ในส่วนเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือทําคะแนนในข้อ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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MR 2      การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง (2 คะแนน) 
 นําขยะไปใช้หรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือนํ้าหนัก 

�	Y������&�� 
เพ่ือให้มีการนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในโครงการ โดยเป็นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่และขยะ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบ
อันเกิดจากกระบวนการสกัดวัตถุดิบใหม่น้ัน 

��-&��-Y#
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หลีกเล่ียงการนําขยะจากการก่อสร้างไปถมท่ี ไปท้ิง หรือไปเผาทําลาย ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของปริมาณโดย
นํ้าหนักหรือโดยปริมาตร หากสามารถหลีกเล่ียงได้มากกว่าร้อยละ 50 จะได้ 1 คะแนน แต่หากหลีกเล่ียงได้มากถึง 
75% จะได้ 2 คะแนน ขยะท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ควรถูกขายหรือบริจาค เพ่ือนําไป ใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล โดย
ขยะจําพวกดิน หิน และพืช ไม่สามารถนํามานับทําคะแนนได้ ในทางกลับกัน วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆ 
สามารถนับทําคะแนนในข้อน้ีได้ ในส่วนวัสดุท่ีจะนําไปนับทําคะแนนในข้อ MR 3: การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว หรือวสัดุ
มีพิษและเป็นอันตรายต่างๆให้หักออกและไม่ต้องนํามาคํานวณในข้อน้ี 

$����&ก���������ก�� 
กําหนดเป้าหมายในการเปล่ียนจากการท้ิงขยะและการเผาขยะ มาเป็นวิธีการจัดการกับเศษวัสดุท่ีมาจากการ
ก่อสร้างเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได ้เชน่ กระดาษแขง็ 
พรม ฉนวนในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ในบริเวณท่ีทําการก่อสร้าง และตรวจทานการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง ระบุผู้รับเหมา
ในการบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ  
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MR 3 การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว (2 คะแนน) 
 นําวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่เป็นมูลค่าร้อยละ 5-10  

�	Y������&�� 
ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการวัสดุ และจัดการกับเศษวัสดุท่ีเกิดจากการก่อสร้าง การร้ือถอน  จากเดิมท่ีนําไปท้ิง
ยังบ่อขยะและนําไปเผา เป็นการนํากลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการผลิตอีกคร้ัง ท้ังน้ีวัสดุดังกล่าวต้องเป็นวัสดุท่ีไม่
เป็นพิษ 
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ใช้วัสดุก่อสร้างท่ีมาจากการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างน้อยร้อยละ 5-10 ของมูลค่ารวมของวัสดุ การคํานวณราคาให้
ใช้ราคาของวัสดุอุปกรณ์จริงหรือวัสดุท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในการคํานวณโดยให้ใช้กรณีราคาท่ีสูงกว่า หาก
สามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 5 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 2 คะแนน และ
หากเพียงบางส่วนของวัสดุน้ันเป็นวัสดุนํากลับมาใช้ใหม่ ให้นับร้อยละของวัสดุน้ันโดยเทียบเป็นนํ้าหนักรวมของ
วัสดุ แล้วใช้อัตราส่วนดังกล่าวแปลงเป็นมูลค่าวัสดุนํากลับมาใช้ใหม่เพ่ือนํามาคํานวณมูลค่าการนํากลับมาใช้ใหม่
รวม ส่วนประกอบทางด้านงานระบบไม่นับอยู่ในการคํานวณน้ี เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อ
ประปา เป็นต้น ให้้รวมเฉพาะวัสดุท่ีติดตั้งเป็นการถาวรในโครงการ ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์์ และไม่รวมดินและ/หรือเศษ
วัสดุ ชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีเกิดจากการขุดและการไถปรับหน้าดิน 

วัสดุนํากลับมาใช้ใหม่จะไม่สามารถนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลในข้อ MR 4: การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล แม้ว่าจะมี
ปริมาณรีไซเคิลอยู่ก็ตาม เพ่ือไม่ให้ได้คะแนนซ้ําซ้อน การนําเศษวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ภายใน
โครงการสามารถนับวัสดุดังกล่าวมาทําคะแนนในข้อ MR 5: การใช้วัสดุพ้ืนถ่ินหรือในประเทศ ได้  โดยวัสดุกลุ่มน้ีจะไม่
ถูกนําไปคิดคะแนนในข้อ MR 2: การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง ท้ังน้ี การนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทําได้ 
แต่ต้องนับรวมอย่างต่อเน่ืองใน MR 3 - MR 6 
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พยายามแสวงหาวัสดุใช้แล้วจากแหล่งต่างๆ หรือ ใช้เศษวัสดุก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้างหรืออาคารเดิมมาซ่อมแซม
แล้วใช้งานในอาคารท่ีสร้างใหม่ การเลือกใช้วัสดุใช้แล้วท่ีมีราคาสูงจะได้เปรียบในการทําคะแนน ควรพิจารณาการ
ทําคะแนนในข้อ MR 5 : การใช้วัสดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศ 
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MR 4      การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล (2 คะแนน) 
 ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมูลคา่ร้อยละ 10-20  
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เพ่ือให้มีการนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในโครงการ เป็นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่และขยะ ซึ่งช่วยลดผลกระทบอันเกิด
จากกระบวนการสกัดวัตถุดิบใหม่น้ัน 
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ใช้วัสดุรีไซเคิลหรือมีส่วนประกอบท่ีมาจากการรีไซเคิลให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมท้ังหมดของวัสดุท่ีใช้
ในโครงการ หากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน และหากสามารถทําได้มากกว่าร้อยละ 20 จะ
ได้ 2 คะแนน ค่าปริมาณวัตถุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ ให้เทียบจากนํ้าหนักของวัสดุรีไซเคิลกับนํ้าหนักรวมของวัสดุน้ัน
แล้วใช้อัตราส่วนดังกล่าวแปลงเป็นมูลค่าวัสดุรีไซเคิลเพ่ือนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลรวม  ส่วนประกอบทางงาน
ระบบจะไม่นับอยู่ในการคํานวณน้ี เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ ท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวัสดุท่ี
ติดตั้งเป็นการถาวรในโครงการ การนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทําได้ แต่ต้องรวมอย่างต่อเน่ืองใน MR 3 - MR 6 

เหล็กในงานก่อสร้างให้คิดปริมาณรีไซเคิลท่ีร้อยละ 25 หากไม่มีข้อมูลวัสดุรีไซเคิล ซึ่งในความเป็นจริงเหล็กจะมี
ปริมาณรีไซเคิลสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ 

ในเกณฑ์ TREES NC V1.0 น้ี จะไม่มีการแบ่งแยกวัสดุรีไซเคิลท่ีเป็น Pre-Consumer และ Post-Consumer เพ่ือ
ความเรียบง่ายในการคํานวณคะแนนและเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาปรับตัวก่อการแยกประเภทวัสดุรีไซเคิล
ใน TREES รุ่นต่อไป 
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ตั้งเป้าหมายสําหรับการนําวัสดุท่ีมีศักยภาพสูงสุดท่ีมีองค์ประกอบของวัตถุรีไซเคิล และหาผู้แทนจําหน่ายวัสดุ
ประเภทน้ันๆ ท่ีจําหน่ายวัสดุดังกล่าว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุท่ีนํามาใช้มีองค์ประกอบของวัสดุก่อสร้างท่ี
ผ่านการรีไซเคิลในปริมาณท่ีระบุไว้จริง และให้พิจารณาถึงคุณลักษณะของวัสดุท่ีนํามาใช้ ในแง่ของส่ิงแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร์์ โดยเฉพาะราคาของวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันอาคารเขียวไทย หน้า 44 / 84 

MR 5 การใช้วัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ (2 คะแนน)  
 การใชว้ัสดุท่ี ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศ 
 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดกุ่อสร้างท้ังหมด  
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เพ่ิมความต้องการวัสดุก่อสร้างท่ีผลิตในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและลดผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส่ง 
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ใช้้วัสดุก่อสร้างหรือสินค้าท่ี ขุด ผลิต ประกอบ โดยจะได้ 1 คะแนนเมื่อมูลค่าวัสดุพ้ืนถิ่นมีมูลค่ามากกว่า 10 และ 2 
คะแนนเมื่อมูลค่ามากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุโครงการ โดยใช้เกณฑ์ 

 1. แหล่งผลิต ขุด ประกอบไม่่ไกลเกนิกว่ารัศมี 500 กิโลเมตร จากท่ีตัง้โครงการ 
  หรือ 
 2. แหล่งผลิต ขุด ประกอบ ในประเทศไทย 

หากเพียงบางส่วนของวัสดุน้ัน ผลิตจากแหล่งผลิตท่ีอยู่ใกล้กับสถานท่ีก่อสร้างตามข้อกาํหนดขา้งต้น ให้นับร้อยละ
ของวัสดุน้ันโดยเทียบเป็นนํ้าหนักแล้วเทียบกลับเป็นมูลคา่วัสดุพ้ืนถิ่นและในประเทศ ส่วนประกอบทางดา้นงาน
ระบบไม่่นับอยู่ในการคาํนวณน้ี เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์์ และท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวัสดุท่ี
ติดตัง้เป็นการถาวรในโครงการ การนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทําได ้แต่ต้องนับรวมอยา่งต่อเน่ืองใน MR 3 - MR 6 
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กําหนดเป้าหมายโครงการในการใช้วัสดุในท้องถิ่น และหาผู้แทนจําหน่วยวัสดุประเภทน้ันๆ โดยให้พิจารณาถึง
คุณลักษณะของวัสดุท่ีนํามาใช้ในแง่ของส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และ/หรือราคาของวัสดุ ควรพิจารณา
ลักษณะร่วมกับหัวข้อ MR อ่ืน เพ่ือการทําคะแนนเพ่ิมเติมในข้อน้ันๆ อาทิเช่น การใช้วัสดุท่ีได้รับฉลากเขียวหรือวัสดุ
ใช้แล้ว 
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MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า (3 คะแนน) 
MR 6.1 ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย (2 คะแนน)  

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดกุ่อสร้างท้ังหมด 
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คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อการใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชน์
ทางส่ิงแวดล้อมเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ันภายในอาคาร 
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ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอน ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างน้อยร้อยละ 
10 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมด (วัสดุท่ีได้ท้ัง 2 ฉลากสามารถนับมูลค่าเป็น 2 เท่าได้) ส่วนประกอบ
ทางด้านงานระบบไม่่นับอยู่่ในการคํานวณน้ี เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ และท่อประปา เป็นตน้ ให้รวม
เฉพาะวัสดุท่ีติดตั้งเป็นการถาวรในโครงการการนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทําได้ แต่ต้องนับรวมอย่างต่อเน่ืองใน 
MR 3 - MR 6 หากมูลค่าของวัสดุท่ีมีฉลากท้ัง 2 ฉลาก มากกว่าร้อยละ 10 จะได้ 1 คะแนน และหากมากกว่าร้อย
ละ 20 จะได้ 2 คะแนน  
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กําหนดเป้้าหมายโครงการในการใช้วัสดุท่ีได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนของไทย ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  มีสารพิษต่ําหรือไม่มีเลย โดยควรพิจารณา
ลักษณะร่วมกับหัวข้อ MR อ่ืนเพ่ือการทําคะแนนเพ่ิมเติมในข้อน้ันๆ เช่น วัสดุในประเทศ และ วัสดุท่ีมีการเผยแพร่
ข้อมูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
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MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า  (3 คะแนน) 
MR 6.2 ใช้วัสดุท่ีมกีารเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (1 คะแนน)  

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลคา่วัสดุก่อสร้างท้ังหมด 
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ส่งเสริมให้ผู้ผลิตทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมีทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุ 
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เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามรูปแบบของฉลากส่ิงแวดล้อม
ประเภทท่ี 2 (Eco Product Type 2-Self Declaration Environmental Claims) ร้อยละ 30 ของมูลค่ารวมของวัสดุ
อุปกรณ์์ท้ังหมด ส่วนประกอบทางด้านงานระบบไม่่นับอยู่่ในการคํานวณน้ี เช่น ส่วนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟ้า ลิฟต์ 
และท่อประปา เป็นต้น ให้รวมเฉพาะวัสดุท่ีติดตั้งเป็นการถาวรในโครงการ ท้ังน้ีการนับเฟอร์นิเจอร์สามารถกระทํา
ได้ แต่ต้องนับรวมอย่างต่อเน่ืองใน MR 3 - MR 6  วัสดุท่ีผ่านเกณฑ์น้ีสามารถนับซ้ํากับวัสดุท่ีได้รับฉลากเขยีวในขอ้ 
MR 6.1 ได้ 
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กําหนดเป้้าหมายโครงการในการใช้วัสดุท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลตามความต้องการของฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 2 
(Eco Product Type 2-Self Declaration Environmental Claims) และหาผู้แทนจําหน่ายวัสดุประเภทน้ันๆ โดยใช้
ฐานข้อมูลท่ีต่างๆ ในประเทศ เช่น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ควร
พิจารณาลักษณะร่วมกับหัวข้อ MR อ่ืนเพ่ือการทําคะแนนเพ่ิมเติมในข้อน้ันๆ โดยเฉพาะวัสดุท่ีได้รับฉลากเขยีว เป็น
ต้น 
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IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร (บังคับ) 
อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
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เพ่ือยืนยันถงึสุขอนามัยท่ีดีของผู้ใช้อาคารทางดา้นความเหมาะสมของการระบายอากาศ 
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&�������ก�� 

��&��[
ก��- 1 
อัตราการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการระบาย
อากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรับได้ วสท. (วสท. -3010) 

��&��[
ก��- 2 
อัตราการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007 
โดยใช้การคํานวณปริมาณอากาศจากผู้ใช้งานและพ้ืนท่ีอาคาร (breathing zone outdoor air) เป็นเกณฑ์ 

$����&ก���������ก�� 
ออกแบบให้นําอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารในปริมาณท่ีผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ 
ตามมาตรฐานสากล 
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IE P2 ความส่องสว่างภายในอาคาร (บังคับ) 
ความส่องสว่างขั้นต่ําผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

�	Y������&�� 
เพ่ือยืนยันถงึสุขอนามัยท่ีดีของผู้ใช้อาคารทางดา้นความเหมาะสมของความส่องสวา่ง 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

ค่าความส่องสวา่งจากแสงประดษิฐ์ (ไม่รวมแสงธรรมชาต)ิ ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง รวมถงึผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีระบุโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย 

��&��[
ก��- 1 
ใช้ค่าจากการวัดจริงในระยะทุกๆ 3 เมตร หรืออย่างน้อย 4 จุดในห้อง โดยต้องยืนยันว่ามีการป้องกันไม่ให้แสง
ธรรมชาติเข้าสู่อาคารขณะทําการวัด การวัดต้องกระทําในแนวนอนท่ีระยะความสูงจากพ้ืนห้อง 0.75 เมตร อุปกรณ์
ท่ีใช้วัดแสง (Lux Meter) ต้องมีการยืนยันว่ามีความถูกต้องด้วยผลการสอบเทียบ (Calibration) หรือใบรับรองการ
เทียบวัดจากผู้ผลิต (ไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์ขณะทําการวัด) 

��&��[
ก��- 2 
ใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การจาํลองสภาพต้องสามารถใช้ข้อมูลการกระจายแสง (เช่น IES) ของดวง
โคมจากผู้ผลิตหรือจากการทดลอง ใช้ค่าเฉล่ียของความส่องสว่างแนวนอนท่ีระยะความสูง 0.75 เมตร เป็นตวัชีว้ัด 
การจาํลองสภาพต้องไม่มีการนําแสงธรรมชาตมิาเกี่ยวข้อง (ไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์ขณะทําการจาํลองสภาพ) 

��&��[
ก��- 3 
การแสดงรายการคํานวณดว้ยมอือาทิเช่น  การใช้ Lumen Method เพ่ือยืนยันจํานวนและชนิดของหลอดไฟว่าได้
ถูกกาํหนดอยา่งเหมาะสม  

$����&ก���������ก�� 
เลือกใช้ดวงโคมและ/หรือวิธีการให้แสงสวา่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีการกระจายแสงท่ีเหมาะสม เลือกตาํแหน่ง
และความสูงของการติดตั้งท่ีเหมาะสมเพ่ือการกระจายแสงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.1       ช่องนําอากาศเข้าไม่อยู่ตําแหน่งท่ีมคีวามร้อนหรือมลพิษ (1 คะแนน) 
�	Y������&�� 

เพ่ือหลีกเล่ียงการนํามลภาวะเขา้สู่อาคารจากการวางตําแหน่งช่องนําอากาศเขา้ไว้ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
ศึกษาพ้ืนท่ีและลักษณะโดยรอบของอาคาร ทําการออกแบบช่องนําอากาศเข้า โดยต้องอยู่ห่างจากตําแหน่งท่ีมี
ความร้อนหรือมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ท่ีระบายควันจากครัว ท่ีระบายอากาศจากอาคารอ่ืนๆ ถนน ปล่อง
ควันต่างๆ เป็นต้น โดยระยะจากช่องนําอากาศเข้าควรห่างจากตําแหน่งท่ีมีมลภาวะไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

$����&ก���������ก�� 
ควรกําหนดตําแหน่งช่องนําอากาศเข้าในท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว หรือ ห่างจากตําแหน่งท่ีมีมลภาวะ ไม่น้อยกว่า 10 

เมตร ในกรณีอาคารหรือท่ีตั้งอาคารมีความหนาแน่นสูง ควรพิจารณาช่องนําอากาศเข้าจากด้านบนของอาคารเพ่ือ
หลีกเล่ียงมลภาวะจากถนนหรืออาคารข้างเคียง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.2  ความดันเป็นลบ (Negative pressure) สําหรับห้องพิมพ์งาน ถา่ยเอกสาร เก็บสารเคมีและ             (1 คะแนน)                  

เก็บสารทําความสะอาด  

�	Y������&�� 
เพ่ือป้องกัน จัดการ และควบคุมมลภาวะ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในอาคารจากแหล่งกําเนิดโดยตรง 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีแก๊สพิษอันตรายหรือสารเคมีท่ีมีหรือใช้อยู่ (รวมท้ังในโรงจอดรถ ห้องซักรีด ห้องพิมพ์งานและห้องถ่าย
เอกสาร) การระบายอากาศในแต่ละพ้ืนท่ี ต้องมีการส่งผ่านลมโดยท่ีไม่มีการเก็บกักหรือนําอากาศจากพ้ืนท่ี
ดังกล่าวกลับมาหมุนเวียน อีกท้ังต้องมีประตูท่ีปิดอัตโนมัติ และมีอัตราการระบายอากาศอย่างน้อย 2.5 ลิตรต่อ
วินาที ต่อ 1 ตารางเมตร (lps/sq.m) มีความดันน้อยกว่าพ้ืนท่ีโดยรอบโดยเฉล่ียอย่างน้อย 5 ปาสกาล และอย่าง
น้อย 1 ปาสกาล เมื่อประตูห้องเปิด 

$����&ก���������ก�� 
ออกแบบพ้ืนท่ีท่ีมีมลภาวะสูงด้วยระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบจากส่ิงปนเป้ือนภายใน
อาคาร การดูดอากาศไปท้ิงต้องมีแรงดูดท่ีเพียงพอ เพ่ือป้องกันมลภาวะกระจายตัวไปสู่ส่วนใช้งานอ่ืนๆ เพ่ือป้องกนั
ปัญหาดังกล่าว  วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือการแยกพ้ืนท่ีเก็บสารเคมี สารพิษ กับพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ใช้อาคาร 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.3 ควบคมุแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร (1 คะแนน) 
�	Y������&�� 

ลดสารพิษ สารท่ีเป็นอันตราย และฝุ่นละอองต่างๆท่ีอาจเกิดจากผู้ใช้อาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าอาคาร 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
การติดตั้งระบบการเก็บฝุ่นละอองบริเวณพ้ืนของทางเข้าอาคารหลัก โดยระบบท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปคือ การทํา
ประตู 2 ชั้นร่วมกับการติดตั้งระบบตะแกรงถาวร ซึ่งมีช่องทําความสะอาดด้านล่างได้ หากใช้พรมต้องมีการยืนยัน
โดยใช้สัญญาการจ้างทําความสะอาดพรม จากบริษัททําความสะอาดสัปดาห์ละคร้ังโดยตัวสัญญาต้องระดับ
ระยะเวลาในการทําความสะอาดไว้ อย่างน้อย 1 ปี นับจากวันท่ีเปิดใช้อาคาร 

$����&ก���������ก�� 
พิจารณาการป้องกันมลภาวะและฝุ่นละอองบริเวณทางเข้าอาคาร ด้วยระบบต่างๆท่ีเหมาะสมกับอาคารมากท่ีสุด 
การทําประตู 2 ชั้นร่วมกับระบบกักเก็บฝุ่นละอองนับเป็นระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การใช้พรมควรเป็นทางเลือก
รอง แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได้ควรมีการทําสัญญากับบริษัททําความสะอาดเพ่ือยืนยันว่าจะมีการทําความสะอาด
สัปดาห์ละคร้ัง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.4 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีห่างจากประตูหน้าตา่งหรือช่องนําอากาศเข้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้อยู่่อาศัยในอาคาร พ้ืนท่ีภายในตวัอาคารและระบบระบายอากาศ จากการสูบบุหร่ี 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
1. ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
2. มีพ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหร่ีโดยเฉพาะโดยห่างจากประตูหลักต่างๆ หรือช่องนําอากาศเข้า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร  

$����&ก���������ก�� 
กําหนดเขตสูบบุหร่ีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2540 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
คู่มือฉบับสมบูรณ์) ทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตห้ามสูบบุหร่ี  
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.5       ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เพ่ือลดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีมีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองตลอดจนมลภาวะต่างๆ และเป็นการ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศเพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

เคร่ืองส่งลมเย็นท่ีมีอัตราการส่งลมเย็นตั้งแต่ 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) ต้องมีแผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 7 (มาตรฐาน 
ASHRAE Standard 52.2) หรือ อย่างน้อยร้อยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) หรือ
แผ่นกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอ่ืนท่ีมีความน่าเชื่อถือเทียบเท่า ท้ังน้ีตําแหน่งท่ีติดตั้งควรกรอง
อากาศท้ังอากาศท่ีดูดกลับ (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air) 

$����&ก���������ก�� 
พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศท่ีสามารถติดตั้งแผ่นกรองอากาศในตําแหน่งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
เคร่ืองส่งลมเย็นขนาด 1,000 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไป 
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IE 2 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.1       การใชว้ัสดุประสาน วสัดุยาแนว และรองพ้ืน ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดปริมาณส่ิงปนเป้ือนจาก วัสดปุระสาน วัสดุยาแนว และรองพ้ืน ภายในอาคารท่ีมีกล่ินแรง สร้างความรําคาญ 
และเป็นผลร้ายต่อสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ตดิตัง้และผู้้ใช้อาคาร 

��-&��-Y#
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วัสดุประสาน  วัสดุยาแนว และรองพ้ืน ท่ีใช้ภายในอาคาร ต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยกําหนดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ตามรายการ
ด้านล่างน้ี โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2005 ซึ่งมีการบัญญัติไว้้เมื่อ 7 มกราคม 2005 

ก��S^#&����&����_Y�ก��� 
Architectural Application 

VOC limit     
(g/L less water) 

ก��S^#&��M��?d 
Specialty Applications 

VOC limit     
(g/L less water) 

กาวติดพรมในอาคาร  
Indoor Carpet Adhesives 

50 การเช่ือมพีวีซี 
PVC Welding 

510 

กาวติดแผ่นรองพรม 
Carpet Pad Adhesives 

50 การเช่ือมซีพีวีซี 
CPVC Welding 

490 

กาวติดพื้นไม ้(ปารเ์ก)้ 
Wood Flooring Adhesives 

100 การเช่ือมเอบีเอส 
ABS Welding 

325 

กาวติดพื้นกระเบื้องยาง 
Rubber Floor Adhesives 

60 การเช่ือมซีเมนต์พลาสติก 
Plastic Cement Welding 

250 

กาวติดยางรองพื้น 
Subfloor Adhesives 

50 กาวรองพื้นสําหรับพลาสติก 
Adhesive Primer for Plastic 

550 

กาวติดกระเบื้องเซรามิค 
Ceramic Tiles Adhesives 

65 กาวติดยึดวัสดุ 
Contact Adhesives 

80 

กาวติด VCT และแอสฟัลต์ 
VCT & Asphalt Adhesives 

60 กาวติดยึดวัสดุตามวัตถุประสงค์พิเศษ 
Special Purpose Contact Adhesives 

250 

กาวติดผนังเบาและแผ่นผนัง 
Drywall & Panel Adhesives 

60 กาวติดไม ้
Structural Wood Member Adhesives 

140 

กาวติดบัวยาง 
Cove Base Adhesives 

50 แผ่นรองใต้แผ่นยาง 
Sheet Applied Rubber Lining 
Operations 

850 

กาวสําหรับงานก่อสร้าง 
Multipurpose Construction Adhesives 

70   

กาวสําหรับยึดโครงกระจก 
Structural Glazing Adhesives 

100   

ตารางท่ี 5 ค่าขีดจาํกดัของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOC) ของวัสดุประสาน 
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�
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��#��  
Sealant Primers 

VOC limit     
(g/L less water) 

วัสดุไม่มีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Non Porous 

250 

วัสดุมีรูพรุนในงานสถาปัตยกรรม 
Architectural Porous 

775 

อ่ืนๆ  
Other 

760 

ตารางท่ี 6 ค่าขีดจาํกดัของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOC) ของวัสดุอุดรอยร้าว 
วัสดุประสานท่ีเป็นละอองท่ีใช้ภายในอาคาร ต้องอ้างอิงค่า VOC ตามมาตรฐาน Green Seal Standard for 
Commercial Adhesive GS-36 requirements ซึ่งมีผลตั้งแต ่19 ตุลาคม 2000 

ก��M)� 
Aerosol Adhesives 

�G����	ก
&������ก
�
������������ (ก�	�/��Y� ��)����G��) 
VOC Weight (g/L minus water) 

กาวพ่นแบบเป็นไอหมอก 
General purpose mist spray 

 
65% VOCs by weight 

กาวพ่นแบบเป็นเส้นใย 
General purpose web spray 

 
65% VOCs by weight 

กาวพ่นแบบพิเศษ (ทุกชนิด) 
Special  purpose aerosol adhesives (all 
types) 

 
70% VOCs by weight 

ตารางท่ี 7 ค่าขีดจาํกดัของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOC) ของกาวพ่น 

$����&ก���������ก�� 
ระบุวัสดุ  Low-VOC ในแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพ้ืน มี VOC ต่ํา
กว่าท่ีกําหนดไว้ เสาะหาผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายท่ีจําหน่ายวัสดุ Low-VOC ดังกล่าว 
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IE 2 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.2       การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ท่ีมีสารพิษต่าํภายในอาคาร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดปริมาณส่ิงปนเป้ือนจาก สี และวัสดุเคลือบผิวท่ีมีกล่ินแรง ภายในอาคาร ซึ่งสร้างความรําคาญ และเป็นผลร้าย
ต่อสุขอนามัย ตลอดจนความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้ตดิตัง้และผู้้ใช้อาคาร 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

สี วัสดุเคลือบผิว ท่ีใช้้ภายในอาคาร (กําหนดเป็นชนิดทนทานต่อสภาพอากาศ) จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปน้ี  

สี วัสดุเคลือบผิวและรองพ้ืนท่ีใช้้กับผนังและฝ้าเพดาน: ต้องมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์์ท่ีเป็นพิษไม่่เกิน เกณฑ์ท่ี
กําหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993 
− Flats : 50 g/L 

− Non-Flats : 150 g/L 

สีป้องกันการผุกร่อนและสีป้องกันสนิมท่ีใช้ภายในอาคารกับรองพ้ืนท่ีเป็นโลหะเหล็ก: ต้องมีปริมาณสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่าย (VOC content) ไม่เกิน 250 g/L ตามท่ีระบุใน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive 
Paints, Second Edition, January 7, 1997  

นํ้ามันขัดเงา (Varnish) ใส สําหรับไม้ เคลือบเงาพ้ืน ตกแต่งรอยเป้ือนและเชลแล็ก ท่ีใช้กับวัสดุภายใน: ต้องมี
ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกินท่ีระบุใน South Coast Air Quality Management District 
(SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2007 Clear wood finishes: 
varnish 350 g/L; lacquer g/L Floor coatings: 100 g/L Sealers: waterproofing sealers 250 g/L; sanding 
sealers 275 g/L; all other sealers 200 g/L Shellacs: Clear 730 g/L; pigmented 550 g/L Stains: 250 g/L 

$����&ก���������ก�� 

ระบุวัสดุท่ีมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ํา  (Low-VOC) ในแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สี 
และ วัสดุเคลือบผิว  มีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ เลือกผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายท่ี
จําหน่ายวัสดุท่ีมีปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ํา 
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IE 2 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.3       การใช้พรมท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร  

��-&��-Y#
&�������ก�� 

��&��[
ก��- 1 

การปูพ้ืนพรมภายในอาคารท้ังหมดควรผ่านการทดสอบและรับรองจาก Carpet and Rug Institute’s Green 
Label Plus program หรือ มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า (ทางสถาบันจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป) การติดตั้งพ้ืนรองพรม 
ภายในตัวอาคารควรอยู่่ภายใต้ข้อกําหนดของ Rug Institute Green Label program กาวท่ียึดพรมท้ังหมดควรอยู่่
ภายใต้ข้อกําหนดของข้อ IE 2.1 

��&��[
ก��- 2 

ไม่ใช้พรมในอาคาร 

$����&ก���������ก�� 

หลีกเล่ียงการใช้พรม หากจําเป็นต้องใช้ควรพิจารณาพรมท่ีมีสารพิษต่ําเป็นหลัก โดยพรมดังกล่าวควรผ่านการ
ทดสอบจาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรือมาตรฐานอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ  
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IE 2 การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.4     การใช้ผลิตภัณฑ์์ท่ีประกอบขึ้นจากไม้ท่ีมีสารพิษต่าํภายในอาคาร (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์์ท่ีประกอบขึ้นจากไม้และวัสดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร  

��-&��-Y#
&�������ก�� 

 ผลิตภัณฑ์์ท่ีประกอบขึ้นจากไม้และวัสดุทดแทนจากพืชอ่ืนๆ ท่ีใช้ภายในอาคาร ต้องไม่่มีส่วนผสมของ Urea-
formaldehyde resins ท้ังในเน้ือของวัสดแุละวัสดุประสาน หรืออย่างน้อยต้องใชว้ัสดุผสานระดับ E0 ผลิตภัณฑ์ท่ี
ประกอบขึ้นจากไม้้และผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืนประกอบด้วย particleboard, medium density fiberboard (MDF), 
plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores 

 ข้อกําหนดน้ียกเว้น เฟอร์นิเจอร์ท่ีซื้อมาท้ังชิ้น (เฟอร์นิเจอร์ท่ีผู้รับเหมาสามารถเลือกวัสดุเพ่ือมาประกอบขึ้นต้อง
เลือกไมแ้ละวัสดุทดแทนตามข้อกําหนด) และยกเว้นผลิตภัณฑ์เกา่หรือวัสดุใช้แล้วท่ีนํามาใช้ใหม่ในโครงการ 

$����&ก���������ก�� 
ระบุผลิตภัณฑ์์จากไม้และและวัสดุทดแทนจากพืชท่ีไม่มีการผสมของ Urea-formaldehyde resins หรือเป็น Urea-
formaldehyde resins ท่ีระดับ E0 ท้ังในเน้ือของวัสดุและวัสดุประสาน พิจารณาการใช้วัสดุทดแทนไม้ท่ีทําจาก
เศษพืชท่ีเหลือท้ิงเพ่ือทําคะแนนร่วมกับ MR 4: การใช้วัสดุรีไซเคิล และ MR 5: การใช้วัสดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศ 
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IE 3 การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร (1 คะแนน) 
 แยกวงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความต้องการ  
 
�	Y������&�� 

เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารสามารถควบคุมระดับความส่องสว่าง ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน  และมีสุขอนามัยท่ีดีจากการใช้
งาน 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

��&��[
ก 1 
จัดเตรียมระบบควบคุมแสงสว่างให้แก่ผู้ใช้งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร ใน
กรณีท่ีห้องมีขนาดเล็กว่า 250 ตารางเมตร ต้องมีการแยกวงจรในแต่ละห้อง 

��&��[
ก 2 
ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างในพ้ืนท่ีมีการใช้งานประจําเช่น ห้องทํางานแบบเปิด (Open plan office) ให้ผู้ใช้
แต่ละคนมีอิสระในการควบคุมระดับความส่องสว่างของตนเอง 

$����&ก���������ก�� 
ออกแบบอาคารโดยจัดเตรียมระบบควบคุมแสงสว่างแยกตามพ้ืนท่ีย่อยต่าง ๆ โดยอาจเตรียมเป็นแสงสวา่งสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ัวไป และแสงสว่างเฉพาะท่ี เมื่อพิจารณาวงจรควบคุมต่อพ้ืนท่ีภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไม่เกิน 250 
ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร หรือใช้ระบบควบคุมแสงสว่างตามความต้องการ (Task and Ambient) สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมี
การใช้งานประจํา 
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IE 4 การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร (4 คะแนน) 
 ออกแบบให้ห้องท่ีมีการใชง้านประจําได้รับแสงธรรมชาติอยา่งพอเพียง  
 
�	Y������&�� 

เพ่ือให้อาคารมีการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของแสงสวา่ง
ภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้งานประจํา 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

ใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือคํานวณสัดส่วนระหว่างพ้ืนท่ีท่ีมี Daylight Factor (DF) ในสภาพฟ้าหลัว 
(Overcast sky) มากกว่า 2% เทียบกับพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้งานประจําท้ังหมด (วัดท่ีแนวราบ ความสูง 75 ซม. จากพ้ืน) 
โดยคะแนนจะคํานวณจาก Daylight Factor ต่ําสุดในห้องท่ีมากกว่า 2 % (เมื่อค่าต่ําสุดในห้องมากกว่า 2%ให้ถือ
ว่าพ้ืนท่ีของห้องท้ังห้องได้แสงธรรมชาติ) หรือเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีค่ามากกว่าค่าดังกล่าว เช่น กรณีห้องทํางานแบบเปิด 
(Open plan office) ในการคํานวณพ้ืนท่ีให้เลือกพ้ืนท่ีท่ีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งสามารถเทียบเป็นคะแนนได้ดังน้ี 

พ้ืนท่ีท่ีมี Daylight Factor (DF)  มากกวา่ 2% คะแนน 
45-55% 1 
56-65% 2 
66-75% 3 
76-100% 4 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้งานประจาํท่ีได้แสงธรรมชาติและคะแนนท่ีได ้

การจําลองสภาพต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงทางกายภาพของอาคารไม่ว่าจะเป็น ค่าการส่องผ่านแสงสว่าง
ของกระจก ค่าการสะท้อนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเมื่อจําลองสภาพไม่จําเป็นต้องคิดว่ามีการปิดม่าน
ภายในอาคาร หรือมีอาคารหรือองค์ประกอบภายนอกท่ีมาบังแสง แต่ต้องนําอุปกรณ์บังแดดถาวรท่ีติดตั้งภายนอก
มาคํานวณด้วย 
  
พ้ืนท่ีใช้งานประจํา หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ใช้อาคารอยู่ประจํา เช่น ห้องทํางาน โต๊ะทํางาน ห้องประชุม สําหรับอาคาร
สํานักงานหรืออาคารสาธารณะ ห้องรับแขก ห้องน่ังเล่น สําหรับอาคารพักอาศัย 

$����&ก���������ก�� 
คํานึงถึงการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบให้ห้องหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้งานประจําได้แสงธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม ควรพิจารณาการออกแบบให้ห้องไม่ลึกเกินไป มีพ้ืนท่ีและจํานวนช่องแสงท่ีพอเพียงและอยู่ในตําแหน่ง
ท่ีเหมาะสม มีการผนวกวิธีการให้แสงสว่างธรรมชาติแบบต่างๆ เช่น Light shelf หรือ Light pipe เพ่ือให้แสง
กระจายได้ลึกขึ้น อีกท้ังควรมีการใช้ช่องแสงจากหลังคาเข้ามาช่วยหากปริมาณแสงจากหน้าต่างไม่พอเพียง 
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาหลีกเล่ียงช่องแสงท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้อาคารมีการใช้พลังงานสูงขึ้น
และอาจเสียคะแนนในข้อ EA 1: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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IE 5 สภาวะน่าสบาย (3 คะแนน) 
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในส่วนท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย

    อากาศ 

�	Y������&�� 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีและประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้อาคารทางด้านสภาวะน่าสบาย 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
��&��[
ก��- 1 
ออกแบบอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 

��&��[
ก��- 2 
ออกแบบอาคารในส่วนท่ีไม่ปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 โดยใช้หัวข้อ 6.1.1 เป็น
ต้นแบบในการนําเสนอ สําหรับพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศให้ปฏิบัติตามหัวข้อ 5.3 

การให้คะแนนจะทําตามสัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีผ่านข้อกําหนดของท้ัง 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนับเฉพาะพ้ืนท่ีใช้งานประจํา 
(ตามท่ีนิยามไว้ในข้อ IE 4) ท่ีต้องผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย (ไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีไม่มีคนใช้งานประจํา ทางเดิน ห้อง
เก็บของ เป็นต้น) สัดส่วนของพ้ืนท่ีห้องท่ีผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบายสามารถเทียบวัดคะแนนได้ดังน้ี  

สัดส่วนพ้ืนใช้งานประจาํท่ีผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบาย คะแนน 
ร้อยละ 80 1 
ร้อยละ 90 2 

ร้อยละ 100 3 
ตารางท่ี 9 สัดส่วนพ้ืนใช้งานประจําท่ีผ่านมาตรฐานสภาวะน่าสบายและคะแนนท่ีได ้

$����&ก���������ก�� 
พิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงการใช้งานสูงสุด ควรคาํนึงถงึ
ปัจจัยสภาวะน่าสบายหลายด้านไม่เฉพาะแต่อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เช่นการแผ่รังสีความร้อนรวม ความเร็วลม 
กิจกรรม เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ อีกท้ังควรคํานึงถึงการออกแบบท่ีไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและไม่สบายต่อผู้ใช้งาน ท้ัง
จาก  กระแสลมท่ีแรงเกินไป (Draft) ความแตกต่างของอุณหภูมิทางดิ่ง (Stratification Discomfort) การแผ่รังสีท่ี
ไม่สมดุล (Radiant Asymmetry) เป็นต้น 
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� (Environmental Protection) 
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EP P1 การลดมลพิษจากการก่อสร้าง (บังคับ)  
มีแผนและดาํเนินการป้องกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้าง 

�	Y������&�� 
เพ่ือลดมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร โดยการควบคุมการกัดกร่อนของพ้ืนท่ีดิน ท่ีจะนํามาซึ่งการชะล้างและ
ตกตะกอนลงในแหล่งนํ้า รวมท้ังการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ  

��-&��-Y#
&�������ก�� 
มีแผนและดําเนินการป้องกันมลพิษ การรบกวนจากการก่อสร้าง 
• มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่น 
• มลภาวะทางเสียง 
• ขยะจากการก่อสร้างและจากคนงานก่อสร้าง 
• อุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ การพังถล่ม  เป็นต้น 
• มลภาวะทางนํ้า 
• ปัญหาการจราจร 

$����&ก���������ก�� 
ปฏิบัติตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของอาคาร (ถ้ามี) หรือดูแนวทางการวางแผน
งานและดําเนินการป้องกันมลภาวะและส่ิงรบกวนจากการก่อสร้างได้ในคู่มือฉบับสมบูรณ์ 
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EP P2 การบริหารจัดการขยะ (บังคับ) 
การเตรียมพ้ืนท่ีแยกขยะ 

�	Y������&�� 
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการขยะเมื่ออาคารเปิดใช้งานแล้ว  

��-&��-Y#
&�������ก�� 

1. ออกแบบอาคารให้มีห้องคดัแยกขยะและเก็บเศษวัสดุท่ีมีคา่ โดยห้องต้องมีความมิดชิดเขา้ถงึได้งา่ย 

2. มีจุดท้ิงขยะท่ีระบุไว้อย่าชดัเจนในแต่ละชั้นของอาคาร หรือส่วนของอาคาร โดยจดุท้ิงขยะต้องมีการแยกขยะ ได้แก ่
ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย เป็นอย่างน้อย 

$����&ก���������ก�� 

กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเป็นห้องคัดแยกขยะท่ีมีความชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการในอนาคต 
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EP 1 ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง (1 คะแนน) 
ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

�	Y������&�� 

ลดการใช้้สารเคมีท่ีทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ โดยไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซเีอฟ
ซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

$����&ก���������ก�� 

ระบุถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้ในการดบัเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยนัถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ วา่ไม่มีสารต้องห้ามตามท่ี
ระบุไว ้
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EP 2 ตําแหน่งเครื่องระบายความร้อน (1คะแนน)  
การวางตําแน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากท่ีดินข้างเคียง 

�	Y������&�� 
จัดวางเคร่ืองระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ในตําแหน่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อ
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงอาคาร (หากอาคารไม่ใช้เคร่ืองปรับอากาศไม่ต้องประเมินเกณฑ์น้ี) 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
��&��[
ก��- 1 
ไม่วางคอมเพรสเซอร์และเคร่ืองระบายความร้อนชนิดต่างๆ ติดกับท่ีดินข้างเคียงน้อยกว่าระยะ 4 เมตร ในกรณีเป็น
อาคารใหญ่พิเศษต้องเว้นระยะหอระบายความร้อนหรือเคร่ืองระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์) ห่างจากขอบท่ีดิน
ไม่น้อยกว่า 8 เมตร 

��&��[
ก��- 2 
ระบบปรับอากาศไม่มีการระบายความร้อนหรือความชื้นสู่อากาศ 

$����&ก���������ก�� 

สํารวจสภาพรอบอาคาร กําหนดทิศทางการระบายความร้อนของเคร่ืองระบายความร้อนให้เหมาะสมไม่รบกวน
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร พิจารณาระบบปรับอากาศท่ีระบายความร้อนสู่ดิน หรือทะเลสาบ (Geothermal or 
Lake Cooling)  
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EP 3 การใช้กระจกภายนอกอาคาร (1 คะแนน) 
กระจกมคี่าสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15 

�	Y������&�� 
ลดผลกระทบจากการสะท้อนแสงของอาคารสู่สภาพแวดล้อมของอาคารโดยเฉพาะกระจก 

��-&��-Y#
&�������ก�� 
กระจกท่ีใช้ภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิดต้องมีค่าการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15 เมื่อวัดในมุมตั้งฉาก 
ค่าการสะท้อนรังสีต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ 

$����&ก���������ก�� 
เลือกกระจกท่ีมีค่าการสะท้อนความร้อนต่ํา แต่ควรมีการป้องกันความร้อนท่ีดี ควรพิจารณาถึงผลกระทบในหัวข้อ 
EA 1: ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
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EP 4 การควบคุมโรคที่เก่ียวข้องกับอาคาร (1 คะแนน) 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเร่ืองข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของ
อาคารในประเทศไทย 

�	Y������&�� 
เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคลีเจียนแนร์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังผู้ท่ีสัญจรในบริเวณ
ใกล้เคียง 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

��&��[
ก��- 1 

ออกแบบและก่อสร้างรวมท้ังจัดทําแผนการบํารุงรักษาหอระบายความร้อน ตามประกาศของกรมอนามัย เร่ืองข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบ
ปรับอากาศท่ีมีการติดตั้งหอระบายความร้อน) 

��&��[
ก��- 2 

ได้คะแนนในข้อ EP 2: ตําแหน่งเคร่ืองระบายความร้อน  และไม่มีหอระบายความร้อนในโครงการ 

$����&ก���������ก�� 

ดูรายละเอียดประกาศของกรมอนามัย ในภาคผนวกของคู่มือฉบับสมบูรณ์ 
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EP 5 ติดต้ังมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบบําบัดน้ําเสีย (1 คะแนน) 

�	Y������&�� 
เพ่ือตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

��-&��-Y#
&�������ก�� 

ติดตัง้มาตรวัดไฟฟ้าท่ีใช้กับระบบบําบัดนํ้าเสีย 

$����&ก���������ก�� 

ติดตัง้มาตรวัดไฟฟ้าท่ีใช้กับระบบบําบัดนํ้าเสียแยกตา่งหากจากระบบอ่ืนๆ ของอาคาร 
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GI ������- 8 ��	Yก��� (Green Innovation) 
 

มีเทคนิคท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน รูปแบบท่ี 1 (1 คะแนน) 

มีเทคนิคท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน รูปแบบท่ี 2 (1 คะแนน) 

มีเทคนิคท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน รูปแบบท่ี 3 (1 คะแนน) 

มีเทคนิคท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน รูปแบบท่ี 4 (1 คะแนน) 

มีเทคนิคท่ีไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน รูปแบบท่ี 5 (1 คะแนน) 
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���
!����?	M�� 
กe�f Halon ก๊าซท่ีใช้ในระบบดับเพลิงท่ีมีส่วนทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ทําให้เกดิภาวะโลกร้อน 

ก�����ก	����>�M
���� กระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบต่างๆ ได้รับการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของอาคาร 

��)&���^� ระบบขนส่งท่ีสามารถขนส่งกลุ่มคนจํานวนมากได้พร้อมกัน เช่น รถเมล์ หรือ รถไฟ เป็นต้น 

�������$�)�
���� พ้ืนท่ีของอาคาร (รวมท่ีจอดรถ ระเบียง แต่ไม่รวมทางเดินภายนอกอาคาร) หารด้วยพ้ืนท่ีตั้ง
โครงการ 

h��ก���� ฉลากท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนํามา   
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีทําหน้าท่ีอย่างเดียวกัน 

h��ก�����
� ฉลากท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 

�^[G
����]
����� เชื้อแบคทีเรีย  ซึ่งพบได้ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ และระบบนํ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และอาจ
ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ 

�G������  
(��-Y#
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ปัจจุบันยังไม่มีคํานิยามท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปหมายถึง นํ้าเสียจาก
ส้วมและโถปัสสาวะมักจะถูกจัดว่าเป็นนํ้าเสีย ในบางแห่ง นํ้าจากครัว (กรณีมีท่ีป่ันเศษ
อาหาร)  

�G���������������  
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ปัจจุบันยังไม่มีคํานิยามท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไปหมายถึง นํ้าท่ีไม่ถูก
บําบัดเน่ืองจากไม่มีการปนเป้ือนกับของเสียจากห้องนํ้า ซึ่งนํ้าเสียหมุนเวียน (ท่ีนํากลับมาใช้
ใหม่ได้) ประกอบด้วย นํ้าจากอ่างอาบนํ้า ฝักบัว นํ้าล้างพ้ืนห้องนํ้า นํ้าจากเคร่ืองซักผ้า และ
อ่างซักล้าง  

��i
ก�"#� ต้องมีพ้ืนผิวซึมนํ้ามากกว่าร้อยละ 50 และจะต้องมีการปลูกพืชแซม 

���กjก�����ก�������#
�
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เกิดขึ้นเมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิอากาศภายในพ้ืนท่ีเมืองเมื่อเทียบกับบริเวณขา้งเคยีง ซึง่
เกิดขึ้นจากพ้ืนผิวของส่ิงปลูกสร้างดูดซึมและกักเก็บรังสีดวงอาทิตย์ไว้ โดยหลักการแล้วพ้ืนท่ี
ถนน ทางเท้า ท่ีจอดรถ และอาคาร ล้วนมีส่วนทําให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง 

$(�ก�����ก	����>�M

���� 

เอกสารท่ีกํากับกระบวนการตรวจสภาพอาคาร โดยท่ีรายละเอียดจะถูกเพ่ิมเติมไปพร้อมกับ
การพัฒนาโครงการเป็นระยะไป 

M[G���-k��
���� พ้ืนท่ีบนท่ีตั้งโครงการท่ีใช้ในการวางโครงสร้างอาคาร หรืออยู่ภายในเส้นรอบรูปอาคารท่ี
อ้างอิงจากชั้นล่างของอาคารเป็นหลัก ท่ีจอดรถ สนาม และพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่อาคาร จะไม่ถูกนับ
รวมเป็นพ้ืนท่ีฐานอาคาร 
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M[G���-S^#&�������� พ้ืนท่ีท่ีมีผู้ใช้อาคารอยู่ประจํา เช่น ห้องทํางาน โต๊ะทํางาน ห้องประชุม สําหรับอาคาร
สํานักงานหรืออาคารสาธารณะ ห้องรับแขก ห้องน่ังเล่น สําหรับอาคารพักอาศัย 

M[G���-��-��������� �����&
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พ้ืนท่ีท่ีไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการปรับระดับดิน อีกท้ังยังอยู่ในสภาพธรรมชาติ 

M[G���-����lm
� พ้ืนท่ีโครงการ การต่อขยาย การพัฒนาบนพ้ืนท่ีพัฒนาหรือใช้แล้ว ท่ีมีการเจือปนของสาร
อันตราย มลภาวะ หรือการปนเป้ือน 

M[G���-��n�]�)&�^�&����? หมายถึงพ้ืนท่ีเปิดโล่งท่ีประกอบด้วยพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีดาดแข็ง อันเป็นไปเพ่ือความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและเพ่ือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ โดยจะต้องไม่
เป็นพ้ืนท่ีถนนหรือท่ีจอดรถ ซึ่งสัดส่วนของพ้ืนท่ีสีเขียวจะเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ SL P2  
และ SL 3.1 ในเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวน้ี 

M[G���-������ พ้ืนท่ีท่ีมีคุณลักษณะธรรมชาติและมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ ซึ่งอาจเป็นไปได้ท้ังพืชพรรณพ้ืน
ถิ่น และ/หรือ แหล่งนํ้า บ่อนํ้าธรรมชาติ  เช่น สามารถใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของผู้ใช้
อาคารหรือบุคคลท่ัวไป ในกรณีพ้ืนท่ีดาดแข็งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจะไม่นับเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เช่น 
บล็อกหญ้า สระว่ายนํ้า หรือ สระว่ายนํ้าท่ีมีการปูวัสดุกรุผิว หรือ คอนกรีต เป็นต้น 

M[G���-M	o�� พ้ืนท่ีของท่ีตั้งโครงการท่ีถูกผลกระทบจากการพัฒนา โดยรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีการปูพ้ืนดาดแข็ง 
ถนน ท่ีจอดรถ พ้ืนท่ีใช้สอยต่างๆ และ พ้ืนท่ีอาคาร 

M[G�(��fp��G�� พ้ืนผิวท่ีส่งเสริมให้นํ้าไหลผ่านโดยไม่มีการซึมไปยังชั้นดินเบ้ืองล่าง ลักษณะความพรุนและ
การไหลผ่านของนํ้าจะแปรเปล่ียนตามชนิดของวัสดุพ้ืนผิว 

�� eco-car  

 

 

��� CFC $�� HCFC 

หมายถึง รถประเภทท่ีลดการใช้นํ้ามัน เช่น รถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)  รถ Hybrid หรือรถ
ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น   

(ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/068/6.PDF) 

สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน    ( Chlorofluorocarbon )   สารไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน   (Hydro 
fluorocarbon)   กลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ท่ีมีคลอรีน ฟลูออรีน  และคาร์บอน เป็นสารท่ีทําลาย
ชั้นโอโซน ทําให้รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) แผ่เข้ามาสู่โลก ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

��� VOC สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ซึ่งมีอันตรายต่อมนุษย์และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น เบนซิน ไซลิน สไตรีน ฟอร์มาลดีไฮด ์เป็นต้น 

��� Urea-Formaldehyde กาวท่ีใช้สําหรับทาไม้อัด มีกล่ินก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดการระคายเคืองตอ่
ผู้ปฏิบัติงาน 

���M	�!����ก��� สายพันธุ์ท้ังในท้องถิ่นและต่างถิ่นท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถขยายพันธุ์
อย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศฯ สายพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นสาเหตุท่ีทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพและทําให้ระบบนิเวศฯเสียสมดุล 
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เอกสารอธิบาย ความคิด แนวคิด และ เกณฑ์  ท่ีถูกจัดทําโดยเจ้าของโครงการ โดยมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จของโครงการ 

�
ก���$��&$�����$��
� � � � Y# 
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ประกอบด้วยข้อมูลท่ีจําเป็นในการทําให้ความต้องการของเจ้าของโครงการสําเร็จเป็น
รูปธรรม อาทิเช่น เกณฑ์ทางคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร สมมติฐานทางการ
ออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ และการอ้างอิงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ กฎหมาย 
มาตรฐาน กฎระเบียบ และ แนวทางเสนอแนะต่างๆ 

IPMVP หรือ International Performance Measurement & Verification Protocol ซึ่งเป็น เกณฑ์
มาตรฐานในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงาน 


�������S�")$����t�
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อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่น้อยกว่า 10,000 
ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พ้ืนท่ีก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วและป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต่มีความสูง
ไม่ถึง 23 เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนท่ีก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วและป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูง
เกินกว่า 23 เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนท่ีก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
สําหรับอาคารทรงจั่วและป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

���������]Y��  
(Discount Store) 

มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีก (Retails) สมัยใหม่ (Modern Trade) มีการจัดวางสินค้าเป็น
หมวดหมู่ เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีหลากหลาย รวมถึงจําหน่ายสินค้าคราวละจํานวนมาก
ในราคาขายส่ง ตัวอย่างผู้ประกอบการประเภทน้ี ได้แก่ บ๊ิกซี เทสโก้ คาร์ฟูร์ และ แม็คโคร 

�#�&���M����#�  
(Department Store) 

มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกชนิดเพ่ือจําหน่ายให้ลูกค้าจํานวน
มากแบบครบวงจร การจัดวางสินค้าจะมีการแบ่งเป็นแผนก (Department) โดยเน้นสินค้าท่ี
เป็นสินค้าอุปโภคจําพวกเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสําอาง เคร่ืองใช้ในบ้าน ฯลฯ และมกีาร
ให้เช่าพ้ืนท่ีภายในอาคารศูนย์การค้า (ส่วนพ้ืนท่ี Plaza) เพ่ือจัดตั้งร้านค้าเช่าเพ่ือจําหน่าย
สินค้าของแบรนด์ต่างๆ  ตัวอย่างผู้ประกอบการประเภทน้ี ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
เดอะมอลล์ พารากอน โรบินสัน ตั้งฮั่วเส็ง พาต้า เป็นต้น 

^#
��nm&M��f)� 
(Shopping Plaza)  
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มีลักษณะเป็นอาคารท่ีเปิดพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดให้ร้านค้าย่อยต่างๆ มาเช่าพ้ืนท่ี เพ่ือจัด
จําหน่ายสินค้า ซึ่งสินค้าท่ีจัดจําหน่ายมีท้ังประเภทท่ีจัดจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด หรือ
จัดจําหน่ายเฉพาะสินค้าในประเภทและชนิดท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีใกล้เคียงกัน แต่ราคา
และยี่ห้อต่างกันตัวอย่างผู้ประกอบการประเภทน้ี ได้แก่ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า 
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เป็นต้น 
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(Supermarket) 

มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกท่ีเน้นจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นสินค้าสดใหม่ โดยเฉพาะ
อาหารสดจําพวก เน้ือสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสําเร็จรูปต่างๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค
ท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน ตัวอย่างผู้ประกอบการประเภทน้ี ได้แก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น 
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>��(��ก ก 
 
1. �Y�#
�^[G���	�$�#& 

เขตร้อนชื้นสลับแล้งครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางตอนบน  ภาคตะวันตก 
และภาคตะวันออกบางส่วน  ลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณสันเขา  ท่ีโล่งแจ้ง  หน้าดินบาง  ฤดูแล้งไม่มีแหล่งนํ้าใต้ดิน  
ลักษณะเด่นของต้นไม้ท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตภูมิอากาศแบบน้ี คือ ทนแล้งได้ดี  และ ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ 
ก��M�G�	-� Millettia brandisiana Kurz 

หมายเหต:ุ ป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณแล้ง  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 8-20 เมตร   ทรงพุ่มกลมทึบ   ผลัด
ใบแต่ผลิใบใหมเ่ร็ว ดอกออกเป็นช่อยาว 7-22 เซนตเิมตร  สีม่วงแกมขาว ทนต่อสภาพแวดล้อมตา่งๆได้ดี   

ก	��Mxกd� Cassia baderiana Craib 
หมายเหต:ุ ป่าโปร่งและเขาหินปูน  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 5-15 เมตร  เรือนยอดแผ่กว้าง ดอกสีชมพู
แล้วเปล่ียนเป็นขาว  ออกเป็นช่อตามกิ่ง   

�G���iก Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณ  ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง  สูง 8-15 เมตร  ทนแรงลม  แข็งแรง  ดูแลรักษา
ง่าย  ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว  เรือนยอดทรงกลมหรือกระบอกทึบ  ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อแยกแขนง
ใหญ่  แข็งแรงดแูลรักษางา่ย   

�&����[
� Arfeuillea arborescens Pierre 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณ  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 8-20 เมตร  เรือนยอดรูปไขทึ่บ  ทรงพุ่มสง่า  ใบอ่อน
เป็นช่อตัง้สีเขียวอ่อน  เหมาะกับพ้ืนท่ีกว้าง  ผลัดใบ 

�
������ Cordia sebestena L. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 3-10 เมตร  ลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดรูปไข่  ค่อนข้างโปร่ง  ปลูกใกล้
ทะเลได้  ทนลมแรง  ทนแล้ง  ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีปลายกิ่ง  ดอกมีสีส้มหรือส้มแดง  ออกตลอดปี  ไม่
ผลัดใบ 

$�y�	-& Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็กถงึกลาง  สูง 5-15 เมตร  เรือนยอดทรงพุ่มไมแ่น่นอน  แตกกิง่ไม่เป็น
ระเบียบ  พุ่มแผ่เห็นกิ่งกา้น  ทนแรงลม  โตเร็ว  ดอกสีขาวหรือชมพูคล้ายถัว่  ออกเป็นช่อกระจะ  ชอ่ดอก
ยาว 10-15 เซนตเิมตร  ผลัดใบ 

����� Magnolia champaca (L.) Baillon ex Pierre var. champaca 
หมายเหต:ุ ป่าดิบและป่าดิบเขา  ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่  สูง 15-30 เมตร  เรือนยอดรูปไข่ทึบ  ดอกสี
เหลืองแกมส้ม  มีกล่ินหอม  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  ไม่ผลัดใบ 

����z Magnolia x alba (DC.) Figlar 
หมายเหต:ุ พ้ืนท่ีราบและป่าดิบเขาชื้น  ไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  สูง 10-30 เมตร  เรือนยอดเป็น
รูปสามเหล่ียม  แตกกิง่ต่าํ  ดอกสีขาวนวล  มีกล่ินหอม  ออกตลอดท้ังปี  ไม่ผลัดใบ 

^&]� Bauhinia purpurea L. 
หมายเหต:ุ พบตามป่าเบญจพรรณท่ัวไป  ไม้ต้นขนาดเล็กถงึกลาง  สูงถงึ 10-15 เมตร  ทรงพุ่มกลม  
ดอกสวยงามสีชมพูเข้มคล้ายกล้วยไม้  กล่ินหอมอ่อนๆ  ผลัดใบ 
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�
&ก���   Butea monosperma (Lam.) Taub. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณ  ป่าแดงและป่าหญ้า  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 5-15 เมตร  เรือนยอดพุ่มกลม
ทึบ  ลําต้นแตกกิ่งต่าํคดงอ แข็งแรง ทนแล้ง ทนเค็ม ผลัดใบ ดอกสีส้มสด สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจะท่ี
ปลายกิ่งและกา้น  ท้ิงใบเมื่อมีดอก 

�
&���&�)�& Erythrina variegata L. 
หมายเหต:ุ พบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนท่ัวไป  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 15-20 เมตร  เรือนยอดทรงกลมทึบ  
ดอกสีแสดแดงหรือขาว  มีกล่ินหอมอ่อนๆ  เป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ท่ีปลายกิ่ง  ช่อดอกยาว 17-47 ซม.  
ผลัดใบ  แข็งแรง  ทนลม  ทนแล้ง  ปลูกริมทะเลได้  เมื่อขุดย้ายแตกใบใหมเ่ร็ว   

�z�, ก�f��
& Millingtonia hortensis L.f. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้ง  ไมต้้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 25 เมตร  พุ่มทรงกระบอก  
กิ่งกา้นมักจะย้อยลง  ดอกสีขาวหรือชมพูมีกล่ินหอม  ผลัดใบ   

M"��	Y���� Alstonia scholaris (L.) R.Br. 
หมายเหต:ุ ป่าละเมาะและป่าดิบท่ัวไป  ไมต้น้ขนาดใหญ่สูง 15-30 เมตร  ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้นๆ  คล้ายร่ม  
โตเร็ว แข็งแรง ไม่ควรปลูกในบ้านเพราะมีขนาดใหญ่มากและดอกมีกล่ินเหม็น สีเหลืองอมขาว ไมผ่ลัดใบ   

M��
�   Shorea roxburghii G. Don 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแล้ง  ไม้ตน้ขนาดใหญ่  สูงถงึ 30 เมตร  พุ่มทรงไข่  เปลาตรง  ดอกสี
ขาวหรือเหลืองอ่อน  มีกล่ินหอมแรง  ผลสวยงาม  ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว   

����  Tamarindus indica L. 
หมายเหต:ุ กระจายพันธุ์ท่ัวประเทศ  ไมต้้นขนาดกลาง  สูงถงึ  20 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ  ใบ
ละเอียดสีเขยีวอ่อนดูสวยงาม  ปลูกริมทะเลได้  เจริญในดินทราย  เล้ียงดงู่าย   ทนนํ้าขงัแฉะ  ไม่ผลัดใบ   

�Yi& Shorea obtusa Wall. ex Blume 
หมายเหต:ุ ป่าเตง็รังและเขาหินทรายยกเว้นภาคใต้  ไม้ต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  สูง 15-20 เมตร  
เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง  ดอกสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ  ผลัดใบ 

�	Y�� Parkinsonia aculeata L. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 4-6 เมตร  ทรงพุ่มห้อยย้อย  โปร่ง  ทนร้อน ทนแล้งดี  ไม่ทนนํ้าขงั  แสง
ลอดผ่านลงมาได้  ดอกสีเหลืองมกีล่ินหอม  ไม่ผลัดใบ 

��^Mxกd�, � � Cassia fistula L. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณแล้ง  ต้นขนาดกลาง  สูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ดอกสีเหลือง
เป็นช่อห้อยย้อยลง  ช่อดอกยาว 20-45 เซนตเิมตร  ผลัดใบ 

������ Melodorum fruiticosum Lour. 
หมายเหต:ุ ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ  ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 10-18 เมตร  พุ่มกลม  ดอกเดี่ยวสี
เหลืองนวลมกีล่ินหอม  ไม่ผลัดใบ   

�	-��� Plumeria rubra L. 
หมายเหต:ุ ต้นไมย้ืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง   สูงถึง 6 เมตร  ลําต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก  ดอกเป็น 
รูปทรงกรวยมีหลากหลายสี ตั้งแต่ขาว ชมพู  เหลือง แดง และสีผสม เป็นพืชท่ีทนแล้งไดด้ ี
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����� Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณหรือป่าแดงท่ัวไปยกเว้นภาคใต้  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 12-15 เมตร    เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมทึบ  ช่อใบลู่ลง  ดอกสีขาวมีกล่ินหอมอ่อนๆ  แข็งแรง  ผลัดใบ   

����S�S�") Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบและป่าชายหาด  ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 10-20 เมตร  
เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือกระบอก  ปลายกิ่งห้อยย้อยลง  ดอกสีม่วงสดออกเป็นช่อแขนงท่ีปลายกิ่ง   ไม่
ทนนํ้าขังแฉะ  ผลัดใบ 

��&�ก� &y�	-& Dolonix regia Rafin. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 15 เมตร  เรือนยอดทรงร่มแผ่กวา้ง  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  
ดอกสีแดงอมส้ม  สีส้ม  สีเหลืองบ้าง  ปลูกไดใ้นเขตร้อนท่ัวไป  ผลัดใบ 


�������ก Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
หมายเหต:ุ ภาคเหนือบริเวณป่าเบญจพรรณ  ป่าผลัดใบท่ีแห้งแล้ง  ยกเว้นภาคใต้  ไมต้้นขนาดกลาง  
สูง 8-20 เมตร  เรือนยอดรูปกลมรี  ดอกขนาดใหญ่สีมว่งสดเป็นชอ่ออกตามปลายกิ่ง  ผลัดใบ 

$ก#� Murraya paniculata (L.) Jack. 
หมายเหต:ุ ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถงึขนาดกลาง ลําต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร รูปทรงกลม  
ดอกสีขาว กล่ินหอม   แดดเตม็วนั – รําไร 

^��   Hibicus rosa-sinensis Linn. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มขนาด 1-3 เมตร  อาจสูงไดถ้ึง 7-10 เมตร  ทรงแจกัน  ดอกสีสดหลากสี  ไม้ดอกท่ี
ปรับตัวเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม  เล้ียงง่าย  ปลูกริมทะเลได ้

��&����� Cassia surattensis Burm.f. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มทรงกลม  สูงไม่เกิน 7 เมตร ดอกสีเหลืองออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง ปลูกริมทะเล
ได้  ทนลมแรง  แดดเต็มวัน   

����&�� Aglaia odorata Lour. 
หมายเหต:ุ พบตามป่าเบญจพรรณท่ัวไป  ไม้พุ่มทรงกลม ทรงพุ่มสวย ใบเขยีวเป็นมัน สูงไมเ่กิน 5 เมตร  
ดอกกลมๆ ขนาดเล็ก คล้ายไข่ปลาหรือเม็ดสาคู สีเหลืองสด ดอกหอมมาก ส่งกล่ินไปไกล  แดดเตม็วัน 

M����� Tabernaemontana divaricata (L.) 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มสูง ทรงแผ่กว้าง  สูง 1-5 เมตร  กิ่งกา้นสวยงาม  ผิวใบเป็นมัน  ดอก สีขาว กล่ินหอม
อ่อนๆ ออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณปลายกิ่งออกตลอดปี  แดดคร่ึงวัน – ร่ม  

M��Y�� Hibiscus mutabilis L. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มเตี้ย  ทรงพุ่มกลม  ตามต้นและกิ่งมีขน  สูงไมเ่กิน 3 เมตร  ดอกใหญ่คล้ายดอกชบา
ซ้อน บานในตอนเช้า เปล่ียนสีจากสีขาวในตอนเช้า เมื่อสายจะเป็นสีชมพู ตกบ่ายจะเป็นสีชมพูเขม้ ออก
ดอกตลอดปี   แสงแดดเตม็วัน 

�|l}
&|X� Bougainvillea spectabilis willd 
หมายเหต:ุ ไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทรอเล้ือย  ความสูงประมาณ 1–10 เมตร  ออกดอกเป็นช่อตาม
ส่วนยอด  กลีบดอกหรือใบประดบัมี 3 กลีบ มีสีต่าง ๆ ส่วนดอกมขีนาดเล็กสีขาวเป็นหลอดยาว  เป็นพืชท่ี
อายุยืนนานหลายสิบปี 
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��-�)& Lagerstroemia indica L. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-10 เมตร  พุ่มทรงแจกัน  ดอกสีขาว ชมพู และม่วง  ผลัดใบ
ช่วงส้ันๆในฤดูร้อน ชอบแดดจัด นํ้าปานกลาง 

2. �#
�^[G�y�Yก^�ก 

เขตร้อนชื้นท่ีมีฝนตกชกุอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวนัออกส่วนใหญ่  และภาคใต้  ลักษณะภูมิ
ประเทศลุ่มต่าํ  หรือถ้าอยู่บนสันเขาก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหน้าดินอุดมสมบูรณ์  เก็บความชื้นในดินได้ดี  พ้ืนท่ีใกล้ลําห้วยหรือแหล่งนํ้า
ใต้ดิน พืชพันธุ์ท้ังหมดไม่ผลัดใบ   
 
ก����& Calophyllum inophyllum L.  

หมายเหต:ุ ป่าชายหาดและป่าชื้นท่ัวไป  ไมต้้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 8-20 เมตร  เรือนยอดเป็น
พุ่มทึบ  ใบมันสวย  ดอกสีขาวมกีล่ินหอม  ดูแลรักษางา่ย  ไม่ผลัดใบ   

ก�����S�"), Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. 
ก������G�� หมายเหต:ุ ป่าดิบภาคใต้  ริมคลองและลําธารหรือท่ีลุ่ม  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 10-20 เมตร  ทรงพุ่ม

กลมทึบ  ดอกสีชมพูมกีล่ินหอม  ชอบขึ้นริมนํ้าหรือท่ีลุ่ม  ไม่ผลัดใบ 
�ก�i�ก��]�# Clusia major (Jacq.) L. 

หมายเหตุ: ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร เรือนยอดทรงกลม ดอกสีขาวถึงชมพูใหญ่ ขนาด 5-8 เซนติเมตร 
เมื่อบานเต็มท่ี เจริญเติบโตได้ดีในท่ีชุ่มชื้น  แสงแดดจัด  ไม่ผลัดใบ 

���$�� Bixa orellana L. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 3-5 เมตร  เรือนยอดทรงกลม  ดอกเป็นชอ่แบบช่อแยกแขนง  ดอกมี
หลายสี  สีขาว  ขาวอมชมพู  ขาวอมมว่ง  หรือชมพูอมมว่ง  มีกล่ินหอมอ่อนๆ  ผลสีแดงเขม้ลักษณะ
คล้ายเงาะ  เจริญเติบโตได้ดีในดนิท่ีอุ้มนํ้า  แสงแดดจัด  ไม่ทนแล้ง 

�������, ก#���  Samanea saman (Jacq.) Merr. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดใหญ่  สูง 15-20 เมตร  พุ่มทรงร่ม  ให้ร่มเงาขนาดใหญ่  เจริญเติบโตเร็วและ
แข็งแรง  ทนนํ้าท่วมขังแฉะ  ดอกสีชมพู  ผลัดใบ   

��ก���� Barringtonia asiatica (L.) Kurz 
หมายเหต:ุ หาดทรายหรือป่าชายหาด  ไมต้น้ขนาดใหญ่  สูง 7-20 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบแตก
กิ่งต่าํ  กิ่งมขีนาดใหญ่  ใบมันสวยงาม  ดอกสีขาวมกีล่ินหอม  เกสรตัวผู้เป็นเส้นสีขาวปลายสีชมพูแดง
หรือม่วง  บานเต็มท่ีกวา้ง 10-12 เซนตเิมตร  ไม่ผลัดใบ   

����� Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. Ex K. Heyne 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณและป่าดิบท่ัวประเทศ  พบมากตามป่าชายหาด  ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่  
สูง 8-20 เมตร  เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข ่ ดอกสีเหลืองมีกล่ินหอมอ่อนๆ  ออกเป็นช่อ  ช่อดอกยาว 20-
30 เซนติเมตร  ดอกสวยเล้ียงดงูา่ย  ผลัดใบ   

������ Mesua ferrea L. 
หมายเหต:ุ ป่าดิบชื้นภาคเหนือและภาคใต้  ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 15-25 เมตร  เรือนยอด
รูปเจดียต์่ําพุ่มทึบ  ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน  มีกล่ินหอมมาก  ควรปลูกบริเวณท่ีไดแ้สงเช้า  ไม่ผลัดใบ   
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Y�$�ก Lagerstroemia floribunda Jack. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณชื้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าดิบภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ ป่านํ้าท่วมและตามท้องนา  ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 15-30 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่ม
กลม  ดอกเป็นชอ่สีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน  ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง  ผลัดใบ  นิยมใช้ในงานภูมทัิศน์   

Y����t��G�� Cerbera odollam Gaertn. 
หมายเหต:ุ ป่าชายหาดและบริเวณนํ้ากร่อย  ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 3-5 เมตร  เรือนยอดกลมทึบ  แตกกิง่
ต่ํา  ดอกสีขาวเป็นช่อท่ีปลายกิ่ง  ออกดอกเกือบตลอดปี  ชอบขึ้นริมนํ้า  ทนนํ้าท่วม  ทนแรงลม  ยางเป็น
อันตราย  ไม่ผลัดใบ 

���� )
	&��� Pterocarpus indicus Willd. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 10-20 เมตร  เรือนยอดทรงกลมหรือทรงสามเหล่ียม  แผ่กว้างหนาทึบ  
กิ่งกา้นห้อยย้อยลง  ดอกสีเหลืองมีกล่ินหอม  ผลัดใบ  ใบร่วงก่อนมีดอก  แขง็แรง  โตเร็ว   

M�ก�� Mimusops elengi L. 
หมายเหต:ุ ป่าดิบ  ไมต้้นขนาดกลาง  สูงถึง 15 เมตร  เรือนยอดทรงกลมหนาทึบ  โตช้า  ทนต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ  ดอกหอมออกตลอดปี  ไม่ผลัดใบ   

]M���� Thespesia populnea (L.) Soland. Ex Corr. 
หมายเหต:ุ ป่าชายทะเลท่ัวไป  ไมต้้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  สูง 10-15 เมตร   ทรงพุ่มกลมแตกกิ่งต่ํา
ดอกสีเหลืองมกีล่ินเล็กน้อย  ออกเดี่ยวๆตามซอกใบ  ไม่ผลัดใบ  นิยมปลูกเป็นกลุ่มเพ่ือบังลม   

��~
กก���S���iก Swietenia mahogani Jacq. 
หมายเหต:ุ ปลูกริมทะเลได้  เล้ียงดงู่าย  ไม่ผลัดใบ 

��ก
ก�G�� Elaeocarpus hygrophilus Kurz 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็กถงึขนาดกลาง  สูง 3-13 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง  ชอบขึ้นอยู่ใกล้
นํ้า  ช่วยยึดตล่ิง ผลัดใบ ชอบขึ้นอยู่ใกล้นํ้าตามป่าภาคกลาง 

?��Y�	& Jacaranda obtusifolia Humb. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 4-10 เมตร  เรือนยอดโปร่ง  ทรงพุ่มไม่สม่ําเสมอ  โตช้า  ดอกสีม่วงเป็น
ช่อ  ชอบอากาศเย็น  ผลัดใบ  ต้นไม้ประจาํจงัหวัดตรัง 

��M����ก��� Cochlospermum religiosum (L.) 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 7-15 เมตร  เรือนยอดแผ่กวา้ง  ทรงพุ่มโปร่ง  ดอกสวยสีเหลืองสะดุดตา 
ผลัดใบ   

]�ก�G�� Saraca indica L. 
หมายเหต:ุ พบอยู่ริมนํ้าท่ัวทุกภาคของไทย  ไม้ต้นขนาดกลาง  สูงได้ถงึ 20 เมตร  ทรงพุ่มแผ่กว้าง  
ปลายกิ่งห้อยย้อย  ใบลู่สวยงาม  ดอกสีส้มหรือแดงออกเป็นช่อเชงิหล่ัน  ไม่ผลัดใบ 

� ก��& Terminalia catappa L. 
หมายเหต:ุ ป่าชายหาดริมทะเล  ไม้ต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  สูงถงึ 20 เมตร  เรือนยอดแผ่กว้าง  กิ่ง
แตกแขนงรอบต้นเป็นชั้นๆ  ดอกสีเหลืองอ่อนๆ  มีกล่ินฉุน  เป็นไมโ้ตเร็วและแขง็แรง  ทนนํ้าท่วมขัง   
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� ก���& Terminalia ivoriensis A. Chev. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดกลาง  สูง 15-20 เมตร  เรือนยอดรูปไข่  หนาทึบ  แตกกิ่งในแนวราบเป็นชั้นๆ  
โตเร็ว  ชอบแดดจัด  ทนนํ้าท่วมขงั  ระบบรากแขง็แรง  ดอกขนาดเล็กสีขาว  ออกดอกตลอดปี  ผลัดใบ 


�������G�� Lagerstoemia speciosa (L.) Pers. 
หมายเหต:ุ พบบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีชื้นแฉะท่ัวไปและบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้า  ป่าเบณจพรรณชื้นและป่าดิบ  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูงถึง 10-25 เมตร  เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม  ลําต้นตรง  ผลัดใบ  
ดอกสีม่วงสด  ม่วงปนชมพูหรือสีชมพู  ช่อออกตามปลายกิง่   

ก����ก��� Nyctanthes abor-tristis L. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 2 เมตร เจริญเติบโตปานกลาง ดอกมกีล่ินหอมแรง ออกดอก
เป็นช่อ โดยจะบานตอนกลางคืน  ออกดอกตลอดปี   เหมาะในพ้ืนท่ีแคบ  ชอบท่ีร่มรําไรและมีความชุ่ม
ชื้น 

���#�G�� Homonoia riparia Lour. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มต้นขนาดเล็ก  สูง 1.5-4 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม  แตกกิ่งต่าํ  ไม่ผลัดใบ  ชอบขึ้น
ใกล้ลําธารเป็นกลุ่ม 

�
���� Hibiscus tiliaceus L. 
หมายเหต:ุ ไม้ต้นขนาดเล็ก  สูง 3-5 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม  แตกกิ่งต่ํา  ลําต้นคดงอ  ดอกสีเหลือง
แล้วเปล่ียนเป็นสีแดง  กลางดอกสีแดงเข้ม  พบขึ้นตามชายทะเล  แม่นํ้าลําคลอง  บริเวณนํ้ากร่อยหรือนํ้า
ทะเลท่วมถงึ ไม่ผลัดใบ 

�_YY����� Jatropha integerrima L. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มทรงแจกัน สูง 1.5-2 เมตร ดอกสีชมพูหรือสีแดง ดอกออกสม่ําเสมอ เล้ียงดูงา่ย ไม่
ผลัดใบ ปลูกริมทะเลได ้

]�ก Wrightia religiosa Benth. 
หมายเหต:ุ ป่าเบญจพรรณและเรือกสวนไร่นา  ไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ทรงแจกนั  สูงประมาณ 5–12 
เมตร  ทนนํ้าขงั  ดอกสีขาวมีกล่ินหอม  ผลัดใบ 

�������� Duranta erecta L. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มทรงแผ่กว้าง  สูง 1-3 เมตร  ดอกมีสีขาวหรือม่วง  ออกเป็นชอ่ท่ีปลายกิ่งและซอกใบ  
ปลูกริมทะเลได้  แดดเต็มวัน   

�	ก����     Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 
หมายเหต:ุ ป่าชายหาดหรือพ้ืนท่ีโล่งชายฝ่ังทะเล  ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม  สูง 2-5 เมตร  เรือนยอด
เป็นพุ่มกลม  แตกกิง่ต่าํ  ดอกสีขาวแกมม่วงอ่อนออกเป็นช่อตากซอกใบ  ออกเกือบตลอดปี  ไม่ผลัดใบ 

��^����     Buddleja paniculata Wall. 
หมายเหต:ุ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงไดต้ั้งแต่ 5-10 เมตร  ทรงกลม  ดอกสีขาวหรือม่วง  กล่ินหอม  
ออกเป็นช่อช่อหน่ึง ๆ ยาวประมาณ 6-8 เซนตเิมตร แดดเต็มวัน – ปานกลาง   

]���ก�     Bauhinia tomentosa L. 
หมายเหต:ุ ไม้พุ่มสูง 2 - 2.5 เมตร ทรงแจกัน  สูง 3 เมตร ดอกใหญ่ 6-10 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน กลีบ
บนมีสีเลือดหมูแก่ท่ีโคนกลีบ  มกีล่ินหอม ออกตลอดปี แสงปานกลาง 



สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันอาคารเขียวไทย หน้า 83 / 84 

นอกเหนือจากการแบ่งพืชพรรณตามเขตภูมิอากาศแล้ว ยังมีความแตกต่างของสภาพพ้ืนท่ีท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก ่
− สภาพแวดล้อมท่ีแห้งแล้ง 
− สภาพแวดล้อมชายหาดหรือชายทะเล 
− สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ริมนํ้าหรือพรุ 

 
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง  มีลักษณะดินท่ีอุ้มนํ้าได้ต่ํา ดินเป็นดินปนทราย ธาตุอาหารในดินต่ํา พืชพรรณท่ีทนแล้งได้ดี  
ได้แก่  กัลปพฤกษ์  (Cassia baderiana Craib),  ขี้เหล็ก  (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby),  คอร์เดีย  (Cordia 
sebestena L.),  ฉนวน  (Dalbergia nigrescens Kurz),  ชงโค  (Bauhinia purpurea L.),  ทองกวาว  (Butea monosperma 
(Lam.) Taub.),  ทองหลางด่าง  (Erythrina variegata L.),  พะยอม  (Shorea roxburghii G. Don),  มะขาม  (Tamarindus 
indica L.),  ราชพฤกษ์หรือคูน  (Cassia fistula L.),  ล่ันทม  (Plumeria rubra L.),  สะเดา  (Azadirachta indica A.Juss. 
var. siamensis Valeton),  ทรงบาดาล  (Cassia surattensis Burm.f.),  หางนกยูงฝร่ัง  (Dolonix regia Rafin.), เฟ่ืองฟ้า  
(Bougainvillea spectabilis willd),  ยี่เข่ง  (Lagerstroemia indica L.)  
 
สภาพแวดล้อมชายหาดหรือชายทะเล  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายหรือทราย  และในบางแห่งอาจพบท่ีชายฝ่ัง เป็นหิน 
หรือทรายปนหินในบริเวณภูเขาริมทะเล  เก็บรักษานํ้าไว้ไม่ได้นาน  ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ในดินค่อนข้างน้อย    พืช
พรรณควรทนความเค็มของนํ้าทะเลได้เป็นอย่างดี  สามารถสู้ลมแรงหรือลมพายุได้ เช่น  จิกทะเล (Barringtonia asiatica (L.) 
Kurz),  กระทิง (Calophyllum inophyllum L .), มะขาม (Tamarindus indica L.),  มะฮอกกานีใบเล็ก (Swietenia mahogani 
Jacq.),  คอเดีย (Cordia sebestena L.),  ตีนเป็ดฝร่ัง  (Crescentia alanta H.B.K.),  ทองกวาว  (Butea monosperma 
(Lam.) Taub.),  ทองหลางด่าง  (Erythrina variegata L.),  หูกวาง (Terminalia catappa),  หูกระจง  (Terminalia ivoriensis 
A. Chev.),  ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus), เสม็ดขาว  (Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake),  ชบา  (Hibicus 
rosa-sinensis Linn.),  รักทะเล (Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.), ปัตตาเวีย (Jatropha integerrima L.) ฯลฯ 
 
สภาพแวดล้อมที่อยู่ริมน้ําหรือพรุ  พ้ืนท่ีดินชั้นล่างเป็นดินเลน   ท่ีลุ่มต่ํามีนํ้าท่วมขังบางฤดูกาลหรือตลอดท้ังปี  ลักษณะ
ดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนท่ีริมนํ้า  หรือพ้ืนท่ีนํ้าท่วมถึงท้ังหมดทุกภาคท่ัวประเทศ  ลักษณะพืชควรทนกับสภาวะนํ้าท่วมขังได้ดี  มี
ระบบรากยึดเกาะท่ีดี  เพ่ือช่วยยึดเกาะหน้าดินริมตลิ่งเพ่ือป้องกันการพังทลาย ในฤดูฝน ได้แก่  ไคร้นํ้า (Homonoia riparia Lour.),
บุนนาค (Mesua ferrea L.),  มะกอกนํ้าหรือสารภีนํ้า  (Elaeocarpus hygrophilus Kurz),  มะตาด (Dillenia indica L.), ส้าน
ใหญ่ (Dillenia indica L.),  โสกนํ้า (Saraca indica L.),  ตะแบกหรือตะแบกนา  (Lagerstroemia floribunda Jack.), ตนีเป็ด
นํ้าหรือตีนเป็ดทะเล (Cerbera odollam Gaertn.),  ตีนเป็ดฝร่ัง  (Crescentia alanta H.B.K.),  กระเบาใหญ่  (Hydnocarpus 
anthelminthicus Pierre ex Laness.),  ประดู่อังสนา (Pterocarpus indicus Willd.),  เสม็ดขาว  (Melaleuca 
quinquenervia (Cav.) S.T. Blake),  อินทนิลนํ้า  (Lagerstoemia speciosa (L.) Pers.),  คําแสด  (Bixa orellana L.) ฯลฯ 
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แผนท่ีแสดงเขตภูมิอากาศของประเทศไทย 

(ปรับปรุงจาก ยุพดี เสตพรรณ (2541), ��������	
����, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์, พิศิษฐก์ารพิมพ์) 




