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การใชกระแสลมจากธรรมชาติ สามารถเปนเครื่องมือในการปรับสภาพอากาศ และ
สามารถปรับความเย็นในอาคาร เปนวิธีการแบบ Passive Cooling โดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งอาคารประเภทอุตสาหกรรมในสายการผลิตมีการบริโภคพลังงานเปนอยางมาก และ
ก อ ให เ กิ ด ผลข า งเคี ย งต อ สิ่ ง แวดล อ ม การนํ า กระแสลมมาปรั บ ใช ต อ อาคารประเภทนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพดวยการระบายอากาศ และลดการใชพลังงานภายในอาคาร
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาผลการใชกระแสลมจากธรรมชาติ ตอผนังเกล็ดทั้งหมด 5 แบบ
และชองเปดของอาคารโดยเลือกอาคารอุตสาหกรรมประเภทศูนยซอมบํารุงยานยนต ในจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งอาคารประเภทนี้ สวนใหญจะติดตั้งผนังเกล็ดเพื่อการระบายอากาศโดยธรรมชาติ
แนวทางในการศึกษาจึงไดทําการสํารวจจากอาคารจริง และศึกษาในหองทดลองโดยใชโตะน้ํา
(Flow Visualization Apparatus) รวมทั้งการจําลองพฤติกรรมของอาคารกับสภาพอากาศโดย
ใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรดานพลศาสตรของไหล Computational Fluid Dynamics (CFD)
ซึ่งงานวิจัยนี้ใชโปรแกรม Flovent7.2 ในการจําลองลักษณะของกระแสลมที่กระทําตออาคาร
กรณีศึกษา ผลที่ไดจากการศึกษามีดังนี้ ในกรณีเปดชองเปดชั้นลางของอาคาร ผนังเกล็ดขนาดใหญ
(ผนังเกล็ดแบบที่ 1) มีประสิทธิภาพของความเร็วลมดีที่สุด แตในทางกลับกัน ผนังเกล็ดขนาดเล็ก
(ผนังเกล็ดแบบที่ 5) จะมีประสิทธิภาพของความเร็วลมดีกวาผนังเกล็ดประเภทอื่นที่นํามาจําลอง
ต อ เมื่ อ ผนั ง อาคารชั้ น ล า งป ด สนิ ท แล ว ทั้ ง นี้ เ ป น การเกิ ด ปรากฏการณ ข องทั้ ง turbulent และ
ปรากฏการณ air curtain หรือมานอากาศในกรณีผนังเกล็ดแบบที่ 5 ดังนั้นเพื่อแกปญหานี้ จึงได
ทํ า การจํ า ลองผนั ง เกล็ ด แบบที่ 5 อี ก ครั้ ง โดยใช ก ารติ ด ตั้ ง กั น สาดทั้ ง ด า นผนั ง ลมเข า และ
ดานผนังลมออก ผลที่ไดใหมนี้แสดงถึงประสิทธิภาพการระบายอากาศ ซึ่งกันสาดที่ติดตั้งนั้น
สามารถเพิ่มความเร็วกระแสลมภายในอาคาร และลดการเกิด air curtain ทั้งยังไดผลที่สัมพันธตอ
การคํานวณการเปลี่ยนถายอากาศ (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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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะความชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช ที่ชี้แนะแนวทางในการศึกษา รวมทั้งรองศาสตราจารย
มาลินี ศรีสุวรรณ ไดใหความรู แนะนําตอการจําลองดวยโตะน้ํา และเปนประธานกรรมการตรวจ
วิ ท ยานิ พ นธ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.พั น ธุ ด า พุ ฒิ ไ พโรจน ซึ่ ง ช ว ยชี้ แ นะหั ว ข อ วิ จั ย นี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร ไดใหแนวทางตอผลการศึกษาดวยคอมพิวเตอร CFD
ทั้งยังเปนกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี
กรรมการตรวจวิทยานิพนธฉบับนี้ดวย
นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความอนุเคราะหและชวยเหลือในการศึกษาจนเปนผลใหสําเร็จได
ดวยดี คือ
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.สั ม พั น ธ ไชยเทพ และนั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ชวยใหคําแนะนําดานพลศาตรของไหล
ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่คณะสถาปตยกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ช ว ยเหลื อ
ในเรื่องสถานที่ ที่ใชในการศึกษาโตะน้ํา และคอมพิวเตอร CFD
ขอขอบพระคุณ คุ ณ กชกร สุ ว รรณะบุ ณ ย สถาปนิกบริษัท ซีวิลดีซายน แอนด อารช
จํากัด ที่ชว ยแนะนําอาคารศูนยซอมบํารุงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขอขอบคุณ คุณวสันต โรติวกิ ุล ผู จั ด การศู น ย ฮ อนด า สาขาสี่แยกสนามบิน จังหวัด
เชียงใหม ที่ไดใหความชวยเหลือตอการสํารวจอาคารกรณีศึกษา
ขอขอบคุ ณ คุ ณ พงษ ศั ก ดิ์ กิ ติ โ รจน พั น ธ ซึ่ ง ได แ นะนํา เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารจํา ลอง
คอมพิวเตอร CFD ดวยโปรแกรม Flovent7.2
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