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บทคัดย่อ
ในบทความนี้จะนําเสนอการทดลองเพื่อ ศึก ษาผลกระทบของการติด ตัง้ มู่ลเี่ ข้ากับหน้ าต่างกระจกชนิด
กระจกใส 1 ชัน้ ต่อค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ จะหาได้จากการประมวลผลจากผลการตรวจวัดค่า
รังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ นหน้าต่างกระจกและมูล่ ี่ และอุณหภูมผิ วิ ของผนังภายในห้อง และยืนยันผลกับค่าอุณหภูมแิ ผ่
รังสีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องประมวลผลความสบายเชิง ความร้อ น การทดลองถูก กระทําขึ้นในห้อ ง
ทดสอบทีส่ ร้างขึน้ หน้าต่างกระจกจะถูกติดตัง้ บนผนังด้านทีห่ นั หน้าไปทางทิศตะวันตก ในการทดลองจะทําการวัด
ค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบกระจก รังสีแสงอาทิตย์ทถี่ ูกส่งผ่านกระจกทีม่ กี ารติดตัง้ มูล่ โี่ ดยทําการปรับมุมใบมู่ล ี่
เป็ น 0 45 และ −45 องศา ตามลําดับ ทําการวัด ค่าอุณหภูมผิ วิ กระจกด้านนอก และด้านใน อุณหภูมผิ วิ ของมู่ล ี่
อุณหภูมผิ นังต่าง ๆ ในห้องทดสอบ อุณหภูมอิ ากาศด้านในและด้านนอกของห้อ งทดสอบ ความเร็วของอากาศ
อุณหภูมโิ อเปอเรทีฟ(operative temperature) จากนัน้ จะนํ าเอาข้อ มูลทีว่ ดั ได้ไปประมวลและแสดงผลของค่า
อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ผลการศึกษาพบว่าค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จ ากการคํานวณจากการตรวจวัด ค่ารัง สี
แสงอาทิตย์ กับเครื่องประมวลผลความสบายเชิงความร้อนมีค่าสอดคล้องกันดี และมุมเอียงของใบมู่ลมี่ ผี ลกระทบ
ต่อค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีเ่ กิด จากอุณหภูมผิ วิ และค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีเ่ กิด จากรัง สีแสงอาทิตย์ทผี่ ่าน
หน้าต่างกระจก และมูล่ ี่ โดยมูล่ ที่ ปี่ รับมุม 45 องศา สามารถลดผลกระทบจากการแผ่ร ัง สีค ลื่นยาวจากผิวกระจก
และลดค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในได้มากทีส่ ุด
คําหลัก: อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ / มูล่ /ี่ รังสีแสงอาทิตย์
Abstract
This paper presents an experimental study on the effect of installing a venetian blind to a clear
glass window on the mean radiant temperature. The mean radiant temperature is calculated from the
measured value of the transmitted solar radiation through the glass window and venetian blind and the
measured value of the wall inside surface temperatures. The calculated mean radiant temperature was
compared with the mean radiant temperature evaluated from thermal comfort meter for verification
purpose. The experiment is performed in the test room. The tested glass window is installed in the
chamber wall facing in west direction. The incident solar radiation and transmitted solar radiation were
measured during the experiment. The blind slat angle was set to 0 45 and −45 degree during the test,
respectively. The outside and inside glass surface temperature, slat blind surface temperature, inside wall
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surface temperatures, inside and outside air temperature, air velocity and operative temperature are also
measured during experiment. The measured data were processed and evaluated for the mean radiant
temperature. From the results of the study, the mean radiant temperature predicted from the
mathematical model agreed quite well with the mean radiant temperature evaluated from the measured
operative temperature. It was found that the blind slat angle had a significant effect on the mean radiant
temperature that accounted only for surface temperature and the mean radiant temperature that
accounted for surface temperature and solar radiation. The blind slat angle setting at 45 degree gave the
most reduction of the effect of long wave radiation and the effect of transmitted solar radiation through the
glass window and a venetian blind to occupant.
Keywords: mean radiant temperature/ venetian blind/ solar radiation
1. บทนํา
มูล่ เี่ ป็ นอุปกรณ์บงั เงาชนิดหนึ่ง ทีน่ ิยมใช้ก ันอย่าง
แพร่หลายโดยมัก นํ ามาติด ตัง้ เข้ากับหน้ าต่างกระจก
เพื่อ ควบคุ ม ความเป็ น ส่ ว นตัว และยัง สามารถใช้
ควบคุมความร้อนจากแสงอาทิตย์ทเี่ ข้ามาสู่อ าคารได้
ตามความต้อ งการ และทําให้ผู้อ ยู่อ าศัยภายในเกิด
ความรู้สกึ สบายเชิงความร้อนมากขึน้ ความรู้สกึ สบาย
เชิงความร้อนของผูอ้ ยูอ่ าศัยจะขึน้ กับตัวแปรหลักอยู่ 6
ตัวแปร คือ อุณหภูม ิอ ากาศ ความชื้น ความเร็วลม
ความต้านทานเสื้อผ้า อัตราการเผาผลาญในร่างกาย
และ ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ผ่ ร ั ง สี เ ฉลี่ ย (mean radiant
temperature) โดยค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ จะเป็ นตัว
แปรทีม่ ผี ลกระทบอย่า งมากสํา หรับ คนที่นัง่ ใกล้ก ับ
หน้าต่างกระจก โดยอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ถูก นิยามให้
เป็ นค่าอุณหภูมสิ มํ่าเสมอของพืน้ ผิวสีดําทีถ่ ูกปิดล้อมที่
ให้ก ารแผ่ร ัง สีร ะหว่า งคนกับ พื้นผิวนั ้นเทียบเท่ากับ
พื้นผิวจริง จากการศึกษาของ Chaiyapinunt et al. [1]
พบว่าเมือ่ ผูอ้ ย่อาศัยนังใกล้กบั หน้ าต่างกระจกจะเกิด
ความรู้ส ึก ไม่ส บายเชิง ความร้อ นจาก 2 สาเหตุ คือ
ความรู้ ส ึก ไม่ส บายเนื่ อ งมาจากรัง สีแ สงอาทิต ย์ ท ี่
ส่งผ่านหน้าต่างกระจกมากระทบผู้อ ยู่อ าศัยโดยตรง
และความรู้สกึ ไม่สบายเนื่อ งจากความร้อ นทีส่ ะสมไว้
ในตัวหน้าต่างกระจกซึง่ ทําให้อุณหภูมผิ วิ กระจกสูงขึน้
สุดท้ายจะแผ่ร ัง สีค วามร้อ นจากกระจกมามายัง ผู้อ ยู่
อาศัยทีน่ งั ่ ใกล้ ผลกระทบดังกล่าวจะถูกอธิบายด้วยค่า
อุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ La Gennusa et al. [2, 3] ได้

พัฒนาสมการสําหรับคํานวณค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่
ทีเ่ กิด จากผลกระทบของแสงอาทิตย์ทผี่ ่านหน้ าต่า ง
กระจกมาตกกระทบต่ อ ผู้อ ยู่อ าศัย ซึ่ง สมการที่ถู ก
พัฒนาขึ้นนี้ไม่ส ามารถนํ า มาใช้คํานวณในกรณีของ
หน้าต่างกระจกทีม่ กี ารติดตัง้ มูล่ ไี่ ด้โดยตรง เนื่อ งจาก
หน้ า ต่ า งกระจกที่ม ีก ารติ ด ตัง้ มู่ล ี่ จะทํา ให้ค่ า รัง สี
แสงอาทิต ย์ทสี่ ่ ง ผ่า นระบบหน้ า ต่ างกระจกมีค วาม
ซับซ้อนมากขึน้ (ค่ารัง สีแสงอาทิตย์บางส่วนสามารถ
ลอดผ่านมู่ลไี่ ด้ และบางส่วนจะถูก ใบมู่ลกี่ ันไว้ทําให้
รัง สีแ สงอาทิต ย์ไ ม่ส ามารถผ่านมู่ล ี่ได้ ) และค่า ของ
อุ ณ หภู ม ิ ผ ิว ขอ งผนั ง ด้ า น ที่ติ ด ตั ้ง มู่ ล ี่ จ ะ มีค่ า ไม่
สมํ่าเสมอ เนื่องจากอุณหภูมผิ วิ ของกระจก และมู่ลมี่ ี
ค่าแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อ มีร ัง สีมาตก
กระทบ จากศึก ษาของ Bessoudo et al. [2] แสดง
วิธกี ารตรวจวัดค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีม่ กี ารติด ตัง้
อุปกรณ์ บัง เงาไว้ภ ายในแต่ ไม่ส ามารถยืนยัน ความ
ถูก ต้ อ งของค่ า อุณ หภู มแิ ผ่ร ัง สีเ ฉลี่ย ทีไ่ ด้ ใ นกรณี ท ี่
อุปกรณ์บงั เงาเป็ นมูล่ ี่
ใน บทค วามนี้ จ ะ นํ าเส น อ แบบจํ า ลอ ง ทา ง
คณิตศาสตร์สํา หรับ การคํานวณค่า อุณหภูมแิ ผ่ร ัง สี
เฉลีย่ สําหรับหน้าต่างกระจกทีม่ กี ารติดตัง้ มูล่ ไี่ ว้ภายใน
และทําการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบของการติดตัง้ มูล่ ที่ มี่ ี
การปรับมุมใบของมู่ลเี่ ป็ น -45 0 และ 45 องศา และ
ทําการตรวจสอบความแม่นยํา ของแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่
ได้ทาํ การตรวจวัดทัง้ 3 กรณี

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27
16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุร ี

ETM-2042

2. อุณหภูมิแผ่รงั สีเฉลี่ย

อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ จะแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีเ่ กิดจากอุณหภูมผิ วิ ของผนัง
ภายในทัง้ หมด และค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีเ่ กิด จาก
รัง สีอ าทิตย์ทผี่ ่านหน้ า ต่า งกระจกและมู่ลเี่ ข้ามาตก
กระทบกับผูอ้ ยูอ่ าศัยภายใน สําหรับค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สี
เฉลีย่ ที่ค ิด เฉพาะผลจากอุณ หภูมผิ วิ ภายในทัง้ หมด
สามารถเขียนได้เป็ น

tg

คือค่าอุณหภูมขิ องผิวกระจก (K)

Fsh

คือค่า shading fraction

Ab

Ag
ATotal


Ab 
 Fsh =

ATotal 

คือพืน้ ทีฉ่ ายของผิวของมูล่ ี่ ( m2 )

คือพืน้ ทีฉ่ ายของผิวของกระจก ( m2 )
คือพืน้ ทีฉ่ ายรวมของผิวของกระจก และมูล่ ี่
( m 2 ) โดยที่ A = A + A
Total

b

g

[(ts1 + 273)4 ⋅ Fp −1 + (ts 2 + 273)4 ⋅ Fp − 2
Tmrt , surf =
+ .......... + (tsn + 273)4 ⋅ Fp − n ]0.25 − 273

เมือ่
Tmrt , surf

tsj

Fp −i

(1)
คือค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ เนื่องจากอุณหภูม ิ
ผิวภายใน ( C )
คือค่าอุณหภูมผิ วิ ภายในที่ j ( C )
คือค่า angle factor ระหว่างคนและผิว i
n

(∑ Fp −i = 1)
i =1

สําหรับผนัง ภายในด้านทีเ่ ป็ นกระจกและมู่ลนี่ ั ้น
อุณหภูมผิ วิ ของกระจกและมูล่ จี่ ะมีค่าแตกต่างกัน มีผล
ทําให้ค่ารังสีคลืน่ ยาวทีแ่ ผ่อ อกมาจากผนัง ด้านนี้มคี ่า
ไม่ ส มํ่ า เสมอดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 ดัง นั ้น การหาค่ า
อุ ณ หภู ม ิผ ิ ว ขอ งผนั ง ด้ า น ที่ม ี ค่ า อุ ณ หภู ม ิ ผ ิว ไม่
สมํ่าเสมอ อย่างเช่น ผนั ง ด้านทีเ่ ป็ น กระจก และมู่ล ี่
สามารถหาได้โดยการรวมผลของการแผ่ร ัง สีค ลื่น ยาว
ทีอ่ อกมาจากกระจก และมูล่ ี่ ตามสัดส่วนของพืน้ ทีฉ่ าย
แล้วทําการเฉลีย่ ค่าของอุณหภูมผิ วิ กระจก และมู่ล ี่ ให้
เป็ นค่าอุณหภูมเิ ทียบเท่า ( t ) โดยการถ่วงนํ้ าหนัก
ด้วยพื้นทีฉ่ ายของแต่ละพื้น ผิว ภายใต้ข้อ สมมติฐาน
ที่ว่า พื้น ผิว ของกระจก และมู่ล ี่ มีค่ า การเปล่ง รัง สี
เท่ากัน จะได้เป็ น
s , eff

t s , eff=

เมือ่
ts ,eff

tb

 Fsh ⋅ t + (1 − Fsh ) ⋅ t 
4
b

4
g

0.25

รูปที่ 1 การแผ่รงั สีคลืน่ ยาวออกจากกระจก และมูล่ มี่ ี
ลักษณะไม่สมํ่าเสมอ
ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ในกรณีทรี่ วมผลของการ
แผ่รงั สีแสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านหน้าต่างกระจก และมูล่ เี่ ข้า
มาตกกระทบกับผูอ้ ยูอ่ าศัยภายใน และการแผ่รงั สีคลืน่
ยาวของผนังภายในอาคารซึง่ เรียกว่า ค่าอุณหภูมแิ ผ่
รังสีเฉลีย่ (Tmrt) โดยสามารถเขียนได้เป็ น
=
Tmrt

เมือ่
ap

εp

(2)
σ

คือค่าอุณหภูมผิ วิ เทียบเท่าของกระจก
มูล่ ี่ (K)
คือค่าอุณหภูมขิ องผิวมูล่ ี่ (K)

และ
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− 273

(3)
คือค่าสัมประสิทธิการดู
์ ดกลืนรังสีของ
ร่างกายคน (ค่ามาตรฐาน = 0.6)
คือค่าการเปล่งรังสีของร่างกายคน
(ค่ามาตรฐาน = 0.97)
คือค่า Stefan Boltzmann constant,
−8

5.67 × 10 W / ( m ⋅ K )
fp

trn , dir − dir

2

4

คือค่า projected area factor
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Fp − win

I trn , dir − dir

I trn , dir − dif

I trn , dif

คือค่า angle factor ระหว่างคนและผิว
กระจก(เท่ากับ 0.312 ทีร่ ะยะห่างระหว่าง
คนและผิวกระจกเท่ากับ 0.2 m)
คือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงทีล่ อดผ่าน
หน้าต่างกระจกและมูล่ (ี่ ไม่กระทบใบมูล่ )ี่ ไป
ตกกระทบผูอ้ ยูอ่ าศัยโดยตรง ซึง่ จะเรียกว่า
ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง(direct to
direct), ( W / m2 )
คือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงทีต่ กกระทบ
หน้าต่างกระจกและมูล่ แี่ ละสะท้อนไปมาไป
ตกกระทบผูอ้ ยูอ่ าศัย ซึ่งจะเรียกว่า ค่ารังสี
แบบตรงไปกระจาย(direct to diffuse),
( W / m2 )
คือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบกระจายทีผ่ า่ น
หน้าต่างกระจกและมูล่ ไี่ ปตกกระทบผูอ้ ยู่
อาศัย ซึ่งจะเรียกว่า ค่ารังสีแบบกระจาย
ไปกระจาย(diffuse to diffuse), ( W / m2 )

สําหรับค่ารังสีแสงอาทิตย์ทผี่ ่านหน้ าต่างกระจก
และมูล่ ไี่ ปตกกระทบผูอ้ ยูอ่ าศัยทีแ่ สดงในสมการที่ (3)
จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรง
ไปตรง ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปกระจาย และค่า
รัง สีแ สงอาทิต ย์แ บบกระจายไปกระจาย ค่ า รัง สี
แสงอาทิตย์แบบตรงไปตรงสามารถคํานวณได้จาก
I trn,dir − dir =I dir ⋅τ g (θ ) ⋅τ b (φs )
(4)
เมือ่
คือค่ารังสีแบบตรงทีต่ กกระทบกับหน้าต่าง
I dir
กระจก ( W / m )
่ น้ึ กับค่า
τ g (θ ) คือค่าการส่งผ่านรังสีของกระจกทีข
มุมตกกระทบ
τ b (φs ) คือค่าการส่งผ่านรังสีแบบตรงไปตรงของใบ
มูล่ ที่ ขี่ น้ึ กับค่ามุม solar profile ซึง่ หาได้จาก
วิธกี ารของ Chaiyapinunt and Worasinchai
[5]
คือค่ามุมตกกระทบ
θ
2

คือค่ามุม solar profile (มุมทีฉ่ ายจากเส้นรังสี
ของแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบลงบนระนาบทีต่ งั ้
ฉากกับระนาบของกระจก)
สําหรับค่ารังสีแสงอาทิตย์ทผี่ ่านหน้ าต่างกระจก
และมู่ลไี่ ปตกกระทบผู้อ ยู่อ าศัย แบบตรงไปกระจาย
สามารถคํานวณได้จาก
I trn,dir − dif
= I dir ⋅ T{1,fHM }
(5)
เมือ่
T{ } คือค่าการส่งผ่านรังสีตรงไปกระจายด้านหน้ า
ของระบบหน้าต่างกระจกแบบมีทศิ ทางเฉลีย่
เชิง ครึ่ ง ทรงกลม ซึ่ง หาได้ จ ากวิธ ี Matrix
layer calculation ของ Klems [6, 7]
φs

fH
1, M

สําหรับค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบกระจายไปกระจาย
ทีผ่ า่ นหน้าต่างกระจกและมูล่ ไี่ ปตกกระทบผู้อ ยู่อ าศัย
สามารถคํานวณได้จาก
=
I d T{1,fHM }, diff , sky ⋅ I diff , sky + T{1,fHM }, diff , grnd ⋅ I diff , grnd

(6)

เมือ่

คือค่าการส่งผ่านรังสีแสงอาทิตย์แบบ
กระจายไปกระจายจากท้องฟ้าทีผ่ า่ น
ระบบหน้าต่างกระจกซึง่ หาได้จากวิธ ี
Matrix layer calculation ของ Klems
[6, 7]
T{ }, dif , grn คื อ ค่ า การส่ ง ผ่ า นรัง สี แ สงอาทิต ย์ แ บบ
กระจายไปกระจายจากพืน้ ดินทีผ่ า่ นระบบ
หน้ าต่ า งกระจกซึ่ง หาได้ จ ากวิธ ี Matrix
layer calculation ของ Klems [6, 7]
คือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบกระจายจาก
I dif , sky
ท้องฟ้าทีต่ กกระทบระบบหน้าต่างกระจก
fH

T{1, M }, dif , sky

fH
1, M

( W / m2 )
I dif , grn

คือค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบกระจายจาก
พื้นดินทีต่ กกระทบระบบหน้าต่างกระจก
( W / m2 )

นอกเหนื อ จากการหาค่าอุ ณหภู มแิ ผ่ร ัง สีเฉลี่ย
ด้วยการคํานวณตามสมการที่ (3) การหาค่าอุณหภูม ิ
แผ่รงั สีเฉลีย่ ยังสามารถหาด้วยวิธกี ารตรวจวัด โดยวิธ ี
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ของการตรวจวัดนัน้ จะเป็ นการหาค่าโดยทางอ้อ ม ซึ่ง
ต้องอาศัยการตรวจวัดค่าตัวแปรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องแล้วทํา
การคํานวณย้อนกลับมาเป็ น ค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่
โดยสามารถใช้เครื่องตรวจวัดค่าอุณภูมโิ อเปอร์เรทีฟ
(operative temperature) แ ล้ ว ทํ า ก าร คํ าน ว ณ
ย้อ นกลับ ออกมาเป็ นค่ าอุ ณหภูม ิแ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ โดย
อุณ ภู ม ิโ อเปอร์ เ รทีฟ ถู ก นิย ามให้เ ป็ น ค่ า อุ ณ หภู ม ิ
สมํ่าเสมอของสภาพแวดล้อ มปิ ด ทีใ่ ห้ผลของการแผ่
รัง สี และการพาความร้ อ นจากคนได้ เ หมือ นกั บ
สภาพแวดล้อ มจริง ที่มสี ภาวะไม่ส มํ่าเสมอ เครื่อ ง
ตรวจวัดค่าอุณภูมโิ อเปอร์เรทีฟจะมีเป็ นเซนเซอร์ทมี่ ี
ลักษณะเป็ นรูปทรงรีสเี ทา ทัง้ นี้ก็เพื่อให้อตั ราส่วนการ
ถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รงั สี และการพาความร้อน
ใกล้เ คีย งกับ คนมากที่สุ ด มีค วามยาวเท่า กับ 160
มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 54 มิลลิเมตร
ภายในจะติดตัง้ เทอร์โมมิเตอร์อ ยู่ตรงแกนกลาง โดย
เซนเซอร์จะทําการสมดุลความร้อ นโดยการพาความ
ร้อ น และการแผ่ร ัง สีทรี่ อบนอกผิวกับอุณ หภูมทิ อี่ ยู่
ภายในของเซนเซอร์ โดยเขียนให้อ ยู่ใ นรู ปของค่ า
อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ได้เป็ น

3.15

2.8
1.0

0.91

Pyranometer

Operative
temperature
transducer
Shading
ring
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คืออุณหภูมโิ อเปอร์เรทีฟ ( C )
ิ ากาศภายในห้อง ( C )
Ta คืออุณหภูมอ
va คือค่าความเร็วลม (m/s)
ε g คือค่าการเปล่งรังสีของโอเปอร์เรทีฟ
เทอร์โมมิเตอร์ (ค่ามาตารฐาน = 0.95)
์
อน
hcg คือ ค่าสัมประสิทธิการพาความร้
ระหว่างอากาศ และโอเปอร์เรทีฟ
เทอร์โมมิเตอร์, W/m2- K
σ คือค่า Stefan Boltzmann constant,
W/(m2- K4)

To

DOOR

(8)

4.

0.25

(7)

slab

8

เมือ่

)

− 273 aC

1.1

0.55

18 × va
hcg = max of 

3 × ( To − Ta

0.25

ห้อ งทดลองในการศึก ษานี้ ถูก สร้ า งขึ้น ที่ช นั ้ 4
อาคารฮันส์ บันตลิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อ งกล คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ห้อ งมี
ขนาดหน้ ากว้าง 2.8 เมตร ยาว 4.32 เมตร สูง 3.15
เมตร (ด้านทีต่ ิด หน้ าต่ างกระจกหัน หน้ าไปทางทิศ
ตะวันตก) ผนังสามด้านและเพดานเป็ นผนัง ยิปซัม่ 2
ชัน้ บุด้วยใยแก้วหนา 2 นิ้ว ผนัง ด้านทีต่ ิด ตัง้ กระจก
และมูล่ นี่ นั ้ ด้านนอกเป็ น ผนัง อลูมเิ นียม ผนัง ด้านใน
เป็ นผนัง ยิปซัมบุด้วยใยแก้วหนา 2 นิ้ว ผนัง ด้านใน
และเพดานทาด้วยสีดํ า หน้ า ต่างกระจกทีท่ ดสอบมี
ขนาดกว้าง 0.9 เมตร สูง 1.1 เมตร ตัวหน้าต่างกระจก
ถูกติดไว้ให้ขอบด้านล่างอยู่สูง กว่าพื้นเป็ นระยะ 0.94
เมตร มูล่ ถี่ ูกติดตัง้ บริเวณด้านหลังของหน้าต่างกระจก
40 มิลลิเมตร อุณหภูมภิ ายในห้อ งถู ก ควบคุม ด้ว ย
เครื่องปรับอากาศ ด้วยข้อจํากัดของการสร้างห้อ งทํา
ให้หน้าต่างกระจกถูกบังจากขอบอาคารทีอ่ ยู่ด้านข้าง
และด้านบน ตัวหน้าต่างถูกติดตัง้ ห่างจากขอบอาคาร
ประมาณ 0.8 เมตร รูปที่ 2 แสดงถึง ลัก ษณะของ
ห้องทดลอง

0.94



hcg
4
Tmrt =(To + 273) +
(To − Ta )
ε gσ



3. ห้องทดลองและอุปกรณ์การวัด

0.

ETM-2042

รูปที่ 2 ลักษณะของห้องทดลอง
อุ ป กร ณ์ ก าร วัด ปร ะกอบด้ ว ยเครื่ อ ง วัด รั ง สี
แสงอาทิตย์(pyranometer) ของบริษัท Kipp&Zonen
รุ่น CM6B และCMP6 ทัง้ หมดจํานวน 3 เครื่อง พร้อม
แหวนบังเงา (shading ring) 1 ชุด โดยเครื่องวัด 2 ตัว
จะถู ก ติด ตัง้ อยู่ภ ายนอกอาคารบนขาตัง้ หัน ตัว รับ
แสงอาทิตย์ให้อยูใ่ นแนวดิง่ เพื่อวัดรังสีแสงอาทิตย์แบบ
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รวมและแบบกระจายที่ตกกระทบในระนาบแนวดิ่ง
เครื่องวัดอีกตัวจะถูกติดตัง้ บนขาตัง้ อยูด่ า้ นหลังของมูล่ ี่
ประมาณกึง่ กลางกระจกเพื่อ วัด รัง สีแสงอาทิตย์ทถี่ ูก
ส่งผ่านกระจกเข้ามาในห้อ ง อุณหภูมผิ วิ ของผิวหน้ า
ต่างกระจกทัง้ ด้านนอกและด้านใน รวมทัง้ อุณหภูมผิ วิ
ของผนั ง ห้อ ง และเพดานทํา การวัด โดยใช้ เ ทอร์
โทคัปเปิลชนิดเจ (J) ติดทีผ่ นังต่างๆ สําหรับอุณหภูม ิ
ผิว กระจกมีก ารติ ด แผ่ น บัง เงาขนาดเล็ ก เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากรังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบโดยตรงกับ
ตัวเทอร์โมคัปเปิล ค่าอุณหภูมทิ วี่ ดั ด้วยเทอร์โมมิเตอร์
คัปเปิลจะถูกสอบเทียบกับตัวตรวจรู้อุณหภูมทิ มี่ คี วาม
ละเอียดและแม่นยํา (มีค วามแม่นยํา ±0.5 °C) ค่ า
อุณ หภู ม ิข องผนั ง ต่ างๆและค่ ารัง สีแ สงอาทิต ย์ถู ก
จัดเก็บด้วยเครื่องจัดเก็บข้อมูล(data logger) อุณหภูม ิ
โอเปอร์ เ รทีฟ ถู ก วัด ด้ ว ยหัว วัด ของบริ ษัท Innova
จํากัด การเอียงทํามุมของหัววัด จะจําลองสภาพของ
มนุษย์ทอี่ ยูใ่ นตําแหน่งยืน นัง่ และนอนได้ด ัง แสดงใน
รูปที่ 2 และ 3 สําหรับรูปที่ 4 และ 5 แสดงถึงเครื่องมือ
วัดต่าง ๆ

รูปที่ 5 เครื่อ งวัด รัง สีแสงอาทิตย์แบบรวม และแบบ
กระจายภายนอกห้องทดลอง

รูปที่ 6 หัววัด อุณหภูมโิ อเปอร์ทฟี และเครื่อ งวัด รัง สี
แสงอาทิตย์แบบรวม ทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ่ ายในห้องทดลอง
การทดลองกระทํากับหน้ าต่างกระจกใสหนา 6
มม. พร้อมติดตัง้ มูล่ ี่ (สีครีม) ให้มรี ะยะห่างระหว่างผิว
กระจกด้านใน และตําแหน่งกึง่ กลางของมูล่ เี่ ท่ากับ 40
มม. ในการทดลองจะทําการปรับมุมใบมูล่ เี่ ป็ น 0 (เปิ ด
สุด) 45 และ −45 องศา

รูปที่ 3 หัววัด อุณหภูมโิ อเปอร์เรทีฟทีอ่ ยู่ในตําแหน่ ง
จําลองสภาพนัง่
รูปที่ 7 ลักษณะการปรับมุมใบของมูล่ ี่ ทีม่ มุ ต่างๆ

รูปที่ 4 ตําแหน่งของหัววัดอุณหภูมโิ อเปอร์เรทีฟทีม่ ุม
เอียงต่างๆ ทีจ่ ําลองลักษณะของคน[8]

ภ า ย ใ น ห้ อ ง ท ด ล อ ง จ ะ ทํ า ก า ร เ ปิ ด
เค รื่ อ ง ปรั บ อ าก าศ เพื่ อ รั ก ษาอุ ณ หภู ม ิ ภ ายใน
ห้อ งทดลองประมาณ 25 องศาเซลเซีย ส หัว วัด
อุณหภูมโิ อเปอร์เรทีฟจะถูกติดตัง้ ห่างจากผิวหน้าต่าง
กระจกด้านในเป็ นระยะ 200 มม. และปรับเอียงทํามุม
เท่ากับ 30 องศา จากแนวดิ่ง เพื่อ จําลองสภาพคนนัง่
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หันด้านข้างเข้าสู่ผนัง กระจก คุณสมบัติเชิง แสงของ
หน้าต่างกระจก และใบมูล่ ถี่ ูกแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตเิ ชิงแสงของกระจก และมูล่ ี่
ชนิดกระจก Visible
Solar Energy
Trn Ref Trn Ref Ab
กระจกใส 0.89 0.08 0.80 0.08 0.12
ใบมูล่ ี่
0.71 0.29
หมายเหตุ: Trn = transmittance, Ref = reflectance, Ab = absorptance

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
การทดลองจะกระทําในวันที1่ 9 ถึง 21 พฤษภาคม
2554 (3 วัน ) สําหรับกรณีของมู่ลปี่ รับมุม 0 45 และ
−45 องศา ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า รั ง สี แ สงอาทิต ย์ท ี่ต ก
กระทบ และสภาวะของอากาศภายนอกมีค่าใกล้เคียง
กัน ข้อมูลบางส่วนทีไ่ ด้จ ากการวัด จะถูก นํ ามาแสดง
และ ข้ อ มู ล บาง ส่ ว น จะ ถู ก นํ าไปปร ะมวลผลใน
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ รูปที่ 8 ถึง 10 แสดงถึง
ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวม ค่ารัง สีแสงอาทิตย์แบบ
กระจาย และค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมทีถ่ ูง ส่ง ผ่าน
หน้าต่างกระจกและมูล่ เี่ ข้ามาสู่ภายในห้องทดลองโดย
ปรับมุมใบมูล่ เี่ ป็ น 0 45 และ −45 องศา ตามลําดับ จะ
เห็น ได้ ว่า ค่ า รัง สีแ สงอาทิต ย์แ บบรวมและค่ า รัง สี
แสงอาทิตย์แบบกระจายมีค่าสอดคล้อ งและใกล้เคียง
กันในช่วงเช้า(5:00 – 12:00 น.) เนื่อ งจากหน้ าต่าง
กระจกถูกติด ตัง้ หัน หน้ าไปทางทิศ ตะวัน ตก ในช่วง
เช้าจะมีแต่รงั สีแสงอาทิตย์แบบกระจายกระทบหัววัด
ดังนัน้ ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมและรัง สีแสงอาทิตย์
แบบกระจายจากการวัด จึง มีค่ า เท่า กัน จากการ
ตรวจวัดค่ารังสีแบบรวมทัง้ 3 วัน จะพบว่าค่ารังสีแบบ
รวมทีต่ กกระทบจะมีค่าสูง ทีส่ ุด (ประมาณ 700 W/m2)
ทีเ่ วลาประมาณ 16:00 น. สําหรับค่ารังสีแสงอาทิตย์ท ี่
ส่งผ่านหน้าต่างกระจกและมูล่ เี่ ข้ามาสู่ภ ายในห้อ งนัน้
กรณีปรับมุมใบมูล่ ี่ 0 องศา ในช่วงเวลา 13:00 น. ถึง
16:00 น. ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมทีผ่ ่านหน้ าต่าง
กระจกจะเริม่ มีคา่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นช่วงทีร่ งั สีแสงอาทิตย์
ตกกระทบกับใบของมูล่ ี่ และจะถูก ใบของมู่ลบี่ ัง ไว้จ ึง
ทําให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถลอดผ่านใบมู่ลเี่ ข้ามาตก

กระทบหัววัดได้โดยตรง และจะเริม่ มีค่าเพิม่ ขึน้ จนมีคา่
สูง ทีส่ ุด ทีเ่ วลา 16:00 น. ซึ่ง เป็ นเวลาทีต่ ําแหน่ ง ของ
ดวงอาทิตย์อ ยู่ในตําแหน่ ง เกือ บตัง้ ฉากกับหน้ าต่า ง
กระจก จึงทําให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านใบมู่ลเี่ ข้ามาตก
กระทบกับหัววัดภายในได้ แต่ชว่ งเวลาหลังจาก 16:00
น. เป็ นช่วงเวลาที่ร ัง สีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบมีค่ า
ลดลงจึงทําให้ค่ารังสีทผี่ า่ นหน้าต่างกระจกและมูล่ เี่ ริม่ มี
ค่ า ลดลง กรณี ป รั บ มุม ใบมู่ล ี่ 45 องศา ค่ า รั ง สี
แสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านหน้าต่างกระจกและมู่ลที่ เี่ ข้ามาสู่
ภายในห้อ งนัน้ จะเห็นได้ว่ามีค่าตํ่ากว่ากรณีทมี่ กี าร
ปรับมุมใบเป็ น 0 องศา ทัง้ นี้เนื่อ งจากผลของการบัง
ของใบมูล่ ที่ มี่ มี ากขึน้ จึงทําให้ไม่มรี งั สีจากแสงอาทิตย์
แบบตรงลอดผ่า นใบมู่ล ี่เข้ามาตกกระทบกับ หัว วัด
ภายในได้ สําหรับค่ารังสีทสี่ ่งผ่านหน้าต่างกระจกและ
มูล่ ที่ มี่ กี ารปรับมุมใบ −45 องศา เข้ามาสู่ภ ายในห้อ ง
นัน้ จะเห็นได้วา่ รังสีสามารถลอดผ่านช่องว่างระหว่าง
ใบของมู่ล ี่เข้า มาตกกระทบหัว วัด จนทํา ให้ค่า รัง สี
แสงอาทิตย์มคี ่าสูงขึน้ ในช่วงเวลา 15:00 ถึง 16:30 น.
ซึง่ มีค่าสูงทีส่ ุดประมาณ 350 W/m2 และจะพบว่ามู่ลที่ ี่
ปรับมุมใบ −45 องศา สามารถทําให้ร ัง สีแสงอาทิตย์
เข้ า มาสู่ ภ ายใน ห้ อ ง ทดลอ ง ใน ช่ ว งเวลาที่ ร ั ง สี
แสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบยังมีค่าสูงอยูจ่ งึ ส่งผลทําให้ค่า
รัง สีแสงอาทิตย์ทผี่ ่านกระจกและมู่ลเี่ ข้ามาในห้อ งมี
ค่าทีส่ ูงตามไปด้วย และรังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ นหน้าต่าง
กระจกและมูล่ มี่ คี ่าสูงกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีของ
มู่ลที่ ปี่ รับมุมใบ 0 และ 45 องศา แต่ในช่วงระหว่าง
เวลา 16:30 ถึง 18:30 น. จะสัง เกตได้ว่ามีค่ารัง สี
แสงอาทิตย์ทหี่ น้าต่างกระจกและมูล่ เี่ ข้ามาในห้องเริม่ มี
ค่าลดลงเนื่องมาจากผลการบังของใบมูล่ ี่ ประกอบกับ
ค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบมีค่าลดลง

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27
16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุร ี

ETM-2042
700

Solar Radiation, W/m

2

Outside Global Solar Radiation
600

Inside Global Solar Radiation

500

Outside Diffuse Solar Radiation

400
300
200
100
0
4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

TIME

รูปที่ 8 ค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบ และค่ารังสี
แสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุม 0 องศา
800

หน้าต่างกระจก และมูล่ ี่ ทีไ่ ด้จากการทดลองและจาก
การคํานวณมีค่าใกล้เคียง และมีแนวโน้มสอดคล้องกัน
ดี แต่สําหรับกรณีปรับมุมใบ 0 องศา(รูปที่ 11) ในช่วง
เวลา 11:00 ถึง 14:00 น. ค่าทีไ่ ด้จากการตรวจวัดจะมี
ค่าตํ่ากว่าทีไ่ ด้จากการคํานวณเพียงเล็กน้อย ทัง้ นี้อ าจ
เกิดมาจากความถูกต้องของการปรับมุมใบมูล่ ไี่ ม่ได้ 0
องศา ซึง่ ความแม่นยําของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในการหาค่ารังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ นหน้าต่างกระจก และ
มู่ล ี่ จะมีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การคํ า นวณหาค่ า
อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ตามสมการที่ (3)
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รูปที่ 9 ค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบ และค่ารังสี
แสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุม 45 องศา
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รูปที่ 10 ค่ารังสีแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบ และค่ารังสี
แสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุม −45
องศา
สําหรับรูปที่ 11 ถึง 13 แสดงค่ารัง สีแสงอาทิตย์
แบบรวมทีผ่ ่านหน้ าต่างกระจก และมู่ลที่ ไี่ ด้จ ากการ
ตรวจวัด และได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
หน้ าต่ างกระจกติด มู่ล ี่ปรับ มุมเป็ น 0 45 และ −45
องศา โดยค่ารัง สีแสงอาทิตย์แบบรวมทีไ่ ด้ จ ากการ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์จะเป็ นค่าผลรวมของรัง สี
แสงอาทิตย์แบบตรง และแบบกระจาย จากรูปที่ 11
ถึง 13 จะเห็น ได้ ว่า ค่ า รัง สี แ สงอาทิต ย์ท ี่ส่ ง ผ่า น
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รูปที่ 11 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมทีส่ ่งผ่านทีไ่ ด้จาก
การตรวจวัดและได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ 0 องศา
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รูปที่ 12 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมทีส่ ่งผ่านทีไ่ ด้จาก
การตรวจวัดและได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ 45 องศา
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รูปที่ 14 ถึง 16 แสดงถึงค่ารังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ น
หน้ าต่างกระจก และมู่ลปี่ รับมุมเป็ น 0 45 และ −45
องศา โดยได้แยกองค์ประกอบของรัง สีแสงอาทิตย์ท ี่
ส่งผ่านเป็ น รัง สีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง ตรงไป
กระจาย และกระจายไปกระจาย จากรู ปที่ 14 จะ
พบว่า มูล่ ปี่ รับมุมใบ 0 องศา จะมีค่ารัง สีแสงอาทิตย์
แบบตรงไปตรงเริ่มทีเ่ วลา 16:00 น. ซึ่ง หมายถึง รัง สี
แสงอาทิตย์จะเริม่ ลอดผ่านใบมูล่ เี่ ข้ามาภายในห้อ งได้
และช่ว งเวลา 13:30 ถึง 17:00 น. จะมีค่ า รัง สี
แสงอาทิต ย์แ บบตรงไปกระจาย ซึ่ง หมายถึง เป็ น
ช่วงเวลาทีม่ รี ัง สีแ สงอาทิตย์ผ่านกระจก และมาตก
กระทบกับใบของมูล่ ี่ แต่ไม่สามารถลอดผ่านใบของมูล่ ี่
เข้าไปภายในห้องได้โดยตรง และจากรูปที่ 15 จะเห็น
ได้วา่ ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง มีค่าเป็ นศูนย์
ซึง่ หมายถึงมูล่ ที่ ปี่ รับมุมใบ 45 องศา สามารถกันรัง สี
แสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าไปตกกระทบภายในได้โ ดยตรง
แต่สําหรับมูล่ ปี่ รับมุมเป็ น −45 องศา (รูปที่ 16) จะเห็น
ได้วา่ จะมีค่ารังสีแสงอาทิตย์ในส่วนของรังสีแบบตรงไป
ตรงสูง ทีส่ ุด โดยมีค่า ประมาณ 350 W/m2 ทีเ่ วลา
ประมาณ 15:00 น. ซึ่ง หมายถึง รัง สีแ สงอาทิต ย์
สามารถลอดผ่า นมู่ ล ี่เ ข้า มาตกกระทบภายในได้
มากกว่ากรณีปรับมุมใบเป็ น 0 และ 45 องศา
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รูปที่ 14 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง ตรงไป
กระจาย และกระจายไปกระจายทีส่ ง่ ผ่านกระจกใสติด
มูล่ ปี่ รับมุมใบ 0 องศา
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รูปที่ 15 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง ตรงไป
กระจาย และกระจายไปกระจายทีส่ ง่ ผ่านกระจกใสติด
มูล่ ปี่ รับมุมใบ 45 องศา
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รูปที่ 13 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบรวมทีส่ ่งผ่านทีไ่ ด้จาก
การตรวจวัดและได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกใสติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ −45 องศา
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รูปที่ 16 ค่ารังสีแสงอาทิตย์แบบตรงไปตรง ตรงไป
กระจาย และกระจายไปกระจายทีส่ ง่ ผ่านกระจกใสติด
มูล่ ปี่ รับมุมใบ −45 องศา
รูปที่ 17 ถึง 19 แสดงถึงค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่
ทีไ่ ด้จากการตรวจวัด และคํานวณจากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ ของหน้าต่างกระจกติด มู่ลปี่ รับมุม 0 45
และ −45 องศา โดยแสดงค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ที่
เกิดจากผลกระทบของอุณหภูมผิ วิ ของผนังห้องภายใน
(รวมทัง้ อุณหภูมผิ วิ กระจก และมู่ล)ี่ เพียงอย่างเดียว
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รูปที่ 18 ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากคํานวณจาก
การตรวจวัด และได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ 45 องศา
สําหรับมูล่ ปี่ รับมุมใบเป็ น −45 องศา จากรูปที่ 19
จะเห็ น ได้ ว่า อุ ณ หภู ม ิแ ผ่ ร ัง สีเ ฉลี่ย จะมีค่ า สู ง ที่สุ ด
ประมาณ 40 °C โดยค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีเ่ กิด
จากผลกระทบของอุณหภูมผิ วิ รวมกับผลกระทบจาก
รังสีแสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่าน มีค่าสูง กว่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สี
เฉลี่ย ที่เ กิ ด จากอุ ณ หภู ม ิผ ิว เพี ย งอย่ า งเดี ย วอ ยู่
ประมาณ 13 K (40 °C - 27 °C) ทีเ่ วลาประมาณ
14:00 น. ซึง่ เป็ นเวลาทีร่ งั สีแสงอาทิตย์ส ามารถลอด
ผ่านใบมูล่ เี่ ข้ามาตกกระทบหัววัด ทีอ่ ยู่ภ ายในได้ และ
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กรณี ของมู่ลที่ ปี่ รับมุม ใบเป็ น 0
และ 45 องศา จะพบว่ามูล่ ที่ ปี่ รับมุมใบเป็ น −45 องศา
จะทําให้มคี ่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ สูง ทีส่ ุด ซึ่ง เกิด มา
จากผลกระทบของรัง สีแสงอาทิตย์ทสี่ ่ง ผ่านหน้ าต่าง
กระจกและมูล่ เี่ ป็ นหลัก
40
35
30
25
20
15
MRT solar (Operative temperature)

10
5
0
4:00

5
0
4:00

40

Mean Radiant Temperature,°Cปป

และค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีทรี่ วมผลกระทบจากอุณหภูมผิ วิ
ของผนังห้องภายใน และผลของรังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ น
หน้าต่างกระจกและมูล่ ี่ เข้ามาตกกระทบกับผูอ้ ยูอ่ าศัย
ภายใน จากรูปที่ 17 ถึง 19 จะเห็น ได้ว่าค่าอุณหภูม ิ
แผ่รงั สีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการตรววัด และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์มคี ่าใกล้เคียง และมีแนวโน้มสอดคล้องกัน
ดี โดยค่าอุณหูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามช่วงที่
มีรงั สีแสงอาทิตย์ผา่ นหน้าต่างกระจก และมู่ล ี่ สําหรับ
มูล่ ปี่ รับมุมใบ 0 องศา ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ จะเริม่ มี
ค่าเพิม่ ขึน้ ตามค่ารังสีแสงอาทิตย์ทผี่ า่ นหน้าต่างกระจก
และมู่ล ี่ และมีค่ าสูง ทีส่ ุ ด ประมาณ 38 °C และมีค่ า
มากกว่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีค่ ิด เฉพาะผลกระทบ
ของอุณหภูมผิ วิ ห้องเพียงอย่างเดียวอยูป่ ระมาณ 10 K
(38 °C - 28 °C) ทีเ่ วลาประมาณ 16:00 น. ซึ่ง เป็ น
เวลาทีร่ งั สีแสงอาทิตย์สามารถลอดผ่านใบมูล่ เี่ ข้ามาตก
กระทบหัววัดทีอ่ ยูภ่ ายในได้ สําหรับมูล่ ปี่ รับมุมใบเป็ น
45 องศา จากรูปที่ 18 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สี
เฉลีย่ จะมีค่าสูงทีส่ ุด ประมาณ 35 °C โดยค่าอุณหภูม ิ
แผ่รงั สีเฉลีย่ ทีเ่ กิดจากผลกระทบของอุณหภูมผิ วิ รวม
กับผลกระทบจากรังสีแสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่าน มีค่าสูงกว่า
อุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีเ่ กิดจากอุณหภูมผิ วิ เพียงอย่าง
เดีย วอยู่ประมาณ 3 K (35 °C - 27 °C) ทีเ่ วลา
ประมาณ 16:00 น. ซึ่ง อธิบายได้ว่ามู่ลที่ ปี่ รับมุมใบ
เป็ น 45 องศา สามารถลดผลกระทบจากรัง สี
แสงอาทิตย์ทมี่ ตี ่อค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ได้มากกว่า
กรณีปรับมุมใบมูล่ เี่ ป็ น 0 องศา
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รูปที่ 17 ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากคํานวณจาก
การตรวจวัด และได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ 0 องศา

รูปที่ 19 ค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากคํานวณจาก
การตรวจวัดและได้จ ากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ของกระจกติดมูล่ ปี่ รับมุมใบ −45 องศา
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4. สรุป
ในบทความนี้ได้นําเสนอผลกระทบของการติด ตัง้
มู่ลเี่ ข้ากับ หน้ า ต่างกระจกทีม่ ีต่อ ค่า อุณหภูมแิ ผ่ร ัง สี
เฉลีย่ สําหรับมู่ลที่ มี่ กี ารปรับมุมใบเป็ นมุม 0 45 และ
−45 องศา ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทดลอง และคํ า นวณจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่
จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ อุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ ทีเ่ กิด
จากอุณหภูมผิ วิ ของผนังเพียงอย่างเดียว และอุณหภูม ิ
แผ่รงั สีเฉลีย่ ทีเ่ กิดจากผลกระทบจากอุณหภูมผิ วิ ของ
ผนั ง และผลกระทบของรัง สีแ สงอาทิต ย์ท ี่ส่ ง ผ่า น
หน้าต่างกระจก และมูล่ รี่ วมเข้าไปด้วย ค่าอุณหภูมแิ ผ่
รัง สีเฉลี่ยทีไ่ ด้จ ากการทดลอง และแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์มคี ่าใกล้เคียงและมีค วามสอดคล้อ งกันดี
สําหรับมูล่ ที่ ปี่ รับมุมใบเป็ น −45 องศา จะมีค่าอุณหภูม ิ
แผ่รงั สีเฉลีย่ สูงทีส่ ุด(40 °C) เมื่อ เปรียบเทียบกับมู่ลที่ ี่
ปรับมุมเป็ น 0 และ 45 องศา โดยค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สี
เฉลีย่ จะเกิด จากรัง สีแสงอาทิต ย์ทสี่ ่ ง ผ่า นหน้ าต่ า ง
กระจก และมูล่ เี่ ป็ นหลัก สําหรับมู่ลที่ มี่ กี ารปรับมุมใบ
เป็ น 45 องศา จะมีค่าอุณหภูมแิ ผ่ร ัง สีเฉลีย่ น้ อ ยทีส่ ุด
(35 °C) โดยมูล่ ปี่ รับมุมใบเป็ น 45 องศา สามารถลด
ปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ทสี่ ่งผ่านหน้าต่างกระจก และ
มู่ลไี่ ด้ มากที่สุด ดัง นัน้ การติด ตัง้ มู่ลเี่ ข้า กับหน้ าต่า ง
กระจกจะมีกระทบโดยตรงต่อค่าอุณหภูมแิ ผ่รงั สีเฉลีย่
ตามการปรับมุมใบของมูล่ ี่
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