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บทคัดย่อ 

 ความร้อนจากภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสิน้เปลืองในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพือ่ทำา

ความเย็นให้อาคาร การออกแบบเปลือกอาคารควรเลือกใช้วัสดุที่ช่วยในการลดการถ่ายเทความร้อน

ไดด้ ีงานวจิยัชิน้นีไ้ดท้ำาการศกึษาเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการชว่ยลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าและเคร่ือง

ปรับอากาศของวัสดุกันความร้อนหลังคาที่มีอยู่ตามท้องตลาด ระหว่างฉนวนใยแก้วกันความร้อน และ 

วัสดุที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำา ได้แก่ แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม และสีกันความร้อน โดยทำาการทดลอง

ดว้ยกล่องทดลองจำาลองระบบหลังคา ร่วมกับการใชส้มการทางคณติศาสตร์ เพ่ือนำาค่าคุณสมบัตทิีไ่ดม้า

คำานวณผลการใช้พลังงานรวมในโปรแกรม VisualDoe 4.1 แล้วนำาผลที่ได้มาคำานวณหาความคุ้มทุนใน

การใช้งานของแต่ละวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุกันความร้อนหลังคาต่อไป

Abstract 

 External heat is the main factor causing the excessive use of electrical energy for 

cooling, Effective resistant materials need to be considered as building envelop nowadays. The 

purpose of this study is to compare the energy performance of typical roof insulations with 

that of radiant barriers (aluminium foils and thermal barrier coatings). There is used to perform 

experiment with mathematical methods to calculate the thermal resistance of each roof system, 

the computer simulation part that use the data form test boxes to simulate the energy 

performance and financial feasibility study is conducted.

คำาสำาคัญ (Keywords): วัสดุสัมประสิทธิ์แผ่รังสีความร้อนต่ำา (Radiant Barriers), ฉนวนกันความร้อน 

(Roof Insulations), การจำาลองผลการใช้พลังงาน (Energy Simulation)
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1. บทนำา

 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารส่วนใหญ่ถูก

นำาไปใช้สำาหรับระบบปรับอากาศ ซึง่เป็นผลของ

ความร้อนทีม่าจากดวงอาทติย ์การหาวธีิลดความ

ร้อนดังกล่าวจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการ

ส่งเสริมภาวะน่าสบายและการลดความส้ินเปลือง

ในการใช้พลังงานในอาคาร 

 ประเทศไทยตั ้งอยู ่บริเวณเขตร้อนใกล้

เส้นศูนย์สูตร มีฤดูร้อนยาวนานตลอดปี หลังคา

จึงเป็นส่วนที ่ได้รับอิทธิพลความร้อนจากดวง

อาทิตย์โดยตรง หากลดความร้อนในส่วนนีไ้ด้ 

นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการ

ปรับอากาศแล้ว ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิส่ง

เสริมภาวะน่าสบายในอาคารได้อีกด้วย 

 ปัจจบัุนตามทอ้งตลาดมีผลิตภัณฑป้์องกัน

ความร้อนวางจำาหน่ายอยูท่ัว่ไปหากมีการนำาวสัดุ

เหล่านี้มาทำาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ประหยัดพลังงานและความคุ้มทุน อาจทำาให้เกิด

แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูบ้ริโภคไม่มากก็นอ้ย

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อภิธัช พรหมสิริแสง (2544) ได้กล่าวถึง

การป้องกันความร้อนทางหลังคาทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ไว้หลายกรณี ได้แก่ 

 • การใชฉ้นวนกันความร้อน โดยมีมวลสาร

ของฉนวนหน่วงความร้อนให้เข้ามาได้ช้าลง

 • การใช้ฟอยล์อลูมิเนียมซึง่เป็นวัสดุที่มี

สัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อนต่ำาสกัดก้ันไม่ให้

รังสีความร้อนลงสู่พื้นที่ใช้งานในอาคาร

 งานวิจัยโดย จญาดา บุณยเกียรติ (2537) 

มีการจำาลองอาคารย่อส่วนทิ้งไว้กลางแจ้ง เพือ่

เปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุก ันความร้อน 

พบว่า ฉนวนกันความร้อนมปีระสทิธิผลในการ

ลดอุณหภูมอิาคารจำาลองมากกว่าวัสดุอื่น แต่มี

โอกาสที่ทำาให้ระบายความร้อนได้ช้าลงในเวลา

กลางคืน ต่อมางานวิจัยของ วิกรม จำานงจิตต์ 

(2545) ได้ทำาการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิ-

ภาพวิธีการกันความร้อนกับอาคารพักอาศัยจริง 

พบว่า การใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นวิธีที่ได้

ประสิทธิผลจริง แต่ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ฉนวนกัน

ความร้อนทำาใหเ้กิดการหน่วงความร้อน จนอณุห-

ภูมิในหลังคาบ้านทดลองสูงขึน้มากกว่ากรณี

ฟอยล์อลูมิเนียมและการระบายอากาศในเวลา

กลางคืน

 ฉนวนกันความร้อนมวลสารเป็นตัวสะสม

ความร้อน ซ่ึงอาจมีผลเป็นภาระการทำาความเยน็

เมือ่ใช้งานเครือ่งปรับอากาศตอนกลางคืน อาจ

เหมาะสมกับอาคารทีใ่ชง้านเวลากลางวนัมากกวา่ 

ขณะเดยีวกันอาคารทีใ่ชง้านเคร่ืองปรับอากาศใน

เวลากลางคนื เชน่ บ้านพักอาศยั หากเลือกใชว้สัดุ

กันความร้อนที่มีมวลสารน้อยกว่า ความร้อนจะ

ระบายกลับสูท่้องฟ้าได้เร็ว ช่วยลดภาระในการ

ทำาความเย็นได้

 งานวจิยัชิน้น้ีจงึทำาการศกึษาเปรียบเทยีบ

วัสดุกันความร้อน ได้แก่ ฉนวนมวลสารกันความ

ร้อน วัสดุแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีสัมประสิทธิ์

การแผ่รังสีความร้อนต่ำา (radiant barriers) และ 

สีกันความร้อนอนุภาคซิลิกา ตามสมมติฐาน

ว่า วัสดุกันความร้อนแต่ละชนิดมีผลต่อการใช้

พลังงานปรับอากาศของอาคารแต่ละประเภทได้

ไม่เหมือนกัน

3. การดำาเนินการวิจัย

3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ศึกษาทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน การ

ถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร คุณสมบัติของ

วสัดกัุนความร้อนและวธีิการติดต้ังใชง้าน กำาหนด

รูปแบบและจำานวนของระบบหลังคาที่จะทำาการ

ศึกษา ดังภาพประกอบ
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3.2 กำาหนดรูปแบบและตัวแปรที่จะทำาการ  

 ศึกษา

 1)  วัสดุกันความร้อน ได้แก่ ฉนวนใยแก้ว

กันความร้อน R-7 หนา 2 นิว้ แผ่นอลูมิเนียม

ฟอยล์กันความร้อน สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี 0.05 

และสีทากันความร้อนอนุภาคซิลิกา

 2)  ระบบหลังคาที่ทำาการวิจัย ใช้หลังคา

เมทลัชที และ ฝา้เพดานยปิซัมบอร์ดหนา 12 มม. 

แบ่งเป็น หลังคาไม่มีฝ้าเพดานและหลังคามีช่อง

ว่างฝ้าแบบ 10 ซม. และ 20 ซม. ตามลำาดับ

 

รูปที่ 1  ระบบหลังคาที่ทำาการวิจัย

3.3 การเปรียบเทียบใชพ้ลังงานด้วยการป้อน

 ค่าคุณสมบัติของวัสดุกันความร้อนใน

 โปรแกรมคำานวณการใช้พลังงาน

 ใชโ้ปรแกรม VisualDoe 4.1 ซ่ึงเป็นคำานวณ

การใช้พลังงานและภาระการทำาความเย็นใน

อาคารโดยอาศัยปัจจัย ได้แก่ รูปแบบและวัสดุ

ประกอบอาคาร เวลาใช้งาน ความร้อนของอุปกรณ์ 

ไฟฟ้าและความร้อนของผูใ้ชอ้าคาร รวมทัง้ข้อมูล

สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา (ประวิตร 

กิตติชาญธีระ, 2553) สำาหรับงานวจิยัน้ีใชว้ธีิใส่คา่

ความต้านทานความร้อน (R-thermal resistance 

-  m2K/W) ของระบบหลังคา (overall U factor/R 

value method) เป็นคุณสมบัติแทนค่าวัสดุกัน

ความร้อนแต่ละชนิด 

3.3.1 การใช้กล ่องทดลองและสมการทาง

คณิตศาสตร์เพือ่คำานวณหาค่า ความต้านทาน

ความร้อนรวม (R
t 
) ของระบบหลังคาแต่ละระบบ 

 เพือ่นำาค่าความต้านทานความร้อนรวม 

(R
t
) แทนค่าคุณสมบัติของหลังคาในโปรแกรม 

VisualDoe 4.1 แต่เน่ืองจากคา่ต้านทานความร้อน

วัสดุหลังคาที่ระบุในพระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรกัษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราช

บัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

2552 ไม่ครอบคลุมรูปแบบตัวแปรระบบหลังคา

ที่ทำาการศึกษาและวัสดุก ันความร ้อนที ่ เป ็น

เทคโนโลยีใหม่ตามท้องตลาด เช่น สีอนุภาค

ซิลิกา ดังนั้น จึงใช้กล่องทดลองตามรูปแบบที่ได้

ศกึษาจาก Chang (2008) และ Soubdhan (2005) 

ดังภาพ 

 

รูปที่ 2 กล่องทดลองพร้อมตำาแหน่งวัดอุณหภูมิ

 กล่องทดลองทำาจากโฟมโพลิสไตรีนหนา 

2 นิ้ว ที่ว่างภายใน .60x.60x.60 ลบ.ม. เจาะช่อง

อากาศเข้า (inlet) และช่องอากาศออกติดพัดลม

ระบายอากาศ CFM  20.89 ft3/minute ด้านบน

สุดวางระบบหลังคาที่ทำาการศึกษา ให้ความร้อน

ด้วยไฟอินฟราเรด 500 V จำานวน 2 หลอด ใช้
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เครื่องเก็บข้อมูลอุณหภูมิ HOBO U12 Tempera-

ture/Relative Humidity/2 External Channel Data 

Logger - U12-013 บันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่คงที่

แล้ว ตามจุดต่างๆแล้วนำามาเข้าสมการทาง

คณิตศาสตร์เพื่อหาค่า R
t
 ดังนี้

  Q
1
  =   (U

r
)(A)ΔT

1
          (1)

 Q
2
  =   CFM(1.08)ΔT

2
          (2)

 Q
1
  =   Q

2

(U
r
)(A)ΔT

1
   =   CFM(1.08)ΔT

2
          (3)

กำาหนดให้

Q
1
  คือ   ปริมาณความร้อนรวมท่ีถ่ายเทเข้ามา 

  (Btu/h)

U
r
  คือ ค่าการนำาความร้อนรวม (U factor 

  – W/m2K) 

A  คือ  พื้นที่หลังคาที่ได้รับความร้อน (ft
2
)

ΔT
1
  คือ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพืน้

  ผิว 2 ด้านที่ความร้อนถ่ายเท ในที่นี้

  คือ อุณหภ ูมิพืน้ผิ วบนส ุดและ

  อุณหภ ูมิพืน้ผิวใต ้สุดของระบบ

  หลังคา (F°)

Q
2
  คือ ปริมาณความร้อนที่ถูกระบายโดย

  อากาศ (Btu/h)

CFM   คือ ปริมาณการไหลของอากาศในกล่อง

  ทดลองที ่ เก ิดจากพ ัดลมระบาย

  อากาศ (ft
3
/minute)

ΔT
2
  คือ ความแตกตา่งระหว่างอุณหภูมชิ่อง

  อากาศเข้า (inlet) และอุณหภูมิช่อง

  ระบายอากาศออก (outlet) (F°)

 เมื่อเข้าสมการแล้ว จะทราบค่า U
r
 ซึ่งค่า 

Ur = 1/∑R หรือ 1/R
t
  จากนั้น นำาค่า R

t
 ที่ได้ไป

ใช้คำานวณการใช้พลังงานรวมของอาคารจำาลอง

ในโปรแกรม VisualDoe4.1 ต่อไป

3.3.2 การคำานวณพลังงานไฟฟ้ารวมของระบบ 

 หลังคาด้วยโปรแกรม VisualDoe4.1 

 จำาลองการใช้พลังงานในอาคาร 4 ประเภท 

ซึง่อ้างอิงรูปแบบอาคาร ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ

ระบบปรับอากาศ จากงานวจิยัของ อรรจน์ เศรษฐ

บุตร (2550; 2552) และ Chirarattananon (2002) 

ตามลำาดับ
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	 • อาคารร้านค้า ซ่ึงมีการใช้งานเคร่ืองปรับ 

อากาศก่ึงกลางวนัก่ึงกลางคืน (10.00 – 22.00 น.)

	 • อาคารโรงพยาบาล ซึง่เป็นอาคารที่มี

การใช้เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

 ใส่ค่า U factor หรือ R
t
 สำาหรับระบบ

หลังคาชนิดต่าง ๆ จัดทำาเป็นกรณีทางเลือก

สำาหรับอาคารจำาลองทั้ง 4 ประเภท สำาหรับบ้าน

พักอาศัยทำาการจำาลองเฉพาะค่า R จากระบบ

หลังคากรณีช่องใต้ฝ้าเพดานสูง 20 ซม. เท่านั้น

เนือ่งจาก อาคารตัวอย่างเป็นอาคารที่มีหลังคา

ทรงสูง มีการไหลเวียนอากาศ ค่าความต้านทาน

ความร้อนของในช่องอากาศถือว่าใกล้เคียงกับ

กรณีช่องใต้ฝ้า 20 ซม. ซึ่งเป็นระยะที่อากาศนิ่ง

เริม่เกิดจากไหลเวียน ส่งผลให้ค่าความต้านทาน

ความร้อนช่องอากาศไม่สูงขึน้ไปกว่าระดับนีอี้ก 

(กระทรวงพลังงาน, 2552; ASHRAE, 1998.)

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุกัน

ความร้อน พิจารณาจากค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า

รวมต่อ (kWh/sq.m.-year) เป็นหลัก

3.4 การพิจารณาความคุ้มทุน

 ใช้วิธีคำานวณ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้

งานอาคาร 20 ปี (life cycle cost)
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4. ผลการศึกษา

4.1 ค่าความต้านทานความร้อนรวม (R
t
) ของ

 ระบบหลังคาจากกล่องทดลอง

ตารางที่ 1  ค่าความต้านทานความร้อนรวมที่ได้จากการ

คำานวณจากอุณหภูมิในกล่องทดลอง (m2K/W)

 

 จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่ามวลสาร

อาจเป็นปัจจัยที่ทำาให้ใยแก้วมีค่า R
t
 สูงสุดใน

ระบบหลังคา 3 กรณี หลังคาใช้ฟอยล์อลูมิเนียม

ให้ค่า R
t 
มากกว่าหลังคาที่ไม่ใช้วัสดุกันความร้อน 

โดยฟอยล์อลูมิเนียมจะยิ ่งมีประสิทธิผลมาก

ขึ้น เมื่อลดการนำาความร้อนจากหลังคาโดยการ

เว้นช่องอากาศลงมา 5 ซม. การที่มีช่องอากาศ

มากกว่าหนึง่ด้านเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้

วัสดุแผ่รังสีความร้อนต่ ำา ส่วนสีกันความร้อน

อนุภาคซิลิกาแม้จะทำาตามวิธีใช้ของผู้ผลิต แต่

กลับให้ค่า R
t
 ที่ค่อนข้างต่ำา เมือ่เทียบกับกรณี

หลังคาไม่ใช้วัสดุกันความร้อน 

4.2 การจำาลองการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในอาคาร

 ด้วยโปรแกรม VisualDoe4.1 และแนวทาง

 ในการใช้วัสดุกันความร้อน

 ผลการจำาลองการใช้พลังงานอาคารพัก

อาศัย หลังคาที่ใช้วัสดุกันความร้อนที่ให้ความ

ต้านทานความร้อนรวม (R
t
) สูง โดยเฉพาะฉนวน

ใยแก้ว ทำาให้สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด สำาหรับ

สีอนุภาคซิลิกา และอลมูิเนียมฟอยล์ ที่ให้ค่า

ต้านทานความร้อนรวมต่ำากวา่ ซ่ึงหน่วงความร้อน

น้อยกว่า ทำาให้มีการคายความร้อนสูท่้องฟ้าใน

เวลากลางคืนได้เร็ว ซึง่ช่วยลดความร้อนสะสม

ตัง้แต่ตอนกลางวันซึง่เป็นภาระในการทำางาน

ของเครื่องปรับอากาศในเวลากลางคืน ในอาคาร

สำานักงาน ซ่ึงใชเ้คร่ืองปรับอากาศเฉพาะชว่งกลาง

วัน กรณีที่ใช้ฉนวนใยแก้ว โดยเฉพาะในหลังคา

ช่องใต้ฝ้าสูง 20 ซม. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ได้มากที่สุดเมือ่เทียบกับกรณีอื่นๆ และการใช้สี

อนุภาคซิลกิาซ่ึงคา่ความต้านทานความร้อนต่ำาสดุ 

ทำาใหค้วามร้อนเข้าสู่อาคารคอ่นข้างเร็วเป็นภาระ

ต่อระบบปรับอากาศ จนต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

สูงสุด

แผนภูมิที ่ 1 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (kWh/

      sq.m.-year) ของอาคารพักอาศัย

แผนภูมิที ่ 2 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (kWh/

      sq.m.-year) ของอาคารสำานักงาน



การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุที่มีสัมประสิทธิ์ การแผ่รังสีต่ำาและฉนวนกันความร้อนหลังคาทั่วไป
อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล และ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร8

  กรณีอาคารร้านค้าซึง่ใช้งานเครือ่งปรับ

อากาศกึ่งกลางวันกึ่งกลางคืน พบว่า วัสดุที่มีค่า

ต้านทานความร้อนสูง เช่น ฉนวนกันความร้อน 

ลดการสิน้เปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับแรกๆ 

ส่วนสีกันความร้อนอนุภาคซิลิกาทำาให้อาคารใช้

พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด สอดคล้องกับส่ิงที่เกิดข้ึน

ในอาคารสำานักงาน

แผนภูมิที ่ 3 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (kWh/

        sq.m.-year) ของอาคารร้านค้า

 อาคารโรงพยาบาลซึง่มีการใช้งานตลอด 

24 ชัว่โมง พบวา่ ควรใชฉ้นวนมวลสารหน่วงความ

ร้อนไว้ให้มากที่สุด เหมือนในอาคารสำานักงาน

และอาคารร้านค้า ยิ่งใช้วัสดุที่ค่าต้านทานความ

ร้อนต่ ำาหร ือเป็นมวลสารน้อย ยิ ่งส ิน้เปลือง

พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

4.2 การคำานวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

 ในบ้านพักอาศัยแม้ว่าสีกันความร้อน

อนุภาคซิลกิาและอลูมิเนียมฟอยล์ ชว่ยลดการใช้

พลังงานได้ดี แต่กลับมีรายจ่ายตลอดอายุ 20 ปี 

สูงมาก เน่ืองจากต้นทนุและคา่บำารุงรักษาสูง หาก

คำานึงถึงผลทางการเงนิเป็นหลัก อาจต้องเลือกใช้

หลังคาทีไ่ม่ใชว้สัดกัุนความร้อน เพราะมีคา่ใชจ้า่ย

ต่ำาที่สุด ในอาคารสำานักงาน โรงพยาบาล และ 

อาคารร้านคา้ ฉนวนกันความร้อนมีประสิทธิภาพ

ทั้งในแง่ลดพลังงานและลดรายจ่ายตลอด 20 ปี 

เนือ่งจากต้นทุนต่ำากว่าวัสดุอื่น และแทบไม่มีค่า

บำารุงรักษาใดๆ ตลอดการใช้งาน

แผนภูมิที ่ 4 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (kWh/

      sq.m.-year) ของอาคารโรงพยาบาล

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาคารที่มีการใช้

งานเครือ่ง ปรับอากาศในช่วงเวลากลางวันเป็น

ส่วนใหญ่ ควรเลือกใช้วัสดุฉนวนมวลสารเพือ่

หน่วงความร้อนให้เข้ามาเป็นภาระในระบบปรับ

อากาศน้อยที่สุด ส่วนอาคารที่ใช้งานเวลากลาง

คืนเป็นส่วนใหญ่ ควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีลักษณะ

เป็นมวลสารหน่วงความร้อน เพือ่ให้ความร้อน

คายสูท่้องฟ้าได้เร ็ว ลดภาระของระบบปรับ

อากาศที่เปิดใช้ในเวลากลางคืน

 การวิจัยคร ัง้ต ่อไปควรจำาลองการใช้

พลังงานในอาคารโดยเลือกเวลาการทำางานของ

เครื่องปรับอากาศที่หลากหลายขึ้น เช่น บ้านพัก

อาศัยที่ใช้งานเครือ่งปรับอากาศเวลากลางวัน 

อาคารร้านค้าที่มีช่วงเวลาใช้งานกลา งวันสัน้ลง 

กลางคืนมีการใช้งานเครือ่งปรับอากาศนานขึน้ 

เป็นต้น
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บทคัดย่อ 

 สวนหลังคาโมดูลาร์ไม่เพียงน้ำาหนักเบาและใช้งานง่ายแต่ยังมีประโยชน์ในแง่ของประสิทธิภาพ

ทางพลังงานอีกด้วย  ซึ่งประเด็นปัญหาที่สำาคัญในงานวิจัยนี้มี 2 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสวนหลังคาโมดูลาร์ในอาคารสำานักงานขนาดเล็ก และประเด็นที่

สองเกีย่วกับการจำาลองสภาพสวนหลังคาที่ยังมีข้อจำากัด โดยเฉพาะกับโปรแกรมการจำาลองสภาพที่

ใช้กันอย่างแพร่หลายดังเช่น eQUEST โดยมุง่เน้นปรับตัวแปรในโปรแกรมดังกล่าวให้มีผลให้ค่าการใช้

พลังงานใกล้เคยีงกับการลดความร้อนดว้ยการะเหยน้ำาของพืชบนสวนหลังคา ซ่ึงผลทีไ่ดจ้ะนำาไปเปรียบ

เทยีบกับผลทีไ่ดจ้าก Energyplus ทีม่แีบบจำาลองสวนหลังคาโมดลูาร์สามารถลดคา่การใชพ้ลังงานในการ

ทำาความเย็นได้ถึง 18.08% นอกจากนี้พบว่า การปรับค่าการดูดซับความร้อนร่วมกับค่าความต้านทาน

ความร้อนของวัสดุหลังคาโดยติดฉนวนความหนา 5 นิ้ว คอนกรีต 20 ซม. และกรวด 5 ซม.ที่มีค่าการ

ดูดซับความร้อน 0.75 จะทำาให้แบบจำาลอง eQUEST มีค่าการใช้พลังงานใกล้เคียงกับสวนหลังคา

โมดูลาร์

Abstract 

 Modular green roof is not only lightweight and easy to use but also increases building 

energy performance.  There are two major issues of this new green roof product. The first issue 

relates to the energy performance of modular green roof in a small office building. The second 

issue is directly related to limitation of green roof simulation in the well-recognized simulation 

program like eQUEST. The objective is to propose the appropriate solution to accurately 

simulate the modular green roof by using alternative method to replicate the complex effect of 

mass and evaporation of a green roof which the results were compared with the output from 

Energyplus. This research is not only found that the modular green roof decrease electric 

energy consumption up to 18.08% but also found that combination of Insulation 5 inches, 
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concrete 20 cm. and roof gravel 5 cm. with absorptance 0.75 can simulate in eQUEST could 

reduce electric energy consumption closely to modular green roof.

คำาสำาคัญ (Keywords): การจำาลองประสิทธิภาพ (Performance Simulation), สวนหลังคาโมดูลาร์ 

(Modular Green Roof), โปรแกรม eQUEST (eQUEST Software), โปรแกรม Energyplus (Energyplus 

Software)

1. บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญ

 สวนหลังคา (green roof) เริ่มเป็นที่นิยม

ตัง้แต่กลางศตวรรษที ่ 19 ในแถบทวีปยุโรป 

ปัจจุบันสวนหลังคาเป็นที่รูจั้กและใช้งานอย่าง

แพร่หลายทั่วโลก ซึง่ประโยชน์ของสวนหลังคา

มีทั้งลดการไหลบ่าของน้ำา  ลดการถ่ายเทความ

ร้อนเข้าสู่อาคาร ลดการแผรั่งสีของหลังคา ลดการ 

เกิดปรากฏการณเ์กาะความร้อน เพ่ิมความหลาก

หลายทางธรรมชาติรวมไปถึงการลดมลพิษทาง

อากาศและเพิม่ความสามารถในการดูดซับเสียง 

(Kristin, et al., 2006) ซึ่งสวนหลังคาโมดูลาร์ คือ

เทคโนโลยีสวนหลังคาในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้

มีน้ำาหนักเบา และเป็นระบบโมดูล (module)  

 ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตร้อนชื้นบริเวณ

ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ 27 

องศาเซลเซียส แต่ในช่วงฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิ

สูงถึง 40 องศาเซลเซียส (วิรัช มณีสาร, 2538) 

ผลจากความร้อนเป็นผลให้อาคารใช้พลังงาน

มากข้ึนโดยปริมาณไฟฟ้าทีใ่ชใ้นอาคารร้อยละ 60 

ใช้ในระบบปรับอากาศ (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, 2551)  เมื่อเทียบ

ขนาดพ้ืนทีท่ีเ่ทา่กัน บริเวณหลังคาอาคารจะมีการ

ส่งผา่นความร้อนมากกว่าผนังอาคารถึง 3 เท่า (กฎ

กระทรวง, 2552) เน่ืองจากหลังคาเป็นส่วนทีไ่ดรั้บ

อิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์มากที่สุด  ดังนั้น การ

ลดความร้อนที ่ผ่านทางหลังคาจึงเป็นการลด

ความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้ดีที่สุด

 โปรแกรมจำาลองพลังงานถือเป็นเคร่ืองมือ

หนึง่ที่สถาปนิกและนักออกแบบนิยมใช้ประเมิน

การใชพ้ลังงานอาคารรายปี โปรแกรม Energyplus 

(US DOE, 2012) เป็นโปรแกรมใหม่ในท้องตลาด 

มีจุดเด่นที่ตัวโปรแกรมสามารถสร้างแบบจำาลอง

สวนหลังคาได้ แต่ร้อยละ 50 ของผู้ใช้โปรแกรม

จำาลองพลังงานใช ้eQUEST (Shady, et al., 2009) 

ซึ่ง eQUEST (James, et al, 2010) มีข้อจำากัดที่

ไม่สามารถจำาลองสวนหลังคาได้ ดังที่กล่าวมา

จงึเป็นทีม่าของการวจิยัเร่ืองการจำาลองประสิทธิ-

ภาพของสวนหลังคาโมดลูาร์สำาหรับอาคารในเขต

ร้อนชื้น โดยมุ่งหวังว่างานวิจัยนี้นอกจากจะช่วย

ส่งเสริมการใช้งานสวนหลังคาในอาคารมากขึน้

แล้วยงัเป็นเคร่ืองมือเพ่ือชว่ยใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรม 

eQUEST  ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถจำาลองสวน

หลังคาได้

1.2  สวนหลังคา

 สวนหลังคา คอื หลังคาทีม่พีชืพันธ์ุปกคลุม

อยู่ข้างบนในลักษณะพืชคลุมดิน ไม้เลือ้ยหรือ

ลักษณะใดๆ ก็ตาม ปกคลุมอยู่บนหลังคา (กนก

วลี สุธีธร, 2548) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ (Scholz-Barth, 2001) 
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 - หลังคาเขียวใช้สอย (Intensive green 

roof) คือ หลังคาเขียวที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย เช่น 

ใช้เป็นสวนหลังคาหรือพืน้ที ่นันทนาการของ

อาคาร

 - หลังคาเขียวไม่ใช้สอย (Extensive green 

roof) คือ หลังคาเขียวที่เน้นประโยชน์ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นหลังคาเขียวที่มีความลึกดิน 1-5 

น้ิว ปลูกพืชพันธ์ุขนาดเล็ก เชน่ หญ้าหรือพืชคลุม

ดิน สวนหลังคาโมดูลาร์ (Modular green roof) 

เป็นสวนหลังคาไม่ใช้สอยรูปแบบหนึง่ โดยปกติ

โครงสร้างของสวนหลังคาจะประกอบ 4 ส่วนหลัก 

ได้แก่ พืช วัสดุปลูก ชั ้นระบาย และแผ่นกัน

ความชื้น (รูปที่ 1) ซึง่ข้อแตกต่างระหว่างสวน

หลังคาทัว่ไปกับสวนหลังคาโมดลูาร์จะอยูบ่ริเวณ

ชัน้ระบาย สวนหลังคาแบบทัว่ไปจะใชว้สัดจุำาพวก

กรวดหรือทรายเป็นวสัดปูุชัน้ระบายในขณะทีส่วน

หลังคาโมดูลาร์จะใช้การเจาะรูระบายที่กระบะ

ปลูกแทนการใชก้รวดหรือทราย ทำาใหส้วนหลังคา

โมดูลาร์เบากว่าสวนหลังคาแบบทั่วไป 

รูปที่ 1 ระบบโครงสร้างสวนหลังคา

2.  โปรแกรมจำาลองพลังงาน

 ในการจำาลองสภาพการใช้พลังงานนัน้ 

ผู้วิจัยได้เลือกโปรแกรม Energyplus v.7.2 และ 

eQUEST v.3.64 เป็นเคร่ืองมือในการทดลองเพ่ือ

จำาลองสภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ

รายปี โดยทั้ง 2 โปรแกรม มีคุณสมบัติที่สามารถ

อธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ (Tianzhen, et al., 2008)  

โปรแกรม Energyplus ถูกพัฒนาโดยดึงลักษณะ

เด่นของโปรแกรม BLAST (Building Loads 

Analysis and System Thermodynamics) และ 

DOE-2.1E (2012) นำามาใช้ในโปรแกรม ในขณะ

ทีโ่ปรแกรม eQUEST อาศยัพ้ืนฐานของโปรแกรม 

DOE-2.2 จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 โปรแกรมอาศัย

พ้ืนฐานในการคำานวณสมดลุพลังงานใกล้เคยีงกัน 

แต่ในแง่ของการกำาหนดความละเอียดในการ

จำาลอง พบว่า โปรแกรม Energyplus จะสามารถ

คำานวณได้ละเอียดกว่าเนือ่งจากสามารถกำาหนด

ความละเอียดในการคำานวณได้เป็นในระดับนาที 

ในขณะที่โปรแกรม eQUEST จะสามารถคำานวณ

สมดลุพลังงานเป็นรายชัว่โมง สำาหรับแบบจำาลอง

สวนหลังคาในโปรแกรม Energyplus อทิธิพลของ

การระเหยของน้ำาจากพืชและวัสดุปลูกจะถูกนำา

มาคิดร่วมในการคำานวนสมดุลพลังงานในรูป

ของความร้อนแฝงด้วย (US DOE, 2012)

3. แนวทางการวิจัย

 การวิจัยน ีม้ ีลักษณะเป ็นการวิจัยเชิง

ทดลอง ซ่ึงมีการจำาลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของสวนหลังคาโมดลูาร์ผู้

วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของสวน

หลังคาโมดูลาร์ ด้วยการจำาลองการใช้พลังงาน

ของสำานักงานที่ติดตัง้สวนหลังคาโมดูลาร์เทียบ

กับหลังคาทัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ หลังคาคอนกรีต หลังคา

คอนกรีตติดฉนวน ( 1 นิ้ว 3 นิ้ว 6 นิ้ว) และสวน

หลังคาทั่วไป ด้วยโปรแกรมจำาลองพลังงาน En-

ergyplus 

 ส่วนที ่2 ศึกษาแนวทางทีเ่หมาะสมในการ

จำาลองสภาพหลังคาด้วยโปรแกรม eQUEST ที่

สามารถลดค่าการใช้พลังงานได้ใกล้เคียงกับสวน

หลังคาโมดูลาร์ด้วย การปรับเปลีย่นตัวแปรที่
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คาดวา่จะมีผลการใชพ้ลังงานใกล้เคยีงกับอทิธิพล

ของการระเหยน้ำาของพืชและดินบนสวนหลังคา 

ซึ่งตัวแปรที่ทำาการปรับเปลี่ยนได้แก่

 - สีหลังคา เพ่ือเพ่ิมคา่การสะทอ้นรังสีดวง

อาทติย ์ด้วยการปรับค่าการดูดซับความร้อนของ

หลังคาที ่012, 0.21,0.30, 0.40, 0.51, 0.61, 0.75 

และ 0.80 

 - ปรับความต้านทานความร้อนของวัสดุ

หลังคา ด้วยการปรับเปลี่ยนวัสดุประกอบหลังคา

รวมไปถึงความหนาของวัสดุ  ได้แก่ คอนกรีต 

(ความหนา 10 ซม. 15 ซม. 20 ซม. 25 ซม. 30 

ซม.) กรวดโรยหลังคา (ความหนา 2.5 ซม. 5 ซม.

75 ซม. 10 ซม.) ติดตัง้กระเบือ้งปูพืน้ดาดฟ้า 

(solar slap) และใช้ฉนวนเพื่อเพิ่มความต้านทาน

ความร้อน ด้วยการติดตั้งฉนวนที่ความหนา 3/4 

นิ้ว 1/2 นิ้ว 1 นิ้ว 1.25 นิ้ว 2 นิ้ว  3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 

นิ้ว และ 6 นิ้ว

4. ผลการศึกษา

 จากการศึกษาเปร ียบเทียบค่าการใช้

พลังงานในอาคารทีม่สีวนหลังคาโมดลูาร์เทยีบกับ

หลังคาทั่วไปๆ ได้แก่ หลังคาคอนกรีต หลังคาที่

มีการติดฉนวนโพลียูรีเทน ที่มีความหนา 1 นิ้ว 3 

น้ิว 6 น้ิว และสวนหลังคาทัว่ไป พบวา่ สวนหลังคา

โมดูลาร์ และสวนหลังคาทั่วไปสามารถลดการใช้

พลังงานในการปรับอากาศได ้18.08% เม่ือเทยีบ

กับหลังคาคอนกรีต นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

ค่าการใช้พลังงานของสวนหลังคาทั ้ง 2 ชนิด 

พบว่า ทั้งสวนหลังคาโมดูลาร์ และสวนหลังคา

ทั่วไป มีค่าการใช้พลังงานใกล้เคียงกัน โดยสวน

หลังคาโมดลูาร์จะใชพ้ลังงานน้อยกวา่สวนหลังคา

ทั่วไปประมาณ 0.11% ยิ่งไปกว่านัน้เมือ่เทียบ

ค่าการใช้พลังงานสวนหลังคาโมดูลาร์กับหลังคา

ที่มีการติดตัง้ฉนวน พบว่า สวนหลังคาโมดูลาร์

สามารถลดการใช้พลังงานได้ใกล้เคียงกับหลังคา

คอนกรีตที่ติดตั้งฉนวนภายใน 6 นิ้ว (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสวนหลังคาโมดูลาร์

 เทียบกับหลังคาประเภทต่าง ๆ ต่อปี ในแบบ

 จำาลอง energyplus

 สำาหรับการศึกษาแนวทางในการจำาลอง

สภาพหลังคาด้วยโปรแกรม eQUEST ที่สามารถ

ลดค่าการใช้พลังงานได้ใกล้เคียงกับสวนหลังคา

โมดลูาร์นั้น พบวา่   คา่การใชพ้ลังงานปรับอากาศ

ของแบบจำาลองหลังคาคอนกรีตในโปรแกรม 

eQUEST และ Energyplus นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน

มาก (รูปที่ 3) โดยมีค่าการใช้พลังงาน 7,385.40 

kWh/y (29.54 kWh/m2/y) และ 7,377.06 kWh/y 

(29.51 kWh/m2/y) ตามลำาดับ ในขณะที่แบบ

จำาลองพลังงานสวนหลังคาโมดูลาร์มีค่าการใช้

รูปที่ 3  ค่าการใช้พล ังงานของแบบจำาลองหล ังคา

 คอนกรีตโปรแกรม eQUEST และ Energyplus
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พลังงาน 5,846.63 kWh/y (23.39 kWh/m2/y) ซึ่ง

ค่าที่ได้จากแบบจำาลองสวนหลังคานีจ้ะถูกนำาไป

ใช้เป็นค่าอ้างอิงเพือ่หาค่าการใช้พลังงานในแบบ

จำาลอง eQUEST ที่มีค่าใกล้เคียงกันต่อไป 

  ในการศึกษาด้วยการปรับค่าการดูดซับ

ความร้อนของหลังคา พบว่า หลังคาคอนกรีตที่มี

ค่าการดูดซับความร้อนเท่ากับ 0.21 จะทำาให้ค่า

การใช้พลังงานในแบบจำาลอง eQUEST มีค่าใกล้

เคียงกับแบบจำาลองสวนหลังคาโมดูลาร์อยู่ที่ 

5,644.80 kWh/y (22.57 kWh/m2/y)  ในขณะที่

ค่าการใช้พลังงานที ่เกิดของการเปลีย่นความ

ต้านทานความร้อนของวสัดหุลังคา พบวา่ หลังคา

ติดฉนวน 3 นิ้ว และติดตั้งกระเบื้องปูพื้นดาดฟ้า 

(รูปที ่4) สามารถลดคา่พลังงานในการปรับอากาศ

ไดใ้กล้เคยีงคา่การใชพ้ลังงานสวนหลังคาโมดลูาร์

อยู่ที่ 5,845.20 kWh/y (23.38 kWh/m2/y) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาอิทธิพลร่วมกันระหว่าง

การปรับค่าการดูดซับความร้อน และการปรับ

ความตา้นทานความร้อนของวสัดหุลังคา ยิง่ทำาให้

ค่าการใช้พลังงานใกลเ้คียงค่าพลงังานของสวน

หลังคาโมดูลาร์มากยิ่งขึ้น ดังเช่นในกรณี หลังคา

คอนกรีตหนา 20 ซม. ติดฉนวน 5 นิ้ว และกรวด 

5 ซม. ที่มีค่าการดูดซับความร้อน 0.75 จะใช้

พลังงาน 5,849.70 kWh/y (23.39 kWh/m2/y) ซึ่ง

ถือว่าใกล้เคียงกับแบบจำาลองสวนหลังคาใน

โปรแกรม Energyplus มากที่สุด

5.  วิเคราะห์และสรุปผล

 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสวนหลังคา         

โมดลูาร์สามารถลดการใชพ้ลังงานในแบบจำาลอง

ได้จริง โดยพบว่าแบบจำาลองสวนหลังคาโมดูลาร์

และแบบจำาลองสวนหลังคาทัว่ไปมีคา่ใชพ้ลังงาน

ทีไ่ม่แตกต่างกัน นอกจากน้ี จากการศึกษาดว้ยวธีิ

การปรับเปลีย่นค่าการดูดซับความร้อนร่วมกับ

การปรับเปล่ียนความต้านทานความร้อนของวสัดุ

หลังคาจะทำาให้แบบจำาลองมีค่าการใช้พลังงาน

ใกล้เคียงกับค่าพลังงานของสวนหลังคาโมดูลาร์

มากกว่าการปรับเปลีย่นตัวแปรใดตัวแปรหนึง่

เพียงอย่างเดียว
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บทคัดย่อ 

 ในงานสถาปัตยกรรมคณุสมบัตขิองวสัดเุป็นปัจจัยสำาคญัในการตัดสินใจเลือกใชว้สัดทุีเ่หมาะสม

กับลักษณะของงาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติของไผ่ตามมาตรฐาน ISO 3129–1975(E) ของไผ่

ไทย 5 สายพันธุ์ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการเลือกใช้วัสดุทางเลือก ผลการศึกษา พบว่า ไผ่ตงสามารถ

รับแรงอัดตัง้ฉากเสีย้นได้ดี และเหมาะสำาหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รับแรงอัดมากกว่าแรงดึงและ

แรงเฉือน ซึ่งเหมาะแก่การนำาไปใช้เป็นโครงสร้างหลัก ไผ่ซางมีคุณสมบัติโดยรวมดีที่สุด สามารถนำาไป

ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงใช้เป็นโครงสร้างหลัก ไผ่สีสุกสามารถรับแรงดัดและแรงเฉือนได้ดี

กว่าการรับแรงอัด จึงเหมาะสำาหรับโครงสร้างที่มีรูปทรงอิสระและมีขนาดเล็ก ไผ่เลี้ยงเหมาะแก่การนำา

มาใช้เป็นโครงสร้างหลักเพราะสามารถรับแรงอัดในแนวตั้งฉากเสีย้นได้ดี และมีค่าโมดูลัสการแตกร้าว

ค่อนข้างสูง สุดท้ายไผ่รวกมีคุณสมบัติต่ำากว่าไผ่อื่นๆ ซึง่เหมาะแก่การนำามาใช้สำาหรับโครงสร้างขนาด

เล็กที่มีการรับแรงน้อย

Abstract 

 Material properties are an important factor in deciding the use of materials in architecture. 

This research aims to study the properties depends on ISO 3129–1975(E) standard of Thai 

structural bamboo and provides the design guideline of that material. The results of research 

show that Phai Tong performed better in compressive strength perpendicular to grain. It is 

suitable for large scale structure or used as the main structure is under compression than 

tension and shear. Phai Sang is the best of 5 species. It can be used for a variety of applica-

tions and can be used as the main structural strength. Phai Seesuk is better in resistant 

bending and shear strength than compressive strength. It is suitable for free form structure. 

Phai Liang is suitable for adoption as the main structure due to compression perpendicular to 

grain and modulus of rupture are good. The last, Phai Ruak is lower than the other 5 species 

of bamboo. It is suitable for small structures that carry light load.

คำาสำาคัญ (Keywords): โครงสร้างเรียบง่าย (Simple Structure), คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical 

Properties), คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties), ไผ่ไทย (Thai Bamboo)
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1. บทนำา

      “ไผ่เปรียบเสมือนโครงสร้างใหญ่โครงสร้าง

หนึ่งของวัฒนธรรมตะวันออก” (เจนจบ ยิ่งสุมล, 

2540, น. 8) ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งในตะวัน

ออก ซึ่งมีความผูกพันกับไผ่มายาวนาน ทั้งด้าน

หัตถกรรมและสถาปัตยกรรม เนือ่งจากไผ่มี

คุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากไม้ชนิดอื่น 

แต่มขีอ้จำากัดคอ่นข้างมากจงึทำาใหก้ารนำาไผม่าใช้

ในการก่อสร้างมักเป็นไปในรูปแบบของอาคาร

ทีพ่กัอาศยัชัว่คราวโดยใชเ้ทคนิคการก่อสร้างแบบ

เดียวกับเรือนเครื่องผูก ปัจจุบันรูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรมไทยมีการเปลีย่นแปลงไปสูง่าน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มากขึน้ โจน จันได (ผู้

เชีย่วชาญการสร้างบ้านดนิและไม้ไผ)่ กล่าววา่ “ใน

อดีตการสร้างบ้านที่ทำาจากไม้ไผ่อายุของการใช้

งานประมาณ 4-5 ปี ก็ผุผัง ต้องซ่อมแซม ทำาให้

เกิดการสืบสานของวัฒนธรรมการสร้างจากรุน่สู่

รุ่น แต่ในปัจจบัุนบ้านเป็นส่ิงก่อสร้างทีค่งทนดว้ย

วัสดุใหม่ ๆ มรดกทางวัฒนธรรมก็ขาดหายไป” 

แม้วา่ปัจจบัุนมีสถาปนิกหลายทา่นหนัมาใหค้วาม

สนใจกับสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนำาไผ่สายพันธุ์

ที ่มีอยู่ในท้องถิน่มาผสมผสานเข้ากับงานสถา-

ปัตยกรรมสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งใน

ขัน้ตอนการปรับสภาพวัสดุก่อนการใช้งานและ

การก่อสร้าง จนเกิดเป็นรูปทรงของอาคารที่มี

ความสวยงาม แข็งแรง แตกต่างหลากหลายไป

จากเดิม แต่การพัฒนารูปแบบของงานสถาปัตย-

กรรมไม้ไผ่มีการพัฒนาในเรือ่งของวัสดุ รูปแบบ 

เทคโนโลยี และวิธีการก่อสร้าง รวมถึงงานวิจัย

เกีย่วกับวัสดุทางด้านคุณสมบัติของสายพันธุไ์ผ่

ที่มีอยู่ในประเทศไทยนัน้ยังน้อย ส่งผลให้การ

นำาไผ่มาใช้งานในรูปของสถาปัตยกรรมนัน้ยังไม่

คอ่ยมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูอ้อกแบบคำานึง

ถึงความสวยงามเป็นหลัก โดยไม่ได้คำานึงถึง

คุณสมบัติของวัสดุที่แท้จริงว่ามีจุดเด่น–จุดด้อย

อย่างไร มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรม 

เหล่าน้ันหรือไม่ หากมีการศกึษาถึงคณุสมบัตขิอง

วัสดุอย่างแท้จริง อาจจะส่งผลให้การออกแบบ

งานสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ โดยยังคงไว้ซึง่คุณสมบัติความเป็นวัสดุ

ธรรมชาติราคาถูก ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นวสัดทุางเลือก

ในงานสถาปัตยกรรมได้

2. ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง

2.1 ไผ่ในประเทศไทย

      สายพันธุ์ไผ่ในโลกมีประมาณ 1,500 สาย

พันธุ์ จะพบมากในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และ

ทวีปแอฟริกา ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไผ่ประมาณ 

17.6 ล้านตารางเมตร ประกอบดว้ยไผ ่17 ตระกูล 

72 สายพันธุ ์ ซึง่ไผ่ที ่นิยมใช้กันอยู ่ทั่วไป คือ 

Cephalostachyum, Dendrocalamus, Giganto-

chloa, Bambusa และ Thrysostachys

 

ตารางที่ 1  ไผ่สำาคัญ 10 ชนิดของประเทศไทย

ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์

ไผ่ตง Dendrocalamus  Asper

ไผ่รวก Thyrsostachys siamensis

ไผ่สีสุก Bambusa blumeana

ไผ่เลี้ยง Bambusa nana

ไผ่รวกดำา Thrysostachys oliveri

ไผ่ป่า Bambusa bambos

ไผ่ซางนวล Dendrocalamus membranaceus

ไผ่ซาง Dendrocalamus  strictus

ไผ่หวาน Bambusa burmanica

ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum pergracile

ที่มา: Malanit, 2009
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2.2 คุณสมบัติของไผ่

      ไผ่จัดอยู่ในจำาพวกหญ้าตระกูลปาล์มชนิดที่

มีใบเดีย่วแตกออกจากเมล็ด แล้วเปล่ียนแปลงไป

จนกลายเป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งที่สุด

2.2.1  คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ

 เชิงกลของไผ่ 

      คุณสมบัติเชิงกลมีความสำาคัญมากในงาน

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวคือเป็นข้อมูล

ที่ถูกนำามาใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุอย่างมี

ประสิทธิภาพ การทดสอบวัสดุโดยทั ่วไปจะ

เป็นการทดสอบเพือ่หาคุณสมบัติเชิงกล เพือ่

ศกึษาพฤติกรรมของวสัดเุม่ือมีแรงมากระทบและ

ไม่ว่าแรงนัน้จะอยู่ในลักษณะใดก็ตามย่อมทำาให้

เกิดความเค้นและความเครียดกับวัสดุ เป็นการ

ตอบสนองแรงทีม่ากระทำา ทัง้น้ี ประสิทธิภาพการ

รับแรงอัดและแรงดึงจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไผ่อยู่

ในสภาวะสดและสภาวะแห้ง ไผ่สดมีความชื้น

ประมาณร้อยละ  60 โดยความชืน้จะมีมากในส่วน

กลางของลำาต้น และมีค่าลดลงในส่วนปลายของ

ลำาต้น

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล 

     ของไผ่ตามมาตรฐาน ASTM D5456

 จากตาราง พบว่า ไผ่ที่ทำาการทดสอบมี

ค่าความชื้นในสภาวะสดและความถ่วงจำาเพาะ

ที่ใกล้เคียงกัน แต่มีขนาดและคุณสมบัติเชิงกล

ที่แตกต่างกัน ทั้งนี ้ อาจจะเนือ่งมาจากขนาด

และความหนาของเนือ้ไม้ที่แตกต่างกันส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการรับแรงที่ได้แตกต่างกัน

       ไผ่มีค่าความต้านทานแรงดึงสูง แต่มีค่า

ความต้านทานแรงเฉือนค่อนข้างต่ำา และยังมีค่า

โมดูลัสของยังค่อนข้างสูงเมือ่เปรียบเทียบกับไม้

ชนิดอืน่ๆ จดัอยูใ่นชว่งทีใ่กล้เคยีงกับคอนกรีต แต่

มีค่าความหนาแน่นต่ำากว่าคอนกรีต ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1  ความสัมพันธ์ระหวา่งคา่โมดลัูสของยงัและความ

 หนาแน่นของวัสดุ (Ghavami, 2005)

2.2.2  พฤติกรรมการแตกและหักของไผ่ 

      ไผ่มีลักษณะที ่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

กับไม้ เนือ่งจากความแตกต่างของเนือ้ไม้ไผ่มี

ลักษณะเนือ้ไม้ภายนอกมคีวามแข็งแรงมากกว่า

เน้ือไม้ภายใน เม่ือผวิภายนอกของไผแ่ตกเป็นร่อง 

จะส่งผลให้ไผ่สูญเสียความแข็งแรงไปโดยปริยาย 

อาจนำาไปสู่ความเสียหายไดใ้นทนัทหีากมีการถ่าย

แรงไปในทิศทางตามยาวขนานกับเนือ้ไม้ เมือ่มี

แรงเพิม่ขึน้ตามยาวจะมีการถ่ายเทแรงที ่ไม่มี

ความสม่ำาเสมอบริเวณที่เป็นร่องไม้จะเกิดแรง

เฉือนบริเวณผิวของไม้จนเกิดการแตกหักได้ ดัง

น้ัน จงึควรระวงับริเวณผวิของไผใ่หม้าก พยายาม

อย่าให้เกิดรอยหรือแตก (Rottke, 2011)

ที่มา: Malanit, 2009
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2.2.3  ปัจจยัการพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคาร

 ด้วยไผ่ 

    

รูปที่ 2  ปัจจัยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารด้วย

 ไม้ไผ่ (Mardjono, 2005)

   การพัฒนาระบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ไผ่ต้องคำานึงถึงปัจจัย 3 ส่วน ดังนี้

 1) การก่อสร้างอาคารไม้ไผ่ควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงอันเกิดจากการพัฒนาของ

องค์ความรูเ้ดิมที ่มีอยู ่ ซึง่เทคนิคการก่อสร้าง

สามารถทำาได้ง่ายโดยใช้ช่างทั ่วไปในชนบท 

(วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2541)

 2) การพัฒนาอันเกิดจากความต้องการ

ของผูอ้ยูอ่าศยั ซ่ึงเปล่ียนไปตามความเป็นอยูแ่ละ

ความต้องการในปัจจุบัน

 3) การนำาปัญหาและความต้องการใน

ปัจจบัุนมาทำาการพัฒนาและออกแบบ โดยอยูพ่ื้น

ฐานขององค์ความรูเ้ดิมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

และช่างท้องถิ่นสามารถก่อสร้างได้

3. การดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ

คุณสมบัติเชิงกลของไผ่ไทย 5 สายพันธุ ์ ตาม

มาตรฐาน ISO 3129–1975(E) เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบือ้งต้นในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการรับแรง

ของโครงสร้างไผ่ในงานสถาปัตยกรรม และเสนอ

แนวทางการเลือกใช้วสัดใุหมี้ประสิทธิภาพในการ

รับน้ำาหนัก พร้อมทั้งมีความเหมาะสมกับรูปแบบ

ของโครงสร้าง

3.1 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ

 คุณสมบัติเชิงกลของไผ่

       จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

และคุณสมบัติเชิงกลของไผ่ไทย 5 สายพันธุ์ ตาม

มาตรฐาน ISO 3129–1975(E) ทำาให้ได้มาซึง่

ประสิทธิภาพของวสัด ุอนัเป็นปัจจยัในการตัดสิน

ใจเลือกใช้วัสดุสำาหรับงานสถาปัตยกรรม

3.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบัติ

 ของไผ่กับไม้อื่นๆ 

       เปรียบเทยีบคา่เฉล่ียคณุสมบัตติา่งๆ ของ

ไผแ่ละไม้ชนิดอืน่ เพ่ือวเิคราะหป์ระสิทธิภาพเพ่ิม

เติมในการนำาไปใช้ในงานสถาปัตยกรรม

3.3 เสนอแนะแนวทางในการออกแบบอาคาร

 ไม้ไผ่ และการเลือกใช้วัสดุท่ีมีความเหมาะสม

 กับลักษณะการรับแรงของโครงสร้าง

       ไผแ่ต่ละสายพันธ์ุมีคณุสมบัตทิางกายภาพ

และคุณสมบัติเชิงกลที ่แตกต่างกัน ส่งผลให้

ประสิทธิภาพวสัดใุนการรับน้ำาหนักของโครงสร้าง

นัน้แตกต่างกัน ดังนัน้ การเลิกใช้ไผ่สำาหรับงาน

สถาปัตยกรรม ย่อมขึน้อยู่กับรูปทรงของอาคาร

และลักษณะการรับน้ำาหนักของโครงสร้าง

4. คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติเชิงกล

 ของไผ่ไทย 5 สายพันธุ์

    ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ

คุณสมบัติเชิงกลของไผ่ไทย 5 สายพันธุ ์ ตาม

มาตรฐาน ISO 3129–1975(E) 
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของไผ่       จากตารางที ่3 พบวา่ ไผส่่วนบนจะมีคา่ความ

หนาแน่นและความถ่วงจำาเพาะสูงกว่าส่วนอื่น 

ยกเว้นไผ่สีสุกและไผ่รวกที่ไผ่ส่วนบนมีค่าต่ำากว่า

ส่วนอื่นๆ 

       จากผลการทดสอบ พบว่า คุณสมบัติเชิงกล

ของไผ่ตามมาตรฐาน ISO 3129-1975(E) พบว่า

ส่วนปลายของไผ่มีค่าความถ่วงจำาเพาะและ

ประส ิทธ ิภาพในการร ับแรงส ูงกว่าส ่วนโคน 

เนือ่งจากเนือ้ไม้ส่วนปลายมีการเรียงตัวของ

เส้นใยภายในค่อนข้างหนาแน่นและสม่ำาเสมอ 

ซึง่ต่างจากเนือ้ไม้ส่วนโคนที่มีการเรียงตัวของ

เส้นใยภายในหนาแน่นบริเวณส่วนที่ใกล้กับผิว

ภายนอกและเรียงตัวเบาบางบริเวณใกล้กับผนัง

ภายใน เนือ้ไม้ส่วนที ่มีการเรียงตัวของเส้นใย

ภายในหนาแน่นจะเกิดการเสียหายจากแรงที่มา

กระทำาได้ยาก ไผ่ที่ทำาการทดสอบทั้ง 5 สายพันธุ์

มีค่าความถ่วงจำาเพาะอยู ่ในช่วง 0.50–0.80 

โมดลัูสการแตกร้าวอยูใ่นชว่ง 105-200 เมกะพาส

คลั โมดลัูสความยดืหยุน่อยูใ่นชว่ง 11850-19300 

เมกะพาสคัล ความต้านทานแรงอัดในแนวขนานตารางที่ 4 คุณสมบัติเชิงกลของไผ่
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เสีย้นอยู ่ในช่วง 41-87 เมกะพาสคัล ความ

ต้านทานแรงอัดในแนวตัง้ฉากเสีย้นอยู่ในช่วง 

1.50-11.26 เมกะพาสคัล และมีค่าต้านทานแรง

เฉือนอยู่ในช่วง 5.25-14.75 เมกะพาสคัล ส่วน

ความต้านทานแรงดึงนัน้สามารถทำาการทดสอบ

ได้ในส่วนโคนและส่วนกลางของไผ่บางชนิดที่มี

ขนาดใหญ่และความหนาเนือ้ไม้ประมาณ 0.07-

0.13 เมตร เนือ่งจากข้อจำากัดในเรือ่งของวัสดุ

ธรรมชาติและเครื่องมือในการทำาการทดสอบ 

 

5. เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของไผ่กับ

 วัสดุอื่นๆ จากกรณีศึกษา

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของไผ่

กับไม้อื่นๆ

   ค่าเฉลี่ยโดยรวมของไผ่ตัวอย่างทดสอบทั้ง 5 

สายพันธุ์ มีค่าความถ่วงจำาเพาะจัดอยู่ในช่วงใกล้

เคยีงกับไผส่ายพันธ์ุมาเลเซีย ซ่ึงจดัอยูใ่นชว่งเดยีว

กับค่าความถ่วงจำาเพาะของไม้เนือ้อ่อน มีค่าโม

ดูลัสความยืดหยุ่นอยู่ในช่วงของไม้เนือ้แข็ง มีค่า

โมดูลัสของการแตกร้าว ความต้านทานแรงเฉือน 

ความต้านทานแรงดึงแนวตัง้ฉากเสีย้นและขนาด

เส้ียนต่ำากวา่ไม้เน้ือออ่นมาก แต่มคีา่ใกล้เคยีงกับ

ค่าอ้างอิงของไผ่จากกรณีศึกษาในตารางที่ 2 ซึ่ง

ม ี ค่า ส ู งก ว่ า ไ ผ่ ส า ยพ ั นธ ุม์ า เ ล เซ ี ย ทั ้ งน ี ้

พบว่า ไผ่มีประสิทธิภาพในการรับแรงดัดและแรง

ดงึทีค่อ่นข้างสูง แต่ไผมี่จดุออ่นในเร่ืองการรับแรง

เฉือน 

      ความแตกต่างของประสิทธิภาพวัสดุระหว่าง

ไผท่ี่ทำาการทดสอบและไผจ่ากกรณศีกึษา อาจเกิด

ที่มา: Malanit, 2009; Mohmad & Liese, 1990; สิทธิชัย แสงอาทิตย์, ม.ป.ป. 
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จากปัจจัยในเรือ่งของสภาพแวดล้อม ซึง่แต่ละ

ประเทศจะมีลักษณะของสภาพภูมิประเทศและ

สภาพภูมิอากาศทีแ่ตกต่างกัน ทำาไผมี่ลกัษณะทาง

กายภาพแตกต่างกันและส่งผลต่อคุณสมบัติ

เชิงกลของไผ่

6. สรุปผล

      จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปคุณสมบัติของไผ่

ไทยในงานโครงสร้างเรียบง่าย ดังนี้

 1) ไผ่แต่ละตระกูลย่อมมีคุณสมบัติที่แตก

ต่างกันค่อนข้างชัดเจน และต่างกันเล็กน้อย

สำาหรับต่างสายพันธ์ุ ทัง้น้ีปัจจัยในเร่ืองของสภาพ

แวดล้อมในการปลูกก็มีผลต่อคุณสมบัติดังกล่าว 

เพราะสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความชื ้นและ

ลักษณะการเรียงตัวของเนื้อไม้  หากเนื้อไม้มีการ

เรียงตัวกันหนาแน่นก็จะมีประสิทธิภาพในการรับ

แรงที่สูง เช่น ไผ่ส่วนปลายมีลักษณะการเรียงตัว

ของเนือ้ไม้ค่อนข้างหนาแน่นกว่าไผ่ส่วนโคน 

ทำาให้ประสิทธิภาพในการรับแรงมีค่าสูงกว่า แต่

ข้อจำากัดของไผ่ส่วนปลาย คือ มีขนาดเล็ก ทำาให้

ไม่สามารถนำาไปใชง้านกับโครงสร้างขนาดใหญ่ได้

โดยตรง ควรใช้ร่วมกับไผ่ส่วนอื่นหรือใช้ไผ่หลาย

ลำาในการรับน้ำาหนักของโครงสร้างข้ึนอยูก่บัความ

เหมาะสม เพือ่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ในการใช้งาน

 2) จากการทดสอบพบว่า ไผ่สามารถรับ

แรงดัดและแรงดึงได้ค่อนข้างสูง  แต่มีจุดอ่อนใน

การรับแรงเฉือน และมีขอ้เสียในเร่ืองลักษณะการ

แตกของเน้ือไม้ คอื หากเกิดการเสียหายเพียงเล็ก

น้อยก็จะส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อไผ่ทั ้งลำา 

เน่ืองจากเส้นใยภายในเรียงตัวขนานกัน หากมีแรง

มากระทบทำาใหเ้กิดการแตกหกัในทศิทางเดยีวกับ

เส้นใย ไผ่ในส่วนนัน้ก็จะเกิดการเสียหายได้ใน

ทนัท ีเน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการรับแรงอดัใน

แนวตัง้ฉากเสีย้นที่ค่อนข้างต่ำา และไผ่มีเส้นใยที่

เรียงตัวตัง้ฉากกับแรงเพือ่ลดแรงที่มากระทำาหรือ

ชะลอการแตกหักเพียงเล็กน้อยบริเวณข้อ 

 3) จากการวเิคราะหคุ์ณสมบัติโดยรวมของ

ไผ่ทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ไผ่ตงเป็นไผ่ขนาดใหญ่

และมีประสิทธิภาพในการรับแรงอัดตัง้ฉากเสีย้น

เดน่กวา่คณุสมบัตอิืน่ๆ เหมาะแก่การนำามาใชกั้บ

โครงสร้างขนาดใหญ่หรือนำามาใช้เป็นเสาสำาหรับ

โครงสร้างหลัก ไผ่ซางมีคุณสมบัติโดยภาพรวมดี

ที่สุดในบรรดาไผ่ทั้ง 5 สายพันธุ์ เหมาะแก่การนำา

ไปใช้งานได้หลายรูปแบบ รวมทั้งงานโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในการแรงดึง แรงอัด 

และแรงดัด หรือใช้เป็นโครงสร้างเสาและคาน

สำาหร ับโครงสร ้างหล ักได้อีกด้วย ไผ่ส ีสุกม ี

ประสิทธิภาพในการรับแรงดัดและแรงเฉือนได้

ค่อนข้างสูง เหมาะสมกับงานที่มีรูปทรงค่อนข้าง

อิสระเพราะสามารถดัดโค้งได้ง่ายกว่าไผ่ขนาด

ใหญ่ แต่ไม ่เหมาะสมสำาหร ับการนำามาเป็น

โครงสร้างที่มีการรับแรงสูง ไผ่เลีย้งมีค่าความ

ต้านทานแรงดัด แรงอัดในแนวตัง้ฉากเสีย้นและ

โมดลัูสการแรกร้าวสูงรองจากไผ ่เหมาะแก่การนำา

มาใช้เป็นคานสำาหรับโครงสร้างหลัก ส่วนไผ่เลี้ยง

ลำาเล็กก็สามารถนำามาดัดสำาหรับโครงสร้างที่มี

รูปทรงอสิระได ้ไผร่วกมีประสิทธิภาพต่ำาทีสุ่ดเม่ือ

เปรียบเทยีบกับไผอ่กี 4 สายพันธ์ุ และมีขนาดเล็ก 

เหมาะกับงานโครงสรา้งขนาดเลก็และมีการรับ

น้ำาหนักน้อย

 เมือ่ทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุทำาให้การ

เลือกใช้วัสดุที่มีเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน

และความปลอดภัยมากขึน้ จึงไม่ใช่เรือ่งยาก

อีกต ่อไปที ่จะหันมาสนใจเล ือกใช้ไผ่ในงาน

สถาปัตยกรรม
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7. ข้อเสนอแนะ

 1) การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3129-

1975(E) เป็นการทดสอบส่วนของเนื้อไม้ คือ ชิ้น

ตัวอย่างจะถูกเอาผิวภายนอกและผิวภายในของ

ออก ซึง่ขนาดและรูปทรงจะแปรผันตามความ

หนาของเนือ้ไม้ ในกรณีที่เนือ้ไม้บางมาก ชิ้น

ตัวอย่างก็ต้องปรับขนาดให้เท่ากับขนาดที่เล็ก

ที ่สุดที ่สามารถทำาการทดสอบได้ด้วยเคร ือ่ง

ทดสอบสากล (Universal Testing Machine) ส่ง

ผลให้ผลการทดสอบทีไ่ด้ไม่ตรงกับประสทิธิภาพ

ของวัสดุตามลักษณะการใช้งานจริง เนือ่งจาก

บริเวณผวิภายนอกของไผมี่การเรียงตัวของเส้นใย

ที่หนาแน่น ทำาให้มีประสิทธิภาพในการรับแรงสูง 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคณุสมบัตทิีต่รงตามการใชง้านจริง

ควรทำาการทดสอบด้วยมาตรฐานสำาหรับใช้

ทดสอบไผ่ทั้งลำา

 2) การทดสอบความต้านทานแรงดึงตาม

มาตรฐาน ISO 3129-1975(E) ไม่สามารถทำาการ

ทดสอบกับไผ่ขนาดเล็กที่มีความหนาของเนือ้ไม้

น้อยๆ ได้ เนื่องจากชิ้นตัวอย่างมีขนาดเล็กจนไม่

สามารถทดสอบได้ และไม่สามารถเตรียมให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นได้อีกเช่นกัน เพราะไผ่เป็นวัสดุทาง

ธรรมชาติที่มีขีดจำากัดค่อนข้างสูง

 3) เน่ืองจากไผเ่ป็นวสัดทุีม่คีา่โมดลัูสความ

ยดืหยุน่สูง ทำาใหโ้ครงสร้างสามารถเปล่ียนรูปจาก

แรงที่มากระทำาได้ง่าย สำาหรับการออกแบบควร

จะออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างจุดรับแรงที่สัน้ 

หร ือเพิม่ค้ ำายันภายในโครงสร้างเพือ่ลดการ

เปลีย่นรูปของโครงสร้างและยังออกแบบให้มี

ระยะห่างระหว่างจุดรับแรงมากขึ้นได้
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บทคัดย่อ 

 เนือ่งจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีแนวโน้มของอุณหภูมิท่ีปรับตัวสูงขึน้ทำาให้ความร้อนที่ผ่าน

เข้ากรอบอาคารมีปริมาณมากข้ึนและส่งผลใหมี้การใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึนตามไปดว้ย ในงานวจิยันีมุ้ง่

ศึกษาความร้อนที่ผ่านเข้ากรอบอาคารที่มาจากหลังคา เพราะหลังคาเป็นองค์ประกอบของอาคารที่ได้

รับอิทธิพลจากการแผ่รังสีดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีพืน้ที่ผิวบริเวณกว้างจึงส่งผลต่อการถ่ายเทความ

ร้อนผา่นหลังคาเข้ามาภายในบริเวณหอ้งทีอ่ยูใ่ต้หลังคา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจการออกแบบหอ้งใตห้ลังคา

เพือ่ลดความร้อนผ่านเข้ากรอบอาคารทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

วธีิการใชส้ารเปล่ียนสถานะมาแทนทีว่สัดฉุนวน โดยมจีดุประสงคเ์พ่ือคน้หาวธิกีารใชส้ารเปล่ียนสถานะ

ที่เหมาะสมกับห้องใต้หลังคา ศึกษาอุณหภูมิจุดหลอมเหลวของสารเปลีย่นสถานะรวมไปถึงอุณหภูมิ

ผิวของห้องใต้หลังคาที่ตำาแหน่งต่างๆ ซึง่มีวิธีการวิจัยโดยทำาการทดลองวัดอุณหภูมิของกล่องทดลอง

ขนาด กว้าง 1.0 x ยาว 1.0 x สูง 2.0 ม. ผนังกล่องทั้ง 4 ด้าน และพื้นกล่องทำาด้วยวีว่าบอร์ดหนา 8 

มม. ภายในบุฉนวนโฟมโพลีสไตรีนหนา 4 นิ้ว หลังคาทำาด้วยกระเบื้องลอน ผลการศึกษาพบว่า การใช้

สารเปลีย่นสถานะสามารถช่วยหน่วงความร้อนเอาไว้ด้วยการกักเก็บความร้อนในรูปของการเปลีย่น

สถานะจากของแข็งไปยังของเหลว

Abstract 

 Climate change tends to increase temperature and heat transfer through the building, 

resulting into more energy consumption. This research focus on study the building heat gain 

from the roof. As the roof area  is directly  by the sun radiation, therefore the researcher was 

interested to reduce heat gain for the attic space by using phase change material. The 

purposes aim to find out the using of PCMs within an attic space and to study melting point 

temperature of PCMs. Methodology includes surface and air temperature measurements in 

the testing  box of size 1.0 m  x 1.0 m x  2.0 m (width x length x height) made of 8 mm in 

thickness viva board. The result shows that roof tile with PCMs can be delay heat gain during 

solid-liquid phase changes.
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คำาสำาคัญ (Keywords): สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material), มวลอุณหภาพ (Thermal Mass), 

ช่องว่างใต้หลังคา(Attic Space)

1. บทนำา

 เนือ่งจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีแนว

โน้มของอุณหภูมิที่ปรับตัวสูงขึน้ ทำาให้การใช้

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือปรับอากาศภายในอาคารมีคา่

สูงข้ึนตามไปดว้ยเพราะความร้อนทีผ่า่นเข้ากรอบ

อาคารมีปริมาณมากขึน้ จากสถิติของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 

มีการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 134,158 ล้านกิโลวัตต์

ชั ่วโมง และมีปริมาณการจำาหน่ายไฟฟ้าสูงขึน้

อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2554 มีการ

จำาหน่ายไฟฟ้ารวม 156,744 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

มีการปรับตัวเพิม่ขึน้ถึง 22,586 ล้านกิโลวัตต์

ชั ่วโมง หากแยกระบบการใช้ไฟฟ้าในอาคาร

สำานกังาน พบว่า มีการใช้ไฟฟ้าในระบบปรับ

อากาศร้อยละ 63 ระบบแสงสว่างร้อยละ 25 

ระบบอื่น ๆ ร้อยละ 12 ของทั้งหมด ดังนั้น หาก

สามารถลดการใชพ้ลังงานในการปรับอากาศไดจ้ะ

ส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้ารวมทั ้งอาคารได้มาก

เพราะเป็นสัดส่วนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก

ที่สุดในอาคาร ซึง่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

สำาหรับการปรับอากาศจะต้องลดภาระการทำา 

ความเย็นในอาคาร ซึ่งความร้อนที่ผ่านเข้ามาใน

กรอบอาคารเป็นส่วนหนึง่ของภาระการทำาความ

เย็นของเครื่องปรับอากาศ

 ความร้อนสามารถผา่นเข้ากรอบอาคารได้

หลายช่องทาง เช่น หลังคา ผนังทึบ กระจก

หน้าต่าง หรือรูรัว่ของอากาศระหว่างภายในกับ

ภายนอกอาคาร ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความร้อน

ที่ผ่านเข้ากรอบอาคารที่มาจากหลังคา เพราะ

หลังคาเป็นองค์ประกอบของอาคารที ่ได้ร ับ

อิทธิพลจากการแผ่ร ังสีดวงอาทิตย์มากที ่สุด

เนือ่งจากหลังคาได้รับการแผ่รังสีอาทิตย์ทางตรง

ตลอดในช่วงเวลากลางวัน ซึง่หลังคาของอาคาร

มีพืน้ที ่ผิวที ่ได้กักเก็บความร้อนและมีพืน้ที ่ผิว

บริเวณกว้างจึงส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน

ผ่านหลังคาเข้ามาภายในบริเวณห้องที ่อยู ่ใต้

หลังคา (สุดาภรณ์ ฉู้งลู้, 2552)

 ในปัจจุบ ันมีวิธ ีการลดความร้อนผ่าน

หลังคาหลายวธีิ ทีน่ยิมมากทีส่ดุคอืการพ่นหรือปู

ฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานโดยหน้าที่ของ

ฉนวนกันความร้อนสามารถป้องกันไม่ให้ความ

ร้อนจากห้องใต้หลังคาทะลุผ่านตัววัสดุฉนวนไป

ยังอีกด้านหนึง่ที ่มีอุณหภูมิต่ ำากว่า แต่ในเวลา

กลางคนืวสัดฉุนวนยงัสามารถกักเก็บความร้อนไว้

ภายในอาคารเมือ่อุณหภูมิภายในอาคารสูงกว่า

อุณหภูมิอากาศ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจการออกแบบ

ห้องใต้หลังคาเพือ่ลดความร้อนผ่านเข้ากรอบ

อาคารทัง้ในเวลากลางวนัและเวลากลางคืนอยา่ง

มีประสิทธิภาพ การใชส้ารเปล่ียนสถานะมาแทนที่

วัสดุฉนวนจึงเป็นทางเลือกหนึง่ที่ช่วยลดความ

ร้อนผ่านกรอบอาคารได้ สารเปลี่ยนสถานะที่ทำา

หน้าที่ปกป้องกักเก็บความร้อนจากการแผ่รังสี

ของดวงอาทติยใ์นชอ่งวา่งอากาศระหวา่งหอ้งใต้

หลังคาสามารถระบายความร้อนดว้ยลมธรรมชาติ

ได้บางส่วน และฝ้าเพดานมีหน้าที่ป้องกันความ

ร้อนผ่านกรอบอาคารด้วยวิธกีารนำาความร้อน

ผ่านตัววัสดุของหลังคา เมือ่เทียบกับการติดตัง้

ฉนวนกันความร้อนที่ติดตัง้ใต้พืน้ผิวหลังคา การ

ออกแบบโดยใช้หลังคาสองช้ันจะช่วยลดการผา่น

เทความร้อนทัง้ในเวลากลางวนัและเวลากลางคนื

ได้ดีกว่า (พงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า, 2550)
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2. วัตถุประสงค์

 1.  ค้นหาคุณสมบัติด้านความร้อนของ

สารเปลีย่นสถานะชนิดวาสลินและวาสลินผสม

น้ำามันปาล์ม

 2. ศกึษาอณุหภูมผิวิทีห่อ้งใต้หลังคาและ

ค้นหาตำาแหน่งที่เหมาะสมของการใช้สารเปลีย่น

สถานะ

 3. ทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวของ

ช่องว่างอากาศใต้หลังคาที่ใช้สารเปลีย่นสถานะ

และไม่ใช้สารเปลี่ยนสถานะ

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1  พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านช่อง 

 ว่างอากาศใต้หลังคา

 หลักการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องว่างใต้

หลังคา เริม่จากหลังคาด้านบนได้รับรังสีอาทิตย์

โดยตรงและรังสีความร้อนจากท้องฟ้าทำาให้

หลังคาดา้นบนมีอณุหภูมผิวิทีส่งูข้ึนจนกระทัง่เกิด

การนำาความร้อนไปสูผ่ิวหลังคาด้านล่าง และแผ่

รังสีความร้อนไปยังช่องว่างอากาศใต้หลังคาต่อ

ไป ในขณะเดียวกันฝ้าเพดานจะได้รับการแผ่รังสี

ความร้อนจากหลังคาด้านบนและมีลมบางส่วน

พัดพาเอาความร้อนออกจากบริเวณช่องว่าง

อากาศทำาให้ฝ้าเพดานได้รับรังสีความร้อนจาก

หลังคาดา้นบนลดลงเล็กน้อยก่อนทีค่วามร้อนจะ

ทะลุผ่านฝ้าเพดานที่อยู่ด้านล่างเข้าไปในอาคาร

3.2 สารเปลี่ยนสถานะ

 สารเปลีย่นสถานะ หมายถึง สารที่มีค่า

ความร้อนแฝงที่จุดหลอมเหลว (latent heat) สูง

และมีชว่งอณุหภูมทิีห่ลอมเหลวคงทีท่ำาใหช้ว่งทีม่ี

การเปลีย่นสถานะของวัสดุจะกักเก็บพลังงาน

ความร้อนไว้ได้ โดยวิธีการเปลีย่นสถานะจาก

ของแข็งไปยังของเหลว ในขณะที ่อุณหภูมิไม่

เปลี่ยนแปลง และคืนสภาพจากของเหลวกลับไป

ยงัของแข็งเม่ืออณุหภูมิลดลง เม่ือเปรียบเทยีบกับ

วัสดุอื่น ๆ PCMs สามารถดูดซับความร้อนได้

มากกว่าหลายเท่าตัว (สิริธัช อัศวโกสีย์, 2551)  

 มีการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความ

ร้อนของสาร PCMs ผ่านผนังอาคาร พบว่า

ประสิทธิภาพของสารเปลีย่นสถานะขึน้อยู ่กับ

อณุหภูมทิีจ่ดุหลอมเหลวของสารน้ันต้องใกล้เคยีง

กับอุณหภูมิผิวเฉลีย่ทั ้งวันของวัสดุที ่อยู ่ติดกับ 

PCMs เพราะสาร PCMs จะเกิดการเปล่ียนแปลง

สถานะได้ดีที่สุดทำาให้ดูดซับความร้อนได้มากขึน้ 

และในตำาแหน่งต่างๆ ของผนังควรมีปริมาตร

ของสาร PCMs ที่ไม่เท่ากันเนือ่งจากปริมาตร

ของสาร PCMs ที่มากเกินความจำาเป็นทำาให้การ

เปลีย่นแปลงสถานะไม่มีศักยภาพอย่างเต็มที ่ 

(ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒกุล, 2549) 

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 ทดสอบหาค่าจุดหลอมเหลวและความจุ

ความร้อนจำาเพาะของสารวาสลินและวาสลินผสม

น้ำามันปาล์มด้วยใช้เครื่องมือทดสอบ Diferrential 

Scanning Calorimetry (DSC) วิธีการทดสอบเริ่ม

จากตัง้อุณหภูมิคงที่ที่ -60 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 2 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิจาก -60 องศา

เซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการ

เพิม่อุณหภูมิเท่ากับ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที 

อุณหภูมิจะคงที่ที่ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลารูปที่ 1  พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา
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อีก 2 นาที โดยทำาการทดสอบภายใต้บรรยากาศ

ไนโตรเจน เตรียมกล่องทดลองขนาด กว้าง 1.0 x 

ยาว 1.0 x สูง 2.0 ม. ผนังกล่องทั้ง 4 ด้านและ

พืน้กล่องทำาด้วยวีว่าบอร์ดหนา 8 มม. ภายใน

บุฉนวนโฟมโพลีสไตรีนหนา 4 น้ิว หลังคาทำาดว้ย

กระเบือ้งลอน จำานวน 2 กล่องเพือ่ใช้สำาหรับ

ทดลองวัดอุณหภูมิผิวตำาแหน่งต่างๆ ในสภาพ

แวดล้อมจริง ดงัในรูปที ่3 โดยทำาการเปรียบเทยีบ

กล่องทดลองควบคุมที ่ไม่มีการใช้สารเปลีย่น

สถานะและกล่องทดลองที่มีการใช้สารเปลีย่น

สถานะ

5. ผลการวิจัย

5.1  ผลทดสอบคุณสมบัติด้านความร้อนของ

 สารเปลี่ยนสถานะ

 สารตัวอย่างการทดสอบ คือ วาสลิน และ

วาสลินผสมน้ำามันปาล์ม ทำาการทดสอบโดยใช้

เทคนิค differential scan calorimeter เครื่องมือที่

ใช้ทดสอบ Mettler Toledo DSC822c เพื่อหาค่า

ความจุความร้อนจำาเพาะ และจุดหลอมเหลว

ของสารตัวอย่าง พบว่า วาสลินมีช่วงอุณหภูมิ

หลอมเหลวอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ถึง 47 องศา

เซลเซียส มีค่าความจุความร้อนจำาเพาะเท่ากับ 

2.78 Jg oC ส่วนวาสลินผสมน้ำามันปาล์มมีช่วง

อุณหภูมิหลอมเหลวอยู่ที่ -16 องศาเซลเซียส ถึง 

0.7 องศาเซลเซียส มีคา่ความจคุวามร้อนจำาเพาะ

เท่ากับ 4.06 Jg oC และช่วงอุณหภูมิที่จุดหลอม

เหลวอีกครัง้ที่ 42.2 องศาเซลเซียส ค่าความจุ

ความร้อนจำาเพาะเท่ากับ 2.52 Jg oC เนื่องจาก

เป็นสารผสมระหวา่งน้ำามันปาล์มกับวาสลินทำาให้

เกิดการเปลีย่นสถานะมากกว่า 1 ครัง้และที ่

อุณหภูมิ 0.7 องศาเซลเซียส น้ำามันปาล์มจะ

เปลีย่นสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวจาก

นัน้ที่อุณหภูมิ 42.2 oC วาสลินจึงเปลีย่นเป็น

ของเหลวในภายหลังรูปที่ 2  ตำาแหน่งที่วัดอุณหภูมิผิวของล่องทดลอง 

รูปที่ 3  กล่องทดลองหลังคากระเบื้องลอน

รูปที่ 4  ตัวอย่างสารเปลี่ยนสถานะ

5.2 ผลการทดลองของกล่องหลังคากระเบื้อง

 ทำาการทดลองวัดอุณหภูมิกล่องทดลอง

ทั้ง 2 กล่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
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ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งสิ้น 2 วัน 

พบว่า ที่อุณหภูมิผิวด้านบนหลังคา (Ts1) ทั้ง 2 

กล่องมีช่วงอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน เพราะได้รับ

รังสีความร้อนจากดวงอาทติยใ์นปริมาณทีเ่ทา่กัน 

โดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 51.2 องศาเซลเซียส เวลา 

12.00 นาฬิกา ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

 สำาหรับอุณหภูมิผิวด้านใต้หลังคา (Ts2) 

ของทั ้ง 2 กล ่องยังม ี ช่วงอุณหภูมิที่ ใกล ้กัน

เนือ่งจากรับความร้อนโดยตรงจากการนำาความ

ร้อนที่ผิวบนสูผ่ิวล่าง โดยมีอุณหภูมิที่จุดสูงสุด 

คือ 42.97 องศาเซลเซียส เวลา 13.00 นาฬิกา 

ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อุณหภูมิผิวด้าน

บนฝ้าเพดาน (Ts3) และอุณหภูมิผิวด้านล่างฝ้า

เพดาน (Ts4) ของกล่องทดลองที่มีสารเปลีย่น

สถานะในชว่งเวลากลางวนัจะมีอณุหภูมทิีต่่ำากวา่ 

Ts3 และ Ts4 ของกล่องทดลองควบคมุ เน่ืองจาก

สารเปลีย่นสถานะที่วางไว้ด้านบนฝ้าเพดานช่วย

กักเก็บความร้อนไวใ้นเน้ือวสัดจุงึทำาใหค้วามร้อน

ผ่านไปสูผ่ิวฝ้าเพดานมีน้อยลง แต่ในเวลากลาง

คนืสารเปล่ียนสถานะจะทำาตัวเป็นก่ึงฉนวนทำาให้

การคายความร้อนออกสูด่้านนอกได้ยากส่งผล

ให้อุณหภูมิผิวฝ้าเพดานทั้งสองด้านนัน้สูงกว่า

อุณหภูมิผิวฝ้าเพดานของกล่องทดลองควบคุม 

และอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองที่มีสาร

เปลีย่นสถานะจะต่ำากว่าอุณหภูมิอากาศภายใน

กล่องควบคุม

รูปที่ 6  อุณหภูมิผิวใต้หลังคากระเบื้อง (Ts2) 

รูปที่ 5  อุณหภูมิผิวบนหลังคากระเบื้อง (Ts1)

รูปที่ 7  อุณหภูมิผิวบนฝ้าเพดาน (Ts3)

รูปที่ 8  อุณหภูมิผิวล่างฝ้าเพดาน (Ts4)

 

6. สรุปผลการวิจัย

 สารเปลีย่นสถานะที่เหมาะสมกับการนำา

ไปใชเ้พ่ือลดความร้อนผา่นเข้ากรอบอาคารต้องมี

ช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่คงที่และใกล้เคียงกับ

อุณหภูมิเฉลีย่บริเวณตำาแหน่งที่วางสารเปลีย่น

สถานะเพ่ือใหส้ารเปล่ียนสถานะเป็นของแข็งและ

ของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำาหรับการทดลองวัดอุณหภูมิผิวต่าง ๆ 

ระหวา่งกล่องทดลองทีม่กีารใชส้ารเปล่ียนสถานะ
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และกล่องควบคุม พบว่า อุณหภูมิอากาศภายใน

ของกล่องทดลองที่มีการใช้สารเปลีย่นสถานะใน

ชว่งกลางวนัจะมีอณุหภูมทิีต่่ำากวา่และแตกต่างกัน

มากที่สุดสุด คือ ต่ำากว่าอุณหภูมิอากาศภายใน

ของกล่องควบคมุอยู ่2.98 องศาเซลเซียส ในเวลา 

13.00 นาฬิกาของวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2556 แต่

ในเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในกล่องที่มี

การใช้สารเปลีย่นสถานะจะสูงกว่าอุณหภูมิกาศ

ของกล่องควบคุมเล็กน้อย และที่อุณหภูมิผิวฝ้า

เพดานทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่องทดลอง

ที่มีการใช้สารเปลีย่นสถานะในช่วงกลางวันจะมี

อณุหภูมิที่ต่ำากวา่อุณหภูมผิวิฝา้เพดานของกล่อง

ทดสอบควบคุม โดยแตกต่างกันมากที่สุด 4.65 

องศาเซลเซียส นอกจากการลดความร้อนการใช้

สารเปลีย่นสถานะจะช่วยหน่วงความร้อนที่คาย

ออกมาด้วย สำาหรับหลังคาที่ใช้การเคลือบสาร 

hi-reflectance ซึง่สารทำาหน้าที่เป็นตัวเพิม่การ

สะท้อนความร้อนกับออกไปสูส่ภาพแวดล้อม

ภายนอก ส่วนสาร PCMs จะทำาหน้าที่ลดการส่ง

ผ่านความร้อนเข้าสูต่ัวอาคารด้วยวิธีดูดซับการ

ความร้อน
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บทคัดย่อ 

 สถานการณ์ป่าไม้ปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ากำาลังอยู่ในภาวะวิกฤต เนือ่งจากพืน้ที่ป่าไม้ถูกบุกรุก 

มีการตัดไม้ทำาลายป่าเพือ่นำาไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารทำาให้พืน้ที่ป่าไม้มีจำานวนลดลงไป

อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ไม้แปรรูปยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพื่อลดปัญหา

การตัดไม้ทำาลายป่าทำาให้ต้องแสวงหาวัสดุทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทนไม้แปรรูปจากป่าไม้ใหญ่ได้ 

ซึ่งพบว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุยั่งยืน เพราะมีวงจรชีวิตสั้นกว่าไม้ยืนต้นประเภทอื่น ไม้ไผ่มีอายุเพียง 3 - 5 ปี ก็

สามารถนำาไปใชไ้ด ้วสัดไุผป่ระกับทำามาจากซีกของไม้ไผห่ลายๆ ชิน้ นำามาอดักาวทำาใหเ้กิดเป็นชิน้ขนาด

ใหญ่คล้ายไม้แปรรูปทัว่ไป งานวจัิยน้ีมุ่งศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชว้สัดไุผป่ระกับทีท่ำามาจากพันธ์ุไผ่

ไทยทั้ง 4 พันธุ์ ได้แก่ ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่เลี้ยง และไผ่สีสุก มาทำาเป็นคานไม้สำาหรับอาคารสาธารณะ

ขนาดเล็ก เนือ่งจากเป็นวัสดุทางเลือกใหม่จึงจำาเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโดยได้ทำาการ

ทดสอบกำาลังต้านทานแรงดัด กำาลังต้านทานแรงอัดขนานเสี้ยน กำาลังต้านทานแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน และ

กำาลังต้านทานแรงดงึ วธีิการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM-143D ผลการทดสอบ พบวา่ คุณสมบัติ

เชงิกลของวสัดไุผป่ระกับมีคา่ทีต่่ำากวา่ไม้เน้ือแข็งเล็กน้อย แต่มคีา่สูงกวา่ไม้เน้ือออ่นและไม้ประกอบเชงิ

วิศวกรรมบางชนิด เช่น ไม้ PSL ไม้ OSL แต่ไม้ไผ่ประกับยังคงมีค่าคุณสมบัติเชิงกลบางประการที่ต่ำา

กว่าไม้เนือ้แข็งเล็กน้อย แต่มีค่าความต้านทานแรงดึงและความยืดหยุ่นที่ไม้ไผ่ประกับมีค่าที่สูงกว่าไม้

เนื้อแข็ง จากนั้นได้ทำาการจำาลองโครงสร้างอาคารโดยใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Profes-

sion, 2010 เพื่อหาขนาดหน้าตัดของคานในกรณีต่าง ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าวัสดุไผ่ประกับสามารถนำาไปใช้

เป็นโครงสร้างอาคารได้จริง

Abstract 

 The forest of Thailand is currently approaching a crisis. This critical situation is due to 

numerous illegal invasions and deforestation for construction. As a result, the forest areas are 
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rapidly decreasing. Therefore, we must look for the alternative solution, such as another type 

of material which could replace wood. Through findings, it is shown that bamboo has a short 

renewable-cycle allowing us to maintain it as a supply for a longer period of time. Bamboo only 

takes 3-5 years to be harvested. Laminated bamboo then was created, made of thin strips of 

bamboo glued together to create a lumber form, similar in size to the processed wood. This 

research aims to find out about the possibility of using laminated bamboo made from four 

species of Thai bamboo; Dendrocalamus Asper Backer, Dendrocalamus Sericeus, Bambusa 

Blumeana and Bambusa Multiplex as a construction material make beam structures. Therefore, 

it is crucial that there is an undergoing study of these four species of bamboos and their 

mechanical properties by testing to find the static bending, the compression parallel to grain, 

the compression perpendicular to grain and the tension. Testing method is based on the ASTM-

143D standard. The mechanical properties of the laminated bamboo material test result appears 

to be lower than hardwood but higher than softwoods and other engineer lumbers, such as 

OSB and PSL. In addition, the laminated bamboo is also highly flexible and has quite high 

tensile strength. The result of mechanical properties is used in the structural modeling method 

by ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSION 2010 tools to find sizing of cross-section 

beam structure. The case study has proved that laminated bamboo can be a viable material 

used as a structural component of the building. 

คำาสำาคัญ (Keywords): วัสดุไผ่ประกับ (Laminated Bamboo), คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical 

Properties), จำาลองโครงสร้างอาคาร (Structural Modeling Method)

1. บทนำา

 ปัจจบัุนพ้ืนทีป่า่ไม้ในประเทศไทยกำาลังอยู่

ในสภาวะวิกฤต จากสถิติของกรมป่าไม้ พบว่า

ประเทศไทยมีพืน้ที ่ป่าไม้ลดลงเริม่ตัง้แต่ในปี 

พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ป่าไม้ 221,707 ตร.กม. ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2553 มีพื้นทีป่า่ไม้เหลือเพียง 171,584 

ตร.กม. ซึง่พืน้ที่ป่าไม้ลดลงไป 50,123 ตร.กม. 

และจากสถิตคิดกีระทำาความผดิกฎหมายเก่ียวกับ

การป่าไม้ พบวา่ ในปี พ.ศ. 2553 มีคดบุีกรุกพ้ืนที่

ป่าไม้รวมทัง้ส้ิน 6,104 คด ีมีการบุกรุกพ้ืนทีป่า่ไม้ 

57.83 ตร.กม. (สถิติกรมป่าไม้, 2554) อย่างไร

ก็ตาม ความต้องการใช้ไม้แปรรูปยังคงมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน จากสถิตคิวามต้องการไม้ทอ่น พ.ศ. 2539 

- 2560 ของกรมป่าไม้ พบว่า มีอัตราเฉลี่ยความ

ต้องการใชไ้ม้เน้ือแข็งแปรรูปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อ

ปี ไม้ยางพาราแปรรูปเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.2 ต่อปี 

และไม้อัดวีเนียร์เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.9 ต่อปี เมือ่

ความต้องการใช้ไม้สูงขึน้ทำาให้ไม้แปรรูปที่มีใน

ประเทศไทยนัน้ไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยการนำา

เข้าไม้แปรรูป ในปี พ.ศ. 2553 มีการนำาเข้าไม้

แปรรูปรวมมูลค่า 10,636 ล้านบาท นำาเข้าไม้อัด

รวมมูลคา่ 1,282 ล้านบาท (กรมศลุการกร, 2553) 
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ปัญหาดงักล่าวจำาเป็นทีจ่ะต้องไดรั้บการแก้ปญัหา 

เช่น การลดความต้องการใช้ไม้ การค้นหาวัสดุที่

ทดแทนไม้จากป่าใหญ่ เป ็นต้น วัสดุไม ้เชิง

วศิวกรรม (engineered lumber) เกิดมาจากการนำา

เศษเปลือกไม้ที่เหลือมาจากการผลิตไม้แปรรูป

มาอัดด้วยกาวทำาให้เป็นแผ่นที่สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์มีด้วยกันหลายประเภท เช่น ไม้อัด ไม้

ประกับ ไม้ MDF (medium density fiber board) 

ไม้ PSL (parallel strand lumber) ไม้ OSL 

(oriented strand lumber) ไม้ OSB (oriented 

strand board) เป็นต้น ไม้แต่ละชนิดมีการใช้งาน

ที่แตกต่างกันออกไป (จเรเมธ จันทร์จร, 2545)

 นอกจากนี ้ ยังมีวัสดุอีกประเภทหนึง่ที ่

สามารถใช้ทดแทนไม้คือ ไม้ประกับกาว (lami-

nated lumber) ทำามาจากไม้โตเร็วที่มีลำาต้นขนาด

เล็กหลายๆ สิง่มาอัดรวมกันด้วยกาวประสาน

ทำาให้เป็นชิ้นไม้ที่มีขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นการ

ปรับปรุงไม้ชิ้นเล็กให้มีคุณสมบัติทดแทนเหมือน

ไม้แปรรูปที่มีศักยภาพในการนำามาใช้เป็นส่วน

ประกอบของอาคารได้ (มนตรี กุลสุวรรณ์, 2544) 

สำาหรับวัสดุที่จะนำามาผลิตเป็นไม้ประกับจะต้อง

เป็นไม้ที่โตเร็วสามารถปลูกทดแทนหมุนเวียนได้ 

หาไดง้า่ย ผูว้จิยัมีความสนใจทีจ่ะศกึษาไม้ประกับ

ท่ีทำามาจากไม้ไผ่ เพราะหาได้ง่ายและเป็นพืชโตเร็ว 

นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะพิเศษทีแ่ตกต่างไปจากไม้

ยืนต้นพันธุ์อื่น คือ ลำาทรงกระบอกภายในกลวง 

และเส้นใยที่มีท่อน้ำาเลีย้งมัดรวมกัน (vascular 

bundles) เม่ือนำามาแปรรูปเป็นไม้ประกับจะเหลือ

เศษไม้นอ้ยทำาใหไ้ม้ไผมี่ความเหมาะสมทีจ่ะนำามา

ผลิตเป็นไม้ประกับ

 งานวิจัยนี้มุง่ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของ

ไม้ไผป่ระกับทีท่ำาจากพันธ์ุไผไ่ทยมาประยกุต์และ

ความเป็นไปได้ในการนำามาใช้เป็นคานไม้สำาหรับ

อาคารสาธารณะขนาดเล็ก

รูปที่ 1  ซีกไม้ไผ่ก่อนนำามาผลิตเป็นไม้ประกับ

2. วัตถุประสงค์

 2.1 คัดเลือกพันธุไ์ผ่ที่เหมาะสมสำาหรับ

การใช้ในงานก่อสร้าง

 2.2 ศึกษากรรมวิธีผลิตไม้ไผ่ประกับด้วย

วิธีอุตสาหกรรม

 2.3 ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เชิงกลของไม้ไผ่ประกับทั้ง 4 พันธุ์

 2.4  ศกึษาแนวทางการออกแบบโครงสร้าง

อาคารไม้เพือ่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำามา

จำาลองออกแบบด้วยวิธี structural modeling 

method

 2.5 ศึกษาแนวทางการใช้โครงสร้างไม้ไผ่

ประกับในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ

กำาหนดขนาดโครงสร้างของคานไม้ไผ่ประกับที่

เหมาะสม

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 ทำาการคดัเลือกพันธ์ุไผท่ีเ่หมาะสมสำาหรับ

ใช้ในการก่อสร ้างโดยดูจากคุณสมบัติที่ เอื ้อ

อำานวยในการเป็นวสัดกุ่อสร้างทีด่ ีคอื ลักษณะลำา

อวบใหญ่ เน้ือหนา หาไดง้า่ย จากน้ันศกึษากรรม- 

วิธ ีผลิตไม้ไผ่ประกับด้วยวิธีอุตสาหกรรมเพือ่

นำ า ไปทดสอบคุณสมบ ั ติ เชิ ง กลของ ไม ้ ไผ่

ประกับทีท่ำาจากพันธ์ุไผไ่ทยทัง้หมด 4 พันธ์ุ ไดแ้ก่ 

ไผ่ตง (Dendrocalamus Asper) ไผ่ซางหม่น 
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(Dendrocalamus Sericeus) ไผ่สีสุก (Bambusa 

Blumeana) และไผ่เลีย้ง (Bambusa Multiplex) 

โดยทำาการทดสอบกำาลังต้านทานแรงดัด กำาลัง

ต้านทานแรงอัดตัง้ฉากเสีย้น กำาลังต้านทานแรง

อัดขนานเสีย้นและกำาลังตา้นทานแรงดึง วิธีการ

ทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM-143D จาก

นั้นนำาค่าคุณสมบัติเชิงกลที่ได้จากการทดสอบไป

คำานวณโครงสร้างในโปรแกรม Robot Structural  

Analtsis 

รูปที่ 2  ไม้ไผ่ประกับกาว

4.  ผลการวิจัย

 จากการทดสอบกำาลังต้านแรงดัด พบว่า 

ไม้ไผ่ประกับพันธุไ์ผ่ตงมีค่ากำาลังต้านทานแรงดัด

ส ูงที ่ สุดเม ือ่ เปร ียบเทียบก ับพ ันธ ุไ์ ผ่ที ่นำามา

ทดสอบทั้งหมด สามารถใช้เป็นคานโครงสร้างได้

เป็นอย่างดี ในขณะที่ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่เลี้ยง มี

ค่ากำาลังต้านทานแรงดดัสูงเป็นอนัดบัที ่2 สำาหรับ

ไม้ไผ่ประกับพันธ์ุไผซ่างหม่นและไผสี่สกุมีคา่กำาลัง

ต้านทานแรงดดัทีต่่ำาแต่ยงัคงใชเ้ป็นคานโครงสร้าง

ได้ เนื่องจากผลการจำาลองด้วยโปรแกรม พบว่า 

ค่าสัดส่วนการรับกำาลังต้านทานที่ยอมให้ของไม้

ต่อกำาลังต้านทานที่เกิดขึ้นจริงมีค่าไม่เกิน 1

 สำาหรับผลการทดสอบกำาลังต้านทานแรง

อัดในแนวตัง้ฉากเสีย้นและแรงอัดในแนวขนาน

เสี้ยน พบว่า ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น 

และไผ่สีสุกมีค่ากำาลังต้านทานแรงอัดที่ใกล้เคียง

กัน ส่วนไม้ไผ่ประกับพันธุไ์ผ่เลีย้งค่ากำาลังต้าน 

ทานแรงอดัสูงทีส่ดุในทัง้หมด 4 พันธ์ุ คา่คณุสมบัติ

กำาลังต้านทานแรงอดัใชส้ำาหรับพิจารณาความแข็ง

แรงของเสาโครงสร้าง

 ผลการทดสอบกำาลังต้านทานแรงดึง พบ

ว่า ไม้ไผ่ประกับพันธุไ์ผ่เลีย้งมีค่ากำาลังต้านทาน

แรงดึงสูงสุดที่ 87.77 ksc. ในลำาดับถัดเป็นไม้ไผ่

ประกับพันธ์ุไผซ่างหม่นมีคา่กำาลังต้านทานแรงดงึ

สูงสุดที่ 81.55 ksc. สำาหรับไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่

สีสุกมีคา่กำาลังต้านทานแรงดงึสูงสุดที ่76.66 ksc. 

และไม้ไผป่ระกับพันธ์ุไผต่งมีคา่กำาลังต้านทานแรง

ดึงต่ำาที่สุด

 เมื่อนำาไม้ไผ่ประกับทั้ง 4 พันธุม์าเปรียบ

เทยีบจะพบวา่ ไม้ไผป่ระกับพันธ์ุไผต่งและไผเ่ล้ียง

มีความเหมาะสมในการทำาคานโครงสร้างโดยมีคา่

กำาลังต้านทานแรงดดัที ่529.29 ksc. และ 520.04 

ksc. ตามลำาดับ เมือ่นำาไม้ไผ่ประกับไปเปรียบ

เทียบกับไม้เนื้ออ่อนพันธุ์อื่นๆ พบว่า ไม้ไผ่ทั้ง 4 

พันธุ์มีค่ากำาลังต้านทานแรงดัดสูงกว่า แต่เมื่อนำา

ไม้ไผ่ประกับมาเปรียบเทียบกับไม้เนื้อแข็ง พบว่า

ไม้ไผท่ัง้ 4 พันธ์ุ มีคา่กำาลังต้านทานแรงดดัต่ำากวา่ 

ในขณะทีค่า่กำาลังต้านทานแรงดงึของไม้ไผป่ระกับ

จะมีค่าที่สูงกว่าไม้เนือ้แข็ง รายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 1

รูปที่ 3  การทดสอบกำาลังต้านทานแรงดัด
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ตารางที่ 1  คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ประกับชนิดของไม้ 

ชนิดของไม้ ความถ่วง

จำาเพาะ

กำาลัง

ต้านทาน

แรงดึง 

(ksc.)

โมดูลัส

ยืดหยุ่น 

(ksc.)

กำาลังต้านแรงอัด (ksc.) กำาลัง

ต้านทาน

แรงดึง 

(ksc.)

ขนาน

เสี้ยน

ตั้งฉาก

เสี้ยน

ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่ตง 0.75 529.29 99519.93 219.98 92.6 72.86

ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่ซางหม่น 0.77 395.53 109421.94 219.2 85.5 81.55

ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่สีสุก 0.77 414.51 85305.83 227.37 80.63 76.66

ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่เลี้ยง 0.74 520.04 108227.89 282.83 100.25 87.77

ไม้สะเดาเทียม1 (เนื้ออ่อน) 0.48 327 67,390 183.00 103.00 40.95

ไม้พญาสัตบรรณ1 (เนื้ออ่อน) 0.31 191 32,822 83.00 49.00 n/a

ไม้เต็ง2 (เนื้อแข็ง) 1.05 593 79,624 380.00 179.00 n/a

ไม้ยูคาลิปตัส3  (เนื้อแข็ง) 1.02 n/a 56,258 183.55 31.71 6.53

ที่มา: 1สุภาวี บุญยฉัตร, 2541.  2ภิรมย์ อ่อนละมูล, 2549.  3ธนวัตร กันแสงแก้ว, 2551.

จากนัน้นำาค่าคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ของไม้ไผ่

ประกับทั้ง 4 พันธุ์มาคำานวณในโปรแกรม Robot 

Structural Analysis Profession, 2010 เพือ่หา

ขนาดหน้าตัดคานที่เหมาะสมกับโครงสร้างโดย

แบ่งกรณีศึกษาออกเป็น กรณีความแตกต่าง

ระหว่างขนาดน้ำาหนักที่กระทำากับโครงสร้างต่าง

ก ัน กรณีความแตกต ่างของระยะช่วงพาด

โครงสร้าง 4x4 4x6 4x8 6x6 6x9 และ 8x8 เมตร 

กรณีสุดท้ายคือการเปรียบเทียบชนิดของไม้ไผ่

ประกับท้ัง 4 พันธ์ุ ผลการจำาลองโครงสร้าง พบว่า 

ไม้ไผป่ระกับพันธุไ์ผต่งและไผเ่ล้ียงมีประสิทธิภาพ

ในการเป็นคานได้ดีที ่สุดเมือ่เปรียบเทียบกับ

ทั้งหมดใน 4 พันธุ์ เนื่องจากไผ่ทั้งสองพันธุ์นี้มีค่า

กำาลังต้านทานแรงดัดที่ดีและใกล้เคียงกันส่วน

ไม้ไผ่ประกับพันธุ์ไผ่สีสุกมีประสิทธิภาพเป็นคาน

โครงสร้างในลำาดบัถัดมา และไม่ไผป่ระกับพันธ์ุไผ่

ซางหม่นมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด รายละเอียด 

รูปที่ 6-8

รูปที่ 6  ขนาดหน้าตัดคานไม้ไผ่ประกับ 3.5 x 9 นิ้ว 

 

รูปที่ 7  ขนาดหน้าตัดคานไม้ไผ่ประกับ 3.5 x 12 นิ้ว



การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุไผ่ประกับที่ทำาจากพันธุ์ไผ่ไทย เพื่อใช้ออกแบบคานไม้สำาหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
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รูปที่ 8  ขนาดหน้าตัดคานไม้ไผ่ประกับ 3.5 x 14 นิ้ว

 

5. สรุปผลการวิจัย

 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่

ประกับทัง้ 4 พันธ์ุ ผลปรากฏวา่ ไผต่งและไผเ่ล้ียง

มีค่ากำาลังต้านทานแรงดัดที่สูงกว่าไผ่สีสุกและไผ่

ซางหม่น เม่ือนำาไปเปรียบเทยีบกับไม้เน้ือแข็ง พบ

วา่ ไม้ไผป่ระกับทัง้ 4 พันธ์ุ มีคา่กำาลังต้านทานแรง

ดัดต่ำากว่าเล็กน้อยแต่มีค่าแรงดึงและค่าโมดูลัส

ยืดหยุ่นที่สูงกว่าไม้เนื้อแข็ง ดังแสดงในตารางที่ 1 

แสดงให้เห็นว่าไม้ไผ่ประกับมีความยืดหยุ่น

 ผลการจำาลองโครงสร้างด้วยโปรแกรม 

Robot Structural Analysis Profession, 2010 

พบว่า ไม้ไผ่ประกับสามารถน้ำาหนักโครงสร้างได้

จริง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตัดขนาด 3.5 x 9 นิ้ว 3.5 x 

12 นิ้ว และ 3.5 x 14 นิ้ว แต่ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดคือไผ่ตงและไผ่เลีย้ง สังเกตได้จากที่ขนาด

หน้าตัดเท่ากันไม้ไผ่ทั้งสองพันธุน์ีส้ามารถรับน้ำา

หนักได้มากกว่าและสามารถรับช่วงพาดที่กว้าง

กว่าพันธุ์อื่นๆ

 ไม้ไผ่ประกับมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การเป็นวัสดุทดแทนเพราะมีความแข็งแรงเพียง

พอ มีความยืดหยุ่น สามารถหาได้ง่าย เป็นพืช

เจริญเติบโตเร็วสามารถปลูกเพือ่ใช้หมุนเวียนได้ 

ดังนั้น จึงช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่าได้
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นำาเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน และระยะ

เวลาในการคายความร้อนของผนังไม้จริงซึง่มีความหนา 4 6 และ 8 เซนติเมตร ที่ใช้วัสดุปิดช่องว่าง

ระหวา่งไม้ดว้ยโฟมใชแ้ล้ว คอนกรีต และไม่ปดิชอ่งวา่งดว้ยอะไรเลย เปรียบเทยีบกับวสัดผุนังก่ออฐิฉาบ

ปูนแบบทีใ่ชใ้นบ้านพักอาศยัทัว่ไป กระบวนการวจิยัประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นการทดลองดว้ยกล่องทดลอง

ในสภาพคล้ายการใช้งานจริงเพือ่ดูความสามารถในการหน่วงเหนีย่วความร้อนของวัสดุ และส่วนของ

การทดลองในห้องปฏิบัติการภายใตก้ารควบคุมของผู้เชีย่วชาญเพือ่หาค่าการนำาความร้อนของวัสดุ 

ภายใต้มาตราฐาน ASTM C518 และนำาผลการทดลองไปจำาลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual DOE 

4.1 เพือ่ดูประสิทธิภาพเมือ่นำาวัสดุต้นแบบไปใช้ในอาคารประเภทที่พักอาศัย ได้ผลสรุปออกมาว่า 

การใชโ้ฟมเป็นวสัดปิุดชอ่งวา่งระหวา่งไม้ทำาใหก้ารหน่วงความร้อนในชว่งแรกชา้กวา่ไม่มวีสัดปิุดชอ่งวา่ง 

และการระบายความร้อนสามารถระบายไดเ้ร็วกวา่ใชค้อนกรีตเป็นวสัดปิุดชอ่งวา่ง การใชผ้นังไม้ดงักล่าว

ช่วยลดการพลังงานในการทำาความเย็นได้ร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับผนังก่ออิฐฉาบปูน 

Abstract 

 This article focuses on studying and comparing thermal performance of the solid wood 

wall which has different thickness values (4, 6 and 8 centimeters) and different kinds of the leak 

stopper materials such as used polystyrene foam, concrete and without it, with normal plastered 

brick wall. The research methodology is comprises of two parts. The first part is testing of the 

prototype materials by using the test box like in the real condition and be analyzed for the 

heat-discharge performance and time-lag of the material. The second part is conducted in the 

laboratory under the expert supervision following the ASTM C518 standard method. After that, 

the thermal conductivity results from the laboratory are implemented in computer-simulation 

program “Visual DOE 4.1” for simulating the energy performance. The result of the study shows 
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that the massive wood wall which is use foam as leak stopper can hold up heat more than 

none leak stopper wood wall and it can discharge heat faster than concrete leak stopper. 

Moreover, this wood wall can reduce energy that uses for cooling to 36% compare with 

plastered brick wall. 

คำาสำาคัญ (Keywords): อัตราการนำาความร้อนของวัสดุ (Thermal Conductivity), ไม้จริง (Massive 

Wood), อาคารพักอาศัย (Residential)

1.  บทนำา

 ไม้เป็นวสัดทุีท่ีมี่คา่ Embodied Energy ต่ำา

กว่าวัสดุอื่น (Buchchanan & Levine, 1999) และ

ไม้ยังเป็นวัสดุที่สามารถปลูกทดแทนได้ จึงถือได้

ว่าเป็นวัสดุที่ยั่งยืนในระยะยาว และยังเหมาะกับ

บ้านพักอาศัยในเขตร้อนชื้นในประเทศไทยที่ใช้

งานในเวลากลางคืน จึงควรจะสามารถถ่ายเท

ความร้อนได้เร็ว เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มี

การโคน่ล้มโดยมีการปลูกทดแทนประจำาเม่ืออายุ

ต้นประมาณ 25 ปี ก็จะไม่สามารถให้น้ำายางที่มี

คุณภาพได้แล้ว ปริมาณไม้จึงมีมากพอทุกปี

เนื่องจากมีการโค่นสวนยางประมาณ 3 แสนกว่า

ไร่ แล้วปลูกทดแทน ขึน้มาใหม่ คิดเป็นเนือ้ไม้

ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร (เสาวณีย์ ก่อวุฒิ

กุลรังษี, 2547; พูลผล ธรรมธวชั, มปป.) จงึมีความ

เหมาะสมที่จะใช้ในงานวิจัยนี้

 โดยการวจิยัคร้ังน้ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษา

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกัน

ความร้อน และระยะเวลาในการคายความร้อน

ของผนังไม้จริงซ่ึงมีความหนาต่างๆ กัน โดยศกึษา

ระหว่างวัสดุผนังไม ้จร ิงที ่ ใช้วัสดุป ิดช่องว่าง

ระหว่างไม้ด้วยโฟม คอนกรีต และไม่ปิดช่องว่าง

ดว้ยอะไรเลย ทีค่วามหนา 4  6 และ 8 เซนติเมตร

เปรียบเทียบกับวัสดุผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบที่ใช้

ในบ้านพักอาศัยทั่วไป

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยส่วนที ่เป็นการ

ทดลองด้วยกล่องทดลองในสภาพคล้ายการใช้

งานจริง เพือ่นำาข้อมูลอุณหภูมิที่ได้ดังกล่าวมา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการหน่วงเหนีย่วความ

ร้อนของวัสดุต้นแบบ อีกส่วนคือการทดลองใน

หอ้งปฏิบตักิารภายใต้การควบคมุของผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่หาค่าการนำาความร้อนของวัสดุ (Thermal 

Conductivity) และนำาผลการทดลองดังกล่าวไป

จำาลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือดปูระสิทธิ-

ภาพเมือ่นำาวัสดุต้นแบบดังกล่าวเมือ่นำาไปใช้ใน

อาคารประเภทที่พักอาศัย ผลการศึกษาในครั้งนี้

จะนำาไปสูก่ารสร้างแนวทางในการเลือกใช้วัสดุ

ผนังชนิดใหม่ท่ีใช้ไม้จริงเป็นส่วนประกอบหลัก

เพือ่การออกแบบที่ประหยัดพลังงานและเหมาะ

สมต่อการป้องกันความร้อนเข้าสูอ่าคารต่อไปใน

อนาคต

2. วิธีดำาเนินการวิจัย

2.1 กำาหนดตัวแปรที่ทำาการทดสอบ

 การกำาหนดตัวแปรแบ่งเป็นสองส่วนด้วย

กัน โดยแบ่งตามการทดลอง ดังนี้

2.1.1  ส่วนการทดลองด้วยกล่องทดลอง

 ตัวแปรต้น -ความหนาไม้จริง (4 ซม. 6 ซม. 

8 ซม.) และวัสดุที่นำามาปิดช่องว่างระหว่างไม้  

(โฟม  คอนกรีต)
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 ตัวแปรตาม - ประสิทธิการดา้นความร้อน 

ได้แก่ การนำาความร้อน การต้านทานความร้อน 

และระยะเวลาในการคายความร้อนของวัสดุ 

(time lag)

 ตัวแปรควบคมุ - ชนิดของไม้(ไม้ยาง) ชนิด

ของส่วนผสม (โฟม คอนกรีต) เป็นแบบเดียวกัน

ในวัสดุทุกชิ้น

2.1.2   ส่วนการทดลองดว้ยโปรแกรม Visual DOE

 ตัวแปรต้น - ประสิทธิภาพด้านการนำา

ความร้อน (Thermal Conductivity) และความหนา

แน ่นของวัสดุแต ่ละชิ ้นที ่จะน ำาไปใส ่ ในการ

ประมวลผลของโปรแกรม

 ตัวแปรตาม - การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี 

(kW.h)

 ตัวแปรควบคุม - อาคารเป็นอาคาร

ประเภทพักอาศยัทีม่กีารใชง้านชว่งเวลากลางคนื 

หลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีต

2.2  ผนังต้นแบบที่ใช้ในการทดลอง

 จดัทำาวสัดตุ้นแบบมีขนาดประมาณ 30x30 

เซนติเมตร และมีความหนาที่มากที่สุดหนาไม่

เกิน 8 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นวัสดุขนาดใหญ่

ที่สุดที่สามารถนำาไปเข้าเครือ่งทดสอบหาค่าการ

ต้านทานความร้อนในหอ้งทดลองได ้(NETZSCH 

Analyzing & Testing, 2008) โดยไม้ที่ใช้ในการ

ผลิตวัสดุต้นแบบเป็นไม้ยางทั้งหมด มีรูปแบบ

ทั้งสิ้น 9 แบบ ดังนี้

 - วัสดุไม้จริงที่มีความหนา 4  6 และ 8 

ซม. ที่ไม่มีการปิดช่องว่างระหว่างไม้

 - วัสดุไม้จริงที่มีความหนา 4  6 และ 8 

ซม. ที่ปิดช่องว่างระหว่างไม้ด้วยเม็ดโฟมโพลีส

ไตลีนที่ใช้แล้ว

 - วัสดุไม้จริงที่มีความหนา 4  6 และ 8 

ซม. ที่ปิดช่องว่างระหว่างไม้ด้วยคอนกรีต

  และมีวัสดุเปรียบเทียบพืน้ฐาน (Base 

Case) เป็นผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบ

รูปที่ 1  วัสดุต้นแบบที่ไม่มีวัสดุปิดช่องว่างระหว่างไม้ 

 ใช้เม็ดโฟม และคอนกรีตเป็นวัสดุปิดช่องว่าง

 ระหว่างไม้

2.3  รายละเอียดของกล่องทดลอง

 ขนาดของกล่องทดลองที่ใช้มีขนาดภาย

ใน 50x50x50 เซนติเมตร ผนังทั้ง 6 ด้านทำาด้วย

แผน่โฟมโพลีสไตลีนหนา 2 น้ิว ปิดรอยต่อระหวา่ง

แผ่นด้วยซิลิโคน และเจาะช่องเปิดขนาด 9 x 9 

เซนติเมตร ในดา้นตรงกันข้ามเพ่ือเป็นชอ่งระบาย

อากาศ ช่องหนึง่เปิดโล่งเป็นช่องอากาศเข้า อีก

ช่องเป็นช่องระบายอากาศออกติดพัดลมขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เพื่อช่วยระบาย

อากาศ ส่วนด้านที่อยู่ระหว่างช่องระบายอากาศ

เตรียมไว้เป็นช่องขนาด 30x30 เซนติเมตร เพื่อ

ใส่วัสดุต้นแบบ ใช้ไฟอินฟราเรดขนาด 500 วัตต์

จำานวน 2 ดวง ส่องในแนวระนาบใหค้วามร้อนแก่

วัสดุ โดยเปิดไฟให้ความร้อนจนความร้อนอิ่มตัว

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที ปล่อยให้เย็นลงอีก 4 

ชั่วโมง และเก็บข้อมูลอุณหภูมิทุก 2 นาที โดยใช้

อปุกรณเ์ก็บข้อมูล HOBO Data Logger รุ่น temp/

RH/2 ext channels โดยตำาแหน่งที่วางเครื่องเก็บ

อณุหภูมแิละเซ็นเซอร์จะวางไวท้ัง้หมด 5 จดุ ไดแ้ก่ 
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บริเวณอากาศเข้า บริเวณอากาศออก ผิววัสดุ

ภายนอก และผิววัสดุภายใน

รูปที่ 2  กล่องทดลอง และตำาแหน่งของไฟอินฟราเรด

2.4  การหาปริมาณความร้อนจากการทดสอบ

 ด้วยกล่องทดลอง

 การใช้กล่องทดลองตามแบบเพือ่ศึกษา

ประสิทธิภาพในการคายความร้อนวสัด ุ เน่ืองจาก

ขนาดของกล่องเป็นการจำาลองการใช้จริงด้วย

ขนาดที่เล็กลง ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการคายความร้อนระหว่างวัสดุต่างๆ จึงต้อง

ใช้ Q หรือปริมาณความร้อนในการเปรียบเทียบ

ไม่ใช้อุณหภูมิที่เก็บได้โดยตรง การทดลองด้วย

กล่องทดลองทำาในระบบปิด ซึง่อุณภูมิภายนอก

และภายในกล่องคงที ่ ไม ่มีอิทธิพลจากแสง

อาทติย ์สำาหรับการหาปริมาณความร้อนสามารถ

หาได้โดยสูตรดังต่อไปนี้ (ASHRAE, 1993)

 Q  =  CFM(1.08)ΔT

โดยที่

Q  =  ปริมาณความร้อนที่ถูกระบาย

  โดยอากาศ (Btu/h)

CFM  =  ปริมาณการไหลของอากาศในกล่อง

  ทดลองที่เกิดจากพัดลมระบายอากาศ

  ที่ใช้ (ft3/minute)

ΔT =  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิช่อง

  อากาศเข้าและอุณหภูมิช่องระบาย

  อากาศออก (F°)

2.5  การทดสอบในห้องทดลองและจำาลอง

 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เครื่อง NETZSCH HFM436 Lambda ที่

ใช้ในการทดสอบหาค่าสภาพนำาความร้อนและ

คา่ความต้านทานความร้อนของวสัดตุ้นแบบเป็น

การทดสอบแบบ Heat Flow Meter ตามมาตรฐาน 

ASTM C518, ISO8301, BSEN 12667 และ 

JISA1412 ใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อน 

คอื พลังงานความร้อนจะเคล่ือนทีจ่ากบริเวณทีม่ี

อุณหภูมิสูงไปบริเวณที ่มีอุณหภูมิต่ ำากว่า ชิ ้น

ทดสอบจะถูกใส่เข้าเครือ่งทดสอบโดยวางอยู ่

ระหว่างแผ่นความร้อนและแผ่นความเย็น ดังใน

รูปที่ 2 จากนั้นตั้งค่าอุณหภูมิให้แตกต่างกัน (ΔT) 

ระหว่างแผ่นอุณหภมูิความร้อน และแผ่นความ

เย็น ภายในเครือ่งทดสอบมีฉนวนล้อมรอบเพือ่

ป้องกันการสูญเสียความร้อน เคร่ืองจะวดัแรงดนั

ไฟฟ้าที่ออกมาจากเซ็นเซอร์วัดฟลักซ์ที่ติดอยู่กับ

ผิวของแผ่นอุณหภูมิท้ังสองโดยการวัดการไหล

ของความร้อนและอณุหภูมทิีแ่ตกต่างกันระหวา่ง

แผ่นทั้งสองเมื่อระบบอยู่ในสภาวะคงที่ (Steady-

state Condition) (กรองทิพย์ เติมเกาะ, 2555)  

โดยตัวอย่างของวัสดุที่นำาไปทดสอบต้องมีขนาด

กว้าง 300 มม. ยาว 300 มม. และความหนาอยู่ใน

ช่วง 6-80 มม. (NETZSCH Analyzing & Testing, 

2008) 

รูปที่ 3 ลักษณะการทำางานแบบ Heat Flow Meter 

 (NETZSCH Analyzing & Testing, 2008)
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 หลังจากได้ค่าการถ่ายเทความร้อน (U 

Factor) นำาค่าที่ได้จากการทดสอบดังกล่าว มาใส่

ค่าในโปรแกรมจำาลองประสิทธิภาพพลังงาน 

ในสภาพอากาศของประเทศไทย ด้วยโปรแกรม 

Visual DOE ทำาการจำาลองเปรียบเทียบวัสดุ

ต้นแบบทัง้ 9 แบบ เพ่ือเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงาน รูปแบบอาคารที่ใช้ในการ

จำาลองเป็นอาคารพักอาศัยที่ใช้งานในช่วงเวลา

กลางคืนเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบอาคาร เป็นบ้าน

พักอาศยัสองชัน้ทีม่ผีงัเรียบงา่ย ดงัทีแ่สดงในภาพ

รูปที่ 4 รูปแบบอาคารอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษา

3. ผลการทดลอง

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Ex-

perimental Research) ที่ประกอบด้วยส่วนที่

เป็นการทดลองสองส่วน ดังนี้

3.1  ส่วนการทดลองด้วยกล่องทดลอง

 จากการทดลองเพือ่ดูลักษณะการหน่วง

เหนี่ยวความร้อน (Time-lag) ของวัสดุผนังไม้จริง

ทั้ง 9 แบบ เปรียบเทียบกับผนังก่ออิฐมอญครึ่ง

แผ่นฉาบปูนเรียบ พบว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนความ

ร้อนจะเพ่ิมข้ึนชา้ในชว่งแรกและเม่ือหยดุใหค้วาม

ร้อนตัววัสดุก็คายความร้อนออกมาได้ช้าเช่น

เดียวกันซึง่พฤติกรรมด้านความร้อนเช่นนีไ้ม่

เหมาะกับบ้านพักอาศัยซึง่ส่วนมากจะใช้เวลาใน

ช่วงกลางคืน ส่วนวัสดุผนังที่มีส่วนประกอบจาก

ไม้จริงความร้อนจะสามารถถ่ายเทผา่นวสัดเุข้าไป

ได้เรว็แต่กส็ามารถคายความร้อนได้เรว็เช่น

เดียวกัน เนือ่งจากไม้มีเซลล์ของเซลลูโลสที่มี

ลักษณะเป็นรูพรุน ซึง่เหมาะกับบ้านพักอาศัย

มากกวา่ แต่ทัง้น้ีเพ่ือปรับปรุงคณุสมบัตทิีส่ามารถ

ถ่ายเทความร้อนผา่นวสัดไุดเ้ร็วใหช้า้ลงจงึทดลอง

ใช้เม็ดโฟมโพลีสไตลีน และคอนกรีตปิดช่องว่าง

ระหว่างไม้ พบว่า กรณีที่ใช้เม็ดโฟมเป็นวัสดุปิด

ช่องว่างระหว่างไม้ความร้อนผ่านเข้ามาได้ช้าลง

แต่ด้วยความเป็นฉนวนของโฟมทำาให้ความร้อน

ผ่านออกมาได้ช้าเช่นกันแต่ก็ยังอยู่ในระดับใกล้

เคียงกับกรณีที่ไม่มีวัสดุปิดช่องว่างเลย

รูปที่ 5  เปรียบเทียบค่า Q ระหว่างผนังหนา 4 ซม. ที่ใช้

 วัสดุปิดช่องว่างที่แตกต่างกัน

รูปที่ 6  เปรียบเทียบค่า Q ระหว่างผนังหนา 6 ซม. ที่ใช้

 วัสดุปิดช่องว่างที่แตกต่างกัน
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รูปที่ 7  เปรียบเทียบค่า Q ระหว่างผนังหนา 8 ซม. ที่ใช้

 วัสดุปิดช่องว่างที่แตกต่างกัน

3.2  ส่วนการจำาลองในโปรแกรม Visual DOE

 จากผลการทดสอบวัสดุในห้องทดลองได้

ผลออกมาดังในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบวัสดุในห้องทดลอง

 วัสดุ
 Resistance

(m2*K/W)

U-Value

(W/m2K)

ไม้ 4 cm 0.238 4.201

ไม้ 6 cm 0.348 2.874

ไม้ 8 cm 0.432 2.315

ไม้+โฟม 4 cm 0.241 4.149

ไม้+โฟม 6 cm 0.353 2.833

ไม้+โฟม 8 cm 0.440 2.272

ไม้+คอนกรีต 4 cm      0.220 4.545

ไม้+คอนกรีต 6 cm      0.329 3.040

ไม้+คอนกรีต 8 cm      0.400 2.500

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 เมื่อนำามาจำาลอง

การใช้พลังงานด้วยโปรแกรม Visual DOE พบว่า

ผนังไม้จริงทั้ง 9 แบบ ช่วยลดการใช้พลังงานใน

การทำาความเย็นในบ้านพักอาศัยได้ประมาณ

ร้อยละ 36 เม่ือเทยีบกับการใชผ้นังก่ออฐิฉาบปูน 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกันในกลุม่ของผนังไม้ทั้ง 9 

ประเภท จะเห็นว่าพลังงานที่ใช้ไม่ต่างกันมากนัก 

โดยผนังไม้ที่ใช้เม็ดโฟมโพลีสไตลีนใช้แล้วเป็น

วัสดุปิดช่องว่างระหว่างไม้ใช้พลังงานตลอดทั้งปี

น้อยที่สุด ตามมาด้วยผนังไม้ท่ีไม่มีวัสดุปิดช่อง

ว่างระหว่างไม้ และผนังไม้ที่ใช้คอนกรีตเปน็วัสดุ

ปิดชอ่งวา่งระหวา่งไม้เป็นผนังทีใ่ชพ้ลังงานตลอด

ทั้งปีมากที ่สุดเมือ่เทียบกับผนังไม้ประเภทอื่น 

ซึง่ข้อมูลจากผลการจำาลองด้วยโปรแกรมคอม-

พิวเตอร์ในส่วนนีต้รงกับความสามารถในการ

หน่วงเหนี่ยวความร้อนของวัสดุ

4. อภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 - เนือ่งจากไม้มีเซลล์ของเซลลูโลสที ่มี

ลักษณะเป็นรูพรุน ผนังที่ทำาจากไม้จริงโดยไม่มี

วัสดุปิดช่องว่างระหว่างไม้ ในช่วงที่ให้ความร้อน

แก่วัสดุความร้อนผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เมือ่

หยุดให้ความร้อนก็สามารถคายความร้อนได้เร็ว

เช่นกัน ซึง่เหมาะกับอาคารที่ใช้ในเวลากลางคืน

เป็นส่วนใหญ่

 - เพราะในเวลากลางวันอุณหภูมิภายใน

อาคารจะร้อนมาก  กรณีผนังไม้จริงที่ใช้เม็ดโฟม

เป็นวสัดปิุดช่องวา่งระหวา่งไม้เม็ดโฟมทำาใหค้วาม

ร้อนผ่านเข้ามาได้ช้าลง แต่ด้วยความเป็นฉนวน

ของโฟมทำาใหค้วามร้อนผา่นออกมาไดช้า้เชน่กัน

แต่กย็งัอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกับกรณทีีไ่ม่มวีสัดปิุด

ช่องว่างเลย

 - กรณีใช้คอนกรีตเป็นวัสดุปิดช่องว่าง

ระหว่างไม้ความร้อนผ่านเข้ามาได้ช้าที่สุดเมือ่

เทียบกับไม่มีวัสดุปิดช่องว่าง และใช้เม็ดโฟมเป็น

วัสดุปิดช่องว่าง และเมือ่หยุดให้ความร้อนการ

คายความร้อนก็คายออกมาได้ช้าที่สุดโดยค่อน

ข้างใกล้เคียงกับการคายความร้อนของคอนกรีต

เน่ืองจากมวลสารของคอนกรีตเก็บความร้อนเอา

ไวใ้นขณะทีโ่ฟมเน้ือมวลไม่ไดเ้ก็บความร้อน เพียง

แต่ทำาให้พืน้ที่ที่ความร้อนจะถ่ายเทออกมาน้อย

ลงทำาใหค้วามร้อนถ่ายเทออกมาไดช้า้กวา่กรณทีี่

ไม่มีวัสดุปิดช่องว่างระหว่างไม้เลย 
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 - ผลที่ออกมาขึน้อยู่กับมวลสารของวัสดุ

ผนังด้วย กล่าวคือผนังหนา 4 เซนติเมตรที่มี

มวลสารค่อนข้างน้อยจะไม่ค่อยเห็นความแตก

ต่างของวสัดทุีไ่ม่มีการปิดชอ่งวา่งระหวา่ง ปิดชอ่ง

ว่างด้วยเม็ดโฟม และปิดช่องว่างด้วยคอนกรีต

มากนัก แต่เม่ือมวลสารของวสัดมุากข้ึน (ผนังหนา 

6 และ 8 เซนติเมตร) จะเห็นผลดังที่วิเคราะห์ไว้

ข้างต้นชัดเจนกว่า

5. บทสรุป

 นอกจากไม้จะเป็นวสัดทุีท่ีม่คีา่ Embodied 

Energy ต่ำากว่าวัสดุอื่น และเป็นวัสดุที่สามารถ

ปลูกทดแทนได้ ไม้ยังเป็นวัสดุที่เหมาะกับการใช้

ในบ้านพักอาศัยในเขตร้อนชื ้นแบบเมืองไทย

เนือ่งจากลักษณะเซลลูโลสที ่เป็นรูพรุนทำาให้

สามารถคายความร้อนได้เร็ว แตก่็ทำาให้ในช่วง

กลางวนัร้อนมากตามไปดว้ย การใชว้สัดอุืน่เข้ามา

ใช้ร่วมกับไม้โดยยังคงคุณลักษณะที่ดีของไม้จริง

เอาไว ้ชว่ยปรับใหว้สัดผุนังหน่วงเหน่ียวความร้อน

ในชว่งแรกไดด้ข้ึีนกวา่ใชไ้ม้จริงอยา่งเดยีว โดยการ

ใช้เม็ดโฟมโพลีสไตลีนใช้แล้วเป็นวัสดุปิดช่องว่าง

ระหวา่งไม้ในผนังทำาใหผ้นังสามารถหน่วงเหน่ียว

ความร้อนได้ดีขึน้แต่ก็ยังคงความสามารถในการ

คายความร้อนที ่ เร ็วเอาไว้ ซ ึง่การจำาลองใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็แสดงว่าการใช้ผนังดัง

กล่าวช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในอาคารพัก

อาศัยได้

References

กรองทิพท์ เติมเกาะ. (2555). การทดสอบสภาพ 

 นำาความร้อนของฉนวนกันความร้อนคอม-

 โพสิท. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, 60 

 (190), 9-11.

พูลผล ธรรมธวัช. (มปป.) ยางพารา. สงขลา: 

 เซาเทิร์นรับเบอร์, 312-314.

เสาวณีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี. (2547). การผลิตยาง

 ธรรมชาติ. ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 วิทยาเขตปัตตานี.

American Society of Heating Refrigeration and 

 Air-condition Engineering. (1993). ASHRAE 

 Handbook Fundamental SI Edition 1993.

 Atlanta Geogia: ASHRAE.

Buchanan, A. H. & Levine, S. B. (1999). 

 Wood-based building materials and 

 atmospheric carbon emissions. Environ-

 mental Science & Policy (2), 427-437.

NETZSCH Analyzing & Testing. (2008). Heat 

 Flow Meter – HFM Method,Techique,

 Application (HFM 436 Lambda). Wittels

 bacherstrbe: Netzsch.



การพัฒนาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ

เพื่อประสิทธิภาพในการกันเสียง

Development of Fiber Cement Board using Natural Fibers

for Improving Sound Insulation

กนกวรรณ มะสุวรรณ1 และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์2

 Kanokwan Masuwan1 and Pusit Lertwattanaruk, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail: kanok.masuwan@gmail.com1, lertwatt@tu.ac.th2

บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชเ้ส้นใยธรรมชาติซึ่งไดม้าจากวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร มาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการกันเสียงที่ดีขึ้น โดยทำาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ความหนาแน่น กำาลังรับแรงอัด กำาลังรับแรงดัด และความสามารถในการกันเสียงของวัสดุ ในงานวิจัยน้ี 

สัดส่วนผสมของวสัดไุฟเบอร์ซเีมนต์ ประกอบดว้ย ปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์ประเภทที ่1 น้ำา ทราย เส้นใย

ธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยกาบมะพร้าวและกากเยื่อใยปาล์ม ซึง่ใช้แทนที ่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน

ร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยน้ำาหนัก และสารผสมเพิ่ม ได้แก่ ผงฝุ่นหินปูน และสารลดปริมาณน้ำา เพื่อ

ทำาให้เส้นใยกระจายตัวได้อย่างสม่ำาเสมอ และทำาการผลิตตัวอย่างแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 12 และ 

16 มิลลิเมตร ผลการศกึษา  พบวา่ การแทนทีข่องเส้นใยธรรมชาติในปริมาณมากข้ึน ส่งผลใหว้สัดไุฟเบอร์

ซีเมนต์ มีค่าความหนาแน่น กำาลังรับแรงอัด และกำาลังรับแรงดัดลดลง และวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผสม

เส้นใยมะพร้าวมีค่าความหนาแน่นต่ำากว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผสมเส้นใยปาล์ม นอกจากนี ้ สำาหรับ

คุณสมบัติในการกันเสียง เมือ่เพิม่ความหนาของแผ่นทดสอบและร้อยละในการแทนที่ของเส้นใย

ธรรมชาติ ส่งผลใหแ้ผน่ไฟเบอร์ซเีมนต์มปีระสิทธิภาพในการกันเสียงดข้ึีน ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ี สามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการนำาวสัดเุหลือใชท้างการเกษตรมาผลติเป็นแผน่ไฟเบอรซี์เมนตท์ีม่คีณุสมบัตเิชงิกล

ตามมาตรฐาน และมีคุณสมบัติในการกันเสียงที่ดี โดยควรเลือกสัดส่วนผสม ความหนาของวัสดุ และวิธี

การติดตั้งที่เหมาะสมกับช่วงความถี่เสียงเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract 

 This research aims to use the natural fibers derived from agricultural residues. Fiber 

cement products were developed for better sound insulation properties. The parameters that 

affect density, compressive strength, flexural strength and sound absorption of materials were 

studied. In this study, mix proportions of fiber cement specimens consist of Portland cement 
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Type 1, water, sand, natural fibers including palm oil fiber and coconut coir fiber used as a 

cement replacement of 10, 15 and 20 percent by weight, and admixtures such as limestone 

powder and water reducer were used to make the fiber uniformly distributed. Fiber cement 

specimens were cast in thickness of 8, 12 and 16 millimeters, respectively. Test results showed 

that increasing the percentage replacement of natural fibers tends to reduce the density, 

compressive strength and flexural strength of the materials. Fiber cement products mixed with 

coconut fiber yielded lower density than that of palm oil fiber. For sound insulation properties, 

increasing the thickness and percentage replacement of natural fibers resulted in a better sound 

absorption performance. The results of this research can be used as a guideline for using 

agricultural residues to produce fiber cement products with acceptable mechanical properties 

and sound absorption ability. Mix proportion, thickness and installation of fiber cement products 

can be optimally arranged for any frequency range. 

คำาสำาคัญ (Keywords):  ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement), คุณสมบัตทิางกายภาพ (Physical Properties), 

คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties), การกันความดังเสียง (Sound Insulation), เส้นใยมะพร้าว 

(Coconut Coir Fiber), กากเยื่อใยปาล์ม (Oil Palm Residue)

1.  ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจัยสำาคัญประการหน่ึงของการออกแบบ 

อาคาร คือ การให้ความสำาคัญกับการควบคุม

คุณภาพของเสียงในอาคารเพือ่ให้เกิดการใช้งาน

ในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่งจากแต่ละ

พืน้ที่มีความต้องการลักษณะและคุณสมบัติของ

เสียงที่แตกต่างกัน หากพืน้ที่มีการออกแบบโดย

ไม่คำานึงถึงผลกระทบดังกล่าวอาจมีเสียงสะท้อน

หรือเสียงก้องเกิดขึน้ และส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการได้ยินของผู้ใช้งานลง งานวิจัยนีไ้ด้ทำาการ

ศึกษาและทำาการทดสอบวัสดุผนังเพือ่พัฒนา

ประสิทธิภาพในการซับเสียงและป้องกันเสียง 

วัสดุหลักที่ใช้ คือ ปูนซีเมนต์ที่ให้คุณสมบัติด้าน

ความแข็งแรงในการเป็นวสัดปุระกอบอาคาร ร่วม

กับการใช้เส้นใยธรรมชาติในการเป็นวัสดุดูดซับ

เสียงประเภทเส้นใยหรือวัสดุที่มีรูพรุน (บุรฉัตร 

วิริยะ, 2544) เส้นใยธรรมชาติมีคุณสมบัติเฉพาะ

ทีเ่ป็นประโยชน์ในการฉนวนกันความร้อนและกัน

เสียง น้ำาหนักเบา  ความทนทานต่อแรงดัด และ

แรงดงึ ไม่กอ่ใหเ้กิดสารพิษในการนำามาใชง้านและ

มีต้นทุนในการผลิตต่ำา นอกจากนี้ ยังเป็นการลด

ปริมาณขยะ เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ ช่วยลด

ปริมาณการเผาขยะหลังการใช้งานซึง่ก่อให้เกิด

มลภาวะทางอากาศและเป็นทีม่าของโรคในระบบ

ทางเดินหายใจ  อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถสร้าง

รายได้เพิม่จากการจำาหน่ายวัตถุดิบซึง่เป็นวัสดุ

เหลือใชท้างการเกษตร และเพ่ิมวสัดทุางเลือกทีม่ี

ราคาถูกและมีคณุภาพในการใชเ้ป็นวสัดปุระกอบ

อาคาร ดงัน้ัน ในการวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาเส้นใย

ธรรมชาติเพ่ือพัฒนาคณุสมบัต ิทัง้ทางเคมีเชงิกล 

และคุณสมบัติในการกันเสียง โดยผลิตเป็นแผ่น

ซีเมนต์เส้นใยที ่เหมาะสมกับช่วงความถีแ่ละ

ลักษณะของพื้นที่ที่จะนำาไปใช้งาน
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2.  ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1  ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติ

 ในประเทศไทยมีการนำาเส้นใยธรรมชาติ

เข้ามาเป็นส่วนผสมในวสัดซีุเมนต์ทดแทนซีเมนต์

ใยหินที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อม และ

พัฒนาจนเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน

การเป็นวัสดุก่อสร้างและมีประสิทธิภาพในการ

ประหยัดพลังงาน โดยมีส่วนประกอบสำาคัญใน

การผลิต 4 ส่วน คอื ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ เส้นใย

ธรรมชาติ คือ เส้นใยกาบมะพร้าวและกากเยื่อใย

ปาล์ม สารลดปริมาณน้ำา และน้ำา จากคุณสมบัติ

ของเซลลูโลสจะส่งผลให้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่

ผลิตได้มีความแข็งแรงทนทาน รับแรงกระแทกได้

ด ีสามารถดดัโคง้ได ้มีคณุสมบัตใินการทนไฟและ

กันไฟ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ 

2.2 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเสียง

2.2.1 นิยามของเสียงและระดับความดังเสียง

เสียง เป็นพลังงานกลรูปแบบหน่ึงทีม่กีารถ่ายทอด

พลังงานจากแหล่งกำาเนิดมายงัผูร้บัฟังดว้ยการส่ัน

ของอนุภาค หรือเน้ือวสัดทุีเ่ป็นตัวกลางในการส่ง

ผา่นเสียง ระดบัความดงัเสียงทีม่นุษยไ์ดย้นิจะอยู่

ในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์ หรือ 0-130 เดซิเบล 

2.2.2  ความสามารถในการลดระดบัความดงัของ

วัสดุ จากการตกกระทบของเสียงนำามาประยุกต์

ใช้ในการควบคุมเสียงรบกวนได้ โดยใช้หลักการ 

ดังนี้

 1) ใช้หลักการการดูดกลืนเสียง คือ ความ

สามารถของวัสดุในการดูดกลืนพลังงานเสียง

เปลีย่นเป็นพลังงานความร้อน (Olivo CT and 

Olivo TP, 1978)

 2) การลดระดับความดังของเสียงตามกฎ

มวลสารของวัสดุ (Mass Law) คือ เมื่อมวลสาร

เพิ่มขึ้นและความหนาแน่นคงที่ ประสิทธิภาพใน

การลดระดับพลังงานของเสียงเพิม่ขึน้ (David &  

Harris, 1991)

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพือ่

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบผนังซีเมนต์

เส้นใยธรรมชาติทีม่คีณุสมบัตใินการกันเสียง โดย

ใช้เส้นใยกาบมะพร้าวและกากเยื่อใยปาล์ม
 

3.1  การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

 ในการทดสอบกำาลังรับแรงอัดและความ

ต้านทานแรงดัด ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ 

อัตราส ่วนการแทนที ่ปูนซ ี เมนต ์ ด้วยเส ้นใย

ธรรมชาติ ร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยน้ำาหนัก 

อา้งองิวธีิการทดสอบจากมาตรฐาน ASTM C20-

00 มาตรฐาน ASTM C 109 และมาตรฐาน ASTM 

C 1185-03 

3.2  การทดสอบคุณสมบัติการกันเสียง 

 ในการทดสอบคุณสมบัติการกันเสียง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ความหนาของแผ่น

ทดสอบ 8 12 และ 16 มม. และอัตราส่วน

ร้อยละ 5 10 15 และ 20 โดยน้ำาหนัก อ้างอิงวิธี

การทดสอบและเครื่องมือที่ใช้จาก Design of a 

Test Facility for Transmission Loss Measure-

ment (Papanikolaou & Trochides, 1984) โดย

สร้างกล่องทดสอบขนาด กว้างxยาวxลึก เท่ากับ 

1x1x1 เมตร 

4. ผลการทดลอง

4.1  องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทาง  

 สัณฐานวิทยาของเส้นใยธรรมชาติ

4.1.1  คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า 

เส้นใย ก่อนปรับสภาพมีสภาพผิวขรุขระ เนื้อผิว

ไม่สม่ำาเสมอ และเมือ่ปรับสภาพด้วยการต้มที่
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อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 2 ชัว่โมงและอบที่

อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว เส้นใย

จะมีผิวเรียบ และมีความสม่ำาเสมอมากขึ้น (Del-

vasto et al., 2010)

4.1.2  คุณสมบัติด้านองค์ประกอบทางเคมี พบว่า 

เมือ่มีการปรับสภาพ เส้นใยมีปริมาณเซลลูโลส

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสารประกอบโมเลกุลต่ ำาถูก

ทำาลายด้วยความร้อน (Yang, et al., 2007) ทำาให้

เส ้นใยมีคุณสมบัติความเป ็นฉนวนกันเส ียง

ประเภทเยื่อแผ่นเมมเบรน (ปรีชญา รังสิรักษ์, 

2541) ดังรูปที่ 1

 

(ก) เส้นใยกาบมะพร้าว ก่อนและหลังปรับสภาพ

 

(ข) กากเยื่อใยปาล์ม ก่อนและหลังปรับสภาพ

รูปที่ 1  ภาพถ่ายระดับจุลภาค

4.2  คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ

 เชิงกลของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

4.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุไฟเบอร์

ซีเมนต์ พบว่า เมือ่เพิม่อัตราส่วนการแทนที ่

ซีเมนต์ด้วยเส้นใยธรรมชาต ิ จะสง่ผลให้ความ

สามารถในการดูดซึมน้ ำาและปริมาณความชื้น

ของวัสดุซีเมนต์เพิม่ขึน้แต่ความหนาแน่นลดลง 

เนือ่งจาก เมือ่เพิม่ปริมาณเส้นใยส่งผลให้มี

ปริมาณรูพรุนและมีช่องว่างในการแทรกตัวของ

น้ำาและความชืน้เพ่ิมข้ึนดว้ย (Cook, 1978; Kriker, 

2005) ดังรูปที่ 2-3

รูปที่ 2  ปริมาณความชื้น

รูปที่ 3  ค่าความสามารถในการดูดซึมน้ำา

4.2.2  คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ 

พบว่า เมือ่เพิม่ปริมาณการแทนที ่ของเส้นใย 

เส้นใยจะเข้าไปแทนที่ปูนซีเมนต์ ซึง่เป็นส่วน

สำาคญัในการพัฒนากำาลังรับอดั ส่งผลใหค้า่ความ

กำาลังรับแรงอัดและความต้านทานแรงดัดลดลง 

ดังรูปที่ 4-5 

รูปที่ 4  กำาลังรับแรงอัดของวัสดุซีเมนต์

รูปที่ 5  ความต้านทานแรงดัดของวัสดุซีเมนต์
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4.3  ประสิทธิภาพการกันเสียง

4.3.1  ประสิทธิภาพในการกันเสียงของแผ่น

ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผสมเส้นใยธรรมชาต ิ โดยใช้

ความหนา 8 12 และ 16 มม. พบว่า แผ่นไฟเบอร์

ซีเมนต์ที่ผสมเส้นใยกาบมะพร้าว ร้อยละ 20 มี

ประสิทธิภาพในการกันเสียงดีที ่สุด โดยช่วง

ความถี ่ 1,250-5,000 เฮิรตซ์ มีความแปรปรวน

น้อย มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน และ

เมื่อแผ่นทดสอบมีความหนามากขึ้น จะทำาให้ค่า

ระดับการลดลงของเสียงเพิ่มขึ้น ตามกฎมวลสาร

วัสดุ (David, & Harris, 1991) ดังรูปที่ 6

4.3.2  ประสิทธิภาพการกันเสียงของแผน่ไฟเบอร์

ซีเมนต์ มีการแทนที่ซีเมนต์ด้วยเส้นใยธรรมชาติ 

ในอตัราส่วนร้อยละ 5 10 15 และ 20 พบวา่ แผน่

ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผสมเส้นใยกาบมะพร้าว ความ

หนา 20 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพในการกันเสียง

ดทีีส่ดุ โดยในชว่งความถ่ีที ่1,250 เฮริตซ์ สามารถ

ลดระดับความดังเสียงเพิม่ขึน้ และในความถี ่

1,250-5,000 เฮริตซ์ จะมีคา่ความแปรปรวนน้อย 

ดังรูปที่ 7 

 สรุปได้ว่า เมื่อเพิ่มการแทนที่เส้นใยทำาให้

ค่าระดับการลดลงของเสียงเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก

ปริมาณของเส้นใยส่งผลต่อคุณสมบัติในการดูด

ซับเสียง ของวสัดทุีมี่สว่นผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ประเภทเยื่อเมมเบรน 

 

รูปที่ 6  ค่าการลดระดับความดังเสียงของแผ่นไฟเบอร์

 ซีเมนต์ผสมเส้นใยกาบมะพร้าว

รูปที่ 7  ค่าการลดระดับความดังเสียงของแผ่นไฟเบอร์

 ซีเมนต์ผสมเส้นใยกาบมะพร้าว

4.3.3  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการกันเสียง

ของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่แทนที่ด้วยเส้นใยกาบ

มะพร้าวและกากเยือ่ใยปาล์ม พบวา่ แผน่ไฟเบอร์

ซีเมนต์ที่แทนที่ด้วยเส้นใยกาบมะพร้าวสามารถ

ลดระดับความดังเสียงได้ดีกว่ากากเยื่อใยปาล์ม 

โดยเฉพาะช่วงความถี่ 1,250-2,000 เฮิรตซ์ จาก

คณุสมบัตทิางเคมีและลักษณะทางสัณฐานวทิยา

4.3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันเสียง

ของแผ่นวีว่าบอร์ดและสมาร์ทบอร์ด พบว่า แผ่น

วีว่าบอร์ดสามารถในการกันเสียงได้ดีกว่าสมาร์

ทบอร์ดทกุความถ่ี เน่ืองจากมีความหนาแน่นและ

มีความแข็งแรงมากกว่า ส่งผลต่อค่าการสูญเสีย

การส่งผ่าน (Transmission Loss) โดยเฉพาะช่วง

ความถี่ต่ำา

5.  ข้อสรุปจากการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1  ข้อสรุปจากการศึกษาวิจัย

5.1.1 องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะสัณฐาน

 วิทยา

 1) เส้นใยกาบมะพร้าวจะมีผิวเรียบและมี

ความความเป็นระเบียบมากกวา่กากเยือ่ใยปาล์ม 

และเมือ่ผ่านการปรับสภาพแล้ว เส้นใยทั้งสอง

ชนิดจะมีผิวเรียบ และมีความสม่ำาเสมอมากขึ้น 

 2) ร้อยละปริมาณออกไซดข์องเส้นใยกาบ

มะพร้าว และกากเยื่อใยปาล์มใย มีแคลเซียม
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ออกไซดแ์ละซิลกิอนไดออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบ

หลัก และเมือ่ผ่านการปรับสภาพจะมีปริมาณ

ออกไซด์เพิ่มขึ้น 

 3) ปริมาณเซลลูโลสมีผลต่อคุณสมบัติ

การเป็นฉนวนกันเสียง และเมือ่ปรับสภาพจะมี

เซลลูโลสเพิ่มขึ้น

5.1.2 คณุสมบัตทิางกายภาพและคณุสมบัตเิชงิกล

 1) ความสามารถในการดูดซึมน้ำาของวัสดุ

ซีเมนต์เส้นใยจะเพิม่ขึน้ เมือ่เพิม่ปริมาณเส้นใย

ธรรมชาติ 

 2) ปริมาณความชืน้ของวสัดซีุเมนต์เส้นใย

เพิม่ขึน้ เมือ่เพิม่อัตราส่วนการแทนที่ด้วยเส้นใย

ธรรมชาติ

 3) ค่าความหนาแน่นของแผ่นทดสอบ

ลดลง เมือ่เพิม่อัตราส่วนการแทนทีด่้วยเส้นใย

ธรรมชาติทั้งสองชนิด  

 4) กำาลังรับแรงอัดและความต้านทานแรง

ดัดของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จะลดลง เมือ่เพิม่

ปริมาณเส้นใย

5.1.3  ประสิทธิภาพการกันเสียง

 1)  เม่ือความหนาของแผน่ทดสอบเพ่ิมข้ึน

จะส่งผลให้ค่าระดับการลดลงของเสียงเพิ่มขึ้น

 2) เมือ่เพิม่ร้อยละการแทนที่จะส่งผลให้

ค่าระดับการลดลงของเสียงเพิ่มขึ้น

 3) การแทนที่ด้วยเส้นใยกาบมะพร้าว จะ

ลดความดังเสียงได้ดีกว่าการแทนที่ด้วยกากเยื่อ

ใยปาล์ม

5.2 ข้อเสนอแนะ

 ในการทดสอบคุณสมบัติการกันเสียง 

กล่องทดสอบที่ใช้มีขนาดเล็ก ส่งผลให้มีความ

แปรปรวนในความถีต่่ำา ดังนัน้ ในการออกแบบ

ห้องที ่ มี ช่วงความถ ีต่ ่ ำาควรปร ับขนาดกล ่อง

ทดสอบให้มีขนาดเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำาปี 2555 

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ใน

การทดสอบ
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่พัฒนาแนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง 

(บ้านมัน่คง) ให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย เพือ่ให้ผู้อยู่อาศัยมีมาตรฐานการดำารงชีวิตที่ดีขึน้ โดยใช้ปัจจัย

พ้ืนฐานของบ้านม่ันคงเป็นกรอบของแนวทางการออกแบบร่วมกับกระบวนการศกึษาสำารวจชมุชน การ

ทดลองและการปรึกษาร่วมกับสถาปนิกบ้านม่ันคง ผลทีค่าดหวงัจากการวจิยัน้ี คอื แนวทางการออกแบบ

บ้านในชุมชนแออัดในเขตเมืองให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย ง่ายต่อการนำาไปใช้ของสถาปนิก พอช. ซึง่มี

ความน่าสบายที่มีความเหมาะสมกับพื้นฐานของบ้านมั่นคง ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย และ

อยู่ในกรอบงบประมาณ 

Abstract 

 This research aims to develop design guidelines for urban low-income houses commu-

nity (Baan Man Kong). The goal is to improve thermal comfort and residents’ life quality. The 

framework of this project is to integrate design process with experimental study, community 

survey and Baan Man Kong’s architects consulting. In conclusion, the guidelines for improving 

thermal comfort of Baan Man Kong are proposed and they are expected to meet with 

community dwellers needs in terms of design of architect.  

คำาสำาคัญ (Keywords): แนวทางการออกแบบ (Design Guideline), บ้านมั่นคง (Baan Man Kong), 

ชุมชนแออัดในเขตเมือง (Urban Low-income Houses), สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort)



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

51

1.  บทนำา

 การวิจัยน ีม้ ี วัตถ ุประสงค์ เพ ือ่พ ัฒนา

แนวทางการออกแบบบา้นในชุมชนแออัดในเขต

เมือง (บ้านมั่นคง) ให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย เพื่อ

ให้ผู ้อยู ่อาศัยมีมาตรฐานการดำารงชีวิตที ่ดีขึน้ 

โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐานของบ้านมัน่คงเป็นกรอบ

ของแนวทางการออกแบบร่วมกับการสำารวจ

ชุมชน การทดลอง และการปรึกษาร่วมกับ

สถาปนิกบ้านมั่นคง

 บ้านมัน่คงเป็นหน่วยงานในสังกัดของ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีเป้าหมาย

หลักในการพัฒนาชุมชนแออัดด้วยทีอ่ยู ่อาศัย

ที่มีความมั่นคง ผ่านกระบวนการชุมชน และการ

ดำาเนินงานร่วมกันของ พอช. กับชาวชุมชน การ

ศกึษาวจิยัทีผ่า่นมาเก่ียวกับบ้านม่ันคงมักจะเก่ียว

กับแนวทางการจัดการและสังคมศาสตร์ แต่ยัง

คงขาดประเด็นการออกแบบให้อยู่ในสภาวะนา่

สบาย การวิจัยนี้จึงใช้ประเด็นนี้ในการศึกษาเพื่อ

ใหเ้กิดองคค์วามรู้และแนวทางการออกแบบบ้าน

มัน่คงให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย เพือ่ให้สถาปนิก

บ้านมัน่คงซึง่มักจะออกแบบบ้านด้วยเวลาอัน

จำาก ัด จากปัจจัยบุคลากรน้อยและปริมาณ

โครงการมาก สามารถทำางานไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน

 การวิจัยเริม่ต้นจากการศึกษาข้อมูลเบือ้ง

ต้นของบ้านมัน่คง และการสัมภาษณ์สถาปนิก

พอช. ร่วมกับการศึกษากรณีศึกษาโครงการบ้าน

ม่ันคงชมุชนบ่อนไก่ทีส่ร้างเสร็จแล้ว ผลการศกึษา

ขัน้แรกแสดงว่า ตัวแปรหลักที ่มีผลต่อความ

น่าสบายซึง่ควรใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองใน

ขัน้ต่อไป คือ อุณหภูมิ อุณหภูมิพืน้ผิว และ

ความเร็วลม โดยใช้บ้านต้นแบบขนาด 4.00 x 

6.00 เมตร สูง 2 ชั้น ไปทำาการศึกษาต่อไป

 การวิจัยเชิงทดลองประกอบด้วย การ

ศึกษาอุณหภูมิ และความเร็วลม โดยมีปัจจัยของ

อาคารทีเ่ก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ปริมาณรังสีอาทติยท์ีเ่ข้า

สู่อาคาร ลักษณะแผงบังแดด หลังคา ชายคา ชอ่ง

เปิดและช่องระบายอากาศ และวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร ้าง รวมถึงสภาพแวดล้อมซึง่เป ็นส ิง่ที ่

ปรับปรุงให้ดีขึน้ได้ยาก เนือ่งมาจากสภาพที่ตัง้

ในเขตเมืองซึง่มักมีราคาสูงและมีจำานวนผู ้อยู ่

อาศัยมาก การวางผังจึงค่อนข้างแออัดและอยู่

ในมาตรฐานข้ันต่ำาตามกฎหมาย การวจิยัจงึสร้าง

แนวทางก่อสร้างบนพืน้ฐานของสภาพแวดล้อม

ที่แออัด และเป็นไปตามข้อกำาหนดขัน้ต่ ำาตาม

กฎหมายในทุกกรณี

 ผลที่คาดหวังจากการวิจัยนี้ คือ แนวทาง

การออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมืองให้

อยู่ในสภาวะน่าสบาย ง่ายต่อการนำาไปใช้ของ

สถาปนิก พอช. ซึง่มีความน่าสบายที่มีความ

เหมาะสมกับพ้ืนฐานของบ้านม่ันคง ตรงกับความ

ต้องการของผู ้อยู ่อาศัย และอยู ่ในกรอบงบ

ประมาณ

2. ผลการศึกษา

2.1 รูปแบบบ้านต้นแบบบ้านมัน่คงในเขตเมอืง

 จากการศึกษาข ้อม ูลพ ืน้ฐาน และ

สัมภาษณ์สถาปนิก พอช. พบว่า บ้านมัน่คง

ต ้นแบบในเขตเม ืองม ีลักษณะเป ็นบ ้านแถว

โครงสร้างเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00 

x 6.00 ม. สูง 2 ชั้น ก่อผนังด้วยคอนกรีตบล็อก 

ใช้หน้าต่างบานเกล็ด หลังคาลอนคู่ ไม่ติดฝ้า

เพดาน และมีระเบียงบ้านช้ันที ่2 เพ่ือสร้างร่มเงา

ใหแ้ก่ลานหน้าบ้านช้ันที ่1 รวมถึงใช้เดนิสายไฟฟ้า

ด้วย ลักษณะบ้านแต่ละหลังที่แตกต่างกันไป เกิด

จากผู้อยู่อาศัยที่ปรับเปลีย่นบ้านของตนความ

วัตถุประสงค์การใช้งาน รูปลักษณ์ที่ต้องการ และ

งบประมาณที่มี ซึ่งบ้านส่วนน้อยเท่านั้น ที่มีการ

ติดฝ้าเพดานและใช้เครื่องปรับอากาศ
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 ทั้งนี้ การต่อเติมหรือการสร้างบ้านมั่นคง 

ต้องตรงตามกฎหมายสำาหรับบ้านผู้มีรายได้ต่ำา

ที ่ภาครัฐจัดสร้างให้ ซึง่กำาหนดพืน้ที่โล่งที่ไม่มี

ส่ิงปกคลุมสำาหรับบ้านแถวทีร่อ้ยละ10 บ้านม่ันคง

จึงมีชายคาที่สัน้ โดยมีชายคาและระเบียงหน้า

บ้านยื่น 0.80 ม. และชายคาหลังบ้านยื่น 0.40 ม. 

ดังรูปที่ 1 และ 2

 

รูปที่ 1  ผังพื้นบ้านต้นแบบบ้านมั่นคง

 

รูปที่ 2  รูป 3 มิติบ้านต้นแบบบ้านมั่นคง

 นอกจากนี ้ บ้านมัน่คงยังมีนโยบายสนับ 

สนุนความร่วมมือของคนในชุมชน และการให้

ช่างพืน้ถิน่เป็นผู้สร้างบ้าน องค์ประกอบบ้านจึง

ค่อนข้างเรียบง่าย การพัฒนาแนวทางการออก

แบบ บ้านจึงยึดนโยบายของบ้านมั่นคงเป็นหลัก 

โดยคงลักษณะและรูปแบบของบ้าน ได้แก่ โครง-

สร้าง วัสดุก่อสร้าง พืน้ที่ใช้สอย และรูปแบบ

หน้าต่าง รวมถึงพิจารณาการใชก้ารระบายอากาศ

วิธีธรรมชาติเป็นหลัก

2.2 การศึกษาชุมชนกรณีศึกษา 

 การศึกษาชุมชนกรณีศึกษาเลือกชุมชน

บ่อนไก่ เพราะเป็นชุมชนบุกเบิกของบ้านมั่นคงที่

มีการพัฒนาแล้ว รวมถึงสถานทีส่ะดวกแก่การเก็บ

ข้อมูล ซึง่มรีูปแบบเหมือนกับบ้านต้นแบบในข้อ 

2.1 หากแต่มีสองชั้นครึ่ง ซึ่งมักจะถูกต่อเติมเป็น

สามชั้น โดยมีกระบวนการ ได้แก่ สัมภาษณ์ชาว

ชุมชน และวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ของ

อาคารกรณศึีกษาในช่วงฤดรู้อนและฤดหูนาว แล้ว

นำาผลการศึกษามาประเมินความน่าสบาย

 จากการสัมภาษณผ์ูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนบ่อน

ไก่ พบว่า ชาวชุมชนให้ความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกัน คือ ในเวลากลางวัน บ้านร้อนมากโดย

เฉพาะบริเวณชัน้ที ่3 ทำาใหช้าวชมุชนชอบน่ังเล่น

ที่ลานหน้าบ้านชั้นที่ 1 มากกว่าในบ้าน ในเวลา

กลางคืน บ้านร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะชั้นที่ 1 

ทำาให้ต้องเปิดพัดลมหลายตัวขณะนอน แต่ช้ันที่ 

3 หนาวมากและไม่ต้องเปิดพัดลมขณะนอน 

นอกจากน้ี บ้านยงัมีการระบายอากาศไม่ด ีทำาให้

กล่ินจากการทำาครัวฟุ้งกระจายไปทัว่บ้าน รวมถึง

มีเสียงรบกวนจากบ้านอื่นๆ ด้วย

 จากการใช้เคร ือ่งม ือวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ข้อมูลสัมพันธ์กับการ

สัมภาษณ์ชาวชุมชน ซึง่จะแสดงผลเฉพาะช่วง

เวลาฤดูร้อน (วันที่ 6-10 ส.ค. 2555) เท่านัน้ 

เพราะกรุงเทพฯ มีวันที่หนาวน้อยมากเมื่อเทียบ

กับวันที่ร้อน

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิ

ที่ต่ำาที่สุดและสูงที่สุดอยู่ที่บริเวณใต้หลังคา คือ 

26.35๐c เวลา 5.30 น. และ 41.26๐c เวลา 13.00 

น. ตามลำาดบั และบริเวณชัน้ที ่1 มีอณุหภูมคิงตัว

ที่สุด

 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความชื้น 

สัมพัทธ์ที่ต่ำาที ่สุดและสูงที ่สุดอยู ่ ที่บร ิเวณใต้

หลังคา คอื 36.74% เวลา 13.00 น. และ 81.57% 
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เวลา 6.00 น. ตามลำาดับ และที่บริเวณชั้นที่ 3 มี

ความชื้นสัมพัทธ์คงตัวที่สุด 

 จากผลการวัดดังกล่าว พบว่า อุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธ์ของช่วงฤดูร้อน และฤดู

หนาว มีแนวโน้มส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกัน โดยทีข่อ้มูลจากการสัมภาษณมี์ความไม่

ส ัมพันธ ์กับข ้อม ูลจากการวัด คือ อุณหภูมิ

ภายนอกอาคารเวลากลางวัน สูงกว่าภายในบ้าน

บริเวณชั้นที่ 1 แต่ชาวชุมชนกลับบอกว่า ในเวลา

กลางวันอยู่นอกบ้านสบายกว่าอยู่ในบ้าน ที่เป็น

เช่นนี ้ อาจเป็นเพราะหน้าบ้านมีลมพัดผ่าน

มากกวา่ ปลอดโปร่งกวา่ ความชืน้ต่ำากวา่ หรือแม้

กระทั่งความเคยชินในการอยู่อาศัย ความรูส้ึก 

ความคาดหวัง

 จากการประเมินสภาวะน่าสบายในรูปที ่3 

และ 4 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อความน่า

สบายมากกว่าความชื้น เพราะแผนภูมิมีการกระ

จายตัวในแนวแกน y ซึง่เป็นอุณหภูมิ มากกว่า 

แนวแกน x ซึ่งเป็นความชื้น

 

รูปที่ 3  การประเมินสภาวะน่าสบายช่วงฤดูร้อน ด้วย 

 psychometric chart

 

รูปที่ 4  ภาพขยายการประเมินสภาวะน่าสบายช่วงฤดู

 ร้อน ด้วย psychometric chart

 ตัวแปรที่ควรใช้ในการศึกษาแนวทางการ

ออกแบบให้อยู่ในสภาวะน่าสบายต่อไป จึงได้แก่ 

อุณหภูมิ อุณหภูมิพืน้ผิว และความเร็วลม โดย

พิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพเป็นหลัก เช่น

เรื่องของทิศทางลมและแดด โดยพิจารณาการใช้

วัสดุและองค์ประกอบอาคารเดิมเป็นหลัก

2.3 การวิจัยเชิงทดลองเรื่องมุมแดด 

 การศึกษาจากการวิจัยเชิงทดลองเรื่องมุม

แดด ประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก คือ การ

คำานวณมือ มุมองศาแดดของบ้านตน้แบบ และ

กำาหนดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในกรอบ

แผนภูมิที่ 1  ค่าอุณหภูมอิากาศที่วัดได้ช่วงฤดูร้อนใน

 แต่ละชั่วโมง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งวัน  

 

  

แผนภูมิที่ 2  ค่าร้อยละความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ช่วงฤดู

 ร้อนในแต่ละชัว่โมงในชว่งระยะเวลาหน่ึงวนั
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กฎหมาย เพือ่ให้ได้แผงบังแดดที่มีประสิทธิภาพ

การบังแดดสูงสุด ดังตัวอย่างรูปที่ 5 ซึ่งเป็นการ

คำานวณองศาการบังแดด โดยที่ตัวเลขของศาใน

ภาพ คือ องศาทางตั้งสูงสุดและต่ำาสุดที่สามารถ

บังแดดให้หน้าต่างได้

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการคำานวณมือองศาการบังแดด

 จากการทดลองสรุปได้ว่า องศาการบัง

แดดที่ดีที่สุด คือ บังแดดได้ 100% นั้น เป็นไปไม่

ได้เนือ่งจากไม่ผ่านกฎหมาย แผงบังแดดที ่มี

ประสิทธิภาพบังแดดสูงสุดที่ควรนำาไปใช้ในการ

ศึกษา ได้แก่ แผงบังแดดแนวนอนที่มีระยะยื่น

ด้านหน้าบ้าน ทั้งชั้นที่ 1-2 ที่ระยะ 0.80 เมตร 

และมีระยะยื่นด้านหลังบ้าน ทั้งชั้นที่ 1-2 ที่ระยะ 

0.40 เมตร ตามระยะยื่นชายคามากที่สุดของ

กฎหมาย และแผงบังแดดแนวตัง้ซึง่มีระยะห้อย

ลงมาจากขอบหลังคาด้านหน้าและด้านหลัง 

จนถึงความสูงสุดของวงกบบนหน้าต่าง

2.4 การวจิยัเชงิทดลองเร่ืองการระบายอากาศ 

 การศึกษาจากการวิจัยเชิงทดลองเรือ่ง

การระบายอากาศ มีกระบวนการ คือ การสร้าง

กรณีศึกษาที ่มีความเป็นไปได้ในการระบาย

อากาศทีด่ข้ึีนจากบ้านต้นแบบ แล้วทำาการทดลอง

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CFD โดยกำาหนด

ทิศทางลม 3 ทิศทาง ได้แก่ ลมเข้าจากด้านหน้า

บ้าน ด้านข้าง และด้านทิศเฉียง 45 องศา ด้วย

ความเร็วลมเข้า 1m/s,2m/s,3m/s,4m/s และ 

5m/s เพือ่ให้ได้บ้านที่มีประสิทธิภาพการระบาย

อากาศสูงสุด

 การศึกษาได้กำาหนดกรณีศึกษาไว้ 8 กรณี 

ได้แก่ บ้านต้นแบบ บ้านต้นแบบติดแผงบังแดด

แนวตัง้ บ้านต้นแบบติดแผงบังแดดแนวนอนตัง้

ฉากกับพื้น บ้านต้นแบบติดแผงบังแดดแนวนอน

ขนานกับพ้ืน บ้านผนังโปร่งโล่ง บ้านผนังโปร่งโล่ง

ติดแผงบังแดดแนวตั้ง บ้านผนังโปร่งโล่ง ติดแผง

บังแดดแนวนอนต้ังฉากกับพ้ืน และบ้านผนังโปร่ง

โล่งติดแผงบังแดดแนวนอนขนานกับพื้น

 

รูปที่ 6  รูปแบบการระบายอากาศ ของกรณีที่ดีที่สุด คือ 

 บ้านผนังโปร่งโล่ง

 โดยมีผลการทดลองวา่ การระบายอากาศ

ของบ้านกรณีที่ดีที่สุด คือ บ้านผนังโปร่งโล่ง (ใช้

ผนังคอนกรีตบล็อกชอ่งลมเป็นส่วนมาก) และไม่มี

แผงบังแดด ซึง่มีผลการวิจัยด้วยโปรแกรม CFD 

ดงัแสดงในรูปที ่6 พบวา่ กรณรูีปแบบการไหลของ

ลมเข้าจากด้านหน้าบ้าน ทำาให้บ้านมีการระบาย

อากาศที่ดี แต่มีการไหลของลมค่อนข้างช้า กรณี

ลมเข้าจากดา้นข้าง ทำาใหบ้้านมีการระบายอากาศ

ที่ไม่ทั่วถึงภายในบา้นมากที่สุด และกรณีลมเข้า

จากดา้นทศิเฉียง 45 องศา ทำาใหบ้้านมีการระบาย

อากาศที่ดี ระบายได้เร็วแต่ไม่ทั่วถึง ซึง่แสดงให้

เห็นว่า บ้านแถวแม้ปรับปรุงแล้ว ก็ยังคงมีการ

ระบายอากาศไม่ดีเมื่อลมเข้าจากด้านข้าง

 สรุปได้ว่า การพัฒนาแนวทางการออกแบบ 

ต่อไป ควรใช้บ้านผนังโปร่งโล่งและมีแผงบังแดด 

แนวนอน เพราะความน่าสบาย ประกอบไปด้วย

เร่ืองแดด นอกเหนือไปจากเร่ืองการระบายอากาศ
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3.  สรุปผลการศึกษา

 การศึกษาความน ่าสบายของบ ้านที ่

ปรับปรุงแล้ว ประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก 

คือ การทดลองบ้านต้นแบบ และบ้านที่ปรับปรุง

แล้วซึ่งใช้บ้านผนังโปร่งโล่งและมีแผงบังแดดแนว

นอน ดังรูปที่ 7 และ 8 มาศึกษาด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ visual DOE โดยอ้างอิงจากผลการ

ศึกษาวิจัยเชิงทดลองเรือ่งมุมแดด และเรือ่งการ

ระบายอากาศ ซ ึง่บ ้านต ้นแบบใช้ค่า ACH 

=121.54 ในชั้นที่ 1 กับค่า ACH = 105.02 ในชั้น

ที ่ 2 และบ้านต้นแบบปรับปรุงใช้ค่า ACH = 

245.31 ในชั้นที่ 1 กับค่า ACH = 339.25 ในชั้น

ที่ 2 เพือ่ให้ได้ข้อมูลสำาหรับการศึกษาสภาวะน่า

สบาย แล้วจึงประเมินสภาวะน่าสบายมาตรฐาน

ความน่าสบายของ สมสิทธิ์ นิตยะ ที่กล่าวว่าคน

เราจะสบายเมือ่อุณหภูมิอยู ่ที่ 22-29oc และ

ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ร้อยละ 20-75

 

รูปที่ 7 ผังพื้นบ้านมั่นคงที่ปรับปรุงแล้ว

 

รูปที่ 8 รูป 3 มิติบ้านมั่นคงที่ปรับปรุงแล้ว

 จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นผลการ

จำาลองวา่ บ้านต้นแบบมีชัว่โมงทีน่า่สบายในหน่ึง

ปีเท่ากับ 1,081 ชั่วโมง (คิดเป็น 12%) และบ้าน

ต้นแบบปรับปรุงมีช่ัวโมงที ่น่าสบายในหนึง่ปี

เท่ากับ 2,128 ชั่วโมง (คิดเป็น 25%) กล่าวคือ 

สำาหรับบ้านต้นแบบ ในเวลา 1 ใน 8 ของปีไม่ตอ้ง

เปิดพัดลม และสำาหรับบ้านต้นแบบปรับปรุง ใน

เวลา 1 ใน 4 ของปีไม่ต้องเปิดพัดลม

 

แผนภูมิที่ 3  จำานวนชั่วโมงที่มีความน่าสบายในแต่ละ

  เดอืนในหน่ึงปีของบ้านต้นแบบเปรียบเทยีบ

  กับบ้านปรับปรุง 

 สุดท้ายแล้วจึงสรุปได้ว่า บ้านต้นแบบ

ปรับปรุง มีชัว่โมงความน่าสบายทัง้ปี เพ่ิมข้ึน 12% 

มีราคาค่าก่อสร้างต่อหลัง เพิม่ขึน้ 3,664 บาท 

และมีราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร เพ่ิมข้ึน 76 บาท
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มาคำานวณในสมการคณิตศาสตร์ให้ได้ค่าคุณสมบัติ ได้แก่ ค่าการถ่ายเทความร้อน (Q) และสัมประสิทธิ์

การบังแดด (SC) หลังจากนั้นแทนค่าตัวแปรดังกล่าวและจำาลองการใช้งานกับอาคารอ้างอิง (Reference 

building) สำาหรับการจำาลองดา้นอณุหภูมแิละการใชพ้ลังงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Doe 4.1 

ผลจากการจำาลองอาคารอา้งองินำามาเปรียบเทยีบการใชพ้ลังงาน เพ่ือสร้างแนวทางการปรับปรุงอาคาร

ให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ ที่เหมาะสมต่อการใช้พลังงานในอาคาร โดยมีความเป็นไปได้ทางการ

ลงทุนโดยการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 

Abstract 

 This research studies the energy performance of thermal barrier coating on glass of 

building. The objective of this study is to compare thermal temperature and energy performance 

of glass for 3 cases. Such as normal glass, glass with film coating, glass with thermal barrier 

coating. For each case study with 5 glass types are 3mm. clear, 6mm. green, 6mm. reflective, 

insulate clear and insulate Low-E. There is experimental part for measured and recorded 

temperature and calculated with mathematical methods for the outcomes are heat transfer 

coefficient (Q) and shading coefficient (SC). Next part is computer simulation that substitutes 

data to create a new material for simulation of reference buildings in Visual DOE 4.1 energy 

simulation. The results from simulation to compare energy consumption and guidelines to 
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reduce energy consumption appropriately for buildings. Economic analysis in term of 

payback period were performed.  

คำาสำาคัญ (Keywords): สารเคลือบกระจกกันความร้อน (Thermal Barrier Coating Glass), อาคาร

ประหยดัพลังงาน (Energy-Efficient Building Envelopes), ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน (U-Factor), 

สัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient)

1.  บทนำา 

 เนือ่งด้วยประเทศไทยตัง้อยู ่บนบริเวณ

ใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่เป็นเขต

ร้อนชื ้น และมีปญัหาเรือ่งอุณหภูมิที่สูงเกือบ

ตลอดทั้งปี ในการออกแบบอาคารในปัจจุบันไม่

ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารสำานักงาน โชว์รูม 

เป็นต้น ได้มีการออกแบบให้อาคารมีรูปลักษณ์ที่

ดโูปร่งและทนัสมัยดว้ยการเลือกใชก้ระจกจำานวน

มาก เพือ่ให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติ ช่วยให้

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ผลที่ตามมา

จากการใชก้ระจกคอื ความร้อนทีม่าพร้อมกับแสง

อาทติยท์ีท่ะลุผา่นกระจกเข้ามาภายในอาคาร ถึง

แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการใช้เครือ่งปรับอากาศเพือ่

ลดความร้อนภายในอาคาร แต่จะทำาใหร้ะบบปรับ

อากาศ ต้องรับภาระในการทำางานมากข้ึน และไม่

ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงาน สารเคลือบ

กระจกกันความร้อนมีความเหมาะสมกับการใช้

งานในอาคารเดิม เนือ่งจากการเปลีย่นกระจก

ชนิดใหม่ ในอาคารเดมิเป็นทีท่ำาไดย้าก อกีทัง้สาร

เคลือบกระจกกันความร้อน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

ถูกผลิตข้ึนมา เพ่ือชว่ยลดปริมาณรังสีอาทติยต์รง

ที่แผ่เข้าสูภ่ายในอาคาร มีประสิทธิภาพในการ

เคลือบกระจกให้มีความสามารถให้การกันความ

ร้อนโดยวิธีการแผ่รังสีให้เข้ามาภายในอาคารได้

น้อยที ่สุด ช่วยลดการทำางานของระบบปรับ

อากาศ และเนื่องจากสารเคลือบมีความใสทำาให้

รักษาทัศนวิสัย และรับแสงธรรมชาติได้ ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร แม้ว่าการใช้

สารเคลือบกระจกจะมีประโยชน์มากมาย หาก

แต่การประเมินอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ประเทศไทยยังไม่มีการกำาหนดค่าการต้านทาน

ความร้อนของสารเคลือบกระจกกันความร้อน 

ทำาใหใ้นการคำานวณค่าการกันความร้อนของวสัดุ

ไม่ไดน้ำามาคดิร่วมดว้ย ซ่ึงหากมีการวจิยัเพ่ือชว่ย

สร้างความมัน่ใจและสร้างทางเลือกแก่ผู้เลือกใช้

วัสดุนี้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการประหยัด

พลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนกับ

กระจกหลายชนิด และเปรียบเทียบสารเคลือบ

กระจกกันความร้อนกับฟิล์มติดกระจก แนะนำา

แนวทางในการเลือกใช้สารเคลือบกันความร้อน

กับกระจกชนิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

3. ขอบเขตของการศึกษางานวิจัย

 ศึกษาสารเคลือบกันความร้อน โดยดู

ตัวแปรค่าสัมประสิทธิก์ารถ่ายเทความร้อน (Q) 

และค่าสัมประสิทธ์ิการบังเงาของกระจก (Shading 

coefficient) โดยจำาลองผลการใช้พลังงานของ

อาคารเดิม ประเภทบ้านพักอาศัยสองชั้น และ

อาคารสำานักงานที่ใช้กระจกในกรุงเทพมหานคร 
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และการวัดประสิทธิภาพการใช้งานอาคารที่ใช้

เครื่องปรับอากาศ

4.  ระเบียบวิธีการศึกษา

 ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีและทบทวนวรรณ-

กรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยว

กับกระจก และการทดสอบประสิทธิภาพของแผน่

ฟิล์มกันความร้อน งานวิจัยด้านการใช้ถ่ายเท

ความร้อนผา่นผนังของอาคารทีเ่ป็นกระจก ศกึษา

บทความที ่ เก ีย่วก ับปัจจัยต่างๆ ที ่ส่งผลต่อ

อุณหภูมิภายในอาคารและการประหยัดพลังงาน 

เป็นต้น

 ศึกษาและกำาหนดตัวแปรของงานวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ สารเคลือบกระจกกันความร้อน

แผ่นฟิล์ม และกระจกจำานวน 5 ชนิด คือ กระจก

ใสหนา 3 มม. กระจกเขียวหนา 6 มม. กระจก

สะท้อนความร้อน 6 มม. กระจกอินซูเลทใส และ

กระจกอินซูเลท Low-E โดยกระจกทั้ง 5 ชนิด จะ

ทำาการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง แบบที่ 1 คือ 

กระจกธรรมดา แบบที่ 2 คือ ติดแผ่นฟิล์ม และ

แบบที ่3 คอื เคลือบสารกันความร้อน ตัวแปรตาม

ได้แก่ อุณหภูมิ และค่าการใช้พลังงาน (Watt/hr) 

และตัวแปรควบคุม ได้แก่ ทิศทาง ลักษณะ ขนาด 

และตำาแหน่งของกล่องทดลอง ช่วงระยะเวลาใน

การทดลอง และการจำาลองอาคาร

 ขัน้ตอนการทดลองและบันทึกผลจาก

กล่องทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 1 ชั่วโมง 30 

นาท ีและต้ังคา่ใหบั้นทกึผลทกุๆ 2 นาท ีในแต่ละ

กรณี ด้วยเครื่อง HOBO Logger กล่องทดลองมี

ขนาดภายใน 0.60x0.60x0.60 ม.ทำาดว้ยแผน่โฟม

หนา 2 นิ้ว ด้านนอกใช้ยิปซั่มบอร์ดหนา 24 มม. 

เป็นโครงหลัก ด้านหนึง่ของผนังกล่องเจาะเป็น

ช่องลมเข้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว้ และ

ผนงัฝั่งตรงข้ามเจาะเป็นช่องลมออกขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมติดพัดลมขนาดหน้า

ตัด 3 น้ิว ทีม่คีา่อตัราระบายอากาศ (CFM) เทา่กับ 

20.89 ft3/min และผนงักล่องด้านหน้าสำาหรับ

ติดต้ังกระจกขนาด 0.30x0.30 ม. โดยติดต้ังหลอด

ไฟอินฟราเรด 500w จำานวน 2 ดวง ให้หลอดไฟ

ห่างจากกล่องประมาณ 0.40 ม. โดยตำาแหน่ง

ที่ทำาการบันทึกอุณหภูมิมีทั้งหมด 4 ตำาแหน่ง 

ได้แก่ ภายในก่ึงกลางกล่อง ผิวกระจกภายในกล่อง 

ช่องลมเข้า (in let) และช่องลมออก (out let) ดูรูป

ที่ 1-2 ประกอบ

 

รูปที่1 ผังพื้นกล่องทดลองแสดงตำาแหน่งวัดอุณหภูมิ

รูปท่ี 2 ภาพขณะทดลองเปิดไฟส่องกระจกทีก่ล่องทดลอง

 นำาผลการทดลองของกระจกทั้ง 15 กรณี

มาคำานวณในสมการทางคณิตศาสตรห์าค่าการ

ถ่ายเทความร้อน (U-value) และสัมประสิทธิ์การ

บังแดด (SC) จาก ASHRAE จากสมการต่อไปนี้ 

Q = 1.08 x CFM x ΔT(°F)               (1)

SC =                                           (2)
Q radiation

Q radiation (กระจก 3 mm)
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 ซึง่ค่า SC คำานวณได้จากการหาค่าการ

ถ่ายเทความร้อนของกระจกชนิดนัน้ๆ หารด้วย

ค่าการถ่ายเทความร้อนของกระจกใส 3 มม.

 หลังจากนัน้ทำาการจำาลองการใช้พลังงาน

ในอาคาร โดยนำาผลการวิเคราะห์ที่ได้ คือ U-

value และค่า SC เพื่อแทนค่าตัวแปรในการสร้าง

วัสดุใหม่ในโปรแกรม VisualDOE 4.1 กับรูปแบบ

อาคารอา้งองิ คอื อาคารสำานักงาน (สวชิญา ดาว

ประกายมงคล; อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2549) และ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 

 สรุปผลการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบการใช้

กระจกในแต่ละชุดการทดลอง ในการใช้พลังงาน

ของอาคารสำานักงาน และอาคารบ้านพักอาศยั 2 

ชัน้ และนำาเสนอแนวทางในการกำาหนดการใชส้าร

เคลือบและกระจกชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการ

ใช้พลังงานในอาคาร

5.  ผลการศึกษาวิจัย

 จากการศกึษาดว้ยกล่องทดลองกับกระจก

ทั้งหมด 15 กรณี ศึกษาโดยผลบันทึกอุณหภูมิ

จากการทดลองที่ได้นำาค่า ณ ช่วงเวลาที่มีค่า

อุณหภูมิเริ่มคงที่จากทั้ง 4 ตำาแหน่ง

ตารางที่ 1 แสดงผลการบันทึกอุณหภูมิของตำาแหน่งที่วัด

ทั้ง 4 ตำาแหน่ง (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

NO COAT

ตำาแหน่ง

ที่ 1(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 2(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 3(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 4(°C)

Clear3mm 40.45 60.19 27.82 38.48

Green6mm 37.39 39.89 27.53 36.12

Reflective6mm 34.21 39.81 28.15 33.4

Insulate 6/12/6 37.03 48.33 27.00 36.08

Insulate Low-E 34.80 42.01 27.10 32.97

FILM

ตำาแหน่ง

ที่ 1(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 2(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 3(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 4(°C)

Clear3mm 36.85 47.9 27.08 35.95

Green6mm 35.01 37.61 27.28 34.14

Reflective6mm 34.55 40.74 28.02 33.55

Insulate 6/12/6 36.41 46.58 28.27 36.48

Insulate Low-E 33.53 40.29 27.79 33.51

COAT

ตำาแหน่ง

ที่ 1(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 2(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 3(°C)

ตำาแหน่ง

ที่ 4(°C)

Clear3mm 37.39 49.7 27.87 36.65

Green6mm 36.66 38.30 27.60 35.83

Reflective6mm 32.06 36.75 27.31 32.04

Insulate 6/12/6 34.58 37.49 26.68 34.09

Insulate Low-E 32.68 35.08 27.62 31.97

 ค่าผลต่างของอุณหภูมิ (ΔT) เป็นค่าที่มี

ความสำาคัญเพ่ือนำามาใช้ในการคำานวณ และแทน

ค่าในการจำาลองอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยหาได้ จากผลต ่ างของอุณหภ ู มิลมเข ้ า 

(ตำาแหน่งที่ 3) และอุณหภูมิลมออก (ตำาแหน่งที่ 

4) จากนั้น หาค่า SC เพื่อนำาไปใช้ในการกำาหนด

ค่าของกระจก ในโปรแกรม Visual DOE 4.1โดย

การนำาค่า ΔT (°F) แทนค่าในสมการ (1 )และ (2) 

ตารางที่ 2 แสดงค่า ΔT(°C), ΔT(°F) และ Shading coef-

ficient (SC)

NO COAT ΔT(°C) ΔT(°F) SC

Clear3mm 10.66 82.08 1

Green6mm 8.60 81.55 0.81

Reflective6mm 5.25 82.67 0.49

Insulate 6/12/6 9.08 80.60 0.85

Insulate Low-E 5.87 80.78 0.55

FILM ΔT(°C) ΔT(°F) SC

Clear3mm 8.87 80.74 0.83

Green6mm 6.86 81.11 0.64

Reflective6mm 5.53 82.44 0.52

Insulater 6/12/6 8.21 82.89 0.77

Insulate Low-E 5.72 82.03 0.54

COAT ΔT(°C) ΔT(°F) SC

Clear3mm 8.78 82.17 0.82

Green6mm 8.23 81.68 0.77

Reflective6mm 4.73 81.15 0.44

Insulate 6/12/6 7.41 80.02 0.70

Insulate Low-E 4.35 81.71 0.41

 ผลการจำาลองอาคารสำานักงานสูง 30 ชั้น 

ขนาด 30,000 ตร.ม. พื้นที่หน้าต่างต่อพื้นที่ผนัง 

(Window to wall ratio, WWR) ได้แก่ WWR60%

และบ้านพักอาศัยสองชั้นขนาด 200 ตร.ม. ด้วย

โปรแกรม Visual DOE 4.1 โดยจำาลองอาคาร



ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนของอาคารในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้น
ธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล และ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร60

แต่ละประเภทจะทำาการเปล่ียนชนิดกระจกทัง้ 15 

กรณี โดยการสร้างวัสดุกระจกด้วยการใส่ค่า SC 

จากตารางที่ 2 และแสดงผลการใช้พลังงานของ

อาคารแต่ละกรณี แสดงใช้พลังงานของอาคาร 

(kWh/y) ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลำาดับ

ตารางที ่ 3 แสดงค่าการใช้พลังงงานไฟฟ้าของอาคาร

สำานักงาน

NO COAT ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 14,918,336

Green6mm 14,398,066

Reflective6mm 10,508,579

Insulate 6/12/6 14,887,808

Insulate Low-E 11,230,290

FILM ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 14,750,300

Green6mm 12,318,708

Reflective6mm 10,869,026

Insulate 6/12/6 13,908,862

Insulate Low-E 10,989,354

COAT ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 14,612,814

Green6mm 13,908,862

Reflective6mm 9,910,100

Insulate 6/12/6 13,054,594

Insulate Low-E 9,552,598

ตารางที่ 4  ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านสองชั้น

NO COAT ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 21,920

Green6mm 18,883

Reflective6mm 14,775

Insulate 6/12/6 21,338

Insulate Low-E 17,124

FILM ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 19,152

Green6mm 16,220

Reflective6mm 15,236

Insulate 6/12/6 19,948

Insulate Low-E 16,772

COAT ค่าการใช้พลังงาน (kWh/y)

Clear3mm 18,832

Green6mm 18,245

Reflective6mm 14,021

Insulate 6/12/6 18,740

Insulate Low-E 14,730

6. อภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 6.1 วิเคราะห์ด้านอุณหภูมิ จากผลการ

ศึกษากล่องทดลองกับกระจกทั้ง 15 กรณี จาก

ตำาแหน่งที่ทำาการบันทึกอุณหภูมิท้ัง 4 ตำาแหน่ง 

สามารถนำามาวิเคราะห์เพือ่บอกถึงแนวโน้มของ

ประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนของกระจก

ที่ติดแผ่นฟิล์ม หรือเคลือบสารกันความร้อน ที่มี

ผลต่อการเพิม่หรือลดอุณหภูมิจากกล่องทดลอง 

จุดวัดตำาแหน่งที่ 1  2 และ 4 จากตางรางที่ 1 

และตารางที่ 2 อุณหภูมิต่ำา หมายถึง กระจกมี

ประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนสูงกวา่ กรณี

กระจกใสและกระจกเข ียว ที ่ติดแผ่นฟ ิล์ม 

ประสิทธิภาพสูงกวา่การทาสารเคลือบ และสูงกวา่

ไม่เคลือบสาร กรณีกระจก Insulate และกระจก 

Low-E  ที่ทาสารเคลือบสูงกว่าติดแผ่นฟิล์ม และ

สูงกว่าไม่เคลือบสาร แต่ในกรณีของกระจก Re-

flective ที่ทาสารเคลือบ สูงกว่าไม่ทาสารเคลือบ 

และสูงกวา่แผน่ฟิลม์ จากทกุกรณกีระจกทีต่ดิแผน่

ฟิลม์จะมีอณุหภูมทิีล่ดลงเม่ือเทยีบกับกระจกทีไ่ม่

ได้เคลือบสาร ยกเว้นกระจก Reflective ติดแผ่น

ฟิลม์กลับมีอณุหภูมทิีส่งูข้ึนเม่ือเทยีบกับกระจกไม่

ไดเ้คลือบสาร อาจเป็นเพราะสารทีฉ่าบบนกระจก 

Reflective และแผ่นฟิล์ม ทำาให้ความร้อนสะสม

ภายในกล่องและผิวกระจก โดยรวมกระจกที่ทา

สารเคลือบเปรียบเทยีบกับกระจกติดแผน่ฟิลม์ มี

ประสิทธิภาพด้านอุณหภูมิท่ีดีกว่า ประมาณ 1-2 °C 

 6.2 วเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากการ

จำาลองอาคารทัง้ 2 ประเภท คอื อาคารสำานักงาน 

และบ้านพักอาศยัสองชัน้ ทีม่กีารเปล่ียนชนิดของ
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กระจก มีคา่การใชพ้ลังงานไฟฟ้าทีแ่ปรผนัตาม ΔT 

กล่าวคือ ΔT ยิ่งมีค่าต่ำาอัตราการใช้พลังงานของ

อาคารก็จะลดน้อยลงตามด้วย จากการศึกษากรณี

จำาลองอาคารบ้านพักอาศัยสองชั้น จากตารางที่ 

4 บ้านที่ติดตัง้กระจกธรรมดาโดยไม่ได้ติดแผ่น

ฟิล์มหรือเคลือบสารกันความร้อนมีอัตราการใช้

พลังงานไฟฟ้าต่อปีที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ติดแผ่นฟิล์มและการทาสารเคลือบกันความร้อน

สามารถชว่ยลดการใชพ้ลังงานไดป้ระมาณ 1,000-

3,000 kWh/y และจากผลการวิเคราะห์การใช้

พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำานักงาน จากตารางที่ 

3 จำาลองอาคารสำานักงาน เช่นเดียวกับกรณีบ้าน

สองชัน้ อาคารสำานักงานทีใ่ชก้ระจกธรรมดา ทีไ่ม่

ไดติ้ดแผน่ฟิลม์หรอืทาสารเคลือบยอ่มใชพ้ลังงาน

มากกว่า และในแง่ของการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

อาคารที่ทาสารเคลือบกันความร้อนใช้พลังงาน

น้อยกวา่ อาคารทีต่ดิแผน่ฟิลม์ โดยเฉพาะกระจก 

Reflective กระจก Insulate กระจก Low-E ที่ใช้

พลังงานน้อยกว่าประมาณ 100,000 kWh/y 

7.  บทสรุป

 การใช้สารเคลือบกระจกกันความร้อนมี

ผลช่วยในเรือ่งของการลดอุณหภูมิภายในของ

อาคารที ่แตกต่างกันตามแต่ชนิดกระจกโดย

อุณหภูมิของกระจกทาสารเคลือบเปรียบเทยีบกับ

กระจกที่ไม่ได้ทาสารเคลือบแตกต่างกัน 1-3°C 

นัน้ หมายถึง สารเคลือบกระจกมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงาน และด้วยคุณ- 

สมบัติทีเ่หมือนกนัในการลดการถ่ายเทความร้อน

ของฟิล์มและสารเคลือบกระจกเมือ่เปรียบเทียบ 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสารเคลือบกันความ

ร้อนจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการติดฟิล์ม เมือ่

ใช้กับกระจกใส กระจกสะท้อนความร้อน กระจก

อินซูเลทและกระจกอินซูเลท Low-E เนือ่งจาก

อุณหภูมิของอาคารที่ลดลงและประหยัดการใช้

พล ังงานกว่า ยกเว้นกระจกเข ียวต ิดฟิล์มม ี

ประสิทธิภาพสูงกวา่กระจกเขียวทาสารเคลือบแต่

อัตราการใช้พลังงานต่างกันไม่มากนัก อย่างไร

ก็ตามการพิจารณาในการเลือกใช้สารเคลือบ

กระจกจะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากขึน้

เม่ือเพ่ิมการประเมินเชงิทางเศรษฐศาตร์ควบคูก่บั

การวิเคราะห์ด้านการใช้พลังงานจะช่วยให้การ

เลือกใช้สารเคลือบกระจกเกิดประโยชน์สูงสุด
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