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เป็นสขุ V1.0  บทนาํ 
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บทนาํ 
 

สิงทีเป็นประเด็นสาํคญัในการออกแบบอาคารในช่วงเวลาหลายปีทีผ่านมา ไดมี้การมุ่งเนน้การออกแบบอาคาร

เขียวและดแูลรกัษาสิงแวดลอ้มเป็นหลกั ซงึในปัจจบุนัการออกแบบดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อคณุภาพอาคารและสขุภาวะ

ทีดีต่อผู้ใช้อาคาร จึงเกิดแนวคิดส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคารทีดียิงขึน หรือ Well Being ซึงเป็นเทรนด์ใหม่ทีโลก

ออกแบบให้ความสาํคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณแ์ละบริบทรอบอาคาร เพือส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ ์ความ

ปลอดภยั ความสะดวกสบาย และชีวอนามยัทีดีแกผู่ใ้ชอ้าคารมากยงิขึน  

 

ปัญหาหลกัของประเทศไทยทีมีมลภาวะและโรคระบาดทีเกดิขึนในปัจจุบนั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพชีวิต

โดยตรง อาทิเช่น มลภาวะของอากาศภายนอกทีปนเปือน ปริมาณฝุ่ นเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่ นละออง PM2.5 ทีเกิด

อย่างต่อเนืองหลายเดือนในช่วงฤดูหนาว และดเูหมือนว่าจะเกิดขึนทุกปี โดยอาคารควรถูกออกแบบเพือลดการปนเปือน

ของ PM2.5 เพือสขุภาพของผูอ้าศยัใหไ้ดร้บัอากาศทีบริสุทธิ อีกทงัสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ทีไดเ้กิดขนึทัวโลก 

ตดิตอ่กนัในอากาศทีถา่ยเทไม่เพียงพอ หรือรบัเชือจากการสมัผัสกนั ทาํใหก้ารออกแบบตอ้งมีความแตกตา่งออกไป หลาย

ฝ่ายมีความเห็นว่ามนษุยต์อ้งเปลียนวิถีการดาํรงชีวิตอย่างเร่งด่วน และอาจจะเปลียนตลอดไป จนมีคนกล่าวว่า COVID-

19 จะทาํให้เกิด “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ทีจะเปลียนความตอ้งการของผูค้น เปลียนวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย 

การทาํงาน การเดินทาง การท่องเทียว การพกัผ่อนหย่อนใจ การคบคา้สมาคมกบับุคคลอืน ๆ ในสงัคม ในขณะเดียวกัน

ปัญหาของโลกไม่ไดมี้เพียงโรคระบาดและมลภาวะทีเกิดขนึ  เพือสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยซึงกาํลังจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ

อย่างสมบูรณใ์นปีพ.ศ. 2574 ซงึจะมีผูส้งูอายุมากกว่า 11 ลา้นคน เรมิส่งสญัญาณว่าจะตอ้งเรมิเกษียณชา้ลงจากทีอายุ 

60 ปี ไปเป็นท ี65 ปี ซงึนนัหมายความว่า ผูส้งูอายเุหล่านีอาจยงัตอ้งทาํงานอยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ และพกัอาศยั

ในบา้นพกัอาศยัทีจะตอ้งถกูออกแบบเพือรองรบัการใชชี้วิตของผูส้งูอายเุหล่านี และในขณะเดียวกนั ยงัมีปัญหาดา้นอืน ๆ 

อกี เชน่ การเปลียนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาขยะสารพิษหรือการเสือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ ปัญหาแหล่งนาํ 

เป็นตน้ ยงัคงตอ้งไดร้บัการดแูลแกไ้ขในชว่งเวลาทียากลาํบากของประชากรโลก 

 

ในภาคการลงทุนอสังหาริมทรพัย ์หน่วยงาน องคก์ร หรือสมาคมวิชาชีพทีเกียวขอ้ง เริมออกมามีบทบาทในการกาํหนด

ทิศทาง New Normal ในการออกแบบก่อสรา้งอาคารสาํหรับประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์

และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดร่้วมกนัก่อตังมูลนิธิอาคารเขียวไทย และมีสถาบนัอาคาร

เขียวไทยเป็นตวัจกัรในการทาํงานเพือส่งเสรมิการออกแบบก่อสรา้งอาคารเขียวทีสอดคลอ้งกบับรบิทของประเทศ  
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สถาบันอาคารเขียวไทยไดพ้ัฒนาเกณฑอ์าคารเขียว พรอ้มกับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อบรม สัมมนา 

ในช่วงหลายปีทีผ่านมา โดยสถาบนัฯ เป็นองคก์รเดียวในประเทศทีทาํหนา้ทีตรวจประเมินผล และรบัรองอาคารเขียวที

ก่อสร้างในประเทศไทย โดยทังนี สถาบันอาคารเขียวไทยมีเกณฑ์ ชือ TREES หรือ Thai’s Rating for Energy and 

Environmental Sustainability ซงึผูอ้อกแบบและพัฒนาโครงการจะใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบใหเ้ป็นอาคารเขียวใน

เบืองตน้ แต่ทงันี ในปัจจุบนัทีมลภาวะและโรคระบาดเป็นปัญหาระดับโลก นกัพัฒนาโครงการจึงได้เริมมองเห็นความ

ตอ้งการของตลาดอสงัหารมิทรพัยต่์อประเด็นสขุภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็นดีอยู่ดีหรือ Well Being ผูพ้ฒันาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์และผูผ้ลิตสินคา้วสัดกุ่อสรา้งหลายรายไดเ้รมิทาํการตลาดสินคา้ของตน สถาบนัอาคารเขียวไทยจงึไดเ้ริม

จดัทาํมาตรฐานการออกแบบก่อสรา้งอาคารทีเนน้สุขภาวะทีดีของผูอ้ยู่อาศัยในอาคาร โดยใชชื้อมาตรฐานว่า “เป็นสุข” 

หรือ SOOK ซงึจะพฒันามาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ลก เนืองจากประเด็นสุขภาพในอาคาร ทงัอาคารทีทาํงาน และ

อาคารพกัอาศัยจะไดร้บัความสนใจมากยิงขนึ 

 

ลักษณะการประเมินของมาตรฐาน “เป็นสุข” จะประเมินด้วยการทาํคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึงจะมี

ลกัษณะหวัขอ้คะแนนอยู่ 2 จาํพวก กลุ่มแรก คือ คะแนนหวัขอ้บงัคบั หรอื Prerequisite ซงึผูเ้ขา้ร่วมประเมินตอ้งผ่านการ

ประเมินทกุหวัขอ้คะแนน ซงึในมาตรฐานเป็นสขุนีจะมีหวัขอ้บงัคบั 4 หวัขอ้ โดยหากไม่ผ่านคะแนนขอ้ใดขอ้หนงึในกลุ่มนี

จะถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานเป็นสขุนีเลย กลุ่มคะแนนหวัขอ้บงัคบัจะต่างกบัอีกกลุม่ทีมีการวดัดว้ยระดบัคะแนน ซงึมีคะแนน

มากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลาํดบัความสาํคญั ในกลุ่มนีจะมีคะแนนรวมถึง 110 คะแนน เมือผ่านคะแนนขอ้บงัคบัทงั 4 

หวัขอ้แลว้ การทาํคะแนนไดม้ากนอ้ยจะเป็นตวัตดัสินระดบัรางวัลทีจะไดร้บั ไดแ้บง่ระดบัรางวลัออกเป็น 4 ระดบั ตามช่วง

คะแนน ไดแ้ก ่  

                                                 PLATINUM   75   คะแนน ขนึไป 

                                                               GOLD           60-74    คะแนน 

                                                 SILVER         50-59   คะแนน 

                                                 CERTIFIED   40-49   คะแนน 

 

 

 มาตรฐาน “เป็นสขุ” ไดถู้กแบง่เป็น 5 หมวด มีคะแนนรวม 110 คะแนน ไดแ้ก่ 

 

 ธรรมชาติสมัพนัธ ์และชมุชนแวดลอ้ม (BN -Biophilia & Neighborhood) 11 คะแนน 

 การออกแบบสถาปัตยกรรม (AD - Architectural Design) 42 คะแนน และ1 ขอ้บงัคบั 

 การออกแบบภายใน และการใชว้สัดุ (IM - Interior Design & Materials) 17 คะแนน และ 2 ขอ้บงัคบั 

 ระบบสิงแวดลอ้ม และวิศวกรรม (EE - Environmental System & Engineering) 30 คะแนน                 

และ 1 ขอ้บงัคบั 

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

 

 

ขนัตอนการเขา้รว่มประเมินมาตรฐาน “เป็นสขุ” มีขนัตอนหลกัๆ อยู ่3 ช่วง ดงัแผนภมูิทีแสดงไวด้า้นล่าง 

1. ลงทะเบียนกบัทางสถาบนัฯ ซงึสามารถลงทะเบียนไดต้งัแต่ช่วงการออกแบบอาคาร  

2. รวบรวมและเรยีบเรียงเอกสารชว่งออกแบบและก่อสรา้งเพือเตรียมยืนต่อสถาบนัฯ 

3. เมืออาคารสรา้งแล้วเสร็จ พร้อมผลการตรวจวัด (Commissioning and Perforamance Verification) ยืนต่อ

สถาบนัฯ  

ขนัตอนยืนเอกสารต่อสถาบนัอาคารเขียวไทยนนั จะทาํไดก้็ต่อเมืออาคารก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน และบาง

ขอ้กาํหนดยังกาํหนดในการตรวจวัดจะมีจาํนวนผูใ้ช้อาคารขันตาํ ในกลุ่มหวัขอ้บงัคบัและกลุ่มวัดระดบัคะแนนของหวัขอ้

นนั ๆ เพอืการตรวจวดั 

 

ผูยื้นประเมินสามารถยืนเอกสารเพือตรวจสอบก่อนการยืนประเมินเมืออาคารสรา้งเสร็จแลว้ (SOOK Precertification) 

เพือสรา้งความมันใจให้ผู้ยืนประเมินในการออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบทีเกียวข้อง และบริบททีเกียวข้องกับ
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โครงการ เมือเอกสารส่วนนีผ่านการพิจารณาแลว้ โครงการไม่จาํเป็นตอ้งส่งเอกสารซาํอีก เมือส่งเอกสารช่วงอาคารแล้ว

เสรจ็  

 

 
 

ภาพที 2 ขนัตอนการประเมินอาคารตามมาตรฐานเป็นสขุ 

 

 

เกณฑขั์นตาํในการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน ”เป็นสุข” สาํหรับอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร 

 

แมว้่ามาตรฐานเป็นสุข จะเหมาะกบัอาคารหลายประเภททีมีการก่อสรา้งขึนมาใหม่ทงัหมดหรือมีการปรบัปรุง

ใหม่ อย่างไรก็ตามความหลากหลายของโครงการอาจนาํมาซึงคาํถามว่าสามารถเขา้ร่วมประเมินดว้ยมาตรฐานนีหรือไม่

ทางสถาบนัอาคารเขียวไทยจึงไดก้าํหนดเกณฑ์เบืองต้นของลักษณะของโครงการทีเขา้ร่วมประเมินต้องมีคุณสมบัติ 

ดงัตอ่ไปนี 

1. ตอ้งเป็นอาคารทีถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีทีมีการตรวจสอบพบว่าโครงการมีการละเมิดกฎหมายไม่ว่าทางใดทาง

หนงึ ทางสถาบนัขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวลัแมว่้ามีการตรวจสอบพบภายหลงักต็าม 

2. ตอ้งเป็นอาคารถาวรทไีม่มีวตัถปุระสงคเ์พือการเคลือนยา้ยไปยงัสถานทีใหม่ ในมาตรฐานเป็นสุข มีหลายขอ้คะแนนที

เกียวข้องกับทีตังและภูมิทัศนร์อบโครงการ ซึงหากอาคารมีการเคลือนย้ายย่อมทาํให้คะแนนในหมวดดังกล่าวมีการ

เปลียนแปลงได ้ซงึย่อมสงต่อผลใหร้ะดบัรางวลัทีไดร้บัมีความเปลียนแปลงตามไปดว้ย  

3. มีพืนทีขอบเขตของโครงการทีมีความเหมาะสม โครงการตอ้งมีบริเวณขอบเขตทีชดัเจนซงึจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของโครงการ ในกรณีทีโครงการประเภทกลุ่มอาคาร อาทเิช่น นิคมอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั ทีไม่มีขอบเขตชดัเจน 

ตอ้งมีการแบ่งพืนทีของโครงการทีจะเขา้ประเมินใหเ้หมาะสม โดยมีลกัษณะทีโครงการตา่ง ๆ สามารถแยกเขา้รว่มประเมิน

เป็นรายโครงการได ้การพยายามแบ่งพืนทีโครงการทีเขา้ข่ายการเอือประโยชนใ์นการทาํคะแนนโดยไม่ไดอ้า้งอิงกับการ

แบ่งพืนทีเพือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนนัไม่สามารถกระทาํได ้เช่นเดียวกบัการเขา้ร่วมประเมินอาคารเป็นกลุ่มพรอ้ม
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กนัก็ไม่สามารถกระทาํได ้ผูเ้ขา้รว่มประเมินตอ้งแยกโครงการดว้ยการแบ่งพืนทีและเขา้ประเมินเป็นรายโครงการ โครงการ

ทีมีลกัษณะการบรหิารจดัการเป็น  ส่วนขนึไป จะแยกเขา้ประเมินได ้ต่อเมือ  

 สามารถแบ่งพืนทีโครงการจากผงับรเิวณไดอ้ย่างชดัเจน (ไม่อนญุาตใหแ้บ่งตามกลุ่มชนัของอาคารสงู เช่น ส่วน

ทาวเ์วอร ์และ โพเดียม)  

 งานระบบไม่ว่าจะเป็นระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ สามารถแยกการ

ตรวจวดัออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน 

4. มีพืนทีใชส้อยภายในอาคารไม่นอ้ยกว่า 100 ตร.ม. หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะส่งผลต่อเจตนารมณพื์นฐาน

ของการประเมินนี ขอ้กาํหนดนีถูกเขียนขึน เพือใหป้้องกันอาคารประเภท สนามกีฬา และ โรงจอดรถ ทีมีพืนทีภายใน

อาคารนอ้ย ใหไ้ม่ไดเ้ปรียบในการทาํคะแนนในบางหวัขอ้คะแนน 

5. ต้องมีผู้ใช้อาคารประจําอย่างน้อย 1 คน เพือให้อาคารต้องถูกออกแบบระบบต่าง ๆ ทีคาํนึงถึงผู้ใช้อาคารตาม

เจตนารมณข์องมาตรฐาน แลว้เพือป้องกนั อาคารกลุม่หอ้งเก็บของ โกดงั ไม่ใหส้ามารถหลีกเลียงวิธีปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นไป

เพือคณุภาพชีวิตทีดีของผูใ้ชอ้าคารและไดค้ะแนนไปอย่างไม่เป็นธรรม 
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BN 
หมวดธรรมชาติสัมพันธ ์และชุมชนแวดล้อม 

BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD  

หมวด BN มี 13 คะแนน จะเกียวกบัการส่งเสริมผ็ใชอ้าคารเชือมโยงสมัพันธก์บัธรรมชาติ (Biophilia) ภายนอก

และภายในโครงการ ทีผูใ้ชอ้าคารสามารถเขา้ถึง และส่งเสริมการออกกาํลงักาย มีแปลงผักปลอดสารพิษใหผู้อ้ยู่อาศัย 

(Community Garden) มีต้นไม้ให้ผลทานได้ (Edible Landscape) การอยู่ในชุมชนทีเข้าถึงสถานทีออกกําลังกาย 

สวนสาธารณะ ทางจักรยาน ตลาดสด รา้นอาหาร หรือสถานทีท่องเทียวทีมีความสาํคัญทางประวัติศาสตรข์องชุมชน 

ตลอดจนการควบคมุสารพิษจากการจดัการแมลง และการออกแบบทีรองรบัความปลอดภยัจากภยัพิบตัิตา่ง ๆ 

 

 

 

 

BIOPHILIA  & NEIGHBORHOOD (BN) 11 

BN 1   2 

BN 2 ทีออกกาํลงักาย (Exercise Space) 1 

BN 3 เอกลกัษณท์อ้งถินหรือทตีงั (Sense of Place) 1 

BN 4 ชมุชนแวดลอ้ม (Surrounding Community) 1 

BN 5 ปอ้งกนัภยัธรรมชาติ (Disaster Management) 2 

BN 6 การควบคุมศตัรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control) 1 

BN 7 สวนชุมชน (Community Garden) 3 

ความเชื((อมโยงสัมัพันัธ์ก์ับัธรรมชาติ ิ(Biophilia)
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วัตถุประสงค ์

เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดมี้โอกาสเชือมโยงหรือปฏิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มธรรมชาต ิ

ข้อกาํหนด 

กาํหนดใหโ้ครงการมีพืนทีเปิดโล่งเชิงนิเวศเป็นรอ้ยละ 10 ของพืนทีฐานอาคาร (Building Footprint) โดยพืนทีเปิดโล่งเชิง

นิเวศนีตอ้งมีพืนทีสีเขียวอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ของพืนทีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (นบัรวมพืนทีบ่อนาํ หรือ ลกัษณะธรรมชาติทีมี

จดุประสงคเ์พือการพกัผ่อนหยอ่นใจ) และใหเ้ลือกดาํเนินการอย่างนอ้ย 2 หวัขอ้ จาก 3 หวัขอ้ ทีแสดงตามดา้นลา่งนี 

1. จดัใหมี้แผนงานในการดาํเนินการใชง้านร่วมกบัสภาวะแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาต ิ(1 คะแนน) 

เชน่ การใชแ้สงธรรมชาติ องคป์ระกอบธรรมชาตภิายในอาคาร และการออกแบบอาคาร  โดยการเขียนอธิบายถงึ

รูปแบบความเชือมโยงกบัธรรมชาติ และการปฏิสมัพันธก์นักับระหว่างผูใ้ช้อาคารกับธรรมชาติทงัภายในและ

ภายนอกอาคาร  

2. การเชือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาตภิายนอกอาคาร (1 คะแนน) 

จดัใหมี้พืนทีมากกว่ารอ้ยละ 20 ของพืนทีสีเขียวตามทีกฎหมายกาํหนด โดยใหมี้ลกัษณะดงัต่อไปนี 

 เป็นพนืทจีดัสวนบนพืนดินหรือบนหลงัคาทีผูใ้ชอ้าคารสามารถเขา้ไปใชง้านได ้

 ประกอบดว้ยพืนทีปลูกตน้ไมอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของพืนที และอย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ของพืชทีปลูกตอ้ง

เป็นไมข้นาดใหญ่ทีใหร้ม่เงา 

3. ส่วนจดัแสดงทีเป็นนาํ Water Feature  ทีสามารถใชไ้ด ้(1 คะแนน) 

พืนทีทีมีองคป์ระกอบนาํในการจัดสวนอย่างน้อย  จุดในพืนทีทุก ๆ 10,000 ตร.ม. โดยมีองคป์ระกอบหรือ

ลกัษณะดงัต่อไปนี 

 มีพืนทีอย่างนอ้ย 4 ตร.ม.ต่อทุกพืนทีอาคาร 10,000 ตร.ม. องคป์ระกอบนาํสามารถรวมขนาดใหมี้ขนาด

รวมต่อสดัส่วนของพืนทีอาคารของทงัโครงการได ้

 มีระบบสรา้งความสะอาดปลอดภยัของนาํ ดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น การใชแ้สงอลุตรา้ไวโอเลตหรือระบบกรอง

หรือการบาํบัดนาํ หรือ วิธีอนืใดทีทาํใหน้าํสะอาดปลอดภยั โดยมีค่าความขุ่นไม่เกินกว่า 10 NTU และ ไม่

ปรากฏโคลีฟอรม์ นนาํ รวมถงึเชืออโีคไล และจดัใหมี้การป้องกนัการเป็นทีวางไข่ของยุง เชน่ การดาํเนินการ

ใหน้าํมีการไหลเวียนไม่หยุดอยู่นิง เป็นตน้ 

 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ผูต้รวจประเมิน จะตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบพืนทีธรรมชาติของโครงการว่าดาํเนินการออกแบบและ

แนวคิดสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด โดยขนาดพืนทีทีเป็นพืนทีเป็นธรรมชาติตอ้งมีขนาดพืนทีมากกว่าขอ้กาํหนดพืนทีสีเขียวที

ไดร้ะบใุนเอกสารประเมินสิงแวดลอ้มซงึผูยื้นประเมินจะส่งเอกสารมาเพือพิจารณาดว้ย 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. เอกสารแสดงแนวความคดิในการออกแบบหรือแผนงาน 

BN 1 ความเชือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาต ิ(Biophillia) 2 คะแนน 
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2. แบบภมูสิถาปัตยกรรมแสดงพืนทีภายนอกโครงการทีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด หรือผงัแสดงสีเพือให้แยก

บรเิวณทีกาํหนดไวใ้นรายการ ขนาดของพืนที และรายการคาํนวณประกอบแบบว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนด 

3. ผงับรเิวณแสดงพืนทีภายในแสดงตาํแหนง่ปลกูพืชตามขอ้กาํหนดทีวางไว ้พรอ้มรายการคาํนวณประกอบ 

4. แบบแสดงรายละเอียดของพืนทีตงัขององคป์ระกอบทีเป็นนาํในโครงการและรายละเอียดประกอบแสดงถงึความ

ปลอดภยัขององคป์ระกอบของนาํในโครงการ 

5. ผลทดสอบของนาํ 

6. แนบเอกสารประกอบรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้ม (EIA) ในส่วนของสัดส่วนพืนทีสีเขียว หรือเอกสารคาํนวณ

พืนทีสีเขียวโครงการตามรายละเอียดในส่วนองคป์ระกอบในเชิงปรมิาณ อยา่งใดอยา่งหนึงทีปรมิาณพืนทีสีเขียว

มากกว่า (ในกรณีทีอาคารไม่ไดมี้ความจาํเป็นตอ้งยืนรายงานผลกระทบสิงแวดลอ้มใหย้ดึขนาดพืนทีสีเขียวตาม

ขอ้กาํหนดในส่วนที 1) 

 

คะแนนพิเศษ (1 คะแนน)  

1. การเชือมโยงสมัพนัธก์บัธรรมชาตภิายในอาคาร 

พืชกระถางหรือพืชแขวนผนงัหรือพชืสวนแนวตังทีถกูใชภ้ายในอาคารจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 พืนทีกระถางหรือพืนทีปลูกพืชในอาคารต้องมีพืนทีอย่างน้อยรอ้ยละ 1 ของพืนทีในแต่ละชัน (พืนที

กระถางใหว้ดัทีขนาดทรงพุ่ม สาํหรบัไมยื้นตน้ ไมค้ลมุดนิ และไมพุ้่ม ใหว้ดัขนาดของพืนทีปลกู) 

 พืชแขวนผนงัหรือพืชสวนแนวตงัตอ้งปกคลุมพืนทีผนงัมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 2 ของพืนทีอาคารใน

แต่ละชนั หรือพืนทีผนงัในแตล่ะชนั โดยใหใ้ชค้่าทีมีพืนทีมากกว่า  

 จดัเตรียมการรดนาํ ระบบระบายนาํ และการบาํรุงรกัษาทีเหมาะสม 
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เพือสนบัสนนุการออกกาํลงักาย โดยการจดัเตรียมพืนทีสาํหรบัออกกาํลงักายภายนอกอาคารหรือภายในอาคาร ใหก้บัผูใ้ช้

ในโครงการ 

ข้อกาํหนด 

จดัใหมี้พนืทีออกกาํลงักายภายในหรือภายนอกอาคาร ตอ้งเป็นพืนทีอยูภ่ายในระยะทีเดินถงึ จากประตู

ทางเขา้หลกัและทกุคนสามารถใชส้อยได ้โดยจดัใหมี้พืนทีออกกาํลงักายขนาดเบืองตน้ 15 ตร.ม. และ เพมิขึน 0.1  

ตร.ม. ต่อจาํนวนผูใ้ชอ้าคาร 1 คน โดยพืนทีออกกาํลงักายนีตอ้งจดัใหมี้เครืองออกกาํลงักาย  โดยเป็นอปุกรณส์รา้ง

กลา้มเนือ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชินเป็นอยา่งนอ้ย และตอ้งจดัใหม้ีจาํนวนเครืองออกกาํลงักายในสดัสว่น 1 ชินต่อ

ผูใ้ชอ้าคาร 50 คน 

หมายเหต ุจาํนวนผูใ้ชอ้าคาร ใหค้าํนวณจากจาํนวนผูใ้ชอ้าคารทีเป็นจริง และรบัรองโดยเจา้ของอาคาร  หรือใชว้ิธีการ

คาํนวณทีปรากฏในคูมื่อ TREES-NC ตาราง WC1 T1 

และใหเ้ลือกดาํเนินการ 2 ขอ้จาก 4 ขอ้ ทีแสดงดา้นล่างนี 

 เป็นพืนทีสีเขียวหรือสวน ทีมีสนามเด็กเล่นเป็นส่วนประกอบ 

 มีทางเดิน ทางวิงทีโยงใยเป็นเครือข่าย 

 มีทางเชือมไปยงัแหล่งนาํ 

 มีพืนทีเพมิเติม สาํหรบัดาํเนินการสนัทนาการตา่ง ๆ โดยพืนทีสนัทนาการเป็นพืนทีทีไม่ทบัซอ้นกับ

พืนทีออกกาํลงักาย 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้ต้รวจประเมิน ประเมินขนาดพืนทีทีเป็นพืนทีออกกาํลังกายว่ามีลกัษณะเป็นไปตามทีกาํหนดในขอ้กาํหนด

หรือไม่ และ ดูรูปแบบพืนทีนอกเหนือจากพืนทีออกกาํลังกายหลักอีก 2 ประเภท จากขอ้กาํหนด 2-5 จึงจะสามารถทาํ

คะแนนในขอ้นีได ้

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบภมูสิถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม แสดงพนืทีออกกาํลงักายภายนอกหรือภายในอาคาร โดยกาํหนดใหมี้

ส่วนประกอบตามทีกาํหนด 

2. เอกสารแสดงจดัใหมี้อปุกรณเ์สริมกลา้มเนือ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชิน

BN 2 ทีออกกาํลงักาย (Exercise Space) 1 คะแนน 
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เพือใหก้ารออกแบบกายภาพภายนอกอาคารคงความเป็นเอกลกัษณท์อ้งถินและบรบิทของทอ้งถินในพืนที 

ข้อกาํหนด  

ใหเ้ลือกดาํเนินการอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ จาก 4 ขอ้ดังต่อไปนี (1 คะแนน) 

1. ศกึษาประวัติศาสตร ์ความเป็นมาในทอ้งที และ เอกลกัษณใ์นทอ้งถนิ ทาํการคน้ควา้ประวติัศาสตร ์ความเป็นมา 

และเอกลกัษณใ์นทอ้งถนิของบรเิวณชมุชนรอบโครงการและทีตงัโครงการ 

2. การวางแนวความคิดและจดัทาํของการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ ทงัการออกแบบพืนทีในงานภมิู

สถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรม และความสมัพันธก์บัอาคารแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งเป็นเอกลกัษณข์อง

อาคารในพืนถินเดียวกันทงัในดา้นภาษา ภาพลกัษณแ์ละการเชือมตอ่สมัพนัธร์ะหว่างโครงการ 

3. การออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมโดยการใชพ้ืชพรรณทอ้งถิน ใหแ้สดงการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมใหมี้รูปแบบ

สอดคลอ้งกบัแนวคิด โดยการใชพื้ชทอ้งถินทีเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของพืนที หรือไดร้บัการยืนยนัจากภมูิ

สถาปนิกว่าพืชทีใชใ้นโครงการ เป็นพืชพนืถินทีเหมาะสม  

4. ใหท้อ้งถินหรือชมุชนมาใชป้ระโยชนห์รือเอือพืนทีเพือชมุชน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้ต้รวจประเมินจัดทาํข้อมูลเพือทาํความเข้าใจเอกลักษณ์ของท้องถิน แนวคิดในการออกแบบกายภาพ

ภายนอก และภูมิสถาปัตยกรรม ว่ามีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถินหรือไม่ และ มีการลงนามรับรองโดยภูมิ

สถาปนิกและสถาปนิก เพือยืนยันการเป็นพืชท้องถิน และกายภาพภายนอกของโครงการสามารถเอือใหเ้ป็นพืนทีเพือ

ชมุชนได ้

เอกสารทจีาํเป็น 

1. เอกสารแสดงประวตัิความเป็นมาและเอกลกัษณท์อ้งถินทีจะเป็นจุดแสดงความเกียวขอ้งกบัโครงการรอบทีตงั

โครงการ 

2. เอกสารแสดงแนวคิดในการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ  

3. แบบภมูสิถาปัตยกรรมทีตอบสนองการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ

BN 3 เอกลกัษณท์อ้งถนิหรือทีตงั (Sense of Place) 1 คะแนน 
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เพือใหโ้ครงการกาํหนดทีตงัโครงการ บนพืนทีทีสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากสาธารณูปการรอบโครงการสงูสดุ (เพือใหเ้ลือก

ชมุชนแวดลอ้มทีดีและส่งเสริมสขุภาพอนามยั) 

ข้อกาํหนด 

เลือกทีตงัโครงการทมีีสาธารณูปการดงัต่อไปนีใหอ้ยู่ในรศัมี 500 ม. วัดจากทางเขา้หลกัของโครงการ โดยรวบรวมคะแนน

ประเภทของสาธารณูปการต่าง ๆ ใหค้รบ 10 คะแนน โดยนาํหนกัคะแนนของสาธารณูปการต่าง ๆ ตามตารางดา้นล่างนี 

(1 คะแนน) 

 

ประเภทสาธารณูปการ คะแนน 

สวนสาธารณะ 2 

ทีออกกาํลงักาย 2 

โรงพยาบาล หรือ คลินิก 2 

สถานศกึษา 1 

พิพิธภณัฑ ์ 2 

ศาสนสถาน 2 

รา้นคา้ประเภทต่าง ๆ (สามารถนบัซาํได ้  ครงั) 1 

ทีทาํการไปรษณีย ์ 1 

สถานีดบัเพลิง 1 

นวดแผนโบราณ 1 

รา้นอาหาร (สามารถนบัซาํได ้  ครงั) 1 

ออแกนิคซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (เช่น Lemon Farm)  2 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ 1 

ตลาด 1 

รา้นเสรมิสวย 1 

รา้นกาแฟ หรือรา้นขนม 1 

สาํนกังาน 1 

สถานทีราชการ 1 

อนื ๆ ทีเป็นสถานที ทีส่งเสรมิสขุภาพอนามยัทีดี และไม่ขดักบัจรยิธรรม 1 

 

 

BN 4 ชมุชนแวดลอ้ม (Surrounding Community) 1 คะแนน 
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แนวทางการตรวจประเมิน 

ผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบว่าตาํแหน่งของทีตังอาคารดังกล่าว ต้องอยู่ในระยะตามข้อกําหนดและเป็น

สาธารณูปการตรงตามประเภททีไดค้ะแนน และการรวมคะแนนสาธารณูปการแบ่งตามประเภทและนบัรวมคะแนนอย่าง

นอ้ย 10 คะแนน จงึจะผา่นเกณฑใ์นขอ้นีได ้

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แผนทีแสดงตาํแหน่งทีตงัของสาธารณูปการรอบโครงการ และระยะทาง พรอ้มภาพประกอบทีแสดงป้ายสถานที

ประกอบการนัน  
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วัตถุประสงค ์

เพือใหโ้ครงการมีการเตรียมการรบัมือกบัภัยพิบตัิ  โดยโครงการไดร้บัการออกแบบเพือรองรบัภยัธรรมชาติทีอาจจะเกิดขึน 

และมีการจดัทาํแผนการรบัมือในสถานการณฉ์กุเฉิน    

ข้อกาํหนด 

การจดัทาํแผนการรบัมือในสถานการณฉ์กุเฉิน สามารถปรบัปรุงการสือสารระหว่างบุคลากรเพือลดความสบัสน 

และเพิมประสิทธิภาพในการประสานงานในชว่งสถานการณฉ์กุเฉินได ้โดยกาํหนดแผนการรบัมือเมือเกดิ

เหตกุารณฉ์กุเฉิน (2 คะแนน) โดยมีแนวทางการดาํเนินการสิงทีจะตอ้งปฏิบตัิในแผนการดงันี 

1. แผนการจัดการในภาวะฉกุเฉินสาํหรบัอาคารและชมุชนในเหตกุารณต์่อไปนี 

 ภยัธรรมชาติ เช่น พายุ นาํท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว นาํไหลลน้ทีเกิดจากฝนตกหนกัผิดปรกติ 

 ไฟไหมอ้าคาร 

 ทางดา้นสขุภาพ เช่น การป้องกนัการแพร่กระจายเชือโรค  

2. อธิบายขนัตอนและแผนการในการจดัการเหตุฉกุเฉินดงัต่อไปนี 

 บทบาทและความรบัผิดชอบของทีมเผชิญเหตฉุกุเฉิน 

 อนัตรายทีอาจจะเกดิขึนและสถานการณฉ์กุเฉิน 

 สงิอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูใ้ชโ้ครงการทีเป็นกลุม่เสียง เช่น ผูส้งูอาย ุผูท้พุพลภาพ หญิง

ตงัครรภ ์และ เด็ก 

 แผนในการสือสารและดาํเนินการ มีการจัดอบรมเกียวแผนการจดัการเหตฉุกุเฉินและมีการ

ฝึกซอ้ม 

3. เจา้หนา้ทีอยา่งนอ้ยหนงึคนในทีมเผชญิเหตฉุกุเฉินตอ้งเป็นผูเ้ชียวชาญทีผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลตา่งๆ 

และอปุกรณส์าํหรบัรบัมือกบัสถานการณ ์ตวัอย่างเช่น การทาํ CPR  AED  และ Basic First  Aids 

 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ผูต้รวจประเมินตรวจสอบเอกสารนโยบายว่ามีรายละเอียดตามขอ้กาํหนด มีหลกัฐานยืนยันถงึการมีตวัตนของ

บคุคลากร รวมถงึขอ้มลูการฝึกอบรม และหลกัฐานการฝึกอบรม 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. เอกสารนโยบายพรอ้มคาํอธิบายอยา่งละเอียด 

2. หลกัฐานการยืนยนัของบุคลากร ว่าไดม้ีการฝึกอบรมอปุกรณแ์ละรายละเอยีด 

3. หลกัฐานการจดัฝึกอบรม

BN 5 ปอ้งกนัภยัธรรมชาต ิ(Disaster Management) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพือสรา้งระบบการจดัการศตัรูพืชทีลดการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชและสารกาํจดัวชัพืชทีเป็นพิษสงู  

ข้อกาํหนด 

การกาํจดัศตัรูพืชและการกาํจดัวชัพืชในโครงการจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี (1 คะแนน) 

1. การสรา้งแผนการจดัการวัชพืชแทนการใชส้ารกาํจัดวชัพืช และยากาํจัดวชัพืช โดยวิธีผสมผสาน (Integrated 

Pest Management : IPM) ตามขอ้กาํหนดทีระบใุนคูมื่อ  

2. การใชส้ารกาํจัดแมลงศัตรูพืชทีมีการจัดอนัดับอันตรายน้อยหรือผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สารกาํจัดวัชพืชทีมี

สารเคมีตอ่ไปนี หา้มใชโ้ดยเด็ดขาด  

 พาราควอต 

 คลอรไ์พรฟิอส 

 ไกลโฟเซต 

 สารเคมีทีเป็นอนัตรายอืน ๆ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ตรวจสอบเอกสารลงรายละเอียดอธิบายการลดการใช้สารกาํจัดศตัรูพืชและวัชพืช และรายละเอียดสารกาํจัด

ศตัรูพืชและวชัพืชว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. เอกสารอธิบายการลดการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืช 

2. แผนการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 

3. รายชือวสัดหุรือสารเคมีทใีชใ้นโครงการและเอกสารรบัรองจากผูผ้ลติ 

BN 6 การควบคมุศตัรูพืชและยาฆา่แมลง (Pest & Pesticide Control) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

เพือใหพื้นทีสาธารณะเป็นสิงทีเป็นประโยชนต์่อชุมชนในการเป็นแหล่งอาหาร และใหส้มาชิกในชุมชนสามารถทาํงาน

รว่มกนัได ้

ข้อกาํหนด 

พืนทีสวนผกั ผลไม ้หรือพืชกินไดข้องชมุชนจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี   

1. โครงการตอ้งจัดใหมี้การพูดคยุกบัผูค้นในชุมชนเพือเขา้ใจถงึขอ้ดีในการจดัการสวนผกั ผลไม ้หรือพืชกินได ้ของ

ชมุชนในพืนทีโครงการ 

2. จดัใหมี้ผูเ้ชียวชาญเพือใหค้าํปรกึษากบัชมุชนในการจดัการสวนผกั ผลไม ้หรือพชืกินไดข้องชมุชน 

3. จดัหาพืนทีภายในโครงการทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 ไม่ไดถ้กูใชส้อยในพืนทีเพือการอนื 

 สามารถรบัแดดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 ชวัโมงต่อวนั 

 เป็นพืนทีราบ 

 มีแหล่งนาํใกลเ้คียงหรือสามารถจดัเตรียมไวใ้นพืนที 

 ไม่มีชนิสว่นวสัดขุนาดใหญ่ในพืนทีสวนผกั ทีกีดขวางพืนทีในการปลกูผกัในพืนที 

 ชมุชนสามารถเขา้ถงึได ้

4. กาํหนดกฎเกณฑใ์นการจดัทาํสวนผกัของชมุชน ในแง่ของ ทนุ ระบบสมาชิก และการบาํรุงรกัษา   

5. อาคารพกัอาศัย ตอ้งมีขนาดพืนทีเพาะปลกู 2 ตร.ม.ต่อหนงึครอบครวัในอาคาร จาํนวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนครอบครวั หรืออยา่งนอ้ย 200 ตร.ม.  

6. อาคารอนื ๆ ใหมี้พืนทีสวนอยา่งนอ้ย 50 ตร.ม. 

7. อนญุาตใหส้ามารถกาํหนดพืนทีสาํหรบัสวนผกัอยู่นอกพืนทีโครงการ แต่ตอ้งมลีกัษณะตามขอ้กาํหนดทีกาํหนด

ไวท้งัหมด และอยู่หา่งจากประตทูางเขา้โครงการไมเ่กนิ 200 ม. ดว้ยระยะเดินตามทางเดินปรกติ  

ความหมายของชมุชนในขอ้กาํหนดนี –  

1. ชมุชนชนบท - เป็นชมุชนทีประกอบดว้ยกายภาพทีเราเห็นดว้ยตา ประกอบดว้ยพืนที หรือ บรเิวณทีคนอยู่รวมกนั

ในขอบเขตทีชดัเจน มีความสมัพนัธร์ะหว่างกนัอยา่งชดัเจน เชน่ ชมุชน 

2. ชมุชนเมือง – เป็นชุมชนเมืองทีมีขอบเขตต่อเนืองกบัพืนทีตงัโครงการอย่างชดัเจนและมีขนาดประชากรรวมกนั 

ประมาณ 3,000 คน หรือมีอาณาเขตรอบสวนผกัของโครงการเป็นรศัมี 200 ม. 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ตรวจสอบคาํอธิบายการดาํเนินการจดัสวนผักในชุมชนว่ามีความเป็นไปได ้มีแบบแสดงตาํแหน่งของสวนผกัทีมี

ลกัษณะตามขอ้กาํหนด มีภาพประกอบการดาํเนินการทาํสวนผกั ผลไม ้หรือ พืชกินไดที้ชดัเจนและสามารถระบุตาํแหน่ง

ของภาพได ้

BN 7 สวนชมุชน (Community Garden) 3 คะแนน 
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เอกสารทจีาํเป็น 

1. คาํอธิบายการดาํเนินการจดัทาํสวนผกัในชมุชน 

2. แบบแสดงตาํแหน่งทีตงัของสวนผกัชมุชน   

3. แบบก่อสรา้งของสวนผกั ผลไม ้หรือพืชกินได ้

4. ภาพถ่ายยืนยนัการดาํเนินการสวนผกั ผลไม ้หรือ พืชกินได ้
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AD 
หมวดการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ARCHITECTURAL DESIGN 

หมวด AD มี 42 คะแนน 1 ข้อบังคับ ประกอบด้วยการออกแบบเพือส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

ทางดา้นการระบายอากาศธรรมชาติ มีหนา้ตา่งทีเปิดปิดไดที้ไม่ห่างจากพืนทีใชส้อยหลกัเกินไป พืนทีใชง้านหลกัไดร้บัแสง

สว่างธรรมชาติ มองเห็นวิวภายนอก แต่ยังคงมีความเป็นส่วนตัว มีการลดแสงบาดตา (Glare) มีการบังแดดอย่าง

เหมาะสมดว้ยอปุกรณบ์งัแดด และมีการใชว้สัดอุาคารทีสามารถป้องกนัเสียงรบกวนไดดี้ นอกจากนี การออกแบบอาคาร

ยงัตอ้งคาํนึงถึงสดัส่วนความงามทางสถาปัตยกรรมทังในแง่สัดส่วนความสูงของเพดานทีสอดคลอ้งกบัขนาดพืนทีห้อง 

หรือมีการตกแต่งทีส่งเสรมิลกัษณะเฉพาะของพืนถิน รวมทงัการออกแบบทีเนน้ความปลอดภัย (Safety & Security) ของ

ผูใ้ชอ้าคารและการอาํนวยความสะดวกใหค้นชรา เด็ก และคนพกิาร ตามหลกั Universal Design  

 

ARCHITECTURAL DESIGN (AD) 42 (1) 

ADp1  การควบคมุการสบูบหุรี (Smoking Control) บงัคบั 

AD 1 การลดความเสียงในการเกิดอบุตัิเหตแุละอบุตัิภยั (Safety) 10 

AD 2 การลดความเสียงตอ่การเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security) 6 

AD 3 การออกแบบเพือคนทงัมวล (Universal Design) 5 

AD 4 ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design) 1 

AD 5 การเขา้ถงึหรือมองเห็นทิวทศัน ์(Access to View) 1 

AD 6 ความเป็นส่วนตวั (Private Space) 1 

AD 7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) 4 

AD 8 แสงสวา่งทีมองเห็น (Visual Lighting) 1 

AD 9 แสงธรรมชาติ (Daylight) 2 

AD 10 การควบคมุการเกดิแสงบาดตา (Glare Control) 2 

AD 11 สิทธิในการไดร้บัแสงสว่าง (Right to Light) 1 

AD 12 อปุกรณบ์งัแดดและควบคมุการหรีแสง (Shading & Dimming) 1 

AD 13 การเปิด-ปิดหนา้ต่าง (Operable Window) 1 

AD 14 ความน่าสบายดา้นเสียง (Acoustic Comfort) 2 

AD 15 ระดบักอ้งกงัวานทีเหมาะสม (Reverberation Time) 2 

AD 16 การกนัเสียง (Sound Barrier) 2 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการควบคมุการสูบบุหรี และลดผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัผูใ้ชอ้าคารโดยตรง และลดสาเหตุของ

ควนับหุรีมือสองทีจะเกิดขึนทงัพืนทีภายในตวัอาคารและนอกอาคาร 

ข้อกาํหนด 

 อาคารตอ้งมีนโยบายทีชดัเจน และแสดงเจตจาํนงในการควบคมุการสบูบุหรี โดยตอ้งหา้มสบูบุหรีในทกุพืนทีของ

อาคาร ติดตงัป้ายหา้มสูบบุหรีและป้ายแสดงตาํแหน่งสูบบุหรีดา้นนอกอาคาร บริเวณโถงอาคารทุกชัน ถา้โถงอาคารมี

ความยาวมาก ใหติ้ดป้ายทุกๆ 30 ม. สาํหรบัตาํแหน่งสูบบุหรีต้องอยู่ภายนอกอาคารเท่านัน และตอ้งห่างจากช่องเปิด

อาคาร ช่องเปิดของอาคารขา้งเคียงอืนๆ และพืนทีทีมีผูใ้ชง้านอืนๆ เช่น สวน ทีนงัพักผ่อน สนามเด็กเล่น และลานออก

กาํลงักาย อยา่งนอ้ย 10 ม. 

กรณีทีตอ้งจัดพืนทีสบูบุหรีในลกัษณะเป็นหอ้งสบูบุหรีนอกอาคาร จะตอ้งเป็นหอ้งทีมีความดนัเป็นลบ ตอ้งมีการป้องกัน

ไม่ใหค้วนัยอ้นกลบัออกมาทางช่องเปิดอืนๆ และจุดระบายอากาศตอ้งห่างจากช่องเปิดอาคาร หรือพืนทีทีมีผูใ้ชง้านอืนๆ 

อย่างนอ้ย 10 ม. 

สาํหรบัอาคารพกัอาศยั ตอ้งปฎิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นบน และกาํหนดใหห้า้มสบูบุหรีทีระเบียงของหอ้งพกั โดยตอ้งจดัให้

มีพืนทีส่วนกลางเป็นพืนทีสบูบุหรี 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็น เพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีสูบบุหรี ไดร้บัการออกแบบ มีการติดตงัอปุกรณแ์ละป้ายต่างๆ 

ตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบแสดงตาํแหน่งติดตงัป้ายต่างๆ รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารยืนยนัการไม่สบูบุหรีในอาคาร รายละเอียดอปุกรณที์ติดตงั และรูปแบบปา้ยตา่งๆ ทีเกียวขอ้ง 

3. ภาพแสดงพืนทสีบูบุหรีทีไดจ้ดัไว ้ 

ADp1 การควบคมุการสบูบุหร ี(Smoking Control) บังคับ 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารไดมี้การออกแบบโดยคาํนงึถงึความปลอดภัยต่อผูใ้ชอ้าคาร ลดการเกิดอบุตัิเหต ุใช้วสัดุแข็งแรงมี

ความทนทาน มีการเตรียมการรบัมือกบัภยัธรรมชาติและเหตกุารณฉ์กุเฉิน มีการป้องกนัการแพรเ่ชือของจุลชีพ เพือใหก้าร

ดาํเนนิการกจิกรรมตา่งๆ ของผูใ้ชอ้าคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

ข้อกาํหนด 

 อาคารตอ้งไดร้บัการออกแบบ ติดตงัอปุกรณ ์และจดักจิกรรมทีคาํนงึความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร ดังนี 

1. ตดิตงัอปุกรณป์อ้งกนัการพลดัตกหกลม้ ใชว้สัดปุอ้งกนัการลืนลม้ ทีจมกูบนัได พืนหอ้งนาํ พนืตา่งระดบั ทางเขา้-

ออกอาคาร มีความสงูของพืนต่างระดบัทีเหมาะสมและใชว้สัดทีุมีสีต่างกนัเพือช่วยในการมองเห็น (2 คะแนน) 

2. ราวกนัตกสงูไม่ตาํกว่า 1.10 ม. ราวจบัทีไม่ลืน และราวลกูกรงบนัไดตอ้งมีความกวา้งของแต่ละช่องไม่เกิน 0.10

ม. ด้านแนวตงัหรือแนวนอน สาํหรบับนัไดทวัไป บันไดหนีไฟ และทุกทางเดินทีติดกบัพืนทีโล่งทีต่างระดับกัน

ตงัแต่ 0.50 ม. ตอ้งติดตงัราวกนัตก (2 คะแนน) 

3. อาคารมกีารออกแบบป้องกนัจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณฉ์กุเฉิน (4 คะแนน) 

 ป้องกนันาํท่วม ป้องกนัทีระดบันาํท่วมในรอบการเกิด 100 ปี มีระยะเผือลน้ (Freeboard) ไม่นอ้ยกว่า 

0.50 ม. ระบบปอ้งกนันาํไหลลน้ทว่มเขา้โครงการ และระบบสบูนาํออกในระดบัสงูในกรณีทีไม่สามารถ

ระบายนาํตามธรรมชาตไิด ้(2 คะแนน) 

 ป้องกนัแผ่นดินไหว กาํหนดตัวประกอบความสาํคญั (Important Factor) ไม่นอ้ยกว่า 1.25 และการ

เคลือนตวัสมัพทัธร์ะหว่างชนัทียอมให ้ไม่มากกว่า 0.01 hsx (1 คะแนน) 

 ปอ้งกนัดา้นวาตภยั กาํหนดตวัประกอบความสาํคญั (Important Factor) ไม่นอ้ยกว่า .15 (1 คะแนน) 

4. ระบบเปิด-ปิด ทางเข้าออกอาคารหลักเป็นระบบทาํงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในห้องนาํเป็นระบบทาํงาน

อตัโนมัติ หรือใชเ้ท้าในการทาํงาน “Kick Plate”  เช่น อปุกรณก๊์อกนาํ สุขภณัฑ ์ทีจ่ายสบู่ลา้งมือ เครืองเป่ามือ   

(2 คะแนน) 

5. มีระบบ Pest Control โดยตอ้งมีการควบคมุสตัวพ์าหะ เชน่ ปลวก มด หน ูแมลงวนั และ แมลงสาบ  (1 คะแนน) 

6. มีการอบรมความปลอดภยัเบืองตน้ สาํหรบัพนกังานประจาํและพนกังานชวัคราวทีเขา้ทาํงานในอาคารมากกว่า 

2 วนัขึนไป และจดัใหมี้การสอบประเมินผล (1 คะแนน) 

AD 1 การลดความเสียงในการเกิดอบุตัิเหตแุละอบุติัภยั (Safety) 10 คะแนน 
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7. อาคารสาํหรบัทีอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุในหอ้งนอนและหอ้งพกัผ่อนตอ้งติดตงัแสงสว่างสาํหรบัชว่งเวลากลางคืน 

ตดิตงัไฟฟ้าแสงสว่างทีมีความสว่างอยา่งนอ้ย 100 lux ตามทางเดิน และสวิตชเ์ปิด-ปิดเป็นแบบไฟชนิดเรืองแสง

สามารถมองเห็นสวิตชใ์นทีมืด (1 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ใหส้ถาปนิกและวิศวกรผูอ้อกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบโดยคาํนงึความปลอดภัย

ต่อผูใ้ชอ้าคาร โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนส่วนต่างๆของอาคาร ไดร้บัการ

ออกแบบและติดตงัอปุกรณต่์างๆ โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั ลดการเกดิอบุตัิเหต ุและลดการแพรเ่ชือ 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. อาคารสาํหรบัทีอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุในหอ้งนอนและหอ้งพักผ่อนตอ้งติดตงัแสงสว่างสาํหรบัชว่งเวลากลางคืน 

2. รายงานผลการออกแบบโดยคาํนึงความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

3. รายการดาํเนินการเพือลดความเสียงในการเกิดอบุติัเหตแุละอบุตัิภยั
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ทีดี ปลอดภัยต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม และการดาํเนินการ

กจิกรรมตา่งๆ ของผูใ้ชอ้าคารอย่างปลอดภยั 

ข้อกาํหนด  

 พืนทีของอาคารมีโอกาสทีจะเกิดพืนทีอบั เปลียว หรือลบัตาคน ซงึพืนทีส่วนนีจาํเป็นจะตอ้งออกแบบใหมี้พืนที

เหลา่นนีอ้ยทีสดุ หรือตอ้งติดตงัอปุกรณเ์พือลดความเสียงต่อการเกิดโจรกรรมดงันี (6 คะแนน) 

1. ตดิตงักลอ้งวงจรปิดพรอ้มระบบบนัทึกขอ้มลูอย่างนอ้ย 30 วนั (2 คะแนน) 

 สามารถจบัภาพขอบเขตรอบโครงการไดไ้ม่นอ้ยกว่า 95% ของขอบเขตทีดินรอบโครงการ  

 ประตูทุกบานทีเขา้-ออกอาคารตอ้งติดตงักลอ้งวงจรปิด ซงึตอ้งจับภาพหนา้คนเขา้และออกประตูได้

ชดัเจน 

 โถงลิฟตแ์ละทางเขา้-ออกบันไดหนีไฟทุกชนั ซงึตอ้งจบัภาพหนา้คนเขา้และออกไดช้ดัเจน 

2. มีระบบคียก์ารด์เขา้-ออก หรอืระบบอนืทีปลอดภยัต่อการโจรกรรม พรอ้มบนัทกึขอ้มูลอย่างนอ้ย 30 วัน  

(1 คะแนน) 

3. ตดิตงัระบบรกัษาความปลอดภยั ดงันี (2 คะแนน) 

 กระจกโคง้หรืออปุกรณอ์นืทีช่วยในการมองเห็นบรเิวณทีมีมมุอบัสายตา เชน่ มมุเลียวรถ หรือมมุอาคาร 

 จัดทาํปุ่ มสัญญาณหรือจัดเวรยาม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสใ์นการตรวจจับ ส่งเสียง เมือมีการ

เคลือนไหวหรือบกุรุกเขา้อาคาร 

 ทางเขา้หอ้งระบบอาคารหลัก ตอ้งติดตงัคียก์ารด์และกล้องวงจรปิด ซงึตอ้งจับภาพหนา้คนเข้าและ

ออกประตูไดช้ดัเจน 

4. ออกแบบพืนทีตามวิธีป้องกันอาชญากรรมผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อม” (Crime Prevention Through 

Environmental Design, CPTED) อย่างนอ้ย 3 แนวทาง (2 คะแนน) 

 การเขา้ถงึธรรมชาต ิ(Landscaping) โดยภมูทิศันช์ว่ยกาํหนด Wayfinding ใหก้บัผูม้าใชอ้าคาร 

 การเฝ้าระวงัตามธรรมชาติ (Surveillance) โดยออกแบบเชิงพืนที และองคป์ระกอบทางกายภาพเพือ

การมองเห็นโดยรอบ 

 การกาํหนดพืนที (Territoriality) โดยสรา้งลกัษณะทางกายภาพและสิงแวดลอ้ม ใหค้วามรูส้กึการเป็น

เจา้ของพืนที 

 สนบัสนนุกิจกรรม (Activity Support) โดยวางแผนกิจกรรมทางสงัคมของชมุชนในพืนทีสาธารณะ 

AD 2 การลดความเสียงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security) 6 คะแนน 
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 การบาํรุงรกัษากายภาพและการบริหารจัดการ (Image/Management) บาํรุงรกัษาอาคารและพืนที

สาธารณะทงัพืนทีใหญ่และเล็ก (เชน่ พืนทีสวนและถงัขยะ) และมีการบรหิารจดัการ ตรวจสอบ ปอ้งกนั 

แกไ้ขความเสียหายต่อทรพัยส์ิน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนกิหรือวิศวกรผูอ้อกแบบอาคาร หรอืทีปรกึษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบโดยลดพืนที อบั เปลียว ลบั

ตาคน หรอืมีอปุกรณช่์วยใหเ้กิดความปลอดภยัและมนัใจในการใชพื้นที โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือ

อธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบและติดตงัตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพือใหเ้กิดความปลอดภยั รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือที

ปรกึษาโครงการ
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วัตถุประสงค ์ 

 เพือการออกแบบเพือคนทงัมวล หรือการออกแบบเพือการใชง้านของคนทกุกลุ่มในสงัคม (Universal Design) 

เป็นการออกแบบสิงแวดลอ้ม เพือเออืต่อผูส้งูอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ ทีมีขอ้จาํกัดในการใชห้รือเขา้ถึง

สงิแวดลอ้มของสถานที และสิงของเครอืงใชข้องอาคาร  

ข้อกาํหนด 

 อาคารตอ้งออกแบบพืนทีและสิงอาํนวยความสะดวกใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนดดา้นล่างนีอย่างใดอย่างหนึง หรือ 

มากกว่า (5 คะแนน) 

1. กฎกระทรวง กาํหนดสงิอาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพิ้การหรือทพุพลภาพ และคนชรา (ฉบบัที 2) พ.ศ. 

2564 

2. ขอ้แนะนาํการออกแบบสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรบัทุกคน ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ ์

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

โดยอย่างนอ้ยอาคารตอ้งมีทางลาด ทางสญัจรภายใน ผิวต่างสมัผสั หอ้งนาํคนพิการ ทีจอดรถ ราวจบั ลิฟต ์สญัญาณ

เตือนฉกุเฉิน สวิตชแ์ละเตา้รบัไฟฟา้ ป้ายต่างๆ รวมถงึการจดัการทางเขา้-ออกสูภ่ายนอกอาคาร ใหมี้คณุสมบตัแิละจาํนวน

ตามเกณฑด์า้นบน และจดัใหมี้อกัษรเบรลล ์(Braille) ประกอบทีป้ายต่างๆ ทีจาํเป็นของอาคาร และตอ้งจดัใหม้ีทีจอดรถ

สาํหรบัผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างนอ้ยรอ้ยละ 3 ของช่องจาํนวนทีจอดทังหมด และทีจอดรถนีตอ้งใกล้

ทางเขา้อาคาร และมีระบบตรวจสอบสิทธิในการใชที้จอดรถเฉพาะบุคคลทีเหมาะสมเท่านนั 

ส่วนอาคารประเภททีพกัอาศยัตอ้งจดัสิงอาํนวยความสะดวกเพิมเติมทีหอ้งอาบนาํและหอ้งครวั ใหมี้คณุสมบตัแิละจาํนวน

ตามเกณฑด์า้นบน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร 

ภาพถ่ายและรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่างๆ ไดร้บัการออกแบบเพือคนทงัมวล มีการ

ออกแบบตดิตงัอปุกรณ ์เครืองจกัรกล และปา้ยตา่งๆ ตามทีกาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอนืๆ ทีเกียวขอ้ง

AD 3 การออกแบบเพือคนทงัมวล (Universal Design) 5 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือการออกแบบอาคารทีดี จัดสรรพืนทีการใช้สอยทีเหมาะสม การสรา้งประสบการณ์ การแสดงออกทาง

อารมณ ์ค่านิยมหลักทางวัฒนธรรม สามารถส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณต่์อผู้อยู่อาศัย และการรวมองคป์ระกอบการ

ออกแบบและงานศิลปะเขา้ดว้ยกัน ช่วยสรา้งสภาพแวดล้อมทีสงบเงียบสามารถสร้างความรืนรมย์ใหก้ับผู้อยู่อาศัย 

ส่งเสรมิดา้นอารมณแ์ละจิตใจของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อกาํหนด (1 คะแนน) 

 พืนทีใชง้านประจาํตอ้งออกแบบใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนดดงันี (1 คะแนน) 

1. สดัส่วนของหอ้ง ตอ้งมีความสูงของหอ้งทีเหมาะสม ง่ายต่อการใชง้าน ไดป้ระโยชนใ์ชส้อย ส่งเสรมิสขุภาวะทีดี 

 หอ้งตอ้งมีความสงูจากพืนถงึฝา้เพดานอย่างนอ้ย 2.70 ม. 

 หอ้งทีมีผนงัดา้นใดดา้นหนงึกวา้งมากกว่า 9 ม.  ตอ้งมีความสงูจากพืนถงึฝา้เพดานอยา่งนอ้ย 2.75 ม. 

และทกุๆ 20 ม. ตอ้งเพิมความสงูหอ้งอกี 1  ม. 

 ถา้ความสูงจากฝ้าถึงเพดานไม่ได้ตามทีกาํหนด จะต้องจัดทาํเอกสารบรรยาย แสดงถึงการสร้าง

ประสบการณ ์การแสดงออกทางอารมณ ์วฒันธรรม หรือศิลปะ ทีสามารถส่งผลเชิงบวก ของพืนทีใช้

งานนนัๆ ทีเกิดตอ่อารมณผ์ูใ้ชอ้าคาร 

2. จะตอ้งมีการตกแต่งดว้ยงานศลิปะ การใชสี้ หรืองานตกแต่ง จะเป็นงานติดตงัทีผนงั พืน หรือ แขวนติดฝา้เพดาน 

ทีทางเขา้ โถงตอ้นรบั และพืนทีทีมากกว่า 28 ตร.ม. ดว้ยงานศลิปะอย่างนอ้ย 1 ชนิ 

สาํหรบัอาคารพักอาศยั หอ้งตอ้งมีความสูงจากพืนถึงฝ้าเพดานอย่างนอ้ย 2.40 ม. ยกเวน้หอ้งเก็บของ หรือหอ้งทีมี

การใชง้านนอ้ยครงั 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดความสูงของหอ้ง งานศิลปะทีติดตงั เพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีทีใชง้านประจาํส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการ

ออกแบบตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบอาคารแสดงความกวา้ง และความสูงของหอ้ง และรายงานการติดตงังานศลิปะตามขอ้กาํหนด รบัรองโดย

ผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ

AD 4 ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัทศันียภาพทีดีและแสงธรรมชาติทีเหมาะสม ซงึช่วยใหผ้่อนคลายไม่รูส้ึกอดึอดั สามารถ

ส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณข์องผูอ้ยู่อาศยั 

ข้อกาํหนด  

 อาคารตอ้งออกแบบพืนทีใชง้านประจาํและโถงอาคาร ใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนดดงันี (1 คะแนน) 

1. Direct Line of Sight (DLS) Indicator ไม่นอ้ยกว่า 75% ของพืนที 

2. หนา้ต่างต้องสามารถรับแสงธรรมชาติ และมีทัศนียภาพทีดี เช่น ตน้ไม้ ดอกไม้ การเคลือนไหวของคนหรือ

องคป์ระกอบของเมือง 

สาํหรบัอาคารพกัอาศยั 75% ของพนืทีใชง้านประจาํ จะตอ้งหา่งจากช่องเปิดไม่เกิน 7.5 ม. 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพือเขา้ถึงทิวทศันไ์ดดี้ 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. รายงานการเขา้ถึงหรือมองเห็นทิวทัศน ์ของชอ่งเปิดตา่งๆ

AD 5 การเขา้ถงึหรอืมองเห็นทิวทศัน ์(Access to View) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดม้ีพืนทีทีมีความเป็นส่วนตวั มีสมาธิในการทาํงาน ใชค้วามคิด ผ่อนคลายหรือไดพ้กัผ่อน  

ข้อกาํหนด  

 อาคารตอ้งติดตงัม่าน กนัสาด ส่วนบงัตา หรือจดัรูปแบบอาคาร ซึงจดัใหเ้ป็นพืนทีส่วนตวั อปุกรณท์ีติดตงัเพือ

ความเป็นส่วนตวัสามารถทาํงานไดดี้ทังกลางวันและกลางคืน 

สาํหรบัสาํนกังานทีมีพืนทีรวมตงัแต่ 1500 ตร.ม. ขนึไป ตอ้งจดัพืนทีเพือความเป็นส่วนตวัไม่นอ้ยกว่า 7 ตร.ม. และพืนที

ของหอ้งจะตอ้งเพมิขึนในอตัรา 0.1 ตร.ม. ต่อจาํนวนผู้ใชอ้าคารประจาํ 1 คน  โดยพืนทีดงักล่าวสามารถแบ่งย่อยเป็น

หลายพืนทีได ้โดยแตล่ะพืนทีตอ้งไม่นอ้ย 7 ตร.ม. และทกุพืนทีตอ้งตดิตงัอปุกรณด์งันี (1 คะแนน) 

1. อณุหภมูสีิของหลอดไฟที 2700-3000 K และสามารถปรบัความสว่างได ้ 

2. คา่ NC (Noise Criteria) จากอปุกรณใ์นหอ้งตอ้งไม่เกิน 35  

3. ตอ้งจดัใหมี้ไมป้ระดบั เสียงประกอบแนวธรรมชาติ และจดัใหม้ีพืนทีสาํหรบัพกัผ่อน 

สาํหรบัพนืทีอยู่อาศยัทุกหอ้งทีมีช่องแสงสู่ภายนอกอาคาร ตอ้งติดตงัม่าน หรือกนัสาด หรือ สว่นบงัตา ทงันรีวมถงึระเบียง

ดา้นนอกอาคาร แต่ไม่รวมหอ้งนาํ หอ้งเกบ็ของ และหอ้งครวั 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีไดร้บัการออกแบบเพือความเป็นส่วนตวั 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณที์ตดิตงัและอนืๆ ทีเกียวขอ้ง

AD 6 ความเป็นส่วนตวั (Private Space) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการระบายอากาศทีดี ผูใ้ชอ้าคารไดร้บัอากาศบริสทุธิ และเพือการประหยดัพลงังาน 

ข้อกาํหนด  

 จดัใหอ้าคารมีการวางผงัและช่องเปิด ใหมี้การใชป้ระโยชนข์องการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิโดยกาํหนดให้

อย่างน้อย 75% ของพืนทีใช้งานประจาํ รวมถึงทางเดินภายในอาคาร มีช่องเปิดให้ได้ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึงดังนี           

(4 คะแนน) 

1. วสท. 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพือคณุภาพอากาศภายในอาคารทียอมรบัได ้บทที 6 หวัขอ้ 6.4 

วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาต ิหนา้ 6-18 

2. CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations, ส่วนการคาํนวณการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ASHRAE 62.1 2010 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality – ส่วน Natural Ventilation Procedure 

สาํหรบัอาคารพกัอาศยั กาํหนดใหช่้องเปิดตอ้งมีพืนทีอย่างนอ้ย 10% ของพืนทีหอ้ง รวมถงึทางเดินกลางและโถงลิฟต ์

ยกเวน้ หอ้งเก็บของและหอ้งเครือง 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรกึษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยวิธีคาํนวณหรือการ

จาํลองสภาพลมธรรมชาติ โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าช่องเปิดอาคารเพียงพอ

สาํหรบัการระบายอากาศโดยธรรมชาต ิ

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียด การคาํนวณหรือการจาํลองสภาพ อปุกรณแ์ละอนืๆ ทีเกยีวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

AD 7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ(Natural Ventilation) 4 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเพือเพิมคุณภาพของแสงสว่างภายในใหก้บัพืนทีทีมี

การใชง้านประจาํ 

ข้อกาํหนด (1 คะแนน) 

 ในส่วนพืนทีใชง้านประจาํ กระจกกรอบอาคารตอ้งมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ตาํกว่า 40% และค่า 

Visible Light Reflectance Indoors ไม่เกิน 15% โดยพืนทีใชง้านประจาํอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ตอ้งมีค่าตัวประกอบแสง

ธรรมชาติ (Daylight Factor: DF) มากกว่า 2% โดยใชก้ารจาํลองสภาพดว้ยคอมพิวเตอร ์

อาคารพกัอาศัย กระจกกรอบอาคารตอ้งมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ตาํกว่า 40% สาํหรบัหอ้งนอนและหอ้งพัก

ผ่อน ตอ้งติดตงัม่านทบึแสง 100% (Blackout Blinds)  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัแสงสว่างทีมองเห็นอย่างพอเพียงตาม

เกณฑ ์

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอนืๆ ทีเกียวขอ้ง

AD 8 แสงสว่างทีมองเห็น (Visual Lighting) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการใชแ้สงธรรมชาติอยา่งเหมาะสม ซงึถา้มากเกินไปก็จะทาํใหเ้กิดอาการบาดตา หรือนอ้ยเกินไป

จะไม่ไดใ้ชแ้สงธรรมชาติเท่าทีควรจะเป็น 

ข้อกาํหนด (2 คะแนน) 

 อาคารตอ้งออกแบบใหพื้นทีใชง้านประจาํไดร้บัแสงธรรมชาติทีเหมาะสม จะตอ้งครอบคลมุพืนทีใชง้านประจาํ

อย่างนอ้ย 55% (1 คะแนน) หรอื 75% ขนึไป (2 คะแนน) โดยวิธีใดวิธีหนงึดงันี 

 ใชก้ารจาํลองสภาพดว้ยคอมพิวเตอรเ์พือหาระดบัความสว่างดว้ยดชันีชีวัด Spatial Daylight Autonomy (sDA 

300/50%)  

 วิธีคาํนวณ 

  0.150  <  VLT x  WFR  <  0.180  

VLT = Visible Light Transmittance  

WFR = Window-to-Floor Area Ratio 

คา่ VT ของกระจกตอ้งไม่นอ้ยกว่า 40% และพืนทีช่องแสงทีนาํมาคาํนวณตอ้งสงูจากระดบัพืนไม่นอ้ยกว่า 0.80 ม. ไม่มีสงิ

กีดขวางใหแ้สงธรรมชาติสอ่งผ่าน และตอ้งติดตงัอปุกรณล์ดการเกิดแสงบาดตา (Glare Control) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้ับการออกแบบเพือให้อาคารไดร้ับแสง

ธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ผลการจาํลองสภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์sDA 300/50% หรือ ผลการคาํนวณ

AD 9 แสงธรรมชาต ิ(Daylight) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบเพือควบคุมการเกิดแสงบาดตาไม่ใหม้ากเกินไป ซงึอาจเกิดจากแหล่งกาํเนิดแสง

โดยตรง (Direct Glare) หรือแสงจา้ทีเกิดจากการสะทอ้นแสง (Reflected Glare) จากวสัดทุอียู่ในสงิแวดลอ้ม  

ข้อกาํหนด 

1. อาคารตอ้งตดิตงัอปุกรณค์วบคมุการเกิดแสงบาดตาดงัต่อไปนี (1 คะแนน) 

 ทีหนา้ต่างตอ้งติดตงัม่านบงัแดด โดยผูใ้ชอ้าคารสามารถปรบัเองได ้หรือเป็นระบบอตัโนมตัิปรบัตามความ

เขม้ของแสงสว่างภายนอก หรืออปุกรณบ์งัแดดถาวรทีติดตงัภายนอกอาคารเพือลดปรมิาณแสงหรือลดการ

หกัเหแสง หรือวสัดอุปุกรณที์สามารถชว่ยลดแสงจา้ไดอ้ตัโนมตั ิเช่น กระจกปรบัแสงอตัโนมตั ิ

 โคมไฟฟ้าแสงสว่างตอ้งมีอปุกรณล์ดแสงบาดตาควรใหมี้มุมกาํบงั (Shielding Angle, α) อยา่งนอ้ยที 10° 

หรือ แสดงการควบคมุแสงบาดตาโดย 

- ลดการกระจายของแสงจากโคมไฟ ดว้ยอปุกรณล์ดแสงบาดตา เช่น Anti-glare หรือ Honeycomb 

- ประเมินแสงบาดตาจากค่า UGR (Unified Glare Rating) ของโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 โคมไฟทีติดตงัทีความสงูไม่เกิน 5 ม. ค่า UGR ไม่เกนิ 19 

 โคมไฟทีติดตงัสงูกว่า 5 ม. ค่า UGR ไม่เกนิ 22 

- โต๊ะทํางานช่วยลดการเกิดแสงสะท้อน (Veiling Reflections) เช่น ใช้วัสดุปิดผิวด้าน หรือหน้า

จอคอมพิวเตอรติ์ดฟิลม์กนัสะทอ้นแสง 

2. Annual Sunlight Exposure (ASE 1000, 250) ไม่เกิน 10% ของพืนทีใช้งานประจาํ ยกเวน้พืนทีโถงทางเข้า      

(1 คะแนน)  

สาํหรบัอาคารพกัอาศยัใหต้ิดตงัม่านบงัแดดตามขอ้กาํหนดขา้งบน และ ASE 1000, 250 ไม่เกิน 10% (2 คะแนน) ไม่

รวมถงึขอ้กาํหนดโคมไฟฟ้าแสงสวา่งตอ้งมีอปุกรณล์ดแสงบาดตา 

แนวทางการตรวจประเมิน  

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพือควบคมุการเกิดแสงบาด

ตา มีการออกแบบและติดตงัอปุกรณต์า่งๆ ตามทีกาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดการออกแบบ การคาํนวณ อปุกรณที์ตดิตงัและอนืๆ ทีเกียวขอ้ง 

3. ผลการจาํลองสภาพดว้ยคอมพิวเตอร ์ASE 1000, 250 

AD 10 การควบคมุการเกิดแสงบาดตา (Glare Control) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือเพิมการสมัผสักบัแสงธรรมชาติในแตล่ะวนั และสรา้งมมุมองและวิวทวิทศันข์องผูใ้ชอ้าคาร  

ข้อกาํหนด (1 คะแนน) 

 ตอ้งออกแบบพืนทีใชง้านประจาํหรือพืนทีทาํงานอย่างนอ้ยรอ้ยละ  ตอ้งอยู่ห่างจากหนา้ต่างหรือโถง (Atrium) 

ไม่เกนิระยะ 7.5 ม. และ สามารถมองเห็นววิทิวทศันด์า้นนอก หรือภายในโถง (Atrium) ได ้ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบรบัแสงธรรมชาตติามเกณฑ ์ 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดการคาํนวณพืนทีสมัพนัธก์บัความสามารถรบัแสงธรรมชาติและอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

AD 11 สิทธิในการไดร้บัแสงสว่าง (Right to Light) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือป้องกนัการเกิดแสงสะทอ้นจากภายนอกอาคาร และเพมิการพงึพาแสงธรรมชาติมาใชใ้นอาคารมากขึน ผา่น

การใชอ้ปุกรณบ์งัแดดและการหรีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าระบบอตัโนมตั ิซงึจะช่วยใหเ้กดิความสว่างทีเหมาะสม 

ข้อกาํหนด (1 คะแนน) 

 พืนทีใชง้านประจาํยกเวน้  Atrium & Lobby ตอ้งติดตงัอปุกรณบ์งัแดดช่วยลดแสงสว่างจากภายนอกและติดตัง

สวิตชห์รีไฟ เพอืเพมิประสทิธิภาพของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยตอ้งติดตงัอปุกรณด์งันี 

1. ตดิตงัอปุกรณบ์งัแดด ทีสามารถปรบัความสว่างโดยผูใ้ชอ้าคาร หรือระบบการควบคุมการทาํงานอตัโนมตัิ 

2. ผนงัดา้นทีมี Window-to-Wall Ratio (WWR) มากกว่า 40% ตอ้งติดตงัอปุกรณบ์งัแดดดา้นนอกอาคาร 

3. ระบบหรีแสงอตัโนมัติ โดยใชอุ้ปกรณต์รวจจับบุคคลบริเวณพืนทีทาํงานและบริเวณทีนงั เพือหรีความสว่างให้

เหมาะสม และเมือไม่มีผูท้าํงานระบบจะหรีไฟลงที 20% หรือปิด ยกเวน้ไฟประเภทไฟตกแต่งยงัคงเปิดไว ้ 

สาํหรบัอาคารพักอาศยัให้ติดตงัม่านบงัแดด ทีสามารถปรบัความสว่างโดยผูใ้ชอ้าคาร หรือระบบการควบคมุการทาํงาน

อตัโนมตั ิและตอ้งตดิตงัม่านทบึแสง 100% (Blackout Blinds) สาํหรบัหอ้งนอนและหอ้งพกัผ่อน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารสว่นตา่ง ๆ ไดร้บัการตดิตงัตังอปุกรณต์่าง ๆ ตามทีกาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง

AD 12 อปุกรณบ์งัแดดและควบคมุการหรีแสง (Shading & Dimming) 1 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติทีดี โดยจดัใหมี้ช่องเปิดทีมีขนาดและตาํแหน่งทีเหมาะสม ชว่ย

ลดการพึงพาระบบกลเพียงอย่างเดียว ช่วยลดปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย 

(VOCs) ภายในอาคาร 

ข้อกาํหนด (1 คะแนน) 

 พืนทีใชง้านประจาํตอ้งมีประต ูหนา้ต่าง หรือช่องเปิดทีสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได ้โดยช่องเปิด

สามารถถ่ายเทลมไดดี้และสามารถลดระดบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ม่ใหเ้กิน 900 ppm (วัดทีระดบั ความสงู1.2-1.8 ม. จาก

พืนหอ้ง) หรือเป็นระบบเปิด-ปิดอตัโนมัติทีตอ้งมีตรวจวัดอุณหภูมิ ความชืน และค่าฝุ่ นละอองภายนอก เพือควบคุมการ

เปิด-ปิด ชอ่งเปิด 

สาํหรบัอาคารพักอาศัยต้องมีช่องเปิดอย่างนอ้ย 10% ของพืนทีใชง้านประจาํ และอาคารสูง (อาคารทีสูงตงัแต่ 23 ม.)

อย่างนอ้ย 50% ของชอ่งเปิดดงักลา่วตอ้งติดตงัมุง้ลวดกันแมลง 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดมี้ช่องเปิดตามทีกาํหนด มีการออกแบบติดตัง

อปุกรณ ์ระบบอตัโนมตัติามขอ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารการติดตงัอปุกรณ ์ระบบอตัโนมติัตามขอ้กาํหนด

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

 เพือใหอ้าคารมีการควบคุมการเกดิเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร ลดผลกระทบทีจะรบกวนผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อกาํหนด 

  ตอ้งออกแบบอาคารใหม้ีระดับเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 50 dBA โดยเสียงรบกวนส่วนใหญ่มาจาก 

การจราจร เครืองจกัร เครอืงยนต ์

สาํหรบัอาคารพกัอาศยัหรือหอ้งพกัโรงแรม ตอ้งออกแบบอาคารมีระดบัเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 40 dBA  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบใหมี้ระดบัเสียงรบกวนไม่เกิน

ขอ้กาํหนด มกีารออกแบบติดตงัอปุกรณแ์ละวสัดปุอ้งกนัเสียงต่างๆ  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจสอบระดบัเสียงรบกวนทีออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรือบรษัิททีไดม้าตรฐาน

AD 14 ความน่าสบายดา้นเสียง (Acoustic Comfort) 2 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการใชว้ัสดุสะทอ้นเสียง กระจายเสียง และดูดซบัเสียงทีเหมาะสมต่อผูที้ใชอ้าคาร เพราะหาก

เสียงกอ้งเกินไปหรือนอ้ยเกนิ จะทาํใหก้ารสือสารขอ้มลูผดิพลาดไปขาดความชดัเจน 

ข้อกาํหนด  

 ตอ้งออกแบบหอ้งประชมุใหมี้ระดบักอ้งกงัวาน (Reverberation Time, RT60) ทีนอ้ยกว่า 0.6 วินาที และในส่วน

พืนทีใชง้านประจาํ RT60 ทีนอ้ยกว่า 0.5 วินาที หรืออา้งองิ RT60 ทีขึนอยู่กบัขนาดของหอ้งและกลุม่ดนตรี ตามมาตรฐาน 

DIN 18041-Acoustic Quality in Rooms (2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้ับการออกแบบเพือใหไ้ดค้่า RT60 ตาม

ขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจสอบระดบักอ้งกงัวานทีออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรือบรษัิททีไดม้าตรฐาน

AD 15 ระดบักอ้งกงัวานทีเหมาะสม (Reverberation Time) 2 คะแนน 
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 เพอืใหอ้าคารมีการออกแบบเพือควบคมุเสียงรบกวนจากภายในอาคารเป็นหลกั เชน่ เสียงจากทางเดินดา้นนอก

หอ้ง เสียงจากหอ้งขา้งเคียง และลดผลกระทบทีจะรบกวนผูใ้ชอ้าคารดว้ยกนั 

ข้อกาํหนด 

 ตอ้งออกแบบใหไ้ดข้อ้กาํหนดดงันี (2 คะแนน) 

1. หอ้งทีใชง้านประจาํ คา่ระดบัการสง่ผ่านของเสียง (Sound Transmission Class, STC) ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 40 

2. หอ้งประชมุ คา่ระดบัการสง่ผ่านของเสียง (STC) ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 53 

3. ประตทูีเชือมต่อหอ้งใชง้านประจาํหรือหอ้งประชมุ ตอ้งมีซลียางประต ู(Door Gaskets หรือ Door Seal) หรอืวสัดุ

อนืๆ ทีชว่ยกนัเสียง รวมถงึพืนทผีนงัส่วนทีเจาะอุปกรณต์า่งๆ เช่น ปลกัไฟและสวิตชต์อ้งมีวสัดุป้องกนัเสียง 

4. สาํหรับอาคารทีพักอาศัย หอ้งพักผ่อนและห้องนอน ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (STC) ของทุกผนังทีกัน

ระหวา่งหอ้ง ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 53 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหผู้อ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคาร

และรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าวสัดุอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบเพือกนัเสียง  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบวัสดุกันเสียงตามข้อกาํหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือทีปรึกษา

โครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 16 การกนัเสียง (Sound Barrier) 2 คะแนน 
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IM 
หมวดการออกแบบภายใน และการใช้วัสดุ (IM)  

INTERIOR DESIGN & MATERIALS 

หมวด IM มี 17 คะแนน 2 ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ยการตกแตง่ภายในดว้ยวสัดุทีไม่ส่งผลเสียต่อสขุภาพของผูอ้ยู่

อาศยัตงัแต่การใชสี้และแสงทีเหมาะสมต่อกิจกรรม และระบบนาฬิกาชีวิตของมนษุย ์ไปจนถงึการหลีกเลียงวสัดุตกแต่งที

เป็นพษิต่อร่างกาย เช่น โลหะหนกั (ตะกวั และปรอท) สารประกอบอนิทรียร์ะเหยงา่ยในกาว สี วสัดยุาแนวตา่ง ๆ เป็นตน้ 

ตลอดจนการใชว้สัดทีุทาํความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชือโรค หรืออาจเป็นวสัดทีุมีการเคลือบสารตา้นจลุชีพ 

INTERIOR DESIGN & MATERIALS (IM) 17 (2) 

IMp1 การลดการใชส้ารประกอบอินทรยีร์ะเหยง่าย(VOC Reduction)ขนัพนืฐาน บงัคบั 

IMp2 คณุภาพสีของแสง (Color Quality) ขนัพืนฐาน บงัคบั 

IM 1 การออกแบบพืนผิวโดยรอบ (Surface Design) 1 

IM 2 คณุภาพสีของแสง (Color Quality) 2 

IM 3 แรใ่ยหินและสารโลหะหนกั (Asbestos & Heavy Metal) 2 

IM 4 การลดการใชส้ารประกอบอินทรยีร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) 2 

IM 5 การลดการใชส้ารพิษ (Toxic Materials Reduction) 2 

IM 6 การสง่เสริมการใชว้สัดอุย่างปลอดภยั (Enhanced Materials Safety) 2 

IM 7 การควบคมุความชืน (Moisture Management) 1 

IM 8 การลดการเติบโตของจลุชีพทีผิววสัด ุ(Antimicrobial) 2 

IM 9 สภาพแวดลอ้มทีทาํความสะอาดได ้(Cleanable Environment) 1 

IM 10 แสงสวา่งทีสมัพนัธก์บัระบบรา่งกาย (Circadian Lighting) 2 
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 เพือลดปัญหาของคณุภาพอากาศภายในอาคารทีเกิดขึนจากการใชว้ัสดภุายในอาคารทีมีสารประกอบอินทรีย์

ระเหยง่าย ทีมีผลเสียต่อสขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร โดยกาํหนดเป็นเกณฑข์นัพืนฐาน 

ข้อกาํหนด 

สีทาภายในและวสัดุเคลือบผิว กาวและวสัดยุาแนว ใหมี้คณุสมบติัดงันี (ขอ้บงัคบั) 

1. สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว  ของผลิตภณัฑที์ใชภ้ายในอาคารทงัหมด ตอ้งไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนดไวข้อง 

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113 ทีมีผลบังคับใช้เมือวันที 3 มิถุนายน 

2554 หรือ ทีใหม่กว่า หรือ สีทีไดร้บัการรบัรองฉลากเขียวของประเทศไทย 

2. กาวและวัสดุยาแนว ของผลิตภัณฑท์ีใช้ภายในอาคารทังหมด ตอ้งได้ตามมาตรฐานทีกาํหนดไว้ของ South 

Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 ทีมีผลบงัคบัใชเ้มือวันที 1 กรกฎาคม 2548 

หรือทีใหม่กว่า หรือ กาวและวสัดยุาแนวทีไดก้ารรบัรองฉลากเขียวของประเทศไทย 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามขอ้กาํหนดดังกล่าว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึงการ

เลือกใชว้สัดทีุมีสารประกอบอนิทรียร์ะเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑที์กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทีุใช ้ชอืผลติภณัฑ ์ชือผูผ้ลิต และ ขอ้มลูปรมิาณสารอนิทรียร์ะเหยง่าย 

3. เอกสารรบัรองค่าสารประกอบอนิทรียร์ะเหยง่ายของวสัดทีุใช ้ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานทีไดร้บัการรบัรอง 

 

 

 

 

 

 

 

IMp1  การลดการใชส้ารประกอบอนิทรียร์ะเหยง่าย (VOC Reduction) ขนัพืนฐาน บังคับ 
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เพือส่งเสรมิใหอ้าคารมีการใชห้ลอดไฟฟ้าทีมีคณุสมบตัิในการใหสี้ของวตัถุทีถูกตอ้ง เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารสามารถ

มองเห็นวตัถแุละสภาพแวดลอ้มโดยจาํแนกสีไดอ้ย่างถกูตอ้ง สีของวตัถุทีถกูตอ้งช่วยทาํใหว้ตัถทีุมองเห็นมีความน่าสนใจ

เพมิขนึ สง่ผลตอ่บรรยากาศภายในอาคารและคุณภาพความเป็นอยู่ภายในอาคารทีดีขนึ โดยกาํหนดเป็นเกณฑข์นัพืนฐาน 

ข้อกาํหนด 

พืนทีใชส้อยของอาคารทงัหมด ทีมีการใชไ้ฟฟ้าแสงสว่าง ใหใ้ชห้ลอดไฟฟ้าทีมีค่า Color Rendering Index 

(CRI) ≥ 80   

หมายเหต:ุ  ไม่รวมหลอดไฟฟ้าทีใชส้าํหรบังานตกแต่งภายใน ไฟฟา้แสงสวา่งฉกุเฉิน และ การใชง้านพิเศษอืน ๆ  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิกหรือวิศวกรหรือมณัฑนากรผูอ้อกแบบระบบไฟฟา้แสงสว่างภายในอาคาร ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตาม

ขอ้กาํหนดดงักลา่ว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอยีดทีจาํเป็นเพือยืนยนัวา่พืนทีใชส้อยของอาคารไดร้บัการออกแบบ

โดยคาํนงึถึงการเลือกใชห้ลอดไฟฟ้าตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในทีไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดย

ผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ขอ้มลูคณุสมบตัิของหลอดไฟฟา้ทีใชส้าํหรบัพนืทใีชง้านประจาํ และพืนทีใชส้อยอนื ๆ ไดแ้ก ่คา่ CRI ทีมีผลการ

ทดสอบจากหน่วยงานทีไดร้บัการรบัรอง

IMp2 คณุภาพสีของแสง (Color Quality) ขนัพืนฐาน บงัคบั 
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 เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัปริมาณแสงสว่างภายในอาคารทีเพิมมากขึน โดยไดม้าจากการสะทอ้นแสงของพืนผิว

วสัดภุายในอาคาร  

ข้อกาํหนด 

 พืนทีใชง้านประจาํ (Regularly Occupied Spaces) คา่สมัประสทิธิการสะทอ้นแสงของวสัด ุ(Light Reflectance 

Value, LRV) ของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ใหเ้ป็นดงันี (1 คะแนน) 

1. พืนทีทาํงานและพืนทีเรียน (Working and Learning Area) 

 ผนงัในแนวตงั มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ยกว่า 0.7 (70%) อย่างนอ้ย 50% ของพืนทีผนงัส่วนทีผูใ้ชอ้าคาร

 มองเหน็ 

 ฝา้เพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ยกว่า 0.8 (80%) อยา่งนอ้ย 80% ของพนืทีฝ้าเพดาน 

 เฟอรน์ิเจอร ์(เฉพาะโต๊ะทาํงาน แผงกนั) มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ยกว่า 0.5 (50%) อย่างนอ้ย 50% ของ

พืนผวิเฟอรน์เิจอร ์สว่นทีผูใ้ชอ้าคารมองเห็น 

2. หอ้งนอน (Bedroom) 

 ผนงัในแนวตงั มีคา่ LRV โดยเฉลียไม่เกนิ 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพนืทีผนงั 

 ฝา้เพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ยกว่า 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพนืทีฝ้าเพดาน 

3. พืนทีอยูอ่าศยั (Living Space) ในอาคารพกัอาศยั ส่วนอืน ๆ ทีไม่ใชห่อ้งนอน 

 ผนงัในแนวตงั มีคา่ LRV โดยเฉลียไม่เกนิ 0.6 (60%) อยา่งนอ้ย 80% ของพนืทีผนงั 

 ฝา้เพดาน มีค่า LRV โดยเฉลียไม่นอ้ยกว่า 0.4 (40%) อยา่งนอ้ย 80% ของพนืทีฝ้าเพดาน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 ใหส้ถาปนิกหรือมัณฑนากรผูอ้อกแบบการใชว้ัสดุ และเฟอร์นิเจอร ์ภายในอาคาร ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยันว่าพืนทีใชง้านประจาํไดร้บัการออกแบบโดย

คาํนงึถงึการเลือกใชว้สัดผุนงั ฝา้เพดาน และเฟอรน์เิจอรท์ีมคีา่เฉลีย LRV และสดัส่วนพืนทีตามทีกาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบตกแต่งภายในทีไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรึกษา

โครงการ 

2. ขอ้มูลคณุสมบตัิของวัสดุทีใชส้าํหรบัพืนทีใชง้านประจาํ คือ ค่าสมัประสิทธิการสะทอ้นแสงของวสัดุทีมีผลการ

ทดสอบจากหนว่ยงานทีไดร้บัการรบัรอง 

3. ตารางการคาํนวณหาค่า LRV โดยเฉลียของผนงั ฝา้เพดาน และ เฟอรน์เิจอร ์และ การคาํนวณหาสดัส่วนพืนที

IM 1 การออกแบบพืนผิวโดยรอบ (Surface Design) 1 คะแนน 
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เพือส่งเสริมให้อาคารมีการใช้หลอดไฟฟ้าทีมีคุณสมบัติในการให้สีของวัตถุทีถูกต้องสูง เพือให้ผู้ใช้อาคาร

สามารถมองเห็นวัตถุและสภาพแวดลอ้มโดยจาํแนกสีไดอ้ย่างถูกตอ้ง สีของวตัถทีุถกูตอ้งช่วยทาํใหว้ตัถุทีมองเห็นมีความ

นา่สนใจเพิมขนึ สง่ผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคณุภาพความเป็นอยูภ่ายในอาคารทีดีขึน 

ข้อกาํหนด 

พืนทีใชง้านประจาํทีมีการใชไ้ฟฟ้าแสงสว่าง ใหใ้ชห้ลอดไฟฟ้าทีมีคณุสมบติัตามขอ้ใดขอ้หนงึดงัต่อไปนี  

1. มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 90  

2. มีคา่ Color Rendering Index (CRI) ≥ 80 และ คา่ R9 ≥ 50 

หมายเหต:ุ  ไม่รวมหลอดไฟฟ้าทีใชส้าํหรบังานตกแต่งภายใน ไฟฟา้แสงสวา่งฉกุเฉิน และ การใชง้านพิเศษอืน ๆ  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิกหรือวิศวกรหรือมณัฑนากรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยันว่าพืนทีใชส้อยของอาคารไดร้บัการออกแบบ

โดยคาํนงึถึงการเลือกใชห้ลอดไฟฟา้ตามขอ้กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในทีไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบ

หรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ขอ้มลูคณุสมบตัิของหลอดไฟฟา้ทีใชส้าํหรบัพนืทใีชง้านประจาํ ไดแ้ก ่ค่า CRI และ ค่า R9 ทีมีผลการทดสอบ

จากหนว่ยงานทีไดร้บัการรบัรอง

IM 2 คณุภาพสีของแสง (Color Quality) 2 คะแนน 
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IM 3 แร่ใยหินและสารโลหะหนกั (Asbestos & Heavy Metal) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือลดจาํนวนหรือไม่ใชว้สัดอุาคารทีมีส่วนประกอบของแรใ่ยหิน (Asbestos) และสารโลหะหนกั (Heavy Metal) 

ซงึมีอนัตรายต่อสขุภาพ 

ข้อกาํหนด 

วสัดทีุใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร ใหเ้ป็นดงันี (2 คะแนน) 

1. มีแอสเบสตอสไม่เกิน 1% โดยนาํหนกั 

2. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารตะกวัไม่เกินรอ้ยละ 0.01 โดยนาํหนกั (100 ppm)    

3. ระบบนาํสาํหรบับรโิภค ไดแ้ก ่ทอ่ อปุกรณข์อ้ตอ่ท่อ อปุกรณร์ะบบประปา และ ก๊อกนาํ สว่นทีสมัผสักบันาํสาํหรบั

บรโิภค ตอ้งผ่านมาตรฐานของ NSF / ANSI 61 และ NSF / ANSI 372 

4. ปา้ยทางออกฉกุเฉินชนิดส่องสว่าง (Illuminated exit signs) ตวัควบคมุอณุหภมูิ (Thermostat) สวิตช ์และ รีเลย ์

(Electrical relay) ตอ้งไม่มีสารปรอท   

5. หลอดไฟฟ้าทีใชต้อ้งมีปรมิาณสารปรอท (Mercury) ไม่เกนิมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นตารางดา้นล่าง และไม่มีการ

ใชห้ลอดเมทลัฮาไลดที์บรรจสุารปรอท 

 
Lamp Maximum content 

T-8 fluorescent, eight-foot 10 mg mercury 
T-8 fluorescent, four-foot 3.5 mg mercury 
T-8 fluorescent, two-and three-foot 3.5 mg mercury 
T-8 fluorescent, U-bent  6 mg mercury 
T-5 fluorescent, linear  2.5 mg mercury 
T-5 fluorescent, circular  9 mg mercury 
Compact fluorescent, nonintegral ballast  3.5 mg mercury 
Compact fluorescent, integral ballast  3.5 mg mercury 
High-pressure sodium, up to 400 watts  10 mg mercury 
High-pressure sodium, above 400 watts  32 mg mercury 

 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนด

ดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึง

การเลือกใชว้สัดตุามเกณฑที์กาํหนด 

เอกสารทจีาํเป็น 

1.    แบบก่อสรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2.    เอกสารรบัรองคณุสมบติัของวสัด ุทีระบุถงึปรมิาณของแอสเบสตอส สารตะกวั และ สารปรอท ทีมีผลการ  

 ทดสอบตามมาตรฐานทีกาํหนด โดยหนว่ยงานทีไดร้บัการรบัรอง
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IM 4 การลดการใชส้ารประกอบอนิทรียร์ะเหยงา่ย (VOC Reduction) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือลดปัญหาของคณุภาพอากาศภายในอาคารทีเกิดขึนจากการใชว้ัสดภุายในอาคารทีมีสารประกอบอินทรีย์

ระเหยง่าย ทีมีผลเสียต่อสขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อกาํหนด 

เฟอรน์ิเจอร ์หรือ ฉนวนกนัความรอ้น หรือ พืน ใหมี้คณุสมบติัดงันี (ทาํได ้1 ขอ้ ได ้1 คะแนน หรือ ทาํได ้2 ขอ้ขนึไป 

ได ้2 คะแนน) 

1. เฟอรนิ์เจอรที์ซือใหม่อย่างนอ้ย 75% (โดยราคา) ปรมิาณการปลดปลอ่ยสาร VOC ตอ้งไดต้ามวิธีการทดสอบของ 

ANSI/BIFMA M7.1–2011 Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture 

Systems, Components and Seating และได้ตามเกณฑที์กาํหนดไว้ของ ANSI/BIFMA e3–2011 Furniture 

Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2  หรอืทีใหม่กว่า 

2. ฉนวนกนัความรอ้นทีติดตังใหม่ทังหมด อย่างนอ้ย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ตอ้งได้

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

2010 หรือทีใหม่กวา่ 

3. พืนทีติดตงัใหม่ทงัหมด อย่างนอ้ย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ตอ้งไดต้ามมาตรฐานที

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

กว่า 

หมายเหต ุ: สามารถใชม้าตรฐานอืน ๆ ทีเทียบเท่าหรือสงูกว่าทีระบุไวด้า้นบนได ้

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามขอ้กาํหนดดังกล่าว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึงการ

เลือกใชว้สัดทีุมีสารประกอบอนิทรียร์ะเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑที์กาํหนด   

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุทีใช ้ชือผลิตภณัฑ ์ชือผูผ้ลิต และ ขอ้มูลการปล่อยสารอินทรียร์ะเหยง่าย ทมีี

การทดสอบตามมาตรฐานทีกาํหนด 

3. เอกสารรบัรองปรมิาณการปล่อยสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายของวสัดุทีใช ้ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานที

ไดร้บัการรบัรอง 

4. เอกสารแสดงการคาํนวณราคาและสดัสว่นราคาของค่าวสัดุและเฟอรนิ์เจอรที์ใชต้ามเกณฑที์กาํหนด 
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IM 5 การลดการใชส้ารพิษ (Toxic Materials Reduction) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือลดปรมิาณการใชว้สัดทีุมีสารพิษภายในอาคาร ทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อกาํหนด 

วสัดทีุใชใ้หมี้คุณสมบตัดิงันี (ทาํได ้1 ขอ้ ได ้1 คะแนน หรือ ทาํได ้3 ขอ้ขนึไป ได ้2 คะแนน) 

1. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกินรอ้ยละ 0.01 โดยนาํหนกั (100 ppm)  หรือ 

สีทีไดร้บัการรบัรองฉลากเขียว 

2. วัสดทีุประกอบดว้ยสารหน่วงติดไฟทีมีฮาโลเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั (Halogenated Flame Retardant) ใหมี้

ปรมิาณไม่เกนิ 0.01% (100 ppm) วสัดอุาคารดังกล่าว ไดแ้ก่ หนา้ตา่ง แผน่กนันาํซมึ (Waterproof membrane) 

วงกรอบของประตหูนา้ต่าง พืน ฝ้าเพดาน และวสัดปิุดผนงั ท่อนาํ สายไฟฟ้า ท่อหุม้สายไฟฟ้า กล่องรวมสายไฟ 

(Junction box) ทอ่ลม ฉนวนกนัความรอ้น ฉนวนกนัเสียง เฟอรนิ์เจอรต์กแต่ง สิงทอและผา้ 

3. วสัดตุกแตง่ผวิสาํเรจ็ภายในอาคาร หา้มใชว้สัดทุีมสีาร Isocyanate-Based Polyurethane 

4. วัสดอุาคารทีมีสารยูเรียฟอรม์ลัดีไฮด ์ใหมี้ปริมาณไม่เกิน 100 ppm วัสดอุาคารดงักล่าว ไดแ้ก่ กาว เรซิน ฉนวน

กนัความรอ้น เฟอรน์เิจอร ์และผลิตภณัฑที์ทาํมาจาก Wood Composite 

5. พทาเลต (Phthalate) ทีพบได้ในวัสดุอาคารทีมีส่วนประกอบของพลาสติกพีวีซี (Polyvinyl Chloride) ให้มี

ปริมาณพทาเลต ไม่เกิน 0.01% (100 ppm) วัสดุอาคารดงักล่าว ไดแ้ก่ พืน พรม วัสดุปิดผนงั อปุกรณบ์งัแดด 

ม่านกนันาํ วสัดสุ่วนทีใชปิ้ดผิวเฟอรน์ิเจอร ์ท่อประปา วสัดกุนัความชืน หญา้เทียม 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนด

ดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนตา่ง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึง

การเลือกใชว้สัดทีุมีสารเป็นพิษตามเกณฑท์ีกาํหนดไว ้

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวสัดทีุใช ้ชอืผลติภณัฑ ์ชือผูผ้ลิต และ ขอ้มลูของสารมีพิษทีมีในวสัด ุ

3. เอกสารรบัรองปรมิาณสารมีพิษทีมีในวสัดทีุไดต้ามเกณฑที์กาํหนด  ทีมีผลการทดสอบจากหน่วยงานทีไดร้บัการ

รบัรอง 
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IM 6 การส่งเสรมิการใชว้สัดอุย่างปลอดภยั  (Enhanced Materials Safety) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือลดปริมาณการใชว้สัดทีุมีสารพิษภายในอาคาร ทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคาร และการใหค้วามรู้

เกียวกบัการเลือกใชว้สัดอุาคารเพือความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร 

ข้อกาํหนด 

1. ใชว้สัดทีุมีการเผยแพร่ขอ้มูลองคป์ระกอบของสารทีใชที้มีผลต่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคาร อยา่งนอ้ย 5 รายการ(  

คะแนน) 

2. การใหค้วามรูก้ับผูใ้ช้อาคารเกียวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารทีลดการใช้วัสดุทีเป็นอันตรายต่อ

สขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร โดยเผยแพร่ผ่านสือต่าง ๆ เช่น การจดับอรด์แสดงขอ้มูลภายในโครงการ การเผยแพร่ใน

เว็บไซตข์องโครงการ (  คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/วิศวกร/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรอืทีปรกึษาโครงการ ยืนยนัว่าไดมี้การใชว้สัดทีุมีการเผยแพร่

ขอ้มูลองคป์ระกอบของสารทีใชที้มีผลต่อสุขภาพ ตรวจสอบเอกสารแสดงการใหค้วามรูก้บัผูใ้ช้อาคารเกียวกบัการแนว

ทางการออกแบบของอาคารทีลดการใชว้สัดทีุเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. เอกสารแสดงการใชว้สัดุทีมกีารเผยแพร่ขอ้มลูองคป์ระกอบของสารทีใชที้มีผลต่อสขุภาพของผูใ้ชอ้าคาร 

2. เอกสารแสดงการใหค้วามรูก้ับผูใ้ชอ้าคารเกียวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารทีลดการใชว้ัสดุทีเป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ 
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IM 7 การควบคมุความชืน (Moisture Management) 1 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือส่งเสริมให้มีการควบคุมความชืนภายในอาคาร โดยการเลือกใช้วัสดุทีเหมาะสมในส่วนของพืน ผนงั ฝ้า

เพดาน ทีช่วยลดปัญหาทีเกิดจากความชืน ตลอดจนการป้องกนัวสัดุทีนาํมาใชใ้นช่วงการก่อสรา้งเพือลดปัญหาความชืน

ภายในอาคารหลงัการก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

ข้อกาํหนด 

การออกแบบอาคารใหมี้การเลือกใชว้ัสด ุและมีการจดัการในระหว่างการก่อสรา้งเพือลดปัญหาทีเกิดจากความชืน 

ดงันี (เลือกทาํอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ได ้1 คะแนน) 

1. ในช่วงระหว่างการก่อสรา้ง มีวิธีการจดัเก็บวัสดุและการห่อหุม้วัสดุทีดูดซบัความชืนได ้(Absorptive Material) 

เพือลดปัญหาการสะสมความชืนภายในวสัด ุ 

2. พืนทีใชส้อยทีมีโอกาสเกิดสภาพความชืนสงู เช่น หอ้งใตด้นิ หอ้งนาํ หอ้งซกัรีด ใหเ้ลือกใชว้สัดพุืน ผนงั ฝา้เพดาน 

ทีทนตอ่ความชืน (Moisture-tolerant Materials) 

3. การป้องกนัปัญหาทีเกิดจากการควบแน่นของไอนาํทีวสัดุอาคาร เชน่ พืนหรือผนงัของหอ้งใตด้ินทีมีอณุหภูมิผิวที

ตาํ  หอ้งทีมีโอกาสเกิดความสภาพความชืนสงู (หอ้งใตด้ิน หอ้งนาํ หอ้งซกัรีด) หอ้งทีมีการใชเ้ครืองปรบัอากาศที

มีขนาดใหญ่เกินไป 

4. เลือกใชช้นิดของบานเปิดของประตหูนา้ต่างทีเปิดออกสู่ภายนอกอาคารทีปิดไดส้นิท หรือ ทาํประตสูองชนั 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามขอ้กาํหนดดังกล่าว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนึงถึงการ

เลือกใชว้สัดุทีป้องกนัปัญหาความชืนตามเกณฑที์กาํหนด และมีแผนการจัดการวสัดุระหว่างการก่อสรา้งเพือลดปัญหา

ความชืน และไดด้าํเนินงานตามแผน  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ภาพถา่ยการจดัเกบ็วสัดแุละการห่อหุม้วสัดุทีดดูซบัความชืนได ้ในชว่งระหว่างการกอ่สรา้ง 

3. รายชือของพืนทีใชส้อยทีมีโอกาสเกิดความชืนสงู และ รายการวสัดทีุใช ้

4. คณุสมบตัขิองวสัดใุนการทนต่อความชืน ททีดสอบโดยหน่วยงานทีไดร้บัการรบัรอง 

5. แบบขยายรายละเอยีดของผนงั และ พืน ในส่วนของหอ้งทีมีโอกาสเกิดสภาพความชืนสงู 

6. ขอ้มลูชนิดของบานเปิดประตูหนา้ต่างทีเปิดสูภ่ายนอกอาคาร 
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IM 8 การลดการเติบโตของจลุชีพทีผิววสัด ุ(Antimicrobial Surfaces) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือสง่เสรมิการเลือกใชว้สัดแุละการทาํความสะอาดวสัดแุละอปุกรณที์ใชภ้ายในอาคาร ทีชว่ยลดการเตบิโตของ

จลุชพี เพือไม่ใหผู้ใ้ชง้านอาคารตอ้งสมัผสักบัจลุชีพทีอาจก่อใหเ้กดิปัญหาต่อสุขภาพ  

ข้อกาํหนด 

โครงการตอ้งดาํเนินการ ดงันี (2 คะแนน) 

1. สิงของและอปุกรณ์ทีตอ้งมีการสมัผสัเป็นประจาํ เช่น ลูกบิดประตู สวิตชเ์ปิด-ปิด เคานเ์ตอรใ์นหอ้งนาํหรือใน

หอ้งครัว สุขภัณฑแ์ละอปุกรณที์ใชใ้นหอ้งนาํ ใหมี้การเคลือบหรือใชว้ัสดุทีสามารถตา้นทานการกดักร่อน และ

สารตา้นจลุชีพทีมีผลการรบัรองว่าปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคารและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

2. ตูเ้ก็บของ (Locker) ทีนงั และ พืน ทีอยู่ในหอ้งเปลียนเสือผา้ (Changing Room) ใหเ้ลือกใชว้ัสดุมีการเคลือบ

หรือใชว้สัดุทีสามารถตา้นทานการกดักร่อน และสารตา้นจุลชีพทีมีผลการรบัรองว่าปลอดภัยต่อผูใ้ชอ้าคารและ

เป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม 

3. มีแผนการดแูลทาํความสะอาดวสัดแุละอปุกรณที์ใชส้าํหรบัอาคารทีมีการสมัผสับ่อย และปฏิบติัตามแผน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดังกล่าว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้กาํหนด ตรวจสอบรายการวัสดุทีใชส้าํหรบัสิงของทีตอ้งมีการสมัผัสเป็นประจาํ ว่ามีการใชว้ัสดุทีมีคุณสมบัติตามที

กาํหนดหรือไม่ จากแบบอาคารและเอกสารการรบัรอง และตรวจสอบแผนการดูแลทาํความสะอาดวสัดุและอปุกรณ์ทีมี

การสมัผสับ่อยและการปฏิบตัติามแผน 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. รายการวสัดทีุใชข้องสิงของและอปุกรณที์ตอ้งมกีารสมัผัสเป็นประจาํ ตูเ้กบ็ของ ทีนงั และพืนทีอยู่ในหอ้งเปลียน

เสือผา้ 

3. เอกสารรบัรองคุณสมบติัของวัสดุทีใช้ในดา้นการต้านทานการกัดกร่อน และ การตา้นจุลชีพ จากหน่วยงานที

เชือถือได ้

4. แผนการดแูลทาํความสะอาดวสัดแุละอปุกรณที์มีการสมัผสับ่อยและการปฏิบตัติามแผน 
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IM 9 สภาพแวดลอ้มทีทาํความสะอาดได ้(Cleanable Environment) 1 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือลดโอกาสในการไดร้บัเชือโรคจากการสมัผัสพืนผิวทีมีการสัมผสับ่อยทีอาจเป็นแหล่งสะสมของเชือโรคได้ 

โดยการเลือกใชว้สัดทีุสามารถทาํความสะอาดไดง้า่ย 

ข้อกาํหนด 

โครงการตอ้งดาํเนินการ ดงันี (1 คะแนน) 

1. วัสดแุละอปุกรณท์ีใชส้าํหรบัอาคารทีมีการสัมผสับ่อย เช่น ลกูบิดประต ูสวิตชเ์ปิด-ปิด เคานเ์ตอรใ์นหอ้งนาํหรือ

ในหอ้งครวั สขุภณัฑแ์ละอปุกรณที์ใชใ้นหอ้งนาํ ตอ้งใชว้สัดุทีมีพืนผิวทีเรียบ ไม่มีรอยชาํรุด รอยตอ่ทีเกิดจากการ

เชือมตอ้งมีพืนผวิทีเรียบ ไม่มีรอ่งรอยแตก และไม่มีซอกมมุทีมือเขา้ไปสมัผสัถงึไดย้าก 

2. เลือกใชว้สัดุทีทาํความสะอาดไดง่้าย โดยไม่ใชพ้รมปพืูนแบบติดตงัแบบถาวรจากผนงัถึงผนัง ใหใ้ชพ้รมแบบที

สามารถเคลือนยา้ยได ้นอกจากนีช่วงรอยต่อระหว่างพืนและผนงัตอ้งมีวสัดุอดุปิด  

3. มีแผนการดแูลทาํความสะอาดวสัดแุละอปุกรณที์ใชส้าํหรบัอาคารทีมีการสมัผสับ่อย และปฏิบตัติามแผน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

           ใหส้ถาปนิก/มณัฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรกึษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดงักล่าว โดย

แนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์

ขอ้กาํหนด ตรวจสอบรายการวัสดุทีใชส้าํหรบัสิงของทีตอ้งมีการสมัผัสเป็นประจาํ ว่ามีการใชว้ัสดุทีมีคุณสมบัติตามที

กาํหนดหรือไม่ จากแบบอาคาร และเอกสารการรบัรอง ตลอดจนการตรวจสอบแผนการดแูลทาํความสะอาดวสัดุอปุกรณ ์

และการปฏิบตัติามแผน 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. รายละเอยีดของวสัดแุละอปุกรณที์ใช ้และ Detail รอยต่อระหว่างผนงักบัพืน 

3. ภาพถา่ยแสดงรายละเอยีดจากสถานทีจรงิ 

4. แผนการดแูลทาํความสะอาดวสัดแุละอปุกรณที์ใชส้าํหรบัอาคารทีมีการสมัผสับ่อย และการปฏิบตัิตามแผน 
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IM 10 แสงสว่างทีสมัพนัธก์บัระบบรา่งกาย (Circadian Lighting) 2 คะแนน 
 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัปรมิาณแสงจากธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ทีเพียงพอ ทีสมัพนัธก์บัระบบร่างกายของผูใ้ช้

อาคาร 

ข้อกาํหนด 

ออกแบบพืนทีใชส้อยภายในอาคารใหมี้ลกัษณะดงันี (2 คะแนน) 

1. บรเิวณพนืทีทาํงาน ทีไม่ใชใ่นอาคารพกัอาศยั  

การจาํลองสภาพแสงสว่างภายในอาคารบริเวณพืนทีทาํงาน จะตอ้งไดผ้ลการจาํลองทีสอดคลอ้งตามเกณฑข์้อ

ใดขอ้หนงึดงัต่อไปนี อย่างนอ้ยในช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น.  โดยในชว่งเวลากลางคืนอาจมีปรมิาณแสงทีลดลงได ้

 บริเวณพืนทีทาํงานทงัหมด ค่าความส่องสว่างทีไดจ้ากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ตอ้งมีค่าไม่

นอ้ยกว่า 150 Equivalent Melanopic Lux (EML)* โดยวัดปริมาณแสงในแนวตังทีระดับสายตาของผู้ใช้

อาคาร ซงึสงูจากพนืผิวโต๊ะทาํงาน 45 ซม. 

 บริเวณพืนทีทาํงานทงัหมด ค่าความส่องสว่างทีไดจ้ากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ตอ้งมีค่าไม่

นอ้ยกว่า 120 EML โดยวดัปริมาณแสงในแนวตงัทีระดบัสายตาของผูใ้ชอ้าคาร ซงึสงูจากพืนผิวโต๊ะทาํงาน 

45 ซม. และตอ้งผ่านเกณฑใ์นหวัขอ้ AD9 แสงธรรมชาต ิ(Daylight) โดยได ้2 คะแนนจากขอ้นี 

 
2. ในหอ้งพักอาศยั 

การจาํลองสภาพแสงสว่างภายในห้องพักอาศยั  ไดแ้ก่ หอ้งนงัเล่น (Living Room) หอ้งครวั และ หอ้งทาํงาน 

จะตอ้งไดผ้ลการจาํลองทีสอดคลอ้งตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึง ดงัตอ่ไปนี 

 คา่ความส่องสว่างทีไดจ้ากระบบไฟฟ้าแสงสว่างตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกว่า 150 EML  

 คา่ความส่องสว่างทีไดจ้ากระบบไฟฟ้าแสงสว่างตอ้งมคี่าไม่นอ้ยกว่า 120 EML และตอ้งผ่านเกณฑใ์นหวัขอ้ 

AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได ้2 คะแนนจากขอ้นี 

การวดัปรมิาณแสงใหว้ดัทีบริเวณกงึกลางหอ้ง หนัเขา้หาดา้นทีเป็นผนงั วดัปรมิาณแสงในแนวตงั สาํหรบั

หอ้งนงัเล่น และ หอ้งครวั ใหว้ดัทีระดบัความสงู 1.40 ม. จากระดบัพืนหอ้ง ส่วนหอ้งทาํงาน ใหว้ดัทีความสงูจากพืนผิวโต๊ะ

ทาํงาน 45 ซม. 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก/มัณฑนากรผูอ้อกแบบอาคารหรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตามขอ้กาํหนดดังกล่าว 

โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพือยืนยันว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์

ข้อกําหนด ตรวจสอบรายการวัสดุทีใช้ และผลการจาํลองแสงภายในอาคาร และรายการคาํนวณค่า Equivalent 

Melanopic Lux (EML) 
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เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. แบบกอ่สรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งดวงโคม ขนาด และตาํแหนง่ของช่องแสง 

3. รายการคณุสมบติัของดวงโคมและหลอดไฟ และวสัด ุเชน่ Visible Reflectance, Visible Transmittance 

4. ผลการจาํลองแสงภายในอาคาร และรายการคาํนวณคา่ Equivalent Melanopic Lux (EML) 

5. ผลการตรวจวดัจากสถานทีจรงิ (ขนึอยูก่บัดลุยพนิิจของผูต้รวจประเมนิว่าจาํเป็นหรือไม่) 

 
* Equivalent Melanopic Lux (EML) หมายถึง การวัดแสงทีใช้ในการหาปริมาณแหล่งกําเนิดแสงทีจะกระตุ้นการ

ตอบสนองต่อแสงของเมลาน็อบซนิ (Melanopsin) ซงึอยู่ทีเรตนิา 
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EE 
หมวดระบบสิงแวดล้อมและวิศวกรรม 

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING  

หมวด EE มี 30 คะแนน  ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ยการออกแบบเพือสุขภาวะในแบบ Active Design ดว้ยระบบ

วิศวกรรมอาคารด้านต่าง ๆ ทีช่วยควบคุมสิงแวดล้อมภายในอาคารให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการพักอาศัยอย่างสุขสบายและมีอนามัย หมวดนีจะมีข้อบังคับทีต้องผ่าน (Prerequisite) คือการ

ออกแบบระบบปรบัอากาศทีผ่านมาตรฐานการนาํอากาศบริสทุธิจากภายนอกเขา้มาภายในอาคารในปริมาณทีเพียงพอ

ตอ่การอยู่อาศยั และทาํงานของผูใ้ชอ้าคาร ซงึผลสาํเร็จของการออกแบบดงักล่าวนีจะตอ้งผ่านการพิสจูนโ์ดยทาํการตรวจ

คุณภาพอากาศเพือวัดค่าปริมาณสารพิษทีอยู่ในอาคาร ทีจะตอ้งไม่เกินค่ามาตรฐานสาํหรบัสารเจือปนชนิดต่าง ๆ เช่น 

ปริมาณฝุ่ น PM2.5, PM10, CO2, CO, TVOC, และฟอรม์ลัดีไฮด ์สาํหรับความน่าสบายทางอณุหภาพ นอกจากจะต้อง

ออกแบบใหมี้มาตรฐานอณุหภูมิอากาศ ความชืนทีเหมาะสมแลว้ อาคารยังตอ้งทาํการตรวจวัดอณุหภูมิและความชืน

ภายในอาคาร และทาํแบบสอบถามความน่าสบาย (Comfort Survey) กบัผูใ้ชอ้าคารดว้ย นอกจากนี หมวดนียงัพยายาม

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ตงัแต่การใชท่้อนาํทีปลอดสารตะกัว การใชเ้ครืองกรองนาํดืมทีสะอาดไดม้าตรฐาน NFS 

การดดูอากาศเสียไปทิงอย่างมีประสิทธิภาพ การตดิตงัเครืองฟอกอากาศดว้ย HEPA filter หรือ UVGI ทีชว่ยฆ่าเชือโรคใน

ระบบปรบัอากาศ รวมทงัการเลือกอปุกรณป์รบัอากาศทีลดเสียงรบกวน 

 

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING (EE) 30(1) 

EEp1 มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard) บงัคบั 

EE 1 ความน่าสบายอณุหภาพ (Thermal Comfort) 4 

EE 2 การป้องกนักลินไม่พงึประสงค ์(Olfactory Comfort) 2 

EE 3 คณุภาพนาํ (Water Quality) 5 

EE 4 กายระบายอากาศเสียจากการก่อสรา้ง (Air Flush Out) 2 

EE 5 การกรองอากาศภายนอกก่อนเขา้อาคาร (Outdoor Air Filtration) 2 

EE 6 การป้องกนัการรวัซมึของอากาศ (Air Leakage) 2 

EE 7 การระบายอากาศโดยตรงบางพืนที (Direct Source Ventilation) 2 

EE 8 ระบบควบคมุอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System) 3 

EE 9 การเพิมปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation) 3 

EE 10 การฟอกอากาศ (Air Purification) 3 

EE 11 การลดเสียงรบกวนจากอปุกรณร์ะบบอาคาร (Noise Reduction) 2 
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ในส่วนของระบบปรบัอากาศ อาคารสาธารณะจะตอ้งผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอตัราการระบายอากาศ

ขนัตาํตาม ASHRAE 62.1 (2010) หรือ วสท.031010-60 ทงัส่วนปรบัอากาศและไม่ปรบัอากาศ ส่วนอาคารพกัอาศยั

จะตอ้งผ่านมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010) เจา้ของอาคารหรือผูบ้รหิารอาคารจะตอ้งทาํการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

เพือหาปรมิาณสารเจือปนในอากาศใหมี้ค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทาํการตรวจวดั 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), 

และฟอรม์ลัดีไฮด ์(ไม่เกิน 27 PPB) อาคารปรบัอากาศทีมีการเติมอากาศบริสทุธิจากภายนอก (outdoor air) ผ่านระบบ

ปรบัอากาศจะตอ้งติดตงัแผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 เป็นขนัตาํ เพือใหส้ามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 ได้

ในช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมมีลภาวะสงู  
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EEp1 มาตรฐานคณุภาพอากาศภายใน (IAQ Standard) บังคับ 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยู่ทีดี มีคณุภาพอากาศภายในอาคารทีปราศจากสารเจือปน และสง่เสริมการ

ดาํเนนิการกจิกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามยั 

ข้อกาํหนด 

 อาคารสาธารณะจะตอ้งผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอตัราการระบายอากาศขันตาํตาม ASHRAE 62.1 

(2010) หรือ วสท. 031010-60 ฉบับปรับปรุงครงัที 1 ทงัส่วนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ และส่วนอาคารพักอาศัย

จะตอ้งผา่นมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010) 

 เจา้ของอาคารหรือผูบ้ริหารอาคารจะตอ้งทาํการตรวจวัดคณุภาพอากาศเพือหาปริมาณสารเจือปนในอากาศให้

มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทาํการตรวจวดั PM2.5 (ไม่เกิน 25 µg/m3), PM10 (ไม่เกิน 50 µg/m3), CO (ไม่เกิน 9 PPM), 

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

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครืองกลผูอ้อกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าไดอ้อกแบบตามข้อกําหนด

ดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บั

การออกแบบผ่านมาตรฐานทีเกียวขอ้ง มีการออกแบบติดตงัอปุกรณร์ะบบระบายอากาศ พดัลมดูดอากาศ หนา้ต่างทีมี

ขนาดและระยะเพียงพอ โดยนอกจากนี เจา้ของอาคารหรือผูบ้ริหารอาคารจะตอ้งทาํการตรวจคุณภาพอากาศภายใน

อาคารเพือนาํผลมาแสดง การวดัค่าคณุภาพอากาศสามารถดาํเนินการไดก้่อนการเขา้ใชอ้าคาร ยกเวน้ CO2 จะตอ้งทาํ

การตรวจวดัขณะมีผูใ้ชอ้าคาร 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้ง รายการคาํนวณ และรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรึกษา

โครงการ 

2. ผลการตรวจคณุภาพอากาศทีออกใหโ้ดยสถาบนั หนว่ยงาน หรือบรษิทัทีไดม้าตรฐาน
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EE 1 ความน่าสบายเชิงอณุหภาพ (Thermal Comfort) 4 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

เพือใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยู่ทีดี มีความน่าสบาย มีอณุหภูมิและความชืนทีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 

และการดาํเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อกาํหนด 

 พืนทีปรบัอากาศจะตอ้งผ่านการออกแบบเพือความน่าสบายเชิงอณุหภาพตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 

55 2013 หรือ ISO 7730 หรือ EN 15251:2007 หรือมีการออกแบบพืนทีไม่ปรบัอากาศโดยคาํนงึถงึการป้องกันความรอ้น 

การระบายอากาศตามธรรมชาติโดยมีการสอบวดัประสิทธิภาพของอาคารดว้ยการวัดค่าจริงจากอาคารเมือก่อสรา้งแลว้

เสรจ็ และมีการทาํแบบสอบถามประเมนิความน่าสบายของผูใ้ชอ้าคาร โดยใหมี้ผูใ้ชอ้าคารประจาํรูส้กึในเขตน่าสบาย (คา่ 

PMV ระหว่าง -1 และ +1) เป็นจาํนวนอย่างนอ้ย 75% ของผูใ้ชอ้าคารประจาํทงัหมด 

แนวทางการตรวจประเมิน 

 สาํหรบัพืนทีปรบัอากาศ ใหว้ิศวกรเครืองกลผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ ยืนยนัว่าไดอ้อกแบบตามมาตรฐาน

ความน่าสบายทีอา้งถึง และสาํหรบัพืนทีไม่ปรบัอากาศ ใหส้ถาปนิก ยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยคาํนงึถึงความนา่สบาย จากองคป์ระกอบต่าง ๆ เชน่ การปอ้งกนัความรอ้น การระบายอากาศธรรมชาติทีเพียงพอ เป็น

ตน้ และใหเ้จา้ของอาคารหรือผูบ้ริหารอาคารทาํการประเมนิความนา่สบายของการใชง้านอาคารผ่านการทาํแบบสอบถาม

ความนา่สบาย (Comfort Survey)  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบตามมาตรฐานความนา่สบายทีอา้งถึง รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศทางดา้นความน่าสบาย เช่น อณุหภมูอิากาศ ความชืน ความเร็วลม เป็นตน้ 

3. ผลการประเมินความรูส้กึสบายของผูใ้ชอ้าคาร (Comfort Survey) ในพืนทีตา่ง ๆ ทีครอบคลมุพืนทีใชง้านหลกั 

โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเป็นจาํนวนอย่างนอ้ย 30% ของผูใ้ชอ้าคาร
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EE 2 การป้องกนักลินไม่พงึประสงค ์(Olfactory Comfort) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีคณุภาพความเป็นอยู่ทีดี ปลอดจากการมีกลินรบกวน เพือใหเ้หมาะสมต่อการอยู่อาศยั และการ

ดาํเนนิการกจิกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามยั 

ข้อกาํหนด 

 หอ้งภายในและภายนอกอาคารทีเป็นแหล่งของกลินทีไม่พึงประสงคที์สามารถแพร่กระจายไปทาํการรบกวน 

ไดแ้ก่ หอ้งเก็บขยะ หอ้งเก็บสารเคมี หอ้งเก็บอปุกรณ์ทาํความสะอาด หอ้งนาํสาธารณะ หอ้งครวัในอาคารสาธารณะ

จะตอ้งมีการออกแบบดว้ยผนังทึบปิดมิดชิด มีอปุกรณ์ช่วยปิดประตู (Self-closing Door) มีพัดลมดูดอากาศทีสามารถ

สรา้งความดนัอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ดว้ยพดัลมดดูอากาศทีมีอตัราการระบายอากาศอย่างนอ้ย 2.5 ลิตร/

วินาที ต่อพืนทีหอ้ง 1 ตร.ม. หรือสามารถสรา้งค่าความดนัอากาศแตกต่างได ้5 Pascal หากเป็นหอ้งนาํสาธารณะภายใน

อาคารทีไม่มีประตูปิด จะตอ้งยืนยันว่ามีการเปิดเครืองพัดลมระบายอากาศหอ้งนาํตลอด 24 ชวัโมง เพือมิใหก้ลินไหล

ออกมาสู่พืนทีส่วนอืน ๆ ในเวลากลางคืนหรือเวลาทีปิดบริการ หากเป็นหอ้งเก็บขยะเปียก จะตอ้งมีการปรบัอากาศภายใน

ไม่เกนิ 20 °C หรือใชเ้ทคนิควธีิทีกนักลินได ้(1 คะแนน)  

หากเป็นครวัในโรงอาหารของอาคารสาธารณะจะตอ้งติดตังเครืองบาํบดักลินและควันจากการทาํอาหารทีมี

ประสิทธิภาพ % ตาม ASHRAE 52.2 เช่น ตดิตงั Electrostatic Air Cleaning เป็นตน้ (1 คะแนน)  

ตอ้งทาํแบบสอบถามผูใ้ชอ้าคารดา้นกลินรบกวน  (Olfactory Comfort Survey) และอธิบายมาตรการการแก้ไข

ปัญหา (Corrective Action) ถา้หากมีผูต้อบแบบสอบถามระบุปัญหากลินรบกวนเกิน 10%  

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครืองกลผู้ออกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกําหนด

ดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยคาํนึงถึงการป้องกันกลินรบกวน และการออกแบบระบบดูดอากาศ ระบบกักอากาศ และระบบบาํบัดกลิน ตาม

ขอ้กาํหนด และใหเ้จา้ของอาคารหรือผูบ้ริหารอาคารทาํการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารเกียวกบักลินรบกวน 

ผ่านการทาํแบบสอบถาม (Olfactory Comfort Survey) 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชอ้าคารเกียวกบักลินรบกวน (Olfactory Comfort Survey) ในพืนทีตา่ง ๆ ที

ครอบคลมุพืนทีใชง้านหลกั โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเป็นจาํนวนอย่างนอ้ย 30% ของผูใ้ชอ้าคาร
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วัตถุประสงค ์

 เพือให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ทีดี มีนาํดืมนาํใช้ทีมีคุณภาพทีดีต่อการอยู่อาศัย และการดาํเนินการ

กจิกรรมตา่ง ๆ ของผูใ้ชอ้าคารอยา่งมีประสิทธิภาพและมีสขุอนามยั 

ข้อกาํหนด 

 นาํใชใ้นอาคารทีผูใ้ชอ้าคารมีโอกาสสมัผสัได ้(Human Contact) ไดแ้ก่ นาํเพือการรดนาํตน้ไม ้นาํในสระนาํหรือ

ตกแตง่ภมิูสถาปัตยกรรม นาํใชช้าํระลา้งพืนทีถนนภายนอกอาคาร นาํใชซ้กัผา้ และนาํทีใชร้าดสว้มในหอ้งนาํ จะตอ้งมีการ

ตรวจคุณภาพนาํโดยกาํหนดปริมาณสารแขวนลอย และการปราศจากเชือโรค Coliform ทงันีอาคารจะตอ้งติดตงัระบบ

กรองนาํแบบถ่านกมัมนัต ์(Activated Carbon Filter) (1 คะแนน) 

 นาํใชใ้นอาคารทีผูใ้ชอ้าคารมีโอกาสใชบ้รโิภค (Human Consumption) ไดแ้ก ่นาํทีใชดื้มกิน ลา้งอาหาร และลา้ง

ถ้วยชามอาหาร ต้องมีการตรวจคุณภาพนาํ โดยผ่านข้อกาํหนดการเจือปนของปริมาณสารโลหะหนัก สารอินทรีย์ 

(Organic) สารประกอบยาฆ่าแมลง และปุ๋ ยเคมี ทงันีอาคารจะตอ้งติดตังระบบกรองนาํทีไดม้าตรฐาน NSF (National 

Sanitation Foundation) NSF/ANSI 53 หรือ 58 เพือลดสารตะกัวและทองแดง โดยแผ่นกรองไดม้าตรฐาน NSF42 หรือ 

EN 13443-2 และหากมีระบบ UV จะตอ้งผ่าน NSF/ANSI 55 (Class A or B) และท่อนาํดืมจะตอ้งเป็นชนิดไรส้ารตะกวั 

(Lead-Free) (2 คะแนน) 

 อาคารสาธารณะจะต้องจัดเตรียมเครืองจ่ายนาํดืม (Water Dispenser) ใหผู้ใ้ช้อาคารทีไดม้าตรฐาน NSF53 

หรือ 58 อย่างนอ้ย 1 จดุต่อชนั อาคารพกัอาศยัรวมจะตอ้งจดัเตรียมเครืองกรองนาํดืมทีไดม้าตรฐาน NSF53/58 ให ้1 ชุด

ตอ่ 1 หนว่ยพกัอาศยั (2 คะแนน) 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหส้ถาปนิก วิศวกรเครืองกลผูอ้อกแบบอาคาร หรือทีปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามขอ้กาํหนด

ดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบ

โดยคาํนงึถึงคุณภาพนาํดืมนาํใชข้องผูอ้ยู่อาศยั มีการออกแบบติดตงัอปุกรณเ์ครืองกรองนาํ เครืองจ่ายนาํดืม และการใช้

ทอ่นาํดืมแบบไรส้ารตะกวั โดยนอกจากนี เจา้ของอาคารหรือผูบ้รหิารอาคารทาํการตรวจคณุภาพนาํเพือนาํผลมาแสดง 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งและรายงานผลการออกแบบตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูอ้อกแบบหรือทีปรกึษาโครงการ 

2. เอกสารรายละเอียดอปุกรณแ์ละใบรบัรอง โดย NSF ของเครอืงกรองนาํและเครืองจ่ายนาํดืมทีใช ้ 

3. เอกสารใบรบัรองการทดสอบท่อนาํดืมว่าเป็นแบบไรส้ารตะกวั Lead Free 

4. ผลการตรวจคณุภาพนาํทีออกใหโ้ดยสถาบนั หน่วยงาน หรอืบรษิทัทีไดม้าตรฐาน 

EE 3 คณุภาพนาํ (Water Quality) 5 คะแนน 
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการก่อสรา้งทีคาํนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปราศจากสารเจือปนในช่วงก่อสรา้งทีจะ

หลงเหลือสะสมตกคา้งไปถงึผูใ้ชอ้าคารเมือยา้ยเขา้อาคาร 

ข้อกาํหนด 

 ในการก่อสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุงใหม่ หลงัจากติดตังระบบปรับอากาศแล้ว และมีการก่อสรา้งตกแต่ง

ภายในอาคารจนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ก่อนทีจะใหผู้ใ้ช้อาคารย้ายเขา้ใช้อาคาร จะตอ้งทาํการถ่ายอากาศ (Flush Out) ที

สกปรกออกทงัหมดก่อน โดยตอ้งติดตงัพดัลมดดูอากาศชวัคราว หรือเดินเครืองพดัลมดดูอากาศในระบบปรบัอากาศเป็น

ระยะเวลาหนึงก่อนเริมใชอ้าคาร โดยกาํหนดใหร้ะบายอากาศดว้ยปริมาณขันตาํที 14,000 ft3 ต่อพืนทีอาคาร 1 ft2 หรือ 

4,266 m3 ต่อ 1 m2  โดยทงันี ช่วงเวลาทีสามารถทาํการถ่ายอากาศนี จะตอ้งเป็นช่วงเวลาทีฝนไม่ตก และตอ้งสามารถ

ควบคมุความชืนสมัพทัธภ์ายในอาคารไดที้ไม่เกิน 60 % เพอืมิใหเ้กิดความชืนและปัญหาเชือราในอาคารไดใ้นภายหลงั 

ถา้ตอ้งยา้ยเขา้อาคารก่อน ก่อนยา้ยเขา้ตอ้งระบายอากาศดว้ยอตัรา 3,500 ft3/ พืนทีอาคาร 1 ft2 และเมือยา้ย

เขา้แลว้ตอ้งระบายอากาศดว้ยอตัรา 0.3 cfm /พืนทีอาคาร 1 ft2 และตอ้งเปิดระบายอากาศ  ชวัโมงก่อนเขา้ทาํงานทกุวัน 

จนกวา่จะไดค้รบ 14,000 ft3 ตอ่พืนทีอาคาร 1 ft2 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการทาํรายการคาํนวณ ถ่ายรูปกิจกรรมหนา้งานก่อสรา้ง ยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการถ่าย

อากาศดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ 

ไดร้บัการถา่ยอากาศ มกีารตรวจวดัและบนัทกึระดบัความชืนในอากาศขณะดาํเนินการ  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้ง รายการคาํนวณปรมิาณการถ่ายอากาศทีอาคารตอ้งการ ระยะเวลาทีตอ้งใชใ้นการถ่ายอากาศ  

2. รายงานผลการดาํเนินการตามขอ้กาํหนด รบัรองโดยผูค้วบคมุงานก่อสรา้งหรือทีปรกึษาโครงการ โดย

ประกอบดว้ยวนัเวลาทีใชด้าํเนินการจรงิ และภาพถ่ายกิจกรรมการดาํเนินการ รวมทงัความชืนสมัพทัธใ์นอาคาร

ขณะทีดาํเนินการ

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

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบทีสามารถควบคมุคณุภาพอากาศจากสิงเจือปนภายนอกทีจะเขา้มาสู่ภายในอาคาร 

ข้อกาํหนด 

 อาคารปรบัอากาศทีมีการเติมอากาศบริสุทธิจากภายนอก (Outdoor Air) ผ่านระบบปรบัอากาศจะตอ้งติดตัง

แผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 (Minimum Efficiency Reporting Value ความละเอียดระดับ 14) เป็นขนัตาํ เพือให้

สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 ไดใ้นช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมีมลภาวะสงู โดยสามารถเปลียนเป็น MERV 11 ได ้

ในช่วงเวลาทีอากาศภายนอกมีค่า PM2.5 ตาํกว่า 35 µg/m3 สาํหรบัอาคารทีใชร้ะบบปรบัอากาศแบบอืนทีไม่สามารถ

ตดิตงัแผน่กรองชนิดนีได ้อาจติดตงัเครืองกรองอากาศภายในหอ้งทีมีการใชง้านประจาํเป็นการทดแทนได ้(1 คะแนน) 

 ทางเขา้หลัก (Main Entrance) ของอาคารจะตอ้งออกแบบใหเ้ป็นประตู 2 ชนัแบบ Vestibule (หอ้งแยกเชือม

ระหว่างประตูทางเข้าอาคารและภายนอกอาคาร) ทีมีระยะ 3 ม. โดยภายในมีการติดตงัพรมดกัฝุ่ นทีสามารถทาํความ

สะอาดไดทุ้กสัปดาห ์ทางเขา้รอง (Sub Entrance) ทางเขา้บริการ ทางเขา้ทีมีการขนของ ตอ้งติดตงัพรมดกัฝุ่ นทีมีระยะ

เดิน 3 ม. ตลอดความกวา้งของทางเขา้ สาํหรบัอาคารทีมีชันใตถุ้นเปิดโล่งและมีทางเขา้โถงลิฟต-์บันไดทีสามารถขึนสู่

อาคารชนับนหรือลงชันใตด้ินทีเป็นส่วนจอดรถ ไม่จาํเป็นตอ้งมีพรมดกัฝุ่ น แต่จะตอ้งมีประตูปิดโถงลิฟต-์บนัไดกันไม่ให้

อากาศภายนอกสามารถไหลเขา้สู่ภายในลิฟตไ์ด ้(1 คะแนน) 

ทงันี โถงลิฟต-์บนัไดทีเปิดสู่ชนัจอดรถ นอกจากจะตอ้งมีประตูกนัแลว้ จะตอ้งมีพรมดกัฝุ่ นทีมีระยะเดิน 2 ม. 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการกรองอากาศดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียด

การคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งแสดงการติดตงัแผ่นกรองอากาศ MERV 14 ทีเครอืงปรบัอากาศ   

2. แบบก่อสรา้ง และภาพถ่ายแสดงประตู 2 ชนัทีทางเขา้หลกั พรมดกัฝุ่ นทีทางเขา้รองต่าง ๆ และการกนัโถงลิฟต-์

บนัไดในตาํแหนง่ทีเกณฑก์าํหนด
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EE 6 การป้องกนัการรวัซมึของอากาศ (Air Leakage) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบทีสามารถควบคุมจุดรวัซึมทีจะทาํใหส้ิงเจือปนภายนอกรัวไหลเข้ามาสู่ภายใน

อาคาร หรืออาจมีกลินจากการทาํอาหาร และควนับุหรีรวัไหลระหว่างหอ้ง 

ข้อกาํหนด 

 พืนทีปรับอากาศในอาคารสาธารณะ จะต้องทาํการทดสอบเพือประกันประสิทธิภาพของเปลือกอาคาร 

(Envelope Commissioning) ต า ม ข้อกําหน ด ใน  ASHRAE Guideline 0-2013 แล ะ  National Institute of Building 

Sciences (NIBS) Guideline 3-2012  

สาํหรบัอาคารพักอาศยัรวมทีไม่สามารถควบคุมมิใหผู้พ้ ักอาศยัสูบบุหรีในพืนทีพกัอาศัยหรือระเบียงหอ้งพักที

เป็นพืนทีส่วนบุคคล (เช่น อาคารคอนโดมิเนียมพักอาศัย) จะตอ้งทาํการทดสอบค่าการรวัซมึของเปลือกอาคาร โดยใช ้

Blower Door (ประตูอดัแรงดันลม) ตามมาตรฐาน ASTM E779 – 03 หรือ ASTM E1827-11 หรือใชว้ิธีทดสอบ Tracer 

Gas Decay  โดยกาํหนดใหผ้า่นค่าการรวัซมึสงูสุดไม่เกิน 0.23 CFM/ft2 (1.17 ลิตรต่อวินาที/ตร.ม.) ของพนืทีกรอบอาคาร 

(Enclosure Area - พืนทีผนงั เพดาน และพืนรวมกนัทกุดา้น) ทีความดนัทดสอบอา้งองิ 50 ปาสกาล   

สาํหรบัอาคารพักอาศัยรวมทีสามารถออกกฎหา้มสูบบุหรีภายในพืนทีหน่วยพักอาศัยและระเบียงหอ้งพักได้ 

จะตอ้งติดตงัระบบเติมอากาศภายนอก (Outdoor Air System) ทีสามารถสรา้งความดนัอากาศเป็นบวกภายในหอ้งพักได้

อย่างนอ้ย 5 ปาสกาลเมือเทียบกบัความดนัอากาศภายนอก โดยไม่ตอ้งทาํการทดสอบค่าการรวัซมึ 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการทดสอบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ

ทดสอบ ภาพถ่ายการทดสอบ รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบ

ตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งอาคาร   

2. รายงานผลการดาํเนินการทดสอบการรวัซมึของอากาศผ่านเปลือกอาคารตามมาตรฐานทีกาํหนด
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EE 7 การระบายอากาศโดยตรงจากแหล่งกาํเนิด (Direct Source Ventilation) 2 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบใหส้ามารถดูดอากาศเสียโดยตรงทีแหล่งกาํเนิดของมลพิษ และความชืน ออกไป

นอกอาคารทนัทีโดยไม่ใหแ้พรก่ระจายไปส่วนอนืของอาคาร 

ข้อกาํหนด 

 สาํหรบัอาคารสาธารณะ เครืองพิมพ ์เครืองถ่ายเอกสารจะตอ้งแยกหอ้งจากหอ้งทาํงาน และมีเครืองดูดอากาศ

เสียตรงจากเครือง (Exhaust Hood) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 m3/hr.  และในกรณีทีมีการติดตังพัดลมเติมอากาศ 

(Makeup Air) จะตอ้งควบคมุความเร็วลมจากพดัลมเตมิอากาศ ของ Makeup Air ทีส่งไปยงัเครืองดดูอากาศเสียมิให้เกิน 

0.25 m/s เพือใหส้ามารถพาของเสียในอากาศออกไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระจายไปยงัส่วนอืน ๆ ของหอ้ง ใน

ส่วนของหอ้งนาํในอาคารสาธารณะ จะตอ้งติดตงัพดัลมดดูอากาศแยกบนทุกตาํแหน่งทีมโีถสว้ม 1 จดุต่อ 1 โถสว้ม หรือใช้

พดัลมรวมแตมี่หวัดดูอากาศออกทีทกุโถสว้ม หรือใช ้Slot Exhaust  

สาํหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ หอ้งนาํ หอ้ง

ซกัรีดและหอ้งครวัภายในอาคารหรือภายในหอ้งชุดพักอาศยั จะตอ้งมีระบบระบายอากาศออกทิงสู่ภายนอกอาคารผ่าน

ระบบท่อดูดอากาศ (Exhaust Duct) โดยไม่ใหใ้ชพ้ดัลมดดูอากาศไปปล่อยบนฝ้าเพดานหอ้ง สาํหรบัหอ้งครวัทีมีเตาแก๊ส

หรือเตาไฟฟ้าทาํอาหาร ปากของท่อดูดจะตอ้งสงูจากหวัเตาไม่เกิน 1.2 ม. และมีเครอืงดดูอากาศออกทีมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 

1,200 m3/hr. ทีมีแผ่นกรองนาํมนัและแผ่นกรองคารบ์อน สาํหรบัหอ้งนาํในหน่วยพักอาศยั จะตอ้งติดตงัระบบควบคุมพดั

ลมดดูอากาศใหส้ามารถเดินเครืองพดัลมต่ออีกอย่างนอ้ย 20 นาที หลงัจากผูอ้ยู่อาศยัอาบนาํแลว้เสร็จ ยกเวน้หอ้งนาํใน

หนว่ยพกัอาศยัทีมีขนาดช่องเปิดทีสามารถระบายอากาศสู่ดา้นนอกอาคาร ตามทีกฎหมายกาํหนด 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการทดสอบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการ

ทดสอบ รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบก่อสรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งหอ้งทีตอ้งมีพดัลมดูดอากาศจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ และแนวท่อดูดอากาศ 

(Exhaust Duct) ทีส่งออกขา้งนอกอาคารโดยตรง 

2. รายละเอียดอปุกรณพ์ดัลมดดูอากาศ กาํลงัของพดัลม และระยะการติดตงัทีห่างจากอปุกรณที์ปล่อยมลพิษหรือ

เตาประกอบอาหาร 

3. รายละเอยีดของการตดิตงัสวิตชต์งัเวลาปิด กบัระบบดดูอากาศในหอ้งนาํอาคารชุดพกัอาศยั
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EE 8 ระบบควบคมุอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบใหมี้ระบบเตมิอากาศบรสิทุธิเขา้มาสูพื่นทีใชง้านโดยตรงผ่านระบบควบคมุความชืน

และความรอ้นอย่างเหมาะสม 

ข้อกาํหนด 

 สาํหรับอาคารสาธารณะทีใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จะต้องติดตังระบบ Dedicated Outdoor Air 

System (DOAS) หรือระบบเติมอากาศบริสุทธิโดยตรงเขา้สู่พืนทีปรบัอากาศโดยแยกจากระบบท่อลมกลบั และในแต่ละ

พืนทีปรบัอากาศแต่ละโซนจะตอ้งติดตังเครืองวดัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทงันีระบบ DOAS นีจะตอ้ง

สามารถควบคมุความชืนและความรอ้นไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยระบบ Pre Cool หรือ Heat Recovery และจะตอ้งสามารถ

ควบคุมอตัราการเติมอากาศใหส้ามารถรักษาระดบัความเข้มขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในทกุโซนไดไ้ม่เกิน 

900 PPM อาคารสาธารณะทีใชเ้ครืองปรบัอากาศระบบแยกส่วน สามารถใชต้ิดตงัเครือง Energy Recovery Ventilator 

(ERV) ทดแทนได ้  

สาํหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ จะตอ้งติดตัง

ระบบ ERV ในหอ้งนอนทกุหอ้ง (หอ้งนงัเล่นไดร้บัการยกเวน้) โดยระบบ ERV ทีเลือกใชจ้ะตอ้งมีระบบปรบัปรมิาณการไหล

ของอากาศอตัโนมติัดว้ยเครืองตรวจจบัปรมิาณก๊าซ CO2 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการออกแบบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ

อปุกรณ ์รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งหอ้ง และไดอะแกรมของระบบ DOAS ทีตดิตงั 

2. รายละเอยีดอปุกรณ ์DOAS หรือ ERV ทีตดิตงั 

3. ผลการตรวจวดัค่า CO2 ในพืนทีปรบัอากาศทกุโซน (สาํหรบัอาคารสาธารณะ)
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EE 9 การเพมิปรมิาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบใหส้ามารถเตมิอากาศบริสุทธิเขา้มาในอาคารมากกวา่มาตรฐานทวัไป 

ข้อกาํหนด 

 สาํหรบัอาคารสาธารณะทีใชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยจ์ะตอ้งออกแบบใหแ้ต่ละโซนปรับอากาศสามารถ

ไดร้บัปรมิาณอากาศบรสิทุธิมากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 อย่างนอ้ย 30% (ได ้2 คะแนน) หรืออย่างนอ้ย 40% 

(ได ้3 คะแนน)  

สาํหรบัอาคารพกัอาศยัและอาคารชดุพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั เป็นตน้ จะตอ้งติดตงั

ระบบเตมิอากาศบริสทุธิ หรือตดิตงัเครือง ERV ในหอ้งนอนทกุหอ้ง (หอ้งนงัเล่นไดร้บัการยกเวน้) โดยระบบ ERV ทีเลือกใช้

จะตอ้งมีระบบปรับปริมาณการไหลของอากาศอตัโนมัติดว้ยเครืองตรวจจับปริมาณก๊าซ CO2 และมีขนาดทีรองรบัอัตรา

การระบายไดม้ากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.2-2010 อย่างนอ้ย 30% จะได ้1 คะแนน ถา้หอ้งนาํในหน่วยพักอาศัยมี

ประต ูหนา้ต่าง หรือช่องเปิดทีสามารถเปิดระบายอากาศสู่ดา้นนอกอาคารได ้จะได ้1 คะแนน และถา้ประตอูอกสู่ระเบียง

ดา้นนอกทุกบาน และพืนทีหนา้ต่างมากกว่า 50% (ของพืนทีหนา้ต่างทงัหมด) เป็นบานทีเปิดปิดไดแ้ละติดตงัมุง้ลวดกัน

แมลงจะได ้1 คะแนน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการออกแบบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ

อปุกรณ ์รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งหอ้ง และระบบเติมอากาศทีติดตงั 

2. รายการคาํนวณตาม ASHRAE 62.1 หรือ 62.2 

3. รายละเอยีดอปุกรณเ์ติมอากาศ หรือ ERV ทีตดิตงั 

4. รายละเอียดประตหูนา้ต่าง หอ้งนาํ บานมุง้ลวดกนัแมลง
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EE 10 การฟอกอากาศ (Air Purification) 3 คะแนน 

 

วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบใหมี้ระบบฟอกอากาศเพือขจดัสิงสกปรกในอากาศ 

ข้อกาํหนด 

 สาํหรบัอาคารสาธารณะทีใชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยที์มีการติดตังระบบกรองอากาศแบบถ่านกมัมันต ์

(Activated Carbon) ในเครืองเป่าลมเย็น (Air Handling Unit) จะได ้2 คะแนน และหากติดตังระบบฆ่าเชือดว้ยรงัสี UV 

ในคอยลน์าํเย็นในเครืองเป่าลมเย็น หรือ AHU จะไดร้บัคะแนนเพมิอีก 1 คะแนน  

สาํหรบัอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ต ์หอพกั หรืออาคารทีไม่มี

ระบบปรบัอากาศแบบรวมศนูยที์มีเครือง AHU จะตอ้งติดตงัเครืองฟอกอากาศ (Air Purifier) ทีมีขนาดเหมาะสมต่อขนาด

ของหอ้งตามขอ้มูลผูผ้ลิต ซงึเครืองฟอกอากาศนีจะตอ้งมีส่วนประกอบของแผ่นกรองถ่านกมัมนัต ์และมีแผ่นกรองอากาศ

ละเอยีดชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) สามารถดกัจบัฝุ่ นทีมีอนภุาคเล็กอย่างนอ้ยที 0.3 ไมครอน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการออกแบบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ

อปุกรณ ์รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งหอ้ง และระบบฟอกอากาศทีติดตงั 

2. รายละเอยีดเครืองฟอกอากาศ ขนาดทีใชเ้ทียบกบัขนาดหอ้ง และชนิดของแผ่นกรองทีผ่านตามเกณฑ์
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วัตถุประสงค ์

 เพือใหอ้าคารมีการออกแบบใหมี้ระบบอาคารทีไม่สรา้งเสียงรบกวน 

ข้อกาํหนด 

 สาํหรบัอาคารทีใชเ้ครืองปรบัอากาศแบบรวมศูนย ์ระดบัเสียงพืนฐาน (Background Noise Level) รวมถึงเสียง

ทีเกดิจากระบบปรบัอากาศ (วดัในเวลาทีไม่มีคนทาํงาน และช่วงกลางคืนทีมีเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารนอ้ย) ระดับ

เสียงสงูสดุภายในพืนทีต่าง ๆ เป็นไปตามนี 

 สาํนกังานเปิดโล่ง (Open Office) = 50 dBA 

 สาํนกังานแบบปิดกนัหอ้ง (Enclosed Office) = 45 dBA 

 หอ้งประชมุ (Conference Room) = 40 dBA 

 ทีพกัอาศยั (Living Space) = 45 dBA 

 หอ้งนอน (Sleeping Space) = 40 dBA 

 สาํหรบัอาคารทีใชเ้ครืองปรบัอากาศแบบแยกส่วน ระดบัเสียงสูงสุดของเครือง Fan Coil Unit และเครือง ERV 

คือ 45 dBA ระดบัเสียงสงูสดุของ Condensing Unit ทีวางภายนอกอาคารคือ 55 dBA โดยวดัทีระยะหา่ง 1 ม. 

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

คะแนนพิเศษ (Innovation) อกี 1 คะแนน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหโ้ครงการยืนยนัว่าไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดการออกแบบดงักล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของ

อปุกรณ ์รายการคาํนวณทีจาํเป็นเพืออธิบายและยืนยนัว่าพืนทีอาคารส่วนต่าง ๆ ผา่นการออกแบบตามเกณฑข์อ้กาํหนด  

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แบบกอ่สรา้งอาคาร แสดงตาํแหน่งหอ้ง และระบบปรบัอากาศทีตดิตงั 

2. รายละเอยีดอปุกรณ ์คา่การทดสอบเสียงของอปุกรณที์ผ่านตามเกณฑ ์

 

 

 

EE 11 การลดเสียงรบกวนจากอปุกรณร์ะบบอาคาร (Noise Reduction) 2 คะแนน 
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SI 
หมวดนวัตกรรม 

(SOOK Innovation)  

หมวดนวตักรรม (SOOK Innovation) นี เป็นหมวดพิเศษทีใชท้าํคะแนนเพมิเติมจากหมวดหลกั เพือส่งเสริมแนว

ทางการดาํเนินงานทีมีมาตรฐานสูงกว่าปกติ หรือ เป็นเกณฑน์าํรอ่ง (Pilot Credit) หรือ นวตักรรมต่างๆ ทีช่วยส่งเสริมสุข

ภาวะของผูใ้ชอ้าคาร โดยสามารถเลือกทาํคะแนนในหัวข้อนีไดไ้ม่เกิน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน เช่น ถา้ทาํคะแนนในทุก

หมวดหลกั ได ้65 คะแนน และเลือกทาํคะแนนในหมวดนีไดอี้ก 10 คะแนน จะมีคะแนนรวมเป็น 75 คะแนน ซงึสามารถ

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

 

วัตถุประสงค ์

 เพือกระตุน้และส่งเสรมิใหม้ีการออกแบบหรือนาํเสนอ ใหอ้าคารมีประสิทธิภาพเกินกว่าทีกาํหนด และใหมี้การ

เสนอแนวคิดทางดา้นอาคารเพือสุขภาวะทีดี ในประเด็นทีสรา้งสรรคแ์ละไม่ไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานฉบบันี 

ข้อกาํหนด 

 ดาํเนนิการตามทางเลือกดงัต่อไปนี 

ทางเลือกท ี  

ดาํเนนิการตามหวัขอ้คะแนนพิเศษทีไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้คะแนนต่างๆ ในมาตรฐานฉบบันี 

ทางเลือกท ี  

หวัขอ้ทีมีประเดน็เพือสขุภาวะทีดีต่อผูใ้ชอ้าคาร (Pilot Credit)  ทีสามารถทาํคะแนนได ้หวัขอ้ละ 1 คะแนน 

 Outdoor Activity Promotion: จดัหาชดุมา้นงั โต๊ะ เกา้อ ีและเครืองกดนาํดืมทีภายนอกอาคาร 

 Walking Meeting: จัดเส้นทางเดินภายใน และ/หรือ ภายนอกอาคารทีได้ร่มเงา กันฝนและได้รับแสงสว่าง

เพียงพอใหผู้ใ้ชอ้าคารสาํหรับการยืน-เดินคุย หรือเดินประชุมแบบ Walking Meeting เป็นระยะทางยาวอย่าง

นอ้ย 500 ม. 

 Outdoor Smoking Facility: จัดเตรียมหอ้งสูบบุหรีภายนอกอาคาร เป็นหอ้งปิด มีพัดลมดูดอากาศเพือสร้าง

ความดนัลบ และมี HEPA Filter เพือกรองควันบุหรีก่อนปล่อยออกสู่อากาศภายนอก ตอ้งห่างอย่างน้อย 10 ม. 

จากช่องเปิดอาคาร และพนืทีทีมีผูใ้ชเ้พือสนัทนาการ เชน่ สวน และลานออกกาํลงักาย 

 Farmer Market: จดัพืนทีภายนอกอาคาร เปิดเป็นตลาดนดัขายอาหารสด ผกั ผลไม ้และ/หรืออาหารเพือสุขภาพ 

สปัดาหล์ะ 1 ครงั ตอ่เนืองอยา่งนอ้ยปีละ 4 เดือน 

 ตูปั้น SOOK: โครงการมีการจดัตูปั้นสขุใหแ้ก่ชมุชน 

 Shared Community Facilities: โครงการมีสาธารณูปโภคทีใหชุ้มชนสามารถใชบ้ริการได ้เช่น สนามกีฬา สระ

ว่ายนาํ สนามหญา้พกัผอ่น หอประชมุ หอ้งละหมาด หอ้งสวดมนต ์

 ทีจอดรถมีปา้ยหา้มติดเครืองยนตทิ์งไวเ้กิน 2 นาที มีบทลงโทษปรบัเจา้ของรถทีละเมดิ 

 Bicycle Storage: มีทีเก็บจักรยาน 5% ของผูใ้ช้อาคารประจาํ และ 2.5% ของ Peak Visitor ห่างจากทางเขา้

อาคารไม่เกิน 200 ม. 

 Space Management: โครงการจดัตู ้Locker ใหพ้นกังาน พืนทอียา่งนอ้ย 1 ตร.ฟ. สงู 1 ฟตุ ต่อ 1 คน 

 Quiet Space: โครงการจดัพืนทสีงบใหผู้ใ้ชอ้าคาร 0.1 ตร.ม. ต่อคน นอ้ยสุด 7 ตร.ม. และมากสุด 70 ตร.ม. ใช้

เป็นหอ้งนงัทีสามารถนงัสมาธิ ทาํงานโดยสงบได ้โดยระบบปรบัอากาศในหอ้งนีตอ้งมีค่า NC ไม่เกนิ 30 
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 Mindful Eating: ส่งเสริมความสะดวกแก่พนกังานทีนาํอาหารมาทานเองในทีทาํงาน โดยโครงการจัดทีนังทาน

อาหารและอปุกรณต์ูเ้ย็น ตูอุ้น่ จานชามชอ้น มีด ตูเ้ก็บ และอา่งลา้งจานใหพ้นกังาน 25% เป็นอย่างนอ้ย พืนที

โรงอาหารสามารถนาํมาใชไ้ด ้ถา้พนกังานสามารถนาํอาหารมาทานเองและมีอปุกรณใ์หค้รบ 

 Healthy Food: โรงอาหารของโครงการมีอย่างนอ้ย 1 รา้น เป็นรา้นขายอาหารเพือสุขภาพ เนน้ผัก ผลไม้สด 

เครืองดืมทีมีนาํตาลนอ้ยกว่า 1g/16 ML อาหารทีไม่มีไขมันทรานส ์อาหารทีไม่ใช่ อาหารแปรรูป (Processed 

Food) 

 หอ้งสวดมนต ์หอ้งละหมาด: โครงการจดัหอ้งสวดมนต ์และหอ้งละหมาดใหผู้ใ้ชอ้าคารอยา่งละ 1 หอ้ง 

 Fitness Equipment: โครงการจดัหอ้งออกกาํลงักายใหพ้นกังาน โดยมีอปุกรณป์ระเภท Cardiorespiratory (เช่น 

ลูว่ิง หรือจกัรยาน) จาํนวน 1% ของผูใ้ชอ้าคาร และอปุกรณ ์Muscle Strengthening (เช่น อปุกรณย์กนาํหนัก) 

จาํนวน 1% ของผูใ้ชอ้าคาร 

 WWR: อาคารพกัอาศยั ออกแบบมีค่า WWR 20-40% สาํหรบัหอ้งนอน และ WWR 30-60% สาํหรบัหอ้งนงัเล่น

รบัแขก 

 Natural Ventilation: ทางเดินกลางในอาคารพกัอาศยัรวมแบบคอนโดมิเนียม ไดร้บัการระบายอากาศธรรมชาติ

ทีมีคา่ Air Change Rate ไม่ตาํกว่า 15 ACH โดยการคาํนวณ หรือใชก้ารจาํลอง CFD 

 Hand Washing: มีทีกดเจลแอลกอฮอลใ์หที้ประตทูางเขา้อาคาร และทางเขา้ลิฟต ์และอา่งลา้งมือในหอ้งนาํตอ้ง

มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 23 x 23 ซม. และมีระยะห่างระหว่างปากก๊อกนาํ ถงึสะดืออา่ง (Water Column) ไม่นอ้ยกว่า 

25 ซม. 

 Kitchen sink: โครงการพกัอาศยัมีอ่างลา้งในครวัแบบอ่างคู่ มีก๊อกนาํแบบหมุนไดร้ะหว่าง 2 อา่ง และมี Water 

Column ไม่นอ้ยกว่า 25 ซม. 

 Cold Storage: โครงการพกัอาศยัแต่ละยูนิตมีตูเ้ย็นทีมีส่วนแช่แข็ง และส่วนแช่อาหารสดได ้มีความจอุย่างนอ้ย  

20 ลติรตอ่ผูพ้กัอาศยั 1 คน  

 Stairs Use Promotion: บนัไดหลกัของอาคาร มีขนาดลกูตงัไม่เกิน 15 ซม. ขนาดลกูนอนไม่นอ้ยกว่า 30 ซม. มี

หนา้ต่างหรือช่องเปิดขนาดอย่างนอ้ย 1 ตร.ม. สามารถมองออกสูภ่ายนอกอาคาร หรือสู่ภายในคอรท์ของอาคาร

ได ้และมีการส่งเสริมการใชบ้นัไดโดยมีเสียงดนตรี งานศลิปะ หรอืตน้ไมก้ระถาง 

 Footfall Noise Reduction: โครงการพกัอาศยัมีทางเดินกลางหนา้หอ้งพกัปดูว้ยวสัดลุดเสียงรบกวนจากการเดิน 

เชน่ พรม พืนไมล้ามิเนต พืนกระเบืองยางชนิดไลโนเลียม หรือวสัดปุพืูนทีมีค่า IIC ไม่นอ้ยกว่า 50 

 HEPA Filter: อาคารพกัอาศยัทีใชร้ะบบแอร ์Split type ทีไม่สามารถติดตงัแผ่นกรองขนาด MERV 13 ได ้เจา้ของ

อาคารสามารถจัดหาเครืองกรองอากาศแบบตงัพืนทีมี HEPA Filter ใหห้อ้งนอนละ 1 เครือง ส่วนอาคารหรือ

พืนทีทีไม่ใช่พกัอาศัยทีใชร้ะบบแอร ์Split type ก็สามารถติดตงั HEPA Filter ไดต้ามขนาดเครืองทีเหมาะสมกับ

พืนทีตามทีผูผ้ลิตแนะนาํ 

 IAQ Real Time Display: อาคารติดตงัระบบตรวจวัดอณุหภูมิ ความชืน และ CO2 โดยแสดงผลใหผู้ใ้ชอ้าคาร

เหน็ดว้ยจอขนาดไม่เล็กกว่า 13 x 15 ซม. กาํหนดใหมี้ 1,000 ตร.ม. ต่อจดุ หรืออยา่งนอ้ยชนัละ 1 จดุ 
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 Clean Elevator: โครงการตดิตงัเครอืงฟอกอากาศทาํงานตลอดเวลาภายในลิฟตส์ญัจร 

 Helipad from Drone: โครงการจดัเตรียม Helipad สาํหรบัการใชโ้ดรนขนส่งพสัด ุหรอือาหาร บนยอดอาคาร 

ทางเลือกท ี3 

นาํเสนอหวัขอ้ใหม่ทีมีประเด็นเพือสขุภาวะทีดีต่อผูใ้ชอ้าคาร ทีไม่ไดร้ะบไุวใ้นมาตรฐานฉบบันี หวัขอ้ละ 1 คะแนน 

แนวทางการตรวจประเมิน 

ใหศ้กึษาแนวโนม้การทาํคะแนนพิเศษในหัวขอ้คะแนนต่างๆ และศึกษาประเด็นทีเป็นประโยชนต์่อสุขภาวะทีดี

ของผูใ้ชอ้าคารตามทีเกณฑที์ระบุไว ้เพือนาํเสนอต่อกรรมการสถาบนัอาคารเขียวไทยในการทาํคะแนน ในอนาคตหาก

หัวขอ้ทีนาํเสนอผ่านในหมวดนวัตกรรมและมีประกาศการรับรอง ทางผูเ้ขา้ร่วมยืนประเมินอืนๆ สามารถนาํมายืนทาํ

คะแนนในหมวดนวตักรรมไดโ้ดยตรง 

เอกสารทจีาํเป็น 

1. แนวคดิทีเป็นประโยชนต์่อสขุภาวะทีดี 

2. รายละเอยีดของเทคนิค อปุกรณ ์วสัด ุหรอืผลการทดสอบ เพอืประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 


