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บทคัดยอ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาการถายเทความ
รอนรวมผานกรอบอาคารไม  โดยการจําลองดวย Ms Excel  และ
การทดลอง จากนั้นนําผลการทดลองที่ไดมาเปรียบเทียบกัน การ
จําลองดวย Ms Excel พบวา แนวโนมคาการถายเทความรอน
รวมของกรอบอาคารไมทั้ง 3 แบบ ลดลงเม่ือความหนาของไมอัด
เพิ่มข้ึน โดยกรอบอาคารไมสองชั้นบุฉนวนมีคาการถายเทความ
รอนต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับแบบที่ 1 และ 2  ผลการทดลองเพื่อหา
คาการถายเทความรอนผานกรอบอาคารไม ทั้ง 3 แบบ พบวา 
กรณีบานจําลองทึบ กรอบอาคารไมชั้นเดียวมีคาการถายเทความ
รอนสูงสุด อุณหภูมิภายในต่ําสุด สวนบานจําลองชองเปด 10% 
น้ัน กรอบอาคารไมสองช้ันบุฉนวน จะมีคาการถายเทความรอนที่
ต่ําสุด มีอุณภูมิภายในบานต่ําที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลท่ีไดจาก 
Ms Excel  โดยจะมีคาการถายเทความรอนลดลงเม่ือความหนา
ของไมอัดเพิ่มข้ึน   
 
คําสําคัญ : กรอบอาคารไม, การถายเทความรอน 
 
1. บทนํา  

ปจจุบันตัวเลขการใชพลังงานในอาคารบานเรือนมีอัตรา
สูงข้ึน จากขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2544 การใชพลังงาน
ทางธุรกิจและที่อยูอาศัยของประเทศโดยรวม มีการใชพลังงานอยูใน
ลําดับที่ 3 รองลงมาจากการขนสงและภาคอุตสาหกรรม แนวโนม
การใชพลังงานในสาขาบานและที่อยูอาศัย เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองคิด
เปนอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 1.7 ตอป (ในชวงป 2533 - 2543) 
ซ่ึงสวนใหญถูกใชไปกับการปรับอุณหภูมิภายในบาน เพื่อทําให
อุณหภูมิภายในบานนาอยูอาศัย ดวยเหตุน้ีการใชพลังงานอยาง
คุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเปนเร่ืองสําคัญและเรงดวน  

เพื่อลดการใชพลังงานในการปรับอุณหภูมิภายในบาน 
การเลือกใชวัสดุกรอบอาคารในการสรางบานมีสวนชวยในการลด
อุณหภูมิ และพลังงานความรอนภายในบานได คาการถายเทความ
รอนรวมของผนังภายนอกอาคาร หรือคา OTTV และคาการถายเท
ความรอนรวมของหลังคาอาคาร หรือคา RTTV จะแสดงปริมาณ
ความรอนเฉลี่ยที่ผานเขามาในอาคาร โดยข้ึนกับคาการแผรังสีความ
รอน และสภาพแวดลอมของอาคาร  

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 กําหนดใหอาคารใหมหรืออาคารที่สรางหลังจากวันที่ 12 
ธันวาคม 2538 จะตองมีคา OTTV ไมเกิน 45 วัตตตอตารางเมตร 
การเลือกใชวัสดุกรอบอาคาร ความหนาของกรอบอาคารและ
ลักษณะของผนังที่เปนกรอบอาคาร มีสวนชวยในการลดความรอนที่
จะเขาสูภายในอาคาร ดังน้ันทางกลุมวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ
ถายเทความรอนผานกรอบอาคารไม โดยศึกษาคาการถายเทความ

รอนจากภายนอกสูภายในอาคาร  ซ่ึงจําลองดวยโปรแกรม  Ms 
Excel หลังจากนั้น ทําการทดลองหาลักษณะของกรอบอาคารไมที่มี
คาการถายเทความรอนต่ํา แลวนําคาการถายเทความรอนของกรอบ
อาคารไมลักษณะตางๆมาเปรียบเทียบกัน ทั้งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ 

 
2. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชกรอบอาคารไม 3 แบบ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 1  แสดงดานขางของกรอบอาคารไม แบบท่ี 1, 2 และ  
                   ตามลําดับ 
 2.1  การหาคาการถายเทความรอนจากภายนอกสู
ภายในอาคารผานกรอบอาคารไม  โดยการจําลองดวย
โปรแกรม Ms Excel 
 1) ศึกษาพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 
พุทธศักราช 2538 

2) คํานวณคาการถายเทความรอนรวมจากสมการ  
 

OTTVi = (Uw)(1-WWR)(TDeq)+(SC)(WWR)(SF)+( Uf )(WWR)(ΔT) 
      
 2.2 การทดลองหาลักษณะของกรอบอาคารไมท่ีมี
คาการถายเทความรอนรวม (OTTV) ตํ่า 
       1) เตรียมอุปกรณสําหรับการทดลอง  
      2) สําหรับการทดลองนี้มีตัวแปร ดังน้ี 
         1. ตัวแปรตน ไดแก กรอบอาคารไมแบบตางๆ 3 แบบ 
         2. ตัวแปรตาม ไดแก 
             2.1 อุณหภูมิที่ผิวภายนอกของกลองทดลอง 
             2.2 อุณหภูมิภายในกลองทดลอง 
         3. ตัวแปรควบคุม 
             3.1 กลองทดลองปริมาตรภายในกลอง 0.55 ลูกบาศก
เมตร 
             3.2 สถานที่ทดลอง 
             3.3 เวลาที่ใชในการทดลอง 
การทดลองประกอบดวยแบบจําลองอาคารไม 3 แบบ ดังน้ี 

กรอบอาคารไมแบบที่ 1 กรอบอาคารไมแบบที่ 2 กรอบอาคารไมแบบที่ 3 



    

            1. กรอบอาคารไมชั้นเดียวหนา 10 มิลลิเมตร  
            2. กรอบอาคารไมสองช้ันที่มีชองวางอากาศอยูตรง
กลางกวาง 20 มิลลิเมตร 
            3. กรอบอาคารไมสองช้ันบุโฟมตรงกลางหนา 20 
มิลลิเมตร 
            ในการทดลองวัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องมือดิจิตอลเทอโม
มิเตอร ทําการวัดอุณหภูมิ 4 ตําแหนง ไดแก อุณหภูมิภายนอก, 
อุณหภูมิภายภายใน, อุณหภูมิภายนอกพื้นผิวดานนอก และ
อุณหภูมิพื้นผิวดานใน ดังภาพที่ 2  

 
  

ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงท่ีวัดอุณหภูม ิ
 

ทําการเก็บขอมูล 3 วัน วันละ 4 ชวงเวลา (11.00 น., 
13.00 น., 15.00 น., 17.00 น.) 

2.3 เปรียบเทียบการถายเทความรอนของกรอบ
อาคารไมลักษณะตางๆ จากการจําลองและการทดลอง 

นําขอมูลจาก 2.1 และ 2.2 มาหาคาการถายเทความ
รอนรวมของกรอบอาคารไมทั้ง 3 แบบ ดวยกราฟทางสถิติ  
เปรียบเทียบลักษณะกราฟทั้ง 2 แบบ   

 
3. ผลการทดลอง  
         3.1  คาการถายเทความรอนจากภายนอกสูภายใน
อาคารผานกรอบอาคารไม  โดยการจําลองดวยโปรแกรม 
Ms Excel 
      แนวโนมคาการถายเทความรอนรวมของกรอบอาคารไมทั้ง 
3 แบบ มีแนวโนมลดลงเม่ือความหนาของไมอัดเพิ่มข้ึน โดย
กรอบอาคารไมสองชั้นบุฉนวนมีคาการถายเทความรอนนอยที่สุด
เม่ือเทียบกับแบบที่ 1 และ 2  (ภาพที่ 3) 

เปรียบเทยีบคา OTTV กรอบอาคารไมทัง้สามแบบ
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงคา OTTV (จากโปรแกรม MS Excel)  

                 ของกรอบอาคารไมแบบตางๆ 
 

3.2 หาลักษณะของกรอบอาคารไมท่ีมีคาการถายเท
ความรอนรวม (OTTV) ตํ่า 

1) การเปรียบเทียบความแตกตางของการถายเทความ
รอนของกรอบอาคารไมทั้ง 3 แบบ กรณี กลองทึบ 

จากผลการทดลอง พบวา ในชวงเวลา 13.00 น.-
17.00 น. อุณหภูมิบริเวณผิวดานในและอุณหภูมิภายในกลองโฟ
มของกรอบอาคารไมชั้นเดียวมีอุณหภูมิต่ําสุด (ภาพที่ 4 A-B) 

 

อุณหภูมิบริเวณผิวดานในของกรอบอาคารไม
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อุณหภูมิภายในกลองโฟม
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ภาพที่ 4 A-B กราฟแสดงอุณหภูมิของกรอบอาคารไม  

                  กรณีกลองทึบ 

A 

A 

B 



    

2) การเปรียบเทียบความแตกตางของการถายเทความ
รอนของกรอบอาคารไมทั้ง 3 แบบ กรณี กลองที่มีชองเปด 10% 
ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน  

ผลการทดลอง พบวา อุณหภูมิบริเวณผิวดานในและ
อุณหภูมิภายในกลองโฟมของกรอบอาคารไมสองช้ันบุฉนวนมี
อุณหภูมิต่ําสุด ในทุกชวงเวลาที่ทําการทดลอง (ภาพที่ 5 A-B) 
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อุณหภูมิภายในกลองโฟม
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ภาพที่ 4 A-B กราฟแสดงอุณหภูมิของกรอบอาคารไม  

    กรณี กลองที่มีชองเปด 10% ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน 
 

3) การเปรียบเทียบความแตกตางของการถายเทความ
รอนของกรอบอาคารไมสองช้ันบุฉนวน กรณี กลองทึบ และ 
กลองที่มีชองเปด10% ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน 

ผลการทดลอง พบวา อุณหภูมิภายในกลองโฟมของ
กรอบอาคารไมสองชั้นบุฉนวน กรณีกลองที่มีชองเปด10% 
ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน มีอุณหภูมิต่ํากวากรณกีลองทึบ ในทุก
ชวงเวลาที่ทําการทดลอง (ภาพที่ 6) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในกลองโฟม ของกรอบ อาคาร     
           ไมสองช้ันบุฉนวน กรณี กลองทึบ และ กลองที่มีชองเปด   
           10% ของพื้นที่ผิวแตละดาน 

3)  เปรียบเทียบการถายเทความรอนของกรอบอาคารไม
ลักษณะตาง ๆ จากการจําลองดวยโปรแกรม Ms Excelและ
การทดลอง 
  เม่ือเปรียบเทียบคาการถายเทความรอนของกรอบ
อาคารไมลักษณะตาง ๆ จากการจําลองดวยโปรแกรม Ms Excel 
และการทดลอง คาที่ไดมีความสอดคลองกัน คือ กรอบอาคารไม
สองช้ัน บุโฟมตรงกลางหนา 20 มิลลิเมตร มีคาการถายเทความ
รอนรวมนอยที่สุด รองลงมาไดแก กรอบอาคารไมสองช้ัน ที่มี
ชองวางอากาศตรงกลางกวาง 20 มิลลิเมตร และ กรอบอาคารไม
ชั้นเดียว หนา 10 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 
4. สรุปผลการวิจยั  

จากผลการทดลองเพื่อหาคาการถายเทความรอนผาน
กรอบอาคารไม ทั้ง 3 แบบ กรณีกลองทึบ และกลองที่มีชองเปด 
10% น้ัน พบวา กรณีกลองทึบ กรอบอาคารไมชั้นเดียวมีคาการ
ถายเทความรอนสูงสุด อุณหภูมิภายในต่ําสุด สวนกลองที่มีชอง
เปด 10% น้ัน กรอบอาคารไมสองชั้นบุฉนวน จะมีคาการถายเท
ความรอนต่ําสุด อุณหภูมิภายในต่ําสุด ซ่ึงสอดคลองกับการ
คํานวณคาการถายเทความรอนที่จําลองดวยโปรแกรม Ms Excel  
โดยจะมีคาการถายเทความรอนลดลงเม่ือความหนาของไมอัด
เพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณา ถึง กรณีกลองทึบ ที่ไมเปนไปตาม
แบบจําลองดวยโปรแกรม Ms Excel  อาจเนื่องมาจาก  การแผ
ความรอนที่เกิดข้ึนภายในกลองโฟม ซ่ึงสงผลใหมีอุณหภูมิสูง
ตลอดเวลา ทําใหคาการถถายเทความรอนมีความคลาดเคลื่อน   
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบเซ็นเซอร บันทึก
ผลเขาคอมพิวเตอรโดยตรง เพื่อใหไดคาที่แนนอน เที่ยงตรงกวา
น้ี 

2. สามารถเลือกวัสดุชนิดอื่นเปนกรอบอาคาร และ
สามารถออกแบบกรอบอาคารในลักษณะตางๆ ไดอีกหลาย
ลักษณะ เพื่อสรางองคความรูเพิ่มเติม 

  
กิตติกรรมประกาศ  

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก

โครงการครุวิจัย สกว.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)   

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยา
เขตหาดใหญ ที่ไดเอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่  

ขอขอบพระคุณ ดร.นันทพัทธ นภัทรานันทน และพี่
เลี้ยงนายชาญวิทย บัวศรี นายพันศักดิ์ แซก่ํา ภาควิชาวิศวกรรม
เคลื่อนกล ที่ใหคําปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนการดูแลชวยเหลือ
ทุกๆ อยาง จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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