บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของการวิจัย
ประเทศไทยเปนเมืองที่ มีอาคารสวนใหญนิยมกอสรางดวยคอนกรีต เสริมเหล็ก ทํา ให
เกิ ดการสะสมความรอนและการคายความรอนสูบรรยากาศ เป นสาเหตุทํ าใหอุณ หภูมิในเมือง
สูงขึ้น หรือที่เรียกวา เกาะแหงความรอน (urban heat island) ซึ่ง ในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ
เจริญกาวหน าไปมาก ทําใหเกิดปญหาของอาคารที่เ พิ่มขึ้นอยางหนาแนน และพื้นที่สีเขียวลดลง
ตามไปดวย ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร จึงนําไปสูการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่สีเขียวบนหลังคาอาคาร เรียกวา หลังคาเขียว (green roof) งานวิจัยที่ผานมาพบวาการ
เพิ่มพื้นที่ สีเขียวรอยละ 10 สามารถลดอุณหภูมิของเมือ งลงไดถึง 4 องศาเซลเซียส (Gill et al.,
2007) ซึ่งจะช วยลดภาวะการเกิดเกาะแหงความรอน และช วยลดการถายเทความรอนที่เขาสู
อาคารได นอกจากนี้หลัง คาเขียวยั งมี ประโยชนทางดานความสวยงาม การเข าไปใชงานในพื้น ที่
และการชะลอน้ําที่ไหลลงสูทอระบายน้ํา หลังคาเขียวสามารถแบงไดเปน หลังคาเขียวแบบใชสอย
(intensive green roof) ที่มีความหนาของดินและวัสดุตาง ๆ ตั้งแต 15 เซนติเมตรขึ้นไป ทําใหพื้น
คอนกรีตเดิมที่สามารถรองรับน้ําหนักประมาณ 200-400 กิโลกรัมต อตารางเมตร ตองเพิ่ มการ
รับน้ําหนักสวนหลังคาเปน 300-1,000 กิโ ลกรัมตอตารางเมตร หรือมากกวา ดั งนั้ น ในขั้นตอน
การกอสรางตองออกแบบเผื่อการรับน้ําหนักไว อีกทั้งหลังคาเขียวแบบใชสอยตองการการดูแลรักษา
มากกวา หลังคาเขียวแบบไมใชสอย (extensive green roof) ที่มีความหนาของดินและวัสดุตาง ๆ
นอยมากประมาณ 2.5-12.5 เซนติเมตร โดยสามารถลดภาระการรับน้ํ าหนักของโครงสรางได
(Scholz-Barth, 2001)
พื ช สี เ ขี ย วมี ค วามสามารถในการสั ง เคราะห ดว ยแสงเพื่ อ สร า งคาร โ บไฮเดรตจาก
โมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และน้ํ า นอกจากนี้การสั งเคราะหแสงจะปลดปลอ ย
กาซออกซิเจนออกมา และความรอนที่ถูกระบายออกมาพร อมกับการคายน้ําจากปากใบของพืช
และการระเหยของวัส ดุป ลูก ซึ่ง เรี ยกรวมกั นว า การคายระเหยน้ํา ของพื ช (evapotranspiration)
ปรากฏการณดังกลาวช วยลดปริ มาณแสงอาทิตยที่ตกกระทบอาคารและช วยลดความรอนใน
อากาศโดยรอบเหนือหลังคาเขียว ซึ่งทําใหการถายเทความรอนที่เขาสูอาคารลดลงตามไปดวย ใน
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งานวิจัยนี้ใชหญาเปนตัวแทนของพืชเนื่องจากเปนพืช ที่ปลู กงาย น้ําหนักเบา เจริญเติบโตไดดีใ น
สภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย จึงเหมาะสมสําหรับนํามาทดสอบ สิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็
คือวัสดุปลูกซึ่งช วยในการลดการถายเทความร อนเขาสูอาคาร แตยิ่งมี น้ําหนักของวัสดุปลูกมาก
ยิ่งทําใหเปนภาระการรับน้ําหนักตอโครงสรางพื้นหลั งคาคอนกรีตเดิมมากขึ้น จึงมีแนวคิ ดที่จะนํา
วัสดุปลูกอื่น ๆ ที่ไมใชดินและมีน้ําหนักที่เบากวา มาเปนวัสดุปลูกพืชบนพื้นหลังคาคอนกรีต
ฉะนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่การใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน และทดสอบ
ถึงประสิทธิภาพเชิงความรอนของหลังคาเขียว
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) ทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบ โตของพื ชของหลั งคาเขียวที่ใ ชวัสดุธรรมชาติ
ไดแก แกลบสด ขี้เถาแกลบ ขุยมะพราว ที่ผสมกับทรายและหินภูเขาไฟ เปนวัสดุปลูกทดแทนดิน
2) ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการลดความรอนในอากาศเหนือหลังคาเขียว
ที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน
3) ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารของ
หลังคาเขียวที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน
4) เสนอแนวทางการใชงานหลังคาเขียวที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวั สดุปลูกทดแทนดินที่
เหมาะสมสําหรับอาคาร
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1) การศึกษาถึงการเจริญเติบโตของพืช ทําการวัดจากลักษณะทางกายภาพของพืช
2) พืชที่ใชในการทดสอบ ใชหญาเปนตัวแทนของพืช โดยคัดเลือกจากพันธุหญาสนาม
เขตรอนเทานั้น และทําการศึกษาวิธีการปลูกในวัสดุปลูก
3) ดินที่ใชในการทดสอบ เปนดินรวนที่มีจําหนายตามรานคาตนไมทั่วไป
4) การหาคารังสีดวงอาทิตย มีขอจํากัดทางดานเครื่องมือ ผูวิจัยจึงใชขอมูลจากผลการ
ตรวจวัดรั งสี ดวงอาทิตย มี หนวยเปน วัตตตอ ตารางเมตร จากกรมอุตุนิ ยมวิ ทยา ในชว งที่ทําการ
ทดสอบชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
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1.4 ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยนี้ทําการทดสอบกับสภาพภูมิอากาศจริง ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง
เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2552 เพราะฉะนั้ น ผลการทดสอบที่ ไ ด จึ ง สอดคล อ งกั บ สภาพอากาศใน
ชวงเวลาที่ทําการทดสอบเทานั้น
1.5 สมมติฐานการวิจัย
1) หญาที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีความสามารถในการอุมน้ําสูง จะสามารถเจริญเติบโตได
ดีกวา หญาที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา
2) วัสดุปลูกที่มีความสามารถในการอุมน้ําสูง จะมีคาปริมาณการคายระเหยน้ําของพืช
และการลดความรอนในอากาศ สูงกวาวัสดุปลูกที่มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา
3) ในกรณีที่น้ําหนักของวัสดุปลูกเทากัน วัสดุปลูกที่มีความลึกมาก จะสามารถลดการ
ถายเทความร อนเขาสูอาคารไดดีกวา วัสดุปลูกที่มี ความลึกต่ํา และในกรณีที่ ความลึกของวั สดุ
ปลูกเทากัน วั สดุป ลูกที่มีความหนาแนนต่ํา จะสามารถลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารได
ดีกวา วัสดุปลูกที่มีความหนาแนนสูง
4) หลังคาเขียว ที่ ใชวัสดุปลูกที่มีหินภู เขาไฟเปน สวนประกอบ สามารถชวยลดการ
ถายเทความรอนเขาสูอาคารได
1.6 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ที่ทําการทดสอบกับสภาพอากาศจริง ในขั้นตอนการ
ทดสอบที่ 1-3 ดังภาพที่ 1.1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การทดสอบที่ 1 เปนการทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชของหลังคาเขียว
ที่ใช วัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน โดยวัด จากลักษณะทางกายภาพของพืช มีตัวแปรต น
คือ ชนิดของวัสดุ ปลูก 9 รูปแบบ และมีตัว แปรตาม คือ ลักษณะทางกายภาพของหญา ไดแ ก
ความหนาแนนของใบ สีของใบ และการยึดเกาะของราก
การทดสอบที่ 2 เป นการทดสอบเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพดา นการลดความรอนใน
อากาศเหนือหลังคาเขียวที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน โดยใชวิธีการใชถังวัดปริมาณ
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การใชน้ําของพืช (Lysimeter) มีตัวแปรตน คือ วัสดุปลู กที่สรุปจากการทดสอบที่ 1 มีตัวแปรตาม
คือ ปริมาณการใชน้ําของพืช และอุณหภูมิที่ผิวหญา เหนือผิวหญาและอากาศภายนอก
การทดสอบที่ 3 เปน การทดสอบเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพดา นการลดการถา ยเท
ความรอนเขาสูอาคารของหลังคาเขียวที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน โดยการเปรียบเทียบ
กับหลั งคาคอนกรีตเปลา มีตัวแปรตน คือ วั สดุปลู กที่สรุปจากการทดสอบที่ 1 มีตั วแปรตาม คือ
อุณหภู มิที่ ผิว หญา อุณหภูมิ ที่ผิวคอนกรีตดานลาง อุณ หภู มิอากาศภายในกลองทดลอง และ
อุณหภูมิอากาศภายนอก
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1) ทราบถึง ประสิทธิภ าพของหลั งคาเขียวที่ใช วัสดุธรรมชาติเ ปนวัสดุปลูกทดแทนดิน
ดานการเจริญเติบโตของพืช และประสิทธิภาพเชิงความรอน
2) เปนแนวทางการใชวัสดุธรรมชาติ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เปนแนวทางสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับเมือง
1.8 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1) ประสิทธิภาพเชิงความรอน (thermal performance) หมายถึง ประสิ ทธิภาพดาน
การลดความรอนในอากาศและการลดความรอนที่เขาสูอาคาร
2) หลังคาเขียว (green roof) หมายถึง พื้นที่บนอาคารที่เปนสีเขียวจากการมีพืชพัน ธุ
ปกคลุมอยูดานบน เชน ตนไมพุม พืชคลุมดิน หรือหญา
3) วัสดุปลูกทดแทนดิน (substrate culture) หมายถึง วัสดุปลูกชนิดตาง ๆ ที่ไมใชดิน
สามารถแบ ง วัส ดุ ป ลู กได เ ป นอิ น ทรี ยสาร อนิ น ทรี ยสาร และวั ส ดุสั ง เคราะห โดยพื ช สามารถ
เจริญ เติบโตบนวั สดุปลู กจากการไดรับสารอาหาร โดยใชน้ํ าผสมกับ สารเคมีที่มี ธาตุต าง ๆ ที่พืช
ตองการ
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ภาพที่ 1.1
ระเบียบวิธีวิจัย

การทดสอบที่ 1

การทดสอบเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชของหลังคาเขียวที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทน
ดิน โดยทดสอบปลูกหญา 1 เดือน ดวยวัสดุปลูกทดแทนดิน 9 รูปแบบ คือ ขุยมะพราว+ทราย
ขี้เถาแกลบ+ทราย แกลบสด+ทราย ที่อัด ไมอัด และผสมหินภูเขาไฟ และเปรียบเทียบกับดิน

ผลการทดสอบที่ 1

การทดสอบที่ 2

วัสดุปลูกทดแทนดินที่ปลูกหญาแลวเจริญเติบโตไดดี

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการลดความรอนในอากาศเหนือหลังคาเขียว
ที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน
ชั่งน้ําหนักและนําตัวอยางวัสดุปลูกไปอบแหง ครั้งที่ 1

วิธีการใชถังวัดปริมาณการใช
น้ําของพืช (Lysimeter)

วัดความสมดุลของน้ําและวัดอุณหภูมิที่ผิวหญา
ชั่งน้ําหนักและนําตัวอยางวัสดุปลูกไปอบแหง ครั้งที่ 2

ระยะเวลาหาง
กัน 7 วัน

กระบวนการทางคณิตศาสตร
ผลการทดสอบที่ 2

การทดสอบที่ 3
ผลการทดสอบที่ 3

ประสิทธิภาพดานการลดความรอนในอากาศเหนือหลังคาเขียวในแตละวัสดุปลูก

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารของหลังคาเขียว
ที่ใชวัสดุธรรมชาติเปนวัสดุปลูกทดแทนดิน โดยการเปรียบเทียบกับหลังคาคอนกรีตเปลา
ประสิทธิภาพดานการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารของหลังคาเขียวในแตละวัสดุปลูก

สรุปผลการทดสอบ ขอเสนอแนะ และแนวทางในการนําไปใช

