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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจําลองสถานการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุง
หลังคาแบบจั่วสองชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ขนาดของโรงเรือนมีมิติกว้าง x ยาว x สูง อยู่ระหว่าง 2500 - 4000 mm, 2500 4000 mm และ 2000-2500 mm ตามลําดับ โดยให้ช่องเปิดด้านบนระหว่างผนังและหลังคาของหน้าจั่วชั้นแรกมีค่าระหว่าง 100-200 mm
และชั้นที่สองระหว่าง 150 - 300 mm ช่องเปิดให้อากาศเข้าด้านล่างมีขนาด กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m
ตามลําดับ เงื่อนไขที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K คือเงื่อนไขที่โรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ
2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่สองเท่ากับ 291 mm ช่อง
เปิดที่พื้นมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ตามลําดับ
คําสําคัญ: การระบายอากาศ, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, หลังคาหน้าจั่วสองชั้น, 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
การออกแบบโรงเรื อ นให้ มี ก ารไหลเวี ย นของอากาศแบบ
ธรรมชาติ (natural ventilation หรือ passive ventilation)
(Passive ventilation, 2017) เป็นส่วนที่สําคัญในการสร้าง
โรงเรื อ นให้ เ หมาะสมกั บ พื ช ในแต่ ล ะชนิ ด เนื่ อ งจากพื ช มี ค วาม
ต้ อ งการปั จ จั ยที่ จํ า เป็ นหลายๆ ปั จ จั ย ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความชื้ น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณออกซิเจน การไหลเวียนของ
อากาศ เป็นต้น (Hopper, 2012) การควบคุมอากาศภายใน

โรงเรือนเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถึงแม้พืชจะต้องการความ
ความชื้นแต่หากไม่มีการระบายความชื้นส่วนเกินออกจากโรงเรือน
บ้างอาจส่งผลให้เกิดโรคพืชขึ้นได้ (Oyster Mushroom Cultivation,
2004) นอกจากการไหลเวียนของอากาศจะช่วยควบคุมความชื้นแล้ว
ยั ง สามารถควบคุ ม ปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นโรงเรื อ นได้
เช่ น เดี ย วกั น เพราะในการเปิ ด ดอกเห็ ด นั้ น หากมี ป ริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ด ทําให้
เห็ดเสียรูปและราคาไม่ได้ตามมาตรฐาน (Lambert, 1993; Lee, et
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al., 2012; Briones, et al., 1992) การเพาะเห็ดหลินจือในประเทศ
ไทยมี ลั กษณะของโรงเรื อนเปิ ดดอกที่ แตกต่ างกั นขึ้ นอยู่ กั บความ
ชํานาญของเกษตรกรแต่จะมีกระบวนการเพาะที่คล้ายคลึงกันได้แก่
การหมักวัสดุทางการเกษตร การนึ่งฆ่าเชื้อ การบ่มก้อนเชื้อ การเปิด
ดอก และเก็บเกี่ยว (Fungiculture, 2017) ซึ่งขั้นตอนที่จําเป็นต้องมี
โรงเรือนได้แก่การบ่มก้อนเชื้อ และการเปิดดอ ในสองขั้นตอนนี้จะมี
การปัจจัยที่ต้องควบคุมแตกต่างกันโดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาการการจําลองสถานะการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่
เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคาแบบจั่วสอง
ชั้นโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ในปี Mistriotis และคณะ
(1997) ได้นําเอาพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณมาใช้ในการวิเคราะห์
อากาศที่ไหลแบบบังคับผ่านโรงเรือนที่มีการออกแบบที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนส่งผลต่อการไหลเวียน
ของอากาศภายในโรงเรือนซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่
ได้รับจากภายนอก โดยงานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้สมการ k-
ยั งให้ ผลการวิ เคราะห์ พฤติ กรรมของอากาศที่ ใกล้ เคี ยงกั บผลการ
ทดสอบจริงอีกด้วย (Mistriotis, Bot, Picuno, and ScarasciaMugnozza, 1997; Mistriotis, Arcidiacono, Picuno, Bot, and
Scarascia Mugnozza, 1997) สอคคล้องกับงานของNorton และ
คณะ (2007) ก็แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของโรงเรือนและโครงสร้าง
ภายในโรงเรือนมีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในและภายนอก
โรงเรือนทั้งสิ้น ซึ่งพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณนั้นมีแนวโน้มจะถูก
นํามาใช้ในการประเมินและออกแบบโรงเรือนมากขึ้น (Sørensen
and Nielsen, 2003) เนื่องจากเทคนิคถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง
และคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเอื้ออํานวยให้สามารถนําเอาเทคนิคนี้
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากที่กล่าวมานั้นจึงเป็นที่มาของการจําลองสถานะการณ์เพื่อ
หาการระบายอากาศที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในโรงเรื อ นเปิ ด ดอกเห็ ด
หลิ น จื อ ที่ มุ ง หลั ง คาแบบจั่ ว สองชั้ น โดยพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง
คํานวณ
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ
การวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนเปิดดอก
เห็ดหลินจือในงานวิจัยนี้ใช้สมการพื้นฐานทั่วไปในการวิเคราะห์ ได้แก่
สมการอนุรักษ์มวล (conservation of mass) สมการอนุรักษ์
โมเมนตัม (conservation of momentum) และสมการอนุรักษ์
พลังงาน (conservation of energy) ซึ่งแสดงได้ดังสมการที่
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ถึงสมการที่ ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง ตามลําดับ ซึ่งสมการเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้สมการการ
อนุรักษ์จะถูกใช้ในการทํานายพฤติกรรมต่างๆ ของของไหลทั้งหมด
(Petrila, Trif, and Brezinski, 2005; Wendt, 2009; Pozrikidis,
2011; H. K. and Malalasekera, 2007) ซึ่งหน่วยวัดของตัวแปรที่
นํามาใช้ในการคํานวณคือ ความหนาแน่น, , มีหน่วยเป็น kg m-3

ความเร็ว, ui , 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) หรือตัวแปรอิสระที่
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 และชั้นที่สองระหว่าง 150 300 mm กําหนดให้เป็นตัวแปร x4 และ x5 ตามลําดับ ซึ่งแสดงได้
ดัง ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้างอิง ช่องเปิดด้ านล่างมีขนาด
กว้าง x ยาว อยู่ระหว่าง 500 - 800 m และ 500 - 800 m
กําหนดให้เป็นตัวแปร x6 และ x7 ตามลําดับ ซึ่งแสดงได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แบบจําลองที่จะนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นแบบจําลองของอากาศภายในโรงเรือนซึ่งแสดงได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง กําหนดให้อุณหภูมิเริ่มต้นมีค่า
เท่ากับ 303.13 K และโรงเรือนได้รับพลังงานจากการแผ่รังสีและ
การพาความร้อนโดยมีสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนเท่ากับ
100 W m-2 K-1 และมีอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 308.13
K

Figure 1 the double gable Lingzhi house.

214

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

Figure 3 bottom iso view of the double gable Lingzhi
house.
2.3 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
การหาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด จะกระทํ า ได้ เ มื่ อ มี ฟั ง ก์ ชั่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent parameter)
และตัวแปรผลตอบสนอง (respond parameter) เพื่อนํามาใช้ใน
การวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขที่ ทํ า ให้ ฟั ง ก์ ชั่ น จุ ด ประสงค์ (objective
function) มีค่าที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องการ
(Li and Zheng, 2017) ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
(response surface methodology ,RSM ) ซึ่งเป็นเทคนิคทาง
สถิ ติ ม าใช้ ใ นการออกแบบเพื่ อ หาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (Bezerra,
Santelli, Oliveira, Villar, and Escaleira, 2008) ทําให้ทราบ
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ต่ า งๆ แล้ ว นํ า มาสร้ า งเป็ น สมการ การ
กํ า หนดตั ว แปรต้ น ใช้ ก ารออกแบบการทดลองแบบ central
composite design โดยพิจารณา 7 ปัจจัย 5 ระดับ จากนั้นหา
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปแบบฟังก์ชั่นพหุนาม (polynomial
function) และผลตอบสนองคืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนดัง
สมการที่ ผิ ด พลาด! ไม่ พ บแหล่ ง การอ้ า งอิ ง จากนั้ น จึ ง นํ า ไป
วิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมที่ทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีค่า
ต่ําที่สุด การศึกษาเริ่มจากทําการสุ่มค่าตัวแปรออกแบบ x1, x2, x3
x4 x5 x6 และ x7 จํานวน 79 ตัวอย่างเพื่อนํามาใช้ในการหาค่า
ผลตอบสนอง หรือค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน จากนั้นนํามา
วิเคราะห์เพื่อหาพื้นผิวตอบสนอง ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์
หาค่ า การตอบสนองของแต่ ล ะตัว แปรว่ า ส่ ง ผลต่ ออุ ณ หภู มิเฉลี่ ย
ภายในโรงเรือนอย่างไร ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการหาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีค่าต่ําที่สุด
y  0  ki 1 i x i  ik1 ii x i2  1ki  j ii x i x j   (4)

3. ผลการศึกษา
ผลการจําลองสถานะการณ์เพื่อหาการระบายอากาศที่เหมาะสม
ที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคาแบบจั่วสองชั้นโดย
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณเมื่อทําการวิเคราะห์แล้วสามารถแสดง
ตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ดัง Figure 4-9 ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแสดง
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
กระจายตัวของอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่มุมด้านหน้าจะเห็นว่ามี
การกระจายตัวของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ําอยู่ด้านล่างส่วนอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงจะลอยตัวอยู่ด้านบนซึ่งสอดคล้องกันกับ 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 10 average temperature in various width of house.

Figure 9 velocity vector of house domain in top view.
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง - 9 แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการไหลของอากาศภายในโรงเรือนโดยแสดงเป็นเวกเตอร์ของ
ความเร็วซึ่งจากผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง จะเห็นได้ว่า
อากาศมีทิศทางการไหลหมุนวนออกด้านข้างโรงเรือน อีกส่วนหนึ่ง
ลอยขึ้นสู่จั่วด้านบน ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้
เห็ น เวกเตอร์ ค วามเร็ ว ของกาศมุ ม มองด้ า นข้ า งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
อากาศมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากช่องเปิดอากาศด้านล่าง และ
หมุนวนไปในพื้นที่ด้านข้างและด้านบนโรงเรือน ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่าการเปิดช่องรับอากาศด้านล่างยัง
ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของอากาศจากจุดศูนย์กลางโรงเรือนไป
รอบทั่วโรงเรือน จากนั้นดําเนินเปลี่ยนแปลงตัวแปร x1 ถึง x7 เพื่อ
ทดสอบผลการตอบสนอง โดยมี ค่ า เริ่ ม ต้ น ดั ง ผิ ด พลาด! ไม่ พ บ
แหล่งการอ้างอิง

Figure 11 average temperature in various length of house.

Figure 12 average temperature in various height of house.

Table 1 parameter of respond surface.
parameter
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

parameter names
width of house
length of house
height of house
gap of bottom air
gap of top air
width of hole
length of hole

response point
3,250
3,250
2,250
150
225
650
650

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 แสดงให้เห็นว่าเมื่อมิติ
ของช่องเปิดระหว่างผนังและหลังคา และช่องเปิดที่พื้นโรงเรือนมี
ค่าเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโรงเรือนมีค่าลดลง จากนั้น
นํ า เอาผลตอบสนองที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ห าผลตอบสนองเฉพาะตั ว
(local sensitivity) ต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนจะได้ดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง

Figure 17 local sensitivity.
จาก ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง แสดงให้ทราบว่าตัว
แปร x1, x2 และ x3 ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิเฉลี่ยในทางบวก
หมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงขึ้น และตัวแปร x4, x5, x6 และ
x7 ส่งผลต่ออุณหภูมิในทางลบหมายถึงทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่า
ลดลง ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ความ
กว้างของโรงเรือน ส่วนตัวแปรที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มาก
ที่สุดได้แก่ช่องเปิดด้านล่าง
จากผลการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว จะได้ จุ ด ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ ส ภาวะ
เงื่อนไขที่โรงเรือนมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591
x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm
และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่สองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดที่
พื้นมีขนาดกว้าง x ยาวเท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในโรงเรือนต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K
4. สรุป
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การจํ า ลองสถานะการณ์ เ พื่ อ หาการระบาย
อากาศที่เหมาะสมที่สุดในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือที่มุงหลังคา
แบบจั่ ว สองชั้ น โดยพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง คํ า นวณ โดยทํ า การ

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 และชั้นที่สองระหว่าง 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
กระทบต่อค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ความกว้างของโรงเรือน
ส่วนตัวแปรที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้มากที่สุดได้แก่ช่องเปิด
ด้านล่าง
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในสภาวะที่โรงเรือนมีมิติความกว้าง
x ยาว x สูง เท่ากับ 2500 x 3591 x 2500 mm มีช่องเปิดระหว่าง
หน้าจั่วชั้นแรกเท่ากับ 200 mm และช่องเปิดระหว่างหน้าจั่วชั้นที่
สองเท่ากับ 291 mm ช่องเปิดที่พื้นมีมิติของช่องขนาดกว้าง x ยาว
เท่ากับ 800 x 800 mm ส่งผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน
ต่ําที่สุดเท่ากับ 303.50 K ซึ่งจากผลการศึกษานี้จะได้นําไปใช้ใน
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมกั บ ต่ อ การเปิ ด ดอกเห็ ด
หลินจือในเงื่อนไขอื่นๆ ต่อไป
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