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ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผนัง ผนังของอาคารจะทาหน้าที่แบ่งแยกสิ่ งที่อยูภ่ ายนอกบ้านกับสิ่ งที่อยูภ่ ายในบ้านและ
ผนังอาคารยังเป็ นสิ่ งปกป้ องคุม้ ภัยให้แก่ชีวติ และทรัพย์สินภายในบ้านทั้งจากโจรผูร้ ้ายและจากสภาพ
ดินฟ้ าอากาศต่างๆ ผนังที่ก่อสร้างขึ้นมาอย่างผิดหลักหรื อขาดความประณี ตนอกจากจะทาให้แลดูไม่
สวยงามแล้วยังจะก่อให้เกิดการแตกร้าวหรื อรั่วซึ ม อันจะเป็ นปั ญหาแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในภายหลัง ในทาง
ตรงกันข้าม ผนังที่ก่อสร้างขึ้นมาอย่างถูกหลักและมีความประณี ตย่อมจะให้ความสวยงามและปกป้ อง
คุม้ ภัยให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยไปนานแสนนาน
ในปั จจุบนั นี้การตกแต่งผนังอาคารสามารถที่จะทาได้หลายวิธีตามวัสดุที่นามาใช้เช่น ผนังไม้
และไม้เทียม ผนังก่ออิฐ ซึ่งมีดว้ ยกันหลายชนิด เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐรับแรง หรื อ ผนังจาก
วัสดุประเภทบอร์ดหรื อผนังเบา
ผนังก่ ออิฐ ปั จจุบนั ผนังก่ออิฐเป็ นผนังที่ใช้ในอาคารโดยทัว่ ไป เพราะการก่อสร้างใน
ปั จจุบนั อาคารส่ วนใหญ่เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กผนังก่ออิฐฉาบปูน ดังนั้นจึงมีการผลิตอิฐที่จะ
นามาทาผนังให้มีคุณสมบัติตามการใช้งาน เช่น อิฐมวลเบา อิฐบล๊อก อิฐรับแรง แต่วธิ ี การก่ออิฐก็
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ผนังทาจากวัสดุประเภทบอร์ ด (ผนังเบา) วัสดุประเภทบอร์ดหมายถึงวัสดุที่มีการนา
วัสดุมาจัดหรื อผสมกันและทาออกมาเป็ นแผ่นใหญ่ข้ ึน ซึ่งอาจทาจากวัสดุประเภทเดียวกันหรื อวัสดุ
ต่างชนิดกันนามาผสมกันและมีสารเชื่อมประสาน เพื่อใช้ให้วสั ดุมีคุณสมบัติตามต้องการเหมาะแก่
การใช้งานตามต้องการ วัสดุดงั กล่าวมีท้ งั ไม้อดั ยิปซัมบอร์ด กระเบื้องแผ่นเรี ยบเป็ นต้น

ผนังไม้ และวัสดุประเภทไม้ เทียม ฝาไม้เป็ นสิ่ งที่นิยมใช้ในอดีต ต่อมาไม้ที่นามาใช้ใน
การสร้างอาคารมีนอ้ ยลง ฝาไม้จริ งจึงไม่ได้รับความนิยมเพราะมีราคาแพงและหายาก อีกทั้งยังต้องมี
วิธีป้องกันแมลงที่กดั กินไม้ เช่น มอด ปลวก แต่ต่อมาได้มีการพัฒนาวัสดุก่อสร้างทาเลียนแบบไม้
ขึ้นมา จึงมีการนาไม้เทียมมาทาผนังหรื อใช้ตกแต่งสลับกับวัสดุอื่นที่ทาผนังเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ผนังหินล้ างทรายล้ าง (พืน้ ) เป็ นการนาหินเกร็ ดเล็กๆหรื อทรายที่นามาคัดขนาด
เหมือนกับหิ นที่นาไปทาหิ นขัด ผสมกับปูนซี เมนต์หรื อปูนซี เมนต์ขาวใส่ สี ตามแบบหรื อตามความ
ต้องการของเจ้าของ ซึ่งนามาฉาบทับลงบนผนัง เสา พื้น หรื อนามาจัดตกแต่งร่ วมกับวัสดุอื่น เช่น
สลับในช่องรอยต่อระหว่างกระเบื้อง กรรมวิธีในการฉาบจะทาเหมือนการทาหิ นขัด รอเวลาให้ปูนเริ่ ม
ก่อตัวจับกับเม็ดหิ นแน่นพอสมควร ช่างจะทาการล้างผิวหน้าโดยใช้แปรงสลัดน้า ลูบเบาๆ พร้อมกับ
ลาดน้ าเบาๆ ให้ผวิ ปูนหลุดออกเล็กน้อยและเม็ดหิ นยังติดอยู่ ทาให้เห็นลวดลายของเม็ดหินหรื อทราย
ดังนั้นการทาผนังหินล้างทรายล้างจึงต้องคัดเลือกช่างที่มีความชานาญในเรื่ องนี้
ฝ้าเพดาน ฝ้ าเพดานมีประโยชน์ในการป้ องกันความร้อน ป้ องกันเสี ยง และปิ ดบังสิ่ งที่ไม่
ต้องการให้เห็น เช่น ท่อ คาน พื้น ฝ้ าเพดานสามารถที่จะทาได้จากวัสดุหลากหลายชนิด และการ
ติดตั้งฝ้ าก็จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่นามาใช้
กระจก เป็ นส่ วนหนึ่งที่ประกอบอยูใ่ นอาคารในยุคสมัยใหม่ทวั่ ไป กระจกทาหน้าที่ก้ นั แทน
ผนัง ในกรณี ที่ตอ้ งการแสงสว่างจากอีกด้านหนึ่ง กระจกเป็ นส่ วนประกอบของประตู หน้าต่าง ใช้
ป้ องกันอุณหภูมิจากภายนอกแต่ตอ้ งการทัศนียภาพในการมอง อีกทั้งสามารถทาเป็ นงานประดับ
ตกแต่งได้จากระจกสี สันต่างๆ รวมถึงกระจกที่ให้ความปลอดภัยขณะแตก
สีและวัสดุเคลือบผิว สี เป็ นวัสดุที่ทาหน้าที่เคลือบทับผิวหน้าของวัสดุอื่นๆ ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาเป็ นอาคารเพื่อให้วสั ดุที่อยูภ่ ายใต้สีมีความคงทน สี จึงเป็ นผิวหน้าในการสัมผัสกับสิ่ งภายนอก
เช่น แสง อากาศ อุณหภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นต้น สี น้ นั ให้อารมณ์และความรู ้สึกกับผูพ้ บเห็นหรื อ
ผูอ้ ยูอ่ าศัย แต่เนื่ องจากวัสดุที่นามาก่อสร้างมีหลายชนิด สี จึงมีการผลิตให้เหมาะสมหรื อเจาะจงใช้กบั
วัสดุชนิดนั้นๆ

ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการทดสอบด้ านคุณสมบัติทางกายภาพ (Results Physical Properties)
การทดสอบค่ าการดูดซึมนา้ (Water absorption test)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการหาค่าการดูดซึ มน้ าของชิ้นงาน
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. ตาชัง่ ที่มีความละเอียด 0.5 กรัม
2. ผ้าซับน้ า
3. ถังน้ าบ่มชิ้นงาน
ขั้นตอนการทดสอบ
1. นาชิ้นงานมาอบให้แห้งจนกระทัง่ มีน้ าหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิ
ห้องเป็ นเวลา 2-3 ชัว่ โมง จากนั้นแช่ตวั อย่างในน้ าเป็ นเวลา 24 ± 4 ชัว่ โมง
2. นาตัวอย่างออกจากน้ าและใช้ผา้ ที่ดูดซับน้ าที่ผวิ ชิ้นงานจนกระทัง่ ไม่เห็นน้ าเคลือบที่ผวิ ของชิ้นงานแต่ผิว
ของตัวอย่างยังคงชื้นอยู่ ซึ่ งเรี ยกว่า สภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated surface-dry condition, SSD)
ร้อยละการดูดซึม = [(B-A)/A]*100

โดยที่

A = น้ าหนักของตัวอย่างที่อบแห้งในอากาศ (กรัม)
B = น้ าหนักของตัวอย่างที่สภาพ SSD ในอากาศ (กรัม)
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
น้ าหนักก่อนแช่น้ า(g) น้ าหนักหลังแช่น้ า(g)
7.73

8.05

Absorption

% Absorption

0.04139

4.139

สรุ ปผลการทดสอบ
จากข้อมูลผลทดสอบที่ได้พบว่าค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซึ มน้ าของ MMwall เท่า 4.139 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียง
กับค่าการดูดซึ มน้ าของวัสดุตกแต่งผนังอาคารทัว่ ไปและคอนกรี ตทัว่ ไปที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 3-5% โดยทัว่ ไป
วัสดุที่มีค่าความหนาแน่นต่ามากๆและมีปริ มาณรู พรุ นในโครงสร้างสู งจะให้ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซึ มน้ าที่สูง
มาก แต่กรณี ของวัสดุ MMwall จะตรงกันข้าม เนื่ องจากตัววัสดุที่ใช้ข้ ึนรู ปไม่ใช้วสั ดุที่ดูดซึ มน้ ามาก และรู
พรุ นที่เกิดขึ้นยังเป็ นแบบปิ ด คือไม่มีการเชื่ อมโยงต่อกัน อีกทั้งผิวหน้าของชิ้นงานมีความมัน เรี ยบ และมีรู
พรุ นที่ผวิ ไม่มาก ทาให้ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซึ มน้ าของวัสดุ MMwall มีค่าน้อยมาก ซึ่ งค่าเปอร์เซ็นต์การดูด
ซึ มน้ าที่นอ้ ยของวัสดุตกแต่งผนังอาคารจะช่วยให้วสั ดุมีความคงทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมและ
สภาพอากาศต่างๆได้ดี เช่น บริ เวณภายนอกอาคารที่มีความชื้นสู งเมื่อโดนฝนบ่อยๆ หรื อบริ เวณแสงแดดจัด
และยังช่วยป้ องกันผิวคอนกรี ตของผนังอาคารจากความชื้ นหรื อความร้อนได้ดีอีกด้วย

การทดสอบค่ าความหนาแน่ น (Density test)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. ตาชัง่ ที่มีความละเอียด 0.5 กรัม
2. อุปกรณ์วดั ขนาด ( Vernier meter)
ขั้นตอนการทดสอบ
1. นาชิ้นงานมาอบให้แห้งจนกระทัง่ มีน้ าหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส ทิง้ ให้เย็นที่อุณหภูมิ
ห้องเป็ นเวลา 2-3 ชัว่ โมง จากนั้นวัดขนาดของชิ้นงานทั้ง 3 ด้าน (กว้าง, ยาว และสู ง) แล้วบันทึกค่าไว้
2. นาชิ้นงานไปชัง่ น้ าหนัก แล้วคานวณค่าที่ได้จากสู ตรด้านล่าง
ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน = มวลของชิ้นงาน (g) / ปริ มาตรของชิ้นงาน (cm3)
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
ค่ าความหนาแน่ น

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

Average

Density (g/cm3)

0.157

0.154

0.157

0.156

สรุ ปผลการทดสอบ
ผลทดสอบพบว่าวัสดุ MMwall มีค่าความหนาแน่นต่ากว่าวัสดุตกแต่งผนังอาคารทัว่ ไปมาก คือ 0.156 g/cm3
ซึ่งวัสดุตกแต่งผนังอาคารส่ วนใหญ่ (แผ่นกระเบื้องเซรามิก) ค่าความหนาแน่นจะอยูร่ ะหว่าง 2.0 – 2.5 g/cm3
ดังนั้นการใช้วสั ดุ MMwall ตกแต่งผนังอาคาร จะช่วยลดน้ าหนักโดยรวมของระบบผนังอาคารได้ ทาให้ผนัง
อาคารมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

ผลการทดสอบด้ านคุณสมบัติทางกล (Results Mechanical Properties)
การทดสอบค่ าความต้ านทานแรงอัด (Compressive strength test)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงอัดของชิ้นงาน
เอกสารอ้างอิง
มอก.109
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. เครื่ องทดสอบกาลังรับแรงอัด (Compression machine)
2. อุปกรณ์วดั ขนาด ( Vernier )
ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรี ยมชิ้นงานที่แห้งปราศจากความชื้น จากนั้นวัดขนาดของชิ้นงานทั้ง 3 ด้าน (กว้าง, ยาว และสู ง) แล้ว
บันทึกค่าไว้
2. นาชิ้นงานไปวัดค่ากาลังรับแรงอัด ด้วยเครื่ อง Compression machine แล้วนาค่าที่ได้มาคานวณตามสู ตร
ดังนี้
ค่ากาลังรับแรงอัด = แรงกด (kg) / พื้นที่รับแรง (cm2)
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
ค่ ากาลังรับแรงกดอัด

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

Average

Strength (kg/cm2)

22.90

23.40

23.77

23.36

สรุ ปผลการทดสอบ
ผลทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดของวัสดุ MMwall เท่ากับ 23.36 kg/cm2 ซึ่งค่ากาลังรับแรงอัดที่ได้ใกล้เคียงกับ
วัสดุอิฐมวลเบาที่ใช้ทาผนังทัว่ ไป (ประมาณ 40-50 kg/cm2) และเนื่องจากวัสดุตกแต่งผนังไม่ใช่ส่วนหลักใน
การทาหน้าที่รับน้ าหนักของระบบผนังอาคาร ดังนั้นจึงสามารถนาวัสดุ MMwall มาใช้ร่วมกันกับงานผนัง
อาคารทัว่ ไปได้

การทดสอบความต้ านทานแรงดัด (Flexural Strength)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงดัดของชิ้นงาน
ตารางที่ 1. แสดงสมบัติของวัสดุแผ่นผนังสาเร็ จรู ปแคลเซี ยมซิลิเกต ชนิดความแข็งแรงสู ง (Hight strength
calcium silicate board)

เอกสารอ้างอิง
ASTM D 790
http://www.vanjoinbuild.com/en/about/?107.html

อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. เครื่ องทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบเอนกประสงค์ ชนิด Static Model 55R4502 (Universal Testing
Machine, Instron Model 55R4502)
2. อุปกรณ์วดั ขนาด ( Vernier )

ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรี ยมชิ้นงานที่แห้งปราศจากความชื้น วัดขนาดของไม้ตวั อย่างโดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.3 ของขนาดที่วดั และทาการชัง่ หามวลโดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของ
มวลตัวอย่าง
2. นาชิ้นงานไปวัดค่ากาลังรับแรงอัด ด้วยเครื่ อง Universal Testing Machine แล้วนาค่าที่ได้มาคานวณตาม
ตารางที่ 1.
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
No.
1
2
3
Average

Maximum Flexure stress (MPa) Modulus (Automatic Young's) (MPa)
3.55
78.73
3.52
87.65
3.50
82.42
3.52
82.93

สรุ ปผลการทดสอบ
ผลทดสอบค่ากาลังรับแรงดัดของวัสดุ MMwall เท่ากับ 3.52 MPa ซึ่งค่าที่ได้พบว่าใกล้เคียงกับตัวอย่างของ
แผ่นผนังสาเร็ จรู ปแคลเซียมซิลิเกต ชนิดความแข็งแรงสู ง ที่แสดงในตารางที่ 1. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัสดุ
MMwall สามารถนามาใช้ในงานตกแต่งผนังภายนอกอาคารได้ เนื่องจากมีค่ากาลังรับแรงดัดที่สูงและ
ใกล้เคียงกับวัสดุแผ่นผนังสาเร็ จรู ปแคลเซียมซิลิเกต ชนิดความแข็งแรงสู ง

การทดสอบค่ าการนาความร้ อน (Thermal conductivity test)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติดา้ นการนาความร้อนของชิ้นงาน
เอกสารอ้างอิง
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis Lab)
http://foaminsulation55.blogspot.com/2012/04/pu-foam-insulation.html
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. เครื่ องวัดค่าการนาความร้อน (Thermal Conductivity Analyzer)
ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรี ยมชิ้นงานสาหรับทดสอบโดย ตัดชิ้นงานทรงสี เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4-5 cm. หนา 1-2 cm.
2. นาชิ้นงานวางบนแท่นยึดจับแล้ว วัดค่าที่ได้จากเครื่ อง Thermal Conductivity Analyzer
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
TCA Results
Thermal Conductivity (W/mK)

0.0647

Thermal Diffusivity (mm2/s)

0.1328

Specific Heat (MJ/m3K)

0.4876

สรุ ปผลการทดสอบ
ค่าการนาความร้อนของวัสดุตกแต่งผนัง MMwall มีค่าเท่ากับ 0.0647 W/mK ซึ่ งค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่ามากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตและวัสดุตกแต่งผนังทัว่ ไปที่มีค่าอยูใ่ นช่วง 1.8 – 2.5 W/mK เนื่องมาจากปริ มาณรู
พรุ นด้านในของวัสดุที่ทาหน้าที่เป็ นฉนวนในการส่ งผ่านความร้อน และชนิดของวัสดุที่มีค่าการนาความ
ร้อนต่าอยูแ่ ล้ว ซึ่ งดังนั้นการใช้วสั ดุ MMwall เป็ นวัสดุตกแต่งผนังอาคารจะช่วยลดความร้อนจากภายนอก
อาคารได้โดยตรง และมีคุณสมบัติการป้ องกันความร้อนใกล้เคียงกับการใช้งานวัสดุฉนวนโฟม (ค่าการนา
ความร้อน เท่ากับ 0.017 - 0.033 W/mK, ASTM C 117)

การทดสอบการลามไฟ (Flammability)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติดา้ นการป้ องกันไฟของชิ้นงาน
เอกสารอ้างอิง
ASTM D 635 : 2003
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. Atlas Hvul2 Horizontal Verticle Flame Chamber
ขั้นตอนการทดสอบ
1. นาตัวอย่างที่วางไว้ 7 วันที่อุณหภูมิหอ้ งแล้วมาตัดให้มีขนาด กว้าง 13 มม. X ยาว 125 มม. X หนา 9 มม.
จานวน 3 ชิ้นต่อ 1 ตัวอย่างวัดความยาวจากปลายด้านใดด้านหนึ่งให้ได้ความยาว 25 มม.คือตาแหน่งที่ 1
และวัดต่ออีก 75 มม. คือตาแหน่งที่ 2 วางชิ้นงานในแนวราบแล้วนาตะเกียงบุนเสนวางในตาแหน่งเอียงทา
มุม 45  กับแนบราบแล้วเลื่อนตะเกียงเข้าหาตัวอย่างเป็ นเวลา 30 วินาทีแล้วดึงตะเกียงออก ทาการบันทึก
เวลาหลังจากดึงเปลวไฟออกจากตัวอย่างจนกระทัง่ ไฟดับ หากดึงเปลวไฟออกแล้วไฟดับทันที่ให้บนั ทึกเป็ น
0 วินาที หรื อ “ไม่เกิดการเผาไหม้” หากขณะเผาไหม้มีเปลวไฟลามเลยขีดตาแหน่งที่ 1 ก่อนเวลา 30 วินาที
หรื อหลังเวลา 30 วินาที ให้จบั เวลาใหม่โดยเริ่ มจับที่ตาแหน่งที่ 1 แล้วรอจนกระทัง่ เปลวไฟดับลงหรื อถึง
ตาแหน่งที่ 2 ถ้าตัวอย่างติดไฟเพียงครึ่ งทางแล้วดับให้รายงานว่า “สามารถหยุดการเผาไหม้ได้ดว้ ยตัวเอง”
สาหรับตัวอย่างที่ติดไฟได้ตอ้ งรายงานอัตราการลามไฟในหน่วย มม.ต่อนาทีและรายงานผลเป็ น “อัตราการ
เผาไหม้”

การคานวณอัตราการเผาไหม้ (Rate of burning) = S / (t - t1)

ตัวอย่างผลการทดสอบในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ข้ อมูลและผลการทดสอบ
Flammability : ASTM D 635 : 2003
Burning rate (millimeter per minute)

31.24

สรุ ปผลการทดสอบ
เนื่องจาก Burning rate อยูใ่ นช่วงไม่เกิน 40 mm/min ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีสาหรับวัสดุป้องกันการลามติดไฟ
ที่ความหนาชิ้นงาน 3-13 mm. โดยรายละเอียดของการทดสอบพบว่า ชิ้นงาน 6 ชิ้นไม่เลยตาแหน่งที่ 1 ถือว่า
เป็ นวัสดุไม่ลุกติดไฟ ส่ วนอีก 4 ชิ้น พบว่าเลยจุดที่ 1 แต่ไม่ถึงจุดที่ 2 และไม่ถึงครึ่ งของระยะ S ดังนั้นจึงเป็ น
วัสดุที่หยุดการเผาไหม้ได้ดว้ ยตนเอง

การทดสอบค่ าดัชนีการลุกไหม้ และ อุณหภูมิการจุดติดไฟ (Flammability index and Ignition
temperature)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติดา้ นการการลุกไหม้ของชิ้นงาน

เอกสารอ้างอิง
Electrical and Electronic Products Testing Center
IEC 60695-2-12 : 2010 and IEC 60695-2-13 : 2013
อุปกรณ์ ในการทดสอบ
1. Glow Wire tester
ขั้นตอนการทดสอบ
1. ดัชนีการลุกไหม้ (Flammability index) อุณหภูมิทดสอบสู งสุ ด ในระหว่างการทดสอบ 3 ครั้งติดต่อกันกับ
ชิ้นตัวอย่างทดสอบ โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ก) เปลวไฟของชิ้นงานตัวอย่างทดสอบดับเองได้ภายใน 30 วินาที หลังจากเอาแหล่งให้ความร้อน
ออก และไม่มีการจุดติดไฟของกระดาษทิชชูที่วางใต้ชิ้นตัวอย่างทดสอบ
ข) ไม่มีการจุดติดไฟของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
2. อุณหภูมิในการจุดติดไฟ (Ignition temperature) อุณหภูมิซ่ ึงสู งกว่าอุณหภูมิสูงสุ ดที่ไม่ทาให้ชิ้นตัวอย่าง
ทดสอบเกิดการจุดติดไฟ
ข้ อมูลและผลการทดสอบ
Glow-wire flammability index (GWFI)

750/3.0

Glow-wire ignition temperature (GWIT)

775/3.0

สรุ ปผลการทดสอบ
ดัชนีการลุกไหม้ (Flammability index) ของชิ้นงาน MMwall มีอุณหภูมิทดสอบสู งสุ ดในระหว่างการ
ทดสอบคือ 750 องศาเซลเซี ยส ที่ความหนาชิ้นงาน 3.0 มิลลิเมตร ส่ วนอุณหภูมิในการจุดติดไฟ (Ignition
temperature) ของชิ้นงาน MMwall มีอุณหภูมิทดสอบสู งสุ ดที่ไม่เกิดการจุดติดไฟคือที่ 775 องศาเซลเซียส ที่
ความหนาชิ้นงาน 3.0 มิลลิเมตร

