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จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศโดยวธีิธรรมชาติ .  อาจารยท่ี์ปรึกษา
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 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนั จงัหวดัเชียงใหม่มีหมู่บา้นจดัสรรเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหมี้
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะการใชไ้ฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ในการศึกษาคร้ังน้ี 
จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา รูปแบบการวางผงัและตวัอาคารของหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศโดยวธีิธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ โดย
ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะผงัท่ีดินท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดเอียง (โดยมีค่าความลาด
เอียง 1.61% และ 1.89%) รูปแบบการวางผงัแบบผงัตรงและผงัแบบสลบั ต าแหน่งการวางอาคารใน
ท่ีดิน และรูปทรงหลงัคา โดยใชโ้ปรแกรมการค านวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) ก าหนดทิศทางลม
พดัมาจากทิศใต ้ซ่ึงท ามุม 72.5 องศา กบัระนาบอาคาร และใชว้ธีิการใหค้่าคะแนนความเร็วลม จาก
การประมวลผลของโปรแกรม เพื่อน าไปวเิคราะห์ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ลกัษณะผงัท่ีดินแบบพื้นท่ีราบไดค่้าคะแนนเฉล่ีย 6.68 คะแนน 
ดีกวา่พื้นท่ีลาดเอียงท่ีไดค่้าคะแนนเฉล่ีย 6.21 คะแนน จากฐานคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็น 
7.57% 2) การวางผงัแบบตรงไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.42 คะแนน ดีกวา่แบบสลบัท่ีไดค่้าคะแนนเฉล่ีย 
6.31 คะแนน คิดเป็น 1.74% 3) การวางอาคารชิดดา้นใดดา้นหน่ึงของท่ีดินไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.46 
คะแนน ดีกวา่วางชิดดา้นซา้ยขวาของท่ีดินสลบักนัท่ีไดค่้าคะแนนเฉล่ีย 6.27 คะแนน คิดเป็น 3.03% 
4) กรณีท่ีอาคารวางบนพื้นท่ีราบ รูปแบบหลงัคา Slab ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.70 คะแนน ดีกวา่หลงัคา
จัว่ท่ีไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 5.63 คะแนน คิดเป็น 19.00% แต่ในกรณีท่ีอาคารวางบนพื้นท่ีลาดเอียง 
หลงัคาจัว่ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.31 คะแนน ดีกวา่หลงัคาป้ั นหยาท่ีไดค่้าคะแนนเฉล่ีย 6.07 คะแนน 
คิดเป็น 3.95%  
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 In the present day, Chiang Mai Province has large number of estate houses been developed. 
As a result, there are increasing in usage of electricity especially for air conditioning system. This 
research has the main purpose to study the layout pattern and the building itself for the estate houses in 
Chiang Mai province in order to increase efficiency of ventilation system by the natural methods in 
which might helping in reducing the using of air conditioner. There are factors to be studied such as 
characteristic of the land where they can be on flat plain and slope areas (with the slope 1.61% and 
1.89%), the layout pattern can be straight and stagger, positioning of the building in the land, and the 
shape of the roof. This research employed CFD program to calculate the wind velocity (with wind 
direction blowing from the south at an angle of 72.5 degrees to the plane of the building) and use 
the output to analyse the results. 
 The results show that 1) based on 10 points scale, the flat plain area has average point of 6.68 
which is better than sloping area with average point of 6.21 by 7.57% 2) the straight pattern has average 
point of 6.42 which is better than stagger pattern with average point of 6.31 by 1.74% 3) position the 
building by one of the edge of the land has average point of 6.46 better than switching house position 
from left to right which has average point of 6.27 by 3.03% 4) in case of the building on plain area, the 
slab shape roof has average point of 6.70 which is better than gable roof with average point of 5.63 by 
19.00%, but in case of positioning in sloping area gable roof has average point of 6.31 better than hip 
roof with the average point of 6.07 by 3.95%. 
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  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์และความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานเหล่าน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยม์าลินี ศรีสุวรรณ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .
ปรีชญา มหทัธนทว ี ท่ีใหค้  าปรึกษา ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ในการศึกษาวจิยัมา
โดยตลอด 
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ขอขอบพระคุณ อาจารยบ์ รรจง สมบูรณ์ชยั คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
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เชียงใหม่ ท่ีอ านวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูลภายในหมู่บา้น 
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