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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะจําลองสถานการณ์เพ่ือหาการระบายอากาศท่ีเหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือท่ีมุง

หลังคาแบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ขนาดของโรงเรือนมีมิติกว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500 - 4000 mm, 2500 - 
4000 mm และ 2000-2500 mm ตามลําดับ โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้าจั่วชั้นแรกมีค่าระหว่าง 100-200 mm 
และชั้นท่ีสองระหว่าง 150 - 300 mm ช่องเปิดให้อากาศเข้าด้านล่างมีขนาด กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m 
ตามลําดับ เงื่อนไขท่ีทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 303.50 K คือเงื่อนไขท่ีโรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 
2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นท่ีสองเท่ากับ 291 mm ช่อง
เปิดท่ีพ้ืนมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การระบายอากาศ, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, หลังคาหน้าจ่ัวสองชั้น, เห็ดหลินจือ 
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Abstract 
The purpose of this research is to simulate for optimize ventilation conditions in a double gable roof of Lingzhi 

house using computational fluid dynamics. The size of the house is dimension x width x height between 2500 - 4000 mm, 
2500 - 4000 mm and 2000-2500 mm, respectively. The top gap between the walls and roof of the first gable is between 
100-200 mm and the second gap is between 150 - 300 mm. The air intake is below the width x between 500 - 800 m and 
500 - 800 m, respectively. The minimize average temperature inside the house is 303.50 K when the house of width x 
length x height is 2500 x 3591 x 2500 mm, the gap between the first gable is 200 mm, the gap between the second gable 
is 291 mm, the intake width x length is 800 x 800 mm. respectively. 

Keywords: Ventilation, Optimization, double gable roof, Lingzhi mushroom. 

1. บทนํา 
การออกแบบโรงเรือนให้มีการไหลเวียนของอากาศแบบ

ธรรมชาติ (natural ventilation หรือ passive ventilation) 
(Passive ventilation, 2017) เป็นส่วนท่ีสําคัญในการสร้าง
โรงเรือนให้เหมาะสมกับพืชในแต่ละชนิด เนื่องจากพืชมีความ
ต้องการปัจจัยท่ีจําเป็นหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณออกซิเจน การไหลเวียนของ
อากาศ เป็นต้น (Hopper, 2012) การควบคุมอากาศภายใน

โรงเรือนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งถึงแม้พืชจะต้องการความ
ความชื้นแต่หากไม่มีการระบายความช้ืนส่วนเกินออกจากโรงเรือน
บ้างอาจส่งผลให้เกิดโรคพืชข้ึนได้ (Oyster Mushroom Cultivation, 
2004) นอกจากการไหลเวียนของอากาศจะช่วยควบคุมความชื้นแล้ว
ยังสามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนได้
เช่ น เ ดี ยวกั น เพราะในการ เปิ ดดอกเ ห็ดนั้ นหากมีปริ มาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสูงจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ด ทําให้
เห็ดเสียรูปและราคาไม่ได้ตามมาตรฐาน (Lambert, 1993; Lee, et 
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al., 2012; Briones, et al., 1992) การเพาะเห็ดหลินจือในประเทศ
ไทยมีลักษณะของโรงเรือนเปิดดอกท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความ
ชํานาญของเกษตรกรแต่จะมีกระบวนการเพาะที่คล้ายคลึงกันได้แก่ 
การหมักวัสดุทางการเกษตร การนึ่งฆ่าเชื้อ การบ่มก้อนเชื้อ การเปิด
ดอก และเก็บเกี่ยว (Fungiculture, 2017) ซ่ึงข้ันตอนท่ีจําเป็นต้องมี
โรงเรือนได้แก่การบ่มก้อนเชื้อ และการเปิดดอ ในสองขั้นตอนนี้จะมี
การปัจจัยท่ีต้องควบคุมแตกต่างกันโดยในบทความน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ี
การศึกษาการการจําลองสถานะการณ์เพ่ือหาการระบายอากาศท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือท่ีมุงหลังคาแบบจั่วสอง
ชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ในปี Mistriotis และคณะ 
(1997) ได้นําเอาพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณมาใช้ในการวิเคราะห์
อากาศท่ีไหลแบบบังคับผ่านโรงเรือนท่ีมีการออกแบบที่แตกต่างกัน 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนส่งผลต่อการไหลเวียน
ของอากาศภายในโรงเรือนซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิท่ี
ได้รับจากภายนอก โดยงานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้สมการ k- 
ยังให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของอากาศท่ีใกล้เคียงกับผลการ
ทดสอบจริงอีกด้วย (Mistriotis, Bot, Picuno, and Scarascia-
Mugnozza, 1997; Mistriotis, Arcidiacono, Picuno, Bot, and 
Scarascia Mugnozza, 1997) สอคคล้องกับงานของNorton และ
คณะ (2007) ก็แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนและโครงสร้าง
ภายในโรงเรือนมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในและภายนอก
โรงเรือนท้ังสิ้น ซ่ึงพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณนั้นมีแนวโน้มจะถูก
นํามาใช้ในการประเมินและออกแบบโรงเรือนมากข้ึน (Sørensen 
and Nielsen, 2003) เนื่องจากเทคนิคถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง
และคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเอ้ืออํานวยให้สามารถนําเอาเทคนิคนี้
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากที่กล่าวมานั้นจึงเป็นท่ีมาของการจําลองสถานะการณ์เพ่ือ
หาการระบายอากาศท่ีเหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ด
หลินจือท่ีมุงหลังคาแบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

การวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนเปิดดอก
เห็ดหลินจือในงานวิจัยนี้ใช้สมการพื้นฐานท่ัวไปในการวิเคราะห์ ได้แก่
สมการอนุรักษ์มวล (conservation of mass) สมการอนุรักษ์
โมเมนตัม (conservation of momentum) และสมการอนุรักษ์
พลังงาน (conservation of energy) ซ่ึงแสดงได้ดังสมการท่ี 
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ถึงสมการท่ี ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง ตามลําดับ ซ่ึงสมการเหล่านี้ท่ีอยู่ภายใต้สมการการ
อนุรักษ์จะถูกใช้ในการทํานายพฤติกรรมต่างๆ ของของไหลท้ังหมด 
(Petrila, Trif, and Brezinski, 2005; Wendt, 2009; Pozrikidis, 
2011; H. K. and Malalasekera, 2007) ซ่ึงหน่วยวัดของตัวแปรท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณคือ ความหนาแน่น, , มีหน่วยเป็น kg m-3 

ความเร็ว, iu , มีหน่วยเป็น m s-1 เวลา, t, มีหน่วยเป็น s อุณหภูมิ,  

T, มีหน่วยเป็น K ความหนืดพลวัต,, มีหน่วยเป็น Pa s ความดัน,  
P, มีหน่วยเป็น Pa 
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2.2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด 
การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดในงานวิจัยนี้เป็นโรงเรือนแบบ

หน้าจั่วสองชั้นดัง ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง โดยการศึกษา
กําหนดตัวแปรออกแบบ (design variable) หรือตัวแปรอิสระท่ี
ต้องการศึกษาออกเป็น 7 ตัวแปรได้แก่ ขนาดของโรงเรือนมีมิติ
กว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500 - 4000 mm, 2500-4000 
mm และ 2000-2500 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x1, x2 และ x3 
ตามลําดับ โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้า
จั่วชั้นแรกมีค่าระหว่าง 100-200 mm และชั้นท่ีสองระหว่าง 150 - 
300 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x4 และ x5 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงได้
ดัง ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ช่องเปิดด้านล่างมีขนาด 
กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m 
กําหนดให้เป็นตัวแปร x6 และ x7 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงได้ดัง 
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แบบจําลองท่ีจะนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นแบบจําลองของอากาศภายในโรงเรือนซ่ึงแสดงได้ดัง 
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง กําหนดให้อุณหภูมิเริ่มต้นมีค่า
เท่ากับ 303.13 K และโรงเรือนได้รับพลังงานจากการแผ่รังสีและ
การพาความร้อนโดยมีสัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนความร้อนเท่ากับ 
100 W m-2 K-1 และมีอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 308.13 
K 

 
Figure 1 the double gable Lingzhi house. 
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Figure 2 a fluid domain of the double gable Lingzhi house. 

 
Figure 3 bottom iso view of the double gable Lingzhi 
house. 

2.3 การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
การหาค่ า ท่ี เหมาะสมที่ สุ ดจะกระ ทํ า ไ ด้ เ ม่ื อ มี ฟั งก์ ชั่ น

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent parameter) 
และตัวแปรผลตอบสนอง (respond parameter) เพ่ือนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์เงื่อนไขท่ีทําให้ฟังก์ชั่นจุดประสงค์ (objective 
function) มีค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีต้องการ 
(Li and Zheng, 2017) ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคพ้ืนผิวตอบสนอง 
(response surface methodology ,RSM ) ซ่ึงเป็นเทคนิคทาง
สถิติมาใช้ในการออกแบบเพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Bezerra, 
Santelli, Oliveira, Villar, and Escaleira, 2008) ทําให้ทราบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ แล้วนํามาสร้างเป็นสมการ การ
กําหนดตัวแปรต้นใช้การออกแบบการทดลองแบบ central 
composite design โดยพิจารณา 7 ปัจจัย 5 ระดับ จากนั้นหา
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปแบบฟังก์ชั่นพหุนาม (polynomial 
function) และผลตอบสนองคืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนดัง
สมการท่ี ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง จากนั้นจึงนําไป
วิเคราะห์หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีค่า
ตํ่าท่ีสุด การศึกษาเริ่มจากทําการสุ่มค่าตัวแปรออกแบบ x1, x2, x3 
x4 x5 x6 และ x7 จํานวน 79 ตัวอย่างเพ่ือนํามาใช้ในการหาค่า
ผลตอบสนอง หรือค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน จากนั้นนํามา
วิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนผิวตอบสนอง ข้ันตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์
หาค่าการตอบสนองของแต่ละตัวแปรว่าส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในโรงเรือนอย่างไร ส่วนข้ันตอนสุดท้ายเป็นการหาสภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าตํ่าท่ีสุด 

2
1 1 10

kk k
i i i ji i ii i ii i jy x x x x               (4) 

3. ผลการศึกษา 
ผลการจําลองสถานะการณ์เพ่ือหาการระบายอากาศที่เหมาะสม

ท่ีสุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือท่ีมุงหลังคาแบบจั่วสองชั้นโดย
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเม่ือทําการวิเคราะห์แล้วสามารถแสดง
ตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ดัง Figure 4-9 ซ่ึงผลการวิเคราะห์จะแสดง
ออกมาเป็นเฉดสีของอุณหภูมิ (temperature contour) ดัง Figure 
4-6 และเวกเตอร์ความเร็ว (velocity vector) Figure 7-9 

 
Figure 4 temperature contour of house domain in front 
view. 

 
Figure 5 temperature contour of house domain in side 
view. 

 
Figure 6 temperature contour of house domain in top 
view. 

เฉดสีใน ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงลักษณะการ
กระจายตัวของอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีมุมด้านหน้าจะเห็นว่ามี
การกระจายตัวของอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่าอยู่ด้านล่างส่วนอากาศท่ีมี
อุณหภูมิสูงจะลอยตัวอยู่ด้านบนซ่ึงสอดคล้องกันกับ ผิดพลาด! ไม่
พบแหล่งการอ้างอิง และ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง 

 
Figure 7 velocity vector of house domain in front view. 
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Figure 8 velocity vector of house domain in side view. 

 
Figure 9 velocity vector of house domain in top view. 

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง - 9 แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการไหลของอากาศภายในโรงเรือนโดยแสดงเป็นเวกเตอร์ของ
ความเร็วซ่ึงจากผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง จะเห็นได้ว่า
อากาศมีทิศทางการไหลหมุนวนออกด้านข้างโรงเรือน อีกส่วนหนึ่ง
ลอยข้ึนสู่จั่วด้านบน ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้
เห็นเวกเตอร์ความเร็วของกาศมุมมองด้านข้างแสดงให้เห็นว่า
อากาศมีทิศทางการเคล่ือนท่ีออกจากช่องเปิดอากาศด้านล่าง และ
หมุนวนไปในพ้ืนท่ีด้านข้างและด้านบนโรงเรือน ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่าการเปิดช่องรับอากาศด้านล่างยัง
ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของอากาศจากจุดศูนย์กลางโรงเรือนไป
รอบท่ัวโรงเรือน จากนั้นดําเนินเปลี่ยนแปลงตัวแปร x1 ถึง x7 เพ่ือ
ทดสอบผลการตอบสนอง โดยมีค่าเร่ิมต้นดัง ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง 

Table 1 parameter of respond surface. 

parameter parameter names response point 
x1 width of house  3,250 
x2 length of house  3,250 
x3 height of house  2,250 
x4 gap of bottom air  150 
x5 gap of top air  225 
x6 width of hole  650 
x7 length of hole  650 

 
Figure 10 average temperature in various width of house. 

 
Figure 11 average temperature in various length of house. 

  
Figure 12 average temperature in various height of house. 

 
Figure 1 average temperature in various width of hole. 
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Figure 2 average temperature in various length of hole. 

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง - 16 แสดงให้เห็นว่าเม่ือมิติ
ของช่องเปิดระหว่างผนังและหลังคา และช่องเปิดท่ีพ้ืนโรงเรือนมี
ค่าเพ่ิมข้ึนส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโรงเรือนมีค่าลดลง จากนั้น
นําเอาผลตอบสนองที่ได้มาวิเคราะห์หาผลตอบสนองเฉพาะตัว 
(local sensitivity) ต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนจะได้ดัง 
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง 

 
Figure 17 local sensitivity. 

จาก ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้ทราบว่าตัว
แปร x1, x2 และ x3 ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิเฉลี่ยในทางบวก
หมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงข้ึน และตัวแปร x4, x5, x6 และ 
x7 ส่งผลต่ออุณหภูมิในทางลบหมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่า
ลดลง ตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ความ
กว้างของโรงเรือน ส่วนตัวแปรท่ีทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มาก
ท่ีสุดได้แก่ช่องเปิดด้านล่าง 

จากผลการวิเคราะห์แล้วจะได้จุดท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีสภาวะ
เงื่อนไขท่ีโรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591 
x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm 
และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นท่ีสองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดท่ี
พ้ืนมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในโรงเรือนตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 303.50 K 

4. สรุป 
การศึกษานี้เป็นการจําลองสถานะการณ์เพ่ือหาการระบาย

อากาศท่ีเหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือท่ีมุงหลังคา
แบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ โดยทําการ

เปลี่ยนแปลงตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดของโรงเรือนมี
มิติกว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500-4000 mm, 2500-4000 
mm และ 2000-2500 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x1, x2 และ x3 
โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้าจั่วชั้นแรกมี
ค่าระหว่าง 100-200 mm และชั้นท่ีสองระหว่าง 150-300 mm 
กําหนดให้เป็นตัวแปร x4 และ x5 ช่องเปิดด้านล่างมีขนาด กว้าง x 
ยาว อยู่ระหว่าง 500-800 m และ 500-800 m กําหนดให้เป็นตัว
แปร x6 และ x7 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามิติของ
โรงเรือนมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน โดยตัวแปรที่ส่งผล
กระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ความกว้างของโรงเรือน 
ส่วนตัวแปรท่ีทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มากท่ีสุดได้แก่ช่องเปิด
ด้านล่าง 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในสภาวะท่ีโรงเรือนมีมิติความกว้าง 
x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่าง
หน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นท่ี
สองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดท่ีพ้ืนมีมิติของช่องขนาดกว้าง x ยาว
เท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน
ตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 303.50 K ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีจะได้นําไปใช้ใน
การวิเคราะห์เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมกับต่อการเปิดดอกเห็ด
หลินจือในเงื่อนไขอ่ืนๆ ต่อไป 
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