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บทคัดยอ 

 การคำนวณการถายเทความรอนรวมของยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด STR 20 เพื่อใชเปนฉนวน      

กันความรอนใตหลังคาคอนกรีต โดยการคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรเปรียบเทียบคาความตานทานความรอนรวม 

และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม เพื่อเปนขอมูลสำหรับการคำนวณหาคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(RTTV) พบวาหลังคาคอนกรีตท่ีติดตั้งฉนวนกันความรอนชนิดนี้มีคาความตานทานความรอนรวม (RT) สูงขึ้น 1.083 m2.K/W 

(+ 30.34%)  และยังสงผลใหสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) ลดลง 2.44 W/m2.K (- 23.28%)   และผลจากการ

วิจัยนี้ยังสรางแนวคิดในการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี้ไปรีดติดกับแผนสะทอนความรอน เพื่อใหคาการนำความรอนที่จะเขา

สูอาคารต่ำลง 
 

คำสำคัญ : ฉนวนกันความรอนใตหล ังคาคอนกรีต, ยางธรรมชาติชนิด STR 20, คาการต านทานความรอนรวม,                  

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
 

Abstract 

 This research is calculation of overall thermal transfer of closed cell sponge rubber from natural 

rubber STR 20 for use as insulation underside installing concrete roof with mathematical models calculating 

the overall thermal conductivity and the overall heat transfer coefficient to be the data for calculation 

overall heat transfer of the roof building (RTTV). The result of this research was found that the concrete 

roof with this type of insulation had the overall thermal resistance (RT) increased 1.083 m2.K/W (+ 30.34%)  

and also caused the overall heat transfer coefficient (U) to decrease 2.44 W/m2.K (- 23.28%) and the result 

of this research also creates the idea that insulation will be rolled onto the reflective foil to reduce the 

heat conductivity to enter the building. 
 

Keywords : Insulation under concrete, Natural Rubber STR 20, Total heat resistance, Total heat transfer 

coefficient 
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1. บทนำ 

 เกษตรกรรม เป นอ ุตสาหกรรมประเภทหนึ ่ งของ

ประเทศไทย อ ุตสาหกรรมยางพาราเป นส ินค าทาง

การเกษตรประเภทหนึ่งที่สงผลดานเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตสูง มีการสงออกตางประเทศเปน

จำนวนมาก แตกลับประสบปญหาราคาตกต่ำ สาเหตุหนึ่ง

เกิดจากการไมมีการพัฒนาเพื่อสรางใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 

เนนการสงออกในรูปของวัตถุดิบ และปจจุบันยางธรรมชาติ

ประสบปญหาราคาผันผวน [1] ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ราคายางประจำป 2562 [1] 

เดือน 

ราคาทองถิน่ (บาท)  
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา      

อ.หาดใหญ จ.สงขลา (บาท) 

ยางแผน

ดบิ 

น้ำยางสด 

(ณ โรงงาน) 

ยางแผน

ดบิ 

ยางแผน

รมควัน ชั้น

3 

น้ำยางสด 
FOB. 

(Bangkok) 

มกราคม  41.49  
 

39.14  
 

43.11  
 

45.81  
 

0.00  
 

50.46  
 

กุมภาพันธ  42.41  
 

41.73  
 

43.85  
 

46.28  
 

0.00  
 

50.78  
 

มีนาคม  46.67  
 

50.16  
 

48.59  
 

52.51  
 

0.00  
 

55.80  
 

เมษายน  48.23  
 

50.94  
 

50.93  
 

53.97  
 

0.00  
 

56.08  
 

พฤษภาคม  49.04  
 

50.82  
 

51.71  
 

53.87  
 

0.00  
 

57.26  
 

มิถุนายน  53.35  
 

52.00  
 

55.77  
 

58.54  
 

0.00  
 

62.81  
 

กรกฎาคม  47.40  
 

46.57  
 

48.68  
 

50.34  
 

0.00  
 

56.14  
 

สิงหาคม  38.05  
 

39.17  
 

39.34  
 

41.76  
 

0.00  
 

46.78  
 

กันยายน  38.19  
 

39.71  
 

39.58  
 

41.72  
 

0.00  
 

46.69  
 

ตุลาคม  35.37  
 

36.61  
 

36.75  
 

39.00  
 

0.00  
 

43.99  
 

พฤศจิกายน 36.94  
 

38.07  
 

38.54  
 

40.44  
 

37.71  
 

45.75  
 

ธันวาคม  38.68  
 

39.31  
 

40.16  
 

42.53  
 

0.00  
 

48.29  
 

คาเฉลี่ย 42.99 43.69 44.75 47.23 3.14 51.74 

 

 แนวทางในการแกปญหาอยางยั่งยืนแนวทางหนึ ่งคือ       

การเพิ ่มมูลคาของยางธรรมชาติ โดยเนนการทำใหเกิด

ผล ิตภ ัณฑ หลากหลายชน ิด อ ุตสาหกรรมโยธาเปน

อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความเปนไปไดที่จะนำผลิตภัณฑจาก

ยางพารามาใชงาน ประกอบกับอุณหภูมิของประเทศไทยมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง [2] ดังรูปที่ 1 ทำใหมีโอกาสที่

จะนำฉนวนกันความรอนเขาไปติดตั ้งภายในอาคาร เชน 

ผนัง หลังคา เปนตน ดวยการสรางผลิตภัณฑที่เปนลักษณะ

ยางฟองน้ำหรือยางโฟม ซึ่งมีลักษณะเปนรูพรุน โดนจากการ

ใชสารเคมีที่ทำใหเกิดฟองอากาศ  

 อีกทั้งประเทศไทยยังมีนโยบายการอนุรักษพลังงานของ

อาคาร ฉนวนกันความรอนที่ผลิตจากยางธรรมชาตินี ้ จึง

นาจะมีโอกาสไดนำไปติดตั้งในอาคาร แตกอนจะนำฉนวน

กันความรอนชนิดนี้ไปติดตั้งจริง จำเปนตองมีการคำนวณคา

ตาง ๆ ที ่สำคัญตอการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

เสียกอน เพ่ือเปนขอมูลตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 อุณหภูมิเฉลี่ยรายป  พ.ศ. 2551-2560 [2] 

  

 บทความนี้ผู วิจัยมุงหมายที่จะคำนวณดวยแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรในการนำยางฟองน้ำเซลลปดจากยาง

ธรรมชาติชนิด STR 20 ซึ่งเปนการวิจัยตอจากวิจัยเรื่องการ

เตรียมยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยางแทงชนิด STR 20 

เพื ่อประยุกตใชเปนฉนวนกันความรอนของ Teeratat 

Sopakitiboon, et al. [3] ซึ่งสามารถขึ้นรูปฉนวนกันความ

รอนไดความหนาที่ 7 cm. มาใชเปนฉนวนกันความรอนใต

หลังคาคอนกรีต ซึ ่งเปนหลังคารูปแบบหนึ่งที ่การติดตั้ง

ฉนวนกันความรอนที่มีขอจำกัด เนื่องจากฉนวนกันความ

รอนจำเปนตองมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม เพราะ

การติดตั้งจะเปนการใช Spindle Pin ยึดติดกับใตหลังคา 

โดยทำการคำนวณเปรียบเทียบคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม เพื่อเปนขอมูลสำหรับการคำนวณหาคาการ

ถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) และเปน

แนวทางสำหรับการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี้ไปติดตั้งใน

ลักษณะตาง ๆ ของอาคารและเปนแนวทางในการเลือกใช

วัสดุท่ีเหมาะสมกับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
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2. ทฤษฎ ี

2.1  ฉนวนกันความรอน 
 ฉนวนกันความรอน คือสิ่งที่นำมาใชเพื่อปองกันการ

ถายเทความรอนจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง คุณสมบัติท่ี

สำคัญของฉนวนกันความรอนคือ จะตองเปนวัสดุที่มีคาการ

นำความรอนต่ำ คาการตานทานความรอนสูง ไมดูดซึมน้ำ 

และจะตองไมเปนวัสดุที่ลามไฟ โดยทั่วไปฉนวนที่มีขายใน

ตลาดฉนวนกันความรอนของประเทศไทยจะเปนว ัสดุ

ป ร ะ เ ภ ท  Synthetic Rubber, Cellular Glass, 

Polyethylene และผลิตจาก Polyurethane สำหรับฉนวน

ยางธรรมชาติกันความรอน หมายถึงฉนวนกันความรอนที่

ผลิตจากยางธรรมชาติ ซึ่งมีโครงสรางเปนผนังเซลลปดแบบ

ยืดหยุ นสูง (Elastic Closed Cell) ภายในจะประกอบไป

ดวยเซลลขนาดเล็กปรมิาณมากที่ชิดกัน ทำใหมีคาการดูดซับ

ความชื้นต่ำ และมีคาการตานทานการซึมผานของไอน้ำไดดี 

[4] 
2.2  คาการนําความรอน (k-Value) 
 ค าการนำความร อน (Thermal Conductivity, k-

value) คือคาการนำความรอนของวัสดุ ซึ ่งวัดผลจากคา

ปริมาณ     ความรอนผานวัสดุจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่ง โดย

ที่อุณหภูมิทั้งสองดานตางกันตอหนวยพื้นที่หนาตัด ซึ่งคา

การนำความรอน (k) สามารถคำนวณไดดังสมการท่ี 1 [5]  
 

  /Q k T X


             หนวย W/m.K     (1) 
 

โดยท่ี k = คาการนำความรอน (W/m. K) 

      Q


= ความรอนที่ไหลผานตอพ้ืนที่ผิวตัวอยาง (W/m2)  

 ∆T = ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางวัสดุทดสอบ 

(K) 

 ∆X = ความหนาของช้ินทดสอบ (m.) 

 

2.3  คาความตานทานความรอน (R-Value) 

 คาความตานทานความรอน คือคาความตานทานความ

รอนของวัสดุในการปองกันการไหลผานความรอนของวัสดุ

คำนวณไดจากสมการท่ี 2 [6-7] 
 

    /R X k          หนวย (m2.K)/W   (2) 

โดยท่ี  R = คาความตานทานความรอน  ((m2.K)/W )  

  ∆X = ความหนาของวัสดุ มีหนวยเปนเมตร (m.) 

    k = คาการนำความรอน (W/m.K) 

 กรณีหลังคาประกอบดวยวัสดุหลายชนิดคาความ

ตานทานความรอนรวมหรือคา RT (m2.K/W) คำนวณไดจาก

สมการที่ 3 
 

   1 1/ /T o a n n iR R X k R X k R        (3) 
 

โดยที่ Ro = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ

ภายนอกอาคาร 

  ∆X1, …, ∆Xn = ความหนาของว ัสด ุแต ละชน ิด ท่ี

ประกอบเปนหลังคาอาคาร 

      k1, …, kn = สัมประสิทธิ์การนำความรอนของวัสดุแต

ละชนิดที่ประกอบเปนหลังคาอาคาร 

  Ra = คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ

ภายในอาคาร  

   Ri = คาความตานทานความรอนของฟล มอากาศ

ภายในอาคาร 

 คา Ro และ Ri โดยกำหนดไวคือ ผิวของวสัดุโดยมากจะ

ถือวามีการสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง และกรณีพื้นหลังคา

ทั่วไปใหถือวามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ [6] 

 
 

2.4 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคา 

คำนวณไดจากสมการท่ี 4  

    1 /  TU R    หนวย W/(m2.K) (4) 

 

2.5 หลังคาของอาคาร 

 หลังคาของอาคารโดยทั่วไปจำแนกไดตามวัสดุที่ใชใน    

การผลิตเชน หลังคาเหล็กรีดลอน หลังคากระเบื้อง เปนตน    

แตก็มีหลังคาอีกรูปแบบที่มักใชในการกอสรางอาคารคือ 

หลังคาคอนกรีต เช น ดาดฟาของอาคาร เป นต น ซึ่ง

โดยทั่วไปหลังคาของอาคารรูปแบบนี้ สวนของใตอาคารจะ
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เปลือยไมมีการติดตั้งฝาไมมีการติดตัง้ฉนวนกันความรอน ซึ่ง

การติดตั้งฉนวนกันความรอนใตหลังคาคอนกรีตนี้ ฉนวนกัน

ความรอนจำเปนตองมีลักษณะเปนแผนเรียบ และสามารถ

ยึดติดไดดวยพุก (Spindle Pin) ที ่ม ีล ักษณะเฉพาะ โดย

หล ังคาคอนกร ีตน ี ้จะม ีค าการนำความร อนท ี ่  1.442 

W/m2.oC ที่ความหนา 20 cm. [8] หรือเทากับ 2.0 W/m. 

K [9] 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 Teeratat Sopakitiboon, et al. [3] ได ศ ึกษาระบบ      

การว ั ลคา ไนเซช ัน  “Thermal Insulator Made from 

Solid Natural Rubber: Part 1 - Formulation of 

Rubber Compounding, Appropriate Forming 

Condition and Basic Properties” ทำการศ ึกษาระบบ

การว ัลคาไนเซช ันที ่ เหมาะสำหร ับการผล ิตฉนวนกัน      

ความรอนจากยางแทงทั ้งในระบบกำมะถันและในระบบ

เปอรออกไซด ดวยการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก 

ขนาดฟองอากาศโดยเฉลี่ย และสมบัติทางกล ไดแก การทน

ตอแรงดึงและการตานทานตอแรงกดของยางฟองน้ำที่ผลิต

จากยางแหง พบวาระบบเหมาะสมสำหรับการนำมาผลิต

ฉนวนกันความรอนจากยางแทง คือระบบเปอรออกไซด  

โดยเปรียบเทียบกับระบบกำมะถัน ผานการทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพคือ ขนาดฟองอากาศโดยเฉลี ่ย และสมบัติ    

ทางกล ไดแก การทนตอแรงดึงและการตานทานตอแรงกด

ของยางฟองน้ำที ่ผลิตจากยางแหง และยังพบวาระบบ   

เปอร ออกไซด แบบกึ ่งประสิทธ ิภาพเหมาะสมสำหรับ       

การนำมาผลิตฉนวนกันความรอนจากยางแทง 

 ธีระทัศน โสภากิติบูรณ [10] ไดศึกษา การเตรียมยาง

ฟองน ้ำชน ิดเซลล ป ดจากยางแท งชน ิด STR 20 เพื่อ

ประยุกตใชเปนฉนวนกันความรอน ไดทำการผสมยาง     

คอมปาวดดวยระบบกึ ่งประสิทธิภาพ และนำมาศึกษา

อิทธิพลของปริมาณสารทำใหเกิดฟอง (Blowing Agents) 

ชนิด Supercell DPT ในปริมาณการใชที่ 3, 5 และ 8 สวน

ในยางรอยสวน (phr) และสารหนวงการติดไฟ (Flame 

Retardant) 2  ชน ิดค ือ อะล ูม ิ เน ียมไตรไฮเดรทและ        

คลอริเนเตทพอลิเอทิลีน ที่ปริมาณ 10 และ 20 phr พบวา 

ที ่ปริมาณการใชสารทำใหเกิดฟอง 8 phr สงผลใหขนาด

ฟองอากาศในฉนวนยางฟองน้ำมีขนาดที่โตมากที่สุด และ

ความหนาของฉนวนกันความรอนมีขนาด 7 cm. สำหรับ

สารหนวงการติดไฟทั ้งสองชนิดที ่ปริมาณแตกตางกัน        

ให สมบัต ิการตานทานตอการลามไฟที ่ไม แตกตางกัน        

โดยผานการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL 94-HBF 

ทั ้งหมด เมื ่อนำฉนวนยางฟองน้ำมาทำการทดสอบการ      

ดูดซึมน้ำ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใชงาน และคาการนำ    

ความรอน พบวาฉนวนยางฟองน้ำที่ใชปริมาณสารทำให   

เกิดฟอง 8 phr และสารหนวงการติดไฟชนิดอะลูมิเนียม

ไตรไฮเดรท 10 phr จะใหคาการดูดซึมน้ำต่ำสุดที่ 0.47 % 

สามารถใชงานไดโดยไม เก ิดการเปลี ่ยนแปลงรูปร าง           

ที่อุณหภูมิสูงที่สุด 84 °C และมีคาการนำความรอนต่ำที่สุด

คือ 0.064760 W/m.K ซึ ่งการวิจ ัยย ังไม ได ทำการหา

แนวทางในการติดตั้งฉนวนกันความรอนดังกลาว 

 

3.  การดำเนินงานวิจัย 

3.1  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยเปนการคำนวณดวยแบบจำลองทาง

คณิตศาสตรที่กำหนดการจำลองรูปแบบการติดตั้งฉนวนกัน

ความรอนที่ผลิตจากยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติ

ชนิด STR 20 ท ี ่ความหนา 7 cm. มาต ิดต ั ้ งใต หล ังคา

ประเภทหลังคาคอนกรีตที่มีอุณหภูมิใตหลังคาในชวงอณุภูมิ 

15 - 60 ˚C เนื่องจากดวยคุณสมบัติของฉนวนยางฟองนำ้ที่

นำมาประยุกต โดยข้ันตอนการทำงานวิจัยดังรูปที่ 2 
 

 
 
 

รูปที ่2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
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ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการคำนวณของวัสดุคือ 

 1) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ตามความหนาที่

ใชในการคำนวณตามคูมือโปรแกรม OTTV 52 ของสถาบัน

สถาปนิกสยาม [8] 

 2) ความหนาของฉนวนกันความรอนมีขนาด 7 cm.             

มีลักษณะทางกายภาพเปนแผนเรียบ ซึ่งเปนความหนาที่ได    

จากการเตรียมยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยางแทงชนิด      

STR 20 เพ ื ่อประย ุกต ใช  เป นฉนวนกันความร อนของ                               

ธีระทัศน โสภากิติบูรณ [10] 

โดยทำการคำนวณด วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร            

ทีก่ำหนดการจำลองรูปแบบการติดตั้งคอื  

 1) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ดังรูปที่ 3  

 2) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ปดทับดวย

ฉนวนกันความรอนบริเวณใตหลังคายึดฉนวนกันความรอน

ดวย Spindle Pin ดังรูปที่ 4  

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. 

  

 

 

  

 

 

รูปที่ 4 หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ปดทับดวย      

ฉนวนกันความรอนยึดฉนวนกันความรอนดวย Spindle Pin 

 

4.  ผลการทดลอง 

 การคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรตาม

ร ูปแบบที ่กำหนดด ังร ูปที ่ 3-4 ได ผลการคำนวณความ

แตกตางของคาการนำความรอนรวม คาความตานทานความ

รอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมที่ไดโดย

การใชสมการการหาคาการนำคาความตานทานความรอน

รวมคือ 
 

   1 1/ /T o a n n iR R X k R X k R        (3) 
   

และคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมคือ 
 

    1 /  TU R  หนวย W/(m2.K)   (4) 
 

โดยที่คาการนำความรอนที่กำหนดจะเปนคาที ่ไดจากคา       

การนำความร อนของหล ั งคาคอนกร ีต  [7]  และคา                   

การนำความรอนของฉนวนยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยาง

แทงชนิด STR 20 ที่ความหนา 7 cm. [3]  

 

4.1  หลังคาคอนกรีต ไมตดิตั้งฉนวนกันความรอน  

 ไดผลความแตกตางของคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม ดังนี ้

  4.1.1 คาการนำความรอนรวม    

   k-Value = 2.0 W/m.K 

  4.1.2 คาความตานทานความรอนรวม 

   RT = 0.317 m2.K/W 

  4.1.3 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

   U = 3.15 W/m2.K 

 

4.2  หลังคาคอนกรีต ตดิตั้งฉนวนกันความรอน 

 ไดผลความแตกตางของคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม ดังนี ้

  4.2.1 คาการนำความรอนรวม    

   k-Value (k1) = 2.0 W/m.K 

   k-Value (k2) = 0.064760 W/m.K 

โดยท่ี k1 คือคาการนำความรอนของหลังคาคอนกรีต 

    k2 คือการนำความรอนของฉนวนกันความรอน 

  4.2.2 คาความตานทานความรอนรวม 

   RT = 1.40 m2.K/W 

  4.2.3 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

   U = 0.71 W/m2.K    
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5.  สรุปผลการทดลอง 

5.1  สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร 

พบวาคาความตานทานความรอนรวมและคาสัมประสิทธิ์               

การถายเทความรอนรวม พบวาการติดตั ้งฉนวนกันความ

รอนใตหลังคาคอนกรีต สามารถเพิ่มคาความตานทานความ

รอนรวม และยังสามารถลดสัมประสทิธิ์การถายเทความรอน

รวมดัง ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณ 

Comparison 

Roof RT (m2.oK/W) U (W/m2. ๐

K) 

No Insulation 0.317 3.15 

Install Insulation 1.40 0.71 

Difference (+) 0.108 or      

(+) 30.34% 

(-) 0.654 or  

(-) 23.28% 

 

 ซึ่งการประยุกตใชยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติ

ชนิด STR 20 เพื ่อใชเปนฉนวนกันความรอนใตหลังคา

คอนกรีต สามารถประยุกตใชสำหรับการประหยัดพลังงาน

ภายในอาคารได และยังสามารถนำขอมูลการประหยัด

พลังงานของหลังคาที่ติดตั้งฉนวนกันความรอนที่ผลิตจาก

ยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด STR 20 ไป

คำนวณคา RTTV ก็จะทำใหอาคารมีผลการประเมินอาคาร

อนุรักษพลังงานที่ดีขึ้น  

 และดวยลักษณะทางกายภาพของฉนวนกันความรอน

ชนิดที ่มีลักษณะเปนแผนเรียบ จึงสามารถนำไปติดตั ้งได

หลากหลายรูปแบบ จึงมีโอกาสที่จะเปนการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรในอุตสาหกรรมยางพาราของ

ประเทศ ทำใหเกิดมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งของ

ประเทศและยังเปนการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกตใชลด

การใชผลิตภัณฑจากกลุมพลาสติก 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจัยนี้ยังสรางแนวคิดที่นาจะมีความเปนไป

ไดในการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี ้ไปรีดติดกับแผน

สะทอนความรอน (Reflective Foil) ซึ่งนาจะสงผลใหคา

การตานทานความรอนรวมสูงขึ ้น และสัมประสิทธิ ์การ

ถายเทความรอนรวมต่ำลง สงผลใหความรอนที ่จะเขาสู

อาคารต่ำลง การประหยัดพลังงานก็จะมากขึ้นตาม 
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