คาถามที่ถูกถามบ่อย
เกณฑ์การประเมินความยั ่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม TREES - NC
ข้อมูลทั ่วไป
คำถำม Question = Q / คำตอบ Answer = A
Q : คุณสมบัติอาคารที่เข้าเกณฑ์ TREES-NC
A : คุณสมบัติข้นั ตา่ ของอาคารที่เข้าร่วมประเมิน
1) ต้องเป็ นอาคารที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
2) ต้องเป็ นอาคารถาวรที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใหม่
3) มีพนที
ื้ ่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม ทั้งทางราบและทางดิ่ง
4) มีพนที
ื้ ่ใช้สอยภายในอาคารไม่นอ้ ยกว่า 100 ตารางเมตร
5) ต้องมีผใู้ ช้อาคารประจาอย่างน้อย 1 คน
6) ขนาดของพื้ นที่ใช้สอยภายในอาคารต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของพื้ นที่ดินโครงการ
เกณฑ์ TREES-NC ไม่ได้ถกู ออกแบบโดยตรงสาหรับบ้านพักอาศัย หรือ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดน้อย
กว่า 3 ชั้น
Q : เกณฑ์ LEED ของ USA ซึ่งเป็ นที่นิยมมากและใช้การอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบนั ทาไม
ประเทศไทยถึงไม่ใช้เกณฑ์ของต่างประเทศที่มีความสมบูรณ์ และเหตุผลที่ทาเกณฑ์ TREES
เพื่อวัตถุประสงค์ใด
A : สถาบันฯ ต้องการสนับสนุ นสถาปนิ กและวิศวกรไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ และการ
กาหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวสาหรับของประเทศไทย เพื่อให้ตรงกับที่มีสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรม
ของเราปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย
Q : มาตรฐาน TREES-NC ถูกออกแบบคล้ายคลึงกับ LEED ในสหรัฐอเมริกา ถูกต้องหรือไม่
A : TREES-NC บางส่วนได้รบั การออกแบบจากร ะบบ LEED และระบบอื่น ๆ เช่นกัน แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อให้พอดีกบั บริบทของประเทศไทย
Q : สถาบันฯ มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องอะไรบ้าง
A : การจะได้รบั การรับรอง TREES มี 2 เงื่อนไข
1) ผ่านคะแนนข้อบังคับเบื้ องต้นทั้ง 8 ข้อ
2) ทาคะแนนถึงตามลาดับรางวัลที่ระบุไว้
Platinum (>61)
Gold (46-60)
Silver (38-45)
Certified (30-37)
Q : มีอะไรแตกต่างที่สาคัญที่สุดระหว่าง TREES มาตรฐาน (ไทย) และ LEED มาตรฐาน (USA)
A : มาตรฐานอ้างอิงที่สาคัญและควบคุมและแนวคิดการออกแบบบางเทคนิ ค เช่น พื้ นที่สีเขียวเชิง
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นิ เวศน์ กาแพงสีเขียวพืชร้อนชื้ น
Q : ในส่วนของวิชาชีพ วิศวกร สถาปนิก ให้ความสาคัญอย่างไรกับ คู่มือสาหรับเกณฑ์การ
ประเมินความยั ่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม TREES - NC
A : ในปั จจุบนั สถาปนิ กและวิศวกรให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก วงการสถาปั ตยกรรมเริ่มมีการ
แสวงหา สถาปนิ กและวิศวกรที่มีความรูเ้ รื่อง TREES มากขึ้ น ยิ่งไปกว่านั้น อาคารในไทยที่กาลังจะ
สร้างใหม่เริ่มมีการนา TREES มาเป็ นข้อกาหนดใน TOR แล้ว
Q : นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในการใช้พลังงานและการลงทุนได้
อย่างรวดเร็วในการคืนทุนอย่างไร
A : มาตรการบางอย่างใน TREES สามารถมีระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็วเป็ นอย่างรวดเร็วเป็ น 2 ปี บาง
คนอาจมีความยาวถึง 30 ปี มันขึ้ นอยูก่ บั ประสบการณ์ของนักออกแบบแล ะที่ปรึกษาในการปร ะเมิน
และติดตามเครดิตที่เหมา ะสมแล ะได้รบั ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เฉลี่ยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
อาจจ ะสามารถที่จ ะควบคุมการเพิ่มขึ้ นของงบปร ะมาณแล ะได้รบั ตอบแทนภายใน 4-5 ปี ยังมี
ประโยชน์มากมายจากอาคารสีเขียวซึ่งจะมองข้าม คือ "ความเป็ นอยูแ่ ละการผลิต " เป็ นเรื่องยากที่จ ะ
วัดแม้วา่ พวกเขาจะได้รบั ประโยชน์ที่สาคัญของอาคารสีเขียว
Q : ในภาคธุรกิจ เจ้าของโครงการ ผูป้ ระกอบการ ในส่วนของ TREES-NC มีผลต่อการตัดสินใจ
ในงบประมาณการลงทุนต่อโครงการที่จะออกแบบก่อสร้างมากน้อยเพียงใด
A : ขึ้ นอยูก่ บั ลักษณ ะของแต่ละ องค์กร หากเป็ นองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มักยอมลงทุนเสีย
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคาร แต่ทราบถึงผลดีที่ตามมาอย่างแน่นอน องค์กรที่ให้ความสนใจมักจะเป็ นภาค
ธุรกิจชั้นนาทั้งต่างชาติและของไทย
Q : ต้นทุนในการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะสูงกว่า ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามการประมาณการ
ของ TGBI ถูกต้องหรือไม่
A : ขึ้ นอยูก่ บั ที่อยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างเช่นขนาดโครงการปร ะเภทและการรับรองที่มุ่ง มันเป็ นไปได้
เพื่อมีตน้ ทุนในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้ น ถ้าโครงการตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดีง่ายแล ะมีเป้าหมายที่ร ะดับตา่ ของ
การรับรอง
วิธีการยื่นเอกสาร
Q : ระยะเวลาในการตรวจเอกสารช่วงออกแบบและช่วงก่อสร้าง รวมถึงระยะเวลาที่ทีมงานมี
การแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ
A : ระยะเวลาใช้เวลา 30 วันทาการ ในการตรวจเอกสารทั้งช่วงออกแบบและช่วงก่อสร้าง นับจาก
สถาบันฯ ได้รบั เอกสารครบถ้วนและได้รบั การชาระเงินค่าตรวจเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจรอบแรก
หากพบว่ามีเอกสารที่ตอ้ งส่งเพิ่มเติมผูย้ ื่นประเมินมีเวลาแก้ไข 30 วันทาการ และทางสถาบันฯ จะใช้
เวลาอีก 30 วันทาการ ในการ Review ทั้งหมด แต่ทางผูอ้ อกแบบไม่จาเป็ นต้องรอผลถ้ามัน่ ใจว่าที่
ออกแบบไว้ถกู ต้องแล้ว และสามารถแก้ไขแบบหน้างานได้
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หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทศั น์
Q : หัวข้อ SL 3.2 มีตน้ ไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อ พื้ นที่เปิ ดโล่ง 100 ตร.ม.
- การคานวณจานวนต้นไม้ยืนต้นที่ตอ้ งการมาจากพื้ นที่เปิ ดโล่งค่อนข้างชัดเจน แต่การนับจานวน
ต้นไม้ ในแบบสามารถนับรวมต้นไม้ยืนต้นบนอาคารได้หรือไม่
- จากข้อความ "ต้องไม่ใช่ตน้ ไม้ที่ยา้ ยโดยการขุดล้อมมาจากพื้ นที่อื่นเพื่อนามาปลูกใน
โครงการ ยกเว้นต้นไม้ที่มีการจาหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรือที่เพาะขึ้ นจากเรือนเพาะชา
เท่านั้น” หมายความว่าต้นไม้ที่ขุดมาจากที่ต่างๆแล้วมีการจาหน่ายอย่างถูกกฎหมายนี้ นับได้
หรือไม่ (เช่นร้านต้นไม้ไปขอซื้ อและขุดมาจากที่นาของชาวนา ฯลฯ)
A : ต้นไม้ยืนต้นบนอาคาร สามารถนับคะแนนได้ แต่ตอ้ งสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เป็ นไม้ยืนต้น
ตามที่ภมู ิสถาปั ตย์เห็นสมควร ส่วนต้นไม้ที่ปลูกภายในอาคารไม่นับคะแนน
Q : หัวข้อ SL 2 การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว (ระบบที่จอดจักรยาน) จานวนห้องอาบน้ า เช่นถ้า
คานวณออกมาว่าจาเป็ นต้องมีหอ้ งเดียว ห้องอาบน้ าอันเดียวนั้นถ้าไม่สามารถออกแบบ
เป็ น unisex ได้ ต้องมีหอ้ งอาบน้ าชาย 1 ห้อง หญิง 1 ห้องด้วยหรือไม่
A : สามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งพิสจู น์วา่ สามารถ เข้าถึงได้ท้งั 2 เพศ
Q : หัวข้อ SL P2 การลดผลกระทบต่อพื้ นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (บังคับ)
ถ้าดาเนินการตามทางเลือกที่ 1 พื้ นที่ที่เคยพัฒนาแล้ว อยากทราบว่าวิธีคิดพื้ นที่ฐานอาคารที่
ถูกต้อง จะคิดเฉพาะพื้ นที่อาคารที่ปกคลุมดินชั้นที่ 1 ตามแนวคานคอดินรอบอาคารเท่านั้น หรือ
จะต้องคิดพื้ นที่ฐานอาคารรวมหลังคาคลุมทางเข้า หลังคาคลุมที่จอดรถภายในโครงการที่มี
โครงสร้างหลังคาเชื่อมกับอาคารและมีเสาลอย (แต่ไม่มีคานคอดินเชื่อมต่อกับอาคาร) ตาม
แบบที่แนบมา วิธีคิดแบบที่ 1 หรือที่ 2 วิธีคิดแบบใดถูกต้อง
หลังคาที่ยื่นจากอาคารแต่ไม่มีเสารองรับ (ตาแหน่งที่ 4 วิธีคิดแบบที่ 2) จะต้องคิดเป็ นพื้ นที่
ฐานอาคารหรือไม่ และอาคารที่จอดรถ (อาคาร C,E) คิดเป็ นพื้ นทีฐ่ านอาคารด้วยหรือไม่
A : หากเสาต้นที่รองรับหลังคาไม่มีคานคอดินเชื่อมกับตัวอาคารหลัก ก็สามารถนับพื้ นที่ฐานอาคาร
ตามแบบที่ 1 แต่โครงหลังคาที่จอดรถไม่นับเป็ นพื้ นที่ฐานอาคาร ในทางกลับกันหากที่จอดรถเป็ นส่วน
หนึ่ งของใต้ถุนอาคารต้องนับเป็ นพื้ นที่ฐานอาคาร หลังคาส่วนยื่นที่ไม่มีเสารองรับไม่นับเป็ นพื้ นที่ฐาน
อาคาร
โปรดตรวจสอบนิ ยามนิ ยามของพื้ นที่เปิ ดโล่งเชิงนิ เวศให้ดี ในปั จจุบนั ยังไม่มีออกประกาศแก้ไขในส่วน
ของการปกคลุมของพื้ นที่เปิ ดโล่งเชิงนิ เวศ ซึ่งนิ ยามของพื้ นที่ฐานอาคารและพื้ นเปิ ดโล่งเชิงนิ เวศนั้น
แตกต่างกัน
หมวดที่ 3 การประหยัดน้ า
Q : โครงการมีการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการอยู่แล้ว ซึ่งไม่มีการปล่อยน้ าเสียออก
ภายนอกโครงการเลย แต่ไม่ติดตั้งระบบ ก็อกน้ าเซ็นเซอร์ และโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ า จะ
สามารถได้คะแนนในหมวดนี้ เต็มหรือไม่
A : สามารถใช้ทางเลือกที่ 1
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หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ
Q : อาคารโรงงานสามารถที่จะขอเข้าร่วมเกณฑ์ TREES-NC ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเข้าร่วมได้ ในส่วน
ของเกณฑ์หวั ข้อ EA P2 ควรจะอิงเกณฑ์ในทางเลือกหัวข้อที่เท่าไร
A : อาคารโรงงานสามารถเข้าเกณฑ์ TREES-NC ได้ option 2 ใช้ได้ทุกประเภทอาคาร
หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
Q : ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
พื้ นที่ใช้งานภายในอาคารที่มีปริมาณอัตราการระบายอากาศผ่านตามเกณฑ์ วสท .-3010
และ ASHRAE 62.1-2007 กาหนด
แต่ได้รบั ข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ว่านอกจากปริมาณอากาศที่กาหนดแล้วยังมีการ
ควบคุมวิธีการนาอากาศผ่านการรั ่วซึม เข้าสู่ตวั อาคารนั้น จะต้องมีการติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศและติดตั้งช่องนาอากาศเข้าอย่างชัดเจน เพื่อยืนยันอัตราการระบายอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ มิได้มีระบุอยู่ในคู่มือสาหรับเกณฑ์การประเมินฯ
ดังนั้นจากตัวอย่างที่นาเสนอมา จึงขอเรียนถามคณะกรรมการว่าแนวทางในการปฏิบตั ิที่
ชัดเจนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานในข้อนี้ ควรจะต้องทาอย่างไร
A : สามารถใช้วิธีการระบายอากาศผ่านทางห้องน้ าเพื่อเป็ นการระบายอากาศตามวิธีกลตามที่มาตร
ฐาน วสท. 3010 กาหนดได้ แต่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องมีอตั ราการถ่ายเทเป็ นไปตามอัตราที่มาตรฐานกาหนด ในส่วนของห้องพักให้อา้ งอิงตารางที่ 2
ทั้ง Air change และ cfm ต่อคน และในส่วนของพื้ นที่หอ้ งน้ าที่ตอ้ งมีอตั ราการระบายอากาศที่พอเพียง
ต่อโถ
2. ให้ระวังในส่วนของ corridor โดยต้องมีอตั ราการจ่ายอากาศตามมาตรฐานด้วย
เว้นแต่กรณี Corridor ไม่ใช่พนที
ื้ ่ปิดล้อม (เช่น ระเบียง)
3. หากใช้วิธีดดู อากาศออกจะไม่สามรถทาคะแนนในข้อ IE1.1 และ IE1.5 ได้
Q : ข้อ IE-P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร
เนื่องจากอาคารมีส่วนของสถานพยาบาล เช่น ห้องตรวจ ห้องชันสูตร ห้องผ่าตัดเล็ก ห้อง
กายภาพบาบัด ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงกับพื้ นที่ที่ระบุในตาราง 6-1 ASHRAE standard 60.12007 ได้ ทั้งนี้ ข้อ IE P1 ได้กาหนดให้แยกแนวทางการทาคะแนนเป็ นทางเลือกที่ 1 ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 และ มาตรฐาน วสท-3010 ออกจากทางเลือกที่ 2 ตามASHARE 62.12007 อย่างชัดเจน
คาถาม
1. หากเลือกทาคะแนนในแนวทางที่สองแล้วพบว่าพื้ นที่บางประเภท เช่น สถานพยาบาลไม่มี
กาหนดไว้ จะสามารถใช้ปริมาณการระบายอากาศในส่วนสถานพยาบาลตาม
มาตรฐาน ASHRAE 170-2008 Ventilation of Health Care Facilities แทนได้หรือไม่ (ปัจจุบนั
เป็ น version 2013 แต่ LEED for HEALTHCARE V2009 ใช้ version 2008)
2. หากเลือกทาคะแนนในแนวทางที่สองแล้วพบว่าพื้ นที่บางประเภท เช่น สถานพยาบาลไม่มี
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กาหนดไว้ แต่พบว่าใน มาตรฐาน วสท-3010 มีพื้นที่ประเภทดังกล่าว จะสามารถใช้ค่าจาก
มาตรฐาน วสท. มาใช้ประกอบกับค่าที่ ASHRAE 62.1 กาหนดไว้ได้หรือไม่
A:
1 สามารถใช้ ASHRAE 170-2008 Ventilation of Health Care Facilities ประกอบกับมาตรฐาน
ASHRAE 62.1 2007 ได้ครับ แต่รายการคานวณควรใช้ 62MZ form ในการส่งเอกสารเพื่อง่ายต่อ
การตรวจอีกทั้งเพื่อการคานวณที่ถกู ต้องเพราะการคานวณมาตามมาตรฐานมีความซับซ้อนสูง อีกทั้ง
Exhuast rate ตามพื้ นที่ต่างๆ ต้องผ่านข้อกาหนดในตาราง 6-4 ในมาตรฐาน ASHRAE 62.1
2007 ด้วย
2 ไม่สามารถนามาตรฐาน วสท. 3010 มาปนกับการใช้มาตรฐาน ASHRAE 62.1 2007 ได้
Q : การคานวณสภาวะน่าสบายของพื้ นที่ไม่ปรับอากาศ ตามข้อกาหนด TREES หัวข้อ IE5 ได้
กาหนดว่า การออกแบบอาคารในส่วนของพื้ นที่ไม่ปรับอากาศ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASHRAE
55-2004 หัวข้อ 5.3 นั้น มีขอ้ สอบถามดังนี้
หากจะใช้ขอ้ กาหนดจากหัวข้อ 5.3 พื้ นที่น้ันๆต้องมีลกั ษณะตามด้านล่าง คือ
-เป็ นพื้ นที่ซึ่งผูใ้ ช้สามารถปรับความน่าสบายของตนเองได้ ผ่านทางการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง
Occupant-controlled naturally conditioned space through opening and closing of windows
อาคาร GS เป็ นอาคารเปิ ด ที่มีบานม้วนเก็บด้านบนเป็ นช่องเปิ ด แทนหน้าต่าง
-เป็ นพื้ นที่ซึ่งผูใ้ ช้มีกิจกรรมที่เกิด metabolic rate จาก 1.0-1.3 อาคาร GS มีกิจกรรมในพื้ นที่
คือการซ่อมบารุง ที่มีการยืนทางาน และเดิน (อ้างอิงจาก Appendix A การนั ่งทางาน 1.0 ยืน
ทางาน 1.4 เดิน 1.7 ยกของ 2.1)
-อุณหภูมิภายนอกอาคารเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 10-33.5C
อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี มีช่วงเดือนที่อุณหภูมิสูงเกิน 33.5 ตั้งแต่ เดือน มีนาคม
จนถึง พฤษภาคม
จากกรณีที่กล่าวมา การใช้งานในพื้ นที่ส่วนกลางของอาคาร อยู่นอกขอบเขตของการปรับ
สภาวะน่าสบาย ว่าด้วยข้อ 5.3 ของ ASHRAE โดยในมาตรฐานบันทึกไว้ว่า ยังไม่ได้มีการระบุ
แนวทางในการปรับสภาวะน่าสบายรวมอยู่ใน standard นี้ สาหรับกรณีดงั กล่าว
ทางโครงการ มีนโยบายติดตั้งพัดลมให้กับพนักงานในส่วนบริการ เป็ นพัดลมผนังติดตั้งใน
บริเวณที่มีการทางาน ที่ระดับความสูง
3.5 เมตร (เพื่อให้ทางานซ่อมบารุงได้สะดวก )
โดย spec และระยะห่างตามผูผ้ ลิตแนะนา
ขอคาแนะนาว่า สามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่
A : ทาง TGBI ขอชี้ แจงกรณีต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ASHRAE 55 Section 5.3 ดังนี้
ข้อกาหนดต่างๆ ไม่สามารถผ่าฝื นได้ท้งั กรณี Metabolic rate ที่ไม่สามารถผ่าฝื นได้ จึงทาให้
พื้ นที่ๆ มีการยืนทางานไม่ผ่านมาตรฐาน
เรื่องประตูบานม้วน ไม่ ถือเป็ นหน้าต่างที่สามารถเปิ ดปิ ดได้พร้อมสนองความต้องการของผูใ้ ช้
อาคาร ตามที่ระบุไว้ในมาต รฐาน "equipped with operable windows that open to the outdoors
and that can be readily opened and adjusted by the occupants of the space." ก็ทาให้ไม่ผ่าน

5

มาตรฐานเช่นกัน
เรื่องอุณหภูมิ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของเดือนเป็ นตัวกาหนด หากค่าเฉลี่ยอุณหภูมิภายนอกประจาเดือน
เกิน 33C ก็ไม่สามารถผ่านมาตรฐานเช่นกัน
อย่างไรก็ดีขอ้ IE 5 ไม่ใช่ขอ้ บังคับ สามารถเลือกหรือไม่เลือกทาคะแนนก็ได้
Q : สืบเนื่องมาจากประกาศของสถาบันอาคารเขียวไทย เรื่อง แนวทางการทาคะแนนข้อ IE
5 สาหรับพื้ นที่ไม่ปรับอากาศนั้น สาหรับ ข้อ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงในภูมิอากาศร้อนชื้ น อยาก
เรียนถามเกี่ยวกับการใช้ portable cooling device ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดเรื่องจานวนเครื่องเป็ นอย่างไร เช่น คานวณจากพื้ นที่ของ work station หรือต้องมี
ตามจานวนคนทางานจริงในพื้ นที่ และหากใช้ portable cooling device วิธีการคานวณคะแนนใน
เรื่องพลังงานเป็ นอย่างไร เช่นการใส่ขอ้ มูลในโปรแกรม BEC ใส่ค่าพลังงานเป็ นระบบปรับ
อากาศหรือ equipment load รวมถึงระบบปรับอากาศ baseline - EER/COP และการเทียบค่าการ
ประหยัดพลังงานกับตัว baseline ให้อยู่บนพื้ นฐานเดียวกัน
A : ข้อนี้ ขอใช้คาว่า ‘จานวนจุดจ่าย ’ หรือ ‘จานวนหัวจ่าย ’ ให้ครอบคลุมจานวนคนทุกคนที่ทางาน
ประจาในพื้ นที่น้ ัน (เพราะมีเครื่องรุน่ ที่มีแบบ dual hosed) จึงดาเนิ นการดังนี้
เรื่องจานวนเครื่อง หรือจานวนหัวจ่ายลมเย็น ของอุปกรณ์ portable cooling device ต้องมีจานวน
ครอบคลุมจานวน work station ที่แน่นอนทั้งหมดในพื้ นที่จึงจะนับทั้งพื้ นที่ผ่านเกณฑ์สภาวะน่าสบาย
ได้ เช่น ในพื้ นที่มี 5 คนที่ระบุได้วา่ เป็ นคนที่ทางานประจาจุด ไม่มีการเคลื่อนย้ายจุดการทางาน ก็ตอ้ ง
มี 5 จุดจ่ายลมเย็น ของ portable cooling device สาหรับ 5 ตาแหน่งนี้ พื้ นที่ท้งั ห้องจึงผ่านเกณฑ์
หากจัดให้แค่ 3 คน พื้ นที่ท้งั ห้องก็จะไม่ผ่าน คนที่เดินไปมาและมีจุดทางานที่ไม่แน่นอนจะไม่นับในการ
จัดหาจานวนหัวจ่ายของ portable cooling device
เรื่องพลังงาน ในอาคารที่มีพนที
ื้ ่ดงั กล่าวไม่สามารถใช้ทางเลือกที่ 1 ได้ท้งั หมด เนื่ องจากไม่
มี baseline สาหรับเปรียบเทียบการใช้พลังงานกับระบบดังกล่าว ให้ใช้ทางเลือกที่ 2 สาหรับอาคารที่มี
พื้ นที่ดงั กล่าว โดยเทียบกับ baseline ของอาคารที่มีพนที
ื้ ่ปรับอากาศเท่ากัน และใช้ COP/EER จริงของ
เครื่องเทียบกับ Baseline
ในส่วนของพ ลังงาน portable cooling device ไม่ต่างจากเครื่องปรับอากาศ คือจะมีการใช้
พลังงานตามภูมิอากาศภายนอกและ schedule และ load ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่อนุ ญาตให้ทา
รายงานแยกด้วยการคานวณมือ แต่หากต้องเป็ นการคานวณที่ใช้ software ตาม 90.1
หมายเหตุ การยื่นเอกสารตามทางเลือกที่ 1 ของข้อ EAp2 สามารถผสมสานวิธีตามทางเลือก 2 กับ
อาคารที่ไม่สามารถใช้ทางเลือกที่ 1 ได้ เช่นหากอาคารออฟฟิ ศ สามารถใช้ทางเลือกที่ 1 ได้ แต่สว่ น
โรงงานด้านหลังมีการปรับอากาศแบบ portable cooling device ก็ตอ้ งใช้ทางเลือกที่ 2 ในการพิสจู น์
ผลประหยัดในส่วนของโรงงาน แล้วนาพลังงาน 2 ส่วนมารวมกัน ทั้งอาคารฐาน และ อาคารอ้างอิง ใน
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การพิสจู น์ผลการทาคะแนนตามทางเลือกที่ 1
Q : โครงการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยสูง 27 ชั้น ขนาด 497 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอยรวม 34,771
ตารางเมตร โดยระบบระบายอากาศของอาคารได้รบั การออกแบบให้ผ่านตามเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ของสถาบันฯ ข้อ IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายใน ทางเลือกที่ 1 คือออกแบบให้มีอตั รา
การระบายอากาศในพื้ นที่ปรับอากาศและพื้ นที่ไม่ปรับอากาศ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ .ศ.
2552 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการระบายอากาศ (Ventilation) เพื่อคุณภาพอากาศในอาคารที่
ยอบรับได้ วสท. 3010
ในพื้ นที่พกั อาศัยแต่ละห้องภายในโครงการ สามารถใช้พดั ลมเติมอากาศส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์
จากแหล่งที่ไม่เป็ นมลพิษจากภายนอกผ่านพื้ นที่ที่เป็ นทางเดินเข้าสู่ที่พกั อาศัยแต่ละห้องภายใน
อาคาร โดยผ่านทางช่องเปิ ดต่างๆ ซึ่งปริมาณอากาศที่ไหลจากพื้ นที่ทางเดินเข้าสู่พื้นที่พกั อาศัย
แต่ละห้องนี้ คานวณโดยการใช้หลักคว ามแต่งต่างของความดัน ตาม ASHRAE HandbookFundamental ได้หรือไม่ อย่างไร
ผังแสดงการไหลของอากาศ

A : ไม่สามารถกระทาได้ เนื่ องจากเป็ นอันตรายในกรณีเพลิงไหม้ แม้วา่ จะเป็ นไปตาม ASHRAE 62.1
ก็ตาม ทั้งนี้ TGBI มีคาแนะนาดังนี้
1 หากผูเ้ ข้าร่วมประเมินไม่ประสงค์จะทาคะแนนข้อ IE1.1 และ IE1.5 ให้ออกแบบระบบ exhuast โดย
ใช้อากาศจากการรัว่ ไหลผ่านหน้าต่างภายนอกเข้ามาทดแทนอากาศที่ exhuast ออกไป
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2 หากผูเ้ ข้าร่วมประเมินประสงค์จะทาคะแนนข้อ IE1.1 และ IE1.5 ใช้การออกแบบดังต่อไปนี้
2.1 ใช้ระบบ make up fan หรือ ERV ของแต่ละห้องโดยดึงอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามา
ทดแทนอากาศที่ถกู exhuast ไป ทั้งนี้ หากตาแหน่งของช่องนาอากาศเข้าเป็ นไปตามข้อกาหนด
IE1.1 และ มีการติด filer MERV7 ขึ้ นไปตามข้อกาหนด IE1.5 จะสามารถทาคะแนนทั้ง 2 ข้อได้ แต่
หากใช้ระบบช่องอากาศนาเข้าโดยไม่มีพดั ลมจะไม่สามารถทาคะแนนข้อ IE1.5 เนื่ องจากไม่มีกาลังพัด
ลมในการผลักอากาศผ่าน filter (ที่ติดตั้งตรงช่องนาอากาศเข้า)
2.2 ใช้ระบบพัดลม make up fan หรือ DOA ที่มีการเดินท่อ duct มายังห้องพักแต่ละห้อง (ต้องมี
fire damper ใน duct) โดยท่อ duct อาจเดินผ่าน corridor มายังแต่ละห้องพัก แต่ตอ้ งไม่มีการนา
อากาศภายนอกของ corridor เข้ามาจ่ายในห้องพัก ทั้งนี้ หากระบบ make up fan หรือ DOA เป็ นไป
ตามข้อกาหนด IE1.1 และ IE1.5 ก็สามารถทาคะแนนทั้ง 2 ข้อได้
3 ส่วนของ corridor ต้องมีระบบ ventilation ซึ่งอาจเป็ นระบบพัดลมเติมอากาศขนาดเล็กตามที่
มาตรฐาน 3010 หรือ ASHRAE 62.1 2007 ระบุไว้
หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Q : หัวข้อ EP 4 การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
- ทางเลือกที่ 2 : ได้คะแนนในข้อ EP 2: ตาแหน่งเครื่องระบายความร้อนและไม่มีหอระบาย
ความร้อนในโครงการ ตามทางเลือกที่2 คาว่า “ตามทางเลือกที่ 2” คือ ทางเลือกที่ 2 ของข้อ EP
2 ใช่หรือไม่
- ถ้าใช่ ทางเลือกที่ 2 ของข้อ EP 2 เขียนไว้ว่า “ระบบปรับอากาศไม่มีการระบายความร้อนหรือ
ความชื้ นสู่อากาศ”หมาย ความว่าจะต้องไม่มีท้งั CDU และ cooling tower
- ถ้าคาว่า ”ตามทางเลือกที่ 2” จริงๆแล้วไม่จาเป็ นต้องเขียนลงไปในข้อนี้ (เนื่องจากดู draft ครั้ง
แรกๆไม่มีคานี้ ) ก็จะหมายความว่า ไม่มี cooling tower และวางตาแหน่งของ CDU ให้สมั พันธ์
กับข้อ EP 2 ซึ่งฟั งดูเข้าใจเหตุผลได้มากกว่า
A : ถูกต้อง หมายถึงทางเลือกที่ 2 ของ ข้อ EP2 และที่เขียนว่า "ได้คะแนน" เพราะต้องได้คะแนนใน
ข้อ EP2 ก่อน การทาคะแนนในข้อ EP2 หมายความว่าต้องมีระบบปรับอากาศก่อนและพิสจู น์วา่ ไม่ได้
ปล่อยความร้อนความชื้ นสูอ่ ากาศโดยตรง แต่หากไม่มีระบบปรับอากาศเลยจะทาคะแนนตามข้อนี้
ไม่ได้ ซึ่งเมื่อไปที่ EP4 ก็มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับ EP2 คือต้องมีระบบปรับอากาศก่อน แต่ไม่มีการ
ระบายความร้อนความชื้ นโดยตรง ดังนั้นระยะห่างจึงไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นโดยธรรมชาติผยู้ ื่นจะยื่นทั้ง
ข้อ EP2 และ EP4 มาด้วยกัน ซึ่งถ้านิ ยามการระบายความร้อนความชื้ นถูกต้องตาม EP2 ทางเลือก 2
ถูกต้องการทาคะแนนใน EP4 ทางเลือก 4 จะได้คะแนนอัตโนมัติ ทีนี้ประเด็นอยูท่ ี่วา่ หาก EP4 ผูย้ ื่น
ใช้แต่ CDU ที่ไม่มีน้ ามาเกี่ยวข้อง (เช่น split type ของ คอนโด) อาจจะสามารถทาคะแนนข้อนี้ ได้เลย
ซึ่งง่ายเกินไป ความต้องการเลยไปผูกกับ EP2 เพื่อพิสจู น์วา่ ไม่มี CDU ระบายความร้อนสูอ่ ากาศก่อน
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หมวดที่ 8 นวัตกรรม
Q : โครงการสามารถทาคะแนนพิเศษจากการมีทีมงานเป็ น TREES-A ผูม้ ีส่วนร่วมในโครงการ
ได้หรือไม่
A : สามารถทาได้ 1 คะแนน ในหมวด GI
Q : การทาคะแนนในหมวดนวัตกรรม (GI) ตามแนวทางเลือกที่ 2 เสนอแนวทางในการจัดการ
โครงการซึ่งส่งผลดีต่อพลังงานสภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งไม่มีการระบุเป็ นหัวข้อคะแนนอยู่ใน
หมวดการประเมินหัวข้อต่างๆของ TREES-NC
ประกอบด้วย
1) การจัดการภูมิทศั น์ดว้ ยวิธีอินทรีย ์
2) การสารวจภาวะสุขสบายของผูใ้ ช้งานในอาคาร
A : 1) การจัดการภูมิทศั น์ดว้ ยวิธีอินทรีย ์
-ให้อา้ งอิง TREES EB ข้อ SL6 เฉพาะข้อ 2
2) การสารวจภาวะสุขสบายของผูใ้ ช้งานในอาคาร
-หากเป็ นการสารวจความพึงพอใจในภาพรวม มากกว่าเรื่อง comfort ให้อา้ งอิง TREES EB IE2.4
-หากเป็ นการสารวจยืนยืนสภาวะน่าสบายให้อา้ งอิง LEED NC V3 IEQc7.2 แต่ตอ้ งผ่านข้อ IE5
และได้คะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน
คุ ทองล้าเลิศ
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จัด
555/9 หมูท่ ี่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต.ส้าโรงใต้ อ.
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