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การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
Development of the Solar Dryer with LPG Gas Via Automatic Temperature Control 
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Abstract 

The solar dryer with LPG gas via automatic temperature control purposed to design and develop 
automatic solar dryer can be used in the absence of sunlight with the structure of the solar dryer in 
combination with the LPG gas. It measures 110 centimeters in width and 130 centimeters in height and has 
3 drying trays. In addition, automatic temperature control system to increase drying efficiency. In this 
research, the solar dryer with LPG gas via automatic temperature control will be studied compared to that 
of conventional solar dryer and natural sun drying. From the test results, it can be seen that the solar dryer 
with LPG gas via automatic temperature control had average temperature was 59.58 degrees Celsius, which 
is close to the optimum temperature for drying bananas. As for the conventional solar dryer and natural sun 
drying with an average of 42.85 degrees Celsius and 36.92 degrees Celsius respectively. In addition, when 
comparing the drying time of solar dryer with LPG gas via automatic temperature control against conventional 
solar dryer and natural sun drying founded that the developed solar dryer can increase the production 
capacity 2-3 times compared to conventional solar dryer and natural sun drying because it can be dried 24 
hours a day. Therefore, the solar dryer with LPG gas via automatic temperature control can be applied to 
community enterprises to increase production efficiency, increase revenue and increase competitiveness as 
well. 
Keywords: Solar drying, Solar Energy, LPG Gas, Automatic Temperature Control. 
 

บทคัดย่อ 
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันา

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่สามารถควบคุมแบบอุณหภูมิอัตโนมัติและสามารถใช้งานได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดด โดย
มีโครงสร้างของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระแบบแก็ส มีขนาดกว้าง 110 เซนติเมตร และสูง 130 เซนติเมตร และมีถาด
ในการอบแห้งจำนวน 3 ถาด นอกจากนนี้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง ในงานวิจัยนี้จะ
ทำการศึกษาการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเปรียบเทียบการตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติ จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ตู ้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 59.58 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้กับ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งกล้วย ส่วนการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติ จะมี
เฉลี่ยอยู่ที่ 42.85 องศาเซลเซียส และ36.92 องศาเซลเซียส เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการอบแห้งของ
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตาก
แบบธรรมชาติ พบว่า ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
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ธรรมดาและการตากแบบธรรมชาติ เนื่องจากสามาถอบแห้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงทำให้ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นำไปใช้กับชุมชน วิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้รายได้เพิ่มและเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย 
คำสำคัญ : ตู้อบแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย์, แก๊ส LPG, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
 

บทนำ 
ในประเทศที่มีอากาศหนาวการถนอมอาหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอากาศที่หนาวนั้นทำให้การดำรงชีวิต

ยากลำบาก โดยเฉพาะการหาอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเมื่อออกจากที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องเจอ
อุณหภูมิที่ติดลบ หิมะและพายุหิมะปกคุมพื้นท่ี ทำให้พืชผักไม่สามารถท่ีจะขึ้นหรือเจริญเติบโตได้ แม้กระทั่งสัตว์ก็ไม่สามารถที่
จะเดินออกออกมาตามป่าได้เช่นเดียวกัน จึงทำให้การหาอาหารในการดำรงชีวิตในฤดูหนาวไม่สามารถดำรงได้เป็นปกติได้ ทำให้
ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวต้องมีการกักเก็บอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งในขณะเดียวกันอาหารสดไม่สามารถที่อยู่ได้เป็น
เวลาหลายเดือน จึงต้องทำการถนอมอาหารเพื่อที่จะเก็บไว้ให้พอตลอดฤดูหนาวโดยที่ไม่เกิดการเน่าเสีย การถนอมอาหารใน
ประเทศท่ีอากาศหนาวน้ันจะมีหลายวิธี เช่น การดอง การตากแห้ง การแช่แข็ง เป็นต้น 

การอบแห้งระบบแก๊สเป็นวิธีในการถนอมอาหารโดยผ่านกระบวนการอบแก๊สโดยใช้แก๊สให้ความร้อนกับแผ่นซิลิคอน
คาร์ไบด์ซึ่งการอบแก๊สนั้นจะทำให้น้ำในอาหารถูกดูดออกมา ซึ่งจะทำให้อาหารนั้นไม่เน่า ไม่บูดและสามารถเก็บไว้ได้นาน 
ตัวอย่างอาหารในการอบแก๊สเพื่อประโยชน์ในการถนอมอาหารและประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การอบแก๊สปลาเกลือ การอบแก๊ส
กล้วย การตากแก๊สพริก การอบแก๊สใบชา การอบแก๊สผลไม้ โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ
เช่น วินัยธร ไพเมือง (2562) ได้ทำการศึกษาการสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิแบบรูปทรงครึ่งพารา
โบล่า ระบบถูกออกแบบให้ควบคุมพัดลมดูดอากาศเข้าและระบายอากาศของตู้อบแห้งโดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชนิดอดุโน่ (Arduino) และเซนเซอร์อุณหภูมิ (DHT22)พบว่าตู้อบแห้งสามารถทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบสูงสุดที่ 68 องศา
เซลเซียส และสามารถทำให้อุณหภูมิต่ำที่สดุโดยอุณหภมูินั้นจะมีค่ามากกว่าอุณหภูมิภายนอกที่ 5 องศาเซลเซียส ระบบสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ในช่วง 35 – 60 องศาเซลเซียส ในการศึกษานี้พบว่าระบบจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชพ้ัดลมดูดและ
ระบายอากาศอากาศพร้อมกัน และวิธีการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง ธีรพงศ์ บริรักษ์และคณะ (2564)แก้ปัญหาดังกล่าว
พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานนี้มคีุณภาพและความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตู้อบปลาร้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นทั้งสองแบบ วสาวี พิชัยและคณะ (2551) 
ระหว่างตู้อบแบบกล่องยาวและตู้อบเต็นท์ โดยการศึกษาการกระจายความร้อยภายในตู้ พบง่าอุณหภูมิในตู้สูงกว่าอุณหภูมิ
ภายนอกตู้ระหว่าง 10-20 องศาเซลเซียส ผลของพลังงานแสงอาทิตย์มีผลต่อตู้อบกล่องยาวมากกว่าตู้อบแบบเต็นท์ ความช้ืน
ของปลาร้าในตู้อบจะลดลงอย่างช้า ๆ ในวันแรก และจะลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 2 และ 3 พบว่าตู้อบแบบกล่องยาวลดลงใน
อัตราที่เร็วกว่าและลดลงมากกว่าตู้อบแบบเต็นท์ และได้ทำการศึกษา เครื่องอบแห้งแบบเรือนกระจกแบบปิดคลุมด้วยแผ่นโพลี
คาร์บอเนต นิรุธ ล้ำเลิศ (2551) ได้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งของพัดลมจากด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังของเครื่องอบแห้งเพื่อลดความ
รั่วของอากาศและออกแบบโครงสร้างเครื่องใหม่เพื่อขนส่งและปรกอบติดตั้งได้สดวก ทดสอบสมรรถภาพของเครื่องอบแห้งดัง
กว่าว อบกล้วยน้ำว้าสด 100 กิโลกรัม ผลการทดสอบบพบว่าอุณภูมิภายในอยู่ที่ 40-60 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา 8:00-17:00 
น. ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สามารถอบกล้วย 100 กิโลกรัมให้แห้งภายใน 4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ
ต้องใช้เวลามากกว่า4 วัน และได้ศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเปรียบเทียบการทดลองระหว่างการใช้พัดลมช่วย
ระบายความชื้นกับไม่ใช่พัดลมและการทำแห้งตามธรรมชาติ ประทีป ตุ้มทองและคณะ (2559) โดยทำการอบข้าวกล้องตั้งแต่
เวลา 10:00-16:00 น. จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนความชื้นลดลงตามระยะเวลาของการอบแห้ง เมื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของการอบแห้ง การใช้พัดลมระบายความชื้นออกช่วยให้สมารถลดความชื้นได้เร็วกว่าแบบไม่ใช้พัดลมและการทำให้แห้งแบบ
ธรรมชาติ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในอกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่สามารถควบคุมแบบ
อุณหภูมิอัตโนมัติและสามารถใช้งานได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้รายได้เพิ่มและเพิ่มขีดความ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชน วิสาหกิจ ซึ่งในงานิจัยนี้จะทำการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่สามารถ
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ควบคุมแบบอุณหภูมิอัตโนมัติและศึกษาการควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งของตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบธรรมดาและการตากแบบธรรมชาติ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยมีโครงสร้างของตู้อบพลังงาน

แสงอาทิตย์ร่วมกับระแบบแก๊ส มีขนาดกว้าง 110 เซนติเมตร และสูง 130 เซนติเมตร และมีถาดในการอบแห้งจำนวน 3 ถาด 
นอกจากนนี้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ใช้เหล็กกล่องเป็นโครงสร้างและใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตประกอบเป็นตู้ส่วนด้านบน
จะใช้เป็นกระจกใส อุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50Wat 18.4V 2.72Aคอนโทรลชาร์จเจอร์ 10A อินเวอร์เตอร์ 12V แปลงไฟ
เป็น 220V พัดลม 220V ตัวควบคุมอุณหภูมิ STC 3028 สวิทชิ่ง 220V แปลงไฟเป็น 12V ตัวแปลงไฟโมดูล 12V แปลงไฟเป็น 
3V ตัวจุดแก๊ส 3V ถังแก๊สขนาด 10.4 กิโลกรัม และแบตเตอรี่ 20A ใช้ในการทดสอบ 

การทดสอบและหาประสิทธิภาพตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รว่มกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมตัิ นำกล้วย
เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทดสอบ ควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี 60-65 องศาเซลเซียส  

 

 
(ก) โครงสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์ละระบบควบคมุ         (ข) ระบบควบคุมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์ละระบบควบคมุ 
 

 
ภาพที ่2 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์รว่มกบัแกส๊ LPG ที่มกีารควบคมุอุณหภูมิอตัโนมัตติ้นแบบ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้นำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติทำการควบคุมอัตโนมัติดว้ยตัวควบคมุ
อุณหภูมิอัตโนมัติ STC-3028 โดยมีตัวจุดแก๊สให้ความร้อนเพื่อเผาแผ่นซิลิคอนคาร์ไบด์เพื่อกระจายความร้อนภายในตู้ ตั้ง
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 60-65 องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมระบายความชื้นตลอดเวลาที่ทำการตาก โดยระบบการทำงานจะทำ
การปล่อยแก๊สและจุดไฟท่ี 60 องศาเซลเซียสพออุณหภูมิสงูถึงที่ตั้งไว้ท่ี 65 องศาเซลเซียส ระบบจะทำการตัดแก๊ส ผู้วิจัยทำการ
ทดสอบประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยการตากกล้วยเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพและเปรียบเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติ ทำการทดสอบตาก
กล้วยตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึงเวลา 16:00 ระยะเวลา 3วัน ทำการทดสอบตากกล้วยในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะแสดงผลดังต่อไปนี้  
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ภาพที ่3 แสดงกราฟการเปรยีบเทียบอุณหภมูิเฉลีย่ทั้ง 3 วันของกล้วยตาก 

 
ตารางที่ 1 แสดงภาพการเปรยีบของกล้วยตาก 

วันที ่
ตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
แก๊ส LPGควบคมุอุณหภมูิอัตโนมติั

60-65 (°C) 

ตากภายในตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบธรรมดา 

ตากแดดแบบธรรมชาติ 

วันที่ 1 
 

เริ่มทำการตากวัตถดุิบ เริ่มทำการตากวัตถดุิบ เริ่มทำการตากวัตถดุิบ 

วันที่ 2 
 

วัตถุดิบเปลี่ยนเป็นสีและหดงอมาก วัตถุดิบเปลี่ยนสีและหดงอเล็กน้อย วัตถุดิบเปลี่ยนสเีล็กน้อย 

วันที่ 3 
 

วัตถุดิบมสีีเข้มขึ้นหดงอและแห้ง
ตามที่ต้องการ 

วัตถุดิบมสีีเข้มขึ้นหดงอมากขึ้นไม่
แห้งตามที่ต้องการ 

วัตถุดิบมสีีเข้มขึ้นหดงอมาก
ขึ้นไม่แห้งตามทีต่้องการ 

 
จากการทดลองประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติทั้ง 3 วัน กับ

การตากกล้วย พบว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 59.58 องศา
เซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 42.85องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ภายนอกเฉลี่ยอยู่ที่ 36.92 องศาเซลเซียส ผลที่ได้ออกมาเปรียบเทียบท้ังหมดเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง กล้วยที่ทำการตากในตู้อบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ใช้เวลาตากเพียงแค่ 3 วัน แห้งได้ตามที่ต้องการ ส่วนการตากใน
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ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมาชาติวัตถุดิบไม่ แห้งตามที่ต้องการต้องใช้เวลาตาก
มากกว่า 3 วัน แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

จากการตากกล้วยในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถตากได้แห้งใน
ระยะเวลา 3 วัน กล้วยมีความแห้งตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ส่วนการตากในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตาก
แบบธรรมชาติ วัตถุดิบไม่แห้งตามที่ผู้ใช้งานต้อการยังมีความเหลืองและยังมีน้ำอยู่ ต้องใช้ระยะเวลาในการตากมากกว่า 3 วัน 
จึงจะได้วัตถุดิบที่ดีตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 การใช้พลังงานของแก๊ส LPG เปรียบเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดา น้ำหนักแก๊ส 4.0 กิโลกรัม 
น้ำหนักถังแก๊ส 6.4 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 10.4 กิโลกรัม เติมแก๊สราคา 100 บาท การทดสอบใน 1 ช่ัวโมง น้ำหนักของแก๊สจะ
ลดลง 1 ขีด หรือ 100 กรัม ตกขีดละ 2.5 บาท ทดสอบระยะเวลารวม 18 ช่ัวโมง น้ำหนักแก๊สลดลงไป 1.8 กิโลกรัม เท่ากับ 45 
บาท ได้วัตถุดิบตามที่ต้อง เปรียบเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาวัตถุดิบไม่แห้งตามที่ต้องการต้องใช้
ระยะเวลาในการตากมากกว่า 3 วัน ทำให้ได้ผลผลิตที่น้อยกว่า การใช้พลังงานของแก๊ส LPG สามารถเพิ่มผลลพลิตได้ 2-3 เท่า 
และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แม้ในที่ท่ีมีแดด 
 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ นำไปใช้ในการ

อบแห้งผลิตภัณฑ์กล้วย เปรียบเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติในงานวิจัยฉบับ
นี้ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 59.58 องศาเซลเซียส 
ซึ่งจะใกล้กับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งกล้วย ส่วนการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบ
ธรรมชาติ จะมีเฉลี่ยอยู่ที่ 42.85 องศาเซลเซียส และ36.92 องศาเซลเซียส เท่านั้น นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
อบแห้งของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดา
และการตากแบบธรรมชาติ ตู ้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2-3 เท่าเมื ่อเทียบกับตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแบบธรรมชาติ เนื่องจากสามารถอบแห้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงทำให้ตู้อบแห้งที่
พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้กับชุมชน วิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้รายได้เพิ่มและเพิ่มขีดความความสามารถในการ
แข่งขันได้อีกด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณโปรแกรมเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ให้

ความอนุเคราะห์สถานท่ีและอุปกรณ์ในการทำวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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