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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้ไดศึกษาทดสอบสมรรถนะของปลองผนัง
คอนกรีตมวลเบาระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยภายใต
สภาวะอากาศแบบรอนชื้นของกรุงเทพมหานคร (ACW-SC) 
ปลองผนัง ACW-SC มีลักษณะโครงสรางประกอบดวย ผนัง
สองชั้น จะมีขนาดความสูง 1.40 m กวาง 0.70 m ผนัง
ชั้นนอกเปนกระจกใส มีความหนาประมาณ 0.006 m และ
ผนังชั้นในเปนผนังคอนกรีตมวลเบา มีความหนาประมาณ 
0.03 m ทาสีดําดานนอก จะชวยใหมีการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ ปลองผนัง ACW-SC มีชองวางเทากับ 0.052 m 
และชองเปดขนาด 0.10 x 0.33 m2 ชองเปดดานลางอยู
ภายในบาน  ชองเปดดานบนอยูภายนอก  ปลองผนัง
คอนกรีตมวลเบาการระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยติด

ต้ังอยูทางดานทิศใตของบานจําลองมีขนาดปริมาตรเทากับ 
4.05 m3 ท่ีสรางดวยผนังมวลเบาแบบอบไอน้ํา ผลการ
ทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะของหองที่ติดตั้งปลองผนัง 
ACW-SC กับผนังคอนกรีตมวลเบาชั้นเดียวติดตั้งกับบาน
จําลองที่มีขนาดเทากัน จากการศึกษาทดลองจะพบวา บาน
ท่ีติดตั้งปลองผนังคอนกรีตมวลเบาการระบายอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย มีอุณหภูมิ ความชื้นและความชื้น
สัมพัทธของอากาศภายในหองต่ํากวาภายในของบานที่
ติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบาชั้นเดียว และการเปลี่ยนแปลง
อัตราการไหลเวียนของปลองผนังคอนกรีตมวลเบาเพิ่มขึ้น
จะขึ้นกับพลังงานแสงอาทิตย มีอัตราการถายเทความรอน
ผานผนังดานทิศใตของบานต่ํากวา และชวยระบายอากาศ
ภายในหอง ทําใหมีการไหลเวียนของอากาศภายในบานดี



ข้ึน จึงเหมาะสมเปนการพัฒนาเพิ่มขึ้น ประหยัดพลังงาน 
และชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม   
 
คําสําคัญ : ปลองผนังคอนกรีตมวลเบาระบายอากาศ
พลังงาน  
                   แสงอาทิตย (ACW-SC), อุณหภูมิอากาศ, 
คาความ 
                   รอนไหลผานผนัง, ประหยัดพลังงาน, 
ความชื้น 
 
Abstract 

This paper reports the investigation on the 
Thermal Performance of Aerated Concrete Wall 
Solar Chimney Under hot humid Climate of 
Bangkok (ACW-SC). The ACW-SC consisted of 
double wall panes. Its dimensions were 1.40 m 
height and 0.70 m width. The external glass was 
0.006 m thick clear glass and internal wall is 
aerated concrete was 0.03 m. thick, and painted 
black induced the highest natural ventilation rate. 
The ACW-SC consisted of 0.052 m air gap and the 
size of openings  was 0.10 x 0.33 m2, openings 
were located at the bottom (room side wall) and at 
the top (ambient side glass pane), The ACW-SC 
was integrated in the south facade of a model 
house 4.05 m3 volume made from autoclaved 
aerated concrete. Comparison between ACW-SC 
and simple concrete wall using another small 

house model of the same dimensions was also 
studied. The experimental results revealed that 
indoor temperature, moisture content and relative 
humidity of ACW-SC room was significantly lower 
than that of the concrete wall room. ACW-SC 
induced ventilation varied following the intensity of 
solar radiation. The heat transfer of the south wall 
was lower another wall. This ventilation reduced 
heat gain admitted through the south wall 
considerably. Due to its various advantages, the 
ACW-SC is expected to promote solar energy use, 
save cooling energy and protect environment. 
 
Keywords: Aerated Concrete Wall Solar Chimney  
                    (ACW-SC), Air temperature, Heat flux,  
                    Energy Saving, Moisture content 
 
1. บทนํา 

การออกแบบสรางบานหรืออาคารพักอาศัยใน
ปจจุบันนี้ไดรับวัฒนธรรมจากประเทศแถบทวีปยุโรป 
โดยเนนความสวยงามและรูปทรงทันสมัย [1] เมื่อใน
อดีตการสรางบานทรงไทย  การออกแบบมีความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตั้งอยูใน
เขตอากาศรอนชื้น มีสภาพอากาศรอนสลับฝนตลอด   ป 
[2] โดยลักษณะภูมิอากาศดังกลาว กอใหเกิดการสะสม
ความรอนภายในบานสมัยใหม เปนปญหาสําคัญตอ
ความรู สึกสบาย ทําใหผูอยูอาศัยนิยมใชระบบปรับ
อากาศเชิงกล เพื่อชวยทําใหเกิดภาวะความสบายทาง



ความรอน สงผลตอการใชพลังงาน  ไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
ภ า ย ใ น บ า น พั ก อ า ศั ย ห รื อ อ า ค า ร  ก ล า ว คื อ 
เครื่องปรับอากาศ 60% แสงสวาง 20% และอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 20% [3] และจากสภาพปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และปญหาเชื้อเพลิง สงผล
ใหทางภาครัฐบาลพยายามรณรงค ลดปริมาณการใช
พลังงานทั้งในอาคารและโรงงาน   เพื่อลดการนําเขา 
ดังนั้นในการออกแบบผนังของบานเปนสวนประกอบที่
สําคัญ ซ่ึงจะทําหนาที่เสมือนตัวปองกัน ความรอนจาก
ผลกระทบโดยตรง จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศนอกอาคารกับสภาวะภายในอาคาร วัสดุ
ที่เหมาะสมในการทําหนาที่ดังกลาว จึงควรเปนวัสดุที่มี
สมบัติปองกันความรอน และความชื้นไดดี แข็งแรง มี
อายุการใชงานนานกอสรางไดรวดเร็ว ประหยัดราคา
และการบํารุงรักษา สําหรับผนังที่นิยมใชในการกอสราง
ผนัง คือ ผนังกออิฐฉาบปูนเปนวัสดุที่สามารถหาซื้อได
งาย และมีราคาถูก ขอเสียของผนังกออิฐฉาบปูนมี
สมบัติในการปองกันความรอน และความชื้นถายเทเขา
สูภายในบาน ไดนอยมาก ดังนั้นการถายเทความรอน
เขาสูภายในอาคาร หรือบานพักอาศัยทั้งทางตรง เชน 
หนาตางกระจก ผนังและหลังคาของบานพักอาศัยหรือ
อาคาร อีกทั้งทางออมที่เกิดขึ้น ไดแก วัสดุกอสรางแตละ
ชนิด ที่มีสมบัติทางความรอน และความชื้นที่แตกตาง 
เกิดจากอิทธิพลของสีทาผนังหรือหลังคาของบาน สงผล
ให เกิ ดการนํ าความร อนผ านผนั ง  หลั งคา  และ
สวนประกอบโครงสรางอื่น ๆ ของบานจากปญหา การ
ถายเทความรอนเขาสูภายในอาคารหรือบานพักอาศัย 
และประหยัดพลังงานจากการใชเครื่องปรับอากาศ ได

ทําการศึกษากันอยางแพรหลายภายในและตางประเทศ 
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของผนัง
บานจําลองสามหลัง เพ่ือศึกษาการปองกันความรอน 
และความชื้นผานผนังเขาสูภายในบานจําลองภายใต
สภาวะอากาศปกติและอากาศชื้นโดย Ungkoon และ
คณะ [4] จากการทดสอบจะพบวา บานที่ใชคอนกรีต
มวลเบาแบบไมอบไอน้ําและผนังอิฐมอญ จะมีอุณหภูมิ
อากาศภายในสูงกวา บานที่ใชผนังคอนกรีตมวลเบา
แบบอบไอน้ํา และความชื้นอากาศภายในของบานทั้ง
สองไมแตกตางกันมาก  นอกจากนั้นไดทําการศึกษา  
และทดสอบผนังกระจกใสธรรมดากับกระจกใสเคลือบ
สารเปลงรังสีตํ่ากระจกสะทอนรังสีอาทิตยสีฟา โดย 
Chankrapoe และคณะ [5] จากการศึกษาพบวา หองที่
ติดตั้งกระจกที่มีสมบัติพิเศษอุณหภูมิอากาศภายในต่ํา
กวา และลดคาความรอนผานกระจกไดดีกวา หองที่
ติดตั้งกระจกใสธรรมดาทั่วไป ดังนั้นกระจกที่มีสมบัติ
พิเศษ สามารถลดภาระการทําความเย็นไดมากที่สุด 
จากการทําการศึกษาผลกระทบของสีตาง ๆ [1] และ       
[6 - 7] กระเบ้ืองปูพ้ืนภายในบานพักอาศัย สีกระเบื้อง
หลังคา และสีทาภายนอกของผนังที่มีผล ตอการดูดกลืน
ความรอนจากรังสีอาทิตยที่ตกกระทบบนผิว เกิดการ
สะสมความรอน  และถายเทความรอนเขาสูภายในบาน 
ผลจากการศึกษาสมบัติทางความรอน และทดลอง
พบวา วัสดุชนิดเดียวกันที่มีสีเขมดูดกลืนรังสีอาทิตยได
มาก จึงทําใหเกิดสะสมความรอน และถายเทความรอน
เขาสูภายในบานมากกวาสีออน เนื่องจากการถายความ
รอนเขาสูภายในอาคารหรือบานพักอาศัย สวนใหญเปน
ชวงเวลากลางวันทําใหเกิดการสะสมความรอนของ



สวนประกอบตางๆ สงผลใหอุณหภูมิอากาศภายในบาน
สูงขึ้น จึงไดมีการศึกษาผนัง Trombe Wall โดย 
Zalewski และคณะ [8] มี โครงสรางเปนกระจกใส
ช้ันนอก และผนังชั้นในเปนผนังกออิฐฉาบปูนทาสีดํา
ดานนอก มีชองวางอากาศ ตอมาไดมีการศึกษาผนัง 
Trombe Wall แบบดัดแปลง โดยโครงสรางเปนผนังกอ
อิฐฉาบปูนทาสีดําดานนอก และดานใน จะมีผนังยิบซัม 
หลังคาสองชั้น           (Roof solar collector) โครงสราง
เปนกระเบื้องหลังคา CPAC  สีแดงอยูดานนอก มี
ชองวางอากาศ กระเบื้องหลังคากับยิบซัมอยูดานในโดย 
Khedari และคณะ [9-10] และผนังกระจกสองชั้น 
(Glazed Solar Chimney Walls) เปนกระจกใสธรรมดา
สองชั้น [11] ระบายอากาศแบบธรรมชาติดวยพลังงาน
แสงอาทิตยภายใตสภาวะอากาศของประเทศไทย การ
ติดตั้งหันหนาไปทางทิศใต เพื่อลดคาความรอนที่เขาสู
ภายในบานหรืออาคารที่พักอาศัย สงผลใหอุณหภูมิ
อากาศภายในบานลดลง เกิดการไหลเวียนของอากาศ
ภายในบานดีขึ้น และมีผลตอสภาวะความสบายทาง
ความรอนของผูพักอาศัย 

งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พ่ื อ  ทํ าการศึ กษา
เปรียบเทียบสมรรถนะการปองกันความรอนเขาสูภายใน
บานหรืออาคาร      ที่พักอาศัย  ลดความชื้น  และ
ความชื้นสัมพัทธสะสมของอากาศภายในบานระหวาง
บานจําลอง ที่ติดตั้งปลองผนังคอนกรีตมวลเบาระบาย
อากาศพลังงานแสงอาทิตย (Aerated Concrete Wall 
Solar Chimneys: ACW - SC) เปนผนังสองชั้น (Home 
2) กับบานจําลองที่ติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบาทั่วไป 
(Simple concrete Wall: SW) เปนผนังชั้นเดียว (Home 

1) บานจําลองทั้งสองหลังมีขนาดเทากัน และมีปริมาตร
เทากับ 4.05 m3  โดยทําการศึกษา และทดสอบภายใต
สภาวะอากาศปกติ ทําการติดตั้งปลองผนัง ACW – SC 
บนผนังของบานจําลองทางดานทิศใต (ดังแสดงในรูปที่ 
1)  

รูปที่ 1 บานทดสอบทั้งสองหลัง  [12] 
 
2.1 ทฤษฎีความรอนผานผนังเขาสูภายในบาน  

ความรอน และความชื้นสามารถเขาสูภายในบานพัก
อาศัยโดยมีหลักการดังนี้ [12] สีทาผนังบานชวยดูดกลืน
รังสีอาทิตยและผนังภายนอกเกิดการสะสมความรอนที่
ผนัง จึงเกิดการถายเทความรอนผานความหนา โดยการ
นําความรอนของผนังเขาสูภายในบานโดยถายเทให
อากาศ และวัตถุภายในบาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ความรอนผานผนังเขาสูภายในบานพกัอาศัย                     

(ผนังช้ันเดยีว) [12] 
 

โดยการพาความรอน และการแผความรอนตอวัตถุ
ภายในบาน ทําใหวัตถุจะดูดกลืนความรอน และเก็บ
สะสมความรอน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเกิดการถายเท
ความรอน สําหรับการถายเทความรอนผานผิว ที่เกิด
จากการถายเทมวลความชื้น อยูในรูปของความรอน
สัมผัส และความรอนแฝงของวัสดุ กระบวนการที่เกิดขึ้น
เปนผลมาจากความแตกตางของความดันไอน้ํา ที่
ถายเทจากบริเวณที่ความดันไอน้ําสูงไปสูบริเวณที่ความ
ดันไอน้ําต่ํากวา ทําใหเกิดการระเหยของความชื้น จาก
ผนังดานที่รอน และผนังดานที่เย็นสะสมความชื้น ผนังมี
ความชื้นสูงจะเกิดจากการระเหยตัวของไอน้ํา ที่บริเวณ
ผิวผนังภายใน เนื่องจากความรอนที่ถายเทจากผิว
ภายนอกสูภายใน  ทําให อุณหภู มิ ผิวภายในสูงขึ้น
ความชื้น ที่สะสมบริเวณผิวภายในของผนัง เกิดการ
ระเหยสู อากาศภายในหอง  ส งผลทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ และความชื้นภายใน
บาน (ดังแสดงในรูปที่ 2) 

 
2.2 ทฤษฎีของปลองผนัง ACW-SC  

หลักการพื้นฐานของปลอง ACW-SC [12] คือ ผนัง
ช้ันนอกเปนกระจกใส ผนังชั้นในเปนผนังคอนกรีตมวล
เบาทาสีดําดานนอก ปลองผนังคอนกรีตมวลเบา มี
ชองวาง และชองเปดดานลางอยูภายในบาน มีชองเปด
ดานบนอยูภายนอก และมีหลักการทํางานดังนี้ เม่ือรังสี
อาทิตยตกกระทบบนผนัง ทําใหเกิดการสะสมความรอน
ที่ผิว และถายเทความรอนผานผนังเขาภายในชองผนัง 
ทําใหอุณหภูมิภายในชองวางของผนังสองชั้น สูงกวา
อุณหภูมิอากาศภายในบานพักอาศัย  จึงเกิดการ
เหนี่ยวนําของอากาศภายในชองวางผนังสองชั้น 
กอใหเกิดการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในบาน 
(ดังแสดงในรูปที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 หลักการทํางานของปลองผนัง (ACW-SC) [12] 

 
การคํานวณอัตราการไหลอากาศภายในชองวาง ของ

ปลองผนัง ACW-SC จากสมการ (1) 
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3. อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 บานจําลองสราง ณ บริเวณชั้นดาดฟาอาคาร 63 
วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 การติดตัง้เครื่องมือวดัของบานที่ติดตั้งผนงัทั่วไป [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่องมือวัดของบานทดสอบที่ติดตั้งปลอง 
         ผนัง ACW- SC [12] 

 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการปองกันความ
รอน และลดความชื้นเขาสูภายในบานหรืออาคารที่พัก

อาศัยเฉพาะ ผนังของบานจําลองดานทิศใตระหวางบาน
จําลองที่ติดตั้งปลองผนัง ACW-SC (Home 2) กับบาน
จําลองที่ติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบาทั่วไป (Home1) 
บานจําลองทั้งสองหลังมีขนาดเทากัน และมีปริมาตร
เทากับ 4.05 m3 [12] ทดสอบภายใตสภาวะอากาศปกติ 
ลักษณะโครงสรางของปลองผนัง ACW - SC 
ประกอบดวย ผนังสองชั้นขนาดความสูง 1.40 m กวาง 
0.70 m ผนังชั้นนอกเปนกระจกใส มีความหนาประมาณ 
0.006 m ผนังชั้นในเปนผนังคอนกรีตมวลเบาทาสีดํา
ดานนอก มีความหนาประมาณ 0.03 m ปลองผนัง
คอนกรีตมวลเบา มีชองวางอากาศระหวางผนังเทากับ 
0.052 m ชองเปดขนาด 0.10 x 0.33 m2 และชองเปด
ดานลางอยูภายในบาน ชองเปดดานบนอยูภายนอก 
ปลองผนังติดตั้งอยูทางดานทิศใตของบานจําลอง และ
บานสําหรับทดสอบมีโครงสรางประกอบดวย ผนังมวล
เบาฉาบปูนดานนอกทั้ ง  4 ดาน  และบนผนังทาสี
ภายนอก (สีขาว) มีขนาดพื้นที่ของผนังแตละดานเทากับ 
1.5 m x 1.8 m ความหนา 0.10 m และหลังคา มี
โครงสรางเปนกระเบื้อง CPAC สีแดงทํามุมเอียง 30 
องศา และบุดวยแผนอลูมิเนียมฟอยดสะทอนความรอน 
ฝาเพดานเปนยิบซ่ัม มีความหนา 0.001 m เพ่ือปองกัน
ความรอน จากหองใตหลังคาเขาสูภายในหองทดลอง 
บานจําลองมีประตูพลาสติก PVC ขนาด 1.5 m x 0.75 
m หนา 0.035 m ติดตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก และมี
หนาตางเปนกระจกใสขนาด      0.5 m x 0.8 m หนา 
0.006 m ติดตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก (ดังรูปที่ 1) การ
ติดตั้งจุดวัดคา อุณหภูมิโดยใชสายเทอรโมคัปเปลชนิด 
K (คาความคาดเคลื่อน ± 0.5) วัดอุณหภูมิตาม จุดตาง 



ๆ ของบานจําลองที่ติดตั้งผนังทั่วไป โดยทําการติดตั้ง
จุดวัดคา อุณหภูมิบนผนังดานทิศใตบาน จํานวน 6 จุด 
(C1, C2, C3, C4, C5, C6) และอุณหภูมิอากาศภายใน
บานจํานวน 2 จุด (Troom,db, Troom,wb) อุณหภูมิ
อากาศตรงบานเกล็ดของประตูบาน จํานวน 1 จุด (Tair 
grill) ดังแสดงในรูปที่ 4  และบานจําลองที่ติดตั้งปลอง
ผนัง ACW- SC ทําการติดตั้งจุดวัดคา อุณหภูมิบนผนัง
กระจกใสชั้นนอก อุณหภูมิอากาศภายในชองวางอากาศ 
ผนังคอนกรีตมวลเบาชั้นในทั้งภายในและภายนอก 
จํานวน 10 จุด (G1, G2, G3, G4, G5, G6, f1, f2, f3, 
f4, C1, C2, C3, C4, C5, C6) อุณหภูมิอากาศภายใน
บาน             จํานวน 2 จุด (Troom,db, Troom,wb) 
อุณหภูมิอากาศที่บานเกล็ดของประตูบาน จํานวน 1 จุด 
(Tair grill) ดังแสดงในรูปที่ 5 และอุณหภูมิอากาศ
ส่ิงแวดลอม จํานวน 2 จุด (Tamb,db, Tamb,wb) วัดคา
ความรอนไหลผานผนังดานทิศใตของบานจําลองทั้งสอง
หลัง โดยใช Heat flux ยี่หอ EKO Heat Flow Meter รุน 
MF-180 ชวงการวัดประมาณ – 30°C ถึง 120°C (คา
ความคาดเคลื่อน ± 2 %) จํานวน 1 จุด และคาความ
เขมแสงของรังสีอาทิตย วัดโดยไพราโนมิเตอรยี่หอ EKO 
pyranometer รุน MS - 601 (ชวงการวัด1 ถึง 1400 
W/m2 คาความคาดเคลื่อน ± 5 %) คาอุณหภูมิ คา
ความรอนไหลผานผนัง และความเขมแสงของรังสี
อาทิตย  จะถูกบันทึกในเครื่ องบันทึกขอมูล (Data 
recorder) ยี่หอ Hioki รุน 8422-51 (คาความคาด
เคลื่อน  ± 0.8%) คาความเร็วลมภายในและภายนอก
บาน จํานวน 2 จุด โดยใชเครื่องวัด Hot wire 

anemometer (รุน Testo 454 ชวงการวัด 0 ถึง 50 m/s 
ความคาดเคลื่อน      ± 5 %) สําหรับคาความชื้น
สัมพัทธและความชื้นของอากาศภายในบานจําลองและ
ส่ิงแวดลอม จะใชวิธีการคํานวณ        [13 -14] จาก
อุณหภูมิอากาศกระเปาะแหง กระเปาะเปยกของอากาศ
ภายในบาน และสิ่งแวดลอมท่ีเก็บได ทําการเก็บขอมูล 
อุณหภูมิบนผนัง อุณหภูมิของอากาศภายในชองวาง
ระหวางผนัง อุณหภูมิอากาศภายในหอง ตรงบานเกล็ด
ของประตู และอุณหภูมิอากาศแวดลอม ความเร็วลม
ภายใน และภายนอกบาน ความรอนผานผนังดานทิศใต
ของบานจําลองทั้งสองหลัง อัตราการไหลเชิงมวลของ
อากาศภายในปลองผนัง ACW - SC ไดจาก การ
คํานวณในสมการที่ 1 ทําการติดตั้งเครื่องมือวัด ดังใน
รูปที่ 4  และรูปที่ 5 เก็บบันทึกขอมูลทุก 10 นาที โดยจะ
เริ่มตั้งแต    เวลา 00:00 – 00:00 น (ตลอด 24 ช้ัวโมง) 
ทดลอง ชวงเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2551 จากการทดลองพบวา ภายในวัน 28 พฤษภาคม 
2551 จะ ไดผลการทดลองที่ชัดเจนมากที่สุด 
 
4. ผลการทดลอง 
 ผลการเปลี่ยนแปลงของคาความเขมของรังสีอาทิตย 
และอุณหภูมิส่ิงแวดลอม ดังรูปที่ 6 จากชวงเวลา 6:00-
11:30 น.   พบวา คาความเขมของรังสีอาทิตยและ
อุณหภูมิส่ิงแวดลอม เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจาก
ช วง เวลา12:00-17:30น . ภายในบริ เวณ  ที่ ทํ าการ
ทดสอบบานจําลองทั้งสองหลัง  
 
 



รูปที่ 6 ผลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดลอม    และ คา     
ความเขมของรังสีอาทิตย 

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในบานที่ติดตั้ง 
           ผนังทั่วไป  
 
 จะพบวาคาความเขมของรังสีอาทิตยลดลง เนื่องจาก
ในบริเวณทดสอบมีฝนตก และอุณหภูมิส่ิงแวดลอม
สูงขึ้น เกิดจากการคายตัวหรือความรอนที่สะสมของ
วัตถุ สงผลใหอุณหภูมิส่ิงแวดลอมและความชื้นสูง 
จนถึงเวลา15:30 น อุณหภูมิส่ิงแวดลอมจะลดลงอยาง
ชา  ๆ  โดยจะมีคา  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ส่ิงแวดลอมประมาณ 32 - 44°C และมีคาความเขมแสง

รังสีอาทิตยประมาณ 850 W/m2 และจากรูปที่ 7 – 8 ผล
การเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
ภายในบานจําลองที่ติดตั้งผนังชั้นเดียว (Home1) 
อุณหภูมิผิวผนังชั้นเดียว (Tw) อุณหภูมิอากาศภายใน
บานจําลอง (Tr) อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาหอง (Tair 
grill) และอุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม (Tamb) และ
อุณหภูมิเฉลี่ยของภายในหองทดสอบที่ติดตั้งผนังปลอง 
ACW– SC (Tr) (Home2) อุณหภูมิผิวผนังชั้นนอก(Two) 
และอุณหภูมิผิวผนังชั้นใน (Twi) 
 

รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในบานที่ติดตั้ง 
                 ACW - SC  
 
 อุณหภูมิอากาศภายในหอง (Tr) อุณหภูมิอากาศที่
ทางเขาบาน (Tair grill) และอุณหภูมิชองวางปลองผนัง 
ACW – SC     (Tout, Tmiddle, Tin) ผลการทดลอง 
ต้ังแตชวงเวลา         00:00–00:00 น. พบวาอุณหภูมิ
เฉลี่ยบนผนังชั้นนอกประมาณ 39.8°C สูงกวาผนัง
ช้ันในประมาณ 1-3°C และชวงเวลา   13:30-14:30 น. 
และในชวงเวลา  8.00-16.00น . บานจําลองที่ ติดต้ัง
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ปลอง ACW-SC จะมีอุณหภูมิอากาศภายในบานต่ํา
กวาบานจําลองที่ติดตั้งผนังชั้นเดียวประมาณ 1-5°C 
จากรูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศภายใน
ผนังปลอง จากชวงเวลา00:00–00:00 น. จะพบวา
อุณหภูมิอากาศภายในปลองผนัง ACW - SC ตํ่ากวา
อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และสงผลทําใหอุณหภูมิ
อากาศภายในบานที่ติดตั้งปลองผนัง ACW - SC ตํ่า
กวาบานจําลองที่ติดตั้งผนังชั้นเดียว เนื่องจากบานที่
ติดต้ังผนังชั้นเดียว จะมีการสะสมความรอนภายในหอง 
ซ่ึงไมสามารถระบายอากาศออกสูภายนอกได อีกทั้ง
อุณหภูมิอากาศภายในชองวางปลองผนัง ACW - SC มี
คาใกล เคียงกับอุณหภู มิอากาศภายในหอง  และ
อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม ตลอดทั้งวัน ซ่ึงจะแสดงให
เห็นถึง สมรรถนะของการระบายอากาศแบบชาติธรรม
ดวยระบบ ACW-SC ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศ
ภายในหองไดดีกวา บานที่ติดตั้งผนังชั้นเดียว (ดังแสดง 
รูปที่ 10) 
 

 
 

                  
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 การเปลีย่นแปลงอุณหภมูิอากาศภายในผนังปลอง 

ACW-SC 

รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในของบาน      
           จําลองที่ติดตั้ง SW กับบานจําลองที่ติดตั้ง ACW- SC 

 

 จากรูปที่ 11 ผลการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม
ภายในของบานจําลองทั้งสองหลัง จากการศึกษา
ทดสอบ ตลอดชวงเวลา00:00–00:00 น. พบวาหองที่
ติดตั้งปลอง ACW-SC มีการระบายอากาศภายในหอง
ประมาณ 0.1-0.75 m/s จะสูงกวา  
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รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมภายในของบาน 
        จําลองที่ติดตั้ง SW กับบานจําลองที่ติดตั้ง ACW- SC 

รูปที่ 12 อัตราการไหลของอากาศภายในปลอง ACW-SC 

 
หองที่ติดตั้งผนังชั้นเดียว ซ่ึงจะมีการระบายอากาศ
ภายในหองประมาณ 0.01-0.6 m/s ความเร็วลม
ภายนอกประมาณ       0.01-1.7 m/s ซ่ึงจะแสดงใหเห็น
ไดวาระบบ ACW-SC สามารถระบายอากาศได ทําให
เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในหอง ทําใหผูอยู
อาศัยรูสึกถึงสภาวะความสบายทางความรอน  

การวิเคราะหสมรรถนะการทํางานของระบบ ACW -
SC จะพบวาปลองผนัง ACW-SC มีอัตราการเหนี่ยวนํา

ของอากาศที่ไหลประมาณ 1.32 -1.83 m3/s (รูปที่ 12) 
มีคาความเขมของรังสีอาทิตยสูงประมาณ 850 W/m2 
และอุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอมสูงประมาณ 44°C และ
การเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงของอัตราการเหนี่ยวนําของ
อากาศที่ไหลเขาปลองผนัง ACW-SC และคาความเขม
ของรังสีอาทิตย และผลเปรียบเทียบคาการถายเทความ
รอนผานผนังของบานจําลองที่ติดตั้ง ACW-SC และ
บานจําลองติดตั้งหนาผนังมวลเบาชั้นเดียว พบวา 
บานพักอาศัยที่ติดตั้งผนังปลอง ACW-SC มีคาการนํา
ความรอนผานผนังต่ํากวา บานจําลองที่ติดต้ังผนังชั้น
เดียว ซึ่งแสดงใหเห็นวาปลอง    ACW-SC สามารถลด
ความรอนเขาสูตัวบานไดดีกวา           (จากรูปที่ 13) 

รูปที่ 13 ผลเปรียบเทียบคาการถายเทความรอนผานผนังของ 
บานจําลองที่ติดตั้ง SW กับบานจําลองที่ติดตั้ง  
ACW –     SC 

 
การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิของ

อากาศ ภายในระหวางบานที่ติดตั้งดวย ACW-SC กับ 
SW (รูปที่ 14) พบวา ความชื้นสัมพัทธของอากาศ
ภายในบานที่ใชผนังทั่วไป (SW) ตํ่ากวาบานที่ติดตั้ง
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ปลองผนัง ACW-SC และสิ่งแวดลอม ในชวงเวลา
กลางคืน  เพราะวาเกิดการสะสมความรอน  และ
ความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในบานที่ติดตั้งผนัง
ทั่วไป    และชวงเวลากลางวัน บานจําลองที่ติดตั้งผนัง
ทั่วไป จะมีความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในบานสูง
กวา บานที่ติดตั้งปลองผนัง ACW-SC และส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากชวงกลางวันภายในวันที่ทําการทดลองมีฝน
ตก สงผลใหมีความชื้นสูงภายในบานที่ติดตั้งปลองผนัง 
ACW-SC และมีความชื้นสัมพัทธของอากาศภายใน
บานใกลเคียงกับส่ิงแวดลอม บานที่ติดตั้งปลองผนัง 
ACW-SC มีการไหลเวียนของอากาศชวยระบายความ
รอน และความชื้นจากภายในบานออกสูภายนอกบาน
ไดดีกวาบาน  ที่ติดตั้งผนังทั่วไป  
 

รูปที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความชื้นสมัพัทธของอากาศภายใน 
           บานจําลองทั้งสองหลัง 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 ผลการเปรียบเทียบความชื้นของอากาศภาย 
              ในบานจําลองทั้งสองหลัง 
 

เม่ือเปรียบเทียบความชื้นของอากาศภายในบาน
จําลองทั้งสองหลัง (รูปที่15) ซ่ึงเปนความชื้นของละออง
น้ําที่สะสมภายในอากาศ และความชื้นที่สะสมวัสดุตาง 
ๆ ภายในบานที่เกิดการระเหยตัวเม่ือไดรับความรอน
จากภายนอก  จากการทดสอบพบวา ความชื้นของ
อากาศภายในบานที่ใชผนังทั่วไปสูงกวา บานที่ติดตั้ง
ปลองผนัง ACW-SC เนื่องจากผนังทั่วไปมีการสะสม
ความรอนไดดี และความชื้นที่สะสมบนผนังเกิดการ
ระเหยใหกับอากาศภายในหองไดดี เม่ือไดรับความรอน
จากภายนอก 
 
5. สรุป  

งานวิจัยนี้ ทําการศึกษาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะการปองกันความรอนระหวางปลองผนัง 
ACW-SC (ผนังมวลเบาสองชั้น) กับผนังทั่วไป (ผนังมวล
เบาชั้นเดี่ยว) ท่ีติดตั้งบนผนังของบานจําลองสองทั้งหลัง 
ที่หันไปทางทิศใต ผนังของบานมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1 
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m2 จากศึกษาทดสอบจะพบวา อุณหภูมิอากาศภายใน
บาน และคาความรอนไหลผานผนังของบานจําลองที่
สรางดวยผนังชั้นเดียว จะมีอุณหภูมิ ความชื้นและ
ความชื้นสัมพัทธในหองสูงกวา บานที่ติดตั้งดวยปลอง
ผนัง ACW-SC ดังนั้นปลองผนัง ACW-SC ชวยลดภาระ
ความรอน    ที่ถายเทผานผนังเขาสูภายในบานอาศัยได
ถึงรอยละ 69 โดยเปรียบเทียบกับผนังมวลเบาทั่วไป 
และสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาจากพัดลมระบาย
อากาศได ปลองผนัง ACW-SC จะทําใหมีการไหลเวียน
ของอากาศภายในบาน และชวยระบายอากาศจาก
ภายในบานสูส่ิงแวดลอมไดดีขึ้น สงผลใหเกิดสภาวะ
ความสบายตอผูพักอาศัย ปลองผนัง ACW-SC จะชวย
ประหยัดพลังงานและลดปญหาสิ่งแวดลอม  
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รายการสญัลักษณ 
Ar อัตราสวนระหวางพื้นที่ทางออกของ

ชองเปด 
กับพื้นที่ทางเขาของชองเปด 

Ao พื้นที่ทางออกของชองเปด, m2
 

ACW - SC ปลองผนังคอนกรีตมวลเบาการระบาย
อากาศพลังงานแสงอาทิตย (Aerated 
Concrete Wall Solar Chimneys) 

C ตําแหนงวัดอุณหภูมิบนผนังชั้นใน 
CD สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของชอง

เปด 
f ตําแหนงวัดอุณหภูมิของอากาศภายใน 

ปลองผนัง ACW-SC 
G ตําแหนงวัด อุณหภู มิบนกระจกใส

ชั้นนอก 
g คาความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก  

(9.81 m/s2) 
Q อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ

ภายใน 
ชองวาง, m3/s 

Home 1 บานจําลองที่ติดตั้งผนังทั่วไป  
Home 2 บานจําลองที่ติดตั้งปลองผนัง ACW-

SC 
h ความสูงของปลองผนัง ACW-SC, m 
Tb อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในปลองผนัง 

ACW-SC, °C 
Tw อุณหภูมิผิวของผนังทั่วไป, °C 

Tw = (C1+C2+C3+C4+C5+C6)/6 

Two ตําแหนงวัด อุณหภูมิบนกระจกใส
ช้ันนอก 
ของ ACW - SC, °C  
Two = 
(G1+G2+G3+G4+G5+G6)/6 

Twi ตําแหนงวัดอุณหภูมิบนผนังชั้นในของ  
ACW - SC, °C 
Twi = (C1+C2+C3+C4+C5+C6)/6 

Tair grill อุณหภูมอิากาศที่ทางเขาบาน, °C 
Tamb อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม, °C 
Tr = Troom อุณหภูมิอากาศภายในบานจําลอง, 

°C 
Tmiddle อุณหภูมิอากาศตรงกลางระหวางชอง 

วางปลองผนัง ACW-SC, °C 
Tin = Ti อุณหภูมิอากาศทางเขาของปลองผนัง  

ACW-SC, °C 
Tout = To อุณหภูมิอากาศทางออกของปลองผนัง  

ACW-SC, °C 
SW ผนังทั่วไป (Simple concrete Wall) 
Tamb,db อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอมกระเปาะ 

แหง, °C 
Tamb,wb อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอมกระเปาะ 

เปยก, °C 
 


