บทที่ 2
ผลงานวิจยั และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะรวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานเขียนที่เกี่ยวของกับงานวิจยั โดยอธิบาย
สาเหตุและผลกระทบตาง ๆ เปนเรื่องราวทีต่ อเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของงานวิจัย
ประกอบดวย
1. สาเหตุและผลกระทบจากความรอนที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน
2. ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความรอน และการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
3. วิธีการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารในปจจุบนั
4. วิธกี ารลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารโดยวิธีทางธรรมชาติ
2.1 ภาวะโลกรอน (Global Warming)
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา วิกฤตการณภาวะโลกรอนเกิดจากผลกระทบ
จาก ภาวะเรือนกระจกและภาวะเกาะแหงความรอน ทําใหอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปประมาณ
1.4-5.8 องศาเซลเซียส (กรีนพีช, 2549) ซึ่ง 2 ภาวะนี้เปนผลจากการกระทําของมนุษยโดยตรงที่
กอใหเกิดความรอนและมลภาวะทางอากาศ เชน กาซคารบอนไดออกไซด เปนตน การขยายตัวของ
พื้นที่เมืองอยางไรทิศทาง และนโยบายที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความไมสมดุลในระบบ
ธรรมชาติ สงผลใหพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นและพื้นที่ทางธรรมชาติลดลง เกิดการสะสมความรอนในพื้นที่
เมือง สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่เมืองกับชานเมืองตางกันประมาณ 2-6 องศาเซลเซียสในชวง
กลางวันของหนารอน (Environmental Protection Agency, 2006) มนุษยที่อาศัยอยูในเมืองจะไดรบั
ผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทั้งดานสภาพแวดลอม สุขภาพ และการใชพลังงาน
ซึ่งจากภาวะที่เกิดขึ้น องคกรที่ดูแลผลกระทบทางดานสภาพแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency: EPA) ไดกลาวถึงวิธีการบรรเทาภาวะที่เกิดขึ้น
คือ การเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวใหกับเมือง และการลดพื้นที่ผิวที่ดูดซับความรอนไดดี
ไดแก สวนกรอบอาคาร (building envelop) ที่กอสรางดวยวัสดุมวลสาร และพื้นผิวแข็ง (hard surface)
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะทําใหอุณหภูมิภายในเมืองเพิ่มขึ้นยังสงผลตอปริมาณความรอนที่
ถายเทเขาสูภายในอาคาร สงผลตอสภาวะนาสบายของมนุษย และการใชพลังงานภายในอาคาร
2.2 ทฤษฏีเกีย่ วกับความรอน
2.2.1 ที่มาของความรอน
ความรอนที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกสวนใหญมาจากดวงอาทิตย แสงจาก
ดวงอาทิตยที่สองผานชั้นบรรยากาศของโลก อยูรูปแบบของแสงสวาง (visible light) และรังสี
ความรอน (infrared) ดังนั้นเมื่อรังสีจากดวงอาทิตยแผเขามากระทบกับพื้นผิววัสดุทึบตันจะมี
บางสวนที่ถูกดูดซับเก็บไวในวัสดุ และบางสวนจะถูกสะทอนและแผรังสีออกสูทองฟาในรูปแบบ
ตาง ๆ ดั งภาพที่ 2.1 โดยทั่วไปความรอนถ ายเทจากสิ่งแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงสูสิ่งแวดล อมที่
อุณหภูมิต่ํากวาเสมอ ซึ่งการสงผานความรอน (heat transfer) จะประกอบดวย การนําความรอน การ
พาความรอน และการแผรังสีความรอน สามารถอธิบายถึงลักษณะการถายเทความรอนไดดังนี้
1. การนําความรอน คือ การถายเทความรอนผานพืน้ ผิววัสดุทมี่ ีอุณหภูมิสูงสัมผัส
กับพืน้ ผิววัสดุที่มีอุณหภูมิตา่ํ
2. การพาความรอน คือ การถายเทความรอนโดยอาศัยการไหลของกาซหรือของเหลว
โดยการพาความรอนสวนมากจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของลม ซึ่งเปนปจจัยทางธรรมชาติ การพา
ความรอนสามารถพาทั้งความรอนและความเย็น ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม
3. การแผรังสีความรอน คือ การถายเทความรอนแบบไมตองอาศัยตัวกลาง ซึ่งรังสี
ความรอนจะเดินทางเปนเสนตรง ระหวางพื้นผิว 2 พื้นผิวที่มีอุณหภูมิตางกันซึ่งมีการแผรังสีความ
รอนจากพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง และรังสีจะถูกดูดซับโดยพื้นผิวที่อุณหภูมิต่ํากวาเสมอ โดยทั่วไป
อาคารสวนใหญนอกจากไดรับผลกระทบจากแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยยังไดรับจากพื้นผิว
วัสดุที่อยูบริเวณโดยรอบอาคาร ดังภาพที่ 2.2 เมื่อรังสีความรอนกระทบวัสดุตาง ๆ จะปรากฏ
พฤติกรรม 4 ลักษณะ ประกอบดวย การสงผานรังสี (transmittance) การดูดซับรังสี (absorptance)
การสะทอนรังสี (reflectance) และการคายรังสี (emittance) โดยที่การคายรังสีความรอนจะเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิต่ํากวาวัสดุ ดังภาพที่ 2.3

9
ภาพที่ 2.1
ลักษณะการแผรังสีจากดวงอาทิตยผา นทองฟาลงมาสูพ ื้นผิวโลก และการสะทอนกลับสู
ชั้นบรรยากาศ เพื่อถายเทความรอนออกสูอ วกาศในรูปแบบตาง ๆ
ในชวงเวลากลางวันและกลางคืน

ที่มา: Moore, F., 1993, pp. 61-62.
ภาพที่ 2.2
การแผรังสีจากดวงอาทิตย การกระจายรังสีโดยทองฟา
และรูปแบบการแผรังสีเขาสูอ าคาร

ที่มา: Lechner, N., 2001, p. 209.
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จากขอมูลเบื้องตนผูวิจัยไดวิเคราะหเพิ่มเติมในวัตถุทึบตัน การคายรังสีความรอนจะ
แปรผันตามการดูดซับรังสีความรอน แตแปรผกผันกับการสะทอนรังสี กลาวคือ วัตถุจะมีการปลอย
รังสีมาก เนื่องจากดูดซับรังสีมาก ถาตองการใหเกิดการดูดซับนอย ตองพิจารณาที่พื้นผิวของวัตถุ
ใหมีคาการสะทอนแสงมากขึ้น หรือลดการรับรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตยดวยการสรางรมเงาใหกับ
กรอบอาคาร
ภาพที่ 2.3
ปฏิกิริยา 4 รูปแบบระหวางวัตถุกับรังสีความรอน

ที่มา: Lechner, N., 2001, p. 43.
จากรูปแบบการกระทบจากการแผรังสีทั้ง 4 รูปแบบในขางตน โดยมีความสัมพันธ
แบบมีนัยสําคัญกับสีของผนังหรือวัตถุที่ถูกการแผรังสีดวงอาทิตย (Givoni, B., 1998, p. 74) ใน
เบื้องตน พบวา สีเขมมีพฤติกรรมการดูดซับรังสีไดมากกวาสีออน และสีออนมีพฤติกรรมการ
สะทอนแสงมากกวาสีเขม เชน ผนังกออิฐฉาบปูนไมทาสีมีคาการดูดซับรังสีที่ประมาณ 80% และ
มีคาการสะทอนรังสี (albedo) ที่ประมาณ 25% (Stein, B. and Reynolds, J.S., 2000, p. 382)
2.2.2 การลดการถายเทความรอน
จากการศึกษาหลักการในการลดปริมาณความรอนที่เขาสูอาคารดวยหลักการของ
การออกแบบที่ยั่งยืน ลําดับแรกในการพิจารณาคือ การหลีกเลี่ยงปจจัยที่สงผลใหเกิดการถายเท

11
ความรอนเขาสูอาคาร ดังนั้น ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารนั้น
จะตองพิจารณาในการปรับปรุง 2 สวน คือ สวนบริเวณโดยรอบอาคาร และสวนกรอบอาคาร
1. การปรับปรุงสวนบริเวณโดยรอบของอาคาร เพื่อลดระดับของอุณหภูมิอากาศโดย
รอบอาคาร และการสรางรมเงาใหกับอาคาร ซึ่งในการใชตนไมใหญปกคลุมใหรมเงาแกพื้นที่รอบ
บริเวณอาคารจะทําใหผลกระทบจากการพาความรอนลดลง โดยที่ “อุณหภูมิอากาศใตตนไมจะมี
อุณหภูมิต่ํากวาบริเวณกลางแดดโดยเฉลี่ย 10 องศา วัดที่ความสูงระดับ 0.9 เมตร วัดเปนเวลา 1
ชั่วโมง” (สุดสวาท ศรีสถาปตย, 2545, น. 18) ซึ่งสอดคลองกับ สุนทร บุญญาธิการ (2542) พบวา
บริเวณใตตนไมมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิภายนอก ซึ่งเกิดจากการรมเงา และการคายน้ําจาก
ตนไม ดังนั้น เมื่อลมพัดผานแนวรมเงาที่เกิดจากตนไมใหญจะลดอุณหภูมิลงกอนเขาสูอาคาร และ
ตนไมใหญยังสามารถใหรมแกอาคารไดในบางเวลา
2. การปรับปรุงสวนกรอบอาคาร เพื่อลดปริมาณความรอนที่ถายเขาสูภายในอาคาร
ผานทางกรอบอาคาร ซึ่งอาคารทั่วไปจะทําการปรับปรุงกรอบอาคารโดยติดตั้งฉนวนกันความรอน
เพื่อเพิ่มคาการตานทานความรอน หรือติดตั้งแผงบังแดดเพื่อปองกันการแผรังสีความรอนจาก
ภายนอกอาคารมากระทบกรอบอาคาร
2.2.3 ขอแตกตางระหวางฉนวนกันความรอนและแผงบังแดด
ฉนวนกันความรอน สามารถติดตั้งไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร ตามหลักการใน
การปองกันความรอนที่ดีควรติดตั้งภายนอกเพื่อใหปองกันความรอนตั้งแตภายนอกอาคาร ซึ่ง
หลักการการทํางานของฉนวนกันความรอน คือ การทําหนาที่ปองกันการถายเทความรอนทั้ง 3
รูปแบบโดยอาศัยความหนาแนนของเสนใยหรือเซลลวัสดุ และความหนาของวัสดุฉนวนกันความ
รอน จุดมุงหมายเพื่อเก็บรักษาระดับอุณหภูมิไมใหมีการถายเทออกหรือเขามาในบริเวณที่ตองการ
แผงบังแดด ในการใชงานรวมกับสวนทึบของกรอบอาคาร จะติดตั้งบริเวณภายนอก
อาคารเพื่อปองกันการแผรังสีความรอนจากภายนอกอาคาร โดยสวนใหญกรอบอาคารจะไดรับ
การถายเทความรอนจากการแผรังสีความรอนมากกวาการถายเทความรอนรูปแบบอื่น หลักการ
การทํ า งานของแผงบัง แดด คื อ การทํ า หน า ที่ป อ งกัน รั ง สี ค วามร อนที่ ม ากระทบกรอบอาคาร
โดยเฉพาะกรอบอาคารประเภทมวลสารเชน ผนังกออิฐฉาบปูน เปนตน ซึ่งมีความสามารถในการ
ดูดซับความรอนไดในปริมาณมาก ซึ่งสามารถอธิบายตามหลักการของ Sol-Air Temperature
ที่วา ความรอนที่เพิ่มขึ้นของพื้นผิววัตถุเนื่องจากผลกระทบจากการแผรังสีดวงอาทิตย ดังนั้น เมื่อ
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กรอบอาคารรับรังสีความรอนปริมาณที่นอยลงทําใหกรอบอาคารมีการดูดซับความรอนปริมาณที่
นอยลง สงผลใหมีการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร โดยการแผรังสีความรอนจากผนัง
อาคาร (mean radiant temperature) ลดลง
การใชฉนวนกันความรอน และแผงบังแดด สามารถชวยลดการถายเทความรอน
บริเวณกรอบอาคาร แตเนื่องจากทั้งฉนวนกันความรอน และแผงบังแดดเปนสิ่งประดิษฐที่เกิดจาก
มนุษย ซึ่งไมมีคุณสมบัติในชวยลดอุณหภูมิอากาศภายนอก ซึ่งเปนปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่
กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายในและอุณหภูมิภายนอก
ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้น จากการศึกษาของ สเตค (Stec, W.J.; Van Paasen, A.H.C. and Maziarz, A.,
2005) พบวา การใชไมเลื้อยบังแดดแทนมานบานเกล็ด ในระบบผนัง 2 ชั้น มีประสิทธิภาพในการ
ลดการถายเทความรอนมากกวามานบังแดดเนื่องจาก ไมเลื้อยมีการสะสมความรอนนอยกวามาน
บังแดด โดยที่สอดคลองกับ เลชเนอร (Lechner, N., 2001, p. 312) ที่กลาววาการใชตนไมบังแดด
สงผลใหอากาศบริเวณรมเงานั้นมีอุณหภูมิต่ํากวาการใชระแนงในการบังแดด ดังภาพที่ 2.4 ดังนั้น
การใชพืชพันธุชวยในการบังแดดมีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนมากกวาแผงบัง
แดดที่มนุษยประดิษฐขึ้น
ภาพที่ 2.4
การเปรียบเทียบผลกระทบจากการสรางรมเงาจากตนไม และวัตถุที่มนุษยประดิษฐขึ้น

ที่มา: Lechner, N., 2001, p. 312.
.
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2.3 การปลูกพืชแนวตั้งเพื่อลดการถายเทความรอนเขาสูผนังทึบ
จากขอมูลขางตน พบวา การปลูกพืชพันธุประเภทตนไมใหญบริเวณโดยรอบอาคาร
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการลดการถายเทความรอน เนื่องจากตนไมมีการสรางรมเงา
และอัตราการคายน้ําที่เกิดจากการสังเคราะหแสง ซึ่งพืชพันธุแตละชนิดมีการสรางรมเงาและอัตรา
การคายน้ําไมเทากันขึ้นอยูกับคาดัชนีพื้นที่ใบ (Leaf Area Index: LAI) และคาความสามารถการดูด
ซับรังสี (extinction coefficient) ที่จะบงบอกถึงความหนาแนนของพุมใบและความสามารถการ
สังเคราะหแสง โดยที่คาดัชนีพื้นที่ใบเปนสัดสวนพื้นที่ผิวของพุมใบดานเดียวตอพื้นที่ผิวดินที่พุมใบ
นั้นปกคลุมในการวัดความหนาแนนของพุมใบสามารถวัดดวยเครื่องมือวัดพุมใบ (canopy analyzer)
แตสําหรับพืชขนาดเล็กสามารถคํานวณหาพื้นที่ใบดวยมือ
แตสภาพเมืองในปจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่กลุมอาคารพาณิชยที่ไมมีพื้นที่วางรอบ
อาคาร ดังภาพที่ 2.5 ดังนั้น รูปแบบการปลูกตนไมใหญ หรือการปลูกในแนวราบจะไมเหมาะสม
กับสภาพความหนาแนนของลักษณะอาคารในเมือง จึงมีผูเสนอการปลูกพืชในแนวตั้ง (vertical
landscape) และการปลูกพืชบนหลังคา (green roof) เพื่อลดการถายเทความรอนจากภายนอก
ซึ่งในเบื้องตนการปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อความสวยงามและสรางบรรยากาศในพื้นที่จํากัดในรูปแบบ
ใหม ๆ ซึ่งมีรูปแบบการจัดที่หลากหลายตามความคิดของผูออกแบบ นอกเหนือจากความสวยงาม
แลว การปลูกพืชแนวตั้งไดใหประโยชนดานอื่น ๆ เชน ลดอุณภูมิบริเวณผิวภายนอกของกรอบ
อาคาร และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศบริเวณโดยรอบอาคาร เปนตน
ภาพที่ 2.5
พื้นที่กลุมอาคารพาณิชย
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ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงการปลูกพืชแนวตั้ง เพื่อลดการถายเทความรอนในสวนผนัง
อาคาร พบวา ไมเลื้อยมีความเหมาะสมที่นํามาปลูกพืชแนวตั้ง เพราะฉะนั้น ในสวนเนื้อหาจะเนน
ในสวนการลดการถายเทความรอนผานผนังอาคารเทานั้น โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. หลักการชวยลดการถายเทความรอนผานผนังอาคารจากการปลูกพืชแนวตั้งโดย
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมประโยชนของการปลูกพืชแนวตั้งจากเอกสารหลาย ๆ ฉบับที่เกี่ยวของ ซึ่ง
กลาวถึงการปลูกตนไมแนวตั้ง โดยสรุปหลักการดานการลดการถายเทความรอนได ดังนี้
1) การใหรมเงาแกผนังอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิที่พื้นผิวที่เกิดจากการแผรังสีและ
รังสีสะทอนที่มาจากดวงอาทิตย โดยใชใบ (leaf) ในการใหรมเงา พรอมกับสะทอนและดูดซับรังสี
ดวงอาทิตยไวในชั้นใบ ซึ่งใบไมมีคาการสะทอนรังสีที่ 10-20% (สุดสวาท ศรีสถาปตย, 2545, น. 7-13)
คาการดูดซับรังสีที่ 40-80% (Givoni, B., 1998, p. 75) ซึ่งจะขึ้นอยูกับสีของใบและความมันของ
ผิวใบ ดังนั้น จากขอมูลขางตน พบวา พืชพันธุมีพฤติกรรมการดูดซับรังสีดวงอาทิตยมากกวาการ
สะทอน ทําใหอุณหภูมิของใบไมจะสูงขึ้นในชวงเวลากลางวัน พืชมีการนําความรอนไปใชใน
กระบวนการสรางอาหาร และระบายความรอนสวนเกินแฝงมากับการคายน้ํา แมวาความรอนจาก
การดู ด ซับรั ง สี ด วงอาทิตยจ ะมีปริ ม าณมากแตมีก ารนํา ไปใชแ ละสลายความร อ นเหล า นั้ น ใน
รูปแบบตาง ๆ ทําใหการปลอยความรอนคืนสูธรรมชาติเปนไปอยางชา ๆ ในชวงเวลากลางคืน ซึ่ง
แตกตางจากวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นที่มีการดูดซับในปริมาณใกลเคียงกันแตเปนการดูดซับที่รวดเร็ว
และคายออกเทากับปริมาณที่ดูดซับเขาไป สงผลใหสภาพแวดลอมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งแตกตางจาก
ตนไม เมื่อดวงอาทิตยมีการแผรังสีลดลงในชวงเย็น ใบไมจะมีอุณหภูมิต่ําลงตามไปดวย
2) การชวยลดอุณหภูมิอากาศดวยหลักการการระเหย น้ําที่ระเหยไดจากการ
คายน้ําจากใบของตนไมภายใตกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชในชวงเวลากลางวัน มี
ความสัมพันธกับจํานวนใบของพืช ระดับการแผรังสีจากดวงอาทิตย และปริมาณน้ําที่พืชไดรับ
โดยทั้ ง 3 ป จ จัย แปรผั น ตามกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ เช น เมื่ อพื ช ไดรั บ การแผ รัง สี ด วงอาทิต ยใ น
ปริมาณมากจะมีความรอนที่สะสมมาก จะตองพยายามลดอุณหภูมิสวนเกินดวยการคายน้ํา
ดังนั้น ถาตองการใหพืชพันธุสามารถคายน้ําไดมาก จะตองพิจารณาทีจ่ าํ นวนใบ และปริมาณน้าํ ทีใ่ ห
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนไมในสภาพแวดลอมนั้น ๆ เปนตน
จากขอมูลเบื้องตน พบวา ใบของพืชมีผลโดยตรงกับการลดการถายเทความรอน ซึ่ง
ในการลดการถ า ยเทความร อ นจะขึ้ น อยู กั บ พื้ น ที่ ที่ ใ บปกคลุ ม มากกว า ความหนาของพุ ม ใบ
เพราะฉะนั้น ตนไมจะชวยการลดการถายเทความรอนในเบื้องตน โดยอาศัยการใหรมเงาแกผนัง
อาคาร ซึ่งสอดคลองกับหลั กการการออกแบบที่วา ควรหลีกเลี่ ยงความรอนไมใหกระทบผนัง
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โดยตรงดีกวาการปองกันความรอนจากภายในอาคาร สวนดานการลดอุณหภูมิอากาศดวยการ
ระเหย โดยอาศัยการคายน้ําจากใบของพืช ซึ่งเปนหลักการหนึ่งในการทําความเย็น ดวยวิธี ทาง
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ (Dunnett, N. and Kingsbury, N., 2004)
2. ผลกระทบจากการปลูกพืชแนวตั้ง เนื่องจากพืชพันธุเปนสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึง่ การ
นําตนไมมาปลูกในสถานที่หรือสภาพที่ไมใชสภาพตามธรรมชาติ จึงตองการการดูแลรักษา และ
ความตองการพื้นฐานในการปลูกพืชพันธุ ไดแก วัสดุปลูก และน้ํา ซึ่งตองการทั้งพื้นที่และงานระบบที่
ตองรองรับใหเหมาะสมตามลักษณะพืชพันธุและรูปแบบอาคาร รวมถึงน้ําหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น
สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญที่ตองการปลูกพืชพันธุเพื่อปกคลุมอาคาร
จากขอมูลเบื้องตน พบวา พืชมีการคายน้ํา เปนการเพิ่มปริมาณความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ โดยผูวิจัยมีการตั้งสมมติฐานในเบื้องตนวา ความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบตอความชื้น
ที่แทรกซึมผานผนังอาคารมากขึ้น ซึ่งมีผูใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาการปลูกไมเลื้อยปกคลุมผนัง
อาคาร และไดทําการศึกษาในประเทศเยอรมัน เมืองสตุทการท ศึกษาโดย ไคลส และราท (Kiessl
and Rath, 2006) พบวา ความชื้นที่เกิดขึ้นจากพืชอยูในปริมาณต่ํา โดยที่ในหนารอนพบวา
ความชื้นในอากาศสูงขึ้น 4-20% จากความชื้นในอากาศบริเวณที่ไมมีไมเลื้อยปกคลุม ซึ่งไมถึง
ระดับที่สามารถทําลายโครงสรางผนังและปูนฉาบผิวหนาผนังได
ผูวิจัยตั้งขอสงสัยถึงขอแตกตางระหวางสภาพอากาศของประเทศไทยกับประเทศ
เยอรมัน อาจจะสงผลกระทบดานความชื้นที่แตกตางกัน ซึ่งในประเทศไทย พบวา ปญหาความชื้นที่
เกิดขึ้นกับบริเวณผนัง คือ การเกิดขึ้นของเชื้อราบริเวณผนังอาคารดานที่มีการสะสมความชื้น ซึ่ง
สอดคลองกับ บารุช จีโวนี (Givoni, B., 1998) ที่กลาววาอาคารที่ตั้งอยูในประเทศในเขตภูมิอากาศ
รอนชื้น มักพบปญหาเชื้อราบนผนังอาคาร โดยที่สภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการเกิดของเชื้อรา
บนผนังอยูที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส ความชื้นมากกวา 60% (ASHRAE, 2001) จากขอมูล
ขางตนสรุปไดถึงผลกระทบจากการปลูกพืชแนวตั้งประกอบดวย 3 สวนคือ การดูแลรักษา การเพิ่มขึ้น
ของโครงสรางอาคารในสวนความแข็งแรงเพื่อรับน้ําหนักพืชพันธุและอุปกรณและโครงสรางที่ใหไม
เลื้อยเกาะ และความชื้นที่เกิดขึ้นที่สงผลตอสภาวะการเกิดเชื้อราบริเวณผิวผนังอาคาร
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความชืน้
ความชื้น (humidity) คือ น้ําในอากาศที่สามารถเพิ่มขึ้น และลดลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ปริมาณน้ําในอากาศจะขึ้นอยูกับสภาวะของอุณหภูมิในขณะนั้น ความชื้นในอากาศ
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จะอยูในรูปของไอน้ํา ซึ่งอากาศสามารถเก็บความชื้นไดปริมาณมากเมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น
และความสามารถในการเก็บความชื้นของอากาศจะลดลงเมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ําลง อาจกลาว
ไดวาเมื่ออากาศมีการอิ่มตัว (saturated) แสดงวา ณ เวลานั้นอากาศไมสามารถเก็บไอน้ําไดอีก ซึ่งก็
คือ สภาวะที่อากาศมีปริมาณไอน้ําสูงสุดที่สภาวะอุณหภูมินั้น ๆ ดังนั้น การวัดความชื้น (humidity
parameters) เพื่อทราบถึงปริมาณน้ําในอากาศในขณะนั้น โดยทําการวัดจากอัตราสวนความชื้น
ในอากาศและความชื้นสัมพัทธ
อัตราสวนความชื้นในอากาศ (humidity ratio or absolute humidity) คือ อัตราสวนของ
มวลไอน้ําในอากาศตอมวลของอากาศแหง ซึ่งจะหมายถึงปริมาณน้ําในอากาศขณะที่อากาศมี
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ณ จุด ๆ หนึ่ง
ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity) คือ อัตราสวนระหวางมวลของไอน้ําสูงสุดใน
อากาศตอมวลของไอน้ําทั้งหมดที่อากาศสามารถรับได ณ อุณหภูมิอากาศ ดังนั้น การที่ความชื้น
สัมพัทธ 0% แสดงวา อากาศขณะนั้นไมมีไอน้ําอยูเลย ณ อุณหภูมินั้น ๆ หรือการที่ความชื้นสัมพัทธ
100% แสดงวา อากาศขณะนั้นอิ่มตัว กลาวคือ อากาศไมสามารถรับไอน้ํามาเก็บไวในอากาศได
(ASHRAE, 2001)
2.5 งานวิจัยที่มีการศึกษารูปแบบเดียวกัน
2.5.1 Modeling the Double Skin Façade with Plants
งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่ TU Delft โดย สเตก แวนพาเซน และมารซ (Stec, W.J.;
Van Paassen, A.H.C. and Maziarz, A., 2005) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชพืชพันธุในระบบเปลือก
อาคาร 2 ชั้น (double skin facade) ของอาคารสํานักงาน พบวา มานบานเกล็ด (blind) ที่ติดตั้ง
ในชองอากาศระหวางเปลื อกอาคาร 2 ชั้น มีความสามารถในการเก็บความรอนสู งมาก จึ ง มี
ความคิดที่จะนําผนังไมเลื้อยเขามาใชแทนมานบานเกล็ด เนื่องจากพืชพันธุมีคุณสมบัติในการ
สรางรมเงาไดเชนเดียวกัน แตพบวาผนังไมเลื้อยสรางผลกระทบ ไดแก การดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และ
ไมควรติดตั้งผนังไมเลื้อยในบริเวณชองเปด เนื่องจากจะบังแสงธรรมชาติ จากผลการวิจัย พบวา
1. อุณหภูมิทเี่ กิดขึ้นบริเวณใบของผนังไมเลื้อย ต่ํากวาที่ผิวมานบานเกล็ด 20%
2. อุณหภูมิทชี่ องวางอากาศที่การบังแดดดวยผนังไมเลื้อย พบวา มีอุณหภูมิต่ํากวา
การบังแดดดวยมานบานเกล็ด 20-35%
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3. อุณหภูมิที่ชองวางอากาศโดยเฉลี่ย การบังแดดดวยผนังไมเลื้อยมีอุณหภูมิต่ํากวา
การไมมีแผงบังแดด
4. การคายน้ําที่เกิดจากการสังเคราะหแสงแปรผันตามกับปริมาณน้ําที่พืชไดรับ และ
แปรผกผันกับรังสีความรอนที่พืชไดรับ
5. ปริมาณน้ําในอากาศวัดไดอยูในชวง 0.5-1.8 กรัมตอกิโลกรัม (อากาศแหง) ทําให
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน้ําที่ผนังทดสอบ โดยเริ่มตนขึ้นเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ
ที่ 70-80% ที่อุณหภูมิคงที่
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะไดดังนี้
1. อุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่บริเวณใบของผนังไมเลื้อยต่ํากวาที่ผิวมานบานเกล็ด
2. อาคารที่เหมาะสมสําหรับการใชตนไมในระบบเปลือกอาคาร 2 ชั้น ควรเปนอาคาร
ที่มีระเบียง หรือเปลือกอาคารมีการแบงเปนหลาย ๆ ชั้น
3. ควรพิจารณาถึงระบบการกอสรางที่รองรับผลกระทบที่เกิดจากพืชพันธุ
2.5.2 Thermal Effects of Vines on Wall Temperature-comparing Laboratory and Field
Collected Data
สตีเฟน แซนดิเฟอร (Sandifer, S. and Givoni, B., 2006) มีแนวคิดที่จะศึกษา
คุณสมบัติของไมเลื้อยในการบังแดดใหกับอาคาร และผลกระทบเมื่อสีของผนังมีโทนสีเขมและสีออน
รายละเอียดในงานวิจัยพบวา
1. การดําเนินการวิจัย ทดสอบ และเปรียบเทียบคุณสมบัติการปองกันความรอน เมื่อ
ทดสอบกับแผงทดสอบที่ทาสีแตกตางกัน และวัดผลโดยใชสายเทอรโมคอบเปล (thermocouple) โดย
วัดอุณหภูมิที่แผงทดสอบ และทดสอบการบังแดดใหกับผนังคอนกรีตโดยใชไมเลื้อยที่ปลูกใหมี
ความหนาของพุมที่ 12-14 นิ้ว แลววัดผลอุณหภูมิ ความชื้นที่เกิดขึ้น และการแผรังสี ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ไมเลื้อยที่มีความหนาของพุมใบ 12-14 นิ้ว จะสามารถชวยลดอุณหภูมิที่ผิวอาคาร ลด
ผลกระทบที่เกิดจากการทาสีอาคารที่มีความเขมได และมีประสิทธิภาพในการลดความรอนที่เขาสู
อาคารในทางทิศใตและทิศตะวันตกได
2. ขอแนะนํา ควรเก็บขอมูลในชวงระหวางวันใหมีความถี่มากขึ้น วิเคราะหขอมูลที่ได
ในเวลากลางคืน และคํานึงถึงสถานที่การทดลองที่มีสภาพเหมาะสม เพื่อขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
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2.6 สรุปผลจากการศึกษาผลงานวิจยั และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาทฤษฏีขางตน พบวา ผนังไมเลื้อยมีประสิทธิภาพในการลดการถายเท
ความรอนโดยอาศัย 2 หลักการ ดังนี้
1. หลักการสรางรมเงาใหกับกรอบอาคาร เพื่อลด Sol-Air Temperature
2. หลักกการระเหยจากการคายน้ําของพืช เพื่อดึงความรอนออกจากอากาศ แตเปนการ
เพิ่มความชื้นใหกับอากาศ
จาก 2 หลักการขางตนมีความสัมพันธกับลักษณะทางกายของผนังไมเลื้อยในสวน
ของพุมใบแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การสรางรมเงาสัมพันธกับพื้นที่ที่ใบปกคลุม
2. การลดอุณหภูมิอากาศสัมพันธกับความหนาของพุมใบและจํานวนของใบตอ
พื้นที่ขนาดเทากัน
ความสัมพันธดังกลาว สงผลใหมีการถายเทความรอนลดลง เนื่องจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิบริเวณกรอบอาคารกับอุณหภูมิภายในอาคารลดลง ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐานวา ถา
ผนังไมเลื้อยยิ่งมีพื้นที่ใบปกคลุมกวางมาก จะสามารถลดการถายเทความรอนไดมาก และถาผนัง
ไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคุลมใกลเคียงกัน แตมีความหนาของพุมใบที่มากกวา จะสามารถลดการ
ถายเทความรอนไดมากกวา เนื่องจากปจจัยทางพุมใบที่ลดผลกระทบจากการแผรังสีความรอน
จากดวงอาทิตยและการคายน้ําที่มากขึ้นที่ชวยลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น
การวิจัยนี้ทํา เพื่อตอบคําถามที่วา ระดับใบปกคลุมเทาไหรจึงจะมีประสิทธิภาพในการลดการถายเท
ความรอนไดดี การติดตั้งควรมีระยะหางเทาไหร ระดับความชื้นที่เกิดจากผนังไมเลื้อยกอใหเกิดผลเสีย
หรือไม และมีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนแตกตางจากฉนวนอยางไร

