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 สลุาวลัย์ ทนัใจชน : การศกึษาการใช้พลงังานและสภาวะน่าสบายของบ้านพกัอาศยัท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก 
กรณีศกึษาบ้านพกัอาศยัในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี. 185 
หน้า.       
 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ผนงัมวลสารมากของบ้านพกัอาศยั ท่ีมี
ผลตอ่อณุหภมูิภายในบ้าน สภาวะน่าสบาย และการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในกรุงเทพมหานคร และอุบลราชธานี 
อาคารท่ีน ามาศึกษาเป็นบ้านพักอาศยั 2 ชัน้ มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
EnergyPlus จ าลอง ได้แก่ 1. อิฐมอญ (ความหนา 0.10 และ 0.18 เมตร) 2. คอนกรีตบล็อก (ความหนา 0.10 และ 0.18 
เมตร) และ 3. คอนกรีตส าเร็จรูป (ความหนา 0.10 และ 0.20 เมตร) โดยท่ีต าแหน่งการติดตัง้ผนงัมวลสารมากทัง้ 3 ชนิด 
แบง่ออกเป็น 3 ต าแหน่ง คือ 1. ผนงัภายนอกทัง้หลงั 2. ผนงัภายนอก เฉพาะชัน้ล่าง และ 3. ผนงัภายนอก เฉพาะห้องพกั
ผ่อน ท่ีมีการปรับอากาศในช่วงเวลากลางวัน น าผลท่ีได้จากการค านวณโดยโปรแกรม EnergyPlus มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ       
 ในสภาพอากาศของกรุงเทพฯ ในด้านของอุณหภูมิอากาศ บ้านท่ีใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดุอิฐ
มอญ เฉพาะชัน้ล่าง ช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในห้องพักผ่อนได้มากท่ีสุด ลดได้ 0.1-1.4องศาเซลเซียส ส่วนในด้าน
สภาวะน่าสบาย ในกรณีของห้องพกัผ่อน บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอุิฐมอญ กบัผนงัภายนอกทัง้หลงั จะมี
ค่า PMV น้อยท่ีสุดคือ 9,178 หน่วย ในกรณีของห้องนอนใหญ่พบว่าในส่วนของบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภท
วสัดอุิฐมอญ กบับ้านต้นแบบ จะมีค่า PMV น้อยท่ีสุด คือ 6,274 หน่วย และการใช้พลงังานในการปรับอากาศพบว่า 
บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตบล็อก เฉพาะห้องพกัผ่อน จะมีค่าการใช้พลงังานในการปรับอากาศน้อย
ท่ีสดุ       
 ในสภาพอากาศของอุบลราชธานี จากการศกึษาพบว่าในด้านของอุณหภูมิอากาศ บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสาร
มาก ประเภทวสัดอุิฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง สามารถช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในห้องพกัผ่อนได้มากท่ีสุด ลดได้ 0.3-1.2 
องศาเซลเซียส ส่วนในด้านสภาวะน่าสบาย ในกรณีของห้องพกัผ่อนบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอุิฐมอญ กบั
ผนงัภายนอกทัง้หลงั จะมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุคือ 8,205 หน่วย ในกรณีของห้องนอนใหญ่พบว่าในส่วนของบ้านท่ีใช้ผนงั
มวลสารมาก ประเภทวสัดอุิฐมอญ กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ล่าง จะมีค่า PMV น้อยท่ีสุด คือ 3,478 หน่วย และการ
ใช้พลังงานในการปรับอากาศพบว่า บ้านท่ีใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดุอิฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง จะมีค่าการใช้
พลงังานในการปรับอากาศน้อยท่ีสดุ  
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KEY WORD : THERMAL MASS / THERMAL COMFORT / EnergyPlus   
 SULAWUN THANJAICHON : THE STUDY OF ENERGY CONSUMPTION AND THERMAL 
COMFORT OF HOUSES WITH HIGH THERMAL MASS CASE STUDY :  HOUSES IN BANGKOK AND UBON 
RATCHATANI. THESIS ADVISOR : ASST.PROF.PRECHAYA MAHATANATAWE, Ph.D. 177 pp. 

 The aim of this research is to explore the effectiveness of high thermal mass on indoor 
temperature, thermal comfort and energy consumption by investigation into houses in Bangkok and Ubon 
Ratchatani province. The chosen house of the case studies is a two-storey house, which has a total area  130 
square metres. EnergyPlus, an energy simulation software, was used in this comparative study. Detailed 
examination of material and thickness was consisted of 1) brick (0.10 and 0.18 m. thickness); 2) concrete 
block (0.10 and 0.18 m. thickness) and 3) precast (0.10 and 0.20 m. thickness). These high thermal masses 
were installed into three locations of the case studies that were included 1) housing exterior walls; 2) housing 
exterior wall – specifically in the ground floor; and 3) housing exterior wall – specifically the exterior wall of 
living room.        
 Based on the Bangkok’s climate, the simulation results confirmed that the houses in Bangkok 
which use the high thermal mass especially brick material in the ground floor have the tendency to reduce an 
indoor temperature in living room at least 0.1 – 1.4 C. In addition, the thermal comfort that had used the high 
thermal mass in particular way of brick on the housing exterior wall was assessed and analyzed. The results 
show that the PMV could be found at least 9,178 units in a living room and 6,274 units in a master 
bedroom respectively. Minimum energy consumption for conditioning was found in a living room that had 
used the high thermal mass in such a way of concrete block.    
 On the other hands, the simulation results based on the Ubon Ratchatani’s climate confirmed 
that the houses in Ubon Ratchathani which use the thermal mass especially brick material in the ground floor 
have the greatest tendency to reduce an indoor temperature in living room at least 0.3 – 1.2 C. Moreover, the 
thermal comfort that had used the high thermal mass in such a way of brick on the housing exterior wall was 
also assessed and analyzed. The results show that the PMV could be found at least 8,205 units in a living 
room and 3,478 units in a master bedroom respectively. Minimum energy consumption for conditioning was 
only found in the ground floor that had used the high thermal mass in particular way of brick material.
    

 Department of Architecture       Graduate School, Silpakorn University 

Student’ssignsture………………………………………………………………….                     Academic Year 2012                                             

Thesis Advisor’s signature…………………………………………………………     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 รายงานการวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ดี เพราะได้รับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่าง

มากตลอดการท างาน จากอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรีชญา มหทัธ

นทวี รวมทัง้คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร ทกุทา่น 

 ข อ ข อบพ ร ะ คุณ  ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ . ด ร . พั น ธุ ด า  พุฒิ ไ พ โ ร จ น์  แ ล ะ 

ศาสตราจารย์.จรัญพฒัน์ ภูวนนัท์ ท่ีได้กรุณาสละเวลามาเป็นประธาน และกรรมการในการสอบ

วิทยานิพนธ์ครัง้นี ้และได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยันีเ้ป็นอยา่งมาก 

 ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง กรมอตุนุิยมวิทยา ท่ีเอือ้เฟือ้ข้อมลูสภาพ
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เข้มแข็ง และขอบคณุทุกก าลงัใจและความช่วยเหลือจากครอบครัว และคนท่ีรักรอบๆข้าง รวมไป
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