
ตอนที่ 3 บทท่ี 3 กรอบอาคาร  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
 

 
3-1 

 
 

บทที่ 3 
ระบบกรอบอาคาร 

(Building Envelope System) 
 

 

 
ความสําคัญ 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนช้ืน เราจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับกรอบ
อาคาร โดยกรอบอาคารที่ดีควรสามารถปองกันไมใหความรอนเขามาภายในตัวอาคารมากจนเกินไป เพื่อลด
ภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ และนําไปสูการลดการใชและคาใชจายดานพลังงาน 

โดยปกติ ภาระการปรับอากาศที่เกิดจากความรอนถายเทจากภายนอกอาคารเขาสูตัวอาคาร จะมีสัดสวน
สูงกวาความรอนที่เกิดข้ึนภายในอาคารเอง การที่เราสามารถเขาใจกลไกของการถายเทความรอนเขาสูอาคารวา
เปนอยางไร มีลักษณะใดบาง และทราบถึงวิธีการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคาร จะชวยใหเราสามารถ
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางปองกันความรอนเหลานั้นไมใหเขามาภายในอาคาร  

 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคหลักของบทที่ 4 ระบบกรอบอาคาร ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนและ
ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบกรอบอาคาร โดยวัตถุประสงคยอยของบทนี้มีดังตอไปนี้ 

1. รูจักสมบัติเชิงอุณหภาพที่สําคัญของวัสดุกรอบอาคาร 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนผานกรอบอาคาร 
3. เขาใจหลักการคํานวณสมรรถนะของกรอบอาคาร OTTV และ RTTV 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงสมรรถนะของกรอบอาคาร 
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3.1 บทนํา 
สําหรับอาคารหนึ่งๆ ภาระการปรับอากาศเปนผลจากปจจัยภายนอก อันไดแก ความรอนที่การถายเท

จากภายนอกอาคารเขาสูตัวอาคาร และจากปจจัยภายใน อันไดแก ความรอนที่เกิดจากภายในตัวอาคารเอง  
โดยปกติแลว ความรอนจากที่ถายเทจากภายนอกจะมีสัดสวนสูงกวาความรอนที่เกิดข้ึนจากภายใน คือ 

คิดเปนรอยละ 60 ของภาระการปรับอากาศ รูปที่ 3.1 แสดงแหลงความรอนตางๆ ของภาระการปรับอากาศ ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. การสงผานรังสีจากดวงอาทิตยเขาสูอาคารโดยตรงผานพื้นผิวท่ีโปรงแสง เชน หนาตาง, หลังคา
โปรงแสง (Skylight)  

2. การนําความรอนเขาสูอาคารโดยผานทางผนังภายนอก (ผนังทึบและผนังกระจก) พื้น และหลังคา 
3. ความรอนที่เกิดข้ึนจากตัวคน, หลอดไฟสองสวางและอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ ท่ีอยูภายใน

อาคาร 
4. ความรอนที่เกิดจากอากาศภายนอกที่นําเขามาเพื่อการระบายอากาศภายในหรือท่ีแทรกซึมเขาสู

อาคาร (เชน อากาศที่ผานเขาทางประตูหรือหนาตางในสวนที่เปดไว) 

 
 

รูปที่ 3.1 แหลงความรอนตางๆ ของภาระการปรับอากาศ 
 
 การที่เราสามารถเพิ่มสมรรถนะในการปองกันความรอนของกรอบอาคารจะชวยลดภาระการปรับ
อากาศลงและสามารถประหยัดพลังงานไดมาก 
  
 

ความรอนจากอากาศ 
ภายนอก (4) 

ความรอนจากคน(3) 

ความรอนจากหลอดไฟสองสวาง(3) 

ความรอน จากอุปกรณ 
เครื่องใชสํานักงาน (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรอนจากปจจัยภายนอก 

การนําความรอนเขาสูอาคาร (2) 

การสงผานรังสีจากดวง
อาทิตยเขาสูอาคาร (1) 

หลังคา 

ดวงอาทิตย 
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3.2 วัสดุผนังทบึ 
ผนังอาคารสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ ผนังทึบและผนังกระจก ผนังท้ังสองนี้มีความ

แตกตางกันอยางชัดเจนทั้งในดานกายภาพและกระบวนการถายเทความรอนที่เกิดข้ึน 
จากการศึกษารายงานการตรวจวิเคราะหการใชพลังงานของอาคารกวา 273 แหง ซึ่งมากพอที่จะใชเปน

ตัวแทนของอาคารควบคุม เราจะพบวาวัสดุท่ีใชสําหรับประกอบเปลือกอาคารมีหลากหลายชนิด อยางไรก็ตาม
อาจสามารถจัดกลุมของวัสดุเปลือกอาคารตามวัสดุหลักที่ใชในการกอสราง ตารางที่ 3.1 แสดงชนิดของวัสดุ
เปลือกอาคารที่ใชในอาคารควบคุมดังกลาว เมื่อพิจารณาขอมูลจากตารางจะพบวาวัสดุเปลือกอาคารที่ใชกัน
โดยทั่วไป ไดแก ผนังกออิฐฉาบปูน 
 
ตารางที่ 3.1 สัดสวนการใชผนังทึบชนิดตางๆ 

ลักษณะของผนังทึบ 
จํานวนอาคาร 

[จากทั้งหมด 273 อาคาร]1 
สัดสวนการใชผนัง2 

[%] 
ชวงของคา U-
value [W/m2] 

ผนังช้ันเดียว กอสรางดวยอิฐ 143 20.5 – 98.7 1.5 – 4.7 
ผนังช้ันเดียว กอสรางดวยคอนกรีต 66 18.9 – 86.5 1.0 – 4.1 
ผนังช้ันเดียว กอสรางดวยคอนกรีตบล็อก 28 21.5 – 86.9 1.3 – 3.1 
ผนังสองชั้น กอสรางดวยอิฐ 9 20.1 – 79.2 1.2 – 1.9 
ผนังสองชั้น กอสรางดวยคอนกรีต 22 21.6 – 90.2 1.0 – 1.9 
ผนังสองชั้น กอสรางดวยคอนกรีตบล็อก 17 21.6 – 79.0 0.9 – 1.8 
ผนังกระจก 6 29.8 – 87.1 1.4 – 1.6 
1 คาซึ่งแสดงจํานวนของอาคารตามขอมูลอาคารที่มีอยู 
2 คานี้แสดงชวงของอัตราสวนพื้นที่ผนังทึบที่พิจารณาเทียบกับพื้นผนังทึบทั้งหมดของอาคาร 

 
แมวาวัสดุท่ีใชประกอบเปนผนังทึบจะมีความหลากหลาย แตหากพิจารณาโดยอาศัยเกณฑในดานการ

ถายเทความรอนแลว วัสดุกอสรางในสวนของผนังทึบอาจแบงไดเปน 2 กลุม คือ  
- วัสดุท่ีไมมีความเปนฉนวนและ 
- วัสดุท่ีมีความเปนฉนวน 

 
ตารางที่ 3.2 และ 3.3 แสดงคาสมบัติตางๆ ของวัสดุกอสรางบางชนิดท่ีไมมีความเปนฉนวนและมีความ

เปนฉนวน ตามลําดับ เราจะสังเกตไดอยางชัดเจนวาคาสภาพนําความรอนระหวางวัสดุท้ัง 2 ประเภทมีความ
แตกตางกันอยางมาก 
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ตารางที่ 3.2 คาสมบัติของวัสดุประกอบเปลือกอาคารบางชนิด 
รายการวัสดุ อิฐมอญ 

คร่ึงแผน 
อิฐมอญ 
เต็มแผน 

คอนกรีต
บล็อก 

คอนกรีตมวล
เบา 

ยิบซั่มบอรด ไฟเบอร
บอรด 

รูปแบบกายภาพ (กอน) (กอน) (กอน) (กอน) (แผน) (แผน) 

ขนาด (cm3) 7x16x3.5 (2) 7x16x3.5 7x19x39 7.5x20x60 0.12x120x240 0.2x120x240 

ความหนาแนน (kg/m3) 1615-1650 1650 765 550-640 800 1250-1350 

สภาพนําความรอน 
(W/m.K) 

0.473 0.473 0.519 0.089-0.132 0.14-0.19 0.210 

การบํารุงรักษา งาย งาย งาย งาย งาย งาย 

อายุการใชงาน มากกวา 50 ป มากกวา 50 ป มากกวา 50 ป ยังไมคงที่ - - 

ขอดี - เปนที่
ยอมรับ 

- ชางชํานาญ 
- แข็งแรง, 
ทน 

- เปนที่
ยอมรับ 

- ชางชํานาญ 
- แข็งแรง, 
ทน 

- กันความ
รอนเขา
อาคารได
มากกวา 

- แข็งแรง 
- ราคาถูก 
- มีชองอากาศ
ที่ชวยกัน
ความรอน
ได 

- คุณภาพคงที่ 
- น้ําหนักนอย 
- กันความ
รอนดี 

- กันความรอน 
- ดูแลรักษางาย 
- ไมลามไฟ 
- กันเสียง 
- ติดตั้งงาย 

- ทํางานเร็ว 
- นน.เบา 
- ไมลามไฟ 
- ปองกัน
เสียง 

- ติดตั้งงาย 

ขอเสีย - คุณภาพและ
ขนาดไม
แนนอน 

- ใชเวลานาน 
- น้ําหนักมาก 

- ดูดซับน้ํา
และเก็บ
ความชื้น 

- อายุใชงาน
ยังไมมีการ
ยืนยัน 

- ตองใชปูน
ฉาบเฉพาะ 

- ไมคอย
แข็งแรง 

- ไมทนน้ํา 
- ราคาสูง 

- หากชื้นมาก
จะปดงอ
เปลี่ยนรูป 

- อาจมีรา หาก
ไมดูแล 

- เก็บ
ความชื้น 

 

 
(ก) อิฐมอญ  (ข) อิฐบล็อก    (ค) อิฐมวลเบา 

  
 (ง) ยิบซั่มบอรด      (จ) ฉนวนใยแกว 

รูปที่ 3.2 ตัวอยางวัสดุประกอบผนังทึบ 
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ตารางที่ 3.3 คาสมบัติของวัสดุฉนวนบางชนิด 
รายการวัสด ุ ฉนวนใยแกว 2” ฉนวนเยื่อกระดาษ แผนสะทอนความ

รอน Aluminium 
ยิบซั่มบอรด+แผน
สะทอนความรอน 

ฉนวน 
โฟมโพลิสไตรีน 

เซรามิคโคตติ้ง 

รูปแบบกายภาพ หุมปด, บุใตหลังคา
,ปูบนฝา (แผน) 

หุมปด, บุใตหลังคา
,ปูบนฝา (แผน) 

มวน ติดตั้ง แผน ติดตั้ง หุม ปด บุ พนเหนือหลังคา 

ขนาด (cm3) 5x60x400 
    >50 มม.(หุม) 
    >50 มม. (บุ) 
    >75 มม. (บุ) 
    >50มม.(แผน) 

7.5x60x400 หนา 150 ไมครอน 
x125x6,000 

1.2x60x120 10x60x120 หนา x122x1,650 
50 มม. 
75 มม. 

คาความหนาแนน 
(kg/m3) 

16 
    >64 มม. (หุม) 
    >24 มม. (บุ) 
    >16 มม. (บุ) 
    >32 มม.(แผน) 

45-80 0.17 800+Fail 1 ปอนด/ลบ.ฟ. 
16 

- 

สภาพนําความรอน 
(W/m.K) 

0.035 (บุ) 
0.0365 (บุ) 
0.033 (แผน) 

0.029-0.045 - 0.19+Fail 0.035 - 

การบํารุงรกัษา  เปลี่ยนใหมเมื่อ
หมดอายุการใชงาน 

ทําไมได ทําความสะอาดได - - 

อายุใชงาน (ป) 5-10 5-10 - - 5-15 - 

ขอดี - หางาย 
- ติดตั้งงาย 

- หางาย 
- ติดตั้งงาย 

- ไมมีสารพิษ 
- ลดเสียงสะทอน 
- น้ําหนักเบา 
- ไมมีกลิ่น 
- ไมมีชองวาง
ระหวางฉนวนกับ
สวนที่ฉีดพน 

- ทน UV, ไมติด
ไฟ 

- ปองกันการกัด
กรอนของสนิม 

- น้ําหนักเบา 

- ใชเปนตวัผลึก
หรือกันซึม 

- การแทรกซึมไอ
น้ํา หรือการดูด
ซึมความรอนต่ํา 

- น้ําหนักเบา 
- ผสมสีตางๆ ได 

- ไมเปนอันตราย 
- ไมกอใหเกิด
มลพิษ 

- ทน UV 
- ไมขึ้นรา 

ขอเสีย - น้ําหนักมาก 
- เปนสารกอ
อันตราย 

- ยอยสลายไมได 
- มีกลิ่น เมื่อชื้น 
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

- สัตวเล็กทํารัง
ภายใน 

- ตัวประสานลุก
ไหมได 

- น้ําหนักมาก 
- เปนสารกอ
อันตราย 

- ยอยสลาย ไมได 
- มีกลิ่น 
- สัตวเล็กทํารัง
ภายใน 

- เมื่อชื้น คุณสมบัติ
จะลดลง 

- ถามีฝุนเกาะ
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

- ถามีฝุนเกาะ
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

- ติดไฟได 
- ขณะลุกไหมเกิด
ควันที่เปนพิษแก
ดวยการเติมสาร
กันไฟ 

- ไมทนน้ํามัน
เบนซิน ทินเนอร 
น้ํามันสน 

- ไมทนแสงแดด 

- เปนที่อยูอาศยั
ของแมลงตาง ๆ 
หากไมมีการ
ปองกันที่ดีพอ 
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3.3 กระจก 
กระจกเปนวัสดุกรอบอาคารที่ปจจุบันไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย กระจกมีดวยกันหลาย

ประเภท นอกจากนี้ในแตละประเภทยังมีความหนาและคาสมบัติทางความรอนที่แตกตางกัน กระจกที่ใช
ประกอบอาคารโดยทั่วไปไดแก กระจกชั้นเดียวท่ีมีความหนาระหวาง 3-6 มิลลิเมตร  

กระจกมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอภาระความรอนของอาคาร ปริมาณความรอนที่ถายเทผานผนังกระจก
อาจมีคาสูง 5-10 เทา เมื่อเทียบกับผนังทึบ การเลือกใชกระจกที่มีความสามารถในการปองกันความรอนจะ
สามารถลดภาระความรอนของอาคารลงไดอยางมาก สําหรับกระจกแลว เรายังตองพิจารณาถึงการใชประโยชน
จากแสงธรรมชาติของแสงธรรมชาติ ดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน เราสามารถผลิตกระจกที่มีความเหมาะสมมาก
ข้ึน กลาวคือ มีความสามารถในการปองกันความรอนไดดี และในขณะเดียวกันก็สามารถนําเอาแสงธรรมชาติเขา
มาใชงานภายในอาคารไดอยางเหมาะสมดวย 

สําหรับแผนภาพในรูปที่ 3.3 แสดงการจัดแบงประเภทของกระจกที่มีใชในอาคาร 

 
รูปที่ 3.3 ประเภทของกระจกอาคาร 

 
 
 
 
 

กระจกธรรมดา (Float Glass) 

กระจกอบความรอน (Heat Treated Glass)  

กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glass) 

กระจกดัดแปลง (Processed Glass) 

กระจกอื่น ๆ 

กระจกใส (Clear Glass) 

กระจกสี (Tinted Glass) 

กระจกนิรภัยเทมเปอร 
(Tempered Glass) 

กระจกฮีตสต็อป 
(Heat Stop) 

กระจกเสริมลวด (Wired Glass) 

กระจกฮีตมิเรอร 
(Heat Mirror) 

กระจกลวดลาย (Pattern Glass) 

กระจกฮีตสเตรงเทน 
(Heat  Strengthen Glass) 

กระจกสะทอนรังสีอาทิตย 
(Solar Reflective Glass) 

กระจกที่มีสภาพการแผรังสี 
(Low-E Glass) 

กระจกเงา (Mirror) 

กระจกนิรภัยหลายชั้น 
(Laminated Glass) 

กระจกฉนวนกันความรอน 
(Insulated Glass) 

ปร
ะเภ

ทข
อง
กร
ะจ
ก 
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3.3.1 กระจกธรรมดา (Float glass) 
 กระจกธรรมดาเปนกระจกพื้นฐานที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตโดยตรง ซึ่งแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
กระจกใสและกระจกสี 
 
ก) กระจกใส (Float glass) 

กระจกใสเปนกระจกโปรงใสที่มีผิวท้ังสองดานเรียบสนิท ใหภาพในการมองเห็นชัดเจน และมีราคาถูก
ท่ีสุด กระจกชนิดนี้ยอมใหแสงผานเขามาสูง (รอยละ88) จึงมีแสงสวางกระจายเขามาภายในหองเปนจํานวนมาก 
แตในขณะเดียวกันก็จะมีปริมาณความรอนที่ผานเขามามากดวยเชนกัน (รอยละ83) ดังนั้น ในการใชงานจึงมักมี
การติดฟลมกรองแสง หรือการใชรวมกับอุปกรณบังแดด เปนตน กระจกใสยังเปนกระจกพื้นฐานเพื่อนไปผลิต
กระจกประเภทอื่นๆ รูปที่ 3.4 แสดงตัวอยางของกระจกใส 

 
รูปที่ 3.4 ตัวอยางของกระจกใส 

 
ข) กระจกส ี(Color glass)  

กระจกสีหรือกระจกดูดกลืนความรอน (Heat absorbing glass) ผลิตข้ึนโดยการผสมโลหะออกไซดเขา
ไปในสวนผสมในขั้นตอนการผลิตกระจกทําใหกระจกมีสีสัน ความเขมของสีจะเพิ่มมากขึ้นตามความหนาของ
กระจก ซึ่งจะสงผลทําใหการดูดกลืนความรอนจากดวงอาทิตยท่ีสะสมอยูในเนื้อกระจกมีมากขึ้นดวย ฉะนั้น การ
นําไปใชงานจึงควรใหความสนใจและระมัดระวังคุณสมบัติเหลานี้ดวย อีกทั้งกระจกชนิดนี้เมื่อมองภายนอกจะมี
ความคลายกับกระจกตัดแสงที่มีสี แตคุณสมบัติในการปองกันความรอนจะตางกัน จึงควรสอบถามใหแนชัด
กอนวาเปนชนิดใดกอนการเลือกซื้อ 
 

 
รูปที่ 3.5 ตัวอยางของกระจกส ี
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3.3.2 กระจกอบความรอน (Heat treated glass) 
กระจกอบความรอนเปนกระจกใสหรือกระจกสีท่ีนําไปผานกระบวนการปรับแตงคุณภาพของเนื้อ

กระจกเพื่อใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น หรือรับแรงกระทําภายนอกไดมากขึ้น ซึ่งแบงออกได 2 ชนิด คือ  
 
ก) กระจกนิรภัยเทมเปอร (Tempered glass)  

กระจกนิรภัยเทมเปอรเปนการนํากระจกไปผานกระบวนการเทมเปอริ่ง (Tempering) เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกรง โดยการสรางใหเกิดช้ันของแรงอัดข้ึนที่ผิวแกวเพื่อตานแรงจากภายนอก ซึ่งทําไดโดยการใหความ

รอนกับกระจกที่มีอุณหภูมิสูงกวาจุดออนตัวของแกวเล็กนอยท่ีประมาณ 650-700°C และทําใหผิวกระจกเย็น
ตัวอยางรวดเร็ว 
 
ข) กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat strengthen glass) 

กระจกฮีตสเตรงเทนเปนกระจกที่ไดจากกระบวนการผลิตท่ีคลายกับกระจกนิรภัยเทมเปอร คือ ให
ความรอนกับกระจกแลวปลอยใหเย็นตัวลง แตตางจากกระจกนิรภัยเทมเปอรตรงที่การผลิตกระจกฮีตสเตรงเทน
จะปลอยใหกระจกเย็นตัวลงอยางชาๆ จึงทําใหความแข็งแรงนอยกวากระจกนิรภัย 
 
3.3.3 กระจกเคลือบผิว (Surface coated glass) 

กระจกเคลือบผิวเปนกระจกธรรมดาที่นําไปผานกระบวนการเคลือบโลหะบนผิวกระจก เพื่อใหเกิดการ
สะทอนแสงและความรอนจากแสงอาทิตยสําหรับนําไปใชงานในดานการประหยัดพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสวยงามมากขึ้น  
 
ก) กระจกสะทอนรังสีอาทิตย (Solar reflective glass) 

กระจกสะทอนรังสีอาทิตยเปนกระจกธรรมดาที่เคลือบผิวดวยโลหะออกไซดซึ่งมีคุณสมบัติดานการ
สะทอนแสงทําใหสามารถสะทอนพลังงานจากรังสีอาทิตยไดบางสวน กระจกมีคาการสะทอนแสงคอนขางสูง 
ความโปรงแสงคอนขางนอย มีสีสันสวยงามหลายสีท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับรูปแบบการเคลือบและสีของกระจกที่
เปนวัตถุดิบที่นํามาเคลือบ 
 
ข) กระจกที่มีสภาพการแผรังสีตํ่า (Low-e glass) 
 กระจกที่มีสภาพการแผรังสีต่ําเปนกระจกที่เคลือบสารโลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เปนองคประกอบ
สําคัญเพื่อใหไดผิวเคลือบท่ีมีคาการแผรังสีต่ํามาก ท้ังนี้เพื่อใหเกิดลักษณะเดนในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน โดยท่ีกระจกยังคงมีลักษณะใส ไมทึบแสง ใหคาแสงสงผานมากและมีคาการ
สะทอนแสงนอย คาการแผรังสีเปนคุณสมบัติจําเพาะของผิววัตถุมดๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในการสะทอน
ความรอนที่ตกกระทบบนผิววัตถุนั้นๆ หรือความสามารถในการแผรังสีความรอนออกจากผิววัตถุนั้นๆ ดังนั้น 
กระจกแผนใดที่เคลือบดวยสารที่มีคาการแผรังสีต่ํามากๆ จึงหมายความวา กระจกนั้นมีความสามารถในการแผ
รังสีต่ํา ดัวยเหตุนี้เองทําใหกระจกชนิดนี้ถูกนําไปใชทําเปนกระจกฉนวนกันความรอนไดเปนอยางดี 
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 กระจกที่มีสภาพการแผรังสีต่ําจะสะทอนคลื่นความรอนและยอมใหแผงผานกระจกไดในปริมาณ
ใกลเคียงกับกระจกธรรมดา ในขณะเดียวกัยก็สามารถสะทอนคลื่นความรอนและปองกันการถายเทความรอน
ผานกระจกไดดี และมีการสะทอนแสงนอย กระจกที่มีสภาพการแผรังสีต่ําชวยในการประหยัดพลังงานไดสูง 
โดยยอมใหรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตยผานเขามาในตัวอาคาร ขณะที่สะทอนรังสีคลื่นยาวหรือรังสีความรอน
ออกพอสมควร ในประเทศที่มีอากาศรอน เชน ประเทศไทย กระจกประเภทนี้มีความเหมาะสม 
 
3.3.4 กระจกดัดแปลง (Processed glass) 
 กระจกดัดแปลงเปนกระจกที่นํามาดัดแปลงดวยกระบวนการตางๆ เพื่อตอบสนองการใชงานที่แตกตาง
กันออกไป กระจกในกลุมนี้ ไดแก กระจกฉนวนกันความรอน และกระจกนิรภัยหลายช้ัน 
 
ก) กระจกฉนวนกันความรอน (Insulated glass) 

มีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กระจก 2 ช้ัน (Doubled Glazing) มีคุณสมบัติในการแผรังสีความรอนต่ํา 
สามารถปองกันการถายเทความรอนระหวางภายในและภายนอกอาคารไดดี สามารถแบงตามชนิดของฉนวนกัน
ความรอนได ดังนี้ 

- กระจกกันความรอนชนิดใชอากาศแหงเปนฉนวน ไดจากการนํากระจกแผนเรียบธรรมดา 2 แผน มา
ประกอบกันโดยมีเฟรมอลูมิเนียมท่ีบรรจุสารดูดความชื้นคั่นกลาง จากนั้นปดขอบกระจกใหสนิทดัง
รูปที่ 3.6 (ก) ผลท่ีไดก็คือ อากาศภายในชองวางระหวางกระจกทั้ง 2 แผนจะเปนอากาศแหง ซึ่งอากาศ
แหงมีคุณสมบัติในการเปนฉนวนปองกันความรอนที่ดี นอกจากนี้ยังชวยลดเสียงรบกวนจากภายนอก
ไดมากกวากระจกธรรมดาอีกดวย 

 

  
 (ก) ใชอากาศแหงเปนฉนวนตรงกลาง   (ข) ใชกาซเปนฉนวนตรงกลาง 

รูปที่ 3.6 กระจกกันความรอน 
 

- กระจกกันความรอนชนิดใชกาซเปนฉนวน คลายกับแบบใชอากาศแหงคือ การใชกระจกแผนเรียบ 2 
แผนประกอบกับเฟรมอลูมิเนียมแตชนิดนี้จะบรรจุกาซเฉื่อยลงไปแทนดังรูปท่ี 3.6 (ข) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการนําความรอนต่ํา มีประสิทธิภาพดีกวาแบบใชอากาศแหง และในกรณีท่ีนํากระจกนิรภัยมา
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ประกอบเปนกระจกฉนวนกันความรอน (Airless Laminated Insulating Glass) ก็จะใหความปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน แตจะมีราคาสูงข้ึนไปจากเดิมท่ีมีราคาสูงอยูแลว การใชกระจก 2 ช้ันโดยที่มีชองวางอากาศ
และกาซปองกันความรอนค่ันอยูตรงกลางนี้ สามารถชวยลดความรอนไดประมาณ 70-80% ในขณะที่
ยอมใหแสงธรรมชาติผานไดในปริมาณสูง จึงใหความสวางที่ปลอดภัย และในกรณีท่ีติดฟลมดานใน
ของกระจกทั้ง 2 แผน ก็จะชวยปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) เขามาทําลายวัสดุตางๆ ภายในอาคาร
ไดอีกดวย 

 
3.3.5 คําศัพทและคํานิยามสมบัติของกระจก 

ในการเลือกใชกระจกไดอยางถูกตองเหมาะสม เราจําเปนตองรูจักคําศัพทและคํานิยามที่ใชในการอาน
คาคุณสมบัติของกระจก ซึ่งเกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาจากตารางตัวอยาง ซึ่งเปนรูปแบบที่
บริษัทผูผลิตกระจกสวนใหญใชในปจจุบัน  ตารางดังกลาวเปนตัวอยางที่แสดงคาคุณสมบัติของกระจก ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียดของวิธีการอานคาคุณสมบัติไดดังนี้ 
 

Visible Light Solar Energy U-Value 
Refl. 

Trans. 
(%) 

Out 
(%) 

In (%) 

UV 
Tran

s. 
(%) 

Trans
. 

(%) 

Refl. 
(%) 

Abs. 
Solar 
factor 

SC. 
U-

Summer 
(W/m2K) 

U-Winter 
(W/m2K) 

RHG 
(W/m2) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

 
1. Visible Light Transmission หนวยเปน % 

เปนอัตราสวนของปริมาณแสงที่มองเห็นไดท่ีสามารถสงผานกระจกตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจก
ท้ังหมด 
 

2. Visible Light Reflection (Out) หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของปริมาณแสงที่มองเห็นไดท่ีสะทอนออกจากกระจกตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจก
ท้ังหมด  เมื่อแสงที่ตกกระทบมาจากดานนอกอาคาร (มุมตกกระทบนอยกวา 10 องศา) 
 

3. Visible Light Reflection (In) หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของปริมาณแสงที่มองเห็นไดท่ีสะทอนออกจากกระจกตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจก
ท้ังหมด  เมื่อแสงที่ตกกระทบมาจากดานในอาคาร (มุมตกกระทบนอยกวา 10 องศา) 
 

4. Ultra-Violet Transmission หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของรังสีอัลตราไวโอเลตที่สามารถสงผานกระจก  ตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด 
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5. Solar-Energy Transmission or Direct Energy Transmission หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของพลังงานแสงอาทิตยท่ีสงผานกระจกโดยตรง โดยที่ความยาวคลื่นไมเปลี่ยนแปลงตอ
ปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด 
 

6. Solar Energy Reflection หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของพลังงานแสงอาทิตยท่ีสะทอนออกจากกระจกตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด 
(มุมตกกระทบนอยกวา 10 องศา) 

 
7. Solar Energy Absorption หนวยเปน % 

เปนอัตราสวนของพลังงานแสงอาทิตยท่ีถูกดูดกลืนไวโดยกระจกตอปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจก
ท้ังหมด 
 

8. Solar Factor or Total Energy Transmission หนวยเปน % 
เปนอัตราสวนของพลังงานแสงอาทิตยท้ังหมดที่ผานกระจกเขามาในอาคารตอปริมาณแสงที่ตกกระทบ
กระจกทั้งหมด  โดยที่พลังงานแสงอาทิตยท้ังหมดเปนผลรวมของพลังงานแสงอาทิตยท่ีสงผานกระจกเขา
มาโดยตรงกับพลังงานแสงอาทิตยท่ีไดจากการแผรังสีของพลังงานที่สะสมอยูในกระจกทั้งหมดเขามาดาน
ในอาคาร (Reradiation (ln)) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีคาประมาณ 1/3 เทาของพลังงานที่สะสมอยูในกระจกทั้งหมด 
 

9. Shading Coefficient ; SC 
เปนคาสัมประสิทธิ์การบังแดด  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีผานกระจกเขามาในอาคาร  เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร  กลาวคือ Shading Coefficient เปนอัตราสวนของ Solar Factor 
ของกระจกที่ตองการวัดกับคา Solar Factor ของกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร โดยคํานวณไดจากสูตร 
 

Shading Coefficient        =              Solar Factor ของกระจกที่ตองการวัด 
      Solar Factor ของกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร 
   
   หมายเหตุ : Solar Factor ของกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร มีคาประมาณ 0.87  
 
10. U-Summer-W/m2K 

เปนคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากอุณหภูมิท่ีแตกตางกันระหวางภายในและ
ภายนอกอาคาร (U-Value) โดยคํานวณตามสภาพอากาศในฤดูรอนของประเทศอเมริกาและใชเงื่อนไขการ
คํานวณของ ASHRAE ดังตอไปนี้ 

อุณหภูมิภายนอกอาคาร = 89  °F (≈ 32°C) 

อุณหภูมิภายในอาคาร = 75  °F (≈ 24°C) 
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ความเร็วลม  = 7.5  ไมลตอช่ัวโมง (≈ 12 km/h) 

ความเขมรังสีอาทิตย = 248.2 Btu/ft2-h (≈ 782 W/m2) 
 
11. U-Winter-W/m2K 

เปนคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากอุณหภูมิท่ีแตกตางกันระหวางภายในและ
ภายนอกอาคาร (U-Value) โดยคํานวณตามสภาพอากาศในฤดูหนาวของประเทศอเมริกาและใชเงื่อนไขการ
คํานวณของ ASHRAE ดังตอไปนี้ 

อุณหภูมิภายนอกอาคาร = 0 °F (≈ -18°C) 

อุณหภูมิภายในอาคาร  = 75 °F (≈ 20°C) 

ความเร็วลม  = 15 ไมลตอช่ัวโมง (≈ 24 km/h) 
 
12.  RHG (Relative Heat Gain) -W/m2K 

 เปนคาการถายเทความรอนรวมที่ผานกระจกเขาสูภายในอาคารทั้งหมด ซึ่งรวมพลังงานความรอนจากการ
แผรังสีอาทิตยโดยตรง และพลังงานความรอนจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร
เขาดวยกัน  ซึ่งการพิจารณาคาของพลังงานดังกลาวทําไดดังนี้ 

12.1 พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย พิจารณาไดจากคา Shading Coefficient 
12.2 พลังงานความรอนจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร พิจารณาไดจาก

คา U-Value Summer โดยคา RHG สามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 RHG = (630 W/m2 x Shading Coefficient) + (8 °C x U-Value (Summer)) 
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ตารางที่ 3.4 คาสมบัติของกระจกบางชนิด 
กระจกสี กระจกตัดแสง กระจกสะทอนแสง กระจกกันความรอน รายการวัสดุ กระจกใส 

Cool Gray Skyblue Ocean 
Green 

Cool gray Skyblue Ocean 
Green 

Yellow Blue Green Clear G.-
Dry Air-
Clear G. 

CG.+LowE-
Dry Air- 
Clear G. 

CG.+LowE-
Dry Air- 
Clear G. 

ฟลมลดความ
รอน 

ความหนา (mm.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6-12-6 6-12 6-12-6  

คาสัมประสิทธิการ
บังเงา (SC) 

0.96 0.64 0.68 0.65 0.32 0.51 0.67 0.24 0.32 0.28 0.82 0.65 0.27 0.20-0.60 

คาการนําความรอน 
(W/m.K) 

0.779 0.904        0.909 0.751    

คาสะทอนแสง (%) 7 5 6 7   7 19 21 29 14 147 38 <25 

คาสองผานแสง (%) 88 38 58 72   74 10 21 14 78 72 7 >30 

คาสะทอนรังสี
อาทิตย (%) 

7 6 6 7   5 21 19 24 11 12 33  

คาสองผานรังสี
อาทิตย (%) 

80 43 45 42   43 6 13 10 61 46 5 <40 

คาการดูดกลืนรังสี
อาทิตย (%) 

13 51 49 51 45 48 52 73 68 66 28 42 62  
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3.4 การถายเทความรอนผานกรอบอาคาร 
การถายเทความรอนผานกรอบอาคารเกิดข้ึนได 3 ลักษณะ คือ การนําความรอน (Conduction) การพา

ความรอน (Convection) และการแผรังสีความรอน (Radiation) โดยอาจเกิดจากวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายๆ วิธี
พรอมๆ กัน อยางไรก็ตามกระบวนการถายเทความรอนจะดําเนินไปจนกระทั่งเขาสูสมดุลทางความรอน 
 
3.4.1 การนําความรอน (Conduction) 

การนําความรอน คือ ปรากฏการณท่ีพลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่งๆ หรือระหวางวัตถุสอง
ช้ินที่สัมผัสกันโดยที่ทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ํากวา  
 
3.4.2 การพาความรอน (Convection)  

การพาความรอนเปนกระบวนการถายเทพลังงานความรอนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของมวลของของ
ไหล เชน อากาศ เมื่อของไหลสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุใดๆ ท่ีมีอุณหภูมิแตกตางกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนความ
รอนขึ้น ในสภาพธรรมชาติเมื่อของไหลถูกทําใหรอนจะสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดทําใหเกิด
การไหลเวียนพาความรอน โมเลกุลท่ีเย็นกวาและหนักจะตกลงขางลาง สวนที่รอนกวาจะเบาและลอยขึ้นดานบน 
การพาความรอนเกิดได 2 ลักษณะคือ การพาความรอนโดยธรรมชาติ และการพาความรอนโดยการบังคับ 
 
3.4.3 การแผรังสีความรอน (Radiation) 

การแผรังสีความรอนเปนการถายเทความรอนผานชองวางใดๆ ในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากพื้นผิว
ท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังพื้นผิวท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาในทุกทิศทุกทาง รูปที่ 3.7 แสดงการถายเทความรอนผานกระจก
เมื่อไดรับรังสีอาทิตย 
 รูปที่ 3.7 แสดงภาพการถายเทความรอนผานผนังทึบ จากรูปรังสีอาทิตยท่ีตกกระทบบนผนังทึบ สวน
หนึ่งจะถูกสะทอนออกไป อีกสวนหนึ่งจะถูกดูดกลืนและสะสมไว และทําใหผิวผนังดานนอกมีอุณหภูมิสูงข้ึน 

ในกรณีของผนังกออิฐฉาบปูน อุณหภูมิท่ีผิวดานนอกอาจสูงไดถึง 45°C ในวันที่แดดจัดและอุณหภูมิอากาศ

แวดลอมอยูในชวง 38-40°C ในกรณีของหลังคากระเบื้องอุณหภูมิผิวสามารถสูงไดถึง 60°C 
การถายเทความรอนโดยการนําความรอนของผนังเปนผลจากทั้ง 
- พลังงานความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีผนังดูดกลืนไว และ 
- ผลตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

 
ในชวงเวลากลางคืน เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดต่ําลงผนังทึบจะมีการถายเทความรอนจากตัวผนังสู

สิ่งแวดลอม การถายเทความรอนเหลานี้ข้ึนกับปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิผนัง อุณหภูมิอากาศภายนอก คา
สมบัติสภาพนําความรอน (Conductivity) สภาพการแผรังสี (Emissivity) ฯลฯ 
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รูปที่ 3.7 การถายเทความรอนผานผนังทึบ 
 

 รูปที่ 3.8 แสดงการถายเทความรอนที่เกิดข้ึนกับกระจก เมื่อรังสีอาทิตยจากดวงอาทิตยตกกระทบบนผิว
กระจก รังสีอาทิตยสวนหนึ่งจะสามารถสงผานชั้นกระจกไปไดโดยตรง โดยสวนหนึ่งจะถูกสะทอนออกไป และ
อีกสวนหนึง่จะถูกดูดกลืนไว 

 
รูปที่ 3.8 การถายเทความรอนผานผนังกระจก 

 
 รังสีอาทิตยท่ีถูกดูดกลืนไวจะทําใหอุณหภูมิของกระจกสูงข้ึนและเกิดการถายเทความรอนโดยสวน
หนึ่งเขาสูอาคารและอีกสวนทีเ่หลือสูสิ่งแวดลอมภายนอก 
 นอกจากพลังงานความรอนที่เกิดจากการสงผานรังสีอาทิตยโดยตรงผานกระจก และความรอนที่ถูก
ดูดกลืนไวและถายเทเขาสูอาคาร ยังมีความรอนอีกสวนหนึง่ถายเทผานกระจก ซึ่งเปนการถายเทความรอนโดย
การนําความรอน อันเนื่องมาจากความแตกตางของอุณหภูมภิายนอกและภายในอาคาร 
 ในชวงเวลากลางคืน ความรอนสามารถถายเทผานกระจกไปยังสิ่งแวดลอมไดเชนเดียวกบักรณีของผนัง
ทึบ 
 

ดวงอาทิตย การนําความรอนผานทางผนัง               
ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนรังสีอาทิตยและ
ความแตกตางของอุณหภูมิ: To-Ti 

Ti-  อุณหภูมิภายใน
To-  อุณหภูมิภายนอก

รังสีอาทิตย 

ดูดกลืน 

สะทอน 

ดวงอาทิตย 

Ti-  อุณหภูมิภายใน To-  อุณหภูมิภายนอก

รังสีอาทิตย สงผาน (โดยตรง) 

แผรังสีออก แผรังสีเขา 

การนําความรอน 

ดูดกลืน 

สะทอน 
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3.5 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของกรอบอาคาร 
กรอบอาคารมีลักษณะที่หลากหลายขึ้นกับการออกแบบ ปริมาณความรอนที่ถายเทผานกรอบอาคารยัง

ข้ึนกับปจจัยอื่นอีกจํานวนมาก (ดังจะไดกลาวตอไป) ดังนั้น การที่จะตรวจวัดเพื่อใหทราบปริมาณความรอนที่
ผานกรอบอาคารเหมือนระบบอื่นๆ เชน ระบบไอน้ํา เตาอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงเปนสิ่งท่ีแทบจะเปนไปไมได 
ดังนั้น ปกติเราจึงเลือกใชวิธีการคํานวณเพื่อประเมินปริมาณความรอนที่จะถายเทเขาสูอาคาร รวมถึงวิเคราะห
สมรรถนะของกรอบอาคารทดแทน วิธีการหนึ่งซึ่งเปนที่ใชกันมานานอยางตอเนื่องและเปนที่รูจักกันดี คือ การ
คํานวณคา OTTV และ RTTV ของกรอบอาคาร  

สําหรับประเทศไทยไดมีการบังคับใหอาคารควบคุมตองมีคา OTTV และ RTTV เปนไปตามขอกําหนด
ทางกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจไดวาอาคารควบคุมนั้นๆ เปนอาคารที่กรอบอาคารมีสมรรถนะดีเพียงพอในการ
ปองกันความรอนเขาสูตัวอาคาร เกณฑดังกลาวนี้บังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2538 และในป พ.ศ. 2544 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานไดปรับปรุงวิธีการคํานวณคา OTTV และ RTTV ใหมี
ความแมนยําและมีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทยมากยิ่งข้ึน ในที่นี้ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยเบื้องตน ตารางที่ 
3.5 แสดงคา OTTV และ RTTV ของอาคารประเภทตางๆ ตามเกณฑท่ีไดปรับปรุงใหม 

 
ตารางที่ 3.5 คา OTTV และคา RTTV สูงสุดสําหรับอาคารประเภทตางๆ 

ประเภทอาคาร/ลักษณะการใชงาน
อาคาร 

OTTV 
(Wm-2 ของผนงัดานนอกอาคาร) 

RTTV 
(Wm-2 ของหลงัคาอาคาร) 

สํานักงาน สถานศึกษา  O-OTTV ≤ 50  O-RTTV ≤ 15  
หางสรรพสินคา รานคายอย ศูนยการคา  
หรือซุปเปอรสโตร 

S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 

โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพักฟน H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 

หมายเหตุ  O, S และ H ท่ีนําหนา OTTV และ RTTV เพื่อแสดงวาเปนการคํานวณคาการถายเทความรอนรวมโดย
ใชสูตรการคํานวณใหม ซึ่งแตกตางกันไปตามประเภทการใชงานของอาคาร โดย 

O หมายถึง  สํานักงาน และสถานศึกษา 
S หมายถึง หางสรรพสินคา รานคายอย ศูนยการคา หรือ ซุปเปอรสโตร 
H หมายถึง โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานพกัฟน 

 
3.5.1 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดาน (OTTVi) ใหคํานวณจากสมการ
ดังตอไปนี้ 

 OTTVi  =  (Uw)(1-WWR)( TDeq) + (Uf)(WWR)(ΔT) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR)  (3.1) 

เมื่อ 
OTTVi  คือ  คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานที่พจิารณา, W/m2 

Uw  คือ  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนงัทึบ, W/m2.°C  
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WWR  คือ อัตราสวนพื้นทีข่องหนาตางโปรงแสง และหรือของผนังโปรงแสงตอพื้นทีท้ั่งหมดของ
ผนังดานที่พิจารณา 

TDeq  คือ  คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (temperature different equivalent) ระหวางภายนอก

และภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ, °C   

Uf  คือ  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนงัโปรงแสง หรอืกระจก, W/m2.°C 

ΔT  คือ  คาความแตกตางอุณหภูมริะหวางภายในและภายนอกอาคาร  
SHGC คือ  คาสัมประสิทธิ์ ความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีสงผาน ผนังโปรงแสงหรอืกระจก  
SC  คือ  สัมประสิทธิ์การบังแดดของอปุกรณบังแดด  
ESR คือ  ปริมาณรังสีอาทิตยตกกระทบที่มีผลตอการถายเทความรอนผานผนังโปรงแสง และ/

หรือ ผนังทึบแสง, W/m2 
 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) คือ คาเฉลี่ยท่ีถวงน้ําหนกัของคาการ
ถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน (OTTVi) รวมกัน ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

 

 1 21 2

1 2

( )( ) ( )( ) ... ( )( )
...

w w w ii

w w wi

A OTTV A OTTV A OTTV
OTTV

A A A
+ + +

=
+ + +

  (3.2) 

เมื่อ Awi  คือ    พื้นที่ของผนังซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หนาตางหรือผนังโปรงแสง, m2 
OTTVi  คือ  คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน ซึ่งคํานวณไดจากสมการ (3.1) 

 
ก) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U value) 

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U value) ของผนังดานนอกอาคารแตละดาน ใหคํานวณจาก
วิธีการในสวนตอไปนี้ 
 

• สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U value) ของกรอบอาคาร คือ สวนกลับของคาความตานทานความ
รอนรวม ซึ่งคํานวณไดดังสมการตอไปนี้ 

 
TR

1U =          (3.3) 

เมื่อ RT คือ คาความตานทานความรอนรวมของวัสด ุ
 

• คาความตานทานความรอน ของวัสดุใดๆ สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

 
k
xR Δ

=          (3.4) 

เมื่อ R คือ คาความตานทานความรอน, m2.K/W 
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xΔ  คือ ความหนาของวัสดุ, m 
k คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ, W/m2.K 

 

• คาความตานทานความรอนของผนังอาคารแตละดานที่ประกอบขึ้นดวยวัสดุหลายชนิด  
สําหรับผนังอาคารที่ประกอบขึ้นดวยวัสดุแตกตางกันหลายชนิด คาความตานทานความรอนของผนัง

อาคารจะเทากับผลรวมของคาความตานทานความรอนของวัสดุแตละชนิด  
ความรอนจากสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารจะถูกสงผานมายังผนังอาคารโดยผานฟลมอากาศที่พื้นผิวดาน

นอกของผนังอาคาร เชนเดียวกับที่พื้นผิวดานในของผนังอาคาร ความรอนที่ถายเทจากผนังอาคารจะถูกสงผาน
จากพื้นผิวดานในของผนังอาคารไปยังสิ่งแวดลอมภายในอาคารโดยผานฟลมอากาศที่พื้นผิวดานในของผนัง
อาคาร ดังนั้นฟลมอากาศที่พื้นผิวดานนอกและดานในของผนังอาคาร จึงถือวามีคาความตานทานความรอน  

 
 กรณีที่ผนังอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด  

คาความตานทานความรอนรวม (Total thermal resistance) หรือคา RT ของสวนใดๆ ของกรอบอาคาร
ซึ่งประกอบดวยวัสดุ n ชนิดท่ีแตกตางกันแสดงไดดังรูปที่ 3.9 และสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (3.5) 

 

 
 

รูปที่ 3.9 การถายเทความรอนผานผนังอาคาร ซึ่งมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุแตกตางกัน n ชนิด 
 

1 2

1 2

... n
T o i

n

xx xR R R
k k k

ΔΔ Δ
= + + + + +       (3.5) 

เมื่อ 
Δ x1, Δ x2, Δ x3, …, Δ xn คือ ความหนาของวัสดุแตละชนิดท่ีประกอบเปนกรอบอาคาร  
k1, k2, k3,…, kn   คือ  สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุแตละชนิดท่ีประกอบเปน

กรอบอาคาร  
Ro  คือ  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายนอกอาคาร 
Ri  คือ  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในอาคาร 

 
 
 

Δx1 
 
 
 k1 

Δx2 
 
 
 k2 

 Δxn 
 
 
 kn Ro Ri 

ภายนอก ภายใน 
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 กรณีที่ผนังอาคารมีชองวางอากาศ  
ชองวางอากาศ [Air gap (s) or air space (s)] ระหวางชั้นของกรอบอาคารจะมีคาความตานทานความ

รอนคาหนึ่ง กลไกของการถายเทความรอน ท้ังการนําความรอน (conduction) การพาความรอน (convection) 
และการแผรังสีความรอน (radiation) ท่ีเกิดข้ึนภายในชองวางอากาศจะมีคาแตกตางกันออกไป ในรูปที่ 3.10 
แสดงคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ คาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคารสวนนี้
สามารถคํานวณไดจาก 

 

 1 2

1 2

... ... n
T o a i

n

xx xR R R R
k k k

ΔΔ Δ
= + + + + + + +      (3.6) 

โดยมีนิยามของคาตางๆ เชนเดียวกับสมการที่ (3.5) 
 

 
รูปที่ 3.10 การถายเทความรอนผานผนังอาคาร ซึ่งมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุแตกตางกัน n ชนิด และมี

ชองวางอากาศภายใน 
 

• ความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ  
ความสามารถในการตานทานความรอนของฟลมอากาศบนพื้นผิวของผนังอาคาร ข้ึนอยูกับการ

เคลื่อนไหวของอากาศที่บริเวณโดยรอบพื้นผิวของผนังอาคารและคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน 
(Thermal emittance) ของผนังอาคาร ตารางที่ 3.6 แสดงคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับผนัง
อาคาร 
 
ตารางที่ 3.6 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับผนังอาคาร 

 ผนังภายใน (Ri) ผนังภายนอก (Ro) 
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ (m2.K/W) 0.12 0.044 
 

พื้นผิวของวัสดุท่ีถูกใชเปนผนังอาคารโดยสวนใหญ จะถือวามีการสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง คาความ
ตานทานความรอนของชองวางอากาศภายในผนังทึบของอาคารขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน
ของพื้นผิวของผนังดานที่อยูติดกับชองวางอากาศ คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ ปรากฎใน
ตารางที่ 3.7 
 

Δx1 
 
 
 k1 

Δx2 
 
 
 k2 

 Δxn 
 
 
 kn Ro Ri 

ภายนอก ภายใน 

 Ra 
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ตารางที่ 3.7 คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในผนงัอาคาร 
คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ (m2.K/W) 

ความหนาของชองวางอากาศ ชนิดของวัสดุท่ีใชทําผนังดานนอก 

5 mm 20 mm 100 mm 

กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 0.11 0.148 0.16 

กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 0.25 0.578 0.606 

 
สําหรับกรณีพื้นผิวผนังท่ัวไปใหถือวามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง สวนคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ํา

ใหใชเฉพาะกรณีท่ีพื้นผิวของผนังดานติดชองวางอากาศเปนผิวสะทอนรังสี เชน ผนังท่ีมีการติดแผนฟอยล
สะทอนรังสี เปนตน 

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศภายในผนังมีคาอยูระหวาง 5 mm ถึง 20 mm หรือมีคาอยู
ระหวาง 20 mm ถึง 100 mm ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงเพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวาง
อากาศ ในกรณีท่ีชองวางอากาศกวางกวา 100 mm ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่ความ
กวาง 100 mm 

 
สัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) และคุณสมบัติอื่นๆ ของวัสดุ  

คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน เปนคุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ
ท่ีใชในงานกอสรางทั่วๆ ไป ใหใชผลจากการทดสอบหรือคาท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได ใน
กรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชคาท่ีกําหนดในตารางที่ 3.8 

นอกเหนือจากคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ (thermal conductivity; k) ซึ่งมีหนวยเปนวัตต
ตอตารางเมตร-เคลวิน จะมีผลตอการถายเทความรอน (heat transfer) ของวัสดุแลว ความหนาแนนของวัสดุ 

(density; ρ) ซึ่งมีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาความรอนจําเพาะ (specific heat; cp) ของวัสดุ ยังมี
ผลตอปริมาณความรอนที่ผนังดูดกลืนไว (heat absorption) และระยะเวลาที่ผนังอาคารสามารถหนวงการสงผาน
ความรอน (thermal time lag) จากภายนอกเขาสูภายในอาคาร สําหรับวัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิวของผนังภายนอก
อาคาร ซึ่งจะตองสัมผัสกับรังสีอาทิตยและทองฟาโดยตรง คาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย (Solar 
absorptance) และคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน (Thermal emittance) ของวัสดุ ก็จะมีผลตอการถายเท
ความรอน (heat gain) และการสูญเสียความรอน (heat loss) ของผนังอาคารดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 3.8 คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน ความหนาแนน และความรอนจําเพาะของวัสดุตางๆ 
สัมประสิทธ์ิการนําความรอน  ความหนาแนน  ความรอนจําเพาะ  

ลําดับ วัสดุ 
 (W/m-K) (Kg/m3)  (kJ/(kg.K) 

1 แผนซีเมนตแอสเบสตอส 0.398 1860 1.00 
2 แผนฉนวนกันความรอนแอสเบสตอส 0.108 720 1.00 
3 วัสดุมุงหลังคาแอสฟลท 1.226 1100 1.51 
4 บิตูเม็น (bitumen) 1.298 1100 1.26 
5 อิฐ    

 
(ก) แหงและฉาบปูนหรือปดดวยแผนโมเสด

หรือกระเบื้อง  
 

0.807 1760 0.837 
 (ข) ผนังไมฉาบปูน 1.154 1600 0.79 

6 คอนกรีต 1.442 2400 0.92 
7 คอนกรีตชนิดเบา ขนาดความหนาแนนตางๆ     
 (ก) 620 ก.ก. ตอ ลบ.ม. 0.160 620 0.84 
 (ข) 960 ก.ก. ตอ ลบ.ม. 0.303 960 0.84 
 (ค) 1120 ก.ก. ตอ ลบ.ม. 0.346 1120 0.84 
 (ง) 1280 ก.ก. ตอ ลบ.ม. 0.476 1280 0.84 

8 บล็อคคอนกรีต 1.02 1370 0.92 
9 แผนไมกอก 0.042 144 2.01 
10 แผนไฟเบอร (fibre board) 0.052 264 0.59 
11 ไฟเบอรกลาส     

 (ก) แบบมวน (blanket) 0.038 ใชคาจากผูผลิต 0.96 
 (ข) แบบแผน (rigid board) 0.033 ใชคาจากผูผลิต 0.96 
 (ค) แบบทอสําเร็จ (rigid pipe section) 0.038 ใชคาจากผูผลิต 0.96 

12 แผนกระจก 1.053 2512 0.88 
13 แผนยิปซั่ม 0.191 880 1.09 
14 แผนไมอัดฮารดบอรด    

 (ก) มาตรฐาน              0.216 1024 1.34 
 (ข) ปานกลาง           0.123 640 1.30 

15 โลหะ    
 (ก) โลหะผสมของอลูมิเนียม แบบธรรมดา 211 2672 0.896 
 (ข) ทองแดง          388 8784 0.390 
 (ค) เหล็กกลา 47.6 7840 0.500 

16 ใยแร อัดแนนเปนแผน 0.05 290 0.80 
17 วัสดุที่ใชฉาบหรือปดผิว    
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สัมประสิทธ์ิการนําความรอน  ความหนาแนน  ความรอนจําเพาะ  
ลําดับ วัสดุ 

 (W/m-K) (Kg/m3)  (kJ/(kg.K) 
 (ก) ยิปซั่ม       0.235 720 1.09 
 (ข) เพอรไลท 0.115 616 1.34 
 (ค) ปูนผสมทราย           0.553 1568 0.84 

18 โพลีสไตรีน แบบขยายตัว 0.035 16 1.21 
19 โฟมโพลียูรีเทน 0.024 24 1.59 
20 โฟมโพลียูเอทธีลีน 0.029 45 1.21 
21 พ้ืนพีวิซี 0.713 1360 1.26 
22 หิน    

 (ก) หินทราย 1.298 2000 0.79 
 (ข) หินแกรนิต 2.927 2640 0.79 
 (ค) หินออน 1.298 2640 0.80 

23 กระเบื้องหลังคา 0.836 1890 1.00 
24 ไม    

 (ก) ไมเนื้อออน 0.125 608 1.30 
 (ข) ไมเนื้อแข็ง 0.138 702 1.30 
 (ค) ไมอัด 0.138 528 1.21 

25 เวอรมิคูไลท แบบเม็ดหยาบอัดหลวม (ความ
หนาแนนต่ํา) 

0.065 ใชคาจากผูผลิต 1.34 

26 ไมอัดชีพบอรด 0.144 800 1.30 
27 แผนกระดาษอัด 0.086 400 1.38 

หมายเหตุ: คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนและคาความรอนจําเพาะ จาก 2001 ASHREA Fundamentals Handbook (SI) 

 
ข) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) 

คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (Equivalent temperature difference) ระหวางภายนอกและภายใน
อาคารเปนคาท่ีรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ คานี้จะขึ้นกับชวงระยะเวลาในการดูดกลืนรังสี
อาทิตย สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย และมวลสารของวัสดุผนัง รวมถึงทิศทางและมุมเอียงของผนัง 
 
ค) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของผนังทึบมีผลตอปริมาณการดูดกลืนรังสี
อาทิตยบนผนังอาคารและใชในการคํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา คาดังกลาวแสดงในตารางที่ 3.9 
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ตารางที่ 3.9 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดตางๆ ท่ีใชในการ
คํานวณความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 

พ้ืนผิวของผนังภายนอกอาคาร หมายเหตุ สัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย วัสดุที่ใชฉาบหรือปดผิว สีทาภายนอก  

แผนสะทอนแสงอลูมิเนียม สีขาว 
หินออนสีขาว สีเงิน 0.3 
กรวดลางสีขาว สีเงิน/สีบรอนซสะทอนแสง 

วัสดุท่ีมีผิวสะทอนแสง
และวัสดุท่ีมีผิวสีขาว 

หินออนสีครีมหรือสอีอน สีครีม 
หินแกรนิตสีครีมหรือสอีอน สีฟาออน 
กรวดลางสีครีมหรือสอีอน สีเขียวออน 
วัสดุปดผิวสีออน สีเหลืองออน 

0.5 

 สีสมออน 

วัสดุท่ีมีผิวสีออน 

คอนกรีตไมทาสี สีแดง 
อิฐไมทาสี สีฟา 
แผนไฟเบอรไมทาสี สีเขียว 
กรวดลางสีเทา สีสม 

0.7 

ซีเมนตเอสเบสตอสไมทาสี สีสนิม (rustic) 

วัสดุท่ีมีผิวสีคอนขาง
เขม 

อิฐสีแดง สีน้ําเงินหรือสีเขียวเขม 
แอสฟลต สีเทาเขม 
คอนกรีตสีเทาเขมและสีดํา สีน้ําตาลเขม 0.9 
วัสดุมุงหลงัคาสีเขียวเขม
และสีแดงเขม 

สีดํา 

วัสดุท่ีมีผิวสีเขม 

 
ง) ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะ (Density-Specific Heat product; DSH) 

ความสามารถในการดูดกลืน สะสม และหนวงความรอนของผนังทึบ มีความสัมพันธกับความ
หนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุผนังอาคาร 

สําหรับผนังทึบที่ประกอบดวยวัสดุเพียงชนิดเดียวท่ีมีความหนาแนนเทากับ ρi ความรอนจําเพาะเทากับ 

cpi และมีความหนาเทากับ Δxi ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนัง คํานวณไดดังนี้ 

 ( )( )( )i i pi iDSH c xρ= Δ ,  kJ/(m2.K)    (3.7) 

สําหรับผนังทึบที่ประกอบดวยวัสดุท่ีแตกตางกัน n ชนิด ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอน
จําเพาะของผนัง คํานวณไดดังนี้ 

1 2 ... nDSH DSH DSH DSH= + + + ,   kJ/(m2.K)    (3.8) 
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เมื่อ DSHi  คือ คา ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนัง 

ρI คือ  ความหนาแนนของวัสดุ i 
cpi คือ  ความจุความรอนจําเพาะของวัสดุ i 

Δxi คือ  ความหนาของวัสดุ i 
 

กรณีท่ีผนังมีชองวางอากาศตรงกลาง ชองวางอากาศดังกลาวไมทําใหคา ผลคูณของคาความหนาแนน
และความรอนจําเพาะของผนังเปลี่ยนแปลงไป 
 

จ) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบ 
ตารางที่ 3.10 แสดงชุดของคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาของผนังทึบสําหรับอาคารประเภท

สํานักงานและสถานศึกษา คาในตารางประกอบดวยคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวของผนัง 
คา ผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนัง ทิศทางและมุมเอียงของผนัง  

มุมเอียงของผนัง คือ มุมท่ีผนังกระทํากับพื้นผิวโลก ผนังแนวตั้งจะมีคามุมเอียงของผนังเทากับ 90 
องศา สวนหลังคาในแนวระนาบ จะมีคามุมเอียงเทากับ 0 องศา 

สําหรับตารางที่ 3.11 และ 3.12 แสดงตารางคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาของผนังทึบสําหรับ
อาคารประเภทหางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต และสําหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลท่ีมีปริมาณมาก ตารางคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาของผนังทึบท่ี
แสดงนี้ (ตารางที่ 3.10-3.12) เปนตารางที่คัดลอกมาเพียงบางสวนเทานั้น สําหรับผูสนใจสามารถสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมไดจากเอกสารฉบับเต็มไมยากนัก 

เมื่อทราบชนิดวัสดุ ความหนาของวัสดุแตละช้ันที่ประกอบเปนผนังอาคาร ใหใชความหนาแนนและ
ความรอนจําเพาะในตารางที่ 3.8 และสมการที่ (3.7) และ (3.8) คํานวณหาคา ผลคูณของคาความหนาแนนและ
ความรอนจําเพาะของผนัง กรณีท่ีใชวัสดุผนังแตกตางไปจากวัสดุในตารางที่ 3.8 ใหใชผลจากการทดสอบหรือ
คาท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
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ตารางที่ 3.10 สวนหนึ่งของตารางคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภท
สํานักงานและสถานศึกษา 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย มุมเอียงของผนัง, 
องศา 

ทิศทาง 
ผลคูณของคาความหนาแนนและความ

รอนจําเพาะของผนงั kJ/(m2.K) 0.3 0.5 0.7 0.9 

15 16.5 25.0 33.6 42.1 

30 16.2 24.6 33.0 41.5 

50 15.7 24.0 32.3 40.6 

100 14.4 22.3 30.3 38.2 

200 12.1 19.1 26.1 33.1 

300 10.5 16.8 23.0 29.2 

0 ทุกทิศทาง 

400 10.2 16.2 22.2 28.3 

15 10.8 14.1 17.4 20.7 

30 10.4 13.7 16.9 20.1 

50 10.0 13.2 16.3 19.5 

100 9.1 12.1 15.1 18.1 

200 7.9 10.6 13.4 16.1 

300 7.3 9.9 12.5 15.1 

ทิศเหนือ 

400 7.1 9.6 12.2 14.7 

15 12.6 17.2 21.9 26.5 

30 12.3 16.9 21.5 26.1 

50 11.9 16.5 21.1 25.6 

100 11.1 15.5 20.0 24.4 

200 9.8 13.9 18.0 22.2 

300 9.0 12.8 16.6 20.4 

ทิศตะวันออก 

400 8.6 12.2 15.8 19.4 

15 13.0 18.0 22.9 27.8 

30 12.7 17.5 22.3 27.1 

50 12.2 16.9 21.6 26.3 

100 11.1 15.6 20.1 24.6 

200 9.7 13.7 17.8 21.9 

300 8.9 12.7 16.5 20.3 

ทิศใต 

400 8.6 12.2 15.9 19.5 

15 12.3 16.7 21.1 25.5 

30 11.9 16.2 20.4 24.7 

50 11.3 15.5 19.6 23.7 

100 10.2 14.0 17.8 21.6 

200 8.7 12.1 15.5 18.9 

300 8.1 11.2 14.4 17.6 

90 

ทิศตะวันตก 

400 7.9 11.0 14.1 17.2 
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ตารางที่ 3.11 สวนหนึ่งของตารางคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภท
หางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต  

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย มุมเอียงของผนัง, 
องศา 

ทิศทาง 
ผลคูณของคาความหนาแนนและความ

รอนจําเพาะของผนัง kJ/(m2.K) 0.3 0.5 0.7 0.9 
15 12.1 17.8 23.4 29.0 

30 12.4 18.3 24.2 30.0 

50 12.7 18.8 24.9 31.0 

100 13.1 19.6 26.0 32.5 

200 12.6 19.0 25.5 31.9 

300 11.5 17.5 23.5 29.5 

0 

ทุกทิศทาง 

400 11.0 16.9 22.7 28.5 

15 8.3 10.6 12.9 15.2 

30 8.4 10.7 13.1 15.4 

50 8.4 10.8 13.2 15.5 

100 8.4 10.9 13.3 15.7 

200 8.1 10.5 12.9 15.2 

300 7.5 9.8 12.1 14.4 

ทิศเหนือ 

400 7.0 9.2 11.4 13.6 

15 9.2 12.1 15.0 17.9 

30 9.3 12.3 15.3 18.3 

50 9.5 12.6 15.7 18.7 

100 9.7 12.9 16.2 19.4 

200 9.5 12.8 16.1 19.5 

300 8.9 12.1 15.3 18.5 

ทิศตะวันออก 

400 8.3 11.4 14.5 17.6 

15 9.8 13.1 16.4 19.7 

30 9.9 13.3 16.6 20.0 

50 10.0 13.4 16.9 20.3 

100 10.1 13.7 17.2 20.8 

200 9.8 13.3 16.9 20.4 

300 9.1 12.5 15.9 19.3 

ทิศใต 

400 8.5 11.8 15.0 18.3 

15 9.7 12.8 16.0 19.2 

30 9.7 12.9 16.2 19.4 

50 9.7 13.0 16.3 19.5 

100 9.7 13.0 16.3 19.6 

200 9.2 12.4 15.7 18.9 

300 8.5 11.6 14.6 17.6 

90 

ทิศตะวันตก 

400 8.0 10.9 13.7 16.6 
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ตารางที่ 3.12 สวนหนึ่งของตารางคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภท
โรงแรมและโรงพยาบาล 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย มุมเอียงของผนัง, 
องศา 

ทิศทาง 
ผลคูณของคาความหนาแนนและความ

รอนจําเพาะของผนัง kJ/(m2.K) 0.3 0.5 0.7 0.9 
15 7.3 10.7 14.1 17.5 

30 7.3 10.7 14.2 17.6 

50 7.3 10.8 14.3 17.7 

100 7.4 10.9 14.5 18.0 

200 7.5 11.2 14.9 18.6 

300 7.6 11.4 15.2 19.1 

0 ทุกทิศทาง 

400 7.7 11.5 15.4 19.3 

15 4.7 6.1 7.5 8.9 

30 4.7 6.1 7.5 8.9 

50 4.7 6.1 7.5 8.9 

100 4.8 6.2 7.6 9.0 

200 4.8 6.3 7.7 9.2 

300 4.9 6.3 7.8 9.3 

ทิศเหนือ 

400 4.9 6.4 7.9 9.4 

15 5.5 7.4 9.4 11.3 

30 5.5 7.4 9.4 11.4 

50 5.5 7.5 9.4 11.4 

100 5.5 7.5 9.5 11.5 

200 5.6 7.7 9.7 11.7 

300 5.7 7.8 9.8 11.9 

ทิศตะวันออก 

400 5.7 7.8 9.9 12.0 

15 5.6 7.7 9.7 11.8 

30 5.6 7.7 9.8 11.8 

50 5.7 7.7 9.8 11.9 

100 5.7 7.8 9.9 12.0 

200 5.8 8.0 10.1 12.3 

300 5.9 8.1 10.3 12.5 

ทิศใต 

400 5.9 8.2 10.4 12.6 

15 5.3 7.1 9.0 10.8 

30 5.3 7.2 9.0 10.9 

50 5.4 7.2 9.1 10.9 

100 5.4 7.3 9.2 11.1 

200 5.5 7.5 9.4 11.3 

300 5.6 7.6 9.5 11.5 

90 

ทิศตะวันตก 

400 5.6 7.6 9.6 11.6 
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ฉ) คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง (Uf) 

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรอืผนงัโปรงแสงใหคํานวณโดยใชวิธีการเดียวกับ
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนงัทึบ โดยเลือกใชสมการที่ (3.5) หรอื (3.6) ข้ึนอยูกับ
ชนิดของกระจกหรือผนงัโปรงแสง คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมนี้ใหใชคาจากผูผลิตได โดยจะตองมี
ผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เช่ือถือได ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใช
วิธีการคํานวณดังตอไปนี้ 

 กระจกชั้นเดียว 
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (Uf) ของกระจกกระจกหรือผนังโปรงแสงชั้นเดียว ใหคํานวณ

จากสมการตอไปนี้ 
1

f
f

U
R

= ,                                                  และ (3.9a) 

f i o
g

xR R R
k
Δ

= + + ,        (3.9b) 

เมื่อ fR  คือ คาความตานทานความรอนของกระจกหรอืผนังโปรงแสง 

iR  และ oR  คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่พื้นผิวของผนงัภายในและภายนอก
อาคาร ใหใชคาจากตารางที่ 3.6 

xΔ  คือ  ความหนาของกระจกหรอืผนงัโปรงแสง 

gk  คือ  สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุกระจกหรือผนงัโปรงแสง 

 
 กระจกลามิเนต 

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกลามิเนต ใหคํานวณโดยใชสมการที่ (3.5) 
 
 ระบบหนาตางที่ประกอบดวยกระจกหรือผนังโปรงแสงหลายชั้น และมีชองวางอากาศภายใน 

ใหใชสมการที่ (3.6) ในการคํานวณคาความตานทานความรอนของระบบหนาตางที่ประกอบดวยระจก
หรือผนงัโปรงแสงหลายชั้น ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศจากตารางที่ 3.13 
 
ตารางที่ 3.13 คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูระหวางแผนกระจกหรือผนังโปรงแสง 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ (m2K/W) ความกวางของชองวางอากาศ 
(มิลลิเมตร) พ้ืนผิวที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง พ้ืนผิวที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

13 0.119 0.345 
10 0.110 0.278 
7 0.097 0.208 
6 0.091 0.196 
5 0.084 0.167 
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ใหใชคาพื้นผิวท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูงสําหรับชองวางอากาศระหวางวัสดุกระจกหรือผนัง
โปรงแสงทั่วไป นอกเหนือจากมีการกําหนดวากระจกหรือผนังโปรงแสงดานที่ติดชองวางอากาศนั้นถูกเคลือบ
ผิวดวยวัสดุท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ํา (Low emissivity coating) จึงใชคาพื้นผิวท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแผ
รังสีต่ํา 

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศมีคาอยูระหวางคาท่ีกําหนดใหในตาราง (5-13 mm.) ใหใชวิธี
เชิงเสนประมาณคาในชวงเพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ ในกรณีท่ีชองวางอากาศกวาง
กวา 13 mm. ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่ความกวาง 13 mm. 
 

ช) คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร (ΔT) 
คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร คือ คาความแตกตางระหวาง

อุณหภูมิของอากาศภายนอกอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคาร ใชในการคํานวณการ
นําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง ในสมการคํานวณคา OTTV ตามสมการที่ (3.1) คาความแตกตาง
ของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคารสําหรับอาคารแตละประเภท แสดงในตารางที่ 3.14 
 
ตารางที่ 3.14 คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคารสําหรับอาคารแตละประเภท 

ประเภทของอาคาร 
สํานักงานและ 
สถานศึกษา 

โรงพยาบาลและ 
โรงแรม 

หางสรรพสินคาและ 
ซุปเปอรมาเก็ต 

ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอก

และภายในอาคาร (°C) 
5 3 5 

 
ซ) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย (Solar Heat Gain Coefficient; SHGC)  

คาสัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตย คือคาอัตราสวนของรังสีอาทิตยท่ีสงผานวัสดุผนังและหลังคา 
สวนโปรงแสงหรือโปรงใสของชองแสง และกอใหเกิดการถายเทความรอนเขาภายในอาคาร คาดังกลาวรวมผล
ของรังสีอาทิตยท่ีสงผานกระจกหรือวัสดุโปรงแสงโดยตรงกับการถายเทความรอนที่เกิดจากรังสีอาทิตยท่ีถูก
ดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขามายังภายในอาคาร คาสัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตยใหใช
คาจากผูผลิตกระจกหรือวัสดุโปรงแสงที่มีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชคาในตารางที่ 3.15 

 
ฌ) คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด (Shading coefficient; SC) 

คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร คือ อัตราสวนของรังสีอาทิตยท่ีลอดผาน
อุปกรณบังแดดไปตกกระทบยังสวนโปรงแสงหรือกระจก ของหนาตาง 
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ตารางที่ 3.15 คาสัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) และคาการสงผานรังสีท่ีตามองเห็น (Visible 
transmittance) ของกระจกชนิดตางๆ 
ความหนาของกระจก 

(มิลลิเมตร) 
ชนิดของกระจก Visible transmittance SHGC 

กระจกชั้นเดียว ไมเคลือบผิว (Uncoated single glazing) 
6 กระจกใส 0.88 0.73 
6 กระจกสีบรอนซ 0.54 0.54 
6 กระจกสีเขียว 0.76 0.54 
6 กระจกสีเทา 0.46 0.52 
6 กระจกสีฟาอมเขียว 0.75 0.55 

กระจกสะทอนแสงชั้นเดียว (Reflective single glazing) 
6 กระจกใสเคลือบโลหะสเตนเลส 20% 0.20 0.28 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 20%  0.20 0.27 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30%  0.30 0.35 

กระจกสองชั้น ไมเคลือบผิว (Uncoated double glazing) 
6 กระจกใส-กระจกใส 0.78 0.60 
6 กระจกสีบรอนซ-กระจกใส 0.47 0.41 
6 กระจกสีเขียว-กระจกใส 0.68 0.41 
6 กระจกสีเทา-กระจกใส 0.41 0.39 
6 กระจกสีฟาอมเขียว-กระจกใส 0.67 0.43 
6 กระจกสีเขียวคณุภาพสูง-กระจกใส 0.59 0.33 

กระจกสะทอนแสงสองชั้น (Reflective double glazing) 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30% และกระจกใส 0.27 0.25 

กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ําสองชั้น (Low-e double glazing, e = 0.2 on surface 2) 
6 กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ําและกระจกใส 0.73 0.53 

กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ําสองชั้น (Low-e double glazing), e = 0.1 on surface 2) 
6 กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ําและกระจกใส 0.72 0.44 
6 กระจกสีเขียวคณุภาพสูง-กระจกเคลือบสารที่มีสัมประสิทธิ์การแผรังสี

ต่ํา 
0.57 0.27 

 
ญ) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน (Effective Solar Radiation; ESR) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน คือ รังสีอาทิตยรวมท่ีตกกระทบบนผนังท่ีมีมุมเอียง
แตกตางกันในแตละทิศทาง  การวัดคามุมเอียงของผนังของอาคาร วัดจากมุมท่ีผนังอาคารกระทํากับพื้นผิวโลก 
(หรือพื้นดิน) โดยผนังในแนวตั้ง จะมีคามุมเอียงเทากับ 90 องศา ขณะที่ผนังในแนวระนาบนอน (หรือหลังคา
แบบเรียบ) จะมีคามุมเอียงเทากับ 0 องศา สําหรับตารางคารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนสําหรับมุม
เอียงและทิศทางผนังตางๆ ของอาคารประเภทสํานักงาน/สถานศึกษา หางสรรพสินคา และประเภทโรงแรม 
โรงพยาบาล ไดแสดงไวในตารางที่ 3.16 ถึง 3.18 ตามลําดับ 
 
 



ตอนที่ 3 บทท่ี 3 กรอบอาคาร  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
 

 
3-31 

ตารางที่ 3.16 คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน (ESR) สําหรับอาคารสํานักงานหรือสถานศึกษา 
(W/m2) 

ทิศทางของผนัง 
มุมเอียง 
(องศา) เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันออก 
ตะวันออก
เฉียงใต 

ใต 
ตะวันตก
เฉียงใต 

ตะวันตก 
ตะวันตก
เฉียงเหนือ 

0 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 
15 405.00 421.74 433.61 440.00 441.62 438.90 431.51 419.53 
30 358.99 390.20 412.96 425.48 428.59 422.98 408.39 385.65 
45 306.68 348.31 379.58 397.17 401.47 393.20 372.57 341.61 
60 255.37 301.60 337.61 358.44 363.45 353.18 328.62 293.33 
75 212.39 255.60 291.21 312.65 317.70 306.52 281.11 246.70 
90 185.06 215.84 244.53 263.14 267.41 256.82 234.58 207.62 

 
ตารางที่ 3.17 คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน (ESR) สําหรับอาคารประเภทหางสรรพสินคา (W/m2) 

ทิศทางของผนัง 
มุมเอียง 
(องศา) เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันออก 
ตะวันออก
เฉียงใต 

ใต 
ตะวันตก
เฉียงใต 

ตะวันตก 
ตะวันตก
เฉียงเหนือ 

0 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 
15 303.15 307.90 315.66 323.63 330.14 333.80 331.91 321.31 
30 268.08 278.60 293.82 308.44 319.42 324.35 319.10 299.32 
45 227.46 243.07 264.27 283.71 297.18 301.59 292.50 266.04 
60 187.41 205.70 230.29 252.20 266.21 268.90 256.53 226.97 
75 154.06 170.92 195.12 216.63 229.31 229.66 215.55 187.56 
90 133.52 143.11 162.04 179.75 189.27 187.26 173.98 153.31 

 
ตารางที่ 3.18 คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน (ESR) สําหรับอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล 
(W/m2) 

ทิศทางของผนัง 
มุมเอียง 
(องศา) เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันออก 
ตะวันออก
เฉียงใต 

ใต 
ตะวันตก
เฉียงใต 

ตะวันตก 
ตะวันตก
เฉียงเหนือ 

0 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 
15 177.49 185.24 190.45 193.01 193.33 191.76 188.38 183.39 
30 157.51 171.84 181.79 186.87 187.63 184.64 178.12 168.59 
45 134.67 153.68 167.29 174.48 175.71 171.59 162.54 149.52 
60 112.13 133.17 148.76 157.33 158.93 154.12 143.54 128.65 
75 93.08 112.74 128.05 136.87 138.66 133.74 123.01 108.45 
90 80.68 94.81 106.98 114.57 116.26 111.96 102.86 91.40 
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3.5.2 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 
ก) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวน (RTTVni) ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 

 RTTVni  =  (Ur)(1-SRR)( TDeq) + (Us)(SRR)(ΔT) + (SRR)(SHGC)(SC)(ESR)  (3.10) 

เมื่อ 

RTTVni  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาสวนที่พิจารณา, W/m2 

Ur  คือ  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคา, W/m2.°C 

SRR  คือ  อัตราสวนพื้นที่ของหลังคาโปรงแสงตอพื้นที่ท้ังหมดของหลังคาสวนที่พิจารณา 

TDeq  คือ  คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (temperature different equivalent) ระหวางภายนอก

และภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ, °C  

Us  คือ  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง, W/m2.°C  

ΔT  คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร 

SHGC คือ คาสัมประสิทธิ์ ความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีสงผานหลังคาโปรงแสง 

SC  คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

ESR คือ รังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน หรือปริมาณรังสีอาทิตยท่ีตกกระทบ ผนังโปรง
แสง และ/หรือ ผนังทึบแสง, W/m2 

 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) คือคาเฉลี่ยท่ีถวงน้ําหนักของคาการถายเทความ

รอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวน (RTTVni) ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 

 1 1 2 2

1 2

( )( ) ( )( ) ... ( )( )
...

w n w n w ni i
n

w w wi

A RTTV A RTTV A RTTV
RTTV

A A A
+ + +

=
+ + +

  (3.11) 

เมื่อ 

Awi  คือ พื้นที่ของหลังคาสวนที่พิจารณา ซึ่งรวมพื้นที่หลังคาทึบและพื้นที่หลังคาโปรงแสง, m2 

RTTVni  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวน ซึ่งคํานวณไดจากสมการ (3.10) 
 
ข) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U value) 

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U value) ของหลังคาอาคาร ใหคํานวณโดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับหัวขอ 3.5.1 และใชคุณสมบัติของวัสดุชนิดตางๆ ในตารางที่ 3.8 อยางไรก็ตาม คาความตานทาน
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ความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศสําหรับกรณีท่ีเปนหลังคาอาคารใหใชคาจากตารางที่ 3.19, 3.20 
และ 3.21 
 
ตารางที่ 3.19 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคาอาคาร 

พื้นผิวหลังคาภายใน (Ri) ท่ีมุมเอียงตางๆ 
กันจากแนวระนาบ 

 

0 22.5 45 

พื้นผิวหลังคาภายนอก 
(Ro) ท่ีมุมเอียงใดๆ 

คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 
(ตารางเมตร-เคลวินตอวัตต) 

0.162 0.148 0.133 0.055 

  
คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศภายในหลังคาของอาคารขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์การแผ

รังสีความรอนของพื้นผิวของหลังคาดานที่อยูติดกับชองวางอากาศ คาความตานทานความรอนของชองวาง
อากาศ แสดงในตารางที่ 3.20 
 
ตารางที่ 3.20 คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคาอาคาร 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
(m2.°C/W) 

ความหนาของชองวางอากาศ 
ชนิดของวัสดุท่ีใชทําผิวหลังคาดานนอก 

5 mm. 20 mm. 100 mm. 
กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 

0° 0.11 0.148 0.174 
22.5° 0.11 0.148 0.165 ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
45° 0.11 0.148 0.158 

กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 
0° 0.25 0.572 1.423 

22.5° 0.25 0.571 1.095 ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
45° 0.25 0.570 0.768 

 
สําหรับกรณีท่ัวไปใหถือเปนพื้นผิวท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง สวนคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีต่ํา

ใหใชเฉพาะกรณีท่ีพื้นผิวของหลังคาดานติดชองวางอากาศเปนผิวสะทอนรังสี เชน หลังคาที่มีการติดแผนฟอยล
สะทอนรังสี เปนตน  

สําหรับกรณีความกวางของชองวางอากาศภายในผนังมีคาอยูระหวาง 5-20 mm. หรือมีคาอยูระหวาง 
20-100 mm. ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงเพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ ในกรณีท่ี
ชองวางอากาศกวางเกินกวา 100 mm. ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่ความกวาง 100 mm. 
ตารางที่ 3.21 แสดงคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่พื้นผิวของเพดานใตหลังคา 
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ตารางที่ 3.21 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศที่พื้นผิวของเพดานใตหลังคา 

ชนิดของวัสดุท่ีใชทําเพดาน 
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 

(m2.°C/W) 
กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 0.458 
กรณีที่พ้ืนผิวมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 1.356 

 
ค) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) 

คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา คือ คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร
ซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของหลังคา คานี้จะขึ้นกับชวงระยะเวลาในการดูดกลืนรังสีอาทิตย 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย และมวลสารของวัสดุหลังคา รวมถึงทิศทางและมุมเอียงของหลังคา 

 
ง) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของหลังคามีผลตอปริมาณการดูดกลืนรังสี
อาทิตยบนหลังคาอาคารและใชในการคํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา คาดังกลาวแสดงในตารางที่ 3.9 
 
จ) คาผลคูณของคาความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนัง (Density-Specific Heat product; DSH) 

ความสามารถในการดูดกลืน สะสม และหนวงความรอนของหลังคา มีความสัมพันธกับความหนาแนน
และความรอนจําเพาะของวัสดุหลังคาอาคาร คาความรอนจากผลของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของ
วัสดุ ของหลังคา ใหคํานวณโดยใชวิธีการในหัวขอท่ี 3.5.1 

 
ฉ) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของหลังคา 

ตารางที่ 3.10 แสดงชุดของคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา ท่ีประยุกตใชสําหรับหลังคาอาคาร
ประเภทสํานักงานและสถานศึกษา เมื่อทราบชนิดวัสดุ ความหนาของวัสดุแตละช้ันที่ประกอบเปนหลังคาอาคาร 
ใหใชความหนาแนนและความรอนจําเพาะในตารางที่ 3.8 และสมการที่ (3.7) และ (3.8) คํานวณหาคา ความรอน
ท่ีเกิดจากผลของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุ กรณีท่ีใชวัสดุผนังแตกตางไปจากวัสดุในตาราง
ท่ี 3.8 ใหใชผลจากการทดสอบหรือคาท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เช่ือถือได 
 
ช) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง (Us) 

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสงใหคํานวณโดยใชวิธีการเดียวกับการ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกและผนังโปรงแสง คาสัมประสิทธิ์การถายเทความ
รอนรวมนี้ใหใชคาจากผูผลิตได โดยจะตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ท่ีเชื่อถือได ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
ของกระจกหรือผนังโปรงแสง (Uf) สําหรับคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในหลังคา ใหใชคา
จากตารางที่ 3.20 
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ซ) คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร (ΔT) 
คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร คือ คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิ

ของอากาศภายนอกอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคาร ใชในการคํานวณการนําความ
รอนผานหลังคาโปรงแสง ในสมการคํานวณคา RTTV ตามสมการที่ 3.10 คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวาง
ภายนอกและภายในอาคารสําหรับอาคารแตละประเภท แสดงในตารางที่ 3.14 
 
ฌ) คาสัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตย  (Solar Heat Gain Coefficient; SHGC)  

คาสัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตย คือคาอัตราสวนของรังสีอาทิตยท่ีสงผานวัสดุหลังคาสวน
โปรงแสงและกอใหเกิดความรอนข้ึนภายในอาคาร คาดังกลาวเปนผลรวมของรังสีอาทิตยท่ีสงผานหลังคาโปรง
แสงโดยตรง กับ การแผรังสีอาทิตยท่ีถูกดูดกลืนไวในวัสดุหลังคาโปรงแสงทั้งหมดเขามายังภายในอาคาร คา
สัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคาจากผูผลิต ท่ีมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได ในกรณีท่ีไมมีคาดังกลาว ใหใชคาในตารางที่ 3.15  

ญ) คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด (Shading coefficient; SC) 
คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคารสําหรับหลังคา ใหใชวิธีการคํานวณ

เชนเดียวกับวิธีการในหัวขอ 3.5.1 ฌ) 

ฎ) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน (Effective Solar Radiation; ESR) 
คือ ปริมาณรังสีอาทิตยตกกระทบที่มีผลตอการถายเทความรอนผาน ผนังโปรงแสง และ/หรือ ผนังทึบ

แสง มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร 
คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน สําหรับหลังคาอาคารประเภทสํานักงานและสถานศึกษา 

ใหใชคาในตารางที่ 3.16 
 
3.6 การปรับปรุงสมรรถนะกรอบอาคาร 
 เราสามารถปรบัปรุงสมรรถนะของกรอบอาคารไดท้ังในสวนของผนังทึบ ผนังกระจก หลงัคา และพื้น 
โดยมาตรการทัว่ๆ ไปที่สามารถดําเนินการไดรวบรวมไดดังนี้ 
 
3.6.1 ผนังทึบ 
ก) การเลือกใชวัสดุที่มีมวลอุณหภาพที่เหมาะสมกับอาคาร 

มวลอุณหภาพ (Thermal Mass) เปนคาสมบัติของวัสดุในการดูดกลืนและสะสมความรอน วัสดุท่ีหนัก
และมีความหนาแนนสูงจะเก็บความรอนไวไดมากและใชเวลานานกวาความรอนเหลานั้นจะถูกถายเทเขาไปยัง
ภายในอาคาร ในกรณีท่ีภาวะอากาศมีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนสูง และอาคารมี
การใชงานเฉพาะในชวงเวลากลางวัน วัสดุท่ีมีมวลมากจะชวยหนวงเวลาในการถายเทความรอนเขาสูอาคาร ทํา
ใหภาระความรอนของเครื่องปรับอากาศต่ํา และในชวงเย็นเมื่อเลิกใชอาคารและเครื่องปรับอากาศ ความรอนที่
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พื้นไม 

แผนผนังปูน 
 (แผนยิบซั่ม) 

ผิวหนาเคลือบดวยโลหะ ฉนวน 

ถายเทจากผนังจะไมมีผลตอการใชพลังงาน เนื่องจากไมมีการใชงานเครื่องปรับอากาศแลว และความรอนสวน
หนึ่งท่ีสะสมอยูในตัวผนังจะถายเทสูสิ่งแวดลอมในชวงคํ่า 
 

   
(ก) อิฐ      (ข) คอนกรีตบลอก 

รูปที่ 3.11 วัสดุท่ีมีมวลอุณหภาพ (Thermal Mass) สูง 
 

วัสดุท่ีมีคามวลความรอนต่ําจะสะสมความรอนนอย ในกรณีท่ีอุณหภูมิภายนอกไมต่ํามากในเวลา
กลางคืน วัสดุท่ีมีมวลมากจะสะสมความรอนไวตลอดเวลา ขณะที่วัสดุท่ีมีมวลนอย จะไมสะสมความรอนไว 
วัตถุท่ีมีมวลนอยสามารถถายเทความรอนโดยการแผรังสีสูทองฟาในเวลากลางคืน แมวาการแผรังสีไมใชวิธี
ถายเทความรอนที่ดีนัก แตก็ดีกวาการเก็บความรอนในวัตถุท่ีมีมวลมากซึ่งไมสามารถเย็นลงอยางรวดเร็วโดยการ
แผรังสีได สําหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศรอนและความชื้นสูง การใชวัสดุท่ีมีคามวลความรอนต่ําและใชควบคู
กับฉนวนดวยจะสามารถลดปริมาณความรอนที่เขาสูภายในอาคารไดอยางเหมาะสม ในขณะที่ภายนอกมี
อุณหภูมิสูง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.12 วัสดุท่ีมีคามวลความรอน (Thermal Mass) ต่ํา 
 

จากที่กลาวขางตน มวลอุณหภาพสามารถชวยลดภาระความรอนของเครื่องปรับอากาศได อยางไรก็ตาม
การใชงานตองพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากมีหลายปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน ชวงเวลาการใชอาคารหรือ
เครื่องปรับอากาศ การใชมวลอุณหภาพอยางผิดวิธีจะสงผลในทางตรงกันขามกลาวคือ ภาระการปรับอากาศ
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สูงข้ึน และเครื่องปรับอากาศใชพลังงานสูง ตัวอยางหนึ่งไดแก การใชผนังท่ีมีมวลอุณหภาพสูงกับบาน ซึ่งสวน
ใหญใชงานในเวลาเย็นและกลางคืน ผนังท่ีมีมวลมากจะกักเก็บความรอนในชวงเวลากลางวัน ซึ่งไมมีผูอาศัยใน
บาน และถายเทใหกับบานในเวลาเย็นและค่ํา เมื่อผูอาศัยกลับบานภายหลังจากการทํางาน และเปดใช
เครื่องปรับอากาศ 
 
ข) ผนังคอนกรีตมวลเบา  

คอนกรีตมวลเบาเปนวัสดุคอนกรีตมวลเบาที่ผลิตสังเคราะหจากวัสดุธรรมชาติ ไดแก ทราย ปูนขาว 
ปูนซีเมนต ยิปซัม และสารกระจายฟองอากาศ ไมมีสวนประกอบทีทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม มีน้ําหนัก
เบากวาอิฐธรรมดา 2-3 เทา เนื่องจากเนื้อวัสดุประกอบดวยฟองอากาศเล็กๆ กระจายอยูอยางสม่ําเสมอประมาณ 
75 % ของเนื้อวัสดุ น้ําหนักประมาณ 50 kg/m2 (ความหนา 10 cm.) แตมีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดได
ประมาณ 30 - 80 kg/m2 ดังนั้น จึงสามารถใชไดท้ังภายในและภายนอกอาคาร สามารถใชกอไดท้ังผนังรับแรง 
(Load Bearing Wall) และผนังปกติท่ีไมไดรับแรง (Non-Load Bearing Wall) สามารถผลิตไดหลายรูปแบบ เชน 
แบบบล็อค แบบแผน แบบคานเสริมเล็ก ฯลฯ มีคุณสมบัติความเปนฉนวน มีคาความตานทานความรอน
ประมาณ 0.6 -0.8 m2/W.K ท้ังนี้ในการกอสรางผนังคอนกรีตมวลเบาจะมีการฉาบปูนเชนเดียวกับผนังกออิฐฉาบ
ปูน 
 
ค) การใชวัสดุแผรังสีความรอนตํ่า  

วัสดุโดยทั่วๆ เปนวัสดุท่ีมีคาสภาพเปลงรังส ี(Emissivity) ต่ํา เพื่อท่ีจะลดปริมาณความรอนรับที่เขาสู
อาคารใหเหลือนอยท่ีสุด 

สภาพเปลงรังส ี(Emissivity)  คือ ความสามารถของพื้นผวิในการดูดกลืนความรอน และสะทอนความ
รอนกลับ 

ตัวอยางเชน : พื้นผิวท่ีมีสีเขมจะดูดกลืนความรอนไดมากกวา และสะทอนรังสีไดนอยกวาพื้นผิวท่ีมีสี
ออนและมีความแวววาว    

คาสภาพเปลงรังสี (Emissivity) ของวัสดุท่ัวไป เชน 
ฟอลยอลูมิเนียม    0.05 
กระจกที่มีคา “E” ต่ํา                                             0.15 - 0.3 
กระจกใส     0.85 
อิฐ      0.90 
ไม                                                                         0.91 
พื้นลงน้ํามันชักเงาสีดํา                                         0.96 

คาสภาพเปลงรังสียิ่งต่ําก็จะดูดกลืนความรอนไดนอยกวา และสะทอนกลับไดมากกวา 
 
ง) ทาผนังดวยสีออน ซึ่งสามารถสะทอนความรอนและรังสีจากดวงอาทิตยไดดีกวา 
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จ) การบุฉนวนผนังเพื่อลดความรอนที่จะผานเขาสูอาคาร  
การบุฉนวนกับผนังอาคารสามารถลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูอาคารได และหากการบุ

ฉนวนสามารถทําควบคูไปกับการติดแผนสะทอนรังสี (Reflective Foil) โดยผนังมีชองอากาศก็จะลดการถายเท
ความรอนเขาสูอาคารไดอยางมากทีเดียว 
 

 
 

รูปที่ 3.13 ผนังท่ีบุฉนวน 
 

สวนประกอบ R 1  (มีฉนวน)* R 2  (มีเฉพาะชองอากาศ)* 
1. 0.03 0.03 
2. 0.14 0.14 
3. 1.94 (มีฉนวน) 0.15 (มีชองอากาศ) 
4. 0.08 0.08 
5. 0.12 0.12 

 
R1 = 2.3 (m 2 K/W)            R2 = 0.52 (m 2 K/W)  
หมายเหตุ  คา R ยิ่งสูง หมายถงึ ไดรับความรอนนอย คา U ต่ํา หมายถึง ไดรับความรอนนอย 

 
3.6.2 กระจกหนาตาง 
ก) การใชอุปกรณบังแดด 

 อุปกรณบังแดดภายนอก 
- ชายคา (Overhangs) เหนืออาคาร 
- บานเกล็ด (Louvers) ภายนอกของหนาตาง  
- กันสาดหรือผาใบบังแดด (Awnings) เหนือหนาตาง 
- มานบังตาหรือมูลี่ (Shutters or Blinds) แบบใชภายนอกมวนได หรือมูลี ่
- รมเงาจากตนไม 

3. ฉนวน หรือชองอากาศ 

2. ผนังไม 

1. ฟลมอากาศภายนอก 4. แผนผนังปูน (แผนยิบซั่ม) 

5. ฟลมอากาศภายใน 
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 อุปกรณบังแดดภายใน 
- มานบังตา หรือมูลี่ท่ีมวนหรอืรดูข้ึนลงได (Venetain or Roller Blinds) 
- มาน (Curtains) 

 
 

การบังแดดจากภายนอกจะใหผลดีกวา เนื่องจากสามารถปองกันความรอนจากรังสีของดวงอาทิตย
ไมใหเขามาภายในอาคารไดวิธีแบบนี้ เรียกวา การบังแดดแบบ Passive Solar Shading  การบังแดดภายใน ซึ่ง
อุปกรณท่ีใชสวนมากจะเปนมูลี่หรือมาน จะสะทอนการแผรังสีจากดวงอาทิตยผานเขามาทางหนาตางกลับ
ออกไปภายนอกไดบางสวน และจะดูดกลืนความรอนบางสวนไวถายเทเขาสูภายในหอง ดังนั้นจึงเปนการดีอยาง
ยิ่ง หากสามารถปองกันไมใหรังสีจากดวงอาทิตยสองกระทบกระจกของหนาตางได แตเนื่องจากวาการติดตั้ง
การบังแดดดานนอกจะเปนแบบติดตายตัว ซึ่งจะไมสามารถใหการบังแดดไดเต็มท่ีตลอดเวลา  เพราะการ
เคลื่อนท่ีของดวงอาทิตย   ดังนั้นการใชวิธีการบังแดดทั้งดานนอกและดานในของอาคารจึงมักจะใชควบคูกัน 

 
ข) การใชกระจกหนาตางชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถสะทอนรังสีจากดวงอาทิตยไดและชวยลดปริมาณความรอนที่จะ
เขาสูภายในอาคาร 

- กระจกที่มีคาสภาพเปลงรังสี (Emissivity) ต่ํา จะมีการฉาบสารที่ผิวกระจก เพื่อท่ีจะลดความรอนที่
จะดูดกลืนไวมิใหแผรังสีเขาสูภายในหองซึ่งจะมีประโยชนมากในฤดูรอน  ขณะที่ชวยลดการ
สูญเสียความรอนออกสูภายนอก ซึ่งจะมีประโยชนในฤดูหนาว  กระจกชนิดนี้สวนมากจะเปน
กระจกแบบ 2 ช้ัน 

- กระจก 2 ช้ันระบบกระจก 2 ช้ันจะมีคา U ประมาณ 50% ของกระจกชั้นเดียว ดังนั้นสามารถลด
ปริมาณความรอนรับไดมากทีเดียว 

- กระจก 2 ช้ัน พรอมท้ังมูลีร่ะหวางแผนกระจก 

กระจกใสพรอมมูลีภ่ายใน S.C. 
= 0.6 

5% 
สะทอน

35% 

60% 
 

ติดตั้งกันสาดภายนอก S.C. 
= 0.25 

5% 

70 % 

25% 
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- กระจกชนิด “สมารทกลาส” (Smart  Glass) คือ กระจกชนิดใหมซึ่งเพิ่งไดพฒันาขึ้นมาใช  โดย
คุณสมบัติของกระจก สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการผานกระแสไฟฟาเขาไป 

 
 
 
 
 
 
 
        ก) หนาตางทั่วไป  (กระจกชั้นเดียว) 

 
 
 
 
 
 
 
        ข) กระจก 2 ช้ัน 6 มม. + 6 มม. 
 
 
 
 
 
 
 
        ค) กระจกใสติดฟลมสะทอนแสงสีฟา 

 
รูปที่ 3.14 ความรอนจากรังสดีวงอาทิตยผานทางกระจกชนิดตางๆ 

 
3.6.3 หลังคา 
ก) บุฉนวนพรอมทั้งแผนสะทอนรังสีใตหลังคา เพื่อลดปริมาณความรอนรับที่เขาสูอาคารจาก ภายนอกผานทาง
หลังคา 
 
 

ความรอนจากรังสีดวงอาทิตย
ท่ีตกกระทบหนาตาง 100% 

สงผาน 
สะทอน 

ดูดกลืน 

แผรังสีออก แผรังสีเขา 

ความรอนที่เขามาโดย           
วิธีการนําความรอน 

ความรอนที่เขามาโดย 
วิธีการนําความรอน 

64% 

817% 

11% 

100% 

ความรอนที่เขามาโดย
วิธีการนําความรอน 

26% 

15% 40% 

19% 

100% 
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ข) ใชหลังคาที่มีสีออน เพื่อสะทอนความรอนจากรังสีของอาทิตย  
 

 
รูปที่ 3.15 การบุฉนวนที่ใตหลังคาแผนโลหะ 

 

สวนประกอบ R1 (มีฉนวน)* R2 (ไมมีฉนวน)* 
 1. ฟลมอากาศภายนอก 
 2. หลังคาแผนโลหะ 
 3. ฉนวนหนา 75 
 4. ชองวางอากาศ 
 5. แผนฝา 
 6. ฟลมภายใน 

0.04 
0 
1.8  (ฉนวน) 
0.6 
0.07 
0.15 

0.040 
0 
(ไมมีฉนวน) 
0.6 
0.07 
0.15 

R1    = 2.66 (m2
 K/W)                       R2 = 0.86 (m2

 K/W)                                                                                         
U1    = 0.38 (W/m2 K)                      U2  = 1.16 (W/m2 K)  

หมายเหตุ  คา R สูง หมายถึง ไดรับความรอนนอย คา U ต่ํา หมายถึง ไดรับความรอนนอย 
 
3.6.4 พ้ืน 

ความรอนรับที่เขาสูอาคารผานขึ้นมาจากทางพื้นโดยทั่วไปจะนอยมากไมมีผล  ถาพื้นตั้งอยูบนดิน
โดยตรง  เนื่องจากอุณหภูมิของดินในภูมิอากาศเขตรอนอุนคอนขางจะคงที่ 

สําหรับพื้นซึ่งยกระดับเหนือดินจะมีชองวางอากาศใตพื้น ซึ่งจะมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิโดยรอบ 
(Ambient  Temperature) การบุฉนวนพื้น โดยปกติก็ไมจําเปน  ยกเวนวา สวนบนของพื้นตรงนั้นเปนหองปรับ
อากาศ  เชน หองคอมพิวเตอร 

 
 
 
 

3. ฉนวนหนา 75 2. หลังคาแผนโลหะ 1. ฟลมอากาศภายนอก 

4. ชองวางอากาศ 5. แผนฝา 

6. ฟลมภายใน 
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รูปที่ 3.16 การบุฉนวนใตพื้นชองสงลมเย็นของหองคอมพิวเตอร 
 
3.6.5 การรั่วซึม (Infiltration) 

การรั่วซึม เปนลักษณะของการที่อากาศไหลจากภายนอกเขาสูภายในอาคารผานชองเปดหรือรอย 
แตกตางๆ หรือการเปด หรือแงมประตูหรือหนาตางทิ้งไว อากาศที่รั่วซึมเขามานี้ไมสามารถควบคุมไดและจะนํา
ความรอนเขาสูภายในอาคารเพิ่มข้ึน และจะตองใชพลังงานในการขับความรอนนี้ออกไปโดยการใชระบบปรับ
อากาศ 

แนวทางปฏิบัติตอไปนี้สามารถลดการรัว่ซึม (Infiltration) อากาศได 
- ระหวางการกอสราง ใหแนใจวาชองเปดท่ีไมจําเปนและรอยแตกตางๆ ของเปลือกอาคารจะตองมี

นอยท่ีสุด หรือไดทําการอุดปด (Seal) ไวท้ังหมด และหมั่นดูแลรักษารอยอุดตลอดอายุของอาคาร 
- แนใจวาประตูท่ีเปดสูภายนอกอาคารอยูในสภาพปดอยูเสมอโดยการติดตั้งอุปกรณดึงประตูปด 

(Door Closer) และมีการอุดปดขอบประตูไวเปนอยางดี 
- จัดใหมีระบบปองกันอากาศไหลเขาออก (Air Lock) หรือประตูแบบหมุนรอบ (Revolving Door) 

ท่ีประตูทางเขาท่ีมีการเปด-ปดเปนประจํา 
- แนใจวาประตูท่ีเปดเขาสูบันไดอยูในสภาพปดเสมอ เนื่องจากบริเวณบันไดสวนมากจะติดตั้งระบบ

ระบายอากาศเอาไว 
- แนใจวาหนาตางที่สามารถเปดไดปดสนิทอยูเสมอ 

 
 
 

พื้นที่เปดโลง

ระดับดิน 

เคร่ืองปรับอากาศ 

ฉนวนใตพื้น 

หองคอมพิวเตอร

ชองสงลมเย็น
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3.7 ขอแนะนําสําหรับอาคารเกาในการปองกนัความรอนผานเขาสูกรอบอาคาร  
หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายอยูท่ีการกอสรางอาคารใหม สําหรับอาคารที่มีอยูเดิม โอกาสในการเปลี่ยนแปลง

เพื่อใหอาคารสามารถประหยัดพลังงานในโครงสรางของตัวอาคารเองมีนอยมาก อยางไรก็ตามวิธีการทางเทคนิค
ดังตอไปนี้ สามารถนําไปใชกับอาคารเกา  เพื่อท่ีจะลดการใชพลังงานและเพิ่มความสบายในการอาศัยไดดังนี้ 

- ติดตั้งฉนวนที่หลังคา หรือบริเวณชองวางเหนือฝาเพดาน 
- ติดตั้งอุปกรณในการบังแดดภายนอกอาคาร ท่ีหนาตางที่แดดสามารถสองได 
- ติดตั้งอุปกรณในการบังแดดภายใน เชน มานหรือมูลี่ท่ีหนาตางที่มีแดดสองถึง 
- ติดตั้งฟอลยสะทอนแสงบริเวณหนาตางที่แดดสองถึง 
- เคลือบผิวของหลังคาใหมีการสะทอนความรอนได 
- ลดการแทรกซึมของอากาศจากภายนอกโดยการปดอุดชองวางที่ประตู และหนาตางทั้งหมดและ

เพิ่มระบบปองกันอากาศไหลเขา-ออก (Air Lock)ท่ีประตูทางเขา 
- ทาสีตัวอาคารใหมโดยใหเปนสีออน 
- ปลูกตนไมเพื่อใหรมเงาแกผนัง (และหลังคาในกรณีของอาคารที่ไมสูง) 

 
3.8 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1 
จงคํานวณหาคาความตานทานความรอน (R) และคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (U) ของวัสดุตางๆ ใน
ตาราง 

จากสมการ 
xR

k
Δ

=
 และ  

1U
R

=
 

 

วัสดุ 
ความหนา 

Δx 

k 

(W/m.°C) 

R 

(°C. m2/W) 

U 

(W/m2 . °C) 

อิฐมอญแหง  

(ความหนาแนน 1,600 kg/m3) 
5 cm 1.154 0.043 23.26 

ฉนวนใยแกว (ความหนาแนน 32 kg/m3) 5 cm 0.033 1.515 0.66 

แผนยิบซั่ม 12 mm 0.191 0.063 15.87 

ปูนฉาบ 1 cm 0.553 0.018 55.56 
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กรณีศึกษาที่ 2 
จงคํานวณหาคาการถายเทความรอนของผนังทึบ (Uw) และเปรียบเทียบคาการถายเทความรอนของผนังท้ังสอง

แบบ 

ผนังทึบแบบที่ 1  อิฐมอญแหง (ความหนาแนน 1,600 kg/m3) หนา 5 cm ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังดานนอกและ
ดานใน 
 

วัสดุ 
Δx/k 

( 12 −° WCm ) 
ความตานทาน (R) 

( 12 −° WCm ) 
หมายเหตุ 

ฟลมอากาศดานนอก  0.044 ผนังแนวดิ่ง 
ปูนฉาบ 0.01

0.553
 0.018  

อิฐมอญแหง 0.05
1.154

 0.043 
ความหนาแนน 1760 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ปูนฉาบ 0.01
0.553

 0.018  

ฟลมอากาศดานใน  0.120 ผนังแนวดิ่ง 
ความตานทานความรอนรวม (RT) 0.262  

ความนําความรอนรวม (UT=1/ RT) 3.817  

 

ผนังทึบแบบที่ 2  คอนกรีตมวลเบา (ความหนาแนน 1,280 kg/m3) หนา 10 cm ฉาบปูนหนา 1 cm ดานนอก โดย
ดานในติดฉนวนใยแกวซึ่งมีแผนสะทอนรังสหีนา 5 cm และแผนยิปซั่มหนา 12 mm 
 

วัสดุ 
Δx/k 

( 12 −°CWm ) 
ความตานทาน (R) 

( 12 −° WCm ) 
หมายเหตุ 

ฟลมอากาศดานนอก  0.044  
ปูนฉาบ 0.01

0.553
 0.018 ความหนา 1 ซ.ม. 

คอนกรีตมวลเบา. 0.1
0.476

 0.210 ความหนา 10 ซ.ม. 

ฉนวนใยแกว 0.05
0.033

 1.515 ความหนา 5 ซ.ม. 

แผนยิปซั่ม 0.012
0.191

 0.063 ความหนา 12 ม.ม. 

ฟลมอากาศดานใน  0.120  
ความตานทานความรอนรวม (RT) 1.970  

ความนําความรอนรวม (UT=1/ RT) 0.508  
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กรณีศึกษาที่ 3 
จากโจทยคําถามที่ 2 จงคํานวณหาคา DSH ของผนังทึบแบบที่ 2 กําหนดใหสีดานนอกของผนังเปนสีออน        
(คาการดูดกลืนรังสีอาทิตย = 0.5) และจงคํานวณหาคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) กรณีอาคารเปน

หางสรรพสินคา 
 
คา DSH ปูนฉาบ   = (0.01)(1568)(0.84) = 13.17 12 −− °⋅ CkJm  
คา DSH คอนกรีตมวลเบา   = (0.1)(1280)(0.84) = 107.52 12 −− °⋅ CkJm  
คา DSH ฉนวน   = (0.05)(32)(0.96) = 1.54 12 −− °⋅ CkJm  
คา DSH แผนยิปซั่ม  = (0.01)(880)(1.09) = 9.59 12 −− °⋅ CkJm  
คา DSH ผนังคอนกรีตมวลเบาติดตั้งฉนวนและแผนยิบซั่ม 

  = 13.17+107.52+1.54+9.59= 131.82 12 −− °⋅ CkJm  
 

คา TDeq (หางสรรพสินคา) ของผนังเมื่อติดต้ังฉนวนและแผนยิบซ่ัม 

TDeq รายการ 
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก 

หางสรรพสินคา 10.77 13.57 12.87 12.81 
 
กรณีศึกษาที่ 4 
จงคํานวณหาคาความตานทานความรอน (R) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (U) คา SHGC และคา
อัตราสวน Tv/SHGC ของกระจกตอไปนี้ 

 

ชนิดกระจก 
กระจกเขยีว  

ความหนา 6 mm 

กระจกสีเขยีว-กระจกใสความ

หนา 6 mm ชองวางอากาศ 6 mm 
(ไมเคลอืบผิว) 

ความตานทานความรอน (R) 0.17 0.259 

สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (U) 5.882 3.86 

สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจาก

รังสีอาทิตย (SHGC) 

0.54  

อัตราสวน Tv/SHGC 0.76/0.54 = 1.407 0.68/0.41 = 1.659 
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กระจกเขยีว ความหนา 6 mm 

โครงสราง 
Δx/k 

( 12 −°CWm ) 
ความตานทาน (R) 

( 12 −° WCm ) 
หมายเหตุ 

ฟลมอากาศดานนอก  0.044 กระจกแนวดิ่ง 
กระจก 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ฟลมอากาศดานใน  0.120 กระจกแนวดิ่ง 
ความตานทานความรอนรวม (RT) 0.170  

ความนําความรอนรวม (UT=1/ RT) 5.882  

 
กระจกสีเขยีว-กระจกใสความหนา 6 mm ชองวางอากาศ 6 mm (ไมเคลอืบผิว) 

โครงสราง 
Δx/k 

( 12 −°CWm ) 
ความตานทาน (R) 

( 12 −° WCm ) 
หมายเหตุ 

ฟลมอากาศดานนอก  0.044 กระจกแนวดิ่ง 
กระจกเขียว 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ชองอากาศ  0.084 ชองอากาศหนา 6 ม.ม. 
กระจกใส 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ฟลมอากาศดานใน  0.120 กระจกแนวดิ่ง 
ความตานทานความรอนรวม (RT) 0.259  

ความนําความรอนรวม (UT=1/ RT) 3.86  

 
กรณีศึกษาที่ 5 
จงคํานวณหาคารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน (ESR) สําหรับกระจกเขียวความหนา 6 มม. กรณี
หางสรรพสินคา  
 

คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน (ESR) 
ชนิดกระจก เหนือ  

(N) 
ตะวันออก  

(E) 
ใต  
(S) 

ตะวันตก  
(W) 

กระจกเขยีว  
ความหนา 6 มม. 

133.52 162.04 189.27 173.98 
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กรณีศึกษาที่ 6 
จงคํานวณหาคา OTTV ของผนังของหางสรรพสินคา ซึ่งมีโครงสรางดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw = 2.439  W/(m2.°C) 
Uf = 5.764  W/(m2.°C) 
WWR = (2.5x8)/(3.8x8) = 0.714 

ΔT =  5.0  °C 
SC = 1.0 
SHGC = 0.73 
 

ทิศ N E S W 

ESR 133.52 162.04 189.27 173.98 

TDeq 10.76 12.87 13.56 12.80 

OTTV (W/m2) 97.65 113.98 128.65 120.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H = 3.5 m 

W = 8.0 m 

กระจกใส 10 mm 

ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 cm ฉาบปูนหนา 1 
cm ทั้งสองดาน 

2.5 m
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กรณีศึกษาที่ 7 
จงคํานวณหาคา OTTV ของผนังของอาคารหางสรรพสินคา 3 ช้ัน ดังแสดงในรูป 
 

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ)หองเครื่อง
(ไมปรับอากาศ)

พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW
x=2-3

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06

N

S

EW

หางสรรพสินคาชั้น 1 หางสรรพสินคาชั้น 2-3

ไมปรับอากาศ

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ)หองเครื่อง
(ไมปรับอากาศ)

พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW
x=2-3

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06

N

S

EWโถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ)หองเครื่อง
(ไมปรับอากาศ)

พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ)หองเครื่อง
(ไมปรับอากาศ)

พ้ืนท่ีขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW

N

S

EW
x=2-3

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06

N

S

EW
x=2-3

โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ)

พื้นที่ขายสินคา (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06

N

S

EW

N

S

EW

หางสรรพสินคาชั้น 1 หางสรรพสินคาชั้น 2-3

ไมปรับอากาศ

 
ผนังแบบท่ี 1 ผนังแบบท่ี 2

H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน

2.5 m ผนังคอนกรีตมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน
H = 3.5 m

W = 8.0 m

ผนังแบบท่ี 1ผนังแบบท่ี 1 ผนังแบบท่ี 2ผนังแบบท่ี 2

H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน

2.5 m
H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน

2.5 m ผนังคอนกรีตมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน
H = 3.5 m

W = 8.0 m

ผนังคอนกรีตมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปูนหนา 1 cm ท้ังสองดาน
H = 3.5 m

W = 8.0 m

 
 

พ้ืนที่ผนัง เหนือ ตะวันออก ใต ตะวันตก 

แบบที่ 1 196.0 112.0 0.0 0.0 

แบบที่ 2 392.0 392.0 532.0 448.0 
หางสรรพสินคา 

(ช้ันที่ 1-3) 
รวม 588.0 504.0 532.0 448.0 

 

OTTV (W/m2) ประเภทของอาคาร 
N E S W 

หางสรรพสินคา 50.04 49.74 33.07 31.22 

 
OTTV รวม = 41.54 วัตต/ตร.ม.  
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ศักยภาพของระบบกรอบอาคาร 
ประเภทอาคาร 

เกณฑขั้นต่ํา อาคารตัวอยาง 
ผลประเมิน 

หางสรรพสินคา 40 W/m2 41.54 W/m2 
   _______ผาน 

   ___√__ไมผาน 

 
กรณีศึกษาที่ 8 
จงคํานวณหาคา RTTV ของหลังคาตาม ตัวอยางที่ 7 สําหรับกรณีของอาคารสํานักงาน 
 

Ur = 0.493   W/(m2.°C) 

DSH = 232.05  kJ/(m2.°C) 
TDeq = 18.36  °C 

RTTV = 9.05  W/m2 
 
 

ศักยภาพของระบบกรอบอาคาร 
ประเภทอาคาร 

เกณฑศักยภาพขั้นตํ่า อาคารตัวอยาง 
ผลประเมิน 

สํานักงาน 15 W/m2 9.05 W/m2 ผาน 

 
บทสรุป 

กรอบอาคารมีสวนสําคัญยิ่งตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานในอาคาร ความรอนที่ถายเทผาน
กรอบอาคารคิดเปนรอยละ 60 ของภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ 

กรอบอาคารประกอบดวยสวนที่เปนผนังทึบและผนังกระจก การถายเทความรอนผานผนังทึบและผนัง
กระจกมีลักษณะที่แตกตางกันดังแสดงในรูปที่ 3.7 และ 3.8 สําหรับผนังทึบ รังสีอาทิตยท่ีตกกระทบบนผนังทึบ 
สวนหนึ่งจะถูกสะทอนออกไป อีกสวนหนึ่งจะถูกดูดกลืนและสะสมไว และทําใหผิวผนังดานนอกมีอุณหภูมิ
สูงข้ึน ความรอนที่ถายเทผานผนังทึบเปนผลจาก 

- ความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีผนังดูดกลืนไว 
- ผลตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

 
สําหรับผนังกระจก เมื่อรังสีอาทิตยจากดวงอาทิตยตกกระทบบนผิวกระจก รังสีอาทิตยสวนหนึ่งจะ

สามารถสงผานชั้นกระจกไปไดโดยตรง โดยสวนหนึ่งจะถูกสะทอนออกไป และอีกสวนหนึ่งจะถูกดูดกลืนไว
รังสีอาทิตยท่ีถูกดูดกลืนไวจะทําใหอุณหภูมิของกระจกสูงข้ึนและเกิดการถายเทความรอนโดยสวนหนึ่งเขาสู
อาคารและอีกสวนที่เหลือสูสิ่งแวดลอมภายนอก 

ชองอากาศใตหลังคา 10 ซ.ม. 

คอนกรีตหนา 10 ซ.ม. 

แผนยิบซั่มหนา 10 มม. 

ฉนวนใยแกวหนา 5 ซ.ม. 
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นอกจากพลังงานความรอนที่เกิดจากการสงผานรังสีอาทิตยโดยตรงผานกระจก และความรอนที่ถูก
ดูดกลืนไวและถายเทเขาสูอาคาร ยังมีความรอนอีกสวนหนึ่งถายเทผานกระจก ซึ่งเปนการถายเทความรอนโดย
การนําความรอน อันเนื่องมาจากความแตกตางของอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

เพื่อใหอาคารที่กอสรางใหมเปนอาคารอนุรักษพลังงาน ประเทศไทยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
พลังงานของกรอบอาคาร ซึ่งเปนการบังคับโดยกฏหมาย ประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคารกําหนดดวยคา
ดัชนีการถายเทความรอนรวม OTTV และ RTTV อาคารที่ผานเกณฑประสิทธิภาพของกรอบอาคารดังมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

 

ประเภทอาคาร/ลักษณะการใชงาน
อาคาร 

OTTV 
(Wm-2 ของผนงัดานนอกอาคาร) 

RTTV 
(Wm-2 ของหลงัคาอาคาร) 

สํานักงาน สถานศึกษา  O-OTTV ≤ 50  O-RTTV ≤ 15  
หางสรรพสินคา รานคายอย ศูนยการคา  
หรือซุปเปอรสโตร 

S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 

โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพักฟน H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 
 
คาประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร OTTV และ RTTV ข้ึนกับคาสมบัติทางความรอนของวัสดุท่ี

ประกอบขึ้นเปนกรอบอาคาร และสัดสวนของพื้นที่กระจกตอพื้นที่ผนังท้ังหมด (Window to wall ratio: WWR) 
อาคารที่มีพื้นที่กระจกมากจะมีคา OTTV สูง ปจจัยท่ีมีผลตอคา OTTV และ RTTV มีดังนี้ 
 

ประเภทกรอบอาคาร ปจจัยที่มีผลตอคา OTTV และ RTTV 
ผนังทึบ - สัมประสิทธิ์ความตานทานความรอนของวัสดุ 

- มวลของผนัง 
- ทิศทางการหันของผนัง 
- มุมเอียงของผนัง 
- สีทาภายนอกผนัง 

ผนังโปรงแสง ผนังกระจก - สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสง 
- สัมประสิทธิ์ความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีสงผาน ผนังโปรง

แสง (SHGC) 
- อุปกรณบังแดดรวม 
- ทิศทางการหันของกระจก 
- มุมเอียงของกระจก 
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 การดําเนินมาตรการเพื่อใหกรอบอาคารมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันไมใหความรอนถายเทผาน
กรอบอาคารมากเกินเกณฑท่ีกําหนดไวสามารถทําไดดังนี้ 
 

กรอบอาคาร มาตรการ 
ผนังทึบ - เลือกใชวัสดุท่ีมีมวลอุณหภาพที่เหมาะสมกับอาคาร 

- ใชวัสดุแผรังสคีวามรอนต่ํา  
- ทาผนังดวยสีออน  
- บุฉนวนผนังเพื่อลดความรอนที่จะผานเขาสูอาคาร  

กระจกหนาตาง - ใชอุปกรณบังแดดทั้งชนิดติดตั้งภายในและภายนอก 
- ใชกระจกหนาตางชนิดพิเศษที่มีคา SHGC ต่ําและมีคาการ

สงผานแสงสูง 
- ไมใชพื้นที่หนาตางมากจนเกินไป 

หลังคา - บุฉนวนพรอมท้ังแผนสะทอนรังสีใตหลังคา 
- ใชหลังคาที่มีสีออน  

 
 เมื่อศึกษาเนื้อหาในบทนี้จบแลว ผูเขารับการอบรมตองสามารถคํานวณคา OTTV และ RTTV ของกรอบ
อาคารได และสามารถเปดคาตางๆ จากตารางได 
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