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49054209 : สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
คําสําคัญ : ผนังตะวันตก/ ผนังคอนกรีตมวลเบา/ ผนังโฟมEPS/ ลดความร้ อน
ภัทราภรณ์ ศรีประเสริฐ : แนวทางการลดความร้ อนผ่านผนังทิศตะวันตกที2ค้ มุ ค่าการลงทุน. อาจารย์ที2ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์. 161 หน้ า.
ผนังทางทิศตะวันตกไดัรับความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์ตงแต่
ั ? บ่ายถึงเย็น และถ่ายเทความร้ อนเข้ าสู่ภายในอาคาร
การใช้ วสั ดุผนังที2ไม่เหมาะสมทําให้ สิ ?นเปลืองพลังงานการปรับอากาศ ในเวลาบ่ายจนถึงกลางคืนได้ งานวิจยั นี ?จึงมีวตั ถุประสงค์เพื2อ
หาแนวทางในการลดความร้ อนผ่านผนังทิศตะวันตกที2มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเปรียบเทียบการเลือกใช้ ว้สดุต่างๆ กับผนังอิฐ
มอญชันเดี
? ยวฉาบปูนทังสองด้
?
าน ซึง2 เป็ นวัสดุที2มีการใช้ อย่างแพร่หลายในอาคารพักอาศัยตังแต่
? อดีตจนถึงปั จจุบนั ในการศึกษาได้
จําลองหาค่าพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศของห้ องขนาด 4x4 ม. ซึง2 มีผนังภายนอกหันไปทางทิศตะวันตก ส่วนผนังด้ านอื2นเป็ น
ผนังภายใน โดยการใช้ โปรแกรม Energy Plus วัสดุผนังที2เปรียบเทียบแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ (1) วัสดุที2มีมวลสารมากและมีคา่ ความ
ต้ านทานความร้ อนตํ2า คือ ใช้ ผนังอิฐมอญ 1 ชัน? และ 2 ชัน? หน่วงความร้ อน (2) ผนังที2มีมวลสารน้ อยแต่มีความต้ านทานความ
ร้ อนสูงคือผนังที2ใช้ โฟมโพลีสไตรี นแบบเบ่งขยายตัว (Expanded polystyrene, EPS) อยู่นอกโครงคร่าวหนา 2 นิว? และ 4 นิว? และ
(3) การใช้ วสั ดุที2มีมวลสารและค่าความต้ านทานความร้ อนค่อนข้ างสูงคือใช้ ผนังคอนกรีตมวลเบาชันเดี
? ยว และสองชัน?
ผลการศึกษาพบว่า (1) เมื2อเป็ นผนังทึบ ปรับอากาศกลางวัน ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน? ประหยัดพลังงานสูงสุด
15.86% คืนทุน 8 ปี แต่ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน? คืนทุนเร็ วสุด 1.1 ปี (2) เมื2อเป็ นผนังทึบ ปรับอากาศกลางคืน ผนังโฟม 4 นิว?
ประหยัดพลังงานสูงสุด 4.24% แต่คืนทุนนานถึง 56 ปี และน่าสังเกตว่าการเพิ2มความหนาโฟมจาก 2 นิ ?วเป็ น 4 นิ ?ว ไม่ช่วยประหยัด
พลังงานมากนัก แต่ผนังคอนกรี ตมวลเบาชันเดี
? ยวลดการใช้ พลังงาน 3.34% และคืนทุนเร็ วสุด 4.1 ปี และจะเห็นว่าอิฐมอญ 2 ชัน?
ใช้ พลังงานเพิ2มขึ ?น 3.93% จึงไม่ควรใช้ ทําผนังในเวลานี ? (3) เมื2อมีหน้ าต่างและปรับอากาศกลางวัน ผนังทังหมดใช้
?
พลังงานมากขึน?
17.48% ส่วนค่าก่อสร้ างผนังคอนกรีตมวลเบาสองชันจะแพงกว่
?
าผนังชนิดอื2น เพราะมีราคาเอ็นสําเร็จรูปเพิ2มขึน? ดังนัน? หากต้ องการ
ประหยัดพลังงานและคืนทุนเร็วไม่ควรทําหน้ าต่าง ซึง2 ลําดับการใช้ พลังงานเหมือนกับข้ อ1 คือ ผนังคอนกรีตมวลเบาสองชันประหยั
?
ด
พลังงานมากที2สดุ 10.57% คืนทุน 16.5 ปี แต่ผนังคอนกรี ตมวลเบาชันเดี
? ยวลดการใช้ พลังงานได้ 8.62% คืนทุนเร็ วสุด 2.4 ปี (4)
เมื2อมีหน้ าต่างและปรับอากาศกลางคืน ผนังโฟม 2 นิว? ลดการใช้ พลังงานได้ 2.33 % แต่คืนทุนกว่า 60 ปี ส่วนอิฐมอญสองชัน? ใช้
พลังงานเพิ2มขึน? 4.06% จึงไม่ควรใช้ ซึ2งการเพิ2มหน้ าต่างนัน? ทําให้ ใช้ พลังงานเพิ2มขึน? จึงไม่ควรทําหน้ าต่างถ้ าไม่จําเป็ น (5) เมื2อมี
การบังแดด ปรับอากาศกลางวันพบว่า อิฐมอญ 1 ชัน? มีค่าพลังงานลดลงมากสุด เมื2อเทียบกับผนังทึบถึง 7.66 % ส่วนผนังอื2นๆ
0.22-1.90% จะเห็นว่า ผนังที2กนั ความร้ อนได้ ดีอยุ่แล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องบังแดด (6) เมื2อมีการบังแดด ปรับอากาศกลางคืน พบว่า อิฐ
มอญ 2 ชัน? ใช้ พลังงานลดลง 3.58 % ส่วนผนังอื2นๆ ลดลงเพียง 0.14-1.43 % ซึง2 ลําดับการใช้ พลังงานเหมือนกับข้ อ 2 คือผนังโฟม
4" ลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดถึง 4.43% ซึง2 ผนังคอนกรีตมวลเบาชันเดี
? ยว คืนทุนได้ เร็วสุด 3.5 ปี และเป็ นที2น่าสังเกตว่า การใช้ อิฐ
มอญสองชัน? จะใช้ พลังงานมากขึน? จึงไม่ค วรใช้ (7) กรณี ไม่ปรั บ อากาศตลอดทัง? วัน เมื2อเป็ นผนังทึบ ใช้ งานกลางวัน พบว่า
คอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน? เหมาะสมที2จะใช้ งานมากสุด เนื2องจากTime Lag =5 ชม. สามารถต้ านทานความร้ อนได้ เป็ นอย่างดี (8)
กรณีไม่ปรับอากาศ เมื2อเป็ นผนังทึบใช้ งานกลางคืน พบว่า อิฐมอญ 1 ชัน? เหมาะสมที2สดุ แม้ ว่าช่วงกลางวันอุณหภูมิอากาศภายใน
จะสูงมากถึง 35 º ซ ก็ตาม แต่เนื2องจากมีค่า R น้ อย (0.26 m².°C/W) สามารถถ่ายเทความร้ อนที2สะสมในตอนกลางวันได้ รวดเร็ ว
(9) กรณีไม่ปรับอากาศ เมื2อเป็ นผนังทึบ ใช้ งานตลอดทังวั
? น พบว่า คอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน? มีค่าการเปลี2ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ
ภายในเพียง 2.80 ˚ซ และค่าก่อสร้ างไม่สงู มากสามารถคืนทุนได้ เร็วสุด (ราคา 850 บาทต่อตร.ม.) จึงถือว่าเหมาะสมที2สดุ
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PATRAPRON SREEPARSIRD : THE MOST COST - EFFECTIVE METHOD IN REDUCING
HEAT GAIN THROUGH WEST WALL. THESIS ADVISOR : ASST.PROF. PANTUDA PUTHIPIROJ, Ph.D.
161 pp.
Heat gain from solar radiation will transfer through west wall from the afternoon until late
evening. Using unsuitable material can cause high electricity consumption for air conditioning. Thus, the
objective of this research is to study the effect of using different wall materials on energy consumption,
comparing the money saved with the investment cost. The comparison was conducted using single
layer brick wall, which is widely used in residential building from the past until present as a benchmark.
The air-conditioning electricity consumption was simulated by the program EnergyPlus, based on a 4x4
m. room size with one side facing west, with three internal walls. The wall materials in this study
consisted of 3 groups, which are (1) High mass material with low thermal resistance using. ,one layer
and double-layer brick which delay heat transfer (2) Low mass material with high thermal resistance,
using 2-inch and 4 inch expanded polystyrene (EPS) foam fixing on the exterior side of wall stud (3)
Relatively high mass and high thermal resistance material, aerated concrete block wall with one layer
and two layers.
The results indicate that (1) In case where all of them are opaque walls with regulated the
temperature in the room in day time, Double layered Aerated Weight Concrete Block Wall will save
highest energy 15.86% and can pay back within 8 years, however single layer Aerated Weight Concrete
Block Wall will pay back fastestly within 1.1 year. (2) In case where all of them are opaque walls and
regulated the temperature in the room in night time, the 4” Foam Wall will save highest energy, 4.24%
but it takes 56 years to pay back. Remarkably, changing the Foam’s thickness from 2” to 4” didn’t
drastically much saving energy. Single layer Aerated Weight Concrete Block reduced energy 3.34% and
could pay back within 4.1 years, a shorter time period than all wall types and will deem that Double Brick
Wall use energy 3.93% more. (3) When there are windows that regulated the temperature in the room in
day time, all wall types will use more energy 17.48% and a construction cost of Double layers Aerated
Weight Concrete Block Wall will be the most expensive because of lintel. If saving energy and return
investment are priorities, a window shouldn’t be used. The order of energy using is same as (1) That
means Double layers Aerated Weight Concrete Block Wall can save most energy,10.57% and can pay
back within 16.5 years while but single layers Aerated Weight Concrete Block Wall can reduce using
energy 8.62% and pay back within 2.4 years. (4) When there are windows that regulated the
temperature in the room in night time, The result of the 2” Foam Wall reduced energy 2.33 % with pay
back more than 60 years while the Double Brick Wall used 4.06% more energy. Adding a window to the
west side with any wall types increases energy 10% and shouldn’t be used if not a necessary. (5) When
there is protection from the sunshine for West Wall and regulate the room in day time, The result is
Single layer Brick Wall have most reduced energy value when compare with opaque walls 7.66 %, with
other wall 0.22-1.90%.Deemly the wall that already use less energy won’t need to add protecting
sunshine. (6) When there is protection from the sunshine for West Wall and regulate the temperature in
the room in night time. The result is Double Brick Wall use reduced energy 3.58 % and other walls
reduce only 0.14-1.43 % which order of using energy is same as all opaque walls is 4” Foam Wall can
reduce most using energy 4.43% which Single layer Aerated Weight Concrete Block Wall can pay back
fastest 3.5 year and remarkable using Double Brick Wall will use more energy . (7) In case don’t
regulate the room all day when all are opaque walls and use in day time, the double layers Aerated
Weight Concrete Block Wall will be most suitable because of Time Lag equal 5 hrs. can resist heat
nicely. (8) In case don’t regulate the room, use in night time .The result is Single Brick Wall is the most
becoming. Even if the day time the inside air temperature of Single Brick Wall is 35 ºC because of there
is less R Value (0.26 m².-°C/W) ,the wall can transfer accumulated heat in day time very quickly. (9) In
case don’t regulate the room, use the opaque walls all day .The effect is Double layers Aerated Weight
Concrete Block Wall has modification value of inside air temperature equal 2.80 ◦C and construction
cost can pay back rapidly (cost 850 baht/sq.m) is most appropriate.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา
ความร้ อนจากแสงแดดทีผ่านเข้ ามาทางเปลือกอาคารสามารถแบ่งออกเป็ นความร้ อน
ทีมาจากหลังคาและผนังอาคารเป็ นส่วนใหญ่ ซึงในทีนี %จะกล่าวถึงความร้ อนทีผ่านผนังอาคารทาง
ทิศตะวันตก ซึงเป็ นผนังทีไดัรับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็นเป็ นเวลาหลายชัว โมง
และถ่ายเทความร้ อนเข้ าสู่ภายในอาคาร มีผลโดยตรงต่ออุณหภูมิอากาศภายในห้ องนันๆ
% ในเวลา
กลางคืน ซึงหากเป็ นอาคารพักอาศัยและใช้ งานมากในเวลากลางคืน จะทําให้ อุณหภูมิอากาศ
ภายในห้ อ งสูง เกิ น ขอบเขตสภาวะน่า สบาย อาจจะทํ า ให้ จํ า เป็ นต้ อ งปรั บ อากาศ ซึง เป็ นการ
สิ %นเปลืองพลังงานและค่าใช้ จา่ ย

(ก ) ผนังก่ออิฐมอญ

(ข) ผนังคอนกรี ตมวลเบา

ภาพที 1 แสดงวัสดุผนังทีนิยมใช้ ทวั ไป
ทีมา : (ข) ความรู้เรื องอิฐมวลเบา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 28 เมษายน 2552, เข้ าถึงได้ จาก
www.pongjadesada.com.

1

2

แม้ ว่ า ในอดี ต จะได้ มี ก ารศึ ก ษาวั ส ดุ ผ นั ง อื น ๆที เ ป็ นทางเลื อ กในการออกแบบ
นอกเหนื อจากการใช้ อิฐ มอญชัน% เดียวฉาบปูน ซึงเป็ นวัส ดุทีใช้ แพร่ หลายในประเทศไทยมาแต่
ดังเดิ
% มจนถึงปั จจุบนั แต่การศึกษาเท่าทีพบ มักมิได้ กล่าวถึงทางเลือกทีทงประหยั
ั%
ดพลังงานและ
คุ้มค่าต่อการลงทุนด้ วย โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั เจ้ าของอาคารจะให้ ความสําคัญต่อ
ความคุ้มค่าในการลงทุนเพือประหยัดพลังงานมากขึ %น

ภาพที 2 บ้ านสายลมแสงแดด ผนังชันล่
% างใช้ อิฐมวลเบา, ผนังชันบนใช้
%
โครงคร่าวเหล็กกรุยิปซัม บอร์ ด และไม้ เทียม
ทีมา : บ้ านประหยัดพลังงาน ประเภทบ้ านเดียว สําหรับกรุงเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้ เคียง
โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ สนพ. (ทีตงั % จ.นครปฐม)

3

ภาพที 3 บ้ านแบบ Active วัสดุผนัง EIFS ทีตงั % อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ทีมา : บ้ านประหยัดพลังงาน ประเภทบ้ านเดียว สําหรับกรุงเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
ในงานวิจยั นีไ% ด้ ทําการศึกษาเพือหาแนวทางการลดความร้ อนให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
โดยเปรี ยบเทียบการใช้ วสั ดุและวิธีการก่อสร้ างผนังในรู ปแบบต่างๆ โดยทีผนังทีทําการศึกษานัน%
เป็ นผนัง ที พ บในการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยในประเทศไทยในปั จ จุบัน ทัง% บ้ านทัวไปและบ้ านที
ต้ องการประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
% ยว
1. หาค่าพลังงานไฟฟ้าทีลดลงของวัสดุต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบกับผนังอิฐมอญชันเดี
ในกรณีปรับอากาศ
2. หาค่าความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าทีลดลงกับราคา
ผนังทีเพิมขึ %น
3. ศึกษาเปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน เมือใช้ วสั ดุแต่ละชนิดในสภาพไม่ปรับ
อากาศ

4

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี %ใช้ สภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครเท่านัน%
ขัน ตอนการศึกษา
1. ศึกษาข้ อมูลจากงานวิจยั ทีมีเนื %อหาเกียวข้ อง
2. ทดสอบคุณสมบัติในการลดความร้ อนของผนังภายนอกอาคาร โดยการหาค่าการใช้
พลังงานในกรณี ปรับอากาศและ หาค่าอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ โดยการใช้ โปรแกรม Energy
Plus
3. นําผลการวิเคราะห์มาสรุปถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสีย เพือนําไปสู่แนวทางการเลือกใช้
หาข้ อผิดพลาด จากความคลาดเคลื อนในการทดลองที เ กิดขึน% ว่ามี สาเหตุหรื อปั จจัยอะไรบ้ าง
พร้ อมทังเสนอแนะแนวทางให้
%
กบั ผู้ทีจะวิจยั ในครัง% ต่อไป
ประโยชน์ ท$ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ เกิดความเข้ าใจเกียวกับพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนของผนังในแต่ละชนิด
ได้ ดียิงขึ %น
2. สามารถเลือกใช้ วัสดุได้ เหมาะสมกับการใช้ งานในสภาวะปรับและไม่ปรับอากาศ
สําหรับงานทีต้องการความคุ้มค่าในการลงทุน

บทที 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง

ในงานวิจยั นีได้ ทําการศึกษาเพือหาแนวทางการลดความร้ อนให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
โดยเปรี ยบเทียบการใช้ วสั ดุและวิธีการก่อสร้ างผนังรวม 6 ชนิด โดยอาศัยข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการออกแบบผนังอาคาร ทังในด้ านคุณสมบัตกิ ารประหยัดพลังงาน, ด้ านราคาและการก่อสร้ าง
โดยในบทที 2 นี จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ซึง แบ่งได้ เป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี
1 ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
- ปั จจัยทีมีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนของผนัง
2 วัสดุผนังทีใช้ ในการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยในประเทศไทย
3 แนวทางและวิธีการทีใช้ ในการลดความร้ อนให้ กบั ผนังอาคาร
- การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
- การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
- การลดความร้ อนโดยการบังแดดให้ กบั ผนังอาคาร
1. ทฤษฎีท เี กียวข้ อง
ปั จ จัยต่างๆ ที มี ผ ลต่อการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนัง อาคารมี ม ากมาย เพื อที เ ราจะ
สามารถเข้ าใจและนํามาใช้ งานในการออกแบบผนังได้ อย่างถูกต้ องและมีความเหมาะสม ดังนันจึง
ทําการศึกษาถึงเรื องทีเกียวข้ องต่างๆ แบ่งได้ 2 ข้ อ ดังนี
1) การได้ รับความร้ อนจากการแผ่รังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์
2) การถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคาร มีเรื องทีเกียวข้ องดังนี
- ปริมาณความร้ อนทีถ่ายเทเข้ าสูอ่ าคาร
- ปั จจัยทีมีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนของผนัง
5
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1) การได้ รับความร้ อนจากการแผ่ รังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์
การได้ รับความร้ อนจากการแผ่รังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์ มีผ ลมากที สุดต่อการ
สะสมความร้ อนให้ กับเปลือกอาคาร การแผ่รังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลกนันจะผ่าน
ชันบรรยากาศของโลก รังสีบางส่วนจะถูกสะท้ อนออกไปโดยก้ อนเมฆทีลอยอยู่บางส่วนจะถูกดูด
ซับ โดยชันบรรยากาศ บางส่วนสามารถผ่านเข้ ามายังพืนผิวโลกได้ โดยรังสีความร้ อนจากดวง
อาทิตย์ทีผา่ นเข้ ามาภายในอาคารจะเกิดขึนได้ จาก
- รั งสีจากดวงอาทิตย์ โดยตรง (Direct radiation) เป็ นรังสีทีส่องเข้ ามายังบรรยากาศ
ของโลก โดยทัว ไปโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงรี ซึงปริ มาณรังสีของดวงอาทิตย์ทีส่องเข้ า
มายังบรรยากาศโลกจะเปลียนแปลงตังแต่คา่ มากสุดถึงน้ อยทีสดุ ตามระยะห่างระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์
- รังสีกระจาย (Diffuse radiation) เป็ นรังสีทีเกิดจากการสะท้ อนของแสงกับเมฆหรื อ
ไอนําในอากาศ การกระจายทีเกิดขึนจะไม่สมําเสมอ แต่จะมีความเข้ มสูง
- รั งสีสะท้ อน ( Reflected Radiation) เป็ นรังสีทีเกิดจากการสะท้ อน มาจากพืนดิน
หรื ออาคารข้ างเคียง จะมากน้ อยเพียงใดขึนอยู่กับคุณสมบัติการสะท้ อนรังสีของสีผิว พืนผิวของ
วัสดุทีอยูร่ อบๆอาคาร
การได้ รับความร้ อนจากการแผ่รังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์ สู่ผนังอาคารในแต่ละทิศ
นันต่างกันตามช่วงเวลา ดังนี

7

ภาพที 4 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายใน ทัง 4 ทิศ
ทีมา : Baruch Givoni, Passive and low energy of building (Canada : John Wiley & Sons,
1994), 24.
จากภาพที 4 เป็ นผลจากการจําลองทางคอมพิวเตอร์ เพือหาความร้ อนทีผ่านเข้ ามาทาง
ผนังอาคารทัง 4 ทิศ (โดยปิ ดหน้ าต่าง ไม่มีลมเข้ าออก และไม่มีการบังแดด) ซึงจะเห็นว่าอุณหภูมิ
อากาศภายนอกสูงสุดประมาณ 26˚ซ ส่วนอุณหภูมิผิวภายในทิศตะวันออกสูงสุดประมาณ 33˚ซ
(ซึงสูงกว่าอากาศภายนอกอยู่ 9˚ซ) ส่วนทิศตะวันตกอุณหภูมิผิวภายในสูงสุดประมาณ 38˚ซ (สูง
กว่าอากาศภายนอกถึง12˚ซ ) ซึงสูงกว่าทิศอืนๆ อย่างเห็นได้ ชดั ส่วนทิศใต้ และเหนือมีอณ
ุ หภูมิผิว
ภายในใกล้ กนั ประมาณ 30˚ซ (สูงกว่าอากาศภายนอก 4˚ซ )
ดังนันความเข้ าใจในเรื องการวางอาคารให้ ถกู ทิศทาง เช่น ให้ ด้านแคบของอาคารหันไป
ทางตะวันตก และเลือกวัสดุผนังทีเหมาะสมกับทิศทางนันๆ จึงเป็ นสิงทีจําเป็ นสําหรับสถาปนิก
อย่างมาก
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2) การถ่ ายเทความร้ อนเข้ าส่ ูอาคาร1
โดยทัว ไปความร้ อนจากภายนอกที ถ่ า ยเทเข้ ามาในอาคารได้ 3
(Conduction) การพา (Convention) และการแผ่รังสี (Radiation)

วิ ธี คื อ การนํ า

1. การถ่ายเทความร้ อยโดยการนํา (Heat Transfer by Conduction) เป็ นการถ่ายเท
จากโมเลกุลหนึงไปยังอีกโมเลกุลหนึง หรื อการถ่ายเทความร้ อนทีผ่านตัวกลางหรื อมวลวัตถุ เช่น
การถ่ายเทความร้ อนทีผา่ นผนังหรื อกําแพง เป็ นต้ น
ปริ มาณความร้ อนทีถ่ายเทผ่านวัสดุโดยการนําความร้ อนขึนกับสัมประสิทธิg การนํา
ความร้ อน (Thermal Conductivity) ของวัสดุ วัสดุทีนําความร้ อนได้ ดีจะมีค่าสัมประสิทธิgการนํา
ความร้ อนสูง เช่น โลหะ หิ น และคอนกรี ต เป็ นต้ น วัส ดุที ช่ว ยลดการนํ า ความร้ อนต้ อ งมี ค่า
สัมประสิทธิgการนําความร้ อนตํา เช่น ใยแก้ ว และฉนวนความร้ อน เป็ นต้ น
2. การถ่ายเทความร้ อนโดยการพา (Heat Transfer by Convection) เป็ นการถ่ายเท
ความร้ อนโดยอาศัยการเคลือนตัวของอากาศเป็ นสือกลาง เช่น ภายในอาคารความร้ อนจะผ่านผนัง
เข้ ามาโดยการนํา (Conduction) จากนันผิวของผนังด้ านในจะร้ อนขึน ทําให้ อากาศรอบๆ กําแพง
ด้ านในร้ อนขึน อากาศทีร้อนจะมีความหนาแน่นตํานําหนักเบาก็จะลอยตัวสูงขึนอากาศภายใน
ห้ องทีอณ
ุ หภูมิตํากว่าจะหมุนเวียนไปแทนที เกิดการถ่ายเทความร้ อนแบบการพา
3. การถ่ายเทความร้ อนโดยการแผ่รังสี (Heat Transfer by Radiation) เป็ นการถ่ายเท
ความร้ อนโดยการแผ่ รั ง สี ผ่ า นอากาศหรื อสุ ญ ญากาศในรู ปของคลื น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic Waves) ไม่ใช้ ตัวกลางเป็ นสื อ เช่น ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ ถ่ายเทผ่าน
สูญญากาศมายังโลก เป็ นต้ น อาคารต่างๆ จะได้ รับความร้ อนโดยการแผ่รังสีทงจากรั
ั
งสีตรง, รังสี
กระจายและรังสีสะท้ อน ซึง เป็ นรังสีคลืนสันจากดวงอาทิตย์ และจากรังสีความร้ อนคลืนยาวทีแผ่มา
จากวัสดุ หรื ออาคารอืนรอบๆ
1

ตรึงใจ บูรณสมภพ, การออกแบบอาคารทีมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พรินติงแอนด์พบั ลิชชิง, 2543), 31

9
เมื อรั ง สี ดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) กระทบผิ ววัส ดุทึบแสง บางส่ว นจะถูก
ดูดกลืนและสะท้ อนบางส่วนออกมา ส่วนทีถูกดูดกลืนจะทําให้ วสั ดุมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน และจะถ่ายเท
ความร้ อนให้ แก่สิงแวดล้ อมทีมีอณ
ุ หภูมิตํากว่าโดยการแผ่รังสี การพาความร้ อน และถ่ายเทเข้ าไป
ภายในตัวของมันเองโดยการนําความร้ อน
การดูดกลืนรังสีของวัสดุขนกั
ึ บคุณสมบัติของผิววัสดุในการดูดกลืนรังสี หรื อเรี ยกกัน
ทัว ไปว่าสัมประสิทธิgการดูดกลืน ( Absorptivity ) ซึงมีคา่ ระหว่าง 0-1 โดยวัตถุดําสามารถดูดกลืน
รังสีทีตกกระทบผิวได้ ทงหมดจะมี
ั
สภาพดูดกลืนเท่ากับ 1
วัตถุโดยทัว ไปจะไม่สามารถดูดกลืนรังสีตกกระทบได้ ทงหมดแต่
ั
จะมีบางส่วนสะท้ อน
ออกไป ความสามารถในการสะท้ อนรังสีนีเรี ยกว่า สัมประสิทธิg การสะท้ อน (Reflectivity) วัตถุที
สะท้ อนรังสีทีตกกระทบได้ ทงหมดจะมี
ั
คา่ สัมประสิทธิgการสะท้ อนเท่ากับ 1
วัต ถุโ ดยทัว ไปจะมี ก ารแผ่ รั ง สี ใ นรู ป ของคลื น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า โดยมี ส เปรกตรั ม
(Spectrum) และความเข้ มขึนกับอุณหภูมิ ความสามารถในการคายรังสีของวัตถุจะบอกในรูปของ
สัมประสิทธิgการเปล่งรังสี (Emissivity) ค่าของสัมประสิทธิgการเปล่งรังสีของวัตถุธรรมดาจะเทียบ
กับสัมประสิทธิgเปล่งรังสีของวัตถุสีดํา (Black Body) ซึงสามารถดูดกลืนรังสีเท่ากับ 1 หรื อ 100%
วัตถุอย่างอืนจะมีคา่ สัมประสิทธิgการเปล่งรังสีน้อยกว่าวัตถุดําทีอณ
ุ หภูมิเดียวกัน โดยทัว ไปวัตถุทีมี
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิแวดล้ อม (Ambient Temperature) จะแผ่รังสีอินฟาเรดหรื อรังสีความร้ อน
รังสีความร้ อนทีตกกระทบผิวหน้ าวัตถุ บางส่วนจะถูกดูดกลืนและส่วนทีเหลือจะถูก
สะท้ อนออกมา ผลรวมของรังสีความร้ อนทีถกู ดูดกลืนและรังสีทีถกู สะท้ อน จะเท่ากับ 1 หรื อ 100%
รังสีความร้ อนทีตกกระทบผิวหน้ าวัตถุนนั ถ้ าวัตถุทีมีการดูดกลืนรังสีความร้ อนได้ ดีก็จะเปล่งรังสี
ความร้ อนได้ ดีด้วย โดยทัว ไปการแผ่รังสีของวัตถุจะแปรตามอุณหภูมิและสัมประสิทธิgการเปล่งรังสี
(Emissivity) ของผิววัตถุนนั 2

2

ตรึงใจ บูรณสมภพ, การออกแบบอาคารทีมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พรินติงแอนด์พบั ลิชชิง, 2543), 32
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ปริมาณความร้ อนทีถ่ายเทเข้ าส่ ูอาคาร
ความร้ อนจะเคลือนทีจากสสารทีร้อนสู่สสารทีเย็นกว่าเสมอ และถ้ าสสารใดๆ ไม่มีการ
เปลียนแปลงอุณหภูมิแล้ วก็จะไม่มีการถ่ายเทความร้ อน การคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้ อน
เข้ าสูอ่ าคาร โดยการนําสามารถหาได้ จากสูตรการคํานวณ 2 สูตร คือ

โดยที

Q
U
A

Q = U x A x ∆T
Q = U x A x CLTD
=
ปริมาณความร้ อนทีถ่ายเทเข้ าสูอ่ าคาร (วัตต์)
=
ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อนรวม (วัตต์/ตารางเมตร)
=
พืนทีๆ ความร้ อนจะถ่ายเทผ่านวัสดุนนๆ
ั (ตารางเมตร)

∆T

=

CLTD

=

ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก
(องศาเซลเซียส)
ค่าความแตกต่างภาระการทําความเย็นหรื อเทียบเท่า
(Cooling Load Temperature Difference (องศาเซลเซียส))

ความแตกต่างในการเลือกใช้ สตู รแต่ละสูตรนันขึนอยูก่ บั
1. ∆T จะใช้ ในกรณีทีไม่มีอิทธิพลจากแสงแดดเข้ ามาเกียวข้ อง ซึงอุณหภูมิทีผิววัสดุ
และอุณหภูมิอากาศจะมีค่าเท่ากันและความแตกต่างของระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก
คงที (Steady State Condition)
2. ค่า CLTD จะใช้ ในกรณีทีมีอิทธิพลจากแสงแดดเข้ ามาเกียวข้ อง แสงแดดเป็ นตัว
แปรทีมีอิทธิพลต่อการถ่ายเทความร้ อนของผนังเข้ าสู่อาคารมากทีสุด เมือผนังโดนแดดก็จะร้ อน
ขึนเนืองจากการดูดกลืนรังสีความร้ อนจากแสงแดด ทําให้ การคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนเข้ า
สู่ตวั อาคารเปลียนไป การปรับเปลียนค่า CLTD เป็ นการปรับให้ เข้ ากับอิทธิพลภายนอก เพราะ
ในความเป็ นจริ งแล้ วค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคารไม่คงทีแต่
จะเปลี ยนแปลงไปตามสภาวะอากาศตลอดเวลา โดยจะใช้ องค์ประกอบ เช่น วัน เดือน เวลา
อิทธิพลของแสงแดดอิทธิพลของมวลสารผนัง การถ่ายเทความร้ อนจากผิวนอก การหน่วงเวลา
สภาพแวดล้ อม โดยการปรั บเปลี ยนค่า ให้ ไ กล้ เ คียงกับความเป็ นจริ ง มากขึน จะใช้ ค่าความ
แตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก ไม่ได้ เนืองจากค่าทีได้ จะแตกต่างจากความจริ ง
มาก
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ปั จจัยทีมีผลต่ อการถ่ ายเทความร้ อนของผนัง
จากการหาปริมาณความร้ อนทีถ่ายเทเข้ าสูอ่ าคารในหัวข้ อทีกล่าวมาพบว่า เราสามารถ
ลดปริมาณความร้ อนทีผา่ นเข้ ามาในอาคารได้ จึงทําการศึกษาถึงเรื องทีเกียวข้ องต่างๆ ดังต่อไปนี
- สัมประสิทธิ. การถ่ ายเทความร้ อนรวม (U)
ค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้ อนรวม คือ ส่วนกลับของค่าความต้ านทานความ
ร้ อนรวม สามารถคํานวณได้ ดงั นี
U = 1 / RT
เมือ U
RT

คือ ค่าสัมประสิทธิgการถ่ายเทความร้ อนรวม (วัตต์ตอ่ ตารางเมตร-องศาเซลเซียส)
คือ ค่าความต้ านทานความร้ อนรวม (ตารางเมตร-องศาเซลเซียสต่อวัตต์)

จากการหาค่าปริ มาณความร้ อนทีถ่ายเทผ่านผนังทึบทีได้ มาจากผลคูณระหว่างค่า
สัมประสิทธิgการนําความร้ อนรวมและค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก
(Q = U x A x ∆T) พบว่า ไม่ว่าผนังนันๆ จะหันหน้ าไปทางทิศใด ควรเลือกใช้ ผนังทีมีคา่
สัมประสิทธิgการถ่ายเทความร้ อนรวมตํา จะสามารถลดการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารได้ และ
ยังสอดคล้ องกับการให้ ค่าคะแนนในแบบประเมินอาคาร (ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) ดังตารางที 1 โดยจะเห็นว่า ค่า U ทีมีคา่ ไม่เกิน 0.6 ได้ คะแนนมากทีสดุ
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ตารางที 1 แสดงการให้ คา่ คะแนนในเรื องค่าสัมประสิทธิgการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนัง
ค่าสัมประสิทธิgการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนัง
คะแนน
(U-Value; W/m2ºC)
อาคารพักอาศัย : บ้ านเดียว, บ้ านแถว, อาคารอยู่อาศัยรวม
ไม่เกิน 1.2
1
ไม่เกิน 1.0
2
ไม่เกิน 0.6
3
ทีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “คูม่ ือการประเมินอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมสําหรับอาคารพักอาศัย : บ้ านเดียว, บ้ านแถว, อาคารอยูอ่ าศัยรวม”
(อัดสําเนา)
- ความต้ านทานความร้ อน (Resistivity)
ค่าความต้ านทานความร้ อน หรื อ ค่า “R-Value” จะเป็ นค่าทีบอกถึงอัตราส่วนระหว่าง
ความหนาของวัสดุตามแนวทีความร้ อนไหลผ่านกับความสามารถในการนําความร้ อนของวัสดุ
กรณี ทีวัตถุซ้ อนกันหลายชัน ค่าความต้ านทานความร้ อนรวมจะเท่ากับผลบวกของค่าความ
ต้ านทานความร้ อนของวัส ดุทีกําหนดแต่ล ะชันรวมกัน และค่าความต้ านทานความร้ อนจะมี
ความสัมพันธ์ กับค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อนเป็ นส่วนกลับกัน กล่าวคือ ถ้ าค่าการต้ านทาน
ความร้ อนสูง วัสดุนนก็
ั จะมีคา่ สัมประสิทธิgการนําความร้ อนตํา
ค่าการต้ านทานความร้ อน หรื อ ค่า “R-Value” สามารถหาคํานวณได้ จาก
R = 1 / C หรื อ
เมือ

R
C

∆x / k

คือ ค่าความต้ านทานความร้ อน (ตารางเมตร-องศาเซลเซียสต่อวัตต์)
คือ ค่าความนําความร้ อน (วัตต์ตอ่ ตารางเมตร-องศาเซลเซียส)

∆x คือ ความหนาของวัสดุ (เมตร)
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คือ ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อนของวัสดุ (วัตต์ตอ่ เมตร-องศาเซลเซียส)

K

- ความนําความร้ อน
ค่าความนําความร้ อนของวัสดุใดๆ คือ อัตราส่วนระหว่างค่าสัมประสิทธิgการนํา
ความร้ อนกับความหนาของวัสดุ ซึงสามารถคํานวณได้ ดงั สมการดังต่อไปนี
C = k / ∆x
เมือ

C

คือ ค่าความนําความร้ อน (วัตต์ตอ่ ตารางเมตร-องศาเซลเซียส)

∆x คือ ความหนาของวัสดุ (เมตร)
k คือ ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อนของวัสดุ (วัตต์ตอ่ เมตร-องศาเซลเซียส)
- ค่ าสัมประสิทธิ. การนําความร้ อน (Conductivity)
ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อน หรื อ ค่า “K–Value” สามารถบอกถึงความสามารถใน
การนําความร้ อนของวัสดุเพียงชนิดเดียว โดยวัดค่าในรูปของอัตราปริ มาณความร้ อนไหลต่อหน่วย
เวลาจากจุดระยะทางหนึง ถึงอีกจุดหนึง ทีมีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกันต่อหน่วยพืนทีหน้ าตัดทีไหลผ่าน ซึง
ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อน (K – Value) ของวัสดุแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ดังตารางที 2
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ตารางที 2 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อน (K) ของวัสดุ
วัสดุ

ค่า K
วัตต์ตอ่ เมตร-องศาเซลเซียส

อิฐ
(ก) แห้ ง และฉาบปูนหรื อปิ ดด้ วยแผ่นโมเสด
(ข) ความชืน 6%
(ค) ผนัง (ไม่ฉาบปูน)
คอนกรี ต
แผ่นยิบซัม
โลหะ
(ก) โลหะผสมของอลูมิเนียม แบบธรรมดา
(ข) ทองแดง ทีมีขายเชิงพานิชย์
(ค) เหล็กกล้ า
วัสดุทําพืน pvc
ไม้

0.807
1.211
1.154
1.442
0.191

ไม้ เนืออ่อน
ไม้ เนือแข็ง
ไม้ อดั
หินล้ าง
กรวดล้ าง

0.125
0.138
0.138
0.115
0.115

211
385
47.6
0.173

ทีมา : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม, “ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม เรื อง ค่าสัมประสิทธิgการนําความร้ อนของวัสดุ ค่าความต้ านทานความ
ร้ อนของฟิ ล์มอากาศ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายใน
และภายนอกอาคาร สัมประสิทธิgการบังแดดของหน้ าต่าง และค่าตัวประกอบรังสีอาทิตย์,” 2535.
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2 ระบบการก่ อสร้ างผนังของบ้ านพักอาศัยในประเทศไทย
ระบบการก่อสร้ างผนังของบ้ านพักอาศัยทีพบเห็นได้ ทวั ไป แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ผนัง
ระบบก่อ, ผนังระบบโครงคร่าว และผนังสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี
1) ผนั งระบบก่ อ หมายถึง ผนัง ที มี ม วลสารยึดติดกันทัวทังผนัง ผนัง ระบบก่อ นี
สามารถพบเห็นได้ ทวั ไปในประเทศไทย เนืองจากการก่อสร้ างไม่ย่งุ ยาก ช่างทัว ไปสามารถก่อสร้ าง
ได้ ราคาไม่แพงและคงทนจึงเป็ นทีนิยมมาก

ภาพที 5 ผนังก่ออิฐมอญ และผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก
วัสดุทีนิยมใช้ ส่วนใหญ่ในผนัง ระบบก่อ เช่น อิฐมอญ, คอนกรี ตมวลเบา, ซี เมนต์
บล็อกและอิฐสองรู เป็ นต้ น จึงขอยกตัวอย่างผนังอิฐมอญและคอนกรี ตมวลเบามาเป็ นตัวอย่าง
ดังนี
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู3
ลักษณะทัว ไป อิฐมอญ เป็ นวัสดุทีผลิตมาจากการนําดินเหนียวมาเผาเพือให้ ได้ วสั ดุ
ทีคงรูปและมีความแข็งแรง โดยมีการใช้ อิฐมอญในระบบการก่อสร้ างมากว่าหลายสิบปี จึงเป็ นวัสดุ
ทีเป็ นทีร้ ูจกั และมีการใช้ กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนืองจากความเชือมัน ในความคงทน
3

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่
แนวทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพื+อการอนุรักษ์พลังงาน” (อัดสําเนา)
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และเป็ นวัสดุทีผลิตได้ เองในประเทศจากแรงงานท้ องถินทีมีกระจายอยู่ทวั ทุกภูมิภาคของประเทศ ที
ใช้ มากเช่น อิฐอยุธยา (อ่างทอง) และอิฐพานทองทีจะเป็ นอิฐทีขนาดใหญ่กว่าอิฐอยุธยา การเผาก็
ใช้ ไม้ ฟืนในการเผา ส่วนอิฐอยุธยาใช้ แกลบในการเผาและก้ อนอิฐก็จะมีขนาดเล็กกว่าอิฐพานทอง
ราคาอิฐของอยุธยาจึงถูกกว่าอิฐพานทอง
คุณสมบัตขิ องอิฐมอญเป็ นวัสดุทียอมให้ ความร้ อนถ่ายเทเข้ า-ออกได้ ง่าย และยังดูด
เก็บความร้ อนไว้ ในตัวเองเป็ นเวลานานกว่าจะเย็นตัวลง จะสังเกตได้ จากเมือใช้ มือสัมผัสผนัง
ภายในบ้ านในตอนบ่ายทีถกู แดดร้ อนจัด ผนังจะร้ อนมาก และยังคงร้ อนอยูจ่ นถึงช่วงหัวคําแล้ วจึง
เย็นลงใกล้ เคียงกับอากาศปกติ เนืองจากอิฐมอญมีความจุความร้ อนสูงทําให้ สามารถกักเก็บความ
ร้ อนไว้ ในเนือวัสดุได้ มาก ก่อนทีจะค่อยๆถ่ายเทสู่ภายนอก จึงเหมาะกับการใช้ กบั บริ เวณทีใช้ งาน
เฉพาะช่วงกลางวัน

ภาพที 6 อิฐมอญทีใช้ กนั ทัว ไป
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ตารางที 3 แสดงคุณสมบัตเิ ฉพาะของอิฐมอญ
รูปแบบกายภาพ
ราคาต่อหน่วย (บาท)

หน่วย
0.6

ราคารวมต่อตร.ม (บาท)

100 - 190

ค่าวัสดุ+ค่าแรง / ตรม. (บาท)

425 - 440

ขนาด (Volume) (cm.³)

7x16x3.5

ความหนาแน่น (kg./m³)

1615 - 1650

จํานวนก้ อนต่อตร.ม. (ก้ อน,แผ่น)

145

นําหนักต่อตร.ม. (kg./m²)

130

นําหนักรวมปูนฉาบต่อตร.ม. (kg./m²)

200

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวม “Q” (Thermal Transfer) (Watt/m²)

30-45

ค่าการนําความร้ อน “K” (Conductivity – K value) (W/m.K)

0.473

ค่าการต้ านทานความร้ อน “R” (Resistivity – R value) (m²K/W)

0.15

ค่าความจุความร้ อน “C” (Thermal Capacity) (J/kg.K)

800-1000

ค่าสัมประสิทธิgการขยายตัว (Thermal Expansion / ˚C)

4.6 x 10-6

การหดตัวเมือแห้ ง
การต้ านทานแรงอัด (kg./cm²)

1.8
35 kg./cm²

การกันเสียง (dB)

36-40

การทนไฟ (ชัว โมง)

0.5 - 2

การปลอดกลิน

ไม่มีกลิน

อัตราการซึมนํา (%)

30-40%

การยืดหดตัวของวัสดุ (มม./ม.)

0.18

จํานวนผู้ผลิต

มาก

ปริมาณการผลิตเทียบกับความต้ องการ

เพียงพอ

ขันตอนการก่อสร้ างและการบํารุงรักษา

ง่าย
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รูปแบบกายภาพ
อายุใช้ งาน
ข้ อดี

หน่วย
มากกว่า 50 ปี

เป็ นทียอมรับทัว ไป, ช่างชํานาญ, แข็งแรง,ทนราคาถูก, หาซือง่ายไม่เป็ นพิษ
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการป้องกันความร้ อน

ข้ อเสีย คุณภาพและขนาดไม่แน่นอน, นําหนักมาก, ใช้ เวลานานในการก่อสร้ าง
เสียหายขณะขนส่ง, ขาดแคลนช่วงฤดูฝน
ทีมา : กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่ แนว
ทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพื+อการอนุรักษ์พลังงาน” (อัดสําเนา)
ผนังคอนกรีตมวลเบา4
ลักษณะทัว ไป คอนกรี ตมวลเบาเป็ นวัสดุก่อทีมีการนํามาใช้ และเป็ นทีนิยมมากขึน
ในปั จจุบนั เนืองจากมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันความร้ อนได้ มากกว่าวัสดุก่อชนิดอืนทีมีมา โดยตัว
วัสดุเองมีสว่ นผสมมาจาก ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว นํา ยิปซัม และผงอลูมิเนียมผสมรวมกัน แต่ส่วนที
สําคัญทีสดุ ก็คือฟองอากาศเล็กๆ เป็ นรูพรุนไม่ตอ่ เนือง (Disconnecting Voids) ทีอยู่ในเนือวัสดุ
มากประมาณ75% ทําให้ นําหนักเบา ซึงผลของความเบาจะช่วยให้ ประหยัดโครงสร้ าง อีกทัง
ฟองอากาศเหล่า นันยัง เป็ นฉนวนกัน ความร้ อนที ดี ค อนกรี ต มวลเบาสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภท ตามกรรมวิธีการผลิต คือ
1. Cellular Lightweight (CLC) ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการอบไอนําภายใต้ ความ
ดันสูง ซึงแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การใช้ วสั ดุทีเบากว่าทดแทน เช่นขีเลือย ขีเถ้ า และการใช้
สารเคมีเพิม หรื อเรี ยกว่า คอนกรี ตมวลเบาระบบ CLC โดยเติมสารเคมีให้ คอนกรี ตฟู
2. Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ผลิตด้ วยการอบไอนําภายใต้ ความดัน
สูง ซึงแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ การใช้ ปูนขาวเป็ นหลักในการผลิต หรื อ Lime Base และ ใช้
ปูนซีเมนต์เป็ นหลักในการผลิต เรี ยกว่า Cement Base

4

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่
แนวทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพือการอนุรักษ์พลังงาน” (อัดสําเนา)
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ภาพที 7 การก่อสร้ างผนังคอนกรี ตมวลเบา
ทีมา : คําถามเรื องอิฐมวลเบา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 28 เมษายน 2552, เข้ าถึงได้ จาก
www.thaionlinemarket.com/question.
คุณสมบัติของคอนกรี ตมวลเบา ทัง 2 ประเภทนี แตกต่างกันเช่น คอนกรี ตมวล
เบาประเภทแรก สามารถใช้ ปนู ก่อและปูนฉาบทัว ๆ ไปได้ แต่ยงั ไม่มีใครกล้ ารับรองในเรื องอัตราการ
ดูดซึมนําและการหดตัวซึง เป็ นสาเหตุให้ ปนู ฉาบแตกร้ าวได้ ง่าย และไม่คอ่ ยแข็ง ต้ องบ่มให้ ได้ อายุ
จึงจะใช้ งานได้ ส่วนประเภทที 2 ต้ องใช้ ปนู ก่อและปูนฉาบเฉพาะสําหรับคอนกรี ตมวลเบาเท่านัน
แต่ใช้ ปริมาณปูนก่อ-ฉาบน้ อยกว่า ปูนก่อหนาเพียง 2-3 มม. ขณะทีปนู ฉาบหนาเพียง 0.5-1.0 ซม.
เท่านันดังนันในการเลือกใช้ งานผู้ใช้ ควรศึกษาถึงข้ อมูลวัสดุให้ ละเอียดก่อน

ข้ อด้ อยของวัสดุชนิดนีทีพบปั ญหามาก คือ การแตกร้ าวของปูนฉาบเมือแห้ งแล้ ว
และปั ญ หาเรื อ งการดูด ซึ ม นํ าที ค อ่ นข้ า งสูง จึ ง มัก เป็ นเหตุใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสัย แก่ ผ้ ู ออกแบบถึ ง
ประสิทธิผลทีเกิดขึนจริงเมือผนังถูกฝน โอกาสทีนําฝนจะแทรกซึมผ่านผนัง และเพิมความชืนในเนือ
วัสดุจะสามารถเพิมภาระการทําความเย็นให้ กบั ระบบปรับอากาศหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด เพราะ
เป็ นภาระความร้ อนทีมีอยูใ่ นรูปของความร้ อนแฝง และประเทศไทยมีฝนตกชุกในหลายพืนที
ดัง นันแนวทางแก้ ไขที ดี ที สุ ด
คื อ ควรฝึ กอบรมให้ ช่ า งก่ อ สร้ างทั ว ไปมี
ความสามารถ และมีความรู้ทีถกู ต้ องในการใช้ งานกับวัสดุชนิดนีให้ มากยิงขึน และควรเลือกใช้ ปนู
ฉาบให้ เหมาะสมกับตัววัสดุเองด้ วย
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ตารางที 4 แสดงคุณสมบัตเิ ฉพาะของคอนกรี ตมวลเบา
รูปแบบกายภาพ
ราคาต่อหน่วย (บาท)
ราคารวมต่อตร.ม (บาท).
ค่าวัสดุ+ค่าแรง / ตรม. (บาท)
ขนาด (Volume) (cm.³)
ความหนาแน่น (kg./m³)
จํานวนก้ อนต่อตร.ม. (ก้ อน,แผ่น)
นําหนักต่อตร.ม. (kg./m²)
นําหนักรวมปูนฉาบต่อตร.ม. (kg./m²)
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวม “Q”
(Thermal Transfer) (Watt/m²)
ค่าการนําความร้ อน “K” (Conductivity – K value) (W/m.K)
ค่าการต้ านทานความร้ อน “R” (Resistivity – R value) (m²K/W)
ค่าความจุความร้ อน “C” (Thermal Capacity) (J/kg.K)
ค่าสัมประสิทธิgการขยายตัว (Thermal Expansion / ˚C)
การหดตัวเมือแห้ ง
การต้ านทานแรงอัด (kg./cm2)
ความแข็งแรงทางกล (kg./cm2)
การกันเสียง (dB)
การทนไฟ (ชัว โมง)
อัตราการซึมนํา (%)
การยืดหดตัวของวัสดุ (มม./ม.)
จํานวนผู้ผลิต
ปริมาณผลิตเทียบกับความต้ องการ
ขันตอนการก่อสร้ าง
การบํารุงรักษา

หน่วย
25.21 – 37.80
315 - 412
450 - 646
7.5x20x60
550 - 640
8
46.5
90 - 100
32-42
15
0.089 - 0.132
0.58
น้ อยกว่าอิฐมอญ 2.5 เท่า
8-10 x10-6
0.2
40-50
23
38-43
4
30%
-0.2
มาก
กําลังผลิตไม่เพียพอ
ต้ องการช่างเฉพาะ
ง่าย
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รูปแบบกายภาพ
อายุใช้ งาน
ข้ อดี คุณภาพคงที, นําหนักรวมน้ อยและ ป้องกันความร้ อนดี
ข้ อเสีย ไม่คอ่ ยแข็งแรง, ไม่ทนนํา, ราคาสูง, ขันตอนก่อสร้ างยุง่ ยาก
ผู้ผลิตน้ อยราย เกิดการผูกขาดทางการตลาด

หน่วย
ยังไม่คงที

ทีมา : กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่ แนว
ทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพื+อการอนุรักษ์พลังงาน” (อัดสําเนา)
ด้ วยเหตุทีคณ
ุ สมบัติการป้องกันความร้ อนของคอนกรี ตมวลเบา อยู่ในระดับทีดีและ
เพียงพอแล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิธีการหรื อวัสดุประกอบอืนๆเข้ ามาช่วยเสริ ม เพราะจะยิงเป็ นการ
เพิมค่าใช้ จา่ ยมากขึน เนืองจากลําพังตัววัสดุเองก็มีราคาค่อนข้ างสูงอยูแ่ ล้ ว
แต่เพือเป็ นการแก้ ปัญหาเรื องการแตกร้ าวและการซึมนํา จึงขอเสนอวิธีการก่อ
เป็ นผนังคอนกรี ตมวลเบาสองชันและมีช่องว่างตรงกลาง เมือผนังมีความหนามากขึน สามารถ
ป้องกันความร้ อนจากภายนอกได้ เต็มที และจากงานวิจยั ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ เรื องการศึกษาเปรี ยบเทียบพลังงานในการปรับอากาศระหว่างการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา
ชันเดียวและสองชัน5 แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบาสองชันสามารถให้ ผลดีในการ
ประหยัดพลังงานได้ มากกว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบาชันเดียวทังกลางวันและกลางคืน และ
แม้ แต่ในสภาพทีมีฝนตก และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีระยะเวลาคุ้มทุนระหว่าง 3.5-5 ปี
2) ผนังระบบโครงคร่ าว หมายถึง ผนังทีมีโครงคร่าวเป็ นโครงสร้ างของผนัง และบุแผ่นวัสดุปิดผิว
ด้ านนอกและด้ านใน วัสดุทีใช้ เป็ นโครงเคร่า เช่น เหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมและไม้ เป็ นต้ น ส่วน
วัสดุปิดผิวทีใช้ กันทัว ไปตามความเหมาะสมในการใช้ งาน ได้ แก่ แผ่นไม้ สงั เคราะห์ แผ่นยิปซัม บอร์ ด แผ่นกระเบืองใยหิน แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ด แผ่นวีวา่ บอร์ ด และแผ่นอาลูโคบอนด์
( Alucobond) เป็ นต้ น

5

การศึกษาเปรี ยบเทียบพลังงานในการปรับอากาศระหว่างการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา
ชันเดียวและสองชัน [ออนไลน์]. เข้ าถึงเมือ 20 ธันวาคม 2551, เข้ าถึงได้ จาก
www.thailandwealth.com
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ภาพที 8 ผนังระบบโครงคร่าว
ทีมา : ขันตอนการก่อสร้ าง [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 24 เมษายน 2552, เข้ าถึงได้ จาก
www.freshflowservice.com.
ปั จจุบนั ผนังระบบโครงคร่าว เข้ ามาในประเทศไทยและใช้ กนั อย่างแพร่หลายมากขึนทัง
บ้ านทัว ไปและบ้ านทีต้องการประหยัดพลังงาน เช่น ผนังระบบฉนวนกันความร้ อนภายนอก (EIFS)
ซึง มีรายละเอียดดังนี
ผนังระบบฉนวนกันความร้ อนภายนอก (EIFS)
ผนัง EIFS ย่อมาจาก Exterior Insulation and Finished System เป็ นระบบผนังทีมี
คุณสมบัติเป็ นทังฉนวนกันความร้ อน ส่วนประดับตกแต่ง และการปกป้องผนังภายนอกอาคาร ซึง
สามารถติดตังได้ กบั ทุกระบบการก่อสร้ าง ผนังชนิดนีเริ มใช้ ในประเทศเยอรมันและเผยแพร่เป็ นที
รู้จกั กันในยุโรปเมือราวปลายทศวรรษที 1950 โดยในระยะแรกใช้ สําหรับหุ้มผนังก่ออิฐหรื อผนังก่อ
อิฐฉาบปูนภายนอกเพือกันการแตกร้ าวและใช้ เป็ นฉนวนกันความร้ อน-หนาวให้ กบั อาคารต่อมาได้
แพร่เข้ าไปในเกือบทุกมุมโลกและได้ แพร่เข้ าไปในประเทศสหรัฐอเมริ การาวปลายปี 1969 ซึงได้
พัฒนาต่อไปจนได้ รับความนิยมสูงมากในราวปี 1974 และในระยะหลังมานีประเทศไทยก็เริ มนํา
ผนังนีมาใช้ กนั มากขึน โดยจะพบเห็นในงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงานหลายแห่ง
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ภาพที 9 แสดงลักษณะผนัง EIFS
ทีมา : Polycraftfoam, images [Online], Accessed 28 April 2009. Available from
http://www.polycraftfoam.com/images
ผนัง EIFS6 เป็ นผนังทีมีฉนวนกันความร้ อนติดอยู่นอกโครงคร่ าวทางด้ านนอกอาคาร
เพือต้ านทานสภาพอากาศภายนอก โดยมีสว่ นประกอบคือ
1. แผ่นสําหรับรองฉนวน (Subtrate) โดยแผ่นนีจะติดอยู่นอกโครงคร่าวมาทางด้ านนอก
อาคารซึง สามารถจะเลือกใช้ วสั ดุได้ หลายชนิด เช่น ยิปซัม แผ่นไม้ อดั แผ่นไม้ อดั ผสมซีเมนต์เป็ นต้ น
2. กาว (Adhesive) ใช้ ทาให้ แผ่นฉนวนโฟมติดกับแผ่นรอง ทีอยู่ด้านหลัง ซึงบางกรณี
อาจใช้ อปุ กรณ์ยดึ (Mechanical Fastener) ฉนวนโฟมเข้ ากับแผ่นรองด้ านหลังแทน
3. แผ่นฉนวน ส่วนใหญ่ทีนิยมใช้ กันมากคือ ฉนวนโฟมโพลิสไตรี นชนิดเบ่งขยายตัว
(Expanded Polystylene Foam) หรื อ EPS
4. ตาข่ายเสริ มความแข็งแรง (Reinforcing mesh) ช่วยในการรับแรงกระแทก โดยจะมี
รองพืน (Base coat) ทาทับบนตาข่าย เพือช่วยต้ านทานสภาพอากาศภายนอก
5. ผิวตกแต่งขันสุดท้ าย (Finish Coat ) ซึง มักจะเป็ นปูนสังเคราะห์ผสมสีในตัว มีหลาย
สีให้ เลือก และมักฉาบแบบขรุขระมีลวดลายในตัว คล้ ายการฉาบปูนหยาบๆ หรื อ Stucco
6

พันธุดา พุฒิไพโรจน์, “ปั ญหาของการใช้ ผนัง EIFS ที+เกิดขึ ;นในสหรัฐอเมริ กา,” หน้ าจัว+
, 21 (2547-2548) : 96.
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ภาพที 10 แสดงส่วนประกอบผนัง EIFS
ทีมา : Insulation [Online], Accessed 28 April 2009. Available from www.bpb-na.com.
ปั ญหาของผนัง EIFS
- ปั ญหาด้ านราคาทีสงู เมือเทียบกับวัสดุผนังอืนๆ เช่น ผนังอิฐมอญ, ผนังคอนกรี ตมวล
เบาเป็ นต้ น
- ปั ญหาด้ านความแข็งแรงทนทาน เนืองจากผิวหน้ าของ Finish Coat ทีมีความอ่อน
บางอาจเกิดความเสียหายได้ ง่ายไม่ทนต่อแรงกะแทกและเป็ นรูได้ ง่าย
- การติดตังและการดูแลรักษา ต้ องให้ ได้ มาตรฐาน ช่างทัว ไปไม่สามารถทําได้
- การเกิดการควบแน่นของหยดนําภายในผนัง ปั ญหาความชืนเข้ าบริ เวณรอยต่อ โดย
ก่อให้ เกิดการแยกชันของวัสดุหรื อทําให้ แผ่นยิปซัม โก่งงอ
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ภาพที 11 ปั ญหาความชืน จากฝนทีสาดโดนผนัง
ทีมา : สถานทีบ้านประหยัดพลังงาน ประเภทบ้ านเดียว สําหรับกรุงเทพมหานครหรื อจังหวัด
ใกล้ เคียงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
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ตารางที 5 คุณสมบัตเิ ฉพาะของฉนวนโฟมโพลีสไตรี น

รายการวัสดุ
รูปแบบกายภาพ

ฉนวนโฟมโพลีสไตรี น
Polystyrene Foam
หุ้ม ปิ ด บุ

ราคาต่อหน่วย (บาท)

112 (100 มม.)

ราคารวมต่อตร.ม. (บาท)

700(40 มม.)

วัสดุ+ค่าแรง+ติดตัง / ตรม. (บาท)

720(40 มม.)

ขนาด (Volume)(cm.³)

10x60x120

ค่าอุณหภูมิใช้ งานทีเหมาะสม ©
ค่าความหนาแน่น(kg./m3)

<80
1 ปอนด์ / ลบ.ฟ. , 16

ค่าการนําความร้ อน (Conductivity – K value) (W/m.K)

0.035 - 0.038

ค่าการต้ านทานความร้ อน (Resistivity – R value) (m²K/W)

0.758 - 0.850

ค่าการต้ านทานแรงอัด
การทนไฟ

0.25 – 11
150 – 180 ˚F
ไม่ทนไฟ(ต้ องใช้ วสั ดุปิดผิว)

การปลอดกลิน
การทานต่อการกัดกร่อน
อัตราการซึมนํา(%)
การยืดหดตัวของวัสดุ (มม./ม.)
จํานวนผู้ผลิต
ปริ มาณผลิตเทียบกับความต้ องการ

ไม่มีกลิน
ทนกรด ด่างได้ พอสมควร
ตํา
มีความยืดหยุน่ ดี ไม่หดตัว
มาก
เพียงพอ

ทีมา : กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่ แนว
ทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพือการอนุรักษ์พลังงาน”. (อัดสําเนา)
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3) ผนังสําเร็ จรป
ู เช่นผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป ซึงมักจะใช้ กับงานโครงการขนาดใหญ่เช่น บ้ าน
จัดสรร ทีต้องการความรวดเร็ว

ภาพที 12 ผนังคอนกรี ตสําเร็ จรูป
ทีมา : ผนังสําเร็จรูป [ออนไลน์], เข้ าถึงเมือ 24 เมษายน 2552, เข้ าถึงได้ จาก
www.bloggang.com.
ผนังสําเร็จรูป เป็ นการก่อสร้ างทีนําเข้ ามาในประเทศไทยระยะหนึง แล้ ว แต่ยงั ไม่คอ่ ย
แพร่หลาย การก่อสร้ างระบบสําเร็จรูปในบ้ านเรา แบ่งออกเป็ นสองแบบคร่าวๆ
แบบแรก เป็ นแบบทียงั มีโครงสร้ างเสาและคานเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเทกับทีหรื อ
เป็ นเหล็ก ส่วนที เ ป็ นวัส ดุหล่อสํ าเร็ จ จะเป็ นเพี ยงผนัง และพื นอาคารเท่านัน เช่น ที ใช้ กับ
ห้ างสรรพสินค้ าในปั จจุบนั
แบบทีสอง เป็ นเบบชนิดทีโครงสร้ างทังหมดเป็ นวัสดุหล่อสําเร็ จ บ้ านประเภทนีจะ
ไม่มีเสาเลยแต่จะใช้ ผนังหล่อสําเร็ จเป็ นตัวรับนําหนัก ซึงระบบนีมีบริ ษัทรับสร้ างบ้ านและโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรหลาย ๆ โครงการใช้ อยู่ ส่วนประกอบอาคารจะถูกหล่อขึนด้ วยคอนกรี ตจากโรงงาน
แล้ วยกมาติดตังยังหน่วยงานก่อสร้ าง โดยการเชือมยึดแผ่นเหล็กในส่วนประกอบต่างๆ เข้ าด้ วยกัน
ผนังของอาคาร ดังนันการออกแบบผนังจะต้ องมีรายละเอียดแบบทังหมดก่อนลงมือหล่อชินส่วน
เพราะจะต้ องมีการเว้ นช่องหน้ าต่าง ประตู หรื อช่องเปิ ดอืนๆ รวมทังมีการฝั งท่อ ร้ อยสายไฟและ
กล่องสําหรับติดตังสวิตซ์ไฟฟ้าไว้ ตงแต่
ั ตอนหล่อชินส่วน
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สรุปข้ อดี-ข้ อเสียของการใช้ ผนังสําเร็จรูปได้ ดงั นี
ข้ อดี
- สามารถก่อสร้ างได้ รวดเร็ว
- พืนผิวทีเรี ยบร้ อยเพราะสามารถควบคุมคุณภาพการทํางานได้
ข้ อเสีย
- ต้ องมีทีมงานทีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางเท่านัน
- ค่าก่อสร้ างแพงกว่าระบบก่ออิฐ จึงไม่นิยมในการนํามาสร้ างบ้ านเดียว
- ไม่สามารถเปลียนแปลงการใช้ สอย เช่น ทุบรื อผนัง, ตัดเจาะผนังเพือเพิม
หน้ าต่างหรื อประตูได้ เพราะจะทําให้ ความแข็งแรงของอาคารลดลง
- กรณีติดตังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานก็อาจเกิดปั ญหาเรื องนํารัวซึมตามรอยต่อ
ของผนังได้ ซึง จะก่อให้ เกิดปั ญหาเรื องสนิมบริเวณจุดเชือมต่อตามมาทําให้ อาคารมีความแข็งแรง
ลดลงได้
3 แนวทางและวิธีการทีใช้ ในการลดความร้ อนให้ กับผนังอาคาร
จากการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนของผนังและวัสดุผนังทีใช้ ในการ
ก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยในประเทศไทย ได้ นํามาหาแนวทางในลดความร้ อนของผนังดังนี
- การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
- การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
- การลดความร้ อนโดยการบังแดดให้ กบั ผนังอาคาร
3.1 การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร (Thermal Mass) ด้ วยการหน่วงการไหลผ่านความ
ร้ อน ก่อนทีความร้ อนจะผ่านเข้ ามาในอาคาร ซึง มีปัจจัยทีเกียวข้ อง ดังนี
การหน่ วงความร้ อน (Time Lag) คือช่วงเวลาทีวสั ดุสามารถเก็บกักปริ มาณความ
ร้ อนทีถ่ายเทเข้ ามาไว้ ได้ เป็ นระยะเวลาหนึงจนวัสดุอิมตัวและคายความร้ อนออกมาสู่ภายในซึงจะ
เลือนการเกิดความร้ อนสูงสุดภายในออกไปจากช่วงเวลาการเกิดความร้ อนสูงสุดทีภายนอกได้ เป็ น
ระยะเวลาหนึงๆ วัสดุทีมีมวลสารมากจะมีค่าการหน่วงเหนียวความร้ อนสูงกว่ามวลสารน้ อย (ดัง
ภาพที13)
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ภาพที 13 วัตถุทีมีความจุความร้ อนมากจะหน่วงความร้ อนได้ นานกว่า อุปมาเหมือนการไหลของ
นําในภาพ
ทีมา : Lechner Norbert, Heating, cooling, lighting : design methods for architects (New
York : John Wiley & Sons, 2001), 47.

ภาพที 14 แสดงการหาช่วงเวลาการหน่วงความร้ อน
ทีมา : O.H.Koenigsberger, Manual of tropical housing and building (London : Longman,
1974), 84.
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จากการวิจยั ของ ณัฐกานต์ เกษประทุม เรื องพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนของผนัง
อาคารที มี ม วลสารมาก วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช า
สถาปั ตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ทดสอบความหนาของผนังคอนกรี ตหนา 10, 20
และ 30 ซม. โดยหาช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนของวัสดุข้างต้ นได้ ดงั ตารางที 5 จะเห็นว่า เมือ
ความหนาวัสดุมากการหน่วงความร้ อนก็มากเช่นกัน
ตารางที 6 แสดงความแตกต่างของช่วงเวลาอุณหภูมิสงู สุดของผิวภายนอกและผิวภายในผนัง วันที
13-17เมษายน 2544

ทีมา : ณัฐกานต์ เกษประทุม, “พฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนของผนังอาคารทีมีมวลสารมาก”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 113
ความจุความร้ อน (Thermal Capacity) ความจุความร้ อนของสสาร จะเท่ากับผลคูณ
ของมวลสารกับความจุความร้ อนจําเพาะ ซึงความจุความร้ อนจําเพาะของสสาร (Specific Heat
Capacity) เป็ นค่าทีบอกความสัมพันธ์ระหว่างความร้ อนและอุณหภูมิ เนืองจากความจุความร้ อน
จําเพาะของสสารเป็ นปริ มาณพลังงานความร้ อนทีทําให้ สสารทีมีมวลหนึงหน่วยมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน 1
องศา โดยมีหน่วยวัดเป็ น Cal/g-ºC หรื อ J/kg.ºC หรื อบางกรณีใช้ เป็ น Wh/kg.ºC ตัวอย่างค่าความ
จุความร้ อนของวัสดุจําพวกอิฐคอนกรี ต มีคา่ เท่ากับ 800 – 1000 J/kg.ºC นํามีคา่ เท่ากับ 4176
J/kg.ºC และอากาศแห้ งมีคา่ เท่ากับ 1005 J/kg.ºC เป็ นต้ น
ค่าความจุความร้ อนของวัสดุ จะไม่สามารถบอกได้ โดยตรงว่าควรจะมีคา่ มากหรื อน้ อย
จึงจะดี เพราะถ้ าความจุความร้ อนน้ อยการส่งผ่านความร้ อนสู่ภายในจะมากและส่งผ่านได้ เร็ ว ซึง
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จะเหมาะกับส่วนทีมีการใช้ งานเฉพาะกลางคืน แต่ในทางกลับกันการทีสามารถเก็บความร้ อนไว้ ใน
ตัวเองได้ มาก ความร้ อนทีถกู ส่งผ่านต่อมายังในอาคารก็จะน้ อยลงหรื อส่งผ่านได้ ช้าลง (Time Lag)
ซึงเหมาะกับบริ เวณทีใช้ งานเฉพาะกลางวัน จะเห็นว่าการส่งผ่านความร้ อนเนืองจากค่าความจุ
ความร้ อนของวัสดุมีความเกียวข้ องกับช่วงเวลาทีจะต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสม

ภาพที 15 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบนํา1 ลบ.ม.จุความร้ อนหรื อมีความร้ อนอยูใ่ นตัวเท่ากับคอนกรี ต
หรื อหิน 3 ลบ.ม.
ทีมา : Lechner Norbert, Heating, cooling, lighting : design methods for architects (New
York : John Wiley & Sons, 2001), 45.
ในการลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสารนีได้ มีงานวิจยั ของ ณัฐกานต์ เกษประทุม เรื อง
พฤติ ก รรมการถ่ า ยเทความร้ อนของผนั ง อาคารที มี ม วลสารมาก วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
สถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ทดสอบ
ความหนาของผนังคอนกรี ตหนา 10, 20 และ 30 ซม. พบว่า
(1) อาคารไม่ปรับอากาศและใช้ งานในช่วงกลางวันเหมาะกับการใช้ ผนังมวลสารมากที
มีความหนามากเพือเพิมค่าการหน่วงเหนียวความร้ อนทําให้ อณ
ุ หภูมิภายในตํากว่าภายนอกในช่วง
เวลากลางวัน แม้ อณ
ุ หภูมิภายในจะไม่อยูใ่ นเขตสบายแต่สามารถใช้ การพัดพาของอากาศเพือปรับ
อุณหภูมิให้ เข้ าสูเ่ ขตสบายได้
(2) ในช่วงเวลากลางคืนหรื อการใช้ งานตลอดทังวันไม่เหมาะสมกับการใช้ ผนังมวลสาร
มาก เนืองจากจะมีอณ
ุ หภูมิภายในสูงกว่าภายนอกในช่วงเวลากลางคืน
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(3) อาคารทีปรับอากาศไม่ตลอด 24 ชัว โมงไม่เหมาะสมกับการใช้ ผนังมวลสารมาก
เนืองจากเครื องปรับอากาศจะใช้ พลังงานในการลดความร้ อนสะสมในผนังเป็ นปริ มาณมากเพือจะ
ควบคุมอุณหภูมิให้ อยูใ่ นช่วงทีต้องการ

แผนภูมิที 1 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองผนังคอนกรี ตหนา 10 ,20 และ 30 ซม. ทดลองวันที 1617 เม.ย. 2544
ทีมา : ณัฐกานต์ เกษประทุม, “พฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนของผนังอาคารทีมีมวลสารมาก”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญา-สถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 105.
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มวลของผนังและความจุความร้ อนของวัสดุผนังมีส่วนในการหน่วงการถ่ายเทความร้ อน
ศักยภาพในการหน่วงความร้ อนเป็ นสัดส่วนกับผลคูณความหนาของผนัง (Thickness, m) ความ
หนาแน่น (Density, kg/m³) และความจุความร้ อนของวัสดุ (Specific Heat, kJ/kg-K) ผลคูณนี
อาจเรี ยกว่า มวลอุณหภาพ (Thermal Mass) ในช่วงกลางคืนผนังจะคายความร้ อนสู่บรรยากาศ
ทําให้ ผนังทีมีมวลอุณหภาพสูงเย็นเนืองจากผ่านการคายความร้ อนในช่วงกลางคืน ผนังดังกล่าวจะ
สามารถหน่วงการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสูอ่ าคารในช่วงกลางวัน ในบริ เวณอาคารทีปรับอากาศทีเปิ ด
ใช้ เฉพาะบางช่วงเวลาจากช่วงเช้ า ผนังทีมีมวลอุณหภาพสูงจะช่วยหน่วงการถ่ายเทความร้ อน ทํา
ให้ ภาระการปรับอากาศน้ อยลงได้ ในทางตรงกันข้ าม ในบริ เวณอาคารทีปรับอากาศทีเปิ ดใช้ บาง
ช่วงเวลาจากช่วงบ่ายจะได้ รับความร้ อนทีผนังทีมีมวลอุณหภาพสูงดูดซับและเก็บไว้ ตงแต่
ั เช้ า7
3.2 การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน เพือเพิมการต้ านทานความร้ อน มิให้ ความร้ อนผ่าน
จากด้ านหนึงไปอีกด้ านหนึงของผนังได้ สะดวก โดยทีใช้ วสั ดุทีเป็ นฉนวนต้ านทานการนําความ
ร้ อนโดยการสกัดกัน ทําให้ พลังงานความร้ อนผ่านเข้ าไปได้ น้อยลง
จากวิทยานิพ นธ์ ปริ ญ ญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปั ตยกรรม
(เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื อง การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนผ่าน
ผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตร้ อนชืน โดย อุทยั ศุจิสกุลวงศ์ ได้ ทําการทดสอบผนัง 5
ชนิดดังนี ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4 นิว, ผนังก่ออิฐฉาบปูน 8 นิว, ผนังก่ออิฐฉาบปูน 8 นิวมีช่องอากาศ,
ผนังวัสดุก่อมวลเบา และระบบผนังทีมีฉนวนกันความร้ อนภายนอกหนา 3 นิว พบว่า การใช้ ผนัง
EIFS กับอาคารไม่ปรับอากาศก็มีความร้ อนผ่านเข้ ามาในอาคารน้ อยและในสภาวะทีปรับอากาศก็
สามารถประหยัดพลังงานได้ สงู สุดเมือเทียบกับผนังหมด

7

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ”เอกสารเผยแพร่
แนวทางการเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างและฉนวนเพื+อการอนุรักษ์พลังงาน” (อัดสําเนา)
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แผนภูมิที 2 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายในของวัสดุ 5 ชนิด
ทีมา : อุทยั ศุจิสกุลวงศ์, “การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพัก
อาศัย ในเขตร้ อนชื น” (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช า
สถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 65.
ตําแหน่ งในการติดตังY ฉนวนทีผนังอาคาร
การใส่ฉ นวนป้องกันความร้ อนให้ กับผนัง อาคารนัน นอกจากการเลื อกใช้ ฉ นวนที มี
มากมายให้ เหมาะสมกับการใช้ งานแล้ ว ตําแหน่งในการติดตังก็เป็ นอีกอย่างทีต้องคํานึงในการใช้
งานอีกด้ วย ตําแหน่งในการติดตังฉนวนทีผนังอาคารสามารถติดตังได้ 3 ตําแหน่ง คือ
1) ติดตังฉนวนไว้ ด้านนอกอาคาร (Exterior Insulation) การใส่ฉนวนไว้ ทีด้านนอก
อาคารจะสามารถลดความร้ อนเข้ าสูต่ วั อาคารได้ มากกว่าใส่ไว้ ในตําแหน่งอืนๆ
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2) ติดตังฉนวนในช่องว่างระหว่างผนังชันนอกกับผนังชันใน (Cavity Insulation)
โดยทัว ไปจะใช้ กบั อาคารทีอยูใ่ นภูมิอากาศแบบอบอุน่ หรื อเขตทีมีฝนตกชุกและมีลมแรง ซึงช่องว่าง
อากาศจะช่วยป้องกันความชืนให้ กบั ผนังชันใน ในช่วงแรกฉนวนทีใช้ มกั เป็ นแบบพ่น เช่น
โพลียูริเทนโฟม (Polyurethane Foam) ซึงฉนวนประเภทนีจะมีความต่อเนือง ไม่มีรอยต่อ จึง
สามารถป้องกันความชืนได้ ดี ต่อมาจึงใช้ ฉนวนโฟมแบบแผ่นซึงจะมีข้อดีในการช่วยเสริ มความ
แข็งแรงให้ กบั ผนังชันในด้ วย แม้ ว่าการใส่ฉนวนไว้ ในช่องว่างอากาศจะช่วยป้องกันฉนวนกันความ
ร้ อนจะสภาพภูมิอากาศได้ แต่ก็มีข้อจํากัด คือ ความหนาของฉนวนจะขึนอยู่กบั ความกว้ างของช่อง
อากาศ รวมทังอาจเกิดการควบแน่นเป็ นหยดนําในช่องว่างอากาศซึง จะก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่ฉนวนและผนังได้ ดังนันจึงควรออกแบบให้ สามารถระบายความชืนได้ โดยให้ เหลือช่องว่าง
ระหว่างแผ่นฉนวนกับผนังชันนอกเล็กน้ อย
3) ติดตังฉนวนไว้ ด้านในอาคาร (Interior Insulation) มักใช้ ในกรณีทีไม่สามารถใส่
ฉนวนไว้ ด้านนอกอาคารได้ เช่น ผนังอาคารที มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรื อมีคุณค่าทาง
สุนทรี ยภาพ ทีต้องการรักษาไว้ หรื อในกรณีทีอาคารไม่มีช่องว่างอากาศ ซึงมีข้อควรคํานึงถึง คือ
ตําแหน่งของสวิตซ์ เต้ ารับ และสายไฟ การปิ ดผิวฉนวนทีใส่ไว้ ด้านในอาคารสามารถทําได้ หลายวิธี
เช่น การฉาบผิวด้ วยวัสดุฉาบ การปิ ดทับด้ วยวัสดุแผ่น การปิ ดทับด้ วยวัสดุก่อ เป็ นต้ น
จากการวิจยั ของ สกนธ์ ศรี วิไลสกุลวงศ์ เรื องการพัฒนาระบบผนังโฟมเพือเพิม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดความร้ อน วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ ทําการทดสอบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อน
และคุณสมบัติในการลดความร้ อนของผนังโฟม ทีมีตําแหน่งการใส่ฉนวนโฟมทีโครงสร้ างผนัง
แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ ใส่ฉนวนโฟมนอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร ใส่ฉนวนโฟมในช่อง
คร่าว และ ใส่ฉนวนโฟมนอกช่องคร่าวแต่อยูด่ ้ านในอาคาร

36

แผนภูมิที 3 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศในกล่องทดสอบระหว่างผนังทีใส่ฉนวนโฟม
นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคารกับใส่ฉนวนโฟมในช่องคร่าว ในช่วง 1 วัน
ทีมา : สกนธ์ ศรี วิไลสกุลวงศ์, “การการพัฒนาระบบผนังโฟมเพือเพิมประสิทธิภาพในการลดความ
ร้ อน” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 92.
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แผนภูมิที 4 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศในกล่องระหว่างผนังทีใส่ฉนวนโฟมนอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคารกับใส่โฟมนอกช่องคร่าว แต่อยูด่ ้ านในอาคารในช่วง 1วัน
ทีมา : สกนธ์ ศรี วิไลสกุลวงศ์, “การการพัฒนาระบบผนังโฟมเพือเพิมประสิทธิภาพในการลดความ
ร้ อน” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 98.
ผลการทดสอบพบว่า ผนังทีมีการใส่ฉนวนโฟมทีโครงสร้ างผนังในตําแหน่งทีแตกต่างกัน
3 ลักษณะข้ างต้ น จะมีพฤติกรรมการถ่ายเทความร้ อนทีคล้ ายคลึงกัน โดยผนังทีใส่โฟมนอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคารจะสามารถลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ รองลงมาคือ ผนังทีใส่โฟม นอกช่อง
คร่าวแต่อยูด่ ้ านในอาคาร และผนังทีตดิ โฟมในช่องคร่าว ตามลําดับ
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จากการศึกษาเรื องตําแหน่งของฉนวนโฟมของสกนธ์ ศรี วิไลสกุลวงศ์ พบว่ามีความ
สอดคล้ องกับการวิจยั เรื อง อิทธิพลของการหน่วงเหนียวความร้ อนจากการผสมมวลสารและฉนวน
เข้ าด้ วยกัน โดย รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ ดังนี ในการศึกษาเพือหาตําแหน่งฉนวนและมวลสารที
เหมาะสมได้ ใช้ ฉนวนโฟมโพลีสไตรี น ความหนา 1 นิว ติดตังกับมวลสารคอนกรี ตความหนา 4 นิว 2
ชุด การติดตังฉนวนได้ ทําการติดตังฉนวนด้ านนอกแผ่นคอนกรี ตกึงกลางแผ่นคอนกรี ต และด้ านใน
แผ่นคอนกรี ต
จากการทดสอบพบว่าตําแหน่งของฉนวนและมวลสารทีเหมาะสม คือ การใช้ วสั ดุฉนวน
ด้ านนอกเพือลดอิทธิพลทีรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศภายนอก และใช้ วสั ดุมวลสารทีมีคา่ ความจุ
ความร้ อนสูงไว้ ด้านในเพือหน่วงเหนียวความร้ อนทีผ่านวัสดุฉนวนเข้ ามา พบว่าควรใช้ การติดตัง
ฉนวนภายนอกและใช้ มวลสารด้ านในทังสองกรณี อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการเลือกใช้
ปริ มาณมวลสารภายในสภาพปรับอากาศ เนืองจากมวลสารปริ มาณมากทําให้ สินเปลืองพลังงาน
ในการลดความร้ อนสะสมภายในมวลสารเมือเริมเปิ ดเครื องปรับอากาศ
3.3 การลดความร้ อนโดยการบังแดดให้ กับผนังอาคาร โดยป้องกันไม่ให้ ผนังได้ รับความร้ อน
จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ โดยตรงเพือลดปริมาณความร้ อนทีสะสมด้ านนอก
การบังแดดให้ กบั ผนังอาคารสามารถบังเงาโดยใช้ วสั ดุต่างๆมาบังให้ เกิดร่มเงาแก่ผนัง
เช่น การใช้ ผนัง 2 ชัน, การใช้ แผงกันแดดหรื อการจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม การใช้ ต้นไม้ ยืน
ต้ นในการปรับสภาพแวดล้ อม ป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

ภาพที 16 แสดงการใช้ ผ นัง สองชันเพื อ บัง แดดทางทิ ศ ตะวัน ตก ของบ้ า นประหยัด พลัง งาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทีตงั จ. นครปฐม)
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ภาพที 17 การใช้ ต้นไม้ ในการปรับสภาพแวดล้ อม
การลดความร้ อนทีเกิดขึนในอาคาร โดยใช้ ต้นไม้ ในการปรับสภาพแวดล้ อม ป้องกันการ
แผ่รังสีของดวงอาทิตย์ เป็ นแนวทางทีสามารถลดการใช้ พลังงานในอาคารได้ อีกทางหนึงโดยไม่
สินเปลืองค่าใช้ จา่ ยและส่งผลดีในระยะยาว
จากวิทยานิพ นธ์ ปริ ญ ญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปั ตยกรรม
(เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื อง การใช้ ต้นไม้ ยืนต้ นในการปรับสภาพแวดล้ อม
เพือลดการใช้ พลังงานในอาคาร โดย กาญจนา สิริภัทรวณิช พบว่า การวัดปริ มาณการแผ่รังสี
แนวตังภายใต้ ร่มเงาต้ นมะม่วง ซึง เสมือนเกิดทีผนังอาคารทัง 8 ทิศเปรี ยบเทียบกับกลางแจ้ ง ทําให้
ทราบถึงความสําคัญของร่มเงา และพุ่มใบทีสามารถลดปริ มาณความร้ อนเข้ าสู่อาคาร โดยการลด
อุณหภูมิโซล-แอร์ ประสิทธิภาพของพุ่มใบต้ นไม้ จึงขึนอยู่กับทรงพุ่มและความหนาแน่น รวมทัง
ขึนอยู่กบั ปริ มาณการแผ่รังสีทีผ่านลงมา ซึงมีความสัมพันธ์ สําคัญกับช่วงเวลาและสัดส่วนสภาพ
ท้ องฟ้า โดยถ้ าสัดส่วนสูงต้ นไม้ ยืนต้ นจะมีประสิทธิภาพในการสกัดกันรังสีดวงอาทิตย์ได้ มาก จาก
การวิจยั พบว่า ต้ นพิกลุ สามาถลดปริ มาณความร้ อนเข้ าสู่อาคารได้ ดีกว่าต้ นจามจุรี ณ ผิวผนังทิศ
ตะวันออก, ทิศใต้ , ทิศตะวันตก, ทิศเหนือ, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ , ทิศตะวันตกเฉียงใต้ , ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ, และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 0.8%, 0.9%, 4.7%, 0%, 0.3%, 3.5% 0.5%
และ 0.6% ตามลําดับ สําหรับในเดือนทีมีการใช้ พลังงานสูงสุด พบว่าต้ นจามจุรี และต้ นพิกุล
สามารถลดภาระปรับอากาศลงได้ 11.88% และ 13.52% และการใช้ คา่ พลังงานในอาคารลดลงได้
13.85% และ 15.63% ต่อปี โดยเปรี ยบเทียบกับผนังทีไม่มีการบังแดด
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ผลการวิจยั พบว่า สามารถลดปริ มาณการแผ่รังสีได้ ดี และสามารถลดอุณหภูมิให้ แก่ผิว
ผนังภายนอกอาคารได้ แตกต่างกัน เนืองจากลักษณะทรงพุ่มและความหนาแน่น และผลการวิจยั
เปรี ยบเทียบต้ นพิกุล สามารถสกัดกันรังสีดวงอาทิตย์ได้ ดีกว่าต้ นจามจุรี ทังรังสีตรง รังสีกระจาย
และรังสีสะท้ อน เนืองจากใบพุ่มใบมีความหนา และลักษณะทรงพุ่มกลม โดยต้ นไม้ ทงั 2 ชนิดนี
สามารถสกัดกันรังสีดวงอาทิตย์ได้ ดีในทิศทีมีการแผ่รังสีตรงจากดวงอาทิตย์เป็ นช่วงเวลานาน และ
ทิศทีสกัดกันได้ น้อย คือทิศเหนือ ซึง เป็ นทิศทีสว่ นใหญ่ของปี เป็ นรังสีกระจายและรังสีสะท้ อน

บทที 3
การดําเนินงานวิจัย

ในงานวิจยั นีไ ด้ ทําการศึกษาเพือหาแนวทางการลดความร้ อนให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
โดยเปรี ยบเทียบการใช้ วสั ดุและวิธีการก่อสร้ างผนังรวม 6 ชนิด (42 รู ปแบบ) ซึงมีขนตอนการ
ั
ดําเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน

ดังนี 
1. ขัน ตอนการแบ่ งกลุ่มวัสดุและวีธีการก่ อสร้ างผนัง โดยใช้ วิธีการลดความร้ อน
ในแบบต่ างๆ แบ่ งได้ 3 วิธี ดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
2. ขัน ตอนการแบ่ งสถานการณ์ ต่างๆ แบ่ งได้ 2 กรณี ดังนี 
1) กรณีปรับอากาศ (เวลากลางวัน 08.00-17.00 น.และกลางคืน 21.00-06.00 น.)
- เมือเป็ นผนังทึบทังหมด

- เมือมีหน้ าต่างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอยู่อาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของ
หน้ าต่างขนาดเล็กทีสดุ ตามกฎกระทรวงฉบับที 39
- เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
2) กรณีไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
 น (24ชม.) เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบ
เพียงอย่างเดียว
3. ขัน ตอนการหาค่ าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี และหาค่ าอุณหภมิู ณ ตําแหน่ ง
ต่ างๆ
1) หาค่าอุณหภูมิอากาศภายใน, ผิวภายในและผิวภายนอก ของวัสดุผนังทัง 6 ชนิด
โดยการจําลองกล่องทดสอบขนาด 60x60x60 ซม. ด้ วยโปรแกรม EnengyPlus และเลือกผนังทีลด
ความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2 ชนิด
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2) นําผนังทีลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2 ชนิด (จากข้ อ 1) มาสร้ างกล่องทดลองและ
วัดผลอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ ในสถานะการณ์จริ งและเปรี ยบเทียบผลทีได้ จากโปรแกรมและ
การวัดจริง
3) หากผลทีได้ (จากข้ อ 2) ไม่ถกู ต้ อง จะกลับไปแก้ ไขค่าทีนําเข้ าในโปรแกรม (ในข้ อ
1) เพือให้ ได้ ผลการเปรี ยบเทียบทีถกู ต้ อง
4) ทําการจําลองหาค่าพลังงานในการปรับอากาศของห้ องทีใช้ ในงานวิจยั ซึงใช้ คา่ ที
เหมาะสมจากการแก้ ไขในข้ อ 3 เพือจําลองหาค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ในกรณีตา่ งๆ
5) จํ า ลองห้ องที ใ ช้ ใ นงานวิ จัย (เหมื อ นข้ อ 4) ในกรณี ไ ม่ปรั บ อากาศ เพื อ
ทําการศึกษาค่าอุณหภูมิอากาศภายใน, อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิผิวภายนอก ทีเกิดขึ นจาก
การจําลองด้ วยโปรแกรม
4. ขัน ตอนการหาความคุ้มทุน
ซึง ทัง 4 ขันตอนข้

างต้ น มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี 
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1. การแบ่ งกลุ่มวัสดุและวีธีการก่ อสร้ างผนัง
ในการแบ่งกลุ่มวัสดุ จะแบ่งโดยการใช้ วิธีลดความร้ อน 3 วิธีคือ การลดความร้ อนด้ วย
การใช้ มวลสาร, การใช้ ฉนวนและการใช้ ฉนวน+มวลสาร เพือจะได้ ผนังทีทําการทดสอบทังหมด

6
ชนิดดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร เพือการหน่วงความร้ อน ก่อนทีความร้ อน
จะผ่านเข้ ามาในอาคาร ผนังทีทําการทดสอบ 2 แบบ คือ
แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.

แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน
มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.

2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน โดยเพิมการต้ านทานความร้ อน มิให้
ความร้ อนผ่านจากด้ านหนึง ไปอีกด้ านหนึง ของผนังได้ สะดวก โดยทีใช้ วสั ดุทีเป็ นฉนวนต้ านทาน
การนําความร้ อน ผนังทีทําการทดสอบ 2 แบบ คือ
แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
โดยทีผนังแบบที 3 และ 4 ใช้ ฉนวนโพลีสไตรี นโฟมชนิดเบ่งขยายตัว (Expanded polystyrene
foam, EPS)
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แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าว
และอยูด่ ้ านนอกอาคาร

แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าว
และอยูด่ ้ านนอกอาคาร

3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวนรวมกับมวลสาร โดยเป็ นการเพิมการ
ต้ านทานและการหน่วงความร้ อนให้ กบั ผนัง ซึง ผนังทีทําการทดสอบ 2 แบบคือ
แบบที 5 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 6 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.และ
ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน

แบบที 5 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน

แบบที 6 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

โดยผนังทังหมด

6 ชนิด ข้ างต้ นทีเลือกศึกษานี  เป็ นผนังทีพบในการก่อสร้ างบ้ านพัก
อาศัยในประเทศไทยในปั จจุบนั ทังบ้
 านทัว ไปและบ้ านทีต้องการประหยัดพลังงาน
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จากขัน ตอนการแบ่งกลุ่มวัสดุและวีธีการก่อสร้ างผนังข้ างต้ น สามารถนํามาสรุ ปเป็ น
แผนภูมิได้ ดงั นี 
การลดความร้ อน
แบ่ งเป็ น 3 วิธี

1. การใช้ มวลสาร

2. การใช้ ฉนวน

3. การใช้ ฉนวน+มวลสาร

อิฐมอญ

โฟม EPS

คอนกรี ตมวลเบา

อิฐมอญ 1ชัน

อิฐมอญ 2 ชัน

โฟม 2” ฯ

โฟม 4” ฯ

คอนกรี ตมวล
เบา 1 ชั น

แผนภูมิที 5 แสดงขันตอนการแบ่

งกลุม่ วัสดุและวีธีการก่อสร้ างผนังทัง 6 ชนิด

คอนกรี ตมวล
เบา 2 ชั นฯ
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2. การแบ่ งสถานการณ์ ต่างๆ ดังนี 
การกําหนดสถานการณ์ตา่ งๆ ในงานวิจยั นี  แบ่งเป็ น 2 กรณีหลักคือ กรณีปรับอากาศ
และไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
 น โดยแบ่งตามลักษณะการใช้ งานจริ งทีพบเห็นได้ ในบ้ านพักอาศัย
ทัว ไป
ในทีนี ยังได้ แบ่ง การออกแบบผนังทางทิศตะวันตกออกเป็ น 3 กรณีคือ (1) เมือเป็ นผนัง
ทึบทังหมด,

(2) เมือมีหน้ าต่างขนาด 10% ของพื นทีห้องทีมีคนอยู่อาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของหน้ าต่าง
ขนาดเล็กทีสดุ ตามกฎกระทรวงฉบับที 39, (3) เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
โดยสามารถลําดับกรณีศกึ ษาต่างๆ เป็ นหัวข้ อได้ ดังนี 
1. กรณีปรับอากาศ
1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด
1.1.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.1.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของ
หน้ าต่างขนาดเล็กทีสดุ ตามกฎกระทรวงฉบับที 39
1.2.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.2.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1.3 เมือมีการบังแดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก
1.3.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.3.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
2. กรณีไม่ ปรั บอากาศตลอดทัง วัน (24ชม.) เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบ
เพียงอย่างเดียว
2.1 ลักษณะทีใช้ งานกลางวันเป็ นหลัก
2.2 ลักษณะทีใช้ งานกลางคืน
2.3 ลักษณะทีใช้ งานตลอดทัง วัน
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จากการกําหนดกรณีศกึ ษาต่างๆ ข้ างต้ น สามารถนํามาสรุปเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี 
ลักษณะการใช้ งาน
จําลองผนัง 6 แบบ

กรณีปรับอากาศ
1. ปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
2. ปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1.

ผนังทึบ

ผนัง + หน้ าต่าง

ผนังทึบ + บังแดด

แผนภูมิที 6 แสดงการกําหนดกรณีศกึ ษาต่างๆ ข้ างต้ น

กรณีไม่ ปรับอากาศ
ตลอดทัง วัน(24 ชม.)
- ลักษณะทีใ ช้ งานกลางวันเป็ นหลัก
- ลักษณะทีใ ช้ งานกลางคืน
- ลักษณะทีใ ช้ งานตลอดทังวั
 น

ผนังทึบ
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3. การหาค่ าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี และหาค่ าอุณหภมิู ณ ตําแหน่ งต่ างๆ
ในงานวิจัยชิน นี  ได้ ใช้ การจํ าลองผนัง ทดสอบด้ วยโปรแกรม EnergyPlus เพือหาค่า
พลังงานการใช้ ไฟฟ้าและอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ แทนการสร้ างผนังทดสอบจริ ง เนืองจากถ้ าทํา
การก่อสร้ างจริ งจะทดลองได้ เพี ยงกล่องทดสอบเท่านัน เพราะข้ อจํากัดต่างๆเช่น ด้ านสถานที ,
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างต่ า งๆและยัง ใช้ เวลานานอี ก ด้ วย เป็ นต้ น ดัง นั น จึ ง ใช้ โปรแกรม
EnengyPlus ในการศึกษางานวิจยั ชิ นนี 
ในขัน ตอนนี  ได้ มี การทดสอบความถูกต้ องของโปรแกรมและทดสอบค่าที นําเข้ าใน
โปรแกรม ให้ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมจริงก่อนการนํามาใช้ จําลองห้ องทีใช้ ในการศึกษาครัง นี  โดยมี
ขันตอนการดํ

าเนินงานทังหมดดั

งนี 
1) หาค่าอุณหภูมิอากาศภายใน, ผิวภายในและผิวภายนอก ของวัสดุผนังทัง 6 ชนิด
โดยการจําลองกล่องทดสอบขนาด 60x60x60 ซม. ด้ วยโปรแกรม EnengyPlus และเลือกผนังทีลด
ความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2 ชนิด
2) นําผนังทีลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2 ชนิด (จากข้ อ 1) มาสร้ างกล่องทดลองและ
วัดผลอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ ในสถานะการณ์จริ งและเปรี ยบเทียบผลทีได้ จากโปรแกรมและ
การวัดจริง
3) หากผลทีได้ (จากข้ อ 2) ไม่ถกู ต้ อง จะกลับไปแก้ ไขค่าทีนําเข้ าในโปรแกรม (ในข้ อ
1) เพือให้ ได้ ผลการเปรี ยบเทียบทีถกู ต้ อง
4) ทําการจําลองหาค่าพลังงานในการปรับอากาศของห้ องทีใช้ ในงานวิจยั ซึงใช้ คา่ ที
เหมาะสมจากการแก้ ไขในข้ อ 3 เพือจําลองหาค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ในกรณีตา่ งๆ
5) จํ า ลองห้ องที ใ ช้ ใ นงานวิ จัย (เหมื อ นข้ อ 4) ในกรณี ไ ม่ปรั บ อากาศ เพื อ
ทําการศึกษาค่าอุณหภูมิอากาศภายใน, อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิผิวภายนอก ทีเกิดขึ นจาก
การจําลองด้ วยโปรแกรม
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ขันตอนการดํ

าเนินงานเพือหาค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี และหาค่าอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ
(ข้ อ 1) หาค่าอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ
ทดสอบผนัง 6 ชนิด ด้ วยโปรแกรม
EnergyPlus
เลือกผนังทีลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2
(ข้ อ 2) นํามาสร้ างกล่องทดลองจริง

เปรี ยบเทียบผล
การจําลองและการเก็บข้ อมูลจริง

(ข้ อ 3) ผลทีได้ ไม่ใกล้ เคียง
ทดสอบโปรแกรม

(ข้ อ 3) ผลทีได้ ถกู ต้ อง
จําลองห้ องทีใช้ ในงานวิจยั

ขันตอนที

3

(ข้ อ 4) หาค่าพลังงานในการปรับ

ขันตอนที

4

หาความคุ้มค่าในการลงทุน

(ข้ อ 5) หาค่าอุณหภูมิ
ณ ตําแหน่งต่างๆ

แผนภูมิที 7 แสดงขันตอนการดํ

าเนินงานเพือหาค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี และหาค่าอุณหภูมิ ณ
ตําแหน่งต่างๆ
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1.1) หาค่ าอุณหภมิู อากาศภายใน, ผิวภายในและผิวภายนอก ของวัสดุผนังทัง
6 ชนิด โดยการจําลองกล่องทดสอบขนาด 60x60x60 ซม. ด้ วยโปรแกรม EnengyPlus และเลือก
ผนังทีลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2 ชนิด
โดยที กล่องทดสอบมีลกั ษณะเป็ นกล่องสีเหลียมลูกบาศก์ มีขนาดภายในกล่อง
กว้ าง x ยาว x สูง เท่ากับ 60 x 60 x 60 ซม. ผนังทัง 5 ด้ านเป็ นโพลีสไตรี นโฟม 4” ด้ านนอกกรุด้วย
ไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ด 8 มิลลิเมตร
โพลีสไตรี นโฟมหนา4”
ด้ านนอกกรุด้วย
ไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ด 8 มม.

ผนังทดสอบ
ด้ านทิศตะวันตก

ภาพที 18 แสดงลักษณะกล่องทดสอบ
ซึง ผลจากการจําลองด้ วยโปรแกรมเป็ นดังนี  ผนังทีลดความร้ อนได้ ดีทีสดุ 2
แบบ โดยดูจากอุณหภูมิอากาศภายในเป็ นหลัก คือ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชันมี
 ชอ่ งว่าง
ตรงกลาง 10 ซม. และ ผนังใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร
1.2) นําผนังทีลดความร้ อนได้ ดีท ีสุด 2 ชนิด (จากข้ อ 1.1) มาสร้ างกล่ อง
ทดลองและวัดผลอุณหภมิู ณ ตําแหน่ งต่ างๆ ในสถานะการณ์ จริงและเปรี ยบเทียบผลทีได้
จากโปรแกรมและการวัดจริง
โดยลักษณะกล่องทดลองทีวดั ค่าจริงเหมือนกล่องทีจําลองในโปรแกรมทุก
ประการ ซึง รายละเอียดโครงสร้ างและวิธีการก่อสร้ างของผนังทดสอบเป็ นดังนี 
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รูปตัด (ก) ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน

รูปตัด (ข) ผนังใส่ฉนวนโฟม 4"

ภาพที 19 แสดงรูปตัดกล่องทดลอง และตําแหน่งติดตังจุ
 ดวัดอุณหภูมิตา่ งๆ

แปลน (ก) ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน

แปลน (ข) ผนังใส่ฉนวนโฟม 4"

ภาพที 20 ตําแหน่งการวางกล่องทดลอง และตําแหน่งติดตังจุ
 ดวัดอุณหภูมิตา่ งๆ ดังนี 
จุดที 1 อุณหภูมิอากาศภายนอก
จุดที 2 อุณหภูมิผิวผนังด้ านนอกกล่อง
จุดที 3 อุณหภูมิผิวผนังด้ านในกล่อง จุดที 4 อุณหภูมิอากาศภายในกล่อง
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กําหนดตําแหน่งจุดทีใช้ วดั อุณหภูมิตา่ งๆ ด้ วยสาย Thermocouple Type-T รวมทังหมด

7 จุด คือ
- อุณหภูมิอากาศภายนอกกล่อง 1 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังด้ านนอกกล่อง กล่องละ1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิผิวผนังด้ านในกล่อง กล่องละ1 จุด รวม 2 จุด
- อุณหภูมิอากาศภายในกล่อง กล่องละ1 จุด รวม 2 จุด
โดยทําการเก็บข้ อมูลอย่างต่อเนือง 24ชม. ด้ วยเครื องบันทึกข้ อมูล DATA LOGGER รุ่น
TESTO 177 ทุก10 นาที ตังแต่
 วนั ที 16-19 ก.ค. 2551 สถานทีตงกล่
ั  องทดลองคือชันดาดฟ

้า
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ และหันหน้ ากล่องทดลองไป
ทางทิศตะวันตก เพือทําการทดสอบตัวแปรต่างๆ ทีมีผลต่อการลดความร้ อนต่อไป
เครืองมือและอุปกรณ์ ท ีใช้ ในงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง นี ใช้ เครื องบันทึกข้ อมูล DATA LOGGER รุ่น TESTO 177 เป็ นตัวเก็บ
ข้ อมูลจากสายวัดอุณหภูมิเทอร์ มอคัปเปิ ล (Thermocouple)

(ก) เครื องบันทึกข้ อมูล DATA LOGGER รุ่น TESTO 177

(ค) เครื องคอมพิวเตอร์ เพือเก็บข้ อมูล
ภาพที 21 เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ ในงานวิจยั

(ข) สายเทอร์ มอคัปเปิ ล (Thermocouple Type-T)
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ทําการวัดผลอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ ในสถานะการณ์จริง

ภาพที 22 แสดงการติดตังสายสายเทอร์

มอคัปเปิ ล (Thermocouple) เพือทําการวัดอุณหภูมิตาม
จุดต่างๆ ทีใช้ ในการวิจยั

ภาพที 23 แสดงการติดตังสายสายเทอร์

มอคัปเปิ ล (Thermocouple) เพือทําการวัดอุณหภูมิตาม
จุดต่างๆ ทีใช้ ในการวิจยั
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1.3) หากผลทีได้ (จากข้ อ1.2) ไม่ ถูกต้ อ ง จึงกลั บไปแก้ ไ ขค่ าทีนํา เข้ าใน
โปรแกรม (ในข้ อ1.1) เพือให้ ได้ ผลการเปรียบเทียบทีถูกต้ อง มีรายละเอียดดังนี 
จากการทดสอบโปรแกรมและการวัดจริ ง ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า ผลจากการใช้
โปรแกรมเพือหาค่าอุณหภูมิอากาศภายใน, ผิวภายในและผิวภายนอกของผนังทดสอบนัน มีคา่ สูง
กว่าการวัดจริง ซึง ผลเป็ นดังนี 
ผลการทดลองจากการใช้ โปรแกรม Energy Plus (ครัง แรก)
42
40
38

อุณหภูมิ C

36
34
32
30
28

Outdoor Dry Bulb

อากาศภายในมวลเบา 2 ชั น

อากาศภายในโฟม 4"

แผนภูมิที 8 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน จากการใช้ โปรแกรม (ครัง ที 1)

วัน เวลา

07/22 22:00:00

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

07/22 10:00:00

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 10:00:00

07/21 07:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

24

07/20 01:00:00

26

อุณหภูมิ C

47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23

Outdoor Dry Bulb

วัน เวลา2 ชั น
ผิวนอกมวลเบา

แผนภูมิที 10 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอก จากการใช้ โปรแกรม (ครัง ที 1)
วัน เวลา

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

07/22 10:00:00

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 10:00:00

07/21 07:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

07/22 22:00:00

แผนภูมิที 9 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน จากการใช้ โปรแกรม (ครัง ที 1)
07/22 22:00:00

ผิวภายในโฟม 4"

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

ผิวภายในมวลเบา 2 ชั น

07/22 10:00:00

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 10:00:00

Outdoor Dry Bulb

07/21 07:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

07/20 01:00:00

24

07/20 01:00:00

อุณหภูมิ C

55

42

40

38

36

34

32

30

28

26

ผิว ภายนอกโฟม 4"
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จากแผนภูมิที 8 และ 9 จะเห็นว่า อุณหภูมิสงู สุดของผนังทังสองชนิ

ด สูงกว่า
อุณหภูมิอากาศภายนอก อยู่คอ่ นข้ างสูงประมาณ 4-8 ˚ซ เมือเทียบกับการวัดจริง (แผนภูมิที 11
และ 12 )
ผลจากการสร้ างกล่องทดลองจริง

44
42
40

อุณหภูมิc

38
36
34
32
30
28
24
16/7/2551

อุณ หภูมิอากาศภายนอก
อุณ หภูมิอากาศภายในมวลเบา2ชั น

17/7/2551

18/7/2551

วันเวลา

26

อุณ หภูมิอากาศภายในEIFSโฟม4"

แผนภูมิที 11 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน จากการวัดจริง (วันที 16-18 กรกฏาคม 2551)
จากแผนภูมิที 11 พบว่า อุณหภูมิอากาศภายในของผนังทัง 2 ชนิดจะมี ช่วงอุณหภูมิสงู สุด
ต่างกันประมาณ 2-3 ˚ซ (15.00น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุดต่างกัน ประมาณ 1 ˚ซ (7.00น.)
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44
42
40

อุณหภูมิc

38
36
34
32
30
28
24
16/7/2551

17/7/2551

อุณ หภูมิอากาศภายนอก
อุณ หภูมิผิวภายในมวลเบา2ชั น

18/7/2551

วันเวลา

26

อุณ หภูมิผิว ภายในEIFSโฟม4"

แผนภูมิที 12 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน จากการวัดจริง วันที 16-18 กรกฏาคม 2551

อุ ณหภู มิ ซ

จากแผนภูมิที 12 พบว่า อุณหภูมิผิวภายใน ของผนังทัง 2 ชนิดจะมี อุณหภูมิสงู สุดต่างกัน
ประมาณ 2-3 ˚ซ (15.40-17.20น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุดต่างกันประมาณ 1 ˚ซ (7.30น.)
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
16/8/2551

อุณหภูมิอากาศภายนอก

17/8/2551

วัน เวลา

18/8/2551

อุณหภูมิผวิ ภายนอกโฟม4"

อุณหภูมิผวิ ภายนอกมวลเบา2ชั น

แผนภูมิที 13 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายนอก จากการวัดจริง วันที 16-18 กรกฏาคม 2551
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จากแผนภูมิที 13 พบว่า อุณหภูมิผิวภายนอกของผนังทัง 2 ชนิดจะมีอณ
ุ หภูมิสงู สุดต่างกัน
ประมาณ 1-2 ˚ซ (15.00น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุดต่างกันประมาณ 1-2 ˚ซ ( 24.00-08.00น.)
จากการเปรี ยบเทียบผลการทดลองทีได้ จากโปรแกรม (จําลองครัง แรก) และการวัดจริ ง
ดังนัน จึงทําการแก้ ไขค่าทีนําเข้ า คือค่าสัมประสิทธิtการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ จากเดิมใส่เท่ากับ 0.7
(วัสดุทีมีผิวสีคอ่ นข้ างเข้ ม) เป็ น 0.4 (วัสดุทีมีผิวสีขาว-สีปานกลาง)
จากการแก้ ไขค่าดังกล่าว ผลทีออกมามีความถูกต้ องมากขึ นจึงใช้ ในงานวิจยั นี ต่อไป
ดังนี 
ผลจากการแก้ ไขค่าทีนําเข้ าแล้ ว

36
34

อุณหภูม ิ C

32
30
28

Outdoor Dry Bulb

อากาศภายในมวลเบา 2 ชั น

วัน เวลา

07/22 22:00:00

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

07/22 10:00:00

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 07:00:00

07/21 10:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

24

07/20 01:00:00

26

อากาศภายในโฟม 4"

แผนภูมิที 14 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายใน จากการใช้ โปรแกรม วันที 16-18 กรกฏาคม 2551
จากแผนภูมิที 14 พบว่า อุณหภูมิอากาศภายในของผนังทัง 2 ชนิดจะมี ช่วงอุณหภูมิสงู สุด
ต่างกันประมาณ 2 ˚ซ (17.00น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุดต่างกันประมาณ 1 ˚ซ (7.00น.)

23

Outdoor Dry Bulb

วัน เวลา2 ชั น
ผิวนอกมวลเบา

07/22 22:00:00

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

07/22 10:00:00

ผิว ภายในมวลเบา 2 ชั น

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 10:00:00

Outdoor Dry Bulb

07/21 07:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

วั น เวลา

07/22 22:00:00

07/22 19:00:00

07/22 16:00:00

07/22 13:00:00

07/22 10:00:00

07/22 07:00:00

07/22 04:00:00

07/22 01:00:00

07/21 22:00:00

07/21 19:00:00

07/21 16:00:00

07/21 13:00:00

07/21 10:00:00

07/21 07:00:00

07/21 04:00:00

07/21 01:00:00

07/20 22:00:00

07/20 19:00:00

07/20 16:00:00

07/20 13:00:00

07/20 10:00:00

07/20 07:00:00

07/20 04:00:00

07/20 01:00:00

24

07/20 01:00:00

อุณหภูมิ C

อุณหภู มิ C

59

36

34

32

30

28

26

ผิว ภายในโฟม 4"

แผนภูมิที 15 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายใน จากการใช้ โปรแกรม วันที 16-18 กรกฏาคม 2551

จากแผนภูมิที 15 พบว่า อุณหภูมิผิวภายในของผนังทัง 2 ชนิดจะมี ช่วงอุณหภูมิสงู สุด
ต่างกันประมาณ 2 ˚ซ (17.00น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุดต่างกันปร ะมาณ 1 ˚ซ (7.00น.)
39

37

35

33

31

29

27

25

ผิวภายนอกโฟม 4"

แผนภูมิที 16 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายนอก จากการใช้ โปรแกรม วันที 16-18 กรกฏาคม 2551
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จากแผนภูมิที 16 พบว่า อุณหภูมิผิวภายนอกของผนังทัง 2 ชนิด จะมีชว่ งอุณหภูมิสงู สุด
ต่างกันไม่มากประมาณ 1 ˚ซ (16.00น.) ส่วนช่วงอุณหภูมิตําสุด ต่างกันไม่เกิน 2 ˚ซ (22.0006.00น.)
สรุปผลการเปรียบเทียบ
จากการเปรี ยบเทียบแผนภูมิข้างต้ น จะเห็นว่า มีแนวโน้ มใกล้ เคียงกัน
เมือเปรี ยบเทียบ Time Lag ผนังโฟม 4” ฯ จากโปรแกรม และวัดจริ ง เท่ากับ 1ชัว โมง,
30 นาที ส่วนผนังมวลเบา 2 ชันฯ
 เท่ากับ 2 และ 2.30 ชัว โมง ตามลําดับ และเมือเปรี ยบเทียบช่วง
การเปลียนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในพบว่าผนังโฟม 4” ฯ จากโปรแกรม และวัดจริ ง เท่ากับ
9 และ 14 ˚ซ ส่วนผนังมวลเบา 2 ชัน เท่ากับ 6 และ 11˚ซ ตามลําดับ
เนืองจากข้ อมูลสภาพอากาศของโปรแกรม เป็ นข้ อมูลทีได้ จากการเฉลีย10 ปี ก่อนนี  จึง
อาจเป็ นผลให้ ความสูงตําของอุณหภูมิทีวดั ได้ ไม่เหมือนกับการใช้ กล่องทดลองจริง
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1.4) ทําการจําลองหาค่ าพลังงานในการปรั บอากาศของห้ องทีใช้ ในงานวิจัย
ซึงใช้ ค่ า ทีเ หมาะสมจากการแก้ ไ ขในข้ อ 1.3 เพื อจํ าลองหาค่าพลัง งานไฟฟ้ าที ใช้ ต่อปี จาก
รูปแบบผนังทีทําการทดสอบทังหมดแบ่

งได้ เป็ นกรณีตา่ งๆ ดังนี 

ลักษณะอาคารทีทาํ การศึกษา

หลังคา
ผนังทดสอบ

ผนัง
พืน

ภาพที 24 แสดงลักษณะอาคารทีใช้ ในการจําลอง ขนาด 4.00 x 4.00 x 2.50 m.
วัสดุท ใี ช้ ประกอบด้ วย
- ผนังทิศตะวันตก เป็ นผนังทดสอบและผนัง 3 ด้ านทีเหลือเป็ นผนังก่ออิฐมอญ1ชัน
- หลังคา เป็ นหลังคาคอนกรี ต
- พื น เป็ นคอนกรี ตกรุกระเบื องเซรามิค
เหตุผลทีเลือกรูปแบบอาคารในภาพที 24 เนืองจากเป็ นการจําลองลักษณะการใช้ งาน
จริง โดยกําหนดให้ อาคารมีขนาด 4.00x4.00x2.50 m. เท่ากับห้ องนอน, ห้ องเดียวในอพาร์ ทเม้ นท์
หรื อหอพักทีพบเห็นได้ ทวั ไป
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รปแบบผนั
งทีทาํ การทดสอบทัง หมดแบ่ งได้ เป็ นกรณีต่างๆ ดังนี 
ู
1. กรณีปรับอากาศ
1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด

ภาพที 25 ลักษณะห้ องทีใช้ ในงานวิจยั เมือเป็ นผนังทึบทังหมด

1.1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน
(08.00-17.00 น.)
แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 5 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 6 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
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1.1.2 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน
(21.00-06.00 น.)
แบบที 7 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 8 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 9 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 10 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 11 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 12 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
1.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของ
หน้ าต่างขนาดเล็กทีสดุ ตามกฎกระทรวงฉบับที 39

ภาพที 26 ลักษณะห้ องทีใช้ ในงานวิจยั เมือมีหน้ าต่างขนาด 10% ของพื นทีห้องทีมีคนอยูอ่ าศัย
1.2.1 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย กรณีปรับ
อากาศช่ วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
แบบที 13 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 14 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 15 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 16 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 17 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
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แบบที 18 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
1.2.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย กรณีปรั บ
อากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
แบบที 19 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 20 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 21 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 22 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 23 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 24 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง
10 ซม.และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
1.3 เมือมีการบังแดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก

ภาพที 27 ลักษณะห้ องทีใช้ ในงานวิจยั เมือมีการบังแดด
1.3.1 เมือมีการบังแดด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
แบบที 25 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 26 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 27 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 28 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
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แบบที 29 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 30 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง
10 ซม. และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
1.3.2 เมือมีการบังแดด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
แบบที 31 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 32 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.
แบบที 33 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 34 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 35 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 36 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง
10 ซม. และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
ดังนัน กรณีปรับอากาศทังหมด

รวมผนังทดสอบเท่ากับ 36 รูปแบบ
1.5) จําลองห้ องทีใช้ ในงานวิจัย (เหมือนข้ อ 1.4) ในกรณีไม่ ปรั บอากาศ เพือ
ทําการศึกษาค่ าอุณหภมิู อากาศภายใน, อุณหภมิู ผิวภายในและอุณหภมิู ผิ วภายนอก ที
เกิดขึน จากการจําลองด้ วยโปรแกรม

ภาพที 28 ลักษณะห้ องทีใช้ ในงานวิจยั เมือเป็ นผนังทึบทังหมด
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เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบเพียงอย่ างเดียว
แบบที 37 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
แบบที 38 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.
แบบที 39 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 40 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 41 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน ฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
แบบที 42 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
และฉาบปูนมวลเบาทัง 2 ด้ าน
ดังนัน กรณีไม่ปรับอากาศทังหมด

รวมผนังทดสอบเท่ากับ 6 รูปแบบ
สรุ ป ผนังทีใช้ ทดสอบในงานวิจัยนีท ัง หมด ทัง ในกรณีปรั บและไม่ ปรั บอากาศ
รวม 42 รปแบบ
ู
4. หาความคุ้มค่ าในการลงทุน
ในการศึกษาได้ นําค่าไฟฟ้าทีล ดลงมาทํ าการเปรี ยบเทียบกับราคาค่าก่อสร้ างผนัง ที
เพิมขึ น โดยเปรี ยบเทียบผนังทดสอบชนิดต่างๆ กับการใช้ ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน เนืองจาก
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน มีการใช้ กนั อย่างแพร่หลายในประเทศไทย
โดยคิดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ซึง นําค่า Ft รวมภาษีมลู ค่าเพิมเป็ นหน่วยละ 3.80 บาท
ในส่วนของพลังงงานทีใช้ ในการปรับอากาศ ทีได้ จากการคํานวณด้ วยโปรแกรม Energy
Plus จะทํ าการแปลงให้ เ ป็ นค่าปริ ม าณไฟฟ้ าที ใช้ ซึง กํ าหนดให้ เ ครื องปรั บอากาศมี ค่า COP
(Coefficient of Performance) เท่ากับ 2.82 (เทียบได้ กบั แอร์ เบอร์ 4) โดยปริ มาณไฟฟ้าทีใช้ จะมี
ค่าเท่ากับภาระการทําความเย็นหารด้ วย COP
ค่าไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (บาท) = ปริมาณการใช้ พลังงานต่อปี (Kwh) x ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท)
การคํานวณราคาค่าก่อสร้ างและค่าแรง ดูรายละเอียดทีภาคผนวก ง

บทที 4
ผลการทดลอง

จากการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผนังในรู ปแบบต่างๆ เพือหาแนวทางการลดความ
ร้ อนผ่านผนังทิศตะวันตก ด้ วยการใช้ โปรแกรม Energy Plus เพือจําลองหาค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ต่อปี (กรณีปรับอากาศ) และอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ (กรณีไม่ปรับอากาศ) โดยเปรี ยบเทียบการ
ใช้ วสั ดุและวิธีการก่อสร้ างผนัง รวม 6 ชนิด ซึงทําการศึกษาในหลายๆ กรณี ดังนี ?
1. กรณีปรับอากาศ
1.1 เมือเป็ นผนังทึบทังหมด

1.1.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.1.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1.2 เมือมีหน้ าต่างขนาด 10% ของพืน ทีห้ องทีมีคนอยู่อาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของ
หน้ าต่างขนาดเล็กทีสุดตามกฎกระทรวงฉบับที 39
1.2.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.2.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1.3 เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
1.3.1 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
1.3.2 กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
2. กรณีไม่ ปรั บอากาศตลอดทัง วัน (24ชม.) เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบ
เพียงอย่างเดียว
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แผนภูมิที 17 เปรี ยบเทียบค่ามวลอุณหภาพ (thermal mass) (J/m².K)
114,822

ชั นมีช่องว่างตรงกลาง100มม

7.5cm.2

33,032

แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา

แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm.

32,064

และอยู่ด้านนอกอาคาร

โฟม 4" นอกช่องคร่ าว

แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวน

และอยู่ด้านนอกอาคาร

โฟม 2" นอกช่องคร่ าว

มวลอุณหภาพ (J/m².K)
114,822
ค่า R (m²-°C/W)
0.26
ค่า U (W/m²-°C)
3.83
ค่ามวลรวมของวัสดุ (kg/m²)
143

แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวน

ตรงกลาง100มม

แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 cm.
2 ชัน มีช่องว่างตรงกลาง100มม

แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 cm.

แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอก
ช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร

แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอก
ช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร

แบบที 2 ผนังก่ออิฐ 2 ชันมี
 ช่องว่าง
ตรงกลาง100มม

แบบที 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน

หัวข้ อ

แบบที 2 ผนังก่ออิฐ 2 ชั นมีช่องว่าง

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

แบบที 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชั น

มวลอุณหภาพ
(Thermal mass) (J/m².K)
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จากการศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนังตะวันตกนัน? พบว่า ค่า
Thermal Mass, ค่า R, ค่า U และค่ามวลรวมของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?

ตารางที 7 แสดงค่าThermal Mass, ค่า R, ค่า U และค่ามวลรวมของวัสดุ

203,302
32,064
33,032
45,394
84,455

0.48
1.86
3.29
0.95
1.58

2.08
0.54
0.30
1.05
0.63

255
32
33
54
101

หมายเหตุ รายละเอียดและวิธีการคําวนณดูทีภาคผนวก ข
มวลอุณ หภาพ (J/m².K)

203,302

45,394
84,455
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4

ค่า R (m².-°C/W)

3.83

ค่า U (W/m².-°C)

3.29

0.54

0.48

โฟม 4" นอกช่องคร่ า ว

แบบที 4 ผนังทีใส่ฉ นวน

และอยูด่ ้ านนอกอาคาร

โฟม 2" นอกช่องคร่ า ว

แบบที 3 ผนังทีใส่ฉ นวน

ตรงกลาง100มม

แบบที 2 ผนังก่ออิฐ 2 ชั นมีช่องว่า ง

0

0.63

1.05

0.30

แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm.2

0.26

และอยูด่ ้ านนอกอาคาร

1

1.58

0.95

ชือผนัง

1.86

แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm.

2.08

2

ชั นมีช่องว่า งตรงกลาง100มม

3

แบบที 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชั น

ค่า R (m².-°C/W) และ ค่า U (W/m².-°C )

จากแผนภูมิที 17 จะเห็นว่าผนังกลุ่มมวลสาร (อิฐมอญ 1 ชันและ
?
2 ชัน)
? มีค่ามวล
อุณหภาพมากทีสุด ดังนี ? ผนังอิฐมอญ 2 ชัน? ฯ มีคา่ มวลอุณหภาพมากทีสุด รองมาคืออิฐมอญ1ชัน?
ส่วนกลุม่ ผนังฉนวนจะมีคา่ ไม่ตา่ งกัน โดยทีผนังมวลเบาสองชันจะมี
? คา่ มากทีสุดในผนังกลุม่ นี ?

แผนภูมิที 18 เปรี ยบเทียบค่า R (m²-°C/W) และค่า U (W/m²-°C)
จากแผนภูมิที 18 จะเห็นว่า ผนังกลุม่ ฉนวนมีคา่ R มากสุด รองมาคือกลุ่มฉนวน+มวล
สารและกลุม่ มวลสารมีคา่ R น้ อยทีสุด ดังนี ? ผนังโฟม 4” มีคา่ R มากทีสุด เท่ากับ 3.29 (m²-°C/W)
ลําดับที 2 ผนังโฟม 2” เท่ากับ 1.86 (m²-°C/W) ส่วนผนังมวลเบา 2 ชัน? และมวลเบา 1 ชัน? เท่ากับ
1.58 และ 0.95 (m²-°C/W) ตามลําดับส่วนอิฐมอญ 2 ชันและ
?
1 ชัน? เท่ากับ 0.48 และ 0.26
(m²-°C/W) ตามลําดับ

ค่ามวลรวมของวัสดุ (kg/m².)

300
250
200
150
100
50
0

255
143

101

ชือผนัง

ชั นมีช่องว่า งตรงกลาง100มม

7.5cm.2

แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา

7.5cm.

54
แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา

และอยูด่ ้ า นนอกอาคาร

โฟม 4" นอกช่องคร่ าว

33
แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวน

และอยูด่ ้ า นนอกอาคาร

โฟม 2" นอกช่องคร่ าว

แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวน

ตรงกลาง100มม

ชั นมีช่องว่า ง

แบบที 2 ผนังก่ออิฐ 2

32
แบบที 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชั น

มวลของผนัง (kg/m².)
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แผนภูมิที 19 เปรี ยบเทียบค่ามวลรวมของวัสดุ
จากแผนภูมิที 17 และ 19 จะเห็นว่าค่ามวลรวมของวัสดุมีความสอดคล้ องกับค่ามวล
อุณหภาพ คือผนังกลุ่มมวลสาร (อิฐมอญ 1 ชันและ
?
2 ชัน)
? มีคา่ มวลมากทีสุด รองมาคือ ผนังกลุ่ม
ฉนวน+มวลสาร (มวลเบา 1 ชันและ
?
2 ชัน)
? และ ผนังกลุ่มฉนวน (โฟม 2” และ 4”) จะมีคา่ มวลไม่
ต่างกัน
จากการจําลองผนังทดสอบทัง 6 ชนิด ในกรณีศกึ ษาต่างๆ ข้ างต้ น เพือหาค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้านัน จะทําการเปรี ยบเทียบกับการใช้ ผนังอิฐมอญ 1 ชัน ในทุกกรณี เนืองจากผนัง
ชนิดนี  เป็ นผนังทีพบเห็นได้ ทวไปและใช้
ั
กนั อย่างแพร่หลายมาตังแต่
 อดีตจนถึงปั จจุบนั และผลการ
จําลองผนังทดสอบในกรณีศกึ ษาต่างๆ เป็ นดังนี 
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1. กรณีปรั บอากาศ
1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด

ภาพที 29 เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบทังหมด
1.1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่า
ก่อสร้ าง และระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
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ตารางที 8 แสดงพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ค่าไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ค่าก่อสร้ าง และระยะเวลาคืนทุน
กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมด
?
ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00 - 17.00 น.
ลําดับ

ผนังทดสอบ

พลังงานไฟฟ้าที ค่าไฟฟ้ าทีใช้
ใช้ ตอ่ ปี (kWh)

แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?
แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน?

มีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.
แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าว
และอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าว
และอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน?
แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชัน?

มีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

ค่าก่อสร้ าง

ระยะเวลา

ต่อปี (บาท) 10 ตร.ม.(บาท) คืนทุน (ปี )

710

2,697

5,060

-

628

2,388

7,540

8.0

607

2,306

10,210

13.2

599

2,276

11,880

16.2

617

2,343

5,450

1.1

597

2,269

8,500

8.0

720
695

710

607

617

595
570

597
ชัน มีช่องว่า งตรงกลาง10

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

นอกอาคาร

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ซม.

2 ชัน มีช่องว่า งตรงกลาง10

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

599

ซม.

628

ผนังทดสอบ

670
645
620

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

กรณีผนังทึบทั งหมด พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางวัน

?
แผนภูมิที 20 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ของผนังทัง? 6 ชนิด เมือเป็ นผนังทึบทังหมด
ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00 -17.00 น.
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จากตารางที 8 และแผนภมิูที 20 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง ของ
ผนังทัง 6 ชนิด เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางวัน (8.00 -17.00 น. ทุก
วันตลอดทังปี
 ) พบว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน ฯ จะประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้ อิฐ
มอญได้ สงู สุดถึง 15.86% ต่อปี ลําดับ 2 คือ ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอก
อาคาร จะประหยัดพลังงานน้ อยกว่าเล็กน้ อยคือ 15.58 % และลําดับ 3 คือ ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"
จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 14.49%
เมือนําค่าไฟฟ้าทีลดลงมาเปรี ยบเทียบกับราคาค่าก่อสร้ างผนังทีเพิมขึ น จากการใช้ ผนัง
ก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน โดยคิดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย รวมค่า Ft และภาษี มูลค่าเพิม เป็ นหน่วยละ
3.80 บาท
พบว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน ซึงแม้ จะไม่ได้ ประหยัดพลังงานทีสุด แต่
สามารถคืนทุนได้ เร็ วกว่าผนังทุกชนิด คือเพียง 1.1 ปี (คิดราคาวัสดุพร้ อมค่าแรงเท่ากับ 545 บาท
ต่อตร.ม.) ส่วนการใช้ คอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน ซึงประหยัดพลังงานมากทีสุดจะคืนทุนในเวลา
ประมาณ 8 ปี เท่ากับ ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชันฯ
 (ค่าวัสดุพร้ อมค่าแรงของอิฐมอญ2 ชัน = 754 บาท
ต่อตร.ม.ของคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน = 850 บาทต่อตร.ม.) ส่วนผนังโฟม 2” และ 4” เนืองจากราคา
สูง (ราคา 1,021 และ1,188 บาทต่อตร.ม. ตามลําดับ) แม้ จะมีประสิทธิภาพในการลดความร้ อนดี
แต่ใช้ เวลาคืนทุนนานประมาณ 13.2 และ 16.2 ปี ตามลําดับ
โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือเป็ นผนัง
ทึบทัง หมด ปรับอากาศช่ วงกลางวัน 08.00 - 17.00 น. เป็ นดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? (ผนังต้ นแบบ) ใช้ พลังงานไฟฟ้ารวมตลอด
ทังปี
? 710 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี เมือนํามาคํานวณค่าไฟฟ้าทีใช้ จะเท่ากับปี ละ 2,697 บาท
แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าลดลง 81 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 12.95 % สามารถลดค่า
ไฟฟ้าได้ 309 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 8 ปี
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2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 103 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 16.36 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 391 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 13.2 ปี
แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 111 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 17.6 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 420 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 16.2 ปี
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 5 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 93
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 14.8 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 353 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 1.1 ปี
แบบที 6 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่า
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 113 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 17.92 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 428 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 8 ปี
ดังนัน สรุ ปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรื องการประหยัดพลังงานพบว่ า เมือเป็ นผนัง
ทึบทัง หมด ปรับอากาศช่ วงกลางวัน (8.00-17.00 น.) ควรเลือกใช้ ผนังทีมีค่า R สงรวมกั
บมี
ู
มวลสาร จะเหมาะสมกับการใช้ งานในช่ วงเวลานี 
แต่ ถ้าพิจารณาในเรื อ งการคืนทุน ควรใช้ ผ นั งคอนกรี ต มวลเบา 1 ชัน จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุด 1.1 ปี
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1.1.2 เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่า
ก่อสร้ างและระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
ตารางที 9 แสดงพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ค่าไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ค่าก่อสร้ าง และระยะเวลาคืนทุน
กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมดปรั
?
บอากาศช่วงกลางคืน 21.00 - 06.00 น.
ลําดับ
แบบที 7

ผนังทดสอบ
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?

แบบที 8

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
?
ช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 9 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 10 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 11 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน?
แบบที 12 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าทีใช้

ค่าก่อสร้ าง

ระยะเวลา

ทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ต่อปี (บาท)

10 ตร.ม (บาท)

คืนทุน (ปี )

756

2,873

5,060

0.0

786

2,986

7,540

-*

724

2,752

10,210

42.4

723

2,747

11,880

56.0

731

2,777

5,450

4.1

740

2,812

8,500

56.0

* ใช้ พลังงานเพิมขึ นและราคาเพิมขึ นจึงไม่คดิ เวลาคืนทุน
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กรณี ผนังทึบทั งหมด พลังงานไฟฟ้า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางคืน
พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

800

786

780
760
740

756

731
724

740

723

720

ผนังทดสอบ

ซม.

ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

นอกอาคาร

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

นอกอาคาร

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

ซม.

2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

700

แผนภูมิที 21 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี กรณีปรับอากาศกลางคืน 21.00-06.00 น.
เมือเป็ นผนังทึบทังหมด
?
จากตารางที 9 และแผนภมิูที 21 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง
ของผนังทัง 6 ชนิด เมือเป็ นผนังทึบทัง หมด กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00น.
ทุกวันตลอดทังปี
 ) พบว่า การใช้ ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร จะ
สามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดถึง 4.24% รองลงมาคือ ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ ซึงลดการใช้
พลังงานน้ อยกว่าเพียงเล็กน้ อยคือ 4.23% ซึงจะเห็นว่าเมือเพิม ค่า R นัน ก็ไม่ทําให้ ลดการใช้
พลัง งานลงได้ ม ากนักและอาจไม่ค้ ุม ค่ากับค่าก่อสร้ างที เพิมขึน อี กด้ วย ลํ าดับต่อมาคือ ผนัง
คอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 3.34% ตามลําดับ
แต่อย่างไรก็ตาม ทังนี
 หากพิจารณาในแง่การคืนทุนแล้ วพบว่า ผนังคอนกรี ตมวล
เบาชันเดี
 ยว มีความคุ้มค่าในการลงทุนดีกว่าผนังชนิดอืนๆ คือใช้ เวลา 4.1 ปี ส่วนผนังอืนๆ มีระยะ
การคืนทุนทีมากกว่า 40 ปี จึงถือว่าไม่ค้ มุ ค่าการลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ ของผนังอาคาร
และเป็ นทีน่าสังเกตว่า การใช้ ผนังอิฐมอญสองชัน ฯ ทางทิศตะวันตกนัน จะใช้
พลังงานในการปรับอากาศมากขึ น กว่าการใช้ อิฐมอญชันเดี
 ยวประมาณ 3.93% และยังสิ นเปลือง
เงินค่าก่อสร้ างผนังเพิมขึ นอีกด้ วย
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โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือเป็ นผนัง
ทึบทัง หมด ปรับอากาศช่ วงกลางคืน 21.00 - 06.00 น. เป็ นดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 7 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? (ผนังต้ นแบบ) ใช้ พลังงานไฟฟ้ารวมตลอดทัง?
ปี 756 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี เมือนํามาคํานวณค่าไฟฟ้าทีใช้ จะเท่ากับปี ละ 2,873 บาท
แบบที 8 ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าเพิมขึ ?น 30 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีเพิมขึ ?น 3.93 % ค่าไฟฟ้า
เพิมขึ ?น 113 บาทต่อปี
2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 9 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 31 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 4.23 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 122 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 42.4 ปี
แบบที 10 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 32 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 4.24 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 122 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 56 ปี
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 11 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 25
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 3.34 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 96 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 4.1 ปี
แบบที 12 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน? มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 16 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 2.14 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 61 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 56 ปี
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ดังนัน สรุปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรืองการประหยัดพลังงานพบว่ า ควรเลือกใช้ ผนังที
มีค่า R สงรวมกั
บมวลสารน้ อย เพือต้ านทานความร้ อนจากรั งสีดวงอาทิตย์ ในช่ วงกลางวัน
ู
ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ส่ ู อ าคารได้ มากนั ก และผนั งชนิ ด นี  ควรจะถ่ า ยเทความร้ อนที สะสมจากช่ ว ง
กลางวันออกส่ ูภายนอกได้ อย่ างรวดเร็ว
และถ้ า พิจ ารณาในเรื องการคื น ทุ น ควรใช้ ผ นั ง คอนกรี ต มวลเบา 1 ชั น จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุดเท่ ากับ 4.1 ปี
1.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย ซึงเป็ นเกณฑ์ของหน้ าต่างขนาด
เล็กทีสุดตามกฎกระทรวงฉบับที 39

ภาพที 30 ลักษณะอาคารกรณีออกแบบให้ ผนังทางทิศตะวันตกมีพื ?นทีหน้ าต่าง 10% ของพื ?นทีห้ อง
เมือพิจารณา ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกทังหมดของอาคาร
?
(OTTV)
ซึงคือค่าเฉลียทีถ่วงนํ ?าหนักแล้ วของค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกแต่ละด้ าน (ตาม
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2538) หมวดที 4, ข้ อที 7)
จากการคํานวณผนังแต่ละชนิดในงานวิจยั นี ? เป็ นดังนี ?
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ตารางที 10 แสดงค่า OTTV (วัตต์ตอ่ ตร.ม.) ของผนังทดสอบทัง? 6 ชนิด
ชือผนัง

ค่า OTTV (วัตต์ตอ่ ตร.ม.)
ผนังทึบ เพิมหน้ าต่าง10%
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
45.96
51.91
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.
39.67
46.68
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร 36.50
44.03
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร 35.60
43.29
คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน
38.41
45.63
คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.
36.83
44.32
หมายเหตุ วิธีคํานวน ค่า OTTV ดูภาคผนวก ค
ค่า OTTV ผนังทึบ

46.68

45.63

43.29

44.03
39.67

38.41
35.60

แบบที 1

แบบที 2

แบบที 3

แบบที 4

แบบที 5

ชื อผนัง

36.83
ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่อ อิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

35

ซม.

36.50

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

40

44.32

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

45.96

นอกอาคาร

45

ค่า OTTV เพิมหน้ าต่าง10%

51.91

50

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

ค่ า OTTV (วัตต์ต่อตารางเมตร)

55

แบบที 6

แผนภูมิที 22 เปรี ยบเทียบค่า OTTV ของผนังทดสอบทัง? 6 ชนิด เมือเป็ นผนังทึบกับเมือมีหน้ าต่าง
10% ของพื ?นทีห้ อง
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จากการคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้ อนผ่านกรอบอาคาร (Overall Thermal
Transfer Value, OTTV) พบว่าการมีหน้ าต่าง 10% นันทํ
 าให้ ผนังทัง 6 ชนิดมีคา่ OTTV เพิมมาก
ขึ นกว่าเมือเป็ นผนังทึบทังหมดประมาณ

15.7%
และจะเห็นว่าค่า OTTV ของผนังทึบและผนังมีหน้ าต่าง 10% นัน (ดูแผนภูมิที 22) มี
ความสอดคล้ องกันทังหมดโดยที

ผนังโฟม 4” จะมีคา่ OTTV น้ อยทีสุด ลําดับที 2 และ 3 คือ โฟม2”
และคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน ซึงผนังทีกล่าวไปนัน (ทังเมื
 อเป็ นผนังทึบและเจาะหน้ าต่าง) จะมีค่า
OTTV ไม่เกินค่าทีกฎหมายกําหนดคือ 45 วัตต์ตอ่ ตร.ม. ส่วนผนังมวลเบา1ชันและอิ

ฐมอญสองชัน
ถ้ าต้ องการใช้ งานแล้ วค่า OTTV ไม่เกินค่าทีกฎหมายกําหนดก็ไม่ควรเจาะหน้ าต่าง10% ส่วนผนัง
อิฐมอญ1ชันจะมี
 คา่ OTTV เกินค่าทีกฎหมายกําหนด (ทังเมื
 อเป็ นผนังทึบและเจาะหน้ าต่าง10%)
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1.2.1 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องฯ กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน
(08.00-17.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่า
ก่อสร้ าง และระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
ตารางที 11 แสดงพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี , ค่าไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี , ค่าก่อสร้ างและระยะเวลาคืนทุนของ
ผนังรูปแบบต่างๆ เมือเพิมขนาดช่องเปิ ด 10 % ของพื ?นทีห้ องฯ กรณีปรับอากาศช่วง
กลางวัน 08.00-17.00 น.
ลําดับ

ผนังทดสอบ

แบบที 13 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?
แบบที 14 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
?
แบบที 15
แบบที 16
แบบที 17
แบบที 18

ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่อง
คร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่อง
คร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร
คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน?
คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชันมี
?
ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าทีใช้

ค่าก่อสร้ าง

ระยะเวลา

ทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ต่อปี (บาท)

10ตร.ม.(บาท)

คืนทุน (ปี )

823

3,127

4,516

0.0

756

2,873

7,153

10.4

745

2,830

8,672

14

738

2,806

10,092

17.4

752

2,858

5,168

2.4

736

2,796

9,964

16.5
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กรณีเพิมหน้ า ต่าง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่ว งกลางวัน

823

800

756

750

745

752

738

736

ผนังทดสอบ

ซม.

ชัน มีช ่อ งว่างตรงกลาง10

นอกอาคาร

นอกช่องคร่าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

นอกช่องคร่าวและอยู่ด้าน

ซม.

2 ชัน มีช ่องว่างตรงกลาง10

ผนังก่ออิฐ มอญฉาบปูน

ผนังก่อ อิฐ มอญฉาบปูน 1 ชัน

650

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

700
คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

850

แผนภูมิที 23 เปรี ยบเทียบพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี เมือเพิมขนาดช่องเปิ ด10% ของพื ?นทีห้ อง
ตามกฎกระทรวงฉบับที 39 กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.
จากตารางที 11 และแผนภมิูที 23 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง ของ
ผนังทัง 6 ชนิด เมือเพิมขนาดช่ องเปิ ด 10% ของพืน ทีห้องฯ กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางวัน
(08.00-17.00 น. ทุกวัน ตลอดทัง ปี ) พบว่าการใช้ พลังงานในการปรับอากาศของผนังทัง 6 ชนิด
เพิมมากขึ นกว่าเป็ นผนังทึบ โดยเฉลียประมาณ 17.48% ส่วนราคาค่าก่อสร้ างของผนังคอนกรี ต
มวลเบา สองชันจะเพิ

มมากขึ นกว่าผนังชนิดอืน ทังนี
 เพราะการทําหน้ าต่างของผนังคอนกรี ตมวล
เบาสองชัน จะมีราคาเอ็นคอนกรี ตมวลเบาสําเร็ จรู ปเพิมขึน ดังนัน จํ านวนหน้ าต่างหรื อเอ็นรอบ
หน้ าต่างจึงกลายเป็ นตัวแปรสําคัญ ทีมีผลต่อต้ นทุนค่าก่อสร้ างผนังและมีผลต่อระยะเวลาการคืน
ทุน ซีงหากต้ องการประหยัดพลังงานและคืนทุนเร็ วไม่ควรเจาะช่องเปิ ดทางทิศตะวันตก ในกรณีที
ใช้ งานในตอนกลางวัน แต่ทงนี
ั  ไม่ควรให้ เสียประโยชย์ใช้ สอยในด้ านอืนๆ ด้ วย
ผลการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมือมีหน้ าต่าง 10%ฯ นัน ลําดับการใช้ พลังงานก็
ยังเหมือนกับเมือเป็ นผนังทึบทัง หมด (ตามข้ อ 1.1.1) ดังนี  ผนังคอนกรี ตมวลเบาสองชัน ยังคง
ประหยัดพลัง งานมากที สุดคือใช้ พ ลัง งานตํากว่าผนัง อิฐ มอญชั นเดียว10.57% รองลงมาคือ
ผนังโฟม 4 นิ ว และ 2 นิ ว โดยใช้ พลังงานตํากว่า 10.27% และ 9.51% ตามลําดับ
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ตารางที 12 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ทีใช้ ตอ่ ปี กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมดกั

บเมือเพิม
หน้ าต่าง 10% ฯ (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00น.)
พลังงานไฟฟ้ า(kWh)ทีใช้ ตอ่ ปี
เมือปรับอากาศช่วงกลางวัน
ผนังทึบทังหมด


เพิมหน้ าต่าง 10% ฯ

ร้ อยละของ
พลังงานที
ลดลง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

710

823

13.73

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

628

756

16.93

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

607

745

18.52

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

599

738

18.83

คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน

617

752

17.95

คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชันมี
 ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

597

736

18.89

ชนิดผนัง

กรณีผนังทึบทั งหมด พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางวัน
กรณีเพิมหน้ า ต่า ง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางวัน

770
720

756

745

738

628

607

599

752

710

670
620

736

617

597
ชั นมีช่องว่า งตรงกลาง10

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชั น

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยูด่ ้ า น

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยูด่ ้ า น

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชั นมีช่องว่างตรงกลาง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชั น

570

ซม.

823

820

ผนังทดสอบ

พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

870

แผนภูมิที 24 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ทีใช้ ตอ่ ปี เมือเป็ นผนังทึบกับเมือเพิมหน้ าต่าง
10% ฯ (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00น.)
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ทังนี
 หากพิจารณาในแง่การคืนทุนแล้ วพบว่า การใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน ซึงแม้
จะไม่ได้ ประหยัดพลังงานทีสุด แต่สามารถคืนทุนได้ เร็ วกว่าผนังทุกชนิด (เช่นเดียวกับข้ อ1.1.1และ
1.1.2) คือเพียง 2.4 ปี ส่วนการใช้ อิฐมอญ 2 ชัน มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 10.4 ปี แต่ผนังโฟม2”,
คอนกรี ตมวลเบา 2 ชันและผนั

งโฟม 4” แม้ จะมีประสิทธิภาพในการลดความร้ อนดีแต่ใช้ เวลาคืน
ทุนนานถึง 14, 16.5 ปี และ 17.4 ปี
โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือเพิมขนาด
ช่ องเปิ ด10%ของพืน ทีห้อง ตามกฎกระทรวงฉบับที 39 กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางวัน
08.00-17.00 น. เป็ นดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 13 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? (ผนังต้ นแบบ) ใช้ พลังงานไฟฟ้ารวมตลอด
ทังปี
? 823 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี เมือนํามาคํานวณค่าไฟฟ้าทีใช้ จะเท่ากับปี ละ 3,127 บาท
แบบที 14 ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าลดลง 67 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 8.12 % สามารถลดค่า
ไฟฟ้าได้ 254 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 10.4 ปี
2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 15 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 78 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 9.51 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 297 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 14 ปี
แบบที 16 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 85 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 10.27 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 321 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 17.4 ปี
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3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 17 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 71
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 8.62 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 270 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 2.4 ปี
แบบที 18 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน? มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 87 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 10.57 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 331 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 16.5 ปี
ดังนัน สรุปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรืองการประหยัดพลังงานพบว่ า ควรเลือกใช้ ผนังที
มีค่า R สงรวมกั
บมีมวลสาร จะเหมาะสมกับการใช้ งานในช่ วงกลางวัน เช่ นเดียวกับเมือ
ู
เป็ นผนังทึบทัง หมด (ตามข้ อ 1.1.1)
และถ้ า พิจ ารณาในเรื องการคื น ทุ น ควรใช้ ผ นั ง คอนกรี ต มวลเบา 1 ชั น จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุดเท่ ากับ 2.4 ปี
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1.2.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องฯ กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน
(21.00-06.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี , ค่าไฟฟ้าต่อปี , ค่า
ก่อสร้ างและระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
ตารางที 13 แสดงพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี , ค่าไฟฟ้าต่อปี , ค่าก่อสร้ างและระยะเวลาคืนทุนของผนัง
6 ชนิด เมื อมี หน้ าต่างขนาด 10% ของพื น ที ห้ องฯ กรณี ปรั บอากาศช่วงกลางคืน
(21.00-06.00 น.)
ลําดับ

ผนังทดสอบ

พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าทีใช้

ค่าก่อสร้ าง

ระยะเวลา

ทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ต่อปี (บาท)

10 ตร.ม. (บาท)

คืนทุน (ปี )

แบบที 19 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?

781

2,969

4,516

0.0

แบบที 20 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน? มี
ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.
แบบที 21 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 22 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 23 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน?

813

3,089

7,153

-*

763

2,900

8,672

60.1

764

2,904

10,092

86.4

766

2,910

5,168

11.1

776

2,948

9,964

263.1

แบบที 24 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

* ใช้ พลังงานเพิมขึ นและราคาเพิมขึ นจึงไม่คดิ เวลาคืนทุน
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พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

กรณีเพิมหน้ าต่าง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่ว งกลางคืน
850
800

813

750

764

763

781

766

776

700

ซม.

ผนัง ทดสอบ

ชั นมีช่องว่างตรงกลาง10

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชั น

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชั นมีช่องว่างตรงกลาง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชั น

650

แผนภูมิที 25 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี กรณีเพิมขนาดช่องเปิ ด 10%ของพื ?นทีห้ อง
ตามกฎกระทรวงฉบับที 39 (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.)
จากตารางที 13 และแผนภมิูที 25 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง ของ
ผนังทัง 6 ชนิด เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน ทีห้องฯ กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางคืน
(21.00-06.00 น.) ผลของการเพิมขนาดช่องเปิ ด 10% นัน ทําให้ ผนังทัง 6 ชนิดใช้ พลังงานเพิมมาก
ขึ นกว่าการทําผนังทึบ (ในข้ อ 1.1.2) โดยเฉลียประมาณ 4.37% และระยะเวลาคืนทุนก็เพิมมากขึ น
ด้ วย จึงไม่ควรเจาะช่องเปิ ดทีผนังด้ านทิศตะวันตก หากไม่ทําให้ เสียประโยชน์ใช้ สอยในการใช้ งาน
ด้ านอืนๆ (เช่นเดียวกับทีกล่าวในข้ อ1.2.1)
เมือพิจารณาการใช้ พลังงานต่อปี จะเห็นว่า ผนังฉนวนโฟม 2 นิ วฯ สามารถลดการใช้
พลังงานได้ มากสุดประมาณ 2.33 % ส่วนผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4 นิ วฯ สามารถลดการใช้ พลังงานได้
เป็ นลําดับที 2 เท่ากับ 2.17 % ส่วนผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน สามารถลดการใช้ พลังงานได้
เท่ากับ 1.98 % ส่วนผนังอิฐมอญสองชัน ยังคงใช้ พลังงานเพิมขึ นกว่าการใช้ ผนังอิฐมอญชันเดี
 ยว
(เช่นเดียวกับข้ อ 1.1.2) ประมาณ 4.06% จึงไม่ควรใช้ กบั ผนังทิศตะวันตก
แต่อย่างไรก็ตาม ทังนี
 หากพิจารณาในแง่การคืนทุนแล้ วพบว่า ผนังคอนกรี ตมวลเบา
ชัน เดี ย วมี ค วามคุ้ม ค่า ในการลงทุน ดี ก ว่า ผนัง ชนิ ด อื นๆ (เช่น เดี ย วกับ ทุก ข้ อ ที กล่า วไป) ชึงใช้
ระยะเวลาคืนทุน 11.1 ปี ส่วนผนังอืนๆ มีระยะการคืนทุนทีมากกว่า 60 ปี จึงถือว่าไม่ค้ มุ ค่าการ
ลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ งานของผนังอาคาร
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ตารางที 14 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ทีใช้ ตอ่ ปี กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมดกั

บเมือเพิม
หน้ าต่าง 10% ฯ (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00น.)
พลังงานไฟฟ้ า(kWh)ทีใช้ ตอ่ ปี
เมือปรับอากาศช่วงกลางคืน
ผนังทึบทังหมด


เพิมหน้ าต่าง 10% ฯ

ร้ อยละของ
พลังงานที
ลดลง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

756

781

3.20

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

786

813

3.32

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

724

763

5.24

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

723

764

5.24

คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน

731

766

4.57

คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชันมี
 ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

740

776

4.64

ชนิดผนัง

กรณีผนังทึบทั งหมด พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางคืน
กรณีเพิมหน้ าต่าง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่ว งกลางคืน

พลังงงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

870
820

813

781

770

786

756

720

763

764

724

723

766

776
740

731

ซม.

ผนังทดสอบ

ชั นมีช่องว่างตรงกลาง10

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชั น

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ า วและอยูด่ ้ าน

ผนังทีใส่ฉ นวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ า วและอยูด่ ้ าน

ผนังทีใส่ฉ นวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชั นมีช่องว่างตรงกลาง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชั น

670

แผนภูมิที 26 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ทีใช้ ตอ่ ปี เมือเป็ นผนังทึบกับเมือเพิมหน้ าต่าง
10% (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00 -06.00 น.)
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ตารางที 15 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ าง กรณีผนังทึบทังหมด

และกรณีเพิมหน้ าต่าง 10% ฯ
ชนิดผนัง

ค่าก่อสร้ าง พื นที 1 ตร.ม. (บาท)
ผนังทึบ

ช่องเปิ ด10%

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

506

452

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

754

715

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

1,021

867

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

1,188

1,009

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.1 ชัน

545

517

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชันมี
 ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

850

996

รายละเอียดการคิดราคาค่าก่อสร้ างดูภาคผนวก ง
โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือมีหน้ าต่ าง
ขนาด 10% ของพืน ทีห้องฯ กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 19 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? (ผนังต้ นแบบ) ใช้ พลังงานไฟฟ้ารวมตลอด
ทังปี
? 781 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี เมือนํามาคํานวณค่าไฟฟ้าทีใช้ จะเท่ากับปี ละ 2,969 บาท
แบบที 20 ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริ มาณการ
ใช้ ไฟฟ้าเพิมขึ ?น 32 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีเพิมขึ ?น 4.06 % ทําให้ มีคา่
ไฟฟ้าเพิมขึ ?น 121 บาทต่อปี
2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 21 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 18.2 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 2.33 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 69 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 60.1 ปี
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แบบที 22 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 17 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 2.17 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 65 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 86.4 ปี
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 23 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 16
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 1.98 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 59 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 11.1 ปี
แบบที 24 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 5 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 0.7 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 21 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 263 ปี
ดังนัน สรุปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรืองการประหยัดพลังงานพบว่ า ควรเลือกใช้ ผนังที
มีค่า R ไม่ สูงมากรวมกับมวลสารน้ อย เพือต้ านทานความร้ อนจากรั งสีดวงอาทิตย์ ในช่ วง
กลางวัน ไม่ ให้ เข้ าส่ ูอาคารได้ มากนัก และผนังชนิดนี  ควรจะถ่ ายเทความร้ อนทีสะสมจาก
ช่ วงกลางวันออกส่ ูภายนอกได้ อย่ างรวดเร็ว
และถ้ า พิจ ารณาในเรื องการคื น ทุ น ควรใช้ ผ นั ง คอนกรี ต มวลเบา 1 ชั น จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุดเท่ ากับ 11.1 ปี
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1.3 เมือมีการบังแดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก

ภาพที 31 แสดงลักษณะ เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก
1.3.1 เมือมีการบังแดด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน (08.00-17.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่า
ก่อสร้ างและ ระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
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ตารางที 16 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี , ค่าไฟฟ้าต่อปี , ค่าก่อสร้ างและระยะเวลาคืนทุนของ
ผนังรูปแบบต่างๆ เมือมีการบังแดดและปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.
ลําดับ

ผนังทดสอบ

พลังงานไฟฟ้าที ค่าไฟฟ้ าทีใช้

แบบที 26 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน?

มีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.
แบบที 27 บังแดด ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"
นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 28 บังแดด ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"
นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 29 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.1 ชัน?
แบบที 30 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5ซม.2 ชัน?

มีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

ระยะเวลา

ต่อปี (บาท) 10 ตร.ม.(บาท) คืนทุน (ปี )

ใช้ ตอ่ ปี (kWh)
แบบที 25 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?

ค่าก่อสร้ าง

655

2,490

5,060

-

619

2,351

7,540

7.2

599

2,278

10,210

12.3

595

2,263

11,880

15.7

605

2,299

5,450

1.0

596

2,264

8,500

7.9

หมายเหตุ การคิดราคาค่าก่อสร้ างดูทีภาคผนวก ง
พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต ่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

พลังงานไฟฟ้าที ใช้ (kwh)

675
655

650
625

619

600

599

575

596

605

595

ผนังทดสอบ

ซม.

ชัน มี ช่องว่ างตรงกลาง10

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้าน

ผนั งที ใส่ ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้าน

ผนั งที ใส่ ฉนวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชัน มี ช่องว่ างตรงกลาง

ผนั งก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนั งก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

550

แผนภูมิที 27 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ของผนังทัง? 6 ชนิด เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนัง
ทิศตะวันตก กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.
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จากตารางที 16 และแผนภมิูที 27 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง
ของผนังทัง 6 ชนิด เมือมีการบังแดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางวัน
(08.00-17.00 น.) พบว่ า การบังแดดสามารถลดการถ่ายเทความร้ อนลงได้ เนื องจากช่วยลด
ปริ มาณความร้ อนทีสะสมทีผิวด้ านนอกอาคารเพือป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ก่อนถึงผนัง
อาคารหลัก ทําให้ ความร้ อนจากภายนอกเข้ าสูอ่ าคารได้ น้อยลง
ผลจากการบังแดดให้ แก่ผนังทางทิศตะวันตกนัน (ดูตารางที17) พบว่า ผนังทัง 6
ชนิด สามารถประหยัดพลังงานกว่าเมือเป็ นผนังทึบ (ตามข้ อ1.1.1) ซึงจะเห็นว่าพลังงานทีประหยัด
ลงได้ นนจะมากน้
ั
อยต่างกันไปตามลักษณะผนัง โดยเฉพาะผนังก่ออิฐมอญ 1 ชัน สามารถประหยัด
พลังงานลงได้ มากทีสุดประมาณ 54 kWh หรื อ 7.66 % ส่วนผนังอืนๆ ทีมีความเป็ นฉนวน โดยมีคา่
R ทีมาก จะประหยัดลงได้ เล็กน้ อยเพียง 0.22-1.90% จะเห็นว่า ผนังทีสามารถกันความร้ อนได้ ดีอยู่
แล้ วเมือเป็ นผนังทึบคือ ผนังมวลเบา 1 ชันและ

2 ชัน ผนังโฟม 2 นิ วและ 4 นิ ว การบังแดดก็ไม่ช่วย
ให้ ประหยัดพลังงานเพิมมากขึ นอย่างชัดเจน
ตารางที 17 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมดกั

บเมือ
มีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.)
ลําดับ

ผนังทดสอบ

พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)
ผนังทึบ บังแดดให้
ทังหมด

ผนังตะวันตก

ร้ อยละของ
พลังงานทีลดลง

แบบที 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

710

655

7.66 %

แบบที 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

628

619

1.52 %

แบบที 3 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

607

599

1.23 %

แบบที 4 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

599

595

0.61 %

แบบที 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.1 ชัน

617

605

1.90 %

แบบที 6 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชัน มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

597

596

0.22 %

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ

725
700
675
650
625
600
575
550

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

710
655

597

605

595

ผนังทดสอบ

ซม.

ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10

596
คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

ซม.

2 ชันมี
 ชอ่ งว่างตรงกลาง10

ผนังก่อ อิฐมอญฉาบปูน

599

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

619

617

599

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

607

นอกอาคาร

628

ผนังก่อ อิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)
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บ
แผนภูมิที 28 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมือเป็ นผนังทึบทังหมดกั
เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.)
เมือพิจารณาการใช้ พลังงานไฟฟ้าทังปี
 พบว่า ลําดับการใช้ พลังงานนัน ต่างจากเมือเป็ น
ผนังทึบทังหมด

(ตามข้ อ1.1.1) และเมือเพิมหน้ าต่าง 10% (ตามข้ อ1.3.1) คือ จากสองกรณีข้างต้ น
ผนังทีสามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุด คือผนังมวลเบา 2 ชันฯ
 นัน เมือมีการบังแดดให้ กบั ผนัง
จึงพบว่า ผนังโฟม 4 นิ วฯจะสามารถลดการใช้ พลังงานมากสุดประมาณ 16.10% ลําดับ 2 คือผนัง
มวลเบา 2 ชันฯ
 จะลดการใช้ พลังงานลงเล็กน้ อยเท่ากับ 16.05% (เนืองจากการใช้ พลังงานต่างกัน
ไม่มาก ดังนันหากต้

องการคืนทุนเร็ ว ควรเลือกใช้ ผนังทีมีราคาถูกกว่า คือผนังมวลเบา2ชัน)
 ลําดับ
3 คือผนังโฟม 2 นิ วฯ จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 15.54%
ซึงเมื อพิจ ารณาความคุ้มทุนพบว่า การใช้ ผ นัง มวลเบา1ชัน ซึงแม้ จ ะไม่ไ ด้ ประหยัด
พลังงานทีสุด แต่สามารถคืนทุนเร็ วทีสุดคือ 1ปี รองมาคือ ผนังอิฐมอญ 2 ชันฯ
 7.2 ปี และผนังมวล
เบา 2 ชันฯ
 7.9 ปี ส่วนผนังโฟม 2”และ4” เนืองจากราคาค่าก่อสร้ างทีสูงนัน จะใช้ เวลาคืนทุน 12.3
และ 15.7 ปี ตามลําดับ
โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือมีการบัง
แดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก กรณีปรับอากาศช่ วงกลางวัน (08.00-17.00 น.) เป็ นดังนี 
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1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 25 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญ 1 ชัน? พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 54
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 8.65 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 207 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 0 ปี (ใช้ ผนังต้ นแบบ)
แบบที 26 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริมาณ
การใช้ ไฟฟ้าลดลง 91 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 14.47 % สามารถ
ลดค่าไฟฟ้าได้ 345 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 7.2 ปี
2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 27 บังแดด ผนังโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 110 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 17.55 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 419บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 12.3 ปี
แบบที 28 บังแดด ผนังโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่า
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 114 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 18.18 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 434 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 15.7 ปี
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 29 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง
104 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 16.66 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 398
บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 1 ปี
แบบที 30 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชันมี
? ชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
พบว่าปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 114 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง
18.12 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 433 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 7.9 ปี
ดังนั น สรุ ปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรื องการประหยัดพลังงานพบว่ า ในการบังแดด
ตอนกลางวันให้ แก่ ผนังทึบนัน ควรบังแดดให้ กับผนังทีมีค่า R น้ อย จะช่ วยลดความร้ อนที
ผิวภายนอกอาคารได้
แต่ ถ้ า พิ จ ารณาในเรื องการคื น ทุ น ควรใช้ ผ นั ง คอนกรี ต มวลเบา 1 ชั น จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุด 1 ปี
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1.3.2 เมือมีการบังแดด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-06.00 น.)
จากการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ต่อปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่า
ก่อสร้ างและ ระยะเวลาคืนทุนของผนังทัง? 6 ชนิด เป็ นดังนี ?
ตารางที 18 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี ค่าไฟฟ้าต่อปี ค่าก่อสร้ างและ ระยะเวลาคืนทุนของ
ผนัง รู ป แบบต่า งๆ เมื อมี ก ารบัง แดดให้ แ ก่ ผ นัง ทิ ศ ตะวัน ตก กรณี ป รั บ อากาศช่ว ง
กลางคืน 21.00-06.00 น.
พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าทีใช้

ค่าก่อสร้ าง

ระยะเวลา

ทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ต่อปี (บาท)

10 ตร.ม. (บาท)

คืนทุน (ปี )

แบบที 31 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?

746

2,834

5,060

0.0

แบบที 32 บังแดด ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 33 บังแดด ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 34 บังแดด ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 35 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน?

758

2,879

7,540

-*

723

2,748

10,210

41.0

723

2,746

11,880

53.3

727

2,761

5,450

3.5

729

2,772

8,500

33.8

ลําดับ

ผนังทดสอบ

แบบที 36 บังแดด คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

* ใช้ พลังงานเพิมขึ นและราคาเพิมขึ นจึงไม่คดิ เวลาคืนทุน
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พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

775
758

750

746

725

723

729

727

722

ผนัง ทดสอบ

ซม.

ชั นมีช่องว่างตรงกลาง10

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชั น

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยูด่ ้ าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่ าวและอยูด่ ้ าน

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

10 ซม.

2 ชั นมีช่องว่างตรงกลาง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชั น

700

แผนภูมิที 29 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าทีใช้ เมือมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก กรณีปรับ
อากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.
จากตารางที 18 และแผนภูมิท ี 29 (ด้ านบน) สามารถสรุ ปผลการทดลอง
ของผนังทัง 6 ชนิด เมือมีการบังแดด กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน 21.00-06.00 น. ผลจาก
การบังแดดให้ แก่ผนังทางทิศตะวันตกในตอนกลางวันนัน (ดูตารางที19) พบว่า ผนังทัง 6 ชนิด
สามารถประหยัดพลังงานกว่าเมือเป็ นผนังทึบไม่บงั เงา (ตามข้ อ1.1.2) เพียงเล็กน้ อย ซึงผนังทุก
ชนิดมีความสามารถในการประหยัดพลังงานได้ ตา่ งกัน โดยเฉพาะผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน ประหยัด
พลังงานได้ มากทีสุดถึง 28 kWh หรื อประมาณ 3.58 % ส่วนผนังอืนๆ ลดลงเพียง 1-11 kWh หรื อ
ประมาณ 0.14-1.43 % เท่านัน
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ตารางที 19 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh) เมือเป็ นผนังทึบกับเมือ
บังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.)
พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ผนังทดสอบ

ผนังทึบ

บังแดด

ร้ อยละของ
พลังงานทีลดลง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

756

746

1.37

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

786

758

3.58

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

723

722

0.14

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

724

723

0.20

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน

731

727

0.59

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

740

729

1.43

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ (kwh)

800

พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

786

775

756

750

758

746

724

725

723

740

731

723

729

727

722

ซม.
ผนังทดสอบ

ชัน มีช่องว่า งตรงกลาง10

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน

นอกอาคาร

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2"

ซม.

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

2 ชัน มีช่องว่า งตรงกลาง10

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน

700

แผนภูมิที 30 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมือเป็ นผนังทึบกับเมือมีการ
บังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.)
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ผลการจํ าลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมือบัง แดดให้ ผนัง อาคารในตอนกลางวันนัน
ลําดับการใช้ พลังงานก็ยงั เหมือนกับเมือเป็ นผนังทึบทังหมด

(ตามข้ อ 1.1.2) ดังนี 
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" ฯ จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดถึง 4.43% รองลงมาคือ
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ ซึงลดการใช้ พลังงานน้ อยกว่าเพียงเล็กน้ อยคือ 4.37% ซึงจะเห็นว่าเมือ
เพิม ค่า R นัน ก็ไม่ทําให้ ลดการใช้ พลังงานลงได้ มากนักและไม่ค้ มุ ค่ากับค่าก่อสร้ างทีเพิมขึ นอีก
ด้ วย ลําดับต่อมาคือ ผนังคอนกรี ตมวลเบา1ชัน จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 3.91% ตามลําดับ
แต่อย่างไรก็ตาม ทังนี
 หากพิจารณาในแง่การคืนทุนแล้ วพบว่า ผนังคอนกรี ตมวลเบาชัน
เดียวมีความคุ้มค่าในการลงทุนดีกว่าผนังชนิดอืนๆ คือใช้ เวลา 3.5 ปี ส่วนผนังอืนๆ มีระยะการคืน
ทุนทีมากกว่า 30 ปี จึงถือว่าไม่ค้ มุ ค่าการลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ ของผนังอาคาร
และเป็ นทีน่าสังเกตว่า การใช้ ผนังอิฐมอญสองชันฯ
 ( เช่นเดียวกับข้ อ1.1.2 และข้ อ 1.2.2
ทีกล่าวไป) ทางทิศตะวันตกนันจะใช้

พลังงานในการปรับอากาศมากขึ นกว่าการใช้ อิฐมอญชันเดี
 ยว
ประมาณ 0.21% และยังสิ นเปลืองเงินค่าก่อสร้ างผนังเพิมขึ นอีกด้ วย ดังนันหากต้

องการประหยัด
พลังงานในตอนกลางคืนทัง 3 กรณี (ข้ อ 1.1.2 , 1.2.2 และข้ อนี 1.3.2) ไม่ควรใช้ อิฐมอญสองชัน
โดยทีผนังทัง 6 ชนิด มีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทัง ปี และความคุ้มทุน เมือมีการบัง
แดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก กรณีปรับอากาศช่ วงกลางคืน 21.00-06.00 น.เป็ นดังนี 
1) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ มวลสาร
แบบที 31 บังแดดผนังก่ออิฐมอญ 1 ชัน? พบว่า ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงกว่าการ
ไม่บงั แดด 10 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 1.37 % สามารถลดค่า
ไฟฟ้าได้ 40 บาทต่อปี
แบบที 32 บังแดดผนังก่ออิฐมอญ 2 ชัน? มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่าปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าเพิมขึ ?น 2 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีเพิมขึ ?น 0.21 % ค่าไฟฟ้า
เพิมขึ ?น 6 บาทต่อปี
ซึงผลทีได้ สอดคล้ องกับ ตอนไม่บงั แดด แต่เมือทําการบังแดด ผนังชนิดนี ?ใช้ พลังงาน
น้ อยลง 28 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี แต่ก็ยงั มากกว่าการใช้ อิฐมอญ1ชัน? ทําให้ ผนังชนิดนี ?ไม่เหมาะสมที
จะใช้ งานในตอนกลางคืนทังในกรณี
?
บงั แดดหรื อไม่บงั แดด
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2) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน
แบบที 33 บังแดดผนังโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่าปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าลดลง 33 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 4.37 % สามารถลด
ค่าไฟฟ้าได้ 126 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 41 ปี
แบบที 34 บังแดดผนังโฟม 4" นอกช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร พบว่าปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าลดลง 34 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 4.43 % สามารถ
ลดค่าไฟฟ้าได้ 127 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 53.5 ปี
3) การลดความร้ อนด้ วยการใช้ ฉนวน+มวลสาร
แบบที 35 บังแดดคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. พบว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 30
กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 3.91 % สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 112 บาท
ต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 3.5 ปี
แบบที 36 บังแดดคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.2 ชันมี
? ช่องว่างตรงกลาง 10 ซม. พบว่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง 27 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั
อปี หรื อ คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าทีลดลง 3.54 %
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 102 บาทต่อปี ซึงระยะคืนทุนเท่ากับ 33.8 ปี
ดังนั น สรุ ปว่ า ในการบังแดดให้ ผนั งทางทิศตะวันตก ควรเลือกใช้ การบังแดด
ร่ วมกับผนังทีมีค่า R น้ อยและมวลสารมาก จะช่ วยให้ ผนังชนิดนัน ๆ ประหยัดพลังงาน
เพิมขึน
และถ้ า พิจ ารณาในเรื องการคื น ทุ น ควรใช้ ผ นั ง คอนกรี ต มวลเบา 1 ชั น จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วทีสุดเท่ ากับ 3.5 ปี
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2. กรณีไม่ ปรับอากาศตลอดทัง วัน (24ชม.)
เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบเพียงอย่ างเดียว กรณีไม่ ปรั บอากาศตลอด
ทัง วัน (24ชม.) ในการวิเคราะห์ได้ ทําการเลือกวันทีอุณหภูมิอากาศภายนอกร้ อนกว่าวันปกติ ซึง
เป็ นวันที17-18 เมษายน เป็ นตัวแทนในการพิจารณา โดยนําอุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆคืออุณหภูมิ
อากาศภายใน, อุณหภูมิผิวภายนอกและอุณหภูมิผิวภายในมาทําการวิเคราะห์ ซึงสามารถสรุปผล
การจําลองกรณีไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
 น ได้ ดงั นี 
2.1 ลักษณะทีใช้ งานกลางวันเป็ นหลัก (8.00-17.00 น.) พบว่า ผนังคอนกรี ตมวลเบา
2 ชันฯ
 จะมีความเหมาะสมในการใช้ งานมากสุด เนืองจากมีค่า Time Lag ทีนานถึง 5 ชม.
สามารถต้ านทานความร้ อนได้ เป็ นอย่างดี ลําดับที 2 คือ ผนังโฟม 4 นิ ว ฯ Time Lag เท่ากับ 4 ชม.
ส่วนผนังโฟม 2 นิ ว และคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน เท่ากันคือ 2 ชม. ส่วนอิฐมอญ1 ชัน Time Lag
เท่ากับ 1 ชม.
จะเห็นว่า การใช้ ผนังทีมีมวลสารร่ วมกับค่าความต้ านทานความร้ อนทีมากจะช่วย
ป้องกันความร้ อนในตอนกลางวันได้ เป็ นอย่างดี
2.2 ลักษณะทีใช้ งานกลางคืน (21.00-06.00 น.) พบว่าการใช้ ผนังอิฐมอญ 1 ชัน จะมี
ความเหมาะสมมากทีสุด ซึงแม้ ว่าในตอนกลางวันอุณหภูมิอากาศภายในของอิฐมอญ1ชัน จะสูง
มากถึงประมาณ 35 º ซ ก็ตาม แต่เนืองจากการทีมีคา่ R น้ อย (0.26 m².-°C/W) ทําให้ สามารถ
ถ่ายเทความร้ อนทีสะสมในตอนกลางวันได้ อย่างรวดเร็ว
จะเห็นว่า ควรใช้ ผนังทีมีค่า R น้ อย จะสามารถถ่ายเทความร้ อนทีสะสมในเวลา
กลางวันได้ อย่างรวดเร็ว
2.3 ลักษณะทีใช้ งานตลอดทัง วัน พบว่า ผนังฉนวนโฟม 4 นิ ว มีการเปลียนแปลง
อุณหภูมิอากาศภายในห้ องในรอบวันน้ อยทีสุดเพียง 2.69 ˚ซ ลําดับต่อมา คือผนังคอนกรี ตมวล
เบา 2 ชันฯ
 เท่ากับ 2.80 ˚ซ และผนังฉนวนโฟม 2 นิ วเท่ากับ 2.83 ˚ซ ซึงจะเห็นว่าผนังทังสามชนิ

ด
ข้ างต้ นมีคา่ การเปลียนแปลงอุณหภูมิอากาศทีใกล้ กนั มาก
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ส่วนผนังคอนกรี ตมวลเบา1ชันและผนั

งอิฐมอญ 2 ชันฯ
 จะมีค่าการเปลียนแปลง
อุณหภูมิ ซึงใกล้ เคียงกันประมาณ 3.29˚ซ และ 3.43˚ซ ตามลําดับ ส่วนผนังอิฐมอญ 1 ชันจะมี

การ
เปลียนแปลงอุณหภูมิมากทีสุดประมาณ 5.09 ˚ซ
ดังนัน เพือประกอบการพิจารณาในการหาผนังทีเหมาะสมกับการใช้ งานตลอดทังวั
 น
จึงดูเรื องราคาค่าก่อสร้ างผนังด้ วย
ซึงพบว่า ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชันฯ
 (ราคา 850 บาทต่อตร.ม.) ทัง เรื องราคาที
สามารถคื น ทุน เร็ ว และอุณ หภู มิ ที แตกต่า งกัน น้ อ ย จะมี ค วามเหมาะสมมากที สุด รองมาคื อ
ผนังโฟม 4นิ วและ2นิ ว (ราคา 1,021และ1,188 บาทต่อตร.ม.) ตามลําดับ
รายละเอี ยดในการวิเ คราะห์ ผ ลจากอุ ณหภมิ
ู อ ากาศภายใน,
ภายนอกและอุณหภมิู ผิวภายในมีดังนี 

อุ ณหภู มิผิ ว

? น
วิเคราะห์ อุณหภมิู อากาศภายใน กรณีไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
37
35

อุณหภูมิ (ซ)

33
31
29

อากาศภายนอก
อากาศภายใน โฟม2"
อากาศภายในมวลเบา2ชั น

อากาศภายในอิฐมอญ1 ชั น
อากาศภายใน โฟม4"

04/18วั23:00:
น-เวลา00

04/18 21:00:00

04/18 19:00:00

04/18 17:00:00

04/18 15:00:00

04/18 13:00:00

04/18 11:00:00

04/18 09:00:00

04/18 07:00:00

04/18 05:00:00

04/18 03:00:00

04/18 01:00:00

04/17 23:00:00

04/17 21:00:00

04/17 19:00:00

04/17 17:00:00

04/17 15:00:00

04/17 13:00:00

04/17 11:00:00

04/17 09:00:00

04/17 07:00:00

04/17 05:00:00

04/17 03:00:00

25

04/17 01:00:00

27

อากาศภายในอิฐมอญ 2 ชั น
อากาศภายในมวลเบา1ชั น

แผนภูมิที 31 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในผนังทัง? 6 ชนิด (วันที 17-19เม.ย.)
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จากแผนภูมิที 31 จะเห็นว่า ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? จะมีอณ
ุ หภูมิทีสูงกว่าผนังชนิด
อืนๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. อุณหภูมิอากาศในห้ องจะสูงว่าการใช้
ผนังอืนๆ ถึงประมาณ 2 ˚ซ และอุณหภูมิอากาศในห้ องของผนังทุกแบบจะแตกต่างกันน้ อยมาก
ในช่วงประมาณ 01.00-11.00น โดยอุณหภูมิห้องทีใช้ มีผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชันจะตํ
? ากว่า
ผนังชนิดอืนๆเล็กน้ อย
ตารางที 20 แสดงช่วงเวลาการหน่วงความร้ อน (Time Lag) ชัวโมง
ลําดับ

ผนังทดสอบ

ช่วงเวลา ทีอุณหภูมิสงู สุด (เฉลีย3วัน)

Time Lag

ผิวภายนอก

ผิวภายใน

(ชัวโมง)

แบบที 37 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน?

16.00 น.

17.00 น.

1

แบบที 38 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.
แบบที 39 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 40 ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่อง
คร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร
แบบที 41 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน?

16.00 น.

20.00 น.

4

16.00 น.

18.00 น.

2

16.00 น.

20.00 น.

4

16.00 น.

18.00 น.

2

16.00 น.

21.00 น.

5

แบบที 42 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน?
มีช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

การเปลียนแปลงของอุณหภมิู อากาศภายในห้ อง
การเปลียนแปลงอุณหภูมิอากาศภายในห้ องของผนังฉนวนโฟม 2 นิ ?ว , 4 นิ ?ว และคอนกรี ต
มวลเบา 2 ชัน? มีความใกล้ เคียงกันมากอยู่ในช่วง ประมาณ 2.69 -2.83 ˚ซ ส่วนอุณหภูมิห้องทีใช้
ผนังคอนกรี ตมวลเบา7.5cm.1 และผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน? จะเปลียนแปลงใกล้ เคียงกัน
ประมาณ 3.29-3.43˚ซ อุณหภูมิของห้ องทีใช้ ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? จะเปลียนแปลงมาก
ทีสุดประมาณ 5.09 ˚ซ
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ผิวภายใน อิฐมอญ 1 ชั น
ผิวภายใน อิฐมอญ 2 ชั น

วัน-เวลา

04/18 22:00:00

04/18 19:00:00

04/18 16:00:00

04/18 13:00:00

04/18 10:00:00

04/18 07:00:00

04/18 04:00:00

04/18 01:00:00

04/17 22:00:00

04/17 19:00:00

04/17 16:00:00

04/17 13:00:00

04/17 10:00:00

04/17 07:00:00

04/17 04:00:00

47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

04/17 01:00:00

องศาเซลเซียล

เปรียบเทียบอุณหภมิู ผิวภายในและผิวภายนอกของวัสดุทงั  6 ชนิด

ผิวภายนอก อิฐมอญ 1 ชั น
ผิวภายนอก อิฐมอญ 2 ชั น

แผนภูมิที 32 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายในและผิวภายนอก ของผนังอิญมอญ 1 ชัน?
และ 2 ชัน? (วันที 17-18 เม.ย.)
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิผิว
ภายในสูงสุดเวลา 17.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 1 ชัวโมง
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันฯ
? อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิ
ผิวภายในสูงสุดเวลา 20.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 4 ชัวโมง
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ผิวภายใน โฟม2"

ผิวภายนอก โฟม2"

ผิวภายใน โฟม4"

วัน-เวลา

04/18 22:00:00

04/18 19:00:00

04/18 16:00:00

04/18 13:00:00

04/18 10:00:00

04/18 07:00:00

04/18 04:00:00

04/18 01:00:00

04/17 22:00:00

04/17 19:00:00

04/17 16:00:00

04/17 13:00:00

04/17 10:00:00

04/17 07:00:00

04/17 04:00:00

04/17 01:00:00

องศาเซลเซียล

53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

ผิวภายนอก โฟม4"

แผนภูมิที 33 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายในและผิวภายนอก ของผนังโฟม 2” และ 4”
(วันที 17-18 เม.ย.)
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิผิว
ภายในสูงสุดเวลา 18.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 2 ชัวโมง
ผนังทีใส่ฉนวนโฟม 4" ฯ อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิผิว
ภายในสูงสุดเวลา 20.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 4 ชัวโมง

ผิวภายใน มวลเบา1ชั น
ผิวภายใน มวลเบา2ชั น

00
04/18วั23:00:
น-เวลา

04/18 21:00:00

04/18 19:00:00

04/18 17:00:00

04/18 15:00:00

04/18 13:00:00

04/18 11:00:00

04/18 09:00:00

04/18 07:00:00

04/18 05:00:00

04/18 03:00:00

04/18 01:00:00

04/17 23:00:00

04/17 21:00:00

04/17 19:00:00

04/17 17:00:00

04/17 15:00:00

04/17 13:00:00

04/17 11:00:00

04/17 09:00:00

04/17 07:00:00

04/17 05:00:00

04/17 03:00:00

53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

04/17 01:00:00

องศาเซลเซียล
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ผิวภายนอก มวลเบา1ชั น
ผิวภายนอก มวลเบา2ชั น

แผนภูมิที 34 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายในและผิวภายนอก ของผนังมวลเบา 1 ชัน?
และ 2 ชัน? (วันที 17-18 เม.ย.)
คอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน? อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิผิว
ภายในสูงสุดเวลา 18.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 2 ชัวโมง
คอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน? อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดเวลา 16.00 น.และอุณหภูมิผิว
ภายในสูงสุดเวลา 21.00 น. ดังนัน ช่วงเวลาการหน่วงความร้ อนเท่ากับ 5 ชัวโมง
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อากาศภายนอก
ผิวภายนอก โฟม2"
ผิวภายนอก มวลเบา2ชั น

ผิวภายนอก อิฐมอญ 1 ชั น
ผิวภายนอก โฟม4"

วัน-เวลา

04/18 23:00:00

04/18 21:00:00

04/18 19:00:00

04/18 17:00:00

04/18 15:00:00

04/18 13:00:00

04/18 11:00:00

04/18 09:00:00

04/18 07:00:00

04/18 05:00:00

04/18 03:00:00

04/18 01:00:00

04/17 23:00:00

04/17 21:00:00

04/17 19:00:00

04/17 17:00:00

04/17 15:00:00

04/17 13:00:00

04/17 11:00:00

04/17 09:00:00

04/17 07:00:00

04/17 05:00:00

04/17 03:00:00

53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

04/17 01:00:00

อุณหภูมิ (ซ)

วิเคราะห์ อุณหภมิู ผิวภายนอก กรณีไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
? น

ผิวภายนอก อิฐมอญ 2 ชั น
ผิวภายนอก มวลเบา1ชั น

แผนภูมิที 35 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายนอกผนัง ทัง? 6 ชนิด (วันที 17-18 เม.ย.)
จากแผนภูมิที 35 จะเห็นว่า ผนังโฟม 2 นิ ?ว, 4 นิ ?ว, ผนังมวลเบา 1 ชัน? และ 2 ชัน? จะมี
อุณหภูมิผิวภายนอกทีสูง (เฉลีย 2วัน) ซึงใกล้ เคียงกันประมาณ 50-51˚ซ (16.00น.) ส่วนผนังก่อ
อิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน? และ 2 ชัน? จะมีอุณหภูมิผิวภายนอกทีใกล้ เคียงกันคือประมาณ 45 ˚ซ
(16.00น.) ซึงตํากว่าผนังชนิดอืนๆ ประมาณ 5-6 ˚ซ
และเมือเวลา18.00-8.00 น. อุณหภูมิผิวภายนอกของผนังโฟม 2 นิ ?วและ 4 นิ ?ว จะลดตํา
ลงกว่าผนังอืนๆประมาณ 1-2 ˚ซ
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วิเคราะห์ อุณหภมิู ผิวภายใน กรณีไม่ปรับอากาศตลอดทังวั
? น
41
39
37

อุณหภูมิ (ซ)

35
33
31
29

วัน-เวลา

04/18 21:00:00

04/18 23:00:00

04/18 19:00:00

04/18 17:00:00

04/18 15:00:00

04/18 13:00:00

04/18 11:00:00

ผิวภายใน อิฐมอญ 1 ชั น
ผิวภายใน โฟม4"

04/18 09:00:00

04/18 07:00:00

04/18 05:00:00

04/18 03:00:00

04/18 01:00:00

04/17 23:00:00

04/17 21:00:00

04/17 19:00:00

04/17 17:00:00

04/17 15:00:00

อากาศภายนอก
ผิวภายใน โฟม2"
ผิวภายใน มวลเบา2ชั น

04/17 13:00:00

04/17 11:00:00

04/17 09:00:00

04/17 07:00:00

04/17 05:00:00

04/17 03:00:00

25

04/17 01:00:00

27

ผิวภายใน อิฐมอญ 2 ชั น
ผิวภายใน มวลเบา1ชั น

แผนภูมิที 36 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิผิวภายในผนังทัง? 6 ชนิด (วันที 17-19เม.ย.)
จากแผนภูมิที 36 จะเห็นว่าผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน1 ชัน? จะมีอุณหภูมิทีสูงกว่าผนังชนิด
อืนๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. อุณหภูมิผิวภายในห้ องจะสูงว่าการใช้
ผนังอืนๆ ถึงประมาณ 2-3 ˚ซ และอุณหภูมิผิวภายในห้ องของผนังทุกแบบจะแตกต่างกันไม่มาก
ในช่วงประมาณ 23.00-10.00 น. โดยอุณหภูมิผิวภายในห้ องทีใช้ มีผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน1ชันจะ
?
ตํากว่าผนังชนิดอืนๆประมาณ 1 ˚ซ
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อภิปรายผล
1. เมือนําผลทีได้ จากงานวิจัยครัง นีเ ปรียบเทียบกับงานวิจัยทีผ่านมาในอดีตดังนี 
1.1 จากผลการศึกษาทีได้ จะพบว่า มีความสอดคล้ องกับการศึกษาเปรี ยบเทียบอัตรา
ความร้ อนทีผ่านผนังชนิดต่างๆ (สุนทร บุญญาธิการ, 2543) ได้ แก่ ผนังก่ออิฐฉาบปูน 4 นิ ว และ 8
นิ ว, ผนังคอนกรี ตมวลเบา 4 นิ ว และผนังระบบฉนนวนกันความร้ อนภายนอก (EIFS) ชนิดทีมีโฟม
EPS หนา 3 นิ ว ในกรณีไม่ปรับอากาศ ดังนี  ผนังระบบฉนวนกันความร้ อนภายนอก (EIFS) ชนิดที
มีโฟม EPS หนา 3 นิ ว จะสามารถป้องกันความร้ อนได้ ดีทีสุด
ซึงผลการวิจยั ครัง นี ก็พบว่าการใช้ ผนังโฟม สามารถป้องกันความร้ อนได้ ดีเช่นกัน แต่
ถ้ าคิดเรื องความคุ้มค่าในการลงทุนก็จะไม่เหมาะสมกับการเลือกใช้ เนืองจากราคาทีค่อนข้ างสูง
ของผนังชนิดนี  ทําให้ มีระยะเวลาคืนทุนทีนาน
แต่เมือพิจารณาในเรื องลําดับอุณหภูมิสงู -ตํา พบว่าลําดับไม่เหมือนกัน คือ งานวิจยั นี 
พบว่า ลํ าดับอุณ หภูมิสูง สุดลํ า ดับที สองและสามนัน คืออิฐ มอญสองชัน และมวลเบาชัน เดีบ ว
ตามลําดับ แต่ของสุนทรนันพบว่

า ลําดับสองและสามนัน สลับกับงานวิจัยนี  ซึงอาจเนืองมาจาก
สภาพแวดล้ อมมีความแตกต่าง โดยทีในงานวิจยั นี การจําลอง 6 โซน ส่วนงานของสุนทร 1 โซน การ
นํ าความร้ อนจึง ต่า งกันด้ วย และลักษณะการจํ าลองเป็ นกล่องกับ ห้ อง และวัส ดุผ นัง ล้ อมรอบ
ด้ านข้ าง จึงเป็ นเหตุให้ ผลทีได้ ตา่ งกัน
1.2 จากงานวิจยั (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2551) เรื องการศึกษาเปรี ยบเทียบพลังงานใน
การปรับอากาศระหว่างการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบาชันเดี
 ยวและสองชัน พบว่าการใช้ ผนังคอนกรี ต
มวลเบาสองชันสามารถให้

ผลดีในการประหยัดพลังงานได้ มากกว่าใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบาชันเดี
 ยว
ทังกลางวั

นและกลางคืน
แต่ในตอนกลางคืน ผลจากงานวิจยั นี  พบว่ามวลเบาชัน เดียวประหยัดกว่าสองชัน
ซึงเมือทําการเปรี ยบเทียบพบว่า พลังงานทีลดลงเมือใช้ ผนังชันเดี
 ยวประมาณ 1.29% เท่านัน ส่วน
ของพันธุดา พุฒิไพโรจน์ พลังงานไฟฟ้าทีลดลงเมือใช้ มวลเบาสองชันเท่
 ากับ 9.6% ถือว่าผลต่าง
ของทังสองกรณี

ข้างต้ นไม่ตา่ งกันมาก
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ซึงเหตุทีทําให้ ผลการทดลองต่างกันอาจเนืองด้ วย สัดส่วนของหน้ าต่างต่อพื นทีห้ อง
และสภาพแวดล้ อ มต่า งกัน (วัด จริ ง กับ ใช้ โ ปรแกรม) และวัดจริ ง ในเดื อนเดียว กับ โปรแกรมใช้
ค่าเฉลียทังปี
 และหลังคารับ Heat ต่างกัน ซึงทังหมดนี

เป็ นตัวแปรทีสําคัญทําให้ การใช้ พลังงาน
ต่างกันนันเอง
2. ผลจากการศึกษาข้ างต้ น เป็ นผลทีได้ จากการจําลองอาคารดังนี 
2.1 งานวิจยั นี จําลองสภาพห้ องเปล่าทีไม่มีเฟอร์ นิเจอร์ คน ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าที
ก่อให้ เกิดความร้ อนขณะปรับอากาศ ซึงลักษณะห้ องทีจําลองนี หลังคาคอนกรี ต Slab ส่วนผนัง
ด้ านข้ างเป็ นผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน1ชัน และเป็ นห้ องเปล่าทัง3ด้
 าน ไม่มีการปรับอากาศตลอดทัง
วัน ดังนันตั
 วเลขของการประหยัดพลังงานทีเกิดจากการใช้ งานจริง อาจมีผลทีแตกต่างออกไป

บทที 5
สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผนังในรู ปแบบต่างๆ เพื!อหาแนวทางการลดความ
ร้ อนผ่านผนังทิศตะวันตก ด้ วยการใช้ โปรแกรม EnergyPlus จําลองหาค่าการใช้ พลังงานและ
อุณหภูมิ ณ ตําแหน่งต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบกับการใช้ ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน: ซึ!งเป็ นผนังที!ใช้
กันอย่างแพร่หลายตังแต่
: อดีตจนถึงปั จจุบนั สามารถสรุปผลงานวิจยั ได้ ดงั นี :
สรุปผลการวิจัย
1. กรณีปรับอากาศ
1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง! หมด
1.1.1 เมือเป็ นผนังทึบทัง! หมด กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางวัน (8.00-17.00
น. ทุกวันตลอดทังปี
: ) พบว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชันฯ
: จะประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้
อิฐมอญได้ สงู สุดถึง 15.86% ต่อปี ลําดับ 2 คือ ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้าน
นอกอาคาร จะประหยัดพลังงานน้ อยกว่าเล็กน้ อยคือ 15.58 % และลําดับ 3 คือ ผนังที!ใส่ฉนวน
โฟม 2" จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 14.49%
เมื!อนําค่าไฟฟ้าที!ลดลงมาเปรี ยบเทียบกับราคาค่าก่อสร้ างผนังที!เพิ!มขึ :น
จากการใช้ ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน1ชัน: โดยคิดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย รวมค่า Ft และภาษี มูลค่าเพิ!ม
เป็ นหน่วยละ 3.80 บาท
พบว่าการใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: ซึ!งแม้ จะไม่ได้ ประหยัดพลังงาน
ที!สุด แต่สามารถคืนทุนได้ เร็ วกว่าผนังทุกชนิด คือเพียง 1.1 ปี (คิดราคาวัสดุพร้ อมค่าแรงเท่ากับ
545 บาทต่อตร.ม.) ส่วนการใช้ คอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน: ซึ!งประหยัดพลังงานมากที!สดุ จะคืนทุนใน
เวลาประมาณ 8 ปี เท่ากับ ผนังก่ออิฐมอญ 2 ชันฯ
: (ค่าวัสดุพร้ อมค่าแรงของอิฐมอญ2 ชัน: = 754
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บาทต่อตร.ม.ของคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน: = 850 บาทต่อตร.ม.) ส่วนผนังโฟม2” และ4”เนื!องจาก
ราคาสูง (ราคา 1,021และ1,188 บาทต่อตร.ม.ตามลําดับ) แม้ จะมีประสิทธิภาพในการลดความ
ร้ อนดีแต่ใช้ เวลาคืนทุนนานประมาณ 13.2และ16.2 ปี
ดังนัน: สรุ ปว่า ถ้ าพิจารณาในเรื! องการประหยัดพลังงานพบว่า เมื!อเป็ น
ผนังทึบทัง: หมด ปรับอากาศช่วงกลางวันควรเลื อกใช้ ผนัง ที!มีค่า R สูง รวมกับมีม วลสาร จะ
เหมาะสมกับการใช้ งานในช่วงเวลานี :
แต่ถ้าพิจารณาในเรื! องการคืนทุน ควรใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วที!สดุ 1.1 ปี

มวลอุณหภาพ (J/m².K)
114,822
ค่า R (m²-°C/W)
0.26
ค่า U (W/m²-°C)
3.83
ค่ามวลรวมของวัสดุ (kg/m²)
143

แบบที! 6 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 cm.
2 ชัน: มีช่องว่างตรงกลาง100มม

แบบที! 5 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 cm.

แบบที! 4 ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอก
ช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร

แบบที! 3 ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" นอก
ช่องคร่ าวและอยู่ด้านนอกอาคาร

แบบที! 2 ผนังก่ออิฐ 2 ชันมี
: ช่องว่าง
ตรงกลาง100มม

หัวข้ อ

แบบที! 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน:

ตารางที! 21 แสดงค่าThermal Mass, ค่า R, ค่า U และค่ามวลรวมของวัสดุ

203,302

32,064

33,032

45,394

84,455

0.48

1.86

3.29

0.95

1.58

2.08

0.54

0.30

1.05

0.63

255

32

33

54

101

หมายเหตุ รายละเอียดและวิธีการคําวนณดูที+ภาคผนวก ข
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ตารางที! 22 เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ าง กรณีผนังทึบทังหมด
:
และกรณีเพิ!มหน้ าต่าง 10% ฯ
ค่าก่อสร้ าง พื :นที! 1 ตร.ม. (บาท)
ชนิดผนัง

ผนังทึบทังหมด
:
ช่องเปิ ด10%

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

506

452

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
: ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

754

715

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

1,021

867

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

1,188

1,009

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.1 ชัน:

545

517

คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชันมี
: ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

850

996

1.1.2 เมือเป็ นผนังทึบทัง! หมด กรณีปรั บอากาศช่ วงกลางคืน (21.00-6.00
น. ทุกวันตลอดทังปี
: ) พบว่า การใช้ ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร จะ
สามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดถึง 4.24% รองลงมาคือ ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ ซึ!งลดการใช้
พลังงานน้ อยกว่าเพียงเล็กน้ อยคือ 4.23% ซึ!งจะเห็นว่าเมื!อเพิ!ม ค่า R นัน: ก็ไม่ทําให้ ลดการใช้
พลัง งานลงได้ ม ากนักและอาจไม่ค้ ุม ค่ากับค่าก่อสร้ างที! เพิ!มขึน: อี กด้ วย ลํ าดับต่อมาคือ ผนัง
คอนกรี ตมวลเบา1ชัน: จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 3.34% ตามลําดับ
แต่อ ย่า งไรก็ ต าม ทัง: นี ห: ากพิ จ ารณาในแง่ ก ารคื น ทุน แล้ ว พบว่า ผนัง
คอนกรี ตมวลเบาชันเดี
: ยวมีความคุ้มค่าในการลงทุนดีกว่าผนังชนิดอื!นๆ คือใช้ เวลา 4.1 ปี ส่วนผนัง
อื!นๆ มีระยะการคืนทุนที!มากกว่า 40 ปี จึงถือว่าไม่ค้ มุ ค่าการลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ ของ
ผนังอาคาร
และเป็ นที!น่าสังเกตว่า การใช้ ผนังอิฐมอญสองชันฯ
: ทางทิศตะวันตกนัน:
จะใช้ พลังงานในการปรับอากาศมากขึ :นกว่าการใช้ อิฐมอญชัน: เดียวประมาณ 3.93% และยัง
สิ :นเปลืองเงินค่าก่อสร้ างผนังเพิ!มขึ :นอีกด้ วย
ดังนัน! สรุ ปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรื องการประหยัดพลังงานพบว่า ควร
เลือกใช้ ผนังที!มีค่า R สูงรวมกับมวลสารน้ อย เพื!อต้ านทานความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์ในช่วง
กลางวัน ไม่ให้ เ ข้ าสู่อาคารได้ ม ากนัก และผนัง ชนิดนี : ควรจะถ่ายเทความร้ อนที! ส ะสมจากช่วง
กลางวันออกสู่ภายนอกได้ อย่างรวดเร็ วและ ถ้ าพิจารณาในเรื องการคืนทุน ควรใช้ ผนังคอนกรี ต
มวลเบา 1 ชัน: จะสามารถคืนทุนได้ เร็วที!สดุ เท่ากับ 4.1 ปี
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1.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน! ทีห้องทีมีคนอย่ ูอาศัย ซึ!งเป็ นเกณฑ์ของ
หน้ าต่างขนาดเล็กที!สดุ ตามกฎกระทรวงฉบับที! 39
1.2.1 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน! ทีห้องฯ กรณี ปรั บอากาศช่ วง
กลางวัน พบว่าการใช้ พลังงานในการปรับอากาศของผนังทัง: 6 ชนิดเพิ!มมากขึ :นกว่าเป็ นผนังทึบ
ประมาณ 17.48% (ดูตาราง 23) ส่วนราคาค่าก่อสร้ างของผนังคอนกรี ตมวลเบา สองชันจะเพิ
:
!ม
มากขึ :นกว่าผนังชนิดอื!น ทังนี
: :เพราะการทําหน้ าต่างของผนังคอนกรี ตมวลเบาสองชันจะมี
:
ราคาเอ็น
คอนกรี ตมวลเบาสําเร็ จรูปเพิ!มขึ :น ดังนันจํ
: านวนหน้ าต่างหรื อเอ็นรอบหน้ าต่างจึงกลายเป็ นตัวแปร
สําคัญ ที!มีผลต่อต้ นทุนค่าก่อสร้ างผนังและมีผลต่อระยะเวลาการคืนทุน ซี!งหากต้ องการประหยัด
พลังงานและคืนทุนเร็ วไม่ควรเจาะช่องเปิ ดทางทิศตะวันตก ในกรณีที!ใช้ งานในตอนกลางวัน แต่
ทังนี
: :ไม่ควรให้ เสียประโยชย์ใช้ สอยในด้ านอื!นๆ ด้ วย
ผลการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมื!อมีหน้ าต่าง10%ฯ นัน: ลําดับ
การใช้ พลังงานก็ยงั เหมือนกับเมื!อเป็ นผนังทึบทังหมด
:
(ตามข้ อ 1.1.1) ดังนี : ผนังคอนกรี ตมวลเบา
สองชัน: ยัง คงประหยัด พลัง งานมากที! สุด คื อ ใช้ พ ลัง งานตํ! า กว่า ผนัง อิฐ มอญชั :นเดีย ว10.57%
รองลงมาคือผนังโฟม 4 นิ :วและ 2 นิ :ว โดยใช้ พลังงานตํ!ากว่า10.27% และ 9.51% ตามลําดับ
ทังนี
: :หากพิจารณาในแง่การคืนทุนแล้ วพบว่า การใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา
1 ชัน: ซึ!งแม้ จะไม่ได้ ประหยัดพลังงานที!สดุ แต่สามารถคืนทุนได้ เร็ วกว่าผนังทุกชนิด (เช่นเดียวกับ
ข้ อ1.1.1และ1.1.2) คือเพียง 2.4 ปี ส่วนการใช้ อิฐมอญ 2 ชัน: มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 10.4 ปี แต่
ผนังโฟม2”, คอนกรี ตมวลเบา 2 ชันและผนั
:
งโฟม 4” แม้ จะมีประสิทธิภาพในการลดความร้ อนดีแต่
ใช้ เวลาคืนทุนนานถึง 14, 16.5 ปี และ 17.4 ปี
ดังนัน! สรุ ปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรื องการประหยัดพลังงานพบว่า ควร
เลือกใช้ ผนังที!มีคา่ R สูงรวมกับมีมวลสาร จะเหมาะสมกับการใช้ งานในช่วงกลางวัน เช่นเดียวกับ
เมื!อเป็ นผนังทึบทังหมด
:
(ตามข้ อ 1.1.1) และ ถ้ าพิจารณาในเรื องการคืนทุน ควรใช้ ผนังคอนกรี ต
มวลเบา 1 ชัน: จะสามารถคืนทุนได้ เร็วที!สดุ เท่ากับ 2.4 ปี
1.2.2 เมือมีหน้ าต่ างขนาด 10% ของพืน! ทีห้องฯ กรณีปรั บอากาศช่ วง
กลางคืน ผลของการเพิ!มขนาดช่องเปิ ด 10% นัน: ทําให้ ผนังทัง: 6 ชนิดใช้ พลังงานเพิ!มมากขึ :นกว่า
การทําผนังทึบ (ในข้ อ 1.1.2) ประมาณ 4.37% และระยะเวลาคืนทุนก็เพิ!มมากขึ :นด้ วย จึงไม่ควร
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เจาะช่องเปิ ดที!ผนังด้ านทิศตะวันตก หากไม่ทําให้ เสียประโยชน์ใช้ สอยในการใช้ งานด้ านอื!นๆ (เช่น
เดี!ยวกับที!กล่าวในข้ อ1.2.1)
เมื! อ พิจ ารณาการใช้ พ ลัง งานต่อ ปี จะเห็ นว่า ผนัง ฉนวนโฟม 2 นิว: ฯ
สามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดประมาณ 2.33 % ส่วนผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4 นิ :วฯ สามารถลด
การใช้ พลังงานได้ เป็ นลําดับที! 2 เท่ากับ 2.17 % ส่วนผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชัน: สามารถลดการใช้
พลังงานได้ เท่ากับ 1.98 % ส่วนผนังอิฐมอญสองชัน: ยังคงใช้ พลังงานเพิ!มขึ :นกว่าการใช้ ผนังอิฐ
มอญชันเดี
: ยว (เช่นเดียวกับข้ อ 1.1.2) ประมาณ 4.06% จึงไม่ควรใช้ กบั ผนังทิศตะวันตก
แต่อ ย่า งไรก็ ต าม ทัง: นี ห: ากพิ จ ารณาในแง่ ก ารคื น ทุน แล้ ว พบว่า ผนัง
คอนกรี ตมวลเบาชันเดี
: ยวมีความคุ้มค่าในการลงทุนดีกว่าผนังชนิดอื!นๆ(เช่นเดียวกับทุกข้ อที!กล่าว
ไป) ชึ!งใช้ ระยะเวลาคืนทุน 11.1 ปี ส่วนผนังอื!นๆ มีระยะการคืนทุนที!มากกว่า 60 ปี จึงถื อว่าไม่
คุ้มค่าการลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ ของผนังอาคาร
ดังนัน! สรุ ปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรื องการประหยัดพลังงานพบว่า ควร
เลือกใช้ ผนังที!มีค่า R ไม่สูงมากรวมกับมวลสารน้ อย เพื!อต้ านทานความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์
ในช่วงกลางวัน ไม่ให้ เข้ าสู่อาคารได้ มากนัก และผนังชนิดนี : ควรจะถ่ายเทความร้ อนที!สะสมจาก
ช่วงกลางวันออกสู่ภ ายนอกได้ อย่างรวดเร็ วและ ถ้ า พิจ ารณาในเรื อ งการคืนทุน ควรใช้ ผ นัง
คอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: จะสามารถคืนทุนได้ เร็วที!สดุ เท่ากับ 11.1 ปี
:
!มหน้ าต่าง 10%
ตารางที! 23 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงงานไฟฟ้าต่อปี กรณีผนังทึบทังหมดและเพิ

ชนิดผนัง

กรณีผนังทึบทังหมด
:
พลังงานไฟฟ้ า (kWh)

กรณีเพิ!มหน้ าต่าง 10% ฯ
พลังงานไฟฟ้ า (kWh)

ปรับอากาศ
ช่วงกลางวัน

ปรับอากาศช่วง
กลางคืน

ปรับอากาศ
ช่วงกลางวัน

ปรับอากาศ
ช่วงกลางคืน

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

710

756

823

781

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
: ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

628

786

756

813

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

607

724

745

763

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

599

723

738

764

คอนกรี ตมวลเบา1 ชัน:

617

731

752

766

คอนกรี ตมวลเบา 2 ชันมี
: ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

597

740

736

776
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กรณีผนังทึบทั :งหมด พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางวัน
กรณีผนังทึบทั :งหมด พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางคืน
กรณีเพิม! หน้ าต่าง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางวัน
กรณีเพิม! หน้ าต่าง 10% ฯ พลังงานไฟฟ้ า (kWh) ปรั บอากาศช่วงกลางคืน

พลังงงานไฟฟ้าที! ใช้ (kwh)
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ผนั งทดสอบ

570

:
เพิ!มหน้ าต่าง 10% ฯ
แผนภูมิที! 37 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงงานไฟฟ้ า (kWh) กรณีผนังทึบทังหมดและกรณี

1.3 เมือมีการบังแดดให้ แก่ ผนังทิศตะวันตก
1.3.1 เมื อ มี ก ารบั ง แดดให้ แ ก่ ผ นั ง ทิ ศ ตะวั น ตก กรณี ป รั บ อากาศช่ ว ง
กลางวัน พบว่ า การบังแดดสามารถลดการถ่ายเทความร้ อนลงได้ เนื!องจากช่วยลดปริ มาณความ
ร้ อนที!สะสมที!ผิวด้ านนอกอาคารเพื!อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ก่อนถึงผนังอาคารหลัก ทํา
ให้ ความร้ อนจากภายนอกเข้ าสูอ่ าคารได้ น้อยลง
ผลจากการบังแดดให้ แก่ผนังทางทิศตะวันตกนัน: (ดูตารางที!24) พบว่า ผนังทัง: 6
ชนิด สามารถประหยัดพลังงานกว่าเมื!อเป็ นผนังทึบ (ตามข้ อ1.1.1) ซึ!งจะเห็นว่าพลังงานที!ประหยัด
ลงได้ นนจะมากน้
ั:
อยต่างกันไปตามลักษณะผนัง โดยเฉพาะผนังก่ออิฐมอญ 1 ชัน: สามารถประหยัด
พลังงานลงได้ มากที!สดุ ประมาณ 54 kwh หรื อ 7.66 % ส่วนผนังอื!นๆที!มีความเป็ นฉนวน โดยมีคา่
R ที!มาก จะประหยัดลงได้ เล็กน้ อยเพียง 0.22-1.90% จะเห็นว่า ผนังที!สามารถกันความร้ อนได้ ดีอยู่
แล้ วเมื!อเป็ นผนังทึบคือ ผนังมวลเบา 1 ชันและ
:
2 ชัน,: ผนังโฟม 2 นิ :วและ 4 นิ :ว การบังแดดก็ไม่ช่วย
ให้ ประหยัดพลังงานเพิ!มมากขึ :นอย่างชัดเจน
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ตารางที! 24 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมื!อเป็ นผนังทึบกับเมื!อบังแดด
ให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.)
ผนังทดสอบ

พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh)
บังแดด

ร้ อยละของ
พลังงานที!ลดลง

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

710

655

7.66 %

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
: ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

628

619

1.52 %

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

607

599

1.23 %

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

599

595

0.61 %

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน:

617

605

1.90 %

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2 ชันมี
: ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

597

596

0.22 %

พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ

725
700
675
650
625
600
575
550

พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

710
655

597

605

595

ผนังทดสอบ

ซม.

ชันมี
: ชอ่ งว่างตรงกลาง10

596
คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน:

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2"

ซม.

2 ชันมี
: ชอ่ งว่างตรงกลาง10

ผนังก่อ อิฐมอญฉาบปูน

599

นอกช่อ งคร่าวและอยู่ด้าน

619

617

599

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

607

นอกอาคาร

628

ผนังก่อ อิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ (kwh)

ผนังทึบ

แผนภูมิที! 38 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมื!อเป็ นผนังทึบกับเมื!อมีการ
บังแดด (ปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.)

118
เมื!อพิจารณาการใช้ พลังงานไฟฟ้าทังปี
: พบว่า ลําดับการใช้ พลังงานนัน:
ต่างจากเมื!อเป็ นผนังทึบทังหมด(ตามข้
:
อ1.1.1) และเมื!อเพิ!มหน้ าต่าง10% (ตามข้ อ1.3.1) คือ จาก
สองกรณีข้างต้ น ผนังที!สามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุด คือผนังมวลเบา2ชันฯ
: นัน: เมื!อมีการบัง
แดดให้ กับผนังจึงพบว่า ผนังโฟม 4 นิ :วฯจะสามารถลดการใช้ พลังงานมากสุดประมาณ 16.10%
ลําดับ 2 คือผนังมวลเบา2ชันฯ
: จะลดการใช้ พลังงานลงเล็กน้ อยเท่ากับ16.05% (เนื!องจากการใช้
พลังงานต่างกันไม่มาก ดังนันหากต้
:
องการคืนทุนเร็ ว ควรเลือกใช้ ผนังที!มีราคาถูกกว่า คือผนังมวล
เบา2ชัน)
: ลําดับ 3 คือผนังโฟม2นิ :วฯ จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ 15.54%
ซึง! เมื!อพิจารณาความคุ้มทุนพบว่า การใช้ ผนังมวลเบา1ชัน: ซึ!งแม้ จะไม่ได้
ประหยัดพลังงานที!สดุ แต่สามารถคืนทุนเร็ วที!สดุ คือ 1ปี รองมาคือ ผนังอิฐมอญ 2 ชันฯ
: 7.2 ปี และ
ผนังมวลเบา 2 ชันฯ
: 7.9 ปี ส่วนผนังโฟม 2”และ4” เนื!องจากราคาค่าก่อสร้ างที!สงู นัน: จะใช้ เวลาคืน
ทุน 12.3 และ 15.7 ปี ตามลําดับ
ดังนัน! สรุปว่ า ถ้ าพิจารณาในเรืองการประหยัดพลังงานพบว่า ในการ
บังแดดตอนกลางวันให้ แก่ผนังทึบนัน: ควรบังแดดให้ กบั ผนังที!มีคา่ R น้ อย จะช่วยลดความร้ อนที!ผิว
ภายนอกอาคารได้ แต่ ถ้าพิจ ารณาในเรื องการคืนทุน ควรใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: จะ
สามารถคืนทุนได้ เร็วที!สดุ 1 ปี
1.3.2 เมื อ มีก ารบังแดดให้ แก่ ผ นั งทิศ ตะวั นตก กรณี ปรั บ อากาศช่ ว ง
กลางคืน ผลจากการบังแดดให้ แก่ผนังทางทิศตะวันตกในตอนกลางวันนัน: (ดูตารางที!24) พบว่า
ผนังทัง: 6 ชนิด สามารถประหยัดพลังงานกว่าเมื!อเป็ นผนังทึบไม่บงั เงา (ตามข้ อ1.1.2) เพียง
เล็กน้ อย ซึ!งผนังทุกชนิดมีความสามารถในการประหยัดพลังงานได้ ต่างกัน โดยเฉพาะผนังก่ออิฐ
มอญ 2 ชัน: ประหยัดพลังงานได้ มากที!สดุ ถึง 28 kWh หรื อประมาณ 3.58 % ส่วนผนังอื!นๆ ลดลง
เพียง 1-11 kWh หรื อประมาณ 0.14-1.43 % เท่านัน:
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ตารางที! 25 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมื!อเป็ นผนังทึบทังหมดกั
:
บเมื!อ
มีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.)

ลําดับ

พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh)

ผนังทดสอบ

ผนังทึบ
ทั :งหมด

บังแดดให้
ผนังตะวันตก

เปอร์ เซ็นต์
ความแตกต่าง

แบบที! 1

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

756

746

1.37

แบบที! 2

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชันมี
: ชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.

786

758

3.58

แบบที! 3

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

723

722

0.14

แบบที! 4

ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

724

723

0.20

แบบที! 5

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน:

731

727

0.59

แบบที! 6

คอนกรี ตมวลเบา 7.5cm. 2 ชันมี
: ช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

740

729

1.43

พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ

พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ (kwh)
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พลังงานไฟฟ้ าที!ใช้ ต่อปี (kWh) ผนังทึบ+บังเงา

786

775

756

750

758

746

724

725

723

740

731

723

729

727

722

ซม.
ผนังทดสอบ

ชัน: มีช่องว่า งตรงกลาง10

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 2

คอนกรีตมวลเบา 7.5cm. 1 ชัน:

นอกอาคาร

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ผนังที!ใ ส่ฉนวนโฟม 4"

นอกอาคาร

นอกช่องคร่า วและอยูด่ ้า น

ผนังที!ใ ส่ฉนวนโฟม 2"

ซม.

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน

2 ชัน: มีช่องว่า งตรงกลาง10

ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน:

700

แผนภูมิที! 39 เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าที!ใช้ ตอ่ ปี (kWh) กรณีเมื!อเป็ นผนังทึบทังหมดกั
:
บ
เมื!อมีการบังแดดให้ แก่ผนังทิศตะวันตก (ปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.)
ผลการจําลองด้ วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมื!อบังแดดให้ ผนังอาคารในตอน
กลางวันนัน: ลําดับการใช้ พลังงานก็ยงั เหมือนกับเมื!อเป็ นผนังทึบทังหมด
:
(ตามข้ อ 1.1.2) ดังนี :
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ผนัง ที!ใส่ฉ นวนโฟม 4" ฯ จะสามารถลดการใช้ พลังงานได้ มากสุดถึง
4.43% รองลงมาคือ ผนังที!ใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ ซึ!งลดการใช้ พลังงานน้ อยกว่าเพียงเล็กน้ อยคือ
4.37% ซึ!งจะเห็นว่าเมื!อเพิ!ม ค่า R นัน: ก็ไม่ทําให้ ลดการใช้ พลังงานลงได้ มากนักและไม่ค้ มุ ค่ากับ
ค่าก่อสร้ างที! เพิ!มขึน: อีกด้ วย ลําดับต่อมาคือ ผนังคอนกรี ตมวลเบา1ชัน: จะสามารถลดการใช้
พลังงานได้ 3.91% ตามลําดับ
แต่อ ย่า งไรก็ ต าม ทัง: นี ห: ากพิ จ ารณาในแง่ ก ารคื น ทุน แล้ ว พบว่า ผนัง
คอนกรี ตมวลเบาชันเดี
: ยวมีความคุ้มค่าในการลงทุนดีกว่าผนังชนิดอื!นๆ คือใช้ เวลา 3.5 ปี ส่วนผนัง
อื!นๆ มีระยะการคืนทุนที!มากกว่า 30 ปี จึงถือว่าไม่ค้ มุ ค่าการลงทุน เพราะอาจเกินอายุการใช้ ของ
ผนังอาคาร
และเป็ นที!นา่ สังเกตว่า การใช้ ผนังอิฐมอญสองชันฯ(
: เช่นเดียวกับข้ อ1.1.2
และข้ อ 1.2.2 ที!กล่าวไป) ทางทิศตะวันตกนันจะใช้
:
พลังงานในการปรับอากาศมากขึ :นกว่าการใช้ อิฐ
มอญชันเดี
: ยวประมาณ 0.21% และยังสิ :นเปลืองเงินค่าก่อสร้ างผนังเพิ!มขึ :นอีกด้ วย ดังนันหาก
:
ต้ องการประหยัดพลังงานในตอนกลางคืนทัง: 3 กรณี (ข้ อ 1.1.2 , 1.2.2และข้ อนี :1.3.2) ไม่ควรใช้ อิฐ
มอญสองชัน:
ดังนัน! สรุ ปว่ า ในการบังแดดให้ ผนังทางทิศตะวันตก ควรเลือกใช้ การบัง
แดดร่วมกับผนังที!มีคา่ R น้ อยและมวลสารมาก จะช่วยให้ ผนังชนิดนันๆ
: ประหยัดพลังงานเพิ!มขึ :น
และ ถ้ าพิจารณาในเรื องการคืนทุน ควรใช้ ผนังคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: จะสามารถคืนทุนได้ เร็ ว
ที!สดุ เท่ากับ 3.5 ปี
2. กรณีไม่ ปรับอากาศตลอดทัง! วัน (24ชม.) เมือผนังทางทิศตะวันตกเป็ นผนังทึบ
เพียงอย่ างเดียว
ในการวิเคราะห์ได้ ทําการเลือกวันที!อณ
ุ หภูมิอากาศภายนอกร้ อนกว่าวันปกติ ซึ!งเป็ น
วันที!17-18เมษายน เป็ นตัวแทนในการพิจารณาจะเห็นว่า ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน: จะมี
อุณหภูมิที!สูงกว่าผนังชนิดอื!นๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. อุณหภูมิ
อากาศในห้ องจะสูงว่าการใช้ ผนังอื!นๆ ถึงประมาณ 2 ˚ซ และอุณหภูมิอากาศในห้ องของผนังทุก
แบบจะแตกต่างกันน้ อยมากในช่วงประมาณ01.00-11.00น โดยอุณหภูมิห้องที!ใช้ มีผนังก่ออิฐมอญ
ฉาบปูน1ชันจะตํ
: !ากว่าผนังชนิดอื!นๆเล็กน้ อย
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37
35

อุณหภูมิ (ซ)

33
31
29

อากาศภายนอก
อากาศภายใน โฟม2"
อากาศภายในมวลเบา2ชั :น

อากาศภายในอิฐมอญ1 ชั :น
อากาศภายใน โฟม4"

04/18วั23:00:
น-เวลา00

04/18 21:00:00

04/18 19:00:00

04/18 17:00:00

04/18 15:00:00

04/18 13:00:00

04/18 11:00:00

04/18 09:00:00

04/18 07:00:00

04/18 05:00:00

04/18 03:00:00

04/18 01:00:00

04/17 23:00:00

04/17 21:00:00

04/17 19:00:00

04/17 17:00:00

04/17 15:00:00

04/17 13:00:00

04/17 11:00:00

04/17 09:00:00

04/17 07:00:00

04/17 05:00:00

04/17 03:00:00

25

04/17 01:00:00

27

อากาศภายในอิฐมอญ 2 ชั :น
อากาศภายในมวลเบา1ชั :น

แผนภูมิที! 40 แสดงการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในผนังทัง: 6 ชนิด (วันที! 17-19เม.ย.)
2.1 ลักษณะทีใช้ งานกลางวันเป็ นหลัก (8.00-17.00 น.) พบว่า ผนังคอนกรี ตมวล
เบา 2 ชันฯ
: จะมีความเหมาะสมในการใช้ งานมากสุด เนื!องจากมีคา่ Time Lag ที!นานถึง 5 ชม.
สามารถต้ านทานความร้ อนได้ เป็ นอย่างดี ลําดับที! 2 คือ ผนังโฟม 4 นิ :ว ฯ Time Lag เท่ากับ 4 ชม.
ส่วนผนังโฟม 2นิ :ว และคอนกรี ตมวลเบา 1 ชัน: เท่ากันคือ 2 ชม. ส่วนอิฐมอญ1 ชัน: Time Lag
เท่ากับ 1 ชม.
จะเห็นว่า การใช้ ผนังที!มีมวลสารร่ วมกับค่าความต้ านทานความร้ อนที!มากจะ
ช่วยป้องกันความร้ อนในตอนกลางวันได้ เป็ นอย่างดี
2.2 ลักษณะทีใช้ งานกลางคืน (21.00-06.00 น. ) พบว่าการใช้ ผนังอิฐมอญ 1 ชัน:
จะมีความเหมาะสมมากที!สดุ ซึ!งแม้ ว่าในตอนกลางวันอุณหภูมิอากาศภายในของอิฐมอญ1ชัน: จะ
สูงมากถึงประมาณ 35 º ซ ก็ตาม แต่เนื!องจากการที!มีคา่ R น้ อย (0.26 m²-°C/W) ทําให้ สามารถ
ถ่ายเทความร้ อนที!สะสมในตอนกลางวันได้ อย่างรวดเร็ว
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จะเห็นว่า ควรใช้ ผนังที!มีคา่ R น้ อย จะสามารถถ่ายเทความร้ อนที!สะสมในเวลา
กลางวันได้ อย่างรวดเร็ว
2.3 ลักษณะทีใช้ งานตลอดทัง! วัน พบว่า ผนังฉนวนโฟม 4 นิ :ว มีการเปลี!ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศภายในห้ องในรอบวันน้ อยที!สดุ เพียง 2.69 ˚ซ ลําดับต่อมา คือผนังคอนกรี ตมวล
เบา 2 ชันฯ
: เท่ากับ 2.80 ˚ซ และผนังฉนวนโฟม 2 นิ :ว เท่ากับ 2.83 ˚ซ ซึ!งจะเห็นว่าผนังทังสาม
:
ชนิดข้ างต้ นมีคา่ การเปลี!ยนแปลงอุณหภูมิอากาศที!ใกล้ กนั มาก
ส่วนผนังคอนกรี ตมวลเบา1ชันและผนั
:
งอิฐมอญ 2 ชันฯ
: จะมีคา่ การเปลี!ยนแปลง
อุณหภูมิ ซึง! ใกล้ เคียงกันประมาณ 3.29˚ซ และ 3.43˚ซ ตามลําดับ ส่วนผนังอิฐมอญ 1 ชันจะมี
:
การ
เปลี!ยนแปลงอุณหภูมิมากที!สดุ ประมาณ 5.09 ˚ซ
ดังนัน: เพื!อประกอบการพิจารณาในการหาผนังที!เหมาะสมกับการใช้ งานตลอด
ทังวั
: น จึงดูเรื! องราคาค่าก่อสร้ างผนังด้ วย
ซึง! พบว่า ผนังคอนกรี ตมวลเบา 2 ชันฯ
: (ราคา 850 บาทต่อตร.ม.) ทังเรื
: ! องราคาที!
สามารถคื น ทุน เร็ ว และอุณ หภู มิ ที! แ ตกต่า งกัน น้ อ ย จะมี ค วามเหมาะสมมากที! สุด รองมาคื อ
ผนังโฟม 4นิ :วและ2นิ :ว (ราคา 1,021และ1,188 บาทต่อตร.ม.) ตามลําดับ
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ปั ญหาทีพบในงานวิจัย
1. ข้ อจํากัดในเรื! อง ข้ อมูลสภาพอากาศของ กทม. ที!ใช้ ในโปรแกรม EnergyPlus ซึ!ง
ไม่ใช่สภาพอากาศเดียวกันกับที!ทํากล่องทดลองจริง
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัง! ต่ อไป
1. ควรศึกษาผนังในทิศอื!นๆเพิ!มเติม เช่นผนังทางทิศตะวันออก, ทิศใต้ เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาในกรณีจงั หวัดอื!นๆ ที!มีสภาพอากาศต่างกันเช่น จ.เชียงใหม่, จ.ลําปาง
เป็ นต้ น เนื!องจากตอนกลางคืนจังหวัดที!กล่าวมาจะมีอากาศที!หนาวมาก
ประโยชน์ ในการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้
1. ทําให้ เกิดความเข้ าใจและเป็ นแนวทางการออกแบบในเรื! องการลดความร้ อนให้ กบั
ผนังในทิศตะวันตก
2. ทําให้ สามารถเลือกใช้ วสั ดุที!ค้ มุ ค่าในการลงทุน
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ภาคผนวก ก
ข้ อมลต่
ู างๆ ทีใช้ ในโปรแกรม Energy Plus

งานวิจยั นีได้ ใช้ โปรแกรม EnergyPlus เป็ นเครื% องมือในการจําลองอาคารในลักษณะ
ต่างๆ แทนการสร้ างห้ องทดลองจริ ง เพื%อประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย อีกทังช่วยให้ สามารถจําลอง
ลักษณะผนังต่างๆได้ หลากหลายขึน
โปรแกรม EnergyPlus เป็ นโปรแกรมที% ใ ช้ ใ นการคํา นวน1เพื% อ หาค่า อุณ หภูมิแ ละ
พลังงานที%ใช้ ของอาคารโดยสามารถคํานวนหาค่าภาระการทําความเย็นของระบบอุปกรณ์อาคาร
ในการศึกษาครังนีใช้ EnergyPlus Version 2.2 ซึ%งเป็ นโปรแกรมที%พฒ
ั นาขึนโดยการสนับสนุนของ
US Department of Energy โปรแกรมนีพัฒนาจาก DOE2 และ BLAST โดยรวมส่วนดีของทังสอง
โปรแกรมเข้ าด้ วยกัน
นอกจากนี ผู้ พัฒ นาโปรแกรมยัง ได้ ทํ า การทดสอบโปรแกรมในหลายด้ า นเพื% อ หา
จุดบกพร่องและทําการแก้ ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื%อง และจากการทดสอบความถูกต้ องของโปรแกรม
ในหัวข้ อที%ผ่านมา นับว่าเป็ นโปรแกรมที%มีความน่าเชื%อถือในระดับที%เพียงพอที%จะนําไปใช้ ในการ
วิจัยนี และยังเป็ นโปรแกรมที%สามารถดาวโหลดได้ จากเวปไซด์ฟรี อีกด้ วย (สามารถเข้ าถึงได้ ที%
http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/)
EnergyPlus ประกอบด้ วยโปรแกรมย่อยหลายโมดูลที%ทํางานร่ วมกัน เพื%อคํานวณการ
ใช้ พลังานของอาคาร เช่น โมดูลที% เกี% ยวกับสภาพท้ องฟ้า แสงธรมชาติ กระแสลม และอุปกรณ์
อาคาร เป็ นต้ น และข้ อมูลที%เกี%ยวข้ องในงานวิจยั มีดงั นี

1

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ , การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ระบบการก่อสร้ าง
Structural sandwich panels เพื%อใช้ กบั บ้ านประหยัดพลังงานในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549) ,104.
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1) ลักษณะอาคารทีทาํ การศึกษา

หลังคา
ผนังทดสอบ

ผนัง
พืน

ภาพที% 32 ลักษณะอาคารที%ใช้ ในการจําลองขนาด 4.00 x 4.00 x 2.50 m.
วัสดุท ใี ช้ ประกอบด้ วย
- ผนังทิศตะวันตก เป็ นผนังทดสอบและผนัง 3 ด้ านที%เหลือเป็ นผนังก่ออิฐมอญ1ชัน
- หลังคา เป็ นหลังคาคอนกรี ต
- พืน เป็ นคอนกรี ตกรุกระเบืองเซรามิค
เหตุผลที%เลือกรูปแบบอาคารในภาพที% 2 เนื%องจากเป็ นการจําลองลักษณะการใช้ งาน
จริ ง โดยกําหนดให้ อาคารมีขนาด 4.00x4.00x2.50 m. เท่ากับห้ องนอน, ห้ องเดี%ยวในอพาร์ ทเม้ นท์
หรื อหอพักที%พบเห็นได้ ทวั% ไป
2) พฤติกรรมการใช้ งาน การเปิ ด-ปิ ดเครืองปรับอากาศ
การใช้ พลังงานของการใช้ เครื% องปรับอากาศโดยการเปิ ด-ปิ ดเครื% องปรับอากาศในกรณี
ดังนี
1) กรณีเปิ ดใช้ เครื% องปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น.
2) กรณีเปิ ดใช้ เครื% องปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00-06.00 น.
3) กรณีไม่เปิ ดเครื% องปรับอากาศตลอดทังวัน
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3) รายละเอียดข้ อมลที
ู  ใช้ ในโปรแกรมเพือคํานวณปริมาณการใช้ พลังงาน
3.1 ทีตงั = ของอาคาร
กําหนดให้ ที%ตงของบ้
ั
านที%ใช้ ในการจําลองตังอยูใน กรุงเทพมหานคร ผนังทดสอบ
หันไปทางทิศตะวันตก (ดูภาพที% ) โดยที%ทิศเหนือของบ้ าน (Building north) ทํามุม 0 องศา กับ
ทิศเหนือจริง มีรายละเอียดตําแหน่งที%ตงดั
ั งนี
ละติจดู
=
13.92 องศา
ลองติจดู
=
100.6 องศา
Time Zone
=
7
ความสูงจากนําทะเล
=
2 เมตร
3.2 ข้ อมลสภาพอากาศ
(Weather file)
ู
ใช้ ข้ อ มูล สภาพอากาศของกรุ ง เทพฯ 2 THA_Bangkok_IWEC.epw ซึ%ง สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ จากเวปไซด์ มีข้อมูลสภาพอากาศทุกๆ ชัว% โมงตลอดทังปี (8,760 ชม.)ข้ อมูลที%มี
ในไฟล์นี เช่น อุณหภูมิของพืนดินที%ระดับ 0.5, 2, 4เมตรจากผิวดิน, อุณหภูมิ, ความชืน, ความเร็ ว
ลม Extraterrestrial Direct Normal Radiation, Horizontal Infrared Radiation from Sky ข้ อมูล
อุณ หภูมิ ข องพื นดินที% นํ า มาใช้ ใ นการคํ า นวณจะใช้ อุณ หภูมิ ที% ร ะดับ 0.5 เมตร จากผิ ว ดิน
กําหนดให้ โปรแกรมคํานวณผลในช่วง 1 ปี เริ%มตังแต่ 1มกราคม-31 ธันวาคม
3.3 การแบ่ งโซนของอาคาร
อาคารที%ทําการศึกษา (ดูภาพที% ) ได้ ทําการแบ่งโซนเพื%อจําลองการใช้ พลังงานและ
หาอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆโดยแบ่งเป็ น 6 โซน เพื%อแยกโซนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ เนื%องจาก
กําหนดให้ อาคารนีไม่ได้ มีการใช้ สอยอุปกรณ์ไฟฟ้าอื%นๆ โดยกําหนดให้ โซน A เป็ นโซนที%มีการปรับ
อากาศเพียงโซนเดียว

2

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ , การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ระบบการก่อสร้ าง
Structural sandwich panels เพื%อใช้ กบั บ้ านประหยัดพลังงานในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549) ,107.
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ZONE ที%ใช้ ในการทดสอบ

ZONE C

ZONE D

ZONE A

ZONE E

ZONE B

ZONE F

ภาพที% 33 แสดงการแบ่ง ZONE
3.4 วัสดุท ใี ช้ และคุณสมบัติ
ข้ อมูลวัสดุตา่ งๆ ที%ใช้ ในงานวิจยั นี ใช้ ข้อมูลจากพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลัง งานเป็ นหลัก ส่วนในกรณี ที%ไ ม่มี ข้ อมูล จะใช้ ข้ อมูล จาก เอกสาร ตํารา งานวิจัยที% เ กี% ยวข้ อง
ข้ อมูลจากผู้ผลิต และข้ อมูลวัสดุที%มีอยูใ่ นโปรแกรม ตามลําดับ
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ตาราง 26 คุณสมบัตขิ องวัสดุที%ใช้ ในการจําลองโปรแกรม
ลําดับ

วัสดุ

ความหนา

Conductivity

Density

SpecificHeat

m

W/m-K

kg/m3

J/kg-K

1

ปูนผสมทราย (ผนังโฟม)

0.005

0.553

1,568

840

2

ปูนผสมทราย (ผนังอิฐมอญ)

0.010

0.553

1,568

840

3

ปูนฉาบนําหนักเบา
(ผนังคอนกรี ตมวลเบา)
อิฐ (แห้ งไม่ฉาบปูน)

0.010

0.063

377

840

0.070

1.154

1,600

790

0.075

0.160

620

840

6

คอนกรี ตมวลเบา ความหนาแน่น
620 ก.ก. ต่อ ลบ.ม.
โฟมโพลีสไตรี น

0.050

0.035

16

1,210

7

โฟมโพลีสไตรี น

0.100

0.035

16

1,210

8

วีวา่ บอร์ ด

0.010

0.025

1,300

1,000

9

แผ่นยิปซัม% บอร์ ด

0.012

0.191

880

1,090

10

กระเบืองเซรามิคบอร์ ด

0.008

0.338

2,100

800

11

คอนกรี ต

0.100

1.442

2,400

920

4
5

งานวิจยั นีกําหนดสีของผนังและพืนอาคารดังนี
- วัสดุที%มีผิวสีขาว-สีปานกลาง (ค่าสัมประสิทธิzการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ = 0.4 )
- ค่าสัมประสิทธิzการดูดกลืนความร้ อน (Thermal absorptance) = 0.9
- ค่าสัมประสิทธิzการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ที%อยูใ่ นช่วงคลื%นที%ตามองเห็น
(Visible absorptance) = 0.7
โดยค่าตัวเลขต่างๆ อ้ างอิงจากพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
วัสดุกระจก ที%ใช้ ในกรณีเพิ%มพืนที%หน้ าต่าง10%ของพืนที%ห้อง จะใช้ กระจกเขียวใสหนา
6 มม. ข้ อมูลกระจกได้ มาจาก libraly ของโปรแกรม รายละเอียดมีดงั นี
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ตารางที% 27 คุณสมบัตขิ องวัสดุกระจก
คุณสมบัตขิ องวัสดุกระจก

ค่าที%ใช้

Thickness {m}

0.006

Solar Transmittance at Normal Incidence

0.487

Solar Reflectance at Normal Incidence: Front Side

0.056

Solar Reflectance at Normal Incidence: Back Side

0.056

Visible Transmittance at Normal Incidence

0.749

Visible Reflectance at Normal Incidence: Front Side

0.07

Visible Reflectance at Normal Incidence: Back Side

0.07

IR Transmittance at Normal Incidence

0

IR Hemispherical Emissivity: Front Side

0.8

IR Hemispherical Emissivity: Back Side

0.84

Conductivity {W/m-K}

0.9

ที%มา : ไฟล์ข้อมูลวัสดุ จากโปรแกรม EnergyPLus ชื%อไฟล์ “ WindowGlassMaterials”
ชื%อวัสดุ Green 6 mm.
3.5 พืนผิวขององค์ประกอบ เช่น พืน ผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคา การใส่ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็ น3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
3.5.1 Surface: Heat Transfer
ใช้ สําหรับระบุพืนผิวที%มีการส่งผ่านความร้ อน อันได้ แก่ พืน ผนัง ฝ้าเพดาน
หลังคา โดยมีรายละเอียดที%ต้องระบุได้ แก่ ชื%อของแต่ละพืนผิว ประเภทของพืนผืวนันๆ (ได้ แก่
Floor, Wall, Ceiling, Roof) ชื%อโครงสร้ างวัสดุที%ใช้ (เช่น พืนผิวนันใช้ วสั ดุอะไร) ซื%อโซนของพืนผิว
ประเภทของสภาพแวดล้ อมภายนอกที%อยูด่ ้ านนอกของพืนผิว และต้ องระบุว่าพืนผิวนีได้ รับลมและ
แสงแดดตลอดวันหรื อไม่ สัดส่วนการมองเห็นพืนดินเท่าใด และการใส่คา่ พิกดั ของพืนผิวนันๆ เป็ น
ต้ น
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3.5.2 Surface: Heat Transfer: Sub
ใช้ สําหรับการระบุพืนผิวที%เป็ นหน้ าต่างที%มีการส่งผ่านความร้ อน รายละเอียด
ที%ต้องระบุได้ แก่ ชื%อ, ประเภทของพืนผิวนันๆ (Window) ชื%อของโครงสร้ างวัสดุ (ในที%นีคือหน้ าต่าง
กระจก 6mm.) ชื%อของผนังที%หน้ าต่างตังอยู่ (ผนังทางทิศตะวันตก ในโซน A) และค่าพิกดั ของพืนผิว
เป็ นต้ น
3.5.3 Surface: Shading
ใช้ สําหรับระบุพืนผิวในส่วนของอุปกรณ์บงั แดด โปรแกรมจะคํานวณผลของ
พืนผิวประเภทนีในแง่ของการบังแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ไม่ได้ คํานึงว่าจะมีการถ่ายเทความร้ อน
จากพืนผิวประเภทนีระหว่างโซนหรื อไม่
และในหัวข้ อ Surface : Shading : Detached ใช้ สําหรับระบุพืนผิวในส่วนที%
ไม่ได้ ตดิ กับ Surface : Heat Transfer เช่นอาคารข้ างเคียง ต้ นไม้ ตลอดจนองค์ประกอบของอาคาร
อื%นๆ ที%ให้ ร่มเงาแต่ไม่ได้ รวมอยูใ่ นโซน ข้ อมูลที%ต้องระบุได้ แก่ ชื%อของพืนผิว ค่าพิกดั ของแต่ละพืนผิว
สํ า หรั บ งานวิ จัย ครั งนี ไม่ ไ ด้ จํ า ลองพื นผิ ว ของอาคารข้ า งเคี ย ง หรื อ ต้ น ไม้
โดยรอบ แต่จะใส่การบังแดด ให้ กบั ผนังทิศตะวันตกในโซน A
โดยกําหนดค่าที%ยอมให้ แสงผ่านใน Shading Schedule มีคา่ คงที%ตลอดทังปี
คือเท่ากับ0 เนื%องจากกําหนดให้ วสั ดุที%ใช้ เป็ นผนังทึบ (ดูตารางที% 3ประกอบ)
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ตารางที% 28 แสดงการใส่ข้อมูลการบังแดดให้ กบั ผนัง
หัวข้ อ
User Supplied Surface Name
TransSchedShadowSurf
Number of Surface Vertex Groups –
Number of (X,Y,Z) groups in this surface

ค่ าทีใช้
A_w1
0
4

Vertex 1 X-coordinate {m}

4.85

Vertex 1 Y-coordinate {m}

9.15

Vertex 1 Z-coordinate {m}

0.1

Vertex 2 X-coordinate {m}

4.85

Vertex 2 Y-coordinate {m}

4.85

Vertex 2 Z-coordinate {m}

0.1

Vertex 3 X-coordinate {m}

4.85

Vertex 3 Y-coordinate {m}

4.85

Vertex 3 Z-coordinate {m}

2.65

Vertex 4 X-coordinate {m}

4.85

Vertex 4 Y-coordinate {m}

9.15

Vertex 4 Z-coordinate {m}

2.65

การบังแดดให้ กบั ผนังอาคาร อาจใช้ เงาจากผนังตกแต่งต่างๆ ผ้ าใบกันสาด
หรื อเงาจากต้ นไม้ เป็ นต้ น ในการศึกษาครังนีกําหนดใช้ บังเงาจากวัสดุที%ทึบแสง โดยบังเงาให้ กบั
ผนังทางทิศตะวันตก ซึง% บังเงาห่างจากผนังหลัก15 cm. และยกสูงจากพืน10 cm. เหนือหลังคา
15cm. ดังภาพที% 9
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รูปด้ าน

โซนปรับ
อากาศ

ผนังบังเงา

ภาพสามมิติ
แปลน

ภาพที% 34 ลักษณะการบังแดดให้ กบั ผนังทางทิศตะวันตก
เนื%องจากงานวิจยั ครังนี จําลองอาคารเพื%อหาค่าพลังงานเท่านันจึงไม่ได้ ใส่
ข้ อมูลในส่วนของ จํานวนผู้ใช้ สอยอาคาร, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและการใช้ ไฟฟ้าแสงส่วาง เป็ นต้ น
3.6 การรัวซึมของอากาศ (Infiltration)
กําหนดให้ โซนที%ปรับอากาศมีคา่ การรั%วซึมของอากาศเท่ากับ 0.5 ACH ส่วนอัตรา
การรั%วซึมของอากาศที%ใช้ โปรแกรมสามารถคํานวณหาได้ เอง
3.7 การใช้ เครื องปรั บ อากาศ กํ า หนดให้ มี ก ารปรั บ อากาศโดยการเปิ ด-ปิ ด
เครื% องปรับอากาศทังปี ทุกวันในกรณีดงั นี
- กรณีปรับอากาศช่วงกลางวัน 08.00 - 17.00 น.
- กรณีปรับอากาศช่วงกลางคืน 21.00 - 06.00 น.
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อุ ป กรณ์ ที% ใ ช้ ในการจํ า ลองเครื% องปรั บ อากาศสํ า หรั บ โปรแกรม 3 ชื% อ ว่ า
“Purchased Air” ข้ อดีของการใช้ อปุ กรณ์นีคือไม่จําเป็ นต้ องสร้ างวงจรการหมุนเวียนของอากาศ
(Air loop) หรื อ วงจรการหมุนเวียนของนํา (Water loop) ซึ%งเหมาะต่อการหาค่าพลังงานที%ใช้ ใน
การปรับอากาศเบืองต้ นในกรณี ที%ยัง ไม่ไ ด้ ออกแบบหรื อเลือกระบบการปรับอากาศที%จะใช้ การ
จําลองลักษณะนีจะเป็ นการควบคุมเพียงอุณหภูมิภายในห้ องให้ ได้ ตามระดับที%ต้องการ แต่ไม่ได้
ควบคุมความชืน การจําลอง Purchased Air ทําได้ สองลักษณะคือ
1. แบบไม่มีขีดจํากีดความสามารถในการปรับอากาศ โปรแกรมจะจําลองโดยการ
ส่งปริ ม าณลมเย็นให้ ดพียงพอต่อภาระการทํ าความเย็นในห้ องโดยไม่มีขีดจํากัด ผู้ใช้ โปรแกรม
จะต้ องระบุชื%อของ Supply Air Node , อุณหภูมิของลมเย็นที%ใช้ ในการปรับอากาศ ( Cooling
supply air temp) , อัตราส่วนความชืนของลมเย็น (Cooling supply humidity ratio) ซึ%งหมายถึง
นําหนักของนําในอากาศต่อนําหนักของอากาศหนึง% กิโลกรัม
2. แบบที%มีขีดจํากัดความสามารถในการปรับอากาศ ลักษณะนีผู้ใช้ โปรแกรม
จะต้ อง ระบุข้อมูลเพิ%มขึนกว่าแบบแรกคือ อัตราการส่งลมเย็นมากสุดที%ยอมให้ ได้ (ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) โดยโปรแกรมจะจําลองโดยการส่งปริ มาณลมเย็นให้ พอเหมาะกับภาระการทําความเย็นแต่
ไม่เกินปริมาณที%กําหนดไว้
สําหรับงานวิจัยครังนีเลือกแบบที%1 แบบไม่มีขีดจํากัดความสามารถในการปรับ
อากาศ เพื%อต้ องการทราบว่าถ้ าต้ องการให้ ได้ อณ
ุ หภูมิของห้ องตามที%ตงใจไว้
ั
จะต้ องใช้ พลังงานมาก
น้ อยเพี ยงไร ซึ%ง ถ้ าใช้ แบบที% มีขีดจํ ากัดความสามารถในการปรับอากาศ อาจทํ าให้ ในบางเวลา
อุณหภูมิภายในห้ องจะไม่ได้ ระดับที%ต้องการ
โดยกําหนดอุณหภูมิของลมเย็นที%ใช้ ปรับอากาศ( Cooling supply air temp)
เท่ากับ 13 ˚ซ และอัตราความชืนชองลมเย็น (Cooling supply humidity ratio) เท่ากับ 0.01 ลมที%
ุ หภูมิเท่ากับ 25˚ซ
หมุนกลับจะไม่มีการผสมกับอากาศภายนอก4 และทําการปรับอากาศห้ องที%อณ

3

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ , การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ระบบการก่อสร้ าง Structural
sandwich panels เพื%อใช้ กบั บ้ านประหยัดพลังงานในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549) ,122.
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ภาคผนวก ข.
การคํานวณหาค่ าความต้ านทานความร้ อน

แบบที 1 ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของผนังก่ออิฐฉาบปูน

โครงสร้ าง

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.01/0.553

0.018

R2 อิฐมอญ 7 ซม.

0.07/1.154

0.061

R3 ปูนฉาบ

0.01/0.553

0.018

–

0.120

R รวม =

0.261

U

3.834

Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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แบบที 2 ผนังก่ ออิฐมอญ 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของผนังก่ออิฐ 2 ชันมี
c ช่องว่างตรงกลาง 10 ซม.

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.01/0.553

0.018

R2 อิฐมอญ 7 ซม.

0.07/1.154

0.061

–

0.160

R3 อิฐมอญ 7 ซม.

0.07/1.154

0.061

R4 ปูนฉาบ

0.01/0.553

0.018

–

0.120

R รวม =

0.481

U

2.077

โครงสร้ าง
Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ra ช่องว่าง 100 มม.

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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แบบที 3 ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 2" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของ
ผนังทีeใส่ฉนวนโฟม 2” นอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.005/0.553

0.009

R2 โพลีสไตรี นโฟม หนา 2 นิว

0.05/0.035

1.429

R3 วีวา่ บอร์ ด หนา 10 มม.

0.01/0.25

0.040

Ra ช่องว่างอากาศ 100 มม

–

0.160

R4 ยิปซัม% บอร์ ด หนา 12 มม.

0.012/0.191

0.063

–

0.120

R รวม =

1.864

U

0.536

โครงสร้ าง
Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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แบบที 4 ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 4" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของ
ผนังทีeใส่ฉนวนโฟมนอกช่องคร่าวและอยูด่ ้ านนอกอาคาร

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.005/0.553

0.009

R2 โพลีสไตรี นโฟม หนา 2 นิว

0.10/0.035

2.857

R3 วีวา่ บอร์ ด หนา 10 มม.

0.01/0.25

0.040

Ra ช่องว่างอากาศ 100 มม

–

0.160

R4 ยิปซัม% บอร์ ด หนา 12 มม.

0.012/0.191

0.063

–

0.120

R รวม =

3.293

U

0.304

โครงสร้ าง
Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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แบบที 5 ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน=

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 7.5cm.

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.01/0.063

0.159

R2 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.

0.075/0.160

0.469

R3 ปูนฉาบ

0.01/0.063

0.159

–

0.120

R รวม =

0.950

U

1.052

โครงสร้ าง
Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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แบบที 6 ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.

การคํานวณหาค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 7.5cm.2 ชันมีช่องว่างตรงกลาง10 ซม.

โครงสร้ าง

x/k

ความต้ านทาน R

m²°C/W

m²°C/W

–

0.044

R1 ปูนฉาบ

0.01/0.063

0.159

R2 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.

0.075/0.16

0.469

–

0.160

R3 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.

0.075/0.16

0.469

R4 ปูนฉาบ

0.01/0.063

0.159

–

0.120

R รวม =

1.579

U

0.633

Ro ฟิ ล์มอากาศภายนอก

Ra ช่องว่าง 100 มม.

Ri ฟิ ล์มอากาศภายใน

=
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ภาคผนวก ค.
การหาค่ า OTTV ได้ ดังนี =
ค่ า OTTV เมือเป็ นผนังทึบทัง= หมด
1. ค่ า OTTV ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= (เมือเป็ นผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
มวลรวมของวัสดุ
= ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)
= 143.36 kg /m².
= 12 ºC
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)
10+10+10+10
= 1838.4/40 = 45.96 W/m². > 45 W/m².
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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2. ค่ า OTTV ของผนังก่ ออิฐ 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม. (เมือเป็ นผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังก่ออิฐ 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.= 2.08 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังก่ ออิฐ 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01)+(1600x0.7)+(1600x0.7)+ (1568x.01)
= 255.36 kg/sq.m.
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 10 ºC
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 2.08x1x10
= 20.8 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(20.8)
10+10+10+10
= 1586.8/40 = 39.67 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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3. ค่ า OTTV ของผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 2" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร (เมือเป็ น
ผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ = 0.54 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 2" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x0.005)+(16x0.05)+(1300x0.01)+ (880x0.009)
= 32.20 kg/sq.m.
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 0.54x1x15
= 81 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(81)
10+10+10+10
= 1459.8/40 = 36.50 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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4. ค่ า OTTV ของผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 4" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร(เมือเป็ น
ผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 4" ฯ = 0.30 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 4" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x0.005)+(16x0.10)+(1300x0.01)+ (880x0.009)
= 33 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 0.30x1x15
= 4.5 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(4.5)
10+10+10+10
= 1,423.8/40 = 35.60 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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5. ค่ า OTTV ของผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. (เมือเป็ นผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. = 1.05 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (377x0.01)+(620x0.075)+ (377x0.01) = 54.04 kg/ m².
แอลฟ่ า = 0.4 , TD eq = 15 ºC
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 1.05x1x15
= 15.75 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(15.75)
10+10+10+10
= 1,536.3/40 = 38.41 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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6. ค่ า OTTV ของผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
(เมือเป็ นผนังทึบทัง= หมด)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2ชันฯ
= 0.63 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1
(พืนที%หน้ าต่างโปร่งแสง=0) ทุกด้ าน
พืนที%ผนังทึบ (ทุกด้ าน) = 4 x 2.5 = 10 m².
3) ค่ า TD eq
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (377x0.01) +(620x0.075)+(620x0.075)+ (377x0.01)
= 100.54 kg/ m².
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= 0.63x1x15
= 9.45 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(9.45)
10+10+10+10
= 1,473.3/40 = 36.83 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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ค่ า OTTV เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง
1. ค่ า OTTV ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= (เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
มวลรวมของวัสดุ
= ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)
= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq
= 12 ºC
4) ค่ า SC
SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12 = 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก = (3.83x0.832x12)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
= 38.24+4.94+26.58 = 69.76 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)( 69.76)
10+10+10+10
= 2076.4/40 = 51.91 W/m². > 45 W/m².
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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2. ค่ า OTTV ของผนังก่ ออิฐ 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม. (เมือมีหน้ าต่ าง10%ของ
พืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังก่ออิฐ 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.= 2.08 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
หน้ าต่างกระจก = 5.88 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังก่ ออิฐ 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01)+(1600x0.7)+(1600x0.7)+ (1568x.01)
= 255.36 kg/sq.m.
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 10 ºC
4) ค่ า SC
SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= (2.08x0.832x10)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
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= 17.31+4.94+26.58 = 48.82 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)( 48.82)
10+10+10+10
= 1867.04/40 = 46.68 W/m². > 45 W/m².
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
3. ค่ า OTTV ของผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 2" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
(เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 2" ฯ = 0.54 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
หน้ าต่างกระจก = 5.88 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 2" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x0.005)+(16x0.05)+(1300x0.01)+ (880x0.009)
= 32.20 kg/sq.m.
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) ค่ า SC
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SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= (0.54x0.832x15)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
= 6.74+4.94+26.58 = 38.26 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(38.26)
10+10+10+10
= 1761.37/40 = 42.03 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
4. ค่ า OTTV ของผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 4" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
(เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 4" ฯ = 0.30 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
หน้ าต่างกระจก = 5.88 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
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มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังทีใส่ ฉนวนโฟม 4" นอกช่ องคร่ าวและอย่ ูด้านนอกอาคาร
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x0.005)+(16x0.10)+(1300x0.01)+ (880x0.009)
= 33 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) ค่ า SC
SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= (0.3x0.832x15)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
= 3.74+4.94+26.58 = 35.26 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(35.26)
10+10+10+10
= 1731.42/40 = 43.29 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
5. ค่ า OTTV ของผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. (เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. = 1.05 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
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หน้ าต่างกระจก = 5.88 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (377x0.01)+(620x0.075)+ (377x0.01) = 54.04 kg/ m².
แอลฟ่ า = 0.4 , TD eq = 15 ºC
4) ค่ า SC
SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= (1.05x0.832x15)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
= 13.1+4.94+26.58 = 44.62 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(44.62)
10+10+10+10
= 1825.02/40 = 45.63 W/m². < 45 W/m².
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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6. ค่ า OTTV ของผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
(เมือมีหน้ าต่ าง10%ของพืน= ทีห้อง)
1) ค่ า U
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 1 ชัน = 3.83 W/m².-°C (ทิศเหนือ, ใต้ และทิศตะวันออก)
ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2ชันฯ
= 0.63 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
หน้ าต่างกระจก = 5.88 W/m².-°C (ทิศตะวันตก)
2) หาอัตราส่ วนพืน= ทีของหน้ าต่ างโปร่ งแสงต่ อพืน= ทีทงั = หมด
1-WWR = 1-0.168 = 0.832
พืนที%ผนังทึบ (ทิศเหนือ,ใต้ และทิศตะวันออก) = 4 x 2.5 = 10 m².
ทิศตะวันตก (ผนังทึบ) = 8.32 m²., (หน้ าต่าง)= 1.68 m².
3) ค่ า TD eq (ของผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน= )
ผนังก่ ออิฐฉาบปนู 1 ชัน=
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (1568x.01) + (1600x0.7) + (1568x.01)= 143.36 kg /m².
แอลฟ่ า = 0.4,
TD eq
= 12 ºC
ผนังคอนกรีตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชัน= มีช่องว่ างตรงกลาง 10 ซม.
มวลรวมของวัสดุ = ความหนาแน่น x ความหนา
= (377x0.01) +(620x0.075)+(620x0.075)+ (377x0.01)
= 100.54 kg/ m².
แอลฟ่ า = 0.4 ,
TD eq = 15 ºC
4) ค่ า SC
SC กระจกใส = 0.96 W/m2,
SC = SC1xSC2 = 0.96x1 =0.96 W/m2
5) ค่ า SF SF= 160xCF= 160x1.03= 164.8
6) หาค่ า OTTV
OTTV i = (UW) (1-WWR) (TDeq) + (Uf)(WWR)(∆T) + (SC)(WWR)(SF)
OTTV ทิศเหนือ
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศใต้
= 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันออก = 3.83x1x12
= 45.96 W/m².
OTTV ทิศตะวันตก
= (0.63x0.832x15)+(5.88x0.168x5)+(0.96 x0.168x164.8)
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= 7.86+4.94+26.58 = 39.38 W/m².
OTTV ทังหมด = (A01)(OTTV1)+(A02)(OTTV2) +(A03)(OTTV3) +(A04)(OTTV4)
(A01+A02+A03+A04)
OTTV ทังหมด = (10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(45.96)+(10)(39.38)
10+10+10+10
= 1772.61/40 = 44.32 W/m². < 45 W/m².
ผ่านเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนด
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ภาคผนวก ง.
การคํานวณหาราคาวัสดุได้ ดังนี 
ราคาก่ อสร้ าง (พืน= ที 1 ตร.ม.)
แบบที% 1 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 1 ชัน
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบทัว% ไป)
2 ปูนก่อ (เสือมอร์ ตาร์ ก่อ ชนิด 50 )
3 อิฐมอญ 7 ซม.
4 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.

2 x 54=

รวม

108
67
81
250
506

แบบที% 2 ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน 2 ชัน มีชอ่ งว่างตรงกลาง10 ซม.
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบทัว% ไป)
2 x 54=
2 ปูนก่อ (เสือมอร์ ตาร์ ก่อ ชนิด 50 )
2 x 67=
3 อิฐมอญ 7 ซม.
2 x 81=
4 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.
รวม

108
134
162
350
754

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.
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แบบที% 3 ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 2" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร
54
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบทัว% ไป)
2 ลวดตาข่าย (ยาว 1 ม.)
45
3 โพลีสไตรี นโฟม ความหนาแน่น 1 ปอนด์/ลบ.ฟุต หนา 2 นิว
222
4 วีวา่ บอร์ ด หนา 10 มม.
140
5 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 75 มม. ความหนา 0.5 มม.
167
6 ยิปซัม% บอร์ ด หนา 12 มม.
93
7 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.
300
รวม 1,021

แบบที% 4 ผนังที%ใส่ฉนวนโฟม 4" นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาคาร
54
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบทัว% ไป)
2 ลวดตาข่าย (ยาว 1 ม.)
45
3 โพลีสไตรี นโฟม ความหนาแน่น 1 ปอนด์/ลบ.ฟุต หนา 4 นิว
389
4 วีวา่ บอร์ ด หนา 10 มม.
140
5 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 75 มม. ความหนา 0.5 มม.
167
6 ยิปซัม% บอร์ ด หนา 12 มม.
93
4 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.
300
รวม 1,188

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.
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แบบที% 5 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 1 ชัน
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา)
2 ปูนก่อ (เสือมอร์ ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา)
3 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.
4 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.

2 x 45=

รวม

90
13
192
250
545

แบบที% 6 ผนังคอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม. 2 ชันมีชอ่ งว่างตรงกลาง 10 ซม.
1 ปูนฉาบ (เสือมอร์ ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา)
2 x 45=
90
2 ปูนก่อ (เสือมอร์ ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา)
2 x 13=
26
3 คอนกรี ตมวลเบา 7.5 ซม.
2 x 192= 384
4 ค่าแรงช่าง ต่อ ตรม.
350
รวม 850

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท/ตร.ม.

เนื%องจาก การคิดราคาของผนังชนิดต่างๆ ไม่รวมโครงสร้ างเสาและคาน โดยคิดเฉพาะ
พืนที%ผนังทางทิศตะวันตก 10 ตร.ม. เท่านัน

161

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื%อ-สกุล
ที%อยู่
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552

นางสาวภัทราภรณ์ ศรี ประเสริฐ
79/25 ตําบลบ่อพลับ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาสถาปั ตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2548 – 2551

ทํางานออกแบบสถาปั ตยกรรม

