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บทคัดย่อ

 บทคว�มวิจัยน้ีนำ�เสนอผลก�รทดลองเพื่อออกแบบระบบระบ�ยอ�ก�ศธรรมช�ติภ�ยใน

อ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวตั้งในเขตตัวเมืองที่ออกแบบให้มีท�งเดินด้�นเดียว โดยใช้วิธีจำ�ลองพลศ�สตร์

ของไหล (Computational Fluid Dynamics) ร่วมกับก�รจำ�ลองพลังง�น (Energy Simulation)  ก�ร

ออกแบบได้ใช้วิธีก�รติดตั้งบ�นเกล็ดระบ�ยอ�ก�ศเหนือประตูระเบียงห้องพัก ให้ลมภ�ยนอกไหลเข้�

สู่ภ�ยในห้องและต่อท่อระบ�ยออกสู่นอกอ�ค�รผ่�นพื้นที่เหนือฝ้�เพด�นห้องและข้�มผ่�นเหนือฝ้�

เพด�นท�งเดินออกไปสู่ภ�ยนอกอ�ค�ร (Air Tube System)  โดยก�รออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพิ่มอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศลดคว�มชื้นสะสมในห้องน้ำ� และช่วยลดคว�มร้อนสะสมในเวล�กล�งวัน

เพื่อประหยัดพลังง�นก�รทำ�คว�มเย็นให้แก่ห้องพัก โดยผลก�รทดลองพบว่� ห้องพักที่ติดตั้งระบบ

ระบ�ยอ�ก�ศน้ีมีอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศเฉล่ียท้ังปีสูงกว่�ม�ตรฐ�นก�รระบ�ยอ�ก�ศ ว.ส.ท. อยู่ประม�ณ 

2.8 เท่� และสูงกว่�ม�ตรฐ�น ASHRAE 62.1, 2010 อยู่ 1.7 เท่� และจ�กก�รจำ�ลองก�รใช้พลังง�น

ด้วยโปรแกรม VisualDOE 4.1 พบว่� ส�ม�รถช่วยประหยัดพลังง�นโดยรวมทั้งปี ได้เฉลี่ย 8% โดยผล

ท่ีได้จ�กก�รวิจัยส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับอ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวต้ังอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมอัตร�ก�รระบ�ย

อ�ก�ศ ลดปริม�ณคว�มชื้นสะสมและช่วยประหยัดพลังง�นภ�ยในห้องพักได้

คำาสำาคัญ: ก�รระบ�ยอ�ก�ศธรรมช�ติ  อ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวสูง  ช่องระบ�ยอ�ก�ศ  ท�งเดิน

ประเภทด้�นเดียว  อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ 

Abstract

 This article presents a design of natural ventilation duct in the upper part of the single-

loaded corridor (i.e., Air Tube) of a high-rise residential building in an urban context. This 

research aims to enhance airflow during daytimes when occupants leave the unit. The outdoor 

air is introduced into the interior space thru the room’s balcony and then exhausted to the 

ventilation duct located above corridor to the outside. Airflow study was performed by CFD 
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(Computational Fluid Dynamics and energy saving was estimated by energy simulation program 

(i.e., VisualDOE 4.1).  The results showed that natural ventilation duct system or Air Tube system 

helps increases the room’s ventilation rate by 2.8 time higher than that suggested by the  Air 

Conditioning Engineering Association of Thailand and by 1.7 time  higher than that suggested in 

ASHRAE Standard 62.1 2010 Energy saving calculated by VisualDOE4.1 is found to be 8%. The 

results of this research can be used as a guideline for enhancing airflow and energy saving by 

using Natural ventilation duct system (Air Tube) to high-rise residential building with single-loaded 

corridor.

Keywords: Natural Ventilation, High-rise Residential Building, Natural Ventilation Duct, Single-

loaded Corridor, Ventilation Rate

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจุบันอ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวตั้งในเขต

เมืองมักถูกออกแบบว�งผังโดยไม่มีก�รระบ�ย

อ�ก�ศต�มธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พใน

ห้องพัก ทั้งที่อ�ค�รชุดพักอ�ศัยส่วนหนึ่งมีก�ร

ออกแบบท�งเดินประเภทท�งเดินด้�นเดียวซ่ึง

เป็นก�รเสียโอก�สในก�รถ่�ยเทอ�ก�ศของห้อง

พักออกสู่ท�งเดินภ�ยนอก ส่งผลให้ก�รระบ�ย

อ�ก�ศไม่เพียงพอ และยังมีคว�มร้อนสะสมใน

ช่วงเวล�กล�งวันจ�กแสงแดดภ�ยนอก เป็นเหตุ

ให้สิ้นเปลืองพลังง�นจ�กภ�ระก�รทำ�คว�มเย็น

ของเครื่องปรับอ�ก�ศภ�ยในห้องพัก นอกจ�ก

นี้ยังเกิดปัญห�คว�มชื้นสะสมจ�กก�รใช้ห้องน้ำ�

ในเวล�เช้�และปิดห้องสนิทตลอดทั้งวัน ดังนั้น 

จึงได้มีแนวคิดในก�รออกแบบระบบถ่�ยเทอ�ก�ศ

ต�มธรรมช�ติโดยก�รจำ�ลองพลศ�สตร์ของไหล 

(คเณศ จึ่งสกุล & สุด�ภรณ์ สุดประเสริฐ, 2557) 

จ�กบริเวณระเบียงห้องพัก เข้�สู่ภ�ยในห้อง และ

ระบ�ยออกสู่นอกอ�ค�รผ่�นพ้ืนท่ีเหนือฝ้�เพด�น

โดยไม่ผ่�นท�งเดิน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นของ

อ�ก�ศท่ีปล่อยออกจ�กห้องพักตกค้�งอยู่ภ�ยใน

ท�งเดินของอ�ค�รชุด โดยง�นวิจัยนี้มุ่งเน้นก�ร

พัฒน�อุปกรณ์ระบ�ยอ�ก�ศธรรมช�ติเพื่อ

เพิ่มอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ และช่วยประหยัด

พลังง�นให้แก่ห้องพัก

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1  การระบายอากาศ

 ก�รเคล่ือนที่ของอ�ก�ศช่วยให้เกิดก�ร

ระบ�ยอ�ก�ศ ซึ่งก�รเคลื่อนที่ของอ�ก�ศด้วย

วิธีธรรมช�ติเกิดจ�ก 2 ปัจจัย ได้แก่ คว�มแตก

ต่�งของอุณหภูมิและคว�มแตกต่�งของคว�มกด

อ�ก�ศ เมื่อมีคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิอ�ก�ศ

ภ�ยในพื้นที่ อ�ก�ศที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูง

ขึ้น เนื่องจ�กคว�มหน�แน่นที่ต่ำ�ส่งผลให้อ�ก�ศ

ที่มีอุณหภูมิต่ำ�จะไหลเข้�ม�แทนที่

 เมื่อมีคว�มแตกต่�งของคว�มดันอ�ก�ศ

ภ�ยในพื้นที่ อ�ก�ศที่มีคว�มดันสูง (+) จะเคลื่อน

ท่ีห�อ�ก�ศท่ีมีคว�มดันต่ำ� (-) เกิดเป็นกระแสลมข้ึน

ทำ�ให้เกิดเป็นก�รระบ�ยอ�ก�ศ (อรรจน์ เศรษฐ

บุตร, 2557).



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

59

ก�รระบ�ยอ�ก�ศ (Ventilation) คือก�รถ่�ยเท

คว�มร้อนหรือมวลอ�ก�ศเก่�ภ�ยในห้องออก 

เพื่อให้อ�ก�ศใหม่เข้�ม�แทนที่ โดยก�รระบ�ย

อ�ก�ศในห้องพักของอ�ค�รชุดจะเกิดขึ้นจ�ก

ก�รเปิดช่องลมเข้�และออกจ�กห้องพัก โดยอัตร�

ก�รระบ�ยอ�ก�ศต�มม�ตรฐ�นก�รระบ�ย

อ�ก�ศเพื่อคุณภ�พอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รท่ี

ยอมรับได้ จ�กสม�คมวิศวกรรมปรับอ�ก�ศแห่ง

ประเทศไทย มีค่�อยู่ที่ 0.35 ACH และม�ตรฐ�น 

ASHRAE 62.1, 2010 มีค่�อยู่ที่ 0.58 ACH 

 จ�กก�รศึกษ�โดยสริน พินิจ (2553) ดนุสรณ์ 

บัวขจร (2554) อภิญญ� บุญม� (2555) และ 

มณีน�ถ ลินวัฒน� & อรรจน์ เศรษฐบุตร (2559) 

พบว่�อ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวตั้งในเขตเมือง 

มักถูกออกแบบว�งผังโดยไม่มีก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ธรรมช�ติและก�รกันแดดที่ดี เนื่องจ�กขน�ด

ที่ดินจำ�กัด ห้องชุดที่มีขน�ดเล็ก มีหน้�ต่�งน้อย 

ไม่มีช�ยค�กันแดดกันฝน ทำ�ให้เกิดคว�มร้อน

สะสมในช่วงเวล�กล�งวันจ�กแสงแดดภ�ยนอก

ที่ทะลุผ่�นกระจกหน้�ต่�ง เกิดเป็นปร�กฎก�รณ์

กระติกน้ำ�ร้อน (Thermal Flask Effect) ซึ่งห�ก

ส�ม�รถเพิ่มอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศห้องพักทิ้ง

ไว้ในเวล�กล�งวันได้จะส�ม�รถช่วยลดภ�ระ

ก�รทำ�คว�มเย็นลง (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2557) 

 ในก�รพย�ย�มพัฒน�ระบบระบ�ยอ�ก�ศ

ธรรมช�ติในห้องพักเวล�กล�งวัน ได้มีก�รพัฒน�

ระบบระบ�ยอ�ก�ศของบ�นเลื่อนขอบประตู 

(Air Post) ขึ้นโดยทำ�ก�รทดสอบติดตั้งในอ�ค�ร

จริง และทำ�ก�รทดสอบด้วยอุปกรณ์ Blower 

Door ต�มม�ตรฐ�น ASTM ASTM E779-03: 

Standard Test Method for Determining Air 

Leakage Rate by Fan Pressurization ผลก�ร

ทดสอบ พบว่� ก�รติดตั้ง Air Post ส�ม�รถ

ช่วยเพิ่มอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศได้ 37% โดย

ส�ม�รถเพ่ิมอัตร�ก�รแลกเปล่ียนอ�ก�ศจ�ก 

1.73 ACH เป็นที่ 2.38 ACH (อรรจน์ เศรษฐ

บุตร, 2559) ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีก�รศึกษ�เพื่อ

พัฒน�ระบบระบ�ยอ�ก�ศแบบต่�งๆ สำ�หรับ

อ�ค�รคอมโดมิเนียมในเขตตัวเมืองต่อไป

2.2 การระบายอากาศด้วยระบบ Air Tube  

 ระบบระบ�ยอ�ก�ศ Air Tube นี้เป็นก�รติด

ตั้งช่องลมภ�ยในห้องพัก จำ�นวน 2 ตำ�แหน่ง คือ 

ช่องรับอ�ก�ศจ�กภ�ยนอกเข้�ที่ระเบียง และ

ช่องระบ�ยอ�ก�ศออกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�

ขน�ดพื้นที่หน้�ตัด 4x8 นิ้ว บริเวณฝ้�เพด�น

ห้องครัวเพื่อถ่�ยเทอ�ก�ศเก่�ภ�ยในห้องออกสู่

ภ�ยนอกอ�ค�ร แสดงดังรูปที่ 1

 
รูปที่ 1  ก�รระบ�ยอ�ก�ศด้วย Air Tube

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1 การเลือกอาคารชุดและห้องพัก

 เลือกอ�ค�รชุดที่มีคว�มสูงเกิน 150 เมตร 

เนื่องจ�กระดับคว�มสูงท่ีม�กขึ้นจะมีคว�มเร็ว

ลมภ�ยนอกที่แตกต่�งกันเพื่อทำ�ก�รจำ�ลอง

คว�มเร็วลมที่แตกต่�งกันต�มระดับคว�มสูงจ�ก

พื้นดินได้อย่�งถูกต้องด้วยสมก�ร

  V
z
 / V

g
 = (Z / Z

g
)p  (1) 

Power Wind Law (Davenport,1960) ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2  คว�มเร็วลมที่เปลี่ยนต�มระดับคว�มสูง

 และเป็นอ�ค�รท่ีมีท�งเดินประเภทท�งเดิน

ด้�นเดียวเพ่ือจำ�ลองก�รเดินแนวท่อระบ�ยอ�ก�ศ

เหนือฝ้�เพด�นท�งเดินสำ�หรับก�รระบ�ย

อ�ก�ศออกท�งด้�นหลังของอ�ค�ร แสดงดังรูป

ที่ 3

รูปที่ 3  ผังพื้นอ�ค�รชุดที่มีท�งเดินด้�นเดียว

3.2 ขั้นตอนในการศึกษา

 ทำ�ก�รศึกษ�โดยก�รจำ�ลองพลศ�สตร์

ของไหลด้วยโปรแกรม CFD กับผังอ�ค�รทั้งชั้น 

โดยแบ่งก�รทดลองเป็น 3 ชุดต�มระดับคว�มสูง

อ�ค�รที่ 50 100 และ 150 เมตร จ�กพื้นดิน ที่

คว�มเร็วลม 3.91 5.53 และ 6.78 เมตร/วิน�ที 

ต�มลำ�ดับ โดยจำ�ลองก�รพัดของกระแสลมจ�ก

ฝั่งระเบียงห้องพัก เพื่อห�ค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ 

และค่�ก�รประหยัดพลังง�นเฉลี่ยตลอดทั้งปี

ของอ�ค�รชุด

3.2.1 การหาค่าอัตราการระบายอากาศ

 ห�ค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศจ�กก�รวัดคว�ม

เร็วลมที่ปล�ยท่ออ�ก�ศออกจ�กก�รจำ�ลอง

พลศ�สตร์ของไหล เพื่อม�คำ�นวณด้วยสมก�ร

ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

  Q = AV (2) 

โดย Q = อัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศ (เมตร3/วนิ�ท)ี

 A = พื้นที่หน้�ตัดขน�ดช่องท�งเข้� (เมตร2)

 V = คว�มเร็วของกระแสลม (เมตร/วิน�ที)

3.2.2 การประเมินผลการประหยัดพลังงาน

 จำ�ลองผลก�รประหยัดพลังง�นของห้อง

พักด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 ภ�ยใต้ 4 

กรณี เพื่อเปรียบเทียบและค้นห�รูปแบบก�รใช้

ง�น Air Tube ที่เหม�ะกับก�รนำ�ไปใช้ง�นจริง

ม�กที่สุด ได้แก่ 

 -กรณีที่ 1 ปิดระบบ Air Tube ตลอดเวล� 

(เสมือนห้องพักทั่วไปที่ไม่มีก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ระหว่�งวัน)

 - กรณีที่ 2 เปิดใช้ง�น Air Tube ช่วงหลัง

ตื่นนอนถึงก่อนเข้�นอน (ช่วงเวล�ที่ไม่ใช้เครื่อง

ปรับอ�ก�ศเวล� 06.00 – 22.00 น.) 

 - กรณีที่ 3 เปิดใช้ง�น Air Tube ช่วงก่อน

เข้�นอนถึงหลังตื่นนอน (ช่วงเวล�ที่ใช้เครื่องปรับ

อ�ก�ศเวล� 22.00 – 06.00 น.)

 - กรณีท่ี 4 เปิดใช้ง�น Air Tube ตลอดเวล�

4. ผลการทดลอง

4.1 วิเคราะห์อัตราการระบายอากาศ

 จ�กก�รจำ�ลองก�รระบ�ยอ�ก�ศของ

อ�ค�รที่ระดับคว�มสูง 50 100 และ 150 เมตร

จ�กพื้นดิน ด้วย CFD พบว่� คว�มเร็วลมที่ปล�ย

ท่อระบ�ยอ�ก�ศของระบบ Air Tube สูงขึ้นต�ม

ระดับคว�มสูงของห้องพักโดยห้องพักที่เดินแนว

ท่อส้ันกว่�จะมีคว�มเร็วลมที่ปล�ยท่อสูงกว่�

ห้องพักที่เดินแนวท่อย�วกว่� ซึ่งค่�คว�มเร็วลม

ที่วัดจ�กปล�ยท่อ Air Tube ที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อ

ค่�อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศของห้องพัก ดังรูปที่ 

4 – 6
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รูปที่ 4  ผลก�รจำ�ลองค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศของห้องพัก
ที่คว�มสูง 50 เมตร จ�กระดับพื้นดิน

รูปที่ 5  ผลก�รจำ�ลองค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศของห้องพัก
ที่คว�มสูง 100 เมตร จ�กระดับพื้นดิน

 
รูปที่ 6  ผลก�รจำ�ลองค่�ก�รระบ�ยอ�ก�ศของห้องพัก
ที่คว�มสูง 150 เมตร จ�กระดับพื้นดิน

 จ�กก�รคำ�นวณห�อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

เฉลี่ยตลอดทั้งปี พบว่� มีอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 0.98 ACH และเมื่อนำ�ม�

เปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นก�รระบ�ยอ�ก�ศของ

สม�คมวิศวกรรมปรับอ�ก�ศแห่งประเทศไทย 

และม�ตรฐ�น ASHRAE 62.1, 2010 พบว่� 

อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศเฉล่ียตลอดทั้งปีมีค่�สูง

กว่�ม�ตรฐ�น ว.ส.ท. อยู่ 2.8 เท่� และสูงกว่�

ม�ตรฐ�น ASHRAE 62.1, 2010 อยู่ 1.7 เท่� 

แสดงดังรูปที่ 7

 
รูปที่ 7  ผลก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศของ
อ�ค�รชุดที่จำ�ลองกับม�ตรฐ�น ว.ส.ท. และม�ตรฐ�น 
ASHRAE

4.2 วิเคราะห์ค่าการประหยัดพลังงาน

 จ�กรูปแบบก�รใช้ง�นระบบข้�งต้น พบว่�

ก�รใช้ง�นระบบ Air Tube หลังตื่นนอนถึงก่อน

เข้�นอน (เวล� 06.00 – 22.00 น. ในกรณีที่ 2) 

จะช่วยประหยัดพลังง�นของห้องพักได้ม�กที่สุด 

เนื่องจ�กระบบ Air Tube ช่วยระบ�ยคว�มร้อน

สะสมของห้องพักในช่วงกล�งวันท่ีปิดห้องทิ้งไว้ 

แต่อ�ค�รได้รับแดด ส่งผลให้ภ�ระก�รทำ�คว�ม

เย็นของระบบปรับอ�ก�ศซึ่งเริ่มใช้ง�นหลังเวล� 

22.00 น. ลดลง จึงสรุปได้ว่�ก�รติดตั้งระบบ Air 

Tube ส�ม�รถช่วยลดก�รใช้พลังง�นโดยรวมของ

ห้องพักลงได้เฉลี่ย 8% จ�กห้องพักทั่วไปที่ไม่มี

ก�รติดตั้งระบบระบ�ยอ�ก�ศ         

รูปที่ 8  อัตร�ก�รประหยัดพลังง�นโดยรวมของห้องพัก
จำ�แนกต�มกรณีต่�ง ๆ



การออกแบบช่องระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติเหนือฝ้าทางเดินด้านเดียวในอาคารชุดพักอาศัยแนวสูง
ปนิพันธ์ สุนทรรักษ์, ดนู กตัญญุตานันท์ และ รศ. ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร62

หม�ยเหตุ: 

- base_novent:  ปิดก�รใช้ง�น Air Tube ตลอดเวล� 

-  alt_6-22: เปิดใช้ง�น Air Tube ระหว่�งเวล� 

 06.00 – 22.00 น.

- alt_22-6: เปิดใช้ง�น Air Tube ระหว่�งเวล� 

 22.00 – 06.00 น.

- alt_all open: เปดิก�รใช้ง�น Air Tube ตลอดเวล�

5. ข้อสรุปจากการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุปจากการศึกษาวิจัย

 ก�รระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในห้องพักด้วยระบบ 

Air Tube ส�ม�รถช่วยเพ่ิมอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ให้มีค่�สูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไป และช่วยลดก�รใช้

พลังง�นของห้องพักลงได้จ�กก�รสร้�งคว�ม

แตกต่�งของคว�มดันอ�ก�ศที่ด้�นหน้�และด้�น

หลังอ�ค�ร ซึ่งง�นวิจัยนี้ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์

ใช้กับก�รออกแบบอ�ค�รชุดพักอ�ศัยแนวสูงที่มี

ท�งเดินด้�นเดียวได้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ

 ก�รใช้ง�นระบบ Air Tube ที่เหม�ะสม ควร

เปิดก�รใช้ง�นระหว่�งช่วงเวล�หลังต่ืนนอนถึง

ก่อนเข้�นอน เวล� 06.00 – 22.00 น.) เพื่อช่วย

ให้ห้องพักได้ระบ�ยคว�มร้อนคว�มชื้นท่ีสะสม

ตลอดทั้งวันที่ห้องปิดอยู่ และช่วยลดอัตร�ก�รใช้

พลังง�นโดยรวมลงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด 

นอกจ�กนี้ ควรทำ�ก�รศึกษ�ถึงประสิทธิภ�พก�ร

ลดคว�มชื้นจ�กห้องน้ำ�ภ�ยในห้องพักด้วย
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การประเมินสมรรถนะของการออกแบบหน่วยพักอาศัยที่มีขนาดกะทัดรัด

Efficiency Evaluation on the Performance of Compact Unit Design 
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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยนี้คำ�นึงถึงก�รพัฒน�ท่ีอยู่อ�ศัยให้มีก�รเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในเชิงของก�รออกแบบท�ง

สถ�ปัตยกรรมโดยจะเกี่ยวเนื่องกับหน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็กหรือขน�ดเล็กพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันได้เข้�

ม�มีบทบ�ทกับก�รอยู่อ�ศัยของประช�กรม�กขึ้นทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ แต่เนื่องจ�ก

ก�รกำ�หนดขน�ดเล็กท่ีสุดของหน่วยพักอ�ศัยต�มม�ตรฐ�นของกฎหม�ยไทยยังไม่ได้รับก�รประเมิน

สมรรถนะในด้�นประสิทธิภ�พของเทคโนโลยีอ�ค�ร ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะทดสอบม�ตรฐ�นของหน่วย

พักอ�ศัยขน�ดเล็กเพื่อที่จะนำ�ม�ประเมินประสิทธิภ�พของลมท่ีส่งผลต่อก�รระบ�ยอ�ก�ศภ�ยใน

อ�ค�ร โดยทำ�ก�รทดลองด้วยโปรแกรมจำ�ลองพลศ�สตร์ของไหลเชิงคำ�นวณ (Computational Fluid 

Dynamic, CFD) ซึ่งกำ�หนดตัวแปรหลัก คือ อัตร�ส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่อ�ค�ร (WINDOW TO 

WALL RATIO: WWR)  จำ�นวนและตำ�แหน่งของช่องเปิด โดยผลก�รทดสอบพบว่� WWR ร้อยละ 20, 

50 และ 80 ต�มลำ�ดับ ส่งผลต่อคว�มเร็วลมและมีก�รเปลี่ยนแปลงม�กที่สุด ผู้วิจัยได้เลือกใช้ลมท�ง

ด้�นตะวันตกเฉียงใต้ (22.5 องศ�) ในก�รเปรียบเทียบ พบว่� กรณีศึกษ�ห้องพักขน�ดเล็กที่สุดต�ม

ม�ตรฐ�นมีก�รระบ�ยอ�ก�ศที่ดีกว่�หน่วยพักอ�ศัยอื่น และเมื่อลดขน�ดคว�มกว้�งหรือคว�มย�ว 

โดยมีคว�มสูงที่เท่�กันทุกกรณีศึกษ�สำ�หรับช่องเปิดสองด้�นตำ�แหน่งตรงกัน และอีกกรณีศึกษ�เมื่อ

ลดขน�ดคว�มกว้�งแต่เพิ่มคว�มลึกสำ�หรับช่องเปิดสองตำ�แหน่งเยื้องกันแบบ Cross Ventilation มี

ผลก�รระบ�ยอ�ก�ศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่� ง�นวิจัยนี้จึงเป็นก�รทดสอบให้เกิดแนวท�งเลือกในก�ร

ออกแบบหรือปรับเปล่ียนกฎหม�ยในอน�คตได้อย่�งเหม�ะสมเพื่อส่งผลที่ดีต่อค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�ร

ก่อสร้�งและใช้พื้นที่ให้เกิดคว�มคุ้มค่�ม�กที่สุด

คำาสำาคัญ: หน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็ก  อัตร�ส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่อ�ค�ร  กฎหม�ยพื้นที่อ�ค�ร

ขน�ดเล็ก  ช่องเปิด  ก�รประเมินสมรรถนะ

Abstract

 Architectural design for small or micro-housing development units was evaluated. Thai law 

offers no guidelines on building technology performance for the smallest residential units. Small 

housing unit standards were examined to evaluate how wind conditions affect indoor ventilation. 

Computational fluid dynamic (CFD) was used to define the primary variable of window to wall 
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ratio (WWR) at 20, 50 and 80 percent, according to varying wind speed. Southwest winds (22.5 

degrees) were chosen as a standard. 

 Results were that smallest residential housing units had better ventilation than others. 

Reducing room width and increasing length for two side openings improved cross ventilation. 

These findings may help architects and real estate entrepreneurs choose design approaches 

and advocate appropriate legal reforms in future, reducing construction costs and using available 

space more effectively. 

Keywords: Compact Units, Window to Wall Ratio (WWR), Voids, Efficiency Evaluation, 

Window Size, Window Placement, Ventilation, Airflow

1. บทนำา

 ปัจจุบันประช�กรโลกเพ่ิมสูงข้ึนเป็นจำ�นวน

ม�ก โดยผลที่ต�มม� คือที่อยู่อ�ศัยไม่เพียงพอ

และเกิดคว�มแออัดต่อก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ือง

ของโลกท่ีมีก�รพัฒน� และเม่ือกล่�วถึงประเทศไทย

น้ันปัญห�ด้�นท่ีอยู่อ�ศัยก็ยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญ 

เพร�ะว่�ประช�กรส่วนใหญ่มีคว�มต้องก�รที่

อยู่อ�ศัยภ�ยในเมืองและช�นเมืองเป็นจำ�นวน

ม�ก เพร�ะฉะนั้นสถ�ปนิกจึงมีส่วนในก�รปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขปัญห�เหล่�นี้ให้ตอบสนองต่อ

ประช�กรและเกิดคว�มเหม�ะสมม�กที่สุด ซึ่งใน

ปัจจุบันน้ีหน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็ก หรือเล็กพิเศษ น้ัน

ได้เข้�ม�มีบทบ�ทกับก�รอยู่อ�ศัยของประช�กร

ม�กข้ึน ท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศนอกจ�ก

จะตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รใช้พื้นที่ของ

คนแล้ว ยังทำ�ให้เกิดก�รใช้ที่ดินได้อย่�งคุ้มค่�

อีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษ�และ

ทดสอบสมรรถนะของหน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็ก

จ�กกฎหม�ยกำ�หนด และกรณีศึกษ�ของหน่วย

พักอ�ศัยขน�ดเล็กพิเศษจ�กต่�งประเทศ 

เนื่องจ�กก�รออกแบบในปัจจุบันได้นำ�กฎหม�ย

ม�เป็นหลักอ้�งอิงในก�รออกแบบ และกำ�หนด

ขน�ดที่ เหม�ะสมที่สุดต�มกฎเกณฑ์เพื่อให้

นักออกแบบมีกรอบในก�รทำ�ง�น แต่กฎเกณฑ์ที่

ได้สร้�งขึ้นม�นั้นยังไม่ได้รับก�รประเมินก�รใช้

ง�นท�งด้�นเทคโนโลยีอ�ค�รอย่�งแพร่หล�ย 

นักวิจัยจึงได้ทำ�ง�นวิจัยน้ีข้ึนเพ่ือพิสูจน์ประสิทธิภ�พ

ด้�นสมรรถนะในก�รออกแบบ เนื่องจ�กได้มี

ก�รพัฒน�ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นทำ�ให้

ส�ม�รถนำ�ม�ทดสอบเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภ�พ

ของก�รระบ�ยอ�ก�ศหน่วยพักอ�ศัยม�ตรฐ�น

และเล็กพิเศษ โดยนำ�ผลทดสอบที่ได้ม�เปรียบ

เทียบข้อดีข้อเสียเพื่อนำ�ม�เป็นข้อเสนอแนะ

ในด้�นก�รออกแบบและแก้ไขปัญห�ให้มี

ประสิทธิภ�พที่ดีขึ้น 

2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง

 ก�รศึกษ�วิจัย เรื่อง ก�รประเมินสมรรถนะ

ของก�รออกแบบหน่วยพักอ�ศัยที่มีขน�ดเล็ก

และเล็กพิเศษ ผู้วิจัยได้แบ่งแนวท�งในก�รศึกษ�

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้



การประเมินสมรรถนะของการออกแบบหน่วยพักอาศัยที่มีขนาดกะทัดรัด
ศศิชา วงศ์สุนันท์ และ รศ.  อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ66

2.1 กฎหมายและมาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบ

 อาคาร 

 จ�กกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร 

พ.ศ. 2522 มีร�ยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับง�นวิจัย

ดังนี้

 ห้องนอน ให้มีคว�มกว้�งด้�นที่แคบที่สุด

ไม่น้อยกว่� 2.50 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่� 

8.00 ตร.ม.

 ทาวนเ์ฮาส์ จะตอ้งมขีน�ดไมน่อ้ยกว�่ 4.00 

x 6.00 เมตร และมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่� 24.00 ตร.ม.

 ห้องแถวตึกแถว จะต้องมีขน�ดไม่น้อยกว่�

4.00x7.50 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่� 30.00 

ตร.ม.

 ระยะด่ิงจากพ้ืนถึงฝ้า ควรมีระยะ 2.60  เมตร 

ช่องเปิดหรือช่องกระจกให้แสงธรรมช�ติผ่�นได้

ขน�ดเล็กที่สุดจะต้องมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่� 

20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ห้องนั้นๆ

2.2 ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน

 ร�ค�ท่ีดินเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมห�นคร

(Central Business District – CBD) โดยร�ค�

ที่ประเมินปี 2555-2558 อยู่ระหว่�ง 180,000-

850,000 บ�ท ต่อต�ร�งว� และร�ค�ท่ีดินใกล้เคียง

เขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมห�นครร�ค�ท่ีประเมิน

ปี 2555-2558 อยู่ระหว่�ง 170,000-350,000

บ�ทต่อต�ร�งว� 

 จ�กก�รศึกษ�ข้อมูลในปัจจุบันพบว่�ในเขต

เศรษฐกิจน้ันมีก�รกระจ�ยของท่ีอยู่อ�ศัยจำ�พวก

อพ�ร์ทเม้นท์เป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ

อยู่ละแวกรถไฟฟ้� โดยก�รเจริญเติบโตของ

รถไฟฟ้�ทำ�ให้ผู้อยู่อ�ศัยต้องก�รพักอ�ศัยใน

ละแวกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจม�กข้ึน และร�ค�ค่�เช่�ข�ย

ก็เพิ่มขึ้น และในท�งกลับกันเขตที่ไกลออกจ�ก

บริเวณเขตเศรษฐกิจนั้นจะมีร�ค�เช่�ลดน้อยลง 

จึงทำ�ให้คนส่วนใหญ่มักจะพักอ�ศัยอยู่ละแวกท่ี

เดินท�งสะดวกและใกล้ที่ทำ�ง�นม�กที่สุด โดย

สรปุไดว้�่สิง่ทีค่นตอ้งก�รม�กทีส่ดุคอื ทีพ่กัอ�ศยั

ที่มีขน�ดเหม�ะสมกับพฤติกรรมก�รใช้ง�น และ

ร�ค�ไม่แพงจนเกินไป โดยก�รใช้พื้นที่ของผู้อยู่

อ�ศัยนั้นต้องมีลักษณะที่ตอบสนองก�รใช้ง�น

ของคนอย่�งเหม�ะสม เนื่องจ�กลักษณะก�ร

ใช้ง�นของคนค่อนข้�งมีส่วนเก่ียวข้องกับก�ร

ออกแบบหน่วยพักอ�ศัยและค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ก่อสร้�ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคว�มคิดว่�ขน�ด

เป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รออกแบบหน่วยพัก

อ�ศัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อยู่อ�ศัยม�กที่สุด

2.3 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีท�งด้�นก�รระบ�ยอ�ก�ศเป็น

ทฤษฎีที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับง�นวิจัยช้ินนี้เป็น

หลักโดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1  คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มเร็วลมกับ อุณหภูมิ

คว�มเร็วลม
(m/s)                           

ช่วงอุณหภูมิใน
เขตสภ�วะ น่�สบ�ย        

        0.2  27.0-29.5

        0.5  28.5-30.8

        1.0  29.5-32.5

        1.5  31.0-33.8

        2.0  29.5-32.5

        3.0           31.0-33.8

ที่มา: Khedari et al., 2000
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ตารางที่ 2  คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มเร็วลมกับก�รรับ
รู้ของมนุษย์

   คว�มเร็วลม
      (m/s)

ก�รรับรู้ของมนุษย์        

     0.00-0.25 ไม่รับรู้ถึงก�รสัมผัสของลม

     0.25-0.50         รู้สึกสบ�ยแต่ไม่รับรู้ถึงลม

     0.50-1.00 รู้สึกสบ�ยแต่รับรู้ถึงลม

     1.00-1.50  รู้สึกลมปะทะจนรบกวนเล็กน้อย

   ม�กกว่� 1.50 รบกวนก�รทำ�ง�น

ที่มา: Olgyay, 1963

 โดยจ�กต�ร�งที่1 และ 2 ใช้เพื่อศึกษ�ห�

ขอบเขตคว�มน่�สบ�ยจ�กค่�คว�มเร็วลมเฉลี่ย 

และคว�มเร็วลมภ�ยในห้อง

 ซึ่งค่�คว�มเร็วลมที่ใช้ในก�รทดลองนั้นได้

ศึกษ�ข้อมูลคว�มเร็วลมร�ยชั่วโมงในกรุงเทพ

มห�นคร เขตเมืองที่ระดับคว�มสูง 10 เมตรโดย

จะมีคว�มเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.79-1.50 เมตร

ต่อวิน�ที ซ่ึงอ้�งอิงจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� (2551)

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ

 ก�รเคลื่อนที่ของอ�ก�ศส�ม�รถเกิดได้

จ�กคว�มกดอ�ก�ศที่แตกต่�งกันทำ�ให้อ�ก�ศ

เคลื่อนที่จ�กคว�มกดอ�ก�ศที่สูงไปยังคว�ม

กดอ�ก�ศท่ีต่ำ� และเม่ือมีคว�มกดอ�ก�ศท่ีแตกต่�ง

กันม�กๆ จะทำ�ให้อ�ก�ศมีก�รไหลเร็วขึ้น หรือ

อ�จจะเกิดจ�กอุณหภูมิท่ีแตกต่�งกัน โดยท่ีอ�ก�ศ

ร้อนจะลอยตัวสูงข้ึนแล้วอ�ก�ศเย็นจะไหลเข้�ไป

แทนที่ (ชัปน์ เธียรชุติม�, 2553)

การเคล่ือนท่ีของอากาศจากการระบายอากาศ

โดยวิธีธรรมชาตินั้น แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ

 Laminar เป็นก�รเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

สม่ำ�เสมอ

 Separate ก�รเคลื่อนที่แบบเส้นตรงไม่

สม่ำ�เสมอ

 Turbulent ก�รเคลื่อนที่แบบกระแสอลวน

 Eddy เป็นก�รเคลื่อนที่แบบกระแสวน

 โดยจ�กก�รศึกษ�จ�กกรณีศึกษ�ต่�ง

ประเทศนั้นได้เลือกหน่วยพักอ�ศัยที่มีขน�ดเล็ก

ที่สุดม�ใช้ในก�รทดลองโดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ

คือ

 1. ขน�ดเท่�กันทุกด้�น

 2. ลดขน�ดคว�มกว้�งและคว�มย�วลง

 3. ลดขน�ดคว�มกว้�งแต่เพิ่มขน�ดคว�ม

ย�วจ�กม�ตรฐ�น

 ดังรูปผังอ�ค�รต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน่วยพักอ�ศัย

3. ผลการศึกษาเบื้องต้น

 จ�กก�รทดสอบด้�นก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ด้วยโปรแกรม PHOENICS (CHAM, 2002) โดย

อ้�งอิงคว�มเร็วลมจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� (2551) 

ซ่ึงในข้ันตอนแรกน้ัน ใช้กรณีศึกษ�จ�กขน�ดพ้ืนท่ี

ที่เล็กที่สุดต�มกฎหม�ยกำ�หนด 3 กรณีดังนี้
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ตารางที่ 3  กรณีศึกษ�ในขั้นตอนที่หนึ่ง

 ขน�ด (m) รูปแบบหน่วยพักอ�ศัย        

BaseCase1 (2.50x3.20) ห้องพักอ�ศัย

BaseCase2 (4.00x6.00) ท�วน์เฮ�ส์

BaseCase3 (4.00x7.50) ตึกแถว

 ซึ่งเป็นก�รทดสอบโดยใช้เพียงกรอบของ

อ�ค�รโดยกำ�หนดคว�มสูงให้มีขน�ดเท่�กันทุก

กรณีคือ 2.60 เมตร แบ่งก�รทดลองจ�กทิศท�ง

ลมได้ 2 กรณี คือ ด้�นตะวันออกเฉียงเหนือที่ 

45 องศ�   และตะวันตกเฉียงใต้ที่ 22.5 องศ� มี

ก�รแบ่งอัตร�ส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อ�ค�ร 

(WWR) ออกเป็นร้อยละ 10, 20, 30, 50 และ 

80 ต�มลำ�ดับ และได้มีก�รจำ�ลองช่องเปิดออก

เป็น 2 แบบดังนี้

ตารางที่ 4  ตำ�แหน่งและรูปแบบช่องเปิด

ช่องเปิดด้�นเดียว ช่องเปิดสองด้�น

ด้�นทิศเหนือ
ด้�นทิศใต้
ด้�นทิศตะวันออก
ด้�นทิศตะวันตก

ด้�นทิศเหนือ-ใต้
ด้�นทิศตะวันออก-ตะวันตก
ด้�นทิศเหนือ-ตะวันออก
ด้�นทิศเหนือ-ตะวันตก
ด้�นทิศใต้-ตะวันออก
ด้�นทิศใต้-ตะวันตก

 จ�กต�ร�งที่ 4 มีก�รทดลองทั้งหมด 300 

กรณีศึกษ� แบ่งต�มต�ร�งโดยมีหน่วยพักอ�ศัย 

ท�วน์เฮ�ส์และตึกแถว อย่�งละ 100 กรณีศึกษ�

 ก�รทดสอบในขั้นตอนที่สองได้ทำ�ก�ร

ศึกษ�กรณีศึกษ�จ�กหน่วยพักอ�ศัยที่เล็กพิเศษ

และได้นำ�ม�ทดสอบโดยแบ่งเป็น 4 กรณีศึกษ�

ดังต�ร�งต่อไปนี้
ตารางที่ 5  กรณีศึกษ�ในขั้นตอนที่สอง

ขน�ด (m) กรณีศึกษ�ที่อ้�งอิง

Case1 (2.60x2.60)
Case2 (1.60x2.50)
Case3 (1.00x1.25)
Case4 (2.00x10.00)

Mini Box, Austria
Nakagin Capsule

Tower, Japan
Capsule Hotel

Tokyo House, Japan

 ก�รทดสอบในต�ร�งที่ 5 ใช้คว�มสูงเป็น

ตัวแปรควบคุมคือ 2.60 เมตรเท่�กับขั้นตอนแรก 

และเลือกทดสอบด้วยลมด้�นตะวันตกเฉียงใต้ที่ 

22.5 องศ� เพียงทิศท�งเดียวเน่ืองจ�กเป็นทิศท�ง

ที่มีผลต่อก�รอยู่อ�ศัยของคนในระยะย�วม�ก

ที่สุด ซึ่งได้ทำ�ก�รเลือกทดสอบอัตร�ส่วนพื้นที่

ช่องเปิดต่อพื้นที่อ�ค�ร (WWR) ที่ร้อยละ 20, 50 

และ 80 ต�มลำ�ดับ เนื่องจ�กเป็น WWR ส�กล

ที่ใช้ส่วนม�กในอ�ค�รและเห็นคว�มแตกต่�ง

ม�กกว่� ส่วนตำ�แหน่งและจำ�นวนช่องเปิดใช้

ทดสอบเหมือนต�มต�ร�งที่  ดังนั้นจะมีก�รมีก�ร

ทดลองทั้งหมด 120 กรณีศึกษ� ซึ่งแบ่งเป็นกรณี

ศึกษ�ละ 30 กรณี 

4. ผลการทดสอบ

ตารางที่ 6  สรุปผลคว�มเร็วลมเฉลี่ย (WWR 20%)
 โดยกำ�หนดให้ B=ม�ตรฐ�น และ C=กรณีศึกษ�
ใช้หน่วยเมตรต่อวิน�ที (m/s)

B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4

1 Void ด้�นทิศตะวันตก

0.15 - - - - - -

2 Void แบบช่องเปิดตรงกัน
ด้�นทิศตะวันตก-ตะวันออก

0.17 0.13 - 0.13 0.12 0.22 0.41

2 Void แบบช่องเปิดเยื้องกัน
ด้�นทิศเหนือ-ตะวันออก (NE)

0.25 - - - - - -

ด้�นทิศเหนือ-ตะวันตก (NW)

- - - 0.10 0.12 0.16 0.11

ด้�นทิศใต้-ตะวันออก (SE)

0.14 0.13 - - - - -

ด้�นทิศใต้-ตะวันตก (SW)

- - - 0.09 0.14 0.12 0.12
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ตารางที่ 7  สรุปผลคว�มเร็วลมเฉลี่ย (WWR 50%)

B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4

1 Void ด้�นทิศตะวันตก
0.15 0.11 - - - - 0.10

2 Void แบบช่องเปิดตรงกัน

ด้�นทิศตะวันตก-ตะวันออก
0.18 0.13 0.13 0.13 0.12 0.22 0.41

2 Void แบบช่องเปิดตรงกัน

ด้�นทิศเหนือ-ใต้
- 0.11 - - - - -

2 Void แบบช่องเปิดเยื้องกัน

ด้�นทิศเหนือ-ตะวันออก (NE)
0.13 - - - - - 0.38

ด้�นทิศเหนือ-ตะวันตก (NW)
0.28 - - 0.12 0.12 0.19 0.27

ด้�นทิศใต้-ตะวันออก (SE)
0.16 0.10 - - - 0.21 -

ด้�นทิศใต้-ตะวันตก (SW)
- - 0.12 0.12 0.10 0.12 0.14

                                                                        
ตารางที่ 8 สรุปผลคว�มเร็วลมเฉลี่ย (WWR 80%)

B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4

1 Void ด้�นทิศตะวันตก

0.22 0.11 - - - 0.24 -

1 Void ด้�นทิศตะวันออก

0.13 - - - - - -

2 Void แบบช่องเปิดตรงกัน
ด้�นทิศตะวันตก-ตะวันออก

0.32 - 0.20 0.22 0.20 0.45 0.24

ด้�นทิศเหนือ-ใต้

0.28 - 0.13 0.11 0.10 - 0.22

2 Void แบบช่องเปิดเยื้องกัน
ด้�นทิศใต้-ตะวันออก (SE)

- 0.20 0.18 0.16 - - -
Ref: เครื่องหม�ย “-“  หม�ยคว�มว่� มีค่�คว�มเร็วลมเฉลี่ยน้อย

กว่� 0.10 เมตรต่อวิน�ที

 จ�กต�ร�งท่ี  6  และ  8  ส�ม�รถสรุปในภ�พรวม

โดยเลือกที่เลือกจ�กกรณีศึกษ�ที่มีคว�มเร็วลม

เฉลี่ยที่ดีที่สุดดังต�ร�งที่ 9

ตารางที่ 9  สรุปผลคว�มเร็วลมเฉลี่ยที่ดีสุด

ขน�ด (m) WWR(%) คว�มเร็วลมเฉลี่ย (m/s)

ช่องเปิดด้�นเดียว

(C3)1.00x1.25 80 (W) 0.24 m/s

ช่องเปิดสองด้�นแบบตรงกัน

(C3)1.00x1.25
(C4)2.00x10.00
(C3)1.00x1.25
(B2)4.00x6.00
(B1)2.50x3.20

80
20
50
50
82

(WE) 0.45 m/s
(WE) 0.41 m/s
(WE) 0.36 m/s
(NS) 0.11 m/s
(NS) 0.28 m/s

ช่องเปิดสองด้�นแบบเยื้องกัน

(B1)2.50x3.20
(C2)1.60x2.50
(B1)2.50x3.20
(C4)2.00x10.00
(B2)4.00x6.00

20
20
50
50
80

(NE) 0.25 m/s
(SW) 0.14 m/s
(NW) 0.28 m/s
(NE) 0.38 m/s
(SE) 0.20 m/s

 ผลสรุปจ�กก�รทดลองพบว่� ช่องเปิดช่อง

เดียวน้ันมีผลเพียงเล็กน้อยโดยแทบจะไม่มีก�ร

ไหลในแนวร�บเกิดขึ้น (Evola & Popov, 2006) 

เพร�ะส่วนม�กจะมีคว�มเร็วลมท่ีสูงบริเวณใกล้

ช่องเปิดแต่คว�มเร็วลมเฉลี่ยน้อยม�กซึ่งมีค่�ไม่

ถึง 0.10 เมตรต่อวิน�ที อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้�งต่ำ�

และมนุษย์ไม่ส�ม�รถรับรู้ได้ถึงลม และจ�กก�ร

ทดลอง พบว่� Base case1 ห้องขน�ดม�ตรฐ�น 

(2.50 x 3.20 เมตร) มีคว�มเร็วลมเฉลี่ยค่อนข้�ง

พอใช้เมื่อมองโดยภ�พรวม แต่ถ้�เปรียบเทียบ

กับกรณีศึกษ�ท่ีมีขน�ดเล็กพิเศษโดยลดขน�ด

คว�มกว้�งและคว�มย�วลงคือ Case 3 (1.00x

1.25 เมตร) มีค่�คว�มเร็วลมเฉลี่ยม�กประม�ณ 

0.450 m/s ซึ่งประสิทธิภ�พของลมอยู่ในเกณฑ์

ที่ทำ�ให้รู้สึกสบ�ยและรับรู้ถึงกระแสลม โดยใช้

ช่องเปิดแบบ Cross Ventilation ทั้งแบบตรงกัน

และเยื้องกัน ส่วนประสิทธิภ�พของก�รไหลของ
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ลมที่ดีรองลงม�คือ Case 4 (2.00x10.0เมตร)

ซึ่งมีขน�ดคว�มกว้�งเล็กลงแต่คว�มย�วม�ก

ข้ึนกว่�เดิมซึ่งจะมีอัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศที่

ม�กขึ้นต�มขน�ดคว�มลึกของห้องนั้นๆ ดังนั้น

ส�ม�รถสรุปผลก�รทดลองเบื้องต้นได้ว่�ก�รลด

ขน�ดให้เล็กลงน้ันไม่ได้ส่งผลเสียต่อก�รระบ�ย

อ�ก�ศ แต่กลับส่งผลที่ดีทำ�ให้มีกระแสลมที่ไหล

เข้�ภ�ยในห้องม�กขึ้นสำ�หรับบ�งกรณีศึกษ� 

และยังส�ม�รถเสนอเป็นแนวท�งเลือกในก�ร

ออกแบบในอน�คตได้อีกด้วย

รายการอ้างอิง

กรมอุตุนิยมวิทย�. (2551). อุณหภูมิตุ้มแห้ง ความ

 ช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลมเฉล่ียรายช่ัวโมง

 ต่อปี 2542-2551. กรุงเทพมห�นคร: ผู้แต่ง.

ชัปน์ เธียรชุติม�. (2553). การระบายอากาศโดย

 วิธีธรรมชาติแบบช่องเปิดด้านเดียวสำาหรับ

 ห้องพักอาคารสูง. วิทย�นิพนธ์ปริญญ�

 มห�บัณฑิต, คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

 และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์. 

สม�คมสถ�ปนิกสย�ม ในพระบรมร�ชูปถัมภ์. 

 (2552). กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

 2522. กรุงเทพมห�นคร: ผู้แต่ง.

Concentration, Heat & Momentum Limited 

 [CHAM]. (2002). PHOENICS version 3.5.

 London: Author.

Evola, G. & Popov, V. (2006). Computational 

 analysis of wind driven natural ventilation 

 in building. Energy and Buildings, 38(5), 

 491-501.

Khedari, J., Yamtraipat, N., Pratintong, N. & 

 Hirunlabh, J. (2000). Thailand ventilation 

 comfort chart. Energy and Building, 32,  

 245-249.

Olgyay, V. (1963). Design with climate: A 

 bioclimatic approach to architectural 

 regionalism. USA: Princeton University 

 Press.

 



การศึกษาความสามารถในการรับแรงของพื้นสำาเร็จรูป

ที่ทำาจากไผ่ลำาที่มีการเสริมแรงในงานออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

 Study of Prefabricated Floor Using Reinforced Bamboo Culms 

in Architectural Applications

สุทธสุข จันทร์ถนอมสุข1 และ ผศ. ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์2

Sutthasuk Chantanomsuk1 and Asst. Prof. Supreedee  Rittironk, Ph.D.2

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

E-mail: sutthasuk@gmail.com1 , sdr@tu.ac.th2

บทคัดย่อ

 ไผ่ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นวัสดุทดแทนได้ดี เนื่องจ�กไผ่เป็นพืชที่เติบโตได้อย่�งรวดเร็ว ลำ�ต้นไผ่

ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมได้ ปัจจุบันจึงได้มีก�รนำ�เอ�ไผ่กลับม�ประยุกต์ใช้ง�นโครงสร้�ง 

เช่น เส�และค�นเพิ่มม�กขึ้น แต่องค์คว�มรู้ท�งด้�นโครงสร้�งพื้นยังมีอยู่อย่�งจำ�กัด ง�นวิจัยนี้จึง

เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของโครงสร้�งพื้นที่ทำ�จ�กไผ่ นำ�ม�พัฒน�เพื่อให้ส�ม�รถนำ�พื้นสำ�เร็จรูปที่มีก�ร

เสริมแรงไปใช้ในง�นออกแบบ และก่อสร้�งได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ ก�รทดสอบพื้นสำ�เร็จรูปที่มีก�ร

เสริมแรง กำ�หนดให้ใช่ไผ่ซ�งหม่นที่เสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเกลียวตลอด โดย

ทดสอบต�มม�ตรฐ�น ISO-22157 ปร�กฏว่� ก�รเสริมแรงทำ�ให้กำ�ลังรับแรงดัดสูงสุดเฉลี่ยของพื้น

สำ�เร็จรูปเพิ่มขึ้น 154.58 เปอร์เซ็นต์ และก�รเสริมแรงโดยเหล็กเส้นกลม (Compression) ทำ�ให้พื้น

สำ�เร็จรูปส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้ม�กที่สุดที่ 1084.35 กก./ตร.ซม.

คำาสำาคัญ: ไผ่  มอร์ต�ร์  พื้นสำ�เร็จรูป  ไม้ไผ่เสริมแรง

Abstract

 Bamboo has become the alternative structural materials and grows quickly. Current, 

Bamboo can be used and applied in architectural both in columns and beams but the knowledge 

of structural floors made of bamboo has limited. This research would like to recognize the 

importance structural floors made of bamboo to apply its development for the design applications 

in architecture and construct more efficiently. The bamboo specie is selected to be Pai Sang Mon 

(Dendrocalamus Munro), the reinforcing methods are selected to be three types; mortar, rebars, 

and Threaded rod. The testing method is to find load carrying capacity of prefabriated floor 

make of reinforced bamboo followed the ISO 22157 Determination of physical and mechanical 

properties of bamboo. Test results Test results of the efficacy of loading capacity show that 

reinforced bamboo has the loading efficacy increase 154.58% and bamboo reinforced by using 

rebars has the highest efficacy to loading at 1084.35 kg/cm2
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1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจุบันสภ�พอ�ก�ศและสภ�พแวดล้อม

ท�งธรรมช�ติของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้

เกิดแนวคิดในก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมเพื่อ

ส่ิงแวดล้อมม�กย่ิงข้ึน ซ่ึงไผ่ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น

วัสดุทดแทนได้ดี เนื่องจ�กไผ่เป็นพืชที่เจริญ

เติบโตได้อย่�งรวดเร็ว ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ง�นด้�น

สถ�ปัตยกรรมได้

 ก�รก่อสร้�งสถ�ปัตยกรรมไผ่ในปัจจุบัน 

ถูกพัฒน�ให้มีคว�มแข็งแรงม�กขึ้น นำ�เหล็กเส้น

หรือมอร์ต�ร์เสริมไปในลำ�ไผ่ โดยใช้ไผ่เป็นแบบ

หล่อไปในตัว ปัจจุบันไผ่ได้ถูกพัฒน�องค์คว�มรู้

และเทคโนโลยีก�รก่อสร้�งท�งด้�นโครงสร้�ง

เส�และค�นให้ส�ม�รถรับแรงได้ดีขึ้นแต่ในก�ร

ออกแบบโครงสร้�งอ�ค�ร  โครงสร้�งของพื้น

นับว่�เป็นส่วนที่สำ�คัญอีกส่วนหนึ่ง เพร�ะพื้น

เป็นส่วนที่ต้องรับน้ำ�หนักของสิ่งต่�งๆ ทุกชนิด

ที่อยู่ในอ�ค�ร ในปัจจุบันองค์คว�มรู้ท�งด้�น

โครงสร้�งพ้ืนที่ทำ�จ�กไม้ไผ่ทั้งลำ�ยังมีอยู่อย่�ง

จำ�กัด ง�นวิจัยนี้จึงนำ�ทฤษฎีในก�รออกแบบพื้น

โครงสร้�งม�ใช้ในก�รทดสอบก�รรับน้ำ�หนัก

 พื้นสำ�เร็จรูปจะเป็นท�งเลือกใหม่ใน

ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร และประช�ชนทั่วไปได้องค์

คว�มรู้ส�ม�รถนำ�ไปสร้�งที่อยู่อ�ศัยได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ผลผลิตจ�ก

ง�นวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

1.2 ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของลำาไผ่ซางหม่น

 ก�รทดสอบสมบัติท�งกล ได้แก่ คว�ม

หน�แน่น กำ�ลังอัด กำ�ลังดึง กำ�ลังเฉือน กำ�ลังดัด

และโมดูลัสยืดหยุ่น ของลำ�ไม้ไผ่ซ�งหม่นขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 8-10 เซนติเมตร ค่�กำ�ลังอัด

สงูสดุเฉลีย่เท�่กบั  263.62  กโิลกรมัตอ่ต�ร�งเมตร

ค่�กำ�ลังดึงสูงสุดเฉลี่ยเท่�กับ 1521.27 กิโลกรัม

ต่อต�ร�งเซนติเมตร ค่�กำ�ลังเฉือนสูงสุดเฉลี่ย

เท่�กับ 263.62 กิโลกรัมต่อต�ร�งเซนติเมตร ค่�

กำ�ลังดัดสูงสุดเฉลี่ยเท่�กับ 263.62 กิโลกรัมต่อ

ต�ร�งเซนติเมตร (ภัทฐิต� พงศ์ธน�, 2556)

1.3 ศึกษาพฤติกรรมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไผ่

 กับคอนกรีต

 ไผ่มีค่�คว�มต้�นท�นแรงดึงที่สูงม�ก ถึง 

370 MPa ทำ�ให้ไผ่มีคว�มเหม�ะสม ในก�รนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในง�นก่อสร้�งสถ�ปัตยกรรมสำ�หรับ

ก�รรับแรงดึงในลักษณะเดียวกับเหล็ก ในก�ร

ทดลองนำ�ไผ่ไปประยุกต์ใช้เป็นคอนกรีตเสริม

ไม้ไผ่ ปัญห�ที่เกิดขึ้น เมื่อนำ�ไม้ไผ่ไปประยุกต์ใช้

ร่วมกับคอนกรีต คือ เรื่องคุณสมบัติก�รยึดเก�ะ

ระหว่�งคอนกรีต และไผ่เนื่องจ�กเมื่อคอนกรีต

แข็งตัวจะเกิดก�รระเหยของน้ำ�ออกม� ทำ�ให้เกิด

ช่องว่�งระหว่�งผิวคอนกรีตกับผิวไผ่  (Ghavami, 

2004)

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 การกำาหนดตัวแปร

2.1.1 ตัวแปรต้น

 1. จำ�นวนไผ่ที่ใช้ในก�รทดสอบ 1 ลำ�, 3 ลำ�

Keywords: Bamboo, Mortar, Composites, Prefabricated Floor, Reinforced Bamboo
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รูปที่ 1 จำ�นวนไผ่ที่ใช้ในก�รทดสอบ 1 ลำ� และ 3 ลำ�

 2. รูปแบบก�รเสริมกำ�ลังไผ่   

  2.1 ไผ่ลำ�เปล่�

  2.2 ไผ่ และมอร์ต�ร์

  2.3 ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม

  2.4 ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเกลียวตลอด

  2.5 ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลมและ

เหล็กเกลียวตลอด

  2.6 ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม

(compression)

  2.7 ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม 

(compression) และเหล็กเกลียวตลอด

รูปที่ 2 ตัวอย่�งหน้�ตัดไผ่ลำ�ที่เสริมกำ�ลังด้วยก�รใช้เหล็ก
เส้นกลม (compression) ว�งชิดขอบบนด้�นในลำ�ไผ่

        

 3. รูปแบบก�รเสริมกำ�ลังของแผ่นพื้น

สำ�เร็จ 3 ลำ� เททับด้วยมอร์ต�ร์ หน� 5 เซนติเมตร

  3.1 ไผ่ 3 ลำ� มอร์ต�ร์ เหล็ก (compres-

sion) และเทมอร์ต�ร์ทับ    

  3.2 ไผ่ 3 ลำ� มอร์ต�ร์ เหล็ก (compres-

sion) เหล็กเกลียว และเทมอร์ต�ร์ทับ

2.1.2 ตัวแปรตาม

 1. พฤติกรรมของไผ่ลำ�

 2. คว�มส�ม�รถในก�รรับแรงของโครงสร้�ง

2.1.3 ตัวแปรควบคุม

 1. พันธุ์ไผ่

  1.1 ไผ่ซ�งหม่น (Dendrocalamus sericeus

Munro)

 2. ขน�ด

  2.1 ไม้ไผ่ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 3 นิ้ว  

อ�ยุ 3-4 ปี คว�มย�วลำ�ไม้ไผ่ 3 เมตร

รูปที่ 3  ก�รเตรียมตัวอย่�งทดสอบ

3. วิธีดำาเนินงานวิจัย

 ทดสอบคุณสมบัติท�งก�ยภ�พและเชิงกล

ต�มม�ตรฐ�น ISO 22157 (Determination of 

physical and mechanical properties of bamboo) 

3.1 การทดสอบความสามารถในการรับ

 น้ำาหนักของลำาไผ่เสริมแรง

 ทำ�ก�รทดสอบกำ�ลังรับแรงดัดท่ีระยะ 

(1/3)L ของลำ�ไผ่ย�ว 3 เมตร ทดสอบไผ่ 1 ลำ�,

3 ลำ� และแผ่นพื้นสำ�เร็จ 3 ลำ� ที่เททับด้วย

มอร์ต�ร์ หน� 5 เซนติเมตร 
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 4. ผลการวิจัย

 4.1ผลการทดสอบการรับน้ำาหนักของลำาไผ่เสริมแรง

ตารางที่ 1  คุณสมบัติกำ�ลังรับแรงดัดของไผ่ 1 ลำ�

วิธีก�รเสริมแรงไผ่
โมเมนต์เฉื่อยเฉลี่ย

(I)(cm4)
แรงดัดเฉลี่ย 

(kg)
กำ�ลังรับแรงดัดเฉลี่ย 

(kg/cm2)

1.ไผ่ลำ�เปล่� 102.77 383.33 702.38

2.ไผ่ และมอร์ต�ร์ 104.92 500.00 887.36

3.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม 102.83 527.67 984.61

4.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเกลียวตลอด 102.77 493.33 890.86

5.ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเกลียวตลอด 102.25 528.00 959.72

6.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม (compression) 102.27 589.00 1073.50

ตารางที่ 2  คุณสมบัติกำ�ลังรับแรงดัดของไผ่ 3 ลำ�

วิธีก�รเสริมแรงไผ่
โมเมนต์เฉื่อยเฉลี่ย

(I)(cm4)
แรงดัดเฉลี่ย 

(kg)
กำ�ลังรับแรงดัดเฉลี่ย

(kg/cm2)

1.ไผ่ลำ�เปล่� 333.36 916.67 512.44

2.ไผ่ และมอร์ต�ร์ 338.77 1166.67 667.94

3.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม 310.94 1233.33 745.70

4.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเกลียวตลอด 314.00 1150.00 712.79

5.ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเกลียวตลอด 324.95 1261.00 767.84

6.ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม (compression) 315.04 1372.33 804.82

7.ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม (compression) และเหล็ก
เกลียวตลอด

318.75 1354.67 792.14

 
ตารางที่ 3  คุณสมบัติกำ�ลังรับแรงดัดของแผ่นพื้นสำ�เร็จ 
3 ลำ� เททับด้วยมอร์ต�ร์

ไผ่ มอร์ต�ร์ และเหล็กเส้นกลม(compression) เททับ
ด้วยมอร์ต�ร์

1. โมเมนต์เฉื่อย (I)(cm4) 310.42

2. แรงดัดเฉลี่ย (kg) 1605.67

3. กำ�ลังรับแรงดัดเฉลี่ย (kg/cm2) 971.00

ไผ่ มอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเกลียวตลอด
(compression) เททับด้วยมอร์ต�ร์

1. โมเมนต์เฉื่อย (I)(cm4) 310.05

2. แรงดัดเฉลี่ย (Kg) 1694.67

3. กำ�ลังรับแรงดัดเฉลี่ย (kg/cm2) 1101.70

 จ�กก�รทดสอบคุณสมบัติก�รรับแรงดัด

ของก�รรวบลำ�ไผ่มีก�รลักษณะก�รวิบัติของ

วัสดุมี 2 แบบ คือ ก�รวิบัติแบบแรงเฉือน (local 

crushing) และก�รวิบัติท่ีมีรอยแตกต�มคว�มย�ว

(splitting)

 ก�รเสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ในลำ�ไผ่ ทำ�ให้

คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัดสูงสุดของลำ�

ไผ่เพิ่มขึ้น 130.35% ก�รเสริมแรงด้วยเหล็กเส้น

กลมทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัด

สูงสุดของลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 145.52% ก�รเสริมแรง

ด้วยเหล็กเกลียวตลอดทำ�ให้คว�มส�ม�รถ

ในก�รรับกำ�ลังแรงดัดสูงสุดของลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 
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139.10% ก�รเสริมแรงด้วยเหล็กเส้นกลม (com-

pression) ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรง

ดัดสูงสุดของลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 157.06% ก�รเสริมแรง

ด้วยเหล็กเส้นกลม และเหล็กเกลียวตลอดทำ�ให้

คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัดสูงสุดของ

ลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 149.84% ก�รเสริมแรงด้วยเหล็ก

เส้นกลม (compression)  และเหล็กเกลียวตลอด

ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัด

สูงสุดของลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 154.58% 

 
รูปที่ 4 ทำ�ก�รทดสอบที่ (1/3)L ของคว�มย�วลำ�ไผ่

รูปที่ 5 ลักษณะก�รวิบัติแบบ local crushing threaded 
rods and Failure splitting ที่เกิดขึ้นบริเวณระหว่�ง
หัวน็อต (เหล็กเกลียวตลอด)

 ก�รเสริมแรงด้วยเหล็กเส้นกลม (com-

pression) เททับด้วยมอร์ต�ร์ ทำ�ให้คว�ม

ส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัดสูงสุดของลำ�ไผ่

เพิ่มขึ้น 189.50% ก�รเสริมแรงด้วยเหล็ก

เส้นกลม (compression) เททับด้วยมอร์ต�ร์ 

ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับกำ�ลังแรงดัดสูงสุด

ของลำ�ไผ่เพิ่มขึ้น 214.99% 

 
รูปที่ 6 ก�รทดสอบแผ่นพื้นสำ�เร็จเททับด้วยมอร์ต�ร์ที่
(1/3)L ของคว�มย�วลำ�ไผ่

5. สรุปผลการวิจัย

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกำ�ลังรับแรงดัด

สูงสุดแบบต่�งๆ ในก�รเสริมแรงไผ่ 1 ลำ� ก�ร

เสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ เหล็กเส้นกลม (compres-

sion) และเหล็กเกลียวตลอดให้คว�มส�ม�รถ

ในก�รรับน้ำ�หนักได้ม�กที่สุดเท่�กับ 1084.35 

กิโลกรัม/ต�ร�งเซนติเมตร ไผ่ลำ�เปล่�ให้คว�ม

ส�ม�รถในก�รรับน้ำ�หนักน้อยท่ีสุด เท่�กับ 702.38 

กิโลกรัม/ต�ร�งเซนติเมตร ในก�รเสริมแรงไผ่

3 ลำ� ก�รเสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ และเหล็กเส้น

กลม (compression) ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ�

หนักได้ม�กที่สุดเท่�กับ 804.82 กิโลกรัม/ต�ร�ง

เซนติเมตร ดังรูปที่ 7

 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกำ�ลังรับแรงดัด

สูงสุดแบบต่�งๆ ในก�รเสริมแรงไผ่ 3 ลำ� ที่เททับ

ด้วยมอร์ต�ร์ ก�รเสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ เหล็ก

เส้นกลม (compression) และเหล็กเกลียวตลอด

ให้คว�มส�ม�รถในก�รรับน้ำ �หนักไ ด้ม�ก

ที่สุด เท่�กับ 1694.67 กิโลกรัม หรือ 1101.70 

กิโลกรัม/ต�ร�งเซนติเมตร ดังรูปที่ 7-8

 จ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกำ�ลังรับแรง

ดัดสูงสุดในแบบต่�งๆ ของก�รเสริมแรงไผ่ ก�ร

เสริมแรงไผ่ 3 ลำ�จะมีค่�กำ�ลังรับแรงดัดสูงสุด

น้อยกว่�ก�รเสริมแรงไผ่ลำ�เดี่ยว เนื่องจ�กไผ่ทั้ง 

3 ลำ� ไม่ผส�นเป็นชิ้นเดียวกันโดยสมบูรณ์แบบ 
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รูปที่ 7 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งแรงดัดสูงสุดและแบบต่�งๆ ของก�รเสริมแรงไผ่

รูปที่ 8 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกำ�ลังรับแรงดัดสูงสุดและแบบต่�งๆ ของก�รเสริมแรงไผ่
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แต่กรณีไผ่ที่มีก�รเสริมกำ�ลังของแผ่นพื้นสำ�เร็จ 

3 ลำ� ที่เททับด้วยมอร์ต�ร์ หน� 5 เซนติเมตร จะ

ผส�นเป็นชิ้นเดียวกัน มีค่�กำ�ลังรับแรงดัดสูงสุด

เท่�กับไผ่ลำ�เดี่ยวที่เสริมแรงด้วยมอร์ต�ร์ เหล็ก

เส้นกลม (compression)  และเหล็กเกลียวตลอด

ดังรูปที่ 7
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การปรับเทียบและการตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างแบบจำาลอง

ภูมิอากาศจุลภาคภายนอกอาคารใน ENVI-met V4 กับการตรวจวัด

ภาคสนาม: การศึกษาทดลองพื้นที่เขตพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยนี้ศึกษ�ก�รปรับเทียบและตรวจสอบคว�มถูกต้องของแบบจำ�ลอง ENVI-met V4 กับ

ก�รตรวจวัดภ�คสน�มในพื้นที่เขตพักอ�ศัยประเภทบ้�นเดี่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน (1) สำ�รวจภ�ค

สน�มในพื้นที่เขตพักอ�ศัยในโครงก�รหมู่บ้�นจัดสรรในเขตช�นเมืองกรุงเทพมห�นคร เพื่อเก็บข้อมูล

สร้�งแบบจำ�ลองใน ENVI-met V4 พร้อมตรวจวัดภูมิอ�ก�ศเพื่อใช้ในก�รเปรียบเทียบ  (2) ตรวจสอบ

คว�มน่�เชื่อถือของเครื่องมือ โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสอดคล้องท�งสถิติของค่�สภ�พอ�ก�ศจ�กก�ร

วัดภ�คสน�ม และก�รจำ�ลองใน ENVI-met V4 ซึ่งใช้ coefficient of determination, root mean square 

error, index of agreement และ mean difference ในก�รคำ�นวณ รวมถึงปรับเทียบค่�เริ่มต้นของสภ�พ

อ�ก�ศในโปรแกรมเพ่ือให้มีคว�มถูกต้องม�กย่ิงข้ึน  ผลจ�กก�รตรวจสอบคว�มน่�เช่ือถือ พบว่� อุณหภูมิ

อ�ก�ศจ�กก�รวัดภ�คสน�มและก�รจำ�ลองมีคว�มสอดคล้องกันจ�กก�รปรับเทียบค่�อุณหภูมิอ�ก�ศ

คำาสำาคัญ: อุณหภูมิอ�ก�ศ  ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง  ก�รปรับเทียบ  พื้นที่เขตพักอ�ศัยประเภท

บ้�นเดี่ยว  

Abstract

 This research focused on the calibration and validation procedures of the microclimate 

simulation model, ENVI-met V4, for a detached house neighborhood in Bangkok, Thailand. 

The research consisted of two parts: (1) Site data collection and microclimate measurements, 

which were conducted in a suburban housing development area for model calibration; 

(2) Model validation, which was done by comparing measured field data and the simulated 

values. To acquire accurate results, ENVI-met V4 input data, particularly air temperature and 
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relative humidity, were calibrated. The predictive ability of the model was testified by the analysis 

of the coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE), index of agreement 

(d) and mean difference. As a result, the validation outcome showed a very good agreement 

between measured and simulated values of air temperature by adjusting air temperature.

Keywords: ENVI-met V4,  Air Temperature, Validation,  Calibration,  Detached House Neighborhood

 1. บทนำา

 ปัจจุบันเมืองมีอัตร�ก�รขย�ยตัวม�กขึ้น

ทำ�ให้ส่งผลท�งลบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจ�กพื้นที่

ที่น้ำ�ส�ม�รถซึมผ่�นได้ เช่น ดิน พืช ถูกแทนที่

ด้วยอ�ค�ร ถนน และโครงสร้�งพื้นฐ�น ซึ่งมี

ลักษณะเป็นพ้ืนผิวที่แห้งและไม่ดูดซับคว�มช้ืน  

พื้นที่ชุมชนเมืองจึงมีอุณหภูมิอ�ก�ศสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีชนบทโดยรอบ คว�มแตกต่�ง

ของอุณหภูมินี้ก่อให้เกิดปร�กฏก�รณ์เก�ะคว�ม

ร้อนเมือง (Urban Heat Island, UHI) ขึ้น กรุงเทพฯ

เป็นพื้นที่หนึ่งที่กำ�ลังเผชิญกับปร�กฏก�รณ์นี้ 

(รอยล จิตรดอน, 2556) ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

อ�ก�ศเฉลี่ยภ�ยในเมืองยังส่งผลให้เกิดคว�ม

ต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�ในก�รทำ�คว�มเย็นสูงข้ึน

เช่นกัน 

 ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในพ้ืนท่ีชุมชน

เมืองเป็นส่ิงต้องคำ�นึงม�กข้ึน เพ่ือให้ปร�กฏก�รณ์

เก�ะคว�มร้อนเมืองบรรเท�ลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่อง

ไปถึงก�รลดลงของคว�มต้องก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�

ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมให้อุณหภูมิอ�ก�ศ

ต่ำ�ลงมีหล�กหล�ย เช่น ก�รเลือกใช้วัสดุก่อสร้�ง

ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม  และก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เป็นต้น โดยส�ม�รถวิเคร�ะห์ผ่�นแบบจำ�ลอง

สภ�พอ�ก�ศเฉพ�ะแห่งพื้นที่ (Microclimate) ได้  

หนึ่งในเครื่องมือดังกล่�วที่มีคว�มน่�เชื่อถือ คือ 

ENVI-met V4

 ENVI-met V4 เป็นโปรแกรมสำ�หรับคำ�นวณ

แบบจำ�ลองภูมิอ�ก�ศส�มมิติ ซึ่งมีพื้นฐ�นก�ร

พัฒน�ม�จ�ก Computational Fluid Dynamics  

(CFD) โดยโปรแกรมน้ีจะจำ�ลองคว�มสัมพันธ์ของ

พื้นผิว พืชพันธุ์ และอ�ก�ศในระดับภูมิอ�ก�ศ

เฉพ�ะแห่งพื้นที่  (Bruse, 2013)  

 ก�รจำ�ลองแบบจำ�ลองภูมิอ�ก�ศใน 

ENVI-met V4 จำ�เป็นต้องมีก�รตรวจสอบคว�ม

น่�เชื่อถือและคว�มถูกต้อง เพื่อให้ค่�เริ่มต้นของ

โปรแกรมอยู่ภ�ยใต้เง่ือนไขของสภ�พอ�ก�ศ

แบบเดียวกับพื้นที่ศึกษ� หรือส�ม�รถกล่�วอีก

นัยหน่ึง คือ ผลก�รจำ�ลองและข้อมูลสภ�พอ�ก�ศ

ที่วัดได้ในพื้นที่จริงจะต้องมีคว�มคล้�ยคลึงกัน 

(Gusson, 2016) โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสอดคล้อง

ท�งสถิติ ได้แก่ the coefficient of determination 

(R2), root mean square  error (RMSE) และ index 

of agreement (d) ค่�คว�มสอดคล้องท�งสถิติ

ที่ดีควรมีค่�  R2 และ d ใกล้ 1 ส่วน RMSE มีค่�

ใกล้ 0 จ�กง�นวิจัยที่ผ่�นม� (Salata et al., 2016;

Lee et al., 2016; Wang et al., 2016; Duarte et 

al., 2015; Taleghani et al., 2015; Jänicke et 

al., 2015; Ghaffarianhoseini et al., 2015; Qaid 

& Ossen, 2015; Middel et al., 2014; Elnabawi 

et al., 2014; Muller et al., 2014 และ Yang 

et al., 2012) ซึ่งศึกษ�คว�มสอดคล้องท�งสถิติ

ของอุณหภูมิอ�ก�ศระหว่�งผลก�รจำ�ลอง และ

พื้นที่จริง พบว่� R2 มีค่�ระหว่�ง 0.69 – 0.97
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RMSE มีค่�ระหว่�ง 0.66 – 1.89 และ d มีค่�

ระหว่�ง 0.60 – 0.98 นอกจ�กนี้ ง�นวิจัยบ�งชิ้น

ใชค้�่ท�งสถิตอิืน่ในก�รเปรยีบเทยีบ เชน่ ง�นวจิยั

ของ Srivanit & Hokao (2013) ใช้ค่� mean 

difference ที่คำ�นวณจ�กวิธีท�งสถิติ PAIRED

T-TEST โดยค่� SIG. (2-TAILED) ของอุณหภูมิ

อ�ก�ศมีค่� 0.545 ซึ่งม�กกว่�ค่� p value (0.05)  

นั่นหม�ยคว�มว่� ไม่มีคว�มแตกต่�งกันของ

อุณหภูมิอ�ก�ศระหว่�งก�รจำ�ลองและก�รวัด

ภ�คสน�ม

2. วิธีการวิจัย

 ก�รวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�ก�รปรับเทียบ 

(Calibration) ในแบบจำ�ลอง ENVI-met V4 ให้มี

คว�มสอดคล้องกับพื้นที่ศึกษ� เพื่อให้เกิดคว�ม

น่�เชื่อถือและคว�มถูกต้อง โดยก�รปรับเปลี่ยน

ค่�เริ ่มต้นของอุณหภูมิอ�ก�ศ และคว�มชื ้น

สัมพัทธ์ที่ได้จ�กสถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศ (รูปที่ 1) 

จ�กนั้นจึงนำ�แบบจำ�ลองนี้ไปใช้ในก�รคำ�นวณ

เพื่อวิเคร�ะห์อิทธิพลของพื้นที่สีเขียวและวัสดุผิว

ภ�ยนอกที่ส่งผลต่อก�รประหยัดพลังง�นภ�ยใน

บ้�นพักอ�ศัยประเภทบ้�นเดี่ยว

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีก�รวิจัย 

2.1 พื้นที่ศึกษา 

 จ�กข้อมูลก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ร�ย

ส�ข�ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 พบว่� ที่อยู่อ�ศัยใช้

ไฟฟ้�เป็นลำ�ดับที่สอง (สำ�นักง�นนโยบ�ยและ

แผนพลังง�น, 2558) ท่ีอยู่อ�ศัยจึงเป็นท�งเลือก

หน่ึงท่ีส�ม�รถช่วยลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ของ

ประเทศได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบ้�นเดี่ยว ซึ่ง

เป็นที่อยู่อ�ศัยที่มีคว�มต้องก�รซื้อสูงสุดในปี 

พ.ศ. 2558 (ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์, 2557) 

 พื้นที่ศึกษ�เป็นพื้นที่ เขตพักอ�ศัยที่มี

บ้�นเดี่ยว 2 ชั้น โดยมีพื้นที่ใช้สอยภ�ยในบ้�น

ไม่เกิน 200 ต�ร�งเมตร มีร�ค�ประม�ณ 3-10 

ล้�นบ�ท และมีขน�ดแปลงที่ดินไม่น้อยกว่� 50 

ต�ร�งว� แต่ไม่เกิน 60 ต�ร�งว� เนื่องจ�กเป็น

บ้�นเดี่ยวที่มีส่วนแบ่งก�รตล�ดม�กที่สุด ดังรูป

ที่ 2a

 พื้นที่เขตพักอ�ศัยที่ถูกเลือกแบบเจ�ะจง 

(Purposive Sampling) ตั้งอยู่ในเขตส�ยไหม ซึ่ง

เป็นพ้ืนท่ีช�นเมืองของกรุงเทพฯ ภูมิอ�ก�ศท่ัวไป

ของกรุงเทพฯต�มก�รจำ�แนกภูมิอ�ก�ศแบบ

เคิปเปิน (Köppen Climate Classification) เป็น

ภูมิอ�ก�ศร้อนชื้นประเภททุ่งหญ้�สะวันน� 

(Tropical Savanna Climate) โดยมีลักษณะอ�ก�ศ

ชื้นกับแล้งสลับกัน

2.2 การตรวจวัดภาคสนาม

 ก�รตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศในพื้นที่ศึกษ�

ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอ�ก�ศและคว�ม

ชื้นสัมพัทธ์ Lutron WBGT-2010SD ซึ่งเป็น

เครื่องวัดแบบดิจิตอลที่ถูกตั้งค่�ให้บันทึกข้อมูล

ทุก 1 วิน�ที และเครื่องมือวัดคว�มเร็วลม Lutron

AM-4224SD ซึ่งเป็นเครื่องวัดคว�มเร็วลมแบบ

เทอร์โมอิเล็กทริค (Hot Wire Anemometer) ที่

จะบันทึกข้อมูลทุก 10 วิน�ที (รูปที่ 2c) 
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 ชุดเครื่องมือนี้ถูกติดตั้งในพื้นท่ีกล�งแจ้ง 

และมคีว�มสงูทีร่ะดบั 1.5 เมตรจ�กพืน้ดนิภ�ยใน

แปลงที่ดินที่อยู่บริเวณใจกล�งของพื้นที่เขตพัก

อ�ศัย  โดยลักษณะของสภ�พแวดล้อมที่ว�งชุด

เครื่องมือเป็นไปต�มรูปที่ 2b ก�รตรวจวัดเริ่ม

ตั้งแต่เวล� 08.30-18.30 น. ในวันที่ 27 - 29 

พฤษภ�คม พ.ศ. 2559 รวมเป็นเวล�ทั้งหมด 3 วัน

ซึ่ ง ยั ง อยู่ ใ นช่ ว ง ฤดู ร้ อนต�มฤดู ก �ลของ

ประเทศไทย 

ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 2 (a) กลุ่มตัวอย่�งของพื้นที่เขตพักอ�ศัย  
 (b) ภ�พเลนส์ต�ปล� ณ ตำ�แหน่งท่ีต้ังชุดเคร่ืองมือ
  วัดสภ�พอ�ก�ศ
 (c) ชุดเครื่องมือวัดสภ�พอ�ก�ศ 

2.3 การจำาลองใน ENVI-met V4

2.3.1 การสร้างแบบจำาลอง

 สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พของพ้ืนท่ีศึกษ�

เช่น อ�ค�ร ถนน ถูกจำ�ลองขึ้นใน ENVI-met V4 

(รูปที่ 3) โดยมีขน�ดคว�มกว้�ง คว�มย�ว และ

คว�มสูงของแบบจำ�ลอง (Domain) 100x122x30 

ช่อง และเลือกใช้ช่องกริด (Resolution Grid) ขน�ด

1x1x2 เมตร ดังนั้น พื้นที่จริงของพื้นที่ศึกษ�มี

ขน�ด 100x122x60 เมตร จ�กขน�ดของแบบ

จำ�ลองเดิมได้เพิ่มจำ�นวนของช่องกริด (Nesting 

Grid) ทุกด้�น จำ�นวนด้�นละ 25 ช่อง (25 เมตร) 

เพื่อเผ่ือระยะระหว่�งแบบจำ�ลองและท�งลมเข้� 

(Inlet) ให้มีคว�มเหม�ะสม 

  
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3 แบบจำ�ลองใน ENVI-met V4 

 พื้นที่สีเขียวและพื้นผิวที่ใช้ในแบบจำ�ลอง

มีท้ังข้อมูลพ้ืนฐ�นจ�กโปรแกรม และข้อมูลท่ีสร้�ง

โดยผู้วิจัย พื้นที่สีเขียวประกอบด้วยไม้คลุมดิน 

ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ขน�ดทรงพุ่ม 3 เมตร และ

คว�มสูง 6 เมตร ซึ่งมีค่�คว�มหน�แน่นพุ่มใบ 

(Leaf Area Density; LAD) 0.3 และค่�สะท้อน

รังสี  (Albedo) 0.2 ขณะที่พื้นผิวที่อยู่ในแนวระน�บ

(พื้น) มีวัสดุที่ใช้ 3 ประเภท คือ คอนกรีต กระเบื้อง

แกรนิต และดิน สำ�หรับผนังและหลังค�ถูกกำ�หนด

ให้เป็นสีอ่อนต�มแบบบ้�นในพื้นที่ศึกษ�  

2.3.2 การตั้งค่าเริ่มต้น

 ก�รตั้งค่�เริ่มต้นเพื่อจำ�ลองใน ENVI-met 

V4 (ต�ร�งที่ 1) ประกอบด้วย วันและเวล�ที่ตรง

กับวันตรวจวัดภ�คสน�ม และข้อมูลเชิงอุตุนิยม-

วิทย�ที่เป็นค่�เฉลี่ยย้อนหลัง 6 ปีของเดือน

พฤษภ�คมและมิถุน�ยนจ�กสถ�นีตรวจวัด

อ�ก�ศดอนเมือง ซึ่งเป็นสถ�นีที่อยู่ใกล้พื้นที่

ศึกษ�ม�กที่สุด  ข้อมูลเชิงอุตุนิยมวิทย�ที่ใช้ คือ 

อุณหภูมิอ�ก�ศและคว�มชื้นสัมพัทธ์ คำ�นวณ

เฉลี่ยร�ยชั่วโมง  ส่วนทิศท�งและคว�มเร็วลม 

คำ�นวณเฉลี่ยร�ยวัน
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ตารางที่ 1 ค่�เริ่มต้นสำ�หรับก�รจำ�ลอง

ตัวแปร

วันที่จำ�ลอง 28 พฤษภ�คม 2559

ระยะเวล�ก�รจำ�ลอง 11 ชั่วโมง

เวล�ที่เริ่มต้นจำ�ลอง 08.00 น.

อุณหภูมิอ�ก�ศเริ่มต้น* 303.65 K (30.55°C)

คว�มเร็วลมที่ระดับ 10 ม. 3.19 เมตรต่อวิน�ที

ทิศท�งลม 192 องศ�

หม�ยเหตุ *ค่�เฉลี่ยทั้งวัน

3. ผลวิจัย

3.1 ผลการวัดภาคสนาม

 ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศท่ีเก็บได้จ�กพ้ืนท่ีศึกษ�

ทั้ง 3 วันประกอบด้วยค่�อุณหภูมิอ�ก�ศ และ

คว�มชื้นสัมพัทธ์ พบว่� วันที่ 27 มีแนวโน้มของ

อุณหภูมิอ�ก�ศโดยรวมสูงที่สุด ขณะที่วันที่ 29 

มีอุณหภูมิอ�ก�ศต่ำ�ท่ีสุด เน่ืองจ�กเป็นวันท่ีท้องฟ้�

มีเมฆม�ก  จึงส่งผลให้รังสีดวงอ�ทิตย์น้อยลงกว่�

ปกติ  (รูปที่ 4) ทั้งนี้ อุณหภูมิอ�ก�ศเฉลี่ยทั้ง 3 

วันตั้งแต่เวล� 08.30 - 18.30 น. มีค่�ใกล้เคียงกัน

คือ 37.69°C 37.42°C และ 36.46°C ต�มลำ�ดับ 

ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศทั้ง 3 วัน นำ�ม�คำ�นวณห�

ค่�เฉลี่ย เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบกับ

ค่�สภ�พอ�ก�ศที่ได้จ�กก�รจำ�ลองในโปรแกรม

ENVI-met V4 

3.2 การเปรียบเทียบข้อมูลการวัดภาคสนาม

 และแบบจำาลอง    

 ข้อมูลสภ�พอ�ก�ศที่นำ�ม�วิเคร�ะห์เพ่ือห�

คว�มสอดคล้องระหว่�งก�รวัดภ�คสน�มและ

แบบจำ�ลอง คอื อณุหภมูอิ�ก�ศ  ณ  ระดบั 1.5 เมตร 

ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีส่งผลอย่�งย่ิงต่อก�รรับรู้ของ

มนุษย์ จ�กก�รปรับเทียบค่�เร่ิมต้นของแบบจำ�ลอง

(รูปที่ 5) พบว่� อุณหภูมิอ�ก�ศของแบบจำ�ลอง

ที่มีค่�เริ่มต้นจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� มีแนวโน้มต่ำ�

กว่�จ�กก�รวัดภ�คสน�ม ขณะที่แบบจำ�ลองที่มี

ค่�เริ่มต้นของอุณหภูมิอ�ก�ศเพิ่มร้อยละ 15 มี

คว�มสอดคล้องกับก�รวัดภ�คสน�ม อย่�งไรก็

ต�มก�รปรับค่�เริ่มต้นของคว�มช้ืนสัมพัทธ์ไม่

ก่อให้เกิดคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิอ�ก�ศที่ได้

จ�กก�รจำ�ลอง 

รูปที่ 4 ค่�อุณหภูมิอ�ก�ศเฉลี่ยร�ยชั่วโมงของพื้นที่ศึกษ�
ในวันที่ 27-29 พฤษภ�คม พ.ศ. 2559

 ผลลัพธ์ของอุณหภูมิอ�ก�ศจ�กก�รวัด

ภ�คสน�มและแบบจำ�ลองถูกนำ�ม�เปรียบเทียบ

โดยใช้วิธีก�รท�งสถิติ ได้แก่ R2, RMSE, d และ 

mean difference ซึ่งส�ม�รถคำ�นวณได้จ�กก�ร

ทดสอบ Paired T-Test โดยผลของค่� Sig. จะ

ต้องมีค่�ม�กกว่� p value (0.05) เพื่อให้เกิดก�ร

ยอมรับ H0 หรือไม่มีคว�มแตกต่�งกัน แบบ

จำ�ลองที่มีค่�เริ่มต้นของอุณหภูมิอ�ก�ศคงที่มี

ค่�ท�งสถิติ  R2 (0.89), RMSE (4.10), d (-0.18) 

และ Sig. (0.00) ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ส่วนแบบจำ�ลองที่มี ค่�เริ่มต้นของอุณหภู มิ

อ�ก�ศเพิ่มร้อยละ 15 มีค่�ท�งสถิติ R2 (0.85), 

RMSE (0.93), d (0.94) และ Sig. (0.09) ซึ่งมี

คว�มสัมพันธ์อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ แม้ว่�ค่�

RMSE ไม่ได้เข้�ใกล้ 0 ม�กนัก ห�กแต่อยู่ใน

เกณฑ์ที่ดีเหมือนเปรียบเทียบกับง�นวิจัยอื่น ๆ
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รูปที่ 5 ค่�อุณหภูมิอ�ก�ศจ�กก�รวัดภ�คสน�มเปรียบ
เทียบกับก�รจำ�ลองที่มีค่�เริ่มต้นแตกต่�งกัน

4. สรุป และอภิปรายผล 

 แบบจำ�ลองพื้นที่เขตพักอ�ศัยประเภท

บ้�นเดี่ยวที่ปรับเทียบค่�เริ่มต้นของอุณหภูมิ

อ�ก�ศเพิ่มร้อยละ 15 แสดงให้เห็นถึงผลของค่�

อุณหภูมิอ�ก�ศจ�กก�รจำ�ลองมีคว�มสอดคล้อง

กับก�รวัดภ�คสน�ม ค่�คว�มสอดคล้องท�งสถิติ 

R2 (0.85), RMSE (0.93), d (0.94) และ Sig. จ�ก

ก�รคำ�นวณ  mean difference (0.09) มีค่�ใกล้เคียง

กับเกณฑ์ที่ดี ก�รปรับค่�เริ่มต้นของคว�มชื้น

สัมพัทธ์ไม่ส่งผลต่อก�รเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ

อ�ก�ศที่ได้จ�กก�รจำ�ลอง 

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

 อ�ค�รในเขตร้อนชื้น จะตั้งค่�อุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศต่ำ� เพื่อให้คนรู้สึกเย็นทันทีเมื่อเข้�ใช้ง�น

เมื่ออยู่ในสภ�พแวดล้อมดังกล่�วน�น ๆ จะรู้สึกหน�ว จ�กง�นวิจัยที่ผ่�นม�พบว่� ประสบก�รณ์ท�ง

คว�มร้อนของคนส่งผลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิ โดยพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยส�ม�รถช่วยลดคว�มต่�งของอุณหภูมิ

ภ�ยนอกและห้องปรับอ�ก�ศได้ ดังนั้น ง�นวิจัยนี้จึงศึกษ�ง�นวิจัยต�มหัวข้อต่อไปนี้  (1) อุณหภูมิที่

เหม�ะสมในห้องปรับอ�ก�ศ (2) ก�รรับรู้อุณหภูมิของคนในห้องปรับอ�ก�ศ (3) ก�รตอบสนองของคน

ต่ออุณหภูมิที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และ (4) อิทธิพลของก�รอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยที่ส่งผลต่อก�รรับรู้

อุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศ เพื่อนำ�ข้อมูลม�ใช้ศึกษ�อิทธิพลของระยะเวล�ที่อยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยที่

ส่งผลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิของคนในห้องปรับอ�ก�ศ 

คำาสำาคัญ: สภ�วะน่�สบ�ย  พื้นที่เปลี่ยนถ่�ย  พื้นที่ปรับอ�ก�ศ  ก�รรับรู้อุณหภูมิ 

Abstract

 Most of buildings in hot-humid region usually set air temperature lower than standard, which 

allow occupants immediately feel cool when get into the building. For long occupied period, 

setting lower air temperature could lead occupants feel overcooling. Previous studies provided 

that occupant’s experience significantly affected thermal perception. Transitional space could 

significantly reduce the difference of occupant’s thermal perception between living outdoor and 

conditioned space. Aim of this paper is to review the studies of influence of living in transitional 

spaces on occupant’s thermal perception in conditioned space. The topic includes: 1) appropriate 

air temperature for conditioned space. 2) Occupant’s thermal perceptions in conditioned space 

3) Influence of transition space on occupant’s thermal respondent in conditioned space and 4) 

Influence of transition space on occupant’s thermal perception in conditioned space. This review 
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provides an understanding effect of transitional space on occupant’s thermal perceptions and 

respondent living in conditioned space in hot-humid climate.

Keywords: Thermal Comfort, Transitional Space, Space-conditioning, Thermal Perception

 

1. บทนำา

 ก�รสร้�งสภ�วะน่�สบ�ยในอ�ค�รที่อยู่

ในสภ�พภูมิอ�ก�ศเขตร้อนชื้น ได้มีก�รแก้ไข

ปัญห�สภ�พอ�ก�ศที่ร้อนโดยก�รติดตั้งเครื่อง

ปรับอ�ก�ศ ทำ�ให้ปัจจุบันมีผู้ใช้ง�นอ�ค�รปรับ

อ�ก�ศสูงขึ้น ซึ่งผู้ใช้ง�นที่เจอกับสภ�พอ�ก�ศ

ที่ร้อน มีคว�มค�ดหวังว่�จะได้รับคว�มเย็นเมื่อ

เข้�สู่อ�ค�ร จึงมีก�รตั้งค่�อุณหภูมิในอ�ค�รต่ำ� 

เพื่อให้เกิดคว�มรู้สึกสบ�ยทันทีที่เข้�สู่อ�ค�ร 

ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ง�นอ�ค�รอยู่ในอ�ค�รไประยะ

หนึ่งจนร่�งก�ยมีก�รปรับตัวต่อสภ�พแวดล้อม 

ผู้ใช้ง�นอ�จจะรู้สึกหน�ว หรือเกิดปร�กฏก�รณ์

โอเวอร์คูล (overcooling) ส่งผลให้อุณหภูมิใน

อ�ค�รนั้นอยู่นอกขอบเขตสภ�วะน่�สบ�ย

 จ�กก�รตั้งค่�อุณหภูมิในอ�ค�รให้มีค่�ต่ำ� 

ส่งผลให้อัตร�ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ของเคร่ือง

ปรับอ�ก�ศสูงขึ้น เนื่องจ�กเครื่องปรับอ�ก�ศ

มีภ�ระก�รทำ�ง�นม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในสภ�พ

อ�ก�ศเขตร้อนชื้นที่มีค่�คว�มแตกต่�งของ

อุณหภูมิภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�รค่อนข้�งสูง 

ดังนั้นก�รลดคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิภ�ยใน

และภ�ยนอกอ�ค�รจะชว่ยลดภ�ระก�รทำ�คว�ม

เย็นของเครื่องปรับอ�ก�ศได้ ซึ่งทำ�ได้โดยก�ร

ออกแบบพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยให้กับอ�ค�ร โดยพื้นที่

เปลี่ยนถ่�ย (transition space) คือพื้นที่ที่อยู่

ระหว่�งภ�ยนอกและภ�ยในอ�ค�ร ซึ่งเป็นปัจจัย

ท่ีช่วยลดคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิระหว่�งพ้ืนท่ี

ที่ติดกับส่วนปรับอ�ก�ศ และพื้นที่ปรับอ�ก�ศ 

ลดก�รถ่�ยเทคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกเข้�สู่พื้นที่

ปรับอ�ก�ศโดยตรง อีกทั้งยังช่วยในก�รปรับตัว

ของผู้ใช้ง�นท�งก�ยภ�พและท�งคว�มรู้สึก ซึ่ง

ในก�รเดินผ่�นพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยแม้เพียงระยะ

เวล�ส้ันๆ ก็ส่งผลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิของผู้ใช้ง�น

โดยผู้ใช้ง�นจะยอมรับช่วงอุณหภูมิที่กว้�งขึ้นใน

พื้นที่เปลี่ยนถ่�ย ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นมีประสบก�รณ์

ท�งคว�มร้อนเปลี่ยนไป และส่งผลต่อก�รรับรู้

อุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศ โดยเมื่อผู้ใช้ง�นมี

ก�รปรับตัวต่ออุณหภูมิในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยแล้ว 

จึงไม่จำ�เป็นต้องต้ังค่�อุณหภูมิให้ต่ำ�เกินไปเพ่ือ

ช่วยลดคว�มรู้สึกร้อนของผู้ใช้ง�น

 จ�กคว�มค�ดหวังของผู้ใช้ง�นต่ออุณหภูมิ

ในพ้ืนที่ปรับอ�ก�ศว่�จะต้องมีอ�ก�ศที่เย็น 

เน่ืองจ�กคว�มเคยชินในก�รอยู่ในพ้ืนท่ีปรับอ�ก�ศ

 และมีคว�มพึงพอใจในอ�ก�ศเย็นม�กกว่� ด้วย

สภ�พอ�ก�ศในเขตร้อนชื้น ส่งผลให้ผู้ใช้ง�นมี

คว�มต้องก�รอุณหภูมิที่เย็นม�กกว่�ช่วงสภ�วะ

น่�สบ�ย ซึ่งก�รตอบสนองคว�มต้องก�รคว�ม

เย็น อ�ค�รส่วนใหญ่จึงตั้งค่�อุณหภูมิต่ำ� ซึ่งเมื่อ

ผู้ใช้ง�นอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวล�น�น ร่�งก�ยจะ

ปรับตัวจนก�รรับรู้อุณหภูมิเข้�สู่สภ�วะคงที่ 

(steady state)  อุณหภูมิที่ตั้งค่�ไว้ในตอนแรก

อ�จจะส่งผลให้ผู้ใช้อ�ค�รรู้สึกหน�ว ก�รนำ�พื้นที่

เปล่ียนถ่�ยเข้�ม�ช่วยอ�จส�ม�รถปรับเปล่ียน

ก�รรับรู้อุณหภูมิ และคว�มต้องก�รอุณหภูมิใน

ห้องปรับอ�ก�ศ ให้มีคว�มต้องก�รคว�มเย็น

น้อยลง โดยที่ระยะเวล�ที่อยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ย
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ของแต่ละบุคคลจะแตกต่�งกันไป ซึ่งอ�จจะส่ง

ผลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศด้วย

เช่นกัน

 ง�นวิจัยนี้จึงได้ศึกษ�ง�นวิจัยที่เก่ียวกับ

อิทธิพลของพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยที่ส่งผลต่อก�รรับรู้

และปรับตัวท�งด้�นอุณหภูมิของผู้ใช้อ�ค�ร ซึ่ง

ครอบคลมุประเดน็ใน 4 หวัขอ้ตอ่ไปนี ้ (1)  อณุหภมูิ

ท่ีเหม�ะสมในห้องปรับอ�ก�ศ (2) ก�รรับรู้อุณหภูมิ

ของผู้ใช้ง�นในห้องปรับอ�ก�ศ (3) ก�รตอบสนอง

ตอ่อณุหภมูทิีม่กี�รเปลีย่นแปลงของผูใ้ชง้�น และ 

(4) อิทธิพลของก�รอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยที่ส่งผล

ต่อก�รรับรู้อุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศ เพื่อให้

เกิดคว�มเข้�ใจพฤติกรรมก�รปรับตัวของผู้ใช้

อ�ค�รปรับอ�ก�ศในเขตร้อนชื้น นอกจ�กนี้ ยัง

ส�ม�รถศึกษ�ต่อยอดในด้�นก�รออกแบบ

สภ�พแวดล้อมที่ก่อให้เกิดคว�มสบ�ย รวมทั้ง

ก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้ง�นอ�ค�รเพื่อก�ร

อนุรักษ์พลังง�น

2. บทความที่เกี่ยวข้อง

2.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมในห้องปรับอากาศ

 อุณหภูมิที่เหม�ะสม คืออุณหภูมิที่ผู้ใช้ง�น

รู้สึกสบ�ยเมื่ออยู่ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมนั้น หรือ

เรียกว่�สภ�วะน่�สบ�ย โดยที่สภ�วะน่�สบ�ย

เปน็เรือ่งของคว�มพงึพอใจ จงึไมม่คี�่ต�ยตัว โดย

แต่ละพื้นที่จะมีช่วงสภ�วะน่�สบ�ยแตกต่�งกัน 

เนื่องจ�กคว�มเคยชินต่อสภ�พอ�ก�ศของคน

ในท้องที่จะทำ�ให้คนในพื้นท่ีน้ันยอมรับสภ�พ

อ�ก�ศและรู้สึกสบ�ยกับอุณหภูมินั้นได้ม�กกว่�

คนที่ม�จ�กที่อื่น แต่คว�มต้องก�รอุณหภูมิใน

ห้องปรับอ�ก�ศน้ัน จะต้องก�รอุณหภูมิท่ีตรงข้�ม

กับสภ�พอ�ก�ศในพื้นที่ เช่น คนในเขตร้อน จะ

ต้องติดเครื่องปรับอ�ก�ศทำ�คว�มเย็น หรือคน

ในเขตหน�วจะติดตั้งเครื่องทำ�คว�มร้อน และ

เมื่อคนจะเข้�ใช้ง�นห้องปรับอ�ก�ศ จ�กก�ร

ศึกษ�ง�นวิจัยที่มีก�รทำ�ก�รทดลองห�อุณหภูมิ

ที่เหม�ะสมในออฟฟิศที่ประเทศสิงคโปร์แนะนำ�

ว�่ อณุหภมูทิีเ่หม�ะสมคอื 27 องศ�เซลเซยีส  (Foo 

& Phoom, 1987) ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มี

อุณหภูมิที่เหม�ะสมระหว่�ง 26.1 – 27.6 องศ�

เซลเซียส (Jitkhajornwanich & Pitts, 2001) รวม

ถึงในประเทศไต้หวันด้วย ซึ่งค่�อุณหภูมิที่เหม�ะ

สมอยู่ที่ 26.3 – 27.1 องศ�เซลเซียส (Hwang, 

Yang, Chen & Wang, 2007) ซึ่งทั้ง 3 ง�นวิจัยนี้

เป็นก�รวิจัยในเขตท่ีมีสภ�พอ�ก�ศใกล้เคียงกัน 

จึงมีอุณหภูมิที่เหม�ะสมอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่

อุณหภูมิดังกล่�วมีค่�สูงกว่�ช่วงสภ�วะน่�สบ�ย

ของ ASHREA standard 55-2010 ที่มีช่วง

อุณหภูมิอยู่ที่ 23 – 26 องศ�เซลเซียส 

2.2 การรับรู้อุณหภูมิของผู้ใช้งานในห้องปรับ

 อากาศ

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภ�วะน่�สบ�ย ส�ม�รถ

แบ่งออกเป็น 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วยปัจจัย

ด้�นสภ�พแวดล้อม 4 ปัจจัย และปัจจัยท�งด้�น

ตัวบุคคล 2 ปัจจัย (Fanger,1967) ปัจจัยด้�น

สภ�พแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิอ�ก�ศ (Ambient 

Air Temperature) คว�มชื้นสัมพัทธ์ (Relative 

Humidity) อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยโดยรอบ (Mean 

Radiant Temperature) และคว�มเร็วลม (Wind 

Speed) ปัจจัยท�งด้�นบุคคล ได้แก่ เครื่อง

แต่งก�ย (Clothing) และอัตร�ก�รเผ�ผล�ญ

พลังง�นของร่�งก�ย (Metabolism)

 ก�รทดลองของ Nur Dalilah Dahlan,  

Yakubu Yau Gital (2015) ที่ทำ�ก�รศึกษ�ในห้อง

ทดลองที่กำ�หนดอุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศ 

2 ห้อง โดยทั้งสองห้องมีอุณหภูมิที่ต่�งกัน คือ 24 

และ 35 องศ�เซลเซียส จ�กนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่�ง
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เข้�ไปในห้องที่มีอุณหภูมิ 35 องศ�เซลเซียส

ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด จ�กนั้นย้�ยเข้�สู่ห้องที่

อุณหภูมิ 24 องศ�เซลเซียส เมื่อถึงเวล�ที่กำ�หนด

จึงย้�ยกลับไปยังห้องท่ีอุณหภูมิ 35 องศ�เซลเซียส

อีกครั้ง ซึ่งกลุ่มตัวอย่�งได้ทำ�แบบสอบถ�มด้�น

คว�มรู้สึกต่ออุณหภูมิตลอดก�รทดลอง จ�ก

แบบสอบถ�ม พบว่� คว�มรู้สึกสบ�ยของกลุ่ม

ตัวอย่�งในห้องที่อุณหภูมิ 35 องศ�เซลเซียส 

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคว�มแตกต่�งกัน โดยที่

ครั้งที่ 2 มีคว�มรู้สึกไม่สบ�ยม�กกว่� และมีก�ร

ยอมรับในอุณหภูมิลดลง เนื่องจ�กประสบก�รณ์

ท�งอุณหภูมิที่เจอม�ก่อนหน้� (ห้องอุณหภูมิต่ำ�) 

ทำ�ให้ก�รรับรู้เปลี่ยนไป 

 ง�นวิจัยด้�นก�รตอบสนองต่ออุณหภูมิ

ของคนต่อก�รเปลี่ยนผ่�นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

ของ Kitchai Jitkhajornwanich, Adrian C. Pitts, 

(2001) โดยผู้วิจัยได้แบ่งก�รทดลองและผู้ทดลอง

ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เดินจ�กภ�ยนอกเข้�

สู่อ�ค�รปรับอ�ก�ศและอ�ค�รไม่ปรับอ�ก�ศ 

และกลุ่มที่เดินจ�กภ�ยในอ�ค�รปรับอ�ก�ศ

และไม่ปรับอ�ก�ศออกสู่ภ�ยนอก โดยภ�ยใน

อ�ค�รปรับอ�ก�ศมีอุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 28.8 

องศ�เซลเซียส จ�กก�รศึกษ�พบว่� ในพื้นที่เขต

ร้อนช้ืนจะมีคว�มพึงพอใจในอ�ก�ศท่ีเย็นม�กกว่� 

ทำ�ให้กลุ่มที่เดินเข้�สู่ภ�ยในอ�ค�รปรับอ�ก�ศ

มีคว�มค�ดหวังถึงอุณหภูมิภ�ยในว่�จะต้องเย็น

เมื่อเข้�สู่ในอ�ค�รแล้วอุณหภูมิไม่เป็นไปต�ม

ที่ค�ดหวังไว้จึงมีก�รโหวตคว�มต้องก�รให้

อุณหภูมิเย็นลงกว่�เดิม ในส่วนของกลุ่มที่ออก

จ�กอ�ค�รปรับอ�ก�ศ ผู้ใช้ง�นในอ�ค�รจะเกิด

คว�มเคยชินกลับสภ�พอ�ก�ศในพื้นที่ปรับ

อ�ก�ศ ทำ�ให้เมื่อจะต้องออกสู่ภ�ยนอกจะมีก�ร

ค�ดก�รณ์ไว้ว่�อ�ก�ศจะร้อน ซึ่งส่งผลให้มีก�ร

โหวตค่�คว�มรู้สึกร้อนม�กกว่�คว�มเป็นจริง

เม่ือนำ�ไปเปรียบเทียบกับก�รออกจ�กอ�ค�ร

ไม่ปรับอ�ก�ศ  และจ�กก�รศึกษ�ของ Adrian 

Pitts, Jasmi bin Saleh, Steve Sharples, (2008) 

พบว่� พื้นที่เปลี่ยนถ่�ยจะช่วยลดก�รค�ดหวัง

ของอุณหภูมิเมื่อมีก�รเปลี่ยนพื้นที่ 

2.3 การตอบสนองของผู้ใช้งานต่ออุณหภูมิที่

 มีการเปลี่ยนแปลง

 เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิคนจะมี

ก�รตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเป็น

ก�รตอบสนองท�งจิตใจและท�งก�ยภ�พ ซึ่ง

ก�รตอบสนองท�งจิตใจ คือ ก�รที่คนรับรู้ถึง

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง โดยก�รรับรู้อุณหภูมิจะ

มีก�รตอบสนองตั้งแต่น�ทีแรกท่ีมีก�รสัมผัส

อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ส่วนก�รตอบสนองต่อ

อุณหภูมิท�งด้�นก�ยภ�พ คือ ก�รท่ีสภ�พร่�งก�ย

มีก�รปรับตัวให้อุณหภูมิร่�งก�ยมีคว�มสมดุลกับ

สภ�พแวดล้อม โดยวัดค่�ได้จ�กอุณหภูมิผิวหนัง

เ ม่ืออุณหภูมิที่คนสัมผัสมีก�รเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิผิวหนังจะเปลี่ยนต�ม โดยจะใช้ระยะ

เวล�ในก�รปรับตัวม�กน้อยแตกต่�งกันไปต�ม

เงื่อนไขของก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเงื่อนไขที่

 อุณหภูมิลดลง 

 จ�กก�รทดลองของ Nagano Kazuo, 

Takaki Akira, Hirakawa Megumi, Tochihara 

Yutaka (2005) พบว่� กรณีที่อุณหภูมิลดลง 3-6 

องศ�เซลเซียส อุณหภูมิผิวหนังจะมีก�รเปลี่ยน

แปลงทันที โดยใช้เวล� 20 น�ที ในก�รเข้�สู่

สภ�วะคงที่ ในขณะที่ก�รทดลองของ Jing Xiong, 

Zhiwei Lian, Huibo Zhang (2016) ทำ�ก�ร

ลดอุณหภูมิลง 40 องศ�เซลเซียส โดยก�ร

ลดอุณหภูมิจ�ก 20 องศ�เซลเซียส เป็นติดลบ 

20 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิผิวหนังจะใช้เวล�
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ม�กกว่� 45 น�ที ในก�รเข้�สู่สภ�วะคงที่ ดังนั้น

ก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะใช้

เวล�ประม�ณ 20 น�ที ที่ร่�งก�ยจะปรับตัวเข้�สู่

สภ�วะคงที่ แต่มีก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่

ต่�งกันม�กอ�จใช้เวล�ม�กกว่� 45 น�ที 

2.3.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเงื่อนไขที่

 อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

 จ�กก�รทดลองของ Nagano Kazuo, Takaki

Akira, Hirakawa Megumi, Tochihara Yutaka, 

(2005) พบว่� อุณหภูมิผิวหนังจะค่อยเปล่ียนแปลง

และใช้เวล� 50 น�ที จึงจะเข้�สู่สภ�วะคงที่ ซึ่งมี

ระยเวล�ใกล้เคียงกับผลก�รทดลองของ Yufeng 

Zhang, Jun Zhang, Huimei Chen, Xiaohan 

Du, Qinglin Meng, (2014) โดยก�รเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 6 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิผิวหนัง

จะเข้�สู่สภ�วะคงที่ในระยะเวล�ประม�ณ 30 – 

40 น�ที แต่เมื่อทดลองโดยก�รเพิ่มอุณหภูมิสูง

ขึ้น 3 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิผิวหนังจะใช้เวล�

ในก�รปรับตัวเพียง 3 น�ที 

 จ�กง�นวิจยัของ Ailu Chen, Victor W.-C.  

Chang, (2012) พบว่� มนุษย์จะมีก�รตอบสนอง

ท�งก�รรับรู้และท�งก�ยภ�พต่ออ�ก�ศที่เย็นได้

เร็วกว่�อ�ก�ศร้อน ซ่ึงทำ�ให้คนรู้สึกหน�วเม่ือเข้�สู่

ภ�ยในห้องปรับอ�ก�ศท่ีมีอุณหภูมิต่ำ�กว่�ภ�ย

นอก และอ�จเป็นส�เหตุท่ีทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์

โอเวอร์คูลลิ่ง (over cooling) หรือปร�กฏก�รณ์

ที่อุณหภูมิในอ�ค�รต่ำ�เกินไป จนทำ�ให้ผู้ใช้ง�น

รู้สึกหน�ว โดยปร�กฏก�รณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่�ง

ชัดเจน เมื่ออุณหภูมิภ�ยในต่ำ�กว่�ภ�ยนอก 6.5

องศ�เซลเซียสขึ้นไปและมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในอ�ค�รที่อยู่ในเขตร้อนชื้น

2.4 อิทธิพลของการอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่ายที่

 ส่งผลต่อการรับรู้อุณหภูมิในห้องปรับอากาศ

 พื้นที่เปลี่ยนถ่�ยเป็นปัจจัยอย่�งหนึ่งที่

ส�ม�รถกำ�หนดประสบก�รณ์ท�งคว�มร้อน

ของคนก่อนเข้�สู่พื้นที่ใช้ง�น โดยเป็นพื้นที่ที่ลด

คว�มแตกต่�งของอุณหภูมิภ�ยนอกและอุณหภูมิ

ในพื้นที่ใช้ง�น จ�กก�รศึกษ�ง�นวิจัยของ Gloria 

Angelica Vargas Palma, (2015) ที่มีก�รทดลอง

เพื่อศึกษ�ก�รรับรู้อุณหภูมิของคน  ได้ทำ�ก�ร

ทดลองโดยกำ�หนดเส้นท�งก�รเดินของกลุ่ม

ตัวอย่�งจ�กภ�ยนอกอ�ค�รเข้�สู่ห้องปรับอ�ก�ศ

ภ�ยในอ�ค�ร 2 เส้นท�ง เส้นท�งแรกส�ม�รถ

เดินเข้�สู่ห้องปรับอ�ก�ศได้ทันที และอีกเส้นท�ง

จะต้องเดินผ่�นพ้ืนท่ีเปล่ียนถ่�ย คือ จ�กภ�ยนอก

อ�ค�รเข้�สู่ประตูท�งเข้� (ประตูท�งเข้� 2 ชั้น) 

ไปยังล็อบบี้และจึงเข้�ห้องปรับอ�ก�ศและกลุ่ม

ตัวอย่�งจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มต�มเส้นท�งก�รเดิน 

ในแต่ละเส้นท�งจะกำ�หนดตำ�แหน่งที่ให้ผู้เข้�

ร่วมทำ�แบบสอบถ�มด้�นคว�มรู้สึกต่ออุณหภูมิ 

ซ่ึงเป็นตำ�แหน่งเดียวกับท่ีติดตั้งอุปกรณ์วัด

สภ�พอ�ก�ศ โดยกลุ่มตัวอย่�งมีเครื่องแต่งก�ย 

และอัตร�ก�รเผ�ผล�ญท่ีแตกต่�งกันจึงต้อง

ทำ�ก�รทดลองกับกลุ่มตัวอย่�งเป็นจำ�นวนม�ก

และผลก�รทดลอง พบว่� ก�รรับรู้อุณหภูมิใน

ห้องปรับอ�ก�ศของกลุ่มตัวอย่�งทั้ง 2 กลุ่ม มี

คว�มแตกต่�งกัน โดยก�รเข้�สู่ห้องปรับอ�ก�ศ

ทันทีส่งผลดีต่อก�รรับรู้อุณหภูมิของกลุ่มตัวอย่�ง 

คอื ผูท้ีเ่ดนิเข�้สูห่อ้งปรบัอ�ก�ศโดยตรง มจีำ�นวน

คนที่รู้สึกสบ�ยในห้องปรับอ�ก�ศม�กกว่�คนที่

เดินผ่�นพื้นที่เปลี่ยนถ�่ย ในขณะทีก่�รศึกษ�ของ

Hui SCM, Jiang J, (2014) พบว่� พื้นที่เปลี่ยนถ่�ย

ส่งผลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิของคน โดยผู้ที่ใช้ง�น

ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยจะมีช่วงที่ยอมรับอุณหภูมิ

กว้�งขึ้น และจ�กก�รศึกษ�ของ Ruey-Lung 
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Hwang, Kuan-Hsung Yang, Chen-Peng 

Chen, Sheng-Tzu Wang, (2007) พบว่� ระยะ

เวล�ที่อยู่ในพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยจะส่งผลต่อก�รรับ

รู้อุณหภูมิในห้องปรับอ�ก�ศ โดยก�รทดลอง

ได้ทำ�ก�รเปรียบเทียบก�รรับรู้ของพนักง�น

และผู้ที่สัญจรในบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยที่เป็น

ระบบปรับอ�ก�ศ โดยกลุ่มของพนักง�นจะอยู่

ในบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยตลอดเวล� และกลุ่ม

ผู้สัญจรจะใช้เวล�อยู่ในพ้ืนที่เปลี่ยนถ่�ยเป็น

ระยะเวล�สั้น ๆ จ�กแบบสอบถ�มด้�นก�รรับรู้

อุณหภูมิของคนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่� ก�รรับรู้ของ

คน 2 กลุ่มนี้ต่�งกันเล็กน้อย โดยที่พนักง�น

จะมีคว�มต้องก�รอุณหภูมิที่สูงกว่�ผู้สัญจร 

เนื่องจ�กพนักง�นมีประสบก�รณ์ที่อยู่ในบริเวณ

พื้นที่เปลี่ยนถ่�ยม�น�น ร่�งก�ยจึงรู้หน�วเมื่อ

อยู่ในพื้นที่ปรับอ�ก�ศเป็นเวล�น�น

3. สรุปและข้อเสนอแนะ

 ก�รรับ รู้อุณหภูมิของคนนั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหล�ยอย่�ง พื้นที่เปลี่ยนถ่�ยเป็นอีกหนึ่ง

ในปัจจัยที่ทำ�ให้มีอิทธิพลต่อก�รรับรู้อุณหภูมิ

ของคน โดยพื้นที่เปลี่ยนถ่�ยจะส�ม�รถช่วยลด

คว�มแตกต่�งของอุณหภูมิภ�ยในและภ�ยนอก

อ�ค�รได้ อีกทั้งยังลดคว�มค�ดหวังต่ออุณหภูมิ

ที่จะเปลี่ยนไปได้

 ในแต่ละประเทศมีสภ�พอ�ก�ศท่ีแตกต่�งกัน

ส่งผลให้คว�มเคยชินต่อสภ�พอ�ก�ศและก�ร

รับรู้อุณหภูมิของคนแต่ละพื้นที่ต่�งกันด้วย ซึ่งใน

ประเทศไทยยังมีง�นวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีไม่ม�กนัก

ประกอบกับอ�ก�ศในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิ

สูงขึ้น ที่ทำ�ให้คว�มเคยชินต่อสภ�พอ�ก�ศและ

ก�รรับรู้อุณหภูมิของคนไทยมีก�รเปล่ียนแปลงไป

จึงควรมีก�รศึกษ�ในด้�นก�รรับรู้สภ�พอ�ก�ศ

ในประเทศไทยเพิ่มเติมและส�ม�รถต่อยอดใน

ด้�นก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด

คว�มสบ�ย รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้ง�น

อ�ค�รเพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�น
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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยนี้ประยุกต์ ใช้ก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลขในก�รทำ�น�ยผลของก�รไหลของอ�ก�ศและอัตร�

ก�รระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในปล่องรังสีอ�ทิตย์ที่ใช้ง�นกับอ�ค�รหล�ยชั้น ง�นวิจัยนี้กำ�หนดให้ปล่องรังสี

อ�ทิตย์มีคว�มสูง 6 – 9 เมตร และติดตั้งบริเวณด้�นทิศใต้ของอ�ค�ร วิเคร�ะห์ผลโดยก�รใช้โปรแกรม

คำ�นวณพลศ�สตร์ของไหล  ANSYS Fluent 16.0 ในก�รสร้�งแบบจำ�ลองรูปแบบส�มมิติและก�รจำ�ลอง

อ�ก�ศชื้น จ�กก�รทดสอบคว�มถูกต้องของโปรแกรมพลศ�สตร์ของไหลกับผลจ�กก�รทดลองจริง                           

พบว่� ผลก�รจำ�ลองด้วยแบบจำ�ลองอ�ก�ศช้ืนให้ค่�อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศท่ีใกล้เคียงกับผลก�รทดลอง

ม�กกว่�อ�ก�ศแห้ง ก�รศึกษ�นี้มีวัตถุประสงค์ในก�รออกแบบปล่องรังสีอ�ทิตย์ที่เหม�ะสมโดยก�ร

ศึกษ�สัดส่วนคว�มกว้�งต่อคว�มย�วของปล่องรังสีอ�ทิตย์ (Aspect Ratio) เพื่อให้เกิดอัตร�ก�ร

ระบ�ยอ�ก�ศที่เหม�ะสมท่ีสุดและเพ่ือนำ�เสนอก�รออกแบบและก�รประยุกต์ใช้ง�นปล่องรังสีอ�ทิตย์

ร่วมกับอ�ค�รหล�ยชั้น จ�กผลก�รทดลองเบื้องต้น พบว่� เมื่อเพิ่มคว�มสูงของปล่องรังสีอ�ทิตย์ที่ติด

ร่วมกับอ�ค�รที่ม�กกว่� 1 ชั้น จะส่งผลให้ประสิทธิภ�พของคว�มเร็วที่ช่องท�งออกอ�ก�ศและอัตร�

ก�รระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในปล่องรังสีอ�ทิตย์มีค่�เพิ่มขึ้น

คำาสำาคัญ: ผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์  ก�รพ�คว�มร้อนแบบอิสระ  แรงลอยตัว  ก�รระบ�ยอ�ก�ศด้วย

วิธีธรรมช�ติ 

Abstract

 This study numerically predicted the air velocity and air flow rate in the solar chimney 

integrated into the buildings. This research studied the solar chimney with height of 6-9 meters 

and installed on the south of the two-storey buildings. A Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software ANSYS Fluent 16.0  was used to simulated the three-dimensional solar chimney model 

operated with moist air. The validation with previous experimental research showed that the 

results of air flow rate with moist air model agreed much more than that with the dry air. The 
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aim of this research is to determine the optimal proportion of width to length (aspect ratio) of 

solar chimney to achieve the high performance of air velocity and air flow rate and to present 

the design solar chimneys integrated in multi-storey buildings. The preliminary results found that 

increasing the height of solar chimney significantly increase the ventilation performance of the 

solar chimney.

Keywords: Solar Chimney, Free Convection,  Buoyancy Force, Natural Ventilation

1. ที่มาและความสำาคัญ

 เนื่องจ�กประเทศไทยได้รับปริม�ณคว�ม

ร้อนจ�กรังสีอ�ทิตย์ตลอดท้ังปี ดังน้ัน ก�รออกแบบ

อ�ค�รให้เกิดก�รระบ�ยอ�ก�ศแบบธรรมช�ติ

ที่อ�ศัยคว�มร้อนจึงมีคว�มเป็นไปได้ หลักก�ร

คว�มแตกต่�งคว�มหน�แน่นของอ�ก�ศ (buoyancy 

force) ที่มีผลม�จ�กคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิ 

(stack effect) ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับปล่อง

รังสีอ�ทิตย์ (solar chimney) เพื่อทำ�ให้เกิดก�ร

ระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รและเป็นก�รระบ�ย

อ�ก�ศด้วยวิธีพ�สซีพ (passive ventilation) จ�ก

ก�รศึกษ�ง�นวิจัยที่ เ ก่ียวข้องของปล่องรังสี

อ�ทิตย์จ�กก�รทดลองจริงและก�รจำ�ลองด้วย

ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผ่�นม� พบว่� มีก�ร

ศึกษ�ก�รใช้ง�นปล่องรังสีอ�ทิตย์ที่มีขน�ด

คว�มสูง 2-3 เมตร หรือมีก�รจำ�ลองปล่องรังสี

อ�ทิตย์ให้คว�มสูงเทียบเท่�อ�ค�รประเภทชั้น

เดียว (ชัชวินท์ ชินสรนันท์, 2557) ก�รศึกษ�

ง�นวิจัยก่อนหน้� พบว่� ลักษณะท�งก�ยภ�พที่

แตกต่�งกัน คือ คว�มสูงของปล่อง คว�มกว้�ง

ของปล่อง พื้นที่ช่องเปิดท�งเข้�และท�งออก

ของอ�ก�ศ ส่งผลต่อประสิทธิภ�พของปล่อง

รังสีอ�ทิตย์ ก�รศึกษ�นี้มีตัวแปรที่ย�กต่อก�ร

ควบคุมในก�รทดลองจริง ดังนั้น ก�รใช้โปรแกรม

คำ �นวณพลศ�สต ร์ของไหล จึงมีศั กยภ�พ

ในก�รควบคุมตัวแปรและส�ม�รถประเมิน

ผลลัพธ์ออกม�ได้ใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริง 

 ง�นวิจัยน้ีเป็นก�รศึกษ�ปล่องรังสีอ�ทิตย์

ในอ�ค�รสูง 3 ชั้นด้วยวิธีก�รจำ�ลองและวิเคร�ะห์

ผลด้วยโปรแกรมคำ�นวณพลศ�สตร์ของไหล 

ANSYS Fluent 16.0 ในรูปแบบส�มมิติ โดยจะ

ศึกษ�และทดสอบประสิทธิภ�พอัตร�ก�รระบ�ย

อ�ก�ศ และอุณหภูมิภ�ยในปล่องรังสีอ�ทิตย์

และในห้องเพื่อห�อัตร�ส่วนท�งก�ยภ�พ คือ

คว�มสูงต่อคว�มกว้�งของผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์

ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รออกแบบและก�รใช้ง�น

ให้มีประสิทธิภ�พ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร

 คว�มร้อนท่ีเกิดขึ้นจ�กภ�ยนอกอ�ค�ร

ส่วนใหญ่ม�จ�กคว�มร้อนท่ีเกิดข้ึนจ�กดวงอ�ทิตย์

ที่ส�ม�รถถ่�ยเทคว�มร้อนเข้�สู่อ�ค�รได้หล�ย

รูปแบบ จ�กทฤษฎีก�รถ่�ยเทคว�มร้อน ก�รถ่�ยเท

พลังง�นจะเกิดจ�กคว�มแตกต่�งของอุณหภูมิ 

โดยอ�ก�ศจะมีลักษณะก�รเคล่ือนที่จ�กจุดที่

อุณหภูมิสูงไปยังจุดท่ีอุณหภูมิต่ำ� สำ�หรับก�รถ่�ยเท

คว�มร้อนที่เกิดขึ้นจ�กภ�ยนอกอ�ค�รส�ม�รถ

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ ก�รนำ�คว�มร้อน 
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(conduction) ก�รพ�คว�มร้อน (convection) และ

ก�รแผ่รังสีคว�มร้อน (radiation) โดยในง�นวิจัยนี้

จะใชก้�รพ�คว�มรอ้นแบบอสิระในก�รวเิคร�ะห์

ผลก�รถ่�ยเทคว�มร้อนระหว่�งผิวของแข็งและ

ของไหลโดยใช้กลไกลท�งธรรมช�ติโดยที่ของ

ไหลที่อยู่ใกล้กับผิวของของแข็งส�ม�รถเคลื่อนที่

ได้ด้วยแรงลอยตัวที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�งของ

คว�มหน�แน่นของของไหล ซึ่งเป็นผลม�จ�ก

คว�มแตกต่�งของอุณหภูมิ ดังนั้น จะเกิดแรง

ลอยตัวซึ่งส่งผลให้เกิดชั้นขอบเขตก�รพ�คว�ม

ร้อนต�มธรรมช�ติ (free convection boundary 

layer) โดยที่ของไหลร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและส่ง

ผลไปยังของไหลรอบข้�งซ่ึงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

และลอยตัวขึ้นด้วยก�รกระจ�ยของคว�มเร็ว

2.2 ผนังปล่องรังสีอาทิตย์

 ผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์คือผนังสองชั้นที่มี

ช่องเปิดให้อ�ก�ศเข้�บริเวณด้�นล่�งและออก

บริเวณด้�นบนโดยที่ผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์จะ

ได้รับคว�มร้อนและรังสีอ�ทิตย์ทำ�ให้ผนังชั้น

นอกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและนำ�คว�มร้อนเข้�สู่

ช่องอ�ก�ศส่งผลให้อุณหภูมิภ�ยในปล่องสูงขึ้น

อ�ก�ศร้อนจึงลอยตัวสูงข้ึนด้วยหลักก�รพ�คว�ม

ร้อนแบบอิสระ และไหลออกสู่ช่องเปิดด้�นบน 

ส่งผลให้อ�ก�ศภ�ยในห้องท่ีมีอุณหภูมิต่ำ�กว่�

ไหลผ่�นช่องเปิดด้�นล่�งและเข้�ม�แทนที่ว่�ง

ในช่องอ�ก�ศ โดยประเภทของผนังปล่องรังสี

อ�ทิตย์แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ผนังทรอมป์ 

(Trombe Wall) คือผนังที่ประกอบด้วยผนังสอง

ชั้น ชั้นนอกเป็นกระจก ชั้นในเป็นผนังทึบช่อง

ว่�งอ�ก�ศระหว่�งผนังช้ันนอกและผนังชั้นในจะ

ระบ�ยอ�ก�ศออกไปท�งช่องเปิดด้�นบนโดย

อ�ศัยปร�กฏก�รณ์ช้ันคว�มร้อน ส่วนผนังทรอมป์

แบบปรับปรุง (Modified Trombe wall) ลักษณะ

และหลักก�รทำ�ง�นคล้�ยผนังทรอมบ์แตกต่�ง

กันตรงที่วัสดุภ�ยนอกจะเป็นผนังทึบแทนวัสดุ

กระจก เพ่ือป้องกันพลังง�นคว�มร้อนท่ีจะถ่�ยเท

เข้�สู่อ�ค�ร ผนังทรอมบ์แบบปรับปรุงจึงประสิทธิ-

ภ�พก�รทำ�ง�นและมีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศแบบร้อนช้ืนม�กกว่�ผนังทรอมบ์

ธรรมด�

รูปที่ 1  ลักษณะก�รทำ�ง�นของผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์

2.3 ลักษณะทางกายภาพผนังปล่องรังสีอาทิตย์

 ลักษณะท�งก�ยภ�พเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิภ�พในก�รระบ�ยอ�ก�ศโดยจะ

พิจ�รณ�จ�กอัตร�ส่วนคว�มสูงต่อคว�มกว้�ง

ของปล่องที่เหม�ะสมโดยในง�นวิจัยที่ศึกษ�

คว�มสูงของปล่อง 3 เมตร จะเลือกใช้อัตร�ส่วน

เท่�กับ 14:1 (ชัชวินท์ ชินสรนันท์, 2557) แต่จ�ก

ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ปล่องรังสี

อ�ทิตย์ม�ใช้กับอ�ค�รสูง (สมภพ ปัญญ�สมพรรค์,

2552) โดยก�รทำ�แบบจำ�ลองของอ�ค�ร 3 ชั้น 

ที่ย่ออัตร�ส่วนลงเลือกใช้อัตร�ส่วนคว�มสูงต่อ

คว�มกว้�งของช่องอ�ก�ศเท่�กับ 20:1 ผลที่ได้

พบว่� อุณหภูมิในห้องมีคว�มแตกต่�งจ�กด้�น

นอกประม�ณ 4 ถึง 5 องศ�เซลเซียส ซึ่งอัตร�ส่วน

ที่ใช้มีคว�มแตกต่�งจ�กก�รศึกษ�ของ  (Du Wei 



การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายอากาศด้วยปล่องรังสีอาทิตย์สำาหรับอาคารหลายชั้นในภูมิอากาศร้อนชื้น 
วิรัญพล สุตันติอนันต์ และ รศ. ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ96

et  al., 2010)  ไดศึ้กษ�ก�รจำ�ลองปลอ่งรังสอี�ทิตย์

ที่มีคว�มสูง 6 เมตรที่นำ�ม�ประยุกต์ใช้ภ�ยใน

อ�ค�รที่พักอ�ศัย 2 ชั้นโดยทำ�ก�รศึกษ�ผ่�น

โปรแกรมคำ�นวณพลศ�สตร์ของไหล ผลก�รศึกษ�

พบว่� อัตร�ส่วนของปล่องท่ีเหม�ะสมท่ีสุดเท่�กับ

12:1 ทำ�ให้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศมีประสิทธิภ�พ

ม�กขึ้น ผลที่ได้จ�กก�รศึกษ�มีคว�มแตกต่�งกับ

ง�นวิจัยก่อนหน้�ของ (Gan, 2005) ที่ศึกษ�ก�ร

ใช้ปล่องรังสีอ�ทิตย์ท่ีกำ�หนดขน�ดคว�มสูงของ

ปล่อง 6 เมตร ผลก�รศึกษ�พบว่� อัตร�ก�ร

ระบ�ยอ�ก�ศที่เกิดจ�กอิทธิพลของแรงลอยตัว

มีค่�เพิ่มขึ้นต�มค่�คว�มกว้�งปล่องที่เพ่ิมข้ึน 

จนถึงจุดจุดหนึ่งอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศจะมีค่�

ลดลงและคงที่ ซึ่งค่�คว�มกว้�งของช่องอ�ก�ศ

ที่ทำ�ให้เกิดอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศสูงสุดพบว่�มี

ค่�อยู่ระหว่�ง 0.60 เมตร หรือมีอัตร�ส่วนคว�ม

สูงต่อคว�มกว้�งของช่องอ�ก�ศเท่�กับ 10:1 คว�ม

แตกต่�งของง�นวิจัยท่ีศึกษ�จะมีคว�มแตกต่�ง

ของลักษณะท�งก�ยภ�พของปล่อง เช่น คว�ม

สูงของผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์ คว�มกว้�งของช่อง

อ�ก�ศ ขน�ดของช่องเปิดท�งเข้�ออกอ�ก�ศ 

ตำ�แหน่งของช่องเปิดท�งเข้�ออกอ�ก�ศ และ

ตำ�แหน่งที่ตั้งของปล่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภ�พ

ของปล่อง โดยลักษณะท�งก�ยภ�พในส่วนของ

คว�มกว้�งของช่องอ�ก�ศในปล่องและคว�มสูง

ที่แตกต่�งกันจะส่งผลต่อประสิทธิภ�พของปล่อง

รังสีอ�ทิตย์อย่�งมีนัยยะสำ�คัญ เพื่อห�ลักษณะ

ท�งก�ยภ�พของปล่องที่เหม�ะสมและก�รนำ�

ม�ประยุกต์ใช้ง�นกับอ�ค�รที่สูงม�กกว่� 1 ชั้น 

ดังนั้นง�นวิจัยนี้จะศึกษ�ผลของคว�มสูงของ

ปล่องเพื่อห�อัตร�ส่วนลักษณะท�งก�ยภ�พที่

ส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รระบ�ยอ�ก�ศ

3. ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 ลักษณะทางกายภาพของแบบจำาลอง

 ในก�รสร้�งแบบจำ�ลองและทดสอบ

ประสิทธิภ�พของปล่องรังสีอ�ทิตย์ร่วมกับอ�ค�ร

กำ�หนดให้อ�ค�รมีขน�ดพ้ืนท่ีใช้สอย 12 ต�ร�งเมตร

และกำ�หนดให้ลักษณะท�งก�ยภ�พของปล่อง

รังสีอ�ทิตย์ในก�รทดลองมีขน�ดคว�มสูง 6 - 9 

เมตร หรือเท่�กับอ�ค�รสูง 2 - 3 ชั้น  คว�ม

กว้�งผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์มีขน�ด 1.00 เมตร  

ตำ�แหน่งช่องเปิดท�งเข้�อ�ก�ศอยู่ติดกับพื้น

ของแต่ละชั้น และตำ�แหน่งท�งออกของอ�ก�ศ

อยู่ชั้นบนสุดของแบบจำ�ลอง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2  ลักษณะท�งก�ยภ�พของอ�ค�รที่ติดปล่องรังสี

อ�ทิตย์ในกรณีศึกษ�
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3.2 ลักษณะคุณสมบัติของอากาศในระบบ

 ก�รกำ�หนดเง่ือนไขที่ขอบสำ�หรับก�ร

วิเคร�ะห์ผลของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

คือก�รวิเคร�ะห์ก�รวิเคร�ะห์ก�รไหลและก�ร

ถ่�ยเทคว�มร้อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3  เงื่อนไขที่ขอบในก�รวิเคร�ะห์

เงื่อนไขที่ขอบในก�รวิเคร�ะห์ก�รไหล

ตำ�แหน่งที่ 1 Pressure 
inlet

 = P
0
 = 0 Pa

ตำ�แหน่งที่ 2 Pressure 
outlet

 = P
0
 = 0 Pa

เง่ือนไขท่ีขอบในก�รวิเคร�ะห์ก�รถ่�ยเทคว�มร้อน

ตำ�แหน่งที่ 3 อุณหภูมิผนังภ�ยใน ( ำC)

  T  = Tw
in

ตำ�แหน่งที่ 4 คว�มร้อนผนังภ�ยนอก (heat flux)

  q’’  = q
w1

 w/m2

ตำ�แหน่งที่ 5, 6, 7 

  q’’  = 0 (w/m2, adiabatic)

 ก�รกำ�หนดค่�คุณสมบัติอ�ก�ศที่ใช้ใน

ก�รจำ�ลองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือก�รจำ�ลอง

อ�ก�ศเป็นอ�ก�ศแห้ง (dry air) โดยใช้คุณสมบัติ

ก๊�ซในอุดมคติ (ideal gas) และก�รจำ�ลองอ�ก�ศ

เป็นอ�ก�ศชื้น (moist air) โดยใช้คุณสมบัติของ

ของผสมระหว�่งอ�ก�ศกับไอน้ำ� (air water-vapor

mixture) โดยค่�คุณสมบัติอ�ก�ศเป็นไปต�มก�ร

ทดลองจริงของ นินน�ท ร�ชประดิษฐ์ (2543) 

แสดงดังต�ร�งที่ 1

ตารางท่ี  1  ก�รกำ�หนดค่�อุณหภูมิอ�ก�ศในแบบจำ�ลอง ( ำC)

Time T
amb

Tw
1

(w/m2)
Tw

2
inlet outlet

13.00 33.00 35.00 27.00 25.00 28.00

 ก�รกำ�หนดค่�คว�มช้ืนสำ�หรับวิเคร�ะห์

ผลกำ�หนดให้ใช้ไอน้ำ� (water vapor) ผสมกับ

อ�ก�ศ (air) แทนอ�ก�ศชื้นเกิดขึ้นในระบบ และ

กำ�หนดค่�อัตร�ส่วนของมวลไอน้ำ�ต่ออ�ก�ศแห้ง 

(mass fraction) จ�กต�ร�ง Psychrometric chart 

โดยในง�นวิจัยนี้มีก�รกำ�หนดให้อุณหภูมิมีค่�

เท่�กับ 27 องศ�เซลเซียส ค่�คว�มชื้นสัมพัทธ์ 

60 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อัตร�ส่วนของมวลไอน้ำ�

ต่ออ�ก�ศที่ท�งเข้�อ�ก�ศจะคำ�นวณได้เท่�กับ 

0.0135 kg moisture/kg dry air

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 การตรวจสอบความแม่นยำาของโปรแกรม

 พลศาสตร์ของไหล

 ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของโปรแกรม

พลศ�สตร์ของไหล ANSYS fluent 16.0 โดย

ทำ�ก�รศึกษ�ก�รจำ�ลองง�นวิจัยเชิงทดลองจริง

เกี่ยวกับสมรรถนะของปล่องระบ�ยอ�ก�ศแสง

อ�ทิตย์ของ นินน�ท ร�ชประดิษฐ์ (2543) ก�ร
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ทดสอบเครื่องมือจะกำ�หนดมิติก�รจำ�ลองใน

รูปแบบ 3 มิติ ผลที่ได้พบว่� อัตร�ก�รระบ�ย

อ�ก�ศ ที่มีก�รวิเคร�ะห์อ�ก�ศแบบก๊�ซอุดมคติ

(ideal gas) และก�รวิเคร�ะห์อ�ก�ศแบบของ

ผสม (air-vapor mixture) ให้ผลที่มีแนวโน้มใกล้

เคียงกับก�รทดลองจริง ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4  ก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศจ�ก
ก�รทดลองจริงและแบบจำ�ลองพลศ�สตร์ของไหล

4.2 การศึกษาขนาดช่องทางเข้าออกอากาศที่

 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศ

 ของอาคารที่ติดตั้งปล่องรังสีอาทิตย์

 ก�รศึกษ�ขน�ดช่องเปิดท�งเข้�ออกอ�ก�ศ

ที่เหม�ะสมกับก�รนำ�ไปใช้ในแบบจำ�ลองกรณี

ศึกษ�พบว่�ขน�ดของช่องท�งเข้�ออกอ�ก�ศ

ขน�ด 0.14 เมตร หรือมีขน�ดเท่�กับช่องอ�ก�ศ

ระหว่�งผนังจะให้ค่�อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่

ม�กกว่�ขน�ดช่องท�งเข้�ออกอ�ก�ศ 0.05 เมตร 

และผลจ�กก�รก�รวิเคร�ะห์อ�ก�ศแบบของผสม

จะให้ค่�อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่ม�กกว่�ก�ร

วิเคร�ะห์อ�ก�ศแบบก๊�ซอุดมคติ โดยในช่วงเวล�

ที่ให้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่มีประสิทธิภ�พ

ม�กที่สุดคือช่วงเวล� 13.00 น. ก�รจำ�ลองแบบ

อ�ก�ศของผสมที่ขน�ดช่องเปิด 0.14 เมตร จะ

ให้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ 31.81 m3/hr และ

ก�รจำ�ลองแบบอ�ก�ศของผสมที่ขน�ดช่อง

เปิด 0.05 เมตร จะให้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ 

17.52 m3/hr ดังนั้น ก�รกำ�หนดให้ก�รจำ�ลอง

แบบอ�ก�ศผสม ค่�อุณหภูมิในช่วงเวล�ดังกล่�ว 

และกำ�หนดให้ขน�ดช่องท�งเข้�ออกอ�ก�ศให้

มีขน�ดเท่�กับช่องอ�ก�ศระหว่�งผนังปล่องรังสี

อ�ทิตย์จะถูกกำ�หนดให้เป็นตัวแปรที่จะนำ�ไปใช้

ในก�รศึกษ�ต่อไป

รูปที่ 5  ก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศระหว่�ง
ขน�ดช่องท�งเข้�ออกอ�ก�ศขน�ด 0.05 เมตร และ
ขน�ดเท่�ช่องว่�งอ�ก�ศ

4.3 การศึกษาของความสูงและขนาดความ

 กว้างของปล่องรังสีอาทิตย์ที่ส่งผลต่อ

 ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ

 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์ด้วยโปรแกรมพบว่�

เมื่อเพิ่มคว�มสูงเป็น 6 เมตรและขน�ดคว�ม

กว้�งของปล่องรังสีอ�ทิตย์ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ 

0.1-0.5 เมตร จะส่งผลต่ออุณหภูมิ คว�มเร็ว และ

อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ จ�กรูปที่ 6 อุณหภูมิ

ภ�ยในปล่องมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจ�กบริเวณท�ง

เข้�อ�ก�ศ (inlet 1) จนถึงคว�มสูงระดับหนึ่ง

จ�กนั้นอุณหภูมิมีแนวโน้มที่ลดลงจนถึงคว�ม

สูงบริเวณกล�งปล่องเป็นผลม�จ�กคว�มเร็ว

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบริ เวณท�งเข้�อ�ก�ศ

ชั้นบน (inlet 2) ดังรูปที่ 7 ทำ�ให้ก�รเคลื่อนที่

ของอ�ก�ศด้�นบนส่วนหนึ่ ง มีทิศท�งก�ร

ไหลวนม�ผสมกับอ�ก�ศบริเวณด้�นล่�งที่



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

99

บริเวณคว�มสูงของปล่องที่ 2.8 เมตร และ

อีกส่วนหน่ึงจะมีแนวโน้มที่ ไหลไปบริ เวณ

ท�งออกอ�ก�ศต�มอุณหภูมิของผนังที่เพิ่มข้ึน

รูปที่ 6  ก�รเปรียบเทียบอุณหภูมิบริเวณกล�งปล่องรังสี
อ�ทิตย์ที่มีขน�ดคว�มกว้�ง 0.1–0.5 เมตร

ตารางที่ 2  อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

Width of 
air gap

(m)

H/L
(ratios)

Volume flow rate
(m3/hr)

inlet1 inlet2 outlet

0.1 60 66.42 42.76 108.62

0.2 30 76.76 70.47 146.52

0.3 20 64.75 102.29 166.26

0.4 15 32.51 139.08 170.83

0.5 12 16.81 146.25 163.07

รูปที่ 7  ก�รเปรียบเทียบคว�มเร็วบริเวณกล�งปล่องที่
ขน�ดคว�มกว้�ง 0.1–0.5 เมตร

 ลักษณะคว�มกว้�งของปล่องรังสีอ�ทิตย์

ท่ีมีขน�ดแตกต่�งกันจะส่งผลต่อประสิทธิภ�พต่อ

อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ ดังต�ร�งที่ 2 โดยที่

อัตร�ส่วนคว�มสูงต่อคว�มกว้�งของปล่องที่ใช้

ในก�รวิเคร�ะห์จะอยู่ในช่วง 12 - 60 ดังรูปที่ 8 

ผลก�รวิเคร�ะห์พบว่�ปล่องที่มีคว�มสูง 6 เมตร 

คว�มกว้�งของช่องอ�ก�ศ 0.4 เมตร หรือมี

อัตร�ส่วนคว�มสูงต่อคว�มกว้�งของปล่อง

เท่�กับ 15:1 จะส่งผลให้มีอัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ม�กที่สุดคือ 170.83 m3/hr 

รปูที ่8  อตัร�สว่นคว�มสงูต่อคว�มกว�้งปลอ่งรงัสอี�ทติย์
ที่ส่งผลต่ออัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

รูปที่ 9  ก�รไหลของอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รที่ติดตั้งปล่อง
รังสีอ�ทิตย์กว้�ง 0.4 เมตร

 ก�รไหลของอ�ก�ศและอุณหภูมิภ�ยใน

ปล่อง ดังรูปที่ 9 และ 10 พบว่� บริเวณผนังที่

ได้รับคว�มร้อนจะมีทิศท�งก�รเคลื่อนที่ของ

อ�ก�ศจ�กด้�นล่�งสู่ด้�นบน โดยที่ของไหลร้อน

จะลอยตัวสูงขึ้นและส่งผลไปยังของไหลรอบข้�ง

ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและลอยตัวขึ้นด้วยก�ร 

กระจ�ยของคว�มเร็ว ส่วนบริเวณผนังที่ติดกับ
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รูปที่ 10  อุณหภูมิภ�ยในอ�ค�รที่ติดตั้งปล่องรังสีอ�ทิตย์

กว้�ง 0.4 เมตร

 อ�ค�รมีทิศก�รไหลของอ�ก�ศที่ย้อนลง

ม�ด้�นล่�งเน่ืองจ�กมีอ�ก�ศส่วนหนึ่งมีก�รไหล

วนและมีก�รผสมของอ�ก�ศ บริเวณท�งออก

อ�ก�ศและบริเวณท�งเข้�อ�ก�ศบริเวณชั้นบน 

5. สรุปผลการศึกษา

 จ�กก�รวเิคร�ะหพ์บว�่  ปลอ่งรงัสอี�ทติย์

ที่มีคว�มสูง 6 เมตร ติดตั้งร่วมกับอ�ค�รที่มี

พื้นที่ 12 ต�ร�งเมตร ควรมีลักษณะท�งก�ยภ�พ

ที่มีอัตร�ส่วนคว�มสูงต่อคว�มกว้�งเท่�กับ 15:1 

หรือคว�มกว้�งของช่องว่�งอ�ก�ศภ�ยในปล่อง

มีขน�ด 0.4 เมตร และช่องเปิดท�งเข้�ออกอ�ก�ศ

มีขน�ดที่เท่�กับช่องว่�งอ�ก�ศ จะส่งผลให้มี

อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศม�กที่สุด นอกจ�กนี้

จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่�ลักษณะของอ�ก�ศซ่ึง

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำ�นึงในก�รจำ�ลองให้

สอดคล้องกับสภ�พอ�ก�ศจริง โดยอ�ก�ศที่มี

คว�มชื้นจะส่งผลต่อสมรรถนะของปล่องรังสี

อ�ทิตย์ในก�รระบ�ยอ�ก�ศที่ม�กกว่�อ�ก�ศ

แห้ง สำ�หรับอ�ค�รที่ใช้ผนังปล่องรังสีอ�ทิตย์ควร

ติดตั้งให้อยู่ในทิศท�งที่ได้รับพลังง�นคว�มร้อน

จ�กดวงอ�ทิตย์ม�กที่สุดเนื่องจ�กอุณหภูมิที่

สูงขึ้นที่บริเวณผนังชั้นนอกจะช่วยเพิ่มคว�มเร็ว

ของอ�ก�ศในปล่องให้เพิ่มม�กขึ้นและช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รระบ�ยอ�ก�ศให้กับปล่องรังสี

อ�ทิตย์รวมทั้งภ�ยในพื้นที่ใช้สอยภ�ยในอ�ค�ร
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บทคัดย่อ

 ฝนที่ถูกลมพัด เป็นหนึ่งในปัจจัยท�งสภ�พแวดล้อมที่สำ�คัญในก�รออกแบบอ�ค�รโดยเฉพ�ะใน

เขตอ�ก�ศร้อนชื้น ง�นศึกษ�นี้มุ่งเน้นไปที่ก�รศึกษ�ตัวแปรในก�รออกแบบเปลือกอ�ค�รสองชั้นเพื่อ

ป้องกันฝนและส�ม�รถทำ�ให้เกิดก�รระบ�ยอ�ก�ศได้ในช่วงเวล�ที่ฝนตกเพื่อประยุกต์ใช้กับอ�ค�ร

สูงประเภทอ�ค�รพักอ�ศัย ด้วยแบบจำ�ลองพลศ�สตร์ของไหลเชิงคำ�นวณ ผลจ�กก�รทำ�แบบจำ�ลอง

พบว่� ในก�รใช้ตัวแปรด้�นรูปแบบครีบแนวนอน ครีบเอียง 30 องศ� ทำ�ให้ส�ม�รถลดฝนที่เข้�ม�ใน

อ�ค�รได้ทั้งหมด และก�รใช้เปลือกอ�ค�รรูปแบบแนวตั้ง ครีบเอียง 60 อ�ศ� เป็นตัวแปรที่ให้อัตร�

ก�รระบ�ยอ�ก�ศสูงที่สุดเมื่อมีก�รติดตั้งเปลือกอ�ค�ร

คำาสำาคัญ: ฝนที่ถูกลมพัด  เปลือกอ�ค�รสองชั้น  ก�รระบ�ยอ�ก�ศ  พลศ�สตร์ของไหลเชิงคำ�นวณ

Abstract

 Wind-Driven Rain (WDR) is one the most problems that designer must concern, especially 

in tropical climate. The objective of this study is to examine efficiency of double skin façade 

design’s parameters with rain protection, which allow high rate of ventilation during rain, in 

high-rise residential building. Numerical method, Computer Fluid Dynamic (CFD), is used as tool 

to investigate effect of each parameters to compare performance. The simulation results 

showed that the combination of horizontal pattern with 30 degree blades can decrease 

wet percentage on the floor of observing area highest level to 0% and vertical pattern with 

60 degree blades give highest flow rate among all variables.

Keywords: Wind-Driven Rain [WDR], Double Skin Facade, Ventilation, CFD Simulation
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 ฝนที่ถูกลมพัด เป็นปัจจัยท�งธรรมช�ติที่

สร้�งคว�มเสียห�ยต่อตัวอ�ค�รทั้งภ�ยใน และ 

ภ�ยนอก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเขตภูมิอ�ก�ศ

ร้อนชื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี และมีแนวโน้นที่

จะมีฝนตกที่รุนแรง และม�กขึ้นเป็นผลอันเนื่อง

ม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ

โลก อ�ค�รในปัจจุบันนิยมออกแบบให้มีพื้นที่

ที่ส�ม�รถใช้ระบบปรับอ�ก�ศแบบธรรมช�ติได้

ซึ่งเป็นก�รเพิ่มคว�มเสี่ยงที่ฝนจะส�ม�รถเข้�ม�

สร้�งคว�มเสียห�ยภ�ยในอ�ค�ร แม้ว่�ในปัจจุบัน

ผู้ออกแบบจะมีก�รคำ�นึงถึงถึงก�รป้องกันฝน 

แต่ก�รออกแบบเหล่�นั้นส่วนใหญ่ม�จ�กก�ร

ค�ดคะเน และประสบก�รณ์ของผู้ออกแบบ

เป็นหลักทำ�อ�จจะไม่ส�ม�รถป้องกันฝน และ 

ส�ม�รถใช้ก�รระบ�ยอ�ก�ศแบบธรรมช�ติใน

พื้นที่ที่ต้องก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเหมือนที่

ค�ดก�รณ์ไว้

 เปลือกอ�ค�รเป็นองค์ประกอบท�ง

สถ�ปัตยกรรมที่ออกแบบเพื่อตอบรับกับจุด

ประสงค์ม�กกว่� 1 อย่�ง อ�ทิเช่น สร้�งคว�ม

ง�มแก่ตัวอ�ค�รป้องกันแดด คว�มร้อน รวม

ไปถึงก�รป้องกันฝน ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้

เข้�ม�มีบทบ�ทในก�รทำ�แบบจำ�ลองเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พของเปลือกอ�ค�รในด้�นต่�งๆ

แต่ยังข�ดในเรื่องของฝน ง�นศึกษ�นี้จึงมุ่งเน้น

ไปที่ก�รใช้แบบจำ�ลองท�งคอมพิวเตอร์ในก�ร

ศึกษ�ปัจจัยในก�รออกแบบเปลือกอ�ค�รเพื่อ

ให้ส�ม�รถป้องกันฝน

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา

 1) ศึกษ�พฤติกรรมของฝนที่ถูกลมพัด ที่

กระทำ�กับตัวอ�ค�รโดยใช้โปรแกรม CFD 

 2) ประสิทธิภ�พในก�รป้องกันฝน และ 

ก�รระบ�ยอ�ก�ศของตัวแปรในก�รออกแบบ

เปลือกอ�ค�ร 

 3) นำ�เสนอแนวท�งก�รปรับก�รออกแบบ

ที่เหม�ะสมในก�รป้องกันฝน และเปิดรับลม

ธรรมช�ติในระหว่�งฝนตกได้ม�กที่สุด

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 จ�กก�รศึกษ�ของ Hardy (1963) ได้จำ�กัด

คว�มให้หยดน้ำ�มีขน�ดศูนย์กล�งม�กกว่� 0.2 

มิลลิเมตร ที่ตกลงม�จ�กชั้นบรรย�ก�ศเป็นน้ำ�

ฝน (raindrop) ซึ่งมีขน�ดที่พบใหญ่ที่สุดคือ 6 

มิลลิเมตร ลมในชั้นบรรย�ก�ศ ได้มีก�รแบ่งออก

โดยใช้ม�ตรวัด Beaufort scale โดยกำ�หนดจ�ก

คว�มเร็วลมอ้�งอิงที่คว�มสูง 10 เมตร แบ่งออก

เป็น 12 ระดับ

 ฝนที่ถูกลมพัด (Wind-Driven Rain, WDR) 

เป็นปร�กฏก�รณ์ในธรรมช�ติที่น้ำ�ฝนเคล่ือน

ตัวลงม�ในทิศท�งแนวดิ่ง ซึ่งกระทำ�กับระน�บ

พื้นในแนวร�บ (horizontal rainfall intensity, R
h
)

สู่ชั้นบรรย�ก�ศที่มีคว�มเร็วลมซึ่งเป็นแรงใน

ทิศท�งแนวร�บ ทำ�ให้เกิดก�รเคลื่อนที่ของน้ำ�ฝน

ในทิศท�งแนวร�บขึ้น หรือถูกเรียกว่�คว�มเข้ม

ของฝนที่ถูกลมพัด (driven rain intensity,  R
dr
)

ส่งผลให้ลักษณะของน้ำ�ฝนนั้นเคลื่อนตัวเป็น

แนวเฉียงหรือในก�รศึกษ�ถูกเรียกอีกช่ือว่�

ทิศท�งของคว�มเข้มของฝน (rain intensity 

vector, R
r
) ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ฝนที่ถูกลมพัด (Wind-Driven Rain)
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 จ�กง�นศึกษ�ก่อนหน้�ได้มีก�รสรุปไว้ว่�

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อก�รเคล่ือนท่ีของฝนคือคว�มเร็ว

และทศิท�งของกระแสลม ลมทีม่คีว�มเรว็สงู และ 

หยดน้ำ�ฝนขน�ดเล็กจะส่งผลให้น้ำ�ฝนเข้�สู่ตัว

อ�ค�รได้ม�กที่สุดด้วยคว�มชันที่น้อย ในก�ร

ศึกษ�ฝนที่ถูกลมพัดนั้น ค่�เชิงปริม�ณที่มักใช้

เพื่ออธิบ�ย ภ�ระคว�มชื้นบนอ�ค�รได้แก่ อัตร�

ก�รจับตัวเฉพ�ะ ที่คิดในแต่ละขน�ดของหยดน้ำ�

ฝน (specific catch ratio, η
d
) ซึ่งคิดด้วยขน�ด

ของน้ำ�ฝนที่แตกต่�งกัน (d) และ เวล� (t) และ 

อัตร�ก�รจับตัว (catch ratio, η) ที่คิดเฉพ�ะ

เวล� (t) ดังสมก�รที่ 1 ซึ่งในก�รทำ�แบบจำ�ลอง

ด้วยโปรแกรม ANSYS FLUENT 16.0 นั้น

ส�ม�รถคำ�นวณได้ด้วยสมก�ร volume fraction 

ซึ่งแสดงผลในเชิงกร�ฟฟิคเพ่ือนำ�ม�ตรวจวัด

พื้นที่เปียกที่เกิดขึ้น

   (1)

 ในก�รศึกษ�ด้วยแบบจำ�ลองพลศ�สตร์

ของไหลได้มีก�รพัฒน�ม�ตั้งแต่ง�นศึกษ�ของ 

Sandbeurg (1974) โดยใช้อุโมงค์ลม และได้มี

ก�รทำ�ก�รศึกษ�ปัจจัยต่�งๆ เกี่ยวกับฝน ในง�น

ของ Choi (1991) ได้มีก�รบุกเบิกใช้แบบจำ�ลอง 

CFD ในก�รศึกษ�ฝนที่ถูกลมพัด ในก�รศึกษ�

เชิงคำ�นวณนั้นได้มีก�รศึกษ�เปรียบเทียบและ

พัฒน�ม�วิธีก�รม�โดยตลอด วิธีก�รในง�น

ศึกษ�นี้อ้�งอิงหลักก�รม�จ�กง�นของ Hoof, 

Blocken และ Harten (2011) โดยใช้หลักก�ร 

Eulerian multiphase ในก�รทำ�แบบจำ�ลอง

แยกลม และฝนในสภ�วะสมดุลคงตัว เพื่อตรวจ

วัดพื้นที่เปียก และใช้หลักก�ร Lagrangian ใน

ก�รติดต�มก�รเคลื่อนที่ของหยดน้ำ�ฝนที่ปล่อย

เข้�ไปในกระแสลม แบบจำ�ลองลมในก�รศึกษ�

ใช้ก�รจำ�ลองลม แบบ neutral atmospheric 

boundary layer, ABL ซึ่งเป็นก�รจำ�ลองลมใกล้

เคียงกับที่เกิดในธรรมช�ติด้วย log-law wind 

profile เพื่อคำ�นวณคว�มเร็วลม (v) ที่ระดับคว�ม

สูง (z) ด้วยคว�มเร็วมลมอ้�งอิง (v
ref
) ที่คว�ม

สูงอ้�งอิง (z
ref
) ต�มสมก�รที่ 2 กำ�หนด ให้ใช้

คว�มเร็วลม 10 เมตรต่อวิน�ที ที่ระดับอ้�งอิง 

10 เมตร ร่วมกับก�รคำ�นวณด้วยสมก�รคำ�นวณ

คว�มหนืดของคว�มปั่นป่วน (turbulence vis-

cosity) แบบ Realizable k-epsilon Model จ�ก

ง�นวิจัยศึกษ�เปรียบเทียบก�รใช้สมก�รในเบบ

จำ�ลอง ซึ่งทำ�ให้ผลของลมบริเวณผนังของวัตถุ

เกิดแรงต้�นส่งผลให้ลมบริเวณผิวแบบจำ�ลอง

สมจริงม�กขึ้น

    (2)

 ก�รคำ�นวณอัตร�ก�รไหลของลม (volumetric 

flow rate, Q) เพื่อวัดผลคว�มส�ม�รถที่อ�ก�ศ

จะไหลผ่�นเปลือกอ�ค�รเข้�สู่พื้นที่ตรวจวัด นั้น

ขึ้นกับตัวแปรหลัก ได้แก่ ขน�ดพื้นที่ของช่องเปิด 

(A) และคว�มเร็วลมเฉลี่ยที่เข้�สู่ช่องเปิด (v) โดย

ส�ม�รถคำ�นวณได้โดยสมก�รที่ 3

  (3)

       

4. ขอบเขตงานวิจัย

 ก�รศึกษ�นี้แบ่งง�นวิจัยออกเป็นสองส่วน

ได้แก่ ส่วนเปรียบเทียบกับง�นศึกษ�ก่อนหน้�

เพื่อตรวจสอบคว�มแม่นยำ�ของอุปกรณ์และ

วิธีก�ร (validation) และก�รทำ�แบบจำ�ลอง

เพื่อวัดผลตัวแปรท่ีสนใจด้วยโปรแกรม ANSYS 

Fluent นั้นใช้เมซ หรือก�รแบ่งแบบจำ�ลองออก

ในรูปแบบรูปทรงส�มมิติอย่�งง่�ยเพื่อคำ�นวณ

ของไหลในแต่ละส่วน แบบจำ�ลองในก�รศึกษ�
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เพื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์และวิธีก�รนั้น ได้เลือก 

1 กรณีศึกษ�จ�กง�นของ Hoof, Blocken และ 

Harten (2011) ม�จำ�ลองเพื่อดูผลเปรียบเทียบ

กับแบบจำ�ลองท่ีมีรูปแบบของเมซที่แตกต่�ง

กัน โดยใช้เมซแบบ Tetrahedrons ในก�รศึกษ� 

เปรียบเทียบกับรูปแบบ Multizone ที่ใช้ในง�น

ศึกษ�ก่อนหน้� เนื่องจ�กใช้ก�รประมวลผลของ

คอมพิวเตอร์น้อยกว่� เหม�ะกับก�รนำ�ไปศึกษ�

กับแบบจำ�ลองท่ีมีขน�ดใหญ่ในตัวแปรที่สนใจ

ศึกษ�ก�รกำ�หนดขน�ดขอบเขตก�รศึกษ� ขน�ด

อ�ค�ร ขน�ดหยดน้ำ�ฝน และคว�มเร็วลมโดย 

อ้�งอิงจ�กง�นศึกษ�ก่อนหน้�ทั้งหมด

รูปที่ 2 รูปแบบอ�ค�รและขน�ดพื้นที่ตรวจวัดผล

 ตัวแปรเปลือกอ�ค�รที่ทำ�ก�รศึกษ� จะถูก

นำ�ม�ตดิตัง้กบัอ�ค�รสงู 140 เมตร  (40 ชัน้)  รปูแบบ

สี่เหลี่ยมผืนผ้� ที่มีก�รออกแบบผังแบบอ�ค�ร

คอนโดมิเนียมทั่วไป และทำ�ให้เกิดก�รระบ�ย

อ�ก�ศแบบ cross ventilation ใช้ห้องขน�ด 7x5

เมตร ขน�ดหน้�ต่�ง 2.90x1.50 เมตร ใน

ตำ�แหน่งกึ่งกล�งแต่ละระดับอ�ค�รเป็นพื้นที่

ตรวจวัดผลกระทบของฝน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ได้แก่ ชั้น 4 (10.7 ม.) ชั้น 21 (70.2 ม.) ชั้น 26 

(87.7 ม.) ชั้น 31 (105.2 ม.) และชั้น 36  (122.7 ม.)

ต�มลำ�ดับดังรูปที่ 2 ก�รศึกษ�ตัวแปรที่สนใจ

จะนำ�วิธีก�รที่ได้จ�กก�รศึกษ�เปรียบเทียบม�

ทำ�ก�รศึกษ�ตัวแปรในก�รออกแบบเปลือก

อ�ค�รแบบสองชั้นทั้งสิ้น 4 ตัวแปร 12 กรณีศึกษ�

ได้แก่ ระยะก�รติดตั้ง (กรณีที่ 1-4) รูปแบบของ

ครีบ (กรณีที่ 5-6) องศ�ของครีบ (กรณีที่ 7-10) และ 

คว�มย�วของครีบ (กรณีที่ 11-12) ดังต�ร�งที่ 1

ตารางที่ 1 ขน�ดเมซในก�รทำ�ก�รจำ�ลองเปรียบเทียบ

5. ผลเปรียบเทียบกับงานศึกษาก่อนหน้า

 (Verification)

 ง�นศึกษ�ของ Hoof, Blocken และ Harten 

(2011) น้ันเป็นก�รจำ�ลองรูปแบบผังของอัฒจรรย์ 

และรูปแบบหลังค� ทั้งหมด 12 กรณี ด้วยขน�ด

ของน้ำ�ฝนที่แตกต่�งกัน ในง�นศึกษ�ก่อนหน้�

เลือกใช้เมซรูปแบบ Multizone ที่มีคว�มละเอียด 
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1,490,489 เมซ ในก�รศึกษ�เปรียบเทียบผล ทำ�

โดยเลือกรูปแบบอัฒจรรย์ และหลังค� ม� 1 กรณี 

จ�กง�นศกึษ�กอ่นหน�้ ดังรปูที ่3 เพือ่ดผูลกระทบ

จ�กฝนที่ขน�ด 1 มิลลิเมตร ด้วยรูปแบบเมซ 

Tetrahedrons ที่จะนำ�ไปใช้ศึกษ�ในก�รทำ�แบบ

จำ�ลอง โดยกำ�หนดขน�ดของเมซท่ีมีคว�มละเอียด

แตกต่�งกัน 4 กรณี ดังต�ร�งที่ 2

ตารางที่ 2 ขน�ดเมซในก�รทำ�ก�รจำ�ลองเปรียบเทียบ

กรณี โดเมน อ�ค�ร หลังค� รวมทั้งสิ้น

1 18.70 0.50 0.20 2,241,596 เมซ

2 18.70 0.20 0.20 2,464,174 เมซ

3 9.39 0.50 0.20 4,586,227 เมซ

4 9.39 0.20 0.20 5,960,173 เมซ

 ผลจ�กก�รศึกษ�พบว่� ทั้ง 4 รูปแบบเมซ 

ให้ผลก�รไหลของลมใกล้เคียงกับง�นศึกษ�ก่อน

หน�้ เปรยีบเทียบจ�กทศิท�งก�รไหลของลม และ 

ก�รเกิดลมวน (recirculation) ดังรูปที่ 3 จึงเลือก

รูปกรณีที่ 3 และ 4 เพื่อนำ�ม�ปล่อยอนุภ�ค

หยดน้ำ�ฝนในก�รเปรียบเทียบผลของพื้นที่เปียก 

จ�กง�นศึกษ�ก่อนหน้�ได้ทำ�ก�รปล่อยน้ำ�ฝน

ประม�ณ 10,000 อนุภ�ค ที่คว�มสูง 100 เมตร ใน

ก�รศึกษ�จึงทำ�ก�รปล่อยน้ำ�ฝน 10,400 อนุภ�ค 

ที่คว�มสูงเดียวกันเข้�ไปในกระแสลมที่อยู่ใน

ภ�วะสมดุลคงตัวเพื่อตรวจวัดพ้ืนที่เปียกบน

พื้นที่นั่งของอัฒจรรย์ ในก�รติดต�มอนุภ�ค

หยดน้ำ�ฝนที่ปล่อยเข้�ไปดูผลเป็นระยะก�ร

เคลื่อนที่ในแต่ละวิน�ทีดังรูปที่ 4 ในก�รศึกษ�

พบว่�จ�กคว�มสูงที่ปล่อยอนุภ�คใช้เวล�ในช่วง

ระหว่�ง 22-25 วิน�ที ก่อนจะตกลงบนพื้นที่

นั่งของอัฒจรรย์ และอนุภ�คที่ตกสู่พื้นใช้เวล�

ม�กสุดที่  30.58 วิน�ที เมื่อหยดน้ำ�ฝนตกลง

บนพื้นที่อัฒจรรย์แล้วจะทิ้งรอยของพ้ืนที่เปียก

ไว้บนอัฒจรรย์ดังรูปที่ 5 ซึ่งพื้นที่เปียกนี้จะนำ�

ไปคำ�นวณเป็นร้อยละของพื้นท่ีอ�ค�รในก�ร

เปรียบเทียบผลกับง�นศึกษ�ก่อนหน้�

รูปที่ 3 ทิศท�งก�รไหลของลม และจุดเกิดก�รไหลวน 
จ�กกรณีที่ 4 ที่ระดับคว�มสูง 1 เมตร (บน) และกึ่งกล�ง
อัฒจรรย์ (ล่�ง)

 

รูปที่ 4 เวล�ที่อนุภ�คใช้ในก�รเคลื่อนที่จ�กจุดเริ่มปล่อย

 
รูปที่ 5พื้นที่เปียกที่เกิดขึ้นบนอัฒจรรย์ กรณีที่ 3 (ซ้�ย) 
และกรณีที่ 4 (ขว�)

 ผลที่ได้พบว่� ในกรณีที่ 3 ให้ผลของพื้นที่

เปียกเป็น 27.13% และกรณีที่ 4 เป็น 18.09% ใน

ขณะที่ผลจ�กง�นศึกษ�ก่อนหน้�สรุปว่� มีพื้นที่
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เปียกอยู่ 12.00% ผลจ�กแบบจำ�ลองให้ค่�ที่

ม�กกว่� 15.13% และ 6.09% ต�มลำ�ดับ จ�ก

ผลดังกล่�วส�ม�รถให้ข้อสรุปได้ว่�ห�กมีก�ร

กำ�หนด ขน�ดเมซของตัวอ�ค�รที่เล็กลงจ�ก 0.5 

เป็น 0.2 จะทำ�ให้ผลของพื้นที่เปียกที่เกิดขึ้น

ใกล้เคียงกับง�นศึกษ�ก่อนหน้�ม�กขึ้นทั้งน้ี

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในก�รทำ�แบบจำ�ลองไม่

ส�ม�รถประมวลผลของเมซที่ละเอียดลงไปได้

กว่�นี้ทำ�ให้เครื่องมือท่ีทำ�แบบจำ�ลองให้ผลที่ม�

กกว่�ง�นศึกษ�ก่อนหน้� 6.09%

6. ผลการจำาลองตัวแปรที่ศึกษา (Simulation)

 วิธีก�รที่ผ่�นก�รศึกษ�วัดผลเปรียบเทียบ

ถูกนำ�ม�ใช้เพื่อศึกษ�ตัวแปรในก�รออกแบบ

เปลือกอ�ค�รทั้ง 12 กรณี ก�รสรุปผลนั้นจะ

เปรียบเทียบกันในแต่ละตัวแปรเพื่อวัดค่�พื้นที่

เปียกในพื้นที่ตรวจวัด และอัตร�ก�รไหลของลม

ผ่�นเข้�เปลือกอ�ค�ร ในก�รศึกษ�เน้นไปที่ก�ร

เปรียบเทียบในระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับ

ผลกระทบจ�กน้ำ�ฝนม�กที่สุด 

 

6.1  กรณีศึกษาที่ 1 : กรณีศึกษาตั้งต้น

 กรณีศึกษ�ที่ 1 เป็นกรณีศึกษ�ที่ไม่มีก�รติด

ตั้งเปลือกอ�ค�รใดๆ เข้�ไป เพื่อเป็นกรณีศึกษ�

ตั้งต้น (base case) เมซที่ใช้ในก�รจำ�ลอง แบ่ง

คว�มละเอียดต�มส่วนต่�งๆ ของแบบจำ�ลอง

ดังนี้ เมซของโดเมนมีขน�ดที่ 40.00 เมตร

ตัวอ�ค�ร 2.00 เมตร ผนังของพื้นที่ตรวจวัด 

0.30 เมตร และ พื้นภ�ยในอ�ค�ร 0.10 เมตร 

ต�มลำ�ดับ จึงมีเมซรวมในกรณีที่ 1 ทั้งสิ้น

6,716,716 เมซ ผลก�รไหลของลมและฝน ผ่�น

อ�ค�รในกรณีที่ 1 แสดงดังรูปที่ 6

 

รูปที่ 6 ผลจ�กระดับวัดที่ 1-5 จ�กกรณีศึกษ�ที่ 1 คว�มเร็ว
ลมเข้�สู่งอ�ค�ร (ซ้�ย) และก�รเคลื่อนที่ของน้ำ�ฝน (ขว�)

 ผลจ�กทิศท�งของคว�มเร็วลมท่ีเข้�สู่อ�ค�ร

ส่งผลให้คว�มชันของฝนท่ีเข้�สู่พื้นที่ตรวจวัด

แตกต่�งกัน โดยที่ระดับที่ 5 มีคว�มชันน้อยจึง

ส�ม�รถเห็นได้ว่�มีอนุภ�คของหยดน้ำ�ฝนเข้�สู่

พื้นที่ตรวจวัดได้ชัดเจนกว่�ชั้นอื่น และชั้น 1-4 

จะเห็นพ้ืนที่ เ ปียกอยู่บริ เวณกรอบหน้�ต่�ง

เท่�นั้น

 เมื่อวิเคร�ะห์คว�มเร็วลมที่เข้�สู่พื้นที่วัดใน

แต่ละระดับ พบว่� ในระดับ 1-4 นั้น ลมเข้�ใน

ทิศท�งลงไปยังพื้นของพื้นที่วัด ส่งผลให้มีคว�ม

เร็วลมเฉลี่ยที่ระดับ 1 เมตร ซึ่งสูงกว่�ในระดับ

ที่ 5 ที่ลมเข้�สู่อ�ค�รในทิศท�งขึ้นไปยังเพด�น 

ก�รศึกษ�เพ่ือตรวจวัดพ้ืนท่ีเปียกท่ีเข้�สู่ตัวอ�ค�ร

แบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ระดับพื้น โดยจะ

วัดสูงขึ้นม�จ�กพื้นห้อง 0.01 เมตร และระดับ

หน้�ต่�งที่คว�มสูง 1 เมตร จ�กพื้น ผลจ�ก

แบบจำ�ลองเห็นได้ว่� ในระดับที่ 4 และ 5 ที่

อนุภ�คของหยดน้ำ�ฝนเข้�สู่อ�ค�รด้วยคว�ม

ชันที่น้อยส่งผลให้เกิดพื้นที่เปียกทั้งในระดับพื้น 

และหน้�ต่�ง ที่ม�กกว่�ชั้นที่ 1-3 และก�รไม่

ติดต้ังเปลือกอ�ค�รมีอัตร�ก�รไหลของลมผ่�น

หน้�ต่�งอยู่ที่ 9.87 m3/s  ผลของคว�มเร็วลม 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2560
The 8th Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8) 

107

พื้นที่เปียกระดับพื้น และระดับหน้�ต่�ง ที่ได้จ�ก

แบบจำ�ลองส�ม�รถสรุปได้ต�มต�ร�งที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวแปรก�รออกแบบเปลือกอ�ค�รที่สนใจ
ทำ�ก�รศึกษ� 9

พื้นที่

ตรวจวัด

พื้นที่เปียก

ระดับพื้น

พื้นที่เปียก

ระดับหน้�ต่�ง

คว�มเร็วลม

เฉลี่ยระดับ 1 ม.

ระดับที่ 1 0.00% 1.06 % 1.69 m/s

ระดับที่ 2 0.00 % 0.55 % 1.50 m/s

ระดับที่ 3 0.00 % 1.51 % 1.53 m/s

ระดับที่ 4 0.28 % 1.73 % 1.43 m/s

ระดับที่ 5 6.56 % 4.25 % 0.62 m/s

6.2 กรณีศึกษาที่ 2-4 : ระยะการติดตั้งเปลือก

 อาคาร

 ระยะก�รติดตั้งเปลือกอ�ค�ร ในรูปแบบ

ครีบแนวตั้งห่�งกันทุก 0.15 เมตร แบบจำ�ลอง

กรณีศึกษ�ที่ ที่ 2-4 แบ่งออกเป็นระยะ 1.00, 

0.50 และ 0.30 เมตร จ�กขอบหน้�ต่�ง ต�ม

ลำ�ดับ ผลของลมในระดับชั้นที่ 1-4 ให้ผลคล้�ย

กรณีศึกษ�ตั้งต้นและพื้นที่ เปียกของผลที่ได้

จ�กแบบจำ�ลองในระดับที่ 5 ส�ม�รถสรุปได้ดัง

ต�ร�งที่ 3

รูปที่ 7 ผลจ�กแบบจำ�ลองระดับที่ 5 ของกรณีที่ 2-4 จ�ก

บนลงล่�ง

ตารางที่ 3 ผลก�รตรวจวัดร้อยละพื้นที่เปียก และ อัตร�
ก�รไหลของอ�ก�ศเปรียบเทียบในกรณีที่ 2-4

พื้นที่ตรวจวัด

ระดับที่ 5

พื้นที่เปียก

ระดับพื้น

พื้นที่เปียก

ระดับหน้�ต่�ง

อัตร�ก�รไหล

ของอ�ก�ศ

กรณีที่ 1 : ไม่ติดตั้ง 6.56 % 4.25 % 9.87 m3/s  

กรณีที่ 2 : 1.00 ม. 2.22 % 1.46 % 4.16 m3/s  

กรณีที่ 3 : 0.50 ม. 4.42 % 1.11 % 3.47 m3/s  

กรณีที่ 4 : 0.30 ม. 5.11 % 1.23 % 2.86 m3/s  

 จ�กผลก�รศึกษ�กรณีที่ 1-4 พบว่� ก�รเพิ่ม

ระยะของเปลือกอ�ค�รนั้นช่วยลดพื้นที่เปียก

ระดับพื้นในพื้นที่ตรวจวัดที่ได้รับผลกระทบม�ก

ที่สุดลงได้ ถึง 4.34% เมื่อติดที่ระยะ 1 เมตร ใน

ก�รเลือกระยะติดตั้งเพื่อไปศึกษ�ตัวแปรอื่นๆ

จึงได้ทำ�ก�รเลือกระยะ 0.3 เมตร ซึ่งยังเห็น

ผลกระทบจ�กน้ำ�ฝนค่อนข้�งม�กเมื่อเทียบกับ

กรณีศึกษ�ตั้งต้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภ�พ

ก�รป้องกันฝนในตัวแปรอื่นต่อไป

6.3  กรณีศึกษาที่ 5-6 : รูปแบบของครีบอาคาร

 ในก�รศึกษ�รูปแบบของครีบ ได้นำ�เอ�

กรณีที่ 4 ที่มีก�รติดตั้งเปลือกอ�ค�รในแนวตั้ง 

90 องศ� ที่ระยะ 0.3 เมตร ม�เป็นกรณีตั้งต้นใน

ก�รศึกษ� โดยก�รปรับเปรียนรูปแบบของครีบ

อ�ค�รเป็น แนวเฉียงและแนวนอนด้วยระยะ

ก�รติดตั้งที่เท่�กัน ผลจ�กแบบจำ�ลองพบว่�ใน

กรณีที่ 5 พฤติกรรมของลมที่ผ่�นครีบแบบแนว

เฉียง ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมของลมคล้�ยกับ 4 กรณี

ก่อนหน้� แต่ในกรณีที่ 6 พฤติกรรมของลมที่

ผ่�นครีบแบบแนวนอน มีลักษณะที่เข้�ม�ใน

แนวตรงไปยังช่องลมออก คล้�ยกันทุกชั้น ดังรูป

ที่ 4 ในก�รติดตั้งเปลือกอ�ค�รรูปแบบแนวนอน

ทำ�ให้เกิดพื้นที่เปียกในระดับพื้นของชั้นที่ 2-4 

ด้วยส�ม�รถสรุปผลได้ดังต�ร�งที่ 5 เมื่อนำ�ม�

เปรียบเทียบผลของชั้นที่ 5 ในกรณีที่ 4-6 

ส�ม�รถสรุปได้ว่� ก�รใช้รูปแบบแนวนอนทำ�ให้
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ผลกระทบในชั้นที่ 5 ลดลงได้ม�กที่สุด และให้

อัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศผ่�นช่องเปิดได้ดีที่สุด

ตารางที่ 4 ผลก�รตรวจวัดร้อยละพื้นที่เปียก และอัตร�
ก�รไหลของอ�ก�ศเปรียบเทียบในกรณีที่ 5-6

พื้นที่ตรวจวัด

ระดับที่ 5

พื้นที่เปียก

ระดับพื้น

พื้นที่เปียก

ระดับหน้�ต่�ง

อัตร�ก�รไหล

ของอ�ก�ศ

กรณีที่ 4 : แนวตั้ง 5.11% 1.23 % 2.86 m3/s  

กรณีที่ 5 : แนวเฉียง 4.53 % 1.03 % 1.61 m3/s  

กรณีที่ 6 : แนวนอน 4.41 % 1.46 % 2.75 m3/s  

 
รูปที่ 8 ผลจ�กแบบจำ�ลองระดับที่ 5 ของกรณีที่ 5 (บน) 

และ 6 (ล่�ง)

 จ�กทั้งส�มกรณี จึงได้เลือกกรณีที่ 6 ก�ร

ติดในรูปแบบแนวนอน ที่ให้ผลของพื้นที่เปียก 

และก�รระบ�ยอ�ก�ศที่ดีที่สุด แม้ว่�ในชั้นที่ 2-4

จะมีพื้นที่เปียกเกิดขึ้นเล็กน้อย และเลือกกรณี

ที่ 4 ไปทำ�ก�รศึกษ�เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม 

ตัวแปรองศ�ก�รเอียงของครีบต่อไป

6.4 กรณีศึกษาที่ 7-10 : องศาการเอียงของ

 เปลือกอาคาร

 ในก�รศึกษ�ตัวแปรองศ�ก�รเอียงของ

เปลือกอ�ค�รนั้น ได้ทำ�ก�รเลือกกรณีตั้งต้นม� 

2 กรณี จ�กกรณีที่ 4-6 ได้แก่ กรณีที่ 4 ซึ่งให้

ผลแย่ที่สุด และกรณีที่ 6 ปรับครีบเหลือ 60 และ 

30 องศ�ต�มลำ�ดับ ลักษณะก�รเคลื่อนที่ของลม

เข้�สู่ตัวห้องของกรณีที่ 7 และ 8 นั้น ไม่แต่ต่�ง

กับกรณีตั้งต้นที่ 4 ส่วนกรณีที่ 9 และ 10 นั้นก�ร

ปรับองศ�ของเปลือกอ�ค�รทำ�ให้ลมเข้�ในทิศ

ขึ้นสู่เพด�นห้องทุกชั้น ส่งผลให้คว�มเร็วลมที่

ระดับ 1 เมตรค่อนข้�งต่ำ�ในทุกชั้น 

 พื้นที่เปียกในกรณีที่ 7, 8 และ 9 นั้นยังเกิด

พื้นที่เปียกในระดับตรวจวัดที่ 5 แต่ในกรณีที่ 9 

เมื่อมีก�รปรับครีบแนวนอนเป็น 60 องศ�ทำ�ให้

ผลของพื้นที่เปียกในระดับที่ 2-4 ลดลงจนเป็น 

0.00% และกรณีที่ 10 เมื่อมีก�รปรับครีบแนว

นอนเป็น 30 องศ� ส่งผลให้พื่นที่เปียกทั้งระดับ 

หน้�ต่�ง และพื้นเป็น 0.00% ผลเปรียบเทียบ

จ�กพื้นที่ตรวจวัดระดับที่ 5 ที่ได้ส�ม�รถสรุปได้

ดังต�ร�งที่ 5

 
รูปที่ 9 ผลจ�กแบบจำ�ลองระดับที่ 5 ของกรณีที่ 7 (บน) 
และ 8 (ล่�ง)

รูปที่ 10 ผลจ�กแบบจำ�ลองระดับที่ 5 ของกรณีที่ 9 (บน) 
และ 10 (ล่�ง)

ตารางที่ 5 ผลก�รตรวจวัดร้อยละพื้นที่เปียก และ อัตร�
ก�รไหลของอ�ก�ศเปรียบเทียบในกรณีที่ 7-10

พื้นที่ตรวจวัดระดับที่ 5
พื้นที่เปียก

ระดับพื้น

พื้นที่เปียก

ระดับ

หน้�ต่�ง

อัตร�ก�รไหล

ของอ�ก�ศ

กรณีที่ 4 : แนวตั้ง 90ำ 5.11% 1.23 % 2.86 m3/s  

กรณีที่ 7 : แนวตั้ง 60ำ 2.35 % 0.59 % 8.74 m3/s  

กรณีที่ 8 : แนวตั้ง 30ำ 1.22 % 0.80 % 6.91 m3/s  

กรณีที่ 6 : แนวนอน 90ำ 4.41 % 1.46 % 3.47 m3/s  

กรณีที่ 9 : แนวนอน 60ำ 0.91 % 0.24 % 2.89 m3/s  

กรณีที่ 10 : แนวนอน 30ำ 0.00 % 0.00 % 2.77 m3/s  
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6.5 กรณีศึกษาที่ 11-12 : รูปแบบของครีบ

 อาคาร

 ก�รศึกษ�ระยะยื่นของครีบนั้นใช้กรณีที่ 6 

ที่มีก�รติดครีบแนวนอนคว�มย�ว 75 มม. ที่

ระยะ 0.30 เมตร ม�เป็นกรณีตั้งต้น ในกรณีที่ 

11 และ 12 นั้น จะเพิ่มระยะยื่นของครีบออก

ไปเป็น 150 และ 300 มม. ต�มลำ�ดับ ซึ่งก�ร

เพิ่มระยะของครีบนั้นยังให้ผลก�รเคลื่อนท่ีของ

ลมเข้�สู่ตัวอ�ค�รคล้�ยกรณีศึกษ�ตั้งต้นที่ 6 ใน

กรณีที่ 11 ก�รเพิ่มคว�มย�วของครีบส่งผลให้

พื้นที่เปียกในระดับที่ 5 ลดลงจ�กกรณีตั้งต้น แต่

ในระดับที่ 2 และ 4 ยังเกิดพื้นที่เปียกที่ระดับพื้น 

ที่ 0.32% และ 0.25% ต�มลำ�ดับ ในกรณีที่ 12 

ก�รเพิ่มคว�มย�วไปถึง 300 มม. ส่งผลให้เกิด

พื้นที่เปียกม�กขึ้น และเข้�ไปในพื้นที่เปียกลึก

ม�กขึ้นในทุกระดับชั้น ผลเปรียบเทียบจ�กพื้นที่

ตรวจวัดระดับที่ 5 ที่ได้ส�ม�รถสรุปได้ดังต�ร�ง

ที่ 6

รูปที่ 11 ผลจ�กแบบจำ�ลองระดับที่ 5 ของกรณีที่ 11 (บน) 
และ 12 (ล่�ง)

ตารางที่ 6 ผลก�รตรวจวัดร้อยละพื้นที่เปียก และ อัตร�

ก�รไหลของอ�ก�ศเปรียบเทียบในกรณีที่ 11-12

พื้นที่ตรวจวัด

ระดับที่ 5

พื้นที่เปียก

ระดับพื้น

พื้นที่เปียก

ระดับหน้�ต่�ง

อัตร�ก�รไหล

ของอ�ก�ศ

กรณีที่ 6 : 75 มม. 4.41 % 1.46 % 2.75 m3/s  

กรณีที่ 11 : 150 มม. 2.50 % 1.32 % 4.77 m3/s  

กรณีที่ 12 : 300 มม. 4.89 % 2.03 % 3.59  m3/s 

 

7. อภิปรายและสรุปการวิจัย

 1) ระยะก�รติดตั้งเปลือกอ�ค�ร เมื่อเพิ่ม

ระยะก�รติดตั้งไปถึง 1 เมตร ส�ม�รถทำ�ให้

พื้นที่เปียกในระดับพื้นที่ตรวจวัดที่ 5 ซึ่งได้รับ

ผลกระทบม�กที่สุดลงจ�กกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งได้

ถึง 7.65% และก�รเพิ่มระยะก�รติดตั้งม�กขึ้น 

ทำ�ให้อัตร�ก�รไหลของลมผ่�นเปลือกอ�ค�ร 

เพิ่มม�กขึ้นด้วย

 2) ก�รปรับรูปแบบของครีบเปลือกอ�ค�ร 

ที่ระยะก�รติดตั้ง 0.30 เมตร ครีบรูปแบบแนว

นอน ส�ม�รถลดพื้นที่เปียกในระดับที่ 5 เปรียบ

เทียบกับไม่ได้ติดตั้งลงได้ 5.46% และยังให้อัตร�

ก�รไหลของอ�ก�ศที่ดีที่สุดจ�กทั้ง 3 รูปแบบ 

รูปแบบเฉียงนั้นช่วยลดพื้นที่เปียกได้ใกล้เคียง

กับแนวนอนแต่ให้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่

แย่กว่�ประม�ณ 3 เท่�

 3) องศ�ของเปลือกอ�ค�รนั้น ส่งผลใน

ก�รลดผลกระทบจ�กฝนได้ม�กที่สุดจ�กทั้งหมด 

โดยเฉพ�ะรูปแบบแนวนอนเมื่อเอียงลงเป็น 30 

องศ�ส�ม�รถลดพื้นที่เปียกลงได้ทั้งหมด แต่ส่ง

ผลให้อัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศลดลงค่อนข้�งม�ก

รูปแบบแนวตั้งท่ีนำ�ม�ศึกษ�เปรียบเทียบพบว่�

ส�ม�รถลดพื้นที่เปียกได้อีกถึง 3.98% เมื่อเทียบ

กับรูปทรงแนวตั้ง 90 องศ� และยังเพิ่มอัตร�ก�ร

ไหลของอ�ก�ศได้ใกล้เคียงกับกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง

ม�กที่สุด

 4) ก�รเพิ่มระยะยื่นของเปลือกอ�ค�ร

เป็น 150 ส่งผลให้ร้อยละของพื้นที่เปียกในพื้นที่

ตรวจวัดชั้นที่ 5 ลดลง 4.06% เมื่อเปรียบเทียบ

กับกรณีที่ไม่ติดตั้ง แต่ก�รเพิ่มไปถึง 300 ส่งผล

ให้พื้นที่เปียกเข้�สู่พื้นที่อ�ค�รลึกขึ้น และส่งผล

ให้พื้นที่เปียก เพิ่มขึ้นม�กกว่� 75 และ 150 มม. 

จ�กระยะครีบของเปลือกอ�ค�รติดตั้งทั้ง 3 

คว�มย�วครีบ 150 มม. ลดพื้นที่เปียก และให้

อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่ดีที่สุด
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 จ�กแบบจำ�ลองส�ม�รถสรุปได้ว่� ก�รเลือก

รูปทรงผสมกับก�รปรับองศ�ของเปลือกอ�ค�ร 

ส�ม�รถลดผลกระทบจ�กฝนได้ม�กที่สุด และ 

ช่วยลดระยะที่ใช้ในก�รติดต้ังและคว�มย�วของ

ครีบลงได้ รูปแบบที่ป้องกันฝนได้ดีที่สุด ได้แก่ 

แนวนอน ครีบเอียง 30 องศ� และรูปแบบที่

ลดปริม�ณน้ำ�ฝนได้ค่อนข้�งม�กแต่ยังให้อัตร�

ก�รระบ�ยอ�ก�ศที่สูง ได้แก่ แนวตั้ง ครีบเอียง 

60 องศ� เหม�ะกับก�รใช้ในอ�ค�รชั้นที่ได้รับ

ผลกระทบน้อยเพ่ือให้ได้อัตร�ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ที่สูงที่สุด
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บทคัดย่อ

       เสียง เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรคว�มสุขของมนุษย์ เสียงรบกวนส่งผลต่อก�รรับรู้ 

ก�รอยู่อ�ศัยและคุณภ�พของก�รนอนหลับพักผ่อนในอ�ค�รเป็นอย่�งยิ่ง ทั้งยังมีคว�มเสี่ยงในเรื่อง

สุขภ�พหล�ยด้�นที่แฝงอยู่ภ�ยใน จ�กก�รศึกษ�พบว่� ระดับเสียงพื้นฐ�นในเขตเมืองมีคว�มรุนแรง

ม�กกว่�เขตชนบทอย่�งเห็นได้ชัด โดยม�จ�กสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก และภ�ยในพื้นที่อ�ศัยเอง ซึ่ง

มลภ�วะท�งเสียงจ�กสภ�พแวดล้อมภ�ยนอกอย่�งก�รจร�จร ส�ม�รถใช้ก�รออกแบบกรอบอ�ค�ร

ที่มีประสิทธิภ�พสูงเพื่อป้องกันได้ ส่วนเสียงจ�กสภ�พแวดล้อมภ�ยในที่เกิดจ�กเครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�ง ๆ 

ควรทำ�ก�รทดสอบวัดเสียงจริงในพื้นที่เพ่ือให้ส�ม�รถเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ไม่ส่งผลกระทบเรื่องเสียง

ต่อก�รอยู่อ�ศัย ก�รตรวจวัดอย่�งถูกต้องและก�รศึกษ�ม�ตรฐ�นก�รป้องกันเสียงอย่�งเหม�ะสมกับ

พื้นที่จะส�ม�รถออกแบบอ�ค�รได้อย่�งยั่งยืน ส่งผลให้ผู้อยู่อ�ศัยมีคว�มสุขและมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี 

คำาสำาคัญ: เสียง  เสียงรบกวนย�มกล�งคืน   ม�ตรฐ�นเสียงรบกวน  ก�รรับรู้ของเสียง  คุณภ�พก�ร

นอนหลับพักผ่อน

Abstract

      Sound takes a part in influencing human’s happiness. Unpleasant sound at night or night 

noise significantly affects human’s perception and quality of sleeping in a building. The noise 

also causes many risks to human’s health. Reviewing literature on the noise reveals that night 

noise in the urban zones appears more harmful than in the rural areas. There are two different 

sources of the noise pollution, namely exterior and interior environments. The noise from exterior 

environments, such as the traffic, can be reduced by the high-performance envelop of a building. 

The noise caused by interior environments, such as electric appliances, should be measured 

and verified the ambient noise level in the actual site in order to set guidelines for appropriate 

appliances that do not disturb the quality of living and sleeping. Accurately measuring and 

verifying the noise level and applying the night noise standard in the design will definitely support 

sustainability of a building and enhance the users’ quality of living and sleeping.
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1. บทนำา

 องค์ก�รอน�มัยโลก (World Health 

Organization; WHO) ได้นิย�มตัวแปรของคว�ม

สุข โดยแบ่งเป็นท�งก�ย (Physical), ท�งใจ

(Mental), ท�งสังคม (Social) และท�งจิต

วิญญ�ณ (Spiritual well-being) ตลอดจนก�ร

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งปัจจัยท�งด้�นเสียง เป็น

หนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคว�มสุขของมนุษย์ ไม่

ว่�จะเป็นทั้งเสียงสบอ�รมณ์ และ ไม่สบอ�รมณ์

จนเกิดเป็นมลภ�วะท�งเสียงก็ต�ม

ที่มา: Centre for Time Use Research, 2006

รูปที่ 1 Time use studies in the city, USA

         ในปัจจุบัน ระดับเสียงพื้นฐ�น (Background 

Noise) ของพื้นที่อยู่อ�ศัยในเขตเมืองถูกเพิ่มขึ้น

จ�กอดีต และมีคว�มแตกต่�งจ�กพื้นที่ช�นเมือง

และชนบทอย�่งเหน็ได้ชดั (30 – 35 เดซเิบล) อ�้งองิ

จ�กก�รเก็บข้อมูลระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ของพื้นที่ประเภทต่�ง ๆ แสดงดังต�ร�งที่ 1 โดย

ยังพบว่�ในช่วงเวล�กล�งคืนก็มีระดับที่สูงขึ้น

เช่นกัน อันเนื่องจ�กกิจกรรมของคนเมืองที่มี

คว�มแตกต่�งจ�กคนในชนบท เมื่อระดับเสียง

ภ�ยนอกสูง ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภ�พก�ร

พักผ่อนของผู้อยู่อ�ศัยในชุมชนน้ัน ๆ ด้วยมลภ�วะ

ที่เกิดขึ้นดังกล่�วได้ส่งผลต่อสุขภ�พ และคว�ม

เป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นอย่�งสูง หล�ยหน่วย

ง�นได้ตระหนักถึงปัญห�ที่เกิดขึ้น และดำ�เนิน

ก�รออกกฎหม�ยและม�ตรฐ�นก�รควบคุม

มลภ�วะท�งเสียงเพื่อให้คุณภ�พชีวิตของผู้อยู่

อ�ศัยในเมืองดีขึ้น องค์ก�รอน�มัยโลกเป็นหนึ่ง

หน่วยง�นท่ีทำ�ก�รวิจัยโดยใช้ตัวแปรท�งด้�น

คว�มสุขของมนุษย์นำ�ม�สร้�งให้เกิดม�ตรฐ�น

ของระดับเสียงที่เหม�ะสม

ตารางที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของพื้นที่อยู่
อ�ศัยในบริบทต่�ง ๆ

Residential
Environment

Representative 24-hr 
Average Noise Levels 

(dBA)

Undeveloped rural 35-40

Rural residential 40-45

Quiet suburban 45-50

Urban residential away 
from main street

50-55

Urban residential near 
arterial road

55-60

Urban residential on 
minor highway

60-65

Urban residential on 
major highway

65-75

ที่มา: Wakefield Acoustic Ltd., 2011 

 ในง�นวิจัยนี้ เป็นก�รศึกษ�ถึ งแนวคิด 

กระบวนก�ร และรูปแบบก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น

ระดับเสียงของประเทศไทยและระดับส�กล

จนส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลแสดงผลลัพธ์ท�งด้�น

คว�มสุขของผู้อยู่อ�ศัยในบ้�นได้
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงกับ

ก�รรับรู้ และผลกระทบต่อสุขภ�พของมนุษย์

 2. ศึกษ�เกณฑ์ม�ตรฐ�นเพื่อก�รควบคุม

มลภ�วะท�งเสียง และใช้ในประเทศไทย 

2.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

นิยาม และความหมาย

 (1) เสียง (Sound) คือ พลังง�นที่เกิดจ�ก

ก�รสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอ�ก�ศ เกิดเป็น

คลื่นเสียง อ�ศัยอ�ก�ศเป็นตัวกล�งเคลื่อนที่ 

 (2) เสียงรบกวน (Noise) เกิดขึ้นจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำ�ให้ผู้

ที่ได้รับเสียงเกิดคว�มรู้สึกรำ�ค�ญ

ประเภทของมลภาวะทางเสียง

   สภ�วะเสียงที่ดังเกินไปจนก่อให้เกิดคว�ม

รำ�ค�ญ หรือ ก่อให้เกิดอันตร�ยต่อระบบก�ร

ได้ยินของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งแบ่งต�มแหล่ง

กำ�เนิดออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 1) เสียงจ�กก�รคมน�คม 

 2) เสียงจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม

 3) เสียงในชุมชนท่ีอยู่อ�ศัยหรือย่�นธุรกิจก�รค้�

 4) เสียงจ�กก�รก่อสร้�ง

 5) เสียงจ�กครัวเรือน

 6) เสียงรบกวนที่เกิดจ�กส�เหตุอื่นทั้งที่เกิด

ขึ้นจ�กมนุษย์ และธรรมช�ติ

ตารางที่ 2 ระดับเสียงของสภ�พแวดล้อม และผลกระ

ทบท�งก�ยภ�พ

Outdoor Environmental Noise SPL

Weakest sound heard 0dB

Midtown Manhattan traffic noise 70-85dB

General city traffic 85dB

Train whistle at 500’, Truck traffic 90dB

Jackhammer at 50’ 95dB

Subway train at 200’ 95dB

Power mower at 3’ 107dB

Snowmobile, Motorcycle 100dB

Jack Hammer, Power saw at 3’ 110dB

Sandblasting, Loud Rock Concert 115dB

Thunder 120dB

Pneumatic riveter at 4’ 125dB

Jet engine at 100’ 140dB

12 Gauge Shotgun Blast 165dB

Loudest sound possible 194dB

ตารางที่ 3: ระดับเสียงภ�ยในอ�ค�ร และผลกระทบท�ง
ก�ยภ�พ

Indoor Activity / Equipment Noise SPL

Weakest sound heard 0dB

Normal Breathing 10dB

Whisper quiet library at 6’ 30dB

Energy Recovery Ventilator (ERV) at 3’* 40-60dB

Fan 45-55dB

People walking 45-55dB

Air condition 45-55dB

Washing Machine 50-75dB

Dishwasher 55-60dB

Normal conversation at 3’ 60-65dB

Kitchen exhaust fan (hood) at 3’* 65-70dB

Telephone dial tone 70-80dB

TV, music and video game 70-80dB

Flush Toilet 75-85dB

Alarm clock 80dB

Vacuum  cleaner at 5’ 80dB

Shouting at 3’ 80dB
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ตารางที่ 3: ระดับเสียงภ�ยในอ�ค�ร และผลกระทบ
ท�งก�ยภ�พ (ต่อ)

Food processor / blender 80-90dB

People’s party (Light) 85-90dB

Hand Drill (Electric Drill) 98dB

People’s Party (Disco) 100dB

Baby Crying 110dB

Rock Music (Maximum at Source) 110dB

Hammer or Nail (Maximum) 120dB

Power Drill 130dB

Loudest sound possible 194dB

ที่ม�:

* ข้อมูลจ�กก�รทดสอบจริง (ผู้วิจัย)

(1) NYC Environmental Protection, 2006

(2) World Health Organization, 1999)

3. ความสัมพันธ์ของระดับเสียงและผลกระทบ

 ทางสุขภาพ

3.1 ความสัมพันธ์ของระดับเสียง กับการรับรู้

 ของมนุษย์ 

 องค์ก�รอน�มัยโลก และหน่วยง�น European

Commission ใช้หลักก�รประเมินก�รรบกวน

ก�รนอนหลับด้วยตนเอง (Self-report Sleep 

Disturbances) โดยเป็นลักษณะแบบสอบถ�ม

เกี่ยวกับตัวแปรต่�ง ๆ ที่รบกวนก�รนอนหลับ

พักผ่อน เพื่อศึกษ�แนวโน้มที่เกิดขึ้น อย่�งไร

ก็ต�ม สิ่งที่เป็นคำ�ตอบ คือ สมก�รคว�มสัมพันธ์

ของระดับเสียงของสภ�พแวดล้อมย�มค่ำ�คืน 

(L
night

) กับก�รรบกวนก�รนอนหลับ โดยได้แบ่ง

เป็น 15 ชุดข้อมูลซึ่งได้จ�กกลุ่มตัวอย่�งทั้งสิ้น 

12,000 คน โดยกำ�หนดให้เสียงในสภ�พแวดล้อม

ภ�ยนอกย�มค่ำ�คืน คือ เสียงจ�กก�รจร�จรท�ง

ถนน เสียงจ�กเครื่องบิน และเสียงจ�กรถไฟ 

ซึ่งล้วนแต่เป็นเสียงที่มีผลต่อก�รเพิ่มขึ้นของ

ระดับเสียงพื้นฐ�นในเมือง (Background Noise) 

เป็นหลัก โดยไม่รวมถึงเสียงจ�กปัจจัยย่อยอื่น ๆ

แสดงสมก�ร ดังนี้ 

(1) การจราจรทางถนน (Road)
%HSD = 20.8 - 1.05*L

night
 + 0.01486*(L

night
)2 -(1)

%SD   = 13.8 - 0.85*L
nigh

t + 0.01670*(L
night

)2 -(2)

%LSD = -8.4 + 0.16*L
night

 + 0.01081*(L
night

)2 -(3)

(2) เครื่องบิน (Aircraft)
%HSD = 18.147 - 0.956*L

night
 + 0.01482*(L

night
)2-(4)

%SD   = 13.714 - 0.807*L
night

 + 0.01555*(L
night

)2-(5)

%LSD = 4.465 + 0.411*L
night

 + 0.01395*(L
night

)2 --(6)

(3) ร�งรถไฟ (Railways)
%HSD = 11.3 - 0.55*L

night
 + 0.00759*(L

night
)2--(7)

%SD   = 12.5 – 0.66*L
night

 + 0.01121*(Lnight)2---(8)

%LSD =   4.7 + 0.31*L
night

 + 0.01125*(Lnight)2--(9)

โดย

%HSD  = Percentage of High Sleep 

   Disturbance

%SD = Percentage of Normal Sleep  

   Disturbance

%LSD =  Percentage of Low Sleep 

   Disturbance

L
night 

 =  ระดับเสียงในสภ�พแวดล้อมย�มค่ำ�คืน

  (หน่วย เดซิเบลเอ (dB(A))

ที่มา: European Commission, 2004

รูปที่ 3 High sleep disturbance by noise at night.
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 รูปที่ 3 แสดงสัดส่วน HSD จ�กแหล่งกำ�เนิด

เสียงและผลของก�รรับรู้ที่แตกต่�งกัน ซึ่งพบว่�

เสียงจ�กเคร่ืองบินมีผลกระทบและรบกวนก�ร

นอนหลับพักผ่อนม�กที่สุด รองลงม� คือเสียง

จ�กก�รจร�จรท�งถนน และรถไฟ โดยพบว่�

สถ�นท่ีต้ังท่ีสงบไม่ควรอยู่ในเส้นท�งของเคร่ืองบิน 

ซึ่งในประเทศไทยก็สอดคล้องกับผลสรุปดังกล่�ว

 สมก�ร HSD ถูกใช้ในก�รคำ�นวณเพื่อศึกษ�

ถึงก�รรบกวนก�รนอนหลับย�มค่ำ�คืน เนื่องจ�ก

ว่�ถูกกำ�หนดให้มีคว�มสำ�คัญสูงเพื่อนำ�ไป

ออกแบบม�ตรฐ�นในก�รป้องกันเสียงรบกวน

ต่อไป สำ�หรับคว�มสัมพันธ์ของเสียงจ�กอุตส�ห-

กรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้�ต่�ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันยัง

ไม่ส�ม�รถสรุปได้อย่�งชัดเจนเนื่องจ�กมีปัจจัย

ควบคุมที่หล�กหล�ยกว่� แต่ถือว่�เป็นเสียงที่

มีผลกระทบในตอนกล�งคืนม�กเช่นกัน ท�ง

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO, Europe)  จึงได้ทำ�

ก�รสรุปคว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงรบกวนท่ี

เกิดข้ึนในช่วงเวล�กล�งคืนกับก�รรับรู้ของมนุษย์

ไว้ก่อนท่ีจะนำ�ม�กำ�หนดเป็นม�ตรฐ�นต�ร�งท่ี 4

      จ�กต�ร�งที่ 4 แสดงถึงข้อสรุปคว�ม

สัมพันธ์ของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวล�กล�ง

คืนกับก�รรับรู้ของมนุษย์ ในลักษณะที่มีข้อมูล

ก�รวิจัยอย่�งเพียงพอและน่�เชื่อถือ(Sufficient 

Evidence) จนส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นม�ตรฐ�นได้

ในระดับส�กล แม้ว่�ในหล�ยประเด็นจะยังระดับ

เสียงที่มีผลอย่�งชัดเจนก็ต�ม ส่วนในกรณีคว�ม

สัมพันธ์ที่ข้อมูลยังไม่ส�ม�รถพิสูจน์ผลได้อย่�ง

ชัดเจน หรือ จำ�กัดก�รใช้ง�นเฉพ�ะในพื้นที่วิจัย 

(Limited Evidence) ซึ่งต้องอ�ศัยผลก�รวิจัยเพิ่ม

เติมในอน�คต แต่ส�ม�รถนำ�ไปค�ดก�รณ์ และ

ศึกษ�ถึงคว�มเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้จ�กระดับเสียง

ดังกล่�ว แสดงได้ดังต�ร�งที่ 5

ตารางที่ 4 คว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วง
เวล�กล�งคืนกับก�รรับรู้ของมนุษย์ (where sufficient 
evidence is available)

EF
FE

CT

DETAIL THRESHOLD 
OF NOISE

Bi
ol

og
ica

l E
ffe

ct

Change in cardiovascular 
activity 

N/A

Electroencephalography EEG 
awakening 

35dB
Lmax, inside

Motility, onset of motility 32dB
Lmax, inside

Changes in duration of 
various stages of sleep 

35dB
Lmax, inside

Sl
ee

p 
Q

ua
lity

Waking up in the night and/ 
or too early in the morning

42 dB
Lmax, inside

Prolongation of the sleep 
inception period, difficulty 
getting to sleep

N/A

Sleep fragmentation, reduced 
sleeping time

N/A

Increased average motility 
when sleeping

42dB
L

night
, outside

W
ell

-b
ein

g

Self-reported 
sleep disturbance

42dB
L

night
, outside

Use of somnifacient drugs 
and sedatives

40dB
L

night
, outside

M
ed

ica
l 

co
nd

itio
n Environmental Insomnia* 42dB

L
night

, outside

ที่มา: World Health Organization, 2009

Lmax คือ ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่

  นั้น ๆ 

Lnight คือ ระดับเสียงเฉลี่ย (ช่วงเวล� 23:00 – 

   07:00)

หม�ยเหตุ: *ผลสรุปคว�มสัมพันธ์ของระดับเสียง

ส�ม�รถแตกต่�งกันได้ต�มสถ�นที่, บริบทท�ง

สังคม และจำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งรวมถึงจำ�นวน

คำ�ถ�มที่ใช้ในง�นวิจัย 
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ตารางที่ 5 คว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วง
เวล�กล�งคืนกับก�รรับรู้ของมนุษย์ (where limited 
evidence is available)

EF
FE

CT

DETAIL
THRESHOLD 
OF NOISE

Bi
ol

og
ica

l 
eff

ec
ts Changes in (stress) 

hormone levels 
N/A

W
ell

-b
ein

g

Drowsiness/tiredness 
during the day and evening 

N/A

Increased daytime irritability N/A

Impaired social contacts N/A

Complaints 35dB
L

night
, outside

Impaired cognitive 
performance

N/A

ตารางที่ 5 คว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วง
เวล�กล�งคืนกับก�รรับรู้ของมนุษย์ (where limited 
evidence is available) (ต่อ)

ET
C.

Insomnia N/A

Hypertension 50dB
L

night
, outside

Obesity N/A

Depression (in women) N/A

Myocardial infarction 50dB
L

night
, outside

Reduction in life 
expectancy (premature 
mortality)

N/A

(Occupational) accidents N/A
ที่มา: World Health Organization, 2009

Lmax คือ ระดับเสียงสูงสุดท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี

   น้ัน ๆ 

Lnight คือ ระดับเสียงเฉลี่ย (ช่วงเวล� 23:00 - 

   07:00)

3.2 ผลกระทบทางด้านหัวใจและหลอดเลือด

 จากเสียงรบกวน (Cardiovascular Effect 

 Of Noise) 

  ก�รนอนหลับพักผ่อนอย่�งเพียงพอเป็นสิ่ง

จำ�เป็นท�งชีวภ�พของมนุษย์ ซึ่งห�กถูกรบกวน

อยู่บ่อยครั้งหรือเป็นประจำ� โดยจะมีผลกระทบ

ต่อสุขภ�พของมนุษย์ หนึ่งข้อสรุปสำ�คัญจ�ก

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ในปี 2000 คือ เสียง

อันไม่พึงประสงค์ใด ๆ ล้วนมีผลต่อคุณภ�พชีวิต 

จนถูกนำ�ม�พิสูจน์ต่อในง�นวิจัยด้�นวิทย�ก�ร

ระบ�ด (Epidemiological Research) ซึ่งเป็นก�ร

ศึกษ�ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภ�พและคว�มเจ็บป่วย

ของประช�กรมนุษย์โดยตรง  โดยในปี 2002 ได้

สรุปคว�มสัมพันธ์เรื่องโรคท�งด้�นหัวใจและ

หลอดเลือดจ�กเสียงรบกวน โดยแบ่งผลกระทบ

เริ่มต้นจ�กเสียงรบกวนออกเป็น 2 ท�ง คือ 

ผลกระทบท�งตรง (Direct Pathway) และผล

กระทบท�งอ้อม (Indirect Pathway) แสดงได้ใน

รูปที่ 3 ดังนี้

 1. ผลกระทบท�งตรง เป็นลักษณะก�รได้รับ

เสียงรบกวนที่มีระดับเสียงม�กเกินไปซึ่งส่งผล

ต่อประส�ทก�รรับรู้โดยตรง มีคว�มเสี่ยงทำ�ให้

สูญเสียก�รได้ยินได้ ซึ่งถือว่�เป็นอันตร�ยท�ง

ด้�ยก�ยภ�พโดยตรง หล�ยหน่วยง�นของแต่ละ

ประเทศจึงจำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดระดับเสียง

ของเครื่องจักรต่�ง ๆ ไม่ให้เกิดม�ตรฐ�นที่

กำ�หนด หรือ ให้อยู่ในสถ�นที่ที่เหม�ะสม

 2. ผลกระทบท�งอ้อม เสียงอันไม่พึงประสงค์

ที่รบกวนก�รทำ�กิจกรรมของมนุษย์ อ�ทิ ก�ร

นอนหลับ, ทำ�ง�น และก�รสื่อส�ร เป็นต้น ซึ่ง

เกิดก�รรับรู้และตอบสนองท�งอ�รมณ์ด้วย

คว�มรู้สึกรำ�ค�ญ (Annoyance) ต่อแหล่งกำ�เนิด

เสียงที่เกิดขึ้น 
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 ตัวชี้วัดท�งด้�นคว�มเครียดของมนุษย์ จะ

ส่งผลออกม�ท�งด้�นก�ยภ�พ หรือสรีระวิทย� 

(Physiological stress reactions) ต�มม� โดย

มีระบบประส�ทอัตโนมัติและระบบต่อมไร้ท่อ 

(ต่อมใต้สมองต่อมหมวกไต) เป็นองค์ประกอบ

หลักที่จะตอบสนองหรือได้รับผลกระทบจ�ก

คลื่นเสียงทำ�ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงให้กับระบบใน

ร่�งก�ยต�มม� ดังต่อไปนี้

 1) คว�มดันโลหิต (Blood Pressure)

 2) ปริม�ณไขมันในเลือด (Blood Lipids)

 3) ปริม�ตรเลือดส่งออกจ�กหัวใจ   

  (Cardiac output)

 4) ระดับน้ำ�ต�ลในเลือด (Blood glucose)

 5) คว�มหนืดของเลือด (Blood viscosity)

 6) ปัจจัยก�รแข็งตัวของเลือด (Blood

  clotting factors)                                           

 คว�มผิดปกติของระบบเหล่�น้ีเป็นส�เหตุ

ในก�ร เกิด โรคท�งหั ว ใจและหลอดเลือด 

(Cardiovascular Diseases) ที่สำ�คัญ ดังนี้

 1) คว�มดันโลหิตสูง (Hypertension)

 2) เส้นเลือดอุดตัน (Arteriosclerosis)

 3) โรคหัวใจข�ดเลือด (Ischemic heart 

  disease)

ที่มา: Babisch, 2014

รูปที่ 2 Noise effects reaction scheme

 สมมติฐ�นจ�กง�นวิจัยระบุถึงคว�มเส่ียง

ในก�รเกิดโรคอันมีส�เหตุม�จ�กคว�มเครียด 

และเสียงรบกวนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิด

คว�มเครียด ทำ�ให้ร่�งก�ยไม่ส�ม�รถฟื้นฟูได้

อย่�งเต็มที่

3.3 ผลกระทบด้านอื่น ๆ จากเสียงรบกวน

 (Effect on Performance)

         หล�ยง�นวิจัยได้แตกประเด็นถึงคว�ม

เสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบด้�นอื่น ๆ ต�มม� โดย

มีจุดเริ่มต้นม�จ�กเสียงรบกวนและก�รพักผ่อน

ที่ไม่พียงพอ ทั้งคว�มส�ม�รถในก�รจดจำ�และ

ก�รรับรู้ จ�กผลของก�รนอนในระยะหลับลึกที่

น้อยเกินไป (Slow Wave Sleep: SWS) ซึ่งเป็น
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ระยะที่มีคว�มสำ�คัญม�ก โดยทีมนักวิจัย (Jan 

Born and co-workers at the University of 

Lubeck, 2001-2005) เป็นผู้ทำ�ก�รวิจัยในผล

กระทบดังกล่�วจ�กเสียงรบกวนทั้งกล�งวันและ

กล�งคืน ซ่ึงพบว่� เสียงรบกวนจ�กสภ�พแวดล้อม

ในเมืองที่มีผลกระทบม�กที่สุด คือ เสียงจ�กก�ร

จร�จร ไม่ว่�จะเป็นท�งถนน ท�งเครื่องบิน และ

ท�งรถไฟ ซึ่งห�กเกิดขึ้นในช่วงเวล�กล�งคืนจะ

ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พของผู้อยู่อ�ศัยในเมือง

เป็นอย่�งม�ก

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อการควบคุมมลภาวะทาง

เสียงของที่อยู่อาศัยและการนำาไปใช้สำาหรับ

ประเทศไทย

 หล�ยประเทศได้อ้�งอิงม�ตรฐ�นของระดับ

เสียงเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดมลภ�วะท�งเสียงให้

กับชุมชน จ�กก�รศึกษ�ข้อมูลเพื่อให้ส�ม�รถนำ�

ไปอ้�งอิงกับค่�ที่ตรวจวัด ส�ม�รถทำ�ก�รแบ่ง

ม�ตรฐ�นของระดับเสียงออกให้กับท่ีอยู่อ�ศัย

โดยเป็น 2 กรณี ดังนี้

 กรณีที่ 1: เสียงรบกวนม�จ�กสภ�พแวดล้อม

ภ�ยนอกเพียงอย่�งเดียวหรือไม่มีแหล่งกำ�เนิด

เสียงจ�กภ�ยในห้องเอง ซึ่งใช้ต�ร�งที่ 6 เป็น

ฐ�นข้อมูลเพื่อกำ�หนดถึงระดับเสียงที่เหม�ะสม

ของบ้�นอยู่อ�ศัย อ้�งอิงม�ตรฐ�นของ Canada 

Mortgage and Housing Corporation: CMHC 

กำ�หนดม�ตรฐ�นระดับเสียงท่ียอมรับได้และ

ส�ม�รถเป็นหลักในก�รตรวจวัดระดับเสียงใน

อ�ค�รเบื้องต้น ดังนี้

ตารางที่ 6 Sound Acceptable in housing.

Function Sound Level

Outdoor Recreation <55 dB(A)

Kitchen / Bathroom <45 dB(A)

Living / Dinning <40 dB(A)

 Bedroom <35 dB(A)
ที่มา: Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), 

2010

     ก�รตีคว�มอีกท�งหนึ่งของม�ตรฐ�น

ระดับเสียงที่ยอมรับได้ คือ ก�รเลือกใช้วัสดุ

กรอบอ�ค�รที่ส�ม�รถป้องกันเสียงจ�กบริบท

ท�งชุมชน โดยองค์กร U.S. Federal Housing 

Administration (FHA) ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นค่� 

Sound Transmission Class (STC Rating) ที่

เหม�ะสมสำ�หรับผนังกั้นระหว่�งห้องในอ�ค�ร

อยู่อ�ศัย ดังแสดงในต�ร�งที่ 7

ตารางที่ 7 ม�ตรฐ�น STC สำ�หรับอ�ค�รอยู่อ�ศัย

STC Rating Standard Receiver

Function

Be
dr

oo
m

Li
vin

g 
ro

om

Ki
tc

he
n

W
.C

Fa
m

ily
 ro

om

Co
rri

do
r

So
ur

ce

Bedroom 50 50 50 50 50 50

Living room 55 50 50 50 50 45

Kitchen 55 50 45 45 45 40

W.C 55 55 50 50 40 40

Family room 55 50 45 45 40 40

Corridor 50 45 40 45 35
ที่มา: Federal Housing Administration (FHA), 1999

 กรณีที่ 2: เสียงเกิดขึ้นจ�กเครื่องใช้ไฟฟ้� 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในห้องนอน 

อ�ทิ เครื่องปรับอ�ก�ศพัดลมระบ�ยคว�มร้อน 

(Exhaust) และเครื่องเติมอ�ก�ศบริสุทธิ์ (Energy 

Recovery Ventilator: ERV) เป็นต้น ซึ่งอ้�งอิง

คว�มสัมพันธ์ของระดับเสียงท่ีเหม�ะสมกับก�ร

รับรู้และผลต่อสุขภ�พของมนุษย์ม�ใช้เป็นม�ตร-
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ฐ�นในก�รตรวจวัด ซ่ึงองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO)

ได้กำ�หนดม�ตรฐ�นดังแสดงในต�ร�งที่ 8

ตารางที่ 8 ม�ตรฐ�น STC สำ�หรับอ�ค�รอยู่อ�ศัย

Condition Sound Level

ระดับเสียงสูงสุดที่ปลอดภัยต่อก�ร
ได้ยิน (Maximum)

85dB

ระดับเสียงในระยะสั้น (ไม่อ้�งอิง
สุขภ�พ) (Interim Target: IT)

55dB

ระดับเสียงที่ไม่รบกวนก�รนอนหลับ
พักผ่อน (Maximum)

45dB

ระดับเสียงที่เหม�ะสมต่อสุขภ�พของ
มนุษย์ (Night Noise Guideline: NNG)

40dB

ที่มา: WHO, 2009 

ตารางที่ 9 ค่�ม�ตรฐ�นระดับเสียงทั่วไป

ช่วงเวล� ค่�ระดับเสียง (dB)

กล�งวัน <60 dB(A)

กล�งคืน <55 dB(A)
ที่มา: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ, 2002

        ประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิ่ง

แวดล้อมแห่งช�ติ กำ�หนดค่�ระดับเสียงในย่�น

ที่อยู่อ�ศัย โดยแบ่งต�มช่วงเวล� พบว่� ระดับ

เสียงที่กำ�หนดแม้ว่�จะปลอดภัยต่อก�รอยู่อ�ศัย 

แต่ไม่ได้พิจ�รณ�ถึงท�งด้�นก�รรับรู้ท�งอ�รมณ์

และสุขภ�พร่วมด้วย 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

      คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเสียงรบกวนส่งผลต่อ

ก�รรับรู้และคุณภ�พของก�รพักผ่อนเป็นอย่�ง

ยิ่ง อีกทั้งมีคว�มเสี่ยงในเรื่องสุขภ�พหล�ยด้�น

ที่แฝงอยู่ภ�ยใน ซึ่งแม้ว่�ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล

บ่งชี้ชัดเจน แต่ควรตระหนักถึงและป้องกันอย่�ง

ถูกวิธี ซึ่งวิธีก�รตรวจวัดอย่�งถูกต้องและก�รใช้

ม�ตรฐ�นให้เหม�ะสมกับพื้นที่จะช่วยให้อ�ค�ร

ที่สร้�งมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและยั่งยืนได้

 ในง�นวิจัยนี้ศึกษ�ถึงตัวแปรของระดับเสียง

เพียงอย่�งเดียว ไม่ได้ศึกษ�ถึงคว�มสัมพันธ์อ่ืน ๆ

เช่น ในเรื่องคว�มถี่ของเสียง (Sound Frequency) 

ต่อก�รรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปศึกษ�ต่อ

ในเรื่องเสียงเพื่อสุขภ�พได้ต่อไปในอน�คต จน

นำ�ไปสู่ก�รออกแบบที่ส�ม�รถป้องกันเสียงใน

คว�มถี่ที่เร�ต้องก�รหรือไม่ต้องก�รได้
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