
 
บทที่ 4  

ผลการวิจัย 
 

 ในบทนี้จะบรรยายถึงการดําเนินการและผลการวิจัยในแตละขั้นตอนประกอบดวย 
การศึกษาที่มาของปญหาการรั่วซึมของน้ําฝนของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ การเพิ่มความยาวของ
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา การออกแบบรูปทรงและลวดลายของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา การ
วิเคราะหราคาคาดําเนินการเปรียบเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น และการวิเคราะหความเปนไปได
ในการผลิต ซ่ึงผลการวิจัยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
 
4.1 การศึกษาที่มาของปญหาการรั่วซึมของน้ําฝนของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 การศึกษาที่มาของปญหาการรั่วซึมของน้ําฝนของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ มีวัตถุประสงค
ของการศึกษาวิจัย เพื่อใหทราบถึงที่มาของปญหาการรั่วซึมของน้ําฝนสําหรับการใชงานกระเบื้อง
มุงหลังคาดินขอ ไดทําการทดสอบการรั่วซึมของน้ําฝนกับกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 3 ชนิดดวยกัน
ดังนี้ 
ก. กระเบื้องดินขอลานนา ขนาด 10 ซม.  x 20 ซม. (ผิวเรียบ 2 ดาน) จํานวน 1 ตารางเมตร 

 
 

ภาพที่ 4.1 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดผิวเรียบ 2 ดาน 
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ข. กระเบื้องดินขอ จศ. ขนาด 10 ซม.  x 20 ซม. (ผิวหนาเรียบ ผิวดานหลังเปนลายตาราง) จํานวน 1 
ตารางเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ(จศ.) 
 

ค. กระเบื้องดินขอลานนา (ผิวหนาเรียบ ผิวดานหลังเปนลายเสนตรง) ขนาด 10 ซม.  x 20 ซม. 
จํานวน 1 ตารางเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ(ผิวหนาเรียบ ดานหลังเปนลายทาง) 
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 กระเบื้องแตละชนิดมีความยาวเทากันคือ 20 ซม. การหาระยะหางระหวางแปหรือกลอน 
(Spacing of Batten) สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 

ระยะแป = ความยาวของกระเบื้อง – ระยะซอนทับดานบน  
ระยะแป = 20 ซม. – 7 ซม. 

เพราะฉะนั้นระยะแป = 13 ซม. 
 

4.1.1 ขั้นตอนการทดสอบ 
 การทดสอบการรั่วซึมของน้ําฝนสําหรับหลังคากระเบื้องดินขอ ไดกําหนดตัวแปรสําหรับ
การทดสอบไวเหมือนกันกับกระเบื้องทั้ง 3 ชนิดดังนี้ 
ก. ความเรว็ลม    8 ม./วินาท ี
ข. ความชันหลังคา   45 องศา 
ค. อัตราการปลอยน้ํา   15 ลิตร/นาท ี

ง. ระยะแป    13 ซม. 
จ. ระยะ Head lapping   7 ซม. 
ฉ.ระยะเวลาการทดสอบ   5 นาที 
ช.ใชการมุงหลังคาแบบ Crown tilling หรือการมุงหลังคาแบบลานนา 
 การทดสอบนี้ ไดจําลองการทดสอบมาจากการทดสอบความสามารถตอในการปองกัน
ความเสียหายจากความเย็นที่กระทําบนพืน้ผิวของแผนกระเบื้อง ที่ตองทํากับเครื่องมือที่สามารถ
ควบคุมความเร็วลมและอุณหภูมิไดดังแสดงในภาพ 4.4 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การทดสอบความสามารถตอในการปองกันความเสียหายจากความเยน็ 
(European Standard EN 1024) 
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 การทดสอบในครั้งนี้ใชพัดลมขนาดใหญพัดเขากับผืนกระเบื้องมุงหลังคาดินจํานวน 1 
ตารางเมตร เมื่อใชเครื่องมือวัดความเร็วลมสามารถวัดความเร็วลมไดเทากับ 28.8 กม./ชม. คือ
เทากับ 8 ม./วินาที และใชน้ําพนเพื่อเลียนแบบฝนตกโดยใหลมพัดน้ําดังกลาวไปปะทะกับผืน
หลังคาที่ไดจัดเตรียมไว ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงพัดลมและผืนหลังคากระเบื้องดินขอ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 เครือ่งมือวัดความเร็วลม 
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4.1.2 การเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูล ใชการสังเกตรอยของน้ําที่ปรากฏบนกระเบื้องมุงหลังคา ที่เกิดจากการไหล
ยอนและแรงตึงผิว นอกจากนี้ยังตองสังเกตหยดน้ําที่เกิดขึ้นทางดานหลังของกระเบื้องดวยวาเกิด
การรั่วซึมขึ้นหรือไม ซ่ึงมายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเรียบ 2 ดาน 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเรียบ 2 ดานเปนกระเบื้องมุงหลังคาที่ผลิตจากการขึ้นรูปดวย
เครื่องจักร ทําใหมีรูปราง ขนาด และรูปทรงที่คอนขางสม่ําเสมอกันทุกแผน มีการบิดงอเล็กนอย ทํา
ใหลวดลายหลังการมุหลังคามีความสวยงาม ดังแสดงในภาพที่ 4.7 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 การมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเรยีบ 2 ดาน 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 การพนน้ํากระทบผืนหลังคาชนิดเรียบ 2 ดาน 
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 ภายหลังการทดสอบ 5 นาทีพบวา เกิดหยดน้ําดานหลังแผนกระเบื้อง บริเวณที่กระเบื้องมี
การบิดงอ 1 แหง เกิดจากการที่ลมพัดยอนขึ้นมาแลวตามดวยแรงตึงผิวของวัสดุ ที่ชวยกันดึงน้ํา
ขึ้นมา เมื่อทําการเปดกระเบื้องแถวที่ 3 จากดานบน พบหยดน้ําเกาะใตแผนกระเบื้องไหลออกมา
เมื่อยกกระเบื้องออก แสดงวาเกิดแรงตึงผิวเปนตัวดึงน้ําขึ้นมา สูงจากระยะซอนทับดานบน 
ประมาณ 5 ซม.ซ่ึงพบวาเกิดหลายจุดบนกระเบื้องหลังคาชนิดดังกลาว 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงรอยน้ําที่เกดิขึ้นใตแผนกระเบื้องจากแรงตึงผิว 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 รอยหยดน้ําที่คางอยูหลายจดุตามแผนกระเบื้อง 
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2. กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ จศ. 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ จศ. มีขนาดและรูปทรงไมสม่ําเสมอกัน ซ่ึงอาจเกิดจากความ
แข็งแรงของเนื้อดิน อุณหภูมิของการเผา และขั้นตอนการผึ่งกระเบื้องกอนเขาเตาเผา เมื่อดําเนินการ
มุงหลังคาแลว เกิดการบิดงอมากกวาแบบแรก กระเบื้องปูไมไดแนวที่สวยงาม พบวาเกิดรอยราว 
แตกลายงา เนื้อดินไมเต็มแผนกระเบื้อง ทั้งดานหนาและดานหลัง 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 การมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ชนิด จศ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 กระเบื้องมีการบดิงอ เกิดชองวางหลายแหง 
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หลังการทดสอบพบวา เกิดรอยหยดน้ําหลังกระเบื้อง แตเมื่อเปดกระเบื้องดูพบวา เกิดหยด
น้ําใตกระเบื้องหลายจุด ทั้งนี้เกิดจากลมพัดยอนเขามาตามรอยตอที่หางกันมากของกระเบื้อง 
นอกจากนั้นยังพบวาเกิดรอยน้ําเปนแนวยาวตามแนวลายของกระเบื้อง เหนือระยะซอนทับดานบน
ราว 5 ซม.เชนกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 การพนน้ํากระทบผืนหลังคาชนิด จศ. 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 แสดงรอยน้ําที่เกิดขึ้นใตแผนกระเบื้องจากแรงลมพัดยอน 
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3. กระเบื้องดินขอลานนา ชนิดผิวหนาเรียบ ผิวดานหลังเปนลายเสนตรง 
 กระเบื้องชนิดนี้ เปนกระเบื้องชุดที่อยูใกลผิวลางของเตาเผา ทําใหพบวาเกิดรอยไหมดํา 
บริเวณสวนหัวละสวนปลายของกระเบื้อง พบการแตกราวมาก กระเบื้องบิดมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ทั้ง 3 แบบและมีขนาดและรูปทรงไมสม่ําเสมอกัน นอกจากนี้ยังเปราะมาก พบกระเบื้องแตกทันที่
แกะสายรัดออก 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 กระเบื้องที่มีรอยไหมและบดิงอมาก 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 ลวดลายหลังการมุงไมเปนระเบียบเนื่องจากการบิดงอ 
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ภายหลังการทดสอบพบวา เกิดรอยหยดน้ําใตกระเบื้องทุกจุดที่กระเบื้องบิดงอ นอกจากนี้
ยังพบวา เกิดลมพัดยอนพัดพาน้ําไหลยอนขึ้นมาเหนือระยะซอนทับดานบนประมาณ 5 ซม.เชนกัน 
ซ่ึงเปนรอยยาวตามแนวลายหลังกระเบื้อง ซ่ึงหมายถึงเกิดจากทั้งลมพัดยอนและแรงตึงผิวของวัสดุ 
4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 

การรั่วซึมของน้ําฝนสําหรับการใชกระเบื้องมุงหลังคาดินขอนั้น เกิดจากสาเหตุตางๆ
ดังตอไปนี้ 
1. ความสม่ําเสมอของขนาดและรูปทรงของแผนกระเบื้อง 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุมุงหลังคาทั้ง 3 ชนิดนั้นพบวา กระเบื้องดินขอแบบที่ 1 มี
ขนาดและรูปทรงที่สม่ําเสมอมากที่สุด ที่มาของมีขนาดและรูปทรงไมสม่ําเสมอกันนั้นเกิดจาก 

1.1 ขั้นตอนการผลิต ที่เกิดจากการควบคุมคุณภาพของวัสดุ การทํางานที่ถูกตอง ตั้งแตการ
นําดินไปอัดกับแมพิมพ จนถึงขั้นตอนการนําดินออกจากแมพิมพ 

1.2 ขั้นตอนการเผา ซ่ึงเกิดจากการควบคุมอณุหภูมิที่คงที่ ใหสามารถกระจายความรอนได
ทั่วถึงกันทัว่เตาเผา จะไมเกิดกระเบื้องที่ไหมบริเวณสวนหัวและสวนปลายของกระเบื้อง 
 1.3 คุณภาพของเนื้อวัสด ุ
 ขนาดและรูปทรงที่ไมสม่ําเสมอกันของกระเบื้องมุงหลังคานั้น สามารถทําใหเกิดปญหาใน
การกอสรางที่เปนตนเหตุไปสูการรั่วซึมของหลังคาได กลาวคือ ถาหากกระเบื้องมีความกวางไมได
มาตรฐาน ขาดหรือเกินไปเรื่อยๆ แผนละ 1- 2 ซม. เมื่อมุงกระเบื้องยาวไปเรื่อย ๆ จะพบวารอยตอ
ระหวางแผนของแถวดานลางกับแถวดานบนจะใกลกันเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทบกันพอดี ซ่ึงตรงจุด
นี้จะเกิดการรั่วซึมอยางแนนอน นอกจากนั้นแลวเร่ืองความแข็งแรงของวัสดุนั้น ยังผลใหเกิดความ
เสียหายของวัสดุในทุกขั้นตอนของการทํางาน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนของการขนสง ขั้นตอนการกอง
เก็บวัสดุ ขั้นตอนการมุงหลังคา ตลอดจนการซอมแซมที่ยากลําบาก 
2. ลมพัดน้ําฝนยอนเขามาระหวางรอยตอของแผนกระเบื้อง 
 ลมพัดน้ําฝนยอนเขามาระหวางรอยตอของแผนกระเบื้อง เกิดจากความการที่มีรอยทับของ
กระเบื้องที่มีความหางมากเกินไป น้ําที่ไหลลงมาจากแผนกระเบื้องดานบนจะถูกลมพัดยอนเขาไป
ในบริเวณซอนทับดานบนจากการทดสอบที่ใชเวลา 5 นาทียังสามารถเกิดรอยน้ําที่เกิดจากลมพัด
ยอนไปไดไกลถึง 5 - 6 ซม. หากเปนบานที่กอสรางจริงที่มีความกดอากาศใตหลังคานอยกวาการ
ทดลองดวยแลว การเกิดการรั่วซึมของน้ําฝนจากการกระทําของลมพัดยอนนั้น ยอมมีความเสี่ยง
มากกวา จากการทดลองพบวา กระเบื้องหลังคาที่มีขนาดที่ไมไดมาตรฐานมากที่สุด จะมีความเสี่ยง
ตอการรั่วซึมจากลมพัดยอนไดมากกวากระเบื้องมุงหลังคาที่มีมีขนาดและรูปทรงไมสม่ําเสมอกัน 
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3. แรงตึงผิวระหวางรอยตอของวัสดุมุงหลังคา 
 แรงตึงผิวระหวางรอยตอของวัสดุมุงหลังคา เกิดขึ้นจากการที่ผิวของวัสดุมุงหลังคาที่อยูชิด
กันมากเกิน พรอมกับการที่พื้นที่ใตหลังคามีความกดอากาศนอยกวาดานนอก ทั้ง 2 ส่ิงจะเปนตัวดึง
น้ําเขามาสูพื้นที่ใตหลังคาได จากการทดสอบพบวา กระเบื้องมุงหลังคาที่มีความเรียบบริเวณผิวหนา
และพื้นผิวดานหลัง จะมีความเสี่ยงของการรั่วซึมของน้ําฝนจากแรงตึงผิวระหวางรอยตอของวัสดุ
มุงหลังคา  
 
4. ลมพัดน้ําฝนยอนเกล็ดกระเบื้องและแรงตึงผิวระหวางรอยตอของวัสดุมุงหลังคาเกิดขึ้นพรอมกัน 
 การรั่วซึมลักษณะดังกลาวนี้ เปนปจจัยหลักของการรั่วซึมของน้ําฝนสําหรับการใช
กระเบื้องหลังคาดินขอ เนื่องจากการรั่วซึมจากลมพัดยอนจะไดระยะทางคาหนึ่ง เมื่อมาเจอกับสวน
ที่ชิดกันมาก น้ําฝนจะถูกดึงตอไปโดยแรงตึงผิว ซ่ึงจะไดระยะทางและปริมาณน้ําเพียงพอที่จะทําให
เกิดหยดน้ําบริเวณพื้นที่ใตหลังคาได 
5. ความเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจากโครงสรางหลังคา 
 จากการทดลองพบวา การเตรียมโครงสรางหลังคา เปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากถาเตรียม
โครงสรางที่ไมไดแนวและองศาที่เที่ยงตรง จะทําใหการมุงกระเบื้องหลังคาทําไดยาก และตองคอย
แกปญหาเปนจุดไป ซ่ึงการเพิ่มหรือการลดระยะใดๆในการแกไขนั้น เปนการเพิ่มระยะตางๆที่
ยังผลใหการมุงหลังคาเกิดการผิดพลาดขึ้นได เชน กระเบื้องกระดก มุงกระเบื้องไมไดแนวตรง เปน
ตน สาเหตุตางๆเหลานี้ ถือวาเปนจุดเริ่มตนของปญหาเรื่องการรั่วซึมของหลังคา 
6. ความสม่ําเสมอกันของขนาดและรูปทรง 
 ปญหาดังกลาวเปนตัวแปรที่ทําใหการมุงหลังคาไมไดแนวที่เปนเสนตรง ทั้งยังสามารถทํา
ใหแนวกระเบื้องแผนดานบนและดานลาง มีรอยตอของกระเบื้องใกลกันมากเรื่อยๆ จนในที่สุดจะ
มาพบกันพอดี จะทําใหเกิดรอยร่ัวขึ้นได 
7. ระยะซอนทับดานบน  
 ระยะซอนทับดานบนเปนอีกตัวแปรที่สามารถชวยลดหรือเพิ่มอัตราการรั่วซึมของ
กระเบื้องมุงหลังคาได สําหรับกระเบื้องดินขอนั้น การมีระยะซอนทับดานบนมาก จะเปนการชวย
ลดความเสี่ยงของการรั่วซึมของน้ําฝนได อีกทั้งถาสามารถพัฒนารูปแบบของลายหลังกระเบื้องให
สามารถชวยลดแรงตึงผิวระหวางรอยทับของกระเบื้องหลังคาได จะเปนการชวยลดระยะซอนทับ
ดานบนและยังชวยลดความเสี่ยงของการรั่วซึมไดอีกดวย 
 จากขอสรุปที่ไดจากการทดสอบนั้นทําใหพบวากระเบื้องมุงหลังคาดินขอแบบดั้งเดิม มี
ความเสี่ยงตอการรั่วซึมจากน้ําฝนไดในหลายกรณี  และจากขอสรุปดังกลาวนี้ เอง  จึงเปน
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แนวความคิดในการพัฒนารูปแบบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาจากเปนวัสดุมุงหลังคาชนิดแผนเรียบ 
(Flat Tile) ใหกลายเปนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดมีระบบบัวดักน้ํา (Interlocking Tile) ดานขาง 
เพื่อไมใหน้ําไหลลงไปในชองระหวางกระเบื้อง มีระยะซอนทับมากพอที่จะไมเกิดน้ําไหลยอน และ
ชวยไมใหแผนกระเบื้องหลุดปลิว สําหรับปญหาการบิดงอและความไมสม่ําเสมอของขนาดนั้น จะ
ไมทําการวิจัยในงานนี้เนื่องจากเปนปญหาของกระบวนการผลิต สําหรับเรื่องความเที่ยงตรงของ
โครงสรางหลังคาก็นาจะแกไขไดดวยการควบคุมงานกอสรางที่ดี  
 
4.2 การเพิ่มขนาดความยาวและความหนาของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 

การขยายขนาดกระเบื้องจะสามารถทําไดเมื่อความแข็งแรงของกระเบื้องมีมากพอและยัง
ขึ้นอยูกับความหนาของแผนกระเบื้องดวยเชนกัน ทั้งนี้ สามารถคํานวณหาความหนาของกระเบื้อง
ไดจากสมการ (2.1) 

การที่จะขยายขนาดกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาไดนั้นจําเปนตองทราบคาความแข็งแรงหรือ
คาโมดูลัสแตกหักของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่มีขายกันอยูทั่วไปกอน จึงเปนที่มาของการ
ทดสอบเพื่อหาคากําลังรับแรงดัดหรือบางครั้งเรียกวาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของ
กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ กระเบื้องชนิดดังกลาวที่มีขายอยูทั่วไปนั้นสามารถแยกออกมาเปน 2 
ชนิดใหญดวยกันคือ กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาดวยเตาฟนและเตาแกส ซ่ึงมีลายระเอียดและ
ขั้นตอนการทดสอบดังนี้ 
4.2.1 การหาคาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 การหาคาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เปนการ
ทดสอบเพื่อหาคาโมดูลัสการแตกหักของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอทั้งสองชนิด โดยตัวอยาง
กระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่นํามาทดสอบมีดังนี้ 
 
1. กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาดวยเตาฟน 4 แบบ จํานวนแบบละ 15 แผนไดแก 

ก. กระเบื้องแผนเรียบ 2 ดาน ขนาด กวาง 110.84 มม.  ยาว 213.40 มม.  หนา 10.92 มม. 
 ข. กระเบื้อง จศ. ขนาด กวาง 131.86 มม.  ยาว 216.60 มม.  หนา 11.66  มม. 
 ค. กระเบื้องลายทางยาว01 ขนาด กวาง 121.56  มม.  ยาว 202.40 มม.  หนา 11.75  มม. 
 ง. กระเบื้องลายทางยาว02 ขนาด กวาง 123.94  มม.  ยาว 196.0  มม.  หนา 11.56 มม. 
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ภาพที่ 4.17 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาดวยเตาฟน 
 
2. กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาดวยเตาแกส 4 แบบ จํานวนแบบละ 15 แผนไดแก 

ก. กระเบื้องแผนสั้นเรียบ 2 ดาน ขนาด กวาง 102.28 มม.  ยาว 220.60 มม.  หนา 11.20 
มม. 
 ข. กระเบื้องแผนยาวเรียบ 2 ดาน ขนาด กวาง 103.00 มม.  ยาว 252.2 มม.  หนา 12.62 มม. 
 ค. กระเบื้องปลายมน ขนาด กวาง 132.30 มม.  ยาว 195.60 มม.  หนา 11.48 มม. 
 ง. กระเบื้องหางวาว ขนาด กวาง 165.60 มม.  ยาว 160.20 มม.  หนา 11.76 มม. 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาดวยเตาแกส 
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  การทดสอบในครั้งนี้มีเครื่องมือตางๆ ประกอบไปดวย 
1. Measuring Ring 
 

 
 

ภาพที่ 4.19 Measuring Ring 
 
 โดยคาที่สามารถอานไดจาดมาตรวัดนั้น จะนําไปแปลงคา เปนหนวย กิโลกรัม (kg.) ซ่ึง
สามารถทําไดดวยการนําคาที่ไดคูณดวยคาคงตัว 0.845 เชน คาที่อานได เทากับ 12.5 x 0.845 ดังนั้น 
คาที่จะนําไปใชตอเทากับ 10.5625 kg. เปนตน 
 
2. เครื่องอัดไฮโดรลิค 
 

 
 

ภาพที่ 4.20 เครื่องอัดไฮโดรลิค 



 40

3. ชุดทดสอบแรงดัด 
 

 
 

ภาพที่ 4.21 ชุดทดสอบแรงดัด 
 

 โดยการทดสอบเพื่อหาคาโมดูลัสแตกหักในครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
-  การทดสอบนี้ เปนการทดสอบเพื่อหาคา โมดูลัสการแตกหัก (Modulus of Rupture) ของ

ตัวอยางกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ที่ผลิตใน จ.เชียงใหม ประกอบไปดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ
ชนิดเผาฟน จํานวน4 ตัวอยาง ตัวอยางละ 15 ช้ิน และกระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาแกส จํานวน
4 ตัวอยาง ตัวอยางละ 15 ช้ิน รวมทั้งสิ้น 120 ช้ิน 

- คาที่ไดจากการทดสอบ เปนคาที่ไดจากการสังเกตเข็มที่เครื่อง Measuring Ring ทันทีที่
กระเบื้องถูกกดจนหัก 

 
4.2.2 การเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูลจะทําไดโดยการนํากระเบื้องมุงหลังคาดินขอทั้ง 2 ชนิดมากดทดสอบกับ
เครื่องทดสอบรับแรงกดผาน Measuring Ring ดังแสดงในภาพที่ 4.20 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 การกดน้ําหนักผาน Measuring Ring 
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 การทดสอบเพื่อหาคาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของตัวอยางกระเบื้องมงุหลังคา
ดินขอนี้ จะใชวิธีใหแรงกดแบบสองจุด โดยมีสมการการคํานวณดังนี้ (คํานึง วัฒนคุณ, 2541) 
 
 M = PL/6 + wl2/8        (4.1) 
 
เมื่อ M = Moment 

 P = น้ําหนักรวมของวัสดุที่อยูกระเบื้อง ไดแก 
  - น้ําหนักของ Measuring Ring 
  - น้ําหนักของเหล็กกลอง 2”x 4”x 3.2 mm. 
  - น้ําหนักของเหล็กเสนกลม ศก. 9 มม. 
  - น้ําหนักที่สามารถอานไดจาก Measuring Ring 
 L = ระยะค้ําใตแผนกระเบื้อง 
 W= น้ําหนักของกระเบื้อง 
 จากสมการนี้เปนการหาคา M หรือโมเมนทที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแกรงกดทับบน
แผนกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 

I = bh3/12         (4.2) 
เมื่อ b= ความกวางของกระเบื้อง 

h= ความหนาของกระเบื้อง 
จากสมการนี้เปนการหาคา I หรือคาโมเมนทออฟอินเนอรเทีย หมายถึงคาโมเมนทที่เกิดขึ้น

ที่หนาตัดของแผนกระเบื้องขนาดตางๆ เมื่อไดคา M และ I จากทั้งสองสมการแลว นําไปแทนคาใน
สมการที่ 3 เพื่อหาคาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอแตละแผน 

 
σ = My / I                 (4.3) 
 

เมื่อ M = Moment 

 y = ระยะจากแกนสะเทินถึงขอบวัตถุ 
σ = Allowable stress (โมดูลัสแตกหกั) 
I = Moment of Inertia 

 
 
 



 42

4.2.3 ผลการทดลอง 
 ภายหลังจากการกดทดสอบแผนกระเบื้องทั้งสองชนิด ทําใหไดผลการทดสอบดังนี้  
คาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาฟน 
ตารางที่ 4.1 คาโมดูลัสแตกหักของกระเบื้องชนิดเผาฟน 

กระเบื้องชนิดเผาฟน ตัวอยางที่ 1(ksc.) ตัวอยางที ่2(ksc.) ตัวอยางที ่3(ksc.) ตัวอยางที ่4(ksc.) 

แผนที่ 1 14.976 27.837 20.576 33.687 

แผนที่ 2 16.255 27.316 18.764 55.727 

แผนที่ 3 20.091 25.753 20.576 40.115 

แผนที่ 4 18.812 23.669 22.389 33.687 

แผนที่ 5 18.173 23.148 14.232 19.912 

แผนที่ 6 26.484 51.285 20.576 41.952 

แผนที่ 7 25.845 40.864 10.607 18.075 

แผนที่ 8 26.484 38.258 12.42 22.208 

แผนที่ 9 30.32 46.074 26.014 29.095 

แผนที่ 10 22.648 49.722 14.232 41.952 

แผนที่ 11 29.041 43.469 18.764 11.647 

แผนที่ 12 20.73 33.569 16.498 14.861 

แผนที่ 13 32.238 51.806 20.123 21.749 

แผนที่ 14 23.927 38.78 18.311 16.239 

แผนที่ 15 22.009 29.922 26.467 15.32 

คาเฉลีย่ 23.2022 36.7648 18.70326667 27.7484 

S.D. 5.164946123 10.22554225 4.55036825 12.94358879 

Min 14.976 23.148 10.607 11.647 

Max 32.238 51.806 26.467 55.727 

Percentile 25 th 19.452 27.577 15.365 17.157 

Percentile 75 th 26.484 44.772 20.576 36.901 

ชวงบน(คาเฉลี่ย + S.D.) 28.36714612 46.99034225 23.25363492 40.69198879 

ชวงลาง(คาเฉลี่ย - S.D.) 18.03725388 26.53925775 14.15289842 14.80481121 
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 จากตารางคาโมดูลัสการแตกหักของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาฟน สามารถนํามา
เขียนเปนแผนภูมิความสัมพันธของกระเบื้องแตละตัวอยางไดดังนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4.1 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาฟน ตวัอยางที่ 1 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.2 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาฟน ตวัอยางที่ 2 
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แผนภูมิที่ 4.3 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาฟน ตวัอยางที่ 3 
 
 

 
  
แผนภูมิที่ 4.4 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหักของกระเบื้องชนิดเผาฟน ตัวอยางที่ 4 
 
 การเลือกคาโมดูลัสการแตกหักเพื่อนําไปหาคาความหนาของกระเบื้องนั้น พบวาคาที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการนําไปคิดหาความหนานั้น คือคาที่ไดจากคาเฉล่ียของ Percentile 25 
แทนที่จะเปนการเลือกคาเฉลี่ย เนื่องจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาสูงเกินไป และอีกประการหนึ่ง
เนื่องจาก เมื่อใชคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25แลว กระเบื้องที่นํามาผานทดสอบความแข็งแรง
ทั้งหมด จะมีกระเบื้องที่ผานเกณฑการทดสอบ 75 % จึงทําใหมีของเสียเพียง 25%ของการผลิต จาก
แผนภูมิที่ 4.1 – 4.4 พบวา กระเบื้องดินขอชนิดเผาฟนตัวอยางที่ 2 ซ่ึงมีคา Percentile ที่ 25 เทากับ 
27.577 ksc. เปนคาโมดูลัสการแตกหักที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง 4 ตัวอยาง กลาวคือ เปนชุด
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ตัวอยางที่มี่คาการกระจายตัวของขอมูลนอยที่สุด และพบวา เปนชุดตัวอยางที่กระเบื้องมีจํานวน
แผนที่ผานเกณฑการทดสอบมากที่สุด จึงสรุปไดวา จะนําคาโมดูลัสแตกหักของกระเบื้องดินขอ
ชนิดเผาฟนตัวอยางที่ 2 ซ่ึงมีคาเทากับ 27.577 ksc. ไปคิดคํานวณหาคาความหนาที่เหมาะสมตอไป 
 
คาโมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) ของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาแกส 
 ในการเผากระเบื้องดินขอ นอกจากจะใชเชื้อเพลิงประเภทฟนแลว ยังมีการใชแกสเปน
เชื้อเพลิงอีกดวย ซ่ึงพบวาเมื่อเปรียบเทียบคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 ของกระเบื้องมุง
หลังคาดินขอชนิดเผาแกสพบวา คาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 ของตัวอยางที่ 3 เปนคาที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด มีคาเทากับ 40.975 ksc.เนื่องจากมีคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 สูง
กวาเมื่อเทียบกับตัวอยางที่ 2 แตในตัวอยางที่ 1 คาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 เทากับ 47.667 
ksc. แตขอมูลของตัวอยางที่ 1 มีการกระจายตัวสูงกวา ดังนั้นจึงสรุปไดวา จะนําคาโมดูลัสแตกหัก
ของกระเบื้องดินขอชนิดเผาฟนตัวอยางที่ 3 ซ่ึงมีคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 เทากับ 40.975 
ksc ไปคิดคํานวณหาคาความหนาที่เหมาะสมตอไป ซ่ึงสามารถสรุปไดวา กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ
ชนิดเผาดวยแกส มีคาโมดูลัสแตกหักเฉลี่ยสูงกวากระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่เผาดวยฟน จากขอมูล
ที่ไดจากโรงงานที่ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินขอหลายแหงใน จ.เชียงใหมพบวา การเผาดวยแกสใช
อุณหภูมิในการเผาสูงกวา มีความสม่ําเสมอของอุณหภูมิทั่วเตาที่คงที่ ทําใหกระเบื้องไดรับความ
รอนทั่วถึงและสม่ําเสมอ จึงเปนเหตุใหมีความแข็งแรงมากกวา นอกจากนี้ยังพบวา ขนาดของ
กระเบื้องชนิดที่เผาดวยแกส มีความเบี่ยงเบนนอยกวาชนิดที่เผาดวยฟน อีกทั้งการแตกหักจากการ
เผาก็ยังมีนอยกวาดวย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตัวเนื้อวัสดุที่ไดกอนการขึ้นรูป พบวา หากเนื้อดินที่ใชกอน
การขึ้นรูปกระเบื้อง ผานการดูดอากาศออกมากอนโดยเครื่องมือที่ช่ือวา Extruder จะทําใหเกิดโพรง
อากาศภายในเนื้อวัสดุนอย ลดการแตกหักของวัสดุได ซ่ึงจากขอมูลที่ไดนี้จะสามารถนําไปใชเปน
ตัวแปรในการหาคาความหนาที่เหมาะสมของแผนกระเบื้อง ตอไป 
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ตารางที่ 4.2 คาโมดูลัสแตกหักของกระเบื้องชนิดเผาแกส 
 

กระเบื้องชนิดเผาแกส ตัวอยางที่ 1(ksc.) ตัวอยางที ่2(ksc.) ตัวอยางที ่3(ksc.) ตัวอยางที ่4(ksc.) 

แผนที่ 1 56.263 41.61 59.954 64.231 

แผนที่ 2 53.594 37.529 42.571 28.395 

แผนที่ 3 27.25 46.713 50.359 51.612 

แผนที่ 4 60.18 40.59 11.167 37.693 

แผนที่ 5 48.325 44.672 12.848 68.216 

แผนที่ 6 47.667 28.345 43.38 40.986 

แผนที่ 7 56.887 54.876 39.018 33.349 

แผนที่ 8 43.715 47.223 51.231 70.208 

แผนที่ 9 70.059 34.978 50.359 46.964 

แผนที่ 10 47.667 32.937 50.359 37.666 

แผนที่ 11 56.229 37.019 51.667 34.345 

แผนที่ 12 45.691 30.896 52.103 31.356 

แผนที่ 13 49.642 25.794 60.827 57.922 

แผนที่ 14 55.57 26.814 35.965 32.021 

แผนที่ 15 64.132 29.876 43.816 58.918 

คาเฉลีย่ 52.1914 37.3248 43.70826667 46.2588 

S.D. 9.973266708 8.547956048 14.57673234 14.47080632 

Min 27.25 25.794 11.167 28.395 

Max 70.059 54.876 60.827 70.208 

Percentile 25 th 47.667 30.386 40.795 33.847 

Percentile 75 th 56.575 43.141 51.449 58.420 

ชวงบน(คาเฉลี่ย + S.D.) 62.16466671 45.87275605 58.28499901 60.72960632 

ชวงลาง(คาเฉลี่ย - S.D.) 42.21813329 28.77684395 29.13153432 31.78799368 
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จากตารางคาโมดูลัสการแตกหักของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอชนิดเผาแกส สามารถนํามา
เขียนเปนแผนภูมิความสัมพนัธของกระเบือ้งแตละตัวอยางไดดังนี ้
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4.5 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาแกส ตัวอยางที่ 1 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4.6 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาแกส ตัวอยางที่ 2 
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แผนภูมิที่ 4.7 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาแกส ตัวอยางที่ 3 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4.8 แผนภูมิคาโมดูลัสแตกหกัของกระเบื้องชนิดเผาแกส ตัวอยางที่ 4 
 
4.2.4 การหาคาความหนาที่เหมาะสมของแผนกระเบื้อง 

การหาคาความหนาที่เหมาะสมของแผนกระเบื้อง เปนการคํานวณยอนกลับของการหาคา
โมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture) กลาวคือ เมื่อสามารถหาคาดังกลาวไดแลว จะทําการเลือกคา
โมดูลัสแตกหัก ที่ไดโดยวิธีการพิจารณาทางสถิติ จากตารางที่ 3.3 และ 3.4 พบวาคาโมดูลัสแตกหัก
ที่เหมาะสมสําหรับการนํามาเปนตัวแปรในการคํานวณหาคาความหนาที่เหมาะสมคือคาโมดูลัส
แตกหัก Percentile ที่ 25 กลาวคือ เมื่อใชคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25แลว กระเบื้องที่นํามา
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ผานทดสอบความแข็งแรงทั้งหมด จะมีกระเบื้องที่ผานเกณฑการทดสอบ 75 % จึงทําใหมีของเสีย
เพียง 25%ของการผลิต ยกตัวอยางกระเบื้องดินขอชนิดเผาแก็สตัวอยางที่ 3 มีคา โมดูลัสแตกหัก 
Percentile ที่ 25 เทากับ 40.795 มีกระเบื้องที่ผานการทดสอบถึง 11 แผนจาก 15 แผน คิดเปน 
67.75%ของกระเบื้องทั้งหมด ในขณะที่ โมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 50 และ 75 นั้น มีกระเบื้องที่
ผานการทดสอบเพียง 50% และ 31.25 %ตามลําดับ ดังนั้นจึงใชคาโมดูลัสแตกหัก Percentile ที่ 25 
เปนคาของ σ หรือโมดูลัสแตกหัก ในการคํานวณหาคาความหนาที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ โดยใน
การคํานวณในขั้นตอนนี้ จะใชสมการการคํานวณดังตอไปนี้ 

 
 d = Sqrt. [(6M) / 6B]        (4) 

  
เมื่อ M = Moment 

B = ความกวางของกระเบื้อง เทากับ 32.75 ซม. 
d = ความหนาของกระเบื้อง (ซม.) 
σ = Allowable stress (โมดูลัสแตกหกั) 

 
โดยที่ 

M = wl2/8                (5) 
 

เมื่อ w = น้ําหนักที่กระทําบนแผนกระเบื้อง 
 l = ความยาวของแผนกระเบื้อง (ซม.) 
 

ในการหาคา M นั้น สามารถพิจารณาจากการที่ โดยพิจารณาจากน้ําหนักของชางมุงหลังคา
ที่มีน้ําหนักประมาณ 70-80 กิโลกรัม ประกอบกิจกรรมตางๆบนผืนหลังคา ทั้งการยกกระเบื้องมุง
หลังคา การกองกระเบื้องมุงหลังคาเปนจุดๆ โดยรวมแลวใหมีคาน้ําหนักที่กระทําบนแผนกระเบื้อง 
(w) เทากับ 100 กิโลกรัม ดังแสดงในภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 น้าํหนักทีก่ระทาํบนแผนกระเบื้อง 
 
 จากภาพดังกลาว ทําใหสามารถหาคา M ไดดังนี้ 
 

M = wl2/8              (4.4) 
 
W = Dead Load + Live Load 
 
Dead Load ในที่นี้ หมายถึง น้ําหนักบรรทุกคงที่ของแผนกระเบื้อง ซ่ึงจะประกอบไปดวย 

น้ําหนักของแผนกระเบื้องเองและน้ําหนักที่เกิดขึ้นจากการกระทําของลม (Wind Load) สวน Live 

Load หมายถึง น้ําหนักบรรทุกจร ในที่นี้หมายถึง น้ําหนักของมนุษยที่ขึ้นไปเหยียบบนแผน
กระเบื้องซึ่งจากการพิจารณาพบวา เมื่อเปรียบน้ําหนักทั้งสองชนิดที่เกิดขึ้นตอแผนกระเบื้อง 1 แผน 
กับน้ําหนักบรรทุกจรจะพบวา น้ําหนักบรรทุกคงที่ มีคานอยมาก เมื่อเทียบกับน้ําหนักของมนุษยที่
ขึ้นไปเหยียบบนแผนกระเบื้อง ฉะนั้น ในการคํานวณหา M นั้น จะพิจารณาเพียงน้ําหนักจากการ
กระทําของมนุษยเทานั้น ฉะนั้น การหาคา Live Load สามารถหาไดจาก 

 
น้ําหนักที่มากระทํา / ความยาวของวัสดุ  = 100 /(0.3275 x 0.4338) 

     w = 704.22 kg. / m. /m. 
 
 เมื่อนําไปแทนคาในสูตรการหาคา M จะไดวา 
 M = (704.22 x 0.4338) / 8      (4.5) 
 M = 1656.5 กิโลกรัม. เซนติเมตร 
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 ฉะนั้น เมื่อนําคา โมเมนตที่ไดไปแทนคาในความสัมพันธของการหาคาความหนาที่
เหมาะสมของแผนกระเบื้องโดยที่กําหนดความกวางของกระเบื้องเทากับ 32.50 ซม.จะไดวา 
 

M/ σ = Bd2/6        (4.6) 
 
 D = Sqrt. [6x1656.5 / (σ x 32.75)]     (4.7) 
 
 จากความสัมพันธดังกลาว สามารถหาคาความหนาที่เหมาะสมของแผนกระเบื้องทั้งชนิดที่
เผาดวยฟนและชนิดที่เผาดวยแกสไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 คาโมดูลัสแตกหักและความหนาที่เหมาะสมของกระเบื้องทั้งสองชนิด 

 Fs/ksc. Thickness/cm. 

เผาแกส 47.667 2.879995535 
กระเบื้อง 40.795 3.113129993 
ยาว 33.847 3.417752689 

0.3338 ซม. 30.386 3.607147967 

เผาแกส 47.667 2.523229673 
กระเบื้อง 40.795 2.72748408 
ยาว 33.847 2.994370961 

0.4338 ซม. 30.386 3.160304477 

เผาแกส 47.667 2.279441907 
กระเบื้อง 40.795 2.463961795 
ยาว 33.847 2.705062772 

0.5338 ซม. 30.386 2.854964231 

เผาฟน 27.577 3.786406306 
กระเบื้อง 19.452 4.508360062 
ยาว 17.157 4.800428978 

0.3338 ซม. 15.365 5.072644673 

เผาฟน 27.577 3.317356791 
กระเบื้อง 19.452 3.949876917 
ยาว 17.157 4.205765145 

0.4338 ซม. 15.365 4.444259514 

เผาฟน 27.577 2.996842567 
กระเบื้อง 19.452 3.568250274 
ยาว 17.157 3.79941526 

0.5338 ซม. 15.365 4.014866935 
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กราฟความสัมพันระหวาง Allowable Stress กับ ความหนาของกระเบื้องมุงหลังคาดิน
เผาขนาดความยาวตาง ๆ

2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00

14.00 19.00 24.00 29.00 34.00 39.00 44.00 49.00

Allowable Stress (ksc.)

Th
ic

kn
es

s 
(c

m
.)

กระเบื้องยาว 0.3338 ซม. กระเบื้องยาว 0.4338 ซม. กระเบ้ืองยาว 0.5338 ซม.  
 
แผนภูมิที่ 4.9 แผนภูมิความสัมพันธระหวางคา Allowable กับคาความหนาของกระเบื้องที่มีความ
ยาวเทากับ 0.3338 ม, 0.4338 ม. และ 0.5338 ม. 
 
 จากตารางที่ 4.5 และแผนภูมิที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความหนาที่เหมาะสม
ของแผนกระเบื้องและคาโมดูลัสการแตกหักของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอทั้งชนิดที่เผาดวยฟนและ
ชนิดที่เผาดวยแกส พบวา กระเบื้องชนิดที่เผาดวยฟนมีคา Allowable Stress ต่ํามากเมื่อตองการเพิ่ม
ความยาว จึงตองเพิ่มความหนามาก โดยจะอยูในชวงคาความหนาประมาณ 2.90 - 5.07 ซม. 
กลาวคือเมื่อเนื้อวัสดุมีคาความแข็งแรงนอยเทาใด การเพิ่มความหนาเพื่อชดเชยคาความ Allowable 
Stress ดังกลาวจะมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวไมสามารถทําไดเนื่องจากจะสิ้นเปลือง
เนื้อดินมากและงายตอการแตกหักเสียหาย สวนกระเบื้องชนิดที่เผาดวยเตาแกส มีคา Allowable 
Stress สูงกวา การเพิ่มความยาวของกระเบื้อง ตั้งแตความยาว 0.3338 ม. – 0.5338 ม. จะมีการเพิ่ม
ความหนาอยูในชวง 2.27 ซม. – 3.60 ซม. กลาวคือยิ่งกระเบื้องมีคา Allowable Stress สูงมากเทาไร 
การเพิ่มความหนาของกระเบื้องใหสัมพันธกับความยาวก็สามารถทําไดงาย โดยไมส้ินเปลืองเนื้อ
ดินมากจนเกินไป 

 คาความกวาง ความยาว และความหนาของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่ไดจากตารางและ
การคํานวณดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนคาที่สามารถนําไปใชกับรูปแบบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
รูปแบบที่มีขนาดกวาง 32.750 ซม. ยาว 43.38 ซม. สวนความหนา สามารถใชตารางที่ 4.3 โดยใน
ที่นี้ จะยกตัวอยางกระเบื้องที่มีความหนาประมาณ 2.00 ซม.ดังแสดงในภาพที่ 4.24 
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Clay Roof Tile Detail
Scale 1 : 2.5

 
 

ภาพที่ 4.24 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ชนิดมีระบบบัวดกัน้ํา 
 

 
 

ภาพที่ 4.25 ภาพลายหลังการมุง 
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SECTION
Scale 1 : 2.5  
 

ภาพที่ 4.26 ภาพแสดงระยะแปและการรูปตดักระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
 

 เมื่อนําขนาดของกระเบื้องดังภาพที่ 4.24 ไปคํานวณกลับตามสูตรที่ 4 จะพบวา กระเบื้องมุง
หลังคาแผนนี้สามารถทนทานหนวยแรงดัดได 75.87 ksc. ถึงจะเกิดการแตกหัก ขั้นตอนตอไปจะ
นําขนาดหนาตัดของกระเบื้องมุงหลังคาดังกลาวไปทําการทดสอบกับ ซอฟทแวรคอมพิวเตอรเพื่อ
ตรวจสอบวาความหนาที่ไดจากการคํานวณเบื้องตนนั้นมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด โดย
ซอฟแวรดังกลาวมีช่ือวา ไฟไนต เอลิเมนต (อยางงาย) เปนซอฟทแวรที่สามารถคํานวณหาหนวย
แรงตางๆที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานที่เราสนใจ ภายใตปจจัยตางๆที่ถูกกําหนดใหมารบกวนการคงรูปของ
วัตถุ โดยการพิจารณาในครั้งนี้จะทําการศึกษาดานปญหาของแข็งแบบยืดหยุนได (Elasticity 

Problem) ในสองมิติ สามารถทําไดโดยการสรางรูปตัดขวางของกระเบื้องมุหลังคาดินเผาขึ้นมาใน
ไฟไนต เอลิเมนต (อยางงาย) และทําการใสคุณสมบัติตางๆที่ทําใหรูปตัดขวางดังกลาวเปนวัสดุดิน
เผา ซ่ึงมีตัวแปรดังนี้ 
1. Young’s Modulus คือ คาคงที่ของวัสดุตางๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงรูปราง เมื่อมีแรงเขามา
กระทํา ซ่ึงสามารถเขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้ 

σ = Eε 

σ คือ ความเคน (N/m2) 
E คือ โมดูลัสยืดหยุน (N/m2) 
ε คือ ความเครียด (M/m) 
ซ่ึงคาวัสดุดินเผามีคา Young’s Modulus = 5 x 109 (www.proos.co.uk/eternit-clay2.html) 

2. Poisson’s Ratio คือ อัตราสวนความเครียดในแนวดานขาง ตอความเครียดในแนวดานยาวของ
วัตถุ คาของอัตราสวน ปวซองจะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 0.5 ซ่ึงคาปวซองของดินเผามีคาเทากับ 0.24 
(James F. Shackelford, William Alexander, 2001) 
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3. Thickness คือ คาความหนาของวัตถุที่สนใจในที่นี้คือคาความกวางของกระเบื้องมีคาเทากับ     
32.75ซ ม. โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทําใหรูปตัดขวางดังกลาวจะมีคุณสมบัติเชนเดียวกับดินเผา ดัง
แสดงในภาพที่ 4.27 
  

 
 

ภาพที่ 4.27 ภาพแสดงซอฟทแวร ไฟไนต เอลิเมนต (อยางงาย) 
 
 หลังจากที่ไดคุณสมบัติของการสรางรูปตัดขวางของวัสดุดินเผาแลวจึงทําการสรางรูป
ตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาดังแสดงในภาพที่ 4.28 
 

 
 

ภาพที่ 4.28 รูปตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
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 จากภาพที่ 4.28 จะเห็นรูปตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาเปนเอลิเมนทสามเหลี่ยม
แบบมีระเบียบ เพื่อจะสามารถงายตอการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของรูปทรงเมื่อมีแรงเขามาระทํา
กับแผนกระเบื้อง จากนั้นใสแรงกระทํากับแผนกระเบื้องซึ่งเปนแนวแรงชนิดแผแบบสม่ําเสมอ
(Distribution Load) โดยใหมีแนวแรงจากบนลงลาง (ลูกศรสีเขียว) ซ่ึงมีคาเทากับ 7042 นิวตันตอ
ตารางเมตร จากนั้นสั่งใหซอฟทแวรทําการคํานวณและแสดงดวยภาพของการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
และแนวแรงที่เกิดขึ้นกับแผนกระเบื้อง แสดงในภาพที่ 4.29 
 

 
 

ภาพที่ 4.29 การเปลี่ยนรูปของแผนกระเบื้อง 
 

 จากภาพที่ 4.29 พบวาแผนกระเบื้องจะมีการเปลี่ยนรูปตามแนวแรง สีสันตางๆที่ปรากฏ
ภายในรูปตัดขวางนั้นแสดงถึงขนาดและลักษณะของแรง ซ่ึงจะพบวาสีที่ปรากฏในชวงสีเขียวจนถึง
สีแดงหมายถึง แรงดึง (Tensile Force) จะเกิดขึ้นในสวนลางของกระเบื้อง ซ่ึงจะทําใหตัววัสดุแยก
ออกจากกัน สวนสีในชวงสีฟาจนถึงสีมวง หมายถึง แรงอัด (Compression Force) จะเกิดขึ้นใน
สวนบนของกระเบื้อง ซ่ึงจะทําใหตัววัสดุบีบอัดเขาหากัน โดยภาพที่ปรากฏนั้นแสดงวากระเบื้องที่
มีความยาว 43.38 ซม. ความกวาง 32.5 ซม.และ ความหนา 2.0 ซม. เชนเดียวกับที่ไดทําการคํานวณ
ดังที่กลาวมาแลวนั้น  จะไมแตกเมื่อรับแรงกดที่มีคาเทากับ 7042 นิวตันตอตารางเมตร ทั้งนี้สามารถ
อธิบายไดดวยแถบสีที่เกิดขึ้นบริเวณกลางแผนกระเบื้องนั้นมีคาแรงประมาณ 40.90-60.0 ksc. 
ในขณะที่ กระเบื้องสามารถรับแรงไดถึง 75.87 ksc. ดังนั้น สามารถสรุปไดวา กระเบื้องมุงหลังคา
ดินเผาแบบมีระบบบัวดักน้ําชนิดเผาดวยแกส ที่มี ความยาว 43.38 ซม. ความกวาง 32.5 ซม.และ 
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ความหนา 2.0 ซม. มีความสามารถในการรับแรง 7042 นิวตันตอตารางเมตร หรือสามารถรับ
น้ําหนักมนุษย ไดประมาณ 70-80 กก. โดยที่กระเบื้องมุงหลังคาไมแตก  
 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาดินเผาแบบมี
ระบบบัวดักน้ําใหสามารถลดคาใชจายดานโครงสรางหลังคา กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบมี
ระบบบัวดักน้ําที่ไดรับการพัฒนานี้สามารถเพิ่มระยะแปหลังคาจาก 10-12 ซม. เปนระยะแป 32.5 
ซม. ซ่ึงเทียบเทากับกระเบื้องมุงหลังคาแบบมีระบบบัวดักน้ําทั่วไป แตวัตถุประสงคหลักอีก
ประการคือเปนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีลวดลายหลังการมุงแลวมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียง
กับการมุงหลังคาดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ จึงจะทําการออกแบบรูปทรงของกระเบื้องมุง
หลังคาดินเผาและการทดสอบกับซอฟทแวร ไฟไนต เอลิเมนต (อยางงาย) เพื่อใหทราบวาความหนา
ที่แทจริงของรูปตัดขวางกระเบื้อง ที่มีรูปรางเปลี่ยนไป 
4.2.5 การออกแบบรูปตัดขวางและการหาคาความหนาที่เหมาะสมของแผนกระเบื้องชนิดใหม 
 การออกแบบรูปตัดขวางของแผนกระเบื้องชนิดใหมนั้น จะตองคํานึงถึงลักษณะการมุง
หลังคาของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่จะนํามาใชเปนตนแบบดังแสดงในภาพที่ 4.30 

 

 
 

ภาพที่ 4.30 การมุงหลังคากระเบื้องดินขอ 
 

 จากภาพที่ 4.30 พบวาการมุงหลังคาแบบนี้จะเกิดรูปตัดขวางเปนแบบขั้นบันไดซอนชั้นกัน
ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น รูปตัดขวางของกระเบื้องชนิดใหมนี้ก็จะตองมีลักษณะเปนขั้นบันได
เชนเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.31 รูปตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาชนิดขั้นบันได 

 
 ภาพที่ 4.32 รูปตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาชนิดเรียบ 

 
 เมื่อนํารูปตัดขวางของกระเบื้องชนิดเรียบมาเปรียบเทียบกับรูปตัดขวางของกระเบื้องชนิด
ขั้นบันไดพบวา กระเบื้องที่มีรูปตัดขวางแบบขั้นบันไดนั้น มีรูปทรงที่ไมสมมาตร ทําใหคา 
Moment of Inertia มีความแตกตางกันตามการเปลี่ยนแปลงของรูปตัด กลาวคือ รูปทรงที่มีความ
สมมาตรจะมีคา Moment of Inertia ที่คงที่ตลอดหนาตัด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใตแผน
กระเบื้องสวนที่เปนขั้นบันได และบริเวณที่มีการเปลี่ยนองศาของแผนกระเบื้องนั้น อาจเปนจุดออน
ของแผนกระเบื้องจนเปนสาเหตุของการแตกราว ขอสันนิษฐานเบื้องตนคือ หากเพิ่มความหนาของ
สวนดังกลาวใหมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อทําหนาที่เสมือนคานชวยรับแรงบริเวณจุดออนดังกลาวแลว อาจ
ชวยลดความเสี่ยงเรื่องการแตกราวได จึงนําเสนอรูปตัดขวางของกระเบื้องในรูปแบบดังที่กลาวนี้ใน
ภาพที่ 4.33 
 

 
 

ภาพที่ 4.33 รูปตัดขวางของกระเบื้องมุงหลังคาชนิดขั้นบันไดที่เพิ่มคานรับแรง 
 

 จากภาพที่ 4.33 แสดงถึงการเพิ่มความหนาของสวนที่คาดวาจะเปนจุดออนของกระเบื้อง
ใหมีลักษณะเหมือนคานชวยรับแรง ขั้นตอนตอไปคือการนํารูปตัดขวางแบบขั้นบันไดไปทําการ
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คํานวณดวยซอฟทแวร Easy Finite Element อยางงาย เพื่อทําการพิสูจนสมมุติฐาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.34 และ 4.35 
 

 
 

ภาพที่ 4.34 แรงภายในที่เกิดในกระเบื้องแบบทองเรียบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.35 แรงภายในที่เกิดในกระเบื้องแบบเสริมคาน 
 

 จากภาพที่ 4.34พบวาเกิดแรงภายในขึ้นอยูระหวาง 80-96 ksc. และจากภาพที่ 4.35 พบวา
แรงที่เกิดขึ้นภายในเทากับ117-162 ksc. แตกระเบื้องแบบที่เพิ่มคานเขาไปนั้นพบวาบริเวณที่เพิ่ม
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คานเปนจุดที่เกิดแรงมากเกินกวาที่กระเบื้องจะรับได คือเกิดแรงภายในบริเวณดังกลาวนี้มากวา120 
ksc. ทําใหกระเบื้องแตกงายกวาชนิดทองเรียบ ทําใหสามารถสรุปไดวาการทําใหรูปตัดขวางของ
กระเบื้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางมาก เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการแตกหักของกระเบื้องมากกวา
กระเบื้องที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางที่นอยกวา  จากการคํานวณในหัวขอที่ 4.24 พบวา สามารถ
ทนทานตอแรงกดที่เกิดขึ้นภายในไดสูงสุดที่ 75.87 ksc. แมจะมีการเปล่ียนแปลงรูปทรงเปนรูปแบ
คลายขั้นบันได การคํานวณก็จะพิจารณาเชนเดียวกับการออกแบบและคํานวณบันไดคอนกรีต จาก
ภาพที่ 4.35 พบวาแรงที่เกิดขึ้นภายในสูงสุดมีคาเทากับ 80-96 ksc. ซ่ึงจะเกิดในชวงที่เปนขั้นบันได 
กลาวคือความหนาเฉลี่ยที่ 1.6 ซม. ไมเพียงพอตอการรับแรง จึงตองทําการเพิ่มคาความหนาเฉลี่ย
ใหกับแผนกระเบื้อง เปน 1.8 ซม. ดังแสดงในภาพที่ 4.36 

 

 
 

ภาพที่ 4.36 แรงภายในที่เกิดในกระเบื้อง หนา 1.8 ซม. 
 

 จากภาพที่ 4.36 พบวาแรงภายในที่เกิดขึ้นของกระเบื้องที่มีความหนาเทากับ 1.8 ซม. มี
คาสูงสุดเทากับ 62-77 ksc. ซ่ึงเกิดขึ้นบริเวณขั้นบันไดเชนกัน คาแรงที่เกิดขึ้นนั้นยังเปนคาแรง
ภายในที่ยังมีความเสี่ยงตอการแตกหักของแผนกระเบื้องอยู จึงตองทําการเพิ่มความหนาเฉลี่ยให
เทากับ 2.0 ซม.ดังแสดงภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37 แรงภายในที่เกิดในกระเบื้อง หนา 2.0 ซม. 
 จากภาพที่ 4.37 พบวาแรงภายในที่เกิดขึ้นของกระเบื้องที่มีความหนาเทากับ 2.0 ซม. มี
คาสูงสุดเทากับ 60-73 ksc. ซ่ึงเปนคาแรงภายในที่ไมทําใหกระเบื้องแตก จึงสามารถสรุปไดวา 
ความหนาที่เหมาะสมของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดที่มีรูปตัดขวางแบบขั้นบันไดนั้น ตองมี
ความหนาเทากับ 2.0 ซม. 
  
4.3 การออกแบบลวดลายของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
 การออกแบบลวดลายของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผานั้น เปนการออกแบบลวดลายที่ได
ภายหลังจากการมุงหลังคาแลวเสร็จ จึงตองพิจารณาจากกระเบื้องมุงหลังคาดินขอแบบดั้งเดิมและ
ลวดลายที่ไดภายหลังการมุง ดังแสดงในภาพที่ 4.38 

 

 
 

ภาพที่ 4.38 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอขนาด 10 x 20 ซม. 
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ภาพที่ 4.39 ลวดลายที่ไดภายหลังการมุงของกระเบื้องมงุหลังคาดินขอขนาด 10 x 20 ซม. 
 

จากภาพที่ 4.39 แสดงขนาดกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ที่มีขนาด กวาง 10 ซม. ยาว 20 ซม. 
หนา 1 ซม. ซ่ึงเปนขนาดของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่มีขายอยูทั่วไป สวนภาพที่ 4.37 แสดง
ลวดลายที่ไดภายหลังจากการมุงหลังคา จากการคํานวณขนาดของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาใน
หัวขอ 4.2 และ 4.3 ทําใหไดขนาดของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีขนาด กวาง 32.75 ซม. ยาว 
43.38 ซม. และมีความหนาเฉลี่ยเทากับ 2.00 ซม. จึงไดทําการจัดกระเบื้องตามขนาดดังกลาวให
ใกลเคียงกับลวดลายที่ไดหลังการมุงดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ที่สามารถจัดเรียงได 2 ลักษณะ
ดวยกันดังแสดงในภาพที่ 4.40 และ 4.41 
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ภาพที่ 4.40 การจัดเรียงกระเบื้องมุงหลังคาดินขอแบบที่ 1 
 

การจัดเรียงกระเบื้องดังแสดงในภาพที่ 4.40 เปนการจัดเรียงกระเบื้องแผนใหญที่
ประกอบดวยลายของกระเบื้องดินขอจํานวน 18 แผน ตอกระเบื้องดินเผาแผนใหญ 1 แผน การ
จัดเรียงกระเบื้องแบบที่ 1 พบวาตองทําการมุงกระเบื้องแผนบนกับแผนลางเยื้องกันประมาณ 10 
ซม. ซ่ึงจะทําใหการมุงหลังคาในลักษณะนี้เกิดความผิดพลาดไดงาย เนื่องจากถามีความผิดพลาดที่
แนวใดแนวหนึ่งของการมุงหลังคา ทําใหลายของการมุงหลังคานั้นหลุดหรือเคลื่อนไปจากแนวที่
ถูกตอง ทําใหยากตอการควบคุมการทํางาน และเกิดความผิดพลาดไดงาย  



 64

 
 

ภาพที่ 4.41 การจัดเรียงกระเบื้องมุงหลังคาดินขอแบบที่ 2 
   

การจัดเรียงกระเบื้องดังแสดงในภาพที่ 4.41 ใชจํานวนลายตอแผนกระเบื้องเทากันคือ 18 
แผนตอกระเบื้องดินเผาแผนใหญ 1 แผน การจัดเรียงกระเบื้องแบบนี้มีความเปนระเบียบเรียบรอย
มากกวาแบบที่ 1 กลาวคือ เปนการมุงกระเบื้องใหแนวรอยตอแผนเปนแนวเดียวกันโดยตลอดการ
มุงทุกชั้นทุกแนว แตการมุงลักษณะนี้เปนการทําใหแนวรองระบายน้ําอยูในแนวเดียวกันตลอดทั้ง
ผืนหลังคา จะทําใหน้ําที่ระบายจากรองดักน้ําของกระเบื้องอยูแนวเดียวกัน เมื่อน้ําระบายมาจากแผน
ดานบนก็จะมีโอกาสไหลลงไปในรองดักน้ําของแผนกระเบื้องแผนลางตอไปเรื่อยๆ ซ่ึงจะทําใหรอง
ดักน้ําของกระเบื้องมุงหลังคาที่อยูแถวดานลางลงไป ตองรับน้ําที่ระบายลงมามากกวาปกติ ทําใหน้ํา
ลนรองระบายน้ํา ซ่ึงจะเปนสาเหตุของการรั่วซึมที่จะเกิดขึ้นกับผืนหลังคาแถวดานลางกอนถึงสวน
ชายคา 
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นอกจากปญหาดังกลาวแลวรูปแบบของกระเบื้องชนิดใหมนี้ ตองการลวดลายที่ไดภายหลัง
การมุงแลวมีลักษณะใกลเคียงกับลวดลายที่ไดจากการมุงดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ กระเบื้อง
แผนใหญจึงตองรองเชนเดียวกับรอยตอแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ยิ่งใชลายของกระเบื้องดิน
ขอที่มีขนาดเล็ก การเซาะรองเพื่อใหเกิดลายที่ใกลเคียงนั้นก็จะตองมีมากตามไปดวย ซ่ึงก็จะทําให
แผนกระเบื้องมีความเสี่ยงที่จะแตกบริเวณที่มีรองมากขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.42 

 

 
 

ภาพที่ 4.42 แนวรองที่เกดิขึน้บนแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
 

 จากภาพที่ 4.42 พบวาลายที่เกิดขึ้นบนแผนกระเบื้องดินขอที่มีขนาดกวาง 10 ซม. ยาว 20 
ซม.นั้น ตองทํารองแสดงรอยตอแผนถึง 6 แนวใหญๆ ซ่ึงแนวหรือรองดังกลานี้ จะเปนตัวการที่ทํา
ใหกระเบื้องลดความแข็งแรงลง ดังนั้นจึงไดนําเสนอลายของขนาดกระเบื้องดินขอที่มีขนาดใหญ
ขึ้น ซ่ึงเปนขนาดที่มีขายอยูทั่วไปเชนกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.43 
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ภาพที่ 4.43 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอขนาด 15 x 20 ซม. 
 

 
 

ภาพที่ 4.44 ลวดลายที่ไดภายหลังการมุงของกระเบื้องมงุหลังคาดินขอขนาด 15 x 20 ซม. 
 
 จากภาพที่ 4.43 แสดงขนาดกระเบื้องมุงหลังคาดินขอขนาด กวาง 15 ซม. ยาว 20 ซม. และ
หนา 1 ซม. สวนภาพที่ 4.44 แสดงลวดลายที่ไดหลังการมุงดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่มีขนาด
ใหญขึ้น ซ่ึงสามารถจัดเรียงเปนกระเบื้องมุงหลังคาแผนใหญไดดังแสดงในภาพที่ 4.45 
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ภาพที่ 4.45 การจัดเรียงกระเบื้องมุงหลังคาดินขอ  
 
 การจัดเรียงกระเบื้องดังแสดงในภาพที่ 4.45 เปนการจัดเรียงกระเบื้องแผนใหญที่
ประกอบดวยลายของกระเบื้องดินขอจํานวน 8 แผน ตอกระเบื้องดินเผาแผนใหญ 1 แผน เปนการ
จัดเรียงกระเบื้องรูปแบบเดียวกับการมุงกระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีบัวดักน้ําแบบที่มีขายทั่วไป 
กลาวคือเปนการเรียงกระเบื้องแบบครึ่งแผน ซ่ึงมีวิธีการมุงที่งายกวาลายของกระเบื้องดินขอขนาด
กวาง 10 ซม. สวนของรองระบายน้ําของตัวกระเบื้องก็สลับกันแผนตอแผน ซ่ึงทําใหแนวของการ
ระบายน้ําไมตรงกัน ดวยเหตุนี้จึงตองใชลายของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่มีขนาด กวาง 15 ซม. 
ยาว 20 ซม. ซ่ึงจะไดกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดมีระบบบัวดักน้ําที่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 4.46 รูปดานบนของแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
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ภาพที่ 4.47 รูปดาน ดานซายของแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา  
 

 
 

ภาพที่ 4.48 รูปดาน ดานขวาของแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา  
 

 
 

ภาพที่ 4.49 รูปตัดดานยาวของแผนกระเบือ้งมุงหลังคาดินเผา 
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ภาพที่ 4.50 รูปตัดดานสั้นสวนลางของแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
 

 
 

ภาพที่ 4.51 รูปตัดดานสั้นสวนบนของแผนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 
 

 
 

ภาพที่ 4.52 แสดงการมุงหลังคาและระยะแป 
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ภาพที่ 4.54 ภาพเปรียบเทยีบลวดลดลายที่ไดภายหลังการมุงหลังคา 
ของกระเบื้องมุงหลังคาแบบใหมและแบบดั้งเดิม 

 
 จากภาพแสดงรายละเอียดของกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดมีระบบบัวดักน้ําแบบชั้นเดียว การที่มีรองดักน้ําแบบชั้นเดียวนี้จะทํา
ใหงายสําหรับการติดตั้ง โดยรองดักน้ํามีลักษณะเปนรองแบบคางหมู (แสดงในภาพที่ 4.51)ซ่ึงเปน
รูปทรงที่ใหการระบายน้ําดีที่สุด(Best Hydraulic Section) เมื่อเทียบกับแบบสี่เหล่ียม สามเหลี่ยม และ
คร่ึงวงกลม (พิชัย บุญยะกาญจน, เลมที่ 2)  

กระเบื้องมุงหลังคานี้มีขนาดกวาง 32.75 ซม. ยาว 43.38 ซม. และมีความหนาเฉลี่ย
ประมาณ 2.00 ซม.ลายดานบนแผนกระเบื้องดานบนมีลักษณะเปนรองขนาด 2.50 ซม. X 2.50 ซม. 
ซ่ึงเปนลายของการใชกระเบื้องมุงหลังคาดินขอขนาด กวาง 15 ซม. ยาว 20 ซม. ซ่ึงปรากฏลายของ
กระเบื้อง 8 แผนตอกระเบื้องมุงหลังคาแผนใหญ 1 แผน แนวของรองดักน้ําดานขาง จะขนานลงมา
ตามความยาวและรูปตัดขวางของแผนกระเบื้อง เมื่อทําการมุงหลังคาแลว ความยาวของรองดักน้ํานี้
จะซอนทับลงบนกระเบื้องมุงหลังคาแผนลาง ซ่ึงมีระยะซอนทับดานบนเทากับ 10 ซม. แนวของ
รองดักน้ําจะอยูต่ําจกวาแนวทองกระเบื้องประมาณ 5 ม.ม. ทั้งนี้เพื่อทําใหความหนาของกระเบื้องที่
ตองถูกเซาะออกของรองดานตรงขามมีมากพอที่จะไมแตกไดโดยงาย (แสดงในภาพที่ 4.51-4.52)  
 กระเบื้องมุงหลังคาที่ไดรับการพัฒนานี้ เมื่อทําการมุงกับโครงสรางหลังคา สามารถใชกับ
ระยะแปหรือกลอนเทากับ 30-32.50 ซม. ซ่ึงเปนระยะที่เทากับหรือใกลเคียงกับกระเบื้องมุงหลังคา
ชนิดมีระบบบัวดักน้ําที่มีขายอยูทั่วไป(แสดงในภาพที่ 4.50) เมื่อนําลวดลายที่ไดภายหลังการมุงดวย
กระเบื้องมุงหลังคาทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกันแลว (แสดงในภาพที่ 4.54) พบวามีลักษณะ
ใกลเคียงกับการมุงหลังคาดวยกระเบื้องมุงหลังคาดินขอแบบดั้งเดิม ทั้งยังสามารถเพิ่มระยะแปหรือ
กลอนจาก 10 ซม. ใหกลายเปน 32.50 ซม. 
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4.4 การวิเคราะหราคาคาดําเนินการเปรียบเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอ่ืน 
 การวิเคราะหราคาคาดําเนินการเปรียบเทียบกับวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น เปนการวิเคราะหให
ทราบถึงราคาคาดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางเหล็กรับกระเบื้องมุงหลังคาหลังคาและราคาประมาณ
การของแผนกระเบื้องตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยจะเปรียบเทียบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับ
การพัฒนารูปแบบกับกระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีระบบบัวดักน้ําที่มีขายอยูทั่วไป ซ่ึงประกอบไปดวย 
 
4.4.1. กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตที่มีมีระบบบัวดักน้ําชนิดลอน 
 กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตที่มีระบบบัวดักน้ําชนิดลอนที่มีขายอยูทั่วไปนั้น(ภาพแสดงที่ 
2.9) มีขนาดกวาง 33.00 ซม. ยาว 42.00 ซม. หนาประมาณ 1.20 ซม. ใชกระเบื้อง 10 แผนตอการมุง
หลังคา 1.00 ตารางเมตร มีน้ําหนักประมาณ 4.00 กก.ตอแผน หรือ ประมาณ 40 กก.ตอตารางเมตร 
สามารถมุงกับองศาหลังคาตั้งแต 17-45 องศา มีระยะซอนทับดานบนประมาณ 10-13 ซม. (ขึ้นอยู
กับระยะแป) ระยะแปหรือกลอนประมาณ 32.00-34.00 ซม. การยึดเกาะกับโครงสรางหลังคา 
สามารถใชไดทั้งตะปูเกลียว ขอยึดสําเร็จรูปและลวด ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดการติดตั้งในภาพ
ที่ 4.54 (รายละเอียดของราคาดูที่ตาราง 2.3 ) 
 

 
 

ภาพที่ 4.54 แสดงขนาด ระยะ และวัสดใุนการติดตั้ง 
กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตที่มีมีระบบบัวดักน้ําชนดิลอน 
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4.4.2  กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีมีระบบบัวดักน้ําชนิดลอน 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีมีระบบบัวดักน้ําชนิดลอนที่มีขายอยูทั่วไปนั้น(ภาพแสดงที่ 
2.11) มีขนาดความกวาง 29.00 ซม. ยาว 45.00 ซม. และความหนาประมาณ 2.00 ซม. ใชกระเบื้อง 
11 แผนตอการมุงหลังคา 1.00 ตารางเมตร มีน้ําหนักประมาณ 3.80 กก.ตอแผน หรือ ประมาณ 
41.80 กก.ตอตารางเมตร สามารถมุงกับองศาหลังคาตั้งแต 17-45 องศา มีระยะซอนทับดานบน
ประมาณ 5.50 ซม. (ขึ้นอยูกับระยะแป) ระยะแปหรือกลอนประมาณ 38.5-39.00 ซม. การยึดเกาะ
กับโครงสรางหลังคา สามารถใชไดทั้งตะปูเกลียว ขอยึดสําเร็จรูปและลวด ซ่ึงสามารถแสดง
รายละเอียดการติดตั้งในภาพที่ 4.56 
 

 
 

ภาพที่ 4.56 แสดงขนาด ระยะ และวัสดใุนการติดตั้ง 
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีมีระบบบัวดกัน้ําชนิดลอน 
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 ซ่ึงมีราคาคาดําเนินการดังตารางที่ 4.4 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงคาดําเนินการของการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดลอน 

 

ลําดับ  รายการ 
 

ปริมาณ   หนวย   คาวัสด ุ  คาแรง   รวมราคา  

        
 ราคา/
หนวย   รวม  

 ราคา/
หนวย   รวม   ทั้งส้ิน  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินเผาชนดิลอน               

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

             
80.00  

              
80.00    

          
40.00  

             
120.00  

      
1.2  แปเหล็ก : 25x25x1.6 mm. 

          
4.00   ม.  

             
30.83  

            
123.32    

          
40.00  

             
163.32  

      
1.3  กระเบื้องมงุหลงัคาดินเผาชนดิลอน 

        
11.00   แผน  

             
42.00  

            
462.00  

              
6.00  

          
66.00  

             
528.00  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินเผาชนดิลอน       

            
665.32    

        
146.00  

             
811.32  

     ที่มา : Global House เชียงใหม 9 ตุลาคม 2551    

 
4.4.3 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ ดังขอมูลที่กลาวไวขางตนนั้น สามารถแสดงรายละเอียดการ
ติดตั้งในภาพที่ 4.56 (รายละเอียดของราคาดูที่ตาราง 2.4 ) 
 

 
 

ภาพที่ 4.56 แสดงขนาด ระยะ และวัสดใุนการติดตั้ง 
กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ 
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4.4.4 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนาแลวจากงานวิจัยนี้ 
 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนาแลว ดังขอมูลที่กลาวไวขางตนนั้น สามารถ
แสดงรายละเอียดการติดตั้งในภาพที่ 4.57 

 
ภาพที่ 4.57 แสดงขนาด ระยะ และวัสดใุนการติดตั้ง 
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนาแลว 

 
โดยกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนาแลว มีคาดําเนินการตางๆตอตารางเมตรดัง

ตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงคาดําเนินการของการใชงานกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนา
แลว( 35.00 * : ราคาประมาณการ) 

 

ลําดับ  รายการ 
 

ปริมาณ   หนวย   คาวัสด ุ  คาแรง   รวมราคา  

        
 ราคา/
หนวย   รวม  

 ราคา/
หนวย   รวม   ทั้งส้ิน  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนา               

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

          
1.00   ม.  

             
80.00  

              
80.00    

          
40.00  

             
120.00  

      
1.2  แปเหล็ก : 25x25x1.6 mm. 

          
4.00   ม.  

             
30.83  

            
123.32    

          
40.00  

             
163.32  

      
1.3  กระเบื้องมงุหลงัคาคอนกรีตชนดิลอน 

        
10.00   แผน  

             
35.00  

            
350.00  

              
6.00  

          
60.00  

             
410.00  

      
1.0  กระเบื้องมงุหลงัคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนา       

            
203.32    

        
140.00  

             
693.32  

     ที่มา : Global House เชียงใหม 9 ตุลาคม 2551    
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 จากขอมูลขางตนเรื่องคาดําเนินการตางๆรวมคาวัสดุและแรงงานเปรียบเทียบระหวาง
กระเบื้องมุงหลังคาที่มีระบบบัวดักน้ําชนิดตางๆที่มีขายทั่วไปกับกระเบื้องมุงหลังดินเผาที่ไดรับการ
พัฒนา พบวากระเบื้องมุงหลังคาชนิดมีระบบบัวดักน้ํามีราคาตอตารางเมตรที่ไมแพงไปกวากันมาก 
เนื่องจากสามารถใชโครงสรางที่มีขนาดและระยะใกลเคียงกัน ในขณะที่กระเบื้องมุงหลังคาดินขอมี
ราคาตอตารางเมตรสูงกวาอันเนื่องมาจากราคาวัสดุตอตารางเมตรสูงกวาทั้งกระเบื้องมุงหลังคาและ
โครงสรางเหล็ก  
 
4.5 การวิเคราะหความเปนไปไดในการผลิต 
 แนวทางการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดมีระบบบัวดักน้ํานั้น สามารถทําไดหลาย
แนวทางดวยกัน ประกอบดวย 
4.5.1 การผลิตกระเบื้องดวยระบบอัดแรง (Pressing)  
 การผลิตกระเบื้องดวยระบบอัดแรงนั้น มีการใชงานกันอยางแพรหลายมาชานานแลว 
โดยมากจะใชเปนเครื่องจักรขนาดใหญที่สามารถผลิตแผนกระเบื้องมุงหลังคาไดคร้ังละมากแผน 
โดยมากมักใชกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูง เพราะตองใชเปนรูปแบบของรางการผลิต
แบบสายพานที่ใชพื้นที่มาก ทั้งเรื่องพื้นที่ของเครื่องจักร รางสายพาน พื้นที่กองเก็บวัสดุ เปนตน ดัง
แสดงในภาพที่ 4.58 และ4.59 

 
 

ภาพที่ 4.58 Accessory tile press 
(http://www.ilr.it/later/ZI/zi0598.htm) 
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ภาพที่ 4.59 Swivel table press 
(http://www.ilr.it/later/ZI/zi0598.htm) 

ดินที่นํามาใชตองเปนดินที่ผานการดูดอากาศออกจนหมดแลวเทานั้น ในขั้นตอนของการ
กดดินเพื่อทํากระเบื้องนั้น แมพิมพที่มีใชกันอยูทั่วไปมีทั้งที่เปนแมพิมพปูนแมพิมพยางพารา 
แมพิมพเหล็ก ละแมพิมพปูนพลาสเตอรผสมเรซิน ที่สามารถใหเหล่ียมคมตลอดจนรูปทรงตางๆ
ของกระเบื้องไดคมชัดมากที่สุด ภาพแสดงที่ 4.60 

 

 
 

ภาพที่ 4.60 แมพิมพปูนพลาสเตอรผสมเรซิน  
(www.lafargesiamroofing.com, 2551) 

 
นอกจากการที่ตองมีเครื่องจักรและพื้นที่มาแลว ยังตองมีเครื่องมือที่จะเปนตัวชวยมิให

กระเบื้องมีการเปลี่ยนรูปทรงทั้งจากการสัมผัส ตลอดจนน้ําหนักของตัวกระเบื้องเองนั่นก็คือ H 
Cassette หรือ ถาดรองแผนกระเบื้อง ดังแสดงในภาพที่ 4.61 
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ภาพที่ 4.61  ถาดรองแผนกระเบื้อง 
 (www.lafargesiamroofing.com) 

 
 H Cassette ถาดรองแผนกระเบื้องผลิตจาก PVC หรือพลาสติก มีคุณสมบัติเพื่อปองกนั
ไมใหกระเบื้องดินเผาที่ยังไมแหงมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
นอยที่สุดกอนการนําไปเขาเตาเผา เนื่องจากกระเบื้องดินเผาถือวาเปนงานเซรามิกชนดิหนึ่งที่เอถูก
นําผานความรอนยอมมีการยบุตัวหรือหดตวัตามแตเปอรเซ็นตการหดตวัของดินแตละชนิด 
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ไดรับการพัฒนานั้นมีรูปรางและรูปทรงที่ไมสมมาตร ทั้งยังมีรูป
ตัดขวางที่ไมสามารถวางราบกับพื้นหรือวัสดุรองรับได การผลิตนั้นก็ควรจะใชแนวทางการผลิต
แบบระบบอัดแรงและตองใชถาดรองเพื่อปองกันการเปลี่ยนรูปทรง จงึจะสามารถทําได และควร
เผาดวยอุณหภมูิสูงกวา 800 องศาเซลเซียส 
4.5.2 การผลิตกระเบื้องดวยแบบหลอพิมพปูนพลาสเตอร 
 การผลิตกระเบื้องดวยแบบหลอพิมพปูนพลาสเตอร เปนการผลิตกระเบองมุงหลังคาที่นํา
หลักการของการผลิตแกวน้ํา หรือแจกันเซรามิก ที่ใชแบบหลอพิมพปูนพลาสเตอรแลวคอยๆเติมน้ํา
ดิน ที่ไดจากผงดินคอมพาวด(ดินที่ผานการดูดอากาศออกจนหมด)ที่ผสมกับน้ําจนมีลักษณะขน 
เหลวจนเปนเนื้อเดียวกับน้ํา แลวทําการหมุนแมหลอดังกลาวเพื่อใหน้ําดินกลิ้งอยูตามขอบแมพิมพ 
แลวทําซ้ําเรื่อยๆจนไดความหนาของชิ้นงานที่ตองการจึงถอดแมพิมพออก นําชิ้นงานไปตากได 
โดยสามารถแสดงขั้นตอนการผลิตไดดังนี้ 
1. การผลิตตนแบบขี้ผ้ึง  
 การผลิตตนแบบขี้ผ้ึง เปนการสรางตนแบบตามขนาดจรงิ เพื่อจะนําตนแบบขี้ผ้ึงนี้ไปทํา
แมพิมพปูนพลาสเตอรอีกครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 4.62 
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ภาพที่ 4.62  ตนแบบขี้ผ้ึง  

2. การผลิกระเบื้องดวยปนูพลาสเตอร 
 การผลิตกระเบื้องดวยปูนพลาสเตอร เปนการผลิตจากการหลอปูนพลาสเตอรลงไปใน
แมพิมพปูนพลาสเตอรที่รองรับดวยแผนแมพิมพยางพาราอีกชั้นเพื่อใหสามารถถอดแมพิมพออกมา
ไอยางงายดาย แลวก็ทําการถอดพิมพออก จากนั้นทดลองทาสีใหใกลเคียงกับวัสดุที่ทํามาจากดินเผา 
แสดงในภาพที่ 4.63 

 

 

ภาพที่ 4.63 กระเบื้องที่ผลิตจากปูนพลาสเตอรทาสี 
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ภาพที่4.64 การนํากระเบื้องที่ผลิตดวยปูนพลาสเตอร 
มามุงบนโครงสรางเหล็ก 

 
3. การสรางแมพิมพปูนพลาสเตอรแบบหลอน้ําดิน 
 การสรางแมพิมพปูนพลาสเตอรแบบหลอน้ําดิน เปนเหมือนขั้นตอนที่ 2 หากแตไมไดใช
ตนแบบขี้ผ้ึง แตใชตนแบบปูนพลาสเตอร โดยเลือกแผนที่ดีที่สุดของการหลอดวยปูนพลาสเตอรมา
ทําการตกแตงขอบและระดับใหใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด และจากการทดลองมุงกับ
โครงสรางหลังคาพบวาแบบขั้นแรกที่ไดผลิตขึ้นนั้นยังไมสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนไดดี
พอ เนื่องจากความยาวของรองดักน้ําแผนดานบนไมยาวลงมาคลุมถึงแผนดานลาง ทําไหเมื่อฝนตก
จะเกิดเปนชองวางกอนถึงแผนดานลาง แสดงในภาพที่ 4.65 
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ภาพที่4.65 ความยาวของรองระบายน้ํายาวไมคลุมเหนือกระเบื้องแผนลาง 
 

 จากเหตุผลขางตนนี้ กอนการผลิตแมพิมพปูนพลาสเตอรจึงตองมีการแกไขขอบกพรองที่
เกิดขึ้นทั้งหมดกอน นอกจากนี้ยังมีการแตงรองบนผิวดานหนาของกระเบื้องใหชัดและลึกมากขึ้น
เพื่อใหภาพที่ลายที่ไดภายหลังการมุงนั้นชัดเจนพอ ดังแสดงในภาพ 4.66 

 

ภาพที่4.66 กระเบื้องที่ไดรับการแกไขสวนบัวดักน้ํา 
 

 หลังจากไดตนแบบดังกลาวแลว จึงนําเอาไปทําแมพิมพปูนพลาสเตอรเพื่อหลอน้ําดิน ซ่ึง
จะประกอบไปดวยพิมพ 2 ชุดดวยกันคือพิมพดานหนาและพิมพดานหลังดังแสดงในภาพที่ 4.67 
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ภาพที่4.67 แมพิมพเพื่อหลอน้ําดิน 
 

 
 

ภาพที่4.68 รูกรอกน้ําดิน 
4. การเตรียมน้ําดินและการกรอกน้ําดิน 
 ขั้นตอนการเตรียมน้ําดิน เร่ิมจากการนําผงดินคอมพาวนมาผสมกับน้ําแลวตีใหเขากันจนมี
ลักษณะขน จากนั้น จากนั้นจึงคอยๆตักเทลงไปในพิมพเร่ือยๆจนน้ําดินไมยุบตัวดังแสดงในภาพที่ 
4.69 
 

 
 

ภาพที่ 4.69 ขัน้ตอนการเตรยีมน้ําดนิ 
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ภาพที่ 4.70 การตีดินใหเขากนั 
 

 
 

ภาพที่ 4.71 การกรอกน้ําดินเขาไปในแมพมิพ 
 

 หลังจากที่กรอกน้ําดินเขาไปจนไมสามารถกรอกไดแลว ใหทิ้งไวใหแหง วิธีสังเกตคือการ
กดแมพิมพ หากยังสามารถกดลงไดอยูแสดงวาแมพิมพปูนพลาสเตอรยังชวยดูดน้ําออกจากดินไม
หมด แลวทิ้งไวจนไมสามารถกดแมพิมพลงไดจึงสามารถนํากระเบื้องออกจากแมพิมพได ใน
ขั้นตอนนี้อาจใชเวลานานมาก เพราะตองรอใหดินแหงสนิทจริงๆ เพราะหากรีบเอากระเบื้องออก
จากแมพิมพในขณะที่ดินยังมีน้ําอยู ช้ินงานอาจมีการเปลี่ยนรูปหรืออาจหักได ดังแสดงในภาพที่ 
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4.72 เมื่อนํากระเบื้องออกจากแมพิมพแลวสามารถนําเอาไปเขาเตาเผา ขึ้นอยูกับวาตองการโดยเตา
แกสหรือเปนการเผาแบบพื้นบานคือแบบการเผาถาน ก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.72 กระเบื้องดินเผาที่นําออกจากแมพิมพ 
 

  จากขอมูลดานความเปนไปไดในการผลิตทั้งสองแนวทางนั้นพบวา สามารถผลิตไดทั้ง
สองแนวทางกลาวคือ แนวทางการผลิตแบบอุตสาหกรรมโดยใชการขึ้นรูปกระเบื้องโดยวิธีอัดแรง
(Pressing) สามารถทําไดโดยใชแนวทางการผลิตเชนเดียวกับการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนดิ
มีระบบบัวดักน้ําที่มีขายทั่วไป และควรเพิ่มอุปกรณถาดรองแผนกระเบื้อง เนื่องจากทําใหไมตอง
สัมผัสแผนชิ้นงานในขณะที่ยังไมแหง และยังชวยใหกระเบื้องไมเสียรูปทรงจากน้ําหนักตัวแผน
กระเบื้องที่มีรูปทรงไมสมมาตร  
 สวนการขึ้นรูปกระเบื้องโดยวิธีการหลอดวยแมพิมพปูนพลาสเตอรหรือการหลอน้ําดินนั้น 
เปนแนวทางที่ใชตนทุนในการดําเนินการต่ํากวาแนวทางแรกมาก เนื่องจากไมตองซื้อเครื่องจักร
ขนาดใหญ มีเพียงการสรางแมพิมพปูนพลาสเตอร ซ่ึงใชตนทุนไมสูงมาก กระเบื้องดินเผาที่ได
ออกมาก็มีลักษณะใกลเคียงกัน การขึ้นรูปดวยการหลอน้ําดินนั้น ช้ินงานจะไมถูกสัมผัสหรือ
รบกวนจนแหงสนิทเชนเดียวกับแนวทางแรง การที่ช้ินงานอยูในแมพิมพตลอดเวลาก็ชวยใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปทรงนอย ฉะนั้นแนวทางการขึ้นรูปกระเบื้องแบบที่สอง ประชาชนหรือโรงงาน
ทองถ่ินที่มีอยูทั่วไปสามารถทําไดเอง เพียงแตขอจํากัดของแนวทางที่สองนี้คือเร่ืองจํานวนของ
แมพิมพปูนพลาสเตอรที่ตองมีปริมาณมากพอ และเร่ืองของเวลาที่ตองใชในการทําใหช้ินงานแหง
สนิท 

 


