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งานวิจ ัยนี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิผลการใช้แผงกันแดดไม้ เลื อยแนวตั งในการ
ลดความร้อนให้ก ับผนังอาคาร โดยใช้พ ั นธุไม้
์ เลื อย 3 ชนิดทีมีความแน่ นของพุ่มใบที ต่างกัน ได้แก่
สร้ อ ยอิ น ทนิ ล มะลิว ัล ย์ และสายนํ าผึ ง ในช่ ว งฤดูฝ น และฤดู หนาว เปรี ยบเที ยบว่าพัน ธุ์ใดมี
ประสิทธิภาพในการลดการความร้อนดีทีสุ ด และศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการลดความ
ร้อนให้ก ับผนังอาคาร กับแผงกันแดดระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์
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วิธีการศึกษาใช้กล่องทดลองขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. จํ านวน 4 กล่อง ประกอบด้วย
กล่องทดลองไม่มีแผงกันแดด และกล่องทดลองติดตั งแผงกันแดดไม้ เลื อย3 ชนิ ด ทําการเก็บข้อมูล
ช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว โดยใช้เครื องมือ Data Logger ทํ าการวั ดอุณหภูมิทีผิวผนังภายนอก-ภายใน
และอุณหภูมิภายในกล่องทดลอง
ผลการศึกษาพบว่า ช่วงฤดูฝน ในช่วงเวลากลางวัน เมือเปรี ยบเทียบกับกล่องทดลองที
ไม่มีแผงกันแดด กล่องทดลองทีมีแผงกันแดดสร้อยอินทนิ ลซึ งมีความหนาแน่ นพุ่มใบมากทีสุ ด
ในช่วงฤดูนี พบว่ามีค่าอุณหภูมิอากาศภายในกล่องตํ าทีสุด โดยตํ ากว่ากล่องทดลองไม่มีแผงกันแดด
0.9 ºC ในช่วงฤดูหนาว กล่องทดลองทีมีแผงกันแดดมะลิว ัลย์ซึ งมีความหนาแน่ นของพุ่มใบมาก
ทีสุดในช่วงฤดูนี พบว่ามีค่าอุณหภูมิอากาศภายในกล่องตํ าทีสุ ด โดยตํ ากว่ากล่องทดลองไม่มีแผง
กันแดด 6 ºC ส่วนการทดลองเปรี ยบเทียบกับแผงกันแดดระแนงไม้ ไฟเบอร์ ซีเมนต์กล่องทดลองที
มีแผงกันแดดมะลิว ั ลย์ จะมีค่าอุณหภูมอากาศภายในกล่
ิ
องตํ าทีสุ ด โดยตํ ากว่ากล่องทดลองทีมีแผง
กันแดดระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ 2.4 ºC
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The objectives of this research were to study shading performances
of vertical climbing plants for reducing heat gain through solid walls of their
back. The shading performances of three climbing plants (Blue Trumpet Vine,
Scented Star Jasmine, and Honey Suckle) which were different in their leaf
covering area were compared during rainy and winter seasons. In addition,
the shading performances of the climbing plants were compared with that of
the fiber cement laths.
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The experiments were carried out by using 4 boxes (dimensions:
1.20 x 1.20 x 1.20 meters) which consisted of a box without plant shading and
three boxes with different climbing plants. Temperature data of the boxes
were collected at three positions (outside box surface, inside box surface, and
inside box) by using temperature data loggers during rainy and winter
seasons.
In rainy season, during daytime, the box with the Blue Trumpet Vine
which had the highest leaf covering area in this season had the lowest
temperature inside the box. The temperature inside the box with the Blue
Trumpet Vine was 0.9 ºC, lower than that of the box without shading. In
winter, the box with the Scented Star Jasmine which had the highest leaf
covering area in this season had the lowest temperature inside the box. The
temperature inside the box with the Scented Star Jasmine was 6 ºC, lower
than that of the box without shading. In addition, the temperature inside the
box with the Scented Star Jasmine was 2.4 ºC, lower than that of the box with
the fiber cement laths.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จ ลุล่ว งลงได้ ผู้ วิจ ัยขอขอบพระคุ ณ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ปรี ชญา มหัทธนทวี ซึ งเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาในการทําวิทยานิ พนธ์ เป็ นอย่างสู ง ซึ งท่ านได้ให้
คํ าปรึ กษาและคํ าแนะนําในการทํ างาน ตลอดจนการสอนให้ผู้ วิจ ัยรู้จ ักการคิด วิเคราะห์การทํางาน
อย่างเป็ นระบบมาโดยตลอด และขอขอบพระคุ ณ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พัน ธุด า พุฒิไพโรจน์
อาจารย์ ประจํ าภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็ น
ประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ งให้ความกรุ ณา และแนะนําแนวทางวิทยานิพนธ์แก่ผู้ วิจ ัยมาโดย
ตลอด อีก ทั งขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ พาสิ นี สุ น ากร อาจารย์ป ระจํา ภาควิ ช าวิ ช า
เทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ งเป็ นกรรมการ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนีผู้ วิจ ัยได้รับความช่วยเหลือจากเพือนร่ วมการศึกษาในการร่ วมกันทําการวิจ ัย
และกํ าลั งใจทีดีได้แก่ นายทัศน์พร ระสิ ตานนท์ นายอรุ ณศักดิ ด่อนดีนายจิโรจน์ กาญจนาภรณ์
และ นางสาวอิศราภรณ์ พงษ์บริ บูรณ์ นอกจากนีผู้ วิจ ัยขอขอบพระคุณนักศึกษารุ่ นพีทีคอยดูแล ให้
คํ าปรึ กษาแนวทางในการทํ าวิทยานิพนธ์ตลอดจนการเป็ นแบบอย่างทีดีในการศึกษา ซึ งได้แก่ นาย
สุตินัย ยามศรี สุข และทีขาดไม่ได้คือ พีสาวของผู้ วิจ ัยได้แก่ นางทิพย์ วิมล และนางทิพย์ พิมล เกียรติ
วาทีรัตนะ ซึ งบุคคลทั งสองเป็ นเสมือนแรงบันดาลใจและแบบอย่างทีดีในด้านความมานะพยายาม
และมุ่งมั นในการทํ างานอีกทั งยั งคอยช่วยเหลือให้ก ํ าลั งใจทุกอย่าทํง าให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนีสําเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี
สุดท้ายนีผู้ วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณนายเฉลิมพงษ์ และนางอรวรรณ เกียรติวาทีรัตนะ
ซึ งเป็ นบิดาและมารดาของผู้ วิจ ัยสําหรับทุกอย่างทีท่านได้ให้แก่ผู้ วิจ ัยทั งความรัก ความเข้าใจ และ
ความห่วงใย ตลอดจนกํ าลั งใจทีมีให้แก่ผู้ วิจ ัยเสมอมา
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