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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสีของกระเบ้ือง

หลังคาที่ มีผลตอการถายเทความรอน  เปรียบเทียบความ

แตกตางการถายเทความรอนของกระเบ้ืองแตละสี และศึกษา

ความพึงพอใจในการเลือกใชกระเบ้ืองมุงหลังคาของผูสรางบาน

ในปจจุบัน จากผลการวิจัย พบวา คนในชุมชนและรานจําหนาย

วัสดุกอสราง นิยมเลือกกระเบื้องหลังคา สีนํ้าเงิน สีเขียว สีนํ้าตาล 

สีแดง และสีเทา เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางการถายเทความ

รอนของกระเบ้ืองแตละสี  พบวา กระเบ้ืองที่มีสีเขม (นํ้าตาล) จะมี

การถายเทความรอนที่สูง ทําใหอุณหภูมิภายในบานสูง เม่ือ

เปรียบเทียบกับกระเบ้ืองที่มีสีออนกวา (สีเทา) และเม่ือพิจารณา

การถายเทความรอนระหวางบานจําลองทึบ กับบานจําลองชอง

เปด 10 % ของพ้ืนที่ผนังแตละดาน จะพบวา บานจําลองชองเปด 

10 %  จะมีอุณหภูมิที่ต่ํากวา สวนความพึงพอใจในการเลือกใช

กระเบ้ืองมุงหลังคาของผูสรางบานในปจจุบัน พบวาความพึง

พอใจมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( 3.39x = )โดย

ผูสรางบานสวนใหญเลือกสีกระเบ้ืองมุงหลังคาตามความพึงพอใจ

อยู ในระดับมาก  ( 4.30x = )ในขณะที่ ผูสรางบานมีความรู

เกี่ยวกับสีของหลังคาบานที่มีผลตอการถายเทความรอนในบาน

ในระดับปานกลาง ( 2.96x = ) และผูสรางบานสวนใหญยังนิยม

เลือกใชกระเบ้ืองที่มีสีเขม 

คําสําคัญ: สีกระเบ้ืองหลังคา; อุณหภูมิภายในบาน 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนทางซีกโลกเหนือ 

(North Tropical Zone) ซ่ึงอยูระหวางเสนศูนยสูตร (Equator) 

และเสนทรอปก ออฟ แคนเซอร (Tropic of cancer) ดวยเหตุ

น้ีทําใหประเทศไทยมีโอกาสไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตย

เต็มที่เกือบทั้งป จากขอมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกมากวา 

50 ปพบวา อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนอยาง

ชัดเจน ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย(Mean temperature) อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย(Mean maximum temperature) และอุณหภูมิต่ําสุด

เฉลี่ย(Mean minimum temperature) ลวนมีคาสูงกวาคาปกติ

ทั้งส้ิน (กรมอุตุนิยมวิทยา,2553) จากขอมูลน้ีจึงสอดคลองกับ 

การสรางบานเพื่ออยูอาศัยของคนไทยซ่ึงจําเปนตองใชวัสดุ 

อุปกรณ ที่ทําใหอุณหภูมิภายในบานต่ํา เย็นสบาย   หลังคา 

นับไดวาเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหน่ึงของบาน ที่มีสวน

ทําหนาที่ในการปองกันแสงและความรอนที่จะถายเทเขามาใน

บาน ซ่ึงทําใหบานมีอุณหภูมิสูงข้ึน  สีของหลังคาบานมีสวนใน

การดูดกลืนและถายเทความรอน เขามาในตัวบาน ปจจุบัน

พบวา หลังคาบานมีสีสันแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความตองการ

ของผูใช ซ่ึงตามหลักการทางวิทยาศาสตรแลว จะพบวา สีแต

ละสีมีคุณสมบัติการดูดกลืนแสง และถายเทความรอนได

แตกตางกัน   ทางกลุมวิ จัย  จึง มีความสนใจที่จะศึกษา

เปรียบเทียบชนิดของสีกระเบ้ืองหลังคาบาน ที่มีผลตอการ

ถายเทความรอน เพราะ หากอุณหภูมิภายในบานเย็นสบาย 

ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น ต า ง ๆ ก็ อ า จ จ ะ ล ด ล ง  เ ช น  ก า ร ใ ช

เครื่องปรับอากาศ  การใชพัดลม ซ่ึงจากผลการสํารวจการใช

พลังงานในอาคาร บานเรือน สวนใหญ จะส้ินเปลืองพลังงาน

ไปกับระบบปรับอากาศ รอยละ 50-60 อุปกรณสํานักงาน รอย

ละ 15-20 และระบบไฟฟาแสงสวาง รอยละ 10-15 ถาหากมี

การเลือกใชสีกระเบ้ืองหลังคาที่ถูกตอง อาจเปนแนวทางหนึ่ง

ในการประหยัดพลังงานได  โดยไมตองอาศัยกระบวนการอื่น

ที่ซับซอน สอดคลองกับนโยบายการประหยัดพลังงานของ

ประเทศที่ไดกําหนดไว 

 

2. วิธีการวิจัย 

2.1 การศึกษาสีของกระเบื้องหลังคาท่ีมีผลตอการ

ถายเทความรอน 

 ศึกษาการถายเทความรอน ของสีตางๆ ตามทฤษฎี 

และสํารวจความนิยมในการเลือกใชสีกระเบ้ืองหลังคา จากราน

จําหนายวัสดุกอสราง พบวา ผูสรางบานนิยมเลือก สีนํ้าเงิน สี

เขียว สีนํ้าตาล และสีเทา 

2.2 เปรียบเทียบความแตกตางการถายเทความ

รอนของกระเบื้องแตละสี 

กระเบ้ืองหลังคา ที่นํามาใชในการทดลองครั้งน้ี มี
ทั้งหมด 5 สี ไดแก สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน สีนํ้าตาล และสีเทา 
สรางแบบ จําลองบานโดยใชกลองโฟม สถานที่ ที่ใชในการ
ทดลอง ไดแก  บริเวณดาดฟา ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย สงขลา-นครินทร วัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องมือ
ดิจิตอลเทอโมมิเตอร(ภาพที่ 1) ตามตําแหนงตางๆ 5 ตําแหนง 



(ภาพที่ 2)  ทําการวัดอุณหภูมิทั้งหมด 3 วันวันละ 5 ชวงเวลา 
(9:00,11:00,13:00,15:00,17:00 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 ศึกษาความพงึพอใจในการเลือกใชกระเบื้อง

มุงหลังคาของผูสรางบานในปจจบุนั  

 นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกใชกระเบ้ือง

มุงหลังคาของผูสรางบานในปจจุบัน ไปใชกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 50 คน 

 

3. ผลการทดลอง  

 จากการคํานวณ คาการถายเทความรอนรวม (RTTV) 

ตาม พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม ไดคา การถายเท

ความรอนรวม ของแตละสีมีคาเทากัน (143.33 W/m2) ซ่ึงไมมี

ความแตกตางกัน ดังน้ันจึงมีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาการถายเทความรอนของกระเบ้ืองหลังคาที่มีสี

แตกตางกัน  ดังน้ี 

 3.1เปรียบเทียบความแตกตางของการถายเท

ความรอนของกระเบื้อง  

 3.1.1เปรียบเทียบความแตกตางของการถายเทความ

รอนของกระเบ้ืองทุกสี กรณี กลองทึบ  

จากผลการทดลอง  พบวา   อุณหภู มิบริเวณบน
กระเบื้องหลังคา,ใตกระเบ้ืองหลังคา และอุณหภูมิภายในกลอง สี
นํ้าตาลมีคาอุณหภูมิที่สูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกันทุกชวงเวลาที่
ทําการทดลอง(ภาพที่ 3 A-C) ในขณะที่สีเทาและสีเขียวออน  มี
อุณหภูมิทั้ง 3 จุดต่ําสุดหลังเวลา 13:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางการถายเทความ

รอนของกระเบ้ืองทุกสี กรณี กลองที่มีชองเปด 10% ของพ้ืนที่ผิว

แตละดาน  

จากผลการทดลอง  พบวา   อุณหภู มิบริเวณบน
กระเบื้องหลังคา,ใตกระเบ้ืองหลังคา และอุณหภูมิภายในกลอง สี
นํ้าตาลมีคาอุณหภูมิที่สูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกันทุกชวงเวลาที่
ทําการทดลอง(ภาพที่ 4 A-C) เชนเดียวกับกรณีกลองทึบ ในขณะ

ที่อีก 4 สีที่เหลือจะมีคาอุณหภูมิในระดับเดียวกัน และหาก

พิจารณา อุณหภูมิภายในกลองโฟม กรณี กลองมีชองเปด 10 % 

คาไมไดมีความแตกตางกันมากจนชัดเจนสําหรับกระเบ้ืองแตละสี 

 

 

 

 

หลังคา 

Tอากาศ Tผิวกระเบื้อง 

Tใตผิวกระเบื้อง 

Tในกลอง 

Tโฟม 

ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงในการวัดอุณหภูมิ 

ภาพที่ 3 A-C กราฟแสดงอุณหภูมิของกระเบ้ืองทุกสีกรณี กลองทึบ 

ภาพที่ 1 แสดงสถานที่ทดลอง และ การวัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องมือดิจิตอลเทอ-

โมมิเตอร 

B 

C 
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3.1.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของการถายเท

ความรอนของกระเบ้ืองแตละสี กรณี กลองทึบ และ กลองที่มีชอง

เปด 10% ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน 

 3.1.3.1 อุณหภูมิบนกระเบ้ืองหลังคา 

จากผลการทดลอง พบวา อุณหภูมิบนกระเบ้ืองหลังคา 

สีเทา กลองทึบ จะต่ํากวา อุณหภูมิสีนํ้าตาลในทุกชวงเวลาที่

อุณหภูมิและเม่ือกลองมีชองเปด 10% สีนํ้าตาลจะมีอุณหภูมิที่ต่ํา

กวาสีเทา(ภาพที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 อุณหภูมิภายในกลองโฟม 

จากผลการทดลอง พบวา อุณหภูมิภายในกลองโฟม 

ในทุกชวงเวลา สีเทา จะมีอุณหภูมิที่ ต่ํากวา สีนํ้าตาล ทั้งสอง

กรณี คือกลองทึบ และกลองที่มีชองเปด 10% (ภาพที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช

กระเบื้องมุงหลังคาของผูสรางบานในปจจุบัน  

จากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 

คณะผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล ตามตาราง1 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภมิูบนกระเบ้ืองหลังคา 

           ของกระเบ้ืองแตละสี 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกลอง 

 

ภาพที่ 4 A-C กราฟแสดงอุณหภูมิของกระเบ้ืองทุกสี กรณี กลองที่มีชองเปด 

10% ของพ้ืนที่ผิวแตละดาน  

A 

B 

C 



ตาราง1  การประเมินความพึงพอใจของในการเลือกใช 

             กระเบื้องมุงหลังคาของผูสรางบานปจจุบนั   (n = 50) 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 

x  S.D.  

แปร

ผล* 

ขอที่ 1  ปจจุบัน ทานมีความ

ตองการใชกระเบ้ืองในการมุง

หลังคา อยูในระดับใด 

3.36 0.22 
ปาน

กลาง 

ขอที่ 2 การเลือกสีกระเบ้ืองมุง

หลังคาในการสรางบาน ข้ึนอยู

กับความพึงพอใจ  ของผูสราง 

4.30 1.09 มาก 

ขอที่  3   ทานใชความรูทาง

วิทยาศาสตรในการเลือกใชสี

กระเบ้ืองมุงหลังคาบาน 
3.00 0.59 

ปาน

กลาง 

ขอที่  4   การเลือกสีกระเบ้ือง

มุงหลังคาในการสรางบาน 

ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของ

ทานมากกวา คํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม 

3.50 0.23 
ปาน

กลาง 

ระดับความพึงพอใจ รายการประเมิน 

x  
S.D.
 

แปร

ผล* 

ขอที่  5  ทานมีความรูเกี่ยวกับ

สีของหลังคาบานที่มีผลตอการ

ถายเทความรอนในบานใน

ระดับใด 

2.96 0.59 
ปาน

กลาง 

ขอที่  6   สีของหลังคาบาน 

ควรจะเลือกใชสีเขม 
3.20 0.60 

ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.39 0.55 
ปาน

กลาง 

 

  

 จากตาราง 1 พบวา ความคิดเห็นของผูสรางบานใน

ปจจุบันในการเลือกใชกระเบ้ืองมุงหลังคา  ความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( )3.39x =    เม่ือ

พิจารณาในแตละขอ จากมากไปหานอย ไดแก การเลือกสี

กระเบ้ืองมุงหลังคาในการสรางบาน ข้ึนอยูกับความพึงพอใจ  ของ

ผูสราง อยูในระดับมาก  ( )4.30x =   ลําดับที่  2  ไดแก  การ

เลือกสีกระเบ้ืองมุงหลังคาในการสรางบาน ข้ึนอยูกับความพึง

พอใจของผูสรางบานมากกวา คํานึงถึงส่ิงแวดลอม อยูในระดับ

ปานกลาง  ( )3.50x =    และลําดับสุดทาย ไดแก ผูสรางบานมี

ความรูเกี่ยวกับสีของหลังคาบานที่มีผลตอการถายเทความรอนใน

บานในระดับปานกลาง ( )2.96x = นอกจากนั้น จากกลุมตัวอยาง 

50 คน ยังพบวา ความนิยมในการเลือกใชสีของหลังคาบาน เปน

ลําดับ ดังน้ี  สีน้ําตาล (20%) ,สีน้ําเงิน (16%) ,สีเขียว (14%) ,สี

ขาว (12%),สีแดง (10%),สีดํา (8%),สีฟา (8%) 

 

  4. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลอง พบวา กระเบ้ืองที่มีสีเขม (นํ้าตาล) 

มีการถายเทความรอนสูง ทําใหอุณหภูมิภายในบานสูง เม่ือ

เปรียบเทียบกับกระเบ้ืองที่มีสีออนกวา (สีเทา) ทั้งน้ีสอดคลองกับ

การถายเทความรอนที่สีเขม จะมีการถายเทความรอนมากกวาสี

ออนทําใหอุณหภูมิสูง และเม่ือพิจารณาการถายเทความรอน

ระหวางกลองทึบ กับกลองที่มีชองเปด 10 % ของพ้ืนที่ผิวขางแต

ละดาน จะพบวา กลองที่มีชองเปด 10 % จะมีอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 

จึงเปนเหตุผลในการสรางบานเรือนตองมีหนาตาง เพ่ือชวย

ระบายความรอนในบาน และจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยาง ทําใหทราบวา คนสวนใหญจะเลือกกระเบ้ืองมุงหลังคา

โดยไมไดใชหลักการวิทยาศาสตรดานการถายเทความรอนของ

สีมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจ จึงมีผลตอการใชพลังงานไฟฟาในการ

ปรับอุณหภูมิ นอกจากนั้นยังพบวา คนสวนใหญเลือกกระเบ้ือง

หลังคาสีนํ้าตาล ซ่ึงเปนสีที่ทําใหอุณหภูมิสูงที่สุด ถายเทความ

รอนไดสูงที่สุด แทนที่จะเลือกใชกระเบ้ืองสีออน (สีเทา) ซ่ึงเปนสี

ที่ถายเทความรอนไดนอยที่สุด หากผูสรางบานคํานึงถึงหลักการ

การถายเทความรอน อุณหภูมิภายในบานเย็นสบาย การใช

พลังงานตางๆก็จะลดลง มีสวนชวยในการอนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน

ได  

 

5. ขอเสนอแนะ 

 5.1ควรมีการทดลองในช วง เวลากลางคืน  เ พ่ือ

เปรียบเทียบการถายเทความรอนของกระเบ้ืองหลังคาสีตางๆ 

 5.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบกระเบ้ืองจากบริษัทตางๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบการถายเทความรอน  
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