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บทคัดย่อ
มาตรการจัดให้มีหลังคาเขียว (Green Roof) บนหลังคาอาคาร เป็นมาตรการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ
ว่าสามารถน�ำมาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างเป็นองค์รวมและมีความยั่งยืน การวิจัยนี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาถึงมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี Green Roof ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัย
เปรียบเทียบกับประเทศแคนาดา ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับกับการจัดให้
มี Green Roof บนหลังคาอาคารโดยตรง แต่ทั้งนี้พบว่า มีมาตรการตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายการผังเมืองที่สอดคล้องกับหลักการของการออกแบบอาคารเขียวและการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถน�ำมาปรับใช้กับหลักการของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร ประกอบกับการน�ำ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคาร เพื่อให้การก่อสร้าง Green
Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้
ค�ำส�ำคัญ : หลังคาเขียว ; สิ่งแวดล้อมเมือง ; อนุรักษ์พลังงาน ; เกาะความร้อน
Abstract
The measures to promote the construction of Green Roof on the building’s roof is a measure that has
been accepted by many countries that is able to solve the urban environmental issue holistically and
sustainably. According to the study, it has been found that there is no legal measure to enforce the installation of Green Roof directly. However, it was found that there are legal measures of the building control
law, energy conservative promotion law and the city planning law that are consistent with the principle of
Green Building and the building design principle of the energy conservative which can be applied with the
Green Roof principle of the roof. This includes applying the economic measures to support the installation
of Green Roof on the building to allow the construction of Green Roof on Bangkok’s building practices.
Keywords : Green Roof ; Urban Environment ; Energy Conservation ; Urban Heat Island
บทนำ�
สืบเนือ่ งจากการขยายตัวของเมืองทีม่ มี าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1960 ท�ำให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึน้
(ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน, 2562) ส่งผลให้ในปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 5,676,648 คน (ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) การขยายตัวของเมืองส่งผลให้มีการ
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ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารทีอ่ ยูอ่ าศัย อาคารส�ำนักงาน รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า เพือ่ รองรับประชากรทีเ่ ข้ามาอาศัย
อยูภ่ ายในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมเมืองในด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย ดังเช่น ปัญหาเกาะความร้อนของ
เมืองอันเป็นผลมาจากการปล่อยพลังงานความร้อนจากอาคารขนาดใหญ่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน�้ำท่วมฉับพลันใน
เขตเมืองเนื่องจากไม่มีพื้นที่รองรับน�้ำฝนที่เพียงพอ และรวมถึงปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอีกด้วย
ปัญหาข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ปรากฏอยู่ตามเขตเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก ดังนั้นหลายประเทศได้
คิดหาวิธีลดการเกิดขึ้นของปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นองค์รวมและมีความยั่งยืน จากการศึกษาวิจัยขององค์การนาซา (NASA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า วิธีการจัดให้มีการปลูกพืชบนหลังคาอาคาร หรือที่เรียกว่า “Green Roof” เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ลดการใช้พลังงานภายในอาคารและลดความร้อนที่จะปล่อยออกมาจากตัวอาคารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาเกาะความ
ร้อนในเมืองได้เป็นอย่างดี (NASA , 2562) และยังพบว่า Green Roof ยังช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
เขตเมืองได้หลายประการ เช่น ปัญหาฝุน่ ละออง, ปัญหาน�ำ้ ท่วมฉับพลัน รวมถึงการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้าง
พื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในเขตเมืองได้ (GSA, 2562) หลายประเทศจึงน�ำมาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือบังคับให้มีการ
ก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง รวมถึงมีการก�ำหนดมาตรการส่งเสริม เช่น การสนับสนุนทางการ
เงินและการสนับสนุนทางภาษี มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร ท�ำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หลายประการ
กล่าวคือ การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารส่งผลให้อาคารมีการประหยัดพลังงานและท�ำให้มปี ริมาณความร้อนทีอ่ อก
จากอาคารมาสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศในเมือง โดย Green Roof บนหลังคา
อาคารจะช่วยบรรเทาปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองให้ลดน้อยลงรวมถึงยังบรรเทาปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ใน
เมืองได้อีกด้วย นอกจากนี้การจัดให้มี Green Roof ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเมือง ซึ่งจะท�ำให้กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองทีน่ า่ อยู่ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในเขตกรุงเทพมหานครจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีสขุ ภาพทีด่ ตี ามไปด้วย ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) แนวคิดเรื่องการป้องกันล่วงหน้า (Preventive Principle)
การจัดให้มกี าร Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นวิธกี ารป้องกันไม่ให้มกี ารเกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมเมือง โดยใช้เทคโนโลยี
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมตามหลักของการป้องกันล่วงหน้า (กรมควบคุมมลพิษ , 2555) โดยสามารถน�ำแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ใน
ขั้นตอนของการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยก�ำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ที่จะมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จะต้องมี
การออกแบบอาคารให้มีพื้นที่ของGreen Roof บนหลังคาอาคาร ตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคาร ในขั้นตอนของการขออนุญาต
ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
3) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Principle)
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นหนึง่ ในบทบาทของการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์, 2551) ส�ำหรับการจัดให้มีการ Green Roof บนหลังคาอาคาร น�ำหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาปรับใช้ในลักษณะของการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
เช่น สาขาวิศวกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงาน เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้มี Green Roof
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารให้กบั เจ้าของอาคาร
ให้ทราบถึงประโยชน์ของการติดตั้ง Green Roof บนหลังคาอาคาร
4) แนวคิดของออกแบบอาคารเขียว (Green Building)
การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอาคารแบบ Green Building โดย Green
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Roof เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ Green Building ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทางสถาปัตยกรรมสีเขียวจนมีความทันสมัย และสามารถ
น�ำมาใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน (Balkan Green Energy News , 2561)
5) แนวคิดของการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)
การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร เป็นการออกแบบอาคารทีใ่ ห้สง่ ผลให้อาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และ
สามารถใช้พืชพรรณบนหลังคาอาคารเป็นตัวช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ (ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, 2559) จึงมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี Green Roof ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถน�ำมาตรการดังกล่าวไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ ออกมาตรการควบคุมก�ำกับดูแลและการ
ส่งเสริมควบคุมการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการของ Green Building และ หลักการของการออกแบบอาคารเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
ภายในอาคาร ที่สามารถน�ำมาปรับใช้กับมาตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
น�ำแนวคิดและหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการออกมาตรการควบคุมก�ำกับดูแลและการส่งเสริมควบคุมการจัด
ให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ในการด�ำเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร บทความ ต�ำรา และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานและองค์กรต่าง
ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนของประเทศแคนาดาและประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั จะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดให้มีการ
ก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพ
แวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจาก Green Roof จะช่วยบรรเทาปัญหาเกาะความร้อนเมืองและสามารถลดค่าการถ่ายเท
ความร้อนผ่านทางหลังคาลงได้ประมาณ 5 -6 องศาเซลเซียส (บุญนาค ตีวกุล, 2546) ดังเช่น Green Roof บนหลังคาอาคาร
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคารได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึงร้อยละ 30 (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), 2561) และยังสามารถเป็นทีก่ กั เก็บน�ำ้ ฝนก่อนไหลลงสูพ่ นื้ ดินซึง่ เป็นการลดปัญหาน�ำ้ ท่วมฉับพลันใน
เขตเมืองได้อกี ด้วย (กนกวลี สุธธี ร, 2549) แต่อย่างไรปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มมี าตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี Green Roof โดยตรง โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยเปรียบเทียบ มาตรการจัดให้มี Green Roof ของ
เมือง Toronto ประเทศแคนาดากับมาตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมของประเทศพบว่ามีมาตรการดังต่อไปนี้
1. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก�ำกับดูแลการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารของเมือง Toronto
ประเทศแคนาดา
เมือง Toronto มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง “Green Roofs” เป็นการเฉพาะ โดยข้อบัญญัติดังกล่าว ออก
ตามความในกฎหมาย City of Toronto By-Law No. 583-2009 จากข้อบัญญัติดังกล่าว มีผลท�ำให้อาคารที่ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงขึ้นใหม่หลังจากวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2010 ที่มีขนาดพื้นที่รวมของอาคารมากกว่า 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้อง
ด�ำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง Green Roof ตามขนาดและตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวจะ
ก�ำหนดรายละเอียดที่จ�ำเป็นส�ำหรับการก่อสร้าง Green Roof ไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานส�ำหรับการจัดให้มี Green Roof ภายใน
เมือง Toronto ประเทศแคนาดา (City of Toronto, 2019)

มาตรการส่งเสริมและจัดให้มีหลังคาเขียว (Green Roof) ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Measures to Promote the Construction of Green Roof in Bangkok

2. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก�ำกับดูแลการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารของประเทศไทย
ประเทศไทยยังไม่มมี าตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นการเฉพาะแบบประเทศ
แคนาดา แต่ผู้วิจัยพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทจ�ำนวน 3 ฉบับ ที่สามารถน�ำมาปรับใช้กับการจัดให้มี Green Roof บน
หลังคาอาคารได้ ดังนี้
		 2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
		 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ หากเป็นไปเพือ่ ประโยชน์แห่งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัยแก่ผพู้ กั อาศัย การป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมของอาคาร ความสวยงามและความเรียบร้อยของบ้านเมือง การอ�ำนวยความ
สะดวกทางด้านการจราจร ด้านสาธารณสุข การผังเมือง และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 จากการวิจยั พบว่า หากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการควบคุมอาคารมีความเห็นร่วมกันว่าการ
จัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารขนาดใหญ่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของเมืองและเพื่อให้
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะสามารถก�ำหนดเงื่อนไข ของการก่อสร้าง Green Roof เป็นกฎหมายล�ำดับรองในลักษณะ
ของกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดของการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารขนาด
ใหญ่ทมี่ กี ารก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารขึน้ ใหม่ รวมไปถึงการก�ำหนดรายละเอียดของการก�ำหนดให้มี Green Roof บนหลังคา
อาคารขนาดใหญ่ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างได้ เนื่องจากกฎหมายให้อ�ำนาจส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าวไว้
		 2.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
		 จากการวิจยั พบว่า อาคารใดทีม่ กี ารใช้พลังงานภายในอาคารตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะเข้าข่าย
การเป็นอาคารควบคุมเว้นแต่เป็นอาคารที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก�ำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารตามวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
		 (2) การปรับอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสม
		 (3) การใช้วัสดุที่สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานในอาคารในการก่อสร้างอาคาร
		 (4) การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
		 (5) การติดตั้งและใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
		 (6) การใช้ระบบควบคุมการท�ำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
		 (7) การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารโดยวิธีการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารจะส่งผลให้พชื พรรณทีอ่ ยูบ่ นหลังคาอาคารจะท�ำหน้าทีล่ ดความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคารผ่านทางหลังคาร่วมกับการใช้ฉนวนความร้อนตามผนังอาคาร (NASA, 2562) จึงเป็นการอนุรักษ์
พลังงานภายในอาคารโดยวิธีการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะเข้าสู่ตัวอาคารตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้
นอกจากนี้ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้อ�ำนาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สามารถพิจารณาก�ำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงก�ำหนดมาตรฐาน หลัก
เกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังสามารถก�ำหนดรายละเอียดทางเทคนิค วิชาการ หรือเรื่อง
อืน่ ใดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อกี ด้วย หากเรือ่ งดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์
พลังงานภายในอาคาร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประโยชน์ของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารแล้วนั้น มีเหตุผลส�ำคัญ
ประการหนึ่งคือ เพื่อการลดปริมาณความร้อนจากตัวอาคารจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารวิธีการหนึ่ง ดังนั้น
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หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีความเห็นร่วมกันว่าการจัด
ให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร จัดให้มขี น้ึ เพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์พลังงานได้จริงจะสามารถพิจารณาออกกฎกระทรวง
เพือ่ ก�ำหนดให้อาคารทีจ่ ะท�ำการก่อสร้างหรือดัดแปลงขึน้ ใหม่ตอ้ งจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารได้ รวมถึงการก�ำหนด
มาตรฐานทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เกีย่ วกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารของการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารได้ดว้ ย
อย่างไรก็ดีตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก�ำหนดว่าในกรณีที่มีการ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 มีผลใช้บังคับกับการจัดให้มี
Green Roof บนหลังคาอาคาร ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารพิจารณาเห็นชอบให้นำ� กฎกระทรวง
ดังกล่าวมาใช้บงั คับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้ถอื ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎ
กระทรวงได้ จะเห็นได้วา่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมอาคารและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นหากมีการก�ำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ ของการออกแบบอาคารให้มีการก่อสร้าง Green Roof
บนหลังคาอาคารเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการขออนุญาต
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารควรจะต้องมีการก�ำหนดเงือ่ นไขดังกล่าวไว้ในขัน้ ตอนของการขออนุญาต
ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารด้วย
		 2.3 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
		 กรุงเทพมหานครอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518 (ซึง่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2562)
แต่เนื่องจากตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดให้กฎกระทรวงที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวัน
ทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จึง
ยังสามารถใช้บงั คับต่อไปได้ ซึง่ จากการวิจยั พบว่าเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีสว่ นทีส่ ามารถน�ำมาพิจารณา
ปรับใช้กับการจัดให้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานครได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) กรณีตามข้อ 55 ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2556 คือ กรณีที่เจ้าของอาคารจัดให้อาคารเป็น
พื้นที่รับน�้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ที่สามารถกักเก็บน�้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อ พื้นที่ดิน 50
ตารางเมตร
		 (2) กรณีตามข้อ 56 ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2556 คือ กรณีที่เจ้าของอาคารจัดให้อาคารเป็น
อาคารอนุรกั ษ์พลังงานทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยสถาบันอาคารเขียวไทย หรือองค์กรอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผังเมืองและหากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารตามประเภทและขนาดตามที่จะต้องมีการออกแบบอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนของผนังด้านนอกและหลังคาอาคารตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วย
จากการวิจัยพบว่า หากเจ้าของอาคารจัดให้อาคารของตนมีการด�ำเนินการตามข้อ (1) หรือ ข้อ (2) แล้ว เจ้าของอาคาร
มีสิทธิขอเพิ่มพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) ได้ โดยข้อก�ำหนดข้างต้นก�ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าของอาคารจัดให้มีพื้นที่รับน�ำ้ บนอาคารเพื่อเป็นการป้องกันน�้ำท่วมฉับพลันในเขตเมือง และเพื่อส่งเสริมให้มีการก่อสร้าง
อาคารประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้าของอาคารน�ำอาคารทีจ่ ะมีการก่อสร้างขึน้ ใหม่เข้าประเมินมาตรฐาน
อาคารตามแนวทางของออกแบบอาคารเขียว (Green Building) กับสถาบันอาคารเขียวไทยก่อนการก่อสร้างอาคาร อย่างไร
ก็ตามเงื่อนไขตามข้อ (1) และ (2) ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับให้เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติตาม แต่เป็นเพียงมาตรการสนับสนุน
จูงใจเจ้าของอาคาร ในลักษณะของการอนุญาตให้เพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) เท่านั้น ดังนั้น จึง
เป็นดุลพินิจของเจ้าของอาคารในการตัดสินใจว่าจะด�ำเนินเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่
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นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วผูว้ จิ ยั พบว่า การน�ำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้กบั การจัดให้มี Green Roof
บนหลังคา เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารอาจจะก่อให้เกิดภาระกับเจ้าของอาคาร
และประกอบกับ Green Roof เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยจึงอาจมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการติดตั้ง
และบ�ำรุงรักษาค่อนข้างสูง ซึง่ จากการวิจยั พบว่า ประเทศไทยยังไม่มมี าตราการส่งเสริมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดให้มี Green Roof
บนหลังคาอาคารโดยตรง แต่ผู้วิจัยพบว่า ประเทศไทยมีมาตรการส่งเสริมที่สามารถน�ำมาปรับใช้การจัดให้มี Green Roof
บนหลังคาอาคารได้ ดังต่อไปนี้
3. มาตรการส่งเสริมในการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร
		 3.1 มาตรการตามกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
		 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้การบริการจัดการกองทุน
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริการกองทุน โดยแบ่งบุคคลเป็น 3 กลุ่ม คือ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561) และให้
คณะกรรมการบริหารกองทุน มีสิทธิใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
		 (1) เพื่อเป็นเงินอุดหนุนหรือกู้ยืมเพื่อจัดให้มีระบบบ�ำบัดหรือก�ำจัดมลพิษส�ำหรับหน่วยงานราชการและหรือเอกชนที่
มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการระบบบ�ำบัดหรือก�ำจัดมลพิษ
		 (2) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมจะเห็นสมควรและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมให้กับองค์กรเอกชนที่มีการจดทะเบียนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือให้เงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนเพื่อสนันสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการกองทุนโดยการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต้องมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนตามทีก่ ำ� หนดกฎหมายก�ำหนดไว้ และเมือ่ พิจารณาแล้วจะเห็นว่าในการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคา
อาคารนัน้ ภาครัฐสามารถพิจารณาน�ำเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อมมาช่วยสนับสนุนให้แก่เอกชนส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าวได้
เนื่องจากเป็นการน�ำเงินกองทุนมาใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม หรือถือได้วา่ เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนเพือ่ ช่วยในการสนับสนุนให้มกี ารแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าของอาคารที่มีสิทธิขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
		 3.2 มาตรการตามกองทุนส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
		 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนส�ำหรับการด�ำเนินการด้านพลังงานไว้โดยเฉพาะ โดยเจ้าของอาคารที่จัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งมี
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุที่จ�ำเป็นส�ำหรับการอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน
จากกระทรวงพลังงานส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าวได้ แต่ทงั้ นีก้ ฎหมายให้สทิ ธิเฉพาะนิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์
พลังงานเท่านั้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552) ผู้เขียนเห็นว่าการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคา
อาคารเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยส�ำคัญ จึงถือว่าเป็นการด�ำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานตามที่กำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ เจ้าของอาคารมีสทิ ธิขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนส�ำหรับการก่อสร้าง Green
Roof ดังกล่าวได้ และหากมีการค้นคว้าวิจยั หรือพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการติดตัง้ Green Roof บนหลังคาอาคารเพือ่ ลดการ
ใช้พลังงานภายในอาคาร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ด�ำเนินการดังกล่าวยังมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจาก
กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เช่นกันซึ่งเป็นไปตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 และการให้เงินสนับสนุนหรืออุดหนุน ยังรวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนหรืออุดหนุนส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูลหรือการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง Green Roof ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านพลังงานด้วย
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		 3.3 มาตรการทางการเงิน
		 การน�ำมาตรการทางการเงิน เข้ามาปรับใช้กับการจัดให้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารสามารถท�ำได้ใน
หลายวิธีการ เช่น การให้เงินและการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารเพื่อด�ำเนินอย่างใด ๆ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น มาตรการดังกล่าวสามารถน�ำมาสนับสนุนการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารได้ ทั้งใน
กรณีของอาคารที่จะมีการก่อสร้างใหม่ หรืออาคารเก่าที่จะดัดแปลงอาคาร รวมถึงอาคารเก่าที่มีการก่อสร้าง Green Roof อยู่
บนหลังคาอาคารที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้เจ้าของอาคารมีเงินในการบ�ำรุงรักษา Green Roof ให้คงอยู่ต่อไป
		 3.4 มาตรการทางภาษี
		 การน�ำมาตรการทางภาษี เข้ามาปรับใช้กับการจัดให้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารสามารถท�ำได้ใน
ลักษณะของการยกเว้นภาษีให้แก่เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากการ
ก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารอาจท�ำให้เจ้าของอาคารเกิดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
ด�ำเนินการแก้ไขดัดแปลงอาคารให้สามารถก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารหากโครงสร้างของอาคารสามารถรองรับ
น�้ำหนักได้ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เจ้าของอาคารอาจต้องเสียไปเพื่อใช้ส�ำหรับการด�ำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
Green Roof บนหลังคาอาคารของตนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 นอกจากมาตรการยกเว้นภาษีแล้ว ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีศลุ กากรในส่วนของการน�ำเข้าเครือ่ งจักร วัสดุ อุปกรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประหยัดพลังงาน หรือเพือ่ การรักษาสิง่ แวดล้อมและมีความเหมาะสมกับการใช้ในอาคาร โดยเรียกเก็บภาษีเพียง
ครึ่งหนึ่งของอัตราที่ก�ำหนดไว้ในพิกัดศุลกากร หรือลดลงร้อยละ 5 แล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่ากัน (สิรินารถ พิลึก, 2556) ส�ำหรับ
การก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคาร มีความเกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับการก่อสร้างที่เป็นไป
เพื่อการประหยัดพลังงาน หรือเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง การน�ำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับก่อสร้าง Green Roof
ควรได้รับการพิจารณายกเว้นภาษีให้กับผู้น�ำเข้าด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง Green Roof เพิ่มมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
ประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น จึงเริ่มมีการออกแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองมาใช้บังคับในกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาโดยการ
ออกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเป็นองค์รวมและเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น กรุงเทพมหานครจึงมี
ความจ�ำเป็นต้องน�ำมาตรการในการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารมาใช้บังคับ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายแม่บทจ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) และ
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) ที่สามารถน�ำมาปรับใช้กับหลักการของการจัดให้มี
Green Roof บนหลังคาอาคารได้ ประกอบกับกฎหมายได้เปิดช่องให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจพิจารณาออกกฎหมายล�ำดับรอง
ได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวง หรือ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารได้
อย่างไรก็ดกี ารออกกฎหมายมาใช้บงั คับนัน้ เป็นการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสิง่
แวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครได้ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การออกกฎหมายมาใช้บังคับจะสามารถน�ำไปใช้กับอาคารที่จะ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารขึน้ ใหม่เท่านัน้ ส�ำหรับอาคารเก่านัน้ ไม่สามารถน�ำกฎหมายไปบังคับกับเจ้าของอาคารได้ เนือ่ งจาก
อาจส่งผลให้เกิดการปฏิบัติกับเจ้าของอาคารโดยไม่เป็นธรรมได้ เนื่องจากอาคารบางแห่งมีการก่อสร้างอาคารก่อนที่กฎหมาย
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และประกอบกับการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารอาจท�ำให้เจ้าของอาคารมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีอาคารในเขตกรุงเทพมหานครหลายแห่งได้มีการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารอยู่แล้ว ดัง
นั้น หากภาครัฐพิจารณาแล้วและเห็นว่าการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารจะเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส�ำคัญ ภาครัฐควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยวิธีการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์
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ของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวิศวกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงาน เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัด
ให้มี Green Roof เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารขนาด
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร และภาครัฐจะต้องน�ำมาตรการส่งเสริมอื่น ๆ มาใช้ประกอบด้วย ได้แก่ มาตรการทางด้านการเงิน
เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่เจ้าของอาคารเก่าที่มีการก่อสร้าง Green Roof ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้
เจ้าของอาคารสามารถบ�ำรุงรักษา Green Roof ที่ติดตั้ง อยู่บนหลังคาให้สามารถใช้งานได้และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมใน
กรุงเทพมหานคร หรือการจัดให้มีการแข่งขันการจัด Green Roof บนหลังคาอาคาร และให้เงินสนับสนุนแก่เจ้าของอาคาร
เพือ่ เป็นการจูงใจให้มกี ารก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคาร รวมถึงอาจพิจารณาก�ำหนดให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีกบั เจ้าของ
อาคารหรือผูป้ ระกอบการหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร เพือ่ สนับสนุน
ให้การก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าการ
ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการควบคุมก�ำกับดูแลและการส่งเสริมการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ ดังนี้
1. การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ
ผู้วิจัยพบว่า มาตรการที่จะท�ำให้การจัดให้มี Green Roof หลังคาอาคารขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืนที่สุดคือ การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับประกอบกับการก�ำหนดหน่วยงานที่จะเข้ามาควบคุมและ
ก�ำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นการเฉพาะ ดังนี้
		 (1) การออกกฎหมายล�ำดับรอง
		 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอ�ำนาจในการออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารได้ ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยสามารถก�ำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ทจี่ ะมีการก่อสร้างอาคารขึน้ ใหม่ทตี่ งั้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ต้องมีการก่อสร้าง
Green Roof ตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ก�ำหนดขึ้น และต้องมีการขออนุญาตก่อสร้าง Green Roof พร้อมกันกับการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
		 (2) การก�ำหนดให้มีหน่วยงานหลักที่ควบคุมดูแลเรื่อง Green Roof
		 จากการวิจัยพบว่า การจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร เป็นเรื่องเทคนิคที่มีความซับซ้อนจึงมีความจ�ำเป็นต้อง
มีหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งนีเ้ ป็นการเฉพาะ เพือ่ ควบคุมและก�ำกับดูแลให้เจ้าของอาคาร ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่า หน่วยงานหลักทีจ่ ะสามารถ
ควบคุมและก�ำกับดูแลเรื่อง Green Roof ในประเทศไทยได้คือ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดและพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคของการก่อสร้างอาคาร
และโครงสร้างพืน้ ฐานอยูแ่ ล้ว จึงสามารถพัฒนาและควบคุมก�ำกับดูให้มมี าตรฐานการก่อสร้าง Green Roof ในขัน้ ตอนของการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้
2. การก�ำหนดมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร
นอกจากการก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายส�ำหรับการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นการเฉพาะแล้วนัน้ ควร
น�ำมาตรการส่งเสริมอื่น ๆ เข้ามาใช้ส�ำหรับการช่วยสนับสนุนให้เจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมาตรการส่ง
เสริมที่สามารถน�ำมาช่วยสนับสนุนได้มี ดังต่อไปนี้
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		 (1) มาตรการส่งเสริมจูงใจโดยการให้เงินสนับสนุน
		 เนื่องจากการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดภาระกับเจ้าของอาคารนับตั้งแต่การ
ออกแบบและติดตั้งระบบไปจนถึงการบ�ำรุงรักษา เพื่อให้ระบบของ Green Roof สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเมืองมากที่สุด ดังนั้นภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนทางการเงินในลักษณะของการให้
เงินสนับสนุนหรือให้เงินอุดหนุนแก่เจ้าของอาคารเพือ่ บรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยของภาคเอกชน จากการวิจยั พบว่า เจ้าของอาคาร
ทีม่ ีความประสงค์จะจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารมีสทิ ธิทจี่ ะขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนได้จากภาครัฐได้ตาม
กฎหมาย ดังต่อไปนี้
		• การขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นกรณีที่เป็นการขอรับเงินช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
		• การขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราช
บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ส�ำหรับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ที่มีความประสงค์จะจัดให้
มีโครงการก่อสร้าง Green Roof เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อจัดให้มีโครงการก่อสร้าง Green Roof เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร
		 (2) มาตรการส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
		 เนื่องจากเทคโนโลยีของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคารเป็นเรื่องใหม่ท่ียังไม่แพร่หลายในประเทศไทย
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Green Roof ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้าง Green Roof วิธีการก่อสร้าง Green Roof ไปจนถึง
ลักษณะของพืชพรรณต่าง ๆ ที่จะมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้อง
มีผเู้ ชีย่ วชาญจากหลายสาขาวิชาและจากหลายภาคส่วนเพือ่ ให้การศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวโน้มว่างบประมาณทีจ่ ะต้องใช้ในการวิจยั และพัฒนาจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู ดังนัน้ ในการด�ำเนินการศึกษาวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Green Roof จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีเงินช่วยหรือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้การ
ศึกษาวิจัยด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน มีการค้นคว้า วิจัย
มีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Green Roof ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือเป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี Green Roof เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนัน้ ๆ มีสทิ ธิขอรับเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพือ่ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานได้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
		 (3) มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 ผูว้ จิ ยั ความเห็นว่า การสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนสามารถท�ำได้โดยการให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์
พลังงานซึ่ง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
จากการจัดให้มี Green Roof ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะมีขึ้นหาก
มีการจัดให้มกี ารก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร และเนือ่ งจากเทคโนโลยีของการจัดให้มี Green
Roof บนหลังคาอาคารเป็นยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายในประเทศไทย ดังนัน้ ประชาชนส่วนมากยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของการ
จัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร และประกอบกับการก่อสร้าง Green Roof บนหลังคาอาคารต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูงจึงท�ำให้เจ้าของอาคารไม่เลือกน�ำวิธกี ารก่อสร้าง Green Roof มาติดตัง้ บนหลังคาอาคาร ในกรณีนี้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าเป็น
หน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลประโยชน์ของการจัดให้มี Green Roof บนหลังคาอาคาร โดยแสดงให้เจ้าของอาคาร
ได้ทราบว่าการติดตั้ง Green Roof บนหลังคาอาคารจะส่งผลดีต่ออาคารได้อย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นว่าการติดตั้ง Green
Roof บนหลังคาอาคารจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอย่างไรบ้าง

มาตรการส่งเสริมและจัดให้มีหลังคาเขียว (Green Roof) ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Measures to Promote the Construction of Green Roof in Bangkok
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