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บทคัดยอ : การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติดานการกันความรอนของวัสดุกอ ไดแก บล็อกประสาน อิฐมอญ และบล็อกคอนกรีต ทํา
โดยการสรางแบบจําลองรูปกลอง ขนาดความกวาง ความยาว และความสูง ดานละ 1 เมตร สําหรับวัสดุกอแตละชนิด การศึกษาแบง
ออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 บันทึก คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผนังภายนอกกับภายใน ของแบบจําลองแตละวัสดุกอ สมมติให
คาประสิทธิภาพการกันความรอนดีท่ีสุดเปน 100 เปอรเซ็นต  จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวาคาประสิทธิภาพการกันความ
รอนของวัสดุกอแตละชนิดมีคาตามลําดับคือ บล็อกประสาน 100 % อิฐมอญ 62 % และ บล็อกคอนกรีต 48 % สําหรับสวนท่ี 2 เปนการ
ทดลองหาคาความรอนเฉื่อย จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพดานความรอนเฉื่อยของ บล็อกประสาน อิฐมอญ และบล็อกคอนกรีต มี
คา 100 % 45 % และ39 %ตามลําดับ 

 

ABSTRACT: A comparative study of heat protection properties of masonry unit including interlocking blocks, clay bricks and 

concrete blocks was performed by creating a box model having the width, length and height dimensions of 1m x 1m x 1m for each 

masonry unit. The study was divided into two parts. For the first part, temperature differences between inside and outside walls were 

measured for each block model made from each masonry unit. Assume that the best efficiency of heat protection is rated as 100 %. 

By comparing the test results, it was found that the interlocking blocks, clay bricks and concrete blocks were ranked as 100%, 62% 

and 48%, respectively. For the second part, thermal inertia for each masonry unit was monitored. It was shown that the interlocking 

blocks, clay bricks and concrete blocks were ranked in term of thermal inertia efficiency as 100%, 45% and 39%, respectively.  

 
KEYWORDS: Heat protection properties, Thermal inertia, Masonry and Interlocking block.    

  

1.   บทนํา 
ปจจุบันไดมีการพัฒนาวัสดุกอสรางในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยใน
การปองกันความรอนที่จะเขาสูตัวอาคาร ดังนั้นการเลือกใชวัสดุ
มาเปนสวนประกอบของอาคารจึงเปนปจจัยสําคัญในการชวย
ปองกันความรอนท่ีจะเขาสูตัวอาคาร แตการเลือกใชวัสดุกอสราง
สวนใหญจะเลือกใชจากความนิยมของผูอยูอาศัย     หรือ
ความคุนเคยของผูออกแบบ ซึ่งไมสามารถตอบคําถามไดวา วัสดุ

ท่ีนํามาใชมีคุณสมบัติในการปองกันความรอนไดดีกวาวัสดุอื่น
หรือไม งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติในการ
ปองกันความรอนของวัสดุกอ 3 ชนิด ระหวางบล็อกประสาน อิฐ
มอญ และบล็อกคอนกรีต โดยใชการสรางแบบจําลองเพื่อ
เปรียบเทียบ ผลตางระหวางอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิ
ภายในของผนังวัสดุกอ ซึ่งหากมีขอสรุปจากผลการวิจัยนี้ อาจ
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เปนประโยชนในการเลือกใชวัสดุในการกอสราง ใหตรงกับ
ความตองการไดดีข้ึน 
 

1.1 วัตถุประสงค 
เพื่อทราบคุณสมบัติความรอนเฉื่อยของวัสดุท้ัง 3 ชนิด และ

สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันความรอน  เพื่อ
ประโยชนในการเลือกใชงานได 
 

1.2 ขอบเขต และสมมติฐาน 

การทดสอบโมเดลคาบการไหลของความรอนเปนไปตาม 

ทฤษฎีคุณสมบัติความรอนเฉื่อย โดยอาศัยการเปรียบเทียบ คา
อุณหภูมิ จากการสรางแบบจําลองของวัสดุกอท้ัง 3 ชนิด ขนาด 

1.0 × 1.0 × 1.0 เมตร การคิดสัดสวนพื้นท่ีชองเปด คํานวณเทียบ
จากพื้นที่ชองเปดของแบบบานมาตรฐาน  โครงการแบบบานเพื่อ
บริการประชาชน  ของกรุงเทพมหานครแบบบาน ท่ี 3 (บุนนาศ)  

 
1.3 ชนิดวัสดกุอทีน่ํามาทําการศกึษา 

ตัวอยางวัสดุ อิฐมอญ และบล็อกคอนกรีต นํามาจากรานสม
สมัยซีเมนตบล็อก 199 หมู 1 ถ.สถลมารค ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี สวนบล็อกประสาน ผลิตจากดินที่จากบริเวณ  บ.

หมากหมี่  ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งไดทําการหา
คุณสมบัติทางกายภาพของดินประกอบดวย การวิเคราะหขนาด 

การหาคาความถวงจําเพาะ หาขีดจํากัดพลาสติก ดัชนีพลาสติก
ของเม็ดดิน สําหรับลักษณะของวัสดุตางๆ ไดอธิบายไวในลําดับ
ตอไปดังนี้ 

บล็อกประสานทํามาจากการผสมดินลูกรัง หรือดินศิลาแลง 

ผสมกับปูนซีเมนตและน้ําตามสัดสวนที่เหมาะสมแลวทําการอัด
ดวยเครื่องอัด สําหรับกรรมวิธีในการผลิต คือ นําดินมาทําการ
รอนหรือบดใหละเอียด  หลังจากนั้นนําปูนซี เมนตมาผสม
คลุกเคลาใหเขากัน จนเปนเนื้อเดียว แลวผสมน้ํา เขาไปใหมี
ความชื้นพอเหมาะ กอนทําการเขาแบบในเครื่องอัดควรชั่งตวง
น้ําหนักใหพอดีสําหรับดินแตชนิด หลังอัดบล็อกแลว นําออก
จากเครื่อง ทําการบมตอประมาณ 10 - 14 วัน จะสามารถนําไปใช
งานได ขนาดมาตรฐานคือ 12.5×25×10 ซม. ตามมาตรฐาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  

อิฐกอสรางสามัญ หรือ อิฐมอญ หมายถึง อิฐท่ีใชในงานกอ
แบงพื้นที่ใชสอยสําหรับอาคาร อิฐมอญทําจากดินเหนียว หรือ 

ดินดาน  อาจมีสวนผสมกับวัสดุอื่น  ขณะยังมีสภาพเหนียว

สามารถปนข้ึนรูปได  ดังนั้นตองมีการเผาเพื่อใหเกิดความ
แข็งแรงและความทนทาน (มอก. 77-2545) ตามปกติทําเปนกอน
สี่เหลี่ยม ซึ่งมีขนาดมาตรฐานคือ คือ 5×10×2 ซม.  

บล็อกคอนกรีต เปนวัสดุกอท่ีทําจากปูนซีเมนตผสมกับ ทราย 

หินเล็กๆ และน้ํา ผสมใหเขากัน แลวนําเขาเครื่องอัดในแบบ
เหล็กใหแนน นําออกจากแบบแลวบมในที่รมประมาณ 7-14 วัน 

จึงจะมีความแข็งตัวท่ีจะนําไปใชในงานกอสรางได ซึ่งมีขนาด
มาตรฐานคือ 5×39×19 ซม. บล็อกคอนกรีตมีท้ังแบบรับน้ําหนัก 

และไมรับน้ําหนัก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.59-

2516) สําหรับภาพตัวอยางวัสดุท่ีใช แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 วัสดุกอที่ใชทําการศึกษาเปรียบเทียบดานความรอน 
 

2. ความรอนเฉื่อย 

เนื่องจากความรอนจากพื้นโลกในเวลากลางวัน และความเย็นใน
เวลากลางคืน หอหุมอาคารสามารถอธิบายไดเปนคาบ โดยการ
ไหลของความรอนเปนคาบกําหนดไดจากสภาวะเสมือนอยูตัว 

ของอุณหภูมิและการไหลของความรอนท่ีผานกําแพงหรือหลังคา
ท่ีเปลี่ยนแปลงกับเวลาอยางตอเนื่อง สําหรับโมเดลของความรอน
เฉื่อยคาของอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศ จะพิจารณา วัฏจักรหนึ่ง
วัน (แม็คเคย และไวท 1944) ความรอนเฉื่อยคือระดับความรอน
ท่ีเคลื่อนที่ผานวัสดุท่ีพิจารณาชาลงเมื่อเทียบกับแวดลอมเมื่อ
อาคารไดรับความรอนจากการแผรังสี อุณหภูมิภายในวัตถุจะ
เพิ่มข้ึนแตคนละความเร็วกัน โดยทั่วไปกอนท่ีอุณหภูมิภายในจะ
ถึงจุดสมดุลกับอุณหภูมิอากาศภายนอก สภาพภายนอกจะเย็นลง
เสียกอน ซึ่งจะทําใหไมเกิดสภาวะสมดุลและอยูตัวดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 คาบการไหลของความรอน และวิธีการอานคาชวงเวลาลาหลงั 
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ความรอนเฉื่อยนี้สามารถอธิบายไดโดยตัวแปรเสริมของ
ชวงเวลาลาหลัง (Time lag) และการลดสัมพัทธ (time and 

decrement) ตัวแปรเสริมนี้จะขึ้นอยูกับปฏิกิริยาเชิงซอนระหวาง
ความหนาแนนของวัสดุ ความรอนจําเพาะ ความนําความรอน
จําเพาะ และความหนา ชวงเวลาลาหลัง (Time lag) นี้แสดงถึง
ความสามารถในการตานทานความรอนที่เขาสูอาคาร ถาอิฐชนิด
ใดมีคามากจะมีความรอนเขาอาคารจํานวนนอยทําใหประหยัด
พลังงานในการใชเครื่องปรับอากาศ 

ตัวแปรเสริมของความรอนเฉื่อย Aroni 1990 และ Aroni et al. 

1993 ไดตั้งตัวแปรเสริมเพื่อกําหนด ชวงเวลาลาหลัง ( , 

ช่ัวโมง) เปนความแตกตางของอุณหภูมิระหวางคาสูงสุดของ
อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศภายนอก และ
คา  เปนการลด สัมพัทธในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิว
ภายในกับเวลา คํานวณไดจากการหารระหวางชวงของอุณหภูมิ
ผิวภายในกับอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศ ภายนอก ดังสมการที่ 1 
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(max)eT  คาสูงสุดของอุณหภูมิภายนอก C  

)(aveeT  คาเฉลี่ยของ อุณหภูมิภายนอก C  
 

 

3. การทดสอบแบจําลอง และการหาคาความรอนเฉื่อย 

การทดสอบแบบจําลอง มีวัตถุประสงคเพื่อทราบคาความตาง
ของอุณหภูมิท่ีผิวดานนอก และดานในของแบบจําลองที่สราง
จากวัสดุกอท่ีตางกัน โดยเปรียบเทียบผนังท่ีรับแสงแดด 3 ดาน 

จดบันทึก 5 ชวงเวลา คือ 06:00 น. 09:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 

และ 18:00 น. ลักษณะของแบบจําลองมีขนาด 1 x 1 x 1 ลูกบาศก
เมตร ทําชองเปดตามอัตราสวนตามสมมติฐาน สําหรับการเรียง
แบบจําลอง และลักษณะของแสงแดดที่กระทําตอแบบจําลอง 

แสดงดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 แสดงแนวขึ้น-ลงของดวงอาทิตย กบัแบบจําลอง 

 

ลักษณะของแสงแดดจะเอียงเขาดาน 2 ดังภาพที่ 4 โดย
ลักษณะการติดตั้งเทอรโมมิเตอรของผนังแตละดาน แสดงดัง
ภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะที่แสงแดดกระทบกับผนังแบบจําลอง 

 

 
ภาพที่ 5 ตําแหนงติดตั้งเทอรโมมิเตอรของแบบจําลอง 

 

การหาคาความรอนเฉื่อย ใชแบบจําลองเดียวกันกับการ
ทดสอบแรก แตจะทําการจดบันทึกอุณหภูมิทุก 30 นาที และ
นําคาที่ได มาเขียนกราฟเพื่อคํานวณหาคาชวงเวลาลาหลัง  
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการวัดอุณหภูมิของแบบจําลอง 
การวัดอุณหภูมิผนังของวัสดุกอ 3 ชนิด ทําโดยการสราง

แบบจําลอง ขนาด 1.0 × 1.0 × 1.0 เมตร คิดสัดสวนพื้นที่ชองเปด 

คํานวณเทียบจากพื้นที่ชองเปดของแบบบานมาตรฐาน โครงการ
แบบบานเพื่อบริการประชาชน ของกรุงเทพมหานครบาน ท่ี 3 

บุนนาศ ดังภาพที่ 6  

 

 
 

ภาพที่ 6 แบบจําลองที่ทาํการทดลองเก็บขอมูลอุณหภูม ิ

 

การจดบันทึกอุณหภูมิแบบจําลองใชเวลา 90 วัน โดยเฉลี่ย
เปนคาตามชวงเวลาตางๆ 5 ชวงเวลา (06:00 น. 09:00 น. 12:00 

น. 15:00 น. และ 18:00 น.) เปรียบเทียบผลการจดบันทึกเปนดาน 

1, 2 และ 3 ดังแสดงในกราฟภาพที่ 7 ถึง ภาพที่ 9  
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6 9 12 15 18
เวลา ( นาฬิกา )

อุณ
หภ

ูม ิ(
 อง

ศาเ
ซน

เซีย
ส )

อิฐบล็อกประสาน
ดานนอก
อิฐมอญดานนอก

อิฐบล็อกคอนกรีต
ดานนอก
อิฐบล็อกประสาน
ดานใน
อิฐมอญดานใน

อิฐบล็อกคอนกรีต
ดานใน

 
 

ภาพที่ 7 แสดงอณุหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 1  
 

 

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

6 9 12 15 18
เวลา ( นาฬิกา )

อุณ
หภ

ูม ิ(
 อง

ศาเ
ซน

เซีย
ส )

อิฐบล็อกประสาน
ดานนอก
อิฐมอญดานนอก

อิฐบล็อกคอนกรีต
ดานนอก
อิฐบล็อกประสาน
ดานใน
อิฐมอญดานใน

อิฐบล็อกคอนกรีต
ดานใน

 
 

ภาพที่ 8 แสดงอณุหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงอณุหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 3  

 

4.2 ผลการหาคาความรอนเฉื่อย 

คุณสมบัติความรอนเฉื่อย  แสดงดวยกราฟชวงเวลาลาหลัง
ของผนังแตละดานของแตละวัสดุกอ ดังกราฟภาพที่ 10 ถึง 18 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 1 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 2 

 

: 1584 :



 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 3 
 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอฐิมอญดานที่ 1 
 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอฐิมอญดานที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอฐิมอญดานที่ 3 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกคอนกรีตดานที่ 1 
 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกคอนกรีตดานที่ 2 
 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกคอนกรีตดานที่ 3 

 

5. วิเคราะห ผลการวิจัย 

5.1 อุณหภูมิของแบบจําลอง 
จากหัวขอท่ี 4.2 สามารถสรุปเปนคาความตางของอุณหภูมิ

ผนังแตละดานของแบบจําลองไดดังภาพที่ 19 และเทียบเปน
ประสิทธิภาพดานการกันความรอนท่ีไดจากสวนการทดลอง การ
เก็บขอมูลผลตางอุณหภูมิ ภายนอก-ภายใน โดยคิดประสิทธิภาพ
ดีท่ีสุดเปน 100 เปอรเซ็นต รายละเอียด ดังภาพที่ 20 
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ภาพที ่19 แสดงผลตางของอณุหภมูิภายนอก – ภายในของวัสดุกอ 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตจากการทดลองดานผลตาง

อุณหภูมิของวัสดกุอ 

 

5.2 คาความรอนเฉื่อย 

สําหรับคาความรอนเฉื่อย จากกราฟภาพที่ 10 ถึง 18 ไดคา
เวลาลาหลัง ดังภาพที่ 21 และเทียบเปนประสิทธิภาพดานการกัน
ความรอนที่ไดจากสวนการทดลองความรอนเฉื่อย แสดงเปน
กราฟ ดังภาพที่ 22 

 
ภาพที ่21 แสดงชวงเวลาลาหลังของวัสดุกอ 

 
ภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตชวงเวลาลาหลังของวัสดุกอ 

 

6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

6.1 สรุปผลอุณหภูมิของแบบจําลอง 
ผลตางอุณหภูมิของผนังภายนอก และภายในของแบบจําลอง 

เมื่อพิจารณาเปนประสิทธิภาพการกันความรอนตามชนิดของ
วัสดุกอ โดยกําหนดใหประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดเปน 100 เปอรเซ็นต 
จะไดดังกราฟภาพที่ 23 

 
 

ภาพที่ 23 ประสิทธิภาพกันความรอนของวัสดุจากการทดลองแบบจําลอง 
 

6.2 สรุปผลคาความรอนเฉื่อย 

คาความรอนเฉื่อยสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อเทียบเปน
ประสิทธิภาพการกันความรอนของวัสดุกอแตละชนิดไดดังกราฟ
ภาพที่ 24  

 
 

ภาพที่ 24 ประสิทธิภาพกันความรอนของวัสดุจากความรอนเฉือ่ย 
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