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บทคัดยอ

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะทางความร อ นของอิ ฐ ที่ มี ส ว นผสมของเถ า ไม
ยางพารา โดยมีสัดสวนของเถาไมยางพารา : ปูนซีเมนต : ทราย เทากับ 50 : 45 : 5 รอยละโดยน้ําหนัก
ศึกษาสมบัติทางความรอนพบวา คาความจุความรอน และ คาการนําความรอนของอิฐมีคา 295 J/kg K และ
0.3902 W/m K ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาการถายเทความรอนซึ่งไดจากการพิจารณาความชื้น และอุณหภูมิ
ของบานจําลอง 4 ตําแหนงไดแก อุณหภูมิสิ่งแวดลอม อุณหภูมิผนังภายนอก อุณหภูมิผนังภายใน และอุณหภูมิ
อากาศภายในบาน เมื่อสรางเปนจําลองขนาด 0.60.60.6 m3 พบวาอิฐสามารถลดความรอนที่ผานจากผิวผนัง
ภายนอกมายังผิวผนังภายในไดดี โดยมีการหนวงของอุณหภูมิ 4.30 ชั่วโมง จากการวิจัยสรุปไดวา การใชเถา
ไมยางพาราเปนสวนผสมในการผลิตอิฐ ทําใหอิฐมีสมบัติตานทานความรอนที่ดี
คําสําคัญ : เถาไมยางพารา อิฐ สมรรถนะทางความรอน

Abstract

This research aimed to study the thermal performance of Para rubber wood fly ash
(PWFA)-contained Brick in which the fly ash, Portland, cement and sand were used as the mixture with
the following proportion 50: 45: 5. The test of thermal properties revealed that the heat capacity and thermal
conductivity of the Brick were 295 J/Kg K and 0.3902 W/m K respectively. In order to study the thermal
transfer, the relative humidity and temperature of the 0.6x0.6x0.6 m3 in dimension of the model house were
measured. The results showed that the brick can reduce heat transfer from outer to inner surface with 4.30
hours. It can be concluded that PWFA-contained brick is the promising thermal performance.
Keywords: Para rubber wood ash, Brick, Thermal performance.
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1. บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนของที่อยูอาศัยเปนจํานวนกวา 19 ลานหลังคาเรือน มีปริมาณการใช
พลังงานภายในบานเรือนคิดเปน 21% ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ (จากจํานวน 4 ภาคสวนได บานและ
ที่อยูอาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร) และมีแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป
(สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2554) เมื่อพิจารณารายละเอียดของการใชเครื่องใชไฟฟาภายในบานพักอาศัย
พบวามาจากเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องปรับอากาศ 60% ประเภทแสงสวาง 20% และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 20%
จากสั ดส วนการใช พลั งงานภายในครั วเรื อนข างต น พบว าประชาชนส วนใหญ ใช พลั งงานเพื่ อทํ าความเย็ น
ทําใหเกิดใหความเย็นสบายมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะรอนชื้น จากปญหา
ข างต นจึ งได มี งานวิ จั ย หลายชิ้ น ทํ าการวิ จั ยเพื่ อหาแนวทางในการลดการใช พ ลั งงานไม ว าจะเป นลั ก ษณะ
การออกแบบบานในทิศทางที่ไมรับแสงแดด ลดการสะสมความรอนภายในบาน เชน การปลูกตนไมในบริเวณบาน
จะสามารถลดแสงแดดที่ตกกระทบตัวบาน และใหรมเงาที่รมเย็นแกผูอยูอาศัย อีกแนวทางหนึ่งก็คือการวิจัย
ดานวัสดุในการกอสราง เพื่อลดการใชพลังงาน (โยธิน และคณะ, 2548)
Ungkoon, Y. (2005) ศึกษาทดสอบบานสามหลังที่มีขนาดเดียวกัน แตใชวัสดุผนังแตกตางกัน
ไดแก คอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ํา คอนกรีตเบาแบบไมอบไอน้ํา และกออิฐฉาบปูน พบวาบานที่สรางดวย
พนังคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ําสามารถลดความรอนผานผนังไดดีกวา ผนังคอนกรีตมวลเบาแบบไมอบไอ
น้ําและผนังกออิฐฉาบปูน ผนังคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ําสามารถลดความชื้นสะสมภายในและความรอน
ที่เขาสูอาคารไดดี ตอมา กานตและคณะ (2550) ไดศึกษาเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรระหวางบานจําลองที่ใช
ผนังอิฐมอญกับผนังมวลเบาดานการถายเทความรอนและปริมาณการใชพลังงานของบานจําลอง ผลการศึกษา
พบวาหองที่ติดตั้งผนังมวลเบาจะมีอุณหภูมิอากาศภายในหองต่ํากวาบานที่ติดตั้งผนังอิฐมอญประมาณ 1-4 C
และผนังมวลเบาสามารถลดคาความรอนที่ไหลผานผนังไดมากกวาหองที่ติดตั้งผนังมอญประมาณรอยละ 52.2
โดยผนังอิฐมวลเบามีระยะการคืนทุนที่เร็วกวา (สมบูรณ และ สุชาติ, 2554) งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการสมรรถนะ
ทางความรอนภายของบานจําลองที่สรางดวยอิฐที่มีสวนผสมของวัสดุเหลือใช ซึ่งมีสมบัติการถายเทความรอนที่
ดี โดยเลือกใชเถาไมยางพารา ซึ่งเปนวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานชีวมวล ซึ่งมี
จํานวนที่ไดตอการผลิตกระแสไฟฟาแตละวันเปนจํานวนมาก เพื่อเปนแนวทางในการลดการใชพลังงานความ
รอนภายในอาคารและที่อยูอาศัยตอไป

2. วิธีการทดลอง
วัสดุ สําหรับการผลิตอิฐในการวิจัยนี้มีสวนผสมดังนี้
1. เถาไมยางพาราเปนเถาที่ไดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟากัลฟ ยะลากรีน
ต.พรอน อ.เมือง จ. ยะลา ซึ่งผานการทําใหเย็นลงดวยน้ํา และผานการรอนดวยตะแกรงเบอร 4 เพื่อคัดขนาด
และแยกสิ่งเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญซึ่งเกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณออก โดยมีขนาดอนุภาคของเถาไม
ยางพารา 39.88 m
2. ทรายน้ําจืด ขนาดอนุภาค 664 m
3. ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ขนาดอนุภาค 16.01 m
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การเตรียมและทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐ
เตรียมอิฐที่มีรอยละการแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาไมยางพารารอยละ 50 โดยมีสัดสวนของเถาไม
ยางพารา: ปูนซีเมนต: ทราย ในสัดสวน 50:45:5 โดยน้ําหนัก (อาบีดีน และคณะ, 2554) สัดสวนการเติมน้ําตอซีเมนต
(W/B) 0.80 คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเปนเนื้อเดียวกันจาก นั้นบรรจุลงในแบบขนาด 101010 cm3
สําหรับทดสอบสมบัติทางกายภาพ และขนาด 20607.5 cm3 สําหรับกอเปนบานจําลอง ทิ้งสวนผสมใหแหง
และแข็งตัว เปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดถอดออกจากแบบ บมในอากาศเปนเวลา 28 วัน จากนั้นหาคา
ความหนาแน น และค าร อยละการดู ดซึ มน้ํ า และกํ าลั งอั ดตามมาตรฐานการทดสอบผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม
มอก. 1505 – 2541 สําหรับการทดสอบสมบัติทางความรอน ซึ่งไดแก ความจุความรอน (specific heat capacity)
และคาการนําความรอน (thermal conductivity) ทําการทดสอบ ณ หองปฏิบัติการวิเคราะหสมบัติทางความรอน
ของวัสดุ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทดสอบสมบัติการถายเทความรอนของอิฐ
สรางบานจําลองจากอิฐที่มีสวนผสมของเถาไมยางพาราบริเวณดาดฟา อาคารศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขนาด 0.60.60.6 m3 ในแนวตะวันออก – ตะวันตก
โดยใหผนังของบานแตละดานมีขนาดพื้นที่เทากับ 1.0 m2 หลังคาทําจากกระเบื้องแผนเรียบทํามุมประมาณ 45
จากพื้นเรียบ เพดานใชแผนสมารทบอรด ผนังไมฉาบปูนดังภาพที่ 1 (ก)

Tamb

Tw(in)

Tw(out)

0.60 m

Tcenter
0.30 m
0.60 m

(ข)

(ก)

ภาพที่ 1 บานจําลองและการติดตัง้ หัววัดอุณหภูมิเพื่อทําการวัดอุณหภูมิ
วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ของบ า นจํ า ลองที่ ส ร า งขึ้ น ด ว ยการติ ด ตั้ ง หั ว วั ด อุ ณ หภู มิ โ ดยใช
เทอรโมคับเปลชนิด K รุน DH 3101 และหัววัดความชื้นสัมพัทธ รุน DH 3145 จํานวน 4 จุดไดแก อุณหภูมิ
อากาศแวดลอม (Tamb) อุณหภูมิผนังภายนอก (Tw(out)) อุณหภูมิผนังภายใน (Tw(in)) และอุณหภูมิอากาศภายในบาน
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(Tcenter) และวัดความชื้นภายในบานโดยติดตั้งหัววัดอุณหภูมิตําแหนงกลางบาน ดังภาพที่ 1(ข) ทําการบันทึก
ปริมาณตางๆ ทุก 30 นาที ดวยเครื่องบันทึก Datalogger data harvest easy sense Q advanced เปนเวลา 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องมือวัด ผนังดานทิศเหนือของบานจําลอง ทําการทดลองชวงเดือนพฤษภาคม 2553 จากนั้นนําขอมูล
มาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในบานจําลองระหวางภายในและภายนอกบาน และระหวางกลางวัน
และกลางคืน
จากคา อุณหภู มิที่ผนั งภายนอก และอุ ณหภูมิ ผนังภายใน คํานวณคา ความตานทานความรอ น
(heat resistivity) และพลังงานความรอนรวมที่ถายเท (heat transferred) ดังสมการที่ 1 และ 3 ตามลําดับ
(1)
(2)
(3)
เมื่อ แทน Rtotal ความตานทานความรอน (m2/kW) Ro ความตานทานความรอนของฟลมอากาศ
ที่ ผิ ว ด า นนอกอาคาร (0.044) Ri
ความต า นทานความร อ นของฟ ล ม อากาศที่ ผิ ว ด า นในอาคาร (0.120)
U แทนสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน Q แทนคาการถายเทความรอนรวม (w/m2 C) A แทนพื้นที่
มีการรับแสงแดด (m2) T แทนคาความตางอุณหภูมิระหวางภายนอกและภายในอาคาร K แทนสภาพ
การนําความรอน (W/m.K) Tแทน อุณหภูมิที่เปลี่ยน (K) และ t แทนความหนา (m) ตามลําดับ

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาสมรรถนะทางความรอนของอิฐที่มีสวนผสมของ
เถาไมยางพาราเมื่อนํามาจําลองเปนบาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย คือ เตรียมอิฐที่มีสวนผสมของเถาไม
ยางพารา ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทดสอบสมบัติทางความรอน และการศึกษาการถายเทความรอนของอิฐซึ่ง
พิจารณาจากคาพลังงานความรอนที่ถายเท โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความรอนของอิฐ
จากการเตรียมและทดสอบสมบัติทางกายภาพ สอบสมบัติทางความรอนของอิฐไดแก คาความจุ
ความรอน และ คาการนําความรอนไดผลการทดลองดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของอิฐที่มีสวนผสมของเถาไมยางพาราและ
คอนกรีตมวลเบา
อิฐที่มีสวนผสม
ของเถาไมยางพารา
1,254
24
30
295
0.3902
0.356
2.80

สมบัติ
ความหนาแนน (kg/m3)
รอยละการดูดซึมน้ํา
กําลังอัด (kg/cm2)
ความจุความรอน (J/kg.K)
การนําความรอน (W/m.K)
คาตานทานความรอน (m2 K/W)
คาการถายเทความรอนรวม (W/m2K)
* (กานต, 2550)

คอนกรีตมวลเบา*
550 – 640
30
23
250
0.089 – 0.132
0.58
-

จากตารางที่ 1 พบวาอิฐที่สวนผสมของเถาไมยางพารารอยละ 50 ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้
มีความหนาแนน 1,254 kg/m3 รอยละการดูดซึมน้ํา อยูในเกณฑมาตรฐาน คือมีคารอยละการดูดซึมน้ําไมเกิน 25
(มอก.) คาความจุความรอน และคาการนําความรอนสูงกวาคอนกรีตมวลเบา สําหรับกําลังอัดของอิฐมีคา 30
kg/cm2 โดยคาเกณฑมาตรฐานกําหนดอิฐประเภทที่ไมรับน้ําหนัก ไวไมนอยกวา 25 kg/cm2
จากคาการนําความรอนคํานวณ หาคาการตานความรอนและสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมซึ่ง
เปนสวนกลับของคาความตานทานความรอนดังสมการที่ 1 และสมการที่ 3 ไดคา 0.356 m2 K/W และ 2.80 W/m2K
ตามลําดับ

การทดสอบสมบัติการถายเทความรอนของอิฐ
จากการนําอิฐมาจําลองเปนบานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยทําการวัดอุณหภูมิ
อากาศแวดลอม (Tamb) อุณหภูมิผนังภายนอก (Tw(out)) อุณหภูมิผนังภายใน (Tw(in)) และอุณหภูมิอากาศ
ภายในบาน (Tcenter) และวัดความชื้นภายในบาน เปนเวลา 24 ชั่วโมงไดผลการทดลองดังนี้
55

50
Tamb
Tcenter

Temperature (oC)

45

40

35

30

25

20
06:00

10:00

14:00

18:00

22:00

02:00

06:00

Time (hr)

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระหวางอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tamb)
กับอุณหภูมิที่ตรงกลางบานจําลอง (Tcenter)
- 76 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

55

Tw( in)

50

Tw(out)
Tamb

Temperature (oC)

45

40

35

30

25

20
06:00

10:00

14:00

18:00

22:00

02:00

06:00

Time (hr)

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงระหวางอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tamb)
กับอุณหภูมิที่ผิวผนังภายนอก (Tw(out)) และอุณหภูมิที่ผิวผนังภายใน (Tw(in))

80

80

o

60

60
Tamb
Humidity
Tcenter

40

20
06:00

Relative humidity

100

Temperature ( C)

100
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14:00

18:00
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20
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Time (hr)

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของความชืน้ กับอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tamb)
จากภาพที่ 2-4 แสดงการเปลี่ยนแปลงคาที่ไดจากวัด เปนเวลา 24 ชั่วโมง ระหวาง 06.00 น.
(30 พฤษภาคม 2553) ถึง 06.00 น. (31 พฤษภาคม 2553) ซึ่งเปนวันที่มีสภาพอากาศแดด และฝนตก ไดแก
คาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tamb) อุณหภูมิผนังภายนอก (Tw(out)) อุณหภูมิผนังภายใน (Tw(in)) อุณหภูมิอากาศ
ภายในบาน (Tcenter) และคาความชื้นสัมพัทธ โดยพบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ 2 ชวง คือชวงที่บานจําลองไดรับแสงแดด และชวงที่บานไมไดรับแสงแดด โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ชวงเวลา 7.30-17.30 น. (30 พฤษภาคม 2553) บานจําลองมีอุณหภูมิอากาศแวดลอมสูง และ
สูงที่สุดเวลา ประมาณ 13.00 น (ภาพที่ 2) ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย กลาวคือ ดวงอาทิตย
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เคลื่อนที่ตั้งฉากเวลาประมาณ 13.00 น และตกทางดานทิศตะวันตก เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบกับผนังภายนอก
ความรอนจะเกิดการสะสมความรอนที่ผิวผนังภายนอกของบานจําลอง ความรอนนี้จะมีการสูญเสียความรอน
แบบพาความรอน และแบบแผความรอนใหกับสิ่งแวดลอม ความรอนสวนที่เหลือจะถายเทผานความหนาไปยัง
ผนังภายในของอิฐดวยกลไกการพาความรอนมีการเปลี่ยนแปลงดังภาพที่ 3 และผลจากการใชเถาไมยางพารา
เปนสวนผสมในการทําอิฐ ทําใหอิฐมีความพรุน จึงทําอิฐมีตานทานความรอนสูง (นําความรอนต่ํา) ทําให
อุณหภูมิผิวภายนอกมีคาสูงกวาอุณหภูมิผิวภายใน อีกทั้งอิฐมีคาความจุความรอนสูง ทําใหความรอนที่ถูกสงผาน
ต อ มายั ง อาคารก็ น อ ยลงหรื อ ส ง ผ า นได ช า ลง เกิ ด ความต า งของอุ ณ หภู มิ ผิ ว ภายนอกกั บ อุ ณ หภู มิ ผิ ว ภายใน
ซึ่งมีความตางของอุณหภูมิมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีคาสูงสุด 12 °C เวลา 15.00 น. โดยคาความตางของคาสูงสุดของ
อุณหภูมิผิวภายในและอุณหภูมิสิ่งแวดลอมหรือ time lag มีคาเทากับ 4.30 ชั่วโมง เมื่อความรอนผานอิฐ
ดวยกลไกการพาความรอนผานอิฐเขามาภายในบาน อีกทั้งภายในบานยังมีความชื้นสะสมอยู ทําใหความชื้น
สัมพัทธในบานลดลง (ภาพที่ 4) สงผลให อุณหภูมิที่ตรงกลางบานจําลองมีคานอยกวาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม
แตเมื่อดวงอาทิตยเริ่มลับขอบฟา ชวงเวลา 17.30 (30 พฤษภาคม 2553) – 06.00 น. (31 พฤษภาคม
2553) เปนชวงที่ไมมีแสงอาทิตย อิฐมีการคายความรอน ทําใหอุณหภูมิอากาศภายในบานมีคาสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศสิ่งแวดลอม มีคาคงที่ประมาณ 3 °C ความชื้นสัมพัทธภายมีคาเพิ่มขึ้น
5
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ภาพที่ 5 การถายเทพลังงานความรอนผิวภายนอก 46.9 C
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ผิวภายใน 35.0 C

ภาพที่ 6 การกระจายความรอนระหวางผิวภายนอก กับผิวผนังภายในของอิฐ ที่เวลา 15.00
อุณหภูมิผิวผนังภายนอก 46.9 C อุณหภูมิผิวผนังภายใน 35.0 C
จากคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมและคาอุณหภูมิที่ผิวผนังดานนอกและผิวผนังดานใน
คํานวณคาพลังงานงานความรอนที่ถายเทภายในอิฐหรือพลังงานความรอนที่สะสมภายในอิฐที่ แสดงไดภาพที่ 5
พบวาพลังงานความรอนที่สะสมภายในอิฐมีคาเพิ่มขึ้น และมีคาความรอนสะสมมาก ประมาณ 15.00 น. จากนั้น
จะมีคาลดลง และคงที่ ระหวาง 18.00 น. – 6.00 น. คาการถายเทความรอนมีคาคงที่ ประมาณ -1 W

4. สรุป
งานวิ จั ย นี้ ทํ า การศึ ก ษาสมรรถนะทางความร อ นของอิ ฐ ที่ มี ส ว นผสมของเถ า ไม ย างพารา
โดยการศึกษาสมบัติทางความรอ นและพฤติกรรมทางความรอนของอิฐเมื่อสร างเป นบ านจําลอง ซึ่งพบว า
การเติมเถาไมยางพาราทําใหสมบัติทางความรอนเปลี่ยนแปลง นั้นคือ อิฐมีคาความจุความรอนต่ํา และคาการ นํา
ความรอนต่ํา เกิดจากการที่เถาไมยางพารา มีความพรุน มีลักษณะเปนโพรง เกิดการสะสมความรอน เกิดเปน
ฉนวนภายในอิฐ ซึ่งเมื่อ นํา ไปสร างเปนบานจําลอง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวผนังดานนอก
ผิวผนังดานใน อุณหภูมิที่กลางบาน และคาความชื้นของบาน เปนเวลา 24 ชั่วโมงพบวาการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิที่แตกตาง 2 ชวงเวลานั้นคือชวงที่อิฐไดรับอิทธิพลจากรังสีของดวงอาทิตย และอิฐไมไดรับ
ไดรับอิทธิพลจากรังสีของดวงอาทิตย อิฐมีการหนวงความรอนทําใหเกิด time lag ขึ้น เทากับ 4.30 ชั่วโมง
เหมาะสมกับอาคารที่ตองการอนุรักษพลังงานการใชงาน เนื่องจากสามารถปองกันการสงผานความรอนไดดี
ในช ว งเวลากลางวั น และสามารถเก็ บ อุ ณ หภู มิ ไ ว ใ นช ว งเวลากลางคื น ทํ า ให ส ภาพอุ ณ หภู มิ ภ ายในอาคาร
ไมเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมทําใหอากาศภายในอาคารอบอุน ลดการใชพลังงานไฟฟา
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