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บทคัดยอ 
 
งานวิทยานิพนธนี้เปนการศกึษาเพื่อหาศักยภาพในการใชงานโปรแกรม “วิธีไฟไนตเอลิ

เมนตอยางงาย” (Easy FEM) แทนที่โตะน้ําในการทดสอบการไหลของอากาศผานอาคารในลักษณะ
ปญหาของสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงเปนสิ่งที่นอกเหนือไปจากจุดประสงคของ
ผูพัฒนาโปรแกรมนี้ ที่ไดออกแบบโปรแกรมมาเพื่อตอบโจทยปญหาทางสาขาวิศวกรรมศาสตร 

จากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา โปรแกรม Easy FEM มีศักยภาพในการประมวลผลทดสอบ
การไหลของอากาศไดดี และคอนขางแมนยํามากเมื่อเทียบความเปนจริง แตยังมีขอจํากัดในการใช
งาน และขีดความสามารถการประมวลผลของโปรแกรม ไดแก 1) เมื่อสรางโจทยใหโปรแกรม ควร
จํากัดขนาดของโดเมนไวเพียง 2 x3 หนวยพื้นที่ และใหสัดสวนของโดเมนตอโมเดลอยูมากกวา 6 
เทา โดยประมาณ 2) สัดสวนความเล็ก-ใหญขนาดโมเดลทดสอบตองใหมีขนาดพื้นที่ตอ 1 เอลิเมนต
ที่ใชทดสอบมีคาระหวาง 7.58x10-5 ถึง 1.26x10-4 ตารางหนวย และ 3) ตองสรางโนดใหมีจํานวนเอ
ลิเมนตไมเกิน 40,000 เอลิเมนต แตเมื่อเวลานําไปใชทดสอบกับปญหาการไหลมีความซับซอน
มากกวา จะตองลดขนาดสัดสวนของโมเดลทดสอบที่จะใชในโปรแกรมลงใหอยูในระยะไมเกิน    
1 หนวย x 1 หนวย 

นักศึกษาใหการตอบรับโปรแกรมนี้เปนอยางดีมากและใหความเห็นวาโปรแกรมนี้จะชวย
ในการประกอบวิชาชีพไดดีกวาโตะน้ํา 
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ABSTRACT 
 
 
 This research was conducted to examine the potential of a finite element 

analysis software: Easy Finite Element Method (EasyFEM), in replacing the water 

table regularly used for simulation of air flow in buildings in architectural study. This 

software was originally developed for introducing finite element analysis to 

engineering students. Therefore, it was easy to use with simple engineering problems 

including those in fluid dynamics. To apply this program in architectural airflow 

study of which the characteristics were different, it was necessary to investigate how 

much the program could handle. 

 By studying some parameters and comparison with model measurement, it 

revealed that this program had a very high potential to replace the water table.  

There were some constraints to limit the running capability: 1) the size of the domain 

should not exceed 2x3 units area and ratio of the domain to the model should be larger 

than 6 time when constructing the model; 2) the amount of elements after mesh 

construction should not exceed 40,000 and 3) the average area of all the elements 

should be between 7.58x10-5 to 1.26x10-4 unit area. For more complicated problems, 

their scales must be reduced to fit in a domain size of 1x1 unit area. 

 Students responded very well to this program and thought this program should 

be more helpful than the water table in professional career. 

 


