
 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
2.1 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
2.1.1 ลักษณะทั่วไป 

กระเบื้องมุงหลังคาดินขอถือวาเปนพัฒนาการสําหรับวัสดุมุงหลังคา กลาวคือจากเดิมที่ใช
หญา ใบตองตึง จนมาถึงหลังคาไมแปนเกล็ด เกิดครั้งแรกในราวป พ.ศ. 2450 โดยพญามุงเมฆ ตน
ตระกูล เมฆรา (พิชญ บุญเนียร, 2543) โดยไดมีความคิดริเร่ิมนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ินมา
ประดิษฐเปนกระเบื้องดินขอแทนวัสดุเดิม กระเบื้องมุงหลังคาดินขอเปนวัสดุมุงหลังคาสําเร็จรูปที่
ทํามาจากดินเหนียว เปนวัสดุประเภทเครื่องปนดินเผา เปนชื่อที่รูจักและเรียกกันในปจจุบันเรียกวา 
กระเบื้องดินเผา มีความคงทนแข็งแรง ดินขอสําหรับเรือนพื้นถ่ินในภาคเหนือจะขึ้นรูปดวยแมพิมพ 
ไมเคลือบเผาไฟในอุณหภูมิต่ํา มีลักษณะและขนาดตางๆกัน ในการผลิตกระเบื้องดินขอนั้นแตเดิม
เปนสิ่งที่สามารถทํากันเองไดตามบานเรือนทั่วไป ในปจจุบันมีการผลิตทั้งแบบปนมือและการขึ้น
รูปดวยเครื่องจักร ดินเหนียวที่ใชเปนวัสดุในการผลิตนั้น สามารถหาไดจากพื้นถ่ินทั่วไป  
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เปนกระเบื้องมุงหลังคาชนิดแผนเรียบ (Flat Tile) ไมมีบัวดักน้ํา 
มีความกวางประมาณ 10 ซม. ยาวประมาณ 20 ซม.  (ภาพที่ 2.1) หากเปนชนิดปนมือ จะมีความหนา
ประมาณ 5-7 มม. ราคา 1.50 บาทตอแผน หากเปนชนิดขึ้นรูปดวยเครื่องจักร จะมีความหนา
ประมาณ 1 ซม. ราคา 4.00 บาทตอแผน การผลิตกระเบื้องดินขอดวยมือนั้น สามารถทําไดประมาณ 
500 แผน ถึง 600 แผนตอคนตอวัน (โอมเซรามิกซ, 2551) สามารถผลิตไดทั้งการผาดวยฟนและ
แกส  

 
 

ภาพที่ 2.1 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
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2.1.2 ลักษณะการมุง 
จากลักษณะทั่วไปของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่เปนแบบแผนเรียบ ไมมีระบบปองกัน

น้ําฝนไดดวยตนเอง ทําใหการมุงหลังคานั้นแตกตางจากการวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น กลาวคือ ตองทํา
ใหกระเบื้องมุงหลังคาแตละแผนชวยปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได นั่น
คือการซอนทับกัน ซ่ึงการซอนทับดังกลาวนอกจากจะชวยปองกันน้ําฝนแลวนั้น ยังเปนการชวย
เพิ่มน้ําหนักของการปองกันการถูกลมพัดปลิวไดอีกทาง โดยจะสามารถแบงลักษณะการมุงหลังคา
ไดเปน 2 วิธีดังนี้ 
ก. การมุงหลังคาแบบ Double-lap Tilling 
 การมุงหลังคาแบบ Double-lap Tilling เปนการมุงหลังคาแบบสลับแผนระหวางแถว โดย
แผนกระเบื้องดานบนในแถวที่ 3 ของทุกแถว จะยาวคลุมมาจนถึงแผนแรก แผนในแถวถัดลงมาจะ
ทําหนาที่ปองกันฝนรั่วลงมาระหวางแผนจากการมุงสลับแผนกัน การมุงหลังคาในลักษณะนี้นั้น 
จะตองใชแป (Batten) ถ่ีมากกวาปกติเพื่อใหความยาวของแผนกระเบื้องในแถวที่ 3 ยาวลงมาคลมุถึง
กระเบื้องในแผนที่ 1 (ดังแสดงในภาพที่ 2) ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากสูตรการหาความกวางของแป
ดังนี้ 
 

ระยะหางของแป(กลอน) = ความยาวของแผนกระเบื้อง – ระยะซอนทบัดานบน 
             2 

 สามารถอธิบายไดวา ยิ่งกระเบื้องมีความยาวนอยเทาใด ระยะหางของแปก็จะนอยลงเทานัน้ 
ก็จะทําใหตองใชโครงสรางแปถี่ขึ้นดวยเชนกัน แตการมุงในลักษณะนี้จะจํานวนกระเบื้องมากนอย
นั้นขึ้นอยูกับความยาวของแผนกระเบื้อง หากมีความยาวมาก ก็จะใชจํานวนกระเบื้องนอยกวา
กระเบื้องที่มีความยาวนอยกวา ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 การมุงหลังคาแบบ Double-lab Tilling 

(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 
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ข. การมุงหลังคาแบบ Crown Tiling 
 การมุงหลังคาแบบ Crown Tilling เปนวิธีมุงหลังคาซอนกัน 2 แผน (คลายกับการมุงหลังคา
กระเบื้องดินขอของภาคเหนือ ที่มีกระเบื้องตัวผูและกระเบื้องตัวเมีย) โดยแผนแรกจะแขวนอยูกับ
โครงสรางหลังคา แผนที่ 2 จะเกาะบนแผนแรก โดยมุงแบบสลับแผน ฉะนั้นกระเบื้องแผนแรกของ
แตละแถว จะทําหนาที่อุดรอยตอระหวางแผนของแผนกระเบื้องดานบน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 การมุงหลังคาแบบ Crown Tilling 
(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 

 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากสูตรการหาคาความกวางของแปดังนี้ 
 

ระยะหางของแป (กลอน) = (ความยาวของกระเบื้อง – ระยะซอนทับดานบน)/2 
                                                                                                                
 ในการมุงหลังคาในลักษณะนี้ จะใชจํานวนกระเบื้องมากกวาการมุงหลังคาแบบ Double-lap 

Tiling แตจะใชโครงสรางแปหลังคานอยกวา สําหรับเรื่องการปองกันน้ําฝนนั้น การมุงหลังคาแบบ 
Crown Tiling จะสามารถปองกันไดดีกวาเพราะเปนการมุงแบบซอน 2 ช้ัน แตเร่ืองการปองกันฝน
ยอนนั้น การมุงหลังคาแบบ Double-lap Tiling สามารถปองกันไดดีกวา เนื่องจากการที่มีระยะ 
Head Lapping มากกวา 

จากลักษณะการมุงหลังคาทั้งสองแบบดังกลาวจะพบวา การมุงหลังคาของกระเบื้องทั้งสอง
แบบนั้น ลวนแตส้ินเปลืองโครงสรางหลังคาเปนอยางมาก โดยเฉพาะแบบแรก โดยจะสามารถ
แสดงใหเห็นไดโดยสมการการหาคาระยะหางของแป (กลอน) กลาวคือหากใชกระเบื้องมุงหลังคาที่
มีความยาวเทากัน จะเห็นไดวาการมุงแบบแรก จะมีระยะแปเปนสองเทาของแบบที่สอง ซ่ึงการมุง
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หลังคาทั้งสองแบบ ตางมีขอดีขอเสียคนละแบบกัน แตปญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ําฝนนั้น ลักษณะ
การมุงหลังคาเพียงอยางเดียว ไมสามารถชวยได เพียงแตสามารถทําใหลดลงไดดวยการใชความชัน
หลังคามาก ๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มอัตราเร็วของน้ําฝนไมใหไหลบนผืนหลังคานานจนเกิดการ
ร่ัวซึมนั่นเอง 
2.1.3 ปญหาตาง ๆ ท่ีพบ 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เปนวัสดุมุงหลังคาที่มีปญหาตางๆเกิดขึ้นมากมาย โดยปญหา
ตางๆนั้น ลวนเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องเอง ทั้งเรื่องลักษณะทั่วไปของกระเบื้องและ
ลักษณะการมุงหลังคาดังที่กลาวมาขางตนแลว โดยปญหาที่พบมีรายละเอียดและที่มาดังตอไปนี้ 
ก. การรั่วซึมของน้ําฝน 

 การรั่วซึมของน้ําฝนกับการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินขอนั้น ถือเปนของคูกัน
มาชานานแลว ซ่ึงการรั่วซึมของน้ําฝนนั้น อาจเกิดไดโดยงายและอาจกินอาณาบริเวณกวางบนผืน
หลังคา จากการสังเกตและสอบถามจากผูใชงาน รวมทั้งชางมุงหลังคาจํานวนหนึ่ง ใหขอมูลวา 
นาจะมาจากการที่กระเบื้องดินขอไมมีรองระบายน้ําและระยะซอนทับระหวางแผนนอยเกินไป 
ข. ความเสี่ยงจากการถูกลมพัดปลิวหลุดจากโครงสรางหลังคา (สิทธิชัย เนียมเจริญ, 2548) 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ถือเปนวัสดุมุงหลังคาที่มีความเสี่ยงที่จะถูกลมพัดปลิวหลุดจาก
โครงสรางหลังคาสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น จากการศึกษาพบวา การมุง
หลังคาบนโครงสรางเหล็กที่มีความสูงที่สุดของตัวบานนั้น ส่ิงที่ผลกระทบโดยตรงกับแผน
กระเบื้องนั้นคือ แรงลม ถาหากมีลมแรงๆเขามาปะทะกับสวนของหลังคานั้น ลําพังน้ําหนักของ
กระเบื้องเอง อาจไมสามารถตานทานแรงลมได จนเกิดการพัดปลิวขึ้น (Uplift) จากโครงสราง
หลังคาได การมุงหลังคาเพื่อปองกันปญหาดังกลาวพบวา ตองทําการยึดกระเบื้องเขากับโครงสราง
ในระยะที่เหมาะสม ไมจําเปนตองยึดทุกแผน คือทําการยึดแผนกระเบื้องกับแปเหล็กทุกๆ 2-3 แผน 
ในแตละแถวของการมุง โดยการยึดกระเบื้องเขากับแปเหล็กนั้น โดยสามารถยึดกับโครงสราง
หลังคาไดดวยตะปู ลวด หรือคลิปยึดกับแป (กลอน) จากการศึกษาพบวา การเกิดการปลิวหลุดของ
กระเบื้องนั้น มักจะเกิดจากกระเบื้องมุงหลังคาบริเวณชายคากอนเสมอ ซ่ึงถาบริเวณดังกลาวเกิดการ
ปลิวหลุดแลว กระเบื้องมุงหลังคาสวนตางๆบนหลังคาที่เหลือก็จะหลุดตามออกมา แตในการ
กอสรางโดยทั่วไปนั้น ไมไดมีการยึดกระเบื้องใหติดแนนกับโครงสราง ใชเพียงแตน้ําหนักของ
กระเบื้องทับกันเองเทานั้น 
 อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ มีความเสี่ยงสูงกับการถูกพัดปลิวคือการที่
การที่ตัวกระเบื้องเอง ไมมีสวนหนึ่งสวนใดที่มีการซอนทับดานขาง (Side Lapping) สาเหตุที่
กระเบื้องมุงหลังคาปลิวหลุดไดเนื่องจากแรงลมที่กระทํากับหลังคา (Wind Uplift Pressure) มีคามา
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กวาแรงตานทานของกระเบื้อง (Tiles Resistance) นั่นเอง โดยปกติแรงตานทานของกระเบื้องจะ
ประกอบไปดวย 

- น้ําหนักของกระเบื้อง (Self Weight of Tiles)  
- การยึดเหนี่ยวจากการซอนทับดานขางของกระเบื้องหลังคา (Side lapping) 
- แรงตานทานจากการใชอุปกรณยึดเกาะกระเบื้องหลังคาและครอบ (Fixing) 

โดยทั่วไปแลวน้ําหนักของกระเบื้องและแรงยึดเหนี่ยวจากการซอนทับดานขางของ
กระเบื้องมุงหลังคา ถือวาเปนแรงตานทานเบื้องตนของกระเบื้องหลังคา (Initial tiles Resistance) ใน
ระดับหนึ่งอยูแลวแตไมเพียงพอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปซึ่งสงผลทําใหแรงลมทวีความแรงขึ้น
ทุกขณะ 
 จากขอมูลขางตน ทําใหสามารถสรุปเรื่องลักษณะของกระเบื้องแตละชนิดกับความเสี่ยง
ของการถูกพัดปลิวหลุดจากแรงลมไดดังตารางดังตอไปนี้ (ตารางที่ 2.1) 
 
ตารางที่ 2.1 กระเบื้องแตละชนิดกับความเสี่ยงตอการถูกลมพัดปลิวหลุดจากโครงสรางหลังคา 
 
ประเภทของกระเบื้อง กระเบื้อง น้ําหนัก การซอนทับดานขาง การยึดกระเบื้อง ความเสี่ยง 

Flat tiles ดินขอ เบา ไมมี นอยมาก ,ไมมี มาก 
Profiled sheet ลอนคู เบา ปานกลาง ครบทุกแผน ปานกลาง 

Interlocking tiles C-PAC หนัก มาก ครบทุกแผน นอย 

 
ค. ราคาคากอสรางสวนโครงสรางหลังคาแพง 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เปนวัสดุมุงหลังคาที่มีขนาดเล็กดังที่กลาวมาแลวขางตน จาก
ขอมูลเร่ืองวิธีการมุงหลังคา แสดงใหเห็นไดชัดเจนวา ดวยลักษณะของกระเบื้องเอง ที่ไมมี
ความสามารถในการปองการรั่วซึมของน้ําฝนและการปองกันการถูกลมพัดปลิวหลุดจากหลังคา จึง
ทําใหการมุงหลังคานั้น ตองมุงถึง 2 ช้ัน เมื่อมีการมุงหลังคาในลักษณะดังกลาวแลว เปนผลใหตอง
ใชระยะแปหรือกลอนถ่ีมากกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่นที่มีความสามารถใน
การปองกันการรั่วซึมและการปองกันการถูกลมพัดปลิวหลุดจากหลังคา  
 ขอมูลตอไปนี้ เปนการเปรียบเทียบคาใชจายในสวนของโครงสรางหลังคา (ไมรวมวัสดุมุง
หลังคา) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น โดยจะพิจารณาราคาตอหนวย 1 
ตารางเมตร องศาของหลังคาเทากัน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู (Fiber Cement Sheet) 
 เปนวัสดุมุงหลังคาที่มีขนาดใหญ มีลักษณะเปนลอน ทั้งลอนเล็กและลอนใหญ ผลิตจาก
ซีเมนตและสารประกอบตางๆ โดยในอดีตใชใยหิน (Asbestos) เปนสวนประกอบในการผลิต แต
ถูกแทนที่ดวยสารประกอบระหวาง Polydactyl Nitrite และ Polyvinyl Alcohol ซ่ึงนอกจากจะให
ความแข็งแรงมากกวาแลวยังไมเปนอันตรายตอรางการ ทั้งในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการ
ทํางาน และยังสามารถนํามา Recycle ไดอีกดวย ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู 
 
 เนื่องจากกระเบื้องลอนคูมีขนาดใหญ จึงใชโครงสรางนอย วิธีการมุงไมตองมุงสลับแผน 
เพระจะตองมุงซอนทับแผนกับอยูแลว การติดตั้งจะตองยึดดวย Screw กับโครงสรางหลังคา โดย
สามารถใชกับหลังคาที่มีองศาต่ําไดเปนอยางดี ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 อุปกรณยดึแผนกระเบื้องแบบตางๆ  
(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 
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ราคาคาวัสดุของการใชกระเบื้องลอนคูในการมุงหลังคานั้น ต่ํากวาการใชกระเบื้องมุง
หลังคาชนิดอื่น เนื่องจากขนาดของกระเบื้องลอนคู ที่สามารถมุงไดในพื้นที่ที่มากกวานั่นเอง ดังนั้น
จึงใชระยะเวลาในการติดตั้งโครงหลังคาและการมุงหลังคานอย โดยกําหนดใหใชกระเบื้องที่มี
ความยาว 1.20 ม. มีระยะจันทันเทากับ 2.00 ม. ระยะแป(กลอน)เทากับ 1.00 ม. โดยสามารถแสดง
ตารางราคาคากอสรางหลังคาโดยใชกระเบื้องลอนคูไดดังนี้ (ตารางที่ 2.2) 

 
ตารางที่ 2.2 ราคาคากอสรางหลังคาของกระเบื้องลอนคู 
 

ลําดั
บ  รายการ 

 
ปริมา
ณ  

 
หนวย   คาวัสด ุ  คาแรง   รวมราคา  

        
 ราคา/
หนวย   รวม  

 ราคา/
หนวย   รวม   ทั้งส้ิน  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาลอนคู               

      
1.1  

จันทันเหล็ก : Light Lip C 100x50x20x3.2 mm. @ 
2.00 m. 

          
0.50   ม.  

             
80.00  

              
40.00    

          
15.00  

               
55.00  

      
1.2  

แปเหล็ก : Light Lip C 75x50x20x3.2 mm. @ 1.00 
m. 

          
1.00   ม.  

             
79.10  

            
79.10    

          
15.00  94.10 

      
1.3  กระเบื้องมงุหลงัคาลอนคู 

          
2.00   แผน  

             
32.50  

              
65.00  

            
10.00  

          
20.00  

               
85.00  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาลอนคู                                 

             
234.10  

     ที่มา : ราน Global House เชียงใหม 9 ตุลาคม 2551    

 
2. กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอน  

 กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอน มีขนาดสั้นกวากระเบื้องมุงหลังคาลอนคู 
ซ่ึงจะกลาวถึงตอไปโดยกําหนดระยะแป(กลอน) เทากับ 0.30 ม. ระยะจันทันเทากัน 1.00 ม. โดยจะ
สามารถแสดงตารางราคาคากอสรางหลังคาโดยใชกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอนไดดังนี้ 
(ตารางที่ 2.3) 
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ตารางที่ 2.3 ราคาคากอสรางหลังคาของกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอน 
 

ลําดับ  รายการ 
 

ปริมาณ   หนวย   คาวัสด ุ  คาแรง   รวมราคา  

        
 ราคา/
หนวย   รวม  

 ราคา/
หนวย   รวม   ทั้งส้ิน  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาคอนกรีตชนดิลอน               

      
1.1  จันทันเหล็ก : Light Lip C 100x50x20x3.2 mm. 

          
1.00   ม.  

             
80.00  

            
80.00    

          
40.00  

             
120.00  

      
1.2  แปเหล็ก : 25x25x1.6 mm. 

          
5.00   ม.  

             
30.83  

            
154.15    

          
40.00  

             
194.15  

      
1.3  กระเบื้องมงุหลงัคาคอนกรีตชนดิลอน 

        
10.00   แผน  

             
10.50  

            
105.00  

              
5.00  

          
50.00  

             
155.00  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาคอนกรีตชนดิลอน                               

             
469.15  

     ที่มา : ราน Global House เชียงใหม 9 ตุลาคม 2551    

 
3. กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 กําหนดใหใชระยะแป(กลอน) เทากับ 0.10 ม. ระยะจันทันเทากัน 1.00 ม. สามารถแสดง
ตารางราคาคากอสรางหลังคาโดยใชกระเบื้องมุงหลังคาดินขอไดดังนี้ (ตารางที่ 2.4) 
 
ตารางที่ 2.4 ราคาคากอสรางหลังคาของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 

ลําดับ  รายการ 
 

ปริมาณ   หนวย   คาวัสด ุ  คาแรง   รวมราคา  

        
 ราคา/
หนวย   รวม  

 ราคา/
หนวย   รวม   ทั้งส้ิน  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินขอ               

      
1.1  อะเสเหล็ก : Light Lip C 100x50x20x3.2 mm. 

          
1.00   ม.  

             
80.00  

              
80.00  

          
116.00  

        
116.00  

             
196.00  

      
1.2  แปเหล็ก : 25x25x1.6 mm. 

        
11.00   ม.  

             
30.83  

            
339.13  

            
16.32  

        
179.52  

             
518.65  

      
1.3  กระเบื้องมงุหลงัคาดินขอ 

      
150.00   แผน  

               
4.00  

            
600.00  

              
0.75  

        
112.50  

             
712.50  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินขอ       

            
419.13    

        
408.02  

          
1,427.15  

     ที่มา : ราน Global House เชียงใหม 9 ตุลาคม 2551    

 
จากตารางเปรียบเทียบราคาคาวัสดุและคาแรงการกอสรางหลังคาของวัสดุมุงหลังคาทั้ง 3 

ชนิด จะเห็นไดวา ราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรของกระเบื้องลอนคู มีราคาต่ํามากที่สุด เนื่องจากใช
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ปริมาณเหล็กนอยกวา และใชระยะเวลาการกอสรางนอยที่สุด เมื่อเทียบกับวัสดุมุงหลังคาทั้ง 3 ชนิด
นี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาคากอสรางของกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอนและราคาคากอสราง
ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ พบวา ราคาคากอสรางกระเบื้องมุงหลังคาดินขอสูงกวาถึง 3 เทาตัว 
เนื่องจากปริมาณโครงสรางเหล็กและปริมาณกระเบื้องที่ใชตอตารางเมตร มากกวากระเบื้องมุง
หลังคาคอนกรีตชนิดลอน ทั้งระยะเวลาในการกอสรางหลังคาที่มุงดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอยัง
ยาวนานกวาอีกดวยจึงสามารถสรุปไดวา กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เปนวัสดุมุงหลังคาที่ใชคาใชจาย
สูงมากที่สุดเมื่อมีพื้นที่หลังคาเทากัน 
 

2.2 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดักน้ํา 
 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดักน้ํา เปนวัสดุมุงหลังคาที่เพิ่มสวนซอนทับดานขาง เพื่อชวย
ปองกันการรั่วซึมน้ําฝนและยังเปนสวนที่ชวยใหกระเบื้องแตละแผนมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน 
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วซึมของน้ําฝนและการถูกลมพัดปลิว ทั้งนี้จะเปนสิ่งที่ชวยในการ
กําหนดรูปแบบของการเพิ่มขนาดกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ใหมีระยะหางของแปหลังคาเทียบเทา
หรือใกลเคียงกับวัสดุมุงหลังคาที่มีขายอยูทั่วไป 
กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดักน้ํา 
 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดักน้ํา(Interlocking Tile) ที่มีขายอยูทั่วไปนั้น มีทั้งชนิดที่ผลิต
จากคอนกรีตและดินเหนียว ซ่ึงสามารถแบงตามประเภทไดดังนี้ 
2.2.1 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีระบบบัวดักน้ําดานเดียว (Wire-cut Interlocking Clay Tiles) 

เปนกระเบื้องหลังคาที่ประยุกตมาจากกระเบื้องชนิดแผนเรียบ ที่มีการเพิ่มสวนบัวดักน้ําที่
สามารถยึดกับแผนขางๆได แตยังมีเดือยเพื่อทําการยึดกับโครงสรางหลังคา ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

 

 
ภาพที่ 2.6 หลังคาแบบ Wire-cut Interlocking Clay Tiles  

(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 
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2.2.2 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีระบบบัวดักน้ํา 2 ดาน (Flat Clay Roof tiles With Deep Side  
and Tail Ribs) 

เปนกระเบื้องที่มีสวนที่ทําการยึดเกาะกับแผนขางๆ และมีรองหยักบริเวณตอนลางของแผน 
เพื่อการกันล่ืนระหวางแผน ดังแสดงในภาพที่ 2.7 

 
ภาพที่ 2.7 หลังคาแบบ Flat Clay Roof tiles with Deep Side and Tail Ribs 

(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 
 
2.2.3 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีระบบบัวดักน้ํารอบตัว(Flat Clay Roof Tiles With Ribs All Side) 

จะมีสวนที่ทําหนาที่ยึดเกาะกับกระเบื้องทั้ง 4 แผนรอบตัว โดยสวนที่ทําการยึดเกาะนีเ้องยงั
ทําหนาที่เปนบัวดักน้ํา เพื่อกันน้ํายอนกลับไปใตหลังคาไดอีกดวย ดังแสดงในภาพที่ 2.8 

 

 
ภาพที่ 2.8 หลังคาแบบ Flat Clay Roof Tiles with Ribs all Sides 

(Eberhard Schunck ,Hans Jochen Oster and Rainer Barthel,Kurt Kiessl, 2004) 
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 ระบบบัวดักน้ําของกระเบื้องมุงหลังคานั้น นอกจากจะชวยปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนแลว 
ยังถือเปนการชวยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหวางแผนกระเบื้องเขาไวดวยกัน เนื่องจากเปนการเพิ่มการ
ซอนทับดานขางของกระเบื้อง ชวยใหมีการกดทับซึ่งกันและกัน ระบบบัวดักน้ําที่ใชกันอยูทั่วไป
นั้น มีทั้งแบบชั้นเดียว สองชั้นและแบบหลายชั้น แตจากการทดสอบนั้นพบวา ระบบบัวดักน้ําแบบ
สองชั้น มีความสามารถในการปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนไดดีกวาแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น 
เพราะยิ่งมีบัวดักน้ํามากชั้นเทาไร ยิ่งเปนแหลงที่ทําใหเกิดการรวมตัวเปนหยดน้ํา จากการพัดละออง
เล็กๆเขาไปสะสมไดมากกวา สําหรับบัวดักน้ําแบบชั้นเดียวนั้น เมื่อเกิดการสะสมของละอองน้ําฝน
มากเกินกวาจะระบายในรองดักน้ําได หยดน้ําดังกลาวก็จะลนออก และเกิดการรั่วซึมไดงายเชนกัน 
(www.excellaroof.com, 2548)  

สําหรับการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดกัน้ําทัง้ 3 ชนิดนัน้ กระเบื้องมงุหลังคา
ชนิด Flat Clay Roof Tiles with Ribs all Sides สามารถปองกันน้ําฝนไดดีที่สุด เนื่องมาจากการที่มีบวั
ดักน้ํารอบตวั ทั้งยังสามารถมุงกับองศาหลังคาที่มีความชันนอยได แตในขั้นตอนการกอสรางนั้น 
กระเบื้องมุงหลังคาชนิด Wire-cut Interlocking Clay Tiles สามารถติดตั้งไดงายกวาทั้ง 3 ชนิด อัน
เนื่องมากจากการที่มีการซอนทับนอยกวา สามารถปรับระยะตางๆจากความผิดพลาดหนางานได
งายกวา สําหรับกระเบื้องมงุหลังคาชนิด Flat Clay Roof Tiles with Ribs all Sides ตองใชชางที่
ชํานาญงานเฉพาะทางมากๆ มิเชนนั้นจะเกิดการผิดพลาดทั้งผืนหลังคา ซ่ึงตองใชคาใชจายสูงกวา
ชางมุงหลังคาชนิดอื่น 
 สําหรับกระเบื้องมุงหลังคาชนิดที่มีบัวดักน้ําที่มีขายอยูในประเทศไทยนั้น มีมากมายหลาย
หลายแบบจากการศึกษาวิจัยจึงเลือกวัสดุมุงหลังคาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมาดังนี้ 
 
2.2.4 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดท่ีผลิตมาจากคอนกรีต 
1. กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดลอน  
 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาชนิดลอน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตมุง
หลังคา (มอก.535-2527) หมายถึง วัสดุแผนมีลอนเกาะเกยสําหรับใชมุงหลังคา ทําจากคอนกรีต 
ออกแบบใหมคีวามสวยงามและความแข็งแรงขอบดานขางมีรางล้ินเพื่อเกาะเกยกันระหวางแผนตอ
แผน สวนดานหลังมีขอบเปนบัวกนัน้ําไหลยอยเขาใตแผนกระเบื้อง  
 ขนาดของกระเบื้องมุงหลังคานั้น บริษัทผูผลิตเปนผูกําหนด แตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา (มอก.535-2527) กําหนดไววา ความกวางและความยาวของกระเบื้อง
คอนกรีตมุงหลังคานั้นตองมีขนาดไมตางจากที่ผูทํากําหนดไมเกิน ±3 มิลลิเมตร สําหรับเรื่อง
รูปทรงและมิตินั้น มีมากมายหลายแบบ ทั้งเปนลักษณะแผนเรียบ มีลอน ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดลอน 

 
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาชนิดลอนเปนกระเบื้องชนิด Interlocking tiles ชนิด Flat Clay 

Roof tiles with Deep Side and Tail Ribs ที่มีขนาดใหญ สามารถปองกันน้ําฝนไหลยอนไดดวยระบบ 
interlocking บริเวณดานขางและดานบนของแผนกระเบื้อง มีขนาดใหญและหนัก สามารถปองกัน 
Wind Uplift Pressure ไดดวยการที่มีสวน Side Lapping ในขั้นตอนการมุงหลังคานั้น สามารถมุงได
งายเนื่องจากการที่มี Interlocking เพียง 2 ดาน ไมตองใชชางฝมือที่มีประสบการณมาก ราคาคาแรง
ไมแพง 

 
2.กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดแผนเรยีบ 

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาชนิดแผนเรียบ เปนกระเบื้องมุงหลังคาที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมากในเวลาขณะนี้ ดวยความที่เปนกระเบื้องมุงหลังคาแผนเรียบ ภาพหลังการมุงนั้นสวยงาม 
สามารถใชกับบานไดหลายรูปแบบ ทั้ง Modern Style และแบบอื่นๆไดอยางลงตัว กระเบื้อง
คอนกรีตมุงหลังคาชนิดแผนเรียบผลิตดวยระบบ Pressing Process ทําใหผิวกระเบื้องเรียบเนียน
เทากันทุกแผน เคลือบสีดวยระบบ Water base acrylic paint 3 ช้ัน พรอมผสมสาร UV Absorber ปอง
แสงแดดทําลายสีกระเบื้อง ติดตั้งดวยมาตรฐานการมุง Dry-Tech System ที่สามารถปองกันการ
ร่ัวซึม ดังแสดงในภาพที่ 2.10 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดแผนเรยีบ 
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กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาชนิดแผนเรียบเปนกระเบื้องชนิด Interlocking tiles ชนิด Flat 

Clay Roof Tiles with Ribs all Sides ที่มีขนาดใหญ สามารถปองกันน้ําฝนไหลยอนไดดวยระบบ 
Interlocking รอบตัว ความนาสนใจของกระเบื้องมุงหลังคาชนิดนี้ อยูที่การออกแบบบัวดักน้ําที่เรียบ
งาย ทั้งที่เปนกระเบื้องมุงหลังคาแบบ Flat Clay Roof Tiles with Ribs all Sides แตสามารถมุงไดงาย
กวากระเบื้องมุงหลังคาชนิดเดียวกัน เนื่องมาจากการที่เปนแบบแผนเรียบที่มีบัวดักน้ําที่เรียบงาย
นั่นเองทั้งยังไดมีการออกแบบระบบยึดเกาะกระเบื้องมุงหลังคากับโครงสรางที่ทําใหสามารถติดตั้ง
งาย 
  
2.2.5 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดท่ีผลิตมาจากดินเหนียว 
1. กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดลอน (www.lafargesiamroofing.com, 2551) 

เปนกระเบื้องมุงหลังคาที่ทํามาจากดินเหนียวที่ไดรับการพัฒนาดานความแข็งแรงของเนื้อ
วัสดุ โดยทํามาจากดินเหนียวผสมกับทราย สามารถรักษาสภาพของสีสันของกระเบื้องไดคงทน ซ่ึง
เปนสีธรรมชาติที่สามารถคงทนอยูไดนานมากกวา 100 ป สามารถลงเคลือบเงาไดหลายชั้นมากกวา
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา โดยใชเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน  กระเบื้องดินเผามุงหลังนั้นจะ
มีน้ําหนักเบากวากระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เมื่อเทียบน้ําหนักตอตารางเมตร ใชระบบการผลิต
แบบ Plaster mould ทําใหไดผิวกระเบื้องที่เรียบคงทน ไมแตกหรือบิ่นไดงาย มีระบบ Double 

interlocking เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนของประเทศไทยไดดี การออกแบบรูปทรงนั้นทําการ
ออกแบบที่ประเทศไทย และสงไปพัฒนาดานความสามารถดานตางๆ เชนเรื่องวัสดุ การปองกันน้ํา 
ระบบยึดเกาะกับโครงสราง โดย บ.ลาฟราจน ประเทศอังกฤษ ดังแสดงในภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 กระเบื้องมุงหลังคาชนิดลอน 
 

กระเบื้องมุงหลังคาชนิดลอนไดรับการพัฒนารูปแบบมาจากกระเบื้องหลังคาทรง Double 

Roman Clay Tiles จากประเทศอิตาลี เปนกระเบื้องชนิด  Interlocking tiles Flat Clay Roof Tiles With 

Ribs all Sides สามารถปองกันน้ําฝนไหลยอนไดดวยระบบ Interlocking รอบตัว ความนาสนใจของ
กระเบื้องมุงหลังคาชนิดนี้ อยูที่การพัฒนาเรื่องคุณภาพของวัสดุ ใหสามารถขึ้นเปนรูปทรงแบบลอน
ได รวมทั้งสามารถขึ้นรูปของสวน Interlocking ไดโดยไมแตกหรือบิ่นงาย แตดวยการที่เปน
กระเบื้องมุงหลังคาแบบ Interlocking tiles ชนิด Flat Clay Roof Tiles With Ribs all Sides รวมทั้งยังมี
ลอนอยูในสวน Interlocking ทําใหขั้นตอนของการมุงหลังคา ทําไดยากกวากระเบื้องชนิดเดียวกัน 
ตองใชชางที่ชํานาญงานดานการมุงหลังคาชนิดนี้ในการมุงหลังคา มิเชนนั้นอาจเกิดปญหา เชน มุง
เบี้ยว ลอนไมสามารถเขากันได หรือเหลือเศษที่ตองทําการตัดแตงมาก เปนตน 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงลักษณะทั่วไป ของกระเบื้องดินขอ 
เปรียบเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น จะเห็นไดวา ปญหาที่พบกับการใชงานกระเบื้องมุงหลังคา
ดินขอนั้น ลวนเกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของกระเบื้องทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องราคาคา
กอสรางที่สูงกวาวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น ทั้งตัววัสดุและโครงสรางหลังคา จึงเปนแนวคิดในการที่จะ
พัฒนากระเบื้องมุงหลังคาดินเผาใหสามารถลดปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดลงได  
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2.3 กระเบื้องดินเผา 
2.3.1 วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต (เกียรติสุดา สมดี, 2550) 
 การเลือกใชดินในการผลิตกระเบื้องดินเผาขึ้นอยูกับการนําไปใชงานในการผลิต เชน ดินที่
มีเนื้อละเอียด มีความเหนียวมาก เหมาะสําหรับการใชผลิตชื้นงานกับแปนหมุน สวนดินที่หยาบ 
เหมาะสําหรับการขึ้นรูปดวยมือหรือการทําดินแผน เปนตน กระเบื้องดินเผาที่ใชกันอยูทั่วไป 
ประกอบไปดวยสวนผสมตางๆดังนี้ 

ดินขาว    10% 
ดินแดง    70% 
ซามอต (Chamotte)   10% 
ทรายแกว   10% 

2.3.2 ขั้นตอนการผลิต 
 ดินที่นํามาใชในการผลิตกระเบื้องดินเผา ตองเปนดินที่มีสวนผสมของดินแดงเปนสวน
ใหญ และตองมีสวนผสมของทรายแกวเล็กนอย ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
ก. การตีดิน (Disintegrating)  
 ดินแดงที่นํามาใชในการผลิตกระเบื้องนั้น ตองผานการตีดินใหแตกละเอียดพรอมกับผสม
ทรายลงไป เติมน้ําเพื่อใหดินและทรายผสมเขาดวยกัน  
ข. การรีดดิน (Extruding) 
 เมื่อดินแดงและทรายผสมกันจนเปนเนื้อเดียวกันแลว นําสวนผสมที่ไดไปผานเครื่องรีดดิน
(Extruder) การรีดและคลุกเคลาดินนี้อาจตองเติมน้ําเพิ่มลงไปดวย เครื่องรีดดินนี้จะสามารถดูด
อากาศออกจากเนื้อดิน เพื่อใหดินที่ผานจากการรีดเปนแผนไมมีฟองอากาศเหลืออยูในเนื้อดิน  
ค. การขึ้นรูป (Forming) 
 การขึ้นรูปกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคาหรือกระเบื้องบุผนัง จะใชเครื่องอัดไฮดรอลิก
ในการขึ้นรูปเชนเดียวกันทั้งสิ้น เครื่องอัดที่ใชกันอยูทั่วไปนั้น จะมีแรงอัดประมาณ 40-80 ตัน 
ขึ้นอยูกับชนิดของกระเบื้องที่ทําการผลิตและขนาดของกระเบื้อง กลาวคือการผลิตกระเบื้องที่มี
ขนาดใหญจะใชแรงอัดตอหนวยพื้นที่นอยกวากระเบื้องที่มีขนาดเล็ก 
ง. การอบแหง (Drying) 
 การอบแหงกระเบื้องเปนขั้นตอนที่สําคัญ เนื่องจากถาตัวช้ินงานไมแหงสนิทแลว เมือ่นาํไป
เผากระเบื้องอาจบิดงอหรือแตกหักได 
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จ. การเผา (Firing) 
 การเผากระเบื้อง สามารถทําไดทั้งแบบเผาดวยเตาฟนและเตาแกส การเผาดวยเตาแกส
โดยมากจะเผาโดยเตาอุโมงค (Tunnel Kiln) หรือเตาลูกกลิ้ง (Roller Kiln) ความรอนที่ใชในการเผา
กระเบื้องอยูระหวาง 1,160 – 1,240 องศาเซลเซียส เผาเปนเวลา 20 ช่ัวโมง 
2.3.3 ความแข็งแรง 
 วัสดุประเภทดินเผาสามารถมีความแข็งแรงแตกตางกันมากดวยสาเหตุจากหลายประการ 
เชน คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือดินที่นํามาใชซ่ึงแตกตางกันไดแมกระท่ังมาจากแหลงเดียวกัน 
กระบวนการผลิตเชน เครื่องจักรที่ใช การผสมสารเคมี การผสมน้ํา รวมทั้งการเผา คุณสมบัติที่ใชวัด
ความแข็งแรงของกระเบื้องคือ คาการตานทานแรงดัด (Bending Strength) ซ่ึงพบวากระเบื้องดินเผา
ขนาด 10 ซม. X 10 ซม. หนา 1ซม. ที่ใชเนื้อดินทั่วไปนั้น เมื่อนํามาทดสอบหาคาการตานทานแรง
ดัดพบวามีคาประมาณ 28.50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร สวนกระเบื้องที่ไดรับการพัฒนาเนื้อดิน
จากหองปฏิบัติการวัสดุศาสตร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พบวามีคาประมาณ 44.96 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (เกียรติสุดา สมดี, 2550) 
 
2.4 ทฤษฎีคานอยางงาย (Simple Beam) (คํานึง วัฒนกุล, 2541) 
 จากคาความแข็งแรงที่ทราบในหัวขอ 2.3.3 ทําใหสามารถพยากรณไดวา อาจสามารถเพิ่ม
การเพิ่มความยาวของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาไดหรือไม โดยใชทฤษฎีทางกลศาสตรของวัสดุ  
2.4.1  การวิเคราะหโครงสรางประเภทคาน 

 คาน คือ แทงวัสดุที่เกิดการโกงงอเมื่อมีน้ําหนักบรรทุกกระทํา หรือ ช้ินสวนโครงสราง ที่มี
ขนาดพื้นที่หนาตัดเล็กมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความยาว และโดยทั่วไปแลว จะรับน้ําหนักบรรทุก
กระทําในแนวตั้งฉากกับแนวความยาว โดยในการวิจัยคร้ังนี้ จะพิจารณากระเบื้องวามีพฤติกรรม
การรับแรงแบบเดียวกับคานธรรมดา (Simple Beam) ดังแสดงในภาพที่ 2.12 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 คานธรรมดา 
(Andrew Pytel and Ferdinand L.Singer, 1987) 
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คานธรรมดา (Simple Beams) คือคานที่มีฐานรองรับดานหนึ่งเปนยึดหมุน อีกปลายเปน
แบบยึดหมุนเคลื่อนที่ ซ่ึงสามารถรับแรงไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเทานั้น แผนกระเบื้องที่ติดตั้ง
บนหลังคาแลว ทางโครงสรางจะถือเปนคานอยางหนึ่ง ซ่ึงทฤษฎีเกี่ยวกับคานจะสามารถใช
ประมาณการความหนาของกระเบื้องตามความยาวที่ตองการ หากทราบกําลังรับแรงดัดของแผน
กระเบื้อง จะสามารถประมาณการความหนาของแผนกระเบื้องไดจากสมการที่ (2.1) ดังนี้ 

 

d  = 
σb
wl

4
300 2

                                                              

(2.1) 
                                    

เมื่อ d  = ความหนาของแผนกระเบื้อง (เซนติเมตร) 
 w  = น้ําหนักบรรทุกบนแผนกระเบื้องที่ใชออกแบบ (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 
 l  = ระยะหางของแปที่รองรับแผนกระเบื้อง (เมตร) 
 b = ความกวางของแผนกระเบื้อง (เซนติเมตร) 
 σ = กําลังรับแรงดัด (Bending Strength) ของกระเบื้อง (กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) 
  
 จากสมการหากตองการใหระยะหางของแปมีคาเทากับ 32.5 ซม. (เทียบเทากับระยะแปของ 
C-PAC) ความกวางของกระเบื้องเปน 32.75 ซม. น้ําหนักบรรทุกบนแผนกระเบื้องที่ออกแบบเปน 
800 กก./ตร.ม. (น้ําหนักคนหนึ่งคนบนกระเบื้องแผนเดียว) และเนื้อกระเบื้องมีกําลังรับแรงดัด 40 
กก./ตร.ม. แลว จะคํานวณไดความหนาของแผนกระเบื้องประมาณ 1.35 ซม. ซ่ึงนาจะเปนไปไดใน
การขยายความยาวของกระเบื้องดินขอ 
  
2.5 วิธีไฟไนต เอลิเมนต (ปราโมทย เดชะอําไพ และสุทธิศักดิ์ พงศธนาพาณิช, 2548) 
 การคํานวณคาความหนาของกระเบื้องดวยทฤษฎีคานอยางงาย(Simple beams) ตองถูก
ตรวจสอบการเกิดหนวยแรงในแผนกระเบื้องดวยวิธีการอื่น เนื่องจากกระเบื้องที่ออกแบบไมไดมี
ลักษณะเชนเดียวกับคานสี่เหล่ีนมผืนผา แตมีลักษณะรูปตัดขวางเปนแบบขั้นบันได (แสดงในภาพที่ 
2.13) จึงเลือกใชวิธีไฟไนต เอลิเมนต เพื่อตรวจสอบหนวยแรงที่เกิดขึ้นในแผนกระเบื้อง วิธีไฟไนต 
เอลิเมนต เปนระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) ในการวิจัยในครั้งนี้จะใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรช่ือ Easy FEM ซ่ึงถูกพัฒนาโดยปราโมทย เดชะอําไพ และสุทธิศักดิ์ พงศธนาพาณิช 
การตรวจสอบหนวยแรงดังกลาวมีลักษณะของแบบจําลองดังแสดงในภาพที่ 2.13 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.13 แบบจําลองการตรวจสอบหนวยแรงในแผนกระเบื้อง 
 

 ลักษณะของกระเบื้องในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะรูปตัดขวางเปนขั้นบันไดดังแสดงในภาพ 
กําหนดจุดรองรับทางดานซายมือเปนแบบจุดหมุน(Roller) และกําหนดจุดรองรับทางดานขวามือ
เปนแบบตายตัว (Fix) โดยมีระยะหางกันเทากับ 32.50 ซม. มีแรงกระทําบนแผนกระเบื้องแบบ
น้ําหนักบรรทุกแบบแผเสมอกัน (Distributed Load)  

ผลการวิเคราะหหนวยแรงที่เกิดขึ้นภายในกระเบื้องนี้จะสามารถแสดงเปนแบบคอนทัวร
และแบบเวกเตอรจากการกระทําของน้ําหนักบนแผนกระเบื้อง(แสดงในภาพที่ 2.14) ซ่ึงจะสามารถ
เพิ่มหรือลดขนาดความยาวและความหนาของแผนกระเบื้องที่จะออกแบบไดโดยไมส้ินเปลืองเวลา
และคาใชจายในการผลิตตนแบบกระเบื้อง  

 

 
 

ภาพที่ 2.14 หนวยแรงที่เกดิขึ้นภายในสามารถอธิบายดวยแถบสีตางๆ 


