
อาคารเขียวในประเทศไทย

เจนจบ  สุขสด

ผู้อาํนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏบิัตกิาร

กรมควบคุมมลพษิ 



การใช้พลังงานของยุโรป

Source : Eurostat  online datacode ts dpc320
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การใช้พลังงานของประเทศไทย

ขนส่ง  36%

อุตสาหกรรม  

36%

อาคารธุรกจิและ

บ้านอยู่อาศัย  

22%

อื่นๆ  6%

ที่มา : แผนอนรุักษ์พลงังาน 20 ปี  พ.ศ. 2554 – 2573

กระทรวงพลงังาน



Global  Annual GHG Emissions,  % Share by Sectors, 2008
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Rio+20 : 10YFP  on SCP  

5 Initial Program
- Customer Information

- Sustainable lifestyle and Education

- Sustainable Public Procurement

- Sustainable building and Construction

- Sustainable Tourism



ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 2557-2561

 การสง่เสริมการผลติและการบริการที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

  การสง่เสริมการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและการรับมือกบั

      การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

  การบริหารจดัการทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  การสร้างสงัคมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม     

กลไกในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ Green Growth  

"คณะกรรมการการพฒันาที่ยั่งยนื" 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2555 มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีจากเกือบทกุกระทรวงเป็นกรรมการ 





อาคารสาํนักงานและที่พกัอาศัย

ใช้พลังงานสูง

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

มาก  มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

มลพษิทางด้านอากาศ 

และขยะ รวมทัง้ก๊าซ

เรือนกระจก



อาคารเขียว

อาคารมีวธิีการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 โดยต้องรวมระบบการจัดการทัง้หมดเข้าด้วยกัน

Energy
Environ

mental

Building Management under Green Concept

Manage

ment



หลักการของอาคารเขียว

พืน้ที่ตัง้

ภมูทิศัน์

พืน้ที่ใช้สอย

การระบายอากาศ

จาํนวนต้นไม้

การตดิตัง้หน้าต่างการระบายความร้อนจากตวัอาคาร โซล่าเซลล์

แสงสว่างภายในอาคาร



หลักการของอาคารเขียว

1. สอดคล้องกับสภาพอากาศ

2. ความน่าสบาย

3. การใช้พลังงานจากธรรมชาติ



แนวโน้มอาคารเขียวในต่างประเทศ





หน่วยงานอาคารเขียวในต่างประเทศ

ปัจจบุนั หลายประเทศได้ให้ความสนใจในเรื่องอาคารเขียวกนัมากขึน้  โดย
ในหลายๆประเทศได้มีหนว่ยงานหรือสถาบนัที่ออกเกณฑ์และให้การรับรอง
อาคารเขียว เชน่ 

• สหรัฐอเมริกา มีเกณฑ์ LEEDS โดย U.S. Green 

Building Council (USGBC)

• องักฤษ มี BREEAM 

• เยอรมนี  โดยThe German Sustainable Building Council 

• ออสเตรเลีย

• ญี่ปุ่ น 



หน่วยงานด้านอาคารเขียวในกลุ่ม AEC

ประเทศในกลุม่ AEC  ก็เช่นเดียวกนั แตล่ะประเทศมีหน่วยงานหรือ

สถาบนัด้านอาคารเขียว เช่น 

• สงิคโปร์  มี

• มาเลเซีย มี Greenbuildingindex 

• ฟิลปิปินส์ โดย The Philippine Green Building Council (PHILGBC)

• อินโดนีเซีย  โดย GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA 



มูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบนัอาคารเขียว

มูลนิธิอาคารเขียวไทย (นิตบิุคคล) 

สถาบนัอาคารเขียว

สมาคมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์



ววิัฒนาการอาคารเขียวในประเทศไทย

พ.ศ.2535 พระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 เริ่มก่อสร้างโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลมิพระเกียรติ

พ.ศ.2545 ก่อตัง้กระทรวงพลังงาน

พ.ศ.2551 กรมควบคุมมลพษิเริ่มโครงการนําร่องสาํหรับอาคารภาครัฐ

พ.ศ. 2552 ออกกฏกระทรวงพลังงาน เรื่อง กาํหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวธิีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

พ.ศ.2553 ก่อตัง้มูลนิธิอาคารเขียวไทย

พ.ศ. 2556 ออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556



อาคารเขียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก LEED

Energy Complex

LEED ระดบั Platinum

อาคาร Park Ventures

HSBC Green Library

LEED ระดบั Gold

กสิกรไทย พหลโยธิน

King Power Duty Free - Pattaya

Sathorn Square 



การประเมนิอาคารเขียวภาครัฐ



อาคารที่ผ่านการประเมนิ : เกณฑ์การประเมนิอาคารเขียวภาครัฐ

NECTEC

อาคารสาํนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 6 นนทบุรี





เกณฑ์การประเมนิความยั่งยืนทางพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES



อาคารที่เข้าร่วมการประเมนิ

โชว์รูม สาํนักงานและศูนย์บริการมาตรฐาน รถยนต์ โตโยต้าไทยเยน็ สาขาปากช่อง

 ยื่นขอการรับรอง 19 อาคาร 

 ได้รับการรับรองแล้ว 1 อาคาร



อาคารของภาครัฐ

กรมควบคุมมลพษิ :  พ.ศ. 2551

โครงการจัดทาํระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคารเขียว) 

การกาํหนดเกณฑ์

การประเมิน

กรณีอาคารเดมิ
กรณีที่จะมีการก่อสร้าง

อาคารใหม่



เกณฑ์และแนวทางในการจดัการสิ่งแวดล้อม

สาํหรับอาคารเขียวภาครัฐของกรมควบคุมมลพษิ



เกณฑ์และแนวทางในการจดัการสิ่งแวดล้อมสาํหรับอาคาร

เขียวภาครัฐของกรมควบคุมมลพษิ



เกณฑ์และแนวทางในการจดัการสิ่งแวดล้อม

สาํหรับอาคารเขียวภาครัฐของกรมควบคุมมลพษิ

ระดบัการให้การรับรองอาคารเขียว มี 4 ระดบั

ระดับการรับรอง ร้อยละของคะแนนเตม็ *

ผ่าน 60 - 69

เหรียญทองแดง (ดี) 70 - 79

เหรียญเงนิ (ดีมาก) 80 - 89

เหรียญทอง (ดีเด่น) 90 ขึน้ไป



แนวทางการประเมนิอาคารเขียว



พฒันา
หลักเกณฑ์

• อาคารเดิม 

• อาคารใหม่

ตรวจ
ประเมนิ

• ผู้ตรวจประเมินภายใน

• ผู้ตรวจประเมิน

ภายนอก

พฒันา
บุคคลากร

• ผู้ตรวจประเมิน

• บคุคลทัว่ไป

หน่วยงาน

ให้การรับรอง

อาคารเขียว





ยังไม่มี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ความพร้อมของ
หน่วยงานใน
การรับรอง
อาคารเขียว

ทศิทางยังไม่
ชัดเจน



แผนการมุ่งสู่การเป็นอาคารเขียวภาครัฐ

ลดผลกระทบที่ เกิดขึน้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร โดยคํานึงถึงสุขภาพ

อนามัยของคนที่อยู่ในอาคาร เพื่อการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน 

เป้าหมาย 3 ด้าน 

เป้าหมายด้านกฎระเบยีบและเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมายด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายด้านการบริหารจัดการงบประมาณ



แนวทางการส่งเสริมอาคารเขียว

1. กาํหนด ปรับปรุง และแก้ไขนโยบาย มาตรการ กฏหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการดาํเนินงานมุ่งสู่ความเป็นอาคารเขียวให้เป็นรูปธรรม

2. สนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐาน
และกลไกในการตรวจประเมนิอาคารเขียว

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานมุ่งสู่ความเป็นอาคารเขียวของ
ภาครัฐและเอกชน

4. กระตุ้นตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนอง
การดาํเนินงานมุ่งสู่ความเป็นอาคารเขียว

5. สนับสนุนเครือข่ายวิชาการด้านอาคารเขียว โดยให้มีการประสานงาน 
เชื่อมโยงการทาํงานทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



ก้าวต่อไปของอาคารเขียวภาครัฐ

• ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน

อาคารเขียว

• จดัทําระบบการบริหารจดัการขึน้ทะเบียนผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์อาคาร

เขียว

• บรูณาการการดําเนินงานของภาครัฐ (ทส./มท./พง.) กําหนดนโยบายการเป็นผู้ นํา

ให้อาคารภาครัฐทุกแห่งต้องมีการดําเนินการ ปรับปรุงเข้าสู่ระบบอาคารเขียว

ภาครัฐ เริ่มจาก หน่วยงานสว่นกลาง ภมูิภาคและท้องถิ่น

• ผลกัดนัให้อาคารของรัฐทกุอาคารต้องมีการจดัทําแผนการปรับปรุงอาคารให้ เข้า

สูร่ะบบอาคารเขียว



ก้าวต่อไปของอาคารเขียวภาคเอกชน

• ส่งเสริมให้อาคารภาคเอกชนเข้าร่วมการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินอาคาร

เขียว

• จดัทําระบบการบริหารจดัการขึน้ทะเบียนผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์  อาคารเขียว

• บูรณาการนโยบายของรัฐในการสนับสนุนอาคารภาคเอกชน ในการเข้าสู่ระบบการ

จดัการอาคารเขียว ทัง้อาคารสร้างใหม ่และอาคารเดิม

• กําหนดมาตรการสง่เสริมภาคเอกชนเข้าสูอ่าคารเขียว เช่นการให้สิทธิพิเศษ    ด้านธุรกิจ 

และสร้างความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพฒันาเข้าสูอ่าคารเขียว

• ประกาศข้อกําหนด การก่อสร้างอาคารใหม่ทกุแห่ง ต้องมีข้อกําหนดตามเกณฑ์อาคาร

เขียว ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วสัดอุุปกรณ์ และการตรวจประเมิน

เข้าสูอ่าคารเขียวตามแบบข้อกําหนด



หน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ สามารถโหลดเอกสาร 

และทดลองประเมนิอาคารของหน่วยงาน ได้ที่

greenbuilding.pcd.go.th




