บทที่ 3
การศึกษาขอมูลเบื้องตน
สํารวจลักษณะกายภาพโครงการบานจัดสรรและพิสูจนทฤษฏีการระบายอากาศใน
การวางผัง เพือ่ นํามาใชออกแบบการทดลอง โดยแบงหัวขอศึกษาดังนี้
3.1 ลักษณะกายภาพโครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 2 ชัน้
1) รูปแบบการวางผัง
2) ระหางระหวางอาคาร
3) รูปทรงอาคาร
3.2 การพิสจู นทฤษฏีการระบายอากาศในการวางผัง
1) การเปรียบเทียบการระบายในผังแบบเหลือ่ มกับแบบกริด
2) การเปรียบเทียบการระบายอากาศในผังทีม่ ีรั้วกับผังที่ไมมีรั้ว
3) การคัดเลือก บานตัวแทนผังเพื่อวัดคาความเร็วลม
3.1 ลักษณะกายภาพโครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 2 ชัน้
การศึกษาลักษณะกายภาพโครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 2 ชั้น จากการ
สํารวจและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยสามารถ สรุปไดดังนี้
1) รูปแบบการวางผัง สวนใหญมักจะวางผังแบบกริด (อเนก สุวรรณชัยสกุล, 2550)
โดยบานอยูเหนือลมจะบังลม ธรรมชาติที่จะพัดมายังบานใตลม หากวางผังในลักษณะ เหลื่อมล้ํา
กันจะชวยใหบานที่อยูใตลมไดรับลมมากขึ้น ในการวิจัยนี้จึงศึกษารูปแบบการวางผัง 2 แบบไดแก
ผังแบบกริด และผังแบบเหลื่อม
2) ระยะหางระหวางอาคารของโครงการบานจัดสรร ประกอบไปดวย ระยะรนรอบๆ
อาคาร ความกวางของ ถนนและความกวางทางเดิน ดังภาพที่ 3.1 โดยทั่วไประยะรนดานหลังของ
บานจะมีขนาด 2 เมตรเมื่อวัดจากตัวบานถึงแนวเขตที่ดนิ (กฎกระทรวงฉบับที่ 44) ดังภาพที่ 3.1 จาก
การสํารวจผังโครงการบานจัดสรรในแถบชานเมืองของกรุงเทพมหานครและการขอมูลระยะหางจาก
งานวิจัยของพัชรินทร มณีรัตน (2546) และ วรภัทรา ภักดีพันดอน, ธนิต สวัสดิ์เสวี, และ นริส
ประทินทอง (2549) สามารถสรุประยะหางระหวางอาคาร ไดดังนี้ ระยะหางดานขางของตัวบาน
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ขนาด 4 5 6 7 และ 8 เมตร สวนระยะหางดานหนาของตัว บานขนาด 12 14 16 18 20 22 และ
24 เมตร ดังภาพที่ 3.2 เพื่อการศึกษาการเพิ่มของระยะหางมีผลอยางไรตอการระบายอากาศการวิจัย
นี้เลือกศึกษาระยะหางดานขาง 4, 6 และ 8 เมตร ระยะหางดานหนา 12, 18 และ 24 เมตร ดังภาพที่
3.2
3) รูปทรงอาคารสวนใหญ จะมีอัตราสวนความลึกตอความกวางอยูที่ 1:1 โดยขนาด
ของบานที่นํามาศึกษา มีขนาดกวางและยาวเทากับ 10 เมตร ใชหลังคาทรงปนหยาสูง 2.5 เมตร
และระยะยื่นของหลังคาเทากับ 1.2 เมตร (อเนก สุวรรณชัยสกุล, 2550)
ภาพที่ 3.1
ระยะรน และขนาดความกวางถนนรวมกับความกวางทางเดิน

ภาพที่ 3.2
สรุประยะหางระหวางอาคารที่สามารถเกิดขึ้นไดในผังโครงการบานจัดสรร
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3.2 การพิสจู นทฤษฏีการระบายอากาศในการวางผัง
1) การเปรียบเทียบการระบายอากาศในผังแบบเหลื่อมกับแบบกริด เพื่อพิสูจนทฤษฏี
ที่วาผังแบบเหลื่อมระบายการไดดีกวาผังแบบกริด ทําการศึกษาโดยใชโปรแกรมการคํานวณ
พลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamics: CFD) ลักษณะกายภาพของโครงการบาน
จัดสรรที่จําลอง คือ รูปแบบการวางผัง 2 รูปแบบไดแกผังแบบเหลื่อมและผังแบบกริด โดยมี
ระยะหางดานหนาบาน 18 เมตร ระยะหางดานขางและดานหลังเทากับ 4 เมตร ดังภาพ ใชรูปทรง
อาคารขนาด 10×10 เมตร ในผังบานเรียงกัน 4 แถว แถวละ 4 หลัง กําหนดอัตราเร็วเฉลี่ยตั้งตนที่
ความเร็วลมเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร เทากับ 2 เมตรตอวินาทีที่ระดับความสูง 5 เมตร โดยให
ทิศทางลมทํามุมกับระนาบอาคารที่มีคา 45 องศา และ 90 องศา ทําการตรวจวัดผลความเร็วลม
เฉลี่ย ณ กึ่งกลางชองเปดของบานอางอิงในแถวที่ 4 ดังภาพที่ 3.3
ภาพที่ 3.3
ลักษณะกายภาพของผังที่ใชทําการศึกษา
ผังแบบกริด

ผังแบบเหลื่อม

ตําแหนงการวัดความเร็วลม
ณ บานอางอิง
บานอางอิง
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ผลการศึกษาพบวา ผังแบบเหลื่อมสามารถระบายอากาศไดดีกวาผังแบบกริด ซึ่งตรง
ตามทฤษฏี แตกรณีที่ทิศทางลม 90 องศา ผังแบบเหลื่อมและแบบกริดสามารถตรวจวัดความเร็ว
ลมมีคาใกลเคียงกันมาก เนื่องจากขนาดผังบานเรียงกัน 4 แถวมีจํานวนนอยเกินไปทําใหลมที่เขา
มา ณ บานอางอิงสวนหนึ่งไหลมาจากชองวางของกริดถนน และทิศทางลม 45 องศาสามารถ
ระบายอากาศไดดีกวาทิศทางลม 90 องศา แตทิศทางลมที่เขาสูชองเปดบานอางอิงนั้นจะแตกตาง
กัน โดยกรณีทิศทาง 45 องศาลักษณะของลมที่ไหลเขาสูชองเปดในลักษณะเฉียง
ตารางที่ 3.1
การเปรียบการระบายอากาศในผังแบบกริด และแบบเหลื่อม
ทิศทางลม 45 องศา
ผังแบบกริด
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 0.832 m/s

ผังแบบเหลื่อม
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 1.083 m/s

บานอางอิง

บานอางอิง

ทิศทางลม 90 องศา
ผังแบบกริด
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 0.644 m/s
บานอางอิง

ผังแบบเหลื่อม
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 0.663 m/s
บานอางอิง
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สวนกรณีทิศทางลม 90 องศาลักษณะของลมที่ไหลเขาสูชองเปดในลักษณะตั้งฉากกับ
ชองเปด เนื่องจากลมที่เขาสูชองเปดมีลักษณะตางกัน ดังตารางที่ 3.1 ผูวิจัยจึงไดตั้งคําถามวาหาก
พิจารณาลมที่เขาไปในพื้นที่ใชสอยที่สามารถนําขอมูลความเร็วลมไปใชในการวิเคราะหความนา
สบาย ทิศทางลมลักษณะที่พัดเขาสูชองเปดลักษณะใดจะสามารถระบายอากาศไดดีที่สุด จึง
ทําการศึกษาโดยเลือกผังแบบเหลื่อม เปรียบเทียบกรณีทิศทางลม 45 องศา และ 90 องศา เมื่อ
กําหนดใหบานอิงมีพื้นที่ใชสอยหลัก ขนาด 4×10 เมตร พื้นที่ชองเปดรอยละ 20 ของพื้นที่ใชสอย
สัดสวนชองลมเขาตอชองลมออกเทากับ 1.5 : 1 โดยใชการระบายอากาศแบบขามฟาก ดังตารางที่ 3.2
ผลการศึกษาพบวา กรณีทิศทางลม 45 องศา สามารถตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยในพื้นที่ใชสอยได
มากกวา และเกิดการกระจายความเร็วลมไดทั่วถึงกวา กรณีทิศทางลม 90 องศา
ตารางที่ 3.2
การเปรียบเทียบการระบายอากาศกรณีทศิ ทางลม 45 องศา และ 90 องศา
ผังแบบเหลื่อม
ทิศทางลม 45 องศา
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 0.468 m/s

ทิศทางลม 90 องศา
ความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ 0.315 m/s

จากการศึกษาสรุปไดวา ผังแบบเหลื่อมมีประสิทธิการระบายอากาศไดดีกวาผังแบบกริด
โดยงานวิจัยนี้มุงเนนหาประสิทธิภาพการระบายอากาศในการวางผัง ผลลัพธสุดทายของงานวิจัย
นี้คือ ความเร็ว ณ ชองเปดของตัวบานเพื่อเปนขอมูลในการออกแบบชองเปดหรือพื้นที่ใชสอย โดย
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คาความเร็วลมที่วัด ณ ชองเปดของบานมีคามาก นั่นคือ สามารถใชประสิทธิภาพการระบาย
อากาศไดมาก
2) การเปรียบเทียบการระบายอากาศในผังที่มีรั้วกับผังที่ไมมีรั้ว เนื่องจากลักษณะของ
รั้วมีผลตอความเร็วลมที่จะพัดเขาสูตัวอาคาร จึงทําการศึกษาโดยเลือกผังแบบกริด จําลองการ
ระบายอากาศในผังแบบกริดที่มีรั้วและไมมีรั้ว กําหนดใหรั้วทึบสูง 2 เมตร ซึ่งเปนกรณีที่แยที่สุด ดัง
ภาพที่ 3.4 และมีทิศทางลม 45 องศา ทําการตรวจวัดความเร็วลม ณ กึ่งกลางชองเปดของชั้น 1 ใน
ทุก ๆ หลัง ผลการศึกษาพบวา ผังแบบกริดมีรั้ว ความเร็วลม ณ ชองเปดของบานเฉลี่ยทั้งหมดใน
ผังจะลดลง 15 % เมื่อเปรียบเทียบกับผังแบบกริดที่ไมมีรั้ว
สรุปไดวาผังโครงการบานจัดสรรควรใชรั้วที่มีลักษณะโปรงลมสามารถผานไดงาย ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษาผังที่ไมมีรั้วหรือมีลักษณะโปรง
ภาพที่ 3.4
การเปรียบเทียบผังมีรั้วกับผังที่ไมมีรวั้

ผังแบบกริดที่ไมมีรั้ว

ผังแบบกริดที่มีรวั้

3) การคัดเลือกบานตัวแทนผังเพื่อวัดคาความเร็วลม เพื่อกําหนดขนาดของผังที่ใชทํา
การทดลองและหาตําแหนงที่เหมาะสมของบานอางอิง ทําการศึกษาโดยใชผังแบบกริด ขนาด
บานเรียงกัน 10 แถว แถวละ 13 หลัง กําหนดใหมีทิศทางลม 45 และ 90 องศา ผลการศึกษา
พบวากรณีทิศทางลม 90 องศา ความเร็วลมจะเริ่มคงที่ตั้งแตแถวที่ 5 เปนตนไป สวนในกรณี
ทิศทางลม 45 องศา ความเร็วลมจะเริ่มคงที่ ณ ตําแหนง G ซึ่งอยูกึ่งกลางของผัง ดังภาพที่ 3.5
เมื่อพิจารณาทั้งสองกรณีสามารถสรุปขนาดของผังที่ใชในการทดลองโดยมีขนาดบานเรียงกัน 5
แถว แถวละ 9 หลัง และมีตําแหนงบานอางอิง ณ ตําแหนง 5E เนื่องจากในตําแหนงดังกลาว
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สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ กรณีใตลม หมายถึง บานอางอิงในแถวที่ 5 ที่อยูถัดจากชองวาง
ดานหลังบาน และกรณีเหนือลม หมายถึง บานอางอิงแถวที่ 5 ที่อยูถัดจากชองวางของกริดถนน
ดังภาพที่ 3.6
ภาพที่ 3.5
การคัดเลือกบานตัวแทนผัง

ภาพที่ 3.6
กรณีใตลมและกรณีเหนือลม
กรณีใตลม

กรณีเหนือลม

