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การใชกระแสลมจากธรรมชาติ สามารถเปนเครื่องมือในการปรับสภาพอากาศ และ
สามารถปรับความเย็นในอาคาร เปนวิธีการแบบ Passive Cooling โดยไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาคารประเภทอุตสาหกรรมในสายการผลิตมีการบริโภคพลังงานเปนอยางมาก และ
กอใหเกิดผลขางเคียงตอส่ิงแวดลอม การนํากระแสลมมาปรับใชตออาคารประเภทนี้ จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพดวยการระบายอากาศ และลดการใชพลังงานภายในอาคาร 

ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาผลการใชกระแสลมจากธรรมชาติ ตอผนังเกล็ดท้ังหมด 5 แบบ 
และชองเปดของอาคารโดยเลือกอาคารอุตสาหกรรมประเภทศูนยซอมบํารุงยานยนต ในจังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงอาคารประเภทนี้ สวนใหญจะติดต้ังผนังเกล็ดเพื่อการระบายอากาศโดยธรรมชาติ 
แนวทางในการศึกษาจึงไดทําการสํารวจจากอาคารจริง และศึกษาในหองทดลองโดยใชโตะน้ํา 

(Flow Visualization  Apparatus) รวมท้ังการจําลองพฤติกรรมของอาคารกับสภาพอากาศโดย
ใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรดานพลศาสตรของไหล Computational Fluid Dynamics (CFD) 

ซ่ึงงานวิจัยนี้ใชโปรแกรม Flovent7.2 ในการจําลองลักษณะของกระแสลมที่กระทําตออาคาร
กรณีศึกษา  ผลท่ีไดจากการศึกษามีดังนี้ ในกรณีเปดชองเปดช้ันลางของอาคาร ผนังเกล็ดขนาดใหญ 
(ผนังเกล็ดแบบท่ี 1) มีประสิทธิภาพของความเร็วลมดีท่ีสุด แตในทางกลับกัน ผนังเกล็ดขนาดเล็ก 
(ผนังเกล็ดแบบท่ี 5) จะมีประสิทธิภาพของความเร็วลมดีกวาผนังเกล็ดประเภทอ่ืนท่ีนํามาจําลอง 
ตอเม่ือผนังอาคารช้ันลางปดสนิทแลว ท้ังนี้เปนการเกิดปรากฏการณของท้ัง turbulent และ
ปรากฏการณ air curtain หรือมานอากาศในกรณีผนังเกล็ดแบบท่ี 5 ดังนั้นเพื่อแกปญหานี้ จึงได
ทําการจําลองผนังเกล็ดแบบท่ี  5 อีกคร้ัง  โดยใชการติดต้ังกันสาดท้ังดานผนังลมเขาและ             
ดานผนังลมออก ผลท่ีไดใหมนี้แสดงถึงประสิทธิภาพการระบายอากาศ ซ่ึงกันสาดท่ีติดต้ังนั้น
สามารถเพ่ิมความเร็วกระแสลมภายในอาคาร และลดการเกิด air curtain ท้ังยังไดผลท่ีสัมพันธตอ
การคํานวณการเปล่ียนถายอากาศ (air change rate) ภายในอาคาร. 
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Natural ventilation is a method of passive cooling to applying in building for both 

reducing energy consumption and providing comfort. It will be a better situation if it is possible 

to apply natural wind in industrial building which normally consume a lot of energy and 

product plenty side effects to environment. This thesis aims to achieve the above mention 

situation : cooling down the temperature and reducing energy consumption. 

Case study of vehicle maintenance center in Chiang Mai has been studied in the 

effect of natural ventilation. There are five typed of louvered and open/close window below. 

The mean to study is to measure of environmental parameter at the building site and to 

experiment in the laboratory, Firstly the simulation Flow Visualization Apparatus, Then the 

program Flovent 7.2 Computational Fluid Dynamics.(CFD) The result show that when 

opening the window below the first type of Louvered works best whereas closing the window, 

the fifth type does. It is due to the effect of turbulent in the former and of air certain in the 

later. To improve a better result, extra simulation has been processed by installing overhang 

between louver and window on both side of the inward and outward air. The new result now is 

in a good relationship with the calculation.  
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะความชวยเหลือของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช ท่ีช้ีแนะแนวทางในการศึกษา รวมท้ังรองศาสตราจารย 
มาลินี  ศรีสุวรรณ ไดใหความรู แนะนําตอการจําลองดวยโตะน้ํา และเปนประธานกรรมการตรวจ
วิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน  ซ่ึ งชวย ช้ีแนะหัวขอวิจั ยนี้   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน  เศรษฐบุตร ไดใหแนวทางตอผลการศึกษาดวยคอมพิวเตอร CFD 

ท้ังยังเปนกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี 
กรรมการตรวจวิทยานิพนธฉบับนี้ดวย 

นอกจากน้ียังมีผูท่ีใหความอนุเคราะหและชวยเหลือในการศึกษาจนเปนผลใหสําเร็จได
ดวยดี คือ 

ขอขอบพระคุณ   รองศาสตราจารย  ดร.สัมพันธ  ไชยเทพ  และนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ที่ชวยใหคําแนะนําดานพลศาตรของไหล 

ขอขอบพระคุณ  เจาหนาท่ีคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีชวยเหลือ
ในเร่ืองสถานท่ี ท่ีใชในการศึกษาโตะน้ํา และคอมพิวเตอร CFD 

ขอขอบพระคุณ  คุณกชกร  สุวรรณะบุณย  สถาปนิกบริษัท ซีวิลดซีายน แอนด อารช 
จํากัด ท่ีชวยแนะนําอาคารศูนยซอมบํารุงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ขอขอบคุณ  คุณวสันต โรติวกิุล ผูจัดการศูนยฮอนดา  สาขาส่ีแยกสนามบิน จังหวดั
เชียงใหม ท่ีไดใหความชวยเหลือตอการสํารวจอาคารกรณีศึกษา 

ขอขอบคุณ   คุณพงษ ศักดิ์  กิติโรจนพันธ  ซ่ึงไดแนะนําเพิ่ม เ ติมวิ ธีการจําลอง
คอมพิวเตอร CFD ดวยโปรแกรม Flovent7.2  

ขอขอบใจ  เพือ่นรวมช้ันเรียนท่ีชวยใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากข้ึนโดยเฉพาะ  
คุณสุกรี เส็นคงและคุณวุฒิพงค แสนบุดดา 

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ  คุณพอ คุณแม นองสาว และคุณเกศินี  ท่ีชวยเหลือคอย
ใหกําลังใจในการศึกษาและทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด 
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