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สารบัญ 

หวัข้อ                                         รายละเอียด                                          หน้า 
คะแนน 
(บังคับ) 

          บทน า                                                                                 i         

ON     หมวดที ่1 OUTDOOR & NEIGHBORHOOD 13 

     ON 1   การสมัผสัธรรมชาต ิ(Biophilia)                                                                         1   2 

     ON 2   ท่ีออกก าลงักาย (Exercise Space)                                                                    3 1 

     ON 3   เอกลกัษณท์อ้งถ่ินหรือท่ีตัง้ (Sense of Place)                                                                     4 1 

     ON 4   ชมุชนแวดลอ้ม (Surrounding Community)                                                          5 1 

     ON 5   ปอ้งกนัภยัธรรมชาต ิ(Disaster Management)                                                       7 3 

     ON 6   ควบคมุศตัรูพืชและยาฆา่แมลง (Pest & Pesticide Control)                                                8 3 

     ON 7   สวนชมุชน (Community garden)                                                                      9 2 

AD     หมวดที ่2 ARCHITECTURAL DESIGN 42 (1) 

     ADp1   การควบคมุการสบูบหุรี่ (Smoking Control)                                                                      10                                                บงัคบั 

     AD 1   การลดความเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัภิยั (Safety)                                        11 10 

     AD 2   การลดความเส่ียงตอ่การเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)                              13 6 

     AD 3   การออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล (Universal Design)                                                   14 5 

     AD 4   ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)                                                    15 1 

     AD 5   การเขา้ถึงหรือมองเห็นทิวทศัน ์(Access to View)                                                  16 1 

     AD 6   ความเป็นสว่นตวั (Private Space)                                                                    17 1 

     AD 7   การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)                                          18 4 

     AD 8   แสงสวา่งท่ีมองเห็น (Visual Lighting)                                                                19 1 

     AD 9   แสงธรรมชาติ (Daylight)                                                                               20 2 



 

หวัข้อ                                         รายละเอียด                                          หน้า 
คะแนน 

(บังคับ) 

     AD 10   การควบคมุการเกิดแสงแยงตา (Glare Control)                                                   21 2 

     AD 11   สิทธิในการไดร้บัแสงสวา่ง (Right to Light)                                                         22 1 

     AD 12   อปุกรณบ์งัแดดและควบคมุการหรี่แสง (Shading & Dimming)                                 23 1 

     AD 13   การเปิด-ปิดหนา้ตา่ง (Operable Window)                                                         24 1 

     AD 14   ความนา่สบายดา้นเสียง (Acoustic Comfort)                                                      25 2 

     AD 15   การปอ้งกนัและการดดูซบัเสียง (Sound Insulation & Absorption)                             26 2 

     AD 16   การกัน้เสียง (Sound Barrier)                                                                        27 2 

IM   หมวดที ่3 INTERIOR DESIGN & MATERIALS 15 (1) 

     IMp1   การลดการใชส้ารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC Reduction)                                            28 บงัคบั 

     IM 1    การออกแบบพืน้ผิวโดยรอบ (Surface Design)                                                                    29 1 

     IM 2    คณุภาพสีของแสง (Color Quality)                                                                                     30 1 

     IM 3    แรใ่ยหินและสารโลหะหนกั (Asbestos & Heavy Metal)                                                      31 2 

     IM 4    การลดการใชส้ารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC Reduction)                                            32 1 

     IM 5    การลดการใชส้ารพิษ (Toxic Materials Reduction)                                                             33 2 

     IM 6    การสง่เสรมิการใชว้สัดอุยา่งปลอดภยั (Enhanced Materials Safety)                                   34 2 

     IM 7    การควบคมุความชืน้ (Moisture Management)                                                                   35 1 

     IM 8    การลดการเตบิโตของจลุชีพท่ีผิววสัด ุ(Antimicrobial Surfaces)                                             36 2 

     IM 9    สภาพแวดลอ้มท่ีท าความสะอาดได ้(Cleanable Environment)                                            37 1 

    IM 10   แสงสวา่งท่ีสมัพนัธก์บัระบบรา่งกาย (Circadian Lighting)                                                   38 2 

EE   หมวดที ่4 ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING 30 (1) 

     EEp1   มาตรฐานคณุภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)                                                              40 บงัคบั 

     EE 1    ความนา่สบายอณุหภาพ (Thermal Comfort)                                                                     41 4 



 

หวัข้อ                                         รายละเอียด                                          หน้า 
คะแนน 

(บังคับ) 

     EE 2    การปอ้งกนักลิ่นไมพ่งึประสงค ์(Olfactory Comfort)                                                            42 2 

     EE 3    คณุภาพน า้ (Water Quality)                                                                                              43 5 

     EE 4    การระบายอากาศเสียจากการก่อสรา้ง (Building Flush Out)                                               44 2 

     EE 5    การกรองอากาศภายนอกก่อนเขา้อาคาร (Outdoor Air Filtration)                                        45 2 

     EE 6    การปอ้งกนัการรั่วซมึของอากาศ (Air Leakage)                                                                  46 2 

     EE 7    การระบายอากาศโดยตรงจากแหลง่ก าเนิด (Direct Source Ventilation)                              47 2 

     EE 8    ระบบควบคมุอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)                                               48 3 

     EE 9    การเพิ่มปรมิาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)                                             49 3 

     EE 10   การฟอกอากาศ (Air Purification)                                                                                     50 3 

     EE 11   การลดเสียงรบกวนจากอปุกรณร์ะบบอาคาร (Noise Reduction)                                        51 2 

SI   หมวดที ่5 SOOK INNOVATION                                                    52 10 

รวมคะแนน 110 (3) 
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i 

บทน า 
 

สิง่ที่เป็นประเด็นส าคญัในการออกแบบอาคารสิง่ก่อสรา้งในประเทศไทยในชว่งเวลาไมเ่กิน 10 ปีที่ผา่นมา คือสขุ
ภาวะของผูใ้ชอ้าคาร หรอื Well Being ทัง้นีเ้พราะประเทศไทยก าลงัจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณใ์นปีค.ศ. 2031 ซึง่
สิง่ที่ก าลงัเกิดขึน้ในเวลานัน้ก็คือการมีผูส้งูอายใุนเขตเมืองจ านวนมากที่อาศยัอยูค่นเดียวโดยไมม่ีผูช้่วยดแูล หากเขา
เหลา่นัน้ไมไ่ดย้า้ยไปอยูร่วมกนัในสถานดแูลผูส้งูอาย ุหรอื senior daycare center ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ตามมา แตอ่ยา่งไรก็
ดี ในเมื่อประชากรของประเทศไทยมีแนวโนม้จะลดจ านวนลงเนื่องจากอตัราการเกิดที่นอ้ยลง ภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน 
จะเริม่ประสบปัญหาขาดแคลนคนท างาน และเริม่สง่สญัญาณวา่จะใหผู้ส้งูอายเุริม่เกษียณชา้ลงจากที่อาย ุ60 ปี ไปเป็นท่ี 
65 ปี ซึง่นั่นหมายความวา่ ผูส้งูอายเุหลา่นีย้งัตอ้งท างานอยูใ่นสถานประกอบการตา่ง ๆ และพกัอาศยัในบา้นพกัอาศยัที่
อาจจะไมไ่ดถ้กูออกแบบพิเศษส าหรบัผูส้งูอายเุหลา่นี ้ประกอบกบั การท่ีผูส้งูอายเุหลา่นีม้กัจะป่วยเป็นโรคประจ าตวัตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะโรคที่ไมต่ดิตอ่ NCD (Non-Communicable Diseases) เช่นโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสงู โรคไต 
โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ โรคอว้น โรคเก๊าต ์โรคปอดและถงุลม โรคขอ้เสือ่ม เป็นตน้ (Panraluk, C. and Sreshthaputra, 
A., 2017)   
 
 ถึงแมป้ระชากรของประเทศสว่นหนึง่อาจจะไมไ่ดเ้ป็นโรคตา่ง ๆ แตเ่นื่องดว้ยอายขุยัที่มาก ระบบรา่งกายและ
ประสาทตา่ง ๆ ก็จะเสือ่มสภาพลงและตอ้งการสภาพแวดลอ้มภายในเป็นพิเศษ เช่น สายตาทีต่อ้งการความสวา่งเพยีงพอ
แตไ่มจ่า้แสบตา สขีองหลอดไฟทีม่ีความถกูตอ้งสงูเพราะประสาทแยกสสีนัเสือ่มลง เสยีงที่ดงัเพียงพอตอ่การไดย้ินในเวลา
กลางวนัแตไ่มด่งัจนนอนไมห่ลบั อณุหภมูิหอ้งที่สงูกวา่คนปกติเพราะกิจกรรมที่ลดลงและระบบรา่งกายทีเ่ผาผลาญ
พลงังานนอ้ยลง (ช่อเพชร พานระลกึ และ อรรจน ์เศรษฐบตุร, 2560) การตื่นในเวลากลางคืนเพื่อเขา้หอ้งน า้หอ้งสว้มแลว้
ไมส่ามารถหลบัตอ่ได ้การนอนหลบัก็ตอ้งการหอ้งที่มีอตัราการระบายอากาศสงูเพื่อช่วยใหห้ายใจสะดวก มีออกซิเจน
เพียงพอ รวมไปถึงขอ้เขา่ทีเ่สือ่มสภาพลงจนไมส่ามารถขึน้ลงบนัไดที่ชนัเหมือนคนปกติได ้ 
 
 การระบายอากาศส าหรบัผูส้งูอาย ุหรอืแมแ้ตผู่ป่้วยโรคปอดและถุงลม รวมถงึผูป่้วยภมูแิพ ้เป็นปัญหาใน
เมืองไทยมาหลายปีอนัเนื่องมาจากมลภาวะของอากาศภายนอกที่มีปรมิาณฝุ่ น PM2.5 เกิดอยา่งตอ่เนื่องหลายเดือน
ในช่วงฤดหูนาว และดเูหมือนวา่จะเกิดขึน้ทกุปีตอ่จากนีไ้ป ซึง่นั่นไมใ่ช่ปัญหาทีจ่ะแกไ้ขไดด้ว้ยการหลกีเลีย่งการอยู่
ภายนอกอาคาร แลว้มาอยูภ่ายในอาคารแทน ทัง้นีเ้พราะในอาคารยงัตอ้งการอากาศจากภายนอกเขา้มาทดแทนหรอืเจือ
จางของเสยีภายใน เช่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจของมนษุย ์ซึง่เครือ่งฟอกอากาศใด ๆ ก็ไมส่ามารถเปลีย่น 
CO2 ใหเ้ป็น O2 ที่จ าเป็นตอ่การหายใจของมนษุยไ์ด ้การอยูใ่นสภาพอากาศที่มี CO2 สงูเป็นเวลานาน นอกจากจะท าให้
เกิดอาการออ่นลา้ นอนหลบัไมส่นิทแลว้ ยงัสง่ผลใหเ้ซลลข์องรา่งกายมนษุยอ์ยูใ่นสภาพท่ีมี CO2 มากเกินไปและท าให้
สภาพรา่งกายและโลหิตมีความเป็นกรดสงูกวา่ปกติ จากสารไบคารบ์อเนต ซึง่สามารถกอ่ใหเ้กิดโรคไต โรคหวัใจ โรคความ
ดนัโลหติสงูและโรคปอดได ้(อา้งอิง: https://medlineplus.gov/lab-tests/carbon-dioxide-co2-in-blood/)  
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ii 

 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอาคารท่ีใชเ้ครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นโดยไมม่ีการเตมิอากาศบรสิทุธิ์ไดท้  าใหร้ะดบั CO2 

ในอาคารสามารถสงูไดถ้ึง 2,500 PPM (วาสติา วานชิศิรโิรจน ์และ อรรจน ์เศรษฐบตุร, 2562) ในขณะที่มาตรฐาน
ทางดา้นสขุภาพก าหนดไวม้ใิหเ้กิน 1,000 – 1,100 PPM  เมื่อผูค้นตอ้งอยูภ่ายในอาคารเพื่อหลบภยัจากมลภาวะ PM2.5 
ภายนอก แตอ่าคารเองกลบัเป็นแหลง่มลพิษภายใน (indoor pollution) หรอืแมแ้ตใ่นกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 
ถึงแมจ้ะมกีารประกาศปิดเมืองแลว้ แตพ่บวา่มีผูป่้วยจ านวนมากที่ติดโรคกนัเองจากคนท่ีพกัอาศยัในบา้นเดียวกนั 
นอกจากนี ้ยงัมกีรณีที่มีการตดิตอ่รุนแรงในวงกวา้งจากสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เป็นอากาศปิด อากาศถ่ายเทไมด่ี และมกิีจกรรมที่
คนมาชมุนมุกนัเป็นจ านวนมาก เช่น สนามมวย สถานบนัเทิง สถานบรกิาร สถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ภตัตาคาร โรงละครท่ีมีการฝึกซอ้มคณะนกัรอ้งประสานเสยีง จนถงึอพารท์เมนตข์องแรงงานตา่งชาติที่อยูอ่ยา่งหนาแนน่ 
ส าหรบัประเทศไทย นบัวา่ภาครฐัไดต้ดัสนิใจอยา่งรวดเรว็พอท่ีจะปิดการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและมหาวิทยาลยั 
มิฉะนัน้อาจจะมีการระบาดใหญ่มาจากมหาวิทยาลยั และมีนกัเรยีนนกัศกึษาน าเอาเชือ้ไปติดคนที่บา้น หรอืน าไปปลอ่ย
ตอ่ในระบบขนสง่มวลชนที่แออดั ดงันัน้ ระบบปรบัอากาศแบบแยกสว่นโดยไมม่ีระบบเติมอากาศจากภายนอก จึงควรเป็น
สิง่ที่ไมเ่หมาะสมส าหรบัการออกแบบเพื่อสขุภาวะทีด่ี และหากมปัีญหามลพิษ PM2.5 ขึน้เมื่อใด ระบบเติมอากาศจาก
ภายนอกก็จะตอ้งพรอ้มที่จะไดร้บัการติดตัง้แผน่กรองอากาศแบบละเอียดขนาด MERV 14 เพิ่มเติมไดด้ว้ยทนัที  
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ภาพท่ี 1 Biophilic Design (ที่มา: อรรจน ์เศรษฐบตุร) 
การออกแบบพืน้ท่ีอาคารใหไ้ดร้บัแสงสวา่งธรรมชาติอยา่งเหมาะสม จะชว่ยกระตุน้ระบบนาฬิกาชีวติ 

(Biological Clock) ในรา่งกาย ซึง่นั่นคือหลกัการของ Circadian Design ที่กระตุน้ใหฮ้อรโ์มนตา่ง ๆ ของรา่งกายท างาน
อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ ช่วยใหร้า่งกายของมนษุยม์ีการเยยีวยารกัษารา่งกายตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่นั่นคือ
ประโยชนข์องแสงธรรมชาติที่แสงประดิษฐ์ไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได้
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ภาพท่ี 2  Circadian Rhythms ของรา่งกายมนษุย ์(ที่มา: www.selfhacked.com) 

 
 ในสถานการณโ์รคระบาดโควิด COVID-19 ที่ไดเ้กิดขึน้ทั่วโลก จะเห็นวา่กลุม่คนท่ีป่วยเป็นโรคประจ าตวั 
(โดยเฉพาะโรคเบาหวาน) จะติดเชือ้รุนแรงและมีอาการหนกัถึงขัน้เสยีชีวติมากกวา่กลุม่อายอุื่น ท าใหค้นกลุม่เสีย่งเหลา่นี ้
จ  าเป็นตอ้งแยกตวัออกมาอยูโ่ดดเดี่ยว (Selective Self Isolation) เพราะอาจน าโรค COVID-19 ไปติดผูส้งูอายทุี่มี
ภมูิคุม้กนัต ่าได ้ซึง่นั่นไดส้รา้งปัญหาสงัคมขึน้ตามมา เพราะยิ่งท าใหผู้ส้งูอายจุ านวนหนึง่จ าเป็นตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว
ในช่วงที่ประกาศปิดเมืองหรอื lockdown เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้นีร้วดเรว็มากจนไมม่ใีครคาดคดิ หรอืจดัเตรยีมสถานท่ีท างาน 
หรอืที่พกัอาศยัที่พรอ้มตอ่การปิดเมือง หรอืกกัตวัเป็นระยะเวลาเป็นเดือนไดท้นั ซึง่ท าให้สถานการณก์ารอยูอ่าศยัของ
ผูส้งูอายเุป็นไปดว้ยความยากล าบากมากขึน้ไปอีก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในหลายพืน้ท่ีไดป้ระกาศหา้มผูท้ี่มีอายมุากกวา่ 70 
ปีออกนอกบา้นพกัอาศยั 
 
 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้เก่ียวกบัความตอ้งการสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิสขุภาวะและปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการ
ระบาดของโรครา้ยที่มแีนวโนม้วา่จะคงอยูอ่กีเป็นเวลาหลายปี หรอือาจเกิดขึน้อกีครัง้แลว้ครัง้เลา่ ท าใหห้ลายฝ่ายมี
ความเห็นวา่มนษุยต์อ้งเปลีย่นวถีิการด ารงชีวติอยา่งเรง่ดว่น และอาจจะเปลีย่นตลอดไป จนมีคนกลา่ววา่ COVID-19 จะ
ท าใหเ้กิด “ความปกติใหม”่ หรอื New Normal ทีจ่ะเปลีย่นความตอ้งการของผูค้น เปลีย่นวิถีชีวติในการอยูอ่าศยั การ
ท างาน การเดินทาง การทอ่งเที่ยว การพกัผอ่นหยอ่นใจ การคบคา้สมาคมกบับคุคลอื่น ๆ ในสงัคม ในขณะเดยีวกนั 
ปัญหาของโลกไมไ่ดม้เีพียงโรคระบาด ปัญหาดา้นอื่น เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาขยะสารพษิหรอืการ
เสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ ปัญหาแหลง่น า้ ปัญหาฝุ่ น PM2.5 เป็นตน้ ยงัคงตอ้งไดร้บัการดแูลแกไ้ขในชว่งเวลาที่
ยากล าบากของประชากรโลก
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 ในภาคการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์หนว่ยงาน องคก์ร หรอืสมาคมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เริม่ออกมามีบทบาทในการ
ก าหนดทิศทาง New Normal ในการออกแบบก่อสรา้งอาคารกนับา้งแลว้ หนึง่ในนัน้ก็คือองคก์รที่ดแูลมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารเพื่อสิง่แวดลอ้ม เช่น สภาอาคารเขยีวแหง่สหรฐัอเมรกิา (USGBC) หรอืสถาบนัสขุภาวะนานาชาติ (IWBI 
– International Well Being Institute) ไดเ้ริม่มีความเคลือ่นไหวเก่ียวกบัการออกแบบก่อสรา้งอาคารเขียวทีย่งัตอ้ง
ค านงึถึงสขุภาวะของผูใ้ชอ้าคารในยคุ New Normal นีด้ว้ย ซึง่ส  าหรบัประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชปูถมัภ ์และวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดร้ว่มกนัก่อตัง้มลูนิธิอาคารเขียวไทย และมี
สถาบนัอาคารเขยีวไทยเป็นตวัจกัรในการท างานเพื่อสง่เสรมิการออกแบบก่อสรา้งอาคารเขยีวที่สอดคลอ้งกบับรบิทของ
ประเทศ  
 

สถาบนัอาคารเขยีวไทยไดพ้ฒันาเกณฑอ์าคารเขยีว พรอ้มกบัจดักิจกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้อบรม สมัมนา 
ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา โดยสถาบนัฯ เป็นองคก์รเดียวในประเทศที่ท าหนา้ที่ตรวจประเมินผล และรบัรองอาคารเขียวที่
ก่อสรา้งในประเทศไทย โดยทัง้นี ้สถาบนัอาคารเขยีวไทยมีเกณฑ ์ช่ือ TREES หรอื Thai’s Rating for Energy and 
Environmental Sustainability ซึง่ผูอ้อกแบบและพฒันาโครงการจะใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบใหเ้ป็นอาคารเขยีวใน
เบือ้งตน้ แตท่ัง้นี ้ในปัจจบุนัที่โรค COVID-19 เป็นปัญหาระดบัโลก นกัพฒันาโครงการจึงไดเ้ริม่มองเห็นความตอ้งการของ
ตลาดอสงัหารมิทรพัยต์อ่ประเด็นสขุภาพ คณุภาพชีวติ ความเป็นดีอยูด่ีหรอื Well Being โดยไมไ่ดจ้ ากดัส าหรบักลุม่
ผูส้งูอายอุยา่งเดียวแลว้ ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และผูผ้ลิตสนิคา้วสัดกุ่อสรา้งหลายรายไดเ้ริม่ท าการตลาด
สนิคา้ของตน สถาบนัอาคารเขียวไทยจึงไดเ้ริม่พฒันาเกณฑก์ารออกแบบก่อสรา้งอาคารท่ีเนน้สขุภาวะที่ดขีองผูอ้ยูอ่าศยั
ในอาคาร โดยใชช่ื้อเกณฑว์า่ “เป็นสขุ” หรอื SOOK ซึง่จะพฒันามาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ลกหลงัการแพรร่ะบาด
ของโรค COVID-19 เนื่องจากประเด็นสขุภาพในอาคาร ทัง้อาคารที่ท างาน และอาคารพกัอาศยัจะไดร้บัความสนใจมาก
ยิ่งขึน้ และอาคารท่ีมีสขุภาวะไมด่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นระบบระบายอากาศ จะเป็นอาคารท่ีถกูจ ากดัการใชใ้นช่วง
ระบาดของโรค หรอืชว่ง Lock down ซึง่เป็นสิง่ที่ไมคุ่ม้คา่ในการท าธุรกิจ 

 
คณะท างานรา่งเกณฑ ์“เป็นสขุ” หรอื SOOK ของสถาบนัอาคารเขียวไทย จงึไดร้วบรวมบคุลากรที่มีความรู ้

ความสามารถทางดา้นนี ้รว่มกบัการสบืคน้งานวจิยัทางดา้นอาคารเพื่อสขุภาวะตา่ง ๆ และการศกึษาเกณฑ ์well being 
จากตา่งประเทศ เพื่อมารา่งเป็นเกณฑท์ี่ใชก้บัประเทศไทยในครัง้นี ้โดยไดน้ าผลงานวจิยัของภาวดี ธุววงศ ์และคณะ 
(2560) ที่ไดท้  าการศกึษาเกณฑก์ารออกแบบอาคารเนน้สขุภาวะจากแหลง่ตา่ง ๆ ทั่วโลก เช่น LEED WELL GreenMark 
BREEAM HQM เป็นตน้ และน ามาวเิคราะหค์า่น าหนกัความส าคญัของเกณฑแ์ตล่ะขอ้ดว้ยวิธี AHP (Analytic Hierarchy 
Process) โดยเก็บขอ้มลูแบบสอบถามจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทท่ีพกัอาศยั ซึง่ผลที่ได้
จากการศกึษาไดน้ ามาปรบัใชต้อ่โดยคณะท างานรา่งเกณฑ ์“เป็นสขุ” เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระเมินอาคารทัง้ประเภท
พกัอาศยั และไมใ่ช่ที่พกัอาศยัจนเป็นรา่งเกณฑ ์“เป็นสขุ” ที่จะน ามาประกาศใชต้อ่ไป 

 
ลกัษณะการประเมินของเกณฑ ์“เป็นสขุ” จะประเมินดว้ยการท าคะแนนในแตล่ะหวัขอ้คะแนนซึง่จะมีลกัษณะ

หวัขอ้คะแนนอยู ่2 จ าพวก กลุม่แรก คือ คะแนนหวัขอ้บงัคบั หรอื Prerequisite ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประเมนิตอ้งผา่นการประเมิน
ทกุหวัขอ้คะแนน ซึง่ในเกณฑเ์ป็นสขุ นีจ้ะมีหวัขอ้บงัคบั 3 หวัขอ้ โดยหากไมผ่า่นเกณฑค์ะแนนขอ้ใดขอ้หนึง่ในกลุม่นีจ้ะถือ
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วา่ไมผ่า่นเกณฑเ์ป็นสขุนีเ้ลย กลุม่คะแนนหวัขอ้บงัคบัจะตา่งกบัอกีกลุม่ที่มีการวดัดว้ยระดบัคะแนน ซึง่มีคะแนนมากนอ้ย
แตกตา่งกนัไปตามล าดบัความส าคญั ในกลุ่มนีจ้ะมคีะแนนรวมถงึ 110 คะแนน เมื่อผา่นคะแนนขอ้บงัคบัทัง้ 3 หวัขอ้แลว้ 
การท าคะแนนไดม้ากนอ้ยจะเป็นตวัตดัสนิระดบัรางวลัที่จะไดร้บัใน “เป็นสขุ” ไดแ้บง่ระดบัรางวลัออกเป็น 4 ระดบั ตาม
ช่วงคะแนน ไดแ้ก ่  

                                                 PLATINUM   75   คะแนน ขึน้ไป 
                                                               GOLD           65    คะแนน 

                                                 SILVER         55   คะแนน 
                                                 CERTIFIED   45   คะแนน 
 

 
 เกณฑ ์“เป็นสขุ” ไดถ้กูรา่งขึน้โดยแบง่เป็น 5 หมวด มคีะแนนรวม 110 คะแนน ไดแ้ก ่
 

 พืน้ท่ีภายนอกและชมุชนแวดลอ้ม (Outdoor & Neighborhood - ON) 13 คะแนน 
 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design - AD) 42 คะแนน และ1 ขอ้บงัคบั 
 การออกแบบภายใน และการใชว้สัด ุ(Interior Design & Materials - IM) 15 คะแนน และ1 ขอ้บงัคบั 
 ระบบสิง่แวดลอ้มและวิศวกรรม (Environmental System & Engineering – EE) 30 คะแนน                

และ1 ขอ้บงัคบั 
 นวตักรรมสขุภาวะ (SOOK Innovation – SI) 10 คะแนน
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ภาพท่ี 3 ปัจจยัของสขุภาวะในอาคาร และคา่น า้หนกัความส าคญัของปัจจยัตา่ง ๆ จากงานวิจยัของภาวดี ธุววงศ ์ 
และคณะ (2560) 

 

หมวดพืน้ทีภ่ายนอกและชุมชนแวดล้อม (ON)  
หมวด ON มี 13 คะแนน จะเก่ียวกบัการสง่เสรมิพืน้ท่ีสเีขยีวภายนอกอาคาร (Biophilia) ที่ผูใ้ชอ้าคารสามารถ

เขา้ถงึและสง่เสรมิการออกก าลงักาย มีแปลงผกัปลอดสารพิษใหผู้อ้ยูอ่าศยั (community garden) มีตน้ไมใ้หผ้ลทานได ้
(edible landscape) การอยูใ่นชมุชนท่ีเขา้ถงึสถานท่ีออกก าลงักาย สวนสาธารณะ ทางจกัรยาน ตลาดสด รา้นอาหาร 
หรอืสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องชมุชน จนไปถึงการควบคมุสารพิษจากการจดัการแมลง และ
การออกแบบที่รองรบัความปลอดภยัจากภยัพิบตัิตา่ง ๆ 
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OUTDOOR  & NEIGHBORHOOD (ON) 13 

ON 1 การสมัผสัธรรมชาติ (Biophilia) 2 

ON 2 ท่ีออกก าลงักาย (Exercise Space) 1 

ON 3 เอกลกัษณท์อ้งถ่ินหรือท่ีตัง้ (Sense of Place) 1 

ON 4 ชมุชนแวดลอ้ม (Surrounding Community) 1 

ON 5 ปอ้งกนัภยัธรรมชาติ (Disaster Management) 3 

ON 6 การควบคมุศตัรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control) 3 

ON 7 สวนชมุชน (Community Garden) 2 

 

 
 

ภาพท่ี 4 สวนผกั Community Garden (ที่มา: www.thinkingmindset.com) 

 
หมวดการออกแบบสถาปัตยกรรม (AD)  

หมวด AD มี 42 คะแนน 1 ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ยการออกแบบเพือ่สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร
ทางดา้นการระบายอากาศธรรมชาติ มีหนา้ตา่งทีเ่ปิดปิดไดท้ี่ไมห่า่งจากพืน้ท่ีใชส้อยหลกัเกินไป พืน้ท่ีใชง้านหลกัไดร้บัแสง
สวา่งธรรมชาติ มองเห็นววิภายนอก แตย่งัคงมีความเป็นสว่นตวั มีการลดแสงแยงตา (glare) มีการบงัแดดอยา่งเหมาะสม
ดว้ยอปุกรณบ์งัแดด และมีการใชว้สัดอุาคารท่ีสามารถปอ้งกนัเสยีงรบกวนไดด้ี นอกจากนี ้การออกแบบอาคารยงัตอ้ง

http://www.thinkingmindset.com/
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ค านงึถึงสดัสว่นความงามทางสถาปัตยกรรมทัง้ในแง่สดัสว่นความสงูของเพดานท่ีสอดคลอ้งกบัขนาดพืน้ท่ีหอ้ง หรอืมกีาร
ตกแตง่ที่สง่เสรมิลกัษณะเฉพาะของพืน้ถ่ิน รวมทัง้การออกแบบทีเ่นน้ความปลอดภยั (Safety & Security) ของผูใ้ชอ้าคาร
และการอ านวยความสะดวกใหค้นชรา เดก็ และคนพิการ ตามหลกัการของ Universal Design  

 

ARCHITECTURAL DESIGN (AD) 42 

ADp1  การควบคมุการสบูบหุรี่ (Smoking Control) บงัคบั 

AD 1 การลดความเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัภิยั (Safety) 10 

AD 2 การลดความเส่ียงตอ่การเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security) 6 

AD 3 การออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล (Universal Design) 5 

AD 4 ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design) 1 

AD 5 การเขา้ถึงหรือมองเห็นทิวทศัน ์(Access to View) 1 

AD 6 ความเป็นสว่นตวั (Private Space) 1 

AD 7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ(Natural Ventilation) 4 

AD 8 แสงสวา่งท่ีมองเห็น (Visual Lighting) 1 

AD 9 แสงธรรมชาติ (Daylight) 2 

AD 10 การควบคมุการเกิดแสงแยงตา (Glare Control) 2 

AD 11 สิทธิในการไดร้บัแสงสวา่ง (Right to Light) 1 

AD 12 อปุกรณบ์งัแดดและควบคมุการหรี่แสง (Shading & Dimming) 1 

AD 13 การเปิด-ปิดหนา้ตา่ง (Operable Window) 1 

AD 14 ความนา่สบายดา้นเสียง (Acoustic Comfort) 2 

AD 15 การปอ้งกนัและการดดูซบัเสียง (Sound Insulation & Absorption) 2 

AD 16 การกัน้เสียง (Sound Barrier) 2 

 
 จากผลการวิจยัของภาวดี และคณะ (2560) พบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งในวงการก่อสรา้ง และผูซ้ือ้บา้น เห็นวา่ประเด็น
ความปลอดภยัของอาคารเป็นสิง่ที่ส  าคญัที่สดุ จึงก าหนดใหม้คีา่น า้หนกัคะแนนมากที่สดุ ซึง่อาคารตอ้งไดร้บัการออกแบบ
ที่ค  านงึความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชอ้าคาร ตวัอยา่งเช่น ปอ้งกนัการพลดัตกหกลม้ (Fall Prevention) ใชว้สัดปุอ้งกนัการลืน่ลม้ 
วสัดแุข็งแรงมคีวามทนทาน ราวกนัตกสงูไดม้าตรฐานและราวจบัที่ไมล่ื่น ทางเขา้ออกอาคารท่ีปลอดภยั มีความสงูของพืน้
ตา่งระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นีก้ารออกแบบอาคารยงัตอ้งค านงึถงึการปอ้งกนัจากภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม พาย ุ ไฟไหม ้หรอื
แผน่ดินไหว นอกจากนี ้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีจะตอ้งลดพืน้ท่ีอบั มืด เปลีย่ว ลบัตาคน เพือ่ใหอ้าคารมีคณุภาพ
ความเป็นอยูท่ีด่ี ปลอดภยัตอ่การเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม พืน้ท่ีของอาคารมีโอกาสที่จะเกิดพืน้ท่ีอบั เปลีย่ว หรอืลบั
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ตาคน สถาปนิกจ าเป็นจะตอ้งออกแบบใหม้ีพืน้ท่ีเหลา่นีน้อ้ยที่สดุ แตถ่า้หลกีเลีย่งไมไ่ดจ้ะตอ้งมีอปุกรณช์่วยเสรมิความ
ปลอดภยั เช่น กลอ้งวงจรปิด กระจกโคง้ ไฟสอ่งสวา่ง ปุ่ มสญัญาณ จดัเวรยาม หรอือปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นการตรวจจบั 
สง่เสยีง เมื่อมีการเคลือ่นไหวหรอืบกุรุก 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หอ้ง ICU Biophilic Hospital. Massachusetts General Hospital (ที่มา: www.nbbj.com) 

 
 หมวดการออกแบบภายใน และการใช้วัสดุ (IM)  

หมวด IM มี 15 คะแนน 1 ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ยการตกแตง่ภายในดว้ยวสัดทุี่ไมส่ง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูอ้ยู่
อาศยัตัง้แตก่ารใชส้แีละแสงท่ีเหมาะสมตอ่กิจกรรม และระบบนาฬิกาชีวิตของมนษุย ์ไปจนถงึการหลกีเลีย่งวสัดตุกแตง่ท่ี
เป็นพิษตอ่รา่งกาย เช่น โลหะหนกั (ตะกั่ว และปรอท) สารอินทรยีร์ะเหยในกาว ส ียาแนวตา่ง ๆ เป็นตน้ ไปจนถึงการใช้
วสัดทุี่ท  าความสะอาดงา่ย ไมส่ะสมเชือ้โรค หรอือาจเป็นวสัดทุีม่ีการเคลอืบสารตอ่ตา้นเชือ้โรค
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INTERIOR DESIGN & MATERIALS (IM) 15 

IMp1 การลดการใชส้ารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) บงัคบั 

IM 1 การออกแบบพืน้ผิวโดยรอบ (Surface Design) 1 

IM 2 คณุภาพสีของแสง (Color Quality) 1 

IM 3 แรใ่ยหินและสารโลหะหนกั (Asbestos & Heavy Metal) 2 

IM 4 การลดการใชส้ารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) 1 

IM 5 การลดการใชส้ารพิษ (Toxic Materials Reduction) 2 

IM 6 การสง่เสรมิการใชว้สัดอุยา่งปลอดภยั (Enhanced Materials Safety) 2 

IM 7 การควบคมุความชืน้ (Moisture Management) 1 

IM 8 การลดการเตบิโตของจลุชีพท่ีผิววสัด ุ(Antimicrobial) 2 

IM 9 สภาพแวดลอ้มท่ีท าความสะอาดได ้(Cleanable Environment) 1 

IM 10 แสงสวา่งท่ีสมัพนัธก์บัระบบรา่งกาย (Circadian Lighting) 2 

 
หมวดระบบสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม (EE)  
หมวด EE มี 30 คะแนน 1 ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ยการออกแบบเพือ่สขุภาวะในแบบ Active Design ดว้ยระบบ

วิศวกรรมอาคารดา้นตา่ง ๆ ที่ชว่ยควบคมุสิง่แวดลอ้มภายในอาคารใหม้คีณุภาพเหมาะสมต่อการท างานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ และการพกัอาศยัอยา่งสขุสบายและมีอนามยั หมวดนีจ้ะมีขอ้บงัคบัท่ีตอ้งผา่น (Prerequisite) คือการ
ออกแบบระบบปรบัอากาศท่ีผา่นมาตรฐานการน าอากาศบรสิทุธิ์จากภายนอกเขา้มาภายในอาคารในปรมิาณท่ีเพียงพอ
ตอ่การอยูอ่าศยั และท างานของผูใ้ชอ้าคาร ซึ่งผลส าเรจ็ของการออกแบบดงักลา่วนีจ้ะตอ้งผา่นการพิสจูนโ์ดยท าการตรวจ
คณุภาพอากาศเพื่อวดัคา่ปรมิาณสารพิษที่อยูใ่นอาคาร ที่จะตอ้งไมเ่กินคา่มาตรฐานส าหรบัสารเจือปนชนิดตา่ง ๆ เช่น 
ปรมิาณฝุ่ น PM2.5, PM10, CO2, CO, TVOC, และฟอรม์ลัดีไฮด ์ส าหรบัความนา่สบายทางอณุหภาพ นอกจากจะตอ้ง
ออกแบบใหม้มีาตรฐานความรอ้น ความชืน้ท่ีเหมาะสมแลว้ อาคารยงัตอ้งท าการตรวจวดัอณุหภมูิและความชืน้ภายใน
อาคาร และท าแบบสอบถามความนา่สบาย (comfort survey) กบัผูใ้ชอ้าคารดว้ย นอกจากนี ้หมวดนีย้งัพยายามสง่เสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยีใหม ่ๆ ตัง้แตก่ารใชท้อ่น า้ที่ปลอดสารตะกั่ว การใชเ้ครือ่งกรองน า้ดื่มที่สะอาดไดม้าตรฐาน NFS การดดู
อากาศเสยีไปทิง้อยา่งมีประสทิธิภาพ การติดตัง้เครือ่งฟอกอากาศดว้ย HEPA filter หรอื UVGI ที่ช่วยฆา่เชือ้โรคในระบบ
ปรบัอากาศ รวมทัง้การเลอืกอปุกรณป์รบัอากาศที่ลดเสยีงรบกวน
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ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING (EE) 30 

EEp1 มาตรฐานคณุภาพอากาศภายใน (IAQ Standard) บงัคบั 

EE 1 ความนา่สบายอณุหภาพ (Thermal Comfort) 4 

EE 2 การปอ้งกนักลิ่นไมพ่งึประสงค ์(Olfactory Comfort) 2 

EE 3 คณุภาพน า้ (Water Quality) 5 

EE 4 กายระบายอากาศเสียจากการก่อสรา้ง (Air Flush Out) 2 

EE 5 การกรองอากาศภายนอกก่อนเขา้อาคาร (Outdoor Air Filtration) 2 

EE 6 การปอ้งกนัการรั่วซมึของอากาศ (Air Leakage) 2 

EE 7 การระบายอากาศโดยตรงบางพืน้ท่ี (Direct Source Ventilation) 2 

EE 8 ระบบควบคมุอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System) 3 

EE 9 การเพิ่มปรมิาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation) 3 

EE 10 การฟอกอากาศ (Air Purification) 3 

EE 11 การลดเสียงรบกวนจากอปุกรณร์ะบบอาคาร (Noise Reduction) 2 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การตรวจคณุภาพอากาศหลงัสรา้งอาคารแลว้เสรจ็ (ที่มา: www.testo.com)

http://www.testo.com/
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ภาพท่ี 7 ระบบ UVGI ที่ฉายรงัส ีUVC ฆา่เชือ้โรคในเครือ่ง AHU (ที่มา: www.achrnews.com) 
 
ในสว่นของระบบปรบัอากาศ อาคารสาธารณะจะตอ้งผา่นการออกแบบตามมาตรฐานอตัราการระบายอากาศ

ขัน้ต ่าตาม ASHRAE 62.1 (2010) หรอื วสท.3010 ทัง้สว่นปรบัอากาศและไมป่รบัอากาศ สว่นอาคารพกัอาศยัจะตอ้งผา่น
มาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010) เจา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารจะตอ้งท าการตรวจวดัคณุภาพอากาศเพื่อหาปรมิาณ
สารเจือปนในอากาศใหม้ีคา่ไมเ่กินคา่มาตรฐาน โดยท าการตรวจวดั PM2.5 (ไมเ่กิน 25 µg/m3), PM10 (ไมเ่กิน 50 
µg/m3), CO (ไมเ่กิน 9 PPM), CO2 (ไมเ่กิน 1,100 PPM), O3 (ไมเ่กิน 51 PPB), TVOC (ไมเ่กิน 500 µg/m3), และฟอรม์ลั
ดีไฮด ์(ไมเ่กิน 27 PPB) อาคารปรบัอากาศท่ีมีการเตมิอากาศบรสิทุธ์ิจากภายนอก (outdoor air) ผา่นระบบปรบัอากาศ
จะตอ้งติดตัง้แผน่กรองอากาศชนดิ MERV 14 เป็นขัน้ต ่า เพื่อใหส้ามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 ไดใ้นชว่งเวลาที่
อากาศภายนอกมีมลภาวะสงู  

 

หมวดนวัตกรรม (SOOK Innovation - SI)  
หมวด SI เป็นหมวดพเิศษที่ใชท้ดแทนคะแนนในหมวดอื่น ๆ ซึง่จะมีขอ้จ ากดัวา่เลอืกท าคะแนนในหมวดนีไ้ดไ้ม่

เกิน 10 ขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน เช่น ถา้หากวา่ท าคะแนนในทกุหมวดหลกัได ้60 คะแนน แลว้เลอืกท าคะแนนในหมวดนีไ้ดอ้กี 
10 คะแนน ก็จะมคีะแนนรวมเป็น 70 คะแนน ซึง่สามารถผา่นการประเมิน SOOK ไดใ้นระดบัท่ีสงูขึน้ แนวคิดของหวัขอ้
พิเศษ SOOK Innovation นี ้ก็คอืการรวบรวมแนวทางพเิศษที่นอกเหนือกวา่เกณฑป์กติ หรอืเป็นเกณฑน์ ารอ่ง (Pilot) เพื่อ
ใชท้ดลองหาวิธีการท่ีจะสง่เสรมิสขุภาวะในอนาคต รวมทัง้คดัลอกแนวคดิที่ดีจากการศกึษาเกณฑใ์นตา่งประเทศ เช่น 
WELL, LEED, GreenMark, BREAAM, DGNB, HQM เป็นตน้ น ามาไวร้วมกนัไว ้โดยแบง่เป็นหวัขอ้ดา้นท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้
เดิมของเกณฑ์



เป็นสขุ V1.0  บทน า 

xiv 

 
 ปัจจบุนัเกณฑ ์“เป็นสขุ” นีย้งัอยูร่ะหวา่งการจดัท ารายละเอียดขัน้ตอนการยื่นประเมิน และแนวทางการจดัท า
เอกสารเพื่อรบัสมคัรอาคารเขา้ตรวจประเมินจากสถาบนัอาคารเขยีวไทย และจะน าเกณฑน์ีไ้ปใชเ้ป็นมาตรฐานการ
ออกแบบก่อสรา้งอาคารเพื่อสขุภาวะที่ดขีองประชาชนตอ่ไป ซึง่ในระหวา่งที่ไดพ้ฒันาเกณฑ ์“เป็นสขุ” นี ้สถานการณโ์รค
ระบาด COVID 19 ที่ไดเ้กิดขึน้ ยงัไมส่ามารถคาดเดาวา่จะจบลงเมื่อใด หรอืจะจบลงอยา่งไร จะมกีารกลายพนัธุ์ หรอืมี
การเกิดเชือ้โรคเกิดใหมเ่มื่อใด ยงัไมม่ีใครสามารถคาดการณไ์ดว้า่สถานการณจ์ะเลวรา้ยลงจนถึงขัน้เป็นเหตกุารณท์ี่
สงัหารชีวิตมนษุยเ์ป็นจ านวนมากตอ่เนื่องหลายปีเหมือนไขห้วดัสเปน ฝีดาษ หรอืกาฬโรค ท่ีเคยเกิดขึน้ในอดตี หรอืจะเป็น
แคโ่รค SARS โรค MERS หรอืแมแ้ต ่HIV ที่ปัจจบุนัก็ไมม่ีใครทีค่ดิจะผลติวคัซีนมาปอ้งกนัโรคเหลา่นีแ้ตอ่ยา่งไร โรคติดตอ่
รุนแรงที่เกิดขึน้เหลา่นัน้ไดเ้คยเปลีย่นวิถีชีวิตของผูค้นมาบา้ง ไมม่ากก็นอ้ย ค าวา่ New Normal ไดเ้คยเกิดขึน้มาเรือ่ย ๆ 
ในประวตัศิาสตรโ์ลกทกุครัง้ หลงัจากเกิดโรคระบาดใหญ่ที่มีผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก และไดก้ลายเป็น Normal 
ส าหรบัมนษุยใ์นปัจจบุนั ลกัษณะการออกแบบเมืองและอาคารบา้นเรอืนท่ีมนษุยอ์าศยัอยูท่กุวนันี ้ก็ลว้นเป็นผลผลติจาก 
New Normal ที่เกิดขึน้จากการระบาดลม้ตายของผูค้นในอดีตทีเ่คยอยูอ่าศยัในเมืองและอาคารบา้นเรอืนท่ีไมม่ีระบบ
สาธารณสขุ ไมม่ีระบบอนามยั หรอืการจดัการของเสยีทีด่ีพอ ดงันัน้ เกณฑ ์“เป็นสขุ” นี ้จะเป็นสิง่ทีช่่วยยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของคนไทยทีใ่ชส้อยอาคาร อาคารสิง่ก่อสรา้งที่ออกแบบ ก่อสรา้ง และจดัการตามแนวทางของเกณฑ ์“เป็นสขุ” นี ้จะ
ช่วยใหป้ระเทศชาติสามารถพฒันากา้วหนา้ไปไดเ้พราะประชากรซึง่เป็นทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุของประเทศจะสามารถมี
สขุภาพพลามยัในอาคารท่ีดีขึน้ สถาบนัอาคารเขยีวไทยคาดหวงัวา่เกณฑ ์“เป็นสขุ” จะไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากทกุฝ่ายที่
เก่ียวขอ้งกบัวงการก่อสรา้งอาคารของประเทศ 
 
คณะท างานพฒันาเกณฑ ์“เป็นสขุ” 
สถาบนัอาคารเขยีวไทย  
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เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดม้ีโอกาสเช่ือมโยงหรอืปฏิสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ
ข้อก าหนด 

จดัใหม้ีแผนงานและการด าเนินการใหม้กีารใชง้านรว่มกบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาติโดยมีขนาดพืน้ท่ีสดัสว่นของ

โครงการตามขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้(2 คะแนน) 

1. จดัใหม้ีแผนงานในการด าเนินการใชง้านรว่มกบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาติ 

เช่น การใชแ้สงธรรมชาติ องคป์ระกอบธรรมชาติภายในอาคาร และการออกแบบอาคาร  โดยการเขียนอธิบายถึง

รูปแบบความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ และการปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งผูใ้ชอ้าคารกบัธรรมชาติทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร  

2. การเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาติภายนอกอาคาร 

จดัใหม้ีพืน้ท่ี มากกวา่รอ้ยละ 20 ของพืน้ท่ีสเีขียวตามที่กฎหมายก าหนด โดยใหม้ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.1 เป็นพืน้ท่ีจดัสวนบนพืน้ดินหรอืบนหลงัคาที่ผูใ้ชอ้าคารสามารถเขา้ไปใชง้านได ้

2.2 ประกอบดว้ยพืน้ท่ีปลกูตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ของพืน้ท่ี และอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ของพืชที่ปลกูตอ้ง

เป็นไมข้นาดใหญ่ที่ใหร้ม่เงา 

3. สว่นจดัแสดงที่เป็นน า้ Water Feature  ทีส่ามารถใชไ้ด ้

พืน้ท่ีที่มีองคป์ระกอบน า้ในการจดัสวนอยา่งนอ้ย 1 จดุในพืน้ท่ีทกุๆ 10,000 ตารางเมตร โดยมีองคป์ระกอบหรอื

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. มีพืน้ท่ีอยา่งนอ้ย 4 ตารางเมตรตอ่ทกุพืน้ท่ีอาคาร 10,000 ตารางเมตร องคป์ระกอบน า้สามารถรวมขนาด

ใหม้ีขนาดรวมตอ่สดัสว่นของพืน้ที่อาคารของทัง้โครงการได ้

2. มีระบบสรา้งความสะอาดปลอดภยัของน า้ ดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น การใชแ้สงอลุตรา้ไวโอเลตหรอืระบบกรอง

หรอืการบ าบดัน า้ หรอื วิธีอื่นใดทีท่  าใหน้ า้สะอาดปลอดภยั โดยมคีา่ความขุน่ไม่เกินกวา่ 10 NTU และ ไม่

ปรากฏโคลฟีอรม์ ในน า้ รวมถึง เชือ้อีโคไล และจดัใหม้กีารปอ้งกนัการเป็นท่ีวางไขข่องยงุ 
แนวทางการตรวจประเมิน 

ผูต้รวจประเมิน จะตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบพืน้ท่ีธรรมชาติของโครงการวา่ด าเนินการออกแบบและแนวคดิ

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด โดยขนาดพืน้ท่ีที่เป็นพืน้ท่ีเป็นธรรมชาตติอ้งมีขนาดพืน้ท่ีมากกวา่ขอ้ก าหนดพืน้ท่ีสเีขียวที่ไดร้ะบุ

ในเอกสารประเมินสิง่แวดลอ้มซึง่ผูย้ื่นประเมินจะสง่เอกสารมาเพื่อพิจารณาดว้ย 
เอกสารที่จ าเป็น 

1. เอกสารแสดงแนวความคดิในการออกแบบหรอืแผนงาน 

2. แบบภมูิสถาปัตยกรรมแสดงพืน้ที่ภายนอกโครงการท่ีก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด หรอืผงัแสดงสเีพื่อใหแ้ยก

บรเิวณที่ก าหนดไวใ้นรายการ ขนาดของพืน้ท่ี และรายการค านวณประกอบแบบวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนด

ON 1 ความเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาติ (Biophillia) 2 คะแนน 



เป็นสขุ V1.0  ON 1 

2 

 

3. ผงับรเิวณแสดงพืน้ท่ีภายในแสดงต าแหนง่ปลกูพืชตามขอ้ก าหนดที่วางไว ้พรอ้มรายการค านวณประกอบ 

4. แบบแสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีตัง้ขององคป์ระกอบที่เป็นน า้ในโครงการและรายละเอียดประกอบแสดงถึงความ

ปลอดภยัขององคป์ระกอบของน า้ในโครงการ 

5. ผลทดสอบของน า้ 

6. แนบบทหนึง่ของการประเมินสิง่แวดลอ้มในสว่นของพืน้ท่ีสเีขียวมาดว้ย 
คะแนนพิเศษ (1 คะแนน)  

1. การเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาติภายในอาคาร 

พืชกระถางหรอืพืชแขวนผนงัหรอืพืชสวนแนวตัง้ที่ถกูใชภ้ายในอาคารจะตอ้งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1 พืน้ท่ีกระถางหรอืพืน้ท่ีปลกูพืชในอาคารตอ้งมีพืน้ที่อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 1 ของพืน้ท่ีในแตล่ะชัน้ (พืน้ท่ีกระถาง

ใหว้ดัที่ขนาดทรงพุม่ ส  าหรบัไมย้นืตน้ ไมค้ลมุดิน และไมพุ้ม่ ใหว้ดัขนาดของพืน้ท่ีปลกู) 

1.2 พืชแขวนผนงัหรอืพชืสวนแนวตัง้ตอ้งปกคลมุพืน้ท่ีผนงัมากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 2 ของพืน้ท่ีอาคารในแต่

ละชัน้ หรอืพืน้ท่ีผนงัในแตล่ะชัน้ โดยใหใ้ชค้า่ที่มีพืน้ท่ีมากกวา่  

1.3  จดัเตรยีมการรดน า้ ระบบระบายน า้ และการบ ารุงรกัษาที่เหมาะสม
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เพื่อสนบัสนนุการออกก าลงักาย โดยการจดัเตรยีมพืน้ท่ีส  าหรบัออกก าลงักายภายนอกอาคารหรอืภายในอาคาร แก่ผูใ้ชใ้น

โครงการ 
ข้อก าหนด 

พืน้ท่ีออกก าลงักายภายในหรอืภายนอกอาคาร (1 คะแนน) 

พืน้ท่ีที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีต้อ้งอยูภ่ายในระยะที่เดินถึง จากประตทูางเขา้หลกัและทกุคนสามารถใชส้อยได ้

1. พืน้ท่ีออกก าลงักายขนาดเบือ้งตน้ 15 ตารางเมตร และ เพิ่มขึน้ 0.1 ตารางเมตร ตอ่จ านวนผูใ้ชอ้าคาร 1 

คน โดยพืน้ท่ีออกก าลงักายนีต้อ้งจดัใหม้ีเครือ่งออกก าลงักาย  โดยเป็นอปุกรณส์รา้งกลา้มเนือ้ 3 

ประเภท ประเภทละ 2 ชิน้เป็นอยา่งนอ้ย และตอ้งจดัใหม้ีจ านวนเครือ่งออกก าลงักายใหเ้ป็นสดัสว่น 1 

ชิน้ตอ่ผูใ้ชอ้าคาร 50 คน (บงัคบั) 

ใหเ้ลอืกด าเนินการ 2 ขอ้จาก 4 ขอ้ (ขอ้ที่ 2-5) ที่แสดงดา้นลา่งตอ่ไปนี ้

2. เป็นพืน้ท่ีสเีขียวหรอืสวน ที่มีสนามเด็กเลน่เป็นสว่นประกอบ 

3. มีทางเดิน ทางวิง่ที่โยงใยเป็นเครอืขา่ย 

4. มีทางเช่ือมไปยงัแหลง่น า้ 

5. มีพืน้ท่ีเพิ่มเติม ส าหรบัด าเนินการสนัทนาการตา่ง ๆ โดยพืน้ท่ีสนัทนาการเป็นพืน้ท่ีที่ไมท่บัซอ้นกบัพืน้ท่ี

ที่เป็นท่ีออกก าลงักาย 
แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้ต้รวจประเมิน ประเมินขนาดพืน้ท่ีที่เป็นพืน้ท่ีออกก าลงักายวา่มีลกัษณะเป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้ก าหนดหรอืไม ่และ 

ดรููปแบบพืน้ท่ีนอกเหนือจากพืน้ที่ออกก าลงักายหลกัอีก 2 ประเภท จากขอ้ก าหนด 2-5 จึงจะสามารถท าคะแนนในขอ้นีไ้ด ้
เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบภมูิสถาปัตยกรรม + สถาปัตยกรรม แสดงพืน้ท่ีออกก าลงักายภายนอกอาคาร โดยก าหนดใหม้ีสว่นประกอบ

ตามทีก่  าหนด 

2. อปุกรณเ์สรมิกลา้มเนือ้ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชิน้ กิจกรรม 3 กิจกรรม

ON 2 ที่ออกก าลงักาย (Exercise Space) 1 คะแนน 
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เพื่อใหก้ารออกแบบกายภาพภายนอกอาคารคงความเป็นเอกลกัษณท์อ้งถ่ินและบรบิทของทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี 

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

1. ศกึษาประวตัิศาสตร ์ความเป็นมาในทอ้งที ่และ เอกลกัษณใ์นทอ้งถ่ิน 

ท าการคน้ควา้ประวตัิศาสตร ์ความเป็นมา และเอกลกัษณใ์นทอ้งถ่ินของบรเิวณชมุชนรอบโครงการและที่ตัง้โครงการ 

2. การวางแนวความคิดของการออกแบบกายภาพภายนอก 

จดัท าแนวความคิดในการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ ทัง้การออกแบบพืน้ทีใ่นงานภมูิสถาปัตยกรรมและงาน

สถาปัตยกรรม และความสมัพนัธก์บัอาคารแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งเป็นเอกลกัษณข์องอาคารในพืน้ถ่ินเดียวกนัทัง้ในดา้น

ภาษา ภาพลกัษณแ์ละการเช่ือมตอ่สมัพนัธร์ะหวา่งโครงการ 

3. การออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมโดยการใชพ้ชืพรรณทอ้งถ่ิน 

ใหแ้สดงการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมใหม้ีรูปแบบสอดคลอ้งกบัแนวคิด โดยการใชพ้ชืทอ้งถ่ินท่ีเหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม

ของพืน้ท่ี หรอืไดร้บัการยืนยนัจากภมูิสถาปนิกวา่พชืที่ใชใ้นโครงการ เป็นพืชพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสม  

4. ใหท้อ้งถ่ินหรอืชมุชนมาใชป้ระโยชนห์รอืเอือ้พืน้ท่ีเพื่อชมุชน 
แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้ต้รวจประเมินอา่นขอ้มลูเพื่อท าความเขา้ใจเอกลกัษณข์องทอ้งถ่ิน แนวคดิในการออกแบบกายภาพภายนอก          

ภมูิสถาปัตยกรรม วา่มีความสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณท์อ้งถ่ินหรอืไม ่และ มีการลงนามรบัรองโดยภมูิสถาปนิกเพื่อยืนยนั

การเป็นพืชทอ้งถ่ิน และกายภาพภายนอกของโครงการสามารถเอือ้ใหเ้ป็นพืน้ท่ีเพื่อชมุชนได ้
เอกสารที่จ าเป็น 

1. เอกสารแสดงประวตัคิวามเป็นมาและเอกลกัษณท์อ้งถ่ินท่ีจะเป็นจดุแสดงความเก่ียวขอ้งกบัโครงการรอบท่ีตัง้

โครงการ 

2. เอกสารแสดงแนวคิดในการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ  

3. แบบภมูิสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ

ON 3 เอกลกัษณท์อ้งถ่ินหรอืที่ตัง้ (Sense of Place) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อใหโ้ครงการก าหนดที่ตัง้โครงการ บนพืน้ท่ีที่สามารถไดร้บัประโยชนจ์ากสาธารณปูการรอบโครงการสงูสดุ (เพื่อใหเ้ลอืก

ชมุชนแวดลอ้มทีด่ีและสง่เสรมิสขุภาพอนามยั) 
ข้อก าหนด 

เลอืกที่ตัง้โครงการท่ีมีสาธารณปูการดงัตอ่ไปนีใ้หอ้ยูใ่นรศัมี 500 เมตร วดัจากทางเขา้หลกัของโครงการโดยรวบรวม

คะแนนประเภทของสาธารณปูการตา่ง ๆ ใหค้รบ 10 คะแนน โดยน า้หนกัคะแนนของสาธารณปูการตา่ง ๆ ตามตาราง

ดา้นลา่งนี ้(1 คะแนน) 

 

ประเภทสาธารณปูการ คะแนน 
สวนสาธารณะ 2 
ที่ออกก าลงักาย 2 
โรงพยาบาล หรอื คลนิิก 2 
สถานศกึษา 1 
พิพิธภณัฑ ์ 2 
ศาสนสถาน 2 
รา้นคา้ประเภทตา่ง ๆ (สามารถนบัซ า้ได ้2 ครัง้) 1 
ที่ท าการไปรษณีย ์ 1 
สถานีดบัเพลงิ 1 
นวดแผนโบราณ 1 
รา้นอาหาร (สามารถนบัซ า้ได ้2 ครัง้) 1 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ประเภท Lemon Farm – Organic  2 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 1 
ตลาด 1 
รา้นเสรมิสวย 1 
รา้นกาแฟ หรอืรา้นขนม 1 
ส านกังาน 1 
สถานท่ีราชการ 1 
อื่น ๆ ท่ีเป็นสถานท่ี ทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยัทีด่ี และไมข่ดักบัจรยิธรรม 1 

 
 

ON 4 ชมุชนแวดลอ้ม (Surrounding Community) 1 คะแนน 
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แนวทางการตรวจประเมิน 

ผูต้รวจประเมินจะตรวจสอบวา่ต าแหนง่ของที่ตัง้อาคารดงักลา่ว ตอ้งอยูใ่นระยะตามขอ้ก าหนดและเป็นชนิดอาคารตรง

ตามประเภทท่ีไดค้ะแนน และการรวมคะแนนสาธารณปูการแบง่ตามประเภทและนบัรวมคะแนนไดม้ากกวา่หรอืเทา่กบั 

10 จงึจะผา่นเกณฑใ์นขอ้นีไ้ด ้
เอกสารที่จ าเป็น 

1. แผนท่ีแสดงต าแหนง่ที่ตัง้ของสาธารณปูการรอบโครงการ และระยะทาง พรอ้มภาพประกอบเห็นปา้ยสถานท่ี

ประกอบการนัน้  
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วัตถุประสงค ์

เพื่อใหโ้ครงการมกีารเตรยีมการรบัมือกบัภยัพิบตัิ  โดยโครงการไดร้บัการออกแบบเพื่อรองรบัภยัธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึน้ 

และมีการจดัท าแผนการรบัมือในสถานการณฉ์กุเฉิน    
ข้อก าหนด 

การจดัท าแผนการรบัมือในสถานการณฉ์กุเฉิน สามารถปรบัปรุงการสือ่สารระหวา่งบคุลากรเพื่อลดความสบัสน และเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการประสานงานในช่วงสถานการณฉ์กุเฉินได ้โดยมีแนวทางการด าเนินการดงันี ้

1. ก าหนดแผนการรบัมือเมื่อเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน (3 คะแนน) 

สิง่ที่จะตอ้งปฏิบตัิในแผนการมีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 แผนการจดัการในภาวะฉกุเฉินส าหรบัอาคารและชมุชนในเหตกุารณต์อ่ไปนี ้

1.1.1 ภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุน า้ทว่ม ไฟป่า แผน่ดินไหว น า้ไหลลน้ท่ีเกิดจากฝนตกหนกัผิดปรกต ิ

1.1.2 ไฟไหมอ้าคาร 

1.1.3 ทางดา้นสขุภาพ เช่น การปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค  

1.2 อธิบายขัน้ตอนและแผนการในการจดัการเหตฉุกุเฉินดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 บทบาทและความรบัผิดชอบของทีมเผชิญเหตฉุกุเฉิน 

1.2.2 อนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้และสถานการณฉ์กุเฉิน 

1.2.3 สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชโ้ครงการท่ีเป็นกลุม่เสีย่ง เช่น ผูส้งูอายุ ผูท้พุพลภาพ หญิง

ตัง้ครรภ ์หรอื เด็ก 

1.2.4 อปุกรณส์ าหรบัรบัมือกบัสถานการณ ์

1.2.5 แผนในการสือ่สารและด าเนินการ มีการจดัอบรมเก่ียวแผนการจดัการเหตฉุกุเฉินและมีการ

ฝึกซอ้ม 

1.3 เจา้หนา้ที่อยา่งนอ้ยหนึง่คนในทีมเผชิญเหตฉุกุเฉินตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญที่ผา่นการอบรมการปฐมพยาบาล

ตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น การท า CPR  AED  และ Basic First Aids 

 
แนวทางการตรวจประเมิน 

ผูต้รวจประเมินตรวจสอบเอกสารนโยบายวา่มีรายละเอยีดตามขอ้ก าหนด มีหลกัฐานยืนยนัถงึการมีตวัตนของบคุคลากร 

รวมถงึขอ้มลูการฝึกอบรม และหลกัฐานการฝึกอบรม 
เอกสารที่จ าเป็น 

1. เอกสารนโยบายพรอ้มค าอธิบายอยา่งละเอียด 

2. หลกัฐานการยืนยนัของบคุลากร วา่ไดม้กีารฝึกอบรมอปุกรณแ์ละรายละเอียด 

3. หลกัฐานการจดัฝึกอบรม

ON 5 ปอ้งกนัภยัธรรมชาติ (Disaster Management) 3 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อสรา้งระบบการจดัการศตัรูพชืที่ลดการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัวชัพืชทีเ่ป็นพิษสงู  
ข้อก าหนด 

การก าจดัศตัรูพืชและการก าจดัวชัพืชในโครงการจะตอ้งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(3 คะแนน) 

1. การสรา้งแผนการจดัการวชัพชื แทนการใชส้ารก าจดัวชัพชื และ ยาก าจดัวชัพชื ตามขอ้ก าหนด Chapter 3 of 

the San Francisco Environment Code Integrated Pest Management (IPM)  

2. การใชส้ารก าจดัแมลงศตัรูพืชที่มกีารจดันอ้ยที่สดุ จากขอ้ก าหนด San Francisco’s Reduced Risk Pesticide 

List Hazard Tier Review Process หรอืหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง  
แนวทางการตรวจประเมิน 

ตรวจสอบเอกสารลงรายละเอียดอธิบายการลดการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชและวชัพืช และรายละเอียดสารก าจดัศตัรูพืชและ

วชัพืชวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
เอกสารที่จ าเป็น 

1. เอกสารอธิบายการลดการใชส้ารก าจดัศตัรูพชืและวชัพืช 

2. แผนการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

ON 6 การควบคมุศตัรูพืชและยาฆา่แมลง (Pest & Pesticide Control) 3 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อใหพ้ืน้ท่ีสาธารณะเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชนในการเป็นแหลง่อาหารเพื่อสมาชิกในชมุชนสามารถท างานรว่มกนั

ได ้
ข้อก าหนด 

พืน้ท่ีสวนผกั ผลไม ้หรอืพืชกินไดข้องชมุชนจะตอ้งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(2 คะแนน) 

1. โครงการตอ้งจดัใหม้ีการพดูคยุกบัผูค้นในชมุชนเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึขอ้ดีในการจดัการสวนผกั ผลไม ้หรอืพืชกินได ้

ของชมุชนในพืน้ท่ีโครงการ 

2. จดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหค้  าปรกึษากบัชมุชนในการจดัการสวนผกั ผลไม ้หรอืพืชกินไดข้องชมุชน 

3. จดัหาพืน้ท่ีภายในโครงการท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ไมไ่ดถ้กูใชส้อยในพืน้ท่ีเพื่อการอื่น 

3.2 สามารถรบัแดดไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 ชั่วโมงตอ่วนั 

3.3 เป็นพืน้ท่ีราบ 

3.4 มีแหลง่น า้ใกลเ้คียงหรอืสามารถจดัเตรยีมไวใ้นพืน้ท่ี 

3.5 ไมม่ีชิน้สว่นวสัดขุนาดใหญ่ในพืน้ที่สวนผกั 

3.6 ชมุชนสามารถเขา้ถึงได ้

4. ก าหนดกฎเกณฑใ์นการจดัท าสวนผกัของชมุชน ในแง่ของ ทนุ ระบบสมาชิก และการบ ารุงรกัษา   

5. อาคารพกัอาศยั ตอ้งมีขนาดพืน้ที่เพาะปลกู 2 ตารางเมตรตอ่หนึง่ครอบครวัในอาคาร จ านวนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

20 ของจ านวนครอบครวั หรอือยา่งนอ้ย 200 ตารางเมตร  

6. อาคารอื่น ๆ ใหม้ีพืน้ท่ีสวนอยา่งนอ้ย 50 ตารางเมตร 
แนวทางการตรวจประเมิน 

ตรวจสอบค าอธิบายการด าเนินการจดัสวนผกัในชมุชนวา่มีความเป็นไปได ้มีแบบแสดงต าแหนง่ของสวนผกัที่มีลกัษณะ

ตามขอ้ก าหนด มีภาพประกอบการด าเนินการท าสวนผกั ผลไม ้หรอื พืชกินไดท้ี่ชดัเจนและสามารถระบตุ าแหนง่ของภาพ

ได ้
เอกสารที่จ าเป็น 

1. ค าอธิบายการด าเนินการจดัท าสวนผกัในชมุชน 

2. แบบแสดงต าแหนง่ที่ตัง้ของสวนผกัชมุชน   

3. แบบก่อสรา้งของสวนผกั ผลไม ้หรอืพืชกินได ้

4. ภาพถ่ายยืนยนัการด าเนินการสวนผกั ผลไม ้หรอื พืชกินได้

ON 7 สวนชมุชน (Community garden) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการควบคมุการสบูบหุรี ่และลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูใ้ชอ้าคารโดยตรง และลดสาเหตขุอง

ควนับหุรีม่ือสองทีจ่ะเกิดขึน้ทัง้พืน้ท่ีภายในตวัอาคารและนอกอาคาร 

ข้อก าหนด 

 อาคารตอ้งมีนโยบายทีช่ดัเจน และแสดงเจตจ านงในการควบคมุการสบูบหุรี ่โดยตอ้งหา้มสบูบหุรีใ่นทกุพืน้ท่ีของ

อาคาร ตดิตัง้ปา้ยหา้มสบูบหุรีแ่ละปา้ยแสดงต าแหนง่สบูบหุรี่ดา้นนอกอาคาร บรเิวณโถงอาคารทกุชัน้ ถา้โถงอาคารมี

ความยาวมาก ใหต้ิดปา้ยทกุๆ 30 ม. ส าหรบัต าแหนง่สบูบหุรีต่อ้งอยูภ่ายนอกอาคารเทา่นัน้ และตอ้งหา่งจากช่องเปิด

อาคาร ช่องเปิดของอาคารขา้งเคยีงอื่นๆ หรอืพืน้ท่ีที่มีผูใ้ชง้านอื่นๆ เช่น สวน ที่นั่งพกัผอ่น สนามเดก็เลน่ และลานออก

ก าลงักาย อยา่งนอ้ย 10 เมตร 

กรณีที่ตอ้งจดัพืน้ท่ีสบูบหุรีใ่นลกัษณะเป็นหอ้งสบูบหุรีน่อกอาคาร จะตอ้งเป็นหอ้งที่มคีวามดนัเป็นลบ ตอ้งมีการปอ้งกนั

ไมใ่หค้วนัยอ้นกลบัออกมาทางชอ่งเปิดอื่นๆ และจดุระบายอากาศตอ้งหา่งจากช่องเปิดอาคาร หรอืพืน้ท่ีที่มีผูใ้ชง้านอื่นๆ 

อยา่งนอ้ย 10 เมตร 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยั ตอ้งปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นบน และก าหนดใหห้า้มสบูบหุรีท่ี่ระเบียงของหอ้งพกั โดยตอ้งจดัให้

มีพืน้ท่ีสว่นกลางเป็นพืน้ท่ีสบูบหุรี่ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็น เพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีสบูบหุรี ่ไดร้บัการออกแบบ มกีารติดตัง้อปุกรณแ์ละปา้ยตา่งๆ 

ตามขอ้ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบแสดงต าแหนง่ตดิตัง้ปา้ยตา่งๆ รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารยืนยนัการไมส่บูบหุรีใ่นอาคาร รายละเอียดอปุกรณท์ี่ตดิตัง้ และรูปแบบปา้ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ภาพแสดงพืน้ท่ีสบูบหุรีท่ี่ไดจ้ดัไว ้ 

ADp1 การควบคมุการสบูบหุรี ่(Smoking Control) บังคับ 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารไดม้ีการออกแบบโดยค านงึถงึความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชอ้าคาร ลดการเกิดอบุตัิเหต ุใช้วสัดแุข็งแรงมี

ความทนทาน มกีารเตรยีมการรบัมือกบัภยัธรรมชาติและเหตกุารณฉ์กุเฉิน มีการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ของจลุชีพ เพื่อใหก้าร

ด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ ของผูใ้ชอ้าคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและปลอดภยั 

ข้อก าหนด 

 อาคารตอ้งไดร้บัการออกแบบ ตดิตัง้อปุกรณ ์และจดักิจกรรมที่ค  านงึความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชอ้าคาร ดงันี ้

- ติดตัง้อปุกรณป์อ้งกนัการพลดัตกหกลม้ ใชว้สัดปุอ้งกนัการลืน่ลม้ ที่จมกูบนัได พืน้หอ้งน า้ พืน้ตา่งระดบั 

ทางเขา้-ออกอาคาร มีความสงูของพืน้ตา่งระดบัท่ีเหมาะสมและใชว้สัดทุี่สตีา่งกนัเพื่อชว่ยในการมองเห็น (2 

คะแนน) 

- ราวกนัตกสงูไมต่  ่ากวา่ 1.10 ม. ราวจบัท่ีไมล่ืน่ และราวลกูกรงบนัไดตอ้งมีความกวา้งของแตล่ะช่องไมเ่กิน 0.10

ม. ทัง้แนวตัง้และแนวนอน ส าหรบับนัไดทั่วไป บนัไดหนีไฟ และทกุทางเดินที่ตดิกบัพืน้ท่ีโลง่ที่ตา่งระดบักนัตัง้แต ่

0.50 ม. ตอ้งติดตัง้ราวกนัตก (2 คะแนน) 

- อาคารมีการออกแบบปอ้งกนัจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณฉ์กุเฉิน (4 คะแนน) 

o ปอ้งกนัน า้ทว่ม ปอ้งกนัท่ีระดบัน า้ทว่มในรอบการเกิด 100 ปี มีระยะเผื่อลน้ (Freeboard) ไมน่อ้ยกวา่ 

0.50 ม. ระบบปอ้งกนัน า้ไหลลน้ทว่มเขา้โครงการ และระบบสบูน า้ออกในระดบัสงูในกรณีทีไ่มส่ามารถ

ระบายน า้ตามธรรมชาติได ้(2 คะแนน) 

o ปอ้งกนัแผน่ดินไหว ก าหนดตวัประกอบความส าคญั (Important Factor) ไมน่อ้ยกวา่ 1.25 และการ

เคลือ่นตวัสมัพทัธร์ะหวา่งชัน้ท่ียอมให ้ไมม่ากกวา่ 0.01 hsx (1 คะแนน) 

o ปอ้งกนัดา้นวาตภยั ก าหนดตวัประกอบความส าคญั (Important Factor) ไมน่อ้ยกวา่ 1.15 (1 คะแนน) 

- ระบบเปิด-ปิด ทางเขา้ออกอาคารหลกัเป็นระบบท างานอตัโนมตัิ และอปุกรณใ์นหอ้งน า้เป็นระบบท างาน

อตัโนมตัิ หรอืใชเ้ทา้ในการท างาน “Kick Plate”  เช่น อปุกรณก๊์อกน า้ สขุภณัฑ ์ท่ีจ่ายสบูล่า้งมือ เครือ่งเป่ามือ   

(2 คะแนน) 

- โคมไฟแสงสวา่งในท่ีจอดรถ ตอ้งมีคา่ CRI ≥ 60 (1 คะแนน) 

- มีระบบ Pest Control (1 คะแนน) 

- มีการอบรมความปลอดภยัเบือ้งตน้ ส าหรบัพนกังานประจ าและพนกังานชั่วคราวทีเ่ขา้ท างานในอาคารมากกวา่ 

2 วนัขึน้ไป และจดัใหม้ีการสอบประเมินผล (1 คะแนน)

AD 1 การลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัิภยั (Safety) 10 คะแนน 
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- อาคารส าหรบัท่ีอยูอ่าศยัของผูส้งูอายุ ในหอ้งนอนและหอ้งพกัผอ่นตอ้งติดตัง้แสงสวา่งส าหรบัชว่งเวลากลางคืน 

ติดตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง Daylight ที่มีความสวา่งอยา่งนอ้ย 100 lux ตามทางเดิน และสวติซเ์ปิด-ปิดเป็นแบบไฟ

ชนิดเรอืงแสงสามารถมองเห็นสวติซใ์นท่ีมืด (1 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ใหส้ถาปนิกและวิศวกรผูอ้อกแบบอาคาร หรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบโดยค านงึความปลอดภยั

ตอ่ผูใ้ชอ้าคาร โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้สว่นตา่งๆของอาคาร ไดร้บัการ

ออกแบบและติดตัง้อปุกรณต์า่งๆ โดยค านงึถึงความปลอดภยั ลดการเกิดอบุตัเิหต ุและลดการแพรเ่ชือ้ 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบโดยค านงึความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชอ้าคาร รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษา

โครงการ 

2. ผลรายการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัิภยั
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วัตถุประสงค ์

 การออกแบบลดพืน้ท่ีอบัสายตา มืด เปลีย่ว ลบัตาคน เพื่อใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ปลอดภยัตอ่การ

เกิดโจรกรรมและอาชญากรรม และการด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งปลอดภยั 

ข้อก าหนด  

 พืน้ท่ีของอาคารมีโอกาสที่จะเกิดพืน้ท่ีอบั เปลีย่ว หรอืลบัตาคน ซึง่พืน้ท่ีสว่นนีจ้  าเป็นจะตอ้งออกแบบใหม้ีพืน้ท่ี

เหลา่นีน้อ้ยที่สดุ หรอืตอ้งติดตัง้อปุกรณเ์พื่อลดความเสีย่งตอ่การเกิดโจรกรรมดงันี ้(6 คะแนน) 

- ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดพรอ้มระบบบนัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ย 30 วนั 

o สามารถจบัภาพขอบเขตรอบโครงการไดไ้มน่อ้ยกวา่ 95% ของขอบเขตที่ดินรอบโครงการ  

o ประตทูกุบานท่ีเขา้-ออกอาคารตอ้งติดตัง้กลอ้งวงจรปิด ซึง่ตอ้งจบัภาพหนา้คนเขา้และออกประตไูด้

ชดัเจน 

o โถงลฟิตแ์ละทางเขา้-ออกบนัไดหนีไฟทกุชัน้ 

- มีระบบคียก์ารด์เขา้-ออก หรอืระบบอื่นท่ีปลอดภยัตอ่การโจรกรรม พรอ้มบนัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ย 30 วนั 

- ติดตัง้กระจกโคง้หรอือปุกรณอ์ื่นที่ช่วยในการมองเห็นบรเิวณที่มีมมุอบัสายตา เช่น มมุเลีย้วรถ หรอืมมุอาคาร 

- จดัท าปุ่ มสญัญาณหรอืจดัเวรยาม หรอือปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสใ์นการตรวจจบั สง่เสยีง เมื่อมีการเคลือ่นไหวหรอื

บกุรุกเขา้อาคาร 

- ทางเขา้หอ้งระบบอาคารหลกั ตอ้งติดตัง้คยีก์ารด์และกลอ้งวงจรปิด ซึง่ตอ้งจบัภาพหนา้คนเขา้และออกประตไูด้

ชดัเจน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิกหรอืวิศวกรผูอ้อกแบบอาคาร หรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบโดยลดพืน้ท่ี อบั เปลีย่ว 

ลบัตาคน หรอืมีอปุกรณช์่วยใหเ้กิดความปลอดภยัและมั่นใจในการใชพ้ืน้ท่ี โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จ  าเป็น

เพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบและติดตัง้ตามขอ้ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่

ปรกึษาโครงการ

AD 2 การลดความเสีย่งตอ่การเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security) 6 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์ 

 การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล หรอืการออกแบบเพื่อการใชง้านของคนทกุกลุม่ในสงัคม (Universal Design) เป็น

การออกแบบสิง่แวดลอ้ม เพื่อเอือ้ตอ่ผูส้งูอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสตา่งๆ ท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชห้รอืเขา้ถงึ

สิง่แวดลอ้มของสถานท่ี และสิง่ของเครือ่งใชข้องอาคาร  

ข้อก าหนด 

 อาคารตอ้งออกแบบพืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดดา้นลา่งนีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอื 

มากกวา่ (5 คะแนน) 

- กฎกระทรวง ก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้ิการหรอืทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

- ขอ้แนะน าการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัทกุคน ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ  ์

- ISO 21542:2011 - Building Construction - Accessibility and Usability of the Built Environment 

โดยอยา่งนอ้ยอาคารตอ้งมีทางลาด ทางสญัจรภายใน ผิวตา่งสมัผสั หอ้งน า้คนพิการ ที่จอดรถ ราวจบั ลฟิต ์สญัญาณ

เตือนฉกุเฉิน สวิตซแ์ละเตา้รบัไฟฟา้ ปา้ยตา่งๆ รวมถงึการจดัการทางเขา้-ออกสูภ่ายนอกอาคาร ใหม้ีคณุสมบตัิและ

จ านวนตามเกณฑด์า้นบน และจดัใหม้ีอกัษรเบรลล ์(Braille) ประกอบที่ปา้ยตา่งๆ ท่ีจ าเป็นของอาคาร และตอ้งจดัใหม้ีที่

จอดรถส าหรบัผูพ้ิการหรอืทพุพลภาพ และคนชรา อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 3 ของช่องจ านวนท่ีจอดทัง้หมด และที่จอดรถนีต้อ้ง

ใกลท้างเขา้อาคาร และมีระบบตรวจสอบสทิธิในการใชท้ี่จอดรถเฉพาะบคุคลที่เหมาะสมเทา่นัน้ 

สว่นอาคารประเภทที่พกัอาศยัตอ้งจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่หอ้งอาบน า้และหอ้งครวั ใหม้ีคณุสมบตัิและจ านวน

ตามเกณฑด์า้นบน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร 

ภาพถ่ายและรายละเอยีดทีจ่  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่งๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล มีการ

ออกแบบติดตัง้อปุกรณ ์เครือ่งจกัรกล และปา้ยตา่งๆ ตามที่ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

AD 3 การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) 5 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 การออกแบบอาคารท่ีดี จดัสรรพืน้ท่ีการใชส้อยที่เหมาะสม การสรา้งประสบการณ ์การแสดงออกทางอารมณ ์

คา่นิยมหลกัทางวฒันธรรม สามารถสง่ผลในเชิงบวกตอ่อารมณต์อ่ผูอ้ยูอ่าศยั และการรวมองคป์ระกอบการออกแบบและ

งานศิลปะเขา้ดว้ยกนั ช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มที่สงบเงียบสามารถสรา้งความรืน่รมยใ์หก้บัผูอ้ยูอ่าศยั สง่เสรมิดา้นอารมณ์

และจิตใจของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

 พืน้ท่ีใชง้านประจ าตอ้งออกแบบใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดดงันี ้(1 คะแนน) 

- สดัสว่นของหอ้ง ตอ้งมคีวามสงูของหอ้งที่เหมาะสม ง่ายตอ่การใชง้าน ไดป้ระโยชนใ์ชส้อย สง่เสรมิสขุภาวะที่ดี 

o หอ้งตอ้งมีความสงูจากพืน้ถงึฝา้เพดานอยา่งนอ้ย 2.70 ม. 

o หอ้งที่มีผนงัดา้นใดดา้นหนึง่กวา้งมากกวา่ 9 ม.  ตอ้งมีความสงูจากพืน้ถงึฝา้เพดานอยา่งนอ้ย 2.75 ม. 

และทกุๆ 20 ม. ตอ้งเพิ่มความสงูหอ้งอีก 1 ม. 

- จะตอ้งมีการตกแตง่ดว้ยงานศิลปะ การใชส้ ีหรอืงานตกแตง่ จะเป็นงานตดิตัง้ที่ผนงั พืน้ หรอื แขวนติดฝา้เพดาน 

ที่ทางเขา้ โถงตอ้นรบั และพืน้ท่ีทีม่ากกวา่ 28 ตรม. ดว้ยงานศิลปะอยา่งนอ้ย 1 ชิน้ 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยั หอ้งตอ้งมีความสงูจากพืน้ถึงฝา้เพดานอยา่งนอ้ย 2.50 ม. ยกเวน้หอ้งเก็บของ หรอืหอ้งที่มี

การใชง้านนอ้ยครัง้ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดความสงูของหอ้ง งานศิลปะที่ติดตัง้ เพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีทีใ่ชง้านประจ าสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการ

ออกแบบตามขอ้ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบอาคารแสดงความสงูของหอ้ง และรายงานการติดตัง้งานศิลปะตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่

ปรกึษาโครงการ

AD 4 ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัทศันียภาพท่ีดีและแสงธรรมชาติทีเ่หมาะสม ซึง่ชว่ยใหผ้อ่นคลายไมรู่ส้กึอดึอดั สามารถ

สง่ผลในเชิงบวกตอ่อารมณข์องผูอ้ยูอ่าศยั 

ข้อก าหนด  

 อาคารตอ้งออกแบบพืน้ท่ีใชง้านประจ าและโถงอาคาร ใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดดงันี ้(1 คะแนน) 

- Direct Line of Sight (DLS) Indicator ไมน่อ้ยกวา่ 75% ของพืน้ท่ี 

- หนา้ตา่งตอ้งสามารถรบัแสงธรรมชาติ และมีทศันียภาพทีด่ี เช่น ตน้ไม ้ดอกไม ้การเคลือ่นไหวของคนหรอืองคป์ระกอบ

ของเมือง 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยั 75% ของพืน้ท่ีใชง้านประจ า จะตอ้งหา่งจากช่องเปิดไมเ่กิน 7.5 เมตร 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อเขา้ถึงทวิทศันไ์ดด้ี 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. รายงานการเขา้ถึงหรอืมองเห็นทิวทศัน ์ของช่องเปิดตา่งๆ

AD 5 การเขา้ถงึหรอืมองเห็นทิวทศัน ์(Access to View) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดม้ีพืน้ท่ีทีม่ีความเป็นสว่นตวั มีสมาธิในการท างาน ใชค้วามคิด ผอ่นคลายและไดพ้กัผอ่น  

ข้อก าหนด  

 อาคารตอ้งตดิตัง้มา่น กนัสาด สว่นบงัตา หรอืจดัรูปแบบอาคาร ซึง่จดัใหเ้ป็นพืน้ท่ีสว่นตวั อปุกรณท์ี่ติดตัง้เพื่อ

ความเป็นสว่นตวัสามารถท างานไดด้ีทัง้กลางวนัและกลางคืน 

ส าหรบัส านกังานท่ีมีพืน้ท่ีรวมตัง้แต ่1500 ตรม. ขึน้ไป ตอ้งจดัพืน้ที่เพื่อความเป็นสว่นตวัไมน่อ้ยกวา่ 7 ตรม. และพืน้ท่ีของ

หอ้งจะตอ้งเพิม่ขึน้ในอตัรา 0.1 ตรม. ตอ่จ านวนผูใ้ชอ้าคารประจ า 1 คน  โดยหอ้งดงักลา่วตอ้งติดตัง้อปุกรณด์งันี ้          

(1 คะแนน) 

- อณุหภมูิสขีองดวงโคมที่ 2700-3000K สามารถปรบัความสวา่งได ้ 

- คา่ NC (Noise Criteria) จากอปุกรณใ์นหอ้งตอ้งไมเ่กิน 30  

- ตอ้งจดัใหม้ีไมป้ระดบั เสยีงประกอบแนวธรรมชาติ และจดัใหม้ีพืน้ที่ส  าหรบัผกัผอ่น 

ส าหรบัพืน้ท่ีอยูอ่าศยัทกุหอ้งทีม่ชี่องแสงสูภ่ายนอกอาคาร ตอ้งตดิตัง้มา่น หรอืกนัสาด หรอื สว่นบงัตา ทัง้นีร้วมถึงระเบยีง

ดา้นนอกอาคาร แตไ่มร่วมหอ้งน า้ หอ้งเก็บของ และหอ้งครวั 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีไดร้บัการออกแบบเพื่อความเป็นสว่นตวั 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณท์ี่ตดิตัง้และอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

AD 6 ความเป็นสว่นตวั (Private Space) 1 คะแนน 
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วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหอ้าคารมีการระบายอากาศท่ีดี ผูใ้ชอ้าคารไดร้บัอากาศบรสิทุธ์ิ และเพ่ือการประหยดัพลงังาน 

ข้อก าหนด  

 จดัใหอ้าคารมีการวางผงัและช่องเปิด ใหม้ใีชก้ารใชป้ระโยชนข์องการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดย

ก าหนดใหอ้ยา่งนอ้ย 75% ของพืน้ท่ีใชง้านประจ า รวมถึงทางเดินภายในอาคาร มชี่องเปิดใหไ้ดต้ามเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่

ดงันี ้(4 คะแนน) 

- วสท. 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคณุภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรบัได ้บทท่ี 6 หวัขอ้ 6.4 

วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ หนา้ 6-18 

- CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations, สว่นการค านวณการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

- ASHRAE 62.1 2019 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality – สว่น Natural Ventilation Procedure 

และทางเขา้-ออกหลกัตอ้งตดิตัง้โถงที่มีประต ู2 ชัน้ (Vestibule) 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยั ก าหนดใหช้่องเปิดตอ้งมีพืน้ท่ีอยา่ง 10% ของพืน้ท่ีหอ้ง รวมถึงทางเดินกลางและโถงลฟิต ์

ยกเวน้ หอ้งเก็บของและหอ้งเครือ่ง 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยวิธีค านวณหรอืการ

จ าลองสภาพลมธรรมชาติ โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดทีจ่  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่ชอ่งเปิดอาคารเพียงพอ

ส าหรบัการระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียด การค านวณหรอืการจ าลองสภาพ อปุกรณแ์ละอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

AD 7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) 4 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัแสงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม และเพื่อเพิ่มคณุภาพของแสงสวา่งภายในใหก้บัพืน้ท่ีที่มี

การใชง้านประจ า 

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

 ในสว่นพืน้ท่ีใชง้านประจ า กระจกกรอบอาคารตอ้งมีคา่ visible light transmittance ไมต่  ่ากวา่ 60% และใชก้าร

จ าลองสภาพดว้ยคอมพวิเตอรเ์พือ่ค านวณสดัสว่นระหวา่งพืน้ท่ีทีม่ีคา่ตวัประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor: DF) 

มากกวา่ 2% โดยพืน้ท่ีที่ผา่นเกณฑต์อ้งมีสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่ 70% ของพืน้ท่ีใชง้านประจ า 

อาคารพกัอาศยั กระจกกรอบอาคารตอ้งมีคา่ visible light transmittance ไมต่  ่ากวา่ 60% ส าหรบัหอ้งนอนและหอ้งพกั

ผอ่น ตอ้งติดตัง้มา่นทบึแสง 100% (Blackout blinds)  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัแสงสวา่งทีม่องเหน็อยา่งพอเพียงตาม

เกณฑ ์

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง

AD 8 แสงสวา่งที่มองเห็น (Visual Lighting) 1 คะแนน 



เป็นสขุ V1.0  AD 9 

20 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการใชแ้สงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม ซึง่ถา้มากเกินไปก็จะท าใหเ้กิดอาการบาดตา หรอืนอ้ยเกินไป

จะไมไ่ดใ้ชแ้สงธรรมชาตเิทา่ทีค่วรจะเป็น 

ข้อก าหนด (2 คะแนน) 

 อาคารตอ้งออกแบบใหพ้ืน้ท่ีที่ใชง้านประจ าไดร้บัแสงธรรมชาติที่เหมาะสม โดยใชก้ารจ าลองสภาพดว้ย

คอมพิวเตอรเ์พื่อหาระดบัความสวา่งดว้ยดชันีชีว้ดั Spatial Daylight Autonomy (sDA 300/50%) จะตอ้งครอบคลมุพืน้ท่ี

อยา่งนอ้ย 55% (1 คะแนน) หรอื 75% ขึน้ไป (2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อใหอ้าคารไดร้บัแสง

ธรรมชาติอยา่งเหมาะสม 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. ผลการจ าลองสภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์sDA 300/50%

AD 9 แสงธรรมชาติ (Daylight) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบเพื่อควบคมุการเกิดแสงแยงตาไมใ่หม้ากเกินไป ซึง่อาจเกิดจากแหลง่ก าเนดิแสง

โดยตรง (Direct glare) หรอืแสงจา้ที่เกิดจากการสะทอ้นแสง (Reflected glare) จากวสัดทุี่อยูใ่นสิง่แวดลอ้ม  

ข้อก าหนด 

1. อาคารตอ้งตดิตัง้อปุกรณค์วบคมุการเกิดแสงแยงตาดงัตอ่ไปนี ้(1 คะแนน) 

- ที่หนา้ตา่งตอ้งติดตัง้มา่นบงัแดด โดยผูใ้ชอ้าคารสามารถปรบัเองได ้หรอืเป็นระบบอตัโนมตัิปรบัตามความเขม้

ของแสงสวา่งภายนอก หรอือปุกรณบ์งัแดดถาวรท่ีติดตัง้ภายนอกอาคารเพื่อลดปรมิาณแสงหรอืลดการหกัเห

แสง หรอืวสัดอุปุกรณท์ี่สามารถชว่ยลดแสงจา้ไดอ้ตัโนมตัิ เช่น กระจกปรบัแสงอตัโนมตัิ 

- โคมไฟฟา้แสงสวา่งตอ้งมีอปุกรณล์ดแสงแยงตาควรใหม้ีมมุก าบงั (α) อยา่งนอ้ยสดุส าหรบัหลอดไฟท่ีมีความ

สวา่งดงันี ้

o ⍺: 15° ส าหรบัหลอด 20,000 ถงึ 50,000 cd/m² 

o ⍺: 20° ส าหรบัหลอด 50,000 ถงึ 500,000 cd/m² 

o ⍺: 25° ส าหรบัหลอดมากกวา่ 500,000 cd/m² 

- โต๊ะท างานตอ้งมีคา่จ ากดัพกิดัแสงจา้รวม หรอื UGRL ไมเ่กิน 19 

2. Annual Sunlight Exposure (ASE 1000, 250) ไมเ่กิน 10% ยกเวน้พืน้ท่ีโถงทางเขา้ (1 คะแนน) 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัใหต้ิดตัง้มา่นบงัแดดตามขอ้ก าหนดขา้งบน และ ASE 1000, 250 ไมเ่กิน 10% (2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน  

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อควบคมุการเกิดแสงแยง

ตา มีการออกแบบและติดตัง้อปุกรณต์า่งๆ ตามที่ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดการออกแบบ การค านวณ อปุกรณท์ี่ตดิตัง้และอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3. ผลการจ าลองสภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์ASE 1000, 250 

4. ผลการจ าลองสภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์ASE 1000, 250

AD 10 การควบคมุการเกิดแสงแยงตา (Glare Control) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อเพิ่มการสมัผสักบัแสงธรรมชาติในแตล่ะวนั และสรา้งมมุมองและวิวทวิทศันข์องผูใ้ชอ้าคาร  

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

 อาคารตอ้งออกแบบเพื่อใหพ้ืน้ท่ีใชง้านประจ า หรอืพืน้ท่ีท างานตามขอ้ก าหนดดงันี ้

75% ของพืน้ท่ีใชง้านประจ า อยูห่า่งจากหนา้ตา่งหรอืโถง (Atrium) ไมเ่กินระยะ 7.5 เมตร และ สามารถมองเห็น

วิวทวิทศันด์า้นนอกได ้

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบรบัแสงธรรมชาติตามเกณฑ ์ 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดการค านวณพืน้ท่ีสมัพนัธก์บัความสามารถรบัแสงธรรมชาติและอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

AD 11 สทิธิในการไดร้บัแสงสวา่ง (Right to Light) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อปอ้งกนัการเกิดแสงสะทอ้นจากภายนอกอาคาร และเพิม่การพึง่พาแสงธรรมชาติมาใชใ้นอาคารมากขึน้ ผา่น

การใชอ้ปุกรณบ์งัแดดและการหรีแ่สงสวา่งจากหลอดไฟฟา้ระบบอตัโนมตัิ ซึง่จะชว่ยใหเ้กิดความสวา่งที่เหมาะสม 

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

 พืน้ท่ีใชง้านประจ าตอ้งติดตัง้อปุกรณบ์งัแดดช่วยลดแสงสว่างจากภายนอกและติดตัง้สวิตชห์รีไ่ฟ เพื่อเพิ่มประ

สทิธิภาพของระบบไฟฟา้สอ่งสวา่ง โดยตอ้งตดิตัง้อปุกรณด์งันี ้

- ติดตัง้มา่นบงัแดด จะเป็นระบบอสิระปรบัความสวา่งโดยผูใ้ชอ้าคาร หรอืระบบการควบคมุการท างานอตัโนมตัิ 

- ผนงัดา้นท่ีมี Window-to-Wall Ratio (WWR) มากกวา่ 40% ตอ้งติดตัง้อปุกรณบ์งัแดดดา้นนอกอาคาร 

- ระบบหรีแ่สงอตัโนมตัิ จะใชอ้ปุกรณต์รวจจบับคุคลบรเิวณพืน้ท่ีท างานและบรเิวณที่นั่ง เพื่อหรีค่วามสวา่งให้

เหมาะสม และเมื่อไมม่ีผูท้  างานระบบจะหรีไ่ฟลงที่ 20% หรอืปิด ยกเวน้ไฟประเภทไฟตกแตง่ยงัคงเปิดไว ้ 

- ยกเวน้  Atrium & Lobby 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัใหต้ิดตดิตัง้มา่นบงัแดด จะเป็นระบบอิสระปรบัความสวา่งโดยผูใ้ชอ้าคาร หรอืระบบการควบคมุ

การท างานอตัโนมตัิ และตอ้งติดตัง้มา่นทบึแสง 100% (Blackout blinds) ส  าหรบัหอ้งนอนและหอ้งพกัผอ่น 

 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการติดตัง้ตัง้อปุกรณต์า่งๆตามที่ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง

AD 12 อปุกรณบ์งัแดดและควบคมุการหรีแ่สง (Shading & Dimming) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดี โดยจดัใหม้ชี่องเปิดที่มีขนาดและต าแหนง่ทีเ่หมาะสม ชว่ย

ลดการพึง่พาระบบกลเพยีงอยา่งเดียว และเป็นการลดชว่ยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ลดสารระเหยอินทรยี ์(VOCs) 

และฟอรม์ลัดีไฮด ์(Formaldehyde) ภายในอาคาร 

ข้อก าหนด (1 คะแนน) 

 พืน้ท่ีใชง้านประจ าตอ้งมีประต ูหนา้ตา่ง หรอืช่องเปิดที่สามารถระบายอากาศโดยวธีิธรรมชาติได ้โดยช่องเปิด

สามารถถ่ายเทลมไดด้แีละสามารถลดระดบัคารบ์อนไดอ๊อกไซดไ์มใ่หเ้กิน 800 ppm (วดัที่ระดบั ความสงู1.2-1.8เมตร 

จากพืน้หอ้ง) หรอืเป็นระบบเปิด-ปิดอตัโนมตัิที่ตอ้งมีตรวจวดัอณุหภมูิ ความชืน้ และคา่ฝุ่ นละอองภายนอก ควบคมุการ

เปิด-ปิด ช่องเปิด 

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัตอ้งมชี่องเปิดอยา่งนอ้ย 10%ของพืน้ท่ีใชง้านประจ า และอาคารสงู(อาคารท่ีสงูมากกวา่ 23m.)

อยา่งนอ้ย 50%ของช่องเปิดดงักลา่วตอ้งติดตัง้มุง้ลวดกนัแมลง 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดม้ชี่องเปิดตามที่ก าหนด มีการออกแบบติดตัง้

อปุกรณ ์ระบบอตัโนมตัิตามขอ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารการติดตัง้อปุกรณ ์ระบบอตัโนมตัิตามขอ้ก าหนด

AD 13 การเปิด-ปิดหนา้ตา่ง (Operable Window) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการควบคมุการเกิดเสยีงรบกวน ลดผลกระทบที่จะรบกวนผูใ้ชอ้าคาร ทัง้จากภายนอกอาคารและ

จากอปุกรณภ์ายในตวัอาคาร 

ข้อก าหนด 

  ตอ้งออกแบบอาคาร (2 คะแนน)  

- มีระดบัเสยีงรบกวนจากภายนอกไมเ่กิน50 dBA โดยเสยีงรบกวนสว่นใหญ่มาจาก การจราจร เครือ่งจกัรเครือ่ง 

เครือ่งยนต ์

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัหรอืหอ้งพกัโรงแรม ตอ้งออกแบบอาคารมีระดบัเสยีงรบกวนจากภายนอกไมเ่กิน 40 dBA  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบใหม้ีระดบัเสยีงรบกวนไมเ่กิน

ก าหนด มกีารออกแบบติดตัง้อปุกรณแ์ละวสัดปุอ้งกนัเสยีงตา่งๆ  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจสอบระดบัเสยีงรบกวนท่ีออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรอืบรษัิทท่ีไดม้าตรฐาน

AD 14 ความนา่สบายดา้นเสยีง (Acoustic Comfort) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการใชว้สัดสุะทอ้นเสยีง กระจายเสยีง และดดูซบัเสยีงที่เหมาะสมตอ่ผูท้ีใ่ชอ้าคาร เพราะหาก

เสยีงกอ้งเกินไปหรอืนอ้ยเกิน จะท าใหก้ารสือ่สารขอ้มลูผิดพลาดไปขาดความชดัเจน (ดนตร)ี 

ข้อก าหนด  

 ตอ้งออกแบบหอ้งประชมุใหม้กีารสะทอ้นกลบัของเสยีง (Reverberation Time, RT60) ท่ี 0.6 Seconds และใน

สว่นพืน้ท่ีใชง้านประจ า RT60 ที่ 0.5 Seconds หรอือา้งอิง RT60 ที่ขึน้อยูก่บัขนาดของหอ้งและหอ้งกลุม่ดนตร ีตาม

มาตรฐาน DIN 18041-Acoustic quality in rooms (2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อการปอ้งกนัและการดดูซบั

เสยีงตามขอ้ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจสอบการสะทอ้นกลบัและการสง่ผา่นของเสยีงที่ออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรอืบรษัิทท่ีได้

มาตรฐาน

AD 15 การปอ้งกนัและการดดูซบัเสยีง (Sound Insulation & Absorption) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบเพื่อควบคมุการเสยีงรบกวนจากภายในอาคารเป็นหลกั เช่น เสยีงจากทางเดินดา้น

นอกหอ้ง เสยีงจากหอ้งขา้งเคยีง และลดผลกระทบทีจ่ะรบกวนผูใ้ชอ้าคารดว้ยกนั 

ข้อก าหนด 

 ตอ้งออกแบบใหไ้ดข้อ้ก าหนดดงันี ้(2 คะแนน) 

- หอ้งที่ใชง้านประจ า คา่ระดบัการสง่ผา่นของเสยีง (Sound Transmission Class, STC) ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 40 

- หอ้งประชมุ คา่ระดบัการสง่ผา่นของเสยีง (STC) ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 53 

- ประตทูี่เช่ือมตอ่หอ้งใชง้านประจ าหรอืหอ้งประชมุ ตอ้งมีซีลยางประต ู(Door Gaskets หรอื Door Seal) หรอืวสัดุ

อื่นๆ ที่ช่วยซบัเสยีง รวมถงึพืน้ท่ีผนงัสว่นเจาะอปุกรณต์า่งๆ เช่น ปลัก๊ไฟและสวิทซต์อ้งมีวสัดปุอ้งกนัเสยีง 

- ส าหรบัอาคารท่ีพกัอาศยั หอ้งพกัผอ่นและหอ้งนอน คา่ระดบัการสง่ผา่นของเสยีง (STC) ทกุผนงัที่กนัระหวา่ง

หอ้ง ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 53 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่วสัดอุาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพื่อกนัเสยีง  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบวสัดกุนัเสยีงตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืทีป่รกึษา

โครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง

AD 16 การกนัเสยีง (Sound Barrier) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดปัญหาของคณุภาพอากาศภายในอาคารท่ีเกิดขึน้จากการใชว้สัดภุายในอาคารท่ีมีสารประกอบอินทรยี์

ระเหยงา่ย ที่มีผลเสยีตอ่สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อก าหนด 

สีทาภายใน กาวและวสัดุยาแนว และ พืน้ ให้มีคุณสมบัตดิงันี้ (ขอ้บงัคบั) 

 สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว  ของผลติภณัฑท์ี่ใชภ้ายในอาคารทัง้หมด ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้อง 

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113 ที่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 3 มิถนุายน 2554 

หรอื ที่ใหมก่วา่ หรอื สทีี่ไดร้บัการรบัรองฉลากเขียวของประเทศไทย 

 กาวและวัสดุยาแนว ของผลติภณัฑท์ี่ใชภ้ายในอาคารทัง้หมด ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้อง South Coast 

Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 ที่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 หรอืที่ใหม่

กวา่ 

 พืน้ ปรมิาณการปลดปลอ่ยสาร VOC ของวสัดพุืน้ท่ีเพิง่ติดตัง้เสรจ็ทัง้หมด ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้อง 

California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรอืที่ใหมก่วา่  
 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยนืยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถึงการ

เลอืกใชว้สัดทุี่มีสารประกอบอินทรยีร์ะเหยงา่ย (VOC) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทุี่ใช ้ช่ือผลติภณัฑ ์ช่ือผูผ้ลติ และ ขอ้มลูการปลอ่ยสารอินทรยีร์ะเหยงา่ย 
3. เอกสารรบัรองคา่สารประกอบอินทรยีร์ะเหยงา่ยของวสัดทุีใ่ช ้ท่ีมผีลการทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง

IMp1  การลดการใชส้ารประกอบอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) บังคับ 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัปรมิาณแสงสวา่งภายในอาคารท่ีเพิม่มากขึน้ โดยไดม้าจากการสะทอ้นแสงของพืน้ผิว

วสัดภุายในอาคาร  

ข้อก าหนด 

 พืน้ท่ีใชง้านประจ า (Regularly Occupied Spaces) คา่สมัประสทิธ์ิการสะทอ้นแสงของวสัด ุ(Light 

Reflectance Value, LRV) ของสว่นตา่ง ๆ ของอาคาร ใหเ้ป็นดงันี ้(1 คะแนน) 
พืน้ที่ท างานและพืน้ทีเ่รียน (Working and Learning Area) 

 ผนงัในแนวตัง้ มคีา่ LRV โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 0.7 (70%) อยา่งนอ้ย 50% ของพืน้ท่ีผนงัสว่นท่ีผูใ้ชอ้าคาร
 มองเห็น 

 ฝา้เพดาน มีคา่ LRV โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 0.8 (80%) อยา่งนอ้ย 80% ของพืน้ท่ีฝา้เพดาน 

 เฟอรน์ิเจอร ์(เฉพาะโต๊ะท างาน แผงกัน้) มีคา่ LRV โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 0.5 (50%) อยา่งนอ้ย 50% ของพืน้ผิว
เฟอรน์ิเจอร ์สว่นท่ีผูใ้ชอ้าคารมองเห็น 

ห้องนอน (Bedroom) 

 ผนงัในแนวตัง้ มคีา่ LRV โดยเฉลีย่ไมเ่กิน 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพืน้ท่ีผนงั 

 ฝา้เพดาน มีคา่ LRV โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพืน้ท่ีฝา้เพดาน 
พืน้ที่อยูอ่าศัย (Living Space) ในอาคารพกัอาศัย ส่วนอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่หอ้งนอน 

 ผนงัในแนวตัง้ มคีา่ LRV โดยเฉลีย่ไมเ่กิน 0.6 (60%) อยา่งนอ้ย 80% ของพืน้ท่ีผนงั 

 ฝา้เพดาน มีคา่ LRV โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพืน้ท่ีฝา้เพดาน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ใหส้ถาปนิกหรอืมณัฑนากรผูอ้อกแบบการใชว้สัด ุ และเฟอรน์เิจอร ์ ภายในอาคาร ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตาม

ขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีใชง้านประจ าไดร้บัการออกแบบโดย

ค านงึถึงการเลอืกใชว้สัดผุนงั ฝา้เพดาน และเฟอรน์เิจอรท์ี่มคีา่เฉลีย่ LRV และสดัสว่นพืน้ท่ีตามทีก่  าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบสถาปัตยกรรมหรอืแบบตกแตง่ภายในท่ีไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษา

โครงการ 

2. ขอ้มลูคณุสมบตัิของวสัดท่ีุใชส้  าหรบัพืน้ท่ีใชง้านประจ า คือ คา่สมัประสทิธ์ิการสะทอ้นแสงของวสัด ุ ท่ีมีผลการ 

3. ทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง 

4. ตารางการค านวณหาคา่เฉลีย่ LRV ของผนงั ฝา้เพดาน และ เฟอรน์ิเจอร ์และ การค านวณหาสดัสว่นพืน้ท่ี

IM 1 การออกแบบพืน้ผิวโดยรอบ (Surface Design) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อสง่เสรมิใหอ้าคารมกีารใชห้ลอดไฟฟา้ที่มีคณุสมบตัิในการใหส้ขีองวตัถทุี่ถกูตอ้งสงู เพือ่ใหผู้ใ้ชอ้าคาร

สามารถมองเห็นวตัถแุละสภาพแวดลอ้มโดยจ าแนกสไีดอ้ยา่งถกูตอ้ง สขีองวตัถทุี่ถกูตอ้งช่วยท าใหว้ตัถทุี่มองเห็นมีความ

นา่สนใจเพิ่มขึน้ สง่ผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคณุภาพความเป็นอยูภ่ายในอาคารท่ีดีขึน้ 

ข้อก าหนด 

พืน้ท่ีใชส้อยของอาคารทัง้หมด ที่มีการใชไ้ฟฟา้แสงสวา่ง ใหใ้ชห้ลอดไฟฟา้ที่มีคณุสมบตัิดงันี ้(1 คะแนน) 

 มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 80   
 

พืน้ที่ใชง้านประจ า ถา้มีการใชห้ลอดไฟฟ้าที่มีคุณสมบตัิตามขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้จะไดค้ะแนนในหมวด 
Innovation 1 คะแนน 

 มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 90  

 มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 80 และ คา่ R9 ≥ 50 
หมายเหต:ุ  ไมร่วมหลอดไฟฟา้ทีใ่ชส้  าหรบังานตกแตง่ภายใน ไฟฟา้แสงสวา่งฉกุเฉิน และ การใชง้านพิเศษอื่น ๆ

  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิกหรอืวิศวกรหรอืมณัฑนากรผูอ้อกแบบระบบไฟฟา้แสงสวา่งภายในอาคาร ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตาม

ขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีใชส้อยของอาคารไดร้บัการออกแบบ

โดยค านงึถึงการเลอืกใชห้ลอดไฟฟา้ตามขอ้ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบสถาปัตยกรรมหรอืแบบวศิวกรรมหรอืแบบตกแตง่ภายในท่ีไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดย
ผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. ขอ้มลูคณุสมบตัิของหลอดไฟฟา้ที่ใชส้  าหรบัพืน้ท่ีใชง้านประจ า และพืน้ท่ีใชส้อยอื่นๆ ไดแ้กค่า่ CRI และ คา่ R9 
ที่มีผลการทดสอบจากหนว่ยงานที่ไดร้บัการรบัรอง

IM 2 คณุภาพสขีองแสง (Color Quality) 1 คะแนน 
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IM 3 แรใ่ยหินและสารโลหะหนกั (Asbestos & Heavy Metal) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดจ านวนหรอืไมใ่ชว้สัดอุาคารท่ีมีสว่นประกอบของแรใ่ยหิน (Asbestos) และสารโลหะหนกั (Heavy Metal) 

ซึง่มีอนัตรายตอ่สขุภาพ 

ข้อก าหนด 

วสัดทุี่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร ใหเ้ป็นดงันี ้(2 คะแนน) 

 มีแอสเบสตอสไมเ่กิน 1% โดยน า้หนกั 
 สทีาภายนอกและภายในอาคารมีสารตะกั่วไมเ่กินรอ้ยละ 0.01 โดยน า้หนกั (100 ppm)    
 ระบบน า้ส  าหรบับริโภค ใหใ้ชท้่อ อปุกรณข์อ้ต่อท่อ อปุกรณร์ะบบประปา และ ก๊อกน า้ ท่ีมีสารตะกั่ว

โดยน า้หนกัเฉลี่ย ไม่เกิน 0.25% โลหะผสมที่ใชบ้ดักรี และฟลกัซ ์(Flux) ตอ้งมีตะกั่วน า้หนกัเฉลี่ยไม่
เกิน 0.2%  

 ปา้ยทางออกฉกุเฉินชนิดสอ่งสวา่ง (Illuminated exit signs) ตวัควบคมุอณุหภมูิ (Thermostat) สวิตช ์
และ รเีลย ์(Electrical relay) ตอ้งไมม่ีสารปรอท   

 หลอดไฟฟ้าที่ใชต้อ้งมีปริมาณสารปรอท (Mercury) ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้นตารางดา้นล่าง 
และไมม่ีการใชห้ลอดเมทลัฮาไลดท์ี่บรรจสุารปรอท   

 
Lamp Maximum content 

T-8 fluorescent, eight-foot 10 mg mercury 

T-8 fluorescent, four-foot 3.5 mg mercury 

T-8 fluorescent, U-bent  6 mg mercury 

T-5 fluorescent, linear  2.5 mg mercury 

T-5 fluorescent, circular  9 mg mercury 

Compact fluorescent, nonintegral ballast  3.5 mg mercury 

Compact fluorescent, integral ballast  3.5 mg mercury 

High-pressure sodium, up to 400 watts  10 mg mercury 

High-pressure sodium, above 400 watts  32 mg mercury 
 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด
ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถึง
การเลอืกใชว้สัดตุามเกณฑท์ี่ก าหนด 

เอกสารที่จ าเป็น 

1.    แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 
2.    เอกสารรบัรองคณุสมบตัิของวสัด ุท่ีระบถุงึปรมิาณของแอสเบสตอส สารตะกั่ว และ สารปรอท ที่มีผลการ  
 ทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง
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IM 4 การลดการใชส้ารประกอบอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) 1 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดปัญหาของคณุภาพอากาศภายในอาคารท่ีเกิดขึน้จากการใชว้สัดภุายในอาคารท่ีมีสารประกอบอินทรยี์

ระเหยงา่ย ที่มีผลเสยีตอ่สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อก าหนด 

เฟอรนิ์เจอร ์หรือ ฉนวนกนัความร้อน ให้มีคุณสมบตัิดงันี้ (1 คะแนน) 

 เฟอรนิ์เจอร ์  ที่ซือ้ใหมอ่ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 95% (โดยราคา) ปรมิาณการปลดปลอ่ยสาร VOC ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนดไวข้อง California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรอืที่ใหมก่วา่ 

 ฉนวนกันความร้อน ที่ตดิตัง้ใหมท่ัง้หมด ปรมิาณการปลดปลอ่ยสาร VOC ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้อง 

California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรอืที่ใหมก่วา่  
 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถึงการ

เลอืกใชว้สัดทุี่มีสารประกอบอินทรยีร์ะเหยงา่ย (VOC) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด   

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทุี่ใช ้ช่ือผลติภณัฑ ์ช่ือผูผ้ลติ และ ขอ้มลูการปลอ่ยสารอินทรยีร์ะเหยงา่ย 

3. เอกสารรบัรองคา่สารประกอบอินทรยีร์ะเหยงา่ยของวสัดทุีใ่ช ้ที่มผีลการทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง
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IM 5 การลดการใชส้ารพิษ (Toxic Materials Reduction) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดปรมิาณการใชว้สัดทุี่มีสารพิษภายในอาคาร ที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อก าหนด 

วสัดทุี่ใชใ้หม้คีณุสมบตัดิงันี ้(1 คะแนน) 

 สทีาภายนอกและภายในอาคารมีสารแคดเมียม (Cadmium) ไมเ่กินรอ้ยละ 0.01 โดยน า้หนกั (100 ppm)  หรอื 

สทีี่ไดร้บัการรบัรองฉลากเขยีว 

 วสัดทุี่ประกอบดว้ยสารหนว่งตดิไฟท่ีมีฮาโลเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั (Halogenated Flame Retardant) ใหม้ี

ปรมิาณไมเ่กิน 0.01% (100 ppm) วสัดอุาคารดงักลา่ว ไดแ้ก่ หนา้ตา่ง แผน่กนัน า้ซมึ (Waterproof membrane) 

วงกรอบของประตหูนา้ตา่ง พืน้ ฝา้เพดาน และวสัดปิุดผนงั ทอ่น า้ สายไฟฟา้ ทอ่หุม้สายไฟฟา้ กลอ่งรวมสายไฟ 

(Junction box) ทอ่ลม ฉนวนกนัความรอ้น ฉนวนกนัเสยีง เฟอรน์เิจอรต์กแตง่ สิง่ทอและผา้ 

 วสัดตุกแตง่ผิวส าเรจ็ภายในอาคาร หา้มใชว้สัดทุี่มีสาร Isocyanate-based polyurethane 

 วสัดอุาคารท่ีมีสารยเูรยีฟอรม์ลัดไีฮด ์ใหม้ีปรมิาณไมเ่กิน 100 ppm วสัดอุาคารดงักลา่ว ไดแ้ก่ กาว เรซิ่น ฉนวน

กนัความรอ้น เฟอรน์ิเจอร ์และผลติภณัฑท์ี่ท ามาจาก Wood Composite 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด

ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถึง

การเลอืกใชว้สัดทุี่มีสารเป็นพิษตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทุี่ใช ้ช่ือผลติภณัฑ ์ช่ือผูผ้ลติ และ ขอ้มลูของสารมีพษิที่มีในวสัดุ 

3. เอกสารรบัรองปรมิาณสารมีพษิที่มีในวสัด ุ ที่มีผลการทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง
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IM 6 การสง่เสรมิการใชว้สัดอุยา่งปลอดภยั  (Enhanced Materials Safety) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดปรมิาณการใชว้สัดทุี่มีสารพิษภายในอาคาร ที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร และการใหค้วามรู ้

เก่ียวกบัการเลอืกใชว้สัดอุาคารเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อก าหนด 

 พทาเลต (Phthalate) ที่พบไดใ้นวสัดอุาคารท่ีมีสว่นประกอบของพลาสติกพวีีซี (Polyvinyl chloride) ใหม้ี

ปรมิาณพทาเลต ไมเ่กิน 0.01% (100 ppm) วสัดอุาคารดงักลา่ว ไดแ้ก่ พืน้ พรม วสัดปิุดผนงั อปุกรณบ์งัแดด 

มา่นกนัน า้ วสัดสุว่นท่ีใชปิ้ดผวิเฟอรน์ิเจอร ์ทอ่ประปา วสัดกุนัความชืน้ หญา้เทยีม 

 การใหค้วามรูก้บัผูใ้ชอ้าคารเก่ียวกบัการแนวทางการออกแบบของอาคารท่ีลดการใชว้สัดทุี่เป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร โดยเผยแพรผ่า่นสือ่ตา่ง ๆ  เช่น การจดับอรด์แสดงขอ้มลูภายในโครงการ การเผยแพร่

ในเว็บไซตข์องโครงการ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด

ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถึง

การเลอืกใชว้สัดทุี่มีสารเป็นพิษตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ ตรวจสอบเอกสารแสดงการใหค้วามรูก้บัผูใ้ชอ้าคารเก่ียวกบัการ

แนวทางการออกแบบของอาคารที่ลดการใชว้สัดทุีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทุี่ใช ้ช่ือผลติภณัฑ ์ช่ือผูผ้ลติ และ ขอ้มลูของสารมีพษิที่มีในวสัด ุ

3. เอกสารรบัรองปรมิาณสารมีพษิที่มีในวสัด ุ ที่มีผลการทดสอบจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง 

4. เอกสารแสดงการใหค้วามรูก้บัผูใ้ชอ้าคารเก่ียวกบัการแนวทางการออกแบบของอาคารท่ีลดการใชว้สัดทุี่เป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ
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IM 7 การควบคมุความชืน้ (Moisture Management) 1 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสง่เสรมิใหม้ีการควบคมุความชืน้ภายในอาคาร โดยการเลอืกใชว้สัดทุี่เหมาะสมในสว่นของพืน้ ผนงั ฝา้

เพดาน ทีช่่วยลดปัญหาทีเ่กิดจากความชืน้ ตลอดจนการปอ้งกนัวสัดทุี่น  ามาใชใ้นช่วงการก่อสรา้งเพื่อลดปัญหาความชืน้

ภายในอาคารหลงัการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

ข้อก าหนด 

การออกแบบอาคารใหม้กีารเลอืกใชว้สัดแุละมกีารจดัการในระหวา่งการก่อสรา้งเพื่อการควบคมุความชืน้ ดงันี ้(1 

คะแนน) 

 ในช่วงระหวา่งการก่อสรา้ง มีวิธีการจดัเก็บวสัดแุละการห่อหุม้วสัดทุี่ดดูซบัความชืน้ได้ (Absorptive Material) 
เพื่อลดปัญหาการสะสมความชืน้ภายในวสัด ุ 

 มีการป้องกนัและตรวจสอบไม่ใหม้ีการรั่วซึมของน า้จากภายนอกอาคาร  (เช่น น า้ฝน) และภายในอาคาร (เช่น 
ทอ่น า้ภายในอาคาร) เขา้มาในบรเิวณพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาคาร 

 พืน้ที่ใชส้อยที่มีโอกาสเกิดสภาพความชืน้สงู เช่น หอ้งใตด้ิน หอ้งน า้ หอ้งซกัรีด ใหเ้ลือกใชว้สัดุพืน้ ผนงั ฝ้า
เพดาน ที่ทนตอ่ความชืน้ (Moisture-tolerant Materials) 

 เลอืกใชช้นิดของบานเปิดของประตหูนา้ตา่งที่เปิดออกสูภ่ายนอกอาคารท่ีปิดไดส้นิท หรอื ท าประตสูองชัน้ 

 การปอ้งกนัปัญหาที่เกิดจากการควบแน่นของไอน า้ที่วสัดอุาคาร เช่น พืน้หรอืผนงัของหอ้งใตด้ินที่มีอณุหภมูิผิว
ที่ต  ่า  หอ้งที่มีโอกาสเกิดความสภาพความชืน้สงู (หอ้งใตด้นิ หอ้งน า้ หอ้งซกัรดี) หอ้งที่มีการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ
ที่มีขนาดใหญ่เกินไป 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จ  าเป็นเพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยค านงึถงึการ

เลอืกใชว้สัดทุี่ปอ้งกนัปัญหาความชืน้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด การตรวจสอบการรั่วซมึของน า้เขา้ภายในอาคาร และมีแผนการ

จดัการวสัดรุะหวา่งการก่อสรา้งเพื่อลดปัญหาความชืน้ และไดด้  าเนินงานตามแผน  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายการประกอบแบบการใชว้สัด ุ 
2. แบบขยายรายละเอยีดของผนงั และ พืน้ ในสว่นของหอ้งทีม่ีโอกาสที่จะมีปรมิาณความชืน้สงู 

3. คณุสมบตัิของวสัดใุนการทนตอ่ความชืน้ ที่ทดสอบโดยหนว่ยงานท่ีไดร้บัการรบัรอง 
4. ภาพถ่ายการจดัเก็บวสัดแุละการหอ่หุม้วสัดทุี่ใชใ้นช่วงระหวา่งการก่อสรา้ง 
5. การปอ้งกนัและผลการตรวจสอบการรั่วซมึของน า้เขา้สู่อาคารทัง้จากภายนอกและภายในอาคาร
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IM 8 การลดการเติบโตของจลุชีพที่ผิววสัด ุ(Antimicrobial Surfaces) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสง่เสรมิการเลอืกใชว้สัดแุละการท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชภ้ายในอาคาร ที่ช่วยลดการเติบโตของ

จลุชีพ เพื่อไมใ่หผู้ใ้ชง้านอาคารตอ้งสมัผสักบัจลุชีพท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตอ่สขุภาพ  

ข้อก าหนด 

โครงการตอ้งด าเนินการ ดงันี ้(2 คะแนน) 

 สิง่ของและอปุกรณท์ี่ตอ้งมกีารสมัผสัเป็นประจ า เช่น ลกูบิดประต ูสวิตช์เปิด-ปิด เคานเ์ตอรใ์นหอ้งน า้

หรอืในหอ้งครวั สขุภณัฑแ์ละอปุกรณท์ี่ใชใ้นหอ้งน า้ ใหม้กีารเคลอืบหรอืใชว้สัดทุี่สามารถตา้นทานการกดั

กรอ่น และสารตา้นจลุชีพ 

 ตูเ้ก็บของ (Locker) ที่นั่ง และ พืน้ ที่อยูใ่นหอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ (Changing Room) ใหเ้ลอืกใชว้สัดมุกีาร

เคลอืบหรอืใชว้สัดทุี่สามารถตา้นทานการกดักรอ่น และสารตา้นจลุชีพ 

 มีแผนการดแูลท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัอาคารท่ีมีการสมัผสับอ่ย และปฏิบตัิตามแผน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดการออกแบบ เพื่อยืนยนัวา่

พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้ก าหนด ตรวจสอบรายการวสัดทุี่ใชส้  าหรบัสิง่ของที่ตอ้งมกีารสมัผสั

เป็นประจ า วา่มกีารใชว้สัดทุี่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดหรอืไม ่จากแบบอาคารและเอกสารการรบัรอง และตรวจสอบ

แผนการดแูลท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่มีการสมัผสับอ่ยและการปฏิบตัิตามแผน 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายการวสัดทุีใ่ช ้รายช่ือของผูผ้ลติ  

2. เอกสารรบัรองคณุสมบตัิของวสัดทุี่ใชใ้นการตา้นจลุชีพ จากหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได ้

3. แผนการดแูลท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่มีการสมัผสับอ่ยและการปฏิบตัิตามแผน
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IM 9 สภาพแวดลอ้มที่ท าความสะอาดได ้(Cleanable Environment) 1 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อลดโอกาสในการไดร้บัเชือ้โรคจากการสมัผสัพืน้ผิวที่มกีารสมัผสับอ่ยที่อาจเป็นแหลง่สะสมของเชือ้โรคได ้

โดยการเลอืกใชว้สัดทุี่สามารถท าความสะอาดไดง้่าย 

ข้อก าหนด 

 โครงการตอ้งด าเนินการ ดงันี ้(1 คะแนน) 

 วสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัอาคารที่มีการสมัผสับอ่ย เช่น ลกูบิดประต ูสวิตชเ์ปิด-ปิด เคานเ์ตอรใ์น

หอ้งน า้หรอืในหอ้งครวั สขุภณัฑแ์ละอปุกรณท์ี่ใชใ้นหอ้งน า้ ตอ้งใชว้สัดทุี่มีพืน้ผิวที่เรยีบ ไมม่ีรอยช ารุด 

รอยตอ่ที่เกิดจากการเช่ือมตอ้งมพีืน้ผิวที่เรยีบ ไมม่ีรอ่งรอยแตก และไมม่ีซอกมมุที่มือเขา้ไปสมัผสัถึงได้

ยาก 

 เลอืกใชว้สัดทุี่ท  าความสะอาดไดง้่าย โดยไมใ่ชพ้รมปพูืน้แบบติดตัง้แบบถาวรจากผนงัถึงผนงั ใหใ้ชพ้รม

แบบที่สามารถเคลือ่นยา้ยได ้นอกจากนีช้ว่งรอยตอ่ระหวา่งพืน้และผนงัตอ้งมีวสัดอุดุปิด  

 มีแผนการดแูลท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัอาคารท่ีมีการสมัผสับอ่ย และปฏิบตัิตามแผน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

             ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพื่อ

ยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้ก าหนด ตรวจสอบรายการวสัดทุี่ใชส้  าหรบัสิง่ของทีต่อ้งมี

การสมัผสัเป็นประจ า วา่มีการใชว้สัดทุี่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดหรอืไม ่จากแบบอาคาร และเอกสารการรบัรอง ตลอดจน

การตรวจสอบแผนการดแูลท าความสะอาดวสัดอุปุกรณ ์และการปฏิบตัิตามแผน 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงรายละเอียดของวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใช ้และ Detail รอยตอ่ระหวา่งผนงักบัพืน้ 

2. ภาพถ่ายแสดงรายละเอยีดจากสถานท่ีจรงิ 

3. แผนการดแูลท าความสะอาดวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัอาคารที่มีการสมัผสับอ่ย และการปฏิบตัิตามแผน
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IM 10 แสงสวา่งที่สมัพนัธก์บัระบบรา่งกาย (Circadian Lighting) 2 คะแนน 
 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัปรมิาณแสงจากธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ที่เพียงพอ ที่สมัพนัธก์บัระบบรา่งกายของผูใ้ช้

อาคาร 
ข้อก าหนด 

ออกแบบพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาคารใหม้ีลกัษณะดงันี ้(2 คะแนน) 
บริเวณพืน้ทีท่ างาน  

การจ าลองสภาพแสงสวา่งภายในอาคาร จะตอ้งไดผ้ลการจ าลองที่สอดคลอ้งตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 บรเิวณพืน้ท่ีท างานอยา่งนอ้ย 75% ของพืน้ท่ีทัง้หมด คา่ความสอ่งสวา่งที่ไดจ้ากแสงธรรมชาติและระบบไฟฟา้แสง
สวา่ง ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 200 Equivalent melanopic lux (EML)* (1) โดยวดัที่พืน้ผิวในแนวตัง้ที่ผูใ้ชอ้าคารสามารถ
มองเห็นได ้ ที่ระยะความสงู 1.20 เมตร จากระดบัพืน้หอ้ง คา่ความสอ่งสวา่งดงักลา่วตอ้งมีอยา่งนอ้ยในช่วงเวลา
ตัง้แต ่9:00 – 13:00 น. ของทกุวนัตลอดทัง้ปี 

 บรเิวณพืน้ท่ีท างานทัง้หมด คา่ความสอ่งสวา่งที่ไดจ้ากระบบไฟฟา้แสงสวา่งเพียงอยา่งเดียวจะตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 
150 EML โดยวดัที่พืน้ผิวในแนวตัง้ที่ผูใ้ชอ้าคารสามารถมองเห็น 

 บรเิวณพืน้ท่ีท างานอยา่งนอ้ย 75% ของพืน้ท่ีทัง้หมด คา่ความสอ่งสวา่งที่ไดจ้ากระบบไฟฟา้แสงสวา่งเพยีงอยา่ง
เดียว ตอ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 120 EML โดยวดัที่พืน้ผิวในแนวตัง้ทีผู่ใ้ชอ้าคารสามารถมองเห็นได ้ที่ระยะความสงู 1.20 
เมตร จากระดบัพืน้หอ้ง และผา่นเกณฑใ์นหวัขอ้ AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได ้2 คะแนนจากขอ้นี ้

บริเวณหอ้งนอน 

การจ าลองสภาพแสงสวา่งภายในหอ้งนอนท่ีมีหนา้ตา่งและมีโคมไฟฟา้ จะตอ้งไดผ้ลการจ าลองที่สอดคลอ้งตามเกณฑ์

ดงันี ้

 ในช่วงเวลากลางวนั คา่ความสอ่งสวา่งที่ไดต้อ้งมีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 200 EML โดยวดัที่ผนงัที่บรเิวณกึ่งกลางหอ้ง วดัที่
ความสงู 1.20 เมตร จากระดบัพืน้หอ้ง โคมไฟฟา้สามารถปรบัหรีแ่สงไดถ้า้มีแสงธรรมชาตเิพียงพอ แตท่ัง้นีโ้คมไฟฟา้
เพียงอยา่งเดยีวจะตอ้งสามารถใหร้ะดบัคา่ EML ตามที่ก าหนดได ้

 ในช่วงเวลากลางคืน คา่ความสอ่งสวา่งที่ไดต้อ้งมีคา่ไมเ่กิน 50 EML (หรอืมากสดุไดไ้มเ่กินคา่ทีก่ฎหมายก าหนด) วดั
ที่ความสงู 0.76 เมตร จากระดบัพืน้หอ้ง 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ 
เพื่อยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้ก าหนด ตรวจสอบรายการวสัดทุี่ใช ้และผลการจ าลอง
แสงภายในอาคาร และรายการค านวณคา่ Equivalent Melanopic Lux (EML) 
เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่ดวงโคม ขนาด และต าแหนง่ของช่องแสง 
2. รายการคณุสมบตัิของดวงโคมและหลอดไฟ และวสัด ุเช่น Visible Reflectance, Visible Transmittance
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3. ผลการจ าลองแสงภายในอาคาร และรายการค านวณคา่ Equivalent Melanopic Lux (EML) 

4. ผลการตรวจวดัจากสถานท่ีจรงิ ไดค้า่ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 
*(1) Equivalent Melanopic Lux (EML) หมายถึง การวดัแสงทีใ่ชใ้นการหาปรมิาณแหลง่ก าเนิดแสงที่จะกระตุน้การ

ตอบสนองตอ่แสงของเมลาน็อบซิน (melanopsin) ซึง่อยูท่ี่เรตินา
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EEp1 มาตรฐานคณุภาพอากาศภายใน (IAQ Standard) บังคับ 

 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยูท่ี่ดี มีคณุภาพอากาศภายในอาคารท่ีปราศจากสารเจือปน และสง่เสรมิการ

ด าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งมีประสทิธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อก าหนด 

 อาคารสาธารณะจะตอ้งผา่นการออกแบบตามมาตรฐานอตัราการระบายอากาศขัน้ต ่าตาม ASHRAE 62.1 

(2010) หรอื วสท.3010 ทัง้สว่นปรบัอากาศและไมป่รบัอากาศ และสว่นอาคารพกัอาศยัจะตอ้งผา่นมาตรฐาน ASHRAE 

62.2 (2010) 

 เจา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารจะตอ้งท าการตรวจวดัคณุภาพอากาศเพื่อหาปรมิาณสารเจือปนในอากาศให้

มีคา่ไมเ่กินคา่มาตรฐาน โดยท าการตรวจวดั PM2.5 (ไมเ่กิน 25 µg/m3), PM10 (ไมเ่กิน 50 µg/m3), CO (ไมเ่กิน 9 PPM), 

CO2 (ไมเ่กิน 1,100 PPM), O3 (ไมเ่กิน 51 PPB), TVOC (ไมเ่กิน 500 µg/m3), และฟอรม์ลัดีไฮด ์(ไมเ่กิน 27 PPB)  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครือ่งกลผูอ้อกแบบอาคาร หรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด

ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บั

การออกแบบผา่นมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการออกแบบติดตัง้อปุกรณร์ะบบระบายอากาศ พดัลมดดูอากาศ หนา้ตา่งที่มี

ขนาดและระยะเพียงพอ โดยนอกจากนี ้เจา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารจะตอ้งท าการตรวจคณุภาพอากาศภายใน

อาคารเพื่อน าผลมาแสดง การวดัคา่คณุภาพอากาศสามารถด าเนนิการไดก้่อนการเขา้ใชอ้าคาร ยกเวน้ CO2 จะตอ้งท า

การตรวจวดัขณะมีผูใ้ชอ้าคาร 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้ง รายการค านวณ และรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่

ปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจคณุภาพอากาศที่ออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรอืบรษัิทท่ีไดม้าตรฐาน
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EE 1 ความนา่สบายเชิงอณุหภาพ (Thermal Comfort) 4 คะแนน 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยูท่ี่ดี มีความนา่สบาย มีอณุหภมูิและความชืน้ท่ีเหมาะสมตอ่การอยูอ่าศยั 

และการด าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งมีประสทิธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อก าหนด 

 พืน้ท่ีปรบัอากาศจะตอ้งผา่นการออกแบบเพื่อความนา่สบายเชิงอณุหภาพตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 

55 2013 หรอื ISO 7730 หรอื EN 15251:2007 หรอืมีการออกแบบพืน้ท่ีไมป่รบัอากาศโดยค านงึถึงการปอ้งกนัความรอ้น 

การระบายอากาศตามธรรมชาตโิดยมีการสอบวดัประสทิธิภาพของอาคารดว้ยการวดัคา่จรงิจากอาคารเมื่อก่อสรา้งแลว้

เสรจ็ และมีการท าแบบสอบถามประเมินความนา่สบายของผูใ้ชอ้าคาร 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ส าหรบัพืน้ท่ีปรบัอากาศ ใหว้ศิวกรเครือ่งกลผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามมาตรฐาน

ความนา่สบายที่อา้งถงึ และส าหรบัพืน้ที่ไมป่รบัอากาศ ใหส้ถาปนิก ยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยค านงึถึงความนา่สบาย จากองคป์ระกอบตา่ง ๆ เช่น การปอ้งกนัความรอ้น การระบายอากาศธรรมชาติที่เพียงพอ เป็น

ตน้ และใหเ้จา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารท าการประเมินความนา่สบายของการใชง้านอาคารผา่นการท าแบบสอบถาม

ความนา่สบาย (Comfort Survey)  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบตามมาตรฐานความนา่สบายที่อา้งถงึ รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศทางดา้นความนา่สบาย เช่น อณุหภมูิอากาศ ความชืน้ ความเร็วลม เป็นตน้ 

3. ผลการประเมินความรูส้กึสบายของผูใ้ชอ้าคาร (Comfort Survey) ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ที่ครอบคลมุพืน้ท่ีใชง้าน

หลกั โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเป็นจ านวนอยา่งนอ้ย 30% ของผูใ้ชอ้าคาร
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EE 2 การปอ้งกนักลิน่ไมพ่งึประสงค ์(Olfactory Comfort) 2 คะแนน 

 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ปลอดจากการมีกลิน่รบกวน เพื่อใหเ้หมาะสมตอ่การอยูอ่าศยั และการ

ด าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งมีประสทิธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อก าหนด 

 หอ้งภายในและภายนอกอาคารที่เป็นแหลง่ของกลิน่ท่ีไมพ่งึประสงคท์ี่สามารถแพรก่ระจายไปท าการรบกวน 

ไดแ้ก่ หอ้งเก็บขยะ หอ้งเก็บสารเคมี หอ้งเก็บอปุกรณท์ าความสะอาด หอ้งน า้สาธารณะ หอ้งครวัในอาคารสาธารณะ

จะตอ้งมีการออกแบบดว้ยผนงัทบึปิดมิดชิด มีอปุกรณช์่วยปิดประต ู(Self-closing Door) มีพดัลมดดูอากาศที่สามารถ

สรา้งความดนัอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ดว้ยพดัลมดดูอากาศที่มีอตัราการระบายอากาศอยา่งนอ้ย 2.5 ลติร/

วินาที ตอ่พืน้ท่ีหอ้ง 1 ตารางเมตร หากเป็นหอ้งเก็บขยะเปียก จะตอ้งมกีารปรบัอากาศภายใน (1 คะแนน)  

หากเป็นครวัในโรงอาหารของอาคารสาธารณะจะตอ้งตดิตัง้เครือ่งบ าบดักลิน่และควนัจากการท าอาหาร เช่น 

สครบัเบอร ์(Scrubber) เป็นตน้ (1 คะแนน)  

ตอ้งท าแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคารดา้นกลิน่รบกวน  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครือ่งกลผูอ้อกแบบอาคาร หรอืที่ปรกึษาโครงการยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด

ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยค านงึถึงการปอ้งกนักลิน่รบกวน และการออกแบบระบบดดูอากาศ ระบบกกัอากาศ และระบบบ าบดักลิน่ ตาม

ขอ้ก าหนด และใหเ้จา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารท าการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชอ้าคารเก่ียวกบักลิน่รบกวน 

ผา่นการท าแบบสอบถาม (Olfactory Comfort Survey) 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษา

โครงการ 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชอ้าคารเก่ียวกบักลิน่รบกวน (Olfactory Comfort Survey) ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ที่

ครอบคลมุพืน้ท่ีใชง้านหลกั โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเป็นจ านวนอยา่งนอ้ย 30% ของผูใ้ชอ้าคาร
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยูท่ี่ดี มีน า้ดื่มน า้ใชท้ีม่ีคณุภาพท่ีดีตอ่การอยูอ่าศยั และการด าเนินการ

กิจกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งมีประสทิธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อก าหนด 

 น า้ใชใ้นอาคารท่ีผูใ้ชอ้าคารมีโอกาสสมัผสัได ้(human contact) ไดแ้ก่ น า้เพือ่การรดน า้ตน้ไม ้น า้ในสระน า้หรอื

องคป์ระกอบตกแตง่ภมูิสถาปัตยกรรม น า้ใชช้ าระลา้งพืน้ท่ีถนนภายนอกอาคาร น า้ใชซ้กัผา้ และน า้ที่ใชร้าดสว้มในหอ้งน า้ 

จะตอ้งมีการตรวจคณุภาพน า้โดยก าหนดปรมิาณสารแขวนลอย และการปราศจากเชือ้โรค Coliform ทัง้นีอ้าคารจะตอ้ง

ติดตัง้ระบบกรองน า้แบบถา่นกมัมนัต ์(Activated Carbon Filter) (1 คะแนน) 

 น า้ใชใ้นอาคารท่ีผูใ้ชอ้าคารมีโอกาสใชบ้รโิภค (Human Consumption) ไดแ้ก่ น า้ทีใ่ชด้ืม่กิน ช าระลา้งรา่งกาย 

ลา้งอาหาร และลา้งถว้ยชามอาหาร ตอ้งมกีารตรวจคณุภาพน า้ โดยผา่นขอ้ก าหนดการเจือปนของปรมิาณสารโลหะหนกั 

สารอินทรยี ์(organic) สารประกอบยาฆา่แมลง และปุ๋ ยเคมี ทัง้นีอ้าคารจะตอ้งติดตัง้ระบบกรองน า้แบบ Reverse 

Osmosis (RO) หรอื KDF (Kinetic Degradation Fluxion) ท่ีไดม้าตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) และ

ทอ่น า้ดื่มจะตอ้งเป็นชนดิไรส้ารตะกั่ว (Lead-Free) (2 คะแนน) 

 อาคารสาธารณะจะตอ้งจดัเตรยีมเครือ่งจ่ายน า้ดื่ม (Water Dispenser) ใหผู้ใ้ชอ้าคารท่ีไดม้าตรฐาน NSF อยา่ง

นอ้ย 1 จดุตอ่ชัน้ อาคารพกัอาศยัรวมจะตอ้งจดัเตรยีมเครือ่งกรองน า้ดืม่ที่ไดม้าตรฐาน NSF ให ้1 ชดุตอ่ 1 หนว่ยพกัอาศยั 

(2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครือ่งกลผูอ้อกแบบอาคาร หรอืที่ปรกึษาโครงการ ยืนยนัวา่ไดอ้อกแบบตามขอ้ก าหนด

ดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยค านงึถึงคณุภาพน า้ดื่มน า้ใชข้องผูอ้ยูอ่าศยั มีการออกแบบตดิตัง้อปุกรณเ์ครือ่งกรองน า้ เครือ่งจ่ายน า้ดื่ม และการใช้

ทอ่น า้ดื่มแบบไรส้ารตะกั่ว โดยนอกจากนี ้เจา้ของอาคารหรอืผูบ้รหิารอาคารท าการตรวจคณุภาพน า้เพื่อน าผลมาแสดง 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรอืที่ปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละใบรบัรอง โดย NSF (หรอืหนว่ยงานท่ีนา่เช่ือถือ) ของเครือ่งกรองน า้และเครือ่ง

จ่ายน า้ดื่มทีใ่ช ้

3. เอกสารใบรบัรองการทดสอบทอ่น า้ดื่มวา่เป็นแบบไรส้ารตะกั่ว Lead Free 

4. ผลการตรวจคณุภาพน า้ที่ออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรอืบรษัิทท่ีไดม้าตรฐาน 

EE 3 คณุภาพน า้ (Water Quality) 5 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการก่อสรา้งทีค่  านงึถึงคณุภาพอากาศภายในอาคาร ปราศจากสารเจือปนในชว่งกอ่สรา้งที่จะ

หลงเหลอืสะสมตกคา้งไปถงึผูใ้ชอ้าคารเมื่อยา้ยเขา้อาคาร 

ข้อก าหนด 

 ในการก่อสรา้งอาคารใหมห่รอืปรบัปรุงใหม ่หลงัจากติดตัง้ระบบปรบัอากาศแลว้ และมีการก่อสรา้งตกแตง่

ภายในอาคารจนเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ ก่อนที่จะใหผู้ใ้ชอ้าคารยา้ยเขา้ใชอ้าคาร จะตอ้งท าการถ่ายอากาศ (flush out) ที่

สกปรกออกทัง้หมดก่อน โดยตอ้งติดตัง้พดัลมดดูอากาศชั่วคราว หรอืเดินเครือ่งพดัลมดดูอากาศในระบบปรบัอากาศเป็น

ระยะเวลาหนึง่ก่อนเริม่ใชอ้าคาร โดยก าหนดใหร้ะบายอากาศดว้ยปรมิาณขัน้ต ่าที่ 14,000 ft3 ตอ่พืน้ท่ีอาคาร 1 ft2 หรอื 

4,266 m3 ตอ่ 1 m2  โดยทัง้นี ้ชว่งเวลาที่สามารถท าการถ่ายอากาศนี ้จะตอ้งเป็นชว่งเวลาที่ฝนไมต่ก และตอ้งสามารถ

ควบคมุความชืน้สมัพทัธภ์ายในอาคารไดท้ี่ไมเ่กิน 60 % เพื่อมใิหเ้กิดความชืน้และปัญหาเชือ้ราในอาคารไดใ้นภายหลงั 

ถา้ตอ้งยา้ยเขา้อาคารก่อน ก่อนยา้ยเขา้ตอ้งระบายอากาศดว้ยอตัรา 3,500 ft3/ พืน้ท่ีอาคาร 1 ft2 และเมื่อยา้ย

เขา้แลว้ตอ้งระบายอากาศดว้ยอตัรา 0.3 cfm ตอ่พืน้ท่ีอาคาร 1 ft2 และตอ้งเปิดระบายอากาศ 3 ชั่วโมงก่อนเขา้ท างานทกุ

วนั จนกวา่จะไดค้รบ 14,000 ft3 ตอ่พืน้ท่ีอาคาร 1 ft2 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการท ารายการค านวณ ถา่ยรูปกิจกรรมหนา้งานก่อสรา้ง ยนืยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการถา่ย

อากาศดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ 

ไดร้บัการถ่ายอากาศ มีการตรวจวดัและบนัทกึระดบัความชืน้ในอากาศขณะด าเนินการ  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้ง รายการค านวณปรมิาณการถา่ยอากาศที่อาคารตอ้งการ ระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการถา่ย

อากาศ  

2. รายงานผลการด าเนินการตามขอ้ก าหนด รบัรองโดยผูค้วบคมุงานก่อสรา้งหรอืที่ปรกึษาโครงการ โดย

ประกอบดว้ยวนัเวลาทีใ่ชด้  าเนินการจรงิ และภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินการ รวมทัง้ความชืน้สมัพทัธใ์น

อาคารขณะที่ด  าเนินการ

EE 4 การระบายอากาศเสยีจากการกอ่สรา้ง (Building Flush Out) 2 คะแนน 
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EE 5 การกรองอากาศภายนอกก่อนเขา้อาคาร (Outdoor Air Filtration) 2 คะแนน 

 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบที่สามารถควบคมุคณุภาพอากาศจากสิง่เจือปนภายนอกทีจ่ะเขา้มาสูภ่ายในอาคาร 

ข้อก าหนด 

 อาคารปรบัอากาศที่มีการเติมอากาศบรสิทุธ์ิจากภายนอก (outdoor air) ผา่นระบบปรบัอากาศจะตอ้งตดิตัง้

แผน่กรองอากาศชนิด MERV 14 (Minimum Efficiency Reporting Value ความละเอียดระดบั 14) เป็นขัน้ต ่า เพื่อให้

สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 ไดใ้นช่วงเวลาที่อากาศภายนอกมีมลภาวะสงู โดยสามารถเปลีย่นเป็น MERV 8 ได ้

ในช่วงเวลาที่อากาศภายนอกมีคา่ PM2.5 ต ่ากวา่ 35 µg/m3 ส าหรบัอาคารท่ีใชร้ะบบปรบัอากาศแบบอื่นท่ีไมส่ามารถ

ติดตัง้แผน่กรองชนดินีไ้ด ้อาจติดตัง้เครือ่งกรองอากาศภายในหอ้งที่มีการใชง้านประจ าเป็นการทดแทนได ้(1 คะแนน) 

 ทางเขา้หลกั (main entrance) ของอาคารจะตอ้งออกแบบใหเ้ป็นประต ู2 ชัน้แบบ vestibule (หอ้งแยกเช่ือม

ระหวา่งประตทูางเขา้อาคารและภายนอกอาคาร) ท่ีมีระยะ 3 เมตร โดยภายในมกีารตดิตัง้พรมดกัฝุ่ นท่ีสามารถท าความ

สะอาดไดท้กุสปัดาห ์ทางเขา้รอง (sub entrance) ทางเขา้บรกิาร ทางเขา้ที่มกีารขนของ ตอ้งติดตัง้พรมดกัฝุ่ นที่มีระยะเดิน 

3 เมตร ตลอดความกวา้งของทางเขา้ ส าหรบัอาคารท่ีมีชัน้ใตถ้นุเปิดโลง่และมีทางเขา้โถงลฟิต-์บนัไดที่สามารถขึน้สูอ่าคาร

ชัน้บนหรอืลงชัน้ใตด้ินที่เป็นสว่นจอดรถ ไมจ่ าเป็นตอ้งมีพรมดกัฝุ่ น แตจ่ะตอ้งมีประตปิูดโถงลฟิต-์บนัไดกัน้ไมใ่หอ้ากาศ

ภายนอกสามารถไหลเขา้สูภ่ายในลฟิตไ์ด ้(1 คะแนน) 

ทัง้นี ้โถงลฟิต-์บนัไดที่เปิดสูช่ัน้จอดรถ นอกจากจะตอ้งมีประตกูัน้แลว้ จะตอ้งมีพรมดกัฝุ่ นท่ีมีระยะเดิน 2 เมตร 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการกรองอากาศดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีด

การค านวณทีจ่  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นตามเกณฑข์อ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งแสดงการติดตัง้แผ่นกรองอากาศ MERV 14 ที่เครือ่งปรบัอากาศ   

2. แบบก่อสรา้ง และภาพถา่ยแสดงประต ู2 ชัน้ท่ีทางเขา้หลกั พรมดกัฝุ่ นท่ีทางเขา้รองตา่ง ๆ และการกัน้โถง

ลฟิต-์บนัไดในต าแหนง่ทีเ่กณฑก์ าหนด
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EE 6 การปอ้งกนัการรั่วซมึของอากาศ (Air Leakage) 2 คะแนน 

 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบที่สามารถควบคมุจดุรั่วซมึที่จะท าใหส้ิง่เจือปนภายนอกรั่วไหลเขา้มาสูภ่ายใน

อาคาร หรอือาจมีกลิน่จากการท าอาหาร และควนับหุรีร่ ั่วไหลระหวา่งหอ้ง 

ข้อก าหนด 

 พืน้ท่ีปรบัอากาศในอาคารสาธารณะ จะตอ้งท าการทดสอบเพื่อประกนัประสทิธิภาพของเปลอืกอาคาร 

(Envelope Commissioning) ตามขอ้ก าหนดใน ASHRAE Guideline 0-2013 และ National Institute of Building 

Sciences (NIBS) Guideline 3-2012  

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัรวมที่ไมส่ามารถควบคมุมใิหผู้พ้กัอาศยัสบูบหุรีใ่นพืน้ท่ีพกัอาศยัหรอืระเบียงหอ้งพกัที่

เป็นพืน้ท่ีสว่นบคุคล (เช่น อาคารคอนโดมิเนียมพกัอาศยั) จะตอ้งท าการทดสอบคา่การรั่วซมึของเปลอืกอาคาร โดยใช ้

Blower Door (ประตอูดัแรงดนัลม) ตามมาตรฐาน ASTM E779 – 03 หรอื ASTM E1827-11 หรอืใชว้ธีิทดสอบ Tracer 

Gas Decay  โดยก าหนดใหผ้า่นคา่การรั่วซมึสงูสดุไมเ่กิน 0.23 CFM/ft2 (1.17 ลติรตอ่วินาท/ีตารางเมตร) ของพืน้ท่ีกรอบ

อาคาร (enclosure area - พืน้ท่ีผนงั เพดาน และพืน้รวมกนัทกุดา้น) ที่ความดนัทดสอบอา้งอิง 50 ปาสกาล   

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัรวมที่สามารถออกกฎหา้มสบูบหุรีภ่ายในพืน้ท่ีหนว่ยพกัอาศยัและระเบียงหอ้งพกัได ้

จะตอ้งติดตัง้ระบบเติมอากาศภายนอก (outdoor air system) ที่สามารถสรา้งความดนัอากาศเป็นบวกภายในหอ้งพกัได้

อยา่งนอ้ย 5 ปาสกาลเมื่อเทียบกบัความดนัอากาศภายนอก 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการทดสอบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ

ทดสอบ ภาพถ่ายการทดสอบ รายการค านวณทีจ่  าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการทดสอบ

ตามเกณฑข์อ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร   

2. รายงานผลการด าเนินการทดสอบการรั่วซมึของอากาศผา่นเปลอืกอาคารตามมาตรฐานท่ีก าหนด
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EE 7 การระบายอากาศโดยตรงจากแหลง่ก าเนดิ (Direct Source Ventilation) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบใหส้ามารถดดูอากาศเสยีโดยตรงที่แหลง่ก าเนดิของมลพิษ และความชืน้ ออกไป

นอกอาคารทนัทีโดยไมใ่หแ้พรก่ระจายไปสว่นอื่นของอาคาร 

ข้อก าหนด 

 ส าหรบัอาคารสาธารณะ เครือ่งพมิพ ์เครือ่งถ่ายเอกสารจะตอ้งแยกหอ้งจากหอ้งท างาน และมเีครือ่งดดูอากาศ

เสยีตรงจากเครือ่ง (exhaust hood) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 1,000 m3/hr.  และในกรณีที่มีการติดตัง้พดัลมเติมอากาศ 

(makeup air) จะตอ้งควบคมุความเรว็ลมจากพดัลมเตมิอากาศ ของ make up air ที่สง่ไปยงัเครือ่งดดูอากาศเสยีมิใหเ้กิน 

0.25 m/s เพื่อใหส้ามารถพาของเสยีในอากาศออกไปไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และไมก่ระจายไปยงัสว่นอื่น ๆ ของหอ้ง ใน

สว่นของหอ้งน า้ในอาคารสาธารณะ จะตอ้งติดตัง้พดัลมดูดอากาศแยกบนทกุต าแหนง่ที่มีโถสว้ม 1 จดุตอ่ 1 โถสว้ม  

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ หอ้งน า้ หอ้ง

ซกัรดีและหอ้งครวัภายในอาคารหรอืภายในหอ้งชดุพกัอาศยั จะตอ้งมีระบบระบายอากาศออกทิง้สูภ่ายนอกอาคารผา่น

ระบบทอ่ดดูอากาศ (exhaust duct) โดยไมใ่หใ้ชพ้ดัลมดดูอากาศไปปลอ่ยบนฝา้เพดานหอ้ง ส าหรบัหอ้งครวัที่มเีตาแก๊ส

หรอืเตาไฟฟา้ท าอาหาร ปากของทอ่ดดูจะตอ้งสงูจากหวัเตาไมเ่กิน 1.2 เมตร และมีเครือ่งดดูอากาศออกที่มีขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 1,200 m3/hr. ที่มีแผน่กรองน า้มนัและแผน่กรองคารบ์อน ส าหรบัหอ้งน า้ในหนว่ยพกัอาศยั จะตอ้งตดิตัง้ระบบควบคมุ

พดัลมดดูอากาศใหส้ามารถเดินเครือ่งพดัลมตอ่อีกอยา่งนอ้ย 20 นาทีหลงัจากผูอ้ยูอ่าศยัอาบน า้แลว้เสรจ็ ยกเวน้หอ้งน า้

ในหนว่ยพกัอาศยัที่มีขนาดช่องเปิดที่สามารถระบายอากาศสูด่า้นนอกอาคาร ตามที่ตามกฎหมายก าหนด 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการทดสอบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ

ทดสอบ รายการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่หอ้งที่ตอ้งมีพดัลมดดูอากาศจากแหลง่ก าเนดิมลพิษ และแนวทอ่ดดูอากาศ 

(exhaust duct) ที่สง่ออกขา้งนอกอาคารโดยตรง 

2. รายละเอียดอปุกรณพ์ดัลมดดูอากาศ ก าลงัของพดัลม และระยะการติดตัง้ที่หา่งจากอปุกรณท์ี่ปลอ่ยมลพิษหรอื

เตาประกอบอาหาร 

3. รายละเอียดของการตดิตัง้สวิตชต์ัง้เวลาปิด กบัระบบดดูอากาศในหอ้งน า้อาคารชดุพกัอาศยั



เป็นสขุ V1.0  EE 8 

48 

EE 8 ระบบควบคมุอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือใหอ้าคารมีการออกแบบใหม้รีะบบเติมอากาศบรสิทุธ์ิเขา้มาสูพื่น้ท่ีใชง้านโดยตรงผา่นระบบควบคมุความชืน้

และความรอ้นอยา่งเหมาะสม 

ข้อก าหนด 

 ส าหรบัอาคารสาธารณะทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศนูยจ์ะตอ้งติดตัง้ระบบ Dedicated Outdoor Air 

System (DOAS) หรอืระบบเติมอากาศบรสิทุธ์ิโดยตรงเขา้สูพื่น้ท่ีปรบัอากาศโดยแยกจากระบบทอ่ลมกลบั และในแตล่ะ

พืน้ท่ีปรบัอากาศแตล่ะโซนจะตอ้งติดตัง้เครือ่งวดัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทัง้นีร้ะบบ DOAS นีจ้ะตอ้ง

สามารถควบคมุความชืน้และความรอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยระบบ pre cool หรอื heat recovery และจะตอ้งสามารถ

ควบคมุอตัราการเติมอากาศใหส้ามารถรกัษาระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในทกุโซนไดไ้มเ่กิน 

900 PPM อาคารสาธารณะทีใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศระบบแยกสว่น สามารถใชต้ิดตัง้เครือ่ง Energy Recovery Ventilator 

(ERV) ทดแทนได ้  

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ จะตอ้งตดิตัง้

ระบบ ERV ในหอ้งนอนทกุหอ้ง (หอ้งนั่งเลน่ไดร้บัการยกเวน้) โดยระบบ ERV ที่เลอืกใชจ้ะตอ้งมีระบบปรบัปรมิาณการไหล

ของอากาศอตัโนมตัิดว้ยเครือ่งตรวจจบัปรมิาณก๊าซ CO2 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการออกแบบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีด

ของอปุกรณ ์รายการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่หอ้ง และไดอะแกรมของระบบ DOAS ที่ติดตัง้ 

2. รายละเอียดอปุกรณ ์DOAS หรอื ERV ที่ติดตัง้ 

3. ผลการตรวจวดัคา่ CO2 ในพืน้ท่ีปรบัอากาศทกุโซน (ส าหรบัอาคารสาธารณะ)
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EE 9 การเพิม่ปรมิาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบใหส้ามารถเตมิอากาศบรสิทุธ์ิเขา้มาในอาคารมากกวา่มาตรฐานทั่วไป 

ข้อก าหนด 

 ส าหรบัอาคารสาธารณะทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศนูยจ์ะตอ้งออกแบบใหแ้ตล่ะโซนปรบัอากาศสามารถ

ไดร้บัปรมิาณอากาศบรสิทุธ์ิมากกวา่มาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 อยา่งนอ้ย 30% (ได ้2 คะแนน) หรอือยา่งนอ้ย 40% 

(ได ้3 คะแนน)  

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ จะตอ้งตดิตัง้

ระบบเติมอากาศบรสิทุธ์ิ หรอืติดตัง้เครือ่ง ERV ในหอ้งนอนทกุหอ้ง (หอ้งนั่งเลน่ไดร้บัการยกเวน้) โดยระบบ ERV ที่

เลอืกใชจ้ะตอ้งมีระบบปรบัปรมิาณการไหลของอากาศอตัโนมตัดิว้ยเครือ่งตรวจจบัปรมิาณก๊าซ CO2 และมีขนาดที่รองรบั

อตัราการระบายไดม้ากกวา่มาตรฐาน ASHRAE 62.2-2010 อยา่งนอ้ย 30% จะได ้1 คะแนน ถา้หอ้งน า้ในหนว่ยพกัอาศยั

มีประต ูหนา้ตา่ง หรอืช่องเปิดที่สามารถเปิดระบายอากาศสูด่า้นนอกอาคารได ้จะได ้1 คะแนน และถา้ประตอูอกสูร่ะเบียง

ดา้นนอกทกุบาน และพืน้ท่ีหนา้ตา่งมากกวา่ 50% (ของพืน้ท่ีหนา้ตา่งทัง้หมด) เป็นบานท่ีเปิดปิดไดแ้ละติดตัง้มุง้ลวดกนั

แมลงจะได ้1 คะแนน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการออกแบบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีด

ของอปุกรณ ์รายการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่หอ้ง และระบบเตมิอากาศทีต่ดิตัง้ 

2. รายการค านวณตาม ASHRAE 62.1 หรอื 62.2 

3. รายละเอียดอปุกรณเ์ติมอากาศ หรอื ERV ที่ติดตัง้ 

4. รายละเอียดประตหูนา้ตา่ง หอ้งน า้ บานมุง้ลวดกนัแมลง
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EE 10 การฟอกอากาศ (Air Purification) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบใหม้รีะบบฟอกอากาศเพื่อขจดัสิง่สกปรกในอากาศ 

ข้อก าหนด 

 ส าหรบัอาคารสาธารณะทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศนูยท์ี่มกีารติดตัง้ระบบกรองอากาศแบบถา่นกมัมนัต ์

(activated carbon) ในเครือ่งเป่าลมเย็น (air handling unit) จะได ้2 คะแนน และหากติดตัง้ระบบฆา่เชือ้ดว้ยรงัส ีUV ใน

คอยลน์ า้เย็นในเครือ่งเป่าลมเย็น หรอื AHU จะไดร้บัคะแนนเพิ่มอกี 1 คะแนน  

ส าหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั หรอือาคารท่ีไมม่ี

ระบบปรบัอากาศแบบรวมศนูยท์ีม่ีเครือ่ง AHU จะตอ้งตดิตัง้เครือ่งฟอกอากาศ (air purifier) ทีม่ีขนาดเหมาะสมตอ่ขนาด

ของหอ้งตามขอ้มลูผูผ้ลติ ซึง่เครือ่งฟอกอากาศนีจ้ะตอ้งมีสว่นประกอบของแผน่กรองถา่นกมัมนัต ์และมีแผน่กรองอากาศ

ละเอียดชนดิ HEPA (High Efficiency Particulate Air) สามารถดกัจบัฝุ่ นท่ีมีอนภุาคเลก็อยา่งนอ้ยที่ 0.3 ไมครอน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการออกแบบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีด

ของอปุกรณ ์รายการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่หอ้ง และระบบฟอกอากาศที่ตดิตัง้ 

2. รายละเอียดเครือ่งฟอกอากาศ ขนาดที่ใชเ้ทียบกบัขนาดหอ้ง และชนิดของแผน่กรองที่ผา่นตามเกณฑ์
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหอ้าคารมีการออกแบบใหม้รีะบบอาคารท่ีไมส่รา้งเสยีงรบกวน 

ข้อก าหนด 

 ส าหรบัอาคารท่ีใชเ้ครือ่งปรบัอากาศแบบรวมศนูย ์ระดบัเสยีงพืน้ฐาน (Background Noise Level) รวมถึงเสยีง

ที่เกิดจากระบบปรบัอากาศ (วดัในเวลาที่ไมม่ีคนท างาน และช่วงกลางคืนที่มเีสยีงรบกวนจากภายนอกอาคารนอ้ย) 

ภายในพืน้ท่ีตา่ง ๆ เป็นไปตามตอ่ไปนี ้

 ส านกังานเปิดโลง่ (open office) = 50 dBA 

 ส านกังานแบบปิดกัน้หอ้ง (enclosed office) = 45 dBA 

 หอ้งประชมุ (conference room) = 40 dBA 

 ที่พกัอาศยั (living space) = 45 dBA 

 หอ้งนอน (sleeping space) = 40 dBA 

 ส าหรบัอาคารท่ีใชเ้ครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ระดบัเสยีงสงูสดุของเครือ่ง Fan Coil Unit และเครือ่ง ERV 

คือ 45 dBA ระดบัเสยีงสงูสดุของ Condensing Unit ที่วางภายนอกอาคารคือ 55 dBA 

หากเครือ่งเป่าลมเย็นทัง้ AHU และ FCU เป็นระบบ EC Fan Motor (EC = Electronically Commutation) จะได้

คะแนนพิเศษ (innovation) อีก 1 คะแนน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัวา่ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดการออกแบบดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีด

ของอปุกรณ ์รายการค านวณที่จ าเป็นเพื่ออธิบายและยืนยนัวา่พืน้ท่ีอาคารสว่นตา่ง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้ก าหนด  

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงต าแหนง่หอ้ง และระบบปรบัอากาศที่ตดิตัง้ 

2. รายละเอียดอปุกรณ ์คา่การทดสอบเสยีงของอปุกรณท์ี่ผา่นตามเกณฑ ์

 

 

  

 

EE 11 การลดเสยีงรบกวนจากอปุกรณร์ะบบอาคาร (Noise Reduction) 2 คะแนน 



เป็นสขุ V1.0  SI 1-10 

52 

SI 1-10 นวตักรรมสขุภาวะ (SOOK Innovation) 1-10 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อกระตุน้และสง่เสรมิใหม้ีการออกแบบหรอืน าเสนอ ใหอ้าคารมปีระสทิธิภาพเกินกวา่ที่ก าหนด และใหม้ีการ

เสนอแนวคิดเพื่อทางดา้นอาคารเพื่อสขุภาวะที่ดี ในประเด็นที่สรา้งสรรคแ์ละไมไ่ดร้ะบไุวใ้นเกณฑฉ์บบันี ้

ข้อก าหนด 

 ด าเนินการตามทางเลอืกดงัตอ่ไปนี ้

ทางเลอืกที่ 1 

ด าเนินการตามหวัขอ้คะแนนพิเศษที่ไดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้คะแนนตา่งๆ ในเกณฑฉ์บบันี ้

ทางเลอืกที่ 2 

น าเสนอหวัขอ้คะแนนใหมท่ี่มีประเด็นเพื่อสขุภาวะที่ดตีอ่ผูใ้ชอ้าคาร ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นเกณฑฉ์บบันีก้ารตามหวัขอ้คะแนน

พิเศษที่ไดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้คะแนนตา่งๆ ในเกณฑฉ์บบันี ้

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหศ้กึษาแนวโนม้การท าคะแนนพิเศษในหวัขอ้คะแนนตา่งๆ และศกึษาประเด็นที่เป็นประโยชนต์อ่สขุภาวะที่ดี

ของผูใ้ชอ้าคารตามที่เกณฑไ์มไ่ดร้ะบไุว ้เพื่อน าเสนอตอ่กรรมการสถาบนัอาคารเขยีวไทยในการท าคะแนนตอ่ไป ใน

อนาคตหากหวัขอ้ที่น าเสนอผา่นในหมวดนวตักรรมและประกาศการรบัรอง ทางผูเ้ขา้รว่มยื่นประเมินอื่นๆ สามารถน ามา

ยื่นท าคะแนนในหมวดนวตักรรมไดโ้ดยตรง 

เอกสารที่จ าเป็น 

1. แนวคิดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สขุภาวะที่ด ี

2. รายละเอียดของเทคนิค อปุกรณ ์วสัด ุหรอืผลการทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 




