
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1   ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การอนุรักษพลังงานเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในปจจุบัน นอกจากแหลงพลังงานบน
โลกจะหมดไปอยางรวดเร็วแลว การใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยังกอใหเกิดปญหามลภาวะ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโลกรอนที่กําลังเปนที่วิตกกันโดยทั่วไป สวนหนึ่งของพลังงานจาก
แหลงตาง ๆ ที่ใชกันในชีวิตประจําวันนั้น ถูกใชในการสรางแสงสวางและการปรับอากาศในที่อยู
อาศัย อาคารตาง ๆ และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ดังนั้น การออกแบบทางสถาปตยกรรมจึงมีสวนสําคัญ
ตอการอนุรักษพลังงาน โดยเริ่มตั้งแตการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตใน
ทุกสถาบันการศึกษา จะมีการสอนแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงานในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งการใชแสงสวางและการปรับอุณหภูมิในอาคารโดยอาศัยธรรมชาติใหมากที่สุด ในเรื่อง
การปรับอุณหภูมิในอาคารโดยอาศัยธรรมชาตินั้น การใชวิธีออกแบบอาคารใหเกิดกระแสลมพัดเขา 
ออกอาคาร หรือใหมีกระแสลมหมุนเวียนในอาคารเปนวิธีที่ไดรับความนิยมอยางมากวิธีหนึ่ง จาก
การศึกษาพบวามนุษยจะรูสึกเย็นลงกวาอุณหภูมิจริงประมาณ 0.40 องศาเซลเซียส เมื่อความเร็วลม
เพิ่มขึ้น 0.28 เมตร/วินาที (สุนทร บุญญาธิการ, 2541) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการทําใหเกิดกระแสลมที่
พัดดวยความเร็วเพียงประมาณ 1 เมตรตอวินาทีก็สามารถทําใหเกิดความรูสึกเย็นลงมากกวา 1 องศา
เซลเซียสได ดังนั้นจึงมีคําแนะนําวา หากสภาพแวดลอมอํานวย ควรออกแบบอาคารที่มีชองทางให
ลมจากภายนอกพัดเขาและออกจากอาคารได ก็จะชวยสนับสนุนการอนุรักษพลังงานได 

ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการเรียนการสอน
เร่ืองการทดสอบการเกิดกระแสลมเขา – ออก และกระแสลมในอาคารไวในกระบวนวิชา 801325 
Basic Building and Energy System โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา “โตะน้ํา” (Fluid Mapping Table หรือ 
Water Table) เปนเครื่องมือทดสอบการไหลของอากาศในหุนจําลองภาพตัดของอาคาร ซ่ึงจากการ
เรียนการสอนที่ผานมาเปนเวลากวา 10 ป พบวามีขอดีคือ ใชงานไดงายโดยไมตองอาศัยคูมือการใช
งานใด ๆ เพียงแคมีการแนะนําการใชงานเบื้องตนเทานั้น แตขอเสียและปญหาซึ่งควรไดรับการ
แกไข คือ การที่คณะมีโตะน้ํามีเพียงชุดเดียวทําใหนักศึกษาแตละคนตองเสียเวลารอเปนอยางมาก
ในการใชงาน ที่สําคัญคือจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีโตะน้ํายังมีเพียงโตะเดียวซ่ึงไม
เพียงพอตอการทดสอบ ในสวนของผลการทดสอบสามารถแสดงไดเพียงเสนทางการไหลผาน
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หุนจําลองเทานั้นไมสามารถรูถึงความเร็วของการไหลกระแสน้ําได นอกจากนั้นยังพบกับปญหา
การชํารุดบอยๆของอุปกรณ และน้ําร่ัวเปนประจําอีกดวย 

วิธีแกปญหาดังกลาวทางหนึ่งที่นาจะใชไดผลคือ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองการ
ไหลของอากาศ ซ่ึงในปจจุบัน ยังไมมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอน
เร่ืองนี้โดยเฉพาะ หรือหากมี ก็ยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศไทย อยางไรก็ตาม มีโปรแกรม
คอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายในงานวิศวกรรมซึ่งนาจะนํามาปรับใชในการเรียน
การสอนเรื่องนี้ได คือ โปรแกรมที่ใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method: FEM) ชวย
วิเคราะหการไหลของของไหล โปรแกรม FEM นั้นไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยางหลากหลายเปน
จํานวนมากโดยผูพัฒนาโปรแกรม (Software Developers) ที่หลากหลาย มีตั้งแตโปรแกรมที่ใชได
งาย ไปจนถึงโปรแกรมที่มีความซับซอนซึ่งสวนใหญตองการพื้นฐานความรูทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตรขั้นสูง จึงจะสามารถใชโปรแกรมนั้นไดถูกตอง จึงเปนเรื่องที่นาสนใจวา จะมีโปรแกรม 
FEM ที่งายพอสําหรับนักศึกษาสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อใชในการทดสอบกระแสลมที่เกิดขึ้นกับ
อาคารที่ตนไดออกแบบไปหรือไม 

โปรแกรม FEM แตละโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมาตามวัตถุประสงคที่ผูพัฒนาตั้งไว เชน บาง
โปรแกรมสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับของแข็งได แตวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับของไหลไมได 
เปนตน จากการสํารวจเบื้องตน พบวามีโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตที่นาจะมีความเหมาะสมสําหรับ
การนํามาใชทดสอบกระแสลมภายในอาคาร เชนเดียวกับโตะน้ําที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษา
กระบวนวิชา 801325 ไดแก โปรแกรมที่ช่ือ Easy Finite Element Method (EasyFEM) ซ่ึงเปน
โปรแกรมที่ถูกสรางขึ้นสําหรับการเรียนรูระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในเบื้องตนสําหรับวิเคราะห
ปญหาทางวิศวกรรม ไดรับการพัฒนาโดยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย เดชะอําไพ และ อาจารย 
สุทธิศักดิ์ พงศธนาพาณิช (2548) และเนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีหนังสือประกอบ ทําความเขาใจ
และใชงานไดงาย ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ 

โปรแกรม EasyFEM ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงคที่ตองการใหผูใชงานสามารถ
เร่ิมตนทําความเขาใจกับวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดโดยงาย สามารถใชแกปญหางาย ๆ ในสองมิติได 
โดยผลลัพธที่ไดจะเปนในภาพกราฟฟคสีทําใหงายตอการทําความเขาใจ โปรแกรมนี้สามารถ
วิเคราะหปญหาไดหลายดาน เชน การถายเทความรอน ความเคนที่เกิดจากแรง ความเคนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การไหลของของไหลแบบศักย การไหลชนิดที่มีความหนืดเขามา
เกี่ยวของของของไหลที่อัดตัวไดและอัดตัวไมได โปรแกรม EasyFEM นี้มีความเชื่อถือไดใน
ระดับสูง เนื่องจากผูพัฒนาโปรแกรมเปนศาสตราจารยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชากลศาสตรเชิงคํานวณ 
(Computational Mechanics) มีประสบการณในการวิจัยใหกับองคการนาซาและการสอนใน
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มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานานกวา 10 ป นอกจากนั้นขอดีอีกประการหนึ่งของ
โปรแกรมนี้คือสามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั่วไป 

จากการทดลองใชงานในเบื้องตนปรากฏวา ในเรื่องของวิธีการใชงานนั้นพบวาไมมีปญหา
ยุงยากและซับซอนมากจนเกินไป ถึงแมผูที่ใชงานจะมีความรูพื้นฐานในเรื่องระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตอยูไมมากก็ตาม เพียงแตตองการใชเวลาทดลองทําหลาย ๆ คร้ังเพื่อใหเกิดความชํานาญ  แต
ปญหาที่พบในการใชงานของโปรแกรมนี้ก็คือ ในการประมวลผลหาผลลัพธในบางครั้งของโมเดล
ปญหาโปรแกรมไมสามารถประมวลผลออกมาใหได ซ่ึงอาจเนื่องมาจากเหตุผลขอจํากัดโปรแกรม 
เพราะโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาเพื่อมาใชแนะนําการใชงานเบื้องตนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงมี
ลักษณะของโมเดลปญหาแตกตางจากลักษณะโมเดลปญหาในสาขาสถาปตยกรรมศาตร 
เพราะฉะนั้นเพื่อใหการประยุกตการใชงานโปรแกรม EasyFEM ในโมเดลปญหาของสาขา
สถาปตยกรรมศาตรไดดี และมีความถูกตองกับความเปนจริง จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
เชิงลึกในปญหาที่เปนขอบเขตของขอจํากัดของโปรแกรมนี้ 
 
1.2 เนื้อหาในวิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ เขียนขึ้นจากการศึกษาศักยภาพของโปรแกรม EasyFEM ตอการ
นําไปใชจําลองการไหลของอากาศในลักษณะโมเดลปญหาทางสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึง
แบงเนื้อหาออกเปน 9 บท ประกอบไปดวย 

บทท่ี1 บทนํา  กลาวถึงที่มาของปญหา และวัตถุประสงคของการทําการศึกษาความเปนไป
ไดในการใชโปรแกรม “วิธีไฟไนตเอลิเมนตอยางงาย” เพื่อเปนเครื่องมือทดสอบการไหลของ
อากาศในอาคารแทนโตะน้ํา 

บทท่ี 2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กลาวถึงการเรียนการสอนในเรื่องการไหลของอากาศใน
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร การนําใชโตะน้ําในการทดสอบการไหลของอากาศผานอาคาร 
พรอมกันนั้นก็ไดกลาวถึงทฤษฎี และลักษณะการไหลในรูปแบบตาง ๆ 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต กลาวถึงทฤษฎี และลักษณะของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต หลักการและความเปนมาของวิธีไฟไนตเอลิเมนต รูปแบบการประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต
ในการตอบโจตยปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับของไหล และสุดทายคือการประยุกตวิธี
ทางไฟไนตเอลิเมนตในรูปแบบของซอฟตแวรโปรแกรมคอมพิวเตอร 

บทท่ี 4 โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตอยางงาย (EasyFEM) เปนการนําเสนอโปรแกรม Easy 
Finite Element Method (EasyFEM) กลาวถึงขอมูลเบื้องตนของโปรแกรม และการทดสอบการใช
งานโปรแกรมในเบื้องตน 



 

4 

บทท่ี 5 วัตถุประสงค และ วิธีวิจัย กลาวถึงขั้นตอนวิธีของการทําการศึกษา ขอบเขตของ
งานวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

บทท่ี 6 การหาปจจัยท่ีทําใหโปรแกรมสามารถประมวลผลได กลาวถึงการตรวจดูขอจํากัด 
และตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการใชงานโปรแกรม EasyFEM เมื่อนํามาใชในการวิเคราะหการไหล
ของอากาศผานอาคาร 

บทท่ี 7 การทดสอบโปรแกรม EasyFEM กลาวถึงการทดสอบลักษณะการไหลของอากาศ
ในหุนโมเดลจําลองจริง แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหโดยโปรแกรม EasyFEM เพื่อให
ทราบถึงความแมนยําในการวิเคราะหโดยโปรแกรมนี้ 

บทท่ี 8 ความเห็นของนักศึกษาในการทดลองใชเปนเคร่ืองมือทดสอบเรื่องการไหลของ
อากาศ กลาวถึงการทํา Work Shop อบรมการใชงานโปรแกรม EasyFEM ในเบื้องตนใหกับ
นักศึกษาในการวิเคราะหปญหาการไหลของอากาศ  เพื่อขอความเห็นแลวนํามาปรับ และ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับแนวทางที่จะนําไปใชในงานจริงตอไป 

บทท่ี 9 สรุปผลการศึกษาวิจัย สรุปผลขอมูลของการดําเนินการศึกษาวิจัย พรอมใหการ
แนะนําถึงวิธีทาง และความเหมาะสมที่จะประยุกตโปรแกรม EasyFEM มาชวยเปนอีกหนึ่ง
เครื่องมือในการวิเคราะการไหลของอากาศตอกับอาคารในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 


