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หลังคาเปนสวนประกอบของอาคารที่สําคญัสถาปตยกรรมไทยโดยเฉพาะบานไทยตาม

ประเพณี ทั้งนีห้ลังคาเปนองคประกอบของบานที่เปนปจจัยหลกัที่สงผลตอการประหยัดพลงังาน

ในอาคาร อันเนื่องจากเปนสวนที่เกีย่วของโดยตรงกับการผานเขาออกของความรอนของพื้นที่

ภายในอาคารกับภายนอก การศึกษานี้เนนการทดลองในสภาวะจริงเปนหลกั โดยการสราง

หุนจาํลองเพื่อทดสอบหาผลกระทบของรูปทรงหลังคาและวัสดุหลงัคาตออุณหภูมิภายใน ซึ่งจะ

นําไปสูการสรางขอมูลประกอบการตัดสินเลือกรูปทรงและวัสดุหลงัคาของบานไทย 

กลองทดลองขนาด 1 x 1 x 1 เมตร ถูกใชสําหรับการทดลองในสภาวะจริงโดยปรับเปล่ียน

สวนรูปทรงและวัสดุหลงัคาเพื่อการเปรียบเทียบ รูปทรงหลังคา 4 รูปทรงทีน่ิยมใชในบานทั่วไป ถูก

เลือกมาใชในการทดลอง อันไดแก หลงัคาจั่ว หลงัคาปนหยา หลงัคาเพิงหมาแหงน และหลงัคา

แบน และวัสดุหลังคา 4 ชนดิ ถูกนํามาทดลองไดแก กระเบื้องลอนคู กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้อง

ดนิเผา และเมทัลชีท ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลอุณหภูมภิายในกลองมาใชในการเปรียบเทียบ

วิเคราะห 

ผลการศึกษารูปทรงหลังคาพบวาอุณหภมูิภายในของหลังคาแบนจะสูงที่สุดใชชวงกลางวนั

แตลดลงเร็วทีสุ่ดในเวลากลางคืน ขณะที่ในชวงเวลากลางวันอุณหภูมใินรูปทรงหลังคาอื่นไม

ตางกนัมากนกั โดยหลังคาจั่วมีการลดลงของอุณหภูมิมากกวารูปทรงอื่นเล็กนอย สวนผลการ

ทดลองสําหรบัวัสดุหลงัคา พบวา อุณหภมูิภายในของกระเบื้องลอนคูสูงที่สุดในเวลากลางวนั แต

อุณหภูมิภายในนี้ลดลงอยางรวดเร็วตั้งแตชวงเย็น จนกระทั่งมีอุณหภมูิภายในต่าํทีสุ่ดในชวง

กลางคนื อุณหภูมิภายในของหลงัคากระเบื้องคอนกรีตสูงกวาวัสดุหลงัคาอื่นในชวงเย็นในขณะที่

อุณหภูมิภายในของกระเบื้องดินเผาและกระเมทัลชีทที่ต่าํที่สุดใกลเคียงกนัในชวงกลางวัน แต

เมทัลชีทมีการลดลงของอุณหภูมิภายในเร็วกวากระเบื้องดินเผาเล็กนอย 

นอกจากนีว้ิจยันี้ยงัไดสรางโปรแกรม “โซลารรูฟ” เพื่อใชในการคํานวณปริมาณรังสคีวาม

รอนจากดวงอาทิตยบนพื้นผวิของหลงัคาแตละดาน โปรแกรม DOE 2 ถูกใชในการคาํนวณ

อุณหภูมิภายในเพื่อเปรียบเทียบรูปทรงหลังคาที่แตกตาง รวมทั้งการทําการทดลองในสภาวะจริง

เพื่อเปรียบเทยีบอุณหภูมิภายในอนัเนื่องความเขมของสีหลังคา การศึกษานี้นาํมาซึ่งขอมูลสําหรับ

เจาของอาคารหรือผูออกแบบในการพิจารณารูปทรงและวัสดุหลงัคาสําหรับบานในอนาคตตอไป 
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Abstract 
 

A roof is one of the most important characteristics of Thai architecture especially 

in a house, traditionally. Also, the roof is a part of the house that mainly effects energy 

saving due to heat allowance pass through and release from indoor space.  The studies, 

based on model experiments, targets to find out the effects of roof forms and materials 

on indoor air temperature. The purpose is to give information for roof forms and 

materials types selection in Thai Houses.  

Models, 1x1x1 meter boxes, are used for the experiments by changing their roof 

forms and materials for comparison.  Four types of roof forms and four types of roof 

materials, typically used in Thai houses, are selected for the experiments. Those roof 

forms are gable roof, hip roof, lean-to roof, and flat roof. The four type of roof materials 

for the experiments are a cement tile, a concrete tile, a clay tile, and a metal sheet. 

Temperatures in the middle of the boxes are recorded for the analyses.  

The results of the roof forms showed that the temperature in the flat roof box is the 

highest in the middle of the day. However, it dropped fastest in night-time. During the 

daytime, temperatures in the box of the other roof forms are not much different, while the 

temperatures in the gable roof model dropped likely faster than the rest. Furthermore, 

the results of the roof materials showed that the temperature in the box under the 

cement tile roof is highest in the middle of the day. However, it released fastest from the 

evening and became lowest at night. The temperature in the box under the concrete tile 

roof is highest in the evening. While, the temperatures in the box under the clay tile and 

metal sheet roof are closely lowest during the daytime. However, the box under the 

metal sheet roof releases indoor heat a little bit faster than the clay tile roof.  

Moreover, the research builds up the “Solar Roof” program for calculating solar 

radiation on each surface of the roof. DOE 2 was used to calculate indoor temperatures 

in different roof forms for comparison. The color of roof materials were also tested in 

caparison their indoor temperatures. This study gives information for the users and 

designers in considering roof forms and materials for their future houses.       
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