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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกระแสลมที่เกิดขึ้นกับ
ลักษณะของกลุมอาคาร โดยใชโปรแกรม CFD (Computational Fluid Dynamics) เปนเครื่องมือใน
การศึกษาถึงความเร็วและทิศทางของกระแสลม ที่มีผลตอระยะหางระหวางอาคาร อันสงผลใหเกิด
สภาวะสบายแกผูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร และศึกษาความสัมพันธระหวางความยาวอาคาร
แบบหลังเดียว  กับการเกิดเงาของลมที่สอดคลองกับทฤษฎีเรื่องเงาลม รวมถึงเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางกลุมอาคารจําลองลักษณะตางๆ ที่มีผลตอระยะหางระหวางอาคาร และกระแส
ลมสามารถพัดเขาสูกลุมอาคารที่อยูดานหลังได ซึ่งนําไปสูเรื่องการลดภาวะโลกรอนจากการใช
เครื่องปรับอากาศ และลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคารหรือใชนอยที่สุด 
 วิธีการศึกษา 1) นําผลที่ไดจากการสํารวจความเร็วลมเฉล่ียภายนอกอาคาร โครงการ
กรณีศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการจําลองผานโปรแกรม Flovent 7.2 2) จําลองอาคารแบบ
หลังเดียวเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเกิดเงาของลมที่สัมพันธกับความยาวอาคาร  3) ศึกษาการ
ลดระยะหางระหวางอาคารท่ีสัมพันธกับอาคารรูปแบบตางๆ ในกลุมอาคารจําลอง ที่สงผลใหกระแส
ลมเขาถึงอาคารไดในระยะที่ส้ันลง 
 ผลของการศึกษาวิจัยพบวา 1) ความเร็วลมเฉล่ีย ที่ไดจากการตรวจวัด ณ โครงการ
กรณีศึกษามีคาสอดคลองกับการจําลองผานโปรแกรม 2) ผลการศึกษาเรื่องเงาลมพบวา เม่ือความ
ยาวของอาคารเพ่ิมขึ้น สงผลใหระยะการเกิดเงาลมเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 3) ผลการศึกษาเรื่องการลด
ระยะหางระหวางอาคารที่สัมพันธกับอาคารจําลองรูปแบบตางๆ พบวา การเพ่ิมความชันหลังคาของ
อาคารในกลุมอาคารจําลอง สามารถลดระยะหางระหวางอาคารไดดีกวา หลังคาที่ไมมีความลาดชัน
 การเปดชองใตถุนอาคารในกลุมอาคารจําลอง สามารถลดระยะหางระหวางอาคารได
ดีกวาอาคารที่ไมมีชองใตถุน การเพ่ิมความสูงอาคารในกลุมอาคารจําลอง สามารถลดระยะหาง
ระหวางอาคารได อาคารที่มีความกวางนอยกระแสลมจะไหลเวียนเขาสูกลุมอาคารที่อยูดานหลังได
ดีกวาอาคารที่มีความกวางมาก 
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  The Objective of the research is to study for relationship between airflow and 
building cluster using CFD Program (Computational Fluid Dynamics). The program is used an 
to study wind speed and direction that will affect  the distance between building cluster, Which 
provide thermal comfort for the residents in the Government Housing Project and to study the 
relationship between the length of a single building and wind shadow based on Theory. As 
well as to compare a relationship between the arrangement of group of buildings and the 
distance between buildings cluster, that causes  better ventilation. 
 The research methodology is as follows. 
 1. To analyze average  wind speed in the project site in comparison to the 
simulation result from Flovent Program version 7.2 
 2.  To simulate a single building model to study concept and theory of wind 
shadow that related to building length. 
 3. To study reduction of the distance  between building cluster that related to the 
various building models, which will allow airflow through the next building. 
 The results of the research are as follows; 
 1. Wind speed average measured on the project site was conformed to the 
simulation result. 
 2. The wind shadow study indicated that the length of building was directly related 
to the distance of the wind shadow. 
 3. Using roof with high slope can result in a shorter distance of airflow to the next 
building than flat roof. Increasing of building height in the cluster can reduce the distance 
between buildings. Decreasing of building width in the cluster can also reduce of the distance 
between buildings.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องมาจากความชวยเหลือเปน

อยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่คอย

ใหคําปรึกษา คอยเฝาติดตาม ใหคําแนะนําที่ดี และเปนประโยชนตองานวิจัยเปนอยางมากมา    

โดยตลอด รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ดวย 

 ขอขอบคุณอาจารยนันทพล จั่นเงิน ที่สละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา และคําแนะนํา    

ซึ่งเปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางมาก 

 ขอขอบคุณ อาจารยชิราวุธ ทิพยพิมานชัย ที่เปนทั้งอาจารย พี่ และเพื่อนที่ดี คอยให

คําปรึกษา กําลังใจ โอกาสในหลาย ๆ ดาน และความกาวหนาที่มีใหเสมอมา ถึงแมวันนี้อาจารยจะ

ไมไดอยูดูความสําเร็จของผม แตอาจารยเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จในทุก ๆ เร่ืองของชีวิตผม  

กําลังใจและความรูสึกดี ๆ จะยังคงสถิตอยูในความทรงจําผมตลอดไป ขอบคุณครับ 

 ขอขอบคุณ คุณพอ-คุณแม และครอบครัว เศรษฐกมลฉัตรทุกคน สําหรับความเขาใจ  

และกําลังใจ ที่มีใหเสมอมา 

 ขอขอบคุณ คุณภาณุ ถนอมญาติ สําหรับความชวยเหลือดานภาษาตางประเทศ 

 ขอขอบคุณ คุณขวัญชนก เศรษฐกมลฉัตร ที่มีสวนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จดวยดี 

 และสุดทายนี้ ผูที่ ไมอาจจะลืมกลาวถึงได คือ ลูกสาวของผม เด็กหญิงรัตมชนก       

เศรษฐกมลฉัตร  ซึ่งดูเหมือนจะเปนบุคคลที่ไมมีสวนชวยในวิทยานิพนธฉบับนี้ แตเธอเปนส่ิงที่มีคา 

และเปนแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




