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ปัจจุบันการก่อสร้างที่พักอาศัยจํานวนมากขาดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  

ลักษณะของบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการสร้างสภาวะสบายภายในอาคารได้ จึงจําเป็นต้องใช้
ระบบปรับอากาศด้วยเครื่องกล  ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน โดยที่พักอาศัยใช้พลังงานสูงเป็นอันดับ 3 ของการใช้
พลังงานจากการจําแนกตามภาคส่วน เปรียบเทียบกับสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหรรม สาขาธุรกิจการค้า และ
สาขาขนส่ง อ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ในขณะเดียวกันที่พักอาศัยดั้งเดิมหรือเรือนพ้ืนถ่ินของประเทศไทยมีจํานวนลดลงไปเรื่อยๆ จนอาจทําให้ภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนพื้นถิ่นที่พึ่งพาธรรมชาติสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย  การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเรือนพื้นถิ่นของประเทศไทย จาก 2 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อเข้าใจถึงภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของ
สภาวะสบาย คัดเลือกเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษาสองหลังได้แก่ เรือนกาแล พญาวงศ์จากจังหวัดเชียงใหม่ และ เรือน
ไทยพุทธ พธํามรงค์ จากจังหวัดสงขลา เพื่อนํามาสร้างแบบจําลองสามมิติด้วยโปรแกรม DesignBuilder Version 
3.4.0.041 และคาดการณ์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในตัวเรือน  ประกอบด้วย 
อุณหภูมิอากาศ แสงแดด กระแสลม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเรือนทั้งสองกับสถาน
ที่ตั้งเรือน 

ผลการศึกษาสภาวะสบายแบบปรับตัว อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ ASHRAE 55- 2017 พบว่า เรือน
ไทยพุทธพธํามรงค์ซึ่งเน้นในการรับมือกับอากาศร้อนและพายุจากทะเล สามารถอยู่ในสภาวะสบายแบบปรับตัว ได้
ถึง 6120 ชม. หรือ 69.8% ต่อป ีโดยตัวเรือนมีอัตราส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 38.3 % มีหน้าต่างกว้างและมีช่องลม
ด้านบนของผนังช่วยให้อากาศไหลเวียน และได้รับแสงธรรมชาติ ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน ขณะที่
เรือนกาแลพญาวงศ์พบว่าจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว จึงมีการเจาะช่องหน้าต่างขนาดเล็ก โดยมีอัตราส่วน
ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังเพียง 6% และมีการเพิ่มช่องเปิดที่บริเวณตอนบนของจั่วปิดห้องทางด้านทิศใต้เท่านั้น ทําให้
อัตราส่วนช่องเปิดต่อพื้นผนังเพิ่มเป็น 16.2% ตําแหน่งของช่องเปิดบริเวณจั่วช่วยให้เกิดระบายอากาศ โดยที่ลม
หนาวไม่สัมผัสตัวผู้ใช้งานอาคาร แต่ในฤดูร้อนพบว่าความเร็วลมไม่เพียงพอต่อการสร้างความสบายภายในเรือนนอน 
เกิดปัญหาความร้อนสะสมภายในเรือนเวลากลางวัน โดยเรือนกาแลพญาวงศ์มีช่ัวโมงที่อยู่ในขอบเขตสบายแบบ
ปรับตัว อยู่ที่ 4112 ชม. นับเป็น 46.9% ต่อปี แสดงให้เห็นภูมิปัญญาและความเข้าใจในการสร้างให้เรือนอยู่ใน
สภาวะสบายภายใต้ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมของตนเอง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
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MISS CHUTIMON SIRITIKUL : RELATIONSHIP BETWEEN THAI VERNACULAR 
HOUSES AND THEIR ENVIRONMENT : CASE STUDY VERNACULAR HOUSES IN NORTHERN 
AND SOUTHERN PARTS OF THAILAND  THESIS ADVISOR :  PANTUDA PUTHIPIROJ 

At presence, the appearances of houses in Thailand are not suitable for the climate 
and their natural environment. The houses can’t provide thermal comfort and need to use air 
conditioning systems. Informations from the Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency shows that energy consumption in residental sector ranks at the third highest 
compared with agriculture, industry, and transport sectors. While the number of vernacular 
houses in Thailand are decreasing, the tacit knowledge associated with passive design are 
overlooked and may be gradually disappeared. 

This study aims to find out how Thai vernacular houses can become comfortable 
using only passive design by studying the characteristics of case study houses northern and 
southern of Thailand. Kalae house ‘Phayawong’ from Chiang Mai and Thai Buddhist house 
‘Phatammarong’ from Songkhla were selected to create a 3D modeling and simulated the effect 
of thermal environment on the vernacular house in computer program called DesignBuilder 
Version 3.4.0.041. The study including air temperature ventilation, daylight, and the analysis of 
the relationship between the house appearances and environment. 

The result of this study based on ASHRAE 55- 2017 indicated that ‘Phatammarong’ 
house, dealing with heat gain and storm in Sonkla by using natural ventilation with large window 
and long strip vent on the top of the wall with 38.3% of window to wall ratio could provide the 
indoor environment in comfort zone up to 5282 hours or 60.29% per year. No need to use 
electricity during daytime. While the ‘Phayawong’ house that located in a cold winter climate, 
using small openings with 6% of window to wall ratio and a big opening at the gable on the 
south side of the bedroom to increase the window to wall ratio to 16.2%. So this house can be 
ventilated while the cold air didn’t pass though the occupant’s bodies. However, the openings 
can’t provide sufficient wind speed to create a comfortable and cause an overheating problem 
inside the bedroom during the summer and daytime. ‘Phayawong’ house can provide upto 4476 
hours or 51.09% per year in comfort zone. The results of this investigation showed that both case 
studies use the different strategies to keep the house comfortable under the constraints of their 
location environment. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ประเทศไทยมีเรือนพ้ืนถิ่นหลายรูปแบบ เรือนพ้ืนถิ่นเป็นที่พักอาศัยแบบดั้งเดิมที่มีรูปร่าง

หน้าตาเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปตามแต่สถานที่ตั้ง ก่อสร้างขึ้นเพ่ือสนองความต้องการในการอยู่

อาศัยของเจ้าของเรือนในพ้ืนที่นั้น ผ่านการคิดวิธีการแก้ปัญหาในการใช้งานจนเกิดเป็นภูมิปัญญาสืบ

ต่อกันมาเพ่ือให้เรือนเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแวดล้อมอย่างเต็มที่  

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานจากสถิติการใช้พลังงานในสาขาต่างๆทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 

2559 (กระทรวงพลังงาน, 2560) แสดงให้เห็นว่าว่าพลังงานถูกใช้ในประเทศไทยทั้งหมด 79,929 

พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ ปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนประมาณ 

26% โดยพลังงานถูกใช้ในภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาที่

พักอาศัย สาขาธุรกิจการค้า สาขาขนส่ง จากสถิติระบุว่าสาขาที่พักอาศัยมีสัดส่วนการใช้พลัง 14 % 

ของการใช้พลังงานทั้งหมด (ดังภาพที่ 1) ปริมาณการใช้สูงเป็นอันดับ 3 ถึงแม้เมื่อเทียบกันแล้ว

สัดส่วนพลังงานจะน้อยกว่าสาขาขนส่งและอุตสาหกรรมประมาณ 2.6 เท่า  แต่ที่พักอาศัยเป็นสาขา

การใช้พลังงานที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และง่ายต่อการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การลดการใช้พลังงาน 
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ภาพที่ 1 สัดส่วนการใช้พลังงานในสาขาต่างๆทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, สถิติการใช้พลังงานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559, เข้าถึงเมื่อ 21 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.dede.go.th/  

ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการก่อสร้างที่พักอาศัยในปัจจุบันโดยขาดการคํานึงถึง

การออกแบบที่พ่ึงพาธรรมชาติ ทําให้ต้องนําระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่างเข้ามาแก้ไข

ปัญหาความสบายในการอยู่อาศัย ในขณะที่เรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ถูกมองข้ามและไม่ได้รับการดูแล ภูมิปัญญาต่างๆสูญหายไปกับการผุพัง

ของเรือน ด้วยเหตุนี้การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์

ระหว่างเรือนพ้ืนถิ่นอันเป็นที่พักอาศัยแบบดั้งเดิมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย อาจสามารถ

หยิบยกหลักการและภูมิปัญญาต่างๆในเรือนพ้ืนถิ่น ให้เป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการการออกแบบ

และปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพ่ือพ่ึงพาธรรมชาติแวดล้อม อันนําไปสู่การลดการใช้พลังงานลง

ได้อย่างยั่งยืน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะของเรือนและความสามารถในการสร้างความสบายภายในเรือนพ้ืนถิ่น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาวะสบายทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริบท

ที่แตกต่างกัน 

3. สรุปวิธีการรับมือต่อสภาพแวดล้อมของเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และความเป็นไปได้

ในการประยุกต์ใช้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาข้อมูลของ

เรือนพ้ืนถิ่นต่างๆในภาคเหนือและภาคใต้ และขั้นตอนวิธีการศึกษาเรือนพ้ืนถิ่นกับพลังงานที่

เหมาะสม 

2. คัดเลือกเรือนกรณีศึกษาเพ่ือสํารวจพ้ืนที่จริง โดยเลือกเรือนกรณีศึกษาในภาคเหนือและ

ภาคใต้อย่างละ 1 หลัง  

3. ทําการสร้างแบบจําลองสามมิติเพ่ือจําลองผลอุณหภูมิ แสงสว่าง ร่มเงา และการไหลเวียน

อากาศ ภายในเรือนเรือนกรณีศึกษาด้วยโปรแกรม DesignBuilder Version 3.4.0.041 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาความสามารถในการรักษาความสบายภายในเรือนตลอดท้ังปี ของเรือนกรณีศึกษาทั้ง 2 

กรณ ีคือเรือนกาแลพญาวงศ์ และเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 

2. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเรือนตลอดวัน โดยเลือกวันที่ทําการจําลองจาก

ในช่วงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสูงสุด (Summer Design Week) และ ช่วงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิ

ต่ําสุด (Winter Design Week) อย่างละ 1 วัน  

3. ศึกษารูปแบบการไหลเวียนของอากาศภายในเรือน โดยกําหนดให้ช่องเปิดทั้งหมดใน

การศึกษาเปิดโล่งตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถใช้เป็นข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ของเรือนพ้ืนถิ่นกับในเรื่องของการเลือกวิธีรับมือ

อิทธิพลจากธรรมชาติ เข้าใจในสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยของท้องถิ่น 

2. สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 
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บทที่ 2 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของเรือนพ้ืนถิ่นกับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์

ความเกี่ยวข้องของสถานที่ตั้งเรือนกับรูปลักษณ์ของเรือนพ้ืนถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาและกลวิธีการ

ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้นั้น จําเป็นต้องศึกษาข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

เรือนพ้ืนถิ่นและสภาวะสบาย ประกอบด้วย 

 

1. ความหมายของเรือนพื้นถิ่น  

2. ชนิดของเรือนพื้นถิ่นไทย 

3. ภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย เพ่ือการเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

4. ภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา 

5. ลักษณะของเรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือและภาคใต้  

6. สภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ (Thermal Comfort) 

7. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ 

8. ขอบเขตความสบาย (Comfort Zone) 

9. วัสดุและการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร 

10. แสงสว่าง  

11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ความหมายของเรือนพื้นถิ่น 

หนังสือความหลากหลายของเรือนพ้ืนถิ่นไทย (วิโรฒ ศรีสุโร., 2543) ได้ให้ความหมายว่า

เรือนพ้ืนถิ่นคือสิ่งปลูกสร้างที่ถือกําเนิดขึ้นจากภูมิปัญญา เกิดจากอิทธิพลต่างๆที่หล่อหลอมให้ช่างใน

ท้องถิ่นได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ การก่อสร้างเรือนพ้ืนถิ่นเพ่ือ

ตอบสนองการใช้ประโยชน์ของเจ้าของ สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในถิ่นที่อยู่ สามารถอยู่อย่างกลมกลืนกับ
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สภาพแวดล้อม ความเชื่อประเพณีพ้ืนถิ่น อาชีพและวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่นั้น มีประวัติศาสตร์และ

การพัฒนารูปร่างรูปทรงสืบทอดเป็นภูมิปัญญา  

 

เรือนพ้ืนถิ่นมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ตั้ง เช่น เรือนพ้ืน

ถิ่นในเขตภูมิอากาศหนาวจะมีลักษณะทึบตันมักก่อสร้างด้วยวัสดุมวลมากเช่นดิน อิฐ มีช่องเปิดน้อย 

เพ่ือป้องกันความหนาวเย็นจากภายนอก ขณะที่เรือนพ้ืนถิ่นในเขตภูมิอากาศร้อนที่มีลักษณะโปร่ง ใช้

วัสดุน้ําหนักเบา มีช่องเปิดกว้าง เรือนพ้ืนถิ่นจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการ

สร้างพ้ืนที่เพ่ือสนองต่อประโยชน์ใช้สอยภายใต้การควบคุมของสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ เป็นอาคาร

แบบพ่ึงพาธรรมชาติ (Passive house)  

 

 

2. ชนิดของเรือนพื้นถิ่นไทย 

เอกสารโครงการจัดทําองค์ความรู้ด้านการสํารวจสถาปัตยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน

(อาคารเรือนทรงไทย) (กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน., 2553) บรรยายลักษณะเรือนพ้ืนถิ่นของประเทศ

ไทยว่ามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมเมืองร้อน เหมาะสภาพอากาศแบบเขตร้อนชื้น (Warm humid 

tropic) แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนและความชื้นสัมพัทธ์สูง พืชพันธ์เขียวชอุ่ม 

สังคมไทยตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ํา มีอาชีพการเกษตร จึงปลูกเรือนให้เข้ากับธรรมชาติ ตัวเรือนพ้ืนถิ่น

ของประเทศไทยจึงเป็นอาคารไม้ยกพ้ืนสูงเพ่ือให้พ้นจากน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก และสามารถใช้

ประโยชน์บริเวณใต้ถุนในเวลาปกติสําหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เลี้ยงสัตว์ หรือเก็บข้าวของ 

เรือนพ้ืนถิ่นของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆโดยใช้วัสดุก่อสร้างเป็น

ตัวจําแนกคือ เรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้

งาน จนถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ตั้งเรือน  

2.1 เรือนเครื่องผูก 

เรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้บั่ว เป็นเรือนพ้ืนถิ่นขนาดเล็ก พบมากตามหมู่บ้านต่างๆในชนบท 

เจ้าของมักประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําไร่ทํานา เรือนเครื่องผูกก่อสร้างแบบง่ายๆด้วยวัสดุที่หา

ได้ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง เน้นการปลูกสร้างอย่างรวดเร็ว  ตัวเรือนมีขนาดเล็กแค่เพียงพอต่อการใช้
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งานของเจ้าของเรือน วัสดุในการก่อสร้างใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่ในการทําโครงสร้างหลังคาและ

โครงสร้างเรือน วัสดุมุงหลังคา และฝาผนังใช้วัสดุจําพวกไม้ไผ่สาน ใบเตย หรือไม้ล้มลุกอ่ืนๆมาสาน

เป็นแผ่น ใช้ไม้ไผ่หรือหวายมัดส่วนประกอบเรือนเข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อเรือนเครื่องผูก 

โดยทั่วไปเรือนเครื่องผูกจึงมักมีอายุการใช้งานประมาณ 2-4 ปี จําเป็นต้องมีการซ่อมแซมเป็นประจํา

ในช่วงฤดูฝน 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างเรือนเครื่องผูก 
ที่มา: สํารวจโลก, เรือนไม้บั่ว, เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม  2559, เข้าถึงได้จาก www.nextsteptv.com  

2.2 เรือนเครื่องสับ  

เรือนเครื่องสับเป็นเรือนพ้ืนถิ่นที่มีวัสดุหลักเป็นไม้เนื้อแข็ง อาทิ ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้

ตะเคียน ไม้แดง ใช้มีดและขวานแกะไม้เป็นชิ้นส่วนต่างๆประกอบเข้าด้วยกันด้วยวิธีเข้าลิ้น หรือสลัก 

โดยไม่ใช้ตะปูในการยึด หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้หรือกระเบื้องดินขนาดเล็ก มีความแข็งแรงเพ่ือใช้

งานถาวร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูง เจ้าของเรือนจึงมักเป็นผู้มีฐานะ มีการใช้ฝีมือช่างอย่าง

ประณีตบรรจงสร้างเรือนให้มีความสวยงามแตกต่างกันตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย รูปแบบ

สลับซับซ้อนกว่าเรือนพ้ืนถิ่นแบบเรือนเครื่องผูก ตัวเรือนอาจมีขนาดใหญ่กว่าพ้ืนที่ใช้สอยที่ต้ องการ
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จริง เพ่ือสัดส่วนที่สวยงามหรือแสดงอํานาจของเจ้าของเรือน พ้ืนที่ตั้งของเรือนชนิดนี้มักอยู่ในระดับ

ชุมชนเมือง  

 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างเรือนเครื่องสับ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

3. ภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย เพื่อการเลือกพื้นที่ศึกษา 

ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5 องศา  37 

ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่าง ลองจิจูด 97 องศา  22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 

องศา 37 ลิปดาตะวันออก มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แผ่นดินวางตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลาดไปสู่ทิศ

ใต้ พ้ืนที่รวมประมาณ 513 ,115 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกได้เป็นภูมิภาค 6 ภาคประกอบด้วย 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ประเทศไทยแสดงตําแหน่งภาคต่างๆ 
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.songkhla.tmd.go.th  
 

ข้อมูลการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ (ราชบัณฑิตยสภา, 2539) ได้แบ่งภูมิภาคของประเทศ

ไทยโดยอาศัยเกณฑ์ด้านลักษณะภูมิประเทศเป็นหลัก ประกอบกับลักษณะด้านภูมิอากาศ วัฒนธรรม 

เชื้อชาติ ภาษา และลักษณะความเป็นอยู่ในประชากรในพ้ืนที่มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา  
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3.1 สภาพภูมิประเทศในแต่ละภาคของประเทศไทย 
 

3.1.1 ภาคเหนือ 

ภาคเหนือคือพ้ืนที่ตอนบนสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ 

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ พะเยา น่าน และ อุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นทิวเขาทอดยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ สลับกับหุบเขา สูงจากระดับน้ําทะเล 1,500 -3,000 เมตร 

ทิวเขาบางลูกเป็นจุดกําเนิดของแม่น้ําสําคัญของประเทศหลายสาย เช่นแม่น้ําปิงจากทิวเขาตะนาวศรี 

แม่น้ําวังและแม่น้ํายมจากทิวเขาผีปันน้ํา ดินตะกอนที่น้ําพามาทับถมกันเกิดเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์

ระหว่างแนวเขา และเกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองขึ้นบริเวณดังกล่าว 

 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตประกอบด้วย 19 จังหวัดคือ 

หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและค่อยๆลาดต่ําลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิว

เขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นกับภาคเหนือและภาคกลาง ทิวเขาพนมดงรักกั้นพรมแดนประเทศไทยกับ

ประเทศกัมพูชา ทิวเขาเหล่านี้เป็นเหมือนแนวกั้นกระแสลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ด้าน

ทิศตะวันตกของภาคได้รับปริมาณน้ําฝนน้อย 
 

3.1.3 ภาคกลาง 

ภาคกลาง มีอาณาเขตประกอบด้วย 22 จังหวัด คือ สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 

อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคราม สมุทรสงคราม 

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และ

นครนายก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดมาทางทิศใต้จรดอ่าวไทย ภูเขาในพ้ืนที่ไม่สูงนัก มี

แนวทิวเขาตะนาวศรีบริเวณใกล้ชายแดนติดกับประเทศพม่า ทอดตัวทอดยาวต่อเนื่องมาจากแนว

ภูเขาภาคเหนือ 
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3.1.4 ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกอยู่บริเวณมุมขวาล่างของพ้ืนที่ประเทศไทย อาณาเขตประกอบด้วย 7 จังหวัด 

คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขา

และท่ีราบ ทางตะวันออกเฉียงใต้มีทิวเขาบรรทัดกันเขตแดนกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกและทิศ

ใต้ติดกับอ่าวไทย มีหมู่เกาะมากมาย 

 

3.1.5 ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันตกเป็นพ้ืนที่แนวยาวและแคบ อาณาเขตประกอบด้วย 5 จังหวัดคือ ตาก 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับหุบเขาชันและที่ราบลุ่ม

แคบๆเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ํา ภูมิประเทศคล้ายกับภาคเหนือ มีเทือกเขาสําคัญคือ เทือกเขา

ถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี เป็นแนวแบ่งเขตกับประเทศพม่า  มีพ้ืนที่อยู่ระหว่างเขตเทือกเขา

กับที่ราบภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิง แม่น้ําแม่กลอง และแม่น้ําเพชนบุรี มีพ้ืนที่ติดทะเลและ

ชายฝั่งในจังหวัด เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

3.1.6 ภาคใต้ 

ภาคใต้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 14 

จังหวัดคือ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา 

พัทลุง นราธิวาส และปัตตานี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทิวเขาสันกาลาคีรีกั้นพรมแดนกับ

ประเทศมาเลเซีย มีทะเลขนาบสองด้านคือ อ่าวไทยทางด้านตะวันออกและทะเลอันดามันทางด้าน

ตะวันตก 
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3.2 ภูมิอากาศของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มีปริมาณน้ําฝนสูง ภูมิประเทศและความแตกต่างของสภาพแวดล้อม

ในแต่ละภูมิภาค 6 ภาค ส่งผลต่อปริมาณของปัจจัยทางภูมิอากาศ ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น และ

ปริมาณน้ําฝน ดังเช่นในสถิติของประเทศไทยในคาบ 30 ปี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยา, 

2559) 

3.2.1 อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดที่บันทึกได้ 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของภูมิอากาศของไทยในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2504 – พ.ศ. 2533 เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่เคยมีการบันทึกไว้จะเห็นได้ว่า 

ภาคเหนือของประเทศไทยนั้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดที่เคยเกิดขึ้นคือ -4 องศาเซลเซียส และ 

44.5 องศาเซลเซียส มีค่าความแตกต่างของช่วงอุณหภูมิ48 องศาเซลเซียส  ซึ่งมากที่สุดใน 6 ภาค 

ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว้คือ 13.7 องศาเซลเซียส และ 

40.5 องศาเซลเซียส มีช่วงความต่างของอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุด 26.8 องศา ซึ่ งน้อยที่สุดใน 6 ภาค 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดทะเลอากาศจึงอบอุ่นตลอดทั้งปี 

 

ภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ําสุดประเทศไทยที่บันทึกได้ พ.ศ. 2504-2533 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf  
 

เหนือ 
ตะวันออกเฉีย
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ใต้ฝ่ัง
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ใต้ฝ่ังตะวันตก 

อุณหภูมิต ่าสุด ( C ) -4 1.4 5.2 7.6 6.4 13.7
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อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่่าสุดประเทศไทยท่ีบันทึกได้ พ.ศ. 2504-2533 
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3.2.2 ปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตก 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เกิดร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านจากภาคใต้ในช่วงต้นเดือน

พฤษภาคมทําให้มีฝนตกชุก ร่องความกดอากาศนี้จะเลื่อนขึ้นไปทางภาคเหนือ ผ่านไปถึงบริเวณ

ประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนน้อยลงประมาณ 1 -2 สัปดาห์ 

ก่อนที่ร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาทางใต้อีกครั้ง เกิดฝนตกชุกต่อเนื่องจนถึงประมาณ

กลางเดือนตุลาคมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาอากาศเย็นเข้ามาแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงได้รับฝนตกชุกต่อไป ภาคใต้จึงเป็นภาคที่มี

ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันที่ฝนตกสูงที่สุด และลักษณะพ้ืนที่มีทะเลขนาบข้างยังส่งผลให้ภาคใต้มี

ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์มากท่ีสุดอีกด้วย 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตก คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553) 

ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน

เหนือ 104.6 166.5 955.2 1226.3 123

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 72.8 211.1 1111.9 1395.8 117

กลาง 130 192.3 907.4 1229.7 113

ตะวนัออก 201.3 257.8 1440.2 1809.3 131

ใต้ฝ่ังตะวนัออก 819.9 197.9 661.2 1679 148

ใต้ฝ่ังตะวนัตก 429.5 380 1914.7 2724.2 176

ปริมาณน ้าฝนในแ ต่ละฤดู (มม.) ปริมาณน ้าฝน

รวมตลอดปี (มม.)

จ้านวนวันฝน

ตกตลอดปี (วัน)

ภาค

 
ที่มา: ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทยในรอบ 30 ปี พ.ศ. 2504-2533 

ฤดูฝน

74

69

70

71

80

78 ใต้ฝ่ังตะวนัตก 76 84

 กลาง 69 79

 ตะวนัออก 75 81

 ใต้ฝ่ังตะวนัออก 77 79

 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 66 80

ฤดูหนาว ฤดูร้อน

ภาค �ฉลี ่ป    ณ ว  ชื ้     ท ใ์ แต ละฤด ู(%)

 เหนือ 64 81

 
ที่มา: ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf  

 

การศึกษานี้ได้เลือกเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาจากสองภูมิภาคที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพ

อากาศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ เพ่ือศึกษาผลของอิทธิพล

จากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมมีผลต่อรูปร่างลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่น และได้คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาคือ 

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา 
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4. รายละเอียดของพ้ืนที่ศึกษา 

4.1 จังหวัดเชียงใหม่ 

4.1.1 ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ 80% เป็นภูเขาและ

ป่า ทิวเขาทอดตัวในแนวแกนเหนือ-ใต้ เป็นจุดกําเนิดของแม่น้ําสําคัญหลายสาย มีบริเวณที่ราบลุ่มริม

แม่น้ําและเชิงเขากระจายไประหว่างหุบเขา ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ําปิง

ตอนกลาง เรียกว่าบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ 

สูงจากระดับน้ําทะเล 310 เมตร  

 

 

ภาพที่ 6 แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ แสดงลักษณะพ้ืนเมืองเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ 
ที่มา : Googlemap, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.google.co.th/maps 
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4.1.2 ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ฤดู คือฤดูร้อนกลางเดือนกุมภาพันธ์

ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรเข้ามาปกคลุมประเทศไทย  และฤดูหนาว

กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมวลอากาศเย็น

และแห้งจากประเทศจีนทําให้อากาศหนาวเย็น 

 

อุณหภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Min 20.27 22.79 25.23 27.07 25.98 26.48 25.57 25.33 25.19 25.35 21.24 20.6

Max 26.27 29.5 31.72 34.3 32.8 31.02 33.7 30.11 30.29 30.11 29 26.94

19
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�
 
 
 
  
 
  
  
 

�       �                �                 

 
ภาพที่ 7 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดตลอดทั้งปีของจังหวัดเชียงใหม่ ของปี 
2555-2558 
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ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Min 58.34 51.00 28.38 48.54 64.16 66.10 67.74 71.45 74.25 69.08 62.68 61.35

Max 74.93 70.77 80.40 78.82 92.87 94.18 94.56 94.15 94.25 90.11 91.30 81.94
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ภาพที่ 8 แสดงแผนภูมิอัตราส่วนความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งปี ของปี 2555-2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา. (2559), ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่, [แฟ้มข้อมูลอิเลคทรอนิก] 

จากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงปี 2555-2558 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของเชียงใหม่ตลอดทั้ง

ปี วัดได้ความสูง 1038.28 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกต่อปีประมาณ 121 วัน  มีปริมาณน้ําฝนมาก

ที่สุดคือเดือนสิงหาคม จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณป่าไม้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีพ้ืนที่ป่า 

16,609.48 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 82.61% ของพ้ืนที่ (กรมป่าไม้, 2560) ส่งผลให้มีความชื้นสูง 

ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดแต่ละเดือน70 – 94 % มีหมอกเม่ืออากาศเย็นลงในช่วงเช้าและค่ํา 
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ความเร็วลมและความถี่ทิศทางลมของจังหวัดเชียงใหม่  

 

ภาพที่ 9 แสดงแผนภูมิความเร็วลมและทิศทางลมตลอดทั้งปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555-2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา. (2559), ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่, [แฟ้มข้อมูลอิเลคทรอนิก]  

 

สถิติความเร็วลมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2555-558 ตลอดทั้งปีของจังหวัดเชียงใหม่มี ทิศใต้

มีความถ่ีของลมพัดมามากท่ีสุด รองลมมาคือทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว

ลมอยู่ในช่วง 1-4 m/s ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงตลอดทั้งปี 1.40 m/s 
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เมื่อนําค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน แทนค่าลงใน  

Givoni’s bioclimatic chart for location จะเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีช่วงที่อยู่ในขอบเขตของ

สภาวะสบาย (Comfort Zone) และมีช่วงที่อยู่นอกขอบเขตสภาวะสบาย สามารถแก้ปัญหาความ

สบายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ลมธรรมชาติ (natural ventilation) การใช้วัสดุมวลมาก (high 

Mass) และการทําความเย็นโดยการระเหยของน้ํา (evaporative cooling) 

 

 

ภาพที่ 10 แสดง Givoni’s bioclimatic chart for location สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.2 จังหวัดสงขลา 

4.2.1 ภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขวาเป็นจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกริมทะเลอ่าวไทย มีเทือกเขาบรรทัดพาด

กลางก้ันระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล และเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศใต้กั้นเขตแดนประเทศ

ไทยกับประเทศมาเลเซีย พ้ืนที่ลาดเทจากบริเวณใกล้เทือกเขาสู่ที่ราบแถบชายฝั่งทะเลทางทิศ

ตะวันออก 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา 
ที่มา : Google, Googlemap, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.google.co.th/maps 
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4.2.2 ภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา 

สงขลามีลักษณะภูมิอากาศแบบภาคใต้ซึ่งมีเอกลักษณ์ต่างจากภาคอ่ืนคือมีเพียง 2 ฤดู คือ 

ฤดูร้อนและฤดูฝน ด้วยลักษณะของภาคใต้ที่เป็นแผ่นดินแคบยาวขนาบด้วยทะเลทําให้มีความชื้นสูง 

ปริมาณน้ําฝนสูงเนื่องจากมีการระเหยของไอน้ําจากน้ําทะเลรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆจํานวนมาก และ

ยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจําปี คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศชื้นจาก

มหาสมุทรอินเดียเข้ามาในช่วงฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคม  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด

มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพร้อมกับพัดพาเอามวลอากาศชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปะทะชายฝั่งด้าน

ตะวันออก นําทําให้อากาศในจังหวัดสงขลาเย็นลงมีฝนตกชุกต่อเนื่องโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 

ตลอดทั้งปีจังหวัดสงขลาจึงมีฤดูฝนยาวนานถึง 8 เดือน 

 

อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดสงขลา 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Min 27.28 27.34 28.2 27.82 26.51 26.71 26.06 26.48 26.94 26.19 27.26 26.16

Max 31.17 31.29 31.92 32.82 32.3 32.39 30.8 30.56 30.34 31.15 30.46 30.56
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ภาพที่ 12 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดตลอดทั้งปีของจังหวัดสงขลา ปี 2555-2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, (2559), ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา, [แฟ้มข้อมูลอิเลคทรอนิก] 

 
อุณหภูมิของจังหวัดสงขลา อบอุ่นใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี พื้นที่ติดทะเลทําให้ได้รับลมบกลม

ทะเลช่วยให้อากาศไม่ร้อนจัด จากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2555-2558 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 
27.28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 33.8 องศาเซลเซียสและต่ําสุดในเดือน
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ตุลาคม 26.19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิระหว่างกลางวันกลางคืน มีความแตกต่างของอุณหภูมิไม่เกิน 
8-10 องศาเซลเซียส 

 
ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดสงขลา 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Min 64.15 73.88 70.58 74.61 72.06 72.88 73.91 76.5 76.34 73.82 75.64 63.2

Max 92.69 92.14 92.84 93.45 96.06 95.57 95.45 95 94.46 95.38 94.81 95.78
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ภาพที่ 13 แสดงแผนภูมิอัตราส่วนความชื้นสัมพัทธ์ตลอดทั้งปีของจังหวัดสงขลา ปี 2555-2558 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, (2559), ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา, [แฟ้มข้อมูลอิเลคทรอนิก] 

 

จากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงปี 2555-2558 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของจังหวัดสงขลาวัด

ความสูงได้ 2249.32 มิลลิเมตร มีจํานวนวันฝนตก 173 วัน สงขลา มีความชื้นสัมพันธ์สูงตลอดทั้งปี 

จากทะเลและฝน โดยมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดแต่ละเดือนสูง 92.14-96.06 % 
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ความเร็วลมและทิศทางลมของจังหวัดสงขลา 

 

ภาพที่ 14 แสดงแผนภูมิความเร็วลมและถ่ีทิศทางลมของจังหวัดสงขลา 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, (2559), ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา, [แฟ้มข้อมูลอิเลคทรอนิก] 

 

สถิติความเร็วลมตลอดทั้งปีของจังหวัดสงขลามี ความเร็วลมมีความถ่ีมากที่สุดพัดจากทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ รองลงมาคือทิศตะวันออกและทิศใต้ ความเร็วลมอยู่ในช่วง 1-5 m/s ความเร็วลม

เฉลี่ย 1.93 m/s 
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เมื่อนําค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดสงขลาในแต่ละเดือน แทนค่าลงใน 

Givoni’s bioclimatic chart for location จะเห็นว่าจังหวัดสงขลามีช่วงเวลาส่วนใหญ่สูงกว่า

ขอบเขตของสภาวะสบาย (comfort Zone) และสามารถแก้ปัญหาความสบายได้ด้วยการใช้ลม

ธรรมชาติ (natural Ventilation) เป็นหลัก 

 

ภาพที่ 15 แสดง Givoni’s bioclimatic chart for location สําหรับจังหวัดสงขลา 
 

 

5. ลักษณะของเรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือและภาคใต้ 

เรือนพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ทั้งสองภาคนั้น มีหลายรูปแบบ จากการรวบรวมข้อมูลลักษณะของเรือน

ในพ้ืนที่ของภาคเหนือและภาคใต้จํานวนหนึ่ง สังเกตพบว่าเรือนพ้ืนถิ่นในภาคนั้นๆแม้จะมีรูปร่าง

ต่างกันออกไปตามแต่ชาติพันธ์หรือวิถีชีวิตของเจ้าของเรือน แต่มีจุดร่วมของลักษณะเรือนที่แสดง

ออกมาใกล้เคียงกันดังนี้ 
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5.1 เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ 

เรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือ สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยภายใต้ระบบนิเวศและ

รูปแบบการอยู่อาศัยของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแบบล้านนา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม

เก่าแก่สายใหญ่สายหนึ่งของประเทศไทย ในการศึกษานี้ได้ค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆเกี่ยวกับ

ข้อมูลของเรือนต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือและจากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna 

Traditional House Museum) สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือส่วนหนึ่งภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
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จากการศึกษาพบว่าประชากรในพ้ืนที่ของภาคเหนือมีหลายชนเผ่า ตั้งชุมชนกระจายอยู่ตาม

พ้ืนที่สูงบนภูเขาและพ้ืนที่ราบแคบๆระหว่างหุบเขา ความห่างไกลของแต่ละพ้ืนที่ทําให้แต่ละเผ่าจึงมี

วัฒนธรรมเฉพาะ ส่งผลให้เกิดลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นในรูปแบบหลากหลายตามแต่ชาติพันธ์ของ

เจ้าของเรือน เช่น เรือนกาแล เรือนไทลื้อ เรือนลัวะ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาความเจริญทางด้านการ

คมนาคมเกิดถนนเชื่อมพ้ืนที่ต่างๆเข้าด้วยกัน ทําให้ผู้คนจากต่างเผ่าเกิดความผสมกลมกลืนกันมากขึ้น

(อรศิริ ปาณินท,์ 2551)  

 

เรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือแบบต่างๆแม้จะมีรูปร่างหน้าตาเฉพาะของตน แต่มีจุดร่วมคือตัวเรือน

มักเป็นเรือนครอบครัวเดี่ยวแบบเสาคานยกพ้ืนสูง ซึ่งไม่นิยมต่อเติมขนาดเรือนเพ่ิมเติม มีทั้งแบบหลัง

เดียวหรือเรือนหมู่ท่ีมีการวางผังเรือนใกล้ชิดกัน เมื่อมองจากภายนอกสัดส่วนของตัวเรือนดูกว้างป้อม 

มีหลังคาที่มีขนาดใหญ่สูงชันและคลุมต่ํา ผนังเรือนปิดมิดชิด เจาะช่องเปิดจํานวนน้อยและขนาดเล็ก 

มีอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนังตั้งแต่ 5-16% รูปแบบการใช้งานของเรือนมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับ

อุณหภูมิจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงฤดู โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิลดต่ํา

เนื่องจากได้รับมวลอากาศเย็นจัดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากจีนในช่วงกลางเดือน

ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในเรือนพ้ืนถิ่นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลในหุบเขา ที่มีอากาศ

หนาวเย็นจัดกว่าในเขตเมือง พบว่ามีการติดตั้งแม่เตาไฟในเรือนเพ่ือสร้างความอบอุ่น ในช่วงฤดูร้อน

บางพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงเกิดจากลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะจากภูเขาล้อมรอบทําให้ความร้อน

ไม่สามารถกระจายออกไป 

 

เรือนพ้ืนถิ่นของภาคเหนือ ยกระดับพ้ืนเรือนสูง ในบางหลังพบว่าสูงกว่า 2 เมตร เพ่ือใช้งาน

พ้ืนที่ใต้ถุนสําหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ และเลี้ยงสัตว์ ผังบริเวณโดยรอบมีลานบ้านเป็นพ้ืนที่แสดง

ขอบเขตของเรือน อดีตเรือนพ้ืนถิ่นในสังคมเกษตรกรจะมีการตั้งยุ้งข้าว วางครกกระเดื่องสําหรับตํา

ข้าวเปลือก มีพ้ืนที่สําหรับอาบน้ํา ขุดบ่อน้ําและทําสวนครัวรอบๆที่ช่วยในเรื่องของความร่มรื่นและ

สามารถเก็บผลผลิตรับประทานได้ ทั้งหมดถูกวางอยู่ในพ้ืนที่อย่างหลวมๆ อาจมีการทํารั้วโปร่งๆกั้น

ขอบเขต หรือปลูกต้นไม้พอให้เห็นขอบเขตของแต่ละหลัง ลานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ว่างชุมชน 

สําหรับการพบปะสังสรรค์กันในหมู่เพ่ือนบ้าน และใช้งานสําหรับจัดกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ

(ฐาปนีย์ เครือระยา, 2558) 
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การวางตัวเรือนของภาคเหนือยึดความเชื่อเรื่องของการวางเรือนตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศ

ใต้ ยึดถือลักษณะการไหลของลําน้ําเป็นเส้นแกนสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแกน

บ้านแกนเมืองของล้านนาเชื่อว่าจะทําให้เกิดสิริมงคลต่อผู้อยู่อาศัย การหันทิศทางเรือนในลักษณะนี้

ทําให้ สามารถรับลมจากทางทิศใต้ได้เต็มที่ และในฤดูหนาวพ้ืนที่หน้าเรือนที่หันไปทางทิศใต้จะหลบ

มวลอากาศเย็นที่พัดมาจากตอนใต้ของจีนทางทิศเหนือได้ ซึ่งมักเป็นบริเวณพ้ืนที่กึ่งเปิดโล่งใต้หลังคา

ของระเบียงสําหรับใช้งานอเนกประสงค์หรือที่เรียกตามภาษาดั้งเดิมว่าเติ๋น  
 

5.2 เรือนพื้นถิ่นภาคใต้ 

เรือนพ้ืนถิ่นของภาคใต้จะมีลักษณะของเรือนเกี่ยวเนื่องกับกับวัฒนธรรม  ศาสนาและอาชีพ

ของเจ้าของเรือน โดยเฉพาะศาสนาเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการดํารงชีวิต นักโบราณคดี

สันนิษฐานว่าประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ แต่เดิมนั้นมีหลายๆชนเผ่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภาคใต้ของไทย เมื่อ 4 ,000 – 10,000 ปีก่อน ในยุคแรกๆนั้น

การดํารงชีวิตของคนเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาเมื่อการเดินเรือพัฒนาทําให้มีการ

ติดต่อค้าขายผ่านทางเมืองท่าริมทะเลกับชาติต่างๆ เช่น ฮอลันดา โปรตุเกส อังกฤษ อินเดีย ฝรั่งเศส 

ชาวต่างชาติได้นําความรู้ และรูปแบบการก่อสร้างใหม่ๆมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนสินค้า ชาวอินเดีย

นําเอาความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ ศาสนาจึงได้กลายเป็น

รากของศิลปะและวัฒนธรรมสําคัญของชาวใต้  ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 20 เริ่มก่อตั้งอาณาจักร

ปัตตานี ศาสนาอิสลามเข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวมุสลิมที่มาค้าขายบริเวณดินแดนตอนล่างของ

ประเทศไทย ปลายแหลมมลายู ทําให้ชาวภาคใต้บางส่วนหันไปนับถือศาสนาอิสลาม  โดยเฉพาะ

บริเวณสามจังหวัดชายแดน จากสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 ระบุว่าประชากรภาคใต้นับ

ถือศาสนาพุทธ 75.3% นับถือศาสนาอิสลาม 24.5% ศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ 0.2% (อิสรชัย บูรณะ

อรรจน์, 2557) 

 

ขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดภาคใต้ไม่กว้างมากเพราะถูกขนาบด้วยทะเล ภาคใต้จึงมี

สภาพสังคมใกล้ชิด ผู้คนหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน อิทธิพลจากศาลนาและความเชื่อของเจ้าของ

เรือนส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบของเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้ ชนิดของเรือนพ้ืนถิ่นจะแบ่งรูปแบบเรือนออก

ได้เป็นเรือนไทยพุทธ เรือนไทยมุสลิม เรือนที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติอย่างจีนและโปรตุเกส ส่วน
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ใหญ่จะสร้างรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือประกอบอาชีพคล้ายกัน กระจายไป

ตามท่ีทํากิน เช่นหมู่บ้านประมง หมู่บ้านช่างปั้น (สงบ ส่งเมือง, 2522) 
 

 

ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

 

เรือนพ้ืนถิ่นของภาคใต้มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพ้ืน มักเป็นเรือนแบบครอบครัวขยาย มีการสร้าง

ต่อเติมตามการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกและการใช้งาน เชื่อมต่อเรือนต่างๆด้วยชาน ศาสนาส่งผลต่อรูปร่าง

รูปทรง ส่วนประกอบ การใช้งานและการเข้าถึงของเรือน ที่เห็นได้ชัดคือเรือนไทยพุทธ (ดู ภาพที่ 18) 

เรือนไทยมุสลิม (ดู ภาพที่ 19) ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย และการตกแต่ง 
 



  29 

 

ภาพที่ 18 เรือนไทยพุทธ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 

ภาพที่ 19 แสดงเรือนไทยมุสลิม 
ที่มา : ข่าวสด , เรือนไทยพุทธ, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_89959 
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เรือนไทยมุสลิม สร้างภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม มีการแบ่งแยกการเข้าถึงเรือนของ

ผู้ชายและผู้หญิงออกจากกันตามจารีตของศาสนา บริเวณหน้าบ้านจะเป็นพ้ืนที่สําหรับผู้ชายและผู้มา

เยือนชาย ส่วนพ้ืนที่ด้านหลังและบริเวณครัวสําหรับผู้หญิงและผู้มาเยือนหญิง ตัวเรือนมีการตกแต่ง

ประดับเรือนด้วยลายฉลุรูปพืชพันธ์ไม้ ตัวหนังสือ หรือเลขาคณิต พ้ืนที่ภายในเรือนเปิดโล่ง มีการกั้น

ผนังภายในเป็นห้องมิดชิดสําหรับห้องนอนคู่สมรส ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆใช้เครื่องเรือนในการกั้นขอบเขต

พ้ืนที่ใช้งาน ทําให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างอิสระเพ่ือสามารถรองรับจํานวนคนในงานพิธีทาง

ศาสนา หน้าต่างมีขนาดใหญ่เจาะยาวจรดพื้นเรือนเพ่ือให้รับอากาศบริสุทธิ์ได้มาก ในขณะที่ เรือนไทย

พุทธมีรูปร่างหน้าตาภายนอกคล้ายคลึงกันกับเรือนไทยมุสลิมแต่มีการตกแต่งน้อยกว่า ภายในมีการ

กั้นห้องเป็นสัดเป็นส่วนถาวร ไม่มีการแยกการเข้าถึงของคนเช่นในเรือนไทยอิสลาม (จันทรรัตน์ เหม

เวช, 2544) 

 

สิ่งที่เรือนพ้ืนถิ่นทั้งสองศาสนาของภาคใต้เผชิญเช่นเดียวกันคือ พายุและกระแสลมแรงตลอด

ทั้งปี เรือนพ้ืนถิ่นของภาคใต้จึงคํานึงถึงความแข็งแรงเพ่ือทนเพ่ือไม่ให้ตัวเรือนเกิดความเสียหาย

เนื่องจากกระแสลม โดยนิยมวางทิศทางเรือนตามตะวันให้ด้านยาวของตัวเรือนวางไปตามแนวแกนทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก เรียกว่าปลูกแบบ “ลอยหวัน” ทําให้ตัวเรือนไม่ขวางทิศทางลมมรสุมและ

พายุเขตน้อยที่พัดมาจากชายฝั่งทางทิศตะวันออกและตะวันตก อีกทั้งยังทําให้พ้ืนที่ผนังได้รับแสงแดด

ในตอนบ่ายน้อยลง  

 

ปริมาณน้ําฝนสูง และการเกิดน้ําท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง ประกอบกับลักษณะดินแบบดิน

เหนียวปนทรายทําให้มีความชื้นในดินสูง ตัวเรือนจึงยกระดับพ้ืนเรือนห่างจากดินเพ่ือหนีน้ําและเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เสาผุพังเนื่องจากความชื้นในดินของเสาของเรือนภาคใต้จึงไม่ฝังลงไปในดินแต่วางไว้บน

ฐานเสาทําจากหิน อิฐหรือปูนซีเมนต์ และทําให้ตัวเรือนสามารถยกย้ายที่ตั้งได้ด้วยแรงคนเมื่อถอด

วัสดุที่มีน้ําหนักมากเช่นกระเบื้องมุงหลังคาออกไป ความสูงของระดับพ้ืนเรือนส่วนใหญ่มีความสูงไม่

มากนักเพ่ือลดโอกาสที่เรือนจะถูกลมพัดพาไป โดยมีความสูงตั้งแต่ 0.93 -1.5 เมตร ส่วนใหญ่เป็น

ความสูงพอให้คนสามารถก้มลอดได้ ใช้สําหรับเก็บของ แต่ในบางเรือนก็สามารถพบระดับยกพ้ืนที่สูง

กว่า 2 เมตรขึ้นไปได้ เช่นในเรือนของผู้นําชุมชนที่ต้องการใช้พ้ืนที่ใต้ถุนสําหรับรองรับผู้คนมาชุมนุม 
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หน้าต่างของเรือนมีขนาดใหญ่ เปิดออกกว้างเพ่ือรับลมธรรมชาติ ผนังเรือนเป็นไม้กระดานตี

ตามนอนแบบซ้อนเกล็ดบนเคร่าเพื่อป้องกันน้ําฝนรั่วซึม มักมีการทําช่องลมที่ตอนบนของผนังเพ่ือเพ่ิม

การระบายอากาศในตอนที่ต้องปิดหน้าต่าง เรือนภาคใต้จึงมีอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนัง (window 

to wall ratio) มากกว่า 30% โดยเฉพาะหน้าต่างของเรือนไทยอิสลาม นิยมทําหน้าต่างเปิดยาวจนถึง

พ้ืนและติดตั้งราวกันตก เพ่ือให้มีการระบายอากาศเพียงพอในเวลาที่ผู้คนมารวมกันจํานวนมากในการ

ประกอบพิธีทางศาสนา 

 

หลังคาของเรือนภาคใต้มีหลายรูปแบบ ทั้ง จั่ว ปั้นหยา และมนิลา รูปแบบหลังคาที่เก่าแก่

ที่สุดคือหลังคาทรงจั่วแต่ภายหลังหลังคาทรงปั้นหยาได้รับความนิยมมากข้ึนเนื่องจากมีโครงสร้างที่

แข็งแรงและไม่มีหน้าจั่วต้านกระแสลม สําหรับหลังคาแบบมนิลาได้รับเข้ามาในภาคใต้ในช่วงการค้า

ขายกับชาวฮอลันดา พบมากในเรือนไทยมุสลิมบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จันทรรัตน์ เหม

เวช, 2544) 
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6. สภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ 

สภาวะสบาย (Thermal comfort) คือสภาวะที่มนุษย์รู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  

ความชื้น มีความสมดุลทางอุณหภูมิไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเกินไป สมาคมวิศวกรรมการปรับอากาศแห่ง

สหรัฐอเมริกา (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 

ได้ให้คํานิยามไว้ว่า “สภาวะของจิตใจที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อสภาวะอากาศแวดล้อม” (Reiniche, 

2017) 

สภาวะสบายเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนจากร่างกาย ร่างกายมนุษย์ได้รับพลังงานจาก

การเผาผลาญอาหารและออกซิเจน พลังงานที่ได้รับจะออกเป็นพลังงานที่ใช้ร้อยละ 20 และถ่ายเท

ออกสู่สภาพแวดล้อมร้อยละ 80 (Koenigsbergeretal, 1963) การแลกเปลี่ยนความร้อนในร่างกาย

ทําให้เกิดความสมดุลย์ทางความร้อน (heat Balace) เป็นสภาวะที่ความร้อนที่ร่างกายได้รับ (heat 

gain) เท่ากับความร้อนที่ร่างกายสูญเสีย (heat Loss) ร่างกายจะรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายใน

เอาไว้ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส หากความร้อนภายในร่างกายมากกว่าปกติจะรู้สึกร้อนและมีเหงื่อ

ออก ในขณะที่หากเราสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติ จะเกิดความรู้สึกเย็นและหนาวสั่น วิธีการในการ

แลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นได้ 4 วิธีคือ การแผ่รังสี การพาความร้อน การระเหย และการนําความ

ร้อน 

6.1 การแผ่รังสี (Radiation) 

การแผ่รังสีคือเมื่อวัตถุแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงอินฟราเรดเกิดเป็นคลื่นความร้อน 

กระจายถ่ายเทออกรอบตัวทุกทิศทางโดยไม่อาศัยตัวนํา ทําให้ร่างกายมนุษย์สามารถรู้สึกถึงอุณหภูมิ

ดังกล่าวได้เมื่อเข้าไปใกล้ เช่น การอยู่ใต้ร่มที่วางตากแดดไว้ หรือผนังห้องที่ได้รับความร้อนจาก

ภายนอกแล้วแผ่รังสีความร้อนสู่ภายใน 

6.2 การพาความร้อน (Convection) 

การพาความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยตัวกลางประเภทของไหลนําพามาสัมผัส

กับร่างกาย เช่นการนั่งรอบกองไฟแล้วอากาศพัดพาความร้อนมา หรือการอาบน้ําที่มีน้ําเป็นสื่อพา

ความร้อนจากร่างกายออกไปทําให้รู้สึกเย็น 
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6.3 การระเหย (Evaporation) 

การระเหยคือเมื่อของเหลวเปลี่ยนสภานะกลายเป็นไอ ไอน้ําจะดึงเอาความร้อนไปด้วย เมื่อ

อยู่ในสถานที่อุณหภูมิสูงร่างกายจะขับเหงื่อออกมาเพ่ือระบายความร้อน เมื่ออากาศมีความชื้นที่

พอเหมาะเหงื่อจะระเหยช่วยลดความร้อนในร่างกายลง กระแสลมจะช่วยให้อัตราการระเหยของเหงื่อ

เพ่ิมมากข้ึน แต่ถ้าปริมาณไอน้ําในอากาศสูงไม่สามารถรับไอน้ําเพ่ิมขึ้นได้ เหงื่อจะระเหยได้ยากส่งผล

ให้คนรู้สึกอึดอัด 

 

6.4 การน าความร้อน (Conduction) 

การนําความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนจากวัสดุสองชิ้นที่สัมผัสกันโดยตัวกลางไม่เคลื่อนที่ 

มีทิศทางการเคลื่อนที่ของความร้อนจะถ่ายเทจากบริเวณท่ีอุณหภูมิสูงไปบริเวณที่อุณหภูมิต่ํากว่า เช่น 

ความรู้สึกร้อนเมื่อสัมผัสเหล็กกลางแดด 

 

7. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม 4 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์ และ 

ความเร็วลม และปัจจัยด้านตัวบุคคล 2 ตัวแปร ได้แก่ การเผาผลาญของร่างกาย ลักษณะของเครื่อง

นุ่มห่ม 

 

7.1 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 

7.1.1  อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) 

อุณหภูมิอากาศเป็นตัวแปรที่ใช้ในการบ่งบอกถึงสภาวะความสบายเชิงอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน 

ASHRAE 55-2017 กําหนดช่วงอุณหภูมิที่ทําให้เกิดสภาวะสบายไว้ที่ 22.2-26.6 องศาเซลเซียส 

อย่างไรก็ตามขอบเขตของอุณหภูมิสบายดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมลดได้ เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย

ทางสภาพแวดล้อมอ่ืนๆคือ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมิการแผ่รังสี 
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7.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 

ความชื้นสัมพัทธ์คือสัดส่วนร้อยละความชื้นในอากาศเมื่อเทียบกับปริมาณความชื้นสูงสุดที่

อากาศสามารถรับได้โดยไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ํา (condensation)  ความชื้นในอากาศเกิดจากการที่

แหล่งน้ําต่างๆระเหยกลายเป็นไอเมื่อได้รับความร้อน จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น 

หมอก น้ําค้าง ฝน และพายุ แต่ค่าความจุของไอน้ําในอากาศที่มีจํากัด เมื่อปริมาณไอน้ําในอากาศมี

มากจนอากาศเกิดสภาวะอ่ิมตัวจนไม่สามารถที่จะเกิดไอน้ําเพ่ิมขึ้นได้อีก เมื่ออากาศเย็นตัวลงจะเกิด

การกลั่นตัวกลับมาเป็นหยดน้ําอีกครั้ง 

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเป็นตัวแปรสําคัญที่บ่งบอกความสบายเชิงอุณหภูมิ  และความชื้น

ในอากาศ ยังสามารถทําความเสียหายต่อวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งภายในอาคาร ทําให้กลายเป็น

แหล่งเพาะพันธ์แมลงต่างๆ และยังสามารถนําเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตหาก

ไม่มีการระบายอากาศที่ดีพอ ความชื้นในอากาศที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่สบายตัวเนื่องจาก

เหงื่อไม่สามารถระเหยออกไปจากผิว ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่เหมาะสมในการทําให้เกิด

สภาวะสบายจะอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 80 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการระเหยของเหงื่อ ช่วยลดความร้อน

และทําให้ร่างกายมนุษย์เกิดความสบายเชิงอุณหภูมิมากข้ึน 

 

7.1.3 อุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ย (Mean Radiant Temperature) 

อุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ยคือ ค่าเฉลี่ยการแผ่รังสีความร้อนจากพ้ืนผิวโดยรอบในพ้ืนที่ปิดรอบ

ด้านที่แผ่ความร้อนมากระทบกับส่วนที่เปิดเผยของร่างกาย เช่น ผนัง เพดาน และพ้ืน รวมถึงความ

ร้อนจากแสงแดดทางตรงที่ส่องผ่านเข้ามาทางช่องเปิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อุณหภูมิการแผ่

รังสีเฉลี่ยภายในอาคาร (Indoor Mean Radiant temperature) และอุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ย

ภายนอกอาคาร (Outdoor Mean Radiant Temperature) ค่าอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย

ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้อุณหภูมิให้รู้สึกร้อนหรือเย็นกว่าอุณหภูมิอากาศที่วัดได้ในขณะนั้น เช่น

อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวรอบตัวสูง คนในห้องอาจรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริง อุณหภูมิการแผ่

รังสีเฉลี่ยนี้จึงมีส่วนทําให้ร่างกายรู้สึกสบายหรือไม่สบาย แม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะเหมาะสมแล้วก็ตาม 

ในการเลือกออกแบบอาคารจึงต้องคํานึงถึงวัสดุสําหรับ พ้ืน ผนัง และฝ้าเพดาน ที่มีความสามารถใน
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การป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดี หรือการออกแบบจัดวางพ้ืนที่และทิศทางอาคารที่เหมาะสม

เพ่ือลดพื้นที่ผิวอาคารที่สัมผัสกับแสงแดด ช่วยให้พื้นผิวภายในอาคารไม่ร้อน 

 

7.1.4 ความเร็วลม (Air Velocity) 

ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศตามธรรมชาติ การเกิดลมสามารถเกิดได้ 2 วิธีคือ เกิดลม
จากความดันที่แตกต่าง (wind pressure difference) และ เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 
(temperature difference) 

 

การเกิดลมโดยสาเหตุจากความดันที่แตกต่าง เกิดจากความแตกต่างของแรงดันอากาศ เมื่อ

กระแสลมพัดมาปะทะกับวัตถุ ด้านปะทะลมจะเกิดความดันอากาศสูง  และในด้านตรงข้ามและ

ด้านข้างจะเกิดความดันอากาศต่ํา อากาศจะไหลจากบริเวณความดันอากาศสูงไปสู่ความดันอากาศต่ํา

กว่าเสมอ กระแสลมที่เกิดจากวิธีนี้สามารถใช้กับการออกแบบการระบายอากาศในอาคาร การวาง

ตําแหน่งช่องเปิดที่เหมาะสม การเจาะช่องเปิดของอาคารจึงควรมีการเจาะช่องเปิด 2 ช่องขึ้นไป 

ทางเข้าของลมจะเกิดความกดอากาศสูงกว่าช่องเปิดทางออกของลม ทําให้เกิดความต่างของแรงดัน

อากาศ เป็นแรงผลักดันลมให้เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปสู่ บริเวณที่มีความกด

อากาศต่ํากว่า และเกิดการไหลเวียนถ่ายเทอากาศขึ้น ( wind-driven ventilation) โดยที่ปริมาณ

และความเร็วของลมที่ไหลเวียนขึ้นอยู่กับสัดส่วนของช่องเปิด  

 

ลมที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เป็นลมตามธรรมชาติที่มักเกิดกับสถานที่ที่มีอุณหภูมิ

ต่างกัน เมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนจะลอยขึ้นสูงทําให้อากาศเย็นเข้ามาแทนที่ ทําให้เกิด

การหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร  

 

ความเร็วลมเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนในร่างกาย ความเร็วลมจะช่วยให้เหงื่อ

ระเหยและช่วยพัดพาความร้อนจากผิว เมื่อมีกระแสลมที่เร็วเพียงพอจะทําให้ร่างกายรับรู้ความรู้สึก

เย็นกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จริง ความเร็วลมที่เหมาะสมคือ 0.25 -1.00 m/s เป็นช่วงความเร็วลมที่ช่วย

ให้เกิดความสบายแต่ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญจากลม ที่เรียกว่า ดราฟต์ (draft)  (Auliciems & 

Szokolay, 1997) 
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ตารางที่ 3 ความเร็วลมและผลที่เกิดข้ึน 

ความเร็วลม ความรู้สึก 
 

ความรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลง  
(ในช่วงไม่เกิน 26-32 C°) 

< 0.25 m/s ไม่รู้สึกถึงลม ไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลง 

0.25-0.50 m/s พึงพอใจ ต่ําลง 1.1-1.6 C° (2-3 F°) 

0.50-1.00 m/s รู้สึกว่ามีลม ต่ําลง 2.2-2.7 C° (4-5 F°) 
1.00-1.50 m/s เริ่มรบกวน ต่ําลง 2.7-3.8 C° (5-7 F°) 

>1.50 m/s รบกวน ต่ําลงมากกว่า 2.7-3.8 C° (5-7F°) 

ที่มา : Andris Auliciems and Steven V. Szokolay (1997) Thermal Comfort. Brisbane : 

The University of Queensland Printery 

 

การศึกษาของ Oleson และ Brager (Olesen & Brager, 2004) พบว่าหากอุณหภูมิสูงขึ้น 

จะต้องการความเร็วลมที่มากขึ้น ความเร็วลมช่วยให้คนทนอุณหภูมิได้สูงกว่าปกติ เมื่อทํากิจกรรม

เบาๆเช่น การนั่งพักผ่อน และใส่เสื้อผ้าแบบบาง แต่ความเร็วลมต้องไม่เกิน 0.8 m/s เมื่อมีการเพ่ิม

ของอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิการแผ่รังสีไม่เกิน 5.4 องศาฟาเรนไฮด์ หรือ 3 องศาเซลเซียส ดัง

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเร็วลมกับอุณหภูมิ  (ดัง ภาพที่ 20) 

 

ภาพที่ 20 แสดงแผนภูมิความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
ที่มา : Olesen, B. W., & Brager, G. S. (2004). A Better Way to Predict Comfort: The New 
ASHRAE Standard 55-2004. ASHRAE Journal, August 2004. 
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7.2 ปัจจัยด้านตัวบุคคล 

7.2.1 การเผาผลาญของร่างกาย (metabolic Rate) 

 อัตราการเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไป (metabolism) ของร่างกายเพื่อสร้างพลังงาน

และความร้อนมีหน่วยเป็น met ร่างกายจะมีอัตราการเผาผลาญและผลิตความร้อนออกมาแตกต่าง

กันตามระดับของกิจกรรมที่กระทําอยู่ (Activity Level) ตารางที่ 4 แสดงอัตราการเผาผลาญที่เกิดขึ้น

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่ง มีอัตราการเผาผลาญ 1.0 Met ปล่อยพลังงานความร้อยเฉลี่ย 58 

W/m2 จะมีอัตราการเผาผลาญน้อยกว่าการเดินที่มีอัตราการเผาผลาญ 1.7 Met ปล่อยพลังงานความ

ร้อยเฉลี่ย 93 W/m2 ความแตกต่างนี้ส่งผลให้คนที่ทํากิจกรรมต่างกันความต้องการความสบายที่

แตกต่างกันออกไปด้วย (Auliciems & Szokolay, 1997) 

 

  ตารางที่ 4 กิจกรรมและอัตราการเผาผลาญ 

กิจกรรม อัตราการเผาผลาญ (Met) พลังงานความร้อน (W/m2) 

นอนพักผ่อน 0.7 46 

นั่งพักผ่อน 1.0 58 

นั่งทํางาน 1.2 70 

ยืน 1.4 60 

เดิน 1.7 93 

ทําความสะอาดบ้าน 2.0 100 

ที่มา : Andris Auliciems and Steven V. Szokolay (1997) Thermal Comfort. Brisbane : 

The University of Queensland Printery 
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7.2.2 เครื่องแต่งกาย (Clothing) 

เสื้อผ้าเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อม ช่วยควบคุมการถ่ายเทความร้อน
ระหว่างร่างกายกบัสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้ามีหน่วยเป็น Clo-value เสื้อผ้า
เนื้อบางสําหรับพ้ืนที่อากาศร้อนจะมีค่า Clo-value ต่ํากว่าเสื้อผ้าเนื้อหนาสําหรับป้องกันความหนาว
เย็น (Auliciems & Szokolay, 1997) 
 

ตารางที่ 5 ระดับความเป็นฉนวนของเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย Clo –value 
(Clo) 

กางเกงขาสั้น เสือเชิ้ตแขนสั้น 0.36 

กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 0.57 
กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตแขนยาว 0.61 

กางเกงขายาว เสื้อกีฬาขายาว 0.74 

กางเกงทํางานหลวม เสื้อยืดสวมทับด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้น 0.89 
กางเกงขายาว เสื้อยืดทับด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและเสื้อกันหนาวแขนยาว 1.14 

ที่มา : Andris Auliciems and Steven V. Szokolay (1997) Thermal Comfort. Brisbane : 
The University of Queensland Printery 
 

8. ขอบเขตความสบาย (Comfort Zone) 

ขอบเขตความสบายคือช่วงของอุณหภูมิ ความเร็วลมและความชื้นในอากาศที่เหมาะสม ทํา
ให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป Victor Olgyay ได้สร้างกราฟแสดงขอบเขตความ
สบายขึ้น (ดัง ภาพที่ 13)  โดยแกนแนวตั้งเป็นอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (dry bulb temperature) 
และแกนแนวนอนเป็นความชื้นสัมพัทธ์ (RH) กราฟแสดงขอบเขตของความสบายที่สามารถ
เปลี่ ยนแปลงขอบเขตได้ เมื่ อมีความเร็วลม กราฟดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น 
Psychrometric chart ในปัจจุบัน (ดัง ภาพที่ 14) ซึ่ง ASHRAE ก็ใช้เช่นกันในการจํากัดความ
ความหมายของขอบเขตความสบาย  
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ภาพที่ 21 Bioclimatic chart ของ Olgyay 
ที่มา : Andris Auliciems and Steven V. Szokolay (1997) Thermal Comfort. Brisbane : 

The University of Queensland Printery 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อขอบเขตของสภาวะสบาย ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจากภายนอก

ร่างกาย และปัจจัยจากภายในร่างกาย 

8.1 ปัจจัยจากภายนอกร่างกาย 

 สภาวะสบายภายนอกร่างกายเป็นผลจากสภาพแวดล้อมรอบด้านทั้งตามธรรมชาติและจากที่

มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิการแผ่รังสี ความเร็วลม ทิศทาง

ลม และวัสดุ (Auliciems & Szokolay, 1997) ไซโครเมตริกชาร์ต (psychrometric chart) แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ํา ซึ่งช่วยให้รู้ได้ว่า ณ อุณหภูมิ และความชื้น

สัมพัทธ์ในอากาศขณะนั้น สามารถอยู่ในขอบเขตความสบายหรือไม่ และสามารถใช้วิธีใดในการ

แก้ปัญหาเพื่อให้สามารถอยู่ในขอบเขตสภาวะสบายได้  
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ภาพที่ 22 psychrometric chart 
ที่มา : Web application for thermal comfort visualization and calculation according to 
ASHRAE Standard 55,  เข้าถึงเม่ือ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://www.researchgate.net/publication/261566668 
 

8.2 ปัจจัยจากภายในร่างกาย 

 สภาวะสบายที่เกิดจากปัจจัยภายในร่างกายคือการรับรู้และทนต่อสภาพแวดล้อมในคนแต่ละ

พ้ืนที่จะแต่งต่างกัน งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า สภาวะสบายนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ 

เนื่องจากปัจจัยภายในร่างกาย การปรับตัว และความเคยชินด้านอุณหภูมิ เมื่อคนรู้สึกไม่สบายจะเกิด

การปรับตัว (adaptive) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อให้ร่างกายสามารถคืนสู่ความสบายได้ด้วยวิธีต่างๆเช่น การดื่มน้ํา

เพ่ือควบคุมความร้อนในร่างกาย การเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะสม การเปลี่ยนกิจกรรมและอิริยาบถ การ

ปรับเปลี่ยนสถานที่แวดล้อม เช่นการย้ายไปอยู่ใต้ร่มเงา 
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การปรับตัวส่งผลให้คนในต่างสภาพภูมิอากาศ มีขอบเขตสภาวะสบายที่ยอมรับแตกต่างกัน 

คนในเขตอากาศร้อนสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าคนในเขตอากาศหนาว  ดังที่ ผศ. ดร. กิจชัย จิต

ขจรวานิช ได้ศึกษาขอบเขตสบายในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยเน้นศึกษาการปรับตัวของคนใน

ท้องถิ่นของพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี ด้วย

วิธีการสํารวจภาคสนามและเก็บข้อมูล และได้เสนอขอบเขตสภาวะสบายขึ้นจากการวิเคราะห์ทาง

สถิติ ว่าขอบเขตสภาวะสบายของคนไทยอยู่ที่ 25.6-31.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่

ที่ ร้อยละ 62.2 -90.0 ซึ่งมีค่าขอบเขตบนอุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตบนของความสบายสากล จะเห็นได้

ว่าขอบเขตความสบายนั้นสูงกว่าขอบเขตความสบายสากลที่กําหนดโดย  ASHRAE (กิจชัย จิตขจรวา

นิช, 2547) 

 

ภาพที่ 23 เปรียบเทียบขอบเขตสภาวะสบายของประเทศไทยภาคตะวันตก กับ ASHRAE 
ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. (2547). สภาวะน่าสบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบายของคนใน

ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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สําหรับอาคารที่ไม่มีการปรับอากาศ การประเมินสภาวะสบายสามารถใช้การะประเมินโดย

คํานึงถึงการปรับตัวของผู้ใช้อาคาร (adaptive model) จากมาตรฐาน ASHRAE standard 55 -

2013 ได้มีการจัดทํากราฟสําหรับประเมินสภาวะสบายแบบปรับตัวโดยใช้อุณหภูมิที่รวมระหว่าง

อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ยของผนังเข้าไว้ด้วยกัน (operative temperature) กับ

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศแห้ง (dry bulb temperature - DBT) ของ 7-30 วันก่อนหน้าวันที่นํามา

ประเมิน (prevailing mean outdoor temperature) โดยต้องเป็นอาคารที่ไม่มีการปรับอากาศ 

และผู้ใช้อาคารทํากิจกรรมเบาๆ มี metabolic rate ในช่วง 1.0-1.3 met มีค่าความเป็นฉนวนของ

เสื้อผ้า ในช่วง 0.5-1.0 Clo อุณหภูมิเฉลี่ยภายนอกอาคาร ไม่ต่ํากว่า 10 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 

33.5 องศาเซลเซียส เมื่อแทนค่า operative temperature ลงในกราฟจะสามารถบ่งบอกถึงขอบเขต

ของระดับการยอมรับอุณหภูมิภายในอาคาร 80% และ 90% ที่คนในห้องนั้นยอมรับได ้ 

 

 

ภาพที่ 24 แสดงกราฟสําหรับบอกขอบเขตสภาวะน่าสบายในอาคารไม่ปรับอากาศ 
ที่มา : Center for Built Environment, CBE Thermal comfort for ASHRAE 55-2013, เข้าถึง

เมื่อ 10 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  http://comfort.cbe.berkeley.edu/ 
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9. วัสดุและการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร 

 การออกแบบอาคารในเขตร้อนเช่นประเทศไทย จําเป็นต้องคํานึงถึง การเลือกใช้วัสดุสําหรับ

เปลือกอาคารที่เหมาะสม มีคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถป้องกันความร้อนจากายนอก เพ่ือรักษา

สภาพภายในอาคารให้อยู่ในสภาวะสบาย ความร้อนจากภายนอกจะถ่ายเทเข้าสู่อาคารได้ด้วยวิธีการ

ต่างๆ 3 วิธีคือ การนํา (conduction) การพา (convection) และการแผ่รังสี (radiation) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนประกอบด้วย ขนาดและความหนาของวัสดุ ความ

แตกต่างของอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ความต้านทานความร้อน สี และลักษณะ

ของพ้ืนผิววัสดุ รังสีความร้อนเมื่อตกกระทบกับวัสดุ บางส่วนจะถูกดูดกลืนไว้ในตัววัสดุและสะท้อน

ส่วนที่เหลืออกมา วัสดุที่มีการดูดกลืนความร้อนได้ดีจะแผ่รังสีความร้อนได้ดีเช่นกันโดยขึ้นอยู่สภาพ

การแผ่รังสีความร้อนของผิววัสดุนั้น (Emissivity) วัสดุที่มีผิวเรียบมันเงาหรือสีอ่อนจะสามารถสะท้อน

รังสีความร้อนได้ดี แต่ต้องคํานึงถึงมวลของตัววัสดุ เช่นอลูมิเนียมมีความสามารถในการสะท้อนความ

ร้อนสูงแต่มีความสามารถในการเก็บความร้อนสูงเช่นกัน หากนําอลูมิเนียมมาใช้งานโดยตรงจะทําให้

เกิดการสะสมความร้อน แต่หากนําอลูมิเนียมไปฉาบบางๆบนแผ่นกระดาษ จะเป็นการลดมวลของ

อลูมิเนียมลงแต่ยังคงทําหน้าที่สะท้อนความร้อนได้ดี  (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2539) 

 

การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารของวัสดุแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ การหน่วงความร้อน 

(Thermal Inertia) และการต้านทานความร้อน (Thermal resistant) การหน่วงความร้อนขึ้นอยู่กับ

ความจุความร้อนจําเพาะ (Specific Heat Capacity) คือปริมาณความจุความร้อนที่ทําให้วัสดุ

ปริมาตร 1 หน่วยมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา J/m3K วัสดุที่มีความจุความร้อนมากจะหน่วงเวลาที่ความ

ร้อนจะถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้นานกว่า ส่วนวัสดุที่มีค่าการต้านทานความร้อนสูงจะป้องกันไม่ให้

ความร้อนส่งผ่านเข้ามาภายในอาคาร 

 

 สถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานในประเทศไทยนั้นจะสร้างด้วยวัสดุที่มีมวลมากมีค่าความ

จุความร้อนสูง เช่นกําแพงก่ออิฐหนาฉาบปูน ความร้อนไหลผ่านจากด้านนอกเข้าสู่ภายในได้ช้า 

ภายในอาคารตอนกลางวันจึงเย็นสบาย ความร้อนจะส่งผ่านเข้ามาถึงในเวลากลางคืนที่ไม่มีการใช้งาน 
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แต่ในสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยมีการใช้งานตลอดเวลา ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนไม่มากพอจะใช้หลักการแบบเดียวกัน จึงเหมาะกับการใช้วัสดุบางที่มีค่า

การต้านทานความร้อนสูงและการถ่ายเทความร้อนต่ํา จําพวก ไม้ อิฐ คอนกรีต กระเบื้องดินเผา  

 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน และช่วงเวลาหน่วงความร้อนที่ไหลผ่านวัสดุ 

วัสดุ ความหนา  
(นิ้ว) 

U – Value 
(W/m2-° C) 

 

ช่วงเวลาหน่วง
ความร้อน  

(Time – Lag) 

อิฐ 4 0.61 2.30 ชม. 
8 0.41 5.30 ชม. 

12 0.31 8.30 ชม. 
คอนกรีต 4 0.85 2.30 ชม. 

8 0.41 5 ชม. 

12 0.31 8 ชม. 
แผ่นฉนวนกันความ
ร้อน 

2 0.16 40 นาท ี

4 0.09 3 ชม. 

ไม้ 0.5 0.68 10 นาท ี
 1 0.47 25 นาท ี

 2 0.30 1 ชม. 
ที่มา : ตรึงใจ บูรณสมภพ. (2539). การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 39. 
 

ค่าพลังงานความร้อนที่ส่งผ่านผนังจะขึ้นอยู่กับความเป็นฉนวนความร้อนของผนัง ความ

หนาแน่นของมวลผนัง และสีของผนัง ผนังที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนน้อย หนามีมวลมาก 

และมีสีอ่อน จะสามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า 
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ตารางที่ 7 ค่าพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังแต่ละชนิด 

 
 

ชนิดผนัง 

 
ค่าสัมประสิทธิ์

การถ่ายเทความ
ร้อน  U-value 

(W/m2-C) 

พลังงานความร้อนที่ถ่ายเทผ่าน 
(W/m2) 

ผนังสี
อ่อน  

 

ผนังสีปาน
กลาง 

 

ผนังสี
เข้ม 

 
ผนังชั้นเดียว     

ผนังซีเมนต์อย่างบาง 
ผนังซีเมนต์อย่างหนา 
ผนังไม้ครึ่งนิ้ว 

5.15 
4.90 
2.75 

73.20 
73.50 
41.25 

82.35 
82.35 
78.40 

87.49 
87.49 
83.30 

ผนังสองชั้น     
ผนังกระเบื้องซีเมนต์อย่างบาง 
ช่องว่างอากาศภายใน 3 นิ้ว ด้าน
ในบุกระเบื้องซีเมนต์อย่างบาง 
ผนังกระเบื้องซีเมนต์อย่างหนา 
ช่องว่างอากาศภายใน 3 นิ้ว ด้าน
ในบุกระเบื้องซีเมนต์อย่างหนา 
ผนังไม้ครึ่งนิ้ว มีช่องว่างอากาศ 3 
นิ้ว ภายในตีไม้อัด 
ผนังไม้ครึ่งนิ้วมีช่องว่างอากาศ 3 
นิ้วภายในตีกระเบื้องซีเมนต์ 

2.63 
 
 
2.50 
 
 
1.82 
 
1.98 
 

39.45 
 
 
37.50 
 
 
27.30 
 
29.70 

42.08 
 
 
40.00 
 
 
29.12 
 
31.68 

44.71 
 
 
42.60 
 
 
30.94 
 
33.66 

ผนังก่ออิฐ     

ผนังก่ออิฐมอญก่อตามยาวฉาบปูน 
ผนังอิฐมอญก่อตามขวาง 2 ด้าน 
ผนังอิฐซีเมนต์บล็อกก่อฉาบปูน 2 
ด้าน 

1.59 
1.37 
1.66 

19.08 
13.70 
19.92 

20.67 
15.07 
21.58 
 

22.26 
16.44 
23.24 

ที่มา : ตรึงใจ บูรณสมภพ. (2539). การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 57. 
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10. แสงสว่าง 

แสงสว่างภายในอาคารแบ่งออกเป็น แสงธรรมชาติ (day lighting) และ แสงประดิษฐ์จาก

หลอดไฟ (artificial Lighting)  ดวงอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของแสงและความร้อนที่ทําให้โลกอบอุ่น 

ก่อให้เกิดฤดูกาลต่างๆ  และสภาพอากาศที่หลากหลายบนโลก จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ทั้งสัตว์และพืช ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์นั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆเช่น ระยะทางจากผิวโลกถึง

ดวงอาทิตย์ สภาพของท้องฟ้า ณ ขณะนั้น มุมที่แสงตกกระทบ และระยะเวลาที่แสงตกกระทบ โดย

รังสีดวงอาทิตย์ที่อาคารได้รับนั้น แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ รังสีตรง และรังสีกระจาย  

 

รังสีตรง (Direct Radiation) คือรังสีคลื่นสั้นที่ส่งตรงมาจากดวงอาทิตย์มาสู่พ้ืนผิวโลก แต่

เมื่อรังสีที่ส่องผ่านไอน้ําและฝุ่นในอากาศจะเกิดเป็นรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) ที่ไม่มีทิศทาง

แน่นอน เมื่อรังสีทั้งสองประเภทรวมเข้าด้วยกันจะเรียกว่า รังสีรวม (Global Radiation) รังสีดวง

อาทิตย์นอกจากจะได้แสงสว่างแล้ว เมื่อตกกระทบวัตถุต่างๆยังทําให้วัตถุเหล่านั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

ก่อเป็นความ การป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารโดยที่ยังได้รับแสงสว่างอยู่ จึงมีความสําคัญ

มาก ร้อน ในการออกแบบอาคาร ไม่ควรเจาะช่องเปิดในทิศทางที่มีค่ารังสีดวงอาทิตย์สูง เช่น ทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก หรือมีการออกแบบเพื่อให้เกิดร่มเงา 

 

แสงสว่างทําให้คนสามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อตาทํางานหนัก 

ลดอุบัติเหตุในการทํางาน (กระทรวงมหาดไทย, 2549) และสามารถใช้การออกแบบแสงสว่างภายใน

อาคารสามารถแบ่งแยกออกตามลักษณะอาคาร และทําให้เกิดความสวยงามกับพื้นท่ีภายใน  
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ตารางที่ 8 ค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

พื้นที่ /กิจกรรม ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง (Lux) 
พื้นที่ภายในอาคารทั่วไป 
โถงทางเข้า 
โถงนั่งพัก 
พ้ืนที่ทางเดินภายในอาคาร 
บันได ทางเลื่อน 
พ้ืนที่ขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร 
ห้องอาหารทั่วไป 
ห้องพักผ่อนทั่วไป 
ห้องออกกําลังกาย 
ห้องน้ํา ห้องเก็บของ 
ห้องปฐมพยาบาล 

 

100 

200 
100 

150 
150 

200 

100 
300 

200 

500 
ห้องอาหารและโรงแรม 
พ้ืนที่ต้อนรับ เคาน์เตอร์ 
ครัว 
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง 
ห้องประชุม สัมมนา 
พ้ืนที่ทางเดิน 

 

300 
500 

200 

500 
100 

ห้องสมุด 
ชั้นวางหนังสือ 
พ้ืนที่อ่านหนังสือ 
เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ 

 

200 
500 

500 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย. (2549). กฎกระทรวงข้อกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน, 19. 
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11. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น (Vernacular Architecture) นั้น ใน

ต่างประเทศมีผู้ให้ความสนใจอยู่มากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกงานวิจัย และบทความหลายๆฉบับ 

กล่าวถึงความเป็นอาคารที่ออกแบบด้วยวิธีที่ส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม คล้อยตามไปกับ

ธรรมชาติ เพ่ือสร้างสภาวะสบายในการอยู่อาศัย เพ่ือวางแผนการศึกษาจึงได้ค้นคว้างานวิจัยต่างๆที่

คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ โดยใช้เป็นตัวอย่างแนวทางการทํางานและขั้นตอนการ

วิเคราะห์ผลต่างๆ ดังนี้ 

 

งานวิจัยของ เหงียน  และคณะ (Anh-TuanNguyen., 2011) จากมหาวิทยาลัย Liege 

ประเทศเบลเยียม ได้ทําการศึกษาการออกแบบบ้านพ้ืนถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศ

เวียดนาม ซึ่งแม้จะเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศแต่ขั้นตอนการศึกษาสามารถใช้เป็นตัวอย่างวิธีการ

เก็บข้อมูลของเรือนพ้ืนถิ่นไทยได้ โดยในงานวิจัยได้แบ่งโซนภูมิอากาศของประเทศเวียดนามออกเป็น

สามส่วนคือตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ของประเทศ เพ่ือเลือกพ้ืนที่สํารวจ 3 แห่งประกอบด้วย 

ฮานอย ดานัง และโฮจิมิน และเลือกบ้าน 6 หลังจากทั้ง 3 เมือง แล้วคัดเลือกเหลือเพียง 1 หลัง

เนื่องจากเป็นการยากที่จะทําการศึกษาเชิงลึกครบทั้ง 6 หลัง บ้านกรณีศึกษาที่เลือกเป็นบ้านพ้ืนถิ่น

ชั้นเดียวตั้งอยู่ที่ถนน Bui Thi Xuan ในฮานอย (ดัง ภาพที่ 25) 
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ภาพที่ 25 เรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาในงานวิจัยของเหงียน 
ที่มา : Anh-TuanNguyen. (2011). An investigation on climate responsive design 

strategies of vernacular housing in Vietnam. Builging and Environment, 46(10), 2088-

2106. 
 

ผู้ทําการวิจัยได้วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก ความชื้นสัมพัทธ์ 

และ จําลองการไหลเวียนของลม เพ่ือดูสภาวะสบายภายในบ้านก่อนจะสรุปว่า บริเวณห้องครัวมีช่อง

เปิดน้อยและมีพ้ืนเป็นดินจึงมีความร้อนและความชื้นมาก กระแสลมในตอนกลางวันของฤดูร้อนมี

อุณหภูมิสูงจึงไม่เหมาะกับการใช้งาน สามารถใช้ลมในตอนกลางคืนช่วยสร้างสภาวะสบาย แต่ในการ

ใช้งานจริงเจ้าของบ้านกลับปิดหน้าต่างในตอนกลางคืนเนื่องจากป้องกันแมลง และความปลอดภัย 

กระแสลมค่อนข้างแรงในฤดูหนาวจึงมีการป้องกันลมหนาวด้วยการปิดช่องเปิด (ดัง ภาพที่ 26) บ้าน

สามารถอยู่ในสภาวะสบาย 58.21% ของระยะเวลาทั้งปี ทําได้ดีในฤดูหนาว แต่ต้องการการปรับปรุง

ความสบายในฤดูร้อน (ดัง ภาพที่ 27) 
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ภาพที่ 26 ภาพจําลองการไหลเวียนของอากาศภายในเรือนพื้นถ่ินเวียดนาม 
ที่มา : Anh-TuanNguyen. (2011). An investigation on climate responsive design 

strategies of vernacular housing in Vietnam. Builging and Environment, 46(10), 2088-

2106. 
 

 

ภาพที่ 27 กราฟอุณหภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวกับขอบเขตสภาวะสบายภายในเรือนพ้ืนถิ่นเวียดนาม 
ที่มา : Anh-TuanNguyen. (2011). An investigation on climate responsive design 

strategies of vernacular housing in Vietnam. Builging and Environment, 46(10), 2088-

2106. 



  51 

จะเห็นได้ว่าวิธีการศึกษาในงานวิจัยของเหงียนได้มีการนําโปรแกรมจําลองผลมาใช้ในการ

จําลองการไหลเวียนของลม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ คริสเตียนโต้ (Mandau, Utama, & Fathoni, 

2014) ทําการวิจัยสภาพแวดล้อมภายในเรือนพ้ืนถิ่น Minahasa ในทางเหนือของเกาะ เกาะ 

Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย  

 

 

ภาพที่ 28 เรือนพ้ืนถิ่นของอินโดนีเซีย ในงานวิจัยของคริสเตียนโต้ 
ที่มา : Mandau A. Kristianto. (2014). Analyzing Indoor Environment of Minahasa 

Traditional House Using CFD. Procedia Environmental Sciences, 20, 172-179. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องสภาวะสบายด้วยการหมุนเวียนของลมในเรือนด้วยการจําลองการไหล

ภายในคอมพิวเตอร์ (CFD) ด้วย โปรแกรม Autodesk Revit และจําลองผลด้วยโปรแกรม 

Autodesk simulation CFD เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบของการเปิดปิดช่องเปิดต่างๆว่ามีผลต่อสภาวะ

สบายภายในอย่างไร สามารถใช้ในการอ้างอิงสําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ 
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ภาพที่ 29 ตารางตําแหน่งช่องเปิดต่างๆท่ีทําการทดลอง 
ที่มา : Mandau A. Kristianto. (2014). Analyzing Indoor Environment of Minahasa 

Traditional House Using CFD. Procedia Environmental Sciences, 20, 172-179. 

 

ภาพที่ 30 ลักษณะการตั้งค่าสําหรับจําลองผล CFD ในงานวิจัยของคริสเตียนโต้ 
ที่มา : Mandau A. Kristianto. (2014). Analyzing Indoor Environment of Minahasa 
Traditional House Using CFD. Procedia Environmental Sciences, 20, 172-179. 
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ผลการศึกษาเรือน Minahasa พบว่าความสูงของเสาเรือน มีผลต่อความแตกต่างของสภาวะ

สบาย ยิ่งสูงความเร็วลมภายในตัวเรือนยิ่งมาก เรือนที่มีช่องเปิดที่หลังคาจะมีความเร็วลมภายใน

มากกว่าเรือนที่มีช่องเปิดที่  แต่ช่องเปิดที่ผนังทําให้ผู้อยู่อาศัยสามารถรับรู้ลมได้มากกว่า รูปแบบที่รับ

ลมได้ดีท่ีสุดคือรูปแบบเรือนที่การผสมกันของช่องเปิดที่ผนังและหลังคา เพ่ิมความเร็วลมได้เกือบสอง

เท่าและทําให้รู้สึกสบายกว่า 

 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ฮูย และคณะ (Doris & Kubota, 2015) จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี มาเลเซีย ทําการศึกษาความสามารถและเทคนิคการใช้ลมและการระบายความร้อนแบบ

ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความสบายภายในเรือนพ้ืนถิ่นในเขตร้อนชื้นของประเทศมาเลเซีย เพ่ือนํามาปรับใช้

กับบ้านสมัยใหม่ เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับการศึกษานี้ คือศึกษาวิธี การและ

ลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบบ้านสมัยใหม่ โดยฮูยและ

คณะได้ทําการสํารวจเรือนพ้ืนถิ่นไม้ยกพ้ืนแบบดั้งเดิมสองหลัง เพ่ือศึกษาลักษณะอุณหภูมิ

ภายใน และวิธีการลดอุณหภูมิโดยอาศัยลมด้วยวิธีการ cross ventilation  โดย

ทําการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เรือนกรณีศึกษาทั้งสองมีหลังคาใหญ่คลุมต่ํา ตัว

เรือนมีช่องหน้าต่างกว้างและมีช่องระบายอากาศด้านบนหลังคา การไหลเวียนของลมดี 

ตั้งอยู่บริ เวณพ้ืนที่ราบริมชายฝั่งทะเล ห่างออกไป 40 กิโลเมตรทางตะวันตกของเมือง  

ยะโฮร์บาห์รู  
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ภาพที่ 31 เรือนกรณีศึกษาทั้งสองในงานวิจัยของฮุย 
ที่มา : Doris Hooi Chyee Toe. 
Kubota, T. (2015). Comparative assessment of vernacular passive cooling techniques 
for improving indoor thermal comfortmodern terraced house in hot- humid climate 
of Malaysia. Solar Energy, 114, 229-258. 
 

บ้านทั้งสองหลังเป็นเรือนพ้ืนถิ่นแบบชนบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ มีโครงสร้างบ้านเป็น

โครงสร้างไม้ยกพ้ืนมากกว่า 1 เมตร ประกอบด้วยห้องโถงรับแขก และห้องนอน พ้ืนที่ด้านหลังเป็น

โครงสร้างอิฐและไม้บนระดับพ้ืนดิน ประกอบด้วยโถงด้านหลัง ห้องทานอาหาร ห้องครัว และห้องน้ํา 

หลังคามุงสังกะสี ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนท์ ไม่มีฉนวน ขั้นตอนการศึกษาทําโดยการตั้งกล้องถ่ายภาพ

และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิในบริเวณก่ึงกลางของแต่ละห้องภายในเรือนเพ่ือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นเวลา 5 วัน ผลการศึกษาพบว่าขนาดหน้าต่างและ

ตําแหน่งมีผลต่ออุณหภูมิและการเกิดการไหลเวียนอากาศแบบ Cross ventilation หน้าต่างที่กว้าง

และใหญ่กว่าของเรือนหลังที่ 2 สามารถรับลมได้ดีกว่า และอุณหภูมิบริเวณใกล้ฝ้าเพดานสูงกว่าพ้ืนที่

ใช้งาน เนื่องจากได้รับความร้อนจากหลังคา เรือนกรณีศึกษาสามารถสร้างสภาวะสบายภายในได้ 

53% ของเวลาตลอดทั้งปี 
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ภาพที่ 32 ภาพวิธีการวัดผลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลมของงานวิจัยของฮูย 
ที่มา : Doris Hooi Chyee Toe.Kubota, T. (2015). Comparative assessment of vernacular 
passive cooling techniques for improving indoor thermal comfortmodern terraced 
house in hot- humid climate of Malaysia. Solar Energy, 114, 229-258 
 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆข้างต้นจึง เป็นแนวทางในการเลือกวิธี ในการศึกษาเรือนพื้นถิ่น

ภาคเหนือภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป 
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บทที่ 3  
วิธีการศึกษาเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษากับสภาพแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ การศึกษาลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นที่มีผลมาจากปัจจัย

สภาพแวดล้อม และความสามารถในการสร้างความสบายภายในภายในตัวเรือน โดยการเปรียบเทียบ

สภาวะสบายทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน จึงมี

กระบวนการศึกษาดังนี ้

 

กระบวนการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาเรื่องเรือนพื้นถิ่นกับสภาพแวดล้อมนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรือนพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับ

การวิเคราะห์และแนวทางในการศึกษา 

2. คัดเลือกเรือนกรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละ 1 หลัง ที่มีความสมบูรณ์และ

สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงได้ ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะรูปร่างเรือน

พ้ืนถิ่นกรณีศึกษาและการใช้งาน 

3. . สร้างแบบจําลองสามมิติ และจําลองผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีกระทําต่อเรือนโดย

โปรแกรม DesignBuilder Version 3.4.0.041 

4. สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
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1. การคัดเลือกเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับเรือนพ้ืนถิ่นนี้ ได้เลือกเรือนกรณีศึกษาจาก

ภาคเหนือและภาคใต้ สถานที่ละ 1 หลัง คือเรือนกาแล พญาวงศ์จากจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนไทย

พุทธพธํามรงค์จากจังหวัดสงขลา 

 

 

ภาพที่ 33 แสดงเรือนกาแลพญาวงศ์ และเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

 

ทั้งสองเรือนเป็นเรือนแบบคหบดีซึ่งเป็นเรือนของผู้มีฐานะ มีโครงสร้างและส่วนประกอบทํา

จากไม้ และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา ตัวเรือนมีสภาพสมบูรณ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและมี

ลักษณะส่วนประกอบต่างๆที่มีเอกลักษณ์คล้ายคลึงกับของเรือนพ้ืนถิ่นหลังอ่ืนๆในภาค และยังเป็น

เรือนสามารถเข้าไปสํารวจพ้ืนที่จริงได้ เพ่ือทําการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อิทธิพลที่ส่งผลกับลักษณะ

ตัวเรือน ประกอบด้วยอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ อิทธิพลจากภูมิอากาศและอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมความเชื่อ  
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ภาพที่ 34 แสดงตําแหน่งจังหวัดที่ตั้งเรือนกรณีศึกษา 
 

2. รายละเอียดของเรือนกรณีศึกษา 

2.1 เรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2440  เจ้าของเรือนคือพญาวงศ์ สร้างโดยพญาอุดผู้

เป็นลูกเขย เมื่อพญาวงศ์เสียชีวิตไม่มีผู้รับสืบทอด เรือนก็ถูกซื้อยกย้ายไปหลายที่จนในปี พ.ศ. 2541 

มูลนิธิ ดร. วินิจ คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค ได้มอบเรือนหลังนี้ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน

เรือนกาแลพญาวงศ์ ได้ รับการดูแลรักษาภายในพ้ืนที่ ของพิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 35 แสดงเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

2.1.1 สถานที่ตั้งเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ตัวเรือนกาแลพญาวงศ์ปัจจุบันตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดูแลของ

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนริมคลองชลประธาน ตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 36 แสดงตําแหน่งสถานที่ตั้งของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา : Googlemap, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps 
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2.1.2 รายละเอียดเรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์มีรูปแบบเป็นเรือนกาแลขนาดใหญ่แบบล้านนาที่นิยมกันในช่วง 100 ปี
ก่อน เป็นเรือนที่มีลักษณะสมบูรณ์มากหลังหนึ่ง  เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง พ้ืนที่ใช้สอยรวม 178.95  
ดรม. ก่อสร้างด้วยวิธีเข้าลิ่ม สลัก แต่การรื้อถอนขนย้ายสถานที่ตั้งเรือนหลายครั้งทําให้มีการใช้ตะปู
เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแรงในภายหลัง ตัวเรือนมีชานขนาด 1 ใน 3 ของพ้ืนที่เรือนเป็นสิ่งแสดง
บารมีของเจ้าของเรือนที่ใช้ในการจัดการพิธีและต้อนรับแขก มีบันไดทางข้ึนทางด้านหน้าและด้านหลัง 
เรือนนอนของเรือนกาแลพญาวงศ์เป็นเรือนแฝดตั้งคู่กัน เรือนนอนใหญ่และเรือนนอนเล็กเป็นการ
สร้างตามหลักของล้านนาที่ต้องการให้หน้าจั่วเรือนแฝดมีขนาดที่แตกต่าง เพ่ือเป็นตัวการบ่งบอก
ลําดับของเรือน ตัวเรือนประธานทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นเรือนนอนของเจ้าของบ้านจึงมีขนาดใหญ่
กว่าเรือนนอนหลังเล็ก  

 

ภาพที่ 37 แสดงพ้ืนทีช่านของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
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การวางทิศทางตัวเรือนของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
เรือนกาแลพญาวงศ์หันหน้าไปทางทิศใต้ วางทิศทางตัวเรือนไปในแนวแกนเหนือ -ใต้ เช่น

เดียวเรือนในเขตภาคเหนืออ่ืนๆ การวางแนวแกนดังกล่าวยังเกี่ยวเนื่องจากความเชื่อเรื่องแกนบ้าน
แกนเมืองของล้านนา ซึ่งชาวล้านนาเชื่อในเรื่องอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ เทือกเขาและลําน้ําต่างๆ
ทอดตัวเป็นแนวแกนเหนือใต้ ชาวล้านนาจึงได้สร้างสัญลักษณ์ขึ้นจากลักษณะทางภูมิศาสตร์นี้ ให้
แนวแกนการไหลของแม่น้ํา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มีอํานาจส่งเสริมพลังชีวิต และเป็นสิริมงคล 
 (ปิยะ ไล้หลีกพาล., 2542) 

 

ภาพที่ 38 แสดงแผนที่แสดงแม่น้ําสําคัญของประเทศไทย ทอดตัวตามแนวทิศเหนือทิศใต้ 
ที่มา: วิดิพีเดีย, แผนที่แม่น้ําเจ้าพระยา, เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Chao_Phraya_River   
 

เมืองขนาดใหญ่ของล้านนาจะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแคบๆริมฝั่งแม่น้ําระหว่างทิวเขาสําคัญ 
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวขอบเขตของเมืองจึงมีด้านกว้างทางทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเรียกด้านนี้
ว่า ขื่อเมือง และด้านยาวทางทิศตะวันออกและตะวันตก เรียกว่า แปเมือง การวางทิศทางเรือนโดย
วางแปของตัวเรือนไปในทิศทางเดียวกันกับแปเมืองหรือวางแนวแกนเรือนในแนวทิศเหนือ -ทิศใต้จึง
เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมสิริมงคล ในขณะที่การวางตัวเรือนในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ที่เรียกว่า
วางแปขวางเมือง ถูกมองว่าไม่ดีและไม่นิยมปฏิบัติ  
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ภาพที่ 39 แสดงลักษณะการวางเรือนแบบล้านนาที่อ้างอิงกับขอบเขตเมือง 
ที่มา : ปิยะ ไล้หลีกพาล. (2542). คติความเชื่อ และศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อการวางผังและการจัดการ

พ้ืนที่ภายในเรือนล้านนา. (รายงานรายวิชาแบบแผนการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรมใน

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ).    

สันนิษฐานว่าการวางตัวเรือนของล้านนาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องจากการอาศัยในแถบอากาศ
หนาวเย็น โดยเฉพาะในอดีตที่มีปริมาณป่าไม้หนาแน่น อุณหภูมิอากาศลดต่ํากว่าในปัจจุบัน การวาง
เรือนในแนวดังกล่าวทําให้ตัวเรือนได้รับแสงแดดมากข้ึนเพื่อให้ความอบอุ่น นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว
มวลอากาศเย็นจะพัดพามาจากทางตอนใต้ของจีน การหันด้านหน้าเรือนซึ่งเป็นที่ตั้งของเติ๋น หรือ
ระเบียงสําหรับใช้สอยอเนกประสงค์ และเป็นบริเวณที่มีการติดตั้งประตูเข้าห้องนอนไว้ทางทิศใต้ ทํา
ให้ผู้ใช้งานเรือนไม่โดนลมที่พัดพาความเย็นมาโดยตรง (วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2534) หลังคาปีกนกจะยื่น
ยาวมาคลุมพ้ืนที่เติ๋นให้มิดชิดมากขึ้น นอกจากนี้การหันทิศทางเรือนในทิศใต้ยังสอดคล้องกับทิศทาง
ของลมประจําถิ่นที่พัดพามาจากทางทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วย
ความเร็ว 1-3 m/s ทําให้ฤดูร้อนพ้ืนที่เติ๋นได้รับลมอย่างเต็มที ่
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ลักษณะโครงสร้างของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
โครงสร้างเรือนกาแลพญาวงศ์เป็นโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ประกอบเข้าด้วยกันด้วยสลักและลิ่ม

ไม้ ทําให้สามารถแยกชิ้นส่วนเรือนย้ายไปประกอบในสถานที่อ่ืนได้ เรือนมีระยะห่างเสาด้านกว้าง 
2.00-2.40  ม. และระยะห่างเสาด้านยาว 1.95-2.00 ม. ระยะห่างเสาด้านกว้างจะกว้างกว่าระยะห่าง
เสาด้านยาวเล็กน้อย เป็นผลจากการออกแบบสัดส่วนตัวเรือนให้ดูโอ่โถง 

 
เรือนกาแลพญาวงศ์ยกระดับพ้ืนโดยระดับพ้ืนเรือน ระดับที่ต่ําสุดคือพ้ืนชานแดด สูงจาก

พ้ืนดิน 1.82 เมตร ถัดมาเป็นเรือนครัวสูง 2.10 เมตร และเรือนนอนใหญ่และเล็ก ความสูง 2.20 
เมตร และ 2.40 เมตรตามลําดับ โดยมีระดับพ้ืนของเติ๋นด้านหน้าอยู่ในระดับเดียวกับห้องนอน ใต้ถุน
เรือนสามารถใช้งานอเนกประสงค์ในช่วงกลางวัน เช่นทอผ้า ทําเครื่องจักสาน นอนพักผ่อน หรือเป็นที่
เก็บของ รูปแบบการเล่นระดับพ้ืนเรือนในลักษณะนี้ยังพบได้ในเรือนพ้ืนถิ่นไทยหลายๆแบบ ช่วยให้
สร้างเรือนได้ง่ายในพ้ืนที่ต่างระดับโดยไม่จําเป็นต้องปรับระดับพ้ืนให้เรียบเสมอกัน พ้ืนเรือนทําจากไม้
ไม่สัมผัสกับความชื้นในดิน ช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุไม่ให้เสียหายและลดปริมาณความชื้น
ภายในเรือน ทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้าย โจร หรืออันตรายจากอุทกภัย นอกจากนี้การ
ยกระดับพ้ืนเรือนทําให้เกิดช่องให้กระแสลมสามารถไหลผ่านตัวเรือนได้สะดวกทั้งทางใต้ถุนและ
ช่องว่างที่เกิดจากการเล่นระดับพื้นท่ีเรียกว่าช่องแมวลอด 

 

 

ภาพที่ 40 แสดงช่องว่างที่เกิดจากการเล่นระดับพื้นเรือน 
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พื้นที่ใช้สอยภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์แบ่งพ้ืนที่หลักๆออกจากกันและเชื่อมต่อกันด้วยชาน พ้ืนที่ใช้สอยบนตัว

เรือนประกอบด้วย ชานและบันไดทางขึ้น ถัดเข้ามาพ้ืนที่เปิดโล่งใต้หลังคา (ภาษาถิ่นเรียกว่าเติ๋น)

สําหรับใช้งานอเนกประสงค์ อยู่บริเวณด้านหน้าของเรือนนอนแฝดสองหลัง เว้นช่องทางเดิน (ภาษา

ถิ่นเรียกว่าฮ่อมริน) ระหว่างเรือนนอนทั้งสองหรือ ทางเดินนําไปสู่ชานสําหรับซักล้าง เรือนครัว และ

บันไดทางขึ้นด้านหลัง เรือนครัวจะวางในแนวตั้งฉากกับตัวเรือนหลักภายในมีการติดตั้งกระบะไม้

บรรจุดินจนเต็มเรียกว่าแม่เตาไฟสําหรับก่อไฟหุงต้มอาหาร ผนังเรือนครัวทําจากไม้ไผ่สานและไม่ตีไม้

ปิดหน้าจั่วเพ่ือช่วยระบายฝุ่นควัน  

ชาวล้านนามีคติความเชื่อในการแบ่งเขตพ้ืนที่บนเรือนเกี่ยวเนื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ โดย

จะแบ่งพ้ืนที่เรือนออกเป็นสองส่วนคือส่วนในกับส่วนนอก  พ้ืนที่ส่วนในเป็นพ้ืนที่เฉพาะของสมาชิกใน

ครอบครัวหรือญาติที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันเท่านั้น จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีผนังล้อมมิดชิดบริเวณ

ห้องนอน ส่วนพื้นที่ส่วนนอกคือส่วนพื้นที่ใช้สอยทั่วไป และต้อนรับผู้มาเยือน เช่น ชาน เติ๋น และครัว 

ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่เปิดโล่งและกึง่เปิดโล่ง ไม่มีผนังก้ัน 

 

ภาพที่ 41 แสดงบริเวณพ้ืนที่เติ๋น 
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ภาพที่ 42 แสดงช่องทางเดิน (ฮ่อมริน) ระหว่างเรือนแฝดสองหลัง 
 

 

ภาพที่ 43 แสดงเรือนครัวบริเวณด้านหลัง 
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การแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนย่อยๆทําให้อากาศสามารถไหลเวียนผ่านพ้ืนที่บนเรือนได้สะดวก 
พัดพาเอาความร้อนและความชื้นไปกับกระแสลม การจัดให้เรือนครัวแยกออกไปจากเรือนนอนหลัก
ทําให้ลดปัญหาทีจ่ากความร้อนและควันหุงต้มอาหาร และการแยกตัวเรือนห่างจากกันเป็นการป้องกัน
การลามไฟ ซึ่งพบว่าในเรือนภาคเหนือหลายๆหลังที่อยู่ในบริเวณที่หนาวเย็นจัด จะติดตั้งแม่เตาไฟที่มี
ลักษณะเป็นกระบะไม้อัดดินไว้จนเต็มในห้องต่างๆนอกเหนือจากในเรือนครัว เพ่ือเพ่ิมความอบอุ่น 

 
เรือนนอนซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใน มีผนังปิดล้อมมิดชิด เพ่ือความเป็นส่วนตัวและป้องกันความ

หนาวเย็น ภายในเรือนนอนมีความสูงจากระดับพ้ืนถึงระดับอะเส เรือนนอนใหญ่ 2.64 เมตร และ
เรือนนอนเล็กสูง 2.53 เมตร ความสูงของระดับอกไก่และการไม่ติดตั้งฝ้าเพดานภายในทําให้พ้ืนที่
ภายในห้องนอนทั้งสองดูสูงโปร่งไม่อึดอัด  ภายในไม่แบ่งหอ้งและไม่ติดตั้งเครื่องเรือน แต่ใช้ผ้าขึงแทน
การทําผนังภายในเป็นการแสดงอาณาเขตที่นอนของแต่ละคน 
 

 

ภาพที่ 44 แสดงภายในเรือนนอนใหญ่ของเรือนกาแลพญาวงศ์ หลังคาสูงชันทําให้ภายในดูโล่งโปร่ง 
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ลักษณะหลังคาของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
หลังคาของเรือนกาแลพญาวงศ์มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับความสูงของผนังที่มองเห็นจากด้าน

นอก เป็นหลังคาทรงจั่วสองหลังความชันประมาณ 52 องศา หน้าจั่วตีไม้ปิดมิดชิด วัสดุมุงหลังคาเป็น
กระเบื้องดินขอแบบล้านนาขนาด 10 x 20 เซนติเมตร บาง 0.7 เซนติเมตรมีความบางกว่ากระเบื้อง
อ่ืนๆในปัจจุบัน ในการมุงจึงมุงกระเบื้องให้ซ้อนกัน ประกอบกับความชันของหลังคา เพ่ือให้น้ําฝนไหล
ระบายออกได้รวดเร็วไม่รั่วซึมตัวหลังคาครอบคลุมเรือนนอนและพ้ืนที่เติ๋นด้านหน้าและมีหลังคาปีก
นกบริเวณด้านหน้าจั่วเชื่อมตัวเรือนนอนทั้งสอง  
 

 

ภาพที่ 45 แสดงกระเบื้องหลังคาดินเผาขนาดเล็กบาง มุงซ้อนกันสองชั้น 
  

ผนังของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ผนังของเรือนกาแลพญาวงศ์เป็นไม้กระดาษตีตามตั้ง แผ่นผนังใช้การทําฝาสําเร็จเป็นแผงยาว

แล้วยกข้ึนติดตั้ง ผนังด้านข้างวางบนคานหุ้มรอบเสา ส่วนผนังด้านหน้า และด้านหลังวางบนพ้ืนเรือน 
โดยฝาด้านยาวจะหุ้มฝาด้านกว้าง เอกลักษณ์ของผนังเรือนกาแลและในเรือนพ้ืนถิ่นของภาคเหนือ
หลายๆหลัง คือ ผนังบริเวณด้านข้างจะผายออกประมาณ 8 องศาเรียกว่า ฝาเติ้ก ในขณะที่ผนังด้าน
กว้างจะตั้งตรงตามปกติ การผายออกนี้ช่วยให้เนื้อที่ภายในเรือนกว้าง สามารถติดหิ้งระหว่างช่วงเสา
ได้ และเมื่อมองจากภายนอกร่วมกับหลังคาคลุมต่ําและความกว้างด้านสกัดทําให้ตัวเรือนดูมีสัดส่วนที่
สวยงาม  ซึ่งลักษณะการผายออกของผนังดังกล่าวมีข้อสันนิษฐานและความเชื่อหลากหลายเกี่ยวกับ 
เช่นคล้ายกระบือซึ่งเป็นสัตว์คู่กับสังคมการเกษตร หรือเชื่อว่าลักษณะผายออกนี้กับหลังคาดูคล้ายหีบ
พระธรรม เกิดความเป็นสิริมงคล (วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2536)   
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ฝาผนังผายออกเป็นลักษณะพิเศษที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างเรือนภาคเหนือ พบ
ได้ในเรือนอ่ืนๆอีกเช่น เรือนลัวะ เรือนไทลื้อ ส่วนบนของแผ่นฝาจะตอบรับกับแนวแรงกดจากหลังคา
ขนาดใหญ่ ทําหน้าที่เหมือนแผงรองรับหลังคาร่วมกับค้ํายัน ช่วยรองรับถ่ายเทน้ําหนักหลังคาเกิด
แรงอัดเข้าสู่โครงสร้างทําให้ตัวเรือนมั่นคงขึ้น (นนทชัย ทองพุ่มพฤกษา, 2541) 

 

 

ภาพที่ 46 แสดงผนังเอียงและคํ้ายันรองรับหลังคา 
 

ช่องเปิดของเรือนกาแลพญาวงศ์ 

ช่องเปิดเรือนกาแลพญาวงศ์มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับเรือนพ้ืนถิ่นอ่ืนๆในภาคเหนือ หน้าต่าง
ของเรือนกาแลพญาวงศ์เป็นหน้าต่างบานเดี่ยวขนาดขนาด 0.25 x 0.64 เมตร สร้างจากไม้ติดตั้งด้วย
การเข้าสลักอย่างง่าย ข้อต่อไม้ไม่แข็งแรงพอจะรับน้ําหนักบานหน้าต่างบนผนังเรือนที่ล้มออกจึงใช้
การเปิดเข้าด้านในเรือน หน้าต่างติดตั้งที่ความสูงจากพ้ืนประมาณ 0.62 เมตร เมตร โดยมีติดตั้งอยู่
เฉพาะบริเวณผนังด้านข้างที่หันออกภายนอกของตัวเรือนนอนทั้งสอง ด้านละ 3-4 บาน  

 
มีการเจาะช่องเปิดที่จั่วของผนังกั้นห้องระหว่างพ้ืนที่เติ๋นกับห้องนอนให้อากาศไหลเวียน

ถ่ายเทได้โดยกระแสลมไม่ถูกตัวผู้อยู่อาศัย และช่วยเพ่ิมอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนัง (Window to 
wall ratio) จากเดิม 6% จากที่มีแค่หน้าต่างเพิ่มขึ้นเป็น 16.2% เมื่อมีช่องเปิดหน้าจั่ว 
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ภาพที่ 47 แสดงขนาดหน้าต่างเรือนกาแลพญาวงศ์ และระดับติดตั้งในแบบทางสถาปัตยกรรม 
 

 

ภาพที่ 48 แสดงหน้าต่างของเรือนกาแลพญาวงศ์ เป็นบานไม้เปิดเข้าด้านใน ยึดติดด้วยสลัก 



  70 

 

ภาพที่ 49 แสดงช่องเปิดบริเวณจั่วกั้นห้องระหว่างเติ๋นและห้องนอน 
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2.1.3 แบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนกาแลพญาวงศ์ 

 

ภาพที่ 50 แสดงผังพ้ืนของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 51 แสดงรูปตัดตามขวางของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 52 แสดงรูปตัดตามยาวของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 53 แสดงรูปด้านทิศใต้ของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 54 แสดงรูปด้านทิศตะวันออกของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 55 แสดงรูปด้านทิศเหนือของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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ภาพที่ 56 แสดงรูปด้านทิศตะวันตกของเรือนกาแลพญาวงศ์ 
ที่มา :สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
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2.2 เรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของ

ประเทศไทย อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านอ่าวไทยทางทิศตะวันออก และ มหาสมุทรอินเดีย

ทางทิศตะวันตก ในอดีตสงขลาเป็นเมืองท่าติดต่อซื้อขายกับนักเดินทางและพ่อค้าจากอินเดีย อาหรับ 

จีน และชาติอ่ืนๆ ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงของไทย การปกครองจึงค่อนข้างเป็นอิสระจากเมือง

หลวง เจ้าเมืองสงขลาจึงมีความสําคัญและอํานาจเทียบเท่าผู้สําเร็จราชการเมือง (สงบ ส่งเมือง., 

2522) ตัวเรือนสร้างโดยกรมราชทัณฑ์ เป็นที่พักเดิมของรองอํามาตย์โทขุนวิจิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสู

ลานนท์) ในขณะที่ดํารงตําแหน่งพัศดีเรือนจําสงขลา ปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาโดยเทศบาลสงขลา

และทําเป็นพิพิธภัณฑ์   
 

 

ภาพที่ 57 แสดงเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
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2.2.1 สถานที่ตั้งเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนจะนะ อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 

 

ภาพที่ 58 แสดงตําแหน่งที่ตั้งเรือนพธํามรงค์ 
ที่มา : Googlemap, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/maps 
 

2.2.2 รายละเอียดเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์เป็นเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 

92.12 ตรม. ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ประกอบด้วยตัวเรือนสองหลังมีชานเปิดโล่งเชื่อมเข้าด้วยกัน หลังคา

ทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินเผาทรงขนมเปียกปูน เรือนฝั่งซ้ายเป็นเรือนหลักภายในแบ่งออกเป็น

ห้องต่างๆ และทางขวามือเป็นเรือนครัว ต่อมามีการสร้างบันไดห้องเก็บของเพ่ิมเติม บันไดทางขึ้นมี

สองจุดบริเวณระหว่างห้องทํางานและชาน 

การวางทิศทางตัวเรือนของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

ตัวเรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงวางตัวอาคารแนวยาวตามแนวแกนทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตก หันด้านหน้าเรือนทางทิศใต้  การปลูกเรือนที่ไม่ขวางตะวัน หรือไม่วาง

ด้านยาวขวางทิศการโคจรของดวงอาทิตย์ ภาษาถิ่นเรียกว่าปลูกเรือนแบบ ลอยหวัน เกี่ยวเนื่องกับ

ความเชื่อว่าการไม่ปลูกเรือนขวางตะวันสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ใช้เรือน และช่วยป้องกันไม่ให้

หน้าบ้านหันรับแสงแดดร้อนจัดเป็นเวลานานถึงครึ่งวัน อีกทั้งในด้านของผลกระทบจากพายุซึ่ง 
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ตําแหน่งที่ตั้งของจังหวัดสงขลา ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฤดูร้อนจาก

มหาสมุทรอินเดีย ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือใน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และทะเลจีนใต้ ตัวเรือนจึงต้องเผชิญลมพัดรุนแรงและฝน

ตกชุกตลอดปี การวางตัวเรือนโดยให้แนวยาวอยู่ในทิศตะวันออก –ทิศตะวันตกในลักษณะนี้จะลดการ

ต้านทางลมฝน และมรสุมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ไม่โดนพายุ

พัดพังได้ง่าย  

 

ภาพที่ 59 แสดงแผนที่ลมพายุประจําฤดู 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.tmd.go.th/ 
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ลักษณะโครงสร้างของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 
ลักษณะเรือนพธํามรงค์เป็นเรือนโครงสร้างไม้ยกพ้ืน ระยะห่างเสา ด้านกว้าง 3.00-3.20  

เมตร ด้านยาวซึ่งมีระยะ 2.50-3.20 เมตร ตัวเรือนยกระดับพ้ืนชานสูงจากพ้ืนดิน 1.50 เมตร ถัดมา
คือพ้ืนครัวสูง 1.60 เมตร และสุดท้ายคือเรือนหลักสูง 1.70 เมตร ค่อนข้างสูงกว่าเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้
อ่ืนๆ แต่ยังคงมีระดับความสูงที่ไม่สูงมากเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบจากลมพายุ เนื่องจากจังหวัดสงขลา
เป็นพื้นที่ใกล้ทะเลจึงเผชิญลมพายุบ่อยครั้ง พายุยังส่งผลให้มีฝนตกชุกและเกิดน้ําท่วมบ่อยครั้ง พ้ืนดิน
เป็นดินเหนียวปนทรายมีความชุ่มชื้นสูง เสาเรือนของเรือนพธํามรงค์จึงไม่ฝังดินเพ่ือชะลอการผุพังของ
เสาไม้ แต่จะวางเสาบนฐานเสาที่ทําจากวัสดุต่างๆเช่นก้อนหิน ปูนซีเมนต์ หรือฐานก่ออิฐ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของเสาเรือนพ้ืนถิ่นของภาคใต้ มีหลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินเผาขนมเปียกปูน 

 

ภาพที่ 60 แสดงระดับยกพ้ืน และ ฐานเสาก่ออิฐ 
 

 

พื้นที่ใช้สอยภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 
พ้ืนที่ใช้สอยบนตัวเรือนหลักและเรือนครัวเชื่อมต่อกันด้วยชาน ภายในเรือนหลักกั้นห้อง

ชัดเจนแบ่งออกเป็นห้องโถงใหญ่ ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็ก มีระเบียงเชื่อมไปสู่โถงห้องทํางานและ
ห้องทํางานทางด้านซ้ายมือเป็นการแยกพ้ืนที่สําหรับทํางานที่ต้องมีแขกมาเยือนและพ้ืนที่พักผ่อน
ส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน ตัวเรือนครัวหลังเล็กทางขวามือ มีพ้ืนที่เปิดโล่งใต้หลังคาเรือนครัวตั้ง
ชุดเก้าอ้ีรับแขก  
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ภาพที่ 61 แสดงพื้นท่ีภายในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีการแบ่งสัดส่วนเป็นห้อง 

 

ภาพที่ 62 แสดงห้องนอนใหญ่ของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
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ลักษณะหลังคาของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 
เรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีหลังคาทรงปั้นหยา หลังคาของเรือนหลักมีความชันประมาณ 40  

องศา หลังคาปั้นหยาเป็นรูปแบบที่พบมากในแถบทะเลสาบสงขลา หลังคาทรงนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นใน
เรือนยุคหลังแทนที่หลังคาทรงจั่วแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและไม่มีหน้าจั่วต้านลม
พายุ ทําให้ถูกกระแสลมพัดเปิดได้ยาก แต่หลังคาปั้นหยาเป็นหลังคาที่มีพ้ืนที่ใต้หลังคาน้อยและไม่มี
ช่องสําหรับระบายความร้อนที่สะสมอยู่ ด้วยเหตุนี้ภายในเรือนพธํามรงค์จึงมีการติดตั้งฝ้าเพดานเพ่ือ
ลดความร้อนที่ส่งลงมาสู่พ้ืนที่ใช้สอยภายในห้อง วัสดุมุงหลังคาคือกระเบื้องดินเผาปลายแหลม ขนาด 
14.5 x 25 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ซึ่งแพร่หลายและในอดีตมีแหล่งผลิตสําคัญอยู่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลา 

 

 

ภาพที่ 63 แสดงหลังคาของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์มุงด้วยกระเบื้องดินเผา 
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ผนังของเรือนไทยุพุทธพธ ามรงค์ 

ผนังเรือนไทยพุทธพธํามรงค์เป็นไม้กระดานซ้อนเกล็ดตามแนวนอนติดตั้งบนโครงเคร่าไม้

ระหว่างเสา สงขลามีจํานวนวันฝนตกและปริมาณน้ําฝนสูง ผนังแบบซ้อนเกล็ดหรือการตีผนังซ้อน

เหลื่อมกันบนโครงเคร่าป้องกันไม่ให้น้ําฝนรั่วซึมเข้าสู่ภายในเรือน  

 

ภาพที่ 64 แสดงผนังเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ ผนังไม้ตีตามนอนซ้อนเกล็ด 

 

ภาพที่ 65 ผนังของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
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ช่องเปิดของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

จังหวัดสงขลามีอุณหภูมิสูงตลอดปี ลักษณะช่องเปิดของเรือนพธํามรงค์จึงต้องการให้รับลมได้

ดี อากาศไหลเวียนถ่ายเท ลักษณะเป็นหน้าต่างบานเปิดคู่ ขนาด 1.1 x 1.2 เมตร ติดตั้งบริเวณ

กึ่งกลางช่วงเสาของผนังทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีการทําช่องลมตีไม้ระแนงที่ด้านบนของผนัง ยาวตลอด

แนว ทั้งผนังภายนอกและผนังภายใน ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายอากาศ แม้ในเวลาที่ฝนตก

หนกัไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ อากาศสามารถไหลผ่านช่องลมจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งได้ใน

ระดับความสูงที่สามารถช่วยพัดพาเอาความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ฝ้าเพดานออกไปจากทางช่องเปิดฝั่งตรง

ข้าม ทําให้อุณหภูมิภายในเรือนลดลง 
 

 

ภาพที่ 66 แสดงสัดส่วนหน้าต่างของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
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ภาพที่ 67 แสดงหน้าต่างของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์และช่องลม 
 

 

ภาพที่ 68 แสดงช่องลมระหว่างห้องภายในของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ บริเวณห้องทํางาน 
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2.2.3 แบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์  

 

ภาพที่ 69 แสดงผังพ้ืนของเรือนไทยพุทธ พธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 70 แสดงรูปตัดตามขวางของเรือนไทยพุทธ พธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 71 แสดงรูปตัดตามยาวของเรือนไทยพุทธ พธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 72 รูปด้านทิศใต้ของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 73 รูปด้านทิศตะวันออกของเรือยไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 74 รูปด้านทิศเหนือของเรือยไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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ภาพที่ 75 รูปด้านทิศตะวันตกของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
ที่มา : พิพิธภัณฑ์พธํามรงค์ ,2557 
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3. การศึกษาโดยใช้โปรแกรม DesignBuilder 

ในการศึกษาได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการจําลองผล (simulate) แสดง

ภาพของผลจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับตัวเรือนให้ชัดเจนขึ้น โดยการสร้างแบบจําลองสามมิติของ

เรือนกรณีศึกษาคือเรือนกาแลพญาวงศ์และเรือนไทยพุทธพธํามรงค์  ในโปรแกรม Design Builder 

Version. 3.4.0.041  นํามาคํานวณผลภายใต้ข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

สงขลา (weather data) ซึ่งจัดทําโดย ปกป้อง ปัตทวีคงคา และ อรรจน์ เศรษฐบุตร 
 

3.1 เกี่ยวกับโปรแกรม DesignBuilder 

DesignBuilder เป็นโปรแกรมสําหรับการสร้างแบบจําลองสามมิติเพ่ือจําลองผลทางด้าน

พลังงานทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น EnergyPlus Version 8.6, Radiance 

โดยที่มีรูปแบบเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากกว่าสามารถเข้าใจวิธีการใช้ได้ง่าย เหมาะกับวิศวกร สถาปนิก

และผู้ประเมินพลังงานสําหรับการออกแบบเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

การทํางานใน DesignBuilder สามารถนําเข้าแบบสามมิติจากภายนอกหรือแบบแปลนเข้า

มาเพ่ือสร้างแบบจําลองภายในตัวโปรแกรมเองได้อย่างรวดเร็ว การเตรียมการจําลองผลสามารถเพ่ิม

ข้อมูลสภาพอากาศ ลักษณะการใช้งาน รูปแบบช่องเปิดและวัสดุต่างๆเพ่ือให้ผลออกมาสมจริงยิ่งขึ้น 

โปรแกรมสามารถคํานวณผลพลังงานและสภาวะสบาย ปริมาณการใช้พลังงานและการประเมินต้นทุน

อาคารออกมาเป็นชุดข้อมูลอย่างละเอียด และยังสามารถสร้างภาพจําลองของแสงเงา รูปแบบการ

ไหลเวียนของอากาศได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 76 แสดงหน้าตาของโปรแกรม DesignBuilder 
ที่มา : DesignBuilder, Edit screen, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.designbuilder.com/helpv2/Content/_Edit_screen.htm 

 

 

3.2 การสร้างแบบจ าลองสามมิติในโปรแกรม DesignBuilder 

 

ภาพที่ 77 แสดงแบบจําลอง 3 มิติของเรือนกรณีศึกษา 
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ตารางที่ 9 รายละเอียดของแบบจําลองเรือนกรณีศึกษา 

  เรือนกาแลพญาวงศ์ เรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
สถานที่ตั้ง ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเมืองจังหวัดสงขลา 

ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย(ไม่รวม
ชานแดด) 

178.95 ดรม. 92.12 ดรม. 

การจัดพ้ืนที่ใช้สอย แยกเรือนต่างๆออกจากกัน
เชื่อมต่อด้วยชาน 

แบ่งเป็นเรือนหลักและเรือนครัว 
ภายในแบ่งห้องเป็นสัดส่วน 

โครงสร้าง เสาคานยกพ้ืนสูง เสาคานยกพ้ืนสูง 

ผนัง ไม้กระดานตีตามตั้ง ไม้กระดานตีตามนอนบนเคร่า
ไม้ 

หลังคา หลังคาจั่ว ปีกนก มุงกระเบื้อง
ดินเผา ความชันหลังคา 
51,53 องศา 

หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องดิน
เผา 
ความชันหลังคา 30, 40 องศา 

พ้ืน ไม้กระดาน ไม้กระดาน 

ฝ้าเพดาน ไม่มี ฝ้ายิปซั่ม(เพ่ิมเติมมาภายหลัง) 

ช่องเปิด ประตูไม้บานเปิดเดี่ยวขนาด 
0.8 x 1.9 เมตร 

ประตูบานเปิดคู่ 1.2 x 2 เมตร 

 ช่องเปิดบริเวณจั่วกั้นห้องรูป
สามเหลี่ยม กว้าง 5 เมตร สูง 
3.3 เมตร. 

ช่องลมบริเวณตอนบนของผนัง 
ความสูง 0.4 เมตร ตลอดความ
ยาวของผนัง 

 หน้าต่างไม้บานเปิดเดี่ยว
ขนาด 0.25 x 0.64 เมตร 

หน้าต่างไม้บานเปิดคู่ 1.1 x 1.2 
เมตร 

 

โปรแกรม Design Builder สามารถสร้างแบบจําลองสามมิติด้วยเครื่องมือภายในโปรแกรม

ตามแบบและขนาดของเรือนจริง ภายในแบบจําลองแบ่งพ้ืนที่ห้องต่างๆออกเป็น Zone ต่างๆเพ่ือ

วัดผล ทว่าตัวโปรแกรมมีข้อจํากัดด้านการจําลองผลคือ ตัวโปรแกรมสามารถจําลองอุณหภูมิ 

ความชื้น แสงแดด และการไหลเวียนของอากาศภายในได้ในกรณีที่ Zone ดังกล่าวต้องเป็นพ้ืนที่แบบ

ภายในเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ในการทําแบบจําลองของเรือนกาแลพญาวงศ์ซึ่งมีบริเวณเติ๋นเป็นพ้ืนกึ่งเปิด
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โล่งจึงใช้วิธีทําสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น Zone แบบภายในและใช้การเปิดช่องเปิดแบบเต็มพ้ืนที่ผนัง

เสมือนว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีผนังปิดกั้น ซึ่งตามภาพเป็น Zone 2 และ Zone 4 (ดังภาพที่ 78) 

 

ภาพที่ 78 แสดงการแบ่ง Zone ภายในแบบจําลองเรือนกาแลพญาวงศ์สําหรับจําลองผล 

 

ภาพที่ 79 แสดงการแบ่ง Zone ภายในแบบจําลองเรือนไทยพุทธ พธํามรงค์สําหรับจําลองผล 
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3.3 การตั้งค่าการจ าลองผล 

แบบจําลองทําการจําลองผลภายใต้ข้อมูลสภาพอากาศ (weather data)  ของสถานที่ตั้ง

เรือนคือ เรือนกาแลพญาวงศ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ เรือนไทยพุทธพธํามรงค์ที่จังหวัดสงขลา ในการ

คํานวณผลกําหนดให้คํานวณภายในแบบจําลองทั่วทุก Zone และมีขอบเขตการคํานวณพลศาสตร์

การไหลของอากาศภายนอก (external CFD) เป็นสองเท่าของขนาดโมเดล โดนกําหนดให้เสมือน

พ้ืนที่โดยรอบไม่มีสิ่งกีดขวาง วัดค่าทุกระยะ 0.5 เมตร มีค่าความเร็วลมและทิศทางตามตามสถิติของ

สถานที่ตั้ง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จําลองผลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

 

ภาพที่ 80 แสดงขอบเขตการจําลองผล external CFD ในโปรแกรม Design Builder 
 

ตารางที่ 10 การตั้งค่านําเข้า กิจกรรม ประเภทอาคารเพ่ือจําลองผล 

การตั้งค่า Input 
ชนิดของอาคาร บ้านพักอาศัย 

ความหนาแน่น (คน/ตารางเมตร) 0.11 

กิจกรรม ทํางานเบาๆ ยืน เดิน 
ตารางการทํางาน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 

ระบบปรับสภาวะอากาศ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

ช่องเปิด เปิดโล่งไม่มีกระจก 
เสื้อผ้า 0.5 clo สําหรับฤดูร้อนและ 1.00 clo สําหรับฤดูหนาว 
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การตั้งค่าวัสดุในการจําลองผล วัสดุที่ใช้สําหรับเรือนพ้ืนถิ่นทั้งสอง กําหนดให้เป็นชนิด

เดียวกัน โดยเลือกวัสดุของชิ้นส่วนแต่ละชนิดตามแบบของเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษา คือมีวัสดุหลักและ

ส่วนประกอบต่างๆทําจากไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ใช้เป็น

ค่าเริ่มต้นในฐานข้อมูลที่โปรแกรม DesignBuilder ได้รวบรวมจาก ASHRAE และแหล่งอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 11 ค่า U-Value ของวัสดุที่เลือกใช้ 

ส่วนประกอบ วัสดุ U- Value (W/m2-°C) 

โครงสร้าง เสาคานไม้เนื้อแข็ง 0.92 
พ้ืน พ้ืนไม้กระดาน 1”x 4" 3.27 

ผนังภายนอก ผนังไม้ชั้นเดียว 1"x6" 
ตีชิดตามตั้ง 

3.226 

 ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ 2.81 

 ผนังไม้ 1/2" ช่องว่างอากาศ 3 นิ้ว 1.672 

หลังคา กระเบื้องดินเผาหนา 7 มิลลิเมตรไม่มี
ฉนวน 

2.93 

ฝ้าเพดาน ยิปซั่มฉาบเรียบ 3.54 
ประตู บานประตูไม้ 3.03 

หน้าต่าง บานหน้าต่างไม้ 3.03 
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3.4 หัวข้อในการจ าลองผล 

การจําลองผลตัวแบบจําลองสามมิติโดยโปรแกรม Design Builder แบ่งออกเป็น 

1. การจําลองลักษณะของกระแสลมที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในเรือน ด้วยการคํานวณ

พลศาสตร์การไหล CFD (Computational Fluid Dynamics) 

 

ตารางที่ 12 การตั้งค่าการคํานวณของไหล 

CFD internal analysis Input 

Grid spacing (m) 0.50 m 
Grid line merge tolerance 0.50 m 

Turbulence model K-E 

 

2. การจําลองผลของร่มเงาที่เกิดจากหลังคา ตามลักษณะวงโคจรของดวงอาทิตย์ด้วยวิธีการ 

 

ตารางที่ 13 วันที่ทําการจําลองร่มเงาของแบบจําลองสามมิติ 
วันที่ทําการจําลอง ลักษณะวงโคจรของดวงอาทิตย์ 

21 มีนาคม  (Equinox) พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทาง
ทิศตะวันตกพอดี 

21 มิถุนายน  (Summer Solstice)  พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทาง
เหนือที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทาง
เหนือที่สุด 

วันที่ 21 ธันวาคม ( Winter Solstice) พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ
ตะวันตกเฉียงใต้มากท่ีสุด 

 

3. การจําลองผลค่าความส่องสว่างที่เกิดจากแสงธรรมชาติภายในเรือน ตาม Leed V.3 

กําหนดให้เป็นวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นช่วงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปที่จุด

ใต้สุด 

4. การจําลองผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงของวันในสัปดาห์ที่ร้อนที่สุด

ในรอบปี (Summer Design Week) และวันในสัปดาห์ที่หนาวที่สุดในรอบปี (Winter 
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Design Week) โดนคัดเลือกตามข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันตลอดทั้งปี ที่ได้จากไฟล์ 

Weather Data ของเชียงใหม่ และสงขลา ได้เป็นวันที่ทําการจําลองผลในเรือนแต่ละ

หลังดังนี้ 

 

ภาพที่ 81 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลาในตลอดปี 
 

ตารางที่ 14 วันที่ทําการจําลองผลอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในตลอดวัน 
เรือนกรณีศึกษา วันที่ทําการจําลองผล 

เรือนกาแลพญาวงศ์  
Summer Design day วันที่ 8 เมษายน 
Winter Design day วันที่ 12 มกราคม 

เรือนไทยพุทธพธ ามรงค์  
Summer Design day วันที่ 7 พฤษภาคม 
Winter Design day วันที่ 8 ตุลาคม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นกับสภาพแวดล้อม 

 

ลักษณะภายนอกของเรือนพ้ืนถิ่น มีการออกแบบปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตั้ง เพ่ือ

โดยมีผลมาจากปัจจัยใหญ่ๆประกอบด้วยปัจจัยจากธรรมชาติแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ปริมาณ

น้ําฝน ทิศทางและความเร็วลม แสงแดด และความชื้นในอากาศ และอีกปัจจัยหลักคือปัจจัยจาก

วัฒนธรรมความเชื่อในการใช้ชีวิตของเจ้าของเรือนพื้นถิ่นนั้น เช่น ศาสนา ความเชื่อพ้ืนถิ่น ศักดินา 

อาชีพและลักษณะการใช้งาน 

 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ คือการวิเคราะห์ลักษณะของเรือนกาแลพญาวงศ์และเรือน

ไทยพุทธพธํามรงคท์ี่มีผลจากปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ร่วมกับการจําลองด้วยโปรแกรม 

DesignBuilder โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดันที่กล่าวไปในบทที่ 3 คือ 

1. จําลองการไหลเวียนของกระแสลมภายนอกและภายในเรือน ด้วยการคํานวณพลศาสตร์การ

ไหล CFD (Computational Fluid Dynamics) 

2. การจําลองแสงเงาของหลังคา 

3. การจําลองค่าความส่องสว่างที่เกิดจากแสงธรรมชาติภายในเรือน 

4. การจําลองผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละชั่วโมงตลอดวันโดยเลือกวันที่ร้อนที่สุดและ

หนาวที่สุดของปี 

5. การจําลองผลอุณหภูมิเพ่ือหาจํานวนชั่วโมงจากตลอดทั้งปี ที่เรือนกรณีศึกษาทั้งสองสามารถ

อยู่ในขอบเขตสภาวะสบายได้ 
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1. เรือนกาแลพญาวงศ์ 

1.1 การไหลเวียนของกระแสลมภายนอกและภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

1.1.1 ความเร็วลมภายนอกเรือนกาแลพญาวงศ์ 

จําลองผล CFD ในวันที่ 8 เมษายน เวลา 12.00 น. (Summer Design Day) กระแสลม

ความเร็ว 2.87 m/s จากทิศใต้ กระแสลมสามารถไหลผ่านใต้ถุนเรือนและช่องว่างที่เกิดจากการเล่น

ระดับพ้ืนในแต่ละส่วน ความเร็วลมทีร่ะดับพ้ืนที่ใช้สอยบนเรือนคือ 0.16-0.56 m/s ขณะที่บริเวณใต้

ถุนเรือนมีความเร็วลมอยู่ที่ 0.21-0.71 m/s เป็นความเร็วที่เพียงพอทําให้รู้สึกสบายขึ้น  การยกระดับ

พ้ืนเรือนแต่ละส่วนให้มีความสูงลดหลั่นกันยังเป็นการแยกส่วนพื้นที่ใช้งานโดยไม่ใช้ผนังกั้น และ

สอดคล้องกับการใช้งานของเรือนภาคเหนือจะซ่ึงใช้การนั่งพ้ืนเป็นหลัก ความต่างประมาณ 0.3-0.5 

เมตร ของระดับชานและเติ๋น สามารถนั่งพักผ่อนได้อย่างสะดวก 

 

 

ภาพที่ 82 ลักษณะของลมภายนอกเรือนกาแลพญาวงศ์ 
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1.1.2 ความเร็วลมภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

 

ภาพที่ 83 ความเร็วลมภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 
 

การจําลองผล CFD โดยวัดที่ระดับความสูง 1.5 เมตรจากพ้ืนเรือน  ในวันที่ 8 เมษายน ซึ่ง

เป็นวันที่เลือกมาจากช่วงสัปดาห์ที่อุณหภูมิอากาศสูงที่สุดในรอบปี (Summer Design Day) เวลา 

12.00 น. กระแสลมพัดมาจากทางทิศใต้มีความเร็ว 2.87 m/s ทําให้พ้ืนที่ใช้สอยด้านหน้าได้รับลม

เต็มที่  บริเวณพ้ืนที่เติ๋นมีความเร็วลม 0.16-0.36 m/s เป็นความเร็วที่เพียงพอทําให้รู้สึกสบายขึ้น 

กระแสลมปะทะกับผนังเรือนนอนทางทิศใต้แล้วถูกบีบเข้าสู่ทางเดินระหว่างเรือนนอนทั้งสองออกไป

ทางด้านหลัง ภายในเรือนนอนกระแสลมไม่สามารถไหลผ่านเข้าไปภายในได้ดีนักเนื่องจากมีหน้าต่าง

ขนาดเล็กและติดตั้งเพียงบริเวณผนังด้านที่หันออกภายนอกเพียง 3 บาน ทําให้ลมพัดเข้ามาภายใน

ห้องได้ถึงแค่บริเวณใกล้กับหน้าต่าง มีความเร็วลม 0.21-0.36 m/s ขณะที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเร็ว

ลมต่ํากว่า 0.1 m/s ไม่เพียงพอต่อการทําให้เกิดความรู้สึกสบายซึ่งต้องการความเร็วลมขั้นต่ํา 0.25 

m/s 
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ตัวเรือนนอนมีช่องเปิดบริเวณหน้าจั่วของผนังด้านที่ติดกับเติ๋น  (ดัง ภาพที่ 84) เนื่องจาก

บริเวณช่องเปิดดังกล่าวติดตั้งเป็นบริเวณจั่วกั้นห้องด้านในที่มีหน้าจั่วของหลังคาปีกนกด้านหน้าบังอยู่ 

ช่องเปิดนี้จึงไม่ได้รับกระแสลมโดยตรง แต่ช่วยทําให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ แลกเปลี่ยนอากาศ

บริสุทธิ์ภายในห้องนอนได้ในระดับเหนือศีรษะ บริเวณพ้ืนที่ใช้งานจึงไม่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของลม 

ส่งผลผู้ใช้งานเรือนสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสลมหนาว ในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิลดต่ํา แต่ไม่

สามารถช่วยในเรื่องสร้างความสบายด้วยกระแสลมในช่วงฤดูอ่ืนๆที่มีอุณหภูมิสูงได้ 

 

 

ภาพที่ 84 ลักษณะการไหลเวียนอากาศผ่านช่องเปิดหน้าจั่ว 
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1.2 ร่มเงาเกิดขึ้นในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์มีหลังคาทรงจั่วขนาดใหญ่มีชายคายื่นยาวและติดตั้งหลังคาปีกนกบริเวณ

ด้านหน้า ซ่ึงสามารถสร้างร่มเงาให้กับตัวเรือนได้อย่างดี การจําลองผลด้วยโปรแกรม DesignBuilder 

แสดงภาพแบบจําลองของตัวเรือนกาแลพญาวงศ์ใน 3 วัน คือ วันที่ 21มิถุนายน (Summer 

Solstice) พระอาทิตย์เคลื่อนไปทางเหนือสุด มีช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืน วันที่ 21 มีนาคม 

(Equinox) ซึ่งมีช่วงกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน และ วันที่ 21 ธันวาคม (Winter Solstice) 

วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนไปทางใต้สุด มีช่วงกลางคืนยาวนานกว่ากลางวัน  

หลังคาสร้างร่มเงาครอบคลุมพ้ืนที่เติ๋นซึ่งในงานอเนกประสงค์ในเวลากลางวันได้ตลอดวัน 

รวมถึงการที่เรือนกาแลพญาวงศ์แยกเรือนนอนออกเป็นเรือนคู่แฝด โดยวางตัวเรือนประธานที่มีขนาด

ใหญ่กว่าไว้ทางทิศตะวันออก ทําให้เกือบตลอดทั้งวันตัวเรือนประธานสามารถสร้างร่มเงาให้แก่พ้ืนที่

ส่วนใหญ่บนเรือนกาแลพญาวงศ์ได้ (ดังภาพที่ 85) ในช่วงฤดูหนาววันที่ 21ธันวาคมที่พระอาทิตย์ส่อง

แสงในมุมใต้สุด ชานเรือนและหน้าจั่วได้รับแสงแดดเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับอีก 2 วันที่ทําการจําลอง 

แสงแดดช่วยสร้างความอบอุ่นให้ผู้ใช้งานเติ๋นในฤดูหนาว (ดัง ภาพที่ 86) 
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ภาพที่ 85แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่มเงาในเรือนกาแลพญาวงศ์ 
วันที่  21 มิถุนายน 21 มีนาคม และ 21 ธันวาคม ในเวลา 8.00น. 12.00น. และ 15.00 น. ในเดือน

ธันวาคมเรือนได้รับแสงแดดบริเวณเติ๋นทางทิศใต้มากกว่าในฤดูอ่ืน สร้างความอบอุ่นให้ผู้ใช้งาน 



  108 

 

ภาพที่ 86 การเปลี่ยนแปลงของร่มเงาบริเวณเติ๋น 
วันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งอุณหภูมิหนาวเย็น ในช่วง 8.00น. เติ๋นจะได้รับแสงแดดให้ความอบอุ่น และเริ่ม

ได้รับร่มเงามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 
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1.3 แสงสว่างภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์ช่องเปิดขนาดเล็กและเรือนนอนแต่ละหลังมีจํานวนหน้าต่างเพียง 3 บาน 

ติดตั้งบริเวณผนังด้านที่หันออกสู่ภายนอก เมื่อไม่รวมกับพ้ืนที่ช่องเปิดบริเวณจั่วกั้นห้องซึ่งอยู่ใต้

หลังคาแล้ว ขนาดของหน้าต่างคิดเป็นอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนังเพียง 6% ส่งผลให้แสงสว่างยาก

จะส่องเข้ามาภายใน ภาพที่ได้จากการจําลองด้วยโปรแกรม DesignBuilder วัดค่าทุกๆ 0.5 ตร.ม 

โดยเว้นขอบจากผนัง 0.1 เมตร ที่ระดับความสูง 0.75 เมตร ในวันที่ 21 ธันวาคมเวลา 9.00 น. 

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง พ้ืนที่ห้องนอนมีค่าสว่าง ที่น้อยที่สุด 2.11-3.31 lux ค่าเฉลี่ย Daylight Factor 

0.11-0.19% มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ไม่เกิน 159 lux สามารถใช้งานกิจกรรมทั่วไป เช่นการ

พักผ่อน นั่งเล่นได้ แต่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่จําเป็นต้องใช้แสงสว่างเช่นการทํางานที่ใช้ความ

ละเอียด อ่านหนังสือ ซึ่งต้องการค่าความสว่างมากกว่า 300 lux ขึ้นไป  ปัจจุบันในเรือนกาแลพญา

วงศ์หลังจริงมีการนํากระเบื้องมุงหลังคาออกบางจุดแล้วติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงแทนเพ่ือเพ่ิมความ

สว่างภายใน 

 

 

 

ภาพที่ 87 แสดงบริเวณหลังคาปัจจุบันของเรือนกาแลพญาวงศ์ มีการติดตั้งแผ่นโปร่งแสง 
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ภาพที่ 88 แสดง ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างในเรือนกาแลพญาวงศ์ 
พ้ืนภายในห้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่าง ไม่เกิน 159 lux  
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1.4 อุณหภูมิภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ 

อุณหภูมิภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ในช่วงฤดูร้อนค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ

จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ความร้อนจึงสะสมในช่วงกลางวัน ตัวเรือนมีช่องเปิดน้อย มี

หน้าต่างเพียงด้านข้าง 3 บานและช่องเปิดบริเวณหน้าจั่วปิดห้อง ทําให้ภายในไม่ได้รับความเร็วลม

ช่วยลดอุณหภูมิ การจําลองผลในวันที่ 8 เมษายน เวลา 12.00 น. แสดงให้เห็นแถบสีของอุณหภูมิ 

ภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ ภายในห้องนอนไม่มีการติดตั้งฝ้าเพดาน และมีหลังคาสูงชัน จึงมีพ้ืนที่ให้

อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไป และอากาศที่เย็นกว่าสามารถไหลเข้ามาแทนที่ได้ ทําให้พ้ืนที่ใต้หลังคามี

ความร้อนสูงกว่าระดับพ้ืนที่ใช้งาน 3-4 องศาเซลเซียส (ดัง ภาพที่ 89) 

 

 

ภาพที่ 89 แสดงลักษณะอุณหภูมิความร้อนที่เกิดข้ึนภายในเรือนนอนใหญ่ 
 

1.4.1  อุณหภูมิอากาศภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ช่วงฤดูร้อน 

อุณหภูมิภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ช่วงฤดูร้อน เมื่อจําลองผลด้วยโปรแกรม Design 

builder ในวันที่ 8 เมษายน ซึ่งเป็นวันในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในตลอดปี (Summer Design Week) 

อุณหภูมิภายนอก 25.2-34.4 องศาเซลเซียส  โดยทําการตั้งค่าเพ่ือวัดอุณหภูมิในระดับสูงจากพ้ืน 1.5 

เมตร อุณหภูมิภายในห้อง แปรผันตามอุณหภูมิภายนอกแต่มีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิความร้อนจะ

เพ่ิมสูงขึ้นโดยเริ่มจากบริเวณที่แสงแดดท่ีตกกระทบเป็นที่แรกคือเรือนนอนหลังใหญ่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ

ตะวันออก โดยเรือนนอนใหญ่จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 45 องศาเซลเซียสในเวลา 14.00 น. 
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ก่อนที่จะเริ่มลดอุณหภูมิ ในขณะเดียวกันเรือนนอนเล็กจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจากการได้รับแสง

มากขึ้นอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไปทางทิศตะวันตก มีอุณหภูมิสูงที่สุด 45.4 องศาเซลเซียส ในช่วง 

16.00 น. เมื่อทําการหาขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย Adaptive Method ใน CBE Thermal 

Comfort Tool โดยมี อุณหภูมิเฉลี่ยเจ็ดวันก่อนหน้าวันที่ทําการทดสอบ (Prevailing mean 

outdoor temperature) 29.62 องศาเซลเซียส  มีขอบเขตความสบายที่ 80% ของคนสามารถ

ยอมรับได้ 23.5-30.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสามารถอยู่ในขอบเขตสบายในช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเช้า

เวลาประมาณ 7 นาฬิกา ก่อนที่อุณหภูมิจะสูงเกินขอบเขตอุณหภูมิสบาย  

 

 

ภาพที่ 90 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิอากาศในแต่ละห้องในเรือนกาแลพญาวงศ์ ช่วงฤดูร้อน 
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1.4.2 อุณหภูมิอากาศภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ช่วงฤดูหนาว 

อุณหภูมิภายในเรือนกาแลพญาวงศ์ช่วงฤดูหนาว จําลองผลโดยโปรแกรม Design builder 

ในวันที่ 12 มกราคม ซึ่งเป็นวันในช่วงที่อากาศหนาวที่สุดในตลอดปี (Winter Design Week) 

อุณหภูมิภายนอก 12.7-23.8 องศาเซลเซียส การเพ่ิมของอุณหภูมิภายในคล้อยตามอุณหภูมิภายนอก

ในลักษณะเช่นเดียวกันกับในฤดูร้อน เรือนนอนใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกได้รับแสงแดดเป็นอันดับ

แรกจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29.6 องศาเซลเซียสในเวลา 14.00 น. ก่อนที่จะเริ่มลดอุณหภูมิ 

ขณะที่เรือนนอนเล็กมีอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิสูงที่สุด 29.2 องศาเซลเซียสในช่วง 15.00 น. เมื่อทํา

การหาขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย Adaptive Method ใน CBE Thermal Comfort Tool โดยมี 

อุณหภูมิเฉลี่ยเจ็ดวันก่อนหน้าวันที่ทําการทดสอบ (Prevailing mean outdoor temperature) 

20.94 องศาเซลเซียส  มีขอบเขตความสบายที่ 80% ของคนสามารถยอมรับได้ 20.8-27.8 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิในช่วงกลางวันสามารถอยู่ในขอบเขตสบายได้มากกว่าในฤดูร้อน แต่ในช่วง 1.00 

น.-9.00น. และ 18.00น.-23.00 น. อุณหภูมิจะต่ํากว่าขอบเขตอุณหภูมิสบาย  

 

 

ภาพที่ 91 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิในแต่ละห้องในเรือนกาแลพญาวงศ์ในช่วงฤดูหนาว 
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1.5 จ านวนชั่วโมงที่อยู่ในสภาวะสบายของเรือนกาแลพญาวงศ์ 

เรือนกาแลพญาวงศ์เม่ือทําการจําลองผลวัดค่าอุณหภูมิอากาศตลอดทั้งปี เป็นรายชั่วโมงเพ่ือ

ทําการสรุปจํานวนชั่วโมงท่ีอุณหภูมิอากาศภายในเรือนสามารถอยู่ในขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย การ

แทนค่าด้วยสูตรอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายเดือน (Published metrological monthly 

means) ตามข้อกําหนดของ ASHRAE Standard 55-2013 

 

Upper 80% acceptability limit (ºc) = 0.31 tpma(out) + 21.3 

Lower 80% acceptability limit (ºc) = 0.31 tpma(out) + 14.3 

 
 

ตารางที่ 15 ขอบเขตอุณหภูมิสบายในแต่ละเดือนของเชียงใหม่ 

upper lower

Jan 21.58 27.99 20.99

Feb 24.24 28.81 21.81

Mar 26.96 29.66 22.66

Apr 29.01 30.29 23.29

May 27.55 29.84 22.84

Jun 26.90 29.64 22.64

Jul 27.04 29.68 22.68

Aug 26.73 29.59 22.59

Sep 26.04 29.37 22.37

Oct 26.08 29.39 22.39

Nov 23.55 28.60 21.60

Dec 21.96 28.11 21.11

tpma(out) เดือน 

80% acceptability limits
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พบว่า เรือนกาแลพญาวงศ์สามารถอยู่ในขอบเขตความสบายได้ 4476 ชั่วโมงจากทั้งหมด 

8760 ชั่วโมงใน 1 ปี คิดเป็น 51.09% มีจํานวนชั่วโมงท่ีอุณหภูมิสูงเกินขอบเขตสภาวะสบายตลอดทุก

เดือน 3598 ชั่วโมง และมีช่วงที่อุณหภูมิต่ํากว่าขอบเขตสภาวะสบาย 686 ชั่วโมงในเดือนมกราคม 

กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 

 

 

ภาพที่ 92 แผนภูมิแสดงจํานวนชั่วโมงท่ีเรือนกาแลพญาวงศ์อยู่ในสภาวะสบาย ร้อน และ หนาว 
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2. เรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

2.1 การไหลเวียนของกระแสลมภายนอกและภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

2.1.1 ความเร็วลมภายนอกเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

หลังคาทรงปั้นหยาไม่มีหน้าจั่วต้านทิศทางลมพายุ ภาพจําลองผลการไหลเวียนในวันที่ 7 

พฤษภาคม เวลา 12.00 น. แสดงให้เห็นว่า ทิศทางลมมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 1.67  

m/s พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตัวเรือนวางตามยาวไปในแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก 

ทิศทางของกระแสลมไหลลู่ผ่านหลังคาไปโดยไม่มีอะไรต้านการไหล พร้อมกับกระแสลมที่พัดผ่านด้าน

ใต้เรือนซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้งานพ้ืนที่ใต้ถุนแต่ก็ได้ประโยชน์ต่อการลดความร้อนและความชื้นสะสม 

 

 
 

1.1.2 ความเร็วลมภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

ตัวเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ มี ช่องเปิดขนาดใหญ่บานเปิดคู่และมีการทําช่องลมเพ่ิมเติมทําให้

มีอัตราส่วนช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนัง (Window to wall ratio) 38.3%  ทําให้กระแสลมสามารถพัดผ่าน

ตัวเรือนได้สะดวกและยังสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างห้องด้วยช่องเปิดที่ผนังภายใน 

การจําลองผลการไหลเวียนในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ทิศทางลมมาจากทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ ความเร็ว 1.67  m/s ลักษณะการไหลเวียนของอากาศท่ีระดับความสุง 1.5 เมตร จากพ้ืน

เรือน กระแสลมสามารถไหลผ่านหน้าต่างเข้ามาภายในเรือนได้เต็มที่และไหลเวียนได้ดี เนื่องจากมีช่อง

เปิดทุกด้านมีตําแหน่งที่สัมพันธ์กัน โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.45-1.07 m/s ช่วยให้เกิด

ความรู้สึกสบายจากลมพัดผ่าน 
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ภาพที่ 93 แสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในเรือนไทยพุทธพธํามรงคร์ะดับพ้ืนที่ใช้งาน 
  
 

 

ภาพที่ 94 แสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศผ่านช่องลมในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
 

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีช่องเปิดที่ตอนบนของผนัง ทําให้อากาศสามารถไหลเวียนถ่ายเท

จากห้องสู่ห้อง ช่วยเพ่ิมอัตราการระบายอากาศภายในเรือน และพัดพาความร้อนที่สะสมและ

ถ่ายทอดลงมาจากใต้หลังคาปั้นหยาความชัน 30 องศาซึ่งมีพ้ืนที่ใต้หลังคาไม่มากและไม่สามารถทํา

ช่องทางระบายความร้อนในแบบหลังคาหน้าจั่ว  
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2.2 ร่มเงาที่เกิดขึ้นในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

หลังคาของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีชายคายื่นออกมาบังแสงแดดที่ส่องกระทบผนัง และ 

ช่วยให้ร่มเงากับพ้ืนที่ชานเชื่อมระหว่างเรือนหลักและเรือนครัว ดังภาพจําลองผลโดยโปรแกรม 

DesignBuilder ทําการจําลองแสงแดดของวันที่ 21มิถุนายน (Summer Solstice) วันที่พระอาทิตย์

เคลื่อนไปทางเหนือสุด มีช่วงกลางวันที่ยาวนานกว่ากลางคืน 21 มีนาคม (Equinox) วันที่กลางวัน

และกลางคืนมีระยะเวลาเท่ากัน และ 21 ธันวาคม (Winter Solstice) วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนไปทาง

ใต้สุด มีช่วงกลางคืนยาวนานกว่ากลางวัน การวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกทําให้

แสงแดดตกกระทบบริเวณด้านกว้าง ตัวเรือนด้านยาวได้รับร่มเงาตลอดปี แต่ในช่วงฤดูหนาว บริเวณ

ผนังด้านล่างของตัวเรือนได้รับแสงแดดส่องเข้ามากระทบมากกว่าในช่วงฤดูอ่ืน (ดัง ภาพที่ 95) 
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ภาพที่ 95 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่มเงาในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
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2.3 แสงสว่างที่เกิดขึ้นในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

หน้าต่างบานเปิดคู่ขนาด 1.1 x 1.2 เมตร ของเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ สามารถรับแสง

ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ จากการจําลองด้วยโปรแกรม DesignBuilder วัดค่าทุกๆ 0.5 ตรม. โดยเว้น

ขอบจากผนัง 0.1 เมตร ที่ระดับความสูง 0.75 เมตร ในวันที่ 21 ธันวาคมเวลา 9.00 น. ท้องฟ้าปลอด

โปรง่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย Daylight Factor 2.93-7.14%  กลางห้องมีค่าความสว่างสูงกว่า 250 

lux ห้องทํางานและครัวได้รับแสงสว่างมากว่า 500 lux ไม่จําเป็นต้องติดตั้งดวงไฟในเวลากลางวัน

 

ภาพที่ 96 แสดง ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
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2.4 อุณหภูมิภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

จังหวัดสงขลามีอุณหภูมิอบอุ่นแต่ไม่ร้อนจัดเนื่องจากได้รับลมทะเลและ มีฝนตกชุกตลอดปี 

ภายในเรือนพธํามรงค์มีการติดตั้งฝ้าเพดานเนื่องจากหลังคาปั้นหยามีความลาดชันน้อยและไม่มี

ช่องทางสําหรับระบายความร้อนเหมือนหลังคาที่มีจั่ว ฝ้าเพดานจะช่วยลดความร้อนที่แผ่ลงมาสู่พื้นที่

ใช้งานภายในห้อง ความร้อนจะถูกลมพัดพาออกไปทางช่องเปิดด้านทางออก ภาพตัดตามแนวยาว

แสดงอุณหภูมิภายใน  จะเห็นว่าบริเวณหลังคามีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นท่ีใช้งาน ประมาณ 2-3 องศา โดย

บริเวณเรือนครัวมีอุณหภูมิใต้หลังคาสุงกว่า ขณะที่พ้ืนที่บริเวณใกล้หน้าต่างและช่องเปิดด้านบนของ

ผนัง มีอุณหภูมิต่ํากว่าอุณหภูมิห้องบริเวณอ่ืนเล็กน้อย 

 

 

ภาพที่ 97 แสดงลักษณะของอุณหภูมิอากาศภายในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ 
 

2.4.1  อุณหภูมิอากาศภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ช่วงฤดูร้อน 

อุณหภูมิภายในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ช่วงฤดูร้อน ทดสอบในวันที่ 7 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวัน

ในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในตลอดปี (Summer Design Week) วัดอุณหภูมิที่ความสูง 150 เซนติเมตร

จากพ้ืนเรือน อุณหภูมิภายนอก 27.3-31.5 องศาเซลเซียส เมื่อทําการหาขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย 

Adaptive Method ใน CBE Thermal Comfort Tool โดยมี อุณหภูมิเฉลี่ยเจ็ดวันก่อนหน้าวันที่ทํา

การทดสอบ (Prevailing mean outdoor temperature) 28.21 องศาเซลเซียส มีขอบเขตความ

สบายที่ 80% ของคนสามารถยอมรับได้ 23.0-30.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในห้องแต่ละห้อง

ใกล้เคียงกัน ลักษณะของการเพ่ิมลดของอุณหภูมิคล้อยตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอก 

อุณหภูมิสามารถอยู่ในขอบเขตอุณหภูมิสบายในช่วงเช้าและกลางคืน  แต่อุณหภูมิภายในจะเริ่มมี



  122 

อุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตสภาวะสบายในช่วง 9.00น. และอุณหภูมิสูงสุดในช่วง 14.00 น. เรือนครัว

ทางทิศตะวันออกเป็นบริเวณที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 33.6 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิ

ภายในเรือนจะค่อยๆคลายความร้อนลง โดยที่เรือนครัวซึ่งมีขนาดเล็กและแยกออกมาต่างหาก

สามารถคลายความร้อนได้ไวกว่าเรือนหลัก ผลการจําลองพบว่าในช่วงเวลา 19.00น. – 21.00 น. มี

การขยับขึ้นของกราฟอุณหภูมิ (ดัง ภาพที่ เมื่อตรวจสอบตามข้อมูลของไฟล์ Weather data  พบว่า

ช่วงเวลาดังกล่าวอุณหภูมิมีการขยับขึ้นเล็กน้อยในระดับทศนิยม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ลมสงบ  

 

 

ภาพที่ 98 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิในแต่ละห้องในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ในช่วงฤดรู้อน 
 

2.4.2  อุณหภูมิอากาศภายในเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ช่วงฤดูหนาว 

อุณหภูมิภายในเรือนพธํามรงค์ช่วงฤดูหนาว เมื่อทดสอบในวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันในช่วงที่

อากาศหนาวที่สุดในตลอดปี (Winter Design Week) อุณหภูมิภายนอก 24.9-29.5 องศาเซลเซียส 

ไม่หนาวจัดแต่เย็นสบายกว่าฤดูร้อน การเพ่ิมของอุณหภูมิภายในคล้อยตามการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิภายนอก ในลักษณะเช่นเดียวกับในฤดูร้อน เมื่อทําการหาขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย 
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Adaptive Method ใน CBE Thermal Comfort Tool โดยมี อุณหภูมิเฉลี่ยเจ็ดวันก่อนหน้าวันที่ทํา

การทดสอบ (Prevailing mean outdoor temperature) 27.18 องศาเซลเซียส มีขอบเขตความ

สบายที่ 80% ของคนสามารถยอมรับได้ 22.7-29.7 องศาเซลเซียส พบว่ามีช่วงเวลาที่อุณหภูมิอยู่

ในช่วงขอบเขตอุณหภูมิสบายมากข้ึน ยกเว้นเพียงช่วง 11.00 น.-15.00 น. ที่อุณหภูมิสูงเกินขอบเขต

สบาย โดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 32.3 องศาเซลเซียสในช่วง 12.00น. บริเวณเรือนครัวทางทิศตะวันออก 

อุณหภูมิอากาศภายในค่อยๆลดต่ําลงจนกลับสู่สภาวะสบายในเวลา 16.00 น.  

 

ภาพที่ 99 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิในแต่ละห้องในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ในช่วงฤดูหนาว 
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2.5 จ านวนชั่วโมงที่อยู่ในขอบเขตสภาวะสบายของเรือนไทยพุทธพธ ามรงค์ 

การจําลองผลวัดค่าอุณหภูมิอากาศตลอดทั้งปีเป็นรายชั่วโมง ในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ หา

ขอบเขตอุณหภูมิสบายด้วย การแทนค่าด้วยสูตรอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายเดือน (Published 

metrological monthly means) ตามข้อกําหนดของ ASHRAE Standard 55-2013 

Upper 80% acceptability limit (ºc) = 0.31 tpma(out) + 21.3 

Lower 80% acceptability limit (ºc) = 0.31 tpma(out) + 14.3 

 
 

ตารางที่ 16 ขอบเขตอุณหภูมิสบายในแต่ละเดือนของสงขลา 

upper lower

Jan 27.2666 29.752646 22.752646

Feb 27.55331 29.8415261 22.8415261

Mar 27.9369 29.960439 22.960439

Apr 27.90372 29.9501532 22.9501532

May 27.76015 29.9056465 22.9056465

Jun 27.78434 29.9131454 22.9131454

Jul 27.19849 29.7315319 22.7315319

Aug 26.94193 29.6519983 22.6519983

Sep 26.65792 29.5639552 22.5639552

Oct 26.56351 29.5346881 22.5346881

Nov 26.7675 29.597925 22.597925

Dec 27.03784 29.6817304 22.6817304

80% acceptability limits

เดือน tpma(out) 
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พบว่าเรือนไทยพุทธพธํามรงค์สามารถอยู่ในขอบเขตความสบายได้ 5282 ชั่วโมงจากทั้งหมด 

8760 ชั่วโมงใน 1 ปี คิดเป็น 60.29%  ต่อปี มีจํานวนชั่วโมงที่อุณหภูมิสูงเกินขอบเขตสภาวะสบาย

ทุกเดือน รวมทั้งหมด 3447 ชั่วโมง และมีจํานวนชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ํากว่าขอบเขตสภาวะสบาย 31 

ชั่วโมง โดยเป็นอุณหภูมิต่ํากว่าขอบเขตความสบายเล็กน้อยเพียงระดับทศนิยมซึ่งไม่หนาวจัด 

 

 

ภาพที่ 100 แผนภูมิแสดงจํานวนชั่วโมงท่ีเรือนไทยพุทธพธํามรงค์อยู่ในสภาวะสบาย ร้อน และ หนาว 
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บทที่5 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 
 ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือเพ่ือศึกษาลักษณะของเรือนและความสามารถใน

การสร้างความสบายภายในเรือนพื้นถิ่น และเปรียบเทียบสภาวะสบายทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในเรือน

พ้ืนถิ่นกรณีศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับการ

ออกแบบบ้านพักที่เหมาะสมกับประเทศไทย แบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็นหัวข้อดังนี้ 

1. วิเคราะห์ลักษณะของเรือนที่สามารถสร้างความสบายภายในเรือนพ้ืนถิ่น 

2. เปรียบเทียบสภาวะสบายทางอุณหภูมิในเรือนกรณีศึกษา 

3. ความเป็นไปได้ในการนําไปประยุกต์ใช้กับบ้านพักอาศัยสมัยใหม่ 

 

1. วิเคราะห์ลักษณะของเรือนกรณีศึกษากับสร้างความสบายภายในเรือนพื้นถิ่น 

การศึกษาความสัมพันธ์ของเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษากับสภาพแวดล้อม รูปแบบของเรือน

กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคใต้ คือเรือนกาแลพญาวงศ์และเรือนไทยพุทธ มีความคล้ายคลึงกัน

ทางด้านวัสดุและส่วนประกอบหลักคือ เป็นเรือนไม้จริงยกพ้ืนหลังคามุงกระเบื้อง และเป็นเรือนแบบ

คหบดีที่มีการก่อสร้างอย่างแข็งแรง ซึ่งพบว่าปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพสังคมและ

ความเชื่อที่แตกต่าง รวมถึงข้อจํากัดด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยก่อนส่งผลต่อ ส่งผลต่อ

ลักษณะรูปร่างรูปทรงและการใช้สอยของเรือน 

1.1 เรือนกาแลพญาวงศ์   

เรือนกาแลพญาวงศ์เป็นเรือนพ้ืนถิ่นแบบดั้งเดิมของภาคเหนือ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมี

ช่วงเวลาที่อุณหภูมิลดต่ําลง โดยเฉพาะในอดีตที่มีปริมาณป่าไม้มากกว่าในปัจจุบันจะทวีความหนาว

เย็นมากกว่าในปัจจุบันมาก อุณหภูมิอากาศใน 1 วัน สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในช่วงกลางวันและ

กลางคืนแตกต่างกันประมาณ 13-14 องศา และอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกันมากกว่า 24 

องศา ตัวเรือนกาแลรวมถึงเรือนภาคเหนืออ่ืนๆจึงมักมีลักษณะภายนอกดูทึบตัน มีหลังคาคลุมต่ํา และ

มีการเจาะช่องเปิดแต่น้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจากต้องการป้องกันความหนาวเย็น เรือนกาแลพญาวงศ์

ก็เช่นกัน มีการเจาะช่องหน้าต่างขนาดเล็กเพียง 3 -4 บานบริเวณผนังด้านข้างที่หันออกจากสู่
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ภายนอกของเรือนนอนแต่ละหลังเท่านั้น เพ่ือให้เมื่อปิดหน้าจะสามารถกันลมเย็นไม่ให้พัดเข้ามาใน

พ้ืนที่เรือนนอน และอาศัยช่องสําหรับระบายอากาศท่ีจั่วกั้นห้องที่อยู่ใต้หลังคาช่วยในการถ่ายเท

อากาศทดแทน แต่ขนาดหน้าต่างทีเ่ล็กและมีตําแหน่งของช่องเปิดที่ไม่สัมพันธ์กันกับการไหลเวียนของ

อากาศ ทําให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในห้องนอนมีความเร็วลมต่ํากว่า 0.1 m/s ส่งผลให้ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิ

สูงเรือนกาแลพญาวงศ์ไม่สามารถใช้ลมธรรมชาติเข้ามามีส่วนสร้างความสบายภายในเรือนได้ ความ

ร้อนจึงสะสมภายในเรือน มีอุณหภูมิอากาศสูงได้ถึง 45 องศาเซลเซียสในตอน 12.00น. ของฤดูร้อน 

และช่องเปิดขนาดเล็กนี้ทําให้ภายในค่อนข้างมืดมีค่าความว่างเฉลี่ย 159 lux  ฃการแก้ปัญหาด้าน

การอยู่อาศัยในช่วงอากาศร้อนจึงเป็นการปรับตัวของผู้ใช้เรือน ในการใช้พ้ืนที่เติ๋น ซึ่งเป็นพ้ืนซึ่งเป็น

พ้ืนทีย่กพ้ืนจากชานประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นพ้ืนที่กึ่งเปิดโล่งใต้หลังคาด้านหน้าเรือนที่หันรับลม

ประจําจากทางทิศใต้และได้รับร่มเงาตลอดทั้งปีแทนการอยู่ในห้องปิดทึบ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ

การใช้ชีวิตแบบสมัยก่อน ที่เป็นสังคมการเกษตรผู้คนจะออกไปประกอบอาชีพในช่วงกลางวัน  
  

 

1.2 เรือนไทยพุทธพธ ารงค์  

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์ เป็นเรือนพ้ืนถิ่นของภาคใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ภาคใต้มีอุณหภูมิ

ตลอดปีเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าในภาคเหนือ อุณหภูมิในแต่ละฤดูเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันประมาณ 5-7 องศาเซลเซียส ถึงแมอุ้ณหภูมิในช่วงกลางวัน

จะสูงกว่า 33 องศาเซลเซียสแต่ไดร้ับลมทะเล มรสุมและพายุฤดูร้อนตลอดทั้งปี อุณหภูมิที่รู้สึกจึงไม่

ร้อนจัด มรสุมทําให้พ้ืนที่ภาคใต้มีปริมาณน้ําฝนสูงโดยจังหวัดสงขลามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2249.32 

มิลลิเมตรและจํานวนวันฝนตก 173 วัน เรือนไทยพุทธพธํามรงค์และเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้อ่ืนๆจึงเผชิญ

กับความร้อน ความชื้น และลมพายุกรรโชกรุนแรง ตัวเรือนจึงก่อสร้างอาคารโดยการไม่ฝังเสาไม้ลง

ดินซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พบในเรือนภาคใต้ เพ่ือป้องกันการสึกกร่อนจากความชื้นสูงในดิน  

เรือนไทยพุทธพธํามรงค์มีโครงสร้างเสาวางบนฐานก่ออิฐ เป็นเรือนในยุคทีม่ีความนิยมเพ่ิมข้ึนในการ

ใช้หลังคาทรงปั้นหยาซึ่งมีความแข็งแรงและไม่ต้านกระแสลมแทนหลังคาทรงจั่วแบบแรก การวางตัว

เรือนตามยาววางตามตะวัน ในแนวทิศตะวันออกตะวันตก และยกพ้ืนเรือนเพียงให้ก้มรอดได้ เพื่อหนี

ภัยจากน้ําท่วม ตัวเรือนไม่ขวางแนวการพัดของพายุและไม่สูงจนทําให้ลมพัดเสียหาย 
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  ปัญหาของความร้อนที่เกิดข้ึนในเรือนไทยพุทธพธํามรงค์สามารถใช้ลมธรรมชาติช่วยสร้าง

ความสบาย ตัวเรือนมีหน้าต่างกว้างรับลมได้เต็มที่ในเวลาปกติ และมีช่องลมบริเวณตอนบนของผนัง 

ช่วยเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ และทําให้ลมพัดผ่านในระดับใต้ฝ้าเพดานพาความร้อนที่ส่งผ่านมา

จากหลังคาให้ออกจากเรือนไป และทําให้ภายในเรือนได้รับอากาศบริสุทธิ์ได้แม้ในเวลาฝนตกหนักไม่

สามารถเปิดหน้าต่างได้ ความเร็วลมภายในเรือน 0.45-1.07 m/s เพียงพอต่อการสร้างความสบาย

และสามารถทําให้รู้สึกเย็นว่าอุณหภูมิอากาศจริงในขณะนั้น อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูร้อนและกลางวัน

อุณหภูมิภายในสูงเกินขอบเขตอุณหภูมิสบาย อาจจําเป็นต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการใช้ชีวิตไปด้านนอก หรือใช้พัดลมในการช่วยลดความร้อน 

 

 

2. เปรียบเทียบสภาวะสบายทางอุณหภูมิในเรือนกรณีศึกษา 

 

ภาพที่ 101 เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงท่ีสามารถอยู่ในสภาวะสบายของเรือนพ้ืนถิ่นกรณีศึกษาทั้งสอง 
 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงซึ่งสามารถอยู่ในสภาวะสบายของเรือนกรณีศึกษาทั้งสอง คือ

เรือนกาแลพญาวงศ์ และเรือนไทยพุทธพธําธมรงค์พบว่า จากจํานวน 8760 ชั่วโมงในหนึ่งปี เรือนไทย

พุทธพธํามรงค์สามารถสร้างความสบายในการอยู่อาศัยได้ดีกว่าเรือนกาแลพญาวงศ์ สืบเนื่องจาก

สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ตั้งเรือนมีความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูง 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

เรือนพญาวงศ์ 333 293 348 316 349 388 390 440 428 437 394 360

เรือนพธ่ามรงค์ 436 377 406 409 433 409 440 464 460 503 467 478
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ลักษณะของตัวเรือนสามารถเลือกใช้วิธีการในการสร้างความสบายด้วยลมธรรมชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทําให้สามารถรักษาความสบายในการอยู่อาศัยได้ถึง 5282 ชม. คิดเป็น 60.29% ต่อปี 

ในขณะที่เรือนกาแลพญาวงศ์เผชิญสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงกว่า ทั้งความ

ร้อนและความเย็น ลักษณะตัวเรือนมุ่งเน้นในด้านการป้องกันความความหนาวเย็นเป็นหลัก เพ่ือรักษา

ความอบอุ่นภายในห้องนอนในฤดูหนาวและเวลากลางคืน จึงส่งผลให้ในช่วงฤดูกาลร้อนและ

ตอนกลางวันที่อุณหภูมิสูงเกิดความไม่สบายจากความร้อนสะสมและไม่สามารถใช้ลมธรรมชาติเข้ามา

ช่วยแก้ปัญหาได้ ลักษณะการใช้งานในช่วงกลางวันของผู้ใช้เรือนกาแลพญาวงศ์จึงเป็นการปรับตัว

บริเวณเติ๋นซึ่งเป็นพ้ืนที่กึ่งเปิดโล่งใต้หลังคา เรือนกาแลพญาวงศ์สามารถทําชั่วโมงสบายได้ 4476 ชม. 

นับเป็น 51.09 % ต่อปี 
 

 

   3. ความเป็นไปได้ในการน าไปประยุกต์ใช้กับบ้านพักอาศัยสมัยใหม่ 

จากการศึกษาลักษณะของเรือนพื้นถิ่นในพ้ืนที่ และเรือนกรณีศึกษาทั้งสองคือเรือนกาแล

พญาวงศ์และเรือนไทยพุทธพญาวงศ์ จะเห็นได้ว่าเรือนพ้ืนถิ่นมีภูมิปัญญาหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยแวดล้อมท้ังจากธรรมชาติ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของสถานที่ตั้ง มีการแก้ปัญหาความ

สบายในการอยู่อาศัยที่เกิดจากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกโดยฝีมือช่างชาวบ้าน เพ่ือการอยู่อาศัยอย่าง

สอดคล้องกับธรรมชาติ และสืบทอดลักษณะขององศ์ประกอบของเรือนพ้ืนถิ่นร่วมกับหลักปฏิบัติและ

ความเชื่อในท้องถิ่น เป็นที่น่าสนใจว่าเรือนพ้ืนถิ่นจากภูมิปัญญาในจากสองภูมิภาคห่างไกล กลับมี

วิธีการก่อสร้างเรือนหลายอย่างที่ใกล้เคียงกัน เช่น การยกระดับพื้นเรือน การคํานึงถึงทิศทางลม และ

แสงแดด การแบ่งแยกพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาความร้อนและความชื้น  การใช้หลังคาสูงชันเพื่อป้องกันฝน

และเกิดพ้ืนที่สําหรับรองรับความร้อน เพ่ือทําให้สภาพแวดล้อมภายในเรือนสามารถอยู่ในสภาวะ

สบายไดใ้นยุคที่ไม่มีเครื่องกลมาช่วยแก้ปัญหา และวิธีการเหล่านั้นยังสอดคล้องกับหลักทฤษฎีในการ

ออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน (Passive House) ที่พ่ึงพาธรรมชาติในการสร้างความสบายภายใน

อาคาร ภายใต้ข้อจํากัดด้านวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้างในสมัยก่อน แม้ว่าจะไม่สามารถทําให้ภายใน

อาคารอยู่ในสภาวะสบายได้ตลอดแต่ก็สามารถลดช่วงเวลาที่ต้องใช้เครื่องกลแก้ปัญหาเรื่องการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้ามาแก้ปัญหาลงได้มากกว่า 50% ของช่วงเวลาทั้งหมด แต่ทว่าวิธีการบางอย่างเช่นการ
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ใช้พื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาจไม่เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 

รวมทั้งการเจริญเติมโตของสังคมเมืองทําให้พ้ืนที่รอบๆบริเวณบ้านพักอาศัยมีความชิดใกล้กันมากขึ้น 

ต่างจากในอดีตที่มักก่อสร้างเรือนพ้ืนถิ่นแบบหลวมๆ มีบริเวณลานกว้างสําหรับใช้งานอเนกประสงค์

และพบปะกัน ทําให้การใช้ลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นเช่นการยกพ้ืน การเปิดช่องเปิดกว้างเพ่ือรับลม 

การทําช่องลมเพ่ือเพ่ิมอัตราการระบายอาอากาศ เมื่อมาประยุกต์ร่วมกับการออกแบบปัจจุบันอาจจะ

ไม่ได้ผลดีเท่ากับตัวเรือนพื้นถิ่นในพื้นท่ีโล่งแจ้ง เนื่องจากการบดบังของอาคารข้างเคียงตลอดจน 

มลภาวะต่างๆ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดช่วงเวลาที่จําเป็นต้องใช้เครื่องกลเข้ามาแก้ปัญหาลง

ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งหากเป็นการนําไปใช้กับการออกแบบบ้านพักที่มีบริเวณบ้าน บ้านพักตากอากาศ  

รีสอร์ท หรือบ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในชนบท จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา 

 

จากวัตถุประสงค์การศึกษาลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นที่มีผลมาจากสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อ

ความสบายภายในเรือน โดยการเลือกเรือนกรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมี

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน เพ่ือค้นหาว่าความแตกต่างของสถานที่ตั้งจะส่งผล

อย่างไรต่อรูปร่างหน้าตาของเรือน และเรือนพื้นถิ่นมีวิธีการอย่างไรในการรับมือกับผลกระทบจาก

สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อความสบายในการอยู่อาศัย โดยคัดเลือกเรือนกรณีศึกษาคือ เรือนกาแลพญาวงศ์ 

จากจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ จากจังหวัดสงขลา เพ่ือสร้างแบบจําลองและ

ทดสอบค่าต่างๆที่มีผลต่อความสบายด้วยโปรแกรม DesignBuilder version. 3.4.0.041 

ประกอบด้วยการจําลองผลการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ ร่มเงาและความสว่างภายในเรือนทั้งสอง 

ผลการทดลองแสดงว่า เรือนกรณีศึกษามีรูปแบบเฉพาะตัวที่คล้ายคลึงกับเรือนพ้ืนถิ่นอ่ืนๆในพ้ืนที่

นั้นๆ แม้จะเป็นเรือนแบบคหบดีที่มีวัสดุและส่วนประกอบใกล้เคียงกัน ความแตกต่างสืบเนื่องมาจาก

วิธีการในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบตัว อุณหภูมิ แสงแดด กระแสลม และ

น้ําฝน และความต้องการในพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสบายภายในเรือนพื้นถิ่นนั้น  

การหาขอบเขตความสบายโดยอ้างอิงกับข้อกําหนดของ ASHRAE 55-2013 จึงสามารถสรุป

ได้ว่า เรือนพื้นถิ่นมีความสัมพันธ์ที่คล้อยตามไปกับสภาพแวดล้อม เรือนพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ที่มีความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากจึงมีข้อเสียเกิดข้ึนเมื่อจําเป็นต้องเลือกวิธีการรับมือกับธรรมชาติ

ภายใต้ข้อจํากัดด้านวิทยาการการก่อสร้างในสมัยโบราณ โดยดูได้จากเรือนกรณีศึกษาที่เลือกมา

วิเคราะห์ โดยเรือนไทยพุทธพธํามรงค์ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อย

กว่าและมุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันแสงแดด และใช้ประโยชน์จากลมและแสงธรรมชาติ สามารถ

ทําความสบายภายในเรือนได้ถึง 5282 ชั่วโมง คิดเป็น 60.29 % ต่อดี ทําได้ดีกว่าเรือนกาแลพญาวงศ์

ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและใช้วิธีการปิดก้ันความหนาว

เย็นอันเป็นสาเหตุหลักของความไม่สบายในการอยู่อาศัย เกิดความไม่สบายในช่วงที่อุณหภูมิสูง และ

ภายในค่อนข้างมืด ทําความสบายภายในเรือนได้ 4476 ชั่วโมงคิดเป็น 51.09% ต่อปี 
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สําหรับอีกวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้

รูปแบบของเรือนพ้ืนถิ่นกับการออกแบบบ้านพักอาศัยสมัยใหม่ พบว่าการหยิบยกองค์ประกอบต่างๆ

เช่นการยกพ้ืนเรือน การเปิดช่องเปิด การทําช่องลม และการทําหลังคาให้สูงชันมีพ้ืนที่สําหรับรองรับ

ความร้อน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการสร้างบ้านพักอาศัยในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แต่

สําหรับบ้านพักอาศัยในสังคมเมืองปัจจุบัน ที่มีความหนาแน่นของอาคารรอบๆ อาจจะไม่ได้ผลดีเต็มที่

เท่ากับเรือนพื้นถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีบริเวณเปิดโล่ง แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดช่วงเวลาที่เกิด

ความไม่สบายลงได้ ซึ่งส่งผลดีต่อการลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะเมื่อมีวัสดุสมัยใหม่และวิธีการ

ก่อสร้างที่ให้ผลดีต่อการรักษาความสบายภายในอาคารมากกว่าในอดีต 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลของการศึกษานี้เป็นการหยิบยกเอาเรือนพ้ืนถิ่นซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมของไทยมา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาคารกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เป็นการศึกษาโดยใช้การจําลอง

ผลทางคอมพิวเตอร์ ที่แสดงว่าเรือนพ้ืนถิ่นนั้นแม้ไม่สามารถทําความสบายได้ตลอดเวลา แต่สามารถ

ทําให้ภายในเรือนอยู่ในสภาวะสบายได้เกินครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาทั้งหมด ซึ่งอาจสามารถต่อยอดกับ

การออกแบบต่างๆหรือการศึกษาเรือนพื้นถิ่นเพ่ิมเติม เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า รูปแบบของตัวเรือน

พ้ืนถิ่นในความเป็นจริงจะมีประสิทธิภาพทําได้ตามที่คํานวณออกมาได้หรือไม่ และสามารถใช้วิธีการ

สมัยใหม่เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดความสบายมากข้ึนได้อย่างไร
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