
 

 

 
 
 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
2.1  การศึกษาเก่ียวกับการใชพลังงานในบานพักอาศัย 
 ในอดีต การใชพลังงานภายในบานพักอาศัยไมมีความซับซอน และตองการปริมาณ
พลังงานสูงเชนในปจจุบัน  บานพักอาศัยในอดีตจึงตองการเพียงแสงสวางในเวลากลางคืน ตองการ
พลังงานในการหุงตม และใหความอบอุนกับสมาชิกภายในครอบครัว ฯลฯ พลังงานดังกลาวเกือบ
ท้ังหมด  จัดเปนพลังงานความรอนท่ีไดจากเช้ือเพลิงตามธรรมชาติ โดยมีรูปแบบการใชพลังงาน
ดังกลาว  มาจากรูปแบบการใชชีวิตท่ีเรียบงาย การใชพลังงานจึงจัดเปนเร่ืองมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามความตองการธรรมชาติเทานั้น 

ในปจจุบัน มนุษยมีความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน ในรูปแบบการใช
ชีวิตท่ีมีความซับซอนมากข้ึน การใชพลังงานภายในท่ีพักอาศัยจึงมิใชเปนการใชพลังงานตาม
ธรรมชาติเชนเดิม รูปแบบการใชพลังงานท่ีเกิดข้ึนเปนการจัดหาแหลงพลังงานโดยรัฐบาล และ
ใหบริการในรูปแบบของพลังงานไฟฟาตอผูท่ีตองการบริโภค การใชพลังงานภายในท่ีพักอาศัยจึงมี
อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  หมอหุงขาวไฟฟา  เตาไมโครเวฟ  โทรทัศน  วิทยุ 
เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ จึงทําใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาภายในที่พักอาศัยจึงเพิ่มข้ึนจากอดีต
และยังคงมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
ซ่ึงในขณะท่ีแหลงพลังงานตามธรรมชาติท่ีนํามาผลิตไฟฟาเร่ิมมีปริมาณท่ีลดลง จนอาจขาดแคลน
ไดในอนาคต  เม่ือมองในทางเศรษฐศาสตร ผูท่ีตองการใชพลังงานไฟฟาจึงตองรับผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ในรูปแบบของการที่ตองจายคาไฟฟาตอหนวยเพิ่มข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองประหยัด
พลังงานภายในท่ีพักอาศัยเพิ่มมากข้ึน 
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2.1.1  การใชพลังงานไฟฟาภายในบานพักอาศัยโดยท่ัวไปสามารถแยกออกเปนสวนตางๆ 
ไดดังนี้ 1 

 1).  การใชพลังงานเพื่อการใหแสงสวาง ในปจจุบันการใหแสงสวางนับเปน
ส่ิงจําเปนท่ีขาดไมได เนื่องจากสภาพการใชชีวิตท่ีเปล่ียนไปทําใหการใชแสงสวางจากเดิมดวย
เช้ือเพลิงตามธรรมชาติไมเพียงพอตอระดับความสวางในการทํากิจกรรมปจจุบัน การใชไฟฟาแสงสวาง
จึงกลายเปนปจจัยหลักปจจัยหนึ่งในการใชพลังงานไฟฟาของบานพักอาศัย 

 2). การใชพลังงานไฟฟาในอุปกรณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนทําใหมี
เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีตองใชพลังงานไฟฟามากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
สารสนเทศ เชนในปจจุบัน ขาวสารขอมูลตางๆ นับเปนส่ิงท่ีขาดไมได การใชพลังงานไฟฟาใน
สวนนี้จึงเปนปจจัยท่ีมีการใชงานสูงข้ึนเร่ือยๆภายในบานพักอาศัย 

 3). การปรับอากาศ บานพักอาศัยในปจจุบันไดรับการออกแบบโดยขาดการคํานึงถึง
สภาพอากาศทางภูมิอากาศท่ีถูกตอง เปนผลใหความรอนภายในอาคารสูงข้ึนจนไมสามารถใชเพียง
ความเร็วลมในการชวยสรางสภาวะนาสบายเชนในอดีตได การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศจึงเปน
ทางเลือกของคนยุคปจจุบันในการแกไขปญหาความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร การแกไขปญหา
ดวยวิ ธีดั งกล าวนับวันจะยิ่ ง มีแนวโนม ท่ี สูง ข้ึน  เนื่ องจากการลดขนาดและราคาของ
เคร่ืองปรับอากาศจนอยูในกําลังท่ีบุคคลทั่วไปมีโอกาสซื้อหามาครอบครองได แตการใชพลังงาน
ของเคร่ืองปรับอากาศยังคงเปนปริมาณท่ีสูงมาก จนเปนปจจัยทางพลังงานท่ีจําเปนจะตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบ 

จากสมมุติฐานดังกลาว ไดทดลองการใชพลังงานของครอบครัวหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย 
พอ แม ลูกรวม 3 คน ในบานพักอาศัยขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 50 ตารางวา (200 ตารางเมตร) จะไดการ
ใชพลังงานของอุปกรณไฟฟา ตามตารางท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.),  รายงานฉบับสมบูรณ “การศึกษา

สถานภาพการใชพลังงาน  และแนวทางการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในบานท่ีอยูอาศัยฯ” ,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน., 2547, หนา 2-4 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงรายการการใชพลังงานไฟฟาของครอบครัวหนึ่งใน 1 วัน จากการตั้งสมมุติฐาน 

รายการ ปริมาณความตองการ
พลังงานไฟฟาของ
อุปกรณ (วัตต)1 

เวลาท่ีใช 
ตอวัน 

(ชั่วโมง) 

ปริมาณพลังงานท่ี
ตองการ ตอวัน 

(วัตต-ชั่วโมง) 
1. การใชพลังงานสําหรับแสงสวาง 

- หองนํ้า 2 หอง (ฟลูออเรสเซนต 18 วัตต) 
- หองครัว (ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต) 
- หองน่ังเลน (ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต) 
- หองนอนหลัก (ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต) 
- หองนอนเล็ก (ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต) 
- ทางเดิน (ฟลูออเรสเซนต 18 วัตต) 

รวมบัลลาสต 
2*28= 56 
46*2=92 

46*3=138 
46*2=92 
46*2=92 
28*3=84 

 
 
3 
4 
5 
5 
5 
3 

 
 

160 

368 

690 

460 

460 

252 
รวม   2,398 

2. การใชพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟา 
- ตูเย็น ขนาด 4.5 คิว 

- โทรทัศนส ี20 น้ิว  

- เครื่องเสียง 

- พัดลมต้ังโตะ 2 เครื่อง 
- เตารีด 

- กาตมนํ้า 
- หมอหุงขาวขนาด 1 ลิตร 

- เครื่องซักผา 5 กก. 

 
65 

63 

100 

96 

430 

1,300 

1,000 

250 

 
24 
5 

2 

5 

1 

0.25 

0.5 

0.5 

 
1,560 
315 
200 
480 
430 
325 
500 
125 

รวม   3,935 

รวม  2,398 + 3,935 6,333 
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีเจาคณุทหาร ลาดกระบัง ,รายงานฉบับสมบูรณ “การศึกษาสถานภาพการใช

พลังงาน  และแนวทางการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในบานท่ีอยูอาศัยฯ” ,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน.,กรุงเทพ: 2547, หนา 2-3 
 

จากการต้ังสมมุติฐานเบ้ืองตนพบวาบานหลังนี้ใชพลังงานไฟฟาไปใน 1 วันเปนจํานวน 
6,333 วัตต-ช่ัวโมง หรือประมาณ 6.3 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอวัน ซ่ึงเทียบเทาพลังงานไฟฟา 6.3 หนวย

                                                           
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร (สจล)  ,  รายงานฉบับสมบูรณ “ การศึกษาสถานภาพ 

การใชพลังงานและแนวทางการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในบานท่ีอยูอาศัยฯ” กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ,กรุงเทพ : 2547 ,หนา 2-3 
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ตอวัน เม่ือพิจารณาการจายคาไฟฟาตอเดือนของสมมุติฐานดังกลาว จะพบวาบานหลังนี้จะใช
พลังงานไฟฟาประมาณ 6.3*30 เทากับ 189 หนวยตอเดือน เม่ือพิจารณาคาไฟฟาของอาคารจะ
พบวาตองจายคาพลังงานไฟฟาเปนจํานวนเงินตามตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2  แสดงการคํานวณคาไฟฟาจากการต้ังสมมุติฐาน 

รายการ จํานวนหนวย
(หนวย) 

อัตราคาไฟฟา* 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

150  หนวยแรก 150 1.8047 240.705 
หนวยที่ 151-400 39 2.7781 108.3459 
คาบริการ 40.90 บาท   40.90 

รวม   419.9509 
* อัตราคาไฟฟาคํานวณจากเอกสารอัตราคาไฟฟา ของการไฟฟานครหลวงซึ่งประกาศใชเมื่อ เดือนตุลาคม 
2543 
 

จากการทดสอบสมมุติฐานดังกลาวจะพบวาการใชพลังงานไฟฟาในสัดสวนของการให
แสงสวางและการใชอุปกรณไฟฟาเปนดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี2.1   แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชปริมาณพลังงานไฟฟา ตามสมมุติฐานเม่ือไมมีการปรับ
อากาศ 

การคํานวณดังกลาวพิจารณาเม่ือไมมีการปรับอากาศเทานั้น ถามีการปรับอากาศใน
หองนอนหลัก โดยต้ังสมมุติฐานวาใชเคร่ืองปรับอากาศเพียงขนาด 1 ตัน จะพบวาการใชพลังงาน
และคาไฟฟาจะเปน ดังตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงการคํานวณคาไฟฟาจากการต้ังสมมุติฐานท่ี 2 

รายการ จํานวนหนวย 
(หนวย) 

อัตราคาไฟฟา* 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

150 หนวยแรก 150 1.8047 270.705 
หนวยที่ 151-400 237.99 2.7781 661.160 
มากกวา 400 หนวย 0 2.9780 0 
คาบริการ 40.90 บาท   40.90 

รวม   972.765 
* อัตราคาไฟฟาคํานวณจากเอกสารอัตราคาไฟฟา ของการไฟฟานครหลวงซึ่งประกาศใชเมื่อ เดือนตุลาคม 
2543 

การเพิ่มเคร่ืองปรับอากาศเขาไปในสมมุติฐานเพื่อการพิจารณาคาไฟฟาสําหรับกรณีท่ีมี 
การปรับอากาศในอาคารหลังเดิม จะพบวา ปริมาณการใชพลังงานเปล่ียนจาก 6,933 วัตต-ช่ัวโมง 
เปน 12,933 วัตตช่ัวโมง หรือ 12.933 หนวยตอวัน ใน 1 เดือนจะพบวาปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
คิดเปน 387.09 หนวย  

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงรายการการใชพลังงานไฟฟาของครอบครัวหนึ่งใน 1 วัน จากการต้ังสมมุติฐาน 

รายการ 
ปริมาณพลังงานท่ีตองการ ตอ วัน 

(วัตต-ชั่วโมง) 

1. การใชพลังงานสําหรับแสงสวาง 2,398 

2. การใชพลังงานสําหรับอุปกรณไฟฟา 3,935 

3. เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน เบอร 5 เปด

ใชงาน 6 ช่ัวโมง ตอ วัน 

1,100*6 = 6,600 

รวม 12,933 

 

จากการทดสอบสมมุติฐานดงักลาวจะพบวาการใชพลังงานไฟฟาในสัดสวนของการให
แสงสวาง การใชอุปกรณไฟฟา และการปรับอากาศเปนดังรูปท่ี 2.2 
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แผนภูมิ 2.2  แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชปริมาณพลังงานไฟฟา ตามสมมุติฐาน เม่ือมีการปรับ

อากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิ 2.3  แผนภูมิแสดงสัดสวนการใชปริมาณพลังงานไฟฟา ตามสมมุติฐานเม่ือไมมีการปรับ 
อากาศและมีการปรับอากาศ 

 

จากรูปท่ี 2.3 เปนการทดสอบ ช้ีใหเห็นวาอัตราสวนของการใชพลังงานในกรณีไมมีการ
ปรับอากาศ การใชพลังงานไฟฟาแสงสวางและการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณอ่ืนๆ มีคาท่ี
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ใกลเคียงกัน แตเม่ือมีการปรับอากาศจะพบวาปริมาณพลังงานท่ีใชสูงข้ึนเกือบเทาตัว ผลท่ีไดจาก
การตั้งสมมุติฐานสามารถชี้ใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการใชพลังงานไดดังนี้ 

1). การปรับอากาศ 

2). การใชอุปกรณไฟฟา 
3). การใชไฟฟาแสงสวาง 
แนวทางในการปรับลดปริมาณการใชพลังงานจึ งจํ า เปนตองปรับลดการใช

เคร่ืองปรับอากาศ (ในกรณีท่ีมีการปรับอากาศ) โดยการสรางสภาวะนาสบายท่ีเหมาะสมใหกับ
อาคารดวยการออกแบบทางสถาปตยกรรม รวมถึงการปรับลดการใชพลังงานในอุปกรณตางๆ ดวย
การใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการออกแบบใหอาคารสามารถใชแสงธรรมชาติจาก
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพตอการทํากิจกรรมภายในอาคาร เม่ือพิจารณาถึงความเกี่ยวของ
ระหวางการออกแบบทางสถาปตยกรรมและการใชพลังงานในบานพักอาศัยจะพบวาการใช
พลังงานในขอ 1 และขอ 3 สามารถกระทําไดในระหวางการออกแบบ ในขณะท่ีการเลือกใช
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงยังมีขอจํากัดอยูอีกหลายประการไมวาจะเปนแนวโนมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ ราคา ฯลฯ ดังนั้นการลดปริมาณการใชพลังงานภายในบานพักอาศัยจึง
ควรเนนหนักไปในทางการออกแบบใหสภาพอาคารมีความเหมาะสมตอการประหยัดพลังงานได
ต้ังแตเบ้ืองตนในข้ันตอนการออกแบบ 

2.2 สภาวะนาสบายกับการใชพลังงาน 

ผลการพิจารณาการใชพลังงานภายในท่ีพักอาศัยช้ีใหเห็นวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
ใชพลังงานท่ีไมจําเปนภายในท่ีพักอาศัยลวนมาจากความไมสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ 
เนื่องจากขาดปจจัยท่ีจําเปนตอการทํางานของรางกายมนุษย ไมวาจะเปน การมองเห็นท่ีไมชัดเจน 
ความรูสึกท่ีรอนหรือหนาวเกินไป ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของรางกาย ซ่ึงอาจเรียกไดวา
เปน ปจจัยท่ีสงอิทธิพลตอสภาวะนาสบายของรางกายมนุษย ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 

2.2.1 ความสบายทางอุณหภูมิ (Thermal comfort) 

  เกี่ยวของกับความรูสึกรอนหนาวของมนุษย สภาพแวดลอมท่ีมนุษยมีความรูสึกวารอน
หรือหนาว 

2.2.2 ความสบายทางการมองเห็น (Visual comfort)  
 สภาพแวดลอมทางแสงสวางท่ีดีทําใหสามารถมองเห็นได ความสบายทางการมองเห็น

จึงประกอบไปดวย ปจจัย 2 ประการดวยกันไดแก 
1) ปริมาณแสงสวางท่ีเหมาะสม 
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2) คุณภาพของแสงสวางท่ีดี 
2.2.3 ความสบายทางเสียง (Acoustic comfort) 

คุณภาพทางเสียงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ เสียงท่ีไดยินอยางชัดเจนมีผลตอการส่ือสารท่ีดี 
คุณภาพของเสียงภายในท่ีพักอาศัยข้ึนอยูกับ ปจจัย 2 ประการไดแก 

1) การปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร 

2) คุณภาพ และ ระดับเสียงท่ีเหมาะสมภายในท่ีพักอาศัย 

2.2.4  คุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality)  
มลภาวะทางอากาศในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองใหญมีความรุนแรงมากข้ึน การ

อยูอาศัยท่ีดีจึงจําเปนจะตองปองกันมลภาวะจากภายนอก และภายในอาคาร เพื่อใหผูอยูอาศัย
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีสุขลักษณะ  

ดังนั้น ความเกี่ยวของระหวางการใชพลังงานภายในที่พักอาศัยและสภาวะนาสบายของ
มนุษย จึงเปนส่ิงจําเปนในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานภายในท่ีพักอาศัย จากการศึกษา
ปจจัยในการใชพลังงานในท่ีพักอาศัย พบวาการใชพลังงานภายในท่ีพักอาศัยมักอยูในรูปของ
พลังงานไฟฟาซ่ึงมีอยู 3 รูปแบบ ไดแก การใชพลังงานไฟฟาเพื่อแสงสวาง การใชพลังงานไฟฟาใน
อุปกรณไฟฟาตางๆ และการใชพลังงานไฟฟาเพื่อการปรับอากาศ เม่ือวิเคราะหความเกี่ยวของ
ระหวางการใชพลังงานและสภาวะนาสบายในรูปแบบตางๆ จะพบวาการใชพลังงานภายในท่ีพัก
อาศัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาวะนาสบายมีอยู 2 รูปแบบ คือ  

1) การใชพลังงานเพ่ือควบคุมภาวะความสบายทางอุณหภูมิ 

2) การใชพลังงานเพ่ือควบคุมภาวะความสบายทางการมองเห็น 

งานสถาปตยกรรมท่ีถูกออกแบบดวยการพิจารณาอยางพิถีพิถัน พรอมองคประกอบของ
งานดานอ่ืนๆ ท้ังทางวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ ท่ีประสานเขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว         
จึงเปรียบเสมือนอุปกรณในการสรางภาวะนาสบายใหแกผูท่ีอยูอาศัย เม่ืองานสถาปตยกรรมท่ีกอเกิด
เปนอาคารน้ันสามารถควบคุมภาวะนาสบายท้ังสองไดอยางดี ก็ยอมลดการใชพลังงานไฟฟาใน
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับภาวะความสบายท้ังสองลงดวย 
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2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความสบายดานอุณหภูมิ 
2.3.1 เขตสบาย (comfort zone) และการใชพลังงานในท่ีอยูอาศัย 
รางกายของมนุษยตองการสภาวะท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่งเพื่อการใชชีวิตประจําวันอยาง

มีประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมตางๆ เราอาจเรียกสภาวะดังกลาววา “สภาวะนาสบาย 

(Comfort)” ของมนุษย คําจํากัดความของคําวา สภาวะนาสบาย หมายถึง สภาวะความรูสึกท่ีผอน
คลายและมีความพอใจทางกายภาพโดยไมมีความเจ็บปวด (A feeling of being physically 

relaxed and satisfied without any pain) (Longman, 1998) จากผลการศึกษาวิจัยท่ีผานมา
จากอดีตจนถึงปจจุบันจึงไดมีการกําหนด “เขตสบาย” ข้ึนเพื่อสรางแนวทางในการกําหนดขอบเขต
ของความรูสึกสบายของมนุษย ไวเปนมาตรฐานในการสรางสภาวะท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรม
ตางๆใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

“เขตสบาย” หมายถึง ขอบเขตของปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกสบายของมนุษย 
จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา ปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการกําหนดเขตสบายของมนุษยได
ใหความสําคัญตอปจจัยทางอุณหภูมิและความรูสึกรอนหนาวของมนุษยเปนสําคัญ ปจจัยหลัก
ดังกลาวไดมีผูกําหนดแตกตางกัน จากการศึกษาผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผูใหความสําคัญ
ประกอบไปดวย 
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงการเปรียบเทียบปจจยัท่ีสงผลตอสภาวะนาสบาย 

Olgyay, 1992 Fanger, 1967 
อุณหภูมิอากาศ(Air Temperature) อุณหภูมิอากาศ(Air Temperature) 

การแผรังสี (Radiation) อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบ(Mean Radiant 
Temperature) 

การไหลเวยีนอากาศ (Air 
Movement) 

ความเร็วลม(Air velocity) 

ความช้ืน (Humidity) ความช้ืนสัมพทัธ(Relative Humidty) 
 การสวมเส้ือผา(Clo-Value) 
 อัตราการเผาผลาญพลังงานในรางกาย(Metabolism 

Rate) 

 

ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยหลักท่ีไดมีการกลาวถึงในผลการวิจัย โดยไดมีการปรับปรุง
ออกมาใหอยูในรูปแบบท่ีเขาใจงายแตกตางกันไปตามผูกําหนดเขตสบาย ในท่ีนี้จะขอนําเสนอ
แผนภูมิเขตสบายท่ีใชเปนมาตรฐานในการศึกษา ดังนี้ 
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แผนภูมิ ไบโอไคลเมติก (Bio-Climatic Charts) โดย Olgyay 

แผนภูมิ ไบโอไคลเมติก1ซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อเปนมาตรฐานในการศึกษาสภาวะ
นาสบาย แผนภูมิดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 

แผนภูมิ 2.4 แสดงแผนภูมิไบโอไคลเมติก ซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนเพือ่ใชเปนมาตรฐานในการวจิยั
ทางดานสภาวะนาสบายของมนุษย2 

แผนภูมิไบโอไคลเมติก ท่ีไดนํามาเสนอถูกสรางข้ึนภายใตเง่ือนไขของผูอยูอาศัยในเขตท่ี
มีความสูงไมเกิน 1,000 ฟุตจากระดับน้ําทะเล สวมใสเส้ือผาท่ัวไปและอยูในสภาพกิจกรรมเบา 
(นั่ง, อานหนังสือ ฯลฯ) และอยูในพื้นท่ีภูมิอากาศแบบปานกลาง (Moderate climate zones) ใน

                                                           
1 Olgyay, Victor.  1992.  Design with climate. New-York : Van Nostrand Reinhold. 
2 Olgyay, V.  1992.  Design with Climate: Bioclimatric Approach to Architectural Regionalism. New York:  Van Nostrand 

Reinhold. P.22.   
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ประเทศสหรัฐอเมริกา (จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ2 Victor Olgyay ไดกลาวถึงการปรับ
การใชงานแผนภูมิดังกลาวไววา สามารถปรับใชกับพื้นท่ีท่ีมีสภาพอากาศแตกตางจากเขต ละติจูด
ประมาณ 40o โดยจะสามารถเล่ือนเขตสบายข้ึนโดยคงสัดสวนพื้นท่ีเขตสบายไว ประมาณ ¾ oF 

ทุกๆ 5 ละติจูด ท่ีตํ่าลง แตหามเล่ือนข้ึนเกิน 85oF) 

แผนภูมิไบโอไคลเมติกของ Olgyay ชวยจําแนกสภาพภูมิอากาศของแตละพื้นท่ีโดยการ
พล็อต (plot) จุดลงบนแผนภูมิจะชวยใหสามารถทราบถึงสภาพอากาศของพื้นท่ีนั้นๆ วาเปน
ภูมิอากาศที่มีลักษณะอยางไร แผนภูมิไบโอไคลเมติก ยังชวยบอกถึงความสามารถในการใชปจจัย
อ่ืนๆเขามาปรับปรุงสภาพภูมิอากาศท่ีเกินเขตสบายเพ่ือสรางความรูสึกเสมือนวาอยูในเขตสบาย
เพิ่มข้ึนดวย โดยไดกําหนดปจจัยอ่ืนๆ อาทิเชน  อุณหภูมิอากาศและความช้ืน, อุณหภูมิเฉล่ียของ
พื้นผิวโดยรอบ , ความเร็วลม , การแผรังสีดวงอาทิตย และการเพิ่มความช้ืนในอากาศ 

แผนภูมิไบโอไคลเมติกไดจําแนกสภาพอากาศออกเปน 2 พื้นท่ีหลักดวยกัน ไดแก 
1) เขตสบาย เปนพื้นท่ีซ่ึงแสดงดวยความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศ และความชื้น

สัมพัทธ โดยแผนภูมิขางตนไดกําหนดเขตสบายไวโดยประมาณตามความสัมพันธของอุณหภูมิ
อากาศและความช้ืนสัมพัทธ ดังนี้ 

1.1) อุณหภูมิอากาศในชวงประมาณ 70 ถึง 82 องศาฟาเรนไฮต (ประมาณ 21.1 

ถึง 27.8 องศาเซลเซียส) 

1.2) ความช้ืนสัมพทัธในชวงประมาณ 20 ถึง 75 เปอรเซ็นต เม่ือสภาพภูมิอากาศยัง
อยูในพืน้ท่ีดังกลาวจะมีความเปนไปไดสูงท่ีมนุษยในพืน้ท่ีดังกลาวจะมีความรูสึกสบาย 

2) พื้นท่ีนอกเขตสบาย เปนพื้นท่ีนอกเหนือจากเขตสบายซ่ึงในแผนภูมิไบโอไคล-เมติก
ยังไดกลาวถึงบริเวณพื้นท่ีซ่ึงอาจจะยังใชปจจัยอ่ืนๆเขาชวยใหรูสึกเสมือนวายังอยูในเขตสบายได 
พื้นท่ีดังกลาว ไดแก 

2.1) พื้นท่ีท่ี 1 เปนเขตพื้นท่ีท่ีมีอากาศรอนและแหงมาก การปรับใหเกดิสภาวะนา
สบายจะทําไดโดยการใชการระเหยของน้าํชวย น้ําท่ีระเหยจะทําใหเกดิความรูสึกเยน็ลง 

2.2) พื้นท่ีท่ี 2 เปนพื้นท่ีท่ีมีอากาศคอนขางรอนแตยังนอยกวาพื้นท่ีท่ี 1 สามารถใช
ความเร็วลม การสรางพื้นผิวท่ีเย็น และ การระเหยของน้าํเขาชวยได 

2.3) พื้นท่ีท่ี 3 เปนพื้นท่ีท่ีมีอากาศแหงมาก ถึงแมวาระดับอุณหภูมิอากาศจะอยูใน
เขตสบาย แตควรจะปรับสภาพแวดลอมโดยการเพ่ิมความช้ืนใหกับอากาศ 

2.4) พื้นท่ีท่ี 4 เปนพื้นท่ีท่ีมีอากาศเย็น สามารถแกไขสภาพแวดลอมไดโดยการแผ
รังสีความรอน 
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2.5) พื้นท่ีท่ี 5 เปนพื้นท่ีท่ีรอนและช้ืน การแกไขสภาพแวดลอมสามารถทําไดโดย
การใชความเร็วลม และใชอิทธิพลจากอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบ 

2.6) พื้นท่ีท่ี 6 เปนพื้นท่ีท่ีมีอากาศช้ืนมาก สามารถแกไขไดโดยการเพิ่มความเร็วลม
ในพื้นท่ีเพื่อชวยลดความช้ืน 

 

แผนภูมิ 2.5 แสดงพื้นท่ีนอกเขตสบายท่ียงัสามารถแกไขใหเกดิภาวะสบายไดโดยการใช
ประโยชนจากปจจัยอ่ืนๆ 1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ดัดแปลงจาก: Olgyay, V.  1992.  Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. New York: Van 

Nostrand Reinhold. P.22.  และ สุนทร บุญญาธิการ.  2542.   เทคนิคการออกแบบบานประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
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เดือน เมษายน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ2.7 แสดงสภาพภมิูอากาศของกรุงเทพมหานครบนแผนภูมิไบโอไคลเมติก พบวาสภาพ
ภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร อยูพนภาวะสบายแมแตในเดือนท่ีมีความเย็นสูงอยาง
ชวงเดือนกุมภาพันธ สภาพอากาศยังคงอยูในพื้นท่ีท่ี 5 - 6 ซ่ึงสามารถแกไขไดโดย
การใชความเร็วลม รวมกับอุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโดยรอบ สําหรับเดอืนเมษายนซ่ึง
เปนชวงเดือนท่ีมีความรอนสูง พบวาสภาพอากาศอยูพนจากเขตสบายตลอดเวลา1 

จากแผนภูมิไบโอไคลเมติก พบวาสภาพอากาศสวนใหญจะอยูพนจากเขตสบายไปใน
พื้นท่ีเขตที่ 5–6 ซ่ึงสามารถแกไขไดดวยการใชความเร็วลม และอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นผิวโดยรอบ
ชวยไดบาง แตกระนั้นในการใชปจจัยอ่ืนเพื่อชวยใหสภาพอากาศภายในอาคารเขาใกลเขตสบาย

                                                           
1 สุนทร บุญญาธิการ.  2542.  เทคนิคการออกแบบบานประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . หนาท่ี 45-47 
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ยังคงมีขอจํากัดท่ีทําใหไมสามารถปรับปรุงใหสภาพอากาศเขาสูเขตสบายไดท้ังหมด การจะสราง
เขตสบายโดยไมใชการปรับอากาศจึงจะสามารถใชปจจัยทางความเร็วลม และอุณหภูมิเฉล่ียของ
พื้นผิวโดยรอบชวยใหสภาพอากาศภายในอาคารเขาใกลเขตสบายไดมากยิ่งข้ึนเทานั้น ไมสามารถ
ดึงสภาพอากาศภายในอาคารของกรุงเทพมหานครเขาสูเขตสบายไดตลอดเวลา 

จากการที่สภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เม่ือนํามาแสดงผลประกอบกับแผนภูมิไบโอ
ไคลเมตริกแลวจะพบวา  กรุงเทพมหานคร อยูในพื้นท่ีเขตท่ี 5 ซ่ึงมีความรอนและความชื้นสูง และ
ไมอยูในสภาวะนาสบายมากพอ   เคร่ืองปรับอากาศจึงเปนทางเลือกท่ีนิยมสําหรับผูท่ีตองการ
สภาวะความสบายเพิ่มมากข้ึน แตการใชเคร่ืองปรับอากาศจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาในการ
เดินเคร่ืองสูง สําหรับครอบครัวขนาดเล็กแลวพลังงานไฟฟาท่ีใชในเคร่ืองปรับอากาศ ตอ วัน อาจ
มากถึง 50% ของพลังงานไฟฟาท้ังหมดท่ีใชในท่ีพักอาศัยใน 1 วัน  การใชเคร่ืองปรับอากาศใน
การแกไขปญหานั้น จึงเปนปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอการใชพลังงานในวันขางหนา 

จากการศึกษาถึงสัดสวนความตองการ การใชพลังงานไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยของ
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาพลังงานท่ีใชในระบบปรับอากาศมีสัดสวนท่ี
สูงสุด  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ซ่ึงการแกไขปญหาดานสภาวะนาสบายจากสภาพ
ทางอุณหภูมิ ยอมเกิดจากการขจัดตนเหตุแหงความรอนจากภายนอกของอาคารอยางถูกตองและ
เหมาะสมอยางเปนกระบวนการ  อาทิเชน 

-  การสรางหรือปรับสภาพแวดลอม 

-  แนวทางในการเลือกใชการระบายอากาศอันเปนการใชประโยชนจากความเร็วลม 

-  แนวทางในการสรางสภาพอุณหภูมิเฉล่ียของพื้นท่ีผิวโดยรอบภายในอาคารท่ีเย็นกวา
อุณหภูมิอากาศหรือการปองกันความรอนใหแกเปลือกอาคาร 

ดังนั้นหากเราสามารถเลือกใชวัสดุเปลือกอาคารที่มีความเหมาะสมจะทําใหสามารถชวย
ในการสรางอุณหภูมิภายในอาคารใหเกิดภาวะความนาสบายเพ่ือการอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ตอไป 
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2.4 การศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับความรอนและการถายเทความรอน 
2.4.1 นิยามและความหมาย 

“ความรอน” (Heat)1  หมายถึง พลังงานในรูปแบบหนึ่ง  สามารถทํางานไดโดยเกิดจาก
การส่ันหรือเคล่ือนไหวของอนุภาคโมเลกุล หรืออะตอมของวัตถุ  หรือสสารปริมาณความรอนจะ
มากหรือนอย  สามารถวัดไดโดยใชอุณหภูมิเปนตัวบอกระดับ  โดยใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา 
“เทอรโมมิเตอร” 

“อุณหภูมิ”(Temperature)2 หมายถึง  การวัดคาเฉล่ียของพลังงานจลน ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
อะตอมแตละตัว หรือแตละโมเลกุลของสสาร เม่ือเราใสพลังงานความรอนใหกับสสาร  อะตอมมัน
จะเคล่ือนท่ีเร็วข้ึน ทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน แตเม่ือเราลดพลังงานความรอน  อะตอมของสสารจะ
เคล่ือนท่ีชาลง ทําใหอุณหภูมิลดตํ่าลงเชนเดียวกัน 

“การถายเทความรอน” (Heat Transfer)3 หมายถึง การเคล่ือนท่ีของความรอนจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  โดยทิศทางการเคล่ือนท่ี  จะไหลจากท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงไปหาท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
กวา  ซ่ึงอัตราการไหลหรือสงผานนี้ข้ึนอยูกับความแตกตางของอุณหภูมิของท้ังสองจุด 

 
2.4.2 ประเภทของการถายเทความรอน เกิดจากกลไกดวยกัน 3 วิธีไดแก4 

2.4.2.1 การนําความรอน (Conduction) เปนการถายเทความรอนท่ีตองอาศัย
ตัวกลางโดยท่ีตัวกลางอยูกับท่ี 

2.4.2.2 การพาความรอน (Convection)  เปนการถายเทความรอนท่ีตองอาศัย
ตัวกลางท่ีเคล่ือนท่ีได กลาวคือ  ตัวกลางจะนําพลังงานความรอนจากแหลง  โดยใหความรอนติดตัว
ไปดวย  ซ่ึงการพาความรอนแบงออกไดเปน 2 ประเภทไดแก 

-การพาความรอนแบบอิสระ (Free  Convection) เปนการพาความรอนท่ีไหลลอยตัว  
ซ่ึงเปนผลมาจากความหนาแนนของ ของไหลเอง  อันเปนผลมาจากความแตกตางของอุณหภูมิ 

                                                           
1 สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,“พลังงานความ

รอน”ชุดวิชากศน.หมวดวิทยาศาสตร [ระบบออนไลน]    แหลงท่ีมา :  http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/020/244.htm  ( 28 

สิงหาคม  2548) 
2 ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร, “ความรอนและอุณหภูมิ”,[ระบบออนไลน]  ,แหลงท่ีมา : 
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/6/heat/heat.htm ( 28 สิงหาคม 2548) 
3 ผศ.ไพศาล  จันเตรยูร , Climatic Design in Tropical House & Building , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,เชียงใหม ,หนา 105 ขอ 3.3.2 
4ภาควิชาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสร มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  เอกสารเผยแพร E-learning , “Heat Transfer” , [ ระบบออกไลน] 

แหลงท่ีมา : http://www.eng.su.ac.th/me/eLearning/HeatTransfer/Chapter1and2.pdf    (28 สิงหาคม 2548) 
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-การพาความรอนแบบบังคับ (Forced Convection) เปนการพาความรอนท่ีของไหล 
ไหลผานพื้นผิว  โดยการเหน่ียวนําจากภายนอก ซ่ึงบังคับดวยเครื่องกลตางๆ เชน ปมน้ํา  พัดลม 
เปนตน 

2.4.2.3 การแผรังสีความรอน (Radiation)  เปนการถายเทความรอนในรูปแบบ
ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  (electromagnetic waves)  ซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนรูปของพลังงาน
ท่ีระดับอะตอมหรือโมเลกุล  โดยไมจําเปนตองอาศัยตัวกลางใดๆ  การแผรังสีความรอนเปนการ
ถายเทความรอนออกจากพ้ืนผิวท่ีมี อุณหภูมิสัมบูรณ (absolute temperature, K)  จากกฎของสเต
ฟาน โบลทแมน (Stefan Boltzmann law)  

 
2.4.3 การถายเทความรอนเขาสูอาคาร 

ความรอนท่ีอยูภายในอาคารมีแหลงกําเนิดความรอน 2 สวนหลักๆคือ ความรอนจาก
ภายนอก และความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารเอง  โดยท่ัวไปแลว ความรอนรวมในอาคารจะมา
จากภายนอกมากกวา  และเปนความรอนท่ีไดรับอิทธิพลมาจากรังสีดวงอาทิตย (Solar Radiation)  
โดยการสงผานความรอนในลักษณะคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคล่ืนส้ัน  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
ดังกลาวเม่ือตกลงมาบนพ้ืนผิวตางๆบนพื้นโลก  พลังงานจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจะเปล่ียนรูปเปน
พลังงานความรอน  และความรอนนั้นจะผานตัวกลางหลายชนิดกอนมาสูอาคาร สงผานจากเปลือก
อาคารสูภายในอีกข้ันหนึ่ง   กระบวนการน้ีเปลือกอาคารจะดูดซับพลังงานความรอนจากอุณหภูมิ
ผิวของวัสดุท่ีคล่ืนแมเหล็กไฟฟามากระทบ เปล่ียนรูปของพลังงานและสงความรอนออกมาจากผิว
วัสดุทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางอุณหภูมิใน 2 รูปแบบ คือ 

-การเกิดการพาความรอน (Heat Convection) จากพ้ืนผิว 

-การแผรังสีความรอน (Heat Radiation) จากพื้นผิวในลักษณะคล่ืนยาว (Long-Wave) 

การพาความรอนจะสงผลใหอุณหภูมิอากาศโดยรอบรอนข้ึนโดยตรง ในขณะท่ีการเปลง
รังสีความรอนจะสงผลทางความรูสึกเสมือนทางอุณหภูมิใหรูสึกวาอุณหภูมิอากาศรอนข้ึน แตใน
ความเปนจริงคือรางกายกําลังไดรับพลังงานจากการแผรังสีความรอนโดยตรงแทน สวนการนํา
ความรอน (Heat Conduction) จะเกิดข้ึนเม่ือไปกระทบถูกผิววัสดุเทานั้น  

จากทฤษฎีเบ้ืองตนปจจัยสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเย็นสามารถกระทําไดโดย
การปองกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย (Direct Solar Radiation) ใหกับพื้นผิววัสดุภายในพื้นท่ี 
สภาพแวดลอมท่ีเย็นยอมสงผลตออุณหภูมิอากาศท่ีผานเขามาภายในพ้ืนท่ี (Micro-Climate) ให
เย็นลงดวย การสรางสภาพแวดลอมท่ีเย็นจึงเปนแนวทางเบ้ืองตนท่ีสําคัญตอการสรางสภาวะนา
สบายใหกับภายในอาคาร 
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2.4.4 ท่ีมาของความรอนท่ีเกิดขึ้นภายในอาคาร1 ประกอบดวย 

2.4.4.1 ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากภายในอาคาร (Internal Heat Gain : Qi)  เปน
ความรอนท่ีเกิดข้ันไดท้ังจากคน สัตว หรือจากอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาท่ีอยูภายในอาคาร เชน ความ
รอนจากหลอดไฟฟา ตูเย็น เปนตน 

2.4.4.2 ความรอนท่ีเกิดจากภายนอกอาคาร (External Heat Gain ) เปนความ
รอนท่ีเกิดจากดวงอาทิตย ดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.1  แสดงความรอนท่ีเขาสูภายในอาคาร 

    
-Conduction Heat Gain/Loss (Qc) : การนําความรอนนี้เกิดไดท้ังจากความรอนเขาสู

อาคาร และการสูญเสียความรอนสูภายนอกและภายในอาคาร โดยการถายเทจากที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง
กวาเสมอ 

-Solar Radiation (Qs) : การแผรังสีดวงอาทิตย โดยเฉพาะประเทศไทยต้ังอยูใกลเสน
ศูนยสูตร ซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากรังสีดวงอาทิตยอยางมาก 

-Ventilation Heat Gain / Loss (Qv) : ความรอนท่ีมาจากการระบายอากาศ  มี
ลักษณะคลายกับการนําความรอน  แตมีตัวกลางในการพาความรอนมาโดยอากาศ  ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับทิศทางและความเร็วของกระแสลมดวย 

                                                           
1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, เอกสารเผยแพร “แนวทางการเลือกใชวัสดุกอสรางและฉนวน

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน” , กระทรวงพลังงาน ,บทที่ 2 หนา 2-3  



24 
 

-Evaporative Heat Loss (Qe) : การระเหยหรือความรอนท่ีกลายเปนไอ  และในขณะ
ท่ีเกิดการระเหยจําเปนจะตองใชพลังงานความรอน ในการเปล่ียนสถานะ  ทําใหสามารถชวยลด
ความรอนในบริเวณนั้นได 

2.4.5 การเก็บกักความรอน (Heat Storage) 

ความรอนจากการแผรังสีดวงอาทิตย, ส่ิงแวดลอม ,อากาศภายนอกอาคาร ซ่ึงสวนใหญ
ความรอนท่ีเขามานี้จะไมเพิ่มอุณหภูมิภายในอาคารทันที  เนื่องจากความรอนเหลานี้จะตองกระทบ
กับพื้นผิวของวัตถุ  และเพิ่มอุณหภูมิภายในของมวลวัสดุและอุณหภูมิท่ีสัมผัสผิววัสดุนั้นๆ จนเกิด
การอิ่มตัว และคอยๆ คายความรอนออกมา หรือการถูกพาความรอนจากอากาศบริเวณผิววัสดุไปยัง
อากาศภายในหอง 

ความรอนจํานวนหนึ่งท่ีถูกดูดกลืนเขาไปในมวลสารของวัสดุทําใหอุณหภูมิผิวภายนอก
ของวัสดุสูงข้ึนกวามวลสารภายในและไดทําใหอุณหภูมิของอากาศท่ีอยูติดกับผิววัสดุนั้นๆสูงข้ึน
ดวย  จากความแตกตางของอุณหภูมินี้เอง  ทําใหความรอนถูกสงผานเขาไปในตัววัสดุโดยการนํา
ความรอน  และสูอากาศโดยการพาความรอน  จนกระท่ังอุณหภูมิท้ังภายนอกและภายในเทากัน 

2.4.6 การหนวงเหนี่ยวความรอน (Time lag)1 

การหนวงเหนี่ยวความรอน คือ ชวงเวลาท่ีวัสดุสามารถเก็บกักปริมาณความรอนท่ีถายเท
เขามาไวไดเปนระยะเวลาหนึ่งจนถึงจุดอ่ิมตัวและคายความรอนออกมาสูภายในซ่ึงจะเล่ือนการเกิด
ความรอนสูงสุดภายในออกไปจากชวงเวลาการเกิดความรอนสูงสุดท่ีภายนอกในระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึง
ข้ึนอยูกับมวลสารของวัสดุ กลาวคือ หากวัสดุใดมีมวลสารมาก  วัสดุนั้นจะมีคาการหนวงเหน่ียว
ความรอนท่ีสูงกวาวัสดุมวลสารนอย 

ความคลาดเคล่ือนหรือการเลื่อนท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากการแทรกซึมของความรอนท่ีผาน
เนื้อวัสดุ 2(Thermal  through Materials) ถูกขัดขวางจากความหนาแนนของมวลสารภายในเน้ือ
วัสดุ  ทําใหความรอนไมสามารถเดินทางผานจากภายนอกอาคารผานเนื้อวัสดุไดในทันที  แตถูกกัก
เก็บไวภายในเนื้อวัสดุเปนระยะเวลาหนึ่งกอนจะถูกปลอยออกมาภายในอาคาร 
 
 
 

                                                           
1 สมสิทธิ  นิตยะ , การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศรอนช่ืน ,กรุงเทพ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

2541 หนา 140 
2 รุงโรจน  วงศมหาศิริ ,  อิทธิพลของการหนวงเหน่ียวความรอนจากการผสมมวลสารและฉนวนเขาดวยกัน ,

วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,กรุงเทพ , 
2543 หนา 23 
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แผนภูมิ 2.7  แสดงอิทธิพลของมวลสารท่ีทําใหเกิดการหนวงความรอน (Time Lag) และ 

Decrement Factor ในอาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

ท่ีมา การใชฉนวน , เอกสารเผยแพรเพื่อการอนุรักษพลังงาน, 2543,หนา 52 
 

 
รูปท่ี 2.2  แสดงการเกิดสภาวะการหนวงเหนี่ยวความรอนของวัสด ุ

ท่ีมา  Santamouris and Asimakopoulos ,1996:187 
 

จากรูปท่ี 2.8 จะเห็นไดวา 
-ช่ัวโมงท่ี 0  แรกเร่ิมต้ังสมมุติฐานวาวัสดุอาคารหลังการติดต้ังมีอุณหภูมิภายนอก (Tout) 

และภายใน (Tin) อาคารเทากัน 

-ถัดมา  ในตอนเชา  เม่ืออุณหภูมิภายนอกเริ่มสูงข้ึน  อุณหภูมิภายในวัสดุจะคอยๆเร่ิม
สูงข้ึนตาม  โดยอุณหภูมิของสวนท่ีใกลผิวผนังดานนอกจะมีความใกลเคียงอุณหภูมิภายนอก
มากกวา  โดยท่ีอุณหภูมิผิวภายในอาคารนั้นยังคงไมมีการเปล่ียนแปลง  เนื่องดวยความรอนยังไม
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สามารถเขาถึงภายในอาคาร  จึงเกิดการเล่ือนเวลาท่ีเกิดอุณหภูมิสูงสุดภายในอาคาร  จากเวลาท่ีเกิด
อุณหภูมิสูงสุดภายนอก (Shift in Phase) 

 -ในตอนเท่ียง  เม่ืออุณหภูมิภายนอกเริ่มลดลงจากจุดสูงสุด  อุณหภูมิของผิวภายในเร่ิม
สูงข้ึน  เนื่องจากมีความรอนบางสวนผานมาถึงผิวภายในบาง 
 -ในตอนบาย  เม่ืออุณหภูมิภายนอกเร่ิมลดลงจากอุณหภูมิท่ีสูงสุด  อุณหภูมิภายในเนื้อวัสดุ
จะยังคงมีความรอนท่ีไดรับจากตอนเท่ียงกักเก็บอยู  เปนผลใหภายในมีอุณหภูมิสูงกวาภายนอก  
การถายเทความรอนจึงแยกเกิดเปน 2 ทิศทาง คือ  ทางแรกความรอนพยายามผานเขามาภายใน
อาคาร  และทางท่ีสองพยายามผานออกไปนอกอาคาร  ตามกฎของการถายเทความรอนท่ีระบุวา
การเกิดถายเทความรอนจะเกิดจากท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาเสมอ 

-ในตอนเย็น  เม่ืออุณหภูมิภายนอกลดลงเร่ือยๆ  จากความรอนสูงสุดท่ีเกิดในชวงเทียงวัน  
ซ่ึงถูกกักเก็บไวในมวลสารจะเร่ิมถายเทความรอนกลับออกไปภายนอกอาคารมากข้ึนเทานั้น 

-ในตอนกลางคืน  เม่ืออุณหภูมิท่ีถูกกักเก็บไวเขามาถึงภายในอาคารเต็มท่ีแลว เปนผลให
อุณหภูมิภายในอาคารสูงกวาอุณหภูมิภายนอก  การถายเทความรอนจะยอนเปน วัฏจักรของการ
ถายเทความรอนของวัสดุผนังในแตละวัน 

การคาดการณหรือการประมาณการของการหนวงเหน่ียวความรอนดวยการคํานวณแบบ 
Time lag Method เปนการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการหนวงเหนี่ยวการถายเทความ
รอนของวัสดุท้ังในรูปมวลสารเนื้อเดียว (Homogenous Material) และมวลสารเนื้อผสม 
(Composite Material) โดยสมการดังกลาวนี้ถูกสรางข้ึนภายใตเง่ือนไขท่ีพิจารณาวาอุณหภูมิ
ภายในหองคงท่ี (เสมือนมีการปรับอากาศ) ดังนี้ 

ในข้ันตอนแรก ในการคํานวณเร่ิมจากการหาอุณหภูมิผิวเนื่องจากแสงอาทิตยท่ีกระทําตอ
ผิววัสดุ (Sol-air Temperature)  คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดและตํ่าสุดจะ
เปนชวงของอุณหภูมิ (External Amplitude : )  ท่ีใชในการคํานวณหาคาชวงของอุณหภูมิ
ภายใน (Internal Amplitude : )  โดยสัมพันธกับคา Decrement factor (λ) ดังนี้ 
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แผนภูมิ2.8 แสดง Time-Lag และ Decrement Factor  
 
         ………………( 2.1) 

เม่ือเกิดพฤติกรรมการหนวงเหนี่ยวการถายเทความรอนในเนื้อวัสดุ  ชวงเวลาท่ีเกิด

อุณหภูมิภายในสูงสุดจะคลาดเคล่ือนออกไปเปนระยะเวลา = ϕ คาการคลาดเคล่ือนนี้คือ Time lag  

สมการท่ีถูกพัฒนาโดย Mackey & Wright เพื่อคํานวณหา Time lag (ϕ) และ Decrement 

factor (λ) ซ่ึงถูกกลาวโดย Drefus มีดังตอไปนี้ 

   

       ………………(2.2) 

เม่ือใหคา T = 24 ช่ัวโมง เปนวงจรของวันแลว สมการจะเปน 
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                            ………………(2.3) 

 เม่ือ  
α  = Thermal  diffusivity =k/d*c =   
L = Thickness of Material (m.) 
k = Thermal Conductivity (W/mK) 
d = density(kg/m3) 
c  =  the heat capacity of the material (Wh/kgK) 

 
ในการคํานวณสําหรับวัสดุท่ีเปนเนื้อผสมกันในลักษณะ Composite จําเปนตองคํานวณ

วัสดุผสมใหเปนวัสดุเนื้อเดียวกันเสียกอน  ซ่ึงอาจเปนวิธีท่ีไมถูกตองท่ีสุด  แตสามารถชวยเปน
แนวทางในการตัดสินใจเบ้ืองตนเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการผสมผสานเน้ือวัสดุไดเปนอยางดี 

   …(2.4) 

 เม่ือ 
   =Energy Capacity รวมผนังภายนอกถึงภายในกอน

ช้ันสุดทาย 
A0 = อัตราสวนระหวาง energy capacity และ energy resistance ของผนัง 

ช้ันนอกสุด 

Ro = Energy  resistance ของผนังช้ันนอกสุด 

R2+R3+…+Rn  =  Energy Resistance รวมผนังช้ันท่ี 2 ถึงผนังภายใน 

Rc = Energy Resistance รวมผนังภายนอกถึงผนังภายใน 
 

2.4.7 การคํานวณเก่ียวกันทฤษฎีความรอนและการถายเทความรอน 

2.4.7.1 คาความสามารถในการตานทานความรอน (Resistivity) 

หรือท่ีเรียกวา คา “R-Value” จะเปนคาท่ีบอกถึงอัตราสวนระหวางความหนาของวัสดุ
ตามแนวท่ีความรอนไหลผาน  กับความสามารถในการนําความรอนของวัสดุ  หากกรณีท่ีวัตถุซอน
กันหลายช้ัน  คาความตานทานความรอนรวมจะเทากับผลบวกของคาความตานทานความรอนของ
วัสดุในแตละช้ันรวมกัน  
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       .....................(2.5) 

เม่ือ 
R  = คาความตานทานความรอนรวมของวัสด ุ 
C = คาความจุความรอน 

Δx = ความหนาของช้ินวัสดุท่ีนํามาพิจารณา 
K = คาการนําความรอน 
คาความตานทานความรอนของผนังอาคารแตละดานท่ีประกอบดวยวัสดุหลายชนิด จะ

เทากับผลความคาความตานทานความรอนของวัสดุมารวมกัน 
ความรอนจากสภาพแวดลอมภายนอกอาคารจะถูกสงผานมายังผนังโดยผานฟลมอากาศ

ท่ีพื้นผิวดานนอกของผนัง  เชนเดียวกบัท่ีพื้นผิวดานในของผนังอาคาร  ความรอนจะถายเทจากผนัง
อาคารจะถูกสงผานพื้นผิวดานในไปยังส่ิงแวดลอมภายในอาคารโดยผานฟลมอากาศ  ดังนั้นฟลม
อากาศท่ีพื้นผิวดานนอกและดานในของผนัง  จึงถือวามีคาความตานทานความรอน 

(ก)  กรณีผนังอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด 
คาความตานทานความรอนรวม (Total Thermal Resistance) หรือคา RT  ของสวนใดๆ 

ของกรอบอาคารซ่ึงประกอบดวยวัสดุ n ชนิดท่ีแตกตางกัน ดังรูปท่ี 2.10 สามารถคํานวณไดจาก
สมการตอไปนี้ 

            ………..(2.6) 

เม่ือ 

ΔX1,∆X2,…∆Xn = ความหนาของช้ินวัสดุท่ีนํามาพิจารณา 
, ,…,  = คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของวัสดแุตละชนดิ 
    = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศดานนอก 

   = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศดานใน 
 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงสภาพการถายเทความรอนผานกรอบผนังอาคาร   กรณีท่ีมีวัสดุแตกตางกัน n 

ชนิด 
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(ข) กรณีท่ีผนังอาคารมีชองวางอากาศ 
ชองวางอากาศหรือ Air Gap หรือ Air Space ระหวางช้ันกรอบอาคาร  จะตองคํานึงถึง

กลไกการถายเทความรอน ท้ังการนําความรอน , การพาความรอน และการแผรังสีความรอน ท่ี
เกิดข้ึนภายในชองวางอากาศ ซ่ึงจะมีคาท่ีแตกตางกันออกไป ดังรูปท่ี 2.11  แสดงคาความตานทาน
ความรอนของชองวางอากาศ  สามารถคํานวณไดจาก 

………..(2.7) 

เม่ือ 

ΔX1,∆X2,…∆Xn = ความหนาของช้ินวัสดุท่ีนํามาพิจารณา 
, ,…,  = คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของวัสดแุตละชนดิ 
    = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศดานนอก 
     = คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศภายใน 

   = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศดานใน 
 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงสภาพการถายเทความรอนผานผนังอากาศ ซ่ึงมีโครงสรางวัสดุแตกตางกัน n 

ชนิด และมีชองวางอากาศภายใน 
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ  ซ่ึงความสามารถในการ

ตานทานความรอนของฟลมอากาศบนพ้ืนผิวของผนังอาคาร  ข้ึนอยูกับการเคล่ือนไหวของอากาศท่ี
บริเวณโดยรอบพื้นผิวของผนังอาคาร และคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีความรอน (Thermal 
Admittance ) ของผนังอาคาร ดังตารางท่ี 2.3. แสดงความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 
ตารางท่ี 2.6. แสดงคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศของผนังอาคาร สําหรับประเทศ

ไทย 
 ผนงัภายใน Ri ผนงัภายนอก Ro 

คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 
(ตารางเมตร-เคลวินตอวัตต) 

0.12 0.044 
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คาความตานทานความรอนของชองวางภายในผนังทึบของอาคารข้ึนอยูกับคา
สัมประสิทธ์ิการแผรังสีความรอนของพื้นผิวของผนังดานท่ีอยูติดกับชองวางอากาศ  คาความ
ตานทานความรอนของชองวางอากาศ  ดังตารางท่ี 2.4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.7 แสดงคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศท่ีอยูภายในผนังอาคาร 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
(ตารางเมตร-องศาเซลเซียสตอวัตต) 

ความหนาของชองวางอากาศ 
ชนิดของวัสดท่ีุใชทําผนงัดานนอก 

5 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร 100 มิลลิเมตร 
กรณีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง 0.11 0.148 0.16 
กรณีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า 0.25 0.578 0.606 

สําหรับกรณีพืน้ผิวผนังท่ัวไปใหถือวามีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง  สวนคา
สัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่าใหใชเฉพาะกรณีท่ีพื้นผิวของผนังดานติดชองวางอากาศเปนผิวสะทอน
รังสี เชน ผนังท่ีมีการติดแผนฟอยลสะทอนรังสี เปนตน 

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศภายในผนังมีคาอยูระหวาง 5 มม.ถึง 20 มม. 
หรือมีคาระหวาง 20 มม.ถึง 100 มม. ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงเพื่อหาคาความตานทาน
ความรอนของชองวางอากาศ   และในกรณีท่ีชองวางอากาศกวางเกินกวา 100 มม.ใหใชคาความ
ตานทานความรอนชองวางอากาศท่ีความกวาง 100 มม. 
 

2.4.7.2 คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน (Conductivity : k) 

เรียกกันวา คา “K-value”  คือ คาการถายเทความรอนโดยการนําความรอนผานสสารใน
ความหนา เวลา พื้นท่ี และคาความแตกตางอุณหภูมิหนึ่งๆ  

คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนใชในการวัดคาการนําความรอนของวัสดุ เชน คอนกรีตมี
คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนเทากับ 12.0 Btu.in/(ft2.h.°F)   หมายความวา  คอนกรีตขนาด 1 
ตารางฟุต หนา 1 นิ้ว ถามีความแตกตางอุณหภูมิของสองดานของคอนกรีตเทากับ 1.0  Btu แลว  จะ
มีการนําความรอน 12.0 Btuผานในวัสดุใน 1 ช่ัวโมง  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนมีหนวยเปน 
Wm/m2K = W/m.°K (หรือ W/m.°C) 
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ตารางท่ี 2.8  แสดงคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน,ความหนาแนน,ความรอนจําเพาะของวัสดุ 
ลําดับ วัสดุ สัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

(W/m-K) 
ความหนาแนน 

(Kg/m3) 
ความรอนจําเพาะ

(kJ/kg.K) 
1 แผนซีเมนตแอสเบสตอส 0.398 1860 1.00 
2 แผนฉนวนกันความรอนแอสเบสตอส 0.108 720 1.00 
3 วัสดุมุงหลังคาแอสฟลท 1.226 1100 1.51 
4 บิตูเม็น (Bitumen) 1.298 1100 1.26 
5 อิฐ    
 ก) แหงละฉาบปนูหรือปดดวยแผน

โมเสดหรือกระเบือ้ง 
0.807 1760 0.837 

 ข) ผนังไมฉาบปูน 1.154 1600 0.79 
6 คอนกรีต 1.442 2400 0.92 
7 คอนกรีตชนิดเบาความหนาแนนตางๆ    
 ก) 620 kg/m3 0.160 620 0.84 
  ข)    960  kg/m3 0.303 960 0.84 
  ค)    1120  kg/m3 0.346 1120 0.84 
  ง)     1280 kg/m3 0.476 1370 0.84 

8 บลอ็กคอนกรีต 1.02 1370 0.92 
9 แผนไมกอก 0.042 144 2.01 

10 แผนไฟเบอร (Fiber Board) 0.052 264 0.59 
11 ไฟเบอรกลาส    

  ก)  แบบมวน (Blanket) 0.038 คาจากผูผลิต 0.96 
  ข)  แบบแผน (Rigid Board) 0.033 คาจากผูผลิต 0.96 
  ค)  แบบทอสําเร็จ(Rigid pipe section) 0.038 คาจากผูผลิต 0.96 

12 แผนกระจก 1.053 2512 0.88 
13 แผนยิปซัม 0.191 880 1.09 
14 แผนไมอัดฮารดบอรด    

  ก) มาตรฐาน 0.216 1024 1.34 
  ข) ปานกลาง 0.123 640 1.30 

15 โลหะ    
 ก) โลหะผสมอลูมิเนยีม รุนธรรมดา 211 2672 0.896 
 ข) ทองแดง 388 8784 0.390 
 ค) เหล็กกลา 47.6 7840 0.500 

16 ใยแร อัดแนนเปนแผน 0.05 290 0.80 
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ตารางท่ี 2.8(ตอ) แสดงคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน,ความหนาแนน,ความรอนจําเพาะของวัสดุ 
ลําดับ วัสดุ สัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

(W/m-K) 
ความหนาแนน 

(Kg/m3) 
ความรอนจําเพาะ

(kJ/kg.K) 
17 วัสดุที่ใชฉาบหรือปดผิว    

 ก) ยิปซัม 0.235 720 1.090 
 ข) เพอรไลท 0.115 616 1.34 

 ค) ปูนผสมทราย 0.553 1568 0.84 
18 โพลิสไตรีน แบบขยายตัว 0.035 16 1.21 
19 โฟมโพลียูรีเทน 0.024 24 1.59 
20 โฟมโพลียูเอทธีลนี 0.029 45 1.21 
21 พื้นพวีีซี 0.713 1360 1.26 
22 หิน    

 ก) หินทราย 1.298 2000 0.79 
 ข) หินแกรนิต 2.927 2640 0.79 
 ค) หินออน 1.298 2640 0.80 

23 กระเบื้องหลังคา 0.836 1890 1.00 
24 ไม    

 ก) ไมเนื้อออน 0.125 608 1.30 
 ข) ไมเนื้อแข็ง 0.138 702 1.30 
 ค) ไมอัด 0.138 528 1.21 

25 เวอรมิคูไลท แบบเม็ดหยาบอัดหลวม 
(ความหนาแนนตํ่า) 

0.065 คาจากผูผลิต 1.34 

26 ไมอัดชีพบอรด 0.144 800 1.30 
27 แผนกระดาษอัด 0.086 400 1.38 

ท่ีมา คูมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร,2538 
คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนและคาความรอนจํา เพาะจาก  2001 ASHARE 
Fundamental Handbook (SI) 
 

2.4.7.3 คาการนําความรอน(Conductance : C) 

เรียกกันวาคา “C-Value”  คือ คาการถายเทความรอนโดยการนําความรอนผานสสารใน
ความหนาท่ีกําหนดใน 1 หนวยชวงเวลา  โดยมีคาความแตกตางของอุณหภูมิ  1 หนวย   

คาการนําความรอนมีความคลายกันกับคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน  แตหนวยของ
การวัดจะกําหนดตายตัว เชน คอนกรีตหนา 3 นิ้ว  มีคาการนําความรอนเทากับ 4.0 Btu/(ft2.h.°F)   
ซ่ึงหมายถึง ถาคอนกรีตหนา 3 นิ้ว พื้นท่ี 1 ตารางฟุต  มีคาความแตกตางของอุณหภูมิภายในและ
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ภายนอก 1.0 Btu และจะมีการนําความรอน 4 Btu ผานวัสดุใน 1 ช่ัวโมง  สามารถคํานวณไดจาก
สมการ 

       ......................(2.8) 

เม่ือ 

K = คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

Δx = ความหนาของวัสดุ (m.) 

C = คาการนําความรอน (W/m2.°K หรือ Btu/(ft2.h.°F) )  
2.4.7.4 คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน (Thermal transmittance :U) 

เรียกกันวาคา “U-Value” คือ หนวยของการวัดปริมาณความรอนท่ีถายเทผานเขามาใน
อาคารในชวงเวลาหนึ่ง  และพ้ืนท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนกลับของคา R 

   =      ……………….(2.9) 

คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนรวมสามารถคํานวณยอนกลับจากคา k ไดดังตอไปน้ี

  
                ………….……(2.10) 

เม่ือ  

U  =  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนรวม มีหนวยเปน Btu/h-ft2-°F
 (W/m2-K) 

ho  =  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของอากาศภายนอก มีหนวยเปน Btu/h-

ft2-°F หรือ (W/m2-K) 

hi =  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของอากาศภายใน มีหนวยเปน Btu/h-

ft2-°F หรือ(W/m2-K) 

xn  =  ความหนาของวัสดุในช้ันท่ี n มีหนวยเปน นิ้ว หรือ (เมตร) 

kn  =  คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของวัสดช้ัุนท่ี n มีหนวยเปน Btu-in/h-
ft2-°F (W/m-K) 

ดังนั้นหากวัสดุผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนมาก  ยอมหมายถึงวัสดุผนังนั้น
มีคาความตานทานความรอนรวมของวัสดุนอยตาม  ความรอนจึงสามารถถายเทเขาสูภายในอาคาร
ไดมากกวาวัสดุท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนนอยกวา   
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คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจะใชในการคํานวณปริมาณความรอนท่ีเขาหรือออก
จากอาคารอันเนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิภายนอกกับภายใน  คาความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิภายนอกและภายใน  สามารถจําแนกออกเปน  2 กรณีคือ 
 

1).  กรณีการถายเทความรอนในสภาวะคงท่ี (Steady state) หรือมีอิทธิพลมาจาก
องคประกอบจากส่ิงแวดลอมภายนอกไมรุนแรงนัก  จะใชสมการในการคํานวณปริมาณ การถายเท
ความรอนดังนี้ (Ashare, 1989) 
                    …………….(2.11) 

เม่ือ 

Q  =  คาการถายเทความรอนรวม (Watt หรือ Btu)) 

U  =  สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน (W / m2.°C) 

A  =  พื้นท่ีท้ังหมดท่ีมีการรับแสงแดด (m2 หรือ ft2 ) 

t0 =  อุณหภูมิอากาศภายนอก มีหนวยเปนองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮท  
( °C,°F) 

ti = อุณหภูมิอากาศภายใน  มีหนวยเปนองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮท  
(°C,°F)  

2).  กรณีการถายเทความรอนแบบสภาวะไมคงท่ี  กลาวคือ อุณหภูมิภายนอกและภายใน
จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศท่ีแปรผันไปตลอดเวลาเนื่องจากอิทธิพลการแผรังสีของดวง
อาทิตย  ส่ิงแวดลอม  และอุณหภูมิอากาศภายนอก  การคํานวณจะมีความซับซอน  ดังนั้นจึงไดมี
การปรับการคํานวณแบบสภาวะไมคงท่ีใหอยูในรูปแบบสภาวะท่ีคงท่ี  จึงใชคา CLTD (Cooling 

Load Temperature  Difference) แทนคาความแตกตางของอุณหภูมิภายนอกและภายใน (to-ti)  

ซ่ึงคา CLTD ดัดแปลงมาจากคาความแตกตางของอุณหภูมิภายนอกและภายในโดยคํานึงถึง
อิทธิพลภายนอกหลายองคประกอบ เชน เวลา  วัน เดือน ละติจูด  มวลสารของผนัง  ความเขม 
ความออนของสีผนัง  และสภาพแวดลอม เปนตน 

ประเทศไทยมีการคํานวณปริมาณการถายเทความรอนท่ีคํานึงถึงคาการถายเทความรอน  
มวลสาร  และคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยใชคา TDeq  (Equivalent  Temperature  

Difference) ในการคํานวณ ทานคา CLTD ดังตารางท่ี 2.6.  โดยใชสมการในการคํานวณปริมาณ
การถายเทความรอนดังนี้  
              …………….(2.12) 

เม่ือ 

Q = ปริมาณการถายเทความรอนในหนึ่งหนวยพื้นท่ี (W/m2) 
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   = คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของผนังทึบ  (W/m2.°C) 

 = คาความแตกตางของอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกและภายในอาคาร 
ซ่ึงรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย  (°C) 

คาความตางอุณหภูมิเทียบเทา (Equivalent Temperature Different) ระหวางภายนอก
และภายในอาคาร  เปนคาท่ีรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ คานี้จะข้ึนกับชวงของ
ระยะเวลาในการดูดกลืนรังสีอาทิตย  สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย และมวลสารของวัสดุ
ของผนัง  รวมท้ังทิศทางและมุมเอียงของผนัง 

มวลของผนัง = ความหนาแนนของผนังx ความหนาของผนัง (kg./sq.m)   ……(2.13) 
 

ตารางท่ี 2.9 แสดงคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 
คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 

ระดับคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย  มวลของผนัง 
กก. ม -2 0.1 

<0-0.2> 
0.3 

<0.2-0.4> 
0.5 

<0.4 – 0.6> 
0.7 

<0.6-0.8> 
0.9 

<0.8 – 1.0> 
0 – 125 14 15 16 17 18 

126 – 195 11 12 13 14 15 
เกินกวา 195 9 10 11 12 13 

      

ท่ีมา  คูมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร,2538 
 
ตารางท่ี 2.10  แสดงคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกผนังชนิด

ตางๆท่ีใชในการคํานวณความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 
ประเภทผิววัสดุท่ีใชทําผนังภายนอก วัสดุผนัง สีท่ีใชทาภายนอก 
1.วัสดุที่มีผิวสะทอนแสง 

    

-ผิววัสดุที่ฉาบดวยดีบุก 
-แผนอลูมิเนียม 
-แผนฟลมไมลารเคลือบอลูมิเนียม 
-แผนสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียมขัด
มัน 

-สีสะทอนแสง 

2.วัสดุที่มีผิวออน 

   

-อิฐเคลือบเปนมันสีขาว 
-เหล็กชุบสังกะสีทาสีขาว 

-แลคเกอรสีขาว 
-สีเงิน 
-สีขาวเปนเงา 
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ตารางท่ี 2.10(ตอ)  แสดงคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอก
ผนังชนิดตางๆท่ีใชในการคํานวณความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 

 
ประเภทผิววัสดุท่ีใชทําผนังภายนอก วัสดุผนัง สีท่ีใชทาภายนอก 
3.วัสดุที่มีผิวสีปานกลาง 

  

-วัสดุที่ทาสีอลูมิเนียม 
-หลังคาประกอบขึ้นรูปสีขาว 
-อิฐสีเหลืองออน 
-หินออนสีขาว 
-กรวดลางสีขาว 

-สีเขียวออน 
-สีนํ้าเงินปานกลาง 
-สีเหลืองปานกลาง 
-สีสมปานกลาง 
-สีเขียวปานกลาง 

4.วัสดุที่มีผิวสีคอนขางเขม 

   
 

-คอนกรีตไมทาสี 
-ไมผิวเรียบ 
-แผนซีเมนตแอสเบสตอส 
-หินลางสีเทา 

-สีแดง 
-สีนํ้าเงิน 
-สีเทา 
-สีสนิมแกปานกลาง 

5.วัสดุที่มีผิวสีเขม 

    
 

-วัสดุที่ลาดผิวดวยยางมะตอย 
-คอนกรีตสีนํ้าตาล 
-วัสดุมุงหลังคาสีเขียว 
-หินชนวนสีเทาแกมสีนํ้าเงิน 
 
-อิฐสีแดง 
-อิฐแสตฟฟอรดสีนํ้าเงิน 
-คอนกรีตสีดํา 

-สีนํ้าเงินแกหรือสีเขียวแก 
-สีเทาแกมนํ้าเงินเขม 
-สีนํ้าตาลแก 
-สีโอลีฟเขม 
-สีดํา 
-แลคเกอรสีนํ้าเงินแก 
-สีเทาแก 
-แลคเกอรสีดํา 
-สีดําธรรมดา 
-สีดําเรียบมาก 

  (อัลฟา)  หมายถึง  คาสัมประสิทธิการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ท่ีมา  คูมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร,2538 
 

2.4.7.5.   ความหนาแนนและความรอนจําเพาะ (Density –Specific Heat  
Product ,DSH) 

ความสามารถในการดูดกลืน  สะสม  และหนวงความรอนของผนังทึบ                    มี
ความสัมพันธกับความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุผนังอาคาร 

สําหรับผนังทึบท่ีประกอบดวยวัสดุเพียงชนิดเดียวท่ีมีความหนาแนนเทากับ  ρi ความ

รอนจําเพาะเทากับ cpi และมีความหนาเทากับ Δxi ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอน
จําเพาะของผนัง คํานวณไดดังนี้ 
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                   ( )( )( )i i pi iDSH c xρ= Δ ,                    kJ/(m2.K)              ………(2.14) 

 เม่ือ 

       iDSH  คือ คาผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนัง 

       ρi  คือ ความหนาแนนของวัสด ุi,   kg/m3      

       Cpi  คือ ความจุความรอนจําเพาะของวัสดุ i,  kJ/(kg.K)  

       Δxi  คือ ความหนาของวัสดุ i,    m 

สําหรับผนังทึบท่ีประกอบดวยวัสดุท่ีแตกตางกัน n  ชนิด ผลคูณของคาความ-หนาแนน
และความรอนจําเพาะของผนัง คํานวณไดดังนี้ 

1 2 ... nDSH DSH DSH DSH= + + + , kJ/(m2.K) …….(2.15) 

กรณีท่ีผนังมีชองวางอากาศตรงกลาง ชองวางอากาศดังกลาวไมทําใหคาผลคูณของคา
ความหนาแนนและความรอนจําเพาะผนังเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากนี้  การคํานวณหาคาการถายเทความรอนรวมของอาคาร สามารถแบงการ
คํานวณออกเปน 2 สวน เพื่อใหสะดวกตอการกําหนดคา คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนัง 
(OTTV) และคาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (RTTV) และเม่ือนําท้ังสองสวนมารวมกันก็
จะไดเปนคาการถายเทความรอนรวมของอาคารทั้งหมด 

 
2.4.7.6. การถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร(OTTV)  

การถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดาน (OTTVi) ใหคํานวณจาก
สมการดังตอไปนี้ 

OTTVi  = (Uw)(1-WWR)( TDeq) + (Uf)(WWR)(ΔT) +(WWR)(SHGC)(SC)(ESR)(2.16)  
เม่ือ   
OTTVi    คือ  คาการถายเทความรอนของผนังดานท่ีพิจารณา,  W/m2 
Uw     คือ  สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของผนังทึบ, W/m2-oC  
WWR      คือ  อัตราสวนพื้นท่ีของหนาตางโปรงแสง และหรือของผนังโปรงแสงตอ

พื้นท่ีท้ังหมดของผนังดานท่ีพิจารณา 
TDeq    คือ  คาความแตกตางอุณหภมิูเทียบเทา (Temperature Difference Equivalent)

ระหวางภายนอกกับภายในอาคาร  ซ่ึงรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของ
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ผนังทึบ โดยมีหนวยเปนองศาเซลเซียส ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี    และส่ิงแวดลอมจะไดประกาศกําหนด 

Uf   คือ  สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสง หรือกระจก
,W/m2-oC 

ΔT คือ  คาความแตกตางอุณหภมิูระหวางภายในและภายนอกอาคาร ใหเปนไป
ตามท่ี    กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอมจะไดประกาศ
กําหนด 

SHGC คือ  คาสัมประสิทธ์ิความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีสงผานผนังโปรงแสงหรือ
กระจก     ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม
จะไดประกาศกําหนด 

SC คือ  สัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณบังแดด  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑท่ี    
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอมจะไดประกาศกําหนด 

ESR คือ   ปริมาณรังสีอาทิตยตกกระทบท่ีมีผลตอการถายเทความรอนผานผนัง
โปรงแสดง  และ/หรือ ผนังทึบแสง, W/m2 

 
คาการถายเทความรอนของผนังดานนอกอาคาร (OTTV) คือ  คาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ      

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน (OTTVi) รวมกัน ใหคํานวณจากสมการ
ดังตอไปนี้ 

                 

 
1 21 2

1 2

( )( ) ( )( ) ... ( )( )
...

w w w ii

w w wi

A OTTV A OTTV A OTTV
OTTV

A A A
+ + +

=
+ + + ………….(2.17)

     เม่ือ  
wiA  คือ พื้นท่ีของผนังดานท่ีพิจารณา ซ่ึงรวมพื้นท่ีผนังทึบและพื้นท่ีหนาตาง 

หรือผนังโปรงแสง,    m2 
OTTVi    คือ   คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน ซ่ึงคํานวณไดจาก

สมการ (2.16) 
 

2.4.7.7. คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสงหรือกระจก 

คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนของกระจกหรือผนังโปรงแสงใหคํานวณโดยใช
วิธีการเดียวกับการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนของผนังทึบ โดยเลือกใชสมการท่ี 
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(2.6) หรือ (2.7) ข้ึนอยูกับชนิดของกระจกหรือแผนโปรงแสง คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนนี้
ใหใชคาจากผูผลิตได โดยจะตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณท่ีไดรับรองจากหนวยงานท่ี
เช่ือถือได ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชวิธีการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 -  กระจกชั้นเดียว 
คาสัมประสิทธ์ิ  (Uf)  ของกระจกหรือผนังโปรงแสงช้ันเดียว   ใหคํานวณจากสมการ 

                                                       1
f

f

U
R

=                                                        ………(2.18) 

                                                    f i o
g

xR R R
k
Δ

= + +      ……….(2.19) 

เม่ือ 

 Rf  คือ คาความตานทานความรอนของกระจกหรือผนังโปรงแสง,     W/m2-K  

Ri และ Ro คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศท่ีพื้นผิวของผนังภายในและ
ภายนอกอาคารใหใชคาจากตารางท่ี 2-3 

Δx  คือ ความหนาของกระจกหรือผนังโปรงแสง, m 

kg  คือ สัมประสิทธ์ิการนําความรอนของวัสดุกระจกหรือผนังโปรงแสง,                     
W/m-K 

   -  กระจกลามิเนต 
คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของกระจกลามิเนต   ใหคํานวณโดยใชสมการท่ี 

(2.7) 
-  ระบบหนาตางท่ีประกอบดวยกระจกหรือผนงัโปรงแสงหลายชั้นและมีชองวางอากาศ

ภายใน 
ใหใชสมการท่ี (2.7) ในการคํานวณคาความตานทาน ความรอนของระบบหนาตาง  ท่ี

ประกอบดวยกระจกหรือผนังโปรงแสงหลายช้ัน ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวาง
อากาศ ดังตารางท่ี 2.10 
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ตารางท่ี 2.11  แสดงคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศท่ีอยูระหวางแผนกระจกหรือ
ผนังโปรงแสง 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ (m2.K/W) ความกวางชองวางอากาศ 
(มิลลิเมตร) พ้ืนผิวท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง พ้ืนผิวท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า

13 0.119 0.345 
10 0.110 0.278 
7 0.097 0.208 
6 0.091 0.196 
5 0.084 0.137 

ท่ีมา 2001 ASHARE Fundamentals Handbook (SI) 
 

ใหใชคาพื้นผิวท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูงสําหรับชองวางอากาศระหวางวัสดุ
กระจกหรือผนังโปรงแสงท่ัวไป นอกเหนือจากกําหนดวากระจกหรือผนังโปรงแสงดานท่ีติด
ชองวางอากาศนั้นถูกเคลือบผิวดวยวัสดุท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า (Low Emissivity Coating) 
จึงใชพื้นผิวท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า 

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศมีคาอยูระหวางคาท่ีกําหนดใหในตาราง             
(5-13 มิลลิเมตร) ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงเพื่อหาคาความทานตานความรอนของชองวาง
อากาศ ในกรณีท่ีชองวางอากาศกวางกวา 13 มิลลิเมตร ใหใชคาความตานทานความรอนของ
ชองวางอากาศท่ีความกวาง 13 มิลลิเมตร 

2.4.7.8. คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร(∆T) 

คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร คือ คาความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิของอากาศภายนอกอาคารกับอุณหภูมิอากาศในบริเวณปรับอากาศของอาคาร ใชใน    
การคํานวณการนําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง ในสมการคํานวณคา OTTV คาความแตกตาง
ของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร 

2.4.7.9. คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย 
คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย คือคาอัตราสวนของรังสีอาทิตย           

ท่ีสงผานวัสดุผนังและหลังคาสวนโปรงแสงหรือโปรงใสของชองแสง และกอใหเกิดการถายเท
ความรอนเขาภายในอาคาร  เทียบกับรังสีอาทิตยท่ีผานกระจกใส  มาตรฐานท่ีความหนา  3  มิลิ
เมตร  คาดังกลาวรวมผลของรังสีอาทิตยท่ีสงผานกระจกหรือวัสดุโปรงแสดงโดยตรง กับ การ
ถายเทความรอนท่ีเกิดจากรังสีอาทิตยท่ีถูกดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขามายัง
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ภายในอาคาร คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคาจากผูผลิตกระจกหรือ
วัสดุโปรงแสงท่ีมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงาน    ท่ีเช่ือถือได 
ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชคาในตารางท่ี 2.11 

ตารางที่ 2.12  แสดงคาสัมประสิทธ์ิความรอนจากรังสีอาทิตย(SHGC) และคาการสงผานรังสีท่ีตา
มองเห็น (Visible Transmittance) 

ความหนาของ
กระจก 

ชนิดกระจก Visible 
Transmittance 

SHGC 

กระจกช้ันเดียวไมเคลือบผิว (Uncoated Single Glazing) 

6 กระจกใส 0.88 0.60 

6 กระจกสีบรอนซ 0.54 0.41 

6 กระจกสีเขียว  0.76 0.41 

6 กระจกสีเทา 0.46 0.39 

6 กระจกสีฟาอมเขียว 0.75 0.43 

กระจกสองช้ัน ไมเคลือบผิว (Reflective Single Glazing) 

6 กระจกเคลือบสีโลหะสแตนเลส 20% 0.20 0.28 

6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 20% 0.20 0.27 

6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30% 0.30 0.35 

6 กระจกใส-กระจกใส 0.78 0.73 

6 กระจกสีบรอนซ-กระจกใส 0.47 0.54 

6 กระจกสีเขียว-กระจกใส 0.68 0.54 

6 กระจกสีเทา-กระจกใส 0.41 0.52 

6 กระจกสีฟาอมเขียว-กระจกใส 0.67 0.55 

6 กระจกสีเขียวคุณภาพสูง-กระจกใส 0.59  

กระจกสะทอนแสงสองช้ัน (Reflective Double Glazing) 

6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30% 0.27 0.25 
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ตารางท่ี 2.12(ตอ)  แสดงคาสัมประสิทธ์ิความรอนจากรังสีอาทิตย(SHGC) และคาการสงผานรังสีท่ี
ตามองเห็น (Visible Transmittance) 

ความหนาของ
กระจก 

ชนิดกระจก Visible 
Transmittance 

SHGC 

กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าสองช้ัน (Low-e Double Glazing, e=0.2 Surface 2) 

6 กระจก Low-e และกระจกใส 0.73 0.53 

กระจก Low-e สองช้ัน (Low-e Double Glazing, e=0.1 Surface 2) 

6 กระจก Low-e และกระจกใส 0.72 0.44 

6 กระจกสีเขียวคุณภาพสูง-กระจก Low-e 0.57 0.27 

ท่ีมา: คูมือการอนุรักษพลังงานในอาคาร,2538 

 
2.4.7.9. คาสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณบังแดด(SC) 

สัมประสิทธ์ิการบังแดด เปนอัตราสวนระหวางคาความรอนจากดวงอาทิตยท่ีผานเขาสู
ภายในอาคารทางหนาตางตอคาความรอนจากดวงอาทิตยท่ีผานกระจกใสหนา 3 มม. ท่ีไมมีการบัง
แดด 

โดยปกติหนาตางของอาคารท่ัวไปจะประกอบดวยสวนท่ีเปนกระจกและสวนท่ีเปน
อุปกรณบังแดด ดังนั้นคาสัมประสิทธ์ิการบังแดดจึงประกอบดวย 2 สวน คือ สัมประสิทธ์ิการบัง
แดดของกระจก และของอุปกรณบังแดดซ่ึงเขียนเปนสมการไดวา 

   
เม่ือ 

    = เปนคาสัมประสิทธ์ิการบังแดดของกระจก 

      =           เปนคาสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณบังแดด 

ซ่ึงคา SC1  เปนคาท่ีถูกกําหนดโดยบริษัทผูผลิตกระจก  ซ่ึงทําการประเมินท่ีแสงอาทิตย
กระทบทํามุม 45° จากแนวต้ังฉาก  

สําหรับคา SC2  เปนคาท่ีข้ึนอยูกับชนิดและลักษณะของอุปกรณ  อยางไรก็ตามจะ
สามารถคํานวณไดโดยอาศัยนิยามพื้นฐานของสัมประสิทธ์ิการบังแดด ซ่ึงสมการการคํานวณเขียน
ไดดังนี้ 

   

   =           …..(2.20) 
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เม่ือ 

G =   

Ae = พื้นท่ีของกระจกสวนท่ีไมเกิดเงา (m2) 

A = พื้นท่ีรวมของกระจก (m2) 

ID = ฟลักซของรังสีตรงดวงอาทิตย (W/m2) 

Id = ฟลักซของรังสีกระจายดวงอาทิตย (W/m2) 

It = ฟลักซของรังสีรวมดวงอาทิตย  (W/m2) 
 

การหาคาเฉล่ียรายวันของคา SC2 สามารถพิจาณาวาใน 1 วันท่ีมีชวงเวลาท่ีมีแสงแดด 12 
ช่ัวโมง แลวทําการเฉล่ียคาตลอด 12 ช่ัวโมง  

โดยท่ัวไปคา OTTV ท่ีนํามาใชนั้นมักจะอยูในรูปของคาเฉล่ียตลอดปดังนั้นคา SC2  จึง
ควรเปนคาเฉล่ียตลอดป  แตเนื่องจากขอมูลรังสีดวงอาทิตยท่ีมีการทําเปนมาตรฐานของกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานน้ัน มีเพียงบางเดือน ไดแก เดือนมีนาคม , มิถุนายน ,กันยายน และธันวาคม  
ดังนั้นคาเฉล่ียตลอดปของคา SC2 อาจเฉล่ียจาก 4 เดือนดังกลาว ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการดังนี ้

    ......(2.21) 

เม่ือ 
 M หมายถึงเดือนมีนาคม 
 J หมายถึงเดือนมิถุนายน 
 S หมายถึงเดือนกันยายน 
 D หมายถึงเดือนธันวาคม 

G หมายถึงอัตราสวนระหวางพื้นท่ีของกระจกสวนท่ีไมเกิดเงา (Ae) กับ
พื้นท่ีรวมของกระจก (A) 

สําหรับคารังสีดวงอาทิตยท้ัง 4 เดือนขางตนไดแสดงไวในภาคผนวก  จากการพิจารณาคา 
SC2 ทําใหเกิดตัวแปร G ข้ึนมา  ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ G1 และ G2 อันเปนผลจากอุปกรณบัง
แดดท่ีอยูดานบน และดานขางของหนาตางตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2.13  แสดงรังสีตรงและรังสีกระจายของดวงอาทิตย 

พลังงานของรังสีอาทิตย (W/m2) 

21 มีนาคม 22 มิถุนายน 23 กันยายน 21 ธันวาคม 
เวลา 

(hour)  

Beam Diffuse Beam Diffuse Beam Diffuse Beam Diffuse 
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.00 0.0 0.0 5.6 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
7.00 68.5 44.9 77.8 105.0 94.4 77.1 64.4 19.9 
8.00 185.7 121.6 145.4 196.2 202.3 165.1 270.0 83.5 
9.00 290.1 190.0 204.3 275.6 296.2 241.8 454.4 140.5 
10.00 374.8 245.4 250.9 338.6 369.9 302.0 603.3 186.5 
11.00 433.8 284.1 282.6 381.2 418.3 341.4 704.9 217.9 
12.00 463.2 303.4 297.3 401.1 437.9 357.5 751.3 232.2 
13.00 461.0 301.9 294.2 397.0 427.6 349.0 738.9 228.4 
14.00 427.3 279.8 273.6 369.1 388.0 316.7 668.7 206.7 
15.00 364.5 238.7 236.5 319.1 321.7 262.6 546.1 168.8 
16.00 276.7 181.2 185.3 250.0 233.5 190.6 380.8 117.7 
17.00 170.0 111.3 123.0 165.9 129.2 105.5 185.6 57.4 
18.00 51.7 33.9 53.3 72.0 16.1 13.1 0.0 0.0 
19.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา :  2001 ASHRAE Fundamentals  Handbook  (SI)  
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2.4.7.10. คาการถายเทความรอนรวมของหลังคา (RTTV) 

ปริมาณความรอนท่ีเขาสูอาคารทางหลังคาจะเปนไปในลักษณะเดียวกนักับผนัง โดยแปร 
ไปกับคุณสมบัติเชิงความรอนของวัสดุหลังคาและฝาเพดาน สีและความหนาแนนของมวลหลังคา 
สําหรับวัสดุมุงหลังคาท่ีนิยมกอสรางกันท่ัวไปในปจจบัุนจะมีคาพลังงานความรอนตอตารางเมตร 

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 25 วัตตตอตารางเมตร 

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาในแตละสวน คํานวณไดจากสมการ 
    ….(2.22) 

เม่ือ  

RTTVi= คาการถายเทความรอนของหลังคาท่ีพิจารณา (W.m2) 

Ur  =  สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนของหลังคาสวนทึบ (W / m2.°C) 

SRR     =  อัตราสวนพื้นท่ีของชองรับแสงธรรมชาติตอพื้นท่ีท้ังหมดของหลังคา
สวนนั้น (Skylight to Roof Ratio) 

TDeq   = คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกและภายในอาคาร ซ่ึง
รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีของหลังคาสวนทึบ (°C) 

Us  =  สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนของหลังคาสวนโปรงแสง(W/m2.°C) 

∆T       = คาความแตกตางอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร สําหรับประเทศไทย
คานี้คือ 5 .°C 

SC   = คาสัมประสิทธ์ิการบังแดดของชองรับแสง 
SF = คาตัวประกอบรังสีอาทิตย (W.m2) 

 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคา RTTV คือ คาเฉล่ียท่ีถวงแลวของคาการถายเท

ความรอนรวมของหลังคาแตละสวน(RTTVi) และคํานวณไดจากสมการดังนี้ 
 

RTTVรวม  =           …….….(2.23) 

เม่ือ 

Ai = พื้นท่ีหลังคาสวนท่ีพจิารณา (m2) 

RTTVi = คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนท่ิพิจารณา 
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ตารางท่ี 2.14 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคา 

พื้นผิวหลังคาภายใน (Ri) ท่ีมี   
มุมเอียงตางๆ กันจากแนวระดับ   

0 22.5 45 

พื้นผิวหลังคาภายนอก 

(Ro) ท่ีมุมเอียงใดๆ  

คาความตานทานความรอน 
ของฟลมอากาศ  (m2.K/W) 

0.162 0.148 0.133 0.055 

ท่ีมา :  2001 ASHRAE Fundamentals  Handbook  (SI)  

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศภายในผนังมีคาอยูระหวาง 2 มิลลิเมตร ถึง 20 
มิลลิเมตร หรือมีคาอยูระหวาง 20 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร  ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวง  
สวนกรณีท่ีมีความกวางของชองอากาศมากกวา  100  มิลลิเมตร ใหใชคาความตานทานความรอน
ของชองวางอากาศท่ีความกวาง 100  มิลลิเมตร 

คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศท่ีพื้นผิวของเพดานใตหลังคาแสดงในตารางท่ี 
2.15 

 

ตารางท่ี 2.15  คาความตานทานความรอนของชองวางท่ีอยูภายในหลังคาอาคาร 

คาความตานทานความรอนของ
ชองวางอากาศ (m2.K/W) ชนิดของวัสดท่ีุใชทําผิวหลังคาดานนอก 

5 mm 20 mm 100 mm 
กรณีท่ีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง   

0o 0.11 0.148 0.174 
22.5o 0.11 0.148 0.165 

ความลาดเอียงจาก
พื้นผิวแนวระนาบ 

45o 0.11 0.148 0.158 
กรณีท่ีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า   

0o 0.25 0.572 1.423 
22.5o 0.25 0.571 1.095 

ความลาดเอียงจาก
พื้นผิวแนวระนาบ 

45o 0.25 0.570 0.768 

ท่ีมา :  2001 ASHRAE Fundamentals  Handbook  (SI)  
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ตารางท่ี 2.16  คาความตานทานความรอนของชองวางท่ีอยูภายในหลังคาอาคาร 

ชนิดของวัสดท่ีุใชทําเพดาน 
คาความตานทานความรอน            
ของฟลมอากาศ (m2.K/W) 

กรณีท่ีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง 0.458 
กรณีท่ีพื้นผิวมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีตํ่า 1.356 

ท่ีมา :  2001 ASHRAE Fundamentals  Handbook  (SI)  

2.4.8. การคํานวณความรอนจากแหลงภายใน (Internal Heat Gain) 

ในการคํานวณความรอนจากแหลงความรอนภายใน   สามารถแบงความรอนภายใน
ออกเปน  3  ประเภท  คือ 

2.4.8.1. ความรอนจากไฟฟาแสงสวาง 
การหาความรอนท่ีไดรับจากไฟฟาแสงสวางหาไดจากสมการ   

     QE   =    W x n      ………….. (2.24)   

เม่ือ    

    QE      คือ  ความรอนสุทธิท่ีไดจากไฟฟาแสงสวาง,                Watts 

    W       คือ  กังไฟฟารวมกับกําลังไฟฟาของบัลลาสต,  Watts 

    n         คือ  จํานวนหลอดและบัลลาสตท้ังหมด 

2.4.8.2. ความรอนจากคน 

ความรอนท่ีไดรับจากคนจะคายความรอนออกมาท้ังในรูปความรอนสัมผัส (QS)  และ  
ความรอนแฝง (QL)  โดยคาความรอนท้ังสองจะมีคาเปล่ียนแปลงตามลักษณะพฤติกรรมของแตละ
บุคคล  อายุ  เพศ  เปนตน  ซ่ึงในการคํานวณสามารถใชคาตางๆจาก 2001 ASHRAE Fundamentals 
Handbook  (SI)  และสมการตอไปนี้   

     QS   =    qs  x  n      …………… (2.25)   

    QL   =    qL x  n                …………… (2.26) 
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  เม่ือ    

    qS      คือ  ความรอนสัมผัสท่ีไดตอคน,                       Watts 

    qL      คือ  ความรอนแฝงท่ีไดตอคน,                       Watts 

    n        คือ  จํานวนคนท้ังหมด 

2.4.8.3. ความรอนจากเคร่ืองใชไฟฟา 
ความรอนท่ีไดรับจากเคร่ืองใชไฟฟา  สามารถหาไดจากแผนปายประจําเคร่ืองใชไฟฟา

โดยตรงสําหรับอุปกรณ-เคร่ืองใชไฟฟาแตละชนิด   เชน  สแกนเนอร  250  วัตต  จะผลิตความรอน
ออกมา  250  วัตต  เปนตน 

2.4.8.4. การคํานวณภาระการปรับอากาศ  (Cooling  Loads)   
ในการคํานวณภาระการปรับอากาศของการคํานวณอยางงายดวยมือ  จะทําการเปล่ียน

ความรอนเขาสูอาคารทั้งหมดเปนภาระการปรับอากาศของระบบ  ถือเปนการคํานวณแบบสมการ   
คงตัว  (Steady-State)  ซ่ึงในสวนนี้จะตางกับการใชโปรแกรม  Energy Plus  เนื่องจากโปรแกรมจะ
คิดความรอนสะสมในเนื้อมวลสารเพื่อเปนเปนความรอนในชั่วโมงถัดไปดวย  ถือเปนการคํานวณ
แบบสมการไมคงตัว  (Triansient)  ทําใหภาระการปรับอากาศท่ีเกิดข้ืนใกลเคียงกับสภาพท่ีเกิดข้ึน
จริงมากกวา 

2.4.8.5. การคํานวณพลังงานท่ีใชของอาคาร 

-พลังงานไฟฟาท่ีใชของไฟฟาแสงสวาง 
   ในการคํานวณพลังงานไฟฟาในสวนนี้  จะเทากับพลังงานท่ีใชของหลอดไฟฟาในแตละ
ชนิดรวมกับพลังงานท่ีใชในบัลลาสตคูณกับช่ัวโมงการทํางานของหลอดไฟฟา  เชน หลอดฟลูออ-
เรสเซนต   ใชพลังงาน  36  วัตต  กับบัลลาสต  ใชพลังงาน  10  วัตต เปดไวใชงาน 12  ช่ัวโมงตอวนั  
คิดเปนความรอนสูญเสียจากไฟฟาแสงสวาง   เทากับ  (3+10)x12  เทากับ  552  วัตต-ช่ัวโมงตอวัน 

-พลังงานไฟฟาท่ีใชของเคร่ืองใชไฟฟา 
   ในการคํานวณพลังงานไฟฟาในสวนนี้  จะเทากับผลคูณของพลังงานท่ีใชตามแผนปาย   
ท่ีติดไวในแตละอุปกรณกับช่ัวโมงการทํางาน  เชน  คอมพิวเตอร  ใชพลังงาน  350  วัตต  ใชทํางาน 
12  ช่ัวโมงตอวัน  จะคิดเปนพลังงานไฟฟาท่ีใชของจากเคร่ืองใชไฟฟา  เทากับ  350 x  12  เทากับ  
4200  วัตต-ช่ัวโมงตอวัน 
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-พลังงานไฟฟาท่ีใชของระบบปรับอากาศ 
กําลังไฟฟาท่ีใชของระบบปรับอากาศ  สามารถคํานวณไดจากสมการ 

  QAir     =  Qtotal  /  COP                 ……………. (2.27) 
เม่ือ 

  QAir       คือ  กําลังไฟฟาท่ีใชของระบบปรับอากาศ,   kW 
  Qtotal      คือ  ภาระความรวมทั้งหมดของอาคาร,   kW 
  COP     คือ  สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบปรับอากาศ 

คา COP  (Coefficient of Performance) คืออัตราสวนระหวางพลังความเย็นท่ีไดตอ
พลังงานท่ีใช  โดยพิจารณาจากคา EER  

 EER=คาความเย็นท่ีไดจากการวัดหารดวยkWท่ีCom.ใช หนวยของ EER คือ (Btu/hr)/ W  
ดังนั้นคา  COP = EER/3.412 = 3.517/(กิโลวัตต/ตัน)  
จากนั้น  พลังงานไฟฟาท่ีใชของระบบปรับอากาศ  สามารถคํานวณไดจากการนํา

กําลังไฟฟาท่ีใชของระบบปรับอากาศท่ีไดคูณกับช่ัวโมงการทํางาน 
 
2.5. วัสดุกอสรางและฉนวนกับการประหยัดพลังงาน 

หากกลาวถึงการประหยัดพลังงาน คนท่ัวไปอาจจะเพียงเขาใจวา การประหยัดพลังงานน้ี
จะเฉพาะการประหยัดไฟฟาดวยการใชไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาหรือดวงโคมเพียงใหลดนอยลง
เพียงอยางเดียว  แทจริงแลวการประหยัดพลังงานมีวิธีการอื่นๆท่ีจะชวยในการใชพลังงานไฟฟาให
ลดลงได หนึ่งในวิธีการนั้นคือ “การเลือกใชวัสดุประกอบอาคาร”หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “วัสดุ
กอสราง” ท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีอยางถูกวิธี 

วัสดุประกอบอาคารหรือวัสดุกอสรางนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวของอาคาร 
(Building Envelope)  อันท่ีจะชวยในการปกปองผูท่ีอยูอาศัยหรือใชอาคารนั้นจากสภาวะอากาศ
ท่ีไมสบายจากภายนอกอาคารได  

ในกรุงเทพมหานครพบวา1 พลังงานไฟฟาท่ีถูกใชภายในอาคารถูกใชไปกับการลดความ
รอนภายในอาคารเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด  ดังนั้นหากมีการคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติ
ในการปองกันความรอนอยางเหมาะสม  จะทําใหไมจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศในการอยูอาศัย
ในสภาวะนาสบายมากเกินความจําเปน 

                                                           
1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ,เอกสารเผยแพร แนวทางการเลือกใชวัสดุกอสรางและฉนวน

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน , กระทรวงพลังงาน, บทที่ 2 หนา 2-2 
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2.5.1. ระบบของวัสดุผนังกรอบอาคาร  สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท1 คือ 

ผนังกรอบอาคารท่ีใชในการศึกษา จะแบงประเภทของผนังตามลักษณะท่ัวไปเปน 3 ประเภท โดยมี

รายละเอียดของวัสดุผนังดังนี้ 
2.5.1.1. ผนังท่ีเปนโครงเครา ( Framing Wall) หมายถึง ผนังท่ีมีโครงเคราเปน

โครงสรางของผนัง และบุแผนวัสดุปดผิวดานนอกและดานใน ผนังท่ีเปนโครงเครานี้มีวัสดุท่ีใช
เปนโครงเครามากมาย อาทิเชน เหล็ก เหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียม ไม เปนตน และวัสดุปดผิวท่ีใช
กันท่ัวไปก็มีมากมายตามความเหมาะสมในการใชงาน เชนกัน เชน แผนไมสังเคราะห แผนยิบซ่ัม
บอรด แผนกระเบ้ืองใยหิน แผนไฟเบอรบอรด เปนตน  

2.5.1.2. ผนังประกอบ (Composite Wall) หมายถึง ผนังท่ีประกอบดวยผนังท่ี
เปนมวลสารและผนังโครงเคราเขาดวยกัน  

2.5.1.3. ผนังท่ีเปนมวลสาร (Mass Wall)  หมายถึง ผนังท่ีมวลสารยึดติดกันท่ัว
ท้ังผนัง โดยการกอ หรือ การหลอเขาดวยกัน  เชน ผนังกออิฐมอญ ผนังกอคอนกรีตบล็อก ผนังกอ
คอนกรีตมวลเบา และผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  

มวลสารของผนังพิจารณาจากคาน้ําหนักของวัสดุนั้นๆ เปนหนวยกิโลกรัมตอตารางเมตร  
และจัดแบงกลุมตามคาน้ําหนักออกเปน 3 ระดับ ตามเกณฑขอกําหนดของกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานดังนี้   ผนังมวลสารนอย คือ ผนังท่ีมีน้ําหนัก 0-125 กิโลกรัมตอตารางเมตร ,ผนังมวลสาร
ปานกลาง คือมีน้ําหนัก 126-195 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผนังมวลสารมาก คือ มีน้ําหนักเกิน
กวา 195 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

วัสดุกอท่ีใชในการกอสรางปจจุบันท่ีมีอยูนั้นจัดอยูผนังมวลสารมากไดแก 
-อิฐมอญ 

 
รูปท่ี 25   อิฐมอญ2 

                                                           
1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ,เอกสารเผยแพร แนวทางการเลือกใชวัสดุกอสรางและฉนวน

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน , กระทรวงพลังงาน, บทที่ 2 หนา 2-14 
2 เรื่องเดียวกัน หนา 2-16 
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อิฐมอญ1 เปนวัสดุท่ีผลิตมาจากการนําดินเหนียวมาเผาเพื่อใหไดวัสดุท่ีคงรูปและมีความ
แข็งแรง โดยมีการใชอิฐมอญในระบบการกอสรางมากวาหลายสิบป จึงเปนวัสดุท่ีเปนท่ีรูจักและมี
การใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย เนื่องจากความเช่ือม่ันในความคงทน และเปนวัสดุที่ผลิต
ไดเองในประเทศจากแรงงานทองถ่ินท่ีมีกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ท่ีใชมากเชน อิฐ
อยุธยา (อางทอง) และอิฐพานทองท่ีจะเปนอิฐท่ีขนาดใหญกวาอิฐอยุธยา การเผาก็ใชไมฟนในการ
เผา สวนอิฐอยุธยาใชแกลบในการเผาและกอนอิฐก็จะมีขนาดเล็กกวาอิฐพานทอง ราคาอิฐของ
อยุธยาจึงถูกกวาอิฐพานทอง คุณสมบัติของอิฐมอญเปนวัสดุท่ียอมใหความรอนถายเทเขา-ออกได
งาย และยังดูดเก็บความรอนไวในตัวเองเปนเวลานานกวาจะเย็นตัวลง จะสังเกตไดจากเม่ือใชมือ
สัมผัสผนังภายในบานในตอนบายท่ีถูกแดดรอนจัด ผนังจะรอนมาก และยังคงรอนอยูจนถึงชวง
หัวคํ่าแลวจึงเย็นลงใกลเคียงกับอากาศปกติ เนื่องจากอิฐมอญมีความจุความรอนสูงทําใหสามารถ
กักเก็บความรอนไวในเน้ือวัสดุไดมาก กอนท่ีจะคอยๆถายเทสูภายนอก จึงเหมาะกับการใชกับ
บริเวณท่ีใชงานเฉพาะชวงกลางวัน  

 
-คอนกรีตบล็อก 

 
รูปท่ี 2.6  คอนกรีตบล็อก 

                                                           
1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, เอกสารเผยแพร “แนวทางการเลือกใชวัสดุกอสรางและฉนวน

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน” , กระทรวงพลังงาน ,บทที่ 2 หนา 2-16 
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รูปท่ี 2.7  รูปแบบคอนกรีตบล็อก แบบตางๆ1 

 
คอนกรีตบล็อก เปนวัสดุกอสรางแบบกอ ทําจากซีเมนตผสมกับมวลรวมท่ีมีความพอด ี

เชน ทราย กรวดเม็ดเล็ก หนิยอย  ผสมกบัน้ําอัดข้ึนเปนรูปแบบลักษณะตางๆ ตามความตองการใน
การใชงาน  สวนผสมของคอนกรีตใชปูนซีเมนตปอรตแลนดและมีสวนผสมไมนอยกวา 222 

                                                           
1 มัณฑนา  รังสิโยภาส, “การพัฒนาตนแบบของคอนกรีตบล็อกสําหรับอาคารที่ปราศจากการใชพลังงานสําหรับ

การปรับอากาศ”, วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี , 2543, หนา 12 
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กิโลกรัมตอคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร1  ในปจจุบันคอนกรีตบล็อกมีการใชกันอยางแพรหลาย ใช
สําหรับการกอผนัง หรือทําโครงสรางอ่ืนๆ 

ขนาดของคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิตมีขนาด 7
8
5  นิ้ว x 7 

8
5 นิ้ว x 

15
8
5 นิ้ว หรือขนาด 190x190x390 มิลลิเมตร  

คอนกรีตบล็อกแบบกลวงท่ีใชท่ัวไปในทองตลาดมีขนาด 19 ซม. x 7 ซม. x 39 ซม. และ
ลวดลายท่ีหลากหลาย 

ชนิดของคอนกรีตบล็อก 
การแบงชนิดของคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐาน ASTM C90,C129,C55 และ C145 ได

แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก  เกรด N เปนชนิดท่ีมีกําลังตานทาน (Strength) สูง และมีการปองกันตอ
การระเหยของนํ้าสูง และเกรด S เปนชนิดท่ีมีกําลังตานทานปานกลาง มีการปองกันการระเหยของ
น้ําปานกลาง  ความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกข้ึนอยูกับการใชวัสดุผสมซ่ึงตามมาตรฐาน ASTM 
จะแยกความหนาแนนของคอนกรีตบล็อกออกเปน 3 ชวงดังนี้ 

หนวยน้ําหนักปกติ   > 2000  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 
หนวยน้ําหนักปานกลาง    ~ 1680 – 2000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 
หนวยน้ําหนักเบา  <  1680   กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 
คอนก รีตบ ล็อก มี ท้ั งชนิ ด รับน้ํ าหนั กและไม รั บน้ํ าหนั ก  ซ่ึ ง ต ามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดรายละเอียดไวดังนี้ 
มอก. 57-2516   หมายถึง  คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก 
มอก. 58-2516   หมายถึง  คอนกรีตบล็อกไมรับน้ําหนัก 
มอก. 59-2516 หมายถึง   อิฐคอนกรีต 
มอก. 60-2516 หมายถึง  คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ําหนัก 
ผลิตภัณฑของคอนกรีตบล็อกในประเทศไทย แบงออกเปนของชนิดหลัก ไดแก ชนิด

บล็อกกลวง และชนิดบล็อกตันโดยการจัดประเภทใหพื้นท่ีหนาตัดของคอนกรีตในแนวราบมีคา
มากกวา 75% เรียกวา คอนกรีตบล็อกตัน  แตถานอยกวา 75% เรียกวาคอนกรีตบล็อกกลวง 

คาการดูดกลืนน้ํา  ของคอนกรีตบล็อกเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีสําคัญ  เนื่องจากคาการ
ดูดกลืนน้ํานี้จะมีผลตอการหดตัว  ความทนทาน  และเพื่อประโยชนของการปองกันน้ําเนื่องจากฝน  
                                                           
1 มัณฑนา  รังสิโยภาส, “การพัฒนาตนแบบของคอนกรีตบล็อกสําหรับอาคารที่ปราศจากการใชพลังงานสําหรับ

การปรับอากาศ”, วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี , 2543, หนา 11 
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และกาขนายตัวเม่ือถูกแดดอันเปนสาเหตุของการแตกราวข้ึนแกคอนกรีตบล็อก ตามขอกําหนด  
ASTM C140 สําหรับคาการดูดกลืนน้ําในการแชคอนกรีตบล็อกในน้ําเปนเวลา 24 ช่ัวโมงท่ี
อุณหภูมิหอง ถาคาการดูดกลืนน้ํามีมากเกินไปจะทําใหการยึดเกาะตัวของมอรตามีคาตํ่า 

แตในขณะเดียวกันวัสดุกออีกชนิดหนึ่ง ไดเร่ิมมีการใชงานอยางแพรหลายมากข้ึน แตไม
จัดอยูในประเภทมวลสารมาก เพราะมีน้ําหนักท่ีเบากวา กลาวคือ น้ําหนักประมาณ 90 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร ดังนั้นจึงจัดอยูในประเภทมวลสารนอย คือ 

 
-คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา  

 
รูปท่ี 2.8  คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา 
ท่ีมา    www.q-con.co.th 

คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา เปนวัสดุกอท่ีมีการนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบัน  
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติในการปองกันความรอนและเสียง ไดมากกวาวัสดุกอชนิดอ่ืนๆ  โดยตัว
ของวัสดุเองมีสวนผสมของ ทราย ซีเมนต  ปูนขาว  น้ํา  ยิปซัม  และผงอลูมิเนียมนํามาผสมรวมกัน
แลวอัดเปนแทงลักษณะคลายคอนกรีตบล็อก  แตความแตกตางท่ีสําคัญท่ีสุด คือ  ฟองอากาศเล็กๆ 
มีลักษณะเปนรูพรุนไมตอเนื่อง (Disconnecting Voids)  ท่ีอยูในเนื้อของวัสดุประมาณ 75 % ทําให
วัสดุมีน้ําหนักเบา  มีผลชวยใหประหยัดคาใชจายสําหรับโครงสราง  อีกท้ังฟองอากาศเหลานี้ยังเปน
ฉนวนกันความรอนท่ีดี 

คอนกรีตมวลเบาสามารถแบงออกได 3 1ประเภทใหญไดแก 
ก) คอนกรีตมวลเบาท่ีใชเทคโนโลยีออโตเครป (Autoclaved Aerated Concrete)เร่ิมจาก

การนําสวนผสมของปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนขาว ทราย ยิปซัม น้ํา และสารอลูมิเนียม มาผสมกัน
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม แลวจึงทําใหแข็งตัวดวยเคร่ืองอบไอน้ําความดันสูง โดยฟองอากาศในเนื้อ
                                                           
1 โฮมบายเออรไกด , คอลัมน  “พ้ืนจรดเพดาน”, นิตยสารโฮมบายเออรไกด ฉบับ เดือน ก.ค. 2548, กรุงเทพ, 2548 
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วัสดุเกิดจากอากาศเขาไปแทนท่ีแกสไฮโดรเจนท่ีฟูข้ึนมาจากปฏิกิริยาของผงอลูมิเนียมกับปูนขาว มี
ลักษณะเปนฟองอากาศเปนแบบปดไมตอเนื่อง เหมือนกับการทําขนมเคก โดยมี “สารฟูหรือผงฟู” 
เปนตัวชวย  ซ่ึงคอนกรีตมวลเบาท่ีไดจากการผลิตรูปแบบนี้ยังมีอัตราการซึมน้ําท่ีคอนขางสูง หาก
นําไปใชกับปูนกอฉาบท่ัวๆไป ตัววัสดุจะดูดน้ําจากปูนกอฉาบทําใหเกิดรอยแตกราวข้ึนได จึงตอง
ใชปูนกอฉาบพิเศษสําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ 

สําหรับคอนกรีตมวลเบาท่ีใชเทคโนโลยีดังกลาว ตัวอยางเชน คอนกรีตมวลเบา Q-CON, 
ซุปเปอรบล็อก, ไทยคอน เปนตน 

ข) คอนกรีตมวลเบาประเภทใช additive หรือการผสมสารเพ่ิมฟองอากาศ เปนสวนผสม
ทําใหวัสดุมีความเบา ซ่ึงระบบเรียกวาระบบที่ผลิตดวยระบบ  CLC  (Cellular Lightweight 
Concrete) ซ่ึงมีสวนผสมประกอบดวย ปูนซีเมนตปอรตแลนด ,ทราย , น้ํา ,น้ํายาชีวภาพ 
(NEOPOR) ผสมกันแลวผานการอัดอากาศดวยแรงดันสูง  จนเกิดฟองขนาดเล็กท่ีมีความสมดุล
แทรกอยูภายในเน้ือคอนกรีต เม่ือคอนกรีตแข็งตัวจะเกิดการยึดเหนี่ยวระหวางกันและกัน 
(Embedded) เปนโครงสรางในคอนกรีต โดยสมํ่าเสมอและไมเช่ือมตอกัน กอนนําไปข้ึนบล็อก 
ผานเคร่ืองอบ ออกมาเปนบล็อกคอนกรีตมวลเบา  

ค) คอนกรีตมวลเบาชนิดใชโฟมเปน aggrigate เปนสวนผสม  โดยมีสวนผสมไดแก 
ปูนซีเมนตและทราย   กวนกันเปนวัสดุมวลเบา   เชนผลิตภัณฑ  mtts lightgrert เปนเทคโนโลยีจาก
ออสเตรเลีย ทําท่ีโรงงานท่ี เพชรบูรณ เปนวัสดุ คอนกรีตผสมโฟมเปนเม็ดๆ สามารถปองกันความ
รอนไดดี  

เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตท่ีมีฟองอากาศปดแบบสมบูรณ อีกท้ังไมมีปูนขาวผสม(ไมยุย
น้ํา) ทําใหมีอัตราการดูดซึมน้ํานอยกวาการผลิตแบบออโตเครป ประมาณ 10-15% คอนกรีตมวล
เบาท่ีไดจึงใชรวมกับปูนกอฉาบชนิดธรรมดาไดเชนเดียวกับการกอดวยอิฐมอญ อีกท้ังสามารถเพ่ิม
ความแข็งแกรงของเนื้อวัสดุมากข้ึน โดยการปรับเพิ่มสวนผสมของปูนซีเมนต ทําใหสามารถตอก
ตะปูกับผนังไดเชนเดียวกับผนังอิฐมอญดวยเชนกัน   คอนกรีตมวลเบาท่ีใชเทคโนโลยีดังกลาว เชน 
บล็อกมวลเบา เค-บล็อก, คอนกรีตมวลเบาแอลคอน, ผนังเบาสําเร็จรูปของ CPAC และคอนกรีต
มวลเบา C-Lite  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

2.5.2. วัสดุฉนวน   
“ฉนวน”  1โดยท่ัวไปหมายถึง  วัสดุท่ีมีความสามารถในการสกัดกั้นความรอนไมให

สงผานจากดานใดดานหนึ่งไดงาย   
การเลือกใชฉนวนกันความรอนใหถูกตองจําเปนตองเขาใจกลไกท่ีเกิดข้ึนภายในฉนวน

กันความรอนประเภทตางๆ กอน  ฉนวนกันความรอนโดยท่ัวไปแลว เปนวัสดุท่ีประกอบดวยชอง
โพรงเล็กๆ  และชองอากาศภายในวัสดุท่ีมีลักษณะเปนแบบปดทึบ (Totally Enclosed) เรียกวา 
ฉนวนมวลสาร (Mass  Insulation)  ชองเล็กๆ เหลานี้อาจเกิดข้ึนจากเกล็ด(Flakes) เสนใย
(Fibers) ปมแข็ง (Nudeles of solids) หรือเซลลของตัววัสดุเอง  ยกเวนฉนวนสะทอนความรอน 
(Reflective Insulation) 

กลไกท่ีเกิดข้ึนภายใยฉนวนมวลสาร  เกิดข้ึนไดโดยชองเล็กๆท่ีอยูภายในวัสดุ  และ
ลักษณะเปนโพรงอากาศน้ีเองท่ีทําหนาท่ีตานทานการไหล (Flow) ของอากาศหรือกาซ  ทําใหมี
ความรอนเพียงเล็กนอยเทานั้นท่ีจะสามารถถายเทผานจากดานหน่ึงของวัสดุไปยังอีกดานหน่ึงโดย
กระบวนการพาความรอนได 

เม่ือพิจารณากระบวนการถายเทความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในฉนวนท่ีมีคาความหนาแนนคา
หนึ่งของวัสดุท่ีนํามาผลิตเปนฉนวนกันความรอนใดๆนั้น  สภาพการนําความรอนปรากฏ
(Apparent Thermal Conductivity) ท่ีเกิดข้ึนจะลดลงได  เนื่องจากการพาความรอนโดยอากาศ
ภายในฉนวนกันความรอนนั้นลดลง เพราะการลดขนาดของชองอากาศระหวางเซลลของเสนใยท่ี
ทําใหอากาศภายในฉนวนกันความรอนหยุดนิ่งไมเคล่ือนท่ีจนมีสภาพเปนฉนวนกันความรอนอยาง
ดี   ถึงแมภายในเซลลบางสวนจะเกิดการแผรังสีความรอนระหวางเสนใยแตละเสน  แตเม่ือความ
หนาแนนของวัสดุเพิ่มมากข้ึน เสนใยแตละเสนเรียงชิดติดกัน  การแผรังสีตามทิศทางการเคล่ือนท่ี
ของความรอนจะลดลง  เนื่องจากผลของอุณหภูมิท่ีเสนใยติดกันมีคาใกลเคียงกัน 

เม่ือความหนาแนนของวัสดุหรือฉนวนกันความรอนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  การเกิดการแผรังสี
ความรอนระหวางเสนใยสูเสนในและพื้นผิวสูพื้นผิวจะลดลง  ทําใหสภาพการนําความรอนลดลง
ดวย  จนกระทั่งเม่ือเสนใยหรือเซลลตอเช่ือมจนเปนเนื้อเดียวกัน  จะทําใหเกิดการนําความรอนข้ึน
ภายในเนื้อวัสดุ  จนถึงจุดท่ีการแผรังสีความรอนมีคานอยกวาการนําความรอนท่ีเพิ่มข้ึน อันเกิดจาก
การเพิ่มความหนาแนนของวัสดุท่ีทําใหเสนใยชิดกันมากข้ึน   ดังนั้นจะเห็นไดวาการใชฉนวนมวล
สารนั้น  จะมีคาความหนาแนนของวัสดุท่ีใชในแตละประเภทท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงคาหนึ่งเทานั้น  

                                                           
1 สุนทร บุญญาธิการ และอุษณีย  มิ่งวิมล , “การใชฉนวน” , กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ,กรุงเทพ,2543,หนา 7 
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โดยสรุปแลว  ฉนวนกันความรอนท่ีดี  จึงควรเปนฉนวนที่กันความรอนท่ีมีคาสภาพการนําความ
รอนรวมต่ําสุด (ดูรูปท่ี 2.8) 

 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงการไหลของความรอนผานฉนวนมวลสาร1 

ฉนวนกันความรอนประเภทสะทอนความรอนประกอบดวยชองวางสําหรับการสะทอน
ความรอนกลับอยูระหวางแผนสะทอนรังสีความรอน  โดยมีกระบวนการถายเทความรอนเกิดข้ึน
ภายในเนื้อวัสดุ (ดูรูปท่ี 2.9)  วัสดุท่ีใชทําฉนวนประเภทนี้สวนมากทําจากอลูมิเนียม (Aluminium) 
หรือเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) ซ่ึงฉนวนประเภทสะทอนความรอนมักจะตองนําไป
ประยุกตรวมกับการกอสรางมากกวาการแยกใชเปนช้ินเดียวโดยเฉพาะ 

                                                           
1สุนทร บุญญาธิการ และอุษณีย  มิ่งวิมล , “การใชฉนวน” , กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ,กรุงเทพ,2543, หนา 10 
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รูปท่ี  2.10 แสดงการไหลของความรอนผานฉนวนประเภทสะทอนความรอน  3 ช้ัน  ซ่ึง

ประกอบดวยการถายเทความรอน 3 รูปแบบ 

ท่ีมา   สุนทร บุญญาธิการ และอุษณีย  มิ่งวิมล , “การใชฉนวน” , กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ,กรุงเทพ,2543, หนา 11 
 

2.5.2.1. ประเภทของฉนวน 

ในการจําแนกประเภทของฉนวนกันความรอน  สามารถทําไดหลายวิธี หากจําแนกตาม
ชนิดของวัสดุพื้นฐาน  (Basic Materials) ท่ีใชในการผลิตไดประเภท ดังนี้   

- วัสดุประเภทใยแร (Mineral Fibrous Material)  เชน ใยหิน ,ข้ีโลหะท่ีไดจากการถลุง
โลหะ ,ใยแกว  

- วัสดุประเภทเสนใยธรรมชาติ (Organic Fibrous Material)  เชน ไม ,ชานออย ,ฝาย ,
ขนสัตว ,เสนใยเซลลูโลส ,ใยสังเคราะห เปนตน 
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- วัสดุประเภทเซลลธรรมชาติ (Organic Cellular Material) เชน  ไมกอก, โฟมยาง ,
โพลีสไตรีน ,โพลียูรีเทน เปนตน 

- วัสดุประเภทเซลลแร (Mineral Cellular  material) เชน แคลเซียมซิลิเกต ,เพอรไลท 
,เวอรมิคูไลท ,โฟมคอนกรีต เปนตน 

 
2.5.2.2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุฉนวน 

วัสดุฉนวนในปจจุบันมีหลายประเภท ในท่ีนี้จะกลาวถึงวัสดุประกอบอาคารและฉนวน
บางชนิดท่ีสําคัญ  และมีท่ัวไปในทองตลาด 

-ฉนวนใยแกว 

 
รูปท่ี2.11  ฉนวนใยแกวแบบตางๆ 
ท่ีมา    www.Homepro.com     

 
ใยแกวเปนฉนวนท่ีผลิตจากการหลอมแกวแลวปนออกมาเปนเสนใยสีขาว จัดอยูในกลุม

ฉนวนเซลปด ใยแกวมีความหนาแนนตางกันต้ังแต 10 kg/m3 ไปถึงมากกวา 64 kg/m3 อาจผลิต
ในรูปแผนแข็ง แบบมวน หรือข้ึนเปนรูปทรงตางๆกัน ตัวเสนใยจะถูกเคลือบไวดวยตัวประสาน 

(Binder) เชน ฟโนสิกเรซิน ซ่ึงทําหนาท่ีเช่ือมระหวางเสนใย ท่ีพบมากจะเปนฟนอลฟอรมอัล
ดีไฮน ซ่ึงจะใหสีเหลืองหลังการผลิต 

ตัวใยแกวเปนสารอนินทรียจึงไมติดไฟ แตตัวประสานจะติดไฟได จึงควรพิจารณา
อุณหภูมิในการใชงาน และการดูดซับความช้ืน จะทําใหความสามารถในการตานทานความรอน
ลดลง จึงตองมีแผนมาประกบเพ่ือชวยตานทานไอน้ํา เชน แผนอลูมินั่มฟอยล หรือ ฟลมพลาสติก
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หอหุมขณะใชงานจริง ซ่ึงตองพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติการติดไฟในการเลือกใชงานดวย 
และจากการที่ขนาดของเสนใยแกวท่ีเล็กและยาวทําใหมีคุณสมบัติในการคืนรูป หรือคืนความหนา
ไดดี คุณสมบัตินี้จะชวยในการคืนสภาพของฉนวนจากการบรรจุและการขนสงท่ีมักมีการบีบอัด
และสุดทายคือเร่ืองของกล่ินท่ีมาจากตัวประสานจึงควรจัดเก็บในพ้ืนท่ีเปดโลง คุณสมบัติของใย
แกว การใชงานโดยท่ัวไป จะวางฉนวนใยแกวท่ีมีการหุมดวยแผนอลูมินั่มฟอยลเหนือฝาเพดาน 
ซ่ึงเปนพื้นท่ีการใชงานโดยตรง 
ตารางที่ 2.16    Glass wool insulation based on SFG (2007) 

Insulation Glass wool insulation:  Un-Face Board Blanket (UBB) 
Description size (M) Density 

(kg/m3) 
Thickness 

(mm) 
Weight 

(kg) 
Price/unit 

(Baht) 
Price/m2 
(Baht) 

R-Value 
(m2°C/W) 

UBB 1625 1.22 × 30.50 
UBB 1650 1.22 × 30.50 
UBB 2425 1.22 × 30.50 
UBB 2450 1.22 × 30.50 
UBB 3225 1.22 × 30.50 
UBB 4913 1.22 × 30.50 

16 
16 
24 
24 
32 
40 

25 
50 
25 
50 
25 
13 

14.9 
14.9 
22.3 
22.3 
14.9 
19.3 

2,250 
2,180 
3,270 
3,170 
2,180 
2,840 

60 
117 
88 
170 
117 
76 

0.658 
1.316 
0.714 
1.429 
0.756 
0.406 

Insulation Glass wool insulation:  Un-Face Board (UB) 
UBB 3250 1.22 × 2.44 
UBB 4825 1.22 × 2.44 
UBB 4850 1.22 × 2.44 

32 
48 
48 

50 
25 
50 

4.8 
3.6 
7.1 

690 
510 
980 

232 
171 
329 

1.471 
0.758 
1.515 

ท่ีมา      www.Homepro.com     
 

-ฉนวนเยื่อกระดาษหรือใยเซลลูโลส 

 
รูปท่ี 2.12  ฉนวนเยื่อกระดาษ 
ท่ีมา      www.cellumax.net 
 

เปนฉนวนกันความรอนท่ีผลิตจากการนําไม หรือกระดาษท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหมอีก
คร้ัง  โดยการแผ  ดังใหกระจายออก และทําการยอยใหละเอียด  จากนั้นทําการประสานเขาดวยบอ
แรกซ  สวนผสมท้ังสองจะชวยใหมีสภาพตานทานการลุกไหม  และการดูดซับความช้ืน 
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ขอจํากัดในการใชงานของฉนวนแบบนี้คือ  การควบคุมใหมีความหนาแนนตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  และวัสดุท่ีใชผลิตเปนเสนใยธรรมชาติ  ซ่ึงติดไฟไดงาย  ดังนั้นจําเปนจะตอง
ผสมสารหนวงการไหมไฟในอัตราสวนท่ีเหมาะสมดวย 

โดยท่ัวไปในทองตลาด มักทําข้ึนจากเยื่อกระดาษท่ีใสสารกันไมใหไฟลาม  ทําให
ปองกันไฟไดในระดับหนึ่ง  ความสามารถในการเปนฉนวนมีคาท่ีใกลเคียงกับใยแรและใยแกว 

-ฉนวนโพลีสไตรีนโฟม 

 
รูปท่ี 2.13  ฉนวนโพลีสไตรีนโฟมแบบตางๆ 
ท่ีมา    www.topinsulation.com 

 
จัดอยูในกลุมฉนวนแบบกึ่งเซลลปด มี 2 ลักษณะ คือ 

ก) ฉนวนโพลีสไตรีนแบบอัดรีด (Extruded Polystyrene) 

ผลิตโดยขบวนการอัดรีด ทําใหมีเซลลท่ีละเอียดซ่ึงมีอากาศผสมกับกาซฟลูออโร
คารบอน (ปจจุบันมีการใชกาซประเภทอ่ืนเพื่อหลีกเล่ียงปรากฎการณเรือนกระจก) อยูภายใน ทํา
ใหมีสภาพในการนําความรอนท่ีตํ่ากวาโพลีสไตรีนแบบหลอ มีโครงสรางและรูปรางท่ีแข็งแรงคงท่ี
มากกวา ทําใหสามารถทนตอแรงกดทับและตานทานไอน้ําไดดี แตขอเสียคือ ติดไฟได และหาก
สัมผัสกับรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) ในบรรยากาศจะมีการเส่ือมสภาพได จึงควรมีวัสดุปดผิวใน
การใชงาน ปจจุบันยังคงตองนําเขาจากตางประเทศจึงมีราคาคอนขางสูงดังนั้นในการนําไปใชงาน  
จึงตองมีเปลือกท่ีตานทานเปลวไฟได เชน ยิปซัมบอรด ปูนฉาบ เปนตน 

ข) ฉนวนโพลีสไตรีนแบบหลอหรือขยายตัว (Molded or Expanded 
Polystyrene) 

เปนสไตรีนโพลีเมอรเชนกัน แตผลิตโดยขบวนการหลอหรือขยายตัว ผลก็คือเซลลจะ
หยาบกวา และมีอากาศบรรจุอยูภายใน เม่ือเทียบกับแบบอัดรีดแลวจะมีสภาพการนําความรอนสูง
กวา ความหนาแนนตํ่ากวา ตานทานไอน้ําไดพอใช ติดไฟและกอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซด
(CO) แตมีราคาถูกกวา มีการเส่ือมสภาพจากการสัมผัสรังสียูวีในบรรยากาศไดเชนกัน จึงควร
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เลือกใชในโครงเคราปดหรือมีแผนปดผิว โดยมีการข้ึนรูปประกอบเปนผนังมีแผนปด 2 ดานเพ่ือ
ปองกันรังสียูวีและใชงานไดสะดวก ปจจุบันมีการผลิตจําหนายในประเทศไทยแลว 

ฉนวนโพลีสไตรีนโฟมเปนฉนวนท่ีนําเอาเม็ดโฟมขนาดเล็กๆ มาอัดเขาดวยกัน ทําใหมี
ชองวางระหวางเม็ดโฟมแรกอยูบาง ดังนั้นจึงไมสามารถกันความชื้นได 100% ซ่ึงการกันความชื้น
ของโฟมโพลีสไตรีนจึงข้ึนอยูกับความหนาแนนของโฟม 

 
ตารางที่  2.17  แสดง EPS properties based on ASTM Standard C528 

EPS Properties                                                                             

Type Type Type Type Type Property 
XI I VIII II IX 

Nominal Density Ib/ft3 
(kg/m3) 

0.75 
(12) 

1.00 
(16) 

1.25 
(20) 

1.50 
(24) 

2.00 
(32) 

Density1, min. Ib/ft3 
(kg/m3) 

0.70 
(12) 

0.90 
(15) 

1.15 
(18) 

1.35 
(22) 

1.80 
(29) 

75° F 
24° C 

°F·ft2·h/Btu 
(°C·,2/W) 

3.10 
(0.55) 

3.60 
(0.63) 

3.80 
(0.67) 

4.00 
(0.70) 

4.20 
(0.74)     

Thermal 
Resistance1, min., 
Per 1.0 in.  thickness 40° F 

4.4° C 
°F·ft2·h/Btu 
(°C·,2/W) 

3.30 
(0.58) 

4.00 
(0.70) 

4.20 
(0.74) 

4.40 
(0.70) 

4.60 
(0.81) 

Compressive strength 1 
@ 10% def., min. 

Psi 
(kPa) 

5.0 
(35) 

10.0 
(69) 

    13.0 
(90)      

15.0 
(104) 

25.0 
(173) 

Flexural strength1, 
min 

Psi 
(kPa) 

10.0 
(69) 

25.0 
(173) 

30.0 
(208) 

35.0 
(276) 

50.0 
(345) 

Water Vapor Permeance1 
Of 1.0 in.  thickness, max., perm 

5.0 5.0 3.5 3.5 2.0 

Water Absorption1 
By total immersion, max., volume % 

4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 

Oxygen Index1, min., volume % 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
Flame Spread2 20 20 20 20 20 
Smoke Developed2 150-300 150-300 150-300 150-300 150-300 
1 ASTM C-578 Standard Specification for complete information 

2 UL Certificate AFM-1 available from R-Control Building Systems 
 

ที่มา   R-Control of Expanded Polystyrene EPS Foam 

        (http://www.r-control.com/EPS/properties.asp) 
 

-โพลียูรีเทนโฟม 
เปนพลาสติกโพลิเมอรประเภทหนึ่ง พนใหเกิดเปนโฟมมีลักษณะแข็ง อาทิ การพนเพื่อ

ปองกันความรอนใตหลังคา   จัดอยูในกลุมฉนวนแบบกึ่งเซลลปด เซลลภายในจะบรรจุดวยกาซ
ฟลูออโรคารบอน ซ่ึงเปนกาซท่ีมีคาการนําความรอน (k) ตํ่ากวาอากาศ ทําใหฉนวนประเภทนี้มี
สภาพการนําความรอนตํ่า อยางไรก็ตามการนําความรอนของฉนวนประเภทนี้จะเพิ่มข้ึนหรือคาการ
ตานทานความรอน (R-Value) จะลดลงตามอายุการใชงาน เนื่องมาจากการแพรกระจายของ
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อากาศเขาไปในเซลล โดยเฉพาะกรณีท่ีสัมผัสกับรังสียูวี จะทําใหสีของฉนวนเปล่ียนเปนสีเหลือง
และเส่ือมสภาพลง โดยเฉพาะโฟมที่ไมไดปดผิว การดูดซับน้ําจะมีบางเนื่องจากไมใชเซลลปด
ท้ังหมด และในกรณีเกิดเพลิงไหมแมวาจะมีการผสมสารปองกันการติดไฟแลว แตก็ยังกอใหเกิด
กาซท่ีมีองคประกอบของไซยาไนดซ่ึงเปนอันตราย เนื้อฉนวนมีการขยายและหดตัวจากการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ หากใชโครงเคราปด เชน ผนังหองเย็น หรือ มีวัสดุปดผิวท่ีแข็งแรงพอก็จะ
เปนฉนวนท่ีดีมาก 

 
-โพลีเอทธีลีน 

 
รูปท่ี2.14  ฉนวน PE (โพลีเอทธีลีน) 
ท่ีมา   www.m-pe.com 

 
เปนเอทเธลีนโพลิเมอรรีดข้ึนรูปเปนแผนมีฟองละเอียดของกาซอยูดานใน จัดอยูในกลุม

ของฉนวนแบบเซลลปด มีลักษณะออนนุม จึงไมควรใชกับงานท่ีมีการกดทับ การตานทานไอน้าํอยู
ในเกณฑสูง มีการเส่ือมสภาพไดจากรังสียูวี จึงควรมีแผนปดผิวขณะใชงาน หรือไมสัมผัสกับรังสียู
วีโดยตรง การเลือกใชงานปองกันความรอนในระบบหลังคาในประเทศไทย ตองพิจารณาความ
หนาของฉนวน ใหมีคาการตานทานความรอน (R-Value) ท่ีเพียงพอ คือมีความหนาไมนอยกวา 
40 มม. ในการใชติดใตแผนหลังคา ซ่ึงความหนาดังกลาวจะตานทานการไหลผานของพลังงาน
ความรอนไดนอย และเนื่องจากเปนโพลีเมอรพลาสติกประเภทหนึ่งจึงกอใหเกิดควันปริมาณมาก
และกาซคารบอนมอนน็อกไซดท่ีเปนอันตรายเม่ือเกิดเพลิงไหม คุณสมบัติของฉนวนโฟมแตละ
ประเภท 
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-ฉนวน PE- Buble Foil 

 
รูปท่ี 2.15  ฉนวน PE-Buble Foil 
ท่ีมา    www.m-pe.com 

โครงสรางประกอบดวย Polyethylene Air Bubble ชนิดปดคุณภาพสูง  ทําหนาท่ีปองกัน
การสงผานความรอน โดยใชหลักของชองวางอากาศภายใน ปดผิวดานบนดวยอลูมิเนียมฟอยล
บริสุทธ์ิท่ีมีคาสะทอนรังสีความรอน (Reflectivity) สูงถึง 95%และมีคาการแผรังสีความรอน 
(Emissivity) ตํ่าเพียง 0.05 และปดผิวดานลางดวยอลูมิเนียมฟลม (Metalized Film) ท่ีมีคาการ
สะทอนรังสีความรอน 86% จึงชวยปองกันการคายความรอน 

 
-แผนสะทอนความรอนอลูมิเนียมฟอยล 

 
รูปท่ี 2.16  แผนสะทอนความรอนอลุมิเนียมฟอยล 
ท่ีมา      เอกสารเผยแพรแนวทางการเลือกใชวัสดแุละฉนวนเพือ่การประหยัดพลังงาน 

อลูมินั่มฟอยลเปนชนิดหนึ่งของฉนวนประเภทสะทอนความรอน และเปนท่ีนิยมใชมาก
ในปจจุบัน โดยท่ัวไปเปนแผนอลูมินั่มฟอยลทากาวประกบกับแผนกระดาษคราฟมีเสนใยเสริมแรง
บางชนิดอาจมีช้ันของบิทูเมน (Bitumen) อยูดวย ซ่ึงถามีควรพิจารณาคุณสมบัติการติดไฟดวยการ
ใชงานท่ัวไปจะติดต้ังใตแผนหลังคา อาศัยความหนาของชองอากาศระหวางแผนหลังคา และแผน
อลูมินั่มฟอยลเปนตัวลดสภาพการนําความรอน และความมันวาวของอลูมินั่มฟอยลเปนตัวลดการ
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แผรังสี ทําใหความรอนผานเขาสูอาคารไดนอยลง ปญหาท่ีพบคือฝุนท่ีมาเกาะบนผิวทําให
คุณสมบัติการตานทานการแผรังสีความรอนลดลงดวย 

 
แผนภูมิท่ี 2.9 แสดงการเปรียบเทียบคาความตานทานความรอน (คา R) ของวัสดุตางๆที่ความ

หนา 1 นิ้ว  
ท่ีมา สุนทร บุญญาธิการ และอุษณีย  มิ่งวิมล , “การใชฉนวน” , กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ,กรุงเทพ,2543, หนา  13 
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2.6. การศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมจําลองการใชพลังงานภายในอาคาร 
 

2.6.1. ECOTECT 
โปรแกรม ECOTECT เปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจําลองสภาพแวดลอม ใน

แบบ 3 มิติท่ีสามารถจําลองหรือพยากรณการโคจรของแสงอาทิตย , ความรอน และการวิเคราะห
ทางเสียง ตลอดจนมีฟงกชันการวิเคราะหตนทุน 

ECOTECT สามารถตอบสนองการใชงานเพื่อการวิเคราะห  โดยสามารถเลือกวัสดุท่ีมี
ความแตกตางกันเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุไดอยางรวดเร็วและงายดาย  สามารถจําลอง
สภาพแสงประดิษฐ คํานวณภาระการปรับอากาศ คํานวณการสูญเสียพลังงาน  การจําลองอุณหภูมิ
ภายในอาคาร 

การปอนขอมูล สามารถโตตอบกับผูใชในแบบ CAD INTERFACE  สามารถโตตอบกับ
ผูใชไดทันที หากเปรียบกับโปรแกรมวิเคราะหพลังงานอ่ืนๆ 

ซ่ึงสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการออกแบบเบ้ืองตนสําหรับสถาปนิกและวิศวกร เพื่อ
ตอบคําถามในการใชพลังงาน  และการจัดการได   ECOTECT เปนหนึ่ งในเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทรงพลังและแมนยํา ตอบสนองการใชงานท่ีงาย รวมท้ังสามารถเช่ือมตอกับ
โปรแกรมการวิเคราะหพลังงานอ่ืนๆไดงาย  สามารถรองรับการใชงานรวมกันกับโปรแกรม อาทิ
เชน RADIANCE , VRML , DOE-2 และ ENERGYPLUS ซ่ึงเปนโปรแกรมจากกระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐอเมริกา 

 
รูปท่ี 2.17  แสดงหนาจอของโปรแกรม ECOTECT ท่ีแสดงในลักษณะ VRML บนเวปเพจได 
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รูปท่ี 2.18  แสดงการตั้งคาวัสดุสําหรับโปรแกรม ECOTECT 
 

โปรแกรม ECOTECT ใชภาษา C++ เปนภาษาเขียนโปรแกรม  การคํานวณตางๆตาม
กรรมวิธีของ CIBSE (The Chartered Institution of Building Services Engineers)  ซ่ึงเปนสถาบัน
ใหคําแนะนํา ความรูและเผยแพรแนวทางของวิศวกรและชางเทคนิค ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีใชกัน
ท่ัวไป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและยุโรป  

โปรแกรม ECOTECT ถูกออกแบบโดย Dr. Andrew Marsh แหงมหาวิทยาลัยคารดีฟ
,เวลล(Cardiff University, Wales) รวมกันกับนักศึกษาและทีมงาน  ในระยะแรกเร่ิมโปรแกรมนี้
เปนเพียงงานปริญญานิพนธของนักศึกษาเทานั้น   ตอมาเม่ือ Dr.Andrew ไดกอต้ังทีมวิจัย Square 
Research ข้ึน และโปรแกรมนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนมาเร่ือยๆ 

จนกระท่ังบริษัท Autodesk ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตซอฟแวรทางดานงาน CAD และผูผลิต
โปรแกรม AutoCAD ไดเล็งเห็นความสามารถของโปรแกรม  จึงไดซ้ือลิขสิทธ์ิและกอต้ังใหมใน
นาม Autodesk ECOTECT ซ่ึงจะนําความสามารถในการจําลองการใชพลังงานตางๆของโปรแกรม 
ไปผนวกกันกับโปรแกรมอ่ืนๆของ AUTODESK อาทิเชน AUTOCAD,REVIT เปนตน ซ่ึงปจจุบัน 
REVIT ไดนําเอา ECOTECT ไปบรรจุเปนโปรแกรมเสริมเพื่อทดลองใชแลว  

ดังนั้นจึงเปนการปฏิเสธเสียมิได  หากในอนาคตอันใกล ผูท่ีออกแบบหรือสถาปนิก 
วิศวกรท่ัวโลกจะไดใชโดยท่ัวกัน 
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2.7. การประเมินผลตอบแทนการลงทุน 
เปนการประเมินเพื่อการตัดสินในในการลงทุนในเลือกชนิดวัสดุท่ีตองการความคุมคา 

หรือผลตอบแทนหากเลือกใชวัสดุนั้นๆแลวจะชวยในการประหยัดพลังงานและรายจาย โดยการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพ่ือหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และผลตอบแทน  
โดยหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการแบงออกเปน 2 ประเภทหลักคือ 

2.7.1. การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรอาคาร 
เปนการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถึงปริมาณหรือจํานวนวัสดุหรือองคประกอบอาคารท่ีเหมาะสมและคุมคา

ที่สุดกับเงินที่ลงทุน   
2.7.2. คาใชจายโดยรวมตลอดอายุการใชงาน 
เปนคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุการใชงานของอาคารหรือ Life-Cycle Cost 

(LCC) ซ่ึงคาใชจายนี้ประกอบดวย 
-เงินลงทุนเร่ิมตน (Investment Cost, First Cost) ไดแกเงินทุนท่ีใชกอสรางอาคาร  ใน

กรณีวิเคราะหอาคารท้ังหลัง  หรือเงินลงทุนท่ีใชซ้ือหรือติดต้ังวัสดุ 
-คาใชจายในการใชอาคาร (Operating Cost)  สวนใหญเปนคาใชจายท่ีเกิดจากการใช

พลังงานหรือคาสาธารณูปโภค ไดแก  คาไฟฟา คาน้ํา เปนตน 
-คาซอมแซมบํารุงรักษา (Repair and Maintenances) 
-คาเปล่ียนแปลงวัสดุอุปกรณประกอบอาคาร (Amortization or Replacement Cost) ซ่ึง

โดยท่ัวไปมักจะไมนํามาคิดในการคํานวณหา  LCC 
2.7.3. การวิเคราะหโครงการแบบไมปรับคาของเวลา 

2.7.3.1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
Payback Period  = ราคาวัสดุท่ีติดตั้งฉนวน / มูลคาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงตอป 
2.7.3.2. อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย (ARR) หรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

ARR หรือ ROI  =  x 100 

ระยะเวลาคืนทุน คือระยะเวลาที่การลงทุนในโครงการหน่ึงๆจะไดรับเงินลงทุนคืนมา  ผล
ท่ีไดจากการประเมินโดยวิธีนี้จะทําใหรูวาจะไดเงินลงทุนคืนกลับมาชาหรือเร็วเทาไร 
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2.8. การศึกษางานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
2.8.1. แนวทางในการปรับปรุงผนังอาคารเดิม เพื่อลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร 

(กัญจน  พิเชษฐศิลป , 2545) 
เปนงานวิจัยท่ีมุงเนนเพื่อปรับปรุงกรอบอาคารของเดิม ท่ีมีการปรับอากาศภายในอาคาร 

เพื่อลดการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร ดังนั้นในงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงผนังอาคารเดิมโดย
การนําเอาฉนวนกันความรอนมาใชรวมกับผนังอาคาร  โดยพิจารณาระบบผนังท่ีนิยมกอสรางกัน
ในปจจุบัน ประกอบดวยผนังอิฐมอญและผนังมวลเบา โดยพิจารณาหารูปแบบการติดต้ังฉนวนกัน
ความรอนท่ีความหนาตางๆกับรูปแบบท่ีจะนํามาใชงานกับผนัง 2 ชนิด 4 ทิศทางของอาคารท่ีมีการ
ปรับอากาศในชวงเวลาตางๆ  พรอมท้ังหาความหนาที่เหมาะสม และทําการเลือกรูปแบบท่ีมีความ
เปนไปไดในการนํามาใชงาน  โดยพิจารณาดานตัวแปรดานอุณหภูมิ  ประกอบการคํานวณ
ระยะเวลาในการคืนทุนและคาใชจายตลอดอายุการใชงาน 

ในการวิจัยแบงข้ันตอนออกเปน 2 สวน ไดแก 
ข้ันตอนท่ี 1 ทําการเลือกความหนาของฉนวนกันความรอนต้ังแต 1-3 นิ้ว  ท่ีมีความ

เหมาะสมในการปรับปรุงผนังของอาคารปรับอากาศท้ัง 4 ทิศ  โดยทําการติดต้ังฉนวนท้ังภายใน
และภายนอกของผนังอาคารเดิม 

ข้ันตอนท่ี 2 ทําการเลือกรูปแบบท่ีมีความเปนไปไดในการใชงานระหางการติดต้ัง
ฉนวนภายในและภายนอกอาคาร 

การวิจัยพบวา  การติดต้ังฉนวนกันความรอนสามารถลดคาความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิผิวภายในสูงสุดและตํ่าสุดของวันลงได  ทําใหอุณหภูมิเฉล่ียตลอดวันคอนขางคงท่ี (การ
ติดต้ังฉนวนหนา 3 นิ้วมีคาอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังวันคงท่ีมากท่ีสุด)   

ในสวนของความรอนพบวา การติดต้ังฉนวนกันความรอนท่ีความหนา  1-3 นิ้วท้ังภายใน
และภายนอก  สามารถลดปริมาณความรอนจากผนังเดิมลงได  75% , 85% และ 90% ตามลําดับ  
และเม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการคืนทุนพบวาการเลือกใชฉนวน  3 นิ้ว ท้ัง 4 ทิศทาง  มีระยะ
คืนทุนเร็วท่ีสุด (ไมเกินระยะเวลาท่ีสามารถยอมรับไดท่ี 3.5 ป)  และสามารถลดอัตราคาไฟฟาได
สูงสุด  ซ่ึงไดผลดีกวาการติดต้ังฉนวนท่ีความหนา 2 นิ้วและ 1 นิ้ว  สวนคาใชจายตลอดอายุการใช
งานของการติดต้ังฉนวน 3 นิ้วมีคาใชจายตํ่าสุดในทุกชวงการใชงาน   

การติดตั้งฉนวนกันความรอนมีความเหมาะสมในการนํามาใชงานกับอาคารท่ีมีการปรับ
อากาศในชวงเวลาตางๆมากกวาการติดต้ังฉนวนกันความรอนภายใน  เนื่องจากคาความแตกตาง
ของอุณหภูมิผิวภายในสูงสุดและตํ่าสุดมีคานอย  (อุณหภูมิเกือบคงท่ีตลอดวัน)  และมีระยะเวลา
หนวงเหนี่ยวความรอนท่ียาวนานกวา (ติดฉนวนภายในหนวงเหนี่ยวความรอนได 4 ช่ัวโมง  และ
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ติดฉนวนภายนอกหนวงเหนี่ยวความรอนได 5 ช่ัวโมง)  สงผลใหปริมาณความรอนท่ีสงผานเขามา
ลดลง  นอกจากน้ีการติดต้ังฉนวนกันความรอนภายนอกอาคารยังสามารถปองกันการเกิดสะพาน
ความรอน (Thermal Bridge) และปองกันความชื้นจึงไมมีผลตอการเกิดการควบแนนในผนัง และ
ทําใหไมสูญเสียพื้นท่ีใชงานในอาคาร 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการปรับปรุงผนังอาคาร (ผนังกออิฐมวลเบาและผนังกออิฐ
ฉาบปูน)  ท่ีมีการปรับอากาศภายใน  โดยใชฉนวนกันความรอน  สามารถทําไดโดยการติดต้ัง
ฉนวนกันความรอนท่ีความหนา 3 นิ้ว  ภายนอกอาคาร ท้ัง 4 ทิศ  เพื่อลดปญหาในเร่ืองของปริมาณ
ความรอน  การเกิดการควบแนนในผนัง  และการเกิดสะพานความรอน  เปนการลดภาระการทํา
ความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ  นอกจากน้ียังสามารถนําแนงทางการติดต้ังฉนวนภายนอกไป
ประยุกตใชกับผนังชนิดอ่ืนๆ ไดเชนกัน 

 
2.8.2. อิทธิพลการหนวงเหนี่ยวความรอนจากการเลือกตําแหนงมวลสารและฉนวนเขา

ดวยกัน  (รุงโรจน  วงศมหาศิริ,2543)  
เปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบตอการหนวงเหนี่ยวความรอนจากการเลือกตําแหนงของ

มวลสารและฉนวน  โดยทดสอบทั้งในสภาพปรับอากาศและไมปรับอากาศ  โดยการวิจัยแบง
ออกเปน 3 ข้ันตอน  ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1  เปนการศึกษาเพื่อหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการจัดวางฉนวน และมวลสาร 
โดยทําการติดต้ังฉนวนดานนอกแผนคอนกรีต  กึ่งกลางแผนคอนกรีต  และดานในแผนคอนกรีต   
ผลการทดสอบพบวา  ตําแหนงฉนวนท่ีเหมาะสมคือ การใชวัสดุฉนวนดานนอกสุดเพื่อลดอิทธิพล
ท่ีรุนแรงของสภาพอากาศภายนอก  และใชวัสดุมวลสารท่ีมีความจุความรอนไวดานใน เพื่อหนวง
เหนี่ยวความรอนท่ีผานจากวัสดุฉนวนเขามา 

ข้ันตอนท่ี 2  เปนการทดสอบพฤติกรรมการหนวงเหนี่ยวความรอนจากการใชงานใน
สภาพปรับอากาศ  และสภาพไมปรับอากาศ   

ข้ันตอนท่ี 3  เปนการทดสอบตัวแปรจากอิทธิพลภายนอกท่ีสงผลตอการหนวงเหนี่ยว
ความรอน 

ผลการวิจัยไดสรุปวา  การติดต้ังฉนวนภายนอกและใชมวลสารภายในท่ีมีความเหมาะสม
ท้ังการใชงานในสภาพปรับอากาศและไมปรับอากาศ  อาคารท่ีไมปรับอากาศควรใชผนังท่ีมีการ
ติดต้ังฉนวนภายนอกและใชมวลสารปริมาณมากภายในอาคาร  เพื่อใหอุณหภูมิอากาศภายในเขา
ใกลสภาวะความนาสบายในเวลากลางวัน  และอาคารท่ีมีการปรับอากาศควรใชผนังท่ีติดต้ังฉนวน
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ภายนอกและใชมวลสารปริมาณนอยภายในอาคาร  เพื่อใหเคร่ืองปรับอากาศไมส้ินเปลืองพลังงาน
ในการลดความรอนสะสมภายในมวลสารเม่ือเร่ิมเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

 
2.8.3. อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอกท่ีมีผลตอสภาวะนาสบายและภาระการปรับ

อากาศ,(สรญา ประวิตะรางกูร,2543) 
เปนงานวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาอิทธิพลของผนังมวลสารภายนอกท่ีมีผลตอสภาวะ

นาสบาบและภาระการปรับอากาศ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผนังภายนอกท่ีมีปริมาณมวล
สารและมีรูปแบบของอาคารท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงาน  ท้ังในสภาวะท่ีไมมีการปรับอากาศ 

และสภาวะท่ีมีการปรับอากาศตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว ทําใหเกิดประโยชนทางดานการประหยัด
พลังงานในอาคารกระบวนการวิจัยจะเร่ิมจากการกําหนดสภาพการใชงานอาคารท่ีจะทําการ
ทดสอบ โดยแบงออกเปนสภาวะท่ีไมมีการปรับอากาศ ปรับอากาศตลอด 24 ชม. ปรับอากาศเวลา
กลางวัน (8.00-18.00น.) และปรับอากาศเวลากลางคืน (20.00-6.00 น.) 

แลวจึงทําการจัดกลุมผนังมวลสารภายนอก ท่ีจะทําการทดลองโดยแยกประเภทตาม
คุณลักษณะของมวลสาร ท่ีระดับคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนตางๆ ไดดังนี้ กลุม 1 คา
สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน 3.979-3.989 W/m2C ไดแก ผนังไมเนื้อแข็งหนา 12 มม., ผนัง
อิฐ 7 ซม.กับปูนทรายขางละ 8 มม. , ผนังคอนกรีตหนา 12.5 ซม. (เปนผนังมวลสารนอย ปาน
กลางและมากตามลําดับ) กลุม 2 คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน 0.953-0.959 W/m2C 

ไดแก ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 7 ซมกับปูนขนาดกลางขางละ 5 มม., ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 
17 ซมกับปูนนน.เบาขางละ 1 ซม., ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 27 ซม.กับปูนนน.เบาขางละ 1 ซม. 

(เปนผนังมวลสารนอย , ปานกลางและมากตามลําดับ) ตอจากนั้นจึงดําเนินการทดสอบโดยใชการ 

จําลองสภาพการทดลองดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม DOE 2.1 D. ซ่ึงจะทําการเก็บวัดผลขอมูล
ทางดานอุณหภูมิภายในอาคารและคาภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ และการนําผล
การทดลองท่ีไดมาวิเคราะหและประเมินผลการใชงานผนังมวลสารภายนอกกับอาคารรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีรูปรางภายนอกของอาคารตางกันแตมีพื้นท่ีใชสอยของอาคารเทากันผลการวิจัยพบวา 
แบบผนังและรูปแบบอาคารท่ีมีจํานวนช่ัวโมงของอุณหภูมิภายในอาคารอยูในชวงสภาวะนาสบาย
มากท่ีสุดภายใตสภาวะท่ีไมมีการปรับอากาศ ไดแก ผนังมวลสารนอยและรูปแบบอาคารท่ีมี
ลักษณะผังพื้นแบบแผคล่ี-มีพื้นท่ีผนังอาคารมาก สวนสภาพการใชงานอาคารในสภาวะท่ีมีการ
ปรับอากาศตลอด 24 ชม.และปรับอากาศเฉพาะเวลากลางวันนั้นจะให 

ผลการทดลองที่เหมือนกัน คือ แบบผนังท่ีมีผลรวมของคาภาระการทําความเย็นนอยท่ีสุด
คือ ผนังมวลสารมาก โดยมีรูปแบบอาคารท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ อาคารท่ีมีพื้นท่ีผนังนอยท่ีสุด (คือ
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อาคารส่ีเหล่ียมจัตุรัส) สําหรับในสภาวะท่ีมีการปรับอากาศเฉพาะกลางคืน ผลการทดลองของแบบ
ผนังและรูปแบบอาคารท่ีมีคาภาระการทําความเย็นนอยท่ีสุด ไดแก ผนังมวลสารนอยและรูป 

แบบอาคารท่ีมีพื้นท่ีผนังอาคารท่ีนอยท่ีสุด ผลการทดลองของการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการออกแบบผนังอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงานได 
 

2.8.4. การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร ดวยระบบผนังท่ีมีชองอากาศ : กรณีศึกษา
อาคารในเขตรอนช้ืน (ประพันธพงศ  จงปติยัตต,2538) 

เปนการวิจัยเปรียบเทียบระบบผนัง โดยเลือกทําการทดสอบกับผนังมวลสารมาก (ผนัง
กออิฐฉาบปูน) และผนังมวลสารนอย (ผนังโฟม) รวมท้ังผนังซีเมนตแผนเรียบ (วัสดุท่ีมีความจะ
ความรอนตํ่า)   โดยแบงการทดสอบวัสดุออกเปน 5 กลุมดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ผนังกออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ธรรมดา 
กลุมท่ี 2 ผนังกออิฐมอญฉาบปูนเรียบ + ชองวางอากาศ + ผนังกออิฐมอญฉาบปูน

เรียบ ซ่ึงมีลักษณะเปนกําแพง 2 ช้ัน มีชองวางของอากาศตรงกลาง 
กลุมท่ี 3 ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ + ชองวางอากาศ + โฟม 
กลุมท่ี 4  โฟม + ชองวางอากาศ+ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ 
กลุมท่ี 5  ผนังซีเมนตแผนเรียบหรือกระเบ้ืองแผนเรียบ + ชองวางอากาศ + โฟม 
ซ่ึงผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 
ระบบผนังอาคารท่ีมีชองอากาศแบบเปด  สามารถระบายความรอนภายในชองอากาศ

และมีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนดีกวาระบบผนังท่ีมีชองอากาศแบบปด 
ระบบผนังอาคารท่ีมีชองอากาศแบบเปด (อาคารที่ไมปรับอากาศในชวงอุณหภูมิสูงสุด

ของวัน) ผนังช้ันในเปนผนังท่ีมีวัสดุมวลสารมาก ทําใหภายในอาคารมีอุณหภูมิท่ีตํ่ากวาการใชผนัง
ช้ันในเปนผนังท่ีมีวัสดุมวลสารนอย 

ระบบผนังอาคารท่ีมีชองอากาศแบบเปด (อาคารปรับอากาศ) สามารถลดการถายเทความ
รอนไดดีข้ึนอยูกับอุณหภูมิภายในชองวางอากาศ  และความสามารถในการกันความรอนของผนัง
ดานใน 

ระบบผนังอาคารท่ีมีชองอากาศแบบเปด  กลาวคือมีชองท่ีสามารถระบายความรอน
ภายในชองอากาศของผนัง  สามารถลดการถายเทความรอนไดดีท่ีสุด ไดแก ผนังภายนอกเปนวัสดุ
ท่ีมีมวลสารมากและผนังภายในเปนวัสดุมวลสารนอย สามารถลดปริมาณความรอนเฉล่ียตอวันได
ดีกวาผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ หนา 4 นิ้วท่ัวไปถึง 12.5 เทา 

 



74 
 

2.8.5. การพัฒนาระบบผนังโฟมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความรอน (สกนธ  ศรี
วิไลสกุลวงศ,2545) 

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบผนังโฟมท่ีสามารถลดความรอนไดดี  ท่ีสามารถกอสราง
ไดงายและมีราคาถูกกวาระบบท่ีมีอยูในปจจุบันซ่ึงเปนการทดสอบตัวแปร 3 ข้ันตอนโดย 

ข้ันตอนท่ี 1    ทดสอบคุณสมบัติการลดความรอนของผนังโฟมท่ีมีการวางตําแหนงของ
ฉนวนท่ีแตกตางกัน 3 แบบกลาวคือ อยูดานนอก  ตรงกลางและดานในของผนัง  โดยผลสรุปท่ีได 
ผนังท่ีมีฉนวนโฟมอยูดานนอกจะไดผลดีท่ีสุด รองลงมาคือท่ีอยูดานใน และตรงกลาง ตามลําดับ 

ข้ันตอนท่ี 2 เปนการทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชอง
ระบายอากาศท่ีผนังช้ันนอก  โดยเปรียบเทียบกับผนังโฟมท่ีมีชองอากาศแบบปด  ท้ังชนิดท่ีใส
ฉนวนอยูดานนอกอาคาร และชนิดท่ีใสฉนวนโฟมดานในอาคาร  ซ่ึงในข้ันท่ี  2 นี้ประกอบดวย 2 
ข้ันตอนยอย ซ่ีงมีผลการทดสอบดังนี้ 

-ผนังโฟมท่ีเจาะชองระบายอากาศที่ผนังช้ันนอก 30% มีอุณหภุมิลดลงไมชัดเจนเม่ือ
เปรียบเทียบกันกับกลองใสโฟมดานในอาคารและมีชองอากาศแบบปด  โดยสามารถลดอุณหภุมิใน
กลองลดลงเฉลี่ยเพียง 0.32 องศาเซลเซียล  และมีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบสูงกวาของผนังท่ี
ใสโฟมไวดานนอกอาคารโดยเฉล่ีย 0.11 องศาเซลเซียส 

-การเพิ่มพื้นท่ีเจาะชองระบายอากาศเปน 100%  มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองลด
ตํ่าลงกวากลองท่ีใสโฟมทางดานในอาคาร  และมีชองอากาศแบบปดโดยเฉล่ีย 0.59 องศาเซลเซียส  
และมีอุณหภูมิอากาศในกลองตํ่ากวากลองท่ีใสโฟมดานนอกอาคาร 0.53 องศาเซลเซียส 

ข้ันตอนท่ี 3   ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังเพิ่มเติม  โดยเพิ่มความ
หนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยูดานในอาคารจากหนา 2 นิ้วเปน 4 นิ้ว  เปรียบเทียบกับ
ผนังท่ีใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้วท้ังท่ีใสนอกชองคราวแตอยูดานในอาคารและใสนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคาร   โดยพบวา  ผนังท่ีมีความหนาฉนวนโฟมเทากัน การใสฉนวนโฟมดานนอก
อาคารจะลดอุณหภูมิอากาศในกลองลงไดประมาณ 1 องศาเซลเซียส  แตถาหากเพิ่มความหนาของ
โฟมท่ีใสดานในอาคาร  จาก 2 นิ้วเปน 4 นิ้วจะสามารถทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองตํ่ากวาการใส
โฟม 2 นิ้ว  ไวดานนอกอาคารประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส 
 
 
 


