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สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

                โครงการวิจยัใหม         

                โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…2.ป ปนี้เปนปที่ 2 รหัสโครงการวิจัย 

  I  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน
     พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ซ่ึง
     ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มี
     ความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง          และระบุความสําคัญ
     กับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ) 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
  การเรียนรู ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 

  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกดิภูมิคุมกัน 
 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี

 ความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 
 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
 ม่ันคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ (ทาํเครื่องหมาย    ในชอง   ) 

         การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2549) 



 

  การเสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการอยูรวมกนักับทรพัยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

            ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื ใหความสําคัญ
 กับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคาและ
   บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 
  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
  การสนับสนนุใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชน
  จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
 ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 
 (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 
   การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาที่
  ยั่งยืน 
  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ให
 ความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
  ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชวีิตในสังคมไทย 

 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวมในการ
 บริหารจัดการประเทศ 
 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมธีรรมาภิบาล เนนการบริการ

 แทนการกาํกับควบคุม และทาํงานรวมกับหุนสวนการพฒันา 
 การกระจายอาํนาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และ

 ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรร
ประโยชนจากการพัฒนา 

 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 



 

  
 
 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุ
 ความสอดคลองเพยีง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด โดยทาํเครื่องหมาย 
  ในชอง        และระบุกลยุทธการวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ 
 พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวิจยันัน้ ๆ) 
       ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางเศรษฐกิจ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง
    และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสนิคา 
    เกษตรและประมง (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
    เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนาํไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง 
    เชน ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม 
    ไมดอกไมประดับ เปนตน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตวเพื่อสราง
    มูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง เชน สุกร 
    โคเนื้อ โคนม สัตวปก แพะ เปนตน  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการ 
    เพาะเลี้ยงชายฝงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและ
    การพึ่งพาตนเอง 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
    จัดการเก็บเกีย่วผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินคา 
    เกษตรและประมง 
    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจยัเกีย่วกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
    แผนงานวิจัยที ่7 การวิจยัเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย 
    แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ 
    ชลประทานที่เหมาะสมในพืน้ที่และการใชน้ําชลประทานอยางม ี
    ประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 



 

    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การพัฒนาองคกรความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
    เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบักระบวนการสรางองคความรู 
    และตอยอดภมูปิญญาทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของ
    ทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการจัดการผลิตและการตลาด 
    สินคาในระดบัชุมชนทีเ่หมาะสม โดยใชองคความรูและภูมปิญญา 
    ทองถ่ิน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลติทางอตุสาหกรรม
    ใหเอ้ือตอการดาํเนนิธุรกิจอยางยัง่ยืน (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    ทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปน
    ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาวตัถุดิบในประเทศ 
    และการเพิ่มมลูคาสินคาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1  การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
    จัดการดานการทองเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา
    การทองเที่ยว 
    แผนงานวิจยัที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลง 
    ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
   กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและ
    พลังงานทางเลือกอ่ืน (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานชีวภาพ 



 

    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานทางเลือกอื่น 
   แผนงานวจิัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใชพลังงาน 
    ประเภทตาง ๆ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให 
    บริการดานโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยก 
    ระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานโลจสิติกส 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ดานโลจิสติกส 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาโครงขายคมนาคม 
    และระบบการจัดสงและกระจายสินคาที่มีมาตรฐาน และการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ 
    แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทํา 
    เครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา 
    ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับระบบฐานขอมูลและ
    การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครฐั เอกชนและผูใชบริการ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ทาํเครื่องหมาย
        ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
    แนวทางการแกไขปญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
    ทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางสัมพันธภาพและการ
    พัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนืรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบักลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
    เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางสังคม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 



 

    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
    ท้ังในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู
    ตลอดชีวิต ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น (ทําเครื่องหมาย    
    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
    เหมาะสมกับทองถ่ิน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา 
    ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณท่ีหลากหลาย (ทําเครื่องหมาย   ใน
    ชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริม อนุรักษ และพฒันา
    คุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชาต ิบนฐาน
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกบัองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 
    ประเพณี คานยิม และสรางสรรคงานศิลป ระดับทองถ่ิน ระดับชาต ิ 
    และระดับนานาชาติ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบตัิใหม การ
    รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการ
    คุมครองผูบรโิภค (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัสุขภาพของประชาชนในภาค 
    การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอ
    การติดเชื้อเอดส 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันโรคอุบัติใหม 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
    และจิตใจ  
    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจยัเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 
   กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทย 
   แผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร  (ทํา 
   เครื่องหมาย    ในชอง  ) 



 

    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการแพทยแผนไทย การแพทย
    พื้นบาน และการแพทยทางเลอืก เพื่อสรางองคความรูจากภมูิปญญา
    ทองถ่ินและการคุมครองภูมิปญญา 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชนทาง
    การแพทยและสาธารณสุข 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรการกีฬา 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงาน
    ภาครัฐและภาคเอกชน (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบตัิงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนากฎหมายและระบบ 
    งานยุติธรรม 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    และการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคม 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนารปูแบบการบรหิาร 
    จัดการเพื่อการตอตานและปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
    ของภาคราชการและภาคเอกชน 
    แผนงานวจิัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการ 
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหาร 
    จัดการปญหายาเสพติด 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัย
    ในชีวิตและทรัพยสิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
    ผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมสีวนรวม
    ของชุมชน 



 

    กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง 
    ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็ง
    ของทองถ่ิน กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของ
    ประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริมกระบวนการออม 
    และการสรางหลักประกนัรายได ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
    ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดาน 
    ประชาสังคม และการจัดการความรูเพื่อขจัดความยากจนและ 
    เสริมสรางภูมคิุมกันของทองถ่ินและสังคม 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 9 การเสรมิสรางความมัน่คงและบูรณาการการแกไข 
    ปญหาสถานการณความไมสงบในประเทศ (ทําเครื่องหมาย    ใน 
    ชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัความมั่นคงในประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
    คณุภาพชีวติและสังคม และการสรางความสมานฉนัทที่สอดคลอง 
    กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนและ
    ในประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการและผลกระทบ
    อันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาวและแรงงาน
    ตางถิ่น 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกบัศักยภาพและประสิทธิภาพงาน
    การขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ 
  ยทุธศาสตรการวิจัยท่ี 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
    วิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และการพัฒนาองคความรูใหมใน 
    วิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู
    ใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน เทคโนโลยีชีวภาพ 



 

    วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สาร นาโนเทคโนโลยี 
    วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  เทคโนโลยีดานอาวุธ
    ยุทโธปกรณ เปนตน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางสังคมศาสตร 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางวิทยาการอื่น ๆ 
     
    แผนงานวิจยัที ่4 การวิจยัเพื่อตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อ
    การใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
    บุคคลในวิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความ
    สามารถของนักวิจัยรุนใหม นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ใน
    วิทยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูชวยนักวิจัยใน 
    ภาครัฐและภาคเอกชน 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยนื (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานความ
    หลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนความหลากหลาย
    ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ 
    เสริมสรางคุณคา (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอม
    เพื่อแกปญหาการกีดกนัทางการคา 



 

    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
    กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และ
    ชายฝง 
    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการ 
    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    แผนงานวิจัยที ่7 การวิจยัเกีย่วกบัการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญและ 
    มีความเปราะบางเชิงนิเวศ 
    แผนงานวิจัยที ่8 การวิจัยเพื่อฟนฟูและเพิ่มความสมบูรณของ 
    พื้นที่ปาอนุรักษ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลน  และทรัพยากร 
    ชายฝง และการจัดการไฟปา 
    แผนงานวิจัยที ่9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และ
    ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางองคความรูเก่ียวกับการฟนฟูบํารุงดิน 
    รวมท้ังการใชประโยชนท่ีดนิ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรทางดิน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการ
    ฟนฟูบํารุงดิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใชประโยชน
    ทรัพยากรที่ดนิอยางมีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 
    แบบบูรณาการและสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ํา 
    ของประเทศ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไก 
    การบริหารจัดการน้าํของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกบัผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
    สรางเขื่อนและฝาย 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การสรางองคความรูเก่ียวกับภัยพบิัติจากธรรมชาติ
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ 
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 



 

    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
    ระบบการพยากรณเตือนภัยและระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับ 
    อุบัติภัยทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร
  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 
  (ทาํเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ
    ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวจัิย ทรัพยากร และภูมิปญญา
    ของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชน (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
    ของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย  
    ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัระบบการคุมครองสิทธิประโยชน
    และทรัพยสินทางปญญา และแนวทางการผลักดันสูการนําทรัพยสิน
    ทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาฐานขอมูลและดัชนี
    ดานการวิจัยทีเ่หมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 
    แผนงานวจิัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรทาง
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตาง ๆ ตลอดจน
    องคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรวิจัยระดับ
    ชุมชน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
    ศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ   
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัระบบการวิเคราะหและประเมิน
    ผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของ
    ประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย
    ของประเทศ    



 

III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเร่ืองท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบาย 
  และยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) ซ่ึงประกอบดวย 10 กลุมเร่ือง 
  (หากสอดคลองกับกลุมเรื่องใดมากที่สุดใหทําเครื่องหมาย  ในชอง         ) 
  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  การปฏิรูปการศึกษา 
  การจัดการน้ํา 

    √        การพัฒนาพลังงานทดแทน 
        การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ 
  เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
 

1. ชื่อโครงการวจัิย    
                               การประยกุตใชแบบจําลองเชิงพลศาสตรชวยออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

    Application of Computational Fluid Dynamics for solar dryer design      
 
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอบุลราชธานี 34190 
 

     คณะผูวิจัย บทบาทของนกัวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนท่ีทําการวิจัย (%) 
 หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย สัดสวนที่ทํางานวิจยั 50% 
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2. ประเภทของการวิจัย  
                           การวิจยัประยุกต (Applied research) 
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย  
                            สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  ( Solar Dryer) 
การจําลองการไหลทางพลศาสตร(Computational Fluid Dynamics, CFD) 
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) 
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย 
การอบแหงในผลิตภัณฑอาหารเปนเทคนิคการทําอาหารอยางหนึ่งที่สําคัญ 

โดยเฉพาะในปจจุบันเมื่อการแขงขันกนัระหวางผูผลิตจํานวนมาก การลดตนทุนการผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑจงึเปนสิ่งสําคัญ งานวิจยัช้ิน เปนการตองการชวยให
ผูประกอบการดานการผลิตอาหารประเภทอบแหง ใหคาใชจายดานพลงังานลดลง รวมทั้งมี
คุณภาพของอาหารในดานความสะอาดมากขึ้น ซ่ึงผูวิจยัไดเคยมีสวนรวมในการเขาให
คําปรึกษากับผูประกอบการลกัษณะนี้ (รานกุนเชียงทนายแดง)  และพบปญหาวายังไม
สามารถหาแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑได ตองใชประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
จากการลองผิดลองถูก ทําใหผูวิจยัคิดวา การจําลองการไหลเชิงพลศาสตร (CFD) ซ่ึง
แพรหลายในหมูนักวิจยัในขณะนี้ สวนใหญประยกุตใชกับปญหาในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือปญหาในเทคโนโลยีระดับสูง ถาหากมีการนํา CFD มาชวยในงานวิจัยระดับชุมชนมาก
ขึ้น จะทําใหสามารถใชประโยชนความสามารถของ CFD ไดแบบจับตองได และเปนการ
ตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ ในการขจดัความยากจน 
6. วัตถุประสงคของโครงการวจัิย 

6.1 ศึกษา  ออกแบบ ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง  ดวยการไหลเวียน
ของอากาศโดยธรรมชาติ โดยใชโปรแกรมจําลองการไหลเชิงพลศาสตร 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) เพื่อหา parameter ที่สําคัญในการจําลองการ
ไหลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

6.2 เพื่อใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปรับเปลี่ยน ขนาด รูปราง ปริมาตรของตูอบ เพื่อใหได
ประสิทธิภาพเชิงความรอนมากที่สุด 



 

6.3 เพื่อทดสอบตูอบแสงอาทิตยที่ไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอรกับตูอบแสงอาทิตยจริงที่
จะสรางขึ้นเพือ่หาความแตกตาง 

6.4 วิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนของตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมทั้งคุณภาพ
ของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นเทียบกับการอบแหงดวยวิธีอ่ืน 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
7.1 ศึกษาขนาดและรูปทรงของตูอบแหง โดยคํานึงถึงอัตราการถายเทความชื้นและกําลัง

การผลิตตอรอบการผลิต ดวยโปรแกรมจําลองการไหลเชิงพลศาสตร (CFD)   
7.2 สรางตูอบจํานวนไมนอยกวา 3 แบบ เพื่อศกึษาเปรียบเทียบเพื่อยืนยันผลการจําลอง

ทางคอมพิวเตอร 
7.3 ศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงโดยใชตูอบเปรียบเทียบกบัเทคนิคการอบแหงใน

ปจจุบันที่มีการใชอยูทั่วไป 
7.4 ผลิตภัณฑที่ใชทดสอบเปนผลิตภัณฑที่มกีารผลิตเพื่อจําหนายโดยทั่วไป ไดแก ผลไม

อบแหง เชน มะมวง กระทอน มะเขือเทศ รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ืน เชน กนุเชียง ปลาแดด
เดียว โดยใชกรณีศึกษาของผูผลิตอาหารในเขตจังหวัดอบุลราชธานี 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
การจําลองการไหลเชิงพลศาสตร (Computational fluid dynamics, CFD) เปนโปรแกรม

ที่ชวยใหทราบถึงลักษณะการไหลไดโดยตรงบนหนาจอคอมพิวเตอร หากผลลัพธไมเปนที่
นาพอใจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบนหนาจอคอมพิวเตอรก็สามารถทําไดในระยะเวลาอัน
ส้ันเพียงไมกี่ช่ัวโมง ทําใหกระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกระบวนการเดิม ๆ ที่ทําการตรวจวัดจากการสรางแบบจําลองขึ้นมาทดสอบ การจําลอง
การไหลเชิงพลศาสตร นั้นจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

1) ขั้นตอนในการสรางรูป (Pre-processor) เปนขั้นตอนสรางรูปราง ขนาด รวมถึง 
จํานวนจุดที่ใชในการคํานวณ (Grid) รวมทั้งเงื่อนไขขอบเขตตาง ๆ (Boundary 
Condition) 

2) ขั้นตอนในการประมวลผล (Solver) เปนขั้นตอนในการในคํานวณ ซ่ึงการสมการที่
ใชในการคํานวณทางพลศาสตรของไหลนี้ เรียกวา Navier-Stoke Equations ซ่ึง
ประกอบดวย 3 สมการยอย ไดแก Continuities Equation, Momentum Equation 
และ Energy Equation และในแตขั้นตอนในการประมวลผลนี้มีเทคนิคมากมาย ที่
ตองศึกษาและเขาใจ เพื่อใหเหมาะสมกับ ปญหาที่เลือกมาจําลอง ซ่ึงอาจถือไดวา
เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด 



 

3) ขั้นตอนในการแสดงผล (Post-Processor) เปนขั้นตอนที่นําผลจากการประมวลผล
ออกมาแสดง ไมวาจะในรูปแบบ รูปภาพ (Graphic) หรือกราฟตาง ๆ 

 

ในงานวิจยัช้ินนี้เปนการจําลองการไหลเชิงพลศาสตร โดยลักษณะปญหาเปนปญหาใน
การถายเทความรอนในรูปของ การแผรังสี (Radiation) และทําใหเกดิการพาความรอนเกิดขึ้น 
(Convection) [1,2] ซ่ึงผูทําวิจัยจะตองเขาใจถึงพฤตกิรรมของการไหลของอากาศในตูอบเปนอยางดี 
กอนการทําการจําลองการไหลในคอมพวิเตอร รวมทั้งการเขาใจถึงกระบวนการอบแหงในตูอบพลังงาน
แสงอาทิตยจึงเปนสิ่งที่สําคัญเชนเดียวกนั 

 

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีการใชงานอยูทั่วๆไป สามารถจําแนกไดหลายแบบ 
เชน หากจําแนกตามการไหลเวียนของอากาศก็จะสามารถแบงได 2 ประเภท [3] คือ 

1) เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอากาศไหลเวียนโดยธรรมชาติ   หลักการทํางาน
ของเครื่องอบประเภทนี้  จะอาศัยผลตางของความดันภายใน และภายนอกเครื่องอบแหง หรือมวล
อากาศรอนที่เบา ซ่ึงจะลอยขึ้นสูที่สูง   เครื่องอบแหงทีอ่าศัยการไหลเวียนอากาศโดยธรรมชาติจะมีขอดี 
คือ  สรางงาย  และตนทุนต่ํา แตจะมีขอเสยี คือ ประสิทธิภาพในการอบแหงต่ํา ดังนัน้ผลิตภัณฑอาจเกิด
การเสียหายขึน้กอนได เนื่องจากจะใชเวลาในการอบแหงที่นาน 

2) เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอากาศไหลเวียนโดยการบังคบั   หลักการ คือ 
จะใชพัดลมเปนตัวบังคับอากาศใหเกิดการไหลเวยีนที่ดีขึน้  เครื่องอบแหงประเภทนีจ้ะสรางยุงยากกวา
แบบแรก  และมีตนทุนที่สูงกวา  นอกจากนั้นหากพดัลมใชแหลงพลังงานจากไฟฟาซึ่งไมไดผลิตจาก 
Solar cell ก็จะทาํใหมตีนทนุการดําเนนิการเพิ่มขึ้น   อยางไรก็ตาม ถึงแมจะใช solar cell ในการผลิต
กระแสไฟฟา ก็ยังมีตนทนุที่สูง เนื่องจากราคา solar cell ในปจจุบันยังคอนขางแพง ในขณะที่
ประสิทธิภาพยังต่ําดวย  ดังนั้นการใช solar cell จึงสงผลใหระยะคืนทุนยาวนานขึน้กวาเดิม   อยางไรก็
ตามเครื่องอบแหงประเภทนีจ้ะมีขอดี คอื ประสิทธิภาพในการอบแหงที่สูงกวากรณีไมมีการบงัคบั
อากาศ  

การจําแนกประเภทเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกไดอีกแบบ คือ  
จําแนกตามการรับรังสีดวงอาทิตย  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ [4] 

1) เครื่องอบแหงแบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง    ลักษณะของเครือ่งอบแหง คือ จะมี
โครงสรางทําจากวัสดใุส  แสงแดดสามารถทะลุเขาไปยังตัวเครื่องไดโดยตรง   เปนแบบที่สรางและ
บํารุงรักษางาย อีกทั้งมีตนทนุการผลิตต่ํา  แตจะมีขอเสยี คือ ประสิทธภิาพการอบแหงที่ต่ําและมีการ
สูญเสียความรอนสูง  

2) เครื่องอบแหงแบบรับรังสีดวงอาทิตยทางออม   ลักษณะของเครื่องอบแหงแบบนี้จะมี
สวนที่เปนพืน้ที่รับแสง โดยสวนใหญมกัจะใชพดัลมชวยในการไหลเวียนของอากาศ    เครื่องอบแหงที่
มีพื้นที่รับรังสีดวงอาทิตยจะสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะเขาหองอบแหงไดคอนขางสูง  บริเวณหอง



 

อบแหงจะออกแบบใหทึบ ซ่ึงจะมีการติดฉนวนเพื่อลดการสูญเสียความรอน ดงันั้นจึงมีประสิทธิการ
อบแหงที่สูงกวากรณีรับรังสดีวงอาทิตยโดยตรง 

3) เครื่องอบแหงแบบรับรังสีดวงอาทิตยแบบผสม  ซ่ึงจะมีการสรางสวนพืน้ที่รับแสง และ
สวนที่เปนหองอบแหงจะทําจากวัสดใุส โดยสวนมากจะใชวัสดใุสเฉพาะดานหนาหรือดานเดียวกับ
พื้นที่รับสี  ในขณะที่ดานอื่นจะทึบและติดฉนวนเพื่อลดการสูญเสีย 

 
ซ่ึงตูอบพลังงานแสงอาทติยที่จะศึกษาในที่นี้เปนแบบโดยรังสีดวงอาทิตยโดยตรง ซ่ึงตอง

มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน โดยการใชอุปกรณชวยในการดูดอากาศออก เมื่อมีความรอนภายในตูอบ
เกินความจําเปน 

 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ  

    
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัและการสํารวจที่ผาน เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ

โดยตรง มีการเริ่มใชอยางแพรหลาย ขึ้นอยูกับผูประกอบการวาจะใหความสําคัญในดานการประหยัด
พลังงานและความสะอาดมากนอยเพียงใด อยางไรกต็ามตูอบพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงทีใ่ชกันอยู
ในปจจุบนัี้ยังไมมีขนาดที่แนนอน ขึ้นอยูกับวาไดรับการสงเสริมหรือไดรับคําแนะนําจากผูใด 
ตัวอยางเชนตูอบที่มีการใชงานจริงของผูประกอบการรายหนึ่งซึ่งไดรับคําแนะนําจากผูวิจยั ดังรูปที่ 1 
หลังจากนัน้ผูประกอบการจะประสบการณของแตละคนในการประยกุตใช นอกจากนี้ตูอบบางชนิดจะ
ใชพัดลมในการหมุนเวยีนอากาศ  โดยใช solar cell เปนแหลงพลังงาน เพื่อขับเคลือ่นพัดลมดูดอากาศ
เพื่อลดอุณหภมูิภายในตูอบ  งานวิจยันี้จึงมแีนวคดิที่จะใชการจาํลองการไหลเชิงพลศาสตร 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) มาชวยในการหาอัตราสวนของขนาดตาง ๆ (Aspects ratio) ของ
ตูอบเพื่อศึกษาถึงขนาดที่เหมาะสม[5] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากโปรแกรมการคาํนวณ
ดังกลาว มีความสามารถในการจําลองการไหลของอากาศ และการถายเทความรอนแบบแผรังสี 
(Radiation Heat Transfer) โดยจะใชโปรแกรม Fluent[6] ซ่ึงเปนวิธีที่ประหยดัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
รูปรางตาง ๆ สามารถทําไดโดยงาย โดยการจําลองขึ้นในคอมพิวเตอร 



 

 
 

 

รูปที่ 1. ลักษณะตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
 

โดยสรางแบบจําลองทางคอมพิวเตอรไดดงัรูปที่ 2 

                                
 1. ทางเขาของอากาศ  2. กระจบใสสาํหรับรับแสง  
 3. ทางออกของอากาศชื้น     4. สังกะสีดานขาง 

 
รูปที่  2. ขั้นตอนการทํางานของตูอบแหง 

2 

1 

3 

4 



 

ขั้นตอนการทาํงานสามารถอธิบายไดดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1. อากาศจากภายนอกจะไหลเขาสูทางเขาหมายเลข 1 ซ่ึงจะพาความความชื้นที่

เกิดขึ้นในหองอบ เนื่องจากความรอนในหองอบเกิดจาการรับแสงโดยตรงจากดวงอาทิตยในกระจกใส
หมายเลข 2   

ขั้นตอนที่ 2.  อากาศเมื่อไหลและพาความชื้นไปออกยังทางออกหมายเลข 3 โดยธรรมชาติ
เนื่องจากธรรมชาติของอากาศรอนจะลอยขึ้นบน แตหากรูปรางของตูอบไมเหมาะสม อาจทําใหอากาศ
ไมสามารถพาความความชื้นออกจากตูอบไดหมด ทําใหผลิตภัณฑทีอ่บไมสามารถลดความชื้นไดตาม
ตองการ 

 ขั้นตอนที่ 3. อาจมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ณ ตําแหนงหมายเลข 3 เพื่อชวยใหการนํา
ความชื้นออกจากตูอบไดดีขึน้ รวมทั้งชวยลดอุณหภูมิภายในตูอบหากมีความรอนสูงเกินไป แตตอง 
คํานึงถึงอุณหภูมิภายในตูอบตองสูงเพียงพอที่จะทําใหมีการคายความชื้นออกจากผลิตภัณฑ  

ในสวนของกรอบแนวคิดการดําเนินงานวจิัยสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 

 
รูปที่ 3. กรอบแผนการทํางานวิจยั 

ศึกษาและรวบรวมขอมูล
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาการจําลองการไหลเชิง
พลศาสตรโดยโปรแกรม Fluent 

ศึกษาขั้นตอนการอบแหงของ
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

สรางและทดสอบตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อเปรียบเทียบ ออกแบบ และสรางแบบจําลองในคอมพิวเตอร 1 รูปแบบ 

ปรับเปลี่ยนรูปราง ของตูอบโดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 7 แบบ 

เผยแพรงานวิจัย สรุปผลและเขียนรายงาน 

วิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 

ปรับปรุงแกไขเงื่อนไขและวิธีในการจําลอง 
เพื่อใหใกลเคียงกําการทดลอง 

สรางและทดสอบตูอบโดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 7 แบบ 
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11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบตัร ฯลฯ และหนวยงาน

ท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
11.1 ไดองคความรูในการจําลองการไหลเชิงพลศาสตร (Computational Fluid 

Dynamics, CFD) เพื่อหา parameter ที่สําคัญในการจําลองการไหล โดยการแผน
รังสีและการพาความรอนในตูอบพลังงานแสงอาทิตย และเผยแพรใน
วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ 

11.2 ไดตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัผลิตภัณฑและ
เผยแพรใหแกกลุมผูประกอบการในทองถ่ิน 

 
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

แผนการเผยแพรแบงเปนสองสวน ไดแกการเผยแพรผลการวิจัยในสวนของการจาํลอง
การไหลเชิงพลศาสตร จะใชการเผยแพรในการเขารวมการประชุมทางวิชาการและเขียน
บทความวิจยัในวารสารวิชาการ  สวนการเผยแพรตูอบพลังงานแสงอาทิตย จะเขาเผยแพรใน
กลุมผูประกอบการในจังหวดัอุบลราชธานี ไมนอยกวา 3 ราย/กลุม 

 
 
 



 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
การดําเนินการโดยการสรางแบบจําลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม 

Fluent และสราง ทดสอบ เกบ็ขอมูลจากตูอบจริง ซ่ึงใชสถานที่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอน

อยางละเอียด) 
 
 
สําหรับปงบประมาณ 2551 (ปที่ 1) 

การดําเนินงาน 
2550 2551 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ             
2. ศึกษาการใช CFD ในการจําลองการไหลของ
อากาศโดยการแผรังสี ในตูอบ 

            

3. ออกแบบแบบจําลองตาง ๆ และทดสอบ             

4. จัดเตรียมและสั่งช้ืออุปกรณสําหรับสราง 
    เครื่องอบแหง และการทดลอง 

            

5. สรางและทอสอบตูอบแหงจากแบบจําลอง 1 แบบ
เพื่อทดสอบ และเปรียบเทียบกับผลการ จําลองทาง
คอมพิวเตอร 

            

6.ปรับแกการทดลองพรอมทั้งวิเคราะหผล             

7. เขียนรายงานสรุปประจําป             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
สําหรับปงบประมาณ 2552 (ปที่ 2) 

การดําเนินงาน 
2551 2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาและเลือกลักษณะของตูอบอยางนอย  6 แบบ 
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑในชุมชน 

            

2. สรางแบบจําลองทางคอมพิวเตอร เพื่อทดสอบ
ตูอบแสดงอาทิตยตางขนาดและรูปราง โดยอาศัย
เงื่อนไขขอบเขต (Boundary condition) ที่ไดจากการ
ทดสอบขั้นตน อยางนอย 6 แบบ 

            

3. เลือกและสรางตูอบ 1 แบบเพื่อเปรียบเทียบผลกับ
การจําลองทางคอมพิวเตอร 

            

4. วิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร             
5.  เขียนบทความวิจัยในดานการจําลองการไหล 
และ จัดเผยแพรความรูในแกผูประกอบการในสวน
ของการทดสอบตูอบแบบตาง ๆ 

            

6. สรุปและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ             

 
15. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) 

15.1 ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการเพิ่มเติม 



 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายการ 

ปท่ี 2 

พ.ศ. 
2552 

1. งบบุคลากร - 

  คาจางเหมาผูชวยวิจยั ( 1 คน, อัตรา 8,000 บาท, 12 เดือน) 96,000 

2. งบดําเนนิงาน   

  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   

  (1) คาตอบแทน   

        คาอาหารทําการนอกเวลา 5,000 

        คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 10,000 

  (2) คาใชสอย   

        คาจางเหมาบริการ   5,000 

        คาใชจายในการสาธิตเผยแพรแกชุมชน และรวมประชุมวิชาการ 40,000 

        คาซอมแซมครุภัณฑ 2,000 

        คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 

  (3) คาวัสดุ   

        คาวัสดุสํานักงาน 5,000 

        คาวัสดุคอมพิวเตอร 8,000 

        คาวัสดุในการสรางและทดสอบตูอบ  40,000 

        คาอุปกรณตอพวงเครื่องมือวัด - 

         คาวัสดุทางการเกษตรสําหรับทดลอง 20,000 

  คาสาธารณปูโภค   

         คาสาธารณูปโภค คณะ 11,800 

         คาสาธารณูปโภค มหาวทิยาลัย 11,800 

3. งบลงทุน   

       คาครุภัณฑ - 

  รวมงบประมาณที่เสนอขอแตละป 259,600 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยในหมวดงบดําเนินการ 



 

 
17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

17.1 ไดองคความรูในการใชโปรแกรมจําลองการไหลเชิงพลศาสตร 
17.2 ไดองคความรูในการออกแบบตูแหงพลังงานแสงอาทิตยที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ

อาหาร ชนิดตาง ๆ 
17.3 ไดตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
17.4 ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารของผูประการขนาดกลางและขนาดยอม 
17.5 สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ และลดตนทุนการผลิต 
 

18. คําชี้แจงอืน่ ๆ (ถามี)                                     
   ตูอบแหงพลงังานแสงอาทิตยถึงแมจะมกีารพัฒนามาอยางยาวนานแลว  แตยงัไมมีการ

พบอัตราสวนหรือรูปรางที่เหมาะสม การนําเอาการจําลองการไหลเชิงพลศาสตร (Computational 
Fluid Dynamics, CFD) มาใชในการหารูปรางเพื่อศึกษาผลของการกระจายตัวและการเคล่ือนท่ีของ
อากาศรอนภายในตูอบ จะทําใหการพัฒนารูปรางและขนาดของตูอบเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
ประหยัด 
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คําอนุมัตขิองผูบังคับบัญชา 
 
 เห็นควรใหจัดทําโครงการนี้เพื่อจะไดมีการพัฒนาองคความรูดานการโปรแกรมจําลองการไหล
เชิงพลศาสตร มาใชกับการพฒันาพลังงานทดแทนและสามารถนําไปเผยแพรใหแกชุมชนได  
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