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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของงานวิจัย 

ตามพันธกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงในการใหบริการเชา

ใชเครื่องจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพและตรงความตองการของผูเชาใชงาน โดยการมอบหมายใหสวน

พัฒนาเครื่องจักรกล รวบรวมขอมูลความตองการของผูเชาใช รวมท้ังรอยละการเชาใชของเครื่องจักร

ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน และมีประเด็นท่ีสำคัญอยางหนึ่งคือ การใชงานเครื่องจักรกลท่ีสามารถชวย

ประหยัดพลังงานหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนรถยนตนั่งหรือรถยนตบรรทุก

ก็ดีพบวา กำลังจากเครื่องยนตท่ีไดจากพลังงานเชื้อเพลิงซ่ึงสงไปยังลอขับเคลื่อนจะใชประโยชนไดไม

เต็มท่ีเพราะมีบางสวนสูญเสียไปในระบบถายทอดกำลัง เรียกวาการสูญเสียในการถายทอด 

(transmission loss) กำลังสวนท่ีเหลือท่ีลอขับเคลื่อนจะใชไปเพ่ือเอาชนะแรงตานตางๆ เพ่ือให

รถยนตเคลื่อนท่ีได แรงตานการเคลื่อนท่ีเหลานั้นไดแก 1. แรงตานการหมุนของลอ (rolling 

resistance) เก่ียวของกับน้ำหนักบรรทุกและคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดตานระหวางลอกับผิวถนน (ไม

สามารถควบคุมตัวแปรนี้ได) 2. แรงตานอากาศ (air resistance) เก่ียวของกับรูปทรงของรถ, คา

สัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ และความเร็วในการเคลื่อนท่ี (สามารถออกแบบ และกำหนดรูปทรง

ของรถได) 3. แรงตานทางชัน (gradient resistance) เก่ียวของกับความชันของถนน (ไมสามารถ

ควบคุมตัวแปรนี้ได) 

ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานวา ถาออกแบบรูปทรงของรถยนตและรถบรรทุกท่ีมีคาสัมประสิทธิ์แรง

ฉุดของอากาศลดลงแลวจะชวยประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงได  โดยใช  Computational Fluid 

Dynamics, CFD ในการวิเคราะหทางดานอากาศพลศาสตรยานยนต เพ่ือจำลองการไหลเสมือนการ

ทดสอบในอุโมงคลม รถยนตท่ีไดปรับรูปทรงรูปแบบตางๆ แลววิเคราะห คัดเลือกรูปแบบท่ีใหคาแรง

ตานอากาศนอยท่ีสุด เพ่ือเปนมาตรฐานในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลของเงินทุน

หมุนเวียนฯ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือกำหนดรูปทรงรถท่ีมีคาแรงตานอากาศนอยลงเพ่ือลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ใหเปนไปตามความตองการของผูเชาใช 
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3. ขอบเขตการศึกษา 

3.1 เครื่องจักรกลท่ีนำมาศึกษาเพ่ือปรับปรุงแบบและรูปทรงใหมีคาแรงตานอากาศนอยลงมี 3 

ประเภท ไดแก  

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม (รหัส 44-1) เพ่ือพิจารณาความสูง

ของหลังคาอลูมิเนียม 

 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบนั่งสองตอนทายบรรทุก (Double Cab) (รหัส 44-2) 

เพ่ือพิจารณาการติดตั้งผาใบคลุมกระบะ 

  

- รถบริการอัดฉีดขนาดไมนอยกวา 1 ตัน (รหัส 27) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแบบและรูปทรง

ในตำแหนงท่ียื่นออกและปะทะลมใหลูลมมากข้ึน 

 



1-3 
 

3.2 การจำลองเชิงตัวเลขใชโปรแกรมพลศาสตรของไหลเชิงคำนวณและสรางแบบจำลองเปน 

การไหลแบบสามมิติ 

 
รูปท่ี 1.1 ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีใชในการจำลอง 

     เง่ือนไขขอบเขต (Boundary condition) สาหรบแบบจำลองท่ีใชใน 
การคำนวณดังรูปท่ี 2 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
     1. ความเร็วสัมพัทธของอากาศท่ีผิวรถยนตเปนศูนย เนื่องจาก 
อิทธิพลของความหนืด  
     2. สมมุติใหความเร็วรถคงท่ีและคงตัว  
     3. ความดันในสนามความเร็วท่ีทางออก (Pressure outlet) ไมถูก 
รบกวนจากรปูรางของรถ และใหมีคาเทากับความดันบรรยากาศ 
     4. การศึกษานี้สมมุติใหเปนการไหลท่ีไมมีลมปะทะดานขาง  

 

3.3 การจำลองการไหลของอากาศเปนแบบเทอรบิวเลนท (การไหลปนปวน) 

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดผลการศึกษา ประเภท และจำนวน เครื่องจักรกลท่ีไดรับการปรับปรุงแบบและรูปทรงใหมี
คาแรงตานอากาศนอยลง สามารถชวยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได 
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บทท่ี 2 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

1.1 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD) หรือเรียกยอวา 

“ซีเอฟดี” คือการวิเคราะหปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับการไหลตางๆ การถายเทความรอน การ

แพรกระจายของอนุภาค รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรชวยหาผลเฉลยและ

จำลองพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน หรือกลาวโดยสั้นก็คือวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการไหล พ้ืนฐานของซีเอฟดี คือ 

การแกสมการนาเวียร-สโตกสซ่ึงเปนสมการควบคุมการไหล กระบวนการทางซีเอฟดีถูกพัฒนาข้ึนใน

ราวป 1930 สำหรับจำลองการไหลรอบทรงกระบอกสองมิติ จากนั้นเม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมี

ความกาวหนาข้ึน จึงไดพัฒนาสูการจำลองแบบสามมิติโดยบริษัทและองคกรดานการบินตางๆ อาทิ 

โบอิง ล็อกฮีท ดั๊กลาส แม็คโดเนล นาซา เปนตน ทุกวันนี้ซีเอฟดีถูกนำไปใชในการพัฒนาเรือดำน้ำ ผิว

เรือ อากาศยาน รถยนต เฮลิคอปเตอร การจำลองรถไฟความเร็วสูง เรือยอรชสำหรับแขงขัน และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย 

ความสำเร็จของวิธีซีเอฟดี สงผลใหมีการนำไปประยุกตใชอยางแพรหลายเพ่ือแกปญหา

ภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัยตางๆ อาทิ การไหลของอากาศผานรถยนตและอากาศยานเพ่ือหาแรง

ยกและแรงตาน การไหลของกระแสน้ำผานลำเรือ การเผาไหมภายในกระบอกสูบและกังหันกาซ การ

ไหลของของไหลผานปมและเครื่องอัดไอ การหลอเย็นอุปกรณอิเล็กทรอนิกส กระบวนการทางดาน

เคมี การไหลและการถายเทความรอนผานตึกตัวอาคาร การกระจายของมลภาวะในอากาศและน้ำ 

การทำนายสภาพอากาศ การไหลของเลือดในระบบหมุนเวียนของรางกาย เปนตน ปจจุบันซีเอฟดีถูก

พัฒนาไปถึงข้ันใชทำนายการไหลแบบเทอรบิวเลนตและทรานสิชัน เพ่ือใหไดความสมจริงของการ

จำลองการไหลท่ีนำไปสูการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน ตัวอยางการใชซีเอฟดีวิเคราะหปญหา อาทิ

เชน 
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      การใชซีเอฟดีทำนายทิศทางและลักษณะการกระจายตัวของควันท่ีเกิดจากการเผาบอ

น้ำมันในกรุงแบกแดดชวงสงครามอิรัก (ซาย) ภาพถายทางอากาศแสดงการกระจายของควัน (ขวา) 

พฤติกรรมท่ีจำลองไดดวยซีเอฟดี (Patnaik et al, 1994) ซ่ึงชวยใหการจัดการดานมลภาวะเปนไป

อยางมีแบบแผน เชน การวางแผนอพยพผูคน การควบคุมการแพรกระจาย เปนตน 

          

การจำลองการไหลของอากาศผานสปอยเลอรของรถยนตสูตรหนึ่ง นำไปสูการปรับปรุง

รูปทรงของสปอยเลอรใหมีความเหมาะสม (ขวา) และ พฤติกรรมท่ีจำลองไดโดยใชซอฟตแวรซีเอฟดี 

STAR CCM+ ซ่ึงพบวามีความสอดคลองเปนอยางดีกับการทดสอบจริง (ซาย) (Malan et al, 2009) 

  

      ซีเอฟดีชวยในดานการเกษตรกรรม ใชทำนายการกระจายอุณหภูมิของอากาศภายในและรอบ

โรงเรือนเพาะปลูก ชวยออกแบบรูปทรงโรงเรือนเพ่ือใหการระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิ



2-3 
 

เหมาะสมตอการเพาะปลูก (ซาย) โรงเรือนเพาะปลูกพืช (ขวา) ผลจำลองการไหลของอากาศโดยใชซี

เอฟดี (วิโรจน ลิ้มตระการ และคณะ, 2551) 

  

ดานวิศวกรรมโยธาไดนำซีเอฟดีไปชวยในการทำนายผลกระทบของลมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไหลผาน

ตึกสูง เพ่ือใชประกอบการออกแบบรูปทรงและโครงสรางในการสรางตึกสูง (ชาย) ภาพถาย (ขวา) ผล

จำลองการไหลผานตัวอาคารขนาดใหญ 

 

ดานกลศาสตรชีวภาพไดนำวิธีซีเอฟดีไปชวยทำนายระบบภายในรางกาย เชน การกระจาย

ของอากาศท่ีไหลผานเขาสูปอด ความเคนบนผนังเสนเลือดหัวใจ เพ่ือใหแพทยไดเขาใจกระบวนการท่ี

เกิดข้ึน เปนขอมูลนำไปสูการวางแผนการรักษาและการเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสมปลอดภัย (ซาย) 

จำลองการแพรกระจายของอนุภาคอากาศในทอลมปอด (ขวา) การนำซีเอฟดีไปจำลองการไหลของ

น้ำผานลำตัวนักวายน้ำ (ANSYS) ผลวิเคราะหนำไปสูการออกแบบทาทางการวายน้ำท่ีเหมาะสมท่ีชวย

ลดแรงตานท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการออกแบบชุดและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการแขงขัน 
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1.2 วิศวกรรมยานยนต 

รถยนตเคลื่อนท่ีไดตองอาศัยกำลังจากเครื่องยนตซ่ึงสงผานระบบถายทอดกำลังมาท่ีลอ

ขับเคลื่อน และอาศัยความเสียดทานระหวางยางและผิวถนน  ทำใหเกิดแรงขับเคลื่อนในขณะ

ถายทอดกำลัง รถยนตจึงเคลื่อนท่ีได 

ในขณะท่ีรถยนตกำลังเคลื่อนท่ีอยูนั้นจะมีแรงตานการเคลื่อนท่ีและมีทิศทางสวนกับแรง

ขับเคลื่อน เชน ถารถยนตเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วคงท่ี 60 km/h อาศัยกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน จะไดวา 

แรงขับเคลื่อน = แรงตานท้ังหมด 

แตถาแรงขับเคลื่อนมากกวาแรงตานท้ังหมดในขณะนั้น รถยนตจะมีอัตราเรงทำใหอัตราเร็ว

เพ่ิมข้ึน เชน  เม่ือเหยียบคันเรงเพ่ิมน้ำมันเชื้อเพลิงใหแกเครื่องยนตจะทำใหแรงขับเคลื่อนท่ีลอเพ่ิม

มากข้ึนและมากกวาแรงตานท้ังหมดในขณะนั้น จึงทำใหอัตราเร็วของรถยนตเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี

อัตราเร็วของรถยนตเพ่ิมข้ึนนั้นแรงตานท้ังหมดก็จะเพ่ิมตามไปดวย จนในท่ีสุดแรงขับเคลื่อนจะเทากับ

แรงตานท้ังหมดอีกครั้งหนึ่ง รถยนตจะวิ่งดวยอัตราเร็วคงท่ีอีกครั้งหนึ่ง เชน เดิมมีอัตราเร็ว 60 km/h 

แลวเพ่ิมเปน 80 km/h 

แตถาแรงขับเคลื่อนนอยกวาแรงตานท้ังหมดในขณะนั้น รถยนตจะมีอัตราหนวงซ่ึงทำให

อัตราเร็วลดลง ในขณะท่ีอัตราเร็วลดลงนั้นแรงตานท้ังหมดก็จะลดลงดวย จนในท่ีสุดแรงขับเคลื่อนจะ

เทากับแรงตานท้ังหมด รถยนตจะวิ่งดวยอัตราเร็วคงท่ีตอไป เชน เดิมมีอัตราเร็ว 90 km/h เม่ือผอน

คันเรงเพ่ือลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเขาเครื่องยนต แรงขับเคลื่อนจะลดลง รถยนตจะวิ่งดวยอัตรา

หนวงจนมีอัตราเร็ว 50 km/h และคงท่ีตอไปดวยอัตราเร็วดังกลาว 

         

         รูปท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางแรงขับเคลื่อนกับแรงตานท้ังหมดในขณะท่ีรถยนตกำลังเคลื่อนท่ี 
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แตเดิมนั้นรถยนตสวนมากขับเคลื่อนลอหลังซ่ึงมีขอดีหลายประการ เชน สามารถลดแรงกระตุกไดดี

เพราะมีเพลากลางและเพลาขับยาว ไตข้ึนทางชันไดมากกวาเพราะน้ำหนักรถยนตจะกดท่ีลอหลังมากข้ึน

ในขณะไตข้ึนทางชันทำใหการลื่นไถลของลอหลังเกิดข้ึนไดยาก ฯลฯ สวนรถยนตขับเคลื่อนลอหนาก็มีขอดี

หลายอยาง เชน พ้ืนรถยนตต่ำลงและราบเรียบ ทำใหมีพ้ืนท่ีภายในรถยนตกวางมากข้ึน การทรงตัวอาจดีข้ึน

เพราะหนาเปนลอนำทาง ฯลฯ 

ในกรณีของรถยนตท่ีขับเคลื่อนลอหลัง แรงขับเคลื่อนจะเกิดข้ึนท่ีลอหลังตรงบริเวณผิวสัมผัสระหวาง

ยางกับถนน ถารถยนตขับเคลื่อนลอหนา แรงขับเคลื่อนจะเกิดข้ึนท่ีลอหนา และรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ แรง

ขับเคลื่อนจะเกิดข้ึนท้ังลอหนาและลอหลัง 

กำลังจากเครื่องยนตท่ีสงไปยังลอขับเคลื่อนจะใชประโยชนไดไมเต็มท่ีเพราะมีบางสวนสูญเสียไปใน

ระบบถายทอดกำลัง เรียกวาการสูญเสียในการถายทอด (transmission loss) กำลังสวนท่ีเหลือท่ีลอ

ขับเคลื่อนจะใชไปเพ่ือเอาชนะแรงตานตาง ๆ เพ่ือใหรถยนตเคลื่อนท่ีได แรงตานการเคลื่อนท่ีเหลานั้นไดแก 

1) แรงตานการหมุนของลอ (rolling resistance)  

แรงตานการหมุนของลอข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก สภาพของผิวถนน ความเสียดทาน

ในแบริ่งของลอรถยนต การยุบตัวของยางและผิวถนน ความดันลมในยางรถยนต การเสียดสีท่ีเบรก 

และขนาดของลอ ภายใตเง่ือนไขท่ีคงท่ี แรงตานการหมุนของลอแปรผันโดยตรงกับน้ำหนักของ

รถยนต ถาสามารถลดน้ำหนักรถยนตลงไดมากก็ยิ่งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไดมาก ท้ังในการวิ่งดวย

อัตราเร็วคงท่ีและในการเรงความเร็วรถยนต การลดน้ำหนักของรถยนตจะนำไปสูการลดขนาด

เครื่องยนต หองเกียร ระบบกันสะเทือนและชิ้นสวนอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม สัดสวนการเปลี่ยนแปลง

ของน้ำหนักรถยนตระหวางรถเปลากับรถท่ีมีภาระบรรทุกเต็มนั้นตางกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สำหรับรถยนตขนาดเล็ก 

เทคโนโลยีสมัยใหมชวยใหเราสามารถใชวัสดุท่ีมีน้ำหนักเบาได ประกอบกับการออกแบบใน

ปจจุบันไดใชเทคโนโลยีดานแคด (Computer-Aided Design, CAD) และแคม (Computer-Aided 

Manufacturing, CAM) เขาชวยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเอฟอีเอ็ม (Finite Element 

Modeling, FEM) ของตัวรถยนตและชิ้นสวนตางๆ ซ่ึงนำไปสูการลดน้ำหนักรถยนตไดมาก 

2) แรงตานอากาศ (air resistance) 

 

3) แรงตานทางชัน (gradient resistance) 
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1.3 อากาศพลศาสตรยานยนต 

อากาศพลศาสตรของยานยนต (vehicle aerodynamics) วิชาท่ีวาดวยการเคลื่อนไหวของอากาศ

ผานยานยนต วิชานี้มีความซับซอนเพราะมีปจจัยหลายอยางท่ีทำใหแรงฉุดของอากาศเปลี่ยนแปลง ไดแก 

รูปทรงของยานยนต ระยะชองวางระหวางพ้ืนยานยนตกับถนน และมุมกมของยานยนต เปนตน 

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเพ่ิมข้ึนไดดวยการลดแรงฉุดของอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะ

เห็นไดชัดเจนในกรณีของการขับเคลื่อนดวยอัตราเร็วคงท่ี อยางไรก็ตาม อาจเห็นไมชัดเจนนักในกรณีการขับ

ท่ัว ๆ ไปท่ีมีการเบรกและการเรงสลับกันไป เชน ในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน ฯลฯ 

การลดแรงฉุดของอากาศมิใชพิจารณาเฉพาะอากาศพลศาสตรเพียงอยางเดียวเทานั้น  การไหลของ

อากาศยังมีผลตอแรงยกของอากาศและตำแหนงของจุดศูนยกลางของความดันท่ีกระทำกับรถยนต ท้ังสอง

ประการนี้จะมีผลกระทบอยางมากตอการควบคุมและการทรงตัวของรถยนต ระยะหางจากพ้ืนรถถึงพ้ืนถนนมี

ผลกระทบเพียงเล็กนอยตอแรงฉุดของอากาศแตกลับมีผลกระทบอยางมากตอแรงยกของอากาศ 

นักออกแบบดานอากาศพลศาสตรยังตองคำนึงถึงการไหลของอากาศท่ีสามารถควบคุมการจับตัวเปน

หยดของน้ำและสิ่งสกปรกบนผิวกระจกและโคมไฟดวย รวมท้ังยังตองคำนึงถึงเสียงดังเนื่องจากลมและการ

ถายเทอากาศภายในรถยนต การไหลของอากาศสำหรับหลอเย็นเครื่องยนตมีความสำคัญมากท่ีสุด สวนการ

ไหลของอากาศเพ่ือการถายเทอากาศในหองผูโดยสารและการหลอเย็นเบรกตลอดจนการหลอเย็นหองเกียรมี

ความสำคัญรองลงมา 

รถยนตในปจจุบันไดรับการออกแบบใหมีรูปทรงลูลมมากข้ึนเพ่ือลดแรงฉุดและปรับปรุงสมบัติตาง ๆ 

ทางอากาศพลศาสตรใหดีข้ึน เทคนิคทางคอมพิวเตอรถูกนำมาใชเพ่ือทำนายการไหลหรือตรวจสอบในบริเวณ

เฉพาะบางแหงของรถยนตไดเปนอยางดี ดังนั้นการทดสอบในอุโมงคลมจึงมีความสำคัญมาก 

เนื่องจากรถยนตเกงมีรูปทรงแตกตางจากรถยนตโดยสารหรือรถยนตบรรทุก รถยนตโดยสารหรือ

รถยนตบรรทุกมีลักษณะตานลมมากกวารถยนตเกง แตอยางไรก็ตาม รถยนตโดยสารหรือรถบรรทุกขับเคลื่อน

ดวยอัตราเร็วต่ำ ดังนั้นแรงฉุดของอากาศจึงไมมีความสำคัญมากนัก แตแรงตานการหมุนของลอจะมี

ความสำคัญมากข้ึนเนื่องจากน้ำหนักของรถยนตเพ่ิมข้ึน สำหรับกรณีของรถยนตบรรทุกท่ีเปนประเภทหัวลาก

และรถพวงรวมกันนั้น แรงฉุดของอากาศจะข้ึนอยูกับระยะชองวางระหวางหัวรถลากกับรถพวง และเม่ือมีการ

ปรับแตงบางอยางจะชวยลดแรงตานของอากาศลงไดบางสวนซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
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2.4.1 กระแสอากาศท่ีไหลผานวัตถุรูปทรงตางกัน 

 

 

 

 

   

  

    รูปท่ี 2.7 การเคลื่อนท่ีของอากาศผานรูปทรงตางๆท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเทากัน (เปนรูปวงกลม) 

จากการทดสอบวัตถุรูปทรงตาง ๆ เพ่ือหาแรงฉุดหรือแรงตานอากาศ พบวามีวัตถุท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปน

วงกลมและมีพ้ืนท่ีเทากันแตรูปทรงตางกันจะมีแรงตานอากาศไมเทากัน อาทิแทงทรงกระบอก ทรงกลม ทรง

หยดน้ำ ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 วัตถุทรงหยดน้ำจะมีอากาศหมุนซ่ึงเกิดข้ึนดานหลังนอยกวาวัตถุทรงกลมและ

ทรงกระบอกตามลำดับ จึงทำใหวัตถุทรงหยดน้ำมีแรงตานอากาศนอยมาก และนอยกวาวตัถุรูปทรงอ่ืน ๆ ท่ีมี

พ้ืนท่ีหนาตัดเทากัน 

แรงตานอากาศท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีรถยนตกำลังเคลื่อนท่ีนั้นสวนมากมาจากความแตกตางระหวางความ

ดันอากาศดานหนากับดานหลังรถยนต รูปท่ี 2.8 แสดงการเคลื่อนท่ีของอากาศผานรถยนตท่ีมีรูปทรงตาง ๆ 

กัน 

 

 

 

 

              

 

 

     รูปท่ี 2.8 การเคลื่อนไหวของอากาศผานรถยนตท่ีมีรูปทรงตาง ๆ 

การเคลื่อนไหวของอากาศผานรถยนตในขณะท่ีรถยนตกำลังเคลื่อนท่ีนั้นแสดงใหเห็นในรูปท่ี 2.8 (ก), 

(ข) และ (ค) บริเวณทายรถยนตจะมีอากาศหมุนวนท่ีเปนความเร็วสูงกวาอากาศบริเวณหนารถยนต ดังนั้น
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ความดันอากาศบริเวณทายรถยนตจึงต่ำกวาอากาศบริเวณหนารถยนต จึงเกิดความแตกตางของความดันซ่ึงทำ

ใหเกิดแรงตานอากาศข้ึน 

รูป (ก) แสดงลักษณะของรถยนตโดยท่ัว ๆ ไป อากาศหมุนเวียนคลายรถยนตมีจำนวนปาน

กลาง รูป (ข) แสดงลักษณะของรถตู อากาศหมุนเวียนทายรถตูมีจำนวนมาก รูป (ค) แสดงลักษณะของ

รถบรรทุกซ่ึงมีอากาศหมุนวนจำนวนมากกวารถตู รูป (ง) แสดงอากาศหุนยนตจำนวนนอยของรถยนตในอุดม

คติ 

ดังนั้นในการออกแบบรูปทรงของรถยนตเพ่ือลดแรงตานอากาศจะตองพยายามลดอากาศหมุนวน

บริเวณทายรถยนตใหนอยท่ีสุด 

 

2.4.2 รูปทรงของวัตถุท่ีเพียวลม 

วัตถุรูปทรงคลายหยดน้ำจะเปนรูปทรงท่ีเพียวลมและใหแรงตานอากาศต่ำ วัตถุทรงหยดน้ำท่ียาว

เกินไปนั้นถึงแมวาจะสามารถลดอากาศหมุนจนเหลือนอยมากก็ตาม แตแรงฉุดจะเพ่ิมข้ึนท่ีบริเวณผิวสัมผัสของ

ทรงหยดน้ำกับอากาศ จึงทำใหแรงตานอากาศรวมเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามวัตถุทรงหยดน้ำท่ีสั้นเกินไปจะมี

อากาศหมุนวนบริเวณทายมากถึงแมวาแรงฉุดท่ีบริเวณผิวสัมผัสจะนอยก็ตาม ทำใหแรงตานอากาศรวม

เพ่ิมข้ึน ดังนั้นวัตถุทรงหยดน้ำจะตองไมสั้นหรือยาวเกินไป คาท่ีเหมาะสมสำหรับวัตถุทรงหยดน้ำท่ีใหแรงตาน

อากาศนอยท่ีสุดคือ a/b = 1/2.5 ตามรูปท่ี 2.9 

 

 

 

 

  

     รูปท่ี 2.9 สัดสวนท่ีเหมาะสมของวัตถุทรงหยดน้ำ 
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2.4.3 แรงอากาศพลวัต 

 

 

 

 

 

  

   รูปท่ี 2.10 แรงอากาศพลวัต (aerodynamic force) บนรถยนต 

พิจารณารถยนตเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงบนพ้ืนระดับ อากาศท่ีไหลผานรถยนตนั้นจะมีความเร็วสัมพัทธ

กับรถยนต ซ่ึงข้ึนอยูกับความเร็วของรถยนตและความเร็วลมท่ีพัดสวนกับรถยนต ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 ถาลม

สงบ คือไมมีความเร็วลมความเร็วของอากาศท่ีสัมพัทธกับรถยนตจะมีเทากับความเร็วของรถยนต แตถามีลม

พัดสวนทางกับรถยนตพอดีความเร็วสัมพัทธจะเทากับผลบวกของความเร็วรถยนตเทากับความเร็วลม 

เนื่องจากความเร็วของรถยนตและความเร็วของลมอาจมีทิศทางไมอยูในเสนตรงเดียวกัน โรงอัดพัด

เขาหารถยนตในแนวเสียงดังแสดงในรูปท่ี 2.10 ทำใหความเร็วสัมพัทธกับรถยนตมีแนวเบี่ยงเบนเปนมุม α 

ดังนั้นจะมีแรงอากาศพลวัตกระทำตอรถยนตซ่ึงไดแก แรงฉุด (drag force) แรงกระทำดานขาง (side force) 

นอกจากนี้มีแรงยก (lift force) อีกดวย มุมกม (angle of incidence, β) ของรถยนตและลักษณะของพ้ืน

ถนนจะมีผลอยางมากตอแรงยก แรงตาง ๆ ดังกลาวท้ังหมดจะกระทำท่ีจุดศูนยกลางของความดัน (center of 

pressure) จุดนี้จะไมอยูคงท่ีแตจะเปลี่ยนแปลงไดโดยข้ึนกับการไหลของอากาศ จุดศูนยกลางของความดันมี

แนวโนมท่ีจะเลื่อนไปขางหนาเม่ือความเร็วสูงข้ึน 

รถยนตจะทรงตัวไดดีถาจุดศูนยกลางของความดันอยูดานหลังจุดศูนยถวง แตถาจุดศูนยกลางของ

ความดันอยูดานหนาของจุดศูนยถวง ความไมม่ันคงในการทรงตัวจะเกิดข้ึนเพราะจะเกิดโมเมนตรอบ

จุดศูนยถวงของรถยนตพยายามจะหันหลังกลับรอบจุดศูนยถวง หนารถยนตจะสายไปมา 

ลักษณะเฉพาะของแรงฉุดและแรงยกท่ีกระทำกับตัวรถยนตสามารถอธิบายไดดวยสัมประสิทธิ์แรงฉุด 

(Cd) และสัมประสิทธิ์แรงยก (Cℓ) ตามสมการตอไปนี้ 
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เม่ือ  Ra = แรงฉุดหรือแรงตานอากาศ, N 

       Rℓ = แรงยก, N 

       ρ = ความแนนหนาของอากาศ, km/m³ 

       v = ความเร็วของอากาศ, m/s 

       A = พ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนต, m² 

       Cd = สัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ 

       Cℓ = สัมประสิทธิ์แรงยกของอากาศ 

ความเร็วของอากาศ (v) ในท่ีนี้คือความเร็วของอากาศท่ีสัมพัทธกับรถยนตตามท่ีไดกลาวมาแลว โดย

พิจารณาถึงความเร็วรถยนตและความเร็วลมท่ีพัดผาน ดังนั้นถารถยนตวิ่งทวนลม ความเร็วอากาศจะเทากับ

ผลรวมระหวางความเร็วรถยนตกับความเร็วลม แตถาวิ่งตามลมความเร็วอากาศจะเทากับผลตางระหวาง

ความเร็วรถยนตเทากับความเร็วลม ถาในกรณีของลมสงบ ความเร็วอากาศจะเทากับความเร็วของรถยนต 

ดังนั้นเม่ือเขียนกราฟระหวาง Ra กับ v จะไดกราฟลักษณะตามรูปท่ี 2.11 

 

 

 

  

 

 

 

    รูปท่ี 2.11 ความสัมพันธระหวางแรงตานอากาศกับความเร็วรถยนต 

จากรูปท่ี 2.11 จะเห็นไดวาแรงตานอากาศจะเพ่ิมข้ึนอยางมากท่ีความเร็วสูง ๆ ดังนั้นแรงตานอากาศ

จึงเปนปจจัยสำคัญตอการเคลื่อนท่ีของรถยนต รถยนตท่ีมีรูปทรงลูลมจะมีคา Cd ต่ำ ซ่ึงจะทำใหแรงตานของ

อากาศมีคานอยกวารถยนตท่ีมีคา Cd สูง ถึงแมวาจะมีพ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนตเทากันก็ตาม  
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2.4.4 การทดสอบแรงตานอากาศในอุโมงคลม 

การหาคา Cd หรือแรงตานอากาศอาจจะทำไดโดยใชอุโมงคลมขนาดเล็กทดลองกับหุนจำลองของ

รถยนต หรือใชอุโมงขนาดใหญทดลองกับรถยนตจริง รูปท่ี 2.12 (ก) แสดงการทดสอบหุนจำลองของรถยนต

ในอุโมงคลมขนาดเล็ก และรูปท่ี 2.12 (ข) แสดงอุโมงคลมแบบไหลเวียนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 อุโมงคลมสำหรับทดสอบแรงตานอากาศของรถยนต 

 

2.4.5 พ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนต 

หนากากพ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนตไมเปนรูปสี่เหลี่ยม กลาวคือ มีสวนเวาสวนนูนตามความสวยงามของ

การออกแบบ จึงตองใชวิธีประมาณคาพ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนตดวยสูตรดังนี้ 
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     รูปท่ี 2.13 ความกวางและความสูงของรถยนต 

ความกวางของรถยนตวัดจากรอบตัวถังดานซายไปยังรอบตัวถังดานขวา ความสูงของรถยนตวัดจาก

พ้ืนถนนถึงจุดสูงสุดของหลังคารถยนต ตามรูปท่ี 2.13 เชน รถยนตคันหนึ่งมีขนาดความกวาง 1607 mm 

และความสูง 1385 mm ดังนั้นพ้ืนท่ีหนาตัดของรถยนตคันนี้ คือ 

 

A = 0.8WH 

= 0.8(1.607)(1.385) 

= 1.78 m² 

 

2.4.6 ผลกระทบของมุมเบ่ียงเบนท่ีมีตอคา Cd 

ความเร็วลมมีทิศทางไมขนานกับทิศทางของรถยนต ทำใหผลรวมของเวกเตอรท้ังสองเอียงทำมุมกับ

รถยนตเปนมุมเบี่ยงเบน (yaw angle, α) ดูรูปท่ี 2.10 และมุมเบี่ยงเบนนี้มีผลกระทบตอคา Cd 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 ผลกระทบของมุมเบี่ยงเบน (α) ของความเร็วความสัมพัทธท่ีมีตอคาสัมประสิทธิ์แรงฉุด 
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รูปท่ี 2.14 แสดงผลกระทบของมุมเบี่ยงเบนของความเร็วสัมพัทธท่ีมีตอคาสัมประสิทธิ์แรงฉุด โดยให

แกนตั้งเปนอัตราสวนระหวางคา Cd ของมุมเบี่ยงเบน α ใด ๆ ใหเทากับคา Cd ของมุมเบี่ยงเบนเทากับ

ศูนย แกนนอนเปนคาของมุมเบี่ยงเบน (α) 

 

จากรูปท่ี 2.14 จะเห็นไดวามุมเบี่ยงเบนของความเร็วสัมพัทธมีผลตอคา Cd ถาความเร็วลมอยูในแนว

เดียวกันปรับความเร็วของรถยนต มุมเบี่ยงเบน (ดูรูปท่ี 2.10) จะมีคาเปนศูนย แตถาความเร็วลมมีแนวเฉียง

ซ่ึงจะทำใหความเร็วสัมพัทธกับรถยนตเอียงทำมุมเบี่ยงเบน เม่ือมุมเบี่ยงเบนเพ่ิมข้ึน คา Cd จะเพ่ิมข้ึนดังแสดง

ในรูปท่ี 2.14 และ Cd จะลดลงเม่ือทำมุมเบี่ยงเบนเพ่ิมมากข้ึนไปอีกจะเปนลักษณะของกระแสลมเริ่มพัดเสริม

กับทิศทางการเคลื่อนท่ีของรถยนตดังแสดงในรูปท่ี 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 มุมเบี่ยงเบนของความเร็วสัมพัทธเม่ือเทียบกับรถยนตเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของลม 

 

2.47 ผลกระทบของพ้ืนถนนท่ีมีตอแรงฉุดและแรงยก 

นักวิจัยไดทำการทดสอบกับหุนจำลองเพ่ือใหทราบพ้ืนถนนมีผลตอแรงสุดและแรงยกอยางไร การ

ทดสอบกระทำบนพ้ืนท่ีอยูกับท่ีและซ่ึงเคลื่อนท่ีไดโดยเปลี่ยนแปลงระยะชองวางระหวางพ้ืนกับรถยนต ผลการ

ทดสอบแสดงในรูปท่ี 2.16 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพ้ืนถนนมีผลกระทบตอแรงยกมากกวาแรงฉุด สัมประสิทธิ์แรง

ยกมีความไวตอมุมกมมาก (ดูรูปท่ี 2.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือระยะชองวางระหวางพ้ืนถนนกับพ้ืนรถยนตมี

คานอย ๆ น้ำหอมในรถยนตท่ัวไปในกรณีของระยะชองวางระหวางพ้ืนถนนกับรถยนตมีคามาก จะพบวามุมกม

การเคลื่อนท่ีของพ้ืนถนนมีผลกระทบนอยมากตอแรงฉุด ผลการเคลื่อนท่ีของพ้ืนถนนจะชวยลดผลกระทบของ

มุมกม ดังนั้นเม่ือคืนถนนเคลื่อนท่ีแรงกดเพ่ิมข้ึน (แรงยกติดลบ) และแรงฉุดก็เพ่ิมข้ึนดวย 
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รูปท่ี 2.16 ผลกระทบของระยะชองวางระหวางพ้ืนถนนกับรถยนต มุมกมของรถยนต การเคลื่อนท่ี ของ

พ้ืนถนนไมมีหรอกคาสัมประสิทธิ์แรงและแรงยก 

พิจารณาจากรูปท่ี 2.16 หุนจำลองมีความยาว ℓ และหางจากพ้ืนเปนระยะ h ลมพัดผานหัวจำลอง

ดวยความเร็ว v การทดสอบการกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงระยะ h โดยทดสอบท่ี มุมกม 3 คา               

คื อ  β = -1° , 0° แ ล ะ  + 1° แ ล ว ก็ มี พ้ื น ถ น น อ ยู กั บ ท่ี แ ล ะ พ้ื น ถ น น เ ค ลื่ อ น ท่ี ด ว ย 

 

คาสัมประสิทธิ์แรงยก (Cℓ) จะมีคาเปนบวกเม่ือ h/ℓ มีคานอย ๆ แตเม่ือคา h/ℓ เพ่ิมมากข้ึนคา Cl จะ

เปนลบ คา Cl เปนบวกหมายถึงเกิดแรงยกกระทำกับหุนจำลอง และคา Cℓ ติดลบหมายถึงเกิดแรงกดกระทำ

กับหุนจำลอง และจะพบวามุมกมเทากับ -1° จะใหแรงกดท่ีกระทำกับหุนจำลองมากกวาเม่ือใชมุมกมเทากับ 

0° และ 1° ตามลำดับ และถาพ้ืนถนนมีการเคลื่อนท่ีดวยจะใหแรงกดกระทำกับหุนจำลองมากข้ึนเพราะคา Cℓ 

ติดลบมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับมุมกมเทานั้น 

ในกรณีของรถเกงท่ีใชกันท่ัวไป เชน รถเกงมีระยะ h = 0.2 m และความยาว ℓ = 4 m ดังนั้นคา h/ℓ 

= 0.05 รถเกงบางคันมีระยะเทากับ h = 0.16 m และความยาว ℓ = 4.3 m ดังนั้นคา h/ℓ = 0.037 ซ่ึงจะ

เห็นไดวามีคาคอนขางต่ำ ดังนั้นรถเกงโดยท่ัวไปมักจะใชคา Cℓ เปนบวก นั่นคือมักจะเกิดแรงยกกระทำกับ

รถยนต เนื่องจากมุมกมของรถเกงท่ัวไปมักจะเปนบวกจึงทำใหคา Cℓ มักอยูในดานบวก 

คาสัมประสิทธิ์แรงฉุด (Cd) ตามรูปท่ี 2.16 จะเปนคาบวกและเปลี่ยนแปลงไปตามคา h/ℓ และคามุม

กม ตลอดจนการเคลื่อนท่ีของพ้ืนถนนดวย พบวาพ้ืนถนนอยูกับท่ีคา Cd จะลดลง เม่ือใชมุมกมแตกตางกัน คา 

Cd ก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ตามรูปจะไดวาเม่ือใช β = +1° คา Cd จะมีคามากท่ีสุดเม่ือ h/ℓ มีคานอย ๆ และ

เม่ือ h/ℓ มีคามากข้ึน คา Cd จะลดลงและมีคานอยกวาการใช β = 0° และ - 1° 
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2.4.8 อากาศหมุนทายรถยนต 

เนื่องจากอากาศท่ีไหลผานหลังคารถยนตมีความเร็วสูงกวาอากาศท่ีไหลผานใตทองรถยนต ดังนั้น

อากาศเหนือหลังคารถยนตจึงมีความดันต่ำกวาอากาศใตทองรถยนต ความแตกตางของความดันดังกลาวนี้ทำ

ใหเกิดแรงยกและการหมุนวนของอากาศข้ึน การหมุนวนของอากาศเกิดข้ึนท่ีสวนทายของรถยนตเปนสอง

บริเวณ ดังแสดงในรูปท่ี 2.17 อากาศท่ีหมุนวนท่ีสวนทายของรถยนตทำใหเกิดแรงดูดหรือแรงตานการ

เคลื่อนท่ีของรถยนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 การหมุนวนของอากาศท่ีบริเวณสวนทายของรถยนต 

 

2.4.9 แรงฉุด แรงยก และแรงกด 

ในขณะท่ีรถยนตกำลังวิ่งอยูบนถนน รถยนตมักจะถูกกระทำดวยแรงฉุดและแรงยกของอากาศ แรงสุด

มากทำใหสิ้นเปลืองกำลังจากเครื่องยนตมากซ่ึงก็หมายถึงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากนั่นเอง สวนแรงยกของ

อากาศจะมีผลทำใหความสามารถในการยึดเกาะถนนของยางลดลง ทำใหรถยนตทรงตัวไมดี โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในขณะเลี้ยวโคงดวยอัตราเร็วสูง รถยนตอาจลื่นไถลและเสียหลักได 

ดังนั้นรถยนตประเภทท่ีวิ่งดวยอัตราเร็วสูง เชน รถแขง ฯลฯ จำเปนตองเพ่ิมแรงกดใหแกรถยนตให

สามารถเลี้ยวโคงท่ีอัตราเร็วสูงไดอยางม่ันคง 

การเพ่ิมแรงกดมีแตรถแขงสามารถทำไดดังแสดงในรูปท่ี 2.18 วิธีนี้สามารถเพ่ิมแรงกดไดถึง 3 เทา

ของน้ำหนักรถยนตพ่ีมีอัตราเร็ว 270 km/h แรงกดท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากการติดตั้งแพนอากาศ (aerofoil) กับ

ขาง แตอยางไรก็ตาม แรงฉุดก็เพ่ิมข้ึนดวย แผนการปรับแตงใตทองรถยนตใหเกิดความดันต่ำพ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนท่ี

ท้ังสองดานของคนขับ ขอบดานขางของตัวถังรถแขงมาติดต้ังกระโปรงขาง (flexible skirt) เพ่ือปองกันไมให

อากาศจากดานขางไหลเขาไปรบกวนการไหลของอากาศสวนในแรงกดดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากความดันต่ำใต

ทองรถยนตและสวนทายของรถยนต และทำใหเกิดแรงฉุดดวยเชนกัน 
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เพ่ือทำความเขาใจถึงวิธีการลดแรงฉุดของอากาศ กอนอ่ืนจะตองศึกษาถึงกลไกลท่ีทำใหเกิดแรงสุดซ่ึง

จะนำไปสูแรงตานรวมท้ังหมดเสียกอน 

เม่ืออากาศไหลผานหนาดานใดก็ตามดวยอัตราเร็วคงท่ี แรงฉุดหรือแรงตานของอากาศท่ีเกิดข้ึนจะ

ประกอบดวยแรง 2 สวน ไดแก 

1) แรงฉุดผิวสัมผัส มีสาเหตุมาจากความเสียดทานท่ีผิวสัมผัสระหวางอากาศกับผิวสัมผัสนั้น 

2) แรงฉุดความดัน มีสาเหตุมาจากความแตกตางของความดันท่ีกระจายบนผิวสัมผัส 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 แผนภาพของรถแขงประเภทสูตร 1 สมัยใหม ซ่ึงแสดงใหเห็นกระโปรงขาง 

และปกขางเพ่ือเพ่ิมแรงกด 

 

ปจจัยท่ีมีสวนทำใหแรงสุดของอากาศเพ่ิมข้ึน ไดแก 

1) ลอ หองเกียร และระบบกันสะเทือนซ่ึงอยูใตทองรถยนต 

2) การไหลของอากาศผานหมอน้ำรถยนต 

3) ผิวหนาท่ีไมราบเรียบของรถยนต เชน ขอบค้ิวตาง ๆ ประตูและกระจกหนาตาง ฯลฯ 

4) การเปดกระจกหนาตางในขณะขับข่ี ทำใหสูญเสียโมเมนตัมในการไหลของอากาศ ทำใหแรงฉุด

ของอากาศเพ่ิมข้ึน 

2.4.10 ความสำคัญของแรงฉุดหรือแรงตานอากาศ 

ดังท่ีกลาวมาแลวเก่ียวกับสัมประสิทธิ์แรงฉุดซ่ึงจะมีผลตอการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง กอน

อ่ืนเราลองมาเปรียบเทียบกันระหวางแรงตานอากาศกับแรงตานการหมุนของลอ ดังแสดงใหเห็นในรูปท่ี 2.19 

สมมติวาแรงตานการหมุนของรอมีคาคงท่ีเทากับ 225 N และแรงตานอากาศ (แรงฉุด) ท่ีพิจารณามี 2 กรณี 

คือ ใชคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ (Cd) เทากับ 0.33 และ 0.45 ในแตละกรณีนั้นหาพ้ืนท่ีหนาตัดของ

รถยนตเทากันคือ 2.25 m² แตรูปทรงของรถยนตไมเหมือนกันซ่ึงทำใหคา Cd แตกตางกัน 
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รูปท่ี 2.19 ผลของแรงจุดท่ีมีตอสมรรถนะของรถยนต 

แรงตานอากาศหรือแรงฉุดของอากาศจะมีคาต่ำเม่ือรถยนตมีรูปทรงลูลม (คา Cd ต่ำ) รูปท่ี 2.19 

แสดงใหเห็นความแตกตางของแรงตานอากาศเม่ือเปรียบเทียบท่ีคา Cd ตางกัน 

ท่ีอัตราเร็ว 80 km/h แรงตานรวมกันท้ังหมดเม่ือ Cd = 0.33 จะมีคานอยกวาแรงตานรวมท้ังหมด

เม่ือ Cd = 0.45 

เม่ือ Cd = 0.33 แรงตานรวมมีคาเทากับ 450 N เม่ืออัตราเร็วของรถยนตเทากับ 80 km/h แตถา 

Cd = 0.45 แรงตานรวมมีคาเทากับ 450 N เม่ืออัตราเร็วรถยนตเทากับ 70 km/h 

กำลังท่ีใชในการขับเคลื่อนรถยนตมีคาเทากับผลคูณระหวางแรงขับเคลื่อน (N) กับอัตราเร็วของ

รถยนต (m/s) เม่ือพล็อตเสนกำลังคงท่ี (constant power line) ลงในกราฟของรูปท่ี 2.19 จะพบวาท่ีกำลัง

ขับเคลื่อนเทากัน (49kW) เม่ือสัมประสิทธิ์แรงฉุดลดลงจาก Cd = 0.45 เปน Cd = 0.33 จะทำใหอัตราเร็ว

สูงสุดของรถยนตเพ่ิมข้ึนจาก 145 km/h เปน 160 km/h และถาตองการใหรถยนตท่ีมี Cd = 00.45 มี

อัตราเร็ว 160 km/h จะตองใชกำลัง 63 kW สิ่งควรจำก็คือกำลังท่ีใชในการเอาชนะแรงฉุดของอากาศนั้น

เปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราเร็วยกกำลังสาม 

ท่ีอัตราเร็วสูง ๆ แรงฉุดของอากาศมีผลตออัตราเรงของรถยนต แรงท่ีใชในการเรงรถยนตคือผลตาง

ระหวางแรงขับเคลื่อนกับแรงตานท้ังหมดในขณะนั้น เชน เม่ือพิจารณาเสนกำลังสูงสุดท่ี 49 kW สำหรับ Cd = 

0.45 พบวาท่ีอัตราเร็ว 100 km/h ไดแรงขับเคลื่อนสูงสุดเทากับ 1765 N ลบดวย 694 เทากับ 1071 N 

และเม่ือเทียบกับ Cd = 0.33 พบวาแรงท่ีใชเรงรถยนตท่ีอัตราเร็ว 100 km/h เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.7 
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การลดแรงฉุดของอากาศจะมีผลตอการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี

อัตราเร็วสูง กลาวคือ ถาสามารถลดแรงตานท้ังหมดลงไดรอยละ 10 โดยมีขอสมมติวาประสิทธิภาพการ

ถายทอดกำลังมีคาคงเดิม 

ตารางท่ี 2.9 แสดงคาของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการเปรียบเทียบกันระหวางคา Cd = 

0.45 กับคา Cd = 0.33 จากตารางพบวาเม่ือเปลี่ยนคา Cd จาก 0.45 มาเปน 0.33 จะประหยัดน้ำมัน

เชื้อเพลิงมากข้ึน โดยเปรียบเทียบท่ีอัตราเร็วคงท่ี 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.9 ผลของการลดแรงสุดของอากาศจากคา Cd = 0.45 มาเปน 0.33 ท่ีมีผลตอการ

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีอัตราเร็วคงท่ี (A = 2.25 m² , ρ = 1.2 kg/m³ , R = 225 N) 

การเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะตองกำหนดรูปแบบของการขับข่ีประสิทธิภาพ

ของการถายทอดกำลัง แรงฉุดของอากาศ และแรงตานการหมุนของลอเพ่ือใหไดผลการเปรียบเทียบท่ีเชื่อถือ

ได 

นักวิจัยไดทดสอบเก่ียวกับความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตสามขนาดไดแก ขนาด

เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยสมมติวาประสิทธิภาพการถายทอดกำลังเทากับรอยละ 90 จากการ

ทดสอบพบวาเม่ือเปลี่ยนคา Cd จาก 0.45 เปน 0.33 จะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากข้ึนรอยละ 9 ดังแสดง

ในรูปท่ี 2.20 และเม่ือเปรียบเทียบรถยนตตางขนาดกันแตมีคา Cd เทากันพบวารถยนตขนาดเล็กประหยัด

น้ำมันเชื้อเพลิงมากกวารถยนตขนาดกลางและขนาดใหญตามลำดับ จากรูปจะเห็นวาท่ีคา Cd = 0.3 รถยนต

ขนาดเล็กสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 11 km/ℓ รถยนตขนาดกลางประมาณ 8.5 km/ℓ และรถยนต

ขนาดใหญประมาณ 7 km/ℓ 
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รูปท่ี 2.20 ผลของสมัประสิทธ์ิแรงฉุดท่ีมีตอการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง 

 

2.4.11 ปจจัยท่ีมีผลตอแรงตานอากาศ 

แรงฉุดหรือแรงตานของอากาศนั้นข้ึนอยูกับรูปทรงของรถยนตและรายละเอียดของสวนประกอบตาง 

ๆ เชน ขอบกระจก ขอบลอ ฯลฯ เนื่องจากรถยนตแตละคันมีรูปทรงไมเหมือนกันแตถาเราจัดแบงรถยนต

ออกเปนกลุมตามขนาด เราจะไดรถยนต 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ หรืออาจจัดแบง

ตามรูปทรงของรถยนตซ่ึงอาจแบงเปนรถเกงทายหยัก (notchback) และรถเกงทายลาด (fastback) 

กอนอ่ืนขอทำความเขาใจถึงความแตกตางระหวางรถเกงหยักกับรถเกงทายลาดเสียกอน รถเกงทาย

หยักเปนรถยนตท่ีมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงระดับความสูงระดับหลังคาถึงกระโปรงหลังอยางทันทีทันใดซ่ึงพบเห็น

ในรถเกงท่ัวไปเปนสวนใหญ สำหรับรถเกงทายลาดนั้นความสูงของหลังคารถยนตจะคอย ๆ ลาดเอียงลงทีละ

นอยจนถึงกระโปรงหลังเพ่ือใหการไหลของอากาศเปนไปอยางสม่ำเสมอ รถเกงทายลาดมักสามารถเปดประตู

ทายได ซ่ึงก็อาจเรียกชื่ออ่ืน ๆ ไดอีกหลายชื่อแตก็ยังจัดเปนประเภททายลาด อาทิ รถเกงมีประตูทาย 

(hatchback, lifeback, swingback) ฯลฯ 

ในรถเกงทายลาดนั้นมุมเอียงของกระจกหลังมีความสำคัญมากตอแรงฉุด ข้ึนอยูกับวาจุดแยกตัวของ

กระแสอากาศจะเกิดข้ึนท่ีใด กลาวคือ ท่ีสวนบนหรือท่ีสวนลางของกระจกหลัง ดังแสดงในรูปท่ี 2.21 ถาจุด

แยกตัวของกระแสอากาศเกิดข้ึนท่ีสวนลางของกระจกหลังจะชวยลดปญหาการสะสมของสิ่งสกปรกบนกระจก

หลังลงไดอยางมาก และ Cd จะมีคาต่ำเม่ือมุมเอียง (Φ) ของกระจกหลังมีคานอย และ Cd จะมีคาเพ่ิมข้ึน

เม่ือ Φ มีคาเพ่ิมข้ึน คา Cd จะสูงสุดเม่ือ Φ เทากับ 30 องศา แตถา Φ มีคามากข้ึนไปอีก รถยนตนี้จะ

เปลี่ยนจากแบบทายลาดเปนแบบทายตัด (squareback) คา Cd ท่ีไดนั้นแสดงในรูปท่ี 2.21 
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รูปท่ี 2.21 ผลของมุมเอียง (Φ) ของกระจกหลังท่ีมีตอผลสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ (Cd) และมีผล

ตอจุดแยกตัวของกระแสอากาศ 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 2.22 รูปทรงของจมูกรถยนตท่ีมีผลกระทบตอคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ 

รูปทรงของจมูกรถยนต (nose) ซ่ึงอยูท่ีบริเวณสวนหนาของรถยนตนั้นมีความสำคัญมากตอการเกิด

จุดแยกตัวบนฝากระโปรงหนา ดังแสดงในรูปท่ี 2.22 

จากการทดสอบจมูกรถยนตแบบตาง ๆ พบวามีผลตอคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศอยางมาก

เชนกัน จากการทดสอบจมูกแบบ A และ B โดยเปรียบเทียบแบบพ้ืนฐาน ท้ังท่ีมีและไมมีสปอยเลอรหนา 

พบวาคา Cd ลดลง เชน เม่ือใชจมูกแบบ A และไมมีสปอยเลอร คา Cd จะลดลงรอยละ 4 และเม่ือใชจมูกแบบ 

A และมีสปอยเลอร คา Cd จะลดลงรอยละ 11 โดนเปรียบเทียบกับจมูกแบบพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 2.23 การเกิดจุดแยกตัวของกระแสอากาศบนฝากระโปรงหนาและสวนทายของรถยนต 

การออกแบบและตองคำนึงถึงการจุดแยกตัวของกระแสอากาศดวย โดยตองออกแบบรูปทรงของ

รถยนตเพ่ือไมใหเกิดจุดแยกตัวของกระแสอากาศเปดฝากระโปรงหนาและบนกระจกหนา รูปท่ี 2.23 แสดง

จุดแยกตัวของกระแสอากาศซ่ึงเกิดบนฝากระโปรงหนาและกลับลงไปใหมอีก และจุดแยกตัวของกระแสอากาศ

บนสวนทายของรถยนตซ่ึงสวนทายจะเกิดการหมุนวนของอากาศ 

การออกแบบท่ีไมใหเกิดจุดแยกตัวเกาะกระแสอากาศบนฝากระโปรงหนาหรือบนกระจกหนาจะชวย

ลดคา Cd ลงได และยังทำใหความดันท่ีบริเวณสวนลางของกระจกหนาเพ่ิมมากข้ึนความดันนี้ชวยใหเกิดความ

ไหลเวียนของอากาศภายในหองโดยสารดีข้ึน ดังนั้นการออกแบบบริเวณสวนหนาของรถยนตใหเหมาะสมจึงมี

ความสำคัญมาก เพ่ือใหกระแสอากาศเกาะติดผิวรถยนตไปตลอดไมเกิดการสะดุดซ่ึงจะทำใหกระแสอากาศ

แยกตัวออกจากผิวสัมผัส ดังนั้นจึงตองออกแบบจมูกรถยนตเพ่ือไมใหเกิดจุดแยกตัวเกาะกระแสอากาศ และ

ท ด ส อ บ ใ น อุ โ ม ง ค ล ม เ พ่ื อ ห า รู ป ท ร ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สุ ด 

 

การออกแบบสวนอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเสริมทำใหคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศลดลง ไดแก 

1) ออกแบบการติดตั้งกระจกหนาตางใหยื่นออกมาไดระดับเดียวกันกับโครงตัวถัง 

2) ออกแบบใบปดน้ำฝนใหซอนเก็บไวท่ีสวนลาง 

3) ออกแบบกระจกมองขางใหมีลักษณะลูลม 

4) ออกแบบขอบลอใหเกิดความปนปวนของกระแสอากาศนอยท่ีสุด 

5) ออกแบบกันรั่วขอบประตูใหสามารถปองกันการรั่วไหลของลมอยางไดผล 

โครงเสาหนา (A-pillar) ของรถยนตก็มีความสำคัญมากตอการออกแบบเชนกัน โครงเสาหนานั้นแยก

กระจกหนาออกจากกระจกหนาตาง การออกแบบโครงเสาหนานอกจากจะมีผลทางอากาศพลศาสตรแลว ยังมี

ผลตอการไหลของน้ำจากกระจกหนาไปยังกระจกหนาตางและยังมีผลทำใหเกิดการไหลวนของอากาศบริเวณ

กระจกหนาตางซ่ึงมีสวนทำใหเกิดเสียงดัง 
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รูปท่ี 2.24 การออกแบบโครงเสาหนาของรถยนตเพ่ือลดแรงฉุดของอากาศ ลดเสียงดังของลมและชวยให

น้ำฝนไหลไดอยางเหมาะสม (รูปนี้แสดงภาพตัดท่ีเกิดจากการตัดผานกระจกหนา โครงเสาหนา และกระจก

หนาตางดานขางตามการตัดท่ีแสดงในรูปรถยนต) 

 

รูปท่ี 2.24 แสดงการออกแบบโครงเสาหนาของรถยนตซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน 5 แบบ และ

คา Cd ของแตละแบบไมเทากัน คา Cd ท่ีแตกตางกันนั้นมีคาสูงถึงรอยละ 10 นอกจากนี้ จะตองออกแบบโครง

เสารหนาของรถยนตเพ่ือไมใหหยดน้ำเขาไปในรถยนต เม่ือเปดประตูหนา 

รูปท่ี 2.24 (1) แสดงการออกแบบโครงเสาหนาซ่ึงงายตอการผลิต รางน้ำดานขางชวยใหกระจก

หนาตางดานขางเปยกน้ำฝนนอยลง แตอากาศท่ีไหลผานจะเกิดการแยกตัวอยางมากซ่ึงจะกอใหเกิดเสียงดัง

จากลมท่ีไหลผาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรถวิ่งดวยอัตราเร็วสูง 

รูปท่ี 2.24 (2) แสดงการออกแบบซ่ึงถอดรางน้ำตามรูปพ่ี 2.24 (1) ออกไป ทำใหแรงฉุดของอากาศ

รอยละ 7 และรถเสียงดังเนื่องจากลม แตกระจกหนาตางดานขางจะเปยกฝนมากข้ึน 

รูปท่ี 2.24 (3) แสดงการออกแบบซ่ึงคลายกับรูปท่ี 2.24 (1) แตออกแบบรางน้ำใหมเพ่ือลดแรงฉุด

ใหนอยลง 

รูปท่ี 2.24 (4) แสดงการออกแบบซ่ึงรวมรางน้ำเขาดวยการปรับโครงเสาหนารถยนตทำใหการ

แยกตัวของอากาศนอยลง 

รูปท่ี 2.24 (5) แสดงการออกแบบเพ่ิงลางน้ำมีขอบต่ำ พรอมกับกระจกหนาตางดานขางไดระดับ

เสมอกับโครงเสาหนาของรถยนต ทำใหการแยกตัวของอากาศมีเล็กนอยและ Cd มีคาต่ำลงมาก 
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จากกราฟในรูปท่ี 2.24 จะเห็นไดวาการออกแบบโครงสรางเสาหนาตามรูปท่ี 2.24 (5) นั้น ใหคา 

Cd  ต่ำท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องจากการแยกตัวของอากาศท่ีไหลผานกระจกหนาตางดานขางมีนอยมากและการ

ออกแบบตามรูปท่ี 2.24 (1) จะทำใหคา Cd สูงสุด เพราะเกิดการแยกตัวของอากาศอยางมาก 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 2.25 รถยนตฟอรดโพรบ 4 (Ford Probe IV) ซ่ึงมีคา Cd = 0.15 

คาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศของรถยนตในอนาคตจะตองครอบคลุมถึงขอกำหนดตาง ๆ ภายใน

รถยนต รสนิยมท่ัวไป และขอกำหนดทางอากาศพลศาสตร รวมท้ังดานราคาดวย สวนมากแลวบริษัทผูผลิต

รถยนตมักจะสรางรถยนตตนแบบท่ีพรอมดวยขอกำหนดตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว เชน รถยนตฟอรดโพรบ 4 

(Ford Probe IV) หนังแสดงในรูปท่ี 2.25 ซ่ึงใหคา Cd ต่ำมาก 

ขอกำหนดของการออกแบบเพ่ือใหรถยนตท่ีใชประโยชนไดเต็มท่ีสำหรับผูโดยสารสี่คนและคา

สัมประสิทธิ์แรงฉุดไมต่ำกวา 0.2 อันเปนจุดเดนสำคัญในการออกแบบของรถยนตฟอรดโพรบ 4 ไดแก 

1) โครงตัวถังหุมรอบลอท้ังสองขาง สามารถลดแรงฉุดลงไดรอยละ 9 

2) ลอหนาลอมรอบดวยผนังบางซ่ึงยืดหยุนได ซ่ึงสามารถรถแรงสุดไดรอยละ 5 

3) โครงเสริมบริเวณสวนหนาของลอหนาและบริเวณสวนหนาและสวนหลังของลอหลัง จะชวยใหการ

ไหลของอากาศท่ีไหลเขาหาลอและไหลออกจากลอนั้นราบเรียบมากข้ึน 

4) บริเวณใตทองรถยนตนั้นราบเรียบอยางสมบูรณ ไมมีสวนยื่นใด ๆ ท่ีจะทำใหเกิดการสะดุดของ

กระแสอากาศ 

5) ระบบหลอเย็นของเครื่องยนตติดตั้งท่ีสวนทายของรถยนต 

6) การควบคุมความสูงของรถยนตมีผลตอการลดแรงฉุดได (ถาความสูงของรถยนตลดลง 30 mm 

จะลดแรงสุดลงไดรอยละ 5 

7) เครื่องยนตติดตั้งตามขวางและเรียง 70 องศาจากแนวด่ิง ทำใหสามารถลดระดับฝากระโปรงหนา

ลงไดมาก 

การออกแบบตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ ทำใหคา Cd ต่ำลงมาก คือ มีคาเทากับ 0.15 เทานั้น 
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จะเห็นไดวาคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการดังท่ีไดกลาวมาแลว 

เชน การไหลของอากาศสำหรับการระบายความรอนของหมอน้ำรถยนต การหมุนเวียนของอากาศในหอง

โดยสาร (Cd จะมีคาเพ่ิมข้ึนถาเปดหนาตางรถยนต) ระยะหางของพ้ืนรถยนตกับถนนอุปกรณเพ่ิมเติมบนตัว

รถยนต (เชน รางยืดสัมภาระบนหลังคารถยนต ฯลฯ) มุมเบี่ยงเบนของความเร็วอากาศ และรูปทรงของรถยนต 

ฯลฯ ปจจัยตางๆท่ีกลาวมานี้รวมมีผลกระทบตอคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศท้ังสิ้น 

โดยท่ัวไปเม่ือพิจารณาแรงตานอากาศหรือแรงฉุดของรถยนตท้ังคันแลว สามารถแยกเปนสวนตาง 

ๆ ไดดังนี้ 

1) แรงตานอากาศเนื่องจากผลตางของความดันอากาศดานหนาและดานหลังของรถยนต (มี

คาประมาณรอยละ 55-60 ของแรงตานอากาศท้ังหมด) 

2) แรงตานอากาศเนื่องจากสวนตาง ๆ ท่ียื่นออกนอกตัวถังรถยนต เชน แผนกันโคลนและแผนปาย

ทะเบียน ฯลฯ (มีคาประมาณรอยละ 12-18 ของแรงตานอากาศท้ังหมด) 

3) แรงตานอากาศเนื่องจากอากาศไหลผานหมอน้ำและเนื้อท่ีชองวางภายใตฝากระโปรงหนา (มี

คาประมาณรอยละ 10-15 ของแรงตานอากาศท้ังหมด) 

4) แรงตานอากาศเนื่องจากความเสียดทานท่ีผิวสวนนอกของรถยนตกับอากาศท่ีเคลื่อนท่ีผานบริเวณ

ชั้นชิดผิว (มีคาประมาณรอยละ 8-10) 

5) แรงตานอากาศเนื่องจากผลตางของความดันอากาศบริเวณสวนบนกับสวนลางของรถยนต (มี

คาประมาณรอยละ 5-8) 

 

2.4.12 อากาศพลศาสตรของรถยนตบรรทุกและรถยนตโดยสาร 

เม่ือเปรียบเทียบกับรถเกงตามท่ีไดกลาวมาแลว รถยนตบรรทุกและรถยนตโดยสารจะมีคาสัมประสิทธิ์

แรงฉุดของอากาศมากกวารถเกงประมาณสองเทา และมีพ้ืนท่ีหนาตัดมากกวารถเกงสองถึงสามเทา ดังนั้น

อัตราเร็วเทากัน เชนท่ี 75 km/h รถยนตบรรทุกและรถยนตโดยสารจะมีแรงตานอากาศมากกวารถเกง

ประมาณสี่ถึงหกเทา 

แรงตานการหมุนของลอของรถยนตบรรทุกและรถยนตโดยสารก็มีคาสูงกวารถเกงและข้ึนอยูกับ

น้ำหนักรถยนตเปนสวนมาก น้ำหนักบรรทุกของรถยนตบรรทุกและรถยนตโดยสารก็แปรเปลี่ยนอยางมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับรถเกง ดังนั้นแรงตานการหมุนของลอจึงแปรเปลี่ยนไดมากตามน้ำหนักบรรทุก ตารางท่ี 2.10 

แสดงตัวอยางเปรียบเทียบแรงตานการหมุนของลอของรถเกงและรถยนตบรรทุก 
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ตารางท่ี 2.10 การเปรียบเทียบแรงตานการหมุนของลอของรถยนตตางชนิดกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 การเปรียบเทียบระหวางแรงตานการหมุนของลอและแรงตานอากาศของรถยนตบรรทุก 

(ระหวางรถยนตเปลาและรถยนตท่ีมีภาระบรรทุกเต็ม) 

จากรูปท่ี 2.26 แรงตานการหมุนของลอเม่ือเปนรถเปลามีคาเทากับ 1050 N และแรงตานการหมุน

ของลอเม่ือบรรทุกเต็มท่ีมีคาเทากับ 2250 N สำหรับแรงตานอากาศของรถยนตบรรทุกนี้แสดงดวยเสนกราฟ

ซ่ึงเปนเสนโคงเสนลางสุดของกราฟ เม่ือนำแรงตานอากาศรวมกับแรงตานการหมุนของลอในแตละกรณี คือ 

เม่ือเปนรถเปลาและเม่ือมีสัมภาระบรรทุกเต็มท่ี จะไดแรงตานท้ังหมดของแตละกรณีดังแสดงในรูป 

ท่ีอัตราเร็ว 60 km/h แรงตานท้ังหมดเม่ือเปนรถเปลามีคาประมาณ 2000 N (2 kN) และเม่ือมี

ภาระบรรทุกเต็มท่ีมีคาประมาณ 3250 N 

ถาใชกำลังขับเคลื่อนคงท่ีเทากับ 100 kW สำหรับขับเคลื่อนรถยนตบรรทุกท้ังสองกรณี เสนกำลัง

คงท่ี 100 kW จะตัดกับเสนแรงตานท้ังหมดเม่ือบรรทุกเต็มท่ีท่ีตำแหนง 85 km/h และตัดกับเสนกราฟแรง

ตานท้ังหมดเม่ือเปนรถเปลาท่ีตำแหนง 98 km/h ดังนั้นจึงสรุปไดวาถาใชกำลังขับเคลื่อน 100 kW เทากัน

สำหรับขับเคลื่อนรถยนตบรรทุกพ่ีเปนรถเปลาและเม่ือบรรทุกเต็มท่ีจะไดอัตราเร็วสูงสุดของรถยนตท่ีมีเทากับ 

98 km/h และ 85 km/h ตามลำดับ 
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2.4.13 ปจจัยท่ีมีผลตอแรงตานอากาศของรถยนตบรรทุก 

สัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศของกลองทรงสี่เหลี่ยมซ่ึงเปนรูปแบบของรถยนตบรรทุกแอรรถยนต

โดยสารท่ีมีคาประมาณ 0.9 คานี้จะเพ่ิมข้ึนเม่ือมุมเบี่ยงเบนของความเร็วอากาศไมเทากับศูนยและอาจมีคา

มากกวา 1.0 ก็ได (ยอนกลับไปท่ีรูป 2.14) 

รถยนตโดยสารอาจมีรูปทรงไมเปนทรงสี่เหลี่ยมอยางแทจริงเพราะมีการปรับปรุงหลายประการเพ่ือ

ลดแรงตานของอากาศ ไดแก 

1) ขอบมุมท่ีสวนหนาของรถยนตจะมีลักษณะโคงมนเพ่ือใหกระแสอากาศไหลผานไปไดโดยไมเกิดการ

สะดุด 

2) กระจกหนาของรถยนตมีมุมเอียงไปจากแนวดิ่งเม่ือมองจากภาพดานขาง 

3) ขอบมุมตาง ๆ ท้ังหมดระหวางระนาบดานขางกับระนาบดานหนาจะมีลักษณะโคงมน 

นักวิจัยไดทำการทดสอบกับรถยนตไมโครบัสโฟลคสวาเกน (Volkswagen Microbus) โดยการ

ปรับปรุงใหสวนหนาของรถยนตโคงนูนและกระจกหนาเอียง พบวาสามารถลดคาสัมประสิทธิ์แรงสุดของ

อากาศลงไดเหลือ 0.76 แตอยางไรก็ตาม กระแสอากาศยังเกิดจุดแยกตัวข้ึนท่ีสวนบนและดานขางของรถยนต 

การกำจัดจุดแยกตัวนี้ทำไดโดยการปรับแตงขอบมุมตาง ๆ ใหโคงมน คาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศจะลดลง

เหลือ 0.42 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.27 สัดสวน r/b ของบริเวณโคงมนท่ีขอบ โดยท่ัวไปมีคาประมาณ 0.1 

 

การทำใหขอบมุมตาง ๆ โคงมนมีความสำคัญมากตอการลดแรงฉุดของอากาศ รัศมีความโคงมนมากมี

คานอยมากในหลายกรณี สัดสวน r/b โดยท่ัวไปมีคาประมาณ 0.1 เม่ือ r คือรัศมีความโคงมน และ b คือ

ความกวางของวัตถุบนระนาบท่ีวัด (ดูรูปท่ี 2.27) รัศมีความโคงมนจะตองมีคามากเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิด

จุดแยกตัวของกระแสอากาศ เพราะการเกิดจุดแยกตัวของกระแสอากาศจะทำใหแรงฉุดของอากาศเพ่ิมมากข้ึน 
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รถยนตบรรทุกมี 2 ประเภท คือ รถยนตท่ีมีโครงฐานรวมเปนชุดเดียวกัน และรถยนตท่ีแยกเปนสอง

สวนระหวางหัวลากและตูรถพวง รถยนตบรรทุกประเภทหัวลากและตูรถพวงพ่ีเหมาะสม ไดมีผูทำการทดสอบ

โดยเปลี่ยนแปลงระยะชองวางดังกลาว โดยรถพวงท่ีใชนั้นสวนมากมีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยมโดยขอบมุมไมมี

ความโคง แตหัวลากท่ีมีความกวางเทากับตูรถพวงและขอบมุมมีความโคงตามมาตรฐาน (r/b ประมาณ 0.1) 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

รูปท่ี 2.28 การเปลี่ยนแปลงคาของสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศ ซ่ึงข้ึนอยูกับระยะชองวางระหวางหัว

ลากกับตูรถพวง 

 

รูปท่ี 2.28 แสดงผลท่ีสำคัญบางอยาง คาสัมประสิทธิ์แรงฉุดหาของอากาศเฉพาะตูรถพวงเทากับ 

0.92 และเกิดจุดแยกตัวของกระแสอากาศพ้ืนท่ีสวนบนของตูรถพวงตรงบริเวณขอบดานหนา แตหลังจาก

ติดต้ังหัวลากเขาไปดวยแลวพบวาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศลดลงเหลือ 0.72 จากการทดสอบพบวาถา

ระยะชองวางระหวางหัวลากกับตูรถพวงเพ่ิมข้ึนจะทำใหคา Cd เพ่ิมข้ึนการไหลของกระแสอากาศเหนือหัวลาก

จะถูกแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งจะไหลลงมาท่ีชองวางระหวางหัวลากกับตูรถพวง ภายใตสภาพดังกลาวนี้ทำให

สัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศมีคาเทากับผลบวกของสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศสองคารวมกัน คือ ของหัว

ลากและของตูรถพวง 
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รูปท่ี 2.29 การใชแผนก้ันตรงชองวางระหวางหัวลากกับตูรถพวงเพ่ือลดคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของ

อากาศ โดยการปองกันไมใหอากาศไหลผานชองวางดังกลาว 

 

เม่ือติดตั้งหัวลากใกลกับรถพวง แรงฉุดของอากาศจะลดลงเพราะอากาศจะไหลผานจากหัวลากไปยังตู

รถพวงไดอยางราบเรียบ ถาระยะชองวางระหวางหัวลากกับตูรถพวงเพ่ิมมากข้ึนแรงฉุดของอากาศจะเพ่ิมมาก

ข้ึนเนื่องจากอากาศบางสวนไหลลงผานชองวางดังกลาว เราสามารถกำจัดปญหาการเพ่ิมของแรงฉุดไดโดย

ติดตั้งแผนก้ันการไหลของอากาศตรงบริเวณชองวางระหวางหัวลากกับตูรถพวง ดังแสดงในรูปท่ี 2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 ความสัมพันธระหวางรูปทรงของหัวลากกับตูรถพวงท่ีทำใหเกิดแรงฉุดมีคานอยกวา (ก) และมีคา

มากกวา (ข) 
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การลดแรงฉุดของอากาศสำหรับรถยนตบรรทุกประเภทหัวลากและตูรถพวงสามารถทำไดโดย

ออกแบบใหการไหลของกระแสอากาศจากหัวลากสัมพันธกันพอดีกับตูรถพวง โดยท่ัวไปแลวหัวลากมักจะมี

ขนาดแคบกวาและต่ำกวาตูรถพวง รูปท่ี 2.30 แสดงลักษณะของหัวลากและตูรถพวงท่ีทำใหสัมประสิทธิ์แรง

ฉุดมีคานอยและมากตางกัน จะเห็นไดวาหัวลากท่ีมีขอบมุมโคงมนจะชวยแรงฉุดใหนอยลง แตก็อาจไมเปนจริง

เสมอไป หลักการสำคัญก็คือจะตองพยายามลดการแยกตัวของกระแสอากาศแรงฉุดท่ีสัมพันธกัน 

รูปท่ี 2.30 (ก)  แสดงความสัมพันธรวมกันระหวางหัวลากกับตูรถพวงท่ีทำใหแรงฉุดของอากาศมีคา

นอย เชน ถาหัวลากและตูรถพวงมีความกวางเทากัน ขอบมุมดานหนาของหัวลากแตตองมีความโคงมนเพ่ือให

กระแสอากาศเกาะติดกับหัวลากและรถพวงไดพอดี 

สำหรับกรณีอ่ืนสามารถดูไดจากรูป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความกวางของหัวลากและตูรถพวงเปนสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.31 การใชแผนก้ันในแนวดิ่งหรือฝาครอบบนหลังคาหัวลากเพ่ือจัดการไหลของกระแสอากาศระหวาง

หัวลากกับตูรถพวงใหสัมพันธกันอยางเหมาะสม 

 

ความสูงของหัวลากตองสัมพันธกับตูรถพวง วิธีท่ีงายท่ีสุดคือการใชแผนก้ันในแนวดิ่งบนหลังคาหัวลาก 

ดังแสดงในรูปท่ี 2.31 (ข) แตบางครั้งก็อาจไมไดผลดีนักคามุมเบี่ยงเบนของความเร็วอากาศไมเทากับศูนย 

โดยท่ัวไปแลวมุมเบี่ยงเบนของความเร็วอากาศเทากับ 15 องศาจะทำใหแรงฉุดของชุดหัวลากและตูรถพวงข้ึน

รอยละ 35-45 นอกจากแผนก้ันดังกลาวแลวยังสามารถใชฝาครอบเสริมบนหลังคาหัวลากเพ่ือทำใหกระแส

อากาศไหลผานหลังคาหัวลากสัมพันธกันพอดีกับตูรถพวง ดังแสดงในรูปท่ี 2.31 (ค) 

ถาหัวลากและตูรถพวงไมเหมาะสมกัน คาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศของชุดหัวลากและตูรถพวง

จะมีคาเกือบเทากับคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศของตูรถพวงเพียงอยางเดียว โคงมุมมนของหัวลากชวยลด

แรงฉุดของชุดหัวลากและตูรถพวง การออกแบบใหการไหลของกระแสอากาศสัมพันธกันไดดีระหวางหัวลาก

กับตูรถพวงจะชวยลดคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศลงไดประมาณ 0.2 แตอยางไรก็ตาม คามุมเบี่ยงเบน

ของความเร็วอากาศมีคา 20 องศา และไมสามารถลดคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศดังกลาวลงได แตถามี

การปองกันการไหลดานขางประกอบกับการออกแบบท่ีดีดังกลาวแลวก็สามารถชวยลดคาสัมประสิทธิ์แรงฉุด
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ของอากาศลงได รถยนตบรรทุกบางแบบมีคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศลดลงเหลือประมาณ 0.4-0.5 

หลังจากติดตั้งฝาครอบบนหลังคารถลากและปดก้ันชองวางดานขาง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 การใชแผนก้ันแนวดิ่งบริเวณสวนทายของรถยนตชวยลดแรงฉุดของอากาศ 

 

นอกจากนี้แลวยังมีการปรับปรุงลักษณะอ่ืน ๆ อีกเพ่ือลดแรงฉุดท่ีเกิดจากการแยกตัวของกระแส

อากาศท่ีบริเวณดานหลังของรถยนต อุปกรณท่ีใชไดผลดีมากคือแผนก้ันแนวดิ่งบริเวณดานหลังของลอ ดัง

แสดงในรูปท่ี 2.32 แผนก้ันดังกลาวชวยใหความดันของอากาศบริเวณดานหลังของรถยนตเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงทำให

แรงฉุดของอากาศลดลง จากการใชแผนก้ันนี้ทำใหคาสัมประสิทธิ์แรงฉุดของอากาศสำหรับตูรถพวงลดลง 

0.04 และสำหรับรถยนตโดยสารลดลง 0.09 นอกจากนี้แผนก้ันดังกลาวยังชวยลดการกระจายตัวของละออง

น้ำเนื่องจากพ้ืนเปยกไดดีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-31 
 

1.4 สมการควบคุมของการไหล 

กฎการอนุรักษของการเคลื่อนท่ีของของเหลว สมการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสำหรับการไหล ท่ี

ประกอบดวย กฎการอนุรักษมวลและโมเมนตัม (จารุวัตร เจริญสุข, 2549) สิ่งน้ีไดนำไปสูสมการควบคุมการไหล

รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจำเปนบางอยางคือ เง่ือนไขเริ่มตนและท่ีขอบ เน้ือหาหลักครอบคลุมประกอบดวย 

- ระบบสมการ PDEs (Partial Differential Equations) ซึ่งควบคุมการไหลในพิกัดคารทีเซียน (x, y, z) 

- แนวคิดเก่ียวกับความหนืดในรูปของ Newtonian ซึ่งนำไปสูสมการ Navier - Stokes 

1.1 สมการควบคุมของการไหล สมการควบคุมของการไหลของของไหลแทนถึงสมการทางคณิตศาสตรท่ีอธิบายกฎ

ทางอนุรักษทางฟสิกส ดังน้ี 

- มวลของการไหลไมสูญหายไปไหน 

- อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทากับผลรวมของแรงท่ีกระทำตออนุภาคของไหล (กฎขอท่ีสองของนิวตัน) 

ของไหลจะถูกพิจารณาวามีความตอเน่ืองสำหรับการวิเคราะหของการไหลของของไหลท่ีระดับมหภาค คือพิจารณา

ท่ีชัดเจนระดับ 1 μ m ข้ึนไป โครงสรางและการเคลื่อนท่ีระดับโมเลกุลสามารถไมนำมาพิจารณาได เราสนใจท่ีจะอธิบาย

พฤติกรรมของไหลในเทอมของคุณสมบัติในระดับมหภาค เชน ความเร็ว ความดัน ความหนาแนน รวมท้ังอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติเหลาน้ี เปนตน สิ่งน้ีอาจจะคิดเปนคาเฉลี่ยของโมเลกุลจำนวนมาก ดังน้ันจุดใด ๆ ในของไหลน้ัน จะ

มีคุณสมบัติของของไหลในระดบัมหภาค ไมข้ึนกับอิทธิพลของอนุภาคในระดับโมเลกุล เราพิจารณาช้ินสวนของไหลขนาดเล็กท่ี

มีความยาวเทากับ δx, δy และ δz ดังภาพท่ี 9 

ผิวหนาท้ังหกดานจะถูกแทนดวย N, S, E, W, T, B ซึ่งแทนถึงทิศทางในแนวเหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก บน และ

ลาง ตามลำดับ ศูนยกลางของช้ินสวนอยูท่ีตำแหนง (x, y, z) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอยาางเปนระบบของ มวล โม

เมนตัม และพลังงานของช้ินสวนของไหล จะสามารถสรางสมการไหลของของไหลได 

คุณสมบัติของของไหลท้ังหมดจะเปนฟงกชันของตำแหนงและเวลา ดังน้ันเราจำเปนตองเขียน ρ(x, y, z, t), p(x, y, 

z, t) และ u (x, y, z, t) สำหรับความหนาแนน, ความดัน, และเวรเตอรความเร็ว ตามลำดับ เพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซอนในการ

เขียนคาสัญลักษณแสดงคุณสมบัตดิังกลาว เราจะไมระบุตำแหนงและเวลา เชน ความดันท่ีศูนยกลาง (x, y, z) ของช้ินสวนของ

ไหลท่ีเวลา t จะถูกแทนโดย p หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง x ของความดันศูนยกลาง (x, y, z) ท่ีเวลา t หน่ึง ๆ จะถูกแทน

โดย 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 หลักการน้ีจะถูกนำไปใชในสำหรับคุณสมบัติของไหลท้ังหมด 

 

 

 



2-32 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ช้ินสวนของของไหลสำหรับกฎการอนุรักษ 

ช้ินสวนของไหลท่ีพิจารณาน้ันมีขนาดเล็กมาก จนกระท่ังคุณสมบัติของไหลท่ีผิวหนาสามารถอธิบายไดอยางแมนยำ

ดวยสองพจนแรกของสมการ Taylor ดังน้ัน สำหรับตัวอยางความดันท่ีผิวหนา e และ w ซึ่งท้ังคูมีระยะหางจากศูนยกลางของ

ช้ินสวนของไหลเทากับ 
1
2
∙ ∂x สามารถเขียนไดดังน้ี 

 

1.1.1 การอนุรักษมวลในปญหา 3 มิติ ข้ันตอนแรกของการหาสมการอนุรักษมวลคือ การพิจารณาถึงสมดุลมวลของ

ช้ินสวนของไหลดังน้ี 

 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของมวลในช้ินสวนยอยของของไหลคือ 

 

 

ตอไปเราจำเปนตองหาอัตราการไหลโดยมวลผานพ้ืนผิวและช้ินสวนยอยซึ่งถูกใหโดยผลคูณของความหนาแนน พ้ืนท่ีและ

ความเร็วในทิศทางตั้งฉากกับพ้ืนผิวน้ัน จากภาพท่ี 10 จะพบวาการไหลสนธิของมวลเขาสูช้ินสวนยอยผานพ้ืนผิวสามารถเขียน

ได ดังน้ี 
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โดยการไหลเขาสูช้ินสวนท่ีทำใหมวลของช้ินสวนยอยเพ่ิมข้ึนถูกกำหนดใหเปนบวก และมีคาเปนลบเมื่อมีการไหลออกจากช้ิน

สวนยอย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 การไหลของมวลเขาและออกช้ินสวนของไหล 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของมวลภายในช้ินสวนยอยน้ัน เทากับอัตราของมวลสุทธิจากการไหลออกผานพ้ืนผิวของช้ินสวนยอย ซึ่งเมื่อ

ยายขางใหอยูในฝงเดียวกันเมื่อรวบรวมกันแลวจะหักลางท้ังหมด เทอมท้ังหมดไดถูกเรียบเรียงทางซายของสมการและถูกหาร

ดวยปริมาตรของช้ินสวนยอย δx δy δz ซึ่งจะได 

 

 

หรืออยูในรูปแบบของเวกเตอร 

 

 

สมการ (4) น้ี คือสมการอนุรักษมวล หรือสมการความตอเน่ือง 3 มิติ แบบการไหลไมคงตัวและอัดตัวได เทอมแรก

ทางซายมือคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาแนน (มวลตอปริมาตร) ตอเวลา เทอมท่ีสองอธิบายถึงการไหลสุทธิของมวล

ขามผานขอบเขตของปริมาตรเล็ก ๆ น้ัน มันจะถูกเรียกเปนเทอมของการพา 

สำหรับของไหลท่ีอัดตัวไมได (เชน ของเหลว) ความหนาแนนมีคาคงท่ีและสมการท่ี (4) จะกลายเปน 

 

หรือในรูปแบบเต็ม 
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1.1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอนุภาคของไหล ในเทอมของช้ินสวนยอยของไหล ในกฎของการอนุรักษ

โมเมนตัมและพลังงานน้ัน จะมีการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอนุภาคของไหล คุณสมบัติแตละอยางของอนุภาค

จะเปนฟงกชันของตำแหนง (x, y, z) ของอนุภาคและเวลา (t) ในการศึกษาน้ีเรากำหนดใหคุณสมบัติใด ๆ ตอหนวยมวล ดวย

สัญลักษณ ∅ โดยการเปลี่ยนแปลงของ ∅ เทียบกับเวลาของอนุภาคของไหล 
𝐷𝐷∅
𝐷𝐷𝐷𝐷

 คือ 

 

 

และโดยท่ี dx/dt = u, dy/dt = v และ dz/dt = w หากแทนคาดังกลาวไปในสมการขางบน จะไดวา 

 

 

D∅/Dt เปนนิยามของอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ∅ ตอหนวยมวล ในกรณีของสมการอนุรักษมวล เราสนใจท่ี

จะพัฒนาสมการสำหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงตอหนวยปริมาตร อัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ∅ สามารถถูกแปลงใหเปน

คุณสมบัติเชิงปริมาตรไดโดยการคูณความหนาแนน 𝜌𝜌 เขาไปกับเทอม D∅/Dt ดังน้ัน 

 

 

รูปแบบน้ี สามารถนำไปใชประโยชนในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงขอบคุณสมบัติของไหล ในปริมาตรเล็ก ๆ ท่ี

หยุดน่ิงหน่ึง ๆ เปนการนิยามความสัมพันธระหวาง: 1) อนุพันธของคุณสมบัติ ∅ ของอนุภาคของไหล กับ 2) อัตราเปลี่ยนของ 

∅ ในช้ินสวนหรือปริมาตรยอย ๆ ของของไหลน้ัน 

ตอไปน้ีหากเราหันมาพิจารณากฎการอนุรักษของมวล คาของมวลตอหนวยปริมาตร (ในท่ีน้ีคือความหนาแนน 𝜌𝜌) 

คือพารามิเตอรเรากำลังศึกษา พิจารณาผลรวมของ: 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนในปริมาตรเล็ก ๆ และ 2) 

ผลของการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการพาในสมการอนุรักษมวล (4) ก็คือ 

 

 

ดังน้ันรูปท่ัวไปของ เทอมท้ังสองเทอมน้ี สำหรับคุณสมบัติใด ๆ ของของไหล ∅ สามารถเขียนไดดังน้ี 
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สมการท่ี (9) เทอมแรก คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติ ∅ ตอหนวยปริมาตรบวกกับเทอมท่ีสอง คือการ

ไหลสุทธิของ ∅ ตอปริมาตรท่ีออกจากช้ินสวนยอยของไหล ซึ่งเราสามารถนำมาเขียนใหมเพ่ือใหไดภาพความสัมพันธ ระหวาง

ผลรวมของท้ังสองทอมน้ีกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ∅ ในอนุภาคของไหล ดังน้ี 

 

 

เทอม ∅ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐷𝐷

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜌𝜌𝐮𝐮)� เทากับศูนยเน่ืองจากสมการอนุรักษมวล (4) จากความสัมพันธดังแสดงใน (10) 

จะไดวา 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของอนุภาคของไหลท้ัง 3 ทิศทาง อางอิงแกนในพิกัดฉากสามารถแทนพารามิเตอร ∅ 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันตอหนวยปริมาตร ตามท่ีนิยามไวใน (8) และ (10) สามารถแสดงไดดังในตารางขางลางน้ี 

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของอนุภาคของไหลท้ัง 3 ทิศทาง อางอิงแกนในพิกัดฉาก 

 

 

 

รูปแบบท่ีใหไวในตารางท่ี 1 น้ีจะถูกนำไปใชในการสรางสมการอนุรักษโมเมนตัมดังท่ีจะแสดงรายละเอียดในหัวขอถัดจากน้ี 

1.1.3 สมการโมเมนตัมแบบ 3 มิติ กฎขอท่ีสองของนิวตันกลาวไววา “อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของอนุภาค

ของไหลเทากับผลรวมของแรง ท่ีกระทำตออนุภาค” 

 

 

อัตราการเพ่ิมโมเมนตัมตอหนวยปริมาตรของอนุภาคของไหลในทิศ x, y และ z กำหนดไดโดย 
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เราแบงประเภทของแรงท่ีกระทำตออนุภาคของไหลเปนสองแบบ คือ 

• แรงกระทำท่ีผิว (Surface forces) ไดแก แรงเน่ืองจากแรงดัน แรงเน่ืองจากความหนืด 

• แรงกระทำในปริมาตร (Body forces) ของช้ินสวนยอยของของไหล ไดแก แรงโนมถวง แรงหมุนหนีศูนย 

แรงแมเหล็กไฟฟา Coriolis Force 

โดยท่ัวไปเทอมของแรงกระทำท่ีผิวจะถูกจัดกลุมแยกออกตางหาก และเทอมของแรงกระทำภายในปริมาตรจะถูกพิจารณาเปน

เทอมของการเพ่ิมและลดโมเมนตัมแยกออกมาอีกเทอมหน่ึง 

ความเคนท่ีกระทำตอช้ินสวนยอยของของไหล สามารถนิยามไดดวยเทอมของความดันและเติมความคิดเคนยอย

เน่ืองจากความหนืด μ ดังแสดงในภาพท่ี 11 ความดันซึ่งมองวาเปนความเคนตั้งฉาก ถูกแทนดวย p สวนความเคนเฉือน

เน่ืองจากความหนืดแทนโดย τ สัญลักษณ τij ถูกประยุกตใชเพ่ือช้ีใหเห็นถึงทิศทางของความเคนเน่ืองจากความหนืด ตัวหอย 

i และ j ใน τij ช้ีใหเห็นถึงความคิดเห็นยอย ท่ีกระทำในทิศทาง j บนพ้ืนท่ีท่ีมีเวกเตอรหน่ึงหนวยในทิศทาง i น่ันเอง 

เริ่มแรกเราพิจารณาแรงกระทำในทิศทาง x เน่ืองจากความดันและความเคนยอย τxy, τyz และ τxx ดังในภาพท่ี 12 

ขนาดของแรงท่ีกระทำบนพ้ืนผิวเกิดจากผลคูณของความเคนและพ้ืนท่ีและมีทิศทางเดียวกับแกนอางอิงโดยมีเครื่องหมายบวก 

และมีคาเปนเครื่องหมายลบเมื่อทิศทางตรงขาม แรงสุทธิในทิศทาง x คือผลรวมของแรงยอยท่ีกระทำบนช้ินสวนยอยของไหล 

ในทิศทางดังกลาว 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 องคประกอบของความเคนบนผิวหนาท้ังสามทิศทาง ของช้ินสวนของไหล 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 องคประกอบความเคนในทิศทาง x 
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เมื่อพิจารณาผิวหนาท่ี E, W เราจะไดวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมแรงตอหนวยปริมาตรท้ังหมดเน่ืองจากความเคนท่ีผิวหนาจะเทากับผลรวมของ (12a), (12b) และ (12c) ท่ี

หารดวยปริมาตรสุทธิ 

 

 

เทอมท่ีปรากฏ ในสมการ (13) น้ี ยังไมรวมการพิจารณาแรงกระทำภายในช้ินสวนของของไหล ซึ่งสามารถถูกรวมได

โดยการพิจารณาเปนแหลงสรางหรือทำลายโมเมนตัม เปนหนวยของโมเมนตัมตอปริมาตรตอเวลาในทิศทาง x 

ในข้ันตอนน้ีสมการโมเมนตัมในทิศทาง x หาไดโดยการกำหนดใหอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในทิศทาง x และ 

อนุภาคการไหล (11) เทากับผลรวมของแรงในทิศทาง x ท่ีกระทำตอช้ินสวนของไหลดวยความเคนท่ีผิว บวกกับอัตราการสราง

หรือสูญสลายของโมเมนตัมในทิศทาง x เน่ืองจากแรงภายในช้ินสวนของของไหลน้ันตามแนวแกน x 
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ความดันมีลักษณะเปนความเคนอัดตั้งฉาก (Compressive normal stress) ซึ่งโดยท่ัวไปมีเครื่องหมายเปนลบ ใน

กรณีท่ีความเคนตั้งฉากเน่ืองจากความหนืดมีลักษณะเปนความเคนดึง (Tensile normal stress) จะมีเครื่องหมายบวก 

เทอมของการสรางหรือสูญหายของโมเมนตัม SMx = 0, SMy = 0 และ SMz (14a-c) คือ แรงกระทำภายในของแตละ

ทิศทาง ตัวอยางเชนแรงกระทำภายในเน่ืองจากแรงโนมถวงจะถูกกำหนดใหมีคา 

 

1.2 สมการนาเวียรสโตคส สำหรับของไหลแบบนิวโทเนียน สมการควบคุมประกอบดวยตัวท่ีไมรูคาคือ ความเคน

เน่ืองจากความหนืดในแนวแกนยอย τij ในการไหลของของไหลน้ัน คาความเคนหนืดสามารถถูกอธิบายไดโดยอัตราการเสีย

รูปรางท่ีตำแหนงใด ๆ (หรืออัตราความเครียด) ในการไหล 3 มิติ อัตราการเสียรูปรางท่ีตำแหนงใด ๆ ประกอบดวยอัตราการ

เสียรูปรางเชิงเสนและอัตราเสียรูปรางเชิงปริมาตร 

กาซทุกชนิดโดยสวนมากมีคุณสมบัติเปนแบบ Isotropic ในขณะท่ีของเหลวบางชนิดท่ีประกอบดวยโมเลกุลของโพลิ

เมอร ในจำนวนท่ีมากพอมีนัยสำคัญอาจจะประพฤติตัวเปน Anisotropic หรือคุณสมบัติของการเคนหนืดแบบข้ึนอยูกับ

ทิศทาง ซึ่งเปนผลของการจัดเรียงตัวของโซโมเลกุลของโพลิเมอร ของไหลดังกลาวอยูนอกเหนือจากขอบเขตของงานวิจัยน้ี 

และเราจะทำการศึกษาโดยสมมุตวิาการไหลเปนแบบ Isotropic 

อัตราการเสียรูปรางเชิงเสนของช้ินสวนไหลมี 9 องคประกอบใน 3 มิติ ในจำนวนน้ันมี 6 องคประกอบท่ีเปนอิสระ

ของการไหลแบบ Isotropic (Schlichting, 1979) ซึ่งถูกเขียนโดยสัญลักษณ eij ระบบการอางอิงในตัวหอยตอทายสัญลักษณ 

ช้ีใหเห็นองคประกอบซึ่งเปนระบบเดียวกับระบบอางอิงของความเคน มีองคประกอบของการเสียรูปรางเชิงเสนแบบตั้งฉากอยู 

3 ตัว 
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ในของไหลแบบ Newtonian ความเคนเน่ืองจากความหนืดเปนสัดสวนโดยตรงกับอัตราของการเสียรูปรางของของ

ไหล ตามกฎท่ีวาความหนืดของนิวตันในปริภูมิ 3 มิติสำหรับของไหลท่ีอัดตัวไดน้ัน การไหลจะมีความหนืดเช่ือมโยงอยางแปร

ผันตามคาพารามิเตอร 2 ตัว คือ 1) คาความสัมประสิทธ์ิความหนืดท่ีหน่ึง (Dynamic viscosity), μ ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการเสีย

รูปเชิงเสนของของไหล และ 2) ความหนืดท่ีสอง, λ ท่ีจะเช่ือมโยงกับการเสียรูปเชิงปริมาตร ดังน้ันเราจะมีองคประกอบยอย

ของความเคนอยูท้ังหมด 9 ตัวโดยมี 6 ตัวในน้ันไมข้ึนแกกันหรือเรียกวามีระดับอิสระ (degree of freedom) เทากับ 6 

 

 

 

ภาพของความหนืดในสวนท่ีสองน้ันไมชัดเจนนัก เน่ืองจากผลของมันในเชิงปฏิบัติมีไมมากนักสำหรับกาซ การประเมินคาท่ีดี

คือ λ = -2μ (Schlichting, 1979) และเน่ืองจากเราสมมุติวาของเหลวเปนแบบท่ีอัดตัวไมได ซึ่งจากสมการอนุรักษมวลคือ 

div u = 0 ดังน้ันความเคนหนืดจะเปน 2 เทาของอัตราการเสียรูปเชิงเสน 

แทนคาความเคนเฉือนดานบน (16) ไปใน (14a-c) ทำไดใหสมการซึ่งเรียกตามช่ือ Navier Stokes ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรใน

ศตวรรษท่ี 19 ท่ีไดนิยามดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราสามารถจัดเรียงเทอมของความเคนหนืด ดังขางลางน้ี 
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ความเคนหนืดในสมการท่ีเปนองคประกอบในทิศทาง y และ z สามารถจัดใหมในลักษณะเดียวกัน เราจะสราง

สมการโมเมนตัมอยางงาย โดยการซอนเทอมของความเคนหนืดในเทอมของการเพ่ิมข้ึนของโมเมนตัม (Source term) ดังน้ัน

จึงนิยามเทอมของการเพ่ิมข้ึนของโมเมนตัมใหมโดย 

 

สมการ Navier-Stokes สามารถถูกเขียนในรูปแบบท่ีใชสำหรับการพัฒนาวิธีปริมาตรสืบเน่ือง ดังน้ี 
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผลงานท่ีเก่ียวของกับการทำโครงการนี้ มีดังนี้.- 

 ปรัญญา มุขดา และคณะ (2550) ไดมีการศึกษาอากาศพลศาสตรเพ่ือการประหยัดพลังงาน

สำหรับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กโดยมีการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศระหวางผลลัพธท่ี

ไดจากการทดสอบอุโมงคลมและวิธีการจำลองเชิงตัวเลข (CFD) ซ่ึงใหผลท่ีสอดคลองกัน เปนการ

แสดงใหเห็นวาสามารถใชวิธีการจำลองเชิงตัวเลขแทนการทดสอบในอุโมงคลมได 

 

 
กราฟท่ี 2.1 แสดงการ Validation ระหวาง Wind Tunnel กับ CFD 
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รักขนาท ตระกูลมีนักและคณะ (2558) ไดศึกษาลักษณะการไหลของอากาศพลศาสตรผาน
รูปทรงภายนอกของรถโดยสารชั้นเดียวโดยวธิีการคำนวณพลศาสตรของไหล เพ่ือออกแบบและพัฒนา
รูปทรงภายนอกและการจัดเรียงภายในของรถโดยสารระหวางเมือง (มาตรฐาน 1) โดยใชซอฟตแวร 
CAD และ ANSYS Fluent 14.5 เปนเครื่องมือในการจำลองการไหลของอากาศและแรงตานของ
อากาศผานรถโดยสารท่ีความเรว็ 60 – 140 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยแบบจำลองไดถูกนำไป
เปรียบเทียบกับผลการทดลองของ Ahmed body บนพ้ืนฐานการไหลแบบปนปวนดวยแบบจำลอง

 𝒌𝒌 − 𝜺𝜺  Realizable – Standard Wall Functions 
 

 วรชัย ชัยวรพฤกษ และนายชวลิต กิตติชัยการ(2547) ทำการวิจัยศึกษาลักษณะการไหล

ของอากาศผานตัวรถยนตสวนบุคคล 4 ลอ ท่ีมีการดัดแปลงเพ่ือใชในการแขงขันความเร็ว โดยศึกษา

ในกรณีท่ีมีการติดตั้งและไมมีการติดตั้งสปอยเลอรท่ีบริเวณทายรถยนต พบวาแรงตานอากาศของ

รถแขงท่ีมีการติดตั้งสปอยเลอรมีคามากกวาแรงตานอากาศของรถแขงท่ีไมมีการติดตั้งสปอยเลอร 2 

เทา แตสามารถเพ่ิมแรงกดใหกับรถแขงได 3 เทา  
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บทท่ี 3 

การดำเนินการศึกษาวิจัย 

การจำลองเชิงตัวเลขนี้ใชโปรแกรมพลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid  

Dynamics: CFD) ANSYS 2020R1 เพ่ือจำลองพฤติกรรมทางดานอากาศพลศาสตรยานยนต 

แสงอาทิตย 

1. วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหล 

การคำนวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหลไมวาเปนโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเอง หรือ 

โปรแกรมเชิงพาณิชยโดยท่ัวไปจะประกอบดวย 3 ข้ันตอนไดแก  

1.1 ข้ันกอนการประมวลผล ข้ันกอนการประมวลผล (pre-processing) หมายถึงข้ันตอน 

เตรียมการโดยระบุรายละเอียดของการกำหนดปญหาและพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก  

1.1.1 การกำหนดลักษณะของปญหา 

1.1.2 การกำหนดขนาด จำนวนและรูปแบบการจัดวางกริด (grid) คือ การสรางและการจัด

วางกริดบนแบบจำลองการไหล (computational domain) ใหมีความเหมาะสมซ่ึงสงผลถึงการ

ประหยัดทรัพยากรของคอมพิวเตอรในการคำนวณ  

1.1.3 การกำหนดแบบจำลองทางคณิตศาสตร ใหเหมาะสมกับปญหาท่ีพิจารณา 

1.1.4 การกำหนดคุณสมบัติของของไหล 

1.1.5 การกำหนดคาเง่ือนไขขอบเขตและคาเริ่มตนใหกับปญหาท่ีพิจารณา  

1.2 ข้ันการประมวลผล ข้ันการประมวลผล (solving) หมายถึงข้ันตอนการประยุกตวิธกีาร 

คำนวณเชิงตัวเลขสำหรับการนำไปใชแกปญหา โดยการคำนวณในงานวิจัยนี้ท้ังหมดใชระเบียบวธิี 

ปริมาตรสืบเนื่อง โดยมีข้ันตอนดังนี้  

1.2.1 ทำการดิสครีไทซสมการ โดยการประมาณเทอมตาง ๆ คือ เทอมการพา (convection 

term) ดวยแบบแผนการคำนวณเชิงตัวเลข (numerical scheme) ท่ีเหมาะสมผลลัพธ 

ท่ีไดอยูในรูปสมการพีชคณิต  

1.2.2 ทำการแกสมการพีชคณิตท่ีไดจากการดิสครีไทซผลลัพธ ท่ีได เรียกวาผลเฉลย 

โดยประมาณ  

1.3 ข้ันการแสดงผล ข้ันการแสดงผล (post-processing) หมายถึงกระบวนการแสดงผลลัพธท่ี

เกิดข้ึนจากข้ันตอนการประมวลผลโดยปกติประกอบดวย ความเร็วยอยในทิศทางแกนตางๆ ความดัน 

ซ่ึงอยูในรูปของตัวเลข เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมการไหลและสภาวะการไหล 

จำเปนตองสรางผลลัพธใหอยูในรูปของกราฟก 
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2. การกำหนดลักษณะของปญหาท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องจักรกลท่ีนำมาศึกษาเพ่ือปรับปรุงแบบและรูปทรงใหมีคาแรงตานอากาศนอยลงมี 3 ประเภท 

ไดแก  

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม (รหัส 44-1) เพ่ือพิจารณาความสูง

ของหลังคาอลูมิเนียมแบบเดิม (ความสูง 900 มม.) กับ แบบใหมท่ีเพ่ิมความสูงเพ่ิมข้ึน 100 มม., 

200 มม. ตามลำดับ 

 

 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบนั่งสองตอนทายบรรทุก (Double Cab) (รหัส 44-2) 

เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบแรงตานอากาศระหวางรถยนตท่ีกระบะไมติดตั้งกับติดตั้งผาใบคลุม 
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- รถบริการอัดฉีดขนาดไมนอยกวา 1 ตัน (รหัส 27) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแบบและรูปทรง

ในตำแหนงท่ียื่นออกและปะทะลมใหลูลมมากข้ึน ตำแหนงของตูท่ีตองมีการปรับปรุงแบบและรูปทรง

ตามรูป ดังตอไปนี้.- 

 

 

ตำแหนงหนาตูท่ีสูงกวาหัวเกงซ่ึงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนทำใหปะทะลมสูง 

 

ตำแหนงกลองไฟลูกศรท่ีติดตั้งดานทายตูมีสวนท่ีสูงกวาหลังคาตู 
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3. คาเง่ือนไขขอบเขตในการคำนวณการไหลสามมิติ 

 

 
รูปท่ี 1.1 ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีใชในการจำลอง 

     เง่ือนไขขอบเขต (Boundary condition) สาหรบแบบจำลองท่ีใชใน 
การคำนวณดังรูปท่ี 2 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
     1. ความเร็วสัมพัทธของอากาศท่ีผิวรถยนตเปนศูนย เนื่องจาก 
อิทธิพลของความหนืด  
     2. สมมุติใหความเร็วรถคงท่ีและคงตัว  
     3. ความดันในสนามความเร็วท่ีทางออก (Pressure outlet) ไมถูกรบกวนจากรูปราง
ของรถ และใหมีคาเทากับความดันบรรยากาศ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบนั่งสองตอนทาย

บรรทุก (Double Cab) (รหัส 44-2) ท้ัง 4 กรณี ดังนี้.- 

 
 

 
 

 
 

 

กำหนดแบบขอบเขตการจำลองท่ีใชในการวิเคราะห โดยกำหนดเปนกลองสี่เหลี่ยม เสมือน
เปนบรรยากาศลอมรอบรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีใชในการทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2 เปนการศึกษา
รถบรรทุกขนาดเล็กท่ีนั่งดานหนาสองตอน (Double Cab) ในกรณีกระบะหลังเปนลักษณะเปดทาย
กระบะปกติ , เปดฝาทายกระบะ, ปดทายกระบะ และและรถครอบสวนหลังท้ังหมด ซ่ึงพ้ืนท่ีหนาตัด
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ของรถเทากัน ใชแบบการจำลองการไหลแบบปนปวนมาตรฐาน  k-𝜀𝜀 จำนวนของกริด (Grid) 
900,000 เอลิเมนท เปน Mesh แบบ Tri/Tet  (กริดรูปพิระมิด)   โดยทดสอบทความเร็ว 10,15, 
20, 25, 30, 35 เมตรตอวินาที เพ่ือท่ีจะศึกษาอากาศพลศาสตรและตรวจสอบสัมประสทิธิ์แรงตาน 
ท่ีเกิดจากการปรับปรงุรูปรางของทายกระบะ เพ่ือท่ีจะนำมาปรับปรงุเพ่ือลดสมัประสทิธิแ์รงตานตอไป 

 
จากผลการจำลองนั้น สัมประสิทธิ์แรงตานจะลดลงและเพ่ิมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงการ

กระจายตัวของความดันดานหนาและดานทายกระบะของรถ โดยปจจัยหลักของการออกแบบเพ่ือลด
ความดันในดานหนาหรือเพ่ิมความดันในดานหลังของรถ  ซ่ึงจะสังเกตไดวาเม่ือการปรับปรุงกระบะ
ของรถโดยท่ีทำใหการไหลราบเรียบมากข้ึน จะชวยใหแรงตานลดลง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากเสน
แสดงระดบัความดัน ดังรูปแตละกรณี 

 
 
กรณีท่ี 1 ซ่ึงเปนกรณีท่ีมีการเปดกระบะปกตินั้น ขนาดของแรงตานนั้นจะข้ึนอยูกับความ

แตกตางของความดันระหวางดานหนาและดานหลังของรถ โดยแบงความแตกตางออกไดเปน 3 
บริเวณความดัน คือ บริเวณท่ี 1 บริเวณหองโดยสาร,  2 บริเวณกระบะ, 3 บริเวณทายรถท้ังดานบน
และดานลาง   ซ่ึงท้ัง 3 บริเวณ มีความแตกตางกันของความดัน ซ่ึงบริเวณหองโดยสารนั้นจะมีความ
ดันสูงเนื่องจาก    โมเมนตัมของอากาศ และลดลงเม่ือเขาสูตำแหนงบริเวณกระบะ  ซ่ึงหากพิจารณา
จากรูป ซ่ึงเปนตำแหนงระหวางหองผูโดยสารกับบริเวณกระบะ จะเกิดการไหลยอนกลับเรียกวาเกิด
การแยกตัว (separation) และภายในสวนนี้จะเกิดการไหลแบบปนปวนท่ีเรียกวาอากาศหมุนวน 
(wake) ซ่ึงก็คือการเกิดการสูญเสีย (loss) ในทางของไหลพลศาสตร อากาศท่ีหมุนวนนี้เม่ือปะทะกับ
กระบะทาย จะทำใหเกิดแรงตานในระดับหนึ่ง ซ่ึงการเกิดการแยกตัวนั้น เม่ือนำสมการเบอรนูลลี่มา
วิเคราะห จะพบวา การไหลของชั้นนอกมีความเร็วมากวาการไหลของชั้นใน เพราะของไหลท่ีอยูชั้นใน
ไดรับอิทธิพลของความหนืด (viscosity) เกิดแรงเฉือนตานการไหลชาลงและความดันท่ีกดทับจาก
ภายนอก ซ่ึงทำใหการไหลของชั้นในมีโมเมนตัมนอย จึงทำใหไหลผานความดันสูงๆ ไดยาก จึงทำให
เกิดการหมุนวน ทำใหความดันบริเวณกระบะลดลง  สวนในบรเิวณทายรถท้ังดานบนและดานลางนั้น 
ความเร็วของอากาศดานลางของรถสงูกวาดานบน (พิจารณาจากสมการเบอรนูลลี่) เนื่องจากพลังงาน
จลนจากภายนอก สงถายเขาสูยานภายในมากข้ึน ทำใหเพ่ิมโมเมนตัมในการเอาชนะความหนืดได
สูงข้ึน ทำใหเกิดความดันทายรถดานบนและดานหลัง มีความแตกตางกัน จึงเกิดการหมุนวนของ
อากาศและความดันจะลดลงจากบริเวณกระบะ ดังนั้นแรงดันท้ัง 3 บริเวณมีความแตกตางกัน จึงทำ
ใหเกิดแรงตาน 
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กรณีท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยมีลักษณะเปดฝาทายกระบะนั้น ซ่ึงสัมประสิทธิ์แรง

ตานมีการลดลงนอยมาก โดยใกลเคียงกันกับในกรณีท่ี 1   ซ่ึงในกรณีท่ี 2 นั้นการปะทะของอากาศ
กับฝาทายกระบะจะลดลง เนื่องจากเปลี่ยนแนวการติดตั้งฝาทายกระบะไปทิศทางขนานกับการไหล 
ซ่ึงเปรยีบเสมือนการยกระดับของพ้ืนทายรถสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหคาสัมประสทิธิ์แรงตานลดลง และคา
สัมประสิทธิ์แรงยกมีคาลดลงเชนกัน (แรงกดเพ่ิมข้ึน) แตจะมีผลกระทบกับการลดลงของสัมประสิทธิ์
แรงยกมากกวาการลดลงของสัมประสิทธิ์แรงตาน ซ่ึงการยกระดับพ้ืนทายรถจะมีผลตอการกระจาย
ตัวความดันท่ีผิวบนของรถนอยมาก แตความดันพ้ืนรถในกรณีท่ี 1 จะสูงกวาในกรณี ท่ี 2 เนื่องจาก
การเปดฝาทายกระบะบังคับใหเกิดการหักตัวของการไหล ซ่ึงตองใชแรง (โมเมนตัม)   เปนอยางมาก
ทำใหความดันต่ำกวาและเปนเหตุใหแรงตานและแรงยกลดลงในระดบัหนึ่ง 

 

 

กรณีท่ี 3 มีการเปลี่ยนแปลงรปูรางโดยปดครอบกระบะรถ โดยการกระจายของความดันตาม
รูป เปนการลดลงของการหมุนวนของอากาศ เนื่องจากไมมีการปะทะของฝาทาย ชวงการหมุนวนของ
อากาศก็ลดนอยลง เนื่องจากความหนาของบริเวณหองโดยสารคอยๆ ลดลงมาบริเวณกระบะ จน
มาถึงบริเวณทายกระบะ จึงมีความดันยอนกลับนอย ดังนั้นจุดแยกตัวจะเกิดข้ึนนอยเชนเดียวกัน ทำ
ใหความดันดานหลังของรถมีคาท่ีสูงข้ึน  และสมัประสทิธิแ์รงตานก็ลดลงกวากรณีท่ี 1 และ 2 

 

 
 

กรณีท่ี 4 มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยครอบหลังของกระบะท้ังหมด วิเคราะหจากรูป ความ

สูงของบริเวณหองโดยสารและบริเวณกระบะจะเทากัน แตสวนบริเวณทายรถท้ังดานบนและลางมี
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ลกัษณะเปนสีเหลี่ยมตดัตรง ซ่ึงเปนรูปทรงดานทายท่ีกอใหเกิดแรงตานมากท่ีสุด และเรียกรูปทรงนีว้า 

รูปทรงทายวิกฤต (Critical After body Geometry) โดยจากรูป พบวารูปทรงดานทายไดมีการ

เปลี่ยนแปลงจนกระท่ังถึงรูปทรงทายวิกฤต จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลอยางฉับพลัน มี

ความดันยอนกลบัสงู จึงทำใหเกิดแรงตานสูงกวาทุกกรณี 

 

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม (รหัส 44-1) เพ่ือพิจารณาความสูงของหลังคา

อลูมิเนียม 

 
เม่ือพิจารณาเพ่ือพิจารณาความสูงของหลังคาอลูมิเนียมแบบเดิม (ความสูง 900 มม.) กับ 

แบบใหมท่ีเพ่ิมความสูงเพ่ิมข้ึน 100 มม., 200 มม. ตามลำดับพบวาแบบเดิมใหคาสัมประสิทธิ์แรง

ตานต่ำสุด เม่ือพิจารณาจากสมการแรงตานทานเนื่องจากแรงดัน 

 
เม่ือความสูงของหลังคาอลูมิเนียมเพ่ิมสูงข้ึนทำใหคา A (Frontal Area) เพ่ิมสูงข้ึนดวย จะทำ

ใหผลลัพธของสมการแรงตานทานเนื่องจากแรงดันเพ่ิมสูงข้ึน 
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3. รถบริการอัดฉีดขนาดไมนอยกวา 1 ตัน (รหัส 27) เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแบบและรูปทรงในตำแหนง

ท่ียื่นออกและปะทะลมใหลูลมมากข้ึน 

 

 
การเปลี่ยนแปลงรูปรางของตูเครื่องมือทำใหการไหลผานของอากาศดานหนาตูราบเรียบข้ึน

ไมเกิดแยกตัว (separation) ท่ีการสูญเสีย ทำใหแรงตานอากาศลดลง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลจากการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์แรงตาน (จากการจำลองรถบรรทุกขนาดเล็ก 3 
มิติ) ทีความเร็วตาง ๆ ของท้ัง 4 กรณีนั้น ซ่ึงจากการปรับปรงุ สามารถตรวจสอบการลดลงและเพ่ิมข้ึนของ 
สัมประสิทธิ์แรงตานไดจากการเปรียบเทียบกับกรณีท่ี 1เปดทายกระบะ ซ่ึงเปนกรณีท่ีมีการใชงานของรถโดย
ปกติ ในกรณีท่ี 2 เปดฝาทายกระบะสามารถลดสัมประสิทธิ์แรงตานโดยเฉลย 1.73%, กรณีท่ี 3 ปดครอบ
กระบะ สามารถลดสัมประสทิธิ์แรงตานโดยเฉลย 6.45%, กรณีท่ี 4 โดยครอบทายกระบะท้ังหมด กรณีนี้จาก
การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกระบะ ทำใหสมัประสทิธิแ์รงตานโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเปน 5.60% 
จากคาเฉลี่ยของสมัประสิทธิแ์รงตาน กรณีปดทายกระบะจะใหคาเฉลี่ยท่ีต่ำท่ีสุด เพราะฉะนั้นการพยายามท่ีจะ
ลดคาสัมประสิทธิ์แรงตานท่ีกระทำกับรถบรรทุกขนาดเล็กใหเหลือนอยท่ีสุด ดวยการปรับรูปทรงใหมลักษณะ
เพรียวลม นอกจากนี้การลดขนาดของแรงตานก็ตองพิจารณาถึงการลดพ้ืนท่ีทาบในแนวทิศทางตั้งฉากกับ
ทิศทางของการเคลื่อนที หรือกลาวคือ ออกแบบเพ่ือลดความดันในดานหนาหรือเพ่ิมความดันในดานหลังของ
รถ ดังเชนกรณีของรถบริการอัดฉีดและรถหลังคาอลูมิเนียมก็เชนกัน 
 

 
 

ดังนั้น ฝาครอบหรือผาใบคลุมกระบะชวยเพ่ิมแอโรไดนามิคสใหกับรถยนตกระบะ ซ่ึงจะสามารถ ลด
แรงตานอากาศ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณกระบะ สงผลใหอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันลดลง 

 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบนั่งสองตอนทาย

บรรทุก (Double Cab) เห็นควรใหติดตั้งผาใบและฝาครอบคลุมกระบะ เนื่องจากสามารถชวย

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไดตามผลการศึกษา ซ่ึงเพ่ิมคาใชจายในการติดตั้งเพียงเล็กนอยประมาณ 

1,500-2,000 บาท แตในระยะยาวสามารถชวยภาครัฐประหยัดคาใชจายไดดานพลังงาน

เชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม เห็นควรใหกำหนดความสูงของ

หลังคาอลูมิเนียมแบบเดิม เพราะใหคาแรงตานอากาศต่ำสุด 
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