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บทที ่1 

 

 บทน ำ  
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 

            ในปัจจุบนั พริก กล้วย และ เห็ด นบัว่าเป็นพืชท่ีมีความส าคญัของประเทศ มีการปลูกอยู่
ทัว่ไปในประเทศไทย ซ่ึงส่วนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายสด เกษตรกรจะน ามาตากแดดหรืออบแห้ง
เพื่อยดือายกุารบริโภค และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าดว้ย เช่น การน าพริกแห้งมาท าเป็นพริกป่น การท า
กลว้ยตาก และ การท าเป็นเห็ดแห้งปรุงรส เป็นตน้ โดยทัว่ไปแต่เดิมจะใช้วิธีการตากให้แห้งดว้ย
ความร้อนจากดวงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงบางคร้ังตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 1-3 วนั ข้ึนกบัสภาวะ
อากาศและฤดูกาล  นอกจากน้ียงัไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้  หากใช้ความร้อนจากพลงังาน
ไฟฟ้ามาทดแทนพลงังานจากแสงอาทิตย ์ก็จะท าให้เพิ่มตน้ทุนการผลิตซ่ึงจะท าให้พริก กลว้ย และ 
เห็ดอบแห้งมีราคาสูงข้ึน ดังนั้ นจึงมีผูค้ ้นควา้วิจัยเพื่อพฒันาตู้อบและระบบควบคุม เพื่อช่วย
แกปั้ญหาดงักล่าว  เช่น  

จกัริน  โรจนบุรานนท์ และคณะ [1] ไดอ้อกแบบและสร้างตูอ้บสมุนไพรหมุนตามดวง
อาทิตย์โดยอตัโนมติั เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและลดเวลาในการอบแห้งพืชสมุนไพรให้
สอดคลอ้งกบัสภาพอากาศในแต่ละวนัโดยอาศยัวงจรอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วยในการควบคุมการ
ท างาน หลกัการส าคญัคือ ใช้โฟโตทรานซิสเตอร์ 2 ตวั ตรวจหาต าแหน่งของดวงอาทิตยแ์ละใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหนา้ท่ีรับค่าจากเซนเซอร์มาประมวลผลเพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์
ไฟฟ้า ท่ีฐานรองของตูอ้บพืชสมุนไพร ใหส้ามารถหมุนตามตามดวงอาทิตยใ์นเวลาต่างๆ ได ้ 

สันติ  หวงันิพพานโต และคณะ [2] ไดอ้อกแบบและสร้างตูอ้บแห้งกลว้ยน ้ าวา้โดยใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์ มีการควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วลม รวมทั้งมีการแสดงผลการเปล่ียนแปลง
น ้ าหนักของวัสดุภายในตู้อบแห้งด้วย ทั้ ง น้ีใช้ขดลวดความร้อนและพัดลมขับอากาศเป็น
อุปกรณ์เสริม และใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวัประมวลผลโดยควบคุมการท างานแบบฟัซซีลอจิก เพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งและแสดงผลการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของวสัดุในขณะท าการ
อบแห้ง  ผลคือท าให้สามารถลดเวลาในการท ากล้วยตากลง 3-4 เท่า เม่ือเทียบกับการตากแดด
ตามปกติ 
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อย่างไรก็ตาม งานวิจยัดังกล่าวข้างต้นน้ี ถึงแม้ว่าได้มีการพฒันาเคร่ืองอบพืชโดยใช้
เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาเสริมเพื่อการอบใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ยงัสามารถอบแห้งพืชไดเ้พียง
ชนิดเดียว  และการตั้งค่าอุณหภูมิยงัเป็นแบบใชมื้อ (Manual)  เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ทางคณะผูท้  า
โครงงานจึงมีแนวคิด ท่ีจะพฒันาเคร่ืองอบแหง้พืชผกัและผลไมอ้เนกประสงค ์โดยใชค้วามร้อนจาก
แสงอาทิตย ์ร่วมกบัความร้อนจากพลงังานไฟฟ้า  สามารถอบแหง้พืชได ้3 ชนิด โดยมีปุ่มปรับตั้งค่า
อุณหภูมิในการอบแห้งพืชแต่ละชนิด และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอตัโนมติั  ซ่ึงจะท าให้
ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และปริมาณแน่นอน โดยไม่ข้ึนกับสภาพอากาศ ส่งผลดีต่อเกษตรกรท่ี
สามารถผลิตพริก กลว้ย และ เห็ด แหง้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มผลผลิตพริก กลว้ย และ เห็ดแห้งได้
มากยิง่ข้ึน  
 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 

             โครงงานพฒันาเคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตยค์วามร้อนร่วมมีรายละเอียดของ
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

(1) เพื่อศึกษากระบวนการท าให้พืชผกัและผลไม้แห้งโดยใช้ตู ้อบและระบบควบคุม  
อุณหภูมิอตัโนมติั 

(2) เพื่อออกแบบและสร้างตูอ้บแหง้แบบใชพ้ลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกนักบั 
ความร้อนจากพลงังานไฟฟ้า พร้อมทั้งระบบการวดั และการควบคุมอุณหภูมิแบบ
อตัโนมติั 

(3) เพื่อทดสอบ และทดลองวเิคราะห์ประสิทธิภาพของตูอ้บแหง้ท่ีสร้างข้ึน และประเมิน
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิต 

 

1.3  โครงสร้ำงของโครงงำน 
 

             แนวคิดและหลักการในการออกแบบและสร้างตู ้อบแห้งโดยใช้พลงังานความร้อนจาก
แสงอาทิตยร่์วมกบัอุปกรณ์ท าความร้อนจากไฟฟ้า (Electric Heater) พร้อมทั้งระบบควบคุม มี
องค์ประกอบทางกายภาพแสดง ดงัภาพท่ี 1.1   ซ่ึงมีรายละเอียด คือ เม่ือแสงอาทิตย์ส่องลงมา
กระทบแผงรับแสง จะท าใหอ้ากาศภายใตแ้ผง กลายเป็นอากาศร้อน ซ่ึงมีความร้อนประมาณ 40-90 
องศาเซลเซียส แลว้แต่สภาพอากาศ หากวนัใดมีฝนตกหรือมีแสงแดดน้อย จะใชชุ้ดท าความร้อน
ไฟฟ้า (Electric Heater) ช่วยใหค้วามร้อนเสริม หรือทดแทน  ซ่ึงการท างานของชุดท าความร้อน จะ
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ถูกควบคุมโดยอตัโนมติั โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกบัตวัเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ เป็นตวัสั่งตดั
ต่อไฟฟ้า ให้อุณหภูมิความร้อนภายในเคร่ืองอบแห้งมีความเหมาะสม ตามค่าท่ีตั้งไว ้รายละเอียด
ตามภาพท่ี 1.2   ซ่ึงจะท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ภายในเวลาท่ีแน่นอน สามารถสร้างรายไดแ้ก่
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งไม่ท าใหว้ตัถุดิบเน่าเสีย 

 
ภาพท่ี 1.1 โครงสร้างของตูอ้บแหง้ (1) ประตูเปิด-ปิด  (2) ตูอ้บ   (3)  พดัลมระบายอากาศ  
                  (4) ตูค้วบคุม  (5) ฮีตเตอร์   (6)  ลอ้เล่ือน  (7) โครงฐานรองรับ   (8) ช่องอากาศเขา้ 
                  (9) แผงรับแสง   (10) กระจก  (11) โหลดเซลล ์
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ภาพท่ี 1.2 โครงสร้างของระบบควบคุม 

 
1.4  ขอบเขตของโครงงำน 

 
            ขอบเขตการคน้ควา้พฒันาของโครงงานมีดงัต่อไปน้ี 

(1) สร้างตูอ้บพริกช้ีฟ้า กลว้ยน ้ าวา้ และ เห็ดหอมแห้งโดยมีพดัลมระบายอากาศน าความ                      
ร้อนภายในตูอ้บออกมาเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้

(2) สามารถอบพริกช้ีฟ้าได้คร้ังละ 4 กิโลกรัม กล้วยน ้ าวา้ไดค้ร้ังละ 5 กิโลกรัม และ   
เห็ดหอมไดค้ร้ังละ 4 กิโลกรัม 

(3) พริกช้ีฟ้า กลว้ยน ้ าวา้ และ เห็ดหอมสดท่ีอยูใ่นตูอ้บจะไดรั้บความร้อนทั้งจากรังสีดวง
อาทิตยแ์ละความร้อนจากเคร่ืองท าความร้อนไฟฟ้า (Electric Heater) 

(4) ตูอ้บสามารถผลิตพริกช้ีฟ้า กลว้ยน ้ าวา้ และ เห็ดหอมแห้ง ซ่ึงสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ไดโ้ดยอตัโนมติั 

(5) ตวัควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino สร้างโดยโปรแกรมภาษา C++ 
(6) เซ็นเซอร์วดัค่าอุณหภูมิร่วมกบัการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
(7) สามารถเปิดหรือปิดโหลด ไดท้ั้งท่ีเป็นโหลด AC และ โหลด DC สามารถท าผา่นวงจร

สวติช์ท่ีใชต้วัไตรแอค(Triac) และวงจรขบัตวัรีเลยส์วติช์  
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1.5 ประโยชน์ของโครงงำน 
 

             ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท าโครงงานน้ี  ไดแ้ก่ 
(1) ได้เคร่ืองตน้แบบของตูอ้บพริกช้ีฟ้า กล้วยน ้ าวา้ และ เห็ดหอมแห้ง ท่ีสามารถน าไป          

พฒันาต่อใหส้ามารถใชง้านไดใ้นเชิงพาณิชย ์
(2) ไดค้วามรู้และความเขา้ใจในกระบวนการผลิตพริกช้ีฟ้า กลว้ยน ้ าวา้และเห็ดหอมแห้ง                            

ท่ีมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม 
(3) ไดแ้นวคิดในการแกปั้ญหาทางเทคนิคของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอตัโนมติั ซ่ึงท า                   

ใหเ้กิดการพฒันาระบบส าหรับตูอ้บพืช หรือผลิตภณัฑอ่ื์นต่อไปในอนาคต  
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บทที ่2 

 

ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
 

ในการพฒันาเคร่ืองอบแห้งดว้ยพลงังานแสงอาทิตยค์วามร้อนร่วม จ าเป็นตอ้งรู้ทฤษฏี
และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งเบ้ืองตน้ เพื่อน าทฤษฏีไปใชใ้นการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในบทน้ี  
จะกล่าวถึงรายละเอียด เน้ือหา และหลกัการ ไดแ้ก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์อุณหภูมิใชไ้อซี 
อินฟราเรดฮีตเตอร์ เป็นตน้ ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) [3][4] 
 
          ไมโครคอนโทรลเลอร์ หมายถึง ไอซีท่ีประกอบไปด้วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
หน่วยความจ า (Memory) หน่วยติดต่อขอ้มูลภายในภายนอก (I/0 Port , : input /output ) อยูร่วมกนั
ภายในตวัถงัเดียวกนั ซ่ึงบางทีก็อาจเรียกกนัว่า คอมพิวเตอร์ชิปเด่ียว โดยมากจะใช้งานในระบบท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมต่างๆ สามารถท างานล าพงัได ้

 
            2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ด้วย Arduino 
          Arduino เป็นภาษา อิตาลี ซ่ึงใช้เป็นช่ือของโครงการพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 
AVR แบบ Open Source ท่ีไดรั้บการปรับปรุงมาจากโครงการพฒันา Open Source ของ AVR และ  
Arduino มีจุดเด่นดงัน้ี 

     - ราคาไม่แพง เน่ืองจากมี Source Code และวงจรแจกให้ฟรี สามารถต่อวงจรข้ึนมาใช้
งานไดเ้อง 

     - โปรแกรมท่ีใช้พฒันาของ Arduino รองรับการท างานทั้ง Windows, Linux และ 
Macintosh OSX 
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     - มีรูปแบบค าสั่งท่ีง่ายต่อการใช้งาน แต่สามารถน าไปใช้งานจริงๆท่ีมีความซับซ้อน
มากๆได ้และยงัสามารถสร้างค าสั่งและ Library ใหม่ๆ ข้ึนมาใชง้านเองได ้เม่ือมีความช านาญมาก
ข้ึนแลว้ 

    - มีการเปิดเผยวงจรและ Source Code ทั้งหมดท าให้สามารถน าไปพฒันาต่อยอด
เพิ่มเติมไดต้ามความตอ้งการทั้ง Hardware และ Software 

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ AVR ขนาดเล็กเป็นตวัประมวลผลและ
สั่งงาน เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  และน าไป
ประยกุตใ์ชง้านเก่ียวกบัการควบคุมอุปกรณ์  Input / Output ต่างๆไดม้ากมาย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1
ทั้ งในแบบท่ีเป็นการท างานตัวเดียวอิสระ  หรือเช่ือมต่อสั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆเช่น 
คอมพิวเตอร์ PC  ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากวา่  Arduino สนบัสนุนการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์  Input / Output 
ต่างๆไดม้ากมาย ทั้งแบบ Digital และ Analog  เช่น การรับค่าจากสวิตซ์ หรืออุปกรณ์ตรวจจบั 
(Sensor) แบบต่างๆ รวมไปถึง การควบคุมอุปกรณ์  Output ต่างๆ ตั้งแต่ LED, หลอดไฟ, มอเตอร์, 
รีเลย ์ฯลฯ โดยระบบฮาร์ดแวร์ของ Arduino  สามารถสร้างและประกอบข้ึนใชง้านไดเ้อง ในกรณีท่ี
ผูใ้ช้พอมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้าง หรือสามารถซ้ือแผงวงจรส าเร็จรูปท่ีมีการผลิต
ออกจ าหน่ายกนัในราคาท่ีไม่แพง อีกทั้งยงัเผยแพร่ Source Code และตวัอยา่งต่างๆ ให้ผูใ้ชน้ าไปใช้
งาน หรือพฒันาดดัแปลงต่อยอดไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
 

  
 
ภาพท่ี 2.1  Arduino Board 
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ส่วนภาษาในการเขียนโปรแกรมลงบน Arduino นั้นจะใชภ้าษา C++ ซ่ึงเป็นรูปแบบของ
โปรแกรม ภาษาซีประยุกต์แบบหน่ึง ท่ีมีโครงสร้างของตวัภาษาโดยรวมใกลเ้คียงกนักบัภาษาซี
มาตรฐาน (ANSI-C) อ่ืนๆ เพียงแต่ไดมี้การปรับปรุงรูปแบบในการเขียนโปรแกรมบางส่วนท่ี
ผิดเพี้ยนไปจาก ANSI-C เล็กน้อย เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมและให้ผูเ้ขียน
โปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรม  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึนกว่าการเขียนภาษาซีตามแบบ
มาตรฐานของ ANSI-C โดยตรง 
 

2.1.2  Chip และ IC ภำยใน Arduino Board  
ตวับอร์ด Arduino ท่ีใชใ้นโครงการน้ีจะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของ AVR ขนาด 8 บิต 

โดยใน สถาปัตยกรรม AVR  ซ่ึงออกแบบโดย ATMEL เม่ือปี 1996 เป็นซีพียแูบบ RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) มีสถาปัตยกรรมการต่อหน่วยความจ าแบบ Harvard ซ่ึงแยก
หน่วยความจ าโปรแกรม และหน่วยความจ า ขอ้มูลออกจากกนัโดยเด็ดขาด ดงัแสดงใน ภาพท่ี 2.2 
โดยใชห้น่วยความจ า แบบ Flash ส าหรับเป็นหน่วยความจ าโปรแกรม และใชห้น่วยความจ า แบบ 
SRAM  ส าหรับหน่วยความจ าขอ้มูล และ นอกจากน้ียงัมีหน่วยความจ า แบบ EEPROM  ซ่ึง
สามารถเก็บขอ้มูลเอาไวไ้ดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีไฟเล้ียงอีกดว้ย 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.2  ซีพีย ูATMEGA328P ขนาด 28 ขา 
 

จากภาพท่ี 2.3 จะเห็นว่าโพรเซสเซอร์ท่ีใช้สถาปัตยกรรมแบบ Harvard จะแยก
หน่วยความจ าส าหรับเก็บขอ้มูลออกจากโปรแกรมอยา่งชดัเจนสถาปัตยกรรม AVR และ MCS-51
จะใชรู้ปแบบน้ีในการจดัการหน่วยความจ าส่วนสถาปัตยกรรมแบบ Von-Neumann การตดัสินใจวา่
จะเก็บโปรแกรมหรือขอ้มูลจะแบ่งเก็บอย่างไรจะท าไดอ้ย่างอิสระ โดยข้ึนอยู่กบัโปรแกรมเมอร์
หรืออาจจะเป็นระบบปฏิบติัการเป็นผูด้  าเนินการให้ลกัษณะเด่นของสถาปัตยกรรมAVRคือค าสั่ง
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ส่วนใหญ่สามารถท างานไดเ้สร็จภายใน 1Clock Cycle ตวัซีพีย ูAVR ขนาด 8 บิต จะแบ่งออกเป็น
ประเภทการใชง้านได ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- Tiny AVR เป็นซีพียใูนรุ่นเล็กซ่ึงตอ้งการความเล็กกะทดัรัดของวงจรโดยเหมาะกบั
ระบบควบคุมขนาดเล็กๆท่ีตอ้งการหน่วยความจ า และวงจรสนบัสนุนไม่มากนกัซีพียใูนรุ่นน้ีจะมี
ราคาถูกกวา่กลุ่มอ่ืน 

- Mega AVR จะมีช่ืออีกอยา่งวา่ AT Mega โดยมีวงจรสนบัสนุนภายในเพิ่มเติมตลอดจน
เพิ่มขนาดของหน่วยความจ าใหใ้ชง้านมากกวา่ตระกลู Tiny เหมาะกบังานควบคุมทัว่ๆ ไป 

 - XMEGA เพิ่มความละเอียดของวงจร A/D จากปกติมีความละเอียด 10 บิตในรุ่นเล็กกวา่
เป็น 12 บิต และวงจร DMA Controller ซ่ึงช่วยลดภาระของซีพียูในการควบคุมการรับส่งขอ้มูล
ระหวา่งอุปกรณ์ I/O กบัหน่วยความจ า 

- FPSLIC (AVR Core With FPGA) ส าหรับงานท่ีตอ้งการควบคุมท่ีตอ้งการความยืดหยุน่
ในขั้นตอนการออกแบบและพฒันา โดยผูอ้อกแบบสามารถออกแบบวงจรในระดับฮาร์ดแวร์
เพิ่มเติมดว้ยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (HDL: Hardware Description Language) เช่น ภาษา VHDL 
หรือภาษา Verilog และใหว้งจรท่ีออกแบบท างานร่วมกบัซีพีย ูAVR core 

- Application Specific AVR เป็นซีพียท่ีูออกแบบมาโดยเพิ่มวงจรควบคุมเฉพาะดา้นเขา้
ไปซ่ึงไม่พบในซีพียกูลุ่มอ่ืนๆ เช่นวงจร USB Controller หรือวงจร CAN Bus เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 เปรียบเทียบการจดัการหน่วยความจ าของสถาปัตยกรรม 
                 แบบ Von-Neumann และ Harvard 
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ซีพีย ู AVR มีให้เลือกใชง้านหลายเบอร์ แต่ละเบอร์จะมีขนาด ราคา ความสามารถ และ

ขนาดหน่วยความจ า ตลอดจนถึงวงจรสนบัสนุนภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ในโครงงานน้ีจะ
เลือกใชซี้พียรุู่น AT Mega328P ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี  

- หน่วยความจ าโปรแกรมแบบ FLASH ขนาด 32 กิโลไบต ์ 
- หน่วยความจ าขอ้มูลแบบ SRAM ขนาด 2 กิโลไบต ์ 
- หน่วยความจ าขอ้มูลแบบ EEPROM ขนาด 1 กิโลไบต ์ 
- สนบัสนุนการเช่ือมต่อแบบ I2C Bus  
- พอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตจ านวน 23 บิต  
- วงจรส่ือสารอนุกรม  
 -วงจรนบั/จบัเวลาขนาด 8 บิต จ านวน 2 ตวั และ u3586 ขนาด 16 บิตจ านวน 1 ตวั  
- สนบัสนุนช่องสัญญาณส าหรับสร้าง Pulse Width Modulation (PWM) จ านวน 6 ช่อง  
- วงจรแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิตในตวัจ านวน 8 ช่อง  
- ท างานไดต้ั้งแต่ยา่นแรงดนั 1.8-5.5 Volts  
- ความถ่ีใชง้านสูงสุด 20 MHz 

 
2.1.3 โครงสร้ำงกำรเขียนโปรแกรมภำษำซี ของ  Arduino 
ภาษาซีของ Arduino จะจดัแบ่งรูปแบบโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมออกเป็น

ส่วนยอ่ยๆหลายๆส่วน โดยเรียกแต่ละส่วนวา่ ฟังก์ชัน่ และ เม่ือน าฟังก์ชัน่ มารวมเขา้ดว้ยกนั ก็จะ
เรียกว่าโปรแกรมโดยโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้น ทุกๆโปรแกรมจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยฟังก์ชัน่จ  านวนเท่าใดก็ได ้แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งมีฟังก์ชัน่ จ านวน 2 ฟังก์ชัน่ คือ  
Setup () และ Loop () ดงัตวัอยา่ง ภาพท่ี 2.4 
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#include <Servo.h>  // สั่งผนวกไฟล ์ช่ือ Servo.h เขา้มาใชใ้นโปรแกรม 
int Servo1 =9;   // ก าหนดให ้Servo1 แทน Pin Digital-9 
Servo myservo;               // สร้าง object ช่ือ myservo เพื่อควบคุม Servo 
void setup() 
{ 
myservo:attach(Servo1); // ก าหนดใหข้า Digital-9 สร้างสัญญาณควบคุม Servo 
} 
void loop () 
{ 
myservo.write (180);   // ก าหนดค่าต าแหน่งใหก้บั Servo = 180 องศา 

 
ภาพท่ี 2.4 ฟังชัน่ภาษาซีของ Arduino 

       
 
จะเห็นไดว้า่โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีท่ีใชก้บั Arduino นั้น จะประกอบไปดว้ย 3 

ส่วนใหญ่ๆดว้ยกนั คือ 
- Header ในส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้มีตอ้งก าหนดไวใ้นส่วนเร่ิมตน้ของโปรแกรม ซ่ึง

ส่วนของHeader ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น Compiler Directive ต่างๆ รวมไปถึงส่วนของการประกาศตวั
แปร และค่าคงท่ีต่างๆท่ีจะใชใ้นโปรแกรม 

- Setup () ในส่วนน้ีเป็น ฟังก์ชัน่บงัคบัท่ีตอ้งก าหนดใหม่ในทุกๆโปรแกรม ถึงแมว้า่ใน
บางโปรแกรมจะไม่ตอ้งการใชง้านก็ยงัจ  าเป็นตอ้งประกาศไวด้ว้ยเสมอ เพียงแต่ไม่ตอ้งเขียนค าสั่ง
ใดๆไวใ้นระหวา่งวงเล็บปีกกา { } ท่ีใชเ้ป็นตวัก าหนดขอบเขตของฟังก์ชัน่ โดยฟังก์ชัน่น้ีจะใช้
ส าหรับบรรจุค าสั่งในส่วนท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างานเพียงรอบเดียวตอนเร่ิมตน้ท างานของ
โปรแกรมคร้ังแรกเท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ค าสั่งเก่ียวกบัการ Setup ค่าการท างานต่างๆ เช่น การก าหนด
หนา้ท่ีการใชง้านของ  PinMode และการก าหนดค่า Baudrate ส าหรับใชง้านพอร์ตส่ือสารอนุกรม 
เป็นตน้ 

- Loop () เป็นส่วนฟังก์ชัน่บงัคบัท่ีตอ้งก าหนดให้มีในทุกๆโปรแกรมเช่นเดียวกนักบั
ฟังกช์ัน่ Setup ( ) โดยฟังกช์ัน่ Loop ( ) น้ีจะใชบ้รรจุค าสั่งท่ีตอ้งการให้โปรแกรมท างานเป็นวงรอบ
ซ ้ าๆกนัไปไม่รู้จบ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัรูปแบบของ ANSI-C ส่วนน้ีก็คือ ฟังก์ชัน่ Main ( ) นัน่เอง 
โดยมีรายละเอียด ดงัแสดงภาพท่ี 2.5 
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      #include < Servo.h> 

     int Servo1 = 9; 

    Servo myservo; 
Setup () 

{ 
           Myservo.attach (9); 

} 
 Loop () 

{ 
   Myservo.write (180);  

} 

ภาพท่ี 2.5 โครงสร้างโปรแกรมของ Arduino 
 

2.2 ไอซีเซ็นเซอร์อณุหภูม ิ(Integrated – Circuit Temperature Sensors)[5][6] 
 ในหัวขอ้น้ีเป็นการกล่าวถึงเซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิซ่ึงอยู่ในรูปแบบของวงจรรวมหรือ
ไอซี โดยท่ีน้ีจะใชไ้อซีในการตรวจวดัอุณหภูมิ คือ ชิปไอซีวดัอุณหภูมิรุ่น LM335โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 

2.2.1 เซ็นเซอร์อุณหภูมิใช้ไอซี เบอร์ LM335 
เซ็นเซอร์อุณหภูมิใชไ้อซี เบอร์ LM335 ผลิตโดยบริษทั National Semiconductor เป็นตวั

ตรวจจบัอุณหภูมิด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในชิปไอซี เพื่อช่วยในการแก้ไขขอ้จ ากดัของตวั
เซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดอ่ืนๆ เช่น ชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้น ขนาดสัญญาณต ่า มีระดบัสัญญาณ
รบกวนมาก และ เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิท่ีบรรจุอยูภ่ายในตวัถงั ดงัภาพท่ี 2.6  มีให้เลือกใชง้านทั้ง
แบบ  TO-92,TO-46 และ ตวัถงัแบบเซอร์เฟสเมาท์อยา่ง SO-8 ให้เราเลือกใช้งาน แต่ท่ีหาง่ายใน
บา้นเราเป็นตวัถงัพลาสติก  แบบTO-92  ลกัษณะการท างานเหมือน ซีเนอร์ไดโอดจึงตอ้งมีการจดั
วงจรแบบไบอสักลบั แต่ซีเนอร์ไดโอดตวัน้ีจะมีความไวต่ออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงมากกวา่ซีเนอร์
ไดโอดธรรมดาเน่ืองจากความตั้งใจของผูผ้ลิต  เซ็นเซอร์ตวัน้ีสามารถปรับแรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อม
ตวัมนั (ไบอสักลบั) ต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดต้ั้งแต่ -40 °C จนถึง 100 °C เม่ือวดัแบบต่อเน่ือง
แต่ถา้วดัแบบชัว่ขณะสามารถวดัไดถึ้ง 125 °C ตามขอ้มูลคุณสมบติั (Datasheet) ท่ีผูผ้ลิตระบุ  

#Header 

     Setup () 

     Loop ( ) 
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ภาพท่ี 2.6 มุมมองจากดา้นล่างของไอซี เบอร์ LM 335 ในตวัถงัแบบต่างๆ 
 

การเลือกใชไ้อซีตรวจวดัอุณหภูมิตระกลู LM135/LM235/LM335 พิจารณาไดจ้ากยา่นวดั
อุณหภูมิในการวดัและประเภทของการใชง้าน ดงัตารางท่ี 2.1  
 
 
 
ตารางท่ี 2.1 ยา่นวดัอุณหภูมิ LM235/LM335 ของ LM135 
 

อุปกรณ์ ยา่นวดั(° C) การใชง้าน 

LM135 

LM235 

LM335 

-55 ถึง +150 

-40 ถึง +125 

-40 ถึง +100 

ทางทหาร 

งานอุตสาหกรรม 

เชิงธุรกิจ 

ท่ีมา : (J. Michael Jacob. 1995: 185) 
 
ไอซีเบอร์ LM335 เป็นซีเนอร์ไดโอดท่ีไวต่ออุณหภูมิ เม่ือเราจ่ายแรงเคล่ือนไบอสักลบัให้

อยูใ่นยา่นเบรกดาวน์ จะท าใหมี้ความไวทางดา้นเอาตพ์ุตเป็น 10 mV/° K หรือ 
 

 VZ = 
    

  
 T                                           (2.1) 
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โดยท่ี T  คือ ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเคลวิน หากอุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส
แลว้จะไดแ้รงดนัเอาตพ์ุต และพบวา่องศาเคลวนิ และองศาเซลเซียสมีค่าเหมือนกนั แต่จะมีออฟเซต
เป็น 273° นัน่คือ 

 0° C = 273° K 
 

ดงันั้นเอาตพ์ุตของ LM335 จึงกลายเป็น 
                                                

 VZ = 2.73 V +     

  
 T                                   (2.2) 

 
กระแสจากภาพท่ี 2. 7 จะตอ้งจ ากดัใหอ้ยูท่ี่ 

                                          

                                                      5 mA > IZ > 400 µA 
 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นวา่ท่ีกระแสสูงๆ LM335 จะร้อนเน่ืองจากก าลงังาน IZVZ แต่ท่ีกระแสต ่า
กว่า 1 mA จะท าให้ความแน่นอนลดนอ้ยลง เพื่อหาค่าของตวัตา้นทานท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาต่อ
อนุกรมกนั ดงัภาพท่ี 2.7 อนัดบัแรก ตอ้งหาแรงเคล่ือนตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดท่ีอุณหภูมิปกติท่ีใช้
งาน ซ่ึงหาไดจ้าก 

 

Rbias  =  
                  

   
                     (2.3) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.7 แสดงทรานสดิวเซอร์อุณหภูมิอยา่งง่ายโดยใช ้LM335 
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 โดยตอ้งแน่ใจวา่กระแสโหลดตอ้งนอ้ยกวา่กระแสต ่าสุดท่ีไหลผา่นซีเนอร์ไดโอดจริงนัน่
คือ 

I load << I z min 

 
       

  
  <<  

               

     
 

 
ความเป็นเชิงเส้นของ LM335 มีค่าเท่ากบั ± 1°C ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในวงจรน้ีคือ ออฟเซต

2.73 โวลต์ อาจจะสร้างสัญญาณรบกวนให้กบัวงจร จากวงจรดา้นบนท่ีอุณหภูมิ 0° C แรงเคล่ือน
ทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็น 0 โวลต์ไฟกระแสตรง ในการสอบเทียบเป็นแบบสองจุด (Two – Point 
Calibration) โดยมีล าดบัขั้นดงัน้ีคือ 

- ปรับขา (Wiper) ของโพเทนชิโอมิเตอร์ศูนยใ์หไ้ดแ้รงเคล่ือน -2.73 โวลต ์
- ปรับโพเทนชิโอมิเตอร์10 kΩ โดยการ set zero น าตัวโพเทนชิโอมิเตอร์ไปวางท่ี

อุณหภูมิต ่าสุด ณ จุดท่ีตอ้งการใชง้าน 
- ปรับโพเทนชิโอมิเตอร์โดยการ Set Zero เพื่อก าจดัค่าความผิดพลาดออกคร่ึงหน่ึง แลว้

น าโพเทนชิโอมิเตอร์ไปวางไวย้งัจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดท่ีตอ้งการใชง้าน 
- ปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ 10 kΩ โดยการ Set Zero เพื่อก าจดัค่าความผิดพลาดดา้นบนออก 

สลบักนัวางตวัเซ็นเซอร์ท่ีอุณหภูมิสูงและต ่าอย่างน้ีแลว้ปรับอย่างน้อยอีก 2 คร้ังโดยใช้การปรับ
ศูนยท่ี์ดา้นล่างและปรับค่า 10 kΩ ท่ีดา้นบน 

จากการทดลองด้านบน ต้องไม่ลืมช่วงเวลาท่ีจะท าให้ตัวเซนเซอร์เข้าสู่จุดเสถียรท่ี
อุณหภูมิใหม ่ในแต่ละคร้ังก่อนท่ีจะท าการปรับ นอกจากนั้นตอ้งแน่ใจวา่จะสามารถรักษาให้ RZERO 
มีค่านอ้ยกวา่ RBIAS ซ่ึงท าใหก้ารปรับไม่มีผลกบัค่า IZ 
 

2.2.2 กำรออกแบบวงจร (Design Considerations) 
ในการออกแบบระบบควบคุมกระบวนการทั้งหมดตอ้งก าหนดความตอ้งการของอุปกรณ์

แต่ละตวัในระบบ และระมดัระวงัความเขา้กนัไดร้ะหวา่งคุณสมบติัของอุปกรณ์แต่ละตวัในวงจรต่อ
ระบบทั้งหมดท่ีเราตอ้งการ 

การจะสร้างระบบการตรวจวดัอุณหภูมิ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
(1) ศึกษาและก าหนดธรรมชาติของการวดั ประกอบดว้ยค่าในสภาวะปกติเดิม (nominal 

value) และย่านของการวดัอุณหภูมิ สภาวะทางกายภาพของธรรมชาติในระบบท่ีจะวดัความเร็ว
ตอบสนองท่ีตอ้งการวดั และลกัษณะอ่ืนๆท่ีจะตอ้งพิจารณา 
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(2) ก าหนดความตอ้งการของสัญญาณทางดา้นเอาตพ์ุต ในการใช้งานส่วนใหญ่เอาตพ์ุต
จะเป็นสัญญาณกระแสมาตรฐาน 4-20 มิลลิแอมป์ หรือแรงเคล่ือนท่ีเป็นสเกลเดียวกนัเพื่อแสดงยา่น
ของอุณหภูมิในการวดั โดยอาจมีหวัขอ้อ่ืนท่ีตอ้งพิจารณาไดแ้ก่การแยกระบบทางไฟฟ้าออกจากกนั 
(isolation) อิมพีแดนซ์ทางดา้นเอาต์พุตหรือตวัประกอบอ่ืนๆ เช่นในบางกรณีอาจจะตอ้งก าหนด
เอาตพ์ุตใหอ้ยูใ่นรูปของการเขา้รหสัในระบบดิจิตอลดว้ย 

(3) การเลือกตวัเซ็นเซอร์ พื้นฐานเบ้ืองตน้ในการเลือกเซนเซอร์คือ เซ็นเซอร์มีคุณสมบติั
ท่ีพอดีกบัยา่นท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งไร แลว้จึงจะเลือกตวัเซนเซอร์นั้น รวมถึง
ตวัประกอบอ่ืนๆท่ีตอ้งเลือก เช่น ราคา และความน่าเช่ือถือซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั นอกจากนั้นความ
ตอ้งการของสัญญาณเอาตพ์ุตก็เป็นตวัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา แต่ก็จดัวา่มีความส าคญันอ้ยกวา่เพราะเรา
สามารถออกแบบวงจรปรับสภาพสัญญาณใหเ้ป็นไปตามตอ้งการไดใ้นภายหลงั 

(4) การออกแบบการปรับสภาพสัญญาณท่ีตอ้งการ โดยการใช้เทคนิคการปรับสภาพ
สัญญาณการตรวจจบัอุณหภูมิโดยตรงของตวัเซ็นเซอร์จะถูกเปล่ียนไปเป็นสัญญาณเอาต์พุตท่ี
ตอ้งการ การจะก าหนดชนิดของการปรับสภาพสัญญาณจะข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัเซ็นเซอร์ท่ีใชแ้ละ
คุณสมบติัของสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการ 

 

2.3 ฮีตเตอร์อนิฟรำเรด (Infrared  Heater)[7] 
 
             ในหวัขอ้น้ีเป็นการกล่าวถึง ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแท่ง+โคม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

2.3.1 ฮีตเตอร์อนิฟรำเรดแบบแท่ง+โคม           
ฮีตเตอร์อินฟราเรด มีหลกัการท าความร้อน คือ ใหก้ าเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยงัวตัถุ 

โดยเป็นแสงคล่ืนยาวท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตามนุษย ์ ซ่ึงรังสีคล่ืนยาวน้ี จะท าให้โมเลกุลของ
วตัถุท่ีไดรั้บรังสีน้ีเขา้ไปเกิดการสั่น ท าให้เกิดความร้อนข้ึน หลกัการน้ีจะมีประสิทธิภาพมาก เม่ือ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัวตัถุท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เรียงกนัเป็นแถวยาว เช่น สี, กาว, อาหาร, 
พลาสติก, แลกเกอร์  ส่วนลกัษณะรูปร่างแสดงใหเ้ห็น ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพท่ี 2.8  รูปร่างฮีตเตอร์อินฟราเรด แบบแท่ง+โคม 

 
           หน่วยเล็กท่ีสุดของวตัถุ คือ โมเลกุล ซ่ึงประกอบดว้ยอะตอมของธาตุต่าง ๆ การท่ีวตัถุ
สามารถอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นได ้เน่ืองจากโมเลกุลเหล่านั้นมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนั ซ่ึง
สามารถแสดงใหเ้ห็นได ้ดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.9 โครงสร้างโมเลกุล 
 

 อะตอมของวตัถุไฮโมเลกุล (โมเลกุลท่ีเกาะกนัเป็นสายยาว เช่น สี, พลาสติก, ยาง)  จะยึด
เกาะกนัคลา้ยสปริง  ซ่ึงจะมีการสั่นอยู่บา้ง เม่ือวตัถุไฮโมเลกุลไดรั้บรังสีอินฟราเรด  ซ่ึงมีความถ่ี
ของคล่ืนใกลเ้คียงกบัการสั่นของโมเลกุล  จะส่งผลใหโ้มเลกุลต่าง ๆ มีการสั่นท่ีรุนแรงข้ึน เน่ืองจาก 
อิเล็กตรอนอิสระ มีพลงังานมากข้ึน จึงส่งผลใหเ้กิดความร้อนข้ึนท่ีตวัวตัถุ  ช่วงรังสีท่ีเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้ในการท าความร้อนกบัวตัถุ คือ ช่วงรังสีคล่ืนยาว  คล่ืนความยาวช่วงอ่ืนจะถือเป็นความ
สูญเสีย  (เน่ืองจากวิ่งทะลุวตัถุ หรือถูกสะทอ้นกลบั) ดงันั้น Infrared Heater ท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะตอ้งมีความสามารถในการแปลงพลงังานไฟฟ้า  ใหอ้ยูใ่นรูปของคล่ืนอินฟราเรดให้มากท่ีสุด  คือ 
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ช่วง 3 – 10 mm. องค์ประกอบส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ แหล่งก าเนิดคล่ืนอินฟราเรด และวตัถุ
เป้าหมาย  ในขณะท่ีการท าความร้อนดว้ยวธีิการพา และการน าความร้อน จะเนน้ท่ีตวักลาง 
 

2.3.1 ลกัษณะของ Infrared  Heater 
        - เป็นการส่งผ่านความร้อนแบบแผรั่งสี (เหมือนกบัท่ีดวงอาทิตยส่์งความร้อนมายงั

โลก) จึงมีประสิทธิภาพสูง ความสูญเสียต ่า ประหยดัไฟได ้30-50% 
                     - สามารถให้ความร้อนวตัถุไดถึ้งเน้ือใน จึงท าให้ประหยดัเวลาได ้1-10 เท่า (การให้
ความร้อนแบบการพาและการน าความร้อนจะท าใหว้ตัถุร้อนเฉพาะท่ีผวิ แลว้ค่อยๆซึมเขา้ไปเน้ือใน
จึงใชเ้วลามาก 
                        -  มีขนาดเล็กกวา่ ฮีตเตอร์แบบทัว่ๆไป ท าใหป้ระหยดัเน้ือท่ี  
                        -  การติดตั้ง และการถอดเปล่ียนเพื่อซ่อมบ ารุงง่าย 
                        -  มีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากไม่มีเปลวไฟ ตวัเรือนมีความเป็นฉนวนสูงไฟไม่ร่ัว 
                        -  ใหรั้งสีช่วง 3 – 10 mm. ซ่ึงเป็นช่วงท่ีวสัดุเกือบทุกชนิดสามารถดูดซบัรังสีไดดี้ 
การประยกุตใ์ชง้าน 
                        - ใชใ้นการอบแหง้ต่างๆ เช่น สี, แลกเกอร์,กาว, เมล็ดพนัธ์ุพืช, อีพอกซี 
                        - ใชก้บัอุตสาหกรรมพลาสติก อบพลาสติกใหอ่้อนตวัก่อนน าไปเขา้เคร่ืองเป่า 
                        - ใชก้บัอุตสาหกรรมอาหาร ขนมปังเบเกอร่ี 
                        - ใชใ้นวงการแพทย ์เช่น การอบฆ่าเช้ือ, หอ้งอบเด็กทารก 
                        - ใชก้บัอุตสาหกรรมเคลือบผวิต่าง ๆ เช่น เคลือบสี, ผวิ, เซรามิค, มีรามีน 
ข้อควรระวงั 

        - การใหค้วามร้อนแบบอินฟราเรด ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ตวัวตัถุจะตอ้งดูดซบัรังสีได้
ดี ดงันั้น วตัถุบางชนิดท่ีมีผิวมนัวาว หรือมีคุณสมบติัการสะทอ้นแสงท่ีดีจะไม่เหมาะกบัการให้
ความร้อนดว้ยวธีิน้ี 

         - ถา้ตอ้งการควบคุมอุณหภูมิ พยายามวางหวัวดัอุณหภูมิใหใ้กลว้ตัถุมากท่ีสุด หรือ
ใชห้วัวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
 

2.3.2 ควำมรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบักำรท ำควำมร้อน 
การใหค้วามร้อนจะมีอยู ่3 วิธีหลกั ๆ คือ การพาความร้อน ,การน าความร้อน ,และการแผ่

รังสีความร้อน 
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- กำรพำควำมร้อน  
 คือ การใหค้วามร้อนแก่ตวักลาง (โดยมากเป็นของไหล เช่น อากาศหรือน ้ า) จากนั้นก็พา

ตวักลางท่ีถูกท าใหร้้อนเคล่ือนท่ีไปสู่วตัถุเป้าหมาย ขอ้เสียของวิธีน้ีคือ ความร้อนของวตัถุเป้าหมาย
จะข้ึนชา้ (ซ่ึงหมายถึงจะตอ้งพึ่งระบบหมุนเวียน ตวักลาง เช่น พดัลมหรือใบพดักวนของเหลว ใน
กรณีท่ีตวักลางเป็นของเหลว) และจะมีความสูญเสียความร้อนมาก อยา่งไรก็ดีวธีิน้ีก็ยงัคงเป็นท่ีนิยม
ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นระบบท่ีง่ายแก่ความเขา้ใจ สามารถหาแหล่งความร้อนไดง่้าย เช่น น ้ ามนั ,ก๊าซ ,
หรือฮีทเตอร์ทัว่ๆไป 

 
- กำรน ำควำมร้อน  
จะคล้ายกับการพาความร้อน แต่จะใช้ตวักลางท่ีมีการน าความร้อนได้ดี ซ่ึงมกัจะเป็น

โลหะความร้อนจะถูกน าจากปลายขา้งหน่ึงของตวักลางไปสู่ปลายอีกขา้งโดยท่ีตวักลางเองจะไม่
เคล่ือนท่ี (การพาความร้อนนั้นตวักลางจะเคล่ือนท่ีจากแหล่งความร้อนไปสู่วตัถุเป้าหมาย 

 
- กำรแผ่รังสี  
จะเป็นการแผ่รังสีท่ีมีคล่ืนยาวไปยงัวตัถุเป้าหมาย ซ่ึงแสงคล่ืนยาวจะท าให้โมเลกุลของ

วตัถุเป้าหมายสั่น ซ่ึงส่งผลให้เกิดความร้อนข้ึน วิธีการน้ีจะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดถา้เลือก
วตัถุเป้าหมายท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพลงังานความร้อนประเภทน้ีจะอยูใ่นรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึง
จะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วแสงมายงัวตัถุ (แบบเดียวกบัการท่ีดวงอาทิตยส่์งความร้อน มายงัโลก) 
 

2.4 โหลดเซลล์ (Load Cell )[8] 
 
           โหลดเซลล์ คือ เซนเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีใช้ส าหรับการทดสอบแรงกดหรือแรงดึงของช้ินงาน,
การทดสอบความแข็งแรงของช้ินงานการทดสอบการเข้ารูปช้ินงานท่ีท างานโดยอาศยั แรงดึง 
(Tension) แรงกด (Compression), และแรงเฉือน (Shear) แลว้เปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเอาตพ์ุต 
mV/Vex citation เพื่อใหอุ้ปกรณ์อ่ืน ๆ รับสัญญาณไปใช ้เช่น Panel Meter เพื่อแสดงค่าน ้ าหนกัท่ีชัง่
ได ้ผูใ้ชส้ามารถจ าแนกโหลดเซลล์ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ โหลดเซลล์แบบกด (Compression 
Load cell), โหลดเซลลแ์บบดึง (Tension Load Cell) และ โหลดเซลล์แบบกดและดึง (Compression 
and Tension Load Cell) ดงัแสดงภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10 โหลดเซลล ์(Load cell ) 
 

กำรช่ังน ำ้หนักโดยใช้ Load Cell 
 
ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักจะต้องมีการชั่งน ้ าหนักวตัถุดิบเพื่อให้ได้

ส่วนผสมในปริมาณท่ีถูก ตอ้งอยู่เสมอ เช่น อุตสาหกรรมคอนกรีตท่ีตอ้งชัง่น ้ าหนกัของ ปูน, หิน, 
ทรายและน ้ า เพื่อให้ไดค้อนกรีตท่ีเหมาะสมกบัการก่อสร้างท่ีตอ้งการ เช่น การหล่อเสาคอนกรีต, 
การเทพื้น เป็นตน้ และในการชัง่ปริมาณวตัถุดิบท่ีมีน ้าหนกัมาก ๆ นั้นก็ตอ้งมีเคร่ืองชัง่ท่ีสามารถชัง่
น ้าหนกัไดใ้นปริมาณมาก ๆ และมีความถูกตอ้งแม่นย  าซ่ึงก็คือ Load Cell 
 

2.5 ทฤษฎกีำรอบแห้ง [9] 
 
            การอบแห้งคือกระบวนการลดความช้ืนโดยใช้ความร้อนถ่ายเทไปยงัวสัดุช้ืนเพื่อไล่
ความช้ืนออกโดยการระเหยน ้ าออกจากวสัดุ ซ่ึงจะเกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
เกิดข้ึนพร้อมๆกนัเม่ือใชอ้ากาศเป็นตวักลางในการอบแห้งโดยการผา่นอากาศร้อนไปยงัวสัดุ ความ
ร้อนจะถูกถ่ายเทให้แก่วสัดุท าให้น ้ าในวสัดุระเหยกลายเป็นไอ และไอน ้ าท่ีไดจ้ะถูกน าออกมาโดย
กระแสอากาศหรือการดูดอากาศ 

การอบแห้งวสัดุท่ีมีโครงสร้างภายในลกัษณะเป็นรูพรุนแบ่งออกได ้2 ช่วงคือ ช่วงอตัรา
การอบแห้งคงท่ี (Constant rate Period) และช่วงอตัราการอบแห้งลดลง (Falling Rate Period) เม่ือ
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วสัดุถูกท าให้แห้งลงในลกัษณะชั้นบาง ท่ีสภาวะของอากาศคงท่ี (อุณหภูมิ ความช้ืน และความเร็ว
ของกระแสอากาศคงท่ี) อตัราการอบแห้งจะคงท่ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง หลงัจากนั้นจะเร่ิมลดลง 
และความช้ืนของวสัดุท่ีอตัราการอบแห้งเร่ิมเปล่ียนจากคงท่ีเป็นลดลงเรียกว่า ความช้ืนวิกฤต ดงั
แสดงในภาพท่ี 2.11 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 การอบแหง้ในช่วงอตัราการอบแหง้คงท่ีและลดลง 
                   ท่ีมา : สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ(2540) 
 
 

ในช่วงอตัราการอบแหง้คงท่ีความช้ืนของวสัดุมีค่าสูงกวา่ความช้ืนวิกฤต ท่ีผิวของวสัดุจะ
มีน ้ าเกาะอยู่เป็นจ านวนมาก เม่ือผ่านกระแสอากาศไปบนวสัดุ น ้ าจะระเหยออกจากวสัดุไปยงั
อากาศการถ่ายเทความร้อนและมวลจะเกิดข้ึนเฉพาะท่ีผิวของวสัดุเท่านั้น และช่วงอตัราการอบแห้ง
ลดลง ความช้ืนของวสัดุมีค่าต ่ากวา่ความช้ืนวิกฤต (Critical Moisture Content) น ้ าจะเคล่ือนท่ีจาก
ภายในตวัวสัดุมาท่ีผิวในลักษณะของเหลว ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีจะเกิดข้ึนในระยะแรกท่ีวสัดุยงัมี
ความช้ืนสูง เม่ือความช้ืนลงต ่าลงการเคล่ือนท่ีของน ้ าจะอยูใ่นรูปของไอน ้ า และในเมล็ดพืชจะมีแต่
ช่วงอตัราการอบแหง้ลดลงเท่านั้น 

2.5.1 ศักยภำพแหล่งพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย 
แสงจากดวงอาทิตยเ์กิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear Reaction) หรือ 

ปฏิกิริยาหลอมตวัทางนิวเคลียร์ในดวงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยเ์ดินทางมาถึงนอกชั้น บรรยากาศของ
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โลกจะมีความเขม้แสงโดยเฉล่ียประมาณ 1,350 วตัต์ต่อตารางเมตร แต่กว่าจะลงมาถึงพื้นโลก 
พลงังานบางส่วนตอ้งสูญเสียไปเม่ือผา่นชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ท่ีห่อหุ้มโลก เช่น ชั้นโอโซน ชั้นไอ
น ้ า  ชั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ท าให้ความเขม้แสงลดลง เหลือประมาณ 1,000 วตัตต่์อตาราง
เมตร หรือประมาณ ร้อยละ 70  

แผนท่ีความเขม้รังสีดวงอาทิตยจ์ากรายงานวิจยัเร่ืองศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตยร์ะบบความร้อนรวมแสงในประเทศไทย โดยกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
กระทรวงพลงังาน ร่วมกบัหอ้งปฏิบติัการวจิยัพลงังานแสงอาทิตย ์ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ปี พ.ศ.2549 ท าให้เราทราบศกัยภาพของพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย  
ดงัน้ี คือ บริเวณท่ีมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยสู์ง ไดแ้ผ่เป็นบริเวณกวา้งทางตอนล่างของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมพื้น ท่ีบางส่วนของจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัอุดรธานี  
นอกจากน้ียงัมีบริเวณท่ีศกัยภาพสูงในพื้นท่ีบางส่วนของภาคกลางท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ชัยนาท 
อยุธยาและลพบุรี พื้นท่ีดงักล่าวไดรั้บรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อปี 19-20 MJ/m2-day โดยคิดเป็นพื้นท่ี 
14.3 % ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ นอกจากน้ีพบวา่ 50.2 % ของพื้น ท่ีทั้งหมดของประเทศ
ไดรั้บรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อปีในช่วง 18-19 MJ/m2-day และมีพื้นท่ีเพียง 0.5 % ท่ีไดรั้บรังสีดวง
อาทิตยน์อ้ยกวา่ 16 MJ/m2-day และเม่ือพิจารณาค่าความเขม้รังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อปี โดยเฉล่ียทุก
พื้น ท่ีทัว่ประเทศ พบวา่มีค่าเท่ากบั 18.2 MJ/m2-day นบัไดว้า่กวา่คร่ึงของพื้น ท่ีของประเทศไทย
ไดรั้บพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ดงัภาพท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2  เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีท่ีไดรั้บรังสีรวมของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปี ในระดบัต่างๆ 
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2.5.2 กำรแผ่รังสีของวตัถุด ำ (Blackbody Radiation) 

วตัถุด า (Black Body) คือ ระบบในอุดมคติท่ีดูดกลืนรังสี (คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า) ทั้งหมดท่ี
ตกกระทบระบบท่ีสามารถประมาณไดว้า่เป็นวตัถุด า เช่น ทรงกลมกลวงท่ีแสงผา่นเขา้ไปแลว้กลบั
ออกมาไม่ได้ วตัถุด านอกจากจะดูดกลืนรังสีได้ดีแล้ว ยงัแผ่รังสีได้ดีมากด้วย โดยจะแผ่คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีของรังสีอินฟราเรด (รังสีความร้อน)  

เม่ือกล่าวถึงคุณลกัษณะการแผรั่งสีของผิวจริงทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจแนวความคิดของ
วตัถุด าก่อนวตัถุด าเป็นผวิทางจินตภาพ ซ่ึงมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. วตัถุด าจะดูดรังสีกระทบทั้งหมดไวไ้ม่มีการสะทอ้นกลบั โดยไม่ค  านึงถึงความยาวคล่ืน
และทิศทาง 

2. วตัถุด าจะแผรั่งสีไดม้ากกวา่วตัถุอ่ืนๆ ทุกชนิดท่ีอุณหภูมิและความยาวคล่ืนเดียวกนั 
3. วตัถุด าจะแผรั่งสีออกโดยไม่ข้ึนกบัทิศทาง นัน่คือวตัถุด าเป็น Diffuse Emitter 
เน่ืองจากวตัถุด าเป็นการแผรั่งสี และตวัดูดรังสีท่ีดีท่ีสุด (Perfect Emitter And Absorber) 

ดงันั้นวตัถุด าจึงเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบคุณสมบติัการแผรั่งสีของผวิจริงต่างๆ 
ในขณะท่ีวตัถุด าเป็นผิวในอุดมคติ แต่ก็เป็นไปได้ในการแผ่รังสีในห้องทดลองซ่ึงมีค่า

ใกลเ้คียงกนัท่ีสุด จากหลกัการเทอร์โมไดนามิกส์ พอท่ีจะกล่าวว่ารังสีท่ีออกจากรูเล็กๆ ข้ึนอยู่กบั
อุณหภูมิผิว และสอดคลอ้งกบัการปล่อยออกของวตัถุด า เน่ืองจากการปล่อยออกของวตัถุด าเป็น 
Diffuse ค่าของ Iλ,b ของรังสีท่ีออกจากรูเป็นอิสระกบัทิศทาง เป็นผลให้ผิวเล็กๆ ในช่องกรวง มีค่า 
Gλ = Eλ,b (λ, T) จะสรุปไดว้า่ การแผรั่งสีของวตัถุด าเกิดจริงในช่องกลวงโดยไม่ค  านึงถึงวา่ผิวของ
ช่องกลวงนั้นจะสะทอ้นหรือดูดกลืนไดดี้เพียงใด 
 
2.5.3 เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยรังสีอาทติย์  

หลักการท างานของการอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์ท่ีมีใช้กันอยู่ในประเทศไทยคือการไล่
ความช้ืนออกจากวสัดุ โดยการถ่ายเทความร้อนให้แก่วสัดุดว้ยวิธีกาพาดว้ยอากาศ (Convection) 
หรือการแผรั่งสี (Radiation) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของวสัดุ ให้ความช้ืนกลายเป็นไอระเหยออกไป โดย
เร่ิมตน้ท่ีพื้นผิวของวสัดุอบแห้งจนเกิดการแพร่ความช้ืนภายในเน้ือวสัดุมาสู่พื้นผิว และจะถูกไล่
ออกไปด้วยวิธีการพาด้วยอากาศต่อไป ท าให้ความช้ืนโดยรวมรวมของวสัดุลดลง โดยท่ี
ความสามารถของอากาศในการท าให้เกิดการระเหยจากวสัดุ (Drying Potential) จะข้ึนอยู่กบั
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ รวมถึงความเร็วลมท่ีน าพาความร้อน ซ่ึงกระบวนในการ
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อบแหง้ เป็นการระเหยน ้ าท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ์ออกไปให้เหลือปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดจะมีค่าความช้ืนสุดทา้ยไม่เท่ากนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3  

 
ตารางท่ี 2.3 ปริมาณความช้ืนเร่ิมตน้-สุดทา้ย และอุณหภูมิสูงสุด ในการอบแหง้วสัดุทาง 
                  เกษตรต่างๆ 
 

ล ำดบั
ท่ี พืชผลทำงกำรเกษตร 

ปริมำณ
ควำมช้ืน เร่ิมตน้ 

(%,w.b) 

ปริมำณควำมช้ืน 
สุดทำ้ย (%,w.b) 

อุณหภูมิ
สูงสุด°C 

  1 ถัว่ (Pulses) 20-22 9-11 40-60 
2 หวัหอม (Onions) 80 4 55 
3 กระเทียม (Garlic) 80 4 55 
4 เห็ดหอม (mushroom) 90 18 60 
5 มนัฝร่ัง (Potatoes) 75 13 75 
6 พริก (Chilies) 80 5 65 
7 องุ่น (Grapes) 80 15-20 70 
8 กลว้ย (Banana) 80 15 70 

 
2.5.4 หลกัการท ำงานของการอบแห้งด้วยรังสีอาทติย์  
        แบ่งตามวธีิการรับรังสีอาทิตย ์ของเคร่ืองอบแหง้สามารถจ าแนกออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
 
1. รับรังสีอาทติย์โดยตรง (Direct solar drying; DSD) 

การอบแห้งแบบรับรังสีอาทิตยโ์ดยตรง การอบแห้งดว้ยวิธีน้ีวสัดุอบแห้ง รับรังสีอาทิตย์
โดยตรง วสัดุอบแหง้มกัจะอยูใ่นวสัดุโปร่งใส อากาศภายในเคร่ืองอบแห้ง ไดรั้บความร้อน และจะ
พาความช้ืนออกจากวสัดุ และหมุนเวียนตามหลกัการพาความร้อนตามธรรมชาติ  เคร่ืองอบแห้ง
แบบน้ีอุณหภูมิภายในอาจสูงกวา่บรรยากาศประมาณ 30OC ท าให้เวลาในการอบแห้งจะสั้นลง มี
โครงสร้างพื้นฐาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12  เป็นตูอ้บแห้ง (Cabinet Solar Dryer) ประกอบดว้ยวสัดุ
โปร่งใส เพื่อให้รังสีอาทิตยส่์งผา่นไปยงัวสัดุอบแห้งในตูอ้บ โดยรังสีอาทิตยส่์วนหน่ึงจะสะทอ้น
กลบัสู่บรรยากาศ ท่ีเหลือส่วนใหญ่จะผา่นกระจกเขา้ไปในตูแ้ละถูกดูดกลืนโดยวสัดุอบแห้ง และ
แผน่ดูดกลืนรังสีทาดว้ยสีด า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลืนรังสีอาทิตย ์ตามล าดบั จนมีอุณหภูมิ
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สูงข้ึน และเปล่งรังสีความร้อนออกมาจากตวัมนัเอง ซ่ึงรังสีความร้อนดงักล่าวอยูใ่นยา่นอินฟราเรด 
ซ่ึงมีความยาวคล่ืนยาวกวา่รังสีอาทิตย ์ไม่สามารถสะทอ้นทะลุผา่นกระจกออกไปได ้ปรากฏการณ์
สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งให้อุณหภูมิในห้องอบสูงข้ึน ตามล าดบั โดยมีกระจก
ใสปิด เพื่อช่วยลดความร้อนท่ีสูญเสียความร้อนออกจากตูอ้บสู่บรรยากาศโดยตรง อยา่งไรก็ตาม
ระบบดงักล่าวมีการสูญเสียความร้อนโดยการพาความร้อน และการระเหยตวัของความช้ืนเสมอ 
เน่ืองจากมีการเจาะรูท่ีฐานและท่ีดา้นบนของตูอ้บเพื่อก่อให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอากาศภายใน เพื่อ
พาความช้ืนออกจากวสัดุอบแห้ง เคร่ืองอบแห้งชนิดน้ีเหมาะสมกบัการใชง้านในเขตท่ีอากาศร้อน 
และค่อนขา้งแห้ง โดยท่ีสามารถก่อสร้างและใช้งานไดง่้าย ขอ้จ ากดัของตูอ้บแห้งแบบ Cabinet 
Dryer คือ ส่วนใหญ่มีความจุขนาดเล็ก สีของวสัดุอบแห้งซีดจางลง เน่ืองจากสัมผสักบัรังสีอาทิตย์
โดยตรง ความช้ืนกลัน่ตวัเป็นหยดบริเวณกระจก ท าใหค้่าส่งผา่นรังสีอาทิตยล์ดลงประสิทธิภาพการ
ดูดกลืนรังสีอาทิตยต์  ่า เน่ืองจากมีวสัดุอ่ืนมาบงัแผน่ดูดกลืนรังสี ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองอบแห้งแบบน้ี
ไดรั้บการพฒันาให้มีรูปแบบและวสัดุโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพสูง เช่น วสัดุท่ีใชท้  าหลงัคา ตอ้ง
โปร่งใส ทนทานรังสีอลัตราไวโอเลต รังสีอาทิตยผ์า่นเขา้ง่ายและสะทอ้นออกยาก ท าให้เก็บสะสม
ความร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี และมีน ํ้าหนกัเบาเพื่อลดน ้ าหนกัโครงสร้าง ปัจจยัส าคญัในการพิจารณา
ปัจจยัหน่ึงคือ ราคาของวสัดุท่ีเลือกใช้ กระจกถือไดว้า่เป็นวสัดุท่ีมีการเลือกใชก้นัมาก เน่ืองจาก มี
คุณสมบติัท่ีดี ราคาถูก แต่มีปัญหาเร่ืองการแตกหกัง่าย เคร่ืองอบแห้งแบบโดยตรงท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั
มีหลายรูปแบบดวัยกนั เช่น แบบตูอ้บแหง้ อุโมงคห์ลงัคาโคง้ หรืออาจเป็นหลงัคาทรงจัว่  

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 โครงสร้างของระบบอบแหง้แบบ Direct solar drying (DSD) 



26 
 

 
2. อาทติย์โดยอ้อม (Indirect solar drying; ISD) 

เคร่ืองอบแหง้แบบน้ีวสัดุอบแหง้ไม่ไดรั้บรังสีอาทิตยโ์ดยตรง ท าใหล้ดการเปล่ียนสี และ 
ผลกระทบอ่ืนๆ ของวสัดุอบแห้ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการสัมผสัรังสีโดยตรง โดยระบบดงักล่าวจะมี
ส่วนของอุปกรณ์ผลิตอากาศร้อนแบบต่างๆ ส าหรับใชใ้นห้องอบแห้ง ท่ีหุ้มฉนวนไวเ้พื่อป้องกนั
การสูญเสียความร้อนออกภายนอก ภายในห้องอบแห้งอาจท าเป็นชั้น หลายๆ ชั้น เพื่อให้บรรจุวสัดุ
ในการอบแหง้ไดม้ากข้ึน ลกัษณะโครงสร้างของเคร่ืองอบแห้งแบบน้ีสามารถ แสดงในภาพท่ี 2.13 
ประกอบดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยร์ะบบอากาศ (Solar Air System Collector) หรือใชห้ลกัการสะทอ้น
รังสีอาทิตยไ์ปยงัแผ่นดูดกลืนรังสี (6) ส าหรับผลิตอากาศร้อน ในการให้ความร้อนกบัวสัดุเพื่อ
ระเหยความช้ืนออกจากวสัดุ โดยหลกัการถ่ายเทความร้อนโดยการพาระหวา่งอากาศร้อน และวสัดุ
เปียก บนพื้นฐานของความแตกต่างความเขม้ขน้ของความช้ืน ระหว่างอากาศท่ีใช้อบแห้งกบั
ความช้ืนของอากาศบริเวณผวิของวสัดุเปียก ในส่วนของการถ่ายโอนความร้อนและมวล ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.13 โครงสร้างของระบบอบแหง้แบบ Indirect solar drying (ISD) 

 



27 
 

             3. รับรังสีอาทติย์แบบผสม (Mixed Solar Dryers)  
เคร่ืองอบแห้งแบบน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบ ISD ต่างกนัตรงห้องอบแห้งจะท าดว้ยวสัดุ

โปร่งใสดว้ยเพื่อให้ห้องอบแห้งสามารถรับรังสีอาทิตยแ์บบ DSD ดว้ย เป็นการรับรังสีอาทิตยส์อง

แหล่ง คือความร้อนจากแหล่งภายนอก และ ภายในห้องอบแห้ง โดยการเลือกใชง้าน พิจารณาตาม

คุณสมบติัของวสัดุอบแห้งวา่ไดรั้บผลกระทบจากการรับรังสีอาทิตยโ์ดยตรงไดห้รือไม่ เช่นสีของ

วสัดุอบแห้ง มีความส าคญัมากน้อยเพียงใด ซ่ึงเคร่ืองอบแห้งดว้ยรังสีอาทิตย ์ แบบ Reverse 

Absorber Cabinet Dryer (RACD) รับรังสีอาทิตยแ์บบผสม ดงัภาพท่ี 2.14  พบวา่ห้องอบแห้ง

แตกต่างกนัในส่วนของ แบบมีกระจก และไม่มีกระจก (7) ซ่ึงออกแบบให้มีห้องอบแห้งอยูเ่หนือ

แผ่นดูดซบัรังสีซ่ึงติดตั้งบริเวณดา้นล่างของตูอ้บ โดยส่วนล่างสุดของระบบดงักล่าว ติดตั้งแผ่น

สะทอ้นรังสีทรงกระบอก เพื่อสะทอ้นรังสีไปยงัแผน่ดูดกลืนรังสี รวมถึงติดตั้งกระจกใสปิด บริเวณ

แผ่นสะทอ้นรังสีเพื่อลดการสูญเสียความร้อนโดยการพาบริเวณแผ่นดูดกลืนรังสี อากาศร้อนจะ

ลอยตวัข้ึนจากแผ่นดูดรังสีอาทิตยไ์ปยงัตูอ้บแห้ง โดยอากาศเยน็จากดา้นล่างจะเขา้มาทดแทนทาง

ช่องอากาศเขา้ของตูอ้บ เพื่อท าการไล่ความช้ืนจากชั้นวสัดุอบแห้ง แลว้ถูกปล่อยทิ้งไปทางดา้นบน

ของตูอ้บแหง้ ตามล าดบั 

 

ภาพท่ี 2.14  Reverse Absorber Cabinet Dryer (a) แบบ Indirect และ (b) แบบ Mixed 
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2.5.5  ชนิดของระบบอบแห้งด้วยรังสีอาทติย์  

ปัจจุบนับนัมีเคร่ืองอบแห้งหลายประเภทท่ีพฒันาข้ึน เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ต่างๆ 
ของการอบแหง้วสัดุในทอ้งถ่ินต่าง ๆ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบวา่เคร่ืองอบแห้งท่ีมี
ศกัยภาพและไดรั้บความนิยม เช่นตูอ้บแหง้ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติ , เคร่ืองอบแห้งชนิดพา
ความร้อนแบบบงัคบัท่ีรับรังสีอาทิตยโ์ดยออ้ม และเคร่ืองอบแห้งแบบเรือนกระจก นอกจากน้ี 
เคร่ืองอบแห้งชนิดอุโมงคอ์บแห้งรังสีอาทิตย์ (Tunnel Dryers) เป็นท่ีนิยมในการอบวสัดุทางการ
เกษตร เช่นกนั จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบ โดยพิจารณาจากการออกแบบ 
และรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากรังสีอาทิตย์ ดงัภาพท่ี 2.15  การอบแห้งดว้ยรังสีอาทิตยแ์บ่งตาม
การหมุนเวยีนของอากาศในตูอ้บแห้งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือการอบแห้งแบบหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติ (Passive System) และแบบหมุนเวียนแบบบงัคบั (Active System) และสามารถแยก
ประเภทตามลกัษณะการรับรังสีไดอี้ก 3 ชนิด คือ เคร่ืองอบแห้งท่ีรับรังสีอาทิตยโ์ดยตรง (Direct 
Type) รับรังสีอาทิตยโ์ดยออ้ม (Indirect Type) และแบบผสม (Mixed Mode Type) ตามล าดบั 
 

 
 

ภำพท่ี 2.15 กำรออกแบบระบบอบแหง้ดว้ยรังสีอำทิตย ์แบบต่ำง ๆ 
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2.5.6 กำรเพิม่สมรรถนะเทคโนโลยกีำรอบแห้งด้วยรังสีอำทติย์  
 
           การเพิ่มสมรรถนะเทคโนโลยกีารอบแหง้ดว้ยรังสีอาทิตย ์มีดงัน้ี 
           - ระบบอบแห้งด้วยรังสีอำทิตย์ชนิดผสมผสำน (Hybrid Solar Dryer Systems)  โดยอาศยั
พลงังานความร้อนจากรังสีอาทิตยร่์วมกบัแหล่งความร้อนอ่ืน เช่น พลงังานไฟฟ้า 
 
                - ระบบอบแห้งที่มีกำรสะสมควำมร้อน (Heat Storage For Drying Systems) เป็นการใช้
สารท างาน เช่น น ้ า น ้ ามนั หิน ทราย เพื่อเก็บสะสมความร้อนจากรังสีดวงอาทิตยไ์ว ้และคายความ
ร้อนออกมาใหพ้ืชผกัในเวลาท่ีรังสีจากดวงอาทิตยมี์นอ้ย 
 
                - ระบบอบแห้งร่วมระบบท ำน ้ำร้อนด้วยรังสีอำทิตย์ (Solar Water Heating Systems) 
เป็นการประยกุตใ์ชร้ะบบท าน ้าร้อนดว้ยรังสีอาทิตย ์เพื่อน าไปถ่ายเทใหก้บัอากาศในการผลิตอากาศ
ร้อนส าหรับระบบอบแหง้ตามล าดบั  
 
            - ระบบอบแห้งด้วยรังสีอำทิตย์ร่วมฮีตป๊ัม (Solar Assisted Heat Pump Drying Systems) 
เป็นการดึงความร้อนจากอากาศร้อนทิ้งจากระบบต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 
 

กำรออกแบบและสร้ำงตู้อบแห้ง 
  

ในบทน้ี จะกล่าวถึง การออกแบบโครงสร้างทางกายภาพของเคร่ือง การออกแบบระบบ
บริภณัฑ์ไฟฟ้าภายในเคร่ือง และการสร้างและทดสอบการท างานของเคร่ือง โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 กำรออกแบบโครงสร้ำงทำงกำยภำพ 

 
โครงสร้างทางกายภาพของเคร่ืองอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนร่วม   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ๆ  คือ หอ้งอบแหง้ แผงรับแสงอาทิตย ์แสดงดงัภาพท่ี 3.1  

 
 

ภาพท่ี 3.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองอบ 
 
รายละเอียดส่วนประกอบเรียงล าดบัตามหมายเลข  ดงัน้ี 

1.   ประตูเปิด-ปิด     2.  ตูอ้บ            3. พดัลมระบายอากาศ    4.   ตูค้วบคุม           
5.   ฮีตเตอร์                  6 .  ลอ้เล่ือน    7.  โครงฐานรองรับ    8.   ช่องอากาศเขา้ 
9.   แผงรับแสง  10.  กระจก         11. โหลดเซลล ์
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โดยการก าหนดขนาด แต่ละองคป์ระกอบ และมีการค านวณหรือแนวทาง ดงัน้ี 
  
3.1.1 กำรหำขนำดของตู้อบแห้ง 
 - กำรหำขนำดของถำด   

จากขอบเขตความตอ้งการให้สามารถอบแห้งพืชได ้โดยให้มีน ้ าหนกัในการอบแต่ละคร้ัง 
ดงัน้ี  พริกช้ีฟ้า 4 กิโลกรัม  กลว้ยน ้ าวา้ 5 กิโลกรัม และ เห็ดหอม 4 กิโลกรัม ดงันั้นจึงไดแ้บ่งพืช   
แต่ละชนิดออกเป็น 3 ส่วน เท่าๆ กนั เพื่อจดัเรียงแยกเป็น 3 ถาด  โดยการทดลองน าพืชมาจดัเรียงใน
ภาชนะ เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ตามภาพท่ี 3.2  จะได้ถาดขนาดกวา้ง 40 เซนติเมตร และยาว 40 
เซนติเมตร   และก าหนดให้มีความสูงของถาด 2 เซนติเมตร กนัไม่ให้พืชผกัตกหล่น มีรายละเอียด
ตามภาพท่ี 3.3 
 

                

ภาพท่ี 3.2 แสดงการทดลองพืชผกัแต่ละชนิดท่ีจดัเรียงในภาชนะ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 แสดงขนาดของถาด 

 

 

 



32 
 

- กำรหำปริมำตรพืน้ทีถ่ำด 

        ปริมาตรถาด      =   ดา้นกวา้ง x ดา้นยาว x ความสูง  

                                                 =   40 cm x 40 cm x 2 cm 
                                                 =   3,200      
 - กำรหำขนำดควำมกว้ำงห้องอบแห้ง  

      วสัดุท าดว้ยแผน่สังกะสีแผน่เรียบหนา 3 mm. มีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ภายในบุดว้ยใย
แกว้ หนา  2 cm. ระยะห่างระหวา่งผนงัหอ้งอบกบัถาด 3 cm. ดงันั้นจะหาขนาดหอ้งอบ ไดด้งัน้ี 

ขนาดของถาด                =      40 cm.   
                ใยแกว้หนา                      =        4 cm.  

ระยะห่างระหวา่งผนงัหอ้งอบกบัถาด    = 6  cm  
                ดงันั้น  ขนาดความกวา้งและความยาวของหอ้งอบ เท่ากบั 50 cm 

   มีรายละเอียดตาม ภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงขนาดความกวา้งของหอ้งอบ       

- กำรหำขนำดควำมสูงห้องอบแห้ง 

                ขนาดความสูงของโหลดเซลลแ์ละฐานยดึ          =  12 cm. 
ใยแกว้ดา้นบน,ดา้นล่างหอ้งอบ                          = 4 cm. 
ระยะห่างระหวา่งฐานรับน ้าหนกัโหลดเซลลก์บัถาด ชั้นท่ี 1    =  5 cm. 
ความสูงระหวา่งถาดชั้นท่ี 1 กบั ถาดชั้นท่ี 2,3  ระยะห่าง     =  24 cm. 
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ระยะห่างระหวา่งผนงัดา้นบนหอ้งอบกบัถาด ชั้นท่ี 3          =     5 cm.  
ดงันั้น ขนาดความสูงของห้องอบ เท่ากบั 50 cm.   

มีรายละเอียดตามภาพท่ี 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงขนาดความสูงและภายในของหอ้งอบ 

 

3.1.2 แผงรับรังสีแสงอำทติย์ 

 แผงรับแสงอาทิตย ์ เป็นส่วนประกอบท่ีใชส้ าหรับรับพลงังานจากแสงอาทิตยเ์ปล่ียนเป็น

พลงังานความร้อน ในท่ีน้ีเลือกใชแ้ผน่สังกะสีเป็นวสัดุรับรังสีแสงอาทิตย ์  

 ก าหนดใหแ้ผงรับรังสีแสงอาทิตยว์างเอียงท ามุมกบัแนวราบ 14 องศา และความสูงของ

ส่วนท่ียดึติดกบัตูอ้บเท่ากบั 0.2 เมตร ดงันั้น จะค านวณความยาว (y) ของแผงรับรังสีดวงอาทิตย ์ได้

ดงัน้ี  
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    =  sin14° 

y =  
 

      
  =  

   

      
  = 0.8 m 

ส่วนความกวา้งของแผงรับรังสีดวงอาทิตย ์จะเป็นไปตามความกวา้งของตูอ้บ คือ 0.5 เมตร 

ดงันั้น จะไดพ้ื้นท่ีรับรังสี = กวา้ง x ยาว =  0.5 x 0.8 = 0.4    

           แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ดังกล่าวใช้โครงส าหรับวางกระจกและเป็นท่ียึดของผนังใช้

อลูมิเนียมแผน่เรียบเบอร์ 30 ปิดดา้นล่างและดา้นขา้งเป็นผนงัใช้ฉนวนหนา 3 mm. เป็นฉนวนกนั

ความร้อน ใช้กระจกหนา 3 mm. วางอยู่ด้านบนแผง และใช้แผ่นเหล็กทาสีด าท าเป็นตวัรับรังสี 

แสดงดงัภาพท่ี 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 แสดงขนาดแผงรับรังสีแสงอาทิตย ์
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3.2 กำรหำขนำดอปุกรณ์ให้ควำมร้อน (Electric Heater) 
 

อุปกรณ์ช่วยใหค้วามร้อนภายในตูอ้บแหง้ในท่ีน้ีไดเ้ลือกใชฮี้ตเตอร์ไฟฟ้า โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการหาขนาดของฮีตเตอร์ท่ีเหมาะสม ดงัน้ี  
- กำรหำปริมำตรภำยในห้องอบ 

 ตูอ้บมีรูปทรงเป็นลูกบาศก ์ ซ่ึงจะไดป้ริมาตรภายในหอ้งอบทั้งหมด  คือ                                 
 ปริมาตรภายในห้องอบแหง้        =     ดา้นกวา้ง x ดา้นยาว x ความสูง 
                                                     =    46 cm x 46 cm x 46 cm             

                                                        =   97,336        
- กำรหำมวลอำกำศภำยในตู้อบ 

 การหามวลอากาศภายในตูอ้บ พิจารณาขอ้มูลจากตารางท่ี 3.1 หากความสูงระดบัน ้าทะเล 
เพิ่มข้ึน 2000 เมตร  ความหนาแน่นอากาศจะลดลง  
                                                          =   0.001225 – 0.001007                                                                             
                                                          =   0.000218                  
                ในกรุงเทพมหานคร มีระดบัความสูงเฉล่ียเหนือดบัน ้าทะเล  3 เมตร  ความหนาแน่น
อากาศจะลดลง 

                                                          =              –               
    

                           
                                                          =                                             

 ดงันั้น ท่ีระดบัความสูง  3 เมตร จะมีความหนาแน่นอากาศ   คือ     
                               D        =   0.001225 –             
                                          =               

         
                                      หรือ  D        =   0.001225                                                                    
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ตำรำงที ่3.1  ควำมหนำแน่นของอำกำศทีร่ะดับควำมสูงจำกน ำ้ทะเลในระดับต่ำงๆ 
 

ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ความหนาแน่นของอากาศ 

กิโลเมตร (km) กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร( g/cm3) กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  (kg/m3) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0.001225 

0.001007 

0.000819 

0.000660 

0.000526 

0.000414 

0.000312 

0.000228 

0.000166 

0.000122 

0.000089 

1.225 

1.007 

0.819 

0.660 

0.526 

0.414 

0.312 

0.228 

0.166 

0.122 

0.089 

       ท่ีมา :  ( กุณฑรี เพช็รทวีพรเดช และคณะ 2546, 301)        
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จะไดม้วลของอากาศภายในตูอ้บ = ความหนาแน่นของอากาศ x ปริมาตรภายในของตูอ้บ ดงันั้น                          
                                           D x V 

                                                                                 

                                                              119.24 g   หรือเท่ากบั 0.119 kg 

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.2 หากอุณหภูมิท่ีตอ้งการอบสูงสุด 70  C  จะไดค้วามจุความ
ร้อนจ าเพาะของอากาศ   = 1.009 (kJ/kg.K) 

 

ตำรำงที ่3.2 แสดงคุณสมบัติทัว่ไปส ำหรับอำกำศทีค่วำมดันบรรยำกำศ 

ท่ีมา :  www.EngineeringToolBox.com       

Temperature 
- t - 
(oC) 

Density 
- - 

(kg/m3) 

Specific heat 
capacity 

- cp - 
(kJ/kg.K) 

Thermal 
conductivity 

- k - 
(W/m.K) 

Kinematic 
viscosity 

- ν - 
x 10-6 (m2/s) 

Expansion 
coefficient 

- b - 
x 10-3 (1/K) 

Prandtl's 
number 

- Pr - 

-150 2.793 1.026 0.0116 3.08 8.21 0.76 

-100 1.980 1.009 0.0160 5.95 5.82 0.74 

-50 1.534 1.005 0.0204 9.55 4.51 0.725 

0 1.293 1.005 0.0243 13.30 3.67 0.715 

20 1.205 1.005 0.0257 15.11 3.43 0.713 

40 1.127 1.005 0.0271 16.97 3.20 0.711 

60 1.067 1.009 0.0285 18.90 3.00 0.709 

80 1.000 1.009 0.0299 20.94 2.83 0.708 

100 0.946 1.009 0.0314 23.06 2.68 0.703 

120 0.898 1.013 0.0328 25.23 2.55 0.70 

140 0.854 1.013 0.0343 27.55 2.43 0.695 

160 0.815 1.017 0.0358 29.85 2.32 0.69 

180 0.779 1.022 0.0372 32.29 2.21 0.69 

200 0.746 1.026 0.0386 34.63 2.11 0.685 

http://www.engineeringtoolbox.com/temperature-d_291.html
http://www.engineeringtoolbox.com/density-specific-weight-gravity-d_290.html
http://www.engineeringtoolbox.com/dynamic-absolute-kinematic-viscosity-d_412.html
http://www.engineeringtoolbox.com/dynamic-absolute-kinematic-viscosity-d_412.html
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ท าใหส้ามารถหาพลงังานความร้อนท่ีตอ้งการได ้จาก 
Q = mcT                                                               (3.1) 

 

เม่ือ 
                          Q    = พลงังานความร้อน (J) 
                      m    = มวลวตัถุ (kg) 
                      c     = ความจุความร้อนจ าเพาะของสาร (kJ/kg.K) 
                           ΔT   = อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (K,  C)  
                                    = T2 (อุณหภูมิท่ีตอ้งการอบ) - T1 (อุณหภูมิทัว่ไป)                    
    

     ดงันั้นจากขอ้มูลท่ีหามาไดข้า้งตน้ คือ  

                           m = 119.24 g     = 0.119 kg 

                                                           C   = 1.009 (kJ/kg.K) 
                                        T = T2 - T1    = (70 - 30) = 40 K 
        เม่ือแทนค่า จะได ้
                                                             Q = 0.119 kg. x 1.009 (kJ/kg.K) x 40  K    
                                                                 = 4.8 kJ 
หากตอ้งการใชเ้วลาเพิ่มอุณหภูมิใหสู้งข้ึนถึงท่ีก าหนดไม่เกิน 30 วนิาที     

  ดงันั้นสามารถค านวณหาอตัราความร้อนท่ีใชใ้นการอบแหง้ ไดจ้ากสมการ 

                                                             P =   
 

 
                   (3.2) 

 

                                                                 =   
   

  
 

 

                                                                 = 0.16 kW 
 

ถา้ใหร้ะบบมีการสูญเสียความร้อนในส่วนต่างๆ ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดค่าส่วนเผือ่ไวด้ว้ย 
ในท่ีน้ีเผื่อไว ้130%  ดงันั้นจะไดข้นาดฮีตเตอร์ 
                                                                = 0.16 x 1.3 

       = 0.208 kW   = 208 W 

              เลือกฮีตเตอร์ ขนาด 500 W  ซ่ึงเป็นขนาดเล็กสุดท่ีมีจ  าหน่ายทัว่ไป 
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ในการใช้ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ ร่วมกันกับความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า จาก

การศึกษาส าหรับประเทศไทยพบว่า การแผ่รังสีความร้อนเฉล่ียตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น (8 

ชั่วโมง) มีค่าประมาณ 500     ( Schirmir และคณะ, 1996) ดังนั้นปริมาณความร้อนจาก

แสงอาทิตยใ์นแต่ละวนัหาได ้ดงัน้ี  

                                  =   14.4        

โดยทัว่ไปประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตยมี์ค่าอยูร่ะหวา่ง 35 ถึง 50 % ดงันั้น

ความร้อนท่ีไดจ้ากแผงรับรังสีแสงอาทิตย ์เท่ากบั  

                                     =   5.04        ความร้อนท่ีไดจ้ากแผงรับรังสี

แสงอาทิตยใ์นแต่ละวนั (8 ชัว่โมง) ค านวณจาก Q = 5.04        จะได ้

                                                         Q     = 5.04 x 0.4     

     = 2.01 MJ 

ซ่ึงพลงังานความร้อนดงักล่าว จะท าใหอุ้ณหภูมิของอากาศภายในตูอ้บสูงข้ึน สามารถค านวณได้

จาก 

Q = mcT 
 

เม่ือ 
                          Q    = พลงังานความร้อน (J) 
                      m    = มวลอากาศภายในตูอ้บ (kg) 
                      c     = ความจุความร้อนจ าเพาะของสาร (kJ/kg.K) 
                           ΔT   = อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (K,  C)  
                                    = T2 (อุณหภูมิท่ีตอ้งการอบ) - T1 (อุณหภูมิทัว่ไป)                    
     

เม่ือ แทนค่า   m  =  119.24  g     = 0.119  kg  และ  c   =  1.009 (kJ/kg.K)  จะไดอุ้ณหภูมิ 
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                                                        T  =   
 

  
                     (3.3) 

                                                  T2 - T1    =   
    

               
 

                                                   T2 – 30  =   16.7° 
                                                          T2  =  16.7+30 
                                                            T2  =  46.7° 
       อุณหภูมิท่ีตอ้งการอบ เท่ากบั 60 องศาเซลเซียส ดงันั้นจะตอ้งใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ช่วย ท า
ใหอุ้ณหภูมิเพิ่มอีก  =  60°- 46.7°   = 13.3°                                                                  
       ดงันั้น สัดส่วนของพลงังานความร้อนท่ีได้จากฮีตเตอร์ไฟฟ้า ในหน่ึงวนัตั้งแต่เวลา 08.00 - 
16.00 น (8 ชัว่โมง)  จะได ้ดงัน้ี 
  Qheater / Qsun = 13.3 / 16.7 = 0.79 
       นัน่คือ ความจากฮีตเตอร์คิดเป็น 79%  ของความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย ์         

 
3.3  กำรออกแบบระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้ำและวงจรควบคุม 
 

       ระบบบริภณัฑ์ไฟฟ้าของเคร่ืองประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนอินพุตและส่วนเอาต์พุต 
แสดงดงัภาพ ท่ี 3.7 โดยมีรายละเอียดการออกแบบและติดตั้ง ดงัน้ี  

 
 

ภาพท่ี 3.7 บล็อกไดอะแกรมองคป์ระกอบของระบบบริภณัฑไ์ฟฟ้าและการควบคุม 
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3.3.1 หลกักำรท ำงำนระบบควบคุม 

ชุดควบคุมจะรวมทั้งปุ่มกดจ านวน 5 ปุ่ม ในการรับอินพุตจากผูใ้ชง้าน จอแสดงผลแบบ 
LCD (16x2)  ตวัเซนเซอร์อุณหภูมิบนบอร์ด ในส่วนของการควบคุมโหลดท่ีเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง 
ๆ ให้เปิดหรือปิดตามเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน ไดท้ั้งท่ีเป็นโหลด AC และโหลด DC สามารถท าผา่นวงจร
สวิตช์ ท่ีใชต้วัไตรแอค (Triac) เพื่อท าการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั ขนาด 220VAC 16A 
หรือเป็นวงจรขบัตวัรีเลยส์วิตช์ 12VDC ส าหรับการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับการ
บงัคบัทิศทางการหมุนของพดัลมเพื่อดูดลมดูดออก และควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้ากระแสสลลบั 
220VAC  ส าหรับฮีตเตอร์ อีกดว้ย   แสดงดงัภาพ ท่ี 3.8 
 

 
 
ภาพท่ี 3.8  การใชง้านพอร์ตต่าง ๆ  ในตวับอร์ดควบคุม 
 

ในส่วนของตวับอร์ดควบคุมนั้น ประกอบดว้ยพอร์ตต่าง ๆ ไดแ้ก่พอร์ต Analog in [5..0] 
ใชส้ าหรับรับสัญญาณจากการกดปุ่มต่างๆ ส่วนพอร์ต Digital [13..0] จ านวน 14 พอร์ตนั้นแบ่งเป็น
การน าไปใชง้านต่าง ๆ ดงัน้ี (ดูภาพท่ี 3.8) 

  -  พอร์ตดิจิตอล 0, 1 ต่อกบัตวัเซนเซอร์ 
-  พอร์ตดิจิตอล 2, 3, 4 ต่อกบั LCD โมดูลเพื่อรับส่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการแสดงผลผา่นจอ 

LCD 
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-  พอร์ตดิจิตอล 5   ต่อกบัล าโพงเสียงเตือน 
-  พอร์ตดิจิตอล 6, 7 ใชต่้อกบัวงจรรีเลยส์วิตช์ และวงจรไตรแอคส าหรับการควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ กรณีใหเ้ปิดปิดตามเวลาหรือรอบเวลาท่ีก าหนด (Load1T, Load2T) 
-  พอร์ตดิจิตอล 8,9,10,11,12,13 ใชต่้อกบัวงจรรีเลยส์วิตช์ และวงจรไตรแอคส าหรับการ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไดแ้ก่ พดัลมดูดอากาศออก (Fan Out) ฮีตเตอร์ (Heater) รวมทั้งโหลด
อ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกสองจุด (Load1x, Load2x) ส าหรับการควบคุมอุณหภูมิ และตวัวดัการเปล่ียนแปลง
ของน ้าหนกั 
 

3.4 กำรสร้ำงและทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองอบแห้ง 
 
           การสร้างตูเ้คร่ืองอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยค์วามร้อนร่วม  ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ๆ  
คือ หอ้งอบแหง้ แผงรับรังสีดวงอาทิตย ์และ ระบบบริภณัฑ์ไฟฟ้าและวงจรควบคุม แสดงดงัภาพท่ี 
3.9 - ภาพท่ี 3.22 

 

 
                

 ภาพท่ี 3.9  สร้างฐานโครงเหล็กรองรับตูอ้บแหง้แผงรับแสงอาทิตย ์
 

                                   
                                               
ภาพท่ี 3.10  การน าเอาแผน่สังกะสีข้ึนรูปทรงตูอ้บแหง้ 



43 
 

 

                   
                            
ภาพท่ี 3.11  เช่ือมแผน่สังกะสีกบัโครงเหล็กใหไ้ดรู้ปทรงของแผงรับแสงอาทิตย ์

 

          
           

ภาพท่ี 3.12 ประกอบตูอ้บแห้งและแผงรับแสงอาทิตยเ์ขา้กบัฐานเหล็ก 
 

         
      

ภาพท่ี 3.13 ท าโครงอลูมิเนียมพร้อมถาดตะแกรงบรรจุพืชในการอบ 
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ภาพท่ี 3.14 ประตูเปิด – ปิดของเคร่ืองอบแหง้พร้อมมีกระจกสังเกตขณะท าการอบ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.15 ท าการติดตั้งพดัระบายอากาศ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.16  ท าการติดตั้งโครงถาดตะแกรงและยดึไวก้บัโหลดเซลล ์
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ภาพท่ี 3.17 การติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้ายดึไวต้  าแหน่งระหวา่งทางเขา้แผงรับแสงอาทิตยก์บัตูอ้บแหง้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 ท าการติดตั้งเซนเซอร์วดัอุณหภูมิของแต่ละชั้น 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.19 ท าการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรลในตูค้วบคุม 
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ภาพท่ี 3.20 การแสดงหนา้ตูค้วบคุมอุปกรณ์คอนโทรลต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.21 ท าการทดสอบการท างานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในเคร่ืองอบแหง้ 
 
 

 
                                      
ภาพท่ี 3.22 เคร่ืองอบแหง้ท่ีสร้างและทดสอบเสร็จแลว้ 
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บทที ่4 
 

กำรทดลองและวเิครำะห์ 
  

ในบทน้ีน าเสนอการทดลองและวเิคราะห์ผลจากการน าตูอ้บแห้งไปใชง้าน โดยมีการศึกษา

การกระจายของอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งในสภาวะตูเ้ปล่า  และการศึกษาการอบแห้งพืช 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ พริก กลว้ย และเห็ด 

 

วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในกำรทดลอง 

 

1. ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์ท่ีสร้างข้ึน 

2. พริกช้ีฟ้าสด กลว้ยน ้าวา้ และเห็ดหอมสด 

 

กำรทดลอง 

 

4.1 กำรศึกษำกำรกระจำยของอุณหภูมิภำยในตู้อบแห้งในสภำวะตู้เปล่ำ 

 

       ศึกษาการกระจายของอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งท่ียงัไม่ไดบ้รรจุพืชผกัชนิดใด เพื่อดูแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีระดบัวางถาดชั้นต่างๆ ภายในตูอ้บ เทียบกบัเวลาท่ีเพิ่มข้ึน โดย

เร่ิมท าการทดลองตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เม่ือมีการใชค้วามร้อนจากพลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่ง

เดียว และมีการใชฮี้ตเตอร์ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์แสดงดงัภาพท่ี 4.1   
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ภาพท่ี 4.1  การทดลองวดัอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ในสภาวะตูเ้ปล่า 

ผลการทดลองวดัอุณหภูมิจ านวน 10 คร้ัง และบนัทึกอุณหภูมิทุกๆ 15 นาที ไดข้อ้มูล

ส าหรับกรณีใชค้วามร้อนจากพลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างเดียว  แสดงดงัตารางท่ี 4.1 ซ่ึงเขียนกราฟ

แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีระดบัถาดชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง แสดงดงัภาพท่ี 4.2  

 

ตารางท่ี 4.1 อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ (องศาเซลเซียส) ในสภาวะตูเ้ปล่าใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์

                     อยา่งเดียว            

 

 
 

          คร้ังท่ีบนัทึก

ระดบัชั้น

ชั้นบน 32 33 38 40 41 42 43 45 45 45
ชั้นกลาง 34 34 38 41 41 43 44 44 45 45
ชั้นล่าง 34 35 39 41 42 43 45 46 46 47

7 8 9 101 2 3 4 5 6
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ภาพท่ี 4.2 กราฟเปรียบเทียบการกระจายของอุณหภูมิท่ีถาดแต่ละชั้นภายในตูอ้บแหง้กรณี  

               ท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว 

 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.1 จะพบว่า อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งในสภาวะตู้เปล่า เม่ือใช้

พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว ระดบัถาดชั้นบนมีค่าเฉล่ีย 43.0 องศาเซลเซียส  ระดบั

ถาดชั้นกลางมีค่าเฉล่ีย 43.28 องศาเซลเซียส และระดบัถาดชั้นล่างมีค่าเฉล่ีย 44.28 องศาเซลเซียส  

โดยมีค่าอุณหภูมิแปรผนัในบางช่วงเวลา เน่ืองจากขณะท าการทดลองมีเมฆมาบงัดวงอาทิตยเ์ป็น

บางคร้ัง ท าใหค้วามเขม้แสงเปล่ียนแปลงในยา่นกวา้ง   

เม่ือพิจารณาจากกราฟในภาพท่ี 4.2 จะเห็นวา่ในช่วงแรกอุณหภูมิเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และ

เขา้สู่สภาวะคงตวัโดยมีอุณหภูมิเฉล่ียภายในตูอ้บประมาณ 43.52 องศา  โดยอุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดแต่

ละชั้นแสดงออกมายงัหนา้จอแสดงผลภายในตูอ้บแหง้กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว

จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั   

TS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้60 องศาเซลเซียส 

TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง ประมาณ 45.5 องศาเซลเซียส 

T1 คือ อุณหภูมิของชั้นกลาง ประมาณ 40.2 องศาเซลเซียส 

T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน ประมาณ 45.3 องศาเซลเซียส 

โดยจะเห็นไดว้า่อุณหภูมิ เฉล่ียแต่ละชั้น กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว ในสภาวะคง

ตวั จะอยูใ่นช่วง ประมาณ 40 – 46 องศาเซลเซียส แสดงดงัภาพท่ี 4.3  
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอแสดงผลของอุณหภูมิท่ีถาดแต่ละชั้นภายในตูอ้บแหง้กรณี 

                 ท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว 

 

ส าหรับการทดลองกรณีท่ีใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้ งค่า

อุณหภูมิไวท่ี้ 60 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการอบพืช  ผลการทดลองได้

ขอ้มูลการกระจายของอุณหภูมิ จากการวดัจ านวน 10 คร้ัง และบนัทึกอุณหภูมิทุกๆ 15 นาที  แสดง

ดงัตารางท่ี 4.2  ซ่ึงเขียนกราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีระดบัถาดชั้นบน ชั้นกลาง และชั้น

ล่าง แสดงดงัภาพท่ี 4.4  

 

 

ตารางท่ี 4.2 อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ (องศาเซลเซียส) ในสภาวะตูเ้ปล่าใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์

                  ร่วมกบัฮีตเตอร์ โดยตั้งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  

 

 
 

          คร้ังท่ีบนัทึก

ระดบัชั้น

ชั้นบน 38 53 57 60 61 60 61 60 61 60
ชั้นกลาง 40 54 58 60 61 61 60 61 60 61
ชั้นล่าง 41 54 59 60 62 61 61 60 61 62

7 8 9 101 2 3 4 5 6
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ภาพท่ี 4.4  กราฟเปรียบเทียบการกระจายของอุณหภูมิท่ีถาดแต่ละชั้นภายในตูอ้บแหง้กรณี  

                  ท่ีใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 จะพบวา่ เม่ือใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกบัแสงอาทิตย ์จะได้

อุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งสูงกว่าแบบแรก โดยท่ีระดบัถาดชั้นบนมีค่าเฉล่ีย 60.42 องศาเซลเซียส 

ระดับถาดชั้นกลางมีค่าเฉล่ีย 60.57 องศาเซลเซียส และท่ีระดับถาดชั้นล่างมีค่าเฉล่ีย 61 องศา

เซลเซียส  ซ่ึงค่าอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งมีความแปรผนันอ้ย เน่ืองจากความเขม้แสงภายนอกไม่ได้

ส่งผลกระทบมากนกั และฮีตเตอร์ท างานใหค้วามร้อนเสริมในเวลาท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้

เม่ือพิจารณาจากกราฟในภาพท่ี 4.4 จะเห็นว่าในอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งเพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว และเข้าสู่สภาวะคงตวัท่ีระดับ 57-61 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียภายในตู้อบ

ประมาณ 60.66 องศา เป็นตามท่ีออกแบบไว ้ ซ่ึงผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นวา่ กรณีท่ีใชฮี้ตเตอร์

ช่วยให้ความร้อนจะท าให้อุณหภูมิภายในตูอ้บแห้ง มีการกระจายอย่างสม ่าเสมอมากกว่าการใช้

ความร้อนจากแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีระดบัอุณหภูมิยงัสูงกวา่ และมีค่าเป็นไปตามท่ี

ตอ้งการอีกดว้ย และโดยอุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดแต่ละชั้นแสดงออกมายงัหนา้จอแสดงผลภายในตูอ้บ

แหง้กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์ จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั  
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TS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้60 องศาเซลเซียส 

TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง ประมาณ 60.7 องศาเซลเซียส 

T1 คือ อุณหภูมิของชั้นกลาง ประมาณ 61.8 องศาเซลเซียส 

T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน ประมาณ 60.3 องศาเซลเซียส 

โดยจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ เฉล่ียแต่ละชั้น กรณีท่ีใช้ความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์ ใน

สภาวะคงตวั จะอยูใ่นช่วง ประมาณ 60 – 62 องศาเซลเซียส   แสดงดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
              

 ภาพท่ี 4.5 หนา้จอแสดงผลของอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ของแต่ละชั้นในสภาวะตูเ้ปล่าใช ้

                  ความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์โดยตั้งอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

 

4.2 กำรศึกษำอุณหภูมิภำยในตู้อบแห้งในสภำวะตู้เปล่ำ 

  ศึกษาการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ท่ียงัไม่ไดบ้รรจุพืชผกัโดยท ากาทดลอง 

5 วนั เร่ิมตั้ งแต่เวลา9.00น.–17.00น.ของแต่ละวนัแยกเป็นเม่ือมีการใช้ความร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว มีการใชพ้ลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์อยา่งเดียว และมีการใชค้วามร้อนจาก

ฮีตเตอร์ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์

ผลการทดลองวดัอุณหภูมิจ านวน 9 คร้ัง และบนัทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 ชัว่โมง  ไดข้อ้มูล

ส าหรับกรณีใชค้วามร้อนจากพลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างเดียว  แสดงดงัตารางท่ี 4.3 ซ่ึงเขียนกราฟ

แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิ แสดงดงัภาพท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.3 อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ (องศาเซลเซียส) ในสภาวะตูเ้ปล่าใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์

                  อยา่งเดียว        

 

      เวลา 
 
วนั 

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

วนัจนัทร์ 34 38 38 40 41 43 45 43 42 
วนัองัคาร 33 37 40 42 44 43 44 42 42 
วนัพุธ 34 40 41 42 42 40 41 42 41 
วนัพฤหสับดี 34 39 41 42 42 44 43 40 40 
วนัศุกร์ 33 39 41 43 44 43 45 44 43 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 

                  ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว    
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 จากกราฟในภาพท่ี 4.6 จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้มีการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่

อยูใ่นช่วงระหวา่ง 40- 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยูใ่นช่วงเวลาบ่าย ประมาณเวลา 14.00 – 

15.00 น. และจากตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลการทดลองของวนัองัคาร แสดงดงัตารางท่ี 4.3 จะเห็นได้

วา่อุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดแต่ละชั้นแสดงออกมายงัหนา้จอแสดงผล ภายในตูอ้บแหง้กรณีท่ีใชค้วามร้อน

จากแสงอาทิตยอ์ยา่ง  อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั   

TS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้60 องศาเซลเซียส 

TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง ประมาณ 43.1 องศาเซลเซียส 

T1 คือ อุณหภูมิของชั้นกลาง ประมาณ 37.8 องศาเซลเซียส 

T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน ประมาณ 42.6 องศาเซลเซียส 

โดยจะเห็นไดว้า่อุณหภูมิ เฉล่ียแต่ละชั้น กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว  ใน

สภาวะคงตวัในการอบแหง้ จะอยูใ่นช่วง ประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียส  แสดงดงัภาพท่ี 4.7 

 

 
                       

 ภาพท่ี 4.7 หนา้จอแสดงผลของอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 

                  ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว          

 

ส าหรับการทดลองกรณีท่ีใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์เพียงอย่างเดียว ตั้งค่าอุณหภูมิไวท่ี้ 60 

องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการอบพืช  ผลการทดลองวดัอุณหภูมิจ านวน 9 

คร้ัง และบนัทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 ชัว่โมง  ไดข้อ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 4.4 ซ่ึงเขียนกราฟแสดงการ

เปรียบเทียบอุณหภูมิ แสดงดงัภาพท่ี 4.8 
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   ตารางท่ี 4.4 อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ (องศาเซลเซียส) ในสภาวะตูเ้ปล่าใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ 
                    อยา่งเดียว  
        

      เวลา 
 
วนั 

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

วนัจนัทร์ 34 60.5 61 60 61.5 61.5 62 60 60 
วนัองัคาร 36 60 60 59.5 60.5 61 61 60  60.5 
วนัพุธ 35 61.5 61.5 60 60.5 60 60 61 61 
วนัพฤหสับดี 34 60 59.5 62 60 61.5 60 60.5 60 
วนัศุกร์ 36 61 61 60.5 60.5 60 60 61.5 61 

 

 
 

              

ภาพท่ี 4.8  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 

                  ใชพ้ลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์อยา่งเดียว 
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จากกราฟในภาพท่ี 4.8 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งแต่ละวนัจะอยู่ท่ีระดบั 60 

องศาเซลเซียสตามท่ีได้ตั้งค่าไว ้ โดยอาจจะมีการเปล่ียนแปลงต ่าสุด 59.5 และสูงสุด 61.5 องศา

เซลเซียส  และจากตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลการทดลองของวนัพฤหสับดี แสดงดงัตารางท่ี 4.4 จะ

เห็นไดว้่าอุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดแต่ละชั้นแสดงออกมายงัหน้าจอแสดงผลภายในตูอ้บแห้งกรณีท่ีใช้

ความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์ จะเห็นไดว้า่อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั   

TS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้60 องศาเซลเซียส 

TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง ประมาณ 61.3 องศาเซลเซียส 

T1 คือ อุณหภูมิของชั้นกลาง ประมาณ 61.7 องศาเซลเซียส 

T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน ประมาณ 59.2 องศาเซลเซียส 

โดยจะเห็นไดว้า่อุณหภูมิเฉล่ียแต่ละชั้น กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์

ในสภาวะคงตวัในการอบแห้งจะอยูใ่นช่วงประมาณ 59 – 62 องศาเซลเซียส แสดงดงัภาพท่ี 4.9 

 

 
                        

ภาพท่ี 4.9 หนา้จอแสดงผลของอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 

                 ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยร่์วมกบัฮีตเตอร์          

 

การทดลองในกรณีท่ีใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกบัความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย ์

ตั้งค่าอุณหภูมิไวท่ี้ 60 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกนั  ผลการทดลองวดัอุณหภูมิจ านวน 9 คร้ัง และ

บนัทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 ชัว่โมง  ไดข้อ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 4.5  ซ่ึงเขียนกราฟแสดงการเปรียบเทียบ

อุณหภูมิ แสดงดงัภาพท่ี 4.10 
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  ตารางท่ี 4.5 อุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้ (องศาเซลเซียส) ในสภาวะตูเ้ปล่าใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ 

                    ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์

           

      เวลำ 
 
วนั 

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

วนัจนัทร์ 36 62 60 60 61.5 61 61 60 61.5 
วนัองัคำร 35 60.7 60 60 60.5 60.6 62 62 60.4 
วนัพุธ 34 61 61.3 61.3 60.9 60 62 61 60 
วนัพฤหสับดี 34 61.4 60 60 61.6 62 61.5 60.2 61.1 
วนัศุกร์ 34 58.2 60.7 61.5 60.4 60.9 60.3 61.3 60.7 

 

 

        
              

ภาพท่ี 4.10  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 

                    ใชพ้ลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์

 

จากกราฟในภาพท่ี 4.6 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งแต่ละวนัจะอยู่ท่ีระดบั 60 

องศาเซลเซียสตามท่ีได้ตั้งค่าไว ้ โดยอาจจะมีการเปล่ียนแปลงต ่าสุด 59.8 และสูงสุด 62 องศา

เซลเซียส  และจากตวัอย่างการบนัทึกขอ้มูลการทดลองของวนัศุกร์ แสดงดงัตารางท่ี 4.5 โดย
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อุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดแต่ละชั้นแสดงออกมายงัหน้าจอแสดงผลภายในตูอ้บแห้งกรณีท่ีตูอ้บแห้งใช้

พลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์

TS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้60 องศาเซลเซียส 

TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง ประมาณ 61.5 องศาเซลเซียส 

T1 คือ อุณหภูมิของชั้นกลาง ประมาณ 61.3 องศาเซลเซียส 

T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน ประมาณ 58.2 องศาเซลเซียส 

โดยจะเห็นไดว้า่อุณหภูมิ เฉล่ียแต่ละชั้น กรณีท่ีตูอ้บแห้งใชพ้ลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ 
ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์ในสภาวะคงตวัในการอบแห้งของแต่ละวนั จะอยูใ่นช่วง ประมาณ 60 
– 62 องศาเซลเซียส  แสดงดงัภาพท่ี 4.11 

 

 
                      
ภาพท่ี 4.11 หนา้จอแสดงผลของอุณหภูมิภายในตูอ้บแหง้แต่ละวนักรณีท่ีตูอ้บแหง้ 
                   ใชพ้ลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์ร่วมกบัพลงังานแสงอาทิตย ์
 
4.3 กำรศึกษำกำรอบแห้งพริกช้ีฟ้ำสด กล้วยน ำ้ว้ำสุก และเห็ดหอมสด 

 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงความช้ืนของพืชแต่ละชนิด ในระหวา่งการอบแห้ง เพื่อศึกษาความช้ืนท่ี

สูญเสียไป โดยการชั่งน ้ าหนักพืชตอนเร่ิมตน้และขณะอบแห้งทุก 30 นาที จนกระทัง่ส้ินสุดการ

ทดลอง (ตั้งแต่ 11.00 น. – 15.30 น.)  แสดงดงัภาพท่ี 4.12 - ภาพท่ี 4.15 
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ภาพท่ี 4.12  การบรรจุพริกในตูอ้บแหง้ 

 

            
           

ภาพท่ี 4.13 การจดัวางพริกบนถาดเพื่ออบแหง้ 

 

             
       

ภาพท่ี 4.14  การจดัวางกลว้ยบนถาดเพื่ออบแหง้ 
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        ภาพท่ี 4.15  การจดัวางเห็ดหอมบนถาดเพื่ออบแหง้ 
 

ผลการทดลองไดข้อ้มูลน ้ าหนกัของพืชแต่ละชนิดท่ีน ามาอบแห้ง โดยชัง่น ้ าหนกั 10 คร้ัง 

กรณีท่ีใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว  แสดงดงัตารางท่ี 4.6  และกรณีท่ีใชค้วามร้อนจากฮีต

เตอร์ร่วมกบัความร้อนจากแสงอาทิตย ์แสดงดงัตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.6  การเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัพืชภายในตูอ้บแหง้ (กิโลกรัม) เม่ือใชค้วามร้อนจาก 

                   แสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว  

 

      คร้ังท่ีบนัทึก 
 
ชนิดของพืช 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

พริก 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 
กลว้ย 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 
เห็ดหอม 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 
 

 

 

 

 

 



61 
 

ตารางท่ี 4.7  การเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัพืชภายในตูอ้บแหง้ (กิโลกรัม) เม่ือใชค้วามร้อนจาก  

                  ฮีตเตอร์ ร่วมกบัความร้อนจากแสงอาทิตย ์

 

      คร้ังท่ีบนัทึก 
 
ชนิดของพืช 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

พริก 4.0 3.8 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7 2.5 
กลว้ย 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 
เห็ดหอม 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 
          

  จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 จะเห็นว่าในการอบแห้งพริกโดยใช ้ 

ความร้อนจากแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น. - 15.30 น. มีอตัราการลดลง

ของน ้าหนกัพริกระหวา่ง 0 – 2.8 %  หรือเฉล่ีย 2.63 % ซ่ึงคาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 48 ชัว่โมง 

จึงจะไดพ้ริกแห้งท่ีมีความช้ืนมาตรฐานแห้ง   ในขณะท่ีเม่ือใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ช่วย น ้ าหนกั

ของพริกลดลงดว้ยอตัราสูงถึง 7.4 % ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาในการอบแห้งประมาณ 20 ชัว่โมง  ท าให้

ลดเวลาถึงประมาณ 58 %    

อตัราการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนักพริกท่ีอบแห้ง เปรียบเทียบระหว่างกรณีใช้ความร้อน

จากแสงแดดอยา่งเดียวกบัการใชฮี้ตเตอร์ช่วยใหค้วามร้อน แสดงดงัภาพท่ี 4.16 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัพริกท่ีอบแหง้ 
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 ส าหรับการอบแหง้กลว้ยโดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว ในช่วงเวลาตั้งแต่

11.00 น. - 15.30 น. มีอตัราการลดลงของน ้ าหนกักลว้ยระหวา่ง 0 – 3 % หรือเฉล่ีย 1.56 % ซ่ึงคาด

วา่จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 72 ชัว่โมง จึงจะไดก้ลว้ยแหง้ท่ีมีความช้ืนมาตรฐานแห้ง ในขณะท่ีเม่ือใช้

ความร้อนจากฮีตเตอร์ช่วย น ้าหนกัของกลว้ยลดลงดว้ยอตัราคงท่ีเฉล่ีย 2.32  % ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลา

ในการอบแหง้ประมาณ 18 ชัว่โมง  ท าใหล้ดเวลาถึงประมาณ 75 %   

อตัราการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกักลว้ยท่ีอบแห้ง เปรียบเทียบระหว่างกรณีใชค้วามร้อน

จากแสงแดดอยา่งเดียวกบัการใชฮี้ตเตอร์ช่วยใหค้วามร้อนแสดงดงัภาพท่ี 4.17 

 

 
 
ภาพท่ี 4.17  เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกักลว้ยท่ีอบแหง้ 

 
ส่วนการอบแหง้เห็ดหอมโดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว ในช่วงเวลาตั้งแต่ 

11.00 น. - 15.30 น. มีอตัราการลดลงของน ้ าหนกัเห็ดหอมระหวา่ง 0 – 3 % หรือเฉล่ีย 2.63 % ซ่ึง
คาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 20 ชัว่โมง จึงจะไดเ้ห็ดหอมแห้งท่ีมีความช้ืนมาตรฐานแห้ง  ในขณะ
ท่ีเม่ือใชค้วามร้อนจากฮีตเตอร์ช่วย น ้ าหนกัของเห็ดหอมลดลงดว้ยอตัราเฉล่ีย 3.13 % ซ่ึงคาดวา่จะ
ใชเ้วลาในการอบแหง้ประมาณ 15 ชัว่โมง  ท าใหล้ดเวลาถึงประมาณ 25 %   

อตัราการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนักเห็ดหอมท่ีอบแห้ง เปรียบเทียบระหว่างกรณีใช้ความ

ร้อนจากแสงแดดอยา่งเดียวกบัการใชฮี้ตเตอร์ช่วยใหค้วามร้อน แสดงดงัภาพท่ี 4.18 
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ภาพท่ี 4.18  เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัเห็ดหอมท่ีอบแหง้ 

 
ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในการให้ความร้อนแก่พืชท่ีอบโดยใช้ฮีตเตอร์ช่วย จะท าให้ใชเ้วลาใน

การอบแหง้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั             
                      

4.4  กำรวเิครำะห์ต้นทุนด้ำนไฟฟ้ำ 

 

 การใช้ฮีตเตอร์ช่วยให้พลงังานความร้อนในเวลาท่ีความร้อนจากแสงอาทิตยไ์ม่เพียงพอ 

จะตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า คิดเป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง (Kw-h)  มากหรือน้อยข้ึนกบัระยะเวลาท่ีฮีตเตอร์

ท างาน  ในตูอ้บน้ี เลือกใชฮี้ตเตอร์ขนาด 500 W ดงันั้น ในเวลา 1 ชัว่โมง จะตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า

เท่ากบั 0.5  kW-h หรือ 1 หน่วย หากใชอ้ตัราค่าพลงังานไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท ในเวลา 1 ชัว่โมง จะ

มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 1.5 บาท 
 กรณีการอบพริก ซ่ึงใช้เวลาอบแห้ง 20 ชั่วโมง และฮีตเตอร์ท างานตลอดเวลา คิดเป็น

พลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งใช ้เท่ากบั 10 หน่วย คิดเป็นเงินเท่ากบั 30 บาท 

 กรณีการอบกล้วย ซ่ึงใช้เวลาอบแห้ง 18 ชั่วโมง และฮีตเตอร์ท างานตลอดเวลา คิดเป็น

พลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งใช ้เท่ากบั 9 หน่วย คิดเป็นเงินเท่ากบั 27 บาท 

กรณีการอบเห็ดหอม ซ่ึงใช้เวลาอบแห้ง 15 ชัว่โมง และฮีตเตอร์ท างานตลอดเวลา คิดเป็น

พลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งใช ้เท่ากบั 7.5 หน่วย คิดเป็นเงินเท่ากบั 22.5 บาท 
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ซ่ึงค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน เป็นตน้ทุนท่ีตอ้งพิจารณา ส าหรับพริกแห้ง หรือ กลว้ยอบแห้ง หรือ 

เห็ดหอมแห้ง ต่อกิโลกรัม หากในการอบแต่ละคร้ังไดพ้ริกแห้งมาก ตน้ทุนต่อกิโลกรัมจะถูกลง 

อยา่งไรก็ตามราคาขายของพืชอบแหง้เหล่าน้ี จะสูงข้ึนตามคุณภาพ และปริมาณพืชอบแห้งท่ีผลิตได้

ต่อวนัยงัมากกวา่เดิม ท าใหผ้ลก าไรโดยรวมสูงข้ึน และคุม้ค่าต่อการลงทุนใชตู้อ้บแหง้แบบน้ี 
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บทที ่5 
 

สรุปผลโครงงำน อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

            โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพื่อพฒันาตู้อบแห้งพืชพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมอุณหภูมิโดยอตัโนมติั มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อศึกษากระบวนการท าให้พืชผกัและผลไม้แห้งโดยใช้ตู ้อบ และระบบควบคุม 
อุณหภูมิอตัโนมติั 

(2) เพื่อออกแบบและสร้างตูอ้บแห้งแบบใช้พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยร่์วมกนักบั 
ความร้อนจากพลงังานไฟฟ้า พร้อมทั้งระบบการวดั และการควบคุมอุณหภูมิแบบอตัโนมติั 

(3) เพื่อทดสอบ และทดลองวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตูอ้บแห้งท่ีสร้างข้ึน และประเมิน
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลผลิต 

 
ตูอ้บแหง้ท่ีไดอ้อกแบบและสร้างข้ึน มีส่วนประกอบส าคญั คือ  
(1) โครงสร้างตูท้  าดว้ยโลหะสังกะสี มีฝาเปิดดา้นหลงัส าหรับใส่ถาดพืชท่ีจะอบ 
(2) ชุดแผงรับแสงเพื่อเก็บความร้อนส่งไปใหแ้ก่อากาศภายในตูอ้บ 
(3) ชุดอุปกรณ์ท าความร้อน หรือฮีตเตอร์ไฟฟ้า  
(4) ชุดเคร่ืองวดัและควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บ 
(5) ชุดเคร่ืองวดัการเปล่ียนแปลงน ้าหนกัของพืช หรือโหลดเซลล ์

โดยสามารถสรุปผลของโครงงาน อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุปผลของโครงงำน 
 
ผลของโครงงานสรุปได ้ดงัน้ี 

(1) ตูอ้บสามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายในตูไ้ดต้ามตอ้งการ เพื่อให้เหมาะสมกบัการอบพืช    
แต่ละชนิด โดยมีค่าความผดิพลาดจากค่าท่ีตั้งไวเ้ฉล่ีย +/- 0.83%  

(2) ตูอ้บสามารถช่วยลดเวลาในการอบพืชได ้ท าให้มีผลผลิตต่อวนัเพิ่มข้ึน โดยมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มไม่มาก เม่ือเทียบกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 
เป็นไปตามผลการทดลอง คือ 
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- การอบพริกแหง้ใชเ้วลาลดลง 58 %โดยแต่ละคร้ังมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 20 kW-h  

- การอบกลว้ยตาก ใช้เวลาลดลง 75 % โดยแต่ละคร้ังมีการใช้พลงังานไฟฟ้า 18 
kW-h 

- การอบเห็ดหอมแห้ง ใชเ้วลาลดลง 25 % โดยแต่ละคร้ังมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 15 
kW-h  

(3) อุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งมีความสม ่าเสมอ และกระจายไปในถาดแต่ละชั้นอยา่งทัว่ถึง 
ท าให้พืชท่ีอบแห้ง มีความช้ืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยมีค่าความ
แตกต่างของอุณหภูมิเฉล่ียท่ีถาดชั้นบน ถาดชั้นกลาง และถาดชั้นล่าง เทียบกบัอุณหภูมิ
ท่ีต้องการ เป็น 0.42 องศาเซลเซียส 0.57 องศาเซลเซียส และ 1 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั 

(4) ตูอ้บมีขนาดความจุเพียงพอท่ีจะน าไปอบแหง้พริกช้ีฟ้าสด กลว้ยน ้าวา้สุก และเห็ดหอม
สด ไดค้ร้ังละ 4 , 5 และ 4 กิโลกรัม ตามล าดบั 

(5) ตูอ้บแห้งสามารถน าไปใช้ในการอบพืชได ้แมว้่าไม่มีแสงแดด หรือในเวลากลางคืน 
ท าใหมี้ผลผลิตออกมาอยา่งต่อเน่ือง แต่อาจจะตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

 

5.2  อภิปรำยผลโครงงำน 
 

ตู้อบแห้งสามารถน าไปใช้อบแห้งผกั ผลไม้ หลากหลายชนิด ส าหรับถนอมรักษาให้
สามารถเก็บไวบ้ริโภคไดน้านข้ึน และยงัสามารถใชผ้ลิตพืชอบแห้งเพื่อการพาณิชยไ์ดด้ว้ย  นบัวา่มี
ประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอยา่งยิง่ 

 

5.3 ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
 
  ตู ้อบแห้งท่ีสร้างข้ึนมาน้ีทางคณะผูจ้ ัดท าได้ด าเนินการอย่างเต็มท่ีแล้ว แต่ก็มีปัญหา

ขอ้จ ากดัหลายอย่าง ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าไดเ้สนอแนวทางความคิดท่ีจะน าไปปรับปรุงพฒันาได้ดี
กวา่เดิมดงัน้ี 
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(1) โครงสร้างตัวตู้เป็นโลหะท่ีท าให้มีความร้อนสูญเสียสู่ภายนอก สมควรมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นวสัดุอ่ืน หรือมีการบุฉนวนกนัความร้อนออก 

(2) การถ่ายเทความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในตู้ยงัมีอัตราไม่สูง ท าให้
อุณหภูมิภายในตูอ้บเพิ่มข้ึนชา้ สมควรมีการปรับเปล่ียนพดัลมดูดและระบายอากาศท่ีมี
ความเร็วรอบสูงข้ึน และปรับช่องลมร้อนเขา้ใหมี้ขนาดเล็กลง 

(3) การท างานของฮีตเตอร์ตลอดเวลาท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้า สมควรมีการใชแ้หล่ง
พลงังานความร้อนอ่ืนเสริมเพิ่มเติม เช่น  การน าความร้อนท่ีระบายออกไปถ่ายเทให้น ้ า 
และน าน ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงไหลเวยีนกลบัมาถ่ายเทใหแ้ก่อากาศภายในตูอ้บ 

(4) ขนาดตูอ้บยงัอบพืชไดป้ริมาณไม่มากนกั ในเชิงพาณิชยค์วรจะขยายขนาดให้มีความจุ
มากข้ึน โดยอาศยัหลกัการคิดและค านวณจากโครงงานน้ีเป็นแนวทางก าหนดขนาด
ของอุปกรณ์และโครงสร้างต่างๆ 

(5) การวดัค่าการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัพืช ควรเป็นแบบควบคุมอตัโนมติั เม่ือน ้าหนกั

ของพืชอบแหง้ไดน้ ้าหนกัท่ีเหมาะสมแลว้ ควรสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหยดุการท างาน

แบบอตัโนมติั 
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โปรแกรมทีใ่ช้ในกำรควบคุม 
 

/***********************************FAN*****************************/ 
const int PWM = 10; 
/***********************************FAN****************************/ 
const int LED_RED = 8; 
const int LED_GREEN = 9; 
/******************************ControlHeater*************************/ 
const int INA = 2;  
const int INB = 3;  
const int Limit_up   = 11;  
const int Limit_down = 12; 
/**********************************Switch***************************/ 
const int SW_1 = 7;  
const int SW_2 = 6;  
const int SW_3 = 5;  
const int SW_4 = 4;  
char start = 0; 
char show_LCD = 1; 
unsigned int count_up_temp = 0; 
/*******************************Read Temp****************************/ 
const int Sensor_Temp = A1;     
float temp_in_celsius = 0; 
const int Sensor_Temp_1 = A2;     
float temp_in_celsius_1 = 0; 
const int Sensor_Temp_2 = A3;     
float temp_in_celsius_2 = 0; 
float temp_set = 60; 
 
float Read_Temp(void) 
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{ 
      long sum = 0; 

      unsigned int loop_ = 0; 
      float Value = 0; 
      float Temp_K = 0; 
      float Temp_C = 0; 
      for(loop_=0;loop_<100;loop_++) 
      {  
            sum = sum +analogRead(Sensor_Temp); 
      } 
      Value = (float)sum/100.000;  
      Temp_K = Value * 0.004882812 * 100; 
      Temp_C = Temp_K - 2.5 - 273.15;  
      return Temp_C; 
} 
float Read_Temp_1(void) 
{ 
      long sum = 0; 
      unsigned int loop_ = 0; 
      float Value = 0; 
      float Temp_K = 0; 
      float Temp_C = 0; 
      for(loop_=0;loop_<100;loop_++) 
      { 
            sum = sum +analogRead(Sensor_Temp_1); 
      } 
      Value = (float)sum/100.000;  
      Temp_K = Value * 0.004882812 * 100; 
      Temp_C = Temp_K - 2.5 - 273.15;  
      return Temp_C; 
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}  
float Read_Temp_2(void) 
{ 
      long sum = 0; 
      unsigned int loop_ = 0; 
      float Value = 0; 
      float Temp_K = 0; 
      float Temp_C = 0; 
      for(loop_=0;loop_<100;loop_++) 
      { 
            sum = sum +analogRead(Sensor_Temp_2); 
      } 
      Value = (float)sum/100.000;  
      Temp_K = Value * 0.004882812 * 100; 
      Temp_C = Temp_K - 2.5 - 273.15;  
      return Temp_C; 
} 
/*************************Read_Weight*******************************/ 
const int Sensor_Weight = A0;     
float Weight = 0;  
float Value_Ref = 164.0;  
float Read_Weight_Ref(void) 
{ 

      long sum = 0; 
      long loop_ = 0; 
      float Value = 0; 
      float kg = 0; 
      for(loop_=0;loop_<2000;loop_++) 
      { 
            sum = sum +analogRead(Sensor_Weight); 
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      } 
      Value = (float)sum/2000.000;      
      return Value; 
}   
float Read_Weight(void) 
{ 
      long sum = 0; 
      long loop_ = 0; 
      float Value = 0; 
      float kg = 0; 
      for(loop_=0;loop_<5000;loop_++) 
      { 
            sum = sum +analogRead(Sensor_Weight); 
      } 
      Value = (float)sum/5000.000;  
       
      Value = Value-(Value_Ref+2);       
      kg = (Value * 0.9000)/18.000; 
       
      if(kg<0.1) {Value_Ref = Read_Weight_Ref(); kg = 0;} 
      //kg = Value; 
      return kg; 
}   
/*******************************Drive_Motor***************************/ 
#define    Left    1 
#define    Right   2 
#define    Stop    0 
 
#define    up      1 
#define    down    0 
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/*****************************Control_Heater***************************/ 
 
void Control_Heater(char control,unsigned int T) 
{ 
      switch (control) 
      { 
              case 0 : {if(!digitalRead(Limit_down))   {digitalWrite(INA,HIGH); 
digitalWrite(INB,LOW);   delay(T); digitalWrite(INA,HIGH); digitalWrite(INB,HIGH);}}   
break; 
              case 1 : {if(!digitalRead(Limit_up)) {digitalWrite(INA,LOW);  
digitalWrite(INB,HIGH);  delay(T); digitalWrite(INA,HIGH); digitalWrite(INB,HIGH);}}   
break; 
      } 
} 
 
/*****************************Control_Heater**************************/ 
void Control_Heater_off(void) 
{  
      while(!digitalRead(Limit_down))    
      { 
              Control_Heater(down,40);  delay(10);  
      }      
} 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
const int RW = 23;       
// initialize the library with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(22, 24, 25, 26, 27, 28); 
void setup()  
{  
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      pinMode(RW, OUTPUT); 
      pinMode(Sensor_Temp,INPUT); 
      pinMode(Limit_down,INPUT); 
   /**********************Control Fan**********************************/     
      pinMode(PWM,OUTPUT);      pinMode(Sensor_Temp_1,INPUT); 
      pinMode(Sensor_Temp_2,INPUT); 
      pinMode(Sensor_Weight,INPUT);    
      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; 
   /*********************Control Heater*********************************/   
      pinMode(LED_RED,OUTPUT); 
      pinMode(LED_GREEN,OUTPUT); 
  /*********************Control Heater**********************************/   
      pinMode(INA,OUTPUT); 
      pinMode(INB,OUTPUT);     
      pinMode(Limit_up,INPUT); 
 
      TCCR2A = _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1) | _BV(WGM20); 
      TCCR2B = _BV(CS22); 
      OCR2A = 0;                            //min==>>0    max==>>255   
   /************************Switch************************************/    
      pinMode(SW_1,INPUT); 
      pinMode(SW_2,INPUT); 
      pinMode(SW_3,INPUT); 
      pinMode(SW_4,INPUT);      
      digitalWrite(RW,LOW); 
      lcd.begin(16, 2);     
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print(" Boot Program   "); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print(" Please wait...  "); 
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      digitalWrite(LED_GREEN,LOW);  digitalWrite(LED_RED,HIGH); 
      Control_Heater_off(); 
      Value_Ref = Read_Weight_Ref();      
} 
void loop()  
{           
        if(!digitalRead(SW_1))       
        { 
                if(start==0) 
                { 
                      lcd.setCursor(0, 0); 
                      lcd.print(" Start Control  "); 
                      lcd.setCursor(0, 1); 
                      lcd.print("                "); 
                      digitalWrite(LED_GREEN,HIGH);  digitalWrite(LED_RED,LOW); 
                      start = 1;  
                }       
                show_LCD++; 
                if(show_LCD>2) show_LCD = 1;     
                delay(200);           
        }  
        else if(!digitalRead(SW_2))  
        { 
                lcd.setCursor(0, 0); 
                lcd.print("  Stop Control  "); 
                lcd.setCursor(0, 1); 
                lcd.print("                "); 
                OCR2A = 0; Control_Heater_off(); 
                digitalWrite(LED_GREEN,LOW);  digitalWrite(LED_RED,HIGH); 
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                delay(200);  
                start = 0; 
        } 
        else if(!digitalRead(SW_3)) {if(temp_set<=89.5) temp_set = temp_set+0.5; delay(100);} 
        else if(!digitalRead(SW_4)) {if(temp_set>=0.5) temp_set = temp_set-0.5; delay(100);}          
        if(start==1) 
        { 
                if(temp_in_celsius>temp_set+12) {OCR2A = 225; Control_Heater_off();} 
                else if(temp_in_celsius>temp_set+10) {OCR2A = 200; Control_Heater_off();} 
                else if(temp_in_celsius>temp_set+8)  {OCR2A = 170; Control_Heater_off();} 
                else if(temp_in_celsius>temp_set+6)  {OCR2A = 150; Control_Heater_off();} 
                else if(temp_in_celsius>temp_set+3)  {OCR2A = 125; Control_Heater(down,120); 
count_up_temp = 20;} 
                else if(temp_in_celsius>temp_set+1.5)  {OCR2A = 110; Control_Heater(down,100); 
count_up_temp = 20;} 
                else OCR2A = 0; 
                
                if(temp_in_celsius<temp_set-12) {Control_Heater(up,600); count_up_temp = 10;}  
                else if(temp_in_celsius<temp_set-10) {Control_Heater(up,400); count_up_temp = 10;} 
                else if(temp_in_celsius<temp_set-8)  {Control_Heater(up,300); count_up_temp = 10;} 

                else if(temp_in_celsius<temp_set-6)  {Control_Heater(up,200); 
count_up_temp = 10;} 
                else if(temp_in_celsius<temp_set-3)  {Control_Heater(up,120); 
count_up_temp = 10;} 
                else if(temp_in_celsius<temp_set-1.5)  {Control_Heater(up,100); 
count_up_temp = 10;} 
        }      
if(digitalRead(SW_1)&&digitalRead(SW_2)&&digitalRead(SW_3)&&digitalRead(S
W_4))  {temp_in_celsius  = Read_Temp(); temp_in_celsius_1  = Read_Temp_1(); 
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temp_in_celsius_2  = Read_Temp_2();}                  
if(digitalRead(SW_1)&&digitalRead(SW_2)&&digitalRead(SW_3)&&digitalRead(SW_4))  
Weight = Read_Weight(); 
         
        while(count_up_temp>1) 
        { 
                count_up_temp--; 
                
if(digitalRead(SW_1)&&digitalRead(SW_2)&&digitalRead(SW_3)&&digitalRead(SW_4))   
                { 
                      temp_in_celsius = Read_Temp();      
                      temp_in_celsius_1  = Read_Temp_1();  
                      temp_in_celsius_2  = Read_Temp_2();   
                      Weight = Read_Weight(); 
                }  
                else count_up_temp = 0;                     
//if(digitalRead(SW_1)&&digitalRead(SW_2)&&digitalRead(SW_3)&&digitalRead(SW_4))  
Weight = Read_Weight();                               
                if(!digitalRead(SW_2))  {count_up_temp = 0; digitalWrite(LED_GREEN,LOW);  
digitalWrite(LED_RED,HIGH);}                
                if(show_LCD==1) 
                { 
                    lcd.setCursor(0, 0); 
                    lcd.print("TR:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius,1); 
                    lcd.print(" TS:"); 
                    lcd.print(temp_set,1); 

                    lcd.setCursor(0, 1); 
                    lcd.print("Weight:"); 
                    lcd.print(Weight,1); 
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                    lcd.print(" kg.  "); 
                } 
                else if(show_LCD==2) 
                { 
                    lcd.setCursor(0, 0); 
                    lcd.print("TR:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius,1); 
                    lcd.print(" TS:"); 
                    lcd.print(temp_set,1); 
                    lcd.setCursor(0, 1); 
                    lcd.print("T1:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius_1,1); 
                    lcd.print(" T2:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius_2,1); 
                }     
                delay(10); 
        }                 
                if(show_LCD==1) 
                { 
                    lcd.setCursor(0, 0); 
                    lcd.print("TR:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius,1); 
                    lcd.print(" TS:"); 
                    lcd.print(temp_set,1); 
                    lcd.setCursor(0, 1); 
                    lcd.print("Weight:"); 
                    lcd.print(Weight,1); 
                    lcd.print(" kg.  "); 
                } 
                else if(show_LCD==2) 



81 
 

                { 
                    lcd.setCursor(0, 0); 
                    lcd.print("TR:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius,1); 
                    lcd.print(" TS:"); 
                    lcd.print(temp_set,1); 
                    lcd.setCursor(0, 1); 
                    lcd.print("T1:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius_1,1); 
                    lcd.print(" T2:"); 
                    lcd.print(temp_in_celsius_2,1); 
                }  
} 
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คู่มอืกำรใช้งำนเคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังำนแสงอำทติย์ควำมร้อนร่วม 

 

ขั้นตอนวธีิกำรใช้เคร่ืองอบแห้งด้วยพลงังำนแสงอำทติย์ควำมร้อนร่วม 

1. เตรียมผลิตภณัฑ์ท่ีจะน ามาอบแหง้มาวางเรียงในถาดตะแกรงอลูมิเนียมเม่ือเสร็จแลว้น า  

ผลิตภณัฑม์าใส่ในตูอ้บ แลว้ปิดประตูอ้บแหง้ให้เรียบร้อย 

 2. เสียบปลัก๊เปิดเบรกเกอร์ในตูค้วบคุมและเปิดสวิตช์ ON หนา้ตูค้วบคุม 

3. ท าการกดปุ่มสีน ้าเงินเร่ิมการท างาน Start/Cannel หนา้ตูค้วบคุม โดย 

      หนา้จอแสดงผลจะโชวอุ์ณหภูมิ  ภายในตูอ้บแหง้ของแต่ละชั้นข้ึนมา 

      โดยTS คือ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้TR คือ อุณหภูมิของชั้นล่าง T1 คือ อุณหภูมิ 

       ของชั้นกลาง T2 คือ อุณหภูมิของชั้นบน  

4. ท าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิใหไ้ด ้60 -70 องศาเซลเซียส โดยกดปุ่มสีเขียว 

     เม่ือตอ้งการเพิ่มอุณหภูมิ (Up) หรือกดปุ่มสีขาว (Down) เม่ือตอ้งปรับลด 

     อุณหภูมิ 

 5. ปล่อยผลิตภณัฑทิ์้งไวจ้นกระทัง่ผลิตภณัฑแ์หง้ตามความตอ้งการ 

 6. เม่ือตอ้งการดูน ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลงของพืชอบแหง้ใหท้  าการกดปุ่มสีน ้าเงิน Start/Cannel หนา้ 

      ตูค้วบคุม ซ ้ าอีกคร้ัง 

  7. เม่ือตอ้งการใหตู้อ้บแหง้เร่ิมการท างานใหม่อีกคร้ัง ใหก้ดปุ่มสีแดง Reset  

 8. เม่ือไดพ้ืชอบแหง้ท่ีตอ้งการแลว้ใหก้ดปุ่มสีเหลืองหยดุการท างาน Stop 

9. ปิดสวติช์ OFF หนา้ตูค้วบคุม 

10. ปิดเบรกเกอร์ในตูค้วบคุมแลว้ถอดปลัก๊ 
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กำรบ ำรุงรักษำ 

 

 ในการบ ารุงรักษาเคร่ีองอบแหง้ดงักล่าวท าได ้ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบสายไฟตูค้วบคุมใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้าน 

2. ตรวจเช็ดสายไฟท่ีต่อกบัฮีตเตอร์วา่ไม่หลุดออก 

 3. คอยสังเกตและตรวจสอบบริเวณแผงรับรังสีดวงอาทิตยว์า่มีรอยร่ัวหรือไม่หาก 

      ตรวจพบรอยร่ัวใหใ้ชซิ้ลิโคนอุดรอยร่ัวนั้น 

 4 .หากพบวา่มีฝุ่ นมาเกาะแผงรับรังสีดวงอาทิตยใ์หท้  าความสะอาดการฉีดพน้น ้าท่ี 

     ผวิดา้นนอก 

 5. เก็บเศษของผลิตภณัฑภ์ายในเคร่ืองอบท่ีตกอยูใ่ตต้ะแกรง หลงัจากอบเสร็จแลว้ 

     เพื่อป้องกนั การรบกวนจากสัตวแ์ละแมลง 

 

ข้อควรระวงั 

 

  1. ตรวจสอบสวติซ์ ปิด – เปิด ก่อนทุกคร้ังก่อนเสียบปลัก๊ 

   2. ไม่ควรท าความสะอาดเคร่ืองขณะท่ีเคร่ืองยงัมีอุณหภูมิท่ีสูงอยู ่
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ส่วนประกอบต่ำงๆของเคร่ือง 
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