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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ เปน การศึกษาพัฒนาแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร  เพื่อนําผลจากการคํานวณ  มา

เปรียบเทียบกับ ผลการทดลองของบานแบบจําลอง 

โดยทําการศึกษาทดลองบานจําลองที่ทาสีภายนอก 

ดวยสีเทาออน บานจําลองสรางดวยผนังคอนกรีตมวล

เบาแบบอบไอน้ําฉาบปูน ผนังภายนอกทั้ง 4 ดาน มี

ขนาดพื้นที่ของผนังในแตละดาน เทากับ          1.5 m 

x 1.8 m ความหนา 0.10 m หลังคาใชกระเบื้อง 

CPAC สีแดงและบุดวย แผนอลูมิเนียมฟอยด สะทอน

ความรอน ฝาเพดานแผนยิบซั่ม มีความหนา 0.01m มี

สมบัติเปนฉนวนอยางดี เพื่อปองกันความรอน จาก

หองใตหลังคาเขาสูภายในบานจําลอง หลังคาทํามุม

เอียง 30 องศาจากแนวนอน มีประตูขนาด1.5 m x 

0.75 m หนา 0.035 m หนาตางเปนกระจกใส ขนาด 

0.5 m x 0.8 m หนา 0.006 m ขณะทําการทดลอง จะ

ปดประตู หนาตางทุกบาน ทดสอบที่สภาวะภูมิอากาศ

ปกติ ผลการศึกษา และทดสอบสมรรถนะทางความ

รอนของบาน    พบวา อุณหภูมิบนผนังภายนอก และ

ภายในของบาน  ทั้ งสี่ด านมีคาแตกตางกันมาก 

อุณหภูมิอากาศภายในบานใกล เคียงมากกวา

ส่ิงแวดลอม ความชื้นสัมพัทธอากาศเพิ่มข้ึน อุณหภูมิ

ลดลง  และจากการเปรียบเทียบระหวางผลการ

คํานวณกับผลการทดลอง ผลที่ไดมีคาใกลเคียงกัน 

ดังนั้นจึงสามารถใช  แบบจําลองคณิตศาสตรนี้ 

ทํานายสมรรถนะทางความรอนของบานภายใต

สภาวะอากาศที่แตกตางกันได  
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Abstract 
This paper aims to study was to develop the 

mathematical model, then compared its 

calculations with result of experimental house 

model. This is study to a house model at coating 

of exterior surface colour of light glay colour. 

Model houses built with Autoclaved Aerate 

Concrete 4 sides walls. The area has               

1.5 m x 1.8 m. The walls’ thickness was 0.10 m. 

The roofs use CPAC Monia with Aluminium foil to 

reflect heat. The inside ceiling was made with 

gypsum, which the thickness has 0.01m. The 

property was good insulator to prevent the heat 

from under the roof into the house model. The 

inclination of the roof angle was 30º to the 

horizontal plane. There was one door for each 

house with sized 1.5 m x 0.75 m x 0.035 m. The 

window was made of transparent glass sized                          

0.5 m x 0.8 m x 0.006 m. Experiments were 

conducted with closed windows and doors and 

normal weather. The results of the thermal 

performance showed that the external wall 

temperature and the internal wall temperature of 

all 4 sides-wall had hardly difference. The air 

temperature in the house more ambient 

temperature. The more relative humidity 

increased, the more temperature decreased. By 

comparison the calculation with the experiment, 

it found that the results were closely 

equivalence. Then, the mathematical model 

could predict the thermal performance under 

difference conditions of house.  
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1. บทนํา 
     ปจจุบันนี้การออกแบบสรางบาน หรือที่พักอาศัย

โดยสวนใหญ จะเนนรูปแบบทันสมัย สวยงาม และ

บรรยากาศ นาอยูพักอาศัย เกิดความรูสึกที่ดีของผูพบ

เห็น อีกทั้งอากาศภายในบานจะตองไหลเวียน หรือมี

การถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ จะทําใหผูอยู

อาศัยรูสึกสบาย สําหรับองคประกอบ สําคัญของบาน

ที่กลาวมานั้น จะตองใชวัสดุกอสรางที่ดีมีคุณภาพ 

และสีสันภายนอกสวยงาม ดังนั้นสีทาผนังภายนอก 

จึงอิทธิมีพลมาก  ๆ ตองมีคุณสมบัติที่ ดี คือ สีสัน

สวยงาม ทนแรงกระแทก สามารถปองกัน ความชื้น

บางสวน และเชื้อราบนผนัง ขอเสียสามารถ ดูดกลืน

รังสีอาทิตย บนผนังภายนอก ทําใหเกิดการสะสม

ความรอน ที่ผนังและถายเทความรอนผานความหนา 

โดยการนําความรอนของผนัง เขาสูภายในบาน เกิด

การถายเทใหอากาศ และวัตถุภายในบานโดยการพา

ความรอน การแผความรอนตอวัตถุภายในบาน  ทําให

วัตถุดูดกลืนความรอน และเก็บสะสมความรอนทําให

มีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะเกิดการถายเทความรอน ให

อากาศ สงผลใหอุณหภูมิอากาศภายในบานสูงขึ้น 

และปญหาความชื้นที่สะสมที่เขาสูภายในบานพัก

อาศัย [1] อีกทั้งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

ต้ังอยูในเขตอากาศรอนชื้น ซึ่งมีสภาพอากาศรอนสลับ



  

ฝนตลอดป [2] สงผลใหเกิดปญหาความรอน ที่สะสม

ในบานสมัยใหม ซึ่งเปนปญหาสําคัญ ตอความรูสึก

สบายของผูพักอาศัย ดังนั้นการแกปญหา โดยมากจะ

ใชระบบปรับอากาศ เพื่อชวยทําใหเกิดภาวะ ความ

สบายทางความรอน ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟา

เพิ่มข้ึน ภายในบานพักอาศัยหรืออาคาร สามารถแบง

รายละเอียดตาง ๆ ของการใชไฟฟาไดดังนี้ [3] จาก

เครื่องปรับอากาศ 60 % แสงสวาง 20 % และอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ 20 % จากปญหาการถายเท

ความรอน  และความชื้นเขาสูภายในอาคารหรือ

บานพักอาศัยทั้งทางตรง เชน หนาตางกระจก ผนัง

และหลังคาของบานพักอาศัยหรืออาคาร  อีกทั้ง

ทางออม ที่เกิดขึ้นไดแก วัสดุกอสรางแตละชนิดมี

สมบัติทางความรอน และความชื้นที่แตกตาง เกิดจาก

อิทธิพลของสี ทาผนังหรือหลังคาของบาน สงผลให

เ กิ ดก า รนํ า ค วามร อนผ านผนั ง  หลั งคา  และ

สวนประกอบโครงสรางอื่น  ๆ  ของบาน  จึงไดมี

การศึกษาปญหาเรื่อง การถายเทความรอน และ

ความชื้นเขาสูภายในบานหรืออาคารที่พักอาศัย 

ภายใตสภาวะอากาศรอนชื้นของประเทศไทย จาก

การศึกษาทดลอง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

เพื่อ ศึกษาวิธีการลดคาความรอน และความชื้นที่เขาสู

ภ า ย ใ น บ า น  ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น  จ า ก

เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ กั น อ ย า ง แ พ ร ห ล า ย  ทั้ ง

ภายในประเทศ และตางประเทศ การศึกษาสมรรถนะ

ทางความรอนของผนังคอนกรีตมวลเบาสภาวะอากาศ

ปกติ และอากาศชื้นโดย Ungkoon และคณะ [4] ทํา

การทดสอบบานจําลองทั้งสามหลังที่มีขนาดพื้นที่ผนัง

ส่ีดานเทากับ 5.52 ม2   มีความหนาของผนังเทากับ 

0.075 ม ที่ใชวัสดุผนังแตกตางกัน ประกอบดวย ผนัง

อิฐมอญ ผนังคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ํา และไม

อบไอน้ํา โดยทําการ ทดสอบบานจําลองที่จังหวัด

สิงหบุรี ผลการทดสอบจะพบวา บานที่ใชคอนกรีต

มวลเบาแบบไมอบไอน้ํ าและผนังอิฐมอญ  จะมี

อุณหภูมิอากาศภายในสูงกวา บานที่ใชผนังคอนกรีต

มวลเบาแบบอบไอน้ํา และความชื้นอากาศภายในของ

บานทั้งสองไมแตกตางกันมาก ตอมาไดทําการศึกษา

และทดสอบผนังกระจกใสธรรมดากับกระจกใสเคลือบ

สารเปลงรังสีตํ่า กระจกสะทอนรังสีอาทิตย  สีฟา โดย 

Chankrapoe และคณะ [5] จากการศึกษาพบวา  

หองที่ติดตั้งกระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษอุณหภูมิอากาศ

ภายในต่ํากวา และลดคาความรอนผานกระจกได

ดีกวา หองที่ติดตั้งกระจกใสธรรมดาทั่วไป ดังนั้น

กระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถลดภาระการทํา

ความ เย็ น ได มากที่ สุ ด  อี กทั้ ง ยั งทํ าการศึ กษา

เปรียบเทียบวิธีการติดตั้งฉนวนปองกันความรอน จาก  

หองใตหลังคา โดย Ogoli [6] เพื่อชวยลดอุณหภูมิ

อากาศภายในบาน พบวา การติดฉนวนแบบแบนราบ

ดีที่สุด และยังไดมีการ ทําการศึกษาผลกระทบของสี

ตางๆ [7] - [9] กระเบื้องหลังคาและสีทาภายนอกของ

ผนังที่มีผลตอ การดูดกลืนความรอนจากรังสีอาทิตยที่

ตกกระทบบนผิวเกิดการสะสมความรอนและถายเท

ความรอนเขาสูภายในบาน ผลจากการศึกษาสมบัติ

ทางความรอน และทดลองพบวา วัสดุชนิดเดียวกันที่มี

สีเขมจะดูดกลืนรังสีอาทิตยไดมาก จึงทําใหเกิดสะสม

ความรอนและ ถายเทความรอนเขาสูภายในบาน

มากกวา สีจาง ตอมาไดมีการศึกษาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของการถายเทความรอนภายใน และทํา

การเปรียบเทียบกับบานทดลองที่สรางดวยคอนกรีต

กออิฐฉาบปูนโดย  Porta-Gándara และคณะ  [10] 



  

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ

ภายในบานภายใตสภาวะอากาศของประเทศแมคซิโก 

สําหรับประเทศไทย  การศึกษาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรการถายเทความรอน และความชื้นใน

บานที่ใชผนังคอนกรีตมวลเบาภายใตสภาวะอากาศ

ของประเทศไทยโดย Ungkoon และคณะ [11] เพื่อนํา

ผลจากการคํานวณมาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง

ของบานแบบจําลองมีขนาดประมาณ 13 m3 ผนังของ

บานจําลองใชคอนกรีตมวลทั้ง 4 ดาน โดยไมฉาบปูน

ทั้งภายในและภายนอก  ทําการทดสอบบาน  ณ . 

จังหวัด สิงหบุรี   
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1. บานจําลองที่ทาสีผนังภายนอกดวยสีเทาออน 

 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  ทําการศึกษา

พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรและสมรรถนะทาง

ความรอนของ   บานจําลองภายใตสภาวะอากาศ

แบบรอนชื้นของกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลจากการ

คํานวณ มาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ของบาน

แบบจําลองขนาด 4.05 ม3 ที่สรางขึ้นดวยผนัง

คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ํา ฉาบปูนภายนอก ทาสี

ภายนอกดวยสีเทาออน (Light glay) ดังแสดงในรูปที่ 

1 และ ทําการทดสอบบานจําลองที่สภาวะอากาศปกติ 

ผลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน ประกอบดวย คา อุณหภูมิ

บนผนังภายนอก ตรงกลาง และ บนผนังภายในของ

บานทั้งสี่ดาน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และ

ความชื้นของอากาศภายในบานทดลอง  
                   

2.1 ทฤษฎีการถายเทความรอนและมวลความ 
     ชืน้ที่เกิดขึ้นภายในบานจําลอง 

 ความรอน และความชื้น จะสามารถเขาสูภายใน

บานพักอาศัย โดยมีหลักการดังนี้ สีทาผนังบานจะ

ชวยดูดกลืนรังสีอาทิตย และผนังภายนอกเกิดการ

สะสมความรอนที่ผนัง [1] และ [12] จึงเกิดการถายเท

ความรอนผานความหนา โดยการนําความรอนของ

ผนังเขาสูภายในบาน โดยถายเทใหอากาศและวัตถุ

ภายในบาน โดย การพาความรอน  การแผความรอน

ตอวัตถุภายในบาน ทําใหวัตถุจะดูดกลืนความรอน 

เก็บสะสมความรอน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะเกิด การ

ถายเทความรอน สําหรับการถายเทความรอน ผานผิว

ที่เกิดจากการถายเทมวลความชื้น จะอยูในรูปของ

ความร อนสัม ผัส  และความร อนแฝงของวั ส ดุ 

กระบวนการที่เกิดขึ้น เปนผลมาจากความแตกตาง

ของความดันไอน้ําที่ถายเท จากบริเวณที่ความดันไอ

น้ําสูงไปสูบริเวณที่ความดันไอน้ําต่ํากวา ทําใหเกิดการ

ระเหยของความชื้นจากผนังดานที่รอน และผนังดานที่

เย็นสะสมความชื้น ผนังมีความชื้นสูง จะเกิดจากการ

ระเหยตัวของไอน้ําที่บริเวณผิวผนังภายใน เนื่องจาก

ความรอนที่ถายเทจากผิวภายนอกสูภายใน ทําให

อุณหภูมิผิวภายในสูงขึ้นความชื้น     ที่สะสมบริเวณ

ผิวภายใน ของผนังเกิดการระเหยสูอากาศภายในหอง 

สงผลทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ

และความชื้นภายในบาน (ดังแสดงในรูปที่ 2-3) 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2. ความรอนผานผนังเขาสูภายในบานพักอาศัย [1] 

 

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร การถายเท

ความรอน และความชื้นที่เกิดขึ้นภายในบานจําลอง

โดย ต้ังขอสมมติฐาน [10]-[13] มีดังตอไปนี้  

- การถายเทความรอนเปนไปในทิศทางเดียว 

- ผนังของบานเปรียบเสมือนตัวรับรังสีอาทติย 

- การวิเคราะหการถายเทความรอนในสภาวะที่

ไมคงที่และไมมีการบังแสงบนผนงัของบานทัง้สี่

ดาน 

- วิเคราะหอุณหภูมิของทองฟาเสมือนอุณหภูมิ

แวดลอม 

- สามารถพิจารณาทองฟาเสมือนวัตถุดํา (black-

body)  

สําหรับการแผรังสีอาทิตย 

- สมบัติของวัสดุไมข้ึนกับอุณหภูมิและคุณสมบัติ

ของอากาศขึน้กับอุณหภูม ิ

- ไมมีฝุนและความสกปรกบนผนงั 

- ไมคิดผลของความรอนจากหลังคา หนาตาง

และประตู ผลของแสงผานกระจก พื้นบานที่เขา

สูภายในบาน  คิดเฉพาะความรอนที่เขาทาง

ผนังของบานทั้งสี่ดาน 
 

 

 

รูปที่ 3. แสดงทิศทางการไหลของความรอนและเกิดความชื้น   

 บนผิวของผนังทั้งส่ีดานภายในบานจําลองแบบทิศทางเดียว 

          

ผนังบานดานทิศใต (South side) 

กรณีที ่ 0=mx :  
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ผนังบานดานทิศเหนือ (North side) 

กรณีที่ 0=mx :   
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กรณีที ่ mm dx <<0 :                                                                          
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ผนังบานดานทิศตะวนัออก (East side) 

กรณีที ่ 0=mx :     
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ผนังบานดานทิศตะวนัตก (West side)  

กรณีที่ 0=mx :      
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อุณหภูมิอากาศภายในบาน (Indoor Air) 
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มวลความชืน้ของอากาศภายในหอง [17]-[19] 
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จากขอสมมติฐานดังกลาว สามารถสรางสมการ

สมดุลพลังงานของ แตละดานของผนังบานทั้งสี่ดาน 

โดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Difference method) 

[14] แบบวิธีเอ็กซพิซิท (Explicit method) [15] (ดัง

แสดงรูปที่ 2 และรูปที่ 3) จะไดสมการหลัก (1) - (12) 

สมดุลอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศภายในหอง

จากสมการ (13) - (14) โดยปอนขอมูลจากการ

ทดลองไดแก คาความเร็วลมสิ่งแวดลอม คารังสี

อาทิตย  อุณหภูมิ  และความชื้นสัมพัทธอากาศ

ส่ิงแวดลอม อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศภายใน

บานจําลอง และคาตัวแปรตาง ๆ เชน การ พาความ

รอนบนผนังภายนอกบานและอุณหภูมิทองฟา [12] 

การพาความรอนบนผนังภายในบานและคุณสมบัติ

ทางความรอนของอากาศ [16] ความชื้นที่ผิวผนัง

ภายในของแตละดาน และความดันที่ผิวของวัสดุที่มี

ลักษณะเปนรูพรุน [11] และ [17] สมบัติทางความ

รอนของผนังมวลเบา และสีทาภายนอกจากตารางที่ 1 

- 2 การคํานวณ และการออกแบบจะใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อคํานวณคาอุณหภูมิบนผนังในจุด

ตางๆ ของบานทั้งสี่ดาน อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ

สัมพัทธและมวลความชื้นอากาศภายในหอง 

 

 

 
 



  

ตารางที่ 1. สมบัติทางความรอนของผนังมวลเบา [11] 

Density, (kg/m3) 700 

Thermal Conductivity, (W/m.K) 0.087 

Specific Heat Capacity, (J/kg.K) 1,000 

ความหนา, m 0.10 

ตารางที่ 2. สมบัติทางความรอนของสีเทาออน [1] 

Solar Absorptance (%) 23.1 

Solar Reflectance (%) 76.9 

Thermal Emittance (%) 84.0 

 

2.3 อุปกรณและวิธีการทดลอง  
บานจําลองสราง ณ บริเวณชั้นดาดฟา อาคาร 63 

วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล า พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ 

กรุงเทพมหานคร โดยจะทําการทดสอบกับบานจําลอง

มีลักษณะโครงสราง ประกอบดวย ผนังคอนกรีตมวล

เบาแบบอบไอน้ํา ฉาบปูนผนังภายนอก          ทั้ง 4 

ดาน และบนผนังทาสีภายนอกดวยสีเทาออน มีขนาด

พื้นที่ของผนังแตละดานเทากับ1.5 m x 1.8 m ความ

หนา 0.10 m สําหรับโครงสรางหลังคาใชกระเบื้อง 

CPAC สีแดงทํามุมเอียง 30 องศาและบุดวยแผน

อลูมิเนียมฟอยด สะทอนความรอน ฝาเพดานแผนยิบ

ซั่ม มีความหนา 0.001 m          มีสมบัติเปนฉนวน

อยางดีเพื่อปองกันความรอนจากหองใตหลังคาเขาสู

ภายในหองทดลองบานจําลองมีประตูพลาสติก PVC 

ขนาด1.5 m x 0.75 m หนา 0.035 cm ติดตั้งอยู

ทางดานทิศตะวันออก และมีหนาตางเปนกระจกใส

ขนาด 0.5 m   x 0.8 m กระจกใสหนา 0.006 m (ดัง

แสดงในรูปที่1) ติดตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก การ

ติดตั้งจุดวัดคาอุณหภูมิโดยใชสายเทอรโมคัปเปล 

ชนิด K (คาความคาดเคลื่อน ± 0.5) วัดอุณหภูมิตาม

จุดตางๆ ดังนี้ บนผนังทั้งภายในและภายนอกของผนัง

ทั้งสี่ดาน   จํานวน 10 จุด(Two,1s, Two,2s, Two,3s, 

Twi,s, Two,n, Twi,n, Two,e, Twi,e, Two,w, Twi,w) 

อุณหภูมิอากาศภายในบานและสิ่งแวดลอมจํานวน 4 

จุด (Troom,db, Troom,wb, Tamb,db, Tamb,wb) 

และคาความเขมแสงของรังสีอาทิตยวัดโดยไพราโน

มิเตอรยี่หอEKO Pyranometer รุน MS-601 (ชวงการ

วัด 1-1400 W/m2คาความคาดเคลื่อน ± 5 %) ความ

เขมจะถูกบันทึกในเครื่องบันทึกขอมูล (Data 

recorder) ยี่หอ Hioki รุน 8422-51 (คาความคาด

เคลื่อน ± 0.8%) สําหรับคาความชื้นสัมพัทธของ

อากาศภายในบานและสิ่งแวดลอม จะใชวิธีการ

คํานวณจากเอกสารอ างอิ ง [19]-[20]โดยนํ าค า

อุณหภูมิอากาศกระเปาะแหงและกระเปาะเปยก

ภายในบานและสิ่งแวดลอมที่เก็บไดมาคํานวณ การ

วัดคาทดสอบตาง ๆ ของบานจําลอง (ดังแสดงในรูปที่ 

4) จะทําการทดลองในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ 

Chantawong และคณะ [1] โดยไดนําผลการทดลอง

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2550 มาเปรียบเทียบกับการ

คํานวณทางคณิตศาสตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4. ตําแหนงการติดตั้งเครื่องมือวัด 
 

3. ผลการศึกษาทฤษฎีและทดลอง 
จากการศึกษาทฤษฎีการถายเทความรอน และ

มวลอากาศชื้นที่เขาสูภายในบานจําลอง (ดังแสดงใน

รูปที่ 2-3 [10]-[18]) จากสมการ (1) - (14) และ

ศึกษาวัสดุผนังของบานหรืออาคารพักอาศัยชนิดตาง 

ๆ จากงานวิจัยที่ผานมา จะพบวา ผนังคอนกรีตมวล

เบาแบบอบไอน้ํามีสมบัติปองกันความรอนและ

ความชื้นเขาสูภายในบานไดดีที่ สุด อีกทั้งยังได

ทําการศึกษาสมบัติของสี จากงานวิจัยที่ผานมา จะ

ทําการศึกษาเฉพาะสีขาว และสีดํา ซึ่งจะเปนแมสีที่มี

สมบัติตรงกันขามกัน เชน คาการสะทอนความรอน 

คาการดูดกลืนความรอน สีดําจะสามารถดูดกลืน

ความรอน  หรือแสงไดดีกวาสีขาว   และสีขาวจะ

สามารถสะทอนความรอน หรือแสงไดดีกวาสีดํา       

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพิจารณาเลือก  สีเทาออนมา

ทําการศึกษา และพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

เพื่อมาเปรียบเทียบกับ ผลการทดลองของบานจําลอง

ที่ทาสีผนังภายนอก ดวยสีเทาออน (ดังแสดงในรูปที่ 

1)  

 

รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอมและ 

            อากาศภายในบานจําลอง คาความเขมแสงของรังสี 

            อาทิตย  

 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิบนผิวผนังภายในของบาน 

              ทางดานทิศใตระหวางผลการทดลองกับการ 

              คํานวณ  

 

ผลการทดลองดังรูปที่ 5  

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม 

และอากาศภายในบานจําลอง คาความเขมแสงของ

รังสีอาทิตย ของภายในวันที่ 1 เมษายน 2550 จาก

ชวงเวลากลางวัน จะพบวาอุณหภูมิภายบานจําลอง

จะต่ํากวาอุณหภูมิส่ิงแวดลอมประมาณ 2 ∼ 4 °C 

Time (hr) 

Te
mp

era
tur

e (
°C

) 

So
lar

 ra
dia

tio
n (

W
/m

2 ) 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900Tamb (mea)

Tr (mea)

It (mea)

Time (hr) 

Te
mp

era
tur

e (
°C

) 

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10 :00 12 :00 14 :00 16 :00 18 :00 20 :00 22 :00 0:00

Two ,s (mea )

Two ,s (cal )

Twi ,s (mea )

Twi ,s (cal )

Tamb (mea )



  

และมีความเขมแสงของรังสีอาทิตยประมาณ 830 

W/m2 จากชวงเวลา 9.00-17.00น จะมีการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่ิงแวดลอม และปริมาณคา

ความเขมแสงรังสีอาทิตยมาก เนื่องจากชวงเวลา

ดังกลาว จะมีฝนตกจึงสงผลให มีความชื้นของอากาศ 

ภายนอกบานจําลองสูง สวนในชวงเวลากลางคืน

อุณหภูมิ ภ ายบ านจํ าลองจะสู ง กว า  อุณหภู มิ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบอุณหภูมิบนผนังของบานทางดาน 

                 ทิศเหนือระหวางผลการทดลองกับการคํานวณ 

     รูปที่ 8 การเปรียบเทียบอุณหภูมิบนผนังของบานทางดาน 

             ทิศตะวันออกระหวางผลการทดลองกับการคํานวณ 

                 

การทดลองบานจําลองที่ทาสีทาภายนอกดวยสีเทา

ออน ทําการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิบนผนังดังรูปที่ 4 

ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผนัง จะประกอบดวย 

อุณหภูมิบนผนังภายนอก (Two) และอุณหภูมิบนผนัง

ภายใน (Twi) ของบานจําลองทั้งสีดาน และอุณหภูมิ

อากาศสิ่งแวดลอม การเปรียบเทียบ และเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิบนผนังของบานจําลองระหวางผนังดานทิศ

ใต และผนังดานเหนือ พบวาอุณหภูมิภายนอกของ

ผนังดานทิศใต จะสูงกวา ผนังดานทิศเหนือประมาณ 

1∼2°C และอุณหภูมิบนผนังภายในบานของผนังทั้ง

สองดานจะมีคาใกลเคียงในชวงเวลากลางวัน (จากรูป

ที่ 6–7) เนื่องจากผนังดานทิศใต จะไดรับคาความเขม

แสงของรังสีอาทิตยโดยตรง ผนังดานเหนือจะไดรับคา

ความเขมแสงของรังสีอาทิตยเพียงรังสีกระจาย จึงเกิด

การสะสมความรอนที่บนผิวผนังสงผลใหผนังดานทิศ

ใต มีอุณหภูมิสูงกวา ผนังดานทิศเหนือ จากรูปที่ 8–9 

พบว า  อุณหภูมิบนผนั งด านตะวันออกมีค าสู ง

ประมาณ 46°C จากชวงเวลา 10.00น และการ

เปรียบเทียบและเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผนังของ

บานจําลองระหวางผนังดานทิศตะวันออกและผนัง

ดานตะวันออก อุณหภูมิบนผนังดานตะวันตกมีคาสูง

ประมาณ 49°Cในชวงเวลา16.00น  คาอุณหภูมิผิว

บนผนังภายนอกดานตะวันตก จะสูงกวาผนังดานทิศ

ตะวันออกประมาณ 2∼4°C และอุณหภูมิแตกตางบน

ผนังของบานระหวางบนผนังภายนอกและภายในของ

ผนังทั้งสองดาน พบวาอุณหภูมิบนผนังดานตะวันตก

จะสูงกวาผนังดานทิศตะวันออกประมาณ 2∼5°C ผล

การเปรียบเทียบและเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผนังของ

บานจําลองระหวางผนังทั้งสี่ดาน จะพบวาอุณหภูมิ

บนผนั งภายนอกของบ านจํ าลองทางด านทิ ศ

ตะวันออกและทิศตะวันตกสูงกวาอุณหภูมิของผนัง

ภายนอกของบานจําลองทั้งสองหลังดานทิศใตและทิศ
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เหนือ เนื่องจากเปนชวงเดือนเมษายน จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย สงผลให

ผนังทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของบาน

จําลองรับคาความเขมแสงรังสีอาทิตยไดมากกวาผนัง

ดานทิศใตและทิศเหนือ จึงเกิดการสะสมความรอนที่

ผิวผนังมากกวาสงผลใหอุณหภูมิสูงกวา สวนชวงเวลา

กลางคืนอุณหภูมิบนผิวผนังของบานจําลองทั้งสี่ดานมี

คาอุณหภูมิ ใกล เคียงกัน  (จากรูปที่6–9) ผลการ

เปรียบเทียบระหวางผลการทดลองกับผลที่ไดจากการ

คํานวณแบบจําลองทางคณิตศาสตร จะพบวาคา

อุณหภูมิที่ไดจากการทดลองมีคาแตกตางกับการ

คํานวณแบบจําลองทางคณิตศาสตร เนื่องมาจาก

สภาวะอากาศภายใน วันที่ทําการทดลองมีฝนตก ทํา

ใหสภาพอากาศแวดลอม จะมีความชื้นสูงมาก (1 

เมษายน  2550) และสภาพตั วแปรต า ง  ๆ  จาก

ธรรมชาติ เชน สภาพทองฟา ทิศทางของลม และการ

เกิดเมฆบังผนังของบานทดลองที่ไมสามารถควบคุม

ได จึงไมไดถูกนํามาพิจารณารวมอยูในแบบจําลอง

คณิตศาสตร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผนัง

และอุณหภูมิอากาศภายในบาน มีแนวโนมเปนไปตาม

คา อุณหภูมิที่ไดในแบบจําลองคณิตศาสตร จากมีคา

ความรอนที่สะสมของวัสดุ การหนวงที่เกิดจากตัวแปร

เชิงซอนระหวางความหนาแนนของวัสดุ คาการนํา

ความรอนและคาความรอนจําเพาะจากการตั้งขอ

สมมติฐาน เพราะฉะนั้นแบบจําลองการถายเทความ

รอนทิศทางเดียวสามารถใชประมาณคาอุณหภูมิ

ใหผลที่ใกลเคียง  

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบอุณหภูมิบนผนังของบานทางดาน 

           ทิศตะวันตกระหวางผลการทดลองกับการคํานวณ   

 

ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ความชื้น

สัมพัทธ และมวลความชื้นของอากาศภายในบานของ

จําลอง (ดังรูป   ที่ 10 -12) จากการทดลองจะพบวาใน

ชวงเวลากลางวัน    (10.00 –18.00น) ผนังของบาน

จําลองเปนผนังมวลเบาแบบ อบไอน้ํา ซึ่งมีสมบัติ

ตานทานความรอนที่ ดี  สงผลใหคาอุณหภูมิของ

อากาศภาย ในบ านจํ า ลอ ง  ( Tr)  แตกต า งกั บ

ส่ิงแวดลอม (Tamb) อีกทั้งสภาพอากาศแวดลอมจะมี

ความชื้นสูงมากในวันที่ทําการทดลองมีฝนตก  (1 

เมษายน  2550) และจากเกิดความแตกตางของ

อุณหภูมิบนผนัง สงผลใหอุณหภูมิอากาศภายใน ตํ่า

กวาอุณหภูมิส่ิงแวดลอมในชวงเวลากลางวัน และคา

ความชื้นสัมพัทธ (%Rh) และมวลความชื้นของอากาศ 

(W) เกิดความแตกตางตามสภาพอากาศภายในหอง

และบรรยากาศ ความชื้นในอากาศ สงผานผนังจาก

ภายนอกเขาสูภายในบาน (เขาและออก) ซึ่งจะเพิ่มข้ึน

ในชวงเวลากลางวัน เนื่องจากการระเหยตัวของไอน้ํา

ในอากาศตามธรรมชาติและจะลดลงในชวงกลางคืน 

เนื่องจากกลั่นตัวเปนน้ํา  จากผลการทดลองเมื่อ

อุณหภูมิอากาศภายในหองเพิ่มข้ึนความชื้นสัมพัทธ
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ลดลงและถาอุณหภูมิอากาศภายในหองลดลง

ความชื้นสัมพัทธจะเพิ่มข้ึน 

 

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในบานระหวาง     

               ผลการทดลองกับการคํานวณ  

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธของอากาศภาย 

              ในบานระหวางผลการทดลองกับการ  

รูปที่  12  การเปรียบเทียบมวลความชื้นของอากาศภาย 

                ในบานระหวางผลการทดลองกับการคํานวณ 

 

การเปรียบเทียบระหวางผลการทดลองกับการ

คํานวณ   จะพบวา ผลที่ไดจากการทดลองแตกตาง

กับผลการคํานวณนั้น (ดังรูปที่ 10-12) เนื่องมาจาก

สภาพทองฟา เชน ทิศทางของลมและการเกิดเมฆบัง

ผนังของบานทดลอง ซึ่งไมไดถูกนํามาพิจารณารวมอยู

ในแบบจําลองคณิตศาสตรและผลที่ ได     มีคา

ใกลเคียงกัน จากการศึกษาแบบจําลองคณิตศาสตร

การถายเทความรอนนี้ จึงสามารถใชทํานายสมรรถนะ

ทางความรอนของบานภายใตสภาวะอากาศที่

แตกตางกันได 

                

4. สรปุ 

การศึกษาพฤติกรรมของการถายเทความรอนผาน

ผนังและมวลความชื้นเขาสูภายในทดสอบบานจําลอง

ที่ใชดวยผนังคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ําฉาบปูน

ผนังภายนอกทั้ง 4 ดาน และบนผนังทาสีภายนอกดวย

สี เทาออน  โดยสีจะมี อิทธิพลตอผลกระทบของ

พฤติกรรม การถายเทความรอนผานผนัง และการ

คํานวณโดยใช แบบจําลองทางคณิตศาสตรการ

ถายเทความรอนแบบหนึ่งมิติ เพื่อทํานายผลการ

คํานวณมาเปรียบเทียบกับผลการทดลองคา อุณหภูมิ

บนผนังภายนอกและบนผนังภายในของบานทั้งสี่ดาน 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และมวลความชื้นของ

อากาศภายในบาน ผลที่ไดมีคาแตกตางกันนอยมาก 

ดังนั้นจึงสามารถใช แบบจําลองเชิงตัวเลขนี้ประมาณ

คาอุณหภูมิบนผนังภายนอกและบนผนังภายในของ

บานทั้งสี่ดาน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธและ

มวลความชื้นของอากาศภายในบานได 
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สัญลกัษณและคํายอ 
Amb ส่ิงแวดลอม 

mC  คาความรอนจาํเพาะของผนงั, J/kg.K 

md , mx  คาความหนาของผนัง m 

H  ความสงูของผนังบาน, m 

ih , ho  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนที่

ผนังภายในหองและรอนจากลม, 

W/m2.K 

TI , It คาความเขมแสงเฉลี่ยที่ตกกระทบบน

ผนังของบาน, W/m2 

mk  คาการนาํความรอนของผนงั, W/m.K 

T อุณหภูมิ, K 

Tm อุณหภูมิบนผนังของบาน, K 

Tamb อุณหภูมิของอากาศสิง่แวดลอม 

Tsky อุณหภูมิทองฟา, K 

Two, Twi อุณหภูมิบนผนังภายนอกและภายใน 

ของบาน, K 

Troom, Tr อุณหภูมิของอากาศภายในบาน 

W ความชืน้ของอากาศ 



  

Vr ปริมาตรของหอง, m3 

rateV  อัตราการไหลของอากาศรัว้ซึมภายใน 

บาน, m3/s 

% Rh  ความชืน้สัมพทัธ 

wα  คาการดูดกลนืรังสีอาทิตยบนผนงัของ

บาน 

skyε  คาการแผรังสคีวามรอนของผนัง 

mm

m
m C

k
.ρ

=∂
 คากระจายความรอนของผนงั, m2/s 

σ  คาคงที่สตีเฟน - โบลซแมนเทากับ 

 5.669 x 10-8, W/m2.K 

airρ , mρ  คาความหนาแนนของอากาศ และ

ผนัง, kg/m3 

rω , ambω , 

nSω  

อัตราสวนความชื้นอากาศภายใน

บาน และสิ่งแวดลอม อัตราสวน

ความชืน้บริเวณผิวผนงัดานใน, 

kg/kg 

db กระเปาะแหง 

e, n, s, w ทิศตะวนัออก ทิศเหนือ ทิศใต  

ทิศตะวนัตก 

wb กระเปาะเปยก 
 


