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ปัจจุบันอาคารกีฬาในร่มระดับโรงเรียนหรือระดับสโมสรตามแบบมาตรฐานกรมพล
ศึกษา มีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานเพียง 9% ซ่ึงน้อยกว่ากฎหมายกําหนด (10% ของพ้ืนท่ี
ใช้งาน) มีผลทําให้อัตราการระบายอากาศภายในอาคารตํ่า โดยเกณฑ์การออกแบบของ The Sports 
Council Technical Unit For Sport ได้จํากัดความเร็วลมภายในอาคารกีฬาในร่ม ควรอยู่ท่ี 0.1 
m/s อีกท้ังอาคารกีฬาในร่มจะต้องมีอัตราการระบายอากาศในอาคาร 3 ACH จากอาคารกรณีศึกษา
พบว่ามีอัตราการระบายอากาศเพียง 2-2.5 ACH ผนวกกับอาคารกรณีศึกษาใช้หลังคาท่ีไม่ติดต้ัง
ฉนวนกันความร้อนทําให้เกิดความร้อนสะสมใต้หลังคาไม่สามารถระบายออกไปได้ การศึกษาชิ้นนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราส่วนต่อพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (WFR) และรูปแบบการระบายอากาศ 
ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยไม่ทําให้ความเร็วลมภายในมีค่าเกิน
เกณฑ์ การศึกษาใช้โปรแกรม DesignBuilder Version 3.4.0.041 เพ่ือจําลองการไหลของอากาศ 
โดยเปรียบเทียบอัตราการระบายอากาศในอาคาร ท่ีมีการระบายอากาศโดยใช้ลมเพียงอย่างเดียว 
(wind-driven ventilation) และการระบายอากาศโดยใช้ลมร่วมกับการลอยตัวของอากาศท่ีมีความ
แตกต่างของอุณหภูมิ (combined wind and stack-driven ventilation) โดยมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่อง
เปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 6% 11% 15% และ20% ท้ัง 3 ฤดู ผลการศึกษาพบว่า อัตราการระบายอากาศ
โดยใช้ combined wind and stack-driven ventilation อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดของพ้ืนท่ีใช้งาน
อย่างน้อย 11% สามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศจากเดิม 2.5 ACH เป็น 3.19 ACH ท้ังนี้
การศึกษายังพบว่า การเพ่ิมฉนวนกันความร้อน ประเภทโฟมโพลียูริเทน (R-value = 0.89 m2k/W) 
สามารถลดอุณหภูมิอากาศพ้ืนท่ีใช้งาน จากเดิม 34.4 oC เหลือ 32.7oC (ฤดูร้อน)  
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Natural ventilation design for an indoor stadium is challenging. Due to the 
certain limitations of the air speed allowed in such buildings i.e. not more than 0.1m/s, 
most school- or the club-level indoor stadiums in Thailand are designed with small 
window to floor area ratio i.e. approximately 9%. However this rate is less than that 
required by Thailand building code i.e. 10%. This may lead to the insufficiency of the 
required indoor airflow rate for an indoor gymnasium with 7-8 metres height i.e. 3 ACH. 
Also poor indoor ventilation may result in high air temperature collecting under the 
roof which may lead to human discomfort. In this study two ventilation designs i.e. 
wind-driven ventilation, and combined wind and stack-driven ventilation with four 

WFRs i.e. 6% 11% 15% and 20% were investigated for three seasons in terms of 
average indoor air temperature, indoor air velocity as well as airflow rate. The aims 
were to increase the indoor airflow rate while reduce the indoor average air 
temperature and, thus, human discomfort. Validated computational fluid dynamics 
(CFD) function in DesignBuilder version 3.4.0.041 simulation software was employed as 
the study main tool.  

It was found that the combined wind and stack-driven ventilation with the 
minimum WFR of 11% could effectively increase the indoor airflow rate from 2.5 ACH 
in the base case building to 3.19 ACH. Also installing roof insulation such as 
polyurethane could help reducing indoor air temperature at the occupied area i.e. 
1.00 m above the floor from 34.4ºC at noon in summer months to 32.7 ºC, which 
leads to indoor discomfort reduction.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา             

 อาคารกีฬาในร่มนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องการระบายอากาศ กระแสลมท่ีเข้าสู่อาคาร มีผล
ต่อการเล่นกีฬา ซ่ึงในปัจจุบันอาคารกีฬาในร่มระดับโรงเรียนหรือการแข่งขันระดับสโมสร จะ
ออกแบบให้พ้ืนท่ีช่องเปิดน้อย เนื่องจากไม่ต้องการให้กระแสลมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันหรือการ
ฝึกซ้อม ซ่ึงเกณฑ์การออกแบบระบุว่าความเร็วลมไม่ควรเกิน 0.1 เมตรต่อวินาที ท่ีระดับความสูง 
1.00 เมตร ในประเภทกีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส และจะต้องมีอัตราการระบายอากาศ 3 
ACH ข้ึนไป (Geraint John, Kit Campbell, 1995) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการควบคุมลม
ธรรมชาติ ทําให้อาคารกีฬาในร่มถูกออกแบบให้มีพ้ืนท่ีช่องเปิดท้ังหมดเพียง 9% ของพ้ืนท่ีใช้งาน 
(อ้างอิงจากอาคารกรณีศึกษา) ซ่ึงตํ่ากว่าท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ (ต้องมีพ้ืนท่ี
ช่องเปิดท่ีเปิดได้ไม่น้อยกว่า 10% ของพ้ืนท่ีใช้งาน) ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศตํ่ากว่าเกณฑ์ จึง
ทําให้การแลกเปลี่ยนอากาศภายในอาคารกีฬาในร่มไม่เพียงพอหรืออาจเกิดสภาวะอากาศนิ่ง 
นอกจากนี้อาคารกีฬาในร่มยังมีพ้ืนท่ีหลังคามาก มุมเอียงตํ่าไม่มีการติดต้ังฉนวนกันความร้อน ส่งผล
ให้หลังคาได้รับความร้อนโดยตรง และทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาสูงข้ึน เกิดการสะสมความร้อนใต้
หลังคาจนกระท่ังแผ่ลงสู่พ้ืนท่ีใช้งาน อาจทําให้เกิดความไม่สบายต่อผู้ใช้อาคาร จากการศึกษางานวิจัย
พบว่า ผู้ท่ีใช้บริการอาคารกีฬาในร่มโดยเฉลี่ยแล้ว คนในอาคารกีฬาในร่มส่วนใหญ่ มีความรู้สึกว่า
สภาพอากาศแบบร้อนมากและไม่ยอมรับสภาพอากาศท่ีเป็นอยู่ และปรารถนาให้สภาพอากาศเย็นลง 
(ทิพย์คนึง กุลลาวัณย์, 2553)    
 อาคารสนามกีฬาในร่มระดับสโมสรแบบมาตรฐานกรมพลศึกษา จะมีลักษณะอาคารเป็น
โครงสร้างพาดยาว (โครงถัก) และใช้แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) ไม่ติดต้ังฉนวนกันความ
ร้อน มีความสูง 9-10 เมตร มีช่องเปิดด้านข้างระดับเหนือศีรษะเพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสลมโดยตรงใน
ระดับพ้ืนท่ีใช้งาน          

  การส่งเสริมกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555 
– 2559) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมสุขพลานามัย มุ่งเน้นไปท่ีเด็กและเยาวชนเป็นหลักท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ทําให้การปรับปรุงการระบายอากาศและลดอุณหภูมิภายในมีผลต่อผู้เล่น
กีฬาและเยาวชนจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีควรปรับแก้ไข 
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 ปัจจัยด้านความสบายท่ีมีผลต่อนักกีฬา คือ คุณภาพอากาศภายในอาคาร และความ
สบายทางอุณหภูมิ โดยคุณภาพอากาศภายในอาคารส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของนักกีฬาและผู้ใช้
อาคาร เนื่องจากหากการแลกเปลี่ยนอากาศไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกิด กลิ่นอับภายในอาคาร อากาศ
เก่านิ่งค้างภายในอาคาร จนทําให้นักกีฬารู้สึกอัดอึดและไม่สบาย ดังนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
ใหม่กับภายนอกควรเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนความสบายทางอุณหภูมิส่งผลต่อนักกีฬา
เช่นเดียวกัน หากภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทําให้นักกีฬารู้สึกไม่สบายและส่งผลต่อ
ทางด้านจิตใจและทางกายภาพได้ (Geraint John, Kit Campbell, 1995) 
 จากปัจจัยดังกล่าวจึงต้องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงช่องเปิดและรูปแบบการระบาย
อากาศเพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และแก้ไขปัญหาความร้อนภายในอาคารสนามกีฬาในร่ม โดย
ทําให้อุณหภูมิอากาศภายในลดลง เพ่ือให้ผู้ใช้อาคาร ฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเหมาะสม
เพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศภายในอาคาร       
      2. ศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาของอาคารกีฬาในร่ม เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิใน
บริเวณพ้ืนท่ีใช้งาน 

ข้ันตอนของการศึกษา 

 วิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด
ต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และเพ่ือศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคา 
โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. คัดเลือกอาคารกีฬาในร่มเป็นอาคารกรณีศึกษา 
1.1 ศึกษาทฤษฏี ทบทวนวรรณกรรมและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1.2 รวบรวมข้อมูลอาคารกรณีศึกษา 

2. ลงพ้ืนท่ีสถานท่ีจริง วัดสภาพอากาศภายในอาคารกรณีศึกษา  
2.1 ตรวจสอบความแม่นยําของโปรแกรม (Validation) 

3. กําหนดรูปแบบการระบายอากาศ 
4. กําหนดอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานเพ่ือทําการทดลอง  
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5. ทดลองด้วยโปรแกรม DesignBuilder version 3.4.0.041 และรวบรวมข้อมูล 
6. คัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเพ่ิม

อัตราการระบายอากาศได้ดีท่ีสุด 
7. ทดลองลดอุณหภูมิใต้หลังคาด้วยการใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 
8. เปรียบเทียบรูปแบบการระบายอากาศท่ีคัดเลือกกับการเพ่ิมฉนวนกันความร้อน 
9. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ศึกษาเฉพาะเดือนท่ีมีค่าอุณหภูมิสูงในแต่ละฤดู (ช่วงเดือนท่ีมีการเรียนการสอน) 
ได้แก่ฤดูร้อน เดือนมีนาคม, ฤดูฝน เดือนมิถุนายน, ฤดูหนาว เดือนตุลาคม และกําหนดช่วงเวลาท่ีทํา
การทดลอง 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00น. (ช่วงเวลาท่ีมีการเรียนการสอน) 

2. อาคารกีฬาในร่มมาตรฐานกรมพลศึกษา เป็นอาคารกรณีศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  

3. การเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดด้านข้างระดับเหนือศีรษะ โดยช่องเปิดจะกําหนดให้
อยู่ในระดับก่ึงกลางของความสูงผนังข้ึนไป (ระดับก่ึงกลางอยู่ท่ี 3.50 เมตร) เพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสลมท่ี
จะส่งผลต่อกิจกรรมกีฬา 

4. ช่องเปิดในการศึกษาเป็นลักษณะเปิดโล่งท้ังหมดไม่มีสิ่งใดกีดขวาง หรือไม่มี       
การติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ        
 การลดอุณหภูมิใต้หลังคาเพ่ือเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน และการใช้อัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิดหรือรูปแบบการระบายอากาศท่ีเหมาะสม สามารถนําไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กับ
อาคารกีฬาในร่มระดับสโมสรในปัจจุบันได้ และนําไปปรับใช้กับอาคารช่วงพาดยาวอ่ืนๆได้ เพ่ือให้ผู้ใช้
อาคารมีความสบายท้ังในด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร และด้านอุณหภูมิอากาศภายในท่ีดีข้ึน 
และสามารถฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเก่ียวกับเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ (Ventilation rate) โดยวิธีธรรมชาติ
เพ่ือเพ่ิมความสบายทางการระบายอากาศ และการลดอุณหภูมิเพ่ือการเพ่ิมความสบายทางอุณหภูมิใน
อาคารกีฬาในร่ม จําเป็นท่ีต้องศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการระบายอากาศและ        
สภาวะสบาย มีหัวข้อดังต่อไปนี้        
 1. มาตรฐานอาคารกีฬาในร่ม (Standard of Gymnasium/Indoor Sport Hall) 
 2. สภาวะสบายของอาคารกีฬาในร่ม (Comfort for Gymnasium)  
  2.1 สภาวะสบายอุณหภูมิ (Thermal Comfort)    
  2.2 คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)    
 3. การออกแบบอาคารด้วยวิธีธรรมชาติ (Passive Design)   
  3.1 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) 

1. มาตรฐานอาคารกีฬาในร่ม (Standard of Gymnasium/Indoor Sport Hall)  

 หนังสือ Handbook for Indoor sport hall Vol.2 ซ่ึงได้กล่าวถึงมาตรฐานของอาคาร
กีฬาในร่มโดยท่ัวไป และหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารกีฬาในร่มท่ีควรคํานึงถึงดังนี้ 

1.1 องค์ประกอบท่ีจําเป็นภายในอาคารกีฬาในร่ม  
อาคารกีฬาในร่มจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนพ้ืนท่ีสนาม (Sport Hall) 

ส่วนบริการนักกีฬา ส่วนปฐมพยาบาล และส่วนประชาสัมพันธ์     
 1.2 ระดับการแข่งขัน และประเภทกีฬาภายในอาคารกีฬาในร่ม 

  โดยท่ัวไปอาคารกีฬาในร่มเป็นอาคารใช้สําหรับศึกษาภาคปฏิบัติในวิชาพลศึกษา 
และฝึกซ้อมเพ่ือใช้ในการแข่งขันสําหรับเยาวชนเท่านั้น ระดับในการแข่งขันสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับนันทนาการ หรือ เล่นกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน ผ่อนคลาย (recreational) ระดับรวมกลุ่ม 
หรือ สโมสร (club) และระดับเขต หรือ อําเภอ (country) ซ่ึงอาคารกีฬาในร่มสามารถใช้เล่นกีฬา ได้ 
7 ประเภทกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล แฮนด์บอล และ
ยูโด  
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1.3 ขนาดและสัดส่วนอาคารท่ีเหมาะสม       
   แบ่งเป็น 2 สัดส่วนท่ีต้องคํานึงถึง คือ สัดส่วนความสูงของอาคาร และสัดส่วนของ
สนามท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน โดยท่ัวไปของขนาดสนามจะข้ึนอยู่กับการเลือกตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบเอง โดยหลักๆ สนามภายในอาคารกีฬาในร่ม จะมี 2 แบบ คือ Four-court Hall กับ 
Three-court Hall เท่านั้น โดย Court ท่ีว่านี้ จะนับสนามแบดมินตันเป็นหลัก โดย Four-court 
Hall จะมีขนาด (อย่างน้อย) 18 x 33 เมตร (ดังภาพท่ี 1) และThree-court Hall จะมีขนาด (อย่าง
น้อย) 17x26 เมตร หรือ 18x27 เมตร (ดังภาพท่ี 2) ซ่ึงขนาดของสนามบาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล
จะเล็กลงตามไปด้วย  

 
       
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงสนาม Four-court Hall 
ท่ีมา: Court craft, Professional sports line marking, เข้าถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.courtcraft.co.uk/flooring/education-leisure-2/sports-line-marking/ 

 
 
 
 
 
 
     

ภาพท่ี 2 แสดงสนาม Three-court Hall (สนามแบดมินตันเส้นสีเทา) 
ท่ีมา: Court craft, Professional sports line marking, เข้าถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.courtcraft.co.uk/flooring/education-leisure-2/sports-line-marking/ 
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     1.4 สัดส่วนความสูงอาคาร        
  ความสูงของอาคารจะข้ึนอยู่กับประเภทกีฬา โดยสามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น 
กีฬาแบดมินตัน แข่งขันในระดับประเทศ และจังหวัด จะต้องมีความสูงท่ี 9.10 เมตรข้ึนไป สําหรับ
กีฬาวอลเล่ย์บอล แข่งขันในระดับประเทศ จะต้องมีความสูง 10.5 เมตร หรือทุกประเภทกีฬา แข่งขัน
ในระดับ สโมสร และ เขต จะต้องมีความสูงอย่างน้อย 7.60 เมตรข้ึนไป หรือ 8.4 เมตรจะพอเหมาะ
กับทุกประเภทกีฬา โดยมาตรฐานท่ีได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ความสูง 6.70 เมตร จะเป็นความสูงท่ีน้อย
ท่ีสุดสําหรับอาคารกีฬาในร่ม และไม่เหมาะกับการเล่นกีฬาบางประเภท ได้แก่ แบดมินตัน และ
วอลเล่ย์บอล           

1.5 โครงสร้างท่ีเหมาะสม        
  โครงสร้างโดยรวมจะต้องเป็นช่วงพาดยาว ไม่มีเสาขีดขวางขณะเล่นกีฬา จึงทําให้
การใช้โครงสร้างหลังคาโครงถัก (Truss) เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด และผนังก่ออิฐ   

1.6 วัสดุท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารกีฬาในร่ม 
 วัสดุโดยท่ัวไปของอาคารกีฬาในร่ม มีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัสดุพ้ืน วัสดุผนัง 

และวัสดุเพดาน ซ่ึง 3 ประเภทนี้จําเป็นท่ีจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน The 
Sports Council Technical Unit For Sport ดังนี้ 

 1.6.1 วัสดุพ้ืน: จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติท่ีมีผลกระทบต่อการเล่นกีฬา โดยหลักๆ
จะมีคุณสมบัติ 5 ประการ โดยมีผลต่อวัตถุหรือลูกบอล (ball) และตัวผู้เล่น (person) คือ ความ
เสถียร (stability), ความยืดหยุ่นในการสะท้อนกลับของวัตถุ (rebound resilience), ความยืดหยุ่น
ในการสะท้อนกลับของตัวผู้เล่น (rebound resilience), ความแข็งกระด้าง (stiffness), การเสียด
ทานของผู้เล่นและวัตถุ (friction)        
 1.6.2 วัสดุผนัง: จะต้องคํานึงคุณสมบัติท่ีเน้น ในเรื่องความทนต่อการกระแทกไม่ว่า
จะเป็นผู้เล่น หรือวัตถุกระทบผนังก็ตาม และผนังไม่ควรมีส่วนท่ีแหลมคม หรือเหลี่ยมมุมเพ่ือลด
อุบัติเหตุจากการกระแทก ส่วนใหญ่แล้ววัสดุท่ีนิยมใช้และแนะนําให้ใช้ คือ อิฐมอญ หรือ คอนกรีต
มวลเบา โดยสีของผนังในบางช่วงควรจะเป็นสีเข้มท่ีตัดกับลูกขนไก่ เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจนขณะเล่น
แบดมินตัน เช่น สีเขียวเข้ม สีน้ําเงินเข้ม เป็นต้น       
 1.6.3 วัสดุเพดาน หรือหลังคา : จะเน้นในเรื่องสีของเพดาน ไม่ควรเป็นวัสดุท่ีมัน
เงาวาว เพ่ือลดการเกิดแสงจ้า (glare) แต่ควรเป็นสีท่ีสว่างสามารถสะท้อนแสงกระจายลงสู่พ้ืนได้ดี     

2. มาตรฐานสภาวะสบายของอาคารกีฬาในร่ม (Comfort for Gymnasium)        
 ความน่าสบายของอาคารกีฬาในร่มสําหรับนักกีฬานี้ โดยปกตินักกีฬาต้องการความ
สบายในระดับท่ีสามารถแข่งขันหรือฝึกซ้อมกีฬาได้โดยไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวจนเกินไป ซ่ึงสภาวะสบาย
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ของอาคารกีฬาในร่มหรือสําหรับนักกีฬานี้ จะประกอบด้วย 2 ทฤษฏีของสภาวะน่าสบาย ดังนี้ 
 2.1 สภาวะสบายทางด้านอุณหภูมิ (Thermal comfort)   
  โดยความสบายทางด้านอุณหภูมิ หรือ สภาวะน่าสบายเชิงความร้อน (Thermal 
Comfort) สําหรับนักกีฬาจําเป็นจะต้องคํานึงถึง อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิแผ่รังสีความร้อน, 
ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม เป็นหลัก โดยท่ัวไปแล้วการเกิดสภาวะสบายทางด้านอุณหภูมินั้น 
คือ การรักษาสมดุลความร้อนภายในร่างกาย โดยกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการนอน เดิน 
วิ่ง เล่น หรือทํางาน ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความร้อนให้กับร่างกายท้ังสิ้น    
  สภาวะสบายทางด้านอุณหภูมิปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะสบาย (Thermal Comfort) มี
อยู่ 2 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น ปัจจัยทางด้านบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้  
  2.1.1 ปัจจัยทางด้านบุคคล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย  ได้แก่   
          2.1.1.1 เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ (Clothing) เสื้อผ้านั้นทําหน้าท่ีเสมือนฉนวน และ
มีผลอย่างมากต่อการถ่ายเทความร้อนของร่างกายไปสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยจะวัดความเป็น
ฉนวนด้วยหน่วย clo โดยท่ัวไปแล้วนักกีฬาหรือผู้ฝึกซ้อมกีฬาจะมีค่า clo อยู่ท่ี 0.16-0.24 clo ท้ัง
ผู้ชายและผู้หญิง คือ สวมใส่เสื้อแขนสั้น หรือเสื้อแขนกุด ใส่กางเกงขาสั้น และใส่ถุงเท้ารองเท้า 
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้าท่ีนิยมใช้ในการเล่นกีฬา (clo)  

Garment Insulation for men clo Garment Insulation for women clo 

Underwear 

    Men’s briefs 
    T-shirt 
Trousers 

     Walking shorts 
Footwear 

     Ankle-length socks 
     Shoes 

 
0.04 
0.08 

 
0.08 

 
0.02 
0.02 

Underwear 

     Bra 
     Panties 
     T-shirt 
Trousers 

    Short shorts 
Footwear 

     Ankle-length socks 
     Shoes 

 
0.01 
0.03 
0.08 

 
0.06 

 
0.02 
0.02 

Total 0.24 Total 0.22 

ท่ีมา: Stephanie C. Reiniche, ANSI/ASHRAE STANDARD, 55-2013 Thermal 
Environmental Conditions for Human Occupancy (Atlanta: American Society        
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2013), 7. 
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 2.1.1.2  อัตราการเผาผลาญ (Metabolic Rate) พลังงานท่ีเกิดข้ึนใน
ร่างกายท้ังหมดนี้ได้มาจากอาหารท่ีเรารับประทานและย่อย ซ่ึงกรรมวิธีท่ีอาหารเผาไหม้กลายเป็น
พลังงานนี้เรียกว่า Metabolism โดยกิจกรรมการเล่นกีฬาจะมีการเผาผลาญพลังงานมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนๆท้ังหมด ทําให้ร่างกายจําเป็นจะต้องระบายความร้อนออกมามากกว่าปกติ ซ่ึงพลังงานท่ี
เกิดจาก Metabolic Process นี้ร่างกายใช้จริงเพียง 20% เท่านั้น ส่วนอีก 80%ในร่างกายก็จะจาง
หายไปในท่ีสุด และการท่ีร่างกายจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะปกติ (37 องศาเซลเซียส) หาก
ร่างกายผลิตความร้อนมากกว่าความร้อนท่ีร่างกายสูญเสีย ความรู้สึกไม่สบายก็จะเกิดข้ึน ร่างกายจะ
รู้สึกร้อน จะต้องท้ิงความร้อนท่ีเกิดข้ึนออกไปเพ่ือให้เกิดความสมดุล (heat Balance) ข้ึน โดยการพา 
(convection) การแผ่รังสี (radiation) โดยจะข้ึนอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิร่างกายและ
อุณหภูมิอากาศรอบๆ และการนํา (conduction) ซ่ึงการนํานั้นจะใช้เหง่ือเป็นตัวนําและเกิดการ
ระเหย (evaporation) ในท่ีสุด อัตราท่ีร่างกายมนุษย์เราผลิตความร้อนออกมา ส่วนมากข้ึนอยู่กับ
ระดับของกิจกรรมของร่างกาย ข้ึนอยู่กับชนิดอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีมนุษย์เราผลิตออกมา จะถูกวัด
เป็น Metabolic Rate (met) ในลักษณะกิจกรรมการเล่นกีฬาจะมีค่าอัตราการเผาผลาญ 3-7.6 met 
หรือ 175-440 W/m2 ของพ้ืนท่ีผิวกาย อย่างเช่น กิจกรรมเต้น หรือบริหารร่างกาย อัตราการเผา
ผลาญ 2.4-4.0 met แต่กิจกรรรมกีฬาเทนนิส กีฬาบาสเก็ตบอลจะมีอัตราการเผาผลาญมากข้ึนเป็น 
3.6-7.6 met (ดังตารางท่ี 2) ยิ่งร่างกายมีกิจกรรมมากความร้อนท่ีร่างกายผลิตออกมาก็ยิ่งมากตาม  

ตารางท่ี 2 ตัวอย่าง Metabolic Rate ในกิจกรรมต่างๆ 

Activity 
Metabolic Rate 
Met Units W/m2 (Btu/h·ft2) 

Miscellaneous Leisure Activities 

   Dancing, social 
   Calisthenics/exercise 
   Tennis, single 
   Basketball 
   Wrestling, competitive 

 
2.4-4.4 
3.0-4.0 
3.6-4.0 
5.0-7.6 
7.0-8.7 

 
140-255 
175-235 
210-270 
290-440 
410-505 

 
(44-81) 
(55-74) 
(66-74) 
(90-140) 
(130-160) 

ท่ีมา: Stephanie C. Reiniche, ANSI/ASHRAE STANDARD, 55-2013 Thermal 
Environmental Conditions for Human Occupancy (Atlanta: American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2013), 5. 
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      2.1.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 4 ปัจจัย    
            2.1.2.1 อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) เป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อถึง
สภาวะสบาย ซ่ึงอุณหภูมินั้นข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละท่ีต้ัง นักกีฬาต้องการอุณหภูมิท่ีไม่สูง
จนเกินไป หรือไม่ควรมีอุณหภูมิสูงจนทําให้เกิดความหงุดหงิด อึดอัด เกิดความร้อนในร่างกายมาก จน
ไม่สามารถทําการแข่งขัน หรือฝึกซ้อมได้ และโดยปกติของนักกีฬา การควบคุมอุณหภูมิอากาศนั้นอาจ
เป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยปัจจัยความสบายด้านอุณหภูมิของแต่คนไม่เท่ากัน ต่างกันท้ังกิจกรรม และ
การสวมใส่เสื้อผ้า ทําให้การคํานึงถึงอุณหภูมิควรเป็น การลดอุณหภูมิภายในอาคารไม่ให้มีอุณหภูมิสูง
มากเกินไป โดยท่ีความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลมสามารถช่วยทําให้อยู่ในสภาวะสบายได้มากข้ึน
          2.1.2.2 อุณหภูมิแผ่รังสีความร้อนเฉล่ียของพ้ืนท่ีผิวโดยรอบ (Mean 
Radiant Temperature, MRT) เป็นรังสีความร้อนท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซ่ึงรวมถึง
แสงแดดโดยตรงด้วย MRT สามารถคํานวณจากอุณหภูมิพ้ืนผิวของด้านต่างๆ ในห้อง       
        2.1.2.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) เป็นสัดส่วนของความชื้น
ในอากาศเม่ือเทียบกับปริมาณสูงสุดท่ีอากาศสามารถมีความชื้นได้โดยปราศจากการกลั่นตัวเองเป็น
หยดน้ํา (condensation) ความชื้นเม่ือเทียบแล้ว มีความสําคัญน้อยในสภาพอากาศท่ีเย็นเนื่องจาก
การสูญเสียความร้อนโดยการนํา การพา และการแผ่รังสี จะมีผลมาก สิ่งท่ีต้องคํานึงด้วยกิจกรรมของ
การเล่นกีฬา คือ เม่ืออากาศมีความชื้นมากจะทําให้เหง่ือจากตัวระเหยได้น้อย ทําให้รู้สึกอึดอัดและ
เหนียวตัว แต่ถ้าอากาศมีความชื้นน้อย เหง่ือจากตัวระเหยได้มาก ความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารกีฬา
ในร่มควรอยู่ในช่วง 40-70% (Geraint John, Kit Campbell, 1995)    
    2.1.2.4 ความเร็วลม (Wind Speed) ความเร็วลมมีผลต่อสภาวะสบาย ลม
จะพัดพาความร้อนรอบตัวออกไปทําให้รู้สึกเย็นข้ึน นอกจากนั้นยังพัดพาเอาความชื้นบริเวณผิวหนัง
ออกไป ซ่ึงจะช่วยให้การระเหยของเหง่ือดีข้ึน ทําให้รู้สึกสบายข้ึน อย่างไรก็ตามความเร็วลมท่ี
เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็น สําหรับการสร้างสภาวะน่าสบาย หากความเร็วลมน้อยเกินไปผู้อาศัยจะรู้สึก
อึดอัดไม่มีอากาศถ่ายเท แต่หากความเร็วลมมากเกินไปก็จะทําให้รู้สึกรําคาญหรือรบกวนการทํางาน
และกิจกรรมต่างๆ (ดังตารางท่ี 3) โดยในอาคารกีฬาในร่ม มีข้อจํากัดในเรื่องความเร็วลมสําหรับกีฬา
ประเภท แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส กําหนดให้ความเร็วลมควรอยู่ท่ี 0.1 เมตรต่อวินาที ในระดับ
ล่าง หรือระดับพ้ืนท่ีกิจกรรม (ประมาณ 1.00 เมตรเหนือพ้ืน) (Geraint John, Kit Campbell, 
1995) ซ่ึงเป็นความเร็วลมท่ีตํ่าจนไม่สามารถรับรู้ได้ ด้วยข้อจํากัดนี้อาจทําให้ความเร็วลมไม่สามารถ
ช่วยเพ่ิมความสบายทางด้านอุณหภูมิได้เท่าท่ีควร      
  การไหลของลมและแรงลม มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกของคน (ดังตารางท่ี 3) ยิ่ง
ลมมีกําลังแรงข้ึนความรู้สึกถึงอุณหภูมิท่ีลดลงจะมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันหากความเร็วลมมาก
เกินไป(1.5 เมตรต่อวินาทีข้ึนไป) อาจทําให้รู้สึกถูกรบกวนจากแรงลม  
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ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและความรู้สึก  

Wind 
speed 
(fpm) 

Wind speed 
(m/s) 

ความรู้สึกถึงอุณหภูมิท่ีลดลง ผลท่ีอาจเกิดข้ึน 

0-5 0-0.25 ไม่เปลี่ยนแปลงให้รู้สึกน่าสบาย ไม่สามารถสังเกตได้ 

50-100 0.25-0.5 ตํ่าลง 2-3 oF สบาย 

100-200 0.5-1 ตํ่าลง 4-5 oF 
รับรู้ ได้ว่ามีการเคลื่อนไหว
ของอากาศ 

200-300 1-1.5 ตํ่าลง 5-7 oF 
รู้สึกมีลมพัดเล็กน้อยจนถึง
รู้สึกรบกวน 

300 ข้ึนไป 1.5 ข้ึนไป ตํ่าลงมากกว่า 5-7 oF ต้องการการแก้ไขท่ีถูกต้อง 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, ลม, เข้าถึงเม่ือ 18 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.marine.tmd.go.th/thai/windhtml.html    

ท้ังนี้สําหรับอาคารท่ีไม่มีการปรับอากาศ การประเมินสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร
สามารถใช้มาตรฐานในการประเมินในรูปแบบท่ีคํานึงถึงการปรับตัว (Adaptive model) ซ่ึงมีแนวคิด
ท่ีว่า ท่ัวไปแล้วมนุษย์ย่อมรู้จักการปรับตัวเอง หรือปรับสภาพแวดล้อมให้ตัวเองรู้สึกสบายอยู่แล้ว 
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามฤดูกาล การปรับเปลี่ยนกิจกรรมท่ีทํา ท่าทาง อิริยาบถ 
เช่น เม่ือนักกีฬารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้า นักกีฬาจะมีการปรับตัวด้วยการ หยุดพัก ด่ืมน้ํา เปลี่ยน
กิจกรรม เพ่ือให้รู้สึกเข้าสู่ความสบายมากข้ึน หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ร้อนเกินไปไม่สบาย มนุษย์
จะปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน เช่น การทํากันสาดหรือผ้าใบ การปลูกต้นไม้
ให้ร่มเงา หรือใช้ร่มเพ่ือกันแดด ทําให้รู้สึกดีกว่าสบายกว่า (กิจชัย จิตรขจรวนิช, 2548) โดยนักกีฬาจะ
มีรูปแบบการปรับตัวท่ีแตกต่างกัน เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการอยู่ในสภาวะสบาย
ของมนุษย์ในฐานะเป็นผู้กระทํา         
 รูปแบบการปรับตัวนี้ มีหลักการว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อม
แล้วทําให้มนุษย์รู้สึกถึงความไม่สบายในสภาพอากาศ มนุษย์จะปรับตัวในหนทางท่ีจะนําสภาวะสบาย
นั้นกลับมาให้ได้ วิธีการในการปรับตัวจึงเก่ียวกับมนุษย์ท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ สังคม และ
พฤติกรรมของมนุษย์ (กิจชัย จิตรขจรวนิช, 2548) แนวคิดและทฤษฏีรูปแบบการปรับตัวจึงเป็น
สาระสําคัญท่ีควรศึกษาไปพร้อมกับสภาวะสบายในปัจจุบัน ซ่ึงแน่นอนว่า นักกีฬาจะมีรูปแบบการ
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ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ
ลงแข่งขันในสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือเป็นการปรับตัวต่อบริบทและสภาพแวดล้

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการรับรู้ถึงสภ
ด         แนวขยายขอบเขตเพ่ือปรับตัวรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมนั้น
ท่ีมา: Baker N., “The irritable occupant: recent development 
theory,” Architectural Research Quarterly

 จากภาพท่ี 3
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การกําหนดค่าอุณหภู มิเ ป็นค่ามาตรฐานแล้วพยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ได้ตามค่าท่ีกําหนดจึงอาจจะต้องพิจารณาเสียใหม่ โดยหันมาเน้นความสําคัญกับคน
ในสภาพแวดล้อมนั้นแทน 
ประสิทธิภาพ จะเป็นผลให้การรับรู้และสร้างความเข้า
กุลลาวัลย์, 2553)          
 ความสบายจากแนวคิดการปรับตัวสามารถใช้มาตรฐาน
ซ่ึงได้จัดทํารูปแบบกราฟการประเมินสภาวะสบายข้ึน
อาคารท่ีไม่มีการปรับอากาศ 
met 3.ผู้ใช้อาคารสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ตามสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารโดยอยู่
ในช่วง 0.5-1.00 clo และ
Operative temperature
  Operative Temperature 

ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ เพ่ือให้ร่างกายปรับตัว เช่นการอบอุ่นร่างกาย 
ลงแข่งขันในสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือเป็นการปรับตัวต่อบริบทและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

แสดงการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม; เส้นโค้งสีฟ้า คือสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
ขยายขอบเขตเพ่ือปรับตัวรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมนั้น   

“The irritable occupant: recent development in thermal comfort 
Architectural Research Quarterly Vol.25 (February 1996): 87. 

3 จะเห็นว่าเม่ือถึงช่วงเวลาหนึ่ง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมจะกระตุ้นเพ่ือ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ดังนั้นอุณหภูมิสบายจึงไม่ได้เป็นค่าเสถียร แต่ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การกําหนดค่าอุณหภู มิเ ป็นค่ามาตรฐานแล้วพยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ได้ตามค่าท่ีกําหนดจึงอาจจะต้องพิจารณาเสียใหม่ โดยหันมาเน้นความสําคัญกับคน
ในสภาพแวดล้อมนั้นแทน ซ่ึงจะสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ปรับตัวและปรับสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นผลให้การรับรู้และสร้างความเข้าใจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวได้

                
จากแนวคิดการปรับตัวสามารถใช้มาตรฐาน ASHRAE Standard 55

รูปแบบกราฟการประเมินสภาวะสบายข้ึน ซ่ึงมีข้อจํากัดในการใช้งานกล่าวคือ
อาคารท่ีไม่มีการปรับอากาศ 2.ผู้ใช้อาคารประกอบกิจกรรมท่ีมี metabolic rate 

ผู้ใช้อาคารสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ตามสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารโดยอยู่
และอุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกอาคารมากกว่า 10oC และไม่เกิน 

Operative temperature (สมการท่ี 1) เป็นตัวหลักในการประเมิน     
Operative Temperature (To) คือ “ค่าอุณหภูมิตัวแทนท่ีรวมเอาค่าอุณหภูมิอากาศ

11 

เพ่ือให้ร่างกายปรับตัว เช่นการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อน
อมโดยรอบ   

คือสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน, เส้นประสีส้ม คือ     
            

in thermal comfort 
1996): 87.   

าหนึ่ง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมจะกระตุ้นเพ่ือ
อุณหภูมิสบายจึงไม่ได้เป็นค่าเสถียร แต่ปรับเปลี่ยนไปตาม

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การกําหนดค่าอุณหภู มิเ ป็นค่ามาตรฐานแล้วพยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ได้ตามค่าท่ีกําหนดจึงอาจจะต้องพิจารณาเสียใหม่ โดยหันมาเน้นความสําคัญกับคน

ดการเรียนรู้ปรับตัวและปรับสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ใจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวได้  (ทิพย์คนึง 

  
ASHRAE Standard 55-2013 

มีข้อจํากัดในการใช้งานกล่าวคือ 1.ต้องเป็น
metabolic rate ในช่วง 1.0-1.3 

ผู้ใช้อาคารสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ตามสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารโดยอยู่
และไม่เกิน 33.5oC โดยใช้ 

  
ค่าอุณหภูมิตัวแทนท่ีรวมเอาค่าอุณหภูมิอากาศ
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และอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ยของผนังอาคารเข้าไว้ด้วยกันในรูปของอุณหภูมิตัวแทนเพียงค่า
เดียว สามารถคํานวณได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ (Tair) อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย 
(Mean Radiant Temperature, Tmrt) สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (hc) และสัมประสิทธิ์การแผ่
รังสีความร้อน (hr)” (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2558) ดังสมการ 

To = 
�� ����� �� �	
�

�����

 (สมการท่ี 1) 

เม่ือ To = Operative Temperature (oC)     
  hc = สัมประสิทธิ์การพาความร้อน       
  hr = สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน      
  Tair = Air temperature (oC)      
  Tmrt = Mean radiant temperature (oC) 

ตามหลักเกณฑ์จะใช้ Operative Temperature ภายในอาคารเป็นตัวบอกถึงการ
ยอมรับได้ต่ออุณหภูมิหรือสภาวะอากาศภายในอาคารขณะนั้น โดยกําหนดในลักษณะช่วงของ
อุณหภูมิภายในอาคารท่ีผู้ใช้อาคาร 80% และ90% ของคนในสภาพแวดล้อมสามารถยอมรับได้ (ดัง
ภาพท่ี 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงกราฟวัดสภาวะน่าสบายสําหรับอาคารไม่ปรับอากาศ (Adaptive Method)         
ท่ีมา: Center for The Built Environment, CBE Thermal comfort for ASHRAE 55, วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://cbe.berkeley.edu/comforttool/  
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 ทิพย์คนึง กุลลาวัณย์ ได้ทําการวิจัยด้านสภาวะน่าสบายสําหรับศูนย์กีฬา เน้นการศึกษา
สภาวะน่าสบายของอาคารศูนย์กีฬาในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก โดยได้ทําการทดลองกับอาคาร
กรณีศึกษา 3 แบบ คือ อาคารฟิตเนสปรับอากาศ อาคารฟิตเนสไม่ปรับอากาศ และอาคารกีฬาในร่ม
ไม่ปรับอากาศ ผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนในอาคารกีฬาในร่มส่วนใหญ่ มีความรู้สึก
ต่อสภาพอากาศแบบร้อนมากและไม่ยอมรับสภาพอากาศท่ีเป็นอยู่ และปรารถนาให้สภาพอากาศเย็น
ลง การเก็บข้อมูลในเรื่องการระบายอากาศ ความเร็วลม ซ่ึงจากการวัดค่าความเร็วลม อยู่ในช่วง 0.1-
1.9 เมตรต่อวินาที ทําให้เข้าใจได้ว่า ลมเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อท่ีจะทําให้ผู้ใช้อาคารเกิดสภาวะน่า
สบายทางอุณหภูมิได้ ดังนั้นความรู้สึกท่ีมีต่อสภาพอากาศท่ีร้อนจึงแปรผันโดยตรงกับ ความต้องการ
ให้สภาพอากาศเย็นลงอย่างมีนัยสําคัญ และในงานวิจัยนี้ ได้มีการเสนอแผนภูมิสภาวะสบายข้ึนใหม่ท่ี
เหมาะสมกับ ในอาคารกีฬาในร่ม มีค่าอุณหภูมิอยู่ท่ี 26.71-31.88oC และค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ท่ี
ร้อยละ 26.31-42.98% (ดังภาพท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 แสดงแผนภูมิสภาวะสบายสําหรับอาคารกีฬาในร่ม                
ท่ีมา: ทิพย์คนึง กุลลาวัณย์, “สาระสําคัญด้านสภาวะน่าสบายท่ีส่งเสริมการใช้อาคารศูนย์กีฬาใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 146.  
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 2.2. คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality)            ก                   
การระบายอากาศภายในอาคารกีฬาในร่มเป็นสิ่งสําคัญต่อนักกีฬาในหลายด้าน ด้วยความหลากหลาย
ของประเภทกีฬามีผลทําให้การควบคุมการระบายอากาศเป็นสิ่งสําคัญ โดยปัจจัยหลักของสภาวะ
สบายทางการระบายอากาศ มี 3 ปัจจัย (Geraint John, 1995) ดังนี้    
       2.2.1 อัตราการระบายอากาศ (Ventilation rate) เป็นการพิจารณาเชิง
ปริมาณ ของการแทนท่ีอากาศภายในอาคารด้วยอากาศใหม่ท่ีบริสุทธิ์กว่า อัตราการระบายอากาศท่ี
เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความสบายในการอยู่อาศัย ในปัจจุบันได้มีกฎหมายควบคุมอาคารท่ีระบุให้มี
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศใหม่กับภายนอกให้เพียงพอกับความต้องการ (ดังตารางท่ี 4) โดยอัตรา
การระบายอากาศมีความสัมพันธ์กับประเภทกิจกรรมและจํานวนผู้ใช้อาคารภายในห้อง และส่งผล
โดยตรงต่อสุขภาพและสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคารเนื่องจากกลิ่นอับและความรู้สึกนิ่งค้างของ
อากาศเก่าภายในอาคาร จะทําให้รู้สึกอัดอึดและไม่สบาย ท้ังนี้จะต้องพิจารณาท้ังกรณีท่ีเปิดและปิด
ช่องเปิดอาคาร อีกท้ังกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 ได้ระบุว่า การระบายอากาศวิธีธรรมชาติจะต้องมีพ้ืนท่ี
ช่องเปิดท่ีเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีห้องนั้น 

ตารางท่ี 4 อัตราการระบายอากาศตามธรรมชาติท่ีเพียงพอต่อความต้องการ ตามกฎหมายควบคุม     
    อาคาร พ.ศ.2544 หมวด 7 ข้อ 64 

กิจกรรม อัตราการระบายอากาศต่อ 1 ช่ัวโมง 
 
ห้องพักในโรงแรม หรืออาคารชุด 
สํานักงาน 
โรงงาน 
สถานท่ีจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
ครัวท่ีพักอาศัย 
ท่ีจอดรถตํ่ากว่าระดับดิน 

 
7 เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 
7 เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 
4 เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 
7 เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 
12 เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 
3  เท่าของปริมาตรห้อง (ACH) 

 

 อัตราการระบายอากาศ และอากาศบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งจําเป็นต่อนักกีฬา เนื่องด้วยการ
เล่นกีฬาเป็นกิจกรรมในรูปแบบท่ีใช้พลังงานในร่างกายมากมีอัตราการเผาผลาญมากท่ีสุด มีการ
หายใจเพ่ือนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจะมากกว่าปกติ...ซ่ึงหากการระบายอากาศไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ.อาจจะทําให้เกิดอาการปวดหัวและหมดสติได้ การไหลเวียนอากาศจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อ
สภาวะสบายของนักกีฬาการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ท่ีมีปริมาณก๊าซออกซิเจนท่ีเพียงพอจึงเป็นสิ่งท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

ควรคํานึงถึง สําหรับนักกีฬาในการขับเคลื่อนระบบของร่างกายการไหลเวียนของเลือดซ่ึงผลิตอากาศ
เสียท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาด้านอากาศภายในอาคารเป็นพิเศษ..การ
เพ่ิมอากาศบริสุทธิ์นั้นโดยท่ัวไปจะข้ึนอยู่กับจํานวนผู้ใช้อาคาร ซ่ึง The CIBSE Guide ได้กําหนดให้
กิจกรรมกีฬาทุกๆกิจกรรมมีอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ประมาณ 8-12 l/s ต่อคน เป็นสัดส่วนท่ี
เหมาะสมในทุกๆสภาพการณ์ และการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้มีการกําหนดเกณฑ์ The 
Sports Council Technical Unit For Sport เท่ากับ 3 ACH (Air changes per hour) โดยควร
คํานึงถึงจํานวนผู้ใช้อาคาร.และฤดูกาล จะต้องแน่ใจว่าอัตราการระบายอากาศนั้นเหมาะสมต่อผู้ใช้
อาคารและนักกีฬา.. (Geraint John, Kit Campbell, 1995)     
 จากตารางท่ี 5 จะพบว่า อัตราการระบายอากาศตามธรรมชาติของ โรงงาน มีความ
ใกล้เคียงกับอาคารกีฬาในร่ม ด้วยลักษณะของอาคารท่ีมีช่วงพาดยาวเช่นกัน แต่อาจจะต่างกันด้วย
กิจกรรมจํานวนคนภายในอาคาร โดยการศึกษาการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศมีการคํานวณเพ่ือ
ประมาณ อัตราการไหลเวียนของอากาศ และค่าอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

1. การคํานวณวิธีประมาณอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Flow Rate)   
      เป็นการประมาณอัตราการไหลเวียนอากาศผ่านตัวอาคาร (cross ventilation) วิธีการ
คํานวณจะเน้นท่ีการไหลของอากาศ เนื่องจากแรงลมและจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ไม่รวม
รูปทรงและลักษณะผนังอาคาร ซ่ึงมีหลายสมการท่ีนําเสนอในการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การประมาณ
อัตราการระบายอากาศท่ีเสนอโดย Givoni, (1965) ดังสมการท่ี 2 

Q=KAV                                         (สมการท่ี 2) 

เม่ือ  Q = อัตราการไหลเวียนอากาศ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที, m3/s)    
 K = ค่าคงท่ีของอัตราส่วนของช่องลมเข้าออก     
 A = พ้ืนท่ีช่องลมเข้า (ตารางเมตร, m2)       
 V = ความเร็วลมเฉลี่ยภายนอก (เมตรต่อวินาที, m/s)    
  โดยค่า K ในสมการท่ี 4 เป็นค่าคงท่ี ข้ึนอยู่กับอัตราส่วนช่องลมเข้าและออกของ
อาคาร โดยค่า K จะยิ่งเพ่ิมข้ึน หากขนาดช่องลมเข้าเพ่ิมข้ึน แต่จะลดลงเม่ือขนาดช่องลมออกเล็กลง 
ดังนั้นหากต้องการเพ่ิมอัตราการไหลเวียนอากาศควรจะเพ่ิมขนาดช่องลมออกของอาคาร (ดังตารางท่ี 
5) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

ตารางท่ี 5 ค่าคงท่ี K เปลี่ยนตามอัตราส่วนของช่องเปิดท่ีเปลี่ยนไป 

อัตราส่วนระหว่างช่องลมเข้า/ออก ค่า K 

1 : 1 
2 : 1 
3 : 1 
4 : 1 
3 : 4 
1 : 2 
1 : 4 

3150 
4000 
4250 
4350 
2700 
2000 
1100 

ท่ีมา : วรสันต์ ชื่นชีพ, “การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 21. 

 วิธีท่ี 2 The Aynsley Method ในกรณีท่ีการไหลเวียนอากาศผ่านตัวอาคาร (Cross 
Ventilation) มีช่องเปิด 2 ช่องอยู่ด้านตรงข้ามกัน ให้ใช้ค่า Cp1 และCp2 เนื่องมาจากการกระทํา
ของแรงลมในแต่ละด้านต่างกัน เสนอโดย Aynsley, (2002) ดังสมการท่ี 3 

Q = W [(Cp1-Cp2) / (1/A1
2Cd1

2+1/A2
2Cd2

2)] 0.5              (สมการท่ี 3) 

เม่ือ   Q = อัตราการไหลเวียนอากาศ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที, m3/s)    
 W = ความเร็วลมภายนอก (เมตรต่อวินาที, m/s)      
 Cp1 = ค่าสัมประสิทธิ์ความดันด้านลมเข้า       
 Cp2 = ค่าสัมประสิทธิ์ความดันด้านลมออก      
 Cd1 = ค่าสัมประสิทธิ์ช่องลมเข้า        
 Cd2 = ค่าสัมประสิทธิ์ช่องลมออก  (โดยค่า Cd1 และ Cd2 จะข้ึนอยู่กับความกว้างและความ
ลึกของช่องเปิด ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วให้ใช้ค่า 0.6 แทนลงในสมการ)      
 A1= พ้ืนท่ีช่องลมเข้า (ตารางเมตร, m2)       
 A2 = พ้ืนท่ีช่องลมออก (ตารางเมตร, m2) 
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ในส่วนค่า Cp1 และ Cp2 นั้นจะต้องข้ึนอยู่กับมุม α ของลมกระทําในแต่ละด้านของอาคาร (ดัง
ตารางท่ี 6) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงลมมุมกระทําในแต่ละด้านของอาคาร                 
ท่ีมา: Francis Allard, Natural Ventilation in Buildings a design handbook (UK: James 
& James Science Publishers, 1998), 127.   

ตารางท่ี 6 ค่า Cp สําหรับลมท่ีกระทําในทิศทางต่างๆ 

มุ ม  α  ท่ี ล ม
กระทํา 

ค่า Cp ด้าน a ค่า Cp ด้าน b ค่า Cp ด้าน c ค่า Cp ด้าน d 

0.0 
22.5 
45.0 
67.5 
90 

0.40 
0.40 
0.25 
0.06 
0.40 

-0.40 
-0.06 
0.25 
0.30 
0.40 

-0.20 
-0.40 
-0.40 
-0.55 
-0.40 

-0.40 
-0.60 
-0.45 
-0.25 
-0.25 

ท่ีมา: Francis Allard, Natural Ventilation in Buildings a design handbook (UK: James 
& James Science Publishers, 1998), 127-128. 

 เม่ืออาคารไม่เป็นไปตามรูปร่างท่ีกําหนดไว้ ให้ใช้ค่า Cp1 เท่ากับ -0.40 ส่วนค่า Cp2 
เท่ากับ -0.25 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการวัดจากอาคารรูปร่างต่างๆ สําหรับช่องลมออกของหลังคา 
ให้ใช้ค่า Cp2 เท่ากับ -0.30 และสามารถคํานวณหาอัตราไหลเวียนอากาศจากความเร็วลมท่ีช่องเปิด
ได้โดยสมการท่ี 6 ซ่ึงเสนอโดย H.B. Awbi, (1991)  

Q = AV                                   (สมการท่ี 6) 
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เม่ือ      Q = อัตราการไหลเวียนอากาศ (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที, cfm)     
 A = ขนาดช่องเปิดลมเข้า (ตารางฟุต, ft2)      
 V = ความเร็วลม (ฟุตต่อนาที, fpm)       

2. การคํานวณหาอัตราการระบายอากาศ (Ventilation Rate)                       
      ACH (air change rate per hour) คือ จํานวนเท่าของปริมาตรอากาศท่ีนํามาแทนท่ี
อากาศภายในห้องในเวลา 1 ชั่วโมง โดยสมการท่ี 7 เสนอโดย Francis Allard, (1998) 

 ACH = Q/ปริมาตรของห้อง (ft3)                      (สมการท่ี 7) 

เม่ือ  Q = อัตราการไหลเวียนอากาศ (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง, ft3/hr)   
  และหากต้องการหาปริมาณอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร จากอัตราการระบาย
อากาศทําได้โดยสมการท่ี 8 เสนอโดย Francis Allard, (1998)  

Rp = W x L x H x ACH/60                           (สมการท่ี 8) 

เม่ือ Rp = ปริมาณอากาศภายในอาคาร (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที, cfm)   
 W, L, H = ปริมาตรอาคาร (ลูกบาศก์ฟุต, ft3)      
 ACH = อัตราการระบายอากาศ  

          2.2.2 การลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยท่ัวไปมนุษย์ต้องใช้ออกซิเจนเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบการทํางานในร่างกาย 0.1-0.9 ลิตรต่อวินาทีต่อคน โดยจะข้ึนอยู่กับอัตราการเผา
ผลาญ (Metabolic) ซ่ึงนักกีฬาต้องการ 8-12 ลิตรต่อวินาทีต่อคน (The CIBSE Guide KS17, 2011) 
แต่ด้วยภายในสถานท่ีท่ีจํากัด ปริมาณออกซิเจนจะยิ่งลดลง สัดส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
จากคนภายในอาคารและโดยรอบจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จึงควรมีการเปลี่ยนอากาศใหม่ในอาคารเป็นการ
แลกเปลี่ยนอากาศซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญต่อสุขภาพ การลดคาร์บอนไดออกไซด์จึงจําเป็นต่อนักกีฬา เป็น
การระบายอากาศเพ่ือสุขภาพ (Health Ventilation) ในส่วนของกลิ่น (Odours) เป็นมลพิษท่ี
เก่ียวข้องกับสภาวะสบายต่อสุขภาพ ซ่ึงมนุษย์มีสัมผัสท่ีความไวต่อกลิ่น หากได้รับกลิ่นไม่พ่ึงประสงค์
นานเกินไป อาจส่งผลให้การสัมผัสกลิ่นปรับเปลี่ยนไป กลิ่นตัวของนักกีฬาได้ถูกปล่อยออกมาจากการ
หลั่งเหง่ือและผิวหนังชั้นไขมัน โดยกลิ่นตัวสามารถเจือจางลงได้หากอยู่นอกตัวอาคาร โดยกลิ่นจะ
ข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน (Yaglou, 1991)               
   ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) เก่ียวข้องกับการหายใจของมนุษย์ โดยข้ึนอยู่
กับอัตราการเผาผลาญ (Metabolic Rate) ซ่ึงสามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 10 เสนอโดย H.B. 
Awbi, (1991) 
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G = 4x10-5 MA                             (สมการท่ี 10) 

เม่ือ        G = ค่าการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ (l/s)            
   M= อัตราการเผาผลาญ (W/m2)       
   A = พ้ืนท่ีผิวของร่างกาย (m2) (≈1.8m2)           
โดยกิจกรรมนั่ง (M= 70 W/m2) จะผลิตก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 0.005 ลิตรต่อวินาที ซ่ึงการควบคุม
ความเข้มข้นของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารนั้น ทําได้โดยการควบคุมอัตราการระบาย
อากาศภายนอก และความหนาแน่นของผู้ใช้อาคาร ซ่ึงอากาศภายนอกจะมีประสิทธิภาพในการเจือ
จางก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า หากมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารมากเกินไป อาจทําให้
รู้สึกไม่สบายและปวดศีรษะ ซ่ึงกิจกรรม และอัตราการเผาผลาญท่ีแตกต่างกัน ทําให้มีการระบุความ
ต้องการอัตราการระบายอากาศภายนอกเพ่ือการหายใจของมนุษย์ (ดังตารางท่ี 7)  

ตารางท่ี 7 แสดงความต้องการอากาศภายนอกเพ่ือการหายใจ 

Activity 
Metabolic 
rate (W) 

Requirements for 
respiration: O2 

concentration of 
16.3% in expired 

air (l/s) 

Requirements to 
maintain room CO2 
at 0.5% assuming 
0.04% CO2 in fresh 

air (l/s) 

Seated quietly 
Light work 
Moderate work 
Heavy work 
Very Heavy work 

100 
160-320 
320-480 
480-650 
650-800 

0.1 
0.2-0.3 
0.3-0.5 
0.5-0.7 
0.7-0.9 

0.8 
1.3-2.6 
2.6-3.9 
3.9-5.3 
5.3-6.4 

ท่ีมา : Hazim B. Awbi, Ventilation of buildings (London: E.&FN Spon, 1991), 243. 

 2.2.3 การควบคุมลมเบาบาง (Calm) 0.1 m/s การระบายอากาศหรือการเจาะ
ช่องเปิดเพ่ือรับลมธรรมชาตินั้นสําหรับอาคารกีฬาในร่มจะมีความยากในหลายๆเรื่องท้ัง
ลักษณะเฉพาะของอาคารท่ีเป็นอาคารช่วงพาดยาว ประเภทกีฬาท่ีเล่นภายในอาคาร โดยเฉพาะกีฬา
แบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องกระแสลม เพราะลูกขนไก่และลูกเท
เบิลเทนนิสเป็นวัตถุท่ีมีน้ําหนักเบา โดยท่ัวไปจะกําหนดอัตราความเร็วลมในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
แบดมินตันและเทเบิลเทนนิสท่ี 0.1m/s ในระดับล่าง หรือระดับพ้ืนท่ีกิจกรรม ซ่ึงเป็นเรื่องยากในการ
ควบคุมลมธรรมชาติ โดยลมเบาบางนี้ เป็นลมชนิด calm wind หรือเป็นสภาวะท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว
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ของอากาศ ซ่ึงนักกีฬาจะไม่รู้สึกถึงความเร็วลมนี้เป็นผลให้การควบคุมลมจะมีผลต่อการระบายอากาศ
ภายในอาคารโดยตรง การแก้ไขปัญหาด้วยการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์จึง
เป็นสิ่งสําคัญ 

3. พิจารณาศักยภาพการใช้ลมในการระบายอากาศประเทศไทย  
ลักษณะรูปแบบและอิทธิพลของกระแสลมในประเทศไทยนั้นได้มีการศึกษาโดยใช้ข้อมูล

ของกรมอุตุนิยมวิทยามาทําการวิเคราะห์และคํานวณทางสถิติ โดยใช้ตัวแทนสถานีสภาพอากาศของ
จังหวัดของแต่ละภูมิภาคมาทําการศึกษา และได้สรุปออกมาเป็นตารางแสดงการศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบลักษณะความเร็วลมตามช่วงเวลา (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2543) ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงลักษณะภูมิอากาศในแต่ภูมิภาคของประเทศไทย  

จังหวัด 
 

ความเร็วลม (m/s) 
 ทิศทางลมเด่น 

  Avg. morning evening   

เชียงใหม่ 0.34 1.72 1.40 W , S, N 

ขอนแก่น 0.14 0.97 0.22 W, S 

นครราชฯ 0.20 1.03 0.34 E, N, W, SW, S 

นครสวรรค์ 0.44 0.96 0.67 S 

กรุงเทพฯ 0.52 1.48 0.92 S 

จันทบุรี 0.10 0.8 0.29 SW, W, E, N 

กาญจนบุรี 0.08 0.88 0.27 W, E, S 

สงขลา 0.28 2.13 1.34 W, E, SE 

ภูเก็ต 0.29 1.75 0.45 S 

หมายเหตุ : 1. ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s) เป็นความเร็วลมเฉลี่ยของทุกทิศทางลมเด่น 
     2. ทิศทางลมเด่นเรียงลําดับจากความเร็วลมเฉลี่ยมากไปน้อย 
     3. ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s) กลางวันและกลางคืนเป็นความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทาง 
ท่ีมา: มาลินี ศรีสุวรรณ, การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลม กับการเจาะช่องเปิดท่ีผนัง
อาคารสําหรับภูมิอากาศร้อนช้ืนในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) 
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ความเร็วลม พบว่าส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงท่ีสามารถจะสร้างความสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้ 
โดยมนุษย์จะรู้สึกเย็นลงกว่าอุณหภูมิจริง 0.4 องศาเซลเซียส เม่ือความเร็วลมเพ่ิมข้ึน 0.2 m/s แต่
ปัญหาท่ีพบคือ ปริมาณลมในประเทศไทยนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลมสงบ (Calm Wind) หรือมี
ความเร็วลมน้อยกว่า 1 km/hr (< 0.2m/s) หรือ สภาวะท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศ           
f             ทิศทางลม จากทิศทางลมท่ีเกิดข้ึน พบว่าลมท่ีเกิดข้ึนมานั้นจะมาเกือบทุกทิศ โดย
ส่วนมากจะมีทิศทางลมเด่นมากกว่า 1 ทิศทาง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับบริเวณท่ีตั้ง ช่วงเวลาและฤดูกาล (มาลินี 
ศรีสุวรรณ, 2543) 

3.1  สภาพภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ (Weather Data of Sisaket province) 
 ด้วยปัจจัยของความแตกต่างทางท่ีต้ัง (Location) ทําให้สภาพภูมิอากาศในแต่ละ

ภูมิภาคไม่เหมือนกันจึงจําเป็นจะต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนั้นๆด้วย ซ่ึงอาคารกรณีศึกษา
ต้ังอยู่จังหวัดศรีสะเกษ  

ตารางท่ี 9 แสดงสภาพภูมิอากาศจังหวัดศรีสะเกษ เฉลี่ย 4 ปี (2010-2013) 

เดือน อุณหภูมิ © 
 

ความเร็วลม (m/s) 
 

 
ความช้ืนสัมพัทธ์ (%) 

 

ทิศทางลม
เด่น 

  Min Max Avg. Gust Max Avg. Min Max Avg.   

ม.ค. 15.9 34.2 24.3  9.10  6.80  0.68 26.0 93.5 64.3 NE 

ก.พ 17.3 37.7 27.3  9.23  6.85  1.38 20.0 92.5 61.3 SSW, NE 

มี.ค 19.1 39.1 29.1  12.4  9.18  2.07 22.8 91.5 58.0 S, SW 

เม.ย 22.7 39.8 30.0  17.5  12.9  1.41 23.8 92.8 63.5 S 

พ.ค. 23.2 38.4 29.7  13.3  9.73  1.33 32.8 93.5 71.0 SSW, S 

มิ.ย 23.8 36.7 29.4  13.7  9.73  1.72 37.5 93.0 71.8 SW, S 

ก.ค 23.3 35.8 28.6  12.1  8.76  1.33 39.3 94.0 75.3 WSW, SW 

ส.ค 23.4 35.0 27.8  10.8  8.10  0.85 46.8 94.0 78.5 SW 

ก.ย 23.8 34.1 27.5  9.67  6.92  0.55 49.8 94.3 82.3 SSE, SW 

ต.ค 21.6 34.5 27.1  11.3  8.40  1.78 38.3 94.3 73.5 SE, NE 

พ.ย 21.2 34.8 26.8  10.3  7.50  1.72 31.0 91.5 67.0 NE 

ธ.ค 15.5 33.8 24.7  11.8  8.42  1.77 30.8 93.0 65.0 NE 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, สภาพอากาศจังหวัดศรีสะเกษ, เข้าถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.aws-observation.tmd.go.th/                  
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 ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและ
ค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 
10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 24.3 -30.0 oC
 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 61-73 ในเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ร้อย
ละ 61 และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะเพ่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคมเป็นร้อยละ 71 ปริมาณความชื้น
สัมพัทธ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ในเดือน
สิงหาคมท่ีร้อยละ 78 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน หลังจากนั้นปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงช่วงสิ้นสุดฤดู
ฝนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม        
 ความเร็วลมเฉลี่ย จากศักยภาพการใช้ลมเพ่ือการระบายอากาศในจังหวัดศรีสะเกษ
ดังกล่าว พบว่าความเร็วลมมีกําลังค่อนข้างน้อยโดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0-1.0 เมตรต่อ
วินาที (ฤดูฝน และฤดูหนาว) 1-1.2 เมตรต่อวินาที (ฤดูร้อน) ดังภาพท่ี 7 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงทิศทางลมและความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละฤดูกาลของจังหวัดศรีสะเกษ 

Clam period 7.48%  Clam period 5.88%  

Clam period 11.31%  
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 ผลจากการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของลมในประเทศไทยและสภาพภูมิอากาศจังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่าปริมาณลมประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลมสงบ ดังนั้นปริมาณลมท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพนั้นมีปริมาณค่อนข้างน้อย ทําให้การออกแบบอาคารให้มีความสบายโดยใช้
ลมธรรมธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ แต่การใช้ลมกับการออกแบบอาคารนั้นก็ยัง
สามารถทําได้ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เนื่องจากลมสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเม่ือมีความแตกต่างกัน
ของอุณหภูมิ ซ่ึงคุณสมบัติของลมดังกล่าวนี้ ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคาร 
เพ่ือให้เกิดกระแสลมและการระบายอากาศภายในอาคารได้แม้ปริมาณลมและสภาพแวดล้อม
ภายนอกจะไม่เอ้ืออํานวยก็ตาม 

4. การออกแบบอาคารโดยวิธีธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมความสบายเชิงอุณหภูมิ ในเขตอากาศร้อนช้ืน 
(Passive Design For Thermal Comfort In Hot Humid Climate)           
 การออกแบบโดยวิธีธรรมชาติหมายความถึง วิธีการออกแบบอาคารท่ีอาศัยประโยชน์
จากสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรพลังงานทางธรรมชาติ แสงธรรมชาติ ลม และการลอยตัวของ
อากาศร้อน ตามธรรมชาติ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความสบายในขณะท่ีเป็นการลดการใช้พลังงาน
และการพ่ึงพิงระบบเชิงกลด้วย โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบโดยวิธีธรรมชาติเพ่ือ
ความสบายเชิงอุณหภูมิในเขตอากาศร้อน-ชื้น มี 5 ปัจจัยหลัก (Towong Chenvidyakarn, 2007)
 4.1 การหันทิศทางอาคารให้เหมาะสม (Orientation and spatial organization)    
   การหันทิศทางอาคารมีผลต่อการระบายอากาศ และการรับแสงแดด จําเป็นท่ี
อาคารจะต้องมีการวางอาคารให้สอดคล้องกับทิศทางลม และการเคลื่อนท่ีของแสงอาทิตย์ คือทิศการ
วางตัวอาคาร ทิศการวางตัวอาคารท่ีเหมาะสม ควรหันด้านแคบของอาคารไปทางทิศตะวันออก-ทิศ
ตะวันตก เพ่ือลดผลกระทบจากรังสีแสงอาทิตย์ตอนบ่ายท่ีมีความร้อนสูงให้มากท่ีสุด ซ่ึงหลักการนี้
สามารถประยุกต์ใช้กับ อาคารในปัจจุบันได้ท้ังในอาคารขนาดเล็ก และอาคารขนาดใหญ่  
 4.2 การออกแบบช่องเปิดและแผงบังแดด (Opening and Shading)   
   การออกแบบช่องเปิดเพ่ือใช้แสงธรรมชาติให้มากท่ีสุด โดยการออกแบบควร
คํานึงถึงแสงกระจาย (diffuse light) หลีกเลี่ยงแสงแดด (direct sun) ควรลดปริมาณกระจกทางด้าน
ทิศตะวันออกและตะวันตกให้เหลือน้อยท่ีสุด เพ่ือลดความร้อนท่ีเข้าอาคารและการระคายเคืองในการ
มองเห็น (glare) การติดต้ังอุปกรณ์บังแดด (shading device) เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรับแสงและลด
แสง (ภาพท่ี 8) โดยการใช้แผงบังแดดแบบถาวรเพ่ือบังรังสีอาทิตย์โดยตรง (direct solar radiation) 
หรือจะใช้การออกแบบภูมิทัศน์ (landscape) เพ่ือช่วยในการบังแดด (ภาพท่ี 9) ไม่ควรมีช่องแสง
ขนาดใหญ่บนหลังคา (skylight) ยกเว้นกรณีท่ีได้มีการออกแบบให้สามารถป้องกันรังสีตรงได้อย่าง
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สมบูรณ์ออกแบบอุปกรณ์บังแดดมีผลกับการใช้แสงสว่างธรรมชาติภายในอาคารโดยตรง ดังนั้นจึงควร
พิจารณาควบคู่กันไป 

 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงการบังแดดโดยใช้แผงบังแดดในรูปแบบต่างๆ                
ท่ีมา: Kt Design Success, Effectiveness of shading, เข้าถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://picsant.com/46707027-sun-shading-device.html  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงการบังแดดโดยใช้พืชพันธุ์                             
ท่ีมา: Kt Design Success, Effectiveness of shading, เข้าถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://picsant.com/46707027-sun-shading-device.html  

 4.3 การเลือกใช้วัสดุ, สีของวัสดุ และพ้ืนท่ีผิวของวัสดุท่ีเหมาะสม   
    4.3.1 ผนัง ควรเลือกใช้วัสดุท่ีมีความสามารถในการต้านทานความร้อนให้กับผนัง 
(ค่า R สูง) หรือค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) ตํ่า โดยการติดต้ังหรือบุฉนวนกันความ
ร้อนท่ีผนังอาคาร หรือใช้ผนัง 2 ชั้นมีช่องว่างอากาศ (Air-Gap) ระหว่างชั้นของผนังเป็นอากาศหรือ
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ฉนวนเพ่ือกันความร้อน เพ่ือปรับปรุงสภาวะน่าสบายและเพ่ิมประสิทธิภาพของอาคาร สีของผนัง
ภายนอกอาคารควรเป็นสีอ่อน หรือใช้วัสดุผิวมันเพ่ือสะท้อนความร้อน   

      4.3.2 หลังคา ควรเลือกใช้วัสดุท่ีมีความสามารถในการต้านทานความร้อนให้กับ
หลังคา (ค่า R สูง) โดยการติดต้ัง หรือบุฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาหรือระหว่างชั้นฝ้าเพดานกับ
หลังคา โดยอาจมีช่องระบายอากาศเพ่ือระบายอากาศร้อนจากใต้หลังคาออกสู่ภายนอกอาคาร ได้
เลือกใช้หลังคาสีอ่อนเพ่ือสะท้อนรังสีอาทิตย์ หลีกเลี่ยงการทําช่องแสงบนหลังคา (Skylight) เพราะ
ความร้อนมากกว่า 90% มาจากการแผ่รังสีความร้อนของหลังคาเข้ามายังภายในอาคาร วัสดุหลังคา
อาคารควรเป็นวัสดุท่ีมีมวลสารน้อย มีการดูดกลืนและสะสมความร้อนตํ่า มีค่าการต้านทานความร้อน
สูง (R-value) ให้ลอนของกระเบ้ืองหลังคาขวางกับการโคจรของดวงอาทิตย์ (ตะวันออกไปตะวันตก
อ้อมใต้) เพ่ือบังแดดและลดความร้อน ออกแบบเป็นหลังคาจั่ว หรือเพ่ิมช่องว่างใต้หลังคา หรือทําเป็น
หลังคา 2 ชั้น หรือหลังคาทรงสูงระบายอากาศร้อนออกด้านบน ไม่ควรเป็นหลังคาแบนราบและหนา
     4.3.3 วัสดุฉนวนกันความร้อน เลือกใช้ฉนวนป้องกันความร้อนท่ีมีค่าความ
ต้านทานความร้อน (ค่า R) สูง และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการนําความร้อนตํ่า (k-Value) ดังตารางท่ี 
10  โดยพิจารณาประเภทท่ีเหมาะกับลักษณะการใช้งานและตําแหน่งท่ีติดต้ังฉนวน เช่น ใช้โฟมฉีดพ่น
บนหลังคา ใช้ฉนวนแบบแผ่นปูบนโครงเคร่า เป็นต้น  

ตารางท่ี 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนของฉนวนแต่ละประเภท 

ประเภทฉนวนกันความร้อน 
Conductivity 
(k-value) 
(W/m-K) 

Specific 
Heat   

(J/kg-K) 

Density 
(kg/m3) 

ฉนวนใยแก้ว 
ฉนวนร็อควูล 
ฉนวนเซลลูโลส 
ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน 

0.035 
0.038 
0.042 
0.028 

1000 
840 
1380 
1470 

25 
40 
43 
30 

ท่ีมา: Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE), Guide A: 
Environmental Design, (Great Britain: Delta House, 2006).   
 

4.4 การใช้พืชพันธุ์หรือต้นไม้ (Vegetation)     
  ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีทรงแผ่กว้างและพุ่มใบโปร่งบริเวณรอบๆ อาคาร เพ่ือให้ร่ม
เงาช่วยลดความร้อนท่ีเกิดจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (Direct Sun) แต่ไม่กักเก็บความชื้น ใช้ไม้พุ่ม
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เพ่ือสร้างสภาพแวด ล้อมท่ีเย็น
ดินเพ่ือป้องกันความร้อนให้กับดิน

4.5 การระบายอากาศธรรมชาติ 
          การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
กระแสลม และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้งาน
ลม และการระบายอากาศแบบธรรมชาติ 
ด้านท่ีไม่ต้องการ (ภาพท่ี 10
เต็มท่ี ควรคํานึงถึงการออกแบบช่องเปิด โด
ของลมผ่านห้อง หรือออกแบบให้ทางลมออกอยู่สูงเพ่ือให้เกิดการลอยตัวของอากาศร้อน 
effect) การใช้กระแสลมสามารถช่วยระบายความร้อนและสร้างความรู้สึกเย็นข้ึนได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 การระบายอากาศและการใช้พืชพันธ์เพ่ือบังลมและรับลม
ท่ีมา: Chris Reardon, Passive Cooling
http://www.yourhome.gov.au/passive

5. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
 การระบายอากาศวิธีธรรมชาติ 
พลังงาน ซ่ึงเป็นสิ่งใกล้ตัวท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้ และมีความเก่ียวเนื่องกับความสบาย

เพ่ือสร้างสภาพแวด ล้อมท่ีเย็น โดยให้มีลมพัดผ่านทําให้เกิดการระเหยของน้ํา 
ดินเพ่ือป้องกันความร้อนให้กับดิน และทําให้อุณหภูมิผิวของสภาพแวดล้อมเย็นลง

การระบายอากาศธรรมชาติ (Natural Ventilation)  
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติควรคํานึงถึง อุณหภูมิอากาศ ทิศทางของ

กระแสลม และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้งาน วางอาคารต้ังฉากกับกระแสลมเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
และการระบายอากาศแบบธรรมชาติ หรือใช้ต้นไม้และการออกแบบภูมิสถาปัตย์เพ่ือช่วยบังลมใน

10) การใช้ประโยชน์จากกระแสลมธรรมชาติ (cross ventilation)
เต็มท่ี ควรคํานึงถึงการออกแบบช่องเปิด โดยแต่ละห้องควรมีทางเข้าออกของลมเพ่ือให้เกิดการไหล
ของลมผ่านห้อง หรือออกแบบให้ทางลมออกอยู่สูงเพ่ือให้เกิดการลอยตัวของอากาศร้อน 

การใช้กระแสลมสามารถช่วยระบายความร้อนและสร้างความรู้สึกเย็นข้ึนได้ 

การระบายอากาศและการใช้พืชพันธ์เพ่ือบังลมและรับลม  
Passive Cooling, เข้าถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก

http://www.yourhome.gov.au/passive-design/passive-cooling 

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ     
การระบายอากาศวิธีธรรมชาติ เป็นทางเลือกสําหรับการออกแบบอาคารเพ่ือประหยัด

พลังงาน ซ่ึงเป็นสิ่งใกล้ตัวท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้ และมีความเก่ียวเนื่องกับความสบาย

26 

 ปลูกหญ้าหรือพืชคลุม
และทําให้อุณหภูมิผิวของสภาพแวดล้อมเย็นลง 

   
อุณหภูมิอากาศ ทิศทางของ

วางอาคารต้ังฉากกับกระแสลมเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ใช้ต้นไม้และการออกแบบภูมิสถาปัตย์เพ่ือช่วยบังลมใน

cross ventilation) อย่าง
ยแต่ละห้องควรมีทางเข้าออกของลมเพ่ือให้เกิดการไหล

ของลมผ่านห้อง หรือออกแบบให้ทางลมออกอยู่สูงเพ่ือให้เกิดการลอยตัวของอากาศร้อน (stack 
การใช้กระแสลมสามารถช่วยระบายความร้อนและสร้างความรู้สึกเย็นข้ึนได้  

                      
เข้าถึงได้จาก

         
เป็นทางเลือกสําหรับการออกแบบอาคารเพ่ือประหยัด

พลังงาน ซ่ึงเป็นสิ่งใกล้ตัวท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้ และมีความเก่ียวเนื่องกับความสบาย
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ทางการระบายอากาศของนักกีฬา อาคารกีฬาในร่มในระดับสโมสรส่วนใหญ่จะเป็นการระบายอากาศ
แบบวิธีธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่การระบายอากาศท่ีได้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา
และอาคารมากนัก ดังนั้นการศึกษาการระบายอากาศวิธีธรรมชาติ จะต้องศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้ต่อไปนี้ 

 5.1 การเคล่ือนท่ีของกระแสลมธรรมชาติ (Natural Air Flow)   
   การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติสามารถเกิดข้ึนได้จากความกดอากาศท่ีเกิดจาก
แรงลมภายนอกท่ีกระทําต่อตัวอาคาร ลักษณะการไหลของลมสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือการไหล
แบบตรงๆกระแสสมํ่าเสมอ (laminar) คือ ลมท่ีพัดอย่างอิสระด้วยความเร็วสมํ่าเสมอ และไม่ผ่านสิ่ง
กีดขวาง (ภาพท่ี 11ก) การไหลแบบตรงๆ แต่กระแสไม่สมํ่าเสมอ (separated) คือ ลมท่ีมีความเร็วใน
แต่ละระดับความสูงไม่สมํ่าเสมอ และผ่านสิ่งกีดขวางทําให้เกิดแรงเสียดทานท่ีผิววัตถุ (ภาพท่ี 11ข) 
การไหลแบบกระแสอลวน (turbulent) คือ ลมท่ีพัดผ่านสิ่งขีดขวางจนเกิดแรงเสียดทานท่ีผิววัตถุมาก
ในระดับหนึ่ง (ภาพท่ี 11ค) จนเกิดเป็นกระแสลมแปรปรวน การไหลแบบกระแสวน (eddy Current) 
(ภาพท่ี 11ง) 

 
 

 

(ก)                      (ข)                       (ค)                        (ง) 

ภาพท่ี 11 แสดงลักษณะการไหลของลม                  
ท่ีมา: สุพจน์ ปริญญาเปรื่อง, “ประสิทธิภาพการระบายอากาศของปล่องระบายอากาศสําหรับอาคาร
ผู้อยู่อาศัยรวมในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 16.   

  การเกิดของกระแสลมธรรมชาติ จากการกระจายความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังผิวโลก
จะไม่เท่ากันทุกท่ีข้ึนอยู่กับความหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ ประกอบกับความสามารถท่ีแตกต่างกันใน
การแผ่รังสีความร้อนระหว่างผิวทวีปและมหาสมุทรเป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างของชั้นความกด
อากาศและอุณหภูมิ ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนอากาศหรือท่ีเรียกว่า “กระแสลม” ได้ในท่ีสุด กระแส
ลมเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวของอากาศ การไหลเวียนของกระแสลมจึงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยกระแสลมเป็นปัจจัยหลักของการระบายอากาศ สิ่งสําคัญท่ีต้อง
คํานึงในเรื่องการระบายอากาศวิธีธรรมชาติ มี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   5.1.1 ความดันอากาศท่ีเกิดจากแรงลม
ธรรมชาติเนื่องจากเกิดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างด้านตรงข้ามผิวภายนอกของอาคาร 
โดยท่ัวไป ผิวอาคารด้านปะทะลมจะเกิดความดันอากาศสูง 
ด้านขนานกับด้านปะทะลมจะเกิดความดันอากาศตํ่า 
ventilation หรือขับเคลื่อนด้วยแรงลม

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 แสดงลักษณะกระแสลมเม่ือปะทะผิวอาคาร 
ท่ีมา: G.Z. Brown, Mark Dekay
(New York: John Wiley & Sons, 2012), 

 แรงลมท่ีกระทําต่ออาคารจะมีค
ความดันลม (Static pressure coefficient) 
อากาศของลมในแต่ละด้านของอาคาร โดยค่า 
geometry) ท่ีตั้งของอาคาร
(Wind speed)  
   5.1.1.1 
ระบายอากาศ ซ่ึงกระแสลมธรรมชาติมีความแปรปรวนอยู่เสมอ การกําหนดความเร็วลมให้มีความ
เสถียรจึงเป็นไปได้ยาก ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศของท่ีตั้งนั้นๆ
   5.1.1.2
ของลมเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 
ลมจะเคลื่อนท่ีเม่ืออากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงลอยตัวข้ึน และอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าไหลเข้าไปแทนท่ี 
ดังนั้นในกรณีท่ีอากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกอาคาร อากาศในระดับตํ่ากว่าจะ
ลอยตัวสูงข้ึนซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความกดอา
อุณหภูมิต่ํากว่าจะเคลื่อนท่ีเข้ามาแทนท่ีอากาศร้อนท่ีลอยตัวสูงข้ึน ลักษณะนี้ เรียกว่า 

ความดันอากาศท่ีเกิดจากแรงลม (Wind pressure)
ธรรมชาติเนื่องจากเกิดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างด้านตรงข้ามผิวภายนอกของอาคาร 
โดยท่ัวไป ผิวอาคารด้านปะทะลมจะเกิดความดันอากาศสูง (High-pressure) 
ด้านขนานกับด้านปะทะลมจะเกิดความดันอากาศตํ่า (Low-pressure) เป็นลักษณะ 

หรือขับเคลื่อนด้วยแรงลม (ดังภาพท่ี 12) 

แสดงลักษณะกระแสลมเม่ือปะทะผิวอาคาร    
G.Z. Brown, Mark Dekay, Sun, Wind and Light Architectural Design

John Wiley & Sons, 2012), 124.         

แรงลมท่ีกระทําต่ออาคารจะมีความแตกต่างกันในแต่ละทิศทางลม 
Static pressure coefficient) หรือ ค่า Cp เป็นค่ากําหนดเพ่ือใช้หาอัตราการไหลเวียน

อากาศของลมในแต่ละด้านของอาคาร โดยค่า Cp นี้ จําเป็นต้องคํานึงถึง รูปทรงอาคาร 
ท่ีตั้งของอาคาร (location of building) ทิศทางลม (wind direction)

       
.1.1.1 ความเร็วลม (Wind speed) ความเร็วลมเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ

ระบายอากาศ ซ่ึงกระแสลมธรรมชาติมีความแปรปรวนอยู่เสมอ การกําหนดความเร็วลมให้มีความ
เสถียรจึงเป็นไปได้ยาก ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศของท่ีตั้งนั้นๆ  

.1.1.2 ความแตกต่างของอุณหภูมิ (Stack pressure)
ของลมเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (Temperature difference) ลักษณะการไหลเวียนของ
ลมจะเคลื่อนท่ีเม่ืออากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงลอยตัวข้ึน และอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าไหลเข้าไปแทนท่ี 
ดังนั้นในกรณีท่ีอากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกอาคาร อากาศในระดับตํ่ากว่าจะ
ลอยตัวสูงข้ึนซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความกดอากาศตํ่า ในขณะท่ีอากาศภายนอกอาคาร
อุณหภูมิต่ํากว่าจะเคลื่อนท่ีเข้ามาแทนท่ีอากาศร้อนท่ีลอยตัวสูงข้ึน ลักษณะนี้ เรียกว่า 
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Wind pressure) การระบายอากาศ
ธรรมชาติเนื่องจากเกิดความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างด้านตรงข้ามผิวภายนอกของอาคาร 

pressure) และด้านตรงข้ามและ
เป็นลักษณะ Wind-driven 

            
Architectural Design Strategies, 

วามแตกต่างกันในแต่ละทิศทางลม มีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นค่ากําหนดเพ่ือใช้หาอัตราการไหลเวียน

นี้ จําเป็นต้องคํานึงถึง รูปทรงอาคาร (building 
ind direction) และความเร็วลม 

  
ความเร็วลมเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ

ระบายอากาศ ซ่ึงกระแสลมธรรมชาติมีความแปรปรวนอยู่เสมอ การกําหนดความเร็วลมให้มีความ
  

Stack pressure) เป็นการไหลเวียน
ลักษณะการไหลเวียนของ

ลมจะเคลื่อนท่ีเม่ืออากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงลอยตัวข้ึน และอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าไหลเข้าไปแทนท่ี 
ดังนั้นในกรณีท่ีอากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกอาคาร อากาศในระดับตํ่ากว่าจะ

ศภายนอกอาคารในระดับเดียวกันมี
อุณหภูมิต่ํากว่าจะเคลื่อนท่ีเข้ามาแทนท่ีอากาศร้อนท่ีลอยตัวสูงข้ึน ลักษณะนี้ เรียกว่า Stack effect 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

6. รูปแบบการระบายอากาศวิธีธรรมชาติภายในอาคาร (Natural Ventilation of Building)
 การระบายอากาศวิธีธรรมชาติในอาคาร เป็นการถ่ายเทอากาศภายในห้องออกไป โดยให้
อากาศใหม่ซ่ึงสดชื่นกว่าเข้ามาแทนท่ี เม่ือการเคลื่อนท่ีของอากาศมีความเร็วมากข้ึนจะเกิดเป็น  
กระแสลม ซ่ึงสิ่งแวดล้อมใกล้อาคารและรูปแบบเปลือกอาคาร ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม
และรูปลักษณะการไหลของอากาศเพ่ือให้เปิดการระบายอากาศท่ีดีจะต้องออกแบบอาคารให้มีความ
แตกต่างของความกดอากาศ หรือความต่างอุณหภูมิในส่วนต่างๆ ของอาคาร คือ ส่วนท่ีปะทะลมและ
บริเวณทางเข้าของลมจะมีความกดอากาศสูง ส่วนด้านหลังอาคารและบริเวณทางออกของลม ควร
เป็นส่วนท่ีมีความกดอากาศตํ่า อาคารท่ีมีช่องเปิดสู่อากาศภายนอกแต่ไม่มีช่องทางออกของลม อัตรา
การระบายอากาศ (ventilation rate) จะเข้าใกล้ 0 ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ ท้ังนี้
หลักการระบายอากาศธรรมชาติภายในอาคารมี 3 รูปแบบด้วยกัน คือ           
 6.1 การระบายอากาศโดยใช้ความต่างของความดันอากาศ (Ventilation due to 
wind) เป็นการระบายอากาศจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่งโดยอาศัยการเจาะช่องเปิด 2 ช่องข้ึนไปเพ่ือให้
เกิดแรงดันอากาศท่ีแตกต่างกัน แล้วเกิดการถ่ายเทอากาศภายในอาคารข้ึน ซ่ึงวิธีนี้เป็นวิธีการท่ีใช้กัน
ท่ัวไปในอาคารประเภทท่ีใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ เป็นการระบายอากาศโดยใช้ความกด
อากาศท่ีแตกต่างกัน (pressure difference) เป็นลักษณะการระบายอากาศท่ีมีแรงดันลมเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก (wind-driven ventilation) ซ่ึงประกอบไปด้วย ช่องลมเข้า (inlet openings) และ
ช่องลมออก (outlet openings) โดยขนาดและตําแหน่งของ Inlet และ Outlet จะมีผลต่อรูปแบบ
การไหลของอากาศ (ดังภาพท่ี 13) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงตําแหน่งของ Inlet Openings และOutlet Openings จะมีผลต่อรูปแบบการไหล             
ด           ของอากาศ                    
ท่ีมา: Michele  Melaragno, Wind In Architectural And Environmental  Design, (New 
York: Van Nostrand Reinhold, 1982), 331. 
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โดยอัตราส่วนช่องเปิดในแต่ละรูปแบบมีความสําคัญต่อลมเข้าและลมออกของอาคาร จึงจําเป็นจะต้อง
ศึกษาอัตราส่วนช่องเปิดท่ีเหมาะสม โดยมีทฤษฏีดังต่อไปนี้                   
 อัตราส่วนช่องเปิดท่ีเหมาะสมต่อการระบายอากาศแบบ Wind-driven ventilation นั้น 
จําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงขนาดของช่องลมเข้าและช่องลมออกเพ่ือให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ถ้าหากช่องลมเข้าและลมออกอยู่ในระดับต้ังฉากกับลมภายนอก การเพ่ิมขนาดช่องลมออก 
โดยท่ีช่องลมเข้าขนาดเท่าเดิมจะช่วยเพ่ิมความเร็วลมมากข้ึน โดยสัดส่วนของช่องเปิดจะมี 3 ระดับคือ 
1/3L 2/3L และ L (โดย L=ความกว้างผนัง) ซ่ึง 1/3L คือ การเปิดช่องเปิด 1 ใน 3 ของความกว้าง
ผนัง 2/3L คือ การเปิดช่องเปิด 2 ใน3ของความกว้างผนัง และ L คือการเปิดช่องเปิดเต็มสัดส่วนท้ัง
ผนัง (ดังภาพท่ี 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงอัตราส่วนช่องเปิดมีผลต่อความเร็วลมและรูปแบบการเคลื่อนท่ีของลม แบบ Wind-                       
f            driven                   
ท่ีมา: Givoni Baruch, Climate Considerations in Building and Urban Design, New 
York: John Wiley & Sons, 1998), 101. 

 จากภาพท่ี 14 แสดงให้เห็นความแตกต่างของลมเข้าในแต่ละอัตราส่วนช่องเปิดโดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์จากความเร็วลมภายนอก (ลมเข้าในแนวต้ังฉากกับช่องเปิด 100%) จะพบว่า 
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อัตราส่วนช่องเปิดมีผลต่อลมเข้าภายในอาคาร ยกตัวอย่างภาพ 14a, 14b, 14c ช่องลมเข้าเป็น 1/3L 
โดยมีช่องลมออก 1/3L, 2/3L และ L ตามลําดับ จะเห็นว่าช่องลมออกท่ีมีสัดส่วนมากกว่าช่องลมเข้า
จะให้ความเร็วลมภายใน (%) มากกว่าสัดส่วนช่องเปิดท่ีเท่ากัน หรือหากช่องเปิด 2 ช่องเปิดตรงข้าม
กัน ใน1/3L จะมีลมเข้าภายในเฉลี่ย 35-42% (G.Z. Brown, Mark Dekay ,2001) กล่าวคือ หากทาง
ลมเข้ามีสัดส่วนช่องเปิดน้อย ควรเปิดช่องเปิดลมออกให้มากเพ่ือเพ่ิมความเร็วลมภายในจะทําให้การ
ระบายอากาศด้วย Wind-driven ventilation มีประสิทธิภาพมากข้ึน    
  การวิจัยสัดส่วนของช่องเปิดมีผลต่อความเร็วลมและอัตราการระบายอากาศภายใน
อาคาร โดย Merlijn De Paepe, (2012) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการไหลของกระแสลมในโรงเลี้ยงสัตว์ 
(Cattle barns) ด้วยสัดส่วนช่องเปิดท่ีแตกต่างกันเพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศภายในอาคาร เนื่อง
ด้วยปัญหาจากการเกิดแก๊สสิ่งปฏิกูลสัตว์ภายในอาคาร ซ่ึงมีท้ังก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซมีเทน และก๊าซไน
โตรออกไซด์ การเพ่ิมการระบายอากาศจึงเป็นสิ่งสําคัญ วิธีการดําเนินการวิจัยได้ทําการจําลองรูปแบบ
อาคารโดยใช้อาคารท่ีใช้เลี้ยงวัวนม 90 ตัว โดยมีความกว้างของอาคาร 42 เมตร ยาว 67 เมตร และ
สูง 15 เมตร หลังคาเอียงทํามุม 20o โดยมีช่องเปิดท่ีหลังคา สูง 50 เซนติเมตร (Ridge opening) โดย
กําหนดสัดส่วนช่องเปิดท่ีแตกต่างกัน เพ่ือหาอัตราส่วนช่องเปิดท่ีเพ่ิมอัตราการระบายอากาศลด
อากาศเสียภายในได้ โดยแบ่งรูปแบบช่องเปิดออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน (ดังภาพท่ี 15) ดังนี้ 

A = ช่องเปิดขนาดเล็กอยู่ระดับเหนือศีรษะโดยมีขนาดช่องเปิดเท่ากันท้ังทางลมเข้าและทางลมออก 
B= ช่องเปิดฝั่งทางลมเข้ามีขนาดใหญ่ข้ึน โดยทางลมออกเป็นช่องเปิดขนาดเล็กระดับเหนือศีรษะ    
C= ช่องเปิดทางลมเข้าถูกเปิดท้ังผนัง โดยท่ีทางลมออกเป็นช่องเปิดขนาดเล็กเช่นเดียวกับ B และ   
D= เปิดช่องเปิดท้ังผนัง ท้ัง 2 ด้าน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แสดงรูปแบบช่องเปิดท้ัง 4 รูปแบบ                 
ท่ีมา: Merlijn De Paepe, “Airflow measurements in and around scale model cattle 
barns in a wind tunnel: Effect of ventilation opening height,” Biosystems 
Engineering, 113 (06 2013): 27.              
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 ผลการทดลองพบว่า รูปแบบ A มีความเร็วลมท่ีทางลมเข้า 3.70 เมตรต่อวินาที มี
ความเร็วลมท่ีส่วนกลาง 0.6 เมตรต่อวินาที ในขณะท่ีทางลมออกมีความเร็วลม 1.5 เมตรต่อวินาที 
และเม่ือทําการทดลองเพ่ิมเติมโดยการปิดช่องเปิดท่ีหลังคา ทําให้ความเร็วลมตํ่าลง 17-33% ซ่ึง
หมายความว่า การเปิดช่องเปิดท่ีหลังคาสามารถทําให้ความเร็วลมภายในเพ่ิมข้ึนได้ ในขณะท่ี    
รูปแบบ C พบว่ามีผลความเร็วลมท่ีทางลมเข้าตํ่าลง 41% และมีความเร็วลมเพ่ิมข้ึนท่ีทางลมออก 
44% เม่ือเทียบกับรูปแบบ A  ซ่ึงรูปแบบ C และ D มีความคล้ายกันในเรื่องความเร็วท่ีช่องเปิดทางลม
เข้า ความเร็วลมท่ีต่ําลงนั้นเกิดจากช่องเปิดขนาดใหญ่ทําให้แรงต้านลมลดลงและกลายเป็นลมเบาบาง 
ซ่ึงในส่วนของอัตราการระบายอากาศ พบว่าอัตราการระบายอากาศจะสูงท่ีบริเวณทางลมเข้า และมี
ค่าลดลงเม่ือเข้าใกล้ช่องเปิดหลังคา โดยผลการอัตราการระบายอากาศของทุกรูปแบบพบว่า มีค่า
เพ่ิมข้ึนตามลําดับ โดยอัตราการไหลท่ีทางลมเข้า รูปแบบ A =0.045 เมตรต่อวินาที  รูปแบบ B 
=0.080 เมตรต่อวินาที รูปแบบ C =0.111 เมตรต่อวินาที และรูปแบบ D= 0.167 เมตรต่อวินาที โดย
อธิบายได้ว่า ช่องเปิดขนาดใหญ่จะมีแรงต้านลมตํ่า (Wind resistance) ทําให้ความเร็วลมลดลง แต่
ช่องเปิดขนาดใหญ่นี้สามารถทําให้มีอัตราการระบายอากาศได้มากข้ึน    
    E. Prianto, (2002) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบช่องเปิดให้เหมาะสมกับท่ี
อยู่อาศัยโดยช่องเปิดมีสัดส่วนจากขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ดูลักษณะการไหลของกระแสลมเข้าสู่
ภายในอาคารส่งผลต่อพ้ืนท่ีกิจกรรมภายในท่ีพักอาศัย วิธีการดําเนินการวิจัย ได้ทําการจําลองบ้าน 2 
ชั้น โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนช่องเปิดท่ีชั้น 2 ของบ้าน 4 รูปแบบ (ดังภาพท่ี 16) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 แสดงรูปแบบอัตราส่วนช่องเปิดท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบ               
ท่ีมา: E. Prianto, “Characteristic of airflow as the effect of balcony, opening design and 
internal division on indoor velocity A case study of traditional dwelling in urban living 
quarter in tropical humid region,” Energy and Buildings, 34 (09 2002): 408.  

 รูปแบบท่ี 1 เปิดช่องเปิดกว้าง 1.50 เมตรท่ีก่ึงกลางผนัง รูปแบบท่ี 2 เปิดช่องเปิดแคบ
ลงมา 0.75 เมตร รูปแบบท่ี 3 แบ่งพ้ืนท่ีเป็นระเบียงและเปิดช่องเปิด 2.00 เมตร และรูปแบบท่ี 4 
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แบ่งพ้ืนท่ีเป็นระเบียงและเปิดช่องเปิดเต็มผนัง ซ่ึงจากการจําลองท้ัง 4 รูปแบบนี้จึงได้นํามาคํานวณ
ด้วยโปรแกรมเพ่ือดูการไหลของลมท่ีเกิดข้ึนพบว่า สัดส่วนช่องเปิดมีผลต่อกระแสลมภายในอาคาร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงลักษณะการไหลของอากาศท่ีเกิดจากอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่างกัน                
ท่ีมา: E. Prianto, “Characteristic of airflow as the effect of balcony, opening design and 
internal division on indoor velocity A case study of traditional dwelling in.urban living 
quarter in tropical humid region,” Energy and Buildings 34 (September 2002): 408. 

เม่ืออัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดมีขนาดใหญ่ข้ึน ทําให้ 50% ของลมภายในกลายเป็นความเร็วลมตํ่า 
ในขณะท่ีความเร็วลมภายในอาคารท่ีมากสุด คือรูปแบบท่ี2 ท่ีมีช่องเปิดขนาดเล็ก 0.75 เมตร (ดังภาพ
ท่ี 17) โดยเกิดจากทฤษฏี Venturi effect หรือการเกิดความเปลี่ยนแปลงของของไหล เม่ือไหลผ่าน
สัดส่วนความกว้างของท่อไม่เท่ากัน โดยเป็นการทดลองของ Givoni, (2009) ซ่ึงได้ทําการทดลองกับ
ท่อท่ีมีความกว้างท่ออยู่ท่ีปลายท่อท้ัง 2 ด้าน และตรงกลางท่อมีขนาดแคบลง หรือเรียกว่า Venturi 
tube (ดังภาพท่ี 18) 

 

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงลักษณะ Venturi tube ท่ีใช้ทําการทดลอง                           
ท่ีมา: Thierry Dugnolle, Venturi Effect, เข้าถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://abbottqfloras.blogspot.com/2011/09/mass-and-venturi-effect.html  

 การทดลองได้ใช้ของไหล ไหลผ่าน Venturi tube เพ่ือดูลักษณะการไหลของของไหล 
โดยพบว่า เม่ือของเหลวไหลผ่านช่วงท่อท่ีแคบลงเกิดการบีบตัวของของไหล ส่งผลให้ความเร็วในการ
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ไหลของของไหลมีมาก และเม่ือไหลผ่านช่วงท่อท่ีมีความกว้างมากข้ึน ของไหลจะไหลกระจายตัวออก
ทําให้ความเร็วของของไหลลดตํ่าลง   
 รวมท้ัง The CIBSE Natural Ventilation ได้แนะนําว่า การเคลื่อนท่ีแบบ Cross 
Ventilation หรือ Wind-driven ventilation อาจจะทําให้มีอุณหภูมิภายในห้องเพ่ิมข้ึน แต่จะช่วย
ลดความร้อนสะสม ลดสารพิษจากอากาศภายในห้องของผู้อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ขอบเขตความ
กว้างของห้อง ระยะท่ีมากท่ีสุดระหว่างท้ัง 2 ผนัง ควรมีความกว้างไม่เกิน 5 เท่าของความสูงห้อง 
(floor-to-ceiling height) (ดังภาพท่ี 19) เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของการระบายอากาศ  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 แสดงช่องเปิดด้านข้าง 2 ทาง แบบ Cross Ventilation; W =ความกว้าง H= ความสูง 
ท่ีมา: Brian Moss, CIBSE AM10 Natural Ventilation in non-domestic buildings, (Great 
Britain: The Chartered Institution of Building Service Engineers, Delta House), 16.  

 ได้มีการศึกษาความกว้างของอาคารมีผลต่อความเร็วลม โดย Chia-Ren Chu, 2013 ได้
ทําการวิจัยเก่ียวกับการระบายอากาศแบบ Wind driven ในอาคารท่ีมีช่วงพาดยาว โดยวัตถุประสงค์
ของการทดลอง เพ่ือศึกษาลมท่ีเกิดข้ึนภายใน และความแตกต่างของแรงดันอากาศระหว่างด้านลม
ปะทะ และด้านลมไม่ปะทะในอาคารท่ีมีช่วงพาดยาว โดยอิงจากเกณฑ์การออกแบบช่องเปิดท่ีจะควร
มีความกว้างเป็น 2.5-5 เท่าของความสูงของอาคารการระบายอากาศจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยการ
ทดลองได้แบ่งความกว้างอาคารออกเป็น 3 ระดับ คือ L/H = 1.25m (ดังภาพท่ี 19a), L/H = 2.50m 
(ดังภาพท่ี 19b) และL/H = 5.00m โดยแบบจําลองมีความสูง 4 เมตรเท่ากัน จากผลการทดลอง
พบว่า อาคารท่ีกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 เท่าของความสูงอาคารข้ึนไป จะส่งผลให้ความเร็วลม
ภายในอาคารลดลง เกิดเป็นกระแสลมกระจายกลายเป็นการไหลเฉ่ือยของอากาศ (The sluggish 
zone) จนผ่านทางลมออก หรือเกิดสภาวะอากาศนิ่งภายในอาคาร     
 โดยรูปแบบ L/H=2.5 (ดังภาพท่ี 20b) มีความดันอากาศทางด้านลมออกน้อยลง 
นอกจากนี้สิ่งท่ีตามมาคือลมวน (Vortex) ท่ีอยู่ภายในอาคารระหว่างเพดานและทางลมออกโดยวน
ลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ซ่ึงทําให้เกิดการต้านทานการไหลของอากาศผ่านอาคาร กล่าวคือ ลมวนทํา
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ให้การไหลของลมไม่สามารถระบายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการทดลองพบว่า สัดส่วนความ
กว้างของอาคาร มีอิทธิพลต่อความดันอากาศทางลมออกมากกว่าทางลมเข้า โดยอาคารท่ีมีความกว้าง
มากจะเกิดการแยกตัวของอากาศ (Separation bubble) ส่วนหนึ่งข้ึนไปท่ีเพดานของอาคารและส่วน
หนึ่งพัดผ่านทางด้านลมออก โดยการแยกตัวของอากาศนี้ส่งผลให้ภายในอาคารเกิดการไหลเฉ่ือยและ
กลายเป็นความเร็วลมตํ่าด้วย และทําให้อัตราการระบายอากาศลดลงเม่ือความกว้างอาคารเพ่ิมข้ึน
มากกว่า 2.5 เท่าของความสูงอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แสดงลักษณะการไหลของอากาศเม่ือมีความกว้างอาคารต่างกัน; (a) L/H=1.25m,                    
f            (b) L/H=2.50m รูปแบบ b จะเกิดลมวนบริเวณด้านบนทางลมออก (วงกลมเส้นประ)           
ท่ีมา: Chia-Ren Chu, “Wind-driven cross ventilation in long buildings,” Building and 
Environment, 80 (May 2013): 156.         

 จากความยาวของอาคารท่ีส่งผลต่อลมเข้าอาคารแล้ว ยังมีรูปร่างและความสูงของ
เพดานท่ีส่งผลต่อความเร็วลมเช่นเดียวกัน โดย Anh Tuan Nguyen, (2012) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ
รูปร่างเพดาน และความสูงเพดานส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนท่ีของกระแสลม และอัตราการระบาย
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อากาศภายในอาคารซ่ึงทําการทดลองวัดในสถานท่ีจริง และคํานวณด้วยโปรแกรม เพ่ือนํามา
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (Validation) ของผลท้ัง 2 แบบ โดยวิธีการดําเนินงานวิจัยได้กําหนด
กรณีศึกษาเก่ียวกับความสูงของเพดานออกเป็น 2 กรณี คือเพดานมีความสูง 0.90 เมตร และสูง 1.75 
เมตร โดยนํามาทดลองกับรูปทรงเพดานท้ัง 6 รูปแบบ (ดังภาพท่ี 21) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงรูปทรงเพดาน 6 รูปแบบ                  
ท่ีมา: Anh Tuan Nguyen, “The effect of ceiling configuration on indoor air motion and 
ventilation flow rates,” Building and Environment, 46 (December 2012): 1216  

 ผลการทดลองได้กล่าวถึง ความสูงของเพดานอาคารมีผลต่อความเร็วลมและอัตราการ
ระบายอากาศ จากการทดลองพบว่าท้ัง 6 รูปแบบมีลักษณะการไหลของลมกระจายคล้ายกัน 
เคลื่อนท่ีด้วยความเร็วลมมากท่ีบริเวณทางลมเข้า พบว่าในกรณีท่ี 2 ในความสูง 1.75 เมตร มี
ความเร็วลมภายในลดลง เม่ือเทียบกับกรณีท่ี 1 ในความสูง 0.90 เมตร แสดงให้เห็นว่าเม่ือเพดานสูง
มากข้ึนจะส่งต่อความเร็วลมภายในเนื่องจากเกิดการแยกตัวของกระแสลม เห็นได้จากความเร็วลมท่ี
ตํ่าลง (ดังภาพท่ี 22) 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                   (ข) 

ภาพท่ี 22 แสดงกราฟความสูงของเพดานต่างกันส่งผลต่อความเร็วลม; (ก) เพดานสูง 0.90 เมตร          
g            (ข) เพดานสูง 1.75 เมตร                  
ท่ีมา: Anh Tuan Nguyen, “The effect of ceiling configuration on indoor air motion and 
ventilation flow rates,” Building and Environment, 46 (December 2012): 1216  

 โดยจากคํานวณของไหลด้วยโปรแกรม ทําให้เห็นลักษณะการเคลื่อนท่ีของกระแสลม ท้ัง 
6 รูปแบบ โดยมีรูปแบบคล้ายกัน คือ ลมวนขนาดใหญ่ก่อตัวท่ีบริเวณด้านบนเพดาน ซ่ึงการไหลของ
ลมท่ีเกิดข้ึนนี้ข้ึนอยู่กับอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด และตําแหน่งช่องเปิดด้วย (ดังภาพท่ี 23) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงตัวอย่างลักษณะการไหลของอากาศในรูปทรงเพดาน 3 รูปแบบ             
ท่ีมา: Anh Tuan Nguyen, “The effect of ceiling configuration on indoor air motion and 
ventilation flow rates,” Building and Environment, 46 (12 2012): 1220   

 จากข้อสรุปของงานวิจัยพบว่าการทดลองด้วยการวัดในสถานท่ีจริง และการใช้
โปรแกรมคํานวณมีความคลาดเคลื่อนกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงได้แนะนําให้ใช้การคํานวณด้วย 
Turbulent model K-e จะมีความใกล้เคียงวัดจริงมากกว่า ส่วนรูปทรงเพดานในความสูงท่ีแตกต่าง
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กัน พบว่ามีลักษณะการไหลท่ีคล้ายกันท้ัง 6 รูปแบบ เพดานกลับมีผลต่ออัตราการระบายอากาศ
แตกต่างกันโดยระบุว่า เม่ือเพดานห้องมีความสูงลดลงจะทําให้อัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึน และ
เพดานสูงจะส่งผลต่อความเร็วลมด้านบนเพดานทําให้เกิดลมเบาบางได้ 

 6.2 การระบายอากาศท่ีใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิ (Ventilation due to 
buoyancy) เป็นการระบายอากาศโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากความแตกต่างระหว่างความดัน
อากาศ เนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในอาคาร ท่ีสูงกว่าภายนอกอาคาร โดยอากาศ
ร้อนภายในอาคารจะลอยข้ึนท่ีสูง แล้วอากาศเย็นภายนอกท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่าจะไหลเข้ามาแทนท่ี 
ดังนั้นการระบายอากาศโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิจึงต้องอาศัยช่องเปิดลมเข้าในระดับตํ่า
และช่องเปิดลมออกในระดับสูง เช่นการระบายอากาศท่ีช่องเปิดหลังคา หรือการใช้ปล่องระบาย
อากาศ (ดังภาพท่ี 24) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 แสดงตัวอย่างการใช้ปล่องระบายอากาศ                 
ท่ีมา: G.Z. Brown, Mark Dekay, Sun, Wind and Light: Architectural Design Strategies, 
(New York: John Wiley & Sons, 2012), 185.        

 จากภาพท่ี 25 จะเห็นว่าประสิทธิภาพการระบายอากาศโดยใช้ปล่องระบายอากาศ จะมี
ตัวแปรหลักท่ีทําให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร คือ สัดส่วนความสูงของปล่อง 
พ้ืนท่ีหน้าตัดปล่องลม อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร และระดับความเร็วลม ซ่ึงการระบาย
อากาศนี้ มีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของทางเข้าอากาศและทางของอากาศ และยังสัมพันธ์กับ
อัตราส่วนร้อยละระหว่างพ้ืนท่ีหน้าตัดปล่องกับพ้ืนท่ีใช้งาน ซ่ึงแต่ละความสัมพันธ์ในกราฟนี้จะ
สามารถได้บอกถึง การระบายความร้อน (Heat removal) และการเพ่ิมอัตราการไหลเวียนของ
อากาศ (Air Flow Rate) 
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ภาพท่ี 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของปล่องระบายอากาศและพ้ืนท่ีหน้าตัดปล่องกับพ้ืนท่ี    
f             ใช้งานท่ีมีผลต่อการระบายความร้อนภายในอาคาร               
ท่ีมา: G.Z. Brown, Mark Dekay, Sun, Wind and Light: Architectural Design Strategies, 
(New York: John Wiley & Sons, 2012), 187.         

 The CIBSE Natural Ventilation, (2005) กําหนดให้ความสูงของผนังด้านข้างท้ัง      
2 ด้าน (Two-story) อยู่ท่ี 1.50 เมตร (ระยะความสูงในภาพท่ี 26) ถ้าหากความสูงอาคาร 10 เมตร 
โดยอุณหภูมิภายนอกอยู่ท่ี 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายใน 28 องศาเซลเซียส จะสามารถเพ่ิม
การไหลเวียนอากาศได้ (ดังภาพท่ี 26)  

 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 26 แสดงขนาดความสูงอาคารและความสูงปล่อง                
ท่ีมา: Brian Moss, CIBSE AM10 Natural Ventilation in non-domestic buildings, (Great 
Britain: The Chartered Institution of Building Service Engineers, Delta House, 2005), 47. 
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 การระบายอากาศรูปแบบนี้สามารถพบเห็นได้ท่ัวไปตามโรงงานหลายๆแห่ง ซ่ึงข้อดีของ
ปล่องระบายอากาศคือ ทําให้เกิดการระบายอากาศภายในอาคาร แม้ว่าความเร็วลมภายนอกอาคาร
ตามธรรมชาติจะไม่เอ้ือต่อการระบายอากาศก็ตาม (สุพจน์ ปริญญาเปรื่อง, 2553) ซ่ึงอาคาร
กรณีศึกษานี้ได้พบปัญหาในเรื่องความเร็วลมภายนอกอาคารตํ่า ทําให้การใช้ Stack Effect เข้ามา
ช่วยอาจเพ่ิมการระบายอากาศให้ภายในอาคารอีกหนึ่งรูปแบบ    
 การศึกษาช่องเปิดหลังคาและรูปทรงหลังคาท่ีมีผลต่อการระบายอากาศและลดความ
ร้อนใต้หลังคาด้วยการใช้รูปแบบการระบายอากาศท่ีใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิ โดย ปัณณทัต  
เพ็ชรดี และสุดาภรณ์ ฉุ้งลู้ ได้ศึกษาการระบายอากาศร้อนออกจากโรงงานด้วยลมธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
อาคารท่ีมีลักษณะเป็นอาคารช่วงพาดยาวเช่นเดียวกันกับอาคารกีฬาในร่ม เพ่ือต้องการลดอุณหภูมิ
ภายในอาคารให้มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก เนื่องจากโรงงานมีความร้อนสะสมใต้หลังคาและ
ความร้อนจากเครื่องจักร ซ่ึงจําเป็นท่ีต้องกําจัดออกไปโดยการเปิดช่องเปิดท่ีหลังคา การศึกษาพบว่า
มุมเอียงของหลังคาและหลังคาโค้ง มีผลต่อการกักความร้อนด้านบนสุดของอาคาร (ดังภาพท่ี 27) 

 

  

 

 

(ก)                                                 (ข) 

  ภาพท่ี 27 แสดงการระบายอากาศท่ีช่องเปิดหลังคามีผลในการลดความร้อนสะสมใต้หลังคาท่ีมี          
f            ลักษณะแตกต่างกัน; (ก) หลังคาจั่วเกิดความร้อนสะสมใต้หลังคา, (ข) หลังคาโค้งเกิด           
ด           ความร้อนสะสมใต้หลังคา                 
ท่ีมา: ปัณณทัต เพ็ชรดี และสุดาภรณ์ ฉุ้งลู้, “การปรับปรุงบานเกล็ดและช่องเปิดอาคารโรงงานเพ่ือลด
ความร้อนด้วยลมธรรมชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 38  
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(ค)                                                (ง) 

ภาพท่ี 28 แสดงการระบายอากาศท่ีช่องเปิดหลังคามีผลในการลดความร้อนสะสมใต้หลังคาท่ีมี          
f            ลักษณะแตกต่างกัน; (ค) หลังคาจั่วเพ่ิมช่องเปิดระบายอากาศท่ีหลังคา, (ง) หลังคา          
ด           โค้งเพ่ิมช่องเปิดระบายอากาศท่ีหลังคา                 
ท่ีมา: ปัณณทัต เพ็ชรดี และสุดาภรณ์ ฉุ้งลู้, “การปรับปรุงบานเกล็ดและช่องเปิดอาคารโรงงานเพ่ือลด
ความร้อนด้วยลมธรรมชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 38     
           
 จากการทดลองพบว่า อากาศใต้หลังคามีอุณหภูมิสูงถึง 51.3 องศา เม่ือใช้ช่องเปิดท่ี
หลังคาพบว่า ความร้อนสะสมใต้หลังคาลดลงและอุณหภูมิใต้หลังคาลดลง ความร้อนท่ีเกิดจากการ
ลอยตัวของอากาศร้อนภายในอาคารส่วนหนึ่งจะระบายออกผ่านช่องเปิดบริเวณผนัง ส่วนหนึ่งจะ
ระบายออกช่องเปิดส่วนบนของหลังคา และอีกส่วนหนึ่งจะสะสมอยู่บริเวณพ้ืนท่ีใต้หลังคา โดยสรุป
คือ หลังคาโค้งและหลังคาจั่วท่ีมีมุมเอียงตํ่าจะทําให้ความร้อนสะสมมาก ส่งผลให้ความร้อนแผ่ลง
ด้านล่างเท่าๆ กันท่ัวบริเวณใต้หลังคาทําให้อุณหภูมิสูง แต่หากมีช่องเปิดบริเวณหลังคาจะสามารถ
ระบายความร้อนสะสมออกไปได้มากข้ึน อาคารโรงงานจึงไม่ควรสร้างด้วยหลังคาท่ีมีมุมเอียงตํ่า
โดยเฉพาะในกรณีท่ีหลังคาไม่มีช่องเปิดด้านบน  
 Fred Bauman, (1988) ได้ทําการศึกษาการระบายอากาศท่ีหลังคาสําหรับอาคารช่วง
พาดยาว โดยได้เน้นในเรื่องสัมประสิทธิ์ความดันลมและทิศทางลมซ่ึงมีผลต่ออาคารช่วงพาดยาวและ
ช่องเปิดหลังคา (Jack Roof) โดยได้จําลองรูปทรงอาคารและทดลองด้วยอุโมงค์ลม โดยกําหนดมุม
กระทําลมท่ีแตกต่างกัน และคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความดันลมในแต่ละด้านของอาคาร เพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการระบายอากาศ (ภาพท่ี 29) 
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ภาพท่ี 29 แสดงลักษณะการไหลของอากาศท่ีเกิดจากการใช้หลังคา Jack Roof; (a) Though-flow,               
f         (b) Diverted thourgh-flow, (c) Suction effect, (d) Stack effect             
ท่ีมา: Bauman Fred. (1988). “The effect of surround building on wind pressure 
distributions and natural ventilation in long building rows,” ASHRAE Transactions, 94 
(January 1988): 1684 

 ในการศึกษาดังกล่าวได้จําแนกการเปิดช่องเปิดท่ีหลังคา (jack roof) ออกเป็น 4 แบบ 
(ดังภาพท่ี 29a-d)  ซ่ึงมีลักษณะการไหลของอากาศท่ีแตกต่างกัน โดยจากการทดลองพบว่าหากลมมี
มุมกระทําในทิศทางท่ีไม่สอดคล้องกับช่องเปิด ซ่ึงส่งผลต่อความดันลมท่ีกระทําต่อช่องเปิดจะทําให้ลม
เข้าภายในอาคารน้อยลง เพราะมี Negative Pressure มาก ในด้านลมปะทะส่งผลให้การระบาย
อากาศไม่มีประสิทธิภาพ ควรให้มุมกระทําเข้าใกล้ 90 องศาหรือเข้าใกล้ต้ังฉาก จะเป็นทางเลือกใน
การระบายอากาศท่ีดีกว่า กล่าวคือ หากทิศทางลมเข้าสอดคล้องกับช่องเปิดไม่เกิดการบังลมจากช่อง
เปิด หรือทิศทางลมตรงกับช่องเปิดจะทําให้ลมเข้าได้มากกว่าและระบายอากาศได้มากกว่าและช่อง
เปิดหลังคา (Jack Roof) มุมเอียง 20 องศา (จากการทดลอง) จะช่วยสร้าง Positive pressure ท่ี
ด้านลมปะทะของผนังและหลังคา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการระบายอากาศผ่านลมออกได้มากข้ึน โดยค่า
สัมประสิทธิ์ความดันลมข้ึนอยู่กับทิศทางลมเป็นสําคัญ หากทางลมออกมี Negative Pressure มาก
จะเป็นผลดีต่อการระบายอากาศ และผลการทดลองทําให้เห็นว่า การผสมผสานการระบายอากาศท่ี
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หลังคา มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศกับอาคารช่วงพาดยาว แต่อย่างไรก็ตามควรพิจารณา
ทิศทางลมและความเร็วลมด้วย  

  6.3 การระบายอากาศแบบร่วมกัน (Ventilation due to wind and buoyancy)
       เป็นการระบายอากาศท่ีใช้ท้ังอิทธิพลของความดันอากาศและความแตกต่างของ
อุณหภูมิเข้าไว้ด้วยกัน (Combined wind and stack-driven ventilation) ซ่ึงการระบายอากาศแต่
ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันไป โดยการทํางานร่วมกันของท้ัง 2 รูปแบบจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ในการถ่ายเทอากาศในอาคาร (ดังภาพท่ี 30)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 แสดงรูปแบบการระบายอากาศแบบร่วมกัน                
ท่ีมา: G.Z. Brown, Mark Dekay, Sun, Wind and Light: Architectural Design Strategies. 
(New York: John Wiley & Sons, 2012), 146.         

 โดยอิทธิพลของความดันอากาศ (wind-driven ventilation) จะสามารถทํางานได้ดี
เม่ือมีความเร็วลมท่ีเพียงพอกับพ้ืนท่ีใช้งาน และสามารถระบายความร้อนสะสมออกไปได้ด้วยการพัด
ผ่านตลอด แน่นอนว่าลมธรรมชาติมีความแปรปรวนอยู่เสมอจึงไม่สามารถควบคุมความเสถียรของ
ความเร็วลมได้ตลอด ท้ังจะต้องมีช่วงเวลาท่ีความเร็วลมลดตํ่าลงจนไม่สามารถระบายอากาศให้
เพียงพอได้ต่อพ้ืนท่ีใช้งานได้ ซ่ึงการระบายอากาศด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิจะเข้ามามีบทบาท
แทนในการการระบายอากาศท่ีใช้ความเร็วลมน้อย หรือมีการเคลื่อนท่ีของอากาศตํ่านั้นเอง          
(ดังภาพท่ี 31) 
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ภาพท่ี 31 แสดงรูปแบบการระบายอากาศแบบร่วมกันในหลายพ้ืนท่ี              
ท่ีมา: G.Z. Brown, Mark Dekay, Sun, Wind and Light: Architectural Design Strategies 
(New York: John Wiley & Sons, 2012), 147.         

 ดังนั้นการระบายอากาศแบบร่วมกันสามารถทําให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่อย่างไรก็ตามการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติจะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมี
ลักษณะของลมท่ีแตกต่างกัน        
 Esteban J. Baeza, (2009) ได้มีการวิจัยเก่ียวกับการระบายอากาศเพ่ือเพ่ิมอัตราการระบาย
อากาศให้กับ greenhouse หรืออาคารเพาะพันธุ์พืช โดยการทดลองเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการ
ใช้ช่องเปิดท่ีหลังคาอย่างเดียว (Roof ventilation) กับการใช้ช่องเปิดท่ีหลังคาและช่องเปิดด้านข้าง
ด้วย (Roof and sidewall ventilation) โดยในการทดลองจะเพ่ิมความกว้างของอาคาร 3, 5, 7, 
10, 15 และ 20 เมตร ตามลําดับ จากการทดลองพบว่าการใช้ Roof and sidewall ventilation 
สามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้มากกว่า Roof ventilation (ดังตารางท่ี 11) 
ตารางท่ี 11 แสดงผลอัตราการระบายอากาศแบบ Roof ventilation และแบบ Roof and sidewall       
f             ventilation 

Air exchange values (m3s-1), obtained numerically for greenhouse models 

Number of spans Roof and sidewall ventilation Roof ventilation 

3 
5 
7 
10 
15 

15.2 
19.2 
25.1 
29.2 
31.4 

2.2 
2.9 
4.5 
9.0 
11.5 

ท่ีมา: Esteban J. Baeza, “Analysis of the role of sidewall vents on buoyancy-driven 
natural ventilation in parral-type greenhouses with and without insect screens     
using computational fluid dynamics,” Biosystems Engineering, 104 (July 2009): 92. 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การระบายอากาศภายในอาคารกีฬาในร่มนั้น จะ
ข้ึนอยู่กับอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด รูปแบบการระบายอากาศท่ีใช้ ทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิด
รวมถึงสัดส่วนของอาคารท่ีพอเหมาะสมต่อการระบายอากาศ โดยพบว่าหากมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด
ท่ีพอดีกับการไหลของอากาศ จะสามารถทําให้ความเร็วลมภายในอาคารเพ่ิมข้ึนได้ ส่วนรูปแบบการ
ระบายอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศ (wind-driven ventilation) หรือการใช้
หลักการลอยตัวของความแตกต่างของอุณหภูมิ (stack effect) สามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ
ได้ เพียงแต่หากนําท้ัง 2 รูปแบบมาใช้รวมกัน (combined wind and stack-driven ventilation) 
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพอัตราการระบายอากาศได้ดีข้ึน ในเรื่องของทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่อง
เปิดนั้นจะต้องทํามุมท่ีสอดคล้องกับช่องเปิด หรือทํามุม 90o หรือทํามุมเข้าใกล้ต้ังฉาก จะทําให้การ
ระบายอากาศภายในอาคารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสัดส่วนของอาคารหากท่ีมีความกว้างเกิน 2.5 
เท่าของความสูง และเพดานมีความสูงมากเกินไปจะส่งผลต่อการระบายอากาศภายในอาคาร ทําให้
ความเร็วลมภายในลดลง หรือเกิดการไหลเฉ่ือยของอากาศภายใน และส่งผลให้เกิดลมวนภายใน
อาคาร จากปัญหาของอาคารกีฬาในร่มคือ มีการสะสมความร้อนบริเวณใต้หลังคา เนื่องจากไม่ได้
ติดต้ังฉนวนกันความร้อน ส่งผลให้ความร้อนแผ่ลงสู่พ้ืนท่ีใช้งานได้ง่าย ซ่ึงการเปิดช่องเปิดท่ีหลังคา
สามารถระบายความร้อนสะสมในหลังคาได้ ผนวกกับการติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาจะช่วย
ให้ลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารได้อีกทางหนึ่ง  
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานและ
รูปแบบการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศภายในอาคาร และลดอุณหภูมิ
บริเวณใต้หลังคา เพ่ือช่วยเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งานภายในอาคารกีฬาในร่ม ได้มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การคัดเลือกอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา 

การคัดเลือกอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา จะคัดเลือกอาคารท่ีใช้แบบมาตรฐานอาคาร
กีฬาในร่ม ของกรมพลศึกษา ซ่ึงเป็นรูปแบบอาคารท่ีใช้กันในโรงเรียนของภาครัฐฯ โดยอาคาร
กรณีศึกษานี้ได้นําไปสร้างจริงท้ังหมด 3 จังหวัดด้วยกัน คือ เชียงใหม่ อุทัยธานี และศรีสะเกษ และ
จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบเรื่องระบายอากาศ และอุณหภูมิมากท่ีสุด กล่าวคือ จ.ศรีสะเกษ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงในทุกฤดูกาล (ดังภาพท่ี 32) จึงได้เลือกอาคารของจังหวัดศรีสะเกษ 
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นอาคารกรณีศึกษา (ดังภาพท่ี 33) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย 12 เดือนท้ัง 3 จังหวัด  

ท่ีมา: TMD AWS, Yearly Statistics Data Classfied by month, เข้าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.aws-observation.tmd.go.th/web/reports/weather_year.asp  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 แสดงผังบริเวณอาคารกีฬาในร่ม ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

2. รวบรวมข้อมูลอาคารกรณีศึกษา                       
ด   ภาพรวมอาคารกรณีศึกษา ท้ังภายนอก และภายในอาคาร แบบมาตรฐานจากกรมพล
ศึกษา ประกอบไปด้วย ผังพ้ืน, รูปตัด และรูปด้าน อาคารมีความยาว 55 เมตร กว้าง 30 เมตร และ
สูง 11.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต มีช่องเปิดด้านข้างอยู่ในระดับเหนือศรีษะและเป็นช่องเปิด
ลักษณะบล็อกรู มุงด้วยหลังคาจั่วเหล็กรีดลอนเอียงทํามุม 20o โครงสร้างหลังคาเป็นโครงถักช่วงพาด
ยาว ภายในอาคารกีฬาในร่มจะมีส่วนห้องแต่งตัว ห้องอาบน้ํา ห้องน้ํา และห้องเก็บอุปกรณ์         
(ดังภาพท่ี 34-38) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 แสดงภาพถ่ายอาคารกรณีศึกษา                  
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ภาพท่ี 35 แสดงผังพ้ืนอาคาร

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36 แสดงรูปตัดขวาง

 

 

 

 

แสดงผังพ้ืนอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา 

ขวางอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา  
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ภาพท่ี 37 แสดงรูปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงรูปด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้อาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา 

1. พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือในการในวิจัย      
               งานวิจัยนี้เน้นการทดลองเก่ียวกับเรื่องการไหลของอากาศเพ่ือการระบายอากาศด้วย
วิธีธรรมชาติในอาคารเป็นหลัก โดยมีวิธีท่ีใช้ทําการทดลองได้หลายลักษณะ ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึง 3 
รูปแบบด้วยกัน คือ 

1. อุโมงค์ลม (Wind Tunnel) 
2. โต๊ะน้ํา (Flow Visualization Apparatus)  
3. การใช้โปรแกรมคํานวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics)

 โดยเครื่องมือในการทดลองท้ัง 3 ลักษณะ มีข้อแตกต่างกันโดย แต่ละเครื่องมือมี
รายละเอียดและหลักการทํางานดังนี้       
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 4.1 อุโมงค์ลม (Wind Tunnel) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองประกอบด้วย อุโมงค์ลม 
ขนาดของอุโมงค์ลมจะมีขนาดใหญ่จะต้องใช้พ้ืนท่ีในการทดลองค่อนข้างมาก เพราะในการทดลองจะ
มีอุปกรณ์อ่ืนๆด้วย ได้แก่ กล้องวงจรปิดและจอมอนิเตอร์ท่ีใช้ดูผลการทดลอง กล้องวีดีโอเพ่ือ
บันทึกภาพการทดลอง เครื่องพ่นควันเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของควันกับแบบจําลอง และแบบจําลอง
ขนาดต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของหน้าตัดอุโมงค์ลม ซ่ึงข้อดีคือ สามารถทดลองเก่ียวกับกระแสลมใน
ลักษณะ 3 มิติได้ แต่ข้อเสียคือขนาดเครื่องมือมีขนาดใหญ่ใช้เนื้อท่ีในการทดลองค่อนข้างมาก ยุ่งยาก
ในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งแบบจําลอง ใช้เวลาในการทํางานในส่วนต่างๆนาน ค่าใช้จ่ายสูง 
 4.2 โต๊ะน้ํา (Flow Visualization Apparatus) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย โต๊ะน้ํา (Flow Visualization Apparatus), ด่างทับทิม, สายยาง ใช้ต่อน้ําเข้ามายังโต๊ะ
น้ํา, น้ํา, หุ่นจําลอง ใช้แผ่นยางกันน้ํา, กาวยาง, แผ่น PVC ใส ใช้สําหรับติดต้ังหุ่นจําลอง ซ่ึงข้อดีของ
โต๊ะน้ําคือ อุปกรณ์ในการทดลองสามารถหาได้ท่ัวไป และราคาไม่แพง ใช้พ้ืนท่ีในการทดลองไม่มาก 
สามารถทําแบบจําลองได้ง่ายหลายรูปทรงและใช้เวลาทําไม่มาก แต่ข้อเสียคือ ทดลองได้ผลเป็น 2 มิติ
เท่านั้น ควบคุมแรงดันน้ําให้สมํ่าเสมอค่อนข้างยาก และมีปัญหาเรื่องฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนและไม่
สามารถคํานวณอัตราการระบายอากาศได้                       
 4.3 การใช้โปรแกรมคํานวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid 
Dynamics) วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมท่ีจะใช้ในการ
ทํานายการไหลในหลายแขนง ซ่ึงวิธี CFD คือกระบวนการในการนําเอาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical Method) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการการเคลื่อนท่ีของ พลศาสตร์ของไหล 
(Fluid Dynamics) การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) การถ่ายเทมวล (Mass Transfer) และ
อ่ืนๆ           
 ข้อดีของการใช้ CFD คือ สามารถทดลองเก่ียวกับกระแสลม  แสดงทิศทางลม รูปแบบ
ลมภาพสัญลักษณ์สี สามารถลดระยะเวลาท่ีใช้ในการคํานวณได้ สามารถจําลองเป็นรูปร่างในแบบ
ต่างๆได้ใกล้เคียงตามจริง และค่าใช้จ่ายน้อยลง มีความสะดวกในการคํานวณการไหลของกระแสลม
มากข้ึน และข้อเสียคือ หากต้ังค่านําเข้าในการคํานวณ (Input) ผิดพลาด หรือเกิดโปรแกรมขัดข้องจะ
ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากเริ่มต้นทําการทดลองใหม่ท้ังหมด ซ่ึงจะเสียเวลามากข้ึน  
 โปรแกรม DesignBuilder สามารถคํานวณอุณหภูมิอากาศภายใน และOperative 
Temperature ได้ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันกับการศึกษานี้ จึงเลือกวิธีการทดลองในรูปแบบท่ี 3 นี้ใน
การวิจัย           
 คุณสมบัติของโปรแกรม Design Builder version 3.4.0.041 (CFD) นี้เป็นโปรแกรมท่ี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคํานวณและแสดงผลด้านพลังงานได้อย่างรวดเร็ว โดยลดความซับซ้อนของการ
จําลองในแง่ความร้อน รวมท้ังการจําลองพลังงานด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงโปรแกรมนี้ถูกออกแบบเพ่ือ
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ประเมินพลังงานท่ีมีผลกระทบของอาคารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยการทํางานแบบแยกส่วน คือ 
สร้างแบบจําลอง 3 มิติ และการคํานวณผล 7 รูปแบบ ท่ีทํางานร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ด้านพลังงานเชิง
ลึก โดยรูปแบบการคํานวณผล 7 รูปแบบมีดังนี้ สร้างอาคารแบบจําลอง 3 มิติ (3D Model), แสดง
แบบจําลองเสมือนจริง และวิเคราะห์แสงเงา (Visualization), ประมวลผลพลังงาน ด้วย EnergyPlus 
สําหรับผลด้านพลังงานและวิเคราะห์ความสบาย (Simulation), แสงธรรมชาติ แสดงผล Daylight 
Factor และค่าความสว่าง โดยใช้โปรแกรม Radiance (Daylighting), HVAC, ประเมินผลสภาวะ
สบายตามมาตรฐาน LEED และ ASHRAE 90.1 และคํานวณพลศาสตร์ของไหล คํานวณการกระจาย
ของอากาศภายในและรอบๆอาคาร (CFD) โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการคํานวณผล 3 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ 

 4.3.1 สร้างอาคารแบบจําลอง 3 มิติ (3D Modeller) โดยมีคุณสมบัติสามารถ
ป้อนข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสําหรับการคํานวณด้านสิ่งแวดล้อมรวมท้ังกิจกรรมในอาคาร,      
การก่อสร้าง, แสงประดิษฐ์, HVAC, พลังงานทดแทน, จําลองอาคารรูปทรงอธิบายด้วยแบบ 3 มิติ 
 4.3.2 ประมวลผลพลังงาน ด้วย EnergyPlus สําหรับผลด้านพลังงานและ
วิเคราะห์ความสบาย (Simulation) โดยมีคุณสมบัติสามารถจําลองความร้อนข้ันสูงแบบไดนามิก 
ให้ข้อมูลงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน, การปล่อยก๊าซคาร์บอน, สภาวะสบายในอาคาร 
แบบประจําปี-รายเดือน-รายวัน หรือรายชั่วโมง รายงานอุณหภูมิพ้ืนผิวและการแลกเปลี่ยนอากาศ มี
ความหลากหลายของผลสําหรับอาคารและระบบประเมินต่างๆ มวลความร้อนและการกระจาย
อุณหภูมิ อุณหภูมิพ้ืนผิวการส่งออกและอัตราการไหลของอากาศ   
 4.3.3 พลศาสตร์ของไหล คํานวณการกระจายของอากาศภายในและภายนอก
อาคาร (CFD) โดยมีคุณสมบัติให้ข้อมูลการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารโดยคํานึงถึงอุณหภูมิผิว 
สภาพอากาศ, แหล่งความร้อนภายใน 
 
5. ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของวิธีทดสอบ (Method Validation)   
 เป็นข้ันตอนการตรวจสอบโปรแกรมคํานวณพลศาสตร์ของการไหล ว่าสามารถใช้คํานวณ
ได้ผลใกล้เคียงตามจริงเพ่ือการันตีความแม่นยําของโปรแกรม โดยมีข้ันตอนดังนี้   
  5.1 ทําการลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือรวบรวมข้อมูลความเร็วลมภายนอก, ความเร็วลมภายใน, 
ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอก, ความชื้นสัมพัทธ์ภายใน, อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร และอุณหภูมิ
ภายในอาคารกรณีศึกษา เพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาทางด้านอุณหภูมิและด้านการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน
ภายในอาคาร ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ
ความเร็วลม (TSI VelociCalc) (ดังภาพท่ี 39) เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ
ความเร็วลมได้  
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ภาพท่ี 39 แสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล                 
ท่ีมา: On-site Instruments, TSI VelociCalc Plus HVAC and Indoor Air Quality The 
VelociCalc, วันท่ี 22 มกราคม 2558, http:// websites.labx.com/osi/pics/47928.jpg 
        
 การรวบรวมข้อมูลจะอยู่ในช่วงเวลามีการเรียน ซ่ึงจะวัดทุกๆ 2 ชั่วโมง คือ 8.30, 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30น. วันท่ีลงพ้ืนท่ีจริงคือวันท่ี 26 กันยายน และวันท่ี 29 กันยายน ซ่ึงเป็น
ฤดูฝน ในการวัดค่าตามท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นจะวัดเป็นลักษณะ Grid โดยวัดท่ีบริเวณพ้ืนท่ีใช้งาน หรือ
รอบสนามการแข่งขันเป็นหลัก (จุด A-I) และวัดบริเวณใกล้ผนังและช่องเปิด (จุด J,K) ดังภาพท่ี 44  
โดยกําหนดจุดวัดระยะห่าง 10 เมตร โดยวัดท่ีความสูงจากพ้ืน 1.00 เมตร (ระดับกิจกรรมขณะยืน)  
 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 40 แสดงตําแหน่งจุดวัด    

 5.2 จําลองรูปแบบอาคารกรณีศึกษา ตามขนาดสัดส่วนของอาคารจริง ต้ังค่ากิจกรรม
และวัสดุให้ใกล้เคียงอาคารกรณีศึกษาด้วยโปรแกรม DesignBuilder Version 3.4.0.041 
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 5.3 ตรวจสอบความแม่นยําในการคํานวณสภาพอากาศภายในด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์      ในการตรวจสอบความแม่นยําสามารถทําได้หลายแบบ ซ่ึงในการทดลองนี้จะใช้วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนของอุณหภูมิภายในต่ออุณหภูมิภายนอกท่ีได้จากการวัดสถานท่ีจริงและการ
คํานวณด้วยโปรแกรม จากการวัดพ้ืนท่ีจริงในวันท่ี 26 และ 29 กันยายน 2557 โดยใช้สภาพอากาศ
ของโปรแกรมในวันเดียวกันกับท่ีวัดจริงทุกช่วงเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจากท้ัง 2 วันท่ีทําการวัด วันท่ี 26 ท่ี
มีความเสถียรมากท่ีสุด เนื่องด้วยวันท่ี 29 กันยายนเป็นวันท่ีฝนตก ทําให้อากาศและอุณหภูมิมีความ
แปรปรวน จึงได้คัดเลือกเฉพาะวันท่ี 26 กันยายนมาตรวจสอบความคลาดเคลื่อน  
 Chun-Chen (2012) และ Klepeis (2001) ได้ระบุว่า อุณหภูมิภายนอกและภายใน จะ
มีความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปิดช่องเปิด และการใช้วัสดุของอาคารอยู่แล้ว ซ่ึงหากความต่าง
ของอุณหภูมิภายนอกและภายในของโปรแกรมและวัดจริงใกล้เคียงกัน จะมีความเป็นไปได้มากข้ึนใน
การใช้โปรแกรมทดสอบ ซ่ึงในการงานวิจัยนี้เก่ียวกับการลดอุณหภูมิด้วยจึงได้เลือกใช้วิธีนี้ในการ
ตรวจสอบความแม่นยําของโปรแกรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 แสดงค่าความแตกต่างของ Tin /Tout จากการวัดสถานท่ีจริงและคํานวณด้วยโปรแกรม  

 จากภาพท่ี 41 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของความต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศภายใน 
(Tin) และอุณหภูมิอากาศภายนอก (Tout) ท้ังส่วนของวัดสถานท่ีจริง (measurement) และจากการ
คํานวณด้วยโปรแกรม (simulation) โดยการใช้อัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยภายในต่ออุณหภูมิ
เฉลี่ยภายนอก พบว่าความต่างของอัตราส่วนระหว่างอุณหภูมิอากาศภายนอก (Tout) และอุณหภูมิ
อากาศภายใน (Tin) ท่ีได้จากการวัดในสถานท่ีจริง (measurement) และการคํานวณด้วยโปรแกรม 
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ข้อมูลสภาพอากาศจากโปรแกรม 
และข้อมูลสภาพอากาศศรีสะเกษ 

(simulation) นั้น มีความใกล้เคียงกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสามารถคํานวณการถ่ายเทความ
ร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้แม่นยํา 
   5.4 พิจารณาคัดเลือกเดือน และวันท่ีจะทําการทดลอง   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 แผนผังวิธีการคัดเลือกวันและเดือนกรณีศึกษาในการทดลอง 

รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ 12 

เดือน (เฉลี่ย 4 ปี) 

คัดเลือกเดือนท่ีมีอุณหภูมิ
สูงสุดในแต่ละฤดูกาล 

คัดเลือกวันท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด
ในแต่ละฤดูกาล 

วันของข้อมูลสภาพ
อากาศของ
โปรแกรม 

วันของข้อมูลสภาพ
อากาศศรีสะเกษ 

ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลท้ัง 2 สภาพอากาศ 

ผลไม่มีความ
คลาดเคลื่อน 

ผลมีความ
คลาดเคลื่อน 

สามารถใช้สภาพอากาศ
ของโปรแกรมทําการ

ทดลองได้ 

แทนค่าสภาพอากาศศรีสะเกษ ลงในสภาพ
อากาศของโปรแกรม ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ
ทิศทางลม แล้วทําการทดลอง 
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    5.4.1 การพิจารณาเลือกเดือนในแต่ละฤดูกาลท่ีจะทําการทดลอง การพิจารณา
เลือกเดือนท่ีทําการทดลองในแต่ละฤดูกาลนี้ จะคัดเลือกสภาพอากาศจากค่าอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย
สูงสุด ในส่วนของสภาพอากาศศรีสะเกษ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดย
รวบรวมข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม โดยรวบรวมข้อมูลท้ังหมด 
4 ปี พ.ศ.2553-2556 การแบ่งฤดูกาลในแต่ละช่วงเดือนของประเทศไทย ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้
ระบุไว้ดังนี้                  
     5.4.1.1 ฤดูร้อน: เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม (14 ก.พ. – 15 พ.ค.)        
            5.4.1.2 ฤดูฝน: เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม (15 พ.ค. - 15 ต.ค.)        
          5.4.1.3 ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ (15-ต.ค. – 14 ก.พ.)        
  และการคัดเลือกเดือนจะเน้นในเดือนท่ีมีการเปิดภาคเรียนแต่ละเทอมตามกําหนดการ
ของ สพฐ. ซ่ึงกําหนดให้มีการปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ในต้นเดือนเมษายนและเปิดเรียนต้นเดือน
พฤษภาคม และมีการปิดเทอมภาคเรียนท่ี 2 ในต้นเดือนตุลาคมและเปิดภาคเรียนปลายเดือนตุลาคม 
หรือต้นเดือนพฤศจิกายน (แล้วแต่นโยบายของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนท่ี) การคัดเลือกเดือนจึงเป็นเดือน
ท่ีมีการเรียนการสอนเป็นหลัก  

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 43 แสดงการพิจารณาเลือกเดือนท่ีเปิดเรียนและมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละฤดู โดย             
ด           เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของ จ.ศรีสะเกษ และค่า Weather data ท่ีใช้ในโปรแกรม            
f            DesignBuilder version 3.4.0.041 
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ซ่ึงจากภาพท่ี 43 ได้คัดเลือกเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ฤดูร้อนคัดเลือกเดือนมีนาคมโดยท่ี ฤดูฝน
คัดเลือกเดือนมิถุนายน และฤดูหนาวคัดเลือกเดือนตุลาคม ท้ังนี้ยังพบว่าสภาพอากาศของโปรแกรมมี
อุณหภูมิท่ีสูงกว่าสภาพอากาศของศรีสะเกษ 2-3 องศาเซลเซียส    
    5.3.3 พิจารณาเลือกวันท่ีมีค่าอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดของแต่ละฤดูกาล   
            5.3.3.1 ฤดูร้อน เดือนมีนาคม 

 

 

 

 

 

                   

ภาพท่ี 44 แสดงการพิจารณาเลือกวันทําการทดลองในเดือนมีนาคม (ฤดูร้อน)  

 จากภาพท่ี 44 สภาพอากาศของโปรแกรมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 19 มีนาคม และ
สภาพอากาศของศรีสะเกษมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 14 มีนาคม โดยสภาพอากาศของโปรแกรม
อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีสูงกว่าสภาพอากาศของศรีสะเกษ 1 องศาเซลเซียส     
  5.3.3.2 ฤดูฝน เดือนมิถุนายน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 แสดงการพิจารณาเลือกวันทําการทดลองในเดือนมิถุนายน (ฤดูฝน)  

ศรีสะเกษ 

DesignBuilder 

ศรีสะเกษ 

DesignBuilder 
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 จากภาพท่ี 45 สภาพอากาศของโปรแกรมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 3 มิถุนายน และ
สภาพอากาศของศรีสะเกษมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 15 มิถุนายน ซ่ึงสภาพอากาศของโปรแกรมมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าสภาพอากาศศรีสะเกษ 2 องศาเซลเซียส     
  5.3.3.3 ฤดูหนาว เดือนตุลาคม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 แสดงการพิจารณาเลือกวันทําการทดลองในเดือนตุลาคม (ฤดูหนาว)   

  จากภาพท่ี 46 สภาพอากาศของโปรแกรมมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 20 ตุลาคม และ
สภาพอากาศของศรีสะเกษมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในวันท่ี 15 ตุลาคม ซ่ึงสภาพอากาศของโปรแกรมมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าสภาพอากาศศรีสะเกษ 3 องศาเซลเซียส     
 การพิจารณาคัดเลือกวันดังกล่าวพบว่า ข้อมูลสภาพอากาศของโปรแกรม และข้อมูล
สภาพอากาศของศรีสะเกษมีความคลาดเคลื่อนกัน ทําให้การคัดเลือกพิจารณาวันเพ่ือใช้ข้อมูล
โปรแกรมนั้นไม่สามารถทําได้ ตามแผนผังวิธีการทดสอบเม่ือผลมีความคลาดเคลื่อน จะใช้วิธีการแทน
ค่าข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดศรีสะเกษแทน ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลมภายนอก และทิศทางลม โดยอิงวันท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดของข้อมูลสภาพอากาศ
โปรแกรม ได้แก่ ฤดูร้อน 19 มีนาคม, ฤดูฝน 3 มิถุนายน และฤดูหนาว 20 ตุลาคม (ดังตารางท่ี 12)
เนื่องจากข้อมูลสภาพอากาศของโปรแกรมนี้มีค่าการคํานวณอย่างอ่ืนท่ีจําเป็น เช่น ค่าการแผ่รังสี
ภายนอก (Extraterrestrial Direct Normal Radiation), ค่าความเข้มของรังสีอินฟาเรทในแนวนอน
จากท้องฟ้า (Horizontal Infrared Radiation Intensity from Sky), ค่าการกระจายความสว่าง 
(Diffuse Horizontal Illuminance), ค่าทัศนวิสัย (Visibility) ค่าการสังเกตสภาพอากาศ (Present 
Weather Observation) เป็นต้น กล่าวคือ แต่ละวันมีความแตกต่างกันในทุกๆข้อมูล ทําให้การ
คัดเลือกวันท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดจึงส่งผลต่อค่าอ่ืนๆของสภาพอากาศด้วย 

ศรีสะเกษ 

DesignBuilder 
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ตารางท่ี 12 แสดงการแทนค่าข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดศรีสะเกษโดยอิงวันท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย           
ด             สูงสุดของข้อมูลสภาพอากาศโปรแกรม (เครื่องหมาย ✓ หมายถึงการใช้ค่าสภาพอากาศ) 

SEASON 
SUMMER: 

March  
RAINY:      
May 

WINTER: 
October 

สภาพอากาศ DB ศก. DB ศก. DB ศก. 

วันท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 19 14 3 15 20 15 

Dry Bulb Temperature (oC)  ✓  ✓  ✓ 
Relative Humidity (%)  ✓  ✓  ✓ 
Horizontal Infrared Radiation Intensity 
from Sky (Wh/m2) 

✓  ✓  ✓  

Global Horizontal Radiation (Wh/m2) ✓  ✓  ✓  
Direct Normal Radiation (Wh/m2) ✓  ✓  ✓  
Extraterrestrial Horizontal Radiation  
(Wh/m2) 

✓  ✓  ✓  

Diffuse Horizontal Radiation (Wh/m2) ✓  ✓  ✓  
Global Horizontal Illuminance (lux) ✓  ✓  ✓  
Direct Normal Illuminance (lux) ✓  ✓  ✓  
Diffuse Horizontal Illuminance (lux) ✓  ✓  ✓  
Zenith Luminance (Cd/m2) ✓  ✓  ✓  
Wind Direction (deg)  ✓  ✓  ✓ 
Wind Speed (m/s)  ✓  ✓  ✓ 
Visibility (km) ✓  ✓  ✓  
Present Weather Observation ✓  ✓  ✓  
Present Weather Codes ✓  ✓  ✓  
 หมายเหตุ: DB คือ โปรแกรมDesignBuilder (weather data กทม.) และศก. คือ จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. รูปแบบการทดลอง         
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิด เพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และหาแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาและเพ่ิมความ
สบายในพ้ืนท่ีใช้งาน จึงได้แบ่งรูปแบบการทดลองออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้   
 6.1 การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศภายในอาคาร     
   ในการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศนี้ จะแบ่งเป็นรูปแบบการระบายอากาศ 2 
รูปแบบด้วยกัน คือ การระบายอากาศแบบ Wind-driven ventilation (การเคลื่อนท่ีของอากาศด้วย
อิทธิพลของลม) ดังภาพท่ี 47ก และรูปแบบการระบายอากาศแบบ Combined wind and stack-
driven ventilation (หลักการลอยตัวของอากาศท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน ร่วมกับหลักการเคลื่อนท่ีของ
อากาศด้วยอิทธิพลของลม) ดังภาพท่ี 47ข 

 
 

(ก) (ข)               

ภาพท่ี 47 แสดงรูปแบบการระบายอากาศท้ัง 2 แบบ    

 ในการทดลองแบ่งอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อผนังด้านข้างระดับเหนือศีรษะเป็นลักษณะ
เปิดช่องเปิดตรงข้ามกัน โดยอยู่ในระดับก่ึงกลางของความสูงผนังข้ึนไป (เนื่องด้วยเกณฑ์การออกแบบ
อาคารกีฬาในร่มจะต้องให้ช่องเปิดอยู่ในระดับเหนือศีรษะเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากความเร็วลมใน
ระดับพ้ืนท่ีใช้งาน) โดยให้อยู่ท่ีระดับ 3.50 เมตร ในการทดลองนี้แบ่งช่องเปิดออกเป็น 4 ระดับ ซ่ึง
ช่องเปิดท้ัง 4 ระดับใช้กับท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ ดังนี้         
 ระดับท่ี 1: สัดส่วนช่องเปิดร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีผนังด้านนั้นๆ ในแนวนอน ช่องเปิดมี
ขนาดกว้าง 0.88 เมตร ยาว 39 เมตร ซ่ึงมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 (ดังภาพท่ี 
48ก และ49ก)                                               
 ระดับท่ี 2: สัดส่วนช่องเปิดร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีผนังด้านนั้นๆ ในแนวนอน ช่องเปิดมี
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 39 เมตร ซ่ึงมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 (ดังภาพ
ท่ี 48ข และ49ข)                                                                   
 ระดับท่ี 3: สัดส่วนช่องเปิดร้อยละ 30 ของพ้ืนท่ีผนังด้านนั้นๆ ในแนวนอน ช่องเปิดมี
ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 39 เมตร ซ่ึงมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 15 (ดังภาพ
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ท่ี 48ค และ49ค)                                                                    
 ระดับท่ี 4: สัดส่วนช่องเปิดร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีผนังด้านนั้นๆในแนวนอน ช่องเปิดมี
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 39 เมตร ซ่ึงมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 20 (ดังภาพ
ท่ี 48ง และ49ง)                            

 

 

 

(ก)                       (ข)                       (ค)                         (ง) 

ภาพท่ี 48 แสดงอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานของรูปแบบการระบายอากาศแบบ Wind-                
f           driven ventilation 

 
 
  
 

     (ก)                        (ข)                        (ค)                         (ง) 

ภาพท่ี 49 แสดงอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานของรูปแบบการระบายอากาศแบบ       f     
ggggg     Combined wind and stack-driven ventilation           
และในการระบายอากาศแบบ Combined wind and stack-driven ventilation จะมีช่องเปิดใต้
หลังคา กําหนดให้ความสูงของผนังด้านข้างท้ัง 2 ด้าน 1.50 เมตร และเปิดช่องเปิดร้อยละ 80 ของ
พ้ืนท่ีผนังท่ีหลังคาด้านนั้นๆ โดยมีขนาด กว้าง 1.25 เมตร ยาว 39 เมตร (ดังภาพ 53ก-53ง ประกอบ) 
ซ่ึงจะเป็นช่องเปิดหลังคาท่ีไม่รวมกับอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดใดๆ    
    6.1.1 การตั้งค่านําเข้าในโปรแกรมการจําลอง (Input Setting)  ในข้ันตอนของ
การจําลองด้วยโปรแกรม DesignBuilder version 3.4.0.041 จําเป็นจะต้องกําหนดการต้ังค่าใน
โปรแกรมจําลองรูปแบบอาคารกรณีศึกษาตามขนาดสัดส่วนของอาคารจริงโดยมีรายละเอียดดังตาราง
ท่ี 13-14 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงการต้ังค่านําเข้า กิจกรรม และประเภทอาคารเพ่ือใช้ในการจําลองโดยโปรแกรม                  
d            DesignBuilder version 3.4.0.041 

Template Input 

Building type 

Metabolic (met) 

Clothing (clo) 

Opening 

HVAC 

Dry sport Hall  
Exercise activity (2.4-7.6 met) 
0.16-0.24 Clo 
No glazing 
Natural Ventilation 

ตารางท่ี 14 แสดงการต้ังค่าวัสดุอาคารเพ่ือใช้ในการจําลอง 

Type Material 
Thickness 
(m) 

Conductivity
(k) (W/m-K)  

Specific 
Heat 
(J/kg-K) 

Density 
(kg/m3) 

U-Value 
(W/m2-
K) 

Wall 

 
Cement/Plaste 
Brick 

0.01 
0.07 

0.720 
0.720 

840 
840 

1860 
1960 

 
2.103 

Roof Steel surface 0.0015 50 500 7824 7.141 

 

Floor 

 

Rubber floor 
covering 
Insitu floor 

 
0.05 
0.20 

 
0.170 
1.130 

 
1400 
1000 

 
1200 
2000 

 
1.349 

 

ท่ีมา : DesignBuilder version 3.4.0.041       
           
 ตัวแปรในการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ มีตัวแปรต้น คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งานและรูปแบบการระบายอากาศ ตัวแปรควบคุม คือ ทิศทางลม และความเร็วลม ตัวแปร
ตาม คือ ความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งาน, ความเร็วลมใต้หลังคา และอัตราการระบายอากาศ (ACH) 
ซ่ึงผลการวิจัยของการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ (ความเร็วลมไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที ท่ีระดับ
ความสูง 1.00 เมตร) จะแบ่งออกเป็น 4 ผลการทดลองด้วยกันคือ     
 1. ผลเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยภายนอกและภายใน (%)        
 2. ผลความเร็วลมในพ้ืนท่ีใช้งานระดับ 1.00 เมตรจากพ้ืน (เมตรต่อวินาที) โดยจะ
แบ่งเป็นผลความเร็วลมเฉลี่ยภายในอาคาร และภาพลักษณะการไหลของอากาศ (ดังภาพท่ี 50)  
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 3. ผลความเร็วลมใต้หลังคาระดับ 
ผลความเร็วลมเฉลี่ยใต้หลังคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ภาพท่ี 50 แสดงระยะความเร็วลมในพ้ืนท่ีใช้งานและความเร็วลมใต้หลังคา
ด           การระบายอากาศ 
ggggggg   wind and stack

 4. ผลเปรียบเทียบอัตราการระบายอากาศ

 6.2 แนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคา
   แนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาจะเป็นรูปแบบการทดลองด้วย
ร้อนประเภท โฟมโพลียูริเทน 

ผลความเร็วลมใต้หลังคาระดับ 10.00 เมตรจากพ้ืน (เมตรต่อวินาที
เฉลี่ยใต้หลังคา และผลภาพลักษณะการไหลของอากาศ (ดังภาพท่ี 

(ก)    

          

      (ข) 

ระยะความเร็วลมในพ้ืนท่ีใช้งานและความเร็วลมใต้หลังคา; (ก) 
การระบายอากาศ Wind-driven ventilation, (ข) รูปแบบการระบายอากาศ 

tack-driven ventilation 

ผลเปรียบเทียบอัตราการระบายอากาศ (ACH)  

แนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคา   
แนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาจะเป็นรูปแบบการทดลองด้วย

โฟมโพลียูริเทน (Foam-polyurethane) หนา 1 นิ้ว มีค่าการ

62 

เมตรต่อวินาที) โดยจะแบ่งเป็น
ดังภาพท่ี 50)  

 รูปแบบ                              
รูปแบบการระบายอากาศ Combined 

  
แนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาจะเป็นรูปแบบการทดลองด้วยฉนวนกันความ

การต้านทานความร้อน     
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(R-value) 0.89 m2K/W (เป็นฉนวนกันความร้อนท่ีใช้กันโดยท่ัวไปเหมาะสมกับอาคารประเภท 
โรงงาน คลังสินค้า)          
  โดยตัวแปรในการลดอุณหภูมิใต้หลังคา มีตัวแปรต้น คือ รูปแบบการระบายอากาศ 
และฉนวนกันความร้อน ตัวแปรควบคุม คือ อุณหภูมิอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, metabolic rate, 
Clo-value ตัวแปรตาม คือ อุณหภูมิอากาศใต้หลังคา, operative temperature ซ่ึงผลการวิจัยของ
การลดอุณหภูมิใต้หลังคา จะแบ่งออกเป็น 3 ผลการทดลอง     
 1. ผลเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกและภายใน (%)    
 2. ผลเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิใต้หลังคา     
 3. ผลการเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน (อ้างอิงมาตรฐาน ASHRAE Standard 55-
2013 Adaptive model) 

7. การดําเนินการทดลอง         
  1. จําลองรูปแบบอาคารกรณีศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ี  
ใช้งาน และรูปแบบการระบายอากาศ ตามระดับท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือทําการทดลอง   
  2.  เริ่มทําการคํานวณพลศาสตร์ของไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CFD) โดยกําหนด 
วัน เดือน และเวลา ในแต่ละฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน วันท่ี 19 มีนาคม ฤดูฝน วันท่ี 3 มิถุนายน และฤดู
หนาว วันท่ี 20 ตุลาคม เวลา 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 และ16:00น. โดยต้ังค่าการคํานวณ CFD 
ดังนี้                    
ตารางท่ี 15 แสดงการต้ังค่าการคํานวณของไหล 

CFD internal analysis  Input 

Grid spacing (m) 
Grid line merge tolerance 
Turbulence model 
Discretisation scheme 
Iterations 

0.30 m 
0.03 m 

K-ε 
Power law 

1000 

   

  จากตารางท่ี 15 Grid spacing คือ ระยะของ Grid แต่ละจุดในการคํานวณ ซ่ึงจะเป็น
การกําหนดเส้น Grid ท้ังหมดของพ้ืนท่ีอาคาร และเป็นลักษณะ Cartesian Gird แบบอัตโนมัติ มี
หน่วยเป็นเมตร Grid line merge tolerance คือ กําหนดระยะรักษาสมดุลของการคํานวณให้มี
ความเสถียรในทุกๆ Grid ด้วยการผสาน Grid เพ่ิมโดยอัตโนมัติในตําแหน่งท่ีจะเกิดผิดพลาดในการ
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คํานวณ Turbulence model และDiscretisation scheme คือ โมเดลทางคณิตศาสตร์และ
สมมติฐานในการคํานวณ Iterations คือ รอบในการคํานวณ     
  3. ทําการวบรวมผลการคํานวณพลศาสตร์ของไหล โดยรวบรวมข้อมูลลมเข้าอาคาร, 
ความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งาน (ท่ีระดับ 1.00 เมตร) ความเร็วลมใต้หลังคา (ท่ีระดับ10.00 เมตร) 
และอัตราการระบายอากาศในแต่ละรูปแบบการระบายอากาศ แต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ี
ใช้งาน และแต่ละฤดูกาล และภาพลักษณะการไหลของกระแสลม     
  4. คัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีผ่านเกณฑ์
การระบายอากาศของ The Sports Council Technical Unit for Sport เพ่ือทําการทดลองการลด
อุณหภูมิใต้หลังคา โดยทําการต้ังค่าโปรแกรมเพ่ิมวัสดุฉนวนกันความร้อนท่ีหลังคา   
  5. ทําการวิเคราะห์ผลอุณหภูมิอากาศใต้หลังคาสูงจากพ้ืน 10 เมตร และอุณหภูมิ
อากาศพ้ืนท่ีใช้งานสูงจากพ้ืน 1 เมตร (Simulation) 2 ลักษณะ คือ อุณหภูมิอากาศท่ีเกิดจากการเพ่ิม
ฉนวนกันความร้อน และอุณหภูมิอาอากาศท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการระบายอากาศท่ีคัดเลือกมา 
โดยวิเคราะห์ผลตามฤดูกาลท่ีกําหนด               
  6. วิเคราะห์ผลการลดอุณหภูมิใต้หลังคาจากการเพ่ิมฉนวนกันความร้อน กับการระบาย
อากาศวิธีธรรมชาติ แสดงผลการเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน    
  7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน เพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาและ
เพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน จึงได้แบ่งรูปแบบการทดลองออกเป็น 

1. การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ

 เป็นผลการทดลองเพ่ือหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด
ใช้งานท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ ในขณะท่ีความเร็วลมควรอยู่ท่ี 
(เกณฑ์ The Sports Council Technical Unit 
ออกเป็น 4 ผลการทดลอง 
 1.1 ความเร็วลมภายนอกและความเร็วลมภายใน 

แสดงให้เห็นความแตกต่างของลมเข้าอาคาร 
การระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
    1.1.1 ฤดูร้อน

ภาพท่ี 51 แสดงผลอัตราส่วนร้อยละลมเข้าอาคาร 
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บทท่ี 4 

ผลการทดลอง 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
เพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาและ

เพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน จึงได้แบ่งรูปแบบการทดลองออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ 

เป็นผลการทดลองเพ่ือหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด
ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ ในขณะท่ีความเร็วลมควรอยู่ท่ี 

Council Technical Unit for Sport) วัดท่ีระดับความสูง 
 คือ             

ความเร็วลมภายนอกและความเร็วลมภายใน (%)  เป็นผลการเปรียบเทียบเพ่ือ
แสดงให้เห็นความแตกต่างของลมเข้าอาคาร โดยใช้ค่าความเร็วลมสูงสุดภายในอาคาร 
การระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีแตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 

ฤดูร้อน: ผลเปรียบเทียบ 2 รูปแบบการระบายอากาศ

อัตราส่วนร้อยละลมเข้าอาคาร (ฤดูร้อน) 

10:00am 12:00am 02:00pm 04:00pm

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
เพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาและ

หัวข้อหลัก ดังนี้ 

เป็นผลการทดลองเพ่ือหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ี
ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ ในขณะท่ีความเร็วลมควรอยู่ท่ี 0.1 เมตรต่อวินาที 

วัดท่ีระดับความสูง 1.00 เมตร โดยแบ่ง
  

เป็นผลการเปรียบเทียบเพ่ือ
โดยใช้ค่าความเร็วลมสูงสุดภายในอาคาร ในรูปแบบ  

ท่ีแตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 3 ฤดูดังนี้ 
รูปแบบการระบายอากาศ  
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    1.1.2 ฤดูฝน: ผลเปรียบเทียบ 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 

ภาพท่ี 52 แสดงผลอัตราส่วนร้อยละลมเข้าอาคาร (ฤดูฝน)  

1.1.3 ฤดูหนาว: ผลเปรียบเทียบ 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 
ภาพท่ี 53 แสดงผลอัตราส่วนร้อยละลมเข้าอาคาร (ฤดูหนาว) 

 
ฤดูร้อน: จากภาพท่ี 51 รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation ทุก

อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 16% ของ
ความเร็วลมภายนอก ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven 
ventilation ทุกอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 
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Time

m/s

20% ของความเร็วลมภายนอก โดยมีอัตราความเร็วลมเฉลี่ยภายในต่อภายนอกสูงสุดในช่วงเวลา 
10:00-12:00น. ตามลําดับ 

 ฤดูฝน: จากภาพท่ี 52 รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation ทุก
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 6.4% ของ
ความเร็วลมภายนอก และรูปแบบการระบายอากาศ Combined wind and stack-driven 
ventilation ทุกอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 
7.8% ของความเร็วลมภายนอก โดยมีอัตราความเร็วลมเฉลี่ยภายในต่อภายนอกสูงสุดในช่วงเวลา 
10:00-14:00 น. ตามลําดับ             
   ฤดูหนาว: จากภาพท่ี 53 รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation ทุก
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 5% ของความเร็ว
ลมภายนอก และรูปแบบการระบายอากาศ Combined wind and stack-driven ventilation ทุก
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน และทุกช่วงเวลา มีลมเข้าภายในอาคารเฉลี่ย 6% ของความเร็ว
ลมภายนอก โดยมีอัตราความเร็วลมเฉลี่ยภายในต่อภายนอกสูงสุดในช่วงเวลา10:00-14:00 น. 
ตามลําดับ   

1.2 ผลความเร็วลมพ้ืนท่ีใช้งานท่ีระดับ 1.00 เมตร (เมตรต่อวินาที) เป็นผลการ
เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยภายในอาคาร รูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งานท่ีแตกต่างกัน จําแนกผล 3 ฤดูกาล โดยเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ ดังนี้ 

1.2.1 ฤดูร้อน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 54 แสดงผลความเร็วลมเฉลี่ยพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูร้อน) 
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   1.2.2 ฤดูฝน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 55 แสดงผลความเร็วลมเฉลี่ยพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูฝน)     
    1.2.3 ฤดูหนาว: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 

ภาพท่ี 56 แสดงผลความเร็วลมเฉลี่ยพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูหนาว)     
             
   ท้ัง 3 ฤดูกาลมีความคล้ายคลึงกัน โดยรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven 
ventilation (ดังภาพท่ี 54, 55 และ56) พบว่า อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 มี
ความเร็วลมเฉลี่ย 0.025 เมตรต่อวินาที ซ่ึงน้อยท่ีสุดทุกๆ ช่วงเวลาในอัตราส่วนพ้ืนท่ีต่อพ้ืนท่ีใช้งาน
ช่องเปิดร้อยละ 11 มีความเร็วลม 0.029 เมตรต่อวินาที และร้อยละ 15, 20 มีความเร็วลมตํ่าลง 
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0.029 เมตรต่อวินาที และรูปแบบการระบายอากาศ Combined wind and stack-driven 
ventilation (ดังภาพท่ี 54, 55 และ56) พบว่า อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 นั้นมี
ความเร็วลม 0.0385 เมตรต่อวินาที ซ่ึงตํ่าท่ีสุดทุกๆช่วงเวลา อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน
ร้อยละ 11 มีความเร็วลมเพ่ิมข้ึนเป็น 0.041 เมตรต่อวินาที ส่วนอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดร้อยละ15 
และร้อยละ 20 มีความเร็วลมลดลงเหลือ 0.038 เมตรต่อวินาที โดยในฤดูร้อนจะมีความเร็วลมมากใน
ช่วงเวลา 16:00 น. ฤดูฝนจะมีความเร็วลมมากในช่วงเวลา 14:00 น. และฤดูหนาวมีความเร็วลมมาก
ในช่วงเวลา 10:00 น.         
   จากผลการทดลองความเร็วลมในพ้ืนท่ีใช้งาน วัดท่ีระดับ 1.00 เมตร พบว่า รูปแบบการ
ระบายอากาศ Combined wind and stack-driven ventilation มีผลต่อลมเข้าอาคารในทุก
ฤดูกาลและทุกช่วงเวลา ซ่ึงรูปแบบนี้มีความเร็วลมภายในอาคารมากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ 
Wind-driven ventilation ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดในระดับใดก็ตาม และอัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 มีความเร็วลมภายในอาคารมากท่ีสุด จากผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน 
นําไปสู่ลักษณะการไหลของกระแสลมภายในอาคาร ซ่ึงแต่ละช่วงเวลาและแต่ละฤดูกาลมีความ
คล้ายคลึงกัน จึงได้ยกตัวอย่างเป็นรูปแบบอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15 
และ 20 เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมได้ชัดเจนยิ่งข้ึน    
   1.3 ลักษณะการเคล่ือนท่ีของอากาศในแนวผังพ้ืน ในแนวผังพ้ืนจะวัดท่ีระดับ 1.00 
เมตร (ดังภาพท่ี 57) ซ่ึงความเร็วลมภายในท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับความเร็วลมภายนอกท่ีแตกต่างกัน
ตามฤดูกาล เช่นผลการไหลของอากาศในฤดูร้อน ช่วงเวลา 12:00 น. (ดังภาพท่ี 58-59) 

          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 57 แสดงระดับพ้ืนท่ีใช้งาน 1.00เมตร 
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(ก1)                             (ข1) 

 

  
 
 
 
 
 
         
    (ก2)                           (ข2) 
 
ภาพท่ี 58 แสดงเปรียบเทียบการไหลของกระแสลมในแนวผังพ้ืนในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด; 
      (ก) Wind-driven ventilation (ข) Combined wind and stack-driven ventilation             
ด           เลขท้าย1-4 ตามลําดับ คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15, 20 
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       (ก3)                              (ข3) 

 
         
        (ก4)                                    (ข4) 
ภาพท่ี 59 แสดงเปรียบเทียบการไหลของกระแสลมในแนวผังพ้ืนในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด; 
      (ก) Wind-driven ventilation (ข) Combined wind and stack-driven ventilation             
ด           เลขท้าย1-4 ตามลําดับ คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15, 20
     
   จากการเปรียบเทียบการเคลื่อนท่ีของอากาศรูปแบบการระบายอากาศ wind-driven 
ventilation (ดังภาพท่ี58ก) มีลักษณะคล้ายกัน โดยบริเวณใกล้ช่องเปิดมีความเร็วลม 0.09 เมตรต่อ
วินาที โดยมีการแทรกซึมของอากาศจากช่องเปิดท้ัง 2 ฝั่ง และเห็นได้ชัดว่า กระแสลมไม่สามารถ
เข้าถึงพ้ืนท่ีใช้งานบริเวณกลางอาคารได้ มีลมวนภายในอาคาร ซ่ึงทิศทางการเคลื่อนท่ีของลมภายใน
อาคารท้ังหมดนี้เป็นผลมาจากตําแหน่ง ขนาด และสัดส่วนของช่องเปิดท่ีผนังอาคาร ปริมาณอากาศท่ี
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ผ่านช่องเปิดท่ีประตูกับช่องเปิดหน้าต่างทางด้านลมปะทะพบว่า ปริมาณลมท่ีเข้าทางประตูมีมากกว่า 
ลมท่ีเข้าทางช่องเปิดหน้าต่าง และปริมาณลมออก ออกทางประตูมากกว่า   
    ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven 
ventilation (ดังภาพท่ี59ข) มีการเคลื่อนท่ีบริเวณช่องเปิดท่ีผนังมากกว่าประตู ถึงแม้จะมีบางส่วนท่ี
เข้าได้น้อย แต่โดยรวมแล้วมีการกระจายของกระแสลมมากข้ึน ลมจากประตูและลมจากช่องเปิด
หน้าต่าง ทําให้เกิดการขับเคลื่อนของกระแสลมเข้าสู่ส่วนกลางมากข้ึน และมีลมวนในบริเวณทางลม
ออก ด้วยสัดส่วนของช่องเปิดดังท่ีกล่าวข้างต้น และบางส่วนระบายออกทางประตู 
    1.4 ลักษณะการเคล่ือนของอากาศในแนวรูปตัดขวาง ในแนวรูปตัดขวางจะวัดท่ีช่วง
ใกล้ก่ึงกลางอาคารประมาณ 25.00 เมตร (ดังภาพท่ี 60) ซ่ึงความเร็วลมภายในท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับ
ความเร็วลมภายนอกท่ีแตกต่างกันตามฤดูกาล ผลท่ียกตัวอย่างมานี้คือ ฤดูร้อน (วันท่ี 19 มีนาคม) 
ช่วงเวลา 12:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 60 แสดงแนวรูปตัดขวาง  
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           (ก1)                               (ข1) 
  
 

  

 
     (ก2)                              (ข2) 
 

 
 
 
 
 

     (ก3)                                           (ข3) 
 
 
 
 
    
 
         (ก4)                                         (ข4) 

ภาพท่ี 61 แสดงเปรียบเทียบการไหลของกระแสลมในแนวรูปตัดในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด; 
      (ก) Wind-driven ventilation (ข) Combined wind and stack-driven ventilation             
ด           เลขท้าย1-4 ตามลําดับ คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15, 20
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   รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation (ดังภาพท่ี61ก1-4) กระแสลมท่ี
เกิดข้ึนแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดมีการเคลื่อนท่ีแตกต่างกันไม่มาก โดยอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 มีกระแสลมท่ีบริเวณช่องเปิด และมีการรั่วซึมของอากาศเข้ามาภายในอาคาร 
โดยบริเวณใกล้ช่องเปิดมีความเร็วลม 0.09 เมตรต่อวินาที โดยด้านปะทะลมมีลมเข้าน้อย และเม่ือมี
ระยะห่างจากช่องเปิดมาก กระแสลมนั้นเคลื่อนท่ีกระจายออก โดยมีความเร็วลมเพียง 0.03 เมตรต่อ
วินาที ซ่ึงส่งผลให้พ้ืนท่ีศูนย์กลางอาคารไม่มีลม และเกิดลมวนขนาดใหญ่ในทางลมออก อัตราส่วน
พ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 มีกระแสลมท่ีบริเวณช่องเปิดมากข้ึน และการเคลื่อนท่ีของลม
พัดผ่านพ้ืนท่ีใช้งานมากข้ึน ซ่ึงเกิดลมวนท่ีทางลมออกของอาคาร ในขณะท่ีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 15 และ20 มีกระแสลมท่ีบริเวณช่องเปิด และมีการรั่วซึมของอากาศเข้ามาภายใน
อาคารคล้ายกับอัตราส่วนร้อยละ 6 (ดังภาพท่ี 61ก3-4)     
 รูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation (ดังภาพท่ี 61ข
1-4) พบว่า ลักษณะการไหลมีความแตกต่างกันในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด และมีการไหลของ
อากาศมากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation ในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 กระแสลมทางด้านปะทะลม มีการเคลื่อนท่ีของอากาศน้อยด้วยสัดส่วนช่องเปิด
ท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงการเพ่ิมช่องเปิดท่ีหลังคา ทําให้สามารถดึงกระแสลมเข้าสู่ภายในอาคารได้มากข้ึน ใน
บริเวณส่วนกลางของพ้ืนท่ีใช้งานมีการเคลื่อนท่ีของอากาศมากกว่า รูปแบบการระบายอากาศ Wind-
driven ventilation ส่วนหนึ่งกระจายข้ึนด้านบนบริเวณหลังคาและช่องเปิดหลังคา อีกส่วนหนึ่งไหล
ไปรวมกันด้านล่างของทางลมออก และค่อยๆ รีดกระแสลมออกไป ซ่ึงทําให้บริเวณด้านล่างมีการก่อ
ตัวของกระแสลม เพ่ือหาทางระบายลมออก โดยส่วนระบายอากาศท่ีหลังคามีการเคลื่อนท่ีอากาศลอย
ข้ึนสู่บริเวณช่องเปิดหลังคา ในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 11% และ15% มีลักษณะ
กระแสลมคล้ายกัน และมีลมเข้ามากกว่าอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 6% มีการเคลื่อนท่ี
ของลมผ่านบริเวณส่วนกลางของพ้ืนท่ีใช้งานมากข้ึน ด้วยสัดส่วนช่องเปิดท่ีกว้างข้ึนจากเดิม ทําให้ลม
เคลื่อนท่ีได้ดีข้ึนและกระจายตัวในระยะช่วงพาดยาวได้มากข้ึน โดยกระแสลมทางด้านปะทะลม ส่วน
ใหญ่มีลักษณะจับกลุ่มกันมากข้ึนเคลื่อนท่ีผ่านไปยังทางลมออก  และการเกิดลมวนลดน้อยลง อีกส่วน
หนึ่งลอยข้ึนอยู่ด้านบนหลังคาและวนกลับลงมาท่ีช่องเปิดทางลมออก อีกส่วนหนึ่งลอยข้ึนหลังคาและ
ระบายออกท่ีช่องเปิดหลังคา และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 20% มีการเคลื่อนท่ีของ
กระแสลมท่ีเบาบางลงเล็กน้อย แต่กระจายอย่างท่ัวถึงเช่นเดิม ด้วยสัดส่วนช่องเปิดท่ีมีขนาดกว้างมาก
ท่ีสุด การรับลมเข้านั้น อาจทําให้แรงดันอากาศลดลง ทําให้กระแสลมกระจายด้วยมากข้ึน แต่อย่างไร
ก็ตามท่ีเห็นได้ชัดคือ มีการระบายอากาศท่ีบริเวณช่องเปิดหลังคามากข้ึน สังเกตได้ว่าการใช้ 
combined wind and stack-driven ventilation สามารถทําให้การระบายอากาศดีข้ึน ถ่ายเท
อากาศ และรับลมเข้าภายในอาคารได้มากข้ึน และลดการเกิดลมวนภายในอาคาร  
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 1.6 ผลความเร็วลมใต้หลังคา วัดท่ีระดับ 10.00 เมตร    
     ผลการเปรียบเทียบเพ่ือแสดงให้เห็นความเร็วลมใต้หลังคา ในรูปแบบการระบาย
อากาศและอัตราส่วนพ้ืนทีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีแตกต่างกัน 3 ฤดูกาล โดยเปรียบเทียบท้ัง 2 
รูปแบบการระบายอากาศ ดังนี้  

    1.6.1 ฤดูร้อน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

              
ภาพท่ี 62 แสดงผลความเร็วลมใต้หลังคาวัดท่ีระดับ 10 เมตร (ฤดูร้อน)    

    1.6.2 ฤดูฝน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 63 แสดงผลความเร็วลมใต้หลังคาวัดท่ีระดับ 10 เมตร (ฤดูฝน)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

    1.6.3 ฤดูหนาว: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ 

 

ภาพท่ี 64 แสดงความเร็วลมใต้หลังคาวัดท่ีระดับ 10 เมตร (ฤดูหนาว)    
              
   การเปรียบเทียบความเร็วลมใต้หลังคามีคล้ายกันในทุกฤดูกาล ซ่ึงพบว่ารูปแบบการ
ระบายอากาศ wind-driven ventilation (ดังภาพท่ี 62, 63 และ64) มีความเร็วลม 0.014 เมตรต่อ
วินาที ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation (ดัง
ภาพท่ี 62, 63 และ64) มีความเร็วลมใต้หลังคา 0.015-0.02 เมตรต่อวินาที ซ่ึงมากกว่ารูปแบบการ
ระบายอากาศ Wind-driven ventilation จากผลการทดลองความเร็วลมใต้หลังคา วัดท่ีระดับ 
10.00 เมตร พบว่า รูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation มี
ผลต่อลมเข้าอาคาร ซ่ึงรูปแบบนี้มีความเร็วลมใต้หลังคามากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ Wind-
driven ventilation ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดในระดับใดก็ตาม จากผลข้างต้นท่ีเกิดข้ึน 
นําไปสู่ลักษณะการไหลของกระแสลมภายในอาคาร ซ่ึงแต่ละช่วงเวลาและแต่ละฤดูกาลมีความ
คล้ายคลึงกันในลักษณะการไหล จึงได้ยกตัวอย่างเป็นรูปแบบอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน
ร้อยละ 6, 11, 15 และ 20 เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

   1.7 ลักษณะการเคล่ือนท่ีของอากาศใต้หลังคาในแนวผังพ้ืน ในแนวผังพ้ืนจะวัดท่ี
ระดับ 10.00 เมตร (ดังภาพท่ี 65) ซ่ึงความเร็วลมภายในท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับความเร็วลมภายนอกท่ี
แตกต่างกันตามฤดูกาล เช่นผลการไหลของอากาศในฤดูร้อน ช่วงเวลา 12:00 น.  
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ภาพท่ี 65 แสดงการวัดระดับ 10.00 เมตร 

 

 

 

 

 

 

(ก1)     (ข1)  

 

 
 
 
 
 
 

      (ก2)     (ข2) 

ภาพท่ี 66 แสดงเปรียบเทียบการไหลของลมในแนวผังพ้ืนใต้หลังคาในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด; 
      (ก) Wind-driven ventilation (ข) Combined wind and stack-driven ventilation             
ด           เลขท้าย1-4 ตามลําดับ คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15, 20 
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     (ก3)     (ข3)  

 
 
 

     

 

             
       (ก4)          (ข4) 

ภาพท่ี 67 แสดงเปรียบเทียบการไหลของลมในแนวผังพ้ืนใต้หลังคาในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด; 
      (ก) Wind-driven ventilation (ข) Combined wind and stack-driven ventilation             
ด           เลขท้าย1-4 ตามลําดับ คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 11, 15, 20 

    จากภาพการเคลื่อนของกระแสลม ทําให้เห็นความแตกต่างของลมบริเวณใต้หลังคาของ
รูปแบบการระบายอากาศท้ัง 2 รูปแบบ โดยรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation 
(ดังภาพท่ี 66ก-67ก) ไม่เกิดลมใต้หลังคาการระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ท่ีหน้าต่างด้านข้างเป็นหลัก 
โดยบริเวณใต้หลังคาจะมีความเร็วลมเฉลี่ย 0-0.08 เมตรต่อวินาที ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ 
Stack-driven ventilation (ดังภาพท่ี 66ข–67ข) มีความเร็วลมใต้หลังคาอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงการเพ่ิม
การระบายอากาศท่ีหลังคา ทําให้กระแสลมช่วยถ่ายเทอากาศ และผลัดเปลี่ยนอากาศได้ดีข้ึน โดยเป็น
ลักษณะกระแสลมไหลอย่างช้า ๆ เนื่องจากเกิดการระบายอากาศบริเวณหลังคาเป็นลักษณะหลักการ
ลอยตัวของอากาศท่ีมีความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 
0.096-0.12 เมตรต่อวินาที โดยลักษณะลมใต้หลังคาในแต่ละฤดูจะมีรูปแบบการเคลื่อนท่ีของลม
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คล้ายๆกัน โดยจากการเปรียบเทียบนี้ ผลท่ีได้คือรูปแบบการระบายอากาศ combined wind  and 
stack-driven ventilation        
   1.8 ผลอัตราการระบายอากาศ      
     1.8.1 อัตราการระบายอากาศ ทิศทางลม และความเร็วลมภายนอก  
            ผลในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลอัตราการระบายอากาศมีความแตกต่างกัน โดยผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีความสัมพันธ์กับทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิดในแต่ละช่วงเวลา (ดังภาพท่ี 68) จึงทํา
ให้อัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึนแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน โดยทิศทางลมท่ีกระทํามุมต้ังฉากหรือ
ใกล้เคียงมุมต้ังฉาก จะมีอัตราการระบายอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถวิเคราะห์ได้ตามฤดูกาลดังนี้  
               1.8.1.1 ฤดูร้อน 

                     

 

 

ภาพท่ี 68 แสดงทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิดในแต่ละช่วงเวลา (ฤดูร้อน) 

ตารางท่ี 16 แสดงผลอัตราการระบายอากาศและทิศทางลม (ฤดูร้อน) 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Wind direction ENE(35o) E (17o) SSE (70o) SW (50o) SSE (70o) 

Outside Wind speed (m/s) 1.65 0.50 0.53 0.42 0.63 

Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 0.80 0.79 2.73 2.26 2.74 

WFR 11% 0.81 0.79 2.75 2.28 2.76 

WFR 15% 0.80 0.79 2.73 2.26 2.74 

WFR 20% 0.80 0.79 2.74 2.26 2.75 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 0.83 0.79 3.42 2.76 3.40 

WFR 11% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 

WFR 15% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 

WFR 20% 0.84 0.79 3.44 2.80 3.43 
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   จากตารางท่ี 17 พบว่ารูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation มีผลอัตรา
การระบายอากาศแต่ละช่วงเวลาแปรผันตรงกับทิศทางลม คือ เวลา 8:00 น. ลมมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 35o ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับตํ่า 
0.80-0.81 ACH ในขณะท่ีเวลา 10:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออก ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 17o 

อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับตํ่าลงโดยมีค่าอัตราการระบายอากาศ 0.79 ACH ในเวลา 12:00น. 
ลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 80o อัตราการระบายอากาศได้เพ่ิมสูงข้ึน 
2.73-2.75 ACH ในเวลา 14.00น. ลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ อัตราการระบายอากาศได้ลดลงจาก
เวลา 12:00 น. เป็น 2.26 ACH และกลับมามีอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึนในเวลา 16:00 น. 2.74-
2.76 ACH ซ่ึงมีทิศทางลมมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ท่ีกระทํามุมกับช่องเปิด 70o นั้นหมายความว่า 
ในช่วงเวลาท่ีมีทิศทางลมกระทํามุมกับช่องเปิดเข้าใกล้ตั้งฉากจะมีค่าอัตราการระบายอากาศมากข้ึน   

และรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation 
พบว่ามีอัตราการระบายอากาศแต่ละช่วงเวลาแปรผันตรงกับทิศทางลมเช่นเดียวกับรูปแบบการ
ระบายอากาศ wind-driven ventilation ในเวลา 8:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึง
กระทํามุมกับช่องเปิด 35o ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับตํ่า 0.83-0.84 ACH ในขณะท่ี
เวลา 10:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออก ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 17o อัตราการระบายอากาศอยู่ใน
ระดับตํ่าลงโดยมีค่าอัตราการระบายอากาศ 0.79 ACH ในเวลา 12:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 80o อัตราการระบายอากาศได้เพ่ิมสูงข้ึน 3.42-3.44 ACH ในเวลา
14:00 น. ลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ อัตราการระบายอากาศได้ลดลงจากเวลา 12:00 น. เป็น 
2.77 ACH และกลับมามีอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึนในเวลา 16:00 น. 3.40-3.41 ACH ซ่ึงมี
ทิศทางลมมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ท่ีกระทํามุมกับช่องเปิด 70o กล่าวคือ ในช่วงเวลาท่ีมีทิศทาง
ลมกระทํามุมกับช่องเปิดเข้าใกล้ต้ังฉากจะมีค่าอัตราการระบายอากาศมากข้ึนเช่นเดียวกันกับท่ีกล่าว
ไว้ข้างต้นของรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation 

ซ่ึงจากผลท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ มีข้อสังเกตว่า เม่ือมีทิศทางลมท่ีเหมือนกันใน
บางเวลาแต่อัตราการระบายอากาศมีค่าเพ่ิมข้ึนต่างกันนั้นเกิดจากความเร็วลมภายนอกด้วย ซ่ึงเวลา
12:00 น. และ16:00 น.ท่ีมีทิศทางลมเดียวกัน แต่เวลา 16:00 น. กลับมีอัตราการระบายอากาศ
เพ่ิมข้ึน เกิดจากในเวลา 12:00 น. มีความเร็วลมภายนอกน้อยกว่าเวลา 16:00 น. นั้นเอง จึงทําให้
เห็นว่าอัตราการระบายอากาศเกิดข้ึนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับทิศทางลมและความเร็วลมภายนอกด้วย    

 
 
 
     f            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 

 1.8.1.2 ฤดูฝน        
 

 

 

ภาพท่ี 69 แสดงทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิดในแต่ละช่วงเวลา (ฤดูฝน) 

ตารางท่ี 17 แสดงผลอัตราการระบายอากาศและทิศทางลม (ฤดูฝน) 

Rainy  
Type 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Wind direction E (17) E (17) S (80) S (80) SW (50) 

Outside Wind speed (m/s) 2.55 2.49 1.35 1.00 1.30 

Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 0.80 0.80 2.72 2.72 2.25 

WFR 11% 0.80 0.81 2.74 2.74 2.27 

WFR 15% 0.80 0.80 2.73 2.73 2.26 

WFR 20% 0.80 0.80 2.73 2.73 2.26 

Type 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 

WFR 11% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 

WFR 15% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 

WFR 20% 0.82 0.79 3.41 3.42 2.77 

 
   จากตารางท่ี 17 อัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน ท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศใน 
แต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานในฤดูฝน พบว่าอัตราการระบายอากาศอยู่ท่ี 0.80-2.74 
ACH ซ่ึงอัตราการระบายอากาศแต่ละช่วงเวลาแปรผันตรงกับทิศทางลมเช่นเดียวกับฤดูร้อน ในช่วง
เวลา 8.00-10.00น. ลมมาจากทิศตะวันออก ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 17o ส่งผลให้อัตราการระบาย
อากาศอยู่ในระดับตํ่า 0.80-0.81 ACH ในขณะท่ีช่วงเวลา 12.00-14.00น. ลมมาจากทิศใต้ ซ่ึงกระทํา
มุมกับช่องเปิด 80o อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับสูงข้ึนโดยมีค่าอัตราการระบายอากาศ 2.72-
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2.74 ACH และช่วงเวลา 16.00 น. ลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 50o อัตรา
การระบายอากาศจึงลดลงจากช่วงเวลา 14.00น. เป็น 2.25 ACH นั้นหมายความว่า ในช่วงเวลาท่ีมี
ทิศทางลมกระทํามุมกับช่องเปิดเข้าใกล้ต้ังฉากจะมีค่าอัตราการระบายอากาศมากข้ึนเช่นเดียวกัน                           
f                      1.8.1.2 ฤดูหนาว 
 

 

 

ภาพท่ี 70 แสดงทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิดในแต่ละช่วงเวลา (ฤดูหนาว) 

ตารางท่ี 18 แสดงผลอัตราการระบายอากาศและทิศทางลม (ฤดูหนาว) 

Winter  
Type 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Wind direction NW (40) NE (60) NE (60) NW (40) NE (60) 

Outside Wind speed (m/s) 1.77 1.70 2.03 1.93 2.13 

Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 1.07 2.73 2.74 2.26 2.74 

WFR 11% 1.08 2.74 2.76 2.28 2.76 

WFR 15% 1.07 2.74 2.74 2.27 2.75 

WFR 20% 1.07 2.74 2.74 2.27 2.75 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

WFR 6% 1.25 3.40 3.42 2.77 3.41 

WFR 11% 1.25 3.41 3.42 2.77 3.41 

WFR 15% 1.28 3.41 3.42 2.77 3.42 

WFR 20% 1.28 3.42 3.44 2.80 3.42 

 
จากตารางท่ี 18 รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation พบว่าอัตราการ

ระบายอากาศแต่ละช่วงเวลาแปรผันตรงกับทิศทางลม คือ ในช่วงเวลา 8:00 น. ลมมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 40o ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับตํ่า 
1.07-1.08 ACH ในขณะท่ีช่วงเวลา 10:00-12:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกระทํามุม
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กับช่องเปิด 60o อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับสูงข้ึนโดยมีค่าอัตราการระบายอากาศ 2.73-2.76 
ACH ในเวลา 14:00 น. ลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 40o อัตราการ
ระบายอากาศจึงลดลงจากช่วงเวลา 12:00น. เป็น 2.26 ACH และกลับมามีอัตราการระบายอากาศ
เพ่ิมข้ึนในเวลา 16:00น. 2.74-2.76 ACH ซ่ึงลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือกระทํามุมกับช่องเปิด 
60o นั้นหมายความว่า ในช่วงเวลาท่ีมีทิศทางลมทํามุมกับช่องเปิดเข้าใกล้ต้ังฉากจะมีค่าอัตราการ
ระบายอากาศมากข้ึนเช่นเดียวกับฤดูร้อนและฤดูฝน  

รูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation พบว่า
อัตราการระบายอากาศอยู่ท่ี 0.82-3.42 ACH ซ่ึงอัตราการระบายอากาศแต่ละช่วงเวลาแปรผันตรง
กับทิศทางลมเช่นเดียวกับฤดูร้อน ในช่วงเวลา 8:00-10:00 น. ลมมาจากทิศตะวันออก ซ่ึงกระทํามุม
กับช่องเปิด 17o ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับตํ่า 0.79-0.82 ACH ในขณะท่ีช่วงเวลา 
12:00-14:00 น. ลมมาจากทิศใต้ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 80o อัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับสูง
ข้ึนโดยมีค่าอัตราการระบายอากาศ 3.40-3.42 ACH และช่วงเวลา 16:00 น. ลมมาจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ซ่ึงกระทํามุมกับช่องเปิด 50o อัตราการระบายอากาศจึงลดลงจากช่วงเวลา 14:00น. เป็น 
2.76-277 ACH โดยอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดร้อยละ 40 มีอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึนมากกว่า
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดอ่ืนๆ         
   สังเกตได้ว่า เม่ือมีทิศทางลมท่ีเหมือนกันในบางเวลาแต่อัตราการระบายอากาศมีค่า
เพ่ิมข้ึนต่างกันนั้นเกิดจากความเร็วลมภายนอกเช่นกันกับฤดูร้อน ซ่ึงเวลา8.00น. และ14:00 น.ท่ีมี
ทิศทางลมเดียวกัน แต่เวลา 14:00 น. กลับมีอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึน เกิดจากในเวลา 8:00 น. 
มีความเร็วลมภายนอกน้อยกว่า เวลา 14:00 น. นั้นเอง และช่วงเวลา 10:00, 12:00 และ 16:00 น. 
มีค่าความเร็วลมภายนอกเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จึงทําให้เห็นว่า อัตราการระบายอากาศเกิดข้ึนมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับทิศทางลมและความเร็วลมภายนอกด้วย     
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จากผลอัตราการระบายอากาศทุกฤดูกาล จึงได้นําผลท้ังหมดมาทําการเปรียบเทียบเพ่ือ
แสดงให้เห็นอัตราการระบายอากาศ ในรูปแบบการระบายอากาศท่ีแตกต่างกัน โดยได้แบ่งผลอัตรา
การระบายอากาศเป็นฤดูกาล ดังนี้           
ฤดูร้อน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ  

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71 แสดงผลการเปรียบเทียบการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ (ฤดูร้อน)   

ฤดูฝน: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 72 แสดงผลการเปรียบเทียบการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ (ฤดูฝน) 
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Combined wind and stack-driven Ventilation

ฤดูหนาว: ผลเปรียบเทียบท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 73 แสดงผลการเปรียบเทียบการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ (ฤดูหนาว) 
 

เปรียบเทียบอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึนของท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศในแต่
ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดในทุกฤดูกาล (ดังภาพท่ี 71-73) พบว่าอัตราการระบายอากาศในรูปแบบ
การระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation มีอัตราการระบายอากาศ 
2.70-3.40 ACH โดยเป็นอัตราการระบายอากาศมากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ wind-driven 
ventilation และเพ่ิมข้ึนเท่าเกณฑ์การระบายอากาศอาคารกีฬาในร่ม 3 ACH ได้ ในอัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 เป็นต้นไป จากการทดลองท้ังหมด การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ 
โดยการหารูปแบบการระบายอากาศ และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีผ่านเกณฑ์       
The Sports Council Technical Unit For Sport ด้วยความเร็วลมท่ีจํากัด พบว่า รูปแบบการ
ระบายอากาศท่ีมีการใช้ combined wind and stack-driven ventilation สามารถทําให้มีการ
ระบายอากาศมากข้ึน กระจายกระแสลมได้ท่ัวถึงในพ้ืนท่ีใช้งานส่วนกลางได้มากกว่าการใช้ Wind-
driven ventilation อย่างเดียว 

จากผลการเปรียบเทียบในข้ันนี้จะทําการคัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศและ
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ตามเกณฑ์           
The Sports Council Technical Unit For Sport ในทุกฤดู โดยเลือกจากช่องเปิดท่ีมีอัตราส่วน
พ้ืนท่ีตํ่าสุด ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ตามเกณฑ์ และถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
33 เรื่องการระบายอากาศ ท่ีจะต้องมีพ้ืนท่ีช่องเปิด 10% ของพ้ืนท่ีใช้งาน จึงได้ทําการสรุปผล
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายได้ดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลประเมินพ้ืนท่ีช่องเปิดตามกฎกระทรวง 

     
   จากตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่า พ้ืนท่ีช่องเปิดของอาคารกรณีศึกษาและอัตราส่วนพ้ืนท่ี
ช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 6% ไม่ผ่านกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535 และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดท่ี
ถูกต้องตามกฎกระทรวง คืออัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 11% ข้ึนไป ผนวกกับรูปแบบการ
ระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation มีผลอัตราการระบายอากาศผ่าน
เกณฑ์การระบายอากาศอาคารกีฬาในร่ม ทําให้ได้คัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศ combined 
wind and stack-driven ventilation ท่ีมีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 11% เพ่ือทําการ
ทดลองให้ข้ันต่อไป 

2. การลดอุณหภูมิใต้หลังคา 
 การวิเคราะห์นี้เป็นการแก้ปัญหาความร้อนใต้หลังคา โดยการทดลองนี้ได้เปรียบเทียบ

ระหว่างการใช้การระบายอากาศเพียงอย่างเดียวกับการติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา เพ่ือ
วิเคราะห์ผลความเป็นไปได้ในการลดอุณหภูมิใต้หลังคาท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน 
ซ่ึงได้คัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation 
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดพ้ืนท่ีใช้งาน 11% ท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ตามเกณฑ์ และมี
พ้ืนท่ีช่องเปิดถูกต้องท่ีตามกฎกระทรวงกําหนด นํามาทําการทดลองลดอุณหภูมิใต้หลังคา โดยได้
กําหนดการเพ่ิมฉนวนชนิด โฟมโพลียูริเทน (Foam-polyurethane) หนา 1 นิ้ว มีค่าการต้านทาน
ความร้อน (R-value) 0.89 m2K/W โดย    ผลการทดลองจะแบ่งผลการเปรียบเทียบดังนี้ 

2.1 ผลเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายใน 
     การเปรียบเทียบนี้เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย
และอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ระหว่างใช้การระบายอากาศ combined wind and stack-
driven ventilation กับการเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา แบ่งตามฤดูกาลดังนี้ 
 
 

  
อาคาร

กรณีศึกษา 
ช่องเปิด 1 ช่องเปิด 2 ช่องเปิด 3 ช่องเปิด 4 

Window to Floor 
(>10%) 

9% 6% 11% 15% 20% 

ประเมินตามกฎกระทรวง X X √ √ √ 
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     2.1.1 ฤดูร้อน: ผลเปรียบเทียบระหว่างเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา กับไม่
เพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 74 แสดงผลเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย (oC)  
      (ฤดูร้อน) 
   2.1.2 ฤดูฝน: ผลเปรียบเทียบระหว่างเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา กับไม่
เพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 
 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 75 แสดงผลเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย (oC)  
      (ฤดูฝน) 
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2.1.3 ฤดูหนาว: ผลเปรียบเทียบระหว่างเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา กับไม่
เพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 

               
ภาพท่ี 76 แสดงผลเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย (oC)  
      (ฤดูหนาว) 
   ฤดูร้อน: การใช้วิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติอย่างเดียว (combined wind and 
stack-driven ventilation) มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย 35.4 oC ในขณะท่ีอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก 32.4oC ซ่ึงแตกต่างจากการใส่ฉนวนกันความร้อน มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย 32.8oC 
(ดังภาพท่ี 74) 
   ฤดูฝน: การใช้วิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติอย่างเดียว (combined wind and 
stack-driven ventilation) มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย 33.3oC ในขณะท่ีอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกเฉลี่ย 31.1oC ซ่ึงแตกต่างจากการใส่ฉนวนกันความร้อน มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย 
31.5oC (ดังภาพท่ี 75)  

ฤดูหนาว: การใช้วิธีระบายอากาศแบบธรรมชาติอย่าง (combined wind and stack-
driven ventilation) มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในเฉลี่ย 32.7oC ในขณะท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอก
เฉลี่ย 26.9oC ซ่ึงแตกต่างจากการใส่ฉนวนกันความร้อน (ดังภาพท่ี90ข) มีค่าอุณหภูมิอากาศภายใน
เฉลี่ย 30.0oC ซ่ึงในทุกฤดูกาลมีอุณหภูมิอากาศภายใน ตํ่ากว่าภายนอก 2-4oC ทําให้การใส่ฉนวนกัน
ความร้อนมีประสิทธิภาพมากกว่าในทุกฤดู (ดังภาพท่ี 76) 

จากผลการทดลองนี้พบว่า การใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาส่งผลให้อุณหภูมิภายใน
ลดลงได้ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บริเวณหลังคาเป็นปัจจัยหลักของการเกิดความร้อนภายใน ซ่ึงจากผลการ
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ทดลองท้ังหมดนั้นการใช้การระบายอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้อุณหภูมิภายในลดลง แต่
กลับทําให้อุณหภูมิภายในสูงข้ึนมากกว่าอุณหภูมิภายนอก นั้นเป็นเพราะเกิดจากการสะสมความร้อน
ใต้หลังคาส่วนหนึ่ง และความร้อนจากผนังส่วนหนึ่ง ซ่ึงแน่นอนว่าการใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
สามารถช่วยให้อุณหภูมิภายในลดลง และอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่าอุณหภูมิภายนอกได้   
       2.2 ผลเปรียบเทียบอุณหภูมิใต้หลังคาและอุณหภูมิในพ้ืนท่ีใช้งาน เป็นการเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างของการใช้การระบายอากาศ (combined wind and stack-driven 
ventilation) และการเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาซ่ึงแบ่งเป็นอุณหภูมิ To (Operative 
temperature) บริเวณพ้ืนท่ีใช้งานวัดท่ีระดับ 1.00 เมตร และบริเวณใต้หลังคาวัดท่ีระดับ 10 เมตร 
โดยแบ่งเป็นฤดูกาลดังนี้  

 2.2.1 ฤดูร้อน:  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 77 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิ To ฉนวนกันความร้อนกับไม่มีฉนวนกันความร้อน (ฤดูร้อน) 

2.1.2 ฤดูฝน: 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 78 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิ To มีฉนวนกันความร้อนกับไม่มีฉนวนกันความร้อน (ฤดูฝน) 
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 2.1.3 ฤดูหนาว: 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 79 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิ To มีฉนวนกันความร้อนกับไม่มีฉนวนกันความร้อน (ฤดูหนาว)
             
   ฤดูร้อน: พบว่าการเพ่ิมฉนวนกันความร้อน สามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ โดย
อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงจาก 39.5oC เหลือ 34.5oC หรือฉนวนกันความร้อนทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลง 
5oC และสามารถส่งผลให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง จากเดิม 34.4oC เหลือ 32.7oC หรือการ
เพ่ิมฉนวนกันความร้อนพ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลง 1.7oC ในขณะท่ีการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถลดอุณหภูมิในพ้ืนท่ีใช้งานได้ และมีอุณหภูมิใต้หลังคาท่ีสูงถึง 38-46oC โดยท่ีพ้ืนท่ีใช้งานมี
อุณหภูมิ 34-37oC (ดังภาพท่ี 77)        
   ฤดูฝน : พบว่าการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดอุณหภูมิในพ้ืนท่ีใช้งาน
ได้ และมีอุณหภูมิใต้หลังคาท่ีสูงถึง 34-40oC โดยท่ีพ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิ 31-35oC  ในขณะท่ีการเพ่ิม
ฉนวนกันความร้อน สามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาลง มีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงจาก 36.4oC เหลือ 31.9oC 
หรือฉนวนกันความร้อนทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลง 4.5oC และส่งผลให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ลดลง จากเดิม 32.6oC เหลือ 31.5oC หรือการเพ่ิมฉนวนกันความร้อน  พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลง 
1.1oC  (ดังภาพท่ี 78)         
   ฤดูหนาว : พบว่าการเพ่ิมฉนวนกันความร้อน สามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาได้ โดย
อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงจาก 37oC เหลือ 31.5oC  หรือฉนวนกันความร้อนทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลง 
5.5oC และส่งผลให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง จากเดิม 32.7oC เหลือ 30oC หรือการเพ่ิมฉนวน
กันความร้อนพ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลง 2.7oC (ดังภาพท่ี 79)    
   จากผลการทดลองพบว่า การใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา สามารถทําให้พ้ืนท่ีใช้งาน
มีอุณหภูมิลดลงได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า หลังคาเป็นปัจจัยหลักของการเกิดความร้อนภายในอาคาร ด้วย
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อุณหภูมิท่ีสูงถึง 48oC ในฤดูร้อน จากผลการทดลองท้ังหมดพบว่า การเพ่ิมฉนวนกันความร้อนจึงเป็น
วิธีท่ีดีกว่า สามารถช่วยให้อุณหภูมิใต้หลังคาได้ถึง 5oC และทําให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลง 1-2.7oC 
ซ่ึงผลการลดอุณหภูมิใต้หลังคาเพ่ือเพ่ิมความสบายในพ้ืนท่ีใช้งานนี้จะเป็นผลการเพ่ิมความสบายในข้ัน
ต่อไป              
   2.3 ผลการปรับปรุงความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน (To, Operative temperature)
      โดยการวัดผลนี้ คือการวัดผลเพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างของการใช้
การระบายอากาศเพียงเดียว (combined wind and stack-driven ventilation) กับการเพ่ิมฉนวน
กันความร้อนร่วมกับการระบายอากาศ ถึงแม้ผลการประเมินสภาวะสบายอาจไม่สามารถเป็นไปได้ใน
ทุกๆกรณีก็ตาม เนื่องด้วยผลความเร็วลมท่ีเกิดข้ึน มีค่าความเร็วลมน้อยกว่าเกณฑ์การประเมินสภาวะ
สบาย และค่าอัตราการเผาผลาญ (Met) ท่ีมากกว่าเกณฑ์กําหนด (ดังตารางท่ี 21)  
ตารางท่ี 20 แสดงขอบเขตของการประเมินสภาวะสบายด้วยมาตรฐาน ASHRAE Standard 55-           
f             2013 (Adaptive Model) ท่ีส่งผลต่อการประเมินสภาวะสบายภายในอาคารกีฬาในร่ม 

 ASHRAE 55-2013 
Case Study: 
Gymnasium 

Metabolic Rate (met) 1-1.3 4-7.5 

Clo value (clo) 0.5-1 0.12-0.4 

Wind speed (m/s) >0.3 0.1 

Operative temperature (oC) 17-32 34-37 

Mean Outdoor Temperature (oC) 10-32.5 25-34 

  
  จากขอบเขตการประเมินสภาวะสบายนั้น จึงทําให้ผลนี้เป็นการแสดงให้เห็นการลดอุณหภูมิ
Operative temperature ภายในอาคารเท่านั้น 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการลดอุณหภูมิ To ระหว่างการระบายอากาศ Stack-driven ventilation กับ          
ด            การระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation ร่วมกับเพ่ิมฉนวน      
ด            กันความร้อนใต้หลังคา 

Season 
Time 

 

Operative temperature (oC) 

Combined wind and stack-
driven ventilation 

Combined wind and Stack-
driven ventilation +Insulation 

Summer 8.00 am 28.8 28.8 

10.00 am 34.1 33.2 

12.00 am 35.6 33.4 

02.00 pm 37.4 34.4 

04.00 pm 36.4 33.8 

Rainy 8.00 am 28.1 28.1 

10.00 am 31.7 31.1 

12.00 am 33.5 32.3 

02.00 pm 34.6 32.8 

04.00 pm 35.1 33.2 

Winter 8.00 am 28.9 26.8 

10.00 am 32.4 29.5 

12.00 am 34.4 30.7 

02.00 pm 34.9 31.5 

04.00 pm 33.0 31.3 

 
   จากตารางท่ี 21 พบว่าการติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาส่งผลให้อุณหภูมิ 
Operative Temperature ในบริเวณพ้ืนท่ีใช้งานลดลงในทุกฤดูกาลและทุกช่วงเวลา และจากผลการ
ทดลองท้ังหมดสรุปได้ว่า รูปแบบการระบายอากาศ Combined wind and Stack-driven 
ventilation มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความเร็วลมภายในอาคาร และกระจายกระแสลมได้มากกว่า 
รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation สามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ผ่าน
เกณฑ์ The Sports Council Technical Unit For Sport โดยท่ีความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งานมี
ความเร็วลมไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเหมาะสมสําหรับ
การระบายอากาศภายในอาคารกีฬาในร่ม คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 ข้ึน
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ไป ในส่วนของการลดอุณหภูมิใต้หลังคา การระบายอากาศด้วย Combined wind and Stack-
driven ventilation เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการลดความร้อนใต้หลังคา จําเป็นจะต้องติดต้ัง
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาเพ่ือให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลง และส่งผลทําให้บริเวณพ้ืนท่ีใช้งานมี
อุณหภูมิลดลงตามไปด้วย  
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บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 

  ในบทนี้จะเป็นการนําผลการทดลองท้ังหมด มาทําการวิเคราะห์ผล ด้วยวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยต้องการหารูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน เพ่ือเพ่ิม
อัตราการระบายอากาศ และแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาและปรับปรุงความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน 
จึงได้แบ่งการวิเคราะห์ผลออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ       
  เป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน โดยผลอัตราการระบายอากาศมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรในการทดลอง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วลมภายนอก ความเร็วลมภายใน ทิศทางลม และความ
แตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร จึงได้แบ่งการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบดังนี้ 

   1.1 ความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งาน (วัดท่ีระดับ 1.00 เมตร)   
     จากผลการทดลองการเปรียบเทียบความเร็วลมภายนอกและความเร็วลมภายใน 
และความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งาน พบว่าความเร็วลมภายนอก แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน โดย
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีความเร็วลมจากน้อยไปมากตามลําดับ แต่ความเร็วลมภายในท่ีเกิดข้ึน
กลับมีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะในฤดูกาลใดๆ โดยการใช้รูปแบบการระบายอากาศ combined 
wind and stack-driven ventilation มีความเร็วลมภายในพ้ืนท่ีใช้งานมากกว่ารูปแบบการระบาย
อากาศ wind-driven ventilation และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 มีความเร็ว
ลมภายในพ้ืนท่ีใช้งานมากท่ีสุด (ดังภาพท่ี 57-67)      
     รูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation มีผลความเร็วลมภายใน
อาคารท่ีน้อยมาก เนื่องด้วยอาคารกรณีศึกษาเป็นประเภทอาคารกีฬาท่ีต้องใช้พ้ืนท่ีกว้างในการทํา
กิจกรรมจึงทําให้มีขนาดอาคารท่ีกว้างและยาวมากกว่าปกติ โดยสัดส่วนอาคารนั้นมีผลต่อลมเข้า
ภายในอาคาร หากอาคารมีความกว้างมากกว่า 2.5 เท่าของความสูง จะทําให้เกิดการไหลเฉ่ือย 
(Sluggish zone) ด้วยความเร็วลมตํ่า (Chia-Ren Chu, 2014) และเม่ือห้องมีความสูงของเพดาน
มากกว่า จะทําให้ความเร็วลมและอัตราการระบายอากาศลดลง (Anh Tuan Nguyen, 2010) 
กล่าวคือ ไม่ว่าความเร็วลมภายนอกจะมากหรือน้อย หากอาคารมีความยาวมากเกินไปและเพดานสูง
เกินไป จะทําให้เกิดการแยกตัวของกระแสลมมีมากข้ึน จะส่งผลให้ความเร็วลมภายในอาคารตํ่าลง  
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การเคลื่อนท่ีของอากาศเห็นได้ชัดว่า กระแสลมไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีใช้งานได้ ด้วย
สัดส่วนอาคารและการไหลเฉ่ือยภายในอาคาร จนทําให้เกิดลมวน (Vortex) ภายในอาคาร
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  ปัญญทัต เพ็ชรดี และ Chia-Ren Chu ซ่ึงลมวนภายในอาคารท่ีเกิดข้ึนนั้น 
เกิดจากความดันอากาศตํ่ากว่าทางลมออก เม่ือเกิดความดันอากาศตํ่าในส่วนกลางของพ้ืนท่ีใช้งาน ทํา
ให้การเคลื่อนท่ีของอากาศตํ่าลง และส่งผลให้ลมมีทิศทางวนกลับ (ปัณณทัต เพ็ชรดี, 2556) ซ่ึงมักจะ
พบในอาคารท่ีมีขนาดกว้าง โดยลมวนทําให้การระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้ถูกระบาย
ออกจากอาคาร โดยจะมีลมส่วนหนึ่งมีทิศทางไหลวนกลับลงมาด้านล่าง ส่งผลให้เกิดการสะสมของ
ความร้อนบริเวณพ้ืนท่ีทํางานและยังนําเอาความร้อนบริเวณพ้ืนท่ีใต้หลังคาลงมาด้วย  

จากการวิเคราะห์ภาพการเคลื่อนท่ีของกระแสลม (ดังภาพท่ี 58ข-59ข) พบว่า อัตราส่วน
พ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 มีความเร็วลมในพ้ืนท่ีใช้งานเพ่ิมมากข้ึน โดยด้านลมปะทะมี
ลมเคลื่อนท่ีเข้าภายในอาคารมากกว่า ในขณะท่ีอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6 เป็น
ช่องเปิดท่ีมีขนาดเล็ก จึงทําให้ลมเข้าได้น้อย และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 15 
และ20 ท่ีมีความเร็วลมตํ่าลงนั้น เนื่องจากพ้ืนท่ีช่องเปิดมาก ความดันอากาศด้านปะทะลมจะลดลง
ส่งผลให้ความเร็วลมตํ่าลง พ้ืนท่ีช่องเปิดเล็ก ความดันอากาศด้านปะทะลมจะมากข้ึนทําให้ความเร็ว
ลมภายในสูงข้ึน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ Venturi Effect กล่าวคือ ความเร็วลมภายในข้ึนอยู่
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด ซ่ึงทําให้เกิดความแตกต่างของความดันอากาศและส่งผลต่อการเคลื่อนท่ีของ
ลมภายในอาคารด้วย  

ในรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation จาก
สัดส่วนของอาคารท่ีมีผลต่อลมภายในอาคาร ถ้าหากอาคารมีความยาวและความกว้างมากเกินไป จะ
ทําให้เกิดการอากาศไหลเฉ่ือยดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทําให้ผลการระบายอากาศด้วยการใช้ช่องเปิดท่ี
หลังคา มีส่วนช่วยในการเพ่ิมความเร็วลมภายใน อย่างไรก็ตามเกณฑ์การระบายอากาศอาคารกีฬาใน
ร่มได้จํากัดความเร็วลมภายในบริเวณพ้ืนท่ีแข่งขันให้อยู่ในความเร็วลม 0.1 เมตรต่อวินาทีเท่านั้น ซ่ึง
จากภาพลักษณะการไหลของกระแสลมจะพบว่า ในพ้ืนท่ีใช้งานมีความเร็วลม 0.04-0.05 เมตรต่อ
วินาที เป็นความเร็วลมท่ีมากกว่า รูปแบบการระบายอากาศ wind-driven ventilation (ดังภาพท่ี 
58ก-59ก) แต่ไม่เกินเกณฑ์ท่ีการระบายอากาศอาคารกีฬาในร่มกําหนด ซ่ึงการใช้ combined wind 
and stack-driven ventilation สามารถทําให้เกิดถ่ายเทอากาศได้ดี ด้วยหลักการความแตกต่างของ
อุณหภูมิภายนอกและภายใน และสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้มากกว่า อีกท้ังการระบาย
อากาศแบบ combined wind and stack-driven ventilation ยังเหมาะสําหรับอาคารช่วงพาดยาว 
ช่วยให้ประสิทธิภาพของอัตราการระบายอากาศภายในดีข้ึน ถึงแม้จะเป็นความเร็วลมตํ่า (Esteban J. 
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Baeza, 2008) ด้วยการระบายอากาศท่ีช่องเปิดหลังคานี้จะช่วยลดลมวนภายในอาคาร และการ
ระบายอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกข้ึน 

1.2 ผลความเร็วลมใต้หลังคา (วัดท่ีระดับ 10.00 เมตร) 

    จากผลการทดลองเปรียบเทียบความเร็วลมใต้หลังคาพบว่า การเปรียบเทียบ
ความเร็วลมใต้หลังคามีคล้ายกันในทุกฤดูกาล ซ่ึงรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven 
ventilation มีความเร็วลม 0.002-0.004 เมตรต่อวินาที ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ 
combined wind and stack-driven ventilation มีความเร็วลมใต้หลังคา 0.015-0.02 เมตรต่อ
วินาที ซ่ึงมากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation ความแตกต่างของความเร็ว
ลมใต้หลังคาจะเห็นได้ชัดมากยิ่งข้ึนจากลักษณะการไหลของกระแสลม (ดังภาพท่ี 66-67) 

การไหลของกระแสลมท่ีเกิดข้ึนใต้หลังคาในระดับ 10.00 เมตร พบว่า มีการเคลื่อนท่ีของ
อากาศน้อยมากในรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation ยกเว้นกระแสลมบริเวณ
ขอบผนังและไหลข้ึนตามแนวหลังคา (ดังภาพท่ี 66ก-67ก) สังเกตได้ว่าการเปิดช่องเปิดท่ีเข้าใกล้
เพดานมากข้ึน จะทําให้กระแสลมกระจายตัวท่ีเพดานมากข้ึน ในขณะท่ีรูปแบบการระบายอากาศ 
combined wind and stack-driven ventilation มีการเคลื่อนท่ีของอากาศและอากาศกระจาย
มากกว่า เกิดจากการเปิดช่องเปิดท่ีหลังคา ช่วยดึงลมเข้าสู่อาคารเพ่ือระบายอากาศออกทางหลังคาให้
มากข้ึน     
 1.3. ผลอัตราการระบายอากาศและความเร็วลมภายในอาคาร   

       รูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation นั้นอัตราการระบายอากาศท่ี
เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กับความเร็วลมภายในอาคารในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีแตกต่าง
กัน สามารถวิเคราะห์ได้ตามฤดูกาล ดังตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลอัตราการระบายอากาศเฉลี่ยสัมพันธ์กับความเร็วลมภายในเฉลี่ยแต่ละฤดู 

  WFR 6% WFR 11% WFR 15% WFR 20% 

Summer 

ACH 2.13 2.15 2.14 2.14 

Wind speed (m/s) 0.025 0.029 0.029 0.029 

Rainy 

ACH 2.13 2.14 2.13 2.13 

Wind speed (m/s) 0.029 0.030 0.029 0.029 

Winter 

ACH 2.61 2.64 2.62 2.62 

Wind speed (m/s) 0.029 0.030 0.029 0.029 

    

   จากตารางท่ี 22 อัตราการระบายอากาศเฉลี่ยในแต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ี
ใช้งานทุกฤดูกาล พบว่าอัตราการระบายอากาศในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 11 มี
อัตราการระบายอากาศมากท่ีสุด ซ่ึงมีความเร็วลมภายในอาคาร 0.030 เมตรต่อวินาที ในขณะท่ี
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 6, 15 และ 20 มีอัตราการระบายอากาศตํ่าสุด มี
ความเร็วลมภายใน 0.0297 เมตรต่อวินาที ซ่ึงอัตราการระบายอากาศเฉลี่ยนี้แปรผันตรงกับ     
ความเร็วลมภายในทุกฤดูกาล        
   1.4 ผลอัตราการระบายอากาศและความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายนอกและ

อุณหภูมิอากาศภายใน           
   ซ่ึงในรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation มี
ผลอัตราการระบายอากาศท่ีมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายใน 
แตกต่างจากรูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation ท่ีอัตราการระบายอากาศจะแปร
ผันตามความเร็วลมภายในและความเร็วลมภายนอก จากอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารพบว่า 
อุณหภูมิมีลักษณะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ืออัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดมากข้ึน โดยภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงกว่า
ภายนอก และในช่วงเวลา 12.00-14.00น. มีอุณหภูมิภายในสูงสุด ในทุกๆอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด ซ่ึง
จากข้อมูลนี้ จึงได้ทําการวิเคราะห์หาความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายใน ด้วยวิธีการ
คํานวณ Tout - Tin (

oC) อธิบายได้ด้วยตารางท่ี 24-26 วิเคราะห์ตามฤดูกาลดังนี้  
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    1.4.1 ฤดูร้อน 

ตารางท่ี 23 แสดงผลความต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในและอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Avg. 

Tout - Tin 

WFR 6% 2.0 0.5 4.9 5.6 4.7 2.5 

WFR 11% 2.2 0.0 5.6 6.3 5.2 3.0 

WFR 15% 1.9 0.5 6.1 6.9 5.6 3.4 

WFR 20% 1.7 0.8 6.6 7.4 5.9 3.8 

Ventilation Rate (ACH) 

WFR 6% 0.83 0.79 3.42 2.76 3.40 3.19 

WFR 11% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 3.20 

WFR 15% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 3.20 

WFR 20% 0.84 0.79 3.44 2.80 3.43 3.22 

    

   1.4.2 ฤดูฝน 

ตารางท่ี 24 แสดงผลความต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในและอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Avg. 

Tout - Tin 

WFR 6% 2.5 1.4 2.6 3.8 3.0 1.1 

WFR 11% 2.4 0.9 3.1 4.3 3.6 1.6 

WFR 15% 1.7 0.2 3.6 4.9 4.1 2.2 

WFR 20% 1.6 0.2 4.9 5.8 5.8 3.0 

Ventilation Rate (ACH) 

WFR 6% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.18 

WFR 11% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.19 

WFR 15% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.19 

WFR 20% 0.82 0.79 3.41 3.42 2.77 3.20 
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   1.4.3 ฤดูหนาว 

ตารางท่ี 25 แสดงผลความต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในและอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึน 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Avg. 

Tout - Tin (
oC) 

WFR 6% 3.5 4.2 6.1 6.8 5.0 5.1 

WFR 11% 3.9 4.9 7.0 7.7 5.5 5.8 

WFR 15% 4.2 5.5 7.6 8.3 5.9 6.3 

WFR 20% 4.5 5.8 8.1 8.8 6.3 6.7 

Ventilation Rate (ACH) 

WFR 6% 1.25 3.40 3.42 2.77 3.41 3.25 

WFR 11% 1.25 3.41 3.42 2.77 3.41 3.25 

WFR 15% 1.28 3.41 3.42 2.77 3.42 3.26 

WFR 20% 1.28 3.42 3.44 2.80 3.42 3.27 

     

   จากผลความต่างของอุณหภูมิอากาศทุกฤดูกาลสังเกตได้ว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ภายนอกและภายในมีผลต่ออัตราการระบายอากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเม่ือมี
อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดมากข้ึน และในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานร้อยละ 20 มีค่าความ
ต่างของอุณหภูมิมากท่ีสุด เนื่องด้วยการเปิดช่องเปิดมาก ทําให้ความร้อนเข้าสู่อาคารมากข้ึนตามไป
ด้วย บวกกับปัจจัยเรื่องทิศทางลมท่ีกระทํามุมกับช่องเปิดท่ีส่งผลต่ออัตราการระบายอากาศด้วย
เช่นกัน             
   ผลการวิเคราะห์ท้ังหมด การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ โดยการหารูปแบบการระบาย
อากาศ และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเหมาะสม ด้วยความเร็วลมท่ีจํากัดและมีอัตราการ
ระบายอากาศตามเกณฑ์ พบว่าตัวแปรสําคัญในการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ คือ    ทิศทางลม 
ความเร็วลมภายนอก ความเร็วลมภายใน และความแตกต่างกันของอุณหภูมิ ซ่ึงรูปแบบการระบาย
อากาศท่ีมีการใช้ combined wind and stack-driven ventilation สามารถทําให้มีการระบาย
อากาศมากข้ึน กระจายกระแสลมได้ท่ัวถึงในพ้ืนท่ีใช้งานส่วนกลางได้มากกว่าการใช้ Wind-driven 
ventilation อย่างเดียว ซ่ึงตามทฤษฏีแล้วกระแสลมท่ีเกิดข้ึนบริเวณหลังคานั้น คือ หลักการลอยตัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

100 

 

ของอากาศท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน (Temperature difference) เม่ือบริเวณหลังคามีความร้อนสูงจะมี
ความหนาแน่นตํ่ากว่าอากาศเย็นด้านล่าง ทําให้อากาศร้อนลอยตัวข้ึนสูงและอากาศท่ีเย็นกว่าจะไหล
เข้ามาแทนท่ี เกิดเป็นกระแสลมในอาคาร การเปิดช่องเปิดให้อากาศร้อนออกบนหลังคาและเปิดช่อง
เอาอากาศเข้าไปแทนท่ีจะเกิดการระบายอากาศ บวกกับการเปิดช่องเปิด แบบ Wind-driven 
ventilation ทําให้การระบายอากาศมีมากข้ึน และสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ จากเกณฑ์
การระบายอากาศอาคารกีฬาในร่มของ The Sports Council Technical Unit For Sport
กําหนดให้มีอัตราการระบายอากาศ 3 ACH ข้ึนไป และควรมีอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) 8-12 ลิตร
ต่อวินาทีต่อคนนั้น รูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation 
ผ่านเกณฑ์อัตราการระบายอากาศในทุกฤดูกาล จึงนําไปสู่การคํานวณหาอากาศบริสุทธิ์จากผลอัตรา
การระบายอากาศของรูปแบบการระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation 
โดยกําหนดให้มีผู้ใช้อาคารมีจํานวนอย่างน้อย 30-50 คน ดังตารางท่ี 26 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์อากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) 

WFR Fresh air : person (L/s) 

Summer 
Stack-driven ventilation WFR 6% 
Stack-driven ventilation WFR 11% 
Stack-driven ventilation WFR 15% 
Stack-driven ventilation WFR 20% 

 
12.20 
12.55 
12.55 
12.60 

    
   จากตารางท่ี 26 ผลอากาศบริสุทธิ์ต่อคน พบว่ามีอากาศบริสุทธิ์เพียงพอต่อความ
ต้องการตามเกณฑ์การระบายอากาศอาคารกีฬาในร่ม แต่หากจํานวนผู้ใช้อาคารมากกว่า 50 คนข้ึน
ไป จะไม่สามารถเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ภายในได้นอกจากจะเพ่ิมอัตราการระบายอากาศให้มากข้ึน และมี
ข้อสังเกตว่า หากมีอัตราการระบายอากาศมากข้ึนจะทําให้อากาศบริสุทธิ์ต่อคนเพ่ิมข้ึนด้วย กล่าวคือ 
ยิ่งอัตราการระบายอากาศมากยิ่งมีผลดีต่อนักกีฬา และสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอีก
ด้วย  
 
2. วิเคราะห์ผลการลดอุณหภูมิใต้หลังคา 
 จากผลการทดลองทําให้วิเคราะห์ได้ว่า การใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา สามารถทํา
ให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลงได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า หลังคาเป็นปัจจัยหลักของการเกิดความร้อน
ภายในอาคาร ด้วยอุณหภูมิอากาศภายในท่ีสูงถึง 48oC ในฤดูร้อน การใช้การระบายอากาศเพียงอย่าง
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เดียวท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้นั้น ไม่สามารถทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลงได้ นั้นเป็น
เพราะการระบายอากาศเพียงเดียวด้วยความเร็วลมเพียง 0.1 เมตรต่อวินาที ไม่สามารถระบายความ
ร้อนหรือลดอุณหภูมิได้ และโดยทฤษฏีแล้วการใช้กระแสลมในการลดความร้อนท่ีผิวอาคาร ควรมี
ความเร็วลม 15 mph (6.05 เมตรต่อวินาที) (Michele melaragno, 1982)    
  ซ่ึงแน่นอนว่าการใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาสามารถช่วยให้อุณหภูมิภายในลดลง 
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ากว่าอุณหภูมิภายนอก โดยจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้อาคาร หากภายในอาคารเย็นกว่า
ภายนอก โดยฉนวนกันความร้อนท่ีใช้นั้นเป็นฉนวนกันความร้อนแบบโฟมโพลียูริเทน (Foam-
polyurethane) หนา 1 นิ้ว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อน (K-Value) 0.028 W/m-k , ค่า
ความต้านทาน (R-Value) 0.89 m2k/W และค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อน (U-Value) 0.017 
W/m2 °C ซ่ึงโดยทฤษฏีแล้ว หากวัสดุฉนวนมีค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อนตํ่า จะยิ่งทําให้
ประสิทธิภาพกันความร้อนของฉนวนดีข้ึน และจากการทดลองเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
สามารถสรุปได้ว่าการใช้ฉนวนกันความร้อนสามารถลดอุณหภูมิ Operative temperature ภายใน
พ้ืนท่ีใช้งานได้ท้ัง 3 ฤดู จึงเป็นผลดีต่อผู้ใช้อาคาร และการติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอาคาร
กีฬาในร่มเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดความร้อนภายในอาคาร 
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บทท่ี 6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาของการวิจัย คืออาคารมาตรฐานกีฬาในร่มกรณีศึกษาได้มีการออกแบบให้มี
พ้ืนท่ีช่องเปิด 9% ของพ้ืนท่ีใช้งาน ซ่ึงน้อยกว่ากฎหมายกําหนด (10% ของพ้ืนท่ีใช้งาน) ท้ังนี้เกณฑ์
ของ The Sports Council Technical Unit For Sport สําหรับอาคารกีฬาในร่มกําหนดให้มีอัตรา
การระบายอากาศในอาคารกีฬาในร่ม 3 ACH ข้ึนไป ในขณะท่ีอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษา            
จ. ศรีสะเกษ มีอัตราการระบายอากาศเพียง 2.5 ACH ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑ์ ทําให้เกิดสภาวะอากาศนิ่ง 
ผนวกกับอาคารกีฬาในร่มกรณีศึกษาไม่ติดต้ังฉนวนกันความร้อนท่ีหลังคา ทําให้เกิดความร้อนสะสม
ใต้หลังคาไม่สามารถระบายออกไปได้ จนเกิดการแผ่ความร้อนลงสู่พ้ืนท่ีใช้งานและส่งผลให้เกิดความ
ไม่สบายต่อผู้ใช้อาคาร  

สรุปผลในการวิจัย         

 จากวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาการเพ่ิมอัตราการระบายอากาศในอาคารกีฬาในร่มด้วย
รูปแบบการระบายอากาศและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเหมาะสม ได้ทดลองการเพ่ิม
อัตราการระบายอากาศ ด้วยการระบายอากาศ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการระบายอากาศ Wind-
driven ventilation (หลักการเคลื่อนท่ีของอากาศจากอิทธิพลของลม)  และรูปแบบการระบาย-
อากาศ combined wind and stack-driven ventilation (รวมอิทธิพลของลมและหลักการลอยตัว
ของอากาศท่ีอุณหภูมิต่างกัน) ซ่ึงในการทดลองเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ สรุปได้ว่า รูปแบบการ
ระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation สามารถเพ่ิมอัตราการระบาย
อากาศมากกว่ารูปแบบการระบายอากาศ Wind-driven ventilation โดยมีความเร็วลมภายใน
อาคารและบริเวณใต้หลังคาเพ่ิมข้ึน โดยอัตราการระบายอากาศท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กับทิศทางลม 
ความเร็วลมภายนอก และความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร ซ่ึงรูปแบบ        
การระบายอากาศ combined wind and stack-driven ventilation อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อ
พ้ืนท่ีใช้งาน 11% ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์การระบายอากาศอาคารกีฬาในร่มและกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 ว่า
ด้วยเรื่องพ้ืนท่ีช่องเปิดในการระบายอากาศ ซ่ึงมีอัตราการระบายอากาศ 3 ACH ข้ึนไป ในทุกฤดูกาล 
โดยมีความเร็วลมภายในไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที บริเวณพ้ืนท่ีกิจกรรม จากการคํานวณปริมาณ
อากาศบริสุทธิ์ต่อคน (Fresh air) พบว่า ยิ่งอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึน ยิ่งสามารถทําให้อากาศ
บริสุทธิ์มีมากข้ึน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาผู้ใช้อาคาร 
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   อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิใต้หลังคาเพ่ือเพ่ิม
ความสบายในพ้ืนท่ีใช้งาน โดยคัดเลือกรูปแบบการระบายอากาศท่ีเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ตาม
เกณฑ์และอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 โดยคัดเลือกอัตราส่วนช่องเปิด
ต่อพ้ืนท่ีใช้งานตํ่าสุดท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการระบายอากาศได้ตามเกณฑ์ คือ รูปแบบการระบาย
อากาศ combined wind and stack-driven ventilation ในอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 
11% โดยทดลองเปรียบเทียบกับการเพ่ิมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา โดยกําหนดฉนวนกันความร้อน
เป็นฉนวนประเภท โฟมโพลียูริเทน ท่ีนิยมใช้กับหลังคาเหล็กรีดรอน (metal sheet) พบว่า การใช้
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา สามารถทําให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลงได้   
   ผลการศึกษาพบว่า การใช้การระบายอากาศเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการ
ระบายอากาศได้นั้น ไม่สามารถทําให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลงได้ เป็นเพราะด้วยความเร็วลมสูงสุด
เพียง 0.10-0.12 เมตรต่อวินาที จึงไม่อาจระบายความร้อนหรือลดอุณหภูมิได้ ทําให้การเพ่ิมฉนวนกัน
ความร้อนเป็นวิธีท่ีดีกว่า สามารถช่วยให้อุณหภูมิใต้หลังคาลดลงได้ถึง 5 oC เม่ืออุณหภูมิภายนอก 
48oC ในฤดูร้อน เวลา 14:00 น. และส่งผลให้พ้ืนท่ีใช้งานมีอุณหภูมิลดลง 1-2 oC (จาก 34.4 oC 
เหลือ 32.7 oC) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของการลดอุณหภูมิใต้หลังคาส่งผลต่อพ้ืนท่ีใช้งานและสามารถ
เพ่ิมความสบายได้ การติดต้ังฉนวนกันความร้อนในอาคารเป็นปัจจัยหลักท่ีสามารถช่วยให้อุณหภูมิ
ลดลงได้ โดยท้ัง 3 ฤดูกาล สามารถปรับปรุงความสบายในพ้ืนท่ีใช้งานได้ จากผลการทดลองนี้ทําให้
แนวทางการปรับปรุงการออกแบบจะต้องคํานึงถึงหลังคาเป็นสําคัญ ด้วยผลกระทบในเรื่องความร้อน
ท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากหลังคาท่ีปราศจากฉนวนกันความร้อน ซ่ึงสามารถส่งผลให้เกิดความร้อนสะสม
ภายในอาคารได้ 

ข้อเสนอแนะ           

 ผลจากการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอาคารกีฬาในร่มแบบ
มาตรฐานกีฬาในร่มในปัจจุบัน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอาคารกีฬาในร่มท่ัวไปได้ เพ่ือ
ออกแบบอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิด และรูปแบบการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเพ่ิมอัตราการระบายอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบอาคารกีฬาในร่ม ซ่ึงจะต้องข้ึนอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ ท่ีต้ังของอาคาร ความเร็วลมในพ้ืนท่ีนั้นๆ ด้วย ซ่ึงการใช้รูปแบบการระบาย
อากาศ combined wind and stack-driven ventilation อัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน
ร้อยละ 11 ข้ึนไป สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายใน ซ่ึงจะเป็น
ตัวกําหนดอัตราการระบายอากาศท่ีแตกต่างกัน ด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิทําให้เกิดการ
ไหลเวียนของอากาศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อนักกีฬา และสามารถทําให้การเพ่ิมความสบายทางการระบาย
อากาศภายในอาคารมีประสิทธิภาพมากข้ึนไปอีก รวมท้ังการติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
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สามารถช่วยให้อุณหภูมิภายในลดลงได้อีกทางหนึ่ง โดยเป็นวิธีการปรับปรุงแก้ไขท่ีได้ผลดีและง่ายกว่า
วิธีอ่ืนๆ ซ่ึงอาคารกีฬาในร่มเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีผู้ใช้อาคารมาก จําเป็นท่ีจะต้องการให้อากาศ
ถ่ายเท เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศให้มากข้ึน หากแต่ข้อจํากัดหลายๆ ประการทําให้การระบายอากาศ
นั้นเป็นเรื่องควบคุมได้ยากจึงต้องคํานึงเป็นพิเศษ หรืออาจปรับปรุงอาคารโดยใช้วิธีการลดอุณหภูมิ
ภายใน ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ การติดต้ังพัดลมดูดอากาศ การปลูกต้นไม้
บริเวณรอบๆ อาคาร อาจช่วยให้อุณหภูมิภายในลดลงและอัตราการระบายอากาศเพ่ิมข้ึน อากาศ
ถ่ายเทได้มากข้ึนและจะทําให้อาคารมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามไปด้วย 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลความเร็วลมพ้ืนท่ีใช้งานท่ีระดับ 1.00 เมตร (เมตรต่อวินาที) (ฤดูร้อน) 

SUMMER Type : Wind-driven ventilation (m/s) 

  8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

WFR 6% 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

WFR 11% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 15% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 20% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

Type : Combined wind and stack-driven ventilation (m/s)  

WFR 6% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 11% 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

WFR 15% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 20% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

 

ตารางท่ี 29 แสดงผลความเร็วลมพ้ืนท่ีใช้งานท่ีระดับ 1.00 เมตร (เมตรต่อวินาที) (ฤดูฝน) 

RAINY Type : Wind driven ventilation (m/s)  

  8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

WFR 6% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 11% 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

WFR 15% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 20% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

Type: Combined wind and stack-driven ventilation (m/s)  

WFR 6% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 11% 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

WFR 15% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 20% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 

ตารางท่ี 30 แสดงผลความเร็วลมพ้ืนท่ีใช้งานท่ีระดับ 1.00 เมตร (เมตรต่อวินาที) (ฤดูหนาว) 

WINTER Type: Wind driven ventilation (m/s) 

  8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

WFR 6% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 11% 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

WFR 15% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

WFR 20% 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

Type: Combined wind and stack-driven ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 11% 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

WFR 15% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

WFR 20% 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 

 

ตารางท่ี 31 แสดงผลความเร็วลมใต้หลังคาในแต่ละรูปแบบการระบายอากาศและแต่ละอัตราส่วน           

ด             พ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูร้อน) 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Wind-driven Ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 11% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 15% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 20% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

Combined wind and stack-driven ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

WFR 11% 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 

WFR 15% 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

WFR 20% 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลความเร็วลมใต้หลังคาในแต่ละรูปแบบการระบายอากาศและแต่ละอัตราส่วน               

ด             พ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูฝน) 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Wind-driven Ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 11% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 15% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 20% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

Combined wind and stack-driven ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

WFR 11% 0.019 0.019 0.02 0.02 0.019 

WFR 15% 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

WFR 20% 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

 

ตารางท่ี 33 แสดงผลความเร็วลมใต้หลังคาในแต่ละรูปแบบการระบายอากาศและแต่ละอัตราส่วน

พ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีผนัง (ฤดูหนาว) 

Type 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Wind-driven Ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 11% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 15% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

WFR 20% 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

Combined wind and stack-driven ventilation (m/s) 

WFR 6% 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

WFR 11% 0.019 0.019 0.02 0.02 0.019 

WFR 15% 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

WFR 20% 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
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ตารางท่ี 34 แสดงผลอัตราการระบายอากาศท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ (ฤดูร้อน) 

Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

6% 0.80 0.79 2.73 2.26 2.74 2.13 

11% 0.81 0.79 2.75 2.28 2.76 2.15 

15% 0.80 0.79 2.73 2.26 2.74 2.14 

20% 0.80 0.79 2.74 2.26 2.75 2.14 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

6% 0.83 0.79 3.42 2.76 3.40 3.19 

11% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 3.20 

15% 0.84 0.79 3.42 2.77 3.41 3.20 

20% 0.84 0.79 3.44 2.80 3.43 3.22 

 

ตารางท่ี 35 แสดงผลอัตราการระบายอากาศท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ (ฤดูฝน) 

 Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

6% 0.80 0.80 2.72 2.72 2.25 2.13 

11% 0.80 0.81 2.74 2.74 2.27 2.14 

15% 0.80 0.80 2.73 2.73 2.26 2.13 

20% 0.80 0.80 2.73 2.73 2.26 2.13 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

6% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.18 

11% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.19 

15% 0.82 0.79 3.40 3.40 2.76 3.19 

20% 0.82 0.79 3.41 3.42 2.77 3.20 
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ตารางท่ี 36 แสดงผลอัตราการระบายอากาศท้ัง 2 รูปแบบการระบายอากาศ (ฤดูหนาว) 

Wind-driven ventilation (ACH) 

WFR 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm Average 

6% 1.07 2.73 2.74 2.26 2.74 2.62 

11% 1.08 2.74 2.76 2.28 2.76 2.64 

15% 1.07 2.74 2.74 2.27 2.75 2.62 

20% 1.07 2.74 2.74 2.27 2.75 2.62 

Combined wind and stack-driven ventilation (ACH) 

6% 1.25 3.40 3.42 2.77 3.41 3.25 

11% 1.25 3.41 3.42 2.77 3.41 3.25 

15% 1.28 3.41 3.42 2.77 3.42 3.26 

20% 1.28 3.42 3.44 2.80 3.42 3.27 

 

ตารางท่ี 37 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และ                     

ด              ไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูร้อน) 

Summer           

Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Outside Temperature 33.7 35.5 31.625 31.0 30.2 

Indoor Temp (non-insulation) 31.5 35.5 37.2 37.3 35.5 

Indoor Temp. (insulation) 28.8 33.1 34.2 34.2 33.8 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และ                    

ด              ไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูฝน) 

Rainy            

Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Outside Temperature 33.4 33.1 32.8 33.8 32.4 

Indoor Temp (non-insulation) 29.8 33.3 34.2 35.4 34.2 

Indoor Temp. (insulation) 28.1 31.1 32.3 32.8 33.2 

 

ตารางท่ี 39 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และ                               

ด              ไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูหนาว) 

Winter            

Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Outside Temperature 29.8 31.0 31.8 32.1 30.8 

Indoor Temp (non-insulation) 28.9 32.4 34.4 34.9 33.0 

Indoor Temp. (insulation) 26.8 29.5 30.7 31.5 31.3 
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ตารางท่ี 40 แสดงผลอุณหภูมิ Toบริเวณใต้หลังคา (วัดท่ีระดับ 10 เมตร) และบริเวณพ้ืนท่ีใช้งาน                   

ด             (วัดท่ีระดับ 1.00 เมตร) ท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูร้อน) 

Summer  :Roof level (10.00m)     

 Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Non-insulation (oC) 28.9 37.8 42.7 45.3 42.8 

Insulation (oC) 29.2 34.8 35.7 36.9 36.0 

 :Occupied level (1.00m)     

 Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Non-insulation (oC) 28.8 34.1 35.6 37.4 36.4 

Insulation (oC) 28.8 33.2 33.4 34.4 33.8 
 

ตารางท่ี 41 แสดงผลอุณหภูมิ Toบริเวณใต้หลังคา (วัดท่ีระดับ 10 เมตร) และบริเวณพ้ืนท่ีใช้งาน                     

ด             (วัดท่ีระดับ 1.00 เมตร) ท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูฝน) 

Rainy :Roof level (10.00m)        

Time 8.00am 10.00am 12.00am 02.00pm 04.00pm 

Non-insulation (oC) 29.4 35.0 38.0 39.8 40.1 

Insulation (oC) 28.7 31.6 32.6 33.3 33.7 

: Occupied level (1.00m)        

Time 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Non-insulation (oC) 28.1 31.7 33.5 34.6 35.1 

Insulation (oC) 28.1 31.1 32.3 32.8 33.2 
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ตารางท่ี 42 แสดงผลอุณหภูมิ To บริเวณใต้หลังคา (วัดท่ีระดับ 10 เมตร) และบริเวณพ้ืนท่ีใช้งาน                   

ด             (วัดท่ีระดับ 1.00 เมตร) ท่ีใส่ฉนวนกันความร้อน และไม่ใส่ฉนวนกันความร้อน (ฤดูหนาว) 

Winter:  :Roof level (10.00m)        

Time 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Non-insulation (oC) 26.5 35.2 41.0 42.7 39.9 

Insulation (oC) 26.9 31.0 32.9 33.9 33.1 

 : Occupied level (1.00m)        

Time 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm 

Non-insulation (oC) 28.9 32.4 34.4 34.9 33.0 

Insulation (oC) 26.8 29.5 30.7 31.5 31.3 

 

ตารางท่ี 43 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายใน รูปแบบการระบายอากาศ                  

f              Stack-driven Ventilation แต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูร้อน) 

Summer  

Time  8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm Avg. 

Outside temp.  33.7 35.5 31.6 31.0 30.275 32.4 

Indoor temperature (oC) 

WFR 6% 31.66 35.04 36.52 36.63 34.97 34.9 

WFR 11% 31.52 35.54 37.21 37.32 35.46 35.4 

WFR 15% 31.77 35.98 37.74 37.93 35.86 35.8 

WFR 20% 32.00 36.30 38.25 38.41 36.22 36.2 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายใน รูปแบบการระบายอากาศ               

f              Stack-driven Ventilation แต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีใช้งาน (ฤดูฝน) 

Rainy  

Time 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm Avg. 

Outside temperature 32.2 34.2 31.2 31.0 30.6 31.8 

Indoor temperature (oC) 

WFR 6% 29.66 32.77 33.76 34.78 33.56 32.91 

WFR 11% 29.83 33.30 34.25 35.35 34.17 33.38 

WFR 15% 30.53 33.94 34.79 35.92 34.71 33.98 

WFR 20% 30.64 34.32 36.02 36.87 36.40 34.85 

 

ตารางท่ี 45 แสดงผลอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายใน ในรูปแบบการระบาย

อากาศ Stack-driven Ventilation แต่ละอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีผนัง (ฤดูหนาว) 

Winter  

Type 8.00am 10.00am 12.00pm 14.00pm 16.00pm Average 

Outside temperature 25 27.55 27.4 27.275 27.5 26.945 

Indoor temperature (oC)           

WFR 6% 28.48 31.73 33.51 34.09 32.51 32.06 

WFR 11% 28.86 32.43 34.37 34.93 33.02 32.72 

WFR 15% 29.23 33.01 35.03 35.60 33.45 33.26 

WFR 20% 29.47 33.38 35.53 36.11 33.78 33.65 
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