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บทคัดย่อ 
 

 เน่ืองจากเปลือกอาคารมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการใชพ้ลงังาน ส าหรับสร้างสภาวะน่า
สบายในอาคาร กลุ่มวจิยัวสัดุก่อสร้างท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จึงได้
ออกแบบและพฒันาอุปกรณ์ทดสอบการตา้นความร้อนของวสัดุซ่ึงเรียกวา่ “กล่องร้อนแบบส่ี
ทาง” ข้ึนมา กล่องน้ีไดถู้กออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นเซลลท์ดสอบจ านวน 4 เซลลล์อ้มรอบ
เซลลท่ี์ใหค้วามร้อนอยูต่รงกลาง โดยอาศยัหลกัการ “เปรียบเทียบ” ซ่ึงหมายความวา่ ความ
ตา้นทานความร้อนของวสัดุท่ีตอ้งการทดสอบ จะไดม้าจากการเปรียบเทียบ ความสามารถใน
การส่งผา่นความร้อน เทียบกบัวสัดุท่ีทราบความตา้นทานความร้อนมาก่อนแลว้ ดงันั้น ค่าความ
ตา้นทานความร้อนท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือน้ีจึงเป็นค่าโดยประมาณ ซ่ึงโดยปกติเพียงพอต่อการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม อยา่งไรก็ตาม การทดสอบดว้ยอุปกรณ์น้ีในแต่ละคร้ังตอ้งใช้
เวลานานถึง 4 ชัว่โมง และยงัตอ้งมีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิห้องใหค้งท่ีอีก
ดว้ย เน่ืองจากคาดวา่อุณหภูมิภายในกล่องจะไดรั้บผลกระทบจากอุณหภูมิห้องภายนอกกล่อง
ถึงแมว้า่เปลือกนอกของกล่อง จะสร้างดว้ยอีพีเอสโฟมหนา 12 เซนติเมตรก็ตาม ซ่ึงความ
จ าเป็นทั้ง 2 ประการน้ี เป็นผลใหก้ารทดสอบแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัน้ี 
งานวจิยัน้ีจึงไดท้  าการส ารวจผลกระทบดงักล่าว และหาค าแนะน า เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาอุปกรณ์น้ีต่อไป จากการทดลองใชอุ้ปกรณ์น้ีภายใตอุ้ณหภูมิลกัษณะต่าง ๆ พบวา่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมอุณหภูมิสภาวะแวดลอ้มใหค้งท่ี แต่สามารถลดเวลาทดสอบลงเหลือ
เพียง 2 ชัว่โมงได ้
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ABSTRACT 

Since building envelopes play a major role on energy consumption to 

create comfort condition in buildings, the construction material research group at 

the Faculty of Architecture, Chiang Mai University has designed and developed a 

heat resistance testing device namely “four-way hot box”. The box has been 

designed in the form of four testing cells surrounding a heating cell based on a 

“comparison” concept which means the heat resistance of the tested materials 

must be evaluated by comparing their thermal transfer performance with other 

materials of known heat resistivity. Therefore, the heat resistance values obtained 

by this box are approximated numbers, which are normally sufficient in 

architectural design practices. However, each testing series run by this tool must 

take as long as four hours. The box also required air conditioning to keep the 

ambient temperature constant while operating this box because it was expected 

that the environmental temperature may affect the internal temperature even the 

envelopes of this invented box were made of expanded polystyrene (EPS) foam 

panels of 12 cm thick. Both requirements led to a significant amount of operation 

cost. Therefore, this research was conducted to investigate that effect, and find 
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suggestions for further development of this box. By operating the box under 

various environmental temperature conditions, it was found that the box must be 

operated in an environment with constant temperature but the testing operation 

time can be shorten to 2 hours. 

Keywords: Heat Conductivity Test, Heat Resistance Test, Hot Box, Building 

Envelope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


