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การประเมินอุณหภูมิใตแผนกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร
Assesment the temperature under the concrete roof tile by mathematical model
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บทคัดยอ
บทความน้ีไดทําการศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร  เพ่ือประเมินอุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีต โดยหลังคาคอนกรีตท่ีใชใน

การประเมินน้ันเปนหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต 2 แบบ คือ หลังคากระเบ้ืองคอนกรีตแบบเรียบ และหลังคากระเบ้ืองคอนกรีตแบบลอน การประเมิน
แบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยการเปล่ียนแปลงมุมหลังคา 4 มุม คือ 10, 20, 30 และ 40 องศา ตามแนวระดับ อุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองคอนกรีตมี

คาสูงสุดประมาณ 75C ท่ีมุม 10 องศา และมีคาตํ่าสุดประมาณ 70Cท่ีมุม 40 องศา จากผลการประเมินโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร จะเห็นได
วาอุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองคอนกรีตมีอุณหภูมิสูงสามารถนําไปใชประโยชนได

คําสําคัญ: “หลังคาคอนกรีต”; “อุณหภูมิใตแผนกระเบ้ือง”; “แบบจําลองทางคณิตศาสตร”

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไดรับรังสีอาทิตยเฉล่ียตลอดท้ังปคอนขางสูง รังสีอาทิตยเหลาน้ันท่ีสองมายังโลกเม่ือตกลงมากระทบ

ลงบนผิววัตถุชนิดตางๆก็มักจะเกิดการสะสมความขึ้น มองยอนกลับมายังท่ีอยูอาศัยของเราน้ัน หลังคาจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของอาคาร
บานเรือน เพราะไดรับความรอนจากรังสีอาทิตยโดยตรงและสงผานความรอนน้ันเขามายังผิวกระเบ้ืองหลังคา จึงทําใหเกิดการสะสมความรอน และ
ถายเทความรอนเหลาน้ันเขาไปสูตัวอาคาร บานเรือนนิรันดรวัชโรดมและวิทยาพวงสมบัติ[1] ไดศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหลังคารับรังสี
อาทิตย ซ่ึงหลังคาชั้นบนเปนคอนกรีตดานลางเปนแผนยิปซ่ัม มีชองวาอากาศ 10 เซนติเมตร และทํามุมรับรังสีอาทิตยท่ีระดับ 30 องศา โดยการ

เปล่ียนแปลงความเร็วลมผานผิวดานบนของหลังคาต้ังแต 1.0,1.5และ2.0m/s ทําใหอุณหภูมิใตหลังคาลดลง 3Cอัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผาน
ชองวางมีคาลดลงประมาณ 5 m3/hrทําใหคาความรอนเขาสูตัวบานลดลงดวย ตอมา บัญญัติ พงษพิริยะเดชะ และ สักการ ราษีสุทธ์ิ[2] ศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผานชองวางใตแผนของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะเทียบกับหลังคาเหล็กรีดแบบธรรมดาและแบบท่ีติดฉนวน
ความรอนดวยหุนจําลองขนาดกวาง0.80 xยาว2.00 xสูง0.70 m.หลังคาเหล็กรีดมีท้ังหมด5 แบบติดต้ังท่ีมุมเอียง10องศาแบบท่ีหน่ึงเปนหลังคาเหล็ก
รีดธรรมดาแผนเดียวแบบท่ีสองเปนหลังคาเหล็กรีดติดฉนวน PE COOL แนบลอนหลังคาแบบท่ีสามเปนหลังคาเหล็กรีดติดแผนอะลูมิเนียมฟอยล
สะทอนรังสีความรอนดานลางแบบท่ีส่ีเปนหลังคาเหล็กรีดติดซอนกันสองชั้นใหเกิดชองวางระบายอากาศแบบท่ีหาเปนหลังคาเหล็กรีดติดซอนชั้นใหมี
ชองวางอากาศสูงขึ้นโดยเพ่ิมฉนวนโฟมโพลีสไตรีน หนา50 mm.ระหวางแผนผลการทดลองพบวาหลังคาเหล็กรีดแบบท่ี 5 เปนแบบท่ีลดการถายเท
ความรอนดีท่ีสุดในชวงเวลากลางวันเม่ือเทียบกับหลังคาเหล็กรีดแบบท่ี 1หลังคาเหล็กรีดแบบท่ี 5สามารถลดอุณหภูมิใตหลังคาไดมากสุดรอยละ77.33
ปรีดา จันทวงษ และคณะ [3]ศึกษาการระบายอากาศตามธรรมชาติของบานดวยปลองหลังคาคอนกรีตมวลเบาอบไอนํ้าระบายอากาศดวยพลังงาน
แสงอาทิตยของบาน จําลองภายใตสภาวะอากาศรอนชื้นของกรุงเทพมหานครโดยทําการทดสอบกับท่ีติดต้ังหลังคาท่ัวไปและบานท่ีติดต้ังปลองหลังคา
RCSC จากการทดลองพบวา อุณหภูมิเฉล่ียบนหลังคา อุณหภูมิอากาศภายในบาน และหองใตหลังคาของบานท่ีติดต้ังหลังคาท่ัวไป จะมีคาท่ีสูงกวา
บานท่ีติดต้ังปลองหลังคา RCSC และปลองหลังคา RCSC ชวยระบายอากาศจากในบานเขาสูส่ิงแวดลอมไดดีขึ้นตอมา ปรีดา จันทวงษ และบุญชอบ
โสตประวัติ[4]ศึกษาทดสอบการลดภาระความรอนและเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงความรอนระหวางหลังคาคอนกรีตท่ัวไปกับหลังคาเซลลแสงอาทิตย
ระบายอากาศหองใตหลังคารวมกับพดลมไฟฟากระแสตรงท้ังสองแบบเพ่ือศึกษาการปองกันและลดภาระความรอนและมวลความชื้นเขาสูภายในตัว
บานระหวางบานจําลองท่ีติดต้ังหลังคาคอนกรีตท่ัวไปSRC และบานจําลองท่ีติดต้ังหลังหลังคาเซลลแสงอาทิตยระบายอากาศหองใตหลังคารวมกับพัด
ลมไฟฟากระแสตรงRSCAV1-2 โดยพัดลมไฟฟากระแสตรงของบานจําลองท้ังสองแบบไดรับพลังงานมาจากเซลลแสงอาทิตย จากการทดลองพบวา
อุณหภูมิอากาศและมวลความชื้นท่ีสะสมภายในหองใตหลังคาของบานSRC มีคาสูงกวาบานท่ีติดต้ังหลังคา RSCAV1-2อีกท้ังหลังคาRSCAV1-2ยังชวย
ลดความรอนผานหลังคาเขาสูตัวบานไดดีกวาหลังคาSRC ประมาณรอยละ38.4,56.45

บทความน้ีไดทําการศึกษาอุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคา โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร ของหลังคารับรังสีอาทิตยโดยการ
ปรับเปล่ียนมุมเอียงของหลังคาท่ี 10, 20, 30 และ 40 องศา ท่ีทํามุมกับแนวระดับ
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1.แบบจําลองทางคณิตศาสตรของหลังคารบัรังสีอาทิตย
แบบจําลองสําหรับหลังคารับรังสีอาทิตยประกอบดวย หลังคาชั้นบนเปนหลังคากระเบ้ืองคอนกรีตและหลังคาชั้นลางเปนแผนยิปซ่ัม ดังแสดง

ใน”รูปท่ี 1” ซ่ึงมีสมมติฐานในการสรางแบบจะลองทางคณิตศาสตรดังน้ี
- หลังคารับรังสีดูดกลืนรังสีอาทิตยเทากันท้ังแผน
- ลมพัดผานตลอดหลังคารับรังสี
- การถายเทความรอนเปนแบบไมคงท่ี
- ไมคิดถึงฝุนละอองท่ีติดบนหลังคา
- สมมติฐานการถายเทความรอนเปนแบบ 1 มิติ

รูปท่ี 1: แบบจําลองทางคณิตศาสตรหลังคารับรังสีอาทิตย

จากสมมติฐานสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร ของการถายเทความรอนไดดังน้ี
2.2.กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต

( − ) + − + =
∆

(1)

เม่ือ คือ คารังสีอาทิตยท่ีตกกระทบหลังคา W/m2

คือ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนของกระเบ้ืองคอนกรีต

ℎ คือ สัมประสิทธ์ิการพาความรอนเน่ืองจากลมW/m2.K

คือ สัมประสิทธ์ิการแผรังสีความรอนของกระเบ้ืองคอนกรีต

คือ คาคงท่ีสเตฟนโบลทมันต5.669x10-8W/m2.K-4

คือ สัมประสิทธ์ิการนําความรอน W/m.K

คือ คาความหนาแนนของกระเบ้ืองคอนกรีตkg/m3

คือ คาความรอนจําเพาะของกระเบ้ืองคอนกรีต J/kg.K

Δxm คือ ความหนา m

คือ อุณหภูมิอากาศแวดลอม K

คือ อุณหภูมิทองฟา K

คือ อุณหภูมิดานนอกกระเบ้ืองคอนกรีต K

T2

Ta

T1

T3

T4

Tf

T5
T6

Ts

Tr
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สัมประสิทธ์ิการพาความรอนเน่ืองจากลมท่ีผิว ของการะเบ้ืองคอนกรีตสามารถคํานวณไดจาก [5]

= 2.8 + 3.0 x (2)

เม่ือ คือ ความเร็วลม m/s2

สําหรับการถายเทความรอนในเน้ือกระเบ้ืองคอนกรีต

= (3)

เม่ือ T คือ อุณหภูมิในเน้ือคอนกรีต K

t คือ เวลา s
ท่ีดานลางของกระเบ้ืองคอนกรีต

+ , − + ( )
=

∆
(4)

เม่ือ คือ สัมประสิทธ์ิการแผรังสีความรอนของยิปซ่ัม

ℎ , คือ สัมประสิทธ์ิการพาความรอนท่ีผิวดานในของหลังคาคอนกรีต W/m2.K

คือ อุณหภูมิท่ีอากาศไหลผานหลังคา K

T คือ อุณหภูมิท่ีผิวดานนอกของกระเบ้ืองคอนกรีต K

T คือ อุณหภูมิดานในของแผนยิปซ่ัมK

2.3.อากาศท่ีเคล่ือนท่ีผานชองวาง
อากาศท่ีเคล่ือนท่ีผานชองวางสามารถสมดุลสมการพลังงานไดดังน้ี

, − + , − =
̇ ( − ) (5)

เม่ือ ℎ , คือ สัมประสิทธ์ิการพาความรอนท่ีผิวดานนอกของแผนยิปซ่ัมW/m2.K

ṁ คือ อัตราไหลเชิงมวล kg/s

c คือ คาความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ี J/kg.K

A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดท่ีอากาศไหลผาน m2

คือ อุณหภูมิท่ีอากาศเขาหลังคา K

คือ อุณหภูมิท่ีอากาศออกหลังคา K

2.4.แผนยิปซ่ัม
ท่ีดานบนของแผนยิปซ่ัม

, − + ( )
+ =

∆
(6)

เม่ือ คือ สัมประสิทธ์ิการนําความรอนของแผนยิปซ่ัมW/m.K

คือ ความหนาแนนของแผนยิปซ่ัมkg/m3

คือ คาความรอนจําเพาะของแผนยิปซ่ัมJ/kg.K

สําหรับการถายเทความรอนในเน้ือแผนยิปซ่ัม

= (7)
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เม่ือ คือ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนของกระเบ้ืองคอนกรีต

คือ อุณหภูมิในเน้ือยิปซ่ัมK

ท่ีดานลางของแผนยิปซ่ัม

, − + − + =
∆

(8)

อัตราการไหลของอากาศผานหลังคารับรังสีอาทิตย สามารถคํานวณไดจาก

q =
̇ (T − T )(9)

เม่ือ q คือ อัตราการไหลของอากาศ kg/s

c คือ คาความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ี J/kg.C

คือ พ้ืนท่ีหนาตัด m2

คือ อุณหภูมิท่ีอากาศเขาหลังคา C

คือ อุณหภูมิท่ีอากาศออกหลังคา C

3.ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการประเมินอุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีต โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรน้ันโดยการเปล่ียนแปลงมุมหลังคา 4 มุม คือ 10,

20, 30 และ 40 องศา ตามแนวระดับและชองวางอากาศเทากับ 5 cm ซ่ึงผลจากการการประเมินดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร จาก”รูปท่ี 2”จะ
เห็นไดวาคารังสีอาทิตย จะมีคาสูงสุดในชวงเวลา 11.30น.-13.30น. และมุมหลังคาท่ีเอียงทํามุมรับคารังสีอาทิตยไดดีท่ีสุดคือ 10 องศา และท่ีมุม 40
องศา เปนมุมท่ีเอียงรับคารังสีอาทิตยไดนอยท่ีสุด

รูปท่ี 2: แสดงคารังสีอาทิตย
3.1. อุณหภูมิกระเบ้ืองคอนกรีต
จะเห็นไดวาเม่ือคารังสีอาทิตยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้สงผลใหอุณหภูมิท่ีผิวดานบนของกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตมีคาเพ่ิมขึ้นดัง”รูปท่ี 3”

ซ่ึงแสดงใหเห็นการเพ่ิมขึ้นและลดลงของอุณหภูมิท่ีผิวดานบนของกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตแปรผันตามไปดวยเชนกัน โดยผิวดานบนของหลังคา

กระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตท่ีทํามุมรับรังสีอาทิตยท่ีมุม 10 องศา มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 76.37Cท่ีมุม 20 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ

75.78Cท่ีมุม 30 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 74.33Cและท่ีมุม 40 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 72.08Cตามลําดับ
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รูปท่ี 3: อุณหภูมิผิวดานบนของกระเบ้ืองคอนกรีต

“รูปท่ี 4”แสดงใหเห็นวาเม่ือคารังสีอาทิตยท่ีตกกระทบสูผิวดานบนของกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตแลวสงความรอนมายังพ้ืนท่ีผิวดานลาง
ซ่ึงแสดงใหเห็นการเพ่ิมขึ้นและลดลงของอุณหภูมิท่ีผิวดานลางของกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตแปรผันตามไปดวยเชนกัน โดยผิวดานลางของหลังคา

กระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตท่ีทํามุมรับรังสีอาทิตยท่ีมุม 10 องศา มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 74.28Cท่ีมุม 20 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ

73.46Cท่ีมุม 30 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 72.08Cและท่ีมุม 40 องศามีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 69.88Cตามลําดับ

รูปท่ี 4: อุณหภูมิผิวดานลางของกระเบ้ืองคอนกรีต

3.2 อุณหภูมิท่ีแผนยิปซ่ัมบอรด

รูปท่ี 5: อุณหภูมิท่ีแผนยิปซ่ัมบอรด
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เม่ือคารังสีอาทิตยท่ีถูกสงผานกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตซ่ึงเกิดการสะสมความรอน และระบายความรอนของอากาศในชองวางอากาศ
ระหวางพ้ืนท่ีผิวดานลางของกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตกับพ้ืนท่ีผิวดานบนของแผนยิปซ่ัมบอรด ทําใหอุณหภูมิท่ีผิวดานบนของแผนยิปซ่ัมท่ีคาความ

รอน ดัง”รูปท่ี 5” โดยท่ีมุม 10 องศา มีคาอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 54.92C ท่ีมุม 20 องศา มีคาอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 53.41C ท่ีมุม 30 องศา

มีคาอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 52.29Cและท่ีมุม 40 องศา มีคาอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 50.93 Cตามลําดับซ่ึงทําใหเห็นไดชัดเจนวาอุณหภูมิท่ีผิว
ดานบนของแผนยิปซ่ัมบอรดยังมีคาสูงอยูมากถึงแมจะมีการลดคาความรอนจากรังสีอาทิตยโดยกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตและชองวางอากาศ

3.3 พลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชน
จากการสะสมความรอนของอุณหภูมิท่ีใตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีต สามารถนําพลังงานไปใชประโยชนไดดัง”รูปท่ี 6”โดยท่ีมุม 10

องศา มีคาพลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชนสูงสุดประมาณ 38.55 W/m2ท่ีมุม 20 องศา มีคาพลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชนสูงสุดประมาณ 46.52 W/m2

ท่ีมุม 30 องศา มีคาพลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชนสูงสุดประมาณ 52.19 W/m2และท่ีมุม 40 องศา มีคาพลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชนสูงสุดประมาณ
54.57 W/m2ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของคาพลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชนน้ันจะมีคามาก เม่ือมีพ้ืนท่ีมุมเอียงรบัรังสีอาทิตยมากขึ้น

รูปท่ี 6: พลังงานท่ีถูกนําไปใชประโยชน
4.สรุปผลการทดลอง

จากการประเมินอุณหภูมิการใตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคาคอนกรีตโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยการเปล่ียนแปลงมุมหลังคา 4 มุม คือ 10,

20, 30 และ 40 องศา ตามแนวระดับ จะเห็นไดวาอุณหภูมิใตแผนกระเบ้ืองคอนกรีตมีมีเกิดการสะสมความรอนขึ้น มีคาสูงสุดประมาณ 75C ท่ีมุม

10 องศา และมีคาตํ่าสุดประมาณ 70Cท่ีมุม 40 องศา ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีสูงแลวยังสามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดอีกดวย
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