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หลังคาเขียว:
ทางเลือกเพ่ือการจัดการน้ำฝน

...เราพึงต้องนำอาณาเขตแห่งธรรมชาติ
ที่เราครอบครองอย่างผิดกฎหมาย กลับคืนสู่สภาพเดิม…

(…We must restore to nature territories which man has illigally occupied…..)

ฮุนเดิจร์วาสเซอร์
(Hundertwasser) 1

1 Hundertwasser  ((n.p.): Benedikt Taschen Verlag, 1999).

ภาพที่ 1     ฮนุเดจิรว์าสเซอร ์ไดส้รา้งกรนีรฟู (Green roof) หรอื
หลังคาเขียวขึ ้นบนงานสถาปัตยกรรมของเขา ฮุนเดิจร์วาสเซอร์
ไม่ไดเ้ปน็สถาปนกิ ภูมิสถาปนกิ หรอืมบีทบาทหนา้ทีใ่ดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขาเป็นเพียงศิลปิน ที่ตระหนัก
ถึงความไมเ่ป็นธรรม ในความสมัพันธ์ระหวา่งมนษุย์กับธรรมชาติ
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บทนำ

ในอดีต ผู้คนเห็นความสำคัญและเคารพธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และรูจั้กรักษาธรรมชาตไิด้อยา่งเหมาะสม แตเ่ม่ือมีการพฒันาเทคโนโลย ีความสะดวก
สบายเริ่มมีมากขึ้น ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติก็เริ่มลดลง ผู้คนในอดีตใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ มีการเก็บน้ำฝน เพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่ปล่อยให้น้ำไหล
ท้ิงเสียเปลา่ แทบทกุบา้นมรีางนำ้ฝนและตุม่เก็บนำ้ฝน น้ำท่ีได้มาโดยไมต้่องเสยีเงนิซือ้
ทำให้ผู้คนมีน้ำใจต่อกัน แต่ในปัจจุบัน ความสะดวกสบายจากการมีน้ำประปา คน
สามารถหาน้ำสะอาดได้ง่ายมากขึ้น น้ำสะอาดแต่ความสำคัญของธรรมชาติก็ลดลง
นำ้ท่ีตอ้งเสยีเงนิซือ้ ทำใหค้วามมนีำ้ใจลดลง นำ้ฝนไมเ่ปน็ทีต่อ้งการ ฝนทีต่กกลายเปน็
ปญัหา เกิดนำ้ท่วม ไม่มีการเกบ็รองนำ้ฝน เพือ่การอปุโภคบรโิภคอกีตอ่ไป

การเจริญเติบโตของเมืองและการก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร มีผล
ทำให้พื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง สิ่งก่อสร้างที่มีมากขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังคาเปรียบเสมือนเกณฑ์ในการวัดความ
เจริญที่มีมากขึ้น เมื่อมองจากด้านบนลงมา หลังคาเป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งก่อสร้าง
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ในขณะทีพ้ื่นท่ีเปิดโลง่สีเขียว แทนธรรมชาตท่ีิยงัหลงเหลอือยู่

ในมุมที่กลับกัน เมื่อมองจากภายในอาคารย้อนกลับขึ้นไป หลังคาเป็นสิ่งจำเป็น ที่
ช่วยคุ้มกันมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นเหมือนผิวหนังชั้นที่สามที่ช่วยสร้าง
ความสบาย ให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ภายในอาคาร หากแต่ว่าหลังคา
ไม่ได้เป็นเพียงพื้นผิวเหนือหัว ที่ช่วยในการกันแดดกันฝนเท่านั้น แต่การเกิดขึ้นของ
หลังคา มีผลต่อการลดลงของพื้นที่รับน้ำบนผิวดิน ซึ่งการลดลงของพื้นที่รับน้ำนี้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศโดยรวม น้ำฝนที่ตกลงบนหลังคา
ไม่สามารถซมึลงดนิไดเ้หมือนนำ้ฝนทีต่กในพืน้ท่ีธรรมชาต ิการทีน้่ำฝนไมส่ามารถซมึ
ลงไปในดนิได ้ทำใหเ้กิดการไหลของนำ้บนผวิดนิ(surface runoff) ในปรมิาณทีม่ากขึน้
การไหลของนำ้ผิวดนิโดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีเมืองนี ้ มักจะสง่ผลใหน้้ำฝนทีไ่หลออกจาก
พืน้ที ่เกิดเปน็นำ้ท่ีมีสารปนเปือ้น(nonpoint polluted water)2 ซ่ึงเกิดผลเสยีอยา่งมาก
ต่อสภาพแวดล้อม และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก อีกทั้งการที่น้ำฝนไม่สามารถซึมลง
ในดนิไดม้ากเทา่เดมิ ยงัอาจสง่ผลใหป้รมิาณนำ้ใตด้นิลดนอ้ยลง ซึง่จะกอ่ใหเ้กิดปญัหา
ดนิทรดุตวัและมผีลกระทบตอ่โครงสรา้งอาคารได้

2 http://www.epa.gov/owow/nps/facts/point7.htm
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จะเหน็ไดว่้า แนวทางทีส่ำคัญทางหนึง่ในการจดัการนำ้ฝน(stormwater management)
ท่ีจะชว่ยลดผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มไดดี้ท่ีสุด คือการจดัการใหน้้ำฝนซมึลงในพืน้ที่
ที่มันตกลงมา3 และเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลออกไปสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทั้งในเรื่องสาร
ปนเปื้อนในน้ำและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันที(water fluctuation) ในแหล่งน้ำ
สาธารณะหรอืแหลง่น้ำธรรมชาติ

ทั้งน้ำที่มีสารปนเปื้อนและปริมาณน้ำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำล้วนก่อ
ให้เกิดผลกระทบในทางลบ ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในแหล่งน้ำนั้น แนวทางในการ
จดัการนำ้ฝน ทันทีท่ี่มันตกลงมาบนหลงัคา จงึเปน็สิ่งท่ีสำคญัทีค่วรตอ้งคำนงึถึง

คำจำกัดความของหลงัคาเขียว (Green roof)

เม่ือพดูถึง หลังคาเขยีว หรือ “กรีนรฟู” อาจมกีารตคีวามไปไดแ้ตกตา่งหลากหลาย
ต้ังแตร่ะเบยีงบา้นทีมี่การประดบัตกแตง่ด้วยกระถางตน้ไม้ บ้านหลงัคาหญา้ ไปจนถงึ
สวนหลงัคาบนอาคารสำนกังานขนาดใหญ่

ภาพที่ 2  บา้นหลงัคาหญา้ (Grass roof house)
สถาปนิก: อีแวน ทารูเทวิคส์ (Ivan Tarulevicz) ประเทศนิวซีแลนด์
สร้างบ้านหลังคาหญ้า โดยปูแผ่นยางหนา 1 มม. บนหลังคาสังกะสี แล้ว
คลุมทับด้วยดินหนา 10 ซม. พร้อมปุ๋ยและเมล็ดหญ้า โดยเจ้าของบ้าน
ดูแลรกัษาหลังคาในเวลาทีห่ญ้ายาวขึน้ ด้วยการปลอ่ยแกะขึน้ไปกินหญ้า

3 Ibid.
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มีงานวจัิยและการทดลองเกีย่วกบักรนีรฟู ในหลายๆ รูปแบบ ความหมายของคำวา่
กรนีรฟู อาจแบง่ออกไดเ้ปน็ 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คอื

1. หลังคาเขียว ในแง่ของเทคโนโลยอีาคาร ในการออกแบบสถาปตัยกรรม
เพื่อการประหยัดพลังงาน เน้นที่การทดลองวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีช่วยลดอณุหภูมิ ลดการใชพ้ลังงาน สร้างภาวะนา่สบาย ส่งเสริม
แนวความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบของสถาปัตยกรรม
สีเขียว (Green architecture) หรือสถาปตัยกรรมสะอาด (Clean Architecture,
Clean Technology) เน้นที ่เทคโนโลยีในการออกแบบก่อสร้างงาน
สถาปตัยกรรม ท่ีคำนงึถึงการลดผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม4

2. หลังคาเขียว ที่หมายถึง หลังคาที่เป็นสีเขียวจากการมีพืชพันธุ ์
ปกคลุมอยู่ข้างบน ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณในลักษณะพืชคลุมดิน ไม้เลื้อย
หรือลักษณะใดๆ ก็ตาม โดยเน้นท่ีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
โดยตรง นอกเหนือไปจากการสร้างสภาวะสบาย และการลดการใชพ้ลังงาน
ของอาคาร ซึง่อาจแบง่ได้เปน็ 2 ประเภท คอื

- หลังคาเขียวที่เป็นสวนหลังคา (roof garden) สามารถออกไป
ใชส้อยพืน้ทีไ่ด้

ภาพที่ 3    หลงัคาหญา้, ฮนุเดจิรว์าสเซอร์

4 http://www.nature.nps.gov/sustainabilityNews/Spring_05/SpringSusNews2005.htm
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- หลังคาเขียวที่เน้นที่การปลูกพืชพันธุ์บนหลังคา ไม่ได้เน้นที่
ประโยชน์ใช้สอย

กรีนรฟูยงัอาจแบง่ได้เป็น 5

หลงัคาเขยีวใชส้อย (Intensive green roof) คือ หลังคาเขยีวทีมุ่่งประโยชนใ์ชส้อย เช่น
ใช้เป็นสวนหลังคาหรือ พื้นที่นันทนาการของอาคาร หลังคาเขียวที่จัดอยู่ในรูปแบบนี้
จะมีน้ำหนัก 1,500-3,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร และต้องการการดแูลรักษามากกว่า

หลงัคาเขยีวไมใ่ช้สอย (Extensive green roof) คอื หลงัคาเขยีวทีเ่นน้ประโยชนท์าง
ด้านสิง่แวดลอ้ม เป็นหลงัคาเขยีวทีมี่ความลกึดิน 1-5 น้ิว และมน้ีำหนักประมาณ
300-1,000 กิโลกรมั/ตารางเมตร ใชพ้ชืพนัธุข์นาดเลก็ เชน่ หญา้หรอืพชืคลมุดนิ
ท่ีไม่โตและไมต้่องการดนิมากนกั

งานวิจัยและการทดลองเกี่ยวกับหลังคาเขียว กรีนรูฟ หรือหลังคาที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
แวดล้อม ส่วนมากจะเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารและวัสดุก่อสร้างสำหรับหลังคา
ที่มีความหลากหลายทั้งวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุธรรมชาติ โดยมักจะเน้นการวัดผลที่
อุณหภูมิภายในอาคาร ความสามารถในการช่วยลดการใช้พลังงานตามขอบเขตของ
หลังคา ในคำจำกัดความของหลังคาเขียวในกลุ่มแรก หลังคาที่มีการปลูกพืชพันธุ์
มักถูกจัดเป็นสวนหลังคา(Roof Garden) ที่จะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม
หรือการลดแสงสะท้อนจากดาดฟ้า มากกว่าที่จะให้ความสำคัญ ในเรื่องการจัดการ
กับนำ้ฝนหรอืคณุคา่ในดา้นนเิวศวทิยาของหลงัคานัน้

ในบทความนี ้จะกลา่วถงึหลงัคาเขยีว ในความหมายทีส่อง ท่ีมีการใชส้อยของพชืพนัธ์ุ
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยพิจารณาในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการน้ำฝน (Stormwater Management) และระบบนิเวศโดยรวมของเมือง
ตัง้แตอ่าคารขนาดเลก็ๆ เชน่ บา้นทีอ่ยูอ่าศยั ไปจนถงึอาคารขนาดใหญ ่โดยเนน้ในแง่
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวัดผลกระทบและประสิทธิภาพของหลังคาเขียว
ในการควบคุมและจัดการกับน้ำฝน รวมถึงการช่วยควบคุมอุณหภูมิอาคาร และไม่ได้
จำกดัรปูแบบ และรปูทรงของหลงัคา

บางคร้ังหลังคาเขียวและหลังคาธรรมชาติ(Eco-roof) ถูกนำมาใช้ในความหมายเดียวกัน
แต่ขอบเขตของหลังคาเขียวในบทความนี ้ อาจจัดได้ว ่าเป็นเพียงรูปแบบหนึ ่ง

5 Scholz-Barth, K., Green Roofs: Stormwater Management From the Top Down  ((n.p.): (n.d.)).
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ของหลังคาธรรมชาติ และเมื่อกล่าวถึงหลังคาเขียว ในที่นี้ จะไม่ได้หมายถึง หลังคา
ธรรมชาติ เพราะ นอกจากหลังคาที่มีการใช้พืชพันธุ์ปกคลุมแล้ว หลังคาที่ไม่มี
พืชพันธุ์แต่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ปีกไม้ หรือวัสดุที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ก็จัดเป็น
หลังคาธรรมชาต ิด้วยเชน่กนั6

หลังคาเขียวเกิดข้ึนจาก...

คล้ายกับการเกิดของสวนหลังคา  หลังคาเขียวหรือกรีนรูฟ เกิดขึ้นจากความต้องการ
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีความหนาแน่นและแออัดมากขึ้น แต่หลังคาเขียวยังเกิดขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศเมือง ทั้งปัญหาในการ
ควบคมุจัดการนำ้ฝน ท่ีทำใหเ้กิดนำ้ท่วม  และปญัหาสภาพอากาศและความแปรปรวน
ของอณุหภูมิในเขตพืน้ทีเ่มืองอกีดว้ย

การสร้างหลังคาเขียวไม่ใช่เรื ่องใหม่ในหลายประเทศ เช่น เยอรมัน ฝรั ่งเศส
สวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งมีการใช้หลังคาเขียวมากว่า 10 ปีแล้ว ในปัจจุบันนี้
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และญีปุ่่น ได้มีการสง่เสรมิและบางครัง้เปน็กฎหมาย
ท่ีสนับสนนุใหใ้ชห้ลังคาเขยีวในหลายๆพืน้ท่ี เพ่ือผลทางดา้นสภาพแวดลอ้มอกีด้วย7

หลังคาเขียวในยุคแรกหรือหลังคาเขียวในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด อาจเป็นการวาง
ไม้กระถางบนพืน้ท่ีดาดฟา้ ท้ังเพ่ือความสวยงาม ช่วยลดความรอ้นและลดแสงสะทอ้น
จากพื้นดาดแข็งบนหลังคา หากแต่ว่าเป็นหลังคาเขียวที่มีขนาดเล็กหรือมีพืชพันธุ์
ในปรมิาณจำกดัและอาจไมใ่หผ้ลในการลดอณุหภูมิท่ีเดน่ชดันกั

อกีท้ังยงัมีข้อจำกดัทัง้ในเรือ่งของนำ้หนกั การขนยา้ย การดแูลรกัษา รวมทัง้รปูแบบที่
อาจจะเป็นข้อจำกัด คือ หลังคาที่ไม่ได้เป็นดาดฟ้ามักจะไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์
ปกคลุมดา้นบนเพือ่สรา้งหลงัคาเขยีวได้

อกีสาเหตหุนึง่ของการเกดิหลงัคาเขยีว คอืการเพิม่ของพืน้ทีห่ลงัคา พืน้ทีห่ลงัคาทีเ่ปน็
วัสดพุืน้แขง็หรอืพืน้ดาดแขง็ (Hardscape) ปรมิาณมากในพืน้ทีเ่มือง เปน็ตวัเก็บสะสม

6 Ibid.
7 http://www.hadj.net/green-roofs/
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ความรอ้นในตอนกลางวนั และสะทอ้นความรอ้นออกมาในตอนกลางคนื ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์ ความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง และพื้นที่เปิดโล่ง
ชานเมอืง ท่ียงัไม่ไดมี้การพฒันา ท่ีเรยีกวา่ ปรากฏการณเ์กาะความรอ้น (Urban heat
island effect) ซึง่ส่งผลใหเ้กิดความปรวนแปรของสภาพอากาศ8

การลดลงของพ้ืนท่ีรับน้ำอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของส่ิงก่อสร้างและพ้ืนดาดแข็งในเมือง
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบในทางลบอื่นๆต่อสภาพแวดล้อม เป็นอีก
สาเหตหุนึง่ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดกรนีรฟูขึน้เชน่กนั9

ประโยชนข์องกรีนรูฟ

ศูนยเ์พ็นสเตทเพือ่หลงัคาเขยีว (Penn State Center for Green Roof) ใหค้ำจำกดัความ
หลังคาเขียวไว้อย่างตรงตัวว่า หมายถึงหลังคาที่มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ข้างบน และได้
อธิบายถงึข้อดขีองกรนีรฟู ไว้ดังน้ี 10

- คณุคา่ในทางความงาม
- การลดสภาวะ ‘เกาะความรอ้น’ ในพืน้ทีเ่มือง (urban heat island effect)
- ชว่ยลดคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศ และลดความจำเป็นในการใช้

เครือ่งทำความรอ้น
- ยดือายกุารใชง้านของหลงัคาไดถึ้ง 2-3 เท่า
- ลดผลกระทบจากสารพษิท่ีปนเปือ้นมากบัฝน เช่น ไนโตรเจน ฝนกรด
- ลดเสียงรบกวน
- ลดปริมาณน้ำฝนที่จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ
- เปน็ทีอ่ยูข่องนกและสิง่มีชวีติในธรรมชาตอิืน่

บทความ หลงัคาหญา้ของฮนุเดจิรว์าสเซอร ์  (Hundertwasser’s Grass Roofs) จาก
เวบ็ไซตข่์าว มาเธอรเ์อริท์ (Motherearth’s News.com) กลา่วถงึประโยชนข์องหลงัคา
หญา้หรอืหลงัคาเขยีวไวด้งันี ้11

8 Spirn, A.W.  The Granite Garden: Urban Nature and Human Design,  ((n.p.): Basic Books).
9 Scholz-Barth, K,  Green Roofs: Stoemwater Management from the Top Down.
10 http://hortweb. eas.psu.edu/research/greenroofcenter/history.html
11 http://www.motherearthnews.com/library/1978_March_April/Hundertwasser_s_Grass_Roots.
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1. หลังคาหญ้าช่วยสร้างออกซิเจน
2. ช่วยจับและกรองฝุ่นผงในอากาศและเปลี่ยนให้เป็นดิน
3. หลังคาหญ้าช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย
4. ลดเสียงรบกวน
5. สร้างสภาวะสบายในอาคาร ลดความรอ้นในฤดรู้อนและรกัษาความอบอุน่

ในฤดหูนาว
6. ทำหนา้ทีเ่ปน็เหมอืนเกราะปอ้งกนัรงัสี ไฟ และสิง่ไม่พงึประสงคอ่ื์นๆ ท่ี

ตกลงมา เชน่ ฝนกรด ฝนโคลน
7. กรองน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่ผ่านหลังคาหญ้าจะกลายเป็นน้ำสะอาด

ร้อยละ 95 และสามารถนำมาใชไ้ด้
8. เป็นแหล่งอาหาร หญ้าบนหลังคาหญ้าในสแกนดิเนเวีย ใช้เป็นอาหารวัว

แกะ และแพะ ไม้ผลทีป่ลกูบนหลงัคา สามารถใหผ้ลใชเ้ปน็อาหารของคน
และสตัว ์เช่น นกตา่งๆ ไดเ้ชน่กนั

9. เปน็พืน้ทีร่องรบัหรอืหมนุเวยีนนำกลบัมาใช ้กากจากการ recycle ขยะ
ในบ้านที่หมักจนกลายเป็นปุ๋ยหรือดินแล้ว

10. คุณค่าในทางสนุทรยีภาพ และสง่เสริมคุณภาพของสภาพแวดลอ้ม

ประโยชนข์องหลังคาเขียว อาจสรปุไดด้งันี้

ลดปริมาณและปรับสภาพน้ำฝนท่ีไหลจากหลังคาและกรองน้ำฝนท่ีอาจมีสารปนเป้ือน
ให้มีคุณภาพน้ำท่ีดีข้ึน น้ำฝนท่ีตกลงในปา่หรือพ้ืนท่ีธรรมชาต ิท่ีมีต้นไม้หนาแนน่ จะซึม
ลงในดนิรอ้ยละ 60 ครึง่หนึง่กลายเปน็นำ้ใตด้นิและอกีครึง่หนึง่จะถกูดดูซมึไปใช ้โดย
ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ น้ำร้อยละ 40 จะระเหยกลับสู่บรรยากาศทันทีโดยผ่าน
กระบวนการคายนำ้ของพืช และแทบจะไมมี่น้ำไหลบนผิวดิน(Surface runoff) ซ่ึงจะเป็น
การลดความเสีย่งทีจ่ะเกดินำ้ท่วม ปัญหาการกดัเซาะหนา้ดิน ดินถลม่หรอืการตืน้เขนิ
ของแหล่งน้ำจากการตกตะกอน

แตใ่นพืน้ทีเ่มืองทีพ่ืน้ดนิถกูปกคลมุไปดว้ยอาคาร ส่ิงก่อสรา้ง วัสดุพืน้และวสัดุก่อสรา้ง
ต่างๆ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เพียงแค่ร้อยละ 5 ของน้ำฝนที่ตกลงมาจะสามารถ
ซึมลงไปในดินได้ ร้อยละ 15 ของน้ำจะระเหยผ่านพืชพันธุ์และจะมีปริมาณน้ำผิวดิน
สูงถึงร้อยละ 75 ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเวลาที่ฝนตกหนัก เนื่องจาก
น้ำปรมิาณมากไมส่ามารถระบายออกจากพืน้ผิวไดทั้น12

12 สุรยิจนัทร,์ ฉมาวงศ,์  “วสัดพุืน้ผวิทบึนำ้: ดชันหีลกัของระบบนเิวศลุม่นำ้ และคณุภาพนำ้ในลำธาร”.  วารสารวชิาการคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2546  1:  107-118.



133

อาจารย ์กนกวล ี สุธีธร

หลังคาเขียวเป็นการแก้ปัญหาการจัดการน้ำฝนที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะหลังคา
เขียวหรือหลังคาที่มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ จะสามารถเก็บน้ำไว้ได้มากกว่าหลังคาที่
ไม่มีการปลูกต้นไม้ด้านบน กิ่ง ก้าน ใบ และดินปลูก สามารถดูดซับน้ำไว้ไม่ให้ไหล
ผ่านลงไปในทันที่ แต่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้และค่อยๆไหลออกไปช้าๆ ในขณะเดียวกัน
น้ำฝนที่ไหลผ่านหลังคาที่มีพืชพันธุ์ ก็ได้ผ่านการกรองเอาฝุ่นและมลพิษที่ปนเปื้อน
จากอากาศ ทำให้คุณภาพของน้ำที่ไหลผ่านหลังคาเขียว ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ พืชพันธุ์บนหลังคายังทำหน้าที่คายน้ำกลับสู่บรรยากาศ ลดปริมาณ
และลดปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษจากการไหลบนผิวดิน และช่วยลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม

การกรองเสียงรบกวน (Sound filter) ปัญหามลภาวะทางเสียง นับเป็นอีกหนึ่ง
ปัญหาใหญใ่นเมอืงทีมี่ความหนาแนน่สูง การสรา้งหลงัคาเขยีว นอกจากจะชว่ยในการ
จัดการน้ำฝนแล้ว พืชพันธุ์บนหลังคายังทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนกันเสียงรบกวน
ให้กับอาคาร ความหนาของหลังคาที่เพิ่มขึ้นจากดินปลูกและวัสดุพืชพันธุ์ทำหน้าที่
ดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวในเมอืงและชว่ยลดมลภาวะสรา้งอากาศบรสุิทธิ ์ เชน่เดยีวกบั
ประโยชน์จากต้นไม้ทั ่วไป พืชพันธุ ์บนหลังคาเขียวช่วยเพิ ่มออกซิเจนและลด
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเมือง พืชพันธุ์ที่มีชีวิตที่อยู่บนหลังคาสร้างอากาศบริสุทธิ์
ช่วยกรองฝุน่ละอองในอากาศ และลดมลภาวะในเมอืงได้

การควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะที่สบาย หลังคาเขียวช่วยควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคาร พืชพันธุ์ที่อยู่บนหลังคาทำหน้าที่เป็น
เหมือนฉนวนกันความร้อนจากภายนอก และควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ใน
ระดับที่คงที่13 และยังสามารถลดแสงสะท้อนจากหลังคาที่มีผลกระทบต่ออาคาร
ข้างเคียงได้อีกด้วย

การปรับสภาพของระบบนิเวศเมือง(Urban ecology)โดยรวมให้ดีขึ้น ปัญหาที่
สำคัญของระบบนเิวศเมอืง คือ อุณหภูมิและมลภาวะ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และความขาดแคลนพืน้ทีธ่รรมชาตท่ีิส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหกั้บสิง่มีชวีติ
หลังคาเขียวช่วยควบคุมอุณหภูมิของเมือง ลดมลภาวะ กรองฝุ่น ช่วยสร้างอากาศบรสุิทธ์ิ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ธรรมชาตแิละเปน็ทีอ่ยูข่องสิง่มีชวีติ

13 http://www.greengrid.
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ข้อควรคำนงึถึง ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้หลังคาเขียว

ชนิดของพืชพันธุ ์ พืชพันธุ ์ที ่ใช้บนควรเป็นพืชพันธุ ์ที ่ดูแลรักษาง่าย ไม่มีราก
ชอนไชทำลายโครงสร้างของอาคาร หรือกิ่งก้านที่เปราะหักง่ายซึ่งอาจเป็นอันตราย
และมีน้ำหนักไม่มากนัก ควรเลือกพืชพันธุ์ โดยดูจากขนาดเมื่อโตเต็มที่ด้วย เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาพืชพันธุ์มีขนาดใหญ่เกินไปในภายหลัง พันธุ์พืชที่ใช้ อาจเป็นพวก
ไม้อวบน้ำที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยและทนต่อการสูญเสียน้ำหรือพืชพันธุ์ประเภทที่ใช้ใน
สวนหิน พืชพันธุ์ที่ไม่ต้องการดินปลูกมาก และควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแดด เพราะ
พืชพนัธ์ุท่ีปลกูบนหลงัคา มักจะตอ้งโดนแดดเตม็ท่ี14

สภาพแวดลอ้ม แดด ลม ฝน ความชืน้และอณุหภูมิ ในบางพืน้ทีท่ี่มีลมแรง อาจมผีล
ต่อพืชพันธุ์ที่มีใบขนาดใหญ่ เพราะใบอาจฉีกขาด กิ่งเปราะหัก หรืออาจมีการสูญเสีย
น้ำมากกว่าการปลูกข้างล่าง ปริมาณแสงแดดที่มีมากกว่า ทั้งความเข้มของแสงและ
ช่วงเวลาที ่ได้ร ับแสง ทำให้ต้องคำนึงถึงการเลือกใช้พืชพันธุ ์ท ี ่เหมาะสมด้วย
ความชืน้ ความแตกตา่งของอณุหภูมิเปน็อกีปจัจยัหนึง่ท่ีสำคญั แสงแดดทีร่นุแรงสง่ผล
ให้อุณหภูมิสูงขึ้นในตอนกลางวัน กับความชื้นและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในตอนกลางคืน
ทำให้เกิดการควบแนน่ และการกลัน่ตัวเป็นหยดน้ำ ดังน้ัน ในการศกึษาและการทดลอง
ของหลงัคาเขยีวในประเทศไทย ต้องมีการคำนงึถึงความชืน้และอณุหภูมิท่ีแตกตา่ง
เนือ่งจากประเทศไทยอยูใ่นเขตอากาศแบบรอ้นชืน้ พชืพนัธ์ุท่ีปกคลมุหลงัคา อาจ
ส่งผลใหเ้กดิความชืน้ทีสู่งเกินไป และมผีลกระทบตอ่โครงสรา้งอาคาร

โครงสร้าง การร่ัวซึมและการรบัน้ำหนัก เชน่เดยีวกบัทีอ่ืน่ๆ การคำนงึถึงการรัว่ของ
หลังคาเปน็ปญัหาสำคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเทศไทย ท่ีมีภูมิอากาศแบบรอ้นชืน้
และมีฤดูฝนนานหลายเดือน หรือเกือบจะทั้งปี ในหลายๆ พื้นที่ แม้ว่าจะมีการยืนยัน
ว่า หลังคาเขียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการรั่ว หรือการสร้างหลังคาเขียว จะทำให้เกิด
การรัว่ซมึในอาคาร มากไปกวา่หลงัคาธรรมดาทีไ่ม่ไดมี้การออกแบบปอ้งกนัการรัว่ซมึ
ที่เหมาะสม15 อย่างไรก็ดี การเตรียมการ เพื่อป้องกันการรั่วซึมนับเป็นเรื่องที่จำเป็น
ในแง่ของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ควรเลือกใช้พืชพันธุ์ที่ไม่มีรากชอนไช ทำลาย
โครงสร้างอาคาร หรือมีน้ำหนักมากเกินไป ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง เมื่อ
พืชพนัธ์ุมีขนาดทีใ่หญโ่ตขึน้

14 Scholz-Bartofs, K.  Green Roofs: Stormwater Management from the Top Down.
15 http://www.joconl.com/archives/Sep2004/Sep27.html
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การดูแลรักษา มีท้ังเรือ่งการรดนำ้ การเกบ็กวาด ตดัแตง่และการใสปุ่ย๋หรอืเปลีย่นดนิ
ท่ีอาจเสือ่มคณุภาพ16 เนือ่งจากขอ้จำกดัทางดา้นโครงสรา้ง ดนิทีใ่ชบ้นกรนีรฟู จงึมักมี
ปริมาณและความลึกที่น้อยที่สุดที่จะยังคงทำให้พืชสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นจึง
ต้องมีการบำรงุรักษาดนิใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม การตดัแตง่พืชพนัธ์ุบนหลงัคาเขยีว
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากปริมาณดินที่มีอยู่จำกัด และความลาดเอียง
ของหลังคา พืชพันธุ์ที่ปลูกบนหลังคาเขียวจึงมักจะโตในแนวระนาบ ซึ่งทำให้ไม่ต้อง
มีการตดัแตง่มาก

ค่าใช้จ่าย ในการสรา้งหลังคาเขียว อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากกวา่หลังคาปกตถึิง 2 เท่า17

ทั้งค่าใช้จ่ายของโครงสร้างที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาพืชพันธุ์บน
หลังคา หากแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมา นับว่าคุ้มค่า และอาจใช้เป็นการสร้าง
รายไดอี้กทางหน่ึงได้ เช่น ท่ีโรงแรม แฟรม์อนท์ วอเตอรฟ์ร้อนท์ ในแวนคเูวอร ์สามารถ
ปลกูพชืและสมนุไพรบนหลงัคาไดเ้ป็นมลูคา่ถึงกวา่ $30,000 ต่อปี18

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการทดลองและมีสรุปผลที่ชัดเจน เกี่ยวกับการประเมินคุณค่า
ทั้งในทางบวกและลบของการใช้กรีนรูฟในประเทศไทย ความแตกต่างทางสภาพ-
แวดล้อม ทั้งสภาพอากาศ ความชื้น ความลาดชันของหลังคา สภาพภูมิประเทศและ

16 http://www.cityfarmer.org/greenpotential.html.
17 Ibid.
18 http://www.energysolutionsalberta.com

ภาพที่ 4     รปูตดัแสดงรายละเอยีดของหลงัคาเขยีว

พืชพันธุ์

วัสดุปลูก

วัสดุกรอง
ชั้นระบายน้ำ
แผ่นใยกันน้ำ
ชั้นรองรับโครงสร้าง

ฉนวนกันความร้อน
ชั้นกั้นไอน้ำ
ชั้นโครงสร้างรับ
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ลักษณะทางกายภาพอื่นๆของประเทศไทย อาจทำให้ผลที่จะได้จากการใช้กรีนรูฟ
ไม่เหมือนกับผลสรุปข้างต้น ดังนั้น ในการที่จะนำกรีนรูฟมาใช้ในประเทศไทยจะต้อง
มีการทดลอง ทดสอบ และประเมนิผลตอ่ไปอกีมาก

สรุป

แม้ว่าสวนหลังคา การปลูกพืชพันธุ์บนหลังคา และหลังคาเขียว จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
ข้อมูลทางการศึกษาและการทดลองเรือ่ง หลังคาเขียว ในแง่ของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ในประเทศไทยยังมีจำกัด และมีปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ แต่อย่างไรก็ดี การเริ่มต้น
สร้างจิตสำนึกและเสนอทางเลือกสำหรับการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงานและลด
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะการจดัการกบันำ้ฝนนบัเปน็สิง่ท่ีสำคญัทีต่อ้งคำนงึถึง
นักออกแบบ สถาปนกิ ภูมิสถาปนกิ และทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้ง ควรตระหนกัถึงผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้ม การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน นอกเหนอื
ไปจากการออกแบบเพือ่ความงาม ประโยชนใ์ชส้อย และมนษุย์เพียงฝ่ายเดยีว

บรรณานุกรม
Energy Solutions Alberta.  (n.d.).  “Green Roof Blossoming In Alberta”.

[Online]  Available: http:  www.energysolutionsalberta.com/default, asp?V_DOC_ID=1099

Hundertwasser.  1999.  (n.p.): Benedikt Taschen Verlag.
[Online]  Available: http://www.motherearthnews.com/library/1978_March_April  Retrieved May 2005

Kevin Leichner, National Parks of New York Harbor.  2005.  “Green Servey Highlights Success.”
[Online]  Available: http://www.nature.nps.gov/sustainabilityNews/Spring-05/SpringSusNews2005.htm

Kortright, R.  (n.d.).  “Evaluating the Potential of Green Roof Sgriculture”.
[Online]  Available: http://www.cityfarmer.org/greenpotential.html Retieved May 2005.

Northwest EcoBuilding Guide’s.  (n.d.).  “Green Roof Project”.
[Online]  Available: http://www.hadj.net/green-roofs

Peck, S.W. 1999.  Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada, Status Report on Benefits, Barries and
Opportunities for  Green Roof and Vertical Garden Technology Diffusion. (n.p.).

Penn State Center for Green Roof Research.  (n.d.).  “About Green Roofs”.
[Online]  Available: http://hortweb.cas.psu.edu/research/greenroofcenter/history.html  Retrieved April 2005.

The Philadelphia Inquirer.  (n.d.).  “How Does Your Roof Grow?”.
[Online]  Available: http://www.geniusloci.com/paing030802.htm. Retrieved April 2005.



137

อาจารย ์กนกวล ี สุธีธร

“Roof Gardens and Parks for Sustainable Cities”.  (n.d.).
[Online]  Available: http://www.gardenvisit.com/landscape/LIH/landscape_planning/roof-gardens-and-parks.htm.
Retrieved November 2005.

Scholz-Barth, K. (n.d.).  Green Roofs: Stormwater Management from the Top Down.  (n.p.).

Spin, A.W.  1984. The Granite garden: Urban Nature and Human Design.  (n.p.): Basic Books.

U.S. Environmental Protection Agency.  (n.d.).  “Polluted Runoff (Nonprint Source Pollution): Managing Urban Runoff”.
[Online]  Available: http://www.epa.gov/owow/nps/facts/point7.htm

Website-http://www.greengrid May 2005.

“What is Green Roof?”  (n.d.).
[Online]  Available: http:///www.ecoroofsystems.com/grnRoof_files/c_grnRoof.html  Retrieved May 2005.

ฉมาวงศ ์สุริยจันทร์.  2547.  “ วัสดุพ้ืนผิวทึบน้ำ: ดัชนีหลักของระบบนเิวศลุม่น้ำ และคณุภาพนำ้ในลำธาร”.  วารสารวชิาการ
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2546. 1: 107-118.



Green roof: An Alternative Strategy for Stormwater Management

138

หลงัคาเขยีว:
ทางเลือกเพื่อการจัดการน้ำฝน


