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56054208: สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
คําสําคัญ :  บานแถว/การระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ/การบังลม 

อรุณโรจน  สิริโภควิบูลย : อิทธิพลของกฎหมายอาคารที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ระบายอากาศ : กรณีศึกษาการวางผังกลุมบานแถวในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ   : อ.ดร.สัทธา  ปญญาแกว.  64 หนา. 

จากปญหาสวนใหญที่พบในโครงการบานจัดสรรประเภทบานแถวที่กระจายตัวอยูในเขต

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครคือไมสามารถใชการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวางจัดกลุมบานแถวที่มีผลตอประสิทธิภาพการระบายอากาศ

และนําเสนอสัดสวนความลึกตอหนากวางของบานแถวภายใตขอจํากัดของกฎหมายที่จะชวยลดการ

บังลมระหวางกลุมบานแถวซึ่งจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ 

ภายใตขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 บานแถวสามารถเรียงหนากวางไดถึง 

40.00 เมตร รวมถึงระยะความกวางของถนนท่ีกวางเพียง 16.20 เมตร ซึ่งทําใหสัดสวนของกลุมบาน

แถวและ ที่วางระหวางกลุมอาคารไมสอดคลองกับสัดสวนที่เหมาะสมตอการระบายอากาศภายนอก

อาคาร 

ในการจําลองดวยโปรแกรม Design Builder 3.4.2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของสัดสวน

บานแถวและการจัดผังโครงการที่มีตอประสิทธิภาพการระบายอากาศ โดยตั้งคาความเร็วลมตั้งตนท่ี 

1.30 เมตรตอวินาที ที่ระยะความสูง 10.00 เมตร เหนือพื้นดิน ซึ่งมาจากคาเฉลี่ยความเร็วลมในเขต

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และมีทิศทางของลมที่ปะทะหนากวางของบานแถว 90º 45º และ0º 
องศา โดยศึกษาเปรียบเทียบบานแถวท่ีมีความลึก 8.00 เมตร 16.00 เมตร และ 24.00 เมตร และ

ลักษณะการวางผังแบบเรียงตรงกัน การวางผังแบบเรียงสับหวาง การวางผังโดยมีการเวนพื้นที่วางไว

ตรงกลาง และการวางผังโดยมีการแบงพื้นที่วางเปนพื้นที่ยอยในแตละแถว 

ผลการศึกษาพบวาการออกแบบบานแถวควรคํานึงถึงทิศทางของลมประจํา สัดสวน

ความลึกตอหนากวางของกลุมบานแถว ซี่งบานแถวมีความลึก 8.00 เมตร ทําใหเกิดการบังลมนอย

และมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ และการวางผังโครงการแบบเวนที่วางไวตรง

กลาง และแบงพื้นที่ยอยในแตละแถวจะชวยใหเกิดการระบายอากาศที่ดีข้ึน 

ภาควิชาสถาปตยกรรม                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                             ปการศึกษา 2557 
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56054208: MAJOR: (ARCHITECTURE) 
KEY WORD:  TOWNHOUSE/NATURAL VENTILATION/BUILDING CODE/WIND BLOCKAGE 

ARUNROJ SIRIPOKVIBUL: THE EFFECT OF BUILDING CODE ON NATURAL 

VENTILATION EFFICIENCY: CASE STUDY OF TOWNHOUSE PLANNING IN SUBURBAN 

AREA OF BANGKOK. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: Ph.D. Satta Panyakaew. 64 pp. 

Townhouse projects in the suburbs of Bangkok often have difficulties to 

provide adequate natural ventilation.  This study aims to investigate the effect of 

townhouse planning on the efficiency of natural ventilation and propose the 

optimum ratio between width and length of the building in accordance with the 

current building code which minimizes the wind blockage and improve the efficiency 

of natural ventilation.   

The building code permits the building of townhouses in a row up to the 

length of 40.00 m considering, the width of the space in front of these houses being 

15.20 m, the ratio between this permitted mass of townhouses and the surrounding 

space may hinder natural ventilation.  

Design Builder 3.4.2.2, building simulation software, was used to simulate 

the outside ventilation in this study. The velocity of the air movement was set at 1.3 

m/s at the height of 10.00 m these settings were obtained from the average velocity 

of the wind in Bangkok suburbs. The angles between the wind direction and the front 

façade of the townhouses studied were 90º, 45º and 0º. The study investigated two 

factors in townhouse planning including depths of townhouses (8.00, 16.00, 24.00 m), 

and layouts of townhouses (liner alignment, stagger arrangement, central open space 

and separated open space). 

It was found that the townhouses with 8.00 m depth offer minimum wind 

blockage and maximum natural ventilation. The central open space and separated 

open space layouts provide better natural ventilation. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาอิสระเรื่อง อิทธิพลของกฎหมายอาคารท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการระบาย

อากาศ : กรณีศึกษาการวางผังกลุมบานแถวในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จะสัมฤทธ์ิผลไมได

หากขาดการตรวจทานและใหคําแนะนําจากคณาจารยทุกทาน 

อีกทั้งยังมีสถานที่หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวังทาพระ รวมทั้งบุคลากรท่ีอํานวยความสะดวก ในการคนควาขอมูลและรวบรวมสมาธิใน

การเรียนรูและทําความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ 

จึงขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยสัทธา ปญญาแกว และอาจารยพิมลศิริ 

ประจงสาร ที่คอยรับฟงความคิด ใหคําแนะนํา และขัดเกลาจนงานศึกษาช้ินน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาอนุรักษ

พลังงานในอาคาร ที่กรุณาทุมเทแรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการอบรมใหความรูความเขาใจใน

เรื่องของการออกแบบอาคารอยางย่ังยืนเพื่อนําไปใชประกอบวิชาชีพตอไป  

รวมถึงบุคลากรทุกทานที่อํานวยความสะดวกในเรื่องขอมูล และดูแลสถานที่ เพื่อ

การศึกษาหาความรู มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

  




