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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีท าการจ าลองและวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในบ้านประหยัด

พลังงาน ท าการศึกษาการไหลของอากาศผ่านช่องเปิดการระบายอากาศเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบ

ของตัวแปรและความเปล่ียนแปลงของการไหลของอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายใน

อาคารของแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้โปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ 

CONTAM ในการสร้างแบบจ าลองรูปแบบการไหลของอากาศ แบบบ้านประหยัดพลังงานใน

กรณีศึกษาเป็นบ้านเด่ียวสองช้ันขนาดกลางพ้ืนที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร อัตราการไหลของ

อากาศคงที่เท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที ต้ังอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราการแลกเปล่ียนอากาศที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33และ39 ใน

การศึกษาท าการวิเคราะห์สภาวะการไหลของอากาศ 3 กรณี ได้แก่ (1) จ าลองระบบปิดพ้ืนที่ช่อง

เปิดการไหลของอากาศ (2) จ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง และ (3) จ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่อง

เปิดทั้งหมดของการไหลของอากาศ จากการศึกษาพบว่าการปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมดมีอัตราการ

ไหลเวียนอากาศผ่านช่องว่างของพ้ืนที่ช่องเปิด เช่น ขอบหน้าต่างหรือประตู มีอัตราการไหลเวียน

ที่ต ่ามากในช่วง 0-0.9 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ไม่สามารถเกิดการแลกเปล่ียนอากาศตามเกณฑ์

การยอมรับได้ ในกรณีเปิดเฉพาะช่องเปิดหน้าต่างพบว่าการแลกเปล่ียนอากาศในบริเวณห้องนอน 

3 ช้ัน2 ของบ้านที่มีพ้ืนที่เปิดหน้าต่างมากกว่า 1 จุดในพ้ืนที่สามารถเกิดการแลกเปล่ียนอากาศได้

สูงถึง 581 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับ ในกรณีเปิดพ้ืนที่ช่องเปิด

ทั้งหมดพบว่าอตัราการแลกเปล่ียนอากาศของแต่ละพ้ืนที่สงูข้ึนมากกว่ามาตรฐานการยอมรับเกือบ

ทั้งหมด ยกเว้นห้องครัวและห้องน ้า เมื่อจ าลองแนวทางการปรับปรุงโดยท าการย้ายต าแหน่ง

หน้าต่างของห้องครัว ไว้ในทศิทางตรงข้ามกันเกิดการไหลของอากาศมากข้ึนท าให้การแลกเปล่ียน

อากาศภายในห้องครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของห้องน า้แนวทางการปรับปรุงที่ดีที่สุดเพ่ือ

เป็นที่ยอมรับของอัตราการแลกเปล่ียนอากาศคือการเปิดประตูห้องน า้ หากเปิดประตูห้องน า้ 1/4 

ของพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมดสามารถเพ่ิมอัตราการแลกเปล่ียนอากาศและมีแนวโน้มดีขึ้ นเมื่อเปิด

ประตูห้องน า้มากขึ้น 
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ABSTRACT 

 This study is simulated and analyzed the airflow in an energy efficient home. It 

studies the airflow through openings and analyzes the impact of factors and different airflow 

rates that affect the indoor air quality in an energy efficient home. The simulation was 

performed using CONTAM software to create the model for airflow simulation. The case 

study used a drawing of an energy efficient home which is a two-story home with area of 

130 m2. The airflow rate was set at 0.8 m/s and a home is located in Bangkok. The study 

compared the acceptable airflow rate with Ministerial Regulation No. 33 and No. 39. In this 

study, there are three cases for analyzing airflow phenomenon. These include (1) Simulation 

of all closed airflow paths, (2) Simulation of opened opening flow paths, and (3) Simulation 

of all opened opening flow paths. Results from the study are found that in the case of closed 

all airflow paths has airflow rate from air leakage area at low airflow rate about 0-0.9 

m3/hour that is not accepted according to the criteria. In the case of opened the window flow 

path is found that the bedroom 3 in the 2nd floor that has more than one opening has better 

airflow rate than the criteria. It can get air change rate per hour more than 581 m3/hour. In 

the case of all opened airflow paths found that an air change rate per hour of any zone is 

better than other cases, and mostly pass of criteria except in the kitchen and bathroom. The 

simulation was performed to improve the airflow rate by changing the position of window in 

the kitchen, then the airflow rate able to pass the criteria. In bathroom, the best way to 

improve the airflow is to open the door about ¼ of all openings, then it increases airflow rate 

and trend to have better airflow when open the door in bathroom.  

 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงทางด้านสภาวะภมูิอากาศส่งผลกระทบให้อุณหภมิูเฉล่ียของประเทศ

ไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้ น รวมทั้งเกิดสถานการณ์ฝุ่ นพิษที่วิกฤติที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่

บ่อยคร้ัง จึงเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบที่พักอาศัย ทั้งด้านพ้ืนที่และผลกระทบจากคุณภาพ

อากาศภายนอก บ้านพักอาศัยในปัจจุบันจึงมีลักษณะปิดมากขึ้ น เพ่ือลดการน าความร้อนและ

มลภาวะเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ท าให้การระบายอากาศภายในตัวบ้านมีอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อ

การหมุนเวียนแลกเปล่ียนปริมาณอากาศเข้ามาใช้ภายในบ้าน และไม่สามารถก่อให้เกิดความรู้สกึ

สบายภายในบ้านได้ เคร่ืองปรับอากาศจึงถูกเลือกใช้เป็นระบบปรับอากาศทางกล ที่ช่วยสร้างภาวะ

น่าสบาย ในช่วงเวลาพักอาศัย แต่การใช้เคร่ืองปรับอากาศน้ัน ท าภายใต้สภาวะห้องที่เป็นระบบ

ปิด อากาศภายในถูกหมุนเวียนมาใช้อย่างต่อเน่ือง เกิดการสะสมความช้ืน ฝุ่ นละออง เช้ือโรค 

หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ที่มีความหลากหลาย ท าให้คุณภาพ



 

 

อากาศภายในบ้านต ่า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมภาระ

ค่าใช้จ่ายให้กบัผู้พักอาศัย และเพ่ิมปริมาณ CO2 สู่ช้ันบรรยากาศจากการใช้พลังงาน ซ่ึงเป็นปัจจัย

การเกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้ นด้วย ดังน้ันระบบระบายอากาศเป็นส่วนส าคัญในการช่วยสร้าง

คุณภาพอากาศภายในที่ดี การออกแบบการระบายอากาศทางธรรมชาติที่เหมาะสม ท าให้เกิดการ

ถ่ายเทอากาศภายในที่มีอุณหภมิูสูงออกสู่ภายนอก ดังน้ันการออกแบบหรือปรับปรุงประสทิธิภาพ

การระบายอากาศ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ควรค านึงถึง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผู้พักอาศัย 

ลดการใช้พลังงาน จากการใช้เคร่ืองปรับอากาศทางกล ลดปัจจัยที่ก่อให้เกดิผลกระทบทางสุขภาพ

ต่อผู้พักอาศัย และยังส่งผลถึงการลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดการ

สร้างมลภาวะทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันโปรแกรมจ าลองระบบระบาย

อากาศถูกพัฒนาเพ่ือสามารถใช้ในการจ าลองประสทิธภิาพการระบายอากาศอย่างหลากหลาย เช่น 

Computer Fluid Dynamics (CFD), CONTAM, BREEZE, COMIS, AIRNET, ESP-r, Tas-

Flows, AIOLOS ฯลฯ 

 งานวิจัยน้ีท าการศึกษาประสิทธิภาพการไหลอากาศของบ้านประหยัดพลังงาน โดย

เลือกใช้โปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ (CONTAM) พิจารณาอัตราการแลกเปล่ียนอากาศ 

ภายในที่พักอาศัย เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการระบายอากาศผ่านรูปแบบช่องเปิดระบาย

อากาศ และสภาวะที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบ หรือปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในของบ้านพักอาศัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับหรือมี

ประสทิธภิาพสงูสดุได้ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษารูปแบบการระบายอากาศ ผ่านช่องเปิดระบายอากาศของแบบบ้านประหยัด

พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

2. จ าลองระบบระบายอากาศโดยใช้ CONTAM ในการวิเคราะห์สมรรถนะการระบายอากาศ

ของบ้านพักอาศัย 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรและความเปล่ียนแปลงของอัตราการไหลของ

อากาศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในบ้านพักอาศัย เปรียบเทยีบกับ

มาตรฐานที่ยอมรับได้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาระบบระบายอากาศของแบบบ้านตัวอย่างขนาดกลางพ้ืนที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร 

2. จ าลองรูปแบบการไหลของอากาศ ผ่านโปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ 

3. วิเคราะห์ประสทิธภิาพการระบายอากาศภายในบ้านพักอาศัยที่ยอมรับได้อ้างอิงมาตรฐาน

กฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 และ 39 



 

 

 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ผลการจ าลองระบบระบายอากาศของแบบบ้านกรณีศึกษา 

2. สามารถใช้โปรแกรมในการจ าลองระบบระบายอากาศเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ

รูปแบบระบบระบายอากาศต่างๆได้  

3. สามารถวิเคราะห์ตัวแปรและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่เป็นปัจจัยต่อสมรรถนะของ

ระบบระบายอากาศ 

4. เป็นแนวทางเลือกการตัดสินใจส าหรับการออกแบบหรือปรับปรุงรูปแบบระบบระบาย

อากาศได้ 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Katarzyna Gadyszewska-Fiedoruk และคณะ (2019) ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์

ระบบระบายอากาศภายในอาคารเรียน 3 ช้ัน ด้วยโปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ 

CONTAMW และอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพอาคารตาม PN-EN 13779:2008 และก าหนดค่า

ความเข้มข้นของ CO2 ไม่เกิน 1,000 ppm เพ่ือให้เหมาะสมต่อความรู้สึกสบายของนักเรียนและ

ผู้ใช้อาคาร ในการวิเคราะห์ได้ท าการศึกษาเง่ือนไขการระบายอากาศ ทั้งหมด 6 เง่ือนไข ซ่ึงมี

ความแตกต่างกันในด้านของ Insolation และแบบของ Multi-zone ในช่วงฤดูร้อน ในเมือง 

Wroclaw ผลการศึกษาพบว่า หน้าต่างที่มีการรอยร่ัวของอากาศสงู ส่งผลให้คุณภาพอากาศภายใน

อาคารต ่า ความเข้มข้นของ CO2 มากกว่า 3,000 ppm และการ seal เพ่ือลดรอยร่ัวบริเวณ

หน้าต่าง เพ่ือลด CO2 น้ัน ท าให้การระบายอากาศมีลักษณะผิดปกติ การแก้ไขด้วยวิธีการติด            

พัดลมระบายอากาศ ช่วยให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้ น แต่ส่งผลกระทบด้านพลังงานความร้อน 

อุณหภูมิภายในอาคารลดลงอย่างมาก จากการวิเคราะห์จึงพบว่า การระบายอากาศด้วยวิธี

ธรรมชาติ ไม่สามารถให้การระบายอากาศที่เหมาะสมได้ เน่ืองจากการละค่าของ CO2 ภายใน

อาคารที่เกินเง่ือนไขที่ควบคุม ละอุณหภูมิที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกสบายหากท าการควบคุม

คุณภาพอากาศโดยเพ่ิมการแลกเปล่ียนอากาศควรท าไปควบคู่กับการเพ่ิมเคร่ืองท าความร้อน 

และควรพิจารณาความเหมาะสมส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 พิมลศิริ ประจงสาร (2559) ได้ท าการศึกษาวิธีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

เพ่ือเพ่ิมความสบาย จากเอกสารทางวิชาการในระดับนานาชาติช่วง 30 ปี พบว่า พัฒนาการของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลดีต่อการศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเรว็ ความถูกต้องของ 

inputs และการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมมีความส าคัญอย่างสูงโดยความถูกต้องเป็นไปตามความ

น่าเช่ือถือของโปรแกรม 

 วรสันต์ ช่ืนชีพ (2548) ศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดิน 

โดยศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบขนาดช่องเปิดเพ่ือการระบายอากาศ ที่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิม

อัตราการระบายอากาศในอาคารใต้ดิน ให้ได้ปริมาณการไหลเวียนอากาศที่เพียงพอ และทั่วถึง  



 

 

ทุกต าแหน่งด้วยการจ าลองโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid 

Dynamics: CFD) และวิเคราะห์อัตราการไหลของอากาศที่ผ่านช่องเปิดในการเจือจางและดูด

อากาศเสยี ในเกณฑท์ี่ก  าหนด 4 ACH/hr พบว่า ปัจจัยคืออตัราส่วนระหว่างช่องเปิดให้ลมเข้า ต่อ

ช่องเปิดให้ลมออก และอกีปัจจัยที่ส่งผลคือ ขนาดของช่องเปิด ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนช่อง

เปิดที่ท  าให้ได้ปริมาณการไหลของอากาศสงูสดุคือ ช่องเปิดเข้าออกที่มีขนาดเทา่กนั 

 อัญชิษฐา จ้างประเสริฐ (2558) ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการระบายอากาศโดยวิธี

ธรรมชาติของผู้บริโภคบ้านเด่ียวระดับกลาง จากการส ารวจตามแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล แต่ไม่สามารถอธิบาย

ข้อดี หรือจุดเด่นของบ้านที่ประกอบด้วยระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ และให้

ความส าคัญของการระบายอากาศด้วยวิธธีรรมชาติประกอบการเลือกอยู่ในระดับปานกลาง 

 จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายอากาศ

โดยวิธีธรรมชาติเพ่ือเป็นตัวเลือกการตัดสินใจของผู้บริโภคบ้าน ยังได้รับความส าคัญ ในระดับ

ปานกลางและเกิดการเข้าใจในข้ันต้น ซ่ึงจากการศึกษาที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการ

ไหลของอากาศและระบบระบายอากาศ ในสถานศึกษา โรงพยาบาลหรืออาคารส านักงานเป็นหลัก 

ระบบการไหลของอากาศภายในบ้านพักอาศัยจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในรูปแบบ

ของบ้านประหยัดพลังงานซ่ึงเร่ิมมีการให้ความส าคัญและปลูกสร้างกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือ

พิจารณาการออกแบบบ้านพักอาศัยให้เกิดประสิทธิภาพ ในด้านพลังงานและสร้างคุณภาพภาพ

อากาศภายในที่ดี ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยได้อย่างสูงสุด ผู้วิจัยท าการศึกษาการไหลของอากาศด้วย

วิธีการสร้างแบบจ าลองโดยโปรแกรมการจ าลองระบบระบายอากาศ CONTAM ซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์รูปแบบการไหลของอากาศและคุณภาพอากาศภายในได้อย่างครอบคลุม และมีความ

สะดวกต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของการออกแบบ รวมทั้งสามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือหา

แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการระบายอากาศให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านมาตรฐานคุณภาพ

ระบบระบายอากาศได้อย่างรวดเรว็  

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยการใช้โปรแกรม

จ าลองระบบระบายอากาศ ซ่ึงมีแบบแผนการวิจัยภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงวิธกีารด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. รวบรวมข้อมูลแผนผังโครงสร้างของบ้านกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้างระบบระบายอากาศแบบบ้านสองช้ันจากแบบบ้านประหยัดพลังงาน. 

DEDE HOME. 2017 

 

 2. ศึกษาลักษณะการระบายอากาศของแบบจ าลองบ้านกรณีศึกษา โดยใช้โปรแกรม

จ าลองระบบระบายอากาศ CONTAM สร้างแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการไหลของอากาศ 

อัตราการไหลของอากาศ และอัตราการแลกเปล่ียนของอากาศ ในแต่ละพ้ืนที่โดยวาดแผนผัง

โครงสร้างของแบบจ าลองระบบระบายอากาศ ก าหนดพ้ืนที่ผังโครงสร้างตามการกั้นแยกด้วยผนัง 

โดยก าหนดความสูงระหว่างช้ันของรูปแบบจ าลองเป็น 3 เมตรพร้อมทั้งก าหนด Zone ของแต่ละ

พ้ืนที่ของผังโครงสร้างตามการกั้นแยกด้วยผนัง พร้อมระบุต าแหน่งและข้อมูลของช่องเปิดการ

ระบายอากาศ (Flow Path) ในแต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี 

ตารางที ่1 ข้อมูลผังโครงสร้างระบบระบายอากาศแบบบ้านกรณีศึกษา 

 

พื้ นทีร่ะบายอากาศ 
ขนาดพื้ นที่ 

(ตร.ม.) 
ช่องเปิดการระบายอากาศ 

รูปแบบการระบายอากาศของชั้นที ่1 

1. ห้องนอน 1 13 - ประตูบานเล่ือนคู่แบบรางแขวน  

ขนาด 2 x 2.1 ตร.ม. 

- ประตูบานเล่ือนสลับ ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม. 

- หน้าต่างบานเปิดขนาด 1.15 x 0.7 ตร.ม. ความ

สงูจากระดับพ้ืนห้อง 0.9 เมตร  

 

ชัน้ 1 ชัน้ 2 



 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

พื้ นทีร่ะบายอากาศ 
ขนาดพื้ นที่ 

(ตร.ม.) 
ช่องเปิดการระบายอากาศ 

2. ห้องน่ังเล่น 36 - ประตูบานเล่ือนเด่ียว ซ้อน 3 ช้ัน  

ขนาด 3.8 x 2.5 ตร.ม. จ านวน 2 บาน 

- ประตูบานเล่ือนเด่ียว ซ้อน 3 ช้ัน  

ขนาด 4.30 x 2.50 ตร.ม. 

- ประตูบานเล่ือนคู่แบบรางแขวนขนาด 2 x 2.1 

ตร.ม. 

- ประตูบานเล่ือนสลับ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 

- ประตูบานเปิดเช่ือมต่อภายนอกบ้าน 

ขนาด 0.8 x 2.0 ตร.ม. 

3. ห้องครัว 11 - หน้าต่างบานเล่ือนสลับ ขนาด 1.50 x 1.15 ตร.

ม. ความสงูจากระดับพ้ืนห้อง 0.9 เมตร 2 บาน 

- ประตูบานเปิดเช่ือมต่อภายนอกบ้าน 

ขนาด 0.8 x 2.0 ตร.ม. 

4. ห้องน า้ 1 6 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60 x 0.50 ตร.ม. 

ความสงูจากระดับพ้ืนห้อง 1.55 เมตร 

- ประตูบานเปิดห้องน า้ ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม. 

5. โถงทางเดินช้ัน1 13 - ประตูบานเปิดเหล็ก ขนาด 2.6 x 1.1 ตร.ม. 2 

บาน 

รูปแบบการระบายอากาศของชั้นที ่2 

6. ห้องนอน 2 17 - ประตูบานเล่ือนสลับ  

ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม. 

- ประตูบานเปิดห้องนอน 

ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม. 

 

- หน้าต่างบานเปิด ขนาด  0.70 x 1.15 ตร .ม . 

ความสงูจากระดับพ้ืนห้อง 0.90 เมตร 

 

 

 



 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

พื้ นทีร่ะบายอากาศ 
ขนาดพื้ นที่ 

(ตร.ม.) 
ช่องเปิดการระบายอากาศ 

7. ห้องนอน 3 19 - ประตูบานเล่ือนสลับ 

ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม. 

- ประตูบานเปิดห้องนอน 

ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม. 

- หน้าต่างบานเล่ือนสลับ ขนาด 1.50 x 1.15 ตร.

ม. ความสงูจากระดับพ้ืนห้อง 0.90 เมตร 2 บาน 

8. ห้องน า้ 2 6 - หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60 x 0.50 ตร.ม. 

ความสงูจากระดับพ้ืนห้อง 1.55 เมตร 

- ประตูบานเปิดห้องน า้ ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม. 

9. โถงทางเดินช้ัน 2 

 

11 - ประตูบานเล่ือนสลับ 

ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม. 

  

 ก าหนดรูปแบบการไหลของอากาศ ที่เหมาะสมกับลักษณะของช่องเปิดระบายอากาศ

แต่ละช่อง โดยก าหนดการจ าลองระบบระบายอากาศตามรูปแบบกรณีศึกษาดังน้ี 

 1) กรณีศึกษาระบบปิดพ้ืนที่ช่องเปิดการระบายอากาศ ศึกษาการอัตราการไหลและ

การแลกเปล่ียนอากาศในรูปแบบปิดช่องเปิดการระบายอากาศทั้งหมด  

 2) กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง ศึกษาการอัตรา

การไหลและการแลกเปล่ียนอากาศในรูปแบบเปิดช่องเปิดส่วนของหน้าต่าง จ าลองสภาวะการอยู่

อาศัยในบ้านพักอาศัยปกติ 

 3) กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด ศึกษาการ

อัตราการไหลและการแลกเปล่ียนอากาศในรูปแบบเปิดช่องเปิดอากาศทั้งหมดภายในบ้าน เพ่ือ 

ศึกษาสภาวะการระบายอากาศสงูสดุของรูปแบบการจ าลอง 

 ในการศึกษาท าการก าหนดสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมของแบบจ าลอง 

ส าหรับการศึกษาน้ีก าหนดอุณหภมูิภายนอกเป็น 33 องศาเซลเซียส และอุณหภมูิภายในเป็น 28 

องศาเซลเซียส อ้างอิงค่าอุณหภมิูเฉล่ีย และอุณหภมิูสูงสุดเฉล่ียของประเทศไทย ข้อมูลความเร็ว

ลมเฉล่ียของกรุงเทพมหานครเทา่กบั 0.8 เมตร/วินาท ีอ้างองิข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลระบบระบายอากาศของแบบบ้าน

กรณีศึกษา จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศได้แก่การออกแบบพ้ืนที่ต าแหน่งช่องเปิด 

และขนาดช่องเปิดของระบบระบายอากาศ ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะการไหลของอากาศ ,อัตราการไหล

ของอากาศ และอตัราการแลกเปล่ียนอากาศ ในแต่ละพ้ืนที่อ้างองิเกณฑก์ารยอมรับดังน้ี 



 

 

ตารางที ่2 เกณฑก์ารวิเคราะห์ข้อมูลระบบระบายอากาศ 

 

ขอ้มูลทีวิ่เคราะห ์ เกณฑก์ารยอมรบั 

อตัราการแลกเปล่ียนอากาศส าหรับห้องนอน 2 ลบ.ม./ช่ัวโมง/ตร.ม. 

อตัราการแลกเปล่ียนอากาศส าหรับห้องครัว 30 ลบ.ม./ช่ัวโมง/ตร.ม. 

อตัราการแลกเปล่ียนอากาศส าหรับห้องน า้ 10 ลบ.ม./ช่ัวโมง/ตร.ม. 

อ้างองิมาตรฐานกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 และ 39 

 

ผลการวิจยั 

 จ าลองในส่วนของความแตกต่างของความดัน ดังเส้นสีชมพู และ อัตราการไหลเวียน

ของอากาศ ดังเส้นสเีขียว ในของแต่ละกรณีศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3 

1. กรณีศึกษาระบบปิดพ้ืนที่ช่องเปิดการระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการจ าลอง

การไหลของอากาศกรณีศึกษาระบบปิด พ้ืนที่ช่องเปิดการระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงอัตราการแลกเปล่ียนอากาศเทียบกับมาตรฐาน กรณีศึกษาการไหล

ของอากาศจ าลองระบบปิดพ้ืนที่ช่องเปิดการระบายอากาศ 

 

 พบว่าผลจากการจ าลองรูปแบบการไหลของอากาศ (ภาพที่ 4) เม่ือท าการปิดพ้ืนที่

ช่องเปิดการระบายอากาศทั้งหมด มีลักษณะความแตกต่างของความดันเกิดขึ้ น และมีอัตราการ

ไหลเวียนอากาศในปริมาณที่ต ่ามาก ให้อัตราการแลกเปล่ียนอากาศต ่ามากใกล้เคียงศูนย์ ไม่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่า 

 2. กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง (ภาพที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการจ าลองการ

ไหลของอากาศกรณีศึกษาจ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงอัตราการแลกเปล่ียนอากาศเทียบกับมาตรฐาน กรณีศึกษาการไหล

ของอากาศจ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง 

 

 ภาพที่ 6 แสดงความแตกต่างของความดันในช่องเปิดระบายอากาศต่างๆเพ่ิมสูงขึ้ น 

และพบอตัราการไหลเวียนอากาศในแต่ละพ้ืนที่ช่องเปิด โดยอตัราการไหลเวียนอากาศ สงูสุดเกิด

ในห้องนอน3 ช้ันที่2 ของแบบบ้านกรณีศึกษา ที่ช่องเปิดการระบายอากาศแบบหน้าต่างบานเล่ือน

สลับ เป็น 582 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง เร่ิมเกิดอัตราการแลกเปล่ียนอากาศ และมีอัตราการ

แลกเปล่ียนอากาศถึง 20.27 ลูกบาศกเ์มตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร ซ่ึงสงูกว่ามาตรฐานการยอมรับ 

 3. กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด (ภาพที่ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการจ าลอง

การไหลของอากาศกรณีศึกษาจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงอัตราการแลกเปล่ียนอากาศเทียบกับมาตรฐาน กรณีศึกษาการไหลของ

อากาศจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด 

 

 ภาพที่ 8 แสดงการจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด ซ่ึงเป็นรูปแบบการจ าลอง

อัตราการแลกเปล่ียนอากาศสูงสุดในแต่ละพ้ืนที่ พบว่าช่องเปิดการระบายอากาศมีความแตกต่าง

ของความดันลดต ่าลง มีอัตราการไหลของอากาศในปริมาณที่สูง โดยห้องนอน3 บริเวณช้ัน2 มี

อัตราการไหลของอากาศของหน้าต่างบานเล่ือนสลับสูงสุดที่ 800 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง อัตรา

การแลกเปล่ียนอากาศสูงสามารถเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานได้ และเกดิความแตกต่างของ

ความดันสูงสุดในบริเวณห้องน า้และห้องครัว ในทางตรงข้ามบริเวณห้องน า้และห้องครัวมีอัตรา

การไหลของอากาศในปริมาณที่ต ่าใกล้เคียงศูนย์ อัตราการแลกเปล่ียนอากาศต ่ากว่ามาตรฐาน จึง

ควรพิจารณาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการไหลของอากาศ 

 4. กรณีศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการไหลของอากาศตามเกณฑก์ารยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการปรับปรุงระบบ

ระบายอากาศ ช้ันที่ 1 ของบ้านพักอาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการปรับปรุง

ระบบระบายอากาศ ช้ันที่ 2 ของบ้านพักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 กราฟแสดงอัตราการแลกเปล่ียนอากาศตามแนวทางการปรับปรุงเทียบกับมาตรฐาน

การแลกเปล่ียนอากาศ 

 

 จากผลกรณีศึกษาการไหลของอากาศตามแนวทางการปรับปรุง ดังแสดงในภาพที่ 9 

– 11พบว่า บริเวณห้องน า้ทั้งในส่วนของช้ัน1และ2 สามารถเกดิการไหลของอากาศมากขึ้นเมื่อท า

การเปิดประตูห้องน า้ 1/4 ของความกว้าง และห้องครัวเกิดการไหลของกาศสูงขึ้นเมื่อท าการย้าย

ต าแหน่งของหน้าต่างไปในทิศทางตรงข้ามของผนังในพ้ืนที่ โดยแนวทางการปรับปรุงของแต่ละ

พ้ืนที่ข้างต้น สามารถท าให้เกิดอัตราการแลกเปล่ียนของอากาศในพ้ืนที่สูงกว่ามาตรฐานการ

แลกเปล่ียนอากาศที่ยอมรับได้  

 



 

 

สรุปผลงานวิจยั 

 จากการศึกษาการจ าลองและวิเคราะห์ระบบระบายอากาศภายในบ้านพักอาศัย 

ด้วยโปรแกรมการจ าลองระบบระบายอากาศ CONTAM สร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์

รูปแบบการระบายอากาศของแบบบ้านกรณีศึกษารูปแบบการไหลของอากาศ อัตราการ

ไหลของอากาศและพิจารณาอัตราการแลกเปล่ียนอากาศของช่องเปิดการระบายอากาศ ใน

รูปแบบกรณีศึกษา 3 กรณีให้ผลการศึกษาดังน้ี 

 กรณีศึกษาที่ 1 ศึกษาระบบปิดพ้ืนที่ช่องเปิดการระบายอากาศ จ าลองรูปแบบ

การระบายอากาศต ่าสุดของบ้านพักอาศัย พบว่า มีลักษณะความแตกต่างของความดัน

เกิดข้ึนในแต่ละห้องของแบบจ าลองในปริมาณที่สูง และช่องว่างระหว่างช่องเปิดการระบาย

อากาศ(Air Leakage Area) ส่งผลให้มีอัตราไหลเวียนอากาศในปริมาณต ่ามาก ในช่วง 0 

– 0.9 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง และไม่สามารถให้มีอากาศสะสมหรือแลกเปล่ียนภายในเพ่ือ

เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับได้ 

 กรณีศึกษาที่ 2 ศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดช่องเปิดหน้าต่าง 

จ าลองรูปแบบการพักอาศัยปกติ พบว่ามีอัตราการไหลเวียนอากาศตามช่องเปิดหน้าต่าง 

และมีความแตกต่างของความดันภายในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน ในบริเวณห้องนอน ช้ัน2 ของ

บ้านพักอาศัยมีพ้ืนที่เปิดหน้าต่างภายในห้องมากกว่า 1 จุด ส่งผลให้การแลกเปล่ียนอากาศ

สามารถแลกเปล่ียนผ่านช่องเปิดได้มากจนสูงกว่าเกณฑ์การยอมรับได้ อัตราการไหลเวียน

อากาศสูงสุดถึง 581 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง แต่ผลการศึกษาภาพรวมระบบระบายอากาศ

ของบ้านพักอาศัยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการยอมรับได้   

 กรณีศึกษาที่ 3 ศึกษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิดพ้ืนที่ช่องเปิดทั้งหมด

จ าลองรูปแบบการระบายอากาศสูงสุด เมื่อพักอาศัย พบว่ามีอัตราการไหลเวียนอากาศตาม

ช่องเปิดการระบายอากาศ และอัตราการแลกเปล่ียนอากาศสูงเกินมาตรฐานการยอมรับ

เกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้าน ในพ้ืนที่ห้องครัวและห้องน า้มีช่องเปิดการระบาย

อากาศในหลายจุดแต่ผลการศึกษาพบว่าอัตราการไหลเวียนอากาศมีปริมาณต ่ามากและมี

อัตราการแลกเปล่ียนอากาศต ่ามาก ซ่ึงทั้งสองพ้ืนที่มีอัตราการแลกเปล่ียนอากาศต ่ากว่า

มาตรฐานการยอมรับได้และควรปรับปรุงรูปแบบการระบายอากาศของพ้ืนที่ 

 กรณีศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการระบายอากาศมีดังน้ี (1) แนว

ทางการปรับปรุงรูปแบบการระบายอากาศของห้องครัว ผลการศึกษาแบบจ าลองพบว่าการ

เปล่ียนต าแหน่งติดต้ังหน้าต่างระบายอากาศในห้องในพ้ืนที่ตรงข้ามกัน ซ่ึงส่งผลให้มีความ

แตกต่างความดันอากาศระหว่างช่องเปิดสูงขึ้ นและส่งผลให้อัตราการไหลเวียนอากาศและ

อัตราการแลกเปล่ียนอากาศเพ่ิมสูงข้ึน จนเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับได้ และ (2) แนว

ทางการปรับปรุงรูปแบบการระบายอากาศของห้องน า้ ผลการศึกษาแบบจ าลองพบ ว่าการ

เพ่ิมความสูงในการติดตั้งหน้าต่างในห้องน า้ ส่งผลให้อัตราการไหลเวียนอากาศและการ



 

 

แลกเปล่ียนอากาศเพ่ิมสูงข้ึนเพียงเล็กน้อย ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับ และการ

ขยับพ้ืนที่ติดต้ังต าแหน่งช่องเปิดของประตูและหน้าต่างตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ไม่

ส่งผลต่ออัตราการแลกเปล่ียนอากาศ การเปิดประตูห้องน า้ ¼  ของพ้ืนที่ช่องเปิดของประตู 

สามารถช่วยให้อัตราการไหลเวียนอากาศเพ่ิมข้ึน และปรับปรุงอัตราการแลกเปล่ียนอากาศ

ให้ของพ้ืนที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับได้ จากกรณีศึกษารูปแบบจ าลองการระบาย

อากาศทั้งหมด พบว่าขนาดของช่องเปิดการระบ ายอากาศ ต าแหน่งของช่องเปิด และ

ลักษณะการเปิดช่องเปิดในพ้ืนที่ ส่งผลให้การแลกเปล่ียนอากาศภายในแบบจ าลองมีค่า

แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยต าแหน่งของช่องเปิดที่อยู่ในพ้ืนที่ตรงข้ามจะส่งผลให้เกิด

ความแตกต่างทางความดันของอากาศสูงและสามารถแลกเปล่ียนอากาศได้สูงกว่าต าแหน่ง

ช่องเปิดในฝั่งเดียวกัน 
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