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บทคัดยอ  
 

 จากปจจุบันปญหาทางดานพลังงานเปนปญหาท่ีสงผลตอชีวิตประจําวันของมนุษย    
แนวทางหน่ึงในการประหยัดคาใชจายอันเกิดจากปญหาทางดานพลังงานดังกลาว คือการประหยัด
พลังงานไฟฟาจากการใชเคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อสภาวะความนาสบาย เหมาะแกการอยูอาศัยของ
มนุษย 
 ผนังเปนสวนหน่ึงของเปลือกอาคารที่ไดรับอิทธิพลความรอนจากดวงอาทิตยท้ังทางตรง
และทางออม ในการวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค เพื่อเปนการทดลองหาวัสดุประกอบท่ีมีคาความเปน
ฉนวนในทองตลาดนํามาประกอบรวมกับผนังคอนกรีตบล็อก เพื่อหาชนิด,รูปแบบ,ความหนา,ท่ี
เหมาะสม ตลอดจนราคาท่ีถูก   เพื่อที่จะเปนทางเลือกหน่ึงในการใชผนังภายนอกอาคารบานพัก
อาศัยขนาด 2 หองนอน สําหรับผูท่ีมีรายไดนอยได  

ในการศึกษานี้ไดแบง ข้ันตอนในการวิจัยออกเปน 3 สวน ไดแก  
ข้ันตอนแรก  เปนการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน ,คาความตานทานของวัสดุ 

โดยคํานึงถึงราคาของวัสดุฉนวนท่ีนํามาประกอบตอตารางเมตร ในราคาประมาณไมเกิน 100 บาท  
แลวจึงนําไปประมวลผลในโปรแกรม ECOTECT ใชหุนจําลองขนาด 1.00x1.00x1.00ม. ใน
วันท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด และตํ่าท่ีสุดในรอบป 

ข้ันตอนท่ี 2  นําขอมูลเปรียบเทียบเบ้ืองตนจากประมวลผลเบ้ืองตน นํามาคํานวณคา 
OTTV และ RTTV โดยใชแบบบานกรณีศึกษา   
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ข้ันตอนท่ี 3  เปนการเปรียบเทียบวัสดุแตละชนิดท่ีไดจากการศึกษาเบ้ืองตน นํามา
ประมวลผลในโปรแกรม ECOTECT  ซ่ึงโปรแกรมจะวิเคราะหประสิทธิภาพของผนังแตละแบบ
โดยใชแบบบานกรณีศึกษาแบบเดียวกัน 

ซ่ึงสามารถสรุปผลของการศึกษาไดดังนี้  อาคารบานพักอาศัยท่ีมีการปรับอากาศ ควร
พิจารณา ผนังคอนกรีตบล็อกท่ีใชรวมกันกับฉนวนใยแกวความหนา 2” ติดต้ังดานนอกของผนัง ซ่ึง
ผนังดังกลาวมีความสามารถในการลดการถายเทความรอนจากภายนอกสูภายในไดดี มีอุณหภูมิท่ีมี
ความคงที่มากกวาวัสดุชนิดอ่ืน เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมใหเกิดภาวะความนาสบาย  , ประหยัด
พลังงานในการปรับอากาศ  และคุมคาตอการลงทุนตลอดอายุการใชงาน 
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ABSTRACT 
 

At the present, Energy problem is affect to  human lives. The solution of energy problem 
is  saving cost from air-conditioning to be comfortable environment. 

A wall is a part of building envelope  that have been influenced by solar heat grain both 
direct and indirect. This Research to study the concrete-block wall with composite insulation 
panel with available to find type, format, thickness and suitable price. The result of this study 
should provide guidelines for design exterior wall for a residential house in Thailand. A one-story 
house with two bedrooms and one bathroom for low income people was used as a case study. 

The research consisted of three steps as follows 
At first, The  calculate performance of concrete-block wall with composite insulation 

panel at different type , thickness and position of insulation . In order to select the thermal 
insulation by cost of material  it shouldn’t over than one hundred Baht . Test model base on 
computer program ECOTECT by 1.00x1.00x1.00m. that test in maximum and minimum 
temperature  of the year. 

Second, the thermal conductivity of material and selected insulation were measured, and 
the overall thermal transfer value (OTTV) and Roof thermal transfer value (RTTV) of the  study 
house  was estimated based on these information 



ช 
  

The study is done by using the computer simulation program that  ECOTECT . The 
simulation data will be analyzed in order to evaluate the efficiency of various types of composite 
wall  on the building with the same space area. 

In conclusion, the building with  air-conditioning should   consider composite wall   with  
2 inches glass wool  outside wall, that has been better protect external heat transferring. The 
temperature is stable and can control thermal comfort, save and best benefit for whole live 


