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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้นําเสนอแนวทางการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยของแผง
กันแดดไมเลื้อยโดยใชการประมวลภาพ  การวิจัยเริ่มจากการศึกษากระบวนการโดยการสรางแผงกันแดดไมเลื้อย 3 
ชนิดและทําการทดลองในสภาพแวดลอมจริง และใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการบันทึกขอมูล ผลการวิจัย
เบื้องตนพบวาคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยของไมเลื้อยทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันโดย
ขึ้นอยูกับลักษณะของใบ ปริมาณการปกคลุม และจํานวนชั้นของใบ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแผงในพื้นที่ 1 ตร.
ม.และคาของแตละชั้นใบ จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการสรางชุดคําสั่งในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การ
สงผานความรอนจากรังสีอาทิตยจากภาพถาย ซึ่งในผลการวิจัยขั้นสุดทายนั้นไดโปรแกรมประมวลภาพซึ่งสามารถ
คํานวณคาพื้นที่ใบ และประเมินคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยไดถูกตองมากกวา 90% และ
สามารถใชหาคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยของแผงกันแดดไมเลื้อย ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การเติบโตโดยวิธีการประมวลภาพจากภาพถาย ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้นอกจากสามารถนําไปใชคํานวณคา
สัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยของแผงกันแดดไมเลื้อยชนิดอื่นๆไดแลว ยังเปนคาที่ใช
ประกอบการคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังทุกดานของอาคาร (OTTV) อีกดวย  
 
คําสําคัญ :  ไมเลื้อย  คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย  การประมวลภาพ  
 

Abstract 
 This research paper presents guidelines for calculating solar heat gain coefficient (SHGC) of 
climber shading by using Image Processing. In real environment, 3 types of climber shading were 
investigated. Data was collected by the Pyranormeter. It was that the solar heat gain coefficients of 
each climber were different by comparing average heat gain of 1x1 m2 panels and comparing heat gain 
through numbers of leaf layer, depending on physical property of leaf, leaf area coverage and numbers 
of leaf layer. Leaf areas were calculated by Image Processing and SHGC model was established. 
Comparison of the climber shading was made between on-site data and calculated SHGC. The result 
was 90% accurate. In conclusion, the method of image processing can be used to record the dynamic 
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SHGC continuously and also for other type of climbing-plant panel. The value can be used for 
simulating Overall Thermal Transfer Value of the building.  
 
Keywords : Climber, Solar Heat Gain Coefficient, Image Processing 
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คํานํา 

 ปจจุบันไดมกีารนําแผงกันแดดไมเลื้อยเขามาใชปองกันความรอนเขาสูอาคาร ซึ่งใบของพืชนั้นมีพฤติกรรม
การดูดซับรังสีดวงอาทิตยเพื่อนําความรอนไปใชในกระบวนการสรางอาหาร และระบายความรอนสวนเกินแฝงมา
กับการคายน้ํา ซึ่งแตกตางจากวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นที่แมวามีการดูดซับในปริมาณใกลเคียงกันแตเปนการดูดซับที่
รวดเร็วและคายออกเทากับปริมาณที่ดูดซับเขาไป สงผลใหสภาพแวดลอมมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยในขณะที่วัสดุทั่วไป
มีคาที่บงบอกคุณสมบัติและแสดงประสิทธิภาพการปองกันความรอนเชน คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอน(U-
Value), คาการสะทอนของกระจก (Visible Reflectance-VR) เปนตน แตในกรณีของไมเลื้อยนั้นมีความแตกตางไป
ตามคุณสมบัติของใบและลักษณะการปกคลุม จึงไมสามารถกําหนดคาที่แนชัดเพียงคาเดียวเหมือนกับวัสดุทั่วไป 
ไดมีการวิจัยเพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์การบังเงา (Shading Coefficient, SC)ของแผงกันแดดไมเลื้อยโดยนํามาใชใน
ลักษณะของ Dynamic SC ซึ่งแปรผันตามชวงการเจริญเติบโตของตนไม โดยใชภาพและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือในการคํานวณพื้นที่ใบ และเก็บขอมูลคาคาสัมประสิทธิ์การบังเงาของแตละชั้นใบดังสมการ (Ip et. 
al., 2010) 

 

incidence solar normaldirect at  Bioshader offront  in radiation Solar
incidence solar normaldirect at  Bioshader Behind Gain SolarBSC =              (1) 

 
 คาสัมประสิทธิ์การบังเงานั้นเปนคาซึ่งใชคํานวณเฉพาะกรณีที่ผนังดานในเปนกระจก 3 มม.และไมคํานวณ
ในองคประกอบของกรอบแผง (Frame) ในขณะที่คาสัมประสิทธการสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) มี
การคํานวณทุกองคประกอบของการสงผานความรอนทั้งการนํา การพา และการแผรังสีในสวนของตัววัสดุและกรอบ
แผง (Frame) แสดงคุณสมบัติของการสงผานความรอนจากภายนอกเขาสูภายใน และยังเปนคาที่ใชประกอบการ
คํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังทุกดานของอาคาร (OTTV) งานวิจัยชิ้นนี้จึงเปนศึกษาวิธีการคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) โดยการใชเครื่องมือวัดปริมาณความรอนทาง
วิทยาศาสตรรวมกับการประมวลภาพ  
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อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษากระบวนการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย 
(SHGC) ซึ่งมีคาแปรเปลี่ยนไปตามการปกคลุมและชั้นของใบ การใชโปรแกรมประมวลภาพทําใหติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์ได และยังสามารถนําไปใชกับใบไมชนิดอื่นได โดยแบงการวิจัยเปน 4 การทดลองคือ 1) 
การศึกษาลักษณะการปกคลุมและเก็บขอมูลคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของแผงกันแดดไม
เลื้อย 3ชนิด 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผงทดลองของไมเลื้อยทั้ง 3 ชนิดไดแก สรอยอินทนิล พวงทอง สายน้ําผึ้ง ตามลําดับ 
 
2) การศึกษาอิทธิพลของปริมาณแสงที่สงผลตอคาสีที่แทจริง  
 
 
        
 
 
        600 LUX              700 LUX                 800 LUX                900 LUX                 1000 LUX 
ภาพที่ 2 การถายภาพโดยใชปริมาณแสงตั้งแต 600-1000 ลักซ 
 
3) เก็บขอมูลคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของแผงกันแดดไมเลื้อย 1 ชนิด พรอมกับภาพถายซึง่ใช
กับโปรแกรมการประมวลภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แผงตนสรอยอินทนิลของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
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4) สรางโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพแผงกันแดดไมเลื้อย โดยใชหลักการประมวลภาพในการคํานวณพื้นที่แต
ละชั้นใบ และนําคาสัมประสิทธิฯ์ (SHGC) ของแตละชั้นใบมาประกอบเพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานความ
รอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) ของแผงกันแดดไมเลื้อย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. การศึกษาลักษณะการปกคลุมและเก็บขอมูลคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของแผงกัน
แดดไมเลื้อย 3ชนิด 
 ลักษณะเฉพาะของตนไมแตละชนิดนัน้ สามารถเทียบไดกับคุณสมบัติของวัสดุตางชนิดกัน ดังนั้นตนไมแต
ละชนิดจึงมีคา SHGC ที่แตกตางกัน คาที่สําคัญที่ใหประโยชนในการนํามาใชงานคือ คา SHGC ของแตละชั้นใบ 
ซึ่งการวัดนั้นตองวัดจากสภาพแวดลอมจริงเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของตนไม ไดแก ขนาด ความหนาของใบ
, กระบวนการสังเคราะหแสงและการคายน้ํา ซึ่งเปนการยากที่จะนําเขาหองทดลองแบบวัสดุสังเคราะห ในการวิจัย
ครั้งนี้จึงทําการเก็บขอมูลจากแผงทดลองเทานั้น คาที่ไดจึงเปนคาตัวอยางที่จะนําไปใชกับโปรแกรมประมวลภาพ 
 ในการวิจัยไดทําการคัดเลือกไมเลื้อย 3 ชนิดคือ สรอยอินทนิล สายน้ําผึ้ง และพวงทองมาทําการทดลอง 
เนื่องจากคุณสมบัติเบื้องตนคือ สีของใบ และการเจริญเติบโตที่ใกลเคียงกัน (จากงานวิจัยที่ผานมา) เพื่อทําการเก็บ
ขอมูลคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของไมเลื้อยที่ปลูกในแผงทดลอง 3ชนิด โดยใชเครื่องมือไพรา
นอรมิเตอร (Pyranormeter) ผลการทดลองเปนดังนี ้
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบคา SHGC ของแตละชั้นใบของไมเลื้อยแตละชนิดจากเครื่องไพรานอรมิเตอร 

ชั้นใบที ่1 ชั้นใบที ่2 ชั้นใบที ่3 ชั้นใบที ่4/กลุมใบ 
ชนิดตนไม ผลตาง

(วัตต) SHGC 
ผลตาง
(วัตต) SHGC 

ผลตาง
(วัตต) SHGC 

ผลตาง
(วัตต) SHGC 

สรอยอินทนิล 55.74 0.60 81.41 0.45 100.10 0.36 122.17 0.20 
สายน้ําผึ้ง 41.66 0.73 55.96 0.63 98.75 0.37 127.35 0.27 
พวงทอง 34.34 0.79 69.25 0.51 75.10 0.41  - -  

*ผลตาง = solar radiation in front of climber panel - solar radiation behind climber panel 
  
 จากตารางที ่ 1 สรุปไดวาคา SHGC ของแตละชั้นใบนั้นแตกตางกัน โดยปริมาณชั้นใบที่มากขึ้นจะใหคา
ผลตางระหวางภายนอก-ภายใน ที่มากขึ้น และคา SHGC ที่ต่ําลง สําหรับชั้นใบเดียวกันของพืชตางชนิดกันนั้นก็ให
คา SHGC ที่แตกตางกันเชนเดียวกัน โดยสรอยอินทนิลมีการวัดคาไดเที่ยงตรงที่สุดเพราะขนาดใบที่ใหญและ
ซอนทับกันในระนาบเดียวกัน 
 
2. การศึกษาอิทธิพลของปริมาณแสงที่สงผลตอคาสีที่แทจริง 
 การทดลองนี้ไดทําการสุมใบไมของสรอยอินทนิล สายน้ําผึ้งและพวงทองมาจํานวน 30, 30 และ 17 
ตัวอยางตามลําดับ จากนั้นจึงทําการถายภาพโดยใชแสงประดิษฐที่ปริมาณแสง 500, 600, 700, 800, 900 และ 
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1000 ลักซ จากนั้นจึงทําการหาชวงสีของคาสีในระบบ HSL และ RGB เพื่อกําหนดระบบสีที่จะนําไปใชในชุดคําสั่ง
ประมวลภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 

ชวงสี (H) (องศา)  
กราฟที ่ 1 เปรียบเทยีบความถี่ของแตละชวงสีของไมเลื้อย 3 ชนิดในระบบส ีHSL 
 
 จากกราฟที่ 1 แสดงจํานวนความถี่ของแตละชวงสีในระบบ HSL จะเห็นวาไมเลื้อยทั้ง 3 ชนิดมีคาสี
กระจายอยูในชวง 75-80 องศามากที่สุด โดยสรอยอินทนิลมีการกระจายตัวในชวงนี้ถึง 50% การแบงชวงสีทั้งหมด
เปน 4 ชวงจะเห็นวามีความเหมาะสมกับการแยกแยะกลุมชั้นใบซึ่งมีตั้งแต 1-4 ชั้นใบหรือกลุมใบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชวงสี (H) (องศา)  
กราฟที ่2 เปรียบเทียบความถี่ของแตละชวงสีของไมเลื้อย 3 ชนิดในระบบส ีRGB 
  
 จากกราฟที่ 2 แสดงจํานวนความถี่ของสีในแตละชวง ในระบบสี RGB ซึ่งจะเห็นวาไมเลื้อยทั้ง 3 ชนิดมีคา
สีกระจายอยูในหลายชวง โดยสรอยอินทนิลมีการกระจายตัวในชวง 101-110 มากที่สุด และชวงอื่นอีก 10 ชวงส ี
สําหรับการกระจายตัวของคาสีที่มากเกินกวา 4 ชวงจะเห็นวายากในการจับกลุม หรือรวมใหเปน 4 ชวงเพื่อแยก
กลุมชั้นใบ 
 ผลการทดลองจึงสรุปไดวา ระบบสี HSL ใหคาสีกระจายตัวอยูในชวงสีที ่ 70-90 องศานั้นไมแปรผันตาม
สภาพแสงที่เปลี่ยนไป สวนระบบส ี RGB นั้น มีคาสีที่แปรผันตามสภาพแสงทําใหมีชวงคาสีที่หลากหลายและ
กําหนดขอบเขตไดยาก จึงเลือกใชระบบส ีHSL ในการนําไปใชกับชุดคําสั่งประมวลภาพในลําดับตอไป 
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3. เก็บขอมูลคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของแผงกันแดดไมเลื้อย 1 ชนิด พรอมกับ
ภาพถายซึ่งใชกับโปรแกรมการประมวลภาพ 
 การทดลองนีจ้ะนําไปเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากโปรแกรมประมวลภาพในการทดลองสุดทายจึงแบงการ
เก็บขอมูลออกเปนสองสวนคือ 1) เก็บคา SHGC ของแผงกันแดดไมเลื้อยโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยไดคา 
SHGC = 0.23 2) การถายภาพเพื่อนํามาหาชวงของคาสีแตละชั้นใบ เพื่อนําไปสรางชุดคําสั่งในลําดับตอไป  
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ของตนสรอยอินทนิล และภาพที่ใชในการสุมคาส ี
 จากนั้นจึงทําการสุมเพื่อหาคาส ีโดยแบงการสุมเปน 4 กลุมชั้นใบ คือ 1, 2, 3 และ 4 ชั้นใบ โดยสุมกลุมละ 
30 จุด แลวจึงหาชวงส ี(ตามภาพที่ 4) โดยขั้นตอนการสุมตัวอยางคาสีคือ สรางตาราง (GRID) เพื่อกําหนดขอบเขต
ในการสุม โดยจะไมมีการสุมซ้ําในชองเดิมและชองที่ไมใชใบไม แลวจึงตรวจสอบคาสีของแตละจุด โดยเลือกใช
ระบบ HSL ตามผลการทดลองในขอที ่2 จากนั้นจึงนําคาสีที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เพื่อกําหนดชวงสขีองชั้นใบระดับตางๆตามตารางที ่2 
ตารางที ่2 คา Hue ของแตละชั้นใบ ในระบบส ีHSL 

คาส ี 1ชั้นใบ 2ชั้นใบ 3ชั้นใบ 4ชั้นใบ 
mean 75.77 87.47 96.43 106.57 

SD 4.10 5.18 5.11 11.30 
HUE 71.67-81.08 81.09-91.99 92-98.4 98.41-117.87 

 
 สรุปคาสีของแตละชั้นใบจากตารางนั้นเปนคาสีที่อยูระหวาง  0-360 องศา โดยจากการทดลองระบไุดวาคา
สอียูในชวง H=608-1208 ดังนั้นคาที่นอกเหนือจากนี้ถือวาไมเปนใบไมทั้งสิ้น  
 
4. การสรางโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพแผงกันแดดไมเลื้อย โดยใชหลักการประมวลภาพ 
 ในขั้นตอนสุดทายคือ การสรางโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพแผงกันแดดไมเลื้อย โดยใชหลักการประมวล
ภาพในการคํานวณพื้นที่แตละชั้นใบ และนําคาปริมาณรังสีความรอนดวงอาทิตย (SHGC) ของแตละชั้นใบจากการ
ทดลองที ่1 และภาพถายจากการทดลองที ่3 ดังสมการที ่2 (Ip Kenneth et. al., 2010) 
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โดยที ่ A0   =  พื้นที่ชองวาง (ไมมีใบปกคลุม) 
 Af  =  พื้นที่กรอบโครง (Frame) 
 Ak  =  พื้นที่ชั้นใบที ่k (k = จํานวนชั้น) 
 T0  =  คา SHGC ของชองวางมีคาเทากับ 1 
 Tf =  คา SHGC ของเฟรมและกานใบ (ขึ้นอยูกับชนิดของเฟรมและกานใบ) 
 Tk   =   คา SHGC ของชั้นใบที ่k (วัดโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร) 
 m = ความกวางของภาพ 
 n = ความสูงของภาพ 
ขั้นตอนการดําเนินการของชุดคําสั่งสามารถเขียนเปนลําดับได 5 ขั้นตอนดังนี ้

1) นําภาพเขาในรูปแบบไฟล JPEG ระบบส ีRGB 
2)  แปลงระบบสีจาก RGB เปน HSL 
3) กําหนดตัวแปรคือ ชวงคาสทีี่ไมใชใบไม และชวงสีใบไมในแตละชั้นใบ เพื่อคํานวณหาพื้นที่ใบ 
4) กําหนดคา SHGC ของแตละชั้นใบ  
5) ใสสมการเพื่อหาคา SHGC  

 
 
 
 
        

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการคํานวณพื้นที่ใบของ 1, 2, 3 และ 4 ชั้นใบ (ตามลําดับ) ของโปรแกรมประมวลภาพ 
สรุปขอมูลที่ไดจากโปรแกรมการประมวลภาพ คือ 
 1)  ขนาดภาพ 2988 x 2000  = 5976000  
 2)  พื้นที่ใบ (1 ชั้นใบ)   = 21.447%,  T1 = 0.21 
 3)  พื้นที่ใบ (2 ชั้นใบ)   = 19.767%,  T2 = 0.17 
 4)  พื้นที่ใบ (3 ชั้นใบ)   = 7.631%,  T3 = 0.15 
 5)  พื้นที่ใบ (4 ชั้นใบ)   = 7.642%,  T4 = 0.1 
 6)  พื้นที่ชองวาง   = 10.847%, T0 = 1.00 
 7)  พื้นที่เฟรมและกานใบ   = 32.66%, Tf = 0.058 
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 6)  คา SHGC = 0.21 
 ขอมูลคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) ที่ไดจากชุดคําสั่งประมวลภาพ 
สามารถอธิบายไดวา แผงไมเลื้อยของตนสรอยอินทนิลมีปริมาณพื้นที่ใบปกคลุม 56.48% พื้นที่เฟรมและกานใบ 
32.66% ซึ่งรวมเปนพื้นที่ปองกันการสงผานความรอนเปน 89.15% ไดคา SHGC = 0.21   ซึ่งหมายถึงการยอมให
ปริมาณความรอนจากการนํา การพา และการแผรังรังสีผานเขาสูภายในได 21% โดยจากการตรวจสอบชุดคําสั่ง
สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
 1. ตนไมชนิดเดียวกันมีชวงสีที่ใกลเคียงกัน สามารถใชชวงสีของภาพหนึ่งกับอีกภาพหนึ่งได 
 2. พื้นที่ของแตละชั้นใบ ใหคาที่ถูกตองมากกวา 90%  
 สวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC) ของแตละ
ชั้นใบสงผลโดยตรงตอคาโดยรวมของแผง โดยเปรียบเทียบและวิเคราะหไดวาในคํานวณตองวัดคาในแตละชั้นใบ
ทุกครั้ง 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 สําหรับประโยชนของการประมวลภาพนั้น ถือวาไดใชประโยชนอยางสมบูรณโดยเฉพาะในสวนของการคิด
พื้นที่ใบของทั้งภาพ  แตในสวนของการแบงชั้นใบนั้นเปนเพียงการทดลองแบงชั้นใบของไมเลื้อยเพียงชนิดเดียวและ
การสุมคาสีในภาพเดียวเทานั้น โดยจากการทดลอง สามารถสรุปผลไดดังนี ้

1. คา SHGC ของไมเลื้อยแตละชั้นใบ มีคาแตกตางกันตามชนิดและอายขุองไมเลื้อย 
2. ชุดคําสั่งประมวลภาพที่สรางขึ้นเพื่อคํานวณคา SHGC นั้น  ใหคาทีใ่กลเคียงกับคาที่ไดจากการวัดจริง 

ซึ่งคาที่แตกตางนี้เปนผลจากคา SHGC ของแตละชั้นใบ 
3. การคํานวณพื้นที่ใบโดยใชการประมวลภาพ มีความเที่ยงตรงกวาเครื่องมืออื่นๆที่ผานมา โดยภาพที่ใช

ควรมีพื้นหลังที่มีสแีตกตางกับสีของใบ 
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