INTRODUCTION
1. AIR

2. WATER

3. NOURISHMENT

4. LIGHT

5. FITNESS

6. COMFORT

7. MIND

anil sathorn 12 has been designed and developed in accordance with the well building standard of

in each concept, there are 2 types of requirements: 1) precondition - mandatory, 2) optimization -

the international well building institutetm (iwbitm), usa. the project has resolved to set a new

optional. each optimization receives 1 point. the total number of optimization points achieved

standard in residential development by focusing on details in design, development and material

will be used to determine the certification level each development is awarded. anil sathorn 12

selection aimed at promoting better health and living standards of the residents. the well design

has set its goal for the gold level for which the project needs to achieve all preconditions

and construction criteria are categorized into the 7 following concepts

and at least 20 optimizations.

โครงการ อนิล สาทร 12 ไดรับการออกแบบและพัฒนาภายใตมาตรฐาน WELL Building ของ International WELL
Building InstituteTM (IWBITM) ประเทศสหรัฐอเมร�กา โครงการนี้มุงมั่นที่จะสรางมาตรฐานใหมใหกับวงการที่อยูอาศัยดวยการ
ออกแบบที่ใสใจในทุกรายละเอียดและการเลือกใชวัสดุที่จะกอใหเกิดผลลัพธในดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดีข�้นของผูอยูอาศัย
ทุกคน เกณฑในการออกแบบและกอสรางของ WELL ถูกแบงออกเปน 7 ดานดังนี้

ในแตละดานจะมีขอกําหนดอยู 2 ประเภทคือ 1) เง�่อนไขเบื้องตน ซึ่งเปนภาคบังคับ และ 2) ว�ธีการปรับปรุงเพ�่อให ไดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งสามารถเลือกทําได โดยในแตละ 1 ทางเลือกจะไดคะแนน 1 คะแนน ผลรวมทั้งสิ�นคะแนนในขอนี้จะถูกนําไปใชเปนตัว
พ�จารณากําหนดระดับของการใหการรับรองตามมาตรฐาน WELL ที่แตละโครงการจะไดรับ โดยโครงการ อนิล สาทร 12
ไดตงั้ เปาอยูท รี่ ะดับ GOLD ซึง่ นอกจากจะตองทําตามเง�อ่ นไขเบือ้ งตนอยางครบถวนแลว ยังจะตองไดคะแนนอยางนอย 20 คะแนน
จากหัวขอที่เลือกทําอีกดวย
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anil sathorn 12 pl aces 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.

AIR
/ อากาศ /

โครงการ อนิล สาทร 12 ใหความสําคัญกับการควบคุมมลภาวะ และสิ�งปนเปอนในอากาศที่จะเกิดข�้นภายใน
อาคาร ดวยการออกแบบ และการเลือกใชวสั ดุอยางรอบคอบระมัดระวัง ซึง่ เปนไปตามขอกําหนด และนโยบาย
การบร�หารอาคาร โดยมุงเนนไปที่การปองกันฝุนและความชื้นที่จะเขามาภายในอาคาร ในขณะเดียวกัน ระบบ
ไดรบั การออกแบบทีท่ าํ ใหมน่ั ใจไดวา จะไดรบั อากาศบร�สทุ ธิอ์ ยางเพ�ยงพอ นอกจากนัน้ โครงการ อนิล สาทร 12
ยังไดเลือกสรรวัสดุภายในโครงการทีป่ ราศจากสารทีเ่ ปนอันตราย เชน แรใยหิน ปรอท หร�อสารประกอบอินทร�ย
ระเหยงาย อีกทัง้ นโยบายการบร�หารอาคารยังไดกาํ หนดใหมนั่ ใจไดวา จะมีอากาศทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงไหลเว�ยนภายใน
โครงการอยางตอเนื่อง
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DESIGN
AND
SPECIFICATION

/ การออกแบบและขอกําหนด /

MATERIAL
SELECTION
/ การเลือกใชวัสดุ /

ventilation effectiveness (precondition) /
air filtration (precondition) /

healthy entrance (precondition)

moisture management (precondition)

voc reduction (precondition)

the vestibule at the main building entrance

thailand is located in a tropical climate

to ensure good indoor air quality, all

increased ventilation (optimization) /

has been designed to slow the movement of

zone which is characterized as being hot with

materials that are used indoors are materials

outdoor air systems (optimization)

air from outdoors to indoors. also, all other

generally high humidity and precipitation. the

with low emitting t ype (including paint,

all areas within anil sathorn 12 are

regularly used access ways, are fitted with a

project has therefore considered design

flooring, and built-in furniture) to reduce

designed using single zone ventil ation

3-meter carpet which is scheduled for weekly

principles and strategies to minimize any

the vol atile organic compounds (vocs)

whereby fresh air is supplied to each unit

cleaning.

impact from water through careful water

which are usually emitted from the paints,

management both indoors and outdoors,

finishings, and other coatings.

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�่อนไขเบื้องตน) /
การกรองอากาศ (เง�่อนไขเบื้องตน) /
การระบายอากาศที่เพ��มข�้น (การเพ��มประสิทธิภาพ) /
ระบบอากาศภายนอกอาคาร (การเพ��มประสิทธิภาพ)
พ�้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ อนิล สาทร 12 ไดรับการ
ออกแบบใหเปนการระบายอากาศแบบโซนเดีย่ ว (Single-Zone
Ventilation) ซึ่งจะทําใหทุกยูนิตไดรับอากาศบร�สุทธิ์ ตาม
มาตรฐาน ASHARE 62.2-2013 สําหรับทีพ
่ กั อาศัย และตาม
มาตรฐาน ASHARE 62.1-2013 สําหรับพ�น้ ทีส่ ว นกลาง โดย
อากาศทั้งหมดจะผานระบบ Energy Recovery Ventilation
(ERV) ที่ติดตั้งไสกรอง MERV 16 ที่มีระบบแจงเตือนเมื่อตอง
ทําความสะอาดไสกรองหร�อครบกําหนดเปลี่ยน

ทางเขาที่ดูแลสุขภาพ (เง�่อนไขเบื้องตน)
ประตู 2 ชั้น ตรงทางเขาของอาคารหลักถูกสรางข�้นเพ�่อ
ชะลอการเคลื่อนที่ของอากาศจากภายนอกที่จะเขามาในตัว
อาคาร เชนเดียวกับ ชองทางอืน่ ๆ ทีใ่ ชเปนทางเขาออกตามปกติ
จะถูกปูไวดวยพรมสําหรับเดินขนาด 3 เมตร ซึ่งกําหนดใหมี
การทําความสะอาดเปนประจําทุกสัปดาห

designing the capacity of the ventilation and

operable windows (precondition)

การจัดการความชื้น (เง�่อนไขเบื้องตน)
ประเทศไทยตัง้ อยูใ นเขตภูมอิ ากาศแบบรอนชืน้ ซึง่ มีสภาพ
อากาศที่รอน มีความชื้นสูง และมีฝนตกชุก โครงการจ�งได
พ�จารณาวางหลักการในการออกแบบและวางกลยุทธเพ�่อ
ลดผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดจากนํ้าใหเหลือนอยที่สุด ดวยการ
บร�หารจัดการนํ้าอยางระมัดระวังทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
รวมทัง้ การออกแบบสมรรถนะของระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศ (HVAC) การเดินทอนํา้ ประปาถูกออกแบบมาเพ�อ่
ปองกันการรั่วซึม รวมทั้งการเลือกใชและการคุมครองวัสดุที่ใช
ในการกอสรางอยางพ�ถีพ�ถัน

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 ventil ation when they open the
windows.

หนาตางทีส่ ามารถใชงานได (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน)
เพ�อ่ เปนการสงเสร�มใหไดรบั ประโยชนจากการระบายอากาศ
ตามธรรมชาติ อันจะทําใหผูอยูอาศัยไดรับประสบการณของ
การอยูอาศัยที่ดี ดังนั้นในหองนอนและหองนั่งเลนของแตละ
ยูนิตที่พักจ�งติดตั้งหนาตางที่เปดปดดวยมือ ซึ่งผูอยูอาศัย
จะสามารถเพลิดเพลินกับการหมุนเว�ยนถายเทอากาศตาม
ธรรมชาติดวยการเปดหนาตาง

air-conditioning system (hvac), the plumbing
which has been designed to prevent leaks, and
meticulous selection and protection of
construction material.

การลดสารประกอบอินทร�ยร ะเหยงาย (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน)
เพ�อ่ ใหมนั่ ใจไดวา ภายในตัวอาคารจะมีอากาศทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ทางโครงการไดเลือกใชวัสดุประเภทที่มีการระเหยสารพ�ษใน
ระดับตํา่ ทัง้ หมด (ซึง่ รวมถึงสี วัสดุปพ
ู น�้ และเฟอรนเิ จอร Built-in)
เพ�่อลดสารประกอบอินทร�ยระเหยงาย (VOCs) ที่มักถูกปลอย
ออกมาจากสี วัสดุเคลือบผิว และสารเคลือบอื่นๆ
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.

พ�น้ ฐานดานความปลอดภัยของวัสดุ (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน)
ภายในอาคารทัง้ หมดไมมกี ารใชแรใยหินรวมทัง้ ไมใชวสั ดุ
หร�ออ�ปกรณที่มีแรใยหินหร�อสารปรอทเปนสวนประกอบ นอก
จากนี้ระบบนํ้าดื่มที่เคลื่อนยายไดของโครงการยังจะตองใชทอ
นํ้าและอ�ปกรณยึดตร�งตางๆ ที่ไรสารตะกั่วอีกดวย
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BUILDING
OPERATION POLICY
/ นโยบายการจัดการบร�หารอาคาร /

air quality standard (precondition)

smoking ban (precondition)

microbe and mold control (precondition)

construction pollution management (precondition)

cleaning protocol (precondition) / cleaning equipment (optimization)
/ pest control (optimization)

the performance verification occurs on

smoking and the use of e-cigarettes is

the building management te a m will

to prevent any pollutants from being inadvertently introduced

site prior to the residents moving in and the

prohibited within the boundaries of the

implement a policy for quarterly inspection

into the hvac system during the construction period, well standard

the cleaning and pest management in the common area will be

air quality must achieve the well standard

project, except in designated area. signage

of the cooling coil in the residential units.

requires that the hvac ducts be either sealed and protected with

controlled by the building management team. the cleaning plan will

limit.

on the hazards of smoking will be placed

the service will be complimentary, upon the

plastic to prevent dust from entering the system, saws and other tools

address the cleanliness of the equipment, staff training, and sanitization

in this area to discourage smoking

resident's permission. the residents will be

are covered with dust guards or collectors and all active work areas

or disinfection of high touch surfaces. the building management

informed one month before the inspection

are isolated from other areas with temporary barriers, and any materials

team will be responsible for producing a daily cleaning schedule of

date.

that absorb contaminants must be stored in a designated area. all

which the data will be available to all occupants. the integrated pest

contractors must strictly adhere to the well requirements during

management (ipm) will be standardized to suit the project and will be

construction.

based on evidence-based decision-making framework

การบร�หารจัดการตอมลภาวะจากการกอสราง (เง�่อนไขเบื้องตน)
เพ�่อปองกันฝุนที่เกิดโดยไมตั้งใจระหวางการกอสราง มาตรฐาน WELL ไดกําหนดใหทอลม
ในระบบปรับอากาศจะตองปดผนึกและไดรบั การปองกันดวยพลาสติกหร�อจะตองทําการปองกัน
ไมใหฝุนผานเขาไปในระบบเลื่อยและเคร�่องมืออื่นๆ จะตองคลุมดวยแผนกันฝุน หร�อตัวเก็บฝุน
และในพ�้นที่ที่กําลังทํางานจะถูกแยกออกจากพ�้นที่อื่นๆ ดวยฉากกั้นชั่วคราว วัสดุซึมซับมลพ�ษ
จะถูกวางไวในที่ที่กําหนดไว ระหวางการกอสรางผูรับเหมาทั้งหมดจะตองยึดมั่นอยางเครงครัด
ในขอกําหนดของ WELL

มาตรการการทําความสะอาด (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน) / เคร�อ่ งมือทําความสะอาด (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
/ การควบคุมสัตวรบกวนหร�อแมลงพาหะ (ขอเพ��มประสิทธิภาพ)
การทําความสะอาดและการควบคุมสัตวรบกวนหร�อแมลงพาหะในพ�น้ ทีส่ ว นกลางจะถูกควบคุม
ดวยทีมบร�หารจัดการอาคารซึง่ แผนการทําความสะอาดจะกลาวถึงความสะอาดของอ�ปกรณการ
ฝกอบรมพนักงาน และการทําใหสะอาดปราศจากเชือ้ โรค หร�อการฆาเชือ้ ในพ�น้ ทีท่ มี่ กี ารสัมผัสสูง
ทีมบร�หารจัดการอาคารจะเปนผูร บั ผิดชอบในการทําตารางการทําความสะอาดประจําวัน ซึง่ ผูอ ยู
อาศัยสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดทงั้ หมดโครงการจะใชการจัดการตอสัตวรบกวนหร�อแมลงพาหะ
แบบผสมผสาน (IPM) เปนมาตรฐานในการดําเนินการ โดยจะตัง้ อยูบ นพ�น้ ฐานทางว�ทยาศาสตร
หร�อหลักฐานเชิงประจักษมาเปนกรอบการตัดสินใจ

มาตรฐานคุณภาพอากาศ (เง�่อนไขเบื้องตน)
มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานทีจ่ ร�งกอนทีผ่ อู ยู
อาศัยจะเขาอยูและคุณภาพอากาศจะตองไดมาตรฐานของ
WELL

.

การหามสูบบุหร�่ (เง�่อนไขเบื้องตน)
การสูบบุหร�ห่ ร�อบุหร�่ไฟฟาภายในบร�เวณโครงการเปนสิง�
ตองหาม เวนแตในบร�เวณพ�้นที่ที่กําหนดไว โดยปายเตือนถึง
อันตรายจากการสูบบุหร�่จะถูกติดไว ในบร�เวณดังกลาวเพ�่อ
รณรงคใหลดการสูบบุหร�่ดวย

การควบคุมแบคทีเร�ยและเชื้อรา (เง�่อนไขเบื้องตน)
ทีมงานบร�หารอาคารจะกําหนดนโยบายในการตรวจสอบ
แผงขดทอคอยลเย็น (Cooling Coil) ภายในหองพักทุกๆ 3 เดือน
ซึง่ เปนการบร�การแบบไมมคี า ใชจา ยและจะตองไดรบั อนุญาตจาก
เจาของหองพักกอน ทัง้ นีจ้ ะมีการแจงใหผพ
ู กั อาศัยทราบลวงหนา
หนึง่ เดือนกอนวันทีจ่ ะทําการตรวจสอบ
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WATER
/ นํา้ /

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,

โครงการขอยืนยันวานํ้าประปาที่สงเขามาในพ�้นที่ของโครงการไดผาน
ระบบการกรองนํา้ ทําใหนาํ้ สะอาดและปราศจากเชือ้ โคลิฟอรมและเชือ้ อิโคไล
นอกจากนีเ้ พ�อ่ เปนการสงเสร�มพฤติกรรมการบร�โภคนํา้ ดืม่ ในหองพักทุกหอง
ของโครงการจะมีการติดตั้งเคร�่องกรองนํ้าที่มีฟ�ลเตอรประสิทธิภาพสูง

drinking water dispensers with a high efficiency
filtration system are provided in every residential unit.

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.

คุณภาพขั้นพ�้นฐานของนํ้า (เง�่อนไขเบื้องตน)
การทดสอบนํ้าในโครงการ อนิล สาทร 12 จะมีข�้นหลังจากงานกอสรางเสร็จสิ�นเพ�่อให
มั่นใจวาคุณภาพนํ้าที่ดื่ม เปนไปตามขอกําหนดดานความข�นและปร�มาณเชื้อโคลิฟอรมทั้งสิ�น
ซึ่งกําหนดโดย WELL

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

สารปนเปอ นอนินทร�ย / สารปนเปอ นอินทร�ย/ สารปนเปอ นทางการเกษตร / สารเติมแตงนํา้ ประปา
(เง�อ่ นไขเบือ้ งตน) การบําบัดนํา้ / การสงเสร�มการดืม่ นํา้ (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
เคร�อ่ งกรองนํา้ ดืม่ จะถูกจัดสรรไวใหภายในหองพักทุกหอง ซึง่ เคร�อ่ งกรองนํา้ นีป้ ระกอบไปดวย
ตัวกรองถานกัมมันต ตัวกรองตะกอน และตัวกรองที่ไดรับการรับรองจาก NSF ในการกําจัด
เชือ้ จ�ลนิ ทร�ย และจะสามารถลดการปนเปอ นอนินทร�ย สารปนเปอ นอินทร�ย สารปนเปอ นทางการ
เกษตร และลดสารเติมแตงในนํ้าประปา เชน คลอร�นและฟลูออไรด ได

contaminations and public water additives such as chlorine and
fluoride.
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NOURISHMENT
/ โภชนาการ /

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

การศึกษาเปนสิ�งสําคัญในหนทางขางหนา ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่สง
เสร�มสุขภาพจะถูกนํามาใหผอู ยูอ าศัยไดเร�ยนรูแ ละพัฒนาพฤติกรรมการบร�โภค
เพ�่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ อางลางมือที่ถูกสุขลักษณะ เตาอบไอนํ้า และ ตูเย็น
อัจฉร�ยะแบบ Built-in ไดถูกติดตั้งไวเพ�่อสงเสร�มใหผูอยูอาศัยมีพฤติกรรม
การบร�โภคที่ถูกสุขลักษณะ

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.

การลางมือ / การปนเปอ นในอาหาร / การเก็บรักษาอาหาร (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
อางลางมือทุกชิ�นในโครงการ อนิล สาทร 12 จะตองไดตามเกณฑดานสุขอนามัย อางลาง
จานในครัวของหองพักทุกหอง เปนแบบอางคูพรอมกอกนํ้าสามารถโยกไปมาระหวางอางได
ตูเย็นแบบ Built-in มาพรอมกับหนาจอแสดงผลภายใน ที่สามารถบอกอ�ณหภูมิและมีชองเก็บ
ของดานลางสุดที่สามารถถอดออกมาลางไดงายๆ

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

โฆษณาอาหาร (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
การเขาถึงขอมูลดานโภชนาการสามารถชวยใหผูคนไดเร�ยนรูและพัฒนาพฤติกรรม
การรับประทานอาหารใหดีข�้น ทางโครงการ อนิล สาทร 12 จ�งมีนโยบายหามการโฆษณาหร�อ
การจัดแสดงอาหารและเคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง รวมถึงอาหารที่ผานกรรมว�ธีการแปรรูปตาง ๆ
แตสาํ หรับอาหารจากธรรมชาติและอาหารทีส่ ง เสร�มตอพฤติกรรมการบร�โภคอาหารเพ�อ่ สุขภาพ
จะถูกจัดแสดงและทําการโฆษณา

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)

สิง� แวดลอมเกีย่ วกับอาหาร (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
ในบร�เวณใดก็ตามทีม่ กี ารเตร�ยมอาหารหร�อมีการรับประทานอาหารควรมีการใหขอ มูลเกีย่ ว
กับอาหารเพ�อ่ สุขภาพและสงเสร�มใหเกิดการตระหนักถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเ่ สร�ม
สรางสุขภาพอยางยั่งยืน โครงการ อนิล สาทร 12 อยูหางจากซุปเปอรมารเก็ตเพ�ยง 520 เมตร
ซึ่งเปนระยะทางที่สามารถเดินไปกลับได

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.
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L
I
G
H
T
/ แสง /

light, especially natural light is the main driver of the circadian system,
which starts in the br ain and regul ates physiological rhy thms
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.

แสงสวาง โดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติเปนปจจัยหลักที่ทําใหระบบนาิกาชีว�ตของเราทํางานเปนปกติ ซึ่ง
ระบบดังกลาวจะเร�ม� ตนจากภายในสมองและจะคอยควบคุมจังหวะการทํางานของรางกายผานทางเนือ้ เยือ่
และอวัยวะตางๆ อันจะสงผลตอระดับฮอร โมน และวงจรการหลับ-การตื่น โครงการ อนิล สาทร 12 ถูก
ออกแบบใหมีการนําแสงธรรมชาติเขาสูพ�้นที่ภายใน ในขณะที่มีผามานเปนตัวรับมือกับแสงจาภายนอก
การควบคุมแสงจาจากหลอดไฟ (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน) / การออกแบบระบบแสงสวาง (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
ระดับความสวางของแสงไดถกู ออกแบบมาใหเพ�ยงพอตอการทํากิจกรรมในพ�น้ ทีน่ นั้ ๆ นอกจากนัน้ การติดตัง้ ระบบแสงสวาง
ทุกจ�ดในอาคาร ถูกกําหนดใหมคี า UGR นอยกวา 19
สิทธิในการไดรบั แสงสวาง (เง�อ่ นไขเบือ้ งตน) / การควบคุมแสงจาจากดวงอาทิตย (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
มากกวา 75% ของพ�้นที่ที่ถูกใชงานตามปกติ จะอยูในระยะไมเกิน 7.5 เมตร จากหนาตาง นอกจากนั้นแลว โครงการยังไดจัด
ใหมีผามานที่สามารถเปด/ปดไดอยูกับทุกหนาตางภายในหองพักเพ�่อปองกันแสงจาจากดวงอาทิตย
แสงไฟยามคํา่ คืน (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
มานทึบแสงที่ปลอยใหแสงผานได 0% ถูกติดตั้งไวในหองนอนทุกหอง นอกจากอ�ปกรณเพ�่อใชในกรณีฉุกเฉินแลว อ�ปกรณ
ไฟฟาทุกชิ�นจะมีตัวเลือกในการทํางานแบบไรแสงอยูดวย ไฟในเวลากลางคืนที่ทํางาน เมื่อมีการการเคลื่อนไหวจะถูกติดตั้งไวใน
ระยะ 30 เซนติเมตรเหนือพ�้นจากบร�เวณพ�้นที่พักผอนไปยังหองนํ้า
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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 มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกายในทุกยางกาว ดวยการผสมผสานการออกแบบพ�้นที่
สาธารณะเพ�อ่ ประโยชนทางสุขภาพเขาไวกบั ตัวอาคารและในบร�เวณตางๆ เชน จัดใหมมี า นัง่ จัดใหมพ
ี น�้ ทีแ่ สดงศิลปะ ซึง่ สามารถสราง
สภาวะแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเดินและการออกกําลังกายประเภทอืน่ ๆ ยิง� ไปกวานัน้ โปรแกรมเสร�มสรางความแข็งแรงของรางกายจะถูก
นําเสนอโดยผูเชี่ยวชาญใหกับผูอยูอาศัยเพ�่อใหเกิดการเร�ยนรูเทคนิคใหมๆ เกี่ยวกับความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย และสามารถ
บรรลุเปาหมายในการดูแลสุขภาพรางกายของตน

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.

โอกาสสําหรับการออกกําลังกายอยางมีแบบแผน / พ�น้ ทีส่ าํ หรับกิจกรรมการออกกําลังกาย /
อ�ปกรณสงเสร�มสมรรถภาพรางกาย (ขอเพ��มประสิทธิภาพ)
ตัวโครงการไดออกแบบพ�้นที่ไวหลากหลายเพ�่อสงเสร�มใหผูอยูอาศัยไดออกกําลังกาย ซึ่ง
ประกอบไปดวยหองฟ�ตเนส หองโยคะ หองซาวนา หองสตีม และสระวายนํ้า เทรนเนอรมืออาชีพ
จะเขามาในโครงการทุกๆ เดือนเพ�่อทําการฝกสอนการออกกําลังกายและการใชอ�ปกรณตางๆ
นอกจากนั้นคลาสสอนการดูแลสมรรถภาพรางกายจะถูกจัดข�้นทุกๆ 4 เดือน ซึ่งจะมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมเร�่องการออกกําลังกายในลักษณะตางๆ เทคนิคการออกกําลังกายใหปลอดภัย และ
หลักเกณฑการออกกําลังกายทีม่ เี นือ้ หาครบถวนสมบูรณ
การออกแบบพ�น้ ทีส่ าธารณะภายนอกเพ�อ่ ประโยชนทางสุขภาพ / การสนับสนุนในเร�อ่ งการเดิน
ทางแบบแอคทีฟ (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
เพ�อ่ เปนการสงเสร�มตอการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูอ ยูอ าศัย โครงการ อนิล สาทร 12
ยังแวดลอมไปดวยสถานที่ตางๆ อยางหลากหลาย เชน โบสถ โรงพยาบาล ซุปเปอรมารเก็ต
พ�พธ� ภัณฑ โรงเร�ยน และรานอาหาร นอกจากนี้ มานัง่ ไดถกู จัดตัง้ ไวตลอดทางเดินในสวน และยังมี
จ�ดจอดจักรยานจํานวน 36 คัน พรอมอ�ปกรณพน�้ ฐานในการดูแลจักรยานไวบร�การดวยเชนกัน

FITNESS
/ กิจกรรมการออกกําลังกาย /

ANIL SATHORN 12

COMFORT
/ ภาวะนาสบาย /

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 mechanically 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.

สภาพแวดลอมภายในอาคารเปนปจจัยสําคัญทีก่ อ ใหเกิดความรูส กึ สบาย โครงการ
อนิล สาทร 12 ไดมงุ เนนไปทีก่ ารลดแหลงทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสร�รว�ทยา
ความวาว�น ใจ การระคายเคือง และเพ�ม� ประสิทธิภาพทางดานเสียงที่ไดยนิ และอ�ณหภูมิ
เพ�่อปองกันความเคร�ยดและการบาดเจ็บ อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนตอความรูสึก
สบาย การเพ��มประสิทธิผล และความเปนอยูที่ดี
สภาวะของการอยูอยางสบาย (เง�่อนไขเบื้องตน)
โครงการไดออกแบบระบบปรับอากาศ (HVAC) ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 2013 เพ�อ่ ให
ไดถงึ ระดับสภาวะของการอยูอ ยางสบายทีส่ ามารถยอมรับได สําหรับพ�น้ ทีร่ ะบายอากาศดวยเคร�อ่ งมือ
การลวงลํ้าของเสียงจากภายนอก /เสียงรบกวนที่เกิดข�้นจากภายใน (ขอเพ��มประสิทธิภาพ)
เสียงมีบทบาทที่สําคัญในการรบกวนตอการพักผอน ดังนั้น โครงการ อนิล สาทร 12 จ�งเลือกใช
ระบบซุมหนาตาง Schuco ซึ่งเปนระบบกันเสียงคุณภาพสูงเพ�่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก ในขณะ
เดียวกัน ก็ ไดเลือกใชเคร�่องปรับอากาศ ซึ่งมีระบบ ERV ที่สรางเสียงรบกวนนอยกวา 40 dBA ทําให
เปนการลดเสียงรบกวนที่อาจเกิดข�้นภายในไดเปนอันมาก
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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.

เนื่องจากสภาพจ�ตใจมีบทบาทสําคัญอยางยิ�งตอสุขภาพโดยรวมและความเปนอยูที่ดีของทุกคน บรรยากาศ
ทีส่ ง เสร�มตอการมีสขุ ภาพจ�ตทีด่ ี ยอมกอใหเกิดประโยชนทงั้ ดานสร�รว�ทยาและทางกายภาพอยางมีนยั สําคัญ
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 regul arly to discuss health and wellness strategies
and outline any development pl ans, including operation and
management

building

policy

requirements.

also,

the

design

represents human delight, a celebration of culture, a celebration

การตระหนักในสุขภาพและสุขภาวะ / การออกแบบอยางผสมผสาน / ความสวยงามและ
การออกแบบ / การเชื่อมโยงใหผูคนเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติอยางแทจร�ง (Biophilia)
- เชิงคุณภาพ (เง�่อนไขเบื้องตน)
ในการสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูท มี่ สี ว นรวมในโครงการทุกฝายทางโครงการไดจดั ให
มี Workshop รวมกันและมีการสือ่ สารอยางสมํา่ เสมอ เพ�อ่ ทําการปร�กษาหาร�อในการวางกลยุทธ
เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาวะ รวมถึงแผนคราวๆ ของการพัฒนาและขอกําหนดของนโยบายการ
บร�หารจัดการตออาคารนอกจากนัน้ การออกแบบยังสะทอนใหเห็นถึงความปตยิ นิ ดีของวัฒนธรรม
จ�ตว�ญญาณ และสถานทีด่ ว ย

of spirit, and a celebration of pl ace.

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

การสํารวจหลังเขาอยู (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
ทางโครงการจะจัดใหมกี ารสํารวจขอคิดเห็นของผูพ
 กั อาศัยเมือ่ มีการยายเขามากกวา 50%
โดยการสํารวจจะครอบคลุมหัวขอความพ�งพอใจของผูพ
 กั อาศัย ผลการสํารวจจะถูกรายงานตอ
เจาของอาคาร ผูจัดการอาคาร และ IWBITM รวมทั้ง ผูพักอาศัยที่รองขอ

satisfaction. the result will be reported to the building owner and
manager and iwbi, and the residents upon their request.

innovation (optimization)

นวัตกรรม (ขอเพ�ม� ประสิทธิภาพ)
WELL AP: ทางโครงการไดทาํ งานรวมกับผูเ ชีย่ วชาญที่ไดรบั การรับรองจาก WELL เพ�อ่
ใหมนั่ ใจวา โครงการ อนิล สาทร 12 สามารถบรรลุเปาหมายตามหลักเกณฑของ WELL

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
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storage area on the ground floor and clearly states the policy
regarding hazardous waste (which includes chemical container,

การบร�หารจัดการตอสิง� ปฏิกลู : โครงการจัดใหมบี ร�เวณสําหรับจัดเก็บขยะร�ไซเคิลในชัน้ ลาง
ของอาคาร และไดมีการแจงอยางชัดเจนถึงนโยบายการบร�หารจัดการตอขยะอันตราย (ซึ่งรวม
ไปถึงบรรจ�ภัณฑสารเคมี แบตเตอร�่ และอื่นๆ) สอดคลองตามสํานักงานปกปองสิ�งแวดลอม
สหรัฐอเมร�กา (U.S. EPA) นอกจากนั้น ยังมีแผนการบร�หารจัดการตอนํ้าเสียอีกดวย
การสงเสร�มการยศาสตร: มีการใหคําแนะนําในเร�่องการยศาสตรทุก ๆ 6 เดือน (2 ครั้ง
ตอป) สําหรับผูพักอาศัย

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).
ANIL SATHORN 12
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