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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ ท าการจ าลองและวิ เ คราะห์ ก ารไหลของอากาศภายในบ้ า นประหยัด
พลังงาน ทาการศึกษาการไหลของอากาศผ่านช่องเปิ ดการระบายอากาศเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ของตัวแปรและความเปลี่ยนแปลงของการไหลของอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายใน
อาคารของแบบบ้ า นประหยั ด พลั ง งาน โดยเลื อ กใช้ โปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ
CONTAM ในการสร้ างแบบจาลองรู ปแบบการไหลของอากาศ แบบบ้ านประหยัดพลังงานใน
กรณีศึกษาเป็ นบ้ านเดี่ยวสองชั้ นขนาดกลางพื้ นที่ใช้ สอย 130 ตารางเมตร อัตราการไหลของ
อากาศคงที่เท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที ตั้งอยู่ในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศที่ยอมรั บได้ ตามมาตรฐานกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33และ39 ใน
การศึกษาทาการวิเคราะห์สภาวะการไหลของอากาศ 3 กรณี ได้ แก่ (1) จาลองระบบปิ ดพื้นที่ช่อง
เปิ ดการไหลของอากาศ (2) จาลองการเปิ ดช่องเปิ ดหน้ าต่าง และ (3) จาลองการเปิ ดพื้นที่ช่อง
เปิ ดทั้งหมดของการไหลของอากาศ จากการศึกษาพบว่าการปิ ดพื้นที่ช่องเปิ ดทั้งหมดมีอัตราการ
ไหลเวียนอากาศผ่านช่องว่างของพื้นที่ช่องเปิ ด เช่น ขอบหน้ าต่างหรือประตู มีอัตราการไหลเวียน
ที่ต่ามากในช่วง 0-0.9 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ไม่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศตามเกณฑ์
การยอมรับได้ ในกรณีเปิ ดเฉพาะช่องเปิ ดหน้ าต่างพบว่าการแลกเปลี่ยนอากาศในบริเวณห้ องนอน
3 ชั้น2 ของบ้ านที่มีพ้ ืนที่เปิ ดหน้ าต่างมากกว่า 1 จุดในพื้นที่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศได้
สูงถึง 581 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรั บ ในกรณี เปิ ดพื้ นที่ช่องเปิ ด
ทั้งหมดพบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศของแต่ละพื้นที่สงู ขึ้นมากกว่ามาตรฐานการยอมรับเกือบ
ทั้งหมด ยกเว้ นห้ องครั วและห้ อ งน้า เมื่อจาลองแนวทางการปรั บปรุ งโดยทาการย้ า ยตาแหน่ ง
หน้ าต่างของห้ องครัว ไว้ ในทิศทางตรงข้ ามกันเกิดการไหลของอากาศมากขึ้นทาให้ การแลกเปลี่ยน
อากาศภายในห้ องครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของห้ องนา้ แนวทางการปรับปรุงที่ดีท่สี ุดเพื่ อ
เป็ นที่ยอมรับของอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศคือการเปิ ดประตูห้องนา้ หากเปิ ดประตูห้องนา้ 1/4
ของพื้ นที่ช่องเปิ ดทั้งหมดสามารถเพิ่ มอัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศและมีแนวโน้ มดีข้ ึนเมื่อเปิ ด
ประตูห้องนา้ มากขึ้น
* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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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.

ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสภาวะภูมิอากาศส่งผลกระทบให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศ
ไทย มีแนวโน้ มเพิ่ มสูงขึ้น รวมทั้งเกิด สถานการณ์ฝุ่นพิ ษที่วิก ฤติ ท่ีมีค่า สูงเกิน ค่า มาตรฐานอยู่
บ่ อยครั้ ง จึงเป็ นข้ อจากัดในการออกแบบที่พักอาศั ย ทั้งด้ านพื้ นที่และผลกระทบจากคุ ณ ภาพ
อากาศภายนอก บ้ านพั กอาศัยในปั จจุ บันจึงมีลักษณะปิ ดมากขึ้น เพื่ อลดการนาความร้ อนและ
มลภาวะเข้ าสู่ภายในตัว บ้ าน ทาให้ การระบายอากาศภายในตัวบ้ านมีอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อ
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนปริมาณอากาศเข้ ามาใช้ ภายในบ้ าน และไม่สามารถก่อให้ เกิดความรู้สกึ
สบายภายในบ้ านได้ เครื่องปรับอากาศจึงถูกเลือกใช้ เป็ นระบบปรับอากาศทางกล ที่ช่วยสร้ างภาวะ
น่าสบาย ในช่วงเวลาพักอาศัย แต่การใช้ เครื่องปรับอากาศนั้น ทาภายใต้ สภาวะห้ องที่เป็ นระบบ
ปิ ด อากาศภายในถูกหมุนเวียนมาใช้ อย่างต่อเนื่อง เกิดการสะสมความชื้น ฝุ่ นละออง เชื้อโรค
หรื อสิ่งสกปรกต่ างๆ ที่เกิดจากเฟอร์ นิเจอร์ วั สดุ ตกแต่ ง ที่มีความหลากหลาย ทาให้ คุณ ภาพ

อากาศภายในบ้ านต่า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังเป็ นการเพิ่มภาระ
ค่าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้พักอาศัย และเพิ่มปริมาณ CO2 สู่ช้ันบรรยากาศจากการใช้ พลังงาน ซึ่งเป็ นปัจจัย
การเกิดภาวะโลกร้ อ นมากขึ้น ด้ วย ดั งนั้ น ระบบระบายอากาศเป็ นส่วนสาคัญ ในการช่ วยสร้ า ง
คุณภาพอากาศภายในที่ดี การออกแบบการระบายอากาศทางธรรมชาติท่เี หมาะสม ทาให้ เกิดการ
ถ่ายเทอากาศภายในที่มีอุณหภูมิสูงออกสู่ภายนอก ดังนั้นการออกแบบหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การระบายอากาศ จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่ควรคานึงถึง เพื่อให้ เกิดความรู้สึกสบายต่อผู้พักอาศัย
ลดการใช้ พลังงาน จากการใช้ เครื่องปรับอากาศทางกล ลดปัจจัยที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
ต่อผู้พักอาศัย และยังส่งผลถึงการลดความต้ องการการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของประเทศ ช่วยลดการ
สร้ างมลภาวะทางอากาศต่อสิ่งแวดล้ อมภายนอกอีกด้ วย ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมจาลองระบบระบาย
อากาศถูกพัฒนาเพื่อสามารถใช้ ในการจาลองประสิทธิภาพการระบายอากาศอย่างหลากหลาย เช่น
Computer Fluid Dynamics (CFD), CONTAM, BREEZE, COMIS, AIRNET, ESP-r, TasFlows, AIOLOS ฯลฯ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาประสิทธิภาพการไหลอากาศของบ้ า นประหยัดพลังงาน โดย
เลือกใช้ โปรแกรมจาลองระบบระบายอากาศ (CONTAM) พิจารณาอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
ภายในที่พักอาศัย เพื่ อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการระบายอากาศผ่านรูปแบบช่ องเปิ ดระบาย
อากาศ และสภาวะที่แ ตกต่ างกัน เพื่ อ เป็ นแนวทางประยุ ก ต์ใช้ ในการออกแบบ หรื อ ปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในของบ้ านพั กอาศัย ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ยี อมรั บหรื อมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. ศึ ก ษารู ป แบบการระบายอากาศ ผ่ า นช่ อ งเปิ ดระบายอากาศของแบบบ้ า นประหยั ด
พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. จาลองระบบระบายอากาศโดยใช้ CONTAM ในการวิเคราะห์สมรรถนะการระบายอากาศ
ของบ้ านพักอาศัย
3. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรและความเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของ
อากาศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในบ้ านพักอาศัย เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่ยอมรับได้

ขอบเขตของการวิจยั
1. ศึกษาระบบระบายอากาศของแบบบ้ านตัวอย่างขนาดกลางพื้นที่ใช้ สอย 130 ตารางเมตร
2. จาลองรูปแบบการไหลของอากาศ ผ่านโปรแกรมจาลองระบบระบายอากาศ
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในบ้ านพักอาศัยที่ยอมรับได้ อ้างอิงมาตรฐาน
กฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 และ 39

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผลการจาลองระบบระบายอากาศของแบบบ้ านกรณีศึกษา
2. สามารถใช้ โปรแกรมในการจาลองระบบระบายอากาศเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบระบบระบายอากาศต่างๆได้
3. สามารถวิ เคราะห์ ตัวแปรและแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงที่เ ป็ นปั จจั ยต่ อสมรรถนะของ
ระบบระบายอากาศ
4. เป็ นแนวทางเลือกการตัดสินใจสาหรับการออกแบบหรื อปรับปรุงรูปแบบระบบระบาย
อากาศได้

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Katarzyna Gadyszewska-Fiedoruk และคณะ (2019) ได้ ทาการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบระบายอากาศภายในอาคารเรี ย น 3 ชั้ น ด้ ว ยโปรแกรมจ าลองระบบระบายอากาศ
CONTAMW และอ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพอาคารตาม PN-EN 13779:2008 และกาหนดค่า
ความเข้ มข้ นของ CO2 ไม่เกิน 1,000 ppm เพื่อให้ เหมาะสมต่อความรู้สึกสบายของนักเรียนและ
ผู้ใช้ อาคาร ในการวิเคราะห์ได้ ทาการศึกษาเงื่อนไขการระบายอากาศ ทั้งหมด 6 เงื่อนไข ซึ่งมี
ความแตกต่ า งกั น ในด้ า นของ Insolation และแบบของ Multi-zone ในช่ ว งฤดู ร้ อ น ในเมื อ ง
Wroclaw ผลการศึกษาพบว่า หน้ าต่างที่มีการรอยรั่วของอากาศสูง ส่งผลให้ คุณภาพอากาศภายใน
อาคารต่ า ความเข้ ม ข้ น ของ CO2 มากกว่ า 3,000 ppm และการ seal เพื่ อ ลดรอยรั่ ว บริ เ วณ
หน้ าต่าง เพื่ อลด CO2 นั้น ทาให้ การระบายอากาศมีลักษณะผิดปกติ การแก้ ไขด้ วยวิธีการติด
พัดลมระบายอากาศ ช่วยให้ มีการระบายอากาศได้ ดีข้ ึน แต่ส่งผลกระทบด้ านพลังงานความร้ อน
อุ ณ หภูมิ ภ ายในอาคารลดลงอย่ า งมาก จากการวิ เ คราะห์ จึ ง พบว่ า การระบายอากาศด้ ว ยวิ ธี
ธรรมชาติ ไม่ สามารถให้ การระบายอากาศที่เหมาะสมได้ เนื่ องจากการละค่าของ CO2 ภายใน
อาคารที่เ กิน เงื่ อ นไขที่ค วบคุ ม ละอุ ณ หภูมิท่ีไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิด ความรู้ สึ ก สบายหากทาการควบคุ ม
คุ ณภาพอากาศโดยเพิ่ มการแลกเปลี่ ยนอากาศควรทาไปควบคู่ กับการเพิ่ มเครื่ องทาความร้ อน
และควรพิจารณาความเหมาะสมสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
พิมลศิริ ประจงสาร (2559) ได้ ทาการศึกษาวิธีการระบายอากาศด้ วยวิธีธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มความสบาย จากเอกสารทางวิชาการในระดับนานาชาติช่วง 30 ปี พบว่า พัฒนาการของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่งผลดีต่อการศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้ อย่างรวดเร็ว ความถูกต้ องของ
inputs และการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมมีความสาคัญอย่างสูงโดยความถูกต้ องเป็ นไปตามความ
น่าเชื่อถือของโปรแกรม
วรสันต์ ชื่นชีพ (2548) ศึกษาการระบายอากาศด้ วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ ดิน
โดยศึ กษาปั จจั ยด้ านการออกแบบขนาดช่ องเปิ ดเพื่ อการระบายอากาศ ที่มีอิทธิพลต่ อการเพิ่ ม
อัตราการระบายอากาศในอาคารใต้ ดิน ให้ ได้ ปริ มาณการไหลเวียนอากาศที่เพี ยงพอ และทั่วถึง

ทุ ก ต าแหน่ ง ด้ วยการจ าลองโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ ข องไหล (Computational Fluid
Dynamics: CFD) และวิ เคราะห์ อัตราการไหลของอากาศที่ผ่านช่ องเปิ ดในการเจื อ จางและดู ด
อากาศเสีย ในเกณฑ์ท่กี าหนด 4 ACH/hr พบว่า ปัจจัยคืออัตราส่วนระหว่างช่องเปิ ดให้ ลมเข้ า ต่อ
ช่องเปิ ดให้ ลมออก และอีกปัจจัยที่ส่งผลคือ ขนาดของช่องเปิ ด ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนช่อง
เปิ ดที่ทาให้ ได้ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุดคือ ช่องเปิ ดเข้ าออกที่มีขนาดเท่ากัน
อัญชิ ษฐา จ้ างประเสริ ฐ (2558) ศึ กษาการรั บรู้ เกี่ยวกับการระบายอากาศโดยวิ ธี
ธรรมชาติของผู้บริโภคบ้ านเดี่ยวระดับกลาง จากการสารวจตามแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล แต่ไม่สามารถอธิบาย
ข้ อ ดี หรื อ จุ ด เด่ น ของบ้ า นที่ ป ระกอบด้ ว ยระบบระบายอากาศโดยวิ ธี ธ รรมชาติ ไ ด้ และให้
ความสาคัญของการระบายอากาศด้ วยวิธธี รรมชาติประกอบการเลือกอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่ าการรั บรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบายอากาศ
โดยวิธีธรรมชาติเพื่ อเป็ นตัวเลือกการตัดสินใจของผู้บริ โภคบ้ าน ยังได้ รับความสาคัญ ในระดับ
ปานกลางและเกิดการเข้ าใจในขั้นต้ น ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการ
ไหลของอากาศและระบบระบายอากาศ ในสถานศึกษา โรงพยาบาลหรืออาคารสานักงานเป็ นหลัก
ระบบการไหลของอากาศภายในบ้ านพักอาศัยจึงเป็ นสิ่งที่น่าศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในรูปแบบ
ของบ้ า นประหยัดพลั งงานซึ่ งเริ่ มมีการให้ ความสาคัญ และปลู ก สร้ า งกัน อย่ า งแพร่ หลาย เพื่ อ
พิจารณาการออกแบบบ้ านพักอาศัยให้ เกิดประสิทธิภาพ ในด้ านพลังงานและสร้ างคุณภาพภาพ
อากาศภายในที่ดี ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยได้ อย่างสูงสุด ผู้วิจัยทาการศึกษาการไหลของอากาศด้ วย
วิ ธีก ารสร้ า งแบบจาลองโดยโปรแกรมการจาลองระบบระบายอากาศ CONTAM ซึ่ งสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบการไหลของอากาศและคุณภาพอากาศภายในได้ อย่างครอบคลุม และมีความ
สะดวกต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของการออกแบบ รวมทั้งสามารถสร้ างแบบจาลองเพื่ อหา
แนวทางการปรั บปรุงรูปแบบการระบายอากาศให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายด้ านมาตรฐานคุณภาพ
ระบบระบายอากาศได้ อย่างรวดเร็ว

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งทดลอง(Experimental Research) โดยการใช้ โปรแกรม
จาลองระบบระบายอากาศ ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงวิธกี ารดาเนินการวิจัย

1. รวบรวมข้ อมูลแผนผังโครงสร้ างของบ้ านกรณีศึกษา
ชัน้ 1

ชัน้ 2

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้ างระบบระบายอากาศแบบบ้ านสองชั้นจากแบบบ้ านประหยัดพลังงาน.
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2. ศึ ก ษาลั ก ษณะการระบายอากาศของแบบจาลองบ้ า นกรณีศึ กษา โดยใช้ โปรแกรม
จาลองระบบระบายอากาศ CONTAM สร้ างแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการไหลของอากาศ
อัตราการไหลของอากาศ และอัตราการแลกเปลี่ ยนของอากาศ ในแต่ ละพื้ นที่โดยวาดแผนผัง
โครงสร้ างของแบบจาลองระบบระบายอากาศ กาหนดพื้นที่ผังโครงสร้ างตามการกั้นแยกด้ วยผนัง
โดยกาหนดความสูงระหว่างชั้นของรูปแบบจาลองเป็ น 3 เมตรพร้ อมทั้งกาหนด Zone ของแต่ละ
พื้ นที่ของผังโครงสร้ างตามการกั้นแยกด้ วยผนั ง พร้ อมระบุตาแหน่ งและข้ อมู ลของช่ องเปิ ดการ
ระบายอากาศ (Flow Path) ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้ อมูลผังโครงสร้ างระบบระบายอากาศแบบบ้ านกรณีศึกษา

พื้ นทีร่ ะบายอากาศ

ขนาดพื้ นที่
(ตร.ม.)

ช่องเปิ ดการระบายอากาศ

รูปแบบการระบายอากาศของชั้นที่ 1
1. ห้ องนอน 1
13
- ประตูบานเลื่อนคู่แบบรางแขวน
ขนาด 2 x 2.1 ตร.ม.
- ประตูบานเลื่อนสลับ ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม.
- หน้ าต่างบานเปิ ดขนาด 1.15 x 0.7 ตร.ม. ความ
สูงจากระดับพื้นห้ อง 0.9 เมตร

ตารางที่ 1 (ต่อ)
พื้ นทีร่ ะบายอากาศ

ขนาดพื้ นที่
(ตร.ม.)

2. ห้ องนั่งเล่น

36

3. ห้ องครัว

11

4. ห้ องนา้ 1

6

5. โถงทางเดินชั้น1

13

ช่องเปิ ดการระบายอากาศ
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ซ้ อน 3 ชั้น
ขนาด 3.8 x 2.5 ตร.ม. จานวน 2 บาน
- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ซ้ อน 3 ชั้น
ขนาด 4.30 x 2.50 ตร.ม.
- ประตู บ านเลื่ อ นคู่ แ บบรางแขวนขนาด 2 x 2.1
ตร.ม.
- ประตูบานเลื่อนสลับ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม.
- ประตูบานเปิ ดเชื่อมต่อภายนอกบ้ าน
ขนาด 0.8 x 2.0 ตร.ม.
- หน้ าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50 x 1.15 ตร.
ม. ความสูงจากระดับพื้นห้ อง 0.9 เมตร 2 บาน
- ประตูบานเปิ ดเชื่อมต่อภายนอกบ้ าน
ขนาด 0.8 x 2.0 ตร.ม.
- หน้ า ต่ า งบานกระทุ้ ง ขนาด 0.60 x 0.50 ตร.ม.
ความสูงจากระดับพื้นห้ อง 1.55 เมตร
- ประตูบานเปิ ดห้ องนา้ ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม.
- ประตูบ านเปิ ดเหล็ก ขนาด 2.6 x 1.1 ตร.ม. 2
บาน

รูปแบบการระบายอากาศของชั้นที่ 2
6. ห้ องนอน 2
17
- ประตูบานเลื่อนสลับ
ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม.
- ประตูบานเปิ ดห้ องนอน
ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม.
- หน้ าต่ า งบานเปิ ด ขนาด 0.70 x 1.15 ตร.ม.
ความสูงจากระดับพื้นห้ อง 0.90 เมตร

ตารางที่ 1 (ต่อ)
พื้ นทีร่ ะบายอากาศ

ขนาดพื้ นที่
(ตร.ม.)

7. ห้ องนอน 3

19

8. ห้ องนา้ 2

6

9. โถงทางเดินชั้น 2

11

ช่องเปิ ดการระบายอากาศ
- ประตูบานเลื่อนสลับ
ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม.
- ประตูบานเปิ ดห้ องนอน
ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม.
- หน้ าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50 x 1.15 ตร.
ม. ความสูงจากระดับพื้นห้ อง 0.90 เมตร 2 บาน
- หน้ า ต่ า งบานกระทุ้ ง ขนาด 0.60 x 0.50 ตร.ม.
ความสูงจากระดับพื้นห้ อง 1.55 เมตร
- ประตูบานเปิ ดห้ องนา้ ขนาด 0.80 x 2.00 ตร.ม.
- ประตูบานเลื่อนสลับ
ขนาด 2 x 2.05 ตร.ม.

กาหนดรูปแบบการไหลของอากาศ ที่เหมาะสมกับลักษณะของช่องเปิ ดระบายอากาศ
แต่ละช่อง โดยกาหนดการจาลองระบบระบายอากาศตามรูปแบบกรณีศึกษาดังนี้
1) กรณีศึกษาระบบปิ ดพื้นที่ช่องเปิ ดการระบายอากาศ ศึกษาการอัตราการไหลและ
การแลกเปลี่ยนอากาศในรูปแบบปิ ดช่องเปิ ดการระบายอากาศทั้งหมด
2) กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจาลองการเปิ ดช่องเปิ ดหน้ าต่าง ศึกษาการอัตรา
การไหลและการแลกเปลี่ยนอากาศในรูปแบบเปิ ดช่องเปิ ดส่วนของหน้ าต่าง จาลองสภาวะการอยู่
อาศัยในบ้ านพักอาศัยปกติ
3) กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจาลองการเปิ ดพื้ นที่ช่องเปิ ดทั้งหมด ศึ กษาการ
อัตราการไหลและการแลกเปลี่ยนอากาศในรูปแบบเปิ ดช่ องเปิ ดอากาศทั้งหมดภายในบ้ าน เพื่อ
ศึกษาสภาวะการระบายอากาศสูงสุดของรูปแบบการจาลอง
ในการศึ ก ษาทาการกาหนดสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดล้ อมของแบบจาลอง
สาหรับการศึกษานี้กาหนดอุณหภูมิภายนอกเป็ น 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเป็ น 28
องศาเซลเซียส อ้ างอิงค่าอุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทย ข้ อมูลความเร็ว
ลมเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครเท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที อ้ างอิงข้ อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระบบระบายอากาศของแบบบ้ า น
กรณีศึกษา จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการระบายอากาศได้ แก่การออกแบบพื้นที่ตาแหน่ งช่ องเปิ ด
และขนาดช่องเปิ ดของระบบระบายอากาศ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะการไหลของอากาศ,อัตราการไหล
ของอากาศ และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ ในแต่ละพื้นที่อ้างอิงเกณฑ์การยอมรับดังนี้

ตารางที่ 2 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลระบบระบายอากาศ
ข้อมูลทีว่ ิเคราะห์
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศสาหรับห้ องนอน
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศสาหรับห้ องครัว
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศสาหรับห้ องนา้
อ้ างอิงมาตรฐานกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 และ 39

เกณฑ์การยอมรับ
2 ลบ.ม./ชั่วโมง/ตร.ม.
30 ลบ.ม./ชั่วโมง/ตร.ม.
10 ลบ.ม./ชั่วโมง/ตร.ม.

ผลการวิจยั
จาลองในส่วนของความแตกต่างของความดัน ดังเส้ นสีชมพู และ อัตราการไหลเวียน
ของอากาศ ดังเส้ นสีเขียว ในของแต่ละกรณีศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3
1. กรณีศึกษาระบบปิ ดพื้นที่ช่องเปิ ดการระบายอากาศ

ภาพที่ 3 แสดงลั ก ษณะความแตกต่ า งของความดัน และการไหลของอากาศ จากการจาลอง
การไหลของอากาศกรณี ศึ ก ษาระบบปิ ด พื้ นที่ช่ อ งเปิ ดการระบายอากาศ

ภาพที่ 4 กราฟแสดงอัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศเทีย บกับ มาตรฐาน กรณี ศึ ก ษาการไหล
ของอากาศจาลองระบบปิ ดพื้ นที่ช่ อ งเปิ ดการระบายอากาศ
พบว่าผลจากการจาลองรูปแบบการไหลของอากาศ (ภาพที่ 4) เมื่อทาการปิ ดพื้ นที่
ช่องเปิ ดการระบายอากาศทั้งหมด มีลักษณะความแตกต่างของความดันเกิดขึ้น และมีอัตราการ
ไหลเวี ยนอากาศในปริ มาณที่ต่ า มาก ให้ อัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศต่ า มากใกล้ เ คี ยงศู น ย์ ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
2. กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจาลองการเปิ ดช่องเปิ ดหน้ าต่าง (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการจาลองการ
ไหลของอากาศกรณีศึกษาจาลองการเปิ ดช่องเปิ ดหน้ าต่าง

ภาพที่ 6 กราฟแสดงอัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศเทีย บกับ มาตรฐาน กรณี ศึ ก ษาการไหล
ของอากาศจาลองการเปิ ดช่ อ งเปิ ดหน้ า ต่ า ง
ภาพที่ 6 แสดงความแตกต่างของความดันในช่องเปิ ดระบายอากาศต่างๆเพิ่มสูงขึ้น
และพบอัตราการไหลเวียนอากาศในแต่ละพื้นที่ช่องเปิ ด โดยอัตราการไหลเวียนอากาศ สูงสุดเกิด
ในห้ องนอน3 ชั้นที่2 ของแบบบ้ านกรณีศึกษา ที่ช่องเปิ ดการระบายอากาศแบบหน้ าต่างบานเลื่อน
สลั บ เป็ น 582 ลู ก บาศก์เมตร/ชั่ วโมง เริ่ มเกิดอัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศ และมี อัตราการ
แลกเปลี่ยนอากาศถึง 20.27 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการยอมรับ
3. กรณีศึกษาระบบระบายอากาศจาลองการเปิ ดพื้นที่ช่องเปิ ดทั้งหมด (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 แสดงลั ก ษณะความแตกต่ า งของความดัน และการไหลของอากาศ จากการจาลอง
การไหลของอากาศกรณี ศึ ก ษาจาลองการเปิ ดพื้ นที่ช่ อ งเปิ ดทั้งหมด

ภาพที่ 8 กราฟแสดงอัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศเทียบกับ มาตรฐาน กรณีศึกษาการไหลของ
อากาศจาลองการเปิ ดพื้นที่ช่องเปิ ดทั้งหมด
ภาพที่ 8 แสดงการจาลองการเปิ ดพื้ นที่ช่องเปิ ดทั้งหมด ซึ่งเป็ นรูปแบบการจาลอง
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศสูงสุดในแต่ละพื้นที่ พบว่าช่องเปิ ดการระบายอากาศมีความแตกต่าง
ของความดันลดต่าลง มีอัตราการไหลของอากาศในปริ มาณที่สูง โดยห้ องนอน3 บริเวณชั้น2 มี
อัตราการไหลของอากาศของหน้ าต่างบานเลื่อนสลับสูงสุดที่ 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อัตรา
การแลกเปลี่ยนอากาศสูงสามารถเป็ นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานได้ และเกิดความแตกต่างของ
ความดันสูงสุดในบริเวณห้ องนา้ และห้ องครัว ในทางตรงข้ ามบริเวณห้ องนา้ และห้ องครัวมีอัตรา
การไหลของอากาศในปริมาณที่ต่าใกล้ เคียงศูนย์ อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศต่ากว่ามาตรฐาน จึง
ควรพิจารณาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการไหลของอากาศ
4. กรณีศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการไหลของอากาศตามเกณฑ์การยอมรับ

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ของบ้ านพักอาศัย

ภาพที่ 10 แสดงลักษณะความแตกต่างของความดันและการไหลของอากาศ จากการปรับปรุง
ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2 ของบ้ านพักอาศัย

ภาพที่ 11 กราฟแสดงอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศตามแนวทางการปรั บปรุงเทียบกับมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนอากาศ
จากผลกรณีศึกษาการไหลของอากาศตามแนวทางการปรับปรุง ดังแสดงในภาพที่ 9
– 11พบว่า บริเวณห้ องนา้ ทั้งในส่วนของชั้น1และ2 สามารถเกิดการไหลของอากาศมากขึ้นเมื่อทา
การเปิ ดประตูห้องนา้ 1/4 ของความกว้ าง และห้ องครัวเกิดการไหลของกาศสูงขึ้นเมื่อทาการย้ าย
ตาแหน่ งของหน้ าต่างไปในทิศทางตรงข้ ามของผนังในพื้ นที่ โดยแนวทางการปรั บปรุงของแต่ละ
พื้ นที่ข้า งต้ น สามารถทาให้ เ กิดอัตราการแลกเปลี่ ยนของอากาศในพื้ นที่สูงกว่ า มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนอากาศที่ยอมรับได้

สรุปผลงานวิจยั
จากการศึ ก ษาการจาลองและวิ เคราะห์ ร ะบบระบายอากาศภายในบ้ า นพั กอาศัย
ด้ ว ยโปรแกรมการจาลองระบบระบายอากาศ CONTAM สร้ า งแบบจาลองและวิ เ คราะห์
รู ป แบบการระบายอากาศของแบบบ้ า นกรณีศึก ษารู ป แบบการไหลของอากาศ อัต ราการ
ไหลของอากาศและพิ จ ารณาอัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศของช่ อ งเปิ ดการระบายอากาศ ใน
รู ป แบบกรณี ศึ ก ษา 3 กรณี ให้ ผลการศึ กษาดังนี้
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 ศึ ก ษาระบบปิ ดพื้ นที่ช่ อ งเปิ ดการระบายอากาศ จาลองรูป แบบ
การระบายอากาศต่า สุด ของบ้ า นพั ก อาศั ย พบว่ า มีลั ก ษณะความแตกต่ า งของความดั น
เกิด ขึ้ น ในแต่ ล ะห้ อ งของแบบจาลองในปริ ม าณที่สูง และช่ อ งว่ า งระหว่ า งช่ อ งเปิ ดการระบาย
อากาศ(Air Leakage Area) ส่ง ผลให้ มีอัต ราไหลเวีย นอากาศในปริ ม าณต่า มาก ในช่ ว ง 0
– 0.9 ลู ก บาศก์เ มตร/ชั่ วโมง และไม่ ส ามารถให้ มี อ ากาศสะสมหรื อ แลกเปลี่ ย นภายในเพื่ อ
เป็ นไปตามมาตรฐานการยอมรั บ ได้
กรณี ศ ึ ก ษาที่ 2 ศึ ก ษาระบบระบายอากาศจ าลองการเปิ ดช่ อ งเปิ ดหน้ า ต่า ง
จาลองรู ป แบบการพั ก อาศั ย ปกติ พบว่ า มีอัต ราการไหลเวี ย นอากาศตามช่ อ งเปิ ดหน้ า ต่า ง
และมีค วามแตกต่ า งของความดั น ภายในพื้ นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในบริ เ วณห้ อ งนอน ชั้ น 2 ของ
บ้ า นพั ก อาศั ยมี พ้ ื นที่เ ปิ ดหน้ า ต่ า งภายในห้ อ งมากกว่ า 1 จุ ด ส่ งผลให้ ก ารแลกเปลี่ ยนอากาศ
สามารถแลกเปลี่ ย นผ่ า นช่ อ งเปิ ดได้ ม ากจนสูง กว่ า เกณฑ์ก ารยอมรั บ ได้ อัต ราการไหลเวี ยน
อากาศสูง สุด ถึง 581 ลู ก บาศก์เ มตร/ชั่ ว โมง แต่ ผ ลการศึ ก ษาภาพรวมระบบระบายอากาศ
ของบ้ า นพั ก อาศั ยยังไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการยอมรั บ ได้
กรณี ศึ ก ษาที่ 3 ศึ ก ษาระบบระบายอากาศจาลองการเปิ ดพื้ นที่ ช่ อ งเปิ ดทั้ง หมด
จาลองรู ป แบบการระบายอากาศสูงสุด เมื่อพั กอาศั ย พบว่ า มีอัตราการไหลเวี ยนอากาศตาม
ช่ อ งเปิ ดการระบายอากาศ และอัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศสูง เกิน มาตรฐานการยอมรั บ
เกือ บทั้งหมดของพื้ นที่ใ ช้ สอยภายในบ้ า น ในพื้ นที่ห้อ งครั ว และห้ อ งนา้ มี ช่ อ งเปิ ดการระบาย
อากาศในหลายจุ ด แต่ ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า อัต ราการไหลเวี ย นอากาศมีป ริ ม าณต่า มากและมี
อัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศต่ า มาก ซึ่ ง ทั้ ง สองพื้ นที่ มี อัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศต่า กว่ า
มาตรฐานการยอมรั บ ได้ แ ละควรปรั บ ปรุ งรู ป แบบการระบายอากาศของพื้ นที่
กรณีศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุง รู ป แบบการระบายอากาศมีดัง นี้ (1) แนว
ทางการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการระบายอากาศของห้ อ งครั ว ผลการศึ กษาแบบจาลองพบว่ า การ
เปลี่ ย นตาแหน่ ง ติ ด ตั้ ง หน้ า ต่ า งระบายอากาศในห้ อ งในพื้ นที่ตรงข้ า มกัน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี ค วาม
แตกต่ า งความดัน อากาศระหว่ า งช่ อ งเปิ ดสูง ขึ้ น และส่ง ผลให้ อัต ราการไหลเวี ย นอากาศและ
อัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศเพิ่ ม สูง ขึ้ น จนเป็ นไปตามเกณฑ์ก ารยอมรั บ ได้ และ (2) แนว
ทางการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการระบายอากาศของห้ อ งนา้ ผลการศึ ก ษาแบบจาลองพบ ว่ า การ
เพิ่ ม ความสูง ในการติด ตั้ ง หน้ า ต่ า งในห้ อ งนา้ ส่ง ผลให้ อัต ราการไหลเวี ย นอากาศและการ

แลกเปลี่ ย นอากาศเพิ่ ม สูง ขึ้ น เพี ย งเล็ก น้ อ ย ยั ง ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ก ารยอมรั บ และการ
ขยั บ พื้ นที่ ติ ด ตั้ ง ตาแหน่ ง ช่ อ งเปิ ดของประตู แ ละหน้ า ต่ า งตามความเหมาะสมของพื้ นที่ ไม่
ส่ง ผลต่ อ อัต ราการแลกเปลี่ ย นอากาศ การเปิ ดประตู ห้ อ งนา้ ¼ ของพื้ นที่ช่ อ งเปิ ดของประตู
สามารถช่ ว ยให้ อัตราการไหลเวี ยนอากาศเพิ่ ม ขึ้ น และปรั บ ปรุ งอัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศ
ให้ ข องพื้ นที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ก ารยอมรั บ ได้ จากกรณีศึ ก ษารู ป แบบจาลองการระบาย
อากาศทั้ ง หมด พบว่ า ขนาดของช่ อ งเปิ ดการระบ ายอากาศ ตาแหน่ ง ของช่ อ งเปิ ด และ
ลั ก ษณะการเปิ ดช่ อ งเปิ ดในพื้ นที่ ส่ ง ผลให้ ก ารแลกเปลี่ ย นอากาศภายในแบบจาลองมีค่า
แตกต่ า งกัน อย่ า งชั ด เจน โดยตาแหน่ ง ของช่ อ งเปิ ดที่ อ ยู่ ใ นพื้ นที่ ต รงข้ า มจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความแตกต่ า งทางความดั น ของอากาศสูง และสามารถแลกเปลี่ ย นอากาศได้ สูง กว่ า ตาแหน่ ง
ช่ อ งเปิ ดในฝั่งเดียวกัน
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