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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม

ทั้งศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลและ
ทดสอบวิจัย ณ ศูนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้เช้ือเพลิงจ านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย กาบมะพร้าว ซังข้าวโพดและแกลบ ซึ่งได้ก าหนดอุณหภูมิภายใน
ห้องอบ 70 องศาเซลเซียส เท่ากันทุกครั้ง ในการทดลองอบปลา 

ผลการวิจัยพบว่า ตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ออกแบบส าหรับใช้ในครัวเรือน 
ซึ่งมีขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร และความสูง 90 เซนติเมตร ใช้สังกะสีในการกรุผนังของตู้อบฯ 
สามรถทนอุณหภูมิความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส ภายในตู้อบประกอบด้วยถังใส่เช้ือเพลิง มีขนาดความกว้าง 60 
เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร และความสูง 25 เซนติเมตร มีช้ันส าหรับวางวัตถุดิบในการอบ ขนาด ความกว้าง 70 
เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร และความสูง 45 เซนติเมตร จ านวน 2 ช้ัน สามารถเลื่อนเข้า -ออกได้ มีระบบความคุม
อุณหภูมิและความช้ืนภายในตู้อบฯ แบบอัตโนมัติ คณะผู้วิจัย ได้ท าการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบนบอร์ด 
(Arduino) และระบบควบคุมนี้ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ก าหนดเง่ือนไขการควบคุมอุณหภูมิในตู้อบฯ กรณี
อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส พัดลมจะดูดอากาศภายในตู้อบฯ อัตโนมัติ กรณีอุณหภูมิ ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียส พัด
ลมจะหยุดท างานอัตโนมัติ ด้านนอกตู้อบฯ มีจอแสดงผลอุณหภูมิและความช้ืนตลอดการใช้งาน จากการหาประสิทธิภาพของ
ตู้อบฯ คณะผู้วิจัยได้ท าการทดลองจ านวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เชื้อเพลิงต่างชนิดกัน ประกอบด้วยกาบมะพร้าว ซังข้าวโพดและ
แกลบ โดยท าการอบปลาช่อน จ านวน 1 กิโลกรัม ซึ่งใช้เช้ือเพลิงต่างชนิดกัน พบว่า เช้ือเพลิงกาบมะพร้าวให้ความร้อนสูงสุด
ถึง 78.7 องศาเซลเซียส ความช้ืน 33.3 %  ใช้ระยะเวลาในการอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที  ใช้กาบมะพร้าว 3 กิโลกรัม การอบปลา
ด้วยเช้ือเพลิงซังข้าวโพดให้ความร้อน 71.3 องศาเซลเซียส ความช้ืน 37.7 %  ใช้ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ใช้ซังข้าวโพด 4 กิโลกรมั 
และการอบปลาด้วยเช้ือเพลิงแกลบให้ความร้อน 62 องศาเซลเซียส ความช้ือ 45.7 %  ใช้ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใช้แกลบ 5 
กิโลกรัม ผลการทดลอง พบว่า กาบมะพร้าวให้ความร้อนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นซังข้าวโพดและแกลบ แกลบให้ความชื้นมาก
ที่สุด รองลงมากเป็นซังข้าวโพดและกาบมะพร้าว โดยที่เช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด สามารถอบแห้งรมควันให้ปลามีความ แห้ง สุก 
และ มีสีสันท่ีน่ารับประทาน 

 
ค ำส ำคัญ:  ตู้อบแห้งรมควันแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,กาบมะพร้าว,ซังข้าวโพด,แกลบ 
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บทน ำ 
โดยทั่วไป ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ท าการปลูก ข้าว ข้าวโพด หรือ ท าสวนมะพร้าว อยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่แล้ว

ผลผลิตที่ได้จะถูกน าไปแปรรูปและมักจะเหลือเศษที่เป็นแกลบ ซังข้าวโพด หรือ เปลือกมะพร้าว จะถูกน าไปเผาทิ้ง บางส่วน
อาจถูกน าไปใช้เผาเช้ือเพลิงในครัวเรือน หรือน าไปเททิ้งบนพื้นที่ร้างนอกเมืองอย่างสูญเปล่า ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ก่อกวนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบข้าง ส่งผลเสียต่อเนื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพและสุขอนามัย ในทางกลับกัน ถ้าหากมีการ
จัดการเกี่ยวกับเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการแปรรูปข้างต้นไปใช้ประโยชน์ในด้านการให้ความร้อนด้วยการเผาไหม้ที่เหมาะสม ก็
จะสามารถช่วยลดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น วิธีการส่วนใหญ่ในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาข้างต้น สามารถน าไปใช้
รูปแบบอื่นได้เช่น การให้ความร้อนแบบควัน เพื่อไล่มอดในงานจักรสานไม้ หรือ อบอาหารให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน 
กระบวนกระดังกล่าว จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้วิถีชีวิตในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ในจังหวัดก าแพงเพชร เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลา
ช่อน ซึ่งหาได้ง่าย หากไม่ได้ท าอาหารแบบสด ก็จะน ามาแปรรูปแบบตากแห้ง ในกลุ่มชุมชนบ้านท่าคร้อ ต.วังบัว อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่นิยมน าปลาช่อนมาอบแห้งรมควัน เพื่อท าให้มีเนื้อปลาแห้ง ถนอมไว้ได้นาน เนื่องจาก
กระบวนดังกล่าวสามารถไล่ความช้ืนได้ดี จึงนิยมท ากันมาอย่างช้านาน หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว ท าให้พบว่า 
กระบวนการที่ได้ท าข้ึน ควรมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 70 องศาเซลเซียส โดยสามารถใช้ แกลบ ซังข้าวโพด และ กาบ
มะพร้าว มาเป็นเช้ือเพลิงในการให้ความร้อนในการอบรมควัน บ่อยครั้งมักเกิดปัญหาความผิดพลาดของการควบคุมการแปร
รูป ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดการขาดทุนจากการสูญเสียวัตถุดิบท่ีได้จัดหาไว้ หากมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต 
โดยที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงนี้ที่เหมาะสมส าหรับรมควัน จะส่งผลดีต่อการกระบวนผลิตเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา
ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการอบแห้งในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร์ และคณะ [1] ได้พัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อุโมงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น ผลทดสอบพบว่า อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งสูงได้ถึงเฉลี่ย 50 องศา
เซลเซียส สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ดี ถัดมาเป็นงานวิจัยของ สังวาลเพ็งพัด และ วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร [2] ได้ท า
การอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อและปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยตู้อบแห้งเป็นแบบ
ผสมสามารถใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเสริมจากแก๊ส LPG ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง พบว่า 
ปลามีความช้ืนก่อนอบ 77 % และ 64 % สามารถให้ความช้ืนหลังจากการอบมีค่าใกล้เคียงกัน คือ 17 % และ 16 % 
ตามล าดับ โดยอัตราการแห้งของเนื้อจะมีค่ามากกว่าปลา 

จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วงที่เหมาะสมส าหรับอบรมควันปลา โดยควบคุมระบบด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ผ่านเซ็นเซอร์ DHT 22 เพื่อท าให้กระบวนแปรรูปมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนที่ผลิตปลาอบแห้งหรือชุมชนใกล้เคียงที่มีวัตถุดิบที่สามารถอบแห้งแบบรมควันได้ 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เซลล์แสงอำทิตย ์[3] 

 
ภำพที่ 1 การผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล ์
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เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พบว่าก าลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตก าลังไฟฟ้าสูงที่สุด
ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการน าโซล่าเซลล์มาใช้ผลิตก าลังไฟฟ้า ลักษณะการท างานของโซล่าเซลล์จะ
ใช้กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovotataic Effect) ในสารกึ่งตัวน า โดยโซล่าเซลล์จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวน า P และสาร
กึ่งตัวน า N เมื่อโซล่าเซลล์ได้รับแสงที่มีพลังงานพอจะท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวน า ดังนั้นถ้ามี
การเช่ือมต่อระหว่างผิวทั้งสองของ โซล่าเซลล์ จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซึ่งท าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในรู ปแบบไฟฟ้า
กระแสตรง ดังภาพที่ 1 
 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 [4] 

1. Port USB

2.      Reset

3. Port ICSP :         USB INTERFACE 4. Port I/O

5. Port ICSP : Atmega328

6.     10. MCU : Atmega328

7. Port I/O
8. Port Power

9. Power Jack

 
 

ภำพที่ 2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เป็นอุปกรณ์ที่นิยมน ามาประมวลผลเพื่อควบคุมการท างานโดยมี
ส่วนประกอบตามภาพที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

1. Port USB : ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพื่ออัพโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 
2. Reset Button : เป็นปุ่มกดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม่ 
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
4. I/OPort : Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จ าท าหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็น

ขา Tx, Rx Serial, Pin3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM 
5. ICSP Port : Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
6. MCU : Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
7. I/O Port : นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้วยังเปลี่ยนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0 - A5 
8. Power Port : ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอกประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 โวลต์ , +5 

โวลต์, GND, โวลต์ 
9. Power Jack : รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 โวลต์ 
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer 

ผ่าน Atmega16U2 
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เซ็นเซอร์อุณหภูมิและควำมชื้น DHT 22 [5] 
DHT 22 คือ โมดูลเซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature & Relative Humidity Sensor) 

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย เช่น การวัดและควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความช้ืนในห้อง เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้แตกต่างกันตามผู้ผลิต รา คา 
ความแม่นย า ความละเอียดในการวัด การให้ค่าแบบดิจิทัลหรือแบบแอนะล็อก เป็นต้น การใช้งานโมดูล DHT 22 หรือ 
AM2302 เป็นที่นิยมเนื่องจากมีราคาที่ไม่แพงมากนัก ให้ค่าเป็นแบบดิจิทัล ใช้ขาสัญญาณดิจิทัลเพียงเส้นเดียวในการเช่ือมต่อ
แบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยน ามาเช่ือมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno 
R3 เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์ดังแสดงตัวอย่างได้ตามภาพท่ี 3 
 

 
 

ภำพที่ 3 เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความช้ืน DHT 22 หรือ AM2302 
 
ข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น DHT 22 หรือ AM2302 ประกอบด้วยแรงดันกระแสตรงซึ่งใช้เป็นไฟเลีย้ง
ในช่วง: 3.3 โวลต์ ถึง 5.5 โวลต์ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง: -40 ถึง 80 องศาเซลเซียสและมีค่าความผิดพลาดในการอ่านคา่
ไม่เกิน ±0.5 องศาเซลเซียสการวัดความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์และมีค่าความผิดพลาดในการอ่านค่าไม่
เกิน 2 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์อัตราการวัดสูงสดุ: 0.5 รอบต่อวินาที ใช้การเช่ือมต่อท้ังหมด 4 ขา โดยที่ขาที่ 1 เป็นขาส าหรับเชื่อมตอ่
ไฟเลี้ยง (VCC) ขาที่ 2 เป็นขาส าหรับเช่ือมต่อสัญญาณข้อมูล (Serial data, bidirectional) ขาที่ 3 ไม่ได้ใช้ในการเช่ือมต่อ 
ส่วนขาสุดท้าย ขาที่ 4 เป็นขาส าหรับเชื่อมต่อกราวด์ในระบบ 
 
ทฤษฎีกำรอบแห้ง [6] 

การอบแห้ง คือ กระบวนการลดความชื้นซึ่งส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุที่ช้ืนเพื่อไล่ความช้ืนออกโดยการ
ระเหยโดยความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหย ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่จะมีความช้ืนค่อนข้างสูงท าให้
เก็บรักษาได้ไม่นาน การอบแห้งจะท าให้ช่วยเก็บรักษาผลผลิตได้ยาวนานขึ้น การพัฒนากรรมวิธีการอบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตรเป็นกระบวนการหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมีความส าคัญต่อการรักษาคุณภาพ ลดความสูญเสียและ
ยืดเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาวิธีการอบแห้งผลผลิตเกษตรได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับตั้งแต่วิธีการตากแห้ง
โดยอาศัยแสงแดดจนกระทั่งพัฒนามาเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึน การอบแห้งมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่าง
กัน ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการอบแห้งแบบรมควันร้อน (hot smoking) [7] เป็นการรมควันที่ใช้อุณหภูมิสูงขึ้น โดย
การแขวนเนื้อสัตว์หรือวางไว้ใกล้กับไฟ ใช้อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง จะท าให้เนื้อปลา
แห้งและสุกสามารถรับประทานได้ทันทีหรือจะเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิต่ าได้เป็นเวลานาน ดังแสดงตัวอย่างได้ดังภาพที่ 4 
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ภำพที่ 4 ตัวอย่างการอบรมควัน 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การด าเนินวิจัยการสร้างตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการวิจัยมีขั้นตอนการทดลอง 
วิธีการด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแสดงตัวอย่างขั้นตอนด าเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 5 
 

     

                                  

                              
                              

           

             

                           
            

       

    

 
 

ภำพที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
กำรออกแบบและสร้ำงตู้อบรมควันอัตโนมัติด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 

การออกแบบระบบจะใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ ต่อเข้าตัวควบคุมการประจุไฟฟ้าขนาด 20 แอมป์ เข้า
แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมป์แปร์ช่ัวโมง เพื่อเป็นแหล่งจ่ายให้กับระบบควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 รับ
ค่าอุณหภูมิและความช้ืนผ่านเซ็นเซอร์ DHT 22 เพื่อสั่งการพัดลมขนาดแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในตู้อบ ดังภาพท่ี 6 
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12vdc 
to 5vdc

NC

NO

COM

Relay 5vdc 
to 12vdc

        
                       
                      
                    

           
12vdc / 20ah

                    20 A             

               50 W

                 

               

Projact  Energy

 
 

ภำพที่ 6 ขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมที่ได้พัฒนาขึ้น 
ในการสร้างตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จะสร้างตามแบบโดยมีขนาดความกว้าง 90 

เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตรโครงสร้างท าจากเหล็กกล่องชนิดหนา ผนังเป็นสังกะสีแผ่นเรียบ และเจาะใส่
พัดลมขนาด 4 น้ิว ไว้ด้านหลัง ภายในจะมีชั้นทั้ง 3 ช้ัน ช้ันล่างสุดเป็นช้ันบรรจุเชื้อเพลิง ส่วนสองช้ันด้านบนเป็นท่ีวางวัตถุดิบ
ส าหรับรมควัน ดังแสดงได้ตามตัวอย่างภาพที่ 7 และ 8 ตามล าดับ 

 

 
 

ภำพที่ 7 การออกแบบโครงสร้างตู้อบรมควัน 
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ภำพที่ 8 โครงสร้างตู้อบรมควันแบบเสรจ็สมบูรณ ์
 

กำรวัดประสิทธิภำพตู้อบรมควันอัตโนมัติด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
การวัดประสิทธิภาพของระบบสามารถท าได้โดยเก็บค่าอุณหภูมิและความช้ืนผ่านระบบมอนิเตอร์ของโปรแกรม 

Arduino IDE โดยเก็บค่าอุณหภูมิและความช้ืนทุกๆ 5 นาที จากการทดลองจ านวนเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด แต่ละครั้งจะใช้
เช้ือเพลิงต่างชนิดกัน ประกอบด้วยกาบมะพร้าว ซังข้าวโพดและแกลบ โดยท าการอบปลาช่อน จ านวน 1 กิโลกรัม โดย
สามารถแสดงตัวอย่างภาพการบันทึกข้อมูลได้ตามภาพที่ 9 (ก) และ 9 (ข) ตามล าดับ นอกจากนี้จะแสดงผลการทดลองทาง
กายภาพของปลาที่ได้ผ่านการอบแห้งรมควันจากเครื่องที่ได้พัฒนาและสร้างขึ้น 
 

   
               (ก) การเก็บข้อมูลผา่น Arduino IDE                                       (ข) ระบบควบคุม 

ภำพที่ 9 การวัดประสิทธิภาพตู้อบรมควันอัตโนมัตดิ้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
ผลการทดสอบระบบที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นท้ัง 3 ชนิด โดยการทดสอบครั้งแรกเป็น

การใช้ชนิดเช้ือเพลิงกาบมะพร้าว ครั้งที่ 2 เป็นชนิดเช้ือเพลิงซังข้าวโพด และครั้งที่ 3 เป็นชนิดเช้ือเพลิงแกลบ โดยผลการ
ทดลองสามารถแสดงผลค่าน้ าหนักของชนิดเช้ือเพลิง ค่าสูงสุดของอุณหภูมิและความช้ืน และระยะเวลาเผา ได้ดังตารางที่ 1 
และสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดได้ตามภาพท่ี 10 
 
ตารางที่ 1 ผลการเก็บข้อมูลสูงสุดของอุณหภูมิและความชื้นของเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด 

ชนิดเชื้อเพลิง 
น้ ำหนักเชื้อเพลิง

(กิโลกรัม) 
ควำมชื้น 

(เปอร์เซ็นต์) 
อุณหภูมิ                      

(องศำเซลเซียส) 
ระยะเวลำเผำ 

 (ชั่วโมง) 
กาบมะพร้าว 3 33.32 78.70 2:30 
ซังข้าวโพด 4 37.79 71.30 3:00 
แกลบ 5 45.70 62.00 4:00 

 

 
 

ภำพที่ 10 ผลการทดลองชนิดเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด 
 
 

     
          (ก) เชื้อเพลิงกาบมะพร้าว                  (ข) เช้ือเพลิงซังข้าวโพด                      (ค) เช้ือเพลิงแกลบ 

ภำพที่ 11 ผลการทดลองชนิดเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด 
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 จากกราฟในรูปที่ 10 สามารถอภิปรายผลการทดลองได้ว่า เช้ือเพลิงกาบมะพร้าวให้ความร้อนสูงสุดถึง 78.7 องศา
เซลเซียส ความช้ืน 33.3 %  ใช้ระยะเวลาในการอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที  ใช้กาบมะพร้าว 3 กิโลกรัม การอบปลาด้วยเชื้อเพลิง
ซังข้าวโพดให้ความร้อน 71.3 องศาเซลเซียส ความช้ืน 37.7 %  ใช้ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ใช้ซังข้าวโพด 4 กิโลกรัม และการอบ
ปลาด้วยเช้ือเพลิงแกลบให้ความร้อน 62 องศาเซลเซียส ความช้ือ 45.7 %  ใช้ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใช้แกลบ 5 กิโลกรัม ผล
การทดลอง พบว่า กาบมะพร้าวให้ความร้อนมากที่สุด รองลงมาเป็นซังข้าวโพดและแกลบ แกลบให้ความช้ืนมากที่สุด 
รองลงมากเป็นซังข้าวโพดและกาบมะพร้าว โดยที่เช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด สามารถอบแห้งรมควันให้ปลามีความ แห้ง สุก และ มี
สีสันท่ีน่ารับประทาน ดังแสดงได้ตามตัวอย่างภาพท่ี 11 (ก) 11 (ข) และ 11 (ค) ตามล าดับ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ตู้อบแห้งรมควันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร และสูง 90 
เซนติเมตร โดยมีฐานล่าง ขนาด 90 เซนติเมตร ช้ันวางผลิตภัณฑ์มีความกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร ความสูง 45 
เซนติเมตร ตะแกรงเช้ือเพลิง กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร จากการหาประสิทธิภาพของตู้อบ
แห้งรมควันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ท าการทดลองเช้ือเพลิงจ านวน 3 ชนิด โดยใช้กาบมะพร้าว แกลบและซัง
ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง ในการอบแต่ละชนิดใช้ระยะเวลา ต่างกัน การทดลองอบปลาในปริมาณ 1 กิโลกรัม จ านวน 3 ชุด โดย
ท าการเก็บข้อมูล 3 ชนิด เชื้อเพลิงกาบมะพร้าว ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงครึ่ง เชื้อเพลิงซังข้าวโพด ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง และแกลบใช้เวลา 
4 ช่ัวโมง เก็บข้อมูลอุณหภูมิระหว่างท าการอบ พบว่า เช้ือเพลิงกาบมะพร้าวให้ความร้อนได้มากท่ีสุดถึง 78.7 องศาเซลเซียส 
รองลงมาเป็นซังข่าวโพดอยู่ที่ 71.3 องศาเซลเซียส และแกลบให้ความร้อนอยู่ที่ 62 องศาเซลเซียสตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า
ผลทดสอบทางกายภาพของปลาอบแห้งรมควันจากเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด ยังให้สีสันสุกแห้งน่ารับประทานเหมาะส าหรับการบริโภค
ในทุกครัวเรือน 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตู้อบรมควันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าเร็จได้ด้วยดี จากการให้ความ
อนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย จนท าให้
งานวิจัยส าเร็จอย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้ปรึกษาและเอื้อเฝื้อสถานที่ในการทดลอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยจนท าให้วิจัย
ส าเร็จได้ด้วยดี 

อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้นคณะผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 
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