
 
 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

บานพักอาศัย เปนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย เปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐาน 4 
ประการ  อันประกอบดวย  อาหาร  ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม และท่ีอยูอาศัย  บานพักอาศัยเปนท้ังท่ี
อยูอาศัย และท่ีปองกันอันตราย   ตลอดจนสภาพแวดลอมและสภาพอากาศตางๆ เชน  แสงแดด 
ความรอน ฝน ใหแกมนุษย                                        

กรอบอาคารเปนสวนหน่ึงของอาคารบานพักอาศัย และสามารถชวยปองกันความรอน
จากแสงอาทิตย  ท่ีจะทําอันตรายหรือทําความไมสบาย กลาวคือ ทําใหมนุษยเกิดความรอน  สูญเสีย
น้ําในรางกาย  หากสัมผัสกับความรอนมากๆ  มนุษยจะเกิดภาวะความไมสบายเกิดข้ึนได  และหาก
กรอบอาคารนั้นไมสามารถปองกันความรอนไดดี  เราจําเปนจะตองใชระบบปรับอากาศเปนตัวชวย
ใหเกิดความสบาย หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ปจจุบันกรรมวิธีและเทคนิคในการกอสรางผนังของอาคารสวนใหญ มักนิยมใชอิฐมอญ
และคอนกรีตบล็อกเปนวัสดุผนังของอาคาร   เนื่องจากราคา และกรรมวิธีในการกอสรางงายและไม
มีความซับซอน   แตความสามารถในการปองกันความรอนและลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
ไดนอยหรือไมดีเทาท่ีควร  หากกอสรางทึบเกินไปจะทําใหบานมีความชื้นสะสม  สงผลใหเกิดโรค
แกผูอยูอาศัยไดโดยงาย 

วัสดุท่ีนํามาใชเปนผนังภายนอกมีอยูหลายประเภท  ในแตละประเภทมีคุณสมบัติท่ี
แตกตางกันออกไป  ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการถายเทความรอนผานผนังอาคาร   โดยปกติวัสดุท่ีเปน
ฉนวน มักจะมีน้ําหนักเบา มีมวลสารนอย มีความสามารถในการเก็บกักความรอนไดนอย  มี
คุณสมบัติในการสกัดกั้นความรอน ทําใหอัตราการถายเทความรอนเปนไปไดชา  แตในทางตรงกัน
ขาม  วัสดุกอท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เปนวัสดุท่ีมีมวลสารมาก  มีความสามารถในการ
เก็บกักความรอนไวไดมาก    และเม่ือความเจริญทางดานเทคโนโลยีมากข้ึน นวัตกรรมใหมๆ หรือ
การคิดคนวัสดุท่ีชวยในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารในหลายๆรูปแบบ อาทิเชน คอนกรีต
มวลเบา หรือผนังเบาท่ีประกอบกับฉนวนตางๆ  เปนตน 
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แตเนื่องจากราคาของคอนกรีตมวลเบาหรือผนังเพื่อการประหยัดพลังงานดังกลาวท่ีมี
จําหนายในทองตลาด มีราคาคอนขางสูง  ดังนั้นผูท่ีตองการปลูกสรางบานในปจจุบัน ถึงแมวาจะ
เห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงาน แตจากปจจัยทางดานราคา  สงผลใหผูท่ีกอสรางบานพัก
อาศัยจึงไมสามารถเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีไดกลาวมาขางตนได 

การศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของผนังหรือ
กรอบอาคารที่ทําจากวัสดุคอนกรีตบล็อก เพื่อใหสามารถลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสู
ภายในเพื่อการประหยัดพลังงานน้ัน มุงเนนท่ีจะพัฒนาวัสดุกรอบอาคารหรือผนังของอาคารท่ีทํา
ดวยคอนกรีตบล็อกเปนวัสดุกอหลัก รวมกับวัสดุประกอบอ่ืนๆ โดยหากลวิธีและกรรมวิธีในการลด
การถายเทความรอนของผนัง   เพื่อการประหยัดพลังงาน  โดยใช แบบบานพักอาศัยประหยัด
พลังงาน โครงการบานอยูสบายแบบบานเดี่ยวช้ันเดียว  เปนกรณีศึกษา 
 
1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1. เพื่อศึกษาหาชนิด ,ความหนา ,ราคา  และตําแหนงการติดต้ังวัสดุฉนวนท่ี
เหมาะสมรวมกับผนังคอนกรีตบล็อก ท่ีจะสามารถลดการนําความรอนเขาสูอาคารบานพักอาศัย 
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาจากการปรับอากาศ  

 
1.3. สมมุติฐานของการวิจัย  

นับต้ังแตอดีต  อิฐมอญเปนวัสดุกอท่ีใชในการกอสรางอาคารเปนเวลานาน  เปนท่ีรูจัก
แพรหลายกันในวงกวาง  เพราะอิฐมอญมีกรรมวิธีในการผลิตท่ีเปนภูมิปญญาชาวบาน  สามารถ
จัดหาวัตถุดิบไดงายในทุกทองถ่ิน  ราคาไมแพง  จึงทําใหไดรับความนิยมเปนอยางสูง  แตอิฐมอญมี
คุณสมบัติท่ีเปนขอดอยในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน  เนื่องจากอิฐมอญนําความรอนไดงาย  มี
ความตานทานความรอนตํ่า  และเก็บกักความรอนนาน  มีคาหนวงเหนี่ยวความรอนเขาสูอาคารหรือ
ท่ีเรียกวา Time-Lag สูง  ถึงแมอิฐมอญจะมีขอดีในการปองกันความรอนไดดีในเวลากลางวัน  แต
เม่ือถึงในเวลาตอนเย็นหรือกลางคืน  ความรอนท่ีสะสมอยูภายในอิฐมอญจะถายเทเขาสูอาคาร   

คอนกรีตบล็อกเปนวัสดุกอท่ีใชในการกอสรางเปนเวลาหลายสิบป  เปนท่ีนิยมแพรหลาย
เชนเดียวกันกับอิฐมอญ  แตสาเหตุท่ีไมไดรับความนิยมมากนักเนื่องจากปจจัยทางดานความแข็งแรง  
ตลอดจนปญหาการซึมผานของน้ําสามารถซึมผานไดงายกวาอิฐมอญ  แตคอนกรีตบล็อกมีการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมไดงายกวาอิฐมอญ  และดวยขนาดท่ีใหญกวา จึงสามารถลดจํานวนกอนตอพื้นท่ี
ในการกอสรางไดเม่ือเทียบกันกับอิฐมอญ  ทําใหผนังท่ีทําจากคอนกรีตบล็อกจึงมีราคาถูกกวาอิฐ
มอญ  ดวยกรรมวิธีในการกอสรางและทํางานท่ีคลายคลึงกัน  ทําใหชางกอสรางสามารถทํางานได
ไมตางกันกับการใชอิฐมอญมากนัก  
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ในการกอสรางระบบผนังของบานพักอาศัยนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน  นิยมใชผนังกอดวย
อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกเปนวัสดุกอสําหรับงานผนังเปนหลัก  ซ่ึงวัสดุท้ังสองชนิดนี้ มีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกัน   วัสดุท้ังสองชนิดเปนวัสดุท่ีจัดอยูในประเภทมวลสารมาก1 ซ่ึงมีคุณสมบัติใน
การกักความรอนในอัตราท่ีชา แตจะมีปริมาณมาก  ดังนั้นหากเทียบวัสดุท้ังสองชนิดท่ีความหนา
ของผนังท่ีเทากัน ผนังมวลเบา ซ่ึงมีความพรุนของวัสดุสูง จะสามารถลดความรอนเขาสูอาคารได
ดีกวา   

ผนังคอนกรีตบล็อก จัดอยูในประเภทวัสดุมวลสารมาก2  แตเนื่องจากวัสดุในการทํา
คอนกรีตบล็อก เปนการใชซีเมนตผสมทรายอัดเปนแทงหรือเปนกอน  ซ่ึงมีความพรุนของวัสดุ
มากกวาอิฐมอญ   จึงต้ังสมมุติฐานของการวิจัยนี้จะสามารถนํามาใชเปนวัสดุกอสําหรับทําผนังท่ี
สามารถชวยลดการถายเทความรอนและมีความตานทานความรอนไดดกีวาอิฐมอญ 

จากสถานการณทางดานพลังงานในปจจุบัน ราคาพลังงานท้ังจากราคาน้ํามัน  ราคาคา
ไฟฟา ฯลฯ  มีแนวโนมสูงข้ึน   วัสดุการกอสรางใหมๆจึงไดถูกคิดคนเพิ่มเติม  เชน  วัสดุคอนกรีต
มวลเบา หรืออิฐมวลเบา  ซ่ึงเปนวัสดุท่ีพัฒนาเพื่อหวังท่ีจะสามารถนํามาใชทดแทนอิฐมอญหรือ
วัสดุกอแบบอ่ืนๆแทน   เพราะมีคุณสมบัติในการนําความรอนท่ีตํ่ากวา และมีความตานทานความ
รอนท่ีมากกวาอิฐมอญ แตจากคอนกรีตมวลเบามีราคาท่ีคอนขางแพงมาก   จึงทําใหไดรับมีความ
นิยมไมแพรหลายเทากับอิฐมอญ 

ซ่ึงหากเม่ือเปรียบเทียบราคาของวัสดุโดยเอาอิฐมอญคร่ึงแผนเปนเกณฑผนังคอนกรีต
มวลเบาราคาสูงกวาอิฐมอญประมาณ  40%  แตคอนกรีตบล็อก ราคาถูกกวาอิฐมอญประมาณ 30%  

(คอนกรีตมวลเบา +40%>อิฐมอญคร่ึงแผน>คอนกรีตบล็อก -30%) 

ดั้งนั้นหากปรับปรุงผนังอาคารท่ีทําจากคอนกรีตบล็อก  ปรับปรุงใหผนังมีคาความ
ตานทานความรอนสูงข้ึน (โดยลดสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน)  โดยใชวัสดุประกอบท่ีมีความ
เปนฉนวนในทองตลาด หรือวัสดุท่ีสามารถจัดหาจัดซ้ือไดงาย และมีราคาไมแพงนํามาผสมผสาน
ประกอบเขากันกับผนังคอนกรีตบล็อก   จึงนาท่ีจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถชวยลดปริมาณการใช
พลังงานในอาคาร ทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุดได  และ
สามารถลดภาระคาใชจายในการกอสรางบานพักอาศัยใหถูกลงกวาการใชผนังคอนกรีตมวลเบา  
โดยใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา และเปนทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจสําหรับผูท่ีอยากจะมี

                                                 
1
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.)  “การเลือกใชวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ชดุ รูรักพลังงาน”,กระทรวงพลังงาน.

กรุงเทพ : 2548 , หนา 11 
2

 เรื่องเดียวกัน หนา 11 
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บานพักอาศัยท่ีราคาไมแพงและสามารถประหยัดพลังงานได เพื่อชวยประหยัดเงินตัวเอง ประหยัด
เงินชาติ และประหยัดทรัพยากรโลกตอไป 
 
 
1.4.  ขอบเขตในการศึกษา 

1.4.1. ศึกษาเฉพาะตัวแปรท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีมีผลตอการถายเทความรอนเขา
สูอาคาร,อุณหภูมิอากาศภายในและภายนอกกลองทดสอบ โดยไมครอบคลุมในเร่ืองของความชื้น
สัมพัทธ,อุณหภูมิผิววัสดุโดยรอบ,ความเร็วลม,ความเปนพิษของวัสดุ ตลอดจนอัตราความแข็งแรง 
การรับแรงของผนัง 

1.4.2. ศึกษาวัสดุประกอบท่ีมีความเปนฉนวน โดยใชวัสดุท่ีมีในทองตลาดท่ัวไปและมี
ราคาท่ีไมแพง 

1.4.3. ในการศึกษาเปนการใชเคร่ืองมือจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อจําลองสถานการณ
ทางดานอุณหภูมิ ตลอดจนการใชการคํานวณ OTTV ของผนังภายนอกในการประเมินการใช
พลังงานเพ่ือการปรับอากาศ 

1.4.4. ในการศึกษาวิจัยนี้เปนการใชขอมูลอากาศของกรุงเทพมหานครเปนตัวแทนสภาพ
ภูมิอากาศแบบรอนช้ืนในประเทศไทยในการศึกษา  

 
1.5.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหรือหากรรมวิธีในการใช

วัสดุประกอบท่ีมีความเปนฉนวนรวมกันกับวัสดุมวลสารอันไดแกผนังคอนกรีตบล็อก  โดยใช
โปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ECOTECT ในการจําลองโมเดลวัสดุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนระหวางภายนอกและภายในหุนจําลองเพื่อเลือกวัสดุผนังท่ีมีความเหมาะสมคุมคา 
หากนํามาใชในแบบบานพักอาศัย โดยเลือกแบบบานกรณีศึกษาโครงการบานอยูสบายแบบช้ันเดียว
เพื่อเปนตนแบบ  โดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 

1.5.1. ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการถายเทความรอนเขาสูอาคารบานพัก
อาศัย เพื่อทราบถึงการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูภายในอาคารบานพักอาศัย  มีกระบวนการ
ถายเทความรอนอยางไร แบบใด และมีกรรมวิธีการใดบางท่ีจะชวยในการลดความรอนเขาสูอาคาร 

1.5.2. ศึกษาเกี่ยวกับบานพักอาศัยช้ันเดียว ของบานกรณีศึกษา  ตลอดจนการใชพลังงาน
ภายในอาคารบานพักอาศัย เพื่อทราบถึงปริมาณการใชพลังงานในการปรับอากาศของบานพักอาศัย
แบบช้ันเดียว ขนาด 2 หองนอน  1 หองน้ํา  

1.5.3. ศึกษาวัสดุฉนวน เพื่อนํามาเปนวัสดุประกอบรวมกันกับผนังคอนกรีต 
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1.5.4.  ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบในการผสมผสานกันระหวางวัสดุประกอบและวัสดุ
มวลสาร  เพื่อเลือกรูปแบบของการติดต้ังวัสดุกอสรางดังกลาว  โดยนํารูปแบบตางๆทําการทดสอบ
ตามสมมุติฐานท่ีไดต้ังไว 

1.5.5. การคํานวณคาการถายเทความรอนของวัสดุท่ีเลือกสรรแลว  เพื่อเปนขอมูล
เบ้ืองตนในการทดสอบสมมุติฐาน  

1.5.6. ทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ อันไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อการทํานายผล (ECOTECT) โดยการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนๆท่ีมีความใกลเคียงกัน 

1.5.7. สรางแบบจําลองวัสดุดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ECOTECT  เปรียบเทียบ
คุณสมบัติของวัสดุและรูปแบบการติดต้ังในแตละชนิด โดยสรางหุนจําลองแตละรูปแบบขนาด 
1.00x1.00x1.00 ม. ต้ังสูงจากพื้น 1.00 ม.  โดยจําลองสถานการณเสมือนของประเทศไทย  บน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  โดยกําหนดจําลองสถานการณในวันท่ีรอนท่ีสุดในรอบป คือวันท่ี 29 

เมษายน และวันท่ีอากาศตํ่าสุดในรอบป คือวันท่ี 25 มกราคม เพื่อหาหุนจําลองวัสดุท่ีดีท่ีสุดในการ
ลดความรอนเขาสูอาคาร เพื่อนําผลที่ไดเปนขอมูลในการปอนคาเพื่อการประมวลผลการใชพลังงาน
ของบานพักอาศัยกรณีศึกษา 

1.5.8. คํานวณคา OTTV , RTTV ของผนังในแตละแบบท่ีไดเลือกจาก เพื่อเปรียบเทียบ
คา OTTV, RTTV และคํานวณการใชพลังงานในการปรับอากาศของผนังแตละรูปแบบ 

1.5.9. สรางแบบจําลองบานพักอาศัยขนาด 2 หองนอน 1 หองน้ํา ช้ันเดียว ของโครงการ
บานอยูสบายประหยัดพลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  โดย
นําเอาคาของรูปแบบผนังท่ีไดคัดกรองเบ้ืองตนแลวนํามาปอนคาผนังในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ECOTECT จากน้ันทําการประมวลผลและประเมินการใชพลังงาน และภาระของกรอบอาคารใน
แตละรูปแบบ  เพื่อหาวัสดุท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการลดความรอนเขาสูอาคาร 

1.5.10. เปรียบเทียบและวิเคราะหวัสดุในแตละชนิดจากการคํานวณเบ้ืองตน , การ
คํานวณ OTTV , RTTV รวมท้ังการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ECOTECT  และประมาณการหา 
Life cycle cost (LCC) เพื่อหาวัสดุและรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท้ังในดานราคาและคุณสมบัติ
ในการลดความรอนเขาสูภายในอาคาร 

1.5.11. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ ในการใชผนังรูปแบบใดท่ีมีความเหมาะสม
ในการกอสราง เพื่อเปนทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกใช 
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1.6. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  
1.6.1. สามารถทราบชนิด ,ความหนา ,ราคา และตําแหนงการติดต้ังวัสดุฉนวนท่ี

เหมาะสมรวมกับผนังคอนกรีตบล็อก ท่ีจะสามารถลดการนําความรอนเขาสูอาคารบานพักอาศัย 
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาจากการปรับอากาศได 

1.6.2. สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกรอบอาคาร ท่ีทําจากคอนกรีตบล็อกรวมกับ
วัสดุประกอบท่ีมีความเปนฉนวน ใหสามารถลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูภายใน 

1.6.3. สามารถเปนแนวทางปรับปรุงกรรมวิธีในการการกอสรางกรอบอาคารสําหรับ
บานพักอาศัยท่ีมีราคาถูก ท่ีสามารถประหยัดพลังงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


