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บทคัดยอ : การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติดานการกันความรอนของวัสดุกอ ไดแก บล็อกประสาน อิฐมอญ และบล็อกคอนกรีต ทํา
โดยการสรางแบบจําลองรูปกลอง ขนาดความกวาง ความยาว และความสูง ดานละ 1 เมตร สําหรับวัสดุกอแตละชนิด การศึกษาแบง
ออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 บันทึก คาความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผนังภายนอกกับภายใน ของแบบจําลองแตละวัสดุกอ สมมติให
คาประสิทธิภาพการกันความรอนดีที่สุดเปน 100 เปอรเซ็นต จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบพบวาคาประสิทธิภาพการกันความ
รอนของวัสดุกอแตละชนิดมีคาตามลําดับคือ บล็อกประสาน 100 % อิฐมอญ 62 % และ บล็อกคอนกรีต 48 % สําหรับสวนที่ 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
ปองกันความรอนที่จะเขาสูตัวอาคาร แตการเลือกใชวัสดุกอสราง
ส ว นใหญ จ ะเลื อ กใช จ ากความนิ ย มของผู อ ยู อ าศั ย หรื อ
ความคุนเคยของผูออกแบบ ซึ่งไมสามารถตอบคําถามไดวา วัสดุ

ที่นํามาใชมีคุณสมบัติในการปองกันความรอนไดดีกวาวัสดุอื่น
หรือไม งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติในการ
ปองกันความรอนของวัสดุกอ 3 ชนิด ระหวางบล็อกประสาน อิฐ
มอญ และบล็ อ กคอนกรี ต โดยใช ก ารสร า งแบบจํ า ลองเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บ ผลต า งระหว า งอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก และอุ ณ หภู มิ
ภายในของผนังวัสดุกอ ซึ่งหากมีขอสรุปจากผลการวิจัยนี้ อาจ
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เป น ประโยชน ใ นการเลื อ กใช วั ส ดุ ใ นการก อ สร า ง ให ต รงกั บ
ความตองการไดดีขึ้น

1.1 วัตถุประสงค
เพื่อทราบคุณสมบัติความรอนเฉื่อยของวัสดุทั้ง 3 ชนิด และ
สามารถเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการกั น ความร อ น เพื่ อ
ประโยชนในการเลือกใชงานได

1.2 ขอบเขต และสมมติฐาน
การทดสอบโมเดลคาบการไหลของความรอนเปนไปตาม
ทฤษฎีคุณสมบัติความรอนเฉื่อย โดยอาศัยการเปรียบเทียบ คา
อุณหภูมิ จากการสรางแบบจําลองของวัสดุกอทั้ง 3 ชนิด ขนาด
1.0 × 1.0 × 1.0 เมตร การคิดสัดสวนพื้นที่ชองเปด คํานวณเทียบ
จากพื้นที่ชองเปดของแบบบานมาตรฐาน โครงการแบบบานเพื่อ
บริการประชาชน ของกรุงเทพมหานครแบบบาน ที่ 3 (บุนนาศ)

สามารถป น ขึ้ น รู ป ได ดั ง นั้ น ต อ งมี ก ารเผาเพื่ อ ให เ กิ ด ความ
แข็งแรงและความทนทาน (มอก. 77-2545) ตามปกติทําเปนกอน
สี่เหลี่ยม ซึ่งมีขนาดมาตรฐานคือ คือ 5×10×2 ซม.
บล็อกคอนกรีต เปนวัสดุกอที่ทําจากปูนซีเมนตผสมกับ ทราย
หิ น เล็ ก ๆ และน้ํ า ผสมให เ ข า กั น แล ว นํ า เข า เครื่ อ งอั ด ในแบบ
เหล็กใหแนน นําออกจากแบบแลวบมในที่รมประมาณ 7-14 วัน
จึงจะมีความแข็งตัวที่จะนําไปใชในงานกอสรางได ซึ่งมีขนาด
มาตรฐานคือ 5×39×19 ซม. บล็อกคอนกรีตมีทั้งแบบรับน้ําหนัก
และไมรับน้ําหนัก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.592516) สําหรับภาพตัวอยางวัสดุที่ใช แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วัสดุกอที่ใชทําการศึกษาเปรียบเทียบดานความรอน

1.3 ชนิดวัสดุกอทีน่ ํามาทําการศึกษา

2. ความรอนเฉื่อย

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
ร อ นหรื อ บดให ล ะเอี ย ด หลั ง จากนั้ น นํ า ปู น ซี เ มนต ม าผสม
คลุ ก เคล า ให เ ข า กั น จนเป น เนื้ อ เดี ย ว แล ว ผสมน้ํ า เข า ไปให มี
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 อิฐที่ใชในงานกอ
แบงพื้นที่ใชสอยสําหรับอาคาร อิฐมอญทําจากดินเหนียว หรือ
ดิ น ดาน อาจมี ส ว นผสมกั บ วั ส ดุ อื่ น ขณะยั ง มี ส ภาพเหนี ย ว

เนื่องจากความรอนจากพื้นโลกในเวลากลางวัน และความเย็นใน
เวลากลางคืน หอหุมอาคารสามารถอธิบายไดเปนคาบ โดยการ
ไหลของความรอนเปนคาบกําหนดไดจากสภาวะเสมือนอยูตัว
ของอุณหภูมิและการไหลของความรอนที่ผานกําแพงหรือหลังคา
ที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาอยางตอเนื่อง สําหรับโมเดลของความรอน
เฉื่อยคาของอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศ จะพิจารณา วัฏจักรหนึ่ง
วัน (แม็คเคย และไวท 1944) ความรอนเฉื่อยคือระดับความรอน
ที่เ คลื่ อ นที่ผ า นวั ส ดุ ที่พิ จ ารณาชา ลงเมื่ อ เที ย บกั บ แวดล อ มเมื่ อ
อาคารไดรับความรอนจากการแผรังสี อุณหภูมิภายในวัตถุจะ
เพิ่มขึ้นแตคนละความเร็วกัน โดยทั่วไปกอนที่อุณหภูมิภายในจะ
ถึงจุดสมดุลกับอุณหภูมิอากาศภายนอก สภาพภายนอกจะเย็นลง
เสียกอน ซึ่งจะทําใหไมเกิดสภาวะสมดุลและอยูตัวดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 คาบการไหลของความรอน และวิธีการอานคาชวงเวลาลาหลัง
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ความร อ นเฉื่ อ ยนี้ ส ามารถอธิ บ ายได โ ดยตั ว แปรเสริ ม ของ
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 ( T ,
ชั่วโมง) เปนความแตกตางของอุณหภูมิระหวางคาสูงสุดของ
อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศภายนอก และ
คา O เปนการลด สัมพัทธในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิว
ภายในกับเวลา คํานวณไดจากการหารระหวางชวงของอุณหภูมิ
ผิวภายในกับอุณหภูมิดวงอาทิตย-อากาศ ภายนอก ดังสมการที่ 1
O

Ai
Ae

Ti (max)  Ti ( ave)
Te (max)  Te ( ave)

ภาพที่ 3 แสดงแนวขึ้น-ลงของดวงอาทิตย กับแบบจําลอง

ลักษณะของแสงแดดจะเอียงเขาดาน 2 ดังภาพที่ 4 โดย
ลักษณะการติดตั้งเทอรโมมิเตอรของผนังแตละดาน แสดงดัง
ภาพที่ 5

(1)

โดยที่
O
Ai
Ae

Ti (max)

Ti (ave)
Te (max)
Te (ave)

การลดสัมพัทธ qC
แอมปริจูดของอุณหภูมิผิวภายใน qC
แอมปริจูดของอุณหภูมิภายนอก qC
คาสูงสุดของอุณหภูมิผิวภายใน qC
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิผิวภายใน qC
คาสูงสุดของอุณหภูมิภายนอก qC
คาเฉลี่ยของ อุณหภูมิภายนอก qC

ภาพที่ 4 ลักษณะที่แสงแดดกระทบกับผนังแบบจําลอง

3. การทดสอบแบจําลอง และการหาคาความรอนเฉื่อย
การทดสอบแบบจําลอง มีวัตถุประสงคเพื่อทราบคาความตาง
ของอุณหภูมิที่ผิวดานนอก และดานในของแบบจําลองที่สราง
จากวัสดุกอที่ตางกัน โดยเปรียบเทียบผนังที่รับแสงแดด 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 5 ตําแหนงติดตั้งเทอรโมมิเตอรของแบบจําลอง

การหาคาความรอนเฉื่อย ใชแบบจําลองเดียวกันกับการ
ทดสอบแรก แตจะทําการจดบันทึกอุณหภูมิทุก 30 นาที และ
นําคาที่ได มาเขียนกราฟเพื่อคํานวณหาคาชวงเวลาลาหลัง
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การวั ด อุ ณ หภู มิ ผ นั ง ของวั ส ดุ ก อ 3 ชนิ ด ทํ า โดยการสร า ง
แบบจําลอง ขนาด 1.0 × 1.0 × 1.0 เมตร คิดสัดสวนพื้นที่ชองเปด
คํานวณเทียบจากพื้นที่ชองเปดของแบบบานมาตรฐาน โครงการ
แบบบานเพื่อบริการประชาชน ของกรุงเทพมหานครบาน ที่ 3
บุนนาศ ดังภาพที่ 6

อุณหภูมิ ( องศาเซนเซียส )

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวัดอุณหภูมิของแบบจําลอง
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ดา นใน
6

9

12

15

18

เวลา ( นาฬิกา )

ภาพที่ 8 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 2

ภาพที่ 9 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 3

4.2 ผลการหาคาความรอนเฉื่อย

ภาพที่ 6 แบบจําลองที่ทาํ การทดลองเก็บขอมูลอุณหภูมิ

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
อุณหภูมิ ( องศาเซนเซียส )

ุ

ู

คุณสมบัติความรอนเฉื่อย แสดงดวยกราฟชวงเวลาลาหลัง
ของผนังแตละดานของแตละวัสดุกอ ดังกราฟภาพที่ 10 ถึง 18

ฐ

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

อิฐบล็อกประสาน
ดา นนอก
อิฐมอญดานนอก
อิฐบล็อกคอนกรีต
ดา นนอก
อิฐบล็อกประสาน
ดา นใน
อิฐมอญดานใน
อิฐบล็อกคอนกรีต
ดา นใน
6

9

12

15

18

ภาพที่ 10 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 1

เวลา ( นาฬิกา )

ภาพที่ 7 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยดานนอกและดานในของผนังดานที่ 1

ภาพที่ 11 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 2
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ภาพที่ 12 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของบล็อกประสานดานที่ 3

ภาพที่ 13 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอิฐมอญดานที่ 1

ภาพที่ 14 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอิฐมอญดานที่ 2

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

ภาพที่ 15 แสดงชวงเวลาลาหลัง (Time lag) ของอิฐมอญดานที่ 3

จากหัวขอที่ 4.2 สามารถสรุปเปนคาความตางของอุณหภูมิ
ผนั ง แต ล ะด า นของแบบจํ า ลองได ดั ง ภาพที่ 19 และเที ย บเป น
ประสิทธิภาพดานการกันความรอนที่ไดจากสวนการทดลอง การ
เก็บขอมูลผลตางอุณหภูมิ ภายนอก-ภายใน โดยคิดประสิทธิภาพ
ดีที่สุดเปน 100 เปอรเซ็นต รายละเอียด ดังภาพที่ 20
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6. สรุปผลการศึกษาวิจัย
6.1 สรุปผลอุณหภูมิของแบบจําลอง
ผลตางอุณหภูมิของผนังภายนอก และภายในของแบบจําลอง
เมื่อพิจารณาเปนประสิทธิภาพการกันความรอนตามชนิดของ
วัสดุกอ โดยกําหนดใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเปน 100 เปอรเซ็นต
จะไดดังกราฟภาพที่ 23
ภาพที่ 19 แสดงผลตางของอุณหภูมิภายนอก – ภายในของวัสดุกอ

ภาพที่ 23 ประสิทธิภาพกันความรอนของวัสดุจากการทดลองแบบจําลอง

ภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตจากการทดลองดานผลตาง
อุณหภูมิของวัสดุกอ

6.2 สรุปผลคาความรอนเฉื่อย

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

ค า ความร อ นเฉื่ อ ยสามารถนํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ เที ย บเป น
ประสิทธิภาพการกันความรอนของวัสดุกอแตละชนิดไดดังกราฟ
ภาพที่ 24

ภาพที่ 24 ประสิทธิภาพกันความรอนของวัสดุจากความรอนเฉือ่ ย

7. เอกสารอางอิง

ภาพที่ 21 แสดงชวงเวลาลาหลังของวัสดุกอ

ภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตชวงเวลาลาหลังของวัสดุกอ
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