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...เราพึงต้องนำอาณาเขตแห่งธรรมชาติ
ที่เราครอบครองอย่างผิดกฎหมาย กลับคืนสู่สภาพเดิม…
(…We must restore to nature territories which man has illigally occupied…..)
ฮุนเดิจร์วาสเซอร์
(Hundertwasser) 1

ภาพที่ 1 ฮุนเดิจร์วาสเซอร์ ได้สร้างกรีนรูฟ (Green roof) หรือ
หลังคาเขียวขึ้นบนงานสถาปัตยกรรมของเขา ฮุนเดิจร์วาสเซอร์
ไม่ได้เป็นสถาปนิก ภูมสิ ถาปนิก หรือมีบทบาทหน้าทีใ่ ดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขาเป็นเพียงศิลปิน ที่ตระหนัก
ถึงความไม่เป็นธรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ

1

Hundertwasser ((n.p.): Benedikt Taschen Verlag, 1999).
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บทนำ
ในอดีต ผู้คนเห็นความสำคัญและเคารพธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และรูจ้ กั รักษาธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม แต่เมือ่ มีการพัฒนาเทคโนโลยี ความสะดวก
สบายเริ่มมีมากขึ้น ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติก็เริ่มลดลง ผู้คนในอดีตใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ มีการเก็บน้ำฝน เพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่ปล่อยให้น้ำไหล
ทิง้ เสียเปล่า แทบทุกบ้านมีรางน้ำฝนและตุม่ เก็บน้ำฝน น้ำทีไ่ ด้มาโดยไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้
ทำให้ผู้คนมีน้ำใจต่อกัน แต่ในปัจจุบัน ความสะดวกสบายจากการมีน้ำประปา คน
สามารถหาน้ำสะอาดได้ง่ายมากขึ้น น้ำสะอาดแต่ความสำคัญของธรรมชาติก็ลดลง
น้ำทีต่ อ้ งเสียเงินซือ้ ทำให้ความมีนำ้ ใจลดลง น้ำฝนไม่เป็นทีต่ อ้ งการ ฝนทีต่ กกลายเป็น
ปัญหา เกิดน้ำท่วม ไม่มกี ารเก็บรองน้ำฝน เพือ่ การอุปโภคบริโภคอีกต่อไป
การเจริญเติบโตของเมืองและการก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร มีผล
ทำให้พื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง สิ่งก่อสร้างที่มีมากขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังคาเปรียบเสมือนเกณฑ์ในการวัดความ
เจริญที่มีมากขึ้น เมื่อมองจากด้านบนลงมา หลังคาเป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งก่อสร้าง
ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ในขณะทีพ่ น้ื ทีเ่ ปิดโล่งสีเขียว แทนธรรมชาติทย่ี งั หลงเหลืออยู่
ในมุมที่กลับกัน เมื่อมองจากภายในอาคารย้อนกลับขึ้นไป หลังคาเป็นสิ่งจำเป็น ที่
ช่วยคุ้มกันมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นเหมือนผิวหนังชั้นที่สามที่ช่วยสร้าง
ความสบาย ให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ภายในอาคาร หากแต่ว่าหลังคา
ไม่ได้เป็นเพียงพื้นผิวเหนือหัว ที่ช่วยในการกันแดดกันฝนเท่านั้น แต่การเกิดขึ้นของ
หลังคา มีผลต่อการลดลงของพื้นที่รับน้ำบนผิวดิน ซึ่งการลดลงของพื้นที่รับน้ำนี้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศโดยรวม น้ำฝนที่ตกลงบนหลังคา
ไม่สามารถซึมลงดินได้เหมือนน้ำฝนทีต่ กในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ การทีน่ ำ้ ฝนไม่สามารถซึม
ลงไปในดินได้ ทำให้เกิดการไหลของน้ำบนผิวดิน(surface runoff) ในปริมาณทีม่ ากขึน้
การไหลของน้ำผิวดินโดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีเ่ มืองนี้ มักจะส่งผลให้นำ้ ฝนทีไ่ หลออกจาก
พืน้ ที่ เกิดเป็นน้ำทีม่ สี ารปนเปือ้ น(nonpoint polluted water)2 ซึง่ เกิดผลเสียอย่างมาก
ต่อสภาพแวดล้อม และเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก อีกทั้งการที่น้ำฝนไม่สามารถซึมลง
ในดินได้มากเท่าเดิม ยังอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดนิ ลดน้อยลง ซึง่ จะก่อให้เกิดปัญหา
ดินทรุดตัวและมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารได้

2
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ภาพที่ 2 บ้านหลังคาหญ้า (Grass roof house)
สถาปนิก: อีแวน ทารูเทวิคส์ (Ivan Tarulevicz) ประเทศนิวซีแลนด์
สร้างบ้านหลังคาหญ้า โดยปูแผ่นยางหนา 1 มม. บนหลังคาสังกะสี แล้ว
คลุมทับด้วยดินหนา 10 ซม. พร้อมปุ๋ยและเมล็ดหญ้า โดยเจ้าของบ้าน
ดูแลรักษาหลังคาในเวลาทีห่ ญ้ายาวขึน้ ด้วยการปล่อยแกะขึน้ ไปกินหญ้า

จะเห็นได้วา่ แนวทางทีส่ ำคัญทางหนึง่ ในการจัดการน้ำฝน(stormwater management)
ทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ดที ส่ี ดุ คือการจัดการให้นำ้ ฝนซึมลงในพืน้ ที่
ที่มันตกลงมา3 และเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลออกไปสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทั้งในเรื่องสาร
ปนเปื้อนในน้ำและระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันที(water fluctuation) ในแหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
ทั้งน้ำที่มีสารปนเปื้อนและปริมาณน้ำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำล้วนก่อ
ให้เกิดผลกระทบในทางลบ ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในแหล่งน้ำนั้น แนวทางในการ
จัดการน้ำฝน ทันทีท่ ม่ี นั ตกลงมาบนหลังคา จึงเป็นสิ่งทีส่ ำคัญทีค่ วรต้องคำนึงถึง

คำจำกัดความของหลังคาเขียว (Green roof)
เมือ่ พูดถึง หลังคาเขียว หรือ “กรีนรูฟ” อาจมีการตีความไปได้แตกต่างหลากหลาย
ตัง้ แต่ระเบียงบ้านทีม่ กี ารประดับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ บ้านหลังคาหญ้า ไปจนถึง
สวนหลังคาบนอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

3

Ibid.
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ภาพที่ 3 หลังคาหญ้า, ฮุนเดิจร์วาสเซอร์

มีงานวิจยั และการทดลองเกีย่ วกับกรีนรูฟ ในหลายๆ รูปแบบ ความหมายของคำว่า
กรีนรูฟ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
1. หลังคาเขียว ในแง่ของเทคโนโลยีอาคาร ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
เพื่อการประหยัดพลังงาน เน้นที่การทดลองวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทช่ี ว่ ยลดอุณหภูมิ ลดการใช้พลังงาน สร้างภาวะน่าสบาย ส่งเสริม
แนวความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบของสถาปัตยกรรม
สีเขียว (Green architecture) หรือสถาปัตยกรรมสะอาด (Clean Architecture,
Clean Technology) เน้ น ที ่ เ ทคโนโลยี ใ นการออกแบบก่ อ สร้ า งงาน
สถาปัตยกรรม ทีค่ ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม4
2. หลั ง คาเขี ย ว ที ่ ห มายถึ ง หลั ง คาที ่ เ ป็ น สี เ ขี ย วจากการมี พ ื ช พั น ธุ ์
ปกคลุมอยู่ข้างบน ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณในลักษณะพืชคลุมดิน ไม้เลื้อย
หรือลักษณะใดๆ ก็ตาม โดยเน้นทีก่ ารคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
โดยตรง นอกเหนือไปจากการสร้างสภาวะสบาย และการลดการใช้พลังงาน
ของอาคาร ซึง่ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
- หลังคาเขียวที่เป็นสวนหลังคา (roof garden) สามารถออกไป
ใช้สอยพืน้ ทีไ่ ด้

4
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-

หลังคาเขียวที่เน้นที่การปลูกพืชพันธุ์บนหลังคา ไม่ได้เน้นที่
ประโยชน์ใช้สอย

กรีนรูฟยังอาจแบ่งได้เป็น 5
หลังคาเขียวใช้สอย (Intensive green roof) คือ หลังคาเขียวทีม่ งุ่ ประโยชน์ใช้สอย เช่น
ใช้เป็นสวนหลังคาหรือ พื้นที่นันทนาการของอาคาร หลังคาเขียวที่จัดอยู่ในรูปแบบนี้
จะมีนำ้ หนัก 1,500-3,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร และต้องการการดูแลรักษามากกว่า
หลังคาเขียวไม่ใช้สอย (Extensive green roof) คือ หลังคาเขียวทีเ่ น้นประโยชน์ทาง
ด้านสิง่ แวดล้อม เป็นหลังคาเขียวทีม่ คี วามลึกดิน 1-5 นิว้ และมีนำ้ หนักประมาณ
300-1,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร ใช้พชื พันธุข์ นาดเล็ก เช่น หญ้าหรือพืชคลุมดิน
ทีไ่ ม่โตและไม่ตอ้ งการดินมากนัก
งานวิจัยและการทดลองเกี่ยวกับหลังคาเขียว กรีนรูฟ หรือหลังคาที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
แวดล้อม ส่วนมากจะเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารและวัสดุก่อสร้างสำหรับหลังคา
ที่มีความหลากหลายทั้งวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุธรรมชาติ โดยมักจะเน้นการวัดผลที่
อุณหภูมิภายในอาคาร ความสามารถในการช่วยลดการใช้พลังงานตามขอบเขตของ
หลังคา ในคำจำกัดความของหลังคาเขียวในกลุ่มแรก หลังคาที่มีการปลูกพืชพันธุ์
มักถูกจัดเป็นสวนหลังคา(Roof Garden) ที่จะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม
หรือการลดแสงสะท้อนจากดาดฟ้า มากกว่าที่จะให้ความสำคัญ ในเรื่องการจัดการ
กับน้ำฝนหรือคุณค่าในด้านนิเวศวิทยาของหลังคานัน้
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงหลังคาเขียว ในความหมายทีส่ อง ทีม่ กี ารใช้สอยของพืชพันธุ์
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยพิจารณาในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการน้ำฝน (Stormwater Management) และระบบนิเวศโดยรวมของเมือง
ตัง้ แต่อาคารขนาดเล็กๆ เช่น บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ โดยเน้นในแง่
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวัดผลกระทบและประสิทธิภาพของหลังคาเขียว
ในการควบคุมและจัดการกับน้ำฝน รวมถึงการช่วยควบคุมอุณหภูมิอาคาร และไม่ได้
จำกัดรูปแบบ และรูปทรงของหลังคา
บางครัง้ หลังคาเขียวและหลังคาธรรมชาติ(Eco-roof) ถูกนำมาใช้ในความหมายเดียวกัน
แต่ ข อบเขตของหลั ง คาเขี ย วในบทความนี ้ อาจจั ด ได้ ว ่ า เป็ น เพี ย งรู ป แบบหนึ ่ 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
หลังคาธรรมชาติ ด้วยเช่นกัน6

หลังคาเขียวเกิดขึน้ จาก...
คล้ายกับการเกิดของสวนหลังคา หลังคาเขียวหรือกรีนรูฟ เกิดขึ้นจากความต้องการ
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีความหนาแน่นและแออัดมากขึ้น แต่หลังคาเขียวยังเกิดขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศเมือง ทั้งปัญหาในการ
ควบคุมจัดการน้ำฝน ทีท่ ำให้เกิดน้ำท่วม และปัญหาสภาพอากาศและความแปรปรวน
ของอุณหภูมใิ นเขตพืน้ ทีเ่ มืองอีกด้วย
การสร้ า งหลั ง คาเขี ย วไม่ ใ ช่ เ รื ่ อ งใหม่ ใ นหลายประเทศ เช่ น เยอรมั น ฝรั ่ ง เศส
สวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งมีการใช้หลังคาเขียวมากว่า 10 ปีแล้ว ในปัจจุบันนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญีป่ นุ่ ได้มกี ารส่งเสริมและบางครัง้ เป็นกฎหมาย
ทีส่ นับสนุนให้ใช้หลังคาเขียวในหลายๆพืน้ ที่ เพือ่ ผลทางด้านสภาพแวดล้อมอีกด้วย7
หลังคาเขียวในยุคแรกหรือหลังคาเขียวในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด อาจเป็นการวาง
ไม้กระถางบนพืน้ ทีด่ าดฟ้า ทัง้ เพือ่ ความสวยงาม ช่วยลดความร้อนและลดแสงสะท้อน
จากพื้นดาดแข็งบนหลังคา หากแต่ว่าเป็นหลังคาเขียวที่มีขนาดเล็กหรือมีพืชพันธุ์
ในปริมาณจำกัดและอาจไม่ให้ผลในการลดอุณหภูมทิ เ่ี ด่นชัดนัก
อีกทัง้ ยังมีขอ้ จำกัดทัง้ ในเรือ่ งของน้ำหนัก การขนย้าย การดูแลรักษา รวมทัง้ รูปแบบที่
อาจจะเป็นข้อจำกัด คือ หลังคาที่ไม่ได้เป็นดาดฟ้ามักจะไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์
ปกคลุมด้านบนเพือ่ สร้างหลังคาเขียวได้
อีกสาเหตุหนึง่ ของการเกิดหลังคาเขียว คือการเพิม่ ของพืน้ ทีห่ ลังคา พืน้ ทีห่ ลังคาทีเ่ ป็น
วัสดุพน้ื แข็งหรือพืน้ ดาดแข็ง (Hardscape) ปริมาณมากในพืน้ ทีเ่ มือง เป็นตัวเก็บสะสม

6
7
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ความร้อนในตอนกลางวัน และสะท้อนความร้อนออกมาในตอนกลางคืน ซึง่ เป็นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์ ความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง และพื้นที่เปิดโล่ง
ชานเมือง ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพัฒนา ทีเ่ รียกว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban heat
island effect) ซึง่ ส่งผลให้เกิดความปรวนแปรของสภาพอากาศ8
การลดลงของพืน้ ทีร่ บั น้ำอันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสิง่ ก่อสร้างและพืน้ ดาดแข็งในเมือง
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบในทางลบอื่นๆต่อสภาพแวดล้อม เป็นอีก
สาเหตุหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้เกิดกรีนรูฟขึน้ เช่นกัน9

ประโยชน์ของกรีนรูฟ
ศูนย์เพ็นสเตทเพือ่ หลังคาเขียว (Penn State Center for Green Roof) ให้คำจำกัดความ
หลังคาเขียวไว้อย่างตรงตัวว่า หมายถึงหลังคาที่มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ข้างบน และได้
อธิบายถึงข้อดีของกรีนรูฟ ไว้ดงั นี้ 10
- คุณค่าในทางความงาม
- การลดสภาวะ ‘เกาะความร้อน’ ในพืน้ ทีเ่ มือง (urban heat island effect)
- ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศ และลดความจำเป็นในการใช้
เครือ่ งทำความร้อน
- ยืดอายุการใช้งานของหลังคาได้ถงึ 2-3 เท่า
- ลดผลกระทบจากสารพิษทีป่ นเปือ้ นมากับฝน เช่น ไนโตรเจน ฝนกรด
- ลดเสียงรบกวน
- ลดปริมาณน้ำฝนที่จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ
- เป็นทีอ่ ยูข่ องนกและสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติอน่ื
บทความ หลังคาหญ้าของฮุนเดิจร์วาสเซอร์ (Hundertwasser’s Grass Roofs) จาก
เว็บไซต์ขา่ ว มาเธอร์เอิรท์ (Motherearth’s News.com) กล่าวถึงประโยชน์ของหลังคา
หญ้าหรือหลังคาเขียวไว้ดงั นี้ 11

8

Spirn, A.W. The Granite Garden: Urban Nature and Human Design, ((n.p.): Basic Books).
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.
9
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หลังคาหญ้าช่วยสร้างออกซิเจน
ช่วยจับและกรองฝุ่นผงในอากาศและเปลี่ยนให้เป็นดิน
หลังคาหญ้าช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย
ลดเสียงรบกวน
สร้างสภาวะสบายในอาคาร ลดความร้อนในฤดูรอ้ นและรักษาความอบอุน่
ในฤดูหนาว
ทำหน้าทีเ่ ป็นเหมือนเกราะป้องกันรังสี ไฟ และสิง่ ไม่พงึ ประสงค์อน่ื ๆ ที่
ตกลงมา เช่น ฝนกรด ฝนโคลน
กรองน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำฝนที่ผ่านหลังคาหญ้าจะกลายเป็นน้ำสะอาด
ร้อยละ 95 และสามารถนำมาใช้ได้
เป็นแหล่งอาหาร หญ้าบนหลังคาหญ้าในสแกนดิเนเวีย ใช้เป็นอาหารวัว
แกะ และแพะ ไม้ผลทีป่ ลูกบนหลังคา สามารถให้ผลใช้เป็นอาหารของคน
และสัตว์ เช่น นกต่างๆ ได้เช่นกัน
เป็นพืน้ ทีร่ องรับหรือหมุนเวียนนำกลับมาใช้ กากจากการ recycle ขยะ
ในบ้านที่หมักจนกลายเป็นปุ๋ยหรือดินแล้ว
คุณค่าในทางสุนทรียภาพ และส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดล้อม

ประโยชน์ของหลังคาเขียว อาจสรุปได้ดงั นี้
ลดปริมาณและปรับสภาพน้ำฝนทีไ่ หลจากหลังคาและกรองน้ำฝนทีอ่ าจมีสารปนเปือ้ น
ให้มคี ณ
ุ ภาพน้ำทีด่ ขี น้ึ น้ำฝนทีต่ กลงในป่าหรือพืน้ ทีธ่ รรมชาติ ทีม่ ตี น้ ไม้หนาแน่น จะซึม
ลงในดินร้อยละ 60 ครึง่ หนึง่ กลายเป็นน้ำใต้ดนิ และอีกครึง่ หนึง่ จะถูกดูดซึมไปใช้ โดย
ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ น้ำร้อยละ 40 จะระเหยกลับสู่บรรยากาศทันทีโดยผ่าน
กระบวนการคายน้ำของพืช และแทบจะไม่มนี ำ้ ไหลบนผิวดิน(Surface runoff) ซึง่ จะเป็น
การลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดน้ำท่วม ปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน ดินถล่มหรือการตืน้ เขิน
ของแหล่งน้ำจากการตกตะกอน
แต่ในพืน้ ทีเ่ มืองทีพ่ น้ื ดินถูกปกคลุมไปด้วยอาคาร สิง่ ก่อสร้าง วัสดุพน้ื และวัสดุกอ่ สร้าง
ต่างๆ ที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เพียงแค่ร้อยละ 5 ของน้ำฝนที่ตกลงมาจะสามารถ
ซึมลงไปในดินได้ ร้อยละ 15 ของน้ำจะระเหยผ่านพืชพันธุ์และจะมีปริมาณน้ำผิวดิน
สูงถึงร้อยละ 75 ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเวลาที่ฝนตกหนัก เนื่องจาก
น้ำปริมาณมากไม่สามารถระบายออกจากพืน้ ผิวได้ทนั 12
12

สุรยิ จันทร์, ฉมาวงศ์, “วัสดุพน้ื ผิวทึบน้ำ: ดัชนีหลักของระบบนิเวศลุม่ น้ำ และคุณภาพน้ำในลำธาร”. วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 1: 107-118.
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หลังคาเขียวเป็นการแก้ปัญหาการจัดการน้ำฝนที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะหลังคา
เขียวหรือหลังคาที่มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ จะสามารถเก็บน้ำไว้ได้มากกว่าหลังคาที่
ไม่มีการปลูกต้นไม้ด้านบน กิ่ง ก้าน ใบ และดินปลูก สามารถดูดซับน้ำไว้ไม่ให้ไหล
ผ่านลงไปในทันที่ แต่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้และค่อยๆไหลออกไปช้าๆ ในขณะเดียวกัน
น้ำฝนที่ไหลผ่านหลังคาที่มีพืชพันธุ์ ก็ได้ผ่านการกรองเอาฝุ่นและมลพิษที่ปนเปื้อน
จากอากาศ ทำให้คุณภาพของน้ำที่ไหลผ่านหลังคาเขียว ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ พืชพันธุ์บนหลังคายังทำหน้าที่คายน้ำกลับสู่บรรยากาศ ลดปริมาณ
และลดปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษจากการไหลบนผิวดิน และช่วยลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
การกรองเสียงรบกวน (Sound filter) ปัญหามลภาวะทางเสียง นับเป็นอีกหนึ่ง
ปัญหาใหญ่ในเมืองทีม่ คี วามหนาแน่นสูง การสร้างหลังคาเขียว นอกจากจะช่วยในการ
จัดการน้ำฝนแล้ว พืชพันธุ์บนหลังคายังทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนกันเสียงรบกวน
ให้กับอาคาร ความหนาของหลังคาที่เพิ่มขึ้นจากดินปลูกและวัสดุพืชพันธุ์ทำหน้าที่
ดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองและช่วยลดมลภาวะสร้างอากาศบริสทุ ธิ์ เช่นเดียวกับ
ประโยชน์ จ ากต้ น ไม้ ท ั ่ ว ไป พื ช พั น ธุ ์ บ นหลั ง คาเขี ย วช่ ว ยเพิ ่ ม ออกซิ เ จนและลด
คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเมือง พืชพันธุ์ที่มีชีวิตที่อยู่บนหลังคาสร้างอากาศบริสุทธิ์
ช่วยกรองฝุน่ ละอองในอากาศ และลดมลภาวะในเมืองได้
การควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะที่สบาย หลังคาเขียวช่วยควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคาร พืชพันธุ์ที่อยู่บนหลังคาทำหน้าที่เป็น
เหมือนฉนวนกันความร้อนจากภายนอก และควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ใน
ระดับที่คงที่13 และยังสามารถลดแสงสะท้อนจากหลังคาที่มีผลกระทบต่ออาคาร
ข้างเคียงได้อีกด้วย
การปรับสภาพของระบบนิเวศเมือง(Urban ecology)โดยรวมให้ดีขึ้น ปัญหาที่
สำคัญของระบบนิเวศเมือง คือ อุณหภูมแิ ละมลภาวะ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และความขาดแคลนพืน้ ทีธ่ รรมชาติทส่ี ง่ เสริมสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมให้กบั สิง่ มีชวี ติ
หลังคาเขียวช่วยควบคุมอุณหภูมขิ องเมือง ลดมลภาวะ กรองฝุน่ ช่วยสร้างอากาศบริสทุ ธิ์
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติและเป็นทีอ่ ยูข่ องสิง่ มีชวี ติ
13

http://www.greengrid.
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ข้อควรคำนึงถึง ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้หลังคาเขียว
ชนิดของพืชพันธุ์ พื ช พั น ธุ ์ ท ี ่ ใ ช้ บ นควรเป็ น พื ช พั น ธุ ์ ท ี ่ ด ู แ ลรั ก ษาง่ า ย ไม่ ม ี ร าก
ชอนไชทำลายโครงสร้างของอาคาร หรือกิ่งก้านที่เปราะหักง่ายซึ่งอาจเป็นอันตราย
และมีน้ำหนักไม่มากนัก ควรเลือกพืชพันธุ์ โดยดูจากขนาดเมื่อโตเต็มที่ด้วย เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาพืชพันธุ์มีขนาดใหญ่เกินไปในภายหลัง พันธุ์พืชที่ใช้ อาจเป็นพวก
ไม้อวบน้ำที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยและทนต่อการสูญเสียน้ำหรือพืชพันธุ์ประเภทที่ใช้ใน
สวนหิน พืชพันธุ์ที่ไม่ต้องการดินปลูกมาก และควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนแดด เพราะ
พืชพันธุท์ ป่ี ลูกบนหลังคา มักจะต้องโดนแดดเต็มที14
่

สภาพแวดล้อม แดด ลม ฝน ความชืน้ และอุณหภูมิ ในบางพืน้ ทีท่ ม่ี ลี มแรง อาจมีผล
ต่อพืชพันธุ์ที่มีใบขนาดใหญ่ เพราะใบอาจฉีกขาด กิ่งเปราะหัก หรืออาจมีการสูญเสีย
น้ำมากกว่าการปลูกข้างล่าง ปริมาณแสงแดดที่มีมากกว่า ทั้งความเข้มของแสงและ
ช่ ว งเวลาที ่ ไ ด้ ร ั บ แสง ทำให้ ต ้ อ งคำนึ ง ถึ ง การเลื อ กใช้ พ ื ช พั น ธุ ์ ท ี ่ เ หมาะสมด้ ว ย
ความชืน้ ความแตกต่างของอุณหภูมเิ ป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำคัญ แสงแดดทีร่ นุ แรงส่งผล
ให้อุณหภูมิสูงขึ้นในตอนกลางวัน กับความชื้นและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในตอนกลางคืน
ทำให้เกิดการควบแน่น และการกลัน่ ตัวเป็นหยดน้ำ ดังนัน้ ในการศึกษาและการทดลอง
ของหลังคาเขียวในประเทศไทย ต้องมีการคำนึงถึงความชืน้ และอุณหภูมทิ แ่ี ตกต่าง
เนือ่ งจากประเทศไทยอยูใ่ นเขตอากาศแบบร้อนชืน้ พืชพันธุท์ ป่ี กคลุมหลังคา อาจ
ส่งผลให้เกิดความชืน้ ทีส่ งู เกินไป และมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

โครงสร้าง การรัว่ ซึมและการรับน้ำหนัก เช่นเดียวกับทีอ่ น่ื ๆ การคำนึงถึงการรัว่ ของ
หลังคาเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทย ทีม่ ภี มู อิ ากาศแบบร้อนชืน้
และมีฤดูฝนนานหลายเดือน หรือเกือบจะทั้งปี ในหลายๆ พื้นที่ แม้ว่าจะมีการยืนยัน
ว่า หลังคาเขียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการรั่ว หรือการสร้างหลังคาเขียว จะทำให้เกิด
การรัว่ ซึมในอาคาร มากไปกว่าหลังคาธรรมดาทีไ่ ม่ได้มกี ารออกแบบป้องกันการรัว่ ซึม
ที่เหมาะสม15 อย่างไรก็ดี การเตรียมการ เพื่อป้องกันการรั่วซึมนับเป็นเรื่องที่จำเป็น
ในแง่ของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ควรเลือกใช้พืชพันธุ์ที่ไม่มีรากชอนไช ทำลาย
โครงสร้างอาคาร หรือมีน้ำหนักมากเกินไป ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง เมื่อ
พืชพันธุม์ ขี นาดทีใ่ หญ่โตขึน้

14
15
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พืชพันธุ์
วัสดุปลูก
วัสดุกรอง
ชั้นระบายน้ำ
แผ่นใยกันน้ำ
ชั้นรองรับโครงสร้าง
ฉนวนกันความร้อน
ชั้นกั้นไอน้ำ
ชั้นโครงสร้างรับ

ภาพที่ 4 รูปตัดแสดงรายละเอียดของหลังคาเขียว

การดูแลรักษา มีทง้ั เรือ่ งการรดน้ำ การเก็บกวาด ตัดแต่งและการใส่ปยุ๋ หรือเปลีย่ นดิน
ทีอ่ าจเสือ่ มคุณภาพ16 เนือ่ งจากข้อจำกัดทางด้านโครงสร้าง ดินทีใ่ ช้บนกรีนรูฟ จึงมักมี
ปริมาณและความลึกที่น้อยที่สุดที่จะยังคงทำให้พืชสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นจึง
ต้องมีการบำรุงรักษาดินให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม การตัดแต่งพืชพันธุบ์ นหลังคาเขียว
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากปริมาณดินที่มีอยู่จำกัด และความลาดเอียง
ของหลังคา พืชพันธุ์ที่ปลูกบนหลังคาเขียวจึงมักจะโตในแนวระนาบ ซึ่งทำให้ไม่ต้อง
มีการตัดแต่งมาก

ค่าใช้จา่ ย ในการสร้างหลังคาเขียว อาจต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยมากกว่าหลังคาปกติถงึ 2 เท่า17
ทั้งค่าใช้จ่ายของโครงสร้างที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาพืชพันธุ์บน
หลังคา หากแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามมา นับว่าคุ้มค่า และอาจใช้เป็นการสร้าง
รายได้อกี ทางหนึง่ ได้ เช่น ทีโ่ รงแรม แฟร์มอนท์ วอเตอร์ฟร้อนท์ ในแวนคูเวอร์ สามารถ
ปลูกพืชและสมุนไพรบนหลังคาได้เป็นมูลค่าถึงกว่า $30,000 ต่อปี18
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการทดลองและมีสรุปผลที่ชัดเจน เกี่ยวกับการประเมินคุณค่า
ทั้งในทางบวกและลบของการใช้กรีนรูฟในประเทศไทย ความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศ ความชื้น ความลาดชันของหลังคา สภาพภูมิประเทศและ

16

http://www.cityfarmer.org/greenpotential.html.
Ibid.
18
http://www.energysolutionsalberta.com
17
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ลักษณะทางกายภาพอื่นๆของประเทศไทย อาจทำให้ผลที่จะได้จากการใช้กรีนรูฟ
ไม่เหมือนกับผลสรุปข้างต้น ดังนั้น ในการที่จะนำกรีนรูฟมาใช้ในประเทศไทยจะต้อง
มีการทดลอง ทดสอบ และประเมินผลต่อไปอีกมาก

สรุป
แม้ว่าสวนหลังคา การปลูกพืชพันธุ์บนหลังคา และหลังคาเขียว จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
ข้อมูลทางการศึกษาและการทดลองเรือ่ ง หลังคาเขียว ในแง่ของผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ในประเทศไทยยังมีจำกัด และมีปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ แต่อย่างไรก็ดี การเริ่มต้น
สร้างจิตสำนึกและเสนอทางเลือกสำหรับการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังงานและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับน้ำฝนนับเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีต่ อ้ งคำนึงถึง
นักออกแบบ สถาปนิก ภูมสิ ถาปนิก และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ควรตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน นอกเหนือ
ไปจากการออกแบบเพือ่ ความงาม ประโยชน์ใช้สอย และมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว
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