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in each concept, there are 2 types of requirements: 1) precondition - mandatory, 2) optimization - 
optional. each optimization receives 1 point. the total number of optimization points achieved 
will be used to determine the certification level each development is awarded. anil sathorn 12 
has set its goal for the gold level for which the project needs to achieve all preconditions 
and at least 20 optimizations.

ในแต�ละด�านจะมีข�อกําหนดอยู� 2 ประเภทคือ 1) เง�่อนไขเบ้ืองต�น ซึ่งเป�นภาคบังคับ และ 2) ว�ธีการปรับปรุงเพ�่อให�ได�ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสามารถเลือกทําได� โดยในแต�ละ 1 ทางเลือกจะได�คะแนน 1 คะแนน ผลรวมท้ังสิ�นคะแนนในข�อนี้จะถูกนําไปใช�เป�นตัว
พ�จารณากําหนดระดับของการให�การรับรองตามมาตรฐาน WELL ท่ีแต�ละโครงการจะได�รับ โดยโครงการ อนิล สาทร 12 
ได�ต้ังเป�าอยู�ท่ีระดบั GOLD ซึง่นอกจากจะต�องทําตามเง�อ่นไขเบ้ืองต�นอย�างครบถ�วนแล�ว ยงัจะต�องได�คะแนนอย�างน�อย 20 คะแนน
จากหัวข�อท่ีเลือกทําอีกด�วย

5. FITNESS 6. COMFORT 7. MIND
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โครงการ อนิล สาทร 12 ได�รับการออกแบบและพัฒนาภายใต�มาตรฐาน WELL Building ของ International WELL 
Building InstituteTM (IWBITM) ประเทศสหรัฐอเมร�กา โครงการนี้มุ�งมั่นที่จะสร�างมาตรฐานใหม�ให�กับวงการที่อยู�อาศัยด�วยการ
ออกแบบที่ใส�ใจในทุกรายละเอียดและการเลือกใช�วัสดุที่จะก�อให�เกิดผลลัพธ�ในด�านสุขภาพและความเป�นอยู�ท่ีดีข�้นของผู�อยู�อาศัย
ทุกคน เกณฑ�ในการออกแบบและก�อสร�างของ WELL ถูกแบ�งออกเป�น 7 ด�านดังนี้

2. WATER 3. NOURISHMENT 4. LIGHT1. AIR

INTRODUCTION

COMPUTER GENERATED IMAGE

anil sathorn 12 has been designed and developed in accordance with the well building standard of 
the international well building institutetm (iwbitm), usa. the project has resolved to set a new 
standard in residential development by focusing on details in design, development and material 
selection aimed at promoting better health and living standards of the residents. the well design 
and construction criteria are categorized into the 7 following concepts
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anil sathorn 12 places importance on limiting any pollutants and 

contaminants that could arise within the building through careful 

design, material selection and the building management policy. one of 

the major focuses is to prevent dust and moisture from entering the 

building whilst at the same time, the system has been designed to ensure 

sufficient, good quality fresh air. furthermore, anil sathorn 12 utilizes 

materials that contain no toxins such as asbestos, mercury or any vocs 

(volatile organic compounds). the building management policy is also 

set to ensure continual high quality indoor air. 

โครงการ อนิล สาทร 12 ให�ความสําคัญกับการควบคุมมลภาวะ และสิ�งปนเป��อนในอากาศที่จะเกิดข�้นภายใน

อาคาร ด�วยการออกแบบ และการเลอืกใช�วสัดุอย�างรอบคอบระมัดระวงั ซ่ึงเป�นไปตามข�อกําหนด และนโยบาย

การบร�หารอาคาร โดยมุ�งเน�นไปที่การป�องกันฝุ�นและความชื้นที่จะเข�ามาภายในอาคาร ในขณะเดียวกัน ระบบ

ได�รบัการออกแบบท่ีทําให�ม่ันใจได�ว�าจะได�รบัอากาศบร�สทุธ์ิอย�างเพ�ยงพอ นอกจากน้ันโครงการ อนิล สาทร 12 

ยังได�เลอืกสรรวสัดุภายในโครงการท่ีปราศจากสารท่ีเป�นอนัตราย เช�น แร�ใยหนิ ปรอท หร�อสารประกอบอนิทร�ย�

ระเหยง�าย อกีท้ังนโยบายการบร�หารอาคารยังได�กําหนดให�ม่ันใจได�ว�าจะมีอากาศท่ีมีคณุภาพสงูไหลเว�ยนภายใน

โครงการอย�างต�อเนื่อง

AIR
/ อากาศ /



ventilation effectiveness (precondition) /
air filtration (precondition) /
increased ventilation (optimization) /
outdoor air systems (optimization)
 all areas within anil sathorn 12 are 
designed using single zone ventilation 
whereby fresh air is supplied to each unit 
using a standard ashare 62.2-2013 and to the 
common areas using an ashare 62.1-2013. all 
the air is passed through an energy recovery 
ventilation system (erv) equipped with a merv 
16 filter which has an alarm function which 
activates when the filter needs to be cleaned 
or replaced.

ประสิทธิภาพของการระบายอากาศ (เง�่อนไขเบื้องต�น) /
การกรองอากาศ (เง�่อนไขเบื้องต�น) /
การระบายอากาศที่เพ��มข�้น (การเพ��มประสิทธิภาพ) /
ระบบอากาศภายนอกอาคาร (การเพ��มประสิทธิภาพ)
 พ�้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ อนิล สาทร 12 ได�รับการ
ออกแบบให�เป�นการระบายอากาศแบบโซนเด่ียว  (Single-Zone 
Ventilation) ซึ่งจะทําให�ทุกยูนิตได�รับอากาศบร�สุทธ์ิ ตาม
มาตรฐาน ASHARE 62.2-2013 สําหรบัท่ีพกัอาศยั และตาม
มาตรฐาน ASHARE 62.1-2013 สําหรบัพ�น้ทีส่�วนกลาง โดย
อากาศท้ังหมดจะผ�านระบบ Energy Recovery Ventilation 
(ERV) ท่ีติดต้ังไส�กรอง MERV 16 ท่ีมีระบบแจ�งเตือนเม่ือต�อง
ทําความสะอาดไส�กรองหร�อครบกําหนดเปลี่ยน

healthy entrance (precondition)
 the vestibule at the main building entrance
has been designed to slow the movement of 
air from outdoors to indoors. also, all other 
regularly used access ways, are fitted with a 
3-meter carpet which is scheduled for weekly 
cleaning.

ทางเข�าที่ดูแลสุขภาพ (เง�่อนไขเบื้องต�น) 
 ประตู 2 ชั้น ตรงทางเข�าของอาคารหลักถูกสร�างข�้นเพ�่อ
ชะลอการเคล่ือนท่ีของอากาศจากภายนอกท่ีจะเข�ามาในตัว
อาคาร เช�นเดียวกับ ช�องทางอ่ืนๆ ท่ีใช�เป�นทางเข�าออกตามปกติ
จะถูกปูไว�ด�วยพรมสําหรับเดินขนาด 3 เมตร ซึ่งกําหนดให�มี
การทําความสะอาดเป�นประจําทุกสัปดาห�

การจัดการความชื้น (เง�่อนไขเบื้องต�น)
 ประเทศไทยต้ังอยู�ในเขตภมิูอากาศแบบร�อนชืน้ ซึง่มสีภาพ
อากาศท่ีร�อน มีความชื้นสูง และมีฝนตกชุก โครงการจ�งได�
พ�จารณาวางหลักการในการออกแบบและวางกลยุทธ�เพ�่อ
ลดผลกระทบใดๆ ท่ีจะเกิดจากน้ําให�เหลือน�อยท่ีสุด ด�วยการ
บร�หารจดัการน้ําอย�างระมัดระวงัท้ังภายในและภายนอกอาคาร  
รวมท้ังการออกแบบสมรรถนะของระบบระบายอากาศและระบบ
ปรบัอากาศ (HVAC) การเดนิท�อน้ําประปาถกูออกแบบมาเพ�อ่
ป�องกนัการรั่วซึม รวมทั้งการเลือกใช�และการคุ�มครองวัสดุที่ใช�
ในการก�อสร�างอย�างพ�ถีพ�ถัน  

moisture management (precondition)
 thailand is located in a tropical climate 
zone which is characterized as being hot with 
generally high humidity and precipitation. the 
project has therefore considered design 
principles and strategies to minimize any 
impact from water through careful water 
management both indoors and outdoors, 
designing the capacity of the ventilation and 
air-conditioning system (hvac), the plumbing 
which has been designed to prevent leaks, and 
meticulous selection and protection of 
construction material.

หน�าต�างท่ีสามารถใช�งานได� (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น) 
 เพ�อ่เป�นการส�งเสร�มให�ได�รบัประโยชน�จากการระบายอากาศ
ตามธรรมชาติ อันจะทําให�ผู�อยู�อาศัยได�รับประสบการณ�ของ
การอยู�อาศัยท่ีดี ดังน้ันในห�องนอนและห�องน่ังเล�นของแต�ละ
ยูนิตท่ีพักจ�งติดต้ังหน�าต�างท่ีเป�ดป�ดด�วยมือ ซึ่งผู�อยู�อาศัย
จะสามารถเพลิดเพลินกับการหมุนเว�ยนถ�ายเทอากาศตาม
ธรรมชาติด�วยการเป�ดหน�าต�าง 

operable windows (precondition)
 to take advantage of natural ventilation so 
residents may have a positive experience from 
living well, a manually operated window 
has been installed in each bedroom and living 
room within the units so residents can enjoy 
natural ventilation when they open the 
windows. 

/ การออกแบบและข�อกําหนด /

voc reduction (precondition)
 to ensure good indoor air quality, all 
materials that are used indoors are materials 
with low emitting type (including paint, 
flooring, and built-in furniture) to reduce 
the volatile organic compounds (vocs) 
which are usually emitted from the paints, 
finishings, and other coatings.

การลดสารประกอบอนิทร�ย�ระเหยง�าย (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น)
 เพ�อ่ให�มัน่ใจได�ว�าภายในตวัอาคารจะมอีากาศท่ีมีคณุภาพดี 
ทางโครงการได�เลือกใช�วัสดุประเภทท่ีมีการระเหยสารพ�ษใน
ระดบัต่ําท้ังหมด (ซึง่รวมถงึสี วสัดุปพู�น้และเฟอร�นเิจอร� Built-in)
เพ�่อลดสารประกอบอินทร�ย�ระเหยง�าย (VOCs) ที่มักถูกปล�อย
ออกมาจากสี วัสดุเคลือบผิว และสารเคลือบอื่นๆ

พ�น้ฐานด�านความปลอดภัยของวสัดุ (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น)
 ภายในอาคารท้ังหมด ไม�มีการใช�แร�ใยหิน รวมทัง้ไม�ใช�วสัดุ
หร�ออ�ปกรณ�ที่มีแร�ใยหินหร�อสารปรอทเป�นส�วนประกอบ นอก
จากน้ีระบบน้ําด่ืมท่ีเคลื่อนย�ายได�ของโครงการยังจะต�องใช�ท�อ
นํ้าและอ�ปกรณ�ยึดตร�งต�างๆ ที่ไร�สารตะกั่วอีกด�วย 

fundamental material safety  (precondition)
 no asbestos and materials or equipment 
which contain asbestos or mercury are used 
throughout the building. also, only lead-free 
piping and fixtures have been installed for the 
project’s potable water system.
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/ การเลือกใช�วัสดุ /

MATERIAL
SELECTION

DESIGN 
AND
SPECIFICATION



การควบคุมแบคทีเร�ยและเชื้อรา (เง�่อนไขเบื้องต�น) 
 ทีมงานบร�หารอาคารจะกําหนดนโยบายในการตรวจสอบ
แผงขดท�อคอยล�เย็น (Cooling Coil) ภายในห�องพกัทกุๆ 3 เดอืน
 ซึง่เป�นการบร�การแบบไม�มีค�าใช�จ�ายและจะต�องได�รบัอนุญาตจาก
เจ�าของห�องพกัก�อน  ท้ังน้ีจะมีการแจ�งให�ผู�พกัอาศยัทราบล�วงหน�า
หน่ึงเดอืนก�อนวนัท่ีจะทําการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอากาศ (เง�่อนไขเบื้องต�น) 
 มกีารตรวจสอบคณุภาพอากาศในสถานทีจ่ร�งก�อนท่ีผู�อยู�
อาศัยจะเข�าอยู�และคุณภาพอากาศจะต�องได�มาตรฐานของ 
WELL 

การห�ามสูบบุหร�่ (เง�่อนไขเบื้องต�น) 
 การสบูบุหร�ห่ร�อบุหร�่ไฟฟ�าภายในบร�เวณโครงการเป�นสิ�ง
ต�องห�าม เว�นแต�ในบร�เวณพ�้นท่ีท่ีกําหนดไว� โดยป�ายเตือนถึง
อันตรายจากการสูบบุหร�่จะถูกติดไว�ในบร�เวณดังกล�าวเพ�่อ
รณรงค�ให�ลดการสูบบุหร�่ด�วย

microbe and mold control (precondition) 
 the building management team will 
implement a policy for quarterly inspection 
of the cooling coil in the residential units. 
the service will be complimentary, upon the 
resident's permission. the residents will be 
informed one month before the inspection 
date.

air quality standard (precondition)
 the performance verification occurs on 
site prior to the residents moving in and the 
air quality must achieve the well standard 
limit.

smoking ban (precondition)
 smoking and the use of e-cigarettes is 
prohibited within the boundaries of the 
project, except in designated area. signage 
on the hazards of smoking will be placed 
in this area to discourage smoking.
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construction pollution management (precondition)
 to prevent any pollutants from being inadvertently introduced 
into the hvac system during the construction period, well standard 
requires that the hvac ducts be either sealed and protected with 
plastic to prevent dust from entering the system, saws and other tools 
are covered with dust guards or collectors and all active work areas 
are isolated from other areas with temporary barriers, and any materials 
that absorb contaminants must be stored in a designated area. all 
contractors must strictly adhere to the well requirements during 
construction.

การบร�หารจัดการต�อมลภาวะจากการก�อสร�าง (เง�่อนไขเบื้องต�น)
 เพ�่อป�องกันฝุ�นที่เกิดโดยไม�ตั้งใจระหว�างการก�อสร�าง มาตรฐาน WELL ได�กําหนดให�ท�อลม
ในระบบปรบัอากาศจะต�องป�ดผนกึและได�รบัการป�องกันด�วยพลาสติก หร�อจะต�องทําการป�องกัน
ไม�ให�ฝุ�นผ�านเข�าไปในระบบเล่ือยและเคร�่องมืออ่ืนๆ  จะต�องคลุมด�วยแผ�นกันฝุ�น  หร�อตัวเก็บฝุ�น 
และในพ�้นท่ีท่ีกําลังทํางานจะถูกแยกออกจากพ�้นท่ีอ่ืนๆ ด�วยฉากก้ันชั่วคราว  วัสดุซึมซับมลพ�ษ
จะถูกวางไว�ในท่ีท่ีกําหนดไว� ระหว�างการก�อสร�างผู�รับเหมาท้ังหมดจะต�องยึดม่ันอย�างเคร�งครัด
ในข�อกําหนดของ WELL 

cleaning protocol (precondition) / cleaning equipment (optimization) 
/ pest control (optimization) 
 the cleaning and pest management in the common area will be 
controlled by the building management team. the cleaning plan will 
address the cleanliness of the equipment, staff training, and sanitization 
or disinfection of high touch surfaces. the building management 
team will be responsible for producing a daily cleaning schedule of 
which the data will be available to all occupants. the integrated pest 
management (ipm) will be standardized to suit the project and will be 
based on evidence-based decision-making framework

มาตรการการทําความสะอาด (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น) / เคร�อ่งมือทําความสะอาด (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ) 
/ การควบคุมสัตว�รบกวนหร�อแมลงพาหะ (ข�อเพ��มประสิทธิภาพ) 
 การทําความสะอาดและการควบคมุสัตว�รบกวนหร�อแมลงพาหะ ในพ�น้ท่ีส�วนกลางจะถกูควบคมุ
ด�วยทีมบร�หารจัดการอาคาร ซ่ึงแผนการทําความสะอาดจะกล�าวถงึความสะอาดของอ�ปกรณ� การ
ฝ�กอบรมพนักงาน และการทําให�สะอาดปราศจากเชือ้โรค หร�อการฆ�าเชือ้ในพ�น้ท่ีท่ีมีการสัมผสัสูง 
ทีมบร�หารจัดการอาคารจะเป�นผู�รบัผิดชอบในการทําตารางการทําความสะอาดประจาํวนั ซึง่ผู�อยู�
อาศยัสามารถเข�าถงึข�อมูลเหล�าน้ีได�ท้ังหมด โครงการจะใช�การจดัการต�อสัตว�รบกวนหร�อแมลงพาหะ
แบบผสมผสาน (IPM) เป�นมาตรฐานในการดําเนินการ โดยจะต้ังอยู�บนพ�น้ฐานทางว�ทยาศาสตร�
หร�อหลักฐานเชิงประจักษ�มาเป�นกรอบการตัดสินใจ   
 

BUILDING
OPERATION POLICY
/ นโยบายการจัดการบร�หารอาคาร /
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fundamental water quality (precondition)
 an on-site water test will be conducted after the construction is 
completed to ensure that the potable water quality meets well’s 
turbidity and total coliforms requirements.

inorganic contaminants / organic contaminants / agriculture 
contaminants / public water additives (precondition) / water 
treatment / drinking water promotion (optimization)
 a drinking water purifier is provided in every dwelling unit. the 
purifier is comprised of an activated carbon filter, a sediment filter, 
and a filter that is guaranteed by nsf to remove micro-organisms
and also can reduce organic, inorganic and agricultural chemical 
contaminations and public water additives such as chlorine and 
fluoride.

the project assures that the potable water delivered to 

the project area is clear and free from coliforms, 

including e. coli through use of water filtration 

systems. also, to promote the habit of water consumption, 

drinking water dispensers with a high efficiency 

filtration system are provided in every residential unit.

คุณภาพขั้นพ�้นฐานของนํ้า (เง�่อนไขเบื้องต�น)
 การทดสอบน้ําในโครงการ อนิล สาทร 12 จะมีข�้นหลังจากงานก�อสร�างเสร็จสิ�นเพ�่อให�
ม่ันใจว�าคุณภาพน้ําท่ีด่ืม เป�นไปตามข�อกําหนดด�านความข��นและปร�มาณเชื้อโคลิฟอร�มทั้งสิ�น
ซึ่งกําหนดโดย WELL

สารปนเป��อนอนินทร�ย� / สารปนเป��อนอนิทร�ย�/ สารปนเป��อนทางการเกษตร / สารเตมิแต�งน้ําประปา 
(เง�อ่นไขเบือ้งต�น) การบําบัดน้ํา / การส�งเสร�มการด่ืมน้ํา (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ)
 เคร�อ่งกรองนํา้ด่ืมจะถกูจดัสรรไว�ให�ภายในห�องพกัทกุห�อง ซึง่เคร�อ่งกรองนํา้น้ีประกอบไปด�วย
ตัวกรองถ�านกัมมันต� ตัวกรองตะกอน และตัวกรองที่ได�รับการรับรองจาก NSF ในการกําจัด
เชือ้จ�ลินทร�ย� และจะสามารถลดการปนเป��อนอนนิทร�ย� สารปนเป��อนอินทร�ย� สารปนเป��อนทางการ
เกษตร และลดสารเติมแต�งในนํ้าประปา เช�น คลอร�นและฟลูออไรด�ได�

โครงการขอยืนยันว�านํ้าประปาท่ีส�งเข�ามาในพ�้นท่ีของโครงการได�ผ�าน

ระบบการกรองน้ํา ทําให�น้ําสะอาดและปราศจากเช้ือโคลฟิอร�มและเช้ืออโิคไล

นอกจากน้ีเพ�อ่เป�นการส�งเสร�มพฤตกิรรมการบร�โภคน้ําด่ืม  ในห�องพักทุกห�อง

ของโครงการจะมีการติดตั้งเคร�่องกรองนํ้าที่มีฟ�ลเตอร�ประสิทธิภาพสูง

/ น้ํา /

WATER



ANIL SATHORN 12

education is an important way forward so information 

on food which is beneficial to one’s health is provided 

for residents who wish to learn more about healthy 

eating habits. furthermore, the handwashing sink 

with hygiene dimension, steam oven, and built-in smart 

refrigerator are installed to support residents’ eating 

“well” habits. 

hand washing / food contamination / food storage (optimization)

 all the project’s handwashing sinks meet the hygiene criteria. 
a kitchen sink with double basins and swing faucet is provided in each 
dwelling unit. the built-in refrigerator comes with an interior display 
of interior temperatures and a drawer at the bottom of the cold 
storage compartment which can be easily cleaned.

food advertising (optimization)

 access to information on nutrition can help individuals learn 
about and develop better eating habits. the project has a policy to 
not advertise or display any food or beverages those with high sugar 
content or processed items. conversely, whole natural foods, and 
cuisines which encourage the consumption of healthy and natural 
food will be displayed or advertised.

food environment (optimization)
 any establishment where food is prepared or eaten should have 
information on healthy foods and encourage mindful eating 
practices to help sustain healthy habits. anil sathorn 12 is located 
within 520-m walking distance from a supermarket.

การศึกษาเป�นสิ�งสําคัญในหนทางข�างหน�า  ดังน้ัน ข�อมูลเก่ียวกับอาหารท่ีส�ง

เสร�มสขุภาพจะถกูนํามาให�ผู�อยู�อาศยัได�เร�ยนรู�และพฒันาพฤตกิรรมการบร�โภค

เพ�่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ อ�างล�างมือที่ถูกสุขลักษณะ เตาอบไอนํ้า และ ตู�เย็น

อัจฉร�ยะแบบ   Built-in  ได�ถูกติดตั้งไว�เพ�่อส�งเสร�มให�ผู�อยู�อาศัยมีพฤติกรรม 

การบร�โภคที่ถูกสุขลักษณะ

การล�างมือ / การปนเป��อนในอาหาร / การเก็บรกัษาอาหาร (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ) 
 อ�างล�างมือทุกชิ�นในโครงการ อนิล สาทร 12 จะต�องได�ตามเกณฑ�ด�านสุขอนามัย อ�างล�าง
จานในครัวของห�องพักทุกห�อง เป�นแบบอ�างคู�พร�อมก�อกน้ําสามารถโยกไปมาระหว�างอ�างได� 
ตู�เย็นแบบ Built-in มาพร�อมกับหน�าจอแสดงผลภายใน ท่ีสามารถบอกอ�ณหภูมิและมีช�องเก็บ
ของด�านล�างสุดที่สามารถถอดออกมาล�างได�ง�ายๆ 

โฆษณาอาหาร (ข�อเพ��มประสทิธภิาพ) 
 การเข�าถึงข�อมูลด�านโภชนาการสามารถช�วยให�ผู�คนได�เร�ยนรู�และพัฒนาพฤติกรรม
การรับประทานอาหารให�ดีข�้น ทางโครงการ อนิล สาทร 12 จ�งมีนโยบายห�ามการโฆษณาหร�อ
การจัดแสดงอาหารและเคร�่องดื่มท่ีมีน้ําตาลสูง รวมถึงอาหารท่ีผ�านกรรมว�ธีการแปรรูปต�าง ๆ
 แต�สําหรบัอาหารจากธรรมชาติ และอาหารท่ีส�งเสร�มต�อพฤตกิรรมการบร�โภคอาหารเพ�อ่สุขภาพ 
จะถูกจัดแสดงและทําการโฆษณา 

สิ�งแวดล�อมเก่ียวกบัอาหาร (ข�อเพ��มประสทิธภิาพ) 
 ในบร�เวณใดก็ตามทีมี่การเตร�ยมอาหารหร�อมีการรบัประทานอาหาร ควรมีการให�ข�อมูลเกีย่ว 
กับอาหารเพ�อ่สุขภาพและส�งเสร�มให�เกิดการตระหนักถงึพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีเ่สร�ม
สร�างสุขภาพอย�างยั่งยืน โครงการ อนิล สาทร 12 อยู�ห�างจากซุปเปอร�มาร�เก็ตเพ�ยง 520 เมตร 
ซึ่งเป�นระยะทางที่สามารถเดินไปกลับได�

NOURISHMENT
/ โภชนาการ /
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light, especially natural light is the main driver of the circadian system, 

which starts in the brain and regulates physiological rhythms 

throughout the body’s tissues and organs, affecting hormone levels and 

the sleep-wake cycle. anil sathorn 12 is designed to bring natural light 

into the interior spaces while blinds are installed to alleviate any glare. 

electric light glare control (precondition) / visual lighting design (optimization) 
 the sufficiency of the lighting level is designed based on the activity of the area. also, all 
the lighting fixtures in the project have limited a ugr value to be less than 19. 

right to light (precondition) / solar glare control (optimization) 
 more than 75 % of regularly occupied spaces are within 7.5 m of the windows. additionally, 
the project provides manually controllable interior blinds at all windows in the residential 
units to prevent solar glare. 

light at night (optimization) 
 blackout shades with 0 % transmittance are provided in all bedrooms. all electronics, 
except emergency equipment, have the option to produce no light. motion activated nightlights 
have been installed at a height of 30 cm above the floor from the rest area to the bathroom. 

แสงสว�าง โดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติเป�นป�จจัยหลักที่ทําให�ระบบนาิกาชีว�ตของเราทํางานเป�นปกติ ซึ่ง

ระบบดงักล�าวจะเร��มต�นจากภายในสมอง และจะคอยควบคมุจงัหวะการทํางานของร�างกายผ�านทางเน้ือเย่ือ

และอวัยวะต�างๆ อันจะส�งผลต�อระดับฮอร�โมน และวงจรการหลับ-การตื่น โครงการ อนิล สาทร 12 ถูก

ออกแบบให�มีการนําแสงธรรมชาติเข�าสู�พ�้นที่ภายใน ในขณะที่มีผ�าม�านเป�นตัวรับมือกับแสงจ�าภายนอก

การควบคมุแสงจ�าจากหลอดไฟ (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น) / การออกแบบระบบแสงสว�าง (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ) 
 ระดับความสว�างของแสงได�ถกูออกแบบมาให�เพ�ยงพอต�อการทาํกิจกรรมในพ�น้ท่ีน้ันๆ นอกจากน้ัน การตดิต้ังระบบแสงสว�าง
ทุกจ�ดในอาคาร ถกูกําหนดให�มีค�า UGR น�อยกว�า 19

สทิธิในการได�รบัแสงสว�าง (เง�อ่นไขเบ้ืองต�น) / การควบคมุแสงจ�าจากดวงอาทิตย� (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ)
 มากกว�า 75% ของพ�้นที่ที่ถูกใช�งานตามปกติ จะอยู�ในระยะไม�เกิน 7.5 เมตร จากหน�าต�าง นอกจากนั้นแล�ว โครงการยังได�จัด
ให�มีผ�าม�านที่สามารถเป�ด/ป�ดได�อยู�กับทุกหน�าต�างภายในห�องพักเพ�่อป�องกันแสงจ�าจากดวงอาทิตย�

แสงไฟยามคํา่คนื (ข�อเพ��มประสทิธภิาพ)
 ม�านทึบแสงที่ปล�อยให�แสงผ�านได� 0% ถูกติดตั้งไว�ในห�องนอนทุกห�อง นอกจากอ�ปกรณ�เพ�่อใช�ในกรณีฉุกเฉินแล�ว อ�ปกรณ�
ไฟฟ�าทุกชิ�นจะมีตัวเลือกในการทํางานแบบไร�แสงอยู�ด�วย ไฟในเวลากลางคืนที่ทํางาน เม่ือมีการการเคล่ือนไหวจะถูกติดต้ังไว�ใน
ระยะ 30 เซนติเมตรเหนือพ�้นจากบร�เวณพ�้นที่พักผ�อนไปยังห�องนํ้า 

/ แสง /
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anil sathorn 12 aims to support physical activity throughout the day by integrating 

elements of active design into the building and the site such as benches, art display areas 

which help create environments which encourage walks and other physical activity. 

moreover, fitness or training programs are offered under the guidance of an expert to 

help occupants learn new fitness techniques and achieve physical health goals.

โครงการ อนิล สาทร 12  มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกายในทุกย�างก�าว ด�วยการผสมผสานการออกแบบพ�้นที่

สาธารณะเพ�อ่ประโยชน�ทางสขุภาพเข�าไว�กับตวัอาคารและในบร�เวณต�างๆ เช�น จดัให�มีม�าน่ัง จดัให�มีพ�น้ท่ีแสดงศลิปะ ซ่ึงสามารถสร�าง

สภาวะแวดล�อมท่ีเอือ้ต�อการเดินและการออกกําลงักายประเภทอืน่ๆ  ยิ�งไปกว�าน้ัน  โปรแกรมเสร�มสร�างความแข็งแรงของร�างกายจะถกู

นําเสนอโดยผู�เชี่ยวชาญให�กับผู�อยู�อาศัยเพ�่อให�เกิดการเร�ยนรู�เทคนิคใหม�ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ�แข็งแรงของร�างกาย และสามารถ

บรรลุเป�าหมายในการดูแลสุขภาพร�างกายของตน

โอกาสสาํหรับการออกกําลงักายอย�างมีแบบแผน / พ�น้ท่ีสาํหรบักิจกรรมการออกกาํลงักาย / 
อ�ปกรณ�ส�งเสร�มสมรรถภาพร�างกาย (ข�อเพ��มประสิทธิภาพ)
 ตัวโครงการได�ออกแบบพ�้นท่ีไว�หลากหลายเพ�่อส�งเสร�มให�ผู�อยู�อาศัยได�ออกกําลังกาย  ซึ่ง
ประกอบไปด�วยห�องฟ�ตเนส ห�องโยคะ ห�องซาวน�า ห�องสตีม และสระว�ายนํ้า เทรนเนอร�มืออาชีพ
จะเข�ามาในโครงการทุกๆ  เดือนเพ�่อทําการฝ�กสอนการออกกําลังกายและการใช�อ�ปกรณ�ต�างๆ 
นอกจากน้ันคลาสสอนการดูแลสมรรถภาพร�างกายจะถูกจัดข�้นทุกๆ 4 เดือน ซึ่งจะมีเน้ือหาท่ี
ครอบคลุมเร�่องการออกกําลังกายในลักษณะต�างๆ เทคนิคการออกกําลังกายให�ปลอดภัย และ
หลักเกณฑ�การออกกําลังกายท่ีมีเน้ือหาครบถ�วนสมบูรณ�  

การออกแบบพ�น้ท่ีสาธารณะภายนอกเพ�อ่ประโยชน�ทางสขุภาพ / การสนับสนุนในเร�อ่งการเดิน
ทางแบบแอคทีฟ (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ) 
 เพ�อ่เป�นการส�งเสร�มต�อการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัของผู�อยู�อาศยั โครงการ อนิล สาทร 12 
ยังแวดล�อมไปด�วยสถานท่ีต�างๆ อย�างหลากหลาย เช�น โบสถ� โรงพยาบาล ซุปเปอร�มาร�เก็ต 
พ�พ�ธภณัฑ� โรงเร�ยน และร�านอาหาร นอกจากน้ี ม�าน่ังได�ถกูจดัต้ังไว�ตลอดทางเดินในสวน และยงัมี
จ�ดจอดจักรยานจาํนวน 36 คนั พร�อมอ�ปกรณ�พ�น้ฐานในการดูแลจกัรยานไว�บร�การด�วยเช�นกัน

structured fitness opportunities / physical activity spaces / 
fitness equipment (optimization) 
 the project has designed various spaces to encourage residents’ 
physical activity which include a fitness room, yoga room, sauna, 
steam room, and swimming pool. a professional trainer will be available 
every month to provide exercise and equipment training. also, quarterly 
fitness education classes will be held and cover different modes of 
exercise, safe fitness techniques, and comprehensive exercise regimens. 

exterior active design / active transportation support (optimization) 
 as an encouragement for daily activity, the project is surrounded 
by a diverse range of venues such as churches, hospitals, supermarkets, 
museums, schools, and restaurants. benches are provided along a 
walking trail in the outdoor garden and also, a total of 36 bicycle 
racks and basic maintenance kits are provided in the project.

/ กิจกรรมการออกกําลังกาย /

FITNESS
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สภาพแวดล�อมภายในอาคารเป�นป�จจยัสาํคญัท่ีก�อให�เกิดความรู�สกึสบาย   โครงการ 

อนิล สาทร 12 ได�มุ�งเน�นไปท่ีการลดแหล�งท่ีก�อให�เกิดการเปลีย่นแปลงทางสร�รว�ทยา 

ความว�าว��นใจ การระคายเคอืง และเพ��มประสทิธิภาพทางด�านเสยีงท่ีได�ยินและอ�ณหภมิู 

เพ�่อป�องกันความเคร�ยดและการบาดเจ็บ อีกท้ังยังเป�นการสนับสนุนต�อความรู�สึก

สบาย การเพ��มประสิทธิผล และความเป�นอยู�ท่ีดี

สภาวะของการอยู�อย�างสบาย (เง�่อนไขเบื้องต�น) 
 โครงการได�ออกแบบระบบปรบัอากาศ (HVAC) ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 2013 เพ�อ่ให�
ได�ถงึระดับสภาวะของการอยู�อย�างสบายท่ีสามารถยอมรบัได� สําหรบัพ�น้ท่ีระบายอากาศด�วยเคร�อ่งมือ

การล�วงลํ้าของเสียงจากภายนอก /เสียงรบกวนที่เกิดข�้นจากภายใน (ข�อเพ��มประสิทธิภาพ)
 เสียงมีบทบาทที่สําคัญในการรบกวนต�อการพักผ�อน ดังนั้น โครงการ อนิล สาทร 12 จ�งเลือกใช�  
ระบบซุ�มหน�าต�าง Schuco ซึ่งเป�นระบบกันเสียงคุณภาพสูงเพ�่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก ในขณะ
เดียวกัน ก็ได�เลือกใช�เคร�่องปรับอากาศ ซึ่งมีระบบ ERV ที่สร�างเสียงรบกวนน�อยกว�า 40 dBA ทําให�
เป�นการลดเสียงรบกวนท่ีอาจเกิดข�้นภายในได�เป�นอันมาก 

the indoor environment is a major factor that contributes 

to one’s comfort. anil sathorn 12 focuses on significantly 

reducing the most common sources of physiological 

disruption, distraction, and irritation and enhancing 

acoustic, and thermal comfort to prevent stress and injury 

and facilitate comfort, productivity and well-being.

thermal comfort (precondition) 
 the project has designed the hvac system in accordance with ashrae 
standard 55 2013 to meet the acceptable thermal comfort level for mechani-
cally ventilated spaces. 

exterior noise intrusion / internally generated noise (optimization) 
 noise plays an important role in the disruption of relaxation. thus, anil 
sathorn 12 has chosen schuco, a high quality sound transmission class 
window facade system which reduces noise transmission from outside 
while the selected air conditioner and erv generates less than 40 dba 
which helps reduce internally generated noise. 

COMFORT
/ ภาวะน�าสบาย /



ANIL SATHORN 12

การตระหนักในสุขภาพและสุขภาวะ / การออกแบบอย�างผสมผสาน / ความสวยงามและ
การออกแบบ / การเช่ือมโยงให�ผู�คนเป�นส�วนหน่ึงของธรรมชาติอย�างแท�จร�ง (Biophilia)   
- เชิงคุณภาพ (เง�่อนไขเบ้ืองต�น)
 ในการสร�างความเข�าใจร�วมกันระหว�างผู�ทีมี่ส�วนร�วมในโครงการทุกฝ�าย ทางโครงการได�จดัให� 
มี Workshop ร�วมกันและมีการสือ่สารอย�างสม่ําเสมอ เพ�อ่ทําการปร�กษาหาร�อในการวางกลยุทธ�
เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาวะ รวมถึงแผนคร�าวๆ ของการพัฒนาและข�อกําหนดของนโยบายการ
บร�หารจดัการต�ออาคาร นอกจากนัน้ การออกแบบยงัสะท�อนให�เห็นถงึความป�ติยินดขีองวฒันธรรม 
จ�ตว�ญญาณ และสถานท่ีด�วย

การสาํรวจหลงัเข�าอยู� (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ)
 ทางโครงการจะจัดให�มีการสํารวจข�อคดิเห็นของผู�พักอาศยัเม่ือมีการย�ายเข�ามากกว�า  50% 
โดยการสํารวจจะครอบคลุมหัวข�อความพ�งพอใจของผู�พกัอาศยั  ผลการสํารวจจะถกูรายงานต�อ
เจ�าของอาคาร ผู�จัดการอาคาร และ IWBITM รวมทั้ง ผู�พักอาศัยที่ร�องขอ

นวตักรรม (ข�อเพ��มประสทิธิภาพ) 
 WELL AP: ทางโครงการได�ทํางานร�วมกบัผู�เชีย่วชาญที่ได�รบัการรบัรองจาก WELL เพ�อ่
ให�มัน่ใจว�า โครงการ อนิล สาทร 12 สามารถบรรลุเป�าหมายตามหลักเกณฑ�ของ WELL 
 
 การบร�หารจดัการต�อสิ�งปฏกูิล:  โครงการจดัให�มีบร�เวณสําหรบัจดัเกบ็ขยะร�ไซเคลิในชัน้ล�าง
ของอาคาร และได�มีการแจ�งอย�างชัดเจนถึงนโยบายการบร�หารจัดการต�อขยะอันตราย (ซึ่งรวม
ไปถึงบรรจ�ภัณฑ�สารเคมี แบตเตอร�่ และอ่ืนๆ) สอดคล�องตามสํานักงานปกป�องสิ�งแวดล�อม
สหรัฐอเมร�กา (U.S. EPA) นอกจากนั้น ยังมีแผนการบร�หารจัดการต�อนํ้าเสียอีกด�วย  
 การส�งเสร�มการยศาสตร�: มีการให�คําแนะนําในเร�่องการยศาสตร�ทุก ๆ 6 เดือน  (2 ครั้ง
ต�อป�) สําหรับผู�พักอาศัย 

health and wellness awareness / integrative design / beauty and 
design i / biophilia i – qualitative (precondition)
 to create a common understanding regarding well among the 
project stakeholders, the project provides a charrette and 
communicates regularly to discuss health and wellness strategies 
and outline any development plans, including operation and 
management building policy requirements. also, the design 
represents human delight, a celebration of culture, a celebration 
of spirit, and a celebration of place.

post-occupancy surveys (optimization)
 the project will conduct a survey as soon as more than 50% of the 
residents have moved in. the survey will cover topics of occupant 
satisfaction. the result will be reported to the building owner and 
manager and iwbi, and the residents upon their request.

innovation (optimization)
 well ap: the anil sathorn 12 project works together with a well 
accredited professional to ensure that the well criteria targeted by 
anil sathorn 12 are all present.
 
 waste management: the project provides a recyclable waste 
storage area on the ground floor and clearly states the policy 
regarding hazardous waste (which includes chemical container, 
battery and etc.) management according to the u.s. environmental 
protection agency. furthermore, a waste water management plan is 
also in place. 
 enhanced ergonomics: advice on ergonomics is offered 
to residents every 6 months (2 times/year). 

because the mind plays a vital role in an individual’s overall health and 

well-being, an atmosphere that supports a healthy mental state can have 

significant psychological and physical benefits. 

เน่ืองจากสภาพจ�ตใจมีบทบาทสําคัญอย�างยิ�งต�อสุขภาพโดยรวมและความเป�นอยู�ท่ีดีของทุกคน บรรยากาศ

ท่ีส�งเสร�มต�อการมีสขุภาพจ�ตท่ีดี ย�อมก�อให�เกิดประโยชน�ท้ังด�านสร�รว�ทยาและทางกายภาพอย�างมีนัยสาํคญั   

/ จ�ตใจ /
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