
สรุปประเด็นจากการสัมมนาเร่ือง 

“การพฒันา CAE Software ในประเทศไทยเพือ่เป็นทางเลอืกในการออกแบบผลติภัณฑ์” 

ในงาน NAC 2014  วนัพุธท่ี 2 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

หอ้งประชุม CC-308 อาคารศูนยป์ระชุมอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) 

 

ช่วงการบรรยาย (Lecture Session) 

 ศ.ดร.ปราโมทย ์ เดชะอ าไพ ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องชุดโครงการ “การพฒันา CAE Software ในประเทศไทย” วา่จะเป็นการสร้าง 

CAE Software ท่ีง่ายต่อการใชง้าน พร้อมกบัมีคู่มือการใชง้านและทฤษฎีองคค์วามรู้พ้ืนฐานประกอบ และยงัหวงัวา่จะไดส้ร้างกลุ่ม

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น CAE ในสวทช. ท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาวจิยัจะสามารถพ่ึงพิงได ้

 ดร.ฉตัรชยั จนัทร์เด่นดวง ไดบ้รรยายวา่ชุดโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้าง CAE Software ของประเทศไทยเอง อนัจะท าใหส้ามารถลด

การซ้ือ CAE Software ราคาสูงจากต่างประเทศ และเพ่ือใหก้ลุ่มผูพ้ฒันาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีต่างๆ ท่ีใชใ้นการสร้างซอฟตแ์วร์น้ี 

นอกจากนั้นยงัสามารถยกระดบัความเขา้ใจในตวั CAE Software ใหแ้ก่กลุ่มผูใ้ชง้าน ดร.ฉตัรชยัฯ ยงัไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่ยงัขาดบุคลากร

ท่ีจะเขา้มาร่วมท าการพฒันา CAE Software อีกมากทั้งในส่วน Solver และ Pre- & Post-processors ดงันั้นถา้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ

สอบถามเขา้มาได ้

 ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ น าเสนอหวัขอ้ Why and what is the ‘National’ CAE Software? โดยมีใจความวา่นอกเหนือจากการสร้างตวั 

CAE Software ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของโครงการน้ีแลว้ การพฒันาความเช่ียวชาญทั้งในเร่ืองคุณภาพความเช่ียวชาญและจ านวนคนท่ีมี

เช่ียวชาญในเร่ืองของ CAE ก็มีความส าคญัมาก โดยในชุดโครงการน้ีไดพ้ยายามดึงบุคลากรต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาร่วมกนัให้

มากท่ีสุดทั้งผูพ้ฒันา (developer) และผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ (user) ดร.สมบูรณ์ฯ ยงัไดก้ล่าววา่กลุ่มเป้าหมายท่ีจ าใชป้ระโยชน์จาก CAE Software 

ท่ีประดิษฐข้ึ์น คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ท่ีมกัจะยงัไม่พร้อมจะลงทุนซ้ือ CAE Software ในทอ้งตลาดซ่ึงมีราคาแพง 

นอกจากนั้นก็ยงัสามารถเผยแพร่ใหก้ลุ่มธุรกิจท่ียงัไม่ทราบวา่  CAE Software มีประโยชนต์่องานของบริษทั โดย CAE Software ท่ี

ประดิษฐข้ึ์นน้ีจะถูกแจกจ่ายใหก้ลุ่มบริษทัเป้าหมายไดท้ดลองใชจ้นเห็นประโยชน์และพฒันาความเช่ียวชาญในการใชง้านได ้

 

ช่วงการเสวนาโต๊ะกลม  (Round-Table Discussion Session) 

 รศ.ดร.เอกชยั จนัทสาโร เล่าวา่ ตวัของอาจารยเ์องมีประสบการณ์ในการพฒันาส่วน Solver ของ CAE Software มายาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2540 โดยใชท้ั้งภาษา C และภาษา Fortran โดยปัญหาหลกัของการท างานดา้นน้ี คือ การขาดแคลนบุคลากร ดงันั้นเม่ือตวัอาจารยไ์ดรั้บทุน

จาก MTEC Platform อาจารยจึ์งใชก้ารประกาศรับสมคัรนกัศึกษาปริญญาเอกทางอินเตอร์เน็ตบนเวป CFD Online จนสามารถคดัเลือก

นกัศึกษาไดม้าหน่ึงคนจากท่ีสมคัรเขา้มาหลายสิบคน นกัศึกษาท่านน้ีซ่ึงเป็นชาวปากีสถานไดเ้ร่ิมตน้ท าโครงการโดยไดรั้บการปรับความรู้

พ้ืนฐานจากอาจารย ์ โดยการน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีนกัศึกษาปริญญาเอกอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นลูกศิษยข์องอาจารยต์ั้งแตป่ริญญาตรี



ไดพ้ฒันาและตีพิมพผ์ลงานไวม้าใชใ้นการเขียนซอฟตแ์วร์ รศ.ดร.เอกชยัฯไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การท าโครงการประเภทน้ีท าใหส้ามารถน าองค์

ความรู้ท่ีคิดคน้ไดม้าพฒันาต่อยอดใหใ้ชจ้ริงไดโ้ดยไม่สูญเปล่า 

 คุณสุรชยั ศรีชินราช ไดเ้ล่าถึงงานของบริษทับูรณาพากรุ๊ป ท่ีใชป้ระโยชน์จาก CAE Software ซ่ึงไดแ้ก่การออกแบบและผลิต pallet และ

ลงัไม ้ ซ่ึงมีคู่แข่งทางธุรกิจจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีซอฟตแ์วร์ส าหรับออกแบบ pallet และลงัไม ้ ดงันั้นการออกแบบ

ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีของบริษทัฯจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์และการลองผิดลองถูก (trails and errors) แต่หลงัจากท่ีไดว้า่จา้งให ้DECC ซ่ึง

เป็นหน่วยงานภายใตส้วทช. ช่วยพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับออกแบบ pallet และลงัไม ้ บริษทัฯก็สามารถใชซ้อฟตแ์วร์น้ีช่วยในการ

ออกแบบลงัไมม้าตั้งแตปี่พ.ศ. 2555 ท าใหใ้ชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนัแทนท่ีจะเป็นหลายเดือนในการออกแบบลงัไมใ้หมี้ความแขง็แรงและ

น าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นคุณสุรชยัฯจึงเห็นวา่งานการพฒันา CAE Software ในประเทศไทยเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนม์าก 

 ดร.อธิพงษ ์มาลาทิพย ์ไดอ้ธิบายหลกัและขั้นตอนในการสร้างส่วน Solver ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นหวัใจของ CAE Software โดยตอ้งเร่ิมตน้

จากการหา Partial Differential Equations ท่ีควบคุมปัญหาท่ีจะท าการวเิคราะห์ จากนั้นใชร้ะเบียบวธีิทางการค านวณ เช่น ไฟไนตเ์อลิเมนต ์

derive สมการ ก่อนน าไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทา้ยท่ีสุดจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนโดย

เปรียบเทียบค าตอบท่ีไดจ้ากซอฟตแ์วร์น้ีกบัผลเฉลยแม่นตรง ผลจากซอฟแวร์อ่ืนๆ และ/หรือผลจากการทดลอง เม่ือพบขอ้ผดิพลาดก็

กลบัไปตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังในทุกๆ ขั้นตอน เพราะฉะนั้นการประดิษฐส่์วน Solver ของ CAE Software จึงตอ้งมีความรอบคอบ

มากๆ 

 คุณยศกร ประทุมวลัย ์  ไดอ้ธิบายถึง CAE Software ทาง Computational Fluid Dynamics ท่ีพฒันาข้ึน โดยส่วน Pre-processor สามารถ

สร้าง CAD โดยการวาดข้ึนเองและ import ไฟล ์ CAD จากซอฟตแ์วร์อ่ืนเขา้มา พร้อมกนัน้ีคุณยศกรไดแ้สดงการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ี

ประดิษฐข้ึ์นตั้งแตเ่ร่ิมตน้ จนถึงการก าหนดเง่ือนไขขอบเขตและแบ่งเอลิเมนต ์ จากนั้นก็ท าการค านวณดว้ยส่วน Solver และทา้ยสุด

สามารถแสดงผลการค านวณดว้ยซอฟตแ์วร์ส่วน Pre-processor ท่ีประดิษฐข้ึ์นเช่นกนั ขณะน้ีคุณยศกรฯก าลงัพฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ิมเติม

พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการใชง้าน  

 ส าหรับผูเ้ขา้ฟังการสมัมนา ก็ไดมี้การแสดงความเห็นดว้ยกบังานชุดโครงการน้ีและแสดงความจ านงคจ์ะร่วมทดสอบการใชง้าน CAE 

Software ท่ีประดิษฐข้ึ์น 

 

ภาพบางส่วนจากการสัมมนาฯ 

   
 



   
 

   
 

    

     


