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บทคัดย่อ 
 

บทความนีไ้ด้อธิบายองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ิน วดัหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ท่ีสร้าง
สภาวะนา่สบายทางด้านอณุหภมูิให้แก่ผู้ใช้อาคารโดยอาศยัผลจากคา่การวดั
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิของอากาศ  ความชืน้สัมพัทธ์  และ
ความเร็วลม ภายในและภายนอกของอโุบสถ ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 
ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2556  ผลจากการศึกษาพบว่าตลอดทัง้วันภายในของ
อโุบสถมีอณุหภมูิอยู่ระหวา่ง 19.70˚c – 35.50 ˚c ความชืน้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 
40.00 – 99.00 และความเร็วลมอยูร่ะหวา่ง 0.10 – 2.02 เมตรตอ่วินาที แม้วา่
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อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์จะมีค่าสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ 
Victor Olgyay แตอ่ยู่ในกบัขอบเขตสภาวะน่าสบายของนกัวิชาการไทยท่ีใช้
การศกึษาภาคสนามและพบว่า การปรับตวัของคนในท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุท่ีสง่ผลตอ่สภาวะนา่สบายตอ่สภาพแวดล้อม 
ค าส าคัญ: สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน สภาวะนา่สบาย ภมูิปัญญาท้องถ่ิน อโุบสถ 
 
Abstract 
  

This article focused on local wisdom of designing vernacular 
Buddhist chapel through the use of temperature to create thermal 
comfort for people in the Buddhist chapel of Nong-Bua-Chao-Pa 
Temple in Satuek District of Buriram Province. To make suitable 
thermal comfort, the air temperature, the relative humidity and the wind 
speed inside and outside the Buddhist chapel were utilized as 
research instruments. The data was collected from December 2012 to 
July 2013. 
 The results indicated that: 1) the average temperature within 
the Buddhist chapel all day long was between 19.70˚c – 35.50 ˚c, 2) 
the average relative humidity was between 40.00% – 99.00%, and 3) 
the wind speed was between 0.10 – 2.02 meters per second. Although 
the results of temperature and the relative humidity of this study were 
higher than the comfort zone indicated in the Bioclimatic Chart 
developed by Victor Olgyay, these results were seen as in suitable 
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thermal comfort zone developed by Thai educators who confirmed 
these results through field research. Besides the temperature results, 
the finding also showed that adaptation of local people was the most 
significant factor influencing the thermal comfort on surroundings.                
Keywords:  Vernacular Architecture, Thermal Comfort, Local Wisdom, 

Buddhist Chapel 
 
บทน า 

ตัง้แต่อดีตกาลในแต่ละถ่ินฐานมนุษย์สรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรม
พืน้ถ่ินเพ่ือสนองต่อความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยทางกาย ทางสงัคม 
และสนองตอ่ความเช่ือ ความศรัทธาหรือความพงึพอใจ สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน
จึงเต็มเป่ียมไปด้วยเร่ืองราวสะท้อนภมูิปัญญาของบรรพบรุุษเชน่เดียวกบัคน
อีสานของประเทศไทยได้ร่วมกนัสร้างวดัไว้ประจ าชมุชนด้วยจิตศรัทธาโดยมี
ความเช่ือถือกันมาแต่ก่อนเก่าว่าวดัเป็นท่ีอยู่ของพระรัตนตรัย คือ พระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ดังนัน้การสร้างวัดจึงให้ความส าคัญและนิยมสร้าง
ถาวรวตัถุส าหรับเป็นท่ีอยู่ของพระรัตนตรัยไว้ครบถ้วนทัง้อุโบสถ ศาลา กุฏิ 
เพ่ือให้วดัเป็นแหล่งเรียนรู้พระพทุธศาสนา อบรมบม่เพาะคณุธรรมจริยธรรม
เป็นอู่วัฒนธรรมด้านจิตใจทางคติธรรม  และยังเป็นอู่ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินอนัแสดงฝีมือในเชิงช่างทัง้ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม วดัจึงมีบทบาทเป็นศนูย์รวมกิจกรรมและศนูย์รวมจิตใจของ
ชมุชนตัง้แตอ่ดีตสืบมาจนถึงปัจจุบนั บทความนีเ้ป็นผลการศกึษา ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในการออกแบบอุโบสถพืน้ถ่ินอีสาน ได้แก่ วัดหนองบัวเจ้าป่า  
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ วา่บรรพบรุุษผู้สร้างสรรค์ได้มีภมูิปัญญาท่ีสามารถ
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อธิบายความด้วยหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีท าให้เกิดสภาวะ 
น่าสบายด้านอุณหภูมิให้เกิดขึน้กับผู้ เข้าใช้สอยอาคารอย่างมีเหตมีุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ  
ความชืน้สมัพทัธ์ ความเร็วลม เป็นเวลา 8 เดือน เดือนละ 1 วนั ตามขอบเขต
ของการวิจยั เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศนูย์สตูร ดวงอาทิตย์จะ
ส่องอ้อมเหนือและอ้อมใต้ ทางด้านทิศเหนือ คือ เวลาบ่ายของวันท่ี 21 
มิถุนายน ในวันนีด้วงอาทิตย์จะอ้อมเหนือมากท่ีสุด ส าหรับวันส าคญัท่ีจะ
ตรวจสอบทางด้านทิศใต้ คือ วันท่ี 22 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันท่ีดวงอาทิตย์จะ
อ้อมใต้มากท่ีสุด และมุมทางตัง้ของดวงอาทิตย์ จะทอดต ่ากว่าในเดือน
มิถุนายนมาก (ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539: 47) โดยมีการบนัทึกข้อมูลในวนั
ดงัตอ่ไปนี ้

ฤดูหนาว วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ.2555, วนัที ่22 มกราคม พ.ศ.2556 และวนัที ่
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2556 

ฤดูร้อน วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556, วนัที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 และวนัที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ฤดูฝนวนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 (เนื่องจากวนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 
เป็นวนัที่มีฝนตกหนกัตลอดทัง้วนั ไม่สามารถวดัค่าภายนอกอาคารได้ จึงด าเนินการวนั
ในวนัที ่22 มิถนุายน พ.ศ.2556 แทน) และวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 
ผลการบันทึกค่าอุณหภูมิของอากาศและความชืน้สัมพัทธ์ น ามา

ก าหนดพิกัดในแผนภูมิแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลสภาวะ  
น่าสบายของ Victor Olgyay ท่ีได้คิดค้นแผนภูมิท่ีเรียกว่า “Bioclimatic  Chart” 
โดยระบุว่าคนเราจะรู้สึกสบายเม่ืออุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 22-27˚c ความชืน้
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สัมพัทธ์ระหว่างร้อยละ 20 - 75 โดยมีเง่ือนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ 
(ประมาณ 0-1 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง  หรือ 0 - 50 ฟุตตอ่นาที)  อณุหภูมิอากาศ
และอุณหภูมิเฉล่ียของผนังมีค่าเท่ากัน  และขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ี
ก าหนดโดย กิจชัย จิตขจรวานิช (2547: 123) ท่ีระบุว่าขอบเขตสบายท่ี
เหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินของไทยโดยมีช่วงของอณุหภูมิในขอบเขตสบายท่ี
มีค่าอุณหภูมิท่ี 25.6 - 31.5˚c ความชืน้สัมพัทธ์ร้อยละ 62.2 - 90.0 โดยค่า
อุณหภูมิสบายท่ีสุดประมาณ 27.9 - 28.8˚c โดยเฉพาะการอยู่อาศัยใน
อาคารแบบมีลมพัดผ่านท่ีความเร็ว 0.1 -1.0 เมตรต่อวินาที  จากนัน้น ามา
วิเคราะห์อธิบายความถึงหลกัการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสภาวะน่า
สบาย  โดยมีปัจจัยเร่ืองการวางผัง  รูปทรงของหลังคา  รูปทรงของอาคาร  
ชอ่งเปิด   
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม: อุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า 

ในอดีตบริเวณริมแม่น า้มลูแหง่นีก้ลุ่มคนชาวไทยกวยท่ีอพยพมาจาก
บ้านกระโพ และบ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตมู จงัหวดัสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีมีความช านาญในการจบัช้างมาตัง้รกรากอยู่ หลงัจากท่ีโขลงช้าง
ป่าได้อพยพหนีไปอยู่เขตเขาใหญ่ ประกอบกับการเพิ่มของผู้ อาศัยหลาย
ครัวเรือนขยายจนเป็นหมู่บ้าน จนในปี พ.ศ.2450 ชาวบ้านได้จดัสร้างท่ีพัก
สงฆ์ขึน้โดยการน าของ นายนวน กานะ ต าแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน ได้จดัสร้างวัด
ใกล้หนองบวัจึงได้ช่ือว่า “วดัหนองบวัเจ้าป่า” และได้ก่อสร้างอโุบสถ (ในเขต
อีสานตอนบนและตอนกลางเรียกว่า “สิม” แต่ในพืน้ท่ีอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ เรียกว่า “โบสถ์” ตามภาษาพูดวฒันธรรมไทย- กูย) ในปี พ.ศ.2488  
โดยมีพระครูสุจิตต์ ธรรมประหฏัฐ์ (หลวงพ่อเฮา) ต าแหน่งเจ้าอาวาส (พ.ศ.
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2486 – 2496) เจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะจังหวัดในขณะนัน้เป็นผู้น า 
โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจมีจิตศรัทธาและบริจาคทรัพย์จากชาวบ้าน
ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านขาม บ้านคูขาด บ้านหนองไผ่ บ้านสะกระจาย ร่วม
ก่อสร้างเร่ิมจากการปรับพืน้ท่ี ถางป่าไผ่ ถมดิน โดยช่วยกนัขนดินตลิ่งแม่น า้
มลูมาถม ใช้ไม้ไผม่าท าเป็นไม้ทบุหน้าดนิเพ่ือให้ดนิแนน่  

ขณะท่ีอุโบสถได้ว่าจ้างช่างชาวญวนท่ีมีฝีมือทางช่างก่อสร้างถนดั
งานปนูเป็นผู้ ก่อสร้าง (เน่ืองจากคนในชมุชนไม่มีผู้ ใดถนดัด้านงานก่อสร้าง)  
ขัน้ตอนการก่อสร้างของช่างญวนเร่ิมจากการเผาอิฐโดยใช้พืน้ ท่ีท่ีไกลออก
จากหมู่บ้านเล็กน้อย (บริเวณท่ีตัง้เมรุในปัจจุบนั) เป็นบริเวณเผา เม่ือเผา
เสร็จชาวบ้านได้ช่วยกันหาบมาไว้บริเวณสถานท่ีก่อสร้างเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ช่างและร่นระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง สีท่ีใช้ในการทาผนัง
ภายนอกอโุบสถใช้เปลือกหอยน ามาเผาแล้วต าให้ละเอียดผสมกบัสีท าให้สีมี
ความคงทน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างครัง้นัน้ประมาณ 8,000 บาท 
จากนัน้ก็ได้มีการฉลองอโุบสถขึน้ในปี พ.ศ.2490 เป็นเวลา 2 วนั 2 คืน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปี พ.ศ.2491 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย และได้ถือเป็นอโุบสถส าคญัของชมุชนและชมุชนใกล้เคียงในพืน้ท่ี
อ าเภอสตกึท่ีใช้ในการประกอบสงัฆกรรมตัง้แตน่ัน้มา เชน่ การรับกฐิน การให้
อปุสมบท โดยมีพระพทุธรูปองค์ประธานเสมือนตวัแทนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
และเป็นศนูย์รวมจิตใจท่ีส าคญัของชมุชนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
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      ภาพที ่1 อโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2549 
     (แถวบน) และถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2556 (แถวล่าง) 
 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน ขนาด 4 ห้อง 
แบบมีมุขลดหน้าดังภาพท่ี 1 ผังพืน้เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.95 เมตร (1 ช่วงเสา) ยาวประมาณ 9.60 เมตร (4 ช่วงเสา) มีมขุ
ลดด้านหน้าขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 2.10 เมตร ดงัภาพท่ี 2 ตัง้บนลาน
กว้าง มีขอบเขตพทัธสีมาและหนัด้านหน้าของอโุบสถไปทางทิศตะวนัออก ตวั
อาคารก่ออิฐถือปนู ประดบัลวดลายปนูปัน้ตามแบบอย่างศิลปกรรมพืน้ถ่ิน
อีสานท่ีสร้างโดยช่างญวน หลงัคาโครงสร้างไม้ทรงจัว่เปิด มุงด้วยกระเบือ้ง
วา่ว สามารถอธิบายเป็น 3 สว่นหลกั คือ 

ส่วนฐานอาคาร ฐานของอาคารมีรูปแบบของฐานปัทม์มีลูกแก้ว
อกไก่ยกสูงกว่าระดับดิน ประมาณ 1 เมตรเศษมีบันไดขึน้ทางด้านหน้า 
จ านวน 3 ขัน้ มีลกัษณะผายออก ราวบนัได 2 ข้าง ประดบัด้วยพญานาคปนู
ปัน้  
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ส่วนตัวเรือนอาคาร ตวัอุโบสถสูง 3.80 เมตร ก่อผนังอิฐฉาบปูน 
ภายในและภายนอกฉาบปนูทบัเสาไม้ท าบวัหวัเสา ผนงัด้านข้างแบ่งเป็น 4 
ช่วงเสา ท าซุ้มโค้งรูปคร่ึงวงกลม (Semi Circular Arch) ระหว่างช่วงเสา โดย
ได้รับอิทธิพลจากศิลปสถาปัตยกรรมตะวนัตก และภายนอกเขียนสีจิตรกรรม
ฮปูแต้ม ฮปูนนู เป็นรูปลวดลายและตวัภาพ ดงันี ้     

ผนังด้านหน้า มีฮูปแต้มฮูปนูนลายพันธุ์พฤกษา หน้าบนัมีตวัภาพ
เป็นองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มีพระสารีบุตร อนัเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาผู้
เป็นเลิศด้วยปัญญา และพระมหาโมคคลัลานะ ผู้ เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายผู้
เป็นเลิศด้านมีฤทธ์ิ รายล้อมลายเครือเถา 

ผนังด้านหลัง  ท่ีตัวเ รือนอาคารเป็นผนังทึบส่วนหน้าบันมีตัว
ภาพเหมือนหน้าบนัด้านหน้า และเพิ่มฮูปแต้มส่วนหน้าบนัชัน้บนมีตวัภาพ
เป็นองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า รายล้อมลายเครือเถา 

ผนงัด้านขวา มีฮูปแต้มฮูปนูนลายพนัธุ์พฤกษาเหนือหน้าต่างท าซุ้ม
โค้งรูปคร่ึงวงกลม จ านวน 4 ซุ้ มตามช่วงเสา มีฮูปแต้ม ฮูปนูนลายพันธุ์
พฤกษา เหนือซุ้มโค้งมีตวัภาพเทพพนม เทวดา หงส์และช่วงเสาสุดท้ายเป็น
ผนงัทบึภายในซุ้มโค้งมีรูปพระแมธ่รณีบีบมวยผม   

ผนงัด้านซ้าย มีฮปูแต้มฮปูนนูลายพนัธุ์พฤกษาเหนือหน้าตา่งท าซุ้ม
โค้งรูปคร่ึงวงกลม จ านวน 4 ซุ้ มตามช่วงเสา มีฮูปแต้ม ฮูปนูนลายพันธุ์
พฤกษา เหนือซุ้มโค้งมีตวัภาพสตัว์ พานรัฐธรรมนญู ครุฑ ราหอูมจนัทร์ และ
ชว่งเสาสดุท้ายเป็นผนงัทบึภายในซุ้มโค้งมีรูปพระพทุธรูป 

ภายในอุโบสถเป็นห้องโล่ง ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยกว้างประมาณ 3.70 
เมตร ยาวประมาณ 7.20 เมตร (26.64 ตารางเมตร) กึ่งกลางผนงัด้านในสุด
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N 

ก่อเป็นฐานชกุชีประดิษฐานพระประธานปางมารวิชยั ฝา้เพดานท าด้วยแผ่น
ไม้เนือ้แข็ง  

ส่วนหลังคา  หลงัคาเป็นเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้งว่าว  หลังคาทรง
จัว่เปิด  มีลกัษณะสองซ้อนๆ ละสองตบั และมีหลงัคาลดท่ีคลุมมุขลดด้าน
หน้าท่ีมีลักษณะสองตับ มีส่วนประดับหน้าบัน ลักษณะเคร่ืองล ายอง  
ประกอบด้วย ช่อฟ้า ตวัล ายอง ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์ท่ีท าจากไม้
แกะสลกั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แปลนพืน้และรูปดา้นของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า 
 
 

อโุบสถได้รับการบรูณะจ านวน 2 ครัง้ ครัง้แรกเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2523  
พระครูอนรัุกษ์ชลาชยั (หลวงพ่อหมอ) ต าแหน่งเจ้าอาวาส ได้มีการซ่อมแซม
ส่วนหลังคาของอุโบสถท่ีช ารุด โดยท าการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาจากแผ่น
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กระเบือ้งซีเมนต์หางว่าวเป็นแผ่นสังกะสี ส่วนตวัอาคารยังไม่มีประวัติการ
ซ่อมแซมใดๆ แต่มีการถมดินรอบๆ อาคารสูงเท่ากับความสูงหนึ่งขัน้บนัได 
และครัง้ท่ี 2 ในปี พ.ศ.2548 อาคารได้รับการบรูณะโดยเป็นโครงการอนุรักษ์
ของจงัหวดัทหารบกบรีุรัมย์ กระทรวงกลาโหม โดยมีการให้เจ้าหน้าท่ีของกรม
ศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา ร่วมกบัส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏับรีุรัมย์  องค์การบริหารส่วนต าบลสตกึ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้านและราษฎร
ร่วมกันอนุรักษ์ โดยมีห้างหุ้ นส่วนจ ากัด ไพรลดา เป็นผู้ ด าเนินการบูรณะ
ระหว่างวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ถึงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ.2549 ใช้
งบประมาณทัง้สิน้ 950,000 บาท  

การบูรณะในครัง้ท่ี 2 นี ้มีการซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงของ 
ฐานราก โครงสร้างหลงัคา เปล่ียนวสัดมุงุหลงัคาโดยด าเนินการตามแนวทางของ
การอนุรักษ์อาคารตามหลกัวิชาการ ผลของการอนุรักษ์ท าให้สามารถรักษา
อุโบสถพืน้ถ่ินท่ีมีคณุค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้ อุโบสถมีลักษณะเด่นท่ีงดงามอยู่ท่ีส่วนประดับ
หลงัคา เคร่ืองล ายอง ได้แก่ ช่อฟ้า (แบบปากนก) ใบระกา ล ายอง นาคสะดุ้ง  
หางหงส์ ไม้แกะสลกัท่ีงดงามอ่อนช้อย และศิลปะปนูปัน้เขียนสีประดบัผนงั
ภายนอกท่ีเป็นลักษณะของศิลปะชาวบ้านแท้ๆ นอกจากนีย้ังก่อโค้งแบบ 
Semi Circular Arch เหนือซุ้มประต ูหน้าตา่งและบนัไดท่ีมีลักษณะผายออก
นีเ้องแสดงลักษณะผลงานการก่อสร้างอุโบสถพืน้ถ่ินของช่างญวนบนถ่ิน
อีสานอยา่งเห็นได้ชดั 
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สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิ 
สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิ  เป็นสภาวะท่ีอากาศมีอุณหภูมิ  

ความชืน้ในอากาศ และความเร็วลมท่ีพอเหมาะกับการท่ีจะท าให้ร่างกาย
มนุษย์รู้สึกสบาย ไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ร่างกายไม่มีเหง่ือ ไม่มีไอน า้ใน
อากาศมากหรือน้อยเกินไป และมีความเร็วลมท่ีไมร่บกวนจนรู้สกึได้ โดยปกติ
ร่างกายมนุษย์จะมีอุณหภูมิในร่างกายท่ี 37 ˚c และอุณหภูมิ ท่ีผิวหนัง
ประมาณ 31-34 ˚c และมนุษย์ต้องการรักษาสมดลุของอุณหภูมิในร่างกาย
เพ่ือให้อยู่ในสภาพปกติ ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ในการรักษาสภาวะร่างกายให้
เป็นปกตจิะสอดคล้องตามสภาพอากาศและสภาพบคุคลซึง่จะสมัพนัธ์กันจน
เกิดสภาวะน่าสบายขึน้ ซึ่งการเกิดสภาวะน่าสบายของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันตามสภาพอากาศโดยรอบ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม  
และลกัษณะบคุคล เชน่ เพศและวยั ชาตพินัธุ์ เสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่กิจกรรม เป็นต้น 
ทัง้หมดเหล่านีจ้ึงมีผลต่อความพอใจในสภาพอากาศ จึงก าหนดออกมาเป็น
ขอบเขตสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ในการแสดงเป็นระยะของการ
ยอมรับถึงสภาวะน่าสบายของแต่ละบุคคล โดยมีนักวิชาการหลายคนได้
ก าหนดขอบเขตสภาวะนา่สบาย ดงันี ้

1) แผนภูมิสภาวะน่าสบาย (Bioclimatic Chart) ของสถาปนิกนาม 
Victor Olgyay เสนอขึน้ในปี พ.ศ.2506 โดยระบุว่าคนเราจะรู้สึกสบายเม่ือ
อณุหภูมิอยู่ระหว่าง 22 - 27˚c ความชืน้สมัพทัธ์ระหว่างร้อยละ 20 - 75 โดย
มีเง่ือนไขความเร็วลมค่อนข้างสงบ (ประมาณ 0 - 1 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง หรือ 
0 - 50 ฟตุตอ่นาที) อณุหภมูิอากาศและอณุหภมูิเฉล่ียของผนงัมีคา่เทา่กนั   

2) เกณฑ์มาตรฐานสากล ( ISO 7730 1994) ได้แนะน าว่าสภาวะ 
นา่สบายในช่วงฤดหูนาวควรเป็นสภาพอากาศท่ีมีอุณหภมูิอยู่ระหว่าง 20 - 24˚c 
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และในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 - 26˚c โดยมีความชืน้สัมพัทธ์
ระหว่างร้อยละ 30 - 70 ทัง้สองฤดู เหมาะสมกับท้องถ่ินเขตหนาว (กิจชัย  
จิตขจรวานิช, 2550: 34, 177) เน่ืองจากเป็นผลมาจากการวิจัยท่ีมีกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นคนชาตติะวนัตกทัง้ในอเมริกาและในยโุรป 

3) แผนภูมิสภาวะน่าสบาย (Bioclimatic Chart) ของกิจชยั จิตขจร
วานิช ท่ีได้เสนอใหม่แตกต่างจาก Victor  Olgyay โดยเป็นผลจากการวิจัย
สภาวะน่าสบายและการปรับตวัเพ่ืออยู่แบบสบายของคนในท้องถ่ินประเทศ
ไทย โดยพบว่า ขอบเขตสบายท่ีเหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเหมือนพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ
ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ผู้ วิจัยได้
น าเสนอแผนภูมิสภาวะน่าสบายโดยมี ขอบเขตอุณหภูมิท่ี 25.6 - 31.5˚c 
ความชืน้สมัพทัธ์ท่ีร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นช่วงอณุหภูมิท่ียอมรับได้และความชืน้
สมัพทัธ์ก าลงัพอดี (กิจชยั จิตขจรวานิช, 2550: 162)  

การศึกษาครัง้นี ้ได้ศึกษาตัวแปรอุณหภูมิของอากาศ ความชืน้
สมัพทัธ์ ความเร็วลม ภายในตรงกลางอาคารและภายนอกโดยรอบแล้วน ามา
หาคา่เฉล่ีย  เร่ิมด าเนินการวดับนัทึกคา่ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 จนถึง 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 เดือนละ 1 วนั ตลอด 24 ชัว่โมงตามขอบเขตของการ
วิจัย โดยใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์  
และแอนีโมมิเตอร์ ดงัภาพท่ี 3 ภายใต้เง่ือนไขเปิดประตหูน้าตา่งเวลากลางวนั
และกลางคืน ไมเ่ปิดพดัลมระบายอากาศ  
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        ภาพที ่3 เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์  
        และแอนีโมมิเตอร์ 
 
ตารางท่ี 1 อุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลมภายนอกและภายใน
อาคารจ าแนกตามฤดกูาล 
 

 
ฤดกูาล 

 
คา่ 

ภายนอกอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า ภายในอุโบสถวัดหนองบัวเจ้าป่า 

อณุหภมูิ  
(˚c) 

ความชืน้
สมัพทัธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม (m./s) 

อณุหภมูิ 
(˚c) 

ความชืน้
สมัพทัธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม (m./s) 

 ต ่าสดุ 19.10 45.00 0.10 19.70 42.00 0.10 
ฤดหูนาว สงูสดุ 33.80 99.00 1.75 33.00 99.00 2.02 
 เฉล่ีย 26.68 68.93 0.44 26.88 67.60 0.41 
 ต ่าสดุ 27.50 40.00 0.06 27.30 40.00 0.11 
ฤดรู้อน สงูสดุ 35.50 99.00 2.25 35.50 99.00 1.57 
 เฉล่ีย 30.96 71.99 0.35 30.85 71.79 0.41 
 ต ่าสดุ 26.10 71.00 0.10 26.00 68.00 0.11 
ฤดฝูน สงูสดุ 32.50 99.00 0.71 35.10 99.00 1.24 
 เฉล่ีย 28.41 87.83 0.26 28.71 87.58 0.29 
 ต ่าสดุ 19.10 45.00 0.10 19.70 40.00 0.10 
เฉลี่ยรวม สงูสดุ 35.50 99.00 2.25 35.50 99.00 2.02 
 เฉล่ีย 28.68 74.80 0.36 28.82 74.17 0.38 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ในฤดหูนาวภายนอกอุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 
33.80˚c ต ่าสดุ 19.10˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 26.68˚c ความชืน้สมัพทัธ์
สูงสุดร้อยละ 99.00 ต ่าสุดร้อยละ 45.00 เฉล่ียร้อยละ 68.93 ความเร็วลม
สูงสุด 1.75  ม./วินาที ต ่าสุด 0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.44 ม./วินาที ภายใน
อุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 33.00˚c ต ่าสุด 19.70˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 
26.88˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุร้อยละ 42.00 เฉล่ียร้อยละ 
67.60 ความเร็วลมสูงสุด 2.02 ม./วินาที ต ่าสุด 0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.41 
ม./วินาที 

ในฤดรู้อนภายนอกอุโบสถมีอณุหภูมิสงูสุด 35.50˚c ต ่าสดุ 27.50˚c 
โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 30.96˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุ
ร้อยละ 40.00 เฉล่ียร้อยละ 71.99 ความเร็วลมสูงสุด 2.25 ม./วินาที ต ่าสุด 
0.06 ม./วินาที เฉล่ีย 0.35 ม./วินาที ภายในอโุบสถมีอณุหภูมิสงูสดุ 35.50˚c 
ต ่าสดุ 27.30˚c โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยู่ท่ี 30.85˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 
99.00 ต ่าสุดร้อยละ 40.00 เฉล่ียร้อยละ 71.79 ความเร็วลมสูงสุด 1.57 
ม./วินาที ต ่าสดุ 0.11 ม./วินาที เฉล่ีย 0.41 ม./วินาที 

ในฤดฝูนภายนอกอุโบสถมีอุณหภูมิสูงสุด 32.50˚c ต ่าสุด 26.10˚c 
โดยมีอณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 28.41˚c ความชืน้สมัพทัธ์สงูสดุร้อยละ 99.00 ต ่าสดุ
ร้อยละ 71.00 เฉล่ียร้อยละ 87.83 ความเร็วลมสูงสุด 0.71 ม./วินาที ต ่าสุด 
0.10 ม./วินาที เฉล่ีย 0.26 ม./วินาที ภายในอโุบสถมีอณุหภูมิสงูสดุ 35.10˚c 
ต ่าสุด 26.00˚c โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.71˚c ความชืน้สัมพัทธ์สูงสุด 
ร้อยละ 99.00 ต ่าสุดร้อยละ 68.00 เฉล่ียร้อยละ 87.58 ความเร็วลมสูงสุด 
1.24 ม./วินาที ต ่าสดุ 0.11 ม./วินาที เฉล่ีย 0.29 ม./วินาที 
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ผลของการศกึษาอณุหภูมิของภายนอกและภายในอาคาร สรุปได้ว่า
ตลอดระยะเวลา 8 เดือน อณุหภูมิของอากาศภายนอกมีอณุหภูมิเฉล่ียสงูสดุ 
35.50˚c เฉ ล่ียต ่ าสุด 19.70 ˚c โดยมีอุณหภูมิ เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  28.68 ˚c และ
อณุหภมูิของอากาศภายในอาคารมีอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 35.50˚c เฉล่ียต ่าสดุ 
19.70 ˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี  28.82 ˚c เม่ือเปรียบเทียบอณุหภูมิเฉล่ีย
ของอากาศภายนอกและภายในอุโบสถ พบว่า อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศ
ภายในอโุบสถสงูกวา่ภายนอกอโุบสถไมถ่ึง 1˚c 

การวิเคราะห์ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดขอบเขตสภาวะน่าสบายของ 
Victor Olgyay ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้างและของ 
กิจชยั จิตขจรวานิช เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมูลสภาวะ
น่าสบายภาคสนามในประเทศไทยแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนท่ีใช้การรวบรวม
ข้อมูลในห้องทดลอง โดยสรุปว่าคนไทยในท้องถ่ินมีความเคยชินกับสภาพ
อากาศท้องถ่ินท่ีเป็นพลวตัจึงเกิดการปรับตวัเองหรือปรับสภาพแวดล้อมให้
ตัวเองรู้สึกสบายอย่างต่อเน่ืองในวิถีชีวิต ความรู้สึกท่ียอมรับได้ในสภาพ
อากาศของคนในท้องถ่ินไม่ได้อยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีก าหนดโดย 
Victor Olgyay กล่าวคือ คนไทยมีความสามารถในการยอมรับสภาวะ  
น่าสบายในอุณหภูมิท่ีสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายท่ีก าหนดโดย Victor 
Olgyay 

อโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า เป็นอาคารท่ีมีผนงัมวลสารปานกลางและ
มีชอ่งเปิด  ร้อยละ 8.48 ของพืน้ท่ีผนงัทิศเหนือหรือทิศใต้ อณุหภมูิของอากาศ
ภายนอกของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่ามีอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 35.50 ˚c  เฉล่ีย
ต ่าสดุ 19.10 ˚c โดยมีอณุหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 28.68 ˚c และอณุหภูมิของอากาศ
ภายในอุโบสถมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 38.80 ˚c เฉล่ียต ่าสุด 19.60 ˚c โดยมี
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อณุหภมูิเฉล่ียอยูท่ี่ 28.80 ˚c ในชว่งฤดหูนาว มีชว่งเวลาท่ีท าให้ผู้ใช้อาคารอยู่
ในสภาวะน่าสบาย ประมาณ 6 ช่วงเวลาในหนึ่งวนั คิดเป็นร้อยละ 26 ในช่วง
ฤดรู้อน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบายประมาณ 12 ช่วงเวลาในหนึ่งวนั 
คิดเป็น ร้อยละ 51 และในช่วงฤดูฝน มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบาย
ประมาณ 13 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 56 โดยเฉล่ียตลอดทัง้ปี
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในสภาวะน่าสบายในหนึ่งวนั มีประมาณ 6-13 ช่วงเวลา และ
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลม
ภายในอาคารกบัขอบเขตสภาวะนา่สบายทัง้สอง พบวา่ คา่เฉล่ียของอณุหภูมิ
ภายในอุโบสถสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay ความชืน้
สมัพทัธ์ ความเร็วลมภายในอาคารอยูใ่นขอบเขตสภาวะนา่สบายดงักลา่ว แต่
ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความเร็วลมภายในอุโบสถอยู่ ใน
ขอบเขตสภาวะนา่สบายของกิจชยั จิตขจรวานิช 

ทัง้นี ้สามารถแสดงตวัอย่างข้อมลูสภาวะน่าสบายภายในอุโบสถใน
วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2556 (เป็นวนัท่ีมีอณุหภูมิ
ของอากาศร้อนท่ีสุด) และ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 ดงัภาพท่ี 4-6 โดยจุดท่ี
ก าหนดในแผนภาพเป็นคา่อณุหภูมิของอากาศและความชืน้สมัพทัธ์ ตามแต่
ละช่วงเวลา ขอบเขตเส้นประ เป็นขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay และขอบเขตเส้นทึบ เป็นขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชยั จิตขจร
วานิช 
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   ภาพที ่4 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 ธนัวาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 มีนาคม 2556 
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  ภาพที ่6 สภาวะน่าสบายของอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า ในวนัที ่22 มิถนุายน 2556 

 
จากภาพท่ี 4-6 แสดงว่าในเดือนธันวาคม ค่าของอุณหภูมิและ

ความชืน้สัมพัทธ์ภายในอุโบสถสูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay (ขอบเขตเส้นประ) แตค่ร่ึงหนึ่งของช่วงเวลาอยู่ในขอบเขตสภาวะน่า
สบายของกิจชยั จิตขจรวานิช (ขอบเขตเส้นทึบ) ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือน
ท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดค่าของอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ภายในอุโบสถสูง
กว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor Olgyay แตค่ร่ึงหนึ่งของช่วงเวลาอยู่
ในขอบเขตสภาวะน่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช และในเดือนมิถุนายน  
คา่ของอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ภายในอโุบสถสงูกว่าขอบเขตสภาวะน่า
สบายของ Victor Olgyay แต่ 11 ใน 24 ของช่วงเวลาอยู่ในขอบเขตสภาวะ
น่าสบายของกิจชัย จิตขจรวานิช สอดคล้องกันทัง้ 3 เดือนของทัง้ 3 ฤดู  
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จากการศกึษาพบว่าในช่วงเวลากลางวนัในฤดรู้อนและฝนภายในอาคารค่าของ
อุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์สูงกว่าขอบเขตสภาวะน่าสบายของ Victor  
Olgyay ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มให้มีลมท่ีพัดผ่านด้วยความเร็วลม
ตัง้แต ่0.1 - 1.0 เมตร/วินาที 
 
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ท าให้เกิดสภาวะน่าสบาย 

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวมีส่วนสนับสนุนให้เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาของบรรพชนในการออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ินบนสภาพแวดล้อม
ท่ีสร้างสภาวะน่าสบายด้านอณุหภมูิให้เกิดแก่ผู้ ใช้อาคารนัน้ สามารถอธิบาย
ความตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมกับอาคาร ได้แก่ การวางผัง 
รูปทรงของหลงัคา รูปทรงของอาคาร และการออกแบบชอ่งเปิด สอดคล้องกบั
แนวคิดของชนินทร์ ทิพโยภาส (2543: 4-33) วิเชียร สวุรรณรัตน์ (2537: 63-
87) ตรึงใจ บูรณสมภพ (2539: 47) พรรณชลัท สุริโยธิน และคณะ (2541: 
127-131) สุนทร บุญญาธิการ (2542: 204-207) และชูพงษ์ ทองค าสมุทร  
(2557: 114-115, 117) ได้ดงันี ้
 

การวางผัง   
 1) ทิศทางการวางต าแหน่งของอาคารในแนวทิศเหนือ-ใต้ ให้ด้าน
แคบของอาคารตัง้รับทิศตะวันออก-ตะวันตก ช่วยลดพืน้ท่ีเปลือกอาคารท่ี
สะสมความร้อนด้านทิศตะวนัออก-ตะวนัตก และให้เกิดการรับลมธรรมชาติ 
 2) การปลกูพืชคลมุดนิ ก่อให้เกิดความชุม่ช่ืน ลดการสะท้อนรังสีของ
แสงแดดท าให้ความร้อนกกัเก็บในดินน้อยลง ลดความรุนแรงของอากาศร้อน
ในชว่งบา่ย ลดความแตกตา่งของอณุหภมูิภายนอกและภายในของอาคาร 
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ภาพที ่7 ภูมิปัญญาการวางผงัเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

รูปทรงของหลังคา   
1) เลือกรูปทรงของหลงัคาท่ีลดพืน้ท่ีท่ีรับแดด เชน่ หลงัคาจัว่ 
2) หลงัคาสองชัน้ทรงสงู ช่วยลดปริมาณการไหลผ่านของความร้อน

ได้ดี ใช้ท่ีวา่งของอากาศใต้หลงัคาเป็นตวัปอ้งกนัความร้อน 
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ภาพที ่8 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของหลงัคาเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

ด้วยรูปทรงของอาคารอโุบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า เป็นทรงสงู หลงัคามี
ชายคาย่ืนไม่ยาว จึงมีแสงแดดส่องเข้าสู่อาคารในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมจะมีระยะทิศทางของแสงแดดมีลักษณะแคบและยาวกว่า
เดือนมกราคม และกุมภาพนัธ์ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าการออกแบบช่องเปิดให้อยู่
ด้านในของผนงัท่ีมีความหนามากจึงเสมือนเป็นแผงบงัแดดโดยรอบช่องเปิด 
ท าให้ชว่ยบงัแดดได้ ดงัภาพท่ี 9 เปรียบเทียบระยะการแผรั่งสีของดวงอาทิตย์
จริงกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลา 
15.00 น. ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีมีระยะการแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์ทอดยาวเข้าไปในอาคารมากท่ีสุดของวนัตลอด 8 เดือนท่ีท า
การบนัทกึข้อมลู  
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3.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 เปรียบเทียบระยะการแผ่รงัสีของดวงอาทิตย์จริงกบัการสร้างภาพจ าลอง 
ในวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 

 
รูปทรงของอาคาร   
1) อาคารมีอตัราส่วนความกว้างน้อยกว่าความยาว ระหว่าง 1: 2.4 

วางอาคารยาวรับทิศเหนือ-ทิศใต้ ลดพืน้ท่ีเปลือกอาคารท่ีสะสมความร้อน
ด้านทิศตะวนัออก - ทิศตะวนัตก และอาคารแคบตืน้จะมีทางระบายอากาศ
ได้ดีกว่าอาคารลึก เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ ลกัษณะการจดัพืน้ท่ีว่าง
ภายในอาคาร เป็นโถงโลง่เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
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3.95 

 

9.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของหลงัคาเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
2) ผนงัก่ออิฐเตม็แผน่ท่ีมีความหนาจะมีอตัราความร้อนท่ีสง่ผา่นผนงั

น้อยกว่าผนังก่ออิฐชัน้เดียวและท าให้มีระยะเวลาการหน่วงความร้อนกัน
ไม่ให้ความร้อนเข้าไปในอาคารเร็ว เวลาหวัค ่าเม่ืออากาศภายนอกเร่ิมเย็นลง
แล้ว ความร้อนท่ีสะสมอยูท่ี่ผนงักบัหลงัคาจะถ่ายเทเข้าสู่อาคารในชว่งหวัค ่า 
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ภาพที ่11 ภูมิปัญญาการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างผนงัอาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
 

3) การเพิ่มพืน้ท่ีผิวสัมผัสดินท่ีเย็นใช้พืน้ซีเมนต์เป็นพืน้อาคาร ดึง
ความเย็นของดนิเข้าสูภ่ายในอโุบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 ภูมิปัญญาการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างพืน้อาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

ผนงัภายนอก 43.90  c 

อากาศ 35.50 c 

ผนงัภายในทิศเหนือ 43.10 c 
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4) การทาสีอาคารด้วยสีอ่อนเพ่ือสะท้อนความร้อน โดยสีขาวมีการ
กระจายแสงได้ดีกว่าและสะท้อนความร้อนได้มากถึงร้อยละ 80 - 90 สีเข้ม 
จะดดูกลืนความร้อนมากกวา่สีอ่อนท าให้ผนงัสะสมความร้อน 

5) การท าฝา้เพดาน ลดความร้อนจากใต้หลงัคาเข้าสู่อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 ภูมิปัญญาการออกแบบรูปทรงของอาคารเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
ช่องเปิด  
1) ให้มีช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ-ใต้ เพ่ือให้ง่ายกบัการกนัแดดให้ร่ม

เงากับอาคาร และเป็นทิศท่ีได้รับลมแรงตลอดทัง้ปีซึ่งจะช่วยขับความชืน้
ออกไป 

2) ก าหนดทิศทางของชอ่งเปิดลมเข้าบนผนงั และช่องเปิดให้ลมออก
บนผนงัด้านตรงกันข้ามกันท าให้มีการระบายอากาศท่ีลมพดัผ่านได้โดยตรง 

หลงัคา 45.80 c 

ฝา้เพดาน 36.40  c 
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(Cross Ventilation) มีช่องทางท่ีอากาศเคล่ือนเข้าไปในอาคารและมีช่องทาง
ท่ีท าให้อากาศเคล่ือนออกตรงกนั 

3) ต าแหน่งและมีพืน้ท่ีช่องลมเข้าลมออกขนาดเท่ากัน จะท าให้
จ านวนลมเข้ามาในห้องได้มากท่ีสดุ เกิดการเคล่ือนไหวของอากาศ   
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที ่14 ภูมิปัญญาการออกแบบช่องเปิดเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 

 
 4) ผนงัด้านทิศตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นผนงัทึบเพราะสองทิศนีย้าก
กบัการท าท่ีบงัแดดเน่ืองจากมมุของแสงอาทิตย์จะทอดต ่า ท าให้อาคารไมไ่ด้
รับแสงแดดท่ีทอดต ่าและมีอณุหภมูิความร้อนสะสมในอาคาร 
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ภาพที ่15 ภูมิปัญญาการออกแบบช่องเปิดเพือ่ใหเ้กิดสภาวะน่าสบาย 
  

สรุปได้วา่ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม
อุโบสถพืน้ถ่ิน วัดหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นัน้  ก่อให้เกิด
สภาวะน่าท่ีจะสบายต่อผู้ ใช้อาคาร โดยอาศยัหลกัการในการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ทัง้การวางผงั รูปทรงของหลงัคา รูปทรงของอาคาร และการ
ออกแบบช่องเปิด ท าให้ภายในอุโบสถวดัหนองบวัเจ้าป่า มีอุณหภูมิต ่าสุด-
สูงสุดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 19.70 ˚c – 35.50 ˚c ความชืน้สัมพัทธ์ต ่าสุด-สูงสุด
เฉล่ียระหว่างร้อยละ 40.00 – 99.00 ความเร็วลมต ่าสุด-สงูสุดเฉล่ีย 0.10 – 2.02 
เมตรตอ่วินาที มีชว่งเวลาท่ีอยูใ่นสภาวะนา่สบาย 6-13 ชว่งเวลาตอ่วนั 
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สรุป 
สภาวะน่าสบายเป็นความสมดุลระหว่างการถ่ายเทความร้อน

ระหว่างร่างกายมนษุย์กบัสภาพแวดล้อม ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัโดดเด่น
ของบรรพชนในการออกแบบอโุบสถพืน้ถ่ินอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะ
กรณีศึกษาอุโบสถพืน้ถ่ินวัดหนองบวัเจ้าป่า อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์ ทัง้
การวางผังอาคาร การเลือกรูปทรงของอาคาร รูปทรงของหลังคา การ
ออกแบบช่องเปิด และการเลือกใช้วสัดุก่อสร้างท าให้ลักษณะของอาคารมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิของอากาศภายในอาคารไม่
แตกตา่งจากภายนอกอาคาร  

แม้ว่าในฤดูร้อนภายในอาคารจะมีอุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตสภาวะ 
นา่สบายในแผนภมูิสภาวะน่าสบายท่ียอมรับในวงกว้าง แตผู่้ใช้อาคารยงัคงรู้สึก
สบายกว่าเพราะไม่มีความร้อนสะสมจากแสงแดดเม่ือยืนอยู่ภายนอกอาคาร
เป็นเวลานาน และด้วยอาศยัความสามารถในการปรับตวัของคนในท้องถ่ิน
ซึง่อาจรวมถึงปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีท าให้ยงัคงรู้สกึสบายได้ตลอดเวลาเม่ือเข้า
มาใช้สอยอโุบสถ ข้อเสนอแนะในการออกแบบอาจเพิ่มให้เกิดลมพดัผา่นด้วย
ความเร็วลมตัง้แต่ 0.1 – 1.0 เมตร/วินาทีเป็นลมท่ีไม่รบกวนผู้ ใช้อาคารด้วย
ระบบเคร่ืองกล จะช่วยเพิ่มให้เกิดสภาวะน่าสบายให้เกิดขึน้ ในการศึกษา
สภาวะนา่สบายในอโุบสถพืน้ถ่ินท าให้รู้คณุคา่ของสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินอย่าง
มีภูมิคุ้มกัน ท าให้ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท่ีบรรพชนสร้างสรรค์ด้วยความ
พอเพียงเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลงัด าเนินตามเพ่ือสรรค์สร้างสถาปัตยกรรมท่ี
พอประมาณตามแนวทางของพระพทุธศาสนาสูค่วามยัง่ยืนสืบไป  
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