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สถาบันอาคารเขียวไทยขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบจากความเสียหายอันเกิดจากการนําข้อมูลในเอกสารเล่มนีไปใช้หรือ
อ้างอิงใดๆ ก็ตาม ซึงถึงแม้ว่าข้อมูลต่างๆ ทีอยู่ในเอกสารเล่มนีจะมีความถูกต้องน่าเชือถือ แต่สถาบันอาคารเขียวไทยไม่
ขอรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสารเล่มนี ผูใ้ ช้หรืออ้างอิงข้อมูลในเอกสารเล่มนียอมรับและเห็นพ้องว่า
จะไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีทกุ ประเภทหรือดําเนินการเรียกค่าเสียหายใดๆจากสถาบันอาคารเขียวไทย อันเนืองมาจากการใช้
หรืออ้างอิงเอกสารเล่มนีไปดําเนินการใด ๆ ก็ตามผูใ้ ช้หรืออ้างอิงข้อมูลในเอกสารเล่มนีไปดําเนินการใด ๆ จะต้องยอมรับ
ผิดแต่เพียงผูเ้ ดียวในความเสียหายอันเกิดจากการนําเอกสารเล่มนีไปใช้ หรืออ้างอิงทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
หรือนิตบิ ุคคลอืน
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เป็ นสุข V1.0

บทนํา

บทนํา
สิงทีเป็ นประเด็นสําคัญในการออกแบบอาคารในช่วงเวลาหลายปี ทีผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบอาคาร
เขียวและดูแลรักษาสิงแวดล้อมเป็ นหลัก ซึงในปั จจุบนั การออกแบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสุขภาวะ
ที ดี ต่อผู้ใช้อ าคาร จึงเกิด แนวคิด ส่ง เสริม สุขภาวะของผู้ใ ช้อาคารทีดี ยิงขึน หรื อ Well Being ซึงเป็ นเทรนด์ใ หม่ ทีโลก
ออกแบบให้ความสํา คัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบ ทรอบอาคาร เพื อส่งเสริม สุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวอนามัยทีดีแก่ผใู ้ ช้อาคารมากยิงขึน
ปั ญหาหลักของประเทศไทยทีมีมลภาวะและโรคระบาดทีเกิดขึนในปั จจุบนั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
โดยตรง อาทิเช่น มลภาวะของอากาศภายนอกทีปนเปื อน ปริมาณฝุ่ นเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละออง PM2.5 ทีเกิด
อย่างต่อเนืองหลายเดือนในช่วงฤดูหนาว และดูเหมือนว่าจะเกิดขึนทุกปี โดยอาคารควรถูกออกแบบเพือลดการปนเปื อน
ของ PM2.5 เพือสุขภาพของผูอ้ าศัยให้ได้รบั อากาศทีบริสุทธิ อีกทังสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีได้เกิดขึนทัวโลก
ติดต่อกันในอากาศทีถ่ายเทไม่เพียงพอ หรือรับเชือจากการสัมผัสกัน ทําให้การออกแบบต้องมีความแตกต่างออกไป หลาย
ฝ่ ายมีความเห็นว่ามนุษย์ตอ้ งเปลียนวิถีการดํารงชีวิตอย่างเร่งด่วน และอาจจะเปลียนตลอดไป จนมีคนกล่าวว่า COVID19 จะทําให้เกิด “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ทีจะเปลียนความต้องการของผูค้ น เปลี ยนวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย
การทํางาน การเดินทาง การท่องเทียว การพักผ่อนหย่อนใจ การคบค้าสมาคมกับบุคคลอืน ๆ ในสังคม ในขณะเดียวกัน
ปั ญหาของโลกไม่ได้มีเพียงโรคระบาดและมลภาวะทีเกิดขึน เพือสอดคล้องกับสังคมไทยซึงกําลังจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2574 ซึงจะมีผสู้ งู อายุมากกว่า 11 ล้านคน เริมส่งสัญญาณว่าจะต้องเริมเกษี ยณช้าลงจากที อายุ
60 ปี ไปเป็ นที 65 ปี ซึงนันหมายความว่า ผูส้ งู อายุเหล่านีอาจยังต้องทํางานอยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ และพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยทีจะต้องถูกออกแบบเพือรองรับการใช้ชีวิตของผูส้ งู อายุเหล่านี และในขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาด้านอืน ๆ
อีก เช่น การเปลียนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาขยะสารพิษหรือการเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาแหล่งนํา
เป็ นต้น ยังคงต้องได้รบั การดูแลแก้ไขในช่วงเวลาทียากลําบากของประชากรโลก
ในภาคการลงทุนอสังหาริม ทรัพย์ หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง เริมออกมามีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง New Normal ในการออกแบบก่อสร้างอาคารสําหรับประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัม ภ์
และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันก่อตังมูลนิธิอาคารเขียวไทย และมีสถาบันอาคาร
เขียวไทยเป็ นตัวจักรในการทํางานเพือส่งเสริมการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวทีสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
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สถาบันอาคารเขียวไทยได้พัฒนาเกณฑ์อาคารเขียว พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู ้ อบรม สัม มนา
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา โดยสถาบันฯ เป็ นองค์กรเดียวในประเทศที ทําหน้าทีตรวจประเมินผล และรับรองอาคารเขียวที
ก่ อสร้า งในประเทศไทย โดยทังนี สถาบัน อาคารเขี ย วไทยมี เ กณฑ์ ชื อ TREES หรื อ Thai’s Rating for Energy and
Environmental Sustainability ซึงผูอ้ อกแบบและพัฒนาโครงการจะใช้เ ป็ นแนวทางการออกแบบให้เป็ น อาคารเขี ย วใน
เบืองต้น แต่ทงนี
ั ในปั จจุบนั ที มลภาวะและโรคระบาดเป็ นปั ญหาระดับโลก นักพัฒนาโครงการจึง ได้เริมมองเห็น ความ
ต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อประเด็นสุข ภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็ นดีอยู่ดีหรือ Well Being ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และผูผ้ ลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างหลายรายได้เริมทําการตลาดสินค้าของตน สถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้เริม
จัดทํามาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารทีเน้นสุขภาวะทีดีของผูอ้ ยู่อาศัยในอาคาร โดยใช้ชือมาตรฐานว่า “เป็ นสุข”
หรือ SOOK ซึงจะพัฒนามาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก เนืองจากประเด็นสุขภาพในอาคาร ทังอาคารทีทํางาน และ
อาคารพักอาศัยจะได้รบั ความสนใจมากยิงขึน
ลัก ษณะการประเมิ นของมาตรฐาน “เป็ นสุข” จะประเมิ นด้วยการทํา คะแนนในแต่ล ะหัว ข้อคะแนนซึงจะมี
ลักษณะหัวข้อคะแนนอยู่ 2 จําพวก กลุ่มแรก คือ คะแนนหัวข้อบังคับ หรือ Prerequisite ซึงผูเ้ ข้าร่วมประเมินต้องผ่านการ
ประเมินทุกหัวข้อคะแนน ซึงในมาตรฐานเป็ นสุขนีจะมีหวั ข้อบังคับ 4 หัวข้อ โดยหากไม่ผ่านคะแนนข้อใดข้อหนึงในกลุ่มนี
จะถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานเป็ นสุขนีเลย กลุ่มคะแนนหัวข้อบังคับจะต่างกับอีกกลุม่ ทีมีการวัดด้วยระดับคะแนน ซึงมีคะแนน
มากน้อยแตกต่างกันไปตามลําดับความสําคัญ ในกลุ่มนีจะมีคะแนนรวมถึง 110 คะแนน เมือผ่านคะแนนข้อบังคับทัง 4
หัวข้อแล้ว การทําคะแนนได้มากน้อยจะเป็ นตัวตัดสินระดับรางวัลทีจะได้รบั ได้แบ่งระดับรางวัลออกเป็ น 4 ระดับ ตามช่วง
คะแนน ได้แก่
PLATINUM 75 คะแนน ขึนไป
GOLD
60-74 คะแนน
SILVER
50-59 คะแนน
CERTIFIED 40-49 คะแนน

มาตรฐาน “เป็ นสุข” ได้ถูกแบ่งเป็น 5 หมวด มีคะแนนรวม 110 คะแนน ได้แก่





ธรรมชาติสมั พันธ์ และชุมชนแวดล้อม (BN -Biophilia & Neighborhood) 11 คะแนน
การออกแบบสถาปั ตยกรรม (AD - Architectural Design) 42 คะแนน และ1 ข้อบังคับ
การออกแบบภายใน และการใช้วสั ดุ (IM - Interior Design & Materials) 17 คะแนน และ 2 ข้อบังคับ
ระบบสิงแวดล้อม และวิศวกรรม (EE - Environmental System & Engineering) 30 คะแนน
และ 1 ข้อบังคับ
 นวัตกรรมสุขภาวะ (SI - SOOK Innovation) 10 คะแนน
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ภาพที 1 ค่านําหนักความสําคัญของแต่ละหมวด

ขันตอนการเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน “เป็ นสุข” มีขนตอนหลั
ั
กๆ อยู่ 3 ช่วง ดังแผนภูมิทีแสดงไว้ดา้ นล่าง
1. ลงทะเบียนกับทางสถาบันฯ ซึงสามารถลงทะเบียนได้ตงแต่
ั ช่วงการออกแบบอาคาร
2. รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารช่วงออกแบบและก่อสร้างเพือเตรียมยืนต่อสถาบันฯ
3. เมื ออาคารสร้า งแล้วเสร็จ พร้อมผลการตรวจวัด (Commissioning and Perforamance Verification) ยืนต่ อ
สถาบันฯ
ขันตอนยื นเอกสารต่อสถาบันอาคารเขี ยวไทยนัน จะทําได้ก็ต่อเมืออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่า นัน และบาง
ข้อกําหนดยังกําหนดในการตรวจวัดจะมีจาํ นวนผูใ้ ช้อาคารขันตํา ในกลุ่มหัวข้อบังคับและกลุ่มวัดระดับคะแนนของหัวข้อ
นัน ๆ เพือการตรวจวัด
ผูย้ ืนประเมินสามารถยืนเอกสารเพื อตรวจสอบก่อนการยืนประเมินเมื ออาคารสร้างเสร็จแล้ว (SOOK Precertification)
เพือสร้างความมันใจให้ผู้ยืนประเมิน ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม งานระบบที เกียวข้อ ง และบริบทที เกี ยวข้อ งกับ
3

เป็ นสุข V1.0

บทนํา

โครงการ เมือเอกสารส่วนนีผ่านการพิจารณาแล้ว โครงการไม่จาํ เป็ นต้องส่งเอกสารซําอีก เมือส่งเอกสารช่วงอาคารแล้ว
เสร็จ

ภาพที 2 ขันตอนการประเมินอาคารตามมาตรฐานเป็ นสุข

เกณฑ์ขันตําในการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน ”เป็ นสุข” สําหรับอาคารใหม่และการปรับปรุ งอาคาร
แม้ว่ามาตรฐานเป็ นสุข จะเหมาะกับอาคารหลายประเภททีมีการก่อสร้างขึนมาใหม่ทงหมดหรื
ั
อมีการปรับ ปรุ ง
ใหม่ อย่างไรก็ตามความหลากหลายของโครงการอาจนํามาซึงคําถามว่าสามารถเข้าร่วมประเมินด้วยมาตรฐานนีหรื อไม่
ทางสถาบันอาคารเขีย วไทยจึงได้กาํ หนดเกณฑ์เบื องต้น ของลักษณะของโครงการที เข้าร่ว มประเมินต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี
1. ต้องเป็ นอาคารทีถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีทีมีการตรวจสอบพบว่าโครงการมี การละเมิดกฎหมายไม่ว่าทางใดทาง
หนึง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลแม้ว่ามีการตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม
2. ต้องเป็ นอาคารถาวรทีไม่มีวตั ถุประสงค์เพื อการเคลื อนย้ายไปยังสถานทีใหม่ ในมาตรฐานเป็ นสุข มีหลายข้อคะแนนที
เกียวข้องกับที ตังและภูมิ ทัศน์ร อบโครงการ ซึงหากอาคารมีการเคลื อนย้า ยย่อมทํา ให้คะแนนในหมวดดังกล่าวมีก าร
เปลียนแปลงได้ ซึงย่อมสงต่อผลให้ระดับรางวัลทีได้รบั มีความเปลียนแปลงตามไปด้วย
3. มีพืนทีขอบเขตของโครงการทีมีความเหมาะสม โครงการต้องมีบริเวณขอบเขตทีชัดเจนซึงจําเป็ นต่อการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการ ในกรณีทีโครงการประเภทกลุ่มอาคาร อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ทีไม่มีขอบเขตชัดเจน
ต้องมีการแบ่งพืนทีของโครงการทีจะเข้าประเมินให้เหมาะสม โดยมีลกั ษณะทีโครงการต่าง ๆ สามารถแยกเข้าร่วมประเมิน
เป็ นรายโครงการได้ การพยายามแบ่งพืนทีโครงการทีเข้าข่ายการเอือประโยชน์ในการทําคะแนนโดยไม่ได้อา้ งอิงกับการ
แบ่งพืนทีเพือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนันไม่สามารถกระทําได้ เช่นเดียวกับการเข้าร่วมประเมินอาคารเป็ นกลุ่มพร้อม
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กันก็ไม่สามารถกระทําได้ ผูเ้ ข้าร่วมประเมินต้องแยกโครงการด้วยการแบ่งพืนทีและเข้าประเมินเป็ นรายโครงการ โครงการ
ทีมีลกั ษณะการบริหารจัดการเป็ น ส่วนขึนไป จะแยกเข้าประเมินได้ ต่อเมือ
 สามารถแบ่งพืนทีโครงการจากผังบริเวณได้อย่างชัดเจน (ไม่อนุญาตให้แบ่งตามกลุ่มชันของอาคารสูง เช่น ส่วน
ทาว์เวอร์ และ โพเดียม)
 งานระบบไม่ว่าจะเป็ น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สามารถแยกการ
ตรวจวัดออกจากกันได้อย่างชัดเจน
4. มีพืนทีใช้สอยภายในอาคารไม่นอ้ ยกว่า 100 ตร.ม. หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะส่งผลต่อเจตนารมณ์พืนฐาน
ของการประเมินนี ข้อกําหนดนีถูกเขียนขึน เพือให้ป้องกันอาคารประเภท สนามกีฬา และ โรงจอดรถ ทีมีพืนทีภายใน
อาคารน้อย ให้ไม่ได้เปรียบในการทําคะแนนในบางหัวข้อคะแนน
5. ต้องมี ผู้ใ ช้อาคารประจํา อย่า งน้อย 1 คน เพื อให้อาคารต้อ งถูก ออกแบบระบบต่ าง ๆ ทีคํา นึงถึง ผู้ใ ช้อ าคารตาม
เจตนารมณ์ของมาตรฐาน แล้วเพือป้องกัน อาคารกลุม่ ห้องเก็บของ โกดัง ไม่ให้สามารถหลีกเลียงวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นไป
เพือคุณภาพชีวิตทีดีของผูใ้ ช้อาคารและได้คะแนนไปอย่างไม่เป็ นธรรม
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BN

BN
หมวดธรรมชาติสัมพันธ์ และชุมชนแวดล้อม
BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD

หมวด BN มี 13 คะแนน จะเกียวกับการส่งเสริมผ็ใช้อาคารเชือมโยงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ (Biophilia) ภายนอก
และภายในโครงการ ทีผูใ้ ช้อาคารสามารถเข้าถึง และส่งเสริมการออกกําลังกาย มีแปลงผักปลอดสารพิษให้ผอู้ ยู่อาศัย
(Community Garden) มี ต ้น ไม้ใ ห้ผ ลทานได้ (Edible Landscape) การอยู่ ใ นชุ ม ชนที เข้า ถึ ง สถานที ออกกํา ลั ง กาย
สวนสาธารณะ ทางจักรยาน ตลาดสด ร้านอาหาร หรือสถานที ท่องเทียวทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ตลอดจนการควบคุมสารพิษจากการจัดการแมลง และการออกแบบทีรองรับความปลอดภัยจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ

BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD (BN)

11

BN 3

เอกลักษณ์ทอ้ งถินหรือทีตัง (Sense of Place)

1

BN 4

ชุมชนแวดล้อม (Surrounding Community)

1

BN 5

ป้องกันภัยธรรมชาติ (Disaster Management)

2

BN 6

การควบคุมศัตรู พืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control)

1

BN 7

สวนชุมชน (Community Garden)

3

ติ

1

กั

ทีออกกําลังกาย (Exercise Space)
ธ์

BN 2

พั

2

สั

ความเ (อมโยง มั นั ์ บั ธรรมชา ิ (Biophilia)
ชื่

BN 1
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BN 1

ความเชือมโยงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ (Biophillia)

BN 1

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้มีโอกาสเชือมโยงหรือปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้อมธรรมชาติ
ข้อกําหนด
กําหนดให้โครงการมีพืนทีเปิดโล่งเชิงนิเวศเป็ นร้อยละ 10 ของพืนทีฐานอาคาร (Building Footprint) โดยพืนทีเปิ ดโล่งเชิง
นิเวศนีต้องมีพืนทีสีเขี ยวอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืนทีเปิ ดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพืนทีบ่อนํา หรือ ลักษณะธรรมชาติทีมี
จุดประสงค์เพือการพักผ่อนหย่อนใจ) และให้เลือกดําเนินการอย่างน้อย 2 หัวข้อ จาก 3 หัวข้อ ทีแสดงตามด้านล่างนี
1. จัดให้มีแผนงานในการดําเนินการใช้งานร่วมกับสภาวะแวดล้อมทีเป็ นธรรมชาติ (1 คะแนน)
เช่น การใช้แสงธรรมชาติ องค์ประกอบธรรมชาติภายในอาคาร และการออกแบบอาคาร โดยการเขียนอธิบายถึง
รู ปแบบความเชือมโยงกับธรรมชาติ และการปฏิสมั พันธ์กนั กับระหว่างผูใ้ ช้อาคารกับธรรมชาติทงภายในและ
ั
ภายนอกอาคาร
2. การเชือมโยงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติภายนอกอาคาร (1 คะแนน)
จัดให้มีพืนทีมากกว่าร้อยละ 20 ของพืนทีสีเขียวตามทีกฎหมายกําหนด โดยให้มีลกั ษณะดังต่อไปนี


เป็ นพืนทีจัดสวนบนพืนดินหรือบนหลังคาทีผูใ้ ช้อาคารสามารถเข้าไปใช้งานได้



ประกอบด้วยพืนทีปลูกต้นไม้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพืนที และอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพืชทีปลูกต้อง
เป็ นไม้ขนาดใหญ่ทีให้รม่ เงา
3. ส่วนจัดแสดงทีเป็ นนํา Water Feature ทีสามารถใช้ได้ (1 คะแนน)
พืนทีทีมีองค์ป ระกอบนําในการจัดสวนอย่างน้อย จุดในพืนทีทุก ๆ 10,000 ตร.ม. โดยมีองค์ป ระกอบหรื อ
ลักษณะดังต่อไปนี
 มีพืนทีอย่างน้อย 4 ตร.ม.ต่อทุกพื นทีอาคาร 10,000 ตร.ม. องค์ประกอบนําสามารถรวมขนาดให้มี ขนาด
รวมต่อสัดส่วนของพืนทีอาคารของทังโครงการได้
 มีระบบสร้างความสะอาดปลอดภัยของนํา ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การใช้แสงอุลตร้าไวโอเลตหรือระบบกรอง
หรือการบําบัดนํา หรือ วิธีอนใดที
ื
ทําให้นาสะอาดปลอดภั
ํ
ย โดยมีค่าความขุ่นไม่เกินกว่า 10 NTU และ ไม่
ปรากฏโคลีฟอร์ม นนํา รวมถึงเชืออีโคไล และจัดให้มีการป้องกันการเป็ นทีวางไข่ของยุง เช่น การดําเนินการ
ให้นามี
ํ การไหลเวียนไม่หยุดอยู่นิง เป็ นต้น
แนวทางการตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมิน จะตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบพื นทีธรรมชาติ ของโครงการว่าดําเนินการออกแบบและ
แนวคิดสอดคล้องกับข้อกําหนด โดยขนาดพืนทีทีเป็ นพืนทีเป็ นธรรมชาติตอ้ งมีขนาดพืนทีมากกว่าข้อกําหนดพืนทีสีเขี ยวที
ได้ระบุในเอกสารประเมินสิงแวดล้อมซึงผูย้ ืนประเมินจะส่งเอกสารมาเพือพิจารณาด้วย
เอกสารทีจําเป็ น
1. เอกสารแสดงแนวความคิดในการออกแบบหรือแผนงาน
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2. แบบภูมสิ ถาปั ตยกรรมแสดงพืนทีภายนอกโครงการทีกําหนดให้เป็ นไปตามข้อกําหนด หรือผังแสดงสีเพือให้แยก
บริเวณทีกําหนดไว้ในรายการ ขนาดของพืนที และรายการคํานวณประกอบแบบว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนด
3. ผังบริเวณแสดงพืนทีภายในแสดงตําแหน่งปลูกพืชตามข้อกําหนดทีวางไว้ พร้อมรายการคํานวณประกอบ
4. แบบแสดงรายละเอียดของพืนทีตังขององค์ประกอบทีเป็ นนําในโครงการและรายละเอียดประกอบแสดงถึงความ
ปลอดภัยขององค์ประกอบของนําในโครงการ
5. ผลทดสอบของนํา
6. แนบเอกสารประกอบรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) ในส่วนของสัดส่วนพื นทีสีเขียว หรือเอกสารคํานวณ
พืนทีสีเขียวโครงการตามรายละเอียดในส่วนองค์ประกอบในเชิงปริมาณ อย่างใดอย่างหนึงทีปริมาณพืนทีสีเขียว
มากกว่า (ในกรณีทีอาคารไม่ได้มีความจําเป็ นต้องยืนรายงานผลกระทบสิงแวดล้อมให้ยดึ ขนาดพืนทีสีเขียวตาม
ข้อกําหนดในส่วนที 1)
คะแนนพิเศษ (1 คะแนน)
1. การเชือมโยงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติภายในอาคาร
พืชกระถางหรือพืชแขวนผนังหรือพืชสวนแนวตังทีถูกใช้ภายในอาคารจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
 พืนทีกระถางหรือพืนทีปลูกพืชในอาคารต้องมีพืนที อย่างน้อยร้อยละ 1 ของพืนทีในแต่ละชัน (พืนที
กระถางให้วดั ทีขนาดทรงพุ่ม สําหรับไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน และไม้พ่มุ ให้วดั ขนาดของพืนทีปลูก)
 พืชแขวนผนังหรือพืชสวนแนวตังต้องปกคลุมพืนทีผนังมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 ของพืนทีอาคารใน
แต่ละชัน หรือพืนทีผนังในแต่ละชัน โดยให้ใช้ค่าทีมีพืนทีมากกว่า
 จัดเตรียมการรดนํา ระบบระบายนํา และการบํารุงรักษาทีเหมาะสม
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ทีออกกําลังกาย (Exercise Space)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือสนับสนุนการออกกําลังกาย โดยการจัดเตรียมพืนทีสําหรับออกกําลังกายภายนอกอาคารหรือภายในอาคาร ให้กบั ผูใ้ ช้
ในโครงการ
ข้อกําหนด
จัดให้มีพนที
ื ออกกําลังกายภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องเป็ นพืนทีอยูภ่ ายในระยะทีเดินถึง จากประตู
ทางเข้าหลักและทุกคนสามารถใช้สอยได้ โดยจัดให้มีพืนทีออกกําลังกายขนาดเบืองต้น 15 ตร.ม. และ เพิมขึน 0.1
ตร.ม. ต่อจํานวนผูใ้ ช้อาคาร 1 คน โดยพืนทีออกกําลังกายนีต้องจัดให้มีเครืองออกกําลังกาย โดยเป็ นอุปกรณ์สร้าง
กล้ามเนือ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชินเป็ นอย่างน้อย และต้องจัดให้มีจาํ นวนเครืองออกกําลังกายในสัดส่วน 1 ชินต่อ
ผูใ้ ช้อาคาร 50 คน
หมายเหตุ จํานวนผูใ้ ช้อาคาร ให้คาํ นวณจากจํานวนผูใ้ ช้อาคารทีเป็ นจริง และรับรองโดยเจ้าของอาคาร หรือใช้วิธีการ
คํานวณทีปรากฏในคูม่ ือ TREES-NC ตาราง WC1 T1
และให้เลือกดําเนินการ 2 ข้อจาก 4 ข้อ ทีแสดงด้านล่างนี
 เป็ นพืนทีสีเขียวหรือสวน ทีมีสนามเด็กเล่นเป็ นส่วนประกอบ
 มีทางเดิน ทางวิงทีโยงใยเป็ นเครือข่าย
 มีทางเชือมไปยังแหล่งนํา
 มีพืนทีเพิมเติม สําหรับดําเนินการสันทนาการต่าง ๆ โดยพืนทีสันทนาการเป็ นพืนทีทีไม่ทบั ซ้อนกับ
พืนทีออกกําลังกาย
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผตู้ รวจประเมิน ประเมินขนาดพื นทีทีเป็ นพืนทีออกกําลังกายว่ามีลกั ษณะเป็ นไปตามทีกําหนดในข้อกํา หนด
หรือไม่ และ ดูรูปแบบพืนทีนอกเหนือจากพื นที ออกกําลังกายหลักอีก 2 ประเภท จากข้อกําหนด 2-5 จึงจะสามารถทํา
คะแนนในข้อนีได้
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบภูมสิ ถาปั ตยกรรม และสถาปั ตยกรรม แสดงพืนทีออกกําลังกายภายนอกหรือภายในอาคาร โดยกําหนดให้มี
ส่วนประกอบตามทีกําหนด
2. เอกสารแสดงจัดให้มีอปุ กรณ์เสริมกล้ามเนือ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชิน
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เอกลักษณ์ทอ้ งถินหรือทีตัง (Sense of Place)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้การออกแบบกายภาพภายนอกอาคารคงความเป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถินและบริบทของท้องถินในพืนที
ข้อกําหนด
ให้เลือกดําเนินการอย่างน้อย 2 ข้อ จาก 4 ข้อดังต่อไปนี (1 คะแนน)
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาในท้องที และ เอกลักษณ์ในท้องถิน ทําการค้นคว้าประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
และเอกลักษณ์ในท้องถินของบริเวณชุมชนรอบโครงการและทีตังโครงการ
2. การวางแนวความคิดและจัดทําของการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ ทังการออกแบบพืนทีในงานภูมิ
สถาปั ตยกรรมและงานสถาปัตยกรรม และความสัมพันธ์กบั อาคารแวดล้อมให้สอดคล้องเป็ นเอกลักษณ์ของ
อาคารในพืนถินเดียวกันทังในด้านภาษา ภาพลักษณ์และการเชือมต่อสัมพันธ์ระหว่างโครงการ
3. การออกแบบภูมสิ ถาปั ตยกรรมโดยการใช้พืชพรรณท้องถิน ให้แสดงการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมให้มีรูปแบบ
สอดคล้องกับแนวคิด โดยการใช้พืชท้องถินทีเหมาะกับสภาพแวดล้อมของพืนที หรือได้รบั การยืนยันจากภูมิ
สถาปนิกว่าพืชทีใช้ในโครงการ เป็ นพืชพืนถินทีเหมาะสม
4. ให้ทอ้ งถินหรือชุมชนมาใช้ประโยชน์หรือเอือพืนทีเพือชุมชน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผูต้ รวจประเมิน จัดทํา ข้อมูล เพื อทํา ความเข้าใจเอกลัก ษณ์ข องท้องถิน แนวคิด ในการออกแบบกายภาพ
ภายนอก และภูมิสถาปั ตยกรรม ว่ามีความสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ท ้องถิ นหรื อไม่ และ มี การลงนามรับรองโดยภูมิ
สถาปนิกและสถาปนิก เพือยืนยันการเป็ นพืชท้องถิน และกายภาพภายนอกของโครงการสามารถเอือให้เป็ นพื นที เพื อ
ชุมชนได้
เอกสารทีจําเป็ น
1. เอกสารแสดงประวัติความเป็ นมาและเอกลักษณ์ทอ้ งถินทีจะเป็ นจุดแสดงความเกียวข้องกับโครงการรอบที ตัง
โครงการ
2. เอกสารแสดงแนวคิดในการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ
3. แบบภูมสิ ถาปั ตยกรรมทีตอบสนองการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ
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ชุมชนแวดล้อม (Surrounding Community)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้โครงการกําหนดทีตังโครงการ บนพืนทีทีสามารถได้รบั ประโยชน์จากสาธารณูปการรอบโครงการสูงสุด (เพือให้เลือก
ชุมชนแวดล้อมทีดีและส่งเสริมสุขภาพอนามัย)
ข้อกําหนด
เลือกทีตังโครงการทีมีสาธารณูปการดังต่อไปนีให้อยู่ในรัศมี 500 ม. วัดจากทางเข้าหลักของโครงการ โดยรวบรวมคะแนน
ประเภทของสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบ 10 คะแนน โดยนําหนักคะแนนของสาธารณูปการต่าง ๆ ตามตารางด้านล่างนี
(1 คะแนน)
ประเภทสาธารณูปการ
สวนสาธารณะ
ทีออกกําลังกาย
โรงพยาบาล หรือ คลินิก
สถานศึกษา
พิพิธภัณฑ์
ศาสนสถาน
ร้านค้าประเภทต่าง ๆ (สามารถนับซําได้ ครัง)
ทีทําการไปรษณีย ์
สถานีดบั เพลิง
นวดแผนโบราณ
ร้านอาหาร (สามารถนับซําได้ ครัง)
ออแกนิคซุปเปอร์มาร์เก็ต (เช่น Lemon Farm)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตลาด
ร้านเสริมสวย
ร้านกาแฟ หรือร้านขนม
สํานักงาน
สถานทีราชการ
อืน ๆ ทีเป็ นสถานที ทีส่งเสริมสุขภาพอนามัยทีดี และไม่ขดั กับจริยธรรม
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แนวทางการตรวจประเมิน
ผู้ตรวจประเมิ นจะตรวจสอบว่ าตํา แหน่ ง ของที ตังอาคารดังกล่า ว ต้องอยู่ใ นระยะตามข้อกํา หนดและเป็ น
สาธารณูปการตรงตามประเภททีได้คะแนน และการรวมคะแนนสาธารณูปการแบ่งตามประเภทและนับรวมคะแนนอย่า ง
น้อย 10 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ในข้อนีได้
เอกสารทีจําเป็ น
1. แผนทีแสดงตําแหน่งทีตังของสาธารณูปการรอบโครงการ และระยะทาง พร้อมภาพประกอบทีแสดงป้ายสถานที
ประกอบการนัน
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BN 5

BN 5

ป้องกันภัยธรรมชาติ (Disaster Management)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้โครงการมีการเตรียมการรับมือกับภัยพิบตั ิ โดยโครงการได้รบั การออกแบบเพือรองรับภัยธรรมชาติทีอาจจะเกิดขึน
และมีการจัดทําแผนการรับมือในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ข้อกําหนด
การจัดทําแผนการรับมือในสถานการณ์ฉกุ เฉิน สามารถปรับปรุ งการสือสารระหว่างบุคลากรเพือลดความสับสน
และเพิมประสิทธิภาพในการประสานงานในช่วงสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ โดยกําหนดแผนการรับมือเมือเกิด
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน (2 คะแนน) โดยมีแนวทางการดําเนินการสิงทีจะต้องปฏิบตั ิในแผนการดังนี
1. แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินสําหรับอาคารและชุมชนในเหตุการณ์ต่อไปนี
 ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ นําท่วม ไฟป่ า แผ่นดินไหว นําไหลล้นทีเกิดจากฝนตกหนักผิดปรกติ
 ไฟไหม้อาคาร
 ทางด้านสุขภาพ เช่น การป้องกันการแพร่กระจายเชือโรค
2. อธิบายขันตอนและแผนการในการจัดการเหตุฉกุ เฉินดังต่อไปนี
 บทบาทและความรับผิดชอบของทีมเผชิญเหตุฉกุ เฉิน
 อันตรายทีอาจจะเกิดขึนและสถานการณ์ฉกุ เฉิน
 สิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูใ้ ช้โครงการทีเป็ นกลุม่ เสียง เช่น ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพ หญิง
ตังครรภ์ และ เด็ก
 แผนในการสือสารและดําเนินการ มีการจัดอบรมเกียวแผนการจัดการเหตุฉกุ เฉินและมีการ
ฝึ กซ้อม
3. เจ้าหน้าทีอย่างน้อยหนึงคนในทีมเผชิญเหตุฉกุ เฉินต้องเป็ นผูเ้ ชียวชาญทีผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลต่างๆ
และอุปกรณ์สาํ หรับรับมือกับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การทํา CPR AED และ Basic First Aids
แนวทางการตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินตรวจสอบเอกสารนโยบายว่ามีรายละเอียดตามข้อกําหนด มีหลักฐานยืนยันถึงการมีตวั ตนของ
บุคคลากร รวมถึงข้อมูลการฝึ กอบรม และหลักฐานการฝึ กอบรม
เอกสารทีจําเป็ น
1. เอกสารนโยบายพร้อมคําอธิบายอย่างละเอียด
2. หลักฐานการยืนยันของบุคลากร ว่าได้มีการฝึกอบรมอุปกรณ์และรายละเอียด
3. หลักฐานการจัดฝึ กอบรม
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การควบคุมศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือสร้างระบบการจัดการศัตรูพืชทีลดการใช้สารกําจัดศัตรูพืชและสารกําจัดวัชพืชทีเป็ นพิษสูง
ข้อกําหนด
การกําจัดศัตรูพืชและการกําจัดวัชพืชในโครงการจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี (1 คะแนน)
1. การสร้างแผนการจัดการวัชพืชแทนการใช้สารกําจัดวัชพืช และยากําจัดวัชพืช โดยวิธีผสมผสาน (Integrated
Pest Management : IPM) ตามข้อกําหนดทีระบุในคูม่ ือ
2. การใช้สารกําจัดแมลงศัตรู พืชทีมี การจัดอันดับอันตรายน้อยหรื อผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สารกําจัดวัชพื ชทีมี
สารเคมีตอ่ ไปนี ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
 พาราควอต
 คลอร์ไพริฟอส
 ไกลโฟเซต
 สารเคมีทเป็
ี นอันตรายอืน ๆ
แนวทางการตรวจประเมิน
ตรวจสอบเอกสารลงรายละเอียดอธิบายการลดการใช้สารกําจัดศัตรู พืชและวัชพื ช และรายละเอียดสารกําจัด
ศัตรู พืชและวัชพืชว่าเป็ นไปตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. เอกสารอธิบายการลดการใช้สารกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช
2. แผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3. รายชือวัสดุหรือสารเคมีทใช้
ี ในโครงการและเอกสารรับรองจากผูผ้ ลิต
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สวนชุมชน (Community Garden)

3 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้พืนทีสาธารณะเป็ นสิงทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในการเป็ นแหล่งอาหาร และให้สมาชิกในชุมชนสามารถทํา งาน
ร่วมกันได้
ข้อกําหนด
พืนทีสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ของชุมชนจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. โครงการต้องจัดให้มีการพูดคุยกับผูค้ นในชุมชนเพือเข้าใจถึงข้อดีในการจัดการสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ ของ
ชุมชนในพืนทีโครงการ
2. จัดให้มีผเู้ ชียวชาญเพือให้คาํ ปรึกษากับชุมชนในการจัดการสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ของชุมชน
3. จัดหาพืนทีภายในโครงการทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
 ไม่ได้ถกู ใช้สอยในพืนทีเพือการอืน
 สามารถรับแดดได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัวโมงต่อวัน
 เป็ นพืนทีราบ
 มีแหล่งนําใกล้เคียงหรือสามารถจัดเตรียมไว้ในพืนที
 ไม่มีชนส่
ิ วนวัสดุขนาดใหญ่ในพืนทีสวนผัก ทีกีดขวางพืนทีในการปลูกผักในพืนที
 ชุมชนสามารถเข้าถึงได้
4. กําหนดกฎเกณฑ์ในการจัดทําสวนผักของชุมชน ในแง่ของ ทุน ระบบสมาชิก และการบํารุ งรักษา
5. อาคารพักอาศัย ต้องมีขนาดพืนทีเพาะปลูก 2 ตร.ม.ต่อหนึงครอบครัวในอาคาร จํานวนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
จํานวนครอบครัว หรืออย่างน้อย 200 ตร.ม.
6. อาคารอืน ๆ ให้มีพืนทีสวนอย่างน้อย 50 ตร.ม.
7. อนุญาตให้สามารถกําหนดพืนทีสําหรับสวนผักอยู่นอกพืนทีโครงการ แต่ตอ้ งมีลกั ษณะตามข้อกําหนดทีกําหนด
ไว้ทงหมด
ั
และอยู่หา่ งจากประตูทางเข้าโครงการไม่เกิน 200 ม. ด้วยระยะเดินตามทางเดินปรกติ
ความหมายของชุมชนในข้อกําหนดนี –
1. ชุมชนชนบท - เป็ นชุมชนทีประกอบด้วยกายภาพทีเราเห็นด้วยตา ประกอบด้วยพืนที หรือ บริเวณทีคนอยู่รวมกัน
ในขอบเขตทีชัดเจน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจน เช่น ชุมชน
2. ชุมชนเมือง – เป็ นชุมชนเมืองทีมีขอบเขตต่อเนื องกับพืนทีตังโครงการอย่างชัดเจนและมีขนาดประชากรรวมกัน
ประมาณ 3,000 คน หรือมีอาณาเขตรอบสวนผักของโครงการเป็ นรัศมี 200 ม.
แนวทางการตรวจประเมิน
ตรวจสอบคําอธิบายการดําเนินการจัดสวนผักในชุมชนว่ามีความเป็ นไปได้ มีแบบแสดงตําแหน่งของสวนผัก ทีมี
ลักษณะตามข้อกําหนด มีภาพประกอบการดําเนินการทําสวนผัก ผลไม้ หรือ พืชกินได้ที ชัดเจนและสามารถระบุตาํ แหน่ง
ของภาพได้
15
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เอกสารทีจําเป็ น
1. คําอธิบายการดําเนินการจัดทําสวนผักในชุมชน
2. แบบแสดงตําแหน่งทีตังของสวนผักชุมชน
3. แบบก่อสร้างของสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้
4. ภาพถ่ายยืนยันการดําเนินการสวนผัก ผลไม้ หรือ พืชกินได้
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AD

AD
หมวดการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ARCHITECTURAL DESIGN

หมวด AD มี 42 คะแนน 1 ข้อบังคับ ประกอบด้ว ยการออกแบบเพื อส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ทางด้านการระบายอากาศธรรมชาติ มีหน้าต่างทีเปิ ดปิ ดได้ทีไม่ห่างจากพืนทีใช้สอยหลักเกินไป พืนทีใช้งานหลักได้รบั แสง
สว่า งธรรมชาติ มองเห็นวิ วภายนอก แต่ยังคงมี ความเป็ น ส่ ว นตัว มีก ารลดแสงบาดตา (Glare) มี ก ารบัง แดดอย่ า ง
เหมาะสมด้วยอุปกรณ์บงั แดด และมีการใช้วสั ดุอาคารทีสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดี นอกจากนี การออกแบบอาคาร
ยังต้องคํานึงถึงสัดส่วนความงามทางสถาปั ตยกรรมทังในแง่สัดส่วนความสูงของเพดานที สอดคล้องกับขนาดพื นที ห้อง
หรือมีการตกแต่งทีส่งเสริมลักษณะเฉพาะของพื นถิน รวมทังการออกแบบทีเน้นความปลอดภัย (Safety & Security) ของ
ผูใ้ ช้อาคารและการอํานวยความสะดวกให้คนชรา เด็ก และคนพิการ ตามหลัก Universal Design

ARCHITECTURAL DESIGN (AD)

42 (1)

ADp1

การควบคุมการสูบบุหรี (Smoking Control)

AD 1

การลดความเสียงในการเกิดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั (Safety)

10

AD 2

การลดความเสียงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)

6

AD 3

การออกแบบเพือคนทังมวล (Universal Design)

5

AD 4

ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)

1

AD 5

การเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ (Access to View)

1

AD 6

ความเป็ นส่วนตัว (Private Space)

1

AD 7

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)

4

AD 8

แสงสว่างทีมองเห็น (Visual Lighting)

1

AD 9

แสงธรรมชาติ (Daylight)

2

AD 10

การควบคุมการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)

2

AD 11

สิทธิในการได้รบั แสงสว่าง (Right to Light)

1

AD 12

อุปกรณ์บงั แดดและควบคุมการหรีแสง (Shading & Dimming)

1

AD 13

การเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง (Operable Window)

1

AD 14

ความน่าสบายด้านเสียง (Acoustic Comfort)

2

AD 15

ระดับก้องกังวานทีเหมาะสม (Reverberation Time)

2

AD 16

การกันเสียง (Sound Barrier)

2
17

บังคับ
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ADp1

การควบคุมการสูบบุหรี (Smoking Control)

ADp1

บังคับ

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการควบคุมการสูบบุหรี และลดผลกระทบที จะเกิดขึนกับผูใ้ ช้อาคารโดยตรง และลดสาเหตุของ
ควันบุหรีมือสองทีจะเกิดขึนทังพืนทีภายในตัวอาคารและนอกอาคาร
ข้อกําหนด
อาคารต้องมีนโยบายทีชัดเจน และแสดงเจตจํานงในการควบคุมการสูบบุหรี โดยต้องห้ามสูบบุหรีในทุกพืนทีของ
อาคาร ติดตังป้ายห้ามสูบบุหรีและป้ายแสดงตําแหน่งสูบบุหรีด้านนอกอาคาร บริเวณโถงอาคารทุกชัน ถ้าโถงอาคารมี
ความยาวมาก ให้ติดป้า ยทุกๆ 30 ม. สําหรับตําแหน่งสูบบุหรีต้องอยู่ภายนอกอาคารเท่านัน และต้องห่างจากช่อ งเปิ ด
อาคาร ช่องเปิ ดของอาคารข้างเคียงอืนๆ และพืนทีทีมีผูใ้ ช้งานอืนๆ เช่น สวน ทีนังพักผ่อน สนามเด็กเล่น และลานออก
กําลังกาย อย่างน้อย 10 ม.
กรณี ทีต้องจัดพืนทีสูบบุหรีในลักษณะเป็ นห้องสูบบุหรีนอกอาคาร จะต้องเป็ นห้องทีมีความดันเป็ นลบ ต้องมีการป้องกัน
ไม่ให้ควันย้อนกลับออกมาทางช่องเปิ ดอืนๆ และจุดระบายอากาศต้องห่างจากช่องเปิ ดอาคาร หรือพืนทีทีมีผใู้ ช้งานอืนๆ
อย่างน้อย 10 ม.
สําหรับอาคารพักอาศัย ต้องปฎิบตั ิตามข้อกําหนดด้านบน และกําหนดให้หา้ มสูบบุหรีทีระเบียงของห้องพัก โดยต้องจัดให้
มีพืนทีส่วนกลางเป็ นพืนทีสูบบุหรี
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ น เพืออธิบายและยืนยันว่าพื นทีสูบบุหรี ได้รบั การออกแบบ มีการติดตังอุปกรณ์และป้ายต่ างๆ
ตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบแสดงตําแหน่งติดตังป้ายต่างๆ รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารยืนยันการไม่สบู บุหรีในอาคาร รายละเอียดอุปกรณ์ทีติดตัง และรูปแบบป้ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
3. ภาพแสดงพืนทีสูบบุหรีทีได้จดั ไว้
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การลดความเสียงในการเกิดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั (Safety)

AD 1

10 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารได้มีการออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ ใช้วสั ดุแข็งแรงมี
ความทนทาน มีการเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ฉกุ เฉิน มีการป้องกันการแพร่เชือของจุลชีพ เพือให้การ
ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ ช้อาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ข้อกําหนด
อาคารต้องได้รบั การออกแบบ ติดตังอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมทีคํานึงความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร ดังนี
1. ติดตังอุปกรณ์ปอ้ งกันการพลัดตกหกล้ม ใช้วสั ดุปอ้ งกันการลืนล้ม ทีจมูกบันได พืนห้องนํา พืนต่างระดับ ทางเข้าออกอาคาร มีความสูงของพืนต่างระดับทีเหมาะสมและใช้วสั ดุทมีี สีต่างกันเพือช่วยในการมองเห็น (2 คะแนน)
2. ราวกันตกสูงไม่ตากว่
ํ า 1.10 ม. ราวจับทีไม่ลืน และราวลูกกรงบันไดต้องมีความกว้างของแต่ละช่องไม่เกิน 0.10
ม. ด้านแนวตังหรือแนวนอน สําหรับบันไดทัวไป บันไดหนีไ ฟ และทุกทางเดินทีติดกับพื นทีโล่งที ต่างระดับ กัน
ตังแต่ 0.50 ม. ต้องติดตังราวกันตก (2 คะแนน)
3. อาคารมีการออกแบบป้องกันจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ฉกุ เฉิน (4 คะแนน)
 ป้องกันนําท่วม ป้องกันทีระดับนําท่วมในรอบการเกิด 100 ปี มีระยะเผือล้น (Freeboard) ไม่นอ้ ยกว่า
0.50 ม. ระบบป้องกันนําไหลล้นท่วมเข้าโครงการ และระบบสูบนําออกในระดับสูงในกรณีทีไม่สามารถ
ระบายนําตามธรรมชาติได้ (2 คะแนน)
 ป้องกันแผ่นดินไหว กําหนดตัวประกอบความสําคัญ (Important Factor) ไม่นอ้ ยกว่า 1.25 และการ
เคลือนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชันทียอมให้ ไม่มากกว่า 0.01 hsx (1 คะแนน)
 ป้องกันด้านวาตภัย กําหนดตัวประกอบความสําคัญ (Important Factor) ไม่นอ้ ยกว่า .15 (1 คะแนน)
4. ระบบเปิ ด -ปิ ด ทางเข้าออกอาคารหลัก เป็ นระบบทํา งานอัต โนมัติ และอุป กรณ์ใ นห้อ งนําเป็ น ระบบทํา งาน
อัตโนมัติ หรือใช้เท้าในการทํางาน “Kick Plate” เช่น อุปกรณ์ก๊อกนํา สุขภัณฑ์ ทีจ่ายสบู่ลา้ งมือ เครืองเป่ ามื อ
(2 คะแนน)
5. มีระบบ Pest Control โดยต้องมีการควบคุมสัตว์พาหะ เช่น ปลวก มด หนู แมลงวัน และ แมลงสาบ (1 คะแนน)
6. มีการอบรมความปลอดภัยเบืองต้น สําหรับพนักงานประจําและพนักงานชัวคราวทีเข้าทํางานในอาคารมากกว่า
2 วันขึนไป และจัดให้มีการสอบประเมินผล (1 คะแนน)
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7. อาคารสําหรับทีอยู่อาศัยของผูส้ งู อายุ ในห้องนอนและห้องพักผ่อนต้องติดตังแสงสว่างสําหรับช่วงเวลากลางคืน
ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างทีมีความสว่างอย่างน้อย 100 lux ตามทางเดิน และสวิตช์เปิ ด-ปิ ดเป็ นแบบไฟชนิดเรืองแสง
สามารถมองเห็นสวิตช์ในทีมืด (1 คะแนน)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิกและวิศวกรผูอ้ อกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบโดยคํานึงความปลอดภัย
ต่อผูใ้ ช้อาคาร โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพื ออธิบายและยืนยันว่าพืนส่วนต่างๆของอาคาร ได้รบั การ
ออกแบบและติดตังอุปกรณ์ต่างๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ และลดการแพร่เชือ
เอกสารทีจําเป็ น
1. อาคารสําหรับทีอยู่อาศัยของผูส้ งู อายุ ในห้องนอนและห้องพักผ่อนต้องติดตังแสงสว่างสําหรับช่วงเวลากลางคืน
2. รายงานผลการออกแบบโดยคํานึงความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคาร รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
3. รายการดําเนินการเพือลดความเสียงในการเกิดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั
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การลดความเสียงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)

AD 2

6 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมี คุณภาพความเป็ นอยู่ทีดี ปลอดภัยต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม และการดําเนิ นการ
กิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ ช้อาคารอย่างปลอดภัย
ข้อกําหนด
พืนทีของอาคารมีโอกาสทีจะเกิดพืนทีอับ เปลียว หรือลับตาคน ซึงพืนทีส่วนนีจําเป็ นจะต้องออกแบบให้มีพืนที
เหล่านีน้อยทีสุด หรือต้องติดตังอุปกรณ์เพือลดความเสียงต่อการเกิดโจรกรรมดังนี (6 คะแนน)
1. ติดตังกล้องวงจรปิ ดพร้อมระบบบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน (2 คะแนน)
 สามารถจับภาพขอบเขตรอบโครงการได้ไม่นอ้ ยกว่า 95% ของขอบเขตทีดินรอบโครงการ
 ประตูทุกบานทีเข้า-ออกอาคารต้องติดตังกล้องวงจรปิ ด ซึงต้องจับภาพหน้าคนเข้าและออกประตูได้
ชัดเจน
 โถงลิฟต์และทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟทุกชัน ซึงต้องจับภาพหน้าคนเข้าและออกได้ชดั เจน
2. มีระบบคียก์ าร์ดเข้า-ออก หรือระบบอืนทีปลอดภัยต่อการโจรกรรม พร้อมบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน
(1 คะแนน)
3. ติดตังระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี (2 คะแนน)
 กระจกโค้งหรืออุปกรณ์อนที
ื ช่วยในการมองเห็นบริเวณทีมีมมุ อับสายตา เช่น มุมเลียวรถ หรือมุมอาคาร
 จัดทําปุ่ มสัญญาณหรื อจัด เวรยาม หรืออุป กรณ์อิเล็ก ทรอนิก ส์ใ นการตรวจจับ ส่งเสี ยง เมื อมี ก าร
เคลือนไหวหรือบุกรุกเข้าอาคาร
 ทางเข้าห้องระบบอาคารหลัก ต้องติดตังคียก์ าร์ดและกล้องวงจรปิ ด ซึงต้องจับภาพหน้าคนเข้า และ
ออกประตูได้ชดั เจน
4. ออกแบบพื นที ตามวิธีป้อ งกัน อาชญากรรมผ่ านการออกแบบสภาพแวดล้อม” (Crime Prevention Through
Environmental Design, CPTED) อย่างน้อย 3 แนวทาง (2 คะแนน)
 การเข้าถึงธรรมชาติ (Landscaping) โดยภูมทิ ศั น์ชว่ ยกําหนด Wayfinding ให้กบั ผูม้ าใช้อาคาร
 การเฝ้าระวังตามธรรมชาติ (Surveillance) โดยออกแบบเชิงพืนที และองค์ประกอบทางกายภาพเพื อ
การมองเห็นโดยรอบ
 การกําหนดพืนที (Territoriality) โดยสร้างลักษณะทางกายภาพและสิงแวดล้อม ให้ความรูส้ กึ การเป็ น
เจ้าของพืนที
 สนับสนุนกิจกรรม (Activity Support) โดยวางแผนกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในพืนทีสาธารณะ
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 การบํารุ งรักษากายภาพและการบริห ารจัดการ (Image/Management) บํารุ งรักษาอาคารและพื นที
สาธารณะทังพืนทีใหญ่และเล็ก (เช่น พืนทีสวนและถังขยะ) และมีการบริหารจัดการ ตรวจสอบ ป้องกัน
แก้ไขความเสียหายต่อทรัพย์สิน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิกหรือวิศวกรผูอ้ อกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบโดยลดพืนที อับ เปลียว ลับ
ตาคน หรือมีอปุ กรณ์ชว่ ยให้เกิดความปลอดภัยและมันใจในการใช้พืนที โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพือ
อธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบและติดตังตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. รายงานผลการออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมเพือให้เกิดความปลอดภัย รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือที
ปรึกษาโครงการ
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การออกแบบเพือคนทังมวล (Universal Design)

AD 3

5 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือการออกแบบเพือคนทังมวล หรือการออกแบบเพือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design)
เป็ นการออกแบบสิงแวดล้อม เพือเอือต่อผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ทีมีขอ้ จํากัดในการใช้หรือเข้าถึง
สิงแวดล้อมของสถานที และสิงของเครืองใช้ของอาคาร
ข้อกําหนด
อาคารต้องออกแบบพื นทีและสิงอํานวยความสะดวกให้ได้ตามข้อกําหนดด้า นล่างนี อย่ างใดอย่ างหนึง หรื อ
มากกว่า (5 คะแนน)
1. กฎกระทรวง กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที 2) พ.ศ.
2564
2. ข้อแนะนําการออกแบบสิงอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ISO 21542:2011 - Building Construction - Accessibility and Usability of the Built Environment
โดยอย่างน้อยอาคารต้องมีทางลาด ทางสัญจรภายใน ผิวต่างสัมผัส ห้องนําคนพิการ ทีจอดรถ ราวจับ ลิฟต์ สัญญาณ
เตือนฉุกเฉิน สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ป้ายต่างๆ รวมถึงการจัดการทางเข้า-ออกสูภ่ ายนอกอาคาร ให้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละจํานวน
ตามเกณฑ์ดา้ นบน และจัดให้มีอกั ษรเบรลล์ (Braille) ประกอบทีป้ายต่างๆ ทีจําเป็ นของอาคาร และต้องจัดให้มีทีจอดรถ
สําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้อยร้อยละ 3 ของช่องจํานวนทีจอดทังหมด และทีจอดรถนี ต้องใกล้
ทางเข้าอาคาร และมีระบบตรวจสอบสิทธิในการใช้ทีจอดรถเฉพาะบุคคลทีเหมาะสมเท่านัน
ส่วนอาคารประเภททีพักอาศัยต้องจัดสิงอํานวยความสะดวกเพิมเติมทีห้องอาบนําและห้องครัว ให้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละจํานวน
ตามเกณฑ์ดา้ นบน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
ภาพถ่ายและรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่างๆ ได้รบั การออกแบบเพือคนทังมวล มีการ
ออกแบบติดตังอุปกรณ์ เครืองจักรกล และป้ายต่างๆ ตามทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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AD 4

AD 4

ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือการออกแบบอาคารทีดี จัดสรรพื นทีการใช้สอยทีเหมาะสม การสร้างประสบการณ์ การแสดงออกทาง
อารมณ์ ค่านิยมหลักทางวัฒนธรรม สามารถส่ งผลในเชิงบวกต่ออารมณ์ต่อผู้อยู่อาศัย และการรวมองค์ประกอบการ
ออกแบบและงานศิลปะเข้าด้ว ยกัน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีสงบเงียบสามารถสร้างความรืนรมย์ให้กับ ผู้อยู่ อ าศัย
ส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจของผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด (1 คะแนน)
พืนทีใช้งานประจําต้องออกแบบให้ได้ตามข้อกําหนดดังนี (1 คะแนน)
1. สัดส่วนของห้อง ต้องมีความสูงของห้องทีเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน ได้ประโยชน์ใช้สอย ส่งเสริมสุขภาวะทีดี
 ห้องต้องมีความสูงจากพืนถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.70 ม.
 ห้องทีมีผนังด้านใดด้านหนึงกว้างมากกว่า 9 ม. ต้องมีความสูงจากพืนถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.75 ม.
และทุกๆ 20 ม. ต้องเพิมความสูงห้องอีก 1 ม.
 ถ้า ความสูง จากฝ้ า ถึง เพดานไม่ไ ด้ต ามที กํา หนด จะต้องจัด ทํา เอกสารบรรยาย แสดงถึง การสร้า ง
ประสบการณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ วัฒนธรรม หรือศิลปะ ทีสามารถส่งผลเชิงบวก ของพืนทีใช้
งานนันๆ ทีเกิดต่ออารมณ์ผใู้ ช้อาคาร
2. จะต้องมีการตกแต่งด้วยงานศิลปะ การใช้สี หรืองานตกแต่ง จะเป็ นงานติดตังทีผนัง พืน หรือ แขวนติดฝ้าเพดาน
ทีทางเข้า โถงต้อนรับ และพืนทีทีมากกว่า 28 ตร.ม. ด้วยงานศิลปะอย่างน้อย 1 ชิน
สําหรับอาคารพักอาศัย ห้องต้องมีความสูงจากพืนถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.40 ม. ยกเว้นห้องเก็บของ หรือห้องทีมี
การใช้งานน้อยครัง
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดความสูงของห้อง งานศิลปะที ติดตัง เพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีทีใช้งานประจําส่วนต่าง ๆ ได้รบั การ
ออกแบบตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบอาคารแสดงความกว้าง และความสูงของห้อง และรายงานการติดตังงานศิลปะตามข้อกําหนด รับรองโดย
ผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
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AD 5

การเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ (Access to View)

AD 5

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้รบั ทัศนียภาพทีดีและแสงธรรมชาติทีเหมาะสม ซึงช่วยให้ผ่อนคลายไม่รูส้ ึกอึดอัด สามารถ
ส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณ์ของผูอ้ ยู่อาศัย
ข้อกําหนด
อาคารต้องออกแบบพืนทีใช้งานประจําและโถงอาคาร ให้ได้ตามข้อกําหนดดังนี (1 คะแนน)
1. Direct Line of Sight (DLS) Indicator ไม่นอ้ ยกว่า 75% ของพืนที
2. หน้าต่างต้องสามารถรับแสงธรรมชาติ และมีทัศนีย ภาพที ดี เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ การเคลือนไหวของคนหรื อ
องค์ประกอบของเมือง
สําหรับอาคารพักอาศัย 75% ของพืนทีใช้งานประจํา จะต้องห่างจากช่องเปิ ดไม่เกิน 7.5 ม.
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบเพือเข้าถึงทิวทัศน์ได้ดี
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. รายงานการเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ ของช่องเปิ ดต่างๆ

25

เป็ นสุข V1. 0

AD 6

ความเป็ นส่วนตัว (Private Space)

AD 6

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้มีพืนทีทีมีความเป็ นส่วนตัว มีสมาธิในการทํางาน ใช้ความคิด ผ่อนคลายหรือได้พกั ผ่อน
ข้อกําหนด
อาคารต้องติดตังม่าน กันสาด ส่วนบังตา หรือจัดรู ปแบบอาคาร ซึงจัดให้เป็ นพืนทีส่วนตัว อุปกรณ์ทีติดตังเพือ
ความเป็ นส่วนตัวสามารถทํางานได้ดีทังกลางวันและกลางคืน
สําหรับสํานักงานทีมีพืนทีรวมตังแต่ 1500 ตร.ม. ขึนไป ต้องจัดพื นทีเพือความเป็ นส่วนตัวไม่นอ้ ยกว่า 7 ตร.ม. และพืนที
ของห้องจะต้องเพิมขึนในอัตรา 0.1 ตร.ม. ต่อจํานวนผู้ใช้อาคารประจํา 1 คน โดยพืนทีดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยเป็ น
หลายพืนทีได้ โดยแต่ละพืนทีต้องไม่นอ้ ย 7 ตร.ม. และทุกพืนทีต้องติดตังอุปกรณ์ดงั นี (1 คะแนน)
1. อุณหภูมสิ ีของหลอดไฟที 2700-3000 K และสามารถปรับความสว่างได้
2. ค่า NC (Noise Criteria) จากอุปกรณ์ในห้องต้องไม่เกิน 35
3. ต้องจัดให้มีไม้ประดับ เสียงประกอบแนวธรรมชาติ และจัดให้มีพืนทีสําหรับพักผ่อน
สําหรับพืนทีอยู่อาศัยทุกห้องทีมีช่องแสงสู่ภายนอกอาคาร ต้องติดตังม่าน หรือกันสาด หรือ ส่วนบังตา ทังนีรวมถึงระเบียง
ด้านนอกอาคาร แต่ไม่รวมห้องนํา ห้องเก็บของ และห้องครัว
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีได้รบั การออกแบบเพือความเป็ นส่วนตัว
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์ทีติดตังและอืนๆ ทีเกียวข้อง
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AD 7

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)

AD 7

4 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการระบายอากาศทีดี ผูใ้ ช้อาคารได้รบั อากาศบริสทุ ธิ และเพือการประหยัดพลังงาน
ข้อกําหนด
จัดให้อาคารมีการวางผังและช่องเปิ ด ให้มีการใช้ประโยชน์ของการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยกําหนดให้
อย่างน้อย 75% ของพืนที ใช้งานประจํา รวมถึงทางเดิน ภายในอาคาร มีช่องเปิ ด ให้ไ ด้ต ามเกณฑ์ใ ดเกณฑ์ห นึงดัง นี
(4 คะแนน)
1. วสท. 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารทียอมรับได้ บทที 6 หัวข้อ 6.4
วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ หน้า 6-18
2. CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations, ส่วนการคํา นวณการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ASHRAE 62.1 2010 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality – ส่วน Natural Ventilation Procedure
สําหรับอาคารพักอาศัย กําหนดให้ช่องเปิ ดต้องมีพืนทีอย่างน้อย 10% ของพืนทีห้อง รวมถึงทางเดินกลางและโถงลิฟต์
ยกเว้น ห้องเก็บของและห้องเครือง
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยวิธีคาํ นวณหรือการ
จําลองสภาพลมธรรมชาติ โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพื ออธิบายและยืนยันว่าช่องเปิ ดอาคารเพียงพอ
สําหรับการระบายอากาศโดยธรรมชาติ
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียด การคํานวณหรือการจําลองสภาพ อุปกรณ์และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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AD 8

AD 8

แสงสว่างทีมองเห็น (Visual Lighting)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้รบั แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเพื อเพิมคุณภาพของแสงสว่างภายในให้กบั พืนที ทีมี
การใช้งานประจํา
ข้อกําหนด (1 คะแนน)
ในส่วนพืนทีใช้งานประจํา กระจกกรอบอาคารต้องมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ตากว่
ํ า 40% และค่า
Visible Light Reflectance Indoors ไม่เกิน 15% โดยพืนทีใช้งานประจําอย่า งน้อยร้อยละ 70 ต้องมี ค่าตัวประกอบแสง
ธรรมชาติ (Daylight Factor: DF) มากกว่า 2% โดยใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์
อาคารพักอาศัย กระจกกรอบอาคารต้องมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ตากว่
ํ า 40% สําหรับห้องนอนและห้องพัก
ผ่อน ต้องติดตังม่านทึบแสง 100% (Blackout Blinds)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดที จําเป็ นเพื ออธิบ ายและยืนยันว่าพืนที อาคารส่ วนต่าง ๆ ได้รบั แสงสว่างที มองเห็ นอย่า งพอเพี ย งตาม
เกณฑ์
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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AD 9

AD 9

แสงธรรมชาติ (Daylight)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม ซึงถ้ามากเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการบาดตา หรือน้อยเกินไป
จะไม่ได้ใช้แสงธรรมชาติเท่าทีควรจะเป็ น
ข้อกําหนด (2 คะแนน)
อาคารต้องออกแบบให้พืนทีใช้งานประจําได้รบั แสงธรรมชาติทีเหมาะสม จะต้องครอบคลุมพืนทีใช้งานประจํา
อย่างน้อย 55% (1 คะแนน) หรือ 75% ขึนไป (2 คะแนน) โดยวิธีใดวิธีหนึงดังนี
 ใช้การจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื อหาระดับความสว่างด้วยดัชนีชีวัด Spatial Daylight Autonomy (sDA
300/50%)
 วิธีคาํ นวณ
0.150 < VLT x WFR < 0.180
VLT = Visible Light Transmittance
WFR = Window-to-Floor Area Ratio
ค่า VT ของกระจกต้องไม่นอ้ ยกว่า 40% และพืนทีช่องแสงทีนํามาคํานวณต้องสูงจากระดับพืนไม่นอ้ ยกว่า 0.80 ม. ไม่มีสงิ
กีดขวางให้แสงธรรมชาติสอ่ งผ่าน และต้องติดตังอุปกรณ์ลดการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพื ออธิบ ายและยื นยันว่ าพืนที อาคารส่ ว นต่า ง ๆ ได้รับการออกแบบเพื อให้อาคารได้รับ แสง
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ผลการจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ sDA 300/50% หรือ ผลการคํานวณ
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AD 10

การควบคุมการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)

AD 10

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบเพือควบคุมการเกิดแสงบาดตาไม่ให้มากเกินไป ซึงอาจเกิดจากแหล่งกําเนิด แสง
โดยตรง (Direct Glare) หรือแสงจ้าทีเกิดจากการสะท้อนแสง (Reflected Glare) จากวัสดุทอยู
ี ่ในสิงแวดล้อม
ข้อกําหนด
1. อาคารต้องติดตังอุปกรณ์ควบคุมการเกิดแสงบาดตาดังต่อไปนี (1 คะแนน)
 ทีหน้าต่างต้องติดตังม่านบังแดด โดยผูใ้ ช้อาคารสามารถปรับเองได้ หรือเป็ นระบบอัตโนมัติปรับตามความ
เข้มของแสงสว่างภายนอก หรืออุปกรณ์บงั แดดถาวรทีติดตังภายนอกอาคารเพือลดปริมาณแสงหรือลดการ
หักเหแสง หรือวัสดุอปุ กรณ์ทสามารถช่
ี
วยลดแสงจ้าได้อตั โนมัติ เช่น กระจกปรับแสงอัตโนมัติ
 โคมไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีอปุ กรณ์ลดแสงบาดตาควรให้มีมุมกําบัง (Shielding Angle, α) อย่างน้อยที 10°
หรือ แสดงการควบคุมแสงบาดตาโดย
- ลดการกระจายของแสงจากโคมไฟ ด้วยอุปกรณ์ลดแสงบาดตา เช่น Anti-glare หรือ Honeycomb
- ประเมินแสงบาดตาจากค่า UGR (Unified Glare Rating) ของโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
 โคมไฟทีติดตังทีความสูงไม่เกิน 5 ม. ค่า UGR ไม่เกิน 19
 โคมไฟทีติดตังสูงกว่า 5 ม. ค่า UGR ไม่เกิน 22
- โต๊ ะ ทํา งานช่ ว ยลดการเกิด แสงสะท้อ น (Veiling Reflections) เช่ น ใช้วั ส ดุ ปิ ด ผิ ว ด้า น หรื อ หน้า
จอคอมพิวเตอร์ติดฟิ ลม์ กันสะท้อนแสง
2. Annual Sunlight Exposure (ASE 1000, 250) ไม่เกิน 10% ของพืนที ใช้งานประจํา ยกเว้นพื นที โถงทางเข้า
(1 คะแนน)
สําหรับอาคารพักอาศัยให้ติดตังม่านบังแดดตามข้อกําหนดข้างบน และ ASE 1000, 250 ไม่เกิน 10% (2 คะแนน) ไม่
รวมถึงข้อกําหนดโคมไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีอปุ กรณ์ลดแสงบาดตา
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบเพือควบคุมการเกิดแสงบาด
ตา มีการออกแบบและติดตังอุปกรณ์ตา่ งๆ ตามทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดการออกแบบ การคํานวณ อุปกรณ์ทติี ดตังและอืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ผลการจําลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ASE 1000, 250
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AD 11

AD 11

สิทธิในการได้รบั แสงสว่าง (Right to Light)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือเพิมการสัมผัสกับแสงธรรมชาติในแต่ละวัน และสร้างมุมมองและวิวทิวทัศน์ของผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด (1 คะแนน)
ต้องออกแบบพืนทีใช้งานประจําหรือพืนทีทํางานอย่างน้อยร้อยละ ต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างหรือโถง (Atrium)
ไม่เกินระยะ 7.5 ม. และ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ดา้ นนอก หรือภายในโถง (Atrium) ได้
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบรับแสงธรรมชาติตามเกณฑ์
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดการคํานวณพืนทีสัมพันธ์กบั ความสามารถรับแสงธรรมชาติและอืนๆ ทีเกียวข้อง

31

เป็ นสุข V1.0
AD 12

AD 12

อุปกรณ์บงั แดดและควบคุมการหรีแสง (Shading & Dimming)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือป้องกันการเกิดแสงสะท้อนจากภายนอกอาคาร และเพิมการพึงพาแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารมากขึน ผ่าน
การใช้อปุ กรณ์บงั แดดและการหรีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ซึงจะช่วยให้เกิดความสว่างทีเหมาะสม
ข้อกําหนด (1 คะแนน)
พืนทีใช้งานประจํายกเว้น Atrium & Lobby ต้องติดตังอุปกรณ์บงั แดดช่วยลดแสงสว่างจากภายนอกและติดตัง
สวิตช์หรีไฟ เพือเพิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยต้องติดตังอุปกรณ์ดงั นี
1. ติดตังอุปกรณ์บงั แดด ทีสามารถปรับความสว่างโดยผูใ้ ช้อาคาร หรือระบบการควบคุมการทํางานอัตโนมัติ
2. ผนังด้านทีมี Window-to-Wall Ratio (WWR) มากกว่า 40% ต้องติดตังอุปกรณ์บงั แดดด้านนอกอาคาร
3. ระบบหรีแสงอัตโนมัติ โดยใช้อุป กรณ์ตรวจจับบุคคลบริเวณพืนทีทํางานและบริเวณทีนัง เพือหรีความสว่างให้
เหมาะสม และเมือไม่มีผทู้ าํ งานระบบจะหรีไฟลงที 20% หรือปิ ด ยกเว้นไฟประเภทไฟตกแต่งยังคงเปิ ดไว้
สําหรับอาคารพักอาศัยให้ติดตังม่านบังแดด ทีสามารถปรับความสว่างโดยผูใ้ ช้อาคาร หรือระบบการควบคุมการทํางาน
อัตโนมัติ และต้องติดตังม่านทึบแสง 100% (Blackout Blinds) สําหรับห้องนอนและห้องพักผ่อน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การติดตังตังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
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AD 13

AD 13

การเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง (Operable Window)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติทีดี โดยจัดให้มีช่องเปิ ดทีมีขนาดและตําแหน่งทีเหมาะสม ช่วย
ลดการพึงพาระบบกลเพี ยงอย่างเดียว ช่วยลดปริม าณก๊ า ซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารประกอบอิน ทรียร์ ะเหยง่ า ย
(VOCs) ภายในอาคาร
ข้อกําหนด (1 คะแนน)
พืนทีใช้งานประจําต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิ ดทีสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ โดยช่องเปิ ด
สามารถถ่ายเทลมได้ดีและสามารถลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกิน 900 ppm (วัดทีระดับ ความสูง1.2-1.8 ม. จาก
พืนห้อง) หรือเป็ นระบบเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติทีต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื น และค่าฝุ่ นละอองภายนอก เพือควบคุม การ
เปิ ด-ปิ ด ช่องเปิ ด
สําหรับอาคารพักอาศัยต้องมีช่องเปิ ดอย่า งน้อย 10% ของพืนทีใช้งานประจํา และอาคารสูง (อาคารทีสูงตังแต่ 23 ม.)
อย่างน้อย 50% ของช่องเปิ ดดังกล่าวต้องติดตังมุง้ ลวดกันแมลง
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้มีช่องเปิ ดตามทีกําหนด มีการออกแบบติดตัง
อุปกรณ์ ระบบอัตโนมัตติ ามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารการติดตังอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติตามข้อกําหนด
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AD 14

ความน่าสบายด้านเสียง (Acoustic Comfort)

AD 14

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการควบคุมการเกิดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร ลดผลกระทบทีจะรบกวนผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด
ต้องออกแบบอาคารให้มีระดับเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 50 dBA โดยเสี ยงรบกวนส่ วนใหญ่ ม าจาก
การจราจร เครืองจักร เครืองยนต์
สําหรับอาคารพักอาศัยหรือห้องพักโรงแรม ต้องออกแบบอาคารมีระดับเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 40 dBA
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบให้มีระดับเสียงรบกวนไม่เกิน
ข้อกําหนด มีการออกแบบติดตังอุปกรณ์และวัสดุปอ้ งกันเสียงต่างๆ
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจสอบระดับเสียงรบกวนทีออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัททีได้มาตรฐาน
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AD 15

ระดับก้องกังวานทีเหมาะสม (Reverberation Time)

AD 15

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมี การใช้วัสดุสะท้อนเสียง กระจายเสียง และดูดซับเสียงทีเหมาะสมต่อผูท้ ีใช้อาคาร เพราะหาก
เสียงก้องเกินไปหรือน้อยเกิน จะทําให้การสือสารข้อมูลผิดพลาดไปขาดความชัดเจน
ข้อกําหนด
ต้องออกแบบห้องประชุมให้มีระดับก้องกังวาน (Reverberation Time, RT60) ทีน้อยกว่า 0.6 วินาที และในส่วน
พืนทีใช้งานประจํา RT60 ทีน้อยกว่า 0.5 วินาที หรืออ้างอิง RT60 ทีขึนอยู่กบั ขนาดของห้องและกลุม่ ดนตรี ตามมาตรฐาน
DIN 18041-Acoustic Quality in Rooms (2 คะแนน)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพื ออธิ บายและยืนยันว่ าพืนที อาคารส่ วนต่ าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื อให้ไ ด้ค่า RT60 ตาม
ข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจสอบระดับก้องกังวานทีออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัททีได้มาตรฐาน

35

เป็ นสุข V1.0

AD 16

การกันเสียง (Sound Barrier)

AD 16

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบเพือควบคุมเสียงรบกวนจากภายในอาคารเป็ นหลัก เช่น เสียงจากทางเดินด้านนอก
ห้อง เสียงจากห้องข้างเคียง และลดผลกระทบทีจะรบกวนผูใ้ ช้อาคารด้วยกัน
ข้อกําหนด
ต้องออกแบบให้ได้ขอ้ กําหนดดังนี (2 คะแนน)
1. ห้องทีใช้งานประจํา ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (Sound Transmission Class, STC) ต้องไม่นอ้ ยกว่า 40
2. ห้องประชุม ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (STC) ต้องไม่นอ้ ยกว่า 53
3. ประตูทีเชือมต่อห้องใช้งานประจําหรือห้องประชุม ต้องมีซลี ยางประตู (Door Gaskets หรือ Door Seal) หรือวัสดุ
อืนๆ ทีช่วยกันเสียง รวมถึงพืนทีผนังส่วนทีเจาะอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ปลักไฟและสวิตช์ตอ้ งมีวสั ดุป้องกันเสียง
4. สําหรับอาคารที พัก อาศัย ห้องพัก ผ่อนและห้องนอน ค่าระดับการส่ งผ่ านของเสี ยง (STC) ของทุกผนัง ที กัน
ระหว่างห้อง ต้องไม่นอ้ ยกว่า 53
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ผอู้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร
และรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าวัสดุอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบเพือกันเสียง
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้า งและรายงานผลการออกแบบวัส ดุกันเสีย งตามข้อกําหนด รับ รองโดยผู้ออกแบบหรือที ปรึก ษา
โครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
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IM

IM
หมวดการออกแบบภายใน และการใช้วัสดุ (IM)
INTERIOR DESIGN & MATERIALS

หมวด IM มี 17 คะแนน 2 ข้อบังคับ ประกอบด้วยการตกแต่งภายในด้วยวัสดุทีไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูอ้ ยู่
อาศัยตังแต่การใช้สีและแสงทีเหมาะสมต่อกิจกรรม และระบบนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ ไปจนถึงการหลีกเลียงวัสดุตกแต่งที
เป็ นพิษต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก (ตะกัว และปรอท) สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายในกาว สี วัสดุยาแนวต่าง ๆ เป็ นต้น
ตลอดจนการใช้วสั ดุทีทําความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชือโรค หรืออาจเป็ นวัสดุทีมีการเคลือบสารต้านจุลชีพ

INTERIOR DESIGN & MATERIALS (IM)

17 (2)

IMp1

การลดการใช้สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย(VOC Reduction)ขันพืนฐาน บังคับ

IMp2

คุณภาพสีของแสง (Color Quality) ขันพืนฐาน

บังคับ

IM 1

การออกแบบพืนผิวโดยรอบ (Surface Design)

1

IM 2

คุณภาพสีของแสง (Color Quality)

2

IM 3

แร่ใยหินและสารโลหะหนัก (Asbestos & Heavy Metal)

2

IM 4

การลดการใช้สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC Reduction)

2

IM 5

การลดการใช้สารพิษ (Toxic Materials Reduction)

2

IM 6

การส่งเสริมการใช้วสั ดุอย่างปลอดภัย (Enhanced Materials Safety)

2

IM 7

การควบคุมความชืน (Moisture Management)

1

IM 8

การลดการเติบโตของจุลชีพทีผิววัสดุ (Antimicrobial)

2

IM 9

สภาพแวดล้อมทีทําความสะอาดได้ (Cleanable Environment)

1

IM 10

แสงสว่างทีสัมพันธ์กบั ระบบร่างกาย (Circadian Lighting)

2
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IMp1

IMp1 การลดการใช้สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC Reduction) ขันพืนฐาน

บังคับ

วัตถุประสงค์
เพือลดปั ญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเกิดขึนจากการใช้วัสดุภายในอาคารทีมีสารประกอบอินทรีย ์
ระเหยง่าย ทีมีผลเสียต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร โดยกําหนดเป็ นเกณฑ์ขนพื
ั นฐาน
ข้อกําหนด
สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว กาวและวัสดุยาแนว ให้มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี (ข้อบังคับ)
1. สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว ของผลิตภัณฑ์ทีใช้ภายในอาคารทังหมด ต้องได้ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ของ
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113 ทีมี ผลบังคับ ใช้เมื อวันที 3 มิ ถุนายน
2554 หรือ ทีใหม่กว่า หรือ สีทีได้รบั การรับรองฉลากเขียวของประเทศไทย
2. กาวและวัสดุย าแนว ของผลิตภัณฑ์ทีใช้ภ ายในอาคารทังหมด ต้องได้ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ของ South
Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 ทีมีผลบังคับใช้เมื อวันที 1 กรกฎาคม 2548
หรือทีใหม่กว่า หรือ กาวและวัสดุยาแนวทีได้การรับรองฉลากเขียวของประเทศไทย
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว
โดยแนบแบบอาคารและรายละเอีย ดทีจําเป็ นเพื อยืนยันว่าพืนที อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึงการ
เลือกใช้วสั ดุทมีี สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑ์ทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุทีใช้ ชือผลิตภัณฑ์ ชือผูผ้ ลิต และ ข้อมูลปริมาณสารอินทรียร์ ะเหยง่าย
3. เอกสารรับรองค่าสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายของวัสดุทีใช้ ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
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IMp2

IMp2

คุณภาพสีของแสง (Color Quality) ขันพืนฐาน

บังคับ

วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมให้อาคารมีการใช้หลอดไฟฟ้าทีมีคณ
ุ สมบัติในการให้สีของวัตถุทีถูกต้อง เพือให้ผใู้ ช้อาคารสามารถ
มองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยจําแนกสีได้อย่างถูกต้อง สีของวัตถุทีถูกต้องช่วยทําให้วตั ถุทีมองเห็นมีความน่าสนใจ
เพิมขึน ส่งผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคุณภาพความเป็ นอยู่ภายในอาคารทีดีขนึ โดยกําหนดเป็ นเกณฑ์ขนพื
ั นฐาน
ข้อกําหนด
พืนทีใช้ส อยของอาคารทังหมด ทีมีก ารใช้ไฟฟ้ าแสงสว่าง ให้ใช้หลอดไฟฟ้า ทีมี ค่ า Color Rendering Index
(CRI) ≥ 80
หมายเหตุ: ไม่รวมหลอดไฟฟ้าทีใช้สาํ หรับงานตกแต่งภายใน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ การใช้งานพิเศษอืน ๆ
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิกหรือวิศวกรหรือมัณฑนากรผูอ้ อกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตาม
ข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพือยืนยันว่าพืนทีใช้สอยของอาคารได้รบั การออกแบบ
โดยคํานึงถึงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบสถาปั ตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในทีได้ออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดย
ผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ข้อมูลคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าทีใช้สาํ หรับพืนทีใช้งานประจํา และพืนทีใช้สอยอืน ๆ ได้แก่ ค่า CRI ทีมีผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
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IM 1

IM 1 การออกแบบพืนผิวโดยรอบ (Surface Design)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้รบั ปริมาณแสงสว่างภายในอาคารทีเพิมมากขึน โดยได้มาจากการสะท้อนแสงของพื นผิว
วัสดุภายในอาคาร
ข้อกําหนด
พืนทีใช้งานประจํา (Regularly Occupied Spaces) ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสงของวัสดุ (Light Reflectance
Value, LRV) ของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ให้เป็ นดังนี (1 คะแนน)
1. พืนทีทํางานและพืนทีเรียน (Working and Learning Area)
 ผนังในแนวตัง มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 0.7 (70%) อย่างน้อย 50% ของพืนทีผนังส่วนทีผูใ้ ช้อาคาร
มองเห็น
 ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 0.8 (80%) อย่างน้อย 80% ของพืนทีฝ้าเพดาน
 เฟอร์นิเจอร์ (เฉพาะโต๊ะทํางาน แผงกัน) มีค่า LRV โดยเฉลี ยไม่นอ้ ยกว่า 0.5 (50%) อย่างน้อย 50% ของ
พืนผิวเฟอร์นเิ จอร์ ส่วนทีผูใ้ ช้อาคารมองเห็น
2. ห้องนอน (Bedroom)
 ผนังในแนวตัง มีคา่ LRV โดยเฉลียไม่เกิน 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพืนทีผนัง
 ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพืนทีฝ้าเพดาน
3. พืนทีอยูอ่ าศัย (Living Space) ในอาคารพักอาศัย ส่วนอืน ๆ ทีไม่ใช่หอ้ งนอน
 ผนังในแนวตัง มีคา่ LRV โดยเฉลียไม่เกิน 0.6 (60%) อย่างน้อย 80% ของพืนทีผนัง
 ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ ยกว่า 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพืนทีฝ้าเพดาน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิกหรือมัณฑนากรผูอ้ อกแบบการใช้วัสดุ และเฟอร์นิเจอร์ ภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตาม
ข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพื อยืนยันว่าพื นทีใช้งานประจําได้รบั การออกแบบโดย
คํานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุผนัง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นเิ จอร์ทีมีคา่ เฉลีย LRV และสัดส่วนพืนทีตามทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบสถาปั ตยกรรมหรือแบบตกแต่งภายในที ได้ออกแบบตามข้อกํา หนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึก ษา
โครงการ
2. ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุทีใช้สาํ หรับพืนทีใช้งานประจํา คือ ค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสงของวัสดุทีมีผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
3. ตารางการคํานวณหาค่า LRV โดยเฉลียของผนัง ฝ้าเพดาน และ เฟอร์นเิ จอร์ และ การคํานวณหาสัดส่วนพืนที
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IM 2

IM 2 คุณภาพสีของแสง (Color Quality)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริม ให้อ าคารมีก ารใช้ห ลอดไฟฟ้า ทีมี คุณสมบัติใ นการให้สี ของวัต ถุที ถูก ต้องสูง เพื อให้ผู้ใ ช้อ าคาร
สามารถมองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยจําแนกสีได้อย่างถูกต้อง สีของวัตถุทีถูกต้องช่วยทําให้วตั ถุทีมองเห็นมีความ
น่าสนใจเพิมขึน ส่งผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคุณภาพความเป็ นอยูภ่ ายในอาคารทีดีขึน
ข้อกําหนด
พืนทีใช้งานประจําทีมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ใช้หลอดไฟฟ้าทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี
1. มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 90
2. มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 80 และ ค่า R9 ≥ 50
หมายเหตุ: ไม่รวมหลอดไฟฟ้าทีใช้สาํ หรับงานตกแต่งภายใน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ การใช้งานพิเศษอืน ๆ
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิกหรือวิศวกรหรือมัณฑนากรผูอ้ อกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตาม
ข้อกําหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพื อยืนยันว่าพืนทีใช้สอยของอาคารได้รบั การออกแบบ
โดยคํานึงถึงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าตามข้อกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบสถาปั ตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในทีได้ออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบ
หรือทีปรึกษาโครงการ
2. ข้อมูลคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าทีใช้สาํ หรับพืนทีใช้งานประจํา ได้แก่ ค่า CRI และ ค่า R9 ทีมีผลการทดสอบ
จากหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
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IM 3

IM 3 แร่ใยหินและสารโลหะหนัก (Asbestos & Heavy Metal)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือลดจํานวนหรือไม่ใช้วสั ดุอาคารทีมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) และสารโลหะหนัก (Heavy Metal)
ซึงมีอนั ตรายต่อสุขภาพ
ข้อกําหนด
วัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้างอาคาร ให้เป็ นดังนี (2 คะแนน)
1. มีแอสเบสตอสไม่เกิน 1% โดยนําหนัก
2. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารตะกัวไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยนําหนัก (100 ppm)
3. ระบบนําสําหรับบริโภค ได้แก่ ท่อ อุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อ อุปกรณ์ระบบประปา และ ก๊อกนํา ส่วนทีสัมผัสกับนําสําหรับ
บริโภค ต้องผ่านมาตรฐานของ NSF / ANSI 61 และ NSF / ANSI 372
4. ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่าง (Illuminated exit signs) ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สวิตช์ และ รีเลย์
(Electrical relay) ต้องไม่มีสารปรอท
5. หลอดไฟฟ้าทีใช้ตอ้ งมีปริมาณสารปรอท (Mercury) ไม่เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้ในตารางด้านล่าง และไม่มีการ
ใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ทีบรรจุสารปรอท
Maximum content

Lamp
T-8 fluorescent, eight-foot
T-8 fluorescent, four-foot
T-8 fluorescent, two-and three-foot
T-8 fluorescent, U-bent
T-5 fluorescent, linear
T-5 fluorescent, circular
Compact fluorescent, nonintegral ballast
Compact fluorescent, integral ballast
High-pressure sodium, up to 400 watts
High-pressure sodium, above 400 watts

10 mg mercury
3.5 mg mercury
3.5 mg mercury
6 mg mercury
2.5 mg mercury
9 mg mercury
3.5 mg mercury
3.5 mg mercury
10 mg mercury
32 mg mercury

แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนด
ดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึง
การเลือกใช้วสั ดุตามเกณฑ์ทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุ ทีระบุถงึ ปริมาณของแอสเบสตอส สารตะกัว และ สารปรอท ทีมีผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานทีกําหนด โดยหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
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IM 4

IM 4 การลดการใช้สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC Reduction)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือลดปั ญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเกิดขึนจากการใช้วัสดุภายในอาคารทีมีสารประกอบอินทรีย ์
ระเหยง่าย ทีมีผลเสียต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด
เฟอร์นิเจอร์ หรือ ฉนวนกันความร้อน หรือ พืน ให้มีคณ
ุ สมบัติดงั นี (ทําได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน หรือ ทําได้ 2 ข้อขึนไป
ได้ 2 คะแนน)
1. เฟอร์นิเจอร์ทีซือใหม่อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้ตามวิธีการทดสอบของ
ANSI/BIFMA M7.1–2011 Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture
Systems, Components and Seating และได้ตามเกณฑ์ที กํา หนดไว้ข อง ANSI/BIFMA e3–2011 Furniture
Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2 หรือทีใหม่กว่า
2. ฉนวนกันความร้อนทีติดตังใหม่ทังหมด อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้
ตามมาตรฐานที กํา หนดไว้ข อง California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.12010 หรือทีใหม่กว่า
3. พืนทีติดตังใหม่ทงหมด
ั
อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้ตามมาตรฐานที
กํา หนดไว้ข อง California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรื อ ที ใหม่
กว่า
หมายเหตุ : สามารถใช้มาตรฐานอืน ๆ ทีเทียบเท่าหรือสูงกว่าทีระบุไว้ดา้ นบนได้
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว
โดยแนบแบบอาคารและรายละเอีย ดทีจําเป็ นเพื อยืนยันว่าพืนที อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึงการ
เลือกใช้วสั ดุทมีี สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑ์ทีกําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุทีใช้ ชือผลิตภัณฑ์ ชือผูผ้ ลิต และ ข้อมูลการปล่อยสารอินทรียร์ ะเหยง่าย ทีมี
การทดสอบตามมาตรฐานทีกําหนด
3. เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายของวัสดุทีใช้ ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานที
ได้รบั การรับรอง
4. เอกสารแสดงการคํานวณราคาและสัดส่วนราคาของค่าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ทีใช้ตามเกณฑ์ทกํี าหนด
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IM 5

IM 5 การลดการใช้สารพิษ (Toxic Materials Reduction)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือลดปริมาณการใช้วสั ดุทีมีสารพิษภายในอาคาร ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด
วัสดุทใช้
ี ให้มีคุณสมบัตดิ งั นี (ทําได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน หรือ ทําได้ 3 ข้อขึนไป ได้ 2 คะแนน)
1. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยนําหนัก (100 ppm) หรือ
สีทได้
ี รบั การรับรองฉลากเขียว
2. วัสดุทีประกอบด้วยสารหน่วงติดไฟทีมีฮาโลเจนเป็ นองค์ประกอบหลัก (Halogenated Flame Retardant) ให้มี
ปริมาณไม่เกิน 0.01% (100 ppm) วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ หน้าต่าง แผ่นกันนําซึม (Waterproof membrane)
วงกรอบของประตูหน้าต่าง พืน ฝ้าเพดาน และวัสดุปิดผนัง ท่อนํา สายไฟฟ้า ท่อหุม้ สายไฟฟ้า กล่องรวมสายไฟ
(Junction box) ท่อลม ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง สิงทอและผ้า
3. วัสดุตกแต่งผิวสําเร็จภายในอาคาร ห้ามใช้วสั ดุทีมีสาร Isocyanate-Based Polyurethane
4. วัสดุอาคารทีมีสารยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์ ให้มีปริมาณไม่เกิน 100 ppm วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ กาว เรซิน ฉนวน
กันความร้อน เฟอร์นเิ จอร์ และผลิตภัณฑ์ทีทํามาจาก Wood Composite
5. พทาเลต (Phthalate) ที พบได้ใ นวัส ดุอ าคารที มี ส่ ว นประกอบของพลาสติ ก พี วี ซี (Polyvinyl Chloride) ให้มี
ปริมาณพทาเลต ไม่เกิน 0.01% (100 ppm) วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ พืน พรม วัสดุปิดผนัง อุปกรณ์บงั แดด
ม่านกันนํา วัสดุส่วนทีใช้ปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ ท่อประปา วัสดุกนั ความชื น หญ้าเทียม
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนด
ดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึง
การเลือกใช้วสั ดุทีมีสารเป็ นพิษตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุทีใช้ ชือผลิตภัณฑ์ ชือผูผ้ ลิต และ ข้อมูลของสารมีพิษทีมีในวัสดุ
3. เอกสารรับรองปริมาณสารมีพิษทีมีในวัสดุทีได้ตามเกณฑ์ทีกําหนด ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานทีได้รบั การ
รับรอง
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IM 6

IM 6 การส่งเสริมการใช้วสั ดุอย่างปลอดภัย (Enhanced Materials Safety)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือลดปริมาณการใช้วสั ดุทีมีสารพิษภายในอาคาร ทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร และการให้ความรู ้
เกียวกับการเลือกใช้วสั ดุอาคารเพือความปลอดภัยของผูใ้ ช้อาคาร
ข้อกําหนด
1. ใช้วสั ดุทีมีการเผยแพร่ขอ้ มูลองค์ประกอบของสารทีใช้ทีมีผลต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร อย่างน้อย 5 รายการ(
คะแนน)
2. การให้ความรู ก้ ับผูใ้ ช้อาคารเกี ยวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารทีลดการใช้วัสดุทีเป็ นอันตรายต่ อ
สุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร โดยเผยแพร่ผ่านสือต่าง ๆ เช่น การจัดบอร์ดแสดงข้อมูลภายในโครงการ การเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของโครงการ ( คะแนน)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้มีการใช้วสั ดุทีมีการเผยแพร่
ข้อมูลองค์ประกอบของสารทีใช้ทีมีผลต่อสุขภาพ ตรวจสอบเอกสารแสดงการให้ความรู ก้ บั ผูใ้ ช้อาคารเกี ยวกับ การแนว
ทางการออกแบบของอาคารทีลดการใช้วสั ดุทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
เอกสารทีจําเป็ น
1. เอกสารแสดงการใช้วสั ดุทีมีการเผยแพร่ขอ้ มูลองค์ประกอบของสารทีใช้ทีมีผลต่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร
2. เอกสารแสดงการให้ความรู ก้ ับผูใ้ ช้อาคารเกี ยวกับ การแนวทางการออกแบบของอาคารทีลดการใช้วัสดุทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
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IM 7

IM 7 การควบคุมความชืน (Moisture Management)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมให้มีการควบคุมความชืนภายในอาคาร โดยการเลื อกใช้วัสดุที เหมาะสมในส่วนของพืน ผนัง ฝ้า
เพดาน ทีช่วยลดปั ญหาทีเกิดจากความชื น ตลอดจนการป้องกันวัสดุทีนํามาใช้ในช่วงการก่อสร้างเพือลดปั ญหาความชื น
ภายในอาคารหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ข้อกําหนด
การออกแบบอาคารให้มีการเลือกใช้วัสดุ และมีการจัดการในระหว่างการก่อสร้างเพือลดปั ญหาทีเกิดจากความชื น
ดังนี (เลือกทําอย่างน้อย 3 ข้อได้ 1 คะแนน)
1. ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง มีวิธีการจัดเก็บวัสดุและการห่อหุม้ วัสดุทีดูดซับความชืนได้ (Absorptive Material)
เพือลดปัญหาการสะสมความชืนภายในวัสดุ
2. พืนทีใช้สอยทีมีโอกาสเกิดสภาพความชืนสูง เช่น ห้องใต้ดนิ ห้องนํา ห้องซักรีด ให้เลือกใช้วสั ดุพืน ผนัง ฝ้าเพดาน
ทีทนต่อความชืน (Moisture-tolerant Materials)
3. การป้องกันปั ญหาทีเกิดจากการควบแน่นของไอนําทีวัสดุอาคาร เช่น พืนหรือผนังของห้องใต้ดินทีมีอณ
ุ หภูมิผิวที
ตํา ห้องทีมีโอกาสเกิดความสภาพความชืนสูง (ห้องใต้ดิน ห้องนํา ห้องซักรีด) ห้องทีมีการใช้เครืองปรับอากาศที
มีขนาดใหญ่เกินไป
4. เลือกใช้ชนิดของบานเปิ ดของประตูหน้าต่างทีเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคารทีปิ ดได้สนิท หรือ ทําประตูสองชัน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว
โดยแนบแบบอาคารและรายละเอีย ดทีจําเป็ นเพื อยืนยันว่าพืนที อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึงการ
เลือกใช้วสั ดุทีป้องกันปัญหาความชืนตามเกณฑ์ทีกําหนด และมีแผนการจัดการวัสดุระหว่างการก่อสร้างเพือลดปั ญ หา
ความชืน และได้ดาํ เนินงานตามแผน
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ภาพถ่ายการจัดเก็บวัสดุและการห่อหุม้ วัสดุทีดูดซับความชืนได้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
3. รายชือของพืนทีใช้สอยทีมีโอกาสเกิดความชืนสูง และ รายการวัสดุทีใช้
4. คุณสมบัตขิ องวัสดุในการทนต่อความชืน ทีทดสอบโดยหน่วยงานทีได้รบั การรับรอง
5. แบบขยายรายละเอียดของผนัง และ พืน ในส่วนของห้องทีมีโอกาสเกิดสภาพความชืนสูง
6. ข้อมูลชนิดของบานเปิ ดประตูหน้าต่างทีเปิ ดสูภ่ ายนอกอาคาร
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IM 8

IM 8 การลดการเติบโตของจุลชีพทีผิววัสดุ (Antimicrobial Surfaces)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมการเลือกใช้วสั ดุและการทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ภายในอาคาร ทีช่วยลดการเติบโตของ
จุลชีพ เพือไม่ให้ผใู้ ช้งานอาคารต้องสัมผัสกับจุลชีพทีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ข้อกําหนด
โครงการต้องดําเนินการ ดังนี (2 คะแนน)
1. สิงของและอุปกรณ์ทีต้องมีการสัมผัสเป็ นประจํา เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์เปิ ด-ปิ ด เคาน์เตอร์ในห้องนําหรื อใน
ห้องครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทีใช้ในห้องนํา ให้มีการเคลือบหรือใช้วัสดุทีสามารถต้านทานการกัดกร่อน และ
สารต้านจุลชีพทีมีผลการรับรองว่าปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคารและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
2. ตูเ้ ก็บของ (Locker) ทีนัง และ พืน ทีอยู่ในห้องเปลียนเสื อผ้า (Changing Room) ให้เลือกใช้วัสดุมี การเคลือบ
หรือใช้วสั ดุทีสามารถต้านทานการกัดกร่อน และสารต้านจุลชีพทีมีผลการรับรองว่าปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคารและ
เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
3. มีแผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับอาคารทีมีการสัมผัสบ่อย และปฏิบตั ิตามแผน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว
โดยแนบแบบอาคารและรายละเอีย ดการออกแบบ เพือยืนยันว่าพืนที อาคารส่ วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์
ข้อกําหนด ตรวจสอบรายการวัสดุทีใช้สาํ หรับสิงของทีต้องมี การสัมผัสเป็ นประจํา ว่ามีการใช้วัสดุทีมีคุณ สมบัติต ามที
กําหนดหรือไม่ จากแบบอาคารและเอกสารการรับรอง และตรวจสอบแผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทีมี
การสัมผัสบ่อยและการปฏิบตั ติ ามแผน
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. รายการวัสดุทีใช้ของสิงของและอุปกรณ์ทีต้องมีการสัมผัสเป็ นประจํา ตูเ้ ก็บของ ทีนัง และพืนทีอยู่ในห้องเปลียน
เสือผ้า
3. เอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุทีใช้ในด้านการต้านทานการกัดกร่อน และ การต้านจุลชีพ จากหน่วยงานที
เชือถือได้
4. แผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทีมีการสัมผัสบ่อยและการปฏิบตั ติ ามแผน
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IM 9

IM 9 สภาพแวดล้อมทีทําความสะอาดได้ (Cleanable Environment)

1 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือลดโอกาสในการได้รบั เชื อโรคจากการสัมผัสพืนผิวทีมี การสัมผัสบ่อยทีอาจเป็ นแหล่งสะสมของเชือโรคได้
โดยการเลือกใช้วสั ดุทีสามารถทําความสะอาดได้งา่ ย
ข้อกําหนด
โครงการต้องดําเนินการ ดังนี (1 คะแนน)
1. วัสดุและอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับอาคารทีมีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์เปิ ด-ปิ ด เคาน์เตอร์ในห้องนําหรื อ
ในห้องครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทีใช้ในห้องนํา ต้องใช้วสั ดุทมีี พืนผิวทีเรียบ ไม่มีรอยชํารุด รอยต่อทีเกิดจากการ
เชือมต้องมีพืนผิวทีเรียบ ไม่มีรอ่ งรอยแตก และไม่มีซอกมุมทีมือเข้าไปสัมผัสถึงได้ยาก
2. เลือกใช้วสั ดุทีทําความสะอาดได้ง่าย โดยไม่ใช้พรมปูพืนแบบติดตังแบบถาวรจากผนังถึงผนัง ให้ใช้พรมแบบที
สามารถเคลือนย้ายได้ นอกจากนีช่วงรอยต่อระหว่างพืนและผนังต้องมีวสั ดุอดุ ปิด
3. มีแผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทใช้
ี สาํ หรับอาคารทีมีการสัมผัสบ่อย และปฏิบตั ติ ามแผน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว โดย
แนบแบบอาคารและรายละเอี ย ดการออกแบบ เพื อยื นยัน ว่ าพื นที อาคารส่ ว นต่ า ง ๆ ผ่ า นการออกแบบตามเกณฑ์
ข้อกําหนด ตรวจสอบรายการวัสดุทีใช้สาํ หรับสิงของทีต้องมี การสัมผัสเป็ นประจํา ว่ามีการใช้วัสดุทีมีคุณ สมบัติต ามที
กําหนดหรือไม่ จากแบบอาคาร และเอกสารการรับรอง ตลอดจนการตรวจสอบแผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุอปุ กรณ์
และการปฏิบตั ติ ามแผน
เอกสารทีจําเป็ น
1.
2.
3.
4.

แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ และ Detail รอยต่อระหว่างผนังกับพืน
ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดจากสถานทีจริง
แผนการดูแลทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับอาคารทีมีการสัมผัสบ่อย และการปฏิบตั ิตามแผน
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IM 10

แสงสว่างทีสัมพันธ์กบั ระบบร่างกาย (Circadian Lighting)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้ผใู้ ช้อาคารได้รบั ปริมาณแสงจากธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ทีเพียงพอ ทีสัมพันธ์กบั ระบบร่างกายของผูใ้ ช้
อาคาร
ข้อกําหนด
ออกแบบพืนทีใช้สอยภายในอาคารให้มีลกั ษณะดังนี (2 คะแนน)
1. บริเวณพืนทีทํางาน ทีไม่ใช่ในอาคารพักอาศัย
การจําลองสภาพแสงสว่างภายในอาคารบริเวณพืนทีทํางาน จะต้องได้ผลการจําลองทีสอดคล้องตามเกณฑ์ข้อ
ใดข้อหนึงดังต่อไปนี อย่างน้อยในช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น. โดยในช่วงเวลากลางคืนอาจมีปริมาณแสงทีลดลงได้
 บริเวณพืนทีทํางานทังหมด ค่าความส่องสว่างทีได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 150 Equivalent Melanopic Lux (EML)* โดยวัดปริม าณแสงในแนวตังทีระดับสายตาของผู้ใ ช้
อาคาร ซึงสูงจากพืนผิวโต๊ะทํางาน 45 ซม.
 บริเวณพืนทีทํางานทังหมด ค่าความส่องสว่างทีได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 120 EML โดยวัดปริมาณแสงในแนวตังทีระดับสายตาของผูใ้ ช้อาคาร ซึงสูงจากพืนผิวโต๊ะทํางาน
45 ซม. และต้องผ่านเกณฑ์ในหัวข้อ AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได้ 2 คะแนนจากข้อนี
2. ในห้องพักอาศัย
การจําลองสภาพแสงสว่างภายในห้องพักอาศัย ได้แก่ ห้องนังเล่น (Living Room) ห้องครัว และ ห้องทํางาน
จะต้องได้ผลการจําลองทีสอดคล้องตามเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง ดังต่อไปนี
 ค่าความส่องสว่างทีได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 150 EML
 ค่าความส่องสว่างทีได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 120 EML และต้องผ่านเกณฑ์ในหัวข้อ
AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได้ 2 คะแนนจากข้อนี
การวัดปริมาณแสงให้วดั ทีบริเวณกึงกลางห้อง หันเข้าหาด้านทีเป็ นผนัง วัดปริมาณแสงในแนวตัง สําหรับ
ห้องนังเล่น และ ห้องครัว ให้วดั ทีระดับความสูง 1.40 ม. จากระดับพืนห้อง ส่วนห้องทํางาน ให้วดั ทีความสูงจากพืนผิวโต๊ะ
ทํางาน 45 ซม.
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้ อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนดดังกล่าว
โดยแนบแบบอาคารและรายละเอีย ดการออกแบบ เพื อยืนยันว่าพืนที อาคารส่ วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์
ข้อ กํา หนด ตรวจสอบรายการวัส ดุที ใช้ และผลการจํา ลองแสงภายในอาคาร และรายการคํา นวณค่ า Equivalent
Melanopic Lux (EML)
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เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งดวงโคม ขนาด และตําแหน่งของช่องแสง
3. รายการคุณสมบัติของดวงโคมและหลอดไฟ และวัสดุ เช่น Visible Reflectance, Visible Transmittance
4. ผลการจําลองแสงภายในอาคาร และรายการคํานวณค่า Equivalent Melanopic Lux (EML)
5. ผลการตรวจวัดจากสถานทีจริง (ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูต้ รวจประเมินว่าจําเป็ นหรือไม่)
*

Equivalent Melanopic Lux (EML) หมายถึ ง การวั ด แสงที ใช้ใ นการหาปริ ม าณแหล่ ง กํา เนิ ด แสงที จะกระตุ้ น การ
ตอบสนองต่อแสงของเมลาน็อบซิน (Melanopsin) ซึงอยู่ทีเรตินา
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EE

EE
หมวดระบบสิงแวดล้อมและวิศวกรรม

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING

หมวด EE มี 30 คะแนน ข้อบังคับ ประกอบด้วยการออกแบบเพือสุขภาวะในแบบ Active Design ด้วยระบบ
วิศวกรรมอาคารด้า นต่ า ง ๆ ที ช่ว ยควบคุม สิ งแวดล้อ มภายในอาคารให้มี คุณ ภาพเหมาะสมต่ อ การทํางานอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ และการพัก อาศัย อย่างสุขสบายและมีอนามัย หมวดนี จะมี ข้อบังคับ ที ต้องผ่า น (Prerequisite) คือการ
ออกแบบระบบปรับอากาศทีผ่านมาตรฐานการนําอากาศบริสทุ ธิจากภายนอกเข้ามาภายในอาคารในปริมาณที เพี ยงพอ
ต่อการอยู่อาศัย และทํางานของผูใ้ ช้อาคาร ซึงผลสําเร็จของการออกแบบดังกล่าวนีจะต้องผ่านการพิสจู น์โดยทําการตรวจ
คุณภาพอากาศเพือวัดค่าปริมาณสารพิษทีอยู่ในอาคาร ทีจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานสําหรับสารเจือปนชนิดต่าง ๆ เช่น
ปริมาณฝุ่ น PM2.5, PM10, CO2, CO, TVOC, และฟอร์มลั ดีไฮด์ สําหรับความน่าสบายทางอุณ หภาพ นอกจากจะต้อง
ออกแบบให้มีมาตรฐานอุณหภูมิอากาศ ความชืนทีเหมาะสมแล้ว อาคารยังต้องทําการตรวจวัดอุณหภูมิและความชืน
ภายในอาคาร และทําแบบสอบถามความน่าสบาย (Comfort Survey) กับผูใ้ ช้อาคารด้วย นอกจากนี หมวดนียังพยายาม
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตังแต่การใช้ท่อนําทีปลอดสารตะกัว การใช้เครืองกรองนําดืมทีสะอาดได้มาตรฐาน NFS
การดูดอากาศเสียไปทิงอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตังเครืองฟอกอากาศด้วย HEPA filter หรือ UVGI ทีช่วยฆ่าเชือโรคใน
ระบบปรับอากาศ รวมทังการเลือกอุปกรณ์ปรับอากาศทีลดเสียงรบกวน

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING (EE)

30(1)

EEp1

มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)

บังคับ

EE 1

ความน่าสบายอุณหภาพ (Thermal Comfort)

4

EE 2

การป้องกันกลินไม่พงึ ประสงค์ (Olfactory Comfort)

2

EE 3

คุณภาพนํา (Water Quality)

5

EE 4

กายระบายอากาศเสียจากการก่อสร้าง (Air Flush Out)

2

EE 5

การกรองอากาศภายนอกก่อนเข้าอาคาร (Outdoor Air Filtration)

2

EE 6

การป้องกันการรัวซึมของอากาศ (Air Leakage)

2

EE 7

การระบายอากาศโดยตรงบางพืนที (Direct Source Ventilation)

2

EE 8

ระบบควบคุมอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)

3

EE 9

การเพิมปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)

3

EE 10

การฟอกอากาศ (Air Purification)

3

EE 11

การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบอาคาร (Noise Reduction)

2
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ในส่วนของระบบปรับอากาศ อาคารสาธารณะจะต้องผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอัตราการระบายอากาศ
ขันตําตาม ASHRAE 62.1 (2010) หรือ วสท.031010-60 ทังส่วนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ส่วนอาคารพักอาศัย
จะต้องผ่านมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010) เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารจะต้องทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เพือหาปริมาณสารเจือปนในอากาศให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทําการตรวจวัด PM2.50 (ไม่เกิน 25 µg/m3), PM10
(ไม่เกิน 50 µg/m3), CO (ไม่เกิน 9 PPM), CO2 (ไม่เกิน 1,100 PPM), O3 (ไม่เกิน 51 PPB), TVOC (ไม่เกิน 500 µg/m3),
และฟอร์มลั ดีไฮด์ (ไม่เกิน 27 PPB) อาคารปรับอากาศทีมีการเติมอากาศบริสทุ ธิจากภายนอก (outdoor air) ผ่านระบบ
ปรับอากาศจะต้องติดตังแผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 เป็ นขันตํา เพือให้สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 ได้
ในช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมีมลภาวะสูง
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EEp1

มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)

บังคับ

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีคณ
ุ ภาพความเป็ นอยู่ทีดี มีคณ
ุ ภาพอากาศภายในอาคารทีปราศจากสารเจือปน และส่งเสริมการ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัย
ข้อกําหนด
อาคารสาธารณะจะต้องผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอัตราการระบายอากาศขันตําตาม ASHRAE 62.1
(2010) หรือ วสท. 031010-60 ฉบับ ปรับปรุ งครังที 1 ทังส่วนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ และส่วนอาคารพักอาศัย
จะต้องผ่านมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010)
เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารจะต้องทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื อหาปริมาณสารเจือปนในอากาศให้
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทําการตรวจวัด PM2.5 (ไม่เกิน 25 µg/m3), PM10 (ไม่เกิน 50 µg/m3), CO (ไม่เกิน 9 PPM),
CO2 (ไม่เกิน 1,100 PPM), O3 (ไม่เกิน 51 PPB), TVOC (ไม่เกิน 500 µg/m3), และฟอร์มลั ดีไฮด์ (ไม่เกิน 27 PPB)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก วิศวกรเครื องกลผูอ้ อกแบบอาคาร หรือที ปรึกษาโครงการ ยื นยันว่ าได้ออกแบบตามข้อกํา หนด
ดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั
การออกแบบผ่านมาตรฐานทีเกียวข้อง มีการออกแบบติดตังอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ หน้าต่างทีมี
ขนาดและระยะเพี ยงพอ โดยนอกจากนี เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารจะต้องทําการตรวจคุณภาพอากาศภายใน
อาคารเพือนําผลมาแสดง การวัดค่าคุณภาพอากาศสามารถดําเนินการได้ก่อนการเข้าใช้อาคาร ยกเว้น CO2 จะต้องทํา
การตรวจวัดขณะมีผใู้ ช้อาคาร
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้าง รายการคํานวณ และรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษา
โครงการ
2. ผลการตรวจคุณภาพอากาศทีออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษทั ทีได้มาตรฐาน
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EE 1

ความน่าสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort)

EE 1

4 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีคณ
ุ ภาพความเป็ นอยู่ทีดี มีความน่าสบาย มีอณ
ุ หภูมิและความชืนทีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
และการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสขุ อนามัย
ข้อกําหนด
พืนทีปรับอากาศจะต้องผ่านการออกแบบเพื อความน่าสบายเชิงอุณ หภาพตามมาตรฐาน ASHRAE Standard
55 2013 หรือ ISO 7730 หรือ EN 15251:2007 หรือมีการออกแบบพืนทีไม่ปรับอากาศโดยคํานึงถึงการป้องกันความร้อน
การระบายอากาศตามธรรมชาติโดยมีการสอบวัดประสิทธิภาพของอาคารด้วยการวัดค่าจริงจากอาคารเมือก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และมีการทําแบบสอบถามประเมินความน่าสบายของผูใ้ ช้อาคาร โดยให้มีผใู้ ช้อาคารประจํารูส้ กึ ในเขตน่าสบาย (ค่า
PMV ระหว่าง -1 และ +1) เป็ นจํานวนอย่างน้อย 75% ของผูใ้ ช้อาคารประจําทังหมด
แนวทางการตรวจประเมิน
สําหรับพืนทีปรับอากาศ ให้วิศวกรเครืองกลผูอ้ อกแบบระบบปรับอากาศ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามมาตรฐาน
ความน่าสบายทีอ้างถึง และสําหรับพืนทีไม่ปรับอากาศ ให้สถาปนิก ยืนยันว่าพื นทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบ
โดยคํานึงถึงความน่าสบาย จากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การป้องกันความร้อน การระบายอากาศธรรมชาติทีเพียงพอ เป็ น
ต้น และให้เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารทําการประเมินความน่าสบายของการใช้งานอาคารผ่านการทําแบบสอบถาม
ความน่าสบาย (Comfort Survey)
เอกสารทีจําเป็ น
1. รายงานผลการออกแบบตามมาตรฐานความน่าสบายทีอ้างถึง รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางด้านความน่าสบาย เช่น อุณหภูมอิ ากาศ ความชืน ความเร็วลม เป็ นต้น
3. ผลการประเมินความรู ส้ กึ สบายของผูใ้ ช้อาคาร (Comfort Survey) ในพืนทีต่าง ๆ ทีครอบคลุมพืนทีใช้งานหลัก
โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นจํานวนอย่างน้อย 30% ของผูใ้ ช้อาคาร
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EE 2

การป้องกันกลินไม่พงึ ประสงค์ (Olfactory Comfort)

EE 2

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีคณ
ุ ภาพความเป็ นอยู่ทีดี ปลอดจากการมีกลินรบกวน เพือให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และการ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัย
ข้อกําหนด
ห้องภายในและภายนอกอาคารที เป็ นแหล่งของกลินทีไม่พึงประสงค์ทีสามารถแพร่กระจายไปทําการรบกวน
ได้แก่ ห้องเก็บขยะ ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บอุป กรณ์ทาํ ความสะอาด ห้องนําสาธารณะ ห้องครัวในอาคารสาธารณะ
จะต้องมีการออกแบบด้วยผนังทึบปิ ดมิดชิด มีอปุ กรณ์ช่วยปิ ดประตู (Self-closing Door) มีพัดลมดูดอากาศที สามารถ
สร้างความดันอากาศเป็ นลบ (Negative Pressure) ด้วยพัดลมดูดอากาศทีมีอตั ราการระบายอากาศอย่างน้อย 2.5 ลิตร/
วินาที ต่อพืนทีห้อง 1 ตร.ม. หรือสามารถสร้างค่าความดันอากาศแตกต่างได้ 5 Pascal หากเป็ นห้องนําสาธารณะภายใน
อาคารทีไม่มีประตูปิด จะต้องยืนยันว่ามีการเปิ ดเครืองพัดลมระบายอากาศห้องนําตลอด 24 ชัวโมง เพือมิให้กลินไหล
ออกมาสู่พืนทีส่วนอืน ๆ ในเวลากลางคืนหรือเวลาทีปิ ดบริการ หากเป็ นห้องเก็บขยะเปี ยก จะต้องมีการปรับอากาศภายใน
ไม่เกิน 20 °C หรือใช้เทคนิควิธีทีกันกลินได้ (1 คะแนน)
หากเป็ นครัว ในโรงอาหารของอาคารสาธารณะจะต้องติดตังเครืองบําบัดกลินและควันจากการทําอาหารทีมี
ประสิทธิภาพ % ตาม ASHRAE 52.2 เช่น ติดตัง Electrostatic Air Cleaning เป็ นต้น (1 คะแนน)
ต้องทําแบบสอบถามผูใ้ ช้อาคารด้านกลินรบกวน (Olfactory Comfort Survey) และอธิ บายมาตรการการแก้ไ ข
ปั ญหา (Corrective Action) ถ้าหากมีผตู้ อบแบบสอบถามระบุปัญหากลินรบกวนเกิน 10%
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก วิศวกรเครื องกลผู้ออกแบบอาคาร หรือที ปรึกษาโครงการยื นยัน ว่ า ได้ออกแบบตามข้อกํา หนด
ดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบ
โดยคํานึงถึง การป้องกันกลิ นรบกวน และการออกแบบระบบดูดอากาศ ระบบกักอากาศ และระบบบําบัดกลิ น ตาม
ข้อกําหนด และให้เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารเกียวกับกลินรบกวน
ผ่านการทําแบบสอบถาม (Olfactory Comfort Survey)
เอกสารทีจําเป็ น
1. รายงานผลการออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคารเกียวกับกลินรบกวน (Olfactory Comfort Survey) ในพืนทีต่าง ๆ ที
ครอบคลุมพืนทีใช้งานหลัก โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นจํานวนอย่างน้อย 30% ของผูใ้ ช้อาคาร
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EE 3

คุณภาพนํา (Water Quality)

EE 3

5 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมี คุณภาพความเป็ นอยู่ที ดี มีนาดื
ํ มนําใช้ที มีคุณภาพที ดี ต่อการอยู่ อาศัย และการดํา เนิน การ
กิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสขุ อนามัย
ข้อกําหนด
นําใช้ในอาคารทีผูใ้ ช้อาคารมีโอกาสสัมผัสได้ (Human Contact) ได้แก่ นําเพือการรดนําต้นไม้ นําในสระนําหรือ
ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม นําใช้ชาํ ระล้างพืนทีถนนภายนอกอาคาร นําใช้ซกั ผ้า และนําทีใช้ราดส้วมในห้องนํา จะต้องมีการ
ตรวจคุณภาพนําโดยกําหนดปริมาณสารแขวนลอย และการปราศจากเชื อโรค Coliform ทังนีอาคารจะต้องติดตังระบบ
กรองนําแบบถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) (1 คะแนน)
นําใช้ในอาคารทีผูใ้ ช้อาคารมีโอกาสใช้บริโภค (Human Consumption) ได้แก่ นําทีใช้ดมกิ
ื น ล้างอาหาร และล้าง
ถ้วยชามอาหาร ต้องมีก ารตรวจคุณ ภาพนํา โดยผ่ านข้อกํา หนดการเจื อปนของปริม าณสารโลหะหนัก สารอินทรี ย ์
(Organic) สารประกอบยาฆ่า แมลง และปุ๋ ยเคมี ทังนีอาคารจะต้องติดตังระบบกรองนําที ได้มาตรฐาน NSF (National
Sanitation Foundation) NSF/ANSI 53 หรือ 58 เพือลดสารตะกัวและทองแดง โดยแผ่นกรองได้มาตรฐาน NSF42 หรือ
EN 13443-2 และหากมีระบบ UV จะต้องผ่าน NSF/ANSI 55 (Class A or B) และท่อนําดืมจะต้องเป็ นชนิดไร้สารตะกัว
(Lead-Free) (2 คะแนน)
อาคารสาธารณะจะต้องจัดเตรียมเครืองจ่ายนําดืม (Water Dispenser) ให้ผใู้ ช้อาคารทีได้ม าตรฐาน NSF53
หรือ 58 อย่างน้อย 1 จุดต่อชัน อาคารพักอาศัยรวมจะต้องจัดเตรียมเครืองกรองนําดืมทีได้มาตรฐาน NSF53/58 ให้ 1 ชุด
ต่อ 1 หน่วยพักอาศัย (2 คะแนน)
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้สถาปนิก วิศวกรเครื องกลผูอ้ อกแบบอาคาร หรือที ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อ กํา หนด
ดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบ
โดยคํานึงถึงคุณภาพนําดืมนําใช้ของผูอ้ ยู่อาศัย มีการออกแบบติดตังอุปกรณ์เครืองกรองนํา เครืองจ่ายนําดืม และการใช้
ท่อนําดืมแบบไร้สารตะกัว โดยนอกจากนี เจ้าของอาคารหรือผูบ้ ริหารอาคารทําการตรวจคุณภาพนําเพือนําผลมาแสดง
เอกสารทีจําเป็ น
1.
2.
3.
4.

แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกําหนด รับรองโดยผูอ้ อกแบบหรือทีปรึกษาโครงการ
เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และใบรับรอง โดย NSF ของเครืองกรองนําและเครืองจ่ายนําดืมทีใช้
เอกสารใบรับรองการทดสอบท่อนําดืมว่าเป็ นแบบไร้สารตะกัว Lead Free
ผลการตรวจคุณภาพนําทีออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษทั ทีได้มาตรฐาน
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EE 4

การระบายอากาศเสียจากการก่อสร้าง (Building Flush Out)

EE 4

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการก่อสร้างทีคํานึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปราศจากสารเจือปนในช่วงก่อสร้างที จะ
หลงเหลือสะสมตกค้างไปถึงผูใ้ ช้อาคารเมือย้ายเข้าอาคาร
ข้อกําหนด
ในการก่อสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุ งใหม่ หลังจากติดตังระบบปรับอากาศแล้ว และมีก ารก่อสร้างตกแต่ ง
ภายในอาคารจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนทีจะให้ผูใ้ ช้อาคารย้ายเข้าใช้อาคาร จะต้องทําการถ่ายอากาศ (Flush Out) ที
สกปรกออกทังหมดก่อน โดยต้องติดตังพัดลมดูดอากาศชัวคราว หรือเดินเครืองพัดลมดูดอากาศในระบบปรับอากาศเป็ น
ระยะเวลาหนึงก่อนเริมใช้อาคาร โดยกําหนดให้ระบายอากาศด้วยปริมาณขันตําที 14,000 ft3 ต่อพืนทีอาคาร 1 ft2 หรื อ
4,266 m3 ต่อ 1 m2 โดยทังนี ช่วงเวลาทีสามารถทําการถ่ายอากาศนี จะต้องเป็ นช่ว งเวลาทีฝนไม่ตก และต้องสามารถ
ควบคุมความชืนสัมพัทธ์ภายในอาคารได้ทีไม่เกิน 60 % เพือมิให้เกิดความชืนและปัญหาเชือราในอาคารได้ในภายหลัง
ถ้าต้องย้ายเข้าอาคารก่อน ก่อนย้ายเข้าต้องระบายอากาศด้วยอัตรา 3,500 ft3/ พืนทีอาคาร 1 ft2 และเมือย้าย
เข้าแล้วต้องระบายอากาศด้วยอัตรา 0.3 cfm /พืนทีอาคาร 1 ft2 และต้องเปิ ดระบายอากาศ ชัวโมงก่อนเข้าทํางานทุกวัน
จนกว่าจะได้ครบ 14,000 ft3 ต่อพืนทีอาคาร 1 ft2
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการทํารายการคํานวณ ถ่ายรู ปกิจกรรมหน้างานก่อสร้าง ยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการถ่ าย
อากาศดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ
ได้รบั การถ่ายอากาศ มีการตรวจวัดและบันทึกระดับความชืนในอากาศขณะดําเนินการ
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้าง รายการคํานวณปริมาณการถ่ายอากาศทีอาคารต้องการ ระยะเวลาทีต้องใช้ในการถ่ายอากาศ
2. รายงานผลการดําเนินการตามข้อกําหนด รับรองโดยผูค้ วบคุมงานก่อสร้างหรือทีปรึกษาโครงการ โดย
ประกอบด้วยวันเวลาทีใช้ดาํ เนินการจริง และภาพถ่ายกิจกรรมการดําเนินการ รวมทังความชืนสัมพัทธ์ในอาคาร
ขณะทีดําเนินการ
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EE 5

การกรองอากาศภายนอกก่อนเข้าอาคาร (Outdoor Air Filtration)

EE 5

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบทีสามารถควบคุมคุณภาพอากาศจากสิงเจือปนภายนอกทีจะเข้ามาสู่ภายในอาคาร
ข้อกําหนด
อาคารปรับอากาศทีมีการเติมอากาศบริสุทธิ จากภายนอก (Outdoor Air) ผ่านระบบปรับอากาศจะต้องติดตัง
แผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 (Minimum Efficiency Reporting Value ความละเอีย ดระดับ 14) เป็ นขันตํา เพื อให้
สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ได้ในช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมีมลภาวะสูง โดยสามารถเปลียนเป็ น MERV 11 ได้
ในช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมีค่า PM2.5 ตํากว่า 35 µg/m3 สําหรับอาคารทีใช้ระบบปรับอากาศแบบอืนทีไม่สามารถ
ติดตังแผ่นกรองชนิดนีได้ อาจติดตังเครืองกรองอากาศภายในห้องทีมีการใช้งานประจําเป็ นการทดแทนได้ (1 คะแนน)
ทางเข้าหลัก (Main Entrance) ของอาคารจะต้องออกแบบให้เป็ นประตู 2 ชันแบบ Vestibule (ห้องแยกเชื อม
ระหว่างประตูทางเข้าอาคารและภายนอกอาคาร) ทีมีระยะ 3 ม. โดยภายในมีการติดตังพรมดักฝุ่ นที สามารถทําความ
สะอาดได้ทุกสัปดาห์ ทางเข้ารอง (Sub Entrance) ทางเข้าบริการ ทางเข้าทีมีการขนของ ต้องติดตังพรมดักฝุ่ นทีมีระยะ
เดิน 3 ม. ตลอดความกว้างของทางเข้า สําหรับอาคารทีมีชันใต้ถุนเปิ ดโล่งและมีทางเข้าโถงลิฟต์-บันไดทีสามารถขึนสู่
อาคารชันบนหรือลงชันใต้ดินทีเป็ นส่วนจอดรถ ไม่จาํ เป็ นต้องมีพรมดักฝุ่ น แต่จะต้องมีประตูปิดโถงลิฟต์-บันไดกันไม่ให้
อากาศภายนอกสามารถไหลเข้าสู่ภายในลิฟต์ได้ (1 คะแนน)
ทังนี โถงลิฟต์-บันไดทีเปิ ดสู่ชนจอดรถ
ั
นอกจากจะต้องมีประตูกนแล้
ั ว จะต้องมีพรมดักฝุ่ นทีมีระยะเดิน 2 ม.
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการกรองอากาศดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียด
การคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างแสดงการติดตังแผ่นกรองอากาศ MERV 14 ทีเครืองปรับอากาศ
2. แบบก่อสร้าง และภาพถ่ายแสดงประตู 2 ชันทีทางเข้าหลัก พรมดักฝุ่นทีทางเข้ารองต่าง ๆ และการกันโถงลิฟต์บันไดในตําแหน่งทีเกณฑ์กาํ หนด
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EE 6

การป้องกันการรัวซึมของอากาศ (Air Leakage)

EE 6

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีก ารออกแบบทีสามารถควบคุมจุดรัวซึม ทีจะทําให้สิงเจือปนภายนอกรัวไหลเข้ามาสู่ภายใน
อาคาร หรืออาจมีกลินจากการทําอาหาร และควันบุหรีรัวไหลระหว่างห้อง
ข้อกําหนด
พื นที ปรับ อากาศในอาคารสาธารณะ จะต้อ งทํา การทดสอบเพื อประกันประสิ ท ธิ ภ าพของเปลื อ กอาคาร
(Envelope Commissioning) ตามข้ อ กํ า หนดใน ASHRAE Guideline 0-2013 และ National Institute of Building
Sciences (NIBS) Guideline 3-2012
สําหรับอาคารพักอาศัยรวมทีไม่สามารถควบคุมมิให้ผพู้ ักอาศัยสูบบุหรีในพืนทีพักอาศัยหรือระเบียงห้องพักที
เป็ นพืนทีส่วนบุคคล (เช่น อาคารคอนโดมิเนียมพักอาศัย) จะต้องทําการทดสอบค่าการรัวซึมของเปลือกอาคาร โดยใช้
Blower Door (ประตูอดั แรงดันลม) ตามมาตรฐาน ASTM E779 – 03 หรือ ASTM E1827-11 หรือใช้วิธี ทดสอบ Tracer
Gas Decay โดยกําหนดให้ผา่ นค่าการรัวซึมสูงสุดไม่เกิน 0.23 CFM/ft2 (1.17 ลิตรต่อวินาที/ตร.ม.) ของพืนทีกรอบอาคาร
(Enclosure Area - พืนทีผนัง เพดาน และพืนรวมกันทุกด้าน) ทีความดันทดสอบอ้างอิง 50 ปาสกาล
สําหรับอาคารพักอาศัยรวมทีสามารถออกกฎห้ามสูบบุหรีภายในพื นทีหน่ วยพักอาศัยและระเบียงห้องพัก ได้
จะต้องติดตังระบบเติมอากาศภายนอก (Outdoor Air System) ทีสามารถสร้างความดันอากาศเป็ นบวกภายในห้องพักได้
อย่างน้อย 5 ปาสกาลเมือเทียบกับความดันอากาศภายนอก โดยไม่ตอ้ งทําการทดสอบค่าการรัวซึม
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการทดสอบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ
ทดสอบ ภาพถ่ายการทดสอบ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพื นทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างอาคาร
2. รายงานผลการดําเนินการทดสอบการรัวซึมของอากาศผ่านเปลือกอาคารตามมาตรฐานทีกําหนด
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EE 7

การระบายอากาศโดยตรงจากแหล่งกําเนิด (Direct Source Ventilation)

EE 7

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบให้สามารถดูดอากาศเสียโดยตรงทีแหล่งกําเนิดของมลพิษ และความชืน ออกไป
นอกอาคารทันทีโดยไม่ให้แพร่กระจายไปส่วนอืนของอาคาร
ข้อกําหนด
สําหรับอาคารสาธารณะ เครืองพิมพ์ เครืองถ่ายเอกสารจะต้องแยกห้องจากห้องทํางาน และมีเครืองดูดอากาศ
เสี ย ตรงจากเครื อง (Exhaust Hood) ขนาดไม่ น ้อ ยกว่ า 1,000 m3/hr. และในกรณี ที มี ก ารติ ด ตังพั ด ลมเติ ม อากาศ
(Makeup Air) จะต้องควบคุมความเร็วลมจากพัดลมเติมอากาศ ของ Makeup Air ทีส่งไปยังเครืองดูดอากาศเสียมิให้เกิน
0.25 m/s เพือให้สามารถพาของเสียในอากาศออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระจายไปยังส่วนอื น ๆ ของห้อง ใน
ส่วนของห้องนําในอาคารสาธารณะ จะต้องติดตังพัดลมดูดอากาศแยกบนทุกตําแหน่งทีมีโถส้วม 1 จุดต่อ 1 โถส้วม หรือใช้
พัดลมรวมแต่มีหวั ดูดอากาศออกทีทุกโถส้วม หรือใช้ Slot Exhaust
สําหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก เป็ นต้น ห้องนํา ห้อง
ซักรีดและห้องครัวภายในอาคารหรือภายในห้องชุดพักอาศัย จะต้องมีระบบระบายอากาศออกทิงสู่ภายนอกอาคารผ่าน
ระบบท่อดูดอากาศ (Exhaust Duct) โดยไม่ให้ใช้พดั ลมดูดอากาศไปปล่อยบนฝ้าเพดานห้อง สําหรับห้องครัวทีมีเตาแก๊ส
หรือเตาไฟฟ้าทําอาหาร ปากของท่อดูดจะต้องสูงจากหัวเตาไม่เกิน 1.2 ม. และมีเครืองดูดอากาศออกทีมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1,200 m3/hr. ทีมีแผ่นกรองนํามันและแผ่นกรองคาร์บอน สําหรับห้องนําในหน่วยพักอาศัย จะต้องติดตังระบบควบคุมพัด
ลมดูดอากาศให้สามารถเดินเครืองพัดลมต่ออีกอย่า งน้อย 20 นาที หลังจากผูอ้ ยู่อาศัยอาบนําแล้วเสร็จ ยกเว้นห้องนําใน
หน่วยพักอาศัยทีมีขนาดช่องเปิ ดทีสามารถระบายอากาศสู่ดา้ นนอกอาคาร ตามทีกฎหมายกําหนด
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการทดสอบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ
ทดสอบ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งห้องทีต้องมีพดั ลมดูดอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และแนวท่อดูดอากาศ
(Exhaust Duct) ทีส่งออกข้างนอกอาคารโดยตรง
2. รายละเอียดอุปกรณ์พดั ลมดูดอากาศ กําลังของพัดลม และระยะการติดตังทีห่างจากอุปกรณ์ทีปล่อยมลพิษหรือ
เตาประกอบอาหาร
3. รายละเอียดของการติดตังสวิตช์ตงเวลาปิ
ั
ด กับระบบดูดอากาศในห้องนําอาคารชุดพักอาศัย
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EE 8

ระบบควบคุมอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)

EE 8

3 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบเติมอากาศบริสทุ ธิเข้ามาสูพ่ ืนทีใช้งานโดยตรงผ่านระบบควบคุมความชืน
และความร้อนอย่างเหมาะสม
ข้อกําหนด
สําหรับอาคารสาธารณะที ใช้ร ะบบปรับ อากาศแบบรวมศูน ย์จะต้อ งติ ด ตังระบบ Dedicated Outdoor Air
System (DOAS) หรือระบบเติมอากาศบริสุทธิโดยตรงเข้าสู่พืนทีปรับอากาศโดยแยกจากระบบท่อลมกลับ และในแต่ละ
พืนทีปรับอากาศแต่ละโซนจะต้องติดตังเครืองวัดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทังนีระบบ DOAS นีจะต้อง
สามารถควบคุมความชืนและความร้อนได้อย่างเหมาะสมด้วยระบบ Pre Cool หรือ Heat Recovery และจะต้องสามารถ
ควบคุมอัตราการเติมอากาศให้สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในทุกโซนได้ไม่เกิน
900 PPM อาคารสาธารณะทีใช้เครืองปรับอากาศระบบแยกส่วน สามารถใช้ติดตังเครือง Energy Recovery Ventilator
(ERV) ทดแทนได้
สําหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก เป็ นต้น จะต้องติดตัง
ระบบ ERV ในห้องนอนทุกห้อง (ห้องนังเล่นได้รบั การยกเว้น) โดยระบบ ERV ทีเลือกใช้จะต้องมีระบบปรับปริมาณการไหล
ของอากาศอัตโนมัติดว้ ยเครืองตรวจจับปริมาณก๊าซ CO2
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ
อุปกรณ์ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งห้อง และไดอะแกรมของระบบ DOAS ทีติดตัง
2. รายละเอียดอุปกรณ์ DOAS หรือ ERV ทีติดตัง
3. ผลการตรวจวัดค่า CO2 ในพืนทีปรับอากาศทุกโซน (สําหรับอาคารสาธารณะ)
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EE 9

การเพิมปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)

EE 9

3 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบให้สามารถเติมอากาศบริสุทธิเข้ามาในอาคารมากกว่ามาตรฐานทัวไป
ข้อกําหนด
สําหรับอาคารสาธารณะทีใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จะต้องออกแบบให้แต่ละโซนปรับอากาศสามารถ
ได้รบั ปริมาณอากาศบริสทุ ธิมากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 อย่างน้อย 30% (ได้ 2 คะแนน) หรืออย่างน้อย 40%
(ได้ 3 คะแนน)
สําหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก เป็ นต้น จะต้องติดตัง
ระบบเติมอากาศบริสทุ ธิ หรือติดตังเครือง ERV ในห้องนอนทุกห้อง (ห้องนังเล่นได้รบั การยกเว้น) โดยระบบ ERV ทีเลือกใช้
จะต้องมีระบบปรับปริมาณการไหลของอากาศอัตโนมัติดว้ ยเครืองตรวจจับปริมาณก๊าซ CO2 และมีขนาดทีรองรับอัตรา
การระบายได้ม ากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.2-2010 อย่างน้อย 30% จะได้ 1 คะแนน ถ้าห้องนําในหน่วยพักอาศัย มี
ประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิ ดทีสามารถเปิ ดระบายอากาศสู่ดา้ นนอกอาคารได้ จะได้ 1 คะแนน และถ้าประตูออกสู่ระเบียง
ด้านนอกทุกบาน และพืนทีหน้าต่างมากกว่า 50% (ของพืนทีหน้าต่างทังหมด) เป็ นบานทีเปิ ดปิ ดได้และติดตังมุง้ ลวดกัน
แมลงจะได้ 1 คะแนน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ
อุปกรณ์ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1.
2.
3.
4.

แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งห้อง และระบบเติมอากาศทีติดตัง
รายการคํานวณตาม ASHRAE 62.1 หรือ 62.2
รายละเอียดอุปกรณ์เติมอากาศ หรือ ERV ทีติดตัง
รายละเอียดประตูหน้าต่าง ห้องนํา บานมุง้ ลวดกันแมลง
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EE 10

EE 10 การฟอกอากาศ (Air Purification)

3 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบฟอกอากาศเพื อขจัดสิงสกปรกในอากาศ
ข้อกําหนด
สําหรับอาคารสาธารณะทีใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทีมีการติดตังระบบกรองอากาศแบบถ่านกัมมันต์
(Activated Carbon) ในเครืองเป่ าลมเย็น (Air Handling Unit) จะได้ 2 คะแนน และหากติดตังระบบฆ่าเชื อด้วยรังสี UV
ในคอยล์นาเย็
ํ นในเครืองเป่ าลมเย็น หรือ AHU จะได้รบั คะแนนเพิมอีก 1 คะแนน
สําหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนีย ม อพาร์ทเม้นต์ หอพัก หรืออาคารที ไม่มี
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทีมีเครือง AHU จะต้องติดตังเครืองฟอกอากาศ (Air Purifier) ทีมีขนาดเหมาะสมต่อขนาด
ของห้องตามข้อมูลผูผ้ ลิต ซึงเครืองฟอกอากาศนีจะต้องมีส่วนประกอบของแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ และมีแผ่นกรองอากาศ
ละเอียดชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) สามารถดักจับฝุ่นทีมีอนุภาคเล็กอย่างน้อยที 0.3 ไมครอน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ
อุปกรณ์ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งห้อง และระบบฟอกอากาศทีติดตัง
2. รายละเอียดเครืองฟอกอากาศ ขนาดทีใช้เทียบกับขนาดห้อง และชนิดของแผ่นกรองทีผ่านตามเกณฑ์
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EE 11

EE 11 การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบอาคาร (Noise Reduction)

2 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบอาคารทีไม่สร้างเสียงรบกวน
ข้อกําหนด
สําหรับอาคารทีใช้เครืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระดับเสียงพื นฐาน (Background Noise Level) รวมถึงเสียง
ทีเกิดจากระบบปรับอากาศ (วัดในเวลาทีไม่มีคนทํางาน และช่วงกลางคืนทีมีเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารน้อย) ระดับ
เสียงสูงสุดภายในพืนทีต่าง ๆ เป็ นไปตามนี
 สํานักงานเปิ ดโล่ง (Open Office) = 50 dBA
 สํานักงานแบบปิ ดกันห้อง (Enclosed Office) = 45 dBA
 ห้องประชุม (Conference Room) = 40 dBA
 ทีพักอาศัย (Living Space) = 45 dBA
 ห้องนอน (Sleeping Space) = 40 dBA
สําหรับอาคารทีใช้เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ระดับเสียงสูงสุดของเครือง Fan Coil Unit และเครือง ERV
คือ 45 dBA ระดับเสียงสูงสุดของ Condensing Unit ทีวางภายนอกอาคารคือ 55 dBA โดยวัดทีระยะห่าง 1 ม.
หากเครืองเป่ าลมเย็นทัง AHU และ FCU เป็ นระบบ EC Fan Motor (EC = Electronically Commutation) จะได้
คะแนนพิเศษ (Innovation) อีก 1 คะแนน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้โครงการยืนยันว่าได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ
อุปกรณ์ รายการคํานวณทีจําเป็ นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ขอ้ กําหนด
เอกสารทีจําเป็ น
1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตําแหน่งห้อง และระบบปรับอากาศทีติดตัง
2. รายละเอียดอุปกรณ์ ค่าการทดสอบเสียงของอุปกรณ์ทีผ่านตามเกณฑ์
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SI
หมวดนวัตกรรม
(SOOK Innovation)

หมวดนวัตกรรม (SOOK Innovation) นี เป็ นหมวดพิเศษทีใช้ทาํ คะแนนเพิมเติมจากหมวดหลัก เพือส่งเสริมแนว
ทางการดําเนินงานทีมีมาตรฐานสูงกว่าปกติ หรือ เป็ นเกณฑ์นาํ ร่อง (Pilot Credit) หรือ นวัตกรรมต่างๆ ทีช่วยส่งเสริมสุข
ภาวะของผูใ้ ช้อาคาร โดยสามารถเลือกทําคะแนนในหัวข้อนีได้ไม่เกิน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เช่น ถ้าทําคะแนนในทุก
หมวดหลัก ได้ 65 คะแนน และเลือกทําคะแนนในหมวดนีได้อีก 10 คะแนน จะมีคะแนนรวมเป็ น 75 คะแนน ซึงสามารถ
ผ่านการประเมินมาตรฐานเป็ นสุขได้ในระดับทีสูงขึน
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SI 1-10 นวัตกรรมสุขภาวะ (SOOK Innovation)

1-10 คะแนน

วัตถุประสงค์
เพือกระตุน้ และส่งเสริมให้มีการออกแบบหรือนําเสนอ ให้อาคารมีประสิทธิภาพเกินกว่าที กําหนด และให้มีการ
เสนอแนวคิดทางด้านอาคารเพือสุขภาวะทีดี ในประเด็นทีสร้างสรรค์และไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี
ข้อกําหนด
ดําเนินการตามทางเลือกดังต่อไปนี
ทางเลือกที
ดําเนินการตามหัวข้อคะแนนพิเศษทีได้ระบุไว้ในหัวข้อคะแนนต่างๆ ในมาตรฐานฉบับนี
ทางเลือกที
หัวข้อทีมีประเด็นเพือสุขภาวะทีดีต่อผูใ้ ช้อาคาร (Pilot Credit) ทีสามารถทําคะแนนได้ หัวข้อละ 1 คะแนน
 Outdoor Activity Promotion: จัดหาชุดม้านัง โต๊ะ เก้าอี และเครืองกดนําดืมทีภายนอกอาคาร
 Walking Meeting: จัดเส้นทางเดินภายใน และ/หรื อ ภายนอกอาคารที ได้ร่ม เงา กัน ฝนและได้รับ แสงสว่ า ง
เพียงพอให้ผใู้ ช้อาคารสําหรับการยืน-เดินคุย หรือเดินประชุมแบบ Walking Meeting เป็ นระยะทางยาวอย่า ง
น้อย 500 ม.
 Outdoor Smoking Facility: จัดเตรียมห้องสูบบุห รีภายนอกอาคาร เป็ นห้องปิ ด มีพ ัดลมดูดอากาศเพื อสร้า ง
ความดันลบ และมี HEPA Filter เพือกรองควันบุหรีก่อนปล่อยออกสู่อากาศภายนอก ต้องห่างอย่างน้อย 10 ม.
จากช่องเปิดอาคาร และพืนทีทีมีผใู้ ช้เพือสันทนาการ เช่น สวน และลานออกกําลังกาย
 Farmer Market: จัดพืนทีภายนอกอาคาร เปิ ดเป็ นตลาดนัดขายอาหารสด ผัก ผลไม้ และ/หรืออาหารเพือสุขภาพ
สัปดาห์ละ 1 ครัง ต่อเนืองอย่างน้อยปี ละ 4 เดือน
 ตูป้ ั น SOOK: โครงการมีการจัดตูป้ ั นสุขให้แก่ชมุ ชน
 Shared Community Facilities: โครงการมีสาธารณูปโภคทีให้ชุมชนสามารถใช้บริการได้ เช่น สนามกีฬา สระ
ว่ายนํา สนามหญ้าพักผ่อน หอประชุม ห้องละหมาด ห้องสวดมนต์
 ทีจอดรถมีปา้ ยห้ามติดเครืองยนต์ทิงไว้เกิน 2 นาที มีบทลงโทษปรับเจ้าของรถทีละเมิด
 Bicycle Storage: มีทีเก็บจักรยาน 5% ของผูใ้ ช้อาคารประจํา และ 2.5% ของ Peak Visitor ห่างจากทางเข้า
อาคารไม่เกิน 200 ม.
 Space Management: โครงการจัดตู้ Locker ให้พนักงาน พืนทีอย่างน้อย 1 ตร.ฟ. สูง 1 ฟุต ต่อ 1 คน
 Quiet Space: โครงการจัดพื นทีสงบให้ผูใ้ ช้อาคาร 0.1 ตร.ม. ต่อคน น้อยสุด 7 ตร.ม. และมากสุด 70 ตร.ม. ใช้
เป็ นห้องนังทีสามารถนังสมาธิ ทํางานโดยสงบได้ โดยระบบปรับอากาศในห้องนีต้องมีค่า NC ไม่เกิน 30
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 Mindful Eating: ส่งเสริมความสะดวกแก่พนักงานที นําอาหารมาทานเองในทีทํางาน โดยโครงการจัดทีนังทาน
อาหารและอุปกรณ์ตเู้ ย็น ตูอ้ นุ่ จานชามช้อน มีด ตูเ้ ก็บ และอ่างล้างจานให้พ นักงาน 25% เป็ นอย่างน้อย พืนที
โรงอาหารสามารถนํามาใช้ได้ ถ้าพนักงานสามารถนําอาหารมาทานเองและมีอปุ กรณ์ให้ครบ
 Healthy Food: โรงอาหารของโครงการมีอย่า งน้อย 1 ร้าน เป็ นร้านขายอาหารเพือสุขภาพ เน้นผัก ผลไม้สด
เครืองดืมทีมีนาตาลน้
ํ
อยกว่า 1g/16 ML อาหารทีไม่มีไขมันทรานส์ อาหารทีไม่ใช่ อาหารแปรรู ป (Processed
Food)
 ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด: โครงการจัดห้องสวดมนต์ และห้องละหมาดให้ผใู้ ช้อาคารอย่างละ 1 ห้อง
 Fitness Equipment: โครงการจัดห้องออกกําลังกายให้พนักงาน โดยมีอปุ กรณ์ประเภท Cardiorespiratory (เช่น
ลูว่ ิง หรือจักรยาน) จํานวน 1% ของผูใ้ ช้อาคาร และอุปกรณ์ Muscle Strengthening (เช่น อุปกรณ์ยกนําหนัก)
จํานวน 1% ของผูใ้ ช้อาคาร
 WWR: อาคารพักอาศัย ออกแบบมีค่า WWR 20-40% สําหรับห้องนอน และ WWR 30-60% สําหรับห้องนังเล่น
รับแขก
 Natural Ventilation: ทางเดินกลางในอาคารพักอาศัยรวมแบบคอนโดมิเนียม ได้รบั การระบายอากาศธรรมชาติ
ทีมีคา่ Air Change Rate ไม่ตากว่
ํ า 15 ACH โดยการคํานวณ หรือใช้การจําลอง CFD
 Hand Washing: มีทีกดเจลแอลกอฮอล์ให้ทีประตูทางเข้าอาคาร และทางเข้าลิฟต์ และอ่างล้างมือในห้องนําต้อง
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 23 x 23 ซม. และมีระยะห่างระหว่างปากก๊อกนํา ถึงสะดืออ่าง (Water Column) ไม่นอ้ ยกว่า
25 ซม.
 Kitchen sink: โครงการพักอาศัยมีอ่างล้างในครัวแบบอ่างคู่ มีก๊อกนําแบบหมุนได้ระหว่าง 2 อ่าง และมี Water
Column ไม่นอ้ ยกว่า 25 ซม.
 Cold Storage: โครงการพักอาศัยแต่ละยูนิตมีตเู้ ย็นทีมีส่วนแช่แข็ง และส่วนแช่อาหารสดได้ มีความจุอย่างน้อย
20 ลิตรต่อผูพ้ กั อาศัย 1 คน
 Stairs Use Promotion: บันไดหลักของอาคาร มีขนาดลูกตังไม่เกิน 15 ซม. ขนาดลูกนอนไม่นอ้ ยกว่า 30 ซม. มี
หน้าต่างหรือช่องเปิ ดขนาดอย่างน้อย 1 ตร.ม. สามารถมองออกสูภ่ ายนอกอาคาร หรือสู่ภายในคอร์ทของอาคาร
ได้ และมีการส่งเสริมการใช้บนั ไดโดยมีเสียงดนตรี งานศิลปะ หรือต้นไม้กระถาง
 Footfall Noise Reduction: โครงการพักอาศัยมีทางเดินกลางหน้าห้องพักปูดว้ ยวัสดุลดเสียงรบกวนจากการเดิน
เช่น พรม พืนไม้ลามิเนต พืนกระเบืองยางชนิดไลโนเลียม หรือวัสดุปพู ืนทีมีค่า IIC ไม่นอ้ ยกว่า 50
 HEPA Filter: อาคารพักอาศัยทีใช้ระบบแอร์ Split type ทีไม่สามารถติดตังแผ่นกรองขนาด MERV 13 ได้ เจ้าของ
อาคารสามารถจัดหาเครืองกรองอากาศแบบตังพื นทีมี HEPA Filter ให้หอ้ งนอนละ 1 เครือง ส่วนอาคารหรื อ
พืนทีทีไม่ใช่พกั อาศัยทีใช้ระบบแอร์ Split type ก็สามารถติดตัง HEPA Filter ได้ตามขนาดเครืองทีเหมาะสมกับ
พืนทีตามทีผูผ้ ลิตแนะนํา
 IAQ Real Time Display: อาคารติดตังระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชืน และ CO2 โดยแสดงผลให้ผูใ้ ช้อาคาร
เห็นด้วยจอขนาดไม่เล็กกว่า 13 x 15 ซม. กําหนดให้มี 1,000 ตร.ม. ต่อจุด หรืออย่างน้อยชันละ 1 จุด
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 Clean Elevator: โครงการติดตังเครืองฟอกอากาศทํางานตลอดเวลาภายในลิฟต์สญ
ั จร
 Helipad from Drone: โครงการจัดเตรียม Helipad สําหรับการใช้โดรนขนส่งพัสดุ หรืออาหาร บนยอดอาคาร
ทางเลือกที 3
นําเสนอหัวข้อใหม่ทมีี ประเด็นเพือสุขภาวะทีดีต่อผูใ้ ช้อาคาร ทีไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี หัวข้อละ 1 คะแนน
แนวทางการตรวจประเมิน
ให้ศกึ ษาแนวโน้ม การทําคะแนนพิเศษในหัวข้อคะแนนต่างๆ และศึกษาประเด็นที เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาวะที ดี
ของผูใ้ ช้อาคารตามทีเกณฑ์ทีระบุไว้ เพือนําเสนอต่อกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทยในการทํา คะแนน ในอนาคตหาก
หัวข้อทีนําเสนอผ่านในหมวดนวัตกรรมและมี ประกาศการรับรอง ทางผูเ้ ข้าร่วมยืนประเมินอื นๆ สามารถนํามายื นทํา
คะแนนในหมวดนวัตกรรมได้โดยตรง
เอกสารทีจําเป็ น
1. แนวคิดทีเป็ นประโยชน์ต่อสุขภาวะทีดี
2. รายละเอียดของเทคนิค อุปกรณ์ วัสดุ หรือผลการทดสอบ เพือประกอบการพิจารณา
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