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Humidity control in building by building wall
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บทคัดยอ

 ประเทศไทยอยูในเขตอากาศรอนชืน้ทาํใหมคีวามชืน้สงูตลอดทัง้ป โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่
ความช้ืนภายในอาคารมีระดบัมากหรอืนอยเกนิไป จะกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพ ความเสือ่มของ
วัสดุกอสราง รวมถึงไมอยูขอบเขตภาวะนาสบาย อีกทั้งตองใชพลังงานอยางมากเพ่ือลดความชื้น
ในระบบปรับอากาศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปองกันความชื้นในอาคารโดยผนัง
อาคาร โดยทําการศึกษา 3 อยาง ในการศึกษาเร่ืองท่ี 1 เปนการศึกษาลักษณะชองเปด แบง
การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ อัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนังอาคาร (Window to wall ratio: 
WWR) และการศึกษาจํานวนการเปดชอง ผลการศึกษาพบวาผนังที่มี WWR 50% และผนังที่
มี WWR 80% ความชื้นภายในลดลงจากภายนอกไดใกลเคียงกัน แตลดลงไปไดมากกวาผนังที่
มี WWR 20% โดยผนังที่มี WWR ทั้ง 3 ระดับควบคุมความช้ืนใหคงที่ไดนอย สวนการศึกษา
จํานวนการเปดชองพบวา การเปด 1 ชองดานเดียว สงผลใหความช้ืนภายในลดลงจากภายนอก

มากกวาการเปด 2 ชองดานตรงกันขาม และการเปด 4 ชองทุกดานตามลําดับ แตการเปดชองท้ัง 
3 แบบ ไมสามารถควบคุมความช้ืนใหคงที่ได ในการศึกษาเรื่องที่ 2 เปนการศึกษาวัสดุกอผนัง
อาคาร โดยนําวัสดุกอผนังอาคารท่ีไดรับความนิยมจากการสํารวจมาทดสอบ ไดแก อิฐมอญ  อิฐ
มวลเบา และยปิซัม่บอรด ผลการศกึษากรณเีปดชองแสดงใหเหน็วาความชืน้ในกลองยปิซัม่บอรด
ลดลงจากภายนอกไดมากกวาอฐิมวลเบา และอิฐมอญตามลาํดบั สวนในกรณปีดชองอฐิมอญและ
อิฐมวลเบาจะสามารถควบคุมความช้ืนใหคงที่ไดดี แตยิปซั่มบอรดไมสามารถควบคุมความชื้นให

คงที่ได ในการศึกษาเรื่องสุดทายเปนการศึกษาวัสดุเคมีภัณฑปองกันความช้ืน ผลการศึกษากรณี
เปดชองพบวา สีอะคริลิคเรซ่ินมีความสามารถในการปองกันความช้ืนใหคงที่ไดดีกวา ซิลิโคนกัน

ซึม และยางพารากันซึมตามลําดับ แตควบคุมความช้ืนใหคงท่ีไดนอย สวนผลการศึกษากรณีที่ 

2 กรณีปดชองพบวา  สีอะคริลิคเรซิ่นมีความสามารถในการควบคุมความชื้นใหคงที่มากที่สุด 
รองลงมาคือซิลิโคนกันซึม และยางพารากันซึมตามลําดับ ซึ่งวัสดุเคมีภัณฑทั้ง 3 ชนิดสามารถ

ควบคุมความช้ืนใหคงที่ไดเปนอยางดี
 

Abstract

 Thailand is located in a tropical zone. Therefore, the weather is warm 
to hot and mist year-round. Especially when the unsuitable humidity level in 

building, it will affect to people health, building materials and comfort level for 
living. Moreover, it requires high energy in the air conditioning system to reduce 
the humidity. This research focused on humidity control in building by building 
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wall on three issues. The fi rst topic is characteristic of voids, which are window to 
wall ratio (WWR) and the amount of void. The results of the experiment showed 
that the humidity in WWR 50% wall and WWR 80% wall decreased similarly 
and reduced humidity in the box more than the humidity in WWR 20% wall. 
Furthermore, all of WWR walls can control humidity slightly. The results from 
amount of void are the humidity in one opening reduced humidity more than 
humidity in two opposite-side openings and four-side openings respectively. 
However if there is an opening in the box, it cannot control humidity inside. The 
second topic is wall materials which were chosen upon the questionnaire results 
comprising masonry wall, lightweight concrete block and gypsum board. The 
fi rst test when using opening box showed that the humidity in gypsum board 
reduced more than lightweight concrete block and masonry wall, respectively. 
In the closed voids case, the masonry wall and lightweight concrete block can 
control humidity as well but the gypsum board cannot control humidity. The fi nal 
topic is humidity protective by chemistry. The results in opening boxes are that 
the acrylic resin paint can control humidity better than silicone waterproofi ng and 
waterproof rubber, respectively, but less effective control. In the close case and 
rainfall, the results showed consecutively that the acrylic resin painting, silicone 

1.  บทนํา
 ประเทศไทยอยูในเขตอากาศรอนชื้นสภาพอากาศ
ทั่วไปมีความช้ืนสูงตลอดท้ังป กรมอุตุนิยมวิทยาไดแสดงสถิติของ
ประเทศไทยไววามีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 27oC ความช้ืนสัมพัทธตลอดป

อยูที่ระดับ 73-75 % และจะลดลงเหลือ 64-69 % ในฤดูรอน [1] 
โดยระดับความชื้นเมื่อมีมากหรือนอยเกินไป จะกอใหเกิดผลกระ

ทบทั้งดานสุขภาพ ปญหาตองานกอสราง รวมถึงความรูสึกในการ
อยูอาศัยที่ไมสบายตัว อีกทั้งการสิ้นเปลืองพลังงานจากการปรับ

อากาศที่ตองใชพลังงานอยางมากในการควบคุมความชื้น ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับพลังงานในการลดอุณหภูมิอากาศ การใชพลังงาน
เพ่ือควบคุมความช้ืนใหอยูในระดับที่เหมาะสม จะตองใชพลังงาน
มากกวาการลดอุณหภูมิหลายเทา [2]
 ในดานความชื้นกับสุขภาพ ความชื้นที่เหมาะสมตอ
สขุภาพอยูในชวง 30%-60% [3] ซึง่หากความช้ืนมีระดับไมเหมาะสม

จะกอใหเกิดโรคอาคารปวย (Sick Building Syndrome) น้ัน
คือ เพียงแคอาศัยอยูในอาคารก็สามารถทําใหผูใชเจ็บปวยได โดย
อาจเกิดผลกระทบตอทางเดินหายใจ มีการระคายเคืองตา รูสึกวิง
เวียนศีรษะ ทําลายประสาท กอมะเร็ง แมกระทั่งทําใหเสียชีวิต [4] 

ดวยเหตุนี้เรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality 
: IAQ) จงึเปนทีไ่ดรบัความสนใจอยางมาก เนือ่งจากผูคนในปจจบุนั
นิยมใชชีวิตในอาคารถึง 90% ของแตละวัน [5] หนึ่งในสาเหตุที่
สาํคญั ไดแก การทีภ่ายในอาคารมรีะดบัความชืน้ทีม่ากเกนิไปหรอื
นอยเกนิไป ซึง่ความชืน้ทีไ่มเหมาะสมจะกอใหเกดิและเจรญิเติบโต
ของแบคทีเรียหรือเชื้อรา และทําใหติดเช้ือตางๆไดงาย 
 ในดานความช้ืนกับสภาวะนาสบาย ความช้ืนเปน 1 ใน 
6 อยางที่เปนปจจัยสําคัญซึ่งสงผลตอสภาวะนาสบาย [2] โดย
ความช้ืนทีม่รีะดับมากเกินไปหรือนอยเกินไป จะทําใหการอยูอาศัย

ในอาคารใหความรูสึกไมสบายตัว ซึ่งพบวาเม่ือมีระดับความช้ืนท่ี
มากเกินจะทาํใหรูสกึเหนียวตวัหรอือดึอดั แตถามรีะดบัความช้ืนที่
ตํา่เกินไปจะทาํใหอากาศแหงสงผลใหผวิแหงแตกได ระดบัความชืน้
ทีเ่หมาะสมตอสภาวะนาสบายอยูระหวาง 20-75 % จงึควรควบคุม
ความชืน้เพือ่ใหอยูในเขตสบายเพือ่การใชอาคารไดอยางมคีวามสขุ

    งานวิจัยนี้เปนศึกษาการควบคุมความช้ืนจากผนังอาคาร  การ
ศึกษาเปนการใชกลองทดสอบและตั้งที่จังหวัดขอนแกน จากการ
ศึกษาลักษณะชองเปดของอาคาร เน่ืองจากเปนสวนรับความชื้น
และเปนสวนระบายความช้ืนออกจากอาคาร โดยศึกษาจาก
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อัตราสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนังอาคาร (Window to Wall Ratio 
: WWR) และจํานวนการเปดชอง จากอัตราสวนชองเปดตอผนัง
อาคาร 3 ระดับ และจากจํานวนการเปดชอง 3 แบบ อีกทั้งในดาน
วัสดุกอสรางพบวาผนังเปนสวนท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของอาคาร จึงได
สนใจศึกษาวัสดุกอผนังอาคารจาก 3 อันดับแรกที่ไดรับความนิยม 
ไดแก อิฐมอญ อิฐมวลเบา และยิปซ่ัมบอรด มาทดสอบเพ่ือตรวจ
สอบระดบัความช้ืนภายใน รวมถงึวัสดเุคมีภณัฑภายนอก 3 ชนดิทีไ่ด
รบัความนยิมและใชงานไดสะดวก ไดแก ยางพารากนัซึม สอีะครลิคิ
เรซิ่น และซิลิโคนกันซึม โดยการศึกษาท้ัง 3 สวน เปนการตรวจ
สอบและทาํการรวบรวมขอมูลเพือ่เสนอเปนแนวทางในการควบคุม
ความช้ืนตอไป

2.  วิธีดําเนินการวิจัย
 2.1 การศึกษาเรื่องที่ 1 อัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนัง
อาคาร (Window to wall ratio : WWR) และจาํนวนการเปดชอง 
โดยการสรางกลองทดสอบขนาด 0.60x0.60x0.60 ม. ทําจากโฟม 
รุน AAA ขนาด 1” ทาทับดวยหมันโปวผนัง (wall putty) และ
เจาะชองเปดโลงดานขางท้ัง 4 ดาน ใหผนงัแตละกลองมีขนาดพ้ืนที่
ชองเปด WWR 20% WWR 50% และ WWR 80% ติดตั้งกลอง
ทดสอบ ที่ดาดฟาอาคาร บนขาตั้งสูง 0.60 ม. ติดตั้งเคร่ืองมือวัด
อณุหภูมแิละความช้ืน Temperature and Humidity Datalogger 
รุน USB CEM DT-171 ที่จุดกึ่งกลางของแตละกลอง วัดอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในและภายนอกกลอง ตั้งวัดพรอมกันทุกตัว เก็บ
คาอณุหภมูแิละความช้ืนทุกๆ 15 นาท ีทดสอบโดยเปดชอง 3 แบบ 

ไดแก การเปด 4 ชองทุกดาน การเปด 2 ชองดานตรงกันขาม และ
เปด 1 ชองดานเดียว ทําการทดสอบอยางละ 48 ชั่วโมง และมีการ
ศึกษานํารองในฤดูหนาวอยางละ 24 ชั่วโมง 

 2.2  การศึกษาเร่ืองที ่2 วสัดกุอผนงัอาคาร ซึง่ไดนาํวสัดุ
กอผนังทีไ่ดรบัความนิยมจากการสาํรวจโดยการตอบแบบสอบถาม 
3 อันดับแรก ไดแก อิฐมอญ (ครึ่งแผน หนา 7 ซม. ความหนาแนน 
1,615 kg./m3) อฐิมวลเบา (หนา 7.5 ซม. ความหนาแนน 550 kg./
m3) โดยไมมกีารฉาบผิว และยิปซัม่บอรด (แผนเดยีว หนา 1.2 ซม. 
ความหนาแนน 800 kg./m3) นํามาสรางเปนผนังทั้ง 4 ดานของ
กลองทดสอบ เจาะชองเปดโลงทัง้ 4 ดานดวย WWR 50% ของผนัง
เพือ่ใหความกดอากาศเปนระดับกลางตามทฤษฎี [7] โดยเคร่ืองมือ
ที่ใชและลักษณะการติดตั้งเหมือนหัวขอที่ 2.1 แยกการศึกษาออก
เปน 2 กรณี โดยกรณีที่ 1 ทําการเปดชอง 3 แบบ ไดแก เปด 4 
ชองทุกดาน เปด 2 ชองดานตรงกันขาม และเปด 1 ชองดานเดียว 
ทําการทดสอบอยางละ 48 ชั่วโมง และกรณีที่ 2 เปนการศึกษา
แบบปดชองทุกชอง 
 2.3 การศึกษาเรื่องที่ 3 วัสดุเคมีภัณฑปองกันความชื้น 
โดยนําวัสดุเคมีภัณฑที่ไดรับความนิยมตามทองตลาดและสะดวก
ในการใชงาน 3 อันดับแรก ไดแก ยางพารากันซึม สีอะคริลิคเร
ซิ่น และซิลิโคนกันซึม โดยสรางกลองทดสอบใหเปนวัสดุ 1 ดาน 
และเจาะชองเปดโลงขนาด WWR 50% ของผนังเฉพาะดานที่
เปนวัสดุ จากวัสดุกอผนัง 3 ชนิด ตามหัวขอที่ 3.2 ไดแก อิฐมอญ 
อิฐมวลเบา และยิปซั่มบอรด นําสรางเปนกลองทดสอบชนิดละ 2 
กลอง โดยเครื่องมือที่ใชและลักษณะการติดตั้งเหมือนหัวขอท่ี 2.1 
ทาํการเปรยีบเทยีบกลองทีท่าวสัดเุคมภีณัฑกบักลองทีไ่มไดทาวสัดุ
เคมีภัณฑที่สรางวัสดุกอผนังชนิดเดียวกัน และทําการเปรียบเทียบ
จากการทาวัสดุเคมีภัณฑชนิดเดียวกันจากวัสดุกอผนังทั้ง 3 ชนิด 
ตั้งทดสอบพรอมกันทั้ง 6 กลอง แบงการทดสอบออกเปน 2 กรณี 
ไดแก กรณีเปดชอง และกรณีปดชองและมีฝนตก เก็บขอมูลอยาง
ละ 48 ชัว่โมง เนือ่งจากเปนการทดสอบในฤดฝูนบางวนัจงึมฝีนตก
ขณะทําการทดสอบ สวนวันที่ไมมีฝนทําการจําลองฝนโดยฉีดนํ้า
เวลา 9:00 น. และ 15:00 น. ชวงเวลาละ 30 นาที
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ตารางท่ี 1  การทดสอบงานวิจัย
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3.  อภิปรายผลการศึกษา
 3.1  ผลศกึษาเรือ่งที ่1 ลกัษณะชองเปด ซึง่แบงการศกึษา
เปน 2 ประเด็น อภิปรายผลไดดังตอไปน้ี
  3.1.1  ผลการศกึษาเรือ่งอตัราสวนชองเปดตอพืน้ที่
ผนงัอาคาร (WWR) พบวา ชวงเวลากลางวนั 6:00-18:00 น. ทัง้การ
ศึกษานํารองในฤดูหนาวและการศึกษาในฤดูรอนใหผลการศึกษา
ใกลเคียงกัน โดยเมื่อมีแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นความชื้นภายในกลอง
ทดสอบทั้ง 3 กลอง จะมีการเปล่ียนแปลงลดลงไปจากภายนอก 
(ภาพท่ี 1) เมือ่เปรียบเทียบตามเสนแผนภูม ิพบวา กลองทดสอบท่ี
มคีวามชืน้ภายในลดลงจากภายนอกมากทีส่ดุ ไดแก ผนงัทีม่ ีWWR 

80% รองลงมาคือ WWR 50% และ WWR 20% ตามลําดับ โดย
ระดบัความชืน้ภายในทีล่ดลงจากภายนอกมากทีส่ดุเมือ่ทาํการเปด 
1 ชอง เวลา 12:00 น. มีผลตางความช้ืนท่ีลดลงจากภายนอก คือ 

WWR 80% = 20.7% WWR 50% = 17.6% และ WWR 20% 
= 9.6% ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีที่ระดับความชื้นจะแปรผกผันกับ
อุณหภูมิ [7] เนื่องจากขนาด WWR มากเปนผลใหไดรับอิทธิพล

ความรอนจากรังสีดวงอาทิตยมากสงผลใหอุณหภูมิในกลองสูงขึ้น

ความชืน้ภายในจงึลดลงตามไปดวย สวนชวงเวลากลางคนื 18:00-
6:00 น. พบวาความชืน้ของ WWR ทัง้ 3 อตัราสวนมคีวามใกลเคยีง
กนั การใชอตัราสวนชองเปดตอพืน้ทีผ่นงัอาคารตางกันจงึไมมผีลตอ
ระดับความช้ืนในเวลากลางคืน
 3.1.2  จํานวนการเปดชอง ผลการศึกษา (ภาพ 1) 
พบวามีผลตอการเปล่ียนแปลงความช้ืนภายในกลองทดสอบใน
ชวงเวลากลางวัน โดยจํานวนการเปดที่ความชื้นภายในมีการ

เปลี่ยนแปลงลดลงไปมากที่สุด ไดแก การเปด 1 ชองดานเดียว 
รองลงมาคือการเปด 2 ชองดานตรงกันขาม และการเปด 4 ชอง
ทุกดานตามลําดับโดยระดับความชื้นภายในที่ลดลงจากภายนอก
มากท่ีสดุเมือ่ใช WWR 80% เวลา 12:00 น. มผีลตางความช้ืนทีล่ด
ลงจากภายนอก คือ เปด 1 ชอง = 20.7% เปด 2 ชอง = 16.2% 

และเปด 4 ชอง = 11.0% เนื่องจากการเปด 1 ชอง ทําใหภายใน
ไดรับอิทธิพลจากอากาศภายนอกซึ่งมีความชื้นบรรจุอยูเขามาได
นอยตามจํานวนการเปดชอง สวนในชวงเวลากลางคืนจํานวนการ

เปดชองไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นเนื่องจากทุกแบบการ
เปดมีความใกลเคียงกันมาก
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ภาพที่ 1  ผลการทดสอบอัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนังอาคารในฤดูรอน

 3.2 ผลการศึกษาเรื่องที่ 2 วัสดุกอผนังอาคาร แบงการ
ศึกษาเปน 2 กรณี อภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี

  3.2.1 กรณเีปดชอง พบวาชวงเวลากลางวนั 6:00-
18:00 น. ความชื้นภายในทุกกลองวัสดุเปลี่ยนแปลงลดลงจาก
ภายนอกไปตามความรอนจากอิทธิพลของดวงอาทิตย (ภาพที่ 2) 
จากเสนแผนภูมิแสดงใหเห็นวา ความช้ืนในกลองทดสอบท่ีลดลง
ไปไดมากที่สุด ไดแก ยิปซั่มบอรด รองลงมาคืออิฐมวลเบา และ
อิฐมอญตามลําดับ โดยระดับความช้ืนภายในที่ลดลงจากภายนอก

มากทีส่ดุเมือ่ทาํการเปด 1 ชอง เวลา 12:00 น. (ภาพที ่8) มผีลตาง
ความช้ืนที่ลดลงจากภายนอก คือ ยิปซ่ัมบอรด = 14.9% อิฐมวล
เบา = 7.9% และอฐิมอญ 4.1% สวนในชวงเวลากลางคนืความชืน้
ภายในทุกกลองทดสอบมีความแตกตางกันไมมาก ดังนั้นการเลือก
ใชวัสดุกอผนังทั้ง 3 ชนิด จึงมีผลนอยมากในการเปลี่ยนแปลง

ความช้ืนภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 2  ผลการทดสอบวัสดุกอผนังอาคารกรณีเปดชอง

 3.2.2 กรณปีดชอง พบวาระดบัความช้ืนภายในกลอง
อฐิมอญและอฐิมวลเบามคีวามคงทีส่งู ซึง่สงัเกตไดจากเสนแผนภมูิ

ที่เปนเสนตรง (ภาพที่ 3) แตความชื้นของอิฐมอญจะมีระดับตํ่า
กวาอิฐมวลเบาประมาณ 10% มีเพียงความช้ืนภายในยิปซั่มบอรด
เทานัน้ทีเ่ปล่ียนไปตามอากาศภายนอก แสดงใหเหน็วาอฐิมอญและ
อิฐมวลเบามีความสามารถในการควบคุมความชื้นไดดี ในกรณีปด
ชองและมีฝน (ภาพที่ 3) พบวาอิฐมอญและอิฐมวลเบาความชื้น

ภายในกลองยังมีความคงสูงแตมีระดับความชื้นเพ่ิมข้ึนทีละนอย 
สวนยิปซั่มบอรดระดับความชื้นเปลี่ยนไปตามอากาศภายนอกซึ่ง
เปนระดับที่สูงมาก ดังนั้น อิฐมอญและอิฐมวลเบามีความสามารถ

ในการควบคุมความช้ืนเมือ่โดนน้ําไดดรีะดบัหน่ึง สวนยิปซัม่บอรด
ไมสามารถควบคุมความช้ืนไดจึงไมควรนํามาใชบริเวณที่มีฝน
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ภาพที่ 3  ผลการทดสอบวัสดุกอผนังอาคารกรณีปดชอง

 3.3  ผลการศกึษาเรือ่งท่ี 3 วสัดเุคมีภณัฑปองกนัความชืน้
ภายนอกอาคาร เนื่องจากทําการทดสอบในวันถัดกันทําใหเกิด
ความชื้นสะสมภายในกลองทดสอบ จึงไมสามารถเปรียบเทียบ
ความชื้นที่ลดลงจากภายนอกได การวิเคราะหเนนเฉพาะความ
สามารถในการควบคุมความช้ืนใหคงที่ ดังนี้
  3.3.1 กรณีเปดชอง พบวาทั้ง 3 วัสดุเคมีภัณฑ
ควบคุมชื้นไดนอย โดยวิเคราะหจากความสามารถในการควบคุม
ความช้ืน ซึ่งเปรียบเทียบจากการเปล่ียนแปลงของความช้ืนใน
อากาศ จากการนําระดับความช้ืนคาหลังลบระดับความช้ืนคากอน
หนาแลวหารดวยความชื้นคากอนหนา (ภาพที่ 5) แสดงใหเห็นถึง
ระดับความเปลี่ยนแปลงในแตละชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลง
นอยแสดงถึงความสามารถในการควบคุมความช้ืนไดมาก โดยเสน
แผนภูมิจะเขาใกล 0% แตถามีการเปลี่ยนแปลงของแทงแผนภูมิ
สูงต่ํามากแสดงถึงความสามารถในการควบคุมความช้ืนไดนอย 

จากระดับแทงแผนภูมิ (ภาพที่ 5) พบวาระดับความชื้นภายในยัง
เปล่ียนแปลงไปตามอากาศภายนอก แตใหผลท่ีดีกวาการไมไดทา

เคลือบปองกัน แสดงใหเห็นวาสีอะคริลิคเรซิ่นมีความสามารถใน
การควบคุมความช้ืนไดดีที่สุดเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงระดับ
ความช้ืนตลอดท้ังการทดสอบนอยท่ีสุด รองลงมา ไดแก ซิลิโคน
กันซึม และยางพารากันซึม ตามลําดับ
  3.3.2 กรณีปดชอง พบวา วสัดเุคมีภณัฑทัง้ 3 ชนดิ 
ควบคุมความชืน้ไดเปนอยางด ีแมมบีางชวงทีค่วามชืน้ลดลงไปตาม
สภาพอากาศภายนอก แตภาพรวมคอนขางคงที่ (ภาพที่ 6) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความช้ืน (ภาพท่ี 7) พบ
วากรณีปดชองและมีฝน สีอะคริลิคเรซ่ิน มีความสามารถในการ
ควบคุมความช้ืนมากที่สุดดวยระดับแทงแผนภูมิเขาใกล 0% มาก
ทีส่ดุ รองลงมา ไดแก ยางพารากนัซึม และซลิโิคนกนัซึม ตามลาํดบั
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ผลการทดสอบวัสดุเคมีภัณฑกรณีเปดชอง
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ภาพที่ 5  ระดับความเปล่ียนแปลงทุก 2 ชั่วโมง กรณีเปดชอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 6  ผลการทดสอบวัสดุเคมีภัณฑกรณีปดชอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ระดับความเปลี่ยนแปลงทุก 2 ชั่วโมง กรณีปดชอง

4.  สรุปผลการศึกษา
 4.1 การศึกษาลักษณะชองเปด เรื่องแรกสรุปไดวา
อัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนังอาคาร (WWR) มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นในชวงเวลากลางวัน ซึ่งการใชผนังที่มี 
WWR 50% หรือผนังที่มี WWR 80% จะทําใหความชื้นภายใน

เปล่ียนแปลงลดลงจากภายนอกไดมากและใกลเคียงกัน แตการใช
ผนังที่มี WWR 20% จะทําใหความช้ืนภายในลดลงจากภายนอก

เพียงเล็กนอย สวนชวงเวลากลางคืน WWR ไมมีผลใหความชื้นลด

ลงจากภายนอกไดแตกลับมีระดับเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการ
ใช WWR กวางในชวงเวลากลางวันจะไดรับความรอนจากอิทธิพล

ของดวงอาทติยทาํใหอณุหภมูอิากาศภายในสงูขึน้ซึง่สงผลตอเนือ่ง
ใหความชื้นของอากาศลดลงตามไปดวย โดยเปนไปตามทฤษฎีคือ
เม่ือความรอนเพิ่มขึ้นจะทําใหความช้ืนในอากาศลดลง [7] เรื่องท่ี 

2 สรปุไดวาจาํนวนการเปดชองมีผลตอความช้ืนในชวงเวลากลางวัน 
โดยการเปดชองเพยีง 1 ชองดานเดยีว มแีนวโนมใหความช้ืนภายใน
ลดลงไดมากกวา การเปด 2 ชองดานตรงกันขาม และการเปด 4 
ชองทุกดาน ตามลําดับ เน่ืองจากการเปดชองจํานวนนอยเปนสวน
ชวยชะลออากาศจากภายนอกเพ่ือปองกันความช้ืนเขาสูภายใน
อาคาร ตามทฤษฎีการควบคุมความช้ืนดวยการเคล่ือนท่ีของอากาศ 
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[7] สวนในชวงกลางคืนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความช้ืนนอยมาก 
สรุปผลศึกษาลักษณะชองเปดไดวาอัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนัง
อาคารและจํานวนการเปดชองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความชื้น
ใหลดลงจากภายนอกได จากสภาพอากาศของประเทศไทยที่มี
ความช้ืนสูง จึงเปนสวนลดผลกระทบจากปญหาคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร เนื่องจากการมีความช้ืนภายในอาคารสูงจะทําให
เช้ือราและแบคทีเรียเจริญเตบิโตไดด ีรวมถึงมีแนวโนมทําใหภายใน
อาคารมีความช้ืนอยูในขอบเขตสบายไดมากข้ึนจากการทีค่วามช้ืน
สามารถลดลงไดแมไมมีการปรับอากาศ และชวยใหวัสดุภายใน
อาคารเส่ือมสภาพชาลง
 4.2 การศึกษาวัสดุกอผนังอาคาร กรณีเปดชองสรุป
ไดวาการเลือกใชวัสดุกอผนังอาคารเม่ือมีการเปดชองมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงความช้ืนในเวลากลางวัน ซึ่งความช้ืนภายในกลอง
ยิปซั่มบอรดมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากภายนอกไดตํ่ากวาอิฐ
มวลเบา และอิฐมอญ ตามลําดับ แตไมมีผลใหความชื้นลดลงใน
ชวงกลางคืนเนื่องจากระดับความช้ืนใกลเคียงกันท้ังหมด ซึ่งพบวา
วัสดุทั้ง 3 ชนิดที่นํามาทดสอบจะมีสมบัติการไหลข้ึนไปในทอรูเล็ก 
(Capillarity) โดยอิฐมวลเบาซ่ึงผลิตจากคอนกรีตจะมีรูพรุนและ
ไวตอแรงดึงดูด และเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดดีในผนังอิฐ สวน
ยปิซัม่บอรดเปนหนึง่ในวสัดทุีน่าํมาใชชะลออากาศเพ่ือการควบคุม
ความช้ืน การลดลงของความช้ืนจึงเปนไปตามคุณสมบัติของวัสดุ 
ดังนั้นการเลือกใชวัสดุกอผนังอาคารท่ีมีระดับความช้ืนภายในลด
ลงไปไดอาจเปนสวนชวยลดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่
ไมตองการใหมีความช้ืนสูงเน่ืองจากจะเปนแหลงกําเนิดและเจริญ
เติบโตของเชื้อโรค ลดปญหาความเสื่อมของวัสดุ และมีแนวโนม
ใหความช้ืนลดลงใกลกับเขตสบาย สวน กรณีปดชองสรุปไดวา อิฐ
มอญและอิฐมวลเบาเมื่อโดนนํ้าระดับความชื้นจะคอยๆเพิ่มขึ้น 
ซึ่งการโดนน้ํามีผลใหความสามารถในการควบคุมความช้ืนลดลง
จึงควรมีการปองกันเพิ่มขึ้น ในสวนของยิปซั่มบอรดเมื่อโดนนํ้าจะ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของความช้ืนเพ่ิมสูงมาก ดังนั้นสรุปได

วาอิฐมอญและอิฐมวลเบามีความสามารถในการควบคุมความช้ืนได
ดีเมื่อไมมีฝน โดยความชื้นภายในอิฐมอญจะมีระดับตํ่ากวาอิฐมวล
เบาประมาณ 10% ซึ่งมีความใกลเคียงกับทฤษฎีผนงักันฝน (Rain 
Screen) โดยการปดชองเปนการปองกันอากาศจากภายนอกท่ี

สามารถเปนตัวขนสงความช้ืนเขามาภายในได [7] แตยิปซั่มบอรด
ไมสามารถควบคุมความช้ืนไดแมทาํการปดชอง และเม่ือโดนฝนจะ
สงผลใหความชื้นภายในสูงมาก เนื่องจากวัสดุประเภทกระดาษมี
ความจํากัดในการรับความชื้น ซึ่งเมื่อโดนนํ้าปริมาณมากจะทําให
ผนงักระดาษเปยกชุมและทาํใหวสัดเุปอย จงึอาจกอใหเกดิอนัตราย
ได 
 4.3  การศึกษาวัสดุเคมีภัณฑ  สรุปผลการศึกษากรณี
เปดชองไดวา การใชวัสดุเคมีภัณฑปองกันความช้ืนและทําการ
เปดชองจะสามารถควบคุมความช้ืนไดไมมาก แตสามารถควบคุม
ไดดีกวาการไมไดใชวัสดุเคมีภัณฑปองกัน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการควบคุมความช้ืนพบวา สีอะคริลิคเรซิน มีการ
เปล่ียนแปลงความช้ืนตลอดการทดสอบนอยท่ีสุดแสดงถึงความ
สามารถในการควบคุมความช้ืนไดมากทีส่ดุ รองลงมาคือซลิโิคนกนั
ซมึ และยางพารากนัซมึ ตามลาํดบั สวนกรณปีดชองและมฝีนสรปุ
ไดวา การใชวัสดุเคมีภัณฑสามารถเปนสวนชวยควบคุมความช้ืน
ไดดีเม่ือปดชองแมโดนนํ้า โดยวัสดุเคมีภัณฑที่ใชปองกันความชื้น
เม่ือนํามาทาเคลือบบนผนังแลวจะสามารถเปนสวนชวยควบคมุให
ระดับความช้ืนมีความคงท่ีไดแมมีฝนตกเม่ือทําการปดชองหรือใน
ระบบปด ซึ่งมีความใกลเคียงกับทฤษฎีผนังกันฝน (Rain Screen) 
เปนการควบคมุผลจากการปองกนันํา้เพือ่ตอตานแรงดนันํา้และน้ํา
ฝนท่ีจะมาจากภายนอก เพื่อปองกันและควบคุมความชื้นภายใน
อาคาร จากการเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความชื้น
ของวัสดุเคมีภัณฑที่นํามาทดสอบ พบวา สีอะคริลิคเรซ่ินมีการ
เปล่ียนแปลงของความชืน้ตลอดการทดสอบนอยทีส่ดุ รองลงมาคอื
ซิลิโคนกันซึม และยางพารากันซึมตามลําดับ เนื่องจากซิลิโคนกัน
ซมึและยางพารากนัซมึเปนวสัดปุองกนัการรัว่ซึมจงึมปีระสทิธภิาพ
ในการความคมุความชืน้จากภายนอกไดด ีแตความสามารถในการ
ระบายความชื้นออกจากภายในยังไมดีเทาสีอะคริเรซ่ินเนื่องจาก
เปนวัสดุเคมีภัณฑที่ถูกพัฒนามาเพื่อดูแลดานความชื้นโดยเฉพาะ 
ในสวนการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายในที่ลดลงจากภายนอกไม

สามารถสรุปไดเนื่องจากการศึกษานี้เปนการทดสอบในฤดูฝน 
ซึง่อาจมคีวามชืน้เขาไปสะสมภายในกลองทดสอบดวยการทดสอบ
ในวนัถดักนั จงึไมสามารถเปรยีบเทยีบระดบัความชืน้ทีเ่ปลีย่นไปได 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาการควบคุมความช้ืนในอาคารจาก
ผนังอาคาร

 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการนําไปใชงานออกแบบ
อาคารที่ตองการควบคุมความชื้นจากผนังอาคาร ดังภาพที่ 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ขอเสนอแนะแนวทางการนําไปใชงานสําหรับอาคารท่ีตองการ

ประสิทธิภาพดานความช้ืน

5.  ขอเสนอแนะ
 5.1  การวิจัยนี้เปนการเปรียบเทียบเพียง 3 อัตราสวน
ชองเปดตอพื้นที่ผนังอาคาร และตําแหนงของชองเปดมีเพียงจุด
เดียวท่ีตรงกลางผนัง การศึกษาอัตราสวนชองเปดตอพื้นที่ผนัง
อาคารดวยอัตราสวนเดียวกันแตแบงชองออกเปนหลายชอง
กระจายออกไปตามผนังอาคาร ความช้ืนภายในอาจจะลดลงไปได
มากกวามีชองเปดตําแหนงเดียวที่ตรงกลางผนัง
 5.2 การศึกษาจํานวนการเปดชองยังไมครอบคลุมใน
เรื่องทิศทางการเปดเนื่องจากลักษณะการตั้งกลองทดสอบในงาน
วิจัยนี้ศึกษาโดยเปด 1 ชองเพียงดานเดียว และเปด 2 ชองเพียง
ดานตรงกนัขามเทานัน้ การศึกษาการเปดชองใหครบทกุทศิทางจงึมี
ความนาสนใจในการทําการศึกษาตอไป ซึง่อาจเปนไปไดวาการเปด 
3 ดาน ของอาคาร หรือ การเปด 2 ชองที่อยูดานติดกัน อาจทําให
ความช้ืนภายในลดลงไปไดมากกวากรณีทีไ่ดทาํการทดสอบไปแลว
 5.3 จากผลการศึกษาเรื่องอัตราสวนชองเปดตอพื้นที่
ผนงัอาคาร (WWR) ผลการทดสอบพบวาผนังทีม่ ีWWR 50% เปน
ระดบัความชืน้ทีล่ดลงไปมากในชวงกลางวนัและใกลเคยีงกบัผนงัที่
มี WWR 80% แตลดลงไปไดมากกวาผนังทีม่ ีWWR 20% คอนขาง
มาก การศึกษาผนังที่มี WWR ระหวาง 20-50% จึงเปนเรื่องท่ีนา
สนใจในการศึกษา 
 5.4 ในการทดสอบเร่ืองวสัดกุอผนงัอาคารทําการศึกษา
จากความนิยมจากการสํารวจ 3 อนัดบั ซึง่ในอนาคตหรือการสํารวจ
จากกลุมผูตอบอ่ืนๆอาจมีการเปล่ียนแปลงได และนอกจากอิฐมอญ 
อิฐมวลเบา และยิปซั่มบอรดแลว วัสดุอื่นๆที่มีในทองตลาด อาจมี
ความสามารถในการควบคุมความช้ืนไดดี หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ความช้ืนภายในภายในใหลดลงได หรือการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติ
เดนดานความชื้นโดยเฉพาะมาทดสอบเปรียบเทียบกัน อาจได
ขอมูลที่นาสนใจมากกวา 
 5.5 การทดสอบวัสดุเคมีภัณฑเลือกใชวัสดุที่นิยมนํามา
จําหนายสถานท่ีทดสอบ โดยวัสดุเคมีภัณฑอีกหลายชนิดท่ียังไม
ไดนํามาทดสอบ เชน นํ้ายากันซึมโพลียูริเทน หรือซีเมนตกันซึม 

เปนตน ซึ่งอาจมีความสามารถในการควบคุมความช้ืนไดดี
 5.6 งานวิจัยนี้ยังไมครอบคลุมถึงการใชฉนวนเพื่อ
ควบคุมความช้ืนภายในอาคาร ซึ่งเปนหน่ึงในวิธีที่นาสนใจและมี
แนวโนมท่ีจะสามารถควบคุมความชื้นได เนื่องจากการใชฉนวน
เปนการปองกันความรอนจากภายนอก โดยตามทฤษฎีแลวอณุหภูมิ

จะแปรผกผันกับความช้ืนในอากาศ
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 5.7 งานวิจัยนี้ไมครอบคลุมถึงแบบแผน (pattern) 
พฤติกรรมของผูใชอาคาร ซึง่มีผลตอการสรางแหลงความช้ืนภายใน
อาคารโดยตรง ซึ่งความช้ืนเหลานี้มีผลโดยตรงกับภาวะนาสบาย
ของผูใชอาคาร และการสะสมความช้ืนของผนัง
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