
 
บทที ่2 

ข้อมูล ทฤษฎ ีและการศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 อาคารพาณิชยเ์ป็นอาคารประเภทหน่ึงท่ีพบเห็นไดม้ากเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมากช้ึนตามการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากอาคารพาณิชยท่ี์มีลกัษณะเป็นตึกแถว เดิมใช้
เพียงพกัอาศยํและประกอบการคา้เล็กน้อย ปัจจุบนัได้เปล่ียนการใช้ป็นอเนกประสงค์ หรือเป็น
อาคารท่ีมีการใชแ้บบผสมหลายกิจกรรม เช่นสาํนกังาน สมาคม สโมสร ท่ีทาํการไปรษณีย ์ธนาคาร 
เป็นตน้ กล่าวไดว้า่สามารถใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการต่างๆไดเ้กือบทุกประเภท แสดงให้เห็นถึง
การตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีให้ผลประโยชน์สูง เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีไม่ตอ้งการลงทุนสูง การขอ
อนุญาตปลูกสร้างทาํไดง่้าย (วรนุช, 2549)  อยา่งไรก็ตามการออกแบบอาคารพาณิชยโ์ดยส่วนมาก
นั้นขาดการคาํนึงถึงขอบเขตสภาวะน่าสบาย  (Comfort Zone) ของผูอ้ยูอ่าศยัเน่ืองจากมีช่องเปิดท่ี
จาํกดัทาํให้อากาศถ่ายเทได้น้อยมาก เป็นเหตุให้อุณหภูมิอากาศภายในอาคารมีค่าสูง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งห้องใตช้ั้นหลงัคาดาดฟ้าของอาคารพาณิชยท่ี์โดยมากจะเป็นหลงัคาท่ีมีลกัษณะเป็นดาดฟ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแกปั้ญหาน้ีมกัจะมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพื่อช่วยปรับอากาศภายใน
อาคาร จากการศึกษาการใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับ
เคร่ืองปรับอากาศเป็นอตัราส่วนมากท่ีสุดของค่าไฟฟ้าท่ีจะตอ้งจ่ายไปในแต่ละเดือน 
 
2.1  ลกัษณะของอาคารพาณชิย์ 

 “อาคารพาณิชย์” หมายความวา่ อาคารท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัการผลิตเทียบได้น้อยกว่า 5 แรงมา้ และให้
หมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดท่ีก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซ่ึงอาจใช้
เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได ้โดยมีขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
1) ตึกแถว (อาคารพาณิชย์) ตอ้งมีหนา้กวา้งไม่ตํ่ากวา่ 4.00 ม.มีขนาดตั้งแต่ 2 คูหาข้ึนไปและตอ้ง
สร้างดว้ยวตัถุทนไฟเท่านั้น 2) ชั้นล่างตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากวา่ 30 ตร.ม. (4.00ม. x 7.50 ม.) 3) สร้างได้
ยาวท่ีสุดไม่เกิน 24.00 เมตร ถา้เกิน 16.00 เมตร ตอ้งมีช่องเปิดโล่ง 10% ของพื้นท่ีชั้นล่าง 4.) 
สามารถสร้าง ไดติ้ดต่อกนัสุงสุด 10 ห้อง (40 เมตร ) แลว้ตอ้งเวน้วา่ง 4.00 เมตร   5) ความสูงของ
ตึกแถว (อาคารพาณิชย)์ ชั้นล่างตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.50 เมตร ชั้นอ่ืนไม่ตํ่ากวา่ 3.00 เมตร ชั้นลอย 2.40 
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เมตร โดยท่ีชั้นลอยไม่นบัเป็นความสูงชั้น (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

จากการศึกษาหาค่าความร้อนท่ีเข้าสู่อาคารท่ีมีรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยวิธีการของ 
ASHRAE Handbook of Fundamentals 1977 เพื่อหารูปร่างของอาคารท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดรั้บความ
ร้อนน้อยท่ีสุด (มิศรชยั,2530) การหาค่าความร้อนน้ีจะคาํนวณโดยใช้แบบจาํลองของอาคาร โดย
แบบจาํลองของอาคารจะประกอบดว้ยกาํแพงเป็นคอนกรีตบล็อกหนา 10 ซม. หลงัคาเป็นคอนกรีต
หนา 10 ซม. กระจกหนา 6 มม. ไม่มีอุปกรณ์บงัแดดทั้งภายนอกและภายใน ในการคาํนวณและ
วิเคราะห์ค่าความร้อนท่ีแบบจาํลองของอาคารไดรั้บน้ีคาํนวณจากแบบจาํลองท่ีมีรูปร่างต่างๆโดย
เปล่ียนสัดส่วนของอาคาร (กวา้ง : ยาว) ตั้งแต่ 1 : 5 ถึง 5:1 และแปรเปล่ียนอตัราส่วนช่องกระจกต่อ
พื้นท่ีตั้งแต่ 0% ถึง 100% ซ่ึงจากผลของการวิเคราะห์พบว่า ผลของการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของ
อาคารนั้น แบบจาํลองรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งยาวมากนั้นโดยทัว่ไปมกัไดรั้บความ
ร้อนมากกวา่แบบจาํลองท่ีมีรูปร่างค่อนขา้งเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อค่าความร้อนท่ี
แบบจาํลองไดรั้บอย่างมากไดแ้ก่ อตัราส่วนช่องกระจกต่อพื้นท่ีและสัดส่วนอาคาร เม่ืออตัราส่วน
ช่องกระจกต่อพื้นท่ีมาก ความร้อนท่ีแบบจาํลองไดรั้บก็จะมีค่ามาก แบบจาํลองรูปส่ีเหลียมจตุัรัสท่ี
มีผนงักระจก 1 ดา้น ความร้อนท่ีไดรั้บจะประมาณ 2 เท่าของกาํแพงผนงัทึบทั้งหมด และเม่ือมี
กระจก 2 ดา้นจะมีค่าประมาณ 3 เท่าของกาํแพงผนงัทึบทั้งหมด และความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นช่อง
กระจกท่ีหันไปทางทิศทางต่างๆ มีค่าไม่เท่ากนั ช่องกระจกท่ีหันไปทางทิศเหนือไดรั้บความร้อน
นอ้ยท่ีสุด ส่วนช่องกระจกท่ีหนัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไดรั้บความร้อนมากท่ีสุด 

ลกัษณะของอาคารพาณิชยท่ี์มีลกัษณะเป็นตึกแถว มกัมีลกัษณะเป็นแถวยาวไปตามถนนมี
ความสูง 4-5 ชั้น อากาศท่ีมีสารพิษจากถนนปนเป้ือนจะเขา้มาสะสมภายในอาคารจนเกิดการคัง่คา้ง 
เพราะขาดการไหลเวียนอากาศ เน่ืองจากความยาวของตึกจะปิดกั้นลมภายนอก นับเป็นปัญหา
ทางดา้นการระบายอากาศ นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางดา้นแสงสวา่ง ความร้อน ดา้นความปลอดภยั 
การป้องกนัอคัคีภยั การระบายนํ้ า เสียงรบกวนจากถนน ขาดพื้นท่ีพกัผอ่น ออกกาํลงักายหรือปลูก
ตน้ไม ้ ปัญหาหลกัอีกปัญหาหน่ึงคือปัญหาการใชพ้ลงังาน เน่ืองจากตึกแถวจาํนวนมากไม่สามารถ
ใชแ้สงธรรมชาติมาใชอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ รวมทั้งการส่งผา่น
ความร้อนจากแสงแดดท่ีส่งผา่นเปลือกอาคารเป็นปริมาณมาก เน่ืองจากหลงัคาของอาคารส่วนมาก
เป็นหลงัคาดดาฟ้าคอนกรีตแบบเรียบซ่ึงมีปัญหาในดา้นการป้องกนัความร้อนและสะสมความร้อน  
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2.2  การใช้พลงังานภายในอาคาร 
การอนุรักษ์พลงังานตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 มาตรา 3       

ใหอ้าคารดงัต่อไปน้ีเป็นอาคารควบคุม 1) อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัภายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนัท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือ
หลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่หน่ึงหม่ืนกิโลวตัต์ หรือหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้ากิโล
โวลท์แอมแปร์ข้ึนไป 2) อาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัภายใตเ้ลขท่ีบา้นเดียวกนัท่ีใช้ไฟฟ้าจาก
ระบบของผูจ้าํหน่ายพลงังาน ความร้อนจากไอนํ้ าจากผูจ้าํหน่าย หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู ้
จาํหน่ายหรือของตนเอง อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1มกราคมถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้ง หมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้ง แต่ยีสิ่บลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2538 ขอ้ 3 กาํหนดค่าการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร (OTTV) หรือส่วนของอาคารท่ีมีการปรับอากาศไวด้งัน้ี 1) ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร ทั้งอาคารใหม่และอาคารเก่าจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 25 วตัตต่์อ
ตารางเมตรของหลงัคา 2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร หรือส่วนของ
อาคารท่ีมีการปรับอากาศจะตอ้งมีค่าดงัต่อไปน้ี 2.1) สําหรับอาคารใหม่ ไม่เกินกว่า 45 วตัตต่์อ
ตารางเมตรของผนงัดา้นนอก 2.2) สาํหรับอาคารเก่า ไม่เกินกวา่ 55 วตัตต่์อตารางเมตรของผนงัดา้น
นอก 3) การคิดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร หรือส่วนของอาคารท่ีมีการ
ปรับอากาศ ใหค้าํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ า หนกัตามขนาดพื้นท่ีของผนงัดา้นนอกแต่ละดา้นรวมกนั 
หรือส่วนของผนงัดา้นนอกแต่ละดา้นรวมกนัของส่วนของอาคารท่ีมีการปรับอากาศ 

จากการสํารวจขอ้มูลการใช้พลงังานภายในอาคารของสํานักนโยบายและแผนพลงังาน
พบวา่ 77% ของการใชพ้ลงังานในอาคารส่วนใหญ่สูญเสียไปกบัระบบปรับอากาศ 11% สูญเสียไป
กบัอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 5% สูญเสียไปกบัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และท่ีเหลืออีก 7% ศูนยเ์สียไป
กบัระบบอ่ืนๆ (สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน, 2550) 

 
2.3  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการใช้พลงังานภายในอาคาร 
 ปริมาณพลังงานท่ีใช้ภายในอาคารข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (สมสิทธ์ิ, 2541) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Site and 
Climate),  อาคาร (Building) , ระบบอาคาร (Building System), ผูใ้ชอ้าคารและลกัษณะการใชง้าน 
(User and Operation) แต่ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นเขา้มาทางอาคาร(Building) 
หรือทางเปลือกของอาคาร (Building Envelope ) การป้องกนัความร้อนท่ีเขา้มาทางดา้นเปลือก
อาคารจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยลดความร้อนท่ีเขา้สู่อาคารซ่ึงหมายถึงช่วยลดพลงังานท่ีใชภ้ายในอาคารลง
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ไปดว้ย ทั้งน้ีในเปลือกอาคารแต่ละดา้น หลงัคาดาดฟ้านบัเป็นเปลือกอาคารดา้นท่ีมีปัญหามากท่ีสุด
เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีตอ้งรับความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ทบจะตลอดทั้งวนั จากการศึกษาก่อนหน้า
พบวา่บนพื้นผวิท่ีมีขนาดเท่ากนั ในหน่ึงวนัความร้อนเขา้ทางหลงัคาอาคารมากกวา่ผนงัดา้นขา้งถึง 
3 เท่า (เดชา บุญคํ้า, 2551) 
 
2.4  การถ่ายเทความร้อนผ่านเปลอืกอาคาร 
 การถ่ายเทความร้อนผา่นเปลือกอาคาร (Overall Thermal Transfer Value: OTTV) คือ
ค่าเฉล่ียต่อตารางเมตรของปริมาณความร้อนจากภายนอกท่ีถ่ายเทผา่นผนงัและหนา้ต่างเขา้สู่อาคาร 
โดยรวมปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นผนงัทุกดา้น แลว้นาํมาหารดว้ยพื้นท่ีผนงัทั้งหมด สําหรับค่า
การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาเรียกวา่ Roof Thermal Transfer Value (RTTV) การคาํนวณค่า
การถ่ายเทความร้อนรวมจะใชส้าํหรับอาคารปรับอากาศ ซ่ึงโดยทัว่ไปภาระในการทาํความเยน็ หรือ
ภาระในการปรับอากาศ ประกอบดว้ย ความร้อนจากแหล่งท่ีมา 2 แหล่ง (ตรึงใจ, 2539) คือ 

1. ความร้อนท่ีไดรั้บจากนอกอาคาร (Heat Gained from External Sources) เป็นความร้อนท่ี
สาํคญั ส่วนใหญ่มาจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์และการนาํความร้อนผา่นผนงัหอ้ง 
2. ความร้อนท่ีไดรั้บจากภายในอาคาร (heat gain from internal sources) คือความร้อนจากผู ้
อยูอ่าศยั แสงสวา่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 

 อรรจน์ เศรษฐบุตร 2550 พบวา่ การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคารเขา้สู่ภายในอาคาร
นั้น มีผลมากต่อการใชพ้ลงังานเพื่อการปรับอากาศ ซ่ึงปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทจากภายนอกเขา้สู่
ภายในอาคาร ประกอบดว้ย 2 แหล่ง คือ การนาํความร้อนผา่นผนงัทึบ การนาํความร้อนผา่นกระจก
หนา้ต่าง โปร่งแสง  
 ในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารดงัน้ี 
  1. ค่า OTTV สาํหรับผนงัอาคารใหม่ตอ้งไม่เกิน 45 วตัตต่์อตารางเมตร 
  2. ค่า OTTV สาํหรับผนงัอาคารเก่าตอ้งไม่เกิน 55 วตัตต่์อตารางเมตร 
  3. ค่า RTTV สาํหรับผนงัอาคารใหม่ตอ้งไม่เกิน 25 วตัตต่์อตารางเมตร 
 
2.5  วธีิช่วยลดความร้อนทีเ่ข้าสู่อาคารทางหลงัคาดาดฟ้า 
 วธีิการท่ีใชใ้นการช่วยลดความร้อนท่ีเขา้ทางดาดฟ้าในปัจจุบนัมีหลากหลายวิธี เช่น 1) การ
เคลือบหรือพ่นสีกนัความร้อน 2) ติดตั้งแผน่สะทอ้นความร้อน 3) ติดแผน่ฉนวนกนัความร้อน เป็น
ตน้ แต่โดยมากเป็นวิธีท่ีใชส้ารเคมีหรือวสัดุสังเคราะห์ท่ีมีค่ากนัความร้อนมาก ๆ หรือค่าสะทอ้น
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รังสีความร้อนมากๆ เขา้มาช่วย ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีมกัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีขอ้มูลรองรับและมีการ
ประชาสัมพนัธ์วา่สามารถช่วยป้องกนัความร้อนท่ีจะเขา้สู่อาคารไดม้ากนอ้ยเท่าไร แต่วิธีแกปั้ญหา
เหล่าน้ีเป็นเพียงการสะทอ้นความร้อนกลบัไปสู่สภาวะแวดลอ้มเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการช่วย
ลดความร้อนท่ีเขา้สู่อาคารโดยใช้หลงัคาเขียว (Green Roof) ซ่ึงเป็นการนาํเอาความร้อนมาใชใ้น
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และพืชยงัช่วยทาํหนา้ท่ีคายความช้ืนให้กบัสภาพแวดลอ้ม เป็น
ส่วนช่วยลดอุณหภูมิโดยรวมของเมืองลงไดอี้กดว้ย 
 
2.6  ปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
 ปรากฎการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) หมายถึงปรากฎการณ์ท่ีอุณหภูมิของ
บรรยากาศเหนือเมืองมีค่าสูงกวา่พื้นท่ีรอบนอกเมือง ลกัษณะของเส้นอุณหภูมิมีลกัษณะคลา้ยเกาะ
หรือโดมขนาดใหญ่เหนือเมืองดงัภาพท่ี2.1ความแตกต่างของอุณหภูมิสองบริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั
ส่งผลทาํให้เกิดปรากฏการณ์แปรปรวนส่งผลต่อสภาพโดยรวมของเมืองหลายดา้น อาทิเช่น การ
เพิ่มอุณหภูมิทัว่ไปโดยเฉล่ียของเมือง ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายเดือนในบริเวณใตล้มท่ีห่างจากใจ
กลางเมืองออกไปเพิ่มข้ึนจากปกติ  เม่ือเทียบกบับริเวณพื้นท่ีเหนือลม เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงภาพตดัขวางของเมืองการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
ท่ีมา : T.R. OKE, อา้งถึงใน Hemut E, landberg, The Urban Climate  

(New York: Academic Press, 1981), 30 
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2.6.1  สาเหตุของการเกดิปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
สาเหตุของปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีหลายประการ  (Oke,1982) อา้งว่าสาเหตุหลกั

สําหรับการร้อนข้ึนในช่วงกลางคืนเกิดจากอาคารต่างๆ เก็บสะสมความร้อนในเวลากลางวนัแลว้
คายออกมาสู่สภาพแวดล้อมท่ีเย็นกว่าในตอนกลางคืน เหตุผลอีก 2 ประการได้แก่การเปล่ียน
คุณสมบติัของความร้อนบนผิววสัดุและการขาดการระเหยคายนํ้ า (evapotranspiration) ในบริเวณ
เมือง จากพื้นท่ีสีเขียวเป็นพื้นวสัดุท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในเมือง เช่น คอนกรีตและแอสฟัลตท่ี์มีคุณสมบติั
ในการรับความร้อนท่ีต่างกนัมาก รวมทั้งคุณสมบติัในการจุความร้อนและคุณสมบติัในการนาํความ
ร้อน และคุณสมบติัของอตัราส่วนรังสีสะทอ้นและสภาพการเปล่งรังสี มากกว่าบริเวณโดยรอบ
เมือง ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนความสมดุลของพลงังาน ในเขตเมืองซ่ึงเป็นเหตุให้
อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นท่ีชานเมืองหรือพื้นท่ีชนบท ความสมดุลของพลงังานยงัถูกกระทบจาก
การขาดพืชพรรณในพื้นท่ีในเมืองท่ีจะช่วยใหเ้ยน็ลงจากการระเหยคายนํ้ าของตน้ไม ้อีกสาเหตุหน่ึง
ของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองไดแ้ก่ “ปรากฏการณ์เรขาคณิต” (geometric effects) นัน่คือ
อาคารสูงจาํนวนมากในย่านกลางเมืองรับการสะทอ้นและการดูดซับแสงอาทิตยท์าํให้บริเวณใน
เมืองร้อนข้ึน อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเกิดจากอาคารสูงไดบ้งัลมซ่ึงทาํให้ไม่เกิดความเยน็จากการพาความ
ร้อน ความร้อนท่ีปล่อยออกจากเคร่ืองปรับอากาศของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งก่อ
ความร้อนอ่ืนๆ ในเมืองมีส่วนทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองไดเ้ช่นกนั รวมทั้งบริเวณท่ี
มีประชากรหนาแน่นในเมืองก็มีส่วนด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีมลภาวะในรูปต่างๆ ก็มีส่วน
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของบรรยากาศดว้ย (ธนกฤต,  2545) 

1. ลกัษณะทางกายภาพของเมือง 
 ลกัษณะของพื้นผิวของเมืองมีความสามารถในการดูดซบัความร้อนไวใ้นตวัอาคารและผิว
ถนน ดงันั้นในเวลากลางวนัเมืองจะดูดซับความร้อนเอาไวแ้ละปล่อยความร้อนออกมาในเวลา
กลางคืนเม่ืออุณหภูมิตํ่าลง จึงส่งผลกระทบต่อลกัษณะของเกาะความร้อนเหนือเมือง 

2. พืน้ทีสี่เขียวและแหล่งน า้ผวิดิน 
 มีส่วนช่วยในการลดความร้อนท่ีถูกกกัไวใ้นเมือง ในเวลากลางวนัความร้อนจะถูกนาํมาใช้
ในการระเหยนํ้ าผิวดินและในดินไปเป็นความช้ืนในบรรยากาศ รวมทั้งใช้แสงแดดไปในการ
สังเคราะห์แสงและการหายใจของพืชแทนท่ีจะเปล่ียนเป็นความร้อน ดงันั้นการลดลงของพื้นท่ีสี
เขียวภายในเมืองยอ่มส่งผลใหเ้มืองร้อนข้ึน นอกจากนั้นในพื้นท่ีเมืองยงัไม่มีตน้ไมห้รือพื้นดินท่ีชุ่ม
ช้ืนท่ีจะดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตยโ์ดยการระเหยของนํ้ าอย่างในพื้นท่ีชนบท ซ่ึงการระเหย
ของนํ้ าในพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมีผลทาํให้พื้นท่ีส่วนน้ีมีอุณหภูมิสูงกวา่พื้นท่ีโดยรอบ (Myrup 1963, 
Oke1979 อา้งถึงใน ณัฏฐ พิชกรรม 2550) ในพื้นท่ีเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยถนน หลงัคาก็มีการระบาย
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นํ้ าดีมากและมีระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ฝนตกลงมาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วโดย
ไม่ไดถู้กกาํหน่วงเอาไวท่ี้พื้นผิวในระดบัพื้นดินของเมืองเลย ส่ิงน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ไหลของนํ้ าทั้งเขา้และออกจากเมือง ดงันั้นความช้ืนสัมพทัธ์ในพื้นท่ีเมืองจึงมีนอ้ยกวา่ในเขตชาน
เมือง (Yoshino : 1975, Carisonand Boland 1978 อา้งถึงใน ณฏัฐ พิชกรรม 2550 ) 

3. การใช้พลงังาน 
 กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเมืองจาํเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมาก พลังงานเหล่าน้ีไม่
สามารถนาํไปใช้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยพลงังานส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นความสามารถทาํให้เมืองร้อน
ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานจากเช้ือเพลิงต่างๆ เช่น การใช้นํ้ ามนัในรถยนต์ การใช้
พลงังานในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองปรับอากาศ พลงังานท่ีเปล่ียนรูปภาย
หลงัจากการใชง้านน้ีจะเปล่ียนกลบัมาเป็นพลงังานความร้อน และเขา้มาสะสมอยูภ่ายในเมืองอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน จะมีการใชพ้ลงังานจาํนวนมากเพื่อทาํความเยน็ให้กบัท่ีพกัอาศยั
และอาคารสาํนกังาน 

4. มลภาวะและปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 มลภาวะจากกระจกรถยนต์ การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ปริมาณก๊าซ
แอมโมเนีย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก ความ
ร้อนท่ีอยูใ่นเมืองจึงไม่สามารถสะทอ้นออกไปได ้แต่สะทอ้นกลบัไปมาอยูใ่นเมือง 

5. กระแสลม 
 ลกัษณะผงัเมืองท่ีซบัซอ้นไม่เป็นระเบียบ ทาํใหค้วามสามารถในการถ่ายเทอากาศดว้ยลมท่ี
พดัผา่นมีนอ้ย เม่ือเทียบกบัรอบนอกเมืองซ่ึงกระแสลมพดัพาความร้อนออกไปไดม้ากกวา่ การสร้าง
บา้นแปลงเมืองไดเ้ปล่ียนสภาพแวดลอ้มมากมาย พื้นท่ีเดิมท่ีเคยเป็นพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเพาะปลูก
ถูกเปล่ียนแปลงเป็นอาคารบา้นเรือน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมต่างๆ ท่ีตามมา เช่น การ
เดินทาง แหล่งงานและแหล่งพกัอาศยั เป็นแหล่งท่ีใชพ้ลงังานท่ีจะส่งผลต่อการสะสมความร้อนทาํ
ใหไ้ม่สามารถระบายความร้อนออกจากเมืองได ้
 

2.6.2  แนวทางในการแก้ปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
 ผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองอาจบรรเทาไดด้ว้ยการใชว้สัดุท่ีมีผิวพื้นสี
ขาว หรือท่ีเป็นวสัดุสะทอ้นความร้อนมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบา้นเรือน ลานและถนนซ่ึงเป็น
การเพิ่มอตัราส่วนรังสีสะทอ้นแสงอาทิตยโ์ดยรวมของเมือง มีหลายประเทศท่ีนาํวธีิน้ีมาใชน้านแลว้ 
ทางเลือกท่ีสองไดแ้ก่ การเพิ่มจาํนวนของพืชพรรณท่ีคายนํ้ามาก วิธีทั้งสองน้ีอาจนาํมาประยุกตร์วม
ในรูปของ “สวนดาดฟ้า” (Roof Garden) หรือ “หลงัคาเขียว” (Green Roof) 
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การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเป็นแนวทางแก้ปัญหาท่ีเป็น
ข้อ แ น ะ นํา ข อ ง เ มื อ ง ใ ห ญ่ ทุ ก เ มื อ ง  เ พื่ อ ท่ี จ ะ ล ด ภ า ว ะ เ ก า ะ ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ ดู ด ซับ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์อนัเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน หากแต่ความหนาแน่นของเมืองไม่อนุญาต
ใหมี้พื้นท่ีสีเขียวในปริมาณมากเท่าท่ีตอ้งการ การปลูกตน้ไมป้ระกอบอาคารเป็นส่วนหน่ึงของผนงั
หรือหลงัคาสามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัเมืองไดโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีโล่งมาก ทั้งยงัสามารถลดการ
ถ่ายเทความร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศไดเ้ช่นเดียวกนั  แต่ในการนาํมาใชน้ั้นมกัติดขอ้จาํกดั
ในการดูแลรักษาและนํ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของหลงัคาเขียวท่ีอาคารจะตอ้งรับเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัการปลูก
ตน้ไมป้ระกอบเป็นส่วนหน่ึงของอาคารสามารถช่วยลดความตอ้งการพื้นท่ีสีเขียวของเมืองได ้และ
เป็นข้อแนะนาํท่ีกลบัมาเป็นท่ีสนใจและปฏิบติักันอย่างแพร่หลายในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุ่น เน่ืองจากไดมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ของการปลูกตน้ไมบ้น
อาคารให้ประหยดัพื้นท่ี,ลดความหนาของดิน,มีการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมเพื่อให้ใช้งานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการปลูกตน้ไมป้ระกอบอาคารในลกัษณะต่าง ๆ นอกจากจะช่วยลดภาระ
แก่สภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัช่วยทาํให้เกิดภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ (Thermal Comfort) แก่ผูใ้ช้
อาคารท่ีอยู่ภายในอาคารจากการลดการถ่ายเทความร้อนเขา้สู่อาคารโดยการป้องกนัรังสีจากดวง
อาทิตยโ์ดยเปรียบเสมือนแผงกนัแดดท่ีนอกจากจะสะทอ้นรังสีจากดวงอาทิตยก์ลบัสู่บรรยากาศ
น้อยกว่าวสัดุก่อสร้างทัว่ไปแล้วยงัสามารถดูดซับรังสีดวงอาทิตยส่์วนหน่ึงเพื่อนาํไปใช้ในการ
สังเคราะห์แสงและการคายนํ้าทาํใหล้ดปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทเขา้สู่อาคารไดดี้ (พาสินี, 2550) 

 
2.7  หลงัคาเขียว (Green Roof) 

การปลูกตน้ไมบ้นหลงัคาหรือท่ีเรียกว่าหลงัคาเขียว (Roof Garden) ในปัจจุบนัมีการ
นาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในต่างประเทศและมีวธีิการปลูกแบบ Extensive Roof Garden ซ่ึงไม่ตอ้งใช้
ดินหนามากเหมือนสวนหลงัคาสมยัก่อนซ่ึงตอ้งรองรับนํ้ าหนกัจาํนวนมากและตอ้งมีระบบระบาย
นํ้าและกนันํ้าท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก  

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นหลงัคาเขียวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (Hui, 2006) 
- Extensive green roof 
- Semi-intensive green roof 
- Intensive green roof 
1.  Extensive Green Roof เป็นหลงัคาเขียวมีลกัษณะท่ีไม่ไดถู้กออกแบบเพื่อการใชส้อย

ทัว่ไป แต่เพื่อประโยชน์ทางส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ Extensive green roof มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีดาดฟ้า
กวา้งปลูกดว้ยพรรณพืชคลุมดิน เช่น หญา้ ซีดุม เป็นตน้ ในปัจจุบนัหลงัคาเขียวชนิดน้ีเป็นท่ีนิยม
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มากข้ึนเพราะสามารถนาํมาปลูกกบัพื้นท่ีหลงัคาอาคารท่ีมีอยู่แลว้ได ้โดยมีความหนาของชั้นปลูก
ไม่เกิน 15 เซนติเมตร ซ่ึงทาํให้นํ้ าหนกัเพิ่มต่ออาคารมีนอ้ย (50-150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ
ตอ้งการในการบาํรุงรักษานอ้ยเช่นกนั 

2.  Semi-intensive Green Roof เป็นหลงัคาเขียวแบบท่ีคลา้ยประเภท Extensive green 
roof แต่อาจตอ้งการใหแ้ลดุสวยงามและใชท้าํกิจกรรมบา้ง มีการใชไ้มด้อกท่ีมีสีสันจึงตอ้งการดูแล
รักษาปานกลาง ตอ้งการดินปลูกอยูท่ี่ประมาณ 15 เซนติเมตร จึงทาํให้ตอ้งคาํนึงถึงนํ้ าหนกัท่ีจะลงสู่
โครงสร้างอาคารดว้ย 

3. Intensive Green Roof เป็นหลงัคาเขียวในลกัษณะสวนหยอ่ม ท่ีผูอ้ยูอ่าศยัสามารถใช้
เป็นท่ีใชส้อยได ้มกัประกอบไปดว้ยทางเดินเทา้และท่ีนัง่ดว้ย พรรณพืชท่ีนาํมาใชป้ลูกหลงัคาเขียว
ประเภทน้ีคือพรรณพืชทั้งหมดท่ีสามารถปลูกในสวนบนดิน ฉะนั้นดินท่ีใชป้ลูกจึงตอ้งมีความหนา
มาก โดยทัว่ไปมีความหนามากกว่า 15 เซนติเมตร หลงัคาเขียวชนิดน้ีมีความตอ้งการในการทาํนุ
บาํรุงรักษาสูง นอกจากนั้นแลว้ การออกแบบโครงสร้างอาคารจาํเป็นตอ้งออกแบบเพื่อให้สามารถ
รองรับนํ้าหนกัท่ีเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

หลงัคาเขียวท่ีเหมาะกบังานวิจยัช้ินน้ีควรเป็นหลงัคาเขียวแบบ Extensive Green Roof 
เน่ืองจากอาคารพาณิชยม์กัไม่ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับนํ้ าหนักท่ีมากของหลังคาเขียวแบบ 
Intensive การใชน้ํ้ าหนกัท่ีมากอาจมีผลต่อความปลอดภยัของโครงสร้างอาคารอีกทั้งประเทศไทย
อยู่ในเขตท่ีมีฝนตกชุกนํ้ าหนักของนํ้ าฝนอาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเน่ืองจากอาจเป็น
สาเหตุใหเ้กิดอนัตรายได ้

 
2.8  ลกัษณะของหลงัคาเขียว Extensive Green Roof แบบทัว่ไป 
 หลักการเบ้ืองต้นของการก่อสร้างสวนดาดฟ้าคือดาดฟ้าต้องมีความมั่นคงแข็งแรง 
(integrity) และตอ้งป้องกนันํ้าซึม (Waterproofing) ดงันั้นลกัษณะการก่อสร้างสวนดาดฟ้าจึงมีความ
แตกต่างกบัสวนระดบัพื้นดินทัว่ไป คือ การมีชั้น (Layer) ขององคป์ระกอบท่ีทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนั
หลายชั้นซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 9 ชั้นหลกั ประกอบดว้ย (พชร, 2547) 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงองคป์ระกอบแต่ละชั้นของโครงสร้างหลงัคาเขียว 

ท่ีมา: “Roof Garden History Design and Construction”.Theodore Osmundson, 1999: 153 
1.  พืน้หลงัคาคอนกรีต (Concrete slab) 
 เป็นส่วนท่ีใช้รองรับนํ้ าหนกัทั้งหมดของหลงัคาเขียว ตามหลกัการอาคารควรมี

การคาํนวณโครงสร้างเพื่อรองรับสวนดาดฟ้าไวแ้ต่แรก โดยปกติอาคารทัว่ไปมกัสามารถ
รองรับนํ้ าหนกับรรทุกท่ี 200-400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (พชร, 2547 อา้งถึง ยอดเยี่ยม 
เทพทรานนท,์ 2521:144) แต่หากเป็นอาคารท่ีตอ้งการมีสวนดาดฟ้า การรับนํ้ าหนกัของพื้น
สวนตอ้งอยูท่ี่ 1,220 ถึง 1,465 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซ่ึงเป็นนํ้ าหนกัท่ีเหมาะสมต่อการรับ
นํ้าหนกัหลงัคาเขียว ดงันั้นหลงัคาดาดฟ้าคอนกรีตทัว่ไปจึงสามารถติดตั้งหลงัคาเขียวชนิด 
Intensive Green Roof ท่ีมีนํ้าหนกัไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เท่านั้น 

2. วสัดุกนัน า้ซึม (Waterproof membranes)  
เป็นพื้นผิวชั้นท่ีท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีหนา้ท่ีป้องกนันํ้ าจากหลงัคาเขียวซึมเขา้สู่ภายใน

อาคารโดยมีขอ้กาํหนดท่ีสําคญัคือ ตอ้งมีความทนทาน สามารถตา้นทานการกระแทกจาก
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดดี้ไม่ฉีกขาดหรือเป่ือยง่าย ป้องกนัการแทรกซึม
ของรากพืชและนํ้าไดเ้ป็นอยา่งดี มีอายกุารทาํงานยาวนาน ป้องกนัรังสีอลัตร้าไวโอเลต ทน
สภาพการแปรเปล่ียนของอุณหภูมิและชั้นบรรยากาศยืดหยุ่นต่อการเคล่ือนของรอยจุดต่อ
ของโครสร้างอาคาร ทนต่อการทาํลายของแมลงและพืชขนาดเล็ก  

3.  แผ่นกนัทะลุ (Protection board)  
เป็นวสัดุป้องกันนํ้ าซึมจากความเสียหายระหว่างการก่อสร้างจากเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือสําหรับทาํสวน และป้องกนัการแทรกทะลุของรากพืช สู่ชั้นวสัดุกนันํ้ าซึมท่ีจะมี
ผลกระทบใหน้ํ้าซึมลงดา้นล่างไดม้ากข้ึนจนเกิดการร่ัวลงพื้นชั้นล่าง 
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4.  ฉนวน (Insulation)  
หลังคาเป็นส่วนแรกท่ีได้รับความร้อน ฉนวนจะเป็นตวัทาํหน้าท่ีกีดขวางการ

เคล่ือนตวัของความร้อนภายนอกอาคารท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าเขา้สู่ภายในท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 
ทาํใหส้ามารถช่วยประหยดัพลงังานของเคร่ืองทาํความเยน็  

5.  แผ่นคอนกรีตกนัทะลุ (Concrete Protective Slab)  
มีหนา้ท่ีเป็นตวัขวางกั้นป้องกนัวสัดุของชั้นระบายนํ้าเช่น เศษหินเศษอิฐ เขา้มาปน

กบัวสัดุชั้นล่างซ่ึงอาจมีผลใหว้สัดุชั้นล่างฉีกขาดเสียหายได ้และป้องกนัการแทรกทะลุของ
รากพืชสู่ชั้นวสัดุกนันํ้ าซึม แผ่นคอนกรีตกนัทะลุน้ีมกัหล่อให้เป็นผิวเรียบหนาประมาณ 
6.5-1.0 เซนติเมตร มีความลาดเอียงเล็กนอ้ยประมาณ 2 เซนติเมตรต่อเมตร เพื่อการระบาย
นํ้าไหลไปยงัจุดระบายนํ้าจุดเดียวไม่กระจายไปทัว่พื้นท่ี 

6.  ระบบระบายน า้ (Drainage)  
มีหน้าท่ีรองรับการระบายนํ้ าของพื้นท่ีสวนท่ีเป็นชั้นอยู่เหนือระดบัแผน่คอนกรีต

กนัทะลุโดยคุณสมบติัท่ีจาํเป็นต่อการระบายนํ้าคือ ควรมีลกัษณะเป็นรูพรุนจาํนวนมากเป็น
ช่องวา่งท่ีสามารถให้นํ้ าไหลผา่นถึงกนั สามารถรองรับนํ้ าหนกัของวสัดุชั้นบนไดดี้คือ ดิน
ปลูก  

7.  แผ่นใยกรองดิน (Filter Fabric)  
เป็นผา้ใยสังเคราะห์ ทบัอยู่บนส่วนชั้นระบายนํ้ า โดยแผ่นใยกรองน้ีจะมีรูพรุน

ขนาดเล็กมากทาํหนา้ท่ีใหน้ํ้าไหลผา่นแต่สามารถป้องกนัเศษผงเศษดินท่ีจะไหลผา่นเขา้ไป
ในชั้นระบายนํ้าไดท้าํใหป้ราศจากการอุดตนัของชั้นระบายนํ้าและท่อระบายนํ้าจากเศษดิน 

8.  ดินปลูก (Planting Media)  
เป็นแหล่งใหพ้ืชไดย้ดึเกาะและเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงดิน

ปลูกท่ีเหมาะสมกบังานหลงัคาเขียวควรมีคุณลกัษณะคือ แข็งแรงทนทานนํ้ าหนกัไม่มาก
เกิน มีความสามรถในการระบายนํ้ าไดดี้ มีความช้ืนแต่ไม่เปียก ยึดธาตุอาหารไดดี้ ดินปลูก
มีหลายชนิดมีทั้งมาจากธรรมชาติ เช่น ดินร่วนดินเหนียวธรรมชาติ ดินแบบน้ีมกัมีนํ้ าหนกั
มากและมีดารอุม้นํ้ าสูงซ่ึงจะมีผลเสียคือทาํให้หลงัคาดาดฟ้าตอ้งรับนํ้ าหนกัมากข้ึน ส่วน
ดินปลูกท่ีมาจากการสังเคราะห์มกัมีราคาค่อนขา้งสูงแต่ไดรั้บการพฒันาให้มีคุณสมบติัดี
ข้ึนคือ มีรูพรุนขนาดเล็กมากท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้ สามารถดูดซบันํ้ าและรักษานํ้ าไวดี้แต่ไม่
อุม้นํ้ ามากเกินไป ปราศจากการเน่าเป่ือย มีความแข็ง รากพืชยึดเกาะได้ นํ้ าหนกัเบา ไม่
รวมตวักนัเป็นกอ้น สามารถเก็บสารอาหารเพื่อหล่อเล้ียงตน้ไมไ้ดดี้ข้ึน  แต่อย่างไรก็ตาม
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ดินปลูกก็ยงัเป็นวสัดุสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการเพิ่มนํ้าหนกัต่อโครงสร้างหลงัคาดาดฟ้าท่ี
ยงัตอ้งการความพยายามในการคิดแกปั้ญหาอยูเ่สมอ 

9.  วสัดุปิดผวิ (Top Dressing or Mulch)  
เป็นชั้นบนสุดของหลงัคาเขียว โดยปกติมกัมีความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร 

ซ่ึงสามารถเป็นตวัป้องกนัความร้อน ความเยน็ของอากาศได ้และเป็นตวัช่วยรักษาความช้ืน
ไวใ้นดินปลูก ตลอดจนสามารถสร้างความรู้สึกดูเป็นธรรมชาติมากข้ึน วสัดุปิดผิวน้ีมกัเป็น
พวกเปลือกไม ้หรือเศษใบไม ้หากนานวนัไปวสัดุปิดผิวน้ีจะมีการเน่าเป่ือยลงซ่ึงสามารถ
ชดเชยการสูญเสียดินปลูกท่ีอยู่ชั้ นล่างได้ วสัดุชั้ นปิดผิวไม่ควรใช้วสัดุท่ีมีความแข็ง
ปราศจากการย่อยสลาย เช่น หินสีหรือกอ้นกรวด เป็นตน้ เพราะมนัไม่สามารถเป่ือยย่อย
กลายเป็นวสัดุท่ีไปแทนดินปลูกได ้

 
2.9  ประโยชน์ของหลงัคาเขียว 

2.9.1  ลดปริมาณและปรับสภาพน า้ฝนทีไ่หลจากหลงัคา  
หลงัคาเขียวเป็นการแกปั้ญหาการจดัการนํ้าฝนท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดวธีิหน่ึง เพราะหลงัคา

เขียวหรือหลงัคาท่ีมีพืชพนัธ์ุปกคลุมอยู ่จะสามารถเก็บนํ้ าไวไ้ดม้ากกวา่หลงัคาท่ีไม่มีการ
ปลูกต้นไมด้้านบน ก่ิง ก้าน ใบ และดินปลูก สามารถดูดซับนํ้ าไวไ้ม่ให้ไหลผ่านลงไป
ในทนัที แต่จะเก็บนํ้ าฝนเอาไวแ้ละค่อยๆ ไหลออกไปช้าๆ ในขณะเดียวกนันํ้ าฝนท่ีไหล
ผ่านหลงัคาท่ีมีพืชพนัธ์ุก็ได้ผ่านการกรองเอาฝุ่ นและมลพิษท่ีปนเป้ือนจากอากาศ ทาํให้
คุณภาพของนํ้ าท่ีไหลผ่านหลงัคาเขียวไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึน นอกจากน้ีพืชพนัธ์ุบน
หลงัคายงัทาํหน้าท่ีคายนํ้ ากลบัสู่บรรยากาศ ลดปริมาณและลดปัญหานํ้ าท่ีปนเป้ือนจาก
สารพิษจากการไหลบนผวิดิน และช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
2.9.2  การกรองเสียงรบกวน (Sound filter)  

ปัญหามลภาวะทางเสียงนบัเป็นอีกหน่ึงปัญหาใหญ่ในเมืองท่ีมีความหนาแน่นสูง 
การสร้างหลงัคาเขียว นอกจากจะช่วยในการจดัการนํ้ าฝนแล้ว พืชพนัธ์ุบนหลงัคายงัทาํ
หน้าท่ีเป็นเหมือนฉนวนกนัเสียงรบกวนให้กบัอาคาร ความหนาของหลงัคาท่ีเพิ่มข้ึนจาก
ดินปลูกและวสัดุพืชพนัธ์ุทาํหนา้ท่ีดูดซบัเสียงรบกวนจกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.9.3  การเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเมืองและช่วยลดมลภาวะ สร้างอากาศบริสุทธ์ิ  

เช่นเดียวกบัประโยชน์จากตน้ไมท้ัว่ไป พืชพนัธ์ุบนหลงัคาเขียวช่วยเพิ่มออกซิเจน
และลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเมือง พืชพนัธ์ุท่ีมีชีวิตท่ีอยู่บนหลังคาสร้างอากาศ
บริสุทธ์ิช่วยกรองฝุ่ นละอองในอากาศและลดมลภาวะในเมืองได ้
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2.9.4  การควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในภาวะทีส่บาย  
หลงัคาเขียวช่วยควบคุมการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคาร พืชพนัธ์ุท่ีอยู่

บนหลังคาทาํหน้าท่ีเป็นเหมือนฉนวนกนัความร้อนจากภายนอก และควบคุมอุณหภูมิ
ภายในอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี และยงัสามารถลดแสงสะทอ้นจากหลงัคาท่ีมีผลกระทบ
ต่ออาคารขา้งเคียงไดอี้กดว้ย 
2.9.5  การปรับสภาพของระบบนิเวศเมือง (Urban ecology) โดยรวมให้ดีขึน้  

ปัญหาท่ีสาํคญัของระบบนิเวศเมืองคือ อุณหภูมิและมลภาวะ ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศและความขาดแคลนพื้นท่ีธรรมชาติท่ีส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ใหก้บัส่ิงมีชีวิต หลงัคาเขียวช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมือง ลดมลภาวะ กรองฝุ่ น ช่วยสร้าง
อากาศบริสุทธ์ิ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต (กนกวลี  
สุธีธร, 2548) 
2.9.6  ช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน 

ในปัจจุบนัมีการนาํหลงัคาเขียวไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในต่างประเทศซ่ึง แนวคิดน้ี
สามารถทดแทนพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงเสียไปกบัการสร้างอาคารบนพื้นดินได ้ และช่วยปรับปรุง
คุณภาพอากาศของเมือง ลดความร้อนท่ีถ่ายเทท่ีระดบัหลงัคาเขา้สู่อาคาร และออกจาก
อาคารกลบัสู่บรรยากาศของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี Wong Nyuk Hien (2007) ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง Study of Thermal Performance of Extensive Rooftop Greenery Systems in the 
Tropical Climateพบวา่ การใชร้ะบบการปลูกพืชบนหลงัคาแบบ extensive roof garden ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนในสิงคโปร์สามารถลดความร้อนท่ีถ่ายเทสู่อาคารทางหลงัคาไดม้าก
ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และยงัลดการแผ่รังสีของหลงัคากลบัสู่อากาศเหนือหลงัคาไดอี้กดว้ย  
(พาสินี, 2551) 

 
2.10  สรุปข้อมูล ทฤษฎ ีและการศึกษาวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อาคารพาณิชยน์บัเป็นอาคารท่ีไดรั้บผลกระทบจากความร้อนมากท่ีสุด  จากลกัษณะของ
อาคารท่ี เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งยาวมาก ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการเก็บสะสบความ
ร้อน อีกทั้งลกัษณะเปลือกอาคารของอาคารพาณิชยม์กัเป็นคอนกรีตและกระจก รวมไปถึงหลงัคา
ดาดฟ้าแบบคอนกรีต ทาํใหค้วามร้อนเขา้มาไดใ้นปริมาณมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาคารพาณิชยเ์ป็น
อาคารท่ีมีการเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นการเพิ่มปัญหาเกาะความร้อนแก่เมืองอีกดว้ย การหา
วิธีบรรเทาและป้องกนัจึงเป็นส่ิงท่ีควรทาํอย่างเร่งด่วน จากงานวิจยัท่ีผ่านมาจะพบไดว้่า การใช้
พลงังานในอาคารโดยส่วนมากถูกใช้ไปในส่วนของงการปรับอากาศ ดงันั้นการประหยดัพลงังาน
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ในระบบปรับอากาศจึงมีความสําคญัอย่างมากต่อการประหยดัพลงังานภายอาคาร สําหรับในการ
คาํนวณภาระการทาํความเยน็ภายในอาคารนั้นมีหลายวิธี เช่น วิธี TETD, CLTD และ TFM เป็นตน้ 
โดยทั้งสามลว้นมีหลกัการคลา้ยกนั คือคาํนวณความร้อนถ่ายเทจากภายนอกอาคารผ่านผนังโดย
คิดถึงผลการกกัเก็บความร้อนของผนงั การคาํนวณท่ีใชโ้ดยแพร่หลายคือวิธี TFM ซ่ึงสามารถใชไ้ด้
ทั้งวธีิการใชส้มการและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยคาํนวณ 
 เน่ืองจากสภาพอากาศไม่ไดค้งท่ีตลอดทั้งปี การใชส้มการในการคาํนวณค่าการถ่ายเทความ
ร้อนผา่นอาคารนั้น อาจคลาดเคล่ือนจากความจริง ปัจจุบนัไดมี้การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยจาํลองลกัษณะอาคารและสามารถเพิ่มรายละเอียดของสภาวะอากาศตลอดทั้งปีรวมทั้ง
ลกัษณะการใชง้านพลงังานภายในอาคารแยกเป็นวนัทาํงานและวนัหยุดอีกดว้ย ทาํใหค้่าท่ีไดมี้ความ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากกวา่การคาํนวณดว้ยสมการ 
 หน่ึงในแนวทางบรรเทาปัญหาคือการสร้างหลงัคาเขียวซ่ึงสามารถช่วยลดความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิสูงสุด และตํ่ าสุดของผิวภายใต้หลังคาคอนกรีต เป็นการช่วยลดภาระของ
เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารและในเวลากลางวนัชั้นดินของสวนดาดฟ้ายงัทาํหน้าท่ีเป็นฉนวน
ช่วยหน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีจะเขา้มาในอาคารทางหลงัคาใหช้า้ลงอีกดว้ย 

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้นํามากล่าวในบทน้ีได้รวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและ
เข้าถึงได้ลําบาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงว่าข้อมูลท่ีจะช้ีให้ เห็นถึงลักษณะองค์ประกอบ และ
คุณประโยชน์ต่างๆ ของหลงัคาเขียว เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพบไดย้ากและไม่แพร่หลาย มกัเป็นส่ิงท่ีพูดกนั
ถึงในวงวิชาการเท่านั้น ชาวบา้นประชาชนทัว่ไปไม่มีโอกาสท่ีจะได้เขา้ถึงทาํให้บุคคลท่ีมีความ
สนใจไม่สามารถหาข้อมูลมาช่วยในการประกอบการตดัสินใจได้ จึงเป็นสาเหตุให้ต้องเลือก
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาความร้อนภายในอาคารของตนเองดว้ยวิธีอ่ืน คือ การเคลือบหรือพ่นสี
กนัความร้อน ติดตั้งแผ่นสะทอ้นความร้อนและติดแผ่นฉนวนกนัความร้อน ซ่ึงลว้นเป็นวิธีการท่ี
ไม่ไดน้าํเอากระบวนการทางธรรมชาติซ่ึงน่าจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดเขา้มาช่วยในการช่วยป้องกนัความ
ร้อนส่งผ่านเขา้สู่อาคารและป้องกนัการคายความร้อนของอาคารสู่สภาพแวดลอ้ม ผลพลอยได้ท่ี
ตามมาคือค่าไฟฟ้าท่ีใชไ้ปกบัภาระการปรับอากาศในอาคารท่ีลดลง 

ดงันั้นหากสามารถศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพในดา้นความคุม้ทุนหากติดตั้งหลงัคาเขียวใน
ดา้นค่าใช้จ่ายด้านพลงังานในการปรับอากาศได้ จะเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าสนใจและสามารถนาํ
ขอ้มูลไปเผยแพร่เพื่อเป็นขอ้สนบัสนุนให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในการสร้างหลงัคาเขียวให้มี
ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ งหากมีการสร้างหลังคาเขียวเพิ่มมากข้ึนจะเป็นการส่ง
ผลประโยชน์ต่อสภาวะแวดลอ้มและอุณหภูมิโดยรอบอีกดว้ย 


