บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจยั และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของผนังไมเลื้อยในการลดการถายเท
ความรอนเขาสูอาคาร และความชื้นที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งผนังไมเลื้อย โดยมีการศึกษาสายพันธุของ
ไมเลื้อย การปลูก และลักษณะของพุมใบในเบื้องตน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการจําลอง
กลองทดลองขึ้นในสภาพอากาศจริง ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกอบดวยวัตถุประสงค 5 ขอ คือ
1. การศึกษาปจจัยในการใชผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไมเลื้อย
และระดับความชื้นที่เกิดขึ้นจากผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคุลมตางกัน
3. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนและระดับความ
ชื้นที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางตางกัน
4. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางผนัง
ไมเลื้อยกับฉนวนปองกันความรอนภายนอก
5. เสนอแนวทางการออกแบบการติดตั้งผนังไมเลื้อยกับผนังอาคาร
แนวคิดของผูวิจัยที่ทําการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหเปลี่ยนมาใชวิธีทางธรรมชาติ
แทนการใชวัสดุสังเคราะห ในการชวยลดการใชพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม จากการศึกษาวิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยและสรุปขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
5.1.1 ปจจัยที่สงเสริมประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไมเลื้อย
จากการศึกษาผลงานวิจัย และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยในการใชผนัง
ไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร ไดแก ลักษณะทางกายภาพของไมเลื้อย การ
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ติดตั้งผนังไมเลื้อยกับผนังอาคาร และการดูแลรักษา ทั้ง 3 ขอเปนปจจัยที่สงผลใหผนังไมเลื้อยมี
ประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพของไมเลื้อยที่มีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอน
ควรมีพื้นที่ใบปกคลุมที่ 85-95% ของพื้นที่ที่ตองการปกคลุม มีจํานวนชั้นใบมากกวา 1 ชั้น และมีพุม
ใบที่คอนขางหนาแนน
2. การติดตั้งผนังไมเลื้อยควรมีการติดตั้งที่เวนระยะหางจากผนังอาคาร เพื่อลดระดับ
ความชื้นที่สะสมบริเวณหลังพุมใบ ทําใหเกิดสภาวะที่กอใหเกิดเชื้อราบริเวณผนังอาคาร
3. การดูแลรักษาการใชผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอน พบวา ผนังไมเลื้อย
จะมีประสิทธิภาพ ตองมีสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ ดังนั้น การดูแลรักษาเปนเรื่องสําคัญที่ผูใชควร
คํานึงถึงปจจัยขอนี้ การดูแลรักษา ไดแก การดูแลสภาพไมเลื้อยใหมีความสมบูรณ การดูแลสภาพ
โครงสรางที่ไมเลื้อยอาศัย และดูแลสภาพแวดลอมใหสะอาดอยูตลอดเวลา
การคํานึงถึงปจจัยทั้ง 3 ขอ เพื่อประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนที่ดีของ
ผนังไมเลื้อย และความปลอดภัยของบุคคลที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยจึงทําการคัดเลือกสายพันธุไมเลื้อย โดยที่สายพันธุไมเลื้อยที่
ถูกคัดเลือกตองเปนสายพันธุที่ สามารถเจริญเติบโตกลางแดด และมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว
เนื่องจากมีชวงเวลาในการวิจัยที่จํากัด จึงทําการสูมคัดเลือกสายพันธุไมเลื้อยมา 9 สายพันธุที่
สามารถเจริญเติบโตกลางแดด โดยนําทั้ง 9 สายพันธุมาทดลองปลูกบนโครงสราง เพื่อคัดเลือก
ตามคุณสมบัติ ไดแก อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว สรางรมเงาไดดี และใบมีความคงทน ซึ่งจาก
การทดลองปลู ก 2 เดื อ น พบว า สายพั น ธุ ม า นบาหลี มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
เจริญเติบโตไดดีกลางแดด สรางรมเงาไดดี มีจํานวนชั้นใบมากกวา 1 ชั้น และความคงทนของใบ
อยูระดับปานกลาง จึงนําสายพันธุมานบาหลีมาเปนสายพันธุตัวอยางในการนํามาทดลอง
5.1.2 พื้นที่ใบปกคลุมของผนังไมเลื้อยและระยะหางในการติดตั้งสงผลตอประสิทธิภาพการลด
การถายเทความรอน
จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไมเลื้อย
ที่มีพื้นที่ใบปกคลุม 37% 64% และ 87.5% โดยที่ผนังไมเลื้อยทั้ง 3 ชุดติดตั้งชิดกับกลองทดลอง
และประสิ ทธิ ภาพการลดการถ ายเทความรอนที่เ กิ ด ขึ้น จากการติด ตั้ง ผนั งไม เ ลื้ อยที่มี ก ารเว น
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ระยะหางตางกันที่ 0 15 และ30 เซนติเมตร โดยที่ผนังไมเลื้อยทั้ง 3 ชุดมีพื้นที่ใบปกคลุมใกลเคียง
กันที่ระดับ 85-95% สรุปไดวา
1. ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมมากจะชวยลดการถายเทความรอนไดดีกวาผนัง
ไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานวา ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นทีใ่ บปกคลุมมาก
สามารถลดการถายเทความรอนไดมากกวาผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมนอย
2. ในการลดการถายเทความรอนดวยผนังไมเลื้อย พบวา พื้นที่ใบปกคลุมของผนัง
ไมเลื้อยควรมี 85-95% ของพื้นที่ผนังที่ตองการลดการถายเทความรอน จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น
และมีความหนาพุมใบ 15-20 เซนติเมตร
3. การติดตั้งผนังไมเลื้อยควรติดตั้งใหมีระยะหางอยางนอย 15 เซนติเมตร เนื่องจาก
สามารถลดการถายเทความรอนใกลเคียงกับการติดตั้งระยะ 0 เซนติเมตรในชวงเวลากลางวัน แต
คายความรอนไดดีกวาในชวงเวลากลางคืน โดยที่การติดตั้งที่ระยะหาง 15 เซนติเมตรมีระดับ
ความชื้นสัมพัทธสะสมบริเวณผิวภายนอกต่ําการติดตั้งที่ระยะหาง 0 เซนติเมตร
4. พื้นที่ใบปกคลุม และระยะหางการติดตั้งมีผลตอการถายเทความรอน
เพราะฉะนั้น ผนังไมเลื้อยที่มีประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนนั้น ควรมี
พื้นที่ใบปกคลุมที่ 85-95% และมีจํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น และการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่
ระยะหาง 15 เซนติเมตร เปนระยะที่มีประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอน
5.1.3 พื้นที่ใบปกคลุมของผนังไมเลื้อยและระยะหางในการติดตั้งสงผลตอระดับความชืน้ สัมพัทธ
จากการทดลองเปรียบเทียบระดับของความชื้นที่เกิดขึ้นจากผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบ
ปกคลุม 37% 64% และ 87.5% โดยที่ผนังไมเลื้อยทั้ง 3 ชุดติดตั้งชิดกับกลองทดลอง และระดับ
ของความชื้นที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางตางกันที่ 0 15 และ 30
เซนติเมตร โดยที่ผนังไมเลื้อยทั้ง 3 ชุดมีพื้นที่ใบปกคลุมใกลเคียงกันที่ระดับ 85-95% สรุปไดวา
1. ผนังไมเลื้อยสงผลใหมีคาความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้น ทั้งผิวภายนอก และอากาศภายใน
กลองทดลองในชวงเวลากลางวัน เนื่องจากการคายน้ําของพืช ดังนั้น คาความชืน้ สัมพัทธแปรผันตาม
พื้นที่ใบปกคลุมของผนังไมเลือ้ ยเฉพาะในชวงเวลากลางวัน
2. คาความชืน้ สัมพัทธแปรผกผันกับระยะหางในการติดตั้งผนังไมเลื้อย ในชวงเวลา
กลางวัน แตคาความชืน้ สัมพัทธแปรผันตามความชืน้ ในอากาศมากกวาความชืน้ ทีเ่ กิดจากผนังไม
เลื้อยในชวงเวลากลางคืน
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3. การติดตั้งผนังไมเลื้อยที่ระยะหางตางกัน สงผลตอคาความชื้นสัมพัทธภายในกลอง
ทดลองเพียงเล็กนอย เนื่องจากกลองทดลองเปนระบบปด จึงทําใหมีการถายเทความชื้นไดนอย
จึงสรุปไดวา ระดับพื้นที่ใบปกคลุม และระยะในการติดตั้งมีผลตอระดับความชื้น
สัมพัทธ เพราะฉะนั้น ถาตองการใหมีระดับความชื้นสัมพัทธบริเวณผิวภายนอกในระดับต่ําควร
ติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางจากผนังอาคาร แตควรคํานึงถึงปจจัยในการถายเทความ
รอนดวย เนื่องจากการเวนระยะหางจากผนังอาคารสงผลใหอากาศที่มีอุณหภูมิสูงสามารถไหล
ผานชองวาง จะทําใหอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมีการแลกเปลี่ยนความรอนกับผนังอาคาร
5.1.4 ประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางผนังไมเลื้อยกับฉนวน
จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางผนัง
ไมเลื้อยกับฉนวนปองกันความรอนภายนอกสรุปวา
1. ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุม 87.5% จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น ความหนา
ของพุมใบ 15-20 เซนติเมตร และติดตั้งที่ระยะหาง 15 เซนติเมตรจากกลองทดลอง มีประสิทธิภาพ
ในการลดการถา ยเทความรอ นต่ํา กวา ฉนวนกัน ความรอนภายนอก ที่ทํา จากโฟมโพลีสไตรีน
ความหนาแนน 1 ปอนดตอตารางนิ้ว และมีความหนา 2 นิ้ว
2. ในการลดการถายเทความรอน ผนังไมเลื้อยใชหลักการในการลดผลกระทบจาก
รังสีดวงอาทิตยที่มากระทบผนัง และการคายน้ําจากกระบวนการสังเคราะหแสงที่ชวยลดอุณหภูมิ
อากาศบริเวณพุมใบ สงผลใหลดการดูดซับความรอนบริเวณผิวภายนอก และการถายเทความรอน
เขาสูภายใน พรอมทั้งสงผลตอการคายความรอนที่ดีในชวงเวลากลางคืน แตฉนวนกันความรอน
ภายนอก สามารถลดการถายเทความรอนไดทั้ง 3 รูปแบบ จุดมุงหมายเพื่อเก็บรักษาระดับ
อุณหภูมิไมใหมีการถายเทออกหรือเขามาในบริเวณที่ตองการ เนื่องจากฉนวนเปนวัสดุสังเคราะห
มีความหนาแนนมากกวาพืชพันธุ ทําใหมีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนมากกวาผนัง
ไมเลื้อย แตในทางกลับกันฉนวนจะกักเก็บความรอนไดดีกวาการติดตั้งผนังไมเลื้อยเชนกัน ดังนั้น
ในการนํามาใชควรพิจารณาถึงลักษณะที่เหมาะสม เนื่องจากการใชผนังไมเลื้อยและฉนวนกัน
ความรอน มีขอดี และขอเสียแตกตางกัน
เพราะฉะนั้น จากทั้ง 3 การทดลอง พบวา ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมที่ 85-95%
จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น และมีพุมใบหนา 15-20 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการลดการ
ถา ยเทความร อ นได ดี และการติ ด ตั้ ง ผนั ง ไม เ ลื้ อ ยควรมี ก ารเว น ระยะห า งจากผนั ง ที่ ร ะยะ 15
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เซนติเมตร เพื่อลดความชื้นสะสมบริเวณหลังพุมใบ และชวยในการคายความรอนในชวงเวลา
กลางคืน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานว า ผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมมาก สามารถลดการ
ถายเทความรอนไดมากกวาผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมนอย
5.2 แนวทางการประยุกตใช
5.2.1 การปลูกไมเลื้อย
จากการทดลองปลูกจริง พบวา การปลูกผนังไมเลื้อยควรมีพื้นที่กระถางใหญที่ใชการ
ทดลอง เนื่องจากไมเพียงตอการสะสมน้ําสําหรับหลอเลี้ยงตนไมไดตลอดทั้งวัน หรือในการปลูก
ควรที่จะปรึกษาเกษตรกรถึงแนวทางการปลูกที่เหมาะสม สําหรับพืชแตละชนิด และวัสดุที่นํามา
ประกอบเปนโครงสรางสําหรับใหไมเลื้อยยึดเกาะอาจจะใชโครงไม หรือไมไผ
นอกจากนี้ ผูนําไปใชสามารถเลือกสายพันธุไมเลื้อยชนิดอื่นที่นอกเหนือจากสายพันธุ
ที่ใชในงานวิจัย แตควรที่พิจารณาปจจัยตาง ๆ ในขอ 5.1.1 พรอมทั้งขอคําปรึกษาจากเกษตรกร
และผูเชี่ยวชาญถึงความถูกตองของคุณสมบัติ การติดตั้ง และการดูแลรักษา
5.2.1 การประยุกตกับอาคาร
กรณีอาคารที่ไมมีการปรับอากาศ ในการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุม 87.5%
จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น ความหนาของพุมใบ 15-20 เซนติเมตร และติดตั้งที่ระยะ 15
เซนติเมตร สามารถลดการถายเทความรอนสูงสุดในชวงเวลากลางวัน โดยอาศัยการลดผลกระทบ
จากรังสีดวงอาทิตย และลดอุณหภูมิอากาศ และในชวงเวลากลางคืนสามารถคายความรอนออกสู
ภายนอกไดอุณหภูมิต่ําสุดเทียบเทาผนังที่ไมมีสิ่งปกคลุม ดังนั้น การติดตังผนังไมเลื้อยกับอาคารที่
ไมมีการปรับอากาศ สามารถชวยลดการใชพลังงาน และลดการแผรังสีความรอนจากผิวผนัง
ภายในอาคารสูผูใชภายในอาคาร ทําใหชวยเพิ่มภาวะนาสบายภายในอาคาร แตการติดตั้งฉนวน
กันความรอน แมวาจะสามารถลดการถายเทความรอนไดดีกวาการใชผนังไมเลื้อย แตฉนวนกัน
ความรอนจะกักเก็บความรอนไวภายในตัวอาคารตองอาศัยระบายอากาศ เพื่อชวยถายเทความ
รอน ดังนั้น ในกรณีที่อาคารไมมีการปรับอากาศ การใชผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอน
มีความเหมาะสมในการประยุกตใช
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กรณีที่อาคารปรับอากาศตลอดทั้งวัน ในการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุม
87.5% จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้น ความหนาของพุมใบ 15-20 เซนติเมตร แตควรติดตั้งระยะ 0
เซนติเมตร กับผนังอาคาร เนื่องจากในชวงเวลากลางวันจะลดการถายเทความรอนไดดีกวาการ
ติดตั้งแบบมีระยะหาง และในเวลากลางคืนจะทําใหสูญเสียความเย็นไดนอยกวาการติดตั้งแบบมี
ระยะหาง แตผิวภายนอกของอาคารควรทาสีที่ปองกันการเกิดเชื้อรา เพราะการติดตั้งแบบชิดผนัง
อาคาร กอใหเกิดสภาวะที่ทําใหเกิดเชื้อราบนผิวผนังอาคารไดงายกวาการติดตั้งแบบมีระยะหาง
โดยเฉพาะวันที่อากาศมีความชื้นสูง แตผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเท
ความรอน พบวา ฉนวนสามารถลดการถายเทความรอนไดต่ํากวาการใชผนังไมเลื้อย และสามารถ
รักษาระดับอุณหภูมิใหคงที่ไดดีกวาการใชผนังไมเลื้อย เนื่องจากฉนวนกันความรอนทําหนาที่ลด
การถายเทความรอนทั้ง 3 รูปแบบโดยอาศัยความหนาแนนของเสนใยหรือเซลลวัสดุ และความ
หนาของวัสดุฉนวนกันความรอน จุดมุงหมายเพื่อเก็บรักษาระดับอุณหภูมิไมใหมีการถายเทออก
หรือเขามาในบริเวณที่ตองการ ดังนั้น ในกรณีที่อาคารปรับอากาศตลอดทั้งวัน ถาพิจารณาเฉพาะ
การลดการถายเทความรอนควรใช ฉนวนกันความรอนจะใหผลที่ดีกวา
ดังนั้น อาคารที่กอสรางดวยผนังกออิฐฉาบปูนที่กําลังประสบปญหาของความรอนที่
ถายเทเขาสูอาคาร ซึ่งสงผลตอภาวะนาสบาย และการใชพลังงาน ควรพิจารณาลักษณะการใช
งานใหเหมาะสมกับวิธีการลดการถายเทความรอนเพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ และการ
พิจารณาถึงผลกระทบดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ดานสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้น การใชผนังไม
เลื้อยเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยผลปญหาดังกลาวได และยังชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน
การติดตั้งผนังไมเลื้อยควรติดตั้งทางดานอาคารที่หันไปทางทิศใต และ/หรือ ทิศตะวันตก เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร
สุดทายนี้ การใชผนังไมเลื้อย นอกจากการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร ยัง
สามารถชวยบรรเทาปญหาเกาะแหงความรอนภายในเมือง เนื่องจากการลดพื้นที่ผิวที่สามารถดูด
ซับความรอน และยังเปนสวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกเมืองอีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาแนว
ทางการแกไขปญหาที่เกิดจากธรรมชาติ การใชวิธีทางธรรมชาติในการแกปญหาเปนวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน
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5.3 ขอเสนอแนะในการนําไปศึกษาตอ
5.3.1 การปลูกไมเลื้อย
จากการทดลองปลูกจริง พบวา การปลูกผนังไมเลื้อยควรมีพื้นที่กระถางใหญที่ใชการ
ทดลอง เนื่องจากไมเพียงตอการสะสมน้ําสําหรับหลอเลี้ยงตนไมไดตลอดทั้งวัน หรือในการปลูก
ควรที่จะปรึกษาเกษตรกรถึงแนวทางการปลูกที่เหมาะสม สําหรับพืชแตละชนิด ซึ่งมีขอพิจารณา
ดังนี้
1. ในการทดลองปลูกจริง เมื่อไมเลื้อยเจริญเติบโตถึงระดับความสูง 60 เซนติเมตร
พบวา การเจริญเติบโตจะชาลง และตนจะเริ่มโทรม เนื่องจากกระถางใสดินไมสามารถเก็บน้ําให
เพียงพอที่จะหลอเลี้ยงพืชไดตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงเสนอให การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มขนาด
กระถางใหมีขนาดใหญกวานี้ หรือปลูกลงดิน เพื่อใหประสิทธิภาพที่ไดชัดเจนกวานี้
2. ในการศึกษาครั้งนี้ใชวัสดุปลูกที่เปนประเภทเปลือกไมบดละเอียด ทําใหพืชไมเจริญ
เติบโตเทาที่ควร เนื่องจากเปลือกไมบดละเอียดมีความหนาแนนสูงระบายน้ําไมดี ดังนั้น การศึกษา
ครั้งตอไป ควรใชดินรวนผสมทรายและกาบมะพราวสับจะใหผลที่ดีกวา
5.3.2 การทดลอง
1. จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนัง
ไมเลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมตางกัน ควรเพิ่มระดับพื้นที่ใบปกคลุมจาก 35-45% 55-65% และ 8595% เปน 25-35% 35-45% 55-65% 65-75% และ 85-95% เพิ่มจะสามารถสรุปประสิทธิภาพ
ที่เกิดจากความแตกตางของพื้นที่ใบปกคลุม ไดละเอียดมากขึ้น
2. จากการทดลองที่มีการวัดความชื้นพบวา ขอมูลความชื้นภายในกลองทดลองที่
ไดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากกลองทดลองเปนระบบปดความชื้นสะสมภายในชวงการปดกลอง
อาจจะไมเทากัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาดานเครื่องมือ และกลองทดลองใน
การเก็บขอมูลทางดานความชื้น และเครื่องมือที่ใชความชื้นสัมพัทธที่ผิวควรใชเครื่องมือที่สามารถ
วัดความชื้นที่ผิวไดโดยตรงเพื่อผลที่มีความถูกตองมากขึ้น
3. ในการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางผนัง
ไมเลื้อยที่มีการติดตั้งระยะหาง 0 เซนติเมตร กับฉนวนปองกันความรอนภายนอก จากการทดลอง
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พบวา ไดผลขอมูลที่เปรียบเทียบกับฉนวนเพียงชนิดเดียว ดังนั้น การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มชนิด
ฉนวนใหมากขึ้น เพื่อใหไดผลที่การเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้น
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวาง
ผนังไมเลื้อยที่มีการติดตั้งที่ระยะหาง 15 เซนติเมตร กับแผงบังแดดประเภทอื่น เชน เกล็ดบังแดด
เปนตน
5. ในการติดตั้งผนังไมเลื้อย พบวา การใชงานจริงมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวา
รูปแบบที่ติดตั้งขนานกับกลองทดลอง ดังนั้น การศึกษาครั้งตอไปควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การลดการถายเทความรอนของรูปแบบการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่แตกตางกัน
6. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการทดลองกับอาคารที่ใชจริง เพื่อใหไดผลที่ใกลเคียง
ความเปนจริงมากขึ้น

