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ค าส าคญั : ผนงัมวลสารมาก / สภาวะน่าสบาย / EnergyPlus                                           
 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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 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.
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    
 เน่ืองด้วยมนษุย์ต้องด ารงชีวิตภายในอาคารซึ่งเป็นหนึ่งในส่ีของปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ่การ
ด ารงชีพ อาคารหรือท่ีอยู่อาศัยจึงมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นเกราะก าบงัร่างกายมนุษย์จากสภาพ
อากาศภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  อีกทัง้แสงแดดจากดวงอาทิตย์ท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ มนษุย์เรียนรู้ท่ีจะควบคมุสภาวะอากาศภายในอาคารหรือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือท าให้เกิดสภาวะ
อากาศท่ีเหมาะสมตอ่การด ารงชีพ และมีผลท าให้ผู้ ใช้อาคาร หรือผู้อยู่อาศยัอยู่ในสภาวะน่าสบาย 
ฉะนัน้การศึกษาเพ่ือลดและป้องกันความร้อนให้กับท่ีอยู่อาศัยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีช่วย
แก้ปัญหานีไ้ด้      
 ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ สภาพอากาศโดยเฉล่ียในเวลากลางวนั
จะสูงกว่าอณุหภูมิในขอบเขตสภาวะน่าสบายส่งผลกระทบตอ่การอยู่อาศยัของผู้ ใช้อาคารจึงต้อง
อาศัยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทเคร่ืองปรับอากาศ มาเพ่ือปรับอากาศภายในอาคารให้อยู่ในเขต
สภาวะนา่สบายซึง่ก่อให้เกิดการเพิ่มภาระการท าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ 
 จากการศกึษาถึงสดัสว่นความต้องการในการใช้พลงังานในอาคารท่ีพกัอาศยั พลงังาน
ท่ีใช้ส่วนใหญ่ท่ีสูญเสียไปจะเป็นพลังงานท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ รองลงมาได้แก่ อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง1 ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานในการปรับอากาศของ
อาคาร มีอยู่หลายปัจจยัซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัจากภายนอกอาคารท่ีส่งผ่าน
เปลือกอาคารเข้าสู่ภายใน ซึ่งได้แก่ความร้อนและความชืน้ท่ีเข้าสู่อาคารทางผนัง หลังคา ส่วน
ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความร้อนและความชืน้จากผู้ ใช้อาคาร อปุกรณ์เคร่ืองใช้อาคาร 2 ซึ่งปัจจยัการ
ใช้พลงังานดงักล่าวท่ีมาจากวสัดผุนงัภายนอกอาคาร จะมีความส าคญัเพราะมีพืน้ท่ีมากกว่าส่วน
อ่ืนๆของอาคาร และสมัผสักบัสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง  

                                           

 
1
 สนุทร บญุญาธิการ, พลังงานใกล้ตัว (กรุงเทพมหานคร : เฟิสท์ ออฟเซท, 2550). 

 
2
 วรพนัธุ์ กิจเจริญ, “การประเมินประสิทธิภาพผนังอาคารที่มีมวลสารมากใน

สภาพภูมิอากาศเขตร้อนชืน้”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548). 
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 วสัดุการก่อสร้างผนังอาคารในปัจจุบนัมีการเลือกใช้วสัดท่ีุมีความแตกต่างกันทัง้ใน
ด้านคณุสมบตัิความเป็นฉนวน และมวลสารของผนงัท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งถ้ามองในด้านของ
มวลสารวสัดท่ีุมีมวลสารมาก จะมีผลท าให้เกิดการหน่วงความร้อน (Time Lag) ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่ง
ในการลดภาระการท าความเย็นสงูสดุ (Peak Cooling Load) ให้กบัตวัอาคารได้3  
 นอกจากนีเ้น่ืองจากสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทยนัน้มี
ลักษณะท่ีแตกต่างกัน การเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารประเภทวัสดุก่อผนัง และความหนา ท่ี
ตา่งกนัอาจมีประสิทธิผลท่ีแตกตา่งกนั เม่ือน าไปใช้ในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพอากาศไม่เหมือนกนั รวมไปถึง
การวางต าแหนง่ของผนงัมวลสารมากในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานท่ีตา่งกนั ประสิทธิผลท่ีได้ก็จะแตกตา่ง
กนัตามการใช้งานของผู้ อยู่อาศยั4 จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะหาค าตอบของการเลือกใช้ชนิด และ
ความหนาของผนังท่ีเหมาะสมในแต่ละสภาพอากาศของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งสภาพอากาศของจงัหวดักรุงเทพฯ และสภาพอากาศของจงัหวดัอบุลราชธานี 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัท่ีพฒันามาจากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่าสามารถ
น ามาพฒันาได้ในหลายประเดน็ ซึง่ได้แก่ อาคารกรณีศกึษาท่ีจะน าไปท าการจ าลอง โดยงานวิจยันี ้
จะพัฒนาในด้านของอาคารกรณีศึกษาท่ีจ าลองขึน้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ มีพืน้ท่ีการใช้สอย
เสมือนจริง และมีเวลาการใช้สอยท่ีแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้อยู่อาศยั  การเลือก
สภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างโดยจะจ าลองในสภาพอากาศกรุงเทพฯ และจงัหวดัอุบลราชธานีซึ่ งมี
ความแตกตา่งในด้านของอณุหภูมิมากระหว่างกลางวนั กับกลางคืน และการเลือกใช้วสัด ุความ
หนา และต าแหนง่ท่ีมีผลตอ่อณุหภมูิ สภาวะนา่สบาย และการใช้พลงังานรวมของบ้านพกัอาศยั 
 
 
 
 
 
 

                                           

 
3
 สนุทร บญุญาธิการ, อษุณีย์ มิ่งวิมล, การใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คอมฟอร์ม, 2543), หน้า 45. 
 

4
 Banard N, Jaunzens D, Modelling  the  Performance  of  Thermal  Mass, 

(European  Concrete  Platform ASBL, 2009). 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมาก ท่ีสามารถช่วยในส่วนของ
เร่ืองสภาวะน่าสบายในอาคารบ้านพกัอาศยั ท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ และจงัหวดัอบุลราชธานี
 2.2 เพ่ือศกึษาแนวทางการใช้ผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมากท่ีชว่ย ในด้านการประหยัด
การใช้พลังงานในอาคารบ้านพักอาศัย ท่ีตัง้อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี
    
3. ขอบเขตของการศึกษา     
 3.1 ศกึษาและวิเคราะห์ประสิทธิผลของผนงัท่ีมีมวลสารมาก ส าหรับบ้านพกัอาศยัใน
สภาพอากาศ ของจงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอบุลราชธานี โดยมีความแตกตา่งทางด้าน
ของวสัด ุและความหนา และต าแหนง่ในการตดิตัง้   
 3.2 ศกึษาและวิเคราะห์ถึงสภาพภูมิอากาศ ท่ีเหมาะสมในการใช้ผนงัมวลสารมากท่ีมี
ผลตอ่สภาวะน่าสบายตอ่ผู้อยู่อาศยั และการใช้พลงังานภายในบ้านพกัอาศยัและสภาวะน่าสบาย 
โดยจะท าการจ าลองในสภาพอากาศของกรุงเทพฯ ซึ่งมีสภาพอากาศเป็นแบบร้อนชืน้ และจงัหวดั
อุบลราชธานีซึ่งมีสภาพอากาศแบบร้อนแห้ง หรือท่ีเรียกว่าเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา 
(Aw) ตามระบบการจ าแนกภมูิอากาศของคอปเปน   
 3.3 บ้านพกัอาศยัท่ีน ามาศกึษา เป็นบ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 
130 ตารางเมตร 
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย      
 4.1 ศกึษาและรวบรวมข้อมลู โดยมีหวัข้อดงันี ้    
       4.1.1 คณุสมบตัท่ีิมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อนของวสัด ุ  
       4.1.2 การถ่ายเทความร้อนผา่นมวลสาร   
       4.1.3 พฤตกิรรมการถ่ายเทความร้อนของผนงั   
       4.1.4 ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนงั 
        4.1.5 สภาพอากาศของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี 
       4.1.6 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สภาวะนา่สบายในอาคาร  
       4.1.7 ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง     
 4.2 ก าหนดตวัแปรในการศกึษา    
 ก าหนดตวัแปรในการศกึษา ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีได้จากการศกึษา และทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้อง ตวัแปรดงักล่าวได้แก่ ชนิดของวสัด ุความหนาของผนัง และต าแหน่งท่ีจะท าการติดตัง้
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 4.3 วิธีการจ าลอง     
 งานวิจัย นีจ้ะจ าลองสภาพเหมือนจริงของบ้านกรณีศึกษา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึง่มีวิธีการดงันี ้     
  4.3.1 ท าการเลือกแบบบ้านจ าลองท่ีจะศกึษาลงในโปรแกรม EnergyPlus 
โดยใสข้่อมลูในหวัข้อท่ีโปรแกรมก าหนดไว้ โปรแกรมจะค านวณและให้ข้อมลูท่ีจะน าไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป โดยท าการทดสอบใน 2 สภาพอากาศ คือ สภาพอากาศกรุงเทพฯ และสภาพอากาศ
อบุลราชธานี                 
  4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลในด้านอุณหภูมิสภาวะน่าสบาย และวิเคราะห์ค่า
การใช้พลงังานรวม      
 4.4 สรุปผลการศึกษาการใช้ผนังมวลสารมากท่ีเหมาะสม ในสภาพอากาศของ
กรุงเทพมหานครและอบุลราชธานี 
 
5. สมมตฐิานในการวิจัย     
 1. บ้านท่ีใช้วสัดผุนงัภายนอกชนิดเดียวกัน บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั จะช่วย
ประหยดัพลงังานในการปรับอากาศได้ดีกวา่ บ้านท่ีใช้ผนงัมีความหนาปกต ิทัง้หลงั 
 2. การติดตัง้ต าแหน่งของผนงัมวลสารมาก ในบริเวณท่ีมีการใช้งานในเวลากลางวนั 
จะสง่ผลดีตอ่สภาวะนา่สบาย และชว่ยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศได้ 
 3. การใช้ผนังมวลสารมาก ในจังหวัดอุบลราชธานี จะช่วยประหยัดพลังงานได้
มากกวา่ การใช้ผนงัมวลสารมากในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     
 5.1 ท าให้ทราบถึงแนวทางการใช้ผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมากทัง้วสัด ุความหนา และ
ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมท่ีชว่ยในด้านการประหยดัการใช้พลงังาน ในอาคารบ้านพกัอาศยั 
 5.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางการใช้ผนังอาคารท่ีมีมวลสารมากท่ีช่วยในส่วนของเร่ือง
สภาวะนา่สบายในอาคารบ้านพกัอาศยั    
 5.3 เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได้เป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการศกึษาการใช้ผนงัมวลสารมากนัน้ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีท าการศกึษา 

แบง่ออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้     

 1. คณุสมบตัท่ีิมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อนของวสัด ุ  

 2. การถ่ายเทความร้อนผา่นมวลสาร    

 3. พฤตกิรรมการถ่ายเทความร้อนของผนงั   

 4. ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนงั  

 5. สภาพอากาศของจงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอบุลราชธานี 

 6. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่สภาวะนา่สบายในอาคาร   

 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. คุณสมบัตทิี่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ   

 1.1 คา่สมัประสิทธ์ิในการน าความร้อน (Conductivity: W/(m„◦C)) 

 คา่สมัประสิทธ์ิในการน าความร้อน คือคา่ท่ีบอกความสามารถในการน าความร้อนของ

วสัดชุนิดใดชนิดหนึง่ โดยวดัคา่ในรูปของอตัราปริมาณความร้อนท่ีไหลผ่านวสัดตุอ่หน่วยเวลาจาก

จดุระยะทางหนึง่ถึงอีกจดุหนึง่ท่ีมีอณุหภมูิแตกตา่งกนัตอ่หนว่ยพืน้ท่ีหน้าตดัท่ีไหลผา่น 
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 1.2 ค่าความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance-R-Value) คือค่าท่ีแสดง

ประสิทธิภาพความเป็นฉนวนของวสัดนุัน้ๆ ถ้าค่า R มากแสดงถึงความเป็นฉนวนท่ีดี สามารถ

ต้านทานความร้อนท่ีจะถ่ายเทผ่านวัสดุได้มาก ค่านีจ้ะเป็นส่วนกลับของค่าความน าความร้อน

 1.3 คา่ความจคุวามร้อนจ าเพาะ (Specific Heat: kJ/(kg„◦C)) เป็นปริมาณความร้อน

ท่ีวสัดตุ้องการในการท าให้วสัดหุนกั 1 หนว่ย มีอณุหภมูิเพิ่มขึน้ 1 องศาเซลเซียส 

 1.4 ค่ามวลอุณหภาพ คือ ผลคณูของความหนาแน่นและความจุความร้อนจ าเพาะ 

(density-specific heat product: kJ/(m2„◦C)) ของแตล่ะวสัด ุและแตล่ะความหนา 

 1.5 ค านิยามเก่ียวกบัผนงัมวลสารมาก   

  1.5.1 ข้อก าหนด กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน ได้จดัแบง่ประเภทตาม

น า้หนกัของมวลสารผนงัออกเป็น ดงันี ้1    

  1. ผนงัมวลสารน้อย จะมีน า้หนกั 0-125 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

  2. ผนังมวลสารปานกลาง จะมีน า้หนัก 126-195 กิโลกรัม/ตารางเมตร

  3. ผนังมวลสารมาก จะมีน า้หนัก มากกว่า 195 กิโลกรัม/ตารางเมตร

  1.5.2 ANSI/ASHRAE STANDARD90.1-2007 ได้ให้ค านิยามผนงัมวล

สารมาก2 คือ ผนงัท่ีมีคา่ความจคุวามร้อนมากกว่า 143 kJ/m2„K หรือ 102 kJ/m2„K โดยให้วสัดุ

ของผนงัมีน า้หนกัไมเ่กินกวา่ 1920 kg/m3  

 

                                                           

 
1
 ข้อก าหนด กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 

 
2
 ANSI/ASHRAE STANDARD90.1-2007. Energy Standard Buildings Except 

Low-Rise Residential Buildings, 2007  
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2. การถ่ายเทความร้อนผ่านมวลสาร3    

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อณุหภมูิอากาศภายในอาคารภายใต้สภาวะท่ีไม่มีการปรับอากาศ 

นอกเหนือจากปัจจยัภายนอก (ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ และอณุหภูมิอากาศภายนอก) และ

ปัจจยัภายใน (ผู้ ใช้อาคาร ,ไฟฟ้าจากแสงสว่าง และอุปกรณ์) แล้วยงัมีปัจจยัท่ีเกิดจากโครงสร้าง

ของเปลือกอาคาร และคณุสมบตัิของวสัดเุหล่านัน้ ท่ีจะมีผลตอ่อตัราการถ่ายเทความร้อนเข้าหรือ

ออกจากอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ความร้อนท่ีเข้ามานีจ้ะไม่เพิ่มอุณหภูมิภายในทันที เน่ืองจากความ

ร้อนจะต้องกระทบกับพืน้ผิวของวตัถุและเพิ่มอุณหภูมิภายในของมวลวสัดแุละอุณหภูมิอากาศท่ี

สมัผสัผิววสัดนุัน้ๆจนเกิดการอ่ิมตวั และคอ่ยๆคายความร้อนออกมา หรือการถกูพาความร้อนจาก

อากาศบริเวณผิววสัดไุปยงัอากาศภายในห้องภายในเวลาตอ่มา  

 ความร้อนจ านวนหนึ่ง ท่ีถูกดูดกลืนเข้าไปในมวลสารของวัสดุท าให้อุณหภูมิผิว

ภายนอกของวสัดสุงูขึน้กวา่มวลสารภายใน และได้ท าให้อณุหภูมิของอากาศท่ีอยู่ติดกบัผิววสัดนุัน้

สงูขึน้ด้วย จากความแตกตา่งของอณุหภูมินีท้ าให้ความร้อนถกูส่งผ่านเข้าไปในตวัวสัดโุดยการน า

ความร้อน และสู่อากาศโดยการพาความร้อน จนกระทัง่อุณหภูมิทัง้ภายนอกและภายในเท่ากัน 

 การถ่ายเทความร้อนผ่านมวลสาร ปริมาณความร้อนท่ีเข้ามาภายในจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงดงันี ้       

 1. คล่ืนความร้อนจะจางลง ปริมาณความร้อนผ่านเข้ามาได้บางส่วน เกิดจาก

คณุสมบตัิในการเป็นฉนวนความร้อนของวัสดุ ท่ีได้จากค่าของสมัประสิทธ์ิของการถ่ายเทความ

ร้อน ซึง่ยิ่งต ่าก็ยิ่งมีคณุสมบตัเิป็นฉนวนความร้อนท่ีดี   

 2. เกิดช่วงเวลาการหน่วงเหน่ียวความร้อน ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถในการกักเก็บ

ความร้อนได้จากคณุสมบตัิของความร้อนจ าเพาะของวตัถกุบัมวลของวตัถ ุซึ่งคา่การกกัเก็บความ

ร้อนยิ่งมากก็ยิ่งมีเวลาท่ีได้จากการหน่วงเหน่ียวความร้อนมาก ซึ่งวสัดท่ีุมีน า้หนกัมากมีมวลแน่น

เป็นวสัดท่ีุมีชว่งเวลาการหน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีดี   
                                                           

 3 Brashaw, Vaughn. Building control system, 2 ed. (USA: John Wiley and 

sons, 1993), pp.81-84. 
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 การใช้ผนงัมวลสารมากเหมาะสมส าหรับภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงระหว่าง

วนัสงูๆ และอณุหภมูิอากาศภายนอกท่ีสงูสดุและต ่าสดุเกินกว่าท่ีต้องการ โดยในช่วงเวลากลางวนั

ความร้อนจะถูกกักเก็บไว้ในมวลสารท าให้อุณหภูมิอากาศภายในอยู่ในช่วงท่ีต้องการ ช่วงเวลา

กลางคืนอณุหภูมิภายนอกต ่าลง ผนงัจะคายความร้อนออกสู่อากาศภายนอก ท าให้ภายในอาคาร

เย็นสบาย 

3. พฤตกิรรมการถ่ายเทความร้อนของผนัง4    

 พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนัง โดยในขัน้ต้นผนังอาคารจะมีอุณหภูมิ

ภายนอกและภายในเท่ากัน เม่ือเวลาผ่านไปอุณหภูมิผิวภายนอกของอาคารจะเพิ่มสูงขึน้จาก

อิทธิพลของรังสีดวงอาทิตย์ ท าให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในองค์ประกอบของผนัง

อาคาร ท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร เม่ืออุณหภูมิอากาศ

ภายนอกเพิ่มขึน้จนมีคา่สงูสดุในตอนเท่ียง-บา่ย อณุหภมูิของผนงัก็จะเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆจนเกือบเท่า

อณุหภมูิพืน้ผิวผนงัภายนอก และเม่ืออากาศภายนอกคอ่ยๆมีอณุหภูมิลดลงในเวลาเย็น ความร้อน

ก็จะคอ่ยๆ ถ่ายเทผา่นผนงัไปสูด้่านท่ีเย็นกวา่ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร   

ภาพท่ี 1แสดงการถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัมวลสารน้อยและผนงัมวลสารมาก 

ท่ีมา : Passive Cooling of Building ,189 

                                                           

 
4สมสิทธิ นิตยะ. การออกแบบอาคารส าหรับภูมิอากาศร้อนชืน้. (1000 เลม่. 

กรุงเทพ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541.), หน้า 133-134. 
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 การใช้วิธีกกัเก็บความร้อนเอาไว้ในวสัดผุนงัภายนอกและภายในอาคาร เป็นวิธีหนึ่งท่ี

จะช่วยลดอณุหภูมิอากาศภายในและภาระปรับอากาศสงูสุดของอาคารลงได้ โดยการเล่ือนภาระ

การท าความเย็นของระบบปรับอากาศไปไว้ในช่วงเวลาถดัไป ซึ่งวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิดงักล่าวจะเป็น

วสัดท่ีุมีคา่ความจคุวามร้อนสงู ตวัอยา่งเชน่ คอนกรีต และอิฐ    

 วสัดผุนงัภายนอกอาคารท่ีมีมวลสารมาก จะมีผลในเชิงบวกกับสภาพอากาศภายใน

อาคารในการช่วยลดความรุนแรงของสภาพอากาศภายนอก และการลดภาระการปรับอากาศ 

ในชว่งท่ีความแตกตา่งของอณุหภูมิภายนอกกบัภายในมีคา่สงูสดุ เน่ืองจากความร้อนจะถกูสะสม

ไว้ในมวลสารในช่วงท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงถึงขีดสุดของวัน แล้วความร้อนท่ีสะสมไว้จะ

คอ่ยๆถ่ายเทเข้าสูอ่าคารอย่างช้าๆในช่วงเวลาถดัมา ดงันัน้การใช้ผนงัภายนอกท่ีมีมวลสารมากจะ

ท าให้เกิดการลดลงของภาระการท าความเย็นสูงสุดของระบบปรับอากาศ (peak cooling load) 

เน่ืองจาการหนว่งเหน่ียวความร้อนของผนงักบัสภาพอากาศภายนอกและภายในอาคาร 

 ภาพท่ี 1 แสดงถึงการถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัภายนอกอาคารมวลสารน้อย และมวล

สารมาก โดยท่ีเส้นกราฟเหนือแนวแกน X แสดงถึงภาวะท่ีเกิดการถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร 

ในขณะท่ีเส้นกราฟใต้แนวแกน X จะแสดงถึงภาวะท่ีเกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร พืน้ท่ีใต้

กราฟในสว่นท่ีแรเงาของผนงัมวลสารเบา จะแสดงถึงช่วงเวลาท่ีสภาพอากาศในอาคารอยู่นอกเขต

ภาวะน่าสบาย และจ าเป็นต้องใช้ระบบปรับอากาศมาช่วยท าให้สภาพอากาศภายในอยู่ในเขต

ภาวะนา่สบาย    

 ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของผนงัมวลสารมากก็คือ การหน่วงเหน่ียวเวลาในการถ่ายเท

ความร้อนผา่นผนงัอาคาร ซึง่เวลาท่ีใช้จะขึน้อยูก่บัคา่ความต้านทานความร้อนของวสัดุด้วยเชน่กนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการเปล่ียนแปลงของภาระการปรับอากาศของผนงัมวลสารน้อยและผนงัมวลสาร

มากในชว่ง 1 วนั 

ท่ีมา : Passive Cooing of Building ,189 

 จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเช้าจนถึงเท่ียงวนั ภาระการปรับอากาศของผนงั

มวลสารมากจะมีคา่ต ่ากวา่ผนงัมวลสารน้อย และมีคา่ภาระการปรับอากาศสงูสดุ (peak load) ต ่า

กว่าด้วย แตเ่ม่ือถึงช่วงเวลาถัดมาในตอนบ่าย-เย็น ค่าภาระการปรับอากาศของผนงัมวลสารมาก

จะมีค่าสูงกว่าอันเน่ืองมาจากความร้อนท่ีเก็บสะสมไว้ภายในผนังค่อยๆ เคล่ือนตวัเข้าสู่ภายใน

อาคาร แต่อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีใต้กราฟของทัง้ 2 แบบจะเท่ากัน นัน่หมายถึงว่าผนงัมวลสารทัง้ 2 

แบบจะมีคา่ภาระการปรับอากาศโดยรวมทัง้หมดเท่ากนั แตก่ารใช้ผนงัมวลสารมากจะมีประโยชน์

ในด้านการลดภาระการปรับอากาศสูงสุด ท าให้สามารถลดขนาดเคร่ืองปรับอากาศลงได้ รวมถึง

การหนว่งเหน่ียวเวลาในการถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัไปในชว่งเวลาเย็น-ค ่า ซึง่จะมีประโยชน์อย่าง

มากกบัอาคารประเภทท่ีไมมี่การใช้งานในเวลาดงักลา่ว 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางความร้อนของผนัง  

 ในการออกแบบอาคารให้ได้ผลดีท่ีสุดทางด้านการประหยัดพลังงานและภาวะน่า

สบายในอาคารนัน้ เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อนผ่าน

ผนงั และการใช้ประโยชน์จากมวลสารของผนงัภายนอกอาคาร โดยท่ีการใช้ประโยชน์จากมวลสาร
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ของผนงัในระดบัท่ีจะให้ได้ผลดีท่ีสดุนัน้ จะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายๆอย่าง5 เช่น คณุสมบตัิของวสัดท่ีุ

เป็นผนงัอาคาร การวางต าแหน่งและทิศทางอาคาร การใช้ฉนวนกนัความร้อน การระบายอากาศ 

สภาวะอากาศภายนอก  และรูปแบบการใช้งานภายในอาคาร เป็นต้น ซึ่งในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะ

ปัจจยัท่ีเกิดจากอิทธิพลของมวลสารเทา่นัน้ ได้แก่    

 4.1 คณุสมบตัทิางความร้อนของวสัด ุ   

 วัสดุท่ีสามารถกักเก็บความร้อนเอาไว้ได้มากจะมีคุณสมบัติดังนีคื้อ มีค่าความ

หนาแน่นมาก ,มีค่าความจุความร้อนมาก และมีค่าการน าความร้อนสูง ส่วนค่าของอตัราการแผ่

ความร้อนจะเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีควบคมุการถ่ายเทความร้อนภายในเนือ้วสัด ุโดยท่ีวสัดท่ีุมีค่าของ

อัตราการแผ่ความร้อนสูงจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนตามวัฏจักรของช่วงเวลา 

(cycle) ได้ดีกวา่วสัดท่ีุมีคา่ของอตัราการแผ่ความร้อนน้อย   

 4.2 การจดัวางต าแหนง่ผนงัมวลสารภายนอกอาคาร6  

 ต าแหน่งและทิศทางในการจดัวางผนงัมวลสารภายนอกอาคาร จะมีผลตอ่พฤติกรรม

การถ่ายเทความร้อนของผนงั และสภาวะอากาศภายในอาคารแตกตา่งกนั โดยอาจแยกพิจารณา

เป็น 2 กรณีคือ ในกรณีท่ีมวลสารนัน้ๆ ได้รับการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง (direct radiation) 

และในกรณีท่ีผนงัท่ีได้รับความร้อนจากการแผ่รังสีอินฟาเรด และจากการพาความร้อนของอากาศ

ภายในห้อง (indirect radiation) ความร้อนท่ีถกูสะสมไว้และถ่ายเทเข้าสู่อาคารจากผนงัมวลสารท่ี

ได้รับการแผ่รังสีโดยตรง จะมีอิทธิพลกับอุณหภูมิพืน้ผิวภายนอก อุณหภูมิพืน้ผิวภายใน และ

อณุหภูมิอากาศภายในอาคารมากกว่าความร้อนท่ีถูกสะสมและถ่ายเทเข้าสู่อาคารจากผนงัมวล

สารท่ีไมถ่กูรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์    

  

                                                           

 5 Santamouris M. and  Asimakopolous D., Passive cooling of buildings, 1996. 

 
6
 สมสิทธิ นิตยะ. การออกแบบอาคารส าหรับภูมิอากาศร้อนชืน้. (1000 เลม่. 

กรุงเทพ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541.), หน้า 133-134. 
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 จากการศกึษาถึงอิทธิพลของผนงัมวลสารในแง่ของการหน่วงเหน่ียวความร้อน (time 

lag) ท่ีสมัพนัธ์กับต าแหน่งทิศทางการวางผนงัมวลสารนัน้ๆ โดยผลการศึกษาการใช้ผนงัมวลสาร

มากของบ้านท่ีตัง้อยูใ่นประเทศเยเมน ท่ีมีลกัษณะภมูิอากาศแบบร้อนแห้ง พบวา่7 

        4.2.1ผนงัมวลสารท่ีหนัหน้าสู่ทิศเหนือ จะต้องการเวลาในการหน่วงเหน่ียวความ

ร้อนเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ เน่ืองจากความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นผนงัด้านนีมี้อยูน้่อย 

        4.2.2 ผนงัมวลสารท่ีหนัหน้าสู่ทางทิศตะวนัออก จะมีความต้องการเวลาในการ

หน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีเป็นไปได้อยู่ 2 กรณีคือ จะต้องมีคา่การหน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีมากกว่า 

14 ชัว่โมง เพ่ือให้ความร้อนท่ีสะสมและถ่ายเทผ่านผนงัเล่ือนเวลาไปในช่วงเย็น และอีกกรณีหนึ่ง

คือ ผนังมวลสารนัน้ต้องมีค่าการหน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีสัน้มากๆ ซึ่งหากจะพิจารณาในด้าน

เศรษฐศาสตร์และความคุ้มทุนแล้วจะเห็นได้ว่า การใช้ผนงัมวลสารทางทิศตะวนัออกท่ีมีค่าการ

หนว่งเหน่ียวความร้อนสัน้นัน้จะมีความเหมาะสมมากกว่า   

       4.2.3 ผนงัมวลสารท่ีหนัหน้าทางทิศใต้ จะมีความต้องการเวลาในการหน่วงเหน่ียว

ความร้อนประมาณ 8 ชัว่โมงก็เพียงพอส าหรับการเล่ือนและการหนว่งเหน่ียวความร้อนท่ีสะสมจาก

ชว่งเท่ียงวนัไปไว้ในชว่งเย็นได้     

       4.2.4 ผนังมวลสารท่ีหันหน้าสู่ทางทิศตะวันตก จะมีความต้องการเวลาในการ

หน่วงเหน่ียวความร้อนประมาณ 8 ชัว่โมงเช่นกัน เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีความร้อนสะสมอยู่ในผนงั

ด้านนี ้เป็นเวลาท่ีพระอาทิตย์ใกล้ลบัขอบฟ้าแล้ว                  

 

 

                                                           

 7 Lechner N, Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for 
Architects, 1991. 
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5. ลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ8    

 ลกัษณะทางภมูิศาสตร์และภมูิอากาศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความเก่ียวข้องและสมัพนัธ์

กับการออกแบบท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์ การใช้วสัดปุระกอบอาคารในแต่ละท้องถ่ินจึงอาจมีความ

แตกตา่งกนั เพ่ือให้เกิดสภาวะนา่สบายในทกุชว่งเวลา   

 5.1 ลกัษณะทางภมูิศาสตร์และภมูิอากาศของกรุงเทพฯ  

 กรุงเทพมหานครตัง้อยู่ศูนย์กลางของประเทศไทย บนละจูดท่ี 13 องศา 44 ลิปดา

เหนือและลองติจูดท่ี 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน า้ทะเล 12 เมตร มีพืน้ท่ี 

1568.737 ตารางกิโลเมตร กรุงเทพมหานครนัน้มีภมูิอากาศแบบร้อนชืน้ โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ลมมรสมุ 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิด

ฤดกูาลท่ีแตกตา่งกนั 3 ฤด ูได้แก่ ฤดรู้อน ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน ฤดฝูน ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม – เดือนตลุาคม ฤดหูนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม จากข้อมลู

ของกรมอตุนุิยมวิทยา ในปีพ.ศ.2549-2553 พบว่าในกรุงเทพฯมีอณุหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 25.5 องศา

เซลเซียส อณุหภูมิเฉล่ียสงูสดุ 34 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพนัธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีคา่สูง

เกือบตลอดปี เน่ืองจากกรุงเทพมหานครตัง้อยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน า้พดัเข้าถึงสม ่าเสมอ ความชืน้

สมัพนัธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีคา่เฉล่ียร้อยละ 72 คา่เฉล่ียปริมาณน า้ฝน คือ 160.4 มิลลิเมตร

  5.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2554)

 จงัหวดัอุบลราชธานีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บนละติจูดท่ี 

15 องศา 14 ลิปดาเหนือ และลองจิจดูท่ี 104 องศา 47 ลิปดาตะวนัออก สงูจากระดบัน า้ทะเลปาน

กลางเฉล่ีย 68 เมตร มีเนือ้ท่ีประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

9.5 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร จงัหวดัอบุลราขธานี จดั

อยูใ่นเขตภมูิอากาศแบบทุง่หญ้าสะวนันา (Aw) ตามระบบการจ าแนกภูมิอากาศของคอปเปน จาก

ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ในปีพ.ศ.2549-2553 พบว่าในอุบลฯมีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 22.2 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 33.4องศาเซลเซียสปริมาณน า้ฝนเฉล่ียทัง้ปี 143 มิลลิเมตร 

                                                           
8

 กรมอตุนุิยมวิทยา, กรุงเทพมหานคร. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุประมาณ 81 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกนัยายน ส าหรับเดือนมีนาคม มีความชืน้

สมัพทัธ์ต ่าสุดประมาณ 62 เปอร์เซนต์ ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียทัง้ปี 73 เปอร์เซนต์ ปริมาณการ

ระเหยของน า้เฉล่ียรายปีมากกว่า 2,100 มิลลิเมตร อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ แบง่ภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ูได้แก่ 

ฤดูฝน (พฤษภาคม ‟ กลางตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน ‟ กุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (มีนาคม ‟ 

เมษายน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะภมูิอากาศของกรุงเทพฯ 

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 2006-2010 

index: 48455 (Station: 455201-BANGKOK METROPOLIS) 

Latitude : 13.43.35 N     Longitude : 100.33.36 E     Elevation above MSL : 3.01 Meters 

 

ท่ีมา : กรมอตุนุิยมวิทยา, กรุงเทพมหานคร, 2549-2553. 
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ตารางท่ี 2 แสดงลกัษณะภมูิอากาศของจงัหวดัอบุลราชธานี 

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 2006 ‟ 2010 

Index : 48407 (Station : 407501-UBON RATCHATHANI) 

Latitude : 15.15.0 N     Longitude : 104.52.0 E     Elevation above MSL : 122.00 Meters 

 

ท่ีมา : กรมอตุนุิยมวิทยา, กรุงเทพมหานคร, 2549-2553. 
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   จากแผนภมูิท่ี 1 แสดงอณุหภมูิระหวา่งวนัท่ี 21-23 เมษายนจะเห็นได้ว่าอณุหภูมิของ

อุบลราชธานีมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวัน กับกลางคืน มากกว่าจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งอุณหภูมิของจงัหวัดอุบลราชธานีมีค่าต่างกันอยู่ 10.00 องศาเซลเซียส ส่วน

ความแตกตา่งของอณุหภูมิระหว่างกลางวนั กบักลางคืน ของกรุงเทพฯมีค่าตา่งกนัอยู่ 5.18 องศา

เซลเซียส 

 

แผนภมูิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภูมิระหว่างกลางวนั กบักลางคืนของจงัหวดักรุงเทพฯ และ

จงัหวดัอบุลราชธานี ในเดือนเมษายน ปี 2553            

ท่ีมา: ข้อมูลสภาพของกรุงเทพฯ ช่ือ THA_Bangkok_IWEC.epw สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ

ไ ซ ท์ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม  EnergyPlus แ ล ะ ข้ อ มู ล ข อ ง ส ภ า พ อ า ก า ศ อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ช่ื อ 

Ubon_Ratckatani_Ab-hour.epw สามารถซือ้ได้จากเว็บไซท์ของ meteonorm (http:// 

meteonorm.com) 

 

 

 

21 เมษายน 22 เมษายน 

23 เมษายน 

5.18 °C 

10.00 °C 
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6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร    

 สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort) หมายถึงการท่ีสภาวะทางจิตใจแสดงความพึง

พอใจสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่9 ซึ่งเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดจากการะบวนการรับรู้ท่ี

ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ทางสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ  

 ในสภาพปกติร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส การเผาผลาญอาหาร ท่ี

รับประทานเข้าไปท าให้เกิดความร้อนขึน้ภายในร่างกายและกระบวนการสร้างพลงังานให้ร่างกาย 

การท่ีมนษุย์รู้สึกหนาวเย็นก็เน่ืองจากมีการถ่ายเทพลงังานออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก การถ่ายเท

ความร้อนระหวา่งมนษุย์และสิ่งแวดล้อมแบง่เป็น 5 ประเภทดงันี ้  

 1. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ร่างกายถ่ายเทความร้อนออกทางผิวหนัง

 2. การพาความร้อน (Convection) ร่างกายถ่ายเทความร้อนโดยอาศยัลมเย็นท่ีพดัมา

ถกูร่างกายเป็นตวักลาง      

 3. การระเหย (Evaporative) ร่างกายถ่ายเทความร้อนออกทางผิวหนงัในรูปของเหง่ือ

 4. การหายใจ (Respiration) ร่างกายถ่ายเทความร้อนออกทางการหายใจ 

 5. การน าความร้อน (Conduction) ร่างกายถ่ายเทความร้อนผ่านสิ่งท่ีสัมผัสกับ

ร่างกายโดยตรง ซึง่เป็นการถ่ายเทความร้อนท่ีมีผลเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่สภาวะน่าสบายมีดงันี ้    

 ปัจจยัด้านสภาพอากาศ     

 1. อณุหภมูิอากาศ (Air Temperature)   

 อุณหภูมิอากาศจะแปรเปล่ียนตามสภาพอากาศและการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

 2. ความชืน้สมัพทัธ์ (Relative Humidity)   

 ความชืน้สัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของจ านวนไอน า้ในอากาศกับจ านวนไอน า้สูงสุดท่ี

อากาศในอุณหภูมินัน้สามารถอุ้มอยู่ได้ ความชืน้สัมพัทธ์ 0% หมายถึงอากาศท่ีแห้งสนิท ถ้า
                                                           

 9 กิจชยั จิตขจรวานิช, สภาวะสบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบายของคนใน

ท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547). 
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ความชืน้สมัพทัธ์ 100% หมายถึง ณ อุณหภูมินัน้อากาศไม่สามารถอุ้มน า้ได้อีกตอ่ไปจึงกลัน่ตวั

เป็นฝน หมอก หรือน า้ค้าง ในท่ีท่ีมีความชืน้สมัพทัธ์สงูและอณุหภูมิสงูด้วยจะท าให้ร่างกายรู้สึกไม่

สบายและเหนียวตวั      

 3. อณุหภมูิเฉล่ียของพืน้ผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature) 

 อณุหภูมิเฉล่ียของพืน้ผิวโดยรอบท่ีเกิดจากการแผ่รังสีความร้อนของสิ่งแวดล้อม และ

มมุกระท าระหวา่งมนษุย์กบัพืน้ผิวนัน้ๆ    

 4. ความเร็วลม (Air Velocity)    

 ความเร็วลมท่ีมาปะทะกบัร่างกายจะท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย 

จงึรู้สกึเสมือนอณุหภมูิลดลง     

    ปัจจยัทางด้านร่างกาย     

 5. เสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่(Clo-Value)    

 เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ถือเป็นฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน Clo-Value คือค่าท่ีบอก

ความสามารถในการป้องกนัการถ่ายเทความร้อนระหว่างร่างกายกับสภาพแวดล้อมผ่านเสือ้ผ้าท่ี

สวมใสอ่ยู ่       

 6. อตัราการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย (Metabolism Rate)  

 อตัราการเผาผลาญพลงังานในร่างกายจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บักิจกรรมของมนษุย์ 
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ภาพท่ี 3 แสดง Bioclimatic Chart 

ท่ีมา : Olgyay, V, Design with Climate(New Jersey : Princeton University Press, 1963). 

 ปัจจัยทัง้ 6 เม่ือน ามาก าหนดขอบเขตของสภาวะน่าสบาย โดยแสดงเป็นแผนภูมิท่ี

เรียกว่า Bioclimatic Chart (Olgyay 1963) ซึ่งได้แสดงเป็นสญัลกัษณ์รูปภาพคนนัง่ในท่ีร่มใน

ขอบเขตของสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) อยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 21-30 องศาเซลเซียส 

ความชืน้สมัพทัธ์ระหว่างร้อยละ 30-65 ไม่มีลมพดัผ่าน และไม่ได้รับรังสีความร้อนใดๆ ระดบัของ

กิจกรรมท่ีท าเท่ากับ 1.2 Met-Value และค่าความเป็นฉนวนของเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่เท่ากบั 1.0 Clo-

Value10(ภาพท่ี 3)      

 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อายุ เพศ ประเภทของอาหารท่ีรับประทาน 

ความคุ้นเคยตอ่สภาพอากาศ รวมถึงสรีระของแตล่ะคน เหลา่นีล้้วนมีอิทธิพลตอ่สภาวะน่าสบายจึง

                                                           

 
10

 กิจชยั จิตขจรวานิช, สภาวะสบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบายของคนใน

ท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547). 
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ไม่อาจก าหนดขอบเขตของสภาวะน่าสบายท่ีแน่นอนได้ การก าหนดขอบเขตใดๆ  จึงเป็นเพียง

สมมตฐิานในสภาพแวดล้อมหนึง่ๆเทา่นัน้11 

 ค่าดัชนีสภาวะน่าสบาย    

 ค่าดัชนีสภาวะน่าสบายเป็นตัวเลขท่ีใช้ประเมินความรู้สึกต่อสภาวะอากาศใน

สภาพแวดล้อมใดๆ โดยดูพืน้ฐานของบุคคล สภาพแวดล้อมท่ีอาศัย และสรีระท่ีมีอิทธิพลต่อ

สภาวะน่าสบาย เป็นอีกวิธีท่ีใช้ศึกษาขอบเขตของสภาวะน่าสบาย การประเมินหาค่าค าตอบ

ความรู้สึกในสภาพอากาศจะใช้แบบสอบถามเป็นวิธีศึกษา ส่วนค าตอบเป็นแบบตวัเลือกโดยใช้

ระบบตวัเลขทัว่ไปนิยมใช้แบบท่ีมี 7 ตวัเลือก และ 9 ตวัเลือก   

 ดชันีสภาวะน่าสบายท่ีส าคัญคือ PMV (Predicted Mean Vote) และ PPD 

(Predicted Percentage of Dissatisfied)12 คา่ PMV คือคา่สมมติทางคณิตศาสตร์ท่ีได้มาจากการ

เฉล่ียค่าค าตอบความรู้สึกต่อสภาพอากาศ คา่ PMV เป็นตวับ่งชีส้ภาวะอากาศในสภาพแวดล้อม

และมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาวะน่าสบายได้ คา่ PMV แบบ 7 ตวัเลือกมีคา่อยู่ระหว่าง -3 ถึง 

+3 โดยความหมายของแต่ละคา่ดชันีแสดงไว้ในตารางท่ี 3 และคา่ PMV แบบ 9 ตวัเลือกมีคา่อยู่

ระหวา่ง -4 ถึง +4 โดยความหมายของแตล่ะคา่ดชันีแสดงไว้ในตารางท่ี 4  

 

 

 

 

                                                           

 
11

 Olgyay and V, Design with Climate(New Jersey : Princeton University Press, 
1963). 

 
12

 Fanger and P O, Thermal Comfort(Copenhagen : Danish Technical Press, 
1970). 
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ตารางท่ี 3 แสดงตวัเลือกความรู้สกึในสภาพอากาศ แบบ 7 ตวัเลือก 

Sensation Value Description 
3 hot 
2 warm 
1 Slightly warm 
0 neutral 
-1 Slightly cool 
-2 cool 
-3 cold 

 

ตารางท่ี 4 แสดงตวัเลือกความรู้สกึในสภาพอากาศ แบบ 9 ตวัเลือก 

Sensation Value Description 
4 very hot 
3 hot 
2 warm 
1 Slightly warm 
0 neutral 
-1 Slightly cool 
-2 cool 
-3 cold 
-4 very cold 

  
ท่ีมา : EnergyPlus Manual Documentation Version 2.2, “Occupant Thermal Comfort”, 

Engineer Reference, (2008).     
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 การก าหนดขอบเขตของสภาวะสบายด้วยดชันี PMV และ PPD มิได้ระบถุึงอณุหภูมิท่ี

แนน่อนไว้ เพราะอณุหภมูิในชว่งสภาวะสบายอาจจะมีชว่งกว้างเท่าไหร่ก็ได้ แตจ่ะต้องมีจ านวนผู้ ท่ี

รู้สึกไม่สบายในสภาพอากาศน้อย ความสมัพนัธ์ระหว่างคา่ PMV และ PPD ได้มีการก าหนดไว้ว่า 

ท่ีคา่ PMV = 0 ซึง่หมายถึงรู้สกึสบาย คา่ PPD = 5% (รูปภาพท่ี 4) แสดงให้เห็นว่า การแสดงความ

ไมพ่อใจในสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ การสร้างสภาวะนา่สบายจงึควรมีจุดมุ่งหมายให้

เกิดความไมพ่อใจน้อยท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ดชันี PMV และ PPD              

ท่ีมา : Fanger and P O, Thermal Comfort(Copenhagen : Danish Technical Press, 1970).

 มาตรฐาน  ASHRAE ก าหนดให้ในสภาวะสบายท่ียอมรับได้นัน้ ควรมีบุคคลท่ีพึง

พอใจกบัสภาพอากาศอย่างน้อย 80% โดยคา่ PPD จะเท่ากบั 20%13 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากรูปภาพ

ท่ี 4 คา่ดงักลา่วจะสอดคล้องกบัคา่ PMV ท่ีมีคา่อยูร่ะหวา่ง -0.5 - 0.5   
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 S.A. Mumma, “Comfort With DOAS Radiant Cooling System”, ASHRAE IAQ 

Applications, (2004). 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง      

 7.1 อิทธิพลของผนงัมวลสารภายนอก มีผลตอ่สภาวะน่าสบาย และภาระปรับอากาศ

ในการออกแบบอาคาร14      

 วัตถุประสงค์       

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือศกึษาถึงตวัแปรตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการถ่ายเท 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาวะนา่สบาย และภาระในการปรับอากาศท่ีเกิดจากปริมาณความร้อน

ท่ีถ่ายเทผ่านผนังภายนอกของอาคารท่ีมีปริมาณมวลสารต่างกัน และ เพ่ือหาแนวทางในการ

ออกแบบผนังภายนอกอาคารโดยใช้ปริมาณมวลสารจากผลการทดลองกับรู ปร่างอาคารท่ี

เหมาะสม ในสภาพการใช้งานตา่งๆ ในภมูิอากาศแบบร้อนชืน้    

 กระบวนการวิจยัเร่ิมจากการก าหนดสภาพการใช้งานอาคารท่ีจะท าการทดสอบ โดย

แบง่ออกเป็นสภาวะท่ีไมมี่การปรับอากาศ และปรับอากาศตลอด 24 ชม. ปรับอากาศเวลากลางวนั 

(8.00-18.00น.) และปรับอากาศเวลากลางคนื (20.00-6.00 น.) แล้วจึงท าการจดักลุ่มผนงัมวลสาร

ภายนอก ท่ีจะท าการทดลองโดยแยกประเภทตามคณุลกัษณะของมวลสาร ท่ีระดบัคา่สมัประสิทธ์ิ

การถ่ายเทความร้อนตา่งๆ ได้ดงันี ้     

 กลุม่ท่ี 1 คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน 3.979-3.989 W/m2C 

  ผนงัไม้เนือ้แข็ง หนา 12 มม.    

  ผนงัอิฐ 7 ซม. ฉาบปนูทรายด้านละ 8 มม.   

  ผนงัคอนกรีต หนา 12.5 ซม.    

 กลุม่ท่ี 2 คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน 0.953-0.959 W/m2C 

  ผนังคอนกรีตมวลเบา หนา 7 ซม ฉาบปนูขนาดกลางด้านละ 5 มม. 
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 สรญา ประวิตรางกรู,” อิทธิพลของผนังมวลสารภายนอก มีผลต่อสภาวะน่า

สบาย และภาระปรับอากาศในการออกแบบอาคาร”, (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั , 2543. ) 
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  ผนงัคอนกรีตมวลเบา หนา 17 ซม ฉาบปนูน า้หนักเบาด้านละ 1 ซม.

  ผนงัคอนกรีตมวลเบา หนา 27 ซม.ฉาบปนูน า้หนกัเบาเบาด้านละ 1 ซม.

 ด าเนินการทดสอบโดยใช้การจ าลองสภาพการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

DOE 2.1 D. ซึ่งท าการเก็บวดัผลข้อมลูทางด้านอณุหภูมิภายในอาคารและคา่ภาระการท าความ

เย็นของระบบปรับอากาศ     

  

 

Plan 

        

Section 

 

สญัลกัษณ์  คือ วสัดผุนงัมวลสารภายนอกท่ีจะท าการทดลอง  

  คือ พืน้และหลังคา ( ใช้วัสดุท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนต ่า 

  ( U = 0.05 W/m²°C) 

ภาพท่ี 5 แสดงรายละเอียดของหนว่ยการทดลอง 

 น าผลการทดลองท่ีได้มาวิเคราะห์ และประเมินผลการใช้งานของผนังมวลสาร

ภายนอกกับอาคารรูปแบบของอาคารรูปแบบต่างๆ ท่ีมีรูปร่างภายนอกของอาคารต่างกัน แต่มี

พืน้ท่ีใช้สอยของอาคารเท่ากัน โดยจะใช้การจ าลองสภาพการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

DOE 2.1 D ท าการทดสอบในสภาวะท่ีไม่มีการปรับอากาศ รูปแบบอาคารท่ีน ามาท าการทดสอบมี

ดงันี ้

 

North 10 m. 

10 m. 
West 

South 

East 

10 m. 

2.7 m. 
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ตารางท่ี 4 แสดงรูปร่างอาคารแบบตา่งๆ ท่ีท าการทดสอบในสภาพไมป่รับอากาศ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ลกัษณะรูปร่างอาคาร 

1. รูปสีเ่หลีย่มจตรัุส  

2. รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าวางแนวนอน  

3. รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าวางแนวตัง้  

4. รูปตวัแอล  

5. รูปสระอากลบัด้าน  

6. รูปสระอา  

7. รูปตวัแอลกลบัด้าน  

8. รูปตวัย ู  

9. รูปตวัซ ี  

10. รูปตวัยคูว า่  

11. รูปตวัซีกลบัด้าน  

12. รูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสมี COURT กลาง  
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 สรุปผลการวิจยัผลการวิจยัพบว่า แบบผนังและรูปแบบอาคารท่ีอยู่ในช่วงสภาวะน่า

สบายมากท่ีสดุภายใต้สภาวะท่ีไม่มีการปรับอากาศ ได้แก่ ผนงัมวลสารน้อยและรูปแบบอาคารท่ีมี

ลกัษณะมีพืน้ท่ีผนงัอาคารมาก สว่นสภาพการใช้งานอาคารในสภาวะท่ีมีการปรับอากาศตลอด 24 

ชม. และปรับอากาศเฉพาะเวลากลางวนันัน้จะให้ผลการทดลองท่ีเหมือนกนั คือผนงัท่ีมีผลคา่รวม

ของค่าภาระการท าความเย็นน้อยท่ีสุด คือผนงัมวลสารมากและรูปแบบอาคารท่ีมีพืน้ท่ีผนงัน้อย

ท่ีสดุ คืออาคารส่ีเหล่ียมจตัรัุส ส าหรับในสภาวะท่ีมีการปรับอากาศเฉพาะกลางคืน ผลการทดลอง

ของแบบผนงัและรูปแบบอาคารท่ีมีค่าภาระการท าความเย็นน้อยท่ีสุดคือ ผนงัมวลสารน้อยและ

รูปแบบอาคารท่ีมีพืน้ท่ีผนงัอาคารท่ีน้อยท่ีสดุ     

 7.2 พฤตกิรรมการถ่ายเทความร้อนของผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมาก15  

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือศกึษาถึงปัจจยั และระดบัความส าคญัของปัจจยัแตล่ะ

ตวัท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมาก และเพ่ือ

ศกึษาแนวทางการใช้ผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมากให้เกิดเขตสบายในอาคารมากท่ีสดุ  

 การทดลองนีต้้องทดสอบปัจจัยแต่ละตัวโดยควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ ให้คงท่ี จึงใช้การ

ทดสอบหุ่นจ าลองกล่องทดลอง โดยสร้างกล่องทดลองมีปริมาตรอากาศภายในกล่องเท่ากับ 

0.6x0.6x0.6 m² เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาการแบง่ชัน้ความร้อนของอากาศภายใน และเพ่ือความ

สะดวกในการเคล่ือนย้ายกล่องทดลองใช้ฉนวนโพลีสไตรีนโฟมหนา 6 นิว้ มีความหนาแน่น 1.5 

ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต มีการถ่ายเทความร้อนเท่ากับ 0.221 W/(m²C) ติดตัง้ผนงัทดสอบไว้ด้านหนึ่ง 

และด้านตรงข้ามมีช่องท่ีสามารถเปิดปิดได้ไว้เพ่ือความสะดวกในการติดตัง้เคร่ืองมือและการดแูล

รักษาอ่ืน                  

  

                                                           

 
15

 ณฐักานต์ เกษประทมุ, “พฤตกิรรมการถ่ายเทความร้อนของผนังอาคารที่มี

มวลสารมาก”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2543  ). 
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 ผนงัทดลอง      

 การทดลองทัง้หมดใช้วัสดุผนังคอนกรีต มีความหนาแน่น 2400 กก./ลบ.ม. ( กรม

พฒันาและส่งเสริมพลงังาน, 2538:22.8 ) ค่าความร้อนจ าเพาะ 0.922 KJ/kg.C ( ASHRAE, 

1989:22.8 )       

 ผนังแบบท่ี 1 ผนังคอนกรีตหนา 0.10 เมตร มีค่าการถ่ายเทความร้อน 4.291 

W/(m².C) มีคา่จคุวามร้อน 1.121 Btu/ft³.°F    

 ผนังแบบท่ี 2 ผนังคอนกรีตหนา 0.20 เมตร มีค่าการถ่ายเทความร้อน 3.304 

W/(m².C) มีคา่จคุวามร้อน 2.243 Btu/ft³.°F    

 ผนงัแบบท่ี 3 ผนงัคอนกรีตหนา 0.30 เมตร มีคา่การถ่ายเทความร้อน 2.69 W/(m².C) 

มีค่าจคุวามร้อน 3.364 Btu/ft³.°F โดยท าการทดสอบท่ีจงัหวดัปทมุธานีตัง้แต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

ถึง 15 เมษายน 2544 จึงไม่ครอบคลุมตลอดทัง้ปี โดยคดัเลือกปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการทดลองเพ่ือ

ความเหมาะสมและสามารถปรับเปล่ียนได้ เช่น การทดสอบกล่องทดลอง ได้ตดัปัจจยัในเร่ืองการ

แผ่รังสีจากสภาพแวดล้อม และการพาความร้อนจากลมออกไป จะพิจารณาเพียงแตปั่จจยัเฉพาะ

อณุหภูมิเท่านัน้ และอีกการทดสอบหนึ่งคือ การทดสอบ ณ สถานท่ีจริง โดยท าการทดสอบท่ีพระ

อโุบสถวดับวัขวญั ซึง่เป็นตวัแทนของอาคารท่ีมีผนงัมวลสารมาก 

 

        

  

 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพลกัษณะกล่องทดลองขนาด0.6x0.6x0.6 m³. โดยผนงัหนา 10, 20 และ 30 

เซนตเิมตร ตามล าดบั      
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 การทดสอบ      

 1. การทดสอบปัจจยัด้านคา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน และคา่การกกัเก็บความ

ร้อนของวสัด ุในสภาวะปรับอากาศและไมป่รับอากาศ   

 2. อณุหภมูิพืน้ผิวผนงั     

 สรุปผลการวิจยัผลพบวา่     

 อาคารไม่ปรับอากาศและใช้งานในช่วงเวลากลางวนัเหมาะสมกบัการใช้ผนงัมวลสาร

มากท่ีมีความหนามาก เพ่ือเพิ่มค่าการหน่วงเหน่ียวความร้อน ท าให้อุณหภูมิภายในต ่ากว่า

ภายนอกในชว่งเวลากลางวนั แม้อณุหภมูิภายในจะไมอ่ยู่ในเขตสบายแตส่ามารถใช้การพดัพาของ

อากาศเพ่ือปรับอณุหภูมิให้เข้าสู่เขตสบายได้ ส่วนอาคารไม่ปรับอากาศท่ีมีการใช้งานในช่วงเวลา

กลางคืนหรือการใช้งานตลอดทัง้วนัไมเ่หมาะสมกบัการใช้ผนงัมวลสารมาก เน่ืองจากจะมีอณุหภูมิ

ภายในสูงกว่าภายนอกในช่วงเวลากลางคืน และอาคารท่ีปรับอากาศไม่ตลอด 24 ชั่วโมงไม่

เหมาะสมกบัการใช้ผนงัมวลสารมากเน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศจะใช้พลงังานในการลดความร้อน

สะสมในผนงัเป็นปริมาณมากเพ่ือจะควบคมุอณุหภมูิให้อยูใ่นชว่งท่ีต้องการ 

7.3 การประเมินประสิทธิภาพผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมากในสภาพภมูิอากาศร้อนชืน้16 

 วตัถปุระสงค์ของงานการวิจยันีเ้ป็นการทดสอบวสัดผุนงัมวลสารมากท่ีนิยมใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารในปัจจุบนัของเขตภูมิอากาศร้อนชืน้ท่ีส่งผลต่ออิทธิพลการถ่ายเทความร้อน และ

ความชืน้ เพ่ือพฒันาเป็นฐานข้อมลูท่ีใช้ชีว้ดัประสิทธิภาพผนงัมวลสารมาก ตอ่การใช้พลงังานของ

เคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบนั และนอกจากนีย้ังเป็นการประเมินประสิทธิภาพของผนังภายนอก

อาคารท่ีมีมวลสารมาก ซึง่จ าแนกตามการค านวณคา่ความแตกตา่งอณุหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของ

ผนงัทบึ ท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั ซึง่ประกอบด้วย   

 1. ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ ฉาบปนู 2 ด้าน รวมความหนา 18 เซนตเิมตร 

                                                           

 16 วรพนัธุ์ กิจเจริญ, “การประเมินประสิทธิภาพผนังอาคารที่มีมวลสารมากใน

สภาพภูมิอากาศร้อนชืน้”, ( สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2548 ). 
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 2. ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ เว้นชอ่งวา่งอากาศ 10 เซนติเมตร ฉาบปนู 2 ด้าน ความหนา

รวม 30 เซนตเิมตร      

 3. ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ ฉาบปนู 2 ด้านติดตัง้ฉนวนโฟม EPS หนา 3 นิว้ภายนอก

ความหนารวม 25.5 เซนตเิมตร     

 ในการเลือกผนังทดสอบนัน้ ท าการเลือกผนงัตามคณุสมบตัิของความเป็นฉนวนซึ่ง

จ าแนกเป็น การใช้มวลสารของวสัดเุพียงอย่างเดียว ได้แก่ ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ ฉาบปนู การใช้

มวลสารของวัสดุร่วมกับฉนวนท่ีเป็นช่องว่างอากาศ ได้แก่ ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ เว้นช่องว่าง

อากาศ 10 เซนติเมตร และการใช้มวลสารของวสัดรุ่วมกับวสัดฉุนวน ได้แก่ ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้

ติดตัง้ฉนวนโฟม EPS หนา 3 นิว้ภายนอก ผนงัท่ีท าการทดสอบ ทาสีขาวทัง้ภายนอกและภายใน 

เพ่ือเป็นตัวแทนของผนังท่ีใช้กันส่วนมากในปัจจุบัน ท าการทดสอบเฉพาะสภาวะท่ีมีการปรับ

อากาศภายในตลอด 24 ชัว่โมงโดยใช้เคร่ืองมือ Data Logger,  Anemometer  และเคร่ืองวดัรังสี

พระอาทิตย์ โดยการเก็บข้อมลูทกุชัว่โมง ทกุวสัดพุร้อมกนัทัง้ 4 ด้าน  โดยน าผนงัท่ีท าการก่อ ไปตัง้

เพ่ือท าการทดสอบอยูใ่นอาคารขนาด 12.80x6.80 เมตร เป็นอาคาร 2 ชัน้ 

  

 

                

ภาพท่ี 7 แสดงผนงัท่ีท าการทดสอบ ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ ฉาบปนู 2 ด้าน, ผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ 

เว้นชอ่งวา่งอากาศ 10 เซนติเมตร ฉาบปนู 2 ด้าน และผนงัก่ออิฐมอญ 2 ชัน้ ฉาบปนู 2 ด้านติดตัง้

ฉนวนโฟม EPS หนา 3 นิว้ภายนอก ตามล าดบั 

 ผลการวิจยัสรุปว่า กรณีปรับอากาศ 24 ชัว่โมง เม่ือไม่พิจารณาภาระการท าความเย็น

ในช่วงเร่ิมเปิดเคร่ืองปรับอากาศ ผนงัท่ีท าการติดฉนวน EPS หนา 3 นิว้ของทกุผนงัทดสอบ จะมี

ภาระในการท าความเย็นใกล้เคียงกนั แตใ่นกรณีท่ีมีการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศพบว่า ผนงัมวล

สารมากจะมีภาระการท าความเย็นในช่วงเร่ิมเปิดเคร่ืองปรับอากาศ สงูกว่าผนงัมวลสารปานกลาง 
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และมวลสารน้อย 2 เทา่ และ 3 เทา่ตามล าดบั     

 7.4 อิทธิพลของการหน่วงเหน่ียวความร้อนจากการผสมมวลสารและฉนวนเข้า

ด้วยกนั17       

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือศกึษาผลกระทบ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการหน่วง

เหน่ียวความร้อนของวสัดผุนงัซึง่มีการผสมมวลสาร และฉนวนในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัโดยควบคมุ

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม และมวล

สารรวม เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบในการผสมผสานมวลสาร และฉนวนต่อการหน่วงเหน่ียว

การถ่ายเทความร้อนของผนงัภาวะต่างๆดงันี ้ภาวะโดนรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ และไม่ได้รับรังสี

ตรงจากดวงอาทิตย์ ภาวะปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ และภาวะท่ีมีคา่การกระจายความร้อน 

และการดดูซบัความร้อนท่ีพืน้ผิวแตกตา่งกนั รวมไปถึงเพ่ือศกึษาเสนอแนวทางการผสมผสานมวล

สารและฉนวนท่ีเหมาะสม ส าหรับการประยุกต์ใช้พฤติกรรมการหน่วงเหน่ียวความร้อน ในการ

ออกแบบอาคารจริงในประเทศไทย      

 การวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน    

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาเพ่ือหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการจดัวางฉนวนและมวลสารท่ี

เหมาะสม       

 ขัน้ตอนท่ี 2 การทดสอบพฤตกิรรมการหนว่งเหน่ียวความร้อนจากการใช้งานในสภาวะ

ไมป่รับอากาศ และปรับอากาศ      

 ขัน้ตอนท่ี 3 การทดสอบตวัแปรจากอิทธิพลภายนอกท่ีส่งผลตอ่การหน่วงเหน่ียวความ

ร้อนในการศกึษาเพ่ือหาต าแหนง่ฉนวนและมวลสารท่ีเหมาะสม   

 ได้ใช้ฉนวนโฟมโพลีสไตรีนความหนา 1 นิว้ ตดิตัง้กบัมวลสารคอนกรีตความหนา 4 นิว้ 

                                                           

 
17

 รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศริิ, “อิทธิพลของการหน่วงเหน่ียวความร้อนจากการผสมมวล

สารและฉนวนเข้าด้วยกัน”, (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2543 ). 
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2 ชดุ       

 ชดุท่ี 1  การตดิตัง้ฉนวนด้านนอกแผน่คอนกรีตกึ่งกลางแผน่คอนกรีต  

 ชดุท่ี 2  การตดิตัง้ฉนวนด้านในคอนกรีต   

 

 

 

 

                  

ภาพท่ี 8 แสดงวสัดทุดสอบท่ีได้จากการผสมผสานมวลสาร และฉนวนทัง้ 3 ประเภท  

 ท าการทดสอบกบัเซลทดลอง ซึ่งเป็นเซลลกูบาศก์ ขนาดภายนอก 0.9x0.9x0.9 เมตร 

สร้างด้วยโฟมโพลีสไตรีน ความหนา 6 นิว้ เปิดผนงัด้านหนึง่ขนาดหน้าตดั 0.6x0.6 เมตร ส าหรับใส่

วสัดทุดลอง   

 

ภาพท่ี 9 แสดงเซลท่ีท าการควบคมุสภาพแวดล้อมท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้ทดสอบวสัดใุนการวิจยั 

 ท าการทดสอบโดยการใช้เคร่ืองมือวดัอณุหภูมิ คือ เคร่ือง SYSTEM 200 เป็นเคร่ืองมือ

วดัอณุหภมูิประเภท ANALOG/DIGITAL CONVERTER จากการทดสอบพบว่าต าแหน่งของฉนวน 

เซลทดสอบ 

วสัดทุดลอง 

การผสมมวลสารในรูปแบบ 

มวลสาร-มวลสาร-ฉนวน 

การผสมมวลสารในรูปแบบ 

มวลสาร-ฉนวน-มวลสาร 

ด้านนอก ด้านใน ด้านนอก ด้านใน 

0.9 
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และมวลสารท่ีเหมาะสมคือ การใช้วสัดฉุนวนด้านนอกเพ่ือลดอิทธิพลท่ีรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศ

ภายนอก และใช้วสัดมุวลสารท่ีมีคา่ความจคุวามร้อนสงูไว้ด้านในเพ่ือหน่วงเหน่ียวความร้อนท่ีผ่าน

วสัดฉุนวนเข้ามา ผลของการทดสอบพบว่าวสัดทุดสอบชนิดนีมี้อุณหภูมิอากาศสงูสุดภายในเซล

ทดสอบต ่ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส ส่วนวสัดุทดสอบอีก 2 

รูปแบบคือ วสัดทุดสอบท่ีมีฉนวนอยู่กึ่งกลางมวลสารและวสัดทุดสอบท่ีมีฉนวนอยู่ ด้านในมวลสาร 

มีอุณหภูมิสูงสุดภายในเซลทดสอบต ่ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด ประมาณ 6 องศา

เซลเซียสและ 5 องศาเซลเซียสตามล าดบั    

 สรุปผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบการใช้งานในสภาพไม่ปรับอากาศและปรับ

อากาศ พบว่าควรใช้การติดตัง้ฉนวนภายนอกและใช้มวลสารด้านในทัง้สองกรณี อย่างไรก็ตามมี

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ปริมาณมวลสารภายในสภาพปรับอากาศ เน่ืองจากมวลสารปริมาณ

มากท าใ ห้สิ น้ เปลืองพลังงานในการลดความร้อนสะสมภายในมวลสาร  เ ม่ือเ ร่ิม เ ปิด

เคร่ืองปรับอากาศ 

 7.5 Effect of  Wall Thermal Mass on Cooling Load18  

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พ่ือศกึษาผลกระทบของผนงัมวลสารมากท่ีมีตอ่ภาระการ

ท าความเย็น ซึ่งเป็นการทดสอบผลเปรียบเทียบระหว่างผนงัท่ีท าด้วยวัสดุท่ีมีมวลสารน้อย และ

มวลสารมากโดยท าการทดสอบกบัสภาวะปรับอากาศ    

 โดยท าการทดสอบใน 2 กรณี คือ ประเภทอาคารบ้านพกัอาศยั และประเภทอาคาร

สาธารณะ ท าการจ าลองอาคารในโปรแกรม BESim  

                                                           

 
18

 Surapong Chiraratananon and Vu Duc Hien, Effect of  Wall Thermal Mass 

on Cooling Load, (The Joint Graduate School of  Energy and Environment, King 

Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2010). 
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ภาพท่ี 10 แสดงอาคารท่ีท าการทดลองทัง้ 2 หลงั 

 องค์ประกอบของโปรแกรมนีคื้อ การค านวณค่าการใช้แสงทัง้จากธรรมชาติ และจาก

ไฟประดิษฐ์ และการค านวณคา่การใช้พลงังานในอาคาร โดยจะท าการทดลองในอาคารท่ีสภาวะ

ปรับอากาศ 24 ชั่ว โมง  ระ หว่างวัน ท่ี  17 -21มกราคม 2008 ท าการตั ง้อุณหภูมิ ของ

เคร่ืองปรับอากาศไว้คงท่ีท่ีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียสของทัง้ 2 การทดลองดงันี ้

 การทดลองท่ี 1 เป็นการทดลองของอาคารประเภทบ้านพกัอาศยั โดยการสร้างอาคาร

กรณีศึกษาออกเป็น 2 อาคารคือ อาคาร A และอาคาร B ขนาด 16 ตารางเมตร มีความสูง 2.5 

เมตร วสัดใุนการก่อผนงัใช้เป็นอิฐ Q-con ฉาบปนูเรียบ โดยท่ีให้ผนงัอาคาร A ใช้ฉนวนโฟมโพลีส

ไตรีนหนา 25 มิลลิเมตร ส่วนผนงัอาคาร B จะไม่ใช้ฉนวน ท าการวดัผลทดสอบเปรียบเทียบกัน                                     

 ผลการทดลองพบว่าในเวลากลางวนั ความร้อนท่ีเข้าไปภายในอาคารทัง้สองอาคาร

พบว่า อาคารท่ีใช้โฟมโพลีสไตรีนเป็นฉนวนจะมีความร้อนเข้าไปได้น้อยกว่า ส่วนในเวลากลางคืน

ผนงัจะเร่ิมท าการคายความร้อนออกมาจากการท่ีได้สะสมความร้อนท่ีได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ใน

เวลากลางวนั ส่วนในด้านของอุณหภูมิพืน้ผิวของผนงัด้านในอาคารในส่วนของอาคารท่ีท าการ

ติดตัง้ฉนวนจะมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิผิวด้านในท่ีน้อยกว่าอาคารท่ีไม่ได้มีการติดตัง้ฉนวน

 การทดลองท่ี 2 เป็นการทดลองของอาคารประเภทอาคารสาธารณะมีขนาด 144 

ตารางเมตร  โดยจะท าการทดสอบอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 ประกอบไปด้วย โรงแรม 

ส านกังาน และศนูย์การค้า ส่วนท่ี 2 จะประกอบด้วยส่วนของการใช้พกัอาศยั ซึ่งในการจ าลองจะ

ใช้เคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลาตามผู้ ใช้งาน (ตารางท่ี 5) ไม่มีประตแูละหน้าต่าง โดยจ าลองการใช้

สภาพภมูิอากาศของกรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 11 แสดงอาคารท่ีท าการจ าลอง เพ่ือใช้อาคารกรณีศกึษา  

 โดยมีเวลาในการใช้สอย และการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ดงัเวลาตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 5 แสดงเวลาในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 ผลการทดลองพบว่า ในส่วนของโรงแรมควรลดพืน้ท่ีของผนังมวลสารในบางส่วน 

เพราะอนัเน่ืองมาจากผนงัท่ีเป็นผนงัมวลสารมากจะสะสมความร้อนไว้ในเวลากลางวนั และจะคาย

ความร้อนในเวลากลางคืนท าให้เพิ่มภาระในการท าความเย็นในส่วนของโรงแรมท่ีมีการใช้งานใน

เวลากลางคืน ในส่วนของส านกังานท่ีไม่มีการใช้งานในเวลากลางคืน เหมาะสมกับในการใช้ผนงั

มวลสารมาก เพราะจะช่วยในการช่วยประหยดัในการใช้พลงังานในด้านการเคร่ืองใช้ปรับอากาศ 

ในส่วนของศูนย์การค้าควรเพิ่มในส่วนของผนงัมวลสารมากเล็กน้อย เพ่ือช่วยในการลดภาระใน

การท าความเย็น และในส่วนของการใช้พกัอาศยัพบว่า ในการใช้ผนงัมวลสารมากจะเป็นการเพิ่ม
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ภาระในการท าความเย็น ในสว่นของห้องนอน     

 สรุปผลในด้านของการใช้ผนงัมวลสารมากนัน้ มีคณุสมบตัิคือยืดเวลาในการส่งผ่าน

ความร้อนเข้าไปภายในอาคาร ซึ่งมีผลท าให้อณุหภูมิผ่านเข้ามาได้ช้าลง ท าให้ช่วยลดภาระในการ

ท าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ ผนังมวลสารมากเหมาะส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานในเวลา

กลางวนั ถ้าส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานในช่วงเวลากลางคืน หรือเย็น การใช้ผนังมวลสารมากจะ

ให้ผลไปในทางลบ จะเป็นการเพิ่มภาระในการท าความเย็น    

 7.6 Energy Analysis of Using Thermal Mass in a Hot Humid Climate19

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัชิน้นี ้เพ่ือศกึษาการใช้ผนงัมวลสารมากในภูมิอากาศร้อนชืน้ 

ท่ีชว่ยในการลดภาระการท าความร้อน และการท าความเย็น โดยจ าลอง 3 รูปแบบคือ 

 1. จ าลองการใช้ผนงัภายนอกเป็นผนงัมวลสารมาก เปรียบเทียบกบัผนงัมวลสารน้อย

 2. จ าลองผนงัภายใน เป็นผนงัมวลสารมาก   

 3. จ าลองทดสอบการวางต าแหน่งของผนังมวลสารมากท่ีมีความแตกต่างกัน มีการ

ตดิตัง้ทัง้ภายใน และภายนอก     

 ท าการทดสอบโดยใช้โปรแกรม EnergyPlus  อาคารท่ีท าการทดสอบเป็นอาคาร

ส านกังาน ขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 1,858 ตารางเมตร ลกัษณะรูปร่างอาคารเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุส (ภาพท่ี 

11) โดยก าหนดให้มีผู้ ใช้อาคารในเวลา 8.00-17.00 น. โดยมีผู้ ใช้อาคาร 160 คน/ชัน้ หรือ 11.6 

คน/ตารางเมตร โดยในเวลาการใช้งานดงักล่าวจะมีการใช้แสงสว่าง 11.84 วตัต์/ตารางเมตร และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท าการแบ่งโซนเป็นทัง้หมด 10 โซน ซึ่งภายในท่ีมีผู้ ใช้งานก าหนดอณุหภูมิไว้ท่ี 24 

องศาเซลเซียส และส าหรับโซนท่ีไมมี่ผู้ใช้ก าหนดไว้ท่ี 26.7 องศาเซลเซียส 

                                                           
19

 Sara Motamedi and Mina Akhavan, Energy Analysis of Using Thermal Mass in a Hot 

Humid climate, (Architecture Department, University of Texas, U.S.A, 2010). 
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ภาพท่ี 11 แสดงอาคารส านกังานท่ีใช้ในการจ าลอง 

 ในการใช้วสัด ุผนงัภายนอกจะใช้เป็นผนงัคอนกรีตเป็นผนงัมวลสารมาก ส าหรับผนงั

มวลสารมากท่ีเป็นผนงัภายใน จะใช้เป็นผนงัคอนกรีตท่ีมีการติดตัง้ฉนวน ส่วนผนงัมวลสารน้อยท่ี

เป็นผนงัภายนอกจะเป็นวสัดไุม้สงัเคราะห์ และผนงัมวลสารน้อยท่ีเป็นผนงัภายในจะใช้เป็นยิปซัม่

บอร์ด (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี6 แสดงการใช้วสัดขุองผนงัในแบบตา่งๆ 
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 จากการจ าลองพบว่า สดัส่วนพลงังานท่ีใช้มีดงันี ้แสงสว่าง 29% การท าความร้อน 

25% เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 17% การท าความเย็น 9% พดัลม 5% น า้ร้อน 9% และอ่ืนๆ 6% (ภาพท่ี 13) 

 

ภาพท่ี 13 แสดงสดัสว่นการใช้พลงังานในสว่นตา่งๆ ของอาคารท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก  

 ผลการทดสอบ เม่ือเปรียบเทียบกันระหว่างผนังมวลสารน้อย และมวลสารมาก ใน

เร่ืองของการท าความเย็นและร้อน พบวา่ ผนงัมวลสารมากมีการใช้พลงังานท่ีน้อยกว่าผนงัมวลสาร

น้อย ส่วนในการจ าลองผนงัมวลสารมากกับผนงัภายใน พบว่า การใช้พลงังานลดลง และช่วยลด

ความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิจากภายนอกได้ ในการจ าลองการวางต าแหน่งของผนงั

มวลสารมากท่ีแตกต่างกัน พบว่าการใช้ผนงัภายในท่ีเป็นผนงัมวลสารมากสามารถช่วยลดการใช้

พลงังานได้ดีกวา่ผนงัมวลสารน้อย (ภาพท่ี 14) 
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ภาพท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานของการจ าลอง    

บทสรุปจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง     

 จาการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมา ท่ีศึกษาเก่ียวกับผนงัมวลสารมาก โดยมีวตัถปุระสงค์

ในการศกึษา ขอบเขตในการวิจยั วิธีวิจยั และผลในการวิจยัท่ีแตกตา่งกนัไป โดยสรุปคือ วิธีในการ

วิจยัสว่นมากจะใช้วิธีในการสร้างกลอ่งทดลองขึน้มาเพื่อท าการบนัทกึผล และท าการวิเคราะห์ และ

เป็นกล่องทดลองท่ีเป็นผนงัทึบทัง้หมด ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ประต-ูหน้าต่าง ผู้ ใช้อาคาร อปุกรณ์

ไฟฟ้าและแสงประดิษฐ์ ล้วนแต่เป็นตวัแปรควบคมุท่ียังไม่ได้ท าการศึกษา และมีการทดสอบใน

อาคารท่ีสร้างขึน้จริง แต่ไม่มีผู้ ใช้งานอาคารนัน้จริง ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานในอาคารจริง 

ตวัแปรต่างๆ เหล่านีล้้วนแต่มีอิทธิพลต่อสภาวะน่าสบาย และมีผลต่อการใช้พลงังานในด้านการ

ปรับอากาศของอาคารทัง้สิน้ และงานวิจัยส่วนหนึ่งก็มีการทดสอบโดยก าจดัตวัแปรด้านสภาพ

อากาศภายนอกออกไป ซึ่งในความเป็นจริงสภาพอากาศภายนอกมีความส าคัญอย่างยิ่งทัง้ 
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อณุหภูมิระหว่างวนั ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ ความชืน้ในอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ ตวัแปรเหล่านี ้

จะมีผลตอ่พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนงัท่ีจ าเป็นตอ่การทดลอง และงานวิจยัท่ีผ่านมามี

การจ าลองแค่เพียงสภาพภูมิอากาศเดียว ซึ่งภายใต้สภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันก็จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการใช้ผนังมวลสารมากท่ีแตกต่างกันด้วย  ส่วนในเร่ืองวัสดุท่ีน ามาทดลอง 

โดยมากงานวิจัยท่ีผ่านมาจะมีการใช้ฉนวนผนวกกับมวลสาร วัสดุท่ีน ามาท าเป็นมวลสารได้แก่ 

ผนังท่ีก่อด้วยอิฐมอญฉาบปูน และผนังคอนกรีตมวลเบา ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีท าการศึกษา

ประสิทธิภาพของผนังมวลสารมากโดยปราศจากการผนวกฉนวนกันความร้อนกับมวลสาร

 งานวิจยัชิน้นี ้เป็นงานวิจยัท่ีพฒันามาจากการศึกษาวิเคราะห์จากงานวิจยัท่ีผ่านมา 

โดยวิธีวิจยัจะท าโดยการจ าลองบ้านพกัอาศยัเสมือนจริง ท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยและเวลาในการใช้สอย

ตามพฤติกรรมของผู้อยู่อาศยัจริง และมีตวัแปรควบคมุๆ เช่น ประตู-หน้าตา่ง ผู้ ใช้อาคาร อปุกรณ์

ไฟฟ้าและแสงประดิษฐ์ ตามการใช้งานจริงในบ้านพักอาศัยทั่วไป รวมไปถึงการเลือกสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีความแตกต่างกันโดยจะจ าลองในสภาพอากาศของกรุงเทพฯ และ จังหวัด

อบุลราชธานีซึง่มีความแตกตา่งในด้านของอณุหภูมิระหว่างกลางวนั กบักลางคืน และการเลือกใช้

ชนิดวัสดุท่ีมีความหลากหลาย ระดับความหนา และต าแหน่งในการวางผนังมวลสารมากท่ี

เหมาะสม โดยดท่ีูประสิทธิภาพในด้านอุณหภูมิสภาวะน่าสบาย และการใช้พลงังานรวมภายใน

บ้านพกัอาศยัท่ีท าการจ าลองขึน้เพ่ือท าการทดสอบ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศกึษาการใช้พลงังานและสภาวะน่าสบายของบ้านพกัอาศยัท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก 

กรณีศกึษาบ้านพกัอาศยัในกรุงเทพฯ และอบุลราชธานีมีขัน้ตอนในการศกึษาดงันี ้

 1. การเลือกบ้านกรณีศกึษา    

 2. การก าหนดตวัแปรในการศกึษา    

 3. การเลือกวิธีการศกึษาการใช้พลงังานในอาคาร   

 4. ข้อมลูสภาพอากาศ     

 5. การจ าลองอาคารในโปรแกรม EnergyPlus   

 6. ขัน้ตอนในการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การเลือกบ้านกรณีศึกษา     

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัมุ่งศกึษาการใช้ผนงัมวลสารมากส าหรับบ้านพกัอาศยัทัว่ไป 

ดังนัน้บ้านกรณีศึกษาจึงถูกก าหนดให้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ ขนาดปานกลางท่ีมีรูปแบบท่ี

สามารถตัง้อยูไ่ด้ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และอบุลราชธานี ขนาดปานกลางท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยเหมาะสมและ

เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้อยู่อาศยั โครงสร้างอาคารเป็นระบบโครงสร้างรับน า้หนกั และวสัดุ

เป็นแบบท่ีพบได้ตามท้องตลาด ซึง่แบบบ้านกรณีศกึษานีไ้ด้รับการอนุเคราะห์มาจากส านกังานเขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของบ้านดงันี ้   
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 1. บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอยของอาคารเทา่กบั 130 ตารางเมตร 

 2. ชัน้ล่างประกอบด้วยท่ีจอดรถ 1 คนั ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน า้ 1 

ห้อง       

 3. ชัน้บนประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง ห้องนอนเล็ก 2 ห้อง ห้องน า้ 1 ห้อง

 4. ความสงูระหวา่งพืน้ถึงฝ้าเพดานชัน้ลา่งเทา่กบั 3.40 เมตร  

 5. ความสงูระหวา่งพืน้ถึงฝ้าเพดานชัน้บนเทา่กบั 3.00 เมตร             

โดยมีรายละเอียดการใช้วสัดใุนสว่นตา่งๆ ขององค์ประกอบอาคารดงันี ้  

 1. พืน้ชัน้ลา่ง พืน้คสล. หนา 10 ซม. ปกูระเบือ้งเซรามิก  

 2. พืน้ห้องน า้ชัน้ลา่ง พืน้คสล. หนา 10 ซม. ปกูระเบือ้งเซรามิก  

 3. พืน้ชัน้บน พืน้คสล. หนา 10 ซม. ปพืูน้ Laminate  

 4. พืน้ห้องน า้ชัน้บน พืน้คสล. หนา 10 ซม. ปกูระเบือ้งเซรามิก  

 5. ผนงัภายนอกทัว่ไป ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปนูเรียบ  

 6. ผนงัภายในทัว่ไป ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปนูเรียบ   

 7. ผนงัห้องน า้ ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปนูเรียบ หนา 10 ซม. ภายในบกุระเบือ้งเซรามิก

 8. ฝ้าเพดานชัน้ท่ี 1 ยิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม.   

 9. ฝ้าเพดานชัน้ท่ี 2 ยิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม.   

 10. หลงัคา กระเบือ้งซีแพคโมเนีย    

 11. หน้าตา่ง กระจกใสเขียว หนา 8 มม.         

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

ภาพท่ี  13 แสดงแบบแปลนชัน้ลา่งของบ้านกรณีศกึษา 
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ภาพท่ี 14 แสดงแบบแปลนชัน้บนของบ้านกรณีศกึษา 
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ภาพท่ี 15 แสดงแบบแปลนหลงัคาของบ้านกรณีศกึษา 
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รูปด้านทิศใต้ 

 

รูปด้านทิศตะวนัตก 

ภาพท่ี 16 แสดงรูปด้านของบ้านกรณีศกึษา 
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ภาพท่ี 17 แสดงรูปตดัของบ้านกรณีศกึษา 
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 4.1 WWR คือ อตัราส่วนพืน้ท่ีของหน้าตา่งโปร่งแสง และ/หรือผนงัโปร่งแสง ตอ่พืน้ท่ี

ทัง้หมดของผนงัทบึของในด้านนัน้ๆ 

 ตารางท่ี 7 แสดงคา่ WWR ของบ้านจ าลอง 

ทิศของผนงั ผนงัโปร่งแสง ผนงัทบึ คา่ WWR (%) 

1. N 4.32 42.92 10.07 

2. S 6.92 42.92 16.12 

3. E 5.4 53.94 10.01 

4. W 8 53.94 14.83 

รวม 24.64 193.72 12.76 

2. การก าหนดตัวแปรในการศึกษา     
 งานวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาผลของการใช้ผนงัมวลสารมากในบ้านพกัอาศยั 
ในด้านอุณหภูมิสภาวะน่าสบาย การประหยัดพลังงานในการใช้พลงังานรวมของบ้านพักอาศยั  
ท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี การก าหนดตวัแปรในการศึกษาสามารถจ าแนกได้ดังนี ้
 1.1 ชนิดของวสัดกุ่อผนงั     
 1.2 ความหนาของผนงัอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 
 1.3 ต าแหนง่ในการตดิผนงัมวลสารมาก ท่ีผนงัของบ้านกรณีศกึษา  
 1.4 สภาพอากาศ โดยจะท าการทดสอบบ้านกรณีศกึษา  
 1.1 ชนิดของวสัดกุ่อผนงั  
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 1.1.1 อิฐมอญ     
       อิฐมอญ เป็นวสัดท่ีุผลิตมาจากการน าดนิเหนียวมาเผาเพ่ือให้ได้วสัดท่ีุคงรูปและมี
ความแข็งแรง และผลิตได้เองในประเทศจากแรงงานท้องถ่ิน ซึ่งในงานวิจยันีเ้ลือกใช้อิฐมอญแบบ
ตนั ขนาด4.00 x 6.50 x 14.00 เซนตเิมตร (มอก. 77-2545)   
 1.1.2 คอนกรีตบล็อก            
คอนกรีตบล็อก เป็นวัสดุก่อสร้างประเภทวสัดกุ่อ ส าหรับการก่อสร้างผนังอาคารทัว่ไป ผลิตจาก
ส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย หิน และน า้ มีการผลิตอยู่หลายขนาด เช่น 7.00x19.00x39.00 
เซนติเมตร 9.00x19.00x39.00 เซนติเมตร และ14.00x19.00x39.00 เซนติเมตรซึ่งในงานวิจยันี ้
เลือกใช้ขนาด 7.00x19.00x39.00 เซนตเิมตร (มอก. 58-2533)  ซึ่ง เป็นขนาดท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด
 1.1.3 แผน่คอนกรีตส าเร็จรูป    
        แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Concrete) คือ แผ่นผนงั หรือพืน้ส าเร็จรูปตาม
รูปตา่งๆ หลอ่ด้วยคอนกรีตความหนาแล้วแตผู่้ออกแบบ เพ่ือความเหมาะสมของโครงการนัน้ๆ โดย
ความหนาท่ีนิยมใช้ท าผนงัได้แก่ 10, 12 และ 20 เซนติเมตร (มอก. 2226-2548) ซึ่งในงานวิจยันี ้
เลือกใช้ขนาด 10 และ 20 เซนตเิมตร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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1.2 ความหนาของผนงัอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

   
   
    

 

 

      

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

ผนงัอิฐมอญหนา 0.10 และ 0.18 เมตร 

ผนงัคอนกรีตบล็อกหนา 0.10 และ 0.18 เมตร 

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปหนา 0.10 และ 0.20 เมตร 

ปนูฉาบ 

อิฐมอญ 

ปนูฉาบ 

คอนกรีตบล็อก 

คอนกรีตส าเร็จรูป 

ปนูฉาบ 

อิฐมอญ 

ปนูฉาบ 

คอนกรีตบล็อก 

คอนกรีตส าเร็จรูป 
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ภาพท่ี 12 แสดงความหนาของผนงั และรูปแบบการก่อผนงัของแตล่ะวสัด ุ

 1.2.1 คณุสมบตัขิองวสัด ุ                             

ตารางท่ี 6 แสดงคณุสมบตัวิสัดชุนิดตา่งๆ 

ชนิดของวสัด ุ density           

(kg/m³) 

Specific heat 

(kJ/(kg.◦C)) 

conductivity    

(W/(m. ◦C)) 

1. ปนูฉาบ 1860 0.84 0.473 

2. อิฐมอญ ไมฉ่าบ 1600 0.79 1.102 

3. คอนกรีตบล็อก ไมฉ่าบ* 1530 0.84 0.189 

4. คอนกรีตส าเร็จรูป 2400 0.92 1.442 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแตล่ะ
ระบบ พ.ศ.2552                     
*ท่ีมา: คูมื่อวิศวกรโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั      
 การเปรียบเทียบคา่ DSH (ผลคณูของความหนาแน่นและความจุความร้อนจ าเพาะ , 
density-specific heat product) ของแตล่ะวสัด ุและแตล่ะความหนา (แผนภมูิท่ี 2) 
   DSHi = (p1)(cpi)( x) 

 เม่ือ DSHi คือ (ผลคูณของความหนาแน่นและความจุความ
    ร้อนจ าเพาะของวัสดุ มีหน่วยเป็น กิโลจูลต่อ
    ตารา ง เมตร -องศา เซล เ ซี ยส  ( kJ/(m2„◦C) 
  pi คือ ความหนาแน่นของวสัด ุมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อ
    ลกูบาศก์เมตร (kg / m³)  
  cpi คือ ความจุความร้อนจ าเพาะของวัสดุ มีหน่วยเป็น 
    กิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส (kJ/(kg„◦C)  
  x คือ ความหนาของวสัด ุมีหนว่ยเป็นเมตร (m) 
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แผนภมูิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคา่ DSH ของวสัดแุตล่ะชนิด และแตล่ะความหนา 

 การเปรียบเทียบคา่ความต้านทานความร้อน (R) คือคา่ท่ีแสดงประสิทธิภาพความเป็น

ฉนวนของวสัดนุัน้ๆ ของแตล่ะวสัด ุและแตล่ะความหนา (แผนภมูิท่ี 2)  

   R = x  

 เม่ือ R คือ คา่ความต้านทานความร้อน มีหน่วยเป็นตาราง

    เมตร -องศาเซลเ ซียสต่อวัตต์  ( (m2„◦C) /W)

  x คือ ความหนาของวัสดุ มีหน่วยเ ป็นเมตร (m)

  k คือ สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวัสดุ มีหน่วย

    เป็น วตัต์ตอ่เมตร-องศาเซลเซียส (W/(m.◦C))  

 

 

k 
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 แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความต้านทานความร้อน (R) ของวัสดแุต่ละชนิด และแต่ละ

ความหนา   

 จากแผนภูมิท่ี 2 ในการเปรียบเทียบค่า DSH ของวัสดุแต่ละชนิด แต่ละความหนา

พบว่า ค่า DSH ของวสัดปุระเภทคอนกรีตส าเร็จรูปมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ คอนกรีตบล็อก 

และอิฐมอญ ตามล าดบั และจากแผนภมูิท่ี 3 ซึง่แสดงการเปรียบเทียบคา่ความต้านทานความร้อน 

(R) พบว่าวสัดท่ีุมีค่าความต้านทานความร้อนมากท่ีสุด คือคอนกรีตบล็อก รองลงมาคืออิฐมอญ 

และ คอนกรีตส าเร็จรูปตามล าดบั     

 1.3 ต าแหน่งในการติดผนงัมวลสารมาก ท่ีผนงัของบ้านกรณีศกึษา จะแบง่เป็น 4 ชุด

ดงันี ้       

   1.3.1 ชุดท่ี 1 ท าการทดสอบบ้านกรณีศึกษา โดยท่ีให้ผนังด้านนอกท่ี

สมัผสักบัสภาพแวดล้อมภายนอกทกุด้านเป็นผนงัแบบปกต ิ
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1.3.2 ชุดท่ี2 ท าการทดสอบบ้านกรณีศึกษา โดยท่ีให้ผนังด้านนอกท่ีสัมผัสกับสภาพแวดล้อม

ภายนอกทกุด้านเป็นผนงัมวลสารมาก 

 

 

   

 1.3.3 ชุดท่ี 3 ท าการทดสอบบ้านกรณีศึกษา โดยท่ีใช้ผนงัมวลสารมากกับพืน้ท่ีท่ีใช้

สอยในเวลากลางวนั เฉพาะบริเวณชัน้ลา่งของบ้านกรณีศกึษา  

 

 

   

  1.3.4 ชุดท่ี 4 ท าการทดสอบบ้านกรณีศึกษา โดยท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก

กับพืน้ท่ีท่ีมีการปรับอากาศในช่วงกลางวัน เฉพาะบริเวณห้องพักผ่อนของบ้านกรณีศึกษา

  

 

 

   

 1.4 สภาพอากาศ โดยจะท าการทดสอบบ้านกรณีศกึษา ซึ่งจะท าการจ าลองกบัสภาพ

ภมูิอากาศท่ีมีความแตกตา่งกนั คือ     

       1.4.1 Weather File กรุงเทพฯ    

       1.4.2 Weather File อบุลราชธานี    
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3. การเลือกวิธีการศึกษาการใช้พลังงานในอาคาร   

 การศกึษาประสิทธิภาพของการใช้ผนงัมวลสารมากของบ้านพกัอาศยัโดยพิจารณาใน

ด้านอุณหภูมิสภาวะน่าสบาย และการใช้พลงังานรวมของบ้าน วิธีการศึกษามีหลายวิธี  เช่น การ

สร้างกล่องทดลอง หรือการทดลองจากสถานท่ีจริง ซึ่งมีข้อดีคือ ได้ผลท่ีค่อนข้างตรงกบัความเป็น

จริง แต่ทัง้สองวิธีนีมี้ความยุ่งยากในการติดตัง้เคร่ืองมือ การควบคมุสภาพแวดล้อมและท่ีตัง้จริง

ของบ้านสองหลังให้เหมือนกันเป็นไปได้ยาก ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมีจ ากัดและค่อนข้างมี

ค่าใช้จ่ายสูง อีกวิธีคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงช่วยใน

การศึกษาการใช้พลังงานของอาคาร ท าให้สะดวกในการเปล่ียนตัวแปรตามท่ีต้องการ 

ประหยดัเวลา และคา่ใช้จา่ย อีกทัง้ในปัจจบุนัโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองจาก

หลายๆองค์กร จงึท าให้ได้ข้อมลูท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากขึน้ แตก่ารท่ีจะได้ผลการค านวณท่ี

แมน่ย า จ าเป็นต้องป้อนข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง และมีความละเอียดเป็นอยา่งมาก 

 โปรแกรม EnergyPlus เป็นโปรแกรมท่ีพฒันามาจาก DOE2 และ BLAST ใช้ในการ

วิเคราะห์การใช้พลงังาน โดยสามารถค านวณหาค่าภาระในการท าความร้อนและความเย็นของ

ระบบอุปกรณ์อาคารท่ีจ าเป็นต่อการรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคาร แม้จะเป็นโปรแกรมท่ี

ค่อนข้างยุ่งยากเน่ืองจากต้องใส่ข้อมูลเป็นจ านวนมาก แต่โปรแกรม EnergyPlus ก็มีข้อดีดงันี ้

 1. เป็นโปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดได้โดยท่ีไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 

 2. ใช้วิธีค านวณแบบ Heat Balance คือมีสมดลุพลงังานท่ีเข้าและออกจากระบบ ท า

ให้ได้ข้อมลูท่ีคอ่นข้างถกูต้อง1     

 3. สามารถค านวณทกุช่วงระยะเวลาท่ีต ่ากว่า 1 ชัว่โมง (Sub Hourly) ตามท่ีผู้ ใช้ระบุ

ซึง่ชว่ยให้ผลการค านวณใกล้เคียงความเป็นจริง    

 4. สามารถค านวณค่าพลงังานท่ีใช้ส าหรับอาคาร อุณหภูมิภายในห้อง อุณหภูมิผิว

                                                           

 1 ปรีชญา มหทัธนทวี, การใช้โปรแกรม EnergyPlus , เอกสารประกอบวิชา 261 404 

การออกแบบอาคารเพ่ือการประหยดัพลงังาน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั, 2552. 
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ประกอบอาคาร และ Thermal Comfort (PMV, TSV) ได้   

 5. เป็นโปรแกรมท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

4. ข้อมูลสภาพอากาศ      

 ข้อมูลสภาพอากาศ (Weather File) ท่ีใช้ในโปรแกรม EnergyPlus เป็นข้อมูลท่ี

รวบรวมสภาพอากาศในพืน้ท่ีหนึ่งๆ (เมืองหรือจังหวัดในแต่ละประเทศ) แสดงถึงท่ีตัง้และ

สภาพแวดล้อมของอาคารซึ่งมีผลตอ่การค านวณของโปรแกรม ส าหรับชดุข้อมลูสภาพอากาศของ

กรุงเทพฯ และอุบลราชธานีใช้รูปแบบข้อมูลท่ีเรียกว่า International Weather for Energy 

Calculation (IWEC) ท่ีเป็นตวัแทนข้อมลูกว่า 18 ปีของ DATSAV3 รายชัว่โมงจาก US National 

Climatic Data Center สามารถดาวน์โหลดได้จาก web Site ของโปรแกรม EnergyPlus ข้อมลู

สภาพอากาศประกอบไปด้วยตวัแปรดงันี ้    

 1. Year คือการบง่บอกปีของข้อมลู    

 2. Month คือการบง่บอกเดือนของข้อมลู มี 12 เดือน  

 3. Day คือการบง่บอกวนัของข้อมลู มีจ านวนตามแตล่ะเดือน  

 4. Hour คือการบ่งบอกชัว่โมงของข้อมูล มี 24 ชัว่โมง ก าหนดให้ชัว่โมงท่ี 1 คือเวลา 

0.01-1.00 น.      

 5. Minute คือการบง่บอกนาทีของข้อมลู   

 6. Data Source and Uncertainty Flags* เป็นการบอกท่ีมาและรูปแบบของข้อมลู

 7. Dry-bulb Temperature (°C) คืออณุหภูมิท่ีอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 

หรือเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดา ซึ่งติดตัง้อยู่ในท่ีๆ มีอากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ และอยู่ในร่มเงาไม่ถกู

รังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง โปรแกรมก าหนดให้ใส่เป็นเลขจ านวนเต็มและทศนิยม ให้มีค่าอยู่

ระหวา่ง -70 °C ถึง 70 °C     

 8. Dew Point Temperature (°C) คืออุณหภูมิจุดน า้ค้าง อุณหภูมิท่ีท าให้ไอน า้

กลายเป็นของเหลวท่ีมีความกดอากาศ มีคา่อยูร่ะหวา่ง -70 °C ถึง 70 °C  

 9. Relative Humidity (%) คือคา่ความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศ โปรแกรมก าหนดให้มีคา่
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อยูร่ะหวา่ง 0% ถึง 100%      

 10. Atmospheric Station Pressure (Pa) คือคา่ความกดอากาศ ณ ต าแหน่งท่ีตัง้

ของสถานีตรวจอากาศนัน้ๆ โปรแกรมก าหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 31 ,000 Pa ถึง 120,000 Pa 

 11. Extraterrestrial Horizontal Radiation (Wh/m²)* คือคา่รังสีภายนอกขอบเขต

ของโลก โดยทัว่ไปรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) ท่ีได้รับตรงยอดสดุของบรรยากาศ หรือสุด

ขอบเขตของบรรยากาศของโลก     

 12. Extraterrestrial Direct Normal Radiation (Wh/m²)* คือคา่รังสีภายนอก

ขอบเขตของโลก โดยทัว่ไปรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) ท่ีได้รับตรงยอดสดุของบรรยากาศ 

หรือสดุขอบเขตของบรรยากาศของโลก มีทิศทางแนน่อนท่ีเวลาหนึง่เวลาใด  

 13. Horizontal Infrared Radiation Intensity (Wh/m²) คือคา่ความเข้มข้นของการ

แผ่รังสีอินฟราเรดในแนวระนาบ หากค่านีไ้ม่ได้ระบไุว้ใน Weather File โปรแกรมจะน าค่า Total 

Sky Cover และ Opaque Sky Cover มาใช้ค านวณแทน   

 14. Global Horizontal Infrared Radiation (Wh/m²)* คือคา่รังสีรวมโดยตรงจากดวง

อาทิตย์ (direct solar radiation) กบัรังสีท่ีแพร่กระจายจากท้องฟ้า (diffuse sky radiation) ซึ่งตก

ลงมา หรือรับไว้บนพืน้ท่ีหนึง่หนว่ยเนือ้ท่ีในแนวนอน   

 15. Direct Normal Radiation (Wh/m²) คือคา่รังสีท่ีมาจากดวงอาทิตย์โดยตรง ตก

กระทบบนพืน้โลกและไมเ่ปล่ียนทิศทาง    

 16. Diffuse Horizontal Radiation (Wh/m²) คือคา่รังสีดวงอาทิตย์ส่วนท่ีถกูสะท้อน

และกระจายโดยก๊าซ ฝุ่ นละออง และวตัถุต่างๆ ท่ีอยู่ในทางเดินของแสงก่อนตกกระทบผิวรับแสง 

รังสีกระจายนีม้าทกุทิศทางในท้องฟ้า     

 17. Global Horizontal Illuminance (lux)* คือคา่ความสว่างรวมของความสว่างจาก

แสงอาทิตย์ตรง Direct Normal Illuminance กบัความสว่างของแสงอาทิตย์ท่ีแพร่กระจายจาก

ท้องฟ้า (Diffuse Horizontal Illuminance) ซึ่งตกลงมา หรือรับไว้บนพืน้ท่ีหนึ่งหน่วยเนือ้ท่ีใน

แนวนอน       

 18. Direct Normal Illuminance (Lux)* คือคา่ความสวา่งท่ีตกบนผิวรับแสง มีทิศทาง
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แนน่อนท่ีเวลาหนึง่เวลาใด โปรแกรมไม่ได้น าคา่นีม้าใช้ในการค านวณ  

 19. Diffuse Horizontal Illuminance (Lux)* คือคา่ความสว่างของแสงอาทิตย์ส่วนท่ี

ถกูสะท้อนและกระจายโดยก๊าซ ฝุ่ นละออง และวตัถุตา่งๆ ท่ีอยู่ในทางเดินของแสงก่อนตกกระทบ

ผิวรับแสง ความสวา่งกระจายนีม้าทกุทิศทางในท้องฟ้า เม่ือผิวรับแสงเป็นพืน้นอน 

 20. Zenith luminance (Cd/m²)* คือปริมาณแสงท่ีสะท้อนผิวรับแสงแล้วเข้าตาผู้

สงัเกต       

 21. Wind Direction (degrees) คือทิศทางลม โปรแกรมก าหนดให้ ทิศเหนือ = 0.0, 

ทิศตะวนัออก = 90.0, ทิศใต้ = 180.0, ทิศตะวนัตก = 270.0, ทิศทางลมจะมีคา่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 

360 องศา       

 22. Wind Speed (m/s) คือคา่ความเร็วลม โปรแกรมก าหนดให้มีคา่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 

40 m/s       

 23. Total Sky Cover คือปริมาณเมฆบนท้องฟ้า บอกคา่เป็นสดัส่วน เม่ือจ านวนเต็ม

เท่ากับ 10 (ค่า 10 แสดงว่าปริมาณเมฆเต็มท้องฟ้า) ค่า Total Sky Cover จะน ามาใช้ค านวณ

ร่วมกบัคา่ Opaque Sky Cover เม่ือคา่ Horizontal Infrared Radiation Intensity ไม่ได้ระบไุว้ใน 

Weather File       

 24. Opaque Sky Cover คือปริมาณเมฆบนท้องฟ้า บอกคา่เป็นสดัส่วน เม่ือจ านวน

เตม็เทา่กบั 10 (คา่ 10 แสดงวา่ปริมาณเมฆเต็มท้องฟ้า และทัง้หมดเป็นเมฆทึบ) คา่ Opaque Sky 

Cover จะน ามาใช้ค านวณร่วมกบัคา่ Total Sky Cover เม่ือคา่ Horizontal Infrared Radiation 

Intensity ไมไ่ด้ระบไุว้ใน Weather File    

 25. Visibility (km)* คือระยะทางไกลท่ีสดุในทิศทางท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้สงัเกตสามารถ

มองเห็นวตัถท่ีุมีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปลา่และบอกได้ว่าวตัถนุัน้เป็นอะไร โดยวดัคา่ทศันวิสยั

ออกมาเป็นระยะทาง      

 26. Ceiling Height (m)* คือสดัสว่นการแบง่ชัน้ปริมาณเมฆบนท้องฟ้า 

 27. Present Weather Observation คือคา่ท่ีบง่บอกว่าได้มีการเก็บข้อมลูในหวัข้อ

ตา่งๆ ของ Present Weather Codes หรือไม่คา่ 0 คือ ได้มีการเก็บข้อมลู และคา่ 9 คือไม่ได้มีการ
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เก็บข้อมลู       

 28. Present Weather Codes คือคา่ท่ีบง่บอกถึงระดบัความรุนแรงของสภาพอากาศ

แตล่ะประเภท ซึง่มีด้วยกนั 9 ประเภท ระดบัความรุนแรงแตล่ะประเภทมี 10 ระดบัแทนด้วยตวัเลข 

0 ถึง 9 หากระบุค่า Present Weather Observation = 0 และท่ีปรากฏการณ์การเกิดฝนใน 

Present Weather Codes = 9 จะหมายถึงฝนไมต่ก   

 29. Precipitable Water (mm.) คือคา่ปริมาณน า้ฝน  

 30. Aerosol Optical Dept (thousandth)* คือคา่ความลึกของแสงท่ีเกิดจากละออง

ของเหลว หมอก และควนั หรือหมายถึงคา่ฝุ่ นละอองในบรรยากาศ  

 31. Snow Dept (cm.)* คือระยะท่ีวดัจากผิวชัน้บนสขุองหิมะกบัผิวดินใต้หิมะ โดย

สมมตวิา่หิมะแผป่กคลมุพืน้ดนิ สม ่าเสมอในระดบัเดียวกนั   

 32. Day Since Last Snowfall* คือ ปริมาณหิมะท่ีตกปกคลมุในหนึง่วนั                

*หมายเหต ุข้อมลูเหลา่นีโ้ปรมแกรมยงัไมน่ าคา่มาใช้ในการค านวณ   

 นอกจากนีย้งัต้องมีข้อมลูเร่ืองต าแหน่งท่ีตัง้ ละติจดู ลองติจดู Time Zone และความ

สงูจากระดบัน า้ทะเลด้วย     

 ข้อมูลสภาพของกรุงเทพฯ ช่ือ THA_Bangkok_IWEC.epw สามารถดาวน์โหลดได้

จากเว็บไซ ท์ของโปรแกรม EnergyPlus และข้อมูลของสภาพอากาศอุบลราชธานี  ช่ือ 

Ubon_Ratckatani_Ab-hour.epw สามารถซือ้ได้จากเว็บไซท์ของ meteonorm (http:// 

meteonorm.com) 

5. การจ าลองอาคารในโปรแกรม EnergyPlus    

 5.1 ท่ีตัง้ของอาคาร     

 ก าหนดให้ท่ีตัง้บ้านท่ีศึกษาอยู่ในสภาพอากาศท่ีแตกต่างกัน คือ กรุงเทพฯและ

อบุลราชธานี หน้าบ้านหนัไปทางทิศใต้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

 กรุงเทพฯ      

 ละติจูดท่ี 13 องศา 44 ลิปดาเหนือ ลองติจูด ท่ี 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก

 Time Zone 7, ความสงูระดบัน า้ทะเล 12 เมตร   
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 อุบลราชธานี     

 ละติจูดท่ี 15 องศา 14 ลิปดาเหนือ ลองติจูดท่ี 104 องศา 47 ลิปดาตะวันออก

 Time Zone 7, ความสงูระดบัน า้ทะเล 68 เมตร   

 5.2 ข้อมลูสภาพอากาศ (Weather File)   

 กรุงเทพฯ      

 ใช้ชดุข้อมลูสภาพอากาศช่ือ THA_Bangkok_IWEC.epw ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์

จากเว็บไซท์ของโปรแกรม EnergyPlus ก าหนดให้โปรแกรมค านวณผลในช่วง 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม – 31 ธนัวาคม      

 อุบลราชธานี     

 ข้อมลูของสภาพอากาศอบุลราชธานี ช่ือ Ubon_Ratckatani_Ab-hour สามารถซือ้ได้

จากเว็บไซท์ของ meteonorm ก าหนดให้โปรแกรมค านวณผลในช่วง 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

– 31 ธนัวาคม 
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5.3 การแบง่โซนของอาคาร     

 แบ่งโซนของอาคารตามพืน้ท่ีใช้สอย ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศยัใน

การท ากิจกรรม การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้เคร่ืองปรับอากาศ

 ชัน้ลา่งมีจ านวน 5 โซน ได้แก่ Living, Dining, Kitchen, WC1 และ Stair1 

 ชัน้บนมีจ านวน 5 โซน ได้แก่ Stair2, Master Bedroom, Bedroom2, Bedroom3, 

WC2        

 โซนหลงัคา คือ โซน Roof 

        

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงการแบง่โซนของบ้านจ าลอง 
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ภาพท่ี 19 แสดงภาพสามมิติของบ้านจ าลอง 

ทิศตะวนัตกและทิศใต้ 

 

ทิศใต้และทศิตะวนัออก 

 

ทิศตะวนัออกและทิศเหนือ 
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 5.4 วสัดท่ีุใช้และคณุสมบตัขิองวสัด ุ    

 ข้อมลูวสัดท่ีุน ามาใช้รวบรวมมาจาก พระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ข้อมูลจากบริษัทผู้ ผลิต และข้อมูลท่ีมีอยู่ในโปรแกรม 

EnergyPlus โดยน ามาพิจารณาประกอบกนั โดยยึดข้อมลูท่ีปรากฏในพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

อนรัุกษ์พลงังานเป็นหลกั 
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ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดการใสค่า่คณุสมบตัขิองวสัดท่ีุใช้ในบ้านจ าลอง 
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1 พืน้ปกูระเบือ้งเซรามกิ Very 

Smooth 

0.008 0.338 1200 800 0.9 0.5 0.5 

2 พืน้ Laminate Smooth 0.076 0.713 1360 1260 0.9 0.5 0.5 

3 พืน้ คสล. หนา  Rough 0.1 1.442 2400 920 0.9 0.7 0.7 

4 ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปนูเรียบ Smooth 0.1 0.807 1760 840 0.9 0.5 0.5 

5 ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปนูเรียบ Smooth 0.18 0.807 1760 840 0.9 0.5 0.5 

6 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็กฉาบ

ปนูเรียบ 

Smooth 0.1 0.546 2210 920 0.9 0.5 0.5 

7 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็กฉาบ

ปนูเรียบ 

Smooth 0.18 0.546 2210 920 0.9 0.5 0.5 

8 ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป Smooth 0.1 1.442 2400 920 0.9 0.5 0.5 

9 ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป Smooth 0.2 1.442 2400 920 0.9 0.5 0.5 

10 ผนงักรุกระเบือ้งเซรามกิ Very 

Smooth 

0.008 0.338 1200 800 0.9 0.5 0.5 

11 แผ่นยิปซัม่บอร์ด  Smooth 0.09 0.191 880 1090 0.9 0.5 0.5 

12 หลงัคากระเบือ้งซแีพค Rough 0.0127 0.993 2400 920 0.9 0.7 0.7 
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ตารางท่ี 9 แสดง Thermal Resistance ของชอ่งว่างอากาศ 

ล าดับ รายการ Thermal Resistance(m2-KW) 

1 ช่องวา่งอากาศในแนวดิ่ง ช่องอากาศลกึ 10 ซม. 0.16 

2 ช่องวา่งอากาศในแนวระนาบ ช่องอากาศลกึ 10 ซม. 0.174 

3 ช่องวา่งอากาศในแนวหลงัคา ความชนั 30 องศา โดยมี

คา่เฉลีย่ความกว้างความกว้างของช่องอากาศเทา่กบั 6 ซม. 

0.9975 

ท่ีมา : พระราชบญัญตัสิง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พศ. 2553 
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ตารางท่ี 10 แสดงคณุสมบตัิของกระจกใสสีเขียวหนา 8 มม. 

คุณสมบัติ ค่า 

Optical  Data Type  Spectral Average 

Thickness (m) 0.008 

Solar Tranmittance at Normal Incidence 0.487 

Solar Reflectance at Normal Incidence : Front Side 0.056 

Solar Reflectance at Normal Incidence : Back Side 0.056 

Visible Tranmittance at Normal Incidence 0.749 

Visible Reflectance at Normal Incidence : Front Side 0.070 

Visible Reflectance at Normal Incidence : Back Side 0.070 

IR Tranmittance at Normal Incidence 0.0 

IR Hemispherical Emissivity : Front Side 0.84 

IR Hemispherical Emissivity : Back Side 0.84 

Conductivity (W/m-K) 0.9 

ท่ีมา: EnergyPlus Version 5.0, Data Set 
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5.5 ผู้ใช้สอยและพฤตกิรรมการอยูอ่าศยั    

 งานวิจยันีก้ าหนดให้จ านวนผู้ ใช้สอยในบ้านจ าลองมี 4 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ

ลกู 2 คน พอ่แมท่ างานวนัจนัทร์ถึงศกุร์ ลกูทัง้ 2 คนอยู่ในช่วงวยัเรียน ไปเรียนวนัจนัทร์ถึงศกุร์ ส่วน

ในช่วงวันหยุดสมาชิกส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับบ้าน ลักษณะการอยู่อาศยัในวันธรรมดา และ

วนัหยดุ มีรายละเอียดตา่งกนัดงันี ้     

 วันธรรมดา      

 สมาชิกในครอบครัวต่ืนนอนเวลา 06.00 น.   

 รับประทานอาหารเช้าในเวลา 07.00 – 07.30 น.   

 ไปท างาน และเรียนหนงัสือ 8.00 – 17.00 น.   

 สมาชิกกลบับ้านประมาณ 17.00 – 18.00 น.   

 รับประทานอาหารเย็นเวลา 18.00 ‟ 19.00 น.   

 นอนหลบัพกัผอ่นเวลา 22.00 – 06.00 น.   

 วันเสาร์ – อาทติย์ และวันหยุด    

 สมาชิกในครอบครัวต่ืนนอนเวลา 07.00 น.   

 รับประทานอาหารเช้าในเวลา 08.00 – 09.00 น.   

 พกัผอ่นอยูก่บับ้าน ชว่งเวลาระหว่างมือ้เช้า และมือ้กลางวนั  

 รับประทานอาหารมือ้กลางวนัในเวลา 12.00 – 13.00 น.  

 พกัผอ่นอยูก่บับ้าน ชว่งเวลาระหวา่งมือ้กลางวนั และมือ้เย็น  

 รับประทานอาหารเย็นเวลา 18.00 – 19.00 น.   

 นอนหลบัพกัผอ่นเวลา 22.00 – 07.00 น. 
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 5.6 จ านวนผู้ใช้สอยและกิจกรรม    

 การท ากิจกรรมของคนในบ้านก่อให้เกิดความร้อนท่ีถ่ายเทออกมาจากร่างกายเรียกว่า

คา่ Metabolic Rate แสดงดงัตาราง 

ตารางท่ี 11 แสดงกิจกรรม และ Metabolic Rate 

กิจกรรม Metabolic Rate (W/Person) 

นัง่พกัผอ่นเงียบๆ 108 

นอน 72 

ท าอาหาร 171 

พิมพ์งาน 117 

ยืน ผอ่นคลาย 126 

ท่ีมา : EnergyPlus Manual Documentation Version 5.0, “Group Internal Gain”,Input-Output 

Refferance, (2010), 260-261.  

 5.7 การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้า     

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยท าให้เกิดความร้อนในขณะใช้งาน การใช้อุปกรณ์

ภายในบ้านจ าลองแสดงดงัตาราง 
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ตารางท่ี 12 แสดงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของแตล่ะโซน และเวลาใช้งานในวนัธรรมดา และวนัหยดุ 

โซน พืน้ที่ใช้สอย อุปกรณ์ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า 

(วตัต์) 

เวลาใช้งาน (น.) 

วันธรรมดา 

เวลาใช้งาน 

(น.) วันหยดุ 

Living ห้องรับแขก/

นัง่เลน่ 

พดัลมตัง้พืน้ 

16” 

68 19-21 9-12 

โทรทศัน์ส ี26” 95 19-21 9-12 ,13-18 ,   

19-21 

กลอ่งสญัญาณ

เคเบิล 

15 19-21 9-12 ,13-18 ,   

19-21 

Dining ทานอาหาร พดัลมตัง้พืน้ 

16” 

68 7-8 ,18-19 8-9 , 12-13 , 

18-19 

Kitchen ครัว ตู้ เย็น 6 ลบ.ฟตุ 88 0-24 0-24 

เคร่ืองปิง้ขนมปัง 850 6.20-6.30 7.20-7.30 

เตาไมโครเวฟ 700 6.20-6.30 ,  

17.30-17.40 

7.20-7.30,    

17.30-17.40 

กระติกน า้ร้อน 

2.4 L 

600 6.00-6.30 ,  

17.30-18.00 

7.00-7.30 ,  

17.30-18.00 

หม้อหงุข้าว 600 6.00-6.30 ,  

17.30-18.00 

7.00-7.30 ,  

17.30-18.00 

Master 

Bedroom 

ห้องนอนใหญ่ คอมพิวเตอร์ 230 21-22 21-22 

จอภาพ 102 21-22 21-22 

Bedroom  2 ห้องนอน 2 คอมพิวเตอร์ 230 21-22 21-22 
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โซน พืน้ที่ใช้สอย อุปกรณ์ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า 

(วตัต์) 

เวลาใช้งาน (น.) 

วันธรรมดา 

เวลาใช้งาน 

(น.) วันหยดุ 

  จอภาพ 102 21-22 21-22 

Bedroom  3 ห้องนอน 3 คอมพิวเตอร์ 230 21-22 21-22 

จอภาพ 102 21-22 21-22 

 5.8 การใช้ไฟฟ้าแสงสวา่ง    

 หลอดไฟท่ีเลือกใช้เป็นแบบ Compact Fluorescent แตล่ะหลอดมีก าลงัไฟฟ้า 12 

วตัต์ ติดตัง้แบบฝังในเพดาน                              

ตารางท่ี 13 แสดงปริมาณไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีใช้แตล่ะโซน และเวลาใช้งานในวนัธรรมดา และวนัหยดุ 

โซน พืน้ที่ใช้สอย จ านวนดวง

โคม 

เวลาใช้งาน (น.) วัน

ธรรมดา 

เวลาใช้งาน (น.) 

วันหยุด 

Living ห้องรับแขก/

นัง่เลน่ 

4 18.00-21.00 18.00-21.000 

Dining ทานอาหาร 4 7.00-7.30 ,                  

18.00-19.00 

8.00-9.30 ,             

18.00-19.00 

Kitchen ครัว 2 7.00-8.00 ,                  

17.00-18.00 

7.00-8.00 ,             

17.00-18.00 

WC1 ห้องน า้ 1 1 18.00-19.00 16.00-17.00 

WC 2 ห้องน า้ 2 2 6.00-7.00 ,                  

20.00-21.00 

7.00-8.00 ,             

20.00-21.00 

Bedroom 

1,2 

ห้องนอน 2 4 6.00-7.00 ,                    

21.00-22.00 

7.00-8.00 ,             

21.00-22.00 
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โซน พืน้ที่ใช้สอย จ านวนดวง

โคม 

เวลาใช้งาน (น.) วัน

ธรรมดา 

เวลาใช้งาน (น.) 

วันหยุด 

Bedroom 3 ห้องนอน 3 4 6.00-7.00 ,                    

21.00-22.00 

7.00-8.00 ,            

21.00-22.00 

Stair 1 โถงบนัไดชัน้ลา่ง 2 6.00-7.00 ,                  

20.00-21.00 

7.00-8.00 ,             

20.00-21.00 

Stair 2 โถงบนัไดชัน้บน 2 6.00-7.00 ,                  

20.00-21.00 

6.00-7.00 ,             

20.00-21.00 

 5.9 การใช้เคร่ืองปรับอากาศและการควบคมุอณุหภมูิ  

 ห้องรับแขก และห้องนอนทกุห้อง เป็นห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ โดยตัง้คา่อณุหภูมิ

ไว้ท่ี 25 องศาเซลเซียส ห้องรับแขกจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในเวลากลางวนัของวันหยุด 

สว่นห้องนอนทัง้ 3 ห้อง จะเปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลากลางคืนของทกุวนั 

ตารางท่ี 14 แสดงชว่งเวลาการเปิดเคร่ืองปรับอากาศของห้องตา่งๆ 

โซน พืน้ที่ใช้สอย เวลาใช้งาน (น.) วันธรรมดา เวลาใช้งาน (น.) วันหยุด 

Living  ห้องรับแขก/นัง่เลน่ 12-20 12.00-20.00 

Master Bedroom ห้องนอนใหญ่ 21.00-06.00 21.00-07.00 

Bedroom 2 ห้องนอน 2 21.00-06.00 21.00-07.00 

Bedroom 3 ห้องนอน 3 21.00-06.00 21.00-07.00 

 ในการจ าลองเคร่ืองปรับอากาศของงานวิจัยนี ้ใช้อุปกรณ์ท่ีโปรแกรม EnergyPlus 

เรียกว่า Purchased Air ซึ่งเหมาะตอ่การหาพลงังานในการปรับอากาศเบือ้งต้น โดยจะเป็นเพียง

การควบคุมระดบัอุณหภูมิภายในห้องไห้ได้ตามท่ีต้องการ แต่ไม่มีการควบคุมความชืน้ เหมาะ

ส าหรับกรณีท่ียงัไมไ่ด้เลือกระบบปรับอากาศท่ีจะใช้ 
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6. ขัน้ตอนในการทดลอง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

 6.1 ขัน้ตอนในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสภาพอากาศของกรุงเทพฯ 

ผนงัอิฐมอญ 

ผนงัคอนกรีตบลอ็ก 

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 
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ในสภาพอากาศของอบุลราชธานี 

ผนงัอิฐมอญ 

ผนงัคอนกรีตบลอ็ก 

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 
ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 
ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 

ผนงัหนาปกต ิ ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัหนามวลสารมาก                              

ติดตัง้ทัง้หลงั 



74 

 

 6.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู    

 ข้อมลูจากโปรแกรม EnergyPlus ประกอบด้วย   

 1. อณุหภมูิภายในโซนตลอด 24 ชัว่โมง   

      1.1 ข้อมูลอุณหภูมิภายในโซนของบ้านจ าลอง โดยจะท าการศึกษา 2 โซน ตาม

เวลาการใช้งานคือ ห้องนัง่เล่น ท่ีมีเวลาการใช้งานในเวลากลางวนั และห้องนอนใหญ่ท่ีมีเวลาใน

การใช้งานในเวลากลางคืน จะแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้  

      1.2 ศกึษาอณุหภูมิของแตล่ะชัว่โมง เป็นเวลา 3 วนั (วนัท่ี 20, 21, 22) ของเดือน 

เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม ดูความแตกต่างค่าอุณหภูมิจากบ้านในแต่ละชุดการทดลอง

 2. สภาวะนา่สบาย      

 คา่ PMV ตามท่ีใช้ในโปรแกรม EnergyPlus จะมีทัง้หมด 9 ตวัเลือก (ตารางท่ี 15 ) 

โดยคา่ PMV ท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือคา่ PMV = 0 ซึ่งเป็นสภาวะท่ีมนษุย์ไม่รู้สึกร้อนหนาว ดงันัน้ใน

การประเมินจะพิจารณาจากคา่ PMV  ซึง่เป็นผลรวมของคา่ PMV ในแตล่ะชัว่โมง ท่ีออกห่างจาก

คา่ PMV = 0 โดยค านวณเฉพาะชว่งเวลาในการใช้งาน ส าหรับในห้องพกัผ่อน จะมีช่วงเวลาในการ

ใช้งานคือ 09.00-20.00 น. ส าหรับห้องนอนใหญ่จะมีชว่งเวลาในการใช้งาน 21.00-07.00 น. ซึ่งถ้า

ค่า PMV  ยิ่งมีค่ามากมีผลท าให้สภาวะน่าสบายลดลง แต่ถ้ามีค่าน้อยจะส่งผลให้มีสภาวะน่า

สบายเพิ่มมากขึน้ 
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ตารางท่ี 15 แสดงตวัเลือกความรู้สกึในสภาพอากาศ แบบ 9 ตวัเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: EnergyPlus Manual Documentation Version 2.2, “Occupant Thermal Comfort”, 

Engineer Reference, (2008). 

วิธีในการค านวณคา่ PMV มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้    

 PMV  =     Σ|PMVa-PMV0|   

 เม่ือ PMV =     ผลรวมของคา่ PMV ในแตล่ะชัว่โมง ท่ีออกห่างไปจาก

คา่ PMV = 0 โดยค านวณเฉพาะชว่งเวลาในการใช้งาน   

  PMVa =     ค่า PMV ในแตล่ะชัว่โมง (เฉพาะช่วงเวลาใช้งาน)

  PMV0 =  มีค่า 0 ซึ่งเป็นค่าท่ีอยู่ในสภาวะไม่รู้สึกร้อน หนาว            

*หมายเหต:ุ ในการค านวณคา่ PMV ของโปรแกรม EnergyPlus อาจะได้คา่ท่ีมากกว่า +4 หรือคา่ 

ท่ีต ่ากว่า -4 ได้ (ท่ีมา: EnergyPlus Manual Documentation Version 7.0, “Mathematical 

Models for Predicting Thermal Comfort” Engineering Refference.)               

     

 

Sensation Value Description 
4 very hot 
3 hot 
2 warm 
1 Slightly warm 
0 neutral 
-1 Slightly cool 
-2 cool 
-3 cold 
-4 very cold 
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 3. ปริมาณการใช้พลงังาน (ปรับอากาศ, อปุกรณ์ไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง) และปริมาณ

การใช้พลงังานรวมท่ีใช้ในอาคาร     

       3.1ศกึษาปริมาณการใช้พลงังาน (ปรับอากาศ, อปุกรณ์ไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง) 

และปริมาณการใช้พลงังานรวมท่ีใช้ในบ้าน ท่ีท าการเปล่ียนแปลงต าแนง่ วสัด ุและความหนาในแต่

ละกรณี       

      3.2ปริมาณการใช้พลงังานท่ีใช้ในการปรับอากาศของบ้านจ าลอง การคิดคา่ไฟฟ้า

เป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง    

 งานวิจยันีก้ าหนดให้บ้านจ าลองใช้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพด้านพลงังานอยู่

ในระดบั 5 ซึง่มีคา่ EER = 112 มีคา่เทียบเทา่กบัคา่ COP ดงันี ้   

  COP = EER/3.412   

  COP = 11/3.412   

  COP = 3.22   

 คา่พลงังานท่ีใช้ (kWh) = EN/COP   

 เม่ือ En = Purchased Cooling ท่ีได้จากโปรแกรม 

    EnergyPlus (kWh)  

  COP = ค่าสมัประสิทธ์สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ 

การคดิคา่ไฟฟ้าตามข้อก าหนดการไฟฟ้านครหลวง ตารางท่ี 15, 16 

 

 

 

                                                           
2

 พระราชบญัญตัสิง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร, 2552. 
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ตารางท่ี 15 แสดงการคิดคา่ไฟฟ้าประเภทท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยตอ่เดือน (ไม่

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ค่าฟ้าต ่าสุด คือ ไม่มีการใช้ไฟฟ้า เดือนละ 4.67 บาท บาท 

5 หน่วย (กิโลวตัต์ชัว่โมง)แรก (หนว่ยท่ี 1-5) เป็นเงิน 4.96 บาท 

10 หนว่ยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 6-15) หนว่ยละ 0.7124 บาท 

10 หนว่ยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 16-25) หนว่ยละ 0.8993 บาท 

10 หนว่ยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 26-35) หนว่ยละ 1.1516 บาท 

65 หนว่ยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 36-100) หนว่ยละ 1.5348 บาท 

50 หนว่ยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 101-150) หนว่ยละ 1.6282 บาท 

250 หน่วยตอ่ไป (หนว่ย 151-400) หนว่ยละ 3.1329 บาท 

เกินกวา่ 400 หนว่ย (หนว่ยท่ี 401 เป็นต้นไป) หนว่ยละ 2.4226 บาท 

ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวงแหง่ประเทศไทย    

                    

 

 

 

 

 



78 

 

ตารางท่ี 16 แสดงการคดิคา่ไฟฟ้าประเภทท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยตอ่เดือน (ไม่

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ค่าฟ้าต ่าสุด คือ ไม่มีการใช้ไฟฟ้า เดือนละ 83.18 บาท บาท 

35 หนว่ย (กิโลวตัต์ชัว่โมง) (หนว่ยท่ี 1-35) เป็นเงิน 85.21 บาท 

115 หน่วยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 36-150) หนว่ยละ 1.1236 บาท 

250 หน่วยตอ่ไป (หนว่ยท่ี 151-400) หนว่ยละ 2.1329 บาท 

เกินกวา่ 400 หนว่ย (หนว่ยท่ี 401 เป็น

ต้นไป) 

หนว่ยละ 2.4226 บาท 

หมายเหต:ุ พลงังานไฟฟ้า kWh = ไฟฟ้า 1 หนว่ย                 

ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวงแหง่ประเทศไทย     

 ค่าไฟฟ้าต่อเดือน = ค่าไฟฟ้าที่ค านวณจากตาราง + ค่า ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 คา่ ft (Energy Adjustment charge) คือ คา่การปรับอตัราไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ ซึ่งจะมี

การปรับทุกๆ 4 เดือน ค่าประจ าเดือนมกราคม ‟ เมษายน 2556 มีค่าเท่ากับ 52.04 สตางค์
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โดยจะท าการวิเคราะห์ในหวัข้อดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น กบัห้องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ห้องพกัผอ่น (Living Room) จะอยูท่ี่ชัน้ลา่งของตวับ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้งาน

เฉพาะแตต่อนกลางวนั  

ภาพท่ี 20 แสดงแปลน กบัรูปตดัห้องพกัผอ่นท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์หวัข้อตา่งๆ และบ้านจ าลองอีก

ทัง้สามแบบท่ีจะน าเสออในหวัข้อตอ่ไป 

 2. ห้องนอนใหญ่ (Master Bedroom) จะอยู่ท่ีชัน้บนของตวับ้านซึ่งส่วนใหญ่จะมีการ

ใช้งานเฉพาะแตต่อนกลางคืน 

                                           

ภาพท่ี 21 แสดงแปลน กบัรูปตดัห้องนอนใหญ่ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์หวัข้อต่างๆ กบับ้านต้นแบบ 

และบ้านจ าลองอีกทัง้สามแบบท่ีจะน าเสนอในหวัข้อตอ่ไป  
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ผลการทดลองในงานวิจัยนีไ้ด้แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ในสองสภาพ

อากาศคือจงัหวดักรุงเทพฯ และจงัหวดัอบุลราชธานี ในแตล่ะสภาพอากาศจะท าการวิเคราะห์โดย

แบง่ตามชนิดของวสัดกุ่อผนงั และความหนาท่ีใช้กบับ้านจ าลอง ได้แก่  

 1. อิฐมอญ ความหนา 10 และ 18 เซนตเิมตร   

 2. คอนกรีตบล็อก ความหนา 10 และ 18 เซนตเิมตร  

 3. คอนกรีตส าเร็จรูป ความหนา 10 และ 20 เซนตเิมตร            

โดยจะจ าลองผนงัมวลสารมาก ทกุวสัด ุทกุความหนา ท่ีมีการตดิตัง้ 4 แบบคือ  

 แบบท่ี 1 ผนงัท่ีมีความหนาปกต ิท าการตดิตัง้ทัง้หลงั (บ้านต้นแบบ) 

 แบบท่ี 2 ผนงัมวลสารมาก ตดิตัง้เฉพาะห้องพกัผอ่น  

 แบบท่ี 3 ผนงัมวลสารมาก ตดิตัง้เฉพาะชัน้ลา่ง   

 แบบท่ี 4 ผนงัมวลสารมาก ตดิตัง้ทัง้หลงั     

 โดยมีการวิเคราะห์ และท าการเปรียบเทียบระหว่างบ้านจ าลองทกุวสัด ุทกุความหนา 

และทกุต าแหนง่การตดิตัง้ ในด้านตา่งๆดงันี ้(ตารางท่ี15, 16)   

 1.อณุหภมูิตลอดทัง้วนั ของห้องพกัผอ่น และห้องนอนใหญ่  

 2. ความสบายเชิงอณุหภาพ ของห้องพกัผอ่น และห้องนอนใหญ่ 

 3. คา่พลงังานท่ีใช้ในการปรับอากาศ                

ค าจ ากดัความของบ้านจ าลองทัง้หมดท่ีใช้ในงานวิจยัชิน้นี ้   

 1. “บ้านต้นแบบ” คือ บ้านจ าลองท่ีใช้วสัดใุนการก่อผนงัท่ีมีความหนาของผนงัเท่ากบั

ขนาดปกต ิคือความหนา 0.10 เมตร     
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 2. “บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก” คือ บ้านจ าลองท่ีใช้วสัดใุนการก่อผนงัท่ีมีความหนา

แตกตา่งกนั ซึ่งในงานวิจยัชิน้นีมี้ 2 ระดบัความหนาคือ 0.18 เมตร (เฉพาะวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐ

มอญ และคอนกรีตบล็อก) 20 เมตร (เฉพาะวัสดุก่อผนังประเภทคอนกรีตส าเร็จรูป) โดยมี 3

ต าแหนง่คือ เฉพาะห้องพกัผอ่น เฉพาะชัน้ลา่ง และทัง้หลงั   
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ตารางท่ี 17 แสดงล าดบัขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลูของสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

ตวัแปรท่ีทดสอบ ตวัแปรตามท่ีใช้ในการวิเคราะห์ หน้า 

 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน               

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่            

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                         

4. PMV ของห้องนอนใหญ่                     

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ   

82                

83                

86                

88                

90 

 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน               

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่            

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                       

4. PMV ของห้องนอนใหญ่                     

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ   

93                

94                

97                

99                

101 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน               

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่             

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                       

4. PMV ของห้องนอนใหญ่                     

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ                 

6. สรุปผลของกรุงเทพฯ   

104                

105              

108             

110            

112            

114 

 

 

 

อิฐมอญ 

คอนกรีตบล็อก 

คอนกรีตส าเร็จรูป 
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ตารางท่ี 18 แสดงล าดบัขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลูของสภาพอากาศอบุลฯ 

ตวัแปรท่ีทดสอบ ตวัแปรตามท่ีใช้ในการวิเคราะห์ หน้า 

 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน       

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่     

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                

4. PMV ของห้องนอนใหญ่             

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ   

120  

121 

124 

128 

128 

 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน         

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่        

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                 

4. PMV ของห้องนอนใหญ่               

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ   

131 

132 

135 

137 

139 

 

 

 

1. อณุหภมูิภายในห้องพกัผ่อน         

2. อณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่       

3. PMV ของห้องพกัผอ่น                  

4. PMV ของห้องนอนใหญ่                

5. การใช้พลงังานในการปรับอากาศ  

6. สรุปผลของอบุลฯ   

142 

143 

146 

148 

150 

152 

 

 

 

อิฐมอญ 

คอนกรีตบล็อก 

คอนกรีตส าเร็จรูป 
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1. สภาพอากาศกรุงเทพฯ     

 1.1 อิฐมอญ     

      1.1.1 การวิเคราะห์อุณหภูมิตลอดวัน ของการใช้วัสดุก่อผนงัเป็นอิฐมอญ ความ

หนา 10 และ18 เซนติเมตร (กรุงเทพฯ) ของห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี ) และห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผอ่น       

ระหวา่งบ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน     

กรกฎาคม และ ธนัวาคม (กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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แผนภมูิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-  22 เมษายน     

กรกฎาคม และธนัวาคม (กรุงเทพฯ)  

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 
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 ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น เฉพาะชัน้ล่าง และ

ทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 12.00 – 23.00 น. (ภาพท่ี 

22) ได้ประมาณ 0.02-1.4 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอุณหภูมิ

มากท่ีสดุคือ เวลาประมาณ 18.00 น.     

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 23.00 – 11.00 น.โดยจะ

สงูขึน้ประมาณ 0.02-1.1 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 08.00 น.     

                 

                   

ภาพที่ 22 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน โดยแสดง

ช่วงเวลาทีก่ารใช้ผนงัมวลสารมากช่วยในการลดอณุหภมูิห้อง                    

*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่นต ่ากวา่บ้านต้นแบบ 

 

 

 

  

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น เฉพาะชัน้ล่าง และ

ทัง้หลงั จะช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลา 12.00 – 21.00 น. (ภาพท่ี 23) ได้

ประมาณ 0.02-1 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอณุหภูมิมากท่ีสดุคือ 

เวลา 18.00 น.       

 อุณหภูมิภายในห้องจะสูงขึน้ในช่วงเวลา 22.00 – 11.00 น.โดยจะสูงขึน้ประมาณ 

0.01-0.5 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ีอณุหภูมิเพิ่มขึน้

สงูสดุคือ เวลา 08.00 น. 

                

 

ภาพที่ 23 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องนอนใหญ่ โดยแสดง

ช่วงเวลาที่การใช้ผนงัมวลสารมากช่วยในการลดอณุหภมูิห้อง                         

*หมายเหต ุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่ต ่ากว่าบ้านต้นแบบ

        1.1.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนงัมวลสารมาก วสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐ

มอญ ความหนา 0.18 ม. กบัผนงัภายนอกกบัเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้หลงั โดยท่ี

ใช้กับผนังภายนอก โดยพิจารณาจากความสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort) ในห้อง

พักผ่อน (แผนภูมิท่ี 6) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 8) ในสภาวะท่ีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

(กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ระหวา่งบ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลอง             

ทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และ ธนัวาคม (กรุงเทพฯ)                            

  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีห้องพักผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม โดยมีเวลาการใช้งาน 9.00 – 20.00 น. บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก 

เฉพาะชัน้ลา่ง ชว่ยท าให้เข้าใกล้สภาวะสบายมากขึน้ แตส่ าหรับบ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก 

ทัง้หลงัท าให้คา่ PMV ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายเพิ่มขึน้ (แผนภมูิท่ี 6)  

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 07.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 16.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีชว่ยลดคา่ PMV ได้มากท่ีสดุคือ บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้

หลงั ลดลง 573 หน่วยต่อปี (6%) บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะห้องพักผ่อน ลดลง 

535 หน่วยตอ่ปี (5.5%) บ้านท่ีใช้ผนังอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง ลดลง 533 หน่วยต่อปี 

(5.46) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (แผนภมูิท่ี 7) 

 

 

     

 แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ในห้องพักผ่อนระหว่างบ้านต้นแบบ 

และบ้านทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ)  

 

 



90 

 

 

 

 

*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะสบาย

แผนภมูิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ระหวา่งบ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลอง             

ทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และธนัวาคม (กรุงเทพฯ)   

        

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก ทุกวสัดุ และทุกการติดตัง้ ท าให้ค่า 

PMV ออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 8)    

 โดยชว่งเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 19.00 น.ส่วนช่วงเวลาท่ีออก

ห่างจากสภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 01.00 น. เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ

 บ้านจ าลองท่ีมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุคือ บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญ บ้านต้นแบบ ส่วนบ้าน

จ าลองท่ีมีคา่ PMV มากท่ีสดุคือบ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้หลงั (แผนภมูิท่ี 9) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ในห้องนอนใหญ่ระหว่างบ้านต้นแบบ 

และบ้านทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ)  
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      1.1.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศต่อปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง(กรุงเทพฯ) การใช้ผนงัมวลสาร

มาก วสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ      

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั   

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญ

มวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีค่าน้อยกว่าบ้านต้นแบบ 151 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อย

ละ 2.1 ส่วนบ้านท่ีใช้ผนังอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง มีค่าน้อยกว่าบ้านต้นแบบ 155 

กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 และบ้านท่ีใช้ผนังอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้หลังจะมีค่า

มากกวา่บ้านต้นแบบ 1 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 0.01 (แผนภมูิท่ี 10) 

 

 

       

 แผนภมูิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลา

การใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งบ้านต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ 
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  ตารางท่ี 19 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุก่อ

 ผนงัประเภทอิฐมอญในบ้านจ าลองทกุแบบ (กรุงเทพฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการ

ปรับอากาศ / ปี        

kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ อิฐมอญ หนา 0.10 ม. 7,160 18,710 - 

2. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

เฉพาะชัน้ลา่ง 
7,005 18,300 -410 

3. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกัผอ่น 
7,009 18,310 -400 

4. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

ทัง้หลงั 
7,161 18,712 +2 

 จากการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของบ้านจ าลองแต่ละหลัง เม่ือพิจารณาถึงการใช้

พลงังานในการปรับอากาศพบว่า พบว่า บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะกบัผนงั

ภายนอกของห้องพกัผอ่นท าให้ช่วยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบับ้าน

จ าลองทกุแบบ  
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 1.2 คอนกรีตบล็อก     

       

   

      1.2.1 การวิเคราะห์อุณหภูมิตลอดวนั ของการใช้วสัดุก่อผนงัเป็นคอนกรีตบล็อก 

ความหนา 10 และ18 เซนตเิมตร ในห้องพกัผอ่น (แผนภูมิท่ี 11) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 12)

ในสภาวะไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (กรุงเทพฯ) 
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แผนภมูิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผ่อน ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม  (กรุงเทพฯ)  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 



96 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง           

บ้านต้นแบบกบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม             

และธนัวาคม (กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้

ล่าง และทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 15.00 – 23.00 น. 

ได้ประมาณ 0.01-1.2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอุณหภูมิมาก

ท่ีสดุคือ เวลา 22.00 น.      

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 14.00 น.โดยจะ

สงูขึน้ประมาณ 0.03-1.3 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 10.00 น.   

  

ภาพท่ี 24 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                              

*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่นต ่ากวา่บ้านต้นแบบ 

 

 

 

  

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั วนัท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้คอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง 

จะช่วยลดอุณหภูมิตลอดทัง้วัน ส่วนในส่วนของทัง้หลัง จะช่วยลดอุณหภูมิภายโดยเร่ิมต้นท่ี

ช่วงเวลาประมาณ 14.00 – 23.00 น. โดยทัง้สองแบบจะลดได้ประมาณ 0.02-0.7 องศาเซลเซียส

เม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยชว่งเวลาท่ีชว่ยลดอณุหภมูิมากท่ีสดุ เวลา 18.00 น. 

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 13.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.4-1.1 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 09.00 น.  

     

 

ภาพท่ี 25 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนัในห้องนอนใหญ่

โ ด ย แ ส ด ง ช่ ว ง เ ว ล า ท่ี ก า ร ใ ช้ ผ นั ง ม ว ล ส า ร ม า ก ช่ ว ย ใ น ก า ร ล ด อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง                                                        

*หมายเหต ุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่ต ่ากว่าบ้านต้นแบบ                                                     

      1.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนังมวลสารมาก วัสดุก่อผนังประเภท

คอนกรีตบล็อก ความหนา 0.18 ม. กบัผนงัภายนอกกับเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้

หลงั โดยท่ีใช้กบัผนงัภายนอก โดยพิจารณาจากความสบายเชิงอณุหภาพ (Thermal Comfort) ใน

ห้องพกัผอ่น (แผนภมูิท่ี 13) และห้องนอนใหญ่ (แผนภมูิท่ี 15) ในสภาวะท่ีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

(กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 13 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่น ระหวา่งบ้าน      

ต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม                              

และธนัวาคม (กรุงเทพฯ)                     

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน, 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมากทกุหลงั ท าให้คา่ PMV ภายใน

ห้องพกัผอ่นออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 13)   

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 05.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 15.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีช่วยลดค่า PMV ได้มากท่ีสุดคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อก

มวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน  ลดลง 392 หน่วยตอ่ปี(4%) บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อก

มวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง ลดลง 610 หนว่ยตอ่ปี (6%) และบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสาร

มาก ทัง้หลงั ลดลง 532 หนว่ยตอ่ปี (5.4%) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (แผนภูมิท่ี 

14) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องพักผ่อน ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ)                                                  
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง           

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม (กรุงเทพฯ)          

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน และเฉพาะ

ชัน้ลา่ง ชว่ยท าให้เข้าใกล้สภาวะสบายมากขึน้ ส าหรับบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมากทัง้

หลงั ท าให้คา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่นออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 15) 

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 06.00 น. ส่ วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 09.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีมีคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่น้อยท่ีสุดคือ บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีต

บลอ็กท่ีไมใ่ช้มวลสารมาก หรือบ้านต้นแบบ สว่นบ้านท่ีมีคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่มากท่ีสดุ

คือ บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก ทัง้หลงั (แผนภมูิท่ี 16)  

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ(กรุงเทพ) 
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    1.2.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศต่อปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง (กรุงเทพฯ) การใช้ผนงัมวลสาร

มาก วสัดกุ่อผนงัประเภทคอนกรีตบล็อก    

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั  

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีต

บล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 27 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.4 สว่นบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 

48 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 0.7 และบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก ทัง้หลงัจะ

มีคา่มากกวา่บ้านต้นแบบ 152 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 2.1 (แผนภมูิท่ี 17) 

 

 

        

 แผนภมูิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลา

 การใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งบ้านต้นแบบ และบ้านบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพฯ) 
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 ตารางท่ี 20 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุก่อ

 ผนงัประเภทคอนกรีตบล็อกในบ้านจ าลองทกุแบบ (กรุงเทพฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการ

ปรับอากาศ / ปี        

kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ คอนกรีตบลอ็ก หนา 

0.10 ม. 
6,978 18,218 - 

2. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกั

ผอ่น 

7,151 18,686 +468 

3. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. เฉพาะชัน้ลา่ง 
7,130 18,630 +412 

4. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. ทัง้หลงั 
7,330 19,160 +942 

 จากการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของบ้านจ าลองแต่ละหลัง เม่ือพิจารณาถึงการใช้

พลังงานในการปรับอากาศพบว่า พบว่า บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตบล็อกต้นแบบ ท าให้ช่วย

ประหยดัพลงังานในการปรับอากาศมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ 
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 1.3 คอนกรีตส าเร็จรูป     

       

 

 

     1.3.1 การวิเคราะห์อณุหภมูิตลอดวนั ของการใช้วสัดกุ่อผนงัเป็นคอนกรีตส าเร็จรูป 

ความหนา 10 และ20 เซนตเิมตร ในห้องพกัผอ่น (แผนภูมิท่ี 18) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 19) 

ในสภาวะไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (กรุงเทพฯ) 
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แผนภมูิท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผอ่น ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม  (กรุงเทพฯ)  

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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แผนภมูิท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม (กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 



108 

 

ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะ

ชัน้ล่าง และทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 12.00 – 23.00 

น. ได้ประมาณ 0.01-2.2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอณุหภูมิมาก

ท่ีสดุคือ เวลา 18.00 น.      

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 12.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.3-1.3 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 08.00 น. 

        

    

ภาพท่ี 26 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                             

*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่นต ่ากวา่บ้านต้นแบบ 

 

 

   

  

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั วนัท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้คอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะห้องพักผ่อน เฉพาะชัน้

ล่าง จะช่วยลดอุณหภูมิตลอดทัง้วัน ส่วนในส่วนของทัง้หลัง จะช่วยลดอุณหภูมิโดยเร่ิมต้นท่ี

ชว่งเวลาประมาณ 12.00 – 23.00 น. โดยทัง้สองแบบจะลดได้ประมาณ 0.01-1 องศาเซลเซียสเม่ือ

เทียบบ้านต้นแบบ โดยชว่งเวลาท่ีชว่ยลดอณุหภมูิมากท่ีสดุคือ เวลา 17.00 น. 

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 11.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.3-1.1 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 08.00 น. 

        

 

ภาพท่ี 27 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากช่วยในการลดอณุหภมูิห้อง                             

*หมายเหตุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอุณหภูมิภายในห้องพกัผ่อนต ่ากว่าบ้านต้นแบบ

        1.3.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนังมวลสารมาก วัสดุก่อผนังประเภท

คอนกรีตส าเร็จรูป ความหนา 0.20 ม. กบัผนงัภายนอกเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้

หลงัโดยพิจารณาจากความสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort) ในห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 

20) และห้องนอนใหญ่ (แผนภมูิท่ี 22) ในสภาวะท่ีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (กรุงเทพฯ) 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหตุ       แสดงช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้งานในห้องนัน้ๆ,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่าสบาย           

แผนภมูิท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ระหวา่งบ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลอง             

ทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และธนัวาคม (กรุงเทพฯ)       

  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน, 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากเฉพาะชัน้ล่าง และทัง้หลงั ท า

ให้คา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่นอยูใ่นขอบเขตสภาวะน่าสบายเฉพาะแตใ่นเดือนธันวาคม (แผนภูมิ

ท่ี 20)       

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ อยู่ในช่วงเวลา 01.00-11.00 น. 

สว่นชว่งเวลาท่ีออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 21.00 น.  

 บ้านท่ีช่วยลดค่า PMV ได้มากท่ีสุด คือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวล

สารมาก เฉพาะชัน้ล่าง ลดลง 870 หน่วยตอ่ปี (9%) บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก 

ทัง้หลงั ลดลง 838 หน่วยต่อปี (8.4%) และบ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพักผ่อน ลดลง 651 หน่วยต่อปี (6.5%) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ 

(แผนภมูิท่ี 21) 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องพักผ่อน ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ)                                                 
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*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้งานในห้องนัน้ๆ,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะนา่สบาย     

แผนภมูิท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV. ภายในห้องนอนใหญ่ ระหวา่งบ้าน      

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ)                                                  

  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากเฉพาะห้องพักผ่อน และ

เฉพาะชัน้ล่าง ช่วยท าให้เข้าใกล้สภาวะสบายมากขึน้ ส าหรับบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวล

สารมากทัง้หลงั ท าให้ค่า PMV ภายในห้องพกัผ่อนออกห่างจากสภาวะน่าสบาย (แผนภูมิท่ี 22)

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 03.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 09.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุคือ บ้านจลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป กบับ้าน

ต้นแบบ ส่วนบ้านจ าลองท่ีมีค่า PMV มากท่ีสุดคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมวล

สารมาก ทัง้หลงั (แผนภมูิท่ี 23) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพ) 
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       1.3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศต่อปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง (กรุงเทพฯ) การใช้ผนงัมวลสาร

มาก วสัดกุ่อผนงัประเภทคอนกรีตส าเร็จรูป    

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั  

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีต

ส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 412 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.2 สว่นบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง มีคา่น้อยกว่าบ้าน

ต้นแบบ 144 กิโลวตัต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 และบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสาร

มาก ทัง้หลงัจะมีคา่มากกวา่บ้านต้นแบบ 11 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 0.1 (แผนภมูิท่ี 24) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (กรุงเทพฯ) 
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุก่อผนังประเภท

 คอนกรีตส าเร็จรูปในบ้านจ าลองทกุแบบ (กรุงเทพฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการ

ปรับอากาศ / ปี        

kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ คอนกรีตส าเร็จรูป 

หนา 0.10 ม. 
7,851 20,538 - 

2. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกั

ผอ่น 

7,439 19,448 -1,090 

3. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. เฉพาะชัน้ลา่ง 
7,707 20,158 -380 

4. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. ทัง้หลงั 
7,862 20,567 +29 

จากการเปรียบเทียบคา่ไฟฟ้าของบ้านจ าลองแตล่ะหลงั เม่ือพิจารณาถึงการใช้พลงังานใน

การปรับอากาศพบวา่ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะกบัผนงัภายนอก

ของห้องพกัผ่อนท าให้ช่วยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบับ้านจ าลอง

ทกุแบบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ผนังมวลสารมาก ในสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

 1. ผลสรุปการวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องพกัผ่อน และห้องนอนใหญ่ ของช่วงเวลา

ตลอดทัง้วนั กรณีท่ีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ สภาพอากาศกรุงเทพฯ  

 ในกรณีของห้องพกัผอ่นท่ีมีเวลาการใช้งานในเวลา 12.00-20.00 น. พบว่าในส่วนของ

บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดอิุฐมอญ กับผนังภายนอก เฉพาะชัน้ล่างช่วยลด

อณุหภูมิอากาศ และครอบคลมุในช่วงเวลาในการใช้งานมากท่ีสดุ คือ 0.2 -1.1 องศาเซลเซียส ใน

กรณีท่ีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ โดยช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิอากาศลดมากท่ีสุด คือ เวลา 18.00 น.

 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ท่ีมีเวลาการใช้งานในเวลา 21.00-07.00 น. พบว่าในส่วน

ของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก วสัดุทัง้ 3 ชนิดท าให้อุณหภูมิอากาศสูงขึน้เกือบตลอดใน

ชว่งเวลาการใช้งาน แตพ่บว่าบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดุคอนกรีตส าเร็จรูป กบั

เฉพาะชัน้ล่าง ช่วยลดอุณหภูมิอากาศได้มากท่ีสุด ลดได้ 0.1-1.1 องศาเซลเซียส โดยช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิอากาศลดมากท่ีสดุ คือ เวลา17.00 น.    

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ค่า PMV ในห้องพกัผ่อน และห้องนอนใหญ่ ของการใช้ผนงั

มวลสารมาก กรณีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ สภาพอากาศกรุงเทพฯ   

 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ทดสอบสภาวะน่าสบายในช่วงเวลา 09.00-20.00 น. พบว่า

ในสว่นของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบัผนงัภายนอกทัง้หลงั จะมีคา่ 

PMV น้อยท่ีสุดคือ 9,178 หน่วย เม่ือเทียบกับบ้านจ าลองทุกหลงั แต่ในส่วนของบ้านต้นแบบ 

(ผนงัหนา 0.10 เมตร) ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป มีค่า PMV มากท่ีสดุ คือ 10,761 หน่วย 

เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ (แผนภมูิท่ี 25)    

 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ทดสอบสภาวะนา่สบายในช่วงเวลา 09.00-20.00 น. พบว่า

ในสว่นของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบับ้านต้นแบบ(ผนงัหนา 0.10 

เมตร) จะมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุ คือ 6,274 หน่วย เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั แตใ่นส่วนของ

บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตบล็อก กบัผนงัภายนอกทัง้หลงั มีคา่ PMV มาก

ท่ีสดุ คือ 9,483 หนว่ย เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ (แผนภมูิท่ี 26)  
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 3. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ และคา่ไฟฟ้าท่ี

ใช้ในการปรับอากาศ สภาพอากาศกรุงเทพฯ (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 22 แสดงปริมาณพลงังาน และคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในการปรับอากาศของบ้านจ าลอง (kWh) ทกุ

 หลงั 

 ค่าพลังงานที่ใช้ในการปรับอากาศ / ปี        
kWh 

ค่าไฟฟ้า / ปี            
(บาท) 

ค่าความแตกต่าง          
(บาท) 

ค่าความแตกต่าง 
%           

1. อิฐมอญ 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
7,160 
7,009 
7,005 
7,161 

 
18,710 
18,310 
18,300 
18,712 

 
- 

-400 
-410 
+2 

 
 

2.11 
2.17 
0.01 

2. คอนกรีตบล็อก 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
7,178 
7,151 
7,130 
7,330 

 
18,218 
18,686 
18,630 
19,160 

 
- 

-27 
-48 

+152 

 
 

0.4 
0.7 
2.1 

3. คอนกรีตส าเร็จรูป 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
- บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
7,851 
7,439 
7,707 
7,862 

 
20,538 
19,448 
20,158 
20,567 

 
- 

-1,090 
-380 
+29 

 
 

5.25 
1.8 
0.14 

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังาน และคา่ไฟฟ้าในการปรับอากาศ พบว่าในบ้าน

จ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบัเฉพาะชัน้ล่าง มีคา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อย

ท่ีสุด คือ 7,005 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านจ าลองทกุหลงั ส่วนบ้านจ าลองท่ีใช้

ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป กับผนงัภายนอกทัง้หลงั จะมีคา่ปริมาณการใช้

ไฟฟ้ามากท่ีสดุ คือ 7,862 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านจ าลองทุกหลงั (แผนภูมิท่ี 

25) 
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แผนภมูิท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผ่อนโดยใช้ตามเวลาการใช้งานใน 1 

ปี ระหว่างวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกบับ้าน

ต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

  

แผนภมูิท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่ โดยใช้ตามเวลาการใช้งานใน 

1 ปี ระหว่างวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกับ

บ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

min 

max 

min 

max 
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แผนภูมิท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลาการใช้งาน

ใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกบั

บ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

min 

max 
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แผนภูมิท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในห้องพกัผ่อน โดยใช้ตาม

เวลาการใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 

โดยจ าลองกบับ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

 

แผนภมูิท่ี 29 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในห้องนอนใหญ่ โดยใช้ตาม

เวลาการใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 

โดยจ าลองกบับ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 
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2. สภาพอากาศอุบลราชธานี 

  

 

 2.1 อิฐมอญ     

      2.1.1 การวิเคราะห์อณุหภูมิตลอดวนั ของการใช้วสัดกุ่อผนงัเป็นอิฐมอญ ความใน

ห้องพักผ่อน (แผนภูมิท่ี 28) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 29) หนา 10 และ18 เซนติเมตร 

(อบุลราชธานี)  
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แผนภมูิท่ี 30 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผอ่น ระหว่าง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และ ธนัวาคม (อบุลฯ) 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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แผนภมูิท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหว่าง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม (อบุลฯ)  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น เฉพาะชัน้ล่าง และ

ทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 12.00 – 21.00 น. (ภาพท่ี 

28) ได้ประมาณ 0.3-1.2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอณุหภูมิมาก

ท่ีสดุคือ เวลาประมาณ 18.00 น. แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 

22.00 – 11.00 น.โดยจะสูงขึน้ประมาณ 0.1-1.3 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้าน

ต้นแบบ สว่นชว่งเวลาท่ีอณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 07.00 น. 

    

 

ภาพท่ี 28 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                   

*หมายเหตุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอุณหภูมิภายในห้องพกัผ่อนต ่ากว่าบ้านต้นแบบ

       

      

 

 

 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้อง

โดยเร่ิมต้นท่ีชว่งเวลา 14.00 – 20.00 น. (ภาพท่ี 29) ได้ประมาณ 0.1-0.7 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบ

บ้านต้นแบบ โดยชว่งเวลาท่ีช่วยลดอณุหภมูิมากท่ีสดุคือ เวลา 17.00 น.   

 อุณหภูมิภายในห้องจะสูงขึน้ในช่วงเวลา 21.00 – 13.00 น.โดยจะสูงขึน้ประมาณ 

0.01-0.5 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ีอณุหภูมิเพิ่มขึน้

สงูสดุคือ เวลา 08.00 น. 

   

 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                     

*หมายเหต ุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่ต ่ากว่าบ้านต้นแบบ

        2.1.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนงัมวลสารมาก วสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐ

มอญ ความหนา 0.18 ม. กบัผนงัภายนอกกบัเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้หลงั โดยท่ี

ใช้กับผนังภายนอก โดยพิจารณาจากความสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort) ในห้อง

พกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 30) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 32) ในสภาวะท่ีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

(อบุลฯ) 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 32 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่น ระหวา่งบ้านต้นแบบ             

กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และ ธนัวาคม (อบุลฯ)  
                         

    

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน, 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมากทกุหลงั ท าให้คา่ PMV ภายในห้องพกั

ผอ่นออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 30)    

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 07.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 17.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีชว่ยลดคา่ PMV ได้มากท่ีสดุ คือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสาร

มาก เฉพาะชัน้ล่าง ลดลง 515 หน่วยตอ่ปี (6%) บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้หลงั ลดลง 

460 หน่วยต่อปี (5.2%) และบ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน ลดลง 332 

หนว่ยตอ่ปี (4%) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (แผนภมูิท่ี 31) 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องพักผ่อน ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ)                                                  
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*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้งานในห้องนัน้ๆ,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะนา่สบาย     

แผนภมูิท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง           

บ้านต้นแบบ และบ้านท่ีจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ)    

  

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมากเฉพาะห้องพกัผ่อน และเฉพาะชัน้ล่าง 

ช่วยท าให้เข้าใกล้สภาวะสบายมากขึน้ ส าหรับบ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมากทัง้หลงั ท าให้ค่า 

PMV ภายในห้องพกัผอ่นออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 32)  

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 07.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 24.00 น.   

 บ้านท่ีมีค่า PMV  น้อยท่ีสุดคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังอิฐมอญกับบ้านต้นแบบ ส่วน

บ้านท่ีมีค่า PMV มากท่ีสดุคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก กบัทัง้หลงั (แผนภูมิท่ี 

33) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ) 
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       2.1.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศต่อปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง (อบุลฯ) การใช้ผนงัมวลสารมาก 

วสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ     

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั  

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญ

มวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีค่ามากกว่าบ้านต้นแบบ 242 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อย

ละ 3.8 ส่วนบ้านท่ีใช้ผนังอิฐมอญมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง มีค่าน้อยกว่าบ้านต้นแบบ 77 

กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 และบ้านท่ีใช้ผนังอิฐมอญมวลสารมาก ทัง้หลังจะมีค่า

มากกวา่บ้านต้นแบบ 88 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 1.4 (แผนภมูิท่ี 34) 

 

 

       

 แผนภมูิท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลา

การใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งบ้านต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุล) 
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 ตารางท่ี 23 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุ

 ประเภทอิฐมอญในบ้านจ าลองทกุแบบ (อบุลฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศ / ปี        kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ อิฐมอญ หนา 0.10 ม. 6,429 16,766 - 

2. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกัผอ่น 
6,491 16,939 +173 

3. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

เฉพาะชัน้ลา่ง 
6,172 16,095 -676 

4. บ้านจ าลอง อิฐมอญหนา 0.18 ม. 

ทัง้หลงั 
6,337 16,532 -234 

จากการเปรียบเทียบคา่ไฟฟ้าของบ้านจ าลองแตล่ะหลงั เม่ือพิจารณาถึงการใช้พลงังานใน

การปรับอากาศพบวา่ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัอิฐมอญมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ล่างท า

ให้ชว่ยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 2.2 คอนกรีตบล็อก     

       

   

       2.2.1 การวิเคราะห์อุณหภูมิตลอดวนั ของการใช้วสัดกุ่อผนงัเป็นคอนกรีตบล็อก 

ความหนา 10 และ18 เซนตเิมตร ในห้องพกัผอ่น (แผนภูมิท่ี 35) และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 36)

ในสภาวะไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (อบุลฯ) 
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แผนภมูิท่ี 37 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผอ่น ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม  (อบุลฯ) 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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แผนภมูิท่ี 38 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบกบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม             

และธนัวาคม (อบุลฯ) 

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้

ล่าง และทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 15.00 – 23.00 น. 

ได้ประมาณ 0.1-1.1 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอณุหภูมิมากท่ีสุด

คือ เวลา 18.00 น.      

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 14.00 น.โดยจะ

สงูขึน้ประมาณ 0.03-1.3 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 08.00 น.   

                

ภาพท่ี 30 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                                           

*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่นต ่ากวา่บ้านต้นแบบ 

  

 

 

 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั วนัท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้คอนกรีตบล็อกมวลสารมากทัง้หลัง จะช่วยลดอุณหภูมิ โดย

เร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 12.00 – 22.00 น. โดยทัง้สองแบบจะลดได้ประมาณ 0.02-0.5 องศา

เซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอุณหภูมิมากท่ีสุด คือ เวลา 19.00 น.

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 23.00 – 11.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.4-1.2 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 07.00 น.  

     

 

  ภาพที่ 31 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวันในห้องนอนใหญ่โดยแสดง
 ช่วงเวลาที่การใช้ผนงัมวลสารมากช่วยในการลดอณุหภมูิห้อง                      

*หมายเหต ุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องนอนใหญ่ต ่ากว่าบ้านต้นแบบ                 

      2.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนังมวลสารมาก วัสดุก่อผนังประเภท

คอนกรีตบล็อก ความหนา 0.18 ม. กับผนังภายนอกกับเฉพาะห้องพักผ่อนเฉพาะห้องพักผ่อน 

เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้หลงั โดยท่ีใช้กับผนงัภายนอก โดยพิจารณาจากความสบายเชิงอุณหภาพ 

(Thermal Comfort) ในห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 37)และห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 39) ในสภาวะท่ี

ไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (อบุลฯ) 

 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่น ระหวา่ง           

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม (อบุลฯ)                           

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน, 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนังคอนกรีตบล็อกมวลสารมากทุกหลังหลัง ท าให้ค่า PMV 

ภายในห้องพกัผอ่นออกหา่งจากสภาวะนา่สบาย (แผนภมูิท่ี 37)  

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 05.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 15.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีช่วยลดค่า PMV มากท่ีสดุคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวล

สารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีคา่ PMV น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 360 หน่วยตอ่ปี (4%) ในส่วนของ

บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง มีคา่ PMV น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 

541 หน่วยต่อปี (6%) บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก กับทัง้หลงั มีค่า PMV 

น้อยกวา่บ้านต้นแบบ 469 หนว่ยตอ่ปี (5.2%)  (แผนภมูิท่ี 38)   

  

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 40 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องพักผ่อน ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ)                                                  
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*หมายเหต ุ     แสดงช่วงเวลาที่ใช้งานในห้องนัน้ๆ ที่ท าการวดัค่า PMV,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะน่า

สบาย             

แผนภมูิท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหวา่งบ้าน     

ต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม             

และธนัวาคม (อบุลฯ)           

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนังคอนกรีตบล็อกมวลสารมากทุกหลัง ช่วยท าให้เข้าใกล้

สภาวะสบายมากขึน้ โดยหา่งจากสภาวะนา่สบาย    

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 06.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 24.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีมีค่า PMV น้อยท่ีสุดคือ บ้านจ าลองใช้ผนังคอนกรีตบล็อก กับบ้าน

ต้นแบบ ส่วนบ้านจ าลองท่ีมีค่า PMV มากท่ีสดุคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสาร

มาก ทัง้หลงั (แผนภมูิท่ี 40)    

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ) 
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 2.2.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากคา่พลงังานท่ีใช้ในการปรับอากาศ

ตอ่ปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง (อบุลฯ) การใช้ผนงัมวลสารมาก วสัดกุ่อ

ผนงัประเภทคอนกรีตบล็อก     

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั  

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีต

บล็อกมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 163 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 2.4 สว่นบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 

160 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 และบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก ทัง้หลงั

จะมีคา่มากกวา่บ้านต้นแบบ 32 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคดิเป็นร้อยละ 0.7 (แผนภมูิท่ี 41) 

 

 

       

 แผนภมูิท่ี 43 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลา

การใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งบ้านต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ) 
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 ตารางท่ี 24 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุ

 ประเภทคอนกรีตบล็อกในบ้านจ าลองทกุแบบ (อบุลฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการ

ปรับอากาศ / ปี        

kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ คอนกรีตบลอ็ก หนา 

0.10 ม. 
6,836 17,852 - 

2. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกั

ผอ่น 

6,673 17,421 -431 

3. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. เฉพาะชัน้ลา่ง 
6,676 17,429 -423 

4. บ้านจ าลอง คอนกรีตบลอ็กหนา 

0.18 ม. ทัง้หลงั 
6,865 17,916 +64 

จากการเปรียบเทียบคา่ไฟฟ้าของบ้านจ าลองแตล่ะหลงั เม่ือพิจารณาถึงการใช้พลงังานใน

การปรับอากาศพบว่า บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตบล็อกมวลสารมาก กับผนังภายนอกเฉพาะ

ห้องพกัผ่อนท าให้ช่วยประหยดัพลังงานในการปรับอากาศมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับบ้านจ าลองทุก

แบบ 
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 2.3 คอนกรีตส าเร็จรูป     

       

 

 

     2.3.1 การวิเคราะห์อณุหภมูิตลอดวนั ของการใช้วสัดกุ่อผนงัเป็นคอนกรีตส าเร็จรูป 

ความหนา 10 และ20 เซนติเมตร ในห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 42) และในห้องนอนใหญ่ (แผนภูมิท่ี 

43) ในสภาวะไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (อบุลฯ) 
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แผนภมูิท่ี 44 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องพกัผอ่น ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม             

และธนัวาคม  (อบุลฯ) 

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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แผนภมูิท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ ระหวา่ง          

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม  (อบุลฯ) 

20 เมษายน 21 เมษายน 22 เมษายน 

20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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ในกรณีของห้องพักผ่อน การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน วันท่ี 20 -22 เมษายน 

กรกฎาคม และธนัวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้

ล่าง และทัง้หลงั จะช่วยลดอณุหภูมิภายในห้องโดยเร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 14.00 – 23.00 น. 

ได้ประมาณ 0.3-2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบบ้านต้นแบบ โดยช่วงเวลาท่ีช่วยลดอณุหภูมิมากท่ีสุด

คือ เวลา 17.00 น.      

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 13.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.1-1.5 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 07.00 น. 

        

 

ภาพท่ี 32 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวัน ในห้องพักผ่อน 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                             

*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากมีอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่นต ่ากวา่บ้านต้นแบบ 

  

 

 

 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ การเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั วนัท่ี 20-22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้คอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากทัง้หลงั จะช่วยลดอุณหภูมิโดย

เร่ิมต้นท่ีช่วงเวลาประมาณ 13.00 – 23.00 น. โดยจะลดได้ประมาณ 0.3-1.2 องศาเซลเซียสเม่ือ

เทียบบ้านต้นแบบ โดยชว่งเวลาท่ีชว่ยลดอณุหภมูิมากท่ีสดุคือ เวลา 18.00 น. 

 แต่อุณหภูมิภายในห้องจะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 24.00 – 12.00 น.โดยจะ

สูงขึน้ประมาณ 0.1-1.5 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ ส่วนช่วงเวลาท่ี

อณุหภมูิเพิ่มขึน้สงูสดุคือ เวลา 07.00 น. 

        

 

ภาพท่ี 33 แสดงภาพขยายของแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิตลอดวนั ในห้องนอนใหญ่ 

โดยแสดงชว่งเวลาท่ีการใช้ผนงัมวลสารมากชว่ยในการลดอณุหภมูิห้อง                             

*หมายเหตุ       แสดงช่วงเวลาที่บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากมีอุณหภูมิภายในห้องพกัผ่อนต ่ากว่าบ้านต้นแบบ

      2.3.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองการใช้ผนังมวลสารมาก วัสดุก่อผนังประเภท

คอนกรีตส าเร็จรูป ความหนา 0.20 ม. กบัผนงัภายนอกเฉพาะห้องพกัผ่อน เฉพาะชัน้ล่าง และทัง้

หลงั โดยพิจารณาจากความสบายเชิงอณุหภาพ (Thermal Comfort) ในห้องพกัผ่อน (แผนภูมิท่ี 

44)และห้องนอนใหญ่ (แผนภมูิท่ี 46) ในสภาวะท่ีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (อบุลฯ) 

 

20 เมษายน 20 กรกฎาคม 20 ธันวาคม 
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*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้งานในห้องนัน้ๆ,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะนา่สบาย       

แผนภมูิท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผอ่น ระหวา่ง           

บ้านต้นแบบ กบับ้านจ าลองทัง้ 3 หลงั ของวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม            

และธนัวาคม (อบุลฯ)                          

  

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 21 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวันท่ี 20 – 22 เมษายน, 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากทุกหลัง ท าให้ค่า PMV 

ภายในห้องพักผ่อนอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายเฉพาะแต่ในเดือนธันวาคม (แผนภูมิท่ี 44)

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ อยู่ในช่วงเวลา 04.00-09.00 น. 

สว่นชว่งเวลาท่ีออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 16.00 น.  

 บ้านจ าลองท่ีช่วยลดค่า PMV  ได้มากท่ีสุดคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีต

ส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง ลดลง 885 หน่วยต่อปี (8.7%) บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตบล็อก

มวลสารมาก ทัง้หลงั ลดลง 853 หน่วยต่อปี (8.4%) และบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป

มวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน ลดลง 674 หน่วยตอ่ปี (6%) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบับ้าน

ต้นแบบ (แผนภมูิท่ี 45) 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 47 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องพักผ่อน ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ)                                                 
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*หมายเหต ุ      แสดงช่วงเวลาที่มีผู้ ใช้งานในห้องนัน้ๆ,      แสดงช่วงของขอบเขตสภาวะนา่สบาย      

แผนภมูิท่ี 48 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ในชว่งเวลา 20.00 – 9.00 น. ภายใน     

ห้องนอนใหญ่ ระหวา่งบ้านต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ)                                                  

  

20 เมษายน 

20 กรกฎาคม 

20 ธันวาคม 

21 เมษายน 22 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 
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 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ในการเปรียบเทียบค่า PMV ช่วงวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 

กรกฎาคม และธันวาคม บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมากทุกหลงั ช่วยท าให้เข้าใกล้

สภาวะสบายมากขึน้ (แผนภมูิท่ี 46)     

 โดยช่วงเวลาท่ีเข้าใกล้สภาวะน่าสบายมากท่ีสุดคือ เวลา 12.00 น. ส่วนช่วงเวลาท่ี

ออกหา่งจากสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุคือ เวลา 24.00 น.   

 บ้านจ าลองท่ีมีค่า PMV น้อยท่ีสุดคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป กับ

บ้านต้นแบบ สว่นบ้านจ าลองท่ีคา่ PMV มากท่ีสดุคือ บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวล

สารมาก ทัง้หลงั (แผนภมูิท่ี 47) 

 

 

       

 แผนภูมิท่ี 49 แสดงการเปรียบเทียบค่า PMV ภายในห้องนอนใหญ่ ระหว่างบ้าน

ต้นแบบ และบ้านจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ) 
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      2.3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับ

อากาศต่อปี ทัง้การใช้ตามเวลาการใช้งาน และตลอด 24 ชัว่โมง (อบุลฯ) การใช้ผนงัมวลสารมาก 

วสัดกุ่อผนงัประเภทคอนกรีตส าเร็จรูป    

 การใช้ผนงัมวลสารมากผนงัภายนอกกบับ้านทัง้หลงั  

 การใช้ผนงัมวลสารมาก กบัผนงัภายนอกเฉพาะท่ีห้องพกัผอ่น  

 การใช้ผนงัมวลสารมากท่ีใช้กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ลา่ง  

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศตอ่ปี บ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีต

ส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน มีคา่น้อยกว่าบ้านต้นแบบ 239 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิด

เป็นร้อยละ 3.3 สว่นบ้านท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก เฉพาะชัน้ล่าง มีคา่น้อยกว่าบ้าน

ต้นแบบ 579 กิโลวัตต์ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อยละ 8 และบ้านท่ีใช้ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสาร

มาก ทัง้หลงัจะมีค่าน้อยกว่าบ้านต้นแบบ 125 กิโลวตัต์ชัว่โมง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 (แผนภูมิท่ี 

48) 

 

 

       

 แผนภมูิท่ี 50 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลา

การใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งบ้านต้นแบบ และจ าลองทัง้ 3 แบบ (อบุลฯ) 
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 ตารางท่ี 25 แสดงค่าไฟจากค่าพลังงานท่ีใช้ในการปรับอากาศต่อปี ของวัสดุก่อ

 ผนงัประเภทคอนกรีตส าเร็จรูปในบ้านจ าลองทกุแบบ (อบุลฯ) 

บ้านท่ีใช้จ าลอง คา่พลงังานท่ีใช้ในการ

ปรับอากาศ / ปี        

kWh 

คา่ไฟฟ้า / ปี            

(บาท) 

คา่ความแตกตา่ง          

(บาท) 

1. บ้านต้นแบบ คอนกรีตส าเร็จรูป 

หนา 0.10 ม. 
7,283 19,035 - 

2. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. เฉพาะผนงัภายนอก ห้องพกั

ผอ่น 

7,044 18,403 -632 

3. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. เฉพาะชัน้ลา่ง 
6,704 17,503 -1,532 

4. บ้านจ าลอง คอนกรีตส าเร็จรูปหนา 

0.20 ม. ทัง้หลงั 
7,158 18,704 -331 

จากการเปรียบเทียบคา่ไฟฟ้าของบ้านจ าลองแตล่ะหลงั เม่ือพิจารณาถึงการใช้พลงังานใน

การปรับอากาศพบว่า บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวลสารมาก กับผนงัภายนอกของ

เฉพาะชัน้ล่างท าให้ช่วยประหยดัพลังงานในการปรับอากาศมากท่ีสดุเม่ือเทียบกับบ้านจ าลองทุก

แบบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ผนังมวลสารมาก ในสภาพอากาศอุบลราชธานี

 1. ผลสรุปการวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องพกัผ่อน และห้องนอนใหญ่ ของช่วงเวลา

ตลอดทัง้วนั กรณีท่ีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ สภาพอากาศอบุลฯ  

 ในกรณีของห้องพกัผอ่นท่ีมีเวลาการใช้งานในเวลา 13.00-21.00 น. พบว่าในส่วนของ

บ้านจ าลองท่ีใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดอิุฐมอญ กับผนังภายนอก เฉพาะชัน้ล่างช่วยลด

อณุหภูมิอากาศ และครอบคลมุในช่วงเวลาในการใช้งานมากท่ีสดุ คือ 0.3-1.2 องศาเซลเซียส ใน

กรณีท่ีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ โดยช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิอากาศลดมากท่ีสุด คือ เวลา 18.00 น.

 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ท่ีมีเวลาการใช้งานในเวลา 21.00-07.00 น. พบว่าในส่วน

ของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป กบัผนงัภายนอก ทัง้หลงั ช่วย

ลดอณุหภมูิอากาศ ตลอดทัง้วนั คือ 0.1-1.5 องศาเซลเซียส ในกรณีท่ีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ โดย

ชว่งเวลาท่ีอณุหภมูิอากาศลดมากท่ีสดุ คือ เวลา 18.00 น.   

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ค่า PMV ในห้องพกัผ่อน และห้องนอนใหญ่ ของการใช้ผนงั

มวลสารมาก กรณีไมเ่ปิดเคร่ืองปรับอากาศ สภาพอากาศอบุลฯ   

 ในกรณีของห้องพกัผ่อน ทดสอบสภาวะน่าสบายในช่วงเวลา 09.00-20.00 น. พบว่า

ในสว่นของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวัสดอิุฐมอญ กบัผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ล่าง 

จะมีค่า PMV น้อยท่ีสุดคือ 8,205 หน่วย เม่ือเทียบกับบ้านจ าลองทุกหลัง แต่ในส่วนของบ้าน

ต้นแบบ (ผนงัหนา 0.10 เมตร) ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป มีคา่ PMV มากท่ีสดุ คือ 10,138 

หนว่ย เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ (แผนภมูิท่ี 49)   

 ในกรณีของห้องนอนใหญ่ ทดสอบสภาวะนา่สบายในช่วงเวลา 09.00-20.00 น. พบว่า

ในส่วนของบ้านจ าลองท่ีใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดุอิฐมอญ กับบ้านต้นแบบ จะมีค่า 

PMV น้อยท่ีสดุ คือ 3,478 หน่วย เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั แตใ่นส่วนของบ้านท่ีใช้ผนงัมวล

สารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป กบัผนงัภายนอกทัง้หลงั มีคา่ PMV มากท่ีสดุ คือ 7,494 

หนว่ย เม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ (แผนภมูิท่ี 50)   

 3. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ และคา่ไฟฟ้าท่ี

ใช้ในการปรับอากาศ สภาพอากาศอบุลฯ (ตารางท่ี 20) 
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ตารางท่ี 26 แสดงปริมาณพลงังาน และคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ในการปรับอากาศของบ้านจ าลอง (kWh) ทกุ

 หลงั 

 ค่าพลังงานที่ใช้ในการปรับอากาศ / ปี        
kWh 

ค่าไฟฟ้า / ปี            
(บาท) 

ค่าความแตกต่าง          
(บาท) 

% 

1. อิฐมอญ 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
6,429 
6,491 
6,172 
6,337 

 
16,766 
16,939 
16,095 
16,712 

 
- 

+173 
-671 
+54 

 
 

0.96 
4 

0.32 
2. คอนกรีตบล็อก 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
6,836 
6,673 
6,676 
6,865 

 
17,852 
17,421 
17,429 
17,916 

 
- 

-431 
-423 
+64 

 
 

2.4 
2.3 
0.7 

3. คอนกรีตส าเร็จรูป 
- บ้านต้นแบบ 
- บ้านใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผ่อน 
-  บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะชัน้ลา่ง 
- บ้านที่ใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั 

 
7,283 
7,044 
6,704 
7,158 

 
19,035 
18,043 
17,503 
18,704 

 
- 

-992 
-1,532 
-331 

 
 

3.28 
7.95 
1.7 

 ในกรณีการเปรียบเทียบการใช้พลงังาน และคา่ไฟฟ้าในการปรับอากาศ พบว่าในบ้าน

จ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบัเฉพาะชัน้ล่าง มีคา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อย

ท่ีสุด คือ 6,172 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านจ าลองทกุหลงั ส่วนบ้านจ าลองท่ีใช้

ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป กับผนงัภายนอกทัง้หลงั จะมีคา่ปริมาณการใช้

ไฟฟ้ามากท่ีสดุ คือ 7,158 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านจ าลองทุกหลงั (แผนภูมิท่ี 

86) 
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แผนภมูิท่ี 51 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องพกัผ่อนโดยใช้ตามเวลาการใช้งานใน 1 

ปี ระหว่างวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกบับ้าน

ต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

  

แผนภมูิท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ภายในห้องนอนใหญ่ โดยใช้ตามเวลาการใช้งานใน 

1 ปี ระหว่างวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกับ

บ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

min 

max 

min 

max 



157 

 

  

แผนภูมิท่ี 53 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ โดยใช้ตามเวลาการใช้งาน

ใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป โดยจ าลองกบั

บ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

min 

max 
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แผนภูมิท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในห้องพกัผ่อน โดยใช้ตาม

เวลาการใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 

โดยจ าลองกบับ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 

 

แผนภมูิท่ี 55 แสดงการเปรียบเทียบการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในห้องนอนใหญ่ โดยใช้ตาม

เวลาการใช้งานใน 1 ปี ระหวา่งวสัดกุ่อผนงัประเภทอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตส าเร็จรูป 

โดยจ าลองกบับ้านต้นแบบ และบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก เฉพาะห้องพกัผอ่น ชัน้ลา่ง และทัง้หลงั 
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อภปิรายผลเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   

 จากงานวิจยัของ ณฐักานต์ เกษประทมุ ได้สรุปผลว่าอาคารไม่ปรับอากาศท่ีมีการใช้

งานในช่วงเวลากลางคืนไม่เหมาะสมกบัการใช้ผนงัมวลสารมาก เน่ืองจากจะมีอณุหภูมิภายในสงู

กว่าภายนอกในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งสอดคล้องกับสรุปผลกับบ้านพักอาศัยในสภาพอากาศ

กรุงเทพฯ แต่ไม่สอดคล้องกับบ้านพกัอาศยัในสภาพอากาศอบุลราชธานี เน่ืองจากผลท่ีได้จาการ

ทดสอบในเร่ืองของอุณหภูมิภายในห้องนอนใหญ่ ท่ีมีการใช้งานในเวลากลางคืน ในสภาวะท่ีไม่

เปิดเคร่ืองปรับอากาศพบว่า ผนังมวลสารมากมีผลช่วยลดอุณหภูมิภายในได้ 0.2 -3.5 องศา

เซลเซียส ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากสภาพอากาศของอบุลราชธานีมีอณุหภูมิในช่วงเวลากลางวนั และ

ในเวลากลางคืน แตกตา่งกนัคอ่นข้างมาก    

 จากงานวิจยัของ Surapong Chiraratananon and Vu Duc Hien สรุปผลว่าผนงัมวล

สารมากเหมาะส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานในเวลากลางวนั ถ้าส าหรับพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานในช่วงเวลา

กลางคืน หรือเย็น การใช้ผนงัมวลสารมากจะให้ผลไปในทางลบ จะเป็นการเพิ่มภาระในการท า

ความเย็น ผลท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยชิน้นีท่ี้พบว่าว่า บ้านพกัอาศยัท่ีใช้ผนังเป็นผนงัมวลสาร

มาก กับในส่วนท่ีมีการปรับอากาศในเวลากลางวนั คือ ในส่วนของห้องพกัผ่อน ในสภาพอากาศ

กรุงเทพฯ และในสภาพอากาศแบบร้อนแห้งในสภาพอากาศอบุลราชธานี จะสามารถช่วยประหยดั

พลงังานในการปรับอากาศได้ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการใช้ผนงัอาคารท่ีมีมวลสารมากทัง้

ชนิดของวัสด ุความหนา และต าแหน่งติดตัง้ท่ีเหมาะสมท่ีมีผลต่อสภาวะน่าสบาย และสามารถ

ช่วยในด้านการประหยดัการใช้พลงังานในอาคารบ้านพกัอาศยั ในสภาพอากาศ จงัหวดักรุงเทพฯ 

และอบุลราชธานี       

 ในงานวิจยันีเ้ลือกใช้วิธีการจ าลองการใช้พลงังานของบ้านพกัอาศยัสองชัน้ ขนาดพืน้ท่ี

ใช้สอย 130 ตารางเมตร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ EnergyPlus จ าลองการใช้ผนงัมวลสารมาก

ท่ีมีชนิดของวสัดแุตกต่างกัน 3 ชนิด และมีความหนาต่างกัน ได้แก่ 1. อิฐมอญ (ความหนา 0.10 

และ 0.18 เมตร) 2. คอนกรีตบล็อก (ความหนา 0.10 และ 0.18 เมตร) 3. คอนกรีตส าเร็จรูป (ความ

หนา 0.10 และ 0.20 เมตร) โดยท าการทดสอบต าแหน่งในการติดตัง้  4 แบบ ได้แก่ 1. ผนังท่ีมี

ความหนาปกติ ท าการติดตัง้ทัง้หลัง (บ้านต้นแบบ) 2. ผนังภายนอกเฉพาะห้องพักผ่อน 3. ผนัง

ภายนอก เฉพาะชัน้ลา่งของบ้านกรณีศกึษา 4. ผนงัภายนอกทัง้หลงัของบ้านกรณีศกึษา น าผลท่ีได้

จากการค านวณของโปรแกรม EnergyPlus  คือ 1. อุณหภูมิตลอดทัง้วัน ของห้องพักผ่อน และ

ห้องนอนใหญ่ 2. ความสบายเชิงอณุหภาพ ของห้องพกัผ่อน และห้องนอนใหญ่ 3. คา่พลงังานท่ีใช้

ในการปรับอากาศ มาวิเคราะห์เพ่ือหาชนิดของผนังมวลสารมาก และต าแหน่งในการติดตัง้ท่ี

เหมาะสมกบัสภาพอากาศของกรุงเทพฯ และอบุลราชธานี 
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สรุปผลการศึกษาของงานวิจัยมีดังนี ้               

1. สภาพอากาศกรุงเทพมหานคร     

 1.1 อุณหภูมิตลอดทัง้วัน ในสภาพอากาศกรุงเทพฯ กรณีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

ในช่วงวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม ในการใช้ผนงัมวลสารมาก พบว่ากรณีของ

ห้องพักผ่อนบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กับผนงัภายนอกเฉพาะชัน้ล่าง จะ

ชว่ยลดอณุหภมูิได้ดีท่ีสดุคือ 0.2-1.4 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 25)

ส่วนในกรณีของห้องนอนใหญ่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป ทัง้หลงั 

จะช่วยลดอณุหภูมิได้ดีท่ีสดุคือ 0.1-1.4 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 

26) 

ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิภายในห้องพกัผอ่น ของสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสาร

มาก ทัง้หลงั 

 0 เพิ่มขึน้ 0.01-0.05 ◦C ลดลง 0.2-1.4 ◦C 



ลดลง 0.2-1.2 

◦C 

 0 เพิ่มขึน้ 0.2-0.5 ◦C 



ลดลง 0.1-0.8 ◦C ลดลง 0.1-0.6 

◦C 

 0 ลดลง 0.3-0.9 ◦C ลดลง 0.2-1.1 ◦C ลดลง 0.2-0.9 

◦C 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ  
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ตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมภิายในห้องนอนใหญ่ ของสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสาร

มาก ทัง้หลงั 

 0 เพิ่มขึน้ 0.01-1 ◦C เพิ่มขึน้ 0.3-0.6 

◦C 

ลดลง 0.2-1 ◦C 

 0 เพิ่มขึน้ 1-4.7 ◦C 



ลดลง 0.01-0.03 

◦C 

เพิ่มขึน้ 1-1.5 ◦C 

 0 เพิ่มขึน้ 0.1-0.5 ◦C ลดลง 0.01-0.05 

◦C 

ลดลง 0.1-1.4 

◦C 



หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ  
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 1.2 สภาวะน่าสบาย กล่าวถึงค่า PMV ภายในโซน ซึ่งในกรณีนีช้่วงท่ีคาดว่าอยู่ใน

สภาวะท่ีน่าสบายท่ีสุด คือมีค่าเท่ากับ 0 คือภาวะท่ีมนุษย์ไม่รู้สึกร้อนหนาว โดยการวิเคราะห์ข้อ

มลูคา่ PMV เลือกชว่งเวลาท่ีคาดวา่มีคนอาศยัอยู่ในห้องพกัผ่อนคือช่วงเวลา 09.00-20.00 น. และ

ในส่วนของห้องนอนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 20 :00 – 09:00 น. โดยท าการทดสอบในกรณีท่ีไม่เปิด

เคร่ืองปรับอากาศ      

 ในสภาพอากาศกรุงเทพฯ ในกรณีของห้องพกัผ่อน บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากประเภท

วสัดอิุฐมอญ ทัง้หลงัช่วยท าให้คา่ PMV ลดลง 573 หน่วยตอ่ปี เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ 

(ตารางท่ี 27) ส่วนในกรณีของห้องนอนใหญ่ บ้านต้นแบบ หรือบ้านท่ีไม่ใช้ผนังมวลสารมาก 

ประเภทวสัดอิุฐมอญจะมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุ คือ 6,274 หน่วย เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านจ าลอง

ทกุหลงั (ตารางท่ี 28)  
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ตารางท่ี 29 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ในห้องพกัผอ่น ของสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ

 

 

 

 

 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสารมาก ทัง้

หลงั 

 9,751 9,216 

(ลดลง 535 หนว่ย) 

9,218 

(ลดลง 533 หนว่ย) 

9,178 

(ลดลง 573 หน่วย) 



 9,868 9,476 

(ลดลง 392 หนว่ย) 

9,258 

(ลดลง 610 หนว่ย) 

9,336 

(ลดลง 532 หนว่ย) 

 10,761 11,110 

(เพิ่มขึน้ 349 หนว่ย) 



9,891 

(ลดลง 870 หนว่ย) 

9,923 

(ลดลง 838 หนว่ย) 
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ตารางท่ี 30 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ในห้องนอนใหญ่ ของสภาพอากาศกรุงเทพฯ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสารมาก ทัง้

หลงั 

 6,274 



7,081 

(เพิ่มขึน้ 807 หนว่ย) 

6,444 

(เพิ่มขึน้ 170 หนว่ย) 

6,414 

(เพิ่มขึน้ 140 หนว่ย) 

 6,410 7,539 

(เพิ่มขึน้ 1,129 หนว่ย) 

6,483 

(เพิ่มขึน้ 73 หนว่ย) 

8,850 

(เพิ่มขึน้ 2,440 หนว่ย) 

 7,485 8,657 

(เพิ่มขึน้ 1,172 หนว่ย) 

7,529 

(เพิ่มขึน้ 44 หนว่ย) 

9,483 

(เพิ่มขึน้ 1,998 หนว่ย) 



หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ
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 1 .3  การ ใ ช้พลัง งานในการป รับอากาศของ บ้านจ าลอง  ช่ ว ง เ วลา ท่ี เ ปิด

เคร่ืองปรับอากาศ คือ ในวนัธรรมดา ห้องรับแขก เปิดในช่วงเวลา 12.00-20.00 น.และห้องนอนทัง้ 

3 ห้องเปิด 21.00-06.00 น. ในวนัหยดุ ห้องรับแขก เปิดในช่วงเวลา 12.00-20.00 น.และห้องนอน

ทัง้ 3 ห้องเปิด 21.00-07.00 น.      

 ในสภาพอากาศกรุงเทพฯ บ้านจ าลองท่ีช่วยในการลดการใช้พลังงานในการปรับ

อากาศมากท่ีสุดคือ บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดคุอนกรีตบล็อก เฉพาะห้องพักผ่อน 

ชว่ยลดการใช้พลงังานในการปรับอากาศจากบ้านต้นแบบร้อยละ 1.54 (ตารางท่ี 29) 
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ตารางท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบค่าการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ท่ีลดลงจากบ้านต้นแบบ

ของสภาพอากาศกรุงเทพ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสาร

มาก ทัง้หลงั 

 7,160 7,009 

(-2.11%) 

7,005 

(-2.17%) 



7,161 

(+0.01%) 

 7,178 7,151 

(-0.4%) 

7,130 

(-0.7%) 

7,330 

(+2.1%) 

 7,851 7,439 

(-5.25%) 

7,707 

(-1.8%) 

7,862 

(+0.14%) 



หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ
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2. สภาพอากาศอุบลราชธานี     

 2.1 อณุหภูมิตลอดทัง้วนั ในสภาพอากาศอุบลราชธานี กรณีไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

ในช่วงวนัท่ี 20-22 เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม ในการใช้ผนงัมวลสารมาก พบว่ากรณีของ

ห้องพกัผ่อนบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบัผนงัภายนอก เฉพาะชัน้ล่างช่วย

ลดอณุหภมูิอากาศ ได้ตลอดทัง้วนัเม่ือเทียบกบับ้านจ าลองทกุแบบ คือ 0.3-1.2 องศาเซลเซียส เม่ือ

เปรียบเทียบกับบ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 30) ส่วนในกรณีของห้องนอนใหญ่บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสาร

มาก ประเภทวสัดคุอนกรีตส าเร็จรูป กบัทัง้หลงั ช่วยลดอณุหภูมิอากาศ และครอบคลมุในช่วงเวลา

ในการใช้งานมากท่ีสดุ คือ 0.1-1.5 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 31) 

ตารางท่ี 32 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมภิายในห้องพกัผอ่น ของสภาพอากาศอบุลฯ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสารมาก   

ทัง้หลงั 

 0 ลดลง 0.1-1 ◦C ลดลง 0.3-1.2 ◦C 



ลดลง 0.2-1 ◦C 

 0 ลดลง 0.2-0.9 ◦C ลดลง 0.3-1.1◦C ลดลง 0.3-1 ◦C 

 0 ลดลง 0.01-0.9 ◦C 



ลดลง 0.1-1.2 ◦C ลดลง 0.1-1 ◦C 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ
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ตารางท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมภิายในห้องนอนใหญ่ ของสภาพอากาศอบุลฯ 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสาร

มาก   ทัง้หลงั 

 0 เพิ่มขึน้ 0.3-0.5 ◦C เพิ่มขึน้ 0.03-0.6 ◦C 



ลดลง 0.1-0.7 

◦C 

 0 เพิ่มขึน้ 0.03-0.3 

◦C 

ลดลง 0.02-0.5◦C เพิ่มขึน้ 0.01-

0.5 ◦C 

 0 เพิ่มขึน้ 0.03-0.5 

◦C 

เพิ่มขึน้ 0.2-0.5 ◦C ลดลง 0.1-1.5 

◦C 



หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ

 2.2 สภาวะน่าสบาย กล่าวถึงค่า PMV ภายในโซน ซึ่งในกรณีนีช้่วงท่ีคาดว่าอยู่ใน

สภาวะท่ีน่าสบายท่ีสุด คือมีค่าเท่ากับ 0 คือภาวะท่ีมนุษย์ไม่รู้สึกร้อนหนาว โดยการวิเคราะห์ข้อ

มลูคา่ PMV เลือกชว่งเวลาท่ีคาดวา่มีคนอาศยัอยู่ในห้องพกัผ่อนคือช่วงเวลา 09.00-20.00 น. และ

ในส่วนของห้องนอนใหญ่ คือ ช่วงเวลา 20 :00 – 09:00 น. โดยท าการทดสอบในกรณีท่ีไม่เปิด

เคร่ืองปรับอากาศ          

 ในสภาพอากาศอุบลราชธานี ในส่วนของห้องพักผ่อน บ้านท่ีใช้ผนังมวลสารมาก

ประเภทวสัดอิุฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง ช่วยท าให้คา่ PMV ลดลง 515 หน่วยตอ่ปี เม่ือเปรียบเทียบ

กับบ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 32) ส่วนในกรณีของห้องนอนใหญ่ บ้านต้นแบบ หรือบ้านท่ีไม่ใช้ผนัง
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มวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญจะมีคา่ PMV น้อยท่ีสดุ คือ 3,296 หน่วย เม่ือเปรียบเทียบกบั

บ้านจ าลองทกุหลงั (ตารางท่ี 33)                     

ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ในห้องพกัผอ่น ของสภาพอากาศอบุลราชธานี 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสารมาก 

ทัง้หลงั 

 8,720 8,388 

(ลดลง 332 หนว่ย) 

8,205 

(ลดลง 515 หน่วย) 



8,260 

(ลดลง 460 หนว่ย) 

 9,022 8,662 

(ลดลง 360 หนว่ย) 

8,481 

(ลดลง 541 หนว่ย) 

8,553 

(ลดลง 469 หนว่ย) 

 10,138 



9,464 

(ลดลง 674 หนว่ย) 

9,253 

(ลดลง 885 หนว่ย) 

9,285 

(ลดลง 853 หนว่ย) 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ

 

 

 

 



171 

 

ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบคา่ PMV ในห้องนอนใหญ่ ของสภาพอากาศอบุลราชธานี 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสารมาก ทัง้

หลงั 

 

 3,296 



4,544 

(เพิ่มขึน้ 1,428 หนว่ย) 

3,478 

(เพิ่มขึน้ 182 หนว่ย) 

4,745 

(เพิ่มขึน้ 1,449 หนว่ย) 

 3,810 4,956 

(เพิ่มขึน้ 1,192 หนว่ย) 

3,894 

(เพิ่มขึน้ 88 หนว่ย) 

6,381 

(เพิ่มขึน้ 1,948 หนว่ย) 

 5,539 6,753 

(เพิ่มขึน้ 1,146 หนว่ย) 

5,579 

(เพิ่มขึน้ 84 หนว่ย) 

7,494 

(เพิ่มขึน้ 2,572 หนว่ย) 

 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ

 3 .3  การ ใ ช้พลัง งานในการป รับอากาศของ บ้านจ าลอง  ช่ ว ง เ วลา ท่ี เ ปิด

เคร่ืองปรับอากาศ คือ ในวนัธรรมดา ห้องรับแขก เปิดในช่วงเวลา 12.00-20.00 น.และห้องนอนทัง้ 

3 ห้องเปิด 21.00-06.00 น. ในวนัหยดุ ห้องรับแขก เปิดในช่วงเวลา 12.00-20.00 น.และห้องนอน

ทัง้ 3 ห้องเปิด 21.00-07.00 น.      

 ในสภาพอากาศอบุลราชธานี บ้านจ าลองท่ีช่วยในการลดการใช้พลงังานในการปรับ

อากาศมากท่ีสดุคือ บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ กบัเฉพาะชัน้ล่าง ช่วยลดการ

ใช้พลงังานในการปรับอากาศจากบ้านต้นแบบร้อยละ 4(ตารางท่ี 34)              
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ตารางท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบค่าการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ท่ีลดลงจากบ้านต้นแบบ

ของสภาพอบุลราชธานี 

ชนิดวสัดขุอง

ผนงัภายนอก 

ต้นแบบ ผนงัมวลสารมาก 

เฉพาะห้องพกัผอ่น 

ผนงัมวลสารมาก

เฉพาะชัน้ลา่ง 

ผนงัมวลสาร

มาก ทัง้หลงั 

 6,429 6,491 

(+0.96%) 

6,172 

(-4%) 



6,337 

(+1.43%) 

 6,836 6,673 

(-1.56%) 

6,676 

(-1.36%) 

6,865 

(+0.02%) 

 7,283 7,439 

(-3.28%) 



7,044 

(-7.95%) 

7,158 

(-1.72%) 

หมายเหต:ุ การสรุปจะเป็นการเปรียบเทียบกบับ้านต้นแบบของแตล่ะวสัด ุ
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การเปรียบเทียบผลระหว่างสภาพอากาศกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี  

 ในการแสดงผล ในสว่นของสภาวะนา่สบายของห้องพกัผ่อน ในกรุงเทพฯบ้านท่ีใช้ผนงั

มวลสารมากอิฐมอญ ทัง้หลงั จะมีสภาวะนา่สบายมากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั 

ในส่วนของอุบลฯ จะเป็นบ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากอิฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง จะมีสภาวะน่าสบาย

มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั ในส่วนของสภาวะน่าสบายของห้องนอนใหญ่ ทัง้

ในกรุงเทพฯ และอุบลฯ จะเป็นบ้านท่ีใช้ผนงัอิฐมอญ ท่ีมีผนงัหนาปกติ จะมีสภาวะน่าสบายมาก

ท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั และในกรณีของค่าการใช้พลงังานในการปรับอากาศ 

ทัง้ในกรุงเทพฯ และอุบลฯพบว่า บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากอิฐมอญ เฉพาะชัน้ล่างจะช่วยในการ

ประหยดัพลงังานในการปรับอากาศมากท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านจ าลองทกุหลงั (ตารางท่ี 37)        

ตารางท่ี 37 แสดงการเปรียบเทียบผลระหวา่งสภาพอากาศกรุงเทพฯ และอบุลราชธานี 

 กรุงเทพฯ อบุลฯ 

1. สภาวะน่าสบาย ของ

ห้องพกัผอ่น 

  

2. สภาวะน่าสบาย ของ

ห้องนอนใหญ่ 

  

3. คา่การใช้พลงังานใน

การปรับอากาศ 
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สรุปผลเปรียบเทียบกับสมมตฐิาน     

 1. บ้านท่ีใช้วสัดผุนงัภายนอกชนิดเดียวกนั บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั จะช่วย

ประหยดัพลงังานในการปรับอากาศได้ดีกวา่ บ้านท่ีใช้ผนงัมีความหนาปกติทัง้หลงั 

 ผลจากศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน จากการทดสอบผนงัทัง้ 3 ชนิด คือ 

อิฐมอญ หนา 0.10 และ0.18 เมตร คอนกรีตบล็อก หนา 0.10 และ 0.18 เมตร และคอนกรีต

ส าเร็จรูป หนา 0.10 และ 0.20 เมตร ผลการศกึษาพบว่า กรณีท่ีใช้วสัดผุนงัภายนอกชนิดเดียวกัน 

บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากทัง้หลงั จะสง่ผลให้มีการใช้พลงังานในการปรับอากาศมากขึน้ เม่ือเทียบ

กบับ้านท่ีใช้ผนงัท่ีมีความหนาปกติทัง้หลงั เช่น ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสาร

มากคอนกรีตบล็อก กับทัง้หลงัจะมีค่าการใช้พลงังานในการปรับอากาศเพิ่มขึน้ 152 กิโลวตัต์ต่อ

ชัว่โมง และในจงัหวดัอบุลราชธานี บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมากคอนกรีตบล็อก กบัทัง้หลงัจะมีคา่การ

ใช้พลงังานในการปรับอากาศเพิ่มขึน้ 29 กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง    

 2. การติดตัง้ต าแหน่งของผนงัมวลสารมาก ในบริเวณท่ีมีการใช้งานในเวลากลางวนั 

จะสง่ผลดีตอ่สภาวะนา่สบาย และชว่ยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศได้ 

 ผลจากการศกึษาพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน ในการทดสอบต าแหน่งในการติดตัง้

ผนงัมวลสารมาก ท่ีมีการติดตัง้ 3 ต าแหน่ง คือ ติดตัง้เฉพาะห้องพกัผ่อน ติดตัง้เฉพาะชัน้ล่าง และ

ตดิตัง้ทัง้หลงั ผลการทดลองพบวา่ บ้านท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ท่ีตดิตัง้เฉพาะชัน้ลา่งซึ่งเป็นบริเวณท่ี

มีการใช้งานในเวลากลางวนั จะส่งผลดีต่อสภาวะน่าสบาย และช่วยประหยดัพลงังานในการปรับ

อากาศได้ เช่น ในจงัหวดักรุงเทพมหานครบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมากอิฐมอญเฉพาะชัน้ล่าง

จะช่วยลดค่า PMV ในห้องพักผ่อนได้ 553 หน่วย เม่ือเทียบกับบ้านต้นแบบ และจะช่วยลด

พลงังานพลงังานในการปรับอากาศได้ 151  กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง เม่ือเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 

31) และในจงัหวดัอบุลราชธานีบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมากอิฐมอญเฉพาะชัน้ล่างจะช่วยลด

ค่า PMV ในห้องพักผ่อนได้ 515 หน่วย เม่ือเทียบกับบ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 34) จะช่วยลด

พลงังานพลงังานในการปรับอากาศได้ 257  กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง เม่ือเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 

36)       
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 3. การใช้ผนังมวลสารมาก ในจังหวัดอุบลราชธานี จะช่วยประหยัดพลังงานได้

มากกวา่ การใช้ผนงัมวลสารมากในจงัหวดักรุงเทพมหานคร   

 ผลจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน  ในงานวิจัยนีมี้การทดสอบการใช้

ผนงัมวลสารมากกบั 2 จงัหวดัท่ีมีลกัษณะภมูิอากาศท่ีแตกตา่งกนั คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนชืน้ และจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีมีลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง ผล

การศึกษาพบว่า การใช้ผนงัมวลสารมากในจงัหวดัอุบลราชธานี จะช่วยประหยดัพลงังานในการ

ปรับอากาศได้ดีกว่า กล่าวคือ ในจังหวดัอุบลราชธานีบ้านจ าลองท่ีใช้ผนังมวลสารมากอิฐมอญ

เฉพาะชัน้ล่างช่วยประหยดัพลงังานในการปรับอากาศได้ 4 % เม่ือเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 

36) สว่นในจงัหวดักรุงเทพมหานครบ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมากอิฐมอญเฉพาะชัน้ล่าง จะช่วย

ประหยดัพลงังานพลงังานในการปรับอากาศได้ 2.17% เม่ือเทียบกบับ้านต้นแบบ (ตารางท่ี 31) 

ข้อเสนอแนะในการออกแบบบ้านพักอาศัย    

 1.ในด้านของสภาวะนา่สบาย ในสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ถ้าต้องการให้ผู้ ใช้

ในห้องพกัผ่อน เกิดสภาวะน่าสบาย ควรใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง 

และถ้าต้องการให้ผู้ใช้ในห้องนอนใหญ่ เกิดสภาวะนา่สบาย ไม่ควรใช้ผนงัมวลสารมาก และควรใช้

เป็นวสัดปุระเภทอิฐมอญ (ตารางท่ี 35)    

 ในสภาพอากาศของอุบลราชธานี ถ้าต้องการให้ผู้ ใช้ในห้องพักผ่อน เกิดสภาวะน่า

สบาย ควรใช้ผนังมวลสารมาก ประเภทวัสดุอิฐมอญ เฉพาะชัน้ล่าง และถ้าต้องการให้ผู้ ใช้ใน

ห้องนอนใหญ่ เกิดสภาวะนา่สบาย ไมค่วรใช้ผนงัมวลสารมาก และควรใช้เป็นวสัดปุระเภทอิฐมอญ 

(ตารางท่ี 35)      

 2. ในด้านของการใช้พลงังานในการปรับอากาศ ในสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 

ถ้าต้องการให้บ้านชว่ยในการประหยดัพลงังานในการปรับอากาศ ควรใช้ผนงัมวลสารมาก ประเภท

วสัดอิุฐมอญ เฉพาะชัน้ลา่ง (ตารางท่ี 35)     

 ในสภาพอากาศของอุบลราชธานี ถ้าต้องการให้บ้านช่วยในการประหยดัพลงังานใน

การปรับอากาศ ควรใช้หนงัมวลสารมาก ประเภทวสัดอิุฐมอญ เฉพาะชัน้ลา่ง (ตารางท่ี 35) 
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ข้อควรพจิารณาในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้   

 ในการศึกษาอุณหภูมิ สภาวะน่าสบาย และการใช้พลังงานในการปรับอากาศ ของ

บ้านจ าลองท่ีใช้ผนงัมวลสารมาก ถ้ามีองค์ประกอบในส่วนอ่ืนท่ีแตกต่าง หรือเพิ่มเติม ท่ีมีอิทธิพล

ตอ่อณุหภูมิสภาวะน่าสบาย และการใช้พลงังานในการปรับอากาศ อาจมีผลท าให้ผลท่ีได้จากการ

ทดลองจะแตกตา่งจากงานวิจยัชิน้นี ้อาทิเชน่    

 ชว่งเวลาในการเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศ   

 สีท่ีใช้ทาอาคาร เพราะแตล่ะสีมีการดดูกลืนรังสีดวงอาทิตย์ไมเ่ทา่กนั 

 ทิศทางในการวางตวัอาคาร    

 ต าแหนง่ในการวางห้องตา่งๆในอาคาร เป็นต้น        

ข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนางานวิจัย    

 1. การศึกษาในการใช้ผนงัมวลสารมาก ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของราคาก่อสร้าง 

และความคุ้มทนุ เม่ือเปรียบเทียบกบับ้านพกัอาศยัท่ีใช้ผนงัท่ีมีความหนาปกติ 

 2. ควรศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ืองของพลงังานในการปรับอากาศของบ้านพกัอาศยัท่ีใช้ผนงั

มวลสารมาก ท่ีมีการใช้เคร่ืองปรับอากาศตลอด 24 ชัว่โมง    
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ภาคผนวก ก. 
ผลแสดงอุณหภูมิ ของจังหวัดกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี 

 

 

แผนภมูิท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิเฉล่ียตอ่เดือนระหวา่ง กรุงเทพฯ กบัอบุลราชธานี 

 

แผนภมูิท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภมูิเฉล่ียตอ่วนัระหวา่ง กรุงเทพฯ กบัอบุลราชธานี 

 

 

 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
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แผนภูมิท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบอณุหภูมิระหว่างวนั ในวนัท่ี 21-23 เมษายน กรกฎาคม และ

ธนัวาคมระหวา่ง จงัหวดักรุงเทพฯ กบัอบุลราชธานี 

5.18 °C 

9.6 °C 

11.46 °C 

11.53 °C 

14.65 °C 

21 เมษายน 22 เมษายน 

23 เมษายน 

21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม 23 กรกฎาคม 

21 ธันวาคม 22 ธันวาคม 23 ธันวาคม 

10.00 °C 
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ภาคผนวก ข. 
แสดงข้อมูลของค่ามวลอุณหภาพ (DSH) และค่าความต้านทานความร้อน (R) 

ตารางท่ี 38 แสดงค่ามวลอณุหภาพ (DSH) ของแต่ละวสัดุ 
 ชนิดวสัด ุ density            

(kg/m³) 

Specific 
heat 

(kJ/(kg.◦C)) 

ความ
หนาของ
วสัด ุ

คา่ DSH ของ
วสัด ุ

(kJ/(m2•◦C) 

คา่ DSH ของ
ผนงั 

(kJ/(m2•◦C) 

1. ผนังอิฐมอญ 
หนา 0.10 เมตร 

1.ปนูฉาบ         
2.อิฐมอญ        
3. ปนูฉาบ 

1860 
1600 
1860 

0.84        
0.79        
0.84 

0.015  
0.07  
0.015 

23.436 
88.48 
23.436 

135.4 

2. ผนังอิฐมอญ 
หนา 0.18 เมตร 

1.ปนูฉาบ         
2. อิฐมอญ       
3. ปนูฉาบ 

1860  
1600 
1860 

0.84        
0.79        
0.84 

0.015 
0.15 
0.015 

23.436 
189.6 
23.436 

236.5 

3. ผนังคอนกรีต
บล็อกหนา 0.10 
เมตร 

1.ปนูฉาบ         
2.คอนกรีต
บลอ็ก            
3. ปนูฉาบ 

1860 
1530 
1860 

0.84        
0.84         
0.84 

0.015 
0.07 
0.015 

23.436 
89.964 
23.436 

136.8 

4. ผนังคอนกรีต
บล็อกหนา 0.18 
เมตร 

1.ปนูฉาบ         
2.คอนกรีต
บลอ็ก            
3. ปนูฉาบ 

1860 
1530 
1860 

0.84        
0.84         
0.84 

0.015 
0.15 
0.015 

23.436 
192.78 
23.436 

239.7 

5 . ค อ น ก รี ต
ส า เ ร็ จ รูป  หนา 
0.10 เมตร 

 2400 0.92 0.10 220.8 220.8 

6 .  ค อ น ก รี ต
ส า เ ร็ จ รูป  หนา 
0.20 เมตร 

 2400 0.92 0.20 441.6 441.6 
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ตารางท่ี 39 แสดงคา่ความต้านทานความร้อน (R) 
 ชนิดวสัด ุ ความ

หนา
ของวสัด ุ

สมัประสทิธ์ิการ
น าความร้อนของ

วสัดุ

((m2•◦C)/W) 

คา่ R ของ
วสัด ุ

(kJ/(m2•◦C) 

คา่ R ของผนงั 

(kJ/(m2•◦C) 

1. ผนงัอิฐมอญ หนา 
0.10 เมตร 

1.ปนูฉาบ           
2.อิฐมอญ         
3. ปนูฉาบ 

0.015                    
0.07                    
0.015 

0.473         
1.102         
0.473          

0.0317 
0.0635 
0.0317 

0.127 

2. ผนงัอิฐมอญ หนา 
0.18 เมตร 

1.ปนูฉาบ           
2. อิฐมอญ        
3. ปนูฉาบ 

0.015                    
0.15                     
0.015 

0.473         
1.102         
0.473          

0.0317 
0.136 
0.0317 

0.199 

3 .  ผ นั ง ค อ น ก รี ต
บล็ อ ก หน า  0 . 1 0 
เมตร 

1.ปนูฉาบ          
2.คอนกรีตบลอ็ก            
3. ปนูฉาบ 

0.015                     
0.07                    
0.015 

0.473         
0.189         
0.473                   

0.0317    
0.37    
0.0317 

0.433 

4 .  ผ นั ง ค อ น ก รี ต
บล็ อ ก หน า  0 . 1 8 
เมตร 

1.ปนูฉาบ          
2.คอนกรีตบลอ็ก            
3. ปนูฉาบ 

0.015     
0.15              
0.015 

0.473         
0.189         
0.473                   

0.0317    
0.794    
0.0317 

0.857 

5. คอนกรีตส าเร็จรูป 
หนา 0.10 เมตร 

 0.10 1.442 0.069 0.069 

6. คอนกรีตส าเร็จรูป 
หนา 0.20 เมตร 

 0.20 1.442 441.6 0.139 
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