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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดี สามารถกอสรางไดงายและมี
ราคาถูกกวาระบบที่มีการผลิตและจําหนายอยูในปจจุบัน คือ ผนังโฟมที่ใสฉนวนหนา 2 นิ้วไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
โดยทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟม ซึ่งมีตัวแปรที่ทําการศึกษา คือ ตําแหนงการใส
ฉนวนโฟมที่โครงสรางผนัง ขนาดพื้นที่ของชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก และความหนาของฉนวนโฟม
สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผนังโฟมที่มีการเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกจะสามารถลดความรอนไดดีกวา
ผนังโฟมที่มีชองวางอากาศแบบปด โดยในการทดสอบสมมติฐานจะทําการจําลองสภาพอาคารดวยกลองทดสอบสี่เหลี่ยมลูก
บาศก จํานวน 6 กลอง ทําการวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง และอุณหภูมิอากาศในกลอง โดยเก็บ
ขอมูลตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังในแตละ
ตัวแปรที่ไดทําการศึกษา ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบดวยการทดสอบตัวแปร 3 ขั้นตอน และมีผลการทดสอบ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมที่มีตําแหนงการใสฉนวนโฟมที่โครงสรางผนังแตกตางกัน 3
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พฤติกรรมการถายเทความรอนที่คลายคลึงกัน โดยผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะสามารถลดความรอนไดดี
ที่สุด รองลงมาคือ ผนังที่ใสโฟม นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และผนังที่ติดโฟมในชองคราว ตามลําดับ
ขั้นที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก โดยเปรียบเทียบ
กับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปดทั้งชนิดที่ใสฉนวนนอกชองเคราแตอยูดานในอาคาร และชนิดที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคาร ซึ่งในขั้นนี้ประกอบดวยการทดสอบ 2 ขั้นตอนยอยซึ่งมีผลการทดสอบ ดังนี้
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ทดสอบลงไปไดเฉลี่ยเพียง 0.32 oซ เทานั้น และยังมีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบสูงกวาของผนังที่ใสโฟมไวดานนอกอาคาร
โดยเฉลี่ย 0.11 oซ
2.2 การเพิ่มพื้นที่เจาะชองระบายอากาศเปน 100% มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองลดต่ําลงกวากลองที่
ใสโฟมนอกชองคราวทางดานในอาคารและมีชองอากาศแบบปดโดยเฉลี่ย 0.59 oซ และมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวากลองที่ใส
โฟมดานอกอาคาร 0.53 oซ
ขั้นที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังเพิ่มเติม โดยเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคารจากหนา 2 นิ้วเปนหนา 4 นิ้ว เปรียบเทียบกับผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้วทั้งที่ใสนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
และใสนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร โดยพบวา ผนังที่มีความหนาของฉนวนโฟมเทากัน การใสโฟมไวดานนอกอาคารจะ
ลดอุณหภูมิอากาศในกลองลงไดประมาณ 1 oซ แตถาเพิ่มความหนาของโฟมที่ใสไวดานในอาคารจาก 2 นิ้วเปน 4 นิ้ว จะสามารถ
ทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวาการใสโฟม 2 นิ้วไวดานนอกอาคารประมาณ 0.5 oซ
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The purpose of this thesis was to develop the foam wall which having good performance in reducing heat
gain in addition to easy foe construction and cheaper than the foam wall presently available in the market ; foam wall
with two-inches thick exterior insulation. Factors influencing the foam wall performance were examined in this study
which included the position of foam insulation , the area of the outer leaf opening , and foam thickness.
The hypothesis of this research was that the foam wall with ventilated cavity could reduce heat gain better
than the one with unventilated cavity. The study was conduct by using cubical test boxes. Each had the same
features which are five sides of the box installed with two-inches thick expanded polystyrene foam to reduce heat
transfer by conduction. The other side of each test box was used for testing the variables. The wall surface
temperatures and air temperature were recorded 24-hours throughout. The results of the experiment then were
analyzed by comparing variables indicating performance in reducing heat gain of these test boxes. This study
consisted of the three testing steps. The results of the test are as follow.
Step 1 The experiment in this step is to test the performance of foam wall installed foam insulation at
different positions which are exterior insulation , cavity insulation and interior insulation. The test result indicated that
all of them had similar thermal behavior. The most to less efficiency in reducing heat gain are exterior insulation ,
interior insulation and cavity insulation.
Step 2 This is to compare thermal performance of foam wall with cavity ventilated grills on the outer leaf ,
interior insulation foam wall without ventilated cavity ,and exterior insulation foam wall without ventilated cavity. There
are 2 sub-steps that the results indicate that
2.1 The foam wall with 30% cavity ventilated grills could not reduce significant heat gain compare
to the unventilated cavity foam wall with interier insulation. The 30% ventilated foam wall could reduce the inside air
temperature only 0.32 oC and has inside air temperature higher than the exterior insulation about 0.11 oC.
2.2 If increasing the area of ventilated grills to 100% of outer leaf area could reduce only 0.59 oC
below the inside air temperature of the interior insulation foam wall with unventilated cavity and 0.53 oC below the
exterior insulation foam wall’s inside air temperature.
Stop 3 This step is to test the thermal performance of the foam wall if increasing foam thickness of interior
insulation foam wall from two-inch to four-inch. It was found that If the foam wall has the same foam thickness, the
exterior insulation could reduce the inside air temperature below the interior insulation’s about 1 oC. If increasing foam
thickness of interior insulation from two-inch to four-inches, it found that four-inch foam wall could reduce inside air
temperature below that of two-inch exterior insulation foam wall about 0.5 oC.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปรับตัว อาคารโดยการควบคุม สภาพแวดลอมดว ยเปลือกอาคาร ( Building
Envelope ) เชน ผนังอาคาร หลังคา เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหเกิดการประหยัดพลังงานในอาคาร
เนื่องจากผนังอาคารเปนสวนที่รับรังสีความรอนจากดวงอาทิตยมากโดยเฉพาะผนังดานทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก ดังนั้น จึงควรมีวิธีการลดความรอนที่จะถายเทเขาสูภายในอาคารจากผนัง
โดยทั่วไประบบผนังที่นิยมใชในการกอสรางในประเทศไทย คือ ผนังกออิฐฉาบปูน เนื่อง
จากหาซื้อวัสดุไดงาย มีความคงทน แข็งแรงและมีราคาถูก แตผนังกออิฐฉาบปูนมีคุณสมบัติใน
การตานทานความรอนต่ําเมื่อเทียบกับวัสดุที่เปนฉนวน อยางไรก็ตาม ผนังกออิฐมีมวลสารมากจึง
สามารถหนวงความรอนที่จะถายเทสูภายในอาคารใหชาลง ( Time – lag สูง ) ทําใหปองกันความ
รอนที่จะเขาสูอาคารไดดีในชวงกลางวัน แตเมื่อถึงชวงกลางคืนความรอนที่สะสมในผนังจะถายเท
สูภายในอาคาร ซึ่งในการปรับอากาศดวยวิธีธรรมชาติ ( Passive System ) จะตองนําการระบาย
อากาศในตอนกลางคืนมาชวย แตในระบบปรับอากาศโดยอาศัยเครื่องกล ( Active System )
ความรอนที่สะสมอยูในผนังและปลอยออกมาสูภายในอาคารจะสงผลตอการเพิ่มภาระความรอน
( Cooling Load) ของเครื่องปรับอากาศทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ดังนั้น การใชระบบผนังที่มีมวลสารนอยเปนอีกแนวทางหนึ่งในการลดความรอนเขาสู
ตัวอาคาร ดวยคุณสมบัติที่เก็บสะสมความรอนไดนอย โดยใชรวมกับฉนวนกันความรอนจะทําให
มีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดีขึ้น
“ โฟม “ เปนวัสดุหนึ่งที่มีความตานทานความรอนสูง จึงเปนทางเลือกหนึ่งของระบบ
ผนังในปจจุบัน ที่ใชกันมากคือ ”โพลีสไตรีนโฟม” (Polystyrene Foam) เนื่องจากมีลักษณะเปน
เซลลปด โพลีสไตรีนโฟมที่มีความหนาแนนสูงน้ําจะซึมผานไดยากและเปนวัสดุที่ทนความชื้นไดดี
ปจจุบันไดมีผูผลิตนํามาใชเปนสวนประกอบผนังที่เรารูจักกันดี คือ ระบบผนังฉนวนกัน
ความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS (Exterior Insulation and Finished System ) แตเนื่องจากผนัง
ระบบนี้ยังมีผูผลิตอยูนอยราย มีราคาตอตารางเมตรคอนขางสูง และยังตองใชเทคนิคในการ
ทํางานโดยชางเฉพาะที่ผานการฝกฝนเทานั้น ซึ่งชางเทคนิคทั่วไปไมสามารถทําไดจึงไมคอยเปนที่
แพรหลายนัก
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณความรอนที่เขามาในอาคารผานผนังกออิฐฉาบปูนและ
ระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก ในทิศตะวันตกเฉียงใต
ที่มา : บริษัทไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จํากัด, “ทีจี อารเมอรวอลล สุดยอดระบบผนังประหยัดพลัง
งาน,” (แผนพับ)
ที่ผานมา ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับผนังโฟมซึ่งใชเปนสวนประกอบของระบบผนัง 2 ชั้นที่มี
ชองวางอากาศ โดยใหเกิดการระบายอากาศในชองวางดวยระบบการระบายอากาศทางปลอง
(Stack Effect) พบวาสามารถลดการถายเทความรอนไดดีกวาระบบผนังที่มีชองอากาศแบบปด1
แตก็ยังมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดสอบสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกในบางชวงเวลา
และจากการทดสอบการใหรมเงากับผนังโฟมโดยใหผนังดานนอกเปนเกล็ดระบายอากาศไดตลอด
แนวผนัง ในรายวิชา 261 440 การออกแบบโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 1 ภาควิชา
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายสกนธ ศรีวิไลสกุลวงศ ทดสอบ
ดวยกลองทดลองขนาด กวางxยาวxสูง เทากับ 0.60x0.60x0.60 เมตร ตั้งแตวันที่ 20–22
กุมภาพันธ 2544 พบวาสามารถทําใหอุณหภูมิที่ผิวผนังภายในกลองทดลองและอุณหภูมิอากาศ
ภายในกลองลดต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกไดตลอดทั้งวันเมื่อเปดฝาดานหลังของกลอง
ทดสอบ ซึ่งผลการทดลองที่ไดศึกษามาบางแลวเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบผนัง
โฟมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงไดพยายามทําการคนควาตอเนื่อง ทําการทดลองพัฒนาระบบ
1

ประพันธ จงปติยัตต, “การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารดวยระบบผนังที่มีชอง
อากาศ กรณีศึกษาอาคารในเขตรอนชื้น” ( วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 ), 121.
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ผนังโดยมีชวงเวลาการเก็บขอมูลนานขึ้น ประกอบกับปรับปรุงพัฒนารายละเอียดใหสามารถใช
งานดีขึ้น กอสรางไดงายโดยชางทั่วไป ตลอดจนมีราคาถูกกวาระบบที่ผลิตและจําหนายอยูใน
ปจจุบัน และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง ซึ่งจะสามารถเปนทางเลือกที่นาสนใจในการออก
แบบอาคารที่คํานึงถึงการประหยัดพลังงานได
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีประสิทธิภาพในการลดความรอน สามารถกอสรางได
งายและมีราคาถูกกวาระบบที่มีการผลิตและจําหนายอยูในปจจุบัน
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการลดความรอนระหวางผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบ
ปดกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบเปด โดยทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่ไดศึกษามาบางแลว
ในรายวิชา 261 440 การออกแบบโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 1 ดวยหุนจําลองคงทนถาวร
มากขึ้น มีขนาดใหญขึ้น ใชวัสดุที่สามารถนําไปใชกอสรางไดจริง และมีระยะเวลาในการเก็บขอ
มูลนานขึ้น
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟม อันไดแก
ขนาดพื้นที่ที่เจาะชองระบายอากาศ ความหนาของฉนวนโฟม และตําแหนงการใสฉนวนโฟมที่
โครงสราง
3. สมมติฐานของการศึกษา
1. ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารและสามารถระบายอากาศในชองวางของผนังไดจะ
สามารถลดความรอนไดดีกวาผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด เนื่องจากผนังโฟมที่สามารถระบาย
อากาศในชองวางของผนังไดจะสามารถถายความรอนในชองคราวใหกับอากาศภายนอกไดงาย
จึงชวยลดปริมาณความรอนที่จะถายเทสูดานในกลองทดสอบ
2. อุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบที่ลดลงจะแปรผัน
ตามขนาดของชองเปดระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก กลาวคือ ผนังโฟมที่มีพื้นที่ของชองระบาย
อากาศมากจะมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดสอบและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองต่ํากวาผนัง
โฟมที่มีพื้นที่ของชองระบายอากาศนอย เนื่องจากเมื่อสามารถระบายอากาศไดมากขึ้น จะทําให
อุณหภูมิอากาศในชองเคราและอุณหภูมิผิวผนังในชองคราวลดต่ําลง จึงมีปริมาณความรอนที่
ถายเทสูผนังดานในกลองและอากาศในกลองทดสอบนอยลง
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4. ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธนี้มุงเนนในการแสวงหารูปแบบของผนังโฟมที่มีความสามารถในการลดการ
ถายเทความรอนเขาสูภายในตัวอาคารไดดี โดยในการทดสอบจะจําลองสภาพแวดลอมดวยกลอง
ทดสอบ ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของผนังโฟมที่พิจารณาในการวิจัยนี้ ไดแก
- ขนาดพื้นที่ของชองระบายอากาศที่เหมาะสม
- การเลือกใชวัสดุที่สามารถกอสรางไดงายโดยชางทั่วไป และหาซื้อไดงายในทอง
ตลาด
- ราคาคากอสรางที่ถูกกวาระบบผนังโฟมในปจจุบัน
- ปจจัยดานอื่น ๆ เชน สีของผนัง ลักษณะลวดลายของผนัง มวลสารของวัสดุ
เปนตน ซึ่งเปนตัวแปรที่มิไดนํามาศึกษา ตองควบคุมใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน
5. ขั้นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน
2. ทําการทดสอบสมมติฐานดวยกลองทดสอบที่มีขนาดภายในกลอง กวางxยาวxสูง
เทากับ 0.78x0.70x0.78 เมตร หันผนังดานทดสอบไปทางทิศใต ติดสายเทอรมอคัปเปล
(Thermocouple Type-T) เพื่อวัดอุณหภูมิตามจุดตางๆ (ดูรายละเอียดการติดสายเทอรมอคัปเปล
ในบทที่ 3) เก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยปดฝากลองทดสอบ 3 วัน และเปดฝาดานหลังกลอง
ทดสอบ ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78x0.78 เมตร แลวเก็บขอมูลอีก 3 วัน จากนั้น นําขอมูลอุณหภูมิ
อากาศในกลอง อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ และอุณหภูมิอากาศในชองเคราของแตละ
กลองมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน โดยมีขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 ทดสอบพฤติกรรมในการถายเทความรอนและคุณสมบัติในการลดความรอน
ของผนังโฟมที่มีสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) ใกลเคียงกัน แตมีตําแหนงการใสฉนวน
โฟมที่โครงคราวแตกตางกัน 3 ตําแหนง คือ ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร ,
ใสฉนวนโฟมในชองคราว และใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
2.2 ทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมระหวางผนังที่มี
การเจาะชองระบายอากาศ 30% และ100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก กับผนังที่มีชองอากาศแบบปด
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
2.2.1 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบาย
อากาศ 30% โดยทําการเปรียบเทียบ 3 กลอง คือ กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
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อยูดานนอกอาคาร , กลองที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และกลองที่
3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 30%
2.2.2 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบาย
อากาศ 100% โดยทําการเปรียบเทียบ 3 กลอง คือ กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร , กลองที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร , กลองที่
3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 100%
2.3 ทดสอบคุณสมบัติของผนังโฟมเพิ่มเติม เนื่องจากพบวาการใชการระบาย
อากาศในชองคราวเพื่อลดอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบจํา
เปนตองเจาะชองระบายอากาศที่มีพื้นที่มากการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารดวยผนังโฟม
ที่มีการเจาะชองระบายอากาศ จึงไดศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟม
เพิ่มเติม โดยทดสอบเปรียบเทียบ 3 กลอง คือ กลองที่ 1 ใสโฟมหนา 2 นิ้วไวนอกชองคราวและอยู
ดานนอกอาคาร , กลองที่ 2 ใสโฟมหนา 2 นิ้วไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร , กลองที่ 3 ใส
โฟมหนา 4 นิ้วไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
3. ศึกษาราคาคากอสรางผนังแบบตางๆ ที่ทําการทดสอบเปรียบเทียบกับผนังระบบ
สําเร็จรูป เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจในการเลือกใช
4. สรุปผลการวิจัยและเสนอขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
6. ขอตกลงเบื้องตน
1. วิทยานิพนธนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการจําลองสภาพแวดลอมดวยกลอง
ทดสอบ โดยที่กลองทดสอบทุกกลองมีคุณสมบัติเทาเทียมกันและใชเครื่องมือทดสอบเครื่องเดียว
กัน ซึ่งในการนําไปใชงานจริงจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยดานอื่นๆที่เกี่ยวของดวย เชน สีของผนัง
ลักษณะของพื้นผิวผนัง การปองกันสัตวและแมลงเขาทางชองระบายอากาศ เปนตน
2. ตําแหนงของผนังที่ทําการทดสอบในกลองทดลองไดจัดวางในดานทิศใต เนื่องจาก
เปนดานที่ไดรับแสงแดดเปนสวนใหญ ในชวงเวลาที่เก็บขอมูล (ธ.ค.-ก.พ.)
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณในการเก็บขอมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังโฟมไดดียิ่งขึ้น
2. ทําใหตระหนักถึงจุดเดน – จุดดอย รวมทั้งกรรมวิธีในการกอสรางและขอจํากัดใน
การใชงานของผนังโฟมแบบตาง ๆ
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3. เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการกระตุนในเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบผนังที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันความรอน
8. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
“ผนั ง โฟม” หมายถึ ง ผนั ง ทําจากฉนวนโฟมโพลี ส ไตรี น โฟมชนิ ด แบ ง ขยายตั ว
(Expanded Polystyrene Foam) หรือผนังที่มีการใสฉนวนโพลีสไตรีนโฟมชนิดแบงขยายตัวที่
โครงสรางผนัง
“ระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก2” หรือ “ผนัง EIFS” (Exterior Insulation and
Finished System ) หมายถึง ระบบผนังสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเปนทั้งฉนวนกันความรอน สวน
ประดับตกแตง และการปกปองผนังภายนอกอาคารประกอบดวยสวนประกอบ คือ
- แผนฉนวนโพลีสไตรีนโฟมชนิดเบงขยายตัว มีความหนาที่ใชโดยทั่วไป คือ 2 นิ้ว
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงความหนาไดตามความตองการของลูกคา
- กาวสําหรับยึดแผนฉนวนโฟมกับผนัง
- ตาขายเพิ่มความแข็งแรง ( Reinforcing Mesh )
- กาวรองพื้น ( Adhesive Base Coat )
- สีสําเร็จรูปภายนอก ( Finish Coat )

2

สุนทร บุญญาธิการ, เทคนิคการออกแบบบานประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กวา (กรุงเทพ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 135.

บทที่ 2
การศึกษาคนควาแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ปจจัยที่มีผลตอการถายเทความรอนของผนัง
พลังงานความรอนจะถายเทอยูตลอดเวลา จากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกวาสูวัตถุที่มี
อุณหภูมิต่ํากวา ทั้งนี้ ความรอนจากภายนอกสามารถถายเทเขามาในอาคารโดยผานทางผนัง
อาคารได 3 ทาง คือ
- การนําความรอน ( Conduction )
- การพาความรอน ( Convection )
- การแผรังสีความรอน ( Radiation )
1.1 การนําความรอน ( Conduction )
เปนการถายเทความรอนจากโมเลกุลสูโมเลกุล คือ เมื่อวัตถุไดรับความรอน
โมเลกุลจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นและถายเทไปยังโมเลกุลขางเคียง ทําใหโมเลกุลขางเคียงรอนขึ้น เชน
การถายเทความรอนที่ผานผนัง เปนตน การนําความรอนสามารถเกิดไดทั้งในของแข็ง ของเหลว
และกาซ แตจะมีอัตราที่แตกตางกัน โดยของแข็งจะเกิดการถายเทความรอนดวยการนํามากที่สุด
อัตราการถายเทความรอนดวยการนําจะขึ้นอยูกับปจจัย 4 ประการ คือ
- พื้นที่หนาตัดที่ความรอนไหลผาน โดยวัดตั้งฉากกับทิศทางที่ความรอนไหล
หนวยวัดเปนตารางเมตร
- ความหนาหรือความกวางของวัตถุหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ระยะทางที่ความรอน
ไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หนวยวัดเปนเมตร
- ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางจุด 2 จุดที่พิจารณา เชน ผิวดานตรงขาม
กันของวัตถุ หนวยวัดเปนองศาเซลเซียส
- ความสามารถในการนําความรอนความวัสดุ (Conductivity) ซึ่งขึ้นอยูกับคา
สัมประสิทธิ์การนําความรอน ( Thermal Conductivity : k ) ของวัสดุ มีหนวยวัดเปน วัตต /
ม.-°ซ วัสดุที่นําความรอนความรอนไดดี (คา k สูง) จะมีคาสภาพการนําความรอนสูง เชน เหล็ก
ทองแดง สวนวัสดุที่นําความรอนไดไมดี (คา k ต่ํา) ก็จะมีสภาพการนําความรอนต่ํา เชน ไม
7
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุชนิดตาง ๆ
วัสดุ
กออิฐฉาบปูน ( ความหนาแนน 1700 กก./ลบ.ม.)
คอนกรีต ( ความหนาแนน 2400 กก./ลบ.ม.)
แผนยิปซั่ม
โพลีสไตรีนโฟม
โพลียูริเธนโฟม
ไมเนื้อออน
ไมเนื้อแข็ง

สัมประสิทธิ์การนําความรอน ( วัตต / ม.-oซ )
0.84
1.83
0.16
0.033
0.026
0.13
0.15

ที่มา : R. Mc Mullan, Environmental Science in Building (London : Macmillan Press,
1983), 26.
ทั้งนี้ การที่ผนังแตละชนิดมีคุณสมบัติในการลดความรอนที่ถายเทความรอนดวย
การนําแตกตางกันมาจากหลายองคประกอบ ดังนี้
- ความจุความรอนของวัสดุ
- ความหนาของวัสดุ
- คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของวัสดุ ( U )
- ลักษณะลวดลายของพื้นผิว
1.1.1 ความจุความรอนของวัสดุ
วัสดุแตละชนิดมีความสามารถในการเก็บกักความรอนในปริมาณที่ตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ “ ความจุความรอนจําเพาะ “ ( Special Heat Capcity ) คือ ปริมาณความรอนที่ทํา
ใหวัตถุขนาด 1 หนวยน้ําหนักมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา วัสดุที่มีคาความจุความรอนสูงจะเก็บกัก
ความรอนไวไดมาก ทําใหอัตราการถายเทความรอนจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งชาลง มีผลทํา
ใหอุณหภูมิผิวของวัสดุที่มีคาความจุความรอนแตกตางกันมีคาตางกัน โดยสวนใหญวัสดุที่มีความ
หนาแนนมาก ( มวลสารมาก ) เชน อิฐ คอนกรีต หิน มักมีความจุความรอนสูงกวาวัสดุที่มีความ
หนาแนนต่ํา ( มวลสารนอย )
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ตารางที่ 2 แสดงคาความจุความรอนจําเพาะของวัสดุบางชนิด
วัสดุ
น้ํา
งานกออิฐฉาบปูน
ไม
อลูมิเนียม
หินออน
กระจก
เหล็ก
ทองแดง

ความจุความรอนจําเพาะ ( จูล / กก.- ºซ )
4190
3300
1700
910
880
700
450
390

ที่มา : R. Mc Mullan, Environmental Science in Building (London : Macmillan Press,
1983), 8.
ความจุของวัสดุมีผลตอการถายเทความรอนของผนัง 2 ประการ คือ
- อัตราการถายเทความรอนของวัสดุ
- ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุดใน 1 วัน
1.1.1.1 อัตราการถายเทความรอนของวัสดุ
วัสดุที่มีความจุความรอนมากจะสามารถเก็บสะสมความรอนไวใน
เนื้อวัสดุไดมาก จึงมีอัตราการถายเทความรอนไดชากวาวัสดุที่มีความจุความรอนนอย โดยอัตรา
ในการถายเทความรอนของวัสดุนี้ จะแสดงออกมาในรูปของคาการหนวงเวลาหรือการหนวงเหนี่ยว
ความรอน ( Time – lag ) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร3
Time– lag = 1.3 x thickness √( heat capacity/conductivity )
โดยที่ Time – lag : คาการหนวงเวลา (ชั่วโมง)
Thickness : ความหนา (ฟุต)
heat capacity : ความจุความรอนจําเพาะ (บีทียู/ฟุต3 oฟ)
conductivity : สัมประสิทธิ์การนําความรอน (บีทียู-ฟุต/
ชม.ฟุต2 oฟ)

3

Donald Watson,FAIA,and Kenneth Labs, Climatic Design (New York :
McGraw-Hill Book Company, 1983), 152.
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จากการวิจัยเรื่องผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการ
ถายเทความรอนเขาสูอาคาร วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย นส. สินีรัตน ภัทรธรรมกุล ไดทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนของ
วัสดุที่มีมวลสารมาก ( ผนังกออิฐฉาบปูน ) และวัสดุที่มีมวลสารนอย ( โพลีสไตรีนโฟม ) ที่มีคา
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) เทากัน โดยใชกลองทดสอบขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50
เมตร ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในกลองดวยหลอดใสขนาด 40 วัตต แลววัดอุณหภูมิอากาศ
ภายในกลองทดสอบ พบวาผนังที่มีมวลสารมากจะสะสมและสูญเสียความรอนในอัตราที่ชากวา
ผนังที่มีมวลสารนอยวัสดุที่มีมวลสารมากจะมีคาการหนวงเหนี่ยวความรอนไวไดนานกวาวัสดุที่มี
มวลสารนอย โดยผนังกออิฐฉาบปูนจะมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดลองขึ้นสูงสุดหลังจาก
อุณหภูมิอากาศภายนอกขึ้นสูงสุดแลวประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับความหนาของผนัง
และอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดลองจะสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกเปนเวลาหลายชั่วโมง
ซึ่งคาการหนวงเหนี่ยวความรอน (Time – lag) ของผนังกออิฐฉาบปูนหนา 4 นิ้ว และ 8 นิ้ว ที่ได
จากการทดลอง คือ 2 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง
ตารางที่ 3 แสดงคาการหนวงเหนี่ยวความรอน (Time – lag) ของผนัง 2 ชนิดที่มีคาสัมประสิทธิ์
การถายเทความรอนรวมเทากัน
รายการ
ผนังกออิฐฉาบปูน 8” ทาสีดํา
ผนังกออิฐฉาบปูน 8” ทาสีขาว
ผนังกออิฐฉาบปูน 4” ทาสีดํา
ผนังกออิฐฉาบปูน 4” ทาสีขาว

คาการหนวงเหนี่ยวความรอน ( ชั่วโมง )
ทิศใต
ทิศเหนือ
3
2
3
2
2
2
2
2

ที่มา : สินีรัตน ภัทรธรรมกุล, “ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเทความรอน
เขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 76.
สวนในผนังโฟมซึ่งเปนวัสดุที่มีมวลสารนอย แทบจะไมมีคาหนวง
เหนี่ยวเวลา อุณหภูมิอากาศภายในกลองทดลองจะสูงขึ้นและต่ําลงตามอุณหภูมิอากาศภายนอก
ตลอดเวลา
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1.1.1.2 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุดใน 1 วัน
เมื่อพิจารณาคาอุณหภูมิสูงสุดใน 1 วันพบวาผนังที่มีมวลสารมาก
( ผนังกออิฐฉาบปูน ) มีคาอุณหภูมิสูงสุดต่ํากวาผนังที่มีมวลสารนอย ( ผนังโฟม ) โดยที่คา
อุณหภูมิสูงสุดจะขึ้นอยูกับความหนาแนนของมวลสาร หากพิจารณาเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศ
ภายในกลองและภายนอกกลองทดสอบ ดังแผนภูมิที่ 2 จะพบวา ชวงเวลาที่อุณหภูมิอากาศภาย
ในกลองทดสอบผนังกออิฐฉาบปูนสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกจะอยูในชวง 11.00 น. ไปจนถึง
8.00 น. ของวันถัดไป
อุณหภูมิ (oซ)
55

50

กออิฐฉาบปูน 8”ดํา

45

กออิฐฉาบปูน 4”ขาว
อากาศภายนอก

40

กออิฐฉาบปูน 8”ขาว

35
30
25
20
15

กออิฐฉาบปูน 4”ดํา

18 21 24 3

6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6
เวลา

แผนภูมิที่ 2 แสดงชวงเวลาที่อุณหภูมิอากาศภายในกลองทดสอบของผนังกออิฐสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายนอก
ที่มา : สินีรัตน ภัทรธรรมกุล, “ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเทความรอน
เขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 73.
ในผนังโฟม อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบจะสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายนอกในชวง 8.00 – 21.00 น. ดังแผนภูมิที่ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผนังอาคารที่ทําดวย
โฟมจะทําใหอุณหภูมิอากาศภายในอาคารต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกในชวงเวลากลางคืน
ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดสภาวะนาสบายในอาคารไดมากกวาผนังกออิฐฉาบปูน
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ผนังที่มีมวลสารมากมีขอดีในการปรับอุณหภูมิภายในใหคงที่ดี
กวาผนังที่มีมวลสารนอย ซึ่งจากแผนภูมิจะเห็นวาผนังโฟมมีคาอุณหภูมิสูงสุดใน 1 วันสูงมาก ขอ
สังเกตนี้จะเปนประโยชนในงานออกแบบ เนื่องจากผนังมวลสารมากมีแนวโนมที่จะลดขนาดของ
เครื่องปรับอากาศลงไดกวาผนังที่มีมวลสารนอย แตหากกําหนดใหอุณหภูมินาสบายอยูที่ 27 oซ
พบวาอุณหภูมิอากาศภายในกลองทดสอบของผนังกออิฐฉาบปูนจะสูงกวา 27 oซ เกือบทั้งวัน
สวนของผนังโฟมจะมีอุณหภูมิอากาศภายในสูงกวา 27 oซ นอยชั่วโมงกวาของผนังกออิฐฉาบปูน
ดังนั้นถาเราตองการใหอุณหภูมิภายในอยูในชวงนาสบาย ( 27 oซ ) เราจะตองสูญเสียพลังงานใน
การปรับอากาศใหอยูในชวงนาสบายของผนังกออิฐฉาบปูนสูงกวาผนังโฟม1 ซึ่งจากขอคิดเห็นขาง
ตนนี้ ควรพิจารณาถึงชวงเวลาในการใชงานดวย เชน ในบานพักอาศัยทั่วไป ซึ่งมักจะเปดเครื่อง
ปรับอากาศในชวงกลางคืน การใชผนังกออิฐจะทําใหเราตองสูญเสียพลังงานในการปรับอากาศ
มากกวา
เนื่องจากมีการถายเทความรอนจากผนังซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศทําให
อุณหภูมิอากาศในหองสูงขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิอากาศภายในหองของผนังโฟมจะมีคาใกลเคียง
กับอุณหภูมิอากาศ ซึ่งมีคาอยูในชวงสภาวะนาสบายอยูแลวในชวงเวลากลางคืน

1

สินีรัตน ภัทรธรรมกุล, “ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเทความ
รอนเขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 74.
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อุณหภูมิ (oซ)
โฟม 4 มม. ดํา
55
โฟม 8 มม.
50
โฟม 4 มม. ขาว
45
โฟม 8 มม. ขาว
40
อากาศภาย
35
30
25
20
15
18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6
เวลา

แผนภูมิที่ 3 แสดงชวงเวลาที่อุณหภูมิอากาศภายในกลองทดสอบของผนังโฟมสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายนอก
ที่มา : สินีรัตน ภัทรธรรมกุล, “ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเทความรอน
เขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 73.
และในวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของ
ผนังอาคาร โดยนายวันเอก กิจสมใจ ซึ่งไดทดสอบโดยสรางอาคารทดลองขนาด 7.50 x 7.50 x
2.50 เมตร และติดตั้งผนังทดสอบขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ที่ผนังอาคาร ทําการเก็บขอมูลใน
สภาพการใชงานจริงทุก 1 ชั่วโมง เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาวัสดุที่มีคาความจุความรอนตางกัน
แตมีความเขมของสีและลักษณะพื้นผิวเหมือนกัน วัสดุที่มีมวลสารมากจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิที่ผิวนอกชากวาและมีคา แตกตางระหวางอุณหภูมิผิวสูงสุด – ต่ําสุดมีคานอยกวาวัสดุที่
มีมวลสารนอย
1.1.2 ความหนาของวัสดุ
จากวิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา
สถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของผนัง
อาคาร โดยนายวันเอก กิจสมใจ ไดทดสอบอิทธิพลจากความหนาของผนังตอการเปลี่ยนแปลง
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อุณหภูมิ โดยเปรียบเทียบผนังที่มีความหนาแนนเทากันแตเปลี่ยนความหนาของผนังซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงมวลสารของวัสดุ ไดเปรียบเทียบความหนาของผนังคอนกรีต 2 นิ้ว , 4 นิ้ว และ 8 นิ้ว
พบวา ผนังคอนกรีตหนา 8 นิ้ว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวภายนอกชาที่สุดทั้งในชวงที่
อุณหภูมิสูงขึ้นและลดต่ําลง และมีความแตกตางระหวางคาสูงสุด – ต่ําสุดของอุณหภูมิผิวผนัง
นอยกวาคอนกรีตที่บางกวาในชวงเวลากลางวัน
สวนในชวงที่ไมมีอิทธิพลจากดวงอาทิตยแลว
ผนังจะคายความรอนออกสูภายนอก โดยที่ผนังที่มีมวลสารมากที่สุดจะมีอุณหภูมิผิวสูงสุดจน
กระทั่งรุงเชาของวันถัดไป สอดคลองกับผลการทดลองเปรียบเทียบการถายเทความรอนระหวาง
ผนังกออิฐฉาบปูนหนา 4 นิ้ว กับ 8 นิ้ว ในงานวิจัยเรื่องการศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผล
ตอภาระการปรับอากาศ กรณีศึกษาสําหรับภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนายกิตติพงษ
เพชรวราภา ตามแผนภูมิที่ 4 พบวาในชวง 6.00 – 18.00 น. อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองของผนัง
กออิฐหนา 8 นิ้ว จะต่ํากวาผนังกออิฐหนา 4 นิ้ว ประมาณ 1oซ สวนในชวง 18.00 – 6.00 น.
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวภายนอกของผนังกออิฐ 8 นิ้วจะสูงกวาประมาณ 1oซ และผิวผนังดานในกลอง
ของผนังกออิฐ 8 นิ้ว จะมีอุณหภูมิสูงกวาประมาณ 0.65oซ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผนังกออิฐหนา 8 นิ้ว
มีการเก็บสะสมปริมาณความรอนไดมากกวา ( มีความจุความรอนมากกวา ) จึงมีอุณหภูมิผิวผนัง
ต่ํากวาในชวงกลางวัน
สวนในกรณีทดสอบกับวัสดุที่มีมวลสารนอย คือ โพลีสไตรีนโฟม พบวา
เมื่อความหนาของโฟมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ผิวนอกของผนังโฟมที่มีความหนามากกวาจะมีคาสูงกวา
ในตอนกลางวันและต่ํากวาในตอนกลางคืน ซึ่งเปนไปไดวาแมความหนาของโฟมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทํา
ใหมีมวลสารมากขึ้น แตความเปนฉนวนของโฟมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของมวล
สาร จึงทําใหมีอิทธิพลจากคุณสมบัติความเปนฉนวนมากกวา ความรอนสวนใหญจึงสะสมอยูที่
ผิวภายนอกของผนัง และมีสวนนอยที่ถายเทสูผนังดานใน

15
40

อุณหภูมิ (°ซ)
อากาศภายนอก

35
30

กออิฐ 4”

25

กออิฐ 8”

20
15

อากาศภายใน
00.00 02.00 04.00

06.00 08.00 10.00

12.00 14.00

เวลา

16.00

18.00 20.00 22.00

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในของผนังกออิฐ 4 นิ้ว กับผนังกออิฐ 8 นิ้ว
ที่มา : กิตติพงษ เพชรวราภา, “การศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผลตอการปรับอากาศ
กรณีศึกษาสําหรับภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 63.
1.1.3 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของวัสดุ ( U )
เปนคาที่บอกความสามารถของวัสดุในการยอมใหความรอนถายเทผาน
เนื้อวัสดุจากฟลมอากาศดานที่ติดผิวดานหนึ่งไปยังฟลมอากาศดานที่ติดผิวอีกดานหนึ่งของวัสดุ
มีคาเปนสวนกลับของสัมประสิทธิ์การตานทานความรอน ( R ) โดยเราสามารถคํานวณหา
ปริมาณความรอนที่ผานเขาผนังไดโดยการคํานวณ ดังสูตร2
Q = U x A X ( T1 - T2 )
โดยที่
U = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนัง (วัตต / ตร.ม.- oซ)
A = พื้นที่ของผนังที่ถายเทความรอน (ตร.ม.)
T1 - T2 = ความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกกับภายในอาคาร
ในสภาวะที่ไมมีแสงแดด (oซ )

2

1985), 54.

Voughn Bradshaw, Building Control System (USA : John Wiley & Sons Inc.,
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สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของวัสดุ ( U ) มีผลตอการถายเท
ความรอนของวัสดุ 2 ประการ คือ
- ความสามารถในการถายเทความรอนของวัสดุ
- ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุดใน 1 วัน
1.1.3.1 ความสามารถในการถายเทความรอนของวัสดุ
การเลือกใชวัสดุกอสรางเราอาจพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถาย
เทความรอนรวม ( U ) ของวัสดุได วัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมสูง จะสามารถ
ถายเทความรอนไดดีกวาวัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมต่ํา ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การ
ถายเทความรอนรวม ที่ใชกันนี้เปนคาที่ไดจากการทดลองในหองทดลองภายใตสภาวะความแตก
ตางระหวางอุณหภูมิภายนอกกับภายในคงที่ตลอด แตในทางปฏิบัติอุณหภูมิอากาศภายนอกและ
ภายในเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากอิทธิพลของแสงแดด ลม ฯลฯ ทําใหไดคาการถายเท
ความรอนที่ไมตรงกับความจริง ซึ่งจากการทดสอบระหวางผนังกออิฐหนา 4 นิ้ว และ 8 นิ้ว ดวย
การติดตั้งผนังทดสอบขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ที่ผนังดานทิศใตของอาคารทดสอบขนาด 2.00 x
3.00 x 2.50 เมตร ทําการวัดอุณหภูมิผิวผนังดานในและดานนอกของผนังทดสอบโดยเก็บขอมูล
ทุก 15 นาที ในวิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องการศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผลตอภาระการปรับอากาศ กรณี
ศึกษาสําหรับภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย โดยนายกิตติพงษ เพชรวารา พบวาผนังกออิฐ
หนา 8 นิ้ว ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนต่ํากวาผนังกออิฐหนา 4 นิ้ว ควรจะมีปริมาณ
ความรอนถายเทผานผนังนอยกวา แตกลับมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวาผนังกออิฐหนา 4 นิ้ว
ซึ่งผูวิจัยไดสันนิษฐานวาอาจเกิดจากปริมาณความรอนที่สะสมอยูในผนังมีจํานวนมาก ไมสามารถ
ถายเทออกไดหมดในเวลากลางคืน เมื่อถึงเวลากลางวันจึงไดรับความรอนจํานวนใหมสะสมเพิ่ม
ขึ้นไปอีก
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผลตอ
ภาระการปรับอากาศ กรณีศึกษาสําหรับภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย โดยนายกิตติพงษ
เพชรวารา พบวา ปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังจะแปรผันไปตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
ผนังโดยผนังที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมต่ํา ไดแก ผนังอารเมอรวอลล (Armour
Wall) ที่ติดฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว ( U = 0.14 บีทียู/oฟ-ลบ.ฟุต-ชม. ) , ผนัง Alucobond Wall หนา
4 มิลลิเมตร ใสแผนยิปซั่มหนา 9 มิลลิเมตรไวดานใน ( U = 0.16 บีทียู/oฟ-ลบ.ฟุต-ชม.) , ผนังไม
( U = 0.35 บีทียู/oฟ-ลบ.ฟุต-ชม.) จะสามารถปองกันความรอนไดดีกวาผนังที่มีคาสัมประสิทธิ์

17

การถายเทความรอนรวมสูง ไดแก ผนังกออิฐฉาบปูนหนา 4 นิ้ว ( U = 0.56 บีทียู/oฟ-ลบ.ฟุต-ชม.)
และผนังกออิฐฉาบปูนหนา 8 นิ้ว ( U = 0.43 บีทียู/oฟ-ลบ.ฟุต-ชม.)
บีทียู/ชม.
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบคาปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังระหวาง Armour wall กับผนังกอ
อิฐ 4 นิ้ว
ที่มา : กิตติพงษ เพชรวราภา, “การศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผลตอการปรับอากาศ
กรณีศึกษาสําหรับภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 93.
1.1.3.2 ความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุดใน 1 วัน
จากการศึ ก ษาผลต า งของอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด -ต่ําสุ ด ในแต ล ะวั น
( Temperature Swing ) ในงานวิจัยเรื่อง ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเท
ความรอนเขาสูอาคาร โดย นส. สินีรัตน ภัทรธรรมกุล พบวาทั้งในผนังที่มีมวลนอย ( โพลีสไตรีน
โฟม ) และผนังที่มีมวลสารมาก ( ผนังกออิฐฉาบปูน ) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนที่เพิ่ม
ขึ้นทําใหมีความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดของอากาศภายในกลองทดลองมากขึ้นดวย
ดังแผนภูมิที่ 6
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อุณหภูมิ (Oซ)
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0 กออิฐฉาบปูน โฟม 8 มม. กออิฐฉาบปูน โฟม 4 มม. กออิฐฉาบปูน โฟม 8 มม. กออิฐฉาบปูน โฟม 4 มม.
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แผนภูมิที่ 6 แสดงคาความแตกตางของอุณหภูมิใน 1 วัน(Temperature Swing) ของผนังกออิฐ
หนา 4 นิ้ว , 8 นิ้ว และผนังโฟมหนา 4 มม. , 8มม.
ที่มา : สินีรัตน ภัทรธรรมกุล, “ผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเทความรอน
เขาสูอาคาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 75.
1.1.4 ลักษณะลวดลายของพื้นผิว
ลักษณะของพื้นผิวของวัสดุผนังมีผลตอการถายเทความรอนของวัสดุนั้น
จะเห็นไดจากสมการ Q = U x A x dT วัสดุจะรับปริมาณความรอนไดมากขึ้นเมื่อวัสดุมีพื้นที่ผิวใน
การรับความรอน ( A ) มากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะของพื้นผิวที่มีการเซาะรองหรือเปนลอนยังทําให
เกิดรมเงาระหวางพื้นผิวของวัสดุ ทําใหสวนที่ไดรับรมเงามีอุณหภูมิต่ํากวาสวนที่ไดรับแสงแดด
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของผนังอาคาร โดยนายวันเอก กิจสมใจ
ไดทดสอบกับผนังคอนกรีตที่มีลักษณะพื้นผิวตางกันแตมีมวลสารและความเขมของสีเทากัน โดย
ทําการทดสอบเปรียบเทียบระหวางคอนกรีตผิวเรียบกับคอนกรีตผิวเซาะรองตามยาว ขนาดกวาง
1 เซนติเมตร ทุกๆระยะ 25 เซนติเมตร แตมีความลึกของรองตางกัน คือ 0.5 , 1.0 , 1.5
เซนติเมตร พบวาวัสดุที่พื้นผิวเปนคลื่นลอน โดยมีลักษณะพื้นผิวที่ยื่นออกมาเปนสันและเวาเขาไป
เปนรองทําใหมีพื้นที่รวมมากกวา จึงมีปริมาณความรอนที่ถายเทสูวัสดุที่ผิวเปนคลื่นลอนมากกวา
มีผลทําใหอุณหภูมิที่ผิววัสดุที่เปนคลื่นลอนสูงกวาวัสดุผิวเรียบในเวลาที่มีความรอนจากแสงแดด
ถายเทสูวัสดุ สวนพื้นผิวในสวนที่เวาเขาไปจะถูกบังแดดทําใหเกิดรมเงาในบริเวณดังกลาวตลอด
ทั้งวันทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นต่ํากวา ในขณะที่เมื่อไมมีอิทธิพลจากแสงอาทิตย ผนังที่มีผิว
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เปนลอนจะมีอุณหภูมิผิวผนังดานนอกต่ํากวาผนังที่มีผิวเรียบเนื่องจากสามารถถายเทความรอน
ออกจากพื้นผิวไดมากกวา ดังแผนภูมิที่ 7
46

ผิวเซาะรอง 1.5 ซม.
ผิวเซาะรอง 1.0 ซม.
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ผิวเซาะรอง 0.5 ซม.
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แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายนอกของคอนกรีตที่มีพื้นผิวลักษณะตาง ๆ กัน
ที่มา : วันเอก กิจสมใจ, “ปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของผนังอาคาร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 85.
1.2 การพาความรอน (Convection)
เปนการถายเทความรอนโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของตัวกลางที่เปนของไหล (Fluid )
ไดแก ของเหลวและกาซ เปนสื่อกลาง การพาความรอนโดยธรรมชาติปรากฎขึ้นเมื่อของไหลไดรับ
ความรอนจึงขยายตัวทําใหมีความหนาแนนนอยกวาอากาศโดยรอบและลอยตัวขึ้นสูง อากาศใหม
ที่เย็นกวาและมีความหนาแนนนอยกวาจึงไหลเขามาแทนที่ อัตราการไหลของความรอนโดยการ
พาขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
- ขนาดพื้นที่ (A) ของผิวสัมผัสระหวางของแข็งและของไหล มีหนวยเปนตาราง
เมตร
- ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิววัตถุที่เปนของแข็งและของไหล (dT) มี
หนวยเปนองศาเซลเซียส
- สัมประสิทธิ์ในการพาความรอน (hc : Convection Coefficient) โดยมีหนวย
เปน วัตต/ตารางเมตร-องศาเซลเซียส
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การคํานวณอัตราการถายเทความรอนโดยการพาสามารถคํานวณไดจากสูตรตอ
ไปนี3้
Qcv = hc x A x dT
โดยที่ hc = 3.0 สําหรับผิวที่อยูในแนวดิ่ง
hc = 4.3 สําหรับกรณีความรอนไหลขึ้น
hc = 1.5 สําหรับความรอนไหลลง
การถายเทความรอนผานผนังอาคารดวยการพา สามารถเกิดไดจากการถายเท
ความรอนผานชองอากาศ โดยเมื่อพื้นผิวของวัสดุอยูระหวางชองอากาศ การถายเทความรอน
ผานเขาออกสวนประกอบนั้นจะไดรับผลกระทบจากตําแหนงของชองอากาศ ทิศทางการถายเท
ความรอน ระยะหางของชองอากาศ ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางพื้นผิวและคุณสมบัติของ
พื้นผิว ชองอากาศที่ไมมีการรั่วไหลของอากาศมีคุณสมบัติการเปนฉนวนที่ดี โดยคาความตาน
ทานนี้จะเปลี่ยนไปตามความกวางของชองอากาศ และจะสามารถปองกันความรอนไดดีขึ้นหากใช
รวมกับแผนอลูมิเนียมฟอยล
ตารางที่ 4 แสดงสัมประสิทธิ์การนําความรอนและการตานทานความรอนของชองอากาศ
ชองวางอากาศ
แนวตั้ง กวาง : 20 mm
25 mm
38 mm
แนวระนาบ 76 mm : ถายเทความรอนขึ้น
ถายเทความรอนลง

คาการนําความรอน
(วัตต / ตร.ม.- oซ )
6.63
6.52
6.52
7.48
5.32

คาความตานทานความรอน
(ตร.ม.- oซ /วัตต)
0.151
0.153
0.153
0.133
0.188

ที่มา : O. H. Koenigsberger and others, Manual of tropical housing and building 3rd ed.
(London : Longman Group Limited, 1978), 289.

3

D Ajitha Simha, Building Environment (New Delhi : Tata McGrow-Hill
Publishing Company Limited, 1985), 122.
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ปจจัยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานชองอากาศ ไดแก
- ทิศทางการถายเทความรอนผานชองอากาศ
- ระยะหางของชองอากาศ
- จํานวนชั้นของชองอากาศ
- การระบายอากาศในชองอากาศ
1.2.1 ทิศทางของการถายเทความรอนผานชองอากาศ
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใชฉนวนสะทอนรังสีและทิศทางการถาย
เทความรอนสําหรับอาคารในภูมิอากาศเขตรอนชื้น วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนายอนันต
วัชรพงษวินิจ ไดทดสอบคุณสมบัติในการถายเทความรอนของฉนวนอลูมิเนียมฟอยลในทิศทาง
ตาง ๆ กัน ดวยกลองทดสอบขนาด 0.55 x 0.55 x 0.55 เมตร ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายใน
กลองดวยหลอดใสและควบคุมอุณหภูมิอากาศภายนอกใหคงที่ดวยเครื่องปรับอากาศ จากการวัด
อุณหภูมิอากาศภายในกลอง พบวา การใชฉนวนอลูมิเนียมฟอยลรวมกับชองอากาศในทิศทางที่
แตกตางกันจะมีประสิทธิภาพในการปองกันความรอนที่แตกตางกัน โดยการถายเทความรอนลง
ผานวัสดุในระนาบนอนจะมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุดซึ่งแสดงวามีประสิทธิภาพในการ
ปองกันความรอนสุงสุด ความรอนจึงไมสามารถถายเทสูภายนอกไดและสะสมอยูภายในกลอง
มากที่สุด ประสิทธิภาพรองลงมา ไดแก ทิศทางการถายเทความรอนลงผานวัสดุในระนาบเอียง
45 องศา , ทิศทางการถายเทความรอนในแนวนอนผานวัสดุระนาบตั้ง , ทิศทางการถายเทความ
รอนขึ้นผานวัสดุในระนาบเอียง 45 องศา และการถายเทความรอนขึ้นผานวัสดุในระนาบนอน
ตามลําดับ
1.2.2 ระยะหางของชองอากาศ
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใชฉนวนสะทอนรังสีและทิศทางการถาย
เทความรอนสําหรับอาคารในภูมิอากาศเขตรอนชื้น โดยนายอนันต วัชรพงษวินิจ ไดทดสอบการ
ถายเทความรอนในแนวนอนผานวัสดุระนาบตั้ง โดยจากแผนภูมิที่ 9 พบวาชองอากาศที่มีระยะ
หาง 1.5 นิ้ว มีประสิทธิภาพในการปองกันรังสีความรอนไดดีที่สุด รองลงมา ไดแก 2 นิ้ว , 3 นิ้ว ,
1 นิ้ว และ 0.5 นิ้ว ตามลําดับ
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1.2.3 จํานวนชั้นของชองอากาศ
จากงานวิจัยขางตน เมื่อพิจารณาจํานวนชั้นของชองอากาศพบวาชอง
อากาศ 3 ชั้นสามารถปองกันรังสีความรอนไดดีที่สุด รองลงมาคือ 2 ชั้นและ 1 ชั้น ตามลําดับ
เมื่อนําฉนวนอลูมินัมฟอยลรวมกับชองอากาศไปใชกับผนังกออิฐฉาบปูนพบวา คาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิผิวภายในผนังที่ติดตั้งระบบปองกันรังสีความรอนจะต่ํากวาของผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ
1.5oซ ในทิศใตและ 1.2oซ ในทิศเหนือ และพบวาควรเวนระยะหางของชองอากาศ 1.5 นิ้ว โดยมี
ชองอากาศสะทอนรังสี 1 ชั้น
อุณหภูมิ(oซ)
57.5
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แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบที่มีระยะหางของชองอากาศ
ตางกัน ทิศทางถายเทความรอนแนวนอนผานวัสดุระนาบตั้ง ภายใตสภาวะควบคุมอุณหภูมิ
อากาศภายนอกคงที่
ที่มา : อนันต วัชรพงษวินิจ, “ประสิทธิภาพในการใชฉนวนสะทอนรังสีและทิศทางการถายเท
ความรอนสําหรับอาคารในภูมิอากาศรอนชื้น” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 52.
1.2.4 การระบายอากาศในชองอากาศ
การระบายอากาศในชองอากาศเปนการถายเทความรอนโดยการพาความ
รอน เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศในชองอากาศเพื่ลดปริมาณความรอนที่จะถายเทสูภาย
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ในอาคาร หลักการของการระบายอากาศในชองอากาศ คือ อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้นและไหล
ออกทางชองเปดที่ผนังชั้นนอก แลวอากาศเย็นจะไหลเขามาแทนที่
โดยทั่วไป การไหลของอากาศในชองวางอากาศในชวงกลางคืนจะไหลขึ้น
สวนในเวลากลางวันจะไหลลง ดังนั้นหากตองการใหมีการระบายอากาศในชองวางนี้ควรมีชอง
เปดในตอนบนและตอนลางของผนังในดานเดียวกัน และควรปดชองอากาศนี้ในเวลากลางวันเพื่อ
ปอ งกัน ไมใหอากาศรั่วไหลและเปดชองในเวลากลางคืนเพื่อถายเทอากาศในชองวางออกไป
อยางไรก็ตาม หากสามารถระบายอากาศในชองวางนี้ไดจะมีผลดีกวาชองอากาศแบบปด ซึ่งจาก
การวิจัยเรื่องการลดการถายเทความรอนเขาสูตัวอากาศดวยระบบผนังที่มีชองอากาศ กรณีศึกษา
อาคารในเขตรอนชื้น วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนายประพันธ จงปติยัตต พบวาอุณหภูมิ
ภายในชองอากาศจะลดต่ําลงหากสามารถระบายอากาศในชองวางได และมีแนวโนมที่จะเขาใกล
อุณหภูมิอากาศภายนอกมากขึ้นเมื่อชองเปดมีขนาดใหญขึ้น
1.3 การแผรังสีความรอน ( Radiation )
เปนการถายเทความรอนโดยการแผรังสีความรอนผานอากาศหรือสูญญากาศใน
รูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน ความรอนจากดวงอาทิตยถายเทผานสูญญากาศมายังโลก เปนตน
อาคารจะไดรับความรอนโดยการแผรังสีซึ่งเปนคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย และจากรังสีความรอน
คลื่นยาวที่แผมาจากวัตถุหรืออาคารอื่นรอบ ๆ ทั้งนี้อัตราการไหลของความรอนโดยการแผรังสีจะ
ขึ้นอยูกับ
- ความแตกตางระหวางอุณหภูมิที่ผิววัตถุที่แผรังสี กับผิวที่รับรังสี
- ความสามารถในการแผรังสีความรนออกจากหนาผิววัตถุนั้น ซึ่งแสดงเปนคา
สัดสวนในการแผรังสีจากผิวของวัตถุนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดํา (Emittance) โดย ถือวาวัตถุ
ดํามีคา Emittance เทากับ 1
- คาสัดสวนรังสีความรอนที่วัตถุดูดซับไวได เมื่อเทียบกับรังสีความรอนที่ตก
กระทบ (Absorptance)
ดังนั้น หากพิจารณาที่คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ จะพบวาปจจัยที่มีผลตอการ
ถายเทความรอนของวัสดุผนัง ไดแก
- ความสามารถในการดูดกลืนรังสีความรอน
- ความสามารถในการถายเทความรอนดวยการเปลงรังสี
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1.3.1 ความสามารถในการดูดกลืนรังสีความรอน
โดยทั่วไปเมื่อรังสีความรอนตกกระทบวัตถุทึบแสง ความรอนบางสวนจะ
ถูกดูดซับ บางสวนจะสะทอนกลับ ซึ่งจะมีปริมาณมากนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผิววัสดุ โดย
สัดสวนความรอนที่ดูดซับไวได (Absorptance) และสัดสวนความรอนที่สะทอนกับ (Reflectance)
จะมีคารวมกันเทากับ 1 เสมอ กลาวคือ Absorptance + Reflectance = 1
การดูดกลืนรังสีความรอนของวัสดุขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสี
ความรอน ( Absorptivity ) ซึ่งเปนคาที่บอกความสามารถในการดูดกลืนรังสีความรอนเมื่อเปรียบ
เทียบกับวัตถุสีดําภายใตสภาวะเดียวกัน โดยวัตถุสีดําสนิทจะมีคา Absorptivity = 1.0 ซึ่งวัตถุที่
มีสีเขมจะมีการดูดกลืนรังสีความรอนมากกวาวัสดุสีออน ทําใหมีอุณหภูมิที่ผิวสูงกวาเนื่องจากมี
การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยไวมากแตสะทอนออกมานอย
จากการวิจัยเรื่องผลของมวลสารและสีของผนังตอพฤติกรรมการถายเท
ความรอนเขาสูอาคาร โดย นส. สินีรัตน ภัทรธรรมกุล ซึ่งไดเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน
ของกลองทดสอบผนังที่ทาสีดํากับทาสีขาว
พบวาผนังสีเขมจะมีอุณหภูมิอากาศภายในกลอง
ทดลองสูงกวาผนังที่มีสีออนทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน และอิทธิพลของความเขมของสีที่มีตอ
การถายเทความรอนของผนังชนิดเดียวกันที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) นอยลง
พบวา อิทธิพลระหวางความเขม – ออนของสีก็จะนอยลง และยังมีความแตกตางระหวางอุณหภูมิ
สูงสุด-ต่ําสุดลดลงดวย แตความเขม-ออนของสีจะไมมีผลตอการถายเทความรอนที่ผานเขาผนัง
อาคารหากไมมีอิทธิพลของแสงอาทิตย เนื่องจากสีจะดูดความรอนจากแสงแดดทําใหผิวผนังรอน
ขึ้น และมีผลตอการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
และจากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของผนังอาคาร
โดยนายวันเอก กิจสมใจ โดยการทดสอบกับวัสดุที่มีมวลสารมาก คือ ผนังคอนกรีต และวัสดุที่มี
มวลสารนอย คือ โพลีสไตรีนโฟม พบวาตลอดเวลาที่มีอิทธิพลของแสงอาทิตย (6.00 – 18.00 น.)
วัสดุสีเขมจะมีอุณหภูมิผิวสูงกวาวัสดุสีออนตลอดเวลา โดยคาความแตกตางของอุณหภูมิสูงสุด
ในตอนกลางวันระหวางผนังที่ทาสีขาวกับสีดําจะมีคามากประมาณ 4 oซ สําหรับผนังที่มีมวลสาร
มาก และ 6 oซ สําหรับมวลสารนอย นอกจากนี้ยังไดใหขอแนะนําวาวัสดุที่มีสีออนเหมาะที่จะใช
เปนผนังภายนอกในบริเวณที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน วัสดุมวลสารนอยที่มีสีออนเหมาะสําหรับใช
งานชวงเย็นตั้งแตเวลาประมาณ 18.00 น. เปนตนไป และสําหรับอาคารปรับอากาศควรใชวัสดุ
มวลสารมากที่มีสีออนในเวลากลางวัน โดยเฉพาะสําหรับการใชงานในชวงเวลาตั้งแต 13.00 น.
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เปนตนไป
กลางวัน

ซึ่งจากขอแนะนํานี้เหมาะสําหรับอาคารประเภทสํานักงานซึ่งมีการใชงานในชวงเวลา

1.3.2 ความสามารถในการถายเทความรอนดวยการเปลงรังสี
วั ต ถุ โ ดยทั่ ว ไปจะมี ก ารเปล ง รั ง สี ใ นรู ป ของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า โดยมี
สเปกตรัม (Spectrum) และความเขมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความสามารถในการถายเทความรอน
ดวยการแผรังสี สามารถบอกไดดวยคาสัมประสิทธิ์การเปลงรังสี ( Emissivity ) เปนคาเทียบกับ
การเปลงรังสีของวัตถุดํา ( Black body ) ซึ่งสามารถดูดกลืนรังสีที่ตกกระทบไดทั้งหมดและจะ
เปลงรังสีออกมาที่ความยาวคลื่นตางๆ ตามสภาพอุณหภูมิ โดยกําหนดใหวัตถุดํามีคา Emissivity
เทากับ 1 หรือ 100% วัตถุอยางอื่นจะมีคา Emissivity นอยกวาของวัตถุดําที่อุณหภูมิเดียวกัน
รังสีความรอนเมื่อตกกระทบผิวหนาวัตถุแลว บางสวนจะถูกดูดกลืนและ
สวนที่เหลือจะถูกสะทอนออกมาในรูปของรังสีคลื่นยาว (Long Wave) ผลรวมของรังสีความรอนที่
ถูกดูดกลืนและรังสีที่ถูกสะทอนจะเทากับรังสีความรอนที่ตกกระทบผิวหนาวัตถุนั้น ถาวัตถุมีการ
ดูดกลืนรังสีความรอนไดดีก็มักจะเปลงรังสีความรอนไดดีดวย โดยทั่วไปหากเปนสีของผนังธรรมดา
หรือสีผิววัสดุตามธรรมชาติ คา Emissivity จะคอนขางสูง คือประมาณ 0.8 – 0.9 นอกจากเปนสี
เคลือบผิวพิเศษอาจมีคาการดูดกลืนรังสีความรอนต่ําแตมีสัมประสิทธิ์การเปลงรังสีความรอนสูง
ความสามารถในการถายเทความรอนดวยการเปลงรังสีจะมีความ
ทําใหผิวผนังเย็นกวาปกติ
สัมพันธกับลักษณะพื้นผิวของวัสดุ เชน โลหะที่มีผิวมันจะมีการเปลงรังสีความรอนต่ํา แตพวกที่
ไมใชโลหะผิวมันจะมีการเปลงรังสีความรอนสูง
จากผลการทดลองในวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิผิวภายนอกของ
ผนังอาคาร วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนายวันเอก กิจสมใจ ซึ่งไดทดสอบกับวัสดุที่มี
มวลสารเทากันแตมีการเปลงรังสีความรอนตางกัน คือ ผนังคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร ที่ทาสี
Aluminized และไมทาสี Aluminized พบวา วัสดุที่พื้นผิวมีคา Emisstance สูงกวา (ผนังที่ไมทาสี
Aluminized) จะมีอุณหภูมิผิวผนังภายนอกสูงกวาในเวลากลางวัน เนื่องจากเมื่อรังสีจากดวง
อาทิตยตกกระทบพื้นผิวแลวจะกระจายออกมามากกวาที่จะผานเขาไปสูภายใน ดังนั้นความรอน
ที่บริเวณผิวนอกของวัสดุจึงมีมากกวาความรอนที่ผานเขาไปในเนื้อวัสดุ สวนในเวลากลางคืนผิว
วัสดุที่มีคา Emisstance สูงกวา (ผนังที่ไมทาสี Aluminized) จะมีการเปลงรังสีความรอนสูทองฟา
สูงทําใหอุณหภูมิภายนอกต่ํากวา และยังพบอีกวาคุณสมบัติดานการเปลงรังสีของวัสดุมีผลกับ
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วัสดุที่มวลสารนอยชัดเจนกวาวัสดุที่มีมวลสารมาก คือในชวงกลางวันเมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิสูง
สุดของวัสดุที่มีมวลสารตางกันแตมีคา Emisstance เทากัน วัสดุที่มีมวลสารมากจะมีความแตก
ตางของอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดนอยกวาวัสดุที่มีมวลสารนอย
2. การเพิ่มคุณสมบัติในการลดความรอนของผนัง
ผนังอาคารเปนสวนที่รับรังสีความรอนจากดวงอาทิตยมากโดยเฉพาะผนังดานทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก ดังนั้น ในการออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน จึง
ควรมีวิธีการลดความรอนที่จะถายเทเขาสูภายในอาคารจากผนังดวยการเลือกใชวัสดุหรือระบบ
ผนังที่ชวยเพิ่มคุณสมบัติในการลดความรอนเขาสูอาคาร ซึ่งสามารถทําไดโดย
1. การใสฉนวนปองกันความรอน
2. การใชระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS
3. การทําผนัง 2 ชั้นที่มีชองอากาศ
2.1 การใสฉนวนปองกันความรอน
ในการออกแบบอาคาร นอกจากควรจะมีอุปกรณบังแดดสําหรับหนาตางและชอง
เปดตาง ๆ แลว ยังจะตองปองกันความรอนที่ผานเขาทางในผนังและหลังคาดวย ซึ่งปจจัยที่มีผล
ตอการลดความรอนของฉนวนกันความรอน ไดแก
- ชนิดของฉนวนปองกันความรอน
- ความหนาของฉนวนปองกันความรอน
- ตําแหนงของการใสฉนวนปองกันความรอน
2.1.1 ชนิดของฉนวนปองกันความรอน
วัสดุปองกันความรอนโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) วัสดุประเภทที่มีคุณสมบัติตานการแผรังสีความรอนหรือสะทอนรังสี
ความรอนกลับ เปนวัสดุที่มีผิวเปนโลหะมันวาว ที่ใชกันสวนมากไดแกแผนอลูมิเนียมฟอยล หรือ
เปนวัสดุที่ใชฉาบที่ผิวภายนอกของวัสดุ เชน Ceramic Coating เปนตน
2) วัสดุที่มีความหนาแนนนอย มีความสามารถในการนําความรอนต่ํา
ซึ่งจะทําหนาที่เปนฉนวนและเปนตัวดักความรอนกอนที่จะผานเขาไปในอาคาร ไดแก ฉนวนใยแกว
( Fiber Glass ) ฉนวนประเภทโฟมซึ่งที่ใชกันมาก คือ โพลีสไตรีนโฟม
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ฉนวนประเภท “ โฟม ” เปนวัสดุกันความรอนที่ใชกันมากในอาคารที่มีพื้น
ที่จํากัดแตตองการคุณสมบัติในการปองกันความรอนสูง เนื่องจากโฟมมีคาสัมประสิทธิ์การตาน
ทานความรอน (R) สูงกวาฉนวนกันความรอนชนิดอื่น เชน ฉนวนใยแกว ฉนวนเซลลูโลส ถึง 2-3
เทาเมื่อใชในขนาดความหนาที่เทากัน นอกจากนี้เมื่อไดรับการติดตั้งอยางดีฉนวนโฟมจะสามารถ
ควบคุมการรั่วซึมของอากาศ (Air Infiltration ) ไดดีกวาฉนวนชนิดอื่น
ปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติในการปองกันความรอนของฉนวนประเภทโฟม
ไดแก
1) ความหนาแนนของฉนวนโฟม
2) กาซที่อัดเขาไปในเนื้อของโฟม เชน คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC)
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (HCFC) คารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน
3) กรรมวิธีในการผลิต
4) ชนิดของพื้นผิวหนาที่ใช
5) การติดตั้งฉนวนโฟม
โดยทั่วไปฉนวนประเภทโฟมจะผลิตออกมาหลายลักษณะ เชน โพลีสไตรีน
โฟมชนิดเบงขยายตัว แบบโฟมอัดรีด (Extruded Expanded Polystyrene : MEPS) , โพลีสไตรีน
โฟมชนิดเบงขยายตัว แบบโฟมหลอ (Molded Expanded Polystyrene : XEPS) , โพลียูริเทน
(Polyurethane) เปนตน บางชนิดมีลักษณะเปนของเหลว บางชนิดก็เปนฉนวนแบบแผน แตชนิด
ที่นิยมใชกันมาก คือ โพลียูริเทนโฟม และโพลีสไตรีนโฟมชนิดเบงขยายตัว
โพลียูริเทนโฟม4 (Polyurethane) เปนวัสดุเซลลปดโดยภายในเซลลจะ
บรรจุกาซที่มีความสามารถในการนําความรอนต่ํา ซึ่งอาจเปนคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) หรือ
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (HCFC) จุดเดนของโฟมชนิดนี้ คือ การใชงานสามารถใชทั้งใน
ลักษณะที่เปนสเปรยพนและเปนแผนแข็ง โดยอาจใชกับวัสดุแผนลามิเนตหรือฉีดพนไปบนโครง
สรางซึ่งวิธีการนี้จะเสียคาใชจายถูกกวาการติดตั้งฉนวนโฟมแบบแผน
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แตโพลียูริเทนโฟมมีขอดอย คือ คาสัมประสิทธิ์การตานทานความรอน (R)
ไมคงที่ โดยจะมีคาลดลงจนมีคาคงที่ภายในระยะเวลาหลังจากที่ผลิตไมเกิน 2 ป และหากมีการ
รั่วซึมของกาซที่บรรจุในเซลลและอากาศภายนอกเขาไปแทนที่ จะมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์การ
ตานทานความรอน (R) ของฉนวนโฟมลดลง นอกจากนี้ กาซดังที่กลาวขางตนยังเปนกาซพิษซึ่ง
อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูใชอาคารได จึงไดมีการปดผิวผนาของโฟมดวยฟอยลหรือพลาสติกเพื่อ
ชะลอการรั่วซึมของกาซ ซึ่งมีขอแนะนําที่ระบุไวใน Comsumer Energy Information โดย Energy
Efficiency and Renewable Energy Network , U.S. Department of Energy วาฉนวนโฟมที่มี
การปดผิวหนาดวยฟอยลที่เปนโลหะควรมีคาสัมประสิทธิ์การตานทานความรอน (R) ที่คงที่และไม
เปลี่ยนแปลงแมวาจะผลิตไวแลวถึง 10 ปก็ตาม และหากไดรับการติดตั้งแผนสะทอนความรอน
(Reflective Foil) อยางถูกตองจะสามารถใชระบบปองกันรังสีความรอน (Radiant Barrier
System) ไดดวย ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของผนังที่ใชระบบปองกันรังสีความรอนนี้ในขอ 2.3
โพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam) เปนวัสดุที่มีน้ําหนักเบา มีความ
หนาแนนนอย ประกอบดวยฟองอากาศเล็ก ๆ จํานวนมาก ฟองอากาศดังกลาวมีคุณสมบัติใน
การตานทานความรอนโดยสกัดกั้นความรอนใหอยูภายในฟองอากาศเล็ก ๆ จํานวนมากนี้จึงไมทํา
ใหเกิดการพาความรอน ฉนวนโฟมแบบแผนที่ใชกันมาก ไดแก โพลีสไตรีนโฟมชนิดเบงขยายตัว
(EPS : Expanded Polystyrene Foam ) เปนวัสดุเซลลปด ประกอบดวยอะตอมของไฮโดรเจน
และคารบอน ผานการอัดดวยแรงดันระหวาง 10-60 PSI มีลักษณะเปนแผนสีขาวและน้ําหนัก
เบา โพลีสไตรีนโฟมผลิตขึ้นมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบโฟมอัดรีด (Extruded Expanded
Polystyrene : XEPS) และแบบโฟมหลอ (Molded Expanded Polystyrene : MEPS) โดยโฟมที่
ผลิตดวยกระบวนการอัดรีด จะมีความหนาแนนมากกวา ตลอดจนสามารถทนตอแรงกดและแรง
ดันไดมากกวาโฟมที่ผลิตดวยกระบวนการหลอแบบ
จุดเดนของโพลีสไตรีนโฟม5
1) เปนวัสดุเซลลปด เมื่อมีความหนานแนนสูงจะทําใหน้ําซึมผานไดยาก
2) มีน้ําหนักเบา
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3) คุณสมบัติในการปองกันความรอนจะแปรผันตามความหนาของฉนวน
จุดดอยของโพลีสไตรีนโฟม6
1) สามารถถูกทําลายไดงายโดยแสงอาทิตย ซึ่งในการใชงานควรมีการ
ปองกันมิใหโฟมถูกแสงอาทิตยโดยตรง
2) อาจถูกทําลายไดโดยแมลงตาง ๆ แมวาโฟมจะไมมีสวนประกอบที่เปน
อาหารของแมลง แตแผนโฟมก็สามารถถูกแมลงกัดจนเกิดเปนโพรงได ซึ่งทําใหความสามารถใน
การตานทานความรอนดอยลง ดังนั้นในผูผลิตบางรายจึงเคลือบสารที่ปองกันแมลงไวที่ผิวของโฟม
3) เมื่อติดไฟแลวสามารถลุกลามไดงาย ทั้งยังกอใหเกิดกาซพิษ ดังนั้น
โฟมที่ใชในการกอสรางจึงควรมีการปองกันไฟโดยอาจเคลือบสารปองกันไฟลามหรือปดทับดวย
แผนยิปซั่ม
2.1.2 ความหนาของฉนวนปองกันความรอน
คุณสมบัติใ นการปองกัน ความรอนจะแปรผันตามความหนาของฉนวน
ฉนวนที่มีความหนามากขึ้นยอมสามารถปองกันความรอนไดมากขึ้นดวย จากการวิจัยเรื่องการ
ปรับปรุงผนังอาคารเพื่อลดการถายเทความรอน กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดย นายสิทธชัย วุฒิวรวงศ ไดทดสอบการใชฉนวนโฟมรวมกับผนังกออิฐโดยติดตั้งผนังทดสอบ
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ที่ผนังทั้ง 4 ดานของอาคารทดสอบขนาด 4.00 x 4.00 x 2.40 เมตร ที่
ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในดวยเครื่องปรับอากาศ วัดอุณหภูมิผิวดานนอกและดานในของผนัง
ทดสอบ และนํามาคํานวณปริมาณความรอนที่ผานเขามาในอาคารของผนังแตละชนิด พบวาใน
การใชฉนวนโฟมรวมกับผนังกออิฐโดยติดตั้งภายนอกอาคารนั้น ประสิทธิภาพในการปองความ
รอนจะสูงขึ้นหากเพิ่มความหนาของโฟม ที่ความหนาของโฟม 1 นิ้ว กับ 2 นิ้ว จะมีปริมาณการ
ถายเทความรอนตางกัน 7 – 16% สวนความหนาของโฟม 2 นิ้ว กับ 3 นิ้ว จะมีปริมาณการถายเท
ความรอนตางกัน 2 – 4% สวนในกรณีที่ติดตั้งภายในอาคารพบวา ฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว กับ 3
นิ้ว มีปริมาณการถายเทความรอนลดลงเพียง 1 – 3% และความหนา 1 นิ้ว กับ 2 นิ้ว แตกตางกัน
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3 – 7% ซึ่งแสดงวา สัดสวนคาความตานทานความรอนที่เพิ่มขึ้นไมไดเปนสัดสวนเดียวกับปริมาณ
ความรอนที่ลดลง โดย
- ฉนวนโฟมหนา 1 นิ้ว ทําใหปริมาณความรอนลดลง 50%
- ฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว ทําใหปริมาณความรอนลดลง 60%
- ฉนวนโฟมหนา 3 นิ้ว ทําใหปริมาณความรอนลดลง 62%
ตารางที่ 5 ปริมาณความรอนรวมที่ถายเทผานผนัง 4 ทิศที่ติดตั้งฉนวนกันความรอนดานในอาคาร
ที่มีความหนาตาง ๆ กับผนังกออิฐฉาบปูน ในชวงเวลา 1.00 – 24.00 น.
ประเภทฉนวน
ผนังกออิฐ + ยิปซั่มบอรดโฟม 1”
ผนังกออิฐ + ยิปซั่มบอรดโฟม 2”
ผนังกออิฐ + ยิปซั่มบอรดโฟม 3”
ผนังกออิฐฉาบปูน

ปริมาณความรอนรวม ( วัตต /ตร.ม. )
เหนือ
ใต
ตะวันออก ตะวันตก
818.9
1006.3
751.8
895.7
711.4
899.1
685.2
785.3
669.3
766.3
646.8
751.3
1758.0
1758.0
1937.17 1832.17

ที่มา : สิทธชัย วุฒิวรวงศ, “การปรับปรุงผนังอาคารเพื่อลดการถายเทความรอน กรณีศึกษา
อาคารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 124.
2.1.3 ตําแหนงของการใสฉนวนปองกันความรอน
ตําแหนงในการใสฉนวนที่ผนังอาคารสามารถใสได 3 ตําแหนง คือ
1) ใสฉนวนไวดานนอกอาคาร (Exterior Insulation)
การใส ฉ นวนไว ที่ ด า นนอกอาคารจะสามารถลดความร อ นเขา สูตัว
อาคารไดมากกวาใสไวในตําแหนงอื่นๆ ซึ่งสามารถทําไดหลายแบบ เชน
- ใช วั ส ดุ ฉ าบผิ ว ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ฉนวนกันความรอน ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย (α) 0.09-0.14 วัตต/ม.-oซ และควรฉาบหนาอยางนอย 60
มิลลิเมตร
- ใชฉนวนกันความรอนรวมกับการปูตาขายเสริมความแข็งแรง
- ใสฉนวนกันความรอนไวในชองอากาศแบบเปด (Ventilated Air
Gap) ที่อยูดานนอกอาคาร และปดทับดวยวัสดุผนัง (ภาพที่ 1)
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(1)
(2)
(3)

(1)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

ฉนวนกันความรอน
ไฟเบอรซีเมนตบอรด
โครงคราว
จุดยึด

(5) แผน Cladding
ภาพที่ 1 แสดงการใชชองอากาศแบบเปดรวมกับการใสฉนวนไวดานนอกอาคาร
ที่มา : Andra’s Zoid and Steven V.Sxokoley, Passive and Low Energy Architecture
International Design Tools and Techniques : Thermal Insulation (Queensland : The
University of Queensland, 1997), 22.
2) ใส ฉ นวนในช อ งว า งระหว า งผนั ง ชั้ น นอกกั บ ผนั ง ชั้ น ใน (Cavity
Insulation)
โดยทั่วไปจะใชกับอาคารที่อยูในภูมิอากาศแบบอบอุนหรือเขตที่มีฝน
ตกชุกและมีลมแรง ซึ่งชองวางอากาศจะชวยปองกันความชื้นใหกับผนังชั้นใน ในชวงแรกฉนวนที่
ใชมักเปนแบบพน เชน โพลียูริเทนโฟม (Polyurethane Foam) ซึ่งฉนวนประเภทนี้จะมีความตอ
เนื่อง ไมมีรอยตอ จึงสามารถปองกันความชื้นไดดี ตอมาจึงใชฉนวนโฟมแบบแผนซึ่งจะมีขอดีใน
การชวยเสริมความแข็งแรงใหกับผนังชั้นในดวย แมวาการใสฉนวนไวในชองวางอากาศจะชวย
ปองกันฉนวนกันความรอนจะสภาพภูมิอากาศได แตก็มีขอจํากัด คือ ความหนาของฉนวนจะขึ้น
อยูกับความกวางของชองอากาศ รวมทั้งอาจเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําในชองวางอากาศซึ่งจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกฉนวนและผนังได ดังนั้นจึงควรออกแบบใหสามารถระบายความชื้นได
(ภาพที่ 2) โดยใหเหลือชองวางระหวางแผนฉนวนกับผนังชั้นนอกเล็กนอย เชน ชองวางอากาศ
กวาง 50 มิลลิเมตร ควรใสฉนวนหนา 38 มิลลิเมตร เพื่อใหเหลือชองวางอีก 12 มิลลิเมตร สําหรับ
ระบายน้ํา
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ภาพที่ 2 แสดงออกแบบทางระบายน้ําเมื่อใสแผนฉนวนในชองวางอากาศ
ที่มา : Andra’s Zoid and Steven V.Sxokoley, Passive and Low Energy Architecture
International Design Tools and Techniques : Thermal Insulation (Queensland : The
University of Queensland, 1997), 24.

ภาพที่ 3 แสดงรอยตอบริเวณเพดานเมื่อใสฉนวนในชองวางอากาศ
ที่มา : Andra’s Zoid and Steven V.Sxokoley, Passive and Low Energy Architecture
International Design Tools and Techniques : Thermal Insulation (Queensland : The
University of Queensland, 1997), 24.
3) ใสฉนวนไวดานในอาคาร (Interior Insulation)
มักใชในกรณีที่ไมสามารถใสฉนวนไวดานนอกอาคารได เชน ผนัง
อาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรหรือมีคุณคาทางสุนทรียภาพ ที่ตองการรักษาไว หรือในกรณี
ที่อาคารไมมีชองวางอากาศ ซึ่งมีขอควรคํานึงถึง คือ ตําแหนงของสวิตซ เตารับ และสายไฟ การ
ปดผิวฉนวนที่ใสไวดานในอาคารสามารถทําไดหลายวิธี เชน การฉาบผิวดวยวัสดุฉาบ การปดทับ
ดวยวัสดุแผน การปดทับดวยวัสดุกอ เปนตน
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พลาสเตอรบอรด

ฉนวนกันความรอน
พลาสเตอรบอรด

ฉนวนกันความรอน
วัสดุแผนแข็ง

ฉนวนกันความรอน
วัสดุกอ

ภาพที่ 4 แสดงการปดผิวของฉนวนกันความรอนที่ใสไวดานในอาคาร
ที่มา : Andra’s Zoid and Steven V.Sxokoley, Passive and Low Energy Architecture
International Design Tools and Techniques : Thermal Insulation (Queensland : The
University of Queensland, 1997), 24.
ในการพิจารณาตําแหนงของการใสฉนวนปองกันความรอนที่ผนังอาคาร
ควรพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของอาคาร การใชงานของอาคาร และผลกระทบตอผูใช
อาคาร ซึ่งแตละตําแหนงตางก็มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันไป ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบจุดเดน-จุดดอยของการใสฉนวนปองกันความรอนในตําแหนงตางๆ
ตําแหนง
จุดเดน
ใสไวดานนอก 1. สามารถเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ใ นการป อ งกั น
อาคาร
ความรอนได โดยไมลดพื้นที่ใชสอยภาย
ในอาคาร
2. ราคาคาติดตั้งถูก
3. รบกวนผูใชอาคารนอยในกรณีซอมแซม
อาคาร
4. ไมเกิดจุดที่เปนสะพานความรอน
5. สามารถป อ งกั น ผนั ง อาคารและโครง
สรางจากสภาพดินฟาอากาศได
ใสไวดานใน 1. สามารถเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ใ นการป อ งกั น
อาคาร
ความรอนใหกับผนังได
2. สามารถปรั บ อุ ณ หภู มิ ข องผนั ง ด า นใน
อาคารไดเย็นไดเร็ว

จุดดอย
1. วัสดุฉาบผิวมีโอกาสแตกราวได หากสวน
ที่ฉาบมีความลาดเอียงมากเกินไป
2. เกิ ด การจํากัด ลัก ษณะผิว หนา ของผนัง
เนื่ อ งจากไม ส ามารถเลื อ กใช วั ส ดุ ไ ด
หลากหลาย
3. วงกบประตู หนาตาง ตองมีขนาดใหญ
ขึ้น

1. ทําใหพื้นที่ใชสอยภายในอาคารลดลง
2. ค า ติดตั้งแพงและรบกวนผูใชอาคารใน
ระหวางติดตั้ง
3. เกิดจุดที่เปนสะพานความรอน
4. ไม ส ามารถป อ งกั น ผนั ง ชั้ น นอกจาก
สภาพดินฟาอากาศได
5. อาจเกิ ด การควบแน น ของหยดน้ํา ใน
ฉนวนได
ใสในชองวาง 1. สามารถเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ใ นการป อ งกั น 1. กอสรางไดชา เนื่องจากเปนผนัง 2 ชั้น
ระหวางผนัง
ความรอนได โดยขึ้นอยูกับความกวาง 2. ผนังจะมีความหนามาก ทําใหมีพื้นที่ใช
ของชองวาง
สอยลดลง
2. ราคาคาติดตั้งถูก
3. เกิดการควบแนนเปนหยดน้ําภายในชอง
3. รบกวนผูใชอาคารนอย ในกรณีซอมแซม
วางระหวางผนังไดงาย
อาคาร
4. เกิดจุดที่เปนสะพานความรอน
5. ไม ส ามารถป อ งกั น ผนั ง ชั้ น นอกจาก
สภาพดินฟาอากาศได
6. ในกรณีที่มีฝนตกและมีลมแรงความชื้น
อาจสามารถเขาสูชองวางระหวางผนังได
ดวยแรงลม

ที่มา : Sto Ltd., The Specifiers Guide to Externally Insulated Façade System [Online],
Accessed 19 June 2002. Available from http://217.6.135.19/sto_uk/products/img/sto.pdf
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จากวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาสถาป ต ยกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
สถาปตยกรรม (เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อิทธิพลของการหนวงเหนี่ยว
ความรอนจากการผสมมวลสารและฉนวนเขาดวยกัน โดย รุงโรจน วงศมหาศิริ ซึ่งไดศึกษาผล
กระทบตอการหนวงเหนี่ยวความรอนจากการเลือกตําแหนง มวลสารและฉนวน โดยใชฉนวนโฟม
โพลีสไตรีน ความหนา 1 นิ้ว ติดตั้งกับมวลสารคอนกรีตความหนา 4 นิ้ว 2 ชุด การติดตั้งฉนวนได
ทําการติดตั้งฉนวนดานนอกแผนคอนกรีตกึ่งกลางแผนคอนกรีต และดานในแผนคอนกรีต พบวา
เมื่อนําวัสดุฉนวนประกอบกับการใชมวลสารที่มีความจุความรอนสูงระยะเวลาในการหนวงเหนี่ยว
ความรอนจะเพิ่มมากขึ้น โดยตําแหนงของฉนวนและมวลสารที่เหมาะสม คือ การใชวัสดุฉนวนที่
ดานนอกเพื่อลดอิทธิพลที่รุนแรงจากสภาพภูมิอากาศภายนอกและใชวัสดุมวลสารที่มีคาความจุ
ความรอนสูงไวดานในเพื่อหนวงเหนี่ยวความรอนที่ผานวัสดุฉนวนเขามา ผลของการวิจบั พบวา
วัสดุทดสอบชนิดนี้มีอุณหภูมิอากาศสูงสุดภายในกลองทดสอบต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกสูง
สุดประมาณ 7 oซ สวนวัสดุทดสอบอีก 2 รูปแบบคือ วัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยูกึ่งกลางมวลสาร
และวัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยูดานในมวลสาร มีอุณหภูมิอากาศสูงสุดภายในเซลทดสอบต่ํากวา
อุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ 6 oซ และ 5 oซ ตามลําดับ สวนผลการทดสอบการใชงาน
ในสภาพไมปรับอากาศและปรับอากาศ พบวา ควรใชการติดตั้งฉนวนภายนอกและใชมวลสารดาน
ในทั้งสองกรณี อยางไรก็ตามมีขอควรระวังในการเลือกใชปริมาณมวลสารภายในสภาพปรับ
อากาศ เนื่องจากมวลสารปริมาณมากทําใหสิ้นเปลืองพลังงานในการลดความรอนสะสมภายใน
มวลสารเมื่อเริ่มเปดเครื่องปรับอากาศ
2.2 การใชระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS
ระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก หรือผนัง EIFS ( Exterior Insulation and
Finish System ) เปนระบบผนังที่มีคุณสมบัติเปนทั้งฉนวนกันความรอน สวนประดับตกแตง และ
การปกปองผนังภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถติดตั้งไดกับทุกระบบการกอสราง มีหลักฐานวาเริ่มใช
ในประเทศเยอรมันและเผยแพรเปนที่รูจักกันในยุโรปเมื่อราวปลายทศวรรษที่ 1950 โดยในระยะ
แรกใชสําหรับหุมผนังกออิฐหรือผนังกออิฐฉาบปูนภายนอกเพื่อกันการแตกราวและใชเปนฉนวน
กันความรอน-หนาวใหกับอาคาร
ตอมาไดแพรเขาไปในเกือบทุกมุมโลกและไดแพรเขาไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
ราวปลายป 1969 ซึ่งไดพัฒนาตอไปจนไดรับความนิยมสูงมากในราวป 1974 ซึ่งเปนชวงที่
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ประเทศในแถบตะวันตกและอเมริกาใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานมากเนื่องจากพลัง
งานมีราคาแพง
2.2.1 สวนประกอบของระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก
ผนัง EIFS ประกอบดวยสวนประกอบ 5 สวน คือ
1) แผนฉนวนกันความรอน (Insulation Board) มักใชโพลีสไตรีนโฟม
ชนิดเบงขยายตัว โดยความหนาที่ใชกันทั่วไปคือ 2 นิ้ว
2) กาวสําหรับยึดแผนฉนวนโฟมกับผนัง
3) ตาขายเพิ่มความแข็งแรง ( Reinforcing Mesh ) สําหรับชวยปองกัน
การกระแทก ทําจากไฟเบอรกลาส
4) กาวรองพื้น ( Adhesive Base Coat ) ชวยเสริมความแข็งแรงใหกับตา
ขายและชวยปองกันผลกระทบจากสภาพดินฟาอากาศ
5) สีสําเร็จรูปภายนอก ( Finish Coat ) เปนสวนตกแตงสามารถทําพื้นผิว
ไดหลายแบบ
โครงเคราผนัง ตัว U
โครงเคราผนัง ตัว C
แผนยิปซั่ม
สีสําเร็จรูปภายนอก
กาวรองพื้น
ตาขายไฟเบอรกลาส
โพลีสไตรีนโฟม

แผนยิปซั่มชนิดกันความชื้น

ภาพที่ 5 แสดงสวนประกอบของระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก
ที่มา : บริษัทไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จํากัด, “ทีจี อารเมอรวอลล สุดยอดระบบผนังประหยัดพลัง
งาน,” (แผนพับ)
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2.2.2 คุณสมบัติพิเศษของระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอก7
1) สามารถปองกันความรอนไดดีโดยคุณสมบัติในการปองกันความรอน
สามารถปรับปรุงไดโดยการเพิ่มหรือลดความหนาของโฟม ซึ่งโดยทั่วไป ความหนาของโฟมที่
เหมาะสมสําหรับภูมิอากาศในประเทศไทยคือประมาณ 2 นิ้ว
2) ใชเปนผนังรับน้ําหนักไดเนื่องจากโครงสรางโดยทั่วไปเปนโครงเหล็กชุบ
สังกะสี จึงสามารถออกแบบเปนผนังรับน้ําหนักได ซึ่งสามารถประหยัดตนทุนการกอสรางไดหาก
ออกแบบอยางถูกตอง โดยผนัง EIFS สามารถออกแบบใหรับน้ําหนักไดถึง 4 ชั้นโดยปราศจากเสา
และคาน
3) ใชเปนผนังสําเร็จรูป (Prefabrication) หรือสามารถออกแบบเปนระบบ
Panel System
4) สามารถปองกันความชื้นไดเปนอยางดี
5) สามารถนําไปใชในการตกแตงและเพิ่มลวดลายตางใหกับอาคารได
โดยใชเครื่อง Hot Wire ในการตัดใหเขารูปเปนบัวตางๆ รวมทั้งมีพื้นผิวและสีตางๆใหเลือกมาก
กวา 20 สี
6) เปนระบบผนังที่มีน้ําหนักเบา มีน้ําหนักประมาณ 35-60 กก./ตร.ม.
ทําใหชวยประหยัดโครงสรางของเสา คาน ตลอดจนระบบฐานรากของอาคาร ทั้งยังสามารถนํา
ไปตอเติมสวนของอาคารโดยไมกระทบกระเทือนตอโครงสรางของอาคารเดิม
7) มีความทนทาน แข็งแรง ไมแตกราว เนื่องจากมีสวนประกอบของตา
ขายไฟเบอรกลาส ประกอบกับคุณสมบัติของ Base Coat และ Finish Coat ที่ชวยปองกันการ
แตกราว
8) สามารถติดตั้งไดรวดเร็วเนื่องจากเปนวัสดุสําเร็จรูป
วัตถุประสงคหลักในการนําผนัง EIFS มาใชก็คือ เพื่อปองกันการถายเทความรอน
ความรอนจากภายนอกอาคารสูภายในอาคาร ดังนั้นความสามารถในการปองกันความรอนจึง
เปนประเด็นสําคัญที่ถูกนํามาศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในป ค.ศ.1992 ไดมีการ
ทดสอบในประเทศแคนาดา ดวยการติดตั้งผนัง EIFS กับบานที่ทําการทดสอบซึ่งเรียกวา

7

บริษัทไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จํากัด, “ทีจี อารเมอรวอลล สุดยอดระบบผนังประหยัด
พลังงาน,” (แผนพับ)
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“NOVTEC Advance House” โดยติดตั้งเซ็นเซอรเพื่อเก็บขอมูลมากกวา 100 จุดภายในบานที่ทํา
การทดสอบและเก็บขอมูลเปนเวลา 21 เดือน ซึ่งผลการทดสอบไดแสดงใหเห็นวาบานที่ติดตั้งผนัง
EIFS มีการใชพลังงานไฟฟาเพียง 42% (60 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตร.ม./ป) ของบานที่กอสรางดวยผนัง
ทั่วไป (104 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตร.ม./ป) และใชพลังงานลดลงถึง 72% ของบานแบบที่กอสรางใน
ชวงปลายทศวรรษที่ 1980
จากการการวิจัยตามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงผนังอาคารเพื่อลดการถายเทความรอน กรณีศึกษาอาคารของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนายสิทธชัย วุฒิวรวงศ ซึ่งไดทดสอบดวยการติดตั้งผนัง EIFS ที่ใช
โฟมหนา 1 นิ้ว , 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ใหกับผนังกออิฐฉาบปูน ทําการเก็บอุณหภูมิผิวผนังดานในเปน
เวลา 24 ชม. และคํานวณปริมาณความรอนที่ผานเขามาในแตละทิศทั้ง 4 ทิศรวมกัน พบวา
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ตดิ ตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 1 นิ้ว มีปริมาณความรอนที่
ผานเขามาเปน 56.26% ของปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังกออิฐฉาบปูน
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ติดตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 2 นิ้ว มีปริมาณความรอนที่
ผานเขามาเปน 44.83% ของปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังกออิฐฉาบปูน
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ติดตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 3 นิ้ว มีปริมาณความรอนที่
ผานเขามาเปน 40.81% ของปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังกออิฐฉาบปูน
และเมื่อคํานวณ คาพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นในชวงเวลา 8.00-16.00 น. พบวา
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ติดตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 1 นิ้ว อัตราพลังงานไฟฟาที่
ลดลง 0.27 กิโลวัตต-ชม./ตร.ม./วัน
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ติดตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 2 นิ้ว อัตราพลังงานไฟฟาที่
ลดลง 0.33 กิโลวัตต-ชม./ตร.ม./วัน
- ผนังกออิฐฉาบปูนที่ติดตั้งผนัง EIFS ที่ใชโฟมหนา 3 นิ้ว อัตราพลังงานไฟฟาที่
ลดลง 0.34 กิโลวัตต-ชม./ตร.ม./วัน
แมวาผนัง EIFS จะมีคุณสมบัติในการปองการความรอนไดดีตามที่กลาวมาขาง
ตน แตก็ยังมีจุดดอยอยูบางประการ ซึ่งโดยปกติแลวความแข็งแรงทนทานของผนัง EIFS จะขึ้น
อยูกับระบบการออกแบบ ฝมือแรงงาน การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง ตลอดจนการดูแล
รักษาในภายหลัง แตการเกิดความเสียหายของผนัง EIFS ลวนเกิดจากปจจัยภายนอกทั้งสิ้น
ยกเวนจะมีการติดตั้งที่ผิดพลาดหรือไมไดมาตรฐาน โดยจุดดอยของผนัง EIFS ไดแก การเกิดการ
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ควบแนนของหยดน้ําภายในผนัง ปญหาความชื้นเขาบริเวณรอยตอ ตลอดจนผิวหนาของ Finish
Coat ที่มีความออนบางอาจเกิดความเสียหายไดงาย เปนตน
ความชื้นเปนสาเหตุใหญที่สรางความเสียหายแกผนัง EIFS โดยกอใหเกิดการแยก
ชั้นของวัสดุหรือทําใหแผนยิปซั่มโกงงอ ซึ่งจุดที่ไวตอความชื้นมากที่สุด คือ บริเวณที่ติดกับพื้นดิน
ซึ่งมีความชื้นอยู จึงมีผูผลิตบางรายไดผลิตแผนยิปซั่มที่สามารถตานทานความชื้นไดดีซึ่งมีการปู
ตาขายไฟเบอรกลาสที่ผิวผนาดวย ความชื้นที่อยูใน Base Coat และ Finish Coat มีผลทําใหผิว
ของทั้งสองวัสดุนี้ออนตัวลง ซึ่งสามารถแกไขดวยการใชสวนยื่น (Parapet) ที่เปนโลหะและมี
ความลาดเอียงตลอดจนการยึดรอยตอดวยวัสดุพิเศษ
ปญหาเกี่ยวกับความชื้นในผนัง EIFS สวนหนึ่งเกิดจากการติดตั้งโพลีสไตรีนโฟม
โดยไมมีแผนยิปซั่มรองพื้นกอน ซึ่งประเทศในยุโรปประมาณ 80-90% ก็ใชระบบนี้ จนทําใหบาง
ประเทศเชน ฝรั่งเศส ตองมีการกําหนดมาตรฐานของการติดตั้งผนัง EIFS ตลอดจนมีการฝกชางฝ
มือและการรับรองฝมือของชางผูติดตั้งผนังระบบนี้ ซึง่ ก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี
The Canadian Housing Information Centre ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยว
กับระบบผนัง EIFS ไดแนะนําวิธีในการปญหาบางประการที่เกิดขึ้นกับผนัง EIFS ไวดังตาราง
ตารางที่ 7 แสดงปญหาบางประการที่เกิดกับระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกและวิธีแกไข
ปญหา
ปญหาเกี่ยวกับรอยตอ

-

เกิดการควบแนนเปนหยดน้ําจากการที่ ผนังโดนความชื้น
-

ตัวอยางการแกปญหา
ปูตาขายไฟเบอรกลาส 2 ชั้นบริเวณชองเปดและรอยตอ
ระหวางแผนโฟมใหเหลื่อมกันหรืออินเตอรล็อคกัน
ใชแผนกันความชื้น
ใชการยึดผนัง EIFS จากตัวผนังถึงโครงเคราดวย
mechanically fasten
ออกแบบระบบการระบายน้ําโดยใชระบบการปองกันอากาศ
และหุมตาขายไฟเบอรกลาสอยางแนนหนา
ติดตั้งระบบการปองกันอากาศที่ดานในของผนัง

ความชื้นจากภายในอากาศเขาไปในชอง วางอากาศ
Base Coat และ Finish Coat ออนตัวลง - ออกแบบรายละเอียดใหสามารถกําจัดน้ําหรือสิ่งสกปรกที่ขัง
บน Parapet
- อุดรอยตอบริเวณที่อาจเกิดน้ําขังได
แผนโพลีสไตรีนโฟมเกิดการไหม
- หุมแผนโฟมดวยวัสดุที่ทนไฟ เชน Mineral Wool ฉนวนใย
แกว
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ตารางที่ 7 แสดงปญหาบางประการที่เกิดกับระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกและวิธีแกไข
(ตอ)
ปญหา
แผนโพลีสไตรีนโฟมเกิดการไหม

-

การยึดเหนี่ยวระหวางแผนโฟมกับแผน
ยิปซั่มเกิดการเสียหาย
การยึดเหนี่ยวระหวางแผนโฟมกับแผน
ยิปซั่มเกิดการเสียหาย

-

ตัวอยางการแกปญหา
หุมแผนโฟมดวยวัสดุที่ทนไฟ เชน Mineral Wool ฉนวนใย
แกว
ทดสอบการยึดเหนี่ยวกอนทั้งในสภาวะแหงและเปยก
ยึดแผนโฟมกับยิปซั่มบอรดดวยรอยตอแบบ Mechanic
ทดสอบการยึดเหนี่ยวกอนทั้งในสภาวะแหงและเปยก
ยึดแผนโฟมกับยิปซั่มบอรดดวยรอยตอแบบ Mechanic

ที่มา : The Canadian Housing Information Centre, Exterior Insulation and Finish Systems
: Problems, Causes and Solutions [Online], Accessed 19 June 2002. Available from
http://www.cmhc-schl.gc.ca/Research/
2.3 การทําผนัง 2 ชั้นที่มีชองอากาศ
ผนัง 2 ชั้นเปนกลยุทธหนึ่งในระบบปองกันรังสีความรอน (Radiant Barrier
System) ซึ่งประกอบไปดวยชองวางอากาศซึ่งดานหนึ่งของชองวางหรือมากกวาหนึ่งดานทําหนาที่
เปนตัวสกัดกั้นรังสีที่สงผานระหวางพื้นผิวที่แผรังสีความรอนออกมา (ภาพที่ 6) ประโยชนที่ไดรับ
จากการติดตั้งระบบปองกันรังสีความรอนนอกจากจะลดคาไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องปรับอากาศ
แลวยังชวยสรางสภาวะนาสบาย (Comfort Zone) ดวย
ผนั งคอนกรี ต บล็ อ ค
หรื อ ก อ อิ ฐ ฉาบปู น

ฉนวนที่มี อ ลู มินั่ ม ฟอยล
หรือ แผ น อลูมิ นั่ม ฟอยล
ชอ งอากาศ
ยิ ป ซั่ม บอร ด

ผนั ง ภายนอก
ช อ งอากาศ 2”
ฉนวนที่ มี อ ลูมิ นั่ ม ฟอยล
หรือ อลูมิ นั่ ม ฟอยล
ยิ ป ซั่ ม บอรด

ภาพที่ 6 แสดงระบบปองกันรังสีความรอนในผนังคอนกรีตบล็อคและผนังไมบนโครงคราว
ที่มา : ธนิต จินดาวนิค, “ระบบปองกันรังสีความรอนในเปลือกอาคาร,” ใน สถาปตยกรรมและ
เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540) : 81.
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การออกแบบผนังใหมีระบบปองกันรังสีความรอนจะตองออกแบบใหมีชองวางใน
ผนังเพื่อติดตั้งฉนวนปองกันความรอน ในอาคารที่สรางเสร็จแลวและตองการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงคุณสมบัติในการปองกันความรอนการติดตั้งระบบปองกันรังสีความรอนที่ดานนอกอาคาร
อาจทําไดสะดวกกวาการติดตั้งดานในอาคาร โดยจะใหผลใกลเคียงกันเนื่องจากการถายเทพลัง
งานความรอนในผนังสวนใหญจะอยูในทิศทางแนวนอน ซึ่งทิศทางการไหลของความรอนจะมีผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานทั้งหมดของระบบปองกันรังสีความรอนในผนังนอยกวาในหลังคา แต
ประสิทธิภาพจะแตกตางกันตามฤดูกาล วัสดุปองกันความรอนในผนังจะชวยลด Sol-Air Effect
ซึ่งเกิดจากรังสีดวงอาทิตยตกกระทบผิวผนังภายนอกอาคารทําใหอุณหภูมิผิวผนังภายนอกสูงขึ้น
กวาอากาศรอบๆ ซึ่งจะมีผลทําใหมีประมาณความรอนเพิ่มขึ้น (Heat Gain)
2.3.1 สวนประกอบของผนัง 2 ชั้น
ผนัง 2 ชั้นที่มีการติดตั้งระบบปองกันรังสีความรอน ประกอบดวยสวน
ประกอบ ดังนี้
1) ผนังชั้นนอก ( Outer Leaf , Outer Shell ) เปนสวนที่รับแสงแดดโดย
ตรง ควรมีความแข็งแรง ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ สามารถปองกันความชื้นได ผนังชั้น
นอกควรเปนโครงสรางเบา โดยอาจเปนคอนกรีตบล็อคหรืออิฐที่มีรูกลวง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันความรอนแตลดภาระน้ําหนักของโครงสราง8
2) ชองวางอากาศ ( Cavity ) เปนสวนที่อยูระหวางผนังชั้นนอกและชั้นใน
มีอากาศภายในชองวางทําหนาที่เสมือนเปนฉนวนที่ชวยหนวงความรอน อาจเปนชองอากาศแบบ
ปด ( Unvented Cavity ) หรือชองอากาศแบบเปด ( Vented Cavity ) ก็ได
3) ฉนวนปองกันความรอน (Insulation , Radiant Barrier Material) ได
แก ฉนวนใยแกว โพลีสไตรีนโฟม อลูมินั่มฟอยล เปนตน
4) ผนังชั้นใน ( Inner Leaf , Inner Shell ) ควรเปนวัสดุที่มีมวลสารนอย
การใชระบบผนัง 2 ชั้นในเขตภูมิอากาศรอนชื้นและรอนแหง เปนแนวคิดหนึ่งใน
การปรับอากาศดวยวิธีธรรมชาติ ( Passive ) เปนการลดความรอนจากการแผรังสีจากดวงอาทิตย

8

88.

O. H. Koenigsberger and others, Manual of tropical housing and building,
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โดยใหผนังชั้นนอกเปนรมเงาแกผนังชั้นใน จากการวิจัยเรื่อง Thermal Performance of Doubleshell System in Hot-humid and Hot-dry Climates โดย Shaaban, Awni Kamel , Texas A&M
University ( 1981 ) ไดทดสอบประสิทธิภาพในการลดความรอนของระบบ Double Shell ดวย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรรวมการทดสอบดวยหุนจําลอง ไดชี้ใหเห็นวารังสีความรอนจากดวง
อาทิตยไดถูกกําบังไวดวยผนังชั้นนอก ( Outet Shell ) ไดทั้งหมด ซึ่งดูไดจากการลดภาระการทํา
ความเย็น ( Cooling Load ) ของเครื่องปรับอากาศ
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังชั้นเดียวกับผนัง 2 ชั้นที่มี
ชองวางอากาศ
ชนิดผนัง

สวนประกอบ

Solid Wall ผนังกออิฐ 215 มม. ฉาบปูนหนา 15 มม.
Cavity Wall ผนังกออิฐ 102.5 มม. , Unventilated Cavity 50 มม. ,
ผนังกออิฐ 102.5 mm
Cavity Wall ผนังกออิฐ 102.5 มม. , Unventilated Cavity 25 มม. ,
โพลีสไตรีนโฟม 25 มม. , คอนกรีตบล็อค 100 มม. ,
ปูนฉาบมวลเบา 13 mm
Cavity Wall ผนังกออิฐ 102.5 มม. , ฉนวนใยแกว 50 มม. ,
คอนกรีตมวลเบา 100 มม. , ปูนฉาบมวลเบา 13 มม.

สัมประสิทธิ์การถายเท
ความรอนรวม
( วัตต / ตร.ม.oซ )
2.3
1.6
0.58

0.49

ที่มา : R. Mc Mullan, Environmental Science in Building (London : Macmillan Press,
1983), 28.
2.3.2 ปจจัยที่มีผลตอการลดความรอนของผนัง 2 ชั้น
ปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติในการลดความรอน ไดแก การระบายอากาศใน
ชองวางของผนัง และมวลสารของผนัง
1) การระบายอากาศในชองวางระหวางผนัง
หลักการระบายอากาศในชองวางระหวางผนังชั้นนอกกับผนังชั้นใน
เริ่มตนมีใชกันตั้งแตราวทศวรรษที่ 1930 ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนการระบายอากาศระหวางผนัง
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กระจกซึ่งเรียกวา ระบบผนัง 2 ชั้น (Double Facades System , Ventilated Facade9) หรือ ผนัง
กระจก 2 ชั้น (Double Glazed System) มีหลักการ คือ แสงอาทิตยจะสองผานผนังชั้นนอกซึ่ง
เปนกระจก และเกิดการสะสมความรอนภายในชองอากาศทําใหอากาศรอนลอยตัวสูงขึ้นและไหล
ออกทางชองเปด สวนอากาศที่เย็นกวาจะไหลเขามาแทนที่ แตในระยะแรกแนวความคิดนี้ยังไม
ไดแพรหลายนัก ตอมาผนังระบบนี้ถูกนํามาใชกับอากาศสํานักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ราวทศวรรษที่ 1980 และไดแพรหลายไปยังทวีปยุโรป10
ตัวอยางอาคารที่ใชระบบผนังกระจก 2 ชั้น ไดแก
- อาคาร Occidental Chemical Center ใน New York ผนังประกอบ
ดวยชองอากาศกวาง 5 ฟุตระหวางผนังชั้นนอกซึ่งเปนกระจกสีชา และผนังชั้นในซึ่งเปนกระจกใส
มีการทํางาน คือ อากาศจากภายนอกจะไหลเขาสูชองวางอากาศทางชองเปดที่ตอนลางของผนัง
และระบายออกที่ชองเปดบนหลังคา โดยมี Motor Damper ชวยควบคุมการระบายอากาศ (ภาพ
ที่ 7) จากการวิเคราะหในขั้นตอนของการออกแบบ พบวา จะชวยลดภาระความรอน (Cooling
Load) ลงเหลือเพียง 19% และลดภาระความเย็น (Heating Load) ลงเหลือเพียง 2% เมื่อเปรียบ
เทียบกับการใชผนังกระจกทั่วไป

9

John F Straube and Randy van Straaten, The Technical Merit of Double
Facades for Office Buildings in Cool Humid Climates [Online], Accessed 10 January
2003. Available from
http://www.buildingsolutions.ca/Downloads/DoubleFacadesPaper.pdf
10
Shang-Shiou Li, A Protocol to Determine the Performance of South Facing
Double Glass Facade System [Online], Accessed 10 January 2003. Available from
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04212001152253/unrestricted/Chapter2.pdf.
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ผนังชั้นนอก

ผนังชั้นใน

ชองอากาศ กวาง 5 ฟุต
ตะแกรงเหล็ก

Motor damper

ภาพที่ 7 แสดงระบบผนังกระจก 2 ชั้นของอาคาร Occidental Chemical Center
ที่มา : Shang-Shiou Li, A Protocol to Determine the Performance of South Facing Double
Glass Facade System [Online], Accessed 10 January 2003. Available from
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04212001152253/unrestricted/Chapter2.pdf.
- อาคาร Business Promotion Center ในประเทศเยอรมัน เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งของอาคารที่ใชระบบผนัง 2 ชั้น ผนังชั้นนอกเปนแผนกระจกติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม
ผนังชั้นในเปนกระจก low-E มีชองวางอากาศกวาง 0.20 เมตร ใชการระบายอากาศทางปลอง
โดยในฤดูรอนการระบายอากาศจะชวยถายเทความรอนออกไป สวนในฤดูหนาวความรอนในชอง
อากาศก็จะชวยทําใหผนังอาคารอุนขึ้น
จากการศึกษาคุณสมบัติของผนัง 2 ชั้น (Double Facade System)
ในรายงานเรื่อง Thermal performance of a supply-air window ของ S.A Barakat พบวาการ

45

ระบายอากาศนี้สามารถลดปริมาณความรอนในชองวางอากาศไดถึง 50% โดยประสิทธิภาพจะ
ขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้
- การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือใชเครื่องกลชวย
- เปนอาคารชั้นเดียว หรือมีหลายชั้น
- คุณสมบัติของกระจกที่ใช
- ความกวางของชองอากาศ
- ตําแหนงและลักษณะของแผงบังแดด
โดยหากใชระบบเครื่องกลมาชวยจะสามารถลดความรอนไดดีกวาการ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ จากงานวิจัยเรื่อง A Protocol to Determine the Performance of
South Facing Double Glass Facade System โดย Shang-Shiou Li, Faculty of the Virginia
Polytechnic Institute and State University ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางผนัง Double Glass
Facade System ที่ใชการระบายอากาศในชองวางดวยวิธีธรรมชาติกับใชเครื่องกลชวย โดย
ศึกษากับหุนจําลอง พบวา ผนัง Double Glass Facade System ที่อาศัยการระบายอากาศดวย
วิธีกลสามารถถายเทความรอนจากชองอากาศออกไปไดมากกวาใชการระบายอากาศดวยวิธีธรรม
ชาติ 25% และจากงานวิจัยเรื่อง Heating and Cooling Potential of Combined PhotovoltaicSolar Air Collector Facade โดย Ursula Eicker และ Volker Fux, Department of Building
Physics, Hochschule fur Technik, Schellingstr ซึ่งไดทดสอบกับอาคาร Mataro Library พบ
วา ผนัง Combined Photovoltaic-Solar Air Collector Facade สามารถชวยลดอุณหภูมิที่ผิว
กระจกชั้นในลงไดเหลือ 30-32 oซ เมื่อตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเปน 26 oซ และเมื่อ
เปรียบเทียบภาระความรอนใน 1 เดือน พบวา ผนังที่ติดตั้ง Photovoltaic-Solar Air Collector
Façade (PV) จะสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 60 - 70% เมื่อเทียบกับผนังสวนที่ใชการระบายอากาศ
ดวยวิธีธรรมชาติ
สําหรับในผนังทึบ การระบายอากาศในชองวางระหวางผนังจะคลาย
กับในผนังกระจก กลาวคือ ทําไดโดยเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกหรือใชระบบระบาย
อากาศทางปลอง (Stack Effect) ใหระบายความรอนออกทางตอนบนของผนังหรือทางฝาชายคา
ดังภาพที่ 8 วัตถุประสงคในการระบายอากาศคือลดปริมาณความรอนในชองอากาศเพื่อใหความ
รอนที่จะถายเทสูผนังชั้นในมีปริมาณนอยลง ซึ่งจะเปนผลทําใหอุณหภูมิผิวผนังดานในอาคารและ
อุณหภูมิอากาศภายในอาคารลดลงดวย ความรอนจะถายเทออกโดยอาศัยการพาความรอน
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การระบายอากาศจะอาศัยความแตกตางของความกดอากาศเนื่อง
จากอากาศอุณหภูมิที่ตางกัน อากาศที่รอนในชองอากาศจะลอยตัวขึ้นและออกไป แลวอากาศที่
เย็นกวาจะไหลเขามาแทนที่ ซึ่งในทางปฏิบัติแรงลมจากภายนอกจะเขามาตาน Stack Effect ที่
เกิดขึ้นในชองผนัง ในการออกแบบควรออกแบบชองลมเขาและลมออกในทิศทางที่ตางกัน นอก
จากนั้นยังควรคํานึงถึงโอกาสที่น้ําจะเขามาในชองอากาศดวย ซึ่งที่เขามาจะกอใหเกิดความเสีย
หายแกผนัง

ชองอากาศออก
ฉนวนปองกันความรอน
ผนังภายนอก
ทิศทางการไหลของอากาศ
ชองอากาศเขา

ภาพที่ 8 แสดงการระบายอากาศในชองวางของผนัง
ที่มา : Philip Fairey, Designing and Installing Radiant Barrier Systems [Online],
Accessed 19 June 2002. Available from http://edis.ifas.ufl.edu/EH244
จากการวิจัยของนายประพันธ จงปติยัตต เรื่องการลดการถายเท
ความรอนเขาสูตัวอากาศดวยระบบผนังที่มีชองอากาศ กรณีศึกษาอาคารในเขตรอนชื้น วิทยา
นิพนธปริญญามหาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดทดสอบระบบผนัง 2 ชั้นที่สามารถระบายอากาศในชองวางได ( Vented Cavity
Wall ) โดยอาศัยหลักการของ Stack Effect ดวยการทําปลองที่มีขนาดเทากับความกวางของชอง
อากาศ สูง 1.20 เมตร และทาสีดํา พบวาผนัง 2 ชั้นที่สามารถระบายอากาศในชองวางไดมีประสิทธิภาพในการปองกันความรอนไดดกี วาผนังที่ไมสามารถระบายอากาศในชองวางได ซึ่งอุณหภูมิ
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อากาศภายในชองอากาศจะลดต่ําลงหากสามารถระบายอากาศในชองวางได และมีแนวโนมที่จะ
เขาใกลอุณหภูมิอากาศภายนอกมากขึ้นเมื่อชองเปดมีขนาดใหญขึ้น โดยการระบายอากาศ
ปจจุบันไดมีการนําวิธีการระบายอากาศในชองเคราเพื่อลดปริมาณ
ความรอนที่ถายเทเขาสูอาคารมาใชในการออกแบบ ซึ่งวิธีการดังกลาวเรียกวา “ระบบปองกันการ
ถายเทรังสีความรอนชนิดหายใจได11” (Vented Radiant Barrier System) โดยอาศัยหลักการของ
Stack Effect ควบคูกับการใชฉนวนปองกันความรอน ซึ่งจากการทดลองวิจัยโดย ศ.ดร.สุนทร
บุญญาธิการ และ ผศ.ธนิต จินดาวณิค พบวา ผนังที่มีระบบปองกันการถายเทรังสีความรอนชนิด
หายใจได12 (Vented Wall with Radiant Barrier System) สามารถชวยลดกระแสไฟฟาที่ใชกับ
เครื่องปรับอากาศลงได 15% เมื่อเทียบกับผนังที่ใชระบบปองกันรังสีความรอนแบบปดหรือไมมี
การระบายอากาศในชองวางของผนัง ดังแผนภูมิ
2.00
มิเตอรวัดกระแสไฟฟา บานทดลอง 1
มิเตอรวัดกระแสไฟฟา บานทดลอง 2

1.75
1.50
1.25
1.50
0.75
0.50
0.25
0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
เวลา / วันที่ 27 ต.ค.2538

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบมิเตอรวัดกระแสไฟฟาระหวางบานทดลองที่ ซึ่งใชผนังที่มีระบบ
ปองกันความรอนแบบปดกับบานทดลอง 2 ซึ่งใชผนังที่มีระบบปองกันการถายเทรังสีความรอน
ชนิดหายใจได
ที่มา : ธนิต จินดาวนิค, “ผนังหายใจ,” ใน สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540) : 96.
11

ธนิต จินดาวนิค, “ผนังหายใจ,” ใน สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540) : 90.
12
เรื่องเดียวกัน, 90.
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นอกจากระบบปองกันการถายเทรังสีความรอนชนิดหายใจไดแลว ยัง
มีผนังอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชระบายอากาศในชองวางเพื่อลดการถายเทความรอน คือ ผนัง Trombe
Wall ซึ่งประกอบดวย ผนังกอที่มีความหนา 8 - 16 นิ้ว ทาสีดํา , วัสดุดูดซับความรอน , แผน
กระจก ตั้งหางกับผนังกอ 3/4 - 6 นิ้ว ใหเกิดเปนชองอากาศ , ชองระบายอากาศออกทางตอนบน
ของผนัง และชองอากาศเขาตอนลางของผนัง (ภาพที่ 9) การทํางานของ Trombe Wall จะ
คลายคลึงกับผนังกระจก 2 ชั้น กลาวคือ แสงอาทิตยสองผานผนังชั้นนอก (กระจก) และถูกดูดซับ
ไวดวยผิวผนังที่ทาสีดํา เกิดการสะสมความรอนขึ้น ทําใหอากาศที่รอนลอยตัวสูงขึ้นและระบาย
ออกทางชองเปดดานบน สวนอากาศภายนอกที่เย็นกวาจะไหลเขามาแทนที่
ชองอากาศ
ผนังกอ

กระจก
ผิวทาสีดํา

ภาพที่ 9 แสดงสวนประกอบของผนัง Trombe Wall
ที่มา : U.S. Department of Energy, Building A Better Trombe Wall [Online], Accessed
on 10 January 2003, Available on http://www.nrel.gov/documents/pdfs/trombe_wall.pdf
ผนัง Trombe Wall ถูกนํามาประยุกตใชกับอาคารในสวนที่ไมสามารถ
เปดหนาตางเพื่อระบายอากาศ โดยอาศัยการถายเทของอากาศในชองวางระหวางผนังกอกับผนัง
กระจกเพื่อใหเกิดการระบายอากาศในอาคาร ดังจากวิจัยเรื่อง Natural ventilation of house by
a Trombe Wall under the climate conditions in Thailand โดย Jongjitr Hirunlabh and
others ซึ่งพบวา สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยสามารถนําผนัง Trombe Wall มาใชงานได โดย
ชองเปดอากาศเขาและอากาศออกที่ระยะความสูงตางกัน 2 เมตรจะสามารถระบายอากาศไดดี
กวา 1 เมตร และการระบายอากาศของผนังจะยังคงเกิดไดแมวารังสีความรอนจากแสงอาทิตยจะ
หมดไปแลวเนื่องจากยังคงมีความรอนสะสมอยูภายในชองอากาศ
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อากาศรอน
ไหลออก
อากาศภายนอก
ไหลเขา
อากาศในหอง

ภาพที่ 10 แสดงการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติดวยผนัง Trombe Wall
ที่มา : Jongjitr Hirunlabh and others, “Natural ventilation of houses by a Trombe wall
under the climatic conditions in Thailand,” International Journal of Ambient Energy 20,
2 (April 1999) : 85-94.
และจากงานวิจัยเรื่อง The Modified Trombe Wall : A simple
ventilation means and an efficient insulating material โดย Jongjitr Hirunlabh and others
พบวา ผนัง Modified Trombe Wall ที่เปดชองระบายอากาศจะทําใหอุณหภูมิอากาศในอาคาร
ทดสอบเย็นกวาเมื่อปดชองระบายอากาศ โดยอากาศในหองทดสอบจะมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศ
ภายนอกโดยเฉลี่ย 2-3 oซ ทั้งนี้ อัตราการถายเทอากาศจะสูงขึ้นเมื่อชองอากาศมีขนาดกวางมาก
ขึ้น และการระบายอากาศดวย Modified Trombe Wall จะสามารถลดการถายเทความรอนเขาสู
อาคารได 75%
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แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิหองระหวางผนัง Modified Trombe Wall ที่ระบาย
อากาศในชองวางไดและระบายไมได
ที่มา : Jongjitr Hirunlabh and others, “The Modified Trombe Wall : A simple ventilation
means and an efficient insulating material,” International Journal of Ambient Energy
(April 1998) : 104-110.
2) มวลสารของผนัง
จากการวิจัยเรื่องการลดการถายเทความรอนเขาสูตัวอากาศดวยระบบ
ผนังที่มีชองอากาศ กรณีศึกษาอาคารในเขตรอนชื้น โดยนายประพันธ จงปติยัตต ไดทดสอบพบ
การถายเทความรอนของผนัง 2 ชั้นที่มีชองวางอากาศที่ผนังชั้นนอกและชั้นในทําจากวัสดุตางกัน
ดวยกลองทดสอบขนาด 0.80 x 0.80 x 0.90 เมตร ในสภาพการใชงานจริง วัดอุณหภูมิผิวนอก
ของผนังชั้นนอก อุณหภูมิที่ผิวในของผนังชั้นใน อุณหภูมิอากาศภายนอกกลองทดสอบ ภายใน
ชองอากาศ และอากาศภายในกลองทดสอบ พบวา
- ในอาคารที่ไมปรับอากาศในเวลาเวลากลางวันที่โดนแสงแดด การ
ใชผนัง 2 ชั้นที่มีชองอากาศแบบเปด ( Vented Cavity Wall ) ที่ผนังชั้นในเปนวัสดุที่มีมวลสาร
มากจะทําใหอุณหภูมิอากาศภายในอาคารต่ํากวาการเลือกใชผนังชั้นในที่เปนวัสดุมวลสารนอย
- ในอาคารที่ปรับอากาศ การใชระบบผนัง 2 ชั้นที่มีชองอากาศนั้น
ประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนจากภายนอกสูภายในอาคารจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิภาย
ในชองอากาศและความสามารถในการปองกันความรอนของผนังชั้นใน
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- ระบบผนัง 2 ชั้นที่มีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนได
ดีที่สุดจากการทดลอง ไดแก ผนังที่ใชวัสดุประเภทมวลสารมากเปนผนังชั้นนอกและใชวัสดุมวล
สารนอยเปนผนังชั้นใน คือ ผนังกออิฐฉาบปูน + ชองอากาศ + โฟม ซึ่งสามารถลดปริมาณความ
รอนเฉลี่ยตอวัน ( ในวันที่ทําการทดลอง ) ที่ถายเทเขาผนังมาไดดีกวาผนังกออิฐฉาบปูนหนา 4 นิ้ว
ถึง 12.5 เทา โดยไดเปรียบเทียบการลดปริมาณความรอนที่ถายเทเขาสูภายในอาคารของผนัง 2
ชั้นที่มีชองวางอากาศแบบตางๆกับผนังกออิฐ 4 นิ้ว ไวดงั ตาราง
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณความรอนที่เพิ่มขึ้นระหวางผนัง 2 ชั้นแบบตาง ๆ กับผนังกออิฐหนา
4 นิ้ว
ผนังชั้นนอก

ผนังชั้นใน

กออิฐครึ่งแผน
กออิฐครึ่งแผน
โพลีสไตรีนโฟม
ซีเมนตบอรด

กออิฐครึ่งแผน
โพลีสไตรีนโฟม
กออิฐครึ่งแผน
โพลีสไตรีนโฟม

ปริมาณความรอนที่เพิ่มขึ้น
ที่นอยกวาผนังกออิฐ 4 นิ้ว
1.8 เทา
12.5 เทา
1.3 เทา
2.1 เทา

ที่มา : ประพันธ จงปติยัตต, “การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารดวยระบบผนังที่มีชอง
อากาศ กรณีศึกษาอาคารในเขตรอนชื้น” ( วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 ), 119.
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แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวภายในของผนัง 2 ชั้นที่มีชองวางอากาศแบบ
ระบายอากาศได ที่ใชวัสดุผนังตางกัน
ที่มา : ประพันธ จงปติยัตต, “การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารดวยระบบผนังที่มีชอง
อากาศ กรณีศึกษาอาคารในเขตรอนชื้น” ( วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 ), 80.
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาหากนําแนวคิดของผนัง EIFS คือ การใชวัสดุที่มีมวล
สารนอยรวมกับใสฉนวนกันความรอนซึ่งเปนการลดการสะสมความรอนในเนื้อวัสดุและเปนการ
เพิ่มคาสัมประสิทธิ์การตานทานความรอน (R) ผสมผสานกับการเจาะชองระบายอากาศใหเกิด
การถายเทของอากาศในชองวางระหวางผนัง ซึ่งเปนการลดปริมาณความรอนที่จะถายเทเขาสู
อาคาร ก็จะสามารถพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีคุณสมบัติในการลดความรอนที่ดีได

บทที่ 3
การดําเนินงานวิจัย
1. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟม ประกอบดวยการทดสอบตัว
แปรตางๆที่มีผลตอการลดความรอนของผนังโฟม 3 ขั้นตอน คือ
1. ทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนและคุณสมบัติในการลดความรอนของผนัง
โฟมที่มีตําแหนงการใสแผนโฟมที่โครงสรางผนังแตกตางกัน คือ ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดาน
นอกอาคาร ใสโฟมในชองคราว และ ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร โดยพิจารณา
อุณหภูมิอากาศในกลอง และอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบทั้งสาม
2. ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบายอากาศที่ผนัง
ชั้นนอก โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง
ระหวางผนังโฟมที่มีการเจาะชองระบายอากาศกับไมมีการเจาะชองระบายอากาศ และเปรียบ
เทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองที่ลดลงจากการเจาะชอง
ระบายอากาศที่มีขนาดพื้นที่ตางกัน คือ 30% และ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก
3. ทดสอบเพิ่มเติม โดยการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคาร โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว ที่นอกชองคราวและอยู
ดานในอาคารและผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว ที่นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร เพื่อดูผลในการ
ลดอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบเปรียบเทียบกับแนวทางการ
เจาะชองระบายอากาศ 100%
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ขั้นตอนที่ 1

1

2

3

ใสโฟมในชองคราว

ใสโฟมนอกชองคราว
อยูดานนอกอาคาร

ใสโฟมนอกชองคราว
อยูดานในอาคาร

ขั้นที่ 1.1
ขั้นที่ 1.2
ขั้นตอนที่ 2

1

3

ใสโฟมนอกชองคราว
อยูดานนอกอาคาร

4

5

ใสโฟมดานในอาคาร
ใสโฟมดานในอาคาร
ไมมีชองระบายอากาศ มีชองระบายอากาศ 30%

ใสโฟมดานในอาคาร
มีชองระบายอากาศ 100%

ขั้นที่ 2.1
ขั้นที่ 2.2
ขั้นตอนที่ 3

1

ใสโฟม 2 นิ้ว ดานนอกอาคาร

3

6

ใสโฟม 2 นิ้ว ดานในอาคาร

ใสโฟม 4 นิ้ว ดานในอาคาร

ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนในการทดสอบ

เปดฝากลอง
ปดฝากลอง
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ขั้นที่ 1 การทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนและคุณสมบัติในการลดความรอน
ของผนังโฟมที่ตําแหนงการใสฉนวนโฟมที่โครงสรางแตกตางกัน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการถายเทความรอนของผนัง เมื่อมีตําแหนงการ
ใสฉนวนโฟมที่โครงสรางผนัง แตกตางกัน 3 ตําแหนง คือ
- ใสโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
- ใสโฟมไวในชองคราว
- ใสโฟมไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
2. ศึกษาผลของสะพานความรอน (Thermal Bridge) ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
3. ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ เปรียบเทียบเมื่อเปดฝา
ดานหลังกลองสอบซึ่งเปนตัวแทนของอาคารที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติและการปดกลอง
ซึ่งเปนตัวแทนของอาคารที่ปรับอากาศ
วิธีการศึกษา
การศึกษาคุณสมบัติในการลดความรอนของผนัง ที่มีการใสฉนวนโฟมบนโครงสราง
ผนังในตําแหนงที่แตกตางกัน ประกอบดวยการทดสอบ 2 ขั้นตอนยอย คือ
ใสโฟมนอกชองคราว
อยูดานนอกอาคาร

ใสโฟมในชองคราว

1

2

ขั้นที่ 1.1
ขั้นที่1.2

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการทดสอบในขั้นที่ 1

ใสโฟมนอกชองคราว
อยูดานในอาคาร

3

เปดฝากลอง
ปดฝากลอง
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ขั้นที่ 1.1 เปรียบเทียบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
กับผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว มีวิธีการศึกษาดังนี้
1. เตรียมกลองทดสอบผนังโฟมบนโครงคราว จํานวน 2 กลอง บนชั้นดาดฟาอาคาร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และหันผนังดานทดสอบไปทางทิศใต โดยมี
รายละเอียดของวัสดุ ดังนี้
1.1 กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร ที่ทําจาก
วัสดุที่ใกลเคียงกับระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS ซึ่งมีลําดับชั้นวัสดุจาก
ภายนอกสูภายใน คือ
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ตัว U ขนาด 92 x 33 มิลลิเมตร หนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 92 มิลลิเมตร ระหวางโครงคราว
- ยิปซั่มบอรด หนา 12 มิลลิเมตร
1.2 กลองที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวในชองคราว ซึ่งมีลําดับชั้นของวัสดุจากภาย
นอกสูภายใน คือ
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสีตัว U ขนาด 92 x 33 มิลลิเมตรหนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 42 มิลลิเมตร ระหวางโครงคราวและโฟม
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
- ยิปซั่มบอรด หนา 12 มิลลิเมตร
2. ติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) เพื่อวัดอุณหภูมิตามจุดตางๆ
จํานวน 13 จุด (ภาพที่ 13) ดังนี้
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิอากาศในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่มีสะพานความรอน (Thermal Bridge) กลองละ
1 จุด รวม 2 จุด
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- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่ไมมีสะพานความรอน (Thermal Bridge)กลอง
ละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
3. วัดอุณหภูมิตามจุดตางๆในขอ 2 เก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยปดฝากลอง 3 วัน จาก
นั้นเปดฝาดานหลังกลองทดสอบ ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78 x 0.78 เมตร แลวเก็บขอมูลอีก 3 วัน
4. วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ อ ากาศในกล อ งและอุ ณ หภู มิ ผิ ว ผนั ง ด า นในกล อ ง
ทดสอบทั้งสอง
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0.06

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

1

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.2
วีวาบอรด หนา 10 มม.
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0.06

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
ตะแกรงลวด

0.78
0.9

1

วีวาบอรด หนา 10 มม.

3
4 5

2

แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.

7

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.
0.06

แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.

0.06

ตะแกรงลวด

0.94
0.7

0.18

0.06

0.94
0.7

0.78
0.9

0.18

L - 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2 มม.
คราวนอน U - 93x32 มม. หนา 0.55 มม.

0.55
0.7

ผังพื้น

0.15

L - 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม.

รูปตัด
กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูด านนอกอาคาร

ตะแกรงลวด

วีวาบอรด หนา 10 มม.

1

9 12
10
8 11

ตะแกรงลวด

13

วีวาบอรด หนา 10 มม.

1

0.06

9
10
8 11

13

แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.
คราวนอน U - 93x32 มม. หนา 0.55 มม
0.06

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.

ผังพื้น

0.06

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

0.78
0.9

แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.

0.89
0.7

0.13

0.06

0.06

ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

0.07

0.78
0.9

0.89
0.7

L - 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม.
โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

0.55
0.7

0.13

0.15

L - 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม.

รูปตัด
กลองที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว
อุณหภูมิผิวผนัง
อุณหภูมิอากาศ

ภาพที่ 13 แสดงกลองทดสอบและตําแหนงติดสายเทอรมอคัปเปลในการทดสอบขั้นที่ 1.1
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ดานหนาของกลองทดสอบซึ่งหันหนาไป
ทางทิศใต
จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปล
สําหรับวัดอุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก
ดานขางของกลองหุมดวยฉนวนโฟม

ดานหลังของกลองทดสอบซึ่งหันไปทางทิศ
เหนือ เปนฝากลองสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 14 กลองทดสอบที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
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ดานหนาของกลองทดสอบซึ่งหันหนาไป
ทางทิศใต
จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปล
สําหรับวัดอุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก
ดานขางของกลองหุมดวยฉนวนโฟม

ดานหลังของกลองทดสอบซึ่งหันไปทาง
ทิศเหนือ เปนฝากลองสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 15 กลองทดสอบที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวในชองคราว
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วัดอุณหภูมิอากาศในชองคราว

ภาพที่ 16 แสดงการติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) ในชองคราว (ถายจากดาน
บน)
อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ

ผิวผนังดานในกลอง
จุดที่มีสะพานความรอน

ผิวผนังดานในกลอง
จุดที่ไมมีสะพานความรอน

ภาพที่ 17 แสดงการวัดอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
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ภาพที่ 18 แสดงการเปดฝาดานหลังกลองทดสอบ (ถายจากทิศเหนือ)

0.9

1

0.7

0.9

2

น

1 ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
2 ใสฉนวนโฟมในชองคราว

ภาพที่ 19 แสดงการวางกลองทดสอบผนังโฟมในขั้นตอนที่ 1.1 (ถายจากทิศใต)
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จากการทดสอบในขั้นที่ 1.1 พบวาในชวงเวลา 10.00-0.30 น. กลองที่ใสฉนวนโฟมใน
ชองคราว (กลองที่ 2) มีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดาน
นอกอาคาร (กลองที่ 1) โดยเฉลี่ย 0.99 oซ สวนในชวงเวลา 0.30-10.00 น. กลองที่ใสโฟมนอกชอง
คราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวาเล็กนอย คือ สูงกวาโดยเฉลี่ย
0.12 oซ และเมื่อพิจารณาอุณหภูมิผิวผนังดานในอาคารจึงพบวา กลองที่ใสโฟมในชองคราวเกิด
จุดที่เปนสะพานความรอน (Thermal Bridge) ที่ผนังดานในกลอง โดยในชวงเวลา 8.00-18.00 น.
จุดดังกลาวมีอุณหภูมิสูงกวาผิวผนังดานในกลองจุดที่ไมมีสะพานความรอนถึง 1.98 oซ โดยเฉลี่ย
(ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ทําใหความรอนสามารถถายเทสูอากาศในกลองไดงาย ดังนั้น จึงเปลี่ยน
ตําแหนงการใสฉนวนโฟมเปนไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และดําเนินการทดสอบขั้นที่
1.2 เพื่อหาแนวทางในการลดอิทธิพลของสะพานความรอน โดยเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใส
ฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (กลองที่ 1) กับกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคาร (กลองที่ 3) ซึ่งในขั้นตอนนี้ไดทําทดสอบไปพรอมกับขั้นที่ 2.1
ขั้นที่ 1.2 เปรียบเทียบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
กับผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. เตรียมกลองทดสอบผนังโฟมบนโครงคราวเพิ่ม 1 กลอง คือ ผนังที่ใสโฟมนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคาร (กลองที่ 3) โดยมีรายละเอียดของวัสดุจากภายนอกสูภายใน ดังนี้
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ตัว U ขนาด 92 x 33 มิลลิเมตร หนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 92 มม. ระหวางโครงคราว
- ยิปซั่มบอรด หนา 12 มิลลิเมตร
2. ตั้งกลองทดสอบที่ตอขึ้นใหมและกลองทดสอบที่ 1 จากการทดสอบขั้นที่ 1.1 บนชั้น
ดาดฟาของอาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหันผนังดานทดสอบไป
ทางทิศใต
3. ติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) สําหรับวัดอุณหภูมิตามจุดตางๆ
จํานวน 11 จุด (ภาพที่ 20) คือ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
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- อุณหภูมิอากาศในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่มีสะพานความรอน (Thermal Bridge) กลอง
ละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่ไมมีสะพานความรอน (Thermal Bridge)
กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ กลองละ 1 จุด รวม 2 จุด
4. วัดอุณหภูมิตามจุดตางๆ ในขอ 3 เก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยปดฝากลองทดลอง
เปนเวลา 3 วันจากนั้นเปดฝาดานหลังกลองทดลอง ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78 x 0.78 ตารางเมตร
แลวเก็บขอมูลอีก 3 วัน
5. วิเคราะหอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบทั้งสอง
เปรียบเทียบกัน
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ผังพื้น
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คราวนอน U - 93x32 มม. หนา 0.55 มม.
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รูปตัด
กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
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ผังพื้น

รูปตัด
กลองที่ 3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวแตอยูด า นในอาคาร
อุณหภูมิผิวผนัง
อุณหภูมิอากาศ

ภาพที่ 20 แสดงกลองทดสอบและตําแหนงติดสายเทอรมอคัปเปลในการทดสอบขั้นที่ 1.2
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ดานหนาของกลองทดสอบ คือ
ผนังดานทดสอบซึ่งหันไปทางทิศใต
จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปล
เพื่อวัดอุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก
ดานขางของกลองหุมดวยฉนวนโฟม

ดานหลังของกลองทดสอบซึ่งหันไปทาง
ทิศเหนือ เปนฝากลองสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 21 กลองทดสอบที่ 3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
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จากการทดสอบในขั้นที่ 1.2 พบวา กลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
(กลองที่ 3) มีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบสูงกวากลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคาร (กลองที่ 1) ตลอดทั้งวัน โดยสูงกวาเฉลี่ย 0.45 oซ และมีคาสูงกวามากที่สุด คือ 1 oซ ใน
ชวงเวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งเมื่อไดทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวระหวาง
กลองทดสอบทั้งสอง พบวา ในชวงเวลา 9.00-18.30 น. กลองที่ใสโฟมดานในอาคารมีอุณหภูมิ
อากาศในชองคราวสูงกวากลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารถึง 6.38 oซ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) จึง
เกิดแนวคิดที่จะลดปริมาณความรอนที่ถายเทสูภายในกลองที่ใสโฟมดานในอาคารดวยการเจาะ
ชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกเพื่อใหอากาศรอนในชองคราวไดระบายออกไป และอากาศที่เย็น
วาจะไหลเขามาแทนที่ จึงดําเนินการทดสอบในขั้นที่ 2 ตอไป
ขั้นที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบาย
อากาศที่ผนังชั้นนอก
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลจากการเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
วิธีการศึกษา
การทดสอบในขั้นตอนนี้ เปนการทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมที่ใส
ฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารและมีการเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก ให
เกิดการถายเทระหวางอากาศในชองคราวกับอากาศภายนอก เพื่อลดปริมาณความรอนที่ถายเท
สูภายในกลอง โดยในการทดสอบจะวิเคราะหเปรียบเทียบกับผนังโฟมที่มีชองวางอากาศแบบปด
ทั้งชนิดที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
ซึ่งทําขึ้นจากวัสดุใกลเคียงกับ
ระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS (กลองทดสอบที่ 1) และชนิดที่ใสโฟมนอก
ชองคราวแตอยูดานในอาคาร (กลองที่ 3) ซึ่งการทดสอบสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
ขั้นที่ 2.1 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบายอากาศ
เปนพื้นที่ 30% ของผนังชั้นนอก
ขั้นที่ 2.2 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบายอากาศ
เปนพื้นที่ 100% ของผนังชั้นนอก
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ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
อยูดานนอกอาคาร

ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
อยูดานในอาคาร
มีชอ งระบายอากาศ 30%

1

3

4

ขั้นที่ 2.1
ขั้นที่ 2.2

ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
มีชองระบายอากาศ 100%

5

เปดฝากลอง
ปดฝากลอง

ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนในการทดสอบในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2.1 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ
30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตอกลองทดสอบเพิ่ม 1 กลอง คือ ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก (กลองที่ 4) โดยมีรายละเอียด
ของวัสดุจากดานอกสูดานใน ดังนี้
- ผนังชั้นนอกเปนวีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1
เซนติเมตร มีชองระบายอากาศขนาด 0.80 x 0.21 เมตร เปนบานเกล็ดอลูมิเนียม ที่ตอนบนและ
ตอนลางของผนังชั้นนอก
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ตัว U ขนาด 76 x 32 มิลลิเมตร หนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 76 มิลลิเมตร ระหวางโครงคราว
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
2. ตั้งกลองทดสอบโดยหันผนังดานทดสอบไปทางทิศใต บนชั้นดาดฟาอาคารคณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 กลอง คือ
- กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
- กลองที่ 3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
- กลองที่ 4 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และมีชอง
ระบายอากาศ 30%

69

3. ติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) เพื่อวัดอุณหภูมิจุดตางๆ จํานวน
16 จุด (ภาพที่ 23) ดังนี้
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิอากาศในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่มีสะพานความรอน (Thermal Bridge) กลอง
ละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง จุดที่ไมมีสะพานความรอน (Thermal Bridge)
กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
3. วัดอุณหภูมิตามจุดตางๆในขอ 3 เก็บขอมูลทุก 15 นาที โดยปดฝากลอง 3 วันจาก
นั้นเปดฝาดานหลังกลองทดสอบ ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78 x 0.78 เมตร แลวเก็บขอมูลอีก 3 วัน
4. วิเคราะหอุณหภูมิอากาศในกลอง อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ และ
อุณหภูมิอากาศในชองเครา เปรียบเทียบกันทั้ง 3 กลอง
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ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

1

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.
วีวาบอรด หนา 10 มม.

13 15
12

14

16

0.94
0.7

12 13 14

16

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
ตะแกรงลวด

0.78
0.9

ตะแกรงลวด

0.18

0.06
0.07

0.06

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

0.06

1

วีวาบอรด หนา 10 มม.
แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.

0.77
0.9

0.94
0.7

0.18

คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.

ผังพืน้

L - 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2 มม.

0.06

0.06

แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.

กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
0.93
0.7

0.17

0.93
0.7

7 8 9

11

0.06

0.06
0.06

0.17

รูปตัด

0.15

0.55
0.7

คราวนอน U - 93x32 มม. หนา 0.55 มม.

0.06

ตะแกรงลวด
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

ตะแกรงลวด

11

ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

วีวาบอรด หนา 10 มม.

1

0.78
0.9

วีวาบอรด หนา 10 มม.
0.78
0.9

8 10
คราวตั้ง U-76x62 มม. หนา 0.45 มม.
9
7
1
โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

0.06

0.06

คราวนอน U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
L - 2"x2" หนา 3.2 มม.

กลองที่ 3 ผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
รูปตัด

5
4

วีวาบอรด หนา 10 มม.

6

ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

1 2 3 4

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

วงกบอลูมิเนียม 1 3/4"x4" หนา 1.5 มม.

คราวนอน U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
0.06

วีวาบอรด หนา 10 มม.

กรอบ U - 1 3/4" หนา 1.30 มม.

6

0.78
0.9

1 2

3

0.06

0.06

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"
คราวตั้ง U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.

กรอบ U - 1 3/4" หนา 1.30 มม.
เกล็ด Z - 41.30x42.50 มม. หนา 1.20 มม.

0.78
0.9

เกล็ด Z - 41.30x42.50 มม. หนา 1.20 มม.

0.96
0.7

0.2

0.06

0.06

0.06

0.21

0.96
0.7

0.2

0.2

0.7

0.5

ผังพืน้

L - 2"x2" หนา 3.2 มม.

กลองที่ 4 ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 30%
รูปตัด
อุณหภูมิผิวผนัง
อุณหภูมิอากาศ

ภาพที่ 23 แสดงกลองทดสอบและตําแหนงติดสายเทอรมอคัปเปลในการทดสอบขั้นที่ 2.1

0.2

0.7

0.5

ผังพืน้
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บานเกล็ดสําหรับระบายอากาศ
จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปล เพื่อวัดอุณหภูมิ
ผิวผนังชั้นนอก
ดานขางของกลองหุมดวยฉนวนโฟม

ดานหลังของกลองทดสอบซึ่งหันไปทางทิศ
เหนือ เปนฝากลองสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 24 กลองทดสอบที่ 4 ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 30%
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0.9
4

0.7

0.9
3

0.7

น

0.9
1

ภาพที่ 25 แสดงการทดสอบในขั้นที่ 2.1 (ถายจากทิศใต)

1 ใสฉนวนโฟมดานนอกอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด
3 ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด
4 ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ30%
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การทดสอบในชวงที่ปดฝากลอง

0.9

1

0.7

0.9

ชวงที่เปดฝากลอง
0.7
0.9

3

4
น

1 ใสฉนวนโฟมดานนอกอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด
3 ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด
4 ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ30%

ภาพที่ 26 แสดงการทดสอบในขั้นที่ 2.1 ชวงที่ปดและเปดฝากลองทดสอบ (ถายจากทิศเหนือ)
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จากการทดสอบในขั้นที่ 2.1 พบวา การเจาะชองระบายอากาศเพียง 30% (กลองที่ 4)
ทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบลดลงไดนอยมาก โดยมีคาอุณหภูมิที่ลดลงไปมากที่สุด
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. เพียง 0.6 oซ หรือเฉลี่ยตลอดทั้งวันเพียง 0.32 oซ เทานั้น เมื่อเทียบกับ
การไมเจาะชองระบายอากาศ (กลองที่ 3) แมวาจะสามารถลดอุณหภูมิอากาศในชองคราวไดโดย
เฉลี่ย 3.78 oซ ก็ตาม และยังมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร (กลองที่ 1) เฉลี่ยตลอดทั้งวัน 0.11 oซ จึงไดทําการทดสอบในขั้นที่ 2.2
โดยเพิ่มขนาดชองระบายอากาศเปน 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกเพื่อใหเกิดการระบายอากาศใน
ชองคราวไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหปริมาณความรอนที่ถายเทสูผนังดานในกลองและอากาศใน
กลองทดสอบลดลง
ขั้นที่ 2.2 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ
100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก โดยมีวิธีการดังนี้
1. เตรียมกลองทดสอบเพิ่ม 1 กลอง คือ ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคาร และเจาะชองระบายอากาศเปนพื้นที่ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก (กลองทดสอบที่ 5)
โดยมีรายละเอียดวัสดุจากภายนอกสูภายใน คือ
- ผนังชั้นนอกเปนบานเกล็ดไมติดตาย
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ตัว U ขนาด 76 x 32 มิลลิเมตร หนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 76 มิลลิเมตร ระหวางโครงคราว
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
2. นํากลองที่จะใชทดสอบคือ
ผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
(กลองที่ 1) , ผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (กลองที่ 3) , ผนังที่ใสโฟมนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100% (กลองที่ 5) มาตั้งบนชั้นดาดฟาของ
อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหันผนังดานทดสอบไปทางทิศใต
แลวติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) เพื่อวัดอุณหภูมิจุดตางๆ จํานวน 16 จุด
(ภาพที่ 27) ดังนี้
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิอากาศในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
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- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
3. เก็บขอมูลอุณหภูมิตามจุดตางๆ ในขอ 2 ทุก 15 นาที โดยปดฝากลองทดสอบเปน
เวลา 3 วันจากนั้นเปดฝาดานหลังกลองทดสอบ ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78 x 0.78 เมตร แลวเก็บ
ขอมูลอีก 3 วัน
4. วิเคราะหเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลอง อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
และอุณหภูมิอากาศในชองเครา ทั้ง 3 กลอง
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ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.
วีวาบอรด หนา 10 มม.
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0.06
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แผนยิปซั่ม หนา 12 มม.
คราวตั้ง U - 93X32 มม. หนา 0.55 มม.
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0.77
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0.94
0.7
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L - 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2 มม.

กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดา นนอกอาคาร
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คราวตั้ง U-76x62 มม. หนา 0.45 มม.
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ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
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ตะแกรงลวด

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

วีวาบอรด หนา 10 มม.
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คราวนอน U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
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คราวนอน U - 93x32 มม. หนา 0.55 มม.

L - 2"x2" หนา 3.2 มม.

กลองที่ 3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวแตอยูดา นในอาคาร
รูปตัด
0.22
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โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"
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0.06

บานเกล็ดไมยาง 1/2"x4"
วีวาบอรด หนา 10 มม.
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ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 0.01

1 2 43

วีวาบอรด หนา 10 มม.

โพลีสไตรีนโฟม หนา 2"

วงกบไมยาง 1 1/2"x3"

คราวนอน U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
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บานเกล็ดไมยาง 1/2"x4"
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คราวตั้ง U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
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ผังพื้น

L - 2"x2" หนา 3.2 มม.

กลองที่ 5 ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 100%

รูปตัด
อุณหภูมิผิวผนัง
อุณหภูมิอากาศ

ภาพที่ 27 แสดงกลองทดสอบและตําแหนงติดสายเทอรมอคัปเปลในการทดสอบขั้นที่ 2.2

0.2

0.7

0.5

ผังพื้น
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จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปลที่ผนังชั้นนอก
ดานขางกลองทดสอบ หุมดวยฉนวนโฟม
ผนังทดสอบหันไปทางทิศใต

ดานหลังของกลองทดสอบซึ่งหันไปทางทิศ
เหนือ เปนฝากลองสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 28 กลองทดสอบที่ 5 ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100%
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ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร ใสฉนวนโฟมดานนอกอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ 100% ชองวางอากาศแบบปด
ชองวางอากาศแบบปด

ภาพที่ 29 แสดงการทดสอบในขั้นที่ 2.2 (ถายจากทิศใต)

น
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0.9
1

ใสฉนวนโฟมดานนอกอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด

0.7

0.9

0.7

3

0.9
5

น

ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร
ชองวางอากาศแบบปด เจาะชองระบายอากาศ 100%

ภาพที่ 30 แสดงการทดสอบในขั้นที่ 2.2 (ถายจากทิศเหนือ)
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จากการทดสอบในขั้นนี้ พบวา การเจาะชองระบายอากาศ 100 % ทําใหผนังโฟมมี
อุณหภูมิอากาศในชองคราวลดต่ําลงโดยเฉลี่ยถึง 4.48 oซ แตกลับมีผลใหอากาศในกลองทดสอบ
มีอุณหภูมิลดต่ําลงเฉลี่ยตลอดทั้งวันเพียง 0.59 oซ โดยลดไดมากที่สุด 1.8 oซ เมื่อเวลาประมาณ
18.00 น. และเมื่อเปรียบเทียบกับกลองที่ใสโฟม นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (กลองที่ 1)
พบวา กลองที่ใสโฟมดานในอาคารและที่เจาะชองระบายอากาศ 100% (กลองที่ 5) มีอุณหภูมิ
อากาศในกลองทดสอบต่ํากวาโดยเฉลี่ยตลอดทั้งวัน 0.53 oซ โดยพบวาจะมีผลในการลดอุณหภูมิ
ในชวงบายถึงรุงเชามากกวาในชวงครึ่งวันเชา (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ซึ่งผลการทดสอบไดแสดง
ใหเห็นวา การใชการระบายอากาศในชองคราวเพื่อลดอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิว
ผนังดานในกลองทดสอบจําเปนตองเจาะชองระบายอากาศที่มีพื้นที่มาก ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
จํากัดรูปแบบทางสถาปตยกรรม รวมทั้งยังตองเสียคาใชจายในการทําผนังเกล็ดและคาใชจาย
เพิ่มเติมอีกในการปองกันสัตวและแมลงตางๆไมใหเขาไปในชองเคราและคาใชจายในการบํารุง
รักษา จึงไดศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 3
ขั้นที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเพิ่มความหนาของ
ฉนวนโฟมที่นอกโครงคราวแตอยูดานในอาคาร เปรียบเทียบกับการเจาะชองระบาย
อากาศ
วัตถุประสงค
ศึกษาผลในการลดความรอนของผนังโฟม จากการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่ใสไว
นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร โดยเปรียบเทียบกับการเจาะชองระบายอากาศ
วิธีการศึกษา
ในขั้นตอนนี้ เปนการทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเพิ่มความ
หนาของฉนวนโฟมที่ใสไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารจากหนา 2 นิ้วเปนหนา 4 นิ้ว ซึ่งเปน
การเพิ่มคาสัมประสิทธิ์การตานทานความรอน (R) ใหแกผนังโฟม โดยในการทดสอบจะเปรียบ
เทียบกับผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้วที่นอกชองคราวและอยูดา นนอกอาคาร ซึ่งทําขึ้นจากวัสดุ
ใกลเคียงกับระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกหรือผนัง EIFS (กลองที่ 1) และผนังที่ใสโฟม
หนา 2นิ้ว ที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (กลองที่ 3) ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้
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1

ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
ไวดานนอกอาคาร

3

6

ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
ไวดานในอาคาร

ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้ว
ไวดานในอาคาร

เปดฝากลอง
ปดฝากลอง

ภาพที่ 31 แสดงขั้นตอนในการทดสอบในขั้นที่ 3
1. ตอกลองทดสอบเพิ่มอีก 1 กลอง คือ กลองที่ 6 ผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้ว ไวนอก
ชองคราวแตอยูดานในอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดของวัสดุจากภายนอกสูภายใน ดังนี้
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
- โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสีตัว U ขนาด 76 x 32 มิลลิเมตร หนา 0.55
มิลลิเมตร มีชองวางอากาศ 76 มิลลิเมตร ระหวางโครงคราว
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร
- โพลีสไตรีนโฟมความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 4 นิ้ว
- วีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบปูนตราลูกดิ่ง หนา 1 เซนติเมตร
2. ตั้งกลองทดสอบบนชั้นดาดฟาของอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยวางใหกลองหางกัน 0.70 เมตร และหันผนังดานทดสอบไปทางทิศใต ซึ่งในขั้นตอน
นี้มีกลองทดสอบที่ตองการศึกษาเปรียบเทียบจํานวน 3 กลอง ไดแก
- กลองที่ 1 ผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว ไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
- กลองที่ 3 ผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว ไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
- กลองที่ 6 ผนังที่ใสโฟมหนา 4 นิ้ว ไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
3. ติดสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) ตามจุดตางๆ เพื่อวัดอุณหภูมิ
จํานวน 13 จุด (ภาพที่ 32) ดังนี้
- อุณหภูมิอากาศภายนอก 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิอากาศในชองคราว กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
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- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ กลองละ 1 จุด รวม 3 จุด
4. เก็บขอมูลอุณหภูมิตามจุดตางๆ ในขอ 3 ทุกๆ 15 นาที โดยปดฝากลองทดลอง 3
วันจากนั้นเปดฝาดานหลังกลองทดลอง ซึ่งมีชองเปดขนาด 0.78 x 0.78 เมตร แลวเก็บขอมูลตอ
อีก 3 วัน
5. วิเคราะหอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในทดสอบ ทั้ง 3 กลอง
เปรียบเทียบกัน
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ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.

0.06

ตะแกรงลวด

0.06

3
1 2 3

4

5

โพลีสไตรีนโฟม หนา 4"

วีวาบอรด หนา 10 มม.
0.06

คราวนอน U-76x32 มม. หนา 0.45 มม.
0.06

2

0.98
0.7

0.22

วีวาบอรด หนา 10 มม.
0.78
0.9

ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
คราวตั้ง U-76x62 มม. หนา 0.45
มม.
1
โพลีสไตรีนโฟม หนา 4"

0.06

ตะแกรงลวด

0.06

0.78
0.9

0.98
0.7

0.22

0.2

0.7

0.5

ผังพื้น

L - 2"x2" หนา 3.2 มม.

กลองที่ 6 ผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 4" ไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร

รูปตัด
อุณหภูมิผิวผนัง
อุณหภูมิอากาศ

ภาพที่ 32 แสดงกลองทดสอบและตําแหนงติดสายเทอรมอคัปเปลในการทดสอบขั้นที่ 3

0.2

0.7

0.5

ผังพื้น
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ผนังทดสอบหันหนาไปทางทิศใต
จุดที่ติดสายเทอรมอคัปเปลที่ผนังชั้นนอก
ดานขางกลองทดสอบ หุมดวยฉนวนโฟม

ดานหลังของกลองทดสอบ หันไปทางทิศ
เหนือ เปนฝาสําหรับปด-เปด

ภาพที่ 33 กลองทดสอบที่ 6 ผนังโฟมที่ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้ว ไวนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคาร
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0.9

6
ใสโฟม 4 นิ้วไวนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร

0.7

0.9

3

0.7

0.9

1

น

ใสโฟม 2 นิ้วไวนอกชองคราว ใสโฟม 4 นิ้วไวนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
และอยูดานนอกอาคาร

ภาพที่ 34 แสดงการทดสอบในขั้นที่ 3 (ถายจากทิศใต)
จากการทดสอบในขั้นตอนนี้ พบวา การเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราว
แตอยูดานในอาคารจาก 2 นิ้ว (กลองที่ 3) เปนหนา 4 นิ้ว (กลองที่ 6) สามารถลดอุณหภูมิอากาศ
ในกลองลงไดเฉลี่ยตลอดทั้งวัน 0.60 oซ และพบวาจะใหผลในการลดอุณหภูมิอากาศในกลองใน
ชวงกลางวันไดมากกวาชวงกลางคืน โดยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแตเวลา 10.00 น. และมีอุณหภูมิ
อากาศในกลองในชวงเวลา 9.00-18.30 น. ต่ํากวาผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว ที่นอกชองคราวและอยู
ดานนอกอาคาร (กลองที่ 1) 0.76 oซ โดยเฉลี่ย ซึ่งจะเห็นไดวาการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟม
จาก 2 นิ้วเปน 4 นิ้วจะสามารถลดอุณหภูมิไดในชวงเวลาที่ตางจากการเจาะชองระบายอากาศ
(ดูรายละเอียดในบทที่ 4 )
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2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
2.1 กลองทดสอบ
กลองทดสอบมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมลูกบาศก มีขนาดภายในกลอง กวาง x
ยาว x สูงเทากับ 0.78 x 0.70 x 0.78 เมตร ผนังทั้ง 5 ดานเปนวีวาบอรดหนา 10 มิลลิเมตร ติดตั้ง
กับโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ดานนอกบุดวยโพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต
หนา 2 นิ้ว โดยกลองทดสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กลองทดสอบทุกกลองตองมีปริมาตรอากาศภายในกลองเทากัน
2. ผนังของกลองทดสอบตองไมมีการรั่วซึมของอากาศ
3. ผนังกลองที่ไมใชดานทดสอบหุมดวยฉนวนโพลีสไตรีนโฟม เพื่อปองกันไมให
เกิดผลกระทบจากการถายเทความรอนจากดานที่ไมใชผนังทดสอบ
4. กลองทดสอบตองยกสูงจากพื้นดินเพื่อปองกันการถายเทความรอนจากพื้นดิน
ดวยการนําความรอน
ผนังทดสอบ
โพลีสไตรีนโฟม

ผนังทดสอบ
ขาตั้งเหล็ก
ดานบน ลาง ดานขางและดานหลังหุมดวยโพลีไตรีนโฟม

ภาพที่ 35 แสดงกลองทดสอบที่ใชในการวิจัย
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ภาพที่ 36 แสดงการอุดรอยตอดวยซิลิโคน

ภาพที่ 37 แสดงการปดรอยตอระหวางฝาเปดสําหรับหยอนสายเทอรมอคอปเปลกับกลองทดสอบ
ดวยเทปกาว
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ภาพที่ 38 แสดงการปดรอยตอบริเวณฝาเปดดานหลังดวยเทปกาว
2.2 เครื่องบันทึกขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องบันทึกขอมูลขอมูล ECD Data Worker 10/40 เปนตัว
เก็บขอมูลจากสายวัดอุณหภูมิเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T) ซึ่งมีหลักในการทํางาน
โดยอาศัยความตางศักยของแรงดันไฟฟาที่เปลี่ยนไปจากตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดย
ภายในสายเทอรมอคัปเปล จะประกอบดวยโลหะ 2 ชนิด เมื่อนํามาเชื่อมกันจะทําใหเกิดความ
ตางศักยของแรงดันไฟฟา โดยตอเขากับเครื่อง ECD Data Worker 10/40 ซึ่งเปนตัวแปร
สัญญาณใหเปนตัวเลขดิจิตอลและเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง ในการเก็บขอมูลสามารถ
ทําไดดวยการเชื่อมสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม ECD Data Worker LE for
Window และ Microsoft Excel ในการแสดงขอมูล
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ภาพที่ 39 แสดงเครื่อง ECD Data Worker 10/40

ภาพที่ 40 แสดงสายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple Type-T)
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ภาพที่ 41 แสดงการตอเครื่อง ECD Data Worker 10/40 กับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเก็บขอมูล

บทที่ 4
การทดสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของผนังโฟม
1. อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
1.1 การทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนและคุณสมบัติในการลดความ
รอนของผนังโฟมที่มีตําแหนงในการใสฉนวนโฟมที่โครงสรางแตกตางกัน
ผลการทดสอบชุดที่ 1 เปรียบเทียบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว

นอก

ใน

นอก

ใน

(ข) ใสโฟมในชองคราว

(ก) ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร

ภาพที่ 42 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองระหวางผนัง
ที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 16-22 พ.ย. 2544 สามารถผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดงั นี้
1) ผนังที่ใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) สามารถลด
การถายเทความรอนเขาสูภายในกลองไดดีกวาผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว (รูป ข)
2) จากแผนภูมิที่ 12 และ 13 แสดงเห็นไดวา ขณะที่เปดฝากลอง ในชวงเวลา
10.00-0.30 น. กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบต่ํากวา
กลองที่ใสโฟมในชองคราวเฉลี่ยตลอด 3 วันของการทดสอบเทากับ 0.99 oซ โดยในชวงเวลา
ประมาณ 17.00 น. อากาศในกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิต่ํา
กวากลองที่ใสโฟมในชองคราวมากที่สุด คือ 2 oซ สวนในชวงเวลา 0.30-10.00 น. อุณหภูมิอากาศ
91

92

ในกลองทดสอบของทั้งสองจะมีคาใกลเคียงกัน โดยกลองที่ใสโฟมไวนอกชองคราวและอยูดาน
นอกอาคารมีอุณหภูมิสูงกวากลองที่ใสโฟมในชองคราวเพียง 0.12 oซ โดยเฉลี่ย
34
33

อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ด านนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว

32
31
30
29

อุณหภูมิ('ซ)

28
27
26
25
24
23
22
21
20
7:00:00 9:30:00 12:00:00 14:30:00 17:00:00 19:30:00 22:00:00 0:30:00

3:00:00 5:30:00

17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 18/11/44 18/11/44 18/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว ในชวง 1 วัน (ปดฝากลอง)
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34
33
32
31
30
29

อุณหภูมิ ('ซ)

28
27
26
25
24
23
22
21
20

อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว

9:00:00 16:30:00 0:00:00 7:30:00 15:00:00 22:30:00 6:00:00 13:30:00 21:00:00 4:30:00 12:00:00
16/11/44 16/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 18/11/44 18/11/44 18/11/44 19/11/44 19/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว วันที่ 16-19 พ.ย.44 (ปดฝา
กลอง)
3) จากแผนภูมิที่ 14 และ 15 ซึ่งแสดงอุณหภูมิอากาศในกลองขณะเปดฝากลอง
จะเห็นไดวาอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้ง 2 กลองจะมีคาใกลเคียงกันมากกวาในชวงที่ปด
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ฝากลอง เนื่องจากสามารถถายเทความรอนใหกับอากาศภายนอกไดงายขึ้น
โดยอากาศใน
กลองทดสอบที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวจะเย็นกวากลองที่ใสโฟมในชองคราวเล็กนอย กลาวคือ
มีอุณหภูมิต่ํากวาโดยเฉลี่ย 0.24 oซ
38
37
36

อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว

35
34
33
32
31

อุณหภูมิ('ซ)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
7:00:00 9:30:00 12:00:00 14:30:00 17:00:00 19:30:00 22:00:00 0:30:00

3:00:00 5:30:00

20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 21/11/44 21/11/44 21/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว ในชวง 1 วัน (เปดฝากลอง)
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38
37
36

อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว

35
34
33
32
31
30
อุณหภูมิ('ซ)

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
14:30:00 21:00:00 3:30:00 10:00:00 16:30:00 23:00:00 5:30:00 12:00:00 18:30:00 1:00:00 7:30:00
19/11/44 19/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 21/11/44 21/11/44 21/11/44 22/11/44 22/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว วันที่ 19-22 พ.ย.44 (เปดฝา
กลอง)
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4) ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (U = 0.534 วัตต / ตร.
ม.- oซ) กับผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว (U = 0.536 วัตต / ตร.ม.-oซ) ที่มีคาสัมประสิทธิ์การ
ถายเทความรอนรวม (U) ใกลเคียงกัน (ดูรายละเอียดการคํานวณในภาคผนวก ก) มีพฤติกรรมการ
ถายเทความรอนที่คลายกัน คือ
- ขณะที่ปดฝากลองทดสอบ (แผนภูมิที่ 12 , 13) อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใส
โฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.03 oซ โดยเฉลี่ย
ในชวงเวลา 7.00-15.30 น. และคาสูงกวาอากาศภายนอกโดยเฉลี่ย 2.00 oซ ในชวงเวลา 15.307.00 น. สวนอุณหภูมิอากาศภายในกลองที่ใสฉนวนโฟมในชองคราวมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก 1.32 oซ โดยเฉลี่ยในชวงเวลา 7.00-15.00 น. และในชวงเวลา 15.00-7.00 น. มี
อุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก 2.39 oซ โดยเฉลี่ย โดยอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้งสองมี
คาการหนวงเหนี่ยวความรอน (Time-lag) ประมาณ 3 ชั่วโมง
- ในดานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในกลองในชวงกลางวันและกลางคืน
(แผนภูมิที่ 12 และ 13) พบวา อากาศในกลองทดสอบทั้งสองจะมีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อเวลา
ประมาณ 17.00 น. และมีคาต่ําสุดเมื่อเวลาประมาณ 7.30 น. และถาอากาศภายนอกมีชวงกวาง
อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมนอกชอง
ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยูระหวาง 9-11 oซ
คราวและอยูดานนอกอาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวา คือ ประมาณ 9 oซ สวนอากาศกลองที่
ใสโฟมในชองคราวจะมีการเปลี่ยนแปลง 11 oซ
- ถาหากพิจารณาวาเขตสภาวะนาสบายอยูที่ 28 oซ จะพบวาการใชผนังที่ใส
โฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะมีชั่วโมงที่อยูในเขตสภาวะนาสบายไดประมาณ 1415 ชั่วโมงตอวัน คือ ตั้งแตเวลาประมาณ 21.00-13.00 น. ในขณะที่ผนังที่ใสฉนวนโฟมในชอง
คราว จะมีชั่วโมงที่อยูในขอบเขตสภาวะนาสบายนอยกวาเล็กนอย คือ 13 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งไดแก
ชวงเวลา 23.00-12.00 น.
- และเมื่อเปดฝากลองทดสอบ (แผนภูมิที่ 14 , 15) อุณหภูมิอากาศในกลอง
ทดสอบทั้งสองจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอกมาก
ขึ้น และมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ยตลอดทั้งวัน โดยกลองที่ใสโฟมนอกชอง
คราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ย
ตลอดทั้งวัน 1.37 oซ สวนกลองที่ใสโฟมในชองคราวจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวาอุณหภูมิ
อากาศภายนอกเฉลี่ยตลอดทั้งวันเทากับ 1.38 oซ โดยอากาศในกลองทั้งสองจะมีอุณหภูมิต่ํากวา
มากที่สุดโดยในเวลาประมาณ 16.00 น. จะมีคาต่ํากวามากที่สุดคือ 8 oซ
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ผลการทดสอบชุดที่ 2 เปรียบเทียบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร

นอก

ใน

(ก) ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร

นอก

ใน

(ข) ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร

ภาพที่ 43 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองระหวางผนัง
ที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานอาคาร
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-13 มิ.ย.2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดังนี้
1) ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) มีคุณสมบัติใน
การลดความรอนดีกวาผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (รูป ข) โดยมีอุณหภูมิ
อากาศในกลองต่ํากวาโดยเฉลี่ย 0.45 oซ
2) จากแผนภูมิที่ 16 และ 17 จะเห็นไดวาขณะปดฝากลองทดสอบ ในชวงเวลา
9.30-22.00 น. กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารมีอุณหภูมิอากาศในกลอง
สูงกวากลองที่ใสฉนวนดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย 0.66 oซ โดยในชวงเวลาประมาณ 13.00 น. จะ
มีคาสูงกวามากที่สุดคือ 1oซ สวนในชวง 22.00-9.30 น. อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบจะมีคา
ใกลเคียงกันมาก โดยกลองที่ใสโฟมไวดานในอาคารจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวาเพียง
0.27 oซ โดยเฉลี่ย
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36

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร

35

ใสโฟมดานนอกอาคาร

34
33
32

อุณหภูมิ('ซ)

31
30
29
28
27
26
25
24
7:00

9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00

3:00

5:00

7:00

8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมน
อกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง 1 วัน
(ปดฝากลอง)
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36

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร
ใสโฟมดานนอกอาคาร

35
34
33
32

อุณหภูมิ('ซ)

31
30
29
28
27
26
25
24
16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00

7/6/45 7/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 10/6/45 10/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร วันที่ 7-10 มิ.ย.
45 (ปดฝากลอง)
3) เมื่อเปดฝากลองทดสอบ จะสังเกตเห็นไดวา อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้ง
สองมีคาใกลเคียงกันมากกวาปดฝากลอง เชนเดียวกับการทดลองที่ 1 โดยอากาศในกลองทดสอบ
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ที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารจะมีอุณหภูมิสูงกวากลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารเล็กนอย คือ สูง
กวาโดยเฉลี่ยเพียง 0.08 oซ ดังแผนภูมิที่ 18 ,19
36

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร
ใสโฟมดานนอกอาคาร

35
34
33
32
31

อุณหภูมิ('ซ)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
6:00

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

2:00

4:30

7:00

12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 13/6/45 13/6/45 13/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมน
อกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง 1 วัน
(เปดฝากลอง)
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36

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร
ใสโฟมดานนอกอาคาร

35
34
33
32
31

อุณหภูมิ('ซ)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
8:00

12:30 17:00 21:30

2:00

6:30

11:00 15:30 20:00

0:30

5:00

9:30

14:00

11/6/45 11/6/45 11/6/45 11/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 12/6/45 13/6/45 13/6/45 13/6/45 13/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟม
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร วันที่ 11-13
มิ.ย. 45 (เปดฝากลอง)
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4) พฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดาน
นอกอาคาร (U = 0.534 วัตต/ตร.ม.-oซ) กับผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
(U = 0.536 วัตต/ตร.ม.-oซ) ที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) ใกลเคียงกัน (ดูราย
ละเอียดการคํานวณในภาคผนวก ก) มีลักษณะคลายกัน คือ
- อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังโฟมทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงใน
ชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจากแผนภูมิที่ 15 และ 16 จะเห็นวา อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
ทั้งสองจะมีคาสูงสุดเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. และมีคาต่ําสุดเมื่อเวลาประมาณ 8.00 น. โดย
กลองทดสอบทั้ง 2 มีชวงกวางของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหวางชวงกลางวัน-กลางคืนที่ใกล
เคียงมากกวาการทดสอบในชุดที่ 1 คือ เมื่ออากาศภายนอกมีชวงกวางของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิประมาณ 14 oซ อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมดานจะมีการเปลี่ยนแปลง 7.5 oซ สวน
อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมดานในอาคารจะมีชวงการเปลี่ยนแปลง 7.85 oซ โดยทั้ง 2 กลอง
มีคาการหนวงเหนี่ยวความรอน (Time-lag) เทากัน คือ 3 ชั่วโมง
- หากกําหนดใหขอบเขตนาสบายมีอุณหภูมิอยูที่ 28 oซ พบวา การใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวไมวาอยูดานในหรือดานนอกอาคารจะมีชั่วโมงที่อยูในเขสภาวะนาสบายได
ประมาณ 7-8 ชั่วโมง คือ ชวง 4.00-11.00 น.
- เปนที่สังเกตไดวา เมื่อเปดฝากลองทดสอบจะทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอกมากกวาการปดฝา
กลอง และยังมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกตลอดทั้งวันอีกดวย โดยจากแผนภูมิที่ 18
และ 19 พบวา ในชวง 7.30-17.30 น. อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารมีคาต่ํา
กวาอุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ย 2.14 oซ และอุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมดานใน
อาคารมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ย 2.10 oซ สวนในชวงเวลา 17.30-7.30 น.
กลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ย
เพียง 0.12 oซ และกลองที่ใสโฟมดานในอาคารมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวาอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกเพียง 0.05 oซ โดยเฉลี่ย
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1.2 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบาย
อากาศที่ผนังชั้นนอก
ผลการทดสอบชุดที่ 1 เปรียบเทียบผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ 30%
ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

ใน

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ30%
(ค)

ภาพที่ 44 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองระหวางผนัง
โฟมที่เจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-13 มิ.ย. 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดังนี้
1) การเจาะชองระบายอากาศเพียง 30% ไมสามารถทําใหอากาศในกลองมี
อุณหภูมิลดลงไดอยางชัดเจน จากการทดสอบ พบวา ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานนอกอาคาร (รูป ก)
ที่มีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ําที่สุด รองลงมา คือ ไปยังผนังโฟมที่มีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงสุด
ไดดังนี้ ผนังที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 30% (รูป ค) และ ผนังที่ใส
ฉนวนโฟมดานในอาคาร (รูป ข) ตามลําดับ
2) ถาเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ
30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก (รูป ค) กับกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตมีชองอากาศแบบปด (รูป ข)
พบวา มีคุณสมบัติในการลดความรอนใกลเคียงกันมาก จากแผนภูมิที่ 20 และ 21 พบวา เมื่อปด
ฝากลองทดสอบ ในชวงเวลา 13.00-2.00 น. อุณหภูมิอากาศในกลองที่เจาะชองระบายอากาศมี
คาต่ํากวาในกลองที่ไมไดเจาะชองระบายอากาศเล็กนอย คือ เฉลี่ยตลอด 3 วันของการทดสอบเทา
กับ 0.47 oซ โดยเย็นกวามากที่สุด เทากับ 0.6 oซ ในชวงเวลาประมาณ 17.00 น. สวนหลังจาก
เวลาประมาณ 2.00 น. อากาศในกลองที่เจาะชองระบายอากาศจะมีอุณหภูมิเกือบเทากับกลองที่
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ไมไดเจาะชองระบายอากาศ โดยมีคาต่ํากวากลองที่ไมไดเจาะชองระบายอากาศโดยเฉลี่ยเพียง
0.15 oซ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเจาะชองระบายอากาศ 30% มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลอง
ลดลงไดนอยมาก แมจะสามารถลดอุณหภูมิอากาศในชองคราวในชวงเวลา 9.30-1.30 น. ลงได
ถึง 3.78 oซ โดยเฉลี่ย (ดูรายละเอียดในขอ 3. ผลจากการเจาะชองระบายอากาศ) แตก็ยังพบวา
การเจาะชองระบายอากาศมีแนวโนมที่จะลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบตั้งแตชวงบายถึง
กลางคืนไดมากกวาชวงกลางคืนถึงครึ่งวันเชา
3) เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองขณะที่ปดฝากลอง ระหวางกลองที่ใส
โฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ (รูป ค) กับกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดาน
นอกอาคารดานนอกอาคาร (รูป ก) พบวา การเจาะชองระบายอากาศเพียง 30% ที่ผนังชั้นนอกยัง
ไมสามารถทําใหมีคุณสมบัติในการลดความรอนดีกวาการใสโฟมดานนอกอาคารได ซึ่งจากแผน
ภูมิที่ 20 และ 21 พบวา อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้งสองมีคาใกลเคียงกันตลอดทั้งวัน โดย
อุณหภูมิอากาศในกลองที่มีชองระบายอากาศสูงกวากลองที่ใสโฟมนอกอาคารโดยเฉลี่ย 0.11 oซ
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด
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เวลา

แผนภูมิที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด

แผนภูมิที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 7-10 มิ.ย.45 (ปด
ฝากลอง)
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4) จากแผนภูมิที่ 22 และ 23 ซึ่งเปรียบอุณหภูมิอากาศในกลองเมื่อเปดฝากลอง
จะเห็นไดวาอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้ง 3 กลองมีคาใกลเคียงกันมากกวาชวงที่ปดฝา
กลอง และยังมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกตลอดทั้งวัน เชนเดียวกับทดสอบที่ผานๆมา
โดยกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารยังคงมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ําที่สุด
รองลงมาคือ กลองที่ใสโฟมดานในอาคารและเจาะระบายอากาศ และกลองที่ใสโฟมดานใน
อาคารแตไมไดเจาะชองระบายอากาศ ตามลําดับ ทั้งนี้ กลองที่เจาะชองระบายอากาศมีอุณหภูมิ
อากาศในกลองต่ํากวากลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตไมไดเจาะชองระบายอากาศ โดยเฉลี่ย
ตลอด 3 วันที่ทําการทดสอบเพียง 0.02 oซ และมีอุณหภูมิสูงกวากลองที่ใสโฟมดานนอกอาคาร
เพียง 0.06 oซ โดยเฉลี่ย
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด
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เวลา

แผนภูมิที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (เปดฝากลอง)
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด

แผนภูมิที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 11-13 มิ.ย.45
(เปดฝากลอง)

110

ผลการทดสอบชุดที่ 2 เปรียบเทียบผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ
100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ100%
(ค)

ภาพที่ 45 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองระหวางผนัง
โฟมที่เจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 17-25 ก.พ. 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดังนี้
1) ผนังที่มีคุณสมบัติในการลดความรอนดีที่สุด คือ ผนังที่ใสโฟมดานในอาคาร
และเจาะชองระบายอากาศ 100% (รูป ค) รองลงมาคือ ผนังที่ใสโฟมดานนอกอาคาร (รูป ก) และ
ผนังที่ใสโฟมดานในอาคารแตไมไดเจาะชองระบายอากาศ (รูป ข) ตามลําดับ
2) การเจาะชองเพื่อระบายอากาศในชองคราว จะใหผลในการลดอุณหภูมิอากาศ
ในกลองทดสอบที่ชัดเจนเมื่อชองระบายอากาศนั้นมีพื้นที่มาก หากเจาะชองระบายอากาศพื้นที่
มากขึ้นก็สามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบไดมากขึ้นดวย ซึ่งจากการทดสอบไดแสดง
ใหเห็นวาการเจาะชองระบายอากาศ 100% ใหผลในการลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบได
มากกวาการเจาะเพียง 30%
3) จากแผนภูมิที่ 24 , 25 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100% (รูป ค) กับกลองที่ใสโฟมนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคาร (รูป ข) พบวา ในชวงเวลา 13.30-6.30 น. อากาศในกลองที่เจาะชอง
ระบายอากาศมีอุณหภูมิต่ํากวากลองที่ไมไดเจาะชองระบายอากาศ เฉลี่ยตลอด 3 วันของการ
ทดสอบเทากับ 0.85 oซ โดยจะมีคาต่ํากวามากที่สุดประมาณ 1.8 oซ เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.
สวนในชวงครึ่งวันเชา คือ เวลา 6.30-13.30 น. อุณหภูมิอากาศในกลองทั้งสองมีคาใกลเคียงกัน
มาก โดยอากาศในกลองที่มีชองอากาศแบบปดจะเย็นกวากลองที่เจาะชองระบายอากาศโดย
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เฉลี่ยเพียง 0.04 oซ โดยเฉลี่ย ซึ่งแสดงวา การเปดชองระบายอากาศมีผลทําใหอุณหภูมิอากาศใน
กลองมีคาต่ํากวากลองที่ไมมีชองระบายอากาศอยางชัดเจนในชวงบายถึงเชาเชนเดียวกับการเจาะ
30%
4) หากเปรี ย บเที ย บระหว า งกล อ งที่ ใ ส ฉ นวนโฟมนอกช อ งคร า วแต อ ยู ด า นใน
อาคารและเจาะมีชองระบายอากาศ (รูป ค) กับกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคาร (รูป ก) พบวามีผลคลายคลึงกับขอ 2) คือ การเจาะชองระบายอากาศ 100% จะใหผลใน
การลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบในชวงบายจนถึงรุงเชามากกวาชวงครึ่งวันเชา โดยจาก
แผนภูมิที่ 24 , 25 พบวา ในชวงเวลา 10.30-5.00 น. อุณหภูมิอากาศในกลองเจาะชองระบาย
อากาศจะมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย 0.69 oซ และมีคา
ต่ํากวามากที่สุดเทากับ 1.3 oซ ในชวงเวลาประมาณ 18.00 น. สวนในชวงเวลา 5.00-10.30 น.
กลองที่เจาะชองระบายอากาศจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบต่ํากวากลองที่ใสโฟมดานนอก
อาคารเพียง 0.10 oซ เทานั้น
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
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เวลา

แผนภูมิที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
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เวลา

แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 22-25 ก.พ.45
(ปดฝากลอง)
5) ผลการทดสอบดังแผนภูมิที่ 26 และ 27 แสดงใหเห็นวา เมื่อเปดฝากลอง
ทดสอบ อากาศในกลองที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100% จะเย็นที่

114

สุด โดยเย็นกวากลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร และกลองที่ใสฉนวน
โฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร โดยเฉลี่ย 0.32 oซ และ 0.30 oซ ตามลําดับ
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
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เวลา

แผนภูมิที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (เปดฝา
กลอง)
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อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
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13:00 18:30

0:00

5:30

15/2/45 15/2/45 16/2/45 16/2/45 16/2/45 16/2/45 17/2/45 17/2/45 17/2/45 17/2/45 18/2/45 18/2/45
เวลา

แผนภูมิที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมชองคราว
แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 15-18 ก.พ.45 (เปด
ฝากลอง)
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1.3 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเพิ่มความหนา
ของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร

นอก

ใน

ใสโฟม 2” นอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟม 2” นอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟม 4” นอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ค)

ภาพที่ 46 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบของผนังโฟม
เมื่อเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 8-14 มี.ค. 2545 สามารถวิเคราะหและสรุปผลได
ดังนี้
1) การใชผนังที่ใสโฟมหนา 4 นิ้ว นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (รูป ค)
สามารถลดความรอนที่ถายเทเขาสูกลองทดสอบไดดีที่สุด รองลงมาคือ ผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว
นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) และ ผนังที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว นอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคาร (รูป ข) ตามลําดับ หากเปรียบเทียบการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชอง
เคราแตอยูดานในอาคารเปน 4 นิ้วกับการเจาะชองระบายอากาศ พบวา อุณหภูมิอากาศในกลอง
จะไดอยางชัดเจนคนละชวงเวลากัน กลาวคือ การเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่ใหผลชัดเจนตั้ง
แตชวงสายถึงหัวค่ํา แตการเจาะชองระบายอากาสจะแสดงผลชัดเจนตั้งแตชว งหัวค่ําถึงรุงเชา
2) การใสฉนวนโฟมที่ดานในอาคารจําเปนตองใชความหนามากกวาการใสไวนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคาร จึงจะมีคุณสมบัติในการลดความรอนใกลเคียงกัน
3) หากเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟม 2 นิ้วนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
(รูป ข) กับกลองที่ใสโฟม 4 นิ้ว (รูป ค) นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ดังแผนภูมิที่ 28 และ 29
พบวา กลองที่ใสโฟมหนา 4 นิ้วมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวากลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้วตลอดทั้ง
วันเฉลี่ยเทากับ 0.6 oซ โดยใหผลในการลดอุณหภูมิตั้งแตชวงครึ่งวันเชาถึงชวงเย็นไดมากกวาชวง
กลางคืนถึงรุงเชา กลาวคือ ชวงเวลา 10.00-19.00 น. สามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลองลงได

117

เฉลี่ย 1.05 oซ โดยลดไดมากที่สุด 1.5 oซ เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. สวนชวงเวลา 19.0010.00 น. สามารถลดลงไดเพียง 0.31 oซ เทานั้น
4) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟมหนา 4 นิ้ว ที่ดานในอาคาร (รูป ค) กับ
กลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้วที่ดานนอกอาคาร (รูป ก) ตามแผนภูมิที่ 28 และ 29 พบวา ในชวงเวลา
9.00-18.30 น. อุณหภูมิอากาศในกลองที่ใสโฟม 4 นิ้วที่ดานในอาคารต่ํากวาอุณหภูมิอากาศใน
กลองที่ใสโฟม 2 นิ้วที่ดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย 0.76 oซ โดยเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. จะมีคา
ต่ํากวามากที่สุด คือ 1.4 oซ ในขณะที่ชวงเวลา 18.30-9.00 น. กลองที่ใสโฟม 4 นิ้วที่ดานในอาคาร
กลับมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ใสโฟม 2 นิ้ว ที่ดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย 0.21 oซ
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37

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร

36
35
34
33

อุณหภูมิ('ซ)

32
31
30
29
28
27
26
25
6:00

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

2:00

4:30

7:00

12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
และ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว ในชวง 1 วัน (ปดฝากลอง)
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37

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร

36
35
34
33

อุณหภูมิ('ซ)

32
31
30
29
28
27
26
25
10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00

11/3/45 11/3/45 11/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 14/3/45 14/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
และ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว วันที่ 11-14 มี.ค. 45 (ปดฝากลอง)
5) เมื่อเปดฝากลอง พบวา มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้งสามมีคา
ใกลเคียงกันมากขึ้นเชนเดียวการการทดสอบในชุดที่ผานมา โดยจากแผนภูมิที่ 30 และ 31 จะเห็น
วา อากาศในกลองที่ใสโฟม 4 นิ้วที่ดานในอาคารเย็นกวาในกลองที่ใสโฟม 2 นิ้วที่ดานในอาคาร
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และกลองที่ใสโฟม 2 นิ้วที่ดานนอกอาคาร โดยเฉลี่ย 0.17 oซ และ 0.19 oซ ตามลําดับ ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงใหเห็นวา เมื่อเปดฝากลองใหมี การระบายอากาศในกลองได การเพิ่มความหนา
ของโฟมที่ดานในอาคารจะมีผลตอการลดอุณหภูมิอากาศในกลองไดนอยลง
37

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร

36
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อุณหภูมิ('ซ)

31
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29
28
27
26
25
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6:00
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13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

2:00

4:30

7:00

10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 11/3/45 11/3/45 11/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
และ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว ในชวง 1 วัน (เปดฝากลอง)
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31
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อุณหภูมิ('ซ)

29
28
27
26
25
24
23
22

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร
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10:30 16:30 22:30

4:30

10:30 16:30 22:30

4:30

10:30 16:30 22:30

4:30

8/3/45 8/3/45 8/3/45 9/3/45 9/3/45 9/3/45 9/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 10/3/45 11/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว
และ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว วันที่ 8-11 มี.ค.45 (เปดฝากลอง)
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2. อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
2.1 การทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนและคุณสมบัติในการลดความ
รอนของผนังโฟมที่มีตําแหนงการใสแผนโฟมในโครงสรางแตกตาง
ผลการทดสอบชุดที่ 1 เปรียบเทียบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว

นอก

ใน

(ก) ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร

นอก

ใน

(ข) ใสโฟมในชองคราว

ภาพที่ 47 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
ระหวางผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 16-22 พ.ย. 2544 สามารถวิเคราะหและสรุปผลการ
ทดสอบไดดังนี้
1) จากแผนภูมิที่ 32 และ 33 จะเห็นไดวา ขณะที่ปดฝากลองทดสอบ ในชวงเวลา
10.30-21.00 น. อุณหภูมิผิวผนังดานในของกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคาร (รูป ก) มีคาต่ํากวาของกลองที่ใสโฟมในชองคราว (รูป ข) โดยเฉลี่ย 0.90 oซ และมีคาต่ํา
กวามากที่สุด 1.5 oซ ในชวงเวลาประมาณ 15.00 น. สวนในชวงเวลา 21.00-10.30 น. กลับไดผล
ตรงกันขาม กลาวคือ ผิวผนังดานในของกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวจะมีอุณหภูมิสูงกวาของกลอง
ที่ใสโฟมในชองคราวโดยเฉลี่ย 0.44 oซ ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคูไปกับอุณหภูมิอากาศในชองคราว
สามารถสันนิษฐานไดวา ชวงเวลาดังกลาวเกิดการสะสมความรอนของอากาศในชองคราวของ
กลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารจนมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก ในขณะที่อากาศในชองคราว
ของกลองที่ใสโฟมในชองคราวมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอากาศภายนอก (ดูรายละเอียดในขอ 3 ผล
จากการเจาะชองระบายอากาศ) จึงทําใหมีปริมาณความรอนที่ถายเทสูผนังดานในกลองที่ใสโฟม
ไวดานนอกอาคารมากกวา

123

34
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อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว
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อุณหภูมิ ('ซ)

28
27
26
25
24
23
22
21
20
7:00:00 9:30:00 12:00:00 14:30:00 17:00:00 19:30:00 22:00:00 0:30:00 3:00:00 5:30:00
17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 18/11/44 18/11/44 18/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราวในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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34
33

อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว

32
31
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29

อุณหภูมิ('ซ)

28
27
26
25
24
23
22
21
20
9:00:00 16:30:00 0:00:00 7:30:00 15:00:00 22:30:00 6:00:00 13:30:00 21:00:00 4:30:00 12:00:00
16/11/44 16/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 17/11/44 18/11/44 18/11/44 18/11/44 19/11/44 19/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว วันที่ 16-19 พ.ย.44 (ปด
ฝากลอง)
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2) เมื่อเปดฝากลองทดสอบ พบวา เกิดปรากฏการณในลักษณะเดียวกับอุณหภูมิ
อากาศในกลองทดสอบ กลาวคือ ผิวผนังดานในกลองทดสอบทั้งสองมีอุณหภูมิใกลเคียงกันมาก
กวาชวงที่ปดฝากลอง และยังมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศภายนอกตลอดทั้งวันอีกดวย โดยจากแผนภูมิที่ 34 และ 35 จะเห็นไดวา ในชวงเวลาทํางาน คือ ประมาณ 9.00-16.30 น. กลองที่ใสโฟมไว
นอกชองคราวและอยูดานอกอาคารจะมีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองต่ํากวากลองที่ใสโฟมในชอง
คราวโดยเฉลี่ย 0.48 oซ สวนตั้งแตเวลา 16.30-9.00 น. กลับมีอุณหภูมิสูงกวาโดยเฉลี่ย 0.51 oซ
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อากาศภายนอก
ใสโฟมนอกชองคราว-ดานนอกอาคาร
ใสโฟมในชองคราว
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อุณหภูมิ('ซ)
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18
7:00:00 9:30:00 12:00:00 14:30:00 17:00:00 19:30:00 22:00:00 0:30:00 3:00:00 5:30:00
20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 20/11/44 21/11/44 21/11/44 21/11/44
เวลา

แผนภูมิที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับติดฉนวนโฟมในชองคราว ในชวง 1 วัน (เปดฝา
กลอง)
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แผนภูมิที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมในชองคราว วันที่ 16-22 พ.ย.44
(เปดฝากลอง)
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3) อิทธิพลจากสะพานความรอน (Thermal Bridge)
- สาเหตุที่ทําใหผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราวสามารถลดความรอนที่ถายเทสู
ภายในกลองไดไมดีเทาเมื่อใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร คือ การเกิดจุดที่
เปนสะพานความรอน (Thermal Bridge) ในกลองที่ใสโฟมในชองคราว บริเวณที่โครงคราวเชื่อม
ตอระหวางผนังดานนอกกับดานในกลองทดสอบ จึงทําใหความรอนสามารถถายเทสูภายในกลอง
ไดงาย

ความรอน
ภายนอก

ภายใน

ภาพที่ 48 แสดงจุดที่เปนสะพานความรอน (Thermal Bridge) ในผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว
- จากแผนภูมิที่ 36 แสดงใหเห็นวา ผิวผนังดานในกลองที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคาร มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองจุดที่มีและไมมีสะพานความรอน
ใกลเคียงกันตลอดทั้งวัน
- สวนกลองที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองจุดที่มี
และไมมีสะพานความรอนจะมีคาแตกตางกัน โดยจากแผนภูมิที่ 37 พบวา ในชวงเวลา 8.0018.00 น. จุดที่มีสะพานความรอนมีอุณหภูมิสูงกวาจุดที่ไมมีสะพานความรอนโดยเฉลี่ย 1.98 oซ
ทําใหในชวงเวลาดังกลาวมีปริมาณความรอนที่ถายเทสูอากาศภายในกลองมากกวา ในขณะที่
การใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะสามารถตานทานความรอนไดดีกวา
เนื่องจากไมมีจุดที่โครงคราวเชื่อมระหวางผนังดานนอกและผนังดานในกลองไดโดยตรง
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แผนภูมิที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางจุดที่มีและไมมี
สะพานความรอน ของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร ในชวง 1 วัน (ปด
ฝากลอง)
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อากาศภายนอก
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แผนภูมิที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางจุดที่มีและไมมี
สะพาน ความรอน ของผนังโฟมที่ใสฉนวนในชองคราว ในชวง 1 วัน (ปดฝากลอง)
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ผลการทดสอบชุดที่ 2 เปรียบเทียบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร

นอก

ใน

(ก) ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร

นอก

ใน

(ข) ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร

ภาพที่ 49 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
ระหวางผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยู
ดานอาคาร
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-13 มิ.ย.2545 สามารถวิเคราะหและสรุปผลการ
ทดสอบไดดังนี้
1) เมื่อเปลี่ยนตําแหนงการใสโฟมจากอยูในชองคราวมาเปนอยูนอกชองคราวแต
อยูดา นในอาคาร (รูป ข) ทําใหมีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองใกลเคียงกับกลองที่ใสโฟมไวนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) มากขึ้น
2) จากแผนภูมิที่ 38 และ 39 จะเห็นไดวาระหวางที่ปดฝากลองทดสอบ ในชวง
เวลา 8.00-17.00 น. ผิวผนังดานในกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารเย็นกวา
ของกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร เฉลี่ยตลอด 3 วันของการทดสอบเทากับ
0.52 oซ โดยจะเย็นกวามากที่สุด 0.8 oซ ในชวงเวลาประมาณ 13.00 น. สวนหลังจากเวลา
17.00 น. ไปแลว ผิวผนังดานในกลองทดสอบทั้งสองมีอุณหภูมิใกลเคียงกันมาก โดยกลองที่ใส
โฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารมีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองต่ํากวาโดยเฉลี่ยเพียง
0.11 oซ
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แผนภูมิที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง
1 วัน (ปดฝากลอง)
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แผนภูมิที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร วันที่ 710 มิ.ย.45 (ปดฝากลอง)
3) แผนภูมิที่ 40 และ 41 จะเห็นไดวา เมื่อเปดฝากลองทดสอบ ผิวผนังดานใน
กลองทดสอบทั้งสองมีอุณหภูมิคาใกลเคียงกันมากกวาชวงปดฝากลอง และยังต่ํากวาอุณหภูมิ
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อากาศภายนอกตลอดทั้งวันเชนเดียวกับการทดสอบชุดที่ 1 โดยผิวผนังดานในกลองที่ใสโฟมนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิต่ํากวาของกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดาน
ในอาคารเล็กนอย คือ ต่ํากวาโดยเฉลี่ย 0.12 oซ
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แผนภูมิที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง
1 วัน (เปดฝากลอง)
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แผนภูมิที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางผนังที่ใสฉนวน
โฟมไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร วันที่ 1113 มิ.ย.45 (เปดฝากลอง)
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4) อิทธิพลจากสะพานความรอน (Thermal Bridge)
เมื่อเปลี่ยนตําแหนงการใสฉนวนโฟมจากในชองคราวเปนไวนอกชองคราวแต
อยูดานในอาคารแลวทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศในกลองที่ใส
โฟมดานนอกอาคารมากกวาเมื่อใสโฟมในชองคราวดังที่กลาวไปแลว เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการเกิดสะพานความรอนที่ผนังดานในกลองนอยลง โดยเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 42 จะ
เห็นไดวาอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทั้งจุดที่มีและไมมีสะพานความรอนจะมีคาใกลเคียงกัน
ตลอดทั้งวัน แสดงวาการใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวจะสามารถลดความรอนไดดีกวาใสไวใน
ชองคราว
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แผนภูมิที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบระหวางจุดที่มีและไมมี
สะพานความรอน ของผนังโฟมที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง 1 วัน
(ปดกลอง)

138

2.2 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบาย
อากาศที่ผนังชั้นนอก
ผลการทดสอบชุดที่ 1 เปรียบเทียบผนังที่เจาะชองระบายอากาศ 30% ของ
พื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังที่มีชองอากาศแบบปด

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ30%
(ค)

ภาพที่ 50 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 1 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
ระหวางผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศ
แบบปด
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-13 มิ.ย. 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดังนี้
1) อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคาร (รูป ก) มีคาต่ําที่สุด รองลงมา คือ กลองที่ใสฉนวนโฟมดานในอาคาร และเจาะชอง
ระบายอากาศ 30% (รูป ค) และ กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (รูป ข)
ตามลําดับ
2) เมื่อพิจารณาในชวงที่ปดฝากลองทดสอบ ดังแผนภูมิที่ 43 และ 44 พบวา
อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศในกลอง
ทดสอบ กลาวคือ ในชวงเวลา 15.30-6.00 น. ผิวผนังดานในกลองที่ใสโฟมดานในอาคารและ
เจาะชองระบายอากาศ 30% (รูป ค) มีอุณหภูมิต่ํากวาผิวผนังดานในกลองที่ติดโฟมดานในอาคาร
แตไมไดเจาะชองระบายอากาศ (รูป ข) โดยเฉลี่ย 0.39 oซ และมีคาต่ํากวามากที่สุดคือ 0.7 oซ ใน
ชวงเวลาประมาณ 18.30 น สวนชวงเวลา 6.00-15.30 น. จะมีอุณหภูมิต่ํากวากลองที่ไมไดเจาะ
ชองระบายอากาศโดยเฉลี่ยเพียง 0.10 oซ

139

3) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลองที่เจาะชองระบายอากาศ (รูป ค) กับ กลองที่ใส
โฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) ดังแผนภูมิที่ 43 และ 44 พบวา ในชวงเวลา
6.00-15.00 น. ผิวผนังดานในกลองที่ใสโฟมดานนอกอาคารจะเย็นกวาผิวผนังดานในกลองที่เจาะ
ชองระบายอากาศโดยเฉลี่ย 0.19 oซ สวนในชวงเวลา 15.00-6.00 น. ผิวผนังดานในกลองที่เจาะ
ชองระบายอากาศกลับมีอุณหภูมิต่ํากวาของกลองที่ใสโฟมดานนอกอาคาร 0.26 oซ โดยเฉลี่ย ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศมีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดีกวาตั้งแต
ชวงบายถึงรุงเชา

140
35

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด

34

33

32

อุณหภูมิ('ซ)

31

30

29

28

27

26

25

24
7:00

9:00

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00

3:00

5:00

7:00

8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปด
ฝากลอง)
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36
35
34
33
32

อุณหภูมิ('ซ)

31
30
29
28
27
26
อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ30%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองอากาศแบบปด

25
24
16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00

7/6/45 7/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 8/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 9/6/45 10/6/45 10/6/45
เวลา

แผนภูมิที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 7-10 มิ.ย.45
(ปดฝากลอง)
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ผลการทดสอบชุดที่ 2 เปรียบเทียบผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ
100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ100%
(ค)

ภาพที่ 51 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบในชุดที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ
ระหวางผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกกับผนังโฟมที่มีชองอากาศ
แบบปด
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 17-25 ก.พ. 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปไดดังนี้
1) กลองทดสอบที่มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองต่ําที่สุด คือ กลองที่ใสโฟมดาน
ในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100% (รูป ค) รองลงมาคือ กลองที่ใสโฟมดานนอกอาคาร
แตมีชองวางอากาศแบบปด (รูป ก) และกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตมีชองวางอากาศแบบปด
(รูป ข) ตามลําดับ ซึ่งพบวามีการเรียงลําดับเชนเดียวกับอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
2) จากแผนภูมิที่ 45 และ 46 พบวา ตั้งแตชวงบายถึงรุงเชา คือ ชวงเวลา 14.304.00 น. ผิวผนังดานในกลองที่ใสโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100% มีอุณหภูมิ
ต่ํากวาของกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตไมไดเจาะชองระบายอากาศ 0.94 oซ โดยเฉลี่ย มีคาต่ํา
กวามากที่สุดในชวงเวลาประมาณ 19.00 น. คือ 1.8 oซ ในขณะที่ชวงเวลา 4.00-14.30 น. กลับมี
อุณหภูมิสูงกวา 0.28 oซ โดยเฉลี่ย
3) และเมื่อเทียบกับผนังที่ใสโฟมดานนอกอาคาร ตามแผนภูมิที่ 44 และ 45 มี
ลักษณะคลายกับขอ 2) คือ ในชวงเวลา 14.00-6.30 น. ผิวผนังดานในของกลองที่ใสโฟมดานใน
อาคารและเจาะชองระบายจะเย็นกวาของกลองที่ใสโฟมดานนอกอาคาร 0.85 oซ โดยเฉลี่ย ซึ่งจะ
เย็นกวามากที่สุด 1.7 oซ ในชวงเวลาประมาณ 19.00 น. สวนในชวงเวลา 6.30-14.00 น. จะมีต่ํา
กวาเพียง 0.16 oซ
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38
อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด

37
36
35
34

อุณหภูมิ ('ซ)

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
6:00

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

2:00

4:30

7:00

24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 25/2/45 25/2/45 25/2/45
เวลา

แผนภูมิที่ 45 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราวแบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปด
ฝากลอง)
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38

อากาศภายนอก
ใสโฟมดานในอาคาร-เจาะชองระบายอากาศ100%
ใสโฟมดานในอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด
ใสโฟมดานนอกอาคาร-ชองระบายอากาศแบบปด

37
36
35
34
33

อุณหภูมิ('ซ)

32
31
30
29
28
27
26
25
24
8:00

14:00 20:00

2:00

8:00

14:00 20:00

2:00

8:00

14:00 20:00

2:00

8:00

22/2/45 22/2/45 22/2/45 23/2/45 23/2/45 23/2/45 23/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 24/2/45 25/2/45 25/2/45
เวลา

แผนภูมิที่ 46 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราวแบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ วันที่ 22-25 ก.พ.45
(ปดฝากลอง)
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2.3 การทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเพิ่มความหนา
ของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร

นอก

ใน

ใสโฟม 2” ดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟม 2” ดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟม 4” ดานในอาคาร
(ค)

ภาพที่ 52 รูปตัดของผนังโฟมที่ทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบของผนัง
โฟม เมื่อเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 8-14 มี.ค. 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปได ดังนี้
1) กลองทดสอบที่ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้วนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (รูป ค)
มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองต่ําที่สุด รองลงมาไดแก กลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว นอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) และกลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
(รูป ข) ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเจาะชองระบายอากาศ พบวา ใหผลในการลด
อุณหภูมิที่ชัดเจนในชวงเวลาที่ตางกัน กลาวคือ การเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมจะใหผลที่ชัดเจน
ในชวงเวลาประมาณ 10.30-19.30 น. ในขณะที่การเจาะชองระบายอากาศจะใหผลที่ชัดเจนใน
ชวงเวลาประมาณ 14.00-6.30 น.
2) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว กับ 4นิ้ว ที่นอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคาร ดังแผนภูมิที่ 47 และ 48 พบวา ตั้งแตชวงสายถึงค่ํา คือ ชวงเวลา 10.30-19.30 น.
อุณหภูมิผิวผนังดานในของกลองที่ใสโฟม 4 นิ้ว มีคาต่ํากวาของกลองที่ใสโฟม 2 นิ้ว โดยเฉลี่ย
1.00 oซ สวนชวงหลังจากเวลา 19.30 น. จะมีอุณหภูมิต่ํากวาโดยเฉลี่ยเพียง 0.07 oซ เทานั้น
3) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟมหนา 4 นิ้วนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคารกับกลองที่ใสโฟม 2 นิ้ว นอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (แผนภูมิที่ 47 และ 48) พบ
วา ในชวงเวลา 9.30-18.30 น. ผิวผนังดานในของกลองที่ใสโฟมหนา 4 นิ้ว นอกชองคราวแตอยู
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ดานในอาคารจะมีอุณหภูมิต่ํากวาของกลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้ว ไวนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคารโดยเฉลี่ย 0.87 oซ ในขณะที่ชวงเวลา 18.30-9.30 น. มีอุณหภูมิต่ําโดยเฉลี่ยเพียง 0.16 oซ
37

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร

36
35
34

อุณหภูมิ('ซ)

33
32
31
30
29
28
27
26
25
6:00

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

23:30

2:00

4:30

7:00

13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 14/3/45 14/3/45 14/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 47 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2
นิ้วและ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว ในชวง 1 วัน (ปดฝากลอง)
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37

อากาศภายนอก
ใสโฟม 4" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานในอาคาร
ใสโฟม 2" ดานนอกอาคาร

36
35
34
33

อุณหภูมิ('ซ)

32
31
30
29
28
27
26
25
10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00 16:00 22:00

4:00

10:00

11/3/45 11/3/45 11/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 12/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 13/3/45 14/3/45 14/3/45
เวลา

แผนภูมิที่ 48 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2
นิ้วและ 4 นิ้ว ไวนอกชองคราว วันที่ 11-14 มี.ค.45 (ปดฝากลอง)
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3. ผลจากการเจาะชองระบายอากาศ

นอก

ใน

(ก) ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร

นอก

ใน

(ข) ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร

ภาพที่ 53 รูปตัดของผนังโฟมที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารและผนังโฟมที่
ใสฉนวนโฟม นอกชองคราวแตอยูดานอาคาร
จากการทดสอบในขั้น 1 ชุดที่ 2 ซึ่งไดพบวากลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคาร (รูป ข) ยังมีอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบสูงกวากลอง
ที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (รูป ก) ดังผลที่ไดกลาวมาแลว
และเมื่อไดเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวระหวางกลองที่ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคารกับกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ดังแผนภูมิที่ 49 และ
50 พบวา ในชวงเวลา 9.00-18.30 น. อากาศในชองคราวของกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคารมีอุณหภูมิสูงกวาของกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคารถึง 6.38 oซ โดยเฉลี่ย และมีคาสูงกวามากที่สุดถึง 11 oซ เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.
สวนในชวง 18.30-9.00 น. กลองที่ติดโฟมดานในอาคารกลับมีอุณหภูมิอากาศในชองคราวต่ํากวา
กลองที่ติดโฟมดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย 1.91 oซ
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เวลา

แผนภูมิที่ 49 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร ในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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แผนภูมิที่ 50 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวระหวางผนังที่ใสฉนวนโฟมนอก
ชองคราวและอยูดานนอกอาคารกับใสนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร วันที่ 7-10 มิ.ย.45 (ปด
ฝากลอง)
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ดังนั้นหากสามารถระบายอากาศในชองคราวโดยนําอากาศภายนอกที่เย็นกวาเขามา
แทนที่ได ซึ่งจะสามารถลดปริมาณความรอนที่ถายสูภายในกลองได อุณหภูมิอากาศในกลอง
ทดสอบและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองก็จะลดต่ําลง ผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานใน
อาคารก็จะมีคุณสมบัติในการลดความรอนใกลเคียงหรือดีกวาผนังที่ใสโฟมดานนอกอาคาร จึงได
ดําเนินการทดสอบในขั้นที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชอง
ระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก ซึ่งมีผลการทดสอบดังตอไปนี้
3.1 ผลจากการเจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอก
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
มีชองระบายอากาศ30%
(ค)

ภาพที่ 54 รูปตัดของผนังโฟมที่ใชในการทดสอบผลจากการเจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่
ผนังชั้นนอก
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7-10 มิถุนายน 2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปได ดังนี้
1) การเจาะชองระบายอากาศ 30% มีผลทําใหอากาศในชองคราวมีการเปลี่ยน
แปลงขึ้น-ลงของอุณหภูมิในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอากาศภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีการถายเท
ความรอนใหอากาศภายนอกไดตลอดเวลา
2) จากแผนภูมิที่ 51 และ 52 พบวา ในชวงเวลา 9.30-1.30 น. อากาศในชองคราว
ของกลองที่เจาะชองระบายอากาศ 30% (รูป ค) เย็นกวาของกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตไมได
เจาะชองระบายอากาศ (รูป ข) โดยเฉลี่ย 3.78 oซ โดยชวงเวลาประมาณ 16.00 น. จะมีคาต่ํากวา
มากที่สุดเทากับ 9 oซ สวนในชวงเวลา 1.30-9.30 น. กลองที่เจาะชองระบายอากาศกลับมี
อุณหภูมิอากาศในชองเคราสูงกวาเล็กนอย คือ สูงกวา 0.61 oซ โดยเฉลี่ย
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3) แตเมื่อเปรียบเทียบผลในการลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบจากการเจาะ
ชองระบายอากาศ 30% พบวา กลับมีผลทําใหอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศใน
กลองลดต่ําลงไดโดยเฉลี่ยเพียง 0.4-0.5 oซ เทานั้น (ดูรายละเอียดในขอ 1 อุณหภูมิอากาศใน
กลองทดสอบ และขอ 2 อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบ) ทั้งนี้ อาจเกิดจากการเจาะชองเปด
ที่ตอนบนและตอนลางของผนังเปนลักษณะของการระบายอากาศทางปลอง (Stack Effect) ซึ่ง
ควรมีระยะความสูงของชองเปดสําหรับอากาศเขาและออกตางกันมากๆ หรืออาจเกิดจากมีพื้นที่
ในการระบายอากาศนอยเกินไป จึงดําเนินทดสอบตอไปโดยเพิ่มพื้นที่ของชองระบายอากาศเปน
100% ของผนังชั้นนอก
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แผนภูมิที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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แผนภูมิที่ 52 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 30% กับไมมีชองระบายอากาศ วันที่ 7-10 มิ.ย.45 (ปดฝา
กลอง)
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3.2 ผลจากการเจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
(ก)

นอก

ใน

ใสโฟมนอกชองคราว
แตอยูดานในอาคาร
(ข)

นอก

ใน

ใสโฟมดานในอาคาร
เจาะชองระบายอากาศ 100%
(ค)

ภาพที่ 55 รูปตัดของผนังโฟมที่ใชในการทดสอบผลจากการเจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้น
ที่ผนังชั้นนอก
จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 17-25 ก.พ.2545 สามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหและสรุปได ดังนี้
1) การเจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกมีผลทําใหอุณหภูมิ
อากาศในชองคราวมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอก
และยังมีอุณหภูมิใกลเคียงกันตลอดทั้งวัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการเจาะ 30 % ในขอ 3.1 พบ
วา การเจาะ 100% จะทําใหอากาศในชองคราวมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอก
มากกวา
2) จากแผนภูมิที่ 53 และ 54 พบวา ในชวงเวลา 11.00-0.00 น. อุณหภูมิอากาศใน
ชองคราวของกลองที่ใสโฟมดานในอาคารและเจาะชองระบายอากาศ 100 % (รูป ค) มีคาต่ํากวา
อุณหภูมิอากาศในชองคราวของกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตไมมีชองระบายอากาศ (รูป ข) โดย
เฉลี่ย 4.48 oซ และมีคาต่ํากวามากที่สุดถึง 11 oซ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. สวนชวงเวลา
0.00-11.00 น. กลับมีคาสูงกวากลองที่ไมมีชองระบายอากาศ 0.19 oซ โดยเฉลี่ย
3) เมื่อพิจารณาควบคูไปกับอุณหภูมิอากาศในกลองที่ลดลงได ดังผลการทดสอบ
ในขอ 1.2 ชุดที่ 2 พบวา สามารถทําใหอากาศในกลองทดสอบในชวงเวลา 13.30-6.30 น. เย็นลง
ไดเพียง 0.85 oซ โดยเฉลี่ย ซึ่งนับวามีผลนอยมาก แสดงใหเห็นวาการเจาะชองเพื่อระบายอากาศ
ในชองคราว ตองมีพื้นที่มากพอสมควรเพื่อใหไดผลที่ชัดเจนในการลดอุณหภูมิอากาศในกลอง
ทดสอบ
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แผนภูมิที่ 53 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดเจาะชองระบายอากาศ ในชวง 1 วัน (ปดฝา
กลอง)
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แผนภูมิที่ 54 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศในชองคราวของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชอง
คราว แบบเจาะชองระบายอากาศ 100% กับไมไดชองระบายอากาศวันที่ 22-25 ก.พ.45 (ปดฝา
กลอง)

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ผนังโฟมที่มีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) ใกลเคียงกัน แต
มีตําแหนงการใสฉนวนโฟมในโครงสรางแตกตางกัน คือ ใสโฟมนอกชองคราวและอยู
ดานนอกอาคาร (U = 0.534 วัตต/ตร.ม.-oซ) , ใสโฟมในชองคราว (U = 0.536 วัตต/ตร.ม.o
ซ) และ ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (U = 0.536 วัตต/ตร.ม.-oซ) มีพฤติกรรมในการถายเทความรอนที่ใกลเคียงกัน
1) อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบทั้งสามมีคาต่ําสุดในชวงเวลาประมาณ 7.308.00 น. และมีคาสูงสุดในชวงเวลา 16.30-17.00 น. มีชวงกวางของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ระหวางกลางวันกับกลางคืน 9-11 oซ เชนเดียวกับอุณหภูมิอากาศภายนอก โดยเมื่อปดฝากลอง
ทดสอบ พบวา ในชวงเวลา 7.00-15.30 น. อากาศในกลองทดสอบมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศภาย
นอกเฉลี่ยในชวง 1.77-2.03 oซ โดยอากาศในกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
จะมีอุณหภูมิต่ํากวามากที่สุด รองลงมาคือ กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานนอก
อาคาร และ กลองที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว ตามลําดับ สวนหลังจากเวลา 15.30 น. อากาศใน
กลองทั้งสามจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูในชวง 1.91-2.39 oซ โดยกลองที่ใสโฟม
ในชองคราวจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวามากที่สุด รองลงมาคือกลองที่ใสโฟมนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคาร และ กลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร ตามลําดับ
เมื่อเปดฝากลองเปนพื้นที่ 0.78 x 0.78 ตารางเมตร พบวา อุณหภูมิอากาศใน
กลองทดสอบทั้งสามจะมีคาต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกตลอดทั้งวัน เฉลี่ยต่ํากวาอยูในชวง
1.06-1.13 oซ และมีคาต่ํากวาอยางชัดเจนในชวงเวลา 12.00-16.00 น. โดยจะมีคาต่ํากวามากที่
สุดประมาณ 4 oซ ในชวงเวลา 12.30-14.30 น.
เมื่อเปรียบเทียบระหวางอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศใน
กลองทดสอบแตละกลอง พบวา ทั้ง 2 จุดนี้มีอุณหภูมิใกลเคียงกันมาก โดยผิวผนังดานในกลอง
จะมีอุณหภูมิเปน$0.7 oซ ของอุณหภูมิอากาศในกลอง
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2) ผนังที่มีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดีที่สุดจากการทดสอบ คือ ผนังที่ใส
โฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร รองลงมาคือ ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคาร และผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว ตามลําดับ โดย
- จากการเปรียบเทียบระหวางกลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอก
อาคาร (กลองที่ 1) กับกลองที่ใสโฟมในชองคราว (กลองที่ 2) ขณะที่ปดฝากลองทดสอบ ในชวง
เวลา 10.00-0.30 น. กลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิอากาศใน
กลองต่ํากวากลองที่ติดโฟมในชองคราวโดยเฉลี่ย 0.99 oซ ในขณะที่ชวงเวลา 0.30-10.00 น.
กลองที่ใสโฟมนอกชองคราวกลับมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ใสโฟมในชองคราว
เล็กนอย คือ สูงกวาโดยเฉลี่ย 0.12 oซ
- เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งกลองที่ใสโฟมนอกชองครา วและอยูดา นนอก
อาคาร (กลองที่ 1) กับ กลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร (กลองที่ 3) พบวา ในชวง
ที่ปดฝากลองทดสอบ กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะมีอุณหภูมิ
อากาศในกลองทดสอบต่ํากวากลองที่ใสโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารเฉลี่ยตลอด 3 วันที่
ทําการทดสอบเทากับ 0.45 oซ โดยในชวงเวลาประมาณ 13.00 น. จะมีคาต่ํากวามากที่สุด คือ
ต่ํากวาประมาณ 1 oซ
3) ปจจัยที่มีผลทําใหผนังที่ใสโฟมในชองคราวไมสามารถลดความรอนไดดีเทา
ผนังที่ใสโฟมนอกชองคราว คือ การเกิดจุดที่เปนสะพานความรอน (Thermal Bridge) ที่ผนังดาน
ในกลองทดสอบตรงบริเวณที่เปนโครงสรางผนัง ทําใหความรอนจากภายนอกสามารถถายเทจาก
ผนังดานนอกกลองผานโครงคราวซึ่งเปนสะพานความรอนสูผนังดานในกลองไดงาย ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองทดสอบที่ใสโฟมในชองคราวระหวางจุดที่มีและไมมี
สะพานความรอน พบวาในชวงเวลา 8.00-18.00 น. จุดที่มีสะพานความรอนจะมีอุณหภูมิสูงกวา
จุดที่ไมมีสะพานความรอน 2.05 oซ โดยเฉลี่ย สวนในชวงเวลา 18.00-8.00 น. จุดที่ไมมีสะพาน
ความรอนจะมีอุณหภูมิสูงกวาเล็กนอย ทําใหมีปริมาณความรอนที่ถายเทสูอากาศในกลองมาก
กวาการใสฉนวนโฟมไวนอกชองคราวไมวาจะติดดานนอกอาคารหรือดานในอาคาร ซึ่งมีอุณหภูมิ
ผิวผนังดานในกลองทดสอบทั้งจุดที่มีและไมมีสะพานความรอนใกลเคียงกันตลอดทั้งวัน
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1.2 การเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก มีผลในการเพิ่มคุณสมบัติใน
การลดความรอนของผนังโฟม แตตองมีพื้นที่มากจึงจะเห็นผลชัดเจน โดยเมื่อเจาะชอง
ระบายอากาศในพื้นที่ที่มากขึ้นมีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบลดลงไดมากขึ้น
ดวย
1) การเจาะชองระบายอากาศเพียง 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอกไมสามารถทําให
อุณหภูมิอากาศในกลองลดลงไดอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปด โดย
พบวา แมจะทําใหอุณหภูมิอากาศในชองคราวลดลงไดเฉลี่ย 3.78 oซ เมื่อเทียบกับกลองที่ใสโฟม
ดานในอาคารแตไมไดเจาะชองระบายอากาศ แตกลับมีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
ลดลงไปมากที่สุดเพียง 0.6 oซ ในชวงเวลาประมาณ 17.00 น. หรือลดลงไดโดยเฉลี่ยเพียง 0.32 oซ
เทานั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับกลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร พบวา
ยังมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารโดยเฉลี่ย
0.11 oซ แตก็ยังแสดงใหเห็นวาการเจาะชองระบายอากาศมีแนวโนมที่จะลดอุณหภูมิอากาศใน
กลองในชวงบายถึงกลางคืนมากกวาในชวงครึ่งวันเชา โดยพบวา ในชวง 13.00-2.00 น. สามารถ
ลดอุณหภูมิอากาศในกลองลงไดเฉลี่ย 0.47 oซ ในขณะที่ชวงเวลา 2.00-13.00 น. สามารถลดได
เพียง 0.15 oซ โดยเฉลี่ย
2) เมื่อเจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก พบวา สามารถลด
อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบลงไดมากขึ้น กลาวคือ สามารถลดลงไดมากที่สุด 1.8 oซ ในชวง
เวลาประมาณ 18.00 น. หรือลดลง 0.59 oซ โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลองที่ใสโฟมดานในอาคารแต
ไมไดเจาะชองระบายอากาศ และมีคาลดลงมากที่สุด 1.3 oซ หรือลดลงเฉลี่ย 0.56 oซ เมื่อเทียบกับ
กลองที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร นอกจากนี้ยังพบวา การเจาะชอง
ระบายอากาศ 100% ก็ใหผลในการลดอุณหภูมิอากาศในกลองในชวงบายถึงกลางคืนไดมากกวา
ในชวงครึ่งวันเชาเชนเดียวกับการเจาะ 30% โดยจากการทดสอบพบวา ในชวง 13.30-6.30 น.
กลองที่เจาะชองระบายอากาศมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวากลองที่ใสโฟมดานในอาคารแตไม
มีชองระบายอากาศโดยเฉลี่ย 0.85 oซ สวนในชวงเวลา 6.30-13.30 น. มีอุณหภูมิใกลเคียงกัน
มาก โดยกลองที่มีชองระบายอากาศจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวากลองที่ไมเจาะชอง
ระบายอากาศ 0.04 oซ
3) การเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกเพื่อลดปริมาณความรอนที่ถายเทสู
ภายในกลอง จําเปนตองเจาะในปริมาณพื้นที่ที่มากจึงจะเห็นผลในการลดอุณหภูมิอยาง ชัดเจน
โดยจากการการวิจัย พบวา แมการเจาะชองระบายอากาศ 30% จะสามารถลดอุณหภูมิอากาศใน
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ชองเคราไดเฉลี่ย 3.78 oซ และการเจาะ 100 % สามารถลดได 4.48 oซ โดยเฉลี่ย แตกลับมีผลให
อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบลดไดโดยเฉลี่ยเพียง 0.32 และ 0.59 oซ ตามลําดับเทานั้น
4) อุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองที่ลดลงไดแปรผัน
ตามพื้นที่ของชองระบายอากาศ นั่นคือ เมื่อเจาะชองระบายอากาศมากขึ้นมีผลทําใหสามารถลด
อุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบและอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองไดมากขึ้น ซึ่งจากการวิจัยพบวา
การเจาะชองระบายอากาศ 100% สามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลองและอุณหภูมิผิวผนังดานใน
กลองไดมากกวาการเจาะเพียง 30% แตยังไมสามารถระบุไดวาอุณหภูมิที่ลดลงไดแปรผนังโดย
ตรงกับพื้นที่ของชองระบายอากาศหรือไม
1.3 ในผนังที่มีความหนาของฉนวนโฟมเทากัน การใสฉนวนไวดานนอก
อาคารจะสามารถลดการถายเทความรอนไดดีกวาใสไวดานในอาคาร และเมื่อเพิ่มความ
หนาของฉนวนที่ดานในอาคารจาก 2 นิ้วเปน 4 นิ้ว จะสามารถลดการถายเทความรอนสู
ภายในกลองไดดีกวาการใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้วไวดานนอกอาคาร
1) เมื่อเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่ใสไวนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
จากความหนา 2 นิ้ว เปน 4 นิ้ว มีผลทําใหผนังโฟมจะมีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดีขึ้น ซึ่ง
จากการทดสอบพบวาสามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบลงไดเฉลี่ย 0.60 oซ โดยสามารถ
ลดไดสูงสุด 1.5 oซ เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. และยังพบวาการเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมนี้
จะใหผลในการลดอุณหภูมิอากาศในกลองในชวงครึ่งวันเชาถึงเย็นมากกวาในชวงเย็นถึงครึ่งวัน
เชา โดยจากการทดสอบพบวา ในชวงเวลา 10.00-19.00 น. สามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลอง
ลงได 1.05 oซ โดยเฉลี่ย ในขณะที่ชวงเวลา 19.00-10.00 น. สามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลอง
ลงไดเฉลี่ยเพียง 0.31 oซ เทานั้น
2) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลองที่ใสโฟมหนา 2 นิ้วไวนอกชองเคราและอยูดาน
นอกอาคาร พบวามีลักษณะคลายคลึงกัน แตจะมีผลตางของอุณหภูมินอยกวา โดยจากการ
ทดสอบพบวา ในชวงเวลา 9.00-18.30 น. อากาศในกลองที่ใสโฟมหนา 4 นิ้วไวนอกชองคราวแต
อยูดานในเย็นกวากลองที่ใสโฟม 2 นิ้วไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารเฉลี่ย 0.76 oซ สวน
ในชวงเวลา 18.30-9.00 น. กลองที่ใสโฟม 4 นิ้วกลับมีอุณหภูมิอากาศในกลองสูงกวา 0.21 oซ โดย
เฉลี่ย
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1.4 การปด-เปดฝากลองทดสอบมีผลทําใหผนังโฟมมีพฤติกรรมในการถายเท
ความรอนที่แตกตางกัน โดยเมื่อปดฝากลองจะมีผลอุณหภูมิอากาศในกลองมีการเปลี่ยน
แปลงขึ้น-ลงชากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก คือ มีคาการหนวงเหนี่ยวความรอนประมาณ
3 ชั่วโมง แตเมื่อเปดฝากลอง อุณหภูมิอากาศในกลองจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงใน
ชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอก
การวิจัยนี้ไดทดสอบพฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังโฟมทั้งชวงที่ปดฝา
กลองทดสอบซึ่งเปนการจําลองสภาพอาคารที่ไมเปดหนาตางระบายอากาศ และการเปดฝากลอง
ทดสอบซึ่งเปนตัวแทนของอาคารที่มีการเปดหนาตางระบายอากาศโดยเปดเปนพื้นที่ 0.78 X 0.78
ตารางเมตร พบวา
1) การปดฝากลองทดสอบ มีผลคือ
- ในชวงเชาถึงบาย ผนังโฟมทุกกลองจะมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวา
อุณหภูมิอากาศในกลอง โดยจากการทดสอบพบวา ในชวงเวลา 7.00-15.30 น. อุณหภูมิทั้ง 2
จุดดังกลาวจะต่ํากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูในชวง 1.60-2.47 oซ โดยมีคาต่ํากวามากที่
สุดอยูในชวง 2.20-4.39 oซ เมื่อเวลาประมาณ 11.00-12.00 น. และมีคาการหนวงเหนี่ยวความ
รอน (Time-lag) ประมาณ 3 ชั่วโมง
- ในชวงบายถึงเชาวันรุงขึ้น อุณหภูมิอากาศในกลองทุกกลองจะมีคาสูง
กวาอุณหภูมิอากาศภายนอก เนื่องจากความรอนไดถายเทสูผนังดานในและอากาศในกลอง แต
ไมสามารถระบายออกไดจึงเกิดความรอนสะสมในชวงเวลาดังกลาว โดยจากการทดสอบ พบวา
ในชวงเวลา 15.30-7.00 น. อุณหภูมิอากาศในกลองจะมีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ย
อยูในชวง 1.56-2.52 oซ โดยจะมีคาสูงกวามากที่สุด 2.10-4.60 oซ เมื่อเวลาประมาณ 18.3019.00 น.
2) การเปดฝากลองทดสอบ มีผล คือ
- ทําใหอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบมี
การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิอากาศภายนอกมากขึ้น และมีอุณหภูมิต่ํากวา
อากาศภายนอกตลอดทั้งวัน
- อุณหภูมิผิวผนังดานในกลองและอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบของ
ผนังโฟมแตละแบบมีคาใกลเคียงกันมากขึ้น โดยจะมีความแตกตางกันชัดเจนในชวง 12.0016.00 น. และมีคาต่ํากวามากที่สดุ เมื่อเวลาประมาณ 12.30-14.30 น.
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2. ปญหาที่พบในการวิจัย
1. ไมสามารถตรวจสอบความเรียบรอยของกลองทดสอบไดตลอดเวลา เมื่อมีเหตุผิด
พลาด เชน สายเทอรมอคัปเปล (Thermocouple) หลุดจากจุดที่วัดอุณหภูมิ ทําใหไดขอมูลที่
คลาดเคลื่อน ตองทําการเก็บขอมูลซ้ํา ซึ่งทําใหการวิจัยตองลาชาในบางขั้นตอน
2. ปญหาจากการใชเครื่องเก็บขอมูลโดยไมมีเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) เมื่อ
เกิดกระแสไฟฟาขัดของ ทําใหขอมูลที่เก็บไวสูญหาย ตองทําการเก็บขอมูลใหม
3. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในการทดลองแตละขั้นตอนมีเพียง 1 สัปดาห ทําใหไม
สามารถเก็บขอมูลไดในทุกสภาพอากาศ
4. สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกในบางชวง ทําใหไดผลการทดลองที่คลาดเคลื่อน
ตองทําการเก็บขอมูลซ้ํา
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอะแนะในการใชผนังโฟม
1) การนําระบบผนังโฟมไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดควรศึกษาจุดเดนและจุดดอย
ของผนังโฟมแตละแบบ แมการใสโฟมในชองคราว (Cavity Insulation) และการใสไวนอกชอง
คราวแตอยูดานในอาคาร (Interior Insulation) จะสามารถลดความรอนไดไมดีเทากับการใสโฟม
ไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร (Exterior Insulation) เนื่องจากอาจเกิดจุดที่เปนสะพาน
ความรอน (Thermal Bridge) ที่โครงสรางอาคาร ทําใหความรอนสามารถถายเทสูภายในอาคาร
ไดงายกวา แตก็มีขอดี คือ สามารถเลือกใชวัสดุที่เปนผนังชั้นนอกไดหลากหลายกวา ในขณะที่
ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
แมจะสามารถลดความรอนไดดีกวา
เพราะไมเกิดจุดที่เปนสะพานความรอนที่โครงสรางของอาคาร แตมีขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นผิวของ
ผนังชั้นนอก ดังนั้นในการใชงานจริงจึงจําเปนตองพิจารณาจุดเดนและจุดดอยของแตละระบบ
และเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
2) การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารดวยการใชผนังโฟมที่มีชองวางอากาศ
แบบเปดนั้น จะตองเจาะชองระบายอากาศในขนาดพื้นที่ที่มาก จึงจะใหผลในการลดอุณหภูมิ
อากาศในอาคารและอุณหภูมิผิวผนังดานในอาคารที่ชัดเจน ซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงคาใชจายใน
การติดตั้งบานเกล็ด การปองกันสัตวและแมลงเขาไปในชองคราว รวมทั้งการทําความสะอาดและ
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การบํารุงรักษาผนัง โดยหากการเจาะชองระบายอากาศตอนบนและตอนลางของผนัง จะมี
ลักษณะการระบายอากาศคลายกับการระบายอากาศทางปลอง (Stack Effect) ซึ่งจะไดผลดีเมื่อ
ชองเปด 2 ชองอยูในระดับที่มีความสูงตางกันมากๆ รวมทั้งพิจารณาการเลือกใชวัสดุทําบานเกล็ด
เนื่องจากมีผลตอการถายเทความรอนสูผนังดานใน
3) ในอาคารที่มีใชงานในชวงกลางคืน หากสามารถเปดหนาตางใหมีการระบาย
อากาศกอนการเปดเครื่องปรับอากาศ นอกจากไมทําใหเกิดการสะสมความรอนในอาคารแลว ยัง
ทําใหอุณ หภูมิผิว ผนัง ดานในและอุณ หภูมิอากาศภายในอาคารลดต่ําลงจนมีคาใกลเคียงกับ
อุณหภูมิอากาศภายนอก ซึ่งจะชวยลดภาระในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศได
3.2 ขอเสนอะแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) การทดลองนี้เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาการใชเกล็ดเพื่อระบายอากาศในชอง
คราวของผนังโฟม ซึ่งผลการทดสอบที่ไดอาจยังไมมีน้ําหนักพอที่จะนําไปใชงานไดจริง ควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลที่แนชัด โดยอาจขยายขนาดของกลองทดสอบหรือติดตั้งผนังโฟมกับ
อาคารจริง เนื่องจากในการใชงานจริงยังมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอคุณสมบัติในการลดความรอนของ
ผนังโฟม
2) การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเฉพาะวัสดุที่มีมวลสารนอยมาทดสอบพฤติกรรมการ
ถายเทความรอนซึ่งสะสมความรอนไวในเนื้อวัสดุไดนอยและสามารถรับ-คายความรอนไดรวดเร็ว
จึงไมเห็นความแตกตางเมื่อมีการเรียงลําดับชั้นของวัสดุ จึงควรพิจารณานําวัสดุที่มีมวลสารแตก
ตางกันมาทดสอบ เพื่อเปนทางเลือกในการเลือกใชวัสดุมากขึ้น
3) ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะผลกระทบของผนังทางดานทิศใต ซึ่ง
เปนทิศที่มีชวงเวลารับแสงอาทิตยมากที่สุดในชวงที่ทําการทดสอบ (ธ.ค.-มี.ค.) จึงไมไดเปรียบ
เทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานอื่นๆ ซึ่งในการใชงานจริงปจจัยที่มีผลกระทบกับผนังดานอื่นจะมี
ผลตอพฤติกรรมการถายเทความรอนที่ตางกันออกไป ดังนั้นจึงควรพิจารณาศึกษาพฤติกรรมการ
ถายเทความรอนของผนังจากผลกระทบในทิศอื่นๆดวย
4) ศึกษาการปด-เปดฝากลองตามชวงเวลาที่ใชงานจริง คือ ปดฝากลองในชวง
กลางวัน และเปดฝากลองเพื่อระบายอากาศในชวงกลางคืน รวมทั้งขนาดของชองเปดที่สัมพันธ
กับการใชงานจริง
5) แผนการทํางานใหรัดกุม และจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมโดยเฉพาะเครื่อง
สํารองกระแสไฟฟา (UPS) เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยติดขัดนอยที่สุด
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ภาคผนวก ก
การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
และราคาคากอสรางของผนังทดสอบ
การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของผนังทดสอบไดใชวิธีการและคา
ตาง ๆ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง คาสัมประสิทธิ์การ
นําความรอนของวัสดุ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ คาความแตกตางอุณหภูมิ
เทียบเทา คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การบังแดด
ของหนาตาง และคาตัวประกอบรังสีอาทิตย และคาที่ไดจากเอกสารแนะนําวัสดุกอสรางจาก
บริษัทผูผลิต
การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน ใหใชวิธีการดังตอไปนี้
1. หาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ซึ่งดูไดจากประกาศของกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดกําหนดและจากเอกสารแนะนําวัสดุกอสรางจากบริษัทผูผลิต
2. หาคาความนําความรอน (C)
คาความนําความรอนของวัสดุใดๆ คือ อัตราสวนระหวางคาสัมประสิทธิ์การนําความ
รอนกับความหนาของวัสดุ ซึง่ สามารถคํานวณไดดังสมการดังตอไปนี้
C = k / ∆x
∆x : ความหนาของวัสดุ (ม.)
C : คาความนําความรอน ( วัตต / ตร.ม.-oซ )
3. หาคาความตานทานความรอน (R) ซึ่งประกอบดวย
1) คาความตานทานความรอนของวัสดุใดๆ คือ สวนกลับของคาความนําความรอน
ซึ่งคํานวณไดดังสมการตอไปนี้
R = 1 / C หรือ ∆x / k (ตร.ม.- oซ / วัตต )
2) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศ (air film) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3
ประเภท คือ
- ความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่ผิวดานนอกของอาคาร (Ro)
- ความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่ผิวดานในของอาคาร (Ri)
- ความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่อยูภายในชองวางอากาศของผนัง
หลังคาและเพดาน (Ra)

170

โดยคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่ใชในการคํานวณเพื่อหาคา
ความตานทานความรอนรวมของวัสดุผนังหรือหลังคา ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
4. หาคาความตานทานความรอนรวม (RT)
การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนัง หลังคาและเพดาน ซึ่งมี
โครงสรางประกอบดวยวัสดุ n ชนิด สามารถคํานวณไดโดยวิธีการดังตอไปนี้
4.1 กรณีที่ผนังอาคารประกอบดวยวัสดุ n ชนิด
RT = Ro + ∆x1/k1 + ∆x2/k2 + ∆x3/k3 + … + ∆xn/kn + Ri
∆x1 , ∆x2 , ∆x3 , … , ∆xn : ความหนาของวัสดุที่อาคารประกอบขึ้นเปนผนัง
ชนิดที่ 1 , 2 , … , n ตามลําดับ
k1 , k2 , k3 , … , kn
: สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุชนิดที่ 1 ,
2 , 3 , … , n ตามลําดับ
: ความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่ผิว
Ro , Ri
ดานนอกและดานในของผนังอาคารตามลําดับ
4.2 กรณีที่ผนังอาคารมีชองวางอากาศ
RT = Ro + ∆x1/k1 + ∆x2/k2 + ∆x3/k3 + … + Ra + … + ∆xn/kn + Ri
Ra : ความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่อยูภายในชองวางอากาศของ
ผนัง
5. หาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U)
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม คือ สวนกลับของคาความตานทานความ
รอนรวม ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้
U = 1 / RT
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กลองที่ 1 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
Ro

Ra

R1

R4

R2

Ri

R3

ภาพที่ 56 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราว
และอยูดานนอกอาคาร
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
R2 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R3 วีวาบอรด หนา 10 มม.
Ra ชองวางอากาศ 92 มม.
R4 ยิปซั่มบอรด หนา 12 มม.
Ri ฟ ล ม อากาศภายใน

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
0.010/0.53 = 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
0.050/0.035 = 1.429 ตร.ม.-oซ / วัตต
0.010/0.25 = 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.159 ตร.ม.-oซ / วัตต
0.012/0.191 = 0.063 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.- o ซ / วั ต ต
R รวม
= 1.874 ตร.ม.-oซ / วัตต
U
= 0.534 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
2. ลวดตาขาย (ยาว 1 ม.)
3. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
4. วีวาบอรด หนา 10 มม. (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
5. โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 93x32 หนา 0.55 มม.
6. ยิปซั่มบอรด หนา 12 มม. (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
รวม

33 บาท
40 บาท
137 บาท
124 บาท
143 บาท
88 บาท
565 บาท/ตร.ม.
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กลองที่ 2 ผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว
Ro

R3

R1

R4

R2

Ri

Ra

ภาพที่ 57 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมในชองคราว
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
R2 วีวาบอรด หนา 10 มม.
Ra ชองวางอากาศ 42 มม.
R3 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R4 ยิปซั่มบอรด หนา 10 มม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.010/0.53
0.010/0.25
0.050/0.035
0.012/0.191
R รวม
U

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.151 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.429 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.063 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.866 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.536 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
2. ลวดตาขาย (ยาว 1 ม.)
3. วีวาบอรด หนา 10 มม. (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
4. โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 93x32 หนา 0.55 มม.
5. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
6. ยิปซั่มบอรด หนา 12 มม. (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
รวม

33 บาท
40 บาท
124 บาท
143 บาท
137 บาท
88 บาท
565 บาท/ตร.ม.
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กลองที่ 3 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
Ro

R3

R1

R4

R2

R5

Ra

Ri

ภาพที่ 58 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแต
อยูดานในอาคาร
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
R2 วีวาบอรด หนา 10 มม.
Ra ชองวางอากาศ 76 มม.
R3 วีวาบอรด หนา 10 มม.
R4 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R5 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.010/0.53
0.010/0.25
0.010/0.25
0.050/0.035
0.010/0.53
R รวม
U

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.156 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.429 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.867 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.536 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง 2 ดาน (พื้นที่ 2 ตร.ม.)
2. ลวดตาขาย 2 ดาน (ยาว 2 ม.)
3. วีวาบอรด หนา 10 มม. 2 ดาน (พื้นที่ 2 ตร.ม.)
4. โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 76x32 หนา 0.55 มม.
5. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว
รวม

67 บาท
80 บาท
248 บาท
106 บาท
137 บาท
637 บาท/ตร.ม.
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กลองที่ 4 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารและเจาะชองระบาย
อากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก
Ro

R3

R1

R4

R2

R5

Ra

Ri

ภาพที่ 59 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแต
อยูดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 30% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก
สวนผนังทึบ
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
R2 วีวาบอรด หนา 10 มม.
Ra ชองวางอากาศ 76 มม.
R3 วีวาบอรด หนา 10 มม.
R4 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R5 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.010/0.53
0.010/0.25
0.010/0.25
0.050/0.035
0.010/0.53
R รวม
U

สวนชองระบายอากาศ
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 เกล็ดอลูมิเนียม หนา 1.2 มม.
R2 ชองวางอากาศ 76 มม.
R3 วีวาบอรด หนา 10 มม.
R4 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว

0.0012/221
0.010/0.25
0.050/0.035

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.156 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.429 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 2.263 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.442 วัตต / ตร.ม.-oซ
= 0.044
= 0.000
= 0.156
= 0.04
= 1.429

ตร.ม.-oซ
ตร.ม.-oซ
ตร.ม.-oซ
ตร.ม.-oซ
ตร.ม.-oซ

/ วัตต
/ วัตต
/ วัตต
/ วัตต
/ วัตต

175

R5 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.010/0.53
R รวม
U

U รวม

= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.808 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.553 วัตต / ตร.ม.-oซ

= [(0.442 x 0.7) + (0.553 x 0.3)] / 1
= 0.4753 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง 2 ดาน (พื้นที่ 1.7 ตร.ม.)
57 บาท
2. ลวดตาขาย 2 ดาน (ยาว 1.7 ม.)
68 บาท
3. วีวาบอรด หนา 10 มม. 2 ดาน (พื้นที่ 1.7 ตรม.)
211 บาท
4. โครงเคราเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 76x32 หนา 0.55 มม. 106 บาท
5. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว 137 บาท
6. ชุดบานเกล็ดอลูมิเนียม 2 ชุด
2,000 บาท
( กรณีใชบานเกล็ดไม 2 ชุด
750 บาท
รวม
2,579 บาท/ตร.ม.
(กรณีใชบานเกล็ดไม
1,329 บาท/ตร.ม.)
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กลองที่ 5 ผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารและเจาะชองระบาย
อากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก
Ro

R2

R1

R3

Ra

R4
Ri

ภาพที่ 60 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแต
อยูดานในอาคาร และเจาะชองระบายอากาศ 100% ของพื้นที่ผนังชั้นนอก
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 บานเกล็ดไม หนา 1/2 นิ้ว
Ra ชองวางอากาศ 76 มม.
R2 วีวาบอรด หนา 10 มม.
R3 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R4 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.012/0.138
0.010/0.25
0.050/0.035
0.010/0.53
R รวม
U

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.087 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.156 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 1.429 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 2.291 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.436 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. บานเกล็ดไม 1 ชุด
1,162 บาท
2. โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 76x32 หนา 0.55 มม. 106 บาท
3. วีวาบอรด หนา 10 มม. (พื้นที่ 1 ตรม.)
124 บาท
4. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 2 นิ้ว 137 บาท
5. บาทลวดตาขาย 2 ดาน (ยาว 1 ม.)
40 บาท
6. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง 1 ดาน (พื้นที่ 1 ตร.ม.)
40 บาท
รวม
1,609 บาท/ตร.ม.
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กลองที่ 6 ผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้ว นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
Ro

R3

R1

R4

R2

R5

Ra

Ri

ภาพที่ 61 การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 4 นิ้ว นอก
ชองคราวแตอยูดานในอาคาร
Ro ฟลมอากาศภายนอก
R1 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
R2 วีวาบอรด หนา 10 มม.
Ra ชองวางอากาศ 76 มม.
R3 วีวาบอรด หนา 10 มม.
R4 โพลีสไตรีนโฟม หนา 2 นิ้ว
R5 ปูนฉาบตราลูกดิ่ง หนา 1 ซม.
Ri ฟลมอากาศภายใน

0.010/0.53
0.010/0.25
0.010/0.25
0.100/0.035
0.010/0.53
R รวม
U

= 0.044 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.156 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.04 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 2.857 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.019 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.12 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 3.295 ตร.ม.-oซ / วัตต
= 0.303 วัตต / ตร.ม.-oซ

ราคากอสราง (เฉพาะราคาวัสดุ)
1. ปูนฉาบตราลูกดิ่ง 2 ดาน (พื้นที่ 2 ตร.ม.)
2. ลวดตาขาย 2 ดาน (ยาว 2 ม.)
3. วีวาบอรด หนา 10 มม. 2 ดาน (พื้นที่ 2 ตร.ม.)
4. โครงคราวเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 76x32 หนา 0.55 มม.
5. โพลีสไตรีนโฟม ความหนาแนน 1 ปอนด/ลบ.ฟุต หนา 4นิ้ว
รวม

67 บาท
80 บาท
248 บาท
106 บาท
274 บาท
775 บาท/ตร.ม.
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ภาคผนวก ข
วัสดุกอสรางที่ใชในทดสอบ
วีวาบอรด ( Viva Board )

วีว าบอรดเปนวัสดุแผนที่เกิดจากการ
นําเอาไมยอย ซีเมนตปอรตแลนด และน้ํายา
เคมีมาผสมรวมเขาดวยกัน แลวอัดดวยแรงดัน
สูง สามารถใชงานไดทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร

ภาพที่ 62 วีวาบอรด
ขนาดและความหนา
ความหนา 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, และ 24 มม.
ขนาดมาตราฐาน 1200 x 2400 มม.
ขนาดพิเศษ 1200 x 2650 มม. และ 1200 x 2440มม.
น้ําหนัก
ความหนา (มม.)
น้ําหนัก (กก./ตรม.)

6

8

10

12

16

18

20 24
7.8 10.4 13.0 15.6 20.8 23.4 26.0 31.2
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ขอมูลจําเพาะ
ความหนาแนน
มอดูลัสยืดหยุน
ปริมาณความชื้นในแผน
ความเปนดางของผิวหนา
ความตานแรงดัด
ความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา
คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (คา K)
การขยายตัวเมื่อแชน้ํา (ตามความหนา) 24 ชั่วโมง

1100 - 1300 กก./ ลบ.ม.
3000 นิวตัน / ตร.มม.
12 +- 3 %
pH 12
9.0 - 12.0 นิวตัน / ตร.มม.
0.5 นิวตัน / ตร.มม.
ต่ํากวา 0.25 วัตต / ม.-oซ
ไมเกิน 2 %

คุณสมบัติเดนของวีวาบอรด
1. ไมผุกรอนไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน เพราะไมที่นํามาเปนสวนผสมไดถูกทําการ
ปรับสภาพดวยสารเคมี (Mineralization Process) จึงทนทานตอความชื้นและแสงแดด
2. มอดปลวก และ แมลงกินไมตางๆไมรบกวนเนื่องจากสวนผสมที่เปนไมถูกคลอบคลุมและ
ผสมผสานเปนเนื้อเดียวกันกับซีเมนต ขณะที่ความเปนดาง (pH 12) ปองกันการเกิดเชื้อราซึ่งเปน
สาเหตุของการผุกรอน
3. มีคุณสมบัติในการนําความรอนต่ํา ดังนั้นจึงชวยปองกันความรอนจากภายนอกที่จะผาน
เขามาในตัวอาคาร
4. มีความหนาแนนสูงจึงทําหนาที่เปนฉนวนปองกันเสียงรบกวนไดเปนอยางดี
5. ไมมีสวนประกอบของสารใยหิน (Asbestos) และสารยูเรีย ฟอรมัลดีไฮด จึงปราศจาก
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจ
6. มีน้ําหนักเบา มีความยืดหยุนสูง
ปูนฉาบตราลูกดิ่ง
เปนปูนสําหรับฉาบอิฐมวลเบาทั้งชนิดรับแรงและไมรับแรง บรรจุถุงละ 40 กก. โดย 1 ถุง
สามารถฉาบไดพื้นที่ 2.4 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม. มีคุณสมบัติการยึดเกาะมากกวา 1 กก./ตร.ซม.
มีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) = 0.53 วัตต / ม.-oซ
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