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1)  ข้อมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  12  เดือน/ป ี (ไม่เกิน 1 ปี) 
งบประมาณ 100,000 บาท 
วันที่เริ่มโครงการ  1 มีนาคม 2561 
วันที่สิ้นสุดโครงการ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 

2)  หัวหน้าโครงการ 
 ชื่อหัวหน้าโครงการ  ธนสิทธิ์  จันทะร ี
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ความรับผดิชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 60 ) 
ความรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัย มีดังนี ้
-ทดลองหาสูตรดิน 2 สูตรคือ สูตรดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน และสูตรดินสำหรับขึ้นรูป 
ด้วยการอัดดินในโมลปูนพลาสเตอร์ วัดค่าการหดตัว อัตราการหดตัว อัตราการดูดซึมน้ำ และน้ำหนัก 
-ทดลองหาสูตรเคลือบ หาสูตรเคลือบที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันความชื้นเข้ามาในอาคารได้ โดยเผา 
ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยเคลือบดินที่ได้จากข้อที่ 1) 
-ออกแบบบล็อกผนังเซรามิก 2 รูปแบบ  
โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ   :   - 
แหล่งสนับสนุนทุน  - 
วันที่เริ่มโครงการ  - 
วันสิ้นสุดโครงการ - 
 
 
 
* กรณีโครงการวิจัยของนักศึกษาชื่อหัวหน้าโครงการคือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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3)  คณะผู้วิจัย 
 

ชื่อผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย อ.นรากร พุทธโฆษ์ 
ความรับผดิชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 40 ) 
-ทดลองวัดค่าสภาวะน่าสบาย ของผนังเซรามิก ที่ออกแบบและสร้างต้นแบบ 2 แบบ และวัดค่า 
เปรียบเทียบกับ ผนังอฐิมอญ ผนังอิฐมวลเบา และผนังอิฐบล็อก โดยสร้างเซลทดสอบวัสดุโฟมโพล ี
สไตรีน เก็บข้อมูลอุณหภูมิใน ช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวเป็นเวลา 9 เดือน (เมษายน - ธันวาคม)  
โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูม ิและความชื้น   
-วิเคราะห์สภาวะน่าสบายของผนังทดสอบทั้ง 5 โดยนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าสภาวะน่าสบาย 
ตามมาตรฐาน ECI (Equatorial Comfort Index) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

4)  หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส ความชื้น 

สัมพัทธ์ตลอดปีอยู่ที่ระดับ 73-75% และจะลดลงเหลือ 64-69% ในฤดูร้อน รายงานสภาวะอากาศของ 
ประเทศไทย พ.ศ.2559 รายงานว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียส และสูงกว่าปีที่ผ่าน 
มา (พ.ศ.2558 สูงกว่าค่าปกติ 0.8 องศาเซลเซียส) โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกเดือน 
โดยเฉพาะเดอืนเมษายนและเดือนพฤษภาคมสูงกว่าค่าปกติ 2.2 และ 1.8 องศาเซลเซียส ตามลำดับ อีกทั้ง 
ในหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 44.6 องศาเซลเซียส 
ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน เป็นอุณหภูมิที่สูงทีสุ่ดของประเทศไทยในปีนี้ 
และเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศ 
ไทยในรอบ 66 ปี (พ.ศ.2494-พ.ศ.2559) สถิติเดิมคือ 44.5 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 (ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) จะเห็นได้ว่าประเทศไทย 
มีแนวโน้วอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปี   

ความร้อน และความชื้นมีผลต่อสภาวะน่าสบายของคน โดยเฉพาะความชื้นถ้ามีมากหรือน้อยเกิน 
ไปจะมีผลต่อสุขภาพ ปัญหาการก่อสร้าง อีกทั้งคนหาวิธีปรับอากาศโดยการใช้พลังงานอย่างมากเพื่อให้เกิด 
สภาวะน่าสบายภายในอาคาร ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา (สุนทร บุญญาธิการ, 
2545)  สภาวะน่าสบาย  (Comfort Zone) ในการอยู่อาศัย เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับอาคารประเภท 
ที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบ ซึ่งสภาวะน่าสบายนั้นพิจารณาร่วมกันหลายด้าน เช่น ความสบายด้านอุณหภูมิ ความ 
สบายด้านการมองเห็น ความสบายด้านความชื้น และความสบายด้านเสียง มาตรฐานสภาวะน่าสบายมีหลาย 
มาตรฐาน สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยใช้มาตรฐาน ECI (ECI=Equatorial Comfort Index) 
จึงจะเหมาะสม (อรรถ ชมาฤกษ์, 2551)  
 วัสดุของอาคารเป็นตัวนำพาความร้อนเข้ามาในอาคาร ส่วนหลังคาและผนังเป็นส่วนที่นำพาความ 
ร้อนเข้ามาในอาคารมากที่สุด โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ เป็นส่วนที่โดนแดดมากที่สุด มีการ 
สะสมความร้อนในตอนกลางวัน และคายความร้อนในตอนกลางคืน มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พยายามแก ้
ปัญหาวัสดุที่นำพาความร้อนเข้ามาในอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิลงและเข้าสู่โซนสภาวะน่าสบาย เช่น  
นรากร พุทธโฆษ์ และชูพงษ์ ทองคำสมุทร (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผนังอาคารจากวัสดุเหลือใช้เพื่อ 
ปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า การใชฉ้นวน 
กล่องนม และฉนวนกล่องนมบรรจุแกลบติดตั้งร่วมกับผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้น ทำให้อุณหภูมิเข้าใกล้สภาวะ 
น่าสบาย ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติความเป็นฉนวนของวัสดุแกลบที่มีลักษณะเป็นโพรงอากาศภายใน และ 
คุณสมบัติความเป็นฉนวนของช่องว่างอากาศสะท้อนรังสีของกล่องนม  แก้วกนก สุดจริง และยิ่งสวัสดิ์ 
ไชยะกุล (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การควบคุมความชื้นในอาคารโดยผนังอาคาร พบว่า การเลือกวัสดุ 
และการเปิดช่องของผนังจะช่วยให้ลดความชื้นภายในห้อง ช่องเปิดในห้องที่เปิดช่องเดียว มีแนวโน้มลด 



 3 

ความชื้นได้มากกว่า การเปิด 2 ช่องด้านตรงข้ามกนั และการเปิด 4 ช่องทุกด้าน ด้านวัสดุผนังยิปซั่มบอร์ด 
มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นลดลงจากภายนอกต่ำกว่าอิฐมวลเบาและอิฐมอญ  อรรถพล จิระทัศนกุล (2550) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยใช้วัสดุเซรามิกสำหรับตกแต่งอาคารเขตร้อน 
ในประเทศไทย พบว่า แผงกนัแดดลดอุณหภูมิวัสดุเซรามิก ออกแบบรูปทรงที่มีแนวความคิดมาจากการ 
จักสาน นอกจากการออกแบบจะลดอุณหภูมิภายในอาคารแล้วยังมีความสวยงามอีกด้วย ชานนท์ ตันประวัต ิ
(2552) ได้ทำการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเซรามิกที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงาน 
ภายในอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร พบว่าการ 
ทดลองเปรียบเทียบผนังบล็อคเซรามิก กับผนังอิฐบล็อค ผนังอิฐมอญ และผนังอิฐมวลเบา ผลการทดลอง 
ด้านการป้องกันความร้อน ด้านความชื้นสัมพัทธ์ และด้านความเร็วในการก่อสร้าง ผนังบล็อคเซรามิกได ้
ผลดีที่สุด  
 ในการวิจัยจัยนี้มีแนวความคิดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมคือหม้อน้ำดินเผาหรือเซรามิกไฟต่ำ ที่ใช ้
บรรจุน้ำดื่ม เนื่องจากหม้อน้ำดินเผามีเนื้อที่มีรูพรุน ดูดซึมน้ำ ผิวด้านนอกเปียกอยู่ตลอดเวลาที่บรรจุน้ำ  
ทำให้น้ำดื่มที่บรรจุอยู่ภายในมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา คนในอดีตใช้กระบวยตักน้ำจากหม้อน้ำดินเผานี้ดื่ม 
เย็นชื่นใจ จึงตั้งโจทย์วิจัยว่า จากความเย็นของหม้อน้ำดินเผา ซึ่งเป็นเซรามิกมีรูพรุนนำมาผลิตเป็นบล็อก 
สำหรับก่อเป็นผนังมีช่องเติมน้ำ และมีการเคลือบผิวด้านที่อยู่ในอาคารเพื่อกันความชื้นเข้าไปในอาคาร 
ก็จะทำให้ห้องอยู่ในโซนสภาวะน่าสบายได้  

มีงานวิชาการและงานวิจัยที่นำเอาเซรามิกรูพรุนมาใช้ประโยชน์ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่น 
นำมาทำเป็นตัวกรองน้ำ เป็นตัวเปลี่ยนไอออน เป็นตัวกรองคะตะลิสต์ (Catalyst Carrier) หรือตัวกรอง 
มลพิษจากไอเสียของยานยนต์และอุตสาหกรรมเคมี เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับก๊าซเทอร์มิสเตอร์ เป็นวัสดุทนไฟ 
นำไปทำเป็นวัสดุทางการแพทย์และทันตกรรม นำไปทำเม็ดดินเผาเพื่อเก็บความชื้นใต้ผิวดิน 
นำไปทำวัสดุปูพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เร็ว นอกจากนี้ยังนำมาทำวัสดุดูดซึมสารสะกัดจากตะไคร้หอม เพื่อกำจัด 
จุลินทรีย์เพื่อป้องกันโรคระบาดในรังผึ้ง ทดแทนยาปฏิชีวนะที่อาจมีสารตกค้างในรังผึ้ง ที่อาจเกิดอันตราย 
ต่อผู้บริโภคได้ จะเห็นได้ว่าเซรามิกรูพรุนมีประโยชน์มากมาย แต่ยังไม่มีใครนำมาใช้ทำเป็นผนังเพื่อปรับ 
อากาศในอาคาร ดังนั้นโครงการนี้จึงมีแนวทางแก้ปรับความร้อนสูงในอาคารที่ไม่ทำให้เกดิสภาวะน่าสบาย 
ของผู้ใช้อาคารโดยการออกแบบผนังเซรามิกที่มีคุณสมบัติเป็นรูพรุน ดูดซึมน้ำ ลดอุณหภูมิภายในอาคาร 
เพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที่พักอาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 

5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง 
นรากร พุทธโฆษ์ และชูพงษ์ ทองคำสมุทร (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผนังอาคารจากวัสด ุ

เหลือใช้เพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า  
การปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารโดยใช้วัสดุเหลือใช้คือ แกลบ ซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงอากาศภายในม ี
ความหนาแน่น 3.2 ปอนต์ต่อลูกบากศ์ฟุต และกล่องบรรจุภัณฑ์นมเหลือใช้ที่มีลักษณะเป็นช่องว่างอากาศ 
ภายใน มีอลูมิเนียมฟอยด์อยูภายใน ทำการทดสอบโดยการจัดสร้างเซลทดสอบจากโฟมโพลีสไตรีนหนา 
6 นิ้ว มีการติดตั้งผนังทดสอบสามรูปแบบ ได้แก่ผนังก่ออิฐฉาบปูนปกติ ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีกลอ่ง 
บรรจุภัณฑ์นมติดตั้งอยู่ภายใน และผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีกล่องบรรจุภัณฑ์นมบรรจุแกลบติดตั้งอยู่ภายใน 
โดยการหันผนังทดสอบไปทางทิศใต้ที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน เก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ Fluke 
Hydra Logger วัดอุณหภูมิอากาศภายนอก ภายใน และผิวเซลทดสอบ ผลที่ได้คอื ในเวลากลางวันผลต่าง 
ของอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเซลทดสอบผนังก่ออิฐฉาบปูนปกติมีค่าประมาณ 2.5-3 องศาเซลเซียส ในขณะที ่
ผลต่างของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในเซลทดสอบผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีฉนวนกล่องนมติดอยู่ภายในกับอุณหภูม ิ
ภายในเซลทดสอบผนังก่ออิฐฉาบปูนปกติมีค่าประมาณ 1.5-2 องศาเซลเซียส สรุปได้ว่าการใช้ฉนวน 
กล่องนม และฉนวนกล่องนมบรรจุแกลบติดตั้งร่วมกับผนังก่ออิฐฉาบปูนนั้น ทำให้อุณหภูมิเข้าใกล้สภาวะ 
น่าสบาย ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติความเป็นฉนวนของวัสดุแกลบที่มีลักษณะเป็นโพรงอากาศภายใน และ 
คุณสมบัติความเป็นฉนวนของช่องว่างอากาศสะท้อนรังสีของกล่องนม 
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 แก้วกนก สุดจริง และยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การควบคุมความชื้นในอาคาร 
โดยผนังอาคาร พบว่า อัตราส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอาคาร (Window to Wall Ratio : WWR) และจำนวน 
ช่องเปิดของผนังมีผลต่อความชื้นภายในอาคาร จากการทดลองพบว่า ผนังที่มี WWR 50% และ 80% ความ 
ชื้นภายในอาคารมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนผนังที่มี WWR 20% ลดความชื้นภายในอาคารได้น้อย ส่วนช่องเปิด 
ในห้องที่เปิดช่องเดียว มีแนวโน้มลดความชื้นได้มากกว่า การเปิด 2 ช่องด้านตรงข้ามกัน และการเปิด 4 ช่อง 
ทุกด้าน กลางคืนมีผลต่อการลดความชื้นของผนังน้อยมาก ด้านวัสดุผนังยิปซั่มบอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง 
ความชื้นลดลงจากภายนอกต่ำกว่าอิฐมวลเบาและอิฐมอญ ดังนั้นการเลือกวัสดุ และการเปิดช่องของผนังจะ 
ช่วยให้ลดความชื้นภายในห้อง ซึ่งความชื้นเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคเติบโตได้ดี และความชื้นทำให้วสัดุต่างๆ 
ในห้องเสื่อมสภาพเร็ว 
 ชานนท์ ตันประวัต ิ(2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเซรามิกที่ใช้ในการก่อผนัง 
เพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระนคร พบว่า การทดลองเปรียบเทียบผนังบล็อคเซรามิก กับผนังอิฐบล็อค ผนังอิฐมอญ และ 
ผนังอิฐมวลเบา ผลการทดลองด้านป้องกันความร้อน ด้านความชื้นสัมพัทธ์ และด้านความเร็วในการ 
ก่อสร้าง ผนังบล็อคเซรามิกได้ผลดีที่สุด ซึ่งบล็อคเซรามิกนี้ มีค่านำความร้อน (ค่าK) เท่ากับ 0.11W/M.K  
เมื่ิอนำค่า K ของแต่ละชั้นมาคิดคา่การต้านทานความร้อน (ค่าR) จะได้เท่ากับ 0.694 m2 k/w และเมื่อนำค่าR 
มาคำนวนค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (ค่าU) จะได้เท่ากับ 1.44 m2 k/w ค่าความร้อนจำเพาะที ่821.7 
J/kg.K วิเคราะห์ได้ว่าบล็อคเซรามิก มีความเป็นฉนวนมากกว่าอิฐมอญ อิฐบล็อค และอิฐมวลเบา ด้าน 
โครงสร้าง ความหนาแน่นของเนื้อเซรามิกอยู่ที่ 1,700 kg/m3 มีลักษณะกลวงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ 
วัสดุอื่นได้โดยตรง ค่าต้านทานแรงอัดของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบชิ้นงานเฉลี่ยที่ 2,858 kg ซึ่งสามารถ 
รับน้ำหนักในการก่อผนังสูง ค่าน้ำหนักต่อตารางเมตรรวมฉาบปูนเท่ากับ 91.6 kg/m3 น้อยกว่าอิฐมอญ อิฐบล็อค 
และอิฐมวลเบา การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จึงมีน้อยกว่า ปัญหาความชื้นมีน้อยกว่า 
ค่าการทนไฟทนได้มากกว่า 4 ชั่วโมง ทนได้สูงถึง 1,491 องศาเซลเซียส 
 อรรถพล จิระทัศนกุล (2550) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยใช้วัสด ุ
เซรามิกสำหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย พบว่า แผงกันแดดลดอุณหภูมิวัสดุเซรามิก ออกแบบ 
รูปทรงที่มีแนวความคิดมาจากการจักสาน โดยให้ลมนำพาอากาศร้อนผ่านแผงกันแดดเซรามิกทำให้ 
อุณหภูมิลดลง มีการทดลองใช้ดินพื้นบ้าน เคลือบไฟต่ำ 1,100 องศาเซลเซียส ชิ้นงานเปน็ระบบตัวประกอบ 
เป็นผนังสูง 2 เมตร กว้าง 1.5 เมตร โดยจำนวนที่ประกอบมี 12 ชิ้น แบ่งรายละเอียดเป็น 2 ประเภทได้แก่ 2 
ทิศทาง และ 4 ทิศทาง โดยทุกรูปแบบสามารถแยกและประกอบรวมกันใหม่ได้ไม่ซ้ำกัน นอกจากการ 
ออกแบบจะลดอุณหภูมิภายในอาคารแล้วยังมีความสวยงามอีกด้วย 
 อรรถ ชมาฤกษ์ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาวะน่าสบายในเรือนพื้นถิ่นไท-เลย พบว่าปัจจัยด้าน 
กายภาพและสภาวะแวดล้อมภายในเรือนที่มีผลต่อความสบายในการอยู่อาศัย  โดยใช้มาตรฐาน ECI วัด 
สภาวะน่าสบายในเรือนไท-เลย เนื่องจาก ECI มีการคิดตัวแปรด้านความชื้นไว้ในค่าอุณหภูมิที่ใช้ใน 
การเปรียบเทียบกับเขตสภาวะน่าสบาย และเลือกคำนวณแบบ Adaptive Model ซึ่งเหมาะสำหรับตรวจสอบ 
ปัจจัยด้านความสบาย ในอาคารที่การพึ่งพาธรรมชาติ งานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลจากเรือนไท-เลย 3 หลัง ด้าน 
อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และแสงสว่าง มีการทดลองใช้หุ่นจำลองในห้องปฏิบัติการในเรื่องการกัน 
แดดและการระบายอากาศ ผลการวิจัยพบว่าเรือนไท-เลยทั้ง 3 หลังต่างมีการตอบสนองต่อภูมิอากาศได ้
แตกต่างกัน เช่น ความสามารถในการระบายอากาศปริมาณความชื้น ปริมาณความสว่างในพื้นที่ภายใน 
ต่างกัน ซึ่งมีผลมาจากการหันทิศทางอาคาร การจัดวางช่องเปิด การยื่นชายคา และภูมิสภาปัตยกรรมที ่
ต่างกัน แต่ก็ได้พบปัญหา ร่วมกันคือทิศทางการระบายอากาศ ปัญหาความชื้น และปัญหาด้านแสงสว่าง 
ภายในอาคาร งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการใช้ความรู้เรื่องภูมิอากาศและการออกแบบสถาปตัยกรรมที่ 
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานสภาปัตยกรรมท้องถิ่นได ้

 ธนสิทธิ์ จันทะร ี(2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องปั้นดินเผากลิ่นหอม 
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บ้านหังบึง อ.เมืองจ.ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ที่มาของความคิดเริ่มจากการสังเกตหม้อน้ำดินเผาของคน 
โบราณที่บรรจุน้ำดื่มแล้วทำให้น้ำเย็นตลอดเวลา เกิดจากรูพรุนของเนื้อดินเผา บ้านหัวบึงเป็นหมู่บ้านที่ทำ 
เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ ที่มีรูพรุน ปัจจุบันกำลังจะเลิกทำ  จึงมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช ้
หลักการเนื้อดินรูพรุนแต่ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนปัจจุบัน  จึงนำหลักการ 
เนื้อดินรูพรุนมาดูดซึมน้ำมันหอมระเหย เก็บกักไว้ในเนื้อดินโดยการเคลือบด้านนอก และออกแบบให้มี 
รูสำหรับกลิ่นหอมออกมาโดยการทดลองหาสูตรดินที่เหมาะสมในการดูดซึมน้ำมันหอมระเหย อัตราการ 
ระเหย ผลการทดลองได้สูตรดินที่มีส่วนผสมของดินบ้านหัวบึง 40%  ดินเชื้อ(Grog) 30% ดินดำ 30% ซึ่ง 
มีเปอร์เซนต์การหดตัว(Shrinkage) 8.5% และมีอัตราการดูดซึมน้ำ 19.76% ข้อมูลการออกแบบได้จาก 
แบบสอบถามผู้ใช้น้ำหอมปรับอากาศในบ้าน ในรถยนต์ ในสปา และการสำรวจสินค้าในตลาด นำมาสรุป 
เป็นแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผากลิ่นหอมคือ “ธรรมชาติ ภูมิปัญญา ความ 
เรียบง่าย” โดยใช้โทนสีสว่างสดใส และผิวมัน ได้สร้างต้นแบบ 10 แบบ และสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ ์
 เพื่อนำไปทดสอบตลาด ในงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน  และงานบ้านและสวนแฟร์ช่วง 
เดือนตุลาคม 2560 ผลลัพท์ที่ได้ของโครงการคือ ได้ผลิตภัณฑ์บรรจุน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในบ้านในรถยนต ์
และในสปาที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ได้แบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมนำออก 
จำหน่ายจริงต่อไป ได้ถ่ายทอดวิธีการผลิตให้กับชาวบ้านบ้านหัวบึง และได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) จำนวน 10 รายการ 

      สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล ได้เขียนบทความเรื่อง เซรามิกพรุน กล่าวว่า ตามปกติแล้ว รูพรุนเป็นสิ่ง 
ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิก เนื่องจากรูพรุนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความแข็งแรง 
ของชิ้นงานลดลง อย่างไรก็ตามเซรามิกที่มีรูพรุนอยู่ในเนื้อเป็นจำนวนมากหรือที่เรียกว่า เซรามิกพรุน  
(Porous ceramic) ก็มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายชนิดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่น 
หลายประการทั้งในด้านการซึมผ่าน (permeability) พื้นที่ผิวมาก เป็นฉนวนความร้อนที่ดีรวมทั้งยังทนต่อ 
อุณหภูมิสูงและสารเคมีต่างๆ อีกด้วยเซรามิกพรุนแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เซรามิกพรุนชนิดที่รูพรุน 
เรียงตัวกันใน 2 มิติ หรือที่เรียกว่า เซรามิกรวงผึ้ง (Honeycomb Ceramic) และชนิดที่มีรูพรุนกระจายในสาม 
มิติ หรือเซรามิกโฟม (Ceramic Foam) ซึ่งยังแบ่งได้เป็นชนิดที่มีรูพรุนเปิดต่อเนื่อง (Open Cell) และชนิด 
รูพรุนปิด (Close Cell) อีกด้วย การขึ้นรูปเซรามิกพรุนทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ฟองน้ำจุ่มลงในสาร 
แขวนลอย เพื่อให้อนุภาควัสดุเซรามิกติดอยู่บนผิวฟองน้ำ จากนั้นจึงนำไปเผ เพื่อให้ฟองน้ำสลายตัวไป  
และได้ก้อนวัสดุเซรามิกที่มีลักษณะโครงสร้างเดิมของฟองน้ำ วิธีต่อมาคือการเติมอินทรียวัตถุ เช่น ขี้เลื่อย 
ผงถ่าน แป้ง ลงในสารแขวนลอย เมื่อขึ้นรูปชิ้นงาน อินทรีย์สารวัตถุดังกล่าวจะกระจายอยู่ในชิ้นงาน และจะ 
สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน ทำให้เกิดรูพรุนในชิน้งาน อีกวิธีหนึ่งได้แก่วิธีโซล-เจล โดยการทำให้เกิดฟอง 
ในสารแขวนลอย จากนั้นจึงทำปฏิกิริยาเคมี เพื่อให้สารแขวนลอยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเจล ซึ่งจะกักฟอง 
เอาไว้ภายในเนื้อวัสดุ เป็นต้น เซรามิกรูพรุนสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ได้มากมาย เซรามิกพรุนชนิด 
โฟมมีรูพรุนต่อเนื่อง มีการซึมผ่านสูง จึงมักใช้เป็นตัวกรอก เช่น น้ำดื่ม น้ำโลหะสำหรับหล่อ เป็นต้น 
เซรามิกพรุนมีพื้นผิวมากจึงเหมาะกับการนำไปใช้ในการเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) และตัวกรอง 
คะตะลิสต์ (Catalyst Carrier) ในอุตสาหกรรมเคมีและยานยนต์ เซรามิกพรุนยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ 
ตรวจวัดระดับก๊าซเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) วัสดุทนไฟ รวมถึงวัสดุทางการแพทย์และทันตกรรมอีกด้วย 

     ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่องเซรามิกเนื้อพรุนชนิดเม็ดเพื่อการเก็บ 
ความชื้นใต้ผิวดินผลการวิจัยพบว่า ดินตะกอนหรือ Sludge เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เซรามิก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 100 ตันต่อเดือนแทนการฝังกลบที่ใช้ในปัจจุบัน จึงนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น 
ในการผลิตเซรามิกเนื้อพรุน (Expanded Clay) ผลการทดลองได้เซรามิกเนื้อพรุนที่มีคุณสมบัติในการดูด 
ความชื้นสามารถนำไปเป็นวัสดุปลูก และตกแตง่สวน หรือจัดตู้ปลาสวยงาม ลดการระเหยของน้ำ ทำให้ดิน 
ไม่แน่น รากพืชเจริญเติบโตได้ดี 

     พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส และสายจิต ดาวสุขโข (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่องอิฐเนื้อพรุนจากเซรามิก 
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แตก ผลการวิจัยพบว่า เซรามิกแตกในอุตสาหกรรมนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอิฐเนื้อพรุนสำหรับปูพื้นภาย 
นอกที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ และมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานงานตกแต่งสวนภายนอกอาคารเนื่อง 
จากความพรุนตัวของอิฐที่ได้นั้นจะสามารถลดการกักขังของน้ำบนพื้นได้ดีกว่ากระเบื้องปูพื้นการทำให้อิฐ 
เนื้อพรุนมีความแข็งแรงต้องเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของการเผาเซรามิกทั่วไป 
เป็นการประหยัดพลังงาน 

     ภาณุวรรณ จันทวรรณ และคณะ (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง เซรามิกรูพรุน สารสกัดจากตะไคร้ 
ผลการวิจัยพบว่า เซรามิกรูพรุนที่มีอลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมกับเซลลูโลส 10 กรัม และพีวีพี 3 ซีซี 
มีคา่ความพรุนอยู่ที่ 90.54% ใช้บรรจุน้ำมันตะไคร้ และมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยน้ำมันตะไคร้ที่ม ี
ฤทธิ์กำจัดจุลินทรีย์ในรังผึ้งยาวนานถึง 7-14 วันต่อการเติมน้ำมันตะไคร้ 1 ครั้งและมีประสิทธิภาพในการ 
กำจัดได้ถึง 4 เท่าและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เซรามิกรูพรุนกำจัดจุลินทรีย์เพื่อป้องกันโรคระบาดในรังผึ้ง 
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะที่อาจมีสารตกค้างในน้ำผึ้ง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได ้
คำสำคัญ : ผนังเซรามิก, การออกแบบ, สภาวะน่าสบาย 
Keyword : Ceramic wall, Design, Comfort Condition 
 

6)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1) เพื่อทดลองสูตรดินและสูตรเคลือบที่เหมาะสม 
6.2) เพื่อออกแบบผนังเซรามิกที ่ปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคารที4พกัอาศยั กรณีศึกษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

6.3) เพื่อเปรียบเทียบค่าสภาวะน่าสบายของผนังทดสอบกับค่าสภาวะน่าสบายตามมาตรฐาน ECI 
(Equatorial Comfort Index) 

 

7)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำให้การอยู่อาศัยในอาคารของมนุษย์ดีขึ้น 
7.2) ประหยัดพลังงานจากการปรับอากาศในอาคาร 
7.3) บูรณาการระหว่างศาสตร์ทางการออกแบบเซรามิกกับทางเทคโนโลยีอาคาร 
   

8)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
8.1) พื้นที่วิจัย เก็บข้อมูลความร้อนและความชื้นจากกล่องเซลที่ติดตั้งวัสดุผนัง 5 อย่าง โดยติดตั้งบน 

ดาดฟ้าอาคาร สนพ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นค่าตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนำผลนำมา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่า สภาวะน่าสบายตามมาตรฐาน ECI (Equatorial Comfort Index) ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 

9)  วิธีการดำเนินการวิจัย  
9.1) ทดลองสูตรดิน 2 สูตรคือ สูตรดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน และสูตรดินสำหรับขึ้นรูป 

ด้วยการอัดดินในโมลปูนพลาสเตอร์ โดยใช้ดินบ้านหัวบึงเป็นหลักและผสม ดินขาว ดินดำ และทรายหรือ 
ดินเชื้อ (Grog) ทดสอบเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส แล้วนำสูตรดินทั้งสองมาวัดค่าการหดตัว อัตราการ 
หดตัว อัตราการดูดซึมน้ำ และน้ำหนัก 

9.2) ทดลองสูตรเคลือบ หาสูตรเคลือบที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันความชื้นเข้ามาในอาคารได้ โดยเผา 
ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยเคลือบดินที่ไดจ้ากข้อที่ 1) 

9.3) ออกแบบบล็อกผนังเซรามิก 2 รูปแบบ รูบแบบที่ 1 ใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ รูปแบบที่ 2 ใช้น้ำในชั้น 
แรกและชั้นที่ 2 ใช้ช่องว่างอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิและความชื้น 

9.4) ทดลองวัดค่าสภาวะน่าสบาย ของผนังเซรามิก ที่ออกแบบและสร้างต้นแบบ 2 แบบและวัดค่า 
เปรียบเทียบกับ ผนังอิฐมอญ ผนังอิฐมวลเบา และผนังอิฐบล็อก โดยสร้างเซลทดสอบวัสดุโฟมโพลีสไตรีนหนา  
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6 นิ้วทำเป็นกล่องลูกบาศก์ขนาด 60 x 60 x 60 ตร.ม. 5 กล่อง และติดตั้งผนังเซรามิก 2 แบบ ผนังอิฐมอญ 
ผนังอิฐมวลเบา และผนังอิฐบล็อก ในแต่ละกล่อง แล้วเก็บข้อมูลอุณหภูมิใน ชว่งฤดูร้อน ฤดูฝนฤดูหนาวเป็นเวลา 
 9 เดือน (เมษายน - ธันวาคม) โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ Fluke Hydra Logger วัดอุณหภูมิอากาศภายนอก 
อุณหภูมิภายในเซลทดสอบ และอุณหภูมิของวัสดุผนังทดสอบ และวัดค่าความชื้นด้วยเครื่องมือ.... 

9.5) วิเคราะห์สภาวะน่าสบายของผนังทดสอบทั้ง 5  
 
 

10)  ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงาน   
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี  (12 เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การทดลองหาสูตรดินและ 
สูตรเคลือบ  

           

2.การออกแบบผนังเซรามิกและ 
การทำต้นแบบ 

            

3.การทำเซลทดลอง 
และติดตั้งวัสดุผนังทั้ง5 

            

4.วัดอุณหภูมิและความชื้น 
ของเซลทดลอง 

    

5.วิเคราะห์ข้อมูล             

6.สรุปผลการวิจัย             

 
11)   งบประมาณโครงการ 

ตารางแสดงงบประมาณสำหรับดำเนินการวิจัย 
 

รายการ 
 

จำนวนเงิน (บาท) 
 

หมายเหต ุ

1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) 0  
2.   หมวดค่าจ้าง  (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ให้ระบุจำนวนอัตรา คุณวุฒิ 
และคิดอัตราค่าจ้างตามที่กำหนด) 

0  

3.   หมวดค่าวัสดุ 
 3.1 ค่าวัสดุทำกล่องเซลทดสอบ 5 กล่อง 
     3.2 ค่าดิน 
     3.3 ค่าปูนพลาสเตอร์ 
     3.4 ค่าแก๊สขนาดถัง 48 kg (10 ถัง) 
     3.4 ค่าสารสำหรับทำเคลือบเซรามิก  

 
5,000x5=25,000 

5,000 
3,000 

1,200x10=12,000 
10,000 

 

4.   ค่าจ้างเหมาสร้างกล่องเซลทดสอบ 5 กล่อง 5,000x5=25,000  
5.   ค่าจ้างเหมาทำโมลปูนพลาสเตอร์ต้นแบบผนังบล็อกเซรามิก 10,000  
6. ค่าจ้างเหมาผลิตต้นแบบผนังบล็อกเซรามิก 
 

10,000  

7. อื่นๆ -  

รวม (บาท) 100,000  



 8 

 
12)   เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
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