
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556 21

การศึกษาผนังเก็บรังสีอาทิตยสําหรับการทํานํ้ารอนอยางงาย และการระบายอากาศ
แบบธรรมชาติของบานจําลองภายใตสภาวะอากาศแบบรอนชื้น

Study of a Solar Collector Wall for Domestic Hot Water and Natural Ventilation of 
a Model House in a Tropical Climate

ปรีดา จันทวงษ1*และพิสุทธิ์ แทนทอง2

1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองตนกําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800
*Email: cpreeda@hotmail.com

บทคัดยอ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลดภาระความรอนและเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนระหวาง
ผนังเก็บรังสีอาทิตยสําหรับการทํานํ้ารอนอยางงายและการระบายอากาศแบบธรรมชาติ (SCW) กับผนังคอนกรีตบล็อก
แกว (GW) มีขนาดความหนา 0.10 ม.ที่ติดต้ังกับบานจําลองภายใตสภาวะอากาศแบบรอนช้ืน ผนังเก็บรังสีอาทิตยมี
โครงสรางเปนผนังสองชั้นประกอบดวยขนาดความสูง 1.50 ม. และมีความกวาง 0.60 ม. ผนังช้ันนอกเปนตัวเก็บรังสีแบบ
แผนราบบลอ็กแกวรวมกบัแผงโซลารเซลลทาํนํา้รอนพลงังานแสงอาทติย มขีนาดความจขุองนํา้ประมาณ 10 ลติร มคีวาม
หนาประมาณ 0.08 ม. และชั้นในเปนกระจกใสธรรมดามีความหนา 0.006 ม. มีชองวางเทากับ 0.08 ม และชองเปดขนาด 
0.012 x 0.60 ตร.ม. และ 0.012 x 0.60 ตร.ม. ชองเปดดานลางอยูภายในบาน ชองเปดดานบนอยูภายนอก ปลองผนัง
โซลารเซลลติดตั้งอยูทางดานทิศใตของบานจําลองขนาดเล็กที่มีปริมาตร เทากับ 4.05 ลบ.ม. มีความหนา 0.10 ม. สราง
ดวยผนังมวลเบาแบบอบไอนํ้า 
 ผลการทดลองพบวา บานท่ีติดต้ังผนัง SCW จะมีอุณหภูมิภายในหองต่ํากวาบานท่ีติดต้ังผนัง GW ประมาณ 
2 - 8°C และชวยลดอัตราการถายเทความรอนผานผนังทางดานทิศใตของบานจําลองรอยละ 61.76 ระบบของผนัง SCW 
สามารถผลิต นํ้ารอนไดอุณหภูมิสูงกวา 38 - 62°C และผนัง SCW ชวยระบายอากาศ และประหยัดพลังงานจากการใช
เคร่ืองปรับอากาศมากกวาผนังบล็อกแกว

คําสําคัญ: การระบายอากาศแบบธรรมชาติ การทํานํ้ารอนอยางงาย ผนังเก็บรังสีอาทิตย สภาวะอากาศของประเทศไทย

Abstract
 This study aimed to investigate the reduction of heat gain and assess the thermal performances of two 
wall types, a solar collector wall for domestic hot water and natural ventilation (SCW) and a glass block concrete 
wall (GW). Two types of walls 0.1m thick were installed in a model house fabricated for a hot and humid tropi-
cal climate. The SCW was made up of a 0.6 m by 1.5 m double wall panel. The SCW external wall had a glass 
block flat-plate solar collector for solar hot water holding approximately 10 liters. The solar collector was 0.08 m 
thick while the inner side glass wall was 0.006 m thick with a 0.08 m air gap. Openings measuring 0.012 x 
0.6 m2 were located at the bottom (room side) and at the top (ambient side). This SCW was integrated in the 
south façade of a 4.05 m3 model house built of 0.1 m thick autoclaved aerated concrete blocks. The study found 
that the indoor temperature of the room with SCW was 2-8°C lower than those rooms utilizing GW. Heat gain 
through the south wall of the room with SCW decreased by 61.76%. In comparison with the other types, the 
SCW wall type was found to produce hot water measuring 38-62°C, induce better natural ventilation, and was 
more energy efficient in terms of air conditioning.    

Keywords: Natural ventilation: Domestic hot water: Solar collector walls (SCW): Climate in Thailand
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1. บทนํา

 ผนังทั่วไปของบานหรืออาคารพักอาศัยมีสมบัติ

ปองกันความรอน (รังสีคล่ืนยาว) เขาสูภายในบานหรือ

อาคารพักอาศัย เมื่อรังสีอาทิตยมาตกกระทบบนผิวของ

ผนงัเกดิการสะสมความรอนทีผ่วิ และถายเทความรอนโดย

การนําผานความหนาของผนังอาคาร และเกิดการถายเท

ความรอนโดย การพาและการแผความรอนใหกับวัตถุและ

อากาศภายใน สงผลทําใหอุณหภูมิภายในบานสูงข้ึน และ

เกดิภาระความรอนผานผนงัเขาสูภายในบานหรอือาคารพกั

อาศัย [1] (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 การถายเทความรอนผานผนังท่ัวไปเขาสูภายใน
 ของอาคารหรือบานพักอาศัย [1], [5 - 7]

 การแกปญหาโดยสวนใหญจะใชเครื่องปรับอากาศ
เพื่อลดปญหาความรอนทําใหผูอยูอาศัยความรูสึกสบาย
ของ ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากเคร่ืองปรับ
อากาศ แสงสวางภายในและอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาอื่นๆ 
ประมาณรอยละ 60 และ 40 [2] เนื่องจากประเทศไทย
ตั้งอยู ในเขตอากาศรอนชื้นมีสภาพอากาศรอนสลับฝน

ตลอดป อุณหภูมิ ส่ิงแวดลอมเฉล่ียประมาณ 20°C – 30°C 

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยประมาณรอยละ 59–100 และความ
เขมของรังสีอาทิตยเฉลี่ยประมาณ 17 MJ/m2.day [3] 
จากปญหาการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคารหรือ

บานพักอาศัย Lertsatitthanakorn [4] ไดศึกษาพัฒนาผนัง

สองชัน้ระบายอากาศแบบธรรมชาต ิโดยตดิตัง้ผนงัสองชัน้
บนผนังดานทิศใตของบานจําลอง และศึกษาเปรียบเทียบ

สมรรถนะระหวางบานท่ีติดต้ังผนัง Trombe แบบดัดแปลง
เพื่อการระบายอากาศแบบธรรมชาติเปนผนังสองช้ัน 

มีโครงสรางประกอบดวย ผนังชั้นนอกเปนผนังกออิฐ
ฉาบปูน ชองวางอากาศ และผนังชั้นในเปนผนังยิปซ่ัมกับ

บานทั่วไปที่ติดตั้งผนังทั่วไป พบวา อุณหภูมิภายในบานที่

ติดตั้งผนัง Trombe มีอุณหภูมิตํ่ากวา ผนังคอนกรีตท่ัวไป 

และไดทาํการศึกษาทดสอบสมรรถนะของบานทีต่ดิต้ังผนงั

อาคารและปลองรังสีอาทิตยที่ใชรวมกับวัสดุโปรงแสง เพื่อ

การระบายอากาศแบบธรรมชาติโดย Pongsatirat [5] และ 

Khedari และคณะ [6] มีโครงสรางประกอบดวย ผนงักออิฐ

ฉาบปูนท่ีมีวัสดุโปรงใสอยูรวมกับชองวางอากาศ ผนัง

ยิปซั่มชนิดอลูมิเนียมฟอยลและแผนอะครีลิคกับบานท่ีติด

ตั้งผนังบล็อกแกวทั่วไป พบวา ปลองรังสีอาทิตยที่ใชรวม

กับวัสดุโปรงแสงมีอุณหภูมิตํ่ากวาผนังบล็อกแกวทั่วไป 

ตอมาปรดีา จนัทวงษ [7 - 8] ไดทาํการศกึษาวธิกีารลดภาระ

ความรอนและเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนระหวาง
ผนังคอนกรีตท่ัวไปกับผนังบล็อกแกวสองช้ันรวมกับโฟโต
โวลตาอกิ เพือ่การระบายอากาศแบบธรรมชาติทัง้สองแบบ
ไดทําการท่ีติดต้ังกับบานจําลองพบวา ผนังบล็อกแกว
สองชั้นรวมกับโฟโตโวลตาอิก จะมีอุณหภูมิภายในหอง
ตํ่ากวาผนังคอนกรีตทั่วไปประมาณ 2-6°C และชวยลด
อัตราการถายเทความรอนผานผนังทางดานทิศใต รอยละ 
14 - 20.5 และไดแสงธรรมชาตชิวงกลางวันมาใชประโยชน
และไดมีการทําการศึกษาและพัฒนาการใชผนังทํานํ้ารอน
พลังงานแสงอาทิตยและระบายอากาศแบบธรรมชาติโดย 
Sathapornprasath [9] มีโครงสรางประกอบดวยแผน
พลาสติก ชองวางอากาศระหวางแผงรับ รังสีอาทิตยกับ
แผนพลาสติก ถังนํ้าสะสมความรอนและฉนวนซึ่งรวมเปน
ชดุเดยีวกนัโดยตดิตัง้ผนงัจะหนัไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต 
พบวา สามารถผลิตนํ้ารอนไดอุณหภูมิสูงกวา 40-45°C 
ยงัชวยระบายอากาศและลดคาสมัประสิทธการถายเทความ
รอนรวมผานผนังลดลงไดรอยละ 60–70 ขอเสียของระบบ
นี้คือไมไดแสงธรรมชาติมาใชประโยชนจากชวงกลางวัน 

รูปที่ 2  บานทดสอบทั้งสองหลัง [7 - 8]

 บทความวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาการลดภาระ

ความรอนสะสมภายในหองและเปรียบเทียบสมรรถนะ การ
ปองกันความรอนของบานจําลองทั้งสองหลังระหวางบาน
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ทีต่ดิตัง้ผนงัเกบ็รงัสอีาทติยสาํหรบัการทาํนํา้รอนอยางงาย

และการระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ(Solar Collector Wall 

for Domestic Hot Water and Natural Ventilation: SCW: 

Home 2) มีโครงสรางเปนสองช้ันระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติกับบานท่ีติดตั้งผนังคอนกรีตบล็อกแกวทั่วไป 

(Glass block Concrete Wall: GW: Home 1) มีโครงสราง

เปนผนงัชัน้เดยีวทีต่ดิตัง้บนผนงัดานทศิใตของบานจาํลอง

ขนาดเล็กทั้งสองหลังมีขนาดปริมาตรเทากับ 4.05 ลบ.ม. 

ทํ าการ ศึกษาทดสอบภาย ใต  สภาวะอากาศของ

กรุงเทพมหานคร ทดสอบสองกรณีโดยกรณีแรกปดเครื่อง
ปรับอากาศ (Non AC) จากผลการทดลองภายในวันท่ี 29 
ตลุาคม 2555 เพือ่ศกึษาผลการเปลีย่นแปลงความเขมแสง
ของรังสีอาทิตย อุณหภูมิสิ่งแวดลอม อุณหภูมิตางๆ และ 
ความรอนที่ไหลผานผนัง (เฉพาะผนังทางดานทิศใตของ
บานจําลอง) ของผนังเก็บ รังสีอาทิตย (SCW) กับผนัง
คอนกรีตบล็อกแกว (GW) เชน อุณหภูมิบนผนังดานนอก
และดานในของผนังบล็อกแกวและผนังคอนกรีตทั่วไป 
อุณหภูมิบนผนังดานนอก และดานในของผนัง SCW 
ชั้นนอก ไดแก อุณหภูมิบนผนังบล็อกแกว ผนังแผงโซลาร
เซลล และผนังคอนกรีต อุณหภูมินํ้าที่ทางเขา ตรงกลาง 
ทางออกของแผงและถังเก็บน้ําร อนที่มีขนาดความจุ
ประมาณ 10 ลิตร และอุณหภูมิภายในชองวางอากาศของ
ผนัง SCW อุณหภูมิบนผนังดานนอกและดานในของผนัง 
SCW ชั้นในเปนกระจกใสธรรมดา อุณหภูมิภายในและ 
แสงธรรมชาติสองผานผนังภายในบาน ความเร็วลมภายใน
และภายนอกของบานจําลอง ความเร็วลมระบายอากาศของ
ผนัง SCW และกรณีที่สองเปดเคร่ืองปรับอากาศ (Open 
AC) จากผลทดลองวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2555 เพื่อศึกษา
เปรียบเทยีบปรมิาณการใชไฟฟาของเครือ่งปรบัอากาศจาก

บานทดสอบท้ังสองหลัง และศึกษาความเปนไปไดในผลิต
นํ้ารอนดวย พลังงานแสงอาทิตยของผนัง SCW สําหรับ
บานหรืออาคารพักอาศัยท่ัวไป (ดังรูปที่ 3) งานวิจัยนี้
เปนการศึกษาพัฒนาตอเน่ืองมาจากงานวิจัยของ Pong-

satirat [5] Khedari และคณะ [6] ปรีดา จันทวงษ [7 – 8, 

10] Sathapornprasath [9] Chantawong [11, 14]

2. ทฤษฎีและหลักการของผนัง SCW
 ผนัง SCW สําหรับการทํานํ้ารอนอยางงายและการ

ระบายอากาศแบบธรรมชาติมีลักษณะโครงสรางและหลัก

การทํางานสองกรณี ดังกลาวตอไปน้ี (แสดงในรูปท่ี 2–3 
และรูปที่ 4) 

 กรณีแรกเปนการระบายอากาศแบบธรรมชาติดวย 

พลงังานแสงอาทิตยของผนัง SCW [7 - 8] เมื่อความเขม

แสงของรังสีอาทิตยตกกระทบบนผนังบล็อกแกวและแผง

โซลารเซลลชัน้นอก โดยการพาความรอนและการแผความ

รอนบางสวนใหกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการสะสมความ

รอนท่ีผวิ เกิดการถายเทความรอนผานผนังเขาภายในชอง

ระหวางผนงัสองชัน้ ทาํใหอณุหภมูภิายในชองวางของผนงั

สองช้ัน จะสูงกวาอณุหภูมอิากาศภายในบานพักอาศัย เกดิ

แรงลอยตวัของอากาศภายในชองวางผนงัออกทางชองเปด

ดานบน สูสิง่แวดลอม จงึทําใหเกิดการเหน่ียวนาํของอากาศ
ภายในหองเขามาแทนท่ีอากาศภายในชองวางผนังสองช้ัน
กอใหเกิดการระบายแบบธรรมชาติ 
 กรณีที่สองผนัง SCW เปนทํานํ้ารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตย [9 - 11, 14] เมื่อความเขมแสงของรังสีอาทิตย
ที่มาตกกระทบบนผิวดานนอกของผนังช้ันนอกที่เปนแผง 
โซลารเซลลมีสีดําจะดูดกลืนความรอนจากความเขมแสง
รังสีอาทิตย เกิดการสะสมความรอนท่ีผิวและถายเทความ
รอนผานความหนาผนงัโดยการนาํและความรอนผานความ
หนาทอแนวต้ังใหกับนํ้าภายในทอทําใหนํ้าภายในทอมี
อุณหภูมิสูงขึ้นและลอยตัวขึ้นดานบนและสะสมในถังเก็บ
ความรอน เมื่อมีการใชนํ้าอุนจะไหลออกจากแผงดานบน
ผานถงัเกบ็นํา้รอนบนหลังคาและน้ําเยน็จากทอดานลางจะ
เขามาแทนที่

รูปที่ 3  หลักการทํางานของผนัง SCW [7 - 11, 14]

3. อุปกรณ และวิธีการทดลอง

 บานจําลองท่ีใชทาํการทดสอบจะสรางข้ึน ณ บรเิวณ

ชั้นดาดฟาอาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร การศึกษาทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ

สมรรถนะการปองกันความรอนที่เขาสูภายในบานจําลอง
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ทั้งสองหลังขนาดเทากันและมีขนาดปริมาตรเทากับ 

4.05 ลบ.ม. เฉพาะผนังของบานจําลองดานทิศใตระหวาง

บานจําลองที่ ติดตั้งผนัง SCW: Home 2 กับผนัง GW: 

Home 1 มีความหนาประมาณ 0.10 ม.

รูปที่ 4  การติดตั้งเครื่องมือวัดของบานที่ติดตั้ง
 ผนัง SCW: Home 2

รูปที่ 5  การติดตั้งเครื่องมือวัดของบานที่ติดตั้ง
 ผนัง GW: Home 1 

 สําหรับโครงสรางของผนัง SCW เปนผนังสองช้ัน
เพื่อระบายอากาศแบบธรรมชาติ มีพื้นที่รับความเขมแสง
ของรังสีอาทิตยขนาดเทากับ 0.9 ตร.ม. โดยผนังชั้นนอก
เปนตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่มีโครงสรางบล็อก
แกวรวมกับแผงโซลารเซลลสดีาํ ชวยดดูกลืนความเขมแสง
ของรังสีอาทิตย (กําลังผลิตไฟฟาสูงสุด 80 วัตต มีขนาด 
0.60×1.20×0.03 ม. จาํนวน 1 แผง ดงัแสดงจากรปูท่ี 2 - 3) 
ภายในแผงโซลารเซลลดานในติดต้ังแผงทอทองแดงแนวต้ัง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มม. ความสูง 110 ซม. จาํนวน 
5 ทอ ระยะหางทอประมาณ 10 ซม. เพื่อผลิตน้ํารอนดวย
พลังงานรังสอีาทิตยมถีงัเก็บนํา้รอนติดต้ังอยูบนหลังคาดาน
ทิศใต มีขนาดความจุประมาณ 10 ลิตร และผนังชั้นนอก
มีความหนารวมท้ังหมดประมาณ 0.08 ม. และช้ันในเปน
กระจกใสธรรมดามี ความหนา 0.006 ม. มีชองวางเทากับ 
0.08 ม. มีชองเปดดานลางอยูภายในบาน และชองเปดดาน
บนอยูภายนอก มีขนาดพื้นท่ีเทากันมีขนาด 0.012 x 0.60 

ตร.ม. ชองเปดของผนัง SCW ทัง้สอง จะชวยระบายอากาศ
รอนจากภายในบานออกสูภายนอกหรือส่ิงแวดลอม ผนัง
เก็บรังสีอาทิตย SCW กับผนังคอนกรีตบล็อกแกว (GW) 
ติดต้ังอยูบนผนังทางดานทิศใตของบานจําลองสองหลัง
ดังแสดงในรูปที่ 2 
 สาํหรับบานจําลองมีลกัษณะโครงสรางประกอบดวย
ผนังมวลเบาทั่วไปฉาบปูนดานนอกและดานในทั้ง 4 ดาน
และบนผนังทาสี ภายนอก (สีขาว) มีขนาดพื้นที่ของผนัง
แตละดานเทากับ 1.5×1.8 ตร.ม. ความหนา 0.10 ม. 
มโีครงสรางหลังคาใชกระเบ้ืองคอนกรีต CPAC ทาํมมุเอียง 
30 องศา และบุดวยอลูมิเนียมฟอยดสะทอนความรอน
ฝาเพดานแผนยบิซัม่มคีวามหนา 0.01 ม. ซึง่เปนฉนวนเพ่ือ
ปองกันความรอนจากหองใตหลังคาเขาสู ภายในหอง
ทดลอง มีประตูพลาสติก PVC ขนาด 1.5 ม.×0.75 ม. 
ความหนา 0.035 ม. ติดตั้งอยูทางดานทิศตะวนัออก และ
มีหนาตางเปนกระจกใสธรรมดาขนาด 0.5 ม.×0.8 ม. 
มคีวามหนา 0.006 ม. ตดิต้ังอยูทางดานทศิตะวันตก ทาํการ
ติดต้ังเคร่ืองมือวัดของบานทดสอบท้ังสองหลัง (ดังแสดง
ในรปูที ่3-5) ณ จดุวดัคาอณุหภมูโิดยใชสายเทอรโมคปัเปล
ชนิด K (คาความคาดเคลื่อน ± 0.5) วัดอุณหภูมิตาม
จดุตางๆ ของบานทดสอบทีต่ดิต้ังตดิต้ังผนงัคอนกรตีบลอ็ก
แกว (Home 1: GW) จํานวน 6 จุด (C1, C2, C3, C4, C5, 
C6) อุณหภูมิอากาศภายในบานและตรงบานเกล็ดของ
ประตูบ านดานทิศตะวันออก (T

room
, T

air
 

gri l l
)  และ

บานทดสอบที่ติดตั้งติดตั้งผนังเก็บรังสีอาทิตย (Home 2: 
SCW) อณุหภมูบินผนงัช้ันนอก อณุหภมูบินผนงัช้ันในของ
ผนัง SCW อุณหภูมิภายในชองวางอากาศของผนัง SCW 
จํานวน 15 จุด (G1, G2, G3, G4, G5, G6, f1, f2, f3, C1, 
C2, C3, C4, C5, C6) อุณหภูมิของเครื่องทํานํ้ารอนของ
ผนัง SCW ไดแก อุณหภูมินํ้าที่ทางเขา นํ้ารอน ตรงกลาง 
นํ้ารอนทางออกของแผงและถังเก็บนํ้ารอนที่ผลิต จํานวน 
4 จุด (T

Inlet water
, T

mid of hot water
, T

outlet   hot water
, T

hot water
) 

อุณหภูมิอากาศภายในบาน ตรงบานเกล็ดของประตูบาน
ดานทิศตะวันออกและอุณหภูมิสิ่งแวดลอม จํานวน 3 จุด 
(T

room
, T

air grill
, T

amb
) คาความรอนไหลผานผนัง ยี่หอ 

EKO Heat Flow Meter รุน MF-180 ชวงการวัดประมาณ 
- 30°C ถึง 120°C (คาความคลาดเคล่ือน ± 2 %) ผนัง
ทางดาน ทิศใตของบานจํานวน 1 จุด (Heat flux) และ
วดัคาความเขมแสงของรงัสอีาทติยวดัโดยใชไพราโนมเิตอร
ยี่หอ EKO pyranometer รุน MS – 601 (ชวงการวัด 
1  ถึง 1400 W/m2 คาความคลาดเคล่ือน ± 5 %) คาอณุหภูมิ
ตางๆ คาความรอนไหลผานผนังและความเขมแสงของ
รังสีอาทิตย  ทําการบันทึกด วยเครื่องบันทึกข อมูล 
(Da ta  r eco rde r )  ยี่ ห  อ  H i ok i  รุ  น  8422 -51 
(คาความคลาดเคลื่อน ± 0.8%) คาความสวางภายในบาน



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556 25

จํานวน 1 จุด ยี่ห อ Testo รุ น Model Testo545 
(คาความคลาดเคลื่อน ± 8 %) คาความเร็วลมภายในและ 
ภายนอกบานทัง้สองหลงัและความเรว็ลมของผนงัเกบ็รงัสี
อาทิตย SCW จํานวน 3 จุด โดยใชเครื่องวัด Hot wire 
anemometer (รุน Testo 454 ชวงการวัด 0 ถึง 50 m/s 
ความคลาดเคลื่อน ± 5 %) เก็บบันทึกขอมูลทุก 10 นาที 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะทําการทดลองในลักษณะเชน
เดียวกันกับงานวิจัยของ Pongsatirat [5] Khedari และ
คณะ [6] ปรีดา จันทวงษ [7 - 8, 10] Sathapornprasath 
[9] และ Chantawong [11,14]

4. ผลการทดลองและวิจารณ
 ผลการเปลี่ยนแปลงของความเขมแสงของรังสี
อาทิตย (Solar radiation) อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (T

amb
) และ

อุณหภูมิภายในบานจําลองท้ังสองหลัง (T
room

) ตลอดเวลา 
24 ชั่วโมง

รูปที่ 6  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในบานจําลอง
 ทั้งสองหลัง อุณหภูมิสิ่งแวดลอม และความเขม
 แสงของรังสีอาทิตย (วันท่ี 29 ตุลาคม 2555)

 จากรปูที ่6 พบวา อณุหภูมสิิง่แวดลอมเพ่ิมขึน้อยาง 
ตอเนื่องและมีคาสูงสุดประมาณ 35 – 37°C และความเขม
แสงของรังสีอาทิตยจะเพิ่มขึ้นและมีคาสูงสุดในชวงเวลา 
11:30 -13:30 น. มีคาสูงสุดประมาณ 100 – 875 W/m2 มี
ความเร็วลมภายนอกประมาณ 0.5 - 5.3 m/s ชวงเวลา 
11:00 - 12:30 น. (รูปท่ี 13) ของภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2555 และจากรูปท่ี 14 พบวา มีอุณหภูมิสิ่งแวดลอมสูงสุด
ประมาณ 25 – 33°C และคาความเขมของรังสอีาทิตยสงูสุด
ประมาณ 45 – 789.5 W/m2 ของภายในวนัที ่3 พฤศจกิายน 
2555 และมีความเร็วลมภายนอกประมาณ 0.1- 0.98 m/s 
จากสภาพอากาศภายในบริเวณท่ีทําการทดสอบบาน
จําลองท้ังสองหลัง จะมีปริมาณเมฆมากสงผลใหคาความ
เขมของรังสีอาทิตยลดลงและเพ่ิมขึ้น สงผลใหอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมสูงขึ้น เนื่องจากมีการคายความรอนจากวัตถุ
ในบริเวณดังกลาว การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิภายในของบานจําลองท้ังสองหลังจากรูปท่ี 6 

จะพบวา ชวงเวลากลางวัน บานที่ติดตั้งผนัง SCW: Home 
2 จะมีอุณหภูมิตํ่ากวาบานที่ติดตั้งผนัง GW: Home 1 และ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอมประมาณ 2 - 8°C สําหรับผนัง SCW 
เปนผนังสองช้ันระบบเปด อากาศสามารถถายเทไหลผาน
ได ทาํใหลดการสะสมความรอนหรือภาระความรอนภายใน
บานมากกวา บานท่ีตดิตัง้ ผนงัคอนกรีตบล็อกแกวชัน้เดียว 
(GW)

รูปที่ 7  การเปลีย่นแปลงอณุหภมูบินผนังของบานท่ีตดิตัง้
 ผนังคอนกรีตบล็อกแกว (Home 1: GW: วันที่ 29 
 ตุลาคม 2555)

รูปที่ 8  การเปลีย่นแปลงอณุหภมูบินผนงัของบานทีต่ดิตัง้
 ผนัง SCW: Home 2 (วันที่ 29 ตุลาคม 2555)

 ผลการเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงของอุณหภูมิเฉลี่ย

ของบานจําลองท่ีตดิตัง้ผนังผนังคอนกรีต บลอ็กแกว Home 

1: GWอุณหภูมิบนผนังช้ันนอก (T
wo

 = (C1+C3)/2) 
อุณหภูมิบนผนังดานใน (T

wi
 = (C4+C6)/2) อุณหภูมิบน

บล็อกแกว (TG = (C2+C5)/2) อุณหภูมิภายในบานจําลอง 
(T

room
) อณุหภมูอิากาศตรงบานเกล็ดของประตูบาน (T

air grill
) 

และอุณหภูมิเฉลี่ยของบานจําลองท่ีติดตั้งผนัง SCW: 

Home 2 อุณหภูมิบนเซลลแสงอาทิตย (T
PV

=G2) อุณหภูมิ
บนบล็อกแกว (TG = (G1+G4)/2) อณุหภมูบินผนงัช้ันนอก

ดานนอก (Two = G3) อุณหภูมิบนผนังช้ันนอกดานใน 

So
la

r r
ad

ia
tio

n 
(W

/m
2 )

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C

)

Time (hr)
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m
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 (°
C

)
Time (hr)
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m
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 (°
C

)

Time (hr)
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(T
wi 

= (G4+G5+G6)/3) อุณหภูมิบนกระจกหรือผนังชั้นใน 

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

ภายในหอง (T
room

) อณุหภูมอิากาศตรงบานเกล็ดของประตู

บาน (T
air grill

) และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (T
amb

) อุณหภูมิ

ภายในชองวางของผนัง SCW ประกอบดวย อุณหภูมิตรง

ทางเขา (T
in
= f3) ตรงกลางระหวางชองวาง (T

middle
= f2) 

และตรงทางออกของผนัง (T
out

= f1) อุณหภูมิอากาศตรง

บานเกล็ดของประตบูาน (T
air grill

) อณุหภมูสิิง่แวดลอม (T
amb

) 

และอุณหภูมินํ้ารอน ภายในของผนัง SCW ชั้นนอก ไดแก

อุณหภูมินํ้าที่ทางเขา (T
Inlet water

) นํ้ารอนตรงกลาง (T
mid of hot 

water
) นํ้ารอนทางออก (T

outlet hot water
) ของแผงและถังเก็บนํ้า

รอนท่ีผลิตได (T
hot water

) การเปล่ียนแปลงรายช่ัวโมงของ
ความรอนถายเทผานผนงัแสงธรรมชาตสิองผานบลอ็กแกว
เขาสูภายใน และความเร็วลมภายในและภายนอกของบาน
จําลองทั้งสองหลัง

รูปที่ 9  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศภายในของ
 ผนัง SCW: Home 2 (วันท่ี 29 ตุลาคม 2555)

รูปที่ 10 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมินํ้ารอนภายในระบบ 

  ผนัง SCW: Home 2 (วันท่ี 29 ตุลาคม 2555)

 จากรูปที ่7– 10 ผลการศึกษาทดสอบพบวา อณุหภูมิ

บนเซลลแสงอาทติย (T
PV

) เปนผนงัชัน้นอกของผนงั SCW: 

Home 2 มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ยบนผนังคอนกรีต

บล็อกแกวทั่วไป GW: Home 1 และผนังช้ันในของผนัง 

SCW: Home 2 ประมาณ 2 – 9°C และอุณหภูมิ

สิ่งแวดลอมประมาณ 5 – 18°C ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 

2555 เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยของผนัง SCW เปนสีดํา

สามารถดูดกลืนความเขมแสงของรังสีอาทิตยไดดีสะสม

ความรอนที่ผิวของผนังภายนอกไดดีกวาสีขาว และความ

รอนบนผิว PV ถายเทผานความหนาของผนังใหกบันํา้ทีอ่ยู
ภายในทอทองแดง ของระบบทํานํ้ารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตยทําใหสามารถผลิตนํ้ารอนไดอุณหภูมิสูงกวา 
38 - 62°C [11] (รูปที่ 10) ภายในชวงเวลากลางวันที่ที่มี
แสงแดด ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาจากการผลิตนํ้ารอน
ดวยเครื่องทํานํ้ารอนไฟฟาไดอีกทางหนึ่ง และความรอน
บางสวนทีถ่ายเทผานความหนาของผนังช้ันนอกใหอากาศ
ภายในชองวางอากาศของผนงั SCW ทาํใหอณุหภมูภิายใน
ชองวางของผนังสองช้ันจะสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายใน
บานประมาณ 0.5 - 5°C (รูปที่ 9) ทําใหเกิดแรงลอยตัวของ
อากาศภายในชองวางผนังออกทางชองเปดดานบนสู
สิ่งแวดลอม จึงทําใหเกิดการเหนี่ยวนําของอากาศภายใน
หองเขามาแทนที่อากาศภายในชองวาง

รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงความรอนถายเทผานผนังของ

 บานจําลองที่ติดตั้งผนัง GW: Home 1 กับผนัง 
 SCW: Home 2 (วันที่ 29 ตุลาคม 2555)
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รูปที่ 12 การเปล่ียนแปลงของแสงธรรมชาติสองผาน

 บล็อกแกวเขาสูภายในของบานจําลองท่ีติดต้ัง
 ผนัง GW: Home 1 กับผนัง SCW: Home 2 
 (วันที่ 29 ตุลาคม 2555)

 ผลการถายเทความรอนผานผนงัดานทศิใตของบาน
จําลองที่ติดตั้งผนัง GW กับผนัง SCW พบวาผนัง SCW 
เปนผนังสองช้ันมีคาการนําความรอนผานผนังต่ํากวาบาน
จําลองที่ติดตั้งผนัง GW อีกทั้งผนัง SCW ยังสามารถชวย
ลดความรอนผานผนังดานทิศใตเขาสู ภายในไดรอยละ 
61.76 เมื่อเทียบกับผนัง GW (จากรูปที่ 10) และแสง
ธรรมชาติสองผานบล็อกแกวเขาสูภายในของบานจําลอง 
พบวา คาความสวางของแสงธรรมชาติที่สองผานผนังเขา
สู ภายในบานจําลองท่ีติดตั้งผนัง SCW และผนัง GW 
มีความสวางภายในบานพักอาศัยอยูในระดับที่ไมแตกตาง
กันมาก [12] (จากรูปท่ี 11) 

รูปที่ 13 การเปล่ียนแปลงของความเร็วลมภายในและภาย 

 นอกของบานจําลองท่ีติดตั้งผนัง GW: Home 1 
 กับผนัง SCW: Home 2 (วันท่ี 29 ตุลาคม 2555)

 การเปรียบเทียบอัตราการไหลเวียนของอากาศ

ภายในบานจําลองทั้งสองหลังระหวางบานจําลองที่ติดต้ัง

ผนัง GW: Home 1 และผนัง SCW: Home 1 จากรูปท่ี 12 
พบวา หองของบานจําลองที่ติดต้ังผนัง SCW: Home 1 

มคีวามเรว็ลมในหองประมาณ 0.09 - 0.29 m/s สงูกวาหอง

ของบานจาํลองทีต่ดิตัง้ผนงั GW: Home 2 ซึง่จะมคีวามเรว็

ลมในหองประมาณ 0.06 - 0.10 m/s ความเร็วลมภายนอก

ประมาณ 0.67 - 5.35 m/s และระบบการระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติของผนัง SCW มีความเร็วลมประมาณ 0.14 – 

0.32 m/s สําหรับความเร็วในการะบายอากาศของผนัง 

SCW ขึ้นกับความเขมของพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง

รูปที่ 14 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชไฟฟาของ
 เครือ่งปรบัอากาศระหวางบานจําลองท่ีตดิต้ังผนงั 
 GW: Home 1 กับผนัง SCW: Home 2 
 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555)

 จากรูปที่ 14 การเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา
ของเคร่ืองปรับอากาศระหวางบานจําลองหลังท่ีติดตั้งผนัง 
GW: Home 1 กับผนัง SCW: Home 2 ที่ทําการทดสอบ
ในสภาวะอากาศปกติ กรณีเปดเครื่องปรับอากาศโดยตั้ง
อุณหภูมิภายในที่ 26 ํC จากผลทดลองวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2555 พบวา มีอุณหภูมิสิ่งแวดลอมสูงสุดประมาณ 25 – 
33°C และ คาความเขมของรังสีอาทิตยสูงสุดประมาณ 
45 – 789.5 W/m2 และมีความเร็วลมภายนอกประมาณ 

0.1- 0.98 m/s ซึ่งมีผลตอการใชเครื่องปรับอากาศผลการ
ศึกษาทดสอบ จะพบวา บานที่ติดตั้งผนัง SCW: Home 2 
สามารถประหยัดพลังงานไดมากกวาร อยละ 25.24 

จากบานจําลองท่ีติดตั้งผนัง GW เนื่องผนัง SCW เปนผนัง

สองชั้นมีคาการนําความรอนผานผนังต่ํากวาบานจําลองที่
ติดตั้งผนัง GW (ดังแสดงใน รูปที่ 10) สงผลใหอุณหภูมิ
ภายในบานลดลงจะชวยประหยดัพลงังานไฟฟาจากการใช

เครือ่งปรบัอากาศ ดงันัน้ผลจากทดลองนีแ้สดงใหเหน็ไดวา
ผนังเก็บรังสีอาทิตย SCW สามารถผลิตทํานํ้ารอนไดจริง

และสามารถชวยระบายอากาศแบบธรรมชาติและเปนทาง

เลือกหนึ่งสามารถนําระบบน้ีไปประยุกตการใชงานจริง
ตอไป
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5. สรุป 

 การศกึษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะการลดภาระความ

รอนภายในและเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอน

ระหวางบานจําลองทั้งสองท่ีติดตั้งผนัง SCW กับผนัง GW 

พบวา บานที่ติดตั้งผนัง SCW: Home 2 จะมีอุณหภูมิ

ตํ่ากวาบานที่ติดตั้งผนัง GW: Home 1 และอุณหภูมิ

สิ่งแวดลอมประมาณ 2 - 8°C (ชวงเวลากลางวัน) สําหรับ

ผนงั SCW เปนผนงัสองชัน้ระบบเปดอากาศสามารถถายเท

ไหลผานได ชวยลดความรอนผานผนังดานทิศใตเขาสู

ภายในไดรอยละ 61.76 เม่ือเทยีบบานท่ีตดิตัง้ผนงัช้ันเดียว 
(GW) และระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติของผนัง 
SCW มีความเร็วลมประมาณ 0.14 – 0.32 m/s สําหรับ
ความเร็วในการระบายอากาศของผนัง SCW ขึ้นกับความ
เขมของพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง และผนัง SCW 
สามารถผลิตนํ้ารอนไดอุณหภูมิสูงกวา 38 - 62°C ภายใน
ชวงเวลากลางวันที่ที่มีแสงแดด ชวยประหยัดพลังงาน
ไฟฟาจากการผลิตนํ้ารอน การระบายอากาศและรักษา
สิ่งแวดลอม การใชผนัง SCW ชวยสงเสริมการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชประโยชนมากขึ้นตอไป
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