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ศึกษาการใหรมเงาของไมยืนตน 

The Study on the Influence of Trees’ Forms for Energy Saving in Houses:  
The Study of Trees’ Shades 
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บทคัดยอ 
การวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะทําการศึกษาเพื่อหาขนาดและลักษณะรูปทรงที่เหมาะสมของ

พรรณไมยืนตนที่จะนํามาใชประโยชนในการใหรมเงาแกบานพักอาศัย สงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานภายใน
อาคารพักอาศัยและเพื่อสรางองคความรูในการเลือกรูปพรรณไมยืนตนที่เหมาะสมเพื่อการบังแดดและใหรมเงากับ
อาคารบานพักอาศัย   ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการเก็บขอมูล กลุมตัวแปรสําคัญของรูปพรรณไมยืนตน ซึ่งเปน
วิธีการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ และการสรางรูปแบบจําลองรวมกับการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey studies) โดยศึกษาขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมของบานพักอาศัยกรณีศึกษา ซึ่งจะทําการทดลอง
ตามกระบวนการที่สรางและพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะหขอมูลกลุมตัวแปรรูปพรรณไมและสภาพแวดลอมบานพักอาศัย
กรณีศึกษาและสังเคราะหเพื่อสรุปรูปพรรณของไมยืนตนที่มีคุณสมบัติในการปองกันความรอนจากแสงอาทิตย 
สรางองคความรูในการเลือกรูปพรรณไมยืนตนที่เหมาะสมเพื่อการบังแดดและใหรมเงากับอาคารบานพักอาศัย 

ผลการศึกษารูปพรรณไมทีเ่หมาะสมเพื่อการบังแดดและใหรมเงากับบานพักอาศัย จะพิจารณาจากตัวแปร
คามุมของดวงอาทิตย และคาการแผรังสี ในชวงเวลากลางวันในรอบ 1ป ตั้งแตเวลา08.00-18.00 น. ในชวงเชาดวง
อาทิตยทํามุมต่ําแตการแผรังสีไมแรงนัก แตในชวงเวลา 11.00 – 13.00 น. เปนชวงที่มีการแผรังสีสูงสุด การ
ออกแบบรมเงา จึงควรเริ่มตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. การเลือกชนิดขนาดและการวางตําแหนงหรือระยะในการ
ปลูกพรรณไม จะใชพรรณไมยืนตน ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรจะมีรูปทรงและความสูงอยูที่ 5-25 
เมตร จัดวางแตกตางกันใน 8 ทิศทาง ซึ่งสามารถใหรมเงากับบานพักอาศัยไดและการเลือกตําแหนง การกําหนด
ระยะหางของตนไม ควรจะหางจากบานพักอาศัย 3-5 เมตรใน 8 ทิศทาง เพื่อปองกันระบบรากของตนไม ไปรบกวน
หรือทําลายระบบโครงสรางของบาน  
 
คําสําคัญ :  ไมยืนตน  ไมผลัดใบ  ไมไมผลัดใบ  ไมกึ่งผลัดใบ  การปรุงแตงสภาพแวดลอม 
 

Abstract 
The research was aimed at 1) studying the appropriate forms (shape & size) of trees used to be 

houses’ shades and awnings for energy saving 2) developing knowledge on the way how to select the 
appropriate trees. The research methodology is the identification the relationship between expected 
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factors and standard factors by collecting data and factors of trees’ forms. The model will be drafted by 
surveying and studying environmental factors of the case studied houses and tested for analyzing the 
environmental factors by the process which will be developed. Therefore, the appropriate trees’ forms 
will be summarized and the selection of appropriate trees used to be houses’ shades and awnings will 
be presented.    
 The results of the appropriate trees’ forms will be analyzed from the variable of sun angle and 
solar radiation balance during one year from 8am – 6pm daily due to the sunlight shines on the earth at 
a lower angle which results on low solar radiation but during 11am-1pm is the period of the highest 
solar radiation, so the shade model would be drafted. The large, middle and small trees heighted 5-15 
meters will be placed in 8 directions (East, West, South, North, South East, South West, North East and 
North West) and the trees should be placed 3-5 meters far from the house for protection its structure 
from theirs roots destruction. 
 
Keywords : Trees, Deciduous Plants, Evergreen Plants, Semi – Deciduous Plants, micro- climate modifier 
E-mail : tkunt_2002@hotmail.com 

 
คํานํา 

 ประเทศไทยตั้งอยูในสภาพภูมิอากาศเขตรอนชื้นแถบศูนยสูตร ทําใหสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงเกือบ
ตลอดทั้งป  มีปจจัยดานแสงแดด ลม อุณหภูมิและความชื้น ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ความรอนแรงของ
แสงแดดในสภาพภูมิอากาศเขตรอน เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาในเรื่องอุณหภูมิความรอน
ภายในอาคารบานพักอาศัย  การควบคุมปองกันความรอนและแสงแดดจากดวงอาทิตย โดยการใชพืชพรรณมาเปน
เครื่องมือในการปองกันแสงแดด  เปนแนวทางหนึ่งในการลดการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคาร (รศ.ดร.ตรึงใจ 
บูรณสมภพ) โดยคุณสมบัติของการลดปริมาณรังสีรวมภายใตรมเงาและการลดความรอนจากการระเหยและการ
คายน้ําของพืชพรรณ สามารถลดอุณหภูมิใหกับสภาพอากาศเฉพาะที่ใตรมเงาพรรณไมรอบบานพักอาศัย ซึ่งควร
เริ่มจากการออกแบบเพื่อกําหนดพรรณไมยืนตนใหกับสภาพแวดลอมรอบอาคาร               

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษา ลักษณะทางกายภาพของพรรณไมยืนตน ที่มีศักยภาพสูงสุดในการบัง
แดดและใหรมเงากับบานพักอาศัย ใหทราบถึงปจจัย กลุมตัวแปรสําคัญ ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของพรรณไมยืนตน 
ซึ่งเปนรูปแบบวิธีการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ และเปนการทดลองในสภาพจําลอง 
โดยมีการควบคุมตัวแปรภายนอก โดยศึกษาขอมูลปจจัยชนิดของพรรณไมยืนตนที่ศึกษา คือ 1) กลุมของพรรณไม
ยืนตนที่ปลูกตามคติความเชื่อตามทิศ และ 2) กลุมพรรณไมยืนตนที่มีในทองถิ่น ซึ่งจะทําการทดลองตาม
กระบวนการที่สรางและพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง กลุมตัวอยางพรรณไม ซึ่งเปนตัวแปรทํานาย กับ
ตัวแปรเกณฑ คือ   ทิศทางแสงแดด (Sun Path) แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหเปรียบเทียบ และสรุปผลเพื่อทราบถึง
ปจจัยตัวแปรสําคัญของรูปพรรณไมยืนตนที่มีอิทธิพลตอการบังแดดและมีศักยภาพสูงสุดในการบังแดดและการให
รมเงากับบานพกัอาศัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  เครื่องวัดจะตองทําการทดสอบตั้งมาตรฐานเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อที่จะ
สามารถบอกไดวาเครื่องมือวัด สามารถอานคาไดเทาเทียมกันภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมเดียวกัน การตั้ง
มาตรฐานเครื่องมือ จะชวยใหสามารถนําคาที่วัดมาเปรียบเทียบกันไดอยางถูกตอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ 
ประกอบดวย 

1. เครื่องวัดแดด (Sun Dial Types) เครื่องมือชนิดนี้ใชเงาจากแหลงกําเนิดแสง แบบชนิดหุนจําลอง
เคลื่อนที ่แหลงกําเนิดแสงคงที ่โดยใชวิธีปรับหมุนใหเงาจากแหลงกําเนิดแสงบอกตําแหนงของดวงอาทิตยตามหลัก 
mnemonics ซึ่งเปนเครื่องมือประดิษฐโดยสถาปนิกชาวสวีเดนเปนเครื่องมือวัดแดดอันเล็กๆ ประกอบดวยกรอบ
สี่เหลี่ยม ตรงกลางมีเข็มหมุด ในกรอบสี่เหลี่ยมมีเสนบงบอก วัน เวลา และเดือน เปนสเกลไว เงาจากปลายเข็มหมุด
จะชี้บอก วัน เวลา ของดวงอาทิตย ซึ่งนําไปเทียบกับหุนจําลอง จะอานคาของเงาใน วัน เวลา ใดก็ได 

2. ตารางการสํารวจและเก็บขอมูล ที่ใชในงานวิจยั ประกอบ ดวย  2 สวน ดังนี ้
สวนที ่1 คือ ตารางที่ใชเก็บบันทึกขอมูลลักษณะทางกายภาพของพรรณไม 
สวนที ่2 คือ ตารางสําหรบัใชเก็บบันทึกขอมูล วัดคาตัวแปรของพรรณไมในวันที่ทําการ    

ทดลอง วัดในชวงระยะเวลา 3 ฤดูกาล คือฤดูรอน, ฤดูฝนและฤดูหนาว เปน   
รายชั่วโมง ในชวงกลางวัน 6.00-18.00น. ตอวันตอเดือน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลม ี3 ขั้นตอน สําคัญ คือ  ขั้นตอนที ่1) การ
เก็บขอมูลดานพรรณไม   ขั้นตอนที ่2) การเก็บขอมูลเรือนไทยกรณีศึกษา และ ขั้นตอนที ่3) การเก็บขอมูลสภาพ
ภูมิอากาศ  ตามแผนภูม ิดังตอไปนี ้
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1 ขั้นตอนวิธีการเก็บขอมลู 

 

3 ฤดูกาล 
(ฤดูรอน, ฤดูฝน และฤดูหนาว) 

เปนรายชั่วโมงตอวันตอเดือน ตอเนื่อง 12 ชั่วโมง 
ชวงเวลา 6.00-18.00น. (คิดเฉล่ียเปนรายชั่วโมง) 

1. การเก็บขอมูลดานพรรณไม 
 

ชนิด (Species) 

ลักษณะพรรณไมยืนตน  
1. รูปทรง (Form) 
2. ขนาด (Maturity) 
3 พุมใบ (Spread)  
4.หนาแนน (Density) 
5. ผลัดใบ (Periodicity) 
6. ความสูงโคนตน-พุม 

การแผรมเงา (Shade) 

ลักษณะรูปพรรณไมยืนตน 
(Physical Properties of 
Trees) ที่มีอิทธิพลตอการ
บังแดดกับบานพักอาศัย 

Sun Dial Types 

เครื่องมือ 
 

2.เก็บบันทึกขอมูลคาตัวแปรของพรรณไม 

3. การวิเคราะหคาตัว
แปร 
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การวิเคราะหขอมูล 
ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่เก็บได โดยเปรียบเทียบผลที่ไดจากวิเคราะหขอมูล เพื่อทราบถึง

ปจจัยตัวแปรลักษณะรูปพรรณไมยืนตน (Physical Properties of Trees) ที่มีอิทธิพลตอการบังแดดและใหรมเงา
กับบานพักอาศัย ซึ่งจะสงผลตอการเลือกใชไมยืนตนเพื่อใหไดรมเงาบังแสงแดดมีผลตอเนื่องในดานการประหยัด
พลังงานในอาคารบานพักอาศัยโดยจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรและจัดหมวดหมูกลุมตัวแปร  

การสังเคราะหตัวแปรและสรุปผล เพื่อสรางองคความรูในเรื่องลักษณะรูปพรรณไมยืนตนที่เหมาะสม เพื่อ
การบังแดดและใหรมเงากับบานพักอาศัย ทั้ง 8 ทิศ ครบ 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว เปนรายชั่วโมงตอ
วันตอเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่2 แสดงขั้นตอนวิธีการการวิเคราะหขอมูล  
 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ประมวลผล 

การวิเคราะห 
เปรียบเทียบผล 

กลุมตัวแปร         ปจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการ 
                  บังแดดและใหรมเงา 

 

สรุปปจจัยสําคัญ                คุณลักษณะและ ชนิด 
                                         พรรณไมที่มีศักยภาพสูงสุด 

                                  ในการบังแดดและใหรมเงา 
  การสังเคราะหขอมูล  
 

สราง Model      จากปจจัยตัวแปรและการผสมผสาน     
                           กลุมตัวแปรของพรรณไมที่สําคัญ  
                                  เพื่อใชทดสอบอิทธิพล 
                             ตอการบังแดดใหกับบานพักอาศัย 

การทดสอบ 
Model 

 

การประเมินผล 
Model 

 

สรุปผล 

ตัวแปร           ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของไมยืนตน 
            (Physical Properties of Plant) 

ไมผาน 
แกไข 

 ผาน 
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ผลและการวิจารณ 
ในการเลือกรูปพรรณไมยืนตนที่เหมาะสมเพื่อการบังแดดและใหรมเงากับอาคารบานพักอาศัย ซึ่งจะสงผล

ตอการเลือกใชไมยืนตนเพื่อใหไดรมเงาบังแสงแดดมีผลตอเนื่องในดานการประหยัดพลังงานในอาคารบานพัก
อาศัย  การเลือกพรรณไมใหเหมาะสมเพื่อการบังแดดและใหรมเงากับบานพักอาศัย จะพิจารณาจากมุมของดวง
อาทิตย และคาการแผรังสี ในชวงเวลาทั้งวัน ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. ในชวงเชาดวงอาทิตยทํามุมต่ําแตการแผ
รังสีไมแรงนัก แตในชวงเวลา 11.00 – 13.00 น. เปนชวงที่มีการแผรังสีสูงสุด การออกแบบรมเงา จึงควรเริ่มตั้งแต
เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยใชพรรณไมที่มีคุณสมบตัิตางชนิดกนัตามทิศ 8 ทิศทาง ดังตอไปนี ้ 

1. ทิศเหนือ (อุดร) การแผรังสีความรอนดานทิศเหนือมนีอยที่สุดและดวงอาทิตยออมทิศเหนือทํามุมสูง
พรรณไมที่ปลูกควรมีพืน้ที่ใตพุมมากเพื่อใหแสงผานเขาอาคารไดบางสวน ควรปลูกพรรณไมขนาดกลางที่แผกิ่งกาน
สวยงาม เพราะพุมไมจะชวยดูดซับและสะทอนแสงบางสวนเขาสูอาคาร สามารถลดแสงจา (Glare) ไดด ี 

2. ทิศใต (ทักษิณ) เปนทิศที่แดดเขาตลอดวัน และเกือบตลอดป เพราะดวงอาทิตยออมใตเปนเวลานาน 
การใชพรรณไมขนาดใหญที่ไมผลัดใบเพื่อใหรมเงา ควรมีความหนาแนนพุมใบสูงและมีพื้นที่ใตพุมใบมากเพื่อใหลม
พัดผาน มีรูปทรงพุมแผกวางหรือทรงกลม เพื่อลดการสะทอนแสงและเปนการปองกันแสงแดด  

3. ทิศตะวันออก (บูรพา) ทิศนี้จะไดรับแสงแดดครึ่งวันในชวงเชา ควรปลูกพรรณไมที่มีพุมใบต่ําเพื่อ
ปองกันแสงแดดทํามุมต่ําในชวงเชา ทรงพุมใบควรมีชองวางใตกลุมใบหรือเวนระยะหางเพื่อระบายอากาศ ในกรณี
พื้นที่รอบอาคารนอยควรใชรูปทรงชะลูดและในบริเวณพื้นที่รอบอาคารกวางควรใชทรงพุมรูปทรงกลมไข เพื่อ
ปองกันความรอนเขาทางดานขางอาคาร กรณีที่กลุมใบสูง อาจปลูกพรรณไมขนาดกลางเพื่อบังแดดในชวงมุมอัล
ติจูดต่ําไดดแีละมีความหนาแนนพุมใบในระดับปานกลาง – ทึบ  

4. ทิศตะวันตก (ประจิม) ควรปลูกพรรณไมที่มีพุมกลมทึบหรือแผกวางเรือนยอดต่ําเพื่อใหลมสามารถ
พัดผานได ควรมีทรงพุมต่ํามีชองวางใตกลุมใบหรือเวนระยะหางเพื่อระบายความรอนไดสะดวกควรเปนไมที่มีความ
หนาแนนใบมากและไมผลัดใบ 

5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ควรเปนพรรณไมที่มีพุมใบสูง โปรงทรงรม ไมจําเปนตองแผกวาง 
ความหนาแนนพุมใบปานกลางใหความสวางสองลงมาไดรําไร และสามารถปลูกพรรณไมที่มีการผลัดใบไดบาง 
เพื่อใหมีความโปรงสําหรับระบายความชื้นออก และทนความชื้นไดสูงชวงเชาที่ดวงอาทิตยทํามุมต่ําและมีความเขม
ของรังสีความรอนไมสูงนัก 

6. ทิศตะวันออกเฉียงใต (อาคเนย) ควรเปนพรรณไมที่มีทรงพุมกลมหรือแผกวางหนาทึบ ไมผลัดใบ 
และไมควรเปดพื้นที่โลงใตพุมมากนัก ควรเวนระยะระหวางตนไมกับอาคารเพื่อใหเกิดพื้นที่สําหรับถายเทอากาศ จะ
ใหผลดียิ่งหากสามารถบังเงาใหกับหลังคาได หากเปนพุมแผกวางสูงควรปลูกพรรณไมขนาดเล็กเสริมเพื่อปองกัน
แสงแดดมุมต่ํา  

7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) ควรเปนพรรณไมที่มีทรงพุมกลมหรือแผกวางหนาทึบ และเปนไมไม
ผลัดใบเพื่อรับผลจากการบังเงาใหกับหลังคาและผนัง ควรเวนระยะระหวางตนหรือระหวางตัวอาคารเพื่อใหเกิด
พื้นที่สําหรับถายเทอากาศ  

8. ทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี) เปนทิศทีไ่ดรับแดดจัดตลอดชวงบาย ควรปลูกพรรณไมที่มีพุมกลมทึบ
หรือแผกวางเรือนยอดต่ํา ควรปลูกพรรณไมขนาดกลางเสริมเพื่อปองกันแสงแดดมุมต่ํา พรรณไมทิศนี้จะชวยกัน
แดดในชวงบาย ถารอบบริเวณมีพื้นที่มากพอ ควรปลูกพรรณไมขนาดใหญใหรมเงาทรงพุมกลมแผกวางหนาทึบ 
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สรุปผลการทดลอง 
การเลือกชนิดและการวางตําแหนงระยะในการปลูกพรรณไม ควรจะมีรูปทรงและความสูงอยูที่ 7.5-25

เมตร ซึ่งสามารถใหรมเงากับบานพักอาศัยได และการเลือกตําแหนง การกําหนดระยะหางของตนไม ควรจะหาง
จากอาคารอยางนอย 3-5 เมตร เพื่อปองกันระบบรากของตนไม ไปรบกวนหรือทําลายระบบโครงสราง ของบาน 
ควรเลือกปลูกในดานทิศตะวันออก ดานทิศตะวันตกและดานทิศใตของอาคาร และถาผนังอาคารยาวเกิน 8 เมตร 
ควรปลูกเวนชวง ชวงละ 8 เมตร สวนตนไมขนาดกลางและขนาดเล็กควรจะปลูกหางจากอาคาร 2-4 เมตร ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหรมเงาตวัอาคารและการนําทิศทางเขาของลมใหเขาสูตัวอาคาร 
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