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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ไดศึกษาทดสอบระหวางปลองกระจก

ระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งมานเกล็ดสี
ฟาออน (GSCVB) กับหองที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสชั้น
เดียว (SG) โดยติดตั้งอยูบนผนังทางดานทิศใตของบาน
จําลองขนาดเล็ก ที่มีปริมาตรเทากับ 4.05 m3 เพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะของหองที่ติดตั้งปลองกระจก 
GSCVB กับหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว ผล
การศึกษาทดลองพบวา  หองที่ ติดตั้งปลองกระจก 
GSCVB จะมีอุณหภูมิอากาศภายในต่ํากวา หองที่ติดตั้ง
หนาตางกระจกใสชั้นเดียว และสามารถเพิ่มการระบาย
อากาศภายในหอง ทําใหมีอากาศไหลเวียน ลดคาความ
รอน   ที่สองผานกระจกไดดีกวาหองที่ติดตั้งหนาตาง
กระจกใสชั้นเดียว มีปริมาณแสงธรรมชาติที่ใกลเคียงกับ

หองที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว ปลอง
กระจก GSCVB จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสงเสริม การใช
พลังงานแสงอาทิตยในการอนุรักษพลังงาน และรักษา
ส่ิงแวดลอม 
 
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 
นิยมใชหนาตางหรือผนังกระจก เพื่อ ความสวยงาม   
ทันสมัย และประโยชนของกระจก คือ สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพภายนอกของบานหรืออาคาร ซ่ึงใหความรูสึก
ที่ดีแกผูที่อยูในอาคาร และใหความสวยงามภายนอก    
ไดแสงธรรมชาติมาใชภายในอาคาร (ชวงเวลากลางวัน) 
[1] สําหรับบานพักอาศัยหรืออาคารสูงขนาดใหญ 
เนื่องจากกระจกมีน้ําหนักนอยกวา  ผนังคอนกรีต             
รอยละ 50-70 ทําใหการออกแบบโครงสรางไดประหยัด 
ขณะที่ความปลอดภัยเทาเดิม ผนังกระจกมีใชกันอยาง

แพรหลาย จากสมบัติทางความรอนของกระจก สามารถ
ปองกันความรอน (รังสีคลื่นยาว) เขาสูภายในอาคาร
และยอมใหแสง (รังสีคลื่นสั้น) สองผานเขาสูภายใน
บานพักอาศัย ดังนั้นแสงที่สองผานกระจกเขาสูภายใน
บานที่ ตกกระทบบนวัตถุที่อยูภายใน ทําใหเกิดการ
สะสมความรอน (ดังแสดงในรูปที่ 2) การแกปญหา
มักจะใชเครื่องปรับอากาศ เพื่อระบายอากาศ และ
ภายในติดฟลมกรองแสงหรือเปล่ียนไปใชกระจกสี ทําให
แสงสวางในอาคารไมเพียงพอ เพราะวา กระจกสีจะลด
ทั้งแสงและรังสีอินฟราเรด ทําใหตองเสียคาใชจาย จาก
การใชแสงประดิษฐในชวงเวลากลางวัน [2] ดังนั้นการ
ควบคุมพลังงานภายในอาคาร จะตองใหมีแสงผานเขา
มาไดใน    ชวง 300-750 นาโนเมตร และใหการสะทอน
พลังงานของอาคารที่มีคาสูงในชวงที่สูง 750 นาโนเมตร 
ซ่ึงเปนการสะทอนความรอนจากการแผรังสีอาทิตย หรือ
เปลี่ยนไป ใชกระจกที่มีสมบัติพิเศษ เชน กระจกเคลือบ
น้ํายาหรือกระจกใส Low-e มีสมบัติสภาพการแผรังสีตํ่า 
กระจกหลายชั้น (Laminated) มีสมบัติที่สามารถสะสม
ความรอนในตัวเองไดดี กระจกสะทอนรังสีอาทิตย 
(Solar reflective glass: RG) เปนกระจกเคลือบผิวดวย
โลหะออกไซด ซึ่งมีสมบัติสะทอนแสง และกระจกอื่น ๆ 
ก็มีราคาแพง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ต้ังอยูในเขตอากาศรอนชื้น มีสภาพอากาศรอนสลับฝน
ตลอดป [3] โดยลักษณะภูมิอากาศดังกลาว กอใหเกิด
การสะสมความรอนภายในบานสมัยใหม เปนปญหา
สําคัญตอความรูสึกสบาย ทําใหผูอยูอาศัยนิยมใชระบบ
ปรับอากาศเชิงกล เพื่อชวยทําใหเกิดภาวะความสบาย
ทางความรอน สงผลตอการใชพลังงานไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น



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
เคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ 20% [4] จากปญหาความรอน
สะสมภายในบานพักอาศัย จึงไดมีการทําศึกษากัน
อยางแพรหลาย ทั้งภายในและตางประเทศ Karlsson 
และคณะ [5] ไดศึกษาทดสอบหนาตางกระจกตน
แบบอยางงาย และเปรียบเทียบสมรรถนะในการปองกัน
ความรอน ผลจากการศึกษาทดลองพบวา กระจกสอง
ช้ันชนิดเคลือบผิวและมีแกสบรรจุตรงกลาง จะสามารถ
ปองกันความรอนไดดีกวา เมื่อเทียบกับกระจกสามชั้น
แบบไมเคลือบผิว และไดทําการศึกษาทดสอบผนัง
กระจกใสธรรมดากับกระจกใสเคลือบสารเปลงรังสีตํ่า 
กระจกสะทอนรังสีอาทิตยสีฟา โดย Chankrapoe และ
คณะ [6] จากการศึกษาพบวา หองที่ติดต้ังกระจกที่มี
สมบัติพิเศษ อุณหภูมิอากาศภายในต่ํากวา และลดคา
ความรอนผานกระจกไดดีกวา หองที่ติดตั้งกระจกใส
ธรรมดาทั่วไป ดังนั้น กระจกที่มีสมบัติพิเศษ สามารถลด
ภาระการทําความเย็นไดมากที่สุด และตอมาไดมีการ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการปองกันความ
รอน และแสงแดดเขาสูบานพักอาศัยโดยตรงดวยมาน
บังแสง หรือมานเกล็ด ที่ติดตั้งภายในและภายนอกบาน 
มีดวยกันสองแบบ แบบแรกเปนแนวนอน และแบบที่
สองเปนแนวต้ัง อีกทั้งยังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางวัสดุและสีของมานบังแสงหรือมานเกล็ด [7-10] 
จากการศึกษาจะพบวา  สามารถปองกันแสงแดด
โดยตรงได แตความรอนที่สะสมที่มานบังแสง หรือมาน
เกล็ด เกิดการถายเทความรอนใหกับวัตถุภายใน ทําให
อากาศภายในบานมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากอากาศ

ภายในบาน ไมสามารถระบายออกสู ส่ิงแวดลอมได 
ตอมาไดมีการทําการศึกษาและทดสอบสมรรถนะของ
ผนังอาคารปลองรังสีอาทิตยที่ใชรวมกับวัสดุโปรงแสง 
โดย Khedari และคณะ[11] จากการศึกษาพบวา ปลอง
รังสีอาทิตยสามารถระบายอากาศได และสามารถลด
การสะสมความรอน  และนําแสงธรรมชาติมาใช
ประโยชน ได  ขอเสียของระบบนี้  ไมสามารถมอง
ทัศนียภาพภายนอกอาคารได จึงขอเสนอวิธีการแกไข
โดยใช ผนังกระจกรูปแบบใหมที่สามารถระบายอากาศ
ดวยธรรมชาติ จะเปนปลองผนังกระจกระบายอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย ภายในชองวางที่ติดตั้งมานเกล็ดสี
ฟาออน (Glazed Solar Chimneys with Venetian 
Blind : GSCVB)      จะชวยลดปริมาณรังสีตรง จากรังสี
อ าทิ ตย ไ ด  และประหยั ดพลั ง ง านจาก  กา ร ใ ช
เครื่องปรับอากาศไดอีกทางหนึ่ง  

งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ร ะสงค  เ พ่ื อทํ ากา รศึ กษา
เปรียบเทียบการปองกันความรอนเขาสูภายในบาน
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
ของกรุงเทพมหานคร  (ไม เปดเคร่ืองปรับอากาศ) 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลง คาความ



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

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 บานทดสอบทั้งสองหลัง [12-14] 
 
2. หลักการและแนวคิด 
 
2.1 ทฤษฎีการถายเทความรอนผานผนังกระจก 
  เมื่อรังสีอาทิตยตกกระทบบนผิวของผนังกระจก ทํา
ให เกิดการสะสมความรอนที่ ผิวภายนอก  เกิดการ
สูญเสียความรอน ของผนังกระจก โดยการพาความรอน 
การแผความรอนบางสวนใหกับส่ิงแวดลอม ความรอนที่
สะสมที่ผิวภายนอก จะถายเทความรอนผานความหนา
ของกระจก โดยการนําความรอนสูผิวภายใน ทําใหเกิด
การพาความรอน การแผความรอน จากผนังดานในไป
ตกกระทบกับวัสดุภายในบาน เกิดการสะสมความรอน 
ทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น และถายเทความรอนโดย การพา

ใหกับอากาศภายในบาน จึงสงผลใหอากาศภายในของ
บาน มีอุณหภูมิสูงขึ้น (ดังแสดงในรูปที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 การถายเทความรอนผานผนังกระจกทั่วไปเขาสูภายใน 
              [12-14] 
 
2.2 ทฤษฎหีลักการทาํงานของปลองกระจก    
     GSCVB 

เม่ือรังสีอาทิตยตกกระทบบนผิวของผนังกระจก    
ช้ันนอก ทําใหเกิดการสะสมความรอนที่ผิวภายนอก เกิด
การสูญเสียความรอนของผนังกระจกชั้นนอก โดยการ 
พาความร อน  การแผ ความร อนบางส วนให กั บ 
ส่ิงแวดลอม ความรอนที่สะสมที่ผิวภายนอก จะถายเท
ความรอนผานความหนาของกระจก โดยการนําความ
รอนสูผิวภายใน ทําใหเกิดการพาความรอน การแผ
ความรอนจากผนังดานในไป ตกกระทบที่มานเกล็ดที่อยู
ตรงกลางระหวางกระจกทั้งสอง เกิดการสะสมความรอน
ที่มานเกล็ด และตกกระทบบนผิวกระจกชั้นใน เกิดการ
สะสมความรอน และถายเทความรอนโดยการพาใหกับ 



อากาศภายในชองวางกระจก ทําใหอุณหภูมิอากาศ 
ภายในชองวางของผนังกระจกสองชั้นที่ติดตั้งมานเกล็ด
สูงกวา อุณหภูมิอากาศภายในบานพักอาศัย จึงเกิดการ
เหนี่ยวนําของอากาศภายในชองวางผนังกระจกสองชั้น 
กอใหเกิดการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายใน
บานพักอาศัย [1-2] (ดังแสดงในรูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 การถายเทความรอนผานปลองกระจก GSCVB [12-14] 
           
3. อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 บานจําลองสราง ณ บริเวณชั้นดาดฟาอาคาร 63 
วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
ทําการทดสอบบานจําลองทั้งสองหลัง ภายใตสภาวะ
อากาศปกติ (ดังแสดงในรูปที่ 1) ปลองกระจก GSCVB 
มีลักษณะโครงสรางประกอบดวยกระจกสองชั้น มีขนาด
ความสูง 1.20 ม. กวาง 0.70 ม. กระจกแผนนอก และ
แผนในเปนกระจกใสธรรมดาทั่ วไป  มีความหนา     
0.006 ม. ปลองกระจก GSCVB จะมีชองวางเทา       

กับ 0.07 ม. และ ภายในชองวางจะติดตั้งมานเกล็ดเปน
แนวนอน  ชนิด  มานเกล็ดเปนอลูมิ เนียมสีฟาออน         
มีขนาดความกวางประมาณ 0.025 ม. และความหนา
ประมาณ0.00018 ม. และชองเปดขนาด                
0.10 ม. x 0.70 ม. ชองเปดดานลางอยูภายในบาน ชอง
เปดดานลางอยูภายในบานจะมีตาขายปองกันแมลง
และหนาตางกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว มีความหนา 
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 4 การติดตัง้เครื่องมือวดัของบานทดสอบทีต่ิดตั้งหนาตาง 
             กระจกใสธรรมดา (SG) [12-14] 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 การติดตั้งเครื่องมือวัดของบานทดสอบที่ติดตั้งปลอง 
           กระจก GSCVB [12-14] 
        
4. ผลการทดลอง 

ผลการเปลี่ยนแปลงของคาความเขมของรังสีอาทิตย 
และอุณหภูมิส่ิงแวดลอม ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พบวา    
มีคาความเขมแสงรังสีอาทิตย (Solar radiation) 
ประมาณ 80-850 W/m2  

 

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 ผลการเปลี่ยนแปลงคาความเขมของรังสีอาทิตย            

     และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (11 สิงหาคม 2552) 
 
 

ชวงเวลากลางวัน และ มีอุณหภูมิส่ิงแวดลอม (Tamb)   
สู งประมาณ  27- 36.5°C (จากรูปที่  6)  และจาก
ชวงเวลา 10:30-14:00 น ภายในบริเวณที่ทําการ 
ทดสอบบานจําลองทั้งสองหลัง จะพบวา คาความเขม
ของ     รังสีอาทิตย และอุณหภูมิ ส่ิงแวดลอมลดลง 
เนื่องจากในขณะทําการทดสอบบริเวณดังกลาว มีเมฆ
บัง และฝนตก 

 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผวิของกระจกใส 
  ธรรมดาของบานทั่วไป (Home 1) (11 สิงหาคม 2552) 

                 
            
 
 
 

 
 
รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิบนปลองกระจก GSCVB 

       ของบานที่ติดปลองกระจก (Home 2) (11 สิงหาคม 2552) 
 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในบานทดสอบ   

ที่ติดตั้งหนาตางกระจกใสธรรมดา (Home1) อุณหภูมิ
บนผิวกระจกใสธรรมดา (TG) อุณหภูมิอากาศภายใน
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หอง (Troom) อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาบานจําลอง        
(Tair grill) และ อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม (Tamb) 
และ อุณหภูมิภายในบานทดสอบที่ติดตั้งปลองกระจก 
GSCVB (Home 2) อุณหภูมิบนผิวกระจกชั้นนอก (TG) 
และ อุณหภูมิบนผิวกระจกชั้นใน (TC) อุณหภูมิบนผิว
ของมานเกล็ด (TVB)  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิอากาศภายในปลองกระจก 

         GSCVB และ มานเกล็ด (Home 2) (11 สิงหาคม 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในของบานจําลอง 

              ที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552) 
 

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

กระจก (Tout) อุณหภูมิอากาศตรงกลาง ระหวาง
ชองวางของปลองกระจก  (Tmiddle) และ  อุณหภูมิ
อากาศทางเขาของปลองกระจก (Tin) ผลทดสอบจากรูป         
ที่ 7 – 9 พบวา ปลองกระจก GSCVB จะมีคาอุณหภูมิ
สูงกวา หนาตางกระจก SG ประมาณ 0 - 3°C ในชวง
เวลากลางวัน เนื่องจากปลองกระจก เปนกระจกใสสอง
ช้ัน มีการติดตั้งมานเกล็ดอลูมิเนียมสีฟาออน ตรงกลาง
ปลองกระจก ซึ่งจะสามารถดูดกลืนความรอนไดดีกวา 
กระจกใสชั้นเดียว และอุณหภูมิอากาศภายในชองวาง
ปลองกระจก GSCVB (Air Gap) จะสูงกวาอุณหภูมิ
อากาศภายในหอง อุณหภูมิอากาศที่ทางเขาหอง และ
อุณหภูมิส่ิงแวดลอม บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG   
มีอุณหภูมิอากาศภายในหองสูงกวา อุณหภูมิอากาศ
ส่ิงแวดลอม และอุณหภูมิอากาศภายในหอง GSCVB  
ประมาณ 1 – 2.5°C เนื่องจากบานที่ติดตั้งหนาตาง
กระจก SG (Home 1) มีการสะสมความรอนไวภายใน
หอง ซ่ึงไมสามารถระบายออกสูภายนอกได (รูปท่ี 10) 
อีกทั้ง อุณหภูมิอากาศภายในชองวางของปลองกระจก 
GSCVB มีอุณหภูมิสูง เกิดการลอยตัวของอากาศ
ภายในปลองกระจก จึงทําใหเกิดการเหนี่ยวนํา อากาศ
จากภายในหองสูภายนอกไดเร็วขึ้น สงผลใหอุณหภูมิ
ภายในของบานที่ติดตั้งปลองกระจก GSCVB ลดลงต่ํา
กวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นวา ปลองกระจก GSCVB มีสมรรถนะใน
การระบายอากาศตามธรรมชาติ และ จากรูปที่ 11 
แสดงการเปรียบเทียบคาความสวาง จากการนําแสง
ธรรมชาติ มาใชภายในบานพักอาศัย ระหวางบาน
จําลองที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG (Home 1) และบาน
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จําลองติดต้ังปลองกระจก GSCVB (Home 2) จาก
การศึกษา พบวา แสงสวางภายใน บานที่ติดตั้งปลอง
กระจก GSCVB และ ภายในบานที่ติดตั้งหนาตาง
กระจก SG จะมีคาความสวางภายในบานพักอาศัยอยู
ในระดับที่ไมแตกตางกันมาก 

 
 

 
 
 
 

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

จากรูปที่ 12 บานจําลองติดตั้งปลองกระจก GSCVB 
มีคาการนําความรอนผานกระจกต่ํากวา บานจําลองที่
ติดต้ังหนาตางกระจก SG ประมาณรอยละ 84 ของคา
ความรอนที่ถายเทผานกระจกเขาภายในบาน ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวา ระบบปลองกระจก GSCVB สามารถลดความ
รอนเขาสูตัวบานไดดีกวา  
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมภายในบานจําลอง 
               ที่ติดตั้ง SG กับ GSCVB (11 สิงหาคม 2552) 

 
จากรูปที่ 13  เปรียบเทียบผลของการระบายอากาศ

แบบธรรมชาติภายในบานจําลอง ระหวางบานติดตั้ง
หนาตางกระจก SG และบานติดตั้งปลองกระจก 
GSCVB พบวา บานที่ติดตั้งปลองกระจก GSCVB มีการ
ไหลเวียนของอากาศภายในประมาณ 0.02-0.16 m/s 
จะสูงกวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG ซ่ึงจะมีการ
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 
ทําใหผูอยูอาศัยรู สึกถึงความสบาย จากการระบาย
อากาศภายในบาน 
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5. สรุป  
จากศึกษาทดสอบเปรียบเทียบระหวางบานจําลองที่

ติดตั้งปลองกระจก GSCVB กับหนาตางกระจก SG 
พบวา บานที่ติดตั้งหนาตางกระจก SG มีปริมาณความ
รอนความรอนที่ถายเทเขาสูภายในบานมากกวา และมี
อัตราการระบายอากาศต่ํากวา บานที่ ติดตั้งปลอง
กระจก GSCVB และแสงสวางภายในบานจําลองทั้ง
สองหลัง จะมีแสงธรรมชาติใกลเคียงกัน ปลองกระจก
GSCVB ชวยลดภาระความรอนที่ถายเทเขาสูภายใน
บานจําลองโดยผานกระจกไดถึงรอยละ 84 เมื่อเทียบกับ
หนาตางกระจกใสทั่วไป สามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟา จากระบบปรับอากาศได สงผลใหเกิดสภาวะ
ความสบายตอผูพักอาศัย และชวยประหยัดคาไฟฟา 
ชวยสงเสริมใหการใชพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น เปน
การอนุรักษพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 
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รายการสัญลักษณ 
G ตําแหนงวัดอณุหภูมิบนผวิกระจกชัน้นอก 
f ตําแหนงวัดอณุหภูมิของอากาศภายใน

ปลองกระจก GSCVB 
C ตําแหนงวัดอณุหภูมิบนผวิกระจกชัน้ใน 
GSCVB ปลองกระจกระบายอากาศพลังงาน

แสงอาทิตยทีติ่ดตั้งมานเกล็ดสีฟาออน 
(Glazed Solar Chimneys with Venetian 
Blind)  

Home 1 บานจาํลองทีติ่ดตั้งหนาตางกระจกใส 
ธรรมดา (SG)  

Home 2 บานจาํลองทีติ่ดตั้งปลองกระจก 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 อุณหภูมิบนผวิของมานเกลด็, °C 
1-10 แสดงตําแหนงวัดอุณหภูมิของผนังกระจก 

 


