
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 
3.1   ทฤษฏี และลักษณะของระเบียบวิธีไฟไนตอลิเมนต 

วิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนหนึ่งในหลายวิธีเชิงตัวเลขที่ใชสําหรับแกสมการเชิงอนุพันธ 
(Differential Equations) และเปนวิธีที่นิยมใชวิเคราะหปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตรอยางกวาง
ขวาง ซ่ึงสามารถใชวิเคราะหปญหาปญหาเรื่องการถายเทความรอน ปญหาทางดานกลศาสตรของ
ของแข็ง ทั้งทางดานสถิตศาสตรและทางดานพลศาสตร รวมทั้งยังสามารถใชวิเคราะหการไหลของ
ของไหลได (ปราโมทย เดชะอําไพ, 2545) 

หลักการของไฟไนตเอลิเมนตคือ การแบงสิ่งที่ตองการวิเคราะห (Domain) ออกเปน
สวนยอยเล็ก ๆ เรียกวาเอลิเมนต (Element) ซ่ึงมักจะอยูในรูปสี่เหล่ียมหรือสามเหลี่ยม ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.1 ที่จุดตัดของเสนกรอบเอลิเมนตเรียกวา “จุดตอ” (Node) ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตจะมีการ
สรางฟงกช้ันทางคณิตศาสตรเพื่อหาคําตอบ (อุณหภูมิ ความเคน ความเร็ว ฯลฯ) ที่จุดตอเหลานั้น 
พรอม ๆ กันโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร แทนที่จะแกสมการเชิงอนุพันธซ่ึงตองใชเวลามากกวาจะ
หาคําตอบไดครบทุกจุด 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ลักษณะการแบงเอลิเมนต 
 

วิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนวิธีเชิงตัวเลข วิธีหนึ่งที่ใชสําหรับแกสมการเชิงอนุพันธ และเปน
วิธีที่นิยมใชวิเคราะหปญหาทางดานวิศวกรรมศาสตรอยางกวางขวาง ซ่ึงสามารถใชวิเคราะหปญหา
ดานกลศาสตรของแข็ง เชน วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปรางและความเคนในชิ้นสวนของ
เครื่องจักรกล โครงสรางเครื่องบิน ตัวอาคาร สะพาน และ โครงสรางอื่นๆ ที่ซับซอนไดเปนอยางดี 
ไมวาวัสดุที่ใชในการวิเคราะหจะอยูในสภาพยืดหยุน (Elastic) หรือในสภาพยืดตัว (Plastic) 
นอกจากจะใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหปญหาทางดานสถิตศาสตรตามที่กลาวมาแลว ยัง
สามารถจะใชวิธีวิเคราะหปญหาทางดานพลศาสตร เชน การสั่นสะเทือนของชิ้นสวนเครื่องจักรกล 
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การสั่นสะเทือนของโครงสราง รวมทั้งยังสามารถใชวิเคราะหปญหาดานการถายเทความรอนการ
ไหลของของไหล การถายเทมวล เปนตน 

ในการวิเคราะหโครงสรางหรือช้ินสวนเครื่องจักรกลทั่วๆไปที่ไมซับซอน เราจะสามารถ
หาสมการความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตองการทราบ เชน การกระจัดที่ตําแหนงใดๆ ของชิ้นสวนโดย
อาศัยสมการเชิงอนุพันธ และผลเฉลยที่ไดรับจะเรียกวาผลเฉลยแมนตรง (Exact Solution) แตมี
ช้ินสวนเครื่องจักรกลและโครงสรางจํานวนมากที่มีรูปลักษณะที่ซับซอนที่ประกอบดวยสวนเวา 
สวนโคงตางๆ  ทําใหพื้นที่หนาตัดของชิ้นสวนไมสม่ําเสมอ  และบางบริเวณอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของโหลดอยางฉับพลัน หรือ ใชวัสดุตางชนิดกันเหลานี้เปนตน จึงมีผลทําใหไม
สามารถจะหาผลเฉลยแมนตรงจากสมการอนุพันธสามัญ (Ordinary Differential Equations) หรือ 
สมการอนุพันธยอย (Partial Differential Equations) ได ฉะนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีอ่ืน เชน วิธีไฟ
ไนตเอลิเมนต ที่สามารถจะประมาณคาผลเฉลยโดยการแกระบบสมการเชิงพืชคณิตแทนการแก
สมการเชิงอนุพันธ การแกปญหาโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนตดังกลาว ช้ินสวนหรือสวนประกอบของ
ปญหาจะถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ อยางตอเนื่อง ตามรูปรางลักษณะที่แทจริงของชิ้นสวน เชน 
ภาพที่6 เราเรียกชิ้นสวนยอยๆนี้วา เอลิเมนต ผลเฉลยที่ไดรับจะเปนผลเฉลยที่จุดตอ (Node) ของแต
ละเอลิเมนต การวิเคราะหปญหาโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต เราจะไมวิเคราะหปญหาทีเดียวทั้งระบบ
เชนวิธีทั่วๆไป แตเราจะวิเคราะหหาคาทีละเอลิเมนตแลวนํามารวมเขากันเปนผลเฉลยของระบบ 
เชน ในระบบโครงสราง เราจะหาการกระจัด และความเคนของแตละจุดตอของเอลิเมนตที่
ประกอบเปนโครงสรางของระบบ 

สําหรับการศึกษานี้ เปนการศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวณ
ผลในรูปแบบวิธีของ ไฟไนตเอลิเมนต เพื่อจะหาวิธีการที่จะประยุกตใชในการวิเคราะห เกี่ยวกับ
การระบายอากาศ เพราะฉะนั้นในการศึกษาจะมุงเนนไปที่ การวิเคราะหดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
สําหรับปญหาของของไหล  
 
หลักการของวิธีการไฟไนตเอลิเมนตคืออะไร 

ในการแกปญหาใดปญหาหนึ่ง ปญหานั้นจะประกอบดวยสมการเชิงอนุพันธ และเงื่อนไข
ขอบเขตที่กําหนดมาให คาผลเฉลยแมนตรง (Exact Solution) ของปญหาดังกลาวจะประกอบดวย
คาของตัวแปรตางๆกันตามตําแหนงตางๆบนรูปรางลักษณะของปญหานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ คาผลเฉลยแมนตรงจะประกอบดวยคาตางๆทั้งหมดนับเปนจํานวนอนันตคา แทนที่จะทําการหา
คาแมนตรงที่ประกอบดวยคาตางๆจํานวนมากมายเชนนี้ ซ่ึงสําหรับปญหาในทางปฏิบัติจะทําไมได 
หลักการก็คือทําการเปลี่ยนคาทั้งหมดที่มีจํานวนอนันตคานั้นมาเปนคาโดยประมาณที่มีจํานวนที่
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(ค)(ข) (ง)

นับได (Finite) ดวยการแทนรูปรางลักษณะของปญหาดวยเอลิเมนต (Element) ซ่ึงมีขนาดตางๆกัน 
ดังเชน แสดงในตัวอยางของแผนวัสดุในภาพที่ 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดังกลาวชี้บงเปนนัยวา ผลเฉลยของแตละเอลิเมนตนั้นจําเปนตองสอดคลอง กับ

สมการเชิงอนุพันธ และเงื่อนไขของขอบเขตที่กําหนดมาใหในปญหานั้นๆ ซ่ึงหมายความวา 
หลักการของวิธีไฟไนตเอลิเมนต คือ การสรางสมการสําหรับแตละเอลิเมนตที่ตั้งอยูบนรากฐานที่วา 
สมการที่สรางขึ้นมานั้นจําเปนตองสอดคลองกับสมการเชิงอนุพันธของปญหาที่ทําอยูนั้น จากนั้น
จึงนําสมการของแตละเอลิเมนตที่สรางขึ้นมาไดมาประกอบกันเขากอใหเกิดระบบสมการชุดใหญ 
ซ่ึงในความหมายทางกายภาพก็คลายกับการนําทุกเอลิเมนตมาประกอบรวมเขาดวยกันกอใหเกิด
เปนรูปรางลักษณะทั้งหมดของปญหาที่แทจริง จากนั้นจึ่งทําการกําหนดเงื่อนไขขอบเขตที่ใหมาลง
ในระบบสมการชุดใหญนี้แลวจึ่งทําการแกสมการดังกลาว ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเฉลยโดยประมาณที่
ตองการ ณ ตําแหนงตางๆของปญหานั้น    

จากคําอธิบายนี้จะเห็นไดวา ความแมนยําของคาผลเฉลยโดยประมาณที่คํานวณออกมาได
นั้นจะขึ้นอยูกับขนาด และ จํานวนของเอลิเมนตที่ใชในการแกปญหานั้น นอกจากนั้นความแมนยํา
ของผลเฉลยก็ยังขึ้นอยูกับการสมมติรูปแบบของฟงกชันการประมาณภายในที่ใชกับแตละเอลิเมนต
นั้น กลาวคือ ฟงกชันการประมาณภายในที่สมมติขึ้นมานั้น มีความใกลเคียงกับผลเฉลยแมนตรง
ของปญหานั้นมากนอยเพียงใด ลักษณะการกระจายของฟงกชันการประมาณภายในของเอลิเมนต
อาจสมมติใหอยูในหลายรูปแบบ อาทิเชน รูปแบบของการกระจายเชิงเสนตรง  เปนตน สวนขนาด
ของฟงกชันการประมาณภายในนี้จะขึ้นอยูกับคาที่จุดตอ (Nodes) ของเอลิเมนต ยกตัวอยางเชน 
หากคาอุณหภูมิที่จุดตอที่ปลายมุมทั้งสามของเอลิเมนตรูปสามเหลี่ยมมีคาเทากับ 30, 40 และ 50 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ และ หากเอลิเมนตรูปสามเหลี่ยมนี้ ใชฟงกชันการประมาณภายในที่อยูใน
รูปแบบของลักษณะการกระจายแบบเชิงเสนตรงแลว อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในเอลิเมนตรูป

ภาพที่ 3.2 แสดงการแบงเอลเิมนตแบบตางๆภายในวัสดุ
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สามเหลี่ยมนี้จะแปรผันเปนรูปเชิงเสนตรงโดยมีการกระจายของอุณหภูมิระหวาง 30 ถึง 50 องศา
เซลเซียส เปนตน 

 

คําอธิบายที่กลาวมาเปนคําอธิบายในลักษณะกวางๆ และคราวๆ เพื่อที่จะแสดงใหเห็น
ภาพรวมของวิธีการไฟไนตเอลิเมนต รายระเอียดปลีกยอยของวิธีการนี้จะอธิบายเปนขั้นเปนตอน
พรอมกับการยกตัวอยางประกอบงายๆ เกี่ยวกับวิธีการหาผลตางสืบเนื่อง (Finite Difference 
Method) เพื่อทําใหเห็นภาพกอน ซ่ึงเปนวิธีการหาคาผลเฉลยโดยประมาณวิธีหนึ่ง เชนเดียวกับ
วิธีการไฟไนตเอลิเมนต และเปนวิธีการที่งายตอการทําความเขาใจ รวมทั้งลักษณะบางอยางที่
คลายคลึงกับวิธีการไฟไนตเอลิเมนตที่เราจะไดพบเห็นกันตอไป ดังนั้นในหัวขอตอไปนี้ จะแสดง
ใหเห็นวิธีการผลตางสืบเนื่องโดยยกตัวอยางงายๆขึ้นมากอน ลักษณะบางอยางที่เราจะไดพบเห็นซึ่ง
เกิดขึ้นจากวิธีการนี้จะชวยเสริมความเขาใจเมื่อเราทําการศึกษาวิธีการไฟไนตเอลิเมนตในขั้นตน 

 
3.2  ความเปนมาของวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

แนวความคิดที่นําเอาวิธีไฟไนตเอลิเมนตมาใชวิเคราะหโครงสรางครั้งแรกคือ เมื่อป 1940 
ตอมาในป 1943 ไดเร่ิมใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตคํานวนหาความเคนในปญหามิติเดียว เชน  ความเคน
ที่เกิดในทอนโลหะในคาน แตในชวงนั้นยังไมเปนที่นิยมแพรหลาย ในป 1956 Turner, Clough, 
Martin และ Topp ไดวิเคราะหปญหาสองมิติดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตเปนครั้งแรก และ ไดแสดงวิธี
หาสทีฟเนสเมทริกชของเอลิเมนตของโครงขอหมุน, ของเอลิเมนตคาน และหาสทิฟเนสเมทริกช
ของเอลิเมนตสองมิติของเอลิเมนตระนาบสามเหลี่ยม และส่ีเหล่ียมโดยการสมมุติฟงชันกการ
กระจัด ซ่ึงเรียกกันทั่วไปวา สทีฟเนสโดยตรง (Direct Stiffness Method) และรวมสทีฟเนสเมทริกช
ของเอลิเมนตเหลานั้นเขาดวยกันเปนสทีฟเนสเมทริกชของโครงสรางทั้งระบบ ในชวงป 1954-60 
เครื่องคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การวิเคราะหโครงสรางจึงนิยมใชวิธี
เมทริกช และการวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนตก็ไดรับความนิยมมากขึ้น 

คําวา วิธีไฟไนตเอลิเมนต ไดถูกแนะนําขึ้นเปนครั้งแรกในผลงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห
ความเคนระนาบ โดยใชเอลิเมนตชนิดสามเหลี่ยม และสี่เหล่ียมมุมฉากของ Clough ในป 1960 
ตอมาในป 1961 Melosh ไดเสนอวิธีหาสทิฟเนสเมทริกชของแผนโลหะส่ีเหล่ียมสี่เหล่ียมที่มี
โมเมนตดัดกระทํา ในป 1963 Grafton และ Strome ก็เสนอวิธีหาสทิฟเนสเมทริกของแผนโลหะโคง 
(Curved-shell) ที่มีแกนสมมาตร เชน ถังความดัน 

ทฤษฎีของวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดรับความสนใจมากขึ้น ในป 1961 Melosh แสดงใหเหน็วา 
วิธีไฟไนตเอลิเมนตมีพื้นฐานมาจากวิธีของเรไลซ-ริทช (Reyleigh – Ritz method) ที่ใชหลักงาน
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สมมติ (Principle of Virtual Work) หรือหลักของพลังงานศักยต่ําสุด (Principle of Minimum 
Potential Energy) และ ไดเร่ิมนําวิธีไฟไนตเอลิเมนตไปประยุกตใชแกปญหาเกี่ยวกับเพลา การไหล
ของของไหล และการนําความรอน  ตอมาในชวงป 1961-1965 ไดมีผูพยายามใชวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตแกปญหาสามมิติ เชน ในป 1961 Martins ไดเสนอวิธีหาสทิฟเนสเมทริกชของเอลิเมนตสาม
มิติทรงสี่หนา (Tetrahedral), ป 1965 Clough และ Rashid และ Wilson วิเคราะหปญหา
ทรงกระบอกตันแกนสมมาตรดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ในชวงแรกวิธีไฟไนตเอลิเมนตถูกนําไปใชวิเคราะหเฉพาะปญหาในกรณีที่ความเครียด 
และ การกระจัดมีคานอยๆ และ วัสดุอยูในชวงยืดยุนเชิงเสน (Linearities) และ โหลดที่กระทําจะ
เปนแบบสถิต แตในป 1960 Turner, Drill, Martins และ Melson เร่ิมใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะห
ปญหาที่การกระจัดมีคามาก และวัสดุอยูในชวงไมยืดยุนเชิงเสน (Non-Linearities)  

ในป 1965 Archer ไดใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหการสั่นสะเทือน และ การตอบสนอง
ของระบบโครงสราง โดยใชเมทริกชของมวลแบบนัย (Consistent Mass Matrix) ของทอนโลหะ 
และคานที่ประกอบขึ้นเปนโครงสราง 

หนังสือไฟไนตเอลิเมนตสองเลมแรกไดจัดพิมพขึ้นในป 1965 และ 1966 โดย Zienkiewicz 
และ Cheung และ โดย Wilson และ Nickell ตามลําดับ หนังสือดังกลาวไดแสดงวิธีประยุกตใชไฟ
ไนตเอลิเมนตกับปญหาตางๆ เชน การวิเคราะหคุณสมบัติทางกลของดิน, การนําความรอน, การ
ไหลของของไหลเปนตน สวนหนังสือของ Oden (1972) ไดเนนการประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต
กับวัสดุที่ไมหยุนเชิงเสน (Nonlinear material) 

การประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดขยายตัวกวางขึ้นในป 1969 Szabo และ Lee แสดงให
เห็นวาสามารถจะหาสมการไฟไนตเอลิเมนตของโครงสรางไดโดยวิธีเวทเรชิดิว (Weighted - 
Residual Method) เชนวิธีของกาเลอรคิน (Galerkin’s Method) จากแนวความคิดดังกลาวทําให
สามารถใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหปญหาที่ไมใชโครงสราง (non-structure) ไดสะดวกขึ้น เชน
ในป 1977 Lyness, Owen และ Zienkiewicz ไดใชวิธีเวทเรซิดิววิเคราะหปญหาของสนามแมเหล็ก 
(Magnetic Field) นอกจากนี้มีการประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดขยายไปสาขาอื่นๆ อีกเชน 
สาขาชีวะวิศวกรรม (Bioengineer) เปนตน 

ปจจุบันการวิเคราะหปญหาดานวิศวกรรมศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรมาชวยวิเคราะหผลดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนที่นิยมมากขึ้นทั้งในสถาบันการศึกษา 
และอุตสาหกรรมขนาดเล็กทั่วไป ทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร และ 
โปรแกรมมาตรฐานสําหรับวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่จะใชกับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กไดพัฒนาขึ้น
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อยางมาก และกวางขวางยิ่งขึ้น การใชงานจึ่งทําไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยําสูง และ เสีย
คาใชจายไมมากนัก 
 

3.3   หลักการทั่วไปสําหรับวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
กอนที่จะศึกษาในรายละเอียดของวิธีไฟไนตเอลิเมนตเราจําเปนตองเขาใจหลักการเบื้องตน

ทั่วๆไป เกี่ยวกับชนิดตางๆของเอลิเมนต วิธีการแบงเอลิเมนต การกําหนดตําแหนงตางๆของเอลิ
เมนต ลักษณะของฟงกชันการกระจัด และการจําลองแบบของวิธีไฟไนตเอลิเมนตรวมทั้งจะตองมี
พื้นความรูดานวิศวกรรมศาสตรเฉพาะดานที่จะทําการศึกษา เชน กลศาสตรของแข็ง ความสัมพันธ
ของความเคน-ความเครียดและการกระจัด กลศาสตรการถายเทความรอน หรือ กลศาสตรของไหล 
เปนตน รวมทั้งควรทราบหลักการของงาน และพลังงาน เพื่อใชประกอบในการหาสมการไฟไนตเอ
ลิเมนต และควรทราบการประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการคํานวณ สวนหลักการการ
ประยุกตวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาที่ซับซอนมาก ๆ นั้น สามารถจะศึกษาไดจากตําราไฟไนตเอ
ลิเมนตขั้นสูงทั่วไป 
 
3.3.1   ชนิดของเอลิเมนต 

การวิเคราะหโครงสราง หรือ ช้ินสวนเครื่องจักรกลดวยวธีิไฟไนตเอลิเมนตจําเปนตองแบง
โครงสราง หรือช้ินสวนออกเปนสวนเล็กๆ และเลือกใชชนิดของเอลิเมนตใหเหมาะสมกับรูปราง
ลักษณะของงาน และการกระทําของโหลด ชนิดของเอลิเมนตอาจจะแบงออกได 3 ประเภทตามมิติ
คือ เอลิเมนตสําหรับปญหามติิเดียว สองมิต ิและสามมิต ิ
 เอลิเมนตมิติเดยีว เปนเอลิเมนตที่นิยมนําไปใชในการวิเคราะหปญหามิติเดียว เชน ช้ินสวน
ที่มีแรงกระทําในแนวแกน ช้ินสวนที่รับแรงบิด การโกงของคาน การนําความรอนในทิศทาง
เดียวกันเปนตน 
 ภาพที่ 3.3 (ก) คือเอลิเมนตมิติเดียวที่ประกอบดวยจดุตอที่ปลายทั้งสองดานของแตละเอลิ
เมนต ซ่ึงเรียกวาจุดตอภายนอก ภาพที่ 3.3 (ข) เปนเอลิเมนตมิติเดยีวทีป่ระกอบดวยสามจดุตอ คือจุด
ตอภายนอกสองจุดตอ และจุดตอภายในหนึ่งจุดตอ และ ภาพที่ 3.3 (ค) คือเอลิเมนตมิติเดียวที่เปน
เสนโคงประกอบดวยส่ีจดุตอ คือสองจุดตอภายนอก และสองจุดตอภายใน ซ่ึงเหมาะสําหรับใช
วิเคราะหปญหาของโครงสรางหรือ ช้ินงานที่มีการยดืตวัไมเปนเสนตรง เชนการยดืตัวของทอน
โลหะ อันเนื่องจากมวลของทอนโลหะเอง เปนตน 
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 เอลิเมนตสองมิติ มักใชกับการวิเคราะหความเคน-ความเครียดระนาบ โดยทัว่ไปเอลิเมนต
สองมิติจะมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม และ ส่ีเหล่ียมทีป่ระกอบดวยดานที่เปนเสนตรง หรือเสนโคง 
เชน ภาพที่ 3.4(ก) เปนเอลิเมนตส่ีเหล่ียมที่ประกอบดวยส่ีจุดตอ และ8จุดตอชนิดดานตรง และดาน
โคงแบบไอโชพาราเมทริกช สวน ภาพที3่.4(ข) เปนเอลิมนตสามเหลี่ยมที่ประกอบดวย 3 จดุตอ 
และ 6 จุดตอดานตรง และดานโคงแบบไอโชพาราเมทริกช โดยทัว่ไปเอลิเมนตส่ีเหล่ียมจะไดรับ
ความนิยมมากกวาเอลิเมนตสามเหลี่ยม ทั้งนี้เพราะในกรณีที่ระดับขั้นความเสรีเทากับเอลิเมนต
ส่ีเหล่ียมที่ใหผลเฉลยที่ถูกตองแมนยํากวา สวนจะเลอืกใชเอลิเมนตส่ีเหล่ียม หรือดานโคงนั้น
ยอมขึ้นอยูกับลักษณะรูปรางของชิ้นงานจริง และโดยทัว่ไปจะสมมตใิหความหนาของเอลิเมนตมีคา
คงตัว แตอาจจะกําหนดใหความหนาเปนฟงชันกกับพกิัดก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 เอลิเมนตแบบมิตเิดียวแบบตางๆ 

ภาพที่ 3.4 เอลิเมนตสองมิติแบบตางๆ 
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 เอลิเมนตสามมิติ จะใชกับการวิเคราะหปญหาสามมิติทั่วๆไป ลักษณะของเอลิเมนตจะ
เปนสี่เหล่ียมปริซึม และรูปกรวยสามเหลี่ยม เชนใน ภาพที่ 3.5(ก) และ (ข) ตามลําดับ ภาพที่ 3.5(ก) 
เปนเอลิเมนตสามมิติทรง 6หนา (Hexahedron) ชนิดดานตรง (Linear) 8 จุดตอ, ชนิดเสนตรงกําลัง
สอง (Straight-Line Quadratic) 20จุดตอ และชนิดเสนโคงกําลังสอง (Quadratic with Curve Faces) 
20 จุดตอ สวนภาพที่ 3.5(ข) เปนเอลิเมนตสามมิติทรง 4 หนา (Tetrahedral) ชนิดดานตรง 4 จุดตอ 
ชนิดเสนตรงกําลังสอง 10 จุดตอ, และชนิดเสนโคงกําลังสอง 10 จุดตอตามลําดับ 
 นอกจากเอลิเมนตสามมิติตามที่กลาวแลว ยังมีเอลิเมนตอีกกลุมหนึ่งที่ใชในการวิเคราะห
ปญหาในลักษณะรูปทรงกระบอก เชนใน ภาพท่ี 3.6(ก) ปญหาในลักษณะแผนโคง (Shell) เชนใน
ภาพที่ 3.6(ข) และเอลิเมนตที่ใชในการวิเคราะหปญหารูปกรวยสมมาตร ซ่ึงอาจจะเปนเอลิเมนต
ชนิดสามเหลี่ยม หรือส่ีเหล่ียมหมุนรอบแกนสมมาตร (360°) เชนรูปภาพที่ 3.6(ค) โดยทั่วไปเอลิ
เมนตที่ประกอบดวยจุดตอมากๆ จะใหผลเฉลยใกลเคียงกับคาแมนตรงมากกวาเอลิเมนตที่
ประกอบดวยจํานวนจุดตอนอย แตจะเพิ่มความยุงยากในการแกสมการ และใชเวลาในการคํานวณ
มาก (ปราโมทย เดชะอําไพ, 2545) ตัวอยาง เชน เอลิเมนตส่ีเหล่ียมสองมิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 เอลิเมนตสามมิติแบบตางๆ 
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เอลิเมนตในภาพที่ 3.7 ซ่ึงประกอบดวยจุดตอ 4 จะใหผลเฉลยคลาดเคลื่อนมากกวาเอลิ
เมนตส่ีเหล่ียมที่ประกอบดวย 8 และ 16 จดุตอ เนื่องจากเอลิเมนตที่ประกอบดวยจุดตอมากๆ จะ
ใหผลเฉลยใกลเคียงกับคาแมนตรงมากกวาเอลิเมนตที่ประกอบดวยจํานวนจุดตอนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 เอลิเมนตหลายมติแิบบตางๆ 

ภาพที่ 3.7 เอลิเมนตส่ีเหล่ียมสองมิติที่ประกอบดวยจดุตอตางๆ 
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3.3.2   การแบงชิน้สวนออกเปนเอลิเมนตยอย 
 การวิเคราะหช้ินสวนเครื่องจักรกลดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต จําเปนตองแบงชิ้นสวน
ออกเปนเอลิเมนตยอยที่เกี่ยวโยงกันดวยจุดตอ เพื่อความสะดวกจะพิจารณาปญหา 2 มิติโดยเลือกใช
เอลิเมนตสามเหลี่ยมดานตรงที่ประกอบ 3จุดตอ เชนในภาพที่2.13(ก) สวนปญหาสามมิติก็ใช
หลักการเดียวกัน 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 ช้ินสวนรูปสามเหลี่ยมในรูป ภาพที่ 3.8(ก) คอนขางจะแบงเปนเอลิเมนตยอยไดงาย คือ
กําหนดจุดตอในแตละดานของสามเหลี่ยมใหมีจํานวนเทากัน ลากเสนโยงระหวางจุดตอจะไดจุดตอ
ตรงที่เสนตัดกันเพิ่มขึ้นตามภาพที่3.8(ก) ช้ินสวนจะถูกแบงออกเปน 9 เอลิเมนต แตละดานจะมส่ีีจดุ
ตอ ระยะรหวางจุดตอของแตละดานของสามเหลี่ยมไมจําเปนตองเทากัน ขนาดของเอลิเมนตแตละ
เอลิเมนต จึ่งมีขนาดแตกตางกันตามตองการ ถาเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยมดวยกัน เอลิเมนต
สามเหลี่ยมดานเทาจะใหผลเฉลยที่ดีที่สุด แตถาจําเปนตองใชเอลิเมนตสามเหลี่ยมใดๆ มุมภายใน
ของเอลิเมนตสามเหลี่ยมควรจะอยูระหวาง 30° ถึง 120° 
 กรณีของชิ้นสวนเปนรูปสามเหลี่ยมดานโคง อาจใชเอลิเมนตสามเหลี่ยมดานตรงแทน เชน
ในภาพที่ 3.8(ข) ซ่ึงทําใหขนาดของแบบจําลองคลาดเคลื่อนไปเล็กนอยตามเสนไขปลา สวนจํานวน
ของเอลิเมนตทั้งหมดในชิ้นสวนจะเทากับ (n-1)² โดยที่ n คือจํานวนจุดตอของแตละดานของ
ช้ินสวนสามเหลี่ยมที่ตองการจะแบงเปนเอลิเมนตยอย 

การแบงชิ้นสวนอาจจะเริ่มแบงออกเปนเอลิเมนตส่ีเหล่ียม หรือสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญๆ 
กอน แลวจึ่งแบงออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยมยอยอีกครั้งหนึ่ง ตําแหนงของจุดตอ (Node) ภายนอก
ของเอลิเมนตยอยควรจะอยูในตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของชิ้นสวน หรือตําแหนงที่มี
โหลดกระทํา หรือตําแหนงที่มีการใชวัสดุตางกัน ตําแหนงจุดตอเหลานั้นดูไดจากภาพที่ 3.9 

 
 

ภาพที่ 3.8  การแบงชิ้นสวนออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยม 
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             สําหรับชิ้นสวนรูปสี่เหล่ียมในภาพที่ 3.10(ก) การแบงเอลิเมนตยอยๆนั้นทําไดสะดวกคือ 
กําหนดจุดตอในแตละดานของสี่เหล่ียมลากเสนระหวางจุดตอที่อยูตรงขาม, จุดตัดของแตละเสนจะ
เปนจุดตอภายในชิ้นสวน และถาประสงคจะแบงเอลิเมนตส่ีเหล่ียมออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยม
ยอยก็ทําได โดยลากเสนทแยงมุมของเอลิเมนตส่ีเหล่ียม การลากเสนทแยงมุมนั้นควรจะเลือกเสน
ทแยงมุมที่ส้ันที่สุด เพราะจะทําใหเอลิเมนตสามเหลี่ยมมีสัดสวนใกลสามเหลี่ยมดานเทามากขึ้น ดู
ตัวอยางในภาพที่ 3.10(ข) และ (ค) ในกรณีที่เลือกใชเอลิเมนตส่ีเหล่ียม สัดสวนดานยาวสุดตอดาน
ส้ันสุดของเอลิเมนตส่ีเหล่ียมควรจะเทากับ 1 จึงจะทําใหผลเฉลยใกลเคียงกับคาแมนตรงมากขึ้น 

ภาพที่ 3.9  การแบงชิ้นสวนออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยม 

ภาพที่ 3.10  การแบงชิ้นสวนสี่เหล่ียมออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยม 
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 จํานวนจุดตอบนดานที่ใกลกันของชิ้นสวนสี่เหล่ียมอาจจะแตกตางกันแตในจํานวนจุดตอที่
ดานตรงขามจะตองมีจํานวนที่เทากัน เวนแตตองการลด หรือขยายขนาดของเอลิเมนตระยะระหวาง
จุดตออาจจะแตกตางกันซึ่งทําใหเอลิเมนตมีขนาดเล็กใหญตามตองการจํานวนจุดตอบนดาน
ประกอบมุมของชิ้นสวนสี่เหล่ียมที่ตองแบงออกเปนเอลิเมนตยอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ในภาพที่ 3.11 ระยะระหวางจุดตอของชิ้นสวนสี่เหล่ียมจะมีขนาดตางกัน ทั้งนี้เพื่อใหเอลิ

เมนตในบริเวณขอบที่เปนสวนโคงมีขนาดเล็ก คือพยายามทําใหแบบจําลองมีขนาดใกลเคียงกับ
ขนาดของชิ้นสวนจริงมากที่สุด ปกติไมนิยมแบงเอลิเมนตใหมีขนาดเทากัน และมีรูปรางเหมือนกัน
ตลอดชิ้นสวน เพราะบริเวณที่มีความเคนสูง หรือบริเวณที่มีความแตกตางของอุณหภูมิ ควรจะแบง
ใหมีเอลิเมนตขนาดเล็กๆ สวนบริเวณที่ไกลออกไปจะแบงใหมีขนาดโตขึ้น การเปลี่ยนขนาดของเอ
ลิเมนตมีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะหปญหาที่มีรูปรางซับซอน วิธีที่งายที่สุดของการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของเอลิเมนตก็คือ กําหนดใหจํานวนจุดตอบนดานตรงขามของเอลิเมนต
ส่ีเหล่ียมใหแตกตางกันเชน ภาพที่ 3.12 เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.11  การแบงชิ้นสวนสี่โคงออกเปนเอลิเมนตส่ีเหล่ียม และสามเหลี่ยมยอย 

ภาพที่ 3.12  การขยายขนาดของเอลิเมนตสามเหลี่ยม 
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 การวิเคราะหปญหาทางกลศาสตรของแข็งจําเปนตองกําหนดลักษณะการเคลื่อนที่ของจุด
ตอตางๆดวย โดยทัว่ไปจดุตอที่ไมมีการเคลื่อนที่จะแทนดวยการยดืแบบสลัก (Pin Connection) เชน 
ในภาพที่ 3.13(ก) แตถาจดุตอเคลื่อนที่ในทิศทางเดยีวจะแทนดวยการยึดแบบลอหมุนดังแสดงใน
ภาพที่ 3.13(ข) ซ่ึงชิ้นสวนนี้สามารถเคลื่อนที่ในแนวดิง่ได แตไมสามารถเคลื่อนที่ในแนวระดับได 
สวนการที่จะกาํหนดใหจดุตอเคลื่อนที่อยางไรนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา ซ่ึงจะตองศึกษา
กันอยางละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3.3.3   ขอแนะนําสําหรับการจําลองแบบไฟไนตเอลิเมนต (ปราโมทย เดชะอําไพ, 2545) 
 ตามที่กลาวมาแลว การวิเคราะหปญหาทางกลศาสตรของแข็งดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต เรา
จําเปนตองกําหนดแบบจําลองขึ้นใหเหมือนกับรูปรางลักษณะเดิมของปญหาใหมากที่สุด อยางไรก็
ตามขอเสนอแนะตอไปนี้จะชวยใหการกําหนดแบบจําลองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือใหผลการ
คํานวณที่ใกลเคียงกับคาแมนตรง หรือทําใหเชื่อมั่นไดวาผลการคํานวณมีความเปนไปไดตามสภาพ
การใชงานจริงของชิ้นสวนนั้น (ในกรณีที่ไมสามารถหาผลเฉลยแมนตรงมาเปรียบเทียบได) 
ขอเสนอแนะดังกลาวคือ 

1. ในกรณีที่แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตใชเอลิเมนตที่มีขนาดตางกัน ความแตกตางของ
ขนาด (โดยปริมาตร) ของเอลิเมนตที่อยูติดกันไมควรเกินสามเทา 

2. พยายามใชเอลิเมนตที่มีรูปรางหรือสัดสวนของรูปรางธรรมดาใหมากที่สุดคือพยายาม
ทําใหสัดสวนของรูปรางเอลิเมนตดานยาวสุดตอดานสั้นสุดไมเกิน 10:1 เอลิเมนตที่มี
สัดสวนดังกลาวใกลเคียงกันจะใหผลเฉลยแมนยํามากขึ้น สวนมุมภายในเอลิเมนต เชน
ในกรณีของเอลิเมนตส่ีเหล่ียม มุมไมควรเกิน 150° และ ไมควรนอยกวา 30° และจดุตอ

ภาพที่ 3.13  การยึดจุดตอ (ก) ยึดแบบสลัก (ข) ยดึลอแบบหมุน 
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ภายในของดานของเอลิเมนตส่ีเหล่ียม (ในกรณีจําเปนตองกําหนดจุดตอภายใน) ควร
จะอยูในตําแหนงที่ไมนอยกวา 1/3 ของดานของสี่เหล่ียม  

3. การเลือกใชเอลิเมนตตองพยายามใหมีการตอเนื่องของการกระจัดระหวางเอลิเมนต 
อาทิเชน ไมควรเชื่อมตอเอลิเมนตส่ีเหล่ียมกําลังสอง ซ่ึงประกอบดวย 8 จุดตอ เขากับ
เอลิเมนตส่ีเหล่ียมเชิงเสน ซ่ึงประกอบดวย 4 จุดตอ 2 เอลิเมนต เพราะขณะยืด/หดตัว 
จะเกิดชองวางระหวางเอลิเมนตขึ้น ทั้งนี้เพราะการกระจัดของเอลิเมนตส่ีเหล่ียมกําลัง
สอง และอลิเมนตส่ีเหล่ียมเชิงเสน จําลองมาจากฟงชันกการกระจัดที่มีกําลังตางกัน 

4. ใชเอลิเมนตที่มีขนาดเล็กตรงบริเวณที่มีความแตกตางของความเคนสูง เชน ตรงบริเวณ
ที่คาดวาความเคนจะมีความเคนสูง สวนบริเวณที่มีความแตกตางของความเคนต่ํา ควร
ใชเอลิเมนตที่มีขนาดใหญขึ้น 

5. การกําหนดหมายเลขจุดตอของแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต ตองพยายามใหความ
กวางแถบ หรือครึ่งความกวางแถบมีคานอยสุด 

6. พยายามใชประโยชนจากการสมมาตรของรูปรางโครงสราง หรือช้ินสวน และการ
สมมาตรของโหลด เพื่อใหไดแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตที่มีขนาดเล็กที่สุด 

7. การกําหนดเงื่อนไขขอบ หรือเงื่อนไขบังคับของแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต จะตอง
คํานึงถึงสภาพความเปนจริงของปญหา 

 

3.3.4  ขั้นตอนของวธีิไฟไนตเอลิเมนต 
 ตามที่กลาวมาแลว เราสามารถจะใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหปญหาของโครงสราง เชน 
หาการกระจัด, ความเคน-ความเครียด และใชวิธีวิเคราะหปญหาของการถายเทความรอน การไหล
ของของเหลวเปนตน ในที่นี้จะเนนการประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต วิเคราะหปญหาของ
โครงสรางทางกล และช้ินสวนของเครื่องจักรกลที่ชับชอนที่ไมสามารถจะหาผลเฉลยจากวิธี
ธรรมดา ๆ ได 
 สมการไฟไนตเอลิเมนตที่ใชในการวิเคราะหโครงสราง สามารถหามาไดจากวิธีพื้นฐาน 2 
วิธีคือวิธีแรงหรือวิธียืดยุน (Force or Flexibility Method) และ วิธีการกระจัดหรือวิธีสทิฟเนส 
(Displacement or Stiffness Method) วิธีแรกจะสามารถหาแรงภายใน และ แรงปฎิกริยาโดยอาศัย
สมการสมดุลของแรง และ สมการเงื่อนไขการกระจัด (Compatibility Equation) 
 สวนวิธีที่สองจะสามารถหาการกระจัดที่สมมุติขึ้นโดยมีเงื่อนไขของความตอเนื่องของเอลิ
เมนตที่แตละจุดตอ หรือที่ขอบบริเวณที่สัมผัสกันไมวากอน และหลังโหลดกระทํายังคงมีความ
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ตอเนื่องเหมือนเดิม ดังนั้นสมการสมดุลจะเขียนอยูในเทอมของการกระจัดของแตละจุดตอ และคา
ของการกระจัดก็สามารถจะหาไดโดยอาศัยความสัมพันธระหวางแรง และการกระจัด 
 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตนั้น นิยมใชวิธีการกระจัด หรือวิธีสทิฟ
เนสหาสมการไฟไนตเอลิเมนตมากกวา ทั้งนี้จะสามารถหาสมการสมดุลและหาผลเฉลยไดสะดวก
กวา รวมทั้งโปรแกรมของคอมพิวเตอรที่ใชในการวิเคราะหปญหาดังกลาวสวนใหญก็นิยมใช
วิธีการกระจัดดวย 
 หลักการทั่วไปของวิธีไฟไนตเอลิเมนตก็คือ จะแบงโครงสรางออกเปนสวนยอย ๆ เชนภาพ
ที่ 3.2  ซ่ึงเรียกวา ไฟไนตเอลิเมนต ฟงกชันการกระจัด (Displacement Function) ที่นํามาแทนเอลิ
เมนตจะตองเปนฟงกชันที่ตอเนื่อง แตละเอลิเมนตจะโยงกันดวยจุดตอ (Node) หรือเสนขอบ หรือ
ผิวรอบเอลิเมนตสัมผัสกัน และ อาศัยคุณสมบัติทางกล ของวัสดุที่ใชทําโครงสราง หรือช้ินงาน เรา
สามารถจะหาการกระจัด, ความเคน-ความเครียด ที่เกิดขึ้นที่จุดตอตางๆของแตละเอลิเมนตที่
ประกอบเปนโครงสราง หรือช้ินงาน 
 ขั้นตอนตางๆ ของวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่ใชในการวิเคราะหโครงสราง หรือช้ินสวน เชน 
สปริง, ทอนโลหะ, เพลา, โครงขอหมุน, โครงขอแขง, แผนโลหะ, ถังความดัน ฯลฯ ภายใตสภาวะ
ตางๆของโหลดซึ่งมีขั้นตอนทั่วๆไปคลายๆกัน 

เพื่อใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นจึ่งมีการแบงรูปแบบวิธีการไฟไนตเอลิเมนตออกเปน 6 
ขั้นตอนใหญๆ ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การแบงขอบเขตรูปรางลักษณะของปญหาที่ตองการจะหาผลลัพธนั้นออกเปนเอลิ
เมนตยอยๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.14  ขอบเขตดังกลาวอาจเปนขอบเขตของปญหาชนิดตางๆกัน เชน 
ปญหาความยืดหยุนในของแข็ง (Elasticity Problem) ปญหาที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ และความรอน 
(Thermal Problem) รวมทั้งปญหาของไหล (Fluid Problem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14  การแบงรูปรางลักษณะ
ของปญหาออกเปนเอลิ
เมนตแบบตางๆ 
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ขั้นตอนที่ 2  การเลือกฟงกชันประมาณภายในเอลิเมนต (Element Interpolation Functions) 
เชน เอลิเมนตสามเหลี่ยม ภาพท่ี 3.15 เอลิเมนตดังกลาวประกอบดวยสามจุดตอที่มีหมายเลข 1, 2 
และ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.15 โดยที่จุดตอเหลานี้นั้นเปนตําแหนงของตัวไมรูคา (Nodal Unknown) 
ซ่ึงคือ ф1 , ф2  และ ф3  ตัวไมรูคาที่จุดตอเหลานี้อาจเปนคาการยึด หรือหดตัว (Displacement) หาก
เราทําปญหาความยืดหยุนในของแข็ง หรือ อาจเปนคาอุณหภูมิหากเราทําปญหาเกี่ยวกับการถายเท
ความรอน หรือไมก็อาจเปนความเร็วของของเหลวหากเราทําปญหาเกี่ยวกับของไหล เปนตน 
ลักษณะการกระจายตัวของตัวไมรูคาบนเอลิเมนตนี้ สามารถเขียนใหอยูในรูปของฟงกชันการ
ประมาณภายใน และตัวไมรูคาที่จุดตอได ดังนี้  

 
( ) ( ) ( ) ( ) 332211 ,,,, φφφφ yxNyxNyxNyx ++=               (3.1) 

 

  โดย Ni(x,y) , i = 1 , 2 , 3   คือฟงชันกชันประมาณภายในเอลิเมนต 
สมการ (3.1) สามารถเขียนใหอยูในรูปแบบของเมตริกซได ดังนี้  
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โดยที่ ⎣N⎦  คือ เมตริกซของฟงกชันการประมาณภายในเอลิเมนต และ {φ}  คือ เวกเตอรเมตริดซ

ที่ประกอบดวยตัวไมรูคาที่จุดตอของเอลิเมนตนั้นๆ ในที่นี้  ⎣  ⎦  แสดงถึงเมตริกซแถวนอน (Row 

Matrix) และ {   } แสดงถึงเมตริกซแถวตั้ง (Column Matrix) 

ภาพที่ 3.15  เอลิเมนตสามเหลี่ยม
แบบอยาง ประกอบดวย 3 จุดตอ โดย
มีตัวไมรูคาอยู ณ ตําแหนงที่จุดตอ 
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ขั้นตอนที่ 3  การสรางสมการเอลิเมนต  (Element Equation) ดังตัวอยาง เชน สมการของเอ
ลิเมนตสามเหลี่ยมแบบอยาง ดังแสดงในภาพที่2.20 จะอยูในรูปแบบดังนี้  
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           (3.3) 

 
ซ่ึงเขียนยอไดเปน  
 

[ ] { } { }eee FK =φ      (3.4) 
 

ขั้นตอนที่3 นี้ ถือวาเปนหวัใจสําคัญของวิธีการไฟไนตเอลิเมนต การสราสมการของเอลิ
เมนตที่อยูในรปูแบบของสมการ (3.3) สามารถทําไดโดย 

ก. วิธีการโดยตรง     (Direct approach)  
ข. วิธีการแปรผัน    (Variation approach)  
ค. วิธีการถวงน้ําหนักเศษตกคาง    (Method of weighted residuals) 

ขั้นตอนที่ 4  การนําสมการของแตละเอลิเมนตที่ไดมาประกอบกนั กอใหเกิดระบบสมการ
พรอมกันขึ้นในรูปแบบ ดังนี้  

 

( ) [ ] { } { }syssyssys FKationselementequ =⇒∑ φ        (3.5) 
 

ขั้นตอนที่5   ทําการประยุกตเงื่อนไขขอบเขต  (Boundary Condition) ลงในสมการ (3.5) 

แลวจึ่งแกสมการนั้นเพื่อหา {φ}sys   อันประกอบดวยตัวไมรูคาที่จุดตอ (Nodal Unknown) ซ่ึง
อาจจะเปนคาของการเคลื่อนตัว ณ ตําแหนงตางๆของโครงสราง หรือคาของอุณหภูมิที่จุดตางๆหาก
เปนปญหาที่เกี่ยวกับการถายเทความรอน หรืออาจเปนคาของความเร็วของของเหลวหากเปนปญหา
ที่เกี่ยวกับการไหล เปนตน 

ขั้นตอนที่6  เมื่อคํานวณคาตางๆที่จุดตอออกมาไดแลว ก็สามารถทําการหาคาอื่นๆที่
ตองการทราบตอไปได เชน เมื่อรูคาการเคลื่อนตัว (Displacement) ณ ตําแหนงตางๆของโครงสราง
เราสามารถนําไปใชในการหาความเครียด (Strain) และ ความเคน (Stress) ไดตอไป หรือเมื่อรู
อุณหภูมิที่จุดตางๆก็สามารถคํานวณหาปริมาณการถายเทความรอนได หรือ เมื่อรูความเร็วของของ
ไหลก็สามารถนําไปคํานวณหาปริมาณอัตราการไหลทั้งหมดได เปนตน 
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จากขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ จะเห็นไดวา วิธีไฟไนตเอลิเมนตเปน วิธีที่มีระเบียบแบบแผน
เปนขั้นเปนตอน โดยมีหัวใจที่สําคัญคือ การสรางสมการของเอลิเมนต (ขั้นตอนที่3) ซ่ึงเราควรจะ
ศึกษารายละเอียดทางคณิตศาสตรเพิ่มเพื่อความเขาใจมากขึ้นถาสนใจในวิธีการสราง และคํานวณ
ทางไฟไนตเอลิเมนต  
 
3.4   การประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 เราจะสามารถใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหปญหาตางๆ ทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เปน
โครงสราง และท่ีไมใชโครงสรางไดอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางจะ
ประกอบดวย การวิเคราะหความเคน ซ่ึงรวมทั้งการวิเคราะหโครงขอหมุน โครงขอแข็ง ความ
เขมขนของความเคนตรงบริเวณที่เปนรู เปนรอยบาก หรือตรงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
รูปราง นอกจากนี้ยังใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหการโกงของเสา การลา (Fatigue) และการ
ส่ันสะเทือนของระบบโครงสราง และระบบเครื่องจักรกลดวย 
 สวนใหญที่ไมใชโครงสรางเชน การถายเทความรอน การไหลของของเหลว รวมทั้งการชึ
มผานวัสดุพรุน และการตางศักยของแมเหลักไฟฟา ก็สามารถใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะปญหา
เหลานั้นไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังนิยมวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหปญหาทางดานชีววิศวกรรม 
เชน วิเคราะหการทํางานของหัวใจ ตา ขอตอตาง ๆ ของรางกาย เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.16  การออกแบบปลายกานกระบอกไฮดรอลิคดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ภาพที่ 3.17  การออกแบบเฟอง และหองเฟองดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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ภาพที่ 3.16 เปนตัวอยางการออกแบบปลายกานกระบอกไฮดรอลิคดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
ที่ประกอบดวยเอลิเมนตสามเหลี่ยมสองมิติ 297 เอลิเมนต 120 จุดตอ และเนื่องจากกานกระบอกไฮ
ดรอลิคอยูในลักษณะสมมาตร จึงใชวิธีการวิเคราะหเพียงครึ่งหนึ่ง และสิ่งที่เราตองการหาก็คือ 
บริเวณใดของปลายกานกระบอกจะมีความเคนสูงสุดในขณะที่กานกระบอกมีโหลดกระทํา สวนใน
ภาพที่ 3.17  คือการออกแบบเฟอง และหองเฟองดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนการหาความเคน
สูงสุดบริเวณรูวงรีเสริมเหล็กของถังความดันทรงกระบอก ภาพที่ 3.18(ก) โดยเลือกใชแบบจําลอง
ไฟไนตเอลิเมนตชนิดสามมิติทรงสี่เหล่ียม 8 จุดตอ จํานวน 346 เอลิเมนต ภาพที่ 3.18(ข)  สวนภาพ
ที่ 3.19 เปนการวิเคราะหหาความเคน-ความเครียดในกานสูบเครื่องอัดอากาศ และกระบอกสูบของ
เครื่องยนตดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตโดยใชเอลิเมนตชนิดสี่เหล่ียมสามมิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18  การหาความเคนบริเวณรูวงรีเสริมเหล็กของถังความดันทรงกระบอกดวย
วิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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เนื่องจากรูปแบบทางชิ้นงานตางๆในทางวิศวกรรมโดยปกติจะมีความซับซอน วิธีการไฟ
ไนตเอลิเมนตจึ่งมีบทบาทเปนอยางมากในการชวยแกปญหาตางๆ นับตั้งแตปญหาการยืดหยุนของ
ของแข็ง การถายเทความรอนในวัตถุ ตลอดจนการไหลของของไหล โดยการศึกษาวิธีการไฟไนตเอ
ลิเมนต จะทําใหเรามองเห็นภาพรวม และประสิทธิภาพของวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่สามารถนํามาใช
ประยุกตกับงานชนิดตางๆกันได หากปรากฎการที่เกิดขึ้นกับงานชนิดนั้นๆสามารถอธิบายไดดวย
สมการเชิงอนุพันธ ประสิทธิภาพของวิธีไฟไนตเอลิเมนตควบคูไปกันกับวิวัฒนาการทาง
คอมพิวเตอรทําใหเราสามารถคํานวณหาปรากฏการที่เกิดขึ้นไดโดยสะดวก และในขณะเดียวกัน
ชวยลดคาใชจายที่จําเปนตองใชสําหรับการทดลองดังที่เคยปฏิบัติกันมา 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.19  การวิเคราะหหาความเคน-ความเครียดในกานสูบเครื่องอัดอากาศ 
และกระบอกสูบของเครื่องยนตดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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ภาพที่ 3.21 รูปแบบจําลองไฟไนตเอลิ
เมนตสําหรับกระดูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแกปญหาดวยวิธีใชไฟไนตเอลิเมนตในสมัยแรกๆ เร่ิมปรากฏใหเห็นในงานดานกล
ศาสตรของแข็ง  (Solid Mechanics) และโครงสรางเปนสวนใหญ เนื่องจากปรากฏการตางๆที่
เกิดขึ้นในงานทางดานนี้ สามารถทําความเขาใจไดโดยไมยากหนัก วิวฒันาการของวธีิไฟไนตเอลิ
เมนตทางดานของแข็งนี้ในปจุบันสามารถนําไปใชกับการออกแบบชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอน เชน 
เพลาขอเหวีย่งของเครื่องยนตดังแสดงในภาพที่ 3.20  เพือ่การคํานวณหาความยืดหยุน ความเครียด 
และความเคนที่เกิดขึ้น ณ ตําแหนงตางๆของเพลาขอเหวีย่งนั้น รูปดังกลาวแสดงการใชไฟไนตเอลิ
เมนตแบบสามมิติจํานวนมากที่มีขนาดตางๆกัน ประกอบกันขึ้นมา และสามารถจําลองรูปแบบของ
เพลาดังกลาวไดอยางเทีย่งตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากวิธีทางไฟไนตเอลิเมนตสามารถใชแกสมการเชิงอนุพันธ สําหรับปญหาที่มีรูปราง

ลักษณะที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการประยุกตใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนตนี้ขยายวง

ภาพที่ 3.20  การวิเคราะหหาความเคน - ความเครียดของเพลาขอเหวีย่ง 
ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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กวางออกไปในงานที่นอกเหนือไปจากงานทางดานวิศวกรรม เชนในงานดานการแพทย เปนตน 
ภาพที่ 3.21 แสดงรูปแบบจําลองของไฟไนตเอลิเมนตเพื่อใชหาการกระจายของความเคนในกระดูก 
นอกเหนือจากนั้นวิธีการไฟไนตเอลิเมนตยังไดถูกนําไปประยกตใชในรูปแบบอื่นๆ อาทิเชน การ
คํานวณหาลักษณะการไหลของเลือดในเสนเลือด และในหัวใจ รวมท้ังความกดดันที่เกิดขึ้นตาม
ตําแหนงตางๆที่เสนเลือด เปนตน 

วิธีการไฟไนตเอลิเมนตมีสวนชวยเปนอยางมากในการศึกษา และออกแบบยานพาหนะเพือ่
กอใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยที่สูงสุด และในขณะเดียวกันก็เพื่อชวยลด
คาใชจายที่ตองใชในการทําการทดลอง ภาพที่ 3.32 แสดงรูปแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต และ การ
ยุบตัวของโครงสรางรถยนตในขณะที่เกิดการชนขึ้นทางชีกหนึ่งของดานหนา การออกแบบ
โครงสรางที่เหมาะสมเปนสิ่งที่สําคัญตอความปลอดภัย ดังตัวอยางเชน คานที่วางตัวตามแนวยาว
ของตัวรถควรใหเกิดแตการหดตัวที่ส้ันลงในขณะเกิดการชนโดยใหมีการโกงงอขึ้นที่นอยที่สุด เปน
ตน การออกแบดวยการทดลองเพื่อใหเกิดปรากฎการณที่ตองการจะชิ้นเปลืองเวลา และคาใชจาย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบดวยการคํานวณ ซ่ึงสามารถทําการเปลี่ยนรูปแบบไดโดยงาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกตวิธีการไฟไนตเอลิเมนตอีกแขนงหนึ่ง  ซ่ึงชวยในการออกแบบยานพาหนะก็
คือ การคํานวนลักษณะของอากาศที่ไหลผานยานพาหนะนั้น ตัวอยางเชน การออกแบบรถยนตที่มี
รูปรางลักษณะที่จะกอใหเกิดแรงตานทางจากอากาศที่ต่ําสุด ในปจจุบัน สมการเชิงอนุพันธที่
เกี่ยวกับการไหล และวิธีการไฟไนตเอลิเมนตสามารถนํามาใชชวยในการคํานวณหาสภาวะของการ
ไหลรวมทั้งความกดดันที่เกิดขึ้นตามตําแหนงตางๆของตัวรถได ผูออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปรางลักษณะรูปแบบตัวรถไดโดยงาย และ รวดเร็วเพื่อที่จะไดรูปแบบที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ที่สูงที่สุดกอนที่จะนําไปสรางเปนรูปแบบจริงเพื่อใชในการทดลอง และทําการผลิตตอไป 

ภาพที่ 3.32  รูปแบบจําลองการยุบตัวของโครงสรางรถยนตดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 



 

41 

การประยุกตวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่เกี่ยวของกับทางดานยานพาหนะอีกแขนงหนึ่ง ซ่ึงเริ่มใช
กันมากในปจจุบันก็คือ การคํานวณหาอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆบนเครื่องยนต อุณหภูมิที่สูงและ มี
การเปลี่ยนแปลงมากตามตําแหนงตางๆบนเครื่องยนตจะกอใหเกิดความเคนที่สูงตามมา วิธีการไฟ
ไนตเอลิเมนตดังที่อธิบายผานมานั้น จะชวยในการคํานวณปรากฎการตางๆที่เกิดขึ้นไดเพื่อชวยใน
การออกแบบเครื่องยนตที่มีรูปรางลักษณะที่ซับซอนใหเกิดความเคนที่ต่ําที่สุด 

กระบวนการการคํานวณความเคนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิบนเครื่องยนตของรถยนตเปน
การรวมสมการทางดานการยืดหยุนของของแข็ง และการถายเทความรอนภายในของแข็งนั้นเขา
ดวยกันโดยการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนตเพียงวิธีการเดียว กระบวนการดังกลาวกอใหกฺด
ประสิทธิภาพท่ีมีการคํานวณสูง เนื่องสมการตางๆที่ประดิษฐขึ้นมาจากทั้งสองแขนงนั้นสอดคลอง
กัน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางปญหาตางแขนงกันนั้นสามารถทําไดโดยสะดวก หลักการ
ดังกลาวไดถูกนํามาใชในการออกแบบเครื่องบินรบดังแสดงในภาพที่ 3.33  ซ่ึงตองทําการบินดวย
ความเร็วสูงอันจะกอใหเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางการไหลของอากาศกับโครงสรางของ
เครื่องบิน ในขณะที่บินดวยความเร็วสูง การไหลของอากาศกอใหเกิดความกดดันสูงบนปกของ
เครื่องบินทําใหปกเกิดการเสียรูปไปจากรูปรางดั้งเดิม การที่ปกเกิดการเสียรูปไปนั้นมีผลกระทบ
ยอนกับไปทําใหสภาวะการไหลผานปกนั้นเปลี่ยนแปลงไป การคํานวณหาปรากฎการที่เกิดขึ้นบน
โครงสราง และสภาวะการไหลของอากาศจึ่งตองกระทําควบคูกันไป การประยุกตวิธีการไฟไนตเอ
ลิเมนตกับปญหาที่มีผลกระทบขึ้นตอกัน และกันเชนนี้จึ่งกอใหเกิดความสะดวกเปนอยางมากใน
การลดขั้นตอน และเวลาที่ใชในการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 3.33  ตัวอยางวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่ใชในนวัตกรรมการบิน 
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ตัวอยางของผลกระทบซึ่งขึ้นอยูตอกัน และกันระหวางสภาวะของการไหล และลักษณะ
ของรูปแบบของโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปที่เห็นไดชัดอีกตัวอยางหนึ่งก็คือ ตัวอยางของการ
แยกตัวของกระสวยอวกาศ  (Space Shuttle) ออกจากถังเชื้อเพลิงภายนอก (External Fuel Tank) ดัง
แสดงในภาพที่ 3.34 การแยกตัวดังกลาวจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งระบบไดถูกยิงขึ้นไปจากพื้นดิน 8 
นาทีคร่ึง ที่ความสูงประมาณ 110 กิโลเมตร และ มีความเร็วประมาณ 2 เทาของความเร็วเสียง ที่
ความเร็วนี้จะเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการไหลของอากาศที่คอนขางซับซอนอัน
ประกอบดวยคลื่นช็อคในลักษณะตางๆเพื่อความแมนยําของผลลัพธที่จะไดจากการคํานวณ รูป
แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตจึงจําเปนตองประกอบดวยเอลิเมนตที่มีขนาดเล็กเปนจํานวณมากใน
ตําแหนงของคลื่นซ็อก และตามบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศสูง ดังแสดงในภาพที่
3.34(ก) ในขณะเดียวกันเอลิเมนตที่มีขนาดใหญขึ้นสามารถใชไดในบริเวณที่สภาวะอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย เพื่อชวยลดเวลาในการทําการคํานวณ การจัดเอลิเมนตที่มีขนาดตางกันตาม
ตําแหนงตางๆนั้นจําเปนตองทําโดยอัติโนมัติ เพราะลักษณะสภาวะของอากาศที่เกิดขึ้นกับปญหา
เชนนี้ จะมีลักษณะซับซอน และไมสามารถทราบไดลวงหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.34 (ข) แสดงรูปแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตของสภาวะอากาศรอบกระสวย

อวกาศหลังเกิดการแยกตัวจากถังเชื้อเพลองภายนอก ตําแหนงของเอลิเมนตนั้นแตกตางไปจากภาพ
ที่ 3.34(ก) โดยเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกอใหเกิด
ผลลัพธที่แมนยํา และขณะเดียวกันเพื่อที่จะใชเวลาในการคํานวณที่นอยที่สุด 

ในปจจุบัน การพัฒราวิธีการไฟไนตเอลิเมนตยังคงรุดหนาไปอยางรวดเร็วเนื่องจากวิธีการ
ไฟไนตเอลิเมนตสามารถนําไปประยุกตกับงานในแขนงตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการ
ดังกลาวจึงถูกนําไปใชกับงานในหลายๆแขนง โดยเฉพาะแขนงตางๆที่มีผลกระทบซึ่งกัน และกัน 

(ก) (ข) 

ภาพที่ 3.34  รูปแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตของสภาวะอากาศรอบกระสวยอวกาศ 
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อาทิเชน ในการออกแบบเครื่องยนตของเครื่องบินสมัยใหมที่บินเร็วกวาเดิมเกิน 10 เทาขึ้นไป 
วิธีการไฟไนตเอลิเมนตไดถูกนําไปใชในการคํานวณหาสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นหนาเครื่องยนต 
ความรอนบนเครื่องยนตอันเกิดจากการเสียดสีกับอากาศ อุณหภูมิของเครื่องยนตที่เปลี่ยนแปลงไป 
การเสียรูปและ ความเคนของเครื่องยนตที่เกิดขึ้นตามมา รวมท้ังผลกระทบซึ่งกันและกัน เชน การ
เสียรูปไปจากรูปเดิมของเครื่องยนตหลังจากที่เครื่องยนตมีอุณหภูมิสูงขึ้นเปนผลยอนกลับไปทําให
สภาวะการแปรปรวนของอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนตน 
 
3.5   ขอดีของวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 จากหัวขอที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา เราสามารถใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะห
ปญหาตางๆไดอยางกวางขวาง จึงเปนที่นิยมใชกันทั่วไปในงานดานวิศวกรรมศาสตร ขอไดเปรียบ
ของวิธีไฟไนตเอลิเมนต เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีธรรมดามีดังนี้คือ  

1. สามารถสรางแบบจําลองของโครงสราง หรือช้ินงานที่มีรูปรางลักษณะที่เปนชับชอน
ไดเปนอยางดี และ สะดวก 

2. สามารถจําลองการกระทําของโหลดในสภาพตางๆได เชน โหลดที่กระจายไม
สม่ําเสมอไดใกลเคียงกับสภาพจริง 

3. ใชวิเคราะหโครงสราง หรือช้ินสวนระบบเครื่องจักรกลที่ประกอบดวยวัสดุตางชนิด
กันไดโดยไมมีความยุงยาก 

4. สามารถใชวิเคราะหปญหา ไมวาเงื่อนไขขอบ, เงื่อนไขบังคับ, และจุดรองรับ จะอยูใน
ลักษณะใดๆ 

5. สามารถจะเลือกขนาดของเอลิเมนตที่บริเวณใด บริเวณหนึ่งใหมีใหญ หรือเล็กไดตาม
ความจําเปน 

6. ในการออกแบบชิ้นสวน หรือระบบสามารถจะเปลี่ยนพารามิเตอรตางๆไดสะดวก และ 
ยังประหยัดเวลา และคาใชจายดวย 

7. ในการออกแบบ และผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลสมัยใหม มักนิยมใชวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตวิเคราะหกอน กอนที่จะผลิตชิ้นสวนจริง ซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจาย และ มี
ความถูกตองแมนยําสูง 

8. ในกรณีของวัสดุประเภทยืดหยุนตัวไมเปนเชิงเสน หรือการยืดหยุนของวัสดุในชวง
พลาสติก ก็ยังสามารถใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตวิเคราะหส่ิงที่ตองการไดสะดวก เชน ใช
วิเคราะหการลาตัว และ Creep ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล เปนตน 
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อยางไรก็ตาม การวิเคราะหโครงสราง หรือ ระบบเครื่องจักรกลก็มีขอพึงระวังอยูบาง ซ่ึงจะ
กลาวในหัวขอตอไป 

 
3.5.1   ขอควรระวังของการวิเคราะหปญหาดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 ผลเฉลยของวิธีไฟไนตเอลิเมนตจะถูกตองมากนอยเพียงใด จะขึ้นอยูกับ สามประการหลัก
คือ ประการแรก การกําหนดรูปรางของเอลิเมนตใหใกลเคียงกับรูปรางลักษณะจริงของชิ้นงาน
ไดมากนอยเพียงใด ประการที่สอง การประมาณพฤติกรรมของเอลิเมนตไดถูกตองตามสภาพที่
แทจริงหรือไม และประการสุดทายคือ ความละเอียดในการคํานวณตัวเลขที่มีคานอยๆของเครื่อง
คอมพิวเตอร 
 การกําหนด หรือแบงเอลิเมนตยอยๆ ใหสอดคลองกับรูปรางลักษณะจริงของชิ้นงาน
ไดมากเทาไร ก็ยิ่งจะทําใหผลเฉลยถูกตองแมนยําไดขึ้นเทานั้น เชนถาตองการวิเคราะหความเคนใน
แผนโลหะส่ีเหล่ียมที่มีรูตรงกลาง และมีโหลด P กระทําตามภาพที่ 3.2(ก) โดยอาศัยหลักการ
สมมาตร แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตของแผนโลหะควรจะใชพื้นที่เพียงหนึ่งในสี่ของพื้นที่
ทั้งหมด เชน แบบจําลองในภาพที่ 3.2(ข, ค และ ง) สวนเอลิเมนตยอย ๆ บริเวณรู ควรจะมีขนาดเล็ก
มากๆ เพื่อสามารถจะแทนสวนโคงของรูปใหไดมากที่สุด เชน ภาพที่ 3.2(ค) และ อาจจะเลือกใชเอ
ลิเมนตที่สามารถแทนสวนเวา สวนโคงของรู หรือเลือกเอลิเมนตที่สามารถแทนการกระจัดในเชิง
เสนโคงได เชนเลือกใชเอลิเมนตส่ีเหล่ียมดานโคง ดังเชน ภาพที่ 3.2(ง) 
 สวนการไดมาของสมการไฟไนตเอลิเมนตที่จะใชในการวิเคราะห อาจจะไมสอดคลองกับ
การยืดอยางตอเนื่องของวัตถุ เชน ถาเลือกใชเอลิเมนตที่มีการยืดตัวเชิงเสน เอลิเมนตชนิดนี้จะใหคา
แมนตรง ถาปญหาเปนแบบทอนโลหะที่รับแรงดึงแรงอัด แตถาทอนโลหะเดียวกันรับแรงกระจาย
เนื่องจากมวล การกระจัดที่เกิดขึ้นภายในทอโลหะจะเปนแบบสมการกําลังสอง และถายังคงใชเอลิ
เมนตเชิงเสนตรงก็จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นในผลลัพธ ดังนั้น การเลือกเอลิเมนตให
เหมาะสมกับลักษณะของปญหา  และ  การเลือกใชเอลิเมนตที่มีขนาดเล็กจะชวยลดความ
คลาดเคลื่อนของผลเฉลยได 
 สวนการคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขในการคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร และวิธีอินทีเกรทเชิง
ตัวเลขนั้น จะขึ้นอยูกับขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชใน
การคํานวณ การใชความแมนยําระดับสอง (Double Precision) และขนาดของ Bandwidth ที่เล็ก
ที่สุดจะสามารถจะชวยลดความคลาดเคลื่อนดังกลาวได และถาเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
มาตรฐานระดับสูง ความคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขในการคํานวณจะมีคานอยมากเมื่อเทียบกับการ
คลาดเคลื่อนจากการเลือกใชชนิด และขนาดของเอลิเมนตที่เหมาะสมกับลักษณะของปญหา 
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สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรมาตรฐานทั่วไป เชน ANSYS ขอมูลที่จะตองใหกับคอมพิวเตอรก็คือ 
ตําแหนงหรือพิกัดของจุดตอตางๆ ของเอลิเมนต ชนิดของเอลิเมนตที่ใช คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
ของแตละเอลิเมนต ลักษณะของโหลดที่กระทํา ลักษณะของเงื่อนไขขอบหรือ เงื่อนไขบังคับ และ
ตองระบุชนิดของการวิเคราะหดวย เชน ความเคนระนาบ หรือความเครียดระนาบเปนตน เครื่อง
คอมพิวเตอรจะใชขอมูลเหลานั้นคํานวณสิ่งตางๆที่ตองการ 
 

3.5.2   ความรูพื้นฐานที่จําเปน 
 การศึกษาการวิเคราะห หรือการออกแบบโครงสราง และช้ินสวนตางๆดวย วิธีไฟไนตเอลิ
เมนตตามขั้นตอนตางๆนั้น เราจะตองมีพื้นฐานทางดานตางๆหลายดานจึงจะเขาใจถึงหลักการ และ
วิธีการประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดเปนอยางดี อาทิเชน จะตองมีพื้นความรูทางดานเมทริกช รู
เทคนิคตาง ๆ ที่จะใชในการแกสมการพืชคณิตพรอม ๆ กันหลายสมการ รูเทคนิคการหาคาของเมท
ริกชผกผัน เปนตน และจะตองรูวิธีอินทีเกรทเชิงตัวเลขเพื่อหาคาโดยประมาณ จะตองมีพื้นความรู
ทางดานกลศาสตรของแข็ง ทฤษฎีการยืดยุน และ หลักการของงาน พลังงานศักยต่ําสุด และ วิธี
เวทเรซิดิวเปนตน ความรูพื้นฐานเหลานี้ เปนสิ่งสําคัญในการที่จะศึกษาวิธีการวิเคราะหไฟไนตเอลิ
เมนตดวยมือหรือการคํานวณ แตในปจจุบันไดมีการออกแบบการวิเคราะหเอลิเมนตตางๆเหลานี้
ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรตางๆหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมวิเคราะหการถายเทความรอน 
HEAT2D โปรแกรมวิเคราะหการยืดหยุน-ความเคน STRES2D โปรแกรม ANSYS รวมทั้ง
โปรแกรมที่กําลังจะนําเสนอนี้ดวย คือ EasyFEM แตถึงอยางไรก็ตาม ผูใชก็ยังตองมีพื้นความรูและ
มีประสบการณการใชเครื่องคอมพิวเตอรอีกดวย 
 

3.6   วิธีการไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาของไหล 
 การคํานวณลักษณะของการไหลที่ทํากันในอดีตมักจะใชวิธีการผลตางสืบเนื่อง (Finite 
Difference) ซ่ึงไดมีการพัฒนากันมาอยางตอเนื่องจนเปนวิธีการที่ยอมรับกัน ในปจจุบันในการ
แกปญหาการไหลของของเหลวโดยทั่วไปภายใตสภาวะที่ตาง ๆ กัน หลังจากที่วิธีไฟไนตเอลิเมนต
เร่ิมไดรับการยอมรับในการแกปญหาทางดานโครงสรางของของแข็ง และโดยเฉพาะหลังจากที่
สมการไฟไนตเอลิเมนตสามารถทําการประดิษฐขึ้นไดโดยตรงจากสมการเชิงอนุพันธที่สอดคลอง
กับปญหานั้นๆ วิธีไฟไนตเอลิเมนตจึ่งไดเร่ิมถูกประยุกตมาใชกับปญหาการไหลของของเหลว โดย
มีความหวังวาจะชวยทําใหการแกปญหาของของเหลวที่ไหลผานวัตถุที่มีรูปรางลักษณะซับซอนนั้น
สามารถทําไดสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใชวิธีการผลตางสืบเนื่องดังที่เคยปฎิบัติกันมา 
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 ในปจจุบัน การประยุกตวิธีการไฟไนตเอลิเมนตในการคํานวณลักษณะการไหลผานวัตถุที่
มีรูปรางลักษณะซับซอนไดถูกพัฒนาไปไดไกลมากเลยทีเดียว การคํานวณหาภาวะของอากาศทีผ่าน
รถยนตหรือเครื่องบินสามารถทําไดโดยไมยากนัก การคํานวณดังกลาวสามารถบงบอกลักษณะการ
ไหลเวียนของอากาศผานวัตถุเหลานั้นรวมทั้งความดัน และแรงตานที่เกิดขึ้นบนวัตถุ ผลลัพธที่ไดนี้
มีสวนชวยใหผูออกแบบสามารถออกแบบรูปรางลักษณะวัสดุที่ดีที่สุดขึ้นมาไดกอนที่จะนําไปสราง
เปนของจริง ซ่ึงจะชวยทุนเวลาและประหยัดคาใชจายไดเปนอยางมาก  
 เนื่องจากการประยุกตวิธีไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาของของไหลยังเปนสิ่งที่คอนขาง
ใหม และอยูในระดับการวิจัย และพัฒนาอยูในขณะนี้ ดังนั้นในที่นี้ จะขอเสนอถึงทฤษฎีพื้นฐาน
ของปญหาดานการไหล โดยเริ่มตั้งแตการแนะนําสมการพื้นฐานทั่วไป และ จากนั้นจะเปนการ
อธิบายการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการแกปญหาการไหลของของเหลวโดยเริ่มตั้งแต
ปญหาที่งายที่สุดขึ้นไป การประยุกตวิธีการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาการไหลของของเหลว
ในปจจุบันนี้ ยังเปดโอกาสอีกเปนอยางมากใหแกนักวิจัยที่อยูในสาขานี้ในการที่จะประดิษฐวิธีการ
ใหมๆ เพื่อชวยในการแกปญหาของการไหลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.6.1   สมการพื้นฐานทั่วไป 
 กอนที่จะศึกษาลงไปในรายละเอียดการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนตในการแกปญหาของการ
ไหลในแบบตางๆกัน จะตองทําความเขาใจ และ ศึกษาสมการพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการไหลกอน 
โดยเริ่มจากคํานิยามของของเหลว (Fluid) ที่มีความหมายโดยทั่วไปวาเปนสารตอเนื่องที่อาจอยูใน
ภาวะของของเหลว หรือ แกสซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนรูปไดภายใตความเคนที่มากระทํา การไหลของ
ของเหลวจะขึ้นอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปกับระยะทาง และเวลา ในการคํานวณภาวะลักษณะการไหล
ของของเหลว เรามักจะตั้งสมมุติฐานตางๆกันขึ้นมาโดยไมเกิดความแตกตางไปจากความเปนจริง
มากนัก และจะเปนผลใหการทําการคํานวณนั้นงายขึ้น เร่ิมตั้งแตเราอาจสมมติวาการไหลนั้นเปน
การไหลแบบไมหนืด (Inviscid Flow) หรือเปนการไหลแบบหนืด (Viscous Flow) การไหลแบบไม
หนืดเปนการไหล แบบไมมีความเสียดทานซึ่งในความเปนจริงนั้นไมเกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามก็มี
หลายๆปญหาที่เราสามารถละทิ้งความเสียดทานไปไดโดยไมกอใหเกิดผลผิดพลาดจากความเปน
จริงมากนัก แตในทางตรงกันขามจะทําใหการคํานวณนั้นงายมากขึ้นมาก การไหลแบบไมหนืดยัง
จําแนกออกได เปนแบบไมอัดตัว (Incompressible Flow) และ แบบอัดตัว (Compressible Flow) 
การไหลแบบไมอัดตัวปกติจะเกิดขึ้นกันกับของเหลว ในขณะที่การไหลแบบอัดตัวโดยทั่วไปจะเกิด
ขึ้นกับแกส (Gas) 
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 เนื่องจากการไหลแบบหนืดเปนการไหลที่เกิดขึ้นในความเปนจริง จึงมีความสําคัญมากกวา
ในการศึกษาปรากฎการณตางๆที่เกิดขึ้น เราจะเรียกการไหลแบบหนืดวา เปนแบบนิวโทเนียน  
(Newtonian) ตอเมื่อกฎเกณฑการเสียดทานของสโตกส (Stokes’s Law) ซ่ึงแสดงความสัมพันธ
ระหวางความเคนและ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเครียดในของเหลวดังที่เราจะศึกษาโดยระ
เอียดตอไปนั้นสามารถนํามาประยุกตใชได แตหากความสัมพันธดังกลาวนั้นอยูในรูปแบบอื่นซึ่ง
เกิดขึ้นในความเปนจริงในของเหลวบางชนิด เราจะเรียกการไหลของของเหลวเหลานั้นวาไมเปน
แบบนิวโทเนียน (Non-Newtonian) 
 ดังที่กลาวไวในขอ 2.3.4 ในการคํานวณหาลักษณะของการไหลแบบสองมิติโดยทั่วไป 
จะใชสมการ (2.4) โดยเราจําเปนตองแกสมการเชิงอนุพันธที่สอดคลองกับ  

(1) การอนุรักษมวล                 (Conservation of mass) 
(2) การอนุรักษโมเมนตัม       (Conservation of momentums) 
(3) การอนุรักษพลังงาน           (Conservation of energy) 

แตในการคํานวณหาลักษณะการไหลของระเบียบวิธีไฟไนตนั้นจะประกอบสมการทั้งหมด 5 
สมการในปญหาโดยทั่วไปแบบสามมิติ เพื่อใหงายแกการทําความเขาใจ และสามารถเขียนสมการ
ตางๆเหลานี้ไดส้ันลงในที่นี้ แตในขณะเดียวกันเพื่อจะไมทําใหความเขาใจนั้นลดลง จะทําการศึกษา
สมการเชิงอนุพันธเหลานี้ในสองมิติ ดังนี้  
  
 สมการเชิงอนุพันธของการอนุรักมวล 
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โดย ρ แทนความหนาแนนมวล (Mass density), t  แทนเวลา,  u  และ v แทนความเร็วของการไหล
ในแกน x และ y ตามลําดับ สมการ (3.6) สามารถนําไปเขียนในรูปแบบของเวกเตอรดวย 
 
 สมการเชิงอนุพันธของการอนุรักษโมเมนตัม 
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โดย Bx และ By แทนแรงเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวตอมวลหนึ่งหนวยในทิศแกน x และ y 
ตามลําดับ P แทนความดัน (Pressure) สวนคาความเคนตางๆที่ปรากฎในสมการ (3.7) และ (3.8) 
สามารถเขียนใหอยูในรูปของคาความหนืด และความเร็วตามกฎการเสียดทานของสโตกส ไดดังนี้ 
 

v
x
u

x
rr .

3
22 ∇−

∂
∂

= μμσ           (3.9) 

 

  v
y
v

y
rr .

3
22 ∇−

∂
∂

= μμσ       (3.10) 

 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

=
x
v

y
u

xy μτ       (3.11) 

 
 โดย μ แทนคาความหนดื (Viscosity) 
 
 สมการเชิงอนุพันธของการอนุรักษพลังงาน 
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โดย e แทนพลังงานภายในตอมวลหนึ่งหนวย k แทนสัมประสิทธิ์การนําความรอน T แทนอุณหภูมิ 
และ  Φ แทนฟงกชันการกระจายความหนืด (Viscous Dissipation Function) ซ่ึงเขียนใหอยูใน
รูปแบบความเร็วไดดังนี้  
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 สําหรับการไหลในสองมิติ สมการเชิงอนุพันธทั้งหมดนั้นประกอบดวย 4 สมการดังแสดง
ในสมการ (3.6) (3.7) (3.8) และ (3.12) แตมีตัวไมรูคาถึง 7 ตัว ซ่ึงก็คือ ρ, u, v, P, T, e และ μ ดังนั้น
จึ่งตองการอีก 3 สมการ ซ่ึงสามารถเขียนในรูปแบบทั่วๆไปไดคือ  

 สมการของสถานะ                ρ = ρ (P, T)    (3.14) 
 สมการของพลังงานภายใน       e = e (P, T)    (3.15) 
 สมการของความหนืด  μ = μ (P, T)    (3.16) 

ซ่ึงในปญหาทั่วไป ทั้งสามสมการหลังนี้เราจะทําใหทราบลักษณะความสัมพันธตางๆ ดังนั้นเราจะมี
สมการที่จําเปนตองแกทั้งหมด 4 สมการ เพื่อใชในการคํานวณหาตัวไมรูคา ซ่ึงก็คือ ความเร็ว u และ 
v     ในทิศแกน x และ y ความดัน P  และอุณหภูมิ T สําหรับการไหลของของเหลวในสองมิติ 
 
3.6.2   รูปแบบลักษณะการไหลที่ใชในการวิเคราะหแบบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 จากทฤษฎีของการไหลที่กลาวมาขางบนนั้น สมการเชิงอนุพันธเปนพื้นฐานใหแกการ
คํานวณหาลักษณะการไหลแบบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ซ่ึงจะนําไปประยุกตใชตอสําหรับการไหลที่มี
ประเภทแตกตางกัน ซ่ึงในทางวิศวกรรมแลวไดแยกประเภทการไหลของของไหลออกเปน ชนิด
ดวยกัน ไดแก  

ก. การไหลแบบไมหนืดและไมอัดตัว  หรือเรียกอยางหนึ่งวาเปนการไหลแบบศักย 
(Potential Flow) ซ่ึงตั้งอยูบนสมมุติฐานหลายๆอยางอันเปนผลใหการวิเคราะหทําไดโดยสะดวก 
นับตั้งแตสมมติวาเปนการไหลแบบไรความหนืด (Inviscid Flow) ที่ไมเกิดการหมุนวน (Irrotational 
Flow) ภายใตสภาวะ ซ่ึงของไหลมีความหนาแนนคงที่ (Incompressible flow) เปนตน เปนการทํา
ใหเขาใจปรากฏการณพื้นฐานของการไหลคราว ๆได สมมติฐานดังกลาวโดยทั่วไปแลวสามารถ
ใชไดเฉพาะกับการไหลที่คอนขางหางจากผนังซึ่งมีขอบช้ัน (Boundary Layer) ที่มีความเสียดทาน
เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันเราจะสมมุติการไหลนี้วาเปนการไหลแบบไมเกิดการอัดตัว กลาวคือคา

ความหนาแนน ρ นั้นคงที่  
ข. การไหลแบบไมหนืดแตมีการอัดตัว  การไหลลักษณะนี้เกิดขึ้นกับปญหาหลายๆอยางใน

ปจจุบัน ลักษณะของปญหาครอบคลุมตั้งแต การไหลของของเหลวภายนอก เชนการคํานวณหา
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศผานเครื่องบินที่บินดวยความเร็วสูง ซ่ึงการไหลรอบลําตัว
เครื่องบินเกิดการอัดตัวได รวมไปถึงปญหาการไหลของของเหลวภายใน (Internal Flows) เชนการ
คํานวณหาภาวะของแกสในเครื่องยนตแบบกังหันที่มีความเร็วสูง เปนตน ซ่ึงเนื่องจากลักษณะ
รูปรางขอบเขตของปญหาดังกลาวนั้นปกติจะซับซอน อนึ่งการแกปญหาการไหลแบบไมหนืดแตมี
การอัดตัวนี้โดยปกติแลวตองการแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตที่ประกอบดวยจุดตอ และเอลิเมนต



 

50 

เปนจํานวนมากประกอบกับสมการเชิงอนุพันธของปญหาเชนนี้ประกอบดวยสมการยอยหลาย
สมการซึ่งอยูในรูปไมเชิงเสนภายใตสถานะชั่วครู วิธีการแกสมการเหลานี้ และเวลาที่จําเปนตองใช
ในการคํานวณตองถูกนํามาคํานึงเปนอยางมาก 

ค. การไหลแบบหนืด แตไมอัดตัว  เปนปญหาการไหลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในงาน
หลายๆชนิดในทางวิศวกรรมศาสตร เชน ในกระบวนการหลอโลหะ หรือเซรามิก ซ่ึงการไหลนั้น
เปนไปอยางชา ๆ เนื่องจากความหนืด การไหลชนิดนี้บางครั้งเรียกกันวาการไหลแบบคืบคลาน 
(Creeping Flow) หรือการไหลแบบสโตกส (Stokes Flow) ซ่ึงแรงของความเฉื่อย (Inertia Force) 
นั้นนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแรงของความหนืด (Viscous Force) นั้นคือคาเรยโนลด (Reynold’s 
Number) ซ่ึงแสดงอัตราสวนระหวางแรงสองชนิดนี้นั้นมีคาต่ํา 

ง. การไหลแบบหนืด และมีการอัดตัว  เปนปญหาเกี่ยวกับการไหลที่มีความซับซอนมาก
ที่สุด เปนปญหาที่เกิดขึ้นในงานการออกแบปญหาทางวิศวกรรมสมัยใหม เชน การคํานวณหา
ภาวการณแปรปรวนของอากาศรอบตัวยานที่บินดวยความเร็วสูงกวาเสียงถึง 25 เทา เปนตน 
ภาวะการแปรปรวนของอากาศดังกลาวปกติจะประกอบดวยคลื่นช็อก (Shock Waves) ซ่ึงลักษณะ
รูปราง และตําแหนงที่ไมสามารถทราบไดกอนการคํานวณ ทําใหแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต
จําเปนตองประกอบดวยเอลิเมนตขนาดเล็กเปนจํานวนมากเพื่อสามารถจับลักษณะของการกระจาย
ของผลลัพธ ซ่ึงแสดงถึงคลื่นช็อกนั้นได  ยิ่งไปกวานั้นสมการเชิงอนุพันธของการไหลแบบหนืด 
และมีการอัดตัวนี้ประกอบดวยสมการเชิงอนุพันธยอยหลายสมการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน และตาง
อยูในรูปแบบไมเชิงเสนทําใหการคํานวณนั้นมีความซับซอน ประกอบกับแบบจําลองไฟไนตเอลิ
เมนตที่จําเปนตองใชเอลิเมนตขนาดเล็กๆเปนจํานวนมากดังที่อธิบายมา การคํานวณจึงตองใชเวลา
มาก และตองการคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจุ ความจําสูงตามไปดวย 
 จากรูปแบบการไหลของของไหลในลักษณะตางๆกันนี้ ในการศึกษาการแกปญหาโดยวิธี
ไฟไนตเอลิเมนตดวยซอฟตแวร จะเนนไปที่การศึกษารูปการไหลแบบหนืด แตไมอัดตัวเนื่องจาก
เปนการไหลที่คลายในสภาพแวดลอมตัวจริงมากที่สุด เชน การไหลของอากาศในธรรมชาติ การ
ไหลของแกส สวนการไหลแบบอื่นนั้นจะไมทําการศึกษา  
 
3.6.3  ปญหาการไหลแบบหนืด  
 การไหลแบบหนืด (Incompressible Viscous Flow) เปนการไหลที่เกิดขึ้นรอบตัว และพบ
เห็นกันอยูทั่วไปนับตั้งแตกระแสลมพัดผานบาน ผานตนไม การไหลหมุนวนของอากาศเย็นในหอง
แอรหรือในอาคารสนามบินขนาดใหญ การไหลของกระแสน้ําในแมน้ําลําคลอง รวมไปถึงในตู
เล้ียงปลา หากผูออกแบบสามารถวิเคราะห และทราบถึงสภาวะของการไหลไดลวงหนา ก็สามารถ
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ปรับปรุงลักษณะของการออกแบบเพื่อใหการไหลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน ควรจะออกแบบ
รูปทรงของบานทั้งภายใน และภายนอกเชนไร เพื่อใหอากาศเกิดการถายเทไดสะดวกโดยไมมีมุม
อับ จะออกแบบวางเครื่องปรับอากาศ ณ ตําแหนงใดเพื่อทําใหอากาศในหองแอร หรือในอาคาร
สนามบินนั้นเย็นโดยสม่ําเสมอ เปนตน 
 ลักษณะการไหลของของไหลผานรูปทรงซับซอนใดๆ สามารถคํานวณไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต บทนี้จะเริ่มจากการอธิบายสมการเชิงอนุพันธ
ยอยนาเวียรสโตกส (Navier-Stokes Equation) อันประกอบดวยสมการของการอนุรักษมวล 
(Conservation of mass) และสมการของการอนุรักษโมเมนตัม (Conservation of Momentums) ที่
สามารถใชวิเคราะหหาสภาวการณไหลแบบหนืดได สมการเชิงอนุพันธยอยเหลานี้ขึ้นอยูแกกันและ
กัน (Coupled Equation) อีกทั้งยังอยูในรูปแบบไมเชิงเสน (Nonlinear Equation) ทําใหการคํานวณ
นั้นมีความซับซอนเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาอื่นๆ ของการไหลประเภทอื่น 
 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตซ่ึงมีวิธีการคํานวณไปตามลักษณะของการไหลดวยการหา
ผลลัพธแบบแยกสวน (Characteristic-Base Split) ที่เรียกกันโดยยอวา วิธีซีบีเอส (CBS) ไดนํามาใช
ในการประดิษฐสมการไฟไนตเอลิเมนต และโปรแกรมคอมพิวเตอรตอเนื่องที่สอดคลองกัน โดย
โปรแกรมที่จะนําเสนอเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะการไหลของอากาศนั้น ผูเขียนโปรแกรม
ไดฝงโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้อยูในโปรแกรม EasyFEM เพื่อใหมีความสะดวกในการใชวิเคราะห
ผลลัพธตางๆที่เกิดขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่ชวยใหผูวิเคราะห
เห็นปรากฏการณของการไหลดวยสีอยางชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งถึงสภาวะของการไหล
ในปญหานั้นไดมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุด จะกอใหเกิดความตองการในการวิเคราะหปญหาการ
ไหลแบบอื่นๆมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่วา ผลลัพธที่เกิดขึ้นมักประกอบดวย
สภาวะของการไหลที่คาดเดาไมไดลวงหนารวมทั้งเมื่อดูผลลัพธแลว พื้นสี และเว็กเตอรความเรว็มกั
ทําใหเกิดความนาสนใจเสมอ 
 
3.7  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรกับปญหาของการไหล 

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตไดเขามามีอิทธิพลตอการออกแบบงานทางวิศวกรรมเปนอยาง
มาก ในปจจุบันวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมตางๆ พึ่งพาการใชไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรเพื่อบง
บอกถึงปรากฎการณตางๆที่เกิดขึ้นจากการออกแบบไดโดยตรงบนหนาจอคอมพิวเตอร โดยไมตอง
ลองผิดลองถูกดังเชนที่เคยทํากันมาในอดีต ซ่ึงเปนการลดคาใชจายทั้งทางดานเวลา และปริมาณของ
วัสดุ หลีกเหลี่ยงการทดลองที่ไมจําเปน และที่สําคัญที่สุดชิ้นงานที่ออกแบบมานั้นจะมีความถูกตอง 
และใหประสิทธิภาพสูงที่สุดสําหรับการใชงานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ อาทิเชน อุตสาหกรรม
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รถยนต ไฟฟา และ เอเล็กทรอนิกส อาคาร และโครงสราง ฯลฯ ลวนนําไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวร
มาใชในการออกแบบกันอยางกวางขวางในปจจุบัน 

อุปสรรคที่สําคัญซึ่งผูใชซอฟตแวรสวนใหญประสบปญหา คือความไมเขาใจถึงที่มาของ
ผลลัพธที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถตอบไดวาผลลัพธที่คํานวณมาไดนั้นมี
ความถูกตองมากนอยเพียงไร มีผูใชซอฟตแวรเหลานี้จํานวนไมนอยที่มีความถนัด และเกิดความ
ชํานาญจากการใชซอฟตแวรมาเปนระยะเวลานาน จนไปถึงจุดที่เกิดความสงสัยในตัวเองวา 
ผลลัพธที่แสดงสีตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอรนั้นหามาไดอยางไร ซ่ึงในการใช
โปรแกรมๆฟอนตเอลิเมนตอยางงายนี้จะเปนการเรียนรูเบื้องตนโดยการใชคําอธิบาย และภาพที่งาย
อันจะกอใหเกิดความเขาใจ และความมั่นใจในการใชซอฟตแวรอันมีประโยชนอยางมีประสทิธภิาพ
ไดตอไป 

 
3.7.1   องคประกอบของความรูท่ีจําเปน 
 องคประกอบของความรู 5 ประการดังที่จะกลาวตอไปนี้ เปนสิ่งที่ผูใชไฟไนตเอลิเมนต
ซอฟตแวรพึงมี ซ่ึงยิ่งมีความรู และมีความเขาใจมากเทาใดก็จะทําใหเห็นความชัดเจนมากขึ้นเทานั้น 
องคประกอบทั้ง 5 ประการนี้คือ  

ก. ความเขาใจในสมการเชิงอนุพันธ   ไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรลวนตั้งอยูบนรากฐานของ
สมการเชิงอนุพันธ ยกตัวอยางเชน อุณหภูมิ  T บนแผนเหล็กซึ่งวางตัวอยูบนระนาบ x-y [5] นั้น
สามารถหามาไดจากความจริงที่วา ณ ตําแหนงใดๆ บนแผนเหล็กนี้ ปริมาณความรอนที่ไหลผานเขา 
และออกตองเทากัน นั่นคือ พลังงานไมสูญหายไปไหน (Conservation of Energy) ความจริงเชนนี้ 
สามารถเขียนใหอยูในรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธได เชน  
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เปนตน การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจึงบังคับใหเรียนวิชาทางคณิตศาสตร เชน แคลคูลัส และ 
สมการเชิงอนุพันธ เพื่อแกสมการหาผลลัพธของอุณหภูมิ T ซ่ึงเปนฟงกชันของ x และ y จะมี
ลักษณะเปนเชนไร 
 ในทํานองเดียวกัน หากแผนเหล็กเดียวกันี้หากถูกดึงดวยแรงตลอดขอบตรงขามทั้งสอง
ดาน แผนเหล็กจะเสียรูป และเกิดความเคนขึ้นตามมา การวิเคราะหหาลักษณะการเสียรูป และความ
เคนนั้น ทําไดจากการแกสมการเชิงอนุพันธยอยอีกเชนกัน หากแตอยูในรูปแบบที่ตางกัน ซ่ึงบง
บอกผลรวมของแรง ณ จุดใดๆบนแผนเหล็กนี้ตองอยูในสภาวะที่สมดุล (Equilibrium) ไฟไนตเอลิ
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เมนตซอฟตแวรจึงแฝงไปดวยสมการเชิงอนุพันธตั้งตนที่สอดคลองกันเสมอ ดังนั้นกอนที่จะนําไฟ
ไนตเอลิเมนตซอฟตแวรใดๆมาใช จึงจําเปนตองรูวาไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรนั้นถูกประดิฐขึ้น
เพื่อแกสมการเชิงอนุพันธแบบใดที่สอดคลองกับปญหาทางกายภาพชนิดใด 
 

ข. ความเขาใจในระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต   การแกสมการเชิงอนุพันธดังแสดงในหัวขอที่
แลวดวยวิธีทางคณิตศาสตรเพียงลําพังนั้น เปนสิ่งที่ไมงาย โดยเฉพาะหากรูปรางของปญหานั้นมี
ความซับซอน หัวใจของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตก็คือ การแกสมการดังกลาวเพื่อหาผลลัพธ
โดยประมาณ [1, 3, 8, 9] ดวยการแปลงสมการเชิงอนุพันธ ซ่ึงประกอบดวยสัญลักษณคลายเลขหก
กลับทางเหลานี้ ไปเปนสมการทางพีชคณิต (Algebraic equations) อันประกอบดวยกระบวนการ
บวก ลบ คูณ และหาร เทานั้น กระบวนการดังกลาวนี้เอง ที่เรียกกันในวิชาไฟไนตเอลิเมนตวา 
ขั้นตอนของการเปลี่ยนสมการเชิงอนุพันธนี้ ไปสูสมการเชิงพืชคณิตอันประกอบดวย บวก ลบ คูณ 
และ หาร นั้น ทํากันอยางไร เพื่อใหผลลัพธที่เกิดขึ้นมามีความถูกตองแมนยํามากที่สุด 

ค. ความเขาในระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  สมการทางพืชคณิคอันเปนผลมาจากการแปลงสมการ
เชิงอนุพันธมานั้นประกอบดวยตัวไมรูคาเปนจํานวนมาก อีกทั้งจํานวนของสมการทางพืชคณิตนี้ยัง
ขึ้นอยูกับขนาดของปญหาทําใหตองใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) อันประกอบดวย
กระบวนการอยางเปนขั้นเปนตอนมาแกเพื่อหาคําตอบ นอกจากนั้น สมการเชิงพีชคณิตที่เกิดขึ้น
จากการแปลงสมการเชิงอนุพันธในบางกรณี ยังอาจประกอบดวยส่ิงตางๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
ความรูพื้นฐานของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข นับตั้งแตฟงกชันการประมาณภายใน (Interpolation 
Functions) การอินทิเกรตตัวเลข (Numerical Integration) การแกระบบสมการพืชตณิตขนาดใหญ  
(Solving a Set of Simultaneous Equation) รวมไปถึงระเบียบวิธีตางๆ เพื่อใชแกสมการแบบไมเชิง
เสน (Nonlinear Equation) เปนตน ความรูความเขาใจในระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเหลานี้ จะทําใหผูใช
ไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรเกิดความเขาใจ และ ทราบลวงหนากอนทําการวิเคราะหวาเปนปญหา
ชนิดใด และ ใชเวลาในการคํานวณมาก หรือนอยเพียงใด 

ง. ความเขาใจในการประดิษฐไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวร  ดวยประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรในปจจุบันนี้ ทําใหการแกไขปญหาขนาดใหญเปนไปไดดวยความรวดเร็ว การ
ประดิษฐไฟไนตเอลิเมนตโปรแกรมคอมพิวเตอรจึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ และจําเปนในการลดเวลาของ
การคํานวณ และ ขจัดขอผิดพลาดที่กระทําดวยมือ หรือดวยการใชเครทองคิดเลข ขั้นตอนใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นเหมือนกันกับการทําดวยมือ ดังนั้นหากผูใชมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต และสามารถเขียนโปรแกรมเองไดบาง ก็จะสามารถประดิษฐไฟไนตเอ
ลิเมนตโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ประดิษฐ
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นั้นยังขึ้นอยูกับประสบการณของผูเขียนโปรแกรมโดยตรง ความเขาใจในไฟไนตเอลิเมนต
โปรแกรมคอมพิวเตอรจึ่งเปนประโยชนอยางมากที่จะชวยใหผูใชสามารถใชโปรแกรมนั้นอยาง
ถูกตอง และมีความมั่นใจในผลลัพธทื่เกิดขึ้น 

จ. ประสบการณในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมีผลอยาง
มาก ตอการวิเคราะหปญหา ความเขาใจในระบบ และศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware) 
ที่ใชงานอยูจะชวยในการตัดสินใจหลายๆอยางกอนการแกปญหา ประสบการณในการใชกราฟกส
ซอฟตแวร (Graphics software) จะชวยใหการใชเอลิเมนตซอฟตแวรนั้นเปนไปไดอยางสะดวก 
และคลองตัวมากยิ่งขึ้น นับตั้งแตการสรางกราฟกสบนหนาจอ การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่มีเปนจํานวนมาก รวมทั้งการแสดงผลลัพธดวยระดับสีตางๆกัน ประสบการณในการใช
เครื่องคอมพิวเตอร และซอฟตแวรจึ่งนับวาเปนประโยชน และเปนขอไดเปรียบอยางมากในการ
แกปญหาทั่วไปดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 
3.7.2   ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 กระบวนการวิเคราะหปญหาใดๆ โดยทั่วไปดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตไมวาจะทํา
ดวยมือ หรือใชซอฟตแวรสําเร็จรูปก็ตาม ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  

1. การแบงโดเมนของปญหาออกเปนเอลิเมนตยอย ๆ ยกตัวอยางเชน หากตองการวิเคราะห
การเสียรูปของแผนเหล็กจากแรงดึง ขั้นตอนแรกจําเปนตองแบงแผนเหล็กออกเปนเอลิเมนตยอยๆ 
(Discretization) หรือหากตองการวิเคราะหลักษณะการไหลของน้ําในทอ จําเปนตองแบงโดเมนซึ่ง
เปนน้ํานั้นออกเปนเอลิเมนตยอยๆ กอน กระบวนการการขั้นตอนแรกนี้ โดยปกติจะใชเวลามาก
ในทางปฏิบัติ เพราะจําเปนตองสรางรูปรางของปญหา (Geometry) อยางถูกตองขึ้นมากอน รูปราง
ของปญหาอาจจะประกอบดวยสวนเวาสวนโคงที่มีความซับซอน การประดิษฐกราฟกสซอฟตแวร
ในสวนนี้ขึ้นมาดวยตัวเอง จึ่งจําเปนตองอาศัยความรูอันประกอบไปดวยประสบการณทางดานนี้ 
เปนอยางมาก 

2. การเลือกใชชนิดของเอลิเมนต  เอลิเมนตยอยที่แบงบนพื้นที่โมเดลนั้นอาจเปนเอลิเมนต
ในรูปแบบของสามเหลี่ยม หรือ ส่ีเหล่ียมดานไมเทากันก็ได หากแบงออกเปนเอลิเมนตสามเหลี่ยม 
ตัวไมรูคา (Unknowns) จะอยูที่มุมทั้งสามของสามเหลี่ยมนั้น ซ่ึงเรียกกันวาจุดตอ (Nodes) การ
เลือกใชชนิดของเอลิเมนตจะสอดคลองกับลักษณะการกระจายตัวไมรูคาที่สมมุติขึ้นบนเอลิเมนต
นั้น ๆ เชน การเลือกใชเอลิเมนตสามเหลี่ยมแบบสามจุดตอที่มุมทั้งสามแลว ลักษณะการกระจาย
ของตัวไมรูคาบนเอลิเมนตนั้นจะถูกสมมุติใหอยูในรูปแบบของแผนเรียบ (Flat Plane) เปนตน แต
หากเลือกใชเอลิเมนตแบบสี่เหล่ียมแบบสี่จุดตอที่มุมทั้งสี่ ลักษณะการกระจายของตัวไมรูคาบนเอลิ
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เมนตส่ีเหล่ียมนี้อาจไมเรียบแตโคงไปโคงมาได ดังนั้นการเลือกใชเอลิเมนตชนิตตางๆกัน จึ่งมีผล
โดยตรงกับผลลัพธที่จะคํานวณได 

3. การประดิษฐสมการไฟไนตเอลิเมนต  สมการเชิงอนุพันธที่สอดคลองกับปญหาที่สนใจ
อยูนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเปนสมการทางพืชคณิตที่เรียกกันวา สมการไฟไนตเอลิเมนต  (Finite 
Element Equation) สมการไฟไนตเอลิเมนตนี้ จะถูกสรางขึ้นสําหรับแตละเอลิเมนต เนื่องจากเอลิ
เมนตตางมีขนาดไมเทากัน กระบวนการประดิษฐสมการไฟไนตเอลิเมนตจากสมการเชิงอนุพันธนี้
เอง เปนหัวใจของการเรียนวิชาไฟไนตเอลิเมนต เพราะหฉะนั้นเราจึ่งตองมีความเขาใจกระบวนการ
นี้โดยระเอียด เพราะหเกิดความเขาใจแลว ก็สามารถประยุกตใชวิธีการทํานองเดียวกันนี้ ในการ
แกปญหาชนิดอื่นๆได 

4. การรวมสมการไฟไนตเอลิเมนตเขาดวยกันแลวแกสมการขนาดใหญ  สมการไฟไนตเอลิ
เมนตที่อยูในรูปแบบของสมการทางพืชคณิต ซ่ึงไดประดิษฐขึ้นสําหรับแตละเอลิเมนตในขั้นตอนที่
แลวจําเปนตองนํามารวมกันอยางถูกตอง และมีหลักการเปรียบเสมือนการนําชิ้นตัวตอ (Jigsaw 
Puzzle) มาตอเขากันอยางถูกตอง และเหมาะสมจึ่งจะเกิดรูปภาพใหญที่สมบูรณขึ้นได การประกอบ
สมการไฟไนตเอลิเมนตแตละสมการเขาดวยกัน (Assembly of Element Equations) จะกอใหเกิดให
เกิดระบบสมการ (Set of Simultaneous Equation) ขนาดใหญ จากนั้นจึ่งประยุกตเงื่อนไขขอบเขต 
(Boundary Conditions) ของปญหานั้น กอนแกระบบสมการขนาดใหญชุดนั้นเพื่อหาผลลัพธที่จุด
ตอ ซ่ึงผลลัพธที่จุดตอเหลานี้อาจแทนคาอุณหภูมิหากวิเคราะหปญหาดานการเสียรูป และ ความเคน 
เปนตน 

5. การคํานวณหาคาอื่นๆที่เหลือ จากนั้นจึ่งเปนการหาคาอื่นๆ ที่ผูใชตองการทราบเพื่อจะทํา
ใหปญหานั้นไดรับการวิเคราะหโดยสมบูรณ เชน เมื่อทราบอุณหภูมิตามตําแหนงตางๆ แลวก็
สามารถคํานวณหาปริมาณ ฟลักซความรอนที่ไหลผานได หรือเมื่อทราบคาของการเคลื่อนตัวแลว 
ก็สามารถคํานวณหาคาความเคน ไดเชนกัน เปนตน 
 
3.7.3   กระบวนการแกปญหาดวยไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวร 
 กระบวนการแกปญหาดวยไฟไนตเอลิเมนตซอฟตแวรประกอบดวยขั้นตอนใหญ ๆ เพียง 3 
ขั้นตอน ดังนี้  

1. กระบวนการขั้นตน  กระบวนการขั้นตน (Pre-processor) คือการสรางรูปแบบไฟไนตเอ
ลิเมนตจากรูปรางลักษณะที่แทจริงของปญหา จากนั้นจึ่งประยุกตเงื่อนไขขอบเขตกอนวิเคราะห
ปญหานั้น การสรางรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตอันประกอบดวยเอลิเมนตเปนจํานวนมากบนรูปราง
ลักษณะของปญหาที่กําหนดมาใหนั้น ตามปกติจะใชเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากรูปรางของ
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ปญหามีความซับซอน ผูสรางรูปรางบนหนาจอคอมพิวเตอร ควรมีประสบการณในการใช
ซอฟตแวรนั้น  มาสักระยะหนึ่ง จึงสามารถสรางรูปแบบที่กําหนดใหอยางถูกตอง  และ  มี
ประสิทธิภาพได เร่ิมตั้งแตการสรางจุด เสนตรง เสนโคงตางๆ รวมทั้งพื้นผิว โดยขอมูลของจุด 
เสนตรง  และเสนโคง และพื้นผิวเหลานี้จะถูกเก็บในรูปแบบของสมการทางเลขาคณิตใน
หนวยความจําในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เพื่อผูใชสามารถสรางเอลิเมนตทั้งขนาด และ จํานวน
ตางๆกันได โดยรูปแบบของไฟไนตเอลิเมนต ที่เกิดขึ้นยังเสมือนรูปรางตนแบบของจริงมากที่สุด 
รูปแบบของไฟไนตเอลิเมนตยังประกอบดวยหมายเลขของจุดตอ หมายเลขของเอลิเมนต และขอมูล
อ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองใชในกระบวนการวิเคราะหขั้นตอไป รายระเอียดจํานวนมากเหลานี้ปกติจะไม
แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร ยกเวนผูใชตองการใหแสดงเพื่อการตรวจสอบหลังจากการสราง
รูปแบบไฟไนตเอลิเมนตเสร็จสิ้นลงแลว ผูใชจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขขอบเขตอันประกอบไป
ดวย การกําหนดคาใหกับบางจุดตอของรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตนั้น เงื่อนไขของขอบเขตเหลานี้ 
จําเปนตองเหมือน หรือใกลเคียงกับของจริงใหมากที่สุดจึงจะนําไปสูผลลัพธที่สอดคลองกับความ
เปนจริง 

2. กระบวนการวิเคราะห  ขอมูลตางๆ ของรูปแบบไฟไนตเอลิเมนตที่สรางขึ้น และเงื่อนไข
ขอบเขตที่กําหนดใหในขั้นตอนแรก จะถูกสงเขาสูกระบวนการวิเคราะห (Analysis) ดวยไฟไนตเอ
ลิเมนตโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงฝงตัวอยูแลวในซอฟตแวรชุดนี้ โดยไฟไนตเอลิเมนตโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตที่สอดคลองกับปญหานั้นสําหรับทุกๆเอลิเมนต กอนที่
จะนํามาประกอบกันเขาขึ้นเปนระบบสมการรวมขนาดใหญ แลวจึ่งประยุกตเงื่อนไขขอบเขตที่
กําหนดให จากนั้นจึ่งแกระบบสมการรวมขนาดใหญนั้น โดยเวลาที่ใชในการคํานวณจะขึ้นอยูกับ
จํานวนเอลิเมนตทั้งหมด ซ่ึงผูใชไดสรางขึ้น และขนาดของระบบสมการรวมขนาดใหญที่เกิดขึ้น 
หากสมการเชิงอนุพันธของปญหานั้นอยูในรูปแบบเชิงเสน (Linear Partial Differential Equations) 
ระบบสมการรวมนี้จะถูกแกเพียงครั้งเดียวทําใหเวลาที่ใชในการคํานวณนั้นไมมากนัก แตหาก
สมการเชิงอนุพันธของปญหานั้นอยูในรูปแบบไมเชิงเสน (Nonlinear) ระบบสมการรวมนี้จะถูกแก
ดวยการวนซ้ํา (Iteration) หลายรอบทําใหเวลาที่ใชในการคํานวณนั้นนานมากขึ้น โดยเฉพาะหาก
รูปแบบไฟไนตเอลิเมนตประกอบดวยเอลิเมนตเปนจํานวนมาก ดังนั้นหากผูใชซอฟตแวรสําเร็จรูป
มีความเขาใจถึงองคความรูพื้นฐานภายในระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตบาง ก็จะชวยในการตัดสินใจ
ส่ิงตางๆ กอนทําการวิเคราะหไดเปนอยางดี ซ่ึงจะสามารถทุนเวลาในการคํานวณลงไปไดมากที่
เดียว 

3. กระบวนการขั้นทาย  ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่แลวจะประกอบดวย
ตัวเลขเปนจํานวนมาก ซ่ึงจําเปนตองใชคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic) โดยเฉพาะกราฟก
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สีเพื่อแสดงตัวเลขจํานวนมากเหลานี้ออกมาบนหนาจอคอมพิวเตอร ทําใหผูใชสามารถเขาใจ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน กระบวนการขั้นทาย (Post-processor) นี้จึ่งมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง ซ่ึงรูปแบบของการแสดงผลลัพธนั้นมีหลายชนิด นับตั้งแตการแสดงดวยแถบเสนสี (Fringe Plot) 
การแสดงดวยเสนชั้นสี (Contour Lines) การแสดงดวยเวกเตอร (Vector Plot) เปนตน ทั้งบนรปูทรง
ดั้งเดิม หรือรูปทรงที่เสียรูปไปแลว ดังนั้นความเขาใจในผลลัพธอันเปนผลจากรูปทรงที่ไดออกแบบ
ไปบนหนาจอคอมพิวเตอรไดโดยตรงอยางรวดเร็วจะทําใหผูออกแบบเขาใจในปญหานั้นไดอยาง
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และอาจกอใหเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปทรงนั้น เพื่อกอใหเกิดผลลัพธที่ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก กระบวนดังกลาวนี้เองที่ชวยลดเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ลงไปไดมากใน
ปจจุบัน และสามารถหลีกเลี่ยงการลองผิดลองถูกที่เคยใชกันในอดีตไปจนเกือบสิ้นเชิง 
 
3.7.4   โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตท่ีนาศึกษา 

จากการศึกษาระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตมาทั้งหมด เห็นไดวาเปนสิ่งที่นาสนใจตอการ
นํามาใชในการเรียนการสอนเรื่องการไหลของอากาศ โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญวาตองมีโปรแกรมที่
สามารถใชงานไดงายพอที่นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะสามารถทําความเขาใจและใชงาน
ไดในระยะเวลาสั้น ๆ โดยควรจะใชเวลาบรรยายและปฏิบัติในหองเรียนประมาณ 6 ช่ัวโมง จากการ
สืบคนพบวามีโปรแกรมชื่อ EasyFEM ซ่ึงติดมากับหนังสือช่ือ “ไฟไนตเอลิเมนตอยางงาย” นาจะมี
ศักยภาพที่เพียงพอตอวัตถุประสงคนี้ 
 


