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 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางของการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงสภาวะน่า
สบายภายในบ้าน โดยวัสดุที่น ามาทดสอบในการทดลองนี้ได้แก่ กล่องบรรจุภัณฑ์นมเหลือใช้ที่มีลักษณะเป็น
ช่องว่างอากาศภายในที่มีอลูมินั่มฟอยล์อยู่ภายใน ท าการทดสอบโดยการจัดสร้างโมเดลบ้านจากไม้ที่มีขนาด 
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ก 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงงาน เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน สู้ภาวะโลกร้อน ที่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้รับการ

ช่วยเหลือจากนางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้างฉัตร นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.

ต าบลหนองหล่ม นางสาวรสาพร หม้อศรีใจ ครูช านาญการพิเศษ และนางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครู

อาสาสมัคร กศน.อ าเภอห้างฉัตร ที่ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าตลอดเวลาของการด าเนินงาน  จนท าให้

โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงาน

เรื่องผนังและหลังคาติดกล่องนม เรื่องนี้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 

สารบญั 

เรื่อง                                                                                  หน้า 

บทคัดย่อ          ก  
กิตติกรรมประกาศ                 ข 
สารบัญ           ค 

สารบัญตาราง          ง 
บทที่ 1           1 

 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน       1 

 วัตถุประสงค์         2 
 สมมุติฐานของการศึกษา        2 
 ตัวแปรที่ศึกษา         2 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า       2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ       2 

 บทที่ 2           3 
  เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง        3 
 บทที่ 3          14 
  วิธีด าเนินการโครงงาน       14 

1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื ที่ใช้ในการด าเนินงานโครงงาน   14 
2. ข้ันตอนการด าเนินงานโครงงาน     17 

บทที่ 4          15 
 ผลการด าเนินงาน       15 
บทที่ 5          16 
 สรปุผลการศึกษา        16 

อภิปรายผล        20 
ข้อเสนอแนะ        20 

 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
 
 

ค 



       

 

สารบญัตาราง 

เรื่อง                                                                                 หน้า 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองโมเดลบ้านที่มผีนังและหลงัคาติดกล่องนม 
   เปรียบเทียบกบัโมเดลบ้านที่มผีนังและหลงัคาปกต ิ               15 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนงัและหลังคาปกติ  
   กับอุณหภูมิภายนอก         16 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนงัและหลังคาติด 
   กล่องนมกับอุณหภูมิภายนอก          17 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนงัและหลังคาติด 
   กล่องนมกับโมเดลบ้านที่มผีนังและหลังคาปกต ิ       18 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิของโมเดลบ้านทั้งสองหลงั     19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
ปัญหาพลังงานที่มีแนวโน้มราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจาก

ต้นทุนทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้ามีราคาสูงข้ึน แม้ว่ารัฐมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้บู้ริโภคไม่ได้หมายความว่า
ราคาและปริมาณการใช้จะไฟฟ้าลดลงแต่รัฐจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากข้ึนในการช่วยรับภาระจากผู้บริโภค
กอปรกับสภาพอากาศในปัจจุบันท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อคนเพิ่มปริมาณมากข้ึน เพราะสภาพอากาศ
ภายนอกที่ร้อนมากข้ึนในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อกลับถึงบ้านพักอาศัย เพื่อ
เปลี่ยนอากาศร้อนที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัยให้เป็นอากาศเย็นตามที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ พฤติกรรมดังกล่าว 
ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณสูงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงานในที่พักอาศัย เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะน ามาใช้แกปัญหาเพื่อลดปริมาณความร้อนสะสมภายในบ้านพัก ซึ่งจะช่วยลดภาระการท า
ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ท าให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยท าให้อากาศภายในบ้านไม่
ร้อนมากเกินไป จึงอาจไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ  

การออกแบบบ้านพักอาศัยมีการพัฒนา และออกแบบแตกต่างกันออกไปตามความเช่ือ ลัทธิ วัสดุ
ท้องถ่ิน ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศเมือ่กลา่วถึง บ้านประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันน้ัน อาจหมายถึงการ
ออกแบบบ้านเพื่อท าให้พนัง ประตูหน้าต่างและหลังคาถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ในตัวบ้านน้อยที่สุด จากเหตุผลนี้
จึงเกิดการพัฒนาวัสดุผนัง วัสดุหลังคา หรือส่วนประกอบอื่น ของบ้าน เพื่อป้องกันแสงแดด และความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ (Direct sun) ที่เข้าสู่ตัวบ้าน ซึ่งมีผลกระทบกับอุณหภูมิภายในบ้าน และส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้า
เพื่อปรับลดอุณหภูมินอกจากนี้การออกแบบบ้านตามหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน 
และป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่บ้าน เช่น การออกแบบชายคาที่ยาวเพื่อบังแดด การให้มีการระบาย
ลมและความร้อนออกจากบ้าน รวมทั้งการวางผังให้มีส่วนที่รับความร้อนเข้ามาน้อย รวมทั้งการประสานกับ
การออกแบบภูมิสถาปัตย์ในการใช้สวน ต้นไม้หรือบ่อน้ า จะช่วยลดปริมาณถ่ายเทความร้อนเข้าสู่บ้านพักอาศัย 

บา้นประหยัดพลังงานนั้น จ าเป็นต้องมีการใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัเป็นฉนวน เพื่อลดการถ่ายเทความร้อน 
และลดปริมาณความร้อนสะสมภายในตัวบ้าน หรือมีการถ่ายเทความร้อนออกจากภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว
โดยส่วนมากวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน มีราคาค่อนข้างสูงกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป 

ดังนั้น กศน.ต าบลหนองหล่มจึงได้ค้นหาชนิด รูปแบบ และแนวทางการท าบ้านประหยัดพลังงานโดย
ใช้วัสดุเหลือใช้ (กล่องนม) ที่มาจัดท าเป็นฉนวนกันความร้อนติดที่ผนังและหลังคาบ้าน ซึ่งผนังและหลังคาเป็น
องค์ประกอบของบ้านที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงท าให้บ้านมีอุณหภูมิสูง เพื่อลดผลกระทบจาก
อุณหภูมิอากาศภายนอกที่มีค่าสูง ในการที่จะลดการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังและหลังคาบ้าน ให้อุณหภูมิ
อากาศภายในบ้านมีสภาวะใกล้เคียงภาวะน่าสบายมากยิ่งข้ึน เนื่องจากส่วนของผนังและหลังคาบ้านเป็นส่วนที่
มีพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกมากที่สุด การพัฒนาผนังและหลังคาบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จะ
มุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนสามารถผลิตข้ึนได้เอง กล่าวโดยสรุปคือเพื่อเป็นการแก้ปัญหาวัสดุก่อสร้างมี
ราคาสูง และปัญหาวัสดุเหลือใช้ไปพร้อม ๆ กันอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

 

1 



1.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางที่เหมาะสมในการน าเอากล่องนมมาพฒันาเป็นวัสดปุ้องกัน

ความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนในส่วนของผนงัและหลังคาบ้าน 

 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
ผนังและหลังคาติดกลองนมสามารถลดความร้อนได ้
 

1.4 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1.4.1  ตัวแปรต้น 

ฉนวนการความร้อนจากกลอ่งนม  
 

1.4.2  ตัวแปรตาม 
อุณหภูม ิ

 

1.4.3  ตัวแปรควบคุม 
1. ขนาดของโมเดลบ้าน 
2. ระยะเวลา 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาครั้งนีม้ีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
1. ศึกษาประสทิธิภาพของผนงัและหลงัคาติดกล่องนมสามารถลดความร้อนของหอ้งได ้

2. ศึกษาอุณหภูมิของห้องที่ติดผนงัและหลังคาติดกล่องนมเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิของผนังและ
หลงัคาปกต ิ
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ผนังและหลงัคาติดกลอ่งนมมีประสทิธิภาพในการลดความร้อนในบ้านได ้
1.6.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการช้ือฉนวนกันความร้อนทั่วไปในท้องตลาดซึ่งมรีาคาแพง 
1.6.3 ช่วยลดปริมาณขยะ แก้ไขปัญหาโลกร้อนได้  
1.6.4 สามารถต่อยอดและดัดแปลงเป็นสินค้าได้ในอนาคตได ้
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาการท าโครงงานบ้านประหยัดพลังงาน สู้ภาวะโลกร้อน   คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 
2.1 บ้านหมายถึง 
     บ้านหรือท่ีอยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัย
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย 
หลักส าคัญในการสร้างบ้านหรือท่ีพักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ควรค านึงถึง 

1. ความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา (Fundamental physiological needs) หมายถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมของบ้านที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมกับความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เช่น 

  • การระบายอากาศที่เหมาะสม 
  • แสงสว่าง 
  • บริเวณบ้าน หมายถึงพื้นที่นอกเหนือจากการใช้ปลูกสร้างบ้าน 
  • การป้องกันเหตุร าคาญต่างๆ บ้านที่พักอาศัยจะต้องปราศจากเหตุร าคาญต่างๆ 
 
2. ต้องการพ้ืนฐานทางจิตวิทยา (Fundamental Psychological Needs) หมายถึง การจัด

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัยให้ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตหรือความสุขทางใจของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาอย่างน้อยควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
   • ความเป็นส่วนตัวข้ึนอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เหมือนกัน 
   • ความสง่างาม ช่วยให้ผู้อยู่เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความสุขทางใจได้ 
   • ชีวิตปกติของครอบครัวและชุมชน 
   • ความสะอาด ที่พักอาศัยจ าเป็นต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี 
   • ความสะดวกสบาย ผู้อยู่อาศัยย่อมต้องการที่จะให้ที่พักอาศัยของตนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย 
มีสาธารณูปโภค 
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3. การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ (Provision Against Communicable Diseases) บ้านที่พัก
อาศัยจ าเป็นจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยควรค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ น้ าดื่มน้ าใช้ ( ควรจัดให้มีทั้ง
คุณภาพและปริมาณ คือ มีความสะอาดได้มาตรฐานของน้ าด่ืมมีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ภายในครอบครัว) 
การก าจัดสิ่งขับถ่ายของเสีย (มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะใช้ประจ าครัวเรือนให้เพียงพอกับจ านวนสมาชิก เช่น 
ครอบครัว 5-6 คน ต้องมีส้วมอย่างน้อย 1 ที่) การก าจัดขยะ (ขยะที่เกิดข้ึนจากครัวเรือนต้องได้รับการเก็บ
รวบรวมไว้ในถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล และให้พ้นจากการรบกวนของแมลง สัตว์เลี้ยง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญ) การเก็บรักษาอาหาร (ที่พักอาศัยต้องมีการจัดเก็บอาหาร ภาชนะ บรรจุอาหารไว้ในที่ปลอดภัย
ปราศจากการปนเปื้อนหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ ) ห้องนอนควรมีพื้นที่เพียงพอ 

 
4. การป้องกันอุบัติเหตุ (Provision Against Accidents) อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่

คาดหมาย อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบ่อยๆ ภายในบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาจัดท าคือ 
  • ท าเล ที่ตั้ง 
  • วัสดุและการก่อสร้าง 
  • การป้องกันอัคคีภัย 
  • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัย 
      สิ่งที่ส าคัญที่แสดงถึงความแตกต่างของการอยู่อาศัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบ
คัวได้แก่ พื้นฐานทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเดิม พฤติกรรมส่วนบุคคล 
 
2.2 พลังงาน (Energy) 

พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการท างานหรือท าใหเ้กิดงาน ผลการท างานของแรง
นั้นท าให้วัตถุหรือสิ่งใด ๆ เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว พลังงานน้ันสามารถจัดเกบ็ไว้ได้พลังงานไม่สามารถถูก
ท าลายได ้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงจากรปูหนึง่ไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่น พลังงานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานกล หรือ พลังงานความร้อน เปน็ต้น 

มนุษย์เรารู้จักกับพลังงานและน าพลงังานมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์กับตัวเอง เมื่อประมาณเกือบๆล้านปี
มาแล้วพลงังานที่ใช้และค้นพบยุคแรกคือพลงังานจาก “ไฟ” โดยที่มนุษย์โบราณน ามาใช้ในการให้ความอบอุ่น
กับตัวเอง และใช้ในการหงุหาอาหาร ป้องกันสัตว์ร้ายและในยุคต่อ ๆมา ประมาณพันกว่าปี ก่อนชาวอียิปต์ได้
เรียนรู้ที่จะประยุกต์ เอาพลังงานลมมาใช้ในการเดินเรือ ซึ่งกเ็ป็นทีม่าของใบพัดเรอืและกังหันวิดน้าพลังงานลม 
ต่อมาสักประมาณ 200 กว่าปี ก็มีการค้นพบพลังงานรปูแบบต่างมากมายไม่ว่าจะเป็น พลงังานไฟฟ้า พลังงาน
จากน้ ามัน พลงังานน้ า พลังงานกล 
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เราจ าแนก พลังงาน โดยแบ่งตามแหล่งท่ีมา ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
พลังงานต้นก าเนิด (Primary Energy)  หมายถึง แหลง่พลังงานที่เกิดข้ึน หรือมอียู่แล้วตาม

ธรรมชาติสามารถน ามา ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ า แสงแดด ลม เช้ือเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น้ ามันดิบ 
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลยีร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น 

พลังงานแปรรูป (Secondary Energy) หมายถึง สภาวะของพลงังานซึง่ได้มาโดยพลังงานต้น
ก าเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรปู ปรบัปรุง ปรุงแตง่ ให้อยู่ในนรูปทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเพลว เป็นต้น 

เราสามารถ จ าแนกรูปแบบของพลงังานได้หลายลกัษณะ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
การน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพลังงานรปูแบบหนึ่ง สามารถเปลีย่นไปเป็นอกีรปูหนึง่ได้ โดยสามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 

พลังงานเคมี (Chemical Energy) เป็นพลังงานที่อยู่นสารเคมี หรือ วัตถุอัตรายซึ่งจะปลอ่ยออกมา
เมื่อเกิดปฏิกริิยาเคมเีช่น การเผาที่ใช้ ฟืน , ถ่านไม้ , น้ ามันเช้ือเพลงิ เป็นต้น 
พลังงานความร้อน (Heat Energy/Thermal Energy) เกี่ยวข้องกับการเคลือ่นไหวของโมเลกลุของวัตถุต่าง ๆ
ซึ่งพลังงานความร้อนต้องเกิดจากการกระตุ่น เช่น ใช้เตาแก๊สต้มน้ า ท าใหเ้กิดความร้อนข้ึนมาได้ 

พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลงังานที่เกิดข้ึนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่ก าลังว่ิง ลกูธนูที่
พุ่งออกจากแหล่ง 

พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลงังานทีเ่กิดข้ึนเมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในต าแหน่ง ที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือ แรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก้อนหินที่วางอยู่บนขอบทีสู่ง แล้วล่วงลงสู่
พื้น 

พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เป็นพลงังานที่ใช้มากทีสุ่ดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานที่ 
สามารถเปลี่ยนเป็นพลงังานรูปอื่นไดง้่าย เปลี่ยนเป็นพลงังานกล เช่น พัดลม มอเตอร์ เป็นต้น 

พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เป็นลักษณะการแผร่ังสีของพลังงาน 
เช่น คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ ซึง่เป็นคลื่นทีเ่กิดจากเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ที่มา :  stable.co.th 
 
2.3 ภาวะโลกร้อน 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นอากาศบรเิวณใกล้ผิวโลกและน้ าในมหาสมทุร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงข้ึนถึง 0.74 
? 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจ าลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกจะเพิ่มข้ึนถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มข้ึนจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเช้ือเพลิง รวมไปถึงสารเคมทีี่มสี่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่
มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงท าให้ก๊าซเรือนกระจกเหลา่น้ีลอยข้ึนไปรวมตัวกันอยูบ่นช้ันบรรยากาศ   
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ของโลก ท าให้รงัสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะทอ้นกลบัออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลบัถูกก๊าซเรือนกระจก
เหล่าน้ีกักเก็บไว้ ท าให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงข้ึนจากเดิม 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยูบ่่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศทีผ่ิดแปลกไปจากเดิม 
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่รอ้นผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไป
ถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ  หรือโรคระบาดทีเ่คยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะน าโรค
ที่เพิ่มจ านวนมากข้ึน 

ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะ   
โลกร้อนได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้
กันอยู่ทุกวันน้ีกว่าจะมาถึงใหเ้ราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการข้ันตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละข้ันตอน
ก็จะท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึง่ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน
ได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ าอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ ๆ และ
อื่นๆอีกมากมาย 
 

การปลูกต้นไม้กเ็ป็นวิธีหนึง่ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลากลางวัน ต้นไม้นั้น
จะช่วยหายใจเอาก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือนเครื่อง
ฟอกอากาศใหก้ับโลกของเราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายและมจี านวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้น    
ถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็เหมอืนกับช่วยเพิม่เครือ่งฟอกอากาศให้กบัโลกของเรา 
 อ้างอิง : http://www.greentheearth.info/ 
 
2.4 ฉนวนกันความร้อน 
          ฉนวน หมายถึงวัสดุหรือวัตถุที่ใช้เพื่อป้องกันความร้อนสูญเสียในระบบท างาน และป้องกันการถ่ายเท
ความร้อนในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเลือกใช้ฉนวนความร้อนมหีลกัควรพิจารณาดังนี้ 

1. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ที่ฉนวนใช้ได้โดยไม่เสียหายหรอืเสื่อมคุณภาพ 
2. ค่าการน าความร้อน ค่าที่ต่ ากว่าจะลดการสูญเสียพลังงานได้ดีกว่า 
3. ก าลังการอัดบีบ ควรเลือกฉนวนที่ไม่เสียรูปทรงมาก โดยเปรียบเทียบจากปริมาณการเสียรูปทรง

ของฉนวนต่างๆที่ค่าเดียวกันว่ารับก าลังการอัดบีบได้เท่าไร 
4. ความทนทานต่อการติดไฟ 
5. โครงสร้างเซลล์ ซึง่จะเป็นสิ่งก าหนดว่าฉนวนจะดูดซบัความช้ืนยากง่ายเพียงไร 
6. รูปแบบของฉนวน  ความหนาและรูปทรงของฉนวนจะเป็นตัวก าหนดได้ว่า ฉนวนนั้นมีความ

เหมาะสมในการน ามาใช้งานหรือไม่แล้วท าให้เป็นเส้นใยด้วยวิธีบลาสต์ (  blast method) ปัจจุบันสภาวะ
แวดล้อมบนโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ท าให้บ้านและที่พักอาศัยโดยทั่วไปมีการติดตั้งฉนวนความร้อนเพื่อควบคุม
อุณหภูมิภายในบ้านให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ลักษณะของฉนวนความร้อนมีหลายลักษณะ เช่น เป็น
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ม้วน, เป็นแผ่น, เป็นฝอย เป็นต้น ฉนวนความร้อนมีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่ป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อน
จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉนวนความร้อนที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา ภายในวัสดุประกอบด้วย
ฟองอากาศเล็กๆ เป็นจ านวนมาก ฟองอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นตัวต้านทานการน าความร้อน
โดยการกักเก็บพลังงานความร้อนที่ไหลผ่านไว้ภายในท าให้ไม่เกิดการส่งผ่านพลังงานความร้อน การป้องกัน
การส่งผ่านพลังงานความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในโดยวิธีนี้ ส่งผลให้อุณหภูมิภายในบ้านและที่พักอาศัย
ลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ หากความร้อนเข้า
สู่ภายในบ้านมาก จะท าให้เครื่องปรับอากาศต้องท างานมาก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต้องมากข้ึนด้วย เมื่อมีการ  บุ
ฉนวนความร้อน ท าให้อุณหภูมิภายในบ้านและที่พักอาศัยลดลงเครื่องปรับอากาศก็จะท างานน้อยลง เป็นการ
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง ฉนวนความร้อนในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด เช่น ฉนวนใย
แก้ว (Fiber glass),ฉนวนเยื่อกระดาษ (Cellulose), ยิบซั่มบอร์ด, แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium foil), 
ยิบซั่มบอร์ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน, เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane foam) 
ฉนวนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene foam) ฉนวนโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene foam) เป็นต้น 

การเลือกใช้งานฉนวนความร้อน ควรพิจารณาจากประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อน (ค่าR) มี
หน่วยเป็น ตารางเมตร-องศาเคลวินต่อวัตต์ (Thermal resistance – R value, m2K/W) สภาพการน าความ
ร้อน (ค่า K) มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อเมตร-องศาเคลวิน (Thermal conductivity - K value, W/m.K) ซึ่งฉนวน
ความร้อนที่ดีต้องมีค่าความต้านทานความร้อนสูง สัมประสิทธ์ิของการน าความร้อนต่ า นอกจากนั้นความ
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการติดตั้งของแต่ละสถานที่และช่วงอุณหภูมิในการใช้งานของสถานนั้นๆ รวมถึง 
ลักษณะการติดตั้ง ราคาค่าติดต้ัง การยืดตัวและการหดตัวของฉนวนกันความร้อนเมื่อได้รับความร้อน 
 
 ความหมายของฉนวนความร้อน 

ฉนวนความร้อนโดยทั่วไปหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้
ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของ
วัสดุใดๆ หรือการถ่ายเทความร้อน ( Heat Transfer ) ระหว่างวัตถุสามารถเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของ
วัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนน้ันมี 3 วิธี โดยอาจเกิดข้ึนจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายๆ วิธีพร้อมกันได้แก่ฉนวนความร้อนมีหลากหลายชนิด ประยุกต์ใช้ตามลักษณะของงานและวัสดุที่จะใช้
ฉนวนความร้อน รวมถึง วัตถุประสงค์ของการใช้งานและงบประมาณของราคาที่ผู้ใช้ตั้งไว้ด้วย การเลือกใช้
ฉนวนความร้อนกับผิววัสดุแต่ละชนิดหนาบางไม่เท่ากัน ผู้ที่จะติดต้ังฉนวนความร้อนต้องวิเคราะห์และเข้าใจ
เนื้องานก่อนวางแผนลงมือท าการติดตั้งฉนวนความร้อนในข้ันตอนสุดท้าย เพื่อให้งานออกมาดีและได้ผลตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพเต็มร้อย ดังนั้นจะเห็นว่าการที่จะติดตั้งฉนวนความร้อนสักงานหนึ่งนั้นไม่ว่า
งานเล็กหรืองานใหญ่ขนาดใดก็ตาม ถ้าต้องการให้ออกมาดีมีคุณภาพได้มาตรฐานนั้น ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์
ในการติดตั้งฉนวนความร้อนที่มีความเช่ียวชาญและช านาญสูงจริง ๆ ผลงานจึงจะออกมาได้ดีดั่งที่ต้องการและ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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การเลือกใช้ฉนวนความร้อนในแต่ละประเภท  
ฉนวนความร้อน หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนผ่านโครง สร้างจากที่

หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยที่อุณหภูมิทั้งสองด้านจะต้องแตกต่างกันแล้วท าให้เป็นเส้นใยด้วยวิธีบลาสต์ (  blast 
method) วิธีหมุนเหว่ียง (centrifugal method) วิธีร็อด (rod method) หรือวิธีพอต (pot method) วิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน โดยใช้สารยึด (binding agent) ช่วยยึดเส้นใยแก้วให้เกาะเป็นแผ่น (glass wool 
board) ม้วน ท่อ (glass wool pipe) หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมีวัสดุที่เหมาะสมปิดทับผิวหน้าด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
คุณสมบัติของฉนวนความร้อนท่ีดี 

ในการใช้งานฉนวนความร้อนหรือฉนวนกันร้อน จะต้องเลอืกให้ตรงกับวัตถุประสงค์และตามชนิดการ
ใช้งานของฉนวนความร้อน คุณสมบัติที่ดีนั้นพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. น้ าหนักเบา และมีค่าความหนาแน่นน้อย 
2. มีค่าการน าความร้อนต่ า คือการให้ความร้อนไหลผ่านฉนวนได้ยาก 
3. มีความคงทนต่อแรงอัดและแรงดึงได้เป็นอย่างด ี
4. มีอัตราการดูดซับความช้ืนที่ต่ าหรือไม่มเีลยย่ิงเป็นการดีมาก 
5. มีความสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดี 
6. เปลี่ยนรูปได้ยาก และมีความคงตัวสูง 
7. มีความทนต่อการติดไฟได้ดี ( ไม่ติดไฟ ) 
8. สามารถใช้ได้กับอุณหภูมทิี่กว้างหรือทุกระดับได ้
9. ติดตั้งง่ายและสะดวก  

 
        ในการเลือกใช้ ฉนวนความร้อนให้ถูกต้องจ าเป็นต้องเข้าใจถึงกลไกที่เกิดข้ึนภายในฉนวนความร้อน 
ประเภทต่างๆ ก่อน ฉนวนความร้อนโดยทั่วไปแล้ว   เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยช่องโพรงเล็กๆ ( Close cell ) 
และช่องอากาศภายในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแบบปิดทึบ ( Totally Enclosed ) เรียกว่า ฉนวนมวลสาร ( Mass 
Insulation ) นั่นเอง ช่องเล็กๆ เหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนจากเกล็ด  ( Flakes ) เส้นใย ( Fibers ) ปมแข็ง ( Nodules 
of Solids ) หรือเซลล์ของตัววัสดุนั้นเอง ยกเว้นฉนวนสะท้อนความร้อน ( Reflective Insulation ) ดังนั้น
การเลือกใช้ฉนวนความร้อนแบบใดนั้น ต้องปรึกษาผู้รู้หรือกูรูมืออาชีพในงานที่เกี่ยวข้องกับฉนวนความร้อน
ก่อน เพื่อวิเคราะห์ถึงภาพโดยรวม ซึ่งจะท าให้การออกแบบฉนวนความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประการส าคัญผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจะตกอยู่กับเจ้าของบ้านสถานที่หรอืโรงงานที่
ติดตั้งฉนวนความร้อนโดยตรง คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ต้องการ  
 
สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการเลือกใช้ฉนวนความร้อนในขั้นต้นมีดังน้ี  

1. ประเภทของวัสดุ ควรเลือกท าจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นโพรงอากาศอยู่ภายใน เพราะคุณสมบัติของ
เส้นใยที่โยงใยขัดกันท าปฏิกิริยากับอากาศ เป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้สูงมากกว่าวัสดุที่ใช้หลักการ

8 



สะท้อนความร้อน เพราะเมื่อหมดความมันเงา จากการโดนฝุ่นหรือสิ่งสกปรก จะท าให้ประสิทธิภาพในการ
สะท้อนความร้อนลดลงหรือเสื่อมลงไปทันที  

2. ประสิทธิภาพการต้านทานความร้อน ฉนวนความร้อนที่ดีต้องระบุค่าต้านทานความร้อน (ค่า R) 
หากไม่มีการระบุไว้ก็ไม่ควรจะเลือกใช้ ยิ่งค่าต้านทานความร้อน ค่า Rสูงมากเท่าไรก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพใน
การกันความร้อนได้สูงมากเท่านั้น 
 

3. ระบบการติดตั้ง ควรเลือกระบบการติดตั้งแบบใช้การฉีดพ่น เพราะจะท าให้เกิดช่องว่าง หรือ
รอยต่อ (GAP) น้อยที่สุด เพราะระบบนี้จะท าใหเ้นื้อของฉนวนความร้อนสามารถเข้าไปได้ทุกซอก ทุกมุม ได้ทุก
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรม จากการวิจัยพบว่า หากเกิดช่องว่างที่ฉนวนแม้เพียง 5% จะท าให้ประสิทธิภาพ
ค่าต้านทานความร้อนลดลงไปได้ถึง 50% 

4. คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ฉนวนชนิดนี้มีอายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหน มีใบรับประกันคุณภาพหรือไม่ 
มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ 
 
เมื่อท่านติดตั้งฉนวนความร้อนแล้วจะประหยัดเท่าใด ?  

การหุ้มฉนวนความร้อนหรือฉนวนกันร้อน จะส่งผลให้ลดการสูญเสียความร้อนทางพื้นผิวของวัตถุได้ 
ประมาณ 95 % ของการสูญเสียความร้อนทางพื้นผิว ซึ่งผลประหยัดจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ 
ชนิดและความหนาของฉนวนความร้อน ดังนั้นเมื่อลงทุนหุ้มฉนวนพื้นผิววัตถุแล้ว ระยะเวลาคืนทุนจะมากหรือ
น้อย จะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ , ช่ัวโมงการใช้งาน และค่าเช้ือเพลิง ซึ่งปกติการพ่นฉนวนความร้อน
หรือฉนวนกันความร้อนจะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี  

ในการน าฉนวนความร้อนพียูโฟมมาประยุกต์ใช้ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวของบ้านนั้น มีทั้งประเภท
พ่นฉนวนลงบนหลังคาและใต้หลังคา ดังในภาพบนเป็นการพ่นฉนวนความร้อนโพลียูรีเทนโฟมลงบนหลังคา
กระเบื้อง ในการพ่นฉนวนความร้อนพียูโฟมลงบนหลังคาของบ้าน จ าเป็นต้องพ่นฉนวนสะท้อนความร้อน
เซรามิคโค๊ตติ้งลงทับอีกช้ันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนสูงๆ ซึ่งอาจท าให้โฟมหดตัวได้ แต่ถ้าใช้ฉนวน
เซรามิคโค๊ตติ้งพ่นซ้ าลงอีกช้ันหนึ่งก็จะช่วยป้องกันรังสีความร้อน โดยเฉพาะรังสียูวีได้เป็นอย่างดี ซึ่งฉนวน
เซรามิคโค๊ตต้ิงจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนกลับ ไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้มากกว่า 90% จะเห็น
ว่าเป็นการประยุกต์ฉนวนความร้อนสองชนิดในวัสดุเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นฉนวนที่
ป้องกันความร้อนให้ได้ดีที่สุดน่ันเอง งานพ่นฉนวนบนหลังคาของบ้านจึงต้องใช้ฉนวนความร้อน 2 ชนิด จึงจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด 
 
บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
https://www.rf-foam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973176 
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2.5 กล่องนม 
กล่องเครือ่งดื่ม หรือทีเ่ราๆ เรียกกันว่า กล่องนมนั้น มี 2 ประเภท คือ 

1. กล่องยูเอชที มีกระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล์ และพลาสติก ประเภทโพลีเอททีลีน เป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น 

2. กล่องพาสเจอไรซ์ มีส่วนประกอบเป็นกระดาษ และพลาสติกเท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่เก็บไว้ได้นาน 
 

ปัจจุบันกล่องเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะกล่องปลอดเช้ือที่คงคุณค่าและเก็บความสด
ใหม่ให้กับเครื่องดื่มได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น จึงปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค
ทุกวัย เมื่อไม่ต้องแช่เย็นก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟ น้ าหนัก กล่องเบายังช่วยประหยัดเช้ือเพลิงในการขนส่งกระดาษ
ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตกลอ่งมาจากสวนป่าทีป่ลูกทดแทนต่อเนื่องพร้อมหมุนเวียนมาใช้ใหม่ (renewable) 
จึงไม่ต้องท าลายป่าไม้จากธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าเจ้ากล่องเครื่องดื่มนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
กระบวนการผลิต จนถึงการน าไปรีไซเคิล ซึ่งไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลยทีเดียว 
 

กล่องเครื่องดื่มน าไปรีไซเคิลเป็นอะไรบ้าง 
กระดาษเครื่องดื่มผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีเยื่อใยยาวและเยื่อกึ่งเคมีที่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน เยื่อ

กระดาษจึงมีความแข็งแรงกว่าเยื่อกระดาษจากกล่องกระดาษเก่า (old corrugated carton boxes) ที่ผ่าน
การรีไซเคิลมาหลายครั้ง ดังนั้น เยื่อกระดาษที่ได้มาจากกล่องเครื่องดื่ม จึงเหมาะที่จะน ามาท าเป็นกระดาษ
กล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและฟอยลส์ามารถน าไปท าเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ต้องการความ
แข็งแรง เช่น ด้ามจับกระทะ หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลทั่วไป 

น ามาท าผลิตเป็นไม้กระดาน (Green Board)milk3.jpg กลอ่งเครือ่งดื่มที่ใช้แล้ว จะถูกน ามาตัดย่อย
เป็นช้ินเล็กๆ ก่อนที่จะน ามาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อข้ึนรปูแผน่ตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นจะน าเข้าเครื่อง
อัดร้อนที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมพลาสตกิทีป่นอยู่แล้วจงึน าไปเข้าเครื่องอัดเย็นโดยพลาสติก
จะเป็นตัวยึดกระดาษและอลมูิเนียมฟอยล์ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันจึงไมจ่ าเป็นต้องใช้กาวหรอืสารเคมีใดๆ เลยใน
ข้ันตอนการผลิต 

 

คุณสมบัติของ greenboard 
1. ผลิตจากวัสดุเหลอืใช้ และมีพื้นผิวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2. กันน้ าได้ดี กันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง 
3. เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างด ี
4. ดัดโค้งและท าเป็นรปูร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ 
5. สามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้ เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ 
6. ปราศจากสารฟอรม์ัลดีไฮด์ ซึ่งต่างจาก particlebord หรือ MDF 
นอกจากนี้แล้ว กล่องเครื่องดื่มยงัสามารถน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ได้อีก เช่น ที่รองแก้ว, 
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ที่วางซีด,ี ที่ใส่ของ, กระเป๋า และเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมาย... 
จากกล่องเครื่องดื่มที่ธรรมดา เมื่อเรากินหมดก็ทิง้ไป แต่กลบัสร้างสิ่งใหม่ได้มากมาย ดังนั้นจึงไม่ใช่

เรื่องที่ยากเกินไปทีเ่ราจะน าสิ่งเหลือใช้ หรือบางททีี่เราเห็นว่ามันคือ ขยะ มารีไซเคิล ลองกลบัไปดูรอบๆตัวเรา
ซิ ว่ามีอะไรอีกบ้างทีส่ามารถน ามารีไซเคิลได้อีก เพื่อเรา เพือ่ธรรมชาติ เพื่อโลก 
Copyright © 2017 TCDC (Thailand Creative & Design Center). All rights reserved. Privacy 
Terms of Service 
https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/การรีไซเคิลกล่องนม-เพื่อเรา-เพื่อธรรมชาติ-เพื่อโลก 
 
2.6 รายงานการวิจัย 
การประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบ 
และการใช้วัสดกุอ่สร้างเพื่อการประหยัดพลงังานของบ้านพกัอาศัย 
(The Evaluation of Energy Saving for Home Designand Constructions Materials) 

การประเมินผลกระทบจากวัสดกุ่อสร้างต่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ผลจากการใช้วัสดุก่อสร้างต่อการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยรวมถึงจัดทา ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
เปลือกบ้านวัสดุก่อสร้างผนังวัสดุหลังคาที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย และจัดท าแบบบ้านพักอาศัยที่ใช้วัสดุ
ก่อสร้างประหยัดพลังงานเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์สมบัติการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ
ก่อสร้างเปลือกบ้านด้วยการสร้างแบบจ าลอง และค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนัง และหลังคา 
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบบ้านแตล่ะระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของบ้าน และการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของบ้าน ตามประกาศของกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2552 ผลการศึกษา
พบว่าวัสดุผนังที่ป้องกนัความร้อนได้ดีสุด คือ เซลโลกรีตโฟม แต่เป็นวัสดุที่มีราคาแพง ส่วนวัสดุที่สามารถป้อ
งกนัความร้อนได้ดีและได้รับความนิยมมาก คือ คอนกรีตมวลเบา ส าหรับวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดมีค่าการ
ถ่ายเทความร้อนไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้ตามความพึงพอใจส่วนบุคคลและข้อจ ากัดของ
งบประมาณ วัสดุฝ้าเพดานที่ป้องกันความร้อนได้ดีที่สุด คือไม้ก๊อกแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ส าหรับงานก่อสร้างใน
เมืองไทย ฉนวนที่สามารถลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ภายในบ้านได้ดีที่สุด คือ โฟมโพลียูรีเทน ในส่วนของ
ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างเปลือกบ้านที่จัดท าข้ัน ประกอบด้วย วัสดุผนังจ านวน 28 รายการ วัสดุมุงหลังคา 
จ านวน 8 รายการ วัสดุฝ้าเพดาน จ านวน 20 รายการ และวัสดุฉนวนป้องกนัความร้อนจ านวน 17 รายการ
ส าหรับแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน เป็นบ้านพักอาศัยที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 
125 ตารางเมตร วัสดุผนังประหยัดพลงังานที่เลือกใช้คือ คอนกรีตมวลเบา วัสดุหลังคาประกอบด้วย กระเบื้อง
ซีแพคโมเนีย แผ่นยิปซั่ม และฉนวนโฟมโพลียูริ เทนหนา 2.5 เซนติเมตร งบประมาณก่อสร้าง 1,152,000.64 
บาท ซึ่งช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ ร้อยละ 43และลดอุณหภูมิในบ้านพักอาศัย
ได้ประมาณ 4องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านด้วยวัสดกุ่อสร้างทั่วไป 
ค าส าคัญ : บ้านประหยัดพลังงาน, วัสดกุ่อสร้าง, วัสดุส าหรับบ้านประหยัดพลังงาน 
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คณะผู้วิจยั 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4674/2/Fulltext.pdf 
 
2.7 อิทธิพลของการหน่วงเหน่ียวความร้อนจากการผสมมวลสารและฉนวนเข้าด้วยกัน 
รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิร ิ

พฤติกรรมการหน่วงเหนี่ยวความร้อนซึ่งเกิดจากค่าความจุความร้อนของมวลสารสามารถช่วยชลอ
ปริมาณความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน ปริมาณความร้อนที่ลดลงมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศ
ภายในเข้าใกล้สภาวะน่าสบาย จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า เมื่อน าวัสดุฉนวนประกอบกับการใช้มวล
สารที่มีค่าความจุความร้อนสูงระยะเวลาในการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจะเพิ่มมากข้ึน การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจากการเลือกต าแหน่งมวลสารและฉนวน ใน
การทดสอบจะมีทัง้ในสภาพไม่ปรับอากาศและสภาพปรับอากาศ จากนั้นจึงน าผลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านจริง การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาเพื่อหาต าแหน่ งที่
เหมาะสมในการจัดวางฉนวนและมวลสารที่เหมาะสม ในล าดับถัดมา คือ การทดสอบพฤติกรรมการหน่วง
เหนี่ยวความร้อนจากการใช้งานในสภาวะไม่ปรับอากาศและปรับอากาศ ในข้ันตอนสุดท้าย คือ การทดสอบตัว
แปรจากอิทธิพพลภายนอกที่ส่งผลต่อการหน่วงเหนี่ยวความร้อน ในการศึกษาเพื่อหาต าแหน่งฉนวนและมวล
สารที่เหมาะสมได้ใช้ฉนวนโฟมโพลีสไตรีน ความหนา 1 นิ้ว ติดตั้งกับมวลสารคอนกรีตความหนา 4 นิ้ว 2 ชุด 
การติดตั้งฉนวนได้ท าการติดตั้งฉนวนด้านนอกแผ่นคอนกรีตกึ่งกลางแผ่นคอนกรีต และด้านในแผ่นคอนกรีต 
จากการทดสอบพบว่าต าแหน่งของฉนวนและมวลสารที่เหมาะสม คือ การ ใช้วัสดุฉนวนด้านนอกเพื่อลด
อิทธิพลที่รุนแรงจากสภาพภูมิอากาศภายนอก และใช้วัสดุมวลสารที่มีค่าความจุความร้อนสูงไว้ด้านในเพื่อ
หน่วงเหนี่ยวความร้อนที่ผ่านวัสดุฉนวนเข้ามา ผลของการวิจัยพบว่าวัสดุทดสอบชนิดนี้มีอุณหภูมิอากาศสูงสุด
ภายในเซลทดสอบต่ ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส ส่วนวัสดุทดสอบอีก 2 
รูปแบบคือ วัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยู่กึ่งกลางมวลสารและวัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยู่ด้านในมวลสาร มีอุณหภูมิ
อากาศสูงสุดภายในเซลทดสอบต่ ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด ประมาณ 6 องศาเซลเซียสและ 5 องศา
เซลเซียสตามล าดับ ผลการทดสอบการใช้งานในสภาพไม่ปรับอากาศและปรับอากาศ พบว่าควรใช้การติดตั้ง
ฉนวนภายนอกและใช้มวลสารด้านในทั้งสองกรณี อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการเลือกใช้ปริมาณมวลสาร
ภายในสภาพปรับอากาศ เนื่องจากมวลสารปริมาณมากท าให้สิ้นเปลืองพลังงานในการลดความร้อนสะสม
ภายในมวลสารเมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ ผลการทดสอบตัวแปรจากอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อการหน่วง
เหนี่ยวความร้อน พบว่าการใช้วัสดุเคลือบผิวที่มีค่าการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์แตกต่างกันส่งผลให้มีความ
แตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในเซลทดสอบ วัสดุทดสอบที่เคลือบผิวด้วยสีด าส่งผลให้อุณหภูมิอากาศ
ภายในสูงกว่าวัสดุทดสอบชนิดเดียวกันที่เคลือบผิวด้วยสีขาวประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในท านองเดียวกันกับ
การได้รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์จะส่งผลให้อุณหภูมิอากาศภายในเซลทดสอบสูงกว่าชุดวัสดุที่มีการบังแดด
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ให้กับผิวภายนอก ชุดวัสดุที่ไม่มีการบังแดดให้กับผิวภายนอกจะมีอุณหภูมิอากาศภายในสูงกว่าวัสดุทดสอบ
ชนิดเดียวกันที่มีการบังแดด ประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส 
 
วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4559 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการโครงงาน 

 
3.1 วิธีด าเนินงานโครงงาน 

1. คณะผู้จัดท า ร่วมประชุมน าเสนอปัญหา และแนวคิดในการท าโครงงาน 
2. เขียนเค้าโครงงานเรือ่งบ้านประหยัดพลังงาน สู้ภาวะโลกร้อน  
3. ค้นคว้าข้อมูลจากสื่ออินเตอร์  
4. ลงมือปฏิบัติทดลองการท าผนังและหลงัคาติดกล่องนม 
5. ทดลองท าโมเดลบ้านที่ติดผนงัและหลงัคาติดกลอ่งนมเปรียบเทียบกับโมเดลบ้านผนังและหลังคา

ปกต ิ
 

วัสดุ อุปกรณ์ 
วัสด ุ

1. เลื่อยตัดไม ้  2.   กาว 
3.    กรรไกร  4.   ไม้บรรทัด 
5.  ดินสอ  6.   ค้อน 
7.    ตะป ู

อุปกรณ์ 
1. กล่องนมที่ใช้แล้ว 
2. เทอร์โมมเิตอร์ (thermometer) วัดอุณหภูมิ 

 
3.2 วิธีด าเนินการ ศึกษาประสิทธิภาพของผนังและหลงัคาติดกล่องนม ได้ด าเนินการทดลองดังนี ้

ขั้นตอนการทดลอง 
1. สร้างโมเดลบ้านจากไม้ขนาด  27*27*27 เซนติเมตร  จ านวน 2 หลัง 
2. น ากล่องนมมาล้างท าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง 
3. ตัดกล่องนมให้มีขนาดเท่า ๆ กัน 
4. น ากล่องนมมาต่อกันเป็นฉนวนกันความร้อน 
5. น ากล่องนมที่ต่อกันแล้วมาติดผนงัและหลังคาในโมเดลบ้านเพื่อท าเป็นฉนวนกันความ

ร้อนจ านวน 1 หลงั 
6. น าโมเดลบ้านทัง้สองหลังไปทดสอบในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  
7. วัดอุณหภูมิของโมเดลบ้านทั้งสองหลังทกุหนึง่ช่ัวโมง 
8. บันทึกผลการทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จากการทดลองบ้านประหยัดพลังงาน สู้ภาวะโลกร้อน  ซึ่งได้ด าเนินการทดลองท าโมเดลบ้านที่มีผนัง

และหลังคาติดกล่องนมเปรียบเทียบกับโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองโมเดลบ้านที่มผีนังและหลงัคาติดกล่องนมเปรียบเทียบกบัโมเดลบ้านที่ม ี
              ผนังและหลงัคาปกติ  
 

เวลา 
อุณหภูมิ 

ภายนอกโมเดลบ้าน 
โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ

หลังคาปกติ 
โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ

หลังคาติดกล่องนม 
06.00 น. 23   24   24   
07.00 น. 24   24   25   
08.00 น. 26   26   26   
09.00 น. 35   32   31   
10.00 น. 41   39   38   
11.00 น. 49   40   39   
12.00 น. 53   44   42   
13.00 น. 55   45   44   
14.00 น. 52   44   43   
15.00 น. 50   41   41   
16.00 น. 42   42   40   
17.00 น. 38   39   38   
18.00 น. 34   34   34   

  
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษา พบว่าในเวลา 06.00 น. มีอุณหภูมิภายนอกต่ าสุด มีอุณหภูมิ 23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติมีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของโมเดล
บ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมมีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส และในเวลา 13.00 น. มีอุณหภูมิภายนอก
สูงสุด มีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติมีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมมีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส  
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในสามส่วนได้แก่อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในโมเดลบ้านของ
ทั้งสองแบบ ดังนี ้

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติ กับอุณหภูมิ
ภายนอก 

เวลา 
อุณหภูมิ 

ผลต่างของอุณหภูมิ 
ภายนอกโมเดลบ้าน 

โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ
หลังคาปกติ 

06.00 น. 23   24   -1 
07.00 น. 24   24   0 
08.00 น. 26   26   0 
09.00 น. 35   32   3 
10.00 น. 41   39   2 
11.00 น. 49   40   9 
12.00 น. 53   44   9 
13.00 น. 55   45   10 
14.00 น. 52   44   8 
15.00 น. 50   41   9 
16.00 น. 42   42   0 
17.00 น. 38   39   -1 
18.00 น. 34   34   0 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมกับ
อุณหภูมิภายนอก 

เวลา 
อุณหภูมิ 

ผลต่างของอุณหภูมิ 
ภายนอกโมเดลบ้าน 

โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ
หลังคาติดกล่องนม 

06.00 น. 23   24   -1 
07.00 น. 24   25   -1 
08.00 น. 26   26   0 
09.00 น. 35   31   4 
10.00 น. 41   38   3 
11.00 น. 49   39   10 
12.00 น. 53   42   11 
13.00 น. 55   44   11 
14.00 น. 52   43   9 
15.00 น. 50   41   9 
16.00 น. 42   40   2 
17.00 น. 38   38   0 
18.00 น. 34   35   -1 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมกับ
โมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติ 

เวลา 
อุณหภูมิ 

ผลต่างของอุณหภูมิ โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ
หลังคาปกติ 

โมเดลบ้านท่ีมีผนังและ
หลังคาติดกล่องนม 

06.00 น. 24   24   0 
07.00 น. 24   25   -1 
08.00 น. 26   26   0 
09.00 น. 32   31   1 
10.00 น. 39   38   1 
11.00 น. 40   39   1 
12.00 น. 44   42   2 
13.00 น. 45   44   1 
14.00 น. 44   43   1 
15.00 น. 41   41   0 
16.00 น. 42   40   2 
17.00 น. 39   38   1 
18.00 น. 34   34   0 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลต่างของอุณหภูมิของโมเดลบ้านทั้งสองหลัง 
 

เวลา 

ผลต่างของอุณหภูมิ
ภายในโมเดลบ้านท่ีมี

ผนังและหลังคาปกติ กับ
อุณหภูมิภายนอก 

ผลต่างของอุณหภูมิ
ภายในโมเดลบ้านท่ีมีผนัง
และหลังคาติดกล่องนม
กับอุณหภูมิภายนอก 

ผลต่างของอุณหภูมิ
ภายในโมเดลบ้านท่ีมีผนัง
และหลังคาติดกล่องนม

กับโมเดลบ้านท่ีมีผนังและ
หลังคาปกติ 

06.00 น. -1 -1 0 
07.00 น. 0 -1 -1 
08.00 น. 0 0 0 
09.00 น. 3 4 1 
10.00 น. 2 3 1 
11.00 น. 9 10 1 
12.00 น. 9 11 2 
13.00 น. 10 11 1 
14.00 น. 8 9 1 
15.00 น. 9 9 0 
16.00 น. 0 2 2 
17.00 น. -1 0 1 
18.00 น. 0 -1 0 

 
จากที่ได้ท าการทดสอบดังตารางที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังต่อไปนี้  
• เมื่อพิจารณาอุณหภูมิภายในบ้านของโมเดลบ้านทั้งสองแบบจะพบว่า ในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 

18.00 น. อุณหภูมิภายในของบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมติดต้ังภายในจะมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิบ้านที่มี
ผนังและหลังคาปกติ ทั้งนี้เนื่องจากกล่องนมมีคุณสมบัติเป็นฉนวนช่องว่างอากาศสะท้อนรังสี  

• เมื่อพิจารณาอุณหภูมิภายในบ้านของโมเดลบ้านทั้งสองแบบจะพบว่าเวลา 13:00 น. มีอุณหภูมิ
ภายนอกมีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสนั้น อุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมจะมี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติจะมีอุณหภูมิ 44 องศา
เซลเซียส 

• ในเวลากลางวันผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านทีมีผนังและหลังคาติดกล่องนม กับอุณหภูมิ
ภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติมีค่าต่างกันประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส 
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5.2 อภิปรายผล 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางของการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงสภาวะน่า

สบายในบ้าน โดยวัสดุที่น ามาทดสอบในการทดลองนี้ได้แก่ กล่องบรรจุภัณฑ์นมเหลือใช้ที่มีลักษณะเป็น
ช่องว่างอากาศภายในที่มีอลูมินั่มฟอยล์อยู่ภายใน ท าการทดสอบโดยการจัดสร้างโมเดลบ้านจากไม้ที่มีขนาด 
27*27*27 เซนติเมตร  มีการติดตั้งผนังและหลังคาสองรูปแบบได้แก่ ผนังและหลังคาปกติ ผนังและหลังคาติด
กล่องนม โดยการหันโมเดลบ้านทั้งสองไปทางทิศตะวันออกที่ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดวัน เก็บข้อมูลโดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer วัดอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิภายในโมเดลบ้าน     
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิของโมเดลบ้านทั้งสองหลังพบว่า ในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. 
อุณหภูมิภายในของโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมจะมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิของโมเดลบ้านที่มีผนัง
และหลังคาปกติ เวลา 13:00 น. มีอุณหภูมิภายนอกมีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสนั้น อุณหภูมิภายในโมเดล
บ้านที่มีผนังและหลังคาติดกล่องนมจะมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนัง
และหลังคาปกติจะมีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ผลต่างของอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาติด
กล่องนม กับอุณหภูมิภายในโมเดลบ้านที่มีผนังและหลังคาปกติมีค่าต่างกันประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส
สามารถสรุปได้ว่าการใช้ฉนวนกันความร้อนกล่องนมในการติดตั้งร่วมกับผนัง และหลังคาบ้านนั้น ท าให้
อุณหภูมิอากาศภายในบ้านมีอุณหภูมิต่ ากว่าผนังและหลังคาปกติทั้งนี้เนื่องจากกล่องนมมีอลูมินั่มฟอยล์อยู่
ภายในซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนของช่องว่างอากาศสะท้อนรังสีได้ดี สอดคล้องกับ (รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ : 
2543) 

 พฤติกรรมการหน่วงเหนี่ยวความร้อนซึ่งเกิดจากค่าความจุความร้อนของมวลสารสามารถช่วยชลอ
ปริมาณความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน ปริมาณความร้อนที่ลดลงมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศ
ภายในเข้าใกล้สภาวะน่าสบาย จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า เมื่อน าวัสดุฉนวนประกอบกับการใช้มวล
สารที่มีค่าความจุความร้อนสูงระยะเวลาในการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจะเพิ่มมากข้ึน การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจากการเลือกต าแหน่งมวลสารและฉนวน ใน
การทดสอบจะมีทัง้ในสภาพไม่ปรับอากาศและสภาพปรับอากาศ จากนั้นจึงน าผลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านจริง การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาเพื่อหาต าแหน่ งที่
เหมาะสมในการจัดวางฉนวนและมวลสารที่เหมาะสม ในล าดับถัดมา คือ การทดสอบพฤติกรรมการหน่วง
เหนี่ยวความร้อนจากการใช้งานในสภาวะไม่ปรับอากาศและปรับอากาศ ในข้ันตอนสุดท้าย คือ การทดสอบตัว
แปรจากอิทธิพพลภายนอกที่ส่งผลต่อการหน่วงเหนี่ยวความร้อน ในการศึกษาเพื่อหาต าแหน่งฉนวนและมวล
สารที่เหมาะสมได้ใช้ฉนวนโฟมโพลีสไตรีน ความหนา 1 นิ้ว ติดตั้งกับมวลสารคอนกรีตความหนา 4 นิ้ว 2 ชุด 
การติดตั้งฉนวนได้ท าการติดตั้งฉนวนด้านนอกแผ่นคอนกรีตกึ่งกลางแผ่นคอนกรีต และด้านในแผ่นคอนกรีต 
จากการทดสอบพบว่าต าแหน่งของฉนวนและมวลสารที่เหมาะสม คือ การ ใช้วัสดุฉนวนด้านนอกเพื่อลด
อิทธิพลที่รุนแรงจากสภาพภูมิอากาศภายนอก และใช้วัสดุมวลสารที่มีค่าความจุความร้อนสูงไว้ด้านในเพื่อ
หน่วงเหนี่ยวความร้อนที่ผ่านวัสดุฉนวนเข้ามา ผลของการวิจัยพบว่าวัสดุทดสอบชนิดนี้มีอุณหภูมิอากาศสูงสุด
ภายในเซลทดสอบต่ ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส ส่วนวัสดุทดสอบอีก 2 
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รูปแบบคือ วัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยู่กึ่งกลางมวลสารและวัสดุทดสอบที่มีฉนวนอยู่ด้านในมวลสาร มีอุณหภูมิ
อากาศสูงสุดภายในเซลทดสอบต่ ากว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด ประมาณ 6 องศาเซลเซียสและ 5 องศา
เซลเซียสตามล าดับ ผลการทดสอบการใช้งานในสภาพไม่ปรับอากาศและปรับอากาศ พบว่าควรใช้การติดตั้ง
ฉนวนภายนอกและใช้มวลสารด้านในทั้งสองกรณี อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการเลือกใช้ปริมาณมวลสาร
ภายในสภาพปรับอากาศ เนื่องจากมวลสารปริมาณมากท าให้สิ้นเปลืองพลังงานในการลดความร้อนสะสม
ภายในมวลสารเมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ ผลการทดสอบตัวแปรจากอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อการหน่วง
เหนี่ยวความร้อน พบว่าการใช้วัสดุเคลือบผิวที่มีค่าการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์แตกต่างกันส่งผลให้มีความ
แตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในเซลทดสอบ วัสดุทดสอบที่เคลือบผิวด้วยสีด าส่งผลให้ อุณหภูมิอากาศ
ภายในสูงกว่าวัสดุทดสอบชนิดเดียวกันที่เคลือบผิวด้วยสีขาวประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในท านองเดียวกันกับ
การได้รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์จะส่งผลให้อุณหภูมิอากาศภายในเซลทดสอบสูงกว่าชุดวัสดุที่มีการบังแดด
ให้กับผิวภายนอก ชุดวัสดุที่ไม่มีการบังแดดให้กับผิวภายนอกจะมีอุณหภูมิอากาศภายในสูงกว่าวัสดุทดสอบ
ชนิดเดียวกันที่มีการบังแดด ประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส  วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2543 

แนวทางในการน าเอากล่องนมนีไ้ปใช้ในบ้านสามารถน าไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
-  การน าไปใช้ในส่วนของผนังและฝ้าเพดานบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันความรอ้นที่จะผ่านเข้ามาในส่วน

ของผนังและหลังคา อาจจะใช้กล่องนมติดตั้งไว้เหนือฝ้าเพดานเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้ามาในบ้านได้  
- การน าไปใช้ในส่วนของผนัง สามารถท าได้สองรูปแบบที่ส าคัญได้แก่ รูปแบบที่มีการติดต้ังภายใน

ผนังและหลังคา (ดังเช่นการทดสอบนี้) แล้วมีแผ่นไม้อัดหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดปิดทับเพื่อความเรียบร้อยและ
สวยงาม  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

• การทดลองนี้น่าจะได้ท าการทดสอบการโดยการใช้ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ชนิดอื่น 
เช่น กล่องนมกับแกลบ กล่องนมกับข้ีเลื้อย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถทราบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน
ของวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ ได้ 

• น่าที่จะมีการทดสอบการใช้งานวัสดุดังกล่าวนี้ในบ้านจริง เพื่อจะสามารถทราบพฤติกรรมการ
ถ่ายเทความร้อนได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

• จะเป็นการดีอย่างยิ่งหากจะได้ท าการทดสอบวัสดุอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีคุณสมบัติในการต้านทาน
ความร้อน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน ดังนั้นการคิดค้นวัสดุที่ช่วยในการ
ต้านทานความร้อนจะท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวัสดุ หรือระบบการก่อสร้างที่ปฏิบัติกันอยู่
ภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

21 



บรรณานกุรม 
บ้านและความส าคัญของบ้าน สุขวิทยาส่วนบุคคล อ.ปรีชา วงศ์ทิพย์  

http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson4/01.htm : 25, มิ.ย. 2563 
พลังงานคืออะไร บริษัท ครอสอินเตอร์ จ ากัด https://www.powermeterline.com/พลงังานคืออะไร/ :   
  25, มิ.ย. 2563 
ภาวะโลกร้อนคืออะไร ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

https://ay-sci.go.th/aynew/article/20181231-2/ 25, มิ.ย. 2563 
ฉนวนกันความร้อน บริษัท ไตรซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด https://www.rf-

foam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973176 : 25, มิ.ย. 2563 
ก ล่ อ ง น ม  Copyright © 2017 TCDC (Thailand Creative & Design Center). All rights reserved. 

Privacy Terms of Service https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/การรีไซเคิลกล่องนม -
เพื่อเรา-เพื่อธรรมชาติ-เพื่อโลก : 25, มิ.ย. 2563 

การประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงานของ
บ้านพักอาศัย(The Evaluation of Energy Saving for Home Designand Constructions 
Materials) สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง่ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4674/2/Fulltext.pdf : 25, มิ.ย. 
2563 

อิทธิพลของการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจากการผสมมวลสารและฉนวนเข้าด้วยกัน  รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ
วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

          http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4559 : 25, มิ.ย. 2563 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson4/01.htm
https://www.powermeterline.com/พลังงานคืออะไร/
https://ay-sci.go.th/aynew/article/20181231-2/
https://www.rf-foam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973176
https://www.rf-foam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973176
https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/การรีไซเคิลกล่องนม-เพื่อเรา-เพื่อธรรมชาติ-เพื่อโลก
https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/การรีไซเคิลกล่องนม-เพื่อเรา-เพื่อธรรมชาติ-เพื่อโลก
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4674/2/Fulltext.pdf
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4559


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



วัสดุอุปกรณ ์
วัสด ุ

2. เลื่อยตัดไม ้  2.   กาว 
3.    กรรไกร  4.   ไม้บรรทัด 
6.  ดินสอ  6.   ค้อน 
7.    ตะป ู

อุปกรณ์ 
3. กล่องนมที่ใช้แล้ว 
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6. น าโมเดลบ้านทัง้สองไปทดสอบในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  
7. วัดอุณหภูมิของโมเดลบ้านทั้งสองหลังทกุหนึง่ช่ัวโมง 
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