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ค าถามที่ถูกถามบ่อย  
เกณฑก์ารประเมินความยัง่ยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม TREES - NC  

ขอ้มูลทัว่ไป 
ค ำถำม Question  =  Q /  ค ำตอบ Answer  =  A 

Q : คุณสมบตัอิาคารที่เขา้เกณฑ ์TREES-NC 
A : คุณสมบติัขัน้ต า่ของอาคารท่ีเขา้ร่วมประเมิน 

1)   ตอ้งเป็นอาคารท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  
2) ตอ้งเป็นอาคารถาวรท่ีไมม่ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเคล่ือนยา้ยไปยงัสถานท่ีใหม่  
3) มีพ้ืนท่ีขอบเขตของโครงการท่ีมีความเหมาะสม ทั้งทางราบและทางด่ิง 
4)   มีพ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคารไมน่อ้ยกวา่ 100 ตารางเมตร  
5)   ตอ้งมีผูใ้ชอ้าคารประจ าอยา่งนอ้ย 1 คน  
6) ขนาดของพ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคารตอ้งไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของพ้ืนท่ีดินโครงการ  

เกณฑ ์TREES-NC ไมไ่ดถู้กออกแบบโดยตรงส าหรบับา้นพกัอาศยั หรือ อาคารพกัอาศยัท่ีมีขนาดน้อย
กวา่ 3 ชั้น 

Q : เกณฑ ์LEED ของ USA ซ่ึงเป็นที่นิยมมากและใชก้ารอยา่งกวา้งขวางอยูใ่นปัจจุบนั ท าไม
ประเทศไทยถึงไม่ใชเ้กณฑข์องตา่งประเทศที่มีความสมบูรณ ์และเหตผุลที่ท  าเกณฑ ์TREES 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์ด 
A : สถาบนัฯ ตอ้งการสนับสนุนสถาปนิกและวิศวกรไทยใหม้ีคุณภาพทดัเทียมนานาประเทศ และการ
ก าหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวส าหรบัของประเทศไทย เพ่ือใหต้รงกบัท่ีมีสภาพภมูิอากาศวฒันธรรม

ของเราปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของประเทศไทย 
Q : มาตรฐาน TREES-NC ถูกออกแบบคลา้ยคลึงกบั LEED ในสหรฐัอเมริกา ถูกตอ้งหรือไม่ 
A : TREES-NC บางส่วนไดร้บัการออกแบบจากระบบ LEED และระบบอ่ืนๆ เช่นกนั แต่มีการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเพื่อใหพ้อดีกบับริบทของประเทศไทย  
Q : สถาบนัฯ มีมาตรฐานผ่านเกณฑ ์ไม่ผ่านเกณฑใ์นเรื่องอะไรบา้ง 
A : การจะไดร้บัการรบัรอง TREES มี 2 เง่ือนไข  
1) ผ่านคะแนนขอ้บงัคบัเบ้ืองตน้ทั้ง 8 ขอ้  
2) ท าคะแนนถึงตามล าดบัรางวลัท่ีระบุไว ้

Platinum (>61) 
Gold (46-60) 
Silver (38-45) 
Certified (30-37) 

Q : มีอะไรแตกตา่งที่ส  าคญัที่สุดระหว่าง TREES มาตรฐาน (ไทย) และ LEED มาตรฐาน (USA) 
A : มาตรฐานอา้งอิงท่ีส าคญัและควบคุมและแนวคิดการออกแบบบางเทคนิค เช่น พ้ืนท่ีสีเขียวเชิง
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นิเวศน์ ก าแพงสีเขียวพืชรอ้นช้ืน 
Q : ในส่วนของวิชาชีพ วิศวกร สถาปนิก ใหค้วามส าคญัอยา่งไรกบั คู่มือส าหรบัเกณฑก์าร
ประเมินความยัง่ยนืทางพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม TREES - NC 
A : ในปัจจุบนั สถาปนิกและวิศวกรใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก วงการสถาปัตยกรรมเร่ิมมีการ
แสวงหา สถาปนิกและวิศวกรท่ีมีความรูเ้ร่ือง TREES มากขึ้ น ยิ่งไปกวา่น้ัน อาคารในไทยท่ีก าลงัจะ
สรา้งใหมเ่ร่ิมมีการน า TREES มาเป็นขอ้ก าหนดใน TOR แลว้ 
Q : นกัพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ะสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในการใชพ้ลงังานและการลงทุนได้

อยา่งรวดเร็วในการคืนทุนอยา่งไร 
A : มาตรการบางอยา่งใน TREES สามารถมีระยะเวลาคืนทุนท่ีรวดเร็วเป็นอย่างรวดเร็วเป็น 2 ปี บาง
คนอาจมีความยาวถึง 30 ปี มนัขึ้ นอยู่กบัประสบการณ์ของนักออกแบบและท่ีปรึกษาในการประเมิน

และติดตามเครดิตท่ีเหมาะสมและไดร้ับผลตอบแทนท่ีรวดเร็ว เฉล่ียท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ

อาจจะสามารถท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึ้ นของงบประมาณและได้รับตอบแทนภายใน 4-5 ปี ยังมี

ประโยชน์มากมายจากอาคารสีเขียวซ่ึงจะมองขา้ม คือ "ความเป็นอยู่และการผลิต" เป็นเร่ืองยากท่ีจะ

วดัแมว้า่พวกเขาจะไดร้บัประโยชน์ท่ีส าคญัของอาคารสีเขียว 
Q : ในภาคธุรกิจ เจา้ของโครงการ ผูป้ระกอบการ ในส่วนของ TREES-NC มีผลต่อการตดัสินใจ
ในงบประมาณการลงทุนตอ่โครงการที่จะออกแบบก่อสรา้งมากนอ้ยเพียงใด 
A : ขึ้ นอยู่กับลกัษณะของแต่ละองค์กร หากเป็นองค์กรท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม มกัยอมลงทุนเสีย

ค่าใชจ้่ายก่อสรา้งอาคาร แต่ทราบถึงผลดีท่ีตามมาอย่างแน่นอน องคก์รท่ีใหค้วามสนใจมกัจะเป็นภาค

ธุรกิจชั้นน าทั้งต่างชาติและของไทย  
Q : ตน้ทุนในการก่อสรา้งมีแนวโนม้ที่จะสูงกว่า รอ้ยละ 7 ถึงรอ้ยละ 10 ตามการประมาณการ

ของ TGBI ถูกตอ้งหรือไม่ 
A : ขึ้ นอยู่กบัท่ีอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างเช่นขนาดโครงการประเภทและการรบัรองท่ีมุ่ง มนัเป็นไปได ้
เพ่ือมีตน้ทุนในการก่อสรา้งท่ีเพ่ิมขึ้ น ถา้โครงการตั้งอยู่ในท าเลท่ีดีง่ายและมีเป้าหมายท่ีระดบัต า่ของ

การรบัรอง  
 

วิธีการยืน่เอกสาร 

Q : ระยะเวลาในการตรวจเอกสารช่วงออกแบบและช่วงก่อสรา้ง รวมถึงระยะเวลาที่ทีมงานมี
การแกไ้ขหรือยืน่เอกสารเพิ่มเตมิใหต้รวจสอบ 

A : ระยะเวลาใชเ้วลา 30 วนัท าการ ในการตรวจเอกสารทั้งช่วงออกแบบและช่วงก่อสรา้ง นับจาก
สถาบนัฯ ไดร้บัเอกสารครบถว้นและไดร้บัการช าระเงินค่าตรวจเรียบรอ้ยแลว้ ผลการตรวจรอบแรก

หากพบวา่มีเอกสารท่ีตอ้งส่งเพ่ิมเติมผูย้ื่นประเมินมีเวลาแกไ้ข 30 วนัท าการ และทางสถาบนัฯ จะใช้
เวลาอีก 30 วนัท าการ ในการ Review ทั้งหมด แต่ทางผูอ้อกแบบไมจ่ าเป็นตอ้งรอผลถา้มัน่ใจวา่ท่ี
ออกแบบไวถู้กตอ้งแลว้ และสามารถแกไ้ขแบบหนา้งานได ้ 
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หมวดที่ 2 ผงับริเวณและภูมิทศัน ์

Q :  หวัขอ้ SL 3.2 มีตน้ไมย้นืตน้ 1 ตน้ ตอ่ พ้ืนที่เปิดโล่ง 100 ตร.ม.        
- การค านวณจ านวนตน้ไมย้นืตน้ที่ตอ้งการมาจากพ้ืนที่เปิดโล่งค่อนขา้งชดัเจน แต่การนับจ  านวน

ตน้ไม ้ในแบบสามารถนบัรวมตน้ไมย้นืตน้บนอาคารไดห้รือไม่ 
- จากขอ้ความ "ตอ้งไม่ใช่ตน้ไมท้ี่ยา้ยโดยการขุดลอ้มมาจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือน ามาปลกูใน
โครงการ ยกเวน้ตน้ไมท้ี่มีการจ  าหน่ายอยา่งถูกกฎหมายหรือที่เพาะข้ึนจากเรือนเพาะช า
เท่านั้น” หมายความว่าตน้ไมท้ี่ขุดมาจากที่ต่างๆแลว้มีการจ  าหน่ายอยา่งถูกกฎหมายน้ี นบัได้
หรือไม่ (เช่นรา้นตน้ไมไ้ปขอซ้ือและขุดมาจากที่นาของชาวนา ฯลฯ) 

A : ตน้ไมย้ืนตน้บนอาคาร สามารถนับคะแนนได ้แต่ตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดเ้ต็มท่ีเป็นไมย้ืนตน้
ตามท่ีภมูิสถาปัตยเ์ห็นสมควร ส่วนตน้ไมท่ี้ปลกูภายในอาคารไมนั่บคะแนน 
Q : หวัขอ้ SL 2 การลดการใชร้ถยนตส์่วนตวั (ระบบที่จอดจกัรยาน)  จ านวนหอ้งอาบน ้า เช่นถา้
ค านวณออกมาว่าจ  าเป็นตอ้งมีหอ้งเดียว หอ้งอาบน ้าอนัเดียวนั้นถา้ไม่สามารถออกแบบ

เป็น unisex ได ้ตอ้งมีหอ้งอาบน ้าชาย 1 หอ้ง หญิง 1 หอ้งดว้ยหรือไม่ 
A : สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งพิสจูน์วา่สามารถ เขา้ถึงไดท้ั้ง 2 เพศ 

Q :  หวัขอ้ SL P2 การลดผลกระทบตอ่พ้ืนที่ที่มีความสมบูรณท์างธรรมชาต ิ(บงัคบั)  

ถา้ด าเนินการตามทางเลือกที่ 1 พ้ืนที่ที่เคยพฒันาแลว้ อยากทราบว่าวิธีคิดพ้ืนที่ฐานอาคารที่

ถูกตอ้ง จะคิดเฉพาะพ้ืนที่อาคารที่ปกคลมุดินชั้นที่ 1 ตามแนวคานคอดินรอบอาคารเท่านั้น หรือ

จะตอ้งคิดพ้ืนที่ฐานอาคารรวมหลงัคาคลมุทางเขา้ หลงัคาคลมุที่จอดรถภายในโครงการที่มี

โครงสรา้งหลงัคาเช่ือมกบัอาคารและมีเสาลอย (แต่ไม่มีคานคอดินเช่ือมตอ่กบัอาคาร) ตาม

แบบที่แนบมา วิธีคิดแบบที่ 1 หรือที่ 2 วิธีคิดแบบใดถูกตอ้ง  

หลงัคาที่ยืน่จากอาคารแต่ไม่มีเสารองรบั (ต  าแหน่งที่ 4 วิธีคิดแบบที่ 2) จะตอ้งคิดเป็นพ้ืนที่

ฐานอาคารหรือไม่ และอาคารที่จอดรถ (อาคาร C,E) คิดเป็นพ้ืนที่ฐานอาคารดว้ยหรือไม่ 

A : หากเสาตน้ท่ีรองรบัหลงัคาไมม่ีคานคอดินเช่ือมกบัตวัอาคารหลกั ก็สามารถนับพ้ืนท่ีฐานอาคาร
ตามแบบท่ี 1 แต่โครงหลงัคาท่ีจอดรถไม่นับเป็นพ้ืนท่ีฐานอาคาร ในทางกลบักนัหากท่ีจอดรถเป็นส่วน

หน่ึงของใตถุ้นอาคารตอ้งนับเป็นพ้ืนท่ีฐานอาคาร  หลงัคาส่วนยื่นท่ีไมม่ีเสารองรบัไมนั่บเป็นพ้ืนท่ีฐาน

อาคาร 

โปรดตรวจสอบนิยามนิยามของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศใหดี้ ในปัจจุบนัยงัไมม่ีออกประกาศแกไ้ขในส่วน

ของการปกคลุมของพ้ืนท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ ซ่ึงนิยามของพื้ นท่ีฐานอาคารและพ้ืนเปิดโล่งเชิงนิเวศน้ัน

แตกต่างกนั  

หมวดที่ 3 การประหยดัน ้า 

Q : โครงการมีการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ภายในโครงการอยูแ่ลว้ ซ่ึงไม่มีการปล่อยน ้าเสียออก
ภายนอกโครงการเลย แต่ไม่ตดิตั้งระบบ ก็อกน ้าเซ็นเซอร ์และโถสุขภณัฑป์ระหยดัน ้า จะ

สามารถไดค้ะแนนในหมวดน้ีเตม็หรือไม่ 

A : สามารถใชท้างเลือกท่ี 1 
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หมวดที่ 4 พลงังานและบรรยากาศ 

Q : อาคารโรงงานสามารถที่จะขอเขา้ร่วมเกณฑ ์TREES-NC ไดห้รือไม่ ซ่ึงถา้เขา้ร่วมได ้ในส่วน
ของเกณฑห์วัขอ้ EA P2 ควรจะอิงเกณฑใ์นทางเลือกหวัขอ้ที่เท่าไร 

A : อาคารโรงงานสามารถเขา้เกณฑ ์TREES-NC ได ้  option 2 ใชไ้ดทุ้กประเภทอาคาร 
หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 

Q : ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร  อตัราการระบายอากาศผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน 
พ้ืนที่ใชง้านภายในอาคารที่มีปริมาณอตัราการระบายอากาศผ่านตามเกณฑ ์วสท.-3010 

และ ASHRAE 62.1-2007 ก าหนด  
แต่ไดร้ับขอ้มูลจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งท่านอื่นๆ ว่านอกจากปริมาณอากาศที่ก  าหนดแลว้ยังมีการ

ควบคุมวิธีการน าอากาศผ่านการรัว่ซึม เขา้สู่ตัวอาคารนั้น จะตอ้งมีการติดตั้งพัดลมระบาย

อากาศและติดตั้งช่องน าอากาศเขา้อย่างชัดเจน  เพ่ือยืนยนัอตัราการระบายอากาศ เป็นตน้ ซ่ึง

สิ่งเหล่าน้ีมิไดมี้ระบุอยูใ่นคู่มือส าหรบัเกณฑก์ารประเมินฯ 
 ดงันั้นจากตวัอย่างที่น าเสนอมา จงึขอเรียนถามคณะกรรมการว่าแนวทางในการปฏิบตัิที่

ชดัเจนเพ่ือใหผ่้านมาตรฐานในขอ้น้ีควรจะตอ้งท าอย่างไร 

A : สามารถใชว้ิธีการระบายอากาศผ่านทางหอ้งน ้าเพ่ือเป็นการระบายอากาศตามวิธีกลตามท่ีมาตร 
ฐาน วสท. 3010 ก าหนดได ้แต่มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งมีอตัราการถ่ายเทเป็นไปตามอตัราท่ีมาตรฐานก าหนด ในส่วนของหอ้งพกัใหอ้า้งอิงตารางท่ี 2 
ทั้ง Air change และ cfm ต่อคน และในส่วนของพ้ืนท่ีหอ้งน ้าท่ีตอ้งมีอตัราการระบายอากาศท่ีพอเพียง
ต่อโถ 
2. ใหร้ะวงัในส่วนของ corridor โดยตอ้งมีอตัราการจ่ายอากาศตามมาตรฐานดว้ย  
เวน้แต่กรณี Corridor ไมใ่ช่พ้ืนท่ีปิดลอ้ม (เช่น ระเบียง) 
3. หากใชว้ิธีดดูอากาศออกจะไมส่ามรถท าคะแนนในขอ้ IE1.1 และ IE1.5 ได ้
Q :  ขอ้ IE-P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร  

เน่ืองจากอาคารมีส่วนของสถานพยาบาล เช่น หอ้งตรวจ หอ้งชนัสูตร หอ้งผ่าตดัเล็ก หอ้ง

กายภาพบ าบดั ซ่ึงไม่สามารถเทียบเคียงกบัพ้ืนที่ที่ระบุในตาราง 6-1 ASHRAE standard 60.1-

2007 ได ้ทั้งน้ีขอ้ IE P1 ไดก้ าหนดใหแ้ยกแนวทางการท าคะแนนเป็นทางเลือกที่ 1 ตาม

กฎกระทรวงฉบบัที่ 39 และ มาตรฐาน วสท-3010  ออกจากทางเลือกที่ 2 ตามASHARE 62.1-

2007 อยา่งชดัเจน 

ค าถาม 

1. หากเลือกท าคะแนนในแนวทางที่สองแลว้พบว่าพ้ืนที่บางประเภท เช่น สถานพยาบาลไม่มี

ก าหนดไว ้ จะสามารถใชป้ริมาณการระบายอากาศในส่วนสถานพยาบาลตาม

มาตรฐาน  ASHRAE 170-2008 Ventilation of Health Care Facilities แทนไดห้รือไม่ (ปัจจุบนั

เป็น version 2013 แต ่LEED for HEALTHCARE V2009 ใช ้version 2008) 

2. หากเลือกท าคะแนนในแนวทางที่สองแลว้พบว่าพ้ืนที่บางประเภท เช่น สถานพยาบาลไม่มี
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ก าหนดไว ้แต่พบว่าใน มาตรฐาน วสท-3010 มีพ้ืนที่ประเภทดงักล่าว จะสามารถใชค้่าจาก

มาตรฐาน วสท. มาใชป้ระกอบกบัค่าที่ ASHRAE 62.1 ก าหนดไวไ้ดห้รือไม่ 

A : 1 สามารถใช ้ASHRAE 170-2008 Ventilation of Health Care Facilities  ประกอบกบัมาตรฐาน 

ASHRAE 62.1 2007 ไดค้รบั แต่รายการค านวณควรใช ้62MZ form ในการส่งเอกสารเพ่ือง่ายต่อ

การตรวจอีกทั้งเพ่ือการค านวณท่ีถูกตอ้งเพราะการค านวณมาตามมาตรฐานมีความซบัซอ้นสงู อีกทั้ง 

Exhuast rate ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ตอ้งผ่านขอ้ก าหนดในตาราง 6-4 ในมาตรฐาน  ASHRAE 62.1 

2007 ดว้ย 

2 ไมส่ามารถน ามาตรฐาน วสท. 3010 มาปนกบัการใชม้าตรฐาน ASHRAE 62.1 2007 ได ้

Q : การค านวณสภาวะน่าสบายของพ้ืนที่ไม่ปรบัอากาศ ตามขอ้ก าหนด TREES หวัขอ้ IE5 ได้
ก าหนดว่า การออกแบบอาคารในส่วนของพ้ืนที่ไม่ปรบัอากาศ เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 
55-2004 หวัขอ้ 5.3 นั้น มีขอ้สอบถามดงัน้ี 
หากจะใชข้อ้ก าหนดจากหวัขอ้ 5.3 พ้ืนที่นั้นๆตอ้งมีลกัษณะตามดา้นล่าง คือ 
-เป็นพ้ืนที่ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถปรบัความน่าสบายของตนเองได ้ผ่านทางการเปิด-ปิดหนา้ต่าง 
Occupant-controlled naturally conditioned space through opening and closing of windows 
อาคาร GS เป็นอาคารเปิด ที่มีบานมว้นเก็บดา้นบนเป็นช่องเปิด แทนหนา้ตา่ง 

-เป็นพ้ืนที่ซ่ึงผูใ้ชมี้กิจกรรมที่เกิด metabolic rate จาก 1.0-1.3  อาคาร GS มีกิจกรรมในพ้ืนที่
คือการซ่อมบ ารุง ที่มีการยืนท างาน และเดิน (อา้งอิงจาก Appendix A  การนัง่ท  างาน 1.0 ยนื
ท างาน 1.4 เดิน 1.7 ยกของ 2.1) 
-อุณหภูมิภายนอกอาคารเฉลี่ย อยูร่ะหว่าง 10-33.5C 
อุณหภูมิเฉล่ียของจงัหวดัอุบลราชธานี มีช่วงเดือนที่อุณหภูมิสูงเกิน 33.5 ตั้งแต ่เดือน มีนาคม 
จนถึง พฤษภาคม 
     จากกรณีที่กล่าวมา การใชง้านในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร อยู่นอกขอบเขตของการปรับ

สภาวะน่าสบาย ว่าดว้ยขอ้ 5.3 ของ ASHRAE โดยในมาตรฐานบนัทึกไวว่้า ยงัไม่ไดมี้การระบุ
แนวทางในการปรบัสภาวะน่าสบายรวมอยูใ่น standard น้ี ส  าหรบักรณีดงักล่าว 
    ทางโครงการมีนโยบายติดตั้งพัดลมใหก้ับพนักงานในส่วนบริการ เป็นพดัลมผนังติดตั้งใน

บริเวณที่มีการท างาน ที่ระดับความสูง 3.5 เมตร (เพื่อให้ท  างานซ่อมบ ารุงได้สะดวก) 

โดย spec และระยะห่างตามผูผ้ลิตแนะน า 
   ขอค าแนะน าว่า สามารถใชวิ้ธีน้ีไดห้รือไม่ 
A : ทาง TGBI ขอช้ีแจงกรณีต่างๆท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน ASHRAE 55 Section 5.3 ดงัน้ี  
     ขอ้ก าหนดต่างๆ ไม่สามารถผ่าฝืนไดท้ั้ง กรณี Metabolic rate ท่ีไม่สามารถผ่าฝืนได ้จึงท าให้
พ้ืนท่ีๆ มีการยืนท างานไมผ่่านมาตรฐาน  
      เร่ืองประตูบานมว้น ไม่ถือเป็นหน้าต่างท่ีสามารถเปิดปิดไดพ้รอ้มสนองความตอ้งการของผู ้ใช ้

อาคาร  ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน "equipped with operable windows that open to the outdoors 
and that can be readily opened and adjusted by the occupants of the space." ก็ท าใหไ้ม่ผ่าน
มาตรฐานเช่นกนั  
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      เร่ืองอุณหภูมิ ใหใ้ชค้่าเฉล่ียของเดือนเป็นตัวก าหนด หากค่าเฉล่ียอุณหภูมิภายนอกประจ าเดือน

เกิน 33C ก็ไมส่ามารถผ่านมาตรฐานเช่นกนั 
       อยา่งไรก็ดีขอ้ IE 5 ไมใ่ช่ขอ้บงัคบั สามารถเลือกหรือไมเ่ลือกท าคะแนนก็ได ้

Q : สืบเน่ืองมาจากประกาศของสถาบนัอาคารเขียวไทย    เรื่อง   แนวทางการท าคะแนนขอ้ IE 

5 ส าหรบัพ้ืนที่ไม่ปรบัอากาศนั้น ส  าหรบั ขอ้ 5 เทคโนโลยีที่ใชไ้ดจ้ริงในภูมิอากาศรอ้นช้ืน อยาก

เรียนถามเก่ียวกบัการใช ้portable cooling device ดงัตอ่ไปน้ี 

     ขอ้ก าหนดเรื่องจ  านวนเครื่องเป็นอย่างไร เช่น ค านวณจากพ้ืนที่ของ work station หรือตอ้งมี

ตามจ านวนคนท างานจริงในพ้ืนที่ และหากใช ้portable cooling device วิธีการค านวณคะแนนใน

เรื่องพลงังานเป็นอย่างไร เช่นการใส่ขอ้มูลในโปรแกรม BEC ใส่ค่าพลงังานเป็นระบบปรบั

อากาศหรือ equipment load รวมถึงระบบปรบัอากาศ baseline - EER/COP และการเทียบค่าการ

ประหยดัพลงังานกบัตวั baseline ใหอ้ยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนั 

A : ขอ้น้ีขอใชค้ าว่า ‘จ านวนจุดจ่าย’ หรือ ‘จ านวนหวัจ่าย’ ใหค้รอบคลุมจ านวนคนทุกคนท่ีท างาน
ประจ าในพ้ืนท่ีน้ัน   (เพราะมีเคร่ืองรุ่นท่ีมีแบบ dual hosed) จึงด าเนินการดงัน้ี   
     เร่ืองจ านวนเคร่ือง หรือจ านวนหวัจ่ายลมเย็น ของอุปกรณ์ portable cooling device ตอ้งมีจ านวน
ครอบคลุมจ านวน work station ท่ีแน่นอนทั้งหมดในพ้ืนท่ีจึงจะนับทั้งพ้ืนท่ีผ่านเกณฑส์ภาวะน่าสบาย
ได ้เช่น ในพ้ืนท่ีม ี5 คนท่ีระบุไดว้า่เป็นคนท่ีท างานประจ าจุด ไม่มีการเคล่ือนยา้ยจุดการท างาน ก็ต้อง
มี 5 จุดจ่ายลมเย็น ของ portable cooling device  ส าหรบั 5 ต าแหน่งน้ี  พ้ืนท่ีทั้งหอ้งจึงผ่านเกณฑ ์
หากจดัใหแ้ค่ 3 คน พ้ืนท่ีทั้งหอ้งก็จะไมผ่่าน คนท่ีเดินไปมาและมีจุดท างานท่ีไม่แน่นอนจะไม่นับในการ
จดัหาจ านวนหวัจ่ายของ  portable cooling device        
     เร่ืองพลังงาน ในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่สามารถใชท้างเลือกท่ี  1 ได้ทั้งหมด เน่ืองจากไม่
มี baseline ส าหรบัเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานกบัระบบดงักล่าว ใหใ้ชท้างเลือกท่ี2 ส าหรบัอาคารท่ีมี
พ้ืนท่ีดงักล่าว โดยเทียบกบั baseline ของอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีปรบัอากาศเท่ากนั และใช ้COP/EER จริงของ
เคร่ืองเทียบกบั Baseline  
     ในส่วนของพลังงาน portable cooling device ไม่ต่างจากเคร่ืองปรับอากาศ คือจะมีการใช้

พลังงานตามภูมิอากาศภายนอกและ schedule และ load ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไม่อนุญาตใหท้ า

รายงานแยกดว้ยการค านวณมือ แต่หากตอ้งเป็นการค านวณท่ีใช ้software ตาม 90.1         
หมายเหตุ  การยื่นเอกสารตามทางเลือกท่ี 1 ของขอ้ EAp2 สามารถผสมสานวิธีตามทางเลือก 2 กบั
อาคารท่ีไม่สามารถใชท้างเลือกท่ี 1 ได ้เช่นหากอาคารออฟฟิศ สามารถใชท้างเลือกท่ี 1 ได ้แต่ส่วน
โรงงานดา้นหลงัมีการปรบัอากาศแบบ portable cooling device ก็ตอ้งใชท้างเลือกท่ี 2 ในการพิสูจน์
ผลประหยดัในส่วนของโรงงาน แลว้น าพลงังาน 2 ส่วนมารวมกนั ทั้งอาคารฐาน และ อาคารอา้งอิง ใน
การพิสจูน์ผลการท าคะแนนตามทางเลือกท่ี 1 
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Q : โครงการก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัสูง 27 ชั้น ขนาด 497 ยูนิต มีพ้ืนที่ใชส้อยรวม 34,771 

ตารางเมตร โดยระบบระบายอากาศของอาคารไดร้บัการออกแบบใหผ่้านตามเกณฑข์อ้บงัคบั

ของสถาบนัฯ ขอ้ IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายใน ทางเลือกที่ 1 คือออกแบบใหมี้อตัรา

การระบายอากาศในพ้ืนที่ปรับอากาศและพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง ฉบับที่39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2552 และผ่านเกณฑม์าตรฐานการระบายอากาศ (Ventilation) เพื่อคุณภาพอากาศในอาคารที่

ยอบรบัได ้วสท. 3010 

ในพ้ืนที่พกัอาศยัแต่ละหอ้งภายในโครงการ สามารถใชพ้ดัลมเติมอากาศส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ิ

จากแหล่งที่ไม่เป็นมลพิษจากภายนอกผ่านพ้ืนที่ที่เป็นทางเดินเขา้สู่ที่พกัอาศยัแต่ละหอ้งภายใน

อาคาร โดยผ่านทางช่องเปิดตา่งๆ ซ่ึงปริมาณอากาศที่ไหลจากพ้ืนที่ทางเดินเขา้สู่พ้ืนที่พกัอาศยั

แต่ละหอ้งน้ี ค านวณโดยการใช้หลักความแต่งต่างของความดัน ตาม ASHRAE Handbook-

Fundamental ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

ผงัแสดงการไหลของอากาศ 

 

A : ไมส่ามารถกระท าได ้เน่ืองจากเป็นอนัตรายในกรณีเพลิงไหม ้แมว้า่จะเป็นไปตาม ASHRAE 62.1 

ก็ตาม  ทั้งน้ี TGBI มีค าแนะน าดงัน้ี 

 

1 หากผูเ้ขา้ร่วมประเมินไม่ประสงคจ์ะท าคะแนนขอ้ IE1.1 และ IE1.5 ใหอ้อกแบบระบบ exhuast โดย

ใชอ้ากาศจากการรัว่ไหลผ่านหนา้ต่างภายนอกเขา้มาทดแทนอากาศท่ี exhuast ออกไป 

2 หากผูเ้ขา้ร่วมประเมินประสงคจ์ะท าคะแนนขอ้ IE1.1 และ IE1.5 ใชก้ารออกแบบดงัต่อไปน้ี 

     2.1 ใชร้ะบบ make up fan หรือ ERV ของแต่ละหอ้งโดยดึงอากาศจากภายนอกอาคารเขา้มา
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ทดแทนอากาศท่ีถูก exhuast ไป ทั้งน้ีหากต าแหน่งของช่องน าอากาศเขา้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

IE1.1 และ มีการติด filer MERV7 ขึ้ นไปตามขอ้ก าหนด IE1.5 จะสามารถท าคะแนนทั้ง 2 ขอ้ได ้แต่

หากใชร้ะบบช่องอากาศน าเขา้โดยไม่มีพดัลมจะไมส่ามารถท าคะแนนขอ้ IE1.5 เน่ืองจากไม่มีก าลงัพดั

ลมในการผลกัอากาศผ่าน filter (ท่ีติดตั้งตรงช่องน าอากาศเขา้) 

     2.2 ใชร้ะบบพดัลม make up fan หรือ DOA ท่ีมีการเดินท่อ duct มายงัหอ้งพกัแต่ละหอ้ง (ตอ้งมี 

fire damper ใน duct) โดยท่อ duct อาจเดินผ่าน corridor มายงัแต่ละหอ้งพกั แต่ตอ้งไมม่ีการน า

อากาศภายนอกของ corridor เขา้มาจ่ายในหอ้งพกั ทั้งน้ี หากระบบ make up fan หรือ DOA เป็นไป

ตามขอ้ก าหนด IE1.1 และ IE1.5 ก็สามารถท าคะแนนทั้ง 2 ขอ้ได ้

3 ส่วนของ corridor ตอ้งมีระบบ ventilation ซ่ึงอาจเป็นระบบพดัลมเติมอากาศขนาดเล็กตามท่ี

มาตรฐาน 3010 หรือ ASHRAE 62.1 2007 ระบุไว ้

Q : หวัขอ้ IE P1 ในโครงการมีอาคารเป็นคลงัเก็บของที่ไม่มีหอ้งแยกภายใน และมีช่องเปิด
ลกัษณะตามรูป ตดิตั้งโดยรอบ 3 ดา้น ของอาคาร คือ ดา้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นบน ตามรูป 

อา้งอิงจาก ASHRAE 62.1-2007 ส่วนที่ 5.1 อาคารมีขนาดประมาณ 100x100 sq.m. ซ่ึงช่องเปิด
มีพ้ืนที่มากกว่า4% ของพ้ืนที่ใชง้านในระยะ 7.6m และในส่วนกลางของพ้ืนที่ภายในอาคารหรือ
ส่วนที่แรงเงาในรูปทางทีมตคีวามว่าภายในอาคารมีการแบ่งหอ้งโดยมีชั้นวางสินคา้คัน่ โดย

ช่องว่างของชั้นนั้นมากกว่า 8% ของพ้ืนที่ ทางทีมจงึพิจารณาว่าอาคารน้ีผ่านมาตรฐาน ASHRAE 
62.1-2007 ส่วนที ่5.1 จงึอยากทราบว่าการตคีวามแบบน้ีสามารถใชไ้ดห้รือไม่ 

        

A : ไม่สามารถตคีวามเช่นนั้นได ้ระยะของพ้ืนที่ระบายอากาศดว้ยธรรมชาตทิั้งหมดตอ้งอยูใ่น
ระหว่าง 7.6 เมตร ซ่ึงรวมถึงการกั้นพ้ืนที่และหอ้งที่อยูห่ลงัการกั้นพ้ืนที่ทั้งหมดดว้ย ทั้งน้ีหากผู ้

เขา้ประเมินตอ้งการใชร้ะบบระบบอากาศธรรมตสิามารถอา้งอิงเกณฑ ์ASHRAE 62.1-2007 ใน
ส่วนของ Addemdum เพ่ิมเตมิได ้

หมวดที่ 7 การป้องกนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

Q : หวัขอ้ EP 4 การควบคุมโรคที่เก่ียวขอ้งกบัอาคาร 

-  ทางเลือกที่ 2 : ไดค้ะแนนในขอ้ EP 2: ต าแหน่งเครื่องระบายความรอ้นและไม่มีหอระบาย

ความรอ้นในโครงการ ตามทางเลือกที่2 ค าว่า “ตามทางเลือกที่ 2” คือ ทางเลือกที่ 2 ของขอ้ EP 
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2 ใช่หรือไม่ 

-  ถา้ใช่ ทางเลือกที่ 2 ของขอ้ EP 2 เขียนไวว่้า “ระบบปรบัอากาศไม่มีการระบายความรอ้นหรือ

ความช้ืนสู่อากาศ”หมาย ความว่าจะตอ้งไม่มีทั้ง CDU และ cooling tower 

-  ถา้ค าว่า ”ตามทางเลือกที่ 2” จริงๆแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนลงไปในขอ้น้ี(เน่ืองจากดู draft ครั้ง
แรกๆไม่มีค าน้ี) ก็จะหมายความว่า ไม่มี cooling tower และวางต าแหน่งของ CDU ใหส้มัพนัธ์
กบัขอ้ EP 2 ซ่ึงฟังดูเขา้ใจเหตผุลไดม้ากกว่า 
A : ถูกตอ้ง หมายถึงทางเลือกท่ี 2 ของ ขอ้ EP2 และท่ีเขียนวา่ "ไดค้ะแนน" เพราะตอ้งไดค้ะแนนใน
ขอ้ EP2 ก่อน การท าคะแนนในขอ้ EP2 หมายความวา่ตอ้งมีระบบปรบัอากาศก่อนและพิสจูน์วา่ไมไ่ด้
ปลอ่ยความรอ้นความช้ืนสู่อากาศโดยตรง แต่หากไมม่ีระบบปรบัอากาศเลยจะท าคะแนนตามขอ้น้ี

ไมไ่ด ้ซ่ึงเมื่อไปท่ี EP4 ก็มีเจตนารมณเ์ช่นเดียวกบั EP2 คือตอ้งมีระบบปรบัอากาศก่อน แต่ไม่มีการ
ระบายความรอ้นความช้ืนโดยตรง ดงัน้ันระยะห่างจึงไมม่ีนัยส าคญั ดงัน้ันโดยธรรมชาติผูย้ื่นจะยื่นทั้ง

ขอ้ EP2 และ EP4 มาดว้ยกนั ซ่ึงถา้นิยามการระบายความรอ้นความช้ืนถูกตอ้งตาม EP2 ทางเลือก 2 
ถูกตอ้งการท าคะแนนใน EP4 ทางเลือก 4 จะไดค้ะแนนอตัโนมติั  ทีน้ีประเด็นอยูท่ี่วา่หาก EP4 ผูย้ื่น
ใชแ้ต่ CDU ท่ีไมม่ีน ้ามาเก่ียวขอ้ง (เช่น split type ของ คอนโด) อาจจะสามารถท าคะแนนขอ้น้ีไดเ้ลย 
ซ่ึงง่ายเกินไป ความตอ้งการเลยไปผูกกบั EP2 เพ่ือพิสจูน์วา่ไม่มี CDU ระบายความรอ้นสู่อากาศก่อน 
 

หมวดที่ 8 นวตักรรม 

Q : โครงการสามารถท าคะแนนพิเศษจากการมีทีมงานเป็น TREES-A ผูมี้ส่วนร่วมในโครงการ
ไดห้รือไม่ 

A : สามารถท าได ้1 คะแนน ในหมวด GI 
คุณจริญญา ทองล ้าเลิศ 
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จัด 
555/9 หมู่ที่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประแ 


