
 

 

 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1. การสรุปผลการศึกษา 
 จากการดําเนินการเพ่ือทดสอบหาวัสดุประกอบท่ีมีคาความเปนฉนวนนํามาประกอบรวม
กนกับวัสดุมวลสารมากซ่ึงใชผนังคอนกรีตบล็อกเปนตัวแทน  เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม ตลอดจน
ความหนาของวัสดุ ,ราคาท่ีถูกและกรรมวิธีท่ีไมยุงยากซับซอนมากนัก  เพื่อที่จะเปนทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผูท่ีมีรายไดนอยหรือไมมาก  แตมีความตองการที่จะปลูกสรางอาคารบานพักอาศัยท่ีมีความ
คุมคา และสามารถลดความรอนเขาสูอาคาร เพื่อประหยัดพลังงานจากการปรับอากาศ โดยสรุปดังนี้ 

5.1.1. ตําแหนงของวัสดุประกอบ 
วัสดุท่ีไดรับการผสมผสานใหมีฉนวนอยูภายนอกและวัสดุผนังมวลสารอยูภายใน จะ

สามารถชวยลดการถายเทความรอนจากภายนอกอาคารเขาสูภายในอาคารไดดีกวาการผสมผสาน
วัสดุฉนวนไดภายในอาคาร  การผสมผสานวัสดุโดยท่ีมีฉนวนอยูภายในและวัสดุผนังมวลสารอยู
ภายนอก ถึงแมจะใชวัสดุชนิดเดียวกัน คาความตานทานความรอนท่ีเทากัน  จะมีพฤติกรรมการลด
การถายเทความรอนอยางส้ินเชิง โดยเฉพาะในเวลากลางวันท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงข้ึนจนถึง
จุดสูงสุดในแตละวัน 

การติดต้ังวัสดุฉนวนภายนอกสามารถลดปริมาณความรอนใหลดลงกอนท่ีความรอนนั้นจะ
ถูกดูดซับโดยผนังมวลสารที่อยูภายใน  ผนังท่ีมีมวลสารมาก จะมีความสามารถในการดูดซับความ
รอนและเก็บกักความรอนเอาไวนาน  จนเกิดความรอนสะสมในเน้ือวัสดุ และในเวลากลางคืนเม่ือ
อุณหภูมิอากาศภายนอกเย็นลง ความรอนท่ีสะสมในเน้ือวัสดุจะถายเทกลับสูสภาพแวดลอมซ่ึง
พฤติกรรมของการถายเทความรอนดังกลาว จําเปนตองมีระยะเวลาในการถายเทความรอน  และกวา
ท่ีความรอนนั้นจะกลับสูสภาพแวดลอมได อุณหภูมิอากาศภายนอกจะเร่ิมสูงข้ึน ดังนั้นความรอนท่ี
อยูภายในเนื้อวัสดุมวลสารดังกลาวจะไมถูกขจัดไปไดหมด  ทําใหเกิดภาระความรอนท่ีสงผลตอ
ภาระการปรับอากาศ  อันจะนํามาซ่ึงคาใชจายสําหรับการปรับอากาศท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีควรจะเปน 

และจากการศึกษา พบวาหากนําเอาวัสดุท่ีมีความเปนฉนวน และมีคาความตานทานความ
รอนมากเขามาประกอบรวมกับผนังคอนกรีตบล็อก  จะทําใหการลดปริมาณความรอนท่ีเขาสูอาคาร
ไดดีมากยิ่งข้ึน โดยการติดต้ังฉนวนชนิดเดียวกัน  มีความหนาเทากัน  หากติดต้ังวัสดุฉนวนดังกลาว
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ไวดานนอกของผนังคอนกรีตบล็อก จะมีความสามารถลดความรอนเขาสูภายในไดดีกวาการใชวัสดุ
ติดต้ังไวดานในของผนังคอนกรีตบล็อกในทุกวัสดุทดสอบ 

 
5.1.2. ความหนาของวัสดุ 
การทดสอบท่ี 2  เปนการศึกษาวัสดุฉนวนท่ีจะนํามาใชนั้น หากใชวัสดุชนิดเดียวกัน ติดต้ัง

ตําแหนงเดียวกัน แตมีความหนาตางกัน ความหนาจะมีผลตอการลดความรอนเขาสูภายในกลอง
ทดสอบหรือไมนั้น  

จากการศึกษาและประมวลผลเปรียบเทียบวัสดุทดสอบในแบบตางๆ ตําแหนงของการ
ติดต้ังวัสดุ ใชตําแหนงเดียวกัน แตความหนาของวัสดุฉนวนมีความหนาแตกตางกันนั้น พบวา วัสดุ
ฉนวนท่ีมีความหนามากกวา จะมีความสามารถในการลดความรอนจากภายนอกเขาสูภายในกลอง
ทดสอบ  ไดดีกวาวัสดุฉนวนท่ีมีความบางกวา 

และการติดต้ังวัสดุฉนวนหากติดต้ังไวดานนอกผนังคอนกรีตบล็อก จะมีความสามารถใน
การลดความรอนเขาสูภายในอาคารไดดีกวาการติดต้ังวัสดุฉนวนไวดานในของผนังคอนกรีตบล็อก  

 
5.1.3. ความหนาท่ีเทากัน แตติดต้ังในตําแหนงท่ีแตกตางกันท้ัง 3 รูปแบบ  
จากการทดสอบหาตําแหนงของวัสดุและความหนาของฉนวน พบวาวัสดุยิ่งมีความหนา จะ

ทําใหความสามารถในการลดความรอนจากภายนอกเขาสูภายในดียิ่งข้ึน  จากการทดสอบท่ี 1 เปน
การทดสอบฉนวนชนิดเดียวกัน  ความหนาท่ีเทากัน  แตมีตําแหนงการติดต้ังแตกตางกัน คือ ติดต้ัง
ดานนอกของผนังคอนกรีตบล็อก และติดต้ังดานในของคอนกรีตบล็อก ซ่ึงผลการทดสอบวัสดุท่ี
ติดต้ังตําแหนงไวดานนอกจะดีกวาวัสดุท่ีติดต้ังดานใน   

เม่ือทําการทดสอบท่ี 3  โดยติดต้ังวัสดุฉนวน ท้ังสองดานของผนัง ท้ังดานนอกและดานใน  
แตความหนาของฉนวนในแตละดานหนานอยกวาวัสดุฉนวนท่ีติดต้ังดานใดดานหนึ่ง  พบวาการ
ทดสอบวัสดุฉนวนในขอ 4.3.1 เปนการเปรียบเทียบของวัสดุฉนวนใยแกวความหนา 2” ติดต้ังดาน
นอก (B1) ,วัสดุฉนวนใยแกวความหนา 2” ติดต้ังดานใน (B2) และวัสดุฉนวนใยแกว ติดต้ังท้ังดาน
นอกและดานใน โดยในแตละดานมีความหนา 1” รวมความหนาฉนวนท้ังหมดแลวหนา 2” (G1)   
ผลการเปรียบเทียบจากตารางท่ี 4.27  วัสดุชนิด G1 มีความสามารถในการลดความรอนจากภายนอก
เขาสูภายในของกลองทดสอบไดดีท่ีสุด   

แตจากการทดสอบวัสดุท่ีเหลือ กลับพบวา วัสดุฉนวนโฟม ความหนาแนนนอย, วัสดุ
ฉนวนโพลีเอทธีลีน PE ติดต้ังเฉพาะภายนอกจะดีกวาติดต้ังท้ังภายนอกและภายใน โดยมีความหนา
ของวัสดุฉนวนท่ีเทากัน 



138 
 

 ดังนั้นเม่ือพิจารณาในการทดสอบที่ 3 นี้วัสดุท่ีติดต้ังฉนวนไวดานนอกของผนังคอนกรีต
บล็อก ท่ีมีความหนา  จะมีความสามารถในการลดความรอนไดดีกวาติดต้ังท้ังดานนอกและดานใน 
โดยมีความหนารวมของวัสดุฉนวนท่ีเทากัน 
 

5.1.4. การวิเคราะหการใชพลังงานดวยการคํานวณ OTTV และ RTTV 
จากการทดสอบท่ี 1,2 และ 3 แลว  จึงไดนําวัสดุดังกลาว  นํามาคํานวณคา OTTV และคา 

RTTV ของวัสดุทดสอบโดยเลือกวัสดุท่ีติดต้ังฉนวนไวดานนอกขอผนังคอนกรีต และวัสดุท่ีติดต้ัง
ฉนวนพรอมกันท้ังดานนอกและดานในของผนังคอนกรีต ซ่ึงไดแก A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, 
G2 และ G3 นํามาคํานวณตามแบบบานพักอาศัยกรณีศึกษา พบวา 

วัสดุผนังท่ีติดต้ังฉนวนใยแกวท่ีความหนา 2” ติดต้ังไวดานนอก (B1) และวัสดุผนังท่ีติดต้ัง
ฉนวนใยแกว ท่ีความหนาดานละ 1” ติดต้ังไวท้ังดานนอกและดานใน (G1) มีความสามารรถในการ
ลดคาไฟฟาอันเนื่องจากภาระการปรับอากาศไดดีกวาวัสดุชนิดอ่ืนๆ 

หากรวมกันกับคาวัสดุกอสรางในปท่ี1 (ปแรก) วัสดุท่ีใหผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ วัสดุ
ฉนวนโฟม หนา 1” ติดต้ังเฉพาะดานนอก (C1) โดยวัสดุท่ีใหผลตอบแทนรองจาก C1 คือ วัสดุผนัง
ติดต้ังฉนวนใยแกวหนา 1” ติดต้ังเฉพาะดานนอก 

แตหลังจากปท่ี1 เปนตนไป วัสดุแบบ B1 จะมีความคุมคามากข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากผลตอน
แทนจากการประหยัดคาไฟฟาในแตละปรวมสะสมกัน 

ดังนั้นเม่ือคํานวณคา OTTV และ RTTV วัสดุผนังทดสอบแลว ผนังท่ีมีความคุมคาตอการ
ลงทุนสําหรับบานพักอาศัยแบบดังกลาวนั้น คือ  ผนังคอนกรีตบล็อกท่ีใชรวมกับวัสดุประกอบ
ฉนวนใยแกว  ความหนา 2” ติดต้ังดานนอกของผนังคอนกรีต  มีความสามารถในการลดความรอน
จากภายนอกเขาสูภายใน และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาจากการปรับอากาศไดดีท่ีสุด 

 
5.1.5. การวิเคราะหการใชพลังงานดวยโปรแกรม ECOTECT 
จากการทดสอบเบ้ืองตนต้ังแตการทดสอบท่ี 1 ,2 ,3 และตลอดจนการประเมินการใช

พลังงานดวย OTTVและRTTV  จึงไดนําขอมูลเบ้ืองตนดังกลาว นํามาประเมินผลดวยโปรแกรม 
ECOTECT เพื่อตรวจสอบ และการประมวลผลท่ีมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน  ไดแก A1, B1, C1, D1, 
E1, F1, G1, G2 และ G3 นํามาคํานวณตามแบบบานพักอาศัยกรณีศึกษา เม่ือเทียบกับวัสดุบาน
กรณีศึกษา โครงการบานอยูสบายประหยัดพลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน  กระทรวงพลังงาน (พพ.)  พบวา 
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รูปแบบผนังท่ีสามารถลดคาไฟฟาท่ีใชในการปรับอากาศท่ีดีท่ีสุดคือ ผนังท่ีใชรวมกับวัสดุ
ฉนวนใยแกว ความหนาดานละ 1” ติดต้ังรวมกับผนังคอนกรีตบล็อก ท้ังดานนอกและดานในพรอม
กัน (G1)  เม่ือเทียบกับผนังของบานตนแบบกรณีศึกษาแลว สามารถลดการใชพลังงานลงจากเดิมได
ถึงรอยละ 14.32  

อันดับสองคือ ผนังท่ีใชรวมกับวัสดุฉนวนใยแกว ความหนา 2” ติดต้ังเฉพาะดานนอกของ
ผนังคอนกรีตบล็อก (B1) สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาจากเดิมไดถึงรอยละ 13.97 

แตหากเม่ือคํานึงถึงคาใชจายในการกอสรางรวมแลวนั้น วัสดุแบบ G1 มีคาใชจายท่ีสูงกวา 
B1 ดังนั้นเม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.35 ในปท่ี 15 วัสดุ B1ผลตอบแทนท่ีมากกวาวัสดุแบบ G1 

และจากการคํานวณเปรียบเทียบคาใชจายตลอดอายุการใชงานของผนังแบบตางๆ (Life 
cycle cost หรือ LCC) จากตารางท่ี 4.36 พบวาหากคิด LCC ระยะเวลา 30 ปซ่ึงวัสดุแบบ B1 มี
คาใชจายท่ีนอยกวาวัสดุชนิดอ่ืนๆ กลาวคือ ระยะเวลายิ่งนานวัสดุ B1 ยิ่งมีความคุมคามากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาดวยโปรแกรม ECOTECT เพื่อทําการตรวจสอบท่ีมีความละเอียดมาก
ข้ึนแลวนั้น วัสดุท่ีมีความคุมคาตอการลงทุนและมีความสามารถในการลดความรอนและลดคา
ไฟฟาในการปรับอากาศท่ีดีท่ีสุดในการศึกษานี้ คือ ผนังคอนกรีตบล็อกท่ีใชรวมกับวัสดุประกอบ
ฉนวนใยแกว ความหนา 2” ติดต้ังดานนอกของผนังคอนกรีต   

 
การคาดการณลงทุนในความคุมคาของวัสดุกรอบอาคารในแตละชนิด  ไมสามารถใช

ตนทุนเบ้ืองตนของปแรก   มาเปนเกณฑในการพิจารณาเพียงอยางเดียวเทานั้น   เนื่องจากราคาการ
กอสรางวัสดุท่ีถูก  อาจจะไมสงผลดีในระยะยาวเนื่องจาก คาการประหยัดพลังงานที่นอยกวาวัสดุ
อีกชนิดหนึ่งท่ีลงทุนปแรกท่ีสูงกวา  แตการประหยัดไฟฟาในแตละปดีกวา  ในระยะเวลาท่ียาวนาน
ข้ึน  ความคุมคาของผนังชนิดนั้นๆ จะคอยๆเพิ่มมูลคาอันเกิดจากการประหยัดไฟฟาสะสมในแตละ
ป  ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการหาวัสดุประกอบรวมกันกับฉนวนเพื่อลดภาระการปรับ
อากาศอันเนื่องมาจากความรอน  ซ่ึงอาจจะไดวัสดุท่ีไมถูกท่ีสุด แตตองมีความสามารถในการ
ประหยัดพลังงานเปนปจจัยสําคัญ 

ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยในช้ินนี้  ผนังมวลสารมากโดยใชคอนกรีตบล็อกเปนตัวแทน เพื่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของผนังเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดการถายเทความรอนเขาสู
อาคาร  โดยใชวัสดุประกอบท่ีมีความเปนฉนวน  ท่ีจะปรับปรุงผนังใหดีข้ึนกวาผนังคอนกรีตบล็อก
ธรรมดา  ใหดีกวาผนังกออิฐมอญธรรมดา  และดีกวาหรืออยางนอยใหเทียบเทาผนังคอนกรีตมวล
เบา โดยใหมีราคาท่ีถูกคุมคา และเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทย นั้นควรเปน  ผนังคอนกรีต
บล็อกรวมกันกับฉนวนใยแกวหนา 2” โดยติดต้ังไวดานนอกของผนังอาคารบานพักอาศัย 
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5.2. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

5.2.1. ปญหาจากขอจํากัดทางดานเวลา,สถานท่ี,อุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชมีจํากัดและไม
เพียงพอตอการทดสอบ จึงไมสามารถทําการทดสอบสมมุติฐานไดครอบคลุมท้ังหมด จึงจําเปนตอง
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองสภาพภูมิอากาศและสถานท่ี   ซ่ึงหากตองการใหเกิดความ
ครอบคลุม จึงควรจะตองใชวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือท่ีพรอม เพื่อการทดสอบผนังในโอกาสตอไป 
 
5.3. ขอเสนอแนะ 

5.3.1. การนําวัสดุฉนวนใยแกวนํามาใชรวมกับผนังคอนกรีตบล็อกใหเกิดประโยชน
สูงสุด ควรติดต้ังฉนวนไวดานนอกของผนังคอนกรีตบล็อก และควรใชวัสดุปดผิวภายนอกท่ีมีความ
แข็งแรงทนทานตอการกระแทก  ในการศึกษาวิจัยนี้ กําหนดใชวัสดุฉาบเปนวัสดุปดผิวภายนอก 
หากเกิดการส่ันไหว หรือการกระแทกอยางแรง อาจสงผลใหผนังดังกลาวยุบตัวได เนื่องจากวัสดุ
ฉนวนใยแกวมีความออนตัว  ดังนั้นหากสามารถควบคุมการกระแทกจากภายนอกได จะสามารถใช
ระบบผนังดังกลาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอการใชงานจริงตอไป 

5.3.2. ในการศึกษาวิจัยนี้วัสดุผนังโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผล  คร้ัง
ตอๆไป  ควรมีการทดสอบวัสดุจริง ควบคูกับการใชคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือของการ
ทดลองใหมากยิ่งข้ึน 

 
 

   


