
บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุมวลสารภายในที่มีผลต่อการ

ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา	 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น	 2	 ขั้นตอน	 ขั้นตอนแรกทำาการศึกษา

เปรียบเทียบผลของมวลสารภายในที่มีนำ้าหนักแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่าน

หลังคา	 การทดลองนี้ประกอบด้วยกล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสารภายใน	 กล่องทดสอบที่มีมวลสาร

ภายในเป็นอิฐมอญนำ้าหนัก	25,	50	และ	75	กิโลกรัม		ขั้นตอนที่สองทำาการศึกษาเปรียบเทียบผล

ของมวลสารภายในทีม่คีา่ความรอ้นจำาเพาะและความหนาแนน่แตกตา่งกนัตอ่พฤตกิรรมการถา่ยเท

ความร้อนผ่านหลังคา	 การทดลองนี้ประกอบด้วยกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญ	

คอนกรีตบล็อก	แผ่นยิบซั่มและแผ่นไม้อัดซีเมนต์	โดยแบ่งการทดลองออกเป็น	3	ชุด	คือ	มวลสาร

ภายในกล่องทดสอบมีนำ้าหนัก	25,	50	และ	75	กิโลกรัม	ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการ

ลดความร้อนของมวลสารภายในกล่องทดสอบขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด้านนำ้าหนัก	 ความหนาแน่น	

และค่าความร้อนจำาเพาะตามลำาดับ	ส่วนความสามารถในการหน่วงเหนี่ยวความร้อนของมวลสาร

ภายในกลอ่งทดสอบจะขึน้อยูก่บัคณุสมบตัดิา้นนำา้หนกั	การเลอืกวสัดมุวลสารภายในเพือ่ลดความ

ร้อนและหน่วงเหนี่ยวความร้อนในช่วงเวลากลางวันควรเลือกวัสดุที่มีนำ้าหนัก	ความหนาแน่น	และ

ค่าความร้อนจำาเพาะมากตามลำาดับ	 การใช้มวลสารภายในอาคารจะเหมาะสมกับอาคารที่ใช้งาน

เฉพาะในช่วงเวลากลางวันทั้งอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศและไม่ใช้ระบบปรับอากาศ	 หากใช้งาน

ในชว่งเวลากลางคนือาคารทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศจะสิน้เปลอืงพลงังานในการรดีความรอ้นออกจาก

มวลสารภายใน	ส่วนอาคารที่ไม่ใช้ระบบปรับอากาศอาจใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเพื่อ

ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร

	

Abstract
	 The	purpose	of	this	research	is	to	study	the	internal	mass	properties	of	

materials	which	influence	the	heat	transmission	through	roof.	The	study	has	two	

parts.	The	first	part	is	to	compare	the	effect	of	internal	mass	which	has	different	

weights	on	the	heat	transmission	through	roof.	The	experiment	consists	of	the	test	

cells	which	have	internal	mass	and	no	internal	mass.	The	internal	mass	in	test	cells	

contains	bricks	of	25,	50,	and	75	kilograms.	The	second	part	is	to	compare	the	ef-

fect	of	the	internal	mass	which	has	different	specific	heat	and	density	on	the	heat	

transmission	through	roof.	This	experiment	comprises	the	test	cells	which	have	

the	internal	mass.	The	internal	mass	in	test	cells	includes	bricks,	cement	blocks,		
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gypsum	boards,	and	wood	cement	boards.	This	experiment	has	3	sets	of			mass	

weights	of	25,	50,	and	75	kilograms.	The	result	is	that	the	effectiveness	of	reducing	

heat	transmission	of	internal	mass	in	test	cells	depends	on	the	properties	of	weight,	

density	and	specific	heat	respectively.	The	effectiveness	of	time	lag	of	the	internal	

mass	depends	on	the	properties	of	weight.	The	selection	of	internal	mass	materials	

for	reducing	heat	and	time	lag	in	daytime	should	be	in	the	order	of	high	weight,	

density,	and	specific	heat.	The	use	of	internal	mass	is	appropriate	for	buildings	that	

are	used	in	daytime	for	both	air-conditioned	and	non-air-conditioned	buildings.	If	

the	buildings	are	used	in	nighttime,	The	air-conditioned	buildings	will	consume	high	

energy	in	reducing	heat	from	the	internal	mass.	The	non-air-conditioned	buildings	

can	use	natural	ventilation	in	order	to	reduce	heat	in	the	buildings.	

บทนำา
	 จากปญัหาวกิฤตการณด์า้นพลงังานและผลกระทบทีเ่กดิ

จากการใชพ้ลงังานตอ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	สง่ผลทำาใหเ้กดิการ

ตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก	ใน

ปจัจบุนัประเทศไทยกำาลงัเรง่รณรงคใ์นเรือ่งการอนรุกัษพ์ลงังานใน

อาคาร	 ทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้	 การ

ประกาศใช้ข้อกำาหนดและกฎหมายต่างๆ	 รวมทั้งมีโครงการที่จะ

ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิอาคารอนรุกัษพ์ลงังานมากขึน้	พลงังานสว่นใหญ่

ทีใ่ชใ้นอาคารรอ้ยละ	50-70	จะใชใ้นระบบปรบัอากาศ	(กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน, 2550) เพือ่ชว่ยลดความรอ้น

ภายในอาคารใหอ้ยูใ่นสภาวะนา่สบาย	(Comfort	Zone)	ดงันัน้การ

ปอ้งกนัความรอ้นไมใ่หเ้ขา้มาภายในอาคารจงึเปน็แนวทางหนึง่ทีจ่ะ

ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารได้

	 หลังคาเป็นกรอบอาคารที่ได้รับความร้อนโดยตรงจาก

รังสีดวงอาทิตย์มากที่สุด	(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน, 2548)	 จึงเป็นส่วนสำาคัญในการป้องกันความร้อนให้กับ

อาคาร	 การเลือกใช้วัสดุหลังคาจึงควรคำานึงถึงคุณสมบัติในด้าน

การต้านทานความร้อนเพื่อลดความร้อนที่เข้ามาในอาคาร	 เมื่อ

ความร้อนผ่านเข้ามาในอาคารแล้วจะถูกสะสมในวัสดุต่างๆ	 ที่อยู่

ภายในอาคาร	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ตกแต่ง	ผนัง

ภายในอาคาร	เปน็ตน้	ในทีน่ีข้อใหค้ำาจำากดัความวา่	มวลสารภายใน	

(Internal	Mass)	 วัสดุแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการสะสม

ความร้อนได้ไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับนำ้าหนัก	 ค่าความร้อนจำาเพาะ	

(Specific	Heat)	และความหนาแน่นของวัสดุ	 ซึ่งจะส่งผลต่อการ

ถา่ยเทความรอ้นผา่นหลงัคาแตกตา่งกนั	เมือ่ความรอ้นสะสมในวสัดุ

จนมอีณุหภมูสิงูกวา่สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร	จะเกดิการถา่ยเท

ความร้อนโดยการนำาความร้อน	การพาความร้อน	และการแผ่รังสี

ความรอ้นออกจากวสัดดุงักลา่ว	(Moore, 1993)	สง่ผลทำาใหภ้ายใน

อาคารมอีณุหภมูสิงูขึน้	ดงันัน้การนำามวลสารภายในไปใชใ้นอาคาร

จึงมีความจำาเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางในการเลือกวัสดุมวลสาร

ภายในและความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของอาคาร	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการถ่ายเท

ความร้อนผ่านหลังคา

	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของมวลสารภายในที่มี	

นำ้าหนักแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา

	 3.	 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของมวลสารภายในทีม่คีา่

ความรอ้นจำาเพาะและความหนาแนน่แตกตา่งกนัตอ่พฤตกิรรมการ

ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา
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ระเบียบวิธีวิจัย
	 เปน็การวจิยัเชงิทดลอง	(Experimental	Research)	โดย

สรา้งกลอ่งทดสอบเพือ่วดัคา่อณุหภมูใินสภาพแวดลอ้มจรงิ	ตวัแปร

ในการทดลองแบง่ออกเปน็ตวัแปรอสิระ	ไดแ้ก	่มวลสารภายในหรอื

มวลสารที่นำาไปไว้ภายในกล่องทดสอบ	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 การ

ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาที่แสดงผลโดยอุณหภูมิอากาศภายใน

กล่องทดสอบ	 อุณหภูมิผิวของหลังคา	 และตัวแปรควบคุม	 ได้แก่	

กล่องทดสอบ	วัสดุหลังคา	มุมเอียงและทิศทางของหลังคา	

 1. การเลือกวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

  1.1 วสัดมุวลสารภายใน การทดลองนีไ้ดเ้ลอืกวสัดุ

ที่ใช้เป็นผนังภายใน	ได้แก่

	 	 	 -	 อฐิมอญ	มคีา่ความรอ้นจำาเพาะเทา่กบั	0.79	

กิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส	 ความหนาแน่น	 เท่ากับ	 1,600	

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	(ประกาศกระทรวงพลังงาน, 2552)

	 	 	 -	 คอนกรตีบลอ็ก	มคีา่ความรอ้นจำาเพาะเทา่กบั	

0.92	 กิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส	 ความหนาแน่นเท่ากับ	

2,210	 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 (ประกาศกระทรวงพลังงาน, 

2552)

	 	 	 -	 แผน่ยบิซัม่หนา	12	มลิลเิมตร	มคีา่ความรอ้น

จำาเพาะเท่ากับ	1.09	กิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส	ความหนา

แน่นเท่ากับ	 800	 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 (ประกาศกระทรวง

พลังงาน, 2552)

	 	 	 -	 	แผ่นไม้อัดซีเมนต์หนา	 12	 มิลลิเมตร	 มีค่า

ความร้อนจำาเพาะเท่ากับ	 1.30	กิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส	

ความหนาแน่นเท่ากับ	1,300	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ประกาศ

กระทรวงพลังงาน, 2552)

	 	 1.2 วัสดุมุงหลังคา	 การทดลองนี้ได้เลือกแผ่น

หลังคาเหล็กรีดลอนหนา	0.50	มิลลิเมตร	สี	Castle	Red	ซึ่งมีค่า

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย	์ (α)	 เท่ากับ	 0.90	 (ประกาศ

กระทรวงพลังงาน, 2552)	โดยมีนำ้าหนักเท่ากับ	4.20	กิโลกรัมต่อ

ตารางเมตร

	  1.3 มุมเอียงและทิศของหลังคา	 การทดลองนี้ได้

เลือกใช้มุมเอียง	35	องศาในการทดลอง	โดยหลังคาหันไปทางด้าน

ทศิใตซ้ึง่เปน็ทศิทีห่ลงัคาจะไดร้บัรงัสจีากดวงอาทติยต์ลอดเวลาใน

ช่วงเวลากลางวันระหว่างวันที่	15	มกราคมถึง	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	

2555

	  1.4 วสัดทุีใ่ชท้ำากลอ่งทดสอบ 	กลอ่งทดสอบทำาจาก

โฟมโพลีสไตรีน	(EPS.)	หนา	2	นิ้ว	ความหนาแน่น	24	กิโลกรัมต่อ

ภาพที่ 1 แสดงกล่องทดสอบที่ใช้ในการทดลอง

ลูกบาศก์เมตร	มีขนาดความกว้าง	x	ความยาว	x	ความสูงในส่วนที่

สงูทีส่ดุเทา่กบั	0.90	x	0.90	x	1.75	เมตร	โครงสรา้งเปน็เหลก็กลอ่ง

บดุว้ยแผน่ไมอ้ดัซเีมนตด์า้นในหนา	12	มลิลเิมตร	ทาสขีาว	รอยตอ่

ตา่งๆ	อดุดว้ยซลิโิคนเพือ่ปอ้งกนัการรัว่ซมึของอากาศ	ดา้นบนเปน็

สว่นของหลงัคาโดยกำาหนดใหเ้ปน็หลงัคาแบบเพงิแหงน	(Lean	To)	

ในการทดลองแตล่ะชดุจะมจีำานวนกลอ่งทดสอบ	4	กลอ่ง	ตัง้สงูจาก

พื้นประมาณ	0.80	เมตร	เพื่อลดอิทธิพลการแผ่รังสีความร้อนจาก

พื้นดาดฟ้า	แต่ละกล่องวางห่างกันประมาณ	1.20	เมตร	เพื่อไม่ให้

เงาตกทอดของกล่องทดสอบบดบังกัน	 ทำาการทดลองระหว่างวัน

ที่	15	มกราคมถึง	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	ที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร	

สนพ.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

  1.5 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็บนัทกึขอ้มลูและวดัคา่ขอ้มลู 

การทดลองนีใ้ชเ้ครือ่ง Midi Logger GL820 ของ GRAPHTEC เปน็

เครื่องมือที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ	

0.5	 องศาเซลเซียส	 และใช้สาย	 Thermocouple	 Type	 J	 ที่

ผ่านการสอบเทียบ	 (Calibration)	 ความเที่ยงตรง	 เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้วัดค่าข้อมูล	 โดยมีช่วงในการวัดค่าอุณหภูมิเท่ากับ	 -	 40	 ถึง	

+750 องศาเซลเซียส

 2. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

	 	 2.1	 ศึกษาค้นคว้าทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.2	 ทำาการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่

ใช้วัดค่าข้อมูล	 โดยการนำาข้อมูลที่ได้มาสอบเทียบความเที่ยงตรง

และวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย	(Regression	Analysis)	เพื่อให้

ได้สมการเชิงเส้นสำาหรับนำาไปใช้ในการปรับแก้ค่าให้ถูกต้อง	 ผล

ของการสอบเทยีบความเทีย่งตรงของคา่อณุหภมูทิีว่ดัไดจ้ากหวัวดั

อุณหภูมิ	Thermocouple	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	จะได้ค่า	R	
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ระเบียบวิธีวิจยั 

เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) โดยสรา้งกล่องทดสอบเพื่อวดัค่าอุณหภูมิ ในสภาพแวดลอ้ม

จรงิ ตวัแปรในการทดลองแบ่งออกเป็นตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ มวลสารภายในหรอืมวลสารทีน่ าไปไวภ้ายในกล่อง

ทดสอบ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การถ่ายเทความรอ้นผ่านหลงัคาทีแ่สดงผลโดยอุณหภูมอิากาศภายในกล่องทดสอบ  

อุณหภูมผิวิของหลงัคา และตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ กล่องทดสอบ วสัดุหลงัคา มุมเอยีงและทศิทางของหลงัคา  

1. การเลอืกวสัดุและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 1.1 วสัดุมวลสารภายใน การทดลองนี้ไดเ้ลอืกวสัดุทีใ่ชเ้ป็นผนงัภายใน ไดแ้ก่ 

 -    อฐิมอญ มคี่าความรอ้นจ าเพาะ เท่ากบั 0.79 กโิลจลูต่อกโิลกรมั -องศาเซลเซยีส  ความหนาแน่น  

เท่ากบั 1,600 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (ประกาศกระทรวงพลงังาน, 2552) 

-    คอนกรตีบลอ็ก มคี่าความรอ้นจ าเพาะ เท่ากบั 0.92 กโิลจลูต่อกโิลกรมั -องศาเซลเซยีส  ความ

หนาแน่นเท่ากบั 2,210 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (ประกาศกระทรวงพลงังาน, 2552) 

- แผ่นยิ บซัม่หนา 12 มิลลเิ มตร  มคี่าความรอ้นจ าเพาะเท่ากบั 1.09 กโิลจลูต่อกโิลกรมั -องศา

เซลเซยีส  ความหนาแน่นเท่ากบั 800 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  (ประกาศกระทรวงพลงังาน , 

2552) 

-  แผ่นไมอ้ดัซเีมนตห์นา 12 มลิลเิมตร มคี่าความรอ้นจ าเพาะเท่ากบั 1.30 กโิลจลูต่อกโิลกรมั -องศา

เซลเซยีส ความหนาแน่นเท่ากบั 1,300 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  (ประกาศกระทรวงพลงังาน , 

2552) 

 1.2 วสัดุมุงหลงัคา การทดลองนี้ไดเ้ลอืกแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนหนา 0.50 มลิลเิมตร ส ีCastle Red ซึง่มี

ค่าสมัประสทิธิก์ารดดูกลนืรงัสอีาทติย ์ (α) เท่ากบั 0.90 (ประกาศกระทรวงพ ลงังาน, 2552) โดยมี

น ้าหนกัเท่ากบั 4.20 กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่1 แสดงกล่องทดสอบทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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square	ของหวัวดัอณุหภมู	ิThermocouple	ทัง้หมดมคีา่มากกวา่	

0.90	ซึ่งถือว่าค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 	 2.3	 ทำาการทดลองเบื้องต้น	(Pilot	Test)	โดยการ

วัดค่าข้อมูลต่างๆ	จากกล่องทดสอบทั้ง	4	กล่องที่มีตัวแปรเหมือน

กนัทัง้หมด	เพือ่ใหท้ราบถงึปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการทดลองจรงิ

รวมทัง้เปน็การทดสอบความนา่เชือ่ถอืของวสัดแุละเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น

การทดลองอีกครั้ง

ภาพที่ 2 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที่ 1

	 	 2.4	 ทำาการทดลองชุดที่	1-4	และวิเคราะห์ผลการ

ทดลอง

	 	 2.5	 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการทดลอง
	 1.	 การทดลองเปรียบเทียบผลของมวลสารภายใน

ที่มีนำ้าหนักแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่าน

แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	 ในกล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสารภายใน		

มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญนำ้าหนัก	25,	50	และ	75	กิโลกรัม		
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ผลการทดลอง 

1. การทดลองเปรยีบเทยีบผลของมวลสารภายในที่ มนี ้าหนกัแตกต่างกนัต่อพฤตกิรรมการถ่ายเทความรอ้น

ผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน  ในกล่องทดสอบทีไ่ม่มมีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 

25, 50 และ 75 กโิลกรมั   

 

 

 

 

 

 

 
 

 การวเิคราะหผ์ลการทดลองชุดที ่1 (ดงัแสดงในภาพที ่3-5)  

- ในช่วงเวลากลางวนั กล่องทดสอบที่มมีวลสารภายในจะ มคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายใน

และอุณหภูมผิวิภายนอกสงูสดุน้อยกว่ากล่องทดสอบที่ ไม่มมีวลสารภายใน  เน่ืองจากมวลสารภายใน จะ

ช่วยดดูกลนืความรอ้นไวท้ าใหค้่าอุณหภูมอิากาศและอุณหภูมผิวิลดลง เมื่อมมีวลสารภายในน ้าหนกัมาก

ขึน้ค่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายในและอุณหภูมผิวิภาย นอกสงูสดุจะลดน้อยลง โดยกล่อง

ทดสอบทีม่อีฐิมอญน ้าหนกั 75 กโิลกรมั จะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุน้อยกว่ากล่องทดสอบทีไ่ม่มี

มวลสารภายในประมาณ 2 องศาเซลเซยีส  แต่มากกว่าค่าอุณหภูมอิากาศภายนอกสงูสดุประมาณ 4.3 

องศาเซลเซยีส 

- ในช่วงเวลากลางคนืกล่องทดสอบที่ มมีวลสารภายในจะมี ค่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายใน

และอุณหภูมผิวิภายนอกต ่าสดุมากกว่ากล่องทดสอบทีไ่ม่มมีวลสารภายใน เน่ืองจากมวลสารภายในคาย

ความรอ้นออกมาท าให้ ค่าอุณหภูมอิากาศและ อุณหภูมผิวิเพิม่ ขึน้ โดยเมื่อมมีวลสารภายในมากขึน้ค่ า

อุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายในและอุณหภูมผิวิภายนอกต ่าสดุจะเพิม่มากขึน้ 

- กล่องทดสอบทีไ่ม่มมีวลสารภายใน จะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุหลงัจาก เวลาทีอุ่ณหภูมอิากาศ

ภายนอกสงูสดุหรอืการหน่วงเหนี่ยวความรอ้น (Time Lag) ประมาณ 60 นาท ีเมื่อมมีวลสารภายในเป็น

อฐิมอญน ้าหนกั 25 และ 50 กโิลกรมั จะมกีารหน่วงเหนี่ยวความรอ้นประมาณ 120 นาท ีและเมื่อมมีวล

สารภายในเป็นอฐิมอญ  75 กโิลกรมั จะมกีารหน่วงเหนี่ยวความรอ้นประมาณ 180 นาที เน่ืองจากมวล

สารภายในทีม่นี ้าหนกัมากกว่าจะใชเ้วลาในการสะสมความรอ้นจนถงึจุดสงูสดุไดน้านกว่ามวลสารภายใน

ทีม่นี ้าหนกัน้อย 

ภาพที ่2 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่1 
 

 

	 การวิเคราะห์ผลการทดลองชุดที่ 1	 (ดังแสดงในภาพที่	

3-5)	

	 -	 ในช่วงเวลากลางวันกล่องทดสอบที่มีมวลสาร

ภายในจะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและ

อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดน้อยกว่ากล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสาร

ภายใน	 เนื่องจากมวลสารภายในจะช่วยดูดกลืนความร้อนไว้ทำาให้

ค่าอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวลดลง	 เมื่อมีมวลสารภายในนำ้า

หนักมากขึ้นค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและ

อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดจะลดน้อยลง	 โดยกล่องทดสอบที่มีอิฐ

มอญนำา้หนกั	75	กโิลกรมั	จะมคีา่อณุหภมูอิากาศภายในสงูสดุนอ้ย

กว่ากล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสารภายในประมาณ	2	องศาเซลเซียส	

แต่มากกว่าค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ	 4.3	 องศา

เซลเซียส

	 -	 ในชว่งเวลากลางคนืกลอ่งทดสอบทีม่มีวลสารภายใน

จะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิ

ผิวภายนอกตำ่าสุดมากกว่ากล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสารภายใน	

เนื่องจากมวลสารภายในคายความร้อนออกมาทำาให้ค่าอุณหภูมิ

อากาศและอณุหภมูผิวิเพิม่ขึน้	โดยเมือ่มมีวลสารภายในมากขึน้คา่

อณุหภมูอิากาศภายใน	อณุหภมูผิวิภายในและอณุหภมูผิวิภายนอก

ตำ่าสุดจะเพิ่มมากขึ้น

	 -	 กล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสารภายในจะมีค่าอุณหภูมิ

อากาศภายในสูงสุดหลังจากเวลาที่อุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุด

หรือการหน่วงเหนี่ยวความร้อน	 (Time	 Lag)	 ประมาณ	 60	นาที	

เมื่อมีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญนำ้าหนัก	25	และ	50	กิโลกรัม	จะ

มกีารหนว่งเหนีย่วความรอ้นประมาณ	120	นาท	ีและเมือ่มมีวลสาร

ภายในเป็นอิฐมอญ	 75	 กิโลกรัม	 จะมีการหน่วงเหนี่ยวความร้อน

ประมาณ	180	นาที	 เนื่องจากมวลสารภายในที่มีนำ้าหนักมากกว่า

จะใชเ้วลาในการสะสมความรอ้นจนถงึจดุสงูสดุไดน้านกวา่มวลสาร

ภายในที่มีนำ้าหนักน้อย
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่อณุหภมูผิวิภายในของแผน่

หลงัคาเหลก็รดีลอนบนกลอ่งทดสอบทีไ่มม่มีวลสาร

ภายใน มมีวลสารภายในเปน็อฐิมอญนำา้หนกั 25, 50 

และ 75 กิโลกรัม

ภาพที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่อณุหภมูผิวิภายนอกของแผน่

หลังคาเหล็กรีดลอนบนกล่องทดสอบที่ไม่มีมวลสาร

ภายใน มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญนำ้าหนัก 25, 50 

และ 75 กิโลกรัม
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ภาพที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบ 
  ทีไ่มม่มีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 

 
 

 

ภาพที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบ 
      ทีไ่มม่มีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 
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ภาพที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบ 
  ทีไ่มม่มีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 

 
 

 

ภาพที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบ 
      ทีไ่มม่มีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 
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	 2.	 การทดลองเปรียบเทียบผลของมวลสารภายในที่มีค่าความร้อนจำาเพาะและความหนาแน่นแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการ

ถ่ายเทความร้อนผ่านแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	ในกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญ	คอนกรีตบล็อก	แผ่นยิบซั่ม	และแผ่นไม้อัด

ซีเมนต์	นำ้าหนัก	25	กิโลกรัม
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2. การทดลองเปรยีบเที ยบผลของมวลสารภายในทีม่คี่า ความรอ้นจ าเพาะ และความหนาแน่น แตกต่างกนัต่อ

พฤตกิรรมการถ่ายเทความรอ้นผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน  ในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิ

มอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีไ่มม่มีวลสารภายใน  
                           มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 
 

 

ภาพที ่6 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่2 
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2. การทดลองเปรยีบเที ยบผลของมวลสารภายในทีม่คี่า ความรอ้นจ าเพาะ และความหนาแน่น แตกต่างกนัต่อ

พฤตกิรรมการถ่ายเทความรอ้นผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน  ในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิ

มอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีไ่มม่มีวลสารภายใน  
                           มมีวลสารภายในเป็นอฐิมอญน ้าหนกั 25, 50 และ 75 กโิลกรมั 
 

 

ภาพที ่6 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่2 
 

 

ภาพที่ 5  แสดงการเปรยีบเทยีบคา่อณุหภมูอิากาศภายในกลอ่ง

ทดสอบทีไ่มม่มีวลสารภายใน มมีวลสารภายในเปน็อฐิ

มอญนำ้าหนัก 25, 50 และ 75 กิโลกรัม

ภาพที่ 6 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที่ 2



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 12 ประจำาปี 255692

	 การวิเคราะห์ผลการทดลองชุดที่ 2	 (ดังแสดงในภาพที่	

7-9)	

	 -	 ในช่วงเวลากลางวันกล่องทดสอบที่มีมวลสาร

ภายในเป็นแผ่นยิบซั่มจะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิว

ภายใน	และอุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดมากที่สุด	รองลงมาคือ	แผ่น

ไม้อัดซีเมนต์	 อิฐมอญ	 และคอนกรีตบล็อก	 ตามความสัมพันธ์กับ

คุณสมบัติความหนาแน่นของวัสดุมวลสารภายใน	 วัสดุที่มีความ

หนาแน่นน้อยจะสามารถดูดกลืนความร้อนได้น้อย	 ส่งผลให้ค่า

อณุหภมูอิากาศภายใน	อณุหภมูผิวิภายใน	และอณุหภมูผิวิภายนอก

สูงมากกว่าวัสดุที่มีความหนาแน่นมาก	 โดยกล่องทดสอบที่มีแผ่น

ยิบซั่ม	 นำ้าหนัก	 25	 กิโลกรัม	 จะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุด

มากกว่ากล่องทดสอบที่มีคอนกรีตบล็อก	 นำ้าหนัก	 25	 กิโลกรัม	

ประมาณ	1	องศาเซลเซยีส	และมากกวา่คา่อณุหภมูอิากาศภายนอก

สูงสุดประมาณ	5.6	องศาเซลเซียส

	 -	 ในช่วงเวลากลางคืนกล่องทดสอบทั้งหมดจะมีค่า

อุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิผิวภาย

ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิผิวภายนอกของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนบนกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบซั่ม 

และแผ่นไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 25 กิโลกรัม

นอกตำ่าสุดใกล้เคียงกัน	 เนื่องจากมวลสารภายในกล่องทดสอบที่

มีนำ้าหนักเท่ากันจะคายความร้อนออกมาในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

จนหมด	 อิทธิพลของความหนาแน่นและค่าความร้อนจำาเพาะของ

วัสดุมวลสารภายในมีผลต่อค่าอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวใน

เวลากลางคืนค่อนข้างน้อย	

	 -	 กล่องทดสอบทั้งหมดจะมีการหน่วงเหนี่ยวความ

รอ้นเทา่กนัคอืประมาณ	120	นาที	เนือ่งจากมนีำ้าหนกัของมวลสาร

ภายในเทา่กนั	อทิธพิลของความหนาแนน่และคา่ความรอ้นจำาเพาะ

ของวสัดมุวลสารภายใน	มผีลตอ่การหนว่งเหนีย่วความรอ้นคอ่นขา้ง

น้อย

	 3.	 การทดลองเปรียบเทียบผลของมวลสารภายในที่มี

คา่ความรอ้นจำาเพาะแตกตา่งกนัตอ่พฤตกิรรมการถา่ยเทความรอ้น

ผ่านแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	 โดยใช้มวลสารภายในเป็นอิฐมอญ	

คอนกรีตบล็อก	แผ่นยิบซั่ม	และแผ่นไม้อัดซีเมนต์	ที่มีนำ้าหนักเท่า

กัน	คือ	50	กิโลกรัม
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 การวเิคราะหผ์ลการทดลองชุดที ่2 (ดงัแสดงในภาพที ่7-9)  

- ในช่วงเวลากลางวนักล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็น แผ่นยบิซัม่จะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน 

อุณหภูมผิวิภายใน  และอุณหภูมผิวิภายนอ กสงูสดุมากทีส่ดุ รองลงมาคอื แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์อฐิมอญ 

และคอนกรตีบลอ็ก  ตามความสมัพนัธก์บัคุณสมบตัคิวามหนาแน่นของวสัดุมวลสารภายใน วสัดุทีม่ ี

ความหนาแน่นน้อยจะสามารถดดูกลนืความรอ้นไดน้้อย สง่ผลใหค้่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิ

ภายใน และอุณหภูมผิวิภายนอกสงูมากกว่าวสัดุทีม่คีวามหนาแน่นมาก โดยกล่องทดสอบทีม่แีผ่นยบิซัม่ 

น ้าหนกั 25 กโิลกรมั จะมีค่าอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุมาก กว่ากล่องทดสอบทีม่ี คอนกรตีบลอ็ก  

น ้าหนกั 25 กโิลกรมั ประมาณ 1 องศาเซลเซยีส และมากกว่าค่าอุณหภูมอิากาศภายนอกสงูสดุประมาณ 

5.6 องศาเซลเซยีส 

- ในช่วงเวลากลางคนืกล่องทดสอบทัง้หมดจะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายในและอุณหภูมิ

ผวิภายนอกต ่าสดุใกลเ้คยีงกนั เน่ืองจากมวลสารภายในกล่องทดสอบทีม่นี ้าหนกัเท่ากนัจะคายความรอ้น

ออกมาในปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนั จนหมด  อทิธพิลของความหนาแน่นและค่าความรอ้นจ าเพาะของ วสัดุ

มวลสารภายในมผีลต่อค่าอุณหภูมอิากาศและอุณหภูมผิวิในเวลากลางคนืค่อนขา้งน้อย  

- กล่องทดสอบทัง้หมด จะมกีารหน่วงเหนี่ยวความรอ้น เท่ากนัคอืประมาณ 120 นาท ีเน่ืองจากมนี ้าหนกั

ของมวลสารภายในเท่ากนั อทิธพิลของความหนาแน่นและค่าความรอ้นจ าเพาะ ของวสัดุมวลสารภายใน  

มผีลต่อการหน่วงเหนี่ยวความรอ้นค่อนขา้งน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                 เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 12 ประจำาปี 2556 93
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ภาพที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                  เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                           คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 
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ภาพที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                  เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                           คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 25 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิผิว

ภายในของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนบน

กล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐ

มอญ คอนกรตีบลอ็ก แผน่ยบิซัม่ และแผน่

ไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 25 กิโลกรัม

ภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิอากาศ

ภายในกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายใน

เป็นอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบซั่ม 

และแผ่นไม้อัดซี เมนต์  นำ้ าหนัก 25 

กิโลกรัม



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 12 ประจำาปี 255694

	 การวิเคราะห์ผลการทดลองชุดที่ 3	 (ดังแสดงในภาพที่	

11-13)

	 -	 ในชว่งเวลากลางวนักลอ่งทดสอบทีม่มีวลสารภายใน

เป็นแผ่นยิบซั่มจะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายใน	

และอณุหภมูผิวิภายนอกสงูมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	แผน่ไมอ้ดัซเีมนต	์

อิฐมอญ	และคอนกรีตบล็อกเหมือนกับการทดลองที่	 2	 โดยกล่อง

ทดสอบทีม่แีผน่ยบิซัม่นำา้หนกั	50	กโิลกรมั	จะมคีา่อณุหภมูอิากาศ

ภายในสูงสุดมากกว่ากล่องทดสอบที่มีคอนกรีตบล็อกนำ้าหนัก	 50	

กิโลกรัม	 ประมาณ	 1.5	 องศาเซลเซียส	 และมากกว่าค่าอุณหภูมิ

อากาศภายนอกสูงสุดประมาณ	 5.3	 องศาเซลเซียส	 รวมทั้งกล่อง

ทดสอบทั้งหมดจะมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายใน

สูงสุดและอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดน้อยกว่าการทดลองที่	2	

	 -	 ในช่วงเวลากลางคืนกล่องทดสอบทั้งหมดจะมีค่า

อุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิผิวภาย

นอกตำา่สดุใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัการทดลองที่	2	โดยมคีา่อณุหภมูิ

อากาศภายในตำ่าสุดใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกตำ่าสุด

	 -		 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุด

ของแต่ละกล่องทดสอบจะมีมากกว่าการทดลองที่	 2	 ตามนำ้าหนัก

ของมวลสารภายในที่เพิ่มขึ้น

	 -	 กล่องทดสอบทั้งหมดจะมีการหน่วงเหนี่ยวความ

ร้อนเท่ากับการทดลองที่	2	คือประมาณ	120	นาที	
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3. การทดลองเปรยีบเทยีบผลของมวลสารภายในทีม่คี่าความรอ้นจ าเพาะแตกต่างกนัต่อพฤตกิรรมการถ่ายเท

ความรอ้นผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน โดยใชม้วลสารภายในเป็นอฐิมอญ  คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซั ่ม และ

แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์ทีม่นี ้าหนกัเท่ากนั คอื 50 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะหผ์ลการทดลองชุดที ่3 (ดงัแสดงในภาพที ่11-13) 

- ในช่วงเวลากลางวนักล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นแผ่นยบิซัม่จะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน 

อุณหภูมผิวิภายใน และอุณหภูมผิวิภายนอกสงูมา กทีส่ดุ รองลงมาคอื แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์อฐิมอญ และ

คอนกรตีบลอ็กเหมอืนกบัการทดลองที ่ 2 โดยกล่องทดสอบทีม่ี แผ่นยบิซัม่น ้าหนกั 50 กโิลกรมั จะมีค่า

อุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุมากกว่ากล่องทดสอบทีม่คีอนกรตีบลอ็กน ้าหนกั 50 กโิลกรมั ประมาณ 1.5 

องศาเซลเซยีส และมากกว่าค่าอุณหภูมอิากาศภายนอกสงูสดุประมาณ 5.3 องศาเซลเซยีส รวมทัง้กล่อง

ทดสอบทัง้หมดจะมคี่าความแตกต่างของอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุและอุณหภูมอิากาศภายนอกสงูสดุ

น้อยกว่าการทดลองที ่2  

- ในช่วงเวลากลางคนืกล่องทดสอบทัง้หมดจะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายในและอุณหภูมิ

ผวิภายนอกต ่าสดุใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัการทดลองที ่2 โดยมคี่าอุณหภูมอิากาศภายในต ่าสดุใกลเ้คยีง

กบัค่าอุณหภูมอิากาศภายนอกต ่าสดุ 

-  ค่าความแตกต่างของอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุของแต่ละกล่องทดสอบจะมมีากกว่าการทดลองที ่ 2 

ตามน ้าหนกัของมวลสารภายในทีเ่พิม่ขึน้ 

- กล่องทดสอบทัง้หมดจะมกีารหน่วงเหนี่ยวความรอ้นเท่ากบัการทดลองที ่2 คอืประมาณ 120 นาท ี 

 

ภาพที ่10 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่3 
 

 

ภาพที่ 10 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที่ 3
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ภาพที ่11 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                    เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่12 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                        เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 
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ภาพที ่11 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                    เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่12 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                        เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 

 

ภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิผิว

ภายนอกของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน

บนกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็น

อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบซั่ม และ

แผ่นไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 50 กิโลกรัม

ภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิผิว

ภายในของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน

บนกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายใน

เป็นอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบ

ซั่ม และแผ่นไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 

50 กิโลกรัม
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4. การทดลองเปรยีบเทยีบผลของมวลสารภายในทีม่คี่าความรอ้นจ าเพาะแตกต่างกนัต่อพฤตกิรรมการถ่ายเท

ความรอ้นผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน โดยใชม้วลสารภายในเป็นอฐิมอญ  คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และ

แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์ทีม่นี ้าหนกัเท่ากนั คอื 75 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                          คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่14 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่4 
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4. การทดลองเปรยีบเทยีบผลของมวลสารภายในทีม่คี่าความรอ้นจ าเพาะแตกต่างกนัต่อพฤตกิรรมการถ่ายเท

ความรอ้นผ่านแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอน โดยใชม้วลสารภายในเป็นอฐิมอญ  คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และ

แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์ทีม่นี ้าหนกัเท่ากนั คอื 75 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                          คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 50 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่14 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที ่4 
 

 

ภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่ าอุณหภูมิ

อากาศภายในกล่องทดสอบที่มีมวลสาร

ภายในเป็นอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก 

แผ่นยิบซั่ ม  และแผ่นไม้อัดซี เมนต์   

นำ้าหนัก 50 กิโลกรัม

ภาพที่ 14 แสดงกล่องทดสอบในการทดลองชุดที่ 4

	 4.	 การทดลองเปรียบเทียบผลของมวลสารภายในที่มีค่าความร้อนจำาเพาะแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่าน

แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	โดยใช้มวลสารภายในเป็นอิฐมอญ	คอนกรีตบล็อก	แผ่นยิบซั่ม	และแผ่นไม้อัดซีเมนต์	ที่มีนำ้าหนักเท่ากัน	คือ	75	

กิโลกรัม
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	 การวิเคราะห์ผลการทดลองชุดที่ 4	 (ดังแสดงในภาพที่	

15-17)

	 -	 ในช่วงเวลากลางวันกล่องทดสอบที่มีมวลสาร

ภายในเป็นแผ่นยิบซั่มจะมีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิว

ภายใน	 และอุณหภูมิผิวภายนอกสูงมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 แผ่น

ไม้อัดซีเมนต์	อิฐมอญ	และคอนกรีตบล็อกเหมือนกับการทดลองที่	

2	และ	3	โดยกลอ่งทดสอบทีม่แีผน่ยบิซัม่นำา้หนกั	75	กโิลกรมั	จะมี

คา่อณุหภมูอิากาศภายในสงูสดุมากกวา่กลอ่งทดสอบทีม่คีอนกรตีบ

ล็อกนำ้าหนัก	75	กิโลกรัม	ประมาณ	2	องศาเซลเซียส	และมากกว่า

ค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดประมาณ	5	องศาเซลเซียส	รวม

ทั้งกล่องทดสอบทั้งหมดจะมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ

ภายในสงูสดุและอณุหภมูอิากาศภายนอกสงูสดุนอ้ยกวา่การทดลอง

ที่	2	และ	3	

	 -	 ในช่วงเวลากลางคืนกล่องทดสอบทั้งหมดจะมีค่า

อุณหภูมิอากาศภายใน	 อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิผิวภาย

นอกตำา่สดุใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัการทดลองที่	2	โดยมคีา่อณุหภมูิ

อากาศภายในตำ่าสุดสูงกว่าค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกตำ่าสุด

	 -		 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุด

ของแต่ละกล่องทดสอบจะมีมากกว่าการทดลองที่	 2	 และ	 3	 ตา

มนำ้าหนักของมวลสารภายในที่เพิ่มขึ้น

	 -	 กล่องทดสอบทั้งหมดจะมีการหน่วงเหนี่ยวความ

ร้อนประมาณ	180	นาที	

16 
 

 

การวเิคราะหผ์ลการทดลองชุดที ่4 (ดงัแสดงในภาพที ่15-17) 

- ในช่วงเวลากลางวนักล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นแผ่นยบิซัม่จะมคี่าอุณหภูมอิากาศภา ยใน 

อุณหภูมผิวิภายใน และอุณหภูมผิวิภายนอกสงูมากทีส่ดุ รองลงมาคอื แผ่นไมอ้ดัซเีมนต ์อฐิมอญ และ

คอนกรตีบลอ็กเหมอืนกบัการทดลองที ่ 2 และ 3 โดยกล่องทดสอบทีม่ี แผ่นยบิซัม่น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 

จะมีค่าอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุมาก กว่ากล่องทดสอบทีม่ี คอนกรตีบลอ็ก น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 

ประมาณ 2 องศาเซลเซยีส  และมากกว่าค่าอุณหภูมอิากาศภายนอกสงูสดุประมาณ 5 องศาเซลเซยีส  

รวมทัง้กล่องทดสอบทัง้หมดจะมคี่าความแตกต่างของอุณหภูมอิากาศภายในสงูสดุและอุณหภูมอิากาศ

ภายนอกสงูสดุน้อยกว่าการทดลองที ่2 และ 3  

- ในช่วงเวลากลางคนืกล่องทดสอบทัง้หมดจะมคี่าอุณหภูมอิากาศภายใน อุณหภูมผิวิภายในและอุณหภูมิ

ผวิภายนอกต ่าสดุใกลเ้คยีงกนัเหมอืนกบัการทดลองที ่2 โดยมคี่าอุณหภูมอิากาศภายในต ่าสดุสงูกว่าค่า

อุณหภูมอิากาศภายนอกต ่าสดุ 

-  ค่าความแตกต่างของ อุณหภูมอิากาศภายในสู งสดุของแต่ละกล่องทดสอบจะมี มากกว่าการทดลองที ่ 2 

และ 3 ตามน ้าหนกัของมวลสารภายในทีเ่พิม่ขึน้ 

- กล่องทดสอบทัง้หมดจะมกีารหน่วงเหนี่ยวความรอ้นประมาณ 180 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่15 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายนอกของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                    เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 

ภาพที่ 15  แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิผิวภายนอกของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนบนกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบ

ซั่ม และแผ่นไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 75 กิโลกรัม
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ภาพที่ 17  แสดงการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิอากาศ

ภายในกล่องทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็น

อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผน่ยบิซัม่ และแผน่

ไม้อัดซีเมนต์ นำ้าหนัก 75 กิโลกรัม

ภาพที่ 16 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่อณุหภมูผิวิภายใน

ของแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนบนกล่อง

ทดสอบที่มีมวลสารภายในเป็นอิฐมอญ 

คอนกรีตบล็อก แผ่นยิบซั่ม และแผ่นไม้อัด

ซีเมนต์ นำ้าหนัก 75 กิโลกรัม
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ภาพที ่16 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                  เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่17 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                         คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 
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ภาพที ่16 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูผิวิภายในของแผ่นหลงัคาเหลก็รดีลอนบนกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายใน 
                  เป็นอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 

 

 

ภาพที ่17 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าอุณหภมูอิากาศภายในกล่องทดสอบทีม่มีวลสารภายในเป็นอฐิมอญ  
                         คอนกรตีบลอ็ก แผ่นยบิซัม่ และแผ่นไมอ้ดัซเีมนต์ น ้าหนกั 75 กโิลกรมั 
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ปีที่ 12 ประจำาปี 2556 99

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ความสามารถในการสะสมความร้อนของมวลสาร

ภายในจะมีความสัมพันธ์กับนำ้าหนักของมวลสารภายใน	 วัสดุชนิด

เดียวกันที่มีนำ้าหนักมากจะสามารถสะสมความร้อนได้มากกว่า	 ใน

กรณีที่เป็นวัสดุต่างชนิดกันความสามารถในการสะสมความร้อน

จะมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นมากกว่าค่าความร้อนจำาเพาะ

ของวัสดุ	 วัสดุที่มีความหนาแน่นมากจะสามารถสะสมความร้อน

ได้มากกว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าความร้อนจำาเพาะน้อยโดยอิทธิพลของ

ความหนาแน่นของวัสดุมวลสารภายในจะมีมากขึ้นเมื่อมวลสาร

ภายในมีนำ้าหนักมาก

	 2.	 ความสามารถในการหน่วงเหนี่ยวความร้อนของ

มวลสารภายในจะมีความสัมพันธ์กับนำ้าหนักของมวลสารภายใน	

วัสดุที่มีนำ้าหนักมากจะสามารถหน่วงเหนี่ยวความร้อนได้มากกว่า	

โดยคา่ความรอ้นจำาเพาะและความหนาแนน่ของวสัดมุผีลคอ่นขา้ง

น้อยต่อการหน่วงเหนี่ยวความร้อน

	 3.	 การเลอืกวสัดมุวลสารภายในเพือ่ลดความรอ้นและ

หน่วงเหนี่ยวความร้อนในช่วงเวลากลางวัน	 ควรเลือกวัสดุที่มีนำ้า

หนกัมาก	หากนำา้หนกัใกลเ้คยีงกนัควรเลอืกวสัดทุีม่คีวามหนาแนน่

มาก	หากนำา้หนักและความหนาแน่นใกลเ้คยีงกนัควรเลอืกวสัดทุีม่ี

ค่าความร้อนจำาเพาะมาก	

	 4.		 การใชม้วลสารภายในอาคารจะเหมาะสมกบัอาคาร

ทีใ่ชง้านเฉพาะในชว่งเวลากลางวนัทัง้อาคารทีใ่ชร้ะบบปรบัอากาศ

และไม่ใช้ระบบปรับอากาศ	หากใช้งานในเวลากลางคืนอาคารที่ใช้

ระบบปรบัอากาศจะสิน้เปลอืงพลงังานในการรดีความรอ้นออกจาก

มวลสารภายใน	 ส่วนอาคารที่ไม่ใช้ระบบปรับอากาศอาจจะใช้การ

ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเพื่อช่วยลดความร้อนภายในอาคาร

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
	 1.	 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการถ่ายเทความ

ร้อนผ่านแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนซึ่งเป็นวัสดุหลังคาที่มีมวลสาร

น้อย	 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านแผ่น

หลังคากระเบื้องคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุหลังคาที่มีมวลสารมาก	 เพื่อ

เปรียบเทียบผลของมวลสารภายนอกและมวลสารภายในต่อการ

ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา

	 2.	 การวิจัยนี้ทำาการทดลองในสภาพแวดล้อมจริงที่มี

ค่าอุณหภูมิอากาศภายนอกไม่คงที่	 ควรมีการทดลองในสภาพที่มี

การปรบัอากาศเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่กลเ้คยีงสภาพจรงิมากขึน้ในกรณี

อาคารที่มีระบบปรับอากาศ

	 3.	 การวจิยันีท้ำาการทดลองในรปูแบบทีไ่มม่กีารระบาย

อากาศโดยวธิธีรรมชาต	ิควรมกีารทดลองในรปูแบบทีม่กีารระบาย

อากาศโดยวธิธีรรมชาตเิพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่เตมิในกรณอีาคารทีไ่มใ่ช้

ระบบปรับอากาศ

	 4.	 การวิจัยนี้ทำาการศึกษาเฉพาะเรื่องของความร้อน	

ควรมีการศึกษาในเรื่องของความชื้นซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงานของ

ระบบปรับอากาศเพิ่มเติม

	 5.	 การวิจัยนี้ทำาการศึกษาเฉพาะวัสดุที่ใช้เป็นผนัง

ภายในซึง่มคีา่ความรอ้นจำาเพาะไมแ่ตกตา่งกนัมาก	ควรมกีารศกึษา

วัสดุชนิดอื่นที่มีค่าความร้อนจำาเพาะแตกต่างกันมาก
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