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 ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนหลายแห่ง ได้พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับใช้วิเคราะห์ปัญหาทางไฟไนต์เอ
ลิเมนต์ โดยเน้นให้ใช้งานได้ง่าย วิเคราะห์ปัญหาได้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ทางของแข็ง ของไหล 
ความร้อน สภาวะสถิตย์หรือพลศาสตร์ และการวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่ใช่เชิงเส้น อีกทั้งยังมีความแม่นย าสูง 
จ าลองสภาพของภาระโหลดและเงื่อนไขขอบได้เกือบทุกรูปแบบ จึงท าให้เป็นที่นิยมใช้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยต้องมีความระมัดระวังในการน าผลลัพธ์จากโปรแกรมไปใช้งาน เพราะ
วิธีการนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือดูผลเบื้องต้น ซึ่งควรจะท าการตรวจสอบโดยการทดลอง หรือค านวณตามหลัก
วิศวกรรมเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ แต่ส าหรับวิศวกรผู้ที่มีประสบการณ์สูงก็สามารถน าผลลัพธ์จาก
โปรแกรมไปใช้งานได้โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ตนเองมี ส าหรับบทนี้จะกล่าวเฉพาะการใช้เครื่องมือ
ไฟไนต์เอลิเมนตท์ี่ Add in รวมอยู่ในโปรแกรม Solidworks มาวิเคราะห์ปัญหาในสภาวะสถิตย์เท่านั้น เพ่ือให้
คุณเข้าใจหลักเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมทางด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ ส่วนการวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะอ่ืนๆ 
คุณสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้ 
 
1. ขั้นตอนการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
  
 ขั้นตอนทั่วไปในการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมส าหรับ
โปรแกรมที่มีทั้ง CAD และ CAE อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน หรือ Add-in โปรแกรมด้าน CAE เข้ามาใช้ร่วมมี
ดังต่อไปนี้ 
 

1. สร้างโมเดลจากโปรแกรมด้าน CAD โดยไม่ต้องท าการลบมุม (Fillet หรือ Chamfer) ชิ้นงาน 
เนื่องจากการลบมุมจะท าให้โปรแกรมใช้เวลาในการค านวณมากขึ้น และยังไม่มีผลต่อความแข็งแรง
ของชิ้นงาน 

2. ก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์ 
3. ก าหนดคุณสมบัติวัสดุ 
4. ก าหนดภาระโหลดที่กระท ากับชิ้นงาน และเงื่อนไขการจับยึด 
5. ก าหนดลักษณะและขนาดของเอลิเมนต์ 
6. ค านวณผลและแสดงผลการวิเคราะห์ 

 ทุกโปรแกรมจะมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรืออาจจะมีความแตกต่างสลับหัวข้อ
กันบ้างเล็กน้อย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการใช้ Solidworks Simulation วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วน
เบื้องต้น 
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2. การใช้ Solidworks Simulation วิเคราะห์ความแข็งแรงของช้ินส่วน 
 
Solidworks Simulation เป็นโมดูลเฉพาะของโปรแกรม Solidworks ที่ใช้วิเคราะห์ไฟไนต์

เอลิเมนต์ได้ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของแข็ง ของไหล ความร้อน สภาวะสถิตย์
หรือพลศาสตร์ การหาค่าท่ีเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่ใช่เชิงเส้น  

 
อ อ ป ชั น นี้ จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ ใ ช้ ง า น เ มื่ อ  Add-in โ ม ดู ล 

Solidworks Simulation โดย 
1. คลิกที่แท็บ Tools เลือก Add-in จากเมนู เมื่อกล่องโต้ตอบ 
Add-in ปรากฏขึ้น คลิกให้เครื่องหมาย  แสดงในเช็คบ็อกซ์
หน้าไอคอน  ดังรูป 

 
 

2. คลิกแท็บ  แล้ว

เลือกไอคอน  ดังรูป 
 

 
              หลั งจากที่ ได้  Add-in โมดู ลนี้ แล้ ว  ถ้ า
ต้องการให้โปรแกรมแสดงคู่มือออนไลน์แสดงวิธีการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สามารถ คลิกที่ Help 
บนทูลบาร์มาตรฐาน แล้วเลือก  Solidworks 
Simulation และ Tutorials จากเมนูดังรูป  จะปรากฏ
หน้าต่างของ Solidworks Simulation Tutorials ขึ้น
ทางด้านขวามือของกราฟิกแอเรีย  ซึ่งคุณสามารถใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมด้วยตัวเอง 

 
 

 
  

ในหัวข้อนี้จะใช้โมเดลที่มีอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วในหัวข้อ Static มาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หา
ค่าความเค้น (Stress) ค่าความเครียด (Strain) ค่าการเคลื่อนตัว (Displacement) และค่าความปลอดภัย 
(Safety of Factor) ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
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1. เปิดไฟล์ชิ้นงานชื่อ Tutor1 ใน Tutorials ของโปรแกรม แล้วบันทึกเป็นชื่อ Tutor1_Test 
(ตัวอย่างชิ้นงานนี้จะอยู่ในหัวข้อ Static ชื่อ Analysis of a part ในคู่มือออนไลน์คุณสามารถเปิด
ศึกษาไปพร้อมกับตัวอย่างนี้หรือปิดไปก่อนก็ได้) 
 
2. คลิกแท็บ  คลิกไอคอน  บน Study 
Advisor เมื่อหน้าต่าง Study ปรากฏขึ้นดังรูปให้ 

 ก าหนดชื่อการศึกษา (Name) เป็น “Static”  
 รูปแบบการวิเคราะห์ (Type) เลือกเป็น Static  
 คลิกปุ่ม  

 
 

3. ก าหนดค่าคุณสมบัติของการวิเคราะห์สแตติก โดยคลิกขวาที่ชื่อ 
Static เลือก Properties จากเมนูดังรูป  

 
 
เมื่อกล่องโต้ตอบ Static ปรากฏขึ้นมาดังรูป คุณ
สามารถก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ของการวิเคราะห์ที่
ต้องการได้ ในตัวอย่างนี้จะใช้ค่า Default ของ
โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม OK 
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4. ก าหนดคุณสมบัติวัสดุให้ชิ้นงาน โดยคลิก เลือก 
Apply Material จากเมนูดังรูป 
 

 
 

กล่องโต้ตอบ Material จะปรากฏขึ้นมาให้ 
 เลือกคุณสมบัติจาก Solidworks 

Materials เป็น Alloy Steel  
 เลือกหน่วย  เป็น English (IPS) 
 คลิกปุ่ม  และปุ่ม   

 
 

ความรู้เพิ่มเติม  
คุณสมบัติของวัสดุคือ Alloy Steel สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงที่ไอคอน tutor1 และมีชื่อของวัสดุ Alloy Steel ต่อท้ายชื่อ

ไฟล์ชิ้นงาน  

 คลิกขวาที่ไอคอน  เลือก Details จะปรากฏรายการคุณสมบัติของ
วัสดุขึ้นมา  

5. ก าหนดเงื่อนไขการจับยึด การวิเคราะห์แบบ Static 
ต้องก าหนดการจับยึดให้ครบถ้วนในแต่ละส่วนของ
ชิ้นงานให้มีความมั่นคง ในตัวอย่างนี้จะท าการจับยึดแน่น 
(fix) ทีรู่ทั้งสองของชิ้นงาน  

 โดยคลิกเลือก  จากเมนูดัง
รูป 
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เมื่อหน้าต่าง Fixture ปรากฏขึ้นมา ที่
แถบ Type ให้  

 เลือก Fixed Geometry 
 คลิกเลือกผิวด้านในรู เจาะ

ชิ้นงานทั้งสองที่ ให้ปรากฏ
สัญลักษณ์ดังรูป 

 คลิกปุ่ม   

 
 

6. ก าหนดแรงกระท า ในตัวอย่างนี้จะก าหนดแรงกดอัดใน
แนวตั้งฉากกับผิวด้านหน้าของชิ้นงานทรงกระบอก  

 โ ด ย คลิ ก เ ลื อ ก จ ะปร าก ฏห น้ า ต่ า ง 
Pressure ขึ้นมา  
 

 
 

 ที่กรอบ Type เลือก Normal 
to selected face แล้วคลิก
เลือกผิวหน้าของชิ้นงานดังรูป 

 ที่กรอบเมนู Pressure Value 
เลือก psi ป้อนค่าตัวเลขขนาด
แรงกระท า 1000 psi  

 คลิกปุ่ม   
 

 

7. ตั้งค่าการแบ่งเอลิเมนต์ คลิกเลือก จาก
เมนดูังรูป  
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เมื่อหน้าต่าง Mesh ปรากฏขึ้นมาดังรูป 
 Mesh Density (ขนาดของเอลิเมนต์) ก าหนดตามค่า

ของโปรแกรมดังรูป 
 Mesh Parameters ให้เลือก Standard mesh ส่วน

ค่าอ่ืนๆ ก าหนดตามค่าของโปรแกรมดังรูป 
 Advanced เลือก 

 Jacobian points เท่ากับ 4 
 Automatic trial for solid เท่ากับ 3 

 
เพิ่มเติม  

 ตัวเลือก Run (Solve) the analysis โปรแกรมจะท า
การประมวลผลหลังจากการก าหนดการแบ่งเอลิเมนต์
เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เลือกโปรแกรมจะยังไม่ท า
การประมวลผล จะต้องรันโปรแกรมอีกครั้ง 

 

 
 

 คลิกปุ่ม  จะได้การแบ่งเอลิเมนต์ของ
ชิ้นงานดังรูป 

 

 
 

8. สั่งให้โปรแกรมประมวลผล โดยคลิกอคอน  ดังรูป 
มีหน้าต่างแสดงสถานะของการค านวณขึ้นมาจนค านวณเสร็จ  
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            การแสดงผลลัพธ์จะแสดงเป็นค่าความเค้น Von Mises ค่าการเคลื่อนตัว และความเครียด
ของชิ้นงาน 
ผลเฉลยความเค้น Von Mises  
          ความเค้น Von Mises เป็นผลลัพธ์
แรกที่แสดงหลังจากการประมวลผล ซึ่งจะ
ค านวณจากส่วนประกอบของความเค้นใน
ทิศทางต่างๆ ของชิ้นงาน 

 ค่าความเค้น Von Mises มีค่าสูงสุด 
บริเวณที่แสดงเป็นสีแดง  

 จากรูปจะเห็นว่าชิ้นงานจะเริ่มเสียหายตั้งแต่บริเวณที่เป็นสีเขียวอ่อนเป็นต้นไป เนื่องจากมี
ค่าความเค้นมากกว่าค่า Yield Strength (ลูกศรสีแดง) 

 
ความรู้เพิ่มเติม เมื่อคลิกขวาที่ไอคอน  เลือก 
Edit Definition จะปรากฏหน้าต่าง Stress Plot สามารถ 

 เปลี่ยนการแสดงค่าความเค้นในทิศทางต่างๆ ที่ช่อง 

 Component  
 เปลี่ยนหน่วยของความเค้น ที่ช่อง  Unit   

 
 

การแสดงผลเฉลยของการเคลื่อนตัว 
           การเคลื่ อนตัว  คือ ผลของการ
ค านวณจากส่วนประกอบของการเคลื่อนตัว
ในทิศทางต่างๆ ของชิ้นงาน แสดงผลโดยการ
ดับเบิลคลิกท่ี  จะได้ผลดังรูป 
 

 
การแสดงผลเฉลยของความเครียด 
             ความเครียดของชิ้นงานค านวณ
จากส่วนประกอบของความเครียดในทิศทาง
ต่างๆ ของชิ้นงาน การแสดงผลท าได้โดยการ
ดับเบิลคลิกที่  จะได้ผล
ดังรูป  
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การแสดงภาพเคลื่อนไหวของความเค้น การเคลื่อนตัว และความเครียด 
           การแสดงการเคลื่อนไหวของความเค้น การ
เคลื่อนตัว หรือความเครียด ท าได้โดยการคลิกขวาที่
ไอคอน Stress Displacement หรือ Strain (เลือกตาม
ความต้องการ) และเลือก  จากเมนูชิ้นงาน
จะเคลื่อนไหวและปรากฏหน้าต่าง Animation  

 
   คลิกปุ่ม  เพ่ือหยุดภาพเคลื่อนไหว 
   คลิกปุ่ม   เพ่ือหยุดภาพเคลื่อนไหวในต าแหน่งที่ต้องการ 
   คลิกปุ่ม  เพ่ือเริ่มต้นภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง 
   Save as AVI file ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอ AVI 

 
            ส าหรับการตรวจสอบต าแหน่งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นโดยการก าหนดค่า FOS ท าได้โดยคลิกขวาที่  
Results เลือก Define Factor of Safety Plot จากเมนู 
จะเปิดหน้าต่างของ Factor of Safety  ซึ่งมี 3 ขั้นตอน
ดังนี้  

 
 

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกการตรวจสอบโดยใช้ Max von Mises 
stress แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือท าขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 2 ในกรอบ Set stress limit to คลิกเลือก Yield 
strength คลิกปุ่ม  เพ่ือท าขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก Areas below factor of study และป้อนค่า
เท่ากับ 1 แล้วคลิกปุ่ม   

 
 

ชิ้นงานนี้จะมีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1 
ส่วนของต าแหน่งที่ไม่ปลอดภัยจะแสดงด้วย
สีแดงดังรูป 
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การค านวณแรงปฏิกิริยาที่กระท ากับรูเจาะท้ังสอง 
1. ซ่อนเงื่อนไขของการจับยืดและลักษณะ

ของแรงกระท า โดยการคลิกขยายเมนู 

Hide/Show Items แล้วเลือกปิด 

ไอคอน  จากเมนู ดังรูป 
 

 
2. คลิกค าสั่ง  ที่อยู่ใน Result 

Advisor บนคอมมานด์เมเนเจอร์ 
หน้าต่าง Result Force จะปรากฏขึ้น 

  

3. เลือก Reaction Force  
4.  เลือก Units เป็น English 

(IPS) 
5. เลือกผิวด้านในของรูเจาะ

ทั้งสอง 
6. ค ลิ ก ปุ่ ม  จ ะ

ป ร า ก ฏ ค่ า  Reaction 
Force ที่กระท ากับรูเจาะ
ทั้งสองดังรูป 

 
 

 
             ซึ่งสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ของแรงปฏิกิริยา โดยการน าพ้ืนที่หน้าตัดที่เป็นรูปวงกลมหรือวง
แหวน (2.8389 ตารางนิ้ว) คูณด้วยแรงกดอัด 1000 psi จะได้แรงปฏิกิริยาตามท่ีแสดงดังรูป 
 
เพิ่มเติม แรงปฏิกิริยาที่กระท าในทิศทางอ่ืนๆ ก็สามารถหาได้จากวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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