บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั ได้ มีการรณรงค์และการส่งเสริ มโครงการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานเพิ่ม
มากขึน้ เนื่ องจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศทํ า ให้ ต้อ งมี ก ารใช้ พ ลัง งานอย่า ง
มหาศาล ไม่ว่าจะเป็ นการคมนาคมขนส่ง กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม รวมทังการใช้
้
พลังงานในอาคาร จากการสํารวจข้ อมูลการใช้ พลังงานในอาคารของสํานักงานนโยบายและแผน
ู เสียไปกับระบบปรับอากาศที่
พลังงาน พบว่า 70 % ของการใช้ พลังงานในอาคารส่วนใหญ่สญ
ทํางานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในบางพื ้นที่อาจมีการใช้ ระบบปรับอากาศที่ใหญ่เกิน
ต่อความต้ องการของพื ้นที่นนั ้ ๆ หรื อในบางพื ้นที่อาจใช้ ระบบปรับอากาศที่ไม่เพียงพอต่อความ
้ น ซึง่ การใช้ พลังงานที่มากใน
ต้ องการทําให้ เครื่ องปรับอากาศต้ องทํางานอย่างเต็มกําลังตลอดทังวั
ส่วนนี ้เป็ นผลให้ คา่ ใช้ จ่ายสูงขึ ้นตามไปด้ วย ดังนัน้ การจะปรับลดการใช้ พลังงาน และค่าใช้ จ่ายจึง
เป็ นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรมในฐานะวิชาชีพสถาปนิกที่จะ
ช่วยให้ เกิดการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน
ภาพที่ 1.1
การใช้ พลังงานภายในอาคาร

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550.
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การคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารจึงเป็ นกระบวนการหนึ่งที่
มีความสําคัญต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม แต่เนื่องจากการคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่ า นเปลื อ กอาคารนัน้ แต่เ ดิ ม วิ ศ วกรทางด้ า นงานระบบจะเป็ นผู้คํ า นวณให้ ว่ า จะต้ อ งใช้
เครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าใดตามที่สถาปนิกออกแบบมา ซึง่ กระบวนการออกแบบนี ้นันจะทํ
้
าให้
เกิดความสิ ้นเปลืองและไม่อนุรักษ์ พลังงาน เพราะสถาปนิกจะไม่ร้ ู เลยว่าการออกแบบ รวมทังการ
้
เลือกใช้ วัสดุ และการทํ าพืน้ ที่ ช่องเปิ ดในอาคารของตนนัน้ ก่อให้ เกิ ดการใช้ พลังงานมากน้ อย
เพี ย งใด นอกจากนี ใ้ นการคํ า นวณค่า การถ่ า ยเทความร้ อนรวมผ่ า นเปลื อ กอาคารจะต้ อ งใช้
้
ระยะเวลา และข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ อีกทัง้ ยังต้ องมีกระบวนการคํานวณที่ซบั ซ้ อนหลายขันตอน
รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนหรื อการแก้ การออกแบบของสถาปนิกยังส่งผลให้ การคํานวณค่าการถ่ายเท
ความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารต้ องมีการแก้ ไขข้ อมูลใหม่ โดยอาจจะต้ องแก้ ไขข้ อมูลหลาย
ขันตอนหรื
้
อทําการคํานวณใหม่ทงหมด
ั้
ซึง่ การแยกการทํางานระหว่างส่วนออกแบบและวิเคราะห์
ออกจากกัน ทําให้ ไม่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เหมาะสมต่อการทํางานในการออกแบบ
และคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร ประกอบกับในกระบวนการออกแบบ
และคํ านวณค่า การถ่ ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารของซอฟต์ แวร์ ในปั จจุบันจะทํ าการ
้ นใน
ประมวลผลค่าตัวเลขแล้ วแสดงผลออกมาในรู ปแบบ 3 มิติ แต่สถาปนิกจะออกแบบผลงานขันต้
รู ปแบบ 3 มิติก่อน แล้ วจึงนําไปคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารซึ่ง
กระบวนการทัง้ 2 นี ้สวนทางกันทําให้ เกิดการทํางานที่ซํ ้าซ้ อนกัน
ด้ วยเหตุนี ้ทําให้ ต้องมีการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใน
การทํางานและการออกแบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจเบื ้องต้ น ซึง่ จะช่วยสร้ างทางเลือกและความ
หลากหลายในการเปรี ยบเทียบของข้ อมูล นอกจากนี ้คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลลัพธ์ออกมา
ได้ รวดเร็ วและแม่นยํา ทําให้ สามารถใช้ งานได้ ทนั ที และส่งผลให้ สถาปนิกสามารถทําการตรวจ
แบบตัดสินใจ พร้ อมกับการปรับเปลี่ยนแบบได้ ในขณะนันทั
้ นที ทําให้ งานสามารถดําเนินต่อไปได้
อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยวิเคราะห์ประเมินการถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่านเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน ซึง่ ซอฟต์แวร์ นี ้จะช่วยในการวิเคราะห์ประเมินค่า
บแก้ ไขข้ อมูล เช่น วัสดุ
การถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารของอาคาร รวมทังสามารถปรั
้
เปลือกอาคาร พื ้นที่เปลือกอาคาร และพื ้นที่ช่องเปิ ด เป็ นต้ น ให้ แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินออกมา
ได้ ในทันที ทําให้ สถาปนิกหรื อที่ปรึ กษาในการปรับปรุ งอาคารสามารถเสนอแนวทาง หรื อวิธีการเพื่อ
ช่วยในการอนุรักษ์ พลังงาน ได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจยั
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและปั จจัยที่จะนํามาใช้ ในกระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่า
การถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร
2. ศึก ษาแนวทางการนํ า เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ แ ละหลัก การทฤษฎี ต่า ง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยในการวิเคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่าน
เปลือกอาคาร
3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินค่าการถ่ายเทความ
ร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร ซึง่ จะช่วยแก้ ปัญหาในการออกแบบ โดยการทดลองปรับเปลี่ยนค่าใน
การออกแบบเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
4. พัฒนารู ปแบบการทํางานและลดขันตอนกระบวนการวิ
้
เคราะห์ประเมินค่าการ
ถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5. พัฒนาซอฟต์แวร์ ของไทยที่สามารถใช้ งานได้ จริ งจากการวิเคราะห์ ข้อมูล และ
บริบทของสังคมไทยให้ เหมาะสมกับกระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่าน
เปลือกอาคาร
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1. ข้ อมูลและปั จจัยต่าง ๆ ที่ ใช้ ในงานวิจัย นี ้ ใช้ ในการวิเคราะห์ ประเมิน ค่า การ
ถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารด้ วยวิธีการคํานวณค่าพลังงานความร้ อนที่ถ่ายเทผ่าน
กรอบอาคาร (overall thermal transfer value calculation) และค่าพลังงานความร้ อนที่ถ่ายเท
ผ่านหลังคาของอาคาร (roof thermal transfer value calculation)
2. การวิเคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารของอาคาร
ในงานวิจยั นี ้ ครอบคลุมปั จจัยที่มีผลต่อค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคารของอาคาร
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1) ค่าพลังงานความร้ อนที่ถ่ายเทผ่านกรอบอาคาร เช่น รู ปแบบอาคาร วัสดุ
กรอบอาคารทัง้ ส่วนผนังทึบ ผนังโปร่ ง มุมเอียงของกรอบอาคาร ความเข้ มสีของกรอบอาคาร
อัตราส่วนพื ้นที่ระหว่างผนังทึบและผนังโปร่ง เป็ นต้ น
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2) ค่า พลัง งานความร้ อนที่ ถ่ า ยเทผ่า นหลัง คาของอาคาร เช่ น วัสดุห ลัง คา
อาคาร มุมเอียงของหลังคาอาคาร ความเข้ มสีของหลังคาอาคาร เป็ นต้ น
3. ในระบบฐานข้ อมูลของซอฟต์แวร์ ครอบคลุมเฉพาะวัสดุที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย
ในการก่อสร้ างเท่านัน้
4. ซอฟต์ แ วร์ ที่ พัฒ นาในงานวิ จัย นี ส้ ามารถประยุก ต์ ใ ห้ สามารถใช้ งานได้ ทัง้
ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ (Windows) ลีนกุ ซ์ (Linux) และแมคอินทอช (Macintosh)
1.4 ระเบียบวิธีการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั แบ่งออกเป็ น 12 ขันตอน
้
ดังตารางที่ 1.1 ได้ แก่
1. ศึกษาขันตอนและปั
้
ญหาที่เกิดขึ ้นในการออกแบบอาคารในช่วงเริ่ มต้ นที่มีการนํา
งานระบบวิศวกรรมเข้ ามาประสานในงานก่อสร้ าง
2. นําปั ญหาที่เกิดขึ ้นมาแยกหัวข้ อทางด้ านปั จจัยที่มีผลต่อค่าการถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่านเปลือกอาคารของอาคาร
3. ศึกษาถึงข้ อจํากัดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อนํามาใช้ คํานวนความ
เป็ นไปได้ ของอาคารและแสดงผลมวลอาคาร
4. จัดทําโครงร่างของงานวิจยั วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจยั
5. ทําการเลือกเครื่ องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาได้
6. ทําการเขียนโปรแกรมด้ วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เลือกมา
7. ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ งาน (user interface) ของโปรแกรม เพื่อให้
ง่ายต่อการใช้ งานของสถาปนิก ที่ปรึกษาด้ านการปรับปรุงอาคาร และผู้ใช้ งานทัว่ ไป
8. นําปั ญหาที่ เกิดขึน้ มารวมกับข้ อจํากัดด้ านต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ จะได้ เป็ น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมที่จะช่วยในการตอบปั ญหาที่ต้องการได้
9. ทดสอบโปรแกรม ทําการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องของโปรแกรม และพัฒนา
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ งาน เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น
10. ทดสอบโปรแกรมกับตัวอย่างจริง และนําผลการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบในกรณี
ต่าง ๆ กันได้
11. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการทําวิจยั สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
12. จัดทํารายงานการวิจยั
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจยั
1. พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ประเมินค่าการถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่านเปลือกอาคาร
2. นําเสนอและพัฒนารู ปแบบใหม่ในการวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่าน
เปลือกอาคารให้ มีความถูกต้ องแม่นยํา และเหมาะสมกับสภาพการใช้ งานจริ งได้ ก่อนเข้ าสู่ขนตอน
ั้
การก่อสร้ าง
3. พัฒนาข้ อมูลเกี่ยวกับการคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร
ที่มีความซับซ้ อนและกระจัดกระจายให้ อยู่ในรู ปแบบฐานข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํามา
วิเคราะห์ และสร้ างสรรค์ข้อมูลใหม่ ๆ ได้ สมบูรณ์ ขึ ้นจากการทดลองปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
ให้ กบั ข้ อมูลที่เป็ นตัวแปรที่กําหนดให้
4. ช่วยให้ การวิเคราะห์ ประเมิ นค่าการถ่ ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร
มีความสะดวกรวดเร็ วและเข้ าใจได้ ง่าย รวมทัง้ เกิดความหลากหลาย และสามารถสร้ างสรรค์
ทางเลือกในการออกแบบอาคารปรับอากาศให้ เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5. พัฒนาต้ นแบบในการประยุกต์นําองค์ความรู้ จากงานวิจยั ทางด้ านสถาปั ตยกรรม
มาใช้ ใ นการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของสัง คมไทยมากกว่ า การใช้ ซ อฟต์ แ วร์
สําเร็ จรูปจากต่างประเทศ
1.6 นิยามศัพท์
การคํานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านเปลือกอาคาร หมายถึง การคํานวณค่า
ความร้ อนที่กรอบอาคารและหลังคาของอาคารได้ รับจากรังสีดวงอาทิตย์ โดยค่านี ้จะเป็ นดัชนีแสดง
คุณสมบัติของวัสดุอาคารว่ามีความสามารถในการถ่ายเทความร้ อนจากรังสีดวงอาทิตย์มากย้ อย
ต่ า งกัน เพี ย งใด ซึ่ง อาคารที่ มี ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อนรวมผ่ า นเปลื อ กอาคารเท่ า กัน อาจไม่
จําเป็ นต้ องมีคา่ การใช้ พลังงานที่เท่ากันเสมอไป
การพัฒนาซอฟต์แวร์ หมายถึง การสร้ างชุดคําสัง่ สําหรับควบคุมสัง่ งานคอมพิวเตอร์
ตามลําดับขันตอนที
้
่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน การพัฒนาซอฟต์แวร์
ในงานวิจัยนี ค้ รอบคลุมตัง้ แต่การเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงพัฒนาระบบ
ติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ ได้ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานง่าย และเหมาะสมกับการทํางานของผู้ใช้ จริง

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาปั จจัยที่ใช้
การพัฒนา
ในการวิเคราะห์ประเมิน
ซอฟต์แวร์ เชิง
ค่าการถ่ายเทความร้ อน
บูรณาการ มี
รวมผ่านเปลือกอาคาร
ประสิทธิภาพใน
การช่วยวิเคราะห์ 2. ศึกษาแนวทางการนํา
ประเมินค่าการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ถ่ายเทความร้ อน
และทฤษฎีตา่ ง ๆ มา
รวมผ่านเปลือก
ใช้ ในการพัฒนา
อาคารและสร้ าง
ซอฟต์แวร์ ประเมินค่า
ทางเลือกที่
การถ่ายเทความร้ อนรวม
หลากหลายของ
ผ่านเปลือกอาคาร
การออกแบบ
3. พัฒนารูปแบบ และลด
อาคารได้ ดีกว่า
ขันตอนการทํ
้
างาน
การใช้ ซอฟต์แวร์
กระบวนการวิเคราะห์
หลายประเภท
ประเมินค่าการถ่ายเท
แยกในขันตอน
้
ความร้ อนรวมผ่าน
การทํางานย่อย
เปลือกอาคารให้ มี
แบบเดิม
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

สมมติฐาน
1. การใช้ พลังงาน
ในอาคาร
2. คํานวณค่าการ
ถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่านเปลือก
อาคาร
3. แนวความคิดการ
ออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์ พลังงาน
4. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
(software
engineering)
5. ระบบฐานข้ อมูล
เชิงวัตถุ (object
oriented
database
system)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
ตัวแปรต้ น
1. ความร้ อนจากภายนอกผ่าน
กรอบอาคาร และหลังคา
อาคาร
2. ความร้ อนจากแสงอาทิตย์
ผ่านกระจก
3. พื ้นที่ผิวในการรับแสงอาทิตย์
4. อัตราส่วนพื ้นที่ระหว่างผนัง
ทึบและผนังโปร่ง
5. ทิศทางของอาคาร
6. มุมเอียงของกรอบอาคาร
และหลังคาอาคาร
7. ความเข้ มสีของกรอบอาคาร
และหลังคาอาคาร
ตัวแปรตาม
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่าน
เปลือกอาคาร

ตัวแปร

ตารางที่ 1.1
ระเบียบวิธีการวิจยั

1. อุณหภูมิภายนอกและ
ภายใน
2. วัสดุกรอบอาคารทังส่
้ วน
ผนังทึบ และผนังโปร่ง
3. มุมเอียงของกรอบอาคาร
4. ความเข้ มสีของกรอบ
อาคาร
5. พื ้นที่ผิวทังหมด
้
6. วัสดุหลังคาอาคาร
7. มุมเอียงของหลังคา
อาคาร
8. ความเข้ มสีของหลังคา
อาคาร
9. ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้ อนรวมของ
แต่ละวัสดุ

ข้ อมูล
1. ภาษาคอมพิวเตอร์ :
JAVA
2. ระบบติดต่อผู้ใช้ :
JAVA Swing
3. ระบบแสดงผล:
JAVA 3D
4. ระบบฐานข้ อมูล:
JDBC
5. ระบบพัฒนา
ซอฟต์แวร์ :
Netbeans
6. ระบบปฎิบตั ิการ:
Windows

เครื่ องมือ

ซอฟต์แวร์ ที่ได้
จากการวิจยั จะ
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การช่วยวิเคราะห์
ประเมินค่าการ
ถ่ายเทความร้ อน
รวมผ่านเปลือก
อาคาร และสร้ าง
ทางเลือกที่
หลากหลายของ
การออกแบบ
อาคารปรับ
อากาศ เพื่อการ
อนุรักษ์ พลังงาน

สรุป
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