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บทคดัย่อ  

บทความนี้นําเสนอผลของวสัดุหลงัคา และมุมเอยีงหลงัคาที่มผีลต่ออุณหภูมภิายในอาคาร หลงัคามหีน้าที่

หลกัคอืใชบ้งัแดดบงัฝนจากสภาพอากาศ นอกจากนี้การออกแบบหลงัคาควรพจิารณาถงึการกระจายอุณหภูมภิายใน

อาคาร เนื่องจากหลงัคามหีลากหลายชนิด หลายราคา และทําจากวสัดุต่างกนั เมือ่นําผลของอุณหภูมมิาพจิารณาร่วม

ดว้ยแลว้หลงัคาแต่ละชนิดจะมจุีดเด่นจุดดอ้ยทีต่้องพจิารณาเพิม่เตมิในการเลอืกใชต่้อไป งานวจิยันี้จงึนําเสนอผลของ

วสัดุหลงัคาและมมุเอยีงทีม่ต่ีออุณหภมูภิายในอาคารอาคาร โดยขนาดอาคารทดสอบคอื 1.5 x 1.5 x 1.8 เมตร (กวา้ง x 

ยาว x สูง) ผนงัทาํจากอฐิมวลเบาฉาบเรยีบทัง้ดา้นนอกและดา้นใน เพดานทําจากยปิซัม่บอรด์ มุมเอยีงหลงัคา 15, 20, 

และ 25 องศา จํานวน 3 หลงั และทําการทดสอบผลของวสัดุหลงัคาและมุมเอยีงทีม่ต่ีออุณหภูมภิายในอาคารทดสอบ 

ซึง่วสัดุทีใ่ชท้าํหลงัคาประกอบไปดว้ย หลงัคาเมทลัซที  กระเบือ้งลอนคู่ และกระเบือ้งซแีพค็  

จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมใิต้หลงัคาจะมคี่าสงูสุดเมือ่ใชว้สัดุหลงัคาเมทลัซที คอื 45 °C และอุณหภูมิ

กลางหอ้งสูงสุดพบทีก่ารทดลองวสัดุหลงัคาซแีพคซึ่งมอุีณหภูมสิูงถงึ 43.9 °C และผลของมุมเอยีงทีม่อุีณหภูมภิายใน

อาคารพบว่าเมือ่มมุเอยีงหลงัคาเพิม่ขึน้อุณหภมูภิายในอาคารมแีนวโน้มลดลง 
 

คาํสาํคญั : วสัดุหลงัคา กระจาย และ อุณหภมู ิ
 

Abstract  

This paper presents the effect of roof materials and inclinations on the temperature distribution in the 

building. The roof is used as a means of weather protection, in the order design should be considered the 

temperature distribution in the building because roof has different types, prices and materials. Considering the 

effect of roof parameters on the temperature,  the roof will features different considerations in the selection. 

Thus, this research was presented the effect of roof materials and inclinations on temperature distribution, the 

size of the building was 1.5 x 1.5 x 1.8 m. (W x L x H),  the walls materials was made of light weight concrete, 

inner and outer  plastered, the ceiling was made of gypsum board. Roof inclination angle was 15°, 20° and 25°, 

amount 3 building and testing effect of roof materials and inclination angle on temperature distribution. The roof 

material was consists of metal sheet, tile roofing and C-pac roofing. 

The results shown that the maximum temperature at under roofing and building center were 45°C 

and 43.9 °C when using metal sheet and C-pac material, respectively. The inclination angle of the roof 

increases, the temperature in the building was slightly increases.  
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บทนํา  

 ประเทศไทยมลีกัษณะภูมอิากาศแบบร้อน

ชื้นหรือแบบสะวันนาตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ

คอบเปน ในขณะที่ภาคใต้และภาคตะวนัออกเป็นเขต

ภมูอิากาศแบบมรสุมเขตรอ้น ทัว่ประเทศมอุีณหภมูเิฉลีย่

ระหว่าง 19°C -39°C ในฤดแูลง้ อุณหภมูเิพิม่สูงขึน้อย่าง

รวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม โดยสูงกว่า 

40°C ในบางพื้นที่ในช่วงกลางเดือนเมษายน เมื่อดวง

อาทติย์เคลื่อนผ่านจุดเหนือศรีษะ ในเดอืนมนีาคม และ 

เมษายน ปี 2559 ทีผ่่านมาพบว่าในบางพื้นทีม่อุีณหภูมิ

สูงถึง 46°C ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและให้

ความสําคญัในการเกิดภาวะอุณหภูมทิี่มแีนวโน้มเพิ่ม

สงูขึน้ในทุกๆ ปีของประเทศไทย 

 เมือ่พจิารณาตัง้แต่กลางเดอืนกุมภาพนัธ์ไป

จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจาก

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ 

และเป็นระยะที่ข ัว้ โลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ 

โดยเฉพาะเดือนเมษายน พื้นที่บริเวณประเทศไทย

ตําแหน่งของดวงอาทติยอ์ยู่เกอืบตรงเหนือศรีษะในเวลา

ตอนเทีย่งวนั ทาํใหไ้ดร้บัความรอ้นจากดวงอาทติยเ์ตม็ที ่

สภาวะอากาศจงึรอ้นอบอา้วทัว่ไปในฤดกูาลนี้ จากขอ้มลู

ทีก่ล่าวมาขา้งต้นความรอ้นจะแผ่มาจากดวงอาทติย์เขา้สู่

ตัวบ้านพัก หรืออาคารที่อยู่อาศัยส่วนแรกที่จะได้ร ับ

ความร้อนคอืส่วนของหลงัคาบา้นทีท่ําหน้าทีก่นัแดดกนั

ฝนทีจ่ะทาํใหผู้อ้ยู่อาศยัรูส้กึถงึความไมส่บายและรอ้น ใน

อดีตบ้านพักอาศัยจะทํามาจากหลังคาที่ทําจากวัสดุ

ธรรมชาตจิําพวก หญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น จากนัน้ก็

พฒันามาเป็นหลงัคาสงักะสซีึ่งทําจากโลหะ ซึ่งโลหะเอง

มคีุณสมบัติในการนําความร้อนได้ดีกว่าวัสดุประเภท

กระเบื้องหรือซีเมนต์เมื่อพจิารณาจากค่าการนําความ

รอ้นของวสัดุ [1] จากนัน้ เมือ่หลงัคาสงักะสมีปีญัหาเรือ่ง

ความร้อนวัสดุหลังคาก็พัฒนาเข้าสู่ยุคของหลังคา

กระเบื้องและหลงัคาซีแพคต่างๆเรื่อยมา เพื่อทําหน้าที่

ปกป้องบ้านจากแสงแดดและทําให้คนในบ้านสบาย              

ไม่รูส้กึรอ้น ซึ่งในอดตีมนีกัวจิยัไดศ้กึษาผลของวสัดุผนงั

อาคารที่มต่ีอการกระจายอุณหภูมใินอาคาร ซึ่งพบว่า

วสัดุผนังอาคารมผีลโดยตรงต่ออุณหภูมภิายในอาคาร

และภาระของเครือ่งปรบัอากาศ [2] ในขณะทีต่่างประเทศ

ยงัพบงานวจิยัที่ให้ความสําคญักบัการลดความร้อนใน

ฤดูกาลต่างๆโดยอาศัยการปลูกพืชไว้บนหลังคาเพื่อ

ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการพิจารณาใน

รปูแบบของค่าความตา้นทานความรอ้นรวมของหลงัคาที่

เพิ่มขึ้น ทําให้ความร้อนถ่ายเทผ่านหลังคาลดลง[9] 

เช่นกนักรณีศึกษาที่เซียงไฮ ประเทศจีน นําเสนอผล

การศกึษาการการใชห้ลงัคาสเีขยีว (หลงัคาที่มกีารปลูก

พชืขนาดเลก็ไวบ้นหลงัคา) กบัอาคารผนังเบาในฤดูรอ้น

พบว่ามคีวามเป็นไดใ้นอนาคตทีจ่ะนํารูปแบบของหลงัคา 

สีเขียวมาใช้งานหรือศึกษาอย่างจริงจัง [10] อีกหนึ่ง

ตัวอย่างการลดอุณหภูมคิวามร้อนที่ผ่านหลังคาโดย

อาศัยระบบการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic) ไว้บน

หลงัคาในพื้นทีอ่าศยัเขตเมอืงทีม่คีวามรอ้นสงู โดยศกึษา

ความสูงของระดับน้ําในการปลุกพืชไร้ดินบนหลังคา 

พบว่าการปลกูพชืไรด้นิบนหลงัคาสามารถทาํใหอุ้ณหภูมิ

หลงัคาลดลงได ้3°C - 5°C ขึน้อยู่กบัความสงูของน้ําทีใ่ช้

และพื้นที่ๆใช้ในการปลูก และคาวว่าจะสามารถลด

อุณหภูมลิงไดอ้กี หากใชค้วามสงูของน้ําและพืน้ทีใ่นการ

ปลกูเหมาะสม [10] ซึง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดมเีทคนิคและผล

การศกึษาการลดอุณหภูมภิายในอาคารหรอืหลงัคาใน

รูปแบบต่างๆ แต่เป็นการศึกษาในรูปแบบของปจัจัย

ภายนอกไม่ได้เน้นไปที่ว ัสดุหลังคาโดยตรง ดังนั ้น

งานวิจัยนี้จึงสนใจที่ศึกษาผลของวัสดุหลังคา ที่มีต่อ

อุณหภูมภิายในตวัอาคารทีอ่ยูอ่าศยัอย่างเป็นระบบ เพื่อ

เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้หลังคา หลังให้

เหมาะสมกบัการอยู่อาศยั งบประมาณ ความสวยงามใน 

การออกแบบ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพจิารณาต่อไปในอนาคต 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั  

ในการศึกษาผลของวสัดุหลังคาที่มต่ีอการ

กระจายอุณหภูมภิายในอาคาร ไดม้กีารออกแบบอาคาร

ทดสอบ ให้มขีนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร 

สูง 1.80 เมตร จํานวน 3 หลงั โดยแต่ละหลงัมมีุมเอียง

หลังคาที่แตกต่างกัน 3 มุมคือ 10 15 และ 20 องศา 

เพื่อทําการศกึษาอุณหภูมทิีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละวสัดุ

หลังคา และมุมเอียงเพื่อทําการเปรียบเทียบและ

วเิคราะหผ์ล โดยอาคารทดสอบมขีนาด และการกําหนด

มุม เอีย งหลังคา  ดังแสดงในรูปที่  1  และ  2  โดย

ความสําคญัของงานวจิยันี้ คอืผลการศกึษาทีไ่ด ้จะเป็น

แนวทางในการออกแบบอาคารเพื่อประหยดัพลงังานใน
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อาคารโดยการสร้างสภาวะสบายด้วยวธิปีรบัความเย็น

แบบธรรมชาติสําหรบัอาคาร [3] ซึ่งในอดีตก็มผีู้สนใจ

ศกึษางานวจิยัประเภท การหาแนวทางในการประหยดั

พลังงานในอาคารที่พ ัก [4] [5] [6]  หรือ ภาวะการอยู่

สบายอนัเป็นผลมาจากวสัดุผนังอาคาร [7] ผลของสทีา

บ้านที่มต่ีอการกระจายอุณหภูมภิายในห้องทดลอง[8] 

และหากสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ นัน้ก็

หมายถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน

ไฟฟ้าทีต่้องสูญเสยีไปกบัระบบปรบักาศโดยตรง [1] ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยันี้ที่เล็งเห็นความสําคญัของวสัดุ

หลังคาและมุมเอียงหลงัคาที่มีผลต่ออุณหภูมิภายใน

อ า ค า ร แ ล ะ จ ะ ส่ ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต่ อ ภ า ร ะ ข อ ง

เครือ่งปรบัอากาศโดยตรงเช่นกนั 

 
 

รปูท่ี 1 การออกแบบอาคารทดสอบ 
 

 

 
 

รปูท่ี 2 การกาํหนดมมุเอยีงหลงัคา 
 

 โดยการออกแบบอาคารทดสอบสําหรับ

งานวิจยัได้ออกแบบให้มอีาคาร 3 หลงั โดยอาคารทัง้  

3 หลงัมวีสัดุมุงหลงัคาทีแ่ตกต่างกนัจํานวน 3 ชนิด มุม

เอียงหลงัคาแตกต่างกนั 3 มุมเอียง นัน้คอืมุม α จะถูก

กาํหนดใหม้มีุมทดสอบคอื 10 15 และ 25 องศา ส่วนมุม  

ß จะมมีุมเปลี่ยนแปลงไปตามมุม α ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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และทําการทดสอบผลของวสัดุหลงัคาในแต่ละหลงัคาที่

สนใจทําการศกึษาทัง้ 3 ชนิดหลงัคา ผนังอาคารก่อดว้ย

อิฐมวลเบาฉาบเรียบทัง้สองด้าน เพื่อให้ใกล้เคียงกับ

อาคารทีพ่กัอาศยัในปจัจุบนัมากทีสุ่ด โดยเครื่องมอืทีใ่ช้

ใ นการ เก็บบันทึกข้อมูล ใช้  (Extech Datalogger 3-

Chanel) ใชต่้อกบัสายใชส้ายเทอรโ์มคปัเปิล type K เพื่อ

เก็บขอ้มูลอุณหภูมติามจุดต่างๆเพื่อทําการเก็บบนัทึก

ขอ้มลูตัง้แต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ในแต่ละวนัทีท่าํการ

ทดสอบ และมตีําแหน่งการตดิตัง้สายเทอร์โมคปัเป้ิลตาม

ตําแหน่งในรูปที ่3 โดยตําแหน่งทีส่นใจในการศกึษาครัง้

นี้คอื ตําแหน่ง T1 และ T2 โดยตําแหน่ง T1 เป็นตําแหน่ง

การวดัอุณหภมูใิตห้ลงัคา และตําแหน่ง T2 เป็น อุณหภมูิ

กลางหอ้งทดสอบ เพื่อทําการเปรยีบเทยีบอุณหภูมแิละ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัง้แต่ระยะเวลา 06.00 – 

18.00 น. ในวนัทีท่ําการทดสอบ และสถานทีด่ําเนินการ

ทดสอบและเกบ็ขอ้มูลคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสาน  วิทยา เขตสกลนคร  ตั ้งอยู่ ที่พิกัด  N 

17°21'44.42", E  103°42'46.35" ซึ่งการทดสอบทัง้หมด

เป็นการทดสอบในวนัเวลาต่างกนัแต่อยู่ในช่วงเวลาของ

เดือน มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาและเลือกวันที่มีแดด

สมํ่ าเสมอตลอดทัง้ว ันในการทดสอบเปรียบเทียบ

แนวโน้มของอุณหภมู ิ

 

 

 
 

รปูท่ี 3 ตําแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์เกบ็บนัทกึขอ้มลู 
 

 เมื่อดําเนินการออกแบบอาคารทดสอบและ

กาํหนดตวัแปรในการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูเรยีบรอ้ยจงึได้

ดําเนินการสร้างอาคารทดสอบเพื่อทําการเกบ็ขอ้มลู ดงั

แสดงภาพตัวอย่างอาคารทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างของมุมเอียงหลังคาในแต่ละหลัง และ

ลักษณะทางกายภาพของอาคารทดสอบดังแสดงใน 

รปูที ่4 
 

 
 

รปูท่ี 4 ลกัษณะทางกายภาพของอาคารทดสอบ 
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ผลการวิจยั 

 จากการทดลองเก็บขอ้มูล เปรยีบเทียบผล

วัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่อการกระจายอุณหภูมิ

ภายในอาคารพบว่าขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามน่าสนใจ เนื่องจาก

วสัดุหลงัคาในอดตี อาจจะพจิาณาเพยีงความสามารถใน

การทนแดดทนฝนและความสวยงาม แต่งานวิจยันี้ยงั

ชีใ้หเ้หน็ถงึผลต่อการกระจายความรอ้นในอาคาร และมุม

เอียงหลงัคาซึ่งอดตีทีผ่่านมาพจิาณาในแง่มุมของความ

สวยงามและรูปทรงภายนอก ซึง่งานวจิยันี้จะไดช้ี้ใหเ้หน็

ถึงความสําคัญในแง่มุมของผลโดยตรงต่ออุณหภูมิ

ภายในตวัอาคารเช่นกนั ซึง่จะไดนํ้าเสนอดงัต่อไปนี้ 

1. ผลของวสัดุหลงัคา (เมทลัซีส) และมุม

เอียงท่ีต่อการกระจายความร้อนภายในอาคาร 

 เมทลัซสีเป็นวสัดุหลงัคาทีไ่ดร้บัความนยิมใน

ปจัจุบนัเนื่องจากมรีาคาหลากหลาย มรีูปแบบให้เลอืก

มากมาย และมโีรงงานผลิตในทุกๆอําเภอของประเทศ

ไทยกส็ามารถพูดได ้เนื่องจากหลงัคาเมทลัซสี ผลติจาก

โลหะแผ่นรีดขึ้นรูป ซึ่งในการทดลองนี้ ใช้เมทัลซีส  

0.33 มม. เป็นแบบเคลอืบอลซูงิค ์ชนิดลอนมาตรฐาน ทาํ

การติดตัง้ในอาคารทดสอบ 3 หลัง ที่มุมเอียงหลงัคา

แตกต่างกนั ทาํการวดัอุณหภูมเิพื่อทาํการศกึษาทัง้หมด  

2 ตําแหน่ง คอื ใต้หลงัคา และกลางห้องอาคารทดสอบ 

โดยผลการทดลองแสดงในรูปที่ 5 เมื่อพจิารณาแล้วใน

ช่วงเวลาเริม่ตน้ตัง้แต่ 06.00 น. ถงึ 12.00 น. พบว่าเป็น

ช่วงที่อุณหภูมสิะสมในตวัอาคารยงัมผีลต่อการทดสอบ 

และเป็นช่วงที่อุณหภูมิค่อยเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิ

ภายนอก ซึง่สองปจัจยันี้มผีลค่อนขา้งมากในการทดลอง 

แต่หลังจากเวลา 11.00 น.เป็นต้นไปจะเห็นได้ว่า 

อุณหภูมใิต้หลงัคา จะสูงกว่าอุณหภูมกิลางห้องในทุกๆ 

มุมเอียงการทดลอง นั ้นหมายความว่าเมทัลซีสไม่

สามารถป้องกนัความรอ้นไดด้เีท่าที่ควร ทําใหอุ้ณหภูมิ

ใต้หลงัคาเพิม่สูงขึ้นและสูงมากกว่าอุณหภูมภิายในหอ้ง

อย่างเหน็ไดช้ดั และมมุเอยีงหลงัคาทีส่่งผลใหอุ้ณหภมูใิต้

หลงัคา และอุณหภมูกิลางหอ้งสงูทีสุ่ดคอืมมุ 20 องศา 
 

 
 

รปูท่ี 5 ผลของวสัดุหลงัคา (เมทลัซสี) และมมุเอยีงทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 
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 2. ผลของวสัดุหลงัคา (กระเบืองลอนคู่) และ

มมุเอียงท่ีต่อการกระจายความร้อนภายในอาคาร 

 กระเบื้องลอนคู่เป็น กระเบื้องหลงัคา ทีผ่ลติ

จากไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในอดีต 

เนื่องจากมคีวามเข้าใจว่าจะทําให้บ้านเย็นกว่าการใช้

สงักะส ีและมเีสยีงเงยีบในเวลาฝนตก โดยในการทดลอง

นี้ใชก้ระเบือ้งลอนคู่ชนิดสเีทาเป็นกระเบือ้งทีใ่ชมุ้งอาคาร

ทดสอบทัง้ 3 หลงัจากผลการทดลองแสดงในรปูที ่6 

 

 
 

รปูท่ี 6 ผลของวสัดุหลงัคา (กระเบือ้งลอนคู่) และมมุเอยีงทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 

 

 จากผลการทดลองที่แสดงในรูปที่ 6 สามารถ

ยนืยนัความเชื่อในอดตีไดว้่าการใชก้ระเบื้องลอนคู่จะทํา

ให้บ้านเย็นกว่าการใช้สงักะส ีเนื่องจากผลการทดลอง

ส่วนใหญ่ อุณหภูมิใต้หลังคาและอุณหภูมิกลางบ้าน

อุณหภูมจิะตํ่ากว่า 40 องศา และที่น่าสนใจคือเมื่อใช้

กระเบื้องลอนคู่มุงหลงัคาอาคารทดสอบแลว้อุณหภูมใิต้

หลังคาและอุณหภูมิกลางห้องมแีนวโน้มใกล้เคียงกัน

แตกต่างกนัเพยีงเล็กน้อยเนื่องจากความร้อนภายนอก

สามารถผ่านเขา้มาในอาคารไดใ้นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนัทัง้

ในส่วนทีผ่่านหลงัคาและผ่านผนังอาคารเขา้มาในอาคาร 

ทําให้มแีนวโน้มอุณหภูมใิกล้เคียงกนั เมื่อพจิารณามุม

เอียงที่ทําให้อุณหภูมภิายในอาคารสูงที่สุดสําหรบัการ

ทดลองวัสดุหลงัคาที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่คือมุม 15 

องศา ซึง่แตกต่างจากการใชเ้มทลัซสีเป็นวสัดุหลงัคา  
  

3. ผลของวสัดหุลงัคา (ซีแพค) และมุมเอียงท่ีต่อการ

กระจายความร้อนภายในอาคาร 

 เมื่อพิจารณาผลการทดลองผลของวัสดุ

หลงัคาทีม่งุดว้ยหลงัคาซแีพค โดยหลงัคาซแีพคผลติจาก

ปูนซีเมนต์ซึ่งมสี่วนผสมมาจาก น้ํา ปูนและทรายและ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั มคีุณสมบตัพิเิศษหลาย

ข้อที่น่าสนใจคือ ทนต่อฝน ฟ้า พายุ และรังสียูวีจาก

แสงแดด ซึ่งเป็นคุณสมบตัิที่โดดเด่นมาก จากผลการ

ทดลองแสดงในรปูที ่7 
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รปูท่ี 7 ผลของวสัดุหลงัคา (ซแีพค) และมมุเอยีงทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 

 

 

 จากรูปที่ 7 มีความชัดเจนอย่างเห็นได้ช ัดว่า 

อุณหภูมิกลางห้องในทุกๆการทดลองจะมอุีณหภูมสิูง

กว่าอุณหภูมใิต้หลงัคา ซึ่งสามารถวเิคราะห์ได้ว่าความ

รอ้นจากดวงอาทติย์ทีเ่ขา้สู่อาคารส่วนใหญ่เขา้ผ่านผนัง

อาคารและเขา้สู่ตวับ้านทําให้อุณหภูมกิลางห้องสูงกว่า

อุณหภมูใิตห้ลงัคาอย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่น่าจะเป็นผลมาจาก

คุณสมบตัขิองหลงัคาซแีพคโดยตรง และเมือ่พจิารณามมุ

เอียงแล้วพบว่ามุมเอียง 25 องศาจะทําให้อุณหภูมิ

ภายในอาคารสงูทีสุ่ดในตาํแหน่งกลางหอ้งและใตห้ลงัคา 

  

 

4. ผลของมุมเอียงหลงัคา (15 องศา) ท่ีมีต่อการกระ

จ่ายอณุหภมิูภายในอาคาร 

  มุมเอียงหลังคา (α) เป็นส่วนที่รองรับหลังคา

โดยตรง มผีลต่อความสวยงามและภาพลกัษณ์ของตัว

อาคารโดยตรง แต่ในทางความรอ้น หมายถงึหลงัคานัน้

ทํามุมกับดวงอาทิตย์ในลักษณะใด ขึ้นอยู่ก ับพื้นที่ๆ 

อาคารนั ้นปลูกสร้างอยู่ว่ าทํามุมกับดวงอาทิตย์ใน

ลกัษณะใดเช่นกนั งานวิจยันี้จึงให้ความสนใจมุมเอียง

หลงัคาดงักล่าว ว่ามผีลต่ออุณหภมูภิายในอาคารในส่วน

ของอุณหภูมใิต้หลงัคา และภายในอาคารอย่างไรบ้าง

เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน

ต่อไป  
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รปูท่ี 8 ผลของมมุเอยีงหลงัคา (15 องศา) ทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 

 

 จากรปูที ่8 นําเสนอผลการทดลอง มมุเอยีงหลงัคา

ที ่15 องศา ซึ่งเป็นมุมทีแ่คบหรอืมุมแหลม ซึ่งบา้นหรอื

อาคารทัว่ไปไม่นิยมใช้มุมนี้  แค่อาคารพาณิชย์หรือ

อาคารลกัษณะแบบเพงิพกัจะนิยมใชมุ้มเอยีงหลงัคา 15 

องศา นี้อย่างกว้าขวาง จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า 

ช่วงเชา้ 06.00 น. เป็นช่วงทีอุ่ณหภมูสิะสมในตวัอาคาร

หรือตัววัสดุอาคารมีผลกับการทดลองมากเนื่องจาก

อุณหภูมิภายนอกยังไม่ร้อนมาก ดังการทดลองวัสดุ

หลงัคาเมทลัชที 06.00-12.00 น. อุณหภูมกิลางหอ้งมคี่า

สงูกว่าอุณหภมูใิตห้ลงัคาเนื่องจากการคายความรอ้นจาก

วสัดุผนังอาคารและภายในอาคารมอุีณหภูมอิบอุ่นกว่า

ด้านนอก เมื่อเวลาผ่านไปหลังจาก 12.00 น.พบว่า

อุณหภูมใิตห้ลงัคากลบัมคี่าสงูกว่าอุณหภมูกิลางหอ้ง ซึ่ง

เป็นผลจากอุณหภูมิภายนอกหรือความร้อนจากดวง

อาทติย์ทีเ่พิม่ขึน้ และพื้นทีห่ลงัคารบัความรอ้นโดยตรง

ทําให้อุณหภูมใิต้หลงัคามคี่าสูงกว่าอุณหภูมกิลางห้อง

อย่างชดัเจนโดยเฉพาะการทดลองวสัดุหลงัคาเมทลัชที

จะพบปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชดัเจน เมื่อพจิารณาวสัดุ

หลงัคาทีท่าํจากกระเบื้องลอนคู่กม็แีนวโน้มเช่นเดยีวกนั 

แต่สุดท้ายเมื่อพจิารณาวสัดุหลงัคาที่ทําจากซีแพค ซึ่ง

เป็นวสัดุหลงัคาทีม่คีุณสมบตัดิทีี่สุดในจํานวน 3 วสัดุที่

นํามาศกึษาพบว่า อุณหภูมใิต้หลงัคามอุีณหภูมติํ่ากว่า

อุณหภูมิกลางห้องตลอดการทดลอง ซึ่งเป็นผลการ

ทดลองที่แตกต่างและน่าพิจารณาถึงสาเหตุต่อไปใน

อนาคต 

 5. ผลของมุมเอียงหลงัคา (20 องศา) ท่ีมีต่อ

การกระจายอณุหภมิูภายในอาคาร 

 เมื่อพิจารณาการทดลองที่มุมเอียงหลังคา  

20  องศา จากรูปที่ 9 พบว่าวัสดุหลังคาที่มีส่งผลให้

อุณหภูมภิายในอาคารทดสอบในตําแหน่งต่างๆ สูงทีสุ่ด

คือ เมทัลซีท ซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติของวัสดุ

โดยตรง รองลงมาคือกระเบื้องลอนคู่  และ ซีแพค 

ตามลําดบั แนวโน้มอุณหภูมจิากเวลาเริม่ต้น 06.00 น.- 

12.00 น. คลา้ยกบัการทดลองมมุเอยีงหลงัคาที ่15 องศา 

อย่างมาก คอือุณหภูมกิลางห้องจะสูงกว่าอุณหภูมใิต้

หลังคาในช่วงเช้าและอุณหภูมิใต้หลังคาจะสูงกว่า

อุณหภมูกิลางหอ้งในช่วงบ่าย 
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รปูท่ี 9 ผลของมมุเอยีงหลงัคา (20 องศา) ทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 
 

 6. ผลของมุมเอียงหลงัคา (25 องศา) ท่ีมีต่อ

การกระจ่ายอณุหภมิูภายในอาคาร 

 จากรูปที่ 10 แสดงผลการทดลองมุมเอียง

หลงัคา 25 องศา ซึ่งเป็นมุมเอยีงหลงัคาทีน่ิยมใชใ้นการ

ออกแบบบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ทีพ่บเหน็ในอาคารบา้นพกั

อย่างกวา้งขวางในทุกๆ ทอ้งที ่ 

 
รปูท่ี 10 ผลของมมุเอยีงหลงัคา (25 องศา) ทีต่่อการกระจายความรอ้นภายในอาคาร 
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จากรูปที่ 10 พบว่าเมื่อมุมเอียงหลังคามคี่ามากขึ้นจะ

ส่งผลโดยตรงต่อการกระจายอุณหภูมิในส่วนของ

อุณหภูมใิต้หลงัคาโดยตรงคือ คืออุณหภูมใิต้หลงัคามี

แนวโน้มลดลงและใกลเ้คยีงกบัอุณหภมูกิลางหอ้งมากขึน้

ในส่วนของวสัดุหลงัคาเมทลัซีท และที่น่าสนใจคอืการ

ทดลองวสัดุหลงัคากระเบอืงลอนคู่ และ ซแีพค อุณหภูมิ

กลางห้องจะมคี่าสูงกว่าอุณหภูมใิต้หลงัคาในช่วงเวลา 

12.00 น. เป็นต้นไปซึ่งเป็นผลจากมุมเอยีงหลงัคาทีม่าก

ขึ้น และวสัดุหลงัคาที่มคีุณสมบตัิที่ดีกว่าเมื่อเทยีบกบั

หลงัคาเมทลัซที 
 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลองทัง้หมดที่ผ่านมาพบว่า  

วสัดุหลงัคามผีลต่ออุณหภมูภิายในอาคารโดยตรง ทัง้ใน

ส่วนของอุณหภูมิใต้หลังคาและอุณหภูมิกลางห้อง  

โดยวสัดุทีส่่งผลใหอุ้ณหภูมใิต้หลงัคาและอุณหภูมกิลาง

หอ้งเพิม่สูงสุดคอื เมทลัซีท รองลงมาคอืกระเบื้อลอนคู่ 

และสุดท้ายคือหลังคาซีแพค  โดยอุณหภูมิใต้หลงัคา

สูงสุดเมื่อใช้เมทลัซีท คือ 45°C และอุณหภุมกิลางหอ้ง

สูงสุดคอื 42.06 °C เมื่อพจิารณาหลงัคากระเบื้องลอนคู่

จะมีแนวโน้มอุณหภูมิเหมือนกับหลังเมทัลซีทและมี

อุณหภูมิใต้หลังคาสูงสุดที่ 42.6°C และอุณหภูมกิลาง

ห้องสูงสุดที่อุณหภูมิ 40.6 °C สุดท้าย พิจารณาวัสดุ

หลงัคาประเภทซแีพคพบว่ามอุีณหภูมใิต้หลงัคาสูงสุดที่ 

43.4 °C และอุณหภมูกิลางหอ้งสงูสุดทีอุ่ณหภมู ิ43.9°C  

 เมื่อพิจารณาผลของมุมเอียงที่มีต่อการ

กระจายความร้อนในอาคารเนื่องจากมุมเอียงในการ

ทดลองมี 3 มุมเอียง แต่ละมุมเอียงแตกต่างกันเพียง  

5 องศาทําให้ไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่มี

แนวโน้มจากการทดลองพบว่ามุมเอียงที่เพิม่สูงขึ้นจะ

ส่งผลใหอุ้ณหภมูใิตห้ลงัคาลดลง 

 ข้อเสนอแนะสําหรบัการทดลองในอนาคต

หากสนใจศกึษาผลของวสัดุหลงัคาและมุมเอยีงหลงัคาที่

ต่อภาระทางไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศเพื่อให้เห็นขอ้

แตกต่างอย่างชดัเจนควรขยายขนาดอาคารทดสอบใหม้ี

ข น า ด ใ ห ญ่ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ข น า ด ข อ ง

เครื่องปรบัอากาศ ซึ่งจะได้เห็นขอ้แตกต่างอย่างชดัเจน

และมคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ขึน้และใกลเ้คยีงการสภาวะ

การอยู่อาศยัจรงิมากทีสุ่ด 
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