บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของการวิจยั
ในชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ทําใหเมือง
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปญหาที่กําลังจะตามมาเชนเดียวกับเมืองใหญหลาย ๆ เมืองคือ
มลพิษที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนสาเหตุใหเกิดภาวะเรือนกระจก (green house
effects) และดวยสภาพเมืองที่สงเสริมใหเกิดภาวะเกาะแหงความรอน (urban heat island) เปน
ภาวะที่เกิดขึ้นในเมืองใหญที่มีการกอสรางอาคารอยางหนาแนน ซึ่งอาคารเหลานั้นกอสรางดวย
วัสดุมวลสาร มีการดูดซับความรอนเก็บไวแลวคายความรอนออกสูบรรยากาศ ซึ่งการเกิดทั้ง 2
ภาวะนี้สงผลตอสภาพแวดลอม สุขภาพ และเศรษฐกิจของมนุษย
จากขอมูลขางตนสงผลใหอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงขึ้น เมื่อรวมกับผลกระทบดาน
ความรอนที่เกิดจากแสงอาทิตย ทําใหมนุษยคิดคนวิธีการลดความรอนที่ถายเทเขาสูอาคาร ไดแก
การเพิ่มคาความตานทานความรอนดวยการติดตั้งฉนวน และการปองกันรังสีดวงอาทิตยดวยการ
ติดตั้งแผงบังแดดใหกับสวนกรอบอาคาร ในวิธีการดังกลาวเปนการลดการถายเทความรอนที่เขาสู
อาคารเทานั้น ไมไดลดอุณหภูมิที่ภายนอกกอนที่ถายเทเขาสูอาคาร ดังนั้น ภายนอกอาคารยังคงมี
อุณหภูมิสูงเหมือนเดิม ซึ่งฉนวนมีประสิทธิภาพสูงในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารจึงมีผู
นิยมใชมากขึ้น แตเนื่องจากฉนวนมีอายุการใชงานอยูในชวง 5-15 ป (กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ม.ป.ป., น. 2-50) เมื่อฉนวนหมดอายุประสิทธิภาพในการลด
การถายเทความรอนลดลงจึงตองเปลี่ยนฉนวนใหม เนื่องดวยฉนวนเปนวัสดุสังเคราะห เชน โฟม
โพลีสไตรีน เปนตน ซึ่งในกระบวนการผลิตและการยอยสลายตองใชพลังงานสูง และมีการปลอย
มลภาวะออกมาในชวงระหวางกระบวนการดวย
จากผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงตองการที่จะศึกษาการลดการถายเทความรอนเขาสู
อาคารดวยวิธีทางธรรมชาติ และชวยลดสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน เชน ลดกาซภาวะเรือน
กระจก ลดการสะสมอุ ณ หภู มิ ใ นส ว นกรอบอาคาร เป น ต น จากการศึ ก ษา พบว า พื ช พั น ธุ มี
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คุณสมบัติดังกลาว เชน การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน (landscape
planning for energy conservation) เปนตน ซึ่งตามหลักการดังกลาวตองใชพื้นที่กวาง เพราะฉะนั้น
อาคารที่มีพื้นที่รอบอาคารจํากัด เชน ตึกแถว ทาวนเฮาส รวมถึงบานเดี่ยวในเมือง จึงตองอาศัย
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมแนวตั้ง (vertical landscape) ในเมืองไทยพบเห็นบางสวน แตเปน
การจัดเพื่อความสวยงาม หรือเปนการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งกอปญหามากกวาไดประโยชน
และในตางประเทศมีการศึกษา พบวา การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมแนวตั้งมีประสิทธิภาพใน
การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
ในเบื้องตน พบวา ภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตนไม
ซึ่งมีหลายชนิดที่สามารถนํามาออกแบบภูมิสถาปตยกรรมแนวตั้ง เชน ไมเลือ้ ยทีส่ ามารถเจริญเติบโต
ขึ้นปกคลุมแนวผนังอาคาร จึงมีความคิดที่จะนําไมเลื้อยปลูกในโครงสรางที่มีลักษณะเปนแผง เพื่อ
สรางใหเกิดพื้นที่ใบที่ใชในบังรังสีจากดวงอาทิตยที่มากระทบบริเวณกรอบอาคาร และกระบวนการ
คายน้ําของพืช สามารถชวยปรับลดอุณหภูมิอากาศโดยรอบใหอยูในภาวะสมดุล จากที่กลาวมา
เบื้องตนจึงเปนที่มาของหัวของานวิจัยชื่อ ประสิทธิภาพของผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความ
รอนผานผนังอาคาร (The Performance of Climbing-Plant Panel for Reducing Heat Transfer
through Wall)
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1. การศึกษาปจจัยในการใชผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไมเลื้อย
และระดับความชื้นที่เกิดขึ้นจากผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคุลมตางกัน
3. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนและระดับความ
ชื้นที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางตางกัน
4. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางผนัง
ไมเลื้อยกับฉนวนปองกันความรอนภายนอก (external insulation finishing system)
5. เสนอแนวทางการออกแบบการติดตั้งผนังไมเลื้อยกับผนังอาคาร
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1.3 ขอบเขตการวิจยั
1. ศึกษาหาประสิทธิภาพของการลดการถายเทความรอนเปนหลัก
2. มีการคัดเลือกพืชพันธุท เี่ ปนสายพันธุไมเลื้อยเทานั้น โดยทีม่ ีการศึกษาวิธีการ
ปลูกเบื้องตนเทานั้น
3. การวิจัยนีไ้ ดทดสอบการปลูกไมเลื้อยกับผนังกออิฐฉาบปูน 10 เซนติเมตรเทานั้น
4. ลักษณะของฉนวนที่นาํ มาทดสอบเปรียบเทียบเปนชนิดติดตั้งภายนอก เรียกวา
ระบบฉนวนปองกันความรอนภายนอก
1.4 ขอจํากัดในการวิจัย
1. การวิจัยในชวงระยะเวลาสั้น ๆ (short period)
2. การวิจัยนีไ้ ดทําการทดสอบกับสภาพภูมิอากาศจริง เพราะฉะนัน้ ผลการทดลอง
ที่ไดจึงสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในชวงเวลาที่ทาํ การทดลองเทานัน้
1.5 สมมติฐาน
สมมติฐานไดกําหนดไวตามลําดับขั้นในการทดลอง แตเนื่องจากการคัดเลือกพันธุไม
เลื้อยเปน การศึก ษาลัก ษณะของพืชพัน ธุเ มื่อ เจริญเติบ โตบนโครงสรา งที่จัด เตรีย มไว จึง มิไ ด
ตั้งสมมติฐานไวในเบื้องตน ซึ่งสมมติฐานอื่น ๆ มีดังนี้
1. ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมมาก สามารถลดการถายเทความรอนไดมากกวา
ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมนอย และผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมมากสงผลใหมีความชื้น
สัมพัทธสูงกวาผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมนอย
2. ผนังไมเลื้อยที่มีการติดตั้งระยะหางนอย สามารถลดการถายเทความรอนไดมาก กวา
ผนังไมเลื้อยที่มีการติดตั้งระยะหางมาก และผนังไมเลื้อยที่มีการติดตั้งระยะหางนอยสงผลให
ความชื้นสัมพัทธสูงกวาผนังไมเลื้อยที่มีการติดตั้งระยะหางมาก
3. ฉนวนปองกันความรอนภายนอกสามารถลดการถายเทความรอนไดมากกวาผนัง
ไมเลื้อย
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารโดยใชผนังไมเลื้อย
2. ลักษณะการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่เหมาะสมในการลดการถายเทความรอน
3. ระดับความเปนฉนวนของผนังไมเลื้อยตอสัดสวนพื้นที่ใบปกคลุม และความหนา
ของพุมใบ
4. แนวทางสงเสริมใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่เมืองที่แออัด
5. แนวทางสงเสริมใหเกิดแนวทางการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรแนวใหม
1.7 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบงเปนขั้นตอนดังภาพที่ 1.1 โดยมีการทดสอบ
กับสถาพภูมิอากาศจริง เนื่องจากความรอนสวนใหญมีผลจากการแผรังสีดวงอาทิตย ในขั้นตอน
การทดลองที่ 1-4 มีรายละเอียดดังนี้
การทดลองที่ 1 การคัดเลือกพันธุไมเลื้อย จะทราบถึงพันธุไมเลื้อยที่เหมาะสมในการ
ทดลอง จึงนําไมเลื้อยชนิดนั้นไปใชในการทดลองที่ 2
การทดลองที่ 2 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของ
ผนังไมเลื้อยและระดับความชื้นที่เกิดขึ้นจากผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคุลมตางกัน จะทราบถึง
ระดับพื้นที่ใบปกคลุมที่เหมาะสมที่สุดในการชวยลดการถายเทความรอน จึงนําระดับพื้นที่ใบปก
คลุมไปกําหนดเปนตัวแปรควบคุมในการทดลองที่ 3
การทดลองที่ 3 การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนและ
ระดับความชื้นที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางตางกัน จะทราบถึงระยะ
การติดตั้งที่เหมาะสมในการลดการถายเทความรอน และลดระดับความชื้น จึงนําผลที่ไดมาใชใน
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 4 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอน
ระหวางผนังไมเลื้อยกับฉนวนปองกันความรอนภายนอก เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการถายเท
ความรอนกับฉนวนกันความรอนภายนอก
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ภาพที่ 1.1
ระเบียบวิธวี ิจยั
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1.8 คําศัพทในงานวิจัย
1. ไมเลื้อย หมายถึง พืชพันธุที่มีการเจริญเติบโตโดยอาศัยการเลื้อยเกาะไปตาม
โครงสรางอื่น ๆ
2. ผนังไมเลื้อย หมายถึง พืชพันธุที่มีลักษณะเปนแผงตามลักษณะโครงสรางที่เกิด
จากการเจริญเติบโตของไมเลื้อยที่เลื้อยเกาะบนโครงสรางนั้น ๆ
3. เกาะแหงความรอน หมายถึง สภาวะที่ภายในเมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกวาชาน
เมือง ซึ่งเกิดจากสภาพเมืองที่แออัดเต็มไปดวยวัสดุพื้นผิวแข็ง และมีพื้นที่ระเหยนอย เชนพื้นที่
สวนสาธารณะ แหลงน้ํา เปนตน
4. ประสิทธิภาพการถายเทความรอน หมายถึง ความสามารถที่ยอมใหความรอน
ผานเขาและออก จึงมีผลตอการถายเทความรอนเขาสูอาคารในชวงเวลากลางวัน และการคาย
ความรอนออกในชวงเวลากลางคืน

