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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา รูปแบบของกระเบื้องหลังคาดินเผาชุมชน
ด่านเกวียน ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือออกแบบและสร้าง
กระเบื้องหลังคาดินเผาพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีกระบวนการวิจัย 
คือ 1.การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา รูปแบบและคุณสมบัติของ
กระเบื้องหลังคาดินเผา 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ภูมิปัญญากระเบื้อง
หลังคาดินเผา ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลแบบละเอียดโดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ร่วมกับนักศึกษาใน
รายวิชา 555231 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3.การด าเนินการออกแบบ และ
ทดสอบหาประสิทธิภาพพลังงานกระเบื้องหลังคาดินเผาพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดพ้ืนที่ 1 
ตารางเมตร จากผลการวิจัยพบว่ากระเบื้องหลังคาดินเผาประเภทกระเบื้องสุโขทัย มีรูปร่าง
ลักษณะขนาดหน้ากว้างมากที่สุดคือ 18.5x31 เซนติเมตรเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) 12 โวลล์ 1.5 วัตต์ ขนาด 8.5x11.5 
เซนติเมตรอีกทั้งยังมีน้ าหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้องชนิดอ่ืน และจากการทดสอบหา
ประสิทธิภาพพลังงาน ขนาดพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร เริ่มท าการทดลอง 08.00-16.00 น.เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง โดยท าการทดลองซ้ า 3 วัน ด้วยหลอดไฟฟ้าLED 12V 9W พบว่าสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าให้พลังงานหลอดไฟ จ านวน 5 หลอดซึ่งวัสดุมุงหลังคาประเภทนี้จะสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าในตอนกลางวัน ไม่ต้องมีแบตเตอรี่เหมาะสมกับอาคารที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลากลางวันและประหยัดงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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Abstract 

 The objective of this research is to study and development of local 
wisdom clay roof tiles in Dan Kwian, Chok Chai, Nakhon Ratchasima, Thailand to 
solar clay roof tiles. That can add more value to the local products by 
architectural design process. The research processes are 1.study and collect the 
data about the style and features of local wisdom clay roof tiles. 2.Collect and 
Interview philosopher of clay roof tiles by researcher and students in 555231 
class. (The subject is Study and Develop in Local Wisdom and Technology 
course) 3. Design and testing the solar clay roof tiles for 1 square meter. The 
results show that the Sukhothai tile is suitable to development. Because the 
width of this tile as possible is 18.5x31 centimeter and testing about energy 
efficiency with LED 12V 9W from 8.00 AM to 4.00 PM for 8 hours, and test for 3 
days, It was found that this tile can produce electricity for 5 bulbs. These types 
of roofing materials will be able to supply electricity during the daytime without 
the battery. So this tile is appropriate with the buildings that use the electricity 
during daylight hours and save the budget to install of solar systems. 
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