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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58155308 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค้าส้าคัญ : เครื่องเรือนประเภทฉากกั้น, คุณสมบัติของน้้า, ลดความร้อน 

นางสาว อิทธิยา หอมหิรัญ: โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการ
ท้างานและคุณสมบัติของน้้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ วงศ์
พันธุเศรษฐ์ 

  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทฉากกั้น  โดย

ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน้้าในการบรรเทาความร้อนภายในบ้านพักอาศัยขนาดกลาง  เป็นการศึกษา
คุณสมบัติของน้้าในรูปแบบของการไหลที่แตกต่างกัน เพ่ือหาคุณสมบัติการการแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่ดีที่สุดน้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบฉากกั้นที่เหมาะสมกับบ้านพักอาศัยขนาดกลางและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสารรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน้้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าน้้ามีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนความร้อน
ได้ดีและมีความสอดคล้องกับสภาพอากาศในประเทศไทย 

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้้า  ใน
สภาวะทดลองที่มีการใช้การไหลเวียนของน้้าที่ต่างกัน  โดยใช้กล่องทดลองจ้านวน 5กล่อง ผลการ
ทดลองพบว่าน้้าที่มีอุณหภูมิต่้าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีที่สุด  รองลงมาคือน้้าที่
กระจายตัวเป็นหยด การกระจายตัวของน้้าท้าให้เพ่ิมคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้
ดี เมื่อน้าคุณสมบัติดังกล่าวมาท้าฉากกั้นและท้าการวัดอุณหภูมิพบว่าอุณหภูมิก่อนเปิดระบบน้้ากับ
หลังเปิดระบบน้้าอุณหภูมิต่างกัน 2 องศา โดยอุณหภูมิน้้าอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส   

ผู้วิจัยได้พัฒนาผลงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองคุณสมบัติของน้้าน้ามาใช้  
กลายเป็นเครื่องเรือนประเภทฉากกั้นที่มีลักษณะเด่นด้วยแนวคิดรูปทรงการไหลของน้้าจากการดัด
ลวดลายเพ่ือสร้างสุนทรียะ  คุณประโยชน์ทั้งทางด้านความสวยงามและการใช้งานในด้านการช่วยลด
อุณหภูมิความร้อนภายในบ้านสร้างประสบการณ์ใหม่ในการพักผ่อน สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้
มากกว่าหนึ่งรูปแบบและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งาน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58155308 : Major (Product Design) 
Keyword : partition furniture, water property, relieve the heat 

MISS ITTIYA HOMHIRUN : HEAT-RELIEVE PARTITION DESIGN PROJECT USING 
THE ATTRIBUTES OF HEAT AND WATER  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
JIRAWAT VONGPHANTUSET 

This research is the study of partition furniture design and development 
by applying water property to relieve the heat inside medium sized houses. The 
research studies water property in the different patterns of the water flow in order to 
find out the best way of heat exchange property and apply it to the appropriate 
partition design which suit the medium sized houses also associate with using 
behavior. According to data analysis from the document data sources, which relate 
to the form of water property application from the past until present, found that 
water has a property in heat exchanging and in associating well with Thailand. 

From the result of the study and the ability comparison in heat exchange 
of water in the experimental state having the different water circulation by using five 
experimental boxes, the result suggests that water at low temperature is most 
efficient in heat exchange following by water dispersion as drops. Water dispersion 
can well increases heat exchange property. When take this idea to build partition 
and measure the temperature, found that the temperature difference before and 
after opening the water system is two degree and the water temperature is sixteen 
degree celsius. 

The researcher develops the work from data analysis and water property 
experiment into the partition furniture which has a unique idea of water flowing 
shape from bending patterns to create aesthetics. The benefits from both beauty 
and using in the way of reducing the heat inside houses create new experience in 
relaxing, adjusting the arrangement more than one pattern and can be adjust to the 
need of each using space. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงลงได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ท้าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างสูง ซึ่งท่านได้ให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในการท้างานตลอดจนการสอนให้
ผู้วิจัยรู้กระบวนการความคิดและวิเคราะห์การท้างานอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่ให้ความรู้ อันมีค่ายิ่งตลอดหลักสูตรการศึกษา  
ขอขอบคุณ คุณชลัช โกตระกูล ที่ให้ค้าแนะน้าด้านระบบการท้างานไฟฟ้าขอขอบคุณ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทยอุตสาหกรรม จ้ากัด (มหาชน) แหล่งรวมนวัตกรรมบ้านเย็นที่ให้ข้อมูลแนวทางการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการศึกษา 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดามารดา 
อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน้า ให้การสนับสนุนและให้ก้าลังใจเสมอมา 

  
  

อิทธิยา  หอมหิรัญ 
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บทที ่1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

  สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยของจ้านวนประชากรที่มี
ปริมาณมากขึ น การปลูกสร้างบ้านเรือนที่มีการแออัดมากยิ่งขึ นในเมืองใหญ่ ส่งผลท้าให้เกิดความร้อน
ที่เรียกว่า “สภาวะความร้อน” ที่เกิดขึ นจากการสะสมความร้อนในระดับพื นดิน การถ่ายเทอากาศที่
น้อยลงด้วยสภาวะของการแออัดของอาคารตึกสูง จนเกิดเป็นโดมความร้อนในตัวเมืองใหญ่ คุณภาพ
การใช้ชีวิตของประชากรในเมืองใหญ่จึงต่้าลง ถึงแม้ว่าประชากรเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวอาคารที่
มีการปรับอุณหภูมิอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศที่สามารถช่วยให้รู้สึกสบายได้ ผลกระทบการจาก
จ้านวนประชาการส่งผลให้การใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ นอีกในอนาคตตามการขยายตัวของจ้านวน
ประชากร โดยส่วนใหญ่พลังงานที่มีการใช้สิ นเปลืองมากที่สุดคือการใช้พลังงานในด้านอุตสาหกรรม 
รองลงมาคือการใช้พลังงานกับการปรับสภาพอากาศในที่พักอาศัยรวมไปจนถึงส้านักงาน ซึ่งถือว่าเป็น
การใช้พลังงานไฟฟ้าจ้านวนมาก ด้วยความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผลกระทบกับความร้อนในตัว
อาคารที่ท้าให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ น การใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการปรับสภาพอุณหภูมิให้
เหมาะกับสภาวะความสบายก็สูงตามไปด้วย แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมได้หันมาให้
ความส้าคัญกับการออกแบบเพื่อพึ่งพาระบบธรรมชาติให้มากท่ีสุด 

  ปัจจุบันงานสถาปัตยกรรมค้านึงถึงการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมาก
ขึ น และค้านึงถึงการใช้งานการติดตั งที่ประหยัดเวลา ต้นทุน แนวคิดการออกแบบที่พ่ึงพาระบบ
ธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงานได้รับความส้าคัญในระดับนโยบายของประเทศ ผลักดันให้เกิดนโยบาย
การการค้นคว้าวิจัยถึงแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและทิศทางของลมเพ่ือช่วยในการบรรเทาความร้อนภายในที่พักอาศัย การปรับตัว
ของมนุษย์ในสภาวะอากาศที่ เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เห็นได้จากแนวทางการออกแบบ
สถาปัตยกรรมตามพื นที่ที่มีความแตกต่างกันทางภูมิอากาศมานานตั งแต่อดีต ภูมิปัญญาพื นถิ่นส่งผล
ในด้านการประยุกต์และออกแบบระบบช่วยลดความร้อนภายในที่พักอาศัยช่วยลดการใช้พลังงานใน
อาคารโดยให้ความส้าคัญกับการอยู่อาศัยภาวะความสบายที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและ
การใช้ระบบพ่ึงพาธรรมชาติ 



  2 

  จากแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานกับอาคารที่พักอาศัย ภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรม
ไทยที่น้าแนวทางการออกแบบพ่ึงพาธรรมชาติมาใช้คือการปลูกเรือนหลังคาสูงพ่ึงพาลมใต้หลังคา 
จนกระทั่งยุคกลางคิดค้นระบบการวางท่อดินด้านล่างอาคารเพ่ือช่วยระบายความร้อน โดยใช้
คุณสมบัติความชื นใต้ดินที่มีอุณหภูมิโดยรวมต่้าท้าให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งในปัจจุบันวิธีนี 
เกิดประสิทธิภาพลดลงด้วยการปลูกสร้างบ้านเรือนที่แออัดการถ่ายเทอากาศจึงน้อยลงตามไปด้วย จึง
ได้มีการคิดค้นแนวทางการลดการถ่ายเทความร้อนแบบธรรมชาติคือการใช้น ้าเป็นตัวช่วยในการลด
อุณหภูมิด้วยวิธีการประยุกต์ใช้น ้ากับผนังกระจกเป็นผนังน ้า (Water Wall) การใช้ท่อบนหลังคาเพ่ือ
ปล่อยให้น ้าไหลผ่านท้าให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจาการที่น ้าไหลผ่านบน
หลังคา อีกแนวทางในการลดความร้อนคือหลักการใช้ผนังน ้าหมุนเวียน (Circulated Water Wall) 
กระบวนการออกแบบดังกล่าวข้างต้นเป็นการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาภาวะความร้อนที่เกิดขึ นในที่พัก
อาศัย แต่ก็ยังประสบปัญหาคือต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในการติดตั ง 

  จากสาเหตุข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดที่จะน้ากระบวนการและคุณสมบัติของน ้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิและปรับสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร ให้เกิดความสบายเชิงอุณหภูมิแก่ผู้ใช้อาคาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฉากกั นใช้ภายใน
อาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือน้าคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉากกั นให้สามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารที่พักอาศัยโดยใช้ระบบ
พ่ึงพาธรรมชาติ ที่นอกจากจะสามารถประดับตกแต่งที่พักอาศัยได้แล้วยังสามารถช่วยลดปริมาณ
ความร้อนที่เกิดจากการน้าพาความร้อนของผนังที่คายความร้อนของแสงแดดมายังภายในตัวอาคารที่
พักอาศัยได้อีกด้วย โดยการประยุกต์ใช้การไหลของน ้าเพ่ือมีความสัมพันธ์กับการลดความร้อนที่เกิด
จากการถ่ายเทความร้อนภายในอาคารที่พักอาศัย และสะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของบ้านด้วยเทคโนโลยีต้นทุนต่้า 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. ศึกษาคุณสมบัติของน ้าและการไหลของน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันที่มีความสัมพันธ์
กับการระบายความร้อนเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั น 

  2. ออกแบบของเครื่องเรือนประเภทฉากกั นห้อง ที่สามารถช่วยลดความร้อนภายในที่
พักอาศัยขนาดกลาง  
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ขอบเขตของการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยนี มุ่งเน้นการศึกษาและทดลอง เพ่ือหาแนวทางการออกแบบเครื่องเรือน

ประเภทฉากกั นที่ใช้คุณสมบัติของน ้าในการลดอุณหภูมิ  โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี    

1. ศึกษาและทดลองในสภาวะจ้าลอง เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้าในการลด

อุณหภูมิความร้อน จากการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของการไหลของน ้าที่ต่างกัน เพ่ือน้ามาเป็น

แนวทางในการออกเครื่องเรือนประเภทแบบฉากกั นที่สามารถลดอุณหภูมิความร้อนด้วยเทคนิคการ

ไหลของน ้า    

2. เพ่ือออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั น ภายในที่พักอาศัยส่วนบุคคล 
 

 วิธีการศึกษาและออกแบบ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

  2.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

    - การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความต้องการและเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามและน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบต่อไป   

     - การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บทความทางวิชาการ 

     - การประเมินผลงานการออกแบบ เพ่ือน้าไปปรับปรุงแล้วสร้างต้นแบบ  

  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบ 

    - วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 

    - วิเคราะห์วัสดุหาความเหมาะสม ตลอดจนเทคนิคการขึ นรูป ส้าหรับพัฒนาต้นแบบ 

  4. ขั นตอนการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ 

      - วางกระบวนการแนวทางการออกแบบผ่านเครื่องมือแสดงแบบ 

      - แก้ไขและพัฒนาแบบ จนได้แบบขั นสมบูรณ์  

      - สรุปผลเพื่อท้าต้นแบบฉากกั นที่ใช้น ้าหมุนเวียนที่สามารถลดภาวะความร้อนในบ้าน 

  5. การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
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      - ท้าแบบฉากกั นที่สามารถลดอุณหภูมิความร้อนด้วยคุณสมบัติของน ้า 

         - ท้าต้นแบบฉากกั นที่สามารถก้าหนดทิศทางการไหลของน ้าได้ 

     6. การประเมินผลผลิตภัณฑ์ 

      - ทดสอบการใช้งานและประเมินผลเพ่ือน้าปัญหามาปรับปรุง 

     7. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

      - ท้าการวิเคราะห์และสรุปผล 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

  ลักษณะของงานวิจัยชิ นนี เป็นการออกแบบและพัฒนาฉากกั นห้องที่สามารถบรรเทาความ
ร้อนด้วยการใช้คุณสมบัติของน ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการช่วยระบายความ
ร้อนให้กับตัวอาคารที่พักอาศัย ด้วยเป็นวิจัยลักษณะการทดลองหาข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการออกแบบ 
เพ่ือน้าข้อมูลของประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบฉากกั นที่ใช้ในสภาวะอากาศจริง 
โดยทดลองเก็บข้อมูลกับจ้าลองสภาวะควบคุมเพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ลดความร้อน สามารถแบ่งล้าดับขั นตอนการศึกษาวิจัยได้ดังนี  

  1. การทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้าในลักษณะ
การไหลในแบบที่ต่างกัน โดยท้าการทดลองเปรียบเทียบกับสภาวะจ้าลอง โดยในสภาวะทดลองที่มี
การใช้การไหลเวียนของน ้าท้าการปรับระบบของการไหลเวียนของน ้าที่ต่างกัน ซึ่งท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในสภาวะจ้าลองในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงต้องท้าการเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพทั งทางด้านการลดอุณหภูมิความร้อนในสภาวะจ้าลอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ถ่ายเทความร้อนในการออกแบบฉากกั นบรรเทาความร้อนที่สามารถน้าไปใช้ในสภาวการณ์จริง 

  2. การออกแบบของฉากกั นโดยน้าคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองในการช่วย
ระบายความร้อนของคุณสมบัติของน ้า มาใช้ในการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับการใช้งานสามารถ
ใช้งานไดจ้รงิ 
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ตารางที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การศึกษาเบื้องต้น วัตถุประสงค ์

การวิจัย 

ตัวแปร การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล สรุปและ

ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาและ

เปรียบเทียบ

คุณสมบัติการไหล

ของน ้า 

 

     

2. ออกแบบฉากกั น

ที่สัมพันธ์กับผลการ

ทดลองการไหลของ

น ้า 

   

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้การวิจัย  
 

ฉากกั น    หมายถึง แผงใช้ส้าหรับบังสายตา หรือแบ่งกั นพื นทีเ่พ่ือการใช้งาน  

การพาความร้อน  หมายถึง การถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากของเหลวและก๊าซ 

การแผ่ความร้อน  หมายถึง การถ่ายเทความร้อนรอบทิศทางโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง 

หน่วงน ้า    หมายถึง การฉลอการไหลของน ้าให้อยู่บนพื นที่ด้านบนก่อนการปล่อยให้ไหล 

    ลงด้านล่างตามธรรมชาติ 

น ้าหยด    หมายถึง การไหลของน ้าแบบไม่ต่อเนื่อง ท้าให้เกิดรอยต่อระหว่างน ้าที่ไหลลง 

    สู่ด้านล่างตามธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง 

น ้าไหลผ่าน   หมายถึง การไหลของน ้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นสายตามธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง 

สภาวะความสบายที่เกิดจากอุณหภูมิ หมายถึง สภาวะอุณหภูมิที่สมดุลกับความรู้สึกของมนุษย์ 

1. ศึกษา

ประสิทธิภาพการ

ไหลของน ้าที่มีผล

ต่อการลด

อุณหภูม ิ

- รูปแบบการไหล 

- ประสิทธิภาพ

การลดความ

ร้อน 

การทดลองส่วน

ที ่1 

เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพใน

ทิศทางการไหล

ของน ้า  

2. ศึกษาและ

ปรับเปลี่ยน

รูปทรงฉากกั น

ในทิศทางที่

สัมพันธ์กัน 

- รูปทรงสัมพันธ์

การไหลของน ้า 

- การใช้งาน

ปรับเปลี่ยน

การจัดวางได้

หลายแบบ 

 

การทดลองส่วน

ที ่2 

การออกแบบ

ฉากกั นที่

สัมพันธ์กับ

ทิศทางของน ้า 

 

วิเคราะหผ์ล

ด้วยการ

เปรียบเทยีบ

ข้อมูล 

ประสิทธิภาพ  

ข้อดี ข้อจ้ากัด 

เพื่อเป็นแนว

ทางการ

ออกแบบ 

ฉากกั น 
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กล่องทดลอง         หมายถึง กล่องขนาดภายใน 30 x 50 x 35 เซนติเมตร ผนังปิดทึบเพ่ือป้องกัน 

           ผลกระทบจากสภาพอากาศภายนอกกล่อง ติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมเิพ่ือวัดค่าที ่

               เกิดขึ นภายใน เป็นการจ้าลองการถ่ายเทความร้อนในสภาพอากาศจริง  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทฉากกั นที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในที่
พักอาศัยได้ด้วยการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน ้า 

  2. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทฉากกั นที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้มากกว่า
หนึ่งรูปแบบและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื นที่ใช้งาน 

  3. เป็นงานวิจัยที่มีข้อมูลที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องของการน้าคุณสมบัติ
ของน ้าไปใช้ออกแบบและพัฒนาผลิภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2  

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  การศึกษาและวิจัยเรื่องการออกแบบฉากกั นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการท้างาน
และคุณสมบัติของน ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยแบ่งรายละเอียดเนื อหา ดังนี  

  2.1 หลักการพื นฐานของความรู้สึกสบายที่เกิดจากอุณหภูมิ 

  2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความร้อน 

  2.3 การท้าความเย็นจากการระเหยของน ้าด้วยวิธีธรรมชาติ (Evaporation) 

  2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของน ้า 

  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.6 หลักการออกแบบ 

  2.7 แนวทางการตกแต่งบ้าน 

  2.8 การเลือกใช้วัสดุ และวัสดุสร้างสรรค์ 

 

หลักการพื้นฐานของสภาวะความสบายที่เกิดจากอุณหภูมิ 

  การด้ารงชีวิตของมนุษย์สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส้าคัญและส่งผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ 
สังเกตได้จากงานสถาปัตยกรรมตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยแล้วก็
มีกระบวนการออกแบบที่มีการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่า
วิวัฒนาการของการด้ารงชีวิตให้ความส้าคัญกับสภาวะความสบายของการใช้ชีวิตเป็นหลักโดยเฉาพะ
สภาวะความสบายที่เกิดจากอุณหภูมิในที่พักอาศัย การปรับอากาศเป็นกระบวนการที่ใช้เพ่ือปรับ
สภาวะอากาศให้เหมาะสมโดยอาศัยเครื่องปรับอากาศ ใช้เพ่ือปรับสภาวะอากาศให้มีปริมาณความ
ร้อน ความเย็น ความสะอาด การไหลเวียนของอากาศ และการควบคุมค่าความจุความชื นของอากาศ 
ซึ่งทั งหมดเป็นการปรับสภาวะอากาศให้เป็นไปตามเงื่อนไขของพื นที่ที่ต้องการควบคุม หรือปรับ
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สภาวะอากาศให้เหมาะสมกับสภาพโดยรอบ เพ่ือก่อให้เกิดภาวะความสบายของร่างกายและการ
ไหลเวียนของอากาศหรือลมเย็นที่เหมาะสม 
  “ภาวะความสบายของร่างกาย” เป็นภาวะความสบายที่มีผลกับการใช้ชีวิตของมนุษย์
โดยส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศรอบข้างที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิผิวหนัง โดยปกติอุณหภูมิที่
ผิวหนังของร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิ 98 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37 องศาเซลเซียส การท้าความ
เข้าใจถึงวิธีการรักษาอุณหภูมินี ก็ช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงวิธีการของระบบการปรับอากาศที่ส่งผล
กระทบโดยตรงกับร่างกาย ท้าให้เกิดภาวะความสบายเกิดขึ นได้  เป็นต้นว่า อุณหภูมิรอบข้างภายใน
บริเวณโดยรอบที่ส่งผลกับปริมาณความร้อนที่ร่างกายผลิตออกมา องค์ประกอบและปัจจัยของการ
ถ่ายเทความร้อนออกจากผิวหนัง ที่จ้าเป็นต้องท้าการวิเคราะห์เงื่อนไขของอุณหภูมิ ความชื น การ
เคลื่อนที่ของอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความร้อนในร่างกายและความรู้สึกสบายในสภาวะอากาศท่ีมี
ผลกับร่างกายประกอบด้วยปัจจัยดังนี  
  1. ความร้อนที่ผลิตจากร่างกายที่มีผลกับภาวะความสบายในการใช้ชีวิตของมนุษย์ เกิด
จากภายในร่างกายโดยเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายเช่น อาหารทั งหมดที่รับประทานเข้าไปใน
ร่างกายจะมีความร้อนประกอบอยู่ในรูปของพลังงาน ดังนั นเมื่ออาหารถูกย่อยแล้วระบบของร่างกาย
จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานที่ส่งผลให้มีอุณหภูมิร่างกายเพ่ิมขึ น กระบวนการดังกล่าวบางส่วนใช้เป็น
พลังงานที่เหมาะสม และบางส่วนมีการถ่ายเทออกมาในรูปพลังงานส่งผลให้มีอุณหภูมิร่างกายมนุษย์
เพ่ิมสูงขึ น บางส่วนใช้เป็นพลังงานที่เหมาะสม และบางส่วนที่เป็นส่วนเกินจะถ่ายเทออกมาในรูปของ
พลังงานความร้อน ส้าหรับความสบายของร่างกายนั นต้องพิจารณาถึงปริมาณของความร้อนที่ร่างกาย
ผลิตได้ ถ้ามีมากเกินไปจะต้องมีการน้าออกหรือปล่อยทิ งจากร่างกายในปริมาณที่ค่อนข้างคงที่
(ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, 2557) 
  2. ความร้อนปล่อยทิ งของร่างกายที่มีผลกับภาวะความสบายในการใช้ชีวิตของมนุษย์ 
ความร้อนปล่อยทิ งควรมีปริมาณที่คงที่และในเวลาเดียวกันนั นความร้อนที่ปล่อยทิ งที่ เกิดขึ น
ประกอบด้วยสามกระบวนการคือ การพาความร้อน การแผ่รังสี และการระเหย 
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ภาพที่ 1 การพาความร้อน การแผ่ความร้อน และการระเหยของร่างกายมนุษย์ 
 

   การพาความร้อนในร่างกายมนุษย์ เป็นกระบวนการการพาความร้อนภายในร่างกาย
ออกไปจากร่างกายซึ่งขึ นอยู่บนพื นฐานสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนจาก
ผิวร้อนไปสู่ผิวที่เย็นกว่าตามทฤษฎีของการถ่ายเทความร้อน ตัวอย่างเช่น ความร้อนภายในร่างกาย
ถ่ายเทจากร่างกายโดยการพาความร้อนไปสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งเกิดจากอากาศในสภาวะของ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณโดยรอบร่างกายมนุษย์นั นมีอุณหภูมิต่้ากว่าอุณหภูมิที่ผิวหนังของมนุษย์  

  ส่วนที่สองคือความร้อนที่เพ่ิมขึ นของร่างกายมนุษย์ เช่น ผลจากการดื่มน ้าร้อนท้าให้
ร่างกายอุณหภูมิสูงขึ นกว่าอุณหภูมิภายนอกความร้อนทั งสองส่วนนี จะถูกถ่ายเทออกไปก็ต่อเมื่อ
อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าอุณหภูมิอากาศนั นตามกฎของการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิที่สูงกว่าจะวิ่ง
เข้าหาอุณหภูมิที่ต่้ากว่าดังนั นอากาศในสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการถ่ายเทความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ น ซึ่ง
อากาศที่เกิดความร้อนสูงขึ นจะเกิดการลอยตัวท้าให้อากาศอุณหภูมิที่ต่้ากว่าเคลื่อนเข้ามาแทนที่
ลักษณะการถ่ายเทความร้อนรูปแบบนี ถือว่าเป็นการพาความร้อนที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนของ
ร่างกายมนุษย์ 

 

ภาพที่ 2 การแลกเปลี่ยนความร้อน 
ที่มา : (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2558) 
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   การแผ่รังสีความร้อน เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากแหล่งความร้อน ด้วย
การแผ่รังสีเช่นการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยไม่ขึ นอยู่กับการพาความร้อนแต่อย่างใด  คือ
ไม่ต้องการอากาศเคลื่อนที่มารับการถ่ายเทความร้อนออกไป ซึ่งการแผ่รังสีความร้อนจะไม่มีผลกับ
อุณหภูมิอากาศ แต่มีผลกับอุณหภูมิที่ผิวของสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

   การระเหยกลายเป็นไอในร่างกายมนุษย์ กระบวนการเกิดขึ นจากการระเหยของเหงื่อ
บริเวณผิวหนังและการหายใจออกมาซึ่งเพ่ิมปริมาณไอน ้าในอากาศ เนื่องจากมนุษย์มีกระบวนการการ
ระบายความร้อนด้วยการขับเหงื่อออกมาเพ่ือช่วยให้ระบายความร้อนด้วยความเย็นของเหงื่อที่
กระจายความร้อนบนผิวหนัง ซึ่งเหงื่อจะถูกขับออกมาเป็นกระบวนการลดอุณหภูมิภายในร่างกายของ
มนุษย์ซึ่งกระบวนการนี ขึ นอยู่กับความดันของไอน ้าโดยเกิดขึ นระหว่างผิวกับบริเวณอากาศภายนอก 
เช่นความชื นที่ผิวหนังของร่างกายมนุษย์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศรอบๆระบบประสาทจะ
กระตุ้นให้ต่อมเหงื่อท้าการผลิตเหงื่อเพ่ือเร่งการระบายความร้อนภายในร่างกายความร้อนในร่างกาย
จะสูญเสียออกไป    

 

ภาพที่ 3 แสดงการถ่ายเทความร้อนออกจากผิวหนังกลายเป็นไอน ้า 
 

   กระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากผิวหนังกลายเป็นไอน ้า ค่าความชื นที่ได้วัดจาก
การเป็นละอองเล็กที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งเป็นการระเหยของความชื นออกจากผิวหนัง ในร่างกายมนุษย์
ถือว่าไอน ้าเป็นตัวกลางที่ส้าคัญในการน้าเอาความร้อนออกจากร่างกายด้วยเช่นกันเนื่องจากไอน ้าที่
อยู่บริเวณผิวหนังของมนุษย์ จะเป็นตัวเร่งในการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายมนุษย์ท้าให้เกิด
ภาวะสบาย แต่ในที่นี ต้องเกิดจากปัจจัยความชื นที่เหมาะสมที่ไม่มากจนเกินไปท้าให้ทราบได้ว่า
ความชื นนั นมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกสบายในการอยู่อาศัยของมนุษย์ มีข้อมูลที่ท้าให้เห็นว่า
เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส มนุษย์กลับไม่สามารถจับความรู้สึกถึงความแตกต่างของความชื น
สัมพัทธ์ที่ 20 เปอร์เซ็นต์กับความชื นสัมพัทธ์ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ 



  11 

 

ภาพท่ี 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสบาย ความชื นและอุณหภูมิ 
ที่มา : (พงศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์, 2547) 

  3. เงื่อนไขของสภาวะอากาศที่มีผลกระทบกับภาวะความสบายของร่างกาย มนุษย์มี
ความเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศอยู่ตลอดเวลาในความเป็นอยู่ชีวิตประจ้าวันตลอดช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการคือ อุณหภูมิ ความชื น และการ
เคลื่อนที่ของอากาศ  

       3.1 เงื่อนไขแรก คือ อุณหภูมิ เมื่ออากาศมีอุณหภูมิลดลงอาจเกิดจากการพาความ
ร้อนของสิ่งแวดล้อมไปยังสิ่งแวดล้อมที่เย็นกว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนนี ขึ นอยู่กับปริมาณ
ของความชื นที่อยู่ในอากาศ  
       3.2 เงื่อนไขสอง คือ ค่าความชื นที่อยู่ในอากาศหมายถึงปริมาณไอน ้าที่มีการปะปน
อยู่ในอากาศ ตัวอย่างเช่นค่าความชื นสัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ หมายถึง ในขณะนั นจะมีอากาศ
ประกอบอยู่ครึ่งหนึ่งของปริมาณความชื นที่จับรวมตัวอยู่ การวัดค่าความชื นอย่างง่ายจะเรียกหน่วยวัด
นี ว่า เกรนของไอน ้า โดยใช้การวัดจากอากาศที่มีจุดการอ่ิมตัวของไอน ้าในบริเวณนั น อุณหภูมิอากาศ
สูงจะสามารถรับปริมาณไอน ้าได้มากกว่าอุณหภูมิอากาศต่้า โดยความชื นที่อยู่ในอากาศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    - ความชื นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) คือ อัตราส่วนของปริมาณไอน ้าที่
อยู่ในอากาศ สามารถวัดได้ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือกล่าวได้ว่า ความชื นสัมบูรณ์ คือความ
หนาแน่นของไอน ้าในอากาศ  
   - ความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ อัตราส่วนของปริมาณไอน ้าที่
อยู่ในอากาศเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับปริมาณของไอน ้าที่สูงที่สุดที่อากาศสามารถรับได้ในขณะนั น 
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  การด้ารงชีวิตและกิจกรรมที่เกิดขึ นของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงเมื่อมี
อุณหภูมิสูงหากอยู่ในที่ที่มีความชื นสูงจะยิ่งเร่งให้เกิดความอบอ้าวไม่สบายตัว ดังนั นความชื นสัมพัทธ์
ในอากาศจึงถูกน้ามาพิจารณาร่วมกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อค้านึงถึง
สุขภาพอนามัยในที่พักอาศัยด้วย โดยความชื นสัมพัทธ์ในระดับประมาณ 30 – 60 เปอร์เซ็นต์ถือเป็น
ระดับปกติที่เป็นผลดีกับการอาศัยของมนุษย์ 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความร้อน 

  พลังงานความร้อนกับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์มีความสัมพันธ์กันกับสภาวะความ
สบายในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในการออกแบบสิ่งที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์นักออกแบบจึง
ต้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางด้านความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมและร่างกายที่มี
ผลกระทบต่อกัน ความร้อน คือ พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหนึ่งไปยังสสารหนึ่ง หรือระบบหนึ่งไปยัง
สสารหรือระบบกลไกการแลกเปลี่ยนความร้อนอ่ืนโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยคุณสมบัติ
ของการถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ นระหว่างอุณหภูมิที่สูงกว่าจะไหลผ่านไปยังอุณหภูมิที่ต่้ากว่า โดย
หลักการถ่ายเทความร้อนมีสามวิธีคือ การแผ่รังสี การน้าความร้อน และการพาความร้อน และมี
กระบวนการถ่ายเทความร้อนอีกรูปแบบหนึ่ งคือ ความร้อนแฝง ซึ่ งเกิดขึ นในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ  

  

       พลังงานความร้อนและการถ่ายเทความร้อน 

  พลังงานภายในร่างกายของมนุษย์เป็นส่วนที่ท้าให้ประสาทสัมผัสเกิดการรับรู้ความรู้สึก
ร้อนหรือเย็น ไปจนถึงระบบอุณหภูมิจะเป็นตัวบ่งชี สภาพของร่างกายมนุษย์โดยไม่ขึ นกับทิศทาง แต่
เมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในระบบร่างกายมนุษย์ ความแตกต่างนั นจะท้าให้เกิดกลไก
การถ่ายเทความร้อน ในระบบกลไกนี เกี่ยวข้องกับทิศทางซึ่งแตกต่างจากพลังงานความร้อนภายในที่
เกิดในร่างกายของมนุษย์ กลไกดังกล่าวถูกก้าหนดด้วยการกระจายตัวแบบพิเศษในเรื่องของอุณหภูมิ 
มีศัพท์เฉพาะที่เรียกกันในสาขาพลังงานความร้อนโดยให้ค้านิยามศัพท์นี ว่า “พลังงาน” พลังงานความ
ร้อนที่อยู่ในวัตถุจะอยู่ในรูปของพลังงานจลน์ เมื่อโมเลกุลเกิดการเคลื่อนไหวท้าให้พลังงานนั นเกิด
ความร้อนอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของโมเลกุลที่เกิดการเสียดสีกันท้าให้เกิดที่มาของพลังงาน
ความร้อน แต่หากเมื่อโมเลกุลหยุดนิ่งพลังงานความร้อนนั นก็จะไม่เกิดขึ นเลยเช่นเดียวกัน  เมื่อ
พลังงานความร้อนที่สะสมจนคลายความร้อนออกมาและมีผลกระทบกับร่างกายมนุษย์ จึงเรียกว่า
กลไกการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างของระดับอุณหภูมิในทาง
กายภาพพลังงานความร้อนที่เกิดในร่างกายมนุษย์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกสบายของมนุษย์เอง  
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  การถ่ายเทความร้อน (Principle of Heat Transfer) คือ กลไกการถ่ายทอดพลังงาน
จากระบบที่มีความแตกต่างกันของอุณหภูมิ เมื่อใดที่จุดสองจุดมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะเกิดกลไก
การถ่ายเทของพลังงานโดยการเคลื่อนตัวจากอุณหภูมิสูงกว่าไปยังอุณหภูมิที่ต่้ากว่า กลไกพลังงานที่
เคลื่อนตัวด้วยอิทธิพลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันนี เรียกว่า “ความร้อน” ซึ่งการถ่ายเทความร้อนนี 
ขึ นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการส่งผ่านความร้อน 

  ในการออกแบบระบบระบายความร้อนและวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนนั น
จ้าเป็นจะต้องเข้าใจกลไกและทราบถึงความสัมพันธ์ของการถ่ายเทความร้อนในแต่ละระบบ เพ่ือ
น้ามาใช้ในการพิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งกลไกของการถ่ายเทความร้อนมีอยู่
ด้วยกัน 3 แบบ คือ การถ่ายเทความร้อนโดยการน้า หรือการน้าความร้อน (Conduction) การถ่ายเท
ความร้อนด้วยการพา หรือการพาความร้อน (Convention) และการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี 
หรือการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) โดยสามารถอธิบายกลไกแต่ละแบบได้ ดังนี  

 

 

ภาพที่ 5 หลักการถ่ายเทความร้อนมี การแผ่รังสี การน้าความร้อน และการพาความร้อน 
ที่มา : (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 

 

                 การถ่ายเทความร้อนโดยการน า หรือการน าความร้อน (Conduction) 

            การถ่ายเทความร้อนโดยการน้าหรือการน้าความร้อน คือกลไกที่เกิดจากความร้อน
เคลื่อนตัวจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ส่งผ่านและเคลื่อนที่โดยอาศัยวัตถุเป็นสื่อน้าไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่้าภายในตัวกลางเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นในวัตถุ 2 ชิ นที่สัมผัสกัน การน้าความ
ร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อน ส่งผ่าน และเคลื่อนที่ไปโดยมีวัตถุของแข็งเป็นตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่
เคลื่อนที่ คล้ายกับการไต่หรือคลานไปตามโมเลกุล เช่น ความร้อนจากน ้าในถ้วยไหลผ่านช้อนโลหะท้า
ให้ด้ามจับรู้สึกถึงความร้อน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลข้างเคียง เป็นต้น การน้าความร้อน
คือปรากฏการณ์ระดับอนุภาคของสาร เมื่อมีกลไกการแลกเปลี่ยนความร้อนจะเกิดการสั่นและมีการ
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ส่งต่อของพลังงานในส่วนของอุณหภูมิที่ต่้ากว่าจะสูงขึ นและในขณะเดียวกันอุณหภูมิที่สูงกว่าจะลด
ต่้าลงเช่นเดียวกัน 
  การน้าความร้อนสามารถเกิดขึ นได้ในสสารทุกสถานะทั งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่ง
ความสามารถในการน้าความร้อนของสสารแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน พารามิเตอร์ที่ใช้อธิบาย
ความสามารถดังกล่าวเรียกว่า “ค่าสภาพการน้าความร้อน” (Thermal Conductivity: k) โดยวัสดุที่
มีค่า k สูงจะน้าความร้อนได้ดี อาทิ เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม จึงมีการน้าคุณสมบัติดังกล่าวของการ
น้าความร้อนได้ดีนี มาใช้เพ่ือท้าภาชนะหุงต้ม ไปจนถึงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพ่ือช่วยในการ
ระบายความร้อน ส่วนวัสดุที่มีค่า k ต่้า จะมีคุณสมบัติในการน้าความร้อนได้น้อยกว่า อาทิ ใยแก้ว 
ยิปซัม จึงน้าคุณสมบัตินี มาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน พื นฐานการน้าความร้อนอธิบายด้วยกฎการน้า
ความร้อนของฟูริเยอร์ (Fourier Law of Heat Conduction) ที่ว่า “อัตราการถ่ายน้าความร้อนแปร
ผันตรงกับเกรเดียนต์ของอุณหภูมิและพื นที่” สามารถอธิบายได้ด้วยสูตร (ส้านักงานวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559) 
 

 
สถานะเปลี่ยน  Q   

ค่าสภาพการน้าความร้อน K 
  สถานะจะเปลี่ยนไปเท่าใดก็ต่อเมื่อค่าสภาพการน้าความร้อนเปลี่ยน ดังนั น เมื่อต้องการ
ให้การถ่ายเทความร้อนด้วยการน้า จึงสามารถท้าได้ด้วยวิธีการเลือกวัสดุตัวกลางที่มีค่าสภาพการน้า
ความร้อนที่สูงตามไปด้วย เพ่ือให้เกิดพื นที่หน้าสัมผัสของการน้าความร้อนมากพอในการถ่ายเทความ
ร้อนโดยการน้า หรือการน้าความร้อน (Conduction) ซึ่งวัสดุทั ง 3 สถานะ โดยทั่วไปแล้วของแข็งน้า
ความร้อนได้ดีกว่าของเหลว และของเหลวน้าความร้อนได้ดีกว่าก๊าซ เช่น เหล็กน้าความร้อนได้ดีกว่า
น ้า 100 เท่า และน ้าน้าความร้อนได้ดีกว่าอากาศ 15 เท่า 
 

                การถ่ายเทความร้อนด้วยการพา หรือการพาความร้อน (Convention) 

  การถ่ายเทความร้อนด้วยการพาหรือการพาความร้อน เป็นกลไกการถ่ายเทความร้อนที่
เกิดจากการถ่ายเท ที่อาศัยตัวกลางที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือก๊าซที่เรียกกันว่า ของไหล (Fluid) 
หลักการคือการเคลื่อนตัวของความร้อนระหว่างพื นผิวของแข็งและของไหล ของไหลจะท้าหน้าที่เป็น
ตัวกลางพาความร้อนจากผิวของแข็งมาให้ กลไกดังกล่าวท้าให้เกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของความ
ร้อน ที่เกิดจากการรวมของการน้าความร้อนที่มีการสะสมพลังงานและการเคลื่อนที่ของไหล โดยกลไก
ของการพาความร้อนจะสะสมอยู่ในตัวกลางที่เป็นของไหล แล้วเคลื่อนที่จากโมเลกุลที่มีอุณหภูมิสูงซึ่ง
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จะลอยตัวสูงขึ นโมเลกุลที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าจะลอยตัวต่้าลง ท้าให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ อัตรา
การส่งผ่านความร้อนในระบบการพาความร้อนมีองค์ประกอบหลัก คือ เรื่องของความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างตัวกลางและอุณหภูมิต่้ากว่า ความสามารถในการพาความร้อนขึ นอยู่กับค่า
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (Convection Heat Transfer Coefficient: h) ค่าอุณหภูมิแวดล้อม 
และขนาดพื นผิวของวัตถุที่มีการพาความร้อน ค่า h ขึ นอยู่กับหลายพารามิเตอร์ อาทิ ความเร็วและ
สมบัติของตัวกลาง ค่า h สูงจะหมายถึงการพาความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในทางกลับกัน
ค่า h น้อยหมายถึงการพาความร้อนได้ไม่ดี สามารถอธิบายได้ด้วยสูตร สถานะจะเปลี่ยนไปได้ดีก็
ต่อเมื่อค่าสัมประสิทธิ์เพ่ิมขึ น   

 
สถานะเปลี่ยน  Q    

ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน h 
  ดังนั น วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ น สามารถท้าได้ด้วยการเพ่ิมค่า h จึงต้องสูงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการเพ่ิมพื นผิว
ให้กับวัตถุให้สามารถพาความร้อนได้มากท่ีสุด (ส้านักงานวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2559) 
  การพาตามหลักทฤษฎีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ประกอบด้วยการพาโดยการบังคับ 
(Forced Convection) คือการเคลื่อนตัวของผิวของแข็งและของไหล โดยการบังคับให้มีการเคลื่อน
ตัวไปสัมผัสกับผิวของของแข็งด้วยกลไกภายนอก เช่น เครื่องสูบน ้าเพ่ือปล่อยน ้าลงไปยังชั นล่าง และ
การพาแบบธรรมชาติ (Nature หรือ Free Convection) คือ กระบวนการและกลไกการเคลื่อนตัว
ระหว่างผิวของของแข็งและของไหล โดยการเคลื่อนตัวนี ไม่มีกลไกที่ท้าให้ของไหลเกิดการเคลื่อนที่แต่
อย่างใด แต่เกิดจากการเคลื่อนที่ด้วยแรงของตัวของไหลเอง โดยแรงลอยตัวนี เกิดขึ นจากความ
แตกต่างของความหนาแน่นและอุณหภูมิที่แตกต่างของชั นของการไหล เช่น การกระจายความเย็น
ออกจากท่อทองแดงที่มีความเย็นกว่าอุณหภูมิห้องท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการพาแบบ
ธรรมชาติ เป็นต้น 
 

                การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี หรือการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) 

  การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี คือ การส่งผ่านความร้อนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุ
หนึ่งโดยการกระจายออกรอบตัวทุกทิศทางเป็นคลื่น (Wave) โดยไม่อาศัยสื่อกลางหรือตัวกลางในการ
ถ่ายเทพลังงานเหมือนกับ 2 วิธีแรกที่ต้องมีสื่อกลางในการน้าหรือพา การแผ่รังสีออกเป็นคลื่น 
(Wave) ในการน้าและพาความร้อนจะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดในสุญญากาศ พลังงานจะเดินทางใน
รูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากจุดที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่จุดที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าและถูกวัตถุ โดยรอบดูดซับ 
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วัตถุที่มีอุณหภูมิที่สูงจะมีการแผ่รังสีคลื่นสั นและในทางกลับกันวัตถุที่มีอุณหภูมิต่้าจะแผ่รังสีคลื่นแบบ
ยาว และจะไม่ท้าให้ตัวกลางที่ความร้อนเคลื่อนผ่านเกิดร้อนขึ นเลย เช่นการส่งความร้อนจากดวง
อาทิตย์ รังสีความร้อนเมื่อตกกระทบตัวอาคารจะเปลี่ยนเป็นรังสีคลื่นสั นท้าให้เกิดการสะสมความร้อน
ในเปลือกของอาคารและเกิดการถ่ายเทเข้าสู่ตัวของอาคาร การแผ่รังสีนี จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
เปลือกอาคารจะได้รับการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง ท้าให้เกิดความร้อนในตัวอาคาร 
โดยทั่วไปวัตถุยิ่งมีอุณหภูมิสูงจะยิ่งแผ่รังสีความร้อนได้มากและในทางกลับกันเมื่อท้าให้เกิดอุณหภูมิ
ต่้าก็สามารถช่วยกระจายความเย็นได้มากเช่นเดียวกัน หากลดความร้อนที่เกิดในตัวอาคารได้ดีก็จะ
ช่วยในการประหยัดพลังงานในระบบการปรับอากาศภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี  
 

       ความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคาร 

  อาคารคือแหล่งที่พักอาศัยของมนุษย์บนพื นผิวโลกความรู้สึกสบายในการพักอาศัย
อุณหภูมิภายในอาคารที่พักจึงส้าคัญในการศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย อุณหภูมิที่สูงขึ นในตัวอาคาร
มาจากการได้รับอิทธิพลความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบมายังเปลือกอาคารทั งแบบจาก
แสงอาทิตย์ทางตรง (Direct Sun) ที่ตกกระทบกับผนังอาคาร และแบบทางอ้อมที่เกิดจากอุณหภูมิ
ของอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกที่สูงขึ น จากผลกระทบทั งสองแบบส่งผลท้าให้ผนังด้านนอก
อาคารเกิดอุณหภูมิสูงขึ นและเกิดการถ่ายเทความร้อนจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในตัวอาคารที่พักอาศัย
ด้วยการน้าความร้อน (Conduction) ส่งผลให้อากาศภายในอาคารที่พักอาศัยมีอุณหภูมิสูงขึ น 
นอกจากนี ผู้ที่อยู่อาศัยยังได้รับอิทธิพลจากการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) จากผนังโดยรอบที่มี
อุณหภูมิสูงขึ นท้าให้รู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิภายในอาคารที่เป็นจริง ดังนั นหากสามารถลดอุณหภูมิ
ภายในอาคารที่พักอาศัยโดยการลดความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสีของผนังในตัวอาคารได้ ก็จะมีผล
ต่อการลดภาระการท้างานของเครื่องปรับอากาศภายในตัวอาคารที่พักอาศัยท้าให้การใช้พลังงาน
ลดลง ลดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติสมกับเป็นแนวคิดการออกแบบที่พ่ึงพาระบบธรรมชาติ
ตั งแต่ต้นกระบวนการการผลิตไปจนถึงการใช้งาน ซึ่งแหล่งที่มาของความร้อนที่เกิดขึ นในอาคาร
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 

 

                ความร้อนท่ีเกิดขึ้นภายในอาคาร (Internal Heat Gain: Qi) 
แหล่งที่มาของการเกิดความร้อนที่เกิดขึ นภายในอาคารเป็นความร้อนที่เกิดขึ นจากตัวผู้

อยู่อาศัยในตัวอาคารเอง เป็นการเกิดความร้อนจากการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือน 
เช่น ความร้อนท่ีเกิดจากการใช้หลอดไฟไปจนถึงระบบความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
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                ความร้อนท่ีเกิดขึ้นภายนอกอาคาร (External Heat Gain)  

แหล่งที่มาของการเกิดความร้อนที่เกิดขึ นภายนอกอาคารแล้วถ่ายเทเข้าสู้ภายในตัว
อาคารเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร เมื่อผนัง
ตัวอาคารด้านในดูดรังสีจากดวงอาทิตย์ ผนังจะไม่ได้รับเอาทั งหมดของแสงที่ตกกระทบแต่จะสะท้อน
ออกออกไปส่วนหนึ่ง ปริมาณการสะท้อนกลับนี ขึ นกับค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดกลืนของผิวภายนอก 
จากอิทธิพลของรังสีของดวงอาทิตย์พื นผิวผนังที่ตกกระทบแสงจะมีอุณหภูมิสูงขึ นจนเกิดการอ่ิมตัว
โดยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบของอากาศ ด้วยการสะสมของอุณหภูมิที่สูงนี จะเกิดกลไก
ของการแผ่รังสีและการพาความร้อนเกิดขึ นเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนความร้อน ผนังจะเริ่มคาย
ความร้อนที่มีการดูดกลืนไว้ก่อนหน้านี แล้วออกมา โดยความร้อนส่วนที่สะสมอยู่เท่านั นที่จะสามารถ
ผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่อยู่ถัดไปภายในได้  

 

ภาพท่ี 6 การเกิดความร้อนที่เกิดขึ นภายนอกอาคารแล้วถ่ายเทเข้าสู้ภายในตัวอาคาร 
 
  โดยกระบวนการถ่ายเทความร้อน จะถ่ายเทความร้อนจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่้า
กว่าเสมอตามกฎแห่งการถ่ายเทความร้อน เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนในปริมาณมากจะท้าให้อุณหภูมิ
ที่แตกต่างเกิดการแลกเปลี่ยนจนเกิดความร้อนที่เฉลี่ยใกล้เคียงกัน ยิ่งอุณหภูมิมีความแตกต่างกันมาก
เท่าไรอุณหภูมิที่สูงกว่าจะยิ่งมีค่าเฉลี่ยที่ลดต่้าลงกว่าปริมาณการถ่ายเทความร้อนออกมา จากภาพ
อธิบายกลไกการน้าความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ ดังนี  
  Solar Radiation (Qs) คือ กระบวนการการน้าความร้อน เป็นได้ทั งการน้าความร้อน
เข้าสู่อาคารและการสูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอก ที่เป็นไปตามกฎของการถ่ายเทความร้อนตาม
ธรรมชาติ  
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  Ventilation Heat Gain/Loss (Qv) คือ กระบวนการการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ตก
กระทบชั นบรรยากาศมายังบนพื นโลก ความร้อนที่เกิดจากการระบายอากาศ โดยมีตัวกลางคือลมใน
การพาความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งขึ นอยู่กับทิศทางลมและความเร็วของลมด้วย 
  Evaporative Heat Loss (Qe) คือ กระบวนการความร้อนที่ เกิดจากการระเหย
กลายเป็นไอ โดยในขณะที่เกิดการระเหยต้องใช้ความร้อนที่ท้าให้สามารถลดความร้อนออกจาก
บริเวณนั นได ้(สารัช สุภกรรม, 2557: 6) 
 

                ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนสู่อาคาร 

  การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร เป็นการเกิดความร้อนที่เกิดขึ นภายนอกแล้วถ่ายเทเข้า
สู้ภายในตัวอาคารโดยได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์  ที่มีการถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคารทั งทางตรงและ
ทางอ้อมที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกสบายของผู้อยู่อาศัยภายในตัวอาคาร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี  

   1. อิทธิพลจากดวงอาทิตย์ 

    รังสีที่เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์มีผลต่อการเกิดปัจจัยอุณหภูมิภายในอาคารซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาวะน่าสบาย พลังงานของดวงอาทิตย์ออกมาในรูปรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
แบ่งเป็นรังสีคลื่นสั น (Short Wave Radiation) คือ รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านชั นบรรยากาศเข้าสู่
โลก สามารถส่องทะลุผ่านกระจกและถูกดูดซึมได้โดยวัตถุทีมีมวลสาร และรังสีคลื่นยาว (Long Wave 
Radiation) คือ รังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากวัตถุที่มีมวลสารซึ่งดูซึมรังสีคลื่นสั นเอาไว้ โดยไม่สามารถ
เคลื่อนที่ผ่านกระจกได้ ทั งนี รังสีของดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก ส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อนกลับไปโดยชั น
บรรยากาศของโลก ส่วนที่ส่องผ่านทะลุมายังพื นโลกสามารถแบ่งได้เป็น  รังสีโดยตรง (Direct 
Radiation) และรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) โดยรังสีทั ง 2 ประเภทมีผลต่อการวิเคราะห์การ
วางทิศทางของอาคาร รูปร่าง และสัดส่วนของอาคาร เพ่ือป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร 
โดยอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ยังสามารถเกิดได้จาก รังสีสะท้อน (Reflected Radiation) ซึ่งเป็นรังสี
ดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบอาคารหรือวัสดุข้างเคียงแล้วสะท้อนเข้าสู่อาคาร โดยในช่วงเวลา 14.00 – 
16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เกิดความร้อนวิกฤต (Overheated Period) ซึ่งพื นผิวแนวนอนจะได้รับ
ความร้อนจากรังสีเป็น 2 เท่าของพื นที่แนวตั ง ท้าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารโดยการ
น้าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน (สารัช สุภกรรม, 2557: 6) 

2. อุณหภูมิอากาศ 

  ปัจจัยหลักในสภาวะน่าสบายคืออุณหภูมิอากาศ ซึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลโดยตรงกับ
ความร้อนภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม อุณหภูมิภายในห้อง อุณหภูมิจากการแผ่รังสี
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ของพื นผิวอาคารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยอุณหภูมิของพื นโลกนั นขึ นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาหรือ
ฤดูกาล ซึ่งในช่วงเวลาแต่ละฤดูกาล การโคจรของดวงอาทิตย์จะท้าให้อุณหภูมิเกิดความแตกต่าง เช่น 
ในช่วงฤดูร้อนดวงอาทิตย์โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดท้าให้อุณหภูมิอากาศสูงกว่าฤดูอ่ืน ฤดูหนาวดวง
อาทิตย์โคจรไกลออกไปจากพื นโลกความร้อนจึงลดต่้าลงท้าให้อุณหภูมิลดต่้าลงเช่นกัน เป็นต้น  ทั งนี  
อุณหภูมิยังขึ นกับปัจจัยของต้าแหน่งที่ท้าการวัดบนพื นโลกด้วย โดยในที่พักอาศัยอุณหภูมิภายในถือ
เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีใช้ในการวัดความรู้สึกสบายของผู้อยู่อาศัยในอาคาร  

  3. การแผ่รังสีความร้อนจากพื นโลก 

  ความร้อนบนพื นโลกเกิดจากรังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ผ่านชั นบรรยากาศมายังพื น
โลก โดยพื นโลกบางส่วนดูดกลืนความร้อนและเก็บสะสมไว้ในรูปของพลังงานความร้อน  และมี
กระบวนการของการคายความร้อนออกสู่ผิวดิน ซึ่งระดับความร้อนที่มีการคายออกมานั นจะขึ นอยู่กับ
ระดับความสูงของผิวดินที่มีปัจจัยจากความสูงของระดับน ้าทะเล 

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ า 

 น ้ามีความส้าคัญต่อพื นผิวโลกเป็นอย่างมาก โดยน ้าเป็นสารประกอบส่วนใหญ่ของพื นผิวโลก
ที่พบมากถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื นโลก โดยอยู่ในสภาพน ้าเค็มในมหาสมุทรถึง 97 เปอร์เซ็นต์ เป็น
น ้าแข็งประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และเป็นน ้าจืดประมาณ 1 เปอร์เซ็ นต์ นอกจากจะพบว่าเป็น
ส่วนประกอบใหญ่แล้วยังเป็นส่วนส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยการด้ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตอาศัยการดื่มกินน ้าบริสุทธิ์ สามารถแบ่งแหล่งน ้าออกได้เป็น 3 แหล่ง คือ แหล่งน ้าจาก
บรรยากาศ แหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน โดยแบ่งตามแหล่งที่อยู่ของน ้าต้นก้าเนิดเริ่มจากแหล่งน ้า
จากบรรยากาศ ได้แก่ น ้าฝน หิมะ น ้าค้าง ลูกเห็บ โดยทั่วไปน ้าฝนนับว่าเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่
สะอาด เมื่อน ้าฝนไหลรวมปะปนมาบนพื นโลกจึงเรียกแหล่งน ้าผิวดิน และไหลไปตามผิวดินสู่บริเวณที่
ต่้ากว่า อาทิ ทะเลสาบ ล้าคลอง แม่น ้า หนอง บึง คุณภาพน ้าประเภทนี จะปนเปื้อนจากการไหลไป
ตามพื นดินโดยเฉพาะแร่ธาตุและจุลินทรีย์ ส่วนแหล่งน ้าใต้ดิน เป็นแหล่งน ้าที่เกิดจากการซึมลงยังชั น
หินต่างๆ คุณภาพของน ้าใต้ดินทางกายภาพและทางจุลินทรีย์นับว่าดีพอใช้ แต่อาจมีปัญหาคุณสมบัติ
ทางเคมีเพราะว่าแร่ธาตุต่าง ๆ เจือปน 
 

                คุณสมบัติของน้ า (Water Quality) 

      คุณสมบัติของน ้าสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical 
Characteristics) สิ่งเจือปนที่อยู่ในน ้าหรือสิ่งเจือปนที่น ้าไหลผ่าน ได้แก่ แร่ธาตุ อินทรีย์สาร อนินท
รีย์สาร จุลินทรีย์ต่าง ๆ สารเคมีบางชนิดที่ละลายอยู่ไม่สามารถที่จะก้าจัดได้ด้วยการกรอง เช่น 
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สารพิษตกค้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากประสาสัมผัสทั ง 5 ของมนุษย์ และสามารถก้าจัดออกได้
โดยวิธีง่ายกว่าคุณสมบัติทางด้านอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 
      1. ความขุ่น (Turbidity) ซึ่งเกิดจากสารละลายต่างๆ เช่น ดิน ทราย สารแขวนลอย
อ่ืนๆ เป็นต้น ท้าให้แสงเกิดการหักเหกระจายไม่เป็นระเบียบหรืออาจดูดกลืนแสงไว้ไม่ให้ทะลุผ่าน ซึ่ง
ท้าให้น ้าไม่น่าดื่ม ไม่น่าใช้ แต่มีผลโดยตรงต่อระบบการกรอง ท้าให้เครื่องกรองที่ใช้อุดตันและเสียเร็ว 
ตลอดจนมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการฆ่าเชื อด้วยคลอรีนเพราะท้าให้คลอรีนท้างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
      2. สี (Color) โดยส่วนใหญ่เกิดจากสารละลายน ้าตามธรรมชาติ เช่น จากพืชและ
ใบไม้ที่ทับถมกัน หรืออาจเกิดจากน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหลมาปะปน สีของน ้าท้าให้น่า
รังเกียจต่อการบริโภค แต่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง 
      3. รส (Taste) เกิดจากสารละลายในน ้าที่เจือปนอยู่ในน ้าท้าให้เกิดรสชาติ จ้าพวก
สารละลายประเภทเกลือหรือสารประกอบของกรดและด่าง 
      4. กลิ่น (Odor) เกิดจากจุลินทรีย์ที่ปะปนมาตามการไหลผ่านของน ้าบนพื นผิวและมี
การชะล้างไหลผ่านปะปนกันมา เช่น สาหร่าย โปรโตซัว การปะปนของก๊าซที่ละลายได้ในน ้าที่ไหล
ผ่าน หรือจากการใส่สารเคมีในบริเวณน ้าที่ปริมาณสูงเกินไป เป็นต้น 
  คุณสมบัติของน ้าสะอาด ที่ใช้ในการบริโภคได้มีมาตรฐานในการพิจารณาคือ ต้องเป็นน ้า
ที่มีสารละลายและแร่ธาตุอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม การท้าน ้าสะอาดเพ่ือการบริโภคจึงต้องมีการ
ก้าหนดมาตรฐานน ้าดื่มไว้ โดยก้าหนด ปริมาณสารละลายและแร่ธาตุแต่ละรายการที่ให้มีได้ใน
น ้าประปา คุณสมบัติของน ้าบริสุทธิ์  คือ ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส น ้า 1 โมเลกุล (H2O) 
ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนท์ 
(Covalent bonds) ซึ่งใช้อีเล็กตรอนร่วมกัน โดยที่อะตอมทั งสามตัวเรียงกันท้ามุม 105 องศา โดยมี
ออกซิเจนเป็นขั วลบ และไฮโดรเจนเป็นขั วบวก 
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ภาพท่ี 7 ภาพแสดงโมเลกุลของน ้าเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน 
ที่มา : (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 

 
  โมเลกุลแต่ละโมเลกุลของน ้ามีการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen – 
bonds) ทั งหมดเรียงตัวต่อกันเป็นรูปจัตุรมุข (Tetrahedral) ดังภาพที่ 7 นอกจากน ้าจะมีความส้าคัญ
ต่อมนุษย์ในการอุปโภคบริโภคแล้วยังมีความส้าคัญต่ออุณหภูมิอากาศบริเวณโดยรอบอีกด้วย โดยน ้ามี
คุณสมบัติในการจุความร้อน สังเกตว่ากลางวันอุณหภูมิของน ้าจะเย็นกว่าอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งต่าง
จากเวลากลางคืนน ้าทะเลจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศ เนื่องจากคุณสมบัติการดูดกลืนพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน ความจุของน ้าทะเลท้าให้สภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคแตกต่าง
กัน เช่น บริเวณพื นที่ที่ห่างไกลจากทะเลจะมีอุณหภูมิต่างกันมากระหว่างช่วง เวลากลางวันกับ
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งต่างจากพื นที่หมู่เกาะกลางมหาสมุทรจะมีอุณหภูมิต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่าง
ช่วงกลางวันกับกลางคืน เนื่องจากน ้ามีความจุความร้อน (Heat Capacity)  โดยน ้าบริสุทธิ์มีค่าความ
ร้อนจ้าเพาะ (Specific Heat Capacity) เท่ากับ 4.187 จูล/กรัม/องศาเซลเซียส เมื่อน ้าเปลี่ยน
สถานะเป็นน ้าแข็ง ความร้อนจ้าเพาะของน ้าในสภาวะที่เป็นของแข็งจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง คือมีค่า
เพียง 2.108 จูล/กรัม/องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิต่้าลง (ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 
 

                การเปลี่ยนสถานะของน้ าที่มีผลกับการแลกเปลี่ยนความร้อน 

  การเปลี่ยนสถานะของน ้าท้าให้น ้ามีคุณสมบัติในการพาความร้อน (Convection) ดังนั น 
เมื่อน ้าเคลื่อนที่ไปตามพื นผิวโลก ในมหาสมุทร หรือในอากาศ ก็จะพาพลังงานความร้อนไปด้วย ท้าให้
อุณหภูมิของพื นผิวโลกในเวลากลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนัก โลกจึงมีภาวะที่เอื ออ้านวย
ต่อสิ่งมีชีวิต 
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  น ้าในอากาศสามารถเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งกลับไปกลับมาได้ โดยไม่
ต้องพ่ึงพาการถ่ายเทความร้อนและมวลสารจากสิ่งแวดล้อม กลไกการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี 
เรียกว่า "กระบวนการแอเดียแบติก" (Adiabatic process) โดยในการเปลี่ยนสถานะของน ้ามีการ
ดูดกลืนและการคายความร้อนที่เรียกว่า “ความร้อนแฝง” (Latent Heat) ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นแคลอรี่ 
โดย 1 แคลอรี่ เท่ากับปริมาณความร้อนซึ่งท้าให้น ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ น 1 องศาเซลเซียส (ดังนั น
หากเราเพ่ิมความร้อน 10 แคลอรี่ ให้กับน ้า 1 กรัม น ้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ น 10 องศาเซลเซียส) 
 

 

ภาพท่ี 8 พลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน ้า 
ที่มา : (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 

 
  ไอน ้า (Vapor) คือน ้าที่อยู่ในสถานะแก๊ส ไอน ้าเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น โปร่งใสมองไม่
เห็น เกิดจาก “การระเหย” (Evaporation) คือ การที่น ้าเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นแก๊ส เมื่อ
เพ่ิมพลังงานความร้อนให้แก้วซึ่งบรรจุน ้า น ้าจะดูดกลืนความร้อนนี ไว้ โดยยังคงรักษาอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียสคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง จนกว่าน ้าจะระเหยกลายเป็นไอน ้าหมดแก้ว โดยใช้อัตราการ
ดูดกลืนความร้อนแฝง 600 แคลอรี่ เพ่ือเปลี่ยนน ้า 1 กรัมให้กลายเป็นไอน ้า 
  ในทางกลับกันเมื่อไอน ้า “ควบแน่น” (Condensation) เป็นหยดน ้า ซึ่งหมายถึงการที่
น ้าเปลี่ยนจากสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว น ้าจะถ่ายเทพลังงานภายในออกมาในรูปของการคาย
ความร้อนแฝงออกมา 600 แคลอรี่/กรัม ท้าให้เรารู้สึกร้อนก่อนที่จะเกิดฝนตก อย่างไรก็ตามในการ
ระเหยและควบแน่นของน ้าในธรรมชาตินั น ไม่จ้าเป็นต้องรอให้อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส 
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ทั งนี ขึ นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง ความกดอากาศ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และกระแสลม เป็นต้น 
  การหลอมเหลว (Melting) คือ การที่น ้าเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว ก่อนที่
น ้าแข็งจะละลาย น ้าแข็งต้องการความร้อนแฝง 80 แคลอรี่/กรัม เพ่ือท้าให้น ้า 1 กรัม เปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลว น ้าแข็งดูดกลืนความร้อนโดยยังคงรักษาอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสไว้จนกว่าน ้าแข็งจะ
ละลายหมดก้อน ความร้อนที่ถูกดูดกลืนเข้าไปจะท้าลายพันธะโฮโดรเจนในโครงสร้างผลึกน ้าแข็งท้า
ให้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ในทางกลับกันเมื่อน ้าเปลี่ยนสถานะเป็นน ้าแข็ง ซึ่งเกิดจาก “การ
แข็งตัว” (Freezing) หรือการที่น ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง น ้าจ้าเป็นต้องถ่ายเท
พลังงานภายในออกมาในรูปของการคายความร้อนแฝง 80 แคลอรี/กรัม เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนของ
โมเลกุล ท้าให้พันธะไฮโดรเจนสามารถยึดเหนี่ยวโมเลกุลให้จับตัวกันเป็นโครงสร้างผลึก 
 

 

ภาพท่ี 9 แสดงความหนาแน่นของน ้า ณ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
ที่มา : (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 

 
  นอกจากนี ยังมีกระบวนที่เรียกว่า “การระเหิด” (Sublimation) คือ การที่น ้าเปลี่ยน
จากสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยตรงโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว ซึ่งต้องการดูดกลืนความร้อนแฝง 
680 แคลอรี/กรัม และ “การระเหิดกลับ” (Deposition) คือ การที่น ้าเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็น
ของแข็ง ซึ่งน ้าจ้าเป็นต้องถ่ายเทพลังงานภายในออกมาในรูปของการคายความร้อนแฝง 680 แคลอรี/
กรัม (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2559) 
  ความหนาแน่นของน ้ าจะขึ นอยู่ กับสถานะของน ้ า  ภายใต้ความกดอากาศ ณ 
ระดับน ้าทะเลปานกลาง น ้าจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเมื่ออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณา
ตามภาพที่ 9จะเห็นว่าน ้ามีความหนาแน่นสูงสุดที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและมีสถานะเป็น
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ของเหลว เมื่อน ้าเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส น ้าจะมีปริมาตรเพ่ิมขึ นถึง
ร้อยละ 9 โดยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใส่น ้าเต็มแก้วและน้าไปแช่ห้องแข็ง น ้าแข็งจะล้นออกนอกแก้วหรือ
ดันแก้วแตก ในท้านองเดียวกันเมื่อน ้าในซอกหินแข็งตัว น ้าก็จะขยายตัวจนท้าให้หินแตกหรือเกิด
กระบวนการผุพังของหิน (Weathering) ซึ่งท้าให้เกิดตะกอน 
  สสารทั่วไปจะมีความหนาแน่นมากขึ นเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง แต่น ้ามีความ
หนาแน่นน้อยลงเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ด้วยเหตุนี น้าแข็งจึงลอยอยู่บนน ้า  ซึ่งเป็นผลดีที่
เอื ออ้านวยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณพื นมหาสมุทร เมื่ออุณหภูมิของ
อากาศลดต่้าลงกว่าจุดน ้าแข็ง น ้าแข็งจะเกิดขึ นบนผิวมหาสมุทร ท้าหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันไม่ให้น ้า
ทะเลที่อยู่เบื องล่างสูญเสียความร้อนจนกลายเป็นน ้าแข็งไปหมด สิ่งมีชีวิตจึงสามารถด้ารงอยู่ได้ในท้อง
ทะเลอย่างอบอุ่น 
 

                 การท าความเย็นจากการระเหยของน้ าด้วยวิธีธรรมชาติ (Evaporation) 

  แถบภูมิประเทศโซนร้อนในสมัยโบราณมีการคิดค้นการลดอุณหภูมิความร้อนของ
สภาวะอากาศทะเลทรายที่มีความร้อนและแห้ง มีการค้นพบการท้าความเย็นเพ่ือช่วยบรรเทาความ
ร้อนและลดอุณหภูมิของอากาศโดยอาศัยการระเหยของน ้าระบบการท้าความเย็นด้วยการระเหยของ
น ้า เป็นระบบที่มีการค้นพบและใช้กันมานานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลักการท้าความเย็นด้วยการระเหย
ของน ้าโดยมีหลักการคือ ในขณะที่เกิดการระเหยของน ้าจะท้าให้ความร้อนแฝงของอากาศเพ่ิมขึ นและ
ความร้อนสัมพัทธ์ลดลง ในการระเหยจะมีการแลกเปลี่ยนจากความร้อนแฝงของน ้าด้วยกันเองใน
บริเวณอากาศโดยรอบ ท้าให้น ้าที่เกิดการระเหยและอากาศเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกัน ส่งผลให้
อุณหภูมิอากาศโดยรอบเย็นตัวลงในระหว่างกระบวนการนี เกิดขึ น ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกน้ามาใช้ใน
ระยะเวลาเกือบพันปีมาแล้วในการท้าให้น ้าเย็นโดยการใช้เหยือกหรือภาชนะท่ีมีการปั้นเป็นหูจับสองหู
และมีรูบรรจุน ้าไว้ภายใน น้าไปวางไว้บริเวณที่ เปิดและใต้ร่มเงา เมื่อเวลาผ่านไปจะมีน ้าเล็กน้อยรั่ว
ออกมาจากเหยือกผ่านรูพรุนเป็นลักษณะคล้ายเหงื่อ ด้วยสภาวะอากาศที่แห้งน ้าที่ออกมานี จะระเหย
จนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนของโมเลกุลของน ้ากับอากาศท้าให้น ้าที่เหลืออยู่ในเหยือก
หรือภาชนะนั นเย็นลง 
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ภาพท่ี 10 กระบวนการท้าให้เย็นโดยการระเหยแบบโบราณ 
ที่มา : (อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, 2553: 14) 

 
  ในปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากทฤษฎีของการลดอุณหภูมิด้วยการระเหยของน ้า
โดยการใช้พัดลมเป็นตัวเร่งในการพลักไอน ้าเพ่ือช่วยในการลดอุณหภูมิความร้อนในอากาศร้อนและ
แห้ง ด้วยการพ่นละอองน ้าเม็ดละเอียดโดยใช้หัวฉีด เมื่อมีการพ่นน ้าบริเวณโดยรอบจะสังเกตได้ว่าจะ
รู้สึกเย็นสบาย อุณหภูมิของอากาศจะเย็นตัวลง และความชื นของอากาศจะเพ่ิมขึ น ที่เป็นเช่นนี เกิด
จากคุณสมบัติของน ้ามีการดูดซึมความร้อน 
  เมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของละอองน ้า น ้าจะท้าหน้าที่ดึงเอาความร้อนจาก
อากาศโดยรอบมาช่วยในการระเหยหรือที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศบริเวณ
โดยรอบ ท้าให้อากาศโดยรอบอุณหภูมิลดลง  ซึ่ งเป็นไปตามกระบวนการการระเหยของ 
Psychometric Chart 

 

ภาพท่ี 11 แสดงสภาวะอากาศท่ีความดันบรรยากาศใช้ส้าหรับการออกแบบระบบปรับอากาศ 
ที่มา : (อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, 2553: 14) 

 

  จากภาพสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการคือ เมื่ออากาศที่มีความร้อนในสภาวะที่ 1 ผ่าน
เข้าสู่กระบวนการท้าความเย็นแบบการระเหย ซึ่งมีการฉีดพ่นละอองน ้าเข้าไปในอากาศ ละอองน ้า
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ส่วนหนึ่งจะเกิดการระเหยตัวในระหว่างกระบวนการโดยการดูดซึมความร้อนของกระแสอากาศ จาก
การบวนการดังกล่าวผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิของกระแสอากาศจะลดลง และมีความชื นในอากาศ
โดยรวมในพื นทีเ่พ่ิมขึ น 
  ในสภาวะที่ 2 คือ กระบวนการท้าความเย็นแบบการระเหย จะเป็นกระบวนการที่มี
ลักษณะการอ่ิมตัวแบบอะเดียบาติก (Adiabatic Saturation) ที่มีลักษณะของการถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างอากาศกับสภาวะแวดล้อมไม่มากนัก จากรูปจะสังเกตเห็นได้ว่าการระเหยของน ้าจะเป็นตาม
เส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียก โดยอุณหภูมิจะลดลงถึงจุดหนึ่งจนใกล้เคียงกับอุณหภูมิจุดน ้าค้าง ถ้ามี
การพ่นสเปรย์ละอองน ้าเข้าไปในอากาศโดยใช้พัดลมเป็นตัวเร่งอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอุณหภูมิ
กระเปาะแห้งเท่ากันกับอุณหภูมิจุดน ้าค้าง ละอองน ้าจะเริ่มกลั่นตัวกลายเป็นหยดน ้า โดยที่อุณหภูมิ
จะไม่สามารถลดลงได้อีกเนื่องจากความชื นสัมพัทธ์มีค่าใกล้ 100 % RH 
  เหตุที่เป็นเช่นนี เพราะว่าในระหว่างกระบวนการน ้าบางส่วนจะระเหยและผสมเข้ากับ
กระแสของอากาศ โดยที่ปริมาณความชื นที่มีอยู่ในอากาศจะเพ่ิมขึ นในระหว่างกระบวนการ ขณะที่
อุณหภูมิของอากาศจะลดลงเพราะความร้อนแฝงที่ใช้ในการระเหยตัวของน ้าขึ นอยู่กับสภาวะอากาศที่
เป็นตัวแปรหลักของประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ 

 

ภาพท่ี 12 หลักการท้างานของระบบท้าความเย็นแบบระเหย 
ที่มา : (วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ, 2543: 9) 
 
  หลักการท้างานของระบบการท้าความเย็นแบบระเหย คือ อากาศร้อนที่แห้งจะไหลเข้า
สู่เครื่องท้าความเย็นโดยการระเหยของน ้า ซึ่งเมื่อฉีดพ่นน ้าที่อยู่ในสภาวะของเหลวความร้อนแฝงของ
อากาศจะเพ่ิมขึ นและความร้อนสัมพัทธ์จะลดลง โดยมีแหล่งความร้อนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้
น ้าหมุนเวียนในระหว่างกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยการฉีดฝอยน ้าเข้าไปในอากาศ น ้าส่วนหนึ่งจะ
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เกิดการระเหยระหว่างกระบวนการนี โดยการดูดซึมความร้อนจากกระแสของอากาศ และอากาศจะมี
ความชื นสูงขึ นผลที่ตามมาคืออุณหภูมิของกระแสอากาศจะลดลง ส่วนของน ้าที่ละเหยจะถูกปั๊มน ้าดูด
กลับขึ นไปเพื่อเวียนแบบนี เรื่อยไป 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน้าหลักการของน ้ามาประยุกต์ใช้ในการช่วยระบาย
ความร้อนให้กับอาคารด้วยทฤษฎีของน ้า ประกอบด้วยทฤษฎีดังต่อไปนี  

1. Inertial Convective Evaporative “Shower” Cooling Tower 
2. The Cooling Tower of Cunningham and Thompson (1986) 
3. แนวทางประยุกต์การท้าความเย็นในอาคารประเทศไทยด้วยคุณสมบัติของน ้า  

  การน้าหลักการของคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้ามาใช้ในการลด
อุณหภูมิมีหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็นการใช้คุณสมบัติของน ้าในการลดอุณหภูมิแบบทางตรง 
(Direct Evaporative) และการใช้คุณสมบัติของน ้าในการลดอุณหภูมิแบบทางอ้อม (Indirect 
Evaporative) โดยได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี  

 

       Inertial Convective Evaporative “Shower” Cooling Tower 

  ระบบการลดความร้อนโดยการใช้หอคอยพ่นน ้าคือวิธีลดอุณหภูมิความร้อนด้วยการการ
เร่งการระเหยของน ้าโดยใช้หลักการของหอคอยพ่นน ้า (Shower Tower) เป็นหลักการริเริ่มของ 
Prof. Baruch Givoni ผู้เชี่ยวชาญด้านการท้าความเย็นได้เป็นที่ปรึกษาการออกแบบความเย็นให้กับ
งาน EXPO ปี 1992 ในประเทศสเปน และหลังจากนั นก็ได้มีการศึกษาทดลองระบบนี เพ่ือใช้ในการลด
อุณหภูมิให้กับอาคาร 

  หลักการท้างานของหอคอยพ่นน ้ามีหลักการท้างานแบ่งเป็นสองระบบคือ การลด
อุณหภูมิโดยการใช้การระเหยของน ้ าโดยตรง (Direct Evaporative) โดยการน้าอากาศผ่าน
กระบวนการระเหยของน ้าโดยตรง กล่าวคือน ้าเย็นจะถูกดูดขึ นไปยังหอคอยและปล่อยลงมาเป็น
ละอองด้านบนของหอคอยมีการติดตั งที่ดักลม (Wind Catcher) ท้าหน้าที่ดึงเอาอากาศใหม่เข้ามา
ภายในอาคารโดยอากาศใหม่จะมีความร้อนแฝง เมื่ออากาศที่มีความร้อนแฝงผ่านฝักบัว อากาศจะเกิด
กลไกการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน ้าที่เป็นละอองน ้าอยู่ท้าให้อากาศที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับน ้านั น
เย็นลง อากาศและละอองน ้าที่ได้จะถูกน้าไปใช้ภายในอาคาร และหลักการที่สองของระบบนี คือการ
ลดอุณหภูมิโดยการใช้การระเหยของน ้าโดยอ้อม (Indirect Evaporative) เป็นการแลกเปลี่ยน
อุณหภูมิอากาศกับน ้าโดยผ่านตัวกลาง กล่าวคือน ้าที่น้ามาใช้จะมีระบบหมุนเวียนน ้าโดยการดึงน ้าเย็น
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ผ่านวัสดุที่เป็นตัวกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ท่อที่ฝังไว้ด้านบนของฝ้า
แพดานเพ่ือน้าไปเก็บไว้ยังถังเก็บน ้าท่อที่ฝังไว้ก็จะสร้างความเย็นให้กับตัวอาคารท้าให้อากาศภายใน
ตัวอาคารเย็นลง 

 

ภาพท่ี 13 ภาพการแสดงหลักการท้างานของ“Shower” Cooling Tower 
ที่มา : (Baruch G., 1994) 
 
  หลักการท้างานของระบบนี อากาศที่ถูกส่งเข้าไปจะมีอุณหภูมิต่้ากว่าอากาศภายนอก
อาคารและมีค่าความชื นสูงกว่าดังนั นการน้าระบบการลดอุณหภูมิโดยการใช้การระเหยของน ้าโดยตรง
ของหลักการนี  อาคารที่ติดตั งต้องอยู่ในที่สภาพอากาศร้อนและแห้งเท่านั น เนื่องจากความชื นของ
ระบบหอคอยพ่นน ้านี เป็นการเพ่ิมปริมาณละอองน ้าในอากาศซึ่งระดับความสบายของอุณหภูมินั น
ขึ นอยู่กับความชื นสัมพัทธ์ด้วย หากสภาพอากาศมีความชื นอยู่แล้วมีการน้าอากาศที่มีความชื นเข้าไป
เพ่ิมภายในตัวอาคารจะเป็นผลเสียต่อสภาพอากาศภายในอาคาร ดังนั นหากสภาพอากาศมีความชื น
อยู่การใช้ระบบการท้าความเย็นโดยหลักการนี จึงควรน้าหลักการของการลดอุณหภูมิโดยการใช้การ
ระเหยของน ้าโดยอ้อมมาใช้แทนจะดีกว่า 
 

      The Cooling Tower of Cunningham and Thompson (1986) 

  เป็นระบบการท้าความเย็นด้วยการใช้การระเหยของน ้า (Evaporative Cooling) ที่
เมือง Arizona ระบบที่ถูกพัฒนาโดย Cunningham and Thompson โดยการใช้ Cooling Tower 
ที่ประกอบด้วยผนังรังผึ งรอบทั ง 4 ด้าน ขนาดของผนังมีความกว้างยาว 1.8x1.8 เมตร ความสูงที่ 7.6 
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เมตร หลักการท้างานโดยการท้าให้แผ่นรังผึ งเปียกด้วยการปล่อยน ้าที่ด้านบนของรังผึ งตลอดเวลา 
ระบบไหลเวียนของน ้าด้วยการสูบน ้าที่ปล่อยลงมายังด้านล่างขึ นไปเป็นระบบน ้าวน  
 

 

ภาพท่ี 14 แสดง“Shower” Cooling Tower 
ที่มา : (Baruch G., 1994) 
  
 โดยอาคารจะมีปล่องลมแสงอาทิตย์ Solar Chimney เมื่ออากาศเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ นจะ
ลอยตัวและดึงเอาอากาศที่เย็นกว่าจากผายนอกผ่าน cooling Tower ที่ด้านในประกอบด้วยรังผึ งที่ใช้
ระบบน ้าหล่อเลี ยงอยู่ตลอดเวลา การระเหยของน ้าท้าให้อุณหภูมิอากาศลดลงและไหลเข้าสู่อาคาร 
ด้วยประสิทธิภาพของการช่วยลดอุณหภูมินี ได้มีการน้าหลักการนี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการช่วย
ระบายความร้อนภายในที่พักอาศัย โดยมีพัดลมไอน ้าและพัดลมไอเย็น ซึ่งเป็นการเพ่ิมน้าเอาพัดลมมา
เป็นตัวเร่งและเข้ามาช่วยในการส่งความเย็น ทดแทนการแลกเปลี่ยนของอากาศตามธรรมชาติของ
กลไกแลกเปลี่ยนความร้อน  
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงการท้างานของหลักการของแผ่นรังผึ ง 
 

    โดยหลักการที่เพ่ิมเข้ามาของพัดลมไอเย็น ใช้หลักการระเหยของน ้าเช่นเดียวกับระบบ
การท้าความเย็นของ cooling Tower  การที่น ้าระเหยกลายเป็นไอได้จะต้องใช้พลังงาน ซึ่งก็คือความ
ร้อนของอากาศที่ผ่านไปที่แผงรังผึ ง ท้าให้อุณหภูมิของอากาศลดลงหากน ้าระเหยกลายเป็นไอได้น้อย 
เช่นความชื นในอากาศตอนนั นสูงมาก ก็จะดึงความร้อนออกจากอากาศได้ไม่ดี อุณหภูมิก็จะไม่ลดลง
มากเท่าที่ควร ดังนั นการใช้พัดลมไอเย็น จึงควรใช้ในห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดี  เพ่ือให้ความชื น
เนื่องจากการระเหยการเป็นไอของน ้า ถูกถ่ายเทออกไปนอกห้องได้ เครื่องจึงท้างานได้มีประสิทธิภาพ 
ส่วนพัดลมไอน ้า ที่ใช้วิธีพ่นน ้าเป็นหมอกออกมาก็หลักการคล้ายกัน แต่เหมาะกับพื นที่กลางแจ้ง
มากกว่า เพราะจะมีการปล่อยน ้าออกมาเป็นละอองสามารถจับความร้อนได้ดีกว่าและพื นที่กว้าง แต่ก็
มีข้อเสียคือหากการพ่นน ้าออกมาเป็นหมอกระเหยไม่หมดอาจเกิดความเสียหายแก่เครื่องเรือนภายใน
บ้านได้ ดังนั นพัดลมไอน ้าเหมากกับการใช้งานพื นที่ภายนอกบริเวณบ้านมากกว่าการใช้ภายในบ้าน 
การเลือกใช้พัดลมไอน ้าควรพิจารณาถึงสถานที่ในการใช้งาน ใช้น ้าเยอะมากและอุปกรณ์ก็ต้องใช้ปั๊ม
แรงดันสูงมากจึงจะสามารถจะได้พ่นน ้าได้ละเอียดจนไม่เกิดหยดน ้า 

 

                แนวทางประยุกต์การท าความเย็นในอาคารประเทศไทยด้วยคุณสมบัติของน้ า  

  จากการศึกษาพบว่า หลักการน้าคุณสมบัติของน ้ามาช่วยในการลดอุณหภูมิในประเทศ
ไทย พบมากในกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นโรงเรือนเลี ยงไก่ โรงเรือนเลี ยงดอกไม้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยปัจจัยของสภาวะความสบายของมนุษย์ที่
ขึ นกับค่าของความชื นสัมพัทธ์แตกต่างจากสัตว์และพืชที่สามารถรับการความชื นได้มากกว่าจึงไม่
ส่งผลกระทบกับความชื นที่ปล่อยออกไป แต่กลับเป็นผลดีกับการเพ่ิมผลผลิตอีกด้วย โดยการน้า
หลักการของคุณสมบัติของน ้ามาใช้ที่นิยมใช้คือหลักการระเหยของน ้าแบบทางตรง (Direct 
Evaporative) โดยใช้ระบบกระจายน ้าให้กับวัสดุผิวเปียก (Water Pads) และน้าลมเข้าสู่โรงเรือน
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ด้วยการใช้พัดลมเป็นตัวเร่ง อากาศที่ผ่านวัสดุผิวเปียกจะมีอุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลง แต่จะมี
ความชื นสัมพัทธ์มากขึ น เนื่องจากกลไกการระเหยของน ้า ทฤษฎีเรียกวิธีนี ว่าการเปลี่ยนรูปจากความ
ร้อนสัมพัทธ์ (Sensible Heat) ไปเป็นความร้อนแฝง (Latent Heat)  
  จากงานวิจัยที่ ได้มีการน้าระบบการท้าความเย็นด้วยคุณสมบัติของน ้ามาใช้ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดย ผศ.ดร.ศิริชัย เทพา โดยการศึกษาระบบการท้าความ
เย็นด้วยการระเหยของน ้ามาใช้ในการเพาะเห็ดหอม ท้าการเก็บข้อมูลทางคณิตศาสตร์จากการจ้าลอง
โรงเรือนย่อส่วนเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ ผลการทดลองพบว่าโรงเรือนที่มีวัสดุผิว
เปียกติดตั งไว้ที่มีลมพัดผ่านโดยหันโรงเรือนไปตามแนวทิศตะวันออก ติดตั งพัดลมดูดอากาศทางทิศใต้
เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทอากาศ ผลการทดลองพบว่าโรงเรือนมีอุณหภูมิลดลงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเพาะเห็ดหอม(พงศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์, 2547) 
  จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยที่ท้าการศึกษาค้นคว้ามีการน้าระบบการท้าความเย็นด้วยการ
ใช้คุณสมบัติของน ้ามาช่วยในการลดอุณหภูมิกับอาคารใหญ่และโรงเรือนทางการเกษตร พบว่ายังไม่มี
การศึกษาเพ่ือน้ารูปแบบของการใช้คุณสมบัติการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่สร้างสุนทรียะในที่พักอาศัยในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการติดตั งระบบน ้าที่ต้องมีการแก้ไข
โครงสร้างของตัวอาคารเพื่อน้าระบบน ้านี ไปใช้ในการลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคาร 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีหลักปัจจัยที่ควรค้านึงถึงการใช้ระบบการท้า
ความเย็นด้วยคุณสมบัติของน ้าในการสร้างความเย็นในที่พักอาศัยดังนี  
  1. สภาพที่ติดตั งและภูมิอากาศ โดยพบว่าความชื นในอากาศและอุณหภูมิอากาศมีผล
ต่อการระเหยของน ้า หากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงการระเหยของน ้าจะสูงท้าให้เกิดความเย็นได้ดี 
  2. อุณหภูมิของน ้าในการสร้างความเย็นควรมีอุณหภูมิต่้าเนื่องจากมีผลต่อการระเหย
ของน ้าในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ โดยการลดอุณหภูมิของน ้าด้วยการระเหยแบบทางอ้อม
ก่อนน้าน ้ามาใช้ในการไหลเวียน อุณหภูมิอากาศจะสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่าการใช้
วิธีการระเหยแบบทางตรงเพียงอย่างเดียว 
 

หลักการออกแบบ 

  ด้วยความส้าคัญในเรื่องของการออกแบบเครื่องเรือน หลักการออกแบบและวิธีการที่นัก
ออกแบบจะต้องค้านึงถึงและใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบเครื่องเรือน  ทั งทางด้านการใช้สอยไป
จนถึงการสร้างสุนทรียะในการพักผ่อนทางจิตใจของผู้ใช้ นักออกแบบจึงต้องค้านึงถึงการออกแบบให้
ตรงกับด้านประโยชน์หน้าที่ใช้สอยของเครื่องเรือนที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั งไว้และตอบสนองความ
ต้องการในหน้าที่ใช้สอยได้ครบถ้วนเกิดความสบายแก่ผู้ใช้งาน  โดยผู้ศึกษาน้าหลักการของการ
ออกแบบเครื่องเรือนมาใช้ประกอบการศึกษาดังนี  
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                ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเรือน 

  ที่พักอาศัยในยุคนี ไม่ได้จ้ากัดความหมายอยู่เพียงแค่ค้าว่า “บ้าน” เพียงอย่างเดียว
เท่านั น สภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในคอนโดมิเนียม เน้นการ
ใช้งานในพื นที่อเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามลักษณะการใช้งานของเจ้าของ 
รูปทรงบ้านมีความเป็นสากลมากขึ น ทั งยังมีการน้าเสนอวิถีชีวิตเรียบง่ายของการอยู่อย่างไทยด้วย
วัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างในอนาคตที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่เกิดขึ นมากมาย ถึงแม้ว่าบ้านจะ
เปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งส้าคัญคือผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นตัวตนแต่ละคนโดยแสดงออกมา
จากเครื่องเรือนที่ปรากฏในที่พักอาศัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน สนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่าง
ครบครัน 

  เครื่องเรือนเป็นสิ่งที่นอกจากมนุษย์จะสร้างขึ นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้
งานแล้วยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในการตกแต่งอีกด้วย เครื่องเรือนโดยทั่วไป
เรียกว่า “เฟอร์นิเจอร์” โดยมีค้าจ้ากัดความที่เฉพาะตัวคือเป็นสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่อาจ
รองรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ หรือมีไว้ส้าหรับเก็บของตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
ของแต่ละสถานที่นั น ๆ หรือโดยอาจมีการเก็บวัตถุทางแนวตั งเหนือพื นผิวของพื นดิน โดยทั่วไปของ
เครื่องเรือนที่มีการออกแบบมาเพ่ือใช้งานส้าหรับเก็บของมักถูกออกแบบมาให้มีประตู บานเลื่อน และ
ชั นเก็บของ แต่ก็ได้มีผู้ให้ความหมายและแบ่งประเภทไว้หลายวิธี ดังนี  

  1. การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะที่ตั ง  

  การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะที่ตั งมีสองแบบคือ เครื่องเรือนภายนอกอาคาร 
(Outdoor Furniture) และเครื่องเรือนภายในอาคาร (Indoor Furniture) สองประเภทนี แตกต่างกัน
ตรงสถานที่การใช้งานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยเครื่องเรือนภายในถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ภายในที่พัก
อาศัยหรือส้านักงานที่มีการป้องกันความร้อนจากสภาพอากาศ เช่นบ้าน ส้านักงาน หรืออาคารทั่วไป 
เครื่องเรือนชนิดนี เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์โดยตรง ซึ่งรูปแบบจ้าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
การใช้งานของร่างกาย หรือมีความสัมพันธ์กับพื นที่ภายในอาคารที่เหมาะสม เนื อที่ว่าง ทางเดิน 
ขนาดของห้องที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของจุดศูนย์กลางของ
เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างจากเครื่องเรือนภายนอกอาคารถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ภายนอก
อาคารที่อยู่นอกชายคาที่พักอาศัย โครงสร้างมีความเข็งแรงและมีน ้าหนักมากจะมีคุณสมบัติที่ทนต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการท้ากิจกรรมภายนอกของมนุษย์และสภาวะแวดล้อมสูง ท้าให้เครื่อง
เรือนชนิดนี ต้องมีการใช้วัสดุโครงสร้างที่แข็งแรงและคงทนต่อสภาพอากาศเพ่ืออายุการใช้งานที่
ยาวนาน     
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  2. การแบ่งเครื่องเรือนตามลักษณะการติดตั ง  

  มีสองประเภทคือเครื่องเรือนประเภทติดตั งถาวร (Built – In Furniture) เป็นเครื่อง
เรือนที่มีการออกแบบขึ นเพ่ือสร้างติดกับตัวโครงสร้างอาคาร หรือสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร 
โดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะในความพอดีเหมาะสมกับโครงสร้างของอาคารนั นๆ การยึดติดที่ถาวรท้าให้
เกิดความคงทนไม่เคลื่อนที่ และเครื่องเรือนประเภทติดตั งแบบลอยตัว (Free Standing Furniture 
or Movable Furniture) เป็นเครื่องเรือนที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการเคลื่อนย้ายตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพ่ือให้มีน ้าหนักท่ีเบา เป็นเครื่องเรือนที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความ
ต้องการ หรืออาจมีลูกเล่นในการถอดประกอบเพ่ือตอบสนองความต้องและและพื นที่ใช้สอย งานบาง
ประเภทสามารถมีลักษณะคล้ายงานศิลปะที่เน้นความสวยงามเพ่ือใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ได้
อีกด้วย 
  

                ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องเรือน 

  พื นฐานเบื องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องเรือนคือการน้าเอาข้อมูลสมบัติทางกายภาพและ
ขนาดสัดส่วนของร่างกายมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความสบายตามสัดส่วนของมนุษย์  
โดยการหามิติท่ีเหมาะสมส้าหรับงานออกแบบ มีมิติ 2 ประเภทที่จะน้าไปใช้ในการออกแบบได้ นั่นคือ  
  1. มิติเผื่อ (Clearance Dimensions) มิติเผื่อในการออกแบบเครื่องเรือน หมายถึง การ
ออกแบบให้มีช่องว่างที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ นระหว่างการใช้งานของมนุษย์ที่ใช้เครื่องเรือนในการท้างาน
กับสถานีงาน เช่น การควบคุมของมนุษย์ การใช้งานเครื่องเรือน และการบ้ารุงรักษา มิติของระยะเผื่อ
มีการก้าหนดขึ นมาจากค่าเฉลี่ยของคนรูปร่างใหญ่จากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องเรือน
ประเภทต่างๆ เช่น ขนาดของประตูน่าจะได้มาจากมิติของผู้ใช้ที่มีรูปร่างใหญ่ 
  2. มิติเอื อมถึง (Reach Dimensions) มิติเอื อมถึงในการออกแบบเครื่องเรือน หมายถึง 
การออกแบบให้เกิดช่วงว่างที่มากที่สุดที่ยอมได้ระหว่างการใช้งานของมนุษย์ที่ใช้เครื่องเรือนในการ
ท้างานกับสถานีงาน มิติเอื อมถึงมีการก้าหนดขึ นมาจากมิติน้อยที่สุดในกลุ่มผู้ใช้ เช่น ความสูงของคัน
โยกได้มาจากคนที่เล็กท่ีสุด เป็นต้น 
 

       หลักการออกแบบเครื่องเรือน 

  การออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จาก
สมัยก่อนที่มัณฑนากรมักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านภายในที่เข้าชุดกัน มาสู่ยุคที่
เฟอร์นิเจอร์ส้าเร็จรูปพัฒนาก้าวหน้ามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้สอดคล้องกับสไตล์
การตกแต่งที่หลากหลาย ทั งที่ผลิตในและต่างประเทศจนได้รับความนิยมในวงการท้าให้สามารถลด
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ขั นตอนการท้างานของมัณฑนากรลงได้ เฟอร์นิเจอร์ส้าเร็จรูปน้าเข้าและของตกแต่งบ้านในช่วงแรกๆ 
ส่วนมากมักมาจากต่างประเทศ ที่แบ่งออกตามรสนิยมได้สองแบบ คือ แนวคลาสสิกอันมีประวัติ
ยาวนาน และแนวโมเดิร์นที่เน้นความคิดแปลกแหวกแนว ผลิตด้วยวัสดุและเทคโนโลยีอันทันสมัย  
ยังคงส่งอิทธิพลต่อรูปทรง โครงสร้าง เส้นสาย การใช้งาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ถูกน้ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสาขาใดก็ตามล้วน
มีจินตนาการแฝงอยู่ในผลงาน อาจกล่าวได้ว่างานออกแบบในสหัสวรรษใหม่ได้กระโดดข้ามช่วงเวลา
แห่งการสั่งสมรสนิยม ประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยี ความงาม และวัฒนธรรม การออกแบบเครื่อง
เรือนจึงต้องมีการศึกษาหลักการเพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานและยังต้องศึกษาถึง
หลักการในการออกแบบเพ่ือให้ได้งานที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างลงตัว  

  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design Factors) ที่นักออกแบบต้องค้านึงถึงคือ 
ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือนที่มีการออกแบบตรงกับประโยชน์การใช้สอยตามจุดประสงค์ของ
เครื่องเรือนนั น ต้องค้านึงถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัด สัดส่วน
ต้องได้มาตรฐานกับโครงสร้างสัดส่วนมนุษย์รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งาน หรือวัสดุที่ใช้ต้อง
เอื ออ้านวยความสะดวกสบายได้มากที่สุด วัสดุก็ต้องมีความนุ่มสบายไม่แข็งหยาบกร้าน ความกว้าง 
เกณฑ์ที่นักออกแบบต้องใช้ในการพิจารณาสร้างสรรค์ผลงานในเชิงอุตสาหกรรมการออกแบบ ตัวที่ใช้
ในการก้าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

 1. หน้าที่ใช้สอย (Function) การออกแบบตรงกับความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลา
นั นผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั งไว้ สามารถใช้ได้จริงตรงกับความ
จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวันในปัจจุบัน สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือกลายหน้าที่ก็ได้แต่ต้องใช้งาน
ไประยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่อง เช่นเก้าอี เขียนแบบออกแบบมาเพ่ือใช้ในการเขียนแบบแต่
น้ามาใช้เป็นเก้าอี เพ่ือการรับประทานอาหารคงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ และนั่งได้ไม่นาน 
เพราะไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง 

 2. มีการใช้วัสดุ (Materials) และกรรมวิธีการผลิตอย่างกลมกลืนกัน เป็นที่น่าสนใจ สิ่ง
ที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบการออกแบบที่มีการเลือก วัสดุที่ เหมาะสมกับหน้าที่ใช้
สอยของผลิตภัณฑ์และยังต้องพิจารณาถึงความง่ายให้การดูแลรักษา ความรวดเร็วในการผลิต และ
จิตส้านึกในการรณรงคะด้วยการเลือกใช้วัสดุหมุดเวียน (Recycle) เพ่ือช่วยลดกันลดปริมาณขยะโลก 
สามารถใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเหมาะสมและสะดวกส้าหรับการควบคุมการผลิต 

 3. ราคา (Cost) สิ่งที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบการออกแบบก่อนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใด จะช่วยให้นักออกแบบสามารถก้าหนดแบบ
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ผลิตภัณฑ์และราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ น ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมอยู่ที่การ
เลือกใช้ เกรดของวัสดุและวิธีการผลิต ผลิตง่ายและเร็วแต่ทั งนี ต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั น 

 4. มีความแข็งแรงทนทาน (Construction) สิ่งที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการ
ออกแบบโดยเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสมค้านึงถึงความปลอดภัยขณะใช้งาน  ผลิตภัณฑ์ต้อง
ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัสดุประสงค์  เหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาดแรงกระท้า
นักออกแบบต้องเข้าใจหลักของโครงสร้างและการรับน ้าหนัก ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้
งานให้เหมาะสมกับร่างกาย การจัดท่าทางในการใช้ให้กับผู้ใช้ด้วย รู้จักผสมความงามของผลิตภัณฑ์ให้
เข้ากับชิ นงานได้อย่างกลมกลืน เพราะบางครั งเครื่องเรือนโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงแต่
ขาดความสวยงามของเครื่องเรือนไป จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องน้าสองสิ่งเข้ามาอยู่ใน
ความพอดีให้ได้  

 5. ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑ์คือสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิตที่มีทั ง
ประโยชน์และโทษ การออกแบบจึงต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส้าคัญ ไม่เลือกใช้
กรรมวิธีการผลิตที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้เครื่องหมายเตือนแจ้ง
ให้กับผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน  

 6. มีความสะดวกสบายในการใช้งาน  (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์นัก
ออกแบบต้องค้านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนของ
มนุษย์กับขีดจ้ากัดของอวัยวะของผู้ใช้ในการใช้งานของผู้ใช้ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ 
ภูมิล้าเนาและสังคมแวดล้อมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นั นเป็นข้อควรระวังในการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่
ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์  

 7. กรรมวิธีการผลิต (Production Process) นักออกแบบที่ดีต้องรู้จักก้าหนดการใช้
วัสดุให้ถูกต้อง รวมทั งกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้
ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุค่าแรง แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม ผลิตได้ง่าย สะดวก ทั งยังรวมไปถึงงานออกแบบนั นให้เหมาะสมกับ
วัสดุ และสมควรตามความต้องการของมนุษย์ และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่ากระบวนการจากการออกแบบโดยการประหยัดจากการผลิต
จ้านวนมากในกระบวนการอุตสาหกรรม 

 8. การขนส่ง (Transportation) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องค้านึงถึงการประหยัด
ค่าขนส่ง ขนส่ง สะดวกในการขนส่ง กินเนื อที่ในการขนส่งหรือไม่ ระยะทางการขนส่งทางบก ทางน ้า 
หรือการคิดเผื่อการขนส่งทางอากาศที่ต้องท้าการบรรจุอย่างไรโดยไม่ให้เกิดความช้ารุดเสียหายกับ
ผลิตภัณฑ์ การขนส่งใช้เนื อที่ในการขนส่งมีขนาดกว้างยาวเท่าไรเพียงพอส้าหรับการขนส่งหรือไม่เพ่ือ
ประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ไปจนถึงเป็นอีกหนึ่งในการพิจารณาในการซื อของผู้บริโภคอีกด้วย   
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 9. การซ่อมแซม (Maintenance) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องท้าการออกแบบให้
สามารถแก้ไขบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมง่ายหรือสึกหรอต่้า การใช้งานต้องไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช้ารุด
เสียหาย  สะดวกต่อการท้าความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ดีนั น
จะต้องศึกษาถึงต้าแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ น เพ่ือที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณให้
สะดวกในการถอดเพ่ือท้าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย นอกจากนั นการออกแบบยังต้อง
ค้านึงถึงองค์ประกอบการใช้ชิ นส่วนร่วมกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยืดต่อการเลือกใช้ชิ นส่วน
ขนาดมาตรฐานที่หาได้ง่าย การถอดเปลี่ยนได้เป็นชุดๆการออกแบบให้บางส่วนสามารถเก็บอะไหล่ 
หรือใช้เป็นอุปกรณ์ส้าหรับการซ่อมบ้ารุงรักษาได้ในตัว เป็นต้น 
 

       ความสัมพันธ์เรื่องสัดส่วนของมนุษย์กับเครื่องเรือน 

  ความสัมพันธ์ของการยศาสตร์กับการออกแบบเครื่องเรือน เป็นเรื่องที่ต้องค้านึงถึงเป็น
อันดับแรกในการออกแบบ โดยหลักของการยศาสตร์เป็นเรืองของการศึกษาสภาพการท้างานที่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมหลักการในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการออกแบบเครื่องเรือนแต่ละประเภท ซึ่งเครื่องเรือนแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์การใช้
งานไม่เหมือนกัน ต้องมีเกณฑ์การวัดค่าการใช้งานเครื่องเรือนดังกล่าว ว่าได้มีการออกแบบให้มีความ
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในขณะใช้งานหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การสังเกตจากความผิดปกติ
ของร่างกายที่เกิดจากการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นความเม่ือยล้าที่เกิดจากการใช้งาน การผิดรูปของกระดูก
จนเกิดอาการเมื่อย ทั งนี การใช้เกณฑ์ดังกล่าวก็ เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ในการใช้งานนอกจากนั นแล้วการออกแบบที่ดียังสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องเรือนที่ได้รับการออกแบบชนิดนั นได้ด้วย 
  กล่าวได้ว่าเป็นการออกแบบเครื่องเรือนเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน แทนที่
จะบังคับให้ผู้ใช้งานต้องทนฝืนในการใช้งานกับร่างกาย และฝืนความสามารถของกายภาพของบุคคล
นั น เช่น การออกแบบเพ่ิมระดับความสูงของเครื่องเรือนให้สูงขึ น เพ่ือการใช้งานมีความสัมพันธ์กับ
การก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ นงานเพ่ือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายขณะใช้งาน ได้มีการรวบรวมข้อมูล
ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ (Ergonomist) จึงจ้าเป็นที่ผู้ออกแบบต้อง
ท้าการศึกษาและเข้าใจถึงหลักของความสัมพันธ์ในหลักการการออกแบบ ระหว่างผู้ ใช้งาน 
วัตถุประสงค์ และการออกแบบเครื่องเรือน 
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ภาพท่ี 16 ความสัมพันธ์ระหว่าง การออกแบบ ผู้ใช้งาน และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
 
  ในการน้าหลักของการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนั น นอกจากจะก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วยังเกิดประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการตลาดอีกด้วยเพราะหากเกิด
ความสบายในการใช้งานย่อมเกิดการซื อซ ้าหรือส่งผลต่อการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค เช่น ท้าให้ผู้ใช้มี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ น ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า และสภาพการใช้งานมีความปลอดภัย เกิดความรู้สึกผ่อน
คลายจากความรู้สึกปลอดภัยจากการใช้งาน เป็นต้น 
  หลักของการยศาสตร์จึงเป็นแขนงวิชาที่มีเนื อหาสาระครอบคลุมกว้างขวาง โดยเป็นการ
รวมเนื อหาจากหลากหลายข้อมูลหลักการของการใช้งานของมนุษย์ที่มีการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ
หลักการทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา เพ่ือป้องกันสาเหตุที่อาจท้าให้
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานของมนุษย์ที่มีลักษณะของกายภาพที่แตกต่างกัน สภาพการใช้งานของ
มนุษย์ที่มีความแตกต่างในความสามารถ ท้าให้การใช้งานมีความสะดวกสบาย สุขภาพอนามัยดี รวม
ไปถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่เกี่ยวข้อง อาทิ แสงสว่าง เสียงดัง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน 
การออกแบบต้าแหน่งการใช้งาน การออกแบบเครื่องมือ การออกแบบเครื่องจักร การออกแบบเก้าอี  
และการออกแบบงาน เพ่ือป้องกันการเกิดความไม่สะดวกสบาย ปวดเมื่อย 
  การยศาสตร์จึงสามารถน้าไปใช้ในการป้องกันมิให้มีการออกแบบงานที่ไม่ เหมาะสมที่
อาจเกิดมีขึ นในการใช้งาน โดยให้มีการน้าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานเครื่องมือ เช่น การยก
ของ ผู้ใช้งานต้องใช้เครื่องมือในการยกเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อระบบกล้ามเนื อ
และกระดูก ถ้าการใช้งานเครื่องเรือนที่ได้มีการออกแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
จะท้าให้การใช้งานไม่เกิดอุบัติเหตุหรือความเมื่อยลาจากการใช้งาน เป็นต้น 
  นักออกแบบเครื่องเรือนได้เริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องหลักการออกแบบโดยค้านึงถึง
สภาพความสามารถของร่างกายมนุษย์มากขึ น ว่าการใช้งานจะมีผลต่อสุขภาพอนามัย มีการค้านึงถึง
ความจริงเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องความสูง รูปร่าง และขนาดสัดส่วน รวมทั งระดับ
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ความแข็งแรงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้เครื่องเรือนที่มีการติดตั งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
โดยผู้ใช้เองความสูงที่แตกต่างกันท้าให้เกิดความล้าบากในการเคลื่อนย้าย หรือความสามารถของการ
รับน ้าหนักของชายจะได้มากกว่าหญิง มุมมองของสายตาของคนสูงจะไม่ต้องผิดองศาของต้นคอ
มากกว่าคนที่มีความสูงน้อยกว่า โดยมีการศึกษาค่าเฉลี่ยของมนุษย์ที่แตกต่างกันเพ่ือน้ามาเป็นหลักใน
การออกแบบ ซึ่งล้วนมีความส้าคัญที่ต้องน้ามาพิจารณาในการออกแบบเครื่องเรือนในปัจจุบัน 
 

 

ภาพท่ี 17 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายเพศชาย 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
 

 

ภาพท่ี 18 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายเพศหญิง 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
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  ความส้าคัญของการยศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนความรู้พื นฐานที่จ้าเป็นที่
ส้าคัญที่สุด เนื่องจากความแตกต่างกันของบุคคลทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ไม่สามารถก้าหนดให้เป็นไปตามความต้องการ ความรู้ในเรื่องการวัดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และ
ความรู้ด้านสถิติ จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการหาข้อมูลเหล่านี  ขนาดของร่างกาย ได้แก่ ความสูงขณะยืนและ
นั่ง ความสูงของระดับสายตาขณะยืนและนั่ง ระยะที่มือเอื อมถึง และยังจ้าเป็นต้องเข้าใจถึงสัดส่วน
ของกระดูกข้อต่อของร่างกายมนุษย์  

 

ภาพท่ี 19 ความสัมพันธ์ระหว่างการก้มและระยะห่างการจัดวางสิ่งของที่เหมาะสม 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
 
  ความสามารถในการเคลื่อนไหวในทิศทางการเก็บอุปกรณ์สิ่งของด้านล่างและการก้ม
เพ่ือการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไปจนถึงระยะการใช้งานหากจุดที่ต้องใช้งานบ่อยๆอยู่ด้านล่าง การ
ก้มเพ่ือใช้งานเป็นเวลานานอาจเกิดอุบัติเหตุทางกล้ามเนื อได้ดังนั น ด้านล่างจึงเป็นระยะท่ีเก็บสิ่งของที่
จะใช้งานนานๆครั งและมีน ้าหนักมาก ส่วนกล้ามเนื อของมนุษย์ ความสามารถในการรับแรงของแต่ละ
เพศ ช่วงอายุของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันความแข็งแรงของมนุษย์ เช่น เครื่องเรือนที่มีการใช้
งานด้านล่างหรือซ่อมแซมในส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ส่วนของการใช้งานนั นควรอยู่ ต้าแหน่งใดเพ่ือให้
สามารถท้าการซ่อมแซมหรือใช้งานได้เหมาะสม ควรจัดวางอุปกรณ์ไว้ที่ใดและในระยะห่างเท่าใด ไป
จนถึงการใช้แรงในการรับน ้าหนักของแต่ละบุคคลสามารถรับแรงเป็นระยะเวลานานมากเพียงใดด้วย  
  ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่
บุคคลจะท้างานหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกก็
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จะต้องค้านึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ร่างกายในแต่ละด้านหรือให้มีความเสี่ยงต่ออันตรายน้อยที่สุดหลักการเหล่านี  จ้าเป็นต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับร่างกาย   
  วิธีการส้าหรับการวัดสัดส่วนมนุษย์ Diirer ผู้คิดค้นวิธีการวัดสัดส่วนมนุษย์ และได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไป  โดยใช้วิธีการวัดความสูงของร่างกายทั งหมด และก้าหนดส่วนย่อยของความสูง
ไว้ ดังนี  

 1/2  ความสูงทั งหมด = ครึ่งหนึ่งของร่างกายวัดจากต้นขาหรือขาหนีบขึ นไปถึงศีรษะส่วนบน 

 1/4  ความสูงทั งหมด = ความยาวของขาวัดจากข้อเท้าถึงหัวเข่าและจากปลายคางถึงสะดือ 

 1/6  ความสูงทั งหมด = ความยาวของเท้า 

 1/8  ความสูงทั งหมด = ความยาวของศีรษะส่วนบนถึงปลายคางและจากปลายคางถึงราวนม 

 1/10 ความสูงทั งหมด= ความสูงและความกว้างของใบหน้ารวมถึงหูด้วยและความยาวของ
มือถึงข้อมือ 

 1/12 ความสูงทั งหมด = ความกว้างของใบหน้าวัดจากปลายจมูกส่วนกลางสุดและในการ
แบ่งสัดส่วนของมนุษย์นั นแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 1 ของความสูงทั งหมดของร่างกาย 

 

ภาพที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วน  
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
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ภาพท่ี 21 การใช้งานและระยะชั นวางโล่ง 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 

 

  ระยะการใช้งานเครื่องเรือนประเภทตั งฉากกับระยะการจัดวางที่เหมาะสม ดังนี  

 ระยะที่ 1 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้ในโอกาสต่างๆ ในรอบปี เช่น ผ้าห่มใช้ในฤดูหนาว 
 ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้งานใช้สะดวกนานๆ ครั ง 
 ระยะที่ 3 เป็นระยะที่ใช้โดยปกติประจ้าวัน เป็นระยะที่สะดวกกับการใช้งานที่สุด 
 ระยะที่ 4 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของใช้งานได้สะดวก มีน ้าหนักปานกลางอาจใช้งานไม่บ่อย 
 ระยะที่ 5 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้งานนานๆ ครั งและมีน ้าหนักมาก 
  การออกแบบเครื่องเรือนให้มีความสะดวกสบายในการใช้สอยเครื่องเรือนที่เหมาะสม
ขึ นอยู่กับความมีสัดส่วนของเครื่องเรือนและขนาดที่สัมพันธ์กับขนาดร่างกายของผู้ใช้ได้อย่าง
พอเหมาะ และสามารถที่จะใช้เครื่องเรือนนั นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกแบบในปัจจุบันมีการ
ค้านึงถึงการใช้สัดส่วนและขนาดมาตรฐานมาช่วยในการออกแบบ เช่น การหยิบจับ องศาในทิศ
ทางการมองของสายตา 

  หลักการของการยศาสตร์ระยะการใช้งานเครื่องเรือนที่ผู้ศึกษาน้ามาเป็นข้อมูลเบื องต้น 
ผู้ศึกษาได้เน้นหลักการใช้งานของเครื่องเรือนที่มีการออกแบบให้ใช้ภายในอาคารเป็นส่วนมาก เพราะ
เครื่องเรือนประเภทใช้ภายในอาคารนี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการใช้งานของมนุษย์โดยตรงและมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดที่ผู้ศึกษาใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน จึงไม่ได้น้าหลักการยศาสตร์ของ
เครื่องเรือนที่ใช้นอกอาคารมาเป็นข้อมูลด้วย โดยจะแบ่งตามประเภทหรือลักษณะการใช้งานของ
เครื่องเรือนนั นๆ เช่น ชั นวาง ระยะเอื อม เป็นต้น 



  42 

          ระยะองศาการมองของเครื่องเรือน  

 เครื่องเรือนประเภทติดผนังส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องเรือนที่ออกแบบมาแบบลอยตัว 
(Free Standing Furniture or Movable Furniture) เคลื่อนย้ายง่าย ปรับเปลี่ยนฟังชั่นการใช้งาน
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ อาจมีลูกเล่นในการถอดประกอบเพ่ือตอบสนองความต้องและพื นที่ใช้
สอย งานบางประเภทสามารถมีลักษณะคล้ายงานศิลปะที่มีความสวยงามเพ่ือใช้ในการประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ ตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสุนทรียะ จึงเรียกประเภทของเครื่องเรือนนี ว่า เครื่องเรือน
ประเภทตกแต่ง (Decorative Furniture) เพ่ือใช้ในการพักผ่อนรวมไปจนถึงการแบ่งพื นที่เพ่ือให้เกิด
สัดส่วนของการพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยหรือส้านักงาน เช่น ฉากกั น ผ้าม่าน เครื่องเซรามิค รูปปั้น 
ภาพวาด เป็นต้น เนื่องจากวัตถุประสงค์เพ่ือตกแต่ง ผู้ใช้จึงมีความประสงค์ที่จะน้าเสนอเครื่องเรือน
ประเภทนี เพ่ือเป็นจุดเด่นหรือดึงดูดความสนใจต่อผู้พบเห็น ระยะการมองและการใช้งานในระดับการ
มองจึงมีความส้าคัญในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทนี  
  ตัวอย่างเครื่องเรือนประเภทประดับตกแต่งที่มีประโยชน์ในการใช้งานร่วมกันนั น มักเป็น
เครื่องเรือนประเภทที่มีการออกแบบมาเพ่ือให้อยู่ในห้องโล่งที่ไม่มีผนังกั น หรือในส่วนของห้องที่มี
พื นที่การใช้งานจ้ากัด เพราะเป็นเครื่องเรือนท่ีมีการใช้งานได้หลายรูปแบบ 
 

 

ภาพท่ี 22 เครื่องเรือนฉากกั นประเภทตกแต่ง decorative furniture 
ที่มา : (One Kings Lane, 2560) 
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ภาพท่ี 23 ฉากกั นห้องที่มีลูกเล่นการใช้งานที่หลากหลาย 
ที่มา : (MAKRO SRL, 2017) 
 
  จะเห็นได้ว่าเครื่องเรือนฉากกั นประเภทตกแต่งมีการใช้งานที่เกิดประโยชน์ในห้องพื นที่
ว่างในการท้ากิจกรรมอย่างอ่ืนด้วย และยังมีประโยชน์ในการจัดรูปแบบห้องได้อีกทางเลือกหนึ่ง
ส้าหรับผู้ที่ต้องการพื นที่ใช้งานเพ่ิมเติม เครื่องเรือนฉากกั นนอกจากจะเป็นการประดับตกแต่งแล้วอาจ
เสริมด้วยลูกเล่นการใช้งานเข้าไป ท้าให้ต้องก้าหนดระยะการมองและการใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่อง
เรือนประเภทนี    
  เครื่องเรือนประเภทตกแต่งสวยงาม การออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองทั งประโยชน์การใช้
สอยและประโยชน์ทางด้านส่งเสริมความสวยงามในการตกแต่งที่พักอาศัยความสามารถในการ
มองเห็นก็ถือเป็นหลักส้าคัญที่ต้องค้านึงถึง ความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ แบ่งเป็นสอง
ระนาบ คือ ระนาบของแนวนอน (Visual Field Horizontal Plane) ระนาบแนวตั ง (Visual Field 
Vertical Plane) โดยระนาบของแนวนอนในขณะมองตรงของมนุษย์นั น มีระยะของมุมมองในการ
มองเห็นภาพประมาณ 62 องศา และมีระยะมุมมองในการอ่านตัวอักษรประมาณ 10 – 20 องศา 
ฉากกั นจึงควรไม่ต่้าจนระยะของการมองไม่สามารถมองเห็น เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์
ทางด้านความงามแล้วอาจเกิดอันตรายในการใช้งานเนื่องจากการมองไม่เห็นระยะที่เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนระยะในการมองเห็นของตาข้างซ้ายและข้างขวาประมาณ 94 – 104 
องศา  
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ภาพท่ี 24 ระยะมุมมองในแนวนอนของมนุษย์ 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
 
  ในขณะที่การมองทางตรงนั นมุมมองของการมองเห็นของมนุษย์ที่ได้มีการศึกษาวิจัยและ
รวบรวมมาเป็นหลักการออกแบบโดยค้านึงถึงการยศาสตร์นั น มีการแบ่งการมองเห็นในแนวตรงสอง
แบบ คือ แนวตรงขณะยืน และแนวการมองทางตรงขณะนั่ง แนวตรงขณะยืนหากติดตั งในระยะที่
เหมาะสมเมื่อเดินเข้ามายังที่พักอาศัยจะสร้างความโดนเด่นให้กับพื นที่เกิดความสวยงาม แนวการมอง
ทางตรงขณะนั่งก็จะส่งเสริมในเรื่องของสุนทรียะในการใช้งาม การเห็นในแนวตั งของมนุษย์มีระยะ
ของมุมมองในการมองเห็นภาพด้านบนเหนือศีรษะขึ นไปประมาณ 50 องศา ด้านล่างของศีรษะลงมา
ประมาณ 70 องศา ขณะเดียวกันการมองเห็นจะมีแนวสายตาในระดับยืนประมาณ 10 องศา และการ
มองเห็นในระดับนั่งประมาณ 15 องศา 

 

ภาพท่ี 25 ระยะมุมมองในแนวตั งของมนุษย์ 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
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ภาพท่ี 26 ระยะมุมมองในแนวตั งของมนุษย์ในขณะยืนในระดับความสูงที่ต่างกัน 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
 

 

ภาพท่ี 27 ระยะมุมมองในแนวตั งของมนุษย์ในขณะนั่ง 
ที่มา : (Julius Panero & Zelnik, 2015) 
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  การใช้งานเครื่องเรือนและการออกแบบเครื่องเรือนประเภทลอยตัวนั นมีความ
หลากหลายทั งทางด้านโครงสร้างที่ต่างกันอันเนื่องมาจากเชื อชาติ และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่าง
กันออกไป ภาพที่ผู้ศึกษาน้ามาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลนี จึงเป็นภาพที่มีลักษณะโดยรวมเท่านั น   
 

แนวทางการตกแต่งบ้าน 

  รูปแบบการตกแต่งบ้านในปัจจุบันมีความหลากหลายทั งแบบไทยและทางยุโรปที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกันทางภูมิอากาศ คนไทยส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจในการตกแต่งบ้านสไตล์
แบบไทยมากขึ นกว่าเดิม หลังจากที่แต่ก่อนนิยมตกแต่งบ้านในสไตล์ของต่างชาติตามกระแสนิยม แต่
ปัจจุบันเริ่มมีการผสมผสานในแต่ละรูปแบบให้เข้ากันตามความชอบของผู้อยู่อาศัย รูปแบบการ
ตกแต่งบ้านส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของให้ความรู้สึกสบาย น่าอยู่ ร่มเย็น และอาจใส่ความเป็นธรรมชาติ
ตามรูปแบบที่ต้องการขึ นอยู่กับความชอบ ตามรสนิยมของผู้ตกแต่ง ปัจจุบันในประเทศไทยบ้านที่มี
ขนาดกลางมักนิยมการตกแต่งบ้านอยู่ 3 แบบคือ บ้านสไตล์ไทย บ้านสไตล์โมเดิร์น และสไตล์ที่ก้าลัง
นิยมกันเมื่อไม่นานนี คือบ้านสไตล์ลอฟท์ เราจึงควรรู้สไตล์การตกแต่งแต่ละประเภทเพ่ือท้าความเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบของแต่ละประเภทก่อนการน้ามาใช้งานให้เกิดความลงตัว 
 

       หลักการตกแต่งบ้านสไตล์ไทย 

   รูปแบบของการจัดตกแต่งในแบบไทยนิยมใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศและธรรมชาติ  
เป็นไม้หรืออาจมีการผสมผสาน คือ มีทั งปูนและไม้ผสมกัน เฟอร์นิเจอร์เน้นจากวัสดุที่ท้าจากไม้ทั งสิ น 
เป็นส่วนใหญ่ เราอาจสามารถตกแต่งบ้านด้วยวัสดุอ่ืนที่เป็นตามรสนิยมของเจ้าของบ้าน ของตกแต่งที่
น้ามาจัดอาจเป็นภาพแกะสลักไม้ ภาพเขียนจิตรกรรมไทยอาจเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ สามารถ
น้ามาติดไว้บนหัวเตียง ตั งจัดวางตรงจุดตามความเหมาะสมของการใช้สอยพื นที่ นอกจากการเลือกใช้
วัสดุที่ใช้ประดับตกแต่งนอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากไม้แล้ว ของประดับเน้นไปที่ของตกแต่งพื นบ้านที่
ให้ความรู้สึกเข้าถึงบรรยากาศแบบไทย เช่น เครื่องจักรสาน ธูปหอม เทียนหอม ส่วนใหญ่เป็นของ
ประดับที่ประดิษฐ์ขึ นจากวัสดุธรรมชาติ หรืออาจเป็นงานปฏิมากรรมมีความพลิ วไหวมีชีวิตชีวาที่
สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายเงียบสงบ 
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ภาพที่ 28 รูปแบบการตกแต่งบ้านสไตล์ไทย 
  
  หรือการตกแต่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอาจใช้โทนสีในการตกแต่งก็สามารถบ่งบอกได้
ถึงความเป็นไทยได้เช่นกัน การเลือกใช้สีส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไปมักใช้โทนสีน ้าตาลเนื่องจากการใช้
ชีวิตของคนไทยตั งแต่สมัยโบราณ เป็นการใช้ชีวิตที่อิงกับธรรมชาติการใช้ไม้ในการสร้างบ้านด้วยความ
ประณีตศิลป์สลักลาย การสร้างข้าวของเครื่องใช้จึงท้าจากไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ สีที่
เป็นโทนของไทยจึงเป็นการประยุกต์มาจากสีของเฟอร์นิเจอร์ไม้ทีเห็นบ่อยในบ้านเรือนไทย อาจมีสี
ขาวตัดเพ่ือให้ห้องดูสว่าง สดใสขึ น จะได้ไม่ดูทึบเกินไปเพราะสีของไม้ แต่ทั งนี แล้วก็ขึ นอยู่กับ
ความชอบ และพึงพอใจของแต่ละคน ถ้าอยากให้บ้านดูมีรสนิยมมากขึ นก็อาจจัดให้เป็นโทนน ้าตาล
ทั งหมด โดยอาศัยหลอดไฟสีส้มช่วยสร้างบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยท้าให้ได้กลิ่นอายบรรยากาศของความ
เป็นไทยได้เป็นอย่างด ี
 

      หลักการตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น 

    รูปแบบของโมเดิร์น (Modern) ยึดถือความเรียบง่าย กล่าวคือ เน้นให้เห็นถึงความงาม
อันแท้จริงของเนื อวัสดุที่ไม่จ้าเป็นต้องปกปิดหรือเสริมแต่งจนเกินความพอดี เน้นเรื่องของรูปทรงที ่
โดดเด่น สไตล์โมเดิร์นก้าเนิดขึ นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20  มีความ
เรียบง่ายไร้ซึ่งการปรุงแต่ง กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมทั งหมดจะคิดไว้อย่างมีแผนการแล้ว
จึงเริ่มก่อสร้าง ทั งนี ก็เพ่ือให้บ้านหรือที่อยู่อาศัยนั นสามารถใช้พื นที่ได้อย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์ และมี
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด เพราะด้วยค้าที่ การ์บูซิเย กล่าวว่า "A House is a 
machine for living in" จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมจนถึงปัจจุบัน  และเป็น
แนวคิดท่ีส่งผลต่อการออกแบบของสถาปนิกรุ่นใหม ่
 



  48 

 
ภาพที่ 29 ภาพสามมิติตัวอย่างการตกแต่งบ้านแบบสไตล์โมเดิร์น 
 
   “Modern Style” เป็นสไตล์ที่ค้านึงถึงคุณค่าและศักยภาพการใช้งานของสิ่งต่าง ๆ 
ประหยัดวัสดุและแรงงานใน การก่อสร้าง ดังนั นจึงเกิดการลดทอนองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่จ้าเป็นมา
ใช้รูปทรงเรขาคณิตแทน ไม่มีการตกแต่งเพ่ิมเติม หรือปกปิดพื นผิว ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้า พื น เพดาน 
ยอมรับลักษณะที่เป็นธรรมชาติของวัสดุและโครงสร้าง เนื่องจากค้าว่า Modern แปลว่า ใหม่หรือ
ทันสมัย จึงหมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ เหมาะสมส้าหรับยุคนั นๆ รูปแบบการตกแต่งของ 
Modern Style จะเน้นการใช้งานเป็นหลัก มีความเรียบง่าย ออกแบบตามวิถีชีวิตของผู้อาศัย ห้องจะ
มีการออกแบบสัดส่วนชัดเจน ผ่อนคลายยามอยู่อาศัย การแต่งห้องจะท้าได้ง่ายโดยใช้เฟอร์นิเจอร์
หรือของตกแต่งแค่เพียงน้อยชิ นและจ้าเป็นต่อการใช้ชีวิตเท่านั น และนอกจากนี ยังมีสไตล์ที่ได้พัฒนา
มาจากโมเดิร์น นั่นคือ Post Modern และ Minimal 
 

 

ภาพท่ี 30 ภาพสามมิติตัวอย่างการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นสไตล์ 
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   ในการตกแต่งโมเดิร์นสไตล์อาจใช้เฟอร์นิเจอร์ในลักษณะของโทนสีที่เหมาสมกับสไตล์
คือ นิยมใช้โทนสีพื นเป็นหลัก การใช้โทนสีและการตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ของ Modern Style ไม่
เน้นสีสันมากนักเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จึงโทนสีใกล้เคียงกันให้ความรู้สึกที่สะอาดตา แต่เพ่ือไม่ให้ห้องดู
น่าเบื่อเกินไปสามารถใช้การไฮไลท์ด้วยการแบ่งพื นที่อาจต้องใช้สีเพ่ือแบ่งพื นที่ให้เห็นชัดเจนและสร้าง
ความโดดเด่นให้กับห้องและสร้างสีสันไม่น่าเบื่อจนเกินไปในมุมโปรดของห้อง เช่น บริเวณหัวเตียง 
หลังโซฟา หรือหลังทีวี เป็นต้น โดยการใช้ฉากกั นเป็นไฮไลท์ในการตกแต่งบ้านสไตล์นี  อาจจะใช้สีที่
เข้มกว่าสีพื นก็ได้ขึ นอยู่กับสวยงาม ความเหมาะสม โดยเฟอร์นิเจอร์ที่นิยมน้ามาตกแต่งแบบ Modern 
Style เราพบเห็นได้บ่อย และสามารถหาซื อได้ง่ายตามที่แสดงสินค้าทั่วไป วัสดุมีให้เลือกหลายเกรด 
หลากดีไซน์ ลักษณะที่โดดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ Modern Style ค้านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นส้าคัญ 
สีสันจะมีความเรียบง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการตกแต่งเข้าชุดกัน หรืออาจใช้สีสันสดใสเพ่ือท้าให้ห้องมีความ
น่าสนใจมากขึ น 
 

       การแต่งบ้านลอฟท์สไตล์ (Loft Style) 

    สไตล์การตกแต่งบ้านแบบที่ยมมากและมาแรงในช่วงนี คือลอฟท์สไตล์ จะเห็นได้จาก
การน้าสไตล์การตกแต่งแบบลอฟท์สไตล์มาใช้ตามร้านกาแฟ ส้านักงาน ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย
ขนาดกลาง หรือแม้แต่คอนโด ย้อนกลับไปในสมัยก่อนสงครามโลกครั งที่ 2 ลอฟท์สไตล์มีต้นก้าเนิดมา
จากย่าน SoHo ในเมือง New York ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนสงครามโลกครั งที่ 
2 จะเกิดขึ น ในแถบนี จะมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงโกดังเก็บสินค้าต่างๆ อยู่อย่างมากมาย แต่
ภายหลังสงครามโลกสงบลงโรงงานและโกดังเหล่านี ได้ถูกทิ งร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผลพวงจาก
สงครามบ้านเรือนพังทลาย เศรษฐกิจล่มสลาย ท้าให้เกิดการปิดกิจการมากมาย โรงงานต้องถูกปิดตัว
ลงหลายแห่งค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านหรือที่พักอาศัยก็สูงขึ น ต่อมาได้มีกลุ่มคนที่ไม่สามารถซื อหรือเช่า
ที่อยู่อาศัยในเมืองได้เนื่องจากราคาท่ีแพง จึงเกิดแนวคิดท่ีจะดัดแปลงโรงงานและโกดังเก่ามาเป็นที่อยู่
อาศัย ท้าให้เกิดแนวคิดในการอาศัยอยู่ในโรงงาน หรือ โกดังนั นร้างเหล่านั นหลังจากนั น กลุ่มคนที่เข้า
ไปอยู่อาศัยในโรงงาน และโกดังนั นก็จะน้าของที่มีหลงเหลือ ที่อยู่ในโรงงานมาดัดแปลงเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย ซึ่งวัตถุดิบที่จะน้ามาดัดแปลงก็จะเป็น เหล็ก และ ไม้ ท่อ
เหล็ก ท่อประปา การเข้าไปอยู่ในโรงงาน และ โกดังแทนบ้านพักอาศัยเริ่มเป็นที่นิยม เพราะข้อดีคือ
เป็นที่เปิดโล่ง กว้างและพัฒนาจนกลายมาเป็นที่อยู่อาศัยในแบบลอฟท์ 
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ภาพที่ 31 ภาพสามมิติตัวอย่างการตกแต่งบ้านแบบลอฟท์สไตล์ 
 

    ส่วนประกอบของลอฟท์ จุดเด่นของสไตน์ลอฟท์ คือ “ความดิบ” เพราะเกิดจากการน้า
วัตถุดิบที่หลงเหลืออยู่ในโรงงานมาดัดแปลง มีอะไรเหลืออยู่ก็ต้องน้ามาใช้ ท้าให้เกิด “ความแปลก” 
ไม่จ้าเจ การออกแบบที่อิสระไม่ยึดติด อีกทั งดูเรียบง่าย ถ้ามีโครงสร้างเหล็ก ปูนเปลือย ปูนขัดมัน   
อิฐเปลือยก็ยิ่งดี เพราะการตกแต่งแนวนี จะเคารพในวัสดุที่มีอยู่ก่อนหน้า หน้าต่างใช้บานใหญ่ๆ บันได
เหล็ก ท่อสายไฟและท่อน ้าเผยให้เห็นถึงระบบภายใน ล้วนแต่เป็นความเท่ห์ ที่ไม่ต้องเสริมเติมแต่ง ซึ่ง
สิ่งเหล่านี มาพร้อมกับโครงสร้างเดิมอยู่แล้ว ส่วนใหญ่การตกแต่งแบบลอฟท์จะถูกน้ามาผสมผสานกับ
การตกแต่งแบบร่วมสมัย เช่น ใช้วัสดจากุธรรมชาติมาตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งที่ท้าจากหิน 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ หรืออาจใช้ โลหะ สแตนเลส หรือแก้ว มาสร้างความโดดเด่น ความเท่ห์ ให้ห้องดู
มีความทันสมัยมากขึ น แต่ถ้าต้องการลดความแข็งกระด้าง ความดิบหยาบของโครงสร้างโดยรวม ก็
สามารถท้าได้โดยเลือกใช้วัสดุที่ท้ามาจากผ้าที่บางเบา หรือประดับดอกไม้สีสันสดใส 

 

ภาพที่ 32 โทนสีในการตกแต่งแบบลอฟท์ สไตล์ 
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  ในการออกแบบเครื่องเรือนตกแต่งบ้านสไตล์ของลอฟท์นี อาจใช้โทนสีมาช่วยในการ
ออกแบบและการตกแต่ง เนื่องจาอวอลเปเปอร์หรือสีของห้องที่มีการตกแต่งแบบลอฟท์นิยมใช้สีแบบ
โมโนโทน ซึ่งคล้ายกับแบบ Minimal Style โดยจะเน้นสีสว่างๆ เพื่อเพิ่มความกว้างของห้อง เช่น ขาว 
เทา ด้า  หรือใช้สีของวัสดุเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สีส้มของอิฐ สีเทาของปูนขัดมัน หรือใช้วอลเปเปอร์ลาย
ต่างๆ อาทิ ลายปูนขัดมัน ลายอิฐ ลายไม้กระดาน เป็นต้นเฟอร์นิ เจอร์แบบลอฟท์สามารถน้า
เฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้ แต่จะเน้นเรื่องเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว มีฟังก์ชั่นการใช้งาน
ปรับแต่งได้หลากหลาย มีดีไซน์ ท้าความสะอาดได้ง่ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  
 

 

ภาพที่ 33 ภาพสามมิติตัวอย่างการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอฟท์สไตล์ 
 

  ต่อมาในช่วงหลังได้มีการผสมผสานแนวการตกแต่งบ้านแบบใหม่คือโมเดิร์นลอฟท์ เป็น
การผสมผสานกันอย่างลงตัวของการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นและสไตล์ลอฟท์ เนื่องจากแบบการตกแต่ง
บ้านบ้านสไตล์โมเดิร์นเองก็มาแรงเรียบง่ายลงตัวไม่แพ้กัน เจ้าของบ้านที่มีความรักในรูปแบบการ
ตกแต่งแบบโมเดิร์นแต่ก็มีความชอบในแนวการตกแต่งบ้านแนวคลาสสิคในแบบลอฟท์ ก็สามารถ Mix 
and Match ให้เหมาะสมได้ โดยมีการใช้ไม้ และกระจกเข้ามาช่วยให้เกิดความนุ่มนวลขึ น เน้นเหลี่ยม
คมของบ้านและผนังก็สามารถน้ามาใช้กับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ได้อย่างลงตัวเช่นกัน 

 

ประเภทของเครื่องเรือนฉากกั้นตกแต่งบ้าน 

  การตกแต่งออกแบบการจัดวางผังห้องนั นนอกจากจะเป็นการแบ่งพื นที่ใช้สอยให้เกิด
ประโยชน์หลากหลายในการพักผ่อนแล้วยังบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย และการจัดวาง
พื นที่ใช้สอยหรือผังของห้องก็ไม่ได้ค้านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั น แต่สิ่งที่ต้องค้านึงถึ ง
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แต่หลายคนอาจลืมไปคือการค้านึงถึงทิศทางของแสงและความร้อน เครื่องเรือนประเภทฉากกั นจึง
เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านที่ช่วยในเรื่องของการแบ่งพื นที่เพ่ือให้สามารถใช้สอยพื นที่ได้มากขึ น
และยังสามารถช่วยในการบังแดดบรรเทาความร้อนและบังสายตาเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัว 

  ด้วยรูปแบบการตกแต่งภายในของบ้านที่พักอาศัยมีความแตกต่างกันในแต่ละรสนิยม
ของเจ้าของบ้าน การเลือกเครื่องเรือนประเภทฉากกั นแต่ละประเภทให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งบ้าน
แต่ละแบบก็แตกต่างกันไปตามการตกแต่งและพื นที่ใช้สอย จึงต้องศึกษาประเภทของเครื่องเรือน
ประเภทนี ว่ามีกี่ประเภทให้เลือกใช้ได้ความเหมาะสมและเข้ากันกับเครื่องเรือนชนิดอ่ืนภายในบ้าน
และต้องทราบข้อดีข้อเสียเพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  แบบของฉากกั นโดยทั่วไป
แบ่งได้ตามลักษณะการติดตั งและการใช้งาน โดยแบ่งเป็นประเภทลักษณะของการติดตั งได้ดังนี  

1. เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบบานเลื่อน  

การใช้บานเลื่อนวิธีที่นิยมใช้ส้าหรับการแบ่งพื นที่ใช้สอยภายในบ้าน แต่ฉากกั นแบบบาน

เลื่อนเป็นการปิดทึบตั งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างเพ่ือต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน การกั นห้อง

ประเภทนี เห็นได้บ่อยในที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น โดยการออกแบบท้าประตูบานเลื่อนเรียกว่าโชจิ

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวและประสบภาวะแผ่นดินไหวบ่อยครั ง การสร้างบ้านในส่วน

นอกที่เข็งแรงแต่ด้านในมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานด้วยฉากกั นเพ่ือป้องกันความหนาวเย็นจากลม

ภายนอกเข้าสู่ตัวที่พักอาศัย และกั นพื นที่ห้องให้เป็นสัดส่วน  

 

ภาพท่ี 34 ฉากกั นห้องแบบบานเลื่อนไม้ญี่ปุ่น 
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017a) 
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  การแบ่งพื นที่ด้วยการท้าบานเลื่อนเป็นฉากส้าหรับกั นห้องแบ่งพื นที่การใช้งานนั น ความ
ยืดหยุ่นน้อยไม่เท่าการใช้ผ้าม่าน แต่มีข้อดีในการแบ่งขอบเขตของพื นทีได้ชัดเจนกว่ามากและมีความ
เป็นส่วนตัวมากกว่า ส้าหรับการเลือกใช้วัสดุในการท้าบานเลื่อนนั นพิจารณาตามจุดประสงค์การใช้
งาน เช่นหากต้องการกั นพื นที่ให้ขาดจากกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ควรเป็นบานทึบ ซึ่งอาจจะท้าจากไม้ 
MDF หรือ Particle Board ดังภาพที่ 34 

 

 

ภาพที่ 35 ฉากกั นห้องแบบบานกระจก 
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017a) 

 

  การแบ่งพื นที่ด้วยเครื่องเรือนฉากกั นแบบบานเลื่อนถ้าเพียงแค่ต้องการกันเสียงและกลิ่น 
อาจออกแบบฉากกั นเป็นแบบบานโปร่งวัสดุอาจจะเป็นกระจก เพราะนอกจากจะเปิดมุมมองให้โล่ง
สบายตาแล้วยังท้าให้ดูน่าสนใจจากการมองเห็นแบบเรือนรางเพ่ิมสุนทรียะได้อีกแบบหนึ่ง ส่วนจะเป็น
แบบใสหรือขุ่นนั นขึ นอยู่กับความต้องการความเป็นส่วนตัวของพื นที่  
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ภาพท่ี 36 ฉากกั นห้องแบบบานเลื่อนระแนงไม้ 
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017) 

 
  การออกแบบพื นที่โดยการใช้ฉากกั นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีการประยุกต์ใช้

ธรรมชาติของไม้ในการท้าเครื่องเรือนประเภทฉากกั นเพ่ือต้องการให้อากาศในพื นที่ระหว่างสองที่มี
การเชื่อมต่อกันโดยใช้ระแนงไม้ในการกั นสายตาแค่ ให้ดูเป็นธรรมชาติและอบอุ่น ในเวลาเดียวกันก็
อาจใช้วัสดุสไตล์ลอฟท์ เช่น ตะแกรงหรือเหล็กฉีกได้ด้วย 

  การแบ่งพื นที่ด้วยเครื่องเรือนฉากกั นแบบบานเลื่อนโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานจะมีการ
ติดตั งแบบตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนต้าแหน่งได้ ดังนั นก่อนการใช้งานเครื่องเรือนประเภทนี ต้องท้าการ
ตัดสินใจการความต้องการใช้ที่แน่นอนเสียก่อน 

   2. เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบบานเฟ้ียม  
   การใช้บานเลื่อนแบบนี คุณสมบัติพิเศษที่นอกจากจะปรับเปลี่ยนได้ทั งระนาบแบบบาน

เลื่อนเลื่อนแล้วยังสามารถเปิดโล่งได้กว้างมากกว่า เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของวิธีการติดตั งเท่านั น 
เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบบานเฟ้ียมสามารถเป็นได้ทั งกระจกและไม้ทึบความแตกต่างของ
อารมณ์การใช้งานก็แตกต่างกัน โดยแบบกระจกจะสามารถมองเห็นพื นที่โดยรวมของห้องได้มากท้าให้
เหมาะกับพื นที่น้อยแต่ต้องการแบ่งพื นที่ใช้สอยส่วนตัวในการใช้งานชั่วคราว  ส่วนบานทึบเหมา
ส้าหรับพื นที่ขนาดใหญ่เนื่องจากการปิดทึบจะท้าให้รู้สึกอึดอัดหากพื นที่เล็กจนเกินไปและไม่โปร่ง
สบายตาเท่ากับการใช้กระจก  
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ภาพท่ี 37 ฉากกั นห้องแบบบานเฟี้ยม 
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017b) 

 

ฉากกั นห้องแบบบานเฟ้ียมคุณสมบัติที่สามารถเปิดให้ได้พื นที่โล่งกว้างใช้พื นที่ได้อย่าง
เต็มที่จึงเป็นที่นิยมในส้านักงาน ในการเลือกใช้ข้อควรค้านึงคือการติดตั งควรพิจารณาเรื่องน ้าหนักร่วม
ของฉากแต่ละชิ นด้วยเนื่องจากฉากกั นประเภทนี ส่วนใหญ่ใช้รางเลื่อนด้านบนความหมายคือการรับ
น ้าหนักทั งหมดคานการรับต้องแข็งแรงด้วย หากเป็นพื นที่ที่ต้องเปิดปิดบานวันละหลายครั งถ้าตัวบาน
มีน ้าหนักมาก ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานนักปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่น้าเอาบานเลื่อนและบาน
เฟ้ียมมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยใช้กระจกแบบน ้าหนักเบา 'Movable Glass' นิยมใช้ในโครงการ
ประเภทส้านักงาน มีความสวยงามเหมือนบานเลื่อน เปิดพื นที่ได้กว้างเหมือนบานเฟ้ียม แต่ราคา
ค่อนข้างแพง และการซ่อมแซมดูแลรักษายังต้องใช้ผู้ช้านาญโดยเฉพาะ  

 

 

ภาพท่ี 38 ฉากกั นห้องแบบบานเฟี้ยมวัสดุแบบ 'Movable Glass' 
ที่มา : (Carvart creative solutions company, 2017) 
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ภาพท่ี 39 ฉากกั นห้องแบบบานเฟี้ยมลอยตัว 
ที่มา : (The Collective Agency Limited London, 2017) 
 

นอกจากฉากกั นบานเฟ้ียมที่ยึดติดกับโครงสร้างแล้วยังมีบานเฟ้ียมอีกประเภทคือฉาก
กั นแบบลอยตัวไม่ยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร เป็นฉากกั นที่สามารถใช้ได้เลยแค่กางออกเท่านั น 
สะดวกรวดเร็ว และมีน ้าหนักเบา สามารถยกไปติดตั งตรงส่วนใดของบ้านก็ได้ หาซื อง่ายไม่ต้องใช้ช่าง
ในการติดตั ง ในส่วนของวัสดุของฉากกั นแบบลอยตัวนี ส่วนใหญ่ท้าจากวัสดุธรรมชาติเช่น ไม้ไผ่ ไม้สน 
ในส่วนที่เป็นโครงของบานนั นจะมีน ้าหนักเบาอาจมีการเพ่ิมลูกเล่นของการใช้งานด้วยการเก็บของ  
หรืออาจเป็นฉากกั นที่มีการวาดภาพเพ่ือให้เกิดความสวยงาม โดยฉากกั นประเภทนี จุดประสงค์การใช้
งานต่างจากการปิดทึบทั่วไป เนื่องจากมีการออกแบบมาเพ่ือแค่บังสายตาการแบ่งพื นที่จึงเป็นเพียง
พื นที่เล็กๆที่ต้องการวางสิ่งของหรือมุมชั่วคราวในการใช้งาน ข้อเสียของเครื่องเรือนประเภทฉากกั น
ชนิดนี คือ ความที่น้าหนักเบาการวางต้องไม่วางในที่คนเดินผ่านบ่อยหรือที่แคบจนเกินไปเพราะจะท้า
ให้ชนล้มเสียหายได้  

 
3. เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบผ้าม่าน  

การใช้ฉากกั นเพ่ือแบ่งพื นที่แบบง่ายและราคาถูกก็หนีไม่พ้นการใช้ผ้าม่านที่มีการน้ามา
ประยุกต์ใช้จากหน้าที่ที่มีเพียงการปกปิดบังแสงแดดและสายตาตามประตูหน้าต่าง  ผ้าม่านมีความ
ยืดหยุ่นสูงที่สุดความสะดวกในใช้งานมากกว่าวัสดุอ่ืนและไม่สูญเสียพื นที่ในการติดตั งและราคาถูกอีก
ทั งยังสามารถติดตั งได้ด้วยตัวเองน ้าหนักเบา ไม่จ้าเป็นต้องใช้ผู้ช้านาญในการติดตั งเนื่องจากไม่ต้อง
สร้างผนังในการรองรับน ้าหนักมากหากต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถถอนการติดตั งได้ง่ายกว่างาน
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ผนัง ในอดีตการกั นห้องด้วยวิธีนี ไม่เป็นที่นิยมนัก แต่ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นได้ง่ายขึ นแม้กระทั่ง
ในพื นที่สาธารณะ เช่น ในห้องแต่งตัว หรือห้องลองเสื อในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

 

 

ภาพท่ี 40 ฉากกั นห้องแบบผ้าม่าน 
ที่มา : (The Collective Agency Limited London, 2017) 

 

การใช้ม่านกั นพื นที่นั น เราสามารถเลือกใช้เนื อผ้าให้เป็นแบบทึบ แบบโปร่ง หรือกึ่งทึบ
กึ่งโปร่งก็ได้ด้วยคุณลักษณะของเนื อผ้า จะท้าให้รู้สึกอ่อนโยนอบอุ่นนุ่มนวลชวนสัมผัสมากกว่า 
แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากความยืดหยุ่นในเรื่องของพื นที่ใช้สอยแล้ว การใช้ผ้าม่าน
นั นยังง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของห้อง ผู้อยู่อาศัยก็สามารถ
เปลี่ยนสไตล์ของผ้าให้เข้ากัน หรือจะถอดการติดตั งออกก็ท้าได้ไม่ยาก  แต่ก็มีข้อเสียพอสมควรคือ 
หากติดตั งในห้องที่มีความชื นเนื อผ้าอาจเกิดเชื อราท้าให้เกิดโรคต่างๆตามมา หากปิดทึบในวันที่มี
อากาศร้อนคุณสมบัติของผ้าจะยิ่งท้าให้ภายในอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเท รวมไปจนถึงหากห้องที่ติดตั ง
ลมพัดผ่านด้วยคุณสมบัติของผ้าที่เก็บฝุ่นอาจท้าให้เกิดความสกปรกดูแลรักษายาก 

4. เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบยึดติดผนัง   
การใช้ฉากกั นเพ่ือแบ่งพื นที่แบบตายตัวเป็นลักษณะของงานเครื่องเรือนที่มีการออกแบบ

ให้มีขนาดเหมาะสมลงตัวกับพื นที่ เครื่องเรือนแบบนี การติดตั งจะต้องเป็นลักษณะที่ติดแล้วติดเลย 
หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายจะต้องรื อเพียงอย่างเดียว  

 



  58 

 

ภาพท่ี 41 ฉากกั นห้องแบบยึดติด 
ที่มา : (Studiocolnaghi arquitetura, 2014) 

 

      ข้อดีของเครื่องเรือนฉากกั นแบบยึดติดนี คือ สามารถกลบเกลื่อนมุมเหลี่ยมที่ไม่ลงตัว
ของอาคารได้  สามารถใช้พื นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะการออกแบบมาเพ่ือพื นที่นั นโดยตรง
ขนาดจึงพอดีจนไม่มีช่องว่างระหว่างเฟอร์นิ เจอร์กับตัวอาคาร และด้วยการออกแบบมาเพ่ือ
เฉพาะเจาะจงตกแต่งพื นที่นั นๆท้าให้สามารถดีไซด์การตกแต่งให้เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แล้วได้
อย่างลงตัว ซึ่งแล้วแต่การเลือกวัสดุและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย  

 
  5. เครื่องเรือนประเภทฉากกั นแบบประยุกต์การใช้งาน  

  แบบของเครื่องเรือนประเภทฉากกั นที่มีความแตกต่างจากแบบประเภทอ่ืนที่กล่าวมา
ข้างต้นคือ การประยุกต์ใช้ฉากกั นด้วยการน้าเฟอร์นิเจอร์มาใช้เพ่ือแบ่งพื นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัย  
โดยผู้ใช้งานน้าเครื่องเรือนประเภทตู้มาปรับเปลี่ยนการจัดวางเอประโยชน์การใช้สอยสองแบบในการ
จัดวาง คือสามารถเป็นทั งชั นวางและเป็นทั งฉากกั นเพ่ือปิดบังการมองไปจนถึงเพ่ือประโยชน์ในการ
แบ่งพื นที่ให้สามารถใช้งานพื นที่ได้มากขึ น ข้อดีของการประยุกต์การใช้งานนี นอกจากการกั นพื นที่ได้
แล้วยังสามารถใช้งานในส่วนของฉากกั นนั นได้ด้วย เช่น ตู้หนังสือ ตู้โชว์ ที่สามารถหยิบใช้งานได้ทั ง
สองด้าน  
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ภาพท่ี 42 ฉากกั นห้องแบบประยุกต์ 
ที่มา : (Archiproducts, 2015) 

 

 แน่นอนว่าการกั นห้องแบบนี สามารถท้าได้ง่าย แต่ข้อเสียคือไม่มีความยืดหยุ่นเรื่อง
พื นที่ในระยะสั นไม่ยืดหยุ่นในการพับเก็บเหมือนกับเครื่องเรือนฉากกั นในแบบข้างต้นที่กล่าวมาและ
ความหนาของตู้อาจไม่เหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็กเพราะจะยิ่งท้าให้เสียพื นที่และดูอึดอัด  อย่างไรก็
ตาม การใช้เฟอร์นิเจอร์ในการกั นห้องก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต หากเบื่อรูปแบบของ
เฟอร์นิเจอร์เดิมก็สามารถเปลี่ยนใหม่ หรือถ้าต้องการพื นที่ท่ีกว้างขวางขึ นก็เพียงแค่ย้ายออก 

 

การเลือกใช้วัสดุ และวัสดุสร้างสรรค์ 

  การเลือกใช้วัสดุ นักออกแบบต้องค้านึงถึงการน้าวัสดุมาใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วัสดุที่สามารถน้ามาใช้มีหลาหลายชนิดขึ นอยู่กับรูปแบบและประเภทของงานออกแบบที่ต้องการท้า 
การเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องตรงกับงานที่ท้าก็มีส่วนส้าคัญในคุณภาพของชิ นงานนักออกแบบจึงต้อง
ค้านึงถึงการเลือกที่ถูกต้องและความเหมาะสม การน้าวัสดุมาแปรรูปต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและ
จุดอ่อน ของวัสดุแต่ละชนิด เพ่ือจะได้เลือกใช้ชนิดและวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
นอกจากนี แล้วเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่จะใช้ให้ท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือสามารถเลือกวิธีการยึดต่อประสานได้อย่างเหมาะสม การตกแต่งผิวสามารถท้า
ได้ง่ายสะดวก มีความสวยงาม และราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั นๆ สามารถที่จะผลิตขึ นเพ่ือ
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จ้าหน่ายในท้องตลาดได้ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด รูปร่าง และขนาดต่างๆ 
ของวัสดุที่มีขายในท้องตลาดด้วยว่า หาได้ยากง่ายหรือไม่ มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณสมบัติและ
โครงสร้างของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ท้าให้สามารถที่จะเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิด
ของงาน สามารถก้าหนดหรือซื อวัสดุได้ถูกต้องตามแบบที่ต้องการ 

 

  คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้งาน 

  นอกจากหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ควรพิจารณา
รองลงมาและให้ความส้าคัญไม่แพ้กันก็คือหลักของการเลือกคุณสมบัติของวัสดุเพ่ือความเหมาะสมต่อ
การน้ามาใช้งานออกแบบ โดยแบ่งดังนี  

  1. ความแข็งแรง (Strength) คือ สามารถในการรับแรงได้โดยไม่ท้าให้วัสดุแตกหักหรือ
เกิดการเสียหาย เช่นความแข็งแรงในการรับแรงดึง (Tensile Strength) คือ ความสามารถของวัสดุที่
จะต้านทานการแตกหักเมื่อได้รับแรงดึงสองข้างออกจากกัน คุณลักษณะนี ส้าคัญส้าหรับวัสดุ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น พลาสติกสามารถรับแรงดึงสูงสุดประมาณครึ่งเท่าของอะลูมิเนียม ไปจนถึง
ความแข็งแรงในการรับแรงอัดของวัสดุ (Compressive Strength) คือ ความสามารถของวัสดุที่
จะต้องต้านทานการปริแตกเมื่อถูกแรงอัด เช่น เหล็กหล่อเป็นวัสดุที่สามารถรับแรงอัดได้สูง แต่ 
สามารถรับแรงดึงได้ต่้า และความแข็งแรงในการรับเฉือน (Shearing Strength) คือโลหะถูกกรรไกร
ตัดไม่ฉีกขาดเม่ือถูกแรงเฉือน เช่น เมื่อแผ่นโลหะถูกกรรไกรตัดไม่ฉีกขาดออกจากกัน เป็นต้น 

  2. ความแข็งของพื นผิว (Hardness) คือ การพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุด้านการทน
รอยขีดข่วนก่อนการน้าวัสดุมาใช้กับงาน การต้านทานต่อการสึกหรอ แรงกด   

  3. ความสามารถในการยืดตัว (Ductility) คือ คุณสมบัติของวัสดุสามารถที่จะดึงหรืออัด
ให้ยืดตัวออกได้ง่ายโดยไม่แตกหักหรือขาดออกจากกัน เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กกล้า 
ทองเหลือง และพลาสติก เป็นต้น 

  4. ความสามารถของวัสดุในการเป็นฉนวนไฟฟ้า (Electrical Conductivity) คือ วัสดุที่
คุณสมบัติของตัววัสดุยอมให้ไฟฟ้าไหลได้ดี เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น และวัสดุที่คุณสมบัติไม่
ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย  

  5. การน้าความร้อน (Heat Conductivity) คือความสามารถในการน้าความร้อนของ
วัสดุบางประเภทมีคุณสมบัติในการน้าความร้อนไหลผ่านได้ดี เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น แต่
วัสดุบางอย่างมีคุณสมบัติในตัววัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนไหลผ่าน เช่น กระดาษ ใยแก้ว เป็นต้น 
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  ประเภทของวัสดุ 

   วัสดุสามารถแบ่งออกเป็น 2 หมู่ใหญ่ๆ ดังนี  

  1. โลหะ โลหะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่โลหะประเภทเหล็ก (Ferrous 
Metal) และโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non – Ferrous Metal) สองประเภทนี มีความแข็งแรงแต่
แตกต่างกันคือส่วนประกอบของโลหะที่แตกต่างกัน ลักษณะการน้าไปใช้งานแตกต่างกันโดย โลหะ
ประเภทเหล็ก การใช้งานจะสามารถน้ามาประกอบกันด้วยการเชื่อมได้ง่ายกว่ากลุ่มของอลูมิเนียม แต่
มีข้อเสียคือหากเคลือบไม่ดีอาจขึ นสนิมได้ แต่มีราคาถูกและขึ นรูปได้ง่าย โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก 
เช่นอลูมีเนียม ทองเหลือง บรอนซ์ ทองแดง สังกะสี เป็นต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุนี ท้า
ยากกว่าเหล็กและมีราคาแพงกว่ามาก แต่ข้อดีของวัสดุเหล่านี คือคงทนกว่าและไม่เกิดสนิม แต่ก็ต้อง
พิจารณาเรื่องของต้นทุนในการผลิตด้วย 

  2. อโลหะ คือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือสารสังเคราะห์
และสารธรรมชาติ คือ วัสดุที่ เกิดขึ นตามธรรมชาติ อาทิ ยาง หิน ดิน หนังสัตว์ ส่วนของ สาร
สังเคราะห์ คือ วัสดุที่ผลิตหรือสังเคราะห์ด้วยฝีมือของมนุษย์ อาทิ พลาสติก ยางเทียม ปูนซีเมนต์ 
แก้ว กระดาษ 

 

  ลักษณะส าคัญของวัสด ุ

  ลักษณะที่ส้าคัญของวัสดุมีความส้าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่หลายประเด็น 
กล่าวคือ  

   1. ผิว วัสดุต่างชนิดกันจะมีลักษณะของผิวที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน การเลือกพื นผิว
ส่วนใหญ่แล้วไม่มีผลกับความแข็งแรง แต่มีผลกับความสวยงานเป็นส่วนใหญ่ และมีคุณสมบัติในการ
ท้าสีที่แตกต่างกัน สร้างให้เห็นถึงอารมณ์ของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสีที่ออกมาแตกต่าง เช่น เหล็กกล้า
มีผิวเรียบ เหล็กหล่อผิวจะหยาบ ขรุขระ เป็นต้น 

   2. ลักษณะการใช้งาน ความหนาแน่นคิดจากน ้าหนักต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของวัสดุ 
และความแข็งแรงของวัสดุขณะใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานจะต้องได้รับความเค้นในลักษณะ
ต่างกัน สลักเกลียวและเมื่อขันแน่นจะปรากฏว่ามีความเค้นแรงดึงอยู่ในตัว ซึ่งวัสดุแต่ละหน้าที่
ดังกล่าวจะสามารถทนรับความเค้นต่างๆ ได้ค่าสูงสุดเพียงค่าหนึ่งเท่านั น เมื่อเลยค่าสูงสุดนั นไปวัสดุ
จะช้ารุด หัก หรือขาด ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ วัสดุต่างกันจะรับค่าความเค้นไม่เท่ากัน ฉะนั น
จะต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุและขนาดให้ถูกต้อง 
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  3. ความแข็งของผิว คุณสมบัติที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของผิววัสดุก่อนการเลือกน้ามา
ออกแบบและผลิตงานออกมาคือความแข็ง ผิวที่แข็งมากจะสึกหรอยาก ความแข็งดังกล่าวคือ
ความสามารถในการต้านทานการถูกแทงทะลุรวมไปถึงการเจาะด้วยเครื่องมือ ความแข็งในการ
ต้านทานของวัสดุมีทั งข้อดีและข้อเสียดังนั นการเลือกความแข็งของวัสดุจึงควรดูแนวทางของ
ผลิตภัณฑ์เป็นส้าคัญ 

  4. ความสามารถในการอัดขึ นรูป คุณสมบัติการอัดขึ นรูปในข้อนี เป็นลักษณะพิเศษของ
วัสดุ ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีและสะดวกต่อการท้างาน นักออกแบบสามารถก้าหนดการผลิตเป็นการดัด รีด 
หรือโค้งงอขึ นรูปได้โดยวัสดุนั นไม่หักเนื่องจากวัสดุมีความยืดหยุ่นสูงโดยไม่สูญเสียความเป็นวัสดุไป 
เช่น ทองแดง เป็นต้น 

  5. ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นตัวของวัสดุ กล่าวคือวัสดุที่แกร่งจะมีความทนต่อ
ความเครียดในล้าตัวสูง เช่น เหล็ก เมื่อถูกดึงยืดตัวออกและภายในเนื อเหล็กจะเกิดความเครียดขึ นก็
ตาม แต่เหล็กก็ยังคงตัวอยู่ได้หากแรงดึงนั นอยู่ในพิกัดความแข็งแรงของเหล็ก (สาคร คันธโชติ , 
2528.) 

 

   ข้อควรค านึงถึงในการใช้วัสดุส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  1. ใช้วัสดุอะไรบ้างและมีข้อก้าหนดเกี่ยวกับวัสดุอย่างไร 

  2. ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันได้หรือไม่ 

  3. สั่งซื้อวัสดุในรูปหรือลักษณะอ่ืนได้หรือไม่ 

  4. เลือกซื้อขนาดและปริมาณวัตถุดิบเพ่ือลดความสิ้นเปลืองได้หรือไม่ 

  5. วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 

  6. มีวัสดุที่ถูกว่าหรือสามารถใช้ได้ดีพอกันหรือไม่ 

  7. ใช้วัสดุที่ดีกว่า เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและเวลาการผลิตได้หรือไม่ 

  8. ซื้อชิ้นส่วนส้าเร็จรูปจากที่อ่ืนได้หรือไม ่

  9. การขนส่งวัตถุดิบมีวิธีอ่ืนอีกหรือไม่ 

 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

      การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลครั งนี  วิธีการด้าเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ

การทดลองคุณสมบัติของน ้า และส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยส่วนของการทดลองคุณสมบัติ

ของน ้าผู้วิจัยใช้การทดลองในสภาวะจ้าลอง เนื่องจากการทดลองในสภาวะจ้าลองสามารถควบคุมตัว

แปรให้มีค่าคงที่หรือเปลี่ยนแปลไปตามความต้องการของปัจจัยที่ต้องการทดสอบได้  เพ่ือศึกษา

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเก็บข้อมูลเบื องต้น เพ่ือน้าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื นฐานในส่วนที่

สองของการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉากกั นที่น้าระบบน ้ามาประยุกต์ใช้ในการลดความร้อน

ในสภาพแวดล้อมจริง โดยมีกระบวนการการคิดและการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี   

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

   ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 

2 ประเภท ดังนี  

   1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 

   การเก็บรวบรวมศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการ

บันทึกข้อมูลไว้ ประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ทที่เกี่ยวกับการทฤษฎีการช่วย

ในการระบายความร้อนในรูปแบบของการใช้น ้า การใช้วัสดุในการป้องกันความร้อน และการ

ประยุกต์ใช้น ้าเพ่ือระบายความร้อนในสมัยโบราณ ทั งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทุติยภูมิที่

น้ามาใช้ในการท้าวิจัยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ขณะท้าการวิจัย ได้แก่ 

   1.1  ข้อมูลประเภทเอกสาร 

    1.1.1 ข้อมูลจ้าเพาะเกี่ยวกับกรณีศึกษา 

    1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ 

   1.2 ประเภทสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี  

    1.2.1 ข้อมูลเรื่องวัสดุ 

    1.2.2 ข้อมูลด้านการออกแบบสร้างสรรค์และแนวความคิด 
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    1.2.3 ข้อมูลเรื่องการประยุกต์ใช้ในอดีตและปัจจุบัน 

   2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ 

      คือข้อมูลที่ผู้ท้าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองและแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ให้

ข้อมูลโดยตรง โดยไม่มีผู้ใดเคยเก็บมาก่อน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง อธิบายตาม

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลได้ ดังนี  

   2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

   ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด

ไว้ด้านการพัฒนารูปแบบของฉากกั นตกแต่งบ้านที่มีคุณสมบัติการระบายความร้อนส้าหรับ บ้านพัก

อาศัยขนาดกลาง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยประชากรจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 

   เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การลดความร้อนของคุณสมบัติของน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน จนได้มาเป็นผลของการทดลอง 

การศึกษาเชิงทดลองและเปรียบเทียบ ท้าการทดลองในสภาวะควบคุมเพ่ือเก็บค่าที่เกิดขึ นจากการ

ไหลของน ้าที่แตกต่างกัน และน้าค่าที่ได้จากการสรุปผลการทดลองไปใช้ในการออกแบบฉากกั นที่มี

คุณสมบัติการลดความร้อนภายในที่พักอาศัยด้วยการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของน ้า  

 

ขั้นตอนการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 

   1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีบ้านพักอาศัยขนาดกลางอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ท้าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยท้าการสัมภาษณ์ตัวอย่าง 200 คน คละเพศและอายุ โดย

โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์มีลักษณะดังต่อไปนี  

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ฉาก

กั นตกแต่งบ้านจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อยู่อาศัยบ้านพักอาศัยขนาดกลาง เก็บข้อมูลจากกลุ่มบ้านพัก

อาศัยขนากลางที่มีเขตพื นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
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   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามโดยสร้างเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือ

เป็นแนวทางให้ได้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพด้านการใช้งาน ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความแปลกใหม่ 

ด้านความเหมาะสมรูปแบบของฉากกั นตกแต่งบ้านที่มีการไหลของน ้าเพ่ือช่วยลดความร้อนภายใน

บ้านจากกลุ่มตัวอย่างของผู้พักอาศัยบ้านพักอาศัยขนาดกลาง 

  ในด้านความคิดเห็น ตามแนวทางและประเด็นครบถ้วนตรงตามที่ต้องการศึกษา ตาม

แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าวัด ดังนี  

   5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

   3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

   2 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

   1 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

   ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการศึกษาความต้องการของ

ผู้บริโภคจากการท้าแบบสอบถามมาสรุปวิเคราะห์และจ้าแนกตามวัตถุประสงค์ของเนื อหาที่ตั งไว้คือ 

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ความงาม ขนาดสัดส่วน  รสนิยม รูปทรง โดย

ด้าเนินการตามล้าดับขั นตอนดังนี  

1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของจ้านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามตาม

หัวข้อที่ก้าหนด 

1.2 น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการเรียบเรียงแบ่งตามประเด็นที่ตั งไว้ และท้าการวิเคราะห์

ข้อมูลในแต่ละประเด็นออกมา 

   2. วิเคราะห์ข้อมูลจากจากการทดลอง 

   หลังจากการทดลองเพ่ือหาแนวทางของการลดอุณหภูมิของน ้า และท้าการจดบันทึกผล
การทดลองจากกล่องทดลองสภาวะจ้าลองการไหลของน ้าที่ได้ จะน้าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาท้าการ
วิเคราะห์จากคุณสมบัติและประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิของน ้าที่เกิดจากการไหลของน ้าที่
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แตกต่างกัน เพ่ือให้คุณสมบัตินั นสัมพันธ์กับประโยชน์ของการใช้งานและเกิดเป็นแนวคิดทฤษฎีที่
จะน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉากกั น 

   3. วิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับรูปแบบฉากกั นรวมไปถึงคุณสมบัติของวัสดุ และ
รูปทรง เพ่ือใช้ในการออกแบบ 

   ผลิตภัณฑ์ที่ท้าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภท
ฉากกั น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับ รูปแบบฉากกั น วัสดุ ข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทฉากกั น โดยอาศัยการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลของรูปแบบของฉากกั น ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ ทั งหมด 
4 ข้อดังนี  

   3.1 การวิเคราะห์ทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั นที่มีในท้องตลาด  พบว่าเครื่อง
เรือนประเภทฉากกั นแบ่งออกเป็นสองแบบตามชนิดของการติดตั งใช้งานคือ แบ่งเป็นเครื่องเรือนฉาก
กั นแบบลอยตัว และเครื่องเรือนฉากกั นแบบยึดติด ทั งสองแบบมีประโยชน์หลักเหมือนกันในเรื่องของ
การบังสายตาและแบ่งพื นที่ใช้สอย แต่ลักษณะและคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกันแล้วแต่การ
เลือกใช้ โดยข้อดีของฉากกั นแบบลอยตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และไม่กิน
พื นที่ใช้สอยมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่าแบบยึดติด แบบลอยตัวถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้ช่างผู้ช้านาญ 
และไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวอาคาร แต่มีข้อเสียในเรื่องต่อเติมส่วนประกอบได้ไม่มากนัก
และปิดส่วนบกพร่องของอาคารได้น้อยกว่าแบบยึดติดที่มีการออกแบบมาพอดีกับโครงสร้าง ด้วย
คุณสมบัติของฉากกั นในการแบ่งพื นที่ใช้สอยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแบ่งพื นที่ ท้าให้ส่วนมากการ
ออกแบบต้องค้านึงถึงความสวยงามทั งสองด้าน  
  3.2 วิเคราะห์เครื่องเรือนประเภทลอยตัว เครื่องเรือนที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
งานได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ เกิดประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายกว่าการยึดติดตายตัว ท้าให้ผู้ใช้มี
ส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้เอง การใช้งานเครื่องเรือนภายในบ้านก็ไม่สิ นเปลือง
พื นที่ใช้สอยเหมาะกับพื นที่แคบ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ ไปจนถึงการซื อไปใช้งาน การเปิ ด
โล่งเพ่ือใช้พื นที่ก็สามารถท้าได้เอง ในกระบวนการการผลิตแบบซ ้าๆท้าให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 
  3.3 การวิเคราะห์ทางด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จากรูปแบบของการใช้

งานเน้นผ่อนคลายในการพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัย เกิดความสดชื่นจากสุนทรียะของเสียงน ้าไหล

เลียนแบบธรรมชาติโดยใช้คุณสมบัติของน ้าสร้างความเย็น มีความเหมาะสมทั งทางด้านรูปแบบและ

ฟังชั่นการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์  
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  3.4 การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุ การเลือกชนิดของวัสดุที่น้ามาใช้ในการผลิต

จ้าเป็นต้องใช้วัสดุที่มีการช่วยในการหน่วงน ้าและท้าให้เกิดรูเพ่ือให้หยดตามจุดที่ก้าหนดและช่วยใน

การกระจายความเย็นโดยไม่ต้องการใช้พัดลม วัสดุที่ช่วยในการกระจายความเย็นได้ดีคือเหล็ก 

นอกจากนั นยังสามารถขึ นรูปได้ดี และมีราคาถูกกว่าทองแดงและอลูมิเนียม 

 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   เมื่อท้าการทดลองแล้ว จึงน้าผลการทดลองและการวิเคราะห์แนวทางด้านรูปแบบไปใช้

ร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเลือกเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฉากกั น

บรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการท้างานและคุณสมบัติของน ้า โดยน้ามาใช้ในเป็นแนวทางในการ

ออกแบบจัดท้าต้นแบบซ่ึงมีขั นตอนด้าเนินงาน ดังนี  

  1. น้าผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 

  2. ออกแบบและพัฒนารูปทรงฉากกั นที่สัมพันธ์กับการไหลของน ้า 

  3. สรุปผลการประเมินความเหมาะสมที่มีต่อผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด  

    3.1 วางกระบวนการและแนวทางการออกแบบผ่านเครื่องมือแสดงแบบต่างๆ เช่น 

การร่าง การสร้างแบบเบื องต้น 

    3.2 แก้ไขและพัฒนาแบบ จนได้แบบขั นสมบูรณ์  

    3.3 สรุปผลเพื่อท้าต้นแบบฉากกั นที่สัมพันธ์กับการไหลของน ้า 

   4. การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

    4.1 ท้าแบบฉากกั นที่สัมพันธ์กับการไหลของน ้าโดยการเขียนแบบ  

    4.2 ท้าต้นแบบฉากกั นที่สัมพันธ์กับการไหลของน ้า   

   5. สรุปและอภิปรายผลการออกแบบ 

   6. น้าเสนอในรูปแบบสาระนิพนธ์ เอกสารงานวิจัย และการแสดง 



 

 

บทที่ 4 

ผลวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา 
 

  การวิจัยนี เป็นการวิจัยเพ่ือการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการบันทึกผลจาก

การทดลองประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิความร้อนของการไหลของน ้าในแบบที่แตกต่างกัน  โดยการ

น้าคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้าน้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

เครื่องเรือนประเภทฉากกั น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเครื่องเรือนประเภทฉากกั นให้สามารถช่วยลด

ความร้อนให้กับที่พักอาศัยสร้างสุนทรียภาพในการพักผ่อน โดยน้าหลักการออกแบบมาใช้ทั งใน

รูปแบบร่าง 2 มิติ และแบบร่าง 3 มิติ ความสวยงานแรงบัลดาลใจที่ชัดเจนในการออกแบบเพ่ือให้งาน

ออกมามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ น กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี  
 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 

     เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองเพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ

ลดความร้อนของคุณสมบัติของน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันจนมาเป็นผลของการทดลอง การศึกษาเชิง

ทดลองและเปรียบเทียบ ท้าการทดลองในสภาวะควบคุมเพ่ือเก็บค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น

ตอลด 24 ชั่วโมง จากนั นจึงเก็บค่าที่ได้จากการทดลอง น้าไปท้าการสรุปผลการทดลองและน้า

แนวทางท่ีได้ไปประยุกต์ใช้จริงในการออกแบบฉากกั น โดยสามารถอธิบายเป็นขั นตอนได้ ดังต่อไปนี  

 

    1 . ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง 

    ส่วนการทดลองด้วยกล่องทดลอง ตัวแปรต้น ได้แก่ แผ่นทดสอบการไหลของน ้า ดังนี  

    1.1 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า 

    1.2 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบไหลผ่าน 

    1.3 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าหยด 

     ตัวแปรตาม ได้แก่ อุณหภูมิในกล่องทดลองท่ีท้าการวัด 

     ตัวแปรควบคุม ได้แก่ การไหลของน ้า และอุณหภูมิของน ้า 
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   2. อุปกรณ์และลักษณะของกล่องท่ีใช้ในการทดลอง 

    2.1 ลักษณะของกล่องท่ีใช้ในการทดลอง 

    กล่องทดลองที่ใช้ในงานวิจัยมีขนาดภายใน 30 x 50 x 35 เซนติเมตร ผนังกล่อง

ทดลองทุกด้านเป็นโฟมบอร์ดหนา 5 มิลลิเมตร ปิดทึบรอบด้านเพ่ือป้องกันผลกระทบจากสภาพ

อากาศภายนอกในระดับหนึ่ง จะมีเพียงการถ่ายเทความร้อนจากอากาศภายนอกกับผนังโฟมบอร์ดซึ่ง

เป็นการจ้าลองการถ่ายเทความร้อนจริงในสภาพอากาศจริง เจาะช่องด้านข้างของกล่องทดลองเพ่ือ

สอดท่อส่งน ้าและปล่อยน ้าลงบนรางเพ่ือท้าการทดลองการไหลของน ้าที่มีผลกับการลดอุณหภูมิ ติดตั ง

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในกล่องทดลอง น้ากล่องทดลองทั งหมดไปตั งในที่โล่งแจ้งได้รับแสงแดดในปริมาณ

ที่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 43 ลักษณะของกล่องทดลองกล่องเจาะรูเพ่ือน้าน ้าไหลผ่านเพ่ือทดสอบคุณสมบัติของน ้า 
 

    ลักษณะของกล่องที่ใช้ในการทดลองการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชั่วโมง เหตุผลที่ผู้วิจัยใช้กล่องทดลองขนาด 30 x 50 x 35 เซนติเมตร 

เนื่องจาก เป็นขนาดที่พอดีกับแผงบังคับการไหลของน ้าที่ใช้ส่งน ้าภายในกล่องทดลอง และการ

ทดสอบเป็นการวัดอุณหภูมิที่เกิดขึ นระหว่างการทดลองของประสิทธิภาพการระบายความร้อนของน ้า

ในแบบต่างๆ ดังนั น กล่องจึงไม่จ้าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ 
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   2.2  ลักษณะของระบบน ้าและการไหลเวียนของน ้าที่ใช้ในการทดลอง 

   การติดตั งระบบการไหลเวียนของน ้า จะมีการติดตั งระบบน ้าจ้านวน 4 กล่องในกล่อง

ทดลองทั งหมด 5 กล่องทดลอง เพ่ือใช้ทดสอบการระบายความร้อนในลักษณะการไหลของน ้าที่

แตกต่างกันในแต่ละกล่องทดลอง และเก็บบันทึกผลในสภาวะทดลองของกล่องทดลอง ระบบน ้าใช้

เครื่องปั๊มน ้าขนาดเล็กในการดึงน ้าเข้าไปยังกล่องทดลอง และใช้วิธีการกักเก็บน ้าด้วยกล่องเปล่า

เพ่ือให้เข้าไปรอการปล่อยออกโดยการบังคับปริมาณการไหลออกด้วยวาล์วขนาดเล็ก เพ่ือให้ระบบน ้า

สามารถบังคับปริมาณการไหลของน ้าว่าต้องการให้ไหลเร็วหรือช้าได้ด้วยวาล์วขนาดเล็กตัวกล่องที่กัก

เก็บน ้าก่อนท้าการปล่อยออกเป็นกล่องขนาด 70 ml. 

 

ภาพที่ 44 สาธิตการติดตั งอุปกรณ์การสูบน ้าเข้ากล่องทดลอง 
 

    2.3 ลักษณะของอุปกรณ์แผงบังคับการไหลของน ้าที่ใช้ในการทดลอง 

   อุปกรณ์ส้าคัญที่ใช้ในงานวิจัย เพ่ือท้าการทดสอบคุณสมบัติของน ้าโดยการบังคับการ

ไหลของน ้าที่แตกต่างกันและเปรียบเทียบลักษณะการไหลของน ้า จากการตั งสมมุติฐานจากการ

รวบรวมวรรณกรรมที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้น ้าที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อน ภายในกล่อง

ทดลองโดยมีรูปแบบของแผงบังคับการไหลของน ้า ดังนี   

    2.3.1 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า คือการปล่อยน ้าและมีแผงเพ่ือชะลอ

การไหลของน ้าให้น ้าอยู่ด้านบนก่อนการไหลออกไปนอกกล่องทดลอง โดยมีวัตถุดูดซับน ้าที่ไหลลงมา
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เก็บไว้เป็นการหน่วง เป็นการเลียนแบบการหน่วงน ้าของการท้าแผงปลูกต้นไม้แนวดิ่งที่ปลูกติดผนัง

ป้องกันความร้อน เข้ามายังตัวอาคารที่พักอาศัย โดยมีพื นผิวในการทดลองการไหลของน ้าขนาด 

29x26 เซนติเมตร ต่อกับสายยางโดยใช้การส่งน ้าจากปั้มน ้าขนาดเล็กดังภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 45 ลักษณะและรูปตัดของแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า 
 

    2.3.2 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าไหลผ่าน โดยมีวัตถุเส้นน้าร่องเพ่ือบังคับการ

ไหลของน ้าที่ถูกปล่อยออกมา โดยมีพื นผิวในการทดลองการไหลของน ้าขนาด 29 x 27 เซนติเมตร 

ต่อกับสายยางโดยใช้การส่งน ้าจากปั้มน ้าขนาดเล็กดังภาพที่44 

 

 

ภาพท่ี 46 ลักษณะและรูปตัดของแผงบังคับการไหลของน ้าแบบไหลผ่าน 
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    2.3.3 แผงบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าหยด โดยไม่มีวัตถุน้าร่องเพ่ือการไหลของน ้า

ที่เป็นหยดแบบอิสระ โดยมีพื นผิวในการทดลองการไหลของน ้าขนาด 29x27 เซนติเมตร ต่อกับสาย

ยางโดยใช้การส่งน ้าจากปั้มน ้าขนาดเล็กดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 47 ลักษณะและรูปตัดของแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหยด 
 

   2.4 อุปกรณ์ควบคุมการท้าอุณหภูมิน ้าให้น ้าเปลี่ยนสภาพจากอุณหภูมิปกติเย็นลงเพ่ือใช้

ในการทดลอง โดยใช้อุปกรณ์เรียกว่า เทอร์โมอิเล็กทริค คูลเลอร์ เพลเทียร์ TEC (Thermoelectric 

Cooler Peltier) เป็นแผ่นที่มีสองด้านอีกด้านสามารถสร้างความเย็นและอีกด้านหนึ่งปล่อยความร้อน 

การท้างานไม่เปลืองไฟเพียงแค่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปเท่านั น รูปแบบของการท้าความเย็น

ลักษณะการใช้งานแบบที่คล้ายคลึงกับระบบท้าความเย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ การท้าความเย็นแบบนี 

ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ เป็นการท้าความเย็นที่ได้จากการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านสารกึ่งตัวน้า โดย

น้าอุปกรณ์ดังกล่าวหย่อนลงไปในน ้า ระบบของเพลเทียร์จะท้างานท้าให้น ้าเย็นลงจนถึง 6 องศา

เซลเซียส 
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ภาพท่ี 48 ลักษณะการประกอบเทอร์โมอิเล็กทริค คูลเลอร์ เพลเทียร์ 
   2.5 อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

              ในการทดลองใช้หัววัดอุณหภูมิที่ เรียกว่า เทอร์โมคอปเปอร์ แสดงผลแบบดิจิตอล 

(Digital Temperature Controller Thermocouple) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิช่วงการวัดอุณหภูมิ

กว้าง (-40 ถึง 120 องศาเซลเซียส) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

ช่วงเวลาที่ต่างกันของแต่ละกล่องทดลอง เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของน ้าและทดลองเปรียบเทียบ

ลักษณะการไหลของน ้าที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนภายในกล่องทดลอง โดยใช้อุปกรณ์วัด

อุณหภูมิทั งภายในและภายนอกกล่องทดลอง ท้าการติดตั งตามจุดดังภาพ และเก็บค่าทุก   1 ชั่วโมง 

 

 

ภาพที่ 49 ต้าแหน่งติดตั งเครื่องมือหัววัดอุณหภูมิ (Digital Temperature Controller Thermocouple) 
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   2.6 การเตรียมสถานที่  

   สถานที่ ท้ าการทดลองเป็ นบ ริ เวณ ลานกว้ าง  หน้ าบ้ านแถบชาน เมื อ งของ

กรุงเทพมหานคร สภาพลานหน้าบ้านนั นเป็นพื นที่โล่ง ไม่มีหลังคาปกคลุมจึงไม่ต้องกังวลเรื่องเงาของ

อาคารมาปิดทับในขณะทดลองซึ่งอาจส่งผลให้การวัดและบันทึกค่าความร้อนในการทดลอง

คลาดเคลื่อน ดังนั นจึงค้านึงถึงต้าแหน่งในการวางกล่องทดลองเพ่ือท้าการทดลองวัดค่าความร้อนที่

เกิดขึ นตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ภาพที่ 50 แสดงบริเวณพื นที่ที่ใช้ในการทดลองและทิศทางของดวงอาทิตย์ช่วงเมษายน 
 

    การวางต้าแหน่งของกล่องทดลองในการก้าหนดช่วงเวลาในการทดลอง จะท้าการ

ทดลองในช่วงฤดูร้อนเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการระบายความร้อนด้วยน ้า การวางต้าแหน่ง

ของกล่องทดลองต้องมีการก้าหนดระยะการวางที่แน่นอน เพ่ือลดปัญหาการเกิดเงาบังกันเองระหว่าง

กล่องทดลองทั ง 5 กล่อง และเงาหลังคาของอาคารมาทาบบนกล่องทดลอง จึงได้ท้าการจ้าลองสภาพ

แสงแดดและเงาที่จะเกิดขึ นในช่วงฤดูร้อน (20 เมษายน 2560) ซึ่งมีผลดังนี  
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ภาพที่ 51 ภาพจ้าลองทิศทางของแสงอาทิตย์ที่มีผลกับการวางของกล่องทดลอง 
 

ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้เครื่องมือวิจัย 

   ในการเก็บค่าการทดลองคุณสมบัติของน ้าในการช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในแบบที่
แตกต่างกัน และกล่องทดลองที่ไม่มีการไหลของน ้าที่ช่วยลดอุณหภูมิ โดยหันทิศทางกล่องไปยังทิศ
เหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าการทดสอบและน้าผลทางอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองนั นมา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยมีกล่องทดลองจ้านวน 5 กล่อง แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี  

    1) กล่องทดลองที่ไม่ได้ติดตั งระบบการไหลของน ้า 

    2) กล่องทดลองที่ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบไหลผ่าน 

    3) กล่องทดลองที่ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า 

    4) กล่องทดลองที่ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหยด 

    5) กล่องทดลองที่ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าเย็น 

   การเก็บข้อมูลการทดลองวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลทาง
อุณหภูมิทุก 2 ชั่วโมง คือ ตั งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. เพ่ือสะดวกในการเปรียบเทียบค่าและ
วิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีค่าอุณหภูมิที่สูงที่สุด และอุณหภูมิที่ต่้าที่สุด โดยบันทึกอุณหภูมิภายนอกกล่อง
ทดลอง และภายในกล่องทดลองเพ่ือดูผลค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนปลงของกล่องทดลองที่ใช้แผงบังคับการ
ไหลของน ้าที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ดังนี  

 

  ชุดข้อมูลการทดลองท่ี 1  

  กล่องทดลองที่ 1 ไม่มีการติดตั งระบบการไหลของน ้า เพ่ือการศึกษาประสิทธิผลจาก

กล่องทดลองที่แทนอุณหภูมิของอากาศในกล่องทดลองที่ไม่มีการปล่อยน ้าเปรียบเทียบกับชุดข้อมูล

อากาศภายนอก เพ่ือศึกษาตัวแปรของค่าอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ไม่มีการ
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ติดตั งระบบน ้า เพ่ือศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ นในรอบวันที่ส่ง

ผลกระทบกับอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ 1 โดยเป็นกล่องที่ไม่มีการติดระบบไหลเวียนของน ้า จะมี

ค่าอุณหภูมิภายในกล่องทดลองสูงที่สุดโดยเฉลี่ย เท่ากับ 38.4 องศาเซลเซียส และท้าการจดบันทึกค่า

อุณหภูมิที่เกิดขึ นทุก 2 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ค่าการเก็บบันทึกอุณหภูมิที่แตกต่างกันและแสดง

ค่าของอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นกราฟดังนี  

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ 1 
 

  จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองที่ไม่ติดตั งระบบ

น ้ากับอุณหภูมิอากาศภายนอกกล่องทดลอง สามารถสรุปพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ ดังนี  

 1.1 อุณหภูมิภายนอกกล่องทดลอง  

  อุณหภูมิสูงสุดที่  37 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 30.769 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส   
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 1.2 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองท่ี 1 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  38.4 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27.1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.515 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 11.3 องศาเซลเซียส   

  จากการศึกษาเก็บค่าการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องทดลองกับอุณหภูมิ

ภายนอกกล่องทดลองตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงพร้อมทั งการจดบันทึกทุกสองชั่วโมง พบว่าในช่วง

เวลาที่ไม่มีแสงแดดกล่องทดลองทั ง 2 กล่องมีอุณหภูมิภายในแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยกับอุณหภูมิ

ภายนอกกล่องทดลอง จนกระทั่งช่วงเวลาที่ เกิดแสงแดดความร้อนสะสมจากภายนอกมีการถ่ายเท

ความร้อนจากอุณหภูมิภายนอกที่ส่งต่ออุณหภูมิด้านในด้วยการถ่ายเทความร้อน เมื่อผนังสะสมความ

ร้อนจนเกิดการอ่ิมตัวและถ่ายเทอุณหภูมิความร้อนเข้าสู่ด้านในตัวกล่อง พบว่าความร้อนที่ถ่ายเทเข้า

สู่ภายในกล่องทดลองท้าให้อุณหภูมิในตัวกล่องสูงขึ น และด้วยภายในกล่องทดลองไม่มีการถ่ายเท

อากาศท้าให้ค่าของอุณหภูมิสูงขึ นกว่าอุณหภูมิภายนอกกล่องทดลองอย่างเห็นได้ชัด โดยค่าแตกต่าง

เห็นได้ชัดอยู่ในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยมีค่าเฉลี่ยต่างกัน 0.746 องศาเซลเซียส  

 

  ชุดข้อมูลการทดลองท่ี 2 

  กล่องทดลองที่สอง เพ่ือศึกษาตัวแปรของค่าอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั งระบบ

น ้าแบบไหลผ่าน เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการลดอุณหภูมิของน ้าแบบไหลผ่าน เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ

ภายในกล่องทดลองที่ 1 ที่ไม่มีการติดตั งระบบน ้า และท้าการจดบันทึกค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ นทุก 2 

ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ค่าการเก็บบันทึกอุณหภูมิที่แตกต่างกันและแสดงค่าของอุณหภูมิที่แตกต่าง

กันเป็นกราฟ ดังนี  
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 1 กับอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 2 
 

  จากการบันทึกค่าอุณหภูมิเปรียบเทียบค่าและแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิ

อากาศภายในกล่องทดลองที่ไม่ติดตั งระบบน ้ากับกล่องที่มีการไหลผ่านของน ้าแบบที่ใช้ลักษณะน ้า

ไหลผ่าน สามารถสรุปพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ดังนี  

 2.1 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองท่ี 1  

  อุณหภูมิสูงสุดที่  38.4 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27.1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.515 องศาเซลเซียส 

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 11.3 องศาเซลเซียส   

 2.2 อุณหภูมิภายในกล่องทดลอง 2 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  36.2 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  26.2 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.115 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส   

  จากการศึกษาทดลอง พบว่า ในช่วงเวลาที่ไม่มีความร้อนอุณหภูมิภายในกล่องที่ 1 และ

อุณหภูมิภายในกล่องที่ 2 แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดแสงและความร้อน    

การถ่ายเทความร้อนเช่นเดียวกับการเก็บค่าทดลองที่ 1 จากอุณหภูมิภายนอกท่ีส่งต่ออุณหภูมิด้านใน
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อณุหภมูิภายนอก 27 27 28 28 29.8 33.2 37 36.2 35.5 33.2 29.5 28 27.6

อณุหภมูิกลอ่งที่1 27.1 27.1 28.2 28.3 30.2 35 38.4 37.8 36.7 34.5 30.2 28.2 28

อณุหภมูิกลอ่งที่2 26.2 26.2 27.3 27.3 29.5 32.2 36.2 35.7 34.7 32.1 28.7 27.7 27.7

27.1 27.1 28.2 28.3
30.2

35
38.4 37.8 36.7

34.5

30.2
28.2 28

26.2 26.2 27.3 27.3
29.5

32.2

36.2 35.7 34.7
32.1

28.7 27.7 27.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



  79 

ด้วยการถ่ายเทความร้อน เช่นเดียวกับการเก็บค่าทดลองอุณหภูมิของกล่องเปล่ากับอุณหภูมิภายนอก 

แต่แตกต่างกันในส่วนของอุณหภูมิที่เกิดขึ นภายในกล่องทดลองที่มีการไหลของน ้าแบบไหลผ่านมี

อุณหภูมิน้อยกว่ากล่องที่ไม่มีระบบน ้า โดยค่าแตกต่างเห็นได้ชัดอยู่ในช่วงเวลา 10.00 – 14.00 น. 

โดยมีค่าเฉลี่ยต่างกัน 0.4 องศาเซลเซียส 

  

  ชุดข้อมูลการทดลองท่ี 3 

  กล่องทดลองที่สาม เพ่ือศึกษาตัวแปรของค่าอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั งระบบ

น ้าแบบหน่วงน ้า เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการลดอุณหภูมิของน ้าแบบหน่วงน ้า เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ

ภายในกล่องทดลองที่1ที่ไม่มีการติดตั งระบบน ้า และท้าการจดบันทึกค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ นทุก  2 

ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ค่าการเก็บบันทึกอุณหภูมิที่แตกต่างกันและแสดงค่าของอุณหภูมิที่แตกต่าง

กันเป็นกราฟ ดังนี  

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 1 กับอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 3 
 

  จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองที่ไม่ติดตั งระบบ

น ้ากับกล่องที่มีการไหลผ่านของน ้าแบบที่ใช้ลักษณะน ้าไหลผ่าน สามารถสรุปพฤติกรรมการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ดังนี  

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
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 3.1 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองท่ี 1 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  38.4 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27.1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.515 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 11.3 องศาเซลเซียส   

 3.2 อุณหภูมิภายในกล่องทดลอง 3 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  35.5 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  24.8 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 29 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 10.7 องศาเซลเซียส   

  จากการศึกษาทดลอง พบว่า ในช่วงเวลาที่ไม่มีความร้อนอุณหภูมิภายในกล่องที่ 1 และ

อุณหภูมิภายในกล่องที่ 2 แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดแสงและความร้อน

อุณหภูมิในกล่องทดลองมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากอุณหภูมิภายนอก

เช่นเดียวกับการเก็บค่าการทดลองที่  1  แต่แตกต่างกันในส่วนของอุณหภูมิที่เกิดขึ นภายในกล่อง

ทดลองที่มีการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้ามีอุณหภูมิน้อยกว่ากล่องที่ไม่มีระบบน ้าโดยค่าแตกต่างเห็นได้

ชัดในตลอดทั งการทดลอง และมีช่วงที่แตกต่างกันมากที่ชุดในช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น. โดยมี

ค่าเฉลี่ยต่างกัน 2.515 องศาเซลเซียส 

 

  ชุดข้อมูลการทดลองท่ี 4 

  กล่องทดลองที่สี่ คือกล่องทดลองที่ใช้เพ่ือศึกษาตัวแปรของค่าอุณหภูมิภายในกล่อง

ทดลองที่ติดตั งระบบน ้าหยด เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการลดอุณหภูมิของน ้าหยด เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ

ภายในกล่องทดลองที่ 1 ที่ไม่มีการติดตั งระบบน ้า และท้าการจดบันทึกค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ นทุก 2 

ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ค่าการเก็บบันทึกอุณหภูมิที่แตกต่างกันและแสดงค่าของอุณหภูมิที่แตกต่าง

กันเป็นกราฟ ดังนี  
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 1 กับอุณหภูมิภายในกล่องท่ี 4 
 

  จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองที่ไม่ติดตั งระบบ

น ้ากับกล่องที่มีการไหลผ่านของน ้าแบบที่ใช้ลักษณะน ้าหยด สามารถสรุปพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิได้ ดังนี  

 

 4.1 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองท่ี 1 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  38.4 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27.1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.515 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 11.3 องศาเซลเซียส     

 4.2 อุณหภูมิภายในกล่องทดลอง 4 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  34.8   องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  24.5  องศาเซลเซียส ที่เวลา 24.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 28.2 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 10.3 องศาเซลเซียส   
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อณุหภมูิภายนอก 27 27 28 28 29.8 33.2 37 36.2 35.5 33.2 29.5 28 27.6
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  จากการศึกษาทดลอง พบว่า ในช่วงเวลาที่มีการจดบันทึกค่าทั งสองกล่องทดลองมีความ

แตกต่างกันตลอด 24 ชั่วโมง จนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดแสงและความร้อนการถ่ายเทความร้อนจาก

อุณหภูมิภายนอกสูงที่สุดทั งสองกล่องทดลองมีค่าความแตกต่างสูงตั งแต่เวลา 08.00 – 12.00 โดยค่า

แตกต่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าเฉลี่ยต่างกัน 3.315 องศาเซลเซียส 

  

  ชุดข้อมูลการทดลองท่ี 5 

  กล่องทดลองที่ห้า เพ่ือการศึกษาประสิทธิผลในการลดความร้อนโดยการใช้การทดลอง

แบบการปล่อยน ้าอุณหภูมิต่้า เพ่ือน้ามาศึกษาและเปรียบเทียบค่าของอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ 

1 ที่ไม่มีการติดตั งระบบการไหลของน ้าศึกษาตัวแปรของค่าอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั งระบบ

น ้าแบบน ้าที่มีอุณหภูมิต่้าไหลผ่าน ท้าการจดบันทึกค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ นทุก 2 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง 

ได้ค่าการเก็บบันทึกอุณหภูมิที่แตกต่างกันและแสดงค่าของอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นกราฟ ดังนี  

 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องที่ 1 กับอุณหภูมิภายในกล่องที่ 5 
 

  จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองที่ไม่ติดตั งระบบ

น ้ากับกล่องที่มีการไหลผ่านของน ้าที่มีอุณหภูมิต่้า สามารถสรุปพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิได้ ดังนี  
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 5.1 อุณหภูมิภายในกล่องทดลองท่ี 1 

  อุณหภูมิสูงสุดที่  38.4 องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  27.1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.515 องศาเซลเซียส   

 5.2 ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 11.3 องศาเซลเซียส   

  อุณหภูมิภายในกล่องทดลอง  

  อุณหภูมิสูงสุดที่  27.6   องศาเซลเซียส ที่เวลา 12.00 น. 

  อุณหภูมิต่้าสุดที่  20.8  องศาเซลเซียส ที่เวลา 00.00 น. 

  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 23.562 องศาเซลเซียส   

  ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดเท่ากับ 6.8 องศาเซลเซียส   

  จากการศึกษาทดลอง พบว่า ในช่วงเวลาที่มีการจดบันทึกค่าทั งสองกล่องทดลองมีความ

แตกต่างกันตลอด 24 ชั่วโมง จนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดแสงและความร้อนการถ่ายเทความร้อนจาก

อุณหภูมิภายนอกสูงที่สุดทั งสองกล่องทดลองก็ยังมีค่าความแตกต่างกันมากในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของ

วัน โดยกล่องทดลองที่ใช้น ้าอุณหภูมิต่้าสามารถสามารถรักษาระดับความเย็นในกล่องได้เป็นอย่างดี 

โดยทั งสองกล่องทดลองมีค่าความแตกต่างสูงตั งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. โดยสังเกตได้ว่ากล่อง

ทดลองที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยตลอดทั งวันสูงสุดที่กล่องทดลองที่ไม่มีการติดตั งระบบน ้าไหลผ่าน

ส่วนกล่องทดลองที่มีการใช้น ้าอุณหภูมิต่้าไหลผ่านยังคงรักษาอุณหภูมิได้ดีในเวลากลางวัน ค่าแตกต่าง

ของกล่องทดลองทั งสองกล่องคิดเป็นค่าเฉลี่ยเฉลี่ยต่างกันที่ 7.953 องศาเซลเซียส   

  ทั งนี  จากการบันทึกค่าการทดลองทั ง 6 ชุด เปรียบเทียบค่าการบันทึกทั งหมด สามารถ

สรุปผลการบันทกึค่าการทดลองทั งหมดท่ีได้ ดังนี  
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องทดลองทั ง 5 กล่อง 
 

  จากแผนภูมิแสดงค่าอุณหภูมิของกล่องทดลองที่มีการติดตั งระบบน ้าเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพของน ้าในการลดอุณหภูมิภายในกล่องทดลองในแบบของการไหลของน ้าที่แตกต่างกัน

และท้าการจดบันทึกค่าการทดลอง โดยการใช้กล่องทดลองทั งหมด 5 กล่อง ประกอบด้วย 

 กล่องทดลองที่ 1 ไม่มีการติดตั งระบบน ้า  

 กล่องทดลองที่ 2 ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบไหลผ่าน 

 กล่องทดลองที่ 3 ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า 

 กล่องทดลองที่ 4 ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบหยด 

 กล่องทดลองที่ 5 ติดตั งแผงบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าเย็น 

  จากการวิเคราะห์ผลการศึกษารวมทั ง 5 กล่องทดลอง ที่ท้าการจดบันทึกอุณหภูมิความ

ร้อนภายในกล่องทดลองที่เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลองเพ่ือการศึกษาประสิทธิผลในการลดความ

ร้อน โดยสามารถสรุปเป็นตารางค่าแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ดังนี  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในกล่องทดลอง 
เวลา 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 

อุณหภมูภิายนอก 27 27 28 28 29.8 33.2 37 36.2 35.5 33.2 29.5 28 27.6 

ไมต่ดิต ัง้ระบบน า้ 27.1 27.1 28.2 28.3 30.2 35 38.4 37.8 36.7 34.5 30.2 28.2 28 

น า้แบบไหลผา่น 26.2 26.2 27.3 27.3 29.5 32.2 36.2 35.7 34.7 32.1 28.7 27.7 27.7 

น า้แบบหนว่งน า้ 25.8 25.8 26.8 26.8 27.3 30.3 35.5 35.3 34.5 30.7 27.7 25.7 24.8 

น า้แบบหยด 25.4 25.4 25.5 25.6 26.1 29.6 32.1 34.8 33.7 30.7 27.6 25.6 24.5 

น า้อุณหภมูติ า่ 20.8 20.8 20.8 22.5 24.1 25.1 27.6 26.6 26.4 26.4 23.2 21.2 20.8 

 

  จากการวัดอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองพบว่า แนวโน้มของอุณหภูมิในแต่ละ

กล่องทดลองทั ง 5 กล่อง ในการบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีช่วงของอุณหภูมิต่้าที่สุด

ของแต่ละกล่องทดลองในช่วงของเวลาที่ไม่มีแสงแดด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ภายนอกท่ีเกิดขึ นจากแสงแดดที่ก่อให้เกิดความร้อน ในกล่องทดลองแต่ละกล่องจะมีอุณหภูมิแตกต่าง

กันไปตามตัวแปรต้นคือการไหลของน ้าที่ได้มีการตั งสมมุติฐานก่อนการทดลอง 

 

 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงค่าเปรียบเทียบกล่องทดลองที่ติดตั งระบบน ้า 
 

  ในการทดลองการไหลของน ้าที่แตกต่างกันพบว่าในช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่้าสุด ในกล่อง

ทดลองที่ 2 3 และ 4 มีแนวโน้มของอุณหภูมิแต่ละกล่องทดลองค่อนข้างใกล้เคียงกัน ยกเว้นกล่อง

ทดลองที่ 5 คือการไหลของน ้าที่มีอุณหภูมิต่้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกว่ากล่องทดลองการ

ไหลของน ้าในแบบอ่ืน และค่าของอุณหภูมิมีเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่อุณหภูมิภายนอกร้อน

ที่สุด   
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ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าที่ได้จากผลการทดลองเพื่อใช้ในการออกแบบ 

   วิเคราะห์ผลสรุปจากการวิจัยด้านคุณสมบัติของการระบายความร้อน จากการทดลอง

พบว่า ประสิทธิภาพของการระบายความร้อนภายในกล่องทดลอง ทั งการบังคับการไหลของน ้าแบบ

น ้าไหลผ่าน การบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า และการบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าหยด ไป

จนถึงการใช้น ้าอุณหภูมิต่้าในการไหลผ่าน โดยเรียงตามล้าดับของประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  สรุปผลการ

วิเคราะห์ดังนี   

    1. การไหลผ่านของน ้าอุณหภูมิต่้า ค่าประสิทธิภาพของการไหลของน ้าอุณหภูมิต่้า มี

ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีที่สุดด้วยคุณสมบัติของน ้าเย็นที่มีการดูดกลืนความร้อน

ได้ดีเมื่อผ่านอากาศท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีเป็นผลท้าให้อุณหภูมิภายในกล่องทดลอง

ลดลง 

   2. การบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าหยด ค่าประสิทธิภาพของการไหลของน ้าแบบ

หยดมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีเนื่องรองลงมาจากน ้าอุณหภูมิต่้าเนื่องจากการ

กระจายตัวของน ้าท้าให้โมเลกุลของน ้าจับตัวและแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี 

   3. การบังคับการไหลของน ้าแบบหน่วงน ้า ค่าประสิทธิภาพของการไหลของน ้าแบบ

หน่วงน ้า เป็นการเลียนแบบการลดความร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ ซึ่งท้าให้น ้ามีการหน่วงความชื นเพ่ือ

รับอุณหภูมิความร้อนจากภายในถ่ายเทออกได้ดี 

   4. การบังคับการไหลของน ้าแบบน ้าไหลผ่าน ค่าประสิทธิภาพของการไหลของน ้า

แบบไหลผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดี เนื่องด้วยการไหลผ่านโมเลกุลของน ้าแลกเปลี่ยนความ

ร้อนได้น้อยกว่าแบบหยดที่มีการกระจายตัวจับอากาศได้ดีกว่า 

   จากผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล เลือกน้าวิธีการไหลของน ้าที่มีผลการทดลองใน

การลดอุณหภูมิได้ดีเพียงสามล้าดับ เพ่ือใช้ในการออกแบบฉากกั นที่ใช้คุณสมบัติของน ้าอุณหภูมิต่้า

ไหลเวียนแบบการหน่วงน ้าร่วมกับการหยดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน 

 

 ผลวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา 

  ผลสรุปจากการวิจัย 

1. ด้านรูปแบบและรสนิยม จากแบบสอบถามเรื่องรสนิยมของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ชื่น

ชอบรูปแบบที่สามารถสร้างสุนทรียภาพในการพักผ่อน และรู้สึกถึงความเย็นสบาย ดังนั นจึงควร
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ออกแบบฉากกั นให้รู้สึกถึงการพักผ่อนและสดชื่น ดูไม่แข็ง ผู้บริโภคมีความสนใจรูปแบบที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเป็นพิเศษ การผสมผสานงานศิลปะเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ในการใช้

งาน 

2. ด้านแนวคิด เนื่องจากการออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั นต้องค้านึงถึงปัจจัย

ในการออกแบบในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการใช้งานและประโยชน์การใช้สอย ด้าน

ความสัมพันธ์กับพื นที่ใช้สอยรวมไปถึงการสร้างรูปแบบการใช้งานที่ไม่ขัดกับรูปทรงการใช้งาน 

3. ด้านคุณสมบัติการลดความร้อนของเครื่องเรือนฉากกั นด้วยคุณสมบัติของน ้า น้าผล

การทดลองที่ได้น้ามาใช้ในการออกแบบ โดยน้าผลการทดลองที่ดีที่สุดเพียงสามอันดับแรกได้แก่ 

คุณสมบัติของน ้าอุณหภูมิต่้าไหลเวียนแบบการหน่วงน ้าร่วมกับการหยดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

แลกเปลี่ยนความร้อน 

4. ประโยชน์ใช้สอย จากข้อมูลแบบสอบถามและวะเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ตาม

ท้องตลาด แบ่งประเภทของประโยชน์ใช้สอยได้ 2 ประเภทคือ ประโยชน์ใช้สอยตอบสนองการใช้

งาน เช่นการใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ในการเพ่ิมฉากกั นได้ตามพื นที่การใช้งาน  

และประโยชน์ใช้สอยด้านการสร้างบรรยากาศให้กับพื นที่การใช้งาน  

  น้าผลที่ได้จากการทดลองประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิความร้อนของการไหลใน

แบบที่แตกต่างกันของน ้า โดยเลือกน้าเอาวิธีการไหลของน ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ามาใช้ในการ

ออกแบบฉากกั น ค้นหาแนวทางการเป็นไปได้ของการน้าผลการทดลองของการไหลของน ้าน้ามาใช้ใน

การออกแบบรูปทรงฉากกั นในแบบการไหลของน ้าในแบบที่ต่างกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฉากกั น

ธรรมดาให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารที่พักอาศัย ซึ่งจากผลการทดลองการไหลของน ้าที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยลดอุณหภูมิความร้อน คือ แบบหน่วงน ้าและน ้าหยด โดยมีตัวแปรที่

ส้าคัญ คือ น ้าอุณหภูมิต่้า ทิศทางการออกแบบฉากกั น   
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ภาพที่ 52 แสดงภาพแนวความคิดและแรงบัลดาลใจในการออกแบบจากการไหลของน ้า 
 

  งานวิจัยนี ผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบมาจากการสังเกต ในการจัดตกแต่งสวนมีการ

ใช้น ้าตกเพ่ือประโยชน์ในการประดับตกแต่งสวน ซึ่งนอกจากท้าให้เกิดความสวยงามในการตกแต่ง

แล้วยังสามารถช่วยบรรเทาความร้อนในบริเวณโดยรอบได้อีกด้วย โดยละอองน ้าที่กระเด็นออกท้าให้

เกิดความชุ่มฉ่้าโดยรอบท้าให้เกิดสุนทรียะภาพในการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี ยังสร้างสุนทรี

ของเสียงน ้าท้าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในวันพักผ่อนเป็นอย่างดี จึงน้าเอาข้อดีทั งสองข้อมาใช้ในการ

ออกแบบฉากกั นที่มีคุณสมบัติการลดความร้อนภายในตัวอาคารด้วยคุณสมบัติของน ้า เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์เชิงอารมณ์ภายในบ้าน 

 

การพัฒนาแบบร่างช่วงที่ 1  

  การพัฒนาแบบร่างในช่วงแรกมีแนวคิดการออกแบบฉากกั นจากการน้าผลการทดลอง

การไหลของน ้ามาเป็นทิศทางในการออกแบบ โดยใช้การไหลของน ้าแบบหยดและหน่วงน ้าเพ่ือให้
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เกิดผลของการช่วยระบายความร้อนภายในบ้าน โดยแบบร่างที่ออกแบบมาแยกการไหลของน ้าที่

แตกต่างกันเพื่อดูแนวคิดการออกแบบ ทิศทางการไหลที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบ 

 

ภาพที่ 53 แสดงการออกแบบร่างที่ 1 แนวทางการออกแบบการไหลแบบหยดน ้า 
  ในแบบที่ 1 การไหลแบบหยดน ้า แรงบัลดาลใจจากการไหลของน ้าฝนที่กระเด็นเป็นเม็ด

ไหลลงบนกระจกใส โดยฉากกั นใช้เอ็นในการบังคับทิศทางการไหลของน ้า โดยด้านล่างมีอ่างเก็บน ้า

และปัม๊น ้าเพ่ือดึงน ้าขึ นไปยังด้านบนของฉากกั น 

  การไหลของฉากกั นแบบหยดน ้า มีข้อเสียในการใช้งานเนื่องจากอาจเกิดการชนที่ท้าให้

น ้าและเอ็นที่ขึงเอาไว้เกิดความเสียหาย และรูปทรงยังรู้สึกถึงความไม่แข็งแรง หากปล่อยน ้าใน

ปริมาณที่มากจนเกินไปน ้าอาจกระเด็นท้าให้เครื่องเรือนรอบข้างเกิดความเสียหายได้ 

  ในแบบที่ 2 การไหลแบบหน่วงน ้า แรงบันดาลใจจากการรูปทรงของโมเลกุลของน ้า โดย

ฉากกั นใช้การหน่วงน ้าด้วยลูกเซรามิคเผาดิบเพ่ือให้ลูกเซรามิคเกิดรูพรุนและน ้าสามารถซึมผ่านตัวลูก

เซรามิคเพ่ือสามารถช่วยน ้าในการแลกเปลี่ยนความร้อนและใช้ท่อทองแดงเพ่ือส่งน ้าเย็นและเป็นตัว

กระจายความเย็น 
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ภาพที่ 54 แสดงการออกแบบร่างที่ 1 แนวทางการออกแบบการไหลแบบหน่วงน ้า 
 

  การไหลของฉากกั นแบบหน่วงน ้า ข้อดีคือช่วยให้น ้าไม่มารบกวนบริเวณรอบข้างมาก

เกินไป และเกิดมิติสูงต่้าสวยงาม แต่มีข้อเสียในวัสดุประเภทเซรามิคซึ่งมีอายุการใช้งาน เมื่อรับน ้า

บ่อยเกินไปจะเกิดการยุ่ยของตัวดินเผาและเกิดตะไคร่น ้าอาจท้าให้เกิดการอุดตันได ้

 

การพัฒนาแบบร่างช่วงที่ 2  

  การพัฒนาแบบร่างในช่วงที่สอง มีแนวคิดโดยการน้าการออกแบบในช่วงแรกมาพัฒนา 

น้าเอาฟังชั่นที่ออกแบบไว้มารวมกันให้ เกิดเป็นงานออกแบบใหม่ในทิศทางที่ต่างไป  และลด

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ นในช่วงแรกให้มากท่ีสุด 

  จากในช่วงแรกที่เป็นทรงแข็งท้าให้ไม่รู้สึกถึงธรรมชาติ  ในช่วงที่สองนี จึงได้น้าแรง

บันดาลใจจากการพักผ่อนในสวนเข้ามาช่วย โดยมีแนวคิดในการออกแบบจากการไหลของน ้าตกที่มี
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ลักษณะเป็นชั นหินคล้ายงานประติมากรรมในสวน คือสามารถติดตั งเพ่ือความโดดเด่น  สัมผัสถึง

ธรรมชาติของการไหลของน ้า และสามารถท้าหน้าที่ในการแบ่งพื นที่ภายในบ้านได้ โดยใช้การไหลของ

น ้าแบบหยดและหน่วงน ้าเพ่ือให้เกิดผลของการช่วยระบายความร้อนภายในบ้าน โดยต้องการให้

สามารถเพ่ิมจ้านวนของฉากกั นให้เหมาะสมกับพื นที่ใช้สอยได้ ตามวัตถุประสงค์ของการท้าวิจัย   

 

ภาพที่ 55 แสดงการออกแบบร่างที่ 2 
 

  แนวคิดการออกแบบฉากกั นที่น้าคุณสมบัติของน ้ามาประยุกต์ใช้ในการลดอุณหภูมิความ

ร้อน ลักษณะเป็นการน้าน ้าเข้ามาไหลเวียนให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างน ้ากับอากาศการ

ออกแบบจึงต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างฉากกั นกับน ้าเพ่ือให้เกิดสุนทรียะในอาคารที่พักอาศัย โดย

มีแนวคิดในการใช้รูปทรงของการไหลของน ้าเข้ามาช่วยให้เกิดสุนทรียะพร้อมกับการหน่วงน ้าและการ

หยดของน ้า แต่ตัวของแผ่นรองอีกทั งรูปทรงยังท้าให้รู้สึกอึดอัดรูปแบบยังไม่สามารถสื่อถึงความงามใน

รูปทรงของการไหลของสายน ้า และการจัดวางที่ต้องการให้ดูเป็นธรรมชาติที่ต้องเรียงตัวไม่เท่ ากัน 

ทั งนี  แผ่นรองเมื่อรับน ้าหนักของน ้าอาจท้าให้ไม่สมดุลและเกิดการเอียงไม่เท่ากันของแผ่นรับน ้าท้าให้

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการพยุงตัวของแผ่นรอง จึงน้าไปปรับเพื่อพัฒนาการออกแบบเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 56 แบบร่างแนวทางการออกแบบการไหลแบบผสมผสาน  
 

  แบบร่างที่น้าเอาการไหลแบบหยดน ้าและหน่วงน ้ามาร่วมกันในแบบที่สอง จาก

ข้อบกพร่องในอันแรกที่ใหญ่และน ้าหนักมากจึงพัฒนาเพ่ือให้ดูเล็กกะทัดรัดลง ข้อดีคือแข็งแรงและดู

ปลอดภัย แต่ยังดูแข็งและการไหลของน ้าในช่วงของการหน่วงน ้าในโพรงเก็บน ้าระหว่างชั นจนถึง

ด้านล่างที่เอียงไม่เท่ากันท้าให้น ้าเกิดการไหลที่ไม่เท่ากันอาจท้าให้น ้าไหลไม่สวยงามในเวลาที่ใช้งาน 

   

การพัฒนาแบบร่างช่วงที่ 3  

  การพัฒนาแบบร่างในช่วงที่สองมาพัฒนาต่อ โดยต้องการลดความแข็งของการเรียงกัน

ของขั นแต่ละชั น และมีแนวคิดการออกแบบฉากกั นให้สามารถมีการใช้งานแบ่งเป็นชิ นเพ่ือการหมุนใน

มุมที่แตกต่างกัน เพ่ือสร้างลูกเล่นในการใช้งาน และดัดตัดองศาให้ลดความแข็งของฉากกั น 
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ภาพที่ 57 ภาพแสดงการออกแบบร่างที่ 3 
 

  ในช่วงการพัฒนาแบบร่างฉากกั น วัตถุประสงค์ที่ออกแบบเพ่ือให้สัมพันธ์กับการไหล

ของน ้าในการออกแบบช่วงที่สามนี  พยายามปรับรูปทรงโดยรวมของฉากกั นเพ่ือให้เกิดสุนทรียะของ

การใช้งานมากขึ นด้วยการบิดและหักมุมให้เกิดรูปแบบที่มีความแตกต่างของมิติการมองเมื่อมีการหมุน

ในองศาที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ได้ในช่วงพัฒนานี เป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองความคิดได้ใน

บางส่วน จะเห็นได้จากการที่มีการแยกตัวกันได้ของฉากกั น แต่รูปทรงที่ได้ยังไม่สามารถสื่อถึงความ

พลิ วไหวของสายน ้าและยังต้องใช้ฐานที่ติดกับผนังท้าให้ดูเทอะทะและไม่เกิดลูกเล่นในการใช้งาน

เท่าท่ีควร  
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ภาพที่ 58 แบบร่าง 2 มิติ ค้นหาลักษณะเด่นความพลิ วไหวของสายน ้า 

 

ภาพที่ 59 แบบร่าง 2 มิติ ค้นหาลักษณะเด่นความพลิ วไหวของสายน ้า 
 

  จากการออกแบบที่พบข้อเสียของความแข็งของลายเส้นในการออกแบบ จึงร่างเพ่ือหา

แนวทางในการออกแบบโดยค้นหาลักษณะเด่นของการเคลื่อนไหวของสายน ้า ในภาพที่ 58 มีการ

น้าเสนอรูปแบบการหมุนเกลียวคล้ายการไหลวนของน ้า มีท่อน ้าตรงกลางเพ่ือติดตั งระบบน ้าเพื่อ
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ปล่อยน ้าลงมาระหว่างชั น และภาพท่ี 59 การดึงรูปฟอร์มลดทอนความใหญ่ของแบบที่ 1 ออกมา ให้

เหลือเส้นเดียวเพ่ือเกิดแนวทางเส้นสายในการพัฒนาการออกแบบต่อไป 

  จากแนวทางการน้าเส้นสายที่ได้ร่างในแบบ 2 มิติข้างต้น น้ามาพัฒนาให้เกิดระนาบที่

เกิดความเป็นไปได้ในการผลิต โดยท้าให้มีความพลิ วไหวมากขึ น โดยการน้าเส้นที่ได้จากแนวทางการ

เคลื่อนไหวของสายน ้าที่มีการบิดเกลียว มาท้าให้เกิดระนาบเดียวกันแต่ยังคงมีความพลิ วไหวเช่นเดิม 

และเล่นระดับของชั นแต่ละแบบให้เกิดเป็นมิติของฉากกั น  

 

 

ภาพที่ 60 การออกแบบร่างที่ 3 การพัฒนา 
 

  ภาพประกอบเป็นการหาแนวทางจากแบบร่างในส่วนของการน้าเส้นสายมาพัฒนาให้

เกิดมิติ ลักษณะของฐานที่ยังไม่สามารถต่อเชื่อมได้จึงน้าแนวทางที่ได้น้ามาแยกฐานของแต่ละอันออก

จากกันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ตามพื นที่ใช้สอย และน้าไปปรับ

เพ่ือพัฒนาการออกแบบเพิ่มเติม   
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การพัฒนาแบบร่างช่วงที่ 4 

  ช่วงนี จะน้าการใช้รูปทรงของจุดเด่นในการออกแบบที่ได้จากแนวทางการออกแบบ 2 

มิติ แต่ยังไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของลูกเล่นในการใช้งานของฉากกั นเพ่ือเพ่ิมการใช้งานตาม

พื นที่ใช้สอย จึงน้าเอาแนวของลายเส้นในช่วงที่สามมาแยกออกจากกันเป็นแต่ละชิ น โดยสามารถเล่น

ระดับของการวางเพ่ือให้เกิดมิติของการใช้งาน สร้างความสวยงามให้กับที่พักได้ และได้ขอบเขตที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ น 

 

 

ภาพที่ 61 การออกแบบร่างที่ 4 การพัฒนา 
 

  ภาพประกอบที่ แบบร่างช่วงสุดท้ายที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ซึ่งแบบนี ยังคง

ต้องพัฒนาต่อจากค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเห็นควรให้มีให้มีรูปทรงเพียงแบบเดียวเพ่ือให้

สามารถผลิตซ ้าในกระบวนการการผลิต เป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยใช้แนวคิดแบบร่างใน

การเลือกรูปทรงที่สามารถเรียงต่อกันได้อย่างลงตัว ซึ่งรูปทรงที่ลงตัวและสวยงามที่สุดคือแบบที่สอง 

ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ดีทั งแนวระนาบและแนวที่มีการเล่นลูกเล่นในการสลับการวางให้เกิดมิติของ

ฉากกั น 
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ภาพที่ 62 แนวคิดแบบร่างในการเลือกรูปทรงที่สามารถเรียงต่อกันได้อย่างลงตัว 
 

 

ภาพที่ 63 แบบร่าง 3 มิติ แนวทางต้นแบบหลักหาระยะที่เหมาะสม  
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  จากการพัฒนาแบบร่างของฉากกั นที่ได้แนวทางและรูปทรงตรงกับวัตถุประสงค์ที่

ต้องการปรับเพ่ือให้เกิดสุนทรียะของการใช้งาน แต่รูปแบบการใช้งานของฉากกั นยังมีข้อบกพร่องใน

เรื่องของฐานฉากกั น ที่ยังไม่เชื่อมต่อตามวัตถุประสงค์ในคุณสมบัติในการใช้งานที่สามารถเพ่ิมหรือลด

จ้านวนของผลิตภัณฑ์ตามพื นที่ใช้สอยได้ จึงได้พัฒนาต่อโดยการเสริมในส่วนของการต่อเชื่อมในแต่ละ

ชิ นด้วยการใช้เดือยเสียบแบบง่าย ข้อดีคือการผลิตท้างานง่ายและพื นที่ในการใส่น ้าได้เยอะ แต่พบว่า

ยังดูแข็งและการเชื่อมต่อไม่แข็งแรงพอในการใช้งาน 

 

 

ภาพที่ 64 แบบร่าง 2 มิติและ 3 มิติ แนวทางฐานต้นแบบหลัก 
 

  จากข้อบกพร่องในการใช้งานส่วนฐานดังกล่าวจึงพัฒนารูปแบบของฐานด้านล่างใหม่ 

โดยลบมุมแหลมของฉากและใส่ความมลด้านข้างเพ่ือให้ดูน่าใช้และป้องกันการเกิดอันตรายจากการ

เดินชนขอบที่มีมุมฉากของฐานฉากกั น  
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ภาพที่ 65 แบบร่าง 3 มิติ แนวทางฐานต้นแบบที่2  
 

  จากการขึ นต้นแบบสามมิติในช่วงที่สองพบว่าการลบเหลี่ยมของมุมฐานท้าให้ดูไม่

อันตรายในการใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อไปจนถึงการบังคับไม่ให้หลุดออกจากกันได้จริงกว่าแบบ

แรก แต่พบข้อเสียของการขึ นต้นแบบในส่วนของรอยต่อหากท้าชิ นงานจริงการเชื่อมต่อเหลี่ยมมุม

หลายมุมอาจท้าให้น ้าที่บรรจุด้านในรั่วได้  

 แนวทางการออกแบบที่ต้องการให้คุณสมบัติของการใช้งานฉากกั นให้สามารถเพ่ิมและปรับ

ลดจ้านวนของฉากกั นได้ตามพื นที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน ท้าให้เกิดแนวคิดในการท้าส่วนประกอบย่อยๆ

โดยออกแบบการเชื่อมต่อกันจากรูปทรงของโซ่จักรยาน ที่สามารถต่อเชื่อมกันและสามารถเคลื่อนย้าย

ได้แบบกึ่งอิสระ 

   

ภาพที่ 66 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางต้นแบบหลักส่วนฐานแบบสรุป 
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  จากภาพประกอบ ช่วงสุดท้ายนี เมื่อได้แบบส่วนบนของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับแนวความคิด 

จึงได้ท้าการพัฒนาส่วนฐานที่ใช้ส้าหรับระบบน ้าและการยึด โดยการลงในรายละเอียดลูกเล่นการใช้

งานส่วนฐานเพ่ิมมากขึ น โดยคิดรูปแบบการใช้งานที่ต่อเนื่องกับการออกแบบของงานด้านบนที่เน้น

เรื่องความเคลื่อนไหว ส่วนฐานจึงออกแบบให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยการปรับการใช้งานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ 

 

 

ภาพที่ 67 แบบร่าง 2 มิติ และแบบ3 มิติ ส่วนฐานแบบสรุป 
 

  เมื่อท้าการทดลองโดยการออกแบบฐานของเครื่องเรือนฉากกั นที่ต้องบรรจุน ้าและ

อุปกรณ์ด้านล่างในแบบ 3 มิติ จนได้ขนาดที่ลงตัวเป็นแบบสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยส่วนฐานที่ติดตั ง

ระบบ และส่วนของตัวต่อเชื่อมส่วนกลางของฉากกั นแต่ละชิ นเข้าด้ วยกัน จึงพัฒนาต่อด้วยการขึ น

แบบด้วยกระดาษตามขนาดจริง เพ่ือดูข้อบกพร่องส่วนของการใส่อุปกรณ์และขนาดในการจัดวางที่

เหมาะสมกับอุปกรณ์ท้าความเย็น ท้าการทดลองการวางและติดตั งระบบไฟฟ้าด้านใน ด้วยการวาง
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ขนาดของแบบตามรูปแบบการวงวงจรไฟและแผ่นท้าความเย็นตามภาพที่ 68 ส่วนฐานประกอบด้วย

สองชิ นคือ 

  - ฐานรอบนอก เป็นส่วนที่ใช้ในการรับน ้าหนักชิ นงานทั งหมดต้องมีความแข็งแรงมาก 

  - ฐานด้านใน เป็นส่วนที่ใช้ในการบรรจุน ้าและอุปกรณ์เครื่องปั้มน ้า และอุปกรณ์ความ 

    ความเย็น รวมไปจนถึงสายไฟ ต้องมีน ้าหนักเบาลงมาเพ่ือการดึงเข้าออกเม่ือต้องการดู 

    ระบบด้านในไปจนถึงใส่น ้าเพ่ือท้าความเย็น 

 

 

ภาพที่ 68 แบบสรุปขนาดของฐานและการขึ นแบบด้วยขนาดจริงของ  
 

  จากการออกแบบและสรุปแบบในกระบวนการออกแบบ ท้าการน้าแบบมาสร้างเป็น

ต้นแบบด้วยกระดาษตามขนาดจริง ท้าให้ทราบข้อผิดพลาดจากการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และ

ท้าการแก้ไขส่วนของฐานการรับน ้าหนักด้านล่างให้ลงตัวมากขึ น ปรับแก้ขนาดของฐานอีกครั งจน

สมบูรณ์ทั งขนาดที่เหมาะสมของแบบโดยรวม ไปจนถึงขนาดในการรองรับน ้าด้านล่างและการรองรับ

น ้าหนักของชิ นงานทั งหมด 
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สรุปแนวทางการออกแบบรูปทรงเครื่องเรือนฉากกั้น 

  ผลสรุปแบบจากการพัฒนา น้าแนวทางทดลองสร้างแบบจ้าลองด้วยกระดาษขนาด 

1:15 เซนติเมตร โดยใช้คุณลักษณะการไหลของน ้าจากการทดลองเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ จนได้

แนวทางแบบการทดลองเป็นแบบร่างทั ง 2 และ 3 มิตินั น ได้ข้อเสนอแนะแบบร่างที่มีความสมบูรณ์ มี

รูปแบบชั นการรับน ้าที่เหมาะสมพอดีกับน ้าที่ปล่อยลงมา การเพ่ิมฟังชั่นได้ตามพื นที่การใช้งานวิธีการ

น่าสนใจ ได้แก่ สามารถแยกและประกอบกันได้ รูปทรงช่วยเสริมบรรยากาศในการพักผ่อนไม่เห็นถึง

ความแข็งกระด้างของเหล็กรูปทรงกลมกลืน จึงท้าการขยายโมเดล 3 มิติ และท้าการพิมพ์ด้วย

เครื่องพิมพ์สามมิติเพ่ือดูขนาดและความเหมาะสมจริง มีรูปแบบตามภาพ 

 

  

ภาพที่ 69 แบบร่างสรุปสุดท้าย ส่วนฐาน และส่วนของชิ นต่อเชื่อม 
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ภาพที่ 70 แบบร่างสรุปสุดท้าย และการทดลองขึ นแบบพิมพ์สามมิติ 
 



 

 

บทที่ 5 

ผลวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนา 

 

   งานวิจัยชิ นนี เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เป็นการน้าเสนอการใช้คุณสมบัติของน ้าในการลด

ความร้อนให้กับที่พักอาศัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดอุณหภูมิความร้อน ทดแทนการใช้

ไฟฟ้าเพ่ือลดการใช้พลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ  งานวิจัยประกอบด้วยการศึกษาวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นในเรื่องการใช้คุณสมบัติของน ้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีการคิดค้น

และน้ามาประยุกต์ใช้ เมื่อได้แนวทางปฏิบัติแล้วจึงเริ่มต้นท้าการทดลองตามแนวทางที่ได้ศึกษา

วรรณกรรมเพ่ือหาข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบของการทดลอง จากนั นท้าการทดลองด้วยกล่องทดลอง 

การทดลองใช้การทดลองในสภาพอากาศจริงตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือดูแนวโน้มคุณสมบัติการระบาย

ความร้อนของน ้า 

 

       สรุปผลการการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย 

   การศึกษาการลดความร้อนด้วยคุณสมบัติของน ้าโดยน้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ฉากกั น แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการทดลองการไหลของน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันที่มี

ความสัมพันธ์กับการระบายความร้อน และส่วนของการออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั นห้องที่น้า

คุณสมบัติของน ้าช่วยลดความร้อนภายในที่พักอาศัยขนาดกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี  

   5.1 สรุปผลการทดลองการไหลของน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันที่มีความสัมพันธ์กับการ

ระบายความร้อน ซึ่งได้ท้าการศึกษาตัวแปรการไหลของน ้าในแบบที่แตกต่างกันและส่งผลถึงการลด

อุณหภูมิความร้อนในการทดลองในกล่องทดลองดังนี  

   5.1.1 รูปแบบทิศทางการไหลของน ้า 

   5.1.1 อุณหภูมิของน ้า 

   5.1.1 พื นผิววัสดุ 

   5.1.1 ขนาดพื นที่และสภาพแวดล้อม 
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   สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี  

     5.1.1 รูปแบบทิศทางการไหลของน ้า จากการศึกษาพบว่ามีผลต่อการแลกเปลี่ยน
ความร้อน โดยการกระจายตัวของการไหลของน ้าเป็นตัวเพ่ิมอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง
น ้ากับอากาศ เนื่องจากการเพ่ิมการสัมผัสระหว่างอากาศกับน ้าจึงท้าให้การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี
มากขึ น ดังนั นการท้าให้น ้ากระจายตัวมากเท่าไรการแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีประสิทธิภาพมากขึ น
เท่านั น 

     5.1.2 อุณหภูมิของน ้าที่ใช้ในการระเหย เมื่อใช้น ้าที่มีอุณหภูมิต่้าเป็นการยิ่งเพ่ิมการ
แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีตามกฎของการแลกเปลี่ยนความร้อน เนื่องจากในการระเหยของน ้าเกิด
กระบวนการของการดึงพลังงานความร้อนจากสภาพแวดล้อม เมื่อน ้ามีอุณหภูมิต่้าย่อมใช้พลังงานใน
การแปรสภาพเพ่ือการระเหยสูง จึงสามารถท้าให้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่้าลงในอัตราการระเหย
ที่เท่ากัน ทั งนี ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้าขึ นอยู่กับขนาดของพื นที่ต้อง
เหมาะสมกับจ้านวนของการติดตั งระบบน ้า  

    5.1.3 พื นผิววัสดุ จากการศึกษาพบว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการ
กระจายความเย็นแบบทางตรง และส่วนกระจายความเย็นแบบทางอ้อม อธิบายได้ดังนี  

         - ส่วนของการกระจายความเย็นแบบทางตรง ผลการทดลองการไหลของน ้าที่
แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีคือน ้าหยด ชั นรองรับน ้าแต่ละชั นจึงท้าการเจาะรู นอกจากการให้น ้าหยดใน
แต่ละชั นแล้วยังท้าหน้าที่ส่งน ้าให้ไปยังชั นล่างตามแรงโน้มถ่วงแบบธรรมชาติ ระยะห่างของชั นแต่ละ
ชั นไม่มีผลต่อการช่วยระบายความร้อน แต่พบว่าระยะห่างมีผลต่อเสียงน ้าไหลซึ่งเป็นการสร้าง
สุนทรียะภาพในการพักผ่อนเป็นอย่างดีในการออกแบบความสูงของชั นมีสองขนาด ดังภาพ 

 

ภาพที่ 71 ระยะความห่างของชั นที่มีผลกับการรองรับน ้า 
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   โดยระยะห่างของชั นความสูงที่เหมาะสมอยู่ที่ 10 เซนติเมตร ที่รองรับน ้าได้ดีและเกิด
เป็นเสียงน ้าและเสียงดนตรีที่เกิดจากการกระทบกันของน ้าและเหล็ก ส่วนระยะห่างของชั นที่ขนาด 
15 เซนติเมตร พบว่าน ้าที่หยดลงมากระเด็นบางส่วนท้าให้ระยะในการเว้นไม่เหมาะสม  

        - ส่วนของการกระจายความเย็นแบบทางอ้อมคือ ส่วนของความโค้งในการ
รองรับน ้าที่ตกลงมาในแต่ละชั นมีผลกับการกระจายความเย็นโดยพื นผิวของชั นเหล็กท้าหน้าที่กระจาย
ความเย็น เนื่องจากพื นผิวสัมผัสระหว่างน ้ากับอากาศมากส่งผลให้การกระจายความเย็นแบบทางอ้อม
เกิดประสิทธิภาพ 

        5.1.4 ขนาดพื นที่และสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการกระจายความเย็นของฉากกั น 
โดยขนาดพื นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งจะได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิอากาศโดยรอบที่สูงขึ น 
ส่งผลให้การท้างานของฉากกั นประสิทธิภาพในการช่วยระบายความร้อนได้น้อยลง เนื่องจากน ้า
อุณหภูมิต่้าที่ไหลจากด้านบนลงมามีการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างรวดเร็ว เมื่อพื นที่มีขนาดกว้างเกิน
ความเหมาะสมท้าให้น ้าลดความเย็นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการตั งในพื นที่บ้านพักอาศัย
ขนาดกลางการแลกเปลี่ยนความร้อนของฉากกั นท้างานได้ดีกว่า อุณหภูมิอากาศโดยรอบของฉากกั น
เย็นลงได้ดีกว่าพื นที่กว้าง ดังนั นขนาดและสภาพแวดล้อมจึงมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนของน ้า
ในการปรับอุณหภูมิ 

  5.2 สรุปผลการออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั นที่น้าคุณสมบัติของน ้าช่วยลดความ
ร้อนจากการออกแบบสรุปผลการประเมินจากผลสรุปคุณลักษณะในด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้
สอย การสร้างสุนทรียภาพในการใช้งาน เพ่ือประเมินคุณค่าทั ง3แนวทางมาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องเรือนประเภทฉากกั นพบว่า เครื่องเรือนฉากกั นเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่ใช้งานใน
บ้านพักอาศัยขนาดกลาง ด้วยคุณลักษณะดังนี  

     5.2.1 มีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมแม้มีขนาดสูงเนื่องจากต้องการใช้พื นที่ในการ
รองรับชั นของการไหลของน ้าปริมาณมาก พื นที่ด้านล่างในการเก็บน ้าต้องสูงจึงสามารถรองรับการ
ไหลเวียนของน ้าได้พอดีอีกทั งยังมีการแฝงรูปแบบการใช้งานที่เป็นส่วนของการเชื่อมของฐานด้านล่าง 
ท้าให้การออกแบบต้องรองรับความสูงเพ่ือให้สามารถรองรับปัจจัยต่างๆให้ครอบคลุม 

      5.2.2 ประโยชน์การใช้งานการปรับเปลี่ยนตามพื นที่การใช้งาน เพ่ือจุดประสงค์ให้
ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับพื นที่บ้านพักอาศัยที่แตกต่างกันตามพื นที่การใช้งาน โดย
มีส่วนเชื่อมต่อของชิ นงานด้วยการเสียบง่ายต่อการใช้งาน และวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายใน
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การพักผ่อน เน้นรูปลักษณ์ผสมผสานระหว่างฉากกั นกับการไหลของน ้าตามธรรมชาติ แต่แฝงการใช้
งานที่ยืดหยุ่นโดยสามารถแยกประกอบรวมกันได้ตามความเหมาสมของพื นที่ใช้สอย 

   5.2.3 การผลิตซ ้าในระบบอุตสาหกรรม เนื่องจากขั นตอนการออกแบบนั นค้านึงถึง
เรื่องการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ดังนั นรูปทรงการใช้งานสามารถท้าซ ้าหลายชิ นได้ด้วยแบบ
เดียวกันทั งหมดง่ายต่อการจัดวางชิ นส่วน และถอดแบบท้าให้ย่นระยะเวลาในการท้างานให้สั นลง 

 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต 

 1. การวิจัยนี เป็นการศึกษาคุณสมบัติของน ้าในการแลกเปลี่ยนความร้อน เพ่ือเป็น
แนวทางในการต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยอาศัยการศึกษาวรรณกรรมและการ
ทดลอง เพ่ือสร้างความแปลกใหม่จากสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดโดยสามารถแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการความคิดในการน้าคุณสมบัติน ้ามาใช้ลดความร้อนนี สามารถประยุกต์และพัฒนาได้อีก
หลายรูปแบบวิธีการ 

 2.  สามารถน้าเทคนิควิธีการที่ได้จากการทดลองในงานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบอ่ืนๆได้อีก เช่น เครื่องเรือนกลางแจ้งที่สามารถลดความร้อนจากแดด และสามารถน้าผลและ
วิธีการวิจัยไปใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนต่อไป 

  3. รูปแบบการใช้งานและลูกเล่นของฐานฉากกั น เพ่ิมจ้านวนฉากกั นตามขนาดพื นที่ใช้
งานสามารถน้าไปใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทอ่ืนๆโดยขนาดอาจต้องปรับให้สามารถถอด
ประกอบได้เพ่ือผลดีกับการขนย้าย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื อไปใช้งาน 



 

รายการอ้างอิง 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย 

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวคิดในการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 

 โครงการออกแบบฉากกั นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการท้างานและคุณสมบัติของน ้า 

ระดับปริญญาโท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะมัณฑนศลิป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื องต้น 

    เพศ 

  

          ชาย           หญิง 

     อาย ุ

  20-30 ปี 

  30-40 ปี 

  มากกวา่ 40 ปี 

     การศกึษา 

  อนปุริญญา     ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

     อาชีพ  

 นกัศกึษา     รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

 พนกังานบริษัทเอกชน    ค้าขาย 

 ธุรกิจสว่นตวั     แมบ้่าน 

 อื่นๆ............................. 
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     รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท   

  10,001-20,000 บาท  

  20,001-30,000 บาท  

  30,001-40,000 บาท 

  40,000 บาทขึน้ไป 

 

      สถานท่ีพกัอาศยัมีฉากกัน้หรือไม่ 

           มี จ านวน         ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สถานท่ีพกัอาศยัมีฉากกัน้หรือไม่ 

           มี จ านวน    ไมม่ ี

 

     ท่านเป็นผู้ตดัสนิใจในการตกแตง่บ้านเองหรือไม่ 

     ใช ่     ไมใ่ช ่

   

     เหตผุลท่ีท่านเลือกซือ้ฉากกัน้ภายในบ้าน 

     บงัสายตา 

     แบ่งพืน้ท่ี 

     ป้องกนัแสงแดด 

   

     ลกัษณะประโยชน์ของฉากกัน้ท่ีท่านต้องการ  

   แข็งแรงคงทน 

   การออกแบบที่ทนัสมยั 

   การเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

   สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ 

   ลกูเลน่ในการใช้งาน 

   มีรูปแบบท่ีแปลกและสะดดุตา 
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ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคตอ่ฉากกัน้ 

1. ท่านต้องการฉากกัน้เพ่ือตอบสนองกิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่1) 
  บงัสายตา     
  แบ่งพืน้ท่ี   
  สร้างสนุทรียะในการพกัผ่อน   
  บงัความร้อน 

2. ท่านคิดวา่ฉากกัน้ในบ้านการใช้งานใดมีความน่าสนใจ มากท่ีสดุ 
  เน้นความงามมากกวา่ประโยชน์การใช้สอย 
  สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ 
  เน้นการใช้งานหลากหลายในชิน้เดียว 

3. ท่านคิดวา่ฉากกัน้ในรูปแบบใดมีความน่าสนใจมากท่ีท่ีสดุ 
  รูปแบบท่ีดสูวยงามโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ เช่นรูปทรงทนัสมยั หรือวิจิตรงดงาม 
  รูปแบบดกูลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมของบ้าน 
  รูปแบบสง่เสริมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมให้บ้านดโูดดเดน่ เช่นรูปทรงอิสระ 

ตอนที่3 ข้อมลูเก่ียวกบัความเห็นด้านปัจจยัตา่งๆเก่ียวกบัเคร่ืองเรือนฉากกัน้ 

ค าชีแ้จง โปรดเรียงล าดบัความส าคญัโดยการใสห่มายเลข 1-5 (1 คือส าคญัมากท่ีสดุ) 

1. โปรดล าดบัความส าคญัสิ่งท่ีท่านค านงึถงึก่อนตดัสินใจซือ้เคร่ืองเรือนฉากกัน้ 
  ราคาสมเหตสุมผล  
  การใช้งานของตวัสินค้า 
  สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆทาง 
  ความคงทนถาวร 

2. จดุเดน่ของเคร่ืองเรือนฉากกัน้ตามความเห็นของท่าน 

  ความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม  
  ความสวยงามของรูปแบบศิลปะ 
  สร้างประสบการณ์ใหมใ่นการใช้งาน 

3. จดุด้อย ของเคร่ืองเรือนฉากกัน้ตามความเห็นของท่าน 
  ดแูลรักษายาก 
  ดรูาคาถกู ล้าสมยั 
  ไมส่วยงามรกตา เช่นสดัสว่นไมเ่หมาะสมท าให้วางแล้วไมส่วย 
  ไมแ่ข็งแรงเวลาใช้งาน เช่น เดนิชนแล้วล้ม 
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ภาคผนวก ข 

เขียนแบบเครื่องเรือนฉากกั้นเพื่อการผลิต 
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ภาคผนวก ค 

ภาพแสดงข้ันตอนการท าต้นแบบ ภาพแสดงต้นแบบ 
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ภาพประกอบ การขึ นรูปส่วนฐานและส่วนของระบบใส่น ้า 

 

 

ภาพประกอบ การติดตั งระบบแผ่นท้าความเย็นด้านล่างของฐาน 
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ภาพประกอบ การขึ นรูปส่วนของการรับน ้าในแต่ละชั นของฉากกั น 

 

 

ภาพประกอบ การขึ นรูปและวิธีการเชื่อมต่อของฉากกั น  
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ภาคผนวก ง 

ภาพแสดงการน าเสนอชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอิทธิยา หอมหิรัญ 

วัน เดือน ปี เกิด 26 ธันวาคม 2521 
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรปราการ 

วุฒิการศึกษา พ.ศ.2546   ส้าเร็จการศึกษาคณะคอมพิวเตอร์  
                 สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

พ.ศ.2560   ส้าเร็จการศึกษาคณะมัณฑณศิลป์  
                 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่  : หมู่บ้านพฤกษาปูริมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี   
           เขตมีนบุรี  10510  

email : vakukami@hotmail.com 
รางวัลที่ได้รับ -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เครื่องประดับ ณ.ประเทศเนเธอร์แลนด์  
-  รางวัลเหรียญทองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
สื่อการเรียนการสอนโปรแกรมกราฟิกสามมิติ   
-  ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นหนึ่งใน 20 ของนัก
ออกแบบทั่วประเทศ 
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