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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG) ที่เชื่อมโยง

บทนำา
ลองจินตนาการถึงเวลาทีเ่ รามองขึน้ ไปยังดาดฟ้าของอาคารในเมืองและเห็นต้นไม้ทม่ี ชี วี ติ อยู่
มากมายเหมือนภาพวาด ดาดฟ้าตามตึกทัว่ โลกต่างก็เริม่ กลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว โดยเฉพาะในเขต
เมือง สวนบนดาดฟ้าเหล่านีน้ น้ั เป็นทางเลือกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีก่ าำ ลังได้รบั ความนิยมมากขึน้
เรือ่ ยๆ ดาดฟ้าสีเขียวทีม่ ชี วี ติ เหล่านีน้ น้ั มีประโยชน์มากมาย รวมไปถึงการเพิม� พืน้ ทีส่ าำ หรับทำาการ
เกษตร เพิม� พืน้ ทีท่ ส่ี วยงามให้กบั เมืองและเพิม� อากาศบริสทุ ธิ์ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชจะ
ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศและปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา เมือ่ เวลาผ่านไปหนึง่
ป พืน้ ทีข่ นาด 1.5 คูณ 1.5 ตารางเมตรทีป่ ลูกหญ้าไว้บนดาดฟ้าก็จะสามารถช่วยสร้างออกซิเจนได้
มากเพียงพอทีจ่ ะเก็บไว้ให้มนุษย์หนึง่ คนหายใจได้ถงึ หนึง่ ปเลยทีเดียว
อีกหนึง่ คุณประโยชน์ของสวนบนดาดฟ้าก็คอื การมันสามารถดูดความร้อนและเป็นฉนวนกันความ
ร้อนให้กบั อาคารได้ดยี ง่ิ กว่าน้าำ มันดินและการโรยกรวดบนดาดฟ้าแบบทีเ่ คยใช้กนั มา เนือ่ งจากว่า
ดาดฟ้าต้องปะทะกับแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลาหลายชัว่ โมง อุณหภูมขิ องดาดฟ้าแบบเก่ามีแนว
โน้มทีจ่ ะเพิม� สูงขึน้ กว่าอุณหภูมจิ ริงในอากาศ จากนัน้ มันก็จะแผ่รงั สีความร้อนกลับไปยังสิง่ แวดล้อม
โดยรอบด้วย หากคุณอาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่หรือเคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทีม่ อี าคารคอนกรีต
มากมายในช่วงฤดูรอ้ น ก็จะพบว่าอุณหภูมริ ะหว่างบริเวณนัน้ กับบริเวณนอกเมืองหรือชนบทมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก นัน่ เป็นเพราะเมือ่ ความร้อนถูกแผ่จากดาดฟ้ากลับไปยังสิง่ แวดล้อม
โดยรอบ บริเวณทีม่ อี าคารอยูจ่ าำ นวนมากอย่างเช่นในเมือง จะสามารถมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ในอากาศได้
มากถึง 5-7 (C°) เลยทีเดียว ปรากฏการณ์นเ้ี ราเรียกมันว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
(urban heat island effect)

แผนผังเนื้อหา STEM

20 %

20 %

ระยะเวลาทำากิจกรรม

Designed by Groupe-Dejour.de

4-5 คาบ

40 %

10 %

อย่างไรก็ตาม สวนบนดาดฟ้านัน้ อาจมีสว่ นช่วยลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ มันช่วย
ลดอุณหภูมพ
ิ น้ื ผิวสูงสุดบนดาดฟ้าลงได้ แต่นน่ั จะหมายความว่ามันสามารถช่วยลดอุณหภูมภิ าย
ห้องทีอ่ ยูใ่ นตัวอาคารได้หรือไม่ สวนบนดาดฟ้าจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟให้เราได้ดว้ ย
การทำาให้ภายในอาคารเย็นกว่าอากาศภายนอกในวันทีอ่ ากาศร้อนได้หรือไม่ นักเรียนจะได้หาคำา
ตอบเหล่านีก้ นั ในโครงงานนี้ โดยการสร้างโมเดลบ้านสองหลัง หลังหนึง่ มีสวนบนดาดฟ้าและอีกหลัง
หนึง่ ไม่มี จากนัน้ ให้นกั เรียนเปรียบเทียบว่าภายในบ้านนัน้ มีความร้อนเพียงใดระหว่างวันและเย็นลง
อย่างไรเมือ่ พระอาทิตย์ตกดิน
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วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำาตอบได้ว่าสวนบนดาดฟ้าช่วยทำาให้อาคารมีความเย็นขึ้นหรือไม่

วัสดุอุปกรณ์
กรรไกรตัดกิ่งหรือกรรไกรที่แข็งแรงมาก

1

กล่องรองเท้าหรือกล่องเก็บรูปภาพขนาดเล็ก
(2 กล่อง) ที่มีขนาด สีและรูปทรงเหมือนกัน หรืออาจใช้
กล่องนมขนาดครึ่งแกลลอนที่ล้างสะอาดแล้วก็ได้

Designed by Groupe-Dejour.de

3

กระดาษน้ำามันดิน (หรือฉนวนหุ้มผนังกันความร้อน)
ซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
(สำาหรับใช้หุ้มกล่องฝากล่องรองเท้า)

4

เทปกาวสองหน้าอย่างหนา อาทิ
เทปกาวติดพรมหรือเทปกาวโฟม (1 ม้วน)

5

แผ่นหญ้า ซื้อได้ที่ร้านต้นไม้หรือร้านขายอุปกรณ์จัดสวน
(สำาหรับใช้หุ้มฝากล่องรองเท้าหนึ่งกล่อง)

6

มีดคัตเตอร์

7

เทอร์ โมมิเตอร์ (3 อัน) เช่น เทอร์ โมมิเตอร์แบบจุ่ม
คำาแนะนำา: เทอร์ โมมิเตอร์จะต้องใช้งานทั้งในและนอก
อาคารได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้เทอร์ โมมิเตอร์
แบบปรอทที่อาจเป็นอันตรายได้หากตกแตก ควรใช้
เทอร์ โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์สีแดงแทน

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย
ระมัดระวังเสมอเมื่อใช้งานมีดคัตเตอร์

ทางเลือก: เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น อาจเลือกใช้
เทอร์ โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบจิ้มสัมผัสก็ได้ ซึ่งมีขายตาม
ร้านเครื่องครัว สำาหรับใช้วัดอุณหภูมิในกล่องที่เรา
จำาลองเป็นบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดปิดฝากล่อง หาก
เลือกใช้เทอร์ โมมิเตอร์ชนิดนี้จะต้องใช้เทอร์ โมมิเตอร์
ดิจิตอลแบบจิ้มสัมผัส 2 อันและเทอร์โมมิเตอร์แบบ
แอลกอฮอล์สีแดง 1 อัน

8

นาิกาหรืออุปกรณ์จับเวลา

9

สมุดจดบันทึกการทดลอง

10 โคมไฟร้อน ซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงหรือร้าน

ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง คำาแนะนำา: หากโคมไฟร้อนไม่ได้
มาพร้อมหลอดไฟให้ความร้อน จะต้องซื้อหลอดไฟดัง
กล่าวเพิ�มเติมด้วย ซึ่งมีขายที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
เช่นกัน และควรเลือกหลอดไฟแบบที่มีลำาแสงกว้าง ไม่ใช้
หลอดที่ให้แสงสว่างเพียงจุดเดียว

11

กระดาษกราฟสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูล หรือสามารถใช้
เว็บไซต์ช่วยสร้างกราฟ อาทิ Create a Graph เพื่อช่วย
สร้างกราฟแบบออนไลน์และสั่งพิมพ์ออกมาได้
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กิจกรรม/ขั้นตอน
สร้างบ้านกล่อง
1

ใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือกรรไกรที่มีความแข็งแรงตัดกระดาษ
น้ำ�มันดิน หรือแผ่นฉนวนหุ้มผนังให้ได้ขนาดเท่ากับฝาของ
กล่องรองเท้า

2

ใช้เทปกาวสองหน้าติดกระดาษฉนวนกันความร้อนดังกล่าวปิด
ทับฝาด้านบนของกล่องรองเท้าทั้งสองใบ เหมือนตัวอย่างใน
ภาพที่ 2

3

จากนั้นนำ�ฝากล่องใบหนึ่งไปวางทาบบนแผ่นหญ้า แล้วใช้มีด
ค่อยๆ ตัดส่วนที่เกินออกมาออกจนได้ขนาดพอดีกับฝากล่อง
รองเท้า

4

ติดแผ่นหญ้าที่ตัดแล้วเข้ากับกล่องรองเท้าที่ติดกระดาษฉนวน
กันความร้อนเอาไว้ ตามภาพตัวอย่าง
a

กล่องที่ติดกระดาษฉนวนกันความร้อน
และแผ่นหญ้าใช้แทนอาคารที่มีสวนบนดาดฟ้า

b

กล่องที่ติดกระดาษฉนวนกันความร้อนอย่างเดียวใช้แทน
อาคารแบบทั่วไป

Fig 1

Sod

Tar paper

Tar paper

Box Lid

Box Lid

Box

Box

Regular House

Rooftop Garden House
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จากนั้น วัดอุณหภูมิภายในตัวกล่องทั้งสองใบ
5

6

นำ�เทอร์ โมมิเตอร์ทั้งสามอันไว้ที่เดียวกัน (บนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์
ที่มีปริมาณแสงส่องและความร้อนเท่ากัน) เป็นเวลาประมาณ
15 นาที จากนั้นอ่านทั้งสามอันว่ามีอุณหภูมิตรงกันหรือไม่ ใน
การทดลองนี้ การที่เทอร์ โมมิเตอร์ทั้งสามอันอ่านค่าได้เท่าๆ
กัน ไม่มีความแตกต่างกันจนเกินไปนั้นมีความสำ�คัญมาก
เพราะอาจส่งผลต่อการเปรียบเทียบข้อมูลได้ในเวลาต่อมาหาก
เทอร์ โมมิเตอร์อันใดอันหนึ่งอ่านค่าได้ต่างจากอันอื่นมา ควรหา
อันอื่นมาใช้แทน แต่หากมีความต่างเพียง 1-2 องศาเซลเซียสก็
ยังสามารถใช้ได้
นำ�เทอร์ โมมิเตอร์แต่ละอันไปใส่ไว้ในบ้านกล่อง
a

เทอร์ โมมิเตอร์จะช่วยให้เราสามารถบันทึกอุณหภูมิ
ภายในบ้านกล่องได้

b

หากใช้เทอร์ โมมิเตอร์แบบจุ่ม ให้วางส่วนที่ต้องจุ่มไว้
ภายในกล่อง ปิดฝากล่องให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้โดยให้
ส่วนหน้าจอสำ�หรับอ่านค่ายื่นออกมาอยู่ด้านนอกกล่อง

อุณหภูมิ เริ่มต้น

ชื่อไฟล์

(C°)

7

นำ�กล่องทั้งสองใบไปวางไว้บนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์
ที่มีปริมาณแสงส่องและความร้อนเท่ากัน

8

นำ�เทอร์ โมมิเตอร์อันที่สามไปวางไว้ระหว่างกล่องทั้งสอง
ใบ เทอร์ โมมิเตอร์ตัวที่สามนี้จะใช้เป็นตัววัดอุณหภูมิ
ภายนอกและใช้แทนอุณหภูมิอากาศภายนอกบ้านกล่อง
ทั้งสองใบ ซึ่งตัวที่สามนี้ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเทอร์ โมมิเตอร์
แบบจุ่มสำ�หรับการอ่านค่าภายนอก

9

วางเทอร์ โมมิเตอร์และกล่องทิ้งเอาไว้บนโต๊ะโดยไม่ขยับ
หรือสัมผัสเป็นเวลา 30 นาที

10 ระหว่างที่รอให้สร้างตารางข้อมูลตามตัวอย่างตารางด้าน

ล่างนี้ในสมุดบันทึกการทดลองของนักเรียน ซึ่งจะต้อง

อุณหภูมิสูงสุด
(C°)

อุณหภูมิ ที่ เย็นลง
ระดับ 1 (C°)

อุณหภูมิ ที่ เย็นลง
ระดับ 2 (C°)

ภายนอก
ภายในบ้านสวนบนดาดฟ้า
ภายในบ้าน
11

หลังเวลาผ่านไป 30 นาที บันทึกอุณหภูมิลงตารางในสมุด
ของแต่ละคน นี่คืออุณหภูมิเริ่มต้น
a

เปิดฝากล่องทีละใบและอ่านค่าอุณหภูมิที่ปรากฏบน
เทอร์ โมมิเตอร์อย่างรวดเร็ว หากใช้เทอร์ โมมิเตอร์แบบ
จุ่มสำ�หรับในตัวบ้านกล่อง ก็จะสามารถอ่านค่าได้โดยไม่
ต้องเปิดฝากล่อง

b

อ่านค่าอุณหภูมิที่เทอร์ โมมิเตอร์ภายนอกกล่อง

c

บ้านกล่องทั้งสองใบมีค่าอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากันหรือไม่
ค่าอุณหภูมิภายในแตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกหรือไม่

โครงงาน

ปานกลาง

5/5

สวนบนดาดฟ้า
วิชา

หัวข้อเรื่อง

คำ�ค้น

วิศวกรรมศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงภูมิ ความยั่งยืน
กระบวนการทางวิศวกรรม

ฉนวน การอนุรักษ์พลังงาน
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน

12 นำ�โคมไฟให้ความร้อนมาวางเหนือบ้านกล่องทั้งสองใบจัด

ที่วางกล่องและเทอร์ โมมิเตอร์ภายนอกให้ทั้งหมดได้รับ
แสงและความร้อนจากโคมไฟเท่าๆ กัน โคมไฟให้ความ
ร้อนจะให้ความอบอุ่นและเลียนแบบกระบวนการที่เกิดขึ้น
กับบ้านในวันที่มีแดดร้อน

13 หลังจากเปิดโคมไฟจนครบเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง บันทึก

อุณหภูมิด้วยวิธีเดียวกันกับข้อ 7 ซึ่งจะเป็นอุณหภูมิถูก
ทำ�ให้ร้อนขึ้นแล้ว
a
b

การวิเคราะห์ข้อมูล
17 สร้างกราฟเชิงเส้นสำ�หรับการทดลองแต่ละรอบที่แสดง

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่เริ่มต้น มีการให้
ความร้อนและเย็นตัวลงของบ้านกล่องแต่ละใบ

a ใส่ค่าอุณหภูมิที่แกน y-axis (แกนแนวตั้ง) ส่วนที่แกน x

อุณหภูมิภายในบ้านกล่องมีความต่างจากอุณหภูมิ
ภายนอกอย่างไรบ้าง หลังคาที่มีสวนอยู่ด้านบนมีความ
ร้อนเท่ากับบ้านที่มีหลังคาแบบทั่วไปหรือไม่

b เมื่อสำ�เร็จจะได้กราฟสามกราฟ แต่ละกราฟจะมีเส้นสาม

แบบเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน
15 บันทึกอุณหภูมิเมื่อกล่องเย็นลงแล้ว

หลังเวลาผ่านไป 15 นาที บันทึกอุณหภูมิด้วยวิธีเดียวกัน
กับข้อ 7 ซึ่งจะเป็นอุณภูมิครั้งแรกหลังจากบ้านเย็นลง

b จากนั้นรอให้ผ่านไปอีก 15 นาทีและบันทึกอุณหภูมิครั้งที่
สอง ซึ่งจะเป็นอุณภูมิครั้งที่สองหลังจากบ้านเย็นลง
c

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดลองนั้นๆ สามารถทำ�ซ้ำ�ได้
หรือไม่ ให้ลองทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนในข้อ 1-11 อีกสามรอบ

หากใช้เทอร์ โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์สีแดง อย่าลืมปิด
ฝากล่องกลับเข้าที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้อุณหภูมิภายในคงที่

14 เมื่อบันทึกอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ปิดโคมไฟ เพื่อเลียน

a

16 ก่อนทำ�การสรุปผลจากข้อมูล นักวิทยาศาสตร์มักจะ

บ้านมีอุณหภูมิเย็นลงเร็วเพียงใด บ้านที่หลังคามีสวนอยู่
ด้านบนเย็นลงในระยะเวลาเท่ากันกับบ้านที่มีหลังคาแบบ
ทั่วไปหรือไม่

(แกนแนวนอน) ให้ใส่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ เริ่ม
ต้น มีการให้ความร้อน และเย็นตัวลง
เส้น (สำ�หรับบ้านกล่องแต่ละใบและที่วัดภายนอกกล่อง)
ซึ่งจะมีข้อมูลจากสี่จุดข้อมูล (การอ่านอุณหภูมิ)

c นักเรียนสามาถสร้างกราฟด้วยตัวเองในสมุดหรือใช้

เว็บไซต์ช่วยสร้างกราฟ อาทิ เว็บไซต์
“Create a Graph’” สร้างในคอมพิวเตอร์
จากนั้นจึงสั่งพิมพ์ออกมา

18 กราฟที่ได้ทำ�ให้เราสังเกตเห็นอะไรบ้าง นักเรียนสังเกตได้

หรือไม่ว่ารูปแบบของกราฟในการทำ�การทดลองซ้ำ�แต่ละ
ครั้งมีความสอดคล้องกัน สวนที่อยู่ด้านบนมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของบ้านที่มีความร้อนสูงขึ้นและเย็น
ตัวลงหรือไม่ นักเรียนมีสวนอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านหรือไม่
ถ้ามี มันช่วยถ่ายเทพลังงานได้หรือไม่
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