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สถาบันสมาชิก เครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

โรงเรียนนายเรือ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 
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รายช่ือที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 
 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตำแหนง 

1 รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ท่ีปรึกษา 

2 รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 

3 ศ.ดร.สำเริง จักรใจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี ท่ีปรึกษา 

5 ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ีปรึกษา 

6 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ท่ีปรึกษา 

7 คุณมานิตย กูธนพัฒน กรรมการสภาวิศวกร ท่ีปรึกษา 

8 คุณยุทธนา เจริญวงศ กรรมการผูจดัการใหญบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด ท่ีปรึกษา 

9 ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุมบรษัิทบริษัท ไทย ออโต ทูลส 

แอนด ดาย จำกัด 

ท่ีปรึกษา 

10 คุณอภิชิต ลำ้เลศิพงศพนา กรรมการผูจดัการ บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จำกัด ท่ีปรึกษา 

11 รศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล  ประธานสมาคมยานยนตไฟฟาไทย ท่ีปรึกษา 

12 รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการฝายอุตสาหกรรมสกว. ท่ีปรึกษา 

13 ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล ท่ีปรึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยดานการวิจัย ท่ีปรึกษา 

14 คุณจิรบูลย วิทยสิงห นายสมาคมของขวัญของชำรวยไทยและของตบแตงบาน,  

ประธานสมาพันธอุตสาหกรรมของขวัญอาเซียนและเลขาธิการ

สมาพันธไลฟสไตลไทย  

ท่ีปรึกษา 

15 พลตรีชูเกียรติ ชวยเพชร ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  ท่ีปรึกษา 

16 คุณทิณกร ผองลักษณา ผูอำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

ท่ีปรึกษา 

17 ดร.สำเริง เนตรภู  บริษัท เอส.เอช.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ท่ีปรึกษา 
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รายช่ือกรรมการสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 
 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตำแหนง 

1 ศ.ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี นายกสมาคมฯ 

2 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง อุปนายก คนท่ี 1 

3 รศ.ดร.สมิทธ เอ่ียมสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร อุปนายก คนท่ี 2 

4 ผศ.ดร.พรทิพย แกงอินทร  มหาวิทยาลยัมหิดล เลขานุการ 

5 ผศ.ดร.วราคม เนิดนอย  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน เหรัญญิก  

6 ผศ.ดร.ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ปฏิคม 

7 อ.ดร.นพรตัน คำพร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ นายทะเบียน 

8 อ.ดร.มณัฑนา รังสิโยภาส  มหาวิทยาลยับูรพา ประชาสมัพันธ 

9 รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ 

10 พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล  หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรรมการ 

11 ศ.ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร  มหาวิทยาลยัขอนแกน กรรมการ 

12 รศ.ดร.ปรีชา การินทร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

13 รศ.ดร.อมรรัตน แกวประดับ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี กรรมการ 

14 อ.ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชุบ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรรมการ 

15 รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร กรรมการ 

16 ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

17 ดร.นุวงศ ชลคุป  ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ (ENTEC),  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

กรรมการ 

18 ผศ.ดร. สราวุธ เวชกิจ  มหาวิทยาลยัมหิดล กรรมการ 

19 ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงด ี มหาวิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  กรรมการ 

20 คุณสายัณห ปานซัง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรรมการ 

21 ดร.สมสิทธ์ิ มลูสถาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  กรรมการ 
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รายช่ือประธานสาขาวิจัยผูพิจารณาบทความ 

 

Alternative Energy and Combustion (AEC) 

ศาสตราจารย ดร.สำเริง จักรใจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME) 

พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล  หาญกลา  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินรกษัตริยาธิราช 

 

Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM) 

รองศาสตราจารย ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 

Biomechanics and Bioengineering (BME) 

รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

Computation and Simulation Techniques (CST) 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC) 

ศาสตราจารย ดร.สุวัฒน กุลธนปรดีา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

Engineering Education (EDU) 

รองศาสตราจารย ดร.รัชพล สันตวิรากร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

Energy Technology and Management (ETM) 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร เจรญิสุข  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

Thermal System and Fluid Mechanic (TSF) 

ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 

1. Alternative Energy and Combustion (AEC) 

 

รองศาสตราจารย ดร.สถาพร เช้ือเพ็ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา มากมูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร. สมชาย จันทรชาวนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปูมยศ วัลลิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท เทียนนอย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย ดร.เอกรงค สุขจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมศร อารมยด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ คูวรัญ ู มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิบดินทร แสงสวาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันต นามเขต มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา การินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร เจรญิสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME) 

 

ศาสตราจารย ดร.สุจินต บุรีรตัน มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาดา สุขศิลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย กนตธร ธรรมกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ศาสตราจารย ดร.ธนัญชัย ลีภักดิป์รีดา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.ธนภัทร วานิชานนท มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย จารุตม คณุานพดล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

น.ต.ดร.ศราวุธ ศรีนาแกว โรงเรียนนายเรือ 

น.ท.ผศ.สุทธิพงษ ภาคสุทธิผล โรงเรียนนายเรือ 
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น.อ.รศ.ดร.ประสาทพร วงษคำชาง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา การินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ผกามาศ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 

 

3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM) 

 

รองศาสตราจารย ดร.ชนัตต รัตนสุมาวงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สิงหถนัดกิจ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.จิรพงศ กสิวิทยอำนวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารย ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นำพล มหายศนันท มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณุี อรยิวิริยะนันท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย ดร.ประกอบ ชาติภุกต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.สนันตนเขม อิชโรจน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รตันา การญุบุญญานันท มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุทธา จีนครัว มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา อรณุจรสัธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย จารุตม คณุานพดล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 

4. Biomechanics and Bioengineering (BME) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสิรา  ชัยกิตติรตันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพจน เวศพันธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา อรณุจรสัธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

5. Computation and Simulation Techniques (CST) 

 

อาจารย ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.วรางครตัน จันทสาโร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.สุจินต บุรีรตัน มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย จันทสาโร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาดา สุขศิลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมพัฒน ตันติวัฒนกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.สมิทธ เอ่ียมสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพจน เวศพันธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูม ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารย ดร.ฤทธิพล จันทราษฎร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารย ดร.วิทูรย เหม็สุวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐดนย พรรณเุจรญิวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาจารย ดร.ปญญวัณ ลําเพาพงศ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ คูวรัญ ู มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย นพพงศ ศรีตระกูล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พันเอกหญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ ณ อยุธยา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ กลิ่นบุญ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 

6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี



การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 35 

วันที่ 20 -22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐม 

  

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมพัฒน ตันติวัฒนกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ศาสตราจารย ดร.สุวัฒน กุลธนปรดีา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาจารย อภลิักษณ หลอนกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ จนัทเปรมจติต มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย ดร.ธนภัทร วานิชานนท มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย กฤตยา ไชยยศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ผกามาศ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 

 

7. Engineering Education (EDU) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล เขตเจนการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

8. Energy Technology and Management (ETM) 

 

อาจารย ดร.ธงชาติ เกิดผล Kyushu Institute of Technology 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรัล ศาลากิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.อมรรตัน แกวประดับ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.สินชัย ชินวรรัตน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปูมยศ วัลลิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระพล กลิ่นบุญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

รองศาสตราจารย ดร.บัณฑติ กฤตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.พรสวรรค ทองใบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กระวี ตรอีำนรรค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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อาจารย ดร.สนันตนเขม อิชโรจน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐดนย พรรณเุจรญิวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันตชัย อยูแกว มหาวิทยาลยันเรศวร 

อาจารย ดร.ปราโมทย ลายประดษิฐ มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.มณัฑนา รังสโิยภาส มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุง กิตติพิชัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒนพงศ วัฒนวันยู มหาวิทยาลยัรังสติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิบดินทร แสงสวาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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การศึกษาการเพ่ิมสมรรถนะทางความรอนของทอเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ดวยตัวสรางวอรเท
คแบบวงแหวน 8 เหลี่ยมดวยวิธีเชิงตัวเลข 
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บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาเชิงตัวเลขแบบสามมิติเพื่อศึกษาคาการถายเทความรอน การสูญเสียความรอนและ

สมรรถนะทางความรอนภายในทอกลมที่มีการติดตั้งวงแหวน 8 เหลี่ยม ในกรณีที่มีการใหความรอนคงที่ที่ผิวทอเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งการติดตั้งวงแหวน 8 เหลี่ยม เขาไปในทอสามารถสรางวงแหวนวอรเทคในแนวยาวภายในทอซึ่ง
เปนการเพิ่มการถายเทความรอนบริเวณผิวทอ โดยใชอากาศเปนของไหลทำงานดวยความเร็วการไหลในรูปเลขเรยโนลด  
(Re) ระหวาง 4000 ถึง 20000 ลักษณะขอวงแหวน 8 เหลี่ยมมีอัตราสวนการขวางการไหล (RB) 0.1 วางเอียงทำมุมเทากับ 
45° กับแนวการไหล โดยจะศึกษาอิทธิพลของอัตราสวนระยะพิตต  (PR) ของแผนกั้นที่ระยะแตกตางกันจำนวน 5 คา 
ไดแก 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลำดับ ผลของการถายเทความรอนและการสูญเสียความดันในทอจะถูกตรวจสอบ
โดยผลทดลองที่ถูกยอมรับอยางกวางขวาง การถายเทความรอนและการสูญเสียความดันในทอถูกแสดงในรูปของคาเฉลี่ย 
Nusselt number (Nu) และคาความเสียดทาน (f) ตามลำดับ ผลการศึกษาเชิงตัวเลขพบวาการใชวงแหวนทำใหคา
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและตัวประกอบเสียดทานมีคาเพิ่มขึ้นอยางมากในทอผิวเรียบ นอกจากนี้วงแหวน 8 
เหลี่ยมที่มีคา PR = 0.1 ใหคาสมรรถนะการเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดเทากับ 1.53 ที่ Re = 5000 

คำหลัก: วงแหวน 8 เหลี่ยม, การไหลแบบวอรเทค, ตัวประกอบความเสียดทาน, สมรรถนะการเพ่ิมการถายเทความรอน  

 
Abstract 

The research presents the simulations study on heat transfer, pressure loss and thermal enhancement 

factor characteristics in a round tube fitted repeatedly with inclined octagonal rings under a uniform wall heat 

flux. Periodically inclined octagonal rings are mounted into the tube with a view to generating longitudinal 

vortex flows that assist to increase the heat transfer rate of the tube. The airflow rate in the form of Reynolds 

number (Re) is ranging from 4000 to 20000. The inserted inclined octagonal rings configuration is at a single 
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blockage ratio, RB=e/D= 0.1 and attack angle, α  = 45 . Effect of five pitch ratios, PR=P/D = 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 

and 2.0 respectively. The heat transfer and friction loss in the tube is experimentally investigated. The heat 

transfer and pressure drop are presented in terms of mean Nusselt number (Nu) and friction factor (f), 

respectively. The simulations results show that the use of the rings leads to the considerable increase in heat 

transfer coefficient and friction factor over the smooth tube. In addition, the inclined octagonal rings insert with 

PR = 0.5 provides the highest thermal enhancement factor of 1.83 at Re = 4000. 

Keywords: octagonal ring; vortex flow; friction loss; thermal enhancement factor 

 

1 บทนำ  
ปจจุบันการใชพลังงานมีแนวโนมที ่ส ูงขึ ้น การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน ในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนที่ใชกันอยางแพรหลาย จึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง 
เพื่อเปนการลดการใชพลังงานในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
หรือเปนการลดตนทุนในการผลิตของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน ซึ่งจะมีขนาดที่เล็กลงเมื่อประสิทธิภาพการถายเทความ
รอนเพิ่มขึ้น เทคนิคที่ใชในการเพิ่มการถายเทความรอนที่ใช
กันอยางแพรหลาย คือ การเพิ่มการถายเทความรอนโดย
อาศัยการติดตั้งตัวสรางการไหลหมุนวนหรือตัวสรางการไหล
แบบปนปวน เชน ครีบ [1] แผนขรุขระหรือผิวทอท่ีมีการเซาะ
รอง [2] ปก [3] และแผนกัน [4] โดยตัวสรางการไหลปนปวน
นี้ถูกนำมาใชเพื่อเปนการกอกวนการไหลทำใหเกิดการไหล
แบบหมุนวนของการไหลตามแนวยาและเพิ่มการผสมใหดี
ยิ ่งขึ ้น ซึ่งวิธีการเพิ่มการถายเทความรอนนี้ไดมีการนำมา
ประยุกตใชทางว ิศวกรรมในสายงานตางๆ เชน เครื ่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบกะทัดรัด เครื่องอุนอากาศพลังงาน
แสงอาท ิตย   และแผงระบายความร อนของอ ุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

ระบบแลกเปลี่ยนความรอนเปนระบบสำคัญสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นความสนใจในการศึกษาทั้งในสวน
ของการทดลองและในสวนวิธ ีการเชิงตัวเลขหรือการใช
แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื ่อศึกษาพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
ดังนี้ Promvonge และคณะ [5] ไดทำการศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการถายเทความรอนโดยใชวงแหวนวางเอียงใน
ทอเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยศึกษาการวางเอียงที่มุม 
30  ที่อัตราสวนตานการไหล 0.1, 0.15 และ 0.2 ทดลอง

ในชวงคา Re = 5,000 – 26,000 พบวาที่อัตราสวนการตาน
การไหลที่สูงจะทำใหเกิดวอรเทคที่รุนแรงเปนผลใหมีการ
ถายเทความรอนสูงข้ึน แตจะทำใหเกิดความเสียดทานท่ีสูงขึ้น
เชนกัน โดยที ่อ ัตราสวนระยะพิตช 0.5 และอัตราสวน
ระยะพิตช 1.0 จะใหคาสมรรถนะความรอนที่สูงท่ีสุด 

Chingtuaythong และคณะ [6] ไดทำการศึกษาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอนโดยใชวงแหวนรูปตัววี
ในการเพิ่มการถายเทความรอนในเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน โดยศึกษาอิทธิพลของอัตราสวนระยะพิตช 0.5, 1.0, 1.5 

และ 2.0 และอัตราสวนการตานการไหลที่ 0.1, 0.15 และ 
0.2 พบวาวงแหวนดังกลาวสามารถเพิ่มอัตราการถายเทความ
รอนไดโดยการทำใหเกิดการไหลแบบวอรเทคดานหลังของ  
วงแหวน ซึ่งสามารถเพิ่มตัวประกอบการเพิ่มการถายเทความ
รอนไดถึง 1.63 ในชวงที่มีคาเลขเรยโนลดต่ำ 

ในสวนของการใชวิธีคำนวณเชิงตัวเลขและทำการทดลอง
จริง โดยงานวิจัยที่ผานมามีดังนี้ Hans et al.[7] และ Verun 

et al. [8] ศึกษาการไหลแบบเปนคาบสำหรับการไหลที่มีการ
พัฒนาเต็มที ่แลว โดยใชวิธีคำนวณเชิงตัวเลขในสวนของ
พฤติกรรมการไหลและการถายเทความรอนในทอทั้งการไหล
แบบราบเรียบและการไหลแบบปนปวนของ Patankar et al. 

[9] Webb และ Ramadhyani [10] ไดนำเอาหลักของการ
ไหลแบบเปนคาบของการไหลที ่พัฒนาเต็มที ่แลว ซึ ่งไดมี
การศึกษาไวจากการอางอิง [10] ทำการศึกษาดวยวิธีการ
คำนวณเชิงตัวเลขของการไหลและการถายเทความรอนในทอ
ผิวเรียบและทอที่ติดตั ้งแผนกั้นแบบวางเยื ้อง Keller และ 
Patankar [11] ศึกษาคุณลักษณะการถายเทความรอนในทอ
ขนานที่ติดตั้งแผนกั้นในลักษณะการจัดวางแบบเยื้องพบวา 
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การถายเทความรอนท่ีไดจะเพิ่มข้ึนเมื่อมีการเพิ่มความสูงของ
แผนกั้น รวมถึงการลดระยะหางระหวางแผนกั้น  

จากงานวิจัยที่ผานมา ไดมีการศึกษาพฤติกรรมการไหล
และการถายเทความรอนในทอลักษณะตางๆ โดยการเพิ่ม
ครีบหรือแผนกั ้นทั ้งในทอสี ่เหลี ่ยมจัตุร ัสและทอกลม แต
การศึกษาเชิงตัวเลขที่ใสแผนกั้นมีลักษณะเปนแผนแบบบาง
โดยเฉพาะแผนกั้นวงแหวนที่มีการปรับปรุงดานในของวง
แหวนแบบทำมุมในทอกลมยังไมไดมีการรายงาน ในงานวิจัยนี้
จึงไดนำเสนอการคำนวณเชิงตัวเลขซึ่งใชซอฟตแวร ANSYS 

FLUENT ในการจำลองพฤติกรรมการถายเทความรอนและ
การไหลแบบปนปวน 3 มิติ โดยพิจารณาลักษณะการไหลเปน
คาบในทอกลมท่ีมีการติดตั้งตัวสรางการปนปวนแบบวงแหวน
แปดเหลี่ยมเพื่อเปนแนวทางสำหรับการตัดสินใจในการศึกษา
วิจัยตอไปในข้ันตอนการทดลอง 

2 แบบจำลองและสมการทางคณิตศาสตร 
2.1 กรอบการวิจัย 

 กรอบการศึกษาที่นำมาวิเคราะหเปนทอที่ติดตั้งวงแหวน
รูปแปดเหลี่ยม วางเอียงทำมุมปะทะการไหล 45° ดังแสดงใน
รูป 1 พารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวย ระยะหาง
ระหวางวงแหวนตามแนวการไหล (P), เสนผาศูนยกลางของ
ทอ (D), ความสูงของวงแหวน (e) และมุมปะทะการไหลของ
วงแหวน (α) ในการศึกษานี้จะกำหนดใหคาอัตราสวนการ
ขวางกั้นการไหลคงที่ (RB=e/D) =0.10 แลวทำการเปลี่ยน
ระยะหางระหวางวงแหวนในรูปของอัตราสวนระยะพิตช 
(PR=P/D) โดยม ีค าต ั ้ งแต  0.5 , 0.75, 1.0, 1.5 และ  2.0 
ตามลำดับ สวนพารามิเตอรอื่นกำหนดคาคงที่ ดังน้ี D=0.05 
เมตร, e=0.005 เมตร และ α=45oศึกษาผลการศึกษาพบวา
คาการถายเทความรอน (Nu) และสูญเสียเนื่องจากการไหล 
(f) 

 
 

รูปที1่ รูปแบบของทอกลมและพารามิเตอรการจำลองเชิง
ตัวเลข 

 

2.2 สมการพ้ืนฐาน 

 การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลและการถายเทความ
รอนมีสมมติฐานดังตอไปนี้ 

- การไหลของของไหลเปนแบบคงตัว 3 มิติ 
- การไหลเปนแบบราบเรียบและอัดตัวไมได 
- คุณสมบัติของของไหลคงที่ 
- ไมคิดผลของแรงโนมถวง 
- ไมคิดผลของการแผรังสีความรอน 

 

จากสมมติฐานขางตน การไหลในทอจะใชสมการควบคุม
ประกอบไปดวยสมการอนุรักษมวล สมการโมเมนตัมและ
สมการพลังงาน ซึ่งสามารถเขียนอยูในรูปแบบเทนเซอรพิกัด
ฉากดังน้ี 

สมการอนุรักษมวล  
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สมการพลังงาน 
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เมื่อ คือ การแพรความรอน  

   
Pr

                (4) 

 

ในการคำนวณ สมการที่ (1), (2) และ (3) จะถูกแกสมการ
ดวยวิธีการเชิงตัวเลขท่ีเรียกวา วิธีการปริมาตรสืบเนื่อง (finite 

volume method) โดยจะใช SIMPLE algorithm [9] ในการ
แยกความสัมพันธท่ีมีตอกันระหวางความดันกับความเร็ว และ
ยังใชในขบวนการทำซ้ำโดยใช QUICK schemes ในการ 
discretize เทอม convection สวนเทอม diffusion จะถูก 
discretizeโดย central differencing scheme ในการลูเขา
หาคำตอบจะพิจารณาจากคาแปรเปลี่ยนของทุกตัวแปรนอย
กวา 10-6 

 การศึกษานี้มีตัวแปรที่สำคัญที่มีการวิเคราะห 4 ตัวแปร 
คือ คาเลขเรยโนลด ตัวประกอบเสียดทาน คาเลขนัสเซลท 
และสมรรถนะเชิงความรอน ซึ่งคาตัวเลขเรยโนลด นิยามโดย 

 

Re u D
                       (5) 

 

ตัวประกอบเสียดทาน, f คำนวณไดจากความดันตก 

ครอม, p  ตลอดชวงความยาวของทอ, L 

 

2u21
DLpf    (6) 

 

คาเลขนัสเซลทเฉพาะที่หาไดจาก 

 

k
DhNu x              (7) 

 

คาเลขนัสเซลทเฉลี่ยหาไดจาก 
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สมรรถนะเชิงความรอน,TEF 

 
31

oo ffNuNuTEF      (9) 

 

 เมื่อ Nu0 และ f0 คือ เลขนัสเซลทและตัวประกอบ
เสียดทานของทอเปลา คาสมรรถนะเชิงความรอนนี้พิจารณา
ในกรณีกำลังปมที่ใชในทอเปลาและทอติดแผนกั้นเทากัน 

 เงื่อนไขทางเขาและทางออกของทอเปนการไหลเปนคาบ 
(periodic flow) ในชวงการไหลพัฒนาเต็มที ่ โดยในการ
คำนวณจะระบุอัตราการไหลเชิงมวลที่ทางเขาและทางออก
เทากัน ซึ่งอัตราการไหลดังกลาวหาไดจากคาตัวเลขเรยโนลส
ที่ใชในการวิเคราะห กำหนดอุณหภูมิและความดันของอากาศ
ที่ทางเขาเทากับ 300 K และ 0 Pa (1 atm) ตามลำดับ ที่ผนัง
ทอกำหนดเง่ือนไขแบบไมมีการลื่นไถลและฟลักซความรอนที่
ผนังคงที่เทากับ 500 W/m2 สวนวงแหวนจะกำหนดใหเปน
ฉนวนความรอน 
 สำหรับการไหลในทอนี้ โดเมนที่ใชในการคำนวณหาผล
เฉลยแบงเปนพื้นที่รูปหกเหลี่ยม การวิเคราะหผลของจำนวน 

กริดที่มีผลตอคำตอบท่ีได ทำโดยใชจำนวนของกริดที่แตกตาง
กันคือ 100000, 200000, 400000, 600000 และ 800000 
พบวาเม ื ่อจำนวนกร ิดมากกว า 400000 ข ึ ้นไปค า Nu 

เปลี่ยนแปลงนอยมาก นอยกวา 0.8% เมื่อเทียบกับ 800000 

สวนคา f เปลี ่ยนแปลงนอยกวา 0.09% ดังนั ้นจึงเล ือก
จำนวนกริดท่ี 600000 ไปใชในการคำนวณ 

3 ผลการคำนวณและวิจารณ 
3.2 การพิสูจนความถกูตองของผลการคำนวณ 

การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมทำไดโดย
การวิเคราะหการไหลและการถายเทความรอนในทอผนังเรียบ
แลวทำการเปรียบเทียบผลที่ไดกับผลเฉลยแมนตรงภายใต
เงื่อนไขเดียวกัน [9] พบวา Nu ที่ไดจากการคำนวณจะมีความ
คลาดเคลื่อนจากผลเฉลยแมนตรงประมาณ 4% สวน คา f  มี
ความคลาดเคลื ่อนจากผลเฉลยแมนตรงประมาณ 8% ซึ่ง
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ผลลัพธท ี ่ ได โดยวิธ ี เช ิงตัวเลขทั ้งค า Nu และ f มีความ
สอดคลองกับผลเฉลยแมนตรงเปนอยางดี ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ตรวจสอบผลคำนวณ ของคา Nu และ f 

 

3.3 โครงสรางการไหล 

จากการคำนวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลข พบวากระแส
การไหลผานวงแหวนจะมีลักษณะหมุนควงตามแนวยาว โดย
ลักษณะการไหลหมุนควงเกิดจากกระแสการไหลไหลปะทะ
กับวงแหวนที ่วางเอียงทำมุม 45  ทำใหเกิดการไหลเปน
ลักษณะวอรเทคบริเวณดานขางของทอที ่ม ีการหมุนของ    
วอรเทคเขาหากัน ดังแสดงในรูปที่ 3  จากพฤติกรรมการไหล
ดังกลาวจะสงผลใหเกิดความดันแตกตางบริเวณดานบนและ
ดานลางของวอรเทคคู โดยบริเวณดานบนจะมีความดันสูง
และดานลางมีความดันต่ำ สงผลใหของไหลจากดานบนของ
วอรเทคคูถูกดูดลงไปกระแทกบริเวณผนังดานลางของทอใน
ลักษณะเปนชวงตามจำนวนของวงแหวน จากลักษณะการ
ไหลดังกลาวจะทำใหผิวดานลางของทอแลกเปลี่ยนความรอน
มีการถายเทความรอนสูงกวาบริเวณอื่น ๆ และบริเวณผนังทอ
ดานบนจะมีการถายเทความรอนต่ำสุด 

 

 
รูปที่ 3 โครงสรางการไหลผานวงแหวน 

3.4 การถายเทความรอน 

รูปที่ 4 แสดงอุณหภมูิที่ผนังทอติดตั้งวงแหวนแปดเหลีย่ม 

เอียงวางทำมุมปะทะการไหล 45  ภายในที ่คา RB=0.10, 

PR=1.0 ที่คา Re=12,000 จากรูปแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วาการหมุนควงตามแนวยาว (วอรเทคคู) ที่เกิดจากการไหล
ปะทะวงแหวนแปดเหลี ่ยมทำใหคาการถายเทความรอน
เพิ่มขึ้นสูงกวาทอผนังเรียบอยางมากโดยเฉพาะผนังดานลาง
ของทอ ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) และจะเกิดการถายเทความ
รอนที่ต่ำในบริเวณผนังดานบนที่อยูระหวางวงแหวนรูปแปด
เหลี่ยม และผลของของไหลที่หมุนควงตามแนวยาวที ่ไหล
กระแทกผิวทอจะสงผลใหบริเวณดังกลาวมีอุณหภูมิที่ต่ำกวา
บริเวณอื่น แสดงวาบริเวณดังกลาวเกิดการแลกเปลี่ยนความ
รอนระหวางของไหลกับอากาศสูงกวาบริเวณอื่น ดังแสดงใน
รูปที่ 4 

รูปที่5 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนเลขนัสเซิลท 
(Nu/Nu0) กับคา Re ของทอติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยม ทำมุม
ปะทะการไหล 45  แตคา PR พบวา เมื่อคา Re เพิ่มขึ้นจาก 
4,000 ถึง 20,000 จะสงผลตอการเพิ่มการถายเทความรอน
ในทุกกรณีที่มีการติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยม โดยมีแนวโนม
ลดลงเมื่อมีเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้น โดยอิทธิพลของอัตราสวน
ระยะพิตช พบวาที่คา PR นอยจะสามารถเพิ่มคาการถายเท
ความรอนไดมากกวาที่คา PR มากเนื่องจากที่คา PR นอยจะ
สามารถสรางกระแสการไหลแบบวอรเทคคูไดอยางตอเนื่อง 
โดยที่คา PR =0.5 สามารถเพิ่มการถายเทความรอนไดถึง 6.9 
เทาเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีทอผนังเรียบ 
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(ก)  คอนทัวรอุณหภูมิบรเิวณผนังทอ 

 

 
(ข)  คอนทัวรอุณหภูมิบรเิวณผนังทอดานลาง 

 
(ค)  คอนทัวรอุณหภูมิบรเิวณผนังทอดานขาง 

 

 
(ง)  คอนทัวรอุณหภูมิบริเวณผนังทอดานบน 

 

รูปที่ 4 คอนทัวรอุณหภูมิบนผิวทอท่ีคา PR = 1.0 

 

 

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางคา Nu/Nu0 กับคา Re ของทอที่
ติดต้ังวงแหวนแปดเหลี่ยม 

 

3.5 ความเสียดทาน 

ร ูปที ่ 6 แสดงการกระจายความดันที ่ผนังท อติดตั้ง          
วงแหวนแปดเหลี่ยม ทำมุมปะทะการไหล 45  ที่คา         RB 
=0.10, PR=1.0 ที่คา Re=12000 พบวาเมื่ออากาศปะทะกับ
วงแหวนแปดเหลี่ยมจะเกิดความดันสูงบริเวณดานบนสวน
หนาของวงแหวนแปดเหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก) และเกิด
ความดันต่ำบริเวณดานลางสวนหลังของวงแหวนแปดเหลี่ยม 
ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข) ซึ่งบริเวณดานบนสวนหนาของวงแหวน
แปดเหลี่ยมจะเกิดความดันสูงสุด ทำใหเกิดการสูญเสียความ
ดันมากบริเวณนี้  

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางคา f/f0 กับ Re ของทอ
ติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยมทำมุมปะทะการไหล 45  ที่คา Re 

ตาง ๆ พบวาเมื่อเลขเรยโนลดเพิ่มขึ้นจะทำใหคา f/f0 เพิ่มขึ้น 
และยังพบวาอิทธิพลของคา PR กับคา f/f0 นั้นแปรผันกัน 
เมื่อคา PR นอยจะทำใหคา f/f0 มีคามากกวากรณีที่คา PR มี
คามาก ผลของ f/f0 มีสูงเกิดจากกรณีที่คา PR นอยนั้นจะมี
จำนวนวงแหวนมากกวากรณีที่คา PR มาก 

ทำใหเกิดการสูญเสียความดันในทอมากกวา 
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(ก)  ความดันที่เกิดขึ้นบริเวณผนังทอ 

 
(ข)  ความดันที่เกิดขึ้นบริเวณผนังทอดานลาง 

 
 

(ค)  ความดันที่เกิดขึ้นบรเิวณผนังทอดานขาง 
 

 
(ง)  ความดันที่เกิดขึ้นบริเวณผนังทอดานบน 

รูปที่ 6 การกระจายความดันบนผนังทอท่ีติดต้ังวงแหวน 

 

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางคา f/f0 กับ Re ของทอท่ีติดต้ัง
วงแหวนแปดเหลี่ยม 

 

3.5 ตัวประกอบสมรรถนะการเพ่ิมการถายเทความรอน 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางคา TEF กับ Re 

ของทอที่ติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยมทำมุมปะทะการไหล 45  
ที ่ค า PR ต าง ๆ พบวาท ี ่ค า PR=0.5 สามารถเพ ิ ่มคา
สมรรถนะการถายเทความรอนไดสูงที่สุด โดยในชวงที่มีคาเลข
เรยโนลดต่ำ (Re=4,000) สามารถเพิ่มสมรรถนะการถายเท
ความรอนไดสูงถึง 1.83 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับทอผนังเรียบ  

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางคา TEF กับ Re ของทอทีต่ิดต้ัง

วงแหวนแปดเหลี่ยม 

4 สรุปผลการคำนวณ 

ผลการจำลองการไหลแบบปนปวน โดยติดตั้งวงแหวน
แปดเหล ี ่ยมวางเอ ียงทำม ุมปะทะการไหล 45  ในทอ
แลกเปลี่ยนความรอน โดยการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อศึกษา
ผลของการถายเทความรอนและการสูญเสียความดัน โดยการ
ออกแบบใหมีวงแหวนแปดเหลี่ยมในทอแลกเปลี่ยนความรอน
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ที่คา RB =0.10 และทำการปรับเปลี่ยนคา PR ตาง ๆ พบวา
การติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยมจะสามารถเพิ่มคาการถายเท
ความรอนไดดีที ่ส ุดที ่คา PR=0.5 และมีคาสมรรถนะการ
ถายเทความรอน (TEF) มากกวาทอผนังเรียบทุกกรณีและยัง
พบวาการติดตั้งวงแหวนแปดเหลี่ยมในทอแลกเปลี่ยนความ
รอนที่คา PR=0.5 สามารถเพิ่มคาสมรรถนะการถายเทความ
รอนไดมากท่ีสุดเทากับ 1.83 ที่คา Re = 4,000 
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