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ABSTRACT 
 Heat Transfer behaviour through light building envelope wall can be managed using Phase 

Change Material ( PCM)  to enhance latent thermal mass with minimal burden on wall structure.                 

By absorbing heat during the day and releasing it at night, PCM incorporated wall can reduce diurnal 

maximum inner wall surface temperature and decrease cooling load for air conditioning system.  The 

research numerically investigated thermal behaviour daily cycle of a lightweight metal-sheet building 

envelope with fiberglass insulator incorporated with varied amount of PCM layer under Bangkok 

weather condition.  Implicit Finite Difference Method using Crank-Nicolson scheme was applied for 

numerical calculation. The result indicates that the amount of PCM used influents the effectiveness 

of wall temperature reduction and how latent heat storage is activated per weight of implemented 

PCM. 
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บทคัดยอ 
 การจัดการการถายเทความรอนผานผนังเบาเปลือกอาคารแบบโครงสรางแผนโลหะ สามารถทําไดโดยการใช

สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) เพื่อเพิ่มมวลความรอนแฝงโดยไมมีผลกระทบตอมวลของโครงสรางผนัง ในการดูดซับความ

รอนจากภายนอกอาคารในชวงเวลากลางวัน และปลดปลอยออกในชวงเวลากลางคืน ทําใหชวยลดอุณหภูมิสูงสุดที่

เกิดข้ึนบนผิวผนังและลดภาระการทําความเย็นสูงสุดของการปรับอากาศภายในอาคาร การศึกษาไดดําเนินการโดยใช

แบบจําลองเชิงตัวเลขแบบ Crank-Nicolson Finite Difference Iimplicit Method เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการ

ถายเทความรอนของโครงสรางของผนังเบาแบบแผนโลหะ ที่มีฉนวนใยแกวและชั้นของสารเปลี่ยนสถานะที่ปริมาณ

ตางๆ ภายในใตการเปลี่ยนแปลงรายวันของสภาวะภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยของปริมาณ

การใช PCM ที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการลดอุณหภูมิผิวผนังเปลือกอาคาร และมีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การทํางานของปริมาณความรอนแฝงตอน้ําหนัก PCM ที่ใช  

 

คําสําคัญ: สารเปลี่ยนสถานะ ผนังเปลือกอาคาร การอนุรักษพลังงาน ภาระการทําความเย็น 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การถายเทความรอนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิและแสงอาทิตยของสภาพภูมิอากาศทองถ่ิน ผานผนังเปลือก

อากาศเขาสูพื้นที่ภายในอาคาร เปนสวนสําคัญของภาระการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ ที่สงผลตอการใช

พลังงานของอาคารเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่มีการใชงานอาคารอยางเต็มที่ ในขณะที่มีภาระ

ความรอนจากความเขมแสงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศมีคาสูง วิธีหนึ่งในการบริหารจัดการการถายเทความรอนจาก

เปลือกอาคาร สามารถทําไดโดยการใชผนังโครงสรางที่มีมวลความรอนสูงข้ึน ซึ่งจะสงผลในการชลอการถายเทความ

รอนสูพื้นที่ใชงานและบรรเทาภาระความตองการในการทําความเย็นสูงสุด (Peak Demand) ลงได  

 การใชสารเปลี่ยนสถานะ หรือ Phase Change Material (PCM) เปนสวนประกอบในโครงสรางผนังเปลือก

อาคาร สามารถชวยเพิ่มมวลความรอนของผนัง โดยไมมีผลกระทบตอน้ําหนักที่จะเปนภาระตอโครงสรางอาคาร การ

เลือกใช PCM ที่เหมาะสมจะสามารถดูดซับความรอนที่ถายเทสูผนังในรูปแบบความรอนแฝงจากการเปลี่ยนสถานะ

จากของแข็งเปนของเหลวในชวงเวลากลางวัน และคายความรอนสูสภาพแวดลอมในชวงกลางคืนเมื่อเปลี่ยนสถานะ

กลับเปนของแข็งอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นการนํา PCM มาใชในโครงสรางผนังเบา จะชวยลดการแปรผันของอุณหภูมิผิวอัน

เนื่องจากมวลความรอนที่สูงข้ึน และลดการถายเทความรอนสูพื้นที่ใชงานภายในอาคาร 

 เปลือกโครงสรางอาคารที่มีลักษณะเปนผนังเบา ประกอบดวยแผนเหล็ก (ชุบเคลือบดวยสังกะสี หรือ ทาสี) 

และ มีฉนวนบุกันความรอนดานภายใน เปนที่นิยมสําหรับผนังโรงงานอุตสาหกรรม หลังคาอาคารหางสรรพสินคา

ขนาดใหญ และยังรวมถึงโครงสรางเปลือกสําหรับการใชงานอ่ืนๆ เชน ตูรถบรรทุก container หองติดตั้งชุดควบคุม

อิเล็กทรอนิกสกลางแจง ฯลฯ เนื่องจากมีน้ําหนักเบาและสามารถกอสรางไดเร็ว ดังนั้นโครงสรางปกติของผนังเบา ที่มี

มวลความรอนนอยมากเทียบกับผนังอิฐที่ใชในอาคารทั่วไป ทําใหอุณหภูมิของผิวภายในผนังมีคาสูงสุดในชวงประมาณ

เที่ยงวันและมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามสภาพแวดลอมเปนอยางมากในแตละวัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง

วิเคราะหถึงศักยภาพในการใชสารเปลี่ยนสถานะเปนสวนประกอบในโครงสรางผนังเพื่อเพิ่มมวลความรอนแฝง ที่จะ

ชวยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการถายเทความรอนสูพื้นที่ใชงานในชวงเวลากลางวัน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหถึงอิทธิพลของการใชสารเปลี่ยนสถานะในปริมาณตางๆ ตอพฤติกรรมการถายเทความรอนผาน

ผนังเบาเปลือกอาคาร แบบโครงสราง Metal-Sheet ภายใตการเปลี่ยนแปลงรายวันของสภาพภูมิอากาศของ

กรุงเทพมหานคร ที่สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับออกแบบการใช PCM ในโครงสรางผนังเบาในอาคารประเภท

ตางๆ ไดตอไป 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การนําสารเปลี่ยนสถานะ หรือ phase change material (PCM) ทั้งประเภท inorganic materials (เชน 

salt-hydrate) หรือ ประเภท organic materials (เชน paraffin waxes หรือ fatty acid) มาใชในโครงสรางของ

วัสดุเพื่อการควบคุมพฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังเปลือกอาคาร ไดมีการศึกษาวิจัยมาอยางตอเนื่องใน

ชวงเวลามากกวา 20 ป ตามที่รายงานโดย Athienitis et al. (1997) Hawes et al. (1993) และ Rudd (1993) 

 รายงานสืบเนื่องจากผลการวิจัยกอนหนานี้โดย Eiamwowutthikul & Yongchareon (2007, 2010) ได

วิเคราะหเชิงตัวเลขถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผนังคอนกรีต ที่มี PCM ประเภทพาราฟน ผสมอยูภายใต
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สภาพภูมิอากาศรายชั่วโมงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของความรอนแฝงจากการเปลี่ยนสถานะ

ของ PCM ในการลดอุณหภูมิสูงสุดของผนังและการถายเทความรอนเขาสูพื้นที่ภายในอาคาร อีกทั้งไดระบุถึงแนว

ทางการเลือกอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะของ PCM ที่เหมาะสม ที่ควรมีคาเทากับอุณหภูมิเฉลี่ยของผนัง ณ ตําแหนงที่

ติดตั้ง PCM ในโครงสรางของผนัง เพื่อใหเกิดการใชความรอนแฝงของ PCM (% Active PCM) ไดมากที่สุด 

Eiamworawutthukul (2008) ผลการทดลองโดย Wattanavichien & Sudprasert (2016) ยืนยันถึงอิทธิพลของ

การใช PCM ในโครงสรางผนังเบา ภายใตสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถลดอุณหภูมิสูงสุดของผิว

ผนังภายในและชลอเวลาในการเกิดข้ึนได รวมถึงไดระบุถึงปจจัยของอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของ PCM ตอ

พฤติกรรมการถายเทความรอนของผนังที่ ตองสอดคลองกับคาเฉลี่ยการแปรผันของอุณหภูมิของผนังในรอบวัน  

 Gracia & Cabeza (2015) ทบทวนงานวิจัยเก่ียวของกับการใช PCM ในการเพิ่มมวลความรอนใหแกผนัง

เปลือกอาคาร ที่สงผลถึงการควบคุมภาระการทําความรอนและความเย็นภายในพื้นที่ใชงาน ที่สามารถชวยลดการใช

พลังงานจากอุปกรณปรับอากาศได รวมถึงแนวทางการผนวก PCM เขาไวในโครงสรางอาคารในรูปแบบตางๆ เชน 

การใช Nano-PCM ในสวนประกอบของผนังเบาที่มี Graphite Nano-Sheet เพื่อชวยในการกระจายความรอนสู 

PCM อยางทั่วถึง (Biswas et.al., 2014) หรือ การบรรจุ PCM ในชองของแผงรังผึ้งอลูมิเนียมที่สามารถสงถายความ

รอนจากผนังไปยัง PCM ไดอยางสม่ําเสมอ สงผลใหความจุความรอนแฝงถูกใชงานไดเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน (Lai & 

Hokoi, 2014) ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึง ปจจัยของตําแหนงการติดตั้ง PCM ภายในผนังเปลือกอาคาร ตอ

พฤติกรรมในการเพิ่มมวลความรอนจากความรอนแฝงของ PCM ในผนังเบา ไดอธิบายโดย Jin et al. (2014) และ 

สําหรับผนังกออิฐหนักโดย Silva et.al. (2012)  

 จากงานวิจัยที่เก่ียวของไดพบวามีการรายงานผลอยางกวางขวางถึงพฤติกรรมทางความรอนของผนังที่

เปลี่ยนไปจากการใชสารเปลี่ยนสถานะภายในโครงสรางผนังอาคาร โดยมุงเนนปจจัยของอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ

ของ PCM ที่ใช ตลอดจนตําแหนงและลักษณะการติดตั้งภายในโครงสรางผนัง อยางไรก็ตามการอธิบายถึงอิทธิพลจาก

ปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะที่สงผลตอการทํางานของระบบอยางมีประสิทธิผลยังไมไดมีการรายงานไวอยางชัดเจน   
 

สมมติฐานการวิจัย 

 การใชสารเปลี่ยนสถานะเปนสวนประกอบของโครงสรางผนังเบาแบบแผนโลหะ สามารถชวยเพ่ิมมวล

ความรอนท่ีสงผลในการลดอุณหภูมิผนังสูงสุด และการถายเทความรอนสูพ้ืนท่ีใชงานภายในอาคารในชวงเวลา

กลางวัน โดยประสิทธิผลในการทํางานของระบบข้ึนอยูกับปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะท่ีใช 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยพฤติกรรมทางความรอนของผนังเปลือกอาคาร ใชวิธีการคํานวณเชิงตัวเลข (numerical 

method) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตอบสนองของ PCM ที่ถูกผนวกเขาเปนสวนประกอบของผนังภายนอกของ

อาคาร ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ที่เปนคาเฉลี่ย รายชั่วโมงในรอบวันของเดือน

เมษายน โดยใชขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (2547) ในการคํานวณแบบ quasi-steady รอบวัฏจักร 24 ชั่วโมง ที่มี

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและแสงอาทิตยเปนไปในแบบเดียวกันในแตละรอบวัน 

 รูปแบบผนังที่พิจารณาถูกจําลองเปนลักษณะผนังหลายชั้น (composite wall) ที่มีการถายเทความรอน

แบบ 1 มิติ ดังแสดงใน ภาพที่ 1 ซึ่งประกอบดวย แผนโลหะ หนา 0.5 mm และ ฉนวนไยแกวหนา 25 mm โดยมีชั้น
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ของสารเปลี่ยนสถานะถูกผนวกเขาไปในโครงสราง มีความหนาเปลี่ยนแปลง ตั้งแต 0 mm (ไมมีการใชสารเปลี่ยน

สถานะ) ถึงความหนา 25 mm 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปสวนประกอบผนังเบาและสภาพแวดลอม 

 

โดยการวิเคราะหการนําความรอนแบบไมคงตัวภายในวัสดแุตละชั้นผนัง เปนไปตามสมการ 
 

∂2𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)
∂𝑥𝑥2

=
1
∝𝑗𝑗

∂𝑇𝑇
∂𝑡𝑡

 

โดยที่  

 𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)  คือ อุณหภูมิของผนังที่ตําแหนง x และเวลา t ใดๆ 

 αj  คือ thermal diffusivity ของวสัดุในชัน้ที่ j = (1), (2), หรือ (3) 

 การรวบรวมขอมูลใชผลจากการคํานวณเชิงตัวเลขแบบ finite-difference ที่มีลักษณะของ Crank-

Nicolson implicit method โดยมีขอบเขต (Boundary Condition) ที่ผิวผนังภายนอก โดยการนําความรอนเทากับ

ผลรวมของการถายเทความรอนจาก แสงอาทิตยตกกระทบ การแผรังสีจากสภาพแวดลอม และ การพาความรอนจาก

ขอมูลสภาพภูมิอากาศภายนอก ในขณะที่ขอบเขตที่ผิวผนังภายใน โดยการนําความรอนเทากับผลรวมของการถายเท

ความรอน จากการแผรังสีและการพาความรอนระหวางผิวผนังและอากาศภายในอาคารที่กําหนดใหมีคาอุณหภูมิคงที่

ที่ 25°C 

ในการคํานวณ ผนังไดถูกกําหนดอุณหภูมิเร่ิมตน (Initial Condition) มีคาสม่ําเสมอที่ 25°C โดยให

โปรแกรมดําเนินการคํานวณการถายเทความรอนตามข้ันเวลา ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง ซ้ํา

หลายรอบวัฏจักร 24 ชั่วโมง จนกระทั่งใหผลอุณหภูมิของผนังที่เปน quasi-steady คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิรายชั่วโมงของผนังที่ตําแหนงตางๆ มีคาคงตัวในแตละรอบวัน  
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 สารเปลี่ยนสถานะที่ใชพิจารณาเปนแบบพาราฟน โดยจําลองพฤติกรรมการเปลี่ยนสถานะผานคาความจุ

ความรอนจําเพาะ (CP) ที่มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิในชวงของอุณหภูมิ ดังแสดงจากขอมูลตัวอยางจากการ

วัดโดยเคร่ือง differential scan calorimeter (DSC) ใน ภาพที่ 2a และแบบจําลองสําหรับการคํานวณใน ภาพที่ 2b 

ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติทางความรอนของโครงสรางผนังและสารเปลี่ยนสถานะที่ใชในการคํานวณไดถูกกําหนดดังแสดง

ใน ตารางที่ 1 (Incropera & DeWitt, 2002) 

 การคํานวณกําหนดใหผนังถูกจัดวางในแนวนอน เสมือนเปนการใชงานสําหรับหลังคาอาคาร โดยเร่ิมจากการ

พิจารณาการถายเทความรอนของผนังที่มีเพียง metal sheet และ ฉนวน เปนขอมูลอางอิงฐาน สําหรับเทียบกับการ

ถายเทความรอนของผนังเบาที่เปลี่ยนไป เมื่อมีชั้นของสารเปลี่ยนสถานะติดตั้งเพิ่มเขาไปทีละลําดับข้ันความหนาข้ัน

ละ 2.5 mm จนกระทั่งความหนาของชั้น PCM สูงสุดที่ 25 mm ซึ่งในแตละชั้น PCM ที่เพิ่มข้ึน คาอุณหภูมิการ

เปลี่ยนสถานะ ถูกกําหนดใหมีคาเทากับอุณหภูมิเฉลี่ยของชั้น PCM นั้นๆ เพื่อใหเกิดการใชความจุความรอนแฝงของ 

PCM สูงที่สุด อีกทั้งไดคํานวณเงื่อนไขที่มีการติดตั้งฉนวนใยแกวขนาดความหนา 25 mm อีกชั้นหนึ่ง (ความหนารวม

เปน 50 mm) แทนการใชชั้นสารเปลี่ยนสถานะ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการถายเทความรอนที่เกิดข้ึน 
 

 

(a) 

 

(b) 
ภาพที ่2 ตัวอยางลักษณะคาความจุความรอนจาก DSC และ แบบจําลองคาความจุความรอน แปรผัน

ตามอุณหภูมิของ PCM   
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางความรอนของวัสดุผนังและสารเปลี่ยนสถานะ 

คุณสมบัติ Metal 

Sheet 

ฉนวน 

ไยแกว 

PCM 

 

Density [kg/m3] 7,830 24 800 

Heat Capacity [kJ/kg-K] 0.450 0.835 0.2 

Thermal Conductivity [W/m-K] 60 0.035 0.2 

Heat of Fusion [kJ/kg] - - 140 

ความหนา [mm] 0.5 25 0-25 

Incropera & DeWitt (2002) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการคํานวณคาอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดข้ึนในรอบวัน ของผิวผนังดานในอาคารและเวลาที่เกิดข้ึน ดังแสดงไว

ใน ภาพที่ 3a และ 3b ระบุไดวา อุณหภูมิผิวผนังดานภายในเมื่อไมมีชั้น PCM มีอุณหภูมิสูงสุดในรอบวันที่ 32oC 

เกิดข้ึนในเวลาประมาณเที่ยงวัน อันเนื่องมาจากที่มวลความรอนของผนังเบามีคานอย ทําให ผิวผนังภายในมีอุณหภูมิ

ตอบสนองตอความเขมแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนผิวผนังภายนอกไดอยางรวดเร็ว  

 เมื่อเพิ่มชั้น PCM เขาไปบนผนังดานฉนวนใยแกว อุณหภูมิสูงสุดของผิวผนังดานในมีคาลดลงเล็กนอยจนเมื่อ

ความหนาของ PCM เทากับ 5 mm อุณหภูมิสูงสุดของผิวผนังลดลงอยางรวดเร็วตามความหนาของชั้น PCM ที่

เพิ่มข้ึน และอัตราการลดลงของอุณหภูมิผิว ตามความหนาของชั้น PCM ที่เพิ่มข้ึน ชลอตัวลงเมื่อชั้น PCM มีความ

หนาที่ประมาณมากกวา 10 mm โดยการเพิ่มชั้นความหนา PCM มากข้ึนกวานี้ แทบไมไดชวยลดอุณหภูมิสูงสุดของ

ผนังลง 
 

 

(a) อุณหผิวผนังภายในสูงสุด 

 

(b) เวลาท่ีเกิดข้ึน 

 ภาพที่ 3 พฤติกรรมทางความรอนของผนังตามปริมาณความหนาของ PCM ที่ใช 
 

 การเพิ่มความหนาของข้ัน PCM ทําใหมวลความรอนรวมของผนังสูงข้ึน สงผลใหการเกิดข้ึนของอุณหภูมิ

สูงสุดในรอบวันชาลง จากประมาณเวลา 12:00 น. สําหรับผนังที่ไมมี PCM เปน ประมาณ 19:30 น เมื่อใชชั้น PCM 

มีความหนา 25 mm ดังแสดงใน ภาพที่ 3b 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชฉนวนใยแกวที่มีความหนา 25 mm เพิ่มเขาไปแทนการใชชั้น PCM พบวาฉนวนที่

เพิ่มข้ึนสามารถชวยลดอุณหภูมิผิวผนังภายในสูงสดุลงประมาณ 3 oC (จาก 32 oC เปน 29 oC) ดังที่แสดงเปนเสนประ

ในภาพที่ 3a  ซึ่งเทียบเทากับการใชชั้น PCM ที่ความหนาประมาณ 10 mm อยางไรก็ตามการเพิ่มความหนาฉนวน

แทบไมไดเพิ่มมวลความรอนใหแกผนัง และอุณหภูมิผิวผนังสูงสุดยังคงเกิดข้ึนที่ประมาณเวลา 12:00 น. 

 ภาพที่ 4a, b, และ c แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวผนังภายในเมื่อมีชั้น PCM หนา 5 mm, 

10 mm, และ 25 mm เปรียบเทียบกับ อุณหภูมิผิวผนังที่ไมมี PCM แตมีฉนวนหนา 25 mm และ 50 mm โดยได

แสดงเปรียบเทียบกับความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยในรอบวัน 

 ผลการคํานวณในภาพที่ 4 ชี้ใหเห็นวา PCM สามารถเปลี่ยนการตอบสนองของอุณหภูมิผิวผนังตอความเขม

แสงอาทิตยที่มีคาสูงสุดในเวลาเที่ยงวันได หาก PCM ที่ใชมีปริมาณเพียงพอ (ที่ชั้นความหนา 10 mm และ 25 mm) 
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โดยใหอุณหภูมิผิวผนังมีความสม่ําเสมอมากข้ึนและอุณหภูมิสูงสุดมีคาลดลง รวมถึงชลอการเกิดอุณหภูมิสูงสุด ไปสู

ชวงบายของวัน  
  

 

(a) ช้ัน PCM หนา 5 mm 

 

(b) ช้ัน PCM หนา 10 mm 

 

(c) ช้ัน PCM หนา 25 mm 

ภาพที่ 4 อุณหภูมิผิวผนังภายในของผนังเบารายชั่วโมง ที่ความหนาของชัน้ PCM ตางๆ เปรียบเทียบกับผนังที่

ไมมี PCM 
 

 แตสําหรับที่ชั้นความหนา PCM 5 mm ซึ่งมีปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะที่นอยเกินไป และมีปริมาณความ

จุความรอนแฝงไมเพียงพอตอการดูดซับพลังงานความรอน ที่ถายเทสูผนังไดตลอดชวงเวลากลางวัน สงผลใหอุณหภูมิ

ของชั้น PCM และผิวผนังดานในมีคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เมื่อการดูดซับความรอนแฝงหมดไป ทําใหอุณหภูมิผิวผนัง

เพิ่มข้ึนกลับเขาหาลักษณะเหมือนกับผนังเมื่อไมมีชั้น PCM อยางรวดเร็ว จากแรงขับของความแตกตางอุณหภูมิ

ระหวางเปลี่ยนสถานะของชั้น PCM และอุณหภูมิภายนอก 

 ขอมูลการถายเทพลังงานความรอนสูพื้นที่ภายในไดถูกวิเคราะหเพิ่มเติม ดังแสดงผลคํานวณไวใน ภาพที่ 5 

จากสภาพโครงสรางผนังเบาเดิมเมื่อไมมี PCM (ความหนาชั้น PCM = 0 mm) ปริมาณพลังงาน ความรอน ถายเทเขา
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สูพื้นที่ภายในทั้งวัน (net heat flow in) มีคาสุทธิประมาณ 2,138 kJ/m2 ดังแสดงในกราฟเสนบนสุด ซึ่งในปริมาณนี้

แบงเปนสวนที่เกิดข้ึนในชวงกลางวนัระหวางเวลา 08:00 – 20:00 น. (day time heat flow) เทากับ 1,977 kJ/m2 

หรือ 92.5% ของปริมาณความรอนถายเททั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 5 ปริมาณพลงังานความรอนถายเทจากผนงัเบาสูพื้นที่ภายใน ที่ความหนาของ PCM ตางๆ 

 

 ขอมูลปริมาณความรอนสุทธิผานผิวผนังที่ถายเทสูพื้นที่ภายในอาคาร ตามเสนทึมบนสุดของ ภาพที่ 5 มีคา

ลดลงในลักษณะเปนเสนตรงตามความหนาของชั้น PCM ที่เพิ่มข้ึน ในอัตราการลดลงที่ไมมากนัก ซึ่งมาจากคาความ

เปนฉนวนของชั้น PCM ที่เพิ่มข้ึนตามความหนา ไมไดเก่ียวของกับความจุความรอนแฝงของ PCM เนื่องจากการ

เปลี่ยนสถานะแตประการใด 

 หากพิจารณา แยกการถายเทความรอนระหวาง ชวงกลางวัน (8:00-20:00 น.) และ กลางคืน (20:00-08:00 

น.) โดยที่ผลรวมปริมาณความรอนที่ถายเทระหวางทั้งสองชวงเวลา (day time heat flow และ night time heat 

flow) รวมกัน มีคาเทากับความรอนถายเทสุทธิสูพื้นที่ภายใน (net heat flow) พบวาปริมาณความรอนรวมที่ถายเท

สูพื้นที่ภายใน ในชวงเวลากลางวันมีคาลดลงเปนอยางมาก ตามความหนาของชั้น PCM ที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเมื่อความ

หนาอยูระหวาง 2.5-10 mm ซึ่งปริมาณความรอนที่ถายเทสูพื้นที่ภายในระหวางชวงกลางวันที่มีความหนาของชั้น 

PCM เทากับ 10 mm คิดเปน 60.9% ของการถายเทความรอนรวมทั้งวัน ลดลงจาก 92.5% เมื่อไมมีชั้น PCM  

อยางไรก็ตามการเพิ่มความหนาของชั้น PCM มากกวา 10 mm ไมไดชวยลดสัดสวนของการถายเทความรอนสูพื้นที่

ภายในมากนัก 

 เมื่อเปรียบเทียบการถายเทความรอนของผนังเบาที่ไมมีชั้น PCM แตเพิ่มความหนาของชั้นฉนวนใหหนาข้ึน

เปนความหนารวมที่ 50 mm ดังแสดงเปนเสนประใน 4kr ที่ 5 พบวา ถึงแมการถายเทความรอนรวมจะลดลงเปน

อยางมาก แตปริมาณความรอนถายเทเกือบทั้งหมดยังคงเกิดข้ึนในชวงเที่ยงวัน 

 จากผลการคํานวณขางตนเปนที่สังเกตุไดวา ผนังที่มีชั้น PCM มีการอัตราการลดลงของอุณหภูมิผิวสูงสุดและ

การถายเทความรอนสูพื้นที่ภายในที่ไมเหมือนกัน ตลอดชวงความหนาของชั้น PCM ที่พิจารณา ดังนั้นจึงเปนที่

นาสนใจที่จะคํานวณหาคาความหนาของชั้น PCM ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแบบจําลองในที่นี้ 
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 หากกําหนดใหคา Specific Energy Saving Index (SESI) คือปริมาณความรอนที่ถายเทสูพื้นที่ภายในในชวง

กลางวันที่ลดลงเปน [kJ] ตอ ปริมาณน้ําหนักของสารเปลี่ยนสถานะเปน [kg] ที่ใชในชั้น PCM ที่ความหนาที่กําหนด 

เพื่อเปนดัชนีชี้บงความคุมคาในการใช PCM ในการลดการถายเทความรอนสูพื้นที่ภายในอาคาร  โดยคา SESI ที่ความ

หนาของชั้น PCM ตลอดชวงที่พิจารณาไดแสดงไวใน ภาพที่ 6a มีคาสูงที่สุด (หรือสารเปลี่ยนสถานะถูกใชอยางคุมคา

ที่สุด) เมื่อความหนาของชั้น PCM ประมาณเทากับ 10 mm 

 ที่ความหนา PCM ประมาณ 10 mm  มีปริมาณความรอนแฝงที่พอเหมาะตอการใชงานของผนังเบาบน

พื้นฐานของสภาพแวดลอมที่กําหนด นั่นคือปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะมีไมมากเกินความจําเปนจนทําใหความจุ

ความรอนแฝงไมถูกใชอยางเต็มที่ ซึ่งสามารถคํานวณไดวาคาประสิทธิภาพการใชสารเปลี่ยนสถานะ (% Active PCM) 

หรือ สัดสวนของ PCM ที่ทํางานจากการเปลี่ยนสถานะ ของแข็ง-ของเหลว มีคาลดลงเมื่อความหนาของชั้น PCM 

มากกวา 10 mm ดังแสดงในภาพที่ 6b  
 

 

(a)  

 

(b) 

ภาพที่ 6 ปริมาณความรอนถายเทสูพื้นทีผ่ิวภายในทีล่ดลงในชวงกลางวัน และ ประสิทธิภาพการใชความรอน

แฝงของสารเปลี่ยนสถานะในชัน้ PCM 
 

 ในทางตรงขาม หากปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะนอยเกินไป (ในที่นี้คือที่ความหนาชั้น PCM นอยกวา 7.5 

mm) ทําใหความจุความรอนแฝง มีคาไมมากพอที่จะดูดซับปริมาณความรอนที่ถายเทสูชั้น PCM ไดทั้งหมดระหวาง

ชวงกลางวันและสารเปลี่ยนสถานะมีสภาพเปนของเหลวทั้งหมดกอนที่พลังงานจากแสงอาทิตยจะหมดไป ทําใหแรง

ขับการถายเทความรอนอันเนื่องมาจากความเขมแสงอาทิตย และจากความแตกตางของอุณหภูมิที่ยังคงมีคาสูง ทําให

มีการถายเทความรอนในปริมาณที่มากสู PCM ในรูปของความรอนสัมผัส เปนผลใหอุณหภูมิผิวผนังภายในมีคาเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็ว และคาอุณหภูมิสูงสุดของผิวผนังมีคาแทบไมแตกตางมากนักจากผิวผนังพื้นฐานที่ไมมีชั้น PCM ดังที่

แสดงในภาพประกอบ 4a (เมื่อชั้น PCM หนา 5 mm) ถึงแมวาประสิทธิภาพการทํางานของ PCM จะมีคา 100% ดัง

ภาพประกอบ 6b ก็ตาม 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การเลือกใชสารเปลี่ยนสถานะ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในโครงสรางผนัง

อาคาร นอกเหนือที่จะตองเลือกใช PCM ที่มีคาอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะที่เหมาะสม เทากับคาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
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อุณหภูมิผนัง ณ ตําแหนงที่ติดตั้งสารเปลี่ยนสถานะแลว (Eiamworawutthikul, 2008) สารเปลี่ยนสถานะควรมี

ปริมาณที่พอเหมาะที่สามารถลดอุณหภูมิสูงสุดและการถายเทความรอนสูพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล  

 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยไดศึกษา พฤติกรรมทางความรอนของเปลือกผนังอาคาร แบบโครงสรางผนังเบาที่ประกอบดวย 

Metal Sheet หนา 0.5 mm ฉนวนไยแกว หนา 25 mm และ ชั้นสารเปลี่ยนสถานะทีค่วามหนาตั้งแต 0 ถึง 25 mm 

พบวาปจจัยในการออกแบบตองคํานึงถึงปริมาณ PCM ที่ใช ควบคูไปกับอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะและตําแหนงการ

ติดตั้งในโครงสรางผนังอาคาร โดยปริมาณการใช PCM ในชั้นโครงสรางผนังควรมีปริมาณที่พอเหมาะแกการใชงาน ซึ่ง

หากปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะของชั้น PCM มีปริมาณที่นอยเกินไป ทําใหความจุความรอนแฝงมีคาไมเพียงพอ

สําหรับปริมาณความรอนที่ผนังไดรับในแตละรอบวัน จนกระทั่งไมสามารถลดคาอุณหภูมิผนังสูงสุดแตกตางไปจาก

ผนังที่ไมมี PCM ผสมอยูในโครงสราง ในทางตรงขามหากปริมาณ PCM มีมากเกินความจํา จนทําใหความรอนแฝง

ของการเปลี่ยนสถานะไมไดถูกใชทั้งหมด และสัดสวนการทํางานของ PCM มีคานอยกวา 100% ก็จะเปนการ

สิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน โดยสําหรับโครงสรางผนังเบาในงานวิจัยนี้พบวา ความหนาของชั้น PCM ที่ 10 mm จะ

ใหปริมาณความจุความรอนแฝงของสารเปลี่ยนสถานะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถลดปริมาณการถายเทความรอนสูพื้นที่

ภายในอาคารตอหนวยน้ําหนัก PCM ไดสูงที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

การนําสารเปลี่ยนสถานะไปใชเปนองคประกอบในผนังเปลือกอาคาร เพื่อเพิ่มมวลความรอนแฝงในการดูด

ซับความรอน ที่จะสามารถลดอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดข้ึนบนผิวผนังและภาระคามรอนสูงสุดแกพื้นที่ใชงานภายในอาคาร

ไดอยางมีประสิทธิผลนั้น ตองคํานึงถึง องคประกอบ 2 สวน คือ อุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะที่สอดคลองกับ

อุณหภูมิเฉล่ียของผนัง ณ ตําแหนงท่ีติดต้ังสารเปล่ียนสถานะ ตามคําแนะนําในรายงานวิจัย  โดย Eiamworawutthikul 

(2008) และ รวมถึงปริมาณของสารเปลี่ยนสถานะที่เพียงพอที่จะสามารถดูดซับความรอนจากภายนอกไดทั้งหมดใน

ระหวางชวงเวลากลางวันกอนการถายเทเขาสูพื้นที่ภายในอาคาร อีกทั้งมีปริมาณสารเปลี่ยนสถานะไมมากเกินไปที่เกิด

ความสิ้นเปลือง ตามที่รายงานจากผลการวิจัยนี้ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

(1) ศึกษาถึงปริมาณสารเปลี่ยนสถานะที่เหมาะสม ตอการใชงานสําหรับลักษณะผนังเปลือกอาคาร

ประเภทตางๆ ในภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร และทองถ่ินอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

(2) ศึกษาเพื่อกําหนดวิธีการประเมินปริมาณสารเปลี่ยนสถานะที่เหมาะสม สําหรับลักษณะผนังอาคาร

ชนิดตางๆ ที่สอดคลองกับเคร่ืองมือในการคํานวณภาระการทําความเย็นของอาคาร สําหรับผูออกแบบระบบปรับ

อากาศสามารถนําไปใชไดโดยสะดวก 
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