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อาจารยท์ีปรึกษา    อาจารย ์ผศ.ดร.กระวี  ตรีอาํนรรค 

บทคัดย่อ 

 โครงงานนีจดัทาํขึนเพือศึกษาและออกแบบสร้างตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก โดยทวัไป

ความชืนในขา้วหลงัจากการเก็บเกียวเมล็ดจะมีความชืนอยู่ทีประมาณ - % เป็นความชืนทีสูง เกิดจากการจดัเก็บเมล็ด

ขา้วเปลือก มีผลทาํให้ขา้วเสือมคุณภาพ เช่น เกิดขา้วเน่า ขา้วบูด ขา้วเหลือง ขา้วมีคุณภาพการสีตาํ เมล็ดพนัธ์ุเสือมความ

งอกเร็ว จึงตอ้งทาํการลดความชืนของเมล็ดขา้วให้เหลือประมาณ - % เพือให้เหมาะสําหรับการรักษา ตน้แบบเครืองลด

ความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็กจะถูกออกแบบใชอ้ากาศร้อนเป็นตวัไล่ความชืนและใชล้มเป็นพาหะในการนาํความชืนออก

จากเมล็ดขา้วปริมาณขา้วคือ  กิโลกรัม โครงสร้างจะถูกออกแบบให้รองรับขา้วเปลือกนาํหนกั  กิโลกรัมได ้การสร้าง

แบบและจาํลองการงานของกลไก จะใชโ้ปรแกรม Solid works ก่อนจะนาํมาสร้างเป็นตน้แบบ เครืองลดความชืนขา้วเปลือก

ขนาดเล็กเพือใชง้านจริง ผลทีไดจ้ากโครงงานคือสามารถนาํแบบจาํลอง เครืองลดความชืนขา้วเปลือกให้สามารถทาํงานได้

จริง 
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Abstract 

 The purpose of this project were to examine and design the prototype of a small scale paddy dryer. The general 

humidity of paddy after harvesting is around 20-25%. This is considered as in high percentage which caused by paddy 

storage. It leads paddy become spoiled and rancid, poor in color quality, low quality of rice after milling and lack of 

possibility in germination. As a result, the authors decided to study how to decrease the humidity of paddy to 12-15% by 

inventing a small-scale paddy dryer which is able to contain 20 kilograms of paddy. The paddy dryer uses heat and air as 

keys to get rid of humidity from paddy. The Solid Works program is applied to create the mechanism in the dryer. The results of this 

project is the small scale paddy dryer is applicable in decreasing humidity of paddy. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การจดัทาํโครงงานตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็กครังนีจะสําเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ เนืองจากไดร้ับ

การอนุเคราะห์อย่างดียิงจากอาจารยที์ปรึกษาโครงงาน อาจารย ์ผศ.ดร.กระวี  ตรีอาํนรรค ทีไดชี้แนะขอ้บกพร่องให้การ

ช่วยเหลือ เกียวกบัการดาํเนินโครงงานดว้ยความเอาใจใส่ติดตามงาน ตลอดจนสนบัสนุนคณะผูจ้ดัทาํให้มีความสามารถใน

การทาํงานจนสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณคุณพ่อของ นางสาว จิตรลดา ปทุมานนัท์ ทีให้การสนบัสนุนและเอือเฟือสถานทีสาํหรับทาํโครงงานนี 

เครืองมือต่างๆทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน  

คณะผูจ้ดัทาใคร่ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านทีไดก้ล่าวไปแลว้ ณ ทีนี สาหรับคุณค่าและประโยชน์ของโครงงานนี 

ขออุทิศให้แก่อาจารยท์ุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้แกค่ณะผูจ้ดัทาํ 
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บทที 1 

บทนํา 

ทีมาและความสําคัญ 

 ขา้วนบัเป็นผลิตผลทางการเกษตรชนิดหนึงทีทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศค่อนขา้งมากและเป็นอาหารหลกัของ

ประชากรในประเทศ ภภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนนัเป็นบริเวณทีมีการเพาะปลูกขา้วเพือการบริโภคภายใน

ทอ้งถินและจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก 

 ชาวนารายย่อย พอเกียวขา้วมาไดแ้ลว้ก็นาํขา้วเปลือกไปตากบนตอซัง ตากบนถนนหรือลานกวา้ง -  วนัซึงจะ

เกิดการเสียหายไดห้ลายทาง เช่น ฝนตกหลงฤดู หนู นก ฝุ่ นละอองสิงสกปรกเจือปน หรือการใชถ้นนเป็นทีตากขา้ว ซึง

อาจจะทาํให้เกิดอุบติัเหตุและความเสียหายได้ 

 การตากขา้ว ให้ไดข้า้วเปลือกคณภาพสูงนนัจะส่งผลให้ได ้ขา้วเปลอืกแห้งทีมีคุณภาพสูง จะส่งผลให้ขาย 

ขา้วเปลือกไดร้าคาสูงตามไปดว้ยเพราะในปัจจุบนัเครืองมือในการทดสอบคุณภาพขา้ว ก่อนทีโรงสีจะรับซือนนัสามารถดู

ไดว้่าขา้วเปลือกทีใส่เขา้ไปนนัจะออกมาเป็นขา้วสารกีกรัม ขา้วกลอ้งรวมกีกรัม ขา้วปลายหักกีกรัม ดงัรัรจึงมีการกาํหนด

ราคาจากการรับซือขา้ว ดงักล่าว บางครังการตากขา้วไม่ดีก็ทาํให้ได ้

 ขา้วเปลือกทีคุรภาพไม่ดีมีความชืนสูง ขา้วทีมีคุณภาพดีตรงกบัความตอ้งการของตลาดจะสามารถขายไดน้ราคา

สูง อย่างไรก็ตามพบว่าขา้วเปลือกทีเก็บเกียวมาส่วนใหญ่มกัมีความชืนค่อนขา้งสูงคือประมาณ  –  % ซึงอาจเกิดความ

เสียหายจากเชือราในระหว่างการเก็บรักษา หรืออาจส่งผลให้ขา้วสารมีสีเหลืองเนืองจากความร้อนซึงเกิดจากการหายใจของ

ขา้วเปลือกดงันนัจึงมีความจาํเป็นตอ้งลดความชืนหรืออบแห้งขา้วเปลือกให้อยู่ในระดีบทีปลอกภยัต่อการเป็บรักษา โดย

ปราศจากการทาํลายของแมลงและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ซึงปกติจะตอ้งอบจนความชืนของขา้วเปลือกลดลงถึง

ประมาณ  -  %  

วัตถุประสงค์ 

1. เพือศึกษาการออกแบบและสรา้งตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก 

2. เพือประเมินสมรรถนะการทาํงานของเครืองตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. จาํลองออกแบบให้เครืองรับนาํหนกัขา้วได ้   กิโลกรัม 

2. ควบคุมการทาํงานดว้ย Arduino 

3. แหล่งพลงังานใชไ้ฟฟาแรงดนั  โวต์ล 

4. ใชฮ้ีตเตอร์ให้ความร้อนไล่ความชืน 

5. ใช ้Blower ในการลาํเลียงและนาํพาความชืน 

6. ใชโ้ปรแกรม Solid works ในการออกแบบจาํลองการทาํงาน 
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แผนการดาํเนินงาน 

1. สืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

2. ออกแบบโครงสร้างตแ้บบเครืองลดความชืนในขา้วขนาดเล็ก 

3. ออกแบบและสร้างแบบดว้ยโปรกแกรมคอมพิวเตอร์ Solid works 

4. List อุปกรณ์ในการสรา้งตน้แบบเครืองลดความชืนขนาดเล็ก 

5. เบิกเงินและจดัซือ 

6. ดาํเนินการสรา้งตน้แบบเครืองลดความชืนในขา้วขนาดเล็ก 

7. ปรับปรุงแบบ 

8. สรุปงานและเขียนรายงาน 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้ับ 

 ตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก จะสามารถช่วยลดเวลาในการไล่ความชืนออกจากเมล็ดขา้วได ้

และเพือช่วยเหลือเกษตรในการจดัเก็บเมล็ดขา้วเปลือกไดดี้ยิงขึน 
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บทที  

ทฤษฎีและเนือหาทีเกียวขอ้ง 

Blower 

พดัลมแรงเหวียง หรือพดัลมหอยโข่ง มีชือมาจากลกัษณะการทาํงานของลม เป็นพดัลมทีทาํงานตามทิศทางการไหลของ

อากาศผา่นพดัลม ลกัษณะพดัลมแรงเหวียง( Centrifugal fan) ลมจะเกิดจากการหมุนของใบพดัทีติดกบัวงลอ้ โดยการหมุน

ของลอ้จะเกิดจากตน้กาํลงัจากภายนอก ทงัพลงังานจากมอเตอร์ไฟฟ้า แรงพลงังานกลอืนๆ ทีใชเ้พือขบัเคลือนให้เกิดการ

เคลือนทีและใบพดัหมุน ได ้อากาศจากภายนอกจะถูกดึงเขา้สู่ตวัพดัลมในแนวแกนหมุน และถูกเร่งให้มีความเร็วแรงขึนๆ 

อากาศจะถูกเหวียงออกไปปะทะกบัตวัโครงพดัลม Blower Housing ทีมี ลกัษณะคลา้ยกน้หอยและไหลออกจากพดัลมใน

แนวรัศมีของใบพดั แนว ลมทีออกจะตงัฉากกบัเพลาของลอ้พดัลมทีมีใบพดัเป็นตวัดึงลม พลงังานจลน์ของอากาศจะถูก

เปลียนเป็นพลงังานในรูปของความดนัทีปากทางออกของ พดัลมในแนวตงัฉากกบัเพลาของลอ้พดัลม ลกัษณะของใบพดัลม

หอยโข่ง มีหลายลกัษณะ เช่น Forward Curve, Backward Curve, Backward Inclined, Backward Airfoil, Radial ทงันีขึนอยู่

กบัความเหมาะของความดนัลม ปริมาณลม ความสกปรกของอากาศ 

 

ความแตกต่างระหว่างพดัลมและโบลเวอร์ 

มาตรฐาน JIS ไดก้าํหนดไวว้่าพดัลมทีมีแรงดนัลมตาํกว่า ,  มิลลิเมตรนาํ เรียกว่า พดัลม(Fan) ส่วนพดัลมทีมี

แรงดนัลมตังแต่ ,  มิลลิเมตรนาํแต่ไม่ถึง  เมตรนาํ เรียกว่า เครืองเป่าลม(Blower) 

 

รูปที .  Blower 
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Heater 

 ฮีตเตอร์ (Heater) คือ เป็นอุปกรณ์ทีเอาไวใ้ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นชินส่วนชนิดหนึงทีมีคุณสมบัติให้ความ

ร้อน หลกัการทาํงานจะมีการจา่ยกระแสไฟฟ้าตรงไปยงัตวันาํทีเป็นลวด ( ตวัตา้นทาน R ) ทาํให้ลวดเกิดความร้อน 

แหล่งจ่ายไฟดงักล่าวจะสามารถจา่ยไฟไดก้บัแรงดนัที 220 VAC และ 380VAC  

หลกัการทาํงานของฮีตเตอร์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผูใ้ชง้านจึงสามารถใชไ้ดอ้ย่างสะดวก แม้เป็นมือใหม่ก็เขา้ใจ

หลกัการไดใ้นระยะเวลาสนัๆ ดงันนัจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนั ตามโรงงานอุตสาหกรรมจะนาํอุปกรณ์ชินนีมาใชก้นัเป็น

จาํนวนมาก ไม่เพียงแค่การใชง้านทีง่ายเท่านนั เพราะเป็นอุปกรณ์ทีมีราคาถูก สามารถสังทาํขนาดและรูปทรงไดต้าม

ตอ้งการ แถมยงัระบุวตัต์ทีตอ้งการได้ดว้ย ซึงฮีตเตอร์จะมีส่วนประกอบหลกัๆ คือ  

1. ฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) – เป็นฉนวนทีออกแบบมาเพือใชเ้ป็นตวัป้องกนัภายนอก มีคุณสมบัติดา้น

การนาํความร้อนทีดีมาก และค่าความนาํทางตาํ จึงถูกนาํมาใชเ้ป็นตวักนัระหว่างฮีตเตอร์ ลวด และปลอกโลหะ ช่วยป้องกนั

ไม่ให้เกิดการรัวของกระแสไฟฟ้าทีอาจมาจากลวดฮีตเตอร์ไปยงัผิวโลหะดา้นนอก อย่างไรก็ตามสิงทีตอ้งกนัคือความชืน 

ไม่ควรให้เกิดขึนภายในฉนวน ไม่เช่นนนัค่าความนาํไฟฟ้าจะสูงขึน จนเกิดเป็นอนัตรายตามมา ดงันนัวิธีป้องกนัและแกไ้ข

แบบง่ายๆ คือให้นาํฮีตเตอร์ไปอบในเตาอบเพือกาํจดัความชืนออกไป  

2. สแตนเลส (Stainless) – ส่วนประกอบทีนาํมาใชใ้นการผลิตฮีตเตอร์ จะแบ่งออกเป็นหลากหลายชนิด การเลือก

แต่ละชนิดมาใช ้ก็ขึนอยู่กบัคุณสมบัติทีตอ้งการต่างกนัไป โดยแบ่งย่อยออกเป็น  

Stainless 304 เน้นสําหรับใชใ้นงานทีตอ้งการขึนรูปสําหรับการตกแต่ง มีคุณสมบติัป้องกนัสนิมไดเ้ป็นอย่างดี  

Stainless 316 ผลิตขึนมาเพือใชป้้องกนัสนิมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน้นใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมหนกั และ

สถานทีๆ มีความเป็นกรดด่างสูง อย่างเช่น ทะเล  

Stainless 430 มีส่วนผสมของโครเมียมอยู่ทังหมด 100% โอกาสการเกิดสนิมเมือเทียบกบัสแตนเลสเบอร์ 300 ถือ

ว่าตาํกว่า จึงนิยมนาํมาใชก้บังานตกแต่งภายใน  

1. ลวดฮีตเตอร์ (Heater) – เรียกอีกอย่างว่าลวด Nikrothal 80 หรือ R80 ซึงมีส่วนประกอบของนิเกิลอยู่ 80 ต่อ

โครเมียม 20 คุณสมบัติก็คือความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงไดถ้ึง 1,400 องศาเซลเซียส  

 

รูปที .  รูป ฮีตเตอร์ชนิดต่างๆ 
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การแบ่งประเภทฮีตเตอร์ตามลกัษณะการใช้งาน  

1. ฮีตเตอร์แบบแท่ง – เรียกว่า Cartridge Heater คือเป็รฮีตเตอร์ทีมีลกัษณะเป็นแท่ง นิยมใชใ้ห้ความร้อนกบังานที

มีความแข็ง เช่น แม่พิมพ ์เหล็ก อลูมิเนียม และโลหะ เป็นตน้ ในการใชง้านมกัจะเอามาใขส้ําหรับการบรรจุหีบห่อ ใชใ้น

งานขึนรูปวสัดุเซารามิก และขึนรูปพลาสติก  

2. ฮีตเตอร์แบบแผ่น – เรียกวา่ Strip Heater เป็นลกัษณะแผ่นทีสามรถใชอ้อกแบบให้เป็นรูปทรงไดห้ลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงสีเหลียมจตุรัส และทรงสีเหลียมผืนผา้ เป็นตน้ คุณสมบติัเหมาะสําหรับให้ความร้อนโดยการแนบ

กนัชินงาน  

3. ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ – เรียกว่า Band Heater เป็นฮีตเตอร์ทรงวงแหวน แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ ฮีตเตอร์อิน

ฟาเรดแท่งสีดาํ ติดตงัได้360 องศา ภายในประกอบดว้ยลวดตวันาํ และผงแมกนีเซียมออกไซด์อยู่ดว้ย สามารถเป็นฉนวนที

นาํความร้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมือจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตวันาํ จะไม่นาํไฟฟ้า แต่จะให้ความร้อนดว้ยการแผ่รังสี 

มกัติดตงักบัโคมสังกะสี ช่วยสะทอ้นความร้อนให้แก่ชินงานไดดี้ยิงขึน ส่วนฮีตเตอร์อินฟราเรดสีขาว จะติดตงัไดแ้ค่ใน

แนวนอนเพียงอย่างเดียว เพราะไม่มีการกรอกผงแมกนีเซียมออกไซด์ลงไป ลวดตวันาํภายในเสียงต่อการเสียหายไดง่้าย การ

จ่ายกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกบัแบบแรก แต่สําหรับการใชง้าน หากเป็นฮีตเตอร์สีดาํ จะเหมาะกบังานอบสี อบเซรามิก เป็นตน้ 

ส่วนฮีตเตอร์สีขาว จะเหมาะกบัการใชง้านอบอาหารและยา และการทาํความสะอาดทีเกียวกบังานอบ เป็นตน้ 

 

รูปที .  Heater 

Arduino Uno r3 

 Arduino Uno เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทีใช ้ATmega  (แผ่นขอ้มูล) มีอินพุต / เอาต์พุต  อินพุต (  

สามารถใชเ้ป็นเอาท์พุท PWM),  อินพุตแบบอนาล็อก, ตวัเรโซเนเตอร์เซรามิก  MHz, การเชือมต่อ USB, แจ็คไฟ, ส่วน

หัว ICSP และปุ่ มรีเซ็ต มนัมีทุกอย่างทีจาํเป็นในการสนบัสนุนไมโครคอนโทรลเลอร์; เพียงเชือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ย

สายเคเบิล USB หรือใชอ้ะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี AC-to-DC เพือเริมตน้ใชง้านUno แตกต่างจากบอร์ดก่อนหน้าทงัหมด

เนืองจากไม่ไดใ้ชชิ้ปควบคุม USB แบบอนุกรมของ FTDI แต่มีคุณลกัษณะของ Atmega16U2 (Atmega8U  ถึงเวอร์ชนั R2) 

ซึงไดร้ับการตงัโปรแกรมเป็นตวัแปลงสัญญาณแบบ USB-to-serialRevision  ของบอร์ด Uno มีตวัตา้นทานดึงสาย HWB 

8U  ไปยงัพืนทาํให้ง่ายต่อการใส่ลงในโหมด DFURevision  ของบอร์ดมีคุณสมบติัใหม่ดงัต่อไปนี: .  pinout: เพิมหมุด 

SDA และ SCL ทีอยู่ใกลก้บัหมุด AREF และอีก  หมุดใหม่ทีวางอยู่ใกลก้บัขา RESET IOREF ทีอนุญาตให้โล่ปรับให้เขา้
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กบัแรงดนัไฟฟ้าทีจดัหามาจากบอร์ด ในอนาคตโล่จะเขา้กนัไดก้บัทงับอร์ดทีใช ้AVR ซึงทาํงานร่วมกบั V และดว้ย 

Arduino Due ทีทาํงานกบั . V ทีสองคือขาทีไม่ไดเ้ชือมต่อซึงสงวนไวส้ําหรับวตัถุประสงคใ์นอนาคตวงจร RESET ที

แข็งแกร่งขึนAtmega 16U  เปลียน U2"Uno" หมายถึงภาษาอิตาลีและมีชือว่า Arduino 1.0 Uno และเวอร์ชนั .  จะเป็น

เวอร์ชนัอา้งอิงของ Arduino กา้วไปขา้งหน้า Uno เป็นชุดบอร์ด USB Arduino รุ่นล่าสุดและเป็นโมเดลอา้งอิงสําหรับ

แพลตฟอร์ม Arduino; สําหรับการเปรียบเทียบกบัรุ่นก่อนหน้าดูดชันีของบอร์ด Arduino 

Arduino Uno R  ค าวา่ Uno เป็นภาษาอิตาล ีซึงแปลว่าหนึง เป็นบอร์ด Arduino รุ่นแรกทีผลิตออกมา มีขนาด 

ประมาณ . x53.4 mm. เป็นบอร์ดมาตรฐานทีนิยมใชง้านมากทีสุด เนืองจากเป็นขนาดทีเหมาะส าหรับ การเริมตน้เรียนรู้ 

Arduino และมี Shields ให้เลือกใชง้านไดม้ากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอืนๆ ทีออกแบบมา เฉพาะมากกวา่ โดยบอร์ด Arduino 

Uno ไดมี้การพฒันาเรือยมา ตงัแต่ R2 R  และรุ่นย่อยทีเปลียนชิปไอซี เป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ทีไดร้ับความ

นิยมมากทีสุด เนืองจากราคาไม่แพง และส่วนใหญ่โปรเจค และ Library ต่างๆ ทีพฒันาขึนมา Support จะอา้งอิงกบับอร์ดนี

เป็นหลกั และขอ้ดีอีกอย่างคือกรณีที MCU เสียผูใ้ชง้านสามารถซือมาเปลียนเองไดง่้ายArduino Uno R  มี MCU ทีเป็น 

Package DIP 

 

รูปที .  Layout & Pin out Arduino Board 

บอร์ด Arduino นนัมีดว้ยกนัหลายมากมายหลายรุ่น แต่ละรุ่นต่างก็มีลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ซึงถูกออกแบบให้

เหมาะสมกบัการทาํงานในรูปแบบต่างๆ ซึงจะเห็นไดว้่ารุ่นของบอร์ด Arduino นนัมีเยอะมากๆจนทาํให้เราเลือกไม่ถูกว่าจะ

ซือบอร์ดไหนมาลองเล่นดี   โดยเฉพาะกบัมือใหม่หัดเล่นอาจจะยงัจบัตน้ชนปลายไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรจะเริมตน้ยงัไง เริมใช้

บอร์ดไหนก่อน ผูเ้ขียนจึงอยากจะแนะนาํให้รู้จกักบับอร์ดหลกัของ Arduino  ซึงเป็นทีรู้จกัและนิยมกนัมากทีสุด เนืองจาก

เป็นบอร์ดทีประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย มีตวัอย่างและ Library ที support มากมาย นกัเล่นส่วนใหญ่ก็มกัจะเริมตน้กนั

บอร์ดนี นนัก็คือบอร์ด Arduino UNO นนัเอง 
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รูปที .  Board Arduino Uno R3 ดา้นบน 

 

รูปที .  Board Arduino Uno R3 ดา้นลา่ง 

Arduino UNO นนัก็มีออกมาหลายรุ่นดว้ยกนั โดยมีพฒันาการมาเรือยๆตงัแต่ Arduino UNO รุ่นดงัเดิม Arduino 

UNO R  และพฒันาจนมาเป็นArduino UNOรุ่นปัจจุบนั นนัก็คือ Arduino UNO R  ซึง “R ” นีแสดงถึงรุ่นทีไดท้าํการ

แกไ้ขปรับปรุงเป็นครังที  (Third Revision) นนัเอง 
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รูปที .  เปรียบเทียบ Board Arduino Uno R2 กบั Board Arduino Uno R3 

นอกจากนนัแลว้ Arduino UNO R  เอง ก็แบ่งย่อยออกเป็น  แบบ ตามชนิดของชิป Microcontroller ทีใช ้ไดแ้ก่ 

Arduino UNO R  แบบธรรมดา จะใชชิ้ปMCU แบบ DIP (Dual Inline Package) ซึงเป็นชิปทีเสียบเขา้กบั Socket อีกที

สามารถถอดเปลียนได ้และ Arduino UNO R3 SMD จะใชชิ้ปMCU แบบ SMD (Surface Mount Device) ซึงเป็นชิปทีถูก

บดักรีติดลงบนบอร์ดเลย บอร์ดลกัษณะนีจะไม่สามารถถอดเปลียนชิปได ้ซึงบอร์ดแบบSMDจะมีตน้ทุนทีถูกกว่าจึงทาํให้

ราคาถูกกว่าบอร์ดแบบDIP แต่ทงัสองบอร์ดก็มีฟังก์ชนั สเปคและการใชง้านทีเหมือนกนัทุกประการ 

 

รูปที .  Board Arduino Uno R3 แต่ชิปต่างกนั ซ้ายชิป SMD ขวาชิป DIP 

Arduino UNO R3 Specification 
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ตารางท ี .   Specification ของ Board Arduino Uno R3 

 

ส่วนประกอบหลักของบอร์ด Arduino UNO R3 

 

รูปที .  ส่วนประกอบหลกัของบอร์ด Arduino UNO R3 

Microcontroller 
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Arduino UNO R3 จะใชชิ้ป Microcontroller เป็นชิป ผลิตโดยบริษทั Atmel ซึงส่วนนีจะเป็นเหมือนสมองของ

บอร์ด ทีใชส้ําหรับการประมวลผลและควบคุม I/O 

 

รูปที .  ชิปของบอร์ด Arduino UNO R3 

Header Socket 

เป็น Socket ทีเชือมต่อมาจากขาของ Microcontroller ซึงเรียงอยู่ตรงขอบๆของบอร์ด Arduino ไวส้ําหรับต่อ

สายไฟเพือรับค่า Input หรือส่งออก Output โดยจะมีLabel กาํกบัหมายเลขPinอยู่เพือให้สะดวกต่อการใชง้าน โดย Header 

Socket จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ Digital Pin, Analog in Pin และ Power Pin 

Digital Pin 

เป็นPinสําหรับรับและส่งสัญญาณทีเป็น Digital โดยมี 2 สถานะ คอื On (0V) หรือ Off (5V) 

 

รูปที .  Pin ทีเป็นสัญญาณ Digital ของบอร์ด Arduino UNO R3 

Analog in Pin 

เป็น Pin สําหรับรับค่าสัญญาณทีเป็น Analog 

 

รูปที .  Pin ทีเป็นสัญญาณ Analog ของบอร์ด Arduino UNO R3 

Power Pin 
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เป็น Pin สําหรับจ่ายไฟให้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ซึงจะมีทงั 5V และ 3.3V และ Vin โดยVinจะให้ค่าความต่างศกัย์

เท่ากบัไฟทีต่อมาจาก external power jack 

 

รูปที .  Pin ทีเป็น Power ของบอร์ด Arduino UNO R3 

USB Socket 

ใชใ้นการเชือมต่อสาย USB เพืออพัโหลดโปรแกรมลงชิป และจ่ายไฟให้กบับอร์ด 

 

รูปที .  Socket ของบอร์ด Arduino UNO R3 

External Power Jack 

เป็นช่องสําหรับนาํ Power Adapter มาเสียบเพือต่อไฟจากภายนอก 

 

รูปที .  Socket ของบอร์ด Arduino UNO R3 

Reset Button 

เป็นปุ่ มสําหรับ Reset โปรแกรมบนบอร์ดให้หยุดการทาํงานเดิมและเริมตน้ทาํงานใหม่ตงัแต่แรก 

 

รูปที .  ปุ่ ม Resetของบอร์ด Arduino UNO R3 
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รูปที .  Board Arduino Uno r3 

 

มอเตอร์ขับสกรู 

มอเตอร์ ( Motor )    มอเตอร์คือเครืองกลไฟฟ้า (Electormechnical Energy) ทีทาํหน้าทีเปลียนพลงังานไฟฟ้า (Electric 

Energy) ให้เป็นพลงังานกล (Mechanical Energy) ในรูปของการหมุนเคลือนทีมีประโยชน์ในการนาํไปใชง้านไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง ถูกนาํไปร่วมใชง้านกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า เครืองมือไฟฟ้า และเครืองใชไ้ฟฟ้าประมาณ - % ลกัษณะมอเตอร์

ไฟฟ้า (Electric Energy) 

 

รูปที .  มอเตอร์ 

การทาํงานของมอเตอร์ 

มอเตอร์ไฟฟ้าทีถูกผลิตขึนมาใชง้านแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ทีใช้

กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Source) เป็นมอเตอร์แบบเบืองตน้ทีถูกผลิตมาใช้งาน และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

(AC Motor) เป็นมอเตอร์ทีใชก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Source) มอเตอร์ชนิดนีถูกพฒันามาจากมอเตอร์ระแส

ตรง เพือให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน 
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มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประกอบดว้ย แม่เหล็กถาวร 2 ขวั วางอยู่ระหว่างขดลวดตวันาํ ขดลวดตวันาํจะไดร้ับแรงดนัไฟฟ้า

กระแสตรงป้อนให้ในการทาํงาน ทาํให้เกิดอาํนาจแม่เหล็ก 2 ชุด มีขวัแม่เหล็กเหมือนกนัวางใกลก้นัเกิดแรงผลกัดนัทาํให้

ขดลวดตวันาํหมุนเคลือนทีไดก้ารทาํงานเบืองตน้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดงัรูป 

 

รูปที .  การทาํงานเบืองตน้ของมอเตอร์ไฟฟ้า 

จากสมการ F=ILB                     

F(N) = แรงผลกัของขดลวด   I(A)   = กระแสทีไหลในขดลวด 

B(T)  = ความหลาแน่ของฟลกัซ์มาเหล็ก L(M) = ความยาวของขดลวด 

เฟือง 

                เฟือง คือ อุปกรณ์ทีใชใ้นการส่งถ่ายกาํลงัระหวา่งเพลากบัเพลา โดยอาศยัฟัน และเฟืองทงัสองขบกนั นอกจากนี 

เฟืองยงัสามารถใชใ้นการทดสอบเพือเพิมและลดความเร็วของเฟืองตวัทีใชข้บัได้ 

ชนิดของเฟือง 

                เฟืองตรง (Spur Gear) เป็นเฟืองทีมีลกัษณะฟันตรงและมีทิศขนานกบัแกนเพลา เฟืองชนิดนีเป็นแบบธรรมดาทาํ

ง่าย และมีราคาถูกทีสุดเมือเทียบกบัเฟืองชนิดอืนๆ ใชถ้่ายทอดกาํลงัระหว่างเพลาทีขนานกนั เช่น ชุดเฟืองทดในเครืองจกัร  

เฟืองตรงใชส่้งกาํลงักบัเพลาทีขนานกนั เหมาะสําหรับการส่งกาํลงัทีมีความเร็วรอบตาํหรือความเร็วรอบปานกลางไม่เกิน 

20 เมตร ต่อนาที เช่น ชุดเฟืองทดลองของเครืองกลึงเพือเดินกลึงอตัโนมติั หรือชุดเฟืองทดลองของเครืองจกัรกลการเกษตร

ทีความเร็วรอบตาํๆ 

 

รูปที .   เฟือง 

เฟืองสะพาน(Rack Gear) เป็นเฟืองตรงชนิดหนึงทีมีรัศมีแบบไม่สินสุด มีลกัษณะรูปร่างยาวเป็นเสน้ตรงเหมือนสะพาน 

ฟันเฟืองทาํมุมกบัลาํตวั  องศา โดยประมาณ การใช่งานจะตอ้งใชคู้่กบัเฟืองตรง ในการใชง้านของเฟืองสะพาน (RACK) 
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จะตอ้งใชคู้่กบัเฟืองตรงทีเรียกว่าพินเนียน (Pinion) เสมอ ก็จะสามรถทาํการส่งกาํฝังได ้ลกัษณะการใชง้านของเฟืองสะพาน 

ตวัอย่างเช่น เฟืองสะพานของเครืองกลึงศูนย ์ทีช่วยให้แท่นเคลือนที ซ้าย-ขวา หรือเฟืองสะพานของเครืองเจาะทีทาํหน้าที

เคลือนเพลาเจาะให้ขึนลง 

เฟืองเฉียง(Helical gear or Spiral gear) จะมีลกัษณะรูปร่างเป็นลอ้กลมคลา้ยเฟืองตรง แต่เฟืองเฉียง ฟันของเฟืองจะเฉียง ไป

ทาํมุมกบัแกนเพลา อาจเอียงไปทางซ้าย หรือขวา ขึนอยู่กบัการใชง้าน เฟืองเฉียงมีหน้าทีการใชง้านเหมือนกบัเฟืองตรงทุก

อย่าง แต่มีขอ้ดีกว่าเฟืองตรง คือ เมือส่งกาํลงัดว้ยความเร็วรอบสูงๆ แลว้จะไม่เกิดเสียง สัมผสัมากกว่าการกระทบ  

เฟืองหนอน(Worm Gear) มีลกัษณะเหมือนเกลียวและอาจมีเกลียวเดียวหรือหลายเกลียวได ้แต่ทีนิยมใชก้นัมาก เป็น

แบบหลายเกลียว เฟืองหนอนปกติตอ้งใชเ้ป็นคู่ คือ เกลียวหนอน (ตวัเล็ก) และ เฟืองหนอน (ตวัใหญ่)   เฟืองชนิดนีให้อตัรา

ทดสูงมาก แกนของเฟืองมกัตงัฉากกนัและไม่ตดักนั เฟืองชนิดนีมักใชใ้นการลดความเร็วรอบทีสูงมากๆ ให้เหลือความเร็ว

รอบตาํๆ ซึงนาํมาประยุกต์ใชใ้นชุดหัวแบ่งทีใชก้ดัเฟือง หรือใชใ้นแม่แรงยกของ 

  
Inverter 

 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นการปรับเปลียนความเร็วรอบของ -Phase Squirrel-

Cage Induction Motor โดยวิธีการปรับแรงดนัและความถีไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัมอเตอร์ บางครังจะเรียกว่า “V/F Control” 

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ยงัมีชือเรียกอีกหลายอย่าง เช่น 

VSD: Variable Speed Drives 

VVVF: Variable Voltage Variable Frequency 

VC: Vector Control 

หลกัการทาํงานของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลบั (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทวัไปทีมีแรงดนัและความถีคงที ให้เป็น

ไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) จากนนัไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลบัที

สามารถปรับขนาดแรงดนัและความถีไดโ้ดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทงัสองนีจะเป็นวงจรหลกัทีทาํ

หน้าทีแปลงรูปคลืน 

โดยทวัไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัมีรูปคลืนซายน์ แต่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลืน แตกต่างจากรูป

ซายน์ นอกจากนนัยงัมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทาํหน้าทคีวบคุมการทาํงาน ของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจร
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อินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัของ 3-Phase Induction Motor 

 

รูปที .  การทาํงานของอินเวอร์เตอร์ 

โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

1. ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทาํหนา้ทีแปลงไฟกระแสสลบัจากแหล่งจ่ายไฟ AC Power Supply (50 Hz) 

ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC Voltage) 

2. ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทาํหน้าทีแปลงไฟกระแสตรง(DC Voltage) ให้เป็นไฟกระแสสลบั (AC 

Voltage) ทีสามารถเปลียนแปลง แรงดนัและความถีได้ 

3. ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทาํหน้าทีควบคุมการทาํงานของชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์  

 

รูปที .  โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์ 

วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

x ระบบไฟฟ้าทีจ่ายให้กบัอินเวอร์เตอร์ : ถือเป็นรายละเอียดทีสาํคญัมาก เราควรดูว่าอนิเวอร์เตอร์ทีเราเลือกนนัใช้

กบัระบบไฟฟ้าแบบใด แบบ 1 เฟส หรือแบบ 3 เฟส และมีช่วงแรงดนัและกระแสในการใชง้านอยู่ทีเท่าไร 

x กาํลงัของมอเตอร์ : ใชก้บักาํลงัมอเตอร์ขนาดเท่าไร 

x ความถีของแหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ : ความถีของมอเตอร์ทีสามารถใชไ้ด้ 

x แรงบิด (Torque) ของโหลด : ควรพิจารณาจากการใชง้านว่าเราตอ้งการแรงบิดทีจะป้อนให้กบัโหลดเท่าใด 
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x สภาพแวดลอ้มในการติดตงั : บริเวณทีทาํการติดตงันนัมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณเท่าไร มีความชืนแค่ไหน 

และหากบริเวณทีเราติดตงันนัตอ้งเผชิญกบัฝุ่ นและนาํเราก็ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ทีไดร้ับมาตรฐานการป้องกนัฝุ่ น

และนาํ 

x ขนาด : ขนาดของอินเวอร์เตอร์เราควรพิจารณาจากพืนทีทีเราทาํการติดตงั 

x Cooling Method: เวลาใชง้านตวัอินเวอร์เตอร์จะเกิดความร้อนขึน เพือไม่ให้อินเวอร์เตอร์ร้อนเกินไปในขณะใช้

งานทางทีดีเพือป้องกนัความเสียหายควรเลือกอินเวอร์เตอร์ทีมีระบบการระบายความร้อน 

ขอ้ดีของการใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

x การสตาร์ททีนุ่มนวล (Soft Start) 

x ไม่มีการกระชากของกระแส (Inrush Current) 

x สามารถปรับอตัราเร่งและอตัราหน่วงได ้(Adjustable Acceleration and Deceleration Time) 

x สามารถควบคุมไดจ้ากระยะไกล (Remote Control) 

x สามารถควบคุมการทาํงานโดยต่อเชือมกบัคอมพิวเตอร์ 

x มีระบบ Protection 

x ประหยดัพลงังาน (Energy Saving) 

x ลดค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุง (Reduce Maintenance Cost) 

x ไดร้ับมาตรฐานสากล : CE, UL, cUL, TR-CU, KC 

 
รูปที .  Inverter 

Switching Power Supply 12V 

สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดนัแบบหนึง และสามารถ

เปลียนแรงดนัไฟจากไปสลบัโวลต์สูง ให้เป็นแรงดนัไฟตรงค่าตาํ เพือใชใ้นงานอิเลคทรอนิกส์ไดเ้ช่นเดียวกนัแหล่งจ่ายไฟ

เชิงเส้น (Linear Power Supply) ถึงแมเ้พาเวอร์ซัพพลายทงัสองแบบจะตอ้งมีการใชห้มอ้แปลงในการลดทอนแรงดนัสูงให้

เป็นแรงดนัตาํเช่นเดียวกนั แต่สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายจะตอ้งการใชห้มอ้แปลงทีมีขนาดเล็ก และนาํหนกัน้อย เมือเทียบกบั

แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น อีกทงัสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายยงัมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกดว้ย 
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       ในปัจจุบนัสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัชีวิตเราอย่างมาก เครืองใชอ้ิเลคทรอนิกส์ขนาดเล็กซึงตอ้งการ

แหล่งจ่ายไฟทีมีกาํลงัสูงแต่มีขนาดเล็ก เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองโทรสาร และ โทรทศัน ์จาํเป็นจะตอ้งใชส้วิตชิง

เพาเวอร์ซัพพลาย แนวโน้มการนาํสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายมาใชใ้นเครืองใชอ้ิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปไดสู้ง 

การศึกษาหลกัการทาํงานและการออกแบบสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายจึงเป็นสิงจาํเป็นทีไม่อาจหลีกเลียงไดส้ําหรับผูที้

เกียวขอ้งกบังานอิเ ลคทรอนิกส์ทุกประเภท 

        สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายโดยทวัไปมีองคป์ระกอบพืนฐานทีคลา้ยคลึงกนั และไม่ซับซ้อนมากนกั ดงัแสดงในรูปที  

หัวใจสําคญัของสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายจะอยู่ทีคอนเวอร์เตอร์ เนืองจากทาํหน้าทีทงัลดทอนแรงดนัและคงค่าแรงดนั

เอาต์พุตดว้ย องคป์ระกอบต่างๆ ทาํงานตามลาํดบัดังนี 

 

รูปที .  องคป์ระกอบพืนฐานของสวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย 

  แรงดนัไฟสลบัค่าสูงจะผ่านเขา้มาทางวงจร RFI ฟิลเตอร์ เพือกรองสํญญาณรบกวนและแปลงเป็นไฟตรงค่าสูง

ดว้ยวงจรเรกติไฟเออร์ เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์จะทาํงานเป็นเพาเวอร์คอนเวอร์เตอร์โดยการตดัต่อแรงดนัเป็นช่วงๆ ทีความถี

ประมาณ 20-200 KHz จากนนัจะผ่านไปยงัหมอ้แปลงสวิตชิงเพือลดแรงดนัลง เอาต์พุตของหมอ้แปลงจะต่อกบัวงจรเรียง

กระแส และกรองแรงดนัให้เรียบ การคงค่าแรงดนัจะทาํไดโ้ดยการป้อนกลบัคาแรงดนัทีเอาต์พุตกลบัมายงัวงจรควบคุม 

เพือควบคุมให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์นาํกระแสมากขึนหรือน้อยลงตามการเปลียนแปลงของแรงดนัทีเอาต์พุต ซึงจะมีผลทาํ

ให้แรงดนัเอาต์พุตคงทีได้ 

 

Switching Power Supply จะประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

x วงจรฟิลเตอร์และเรกติไฟเออร์ ทาํหน้าทีแปลงแรงดนัไฟสลบัเป็นไฟตรง 

x คอนเวอร์เตอร์ ทาํหน้าทีแปลงไฟตรงเป็นไฟสลบัความถีสูง และแปลงกลบัเป็นไฟตรงโวลต์ตาํ 

x วงจรควบคุม ทาํหน้าทีควบคุมการทาํงานของคอนเวอร์เตอร์ เพือให้ไดแ้รงดนัเอาต์พุตตามตอ้งการ 
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รูปที 2.25 แผนผงั Switching Power Supply 

การคงค่าแรงดนัจะทาํโดยการป้อนค่าแรงดนัที Output กลบัมายงัวงจรควบคุม เพือควบคุมให้การนาํกระแสมาก

ขึนหรือน้อยลงตามการเปลียนแปลงของแรงดนัที Output ซึงจะมีผลทาํให้แรงดนั Output คงทีได้ 

 

รูปที .  ภาพวงจร Switching Power Supply 



19 
 

การจาํแนกประเภทของ Switching Power Supply นนัจะพิจารณาจากรูปแบบของคอนเวอร์เตอร์ทีใช ้ซึงรูปแบบ

ของคอนเวอร์เตอร์นนัมีมากมาย แต่ทีจะกล่าวถึงนีจะเป็นรูปแบบคอนเวอร์เตอร์ทีนิยมใชก้นัในอุตสาหกรรมของสวิตชิง

เพาเวอร์ซัพพลาย ซึงจะมีดว้ยกนั 5 รูปแบบดงันี 

 

Flyback Converter 

เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ Q1 ทาํหน้าทีเป็นเหมือนสวิตช์ และจะนาํกระแสตามคาํสังของพลัส์สีเหลียมทีป้อนให้ทาง

ขาเบส เมือ Q1 นาํกระแส ไดโอด D1 จึงอยู่ในลกัษณะถูกไบแอสกลบัและไม่นาํกระแส จึงทาํให้มีการสะสมพลงังานทีขด

ปฐมภูมิของหมอ้แปลง T1 แทน เมือ Q1 หยุดนาํกระแส สนามแม่เหล็ก T1 จะยุบตวัทาํให้เกิดการกลบัขวัแรงดนัทีขดปฐม

ภูมิและขดทุติยภูมิ 

D1 ก็จะอยู่ในลกัษณะถูกไบแอสตรง พลงังานทีสะสมในขดปฐมภูมิของหมอ้แปลงก็จะถูกถ่ายเทออกไปยงัขด

ทุติยภูมิและมีกระแสไหลผ่านไดโอด D1 ไปยงัตวัเก็บประจุเอาต์พุต Co และโหลดได ้ค่าของแรงดนัทีเอาต์พุตของคอน

เวอร์เตอร์จะขึนอยู่กบัค่าความถีการทาํงานของ Q1, ช่วงเวลานาํกระแสของ Q1 และอตัราส่วนจาํนวนรอบของหมอ้แปลง

และค่าของแรงดนัทีอินพุต 

 

รูปที .  วงจรพืนฐานของ Flyback Converter 

Flyback Converter มีโครงสร้างของวงจรไม่ซับซ้อน นิยมในงานทีตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าดา้นออกตาํๆ โดยอยู่

ในช่วงไม่เกิน 150W อุปกรณ์น้อยและมีราคาถูก ขอ้เสียคือจะมีแกนแม่เหล็กของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะตอ้งมีขนาดใหญ่เพียง

พอทีจะรองรับกาํลงัไฟฟ้าดา้นออกทีเพิมขึนได ้แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์ของวงจรฟลายแบ็กยงัมีค่าสูง 

Forward Converter 

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั Flyback Converter แต่พืนฐานการทาํงานจะแตกต่างกนัตรงทีหมอ้แปลงใน Forward 

Converter จะทาํหน้าทีส่งผา่นพลงังานในช่วงทีเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์นาํกระแส 
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รูปที .  วงจรพืนฐานของ Forward Converter 

Forward Converter นิยมใชก้บักาํลงัไฟฟ้าทีมีขนาด 100 - 200W การเชือมต่อสําหรับการควบคุมสวิตช์และการ

ส่งออกของขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลงและการแกไ้ขและการกรองวงจรซับซ้อนกว่า Fly back Converter แกนแม่เหล็ก

ของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะมีขนาดเล็ก ขอ้เสียจะมีแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์มีค่าสูงและตน้ทุนในการผลิตสูง 

Push - Pull Converter 

คอนเวอร์เตอร์แบบนีจะเปรียบเสมือนการนาํ Forward Converter สองชุดมาทาํงานร่วมกนั โดยผลดักนัทาํงานใน

แต่ละครึงคาบเวลาในลกัษณะกลบัเฟส เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรยงัคงมีแรงดนัตกคร่อมในขณะหยุดนาํกระแส

ค่อนขา้งสูงเช่นเดียวกบั Fly back Converter และ Forward Converter 

 

รูปที .  วงจรพืนฐานของ Push - Pull Converter 
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Push - Pull Converter เป็นคอนเวอร์เตอร์ทีจ่ายกาํลงัไดสู้งซึงจะอยูใ่นช่วง 200-1000W ขอ้เสียจะมีแรงดนัไฟฟ้า

ตกคร่อมสวิตซ์มีค่าสูงและปัญหาแกนแม่เหล็กเกิดการอิมตวั เนืองจากความไม่สมมาตรของฟลกัในแกนแม่เหล็ก ซึงจะมีผล

ต่อการพงัเสียหายของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ไดง่้าย 

Half - Bridge Converter 

เป็นคอนเวอร์เตอร์ทีอยู่ในตระกูลเดียวกบั Push - Pull Converter แต่ลกัษณะการจดัวงจรจะทาํให้เพาเวอร์

ทรานซิสเตอร์ในวงจรมีแรงดนัตกคร่อมขณะหยุดนาํกระแสเพียงค่าแรงดนัอินพุตเท่านนั ทาํให้ลดขอ้จาํกดัเมือใชก้บัระบบ

แรงดนัไฟสูงไดม้าก รวมทังยงัไม่มีปัญหาการไม่สมมาตรของฟลกัซ์ในแกนเฟอร์ไรต์ของหมอ้แปลงไดด้ว้ย 

 

รูปที .  วงจรพืนฐานของ Half - Bridge Converter 

Half - Bridge Converter นิยมใชก้บัพิกดักาํลงัไฟฟ้าขนาดกลาง มีข้อดีเหมือนวงจรพุช - พูล ยกเวน้ค่า

แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์จะมีค่าเท่ากบั vs เท่านนั 

Full - Bridge Converter 

คอนเวอร์เตอร์ชนิดนีในขณะทาํงานจะมีแรงดนัตกคร่อมขดปฐมภูมิเท่ากบัแรงดนัอินพุต แต่แรงดนัตกคร่อม

เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์มีค่าเพียงครึงหนึงของแรงดนัอินพุตเท่านนั และค่ากระแสสูงสุดทีเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์แต่ละตวันนั 

มีค่าเป็นครึงหนึงของค่ากระแสสูงสุดใน Half - Bridge Converter ทีกาํลงัขาออกเท่ากนั เนืองจากขอ้จาํกดัดา้นเพาเวอร์

ทรานซิสเตอร์ลดน้อยลงไป 

Full - Bridge Converter จะสามารถให้กาํลงัไฟฟ้าทีมีค่าสูงตงัแต่ 500 - 1000W 
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รูปที .  วงจรพืนฐานของ Full - Bridge Converter 

 

รูปที .  Switching Power Supply 12V 

 

  

DHT22 เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ+ความชืน  

DHT22 เป็นเซ็นเซอร์สําหรับวดัอุณหภูมิและความชืนทีมีความแม่นยาํสูงในการวดั สามารถวดัไดใ้นย่านอุณหภูมิ 

ตงัแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส ความแม่นยาํน้อยกว่า +-0.5เซลเซียส และวดัความชืนสัมพทัธ์ไดใ้นย่าน 0-

100%RH ความแม่นยาํ +-2-5%RH สามารถวดัไดล้ะเอียดในระดบัทศนิยม 1 ตาํแหน่ง (0.1) ใชง้านไดน้านและทนทาน 

เหมาะสําหรับนาํไปใชใ้นงานวดัทีตอ้งการความแม่นยาํสูง คนความร้อนเยน็วดัในย่านติดลบไดก้็ตอ้งตวันี โมดูลมาพร้อม 

PCB และสายไฟ ต่อ R4.7K เรียบร้อยต่อสายใชง้านไดท้นัที ต่อไฟไดต้งัแต่ 3.3v - 6VDC  
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รายละเอียดเพิมเติม 

Model                DHT22 

Power supply            3.3-6V DC 

Output signal            digital signal via single-bus 

Sensing element            Polymer capacitor 

Operating range            humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius 

Accuracy            humidity +-2% RH (Max +-5% RH); temperature <+-0.5Celsius 

Resolution or sensitivity     humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius 

Repeatability            humidity +-1%RH; temperature +-0.2Celsius 

Humidity hysteresis        +-0.3%RH 

Long-term Stability        +-0.5%RH/year 

Sensing period            Average: 2s 

Interchangeability        fully interchangeable 

 

รูปที .  DHT22 เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ+ความชืน 



24 
 

โมดูลสวิทซ์กดติดปล่อยดบั  ปุ่ ม  สี สําหรับ Arduino 

สวิทช์กดติดปล่อยดบั  ปุ่ ม พร้อมไฟแสดงสถานะ รองรับสัญญาณไฟ - V ขาออกแบบมาสําหรับ Arduino ทาํ

ให้ทดลองง่าย เพียงแค่เสียบไม่ตอ้งต่อสายไฟเพิม ต่อขาสัญญาณ digital จาก arduino อ่านค่าไดเ้ลย 

 
รูปที .  โมดูลสวิทซ์กดติดปล่อยดบั 4 ปุ่ ม 4 สี สําหรับ Arduino 

20x4 LCD+I2C Interface with backlight 

 คาํว่า LCD ย่อมาจากคาํว่า Liquid Crystal Display ซึงเป็นจอทีทาํมาจากผลึกคริสตอลเหลว หลกัการคือ 

ดา้นหลงัจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือทีเรียกว่า Backlight อยู ่เมือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปกระตุน้ทีผลึก ก็จะทาํ 

ให้ผลึกโปร่งแสง ทาํให้แสงทีมาจากไฟ Backlight แสดงขึนมาบนหน้าจอ ส่วนอืนทีโดนผลึกปิดกนัไวจ้ะไม่สวา่ง 

ผลึกมีสีทีแตกต่างกนัตามสีของผลึกคริสตอล เช่นสีเขียว หรือ สีฟ้าฯลฯ ท าให้เมือมองไปทีจอก็จะพบกบัตวัหนงัสือ  

แลว้พบกบัพืนหลงัสีต่างๆกนั 

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึงทีนิยมนาํมาใชง้านกนักบัระบบสมองกล 

ฝังตวัอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีทงัแบบแสดงผลเป็นตวัอกัขระเรียกว่า Character LCD ซึงมีการกาํหนดตวัอกัษร 

หรืออกัขระทีสามารถแสดงผลไวไ้ดอ้ยู่แลว้ และแบบทีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือสัญลกัษณ์ไดต้ามความ 

ตอ้งการของผูใ้ช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนีบางชนิดเป็นจอทีมีการผลิตขึนมาใชเ้ฉพาะงาน ทาํให้มี 

รูปแบบและรูปร่างเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่นนาฬิกาดิจิตอล เครืองคิดเลข หรือ หน้าปัดวิทยุ เป็นตน้  
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จอ LCD แบ่งเป็น  แบบใหญ่ๆตามลกัษณะการแสดงผลดังนี 

1. Character LCD เป็นจอทีแสดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั เช่นจอ LCD ขนาด x2 

หมายถึงใน  แถวมีตวัอกัษรใส่ได ้  ตวั และมีทงัหมด  บรรทดัให้ใชง้าน ส่วน x  จะหมายถึงใน  แถวมี 

ตวัอกัษรใส่ได ้  ตวั และมีทงัหมด  บรรทดั 

2. Graphic LCD เป็นจอทีสามารถก าหนดไดว้่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกนัแสง หรือปล่อยแสงออกไป ทาํ 

ให้จอนีสามารถสรา้งรูปขึนมาบนหน้าจอได ้การระบุขนาดจะระบุในลกัษณะของจาํนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว 

เช่น x  หมายถึงจอทีมีจาํนวนจุดตามแนวนอน  จุด และมีจุดตามแนวตงั  จุด 

หลกัการทาํงานอาศยั-ของเหลวพิเศษทีมีคุณสมบติัการบิดแกนโพราไรซ์ของแสง ถา้จา่ยแรงดนัไฟฟ้าเขา้ไป 

ระหว่างสารเหลวนี โมเลกุลจะบิดตวัและทาํให้แสงไม่สามารถผ่านกระจกออกมาได ้ถา้ไม่มีการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 

แสงจะทะลุผ่านออกมาได ้

 รูปที 2.18 อธิบายการทาํงานเกิดจากกระจกโพลาไรซ์ 2 แผ่น ทีมีแกนตงัฉากกนั แสงจะไม่สามารถลอดผ่าน 

ออกมาได ้เปรียบเหมือนเอาแว่นตาโพลาไรซ์สองอนัมาบิดทาํมุมตังฉากกนั แสงจะไม่ลอดผ่าน และมีการคน้พบว่า 

มีของเหลวชนิดนึงทีปกติแลว้จะสามารถ "บิดแกนโพลาไรซ์ของแสง" ได ้จึงเกิดความคิดเอามาท าจอ LCD 

 

รูปที .  โครงสร้างภายในจอ LCD 
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โครงสร้างโดยทวัไปของ LCD 

โครงสร้างของ LCD ทวัไปจะประกอบขึนดว้ยแผ่นแกว้ 2 แผ่นประกบกนัอยู่ โดยเวน้ช่องว่างตรงกลางไว ้6-10 

ไมโครเมตร ผิวดา้นในของแผ่นแกว้จะเคลือบดว้ยตวันาํไฟฟ้าแบบใสเพือใชแ้สดงตวัอกัษร ตรงกลางระหว่าง ตวันาํไฟฟ้า

แบบใสกบัผลึกเหลว มีชนัของสารทีทาํให้โมเลกุลของผลึกรวมตวักนัในทิศทางทีแสงส่องมากระทบ เรียกว่า Alignment 

Layer และผลึกเหลวทีใชโ้ดยทวัไปจะเป็นแบบ Magnetic โดย LCD สามารถแสดงผลให้เรามองเห็นไดท้งัหมด 3แบบ

ดว้ยกนัคือ 

1. แบบใชก้ารสะทอ้นแสง (Reflective Mode) LCD 

แบบนีใชส้ารประเภทโลหะเคลือบอยู่ทีแผ่นหลงัของ LCD ซึง LCD ประเภทนีเหมาะกบัการน ามาใชง้านใน 

ทีทีมีแสงสว่างเพียงพอ 

2. แบบใชก้ารส่งผ่าน (Transitive Mode) LCD 

แบบนีวางหลอดไฟไวด้า้นหลงัจอ เพือทาํให้การอ่านค่าทีแสดงผลทาํไดช้ดัเจน 

3. แบบส่งผ่านและสะทอ้น (Transflective Mode) LCD 

แบบนีเป็นการนาํเอาขอ้ดีของจอแสดงผล LCD ทงั 2 แบบมารวมกนั 

ในบทนีจะกล่าวถึงจอ LCD ทีแสดงผลเป็นอกัขระหรือตวัอกัษร ตามทอ้งตลาดทวัไปจะมีหลายแบบดว้ยกนัมีทงั 

16 ตวัอกัษร 20 ตวัอกัษรหรือมากกว่า และจาํนวนบรรทดัจะมีตงัแต่ 1 บรรทดั 2 บรรทดั 4 บรรทดัหรือมากกว่า ตามแต่

ความตอ้งการและลกัษณะของงานทีใช ้หรืออาจจะมีแบบสังท าเฉพาะงานก็เป็นได ้ในบทนีจะ ยกตวัอยา่งจอ LCD ขนาด 

16x2 Character หรือทีนิยมเรียกกนัว่าจอ LCD 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั สามารถหาซือ ไดง่้ายและมีราคาไม่สูง เหมาะสมกบั

การใชง้านแสดงผลไม่มากในหน้าจอเดียว 

จอ LCD 16x2 Character ทีนิยมวางจาํหน่ายจะมีอยู่ 2 แบบดว้ยกนัคือ LCD แบบปกติทีเชือมต่อแบบ ขนาน 

(Parallel) และ LCD แบบทีเชือมต่ออนุกรม (Serial) แบบ I2C โดยทงั 2 แบบตวัจอมีลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่แบบ I2C จะมี

บอร์ดเสริมทาํให้สือสารแบบ I2C ไดเ้ชือมต่อไดส้ะดวกขึน 

 

รูปที .  จอ LCD 16x2 Character (Parallel) 
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รูปที .  จอ LCD 16x2 Character (I2C) 

การเชือมต่อสัญญาณขาขอ้มูลระหว่าง Arduino กบั LCD Controller 

ในการควบคุมหรือสังงาน โดยทวัไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยู่ในตวัแลว้ ผูใ้ชส้ามารถส่งรหัส

คาํสังสําหรับควบคุมการท างานของจอ LCD (I2C) เช่นเดียวกนักบัจอ LCD แบบธรรมดา พูดง่ายๆ คือรหัส คาํสังทีใชใ้น

การควบคุมนนัเหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงทีรูปแบบในการรับส่งขอ้มูล ในบทความนีเราจะมาพูดถึงจอ LCD 16x2 ทีมีการส่ง

ขอ้มูลรูปแบบ I2C ทีใชข้าเพียง 4 ขาทีใชใ้นการเชือมต่อเท่านนั 

ในการควบคุมหรือสังงานจอ LCD Controller ของจอนีเป็น Hitachi เบอร์ HD44780 และขาในการเชือมต่อ

ระหว่าง LCD กบั Arduino มีดงันี 

1. GND เป็นกราวด์ใชต่้อระหว่าง Ground ของ Arduino กบั LCD 

2. VCC เป็นไฟเลียงวงจรทีป้อนให้กบั LCD ขนาด +5VDC 

3. VO ใชป้รับความสว่างของหน้าจอ LCD 

4. RS ใชบ้อกให้ LCD Controller ทราบว่า Code ทีส่งมาทางขา Data เป็นค าสังหรือขอ้มูล 

5. R/W ใชก้ าหนดว่าจะอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบั LCD Controller 

6. E เป็นขา Enable หรือ Chips Select เพือก าหนดการท างานให้กบั LCD Controller 

7. DB0-DB7 เป็นขาสัญญาณ Data ใชส้ าหรับเขียนหรืออ่านขอ้มูล/ค าสัง กบั LCD Controller 

วิธีการสังงานจะแตกต่างกนัไปโดย LCD Controller สามารถรับรหัสค าสังจาก Arduino ไดจ้ากสัญญาณ RS R/W และ 

DB0-DB7 ในขณะทีสัญญาณ E มีค่า Logic เป็น “1” ซึงสัญญาณเหล่านีจะใชร่้วมกนัเพือก าหนด เป็นรหัสคาํสังสําหรับ

สังงาน LCD โดยหน้าทีของแต่ละสัญญาณสรุปไดด้งันี 

1. E เป็นสัญญาณ Enable เมือมีค่าเป็น 

“1” เป็นการบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกตอ้งการติดต่ออ่านหรือเขียนขอ้มูล 
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“0” ให้ LCD ไม่สนใจสัญญาณ RS R/W และ DB7-DB0 

2. RS เป็นสัญญาณสําหรับกาํหนดให้ LCD ทราบวา่อุปกรณ์ภายนอกตอ้งการติดต่อกบั LCD ในขณะนนั 

เป็นรหัสคาํสังหรือขอ้มูล โดย 

3. R/W เป็นสัญญาณส าหรับบอกให้ LCD ทราบว่าอุปกรณ์ภายนอกตอ้งการอ่านหรือเขียนกบั LCD โดย 

R/W = “0” หมายถึง เขียน 

R/W = “1” หมายถึง อ่าน 

4. DB0-DB7 เป็นสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง โดยจะสัมพนัธ์กบัสัญญาณ R/W ใชส้ําหรับรับคาํสังและขอ้มูล 

ระหว่าง LCD กบัอุปกรณ์ภายนอก โดยถา้ R/W = “0” สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจากอุปกรณ์ภายนอกมาที LCD 

แต่ถา้ R/W = “1” สัญญาณ DB7-DB0 จะส่งจาก LCD ไปยงัอุปกรณ์ภายนอก 

การเชือมต่อสัญญาณขาขอ้มูลระหว่าง Arduino กบั LCD Controller สามารถท าได ้2 ลกัษณะ คือ การ 

เชือมต่อแบบ 8 บิต (DB0-DB7) และการเชือมต่อแบบ 4 บิต (DB4-DB7) ทงัสองแบบแตกต่างกนัเพียงจาํนวนขาที 

ใชค้ือ 8 หรือ 4 ขา และยงัสามารถทาํงานไดเ้หมือนกนั อยา่งทีแน่นอนในการส่งขอ้มูลแบบ 4 ขา ผลย่อมท าไดช้า้ 

กว่า 8 ขา แต่ไม่ไดช้า้มากจนสังเกตุได้ดว้ยสายตา 

 ในการต่อกบั Arduino นนัจึงนิยมต่อเพียง  ขาหรือ  บิตเท่านนั เพอืเป็นการประหยดัขาในการต่อใช ้

งานไปไวต่้อกบัอุปกรณ์อืน ตวัอย่างเช่น Arduino UNO R  นนัมีขาให้ใชง้านค่อนขา้งน้อย 

 

รูปที .  ขาทีใชใ้นการเชือมต่อกับ Arduino UNO R3 
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ตารางที .  ขาทีใชใ้นการเชือมต่อกบั Arduino UNO R3 

 

 

รูปที .  การรับ-ส่งขอ้มูลแบบ I2C BUS 

 

ลาํดบัขนัตอนการการรับ-ส่งขอ้มูลแบบ I2C BUS มีดงันี 

1. MCU จะท าการส่งสถานะเริมตน้ (START Conditions) เพือแสดงการขอใชบ้สั 

. แลว้ตามดว้ยรหัสควบคุม (Control Byte) ซึงประกอบ ดว้ยรหัสประจาํตวัอุปกรณ์ Device ID, Device Address 

และ Mode ในการเขียนหรืออ่านขอ้มูล 

. เมืออุปกรณ์รับทราบว่า MCU ตอ้งการจะติดต่อดว้ย ก็ตอ้งส่งสถานะรับรู้ (Acknowledge) หรือแจง้ให้ MCU 

รับรู้ว่าขอ้มูลทีไดส่้งมามีความถูกตอ้ง 

. เมือสินสุดการส่งขอ้มูล MCU จะตอ้งส่งสถานะสินสุด (STOP Conditions) เพือบอกกบัอุปกรณ์ว่า 

สินสุดการใชบ้สั 
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การเชือมต่อ Arduino กบัจอ Character LCD 

1. การเชือมต่อแบบขนาน - เป็นการเชือมต่อจอ LCD เขา้กบับอร์ด Arduino โดยตรง โดยจะแบ่งเป็น 

เชือมต่อแบบ 4 บิต และการเชือมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino จะนิยมเชือมต่อแบบ 4 บิต เนืองจากใชต่้อน้อยกว่า 

2. การเชือมต่อแบบอนุกรม - เป็นการเชือต่อกบัจอ LCD ผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการเชือมต่อกับจอ LCD 

จากแบบขนานมาเป็นการเชือมต่อแบบอืนทีใชส้ายน้อยกว่า เช่น การใชโ้มดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนาํ 

โมดูลเชือมเขา้กบัตวัจอ LCD แลว้ใชบ้อร์ด Arduino เชือมต่อกบับอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ท าให้ใชส้ายเพียง 

4 เส้นก็สามารถท าให้หน้าจอแสดงผลขอ้ความต่างๆออกมาได้ 

 

รูปที .  รายละเอียดการต่อขาจอ LCD 16x2 Character (I2C) 

การเชือมต่อ Arduino กบัจอ LCD แบบขนาน 

 การเชือมต่อแบบขนาน 4 บิต สามารถต่อไดต้ามวงจรดงัรูปที .  

 

รูปที .  การใชง้าน Character LCD กบั Arduino การเชือมต่อแบบขนาน 

เมือต่อวงจรเรียบร้อยแลว้ต่อสาย USB เขา้กบับอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหลียมทงัหมด 16 ตวั (หากเป็นจอ 

16x2) ในบรรทดัแรกหากไม่พบกล่องให้ปรับความชัดไดจ้าก VR ทีต่ออยู่กบัขา V0 
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ตารางที .  ตารางขาของจอ LCD 16x  แบบขนาน 

การเชือมต่อ Arduino กบัจอ LCD แบบอนุกรม 

 จอ LCD ทีมีการเชือมแบบ I2C หรือเรียกอีกอย่างว่าการเชือมต่อแบบ Serial เป็นจอ LCD ธรรมดาทวัไป ทีมา

พร้อมกบับอร์ด I2C Bus ทีทาํให้การใชง้านไดส้ะดวกยิงขึนและมาพร้อมกบั VR สําหรับปรับความเขม้ของจอใน รูปแบบ 

I2C ใชข้าในการเชือมต่อกบั Arduino เพียง  ขา (แบบ Parallel ใช้  ขา) ซึงทาํให้ใชง้านไดง่้ายและสะดวกมากยิงขึน 

 

รูปที .  แสดงขาของจอ LCD 16x2 แบบอนุกรม (I2C) 
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ตารางที .  ตารางขาของจอ LCD 16x2 แบบขนาน 

 สําหรับการเชือมต่อสัญญาณระหว่าง Arduino กบั LCD ทีมีบอร์ด I2C อยู่แลว้นนั การส่งขอ้มูลจาก Arduino ถูก

ส่งออกมาในรูปแบบ I2C ไปยงับอร์ด I2C และบอร์ดจะมีหน้าทีจดัการขอ้มูลให้ออกมาในรูปแบบปกติ หรือแบบ Parallel 

เพือใชใ้นการติดต่อไปยงัจอ LCD โดยทีรหัสค าสังทีใชใ้นการสังงานจอ LCD ยงัคงไม่ต่างกับจอ LCD ทีเป็นแบบ Parallel 

โดยส่วนใหญ่บอร์ด I2C จะเชือมต่อกบัตวัควบคุมของจอ LCD เพียง 4 บิตเท่านนั วงจรภายในระหว่างจอ LCD กบับอร์ด 

I2C นนั มีการต่อไวด้งันี 

 

รูปที .  การเชือมต่อระหว่าง Arduino กบั LCD (I2C) 

จากรูปที .29 วงจรจอ LCD และบอร์ด I2C ไดมี้การเชือมต่อขาส าหรับการรับส่งขอ้มูลเป็นแบบ 4 บิต ขาที

เชือมต่อไวค้ือ ขา P4 > DB4, P5 > DB5, P6 > DB6, P7 > DB7 และขา P2 > E (Enable), P1 > R/W,P0 > RS รวมไปถึงตวั

ตา้นทานสําหรับปรับค่าความเขม้ของตวัอกัษร และ Switch Blacklight จากวงจรขาทีจาํเป็นในการใชง้านถูกเชือมต่อเขา้กบั

ตวับอร์ด I2C และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแลว้ 
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รูปที .  โมดูล I2C Serial Interface Board Module 

อีกลกัษณะหนึงการเชือมต่อระหว่าง Arduino กบัจอ LCD (I2C) แบบอนุกรมใช้งานโมดูล I2C Serial Interface 

Board Module มาเชือมต่อระหว่าง Arduino กบัจอ LCD วงจรทีเชือมต่อจะเป็นไปตามรูปที 2.30 (กรณีใชบ้อร์ดรุ่นอืนตอ้ง

ต่อ SDA เขา้ A4 และ SCL เขา้กบั A5) 

 

รูปที .  การเชือมต่อโมดูล I2C Serial Interface Board Module 
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ขา้ว 

ขา้ว (Khao) เป็นพืชตระกูลหญา้ มีอายุสันเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตไดง่้ายๆ เป็นพืชลม้ลุกขนาดเล็ก เป็นพืช

ตระกูลหญา้ มีอายุปีเดียว ลาํตน้ตงัตรง ลาํตน้มีลกัษณะกลมเล็ก ๆ มีขอ้และปลอ้งกลวง ช่วงโคนตน้มีขอ้และปลอ้งสันกว่า 

และยาวขึนเรือย ๆ มีเปลือกหนา มีขนหยาบๆปกคลุม ตน้มีสีเหลืองนวล ใบเป็นใบเดียว ออกตรงขา้มสลบักนั ใบมีลกัษณะ

ยาวรี ขอบใบเรียบ มีเส้นกลางใบตามยาวเห็นชดั กา้นใบออกหุ้มรอบ ๆลาํตน้ มีขนเล็ก ๆปกคลุม ผิวใบสากมือ มีสีเขียว ผล

เป็นเมล็ด อยู่เป็นช่อ มีลกัษณะทรงรีเล็ก ๆ มีเปลือกแข็งแห้งหุ้มเมล็ด เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสีเหลืองทอง ขา้งในมี

เมล็ดแข็งมาก มีสีขาวใส สีขาวขุ่น สีดาํ สีเหลือง ตามสายพนัธ์ุ นาํมาประกอบอาหารต่าง ๆ หลายเมนู ในประเทศไทยมีการ

ปลูกหลายสายพนัธ์ุ ทีนิยมปลูกมีชือเสียงมากคือ ขา้วหอมมะลิ เมล็ดขา้วแบ่งออกสองชนิดคือ ขา้วเหนียว และขา้วเจา้ 

 

รูปที .  องคป์ระกอบเมล็ดขา้ว 

 องคป์ระกอบภายในเมล็ดขา้ว 

เนืองจากภายในเมล็ดขา้วมีแป้งเป็นองคป์ระกอบหลกัอยู่ ประมาณ -  เปอร์เซ็นโดยนาํหนกั และมีโปรตีน ประมาณ -

 % (ขา้วส่วนใหญ่มีโปรตีน -  % ) ทาํให้ขา้วแต่ละพนัธ์ุมีคุณภาพขา้วสุกแตกต่างกนั แป้งขา้วมีส่วนประกอบย่อย  

ส่วน คือ 

- อมิโลเปคติน (amylopectin) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีเกิดจากการรวมตวัของกลูโคสเป็นโมเลกุลใหญ่มี

โครงสร้างเชือมต่อกนัแบบแยกเป็นกิงกา้นสาขา (branched chain) อมิโลเปคติน เมือยอ้มสีดว้ยสารละลายไอโอดีน จะเป็นสี

นาํตาลแดง และเป็นส่วนทีทาํให้ ขา้วสุกเหนียวติดกนั 

- อมิโลส (amylose) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนทีเกิดจากการรวมตวัของกลูโคสจาํนวนมาก เช่นกนัแต่มีโครงสร้าง

ต่อกนัเป็นแนวยาว (Linear chain) เมือยอ้มสีดว้ยสารละลายไอโอดีน จะมีสีนาํเงินและมีผลให้การเกาะตวัหรือความเหนียว

ของขา้วสุกลดลง เมืออมิโลสเพิมขึน 
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โครงสร้างของเมล็ดขา้ว 

เมล็ดขา้ว (rice fruit, rice grain, rice seed) เป็นผลชนิด caryopsis เนืองจากส่วนทีเป็นเมล็ดเดียว (single seed) ติด

แน่นอยู่กบัผนงัของรังไข่หรือเยือหุ้มผล (pericarp) 

เมล็ดขา้วประกอบดว้ยส่วนใหญ่ๆ 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนทีห่อหุ้ม เรียกว่าแกลบ (hull หรือ husk) 

2. ส่วนทีรับประทานได ้เรียกว่า ขา้วกลอ้ง (caryopsis หรือ brown rice) 

แกลบ ประกอบดว้ย เปลือกใหญ่ (lemma) เปลือกเล็ก (palea) หาง (awn) ขวัเมล็ด (rachilla) และกลีบรองเมล็ด (sterile 

lemmas) 

ขา้วกลอ้ง หรือเมล็ดขา้วทีเอาเปลือกออกแลว้ ประกอบดว้ย 

ก. เยือหุ้มผล (pericarp) หรือ fruit coat ประกอบดว้ยเนือเยือ 3 ชนัดว้ยกนั คือ epicarp, mesocarp และ endocarp, pericarp มี

ลกัษณะเป็น fibrous ผนงัเซลประกอบดว้ย protein, cellulose และ hemicellulose 

ข. เยือหุ้มเมล็ด (tegmen หรือ seed coat) อยู่ถดัจาก pericarp เขา้ไป ประกอบดว้ย เนือเยือสองชนัเรียงกนัเป็นแถวเป็นทีอยู่

ของสารประเภทไขมนั (fatty material) 

ค. เยืออาลูโรน (aleurone) อยู่ต่อจาก tegmen ห่อหุ้ม starchy endosperm (ขา้วสาร) และ embryo (คพัภะ) aleurone layer มี 

protein สูง นอกจากนียงัประกอบไปดว้ย oil, cellulose และ hemicellulose 

ง. ส่วนทีเป็นแป้ง (starch endosperm) หรือส่วนทีเป็นขา้วสาร อยู่ชนัในสุดของเมล็ดประกอบดว้ยแป้งเป็นส่วนใหญ่และมี

โปรตีนอยู่บา้ง แป้งในเมล็ดขา้วมี 2 ชนิด คือ 

amylopectin ซึงเป็น polymer ของ D-glucose ทีต่อกนัเป็น branch chain 

amylose ซึงเป็น polymer ของ D-glucose ทีต่อกนัเป็น branch chain และ amylose ซึงเป็น polymer ของ D-glucose ทีต่อกนั

เป็น linear chain 

ส่วนประกอบของแป้งทงั 2 ชนิด มีสัดส่วนแตกต่างกนัไปตามชนิดขา้ว ในขา้วเหนียวจะมี amylose อยู่ประมาณ 

0-2 % ส่วนทีเหลือเป็น amylopectin ขา้วเจา้มี amylose มากกว่าคือ ประมาณ 7-33% ของนาํหนกัขา้วสาร 

จ. คพัภะ (embryo) อยู่ติดกบั endosperm ทางดา้น lemma เป็นส่วนทีจะเจริญเป็นตน้ต่อไป embryo ประกอบดว้ย ตน้อ่อน 

(plumule) รากอ่อน (radicle) เยือหุ้มตน้อ่อน (coleoptile) เยือหุ้มรากอ่อน (coleorhiza) ท่อนาํท่ออาหาร (epiblast) และใบ

เลียง (scutellum) embryo เป็นส่วนทีมี protein และ fat สูง 
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 ความหนาแน่นของขา้วเปลือก แบ่งออกเป็น ชนิด คือ ความหนาแน่นจริง 휌 และความหนาแน่นปรากฏ 

(Bulk density,휌 )โดยขา้วเปลือกทีรวมเป็นกองนิยมใช ้หนาแน่นปรากฏ (Bulk density, 휌 ) ในการวิเคราะห์ จาก

การศึกษาหาความหนาแน่นของกองเมล็ดขา้วเปลือก 

 สัดส่วนช่องว่างของอากาศ (휀) คือ สัดส่วนระหว่างความหนาแน่นปรากฏกบความหนาแน่นจริง ซึงมีความสัมพนัธ์ดงันี 

휀 = 1 −  
휌

휌
 

ปัจจยัทีมีผลต่อราคาขา้ว 

1. พนัธ์ุขา้ว ขา้วคุณภาพดี ตอ้งมีความบริสุทธิของพนัธ์ุ ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชยก์าํหนดให้มีเมล็ดแดงไม่เกิน 8เมล็ด 

จาก 100 เมล็ด ขา้วทีดีเริมจากเมล็ดพนัธ์ุทีมีคุณภาพ ไม่ควรเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวป้ลูกเองเกิน 3 รอบการผลิต เนืองจากอาจจะ

เกิดพนัธ์ุปนเยอะและเมือปลูกนาน ๆ ผลผลิตต่อไร่จะตาํ ลงเรือย ๆ 

2. กรัมขา้ว คือ ขา้วทีเมือผ่านการสีแลว้รูปทรงสมบูรณ์ ไม่หัก เป็นขา้วเต็มเมล็ด ถา้เป็นขา้วหอมมะลิ อย่างน้อยทีสุดตอ้งได้

กรัมขา้วไม่ตาํกว่า 36 กรัม (ขา้วเปลือก 100 กรัม เมือเอามาสีแลว้ ตอ้งไดข้า้วเต็มเมล็ดอย่างน้อย 36 กรัม) การทีจะไดก้รัม

ขา้วทีสูงนนั การลดความชืนเป็นขนัตอนทีสําคญัมาก ปัจจุบนัโรงสีมกันิยมซือขา้วสดจากชาวนา แลว้มาลดความชืนโดย

เครืองอบลดความชืนซึงมีประสิทธิภาพในการลดความชืนดีกว่าการตากบนลานดว้ยวิธีทีไม่ถูกตอ้งเพราะหากตากบนพืน

ปูนซีเมนต์โดยไม่มีอะไรรอง ไม่พลิกกลบัขา้ว และตากนานเกินไป จะทาํให้ขา้วแห้ง กรอบ และแตกหักง่ายเมือสี จะไดก้รัม

ขา้วน้อย ดงันนั ขนัตอนนีควรไดร้ับความใส่ใจเป็นพิเศษ การใชว้สัดุมารอง พลิกขา้วให้เสมอกนัและนาํเก็บไวใ้นทีมิดชิด

จากความชืน เช่น นาํคา้งหรือฝน จะทาํให้กรัมขา้วมีคุณภาพทีดี นอกจากนี ไม่ควรตากเกิน 3 แดด  

3. ความชืน สิงทีชาวนาส่วนใหญ่มกักงัวลมากสุด คือ ความชืน ราคาทีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศ เป็นราคาขา้วทีความชืน 

15% ความชืนของขา้วมีผลต่อราคา เนืองจากการกาํหนดราคาอา้งองิเพือให้ชาวนาไม่ถูกเอาเปรียบ ยิงมี % ความชืนสูง ยิงมี

นาํในขา้วมาก แสดงว่ามีนาํหนกัขา้วจริง ๆ น้อย จึงตอ้งลดทอนราคาลงตามปริมาณนาํทีมีอยู่ในขา้วเปลือก หากมีความชืน

ในขา้วเกินทีกาํหนด 15% ราคาทีชาวนาจะขายได ้จะเป็นการคิดคาํนวนโดยเทียบมาจากราคาขา้วทีความชืน 15%วิธีนีเป็น

สูตรทีใชใ้นการหักลดราคาขา้วตาม % ความชืนมีความถูกตอ้ง และเป็นธรรมทงัต่อชาวนาและผูป้ระกอบการ 

4. สิงเจือปน ขา้วทีมีคุณภาพดีตอ้งมีสิงเจอปน เช่น เมล็ดหญา้ กรวด เป็นตน้ ไม่เกิน 2% การทีมีสิงเจือปนสูง ผูป้ระกอบการ

ตอ้งใชเ้ครืองจกัร/เทคโนโลยีในการแยกสิงเจือปน เป็นการเพิมตน้ทุนในการแปรรูปขา้ว แต่ถา้หากชาวนาผลิตขา้วได้

คุณภาพดี สิงเจือปนน้อย ก็จะไดร้าคาขา้วดี วิธีนีจะช่วยลดตน้ทุนในการผลิต (ค่าแยกสิงเจือปน) ทาํให้ชาวนาไดก้าํไรมาก

ขึนอีกดว้ย 

การอบแห้ง 

การอบแห้ง (Drying) คือ การเอานาํออกจากวสัดุทีตอ้งการทาํให้ปริมาณนาํในวสัดุนนัลดลง (ความชืนลดลง) โดย

ส่วนใหญ่วสัดุนนัจะอยูใ่นสถานะของแข็ง นาํทีระเหยออกจากวสัดุนนัอาจจะไม่ตอ้งระเหยทีจุดเดือดแต่ใชอ้ากาศพดัผ่าน

วสัดุนนัเพือดึงนาํออกมา วสัดุจะแห้งไดม้าก-น้อยจะขึนอยู่กบัธรรมชาติของมนัดว้ย ในการอบ เมือทาํให้ของเหลวใน



37 
 

วตัถุดิบระเหยเป็นไอ จะไดผ้ลิตภณัฑ์ของแข็งทีมีสัดส่วนของของเหลวตาํลง ซึงนอกจากจะมีกรณีทีวตัถุดิบมีสภาพเป็น

ของแข็งทีเปียกชืนแลว้ ยงัมีกรณีทีอบของเหลวขน้(slurry) หรือของเหลวใสเพือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ผงอีกดว้ย 

เครืองอบโดยมากมกัจะเป็นส่วนสุดทา้ยของกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์ทีอบแลว้จะกลายเป็นผลิตภณัฑ์

สําเร็จทนัที ดงันนั การอบไม่สมาํเสมอ เช่น ไม่แห้งหรือแห้งเกินไป และรูปร่างของผลิตภณัฑ์ เช่น วตัถุดิบเป็นกอ้น รวมทงั

ปริมาณผลได ้(yield) จึงเป็นสิงทีตอ้งให้ความสนใจ นอกจากนีความร้อนแฝงของการระเหยของของเหลวจะมีค่าสูง การอบ

จึงสินเปลืองพลงังานมาก การจดัการพลงังานความร้อนจึงเป็นปัญหาทีสําคญั 

อตัราความชืน 

ในการแสดงปริมาณนาํทีมีอยู่ในวตัถุดิบ จะสามารถแสดงไดด้ว้ยปริมาณนาํต่อปริมาณมวลรวมเปียก (ค่า wet 

base) หรือปริมาณนาํต่อปริมาณวตัถุดิบแห้ง (ค่า dry base)   ในขณะทีอบมวลรวมจะเปลียนแปลงไปดว้ย เมือคาํนวณ

ความชืนแบบ wet basis จะทาํให้ค่าความชืนเปลียนแปลงอย่างไม่สมาํเสมอ ดงันนัในการคาํนวณทางอุตสาหกรรม จะใชค่้า

ความชืน ทีคาํนวณแบบ dry basis ซึงมวลแห้งเป็นฐานในการคาํนวณ เนืองจากมวลแห้งนีมีค่าคงทีตลอดการอบ จึงมีความ

สะดวกมากกว่า ถา้ให้ความชืนที wet basis เท่ากบั ωw และให้ความชืนที dry basis เท่ากบั ωd แลว้ ค่าทงัสองจะมี

ความสัมพนัธ์กนัดงัต่อไปนี 

 

อตัราเร็วในการอบกบัเส้นกราฟแสดงสมบติัการอบ 

เมือนาํวตัถุดิบทีจะอบซึงเปียกชืนอย่างเพียงพอถึงผิวหน้ามาแขวนไวใ้นกระแสลมร้อน แลว้ติดตามตรวจวดัอตัรา

ความชืนกบัอุณหภูมิของวตัถุดิบนนั โดยทวัไปจะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป  

ซึงกลไกการอบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะทีมีลกัษณะแตกต่างกนั กล่าวคือ (I) ช่วงอุ่นวตัถุดิบ (II) ช่วงอบดว้ย

อตัราเร็วคงที (III) ช่วงอบดว้ยอตัราเร็วลดลง 

 

รูปที .  รูปกราฟอตัราเร็วในการอบ 
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(I) ช่วงอุ่นวตัถุดิบ 

ช่วง I เป็นช่วงทีอุณหภูมิของวตัถุดิบจะค่อยๆ เพิมขึนจากอุณหภูมิตงัตน้ (อุณหภูมิห้อง) จนถึงอุณหภูมิสมดุลทีขึนอยู่กับ

เงือนไขการอบ เรียกว่า ช่วงอุ่นวตัถุดิบ ในกรณีทีวตัถุดิบไดร้ับความร้อนดว้ยการพาความร้อนโดยลมร้อน อุณหภูมิสมดุลนี

จะมีค่าเท่ากบัอุณหภูมิกระเปาะแห้งของลมร้อนนนั 

 

(II) ช่วงอบดว้ยอตัราเร็วคงที 

ในช่วง II วตัถุดิบจะมีอุณหภูมิคงที ปริมาณความร้อนทงัหมดทีได้รับจะถูกใชไ้ปในการระเหยความชืนเท่านนั ชนัของการ

ระเหยจะเกิดทีผิวหน้าของวตัถุดิบโดยอตัราเร็วในการอบจะมีค่าคงที ช่วงนีเรียกว่า ช่วงอบดว้ยอตัราเร็วคงที ซึงจะดาํเนิน

ไปตราบเท่าทีมีความชืนอิสระให้ระเหยอยู่ทีผิวหน้าของวตัถุดิบ โดยอตัราความชืนของวตัถุดิบจะลดลงดว้ยอตัราเร็วคงที 

 

(III) ช่วงอบดว้ยอตัราเร็วลดลง 

เมืออบไปเรือยๆ จนปริมาณความชืนทีผิวหน้าวตัถุดิบแห้งลง และความชืนภายในเนือวตัถุดิบเริมลดลง ความชืนอิสระ

ภายในตวัวตัถุดิบจะซึมขึนมาทดแทน ให้ทนักบัอตัราเร็วในการระเหยทีผิวหน้า จึงเริมเขา้สู่ช่วงที III ไดแ้ก่ ช่วงอบดว้ย

อตัราเร็วลดลง ชนัของการระเหยจะค่อยๆ เลือนลงลึกเขา้ไปในเนือวตัถุดิบ อุณหภูมิของวตัถุดิบจะเริมเขา้ใกลอุ้ณหภูมิของ

ลมร้อนจากบริเวณพืนผิว ในการอบความร้อนจะตอ้งเขา้ไปถึงภายในเนือวตัถุดิบ นอกจากนีความร้อนส่วนหนึงยงัตอ้งใช้

ไปในการให้ความร้อนตวัวตัถุดิบเองอีกดว้ย อตัราเร็วในการอบจึงค่อยๆ ลดลงตามเวลาทีผ่านไป 
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ความสามารถในการดูดซับความชืนของวสัดุชืน กบักลไกการเคลือนที 

สภาพของความชืนทีมีอยู่ภายในวตัถุดิบชืนเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุดทีมีอิทธิพลต่อกลไกการเคลือนทีของความชืน 

ในวตัถุดิบเปียกนอกจากจะมีความชืนในรูปนาํอิสระแลว้ ยงัมีนาํ adsorption water ทีเกาะติดกบัพืนผิวของแข็ง ความชืน 

bonding water และไอนาํในช่องว่างอีกดว้ย 

ตารางที 2.5 จะแบ่งความชืนในวตัถุดิบออกตามสภาพของความชืน โดยอธิบายความสามารถในการอุม้นาํภายในวตัถุดิบ 

กลไกการเคลือนทีของความชืน และความดนัไอของนาํของวตัถุดิบต่าง ๆ ต่อไปนีโดยละเอียด 

 

ตารางที .  จะแบ่งความชืนในวตัถุดิบออกตามสภาพของความชืน 

(1) วสัดุ non-hydrophilic 

หมายถึงกรณีทีพืนผิวทีเป็นองคป์ระกอบของของแข็งไม่สามารถดูดความชืน หรือดูดความชืนไดน้้อยมาก จนปริมาณ

ความชืนสูงสุด (ปริมาณนาํ) มีค่าน้อยมากเมือเทียบกบัมวลสัมบูรณ์ของของแข็ง นาํทีเกาะอยู่บนผิวของวสัดุเหล่านีจะมี

ลกัษณะดงันี ถา้วสัดุนนัมีลกัษณะ 

ของแข็งตนัผิวมนั : นาํจะอยู่ในสภาพนาํเกาะผิวหนา้ทีทาํให้พืนผิวอนุภาคเปียก 
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ของแข็งผิวหยาบ : ภายในของแข็งทีมีรูพรุน เช่น อิฐ จะเสมือนมีหลอด capillary ขนาดต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ดว้ย

แรง capillary suction force ทีเกิดจากแรงตึงผิวของนาํ จะดึงดูดนาํไวใ้นสภาพ capillary water เมือการอบดาํเนินไป นาํ 

capillary water นีจะเคลือนทีไปในสถานะของเหลว เหลือแต่นาํ suspended water ในช่องว่าง นาํทีเหลือนีไม่สามารถ

เคลือนทีไปในสถานะของเหลวได ้โดยทวัไปจะระเหยเป็นไอไปในช่วงการอบดว้ยอตัราเร็วลดลง ณ ตาํแหน่งเดิม แลว้ไอ

นาํจะแพร่ไปในรูเล็กๆ ออกไปทีพืนผิว 

ของแข็งผิวละเอียด : กรณีทีมีอนุภาคคอลลอยด์ทีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 1 μm แขวนลอยอยู่ในนาํ ระหว่าง

อนุภาคจะมีแรงผลกัทางไฟฟ้าซึงเกิดจากประจุขวัเดียวกนับนพืนผวิอนุภาค ซึงจะทาํพยายามให้อนุภาคอยู่ห่างจากกนัและ

ดูดนาํเขา้มา แรงดึงดูดนีเรียกว่า osmotic suction force 

 

(2) วสัดุ hydrophilic 

หมายถึงวสัดุทีพืนผิวของแข็งทีเป็นองคป์ระกอบของวสัดุมีสมบัติดูดความชืน หรือวสัดุทีตวัของแข็งเองมีสมบติั adsorption 

กบันาํ โดยนาํทีเกาะอยู่บนผวิของวสัดุเหล่านีจะมีลกัษณะดงันี 

ของแข็งมีรูพรุน : นาํทีมีอยู่ในช่องว่างในวสัดุในช่วงความชืนสูงจะเป็นนาํอิสระ ซึงมีพฤติกรรมเหมือนกับกรณี

ของวสัดุ non-hydrophilic เมืออตัราความชืนลดลง นาํอิสระนีจะหายไปก่อน หลงัจากนนัจะเกิดการเคลือนทีและระเหยของ

นาํ bonding water (นาํ adsorption water และ absorption water) ความดนัไอของนาํนนัจะขึนอยู่กบัทงัอุณหภูมิและอตัรา

ความชืน 

วสัดุทีมีลกัษณะเป็น cytoplasm : กรณีทีเซลลห์นึงๆ อิมตวัอยู่ดว้ยนาํอย่างเพียงพอ ทงั cytoplasm และช่องว่าง

ภายในเซลลจ์ะอิมตวัไปดว้ยนาํ เมืออตัราความชืนลดลง นาํในช่องว่างภายในเซลลจ์ะหายไปก่อน หลงัจากนนันาํใน 

cytoplasm ซึงจะเริมหายไป และ cytoplasm จะเกิดการหดตวั 

 

(3) วสัดุเนือเดียว (homogeneous) 

โมเลกุลนาํในวสัดุเนือเดียว เช่น สารละลายไฮโพลิเมอร์ สบู่ ฯลฯ โดยทวัไปจะละลาย หรือเกิด affinity กบัองคป์ระกอบ

ของแข็ง ขณะทีนาํมีความเข้มขน้สูง จะมีความดนัไอเกือบเท่ากบันาํอิสระ แต่เมือนาํมีความเขม้ขน้ลดลง ความดนัไอจะ

ลดลงอย่างรวดเร็ว และปริมาตรของวตัถุดิบจะหดตวัจนมีค่าเท่ากบัปริมาตรเมือไม่มีนาํ 

อตัราเร็วในการอบ (drying rate) 

(1) อตัราเร็วในการอบคงที 

ในช่วงอบดว้ยอตัราเร็วคงที ปริมาณความร้อนทีไดร้ับทงัหมดจะถูกใชไ้ปในการระเหยความชืน เกิดเป็นสภาพสมดุลจลน์

ขึน โดยวตัถุดิบจะมีอุณหภูมิคงทีที Tm และอตัราเร็วในการอบจะขึนอยู่กบัเงือนไขภายนอกเป็นส่วนใหญ่ คืออุณหภูมิ T 

และความชืน H ของลมร้อน อตัราเร็วในการอบคงที RA จะสามารถแสดงไดด้งัสมการต่อไปนี 
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ในทีนีสัญลกัษณ์ θ แทนเวลา [s] สัญลกัษณ์ α แทนสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อน [W/(m2·K)] สัญลกัษณ์ kH แทน  

mass transfer coefficient [kg/(s·m2·(kg-นาํ/kg-อากาศแห้ง))] สัญลกัษณ์ λ แทนความร้อนแฝงของการระเหย [J/kg-นาํ] 

กรณีทีไดร้ับความร้อนจากลมร้อนเท่านนั Tm จะมีค่าเท่ากบัอุณหภูมิกระเปาะเปียก Tw ของลมร้อน 

 

(2) อตัราเร็วในการอบดว้ยอตัราเร็วลดลง 

อตัราเร็วในการอบวตัถุดิบของแข็ง จะขึนอยู่กบัสมบติัของวตัถุดิบและเงือนไขการอบ แต่รูปร่างของเส้นกราฟคุณลกัษณะ

การอบในช่วงอตัราเร็วลดลงนีจะขึนอยู่กบัเงือนไขภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะของวตัถุดิบ สมบติัของความชืนภายในวตัถุทีมีอยู่ 

ฯลฯ มากกว่าเงือนไขการอบภายนอก เช่น อุณหภูมิ ความชืน ความเร็วของลมร้อน ฯลฯ เมือทาํการวดัเส้นกราฟอตัราเร็ว

ในช่วงอตัราเร็วลดลงของวสัดุต่างๆ จะแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัรูป 2 

 

รูปที .   เส้นกราฟอตัราเร็วในการอบในช่วงอตัราเร็วลดลง 

ในจาํนวนประเภทต่าง ๆ ขา้งตน้ รูป (a) จะพบไดใ้นกรณีทีอนุภาคของวตัถุดิบมีนาํอยู่ในรูปทีค่อนขา้งเป็นอิสระ กล่าวคือ 

การอบหยดของเหลว เยือบาง อนุภาคขนาดเล็กทีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 5 mm เป็นตน้ รูป (b) พบไดใ้นอนุภาคขนาดจิว

ทีมีสมบัติ non-hydrophilic หรือวสัดุทีมีลกัษณะเป็นเส้นใยสันๆ เป็นตน้ ทงัรูป (a) และ (b) เป็นวสัดุทีนาํจะเคลือนทีสู่

ผิวหน้าดว้ยแรง capillary  ช่วงอตัราเร็วลดลงขนัที 1 รูป (d) โดยมากจะพบในการอบสารเนือเดียว เช่น สบู่ กาว เจลาติน 

ฯลฯ ซึงไม่มีช่วงอบดว้ยอตัราคงที โดยอตัราความชืนทีผิวจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเท่ากบัอตัราความชืนสมดุลกบัลมร้อน 

หลงัจากนนั การแพร่ของนาํภายในวตัถุดิบจะมีอิทธิพลเด่นชัดทีสุด  การอบรูป (c) วตัถุดิบมีสมบติัระหว่าง (a), (b) กบั (d) 

โดยช่วงอตัราการอบแห้งลดลง จะมี 2 ช่วง คือหลงัจากเกิดช่วงอตัราเร็วลดลงขนัที 1 แลว้จะเขา้สู่ช่วงอตัราเร็วลดลงขนัที 2 

โดยกรณี (ก) จะพบในวสัดุทีมี osmotic water เช่น ดินเหนียว และกรณี (ข) เป็นรูปทีทวัไปทีสุด พบไดใ้นวสัดุหล่อ ชนั

ตะกอน เป็นตน้ 
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ระยะเวลาทีตอ้งใชใ้นการอบโดยคร่าวๆ สาํหรับรูป (a), (b) จะแปรผนัตามความหนาของวสัดุ ขณะทีรูป (d) จะแปรผนัตาม

ความหนาของวตัถุดิบกาํลงัสอง ส่วนรูป (c) จะอยู่ระหว่างทงัสองแบบขา้งตน้ 

 

ประเภทของเครืองอบกับการเลือกใช้ 

(1) ขนัตอนการเลือก 

ลกัษณะของวตัถุดิบทีจะนาํมาอบจะมีความหลากหลาย ในการเลือกตูอ้บจะยึดตามลกัษณะความชืนของวตัถุดิบเป็นหลกั 

หลงัจากนนัจึงพิจารณาถึงปริมาณการผลิต รูปแบบของกระบวนการ (ต่อเนืองหรือ batch) รวมทงัคุณลกัษณะของ

กระบวนการและคุณลกัษณะของตูอ้บ เพือกาํหนดเงือนไขการเดินเครือง พิจารณาขนาดกาํลงัการผลิตของตูอ้บ เลือก

อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทงัเครืองป้อน-ถ่ายวตัถุดิบออกจากตูอ้บ แลว้คาํนวณค่าเครืองจกัรและค่าใชจ้่ายในการ

เดินเครือง เมือออกแบบพืนฐานไดเ้ป็นรูปธรรมแลว้ ยงัตอ้งทาํการทดสอบอบภายใตเ้งือนไขทีใกลเ้คียงทีสุดกบัเงือนไขการ

อบทีคาดการเอาไวอ้ีกดว้ย ในการทดสอบจะทาํการตรวจสอบคุณลกัษณะการอบ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ พฤติกรรมของ

วตัถุดิบภายในเครืองอบ ฯลฯ ผลจากการทดสอบ อาจทาํให้ต้องยอ้นกลบัไปพิจารณาเลือกชนิดของตูอ้บใหม่เลยก็ได ้การ

ทดสอบจะเป็นสิงทีสําคญัมากโดยเฉพาะอย่างยิงกรณีทีไม่สามารถคาดการเกียวกบัคุณลกัษณะของวตัถุดิบได้ 

 

(2) การแบ่งประเภท 

ตารางที 2 จะแบ่งประเภทตูอ้บเอาไวต้ามวิธีการรับความร้อนและสภาพของวตัถุดิบภายในตูอ้บ ในจาํนวนตูอ้บประเภท

ต่างๆ จะมีสมบติัทีสําคญัดงัต่อไปนี 
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ตารางที 2 .  สมดุลความร้อนของเครืองอบกบัประสิทธิภาพความร้อน 

(1) วิธีรับความร้อนดว้ยลมร้อน ต่อไปนีจะใชเ้ครืองอบดว้ยลมร้อนแบบมีการเปลียนแปลงความดนั (diabatic) ดงัรูป 14 (a) 

โดยจะคาํนวณสมดุลความร้อนระหว่างวตัถุดิบกบัลมร้อน ในการอบนนัความชืนจะดูดความร้อนแฝงเพือระเหยเป็นไอ จึง

ตอ้งคาํนึงถึงสมดุลของความชืนดว้ย 

 

รูปที .  การอบดว้ยลมร้อน 2 วิธี 
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ถา้ให้ปริมาณลมร้อนทีเป่าเขา้ไปในเครืองอบเท่ากบั Ga [kg-อากาศแห้ง/s] ให้ความชืนของลมร้อนเท่ากบั H0 ให้ความชืน

ของอากาศชืนทีระบายออกเท่ากบั H2a แลว้ ปริมาณนาํทีระเหยจากวตัถุดิบ = WD (ω1 – ω2) 

 

ในทีนี สัญลกัษณ์ WD แทนความเร็วในการป้อนวตัถุดิบโดยไม่คิดนาํหนกัความชืน [kg/s] สัญลกัษณ์ ω1, ω2 

แทนความชืนในวตัถุดิบทีคิดแบบ dry basis ก่อนและหลงัการอบวตัถุดิบ 

ต่อไปจะมาพิจารณาสมดุลความร้อน โดยปริมาณความร้อน q [W] ทีถูกใชไ้ปในเครืองอบ จะเท่ากบัผลบวก

ระหว่างปริมาณความร้อน qE ทีตอ้งใชใ้นการระเหยความชืน กบัความร้อนสัมผสั qH ทีให้แก่วตัถุดิบเพือให้มีอตัรา

ความชืนตามทีตอ้งการ และความร้อนสูญเสีย qL ดงันนั ถา้ให้ความร้อนจาํเพาะ (humid heat) ของลมร้อนเท่ากบั cH แลว้ 

จะทาํดุลความร้อนในเครืองอบ ไดด้งันี 

 

ส่วนปริมาณความร้อน qT [W] ทีไดร้ับจากเครืองให้ความร้อนจะเท่ากบัสมการขา้งล่าง 

 

ประสิทธิภาพความร้อน η ของเครืองอบจะเท่ากบัผลบวกระหวา่งปริมาณความร้อน qE ทีตอ้งใชใ้นการระเหย

ความชืนกบัความร้อนสัมผสั qH ทีให้แก่วตัถุดิบเพือให้มีอตัราความชืนตามทีตอ้งการ หารดว้ยปริมาณความร้อน qT ทีตอ้ง

ใชใ้นการอบ 

 

เมือพิจารณากรณีทีไม่มีความร้อนสูญเสีย qL จะไดว้่า 

 

ตวัอย่างของเครืองอบแบบนีไดแ้ก่ drying tumbler, flash dryer, spray dryer ฯลฯ ซึงสามารถใชล้มร้อนอุณหภูมิสูง

ได ้
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โดยทวัไป ในเครืองอบแบบอุโมงคแ์ละแบบสายพานลาํเลียง ซึงใชล้มร้อนมีอุณหภูมิตาํแต่มีปริมาณมาก จึงมกัจะ

นาํไอร้อนชืนทีระบายออกส่วนหนึงมาผสมกบัอากาศภายนอกเพือนาํความร้อนกลบัมาใชแ้ละเพิมประสิทธิภาพความร้อน 

ดว้ยวิธีการหมุนเวียนเช่นนี จากสมดุลในทาํนองเดียวกนั จะไดว้า่ 

 

ดงันนั ในกรณีทีไม่มีความร้อนสูญเสีย ประสิทธิภาพความร้อนจะเท่ากบัสมการต่อไปนี 

 

เมือเปรียบเทียบเครืองอบแบบหมุนเวียนลมร้อนกบัแบบไม่หมุนเวียนโดยให้อุณหภูมิและปริมาณของลมร้อนทีเขา้ออก

เครืองอบมีค่าเท่ากนัแลว้ จากสมดุลทีจุดผสม หาก T2 > T0 แลว้ จะพบว่า T > T0 ดงันนั เครืองอบแบบหมุนเวียนจึงมี

ประสิทธิภาพความร้อนสูงกว่า อยา่งไรก็ตาม เราไม่สามารถกล่าวไดเ้สมอไปว่าเครืองอบแบบหมุนเวียนจะมีความคุม้ค่าทาง

เศรษฐศาสตร์สูงกว่า เนืองจากความชืนระหว่างการอบในเครืองอบแบบหมุนเวียนจะมีค่าสูงกว่าอากาศภายนอก ดงันนั หาก

เพิมสัดส่วนของไอร้อนทีนาํไปผสมกบัอากาศภายนอกแลว้ ความชืนจะเพิมสูงขึน ทาํให้อตัราเร็วในการอบมีค่าตาํลงและ

ตน้ทุนเครืองจกัรจะสูงขึน ดงันนั จึงตอ้งหาค่าสัดส่วนทีจะนาํไปหมุนเวียนทีเหมาะสมทีสุดโดยคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายรวม 

 

(2) วิธีรับความร้อนดว้ยการนาํความร้อน 

วิธีรับความร้อนดว้ยการนาํความร้อน โดยทวัไปจะถ่ายเทความร้อนทางออ้มจากแหล่งความร้อนผ่านผนงัโลหะ

ให้แก่วตัถุดิบทีจะอบ จะใชล้มร้อนเพือการลาํเลียงไอระเหยทีเกิดขึนเท่านนั จึงมีความร้อนสูญเสียน้อยและมีประสิทธิภาพ

ความร้อนสูง วิธีรับความร้อนดว้ยลมร้อนจะมีประสิทธิภาพความรอ้น 30-60% แต่วิธีรับความร้อนดว้ยการนาํความร้อนจะ

มีประสิทธิภาพความร้อนสูงถึง 70-90% และยิงวตัถุดิบมีอตัราความชืนสูงเท่าใด ประสิทธิภาพความร้อนจะสูงขึนเท่านนั 

การคาํนวณขนาดของเครืองอบโดยเบืองตน้ 

เมือหาค่าปริมาณความร้อนทีตอ้งใชใ้นการอบไดแ้ลว้ยิงเครืองอบมีปริมาตรเล็กเท่าใด ก็แสดงว่าสมรรถนะในการ

อบยิงสูงเท่านนั กล่าวอีกนยัหนึงคือเครืองอบทีมีปริมาตรเท่ากนั เครืองอบทีอบวตัถุดิบแห้งเร็วกว่าจะมีสมรรถนะสูงกว่า 

ในเครืองอบทีรับความร้อนดว้ยลมร้อน ปริมาณความร้อนทีถ่ายเท q [W] จะเท่ากบั 
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ส่วนเครืองอบแบบรับความร้อนดว้ยการนาํความร้อนทงัแบบ batch และต่อเนือง 

 

โดยสัญลกัษณ์ V แทนปริมาตรของเครืองอบ [m3] สัญลกัษณ์ T แทนอุณหภูมิของลมร้อน [K] สัญลกัษณ์ Tm 

แทนอุณหภูมิของวตัถุดิบ [K] สัญลกัษณ์ (T – Tm)lm แทนค่าเฉลียล็อกการิทึมของผลต่างอุณหภูมิระหว่างลมร้อนกบั

วตัถุดิบทีทางเขา้และทางออกเครืองอบ สัญลกัษณ์ αa แทนสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตร [W/(m3·K)] 

สัญลกัษณ์ U แทนสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนรวม [W/(m2-พนืทีให้ความร้อนทีสัมผสักบัวตัถุดิบ·K)] สัญลกัษณ์ A 

แทนพืนทีให้ความร้อนทีสัมผสักบัวตัถุดิบ [m2] สัญลกัษณ์ Tk แทนอุณหภูมิของแหล่งความร้อน [K] 

การลดค่า V หรือ A ทีจาํเป็นในการให้ความร้อนทีกาํหนดทาํไดด้งัต่อไปนี 

(1)   เพิมค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตร αa [W/(m3·K)] 

(2)   เพิมผลต่างอุณหภูมิระหว่างลมร้อนกบัวตัถุดิบหรือระหว่างแหล่งให้ความร้อนกบัวตัถุดิบ โดยคาํนึงถึง

อุณหภูมิทีวตัถุดิบรับได้ดว้ย 

(3)   สําหรับวตัถุดิบทีมีลกัษณะเป็นผง ทาํการกวนหรือเป่าให้ฟุ้งกระจายในลมร้อนให้ดีขึน เป็นตน้ 

สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตร αa จะขึนอยู่อย่างมากกบัวิธีการสัมผสัระหว่างวตัถุดิบกบัลมร้อนและกบั

ประเภทของเครืองอบ ตวัอย่างเช่น กรณีของตูอ้บแบบถาด ทีเป็นชนิดให้อากาศไหลทางเดียวกบัวตัถุดิบ จะมีค่า 200-350 

W/(m3·K) แต่ตูอ้บแบบสายพานลาํเลียงทีมีอากาศร้อนพดัตงัฉากกบัการไหลของวตัถุดิบจะมีค่าสูงกว่า คือประมาณ 800-

2300 W/(m3·K) 
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บทที   

วิธีดาํเนินการทาํโครงงาน 

การออกแบบตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็กโดย SolidWorks 

 
รูปที .  แบบตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก 

 

 การออกแบบตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็กนนั เราจะทาํตวัถงัเป็นทรงสีเหลียมดา้นล่างลงมาจะ

เป็นกวย สําหรับลาํเลียงขา้วออกไปหาสกรูสาํหรับเลือนขา้วให้ขา้วไปรับความร้อนจากฮีตเตอร์ ความร้อนนีจะทาํให้

ความชืนออกจากตวัขา้วเปลือก ดว้ยอุณหภูมิของฮีตเตอร์ทีใชอ้ยู่ที -  องศาเซลเซียล หลงัจากทีรับความร้อนแลว้สกรูจะ

ลาํเลียงขา้วมาทางปล่องทีมี ลมออกจาก blower เป่าอยู่เพือให้ลมเป็นพาหะในการไล่ความชืนออกจากตวัขา้ว โดนเป่าขา้ง

ให้ลอยไปตามปล่องเพือให้ขา้วตกลงมาให้ถงัเพือให้รับความร้อนใหม่ไปเรือยๆจนได ้อุณหภูมิทีตอ้งการถึงให้เครืองยุติการ

ทาํงาน 
 

อุปกรณ์หลกั 

ตารางที .  รายการอุปกรณ์หลกั 

อุปกรณ์ จํานวน 
1.Arduino Uno r3 1 บอร์ด 

2.Switching Power Supply 12V 1 อนั 

3.Heater 1 ชุด 

4.Blower 1 อนั 

.มอเตอร์ขบัสกรู  อนั 

6.Invertor 1 เครือง 

7. 20x4 LCD+I2C Interface with backlight 1 อนั 

.โมดูลสวิทซ์กดติดปล่อยดบั  ปุ่ ม  สี สําหรับ Arduino 1 ชุด 

.สวิทช์ Off-On Power 1 ตวั 
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.สวิทช์ Off on Power Supply 1 ตวั 

11. DHT22 เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ+ความชืน  ตวั 

.แผ่นเหล็กขนาด .  mm. 1 แผ่น 

13.เหล็กกลมขนาด  cm. ยาว  cm. 1 ท่อน 

.เหล็กกลมกลวงขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง ” ยาว  m. 1 เส้น 

.ลูกปืน  ตวั 

16.solid state 1 ตวั 

17. Bush ทองเหลือง  ตวั 
19.Thermostat 1 ชุด 

.ตวัตา้นทานปรับค่าได ้ K 1 ตวั 

ตารางที .  รายการอุปกรณ์หลกั 
ขันตอนการทํางาน 

.วิเคราะห์โครงสร้างเพือนาํไปใชใ้นการสร้าง ส่วนของโครงสร้างและการทดสอบถูกออกแบบ

โดยใชโ้ปรกแกรม Solid Work 

2.ทาํการประกอบ “ตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก” 

 

 
รูปที .   เครืองตน้แบบเครืองลดความชืนขา้วเปลือกขนาดเล็ก 

 
ส่วนของถงัใส่ขา้วและขาตงั ไดถู้กออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม Solid Work ตวัถงัจะเป็นรูปสีเหลียม

จตุรัสในช่วงบนและจะถูกบีบช่วงล่างให้เป็นกรวย โดยส่วนทีเป็นถงัทงัหมดจะใชเ้หล็กแผ่น ขนาด  mm 
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มาพบัให้ได ้  ดา้นเท่ากนั แลว้จึงเชือมติดกนั ส่วนขาตงัจะใชเ้หล็กฉากขนาด 400mm ยาว mm เป็นฐาน

เชือมติดกบัถงัทงั  มุมเพือเป็นขาตงั 

ส่วนของสกรูลาํเลียงขา้ว จะใชท่้อเหล็กกลวงเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด  นิว เชือมติดกบัถงัใส่ขา้ว 

การลาํเลียงขา้วจะใชส้กรูในการหมนุเมือขา้วหล่นลงมาในท่อลาํเลียง แกนกลางมีเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 3

นิว เชือมติดกบัแผ่นเหล็กขนาดเพือให้มีลกัษณะคลา้ยสกรูเกลียว แทนเหล็กเชือมต่อกบัมอเตอร์ขบัสกรูเพือ

ลาํเลียงขา้ว ในขณะทีลาํเลียงขา้วโดยใชส้กรู  

ส่วนทีเป็น Blower จะมี Heater จ่ายความร้อนขาเขา้ ที Blower อุณหภูมิทีใชอ้ยู่ที -  องศา

เซลเซียส เป็นส่วนทีจะไล่ความชืนออกจากขา้วโดยขา้วจะถูกลาํเลียงจาก สกรูส่งต่อมาทีท่อทีมี Blower 

เชือมต่ออยู่ โดยขา้วจะส่งมาทีท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด  นิว ซึงตงัฉากกบัท่อสกรู และช่วงดา้นล่าง

ของท่อ Blower จะตดิ Blower อยู่ ส่วนดา้นบนจะมีลกัษณะเป็นตวั L เพือให้ขา้วถูกเป่าลงถงัอีกครัง เมือขา้ว

ออกมาจากสกรูจะโดน Blower เป่าเพือไล่ความชืนออกจากขา้วและส่งขา้วกลบัเขา้ถงัอีกครัง 

ส่วนทีเป็นตวัควบคุม จะใช ้Arduino Uno R3 ในการควบคมุจะใช ้Sensor วดัความชืนเปรียบเทียบ

กนัระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน เมืออุณหภูมขิอง Heater สูงเกินทีตงัไวเ้ครืองจะหยุดการทาํงาน

ทงัหมด หรืออุณหภูมิทีเปรียบเทียบไดต้ามทีเซ็ตไวเ้ครืองจะร้องเตือนและหยุดการทาํงาน เครืองสามารถ

ทาํงานไดท้งัแบบ Manual และแบบ Auto 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 
รูปที .   ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปกรณไ์ฟฟ้า 
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หลักการทํางาน 

 เมือเสียบปลกั ให้ ON Switch Power จากนนัจึง ON Switch Arduino จอ LCD จะตดิ เครืองทงัหมด

จะพร้อมทาํงาน 

- ปุ่มสีแดงจะหยุดการทาํงานทงัหมด 

- ปุ่มสีเหลืองจะสังให้มอเตอร์สกรูลาํเลียงขา้วทาํงาน 

- ปุ่มสีนาํเงินจะสังให้ Blower ทาํงาน 

- ปุ่มสีเขียวจะสังให้เครืองทาํงาน Auto ตามทีตงัไว ้

 

เมือใส่ขา้วเขา้ไปในถงั เมือกดปุ่มเขียวเครืองจะเริมทาํงาน โดยมอเตอร์ Blower และมอเตอร์สกรูจะ

ทาํงาน ขา้วทีใส่จะถูกลาํเลียงผ่านสกรูและไดร้ับความร้อนจาก Heater ทีอุณหภูมิ  –  องศาเซลเซียล 

จากนนัจึงส่งต่อไปให้ Blower เพือไล่ความชืนออกจากขา้วแลว้ส่งขา้วกลบัเขา้ถงัใหม่ ทาํวนลูปไปเรือยๆจน

ไดค้วามชืนทีตอ้งการเครืองจึงจะหยุดทาํงาน 

 

การคาํนวณความชืนขา้ว 

 

                                     
นาํหนักขา้วทงัหมด

นาํหนักขา้วทีสุ่มครังแรก
=  นาํหนักขา้วทงัหมดทีลดความชืน

นาํหนักขา้วทีสุ่มจาการลดความชืน
 

 

 ขา้วทีผ่านการลดความชืน =   นาํหนักขา้วทงัหมด ∗(นาํหนักขา้วทสุ่ีมครังแรก %ความชืนขา้วเริมตน้)
(นาํหนักขา้วทีสุ่มครังแรก %ความชืนขา้วทีหายไป)

 
เพราะฉะนนั จะได ้
 

%ความชนืขา้วทีหายไป =  −
 นาํหนักขา้วทงัหมด ∗ นาํหนักขา้วทีสุ่มครังแรก − %ความชืนขา้วเริมตน้

ขา้วทีผ่านการลดความชนื
+ นาํหนักขา้วทีสุ่มครังแรก 
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บทที  

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

ผลการทดลอง 

จากการทดลองหลงัจากประกอบและสร้างเสร็จ ไดท้าํการทดสอบโดยการลดความชืนในขา้วดว้ย

การให้ความร้อน เพือให้ความชืนออกจากขา้วแลว้ใชล้มเป็นพหะนาํความชืนออกไป เพือให้ไดต้ามขอบเขต

ทีตอ้งการนนั เครืองจะทาํงานวนลูปไปเรือยๆจนไดค้่าทีตอ้งการ 
 

จากการทดลองทาํการลดความชืนในขา้ว 

ตารางที .  ตารางแสดงผลการวดันาํหนกัขา้ว 
ชม.ทีทดลองชัง นําหนักทีชังได้ คิดเป็น % เมือเทยีบกับก่อนทอลอง 

0 0.170 0.000% 

1 0.168 23.27% 

2 0.166 21.50% 

3 0.160 15.94% 

4 0.158 13.99% 

5 0.156 11.98% 

6 0.157 13.99% 

7 0.156 11.98% 

8 0.159 14.97% 

9 0.160 15.64% 

10 0.162 17.84% 

11 0.163 18.77% 

12 0.162 17.84% 

  

 จากการทดลองเมือดูจากตารางทีนาํขา้วมาทดลองวดัโดยการนาํขา้วออกมาวดัทกุๆ ชม. เป็นเวลา 

 ชม. จะพบว่าความชืนทีดีทีสุดอยู่ที ชม.ที  จะใชเ้วลาทีนอ้ยแต่สามารถนาํความชืนออกไดด้ีทีสุด  

  
5000
170 =  

𝑋
156 

 

𝑋 = 4588.24 푔 
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𝑅𝐻   −
5000 ∗ (170 − 25%)

4588.24 − 170 

 

𝑅𝐻 = 11.98 % 

 

 

วิจารณ์ผล 
จากการทดลองพบว่า ขณะทีเครืองทาํงานอยู่ดว้ยดีไซน์ทาํให้ขา้วบริเวณขอบดา้นขา้งของถงัไม่ได้

ลงไปในชุดลาํเลียงขา้ว เมือขา้วถูกส่งออกจากปล่องมาแลว้จะลงตรงกลางทาํให้ขา้วดา้นขา้งไม่ลงไปทาํให้

ขา้วบางส่วนไม่ไดร้ับความการลดความชืน ตอ้งทาํให้ถงัมีลกัษณะเป็นกรวยเพือให้ขา้วดา้นขา้งลงไปได ้

ปรับเปลียนชุดลาํเลียงขา้วไปหา Blower จากสกรูลาํเลียงขา้วเป็นระบบสายพาน เพราะสกรูลาํเลียง

ขา้วตอนหมุนจะทาํให้บดขา้วจากขา้วเปลือกไปเป็นเมล็ดขา้วสารทีไม่มีเปลือก ถา้เปลียนจากสกรูลาํเลียง

ขา้วเป็นสายพานลาํเลียง จะทาํให้ขา้วไม่โดนบดเป็นขา้วสาร 

เรืองการวดัความชืนในขา้วนนัเนืองจากเราไม่มีเครืองทีสามารถวดัความชืนไดโ้ดยตรง จึงตอ้งใช้

วิธีคาํนวณหลงัจากวดันาํหนกั และจากการทีจบัความชืนโดย DHT22 แลว้นาํมาวดันาํหนกักลบัไม่ได้

ความชืนตามทีตอ้งการ จึงทาํให้ยงัไม่สามารถรู้ไดแ้น่นอนว่าไดค้วามชืนตามทีตอ้งการ 
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บทที   

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการทาํโครงงาน 

 จากทีเราไดเ้ห็นชาวนาหรือชาวเกษตกรทีทาํนานนั ไดเ้ก็บเกียวผลผลิตตวัเองแลว้ตอ้งนาํมาตาก หรือทาํให้แห้ง

ดว้ยกรรมาวิธีต่างๆ เพือให้ขา้วมีความชืนน้อยทีสุด จึงเป็นเหตุผลในทางทีมอยากจะจะทดลองทาํตน้แบบเครืองลดความชืน

ขา้วเปลือกขนาดเล็กนีขึนมา เพือช่วยให้ชาวนาหรือชาวเกษตกรทีทาํนาไดมี้เครืองลดความชืนในขา้ว โดยไม่ตอ้งนาํขา้วไป

ตากตามสถานทีต่างๆ ทีมีความเสียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ สัตวต่์างๆทีจะมากิน หรือฝนตกใส่ และยงัไดข้า้วทีมีความชืนที

ตอ้งการดว้ย ถา้ความชืนทีไดน้นัมีความชืนน้อยขา้วก็จะมีราคาดีขึนอีกดว้ย จากการทดลองนนัความชืนขา้วอยู่ในเกณฑ์

พอใชไ้ด ้เนืองจากเครืองนีเป็นเครืองตน้แบบ จึงทาํไดเ้ทีท่เราคาดการณ์ไว ้แต่ขา้วทีไดบ้างส่วนก็โดยมอเตอร์บดจนเมล็ด

ขา้วออกจากเปลือกมา 
 

ผลทีไดจ้ากการคาํนวณและการทดลอง 

 จากการคาํนวณความชืนจากบทที  พบว่าเมือนาํขา้วทีจบัโดยตวัวดัความชืน DHT22 ออกมาชงั

นาํหนกัแลว้พบว่า ความชืนยงัลดลงไม่ถึงจุดทีตอ้งการ แตจ่ากการทดลองจริงนนั ในชวัโมงที  เมือนาํขา้ว

มาชงันาํหนกัและคาํนวณออกมาพบว่าขา้วเริมแห้งทีสุดเท่าทีทาํไดข้องเครืองลดความชืนแลว้หลงัจากนนั 

ในชวัโมงหลงัๆทีวดัได ้จะพบว่าขา้วมีนาํหนกัมากขึน ความเป็นไปไดค้ือ ขา้วโดนบดจนเป็นขา้วสารทีออก

จากเปลือกแลว้ หรือความชืนยอ้นกลบัสู่ขา้วคนื 
 

ปัญหาทีพบเจอ 

1. เนืองจากสมาชิกในทีมทาํงานประจาํและเรียนดว้ย จึงมีเวลานอ้ย 
2. เครืองมือหรืออุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อม 

3. สกิลความสามารถของแต่ล่ะบุคคลไม่เท่ากนั 

4. การสังซืออุปกรณ์บางอย่างใชเ้วลาสร้างและส่งนาน 

5. เวลาการทดลองใชเ้วลานาน 

6. มีฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาจากตวัเครือง 

7. เมือเครืองทาํงานเสร็จแลว้การนาํขา้วออกค่อนขา้งลาํบาก 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรว่าแผนการทาํงานและช่วงเวลาให้ดีกว่านี 

2. สังของทีจาํเป็นให้เร็วกว่าเดิม 

3. ลดค่าใชจ้่ายให้นอ้ยกว่าเดิม 

4. เปลียนจากสกรูลาํเลียงขา้วเป็นสาบพายแทน 

5. ใส่ฝาปิดและติดพดัลมดูดดอากาศออกแทน 
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6. ทาํช่องลาํเลียงขา้วออกให้ดีกว่านี 
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