
บทคัดย่อ
	 บทความนี้นำาเสนอการเปรียบเทียบ การลดความร้อนของอาคารโดยการใช้สี และสีชนิด

สะท้อนความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยวิธีการสร้างกล่องจำาลองของห้อง ขนาดภายใน 0.90 x 0.90 

x 0.90 เมตร ที่ทำาจากโฟมโพลีสไตรีน และ อิฐมวลเบาฉาบเรียบทาสี ด้านทิศใต้ และทำาการวัด

อุณหภูมิอากาศภายในกล่อง  โดยศึกษา 3 ตัวแปรเปรียบเทียบ ได้แก่: (1) กล่องที่มีการทาสีขาว

และเทา; (2) กลอ่งทาสธีรรมดาและกลอ่งทาสชีนดิสะทอ้นความรอ้น และ (3) เปรยีบเทยีบระหวา่ง

กล่องที่ปิด ไม่มีการระบายอากาศ และกล่องเปิดช่อง ขนาด 0.20x0.20 เมตร และทำาการวัดผล 

3 วนั ในเดอืนพฤศจกิายน เดอืนธนัวาคม และเดอืนพฤษภาคม เมือ่อณุหภมูภิายนอกมคีวามแตก

ต่างกันตามช่วงฤดู ผลของการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า สีมีอิทธิผลต่ออุณหภูมิอากาศใน

กล่องทดสอบ การใช้สีอ่อน (สีขาว) ทำาให้อุณหภูมิภายในลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสีโทนเข้ม (สี

เทา) ความตา่งจะยิง่เพิม่ขึน้เมือ่ผนงัไดร้บัอทิธพิลจากการแผร่งัสคีวามรอ้นของดวงอาทติย ์การใช้

สปีอ้งกนัความรอ้น เมือ่กลอ่งทาดว้ยสโีทนออ่น (สขีาว) และมกีารระบายอากาศ จะเหน็ความแตก

ตา่งของอณุหภมูใินกลอ่งชดัเจนทีส่ดุ ในกรณอีืน่ๆ ไดแ้ก ่กลอ่งสขีาวปดิ กลอ่งสเีทาปดิ และกลอ่ง

สเีทาทีม่กีารระบายอากาศ ชนดิและรุน่ของสทีีเ่ลอืกมาศกึษาครัง้นีไ้มม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงหรอื

การลดความร้อนที่จะเข้าสู่กล่องทดสอบ  

Abstracts
 This paper presents comparisons of heat reduction of buildings by using 

paint and heat reflecting paint. The study was conducted by using scaled models 

of a room which has interior sized 0.90 x 0.90 x 0.90 m. The models were made 

by polystyrene foam and lightweight bricks with cement coated on the south wall. 

The data loggers were used to record the air temperatures of the models. These 

factors were compared: (1) a model painted white and a model painted grey; (2) 

a model painted with regular paint and a model painted with specially thermal 

property paint; and (3) a model with no opening and a model with an 0.20x0.20 

opening.  The experiments were conducted throughout three days for November, 

December and May when the air temperatures outside were seasonally different.  

The results showed that paint colour had effected the in-model air temperature.  

The white painted box had lower inside air temperatures than the grey painted 

box. The difference was increased when the wall was affected by radiation from 

the sun. For the heat reduction paint, only the white painted model with an open-

ing had solely difference between the paints. The other models in this set had no 

difference in air temperatures.
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บทนำา
 จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ส่งผลให้สภาวะอากาศ

แปรปรวนไปทั่วโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่

มากเกินความจำาเป็นตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผล

ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานได้ระบุ

ว่า อาคารบ้านเรือนใช้พลังงานมากถึง 22 % หรือ 1 ใน 5 ของ

พลังงานที่ถูกใช้ทั้งประเทศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2553)  การลดความรอ้นใหก้บั

บา้นเพือ่ใหก้ารใชพ้ลงังานในระบบปรบัอากาศลดลง สามารถทำาได้

โดยหลายวิธี ในปัจจุบันการเลือกใช้สี และประเภทของสีสำาหรับ

ทาผนังอาคารภายนอกนั้นเป็นตัวแปรหนึ่ง มีอิทธิพลต่อความร้อน

ที่จะเกิดขึ้นในอาคารเพื่อลดอุณหภูมิของผิวของผนังอาคาร และ

ทำาให้อุณหภูมิอากาศภายในอาคารลดตำ่าลง ในปัจจุบันมีการเผย

แพร่ข้อมูลเพื่อให้สถาปนิกหรือ ผู้สร้างบ้านเลือกใช้สีที่สามารถลด

ความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการทาสีป้องกันความร้อน ที่อาจช่วยลด

อณุหภมูขิองอาคารได ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชส้ปีระเภททัว่ๆไป   

แต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการนำาไป

ใช้ในลักษณะต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างสีธรรมดาและ

สีประเภทป้องกันหรือสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร ดังนั้น

บทความนีน้ำาเสนอการเปรยีบเทยีบปจัจยัเรือ่งโทนส ีประสทิธภิาพ

การป้องกันความร้อนของสีธรรมดาและสีชนิดสะท้อนความร้อน 

ในกล่องทดสอบ โดยทำาการศึกษาตามช่วงเวลาที่สภาพอุณหภูมิ

อากาศภายนอกแตกตา่งกนั และศกึษาตวัแปรเรือ่งการเปดิและปดิ

กล่องทดสอบเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลที่ได้กับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอกในช่วงที่ทดสอบ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดำาเนนิการวจิยั ใชก้ารจำาลองหอ้งโดยใชก้ลอ่งทดสอบ 

ที่มีขนาดภายใน 0.90 x 0.90 x .0.90 เมตร โดยใช้ โฟมโพลีสไต

รีน (Polystyrene) ความหนา 3 นิ้ว ประกอบขึ้นเป็นกล่องและ

ทำาการผนึกรอยต่อให้แน่นหนา โดยมีผนังด้านหน้าซึ่งหันผนังเข้าสู่

ทิศใต้ ที่สร้างขึ้นจากอิฐมวลเบา ฉาบภายนอกและทาสีสำาหรับใน

การทดสอบ แบ่งกล่องที่ใช้ในการศึกษาเป็น สองกรณี คือศึกษา

ในระบบเปิด จำานวน 4 กล่อง ที่มีการระบายอากาศของกล่อง โดย

การเจาะช่องเปิดขนาด 0.20x0.20 เมตร 1 ด้าน บนผนังด้านที่ก่อ

ด้วยอิฐมวลเบา เพื่อใช้ในการระบายอากาศ และ ศึกษาในระบบ

ปิดจำานวน 4 กล่อง ที่ไม่มีการระบายอากาศของกล่อง  ผนังด้านที่

ก่ออิฐมวลเบามีความทึบ ดังแสดงในภาพที่ 1 และ ชุดทดสอบตั้ง

กล่องทดสอบทั้ง  8 กล่องพร้อมกันดังแสดงในภาพที่ 2  ช่วงเวลา

ที่ทำาการ  ในสภาพอากาศ 3 ช่วงฤดูคือ ฝน (เดือนพฤศจิกายน) 

หนาว (เดือนธันวาคม) และร้อน (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งมีอุณหภูมิ

อากาศภายนอกที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้

จากการทดสอบเมื่ออุณหภูมิภายนอกแตกต่างกัน

 การศึกษาสีที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมคือสีทั่วไป 1 รุ่น 

และสีที่เป็นประเภทป้องกันความร้อน  (ที่มีการโฆษณา ด้านทำาให้

อาคารเย็น) 1 รุ่น โทนสีที่เลือกใช้ได้แก่ สีขาว เพื่อเป็นตัวแทนสีที่

มคีวามสวา่ง และสเีทา เพือ่เปน็ตวัแทนสทีีม่คีวามเขม้และมคีา่การ

สะทอ้นแสง  เชน่ สแีดง สเีขยีว สนีำา้เงนิ เปน็ตน้ (กระทรวงพลงังาน 

2552) เพื่อให้ได้ผลที่สามารถนำาไปอ้างอิงกับการใช้งานจริง โดย

ชนิดและยี่ห้อของสี เลือกสีที่มีขายในร้านขายวัสดุและที่สามารถ

หาซื้อได้ ในจังหวัดขอนแก่น และเป็นยี่ห้อเดียวกัน สีธรรมดาที่ใช้ 

สียี่ห้อ Beyer รุ่น B-52 Synotex (Beyer, 2555) และสี Beyer 

รุ่นBeger Cool UV Sheild (Beyer, 2555) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่  1 (ก) กล่องทดสอบที่ไม่มีการเจาะช่องระบายอากาศ  และ (ข) กล่องทดสอบที่มีการเจาะช่องระบายอากาศ  

(ก) (ก)
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UV 	UV

WC

กล่องทดสอบทาสีขาว

GC 

กล่องทดสอบทาสีเทา

WC (UV)

กล่องทดสอบทาสีขาวชนิด ป้องกันความ

ร้อน

GC (UV)

กล่องทดสอบทาสีเทาชนิด ป้องกันความ

ร้อน 

	UV 	UV

WO

กล่องทดสอบทาสีขาวและ มีช่องเปิด

GO

กล่องทดสอบทาสีเทาและ มีช่องเปิด

WO (UV)

กล่องทดสอบทาสีขาวชนิด ป้องกันความ

ร้อน และ มีช่องเปิด

GO (UV)

กล่องทดสอบทาสีเทาชนิด ป้องกันความ

ร้อน และ มีช่องเปิด

ภาพที่  2 ภาพกล่องทดสอบที่ใช้ในการศึกษา และ ตัวย่อที่ใช้ในการเขียนแผนภาพเปรียบเทียบ

ภาพที่  3  สี ที่ใช้ในการศึกษา สีธรรมดา รุ่น Beyer B52 Synotex และ สี

ป้องกันความร้อน รุ่น Beyer Cool UV Shield

ผลการศึกษา
	 การศึกษาเรื่องสี	ในกล่องทดสอบแบบปิด	

  ผลการศึกษาพบว่า สีภายนอก มีอิทธิผลต่ออุณหภูมิ

อากาศภายในกล่องทดสอบเปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอกในรม่เงา  (T
os
) ภาพที ่4 - 6 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการทดสอบ

ในเดอืนพฤศจกิายน เดอืนธนัวาคม และเดอืนพฤษภาคม ตามลำาดบั 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศภายนอกมีความแตกต่างกัน   

 ผลความตา่งอณุหภมูภิายในกลอ่งทีท่าสขีาวและทาสเีทา 

มีความแตกต่างกันที่จุดสูงสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส ในเดือน 

พฤศจกิายน  และแตกตา่งกนัมากถงึ 12 องศาเซลเซยีส ในชว่งเวลา 

กลางวัน ในเดือนธันวาคม (เมื่อดวงอาทิตย์โคจรอ้อมทิศใต้และทำา

มุมกับผนังด้านที่ทดสอบมากที่สุด) สำาหรับเดือนพฤษภาคม ที่ดวง

อาทิตย์โคจรอ้อมทิศเหนือ พบว่าความต่างของอุณหภูมิภายใน

กลอ่งสขีาวและสเีทา มคีา่ประมาณ 5 องศาเซลเซยีส ทีจ่ดุสงูสดุ ผล

การศึกษาของทั้งสามเดือนพบว่า อุณหภูมิอากาศภายในกล่องปิด

ทั้งสอง มีค่าสูงกว่าอากาศภายนอกยกเว้น เวลา 7.00 – 11.00 น.  

ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกประมาณ 1-2 องศา

เซลเซียส   
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ภาพที่ 4  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่ปิดทาสีขาว (Twc) และ

กล่องทาสีเทา (Tgc) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก 

(Tos) เดือนพฤศจิกายน 

ภาพที่ 5  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่ปิดทาสีขาว (Twc) และ

กล่องทาสีเทา (Tgc) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก 

(Tos) เดือนธันวาคม

ภาพที่ 6  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่ปิดทาสีขาว (Twc) และ

กล่องทาสีเทา (Tgc) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก 

(Tos)  เดือนพฤษภาคม

 การศกึษาเรือ่งส ีในกลอ่งทดสอบแบบเปดิระบายอากาศ

 ผลการศกึษาพบวา่ โทนสขีองผนงัภายนอก มอีทิธผิลตอ่

อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดสอบที่มีช่องเปิด คล้ายกับผลการ

ศึกษาในกล่องปิด เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอกใน

ร่มเงา  (T
os
) ภาพที่ 7 - 9 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบในเดือน

พฤศจิกายน เดือนธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ตามลำาดับ ซึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศภายนอกมีความแตกต่างกัน ผลพบว่า

อุณหภูมิในกล่องสีขาวมีค่าตำ่ากว่า อุณหภูมิอากาศในกล่องสีเทา 

แต่ระดับความต่างจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกล่องที่ไม่มีช่อง

ระบายอากาศ  

 อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อผนังได้รับความร้อนโดยตรง

ทางทิศใต้ในเดือนธันวาคม ความแตกต่างหรืออิทธิผลของสีทำาให้

อุณหภูมิในกล่องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 8  

ข้อสังเกตที่พบ เมื่อมีการเปิดช่องระบายอากาศที่ทิศใต้ ความร้อน

จากแสงแดดสามารถส่องผ่านช่องเปิดเข้าไปภายในกล่องทำาให้

อุณหภูมิของกล่องที่ทาสีขาวมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผล

การศึกษาในกล่องทดสอบแบบปิดในเดือนธันวาคม ในภาพที่ 5

ภาพที่  7  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่มีช่องเปิดทาสีขาว (Two) 

และกล่องทาสีเทา (Tgo) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก (Tos) เดือนพฤศจิกายน
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ภาพที่  8  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่มีช่องเปิดทาสีขาว (Two) 

และกล่องทาสีเทา (Tgo) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก (Tos) เดือนธันวาคม

ภาพที่  9  แสดงอุณหภูมิภายในกล่องทดสอบที่มีช่องเปิดทาสีขาว (Two) 

และกล่องทาสีเทา (Tgo) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก (Tos) เดือนพฤษภาคม

สรุปผลการศึกษาเรื่องสี
 จากผลการศกึษาพบวา่สมีอีทิธผิลตอ่อณุหภมูขิองอากาศ

ภายในกล่อง ความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกล่องสีขาวและ

สีเทา จะตำ่ากว่าเมื่อกล่องอยู่ในระบบปิดที่ไม่มีการระบายอากาศ  

เมื่อกล่องมีช่องระบายอากาศอุณหภูมิภายในกล่องสีขาวจะมีค่า

ใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ ยกเว้นในช่วงเวลา จนถึงหัวคำ่า คือ

ประมาณ 16.00 – 21.00 น. ของทกุวนัจะมคีา่สงูกวา่อณุหภมูขิอง

อากาศภายนอก ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิผลของมวลสารที่สะสมความ

ร้อนไว้ในผนังอิฐ  นอกจากนั้น หากผนังที่ได้รับความร้อนโดยตรง 

เมือ่ศกึษาในเดอืนธนัวาคม สขีาวจะชว่ยสะทอ้นความรอ้นไดด้กีวา่

สีเทา และช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในได้ดีกว่าสีเทา

	 ผลการเปรียบเทียบระหว่างสีธรรมดาและสีสะท้อน

ความร้อน

  ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบ การใช้สี

ประเภททีแ่ตกตา่งกนัเพือ่ปอ้งกนัความรอ้นทีเ่ขา้สูผ่นงัอาคาร โดย

ผลการศึกษาแบ่งตามสีที่ใช้โทนเดียวกันและทาบนผนังที่มีการปิด

และเปดิชอ่ง  และทำาการศกึษาในเดอืนพฤศจกิายน เดอืนธนัวาคม 

และเดือนพฤษภาคม ดังแสดงในภาพที่ 10-12 ผลมีดังต่อไปนี้

 ผลการศึกษาบนกล่องทาสีขาว

  ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของอุณหภูมิภายใน

กล่องเปิด มีระดับที่สูงกว่าอุณหภูมิภายในกล่องที่ปิด  โดยเฉพาะ

ในเวลากลางวนัเมือ่แสงจากดวงอาทติยส์ามารถสอ่งเขา้ไปในกลอ่ง

ได้   ส่วนเวลากลางคืนกล่องปิดจะมีระดับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิ

ในกลอ่งทีม่ชีอ่งเปดิเลก็นอ้ย นอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ

อากาศภายในกล่องที่ปิดจะน้อยกว่ากล่องที่มีการเปิด 

 การใช้สีป้องกันความร้อน จะเห็นความแตกต่างของ

อุณหภูมิ ในเวลา 13.00-15.00 น. ในการศึกษาเดือนธันวาคมและ 

ในเวลา 11.00-13.00 น. ในการทดสอบในเดือนพฤษภาคม  โดย

อุณหภูมิอากาศในกล่องที่ทาด้วยสีสะท้อนความร้อนจะเย็นกว่า

อากาศในกล่องที่ทาด้วยสีธรรมดา ช่วงเวลาอื่นๆในการทดสอบ

กล่องสีขาวมีช่องระบายอากาศชนิดของสีไม่ทำาให้อุณหภูมิอากาศ

มีความแตกต่าง สำาหรับกล่องปิด ชนิดของสีไม่มีผลกับอุณหภูมิ

อากาศในกล่อง กล่องที่ทาสีป้องกันความร้อนมีระดับอุณหภูมิตำ่า

กว่าเพียงเล็กน้อยตลอดช่วงเวลาการทดลอง   

  

  

ภาพที่  10 แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสขีาว

แบบปิด  (Twc); (2) กล่องทดสอบสีขาวแบบปิดทาสีกันความ

ร้อน (Twc -uv); (3) กล่องทดสอบสีขาวมีช่องระบายอากาศ 

(Two) ; และ (4) กลอ่งทดสอบสขีาวมชีอ่งระบายอากาศทาสกีนั

ความร้อน (Two-uv) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก 

(Tos) เดือนพฤศจิกายน
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ภาพที่  11 แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสขีาวแบบ

ปดิ  (T
wc

); (2) กลอ่งทดสอบสขีาวแบบปดิทาสกีนัความรอ้น (T
wc 

-uv); 

(3) กล่องทดสอบสีขาวมีช่องระบายอากาศ (T
wo

) ; และ (4) กล่อง

ทดสอบสีขาวมีช่องระบายอากาศทาสีกันความร้อน (T
wo

uv) เปรียบ

เทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก (T
os
) เดือนธันวาคม

ภาพที ่ 12  แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสขีาวแบบ

ปดิ  (T
wc

); (2) กลอ่งทดสอบสขีาวแบบปดิทาสกีนัความรอ้น (T
wc 

-uv); 

(3) กล่องทดสอบสีขาวมีช่องระบายอากาศ (T
wo

) ; และ (4) กล่อง

ทดสอบสขีาวมชี่องระบายอากาศทาสีกนัความรอ้น (T
wo

-uv) เปรยีบ

เทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก (T
os
) เดือนพฤษภาคม

ผลการศึกษาบนกล่องสีเทา

 ภาพที่ 13-15 แสดงอุณหภูมิอากาศในกล่องสีเทาแบบ

ต่างๆ เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก ผลการศึกษาพบ

ว่า  ความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกล่องปิดและกล่องเปิดจะ

มีค่าลดลง ทั้งกล่องที่มีช่องระบายอากาศและกล่องปิด อุณหภูมิ

อากาศภายในกล่องทั้งหมด มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก 

และการใช้ชนิดป้องกันความร้อนไม่สามารถลดอุณหภูมิอากาศ

ภายในกล่องได้อย่างชัดเจน 

สรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างสีธรรมดาและสีสะท้อนความร้อน

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สีป้องกันความร้อนอาจช่วยลดความ

รอ้นในบางกรณ ีเชน่ในภาพที ่ 11 และ 12  เมือ่กลอ่งทาสขีาวและ

มีช่องระบายอากาศ แต่ไม่สามารถลดความร้อนได้เมื่อนำามาใช้ใน

การทาผนังที่ทดสอบ  ทั้งการทาสีขาว สีเทา ในกรณีอื่นๆ  ความ

สามารถของสีในการสะท้อนความร้อนไม่แตกต่างกับการใช้สีรุ่น

ธรรมดาทากับผนังด้านที่ทดสอบ

 

ภาพที ่ 13   แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสเีทาแบบ

ปดิ  (T
wc

); (2) กลอ่งทดสอบสเีทาแบบปดิทาสกีนัความรอ้น (T
wc 

-uv); 

(3) กล่องทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศ (T
wo

) ; และ (4) กล่อง

ทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศทาสีกันความร้อน (T
wo

-uv) เปรียบ

เทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก (T
os
) เดือนพฤศจิกายน

ภาพที ่ 14   แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสเีทาแบบ

ปดิ  (T
wc

); (2)กลอ่งทดสอบสเีทาแบบปดิทาสกีนัความรอ้น (T
wc 

-uv); 

(3) กล่องทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศ (T
wo

) ; และ (4) กล่อง

ทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศทาสีกันความร้อน (T
wo

-uv) เปรียบ

เทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก (T
os
) เดือนธันวาคม
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ภาพที่  15 แสดงอณุหภมูภิายในกลอ่งทดสอบตา่งๆ :(1) กลอ่งทดสอบสเีทาแบบ

ปดิ  (T
wc

); (2)กลอ่งทดสอบสเีทาแบบปดิทาสกีนัความรอ้น (T
wc 

-uv); 

(3) กล่องทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศ (T
wo

) ; และ (4) กล่อง

ทดสอบสีเทามีช่องระบายอากาศทาสีกันความร้อน (T
wo

-uv) เปรียบ

เทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก (T
os
) เดือนพฤษภาคม

อภิปรายผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่า สีมีอิทธิผลต่อการลดความร้อนและ

อุณหภูมิอากาศที่เข้าสู่กล่องทดสอบที่จำาลองขึ้นโดยมีผนังก่ออิฐ

มวลเบาและทำาการทดสอบผนงัทางดา้นทศิใต ้ และเปน็ปจัจยัหนึง่

ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศภายในดังนี้ การใช้สีอ่อน (สีขาว) ทำาให้

อุณหภูมิภายในลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสีโทนเข้ม (สีเทา) ความ

ต่างจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อผนังได้รับอิทธิพลจากการแผ่รังสีความร้อน

ของดวงอาทิตย์  

 การใช้สีป้องกันความร้อน เมื่อกล่องทาด้วยสีโทนอ่อน 

(สขีาว) และมกีารระบายอากาศ จะเหน็ความแตกตา่งของอณุหภมูิ

ในกล่องชัดเจนที่สุด ในกรณีอื่นๆ ได้แก่ กล่องสีขาวปิด (ไม่ระบาย

อากาศ) กล่องสีเทาปิด (ไม่ระบายอากาศ) และกล่องสีเทาที่มีการ

ระบายอากาศ  ชนิดและรุ่นของสีที่เลือกมาศึกษาครั้งนี้ไม่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการลดความร้อนที่จะเข้าสู่กล่องทดสอบ        

 ผลที่ได้จากวิจัยนี้ ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน

ใจเปรียบเทียบเลือกใช้โทนสี ชนิดของสี ในอาคารรูปแบบที่มีการ

ระบายอากาศแบบต่างๆ แบบปิด และ แบบเปิด  แต่การนำาไปใช้

มีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำาให้การลดความร้อนโดยการ

ใชส้เีหลา่นี ้มปีระสทิธภิาพทีต่ำา่ลง หรอือาจไมม่คีวามแตกตา่งอยา่ง

มีนัยสำาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับสีรุ่นปกติที่มักถูกเลือกใช้งานทั่วไป 

ตัวแปรอื่นๆ มีผลต่อความร้อนที่จะเข้าสู่เช่นประเภทของวัสดุก่อ  

กระจก ช่องเปิด ทิศทาง ของผนัง อาคารเป็นต้น หากผู้สนใจจะ

ศกึษาเพิม่เตมิ สามารถใชข้อ้มลู และแนวทางดำาเนนิการวจิยันีเ้พือ่

เปน็ประโยชน ์เพือ่หาแนวทางการปอ้งกนัความรอ้นโดยส ีทีเ่หมาะ

สมต่อการนำาไปใช้ ต่อไป
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ระบบ	การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร	และการใช้

พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ	 ของอาคาร	 พ.ศ.	

2552. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน.

      


