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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบผนังโฟมสำ�เร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว หรือ
ICF (Insulating concrete forms) และประยุกตระบบการกอสรางขึ้นใชส�ำ หรับอาคารพักอาศัยในประเทศไทย ในการ
ศึกษาไดออกแบบผนัง ICF และทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงกลของผนัง ศึกษาสูตรและคุณสมบัตขิ องโฟม PVC (Poly vinyl
chloride) ที่อาจใชแทนโฟม EPS (Expanded poly styrene) เพื่อการผลิตผนัง ICF ออกแบบบานตนแบบขึ้น 2 หลัง
โดยใชชิ้นสวนผนังและระบบการกอสรางที่ออกแบบขึ้น คำ�นวณโครงสรางอาคาร และประมาณราคาคากอสรางบาน
แลวจึงวิเคราะหคาพลังงานไฟฟาที่ใชของบานทั้ง 2 หลังเปรียบเทียบกับบานทั่วไป โดยใชโปรแกรม EnergyPlus
ผนัง ICF ทีอ่ อกแบบขึน้ ใชเปนแบบหลอสำ�เร็จรูป (Panel system) มีขนาดแผนมาตรฐาน 1.20 x 1.20 x 0.18
เมตร (ความกวาง x ความสูง x ความหนา) และมีชองกลวงอยูภายในสำ�หรับใชเทคอนกรีต (โครงสราง) ผลิตขึ้นจาก
โฟม EPS และใชกระเบือ้ งซีเมนตเสนใยแผนเรียบบุเปนวัสดุผวิ สำ�เร็จทัง้ สองดาน ผลการทดลองสูตรโฟม PVC พบวา
สามารถตานทานแรงอัดไดดี แตยังมีคาความหนาแนนสูง และการใชหัวขึ้นรูปแบบปลายเปดที่มีใชอยูในหองปฏิบัติ
การ ไมสามารถขึ้นรูปหรือจัดรูปของชิ้นงานโฟมใหมีรูปรางที่แนนอนได สวนผลการประมาณราคาคากอสรางเฉลี่ย
ของบาน ICF ชั้นเดียว และบาน ICF สองชั้นที่ออกแบบขึ้น พบวามีราคาสูงกวาของบานทั่วไป 1.9% และ 7.6% ตาม
ลำ�ดับ และผลการวิเคราะหพลังงาน พบวาในกรณีที่เปดเครื่องปรับอากาศในชวงกลางคืนเปนสวนใหญ บาน ICF ชั้น
เดียวและบาน ICF สองชั้น จะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาตอปได 7.4% และ 5.9% ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : 1. ผนังโฟม. 2. ระบบการกอสรางบาน 3. บานประหยัดพลังงาน. 4. ผนังเบา. 5. แบบหลอผนังคอนกรีต.
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Abstract
The objectives of this research are to study and design an Insulated Concrete Form (ICF) and to
apply this ICF component system to housing construction in Thailand. In the study, the prototype ICF panel
was designed and its mechanical properties were tested. The properties and formula of PVC foam were
tested in order to determine whether it could be utilized to replace EPS foam. Two ICF model houses were
designed using the ICF components and construction system developed in the study. The structural calculation,
working drawings, and construction cost estimation of two ICF model houses were carried out. Energy
consumption and electricity costs of ICF model houses were studied through the use of a computer program
(EnergyPlus) and compared with conventional houses.
The developed ICF system is a “Panel System” which has concrete structures inside the ICF wall.
The standard size of the ICF wall prototype is 1.20 x 1.20 x 0.18 m. (width x height x thickness). ICF
concrete forms are made of EPS foam finished with fiber cement boards on both sides. The developed PVC
foam has high compressive strength but its density is quite high. The costs of the ICF one-storey house and
the ICF two-storey house are 1.9% and 7.6% higher than the cost of the conventional ones, respectively. In
the case of operating air conditioning mainly at night, the ICF one-storey house and ICF two-storey houses
reduce electrical energy consumption by 7.4% and 5.9% respectively.
Keywords: 1. Foam core panel. 2. Housing construction system. 3. Lightweight panel.
			 4. Insulating concrete form.
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การศึกษาและออกแบบผนังโฟมสำ�เร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว
จรัญพัฒน ภูวนันท และคณะ

คำ�นำ�

ผนังโฟมสำ�เร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีต
ไดในตัว (Insulating Concrete Form หรือ ICF) ไดถูก
พั ฒ นาขึ้ น ในประเทศเยอรมั น ในช ว ง ค.ศ.1950-60
ปจจุบันนิยมใชในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือซึ่งมี
อากาศหนาวเย็น เปนระบบการกอสรางทีม่ คี วามแข็งแรง
สูงและประหยัดพลังงานไดดี โดยมีองคประกอบสำ�คัญ
คือ ผลิตภัณฑโฟมทีใ่ ชเปนแบบหลอถาวร และโครงสราง
คอนกรีตทีซ่ อ นอยูภ ายใน ซึง่ คอนกรีตอาจมีลกั ษณะเปน
ผนังทึบทั้งผืน ตะแกรงหรือตาตาราง (Grid wall) โดย
อาจใชเปนโครงคราวรับน้ำ�หนัก (Stud wall) ได โฟมที่
หุมอยูโดยรอบผนังหรือโครงสรางคอนกรีตจะทำ�หนาที่
เปนฉนวนกันความรอนในตัว จึงเปนระบบกอสรางที่มี
จุดเดน หรือลักษณะเฉพาะทีน่ า สนใจ จึงควรนำ�มาศึกษา
และพิสจู นผลการใชงานในประเทศไทย ซึง่ เคยมีผสู นใจ
ที่จะนำ�ผลิตภัณฑ ICF ของตางประเทศเขามาจำ�หนาย
แตเปนผลิตภัณฑทมี่ รี ปู แบบซับซอน หรือตองใชอปุ กรณ
ประกอบพิเศษ ผนังมีความหนามาก และมีราคาแพง
หรือไมประหยัดคากอสราง จึงแขงขันกับระบบทั่วไป
ในทองตลาดไดยาก จึงไดศึกษาและประยุกตผนัง ICF
ขึ้นใชใหเหมาะสมกับขอจำ�กัดของประเทศไทย แทน
การนำ�เขาผลิตภัณฑตางประเทศมาใชโดยตรง ซึ่งผล
จากการศึกษาราคาคากอสราง และการประหยัดพลังงาน
ของระบบ ICF ในขัน้ ตอนการออกแบบ ชวยใหสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับระบบผนังหรือการกอสรางอืน่ ๆ
ได กอนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงธุรกิจ
หรือใชกอสรางในโครงการจริงไดตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและออกแบบ
ผนังโฟมสำ�เร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว
(ICF) และระบบการกอสรางที่ประยุกตขึ้นใชสำ�หรับ
อาคารพักอาศัยในประเทศไทย ทดลองสูตรและคุณสมบัติ
เบื้องตนของโฟม PVC (Poly vinyl chloride) ที่อาจ
ใชในการผลิตผนัง ICF แทนโฟม EPS (Expanded poly
styrene) ในอนาคต และเพือ่ ศึกษาราคาคากอสรางและ
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบาน ICF ที่
ออกแบบขึน้ จากผนัง ICF และระบบการกอสรางดังกลาว

วิธีการศึกษา
1) ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละระบบการก อ สร า ง
ICF ในตางประเทศ จากขอมูลเอกสารของผูผลิตและ
ผูกอสราง และผลงานวิชาการที่เกี่ยวของ
2) ออกแบบผนังโฟมสำ �เร็จรูปที่ใชเปนแบบ
หลอคอนกรีตไดในตัว (ICF) และระบบการกอสราง
เพื่อใชสำ�หรับบานพักอาศัยในประเทศไทย โดยนำ�ผล
การวิเคราะหดานพลังงาน และของวิศวกรโครงสรางมา
พิจารณาประกอบการออกแบบดวย
3) ศึกษาทดลองสูตร และคุณสมบัติของโฟม
PVC เพื่อดูความเปนไปไดเบื้องตนที่จะนำ�มาใชในการ
ผลิตผนัง ICF แทนโฟม EPS
4) ทำ�การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นสวน
ประกอบผนัง ICF ที่ออกแบบขึ้นในหองปฏิบัติการ เพื่อ
ตรวจสอบกับผลการคำ�นวณตามทฤษฎีโครงสรางของ
วิศวกร
5) ออกแบบบานตัวอยางขึ้น 2 หลัง โดยใชชิ้น
สวนประกอบผนังและระบบการกอสรางที่ออกแบบหรือ
ประยุกตขึ้นใช คำ�นวณโครงสราง เขียนแบบกอสราง
และประมาณราคาคากอสรางบาน
6) วิเคราะหคาพลังงานของบานทั้งสองหลัง
โดยใชโปรแกรม EnergyPlus และคำ�นวณคาไฟฟา
เปรี ย บเที ย บกั บ บ า นที่ ใ ช ร ะบบการก อ สร า งทั่ ว ไป
(โครงสรางคอนกรีต และผนังกออิฐฉาบปูน) เพื่อศึกษา
ผลของการประหยัดพลังงาน และระยะเวลาการคืนทุน
ผลที่ไดจากการศึกษา
1. ผลิตภัณฑ ICF และระบบที่เลือกนำ�มา
ประยุกตใชในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ ICF ในตางประเทศสามารถแบงตาม
รูปลักษณะและขนาดของผลิตภัณฑออกไดเปน 3 กลุม
หลัก ไดแก ผลิตเปนแผนขนาดใหญ (Panel system)
เปนแผนยาว (Plank system) และเปนกอนหรือบล็อก
(Block system) แตถาแบงตามรูปแบบของชองกลวง
ภายในผนังโฟมหรือโครงสรางคอนกรีตทีซ่ อ นอยูภ ายใน
ผนัง จะแบงออกไดเปน 3 ระบบเชนกัน ไดแก แบบแผน
เรียบ (Flat) แบบตาตาราง (Grid) และแบบเสาและ
คาน (Post-and-beam) ICF ที่พิจารณาเห็นวามีความ
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เหมาะสมทีจ่ ะนำ�มาประยุกตใชเพือ่ การศึกษานี้ คือ ระบบ
ผนังทีเ่ ปนแผนขนาดใหญ (Panel system) ซึง่ มีชอ งวาง
อยูภายในแผนโฟม สำ�หรับใชหลอคอนกรีตใหทำ�หนาที่
เปนโครงคราวผนังรับน้ำ�หนัก (Structural stud) หรือ
เสาและคาน (Post-and-beam) ได เพื่อทำ�การกอสราง
ไดสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดคอนกรีต และลดจำ�นวน
รอยตอลงได
2. รู ป แบบผนั ง ICF ที่ อ อกแบบ และ
ประยุกตขึ้นใช
ผนั ง ICF ที่ อ อกแบบและประยุ ก ต ขึ้ น เพื่ อ
ใชศึกษา (Panel System) มีขนาดแผนมาตรฐาน
1.20 x 1.20 x 0.18 เมตร (ความกวาง ความสูง และ
ความหนา) มีชอ งกลวงอยูภ ายใน ขนาด 0.12 x 0.12 เมตร
@ 0.30 เมตร เพือ่ ใหสามารถเทคอนกรีตในแนวตัง้ ไดทกุ
ระยะ 0.60 เมตร (จากศูนยกลางถึงศูนยกลาง) ใชโฟม
EPS หุมคอนกรีตมีความหนา 3 ซม. ที่ขอบแผนผนัง
ทัง้ 4 ดานมีชอ งหลอคอนกรีตเพือ่ การเชือ่ มตอแผนไดทงั้
แนวตั้งและแนวนอน สวนวัสดุบุผิวนอกของผนังหรือ
แบบหลอโฟม ใชแผนกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบ
(Fiber cement board) กรุทับทั้งสองดาน (รูปที่ 1) โดย
สามารถเปลี่ยนแผนวัสดุกรุผิวไดตามความตองการ
เฉพาะโครงการ เชน แผนโลหะเคลือบสี ฯลฯ คอนกรีต
ที่ซอนอยูในผนังโฟมทำ�หนาที่เปนโครงคราวผนังรับ
น้ำ�หนัก (Structural stud) โดยสามารถปรับความหนา

แผน ICF และขนาดชองกลวงภายในใหเหมาะทีจ่ ะใชกบั
การกอสรางระบบเสาและคานได
3. การศึกษาสูตร คุณสมบัติและความเปน
ไปไดเบื้องตนที่จะใชโฟม PVC แทนโฟม EPS เพื่อ
การผลิตผนัง ICF
จากการศึกษาเบื้องตนนี้ พบวา PVC Foam
ที่ใชสูตรผสม PVC 100 phr, Plasticizer 20 phr,
Ca-Zn St2 3 phr, AZD 3 phr, Zeolite 5 phr และ PA
20 phr สภาวะของเครื่อง Twin Screw extruder :
140, 150, 160, 175 °C ความเร็วรอบ 60 rpm จะมีการ
กระจายตัวของฟองอากาศใน PVC ที่สม่ำ�เสมอ อยาง
ไรก็ดี PVC สูตร PVC 100 phr, Plasticizer 40 phr,
Ca-Zn St2 5 phr, AZD 15 phr และ PA 7 phr ผาน
การผสมดวย Food Mixer และสภาวะในการขึ้นรูปของ
เครือ่ ง Twin Screw Extruder อุณหภูมิ 160, 170, 180,
190 °C ความเร็วรอบ120 rpm จะสามารถใหฟองอากาศ
ทีม่ ขี นาดใหญขนึ้ และจะนำ�ไปสูก ารเปนฉนวนความรอน
ที่ดีได ดังนั้น ดวยสูตรของ PVC Compound ในสูตร
หลั ง นี้ หากทำ � การปรั บ สภาวะในการขึ้ น รู ป อี ก จะ
สามารถทำ�ใหเกิดการกระจายตัวของฟองอากาศไดดี
ขึ้น อยางไรก็ตาม กระบวนการอัดรีดและรูปแบบของ
หัวขึ้นรูปที่เปนปจจัยสำ�คัญตอการขึ้นรูปนั้น การใชหัว
ขึน้ รูปแบบปลายเปด (เหมือนทีม่ ใี ชอยูใ นหองปฏิบตั กิ าร)
ทำ�ใหไมสามารถขึ้นรูปหรือจัดรูปของชิ้นงานโฟมใหมี

รูปตัดทางขวาง ผนัง ICF

รูปที่ 1. รูปแบบของผนัง ICF ที่ออกแบบขึ้นใชในโครงการ
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รูปรางที่แนนอนได
เมื่อเปรียบเทียบความหนาแนน และคุณสมบัติ
การตานทานแรงอัด (Compressive strength) กับ
มาตรฐานของ ICF Technical Testing (November
2006) พบว า มี ค  า ความต า นทานแรงอั ด สู ง กว า ที่
มาตรฐานกำ�หนดไว แตความหนาแนนของโฟม PVC
ยังมีคาสูง และไมสามารถเพิ่มปริมาณของ AZD และ
Plasticizer ใหมากขึน้ ไดอกี ถาตองการทีจ่ ะพัฒนาสูตร
ผสมใหไดคาความหนาแนนตามมาตรฐานนั้น อาจตอง
เปลี่ยนชนิดสารเติมแตงที่ใช เปลี่ยนเทคนิคการขึ้นรูป
หรือใชเทคนิคที่มีความซับซอนในการควบคุมความ
หนาแนน
4. การออกแบบบาน ระบบการกอสราง และ
ผลการประมาณราคาคากอสราง
บานทีอ่ อกแบบขึน้ เพือ่ ใชศกึ ษา มีจ�ำ นวน 2 หลัง
เปนบานเดีย่ วชัน้ เดียว จำ�นวน 1 หลัง (เนือ้ ทีใ่ ชสอยรวม
ภายนอกและภายในอาคาร 174 ตารางเมตร) และบาน
เดี่ยวสองชั้นอีก 1 หลัง (เนื้อที่ใชสอยรวมภายนอกและ
ภายในอาคาร 248 ตารางเมตร) เปนอาคารพักอาศัย
สำ�หรับผูท มี่ รี ายไดปานกลางคอนขางสูงโดยทัว่ ไป (รูปที่
2) กอสรางในเขตกรุงเทพฯ ฐานรากและพืน้ ชัน้ ลางเปน
โครงสรางคอนกรีตเหมือนกับบานทั่วไป แตใชผนัง
ICF ที่ออกแบบขึ้นเปนโครงสรางรับน้ำ�หนักอาคารทั้ง
หลัง สวนพืน้ ชัน้ 2 ออกแบบใหใชพนื้ คอนกรีตสำ�เร็จรูป
โครงหลังคาเปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึน้ รูปเย็น และ
มุงดวยกระเบือ้ งซีเมนตเคลือบสี (รูปที่ 3) สวนงานระบบ
ไฟฟา ประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งวัสดุตกแตงทาง

รูปที่ 3. ภาพแสดงระบบการกอสรางของบาน
ICF สองชั้น
สถาปตยกรรม ถูกออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน
การกอสรางของบานพักอาศัยโดยทัว่ ไป เพือ่ ใหสามารถ
ศึกษาผลเปรียบเทียบกับผนัง และระบบการกอสรางของ
บานทั่วไปไดชัดเจน
ผลจากการประมาณราคาคากอสรางจากแบบ
กอสรางของบาน ICF ที่ไดออกแบบขึ้นนั้น พบวาบาน
ICF ชั้นเดียวมีคากอสรางเฉลี่ยประมาณ 11,200 บาท/
ตารางเมตร โดยมีสัดสวนราคาของงานสถาปตยกรรม
ประมาณ 54.3% งานโครงสราง 33.4% และงานไฟฟา

รูปที่ 2. รูปทัศนียภาพของบาน ICF ชั้นเดียว และสองชั้น ที่ออกแบบขึ้นใชศึกษา
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รวมกับงานสุขาภิบาล 12.3% เมื่อเปรียบเทียบราคา
คากอสรางเฉลีย่ ของบาน ICF กับบานทัว่ ไป (โครงสราง
คอนกรีต และผนังวัสดุกอ ) ซึง่ ตกประมาณ 11,000 บาท/
ตารางเมตร บาน ICF ชัน้ เดียวจะมีคา กอสรางใกลเคียง
กับบานทัว่ ไปมาก สวนบาน ICF สองชัน้ จะมีคา กอสราง
เฉลีย่ ประมาณ 11,800 บาท/ตารางเมตร ซึง่ แพงกวาบาน
ทัว่ ไปเล็กนอย โดยมีสดั สวนราคาของงานสถาปตยกรรม
ประมาณ 57.1% งานโครงสราง 33.3% และงานไฟฟา
รวมกับงานสุขาภิบาล 9.6% สาเหตุทบี่ า น ICF ชัน้ เดียว
มีราคาคากอสรางเฉลี่ยตอตารางเมตรถูกกวาบาน ICF
สองชั้น เนื่องจากรูปแบบของบานชั้นเดียวไมมีหลังคา
คลุมทีจ่ อดรถยนต ซึง่ แตกตางจากรูปแบบของบานสอง
ชั้น
5. ผลการวิเคราะหพลังงาน คาไฟฟา และ
ระยะเวลาคืนทุนของบาน ICF
จากการศึกษาและวิเคราะหคาพลังงานไฟฟา
ที่ ใ ช ข องบ า น ICF โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
(EnergyPlus) มีอปุ กรณไฟฟา เครือ่ งปรับอากาศ และชวง
เวลาการใชงานตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว พบวา สำ�หรับ
แบบบาน ICF ชั้นเดียว ในกรณีที่เปดเครื่องปรับอากาศ
ตามปกติ (ชวงกลางคืนเปนสวนใหญ) จะใชพลังงาน
ไฟฟาปละ 7,603 กิโลวัตตชั่วโมง สวนบานทั่วไป (ชั้น
เดียว) ที่มีแบบแปลนและเงื่อนไขการใชงานเหมือน
กัน จะใชพลังงานไฟฟาปละ 8,207 กิโลวัตตชั่วโมง
แตในกรณีที่เปดใชเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
บาน ICF ชั้นเดียว จะใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้นปละ
12,438 กิโลวัตตชั่วโมง ในขณะที่บานทั่วไป (ชั้นเดียว)
จะใชพลังงานไฟฟาปละ 13,543 กิโลวัตตชั่วโมง สวน
แบบบาน ICF สองชั้นนั้น ในกรณีที่เปดเครื่องปรับ
อากาศตามปกติ (ชวงกลางคืนเปนสวนใหญ) จะใชพลัง
งานไฟฟาปละ 9,534 กิโลวัตตชั่วโมง สวนบานทั่วไป
(สองชั้น) จะใชพลังงานไฟฟาปละ 10,133 กิโลวัตต
ชั่วโมง แตในกรณีที่เปดใชเครื่องปรับอากาศตลอด 24
ชั่วโมง บาน ICF สองชั้น จะใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้น
ปละ 14,892 กิโลวัตตชั่วโมง ในขณะที่บานทั่วไป (สอง
ชั้น) จะใชพลังงานไฟฟาปละ 16,363 กิโลวัตตชั่วโมง
ผลการเปรียบเทียบการใชพลังงานของบาน ICF
(ชั้นเดียวและบานสองชั้น) กับบานทั่วไป สรุปไดวา
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1) กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตามปกติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับบานทัว่ ไป บานชัน้ เดียวและบานสองชัน้
ทีใ่ ชผนัง ICF ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาตอปได 7.4 %
และ 5.9 % ตามลำ�ดับ แตเนื่องจากบาน ICF ชั้นเดียว
และสองชั้น มีคากอสรางสูงกวาบานทั่วไป (1.94% และ
7.6%) คำ�นวณระยะเวลาในการคืนทุนได 16 และ 88
ป ตามลำ�ดับ
2) กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
เมือ่ เปรียบเทียบกับบานทัว่ ไป บานชัน้ เดียวและบานสอง
ชั้นที่ใชผนัง ICF จะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาตอปได
8.2% และ 9.0% ตามลำ�ดับ โดยมีระยะเวลาในการคืน
ทุน 9 ป และ 36 ป ตามลำ�ดับ หรือคืนทุนไดเร็วกวากรณี
ที่ใชเครื่องปรับอากาศตามปกติ
6. ความเปนไปไดเบื้องตนในการนำ�ไปใช
งาน หรือการผลิตทางอุตสาหกรรม
ผนังและระบบการกอสราง ICF ที่ออกแบบ
และประยุ กตขึ้น ใชกับ บานพั กอาศัย นั้ น เมื่ อเปรี ย บ
เทียบกับบานที่กอสรางทั่วไปสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟาไดจริง (7% - 9%) แตมผี ลใหราคาคากอสรางทีแ่ พง
ขึ้นดวย (6% - 7.6%) จึงคิดเปนจำ�นวนเงินที่ประหยัด
ไดนอย และเนื่องจากราคาคากอสรางเฉลี่ยของบาน
ICF แตกตางจากบานทั่วไปไมมากนัก (ต่ำ�กวา 10%)
จึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาเพื่อใชเปนระบบการ
กอสรางทางเลือกได
ระบบการกอสราง ICF มีน้ำ�หนักเบา กอสราง
ไดรวดเร็วขึ้น ชางสามารถปรับหรือตัดแตงชิ้นสวนผนัง
และเดินทอหรือฝงอุปกรณไวภายในโครงสรางอาคาร
ไดสะดวก ประกอบกับมีอตุ สาหกรรมโฟม และผนังวัสดุ
แผนประกับโฟม (Structural insulated panel หรือ
SIP) ภายในประเทศรองรับอยูแลว จึงมีโอกาสที่จะ
พัฒนาใชเปนระบบกอสรางทางเลือกเพื่อสนองความ
ตองการของตลาดบานหรืออาคารที่มีความตองการ
เฉพาะ (Niche market) ซึ่งจากองคประกอบของระบบ
ผนัง พบวาผนัง ICF จะใหความแข็งแรงและปลอดภัย
ทางโครงสรางสูงกวา SIP ในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม เพราะ
มีโครงสรางคอนกรีตซอนอยูภายใน แตระบบผนัง ICF
มีขอจำ�กัดหรือขอเสียเปรียบระบบการกอสรางทั่วไป
ในดานอายุการใชงานของอาคารโดยรวม หรือความ

การศึกษาและออกแบบผนังโฟมสำ�เร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว
จรัญพัฒน ภูวนันท และคณะ

คงทนของวัสดุที่ใช โดยเฉพาะวัสดุแผนผนังภายนอก
และโฟม ซึ่งตองการการดูแล และบำ�รุงรักษาเพิ่มขึ้น
กวาผนังกออิฐฉาบปูนที่ใชกันทั่วไป

ขอสังเกต และคำ�วิจารณผลวิจัย
1) การทดสอบกำ � ลั ง วั ส ดุ ข องผนั ง ICF มี
วัตถุประสงค และขอบเขตการศึกษาเพื่อใชผลเปรียบ
เที ย บกั บ ทฤษฎี ท างโครงสร า ง การวิ เ คราะห แ ละ
ออกแบบโครงสรางจึงใชผลการคำ�นวณของวิศวกรเปน
สำ�คัญ
2) การศึ ก ษาพลั ง งานของบ า นในโครงการ
นี้ เปนการพิสูจนผลการใชวัสดุ ICF เปนผนังอาคาร
ตามระบบก อ สร า งที่ ป ระยุ ก ต ขึ้ น ใช เ ป น สำ � คั ญ โดย
ไมไดเนนการออกแบบบานประหยัดพลังงานดวยวิธกี าร
อื่นๆ (เชน การใชกระจกพิเศษหรือกระจก 2 ชั้น และ
การเพิ่มอุปกรณหรือแผงกันแดด ฯลฯ) อีกทั้งไมไดนำ�
คามวลสารในตัวอาคาร (เฟอรนเิ จอร) และวิธกี ารระบาย
อากาศร อ นที่ ส ะสมออกจากตั ว อาคารในช ว งที่ ไ มใ ช
เครือ่ งปรับอากาศมาใชประกอบการคำ�นวณคาพลังงาน
ในอาคารแตอยางใด
ผลการศึกษานี้ เปนเพียงการออกแบบ และกรณี
ศึกษาหนึ่งเทานั้น จึงควรทำ�การศึกษาในรายละเอียด
เพิ่มเติม และเปรียบเทียบผลกับกรณีศึกษาอื่นๆ ตอไป
ในอนาคต

ขอเสนอแนะในการนำ�ผลงานวิจัยไปใช
ผนัง ICF ทีอ่ อกแบบขึน้ ใชในโครงการนี้ มีความ
ยืดหยุน ในการเลือกใชวสั ดุทมี่ อี ยูใ นทองตลาด เพือ่ ความ
อิสระของผูผลิตและผูออกแบบใหไดผนังที่มีคุณสมบัติ
และตนทุนการผลิตตามตองการ รวมทั้งระยะหางของ
คอนกรีตในชองผนัง (Concrete stud) และการเลือก
ใชหรือติดตั้งวัสดุผิวสำ�เร็จในสถานที่กอสราง ฯลฯ
1) ระบบผนัง ICF ที่ออกแบบขึ้น เมื่อใชแผน
โลหะเคลื อ บสี บุ ผิ ว ภายนอกผนั ง โฟมแทนแผ น
ไฟเบอร ซี เมนตบอรดโดยผลิตสำ � เร็จรูปจากโรงงาน
สามารถใชแทนผนัง Metal Claddings หรือ ACM
(Aluminum composite material) ไดดี
2) คากอสรางอาจประหยัดขึ้นได ถาสามารถ
กำ�หนดรูปแบบ ขนาดและระยะตางๆ ของอาคารให
สอดคลองกับหนวยพิกัดของผนัง ICF (ออกแบบใน
ระบบประสานทางพิกัด)
3) ผนังและระบบการกอสราง ICF มีแนวโนม
ที่จะชวยใหประหยัดพลังงานหรือคืนทุนไดเร็วขึ้น ถา
นำ�ไปประยุกตใชกับอาคารประเภทอื่นที่มีภาระเครื่อง
ปรับอากาศมากขึ้น หรือใชงานตลอด 24 ชั่วโมง เชน
รานคาสะดวกซื้อ อาคารพักอาศัยที่ใชเปนสำ�นักงาน
ไดในตัว และอาคารชุดพักอาศัยหรือที่พักตากอากาศ
ระดับสำ�หรับผูมีรายไดสูงซึ่งมีความสูง 1-3 ชั้น ฯลฯ


กิตติกรรมประกาศ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูใหการสนับสนุนทุนวิจัย และอาจารยนนท คุณค้ำ�ชู
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