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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ไดศึกษาทดสอบระหวางปลองกระจก
ระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งมานเกล็ดสี
ฟาออน (GSCVB) กับหองที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสชั้น
เดียว (SG) โดยติดตั้งอยูบนผนังทางดานทิศใตของบาน
จําลองขนาดเล็ก ที่มีปริมาตรเทากับ 4.05 m3 เพื่อ
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของห อ งที่ ติ ด ตั้ ง ปล อ งกระจก
GSCVB กับหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว ผล
การศึ ก ษาทดลองพบว า ห อ งที่ ติ ด ตั้ ง ปล อ งกระจก
GSCVB จะมีอุณหภูมิอากาศภายในต่ํากวา หองที่ติดตั้ง
หนาตางกระจกใสชั้นเดียว และสามารถเพิ่มการระบาย
อากาศภายในหอง ทําใหมีอากาศไหลเวียน ลดคาความ
รอน ที่ส องผานกระจกได ดีกว าห องที่ ติดตั้งหนา ตา ง
กระจกใสชั้นเดียว มีปริมาณแสงธรรมชาติที่ใกลเคียงกับ

หองที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว ปลอง
กระจก GSCVB จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสงเสริม การใช
พลังงานแสงอาทิตยในการอนุรักษพลังงาน และรักษา
สิ่งแวดลอม
คําสําคัญ : ปลองกระจก GSCVB / การระบายอากาศ
ตามธรรมชาติ / สภาวะอากาศของ
กรุงเทพมหานคร
Abstract
This paper reports experimental comparative
study between of a glazed solar chimney with
Venetian Blind (GSCVB) surface colour of light
blue colour and single glass (SG) was integrated

into the south façade of a small house 4.05m3
volume. Comparison performance between
GSCVB and single glass window using another
small house model of the same dimensions was
also studied. The experimental results revealed
that indoor temperature of GSCVB room was less
than that of single glass window rooms. GSCVB
could induce ventilation and reduce heat from
sunlight whereas the daylight gain was nearly the
same as single glass window rooms. The GSCVB
is expected to promote solar energy use, save
cooling energy and protect environment.
Keywords: Glazed Solar Chimney with Venetian
Blind / Natural ventilation /
Climate of Bangkok
1. บทนํา
การออกแบบบานหรืออาคารที่พักอาศัยในปจจุบันนี้
นิ ย มใช ห น า ต า งหรื อ ผนั ง กระจก เพื่ อ ความสวยงาม
ทันสมัย และประโยชนของกระจก คือ สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกของบานหรืออาคาร ซึ่งใหความรูสึก
ที่ดีแกผูที่อยูในอาคาร และใหความสวยงามภายนอก
ไดแสงธรรมชาติมาใชภายในอาคาร (ชวงเวลากลางวัน)
[1] สําหรับบานพักอาศัยหรืออาคารสูงขนาดใหญ
เนื่ อ งจากกระจกมี น้ํ า หนั ก น อ ยกว า ผนั ง คอนกรี ต
รอยละ 50-70 ทําใหการออกแบบโครงสรางไดประหยัด
ขณะที่ความปลอดภัยเทาเดิม ผนังกระจกมีใชกันอยาง

แพรหลาย จากสมบัติทางความรอนของกระจก สามารถ
ปองกันความรอน (รังสีคลื่นยาว) เขาสูภายในอาคาร
และยอมใหแสง (รังสีคลื่นสั้น) สองผานเขาสูภายใน
บานพักอาศัย ดังนั้นแสงที่สองผานกระจกเขาสูภายใน
บ า นที่ ตกกระทบบนวั ต ถุ ที่ อ ยู ภ ายใน ทํ า ให เ กิ ด การ
สะสมความร อ น (ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2) การแก ป ญ หา
มั ก จะใช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ เพื่ อ ระบายอากาศ และ
ภายในติดฟลมกรองแสงหรือเปลี่ยนไปใชกระจกสี ทําให
แสงสวางในอาคารไมเพียงพอ เพราะวา กระจกสีจะลด
ทั้งแสงและรังสีอินฟราเรด ทําใหตองเสียคาใชจาย จาก
การใชแสงประดิษฐในชวงเวลากลางวัน [2] ดังนั้นการ
ควบคุมพลังงานภายในอาคาร จะตองใหมีแสงผานเขา
มาไดใน ชวง 300-750 นาโนเมตร และใหการสะทอน
พลังงานของอาคารที่มีคาสูงในชวงที่สูง 750 นาโนเมตร
ซึ่งเปนการสะทอนความรอนจากการแผรังสีอาทิตย หรือ
เปลี่ยนไป ใชกระจกที่มีสมบัติพิเศษ เชน กระจกเคลือบ
น้ํายาหรือกระจกใส Low-e มีสมบัติสภาพการแผรังสีต่ํา
กระจกหลายชั้น (Laminated) มีสมบัติที่สามารถสะสม
ความร อ นในตั ว เองได ดี กระจกสะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย
(Solar reflective glass: RG) เปนกระจกเคลือบผิวดวย
โลหะออกไซด ซึ่งมีสมบัติสะทอนแสง และกระจกอื่น ๆ
ก็มีราคาแพง อีกทั้งสภาพภูมิ อากาศของประเทศไทย
ตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น มีสภาพอากาศรอนสลับฝน
ตลอดป [3] โดยลักษณะภูมิอากาศดังกลาว กอใหเกิด
การสะสมความรอนภายในบ านสมัย ใหม เปนปญหา
สําคัญตอความรูสึกสบาย ทําใหผูอยูอาศัยนิยมใชระบบ
ปรับอากาศเชิงกล เพื่อชวยทําใหเกิดภาวะความสบาย
ทางความรอน สงผลตอการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้น

ภ า ย ใ น บ า น พั ก อ า ศั ย ห รื อ อ า ค า ร ก ล า ว คื อ
เครื่องปรับอากาศ 60% แสงสวาง 20% และอุปกรณ
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า อื่ น ๆ 20% [4] จากป ญ หาความร อ น
สะสมภายในบ า นพั ก อาศั ย จึ ง ได มี ก ารทํ า ศึ ก ษากั น
อยางแพรหลาย ทั้งภายในและตางประเทศ Karlsson
และคณะ [5] ไดศึกษาทดสอบหนาตางกระจกตน
แบบอยางงาย และเปรียบเทียบสมรรถนะในการปองกัน
ความรอน ผลจากการศึกษาทดลองพบวา กระจกสอง
ชั้นชนิดเคลือบผิวและมีแกสบรรจุตรงกลาง จะสามารถ
ปองกันความรอนไดดีกวา เมื่อเทียบกับกระจกสามชั้น
แบบไม เ คลื อ บผิ ว และได ทํ า การศึ ก ษาทดสอบผนั ง
กระจกใสธรรมดากับกระจกใสเคลือบสารเปลงรังสีต่ํา
กระจกสะทอนรังสีอาทิตยสีฟา โดย Chankrapoe และ
คณะ [6] จากการศึกษาพบวา หองที่ติดตั้งกระจกที่มี
สมบัติพิเศษ อุณหภูมิอากาศภายในต่ํากวา และลดคา
ความร อ นผา นกระจกได ดี ก ว า ห องที่ ติ ดตั้ ง กระจกใส
ธรรมดาทั่วไป ดังนั้น กระจกที่มีสมบัติพิเศษ สามารถลด
ภาระการทําความเย็นไดมากที่สุด และตอมาไดมีการ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการปองกันความ
รอน และแสงแดดเขาสูบานพักอาศัยโดยตรงดวยมาน
บังแสง หรือมานเกล็ด ที่ติดตั้งภายในและภายนอกบาน
มีด วยกั น สองแบบ แบบแรกเป น แนวนอน และแบบที่
สองเปนแนวตั้ง อีกทั้งยังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางวัสดุและสีของมานบังแสงหรือมานเกล็ด [7-10]
จากการศึ ก ษาจะพบว า สามารถป อ งกั น แสงแดด
โดยตรงได แตความรอนที่สะสมที่มานบังแสง หรือมาน
เกล็ด เกิดการถายเทความรอนใหกับวัตถุภายใน ทําให
อากาศภายในบ านมี อุณหภู มิ สูงขึ้ น เนื่ อ งจากอากาศ

ภายในบ า น ไม ส ามารถระบายออกสู ส่ิ ง แวดล อ มได
ตอมาไดมีการทําการศึกษาและทดสอบสมรรถนะของ
ผนังอาคารปลองรังสีอาทิตยที่ใชรวมกับวัสดุโปรงแสง
โดย Khedari และคณะ[11] จากการศึกษาพบวา ปลอง
รังสีอาทิตยสามารถระบายอากาศได และสามารถลด
การสะสมความร อ น และนํ า แสงธรรมชาติ ม าใช
ประโยชน ไ ด ข อ เสี ย ของระบบนี้ ไม ส ามารถมอง
ทัศนียภาพภายนอกอาคารได จึงขอเสนอวิธีการแกไข
โดยใช ผนังกระจกรูปแบบใหมที่สามารถระบายอากาศ
ดวยธรรมชาติ จะเปนปลองผนังกระจกระบายอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย ภายในชองวางที่ติดตั้งมานเกล็ดสี
ฟาออน (Glazed Solar Chimneys with Venetian
Blind : GSCVB) จะชวยลดปริมาณรังสีตรง จากรังสี
อา ทิ ต ย ไ ด แ ล ะป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น จ า ก ก า ร ใ ช
เครื่องปรับอากาศไดอีกทางหนึ่ง
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อทํ า การศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บการป อ งกั น ความร อ นเข า สู ภ ายในบ า น
จําลองของผนังดานทิศใตระหวางบานจําลองที่ติดตั้ง
ปลองกระจก GSCVB กับหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้น
เดียว (SG) และศึกษาความเปนไปไดในการระบายแบบ
ธรรมชาติดวยปลองกระจก GSCVB สําหรับวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาพัฒนาตอเนื่องมาจากงานวิจัยของ นาย
ปรีดา จันทวงษ [1], [12], [13] และ นายวิชาญ วิมาน
จันทร และคณะ [14] จะทําการทดสอบที่บานจําลองทั้ง
สองหลัง มีขนาดเทากันและมีปริมาตรเทากับ 4.05 m3
ดังแสดงในรูปที่ 1 ทดสอบภายใตสภาวะอากาศปกติ
ของกรุ ง เทพมหานคร (ไม เ ป ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ)
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลง คาความ

เขมของรังสีอาทิตย และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม อุณหภูมิ
บนหนาตางกระจกใส SG อุณหภูมิอากาศภายในปลอง
กระจก GSCVB อุณหภูมิอากาศภายในหอง และ
สิ่งแวดลอม คาของแสงธรรมชาติภายในบาน คาความ
รอนถายเทผานกระจก ความเร็วลมในการระบายอากาศ
ของปลองกระจก GSCVB และภายในบาน จากผล
ทดลองวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ใหกับอากาศภายในบาน จึงสงผลใหอากาศภายในของ
บาน มีอุณหภูมิสูงขึ้น (ดังแสดงในรูปที่ 2)

รูปที่ 2 การถายเทความรอนผานผนังกระจกทั่วไปเขาสูภายใน
[12-14]
รูปที่ 1 บานทดสอบทั้งสองหลัง [12-14]

2. หลักการและแนวคิด
2.1 ทฤษฎีการถายเทความรอนผานผนังกระจก
เมื่อรังสีอาทิตยตกกระทบบนผิวของผนังกระจก ทํา
ให เ กิ ด การสะสมความร อ นที่ ผิ ว ภายนอก เกิ ด การ
สูญเสียความรอน ของผนังกระจก โดยการพาความรอน
การแผความรอนบางสวนใหกับสิ่งแวดลอม ความรอนที่
สะสมที่ผิวภายนอก จะถายเทความรอนผานความหนา
ของกระจก โดยการนําความรอนสูผิวภายใน ทําใหเกิด
การพาความรอน การแผความรอน จากผนังดานในไป
ตกกระทบกับวัสดุภายในบาน เกิดการสะสมความรอน
ทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น และถายเทความรอนโดย การพา

2.2 ทฤษฎีหลักการทํางานของปลองกระจก
GSCVB
เมื่ อ รั ง สี อ าทิ ต ย ต กกระทบบนผิ ว ของผนั ง กระจก
ชั้นนอก ทําใหเกิดการสะสมความรอนที่ผิวภายนอก เกิด
การสูญเสียความรอนของผนังกระจกชั้นนอก โดยการ
พาความร อ น การแผ ค วามร อ นบางส ว นให กั บ
สิ่งแวดลอม ความรอนที่สะสมที่ผิวภายนอก จะถายเท
ความรอนผานความหนาของกระจก โดยการนําความ
ร อ นสู ผิ ว ภายใน ทํ า ให เ กิ ด การพาความร อ น การแผ
ความรอนจากผนังดานในไป ตกกระทบที่มานเกล็ดที่อยู
ตรงกลางระหวางกระจกทั้งสอง เกิดการสะสมความรอน
ที่มานเกล็ด และตกกระทบบนผิวกระจกชั้นใน เกิดการ
สะสมความรอน และถายเทความรอนโดยการพาใหกับ

อากาศภายในช อ งว า งกระจก ทํ า ให อุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ภายในชองวางของผนังกระจกสองชั้นที่ติดตั้งมานเกล็ด
สูงกวา อุณหภูมิอากาศภายในบานพักอาศัย จึงเกิดการ
เหนี่ยวนําของอากาศภายในชองวางผนังกระจกสองชั้น
ก อ ให เ กิ ด การระบายอากาศแบบธรรมชาติ ภ ายใน
บานพักอาศัย [1-2] (ดังแสดงในรูปที่ 3)

กับ 0.07 ม. และ ภายในชองวางจะติดตั้งมานเกล็ดเปน
แนวนอน ชนิ ด ม า นเกล็ ด เป น อลู มิ เ นี ย มสี ฟ า อ อ น
มีขนาดความกวางประมาณ 0.025 ม. และความหนา
ประมาณ0.00018
ม.
และช อ งเป ด ขนาด
0.10 ม. x 0.70 ม. ชองเปดดานลางอยูภายในบาน ชอง
เป ดด า นล างอยู ภ ายในบ า นจะมีต าข า ยป องกั น แมลง
และหน า ต า งกระจกใสธรรมดาชั้ น เดี ย ว มี ค วามหนา
0.006 ม. ติดตั้งอยูทางดานทิศใตของบานจําลอง โดย
จะทําการทดลองในลักษณะเชนเดียวกัน กับงานวิจัย
ของนายปรีดา จันทวงษ [1], [12], [13], [15] และ
นายวิชาญ วิมานจันทร และคณะ [14] (ดังแสดงใน
รูปที่ 4 และ รูปที่ 5)

รูปที่ 3 การถายเทความรอนผานปลองกระจก GSCVB [12-14]

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
บ า นจํ า ลองสร า ง ณ บริ เวณชั้ น ดาดฟ า อาคาร 63
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ทําการทดสอบบานจําลองทั้งสองหลัง ภายใตสภาวะ
อากาศปกติ (ดังแสดงในรูปที่ 1) ปลองกระจก GSCVB
มีลักษณะโครงสรางประกอบดวยกระจกสองชั้น มีขนาด
ความสูง 1.20 ม. กวาง 0.70 ม. กระจกแผนนอก และ
แผ น ในเป น กระจกใสธรรมดาทั่ ว ไป มี ค วามหนา
0.006 ม. ปล องกระจก
GSCVB จะมีชองวางเท า

รูปที่ 4 การติดตัง้ เครื่องมือวัดของบานทดสอบทีต่ ิดตั้งหนาตาง
กระจกใสธรรมดา (SG) [12-14]

ชวงเวลากลางวัน และ มีอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tamb)
สู ง ประมาณ 27- 36.5°C (จากรู ป ที่ 6) และจาก
ชวงเวลา
10:30-14:00 น ภายในบริเวณที่ ทําการ
ทดสอบบานจําลองทั้งสองหลัง จะพบวา คาความเขม
ของ รั ง สี อ าทิ ต ย และอุ ณ หภู มิ สิ่ ง แวดล อ มลดลง
เนื่องจากในขณะทําการทดสอบบริเวณดังกลาว มีเมฆ
บัง และฝนตก
38

TG

37

Troom

รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่องมือวัดของบานทดสอบที่ติดตั้งปลอง
กระจก GSCVB [12-14]
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รูปที่ 6 ผลการเปลี่ยนแปลงคาความเขมของรังสีอาทิตย
และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (11 สิงหาคม 2552)

Temperature (°C)

Solar radiation (W/m2)
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวของกระจกใส
ธรรมดาของบานทั่วไป (Home 1) (11 สิงหาคม 2552)

Temperature (°C)

4. ผลการทดลอง
ผลการเปลี่ยนแปลงของคาความเขมของรังสีอาทิตย
และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พบวา
มีคาความเขมแสงรังสีอาทิตย (Solar radiation)
ประมาณ 80-850 W/m2
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รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนปลองกระจก GSCVB
ของบานที่ติดปลองกระจก (Home 2) (11 สิงหาคม 2552)

การเปลี่ ยนแปลงของอุณ หภู มิภายในบา นทดสอบ
ที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสธรรมดา (Home1) อุณหภูมิ
บนผิวกระจกใสธรรมดา (TG) อุณหภูมิอากาศภายใน

หอง (Troom) อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาบานจําลอง
(Tair grill) และ อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม (Tamb)
และ อุณหภูมิภายในบานทดสอบที่ติดตั้งปลองกระจก
GSCVB (Home 2) อุณหภูมิบนผิวกระจกชั้นนอก (TG)
และ อุณหภูมิบนผิวกระจกชั้นใน (TC) อุณหภูมิบนผิว
ของมานเกล็ด (TVB)
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รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศภายในปลองกระจก
GSCVB และ มานเกล็ด (Home 2) (11 สิงหาคม 2552)
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รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในของบานจําลอง
ที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552)

อุณหภูมิอากาศภายในหอง (Troom) อุณหภูมิ
อากาศที่ทางเขา บานจําลอง (Tair grill) และ การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิชองวางปลองกระจก GSCVB
(Air Gap) ไดแก อุณหภูมิอากาศทางออกของปลอง

กระจก (Tout) อุณหภูมิอากาศตรงกลาง ระหวาง
ช อ งว า งของปล อ งกระจก (Tmiddle) และ อุ ณ หภู มิ
อากาศทางเขาของปลองกระจก (Tin) ผลทดสอบจากรูป
ที่ 7 – 9 พบวา ปลองกระจก GSCVB จะมีคาอุณหภูมิ
สูงกวา หนาตางกระจก SG ประมาณ 0 - 3°C ในชวง
เวลากลางวัน เนื่องจากปลองกระจก เปนกระจกใสสอง
ชั้น มีการติดตั้งมานเกล็ดอลูมิเนียมสีฟาออน ตรงกลาง
ปลองกระจก ซึ่งจะสามารถดูดกลืนความรอนไดดีกวา
กระจกใสชั้นเดียว และอุณหภูมิอากาศภายในชองวาง
ปลองกระจก GSCVB (Air Gap) จะสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายในหอง อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาหอง และ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG
มีอุณ หภู มิ อากาศภายในห องสูงกว า อุ ณหภู มิ อากาศ
สิ่งแวดลอม และอุณหภูมิอากาศภายในหอง GSCVB
ประมาณ 1 – 2.5°C เนื่องจากบานที่ติดตั้งหนาตาง
กระจก SG (Home 1) มีการสะสมความรอนไวภายใน
หอง ซึ่งไมสามารถระบายออกสูภายนอกได (รูปที่ 10)
อีกทั้ง อุณหภูมิอากาศภายในชองวางของปลองกระจก
GSCVB มีอุณหภูมิสูง เกิดการลอยตัวของอากาศ
ภายในปลองกระจก จึงทําใหเกิดการเหนี่ยวนํา อากาศ
จากภายในหองสูภายนอกไดเร็วขึ้น สงผลใหอุณหภูมิ
ภายในของบานที่ติดตั้งปลองกระจก GSCVB ลดลงต่ํา
กวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะ
แสดงใหเห็ น ว า ปล องกระจก GSCVB มี สมรรถนะใน
การระบายอากาศตามธรรมชาติ และ จากรู ป ที่ 11
แสดงการเปรี ยบเทีย บคา ความสว าง จากการนํ า แสง
ธรรมชาติ มาใช ภ ายในบ า นพั ก อาศั ย ระหว า งบ า น
จําลองที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG (Home 1) และบาน
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จําลองติดตั้งปลองกระจก GSCVB (Home 2) จาก
การศึกษา พบวา แสงสวางภายใน บานที่ติดตั้งปลอง
กระจก GSCVB และ ภายในบานที่ติดตั้งหนาตาง
กระจก SG จะมีคาความสวางภายในบานพักอาศัยอยู
ในระดับที่ไมแตกตางกันมาก
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รูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมภายในบานจําลอง
ที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552)
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รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติภายในของบาน
จําลองที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552)

Time (hr)

รูปที่ 12 ผลเปรียบเทียบคาการถายเทความรอนผานกระจก
ของบานจําลองที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552)

จากรูปที่ 12 บานจําลองติดตั้งปลองกระจก GSCVB
มีคาการนําความรอนผานกระจกต่ํากวา บานจําลองที่
ติดตั้งหนาตางกระจก SG ประมาณรอยละ 84 ของคา
ความรอนที่ถายเทผานกระจกเขาภายในบาน ซึ่งแสดง

จากรูปที่ 13 เปรียบเทียบผลของการระบายอากาศ
แบบธรรมชาติ ภายในบา นจําลอง ระหว างบา นติดตั้ ง
หนาต างกระจก
SG และบานติดตั้ งปล องกระจก
GSCVB พบวา บานที่ติดตั้งปลองกระจก GSCVB มีการ
ไหลเวียนของอากาศภายในประมาณ 0.02-0.16 m/s
จะสูงกวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG ซึ่งจะมีการ
ระบายอากาศภายในประมาณ 0.01-0.015 m/s มี
ความเร็วลมภายนอกประมาณ 0.4 – 1.9 m/s และ
ปลองกระจก GSCVB มีการระบายอากาศที่ทางออก
(Air outlet of GSCVB) ประมาณ 0.04-0.27 m/s ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นไดวา ระบบ GSCVB สามารถระบาย
อากาศได ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศภายในหอง
ทํ า ให ผู อ ยู อ าศั ย รู สึ ก ถึ ง ความสบาย จากการระบาย
อากาศภายในบาน

5. สรุป
จากศึกษาทดสอบเปรียบเทียบระหวางบานจําลองที่
ติดตั้งปลองกระจก GSCVB กับหนาตางกระจก SG
พบวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG มีปริมาณความ
รอนความรอนที่ถายเทเขาสูภายในบานมากกวา และมี
อั ต ราการระบายอากาศต่ํ า กว า บ า นที่ ติ ด ตั้ ง ปล อ ง
กระจก GSCVB และแสงสวางภายในบานจําลองทั้ง
สองหลัง จะมีแสงธรรมชาติใกลเคียงกัน ปลองกระจก
GSCVB ช ว ยลดภาระความร อ นที่ถ ายเทเข า สู ภายใน
บานจําลองโดยผานกระจกไดถึงรอยละ 84 เมื่อเทียบกับ
หน า ต า งกระจกใสทั่ ว ไป สามารถลดการใช พ ลั ง งาน
ไฟฟ า จากระบบปรั บ อากาศได ส ง ผลให เ กิ ด สภาวะ
ความสบายตอผูพั กอาศัย และชวยประหยัดคาไฟฟ า
ชวยสงเสริมใหการใชพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น เปน
การอนุรักษพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนเพื่อการสงเสริมงานวิจัย
ในลั ก ษณะนั ก วิ จั ย ใหม ประจํ า ป ง บประมาณ 2551
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ขอขอบคุ ณ
รองศาสตราจารย ศิวิไล ถนอมสวย ผูอํานวยการ
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รายการสัญลักษณ
G
ตําแหนงวัดอุณหภูมิบนผิวกระจกชัน้ นอก
f
ตําแหนงวัดอุณหภูมิของอากาศภายใน
ปลองกระจก GSCVB
C
ตําแหนงวัดอุณหภูมิบนผิวกระจกชัน้ ใน
GSCVB ปลองกระจกระบายอากาศพลังงาน
แสงอาทิตยทตี่ ิดตั้งมานเกล็ดสีฟาออน
(Glazed Solar Chimneys with Venetian
Blind)
Home 1 บานจําลองทีต่ ิดตั้งหนาตางกระจกใส
ธรรมดา (SG)
Home 2 บานจําลองทีต่ ิดตั้งปลองกระจก GSCVB
T
อุณหภูมิ, °C
Tair grill อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาบาน, °C
Tamb อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม, °C
Troom อุณหภูมิอากาศภายในบานจําลอง,°C
Tmiddle อุณหภูมิอากาศตรงกลางระหวาง
ชองวางปลองกระจก GSCVB, °C
Tin
อุณหภูมิอากาศทางเขาของปลอง
กระจก GSCVB, °C
Tout
อุณหภูมิอากาศทางออกของปลอง
กระจก GSCVB, °C
TVB
อุณหภูมิบนผิวของมานเกล็ด, °C
1-10
แสดงตําแหนงวัดอุณหภูมิของผนังกระจก

