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บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอแนวทางการออกแบบอาคารสูงพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานโดยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

โดยพิจารณาตามแนวทางทฤษฎี ประกอบกับการทดสอบด้วยโปรแกรม CFD (Tas) โดยใช้อาคารสูงพักอาศัยแบบ ทางเดิน

ร่วม (double loaded corridor) สูง 5 ชั้นเป็นแบบจ�าลอง สามารถสรุปข้อเสนอแนวทางการออกแบบตามล�าดับการพิจารณา

ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเลอืกทีต่ัง้  การวางผงับรเิวณ   ความสงูของอาคาร  รปูร่างและผงัภายในอาคาร  การวางทศิทางอาคาร   

เฉลียงอาคาร  ประเภทของหลังคา  ขนาดและชนดิของช่องเปิด  การกันแดด  แบบทางเดินร่วมของอาคาร  วัสดุอาคาร การ

ใช้มุ้งลวด  การใช้พัดลม  การลดเสียงรบกวน   และการใช้พืชพันธุ์ไม้ 
    

Design Guidelines for Multilevel Residential 
Buildings for Energy Conservation 

by Natural Ventilation
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Abstract

This paper presents design guidelines for multilevel residential buildings for energy conservation by means of natural 

ventilation. The studies are based on the design theories in conjunction with a simulation program CFD (Tas) by 

using a five story - double loaded corridor building as a model for testing. The results can be summarized into design 

guidelines for sequential consideration such as site selection and layout, building height, building shapes and plans, 

* อาคารสูง ในบทความนี้หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยซ้อนกันหลายชั้น ไม่ใช่ความหมายของอาคารสูงในกฎหมายควบคุมอาคาร



���    
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บทน�า	
 

เนื่องจากปัจจุบันการใช้พลังงาน เป็นหัวข้อที่ส�าคัญยิ่งทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและในระดับโลกกรุงเทพมหานครก็อยู ่ใน

กระแสดงักล่าว กระบวนการความเป็นเมอืงกย็งัคงด�าเนนิไป

อย่างต่อเนือ่ง เป็นผลให้ความนยิมในการอยูอ่าศยัในอาคาร

สูงเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยการปรับตัวของผู้คนที่

ต้องการประหยัดการใช้พลังงานโดยเฉพาะในด้านการ

คมนาคมที่สั้นลงในการเดินทางไปยังแหล่งบริการพื้นฐาน

ต่างๆ เช่น โรงเรียน ที่ท�างาน โรงพยาบาล เป็นต้น

อาคารในเขตร้อนชืน้ทีส่ามารถระบายอากาศตามธรรมชาติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดสภาวะสบายภายใน

อาคารอย่างพอเพียงและประหยัดในการปรับอากาศ เป็นที่

ยอมรับกันทั่วไปว่าอาคารพักอาศัยแบบทางเดินด้านเดียว 

(Single loaded corridor) เป็นแบบที่สามารถออกแบบให้มี

การระบายอากาศตามธรรมชาติได้ง่ายที่สุด แต่เนื่องจาก

ที่ดินในเมืองมีจ�ากัดและมีราคาแพงอาคารสูงพักอาศัยใน

เมืองจึงมักมีการออกแบบเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้  ดังนัน้รูปแบบอาคารจึงมักเป็นแบบใช้ทางเดิน

ร่วมสองด้าน (double loaded corridor) หรือมากกว่าแทบ

ทั้งสิ้น รูปแบบอาคารประเภทนี้เป็นรูปแบบที่ยากต่อการ

ระบายอากาศตามธรรมชาติให้ทั่วถึง เนื่องมาจากปัญหา

สภาพอากาศภายนอกที่ร้อน มลภาวะทางเสียงและฝุ ่น

ละอองที่เกินขีดความสบายท�าให้ผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร

ประเภทนีต้้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศเกือบตลอดเวลา จน

เป็นนิสัย  ซึ่งในความเป็นจริงสภาพอากาศในเมืองโดย

ธรรมชาติไม่ได้เกินขีดความสบายตลอด 24 ชั่วโมง โดย

เฉพาะสภาพอากาศจะดีมากขึ้นและลมแรงมากขึ้นในระดับ

ความสูงที่มากขึ้นตามล�าดับ  ซึ่งในช่วงเวลาและในระดับ

ความสูงดังกล่าวอาจไม่ต้องการการปรับอากาศเลยหาก

อาคารมีการออกแบบที่เหมาะสม

 

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ห้ความสบายแก่ผูอ้ยู่

อาศัยสูงสุดนั้นสิ้นเปลืองพลังงานกว่า 50% ของการใช้

พลงังานในครวัเรอืนทัง้หมด นอกจากนัน้เครือ่งระบายความ

ร้อนของเครือ่งปรบัอากาศทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารยงัเพิม่ความ

ร้อน อากาศเสยี และเสยีงรบกวนให้กบัสิง่แวดล้อมภายนอก

อีกด้วย

 

การออกแบบอาคารโดยขาดการค�านงึถึงการระบายอากาศ

โดยวิธีธรรมชาติท�าให้ต้องพากันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เป็นการแก้ปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องด�าเนินการแก้

ปัญหาในลกัษณะเดยีวกนัอกีคอืตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศเพือ่

หลกีหนสีภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กนิขดีความสบายและก่อ

ให้เกดิผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมในท�านองเดยีวกนัเพิม่ขึน้ไป

อีกท�าให้เกิดวงจรการแก้ปัญหาแบบเดิมและระดับการแก้

ปัญหาก็ยากขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมากขึ้น

เรือ่ย   ในทางกลบักนัหากเราร่วมมอืออกแบบอาคารได้อย่าง

เหมาะสมและสามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้บ้าง

ความจ�าเป็นในการพึง่พาเครือ่งปรบัอากาศกจ็ะลดน้อยลงซึง่

จะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้และเป็นการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชาติได้อย่างมากอีกทางหนึง่

แนวทางการออกแบบ
 

แนวทางในการออกแบบอาคารสูงพักอาศัยให้มีการสูญเสีย

พลังงานน้อยที่สุด   จะค�านงึตั้งแต่ การออกแบบผังบริเวณ 

การวางผังอาคาร ซึ่งจะต้องค�านงึถึงลักษณะที่ตั้ง  ทิศทาง

ลมและแสงแดด ฯลฯ   โดยมีแนวทางการพิจารณาการ

ออกแบบอาคารดังนี้ 

1.		จากการทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น (Givoni 

(1976,1991,1994), Koenigsberger et al (1973), 

building orientation, building balcony, roof types, opening types and sizes, shadings, building corridor design, building 

materials, noise reduction, the use of insect screens, fans, noise reduction, and vegetation.
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Szokolay (2004)) สามารถเสนอ แนวทางและขั้นตอน

ออกแบบอาคารสูงพักอาศัย  เพื่อการประหยัดพลังงานและ

ความสบายทางอุณหภูมิภายในอาคารโดยวิธีระบายอากาศ

ตามธรรมชาติ ได้ดังนี้

 

1.1  การเลือกที่ตั้ง (Site selection)

ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกที่ตั้งที่มีการถ่ายเทอากาศดี มีต้นไม้

และพชืพรรณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นไม้ขนาดใหญ่ทีใ่ห้ร่มเงา 

หลกีเลีย่งบรเิวณทีม่สีิง่กดีขวางทางลม เช่น อาคารขนาดใหญ่ 

และควรค�านงึสิง่กดีขวางทางลมทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัอาคารใน

อนาคตด้วย

 

1.2  การวางผังบริเวณอาคารและถนน 

(Building layout and streets)

 

ในกรณีที่มีอาคารหลายหลังในที่เดียวกัน ถนนควรอยู่ใน

ต�าแหน่งทีค่่อนข้างขนานไปกบัทศิทางลม จะให้ประโยชน์ใน

การวางอาคารให้ได้รบัลมได้มากทีส่ดุ การวางอาคารให้ห่าง

กนัในระยะอย่างน้อย 2 เท่าของความสงูอาคาร จะท�าให้เกดิ

การไหลเวียนของอากาศเข้ามาในอาคารและรอบๆ อาคาร

ได้ดีที่สุด  (koenigsberger et. Al. 1973) นอกจากนี้ยัง

สามารถออกแบบให้หลีกเลี่ยงเส้นทางของเสียงจากถนนที่มี

การจราจรคับคั่งได้ง่าย ถนนควรจะสั้นซึ่งจะท�าให้ระบบ

สาธารณูปโภคสั้นไปด้วย โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งาน

ได้เป็นอย่างด ี   และเพือ่รกัษาสภาพพืน้ทีเ่ดมิควรวางอาคาร

บนที่ตั้งที่เป็นของเดิมมากที่สุดจะเป็นการอนุรักษ์ดินเดิมซึ่ง

เป็นดนิทีม่คีณุภาพในการปลกูพชื ถ้าเป็นไปได้ควรหลกีเลีย่ง

การขุดตัด การถมดิน (ดูภาพที่ 1)

1.3  ความสูงอาคาร (Building height)

  

ในกรณีอาคารหลายหลังในที่ตั้งเดียวกัน ถ้าออกแบบความ

สงูของอาคารแต่ละหลงัให้แตกต่างกนับ้างจะท�าให้มกีารไหล

เวียนของอากาศเข้ามาในอาคารและรอบๆ อาคารได้ดีกว่า 

ดงันัน้ ในกรณทีีพ่ืน้ทีม่รีะดบัแตกต่างกนัเมือ่วางอาคารลงไป 

นอกจากท�าให้เกิดมุมมองที่สวยงามแล้วความสูงของอาคาร

ทีห่ลากหลายแตกต่างกนัช่วยท�าให้การไหลเวยีนของอากาศ

ในพื้นที่ดีขึ้นอีกด้วย 

 

1.4  รูปร่างและผังภายในอาคาร 

(Building planning)

  

พิจารณารูปร่างและการวางผังภายในอาคารเพื่อให้เกิดการ

ไหลเวียนของอากาศสูงสุดในอาคารโดยให้มีสิ่งกีดขวางทาง

ลม (อาจจะเป็นเครือ่งเรอืน) ให้น้อยทีส่ดุ ชัน้ล่างของอาคาร

ควรให้เป็นที่โล่งให้มากที่สุด จะท�าให้เกิดการไหลเวียนของ

อากาศทั้งระดับพื้นดินและรอบๆ อาคาร  ครัวและห้องน�้า

ถ้าเป็นไปได้ ควรรอยู่ใต้ลม เพื่อพัดพาควันและกลิ่นไม่พึง

ประสงค์ออกนอกอาคาร

 

1.5  การวางทิศทางอาคาร (Building Orientation) 
  

พิจารณาวางทิศทางอาคารเพื่อให้ได้รับความร้อนจาก

แสงแดดน้อยที่สุด โดยการศึกษาเส้นทางโคจรของดวง

อาทติย์ ส�าหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร ควรวางแนวทางของ

อาคารในแนวทิศ ตะวันออก – ตะวันตก จะท�าให้สามารถ

ออกแบบอาคารให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดน้อยที่สุด 

และได้ลมในอาคารสูงสุดด้วย โดยพิจารณาทิศทางและ

ความเร็วลม ในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด (ใน กทม. ได้แก่ 

เดอืน เมษายน) หากมข้ีอขดัแย้งระหว่างทศิทางของแสงแดด

และทิศทางลมให้ถือทิศทางแดดเป็นส�าคัญกว่าทิศทางลม

เนื่องจากทิศทางลมสามารถออกแบบดึงเข้ามาในอาคารได้

หลายวิธีและง่ายกว่า

 

1.6  เฉลียงอาคาร (Building balcony)

   

เฉลยีงอาคารนอกจากมปีระโยชน์ด้านการใช้สอยแล้วยงัเป็น

ส่วนที่บังแดดและกันความร้อนเข้าอาคารด้านล่างได้เป็น

อย่างดีและยังเป็นตัวช่วยดึงลม (Wind scooping) และช่วย

ลดเสียงรบกวนจากภายนอก ลูกกรงเฉลียง (balcony 

balustrades) ควรให้โปร่งที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ทั้งนี้เพื่อให้ภาพที่ 1:  แสดงการวางผังบริเวณอาคารและถนน
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ภายในอาคารได้รบัลมจากภายนอกสงูสดุโดยเฉพาะอย่างยิง่

บริเวณระดับพื้นอาคารซึ่งเป็นระดับที่อยู่อาศัย

2.		จากการทดสอบด้วยโปรแกรม	CFD	(Tas)	

โดยใช้อาคารสูงพักอาศัยแบบทางเดินร่วม (double loaded 

corridor) สูง 5 ชั้นใต้ถุนโล่งเป็นแบบจ�าลอง รูปแบบอาคาร

พจิารณาจากแนวทางการออกแบบข้างต้นประกอบกบัความ

เป็นรูปแบบที่นิยม  โดยก�าหนดให้ทางเดินร่วมในอาคารมี

การไหลเวียนของอากาศเป็นอย่างดี จากการทดลองพบว่า 

หากมีการไหลเวียนของอากาศในทางเดินร่วมยิ่งมากเท่าใด

จะท�าให้ปริมาณและแรงลมเข้ามาในอาคารทางด้านลมเข้า

ได้มากเท่านัน้ ส่งผลให้มีลมเข้าภายในอาคารด้านหลังลมดี

ยิง่ขึน้  ภาพที ่2 แสดงการไหลเวยีนของอากาศตามทางเดนิ

ร่วมของอาคาร และภาพที่ 3ก, ข, ค แสดงผังพื้น  ต�าแหน่ง

โซนทีท่�าการทดสอบ  ผงัพืน้ของหน่วยห้องพกัและทศันยีภาพ

ของอาคารจ�าลอง  โดยเลอืกทดลองในวนัที ่20  เมษายน เวลา 

14.00 น. ซึ่งประมาณว่าเป็นวันและเวลาที่ร้อนที่สุดในรอบ

ปี จากผลการทดลองสามารถเสนอข้อพจิารณาแนวทางการ

ออกแบบได้ดงันี้

ภาพที่ 2: แสดงการไหลเวียนของอากาศตามทางเดินร่วมของ
อาคาร

ภาพที่ 3ก:  แสดงแบบจ�าลองและต�าแหน่งโซนที่ท�าการทดลอง

ชั้น 1 (First floor zones)

ชั้น 2 ,3 (Intermediate (2nd&3rd) floor zones)

ชั้นบนสุด (Top floor zones)

โซนใต้หลังคาท�ามุม (Attic  zones)

ภาพที่ 3ข:  แสดงผังพื้นของหน่วยห้องพักที่ท�าการทดลอง
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2.1  ประเภทของหลังคา (Roof type)

หลังคาแบน (Flat roof) ท�าด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ 

ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ (U=3.3) ให้อุณหภูมิภายในห้องที่    

ติดกับหลังคา (ชั้นบนสุด) ใกล้เคียงกับหลังคาทรงจั่ว 

(pitched  roof) ทีม่กีารระบายอากาศใต้หลงัคา มงุด้วยวสัดุ

กระเบื้องซีเมนต์ โดยภายในห้องติดตั้งฉนวนกันความร้อน  

(U=0.12) ที่ฝ้าเพดาน (ดูภาพที่ 4) (ภาพนี้แสดงเฉพาะ

แบบของหลังคา)

2.2  ขนาดและชนดิของช่องเปิด 

(Opening size and type)

ขนาดของช่องเปิด ควรจะมขีนาดใหญ่และค่อนข้างตัง้ฉากกบั

ทศิทางลม จาก ด้านทศิเหนอื – ทศิใต้ ควรหลกีเลีย่งกระจก

ติดตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออก – ทิศ

ตะวนัตก จากผลของการทดลอง พบว่า ช่องเปิดในทศิทางที่

ลมเข้า ควรมีขนาด 30% ของผนงั และ16% ของพื้นที่พื้น 

โดยช่องเปิดด้านลมออกให้มีพื้นที่ใกล้เคียงกับช่องเปิดด้าน

ลมเข้า ในอาคารแบบ ทางเดินร่วม (double loaded 

corridor) จะท�าได้ยาก หน้าต่างแบบเกล็ดให้ผลดีในกรณทีี่

ต้องการปรับขนาดของช่องเปิดตามต้องการ และโดยทั่วไป 

ช่องเปิดด้านทีต่ดิกบัทางเดนิจะไม่นยิมท�ากนั ด้วยเหตผุลใน

เรือ่งความเป็นส่วนตวัในการมองเหน็ เสยีงรบกวน และความ

ปลอดภยั ในกรณเีช่นนีก้ารท�าช่องเปิดบรเิวณประตแูละผนงั

ด้านทีต่ดิกบัทางเดนิร่วมโดยให้มกีารปรบัเปิดปิดได้และมวีธิี

ป้องกันความปลอดภัยไว้ด้วย จะท�าให้เกิดการไหลเวียนของ

อากาศภายในห้องดขีึน้ โดยสามารถเลอืกเปิดปิดได้ตามเวลา

ที่ต้องการ  ภาพที่ 5 แสดงปริมาณลมบริเวณช่องเปิดทาง

ด้านรับลมและด้านหลังลม

ภาพที่ 4:  แสดงอาคารที่คลุมด้วยหลังคาแบนและหลังคา
ทรงจั่ว

ภาพที่ 3ค:  แสดงทัศนียภาพของแบบจ�าลองที่ท�าการทดลอง

ภาพที่ 5: แสดงปริมาณลมบริเวณช่องเปิดทางด้านรับลมและ
ด้านหลังลม
(3 กราฟแรกคอืด้านรบัลม, 3 กราฟหลงัคอืด้านหลงัลม)
(w3 = ช่องเปิดบริเวณระเบียงใต้ราวระเบียง 1.19 ตรม, 
w3/1 = ช่องเปิดบริเวณระเบียงเหนือราวระเบียง 2.25 ตรม, 
wa1 = ช่องเปิดเหนอืประตทูางเข้าห้องด้านทีต่ดิกบัทางเดนิ 3.42 ตรม)



���    

แนวทางการออกแบบอาคารสูง พักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

2.3  การกันแดด (Shading)

หน้าต่าง และ ส่วนที่เป็นกระจกไม่ควรโดนแดด หรือควรจะ

ป้องกันความร้อนจากแสงแดดตลอดเวลาด้วย แผงบังแดด 

หรือ พืชพันธุ์ไม้ และจะได้ผลดียิ่งขึ้น ถ้าผนงัอาคารมีการ

ป้องกันจากแสงแดดด้วย แผงกันแดดควรมีสีอ่อนเพื่อจะไม่

สะสมความร้อนจากแสงแดดและถ่ายเทเข้าอาคารในเวลา

กลางคืน ต�าแหน่งของแผงกันแดดจะต้องอยู ่ในจุดที่ไม่

กีดขวางทางลมที่จะเข้าสู่อาคาร   ภาพที่ 6 แสดงอุณหภูมิ

ภายในทั้งแบบที่มีแผงกันแดดและไม่มีแผงกันแดด (แผง

กันแดดที่ทดสอบเป็นแบบรังไข่ (egg crate) ยื่นออกจาก

หน้าต่างกระจก 2.00 เมตร ตามแบบจ�าลองระเบียงจะเป็น

แผงกันแดดแบบ egg crate ให้กับช่องเปิดที่บริเวณ

ระเบียง(balcony) การทดสอบแบบไม่มีแผงกันแดดท�าโดย

การเลื่อนช่องเปิดมาที่ริมผนังด้านนอกโดยให้ระเบียงอยู่

ภายในอาคาร) (ดูภาพที่ 3ก, ข, ค) 

2.4  วัสดุอาคาร (Building material)

จากการทดสอบ ของอุณหภูมิสูงสุดที่เวลา 14.00 น. ที่ชั้น

ล่าง ชั้น สอง-สาม และชั้นบนในโซนต่างๆ ที่มีการใช้วัสดุ

ภายนอกอาคารต่างๆ 6 ชนดิ (ตารางที่ 1)  สามารถสรุป

ได้ว่าวัสดุผนงัและหลังคาควรเป็นวัสดุน�้าหนกัเบา (มีการ

สะสมความร้อนน้อย) (ภาพที ่7) และมสีอ่ีอน (สะท้อนแสง

จากแสงแดดได้ดี) พื้นผิวรอบๆ อาคารควรท�าด้วยวัสดุที่มี

การสะสมความร้อนต�่า ไม่ควรมีความหนามากเพื่อลดการ

สะสมความร้อน และช่วยให้คายความร้อนได้รวดเร็ว และ

เนื่องจากพื้นผิวรอบๆ อาคารส่วนใหญ่มักเป็นทางคนเดิน

ถนนส�าหรบัยวดยานพาหนะ ซึง่ต้องการความแขง็แรงจงึมกั

จะเป็นวสัดหุนาและสะสมความร้อน ถ้าเป็นไปได้การลดพืน้

ผวิสะสมความร้อนรอบๆ อาคารอาจแก้ไขด้วยวธิเีชือ่มแต่ละ

แผงหรือแผ่นด้วยพืชพันธุ์ไม้ ช่วยท�าให้ลดการสะสมความ

ร้อนไปได้บ้างและยังดูสวยงามอีกด้วย 

ภาพที่ 6: แสดงอุณหภูมิภายในทั้งแบบที่มีแผงกันแดดและไม่มี
แผงกนัแดด  (กราฟชดุแรกแสดงข้อมลูชัน้ล่าง  ชดุทีส่องแสดงข้อมลู
ชั้นกลาง  ชุดที่สามแสดงข้อมูลชั้นใต้หลังคา)   

ภาพที่ 7: แสดงอุณหภูมิสูงสุดที่เวลา 14.00 น. ที่ชั้นล่าง ชั้น
สอง-สาม และชั้นบนสุดในโซนต่างๆ ที่มีการใช้วัสดุภายนอกอาคาร
ต่างๆ 6 ชนดิ
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2.5  มุ้งลวด (Insect screen)
 

มุง้ลวดเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัอาคารในกรงุเทพมหานคร 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีช่ัน้ต�า่ๆ ส�าหรบัในชัน้สงูขึน้ไปมแีนวโน้ม

ที่จะมียุงและแมลงน้อยลงไปตามล�าดับ เพื่อให้มุ ้งลวด

กีดขวางทางลมน้อยที่สุดมุ้งลวดควรจะติดตั้งที่บริเวณห่าง

จากหน้าต่าง เช่นที่ ระเบียง (balcony) แทนที่จะติดที่

หน้าต่าง (Givoni 1976) ภาพที่ 8 แสดงอุณหภูมิที่

เปลี่ยนแปลงจากการที่ใส่และไม่ใส่มุ้งลวด

3.		พืชพันธุ์ไม้	(Vegetation)
 

สนามหญ้า (lawn) ไม้พุ่มเตี้ย (shrubs) และต้นไม้ขนาด

ใหญ่ (trees) ที่สามารถให้ร่มเงากับตัวอาคาร ผิวผนัง 

หน้าต่างและพื้นทางเดิน (pavement) โดยไม่กีดขวางทาง

ลมจะให้ผลดีในการไหลเวียนของอากาศในอาคาร และลด

ความร้อนในสภาพแวดล้อมภายนอก ลดการเพิม่ความร้อน

ในอาคารจากแสงแดด  โดยทั่วๆ ไป ชั้นล่างๆ ของอาคาร 

เช่น ในชั้นที่หนึง่มักจะมีความร้อนสูงกว่าชั้นสูงๆ เนื่องจาก

ชั้นต�่าๆ จะมีความเร็วลมต�่า การที่จะช่วยให้ห้องเกิดภาวะ

สบายด้วยลมความเร็ว 2 เมตร/วินาที เป็นไปได้ยาก วิธีที่ดี

ทีส่ดุ คอื การลดความร้อนภายนอกด้วยพชืพนัธุไ์ม้ และการ

จัดสวนที่ถูกวิธีจะช่วยในเรื่องภาวะสบายภายในอาคาร  

นอกจากนี้ พืชพันธุ์ไม้ ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความสวยงาม 

ร่มรื่น เป็นแนวฉากกั้นการใช้สอยที่แตกต่างกัน เป็นแนว

บงัตาเพือ่ความเป็นส่วนตวัและยงัช่วยลดเสยีงและฝุน่ละออง

จากบริเวณรอบๆ  ประมาณว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น 

อาจสามารถท�าความเย็นให้กับสภาพแวดล้อมได้เทียบ

เท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน เลยทีเดียว  ส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร การปลูกต้นไม้เพื่อใช้บังแดด ควรปลูก

ต้นไม้ทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ก็จะได้ผลดี

ทีส่ดุในการป้องกนัความร้อนเข้าสูต่วัอาคาร  ต้นไม้ทีเ่หมาะ

กับประเทศไทย มีให้เลือกได้มากมายหลายชนดิ อาจแยก

ชนดิของต้นไม้และลกัษณะการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้ดงันี้

 

 ตารางที่ 1
แสดงรายละเอียดวัสดุผนงั 6 ชนดิที่ท�าการทดสอบ

ภาพที ่8:  แสดงอณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงจากการทีใ่ส่และไม่ใส่มุง้ลวด 
(กราฟชุดแรกแสดงข้อมูลชั้นล่าง   ชุดที่สองแสดงข้อมูลชั้นกลาง   
ชุดที่สามแสดงข้อมูลชั้นใต้หลังคา)
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3.1  ต้นไมท้รงสูงขนาดใหญ่ 

ถ้าต้องการใช้ประโยชน์จากการมต้ีนไม้ใหญ่อย่างเตม็ที ่ควร

ปลูกต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาแก่อาคารได้มาก เช่น ต้นไม้ที่

มีทรงพุ่มใบแผ่กว้าง และเป็นไม้ไม่ผลัดใบ เลือกใช้ต้นไม้สูง

ที่มีพุ่มใบเพื่อกันแดด โดยควรจะตัดกิ่งด้านล่างให้โปร่ง เพื่อ

ให้ลมสามารถพัดผ่านเข้าอาคารได้ ควรเลือกชนดิต้นไม้ที่

เหมาะสมส�าหรบัใช้เป็นร่มเงาทีม่อียูต่ามท้องถิน่ เพือ่ลดการ

ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การดูแลรักษา ต้นไม้ผลหรือไม้ดอก เช่น 

มะม่วง ต้นขนนุ ต้นขี้เหล็ก ต้นไม้สวยงาม เช่น ต้นปีบ ต้น

อนิทนลิ ต้นประดู ่ต้นสพุรรณนกิา ข้อควรระวงัส�าหรบัต้นไม้

ใหญ่ คือควรปลูกให้ห่างจากตัวอาคารในระยะที่เหมาะสม 

จากการศกึษาของ Parker (1966) ต้นไม้ทรงสงูขนาดใหญ่ 

สามารถลดความร้อนของผิวดินที่อยู่ใต้รังสีตรงดวงอาทิตย์

ได้ถึง 13.6 เคลวิน (K) และลดความร้อนของผิวดินที่อยู่ใต้

รังสีกระจายของดวงพระอาทิตย์ได้ถึง 3.5 เคลวิน (K)

3.2  ไม้ทรงสูงขนาดกลาง 

ซึ่งมีความสูง 1-2 เมตร เช่น โมก แก้ว ชบา เทียนทอง 

หมากแดง กล้วย โกศล สามารถปลูกใกล้หน้าต่างและตัว

อาคารได้ โดยรากไม่ท�าอันตรายตัวอาคาร ต้นไม้เหล่านีจ้ะ

ช่วยป้องกันความร้อนให้กับผนงัอาคารได้ดี หรือในกรณทีี่

ผนังเป็นกระจกต้นไม้เหล่านี้ก็จะช่วยเป็นร่มเงาและกรอง

แสงแดดได้

 

3.3  ต้นไม้ทรงพุ่มเตี้ยและไม้คลุมดิน 

ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับ และเฟิร์นชนดิต่างๆ ไม่ใช่ไม้ทรงสูง 

มักจะเจริญเติบโตในแนวกว้าง ต้นไม้เหล่านีจ้ึงช่วยปกคลุม

ดินไม่ให้ถูกแดดเผา ท�าให้ลดการสะสมความร้อนในผืนดิน

และลดแสงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมรอบๆ อาคารเข้า

ภายในอาคารจึงเย็นลงได้

 

3.4  ต้นไม้แขวน 

ส่วนใหญ่ได้แก่กล้วยไม้นานาชนดิ และเฟิร์นชนดิต่างๆ เมื่อ

น�ามาแขวนไว้ใกล้ตัวอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่มีแสงแดด

ตกกระทบ ก็จะช่วยลดความร้อนที่ตกกระทบตัวอาคารได้

เป็นอย่างดี นอกจากนีต้้นไม้แขวนต้องการน�้าและความชื้น

มาก ก็จะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับบริเวณโดยรอบได้อีกด้วย

 

3.5  ต้นไม้น�้า 

ต้นไม้น�้าต้องอยู่ในน�้า ดังนัน้เวลาจะปลูกจึงต้องมีภาชนะใส่

น�า้ให้ เช่น โอ่ง กระถาง ตุม่ หรอืขดุสระ ซึง่หากมขีนาดใหญ่

และลึกพอก็จะท�าความเย็นให้บริเวณใกล้เคียงได้ ไม้น�้าที่

นยิมปลกูกนัได้แก่ บวัชนดิต่างๆ และ กก เป็นต้น บวัเป็นไม้

ต้องการแดด ยิง่ปลกูในภาชนะใหญ่และลกึ กจ็ะลดความร้อน

บริเวณโดยรอบได้มาก ส่วน กก ชอบอยู่ในร่มมากกว่า ดัง

นัน้จะใส่ในภาชนะขนาดใดก็ได้ อ่างไม้น�า้ยังเหมาะที่จะวาง

บริเวณชานเรือนขนาดใหญ่อย่างยิ่ง เพื่อลดการสะสมความ

ร้อนบรเิวณชานบ้านได้อย่างด ีเพราะถงึแม้จะเป็นพืน้ไม้ หาก

ได้รับแสงเป็นเวลานาน ชานเหล่านีก้็จะร้อนและเป็นตัวเก็บ

สะสมความร้อนได้ เมื่อมีลมพัดมาก็กลายเป็นลมร้อน

กระจายไปทั่วหรือเข้าอาคารได ้

 

3.6  ไม้เลื้อย 

ที่เกาะตามผนงัอาคาร สามารถลดอุณหภูมิของผนงัอาคาร

ได้ 1 เคลวิน (K) ต�่ากว่า อากาศภายนอกและลดได้ถึง 11 

เคลวิน (K) ต�่ากว่าอุณหภูมิผิวผนงัที่ปราศจากสิ่งปกคลุม 

(Roche at al 2001)

3.7  พืชคลุมดิน 

รอบๆ อาคารช่วยลดการดูดกลืนความร้อนของพื้นผิวรอบๆ 

อาคาร อุณหภูมิของพื้นผิวที่มีพืชคลุมดิน จะมีค่าถึง 10 K 

หรือ 14 K ต�่ากว่าพื้นผิวที่ไม่มีพืชคลุมดิน (Parker 1966)

นอกจากนี้พื้นผิวที่มีพื้นคลุมดินยังลดการสะท้อนความร้อน

เข้าสูผ่นงัอาคารในเวลากลางวนัและและรงัสคีลืน่ยาวในเวลา

กลางคนืด้วย พชืหรอืหญ้าคลมุดนิมปีระโยชน์อย่างมากและ

สวยงามกจ็รงิ แต่สภาพภมูอิากาศของกรงุเทพมหานคร การ

ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมอยู่เสมอมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ดงันัน้ควรเลอืกชนดิของพชืคลมุดนิทีต้่องการการดแูลรกัษา

ง่าย ๆ

อย่างไรกต็ามพชืพนัธุไ์ม้เป็นสิง่ทีท่�านายไม่ได้ว่ากิง่ก้านสาขา

จะแตกออกเป็นรูปร่างอย่างไร อัตราการเจริญเติบโตจะเป็น

เช่นไร ในกรณีที่ที่ตั้งอาคารไม่มีต้นไม้เลยการปลูกต้นไม้

ขนาดใหญ่ 1 ต้น อาจจะต้องใช้เวลารอนานถึง 10-15 ปี 

จึงจะได้ขนาดตามที่ต้องการ
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ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างให้ประโยชน์สูงสุด

เนือ่งจากมกีารดแูลรกัษาง่ายและช่วยปรบัสภาพแวดล้อมให้

เยน็ลงได้ดทีีส่ดุ สามารถเป็นร่มเงากนัแสงแดดให้กบัอาคาร

ในชั้นต�่าๆ ในระดับความสูงของต้นไม้ได้เป็นอย่างดีอย่างไร

ก็ตามการใช้พืชพันธุ ์ไม้จะให้ผลดีในระดับที่ใกล้พื้นดิน  

ส�าหรับในระดับที่สูงขึ้นเกินระดับความสูงของต้นไม้การ

ออกแบบสวนทางตัง้อาจน�ามาพจิารณาเพือ่ช่วยให้เกดิความ

ร่มรื่นสวยงามได้

4.		ข้อพิจารณาอื่นๆ
 

4.1  พัดลมและความสูงของฝ้าเพดาน 

(Fans and ceiling height) 

เนื่องจากความเร็วลมภายนอกอาคารในเขตกรุงเทพโดย

ทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 1.7 เมตร/วินาที ในเกือบทุกช่วงเวลา 

จากผลการทดสอบด้วย Tas พบว่าความเรว็ลมทีร่ะดบัล�าตวั

ของผู้อาศัยได้สูงสุดเพียง  0.38 เมตร/วินาที ซึ่งความเร็ว

ลมภายในสบายทีย่อมรบัได้ควรจะไม่เกนิ  1.5 เมตร/วนิาที

ภายใต้ภาวะอณุหภมูทิีเ่กนิขดีความสบาย (Szokolay 2004) 

โดยที่  Givoni 1994 และ McIntyre 1980 ขยายขอบขีดนี้

ให้ได้ถึง 2 เมตร/วินาที ดังนัน้พัดลมนับเป็นทางเลือกที่

จ�าเป็นอย่างยิง่ในการทีจ่ะท�าให้เกดิภาวะสบายในอาคาร จาก

ผลการทดสอบด้วย Tas พบว่าในอาคารแบบทางเดินร่วม 

เมื่อใช้พัดลมความเร็ว 2 เมตร/วินาทีจะสามารถท�าความ

สบายให้กับผู้อยู่ในอาคารโดยพบว่าในช่วงเวลาที่อุณหภูมิ

ภายนอกสูงสุด (20 เมษายน เวลา  14.00 น.) อุณหภูมิ

ภายในอาคารด้านรบัลมเกนิขดีความสบายไปเพยีง 0.3 เคล

วิน(K)  ด้านหลังลมเกินขีดความสบายไป 0.8 เคลวิน(K)  

ในกรณีที่ใช้พัดลมแบบเพดานฝ้าเพดานควรสูงไม่ต�่ากว่า 

2.60 เมตร โดยประมาณว่าพัดลมเพดานจะกินพื้นที่ความ

สูงของอาคารไปประมาณ 0.40 เมตร 

 

4.2  การลดเสียงรบกวน (Noise reduction)

พืน้ฐานเบือ้งต้นในการลดเสยีงรบกวนในอาคาร คอื การวาง

อาคารหรือช่องเปิดของอาคารหลีกแนวเส้นทางของเสียง  

การท�าพื้นผิวใต้เฉลียงให้เป็นผิวที่สามารถดูดกลืนเสียงจะ

ช่วยลดการสะท้อนเสียงเข้าสู่อาคารได้  ส�าหรับเสียงจาก

เครื่องบิน ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะเลือกที่ตั้งห่างจากสนามบิน

อย่างน้อย 24 กิโลเมตร ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรศึกษาแนว

เส้นเสียงของเครื่องบิน (และแนวเส้นเสียงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตด้วย) และหลกีเลีย่งแนวเส้นเสยีงนัน้ๆ เนือ่งจากการ

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ภายหลัง เป็นได้ค่อยข้างยากและมีราคา

สูงมาก

สรุป
 

การออกแบบอาคารสูงพักอาศัยด้วยวิธีระบายอากาศตาม

ธรรมชาติจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าสามารถออกแบบเป็น

แบบทางเดินด้านเดียว (single loaded corridor) ในกรณทีี่

จ�าเป็นต้องเป็นแบบทางเดินร่วมสองด้าน (double loaded 

corridor) ควรป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารให้ได้มากที่สุด

เท่าทีจ่ะท�าได้โดยการวางทศิทางอาคารให้ด้านยาวอยูใ่นแนว

ทิศตะวันออก-ตะวันตก ช่องเปิดในด้านลมเข้าควรมีขนาด 

30% ของผนงั และ 16% ของพืน้ทีพ่ืน้และมอีปุกรณ์กนัแดด

ที่ช่องเปิดตลอดเวลา  มีการระบายอากาศที่ทางเดินร่วมให้

มากที่สุด  เปิดช่องระบายอากาศในหน่วยพักอาศัยทั้งด้าน

ได้รบัและไม่ได้รบัลม ด้านไม่ได้รบัลมสามารถเปิดช่องเหนอื

ประตูทางเข้าด้านทางเดินร่วม (หรือบริเวณที่พิจารณาแล้ว

ว่ายังคงมีความเป็นส่วนตัว) ราวระเบียงควรโปร่งเบาที่สุด

เพื่อกีดขวางทางลมน้อยที่สุด  มุ้งลวดควรติดตั้งที่บริเวณ

ระเบยีงจะให้ผลในการลดปรมิาณลมน้อยทีส่ดุ  วสัดผุนงัควร

เป็นวัสดุที่สะสมความร้อนน้อยมีสีอ่อน รูปแบบของหลังคา

สามารถเลอืกได้ทัง้แบบหลงัคาแบนและหลงัคาจัว่ ขึน้อยูก่บั

ข้อพิจารณาในเรื่องการใช้สอยและราคา  จากการทดสอบ

พบว่าหลังคาแบนที่ใช้ คอนกรีตฉาบปูนที่มี ค่า U = 3.3 ให้

อณุหภมูภิายในห้องชัน้บนสดุเท่ากบัหลงัคาจัว่ทีม่งุกระเบือ้ง

ลอนคู ่มกีารระบายอากาศใต้หลงัคาและฝ้าเพดานยบิซัม่กรุ

ฉนวนมค่ีา U = 0.12  พชืพนัธุไ์ม้ต่างๆประกอบอาคารทีไ่ม่

กีดขวางทางลมเข้าสู่อาคารนอกจากช่วยกันความร้อนจาก

แสงแดดเข้าสู่อาคารและท�าให้อุณหภูมิภายนอกลดลงก่อน

เข้าสู ่อาคารยังช่วยท�าให้สภาพแวดล้อมรอบบริเวณและ

บรเิวณใกล้เคยีงดขีึน้  นอกจากนีพ้ดัลมไฟฟ้ายงัเป็นทางเลอืก

ที่จ�าเป็นส�าหรับช่วงเวลาที่อุณหภูมิภายในสูงเกินขีดสบาย

จากบทความข้างต้นเป็นการเสนอแนวทางและขั้นตอนการ

ออกแบบซึ่งรวมทั้งอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่โล่งซึ่งมีทาง
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แนวทางการออกแบบอาคารสูง พักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

เลือกในการออกแบบมากกว่า  ในกรณทีี่อาคารที่ตั้งอยู่ใน

เมืองซึ่งความหนาแน่นมาก โอกาสในการเลือก ต�าแหน่ง 

ทิศทาง ที่ตั้ง มีไม่มาก  ดังนัน้การส�ารวจสภาพแวดล้อมโดย

รอบทีต่ัง้โดยละเอยีด เช่น ต�าแหน่งและความสงูอาคาร  ถนน 

และที่ว่าง ฯลฯ โดยรอบ  เหล่านีจ้ะช่วยให้ทราบถึง ร่มเงา  

ปรมิาณแสงแดดและความร้อน ทศิทางและปรมิาณลมทีเ่กดิ

ขึน้ในทีต่ัง้จะช่วยน�าประกอบการพจิารณาในการออกแบบให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในการประหยัดพลังงานและให้ความ

สบายแก่ผู้อาศัย
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