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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนในอาคาร (Vertical garden) และเพ่ือใชในการ

ประดับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารสาธารณะตางๆ งานวิจัยน้ีศึกษาการจัดสวนแนวตั้ง 3 รูปแบบ คือ 1) แบบเคลื่อนยาย
ได 2) แบบติดตั้งภายในผนังอาคารแบบถาวร 3) แบบติดตั้งภายนอกอาคารแบบถาวร ซึ่งการพัฒนารูปแบบสวนแนวตั้งในครั้งน้ีเปน
การเนนท่ีพันธุไมท่ีเปนพืชสวนครัวท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันแมลง และวัสดุตัวผากระสอบท่ีผลิตจากกระสอบปานซึ่งเปนวัสดุท่ีได
จากธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมผลการวิจัยน้ีไดระบบปลูกพืชสําหรับการจัดสวนแนวตั้งท่ีมีการติดตั้งระบบการใหนํ้าอัตโนมัติ
โดยท่ีสามารถตั้งเวลาไดอยางนอย 7 วัน พืชท่ีใชในการปลูกสวนแนวตั้งมีการเจริญเติบโตไดดี และสามารถชวยลดอุณหภูมิภายใน
อาคารไดเทากับ 2.8 - 3.6 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวาลดอุณหภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีพักผอนหยอยใจใหกับ
ผูใชอาคารไดเปนอยางดี

คําสําคัญ: สวนแนวตั้ง, การปลูกพืชโดยไมใชดิน, ระบบการใหนํ้าอัตโนมัติ

Abstract
The study was aimed to develop the systems of vertical gardens for reduce indoor heat and decorating

of the building. This research are study 3 systems were designed. In the first designed, it was moveable. The
second designed, it was permanently attached to the wall indoor of the building. The third designed, it was
permanently attached to the wall outside of the building. In this the development vertical gardens designed are
emphasis on plants as garden plants to qualified Insect protection and the sack material are made from sack
which are natural material and environmental friendly. Achievement by obtaining various designs of vertical
gardening and automatic irrigation for watering the plant within 7days were obtained as the results. Wall plant
growth was noted. Designed systems were also enhanced in reducing the interior temperature of the building
equal 2.8 – 3.6°C. Which are effectively reducing the temperature. There are extended for the rest of the
building as well.
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1. ท่ีมาและความสําคัญ
ปจจุบันพ้ืนท่ีอยูอาศัยหรืออาคารสํานักงานตางๆ น้ันมีพ้ืนท่ีจํากัดไมวาจะเปนดวยเรื่องของราคาท่ีดิน ราคาสิ่งกอสราง แตเพ่ือความ

สวยงามของอาคาร การจัดสวนก็นับวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหผูอยูอาศัยรูสึกผอนคลาย  มีหลายทานประยุกตการปลูกพืชไรดิน
ท่ีใชพ้ืนท่ีนอยแตสามารถปลูกพืชไดมาก [2] การปลูกพืชแนวตั้ง vertical garden น้ันเริ่มเปนท่ีนิยมในหลายประเทศ ดวยสาเหตุมาจาก
ปจจุบันเรา ตางหันมาสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมากข้ึน ซึ่งแนวคิดดานการจัดสวนแนวตั้งน้ันตองการใหมนุษยและพืชมีความสัมพันธท่ี
สอดคลองกัน การจัดสวนแนวตั้งเปนการสรางพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับอาคาร ท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด ใหเกิดความสวยงาม รมรื่น และสามารถทําใหการจัด
สวนแนวตั้งน้ันเปนอุปกรณบังแดดใหกับอาคารไดอีกทางหน่ึงและเปนการลดอุณหภูมิท่ีผิวของอาคารลดปริมาณการใชเครื่องปรับอากาศ [5]
ซึ่งการออกแบบสวนแนวตั้งตองตอบสนองการใชงานไดอยางแทจริง และการปลูกพืชแนวตั้งน้ันสิ่งสําคัญตองคํานึงถึงการดูแลรักษา และมุง
พัฒนาระบบปลูกพืชแนวตั้งท่ีสามารถปลูกตนไมในอาคารได [3] โดยไมตองมีการดูแลรักษาตลอดเวลา สิ่งสําคัญในการออกแบบการจัดสวน
แนวตั้ง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะเนนใหอาคารเปนอาคารประหยัดพลังงาน [4] ซึ่งการออกแบบสวนแนวตั้งน้ัน นับวาเปนทางเลือกอีกทางหน่ึง
ของการตกแตงอาคารและเปนการประหยัดพลังงานในอาคารไปพรอมกันแนวคิดในการจัดสวนแนวตั้งน้ีเกิดจากขอจํากัดในพ้ืนท่ีท่ีไม
สามารถปลูกตนไมบนพ้ืนดินไดจึงมีการคิดคนรูปแบบการปลูกพืช ในแนวตั้งข้ึนโดยวิธีการปลูกอาจจะเปนการปลูกตนไมแบบการใชดิน
หรือไมใชดินก็ในการปลูกพืชก็ได และความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกพืช [1]

ในประเทศไทยน้ัน พบวาการจัดสวนแนวตั้งยังมีรูปแบบท่ีไมหลากหลายนัก ประกอบกับผูคนท่ัวไปสนใจการตกแตงบานมาก
ข้ึน อยางคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย เราจะเห็นไดวาแมบานเดีย่วก็จะมพ้ืีนท่ีจัดสวนไมมากนัก ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญใน
การทําวิจัยเก่ียวกับการจัดสวนแนวตั้งเพ่ือใชเปนผนังกันความรอนสําหรับบานและอาคารตางๆ เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานอีก
ทางเลือกหน่ึง อีกท้ังยังสามารถศึกษาแนวทางและความเปนไปไดในการนําไปประกอบธุรกิจไดอีกดวย

2. วัตถุประสงค
1. ศึกษาขอมูลและทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชประกอบในการกําหนดรูปทรง สัดสวนตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ศึกษารูปทรงท่ีเหมาะสมของผนังกันความรอนดวยการจัดสวนแนวตั้ง ใหสามารถกอสรางและติดตั้งแบบงายไดจริง โดยไม

ตองใชเครื่องมือเฉพาะทาง
3. ออกแบบผนังกันความรอนตนแบบสําหรับการทดลองขนาดประมาณ 50 ตารางเมตร ใหไดพ้ืนท่ีมีขนาดเหมาะสมตอการใช

งานจริงในชีวิตประจําวัน
4. ทําการผลิตผนังกันความรอนดวยการออกแบบสวนแนวตั้ง ใหไดตามรูปทรงตามท่ีศึกษา
5. ทําการกอสรางผนังกันความรอนตนแบบสําหรับการทดลองใหเปนไปตามขนาดท่ีเหมาะสมตอการศึกษาจริง
6. ทดสอบตามวัตถุประสงคของโครงการ
7. วิเคราะหและสรุปผลเพ่ือจัดทํารายงานการวิจัย

3. ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
"สวนแนวตั้ง Vertical garden" เปนการจัดสวนรูปแบบใหมท่ีมีความยืดหยุน มีการเนนท่ีการประยุกตใชตนไมท่ีมีความคงทน

สูง ตนไมท่ีเปนตนไมพ้ืนเมืองทําใหทนตอสภาพแวดลอมท่ีแปรปรวนและวัสดุจัดสวนอันหลากหลาย ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอ
หนวยพ้ืนท่ีท่ีจํากัดท้ังในแนวระนาบ และแนวดิ่งสวนแนวตั้ง (vertical garden) จึงมีความหมายท่ีกวางและมีรูปแบบท่ีไมตายตัวแต
โดยรวมแลวอาจกลาวไดวา สวนแนวตั้งคือการตกแตงสถานท่ีดวยตนไมและวัสดุธรรมชาติตางๆโดยเฉพาะในมิติแนวดิ่ง อาจจะ
หมายถึงสถานท่ีซึ่งเปนโครงสรางถาวรท่ีมีอยูเดิมแลวอันไดแก กําแพง เสา ผนังตึก หรืออาจหมายถึงวัสดุโครงสรางท่ีมีการสรางข้ึน
ช่ัวคราว เพ่ือประยุกตใชในการจัดสวนแนวตั้งก็ไดมีหลายองคกรคาดกันไววา สวนแนวตั้งจะกลายมาเปนรูปแบบการจัดสวน ท่ีมี
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บทบาทสําคัญในดานการจัดสวน และการกอสรางอาคารแบบใหมๆในอนาคตอันใกลน้ี เน่ืองจากสวนแนวตั้งเปนสวนท่ีเนนการ
ประยุกตใชพ้ืนท่ีใหคุมคา แมวาจะเปนพ้ืนท่ีแนวดิ่ง ซึ่งปลูกตนไมไดยากลําบาก ตรงน้ีถือเปนจุดเดนอยางหน่ึงสําหรับสวนแนวตั้ง ท่ีมี
การเนนใชงานพันธุไมในกลุมอิงอาศัย (epiphytic plants) ซึ่งทําใหมีมุมมอง 3 มิติท่ีสมบูรณแบบกวา เหมือนธรรมชาติกวาการจัด
สวนแบบเดิม ท่ีมักจะสะทอนความเปนเอกลักษณของรูปแบบวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมอันโดดเดน ของทองท่ีใดทองท่ีหน่ึงเชน
สวนแบบบาหลี สวนหินแบบญี่ปุน ซึ่งสวนดังกลาวก็สามารถจัดแบบสวนแนวตั้งได เพียงแตไมไดมีการเนนการออกแบบในแนวดิ่ง หรือ
พูดถึงอยางจริงจังเทาน้ันเอง

4. วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณในการตดิตั้ง การเตรยีมกระสอบปาน
ถุงกระสอบปานสําหรับปลูกตนไมโดยท่ีนํามาเย็บเปนถึงสําหรับใสตนไมขนาด 0.20 x 0.25 เซนติเมตร แนะนํามาเย็บตอกันให

เปนผืนผาขนาด 0.60 x 0.60 เซนติเมตร เพ่ือใชสําหรับปลูกตนไม

รูปท่ี 1: ถุงจากกระสอบปาน

ผนังแบบเคลื่อนยายได
โดยการนําเหล็กกลองขนาด 3 น้ิว x 3 น้ิว ข้ึนโครงสราง ขนาด 1.70 x 2.40 เมตร และนําเหล็กกลองขนาด 1 น้ิว x 2 น้ิว ประกอบ

ติดตั้งสําหรับติดแผนวีวาบอรด และทําการติดลอสําหรับเคลื่อนยายและนําแผนวีวาบอรดขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
นํามาติดตั้งดวยสกรูยึดกับโครงเหล็กท่ีทําการเตรียมไวและทําการเจาะรูเพ่ือทําการติดตั้งอุปกรณใหนํ้าแบบนํ้าหยดอัตโนมัติ โดยการเดิน
ทอพีวีซีขนาด 1 น้ิว และทําการเดินทอนํ้าพีอี และติดตั้งหัวนํ้าหยดสําหรับตนไม

รูปท่ี 2: โครงสรางเหล็กแบบเคลื่อนยายได

ผนังแบบภายนอกอาคารและภายในอาคาร
โดยการนําเหล็กกลองขนาด 3 น้ิว x 3 น้ิว ข้ึนโครงสราง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร และนําเหล็กกลองขนาด 1 น้ิว x 2 น้ิว

ติดตั้งสําหรับติดแผนวีวาบอรด และทําการติดลอสําหรับเคลื่อนยายและนําแผนวีวาบอรดขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ความหนา 0.5
มิลลิเมตร นํามาติดตั้งดวยสกรูยึดกับโครงเหลก็ท่ีทําการเตรียมไว และทําการเจาะรูเพ่ือทําการติดตัง้อุปกรณใหนํ้าแบบนํ้าหยดอัตโนมัติ
โดยการเดินทอพีวีซีขนาด 1น้ิว และทําการเดินทอนํ้าพีอี และติดตั้งหัวนํ้าหยดสําหรับตนไม (จันทริยา, 2547)
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รูปท่ี 3: ระบบการใหนํ้าอัตโนมตัิ

การติดตั้งตนไมและอุปกรณ
เมื่อทําการประกอบช้ินสวนตางๆ เรียบรอยแลวทําการติดตั้งถุงกระสอบปาน และทําการนํ้าตนไมปลูกลงในถุงกระสอบท่ีไดทํา

การกําหนดรูปแบบตนไมไว

รูปท่ี 4: การปลูกพืชในถุงกระสอบปาน

การทดสอบอุณหภมูิของผนังความเร็วลม การสองสวาง ความช้ืนสมัพัทธ
รายละเอียดการตรวจวัดคาตามท่ีไดศึกษา กําหนดการตรวจวัดคาตางๆ กอนติดตั้งอุปกรณทดลอง ท่ีทําการทดลองประกอบไปดวย

การกําหนดตําแหนงท่ีจะทําการทดลองโดยการติดตั้งผนังแนวตั้งท่ีไดจากการศึกษา จํานวน 3 ตําแหนงและทําการเก็บคาอุณหภูมิอากาศ
ความเร็วลม ความสองสวาง และความช้ืนสัมพัทธของแตละตําแหนงทุก ๆ 1 ช่ัวโมง จํานวน 11 วัน โดยทําการเก็บคาตางๆตั้งแต
วันท่ี 5 – 15 เมษายน 2557 โดยทําการเก็บคาในชวงเวลา 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ
16.00 น. ของแตละวัน ท้ังคาภายนอกอาคาร และภายในอาคาร โดยทําการเก็บคาพรอมๆ กันท้ัง 3 ตําแหนง ท่ีไดกําหนดเอาไว จากน้ันทํา
การบันทึกคาตางๆ ท่ีได และนําคาท่ีไดมาบันทึกลงในตารางท่ีกําหนดไวและเมื่อทําการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งท่ีไดจากการศึกษาแลวจะทํา
การเก็บคาท้ังหมดอีกจํานวน 14 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 - 30 เมษายน 2557 โดยทําการเก็บคาในเวลา 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น.,
13.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น. ของแตละวันโดยทําการเก็บคาท้ังภายนอก และภายในอาคารในตําแหนงท่ีทําการติดตั้งผนัง
จากสวนแนวตั้ง โดยทําการบันทึกคาท้ัง 3 ตําแหนง พรอมกันและทําการจดบันทึกคาทีไดจากการทดลอง

เคร่ืองมือในการทดสอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพัทธ ใชเครื่อง Testo รุน 625 จะใหชวงการวัด ความช้ืนสัมพัทธ 0 ถึง 100 %RH และ

ชวงอุณหภูมิ -10 ถึง +60 ºC โดยท่ีคาความคลาดเคลื่อน ความช้ืนสัมพัทธ +/-2.5 %RH (5 ถึง95 %RH) และอุณหภูมิ +/-0.5 ºC
เครื่องวัดความเร็วลม ใชเครื่อง Testo รุน 416 มีหัวท่ีสามารถวัดความเร็วลมแบบใบพัดขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร พรอม

Telescope มีชวงการวัด +0.6 ถึง +40 m/s มีคาความคลาดเคลื่อน ±(0.2 m/s + 1.5% of mv.) และมีคาความละเอียด 0.1 m/s
เครื่องวัดปริมาณแสง ใชเครื่อง Testo รุน 545 โดยท่ีมีชวงการวัดไดตั้งแต 0 ถึง 100,000 Lux มีคาความคลาดเคลื่อน

Accuracy to DIN 5032 Part 6 ตั้งแต t1 : 8% (Lambda adaptation) t2 : 5% (cos like rating)
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5. ผลและวิจารณ
การศึกษาการจัดสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนในอาคารในครั้งน้ี ไดทําการเก็บขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศท่ี

ถายเทเขามาในอาคาร โดยทําการติดตั้งสวนแนวตั้งในทางทิศใตของอาคาร สิรินธร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร การเก็บขอมูลของอุณหภูมิทําการเก็บ ท้ังกอนการติดตั้งสวนแนวตั้งท้ังภายนอกและ
ภายในอาคาร และหลังการติดตั้งท้ังภายนอกและภายในอาคาร

ตารางท่ี 1 : แสดงการเก็บคาอุณหภูมิ (oC)
ลําดับ กอนการติดตั้งอุปกรณภายนอก หลังการตดิตั้งอุปกรณภายนอก ความแตกตาง

ตําแหนง A 32.7 29.1 3.60
ตําแหนง B 32.6 29.7 2.90
ตําแหนง C 32.7 29.9 2.80

จากการทดลองจะเห็นผลของอุณหภูมิท่ีได หลังจาการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนในอาคารทําให
อุณหภูมิของตําแหนง A อุณหภูมิมีความแตกตางกัน 3.60 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของตําแหนง B อุณหภูมิมีความแตกตางกัน 2.90 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของตําแหนง C อุณหภูมิมีความแตกตางกัน 2.80 องศาเซลเซียส
จากตารางการทดสอบอุณหภูมิท้ัง 3 ตําแหนง มีอุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 3 องศาเซลเซียส เน่ืองจากความหนาของโครงสวนแนวตั้ง

การปลูกตนไม และปริมาณนํ้าท่ีลดนํ้าตนไม เมื่อมีความรอนจากดวงอาทิตย ท่ีมากระทบตอสวนแนวตั้งโดยตรง ทําใหความช้ืนของนํ้า
และตนไมชวยลดปริมาณความรอนท่ีเขามากระทบตอผนังอาคารโดยตรง ทําใหอุณหภูมิท่ีเขามาสูในอาคารลดลง  จากการศึกษาของ
พิชญสินี, 2555 ทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิเพ่ือเปรียบเทียบผนังกําแพงดานทิศตะวันออกท่ีมีการจัดสวนแนวตั้งและท่ีไมมีการจัดสวน
พบวาสวนแนวตั้งมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของผนังถึงประมาณ 8 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นขอดีของการจัดสวนแนวตั้งทํา
ใหสามารถลดอุณหภูมขิองผนังกําแพงไดอยางเดนชัดซึ่งเปนการชวยประหยดัพลงังานไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยน้ีท่ีผนังท่ีมีการจัดสวน
แนวตั้งมีผลทําใหอุณหภูมิภายในอาคารลดลงไดจริง

ตารางท่ี 2: แสดงการเก็บคาความเร็วลม (m/s)
ลําดับ กอนการติดตั้งอุปกรณภายนอก หลังการตดิตั้งอุปกรณภายนอก

ตําแหนง A 0.24 0.22
ตําแหนง B 0.25 0.23
ตําแหนง C 0.25 0.23

จากการทดลองจะเห็นผลของความเร็วลมท่ีไดวา หลังจาการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนใหอาคารทําให
ความเร็วลมของตําแหนง A มีความเร็วลมภายนอกเฉลี่ย 0.24 เมตรตอวินาที
ความเร็วลมของตําแหนง B มีความเร็วลมภายนอกเฉลี่ย 0.25 เมตรตอวินาที
ความเร็วลมของตําแหนง C มีความเร็วลมภายนอกเฉลี่ย 0.25 เมตรตอวินาที
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จากตารางการทดสอบความเร็วลมท้ัง 3 ตําแหนง มีความเร็วลมเฉลี่ย 0.25 เมตรตอวินาที การท่ีมีความเร็วลมท่ีคงท่ีเน่ืองจาก
ตําแหนงของสวนแนวตั้งท่ีมีผนังกระจก และมุมอับของอาคาร เมื่อมีความเร็วลมเขามาประทะกับผนังอาคารท่ีทําการติดตั้งสวนแนวตั้ง
ทําใหอุณหภูมิพ้ืนผิวลดลง จึงทําใหอุณหภูมิภายในหองลดลงดวย

ตารางท่ี 3: แสดงการเก็บคาความช้ืนสัมพันธ (%)
ลําดับ กอนการติดตั้งอุปกรณภายนอก หลังการตดิตั้งอุปกรณภายนอก ความแตกตาง

ตําแหนง A 51.9 52.5 0.60
ตําแหนง B 51.8 53.0 1.20
ตําแหนง C 51.8 51.7 0.10

จากการทดลองจะเห็นผลของความช้ืนสัมพัทธ ท่ีไดวาหลังจาการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนให
ความช้ืนสัมพัทธของตําแหนง A ความช้ืนสัมพัทธมีความแตกตางกัน 0.60 เปอรเซ็นต
ความช้ืนสัมพัทธของตําแหนง B ความช้ืนสัมพัทธมีความแตกตางกัน 1.20 เปอรเซ็นต
ความช้ืนสัมพัทธของตําแหนง C ความช้ืนสัมพัทธมีความแตกตางกัน 0.10 เปอรเซ็นต
จากตารางการทดสอบความช้ืนสัมพัทธท้ัง 3 ตําแหนง มีความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ย 0.63 เปอรเซ็นต สาเหตุท่ีความช้ืนสัมพัทธท่ี

คอนขางมีความตางท่ีนอยเน่ืองจากตําแหนงท่ีมีการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งน้ันเปนพ้ืนท่ี ท่ีมีการติดตั้งกระจกเปนผนังอาคารทําให
ความตางดานความช้ืนพัทธไมมีผลมากนักตออุณหภูมิภายในอาคาร แตจะสงผลตอสภาวะนาสบายท่ีจะเกิดข้ึนภายในอาคาร

ตารางท่ี 4: แสดงคาความสวาง (LUX)
ลําดับ กอนการติดตั้งอุปกรณภายนอก หลังการตดิตั้งอุปกรณภายนอก ความแตกตาง

ตําแหนง A 1190 653 537
ตําแหนง B 1197 651 546
ตําแหนง C 1180 655 525

จากการทดลองจะเห็นวาผลของความสองสวางท่ีไดวา หลังจาการติดตั้งอุปกรณสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนให
ความสองสวางของตําแหนง A ความสองสวางมีความแตกตางกันเฉลี่ย 537 LUX
ความสองสวางของตําแหนง B ความสองสวางมีความแตกตางกันเฉลี่ย 546 LUX
ความสองสวางของตําแหนง C ความสองสวางมีความแตกตางกันเฉลี่ย 525 LUX
จากตารางการทดสอบความสองสวางท้ัง 3 ตําแหนง มีความสองสวางแตกตางกันเฉลี่ย 536 LUX การทดลองท่ีไดมีความสอง

สวางท่ีลดลงเน่ืองจากความหนาของโครงสวนแนวตั้งทําใหปริมาณแสงท่ีสองสวางเขามาน้ันทําไดยาก ทําใหปริมาณแสงเขามาในอาคาร
ลดลงซึ่งจะทําใหอุณหภูมิภายในอาคารลดลงตามไปดวย แตอยางไรก็ตามตําแหนงท่ีทําการติดตั้งแผงสวนแนวตั้ง ไมมีผลตอความสวาง
โดยตรงภายในอาคาร

6. สรุปผล
จากการศึกษาการจัดทําสวนแนวตั้งเพ่ือการลดความรอนในอาคาร โดยทําการเก็บขอมูลท้ังกอนและหลังการติดตั้งสวนแนวตั้งเพ่ือ

ลดความรอนในอาคาร และนําขอมูลท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบความตางของอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได ถึง 2.8 - 3.6
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องศาเซลเซียส จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นขอดีและขอเสียของการจัดสวนแนวตั้ง แตละแบบไดอยางเดนชัดถึงการชวยลดความรอน
เขาสูอาคารและเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับการจัดสวนแนวใหม
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