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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มของอุณหภูมิท่ี เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้ นการใช้
เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารท่ีพกัอาศยัก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยปรับอากาศให้เขา้สู่สภาวะน่า
สบาย (Thermal Comfort) แต่ก็ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าท่ีสูงตามเช่นกนั ด้วยสาเหตุดงักล่าวการ
ออกแบบท่ีพกัอาศยัโดยใช้วสัดุส าหรับก่อสร้างอาคารในรูปแบบของผนงัและฝ้าเพดาน ซ่ึงสามารถ
ป้องกนัความร้อนจากสภาวะอากาศภายนอกและช่วยลดค่าใชจ่้ายของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอี้กดว้ย 
ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อทดสอบวสัดุประกอบผนงัและฝ้าเพดานท่ีมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ
ค่าความตา้นทานความร้อนรวมและราคาตน้ทุน โดยใช้หลกัวิศวกรรมคุณค่าท่ีสร้างแบบจ าลอง BIM 
ซ่ึงใชซ้อฟแวร์ Autodesk Revit และ Autodesk Ecotect มาวเิคราะห์หลงัจากเลือกวสัดุ ในขั้นตอนของ
การเลือกวสัดุจะเลือกใชว้สัดุท่ีเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช้ทัว่ไปและสามารถหาไดง่้ายตามทอ้งตลาดวสัดุ
ก่อสร้าง โดยใช้วิธีการเปล่ียนแปลงการจดัวางต าแหน่ง และชนิดของวสัดุแต่ละชั้นของผนังและฝ้า
เพดาน แลว้จึงน าผนงัและฟ้าเพดานในรูปแบบต่างๆ ไปติดตั้งและทดสอบกบัแบบอาคารท่ีพกัอาศยั 2 
ชั้น ซ่ึงการทดสอบจะสามารถตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีใช้งานและปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ของแต่ละหอ้ง  

จากการศึกษาวิจยัตามแบบจ าลองสามารถสรุปไดว้า่ ในส่วนของผนงัในช่วงเวลากลางวนัผนงั
ท่ีมีอุณหภูมิภายในต ่าท่ีสุด คือ ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปูนทรายทั้งสองดา้น ผนงัท่ีมีความสามารถป้องกนั
ความร้อนไดดี้ท่ีสุดส าหรับห้องท่ีมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในเวลากลางวนั คือ ผนงัก่อคอนกรีต
มวลเบาหนา 75 มม. และมีช่องว่างตรงกลาง 30 มม. และช่วงเวลากลางคืนผนังท่ีเหมาะสมท่ีสุด
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ส าหรับห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ คือ ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนทั้งสองด้าน ในส่วนของฝ้าเพดาน 
พบวา่ ฉนวนกนัความร้อน stay cool รุ่น หนา 150 มม. พรีเม่ียม สามารถกนัความร้อนท่ีแผม่าในเวลา
กลางวนัไดดี้ท่ีสุด 

จากการปรับปรุงวสัดุผนังและฝ้าเพดาน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ พบว่า ต้นทุนค่า
ก่อสร้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.28  มีค่าไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 17.01 ต่อปี  และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด
นอ้ยท่ีสุดในตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีท่ี 20 เม่ือเทียบกบัแบบอ่ืน 
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ABSTRACT 

 Nowadays, the trend of climate is highly increased. Therefore, air conditioner was widely 
installed in residential building for adjust the Thermal Comfort.  On the other hand, the electric 
appliance has highly an effect on electric fee. For this reason, the chosen material was used in 
construction as well as wall and ceiling, which protect the heating of sunlight from outside into 
inside of residential and reduce electric fee. In this research aims to evaluated of the assembly 
material that appropriate and various of ratio in the heat resistance and low cost condition using 
value engineering for creating BIM model. The software (Autodesk Revit and Autodesk Ecotect) 
was analyzed in this paper. In the part of selected material was chosen the acceptable material of 
consumers and commercial construction material. The design of wall and ceiling was changed the 
position, type of material in each of layer of wall and ceiling. After that, the verities of designed 
patterns were installed and test to residential building model. According to the experiment can be 
examine the temperature at the time of use and amount of electrical energy due to usage. As the 
result of the walls in the afternoon, the lowest temperature of wall is brick wall with 2 sides sand 
plaster. The best of heat protection of wall with installation of air conditioner is lightweight concrete 
wall, with 75 mm of thickness and 30 mm of gap in the middle. At the night time, the appropriate 
wall with installation of air conditioner is lightweight concrete wall with 2 sides plaster. In the part 
of ceiling, it found that thermal insulation (Stay cool) 150 mm of thickness can be protecting the 
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heat of sunlight. In addition, the analysis data is increasing of 10.28% of the constructing cost, 
reducing of 17.01% of electrical fee and 20 years of the total lowest cost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


