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เตาอบพลังังานแสงอาทิติย์์ระบบไฮบริดแบบเคล่ั�อนทิ่�ได้ ดำเนินการ 

เพ่�อส่งเสริมให้้ประชาชนท่ิ�อาศััย์ในพ่�นทิ่� โดย์รอบโครงการห้ลัวง 

แม่ปูนห้ลัวง ได้รับการส่งเสริมแลัะย์กระดับการแปรรูปผลัผลิัต 

ทิางการเกษตร เพ่�อเป็นการเพิ�มมูลัค่า แลัะส่งเสริมอาช่พเสริม 

ให้้กับเกษตรกร แลัะผู้ทิ่�สนใจ โดย์เตาอบทิ่�พัฒนาขึ้้�นในโครงการครั�งน่� 

สามารถใช้พลัังงานความร้อนจากแสงอาทิิตย์์ ควบคู่กับการใช้พลัังงาน

ความรอ้นผา่นระบบไฟฟา้กระแสสลับั ห้รอ่อย์า่งใดอย์า่งห้น้�ง เพ่�อเปน็การ

ลัดปัญห้าในฤดูกาลัทิ่�แสงแดดไม่เพ่ย์งพอต่อการอบแห้้งแลัะแปรรูป 

ทิางผู้จัดทิำห้วังเป็นอย์่างย์ิ�งว่าห้นังส่อเตาอบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ระบบ

ไฮบริดแบบเคลั่�อนทิ่�ได้แลั่มน่�จะเป็นประโย์ชน์ต่อกลั่่มเป้าห้มาย์ แลัะ 

ผู้ทิ่�สนใจไม่มากก็น้อย์
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พลัังงานแสงอาทิิตย์์ เป็นพลัังงานทิดแทินประเภทิห้ม่นเว่ย์นทิ่�ใช้แลั้วเกิดข้ึ้�นให้ม่ได้ตาม 

ธรรมชาติ เป็นพลัังงานทิ่�สะอาด ปราศัจากมลัพิษ แลัะเป็นพลัังงานทิ่�ม่ศัักย์ภาพสูง ในการใช้

พลัังงานแสงอาทิิตย์์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบค่อ การใช้พลัังงานแสงอาทิิตย์์เพ่�อผลัิต

กระแสไฟฟ้า แลัะการใช้พลัังงานแสงอาทิิตย์์เพ่�อผลิัตความร้อนแก้ไขึ้ปัญห้า โดย์เฉพาะการ 

ม่่งเน้นการประย์่กต์ใช้พลัังงานแสงอาทิิตย์์มาใช้ในกระบวนการอบแห้้งร่วมกับพลัังงานแห้ล่ังทิ่�สอง 

เพ่�อเป็นการลัดความช่�นให้้กับ ผลัผลัิตทิางการเกษตร สําห้รับการแปรรูปเป็นผลัิตภัณฑ์์ต่อไป  

พลังงาน
แสงอาทิตย์
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เทคโนโลยีพลังง�นแสงอ�ทิตย์
เพ่�อผลิตกระแสไฟฟ้�

ระบบผลัิตกระแสไฟฟ้าด้วย์เซลัลั์แสงอาทิิตย์์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ค่อ

เซลัลั์แสงอาทิิตย์์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลัิตไฟฟ้า

ทิ่�ได้รับการออกแบบสำห้รับใช้งานในพ่�นทิ่�ชนบทิท่ิ�ไม่ม่ระบบสาย์ส่งไฟฟ้า 

อ่ปกรณ์ระบบทิ่�สำคัญ ประกอบด้วย์แผงเซลัลั์แสงอาทิิตย์์ อ่ปกรณ์ควบค่ม

การประจ่แบตเตอร่� แบตเตอร่� แลัะอ่ปกรณ์เปลั่�ย์นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

เป็นไฟฟ้ากระแสสลัับแบบอิสระ

เซลัล์ัแสงอาทิติย์์แบบต่อกบัระบบจำห้น่าย์ (PV Grid connected system) 

เป็นระบบผลิัตไฟฟ้าท่ิ�ถูกออกแบบสำห้รับผลิัตไฟฟ้าผ่านอ่ปกรณ์เปล่ั�ย์น

ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลัับเข้ึ้าสู่ระบบสาย์ส่งไฟฟ้าโดย์ตรง 

ใช้ผลิัตไฟฟา้ในเขึ้ตเมอ่ง ห้รอ่พ่�นทิ่�ทิ่�มร่ะบบจำห้นา่ย์ไฟฟา้เขึ้า้ถง้ อป่กรณร์ะบบ 

ทิ่�สำคัญประกอบด้วย์แผงเซลัลั์แสงอาทิิตย์์ อ่ปกรณ์เปลั่�ย์นระบบไฟฟ้ากระแส

ตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลัับชนิดต่อกับระบบจำห้น่าย์ไฟฟ้า

เซลัล์ัแสงอาทิิตย์์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิัต

ไฟฟ้าทิ่�ถูกออกแบบสำห้รับทิำงานร่วมกับอ่ปกรณ์ผลัิตไฟฟ้าอ่�นๆ เช่น 

ระบบเซลัลั์แสงอาทิิตย์์กับพลัังงานลัม แลัะเคร่�องย์นต์ด่เซลั ระบบเซลัลั์ 

แสงอาทิติย์์กบัพลังังานลัม แลัะไฟฟา้พลังัน�ำ เปน็ตน้ โดย์รปูแบบระบบจะขึ้้�นอยู่์ 

กับการออกแบบตามวัตถ่ประสงค์โครงการเป็นกรณ่เฉพาะ

เทคโนโลยีีพลังงานแสงอาทิตยี์เพ่�อผลิตความร้้อน

การผลัติน�ำรอ้นด้วย์พลัังงานแสงอาทิติย์แ์ลัะการอบแห้ง้ดว้ย์พลัังงานแสง

อาทิิตย์์ การผลัิตน�ำร้อนด้วย์พลัังงานแสงอาทิิตย์์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

การ้ผลิตน้ำร้้อนชนิดไหลเวียีนตามธร้ร้มชาติ เป็นการผลิัตน�ำร้อนชนิด

ทิ่�ม่ถังเก็บอย์ู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิิตย์์ ใช้ห้ลัักการห้ม่นเว่ย์นตามธรรมชาติ

การ้ผลตินำ้ร้อ้นชนดิใชป้ั๊๊�มนำ้หมนุเวยีีน เห้มาะสำห้รบัการใชผ้ลัติน�ำรอ้น

จำนวนมาก แลัะม่การใช้อย์่างต่อเน่�อง

การ้ผลิตน้ำร้้อนชนิดผสมผสาน เป็นการนำเทิคโนโลัย์่การผลิัตน�ำร้อน

จากแสงอาทิิตย์์มาผสมผสานกับความร้อนเห้ลั่อทิิ�งจากการระบาย์ความร้อน

ขึ้องเคร่�องทิำความเย์็น ห้ร่อเคร่�องปรับอากาศั โดย์ผ่านอ่ปกรณ์แลักเปลั่�ย์น

ความร้อน
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ก�รอบแห้้งด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
ปัจจุบันมีก�รยอมรับใช้้ง�น 3 ลักษณะ ค่อ

การอบแห้ง้ระบบ Passive คอ่ระบบทิ่�เคร่�องอบแห้ง้ทิำงานโดย์อาศัยั์พลังังาน

แสงอาทิิตย์์แลัะกระแสลัมทิ่�พัดผ่าน ได้แก่

เคร้่�องตากแห้งโดยีธร้ร้มชาติ เป็นการวางวัสด่ไว้กลัางแจ้ง อาศััย์ความร้อน

จากแสงอาทิิตย์์แลัะกระแสลัมในบรรย์ากาศัในการระเห้ย์ความช่�นออกจากวัสด่

ต้้อบแห้งแบบได้ร้ับแสงอาทิตยี์โดยีตร้ง วัสด่ทิ่�อบจะอยู่์ในเคร่�องอบแห้้ง 

ทิ่�ประกอบดว้ย์วัสดท่่ิ�โปรง่ใส ความรอ้นทิ่�ใชอ้บแห้ง้ไดม้าจากการดดูกลัน่พลังังาน

แสงอาทิติย์ ์แลัะอาศัยั์ห้ลักัการขึ้ย์าย์ตวัเอง อากาศัรอ้นภาย์ในเคร่�องอบแห้ง้ทิำให้้

เกิดการห้ม่นเว่ย์นขึ้องอากาศัเพ่�อช่วย์ถ่าย์เทิอากาศัช่�น

ต้้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ีแบบผสม วัสด่ท่ิ�อยู่์ภาย์ในจะได้รับความร้อน 

2 ทิาง คอ่ ทิางตรงจากดวงอาทิิตย์แ์ลัะทิางออ้มจากแผงรบัรงัสด่วงอาทิติย์ ์ทิำให้้

อากาศัร้อนก่อนทิ่�จะผ่านวัสด่อบแห้้ง

การ้อบแห้งร้ะบบ Active ค่อระบบอบแห้้งทิ่�ม่เคร่�องช่วย์ให้้อากาศัไห้ลัเว่ย์น

ในทิิศัทิางทิ่�ต้องการ เช่น จะม่พัดลัมติดตั�งในระบบเพ่�อบังคับให้้ม่การไห้ลัขึ้อง

อากาศัผา่นระบบ พดัลัมจะดดูอากาศัจากภาย์นอกให้ ้ไห้ลัผา่นแผงรบัแสงอาทิติย์์

เพ่�อรับความร้อนจากแผงรับแสงอาทิิตย์์ อากาศัร้อนทิ่�ไห้ลัผ่านพัดลัมแลัะห้้องอบ

แห้้งจะม่ความช่�นสัมพัทิธ์ต�ำกว่าความช่�นขึ้องพ่ชผลั จ้งพาความช่�นจากพ่ชผลั 

ออกสู่ภาย์นอกทิำให้้พ่ชผลัทิ่�อบไว้แห้้ง

การ้อบแห้งร้ะบบ Hybrid คอ่ระบบอบแห้ง้ทิ่�ใชพ้ลังังานแสงอาทิิตย์์แลัะย์งัตอ้ง

อาศัยั์พลังังานในรปูแบบอ่�นๆ ชว่ย์ในเวลัาทิ่�มแ่สงอาทิิตย์์ไมส่ม�ำเสมอห้รอ่ตอ้งการ

ให้้ผลัิตผลัทิางการเกษตรแห้้งเร็วขึ้้�น เช่น ใช้ร่วมกับพลัังงานเช่�อเพลัิงจากช่วมวลั 

พลังังานไฟฟ้า วสัดอ่บแห้ง้จะได้รบัความร้อนจากอากาศัร้อนท่ิ�ผา่นเข้ึ้าแผงรับแสง

อาทิิตย์์ แลัะการห้ม่นเว่ย์นขึ้องอากาศัจะอาศััย์พัดลัมห้ร่อเคร่�องดูดอากาศัช่วย์
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การดำาเนินงาน 
ศัูนย์์พัฒนาโครงการห้ลัวงแม่ปูนห้ลัวง ตั�งข้ึ้�นเม่�อปี พ.ศั.2523 โดย์ ผลัผลิัตทิางการเกษตร 

ทิ่�ชาวบา้นโดย์รอบพ่�นทิ่�โครงการห้ลัวงปลักู สว่นให้ญเ่ปน็พช่เศัรษฐกจิแลัะพนัธ่พ์ช่ทิ่�ไดร้บัการสนบัสนน่

จากโครงการห้ลัวงแม่ปูนห้ลัวง เพ่�อทิำการปลูักตามกรอบท่ิ�กำห้นด ทัิ�งน่�จากการสำรวจพ่�นทิ่�แปลัง

เพาะปลูัก พบว่า เกษตรกรส่วนให้ญ่ม่การจำห้น่าย์แลัะส่งออกผลัผลัิตทิางการเกษตรในรูปแบบขึ้อง

สินค้า อาห้ารสด เน่�องจากม่แห้ลั่งการรับซ่�อจากตลัาดรองรับ แต่ในกรณ่ทิ่�ปริมาณขึ้องผลัผลัิตม่มาก

จนลั้นตลัาด ส่งผลัให้้มูลัค่าขึ้องสินค้าลัดลัง แลัะเกษตรกร ไม่ม่ทิางเลั่อกในการต่อรองการจำห้น่าย์

สนิค้าเห้ล่ัานั�น เน่�องจากอาย์ข่ึ้องผลัผลิัตท่ิ�เป็นขึ้องสด มอ่าย์ก่ารเก็บรักษาสั�นจง้จำเป็นต้องรบ่จำห้น่าย์ 

ภาย์ใต้สภาพขึ้องราคาทิ่�ตกต�ำ ทิ่�ผ่านมาม่การแก้ปัญห้าจากภาครัฐ โดย์การจัดโครงการส่งเสริมการ

แปรรูปผลัผลิัตทิางการเกษตรด้วย์การใช้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้ความร้อนกับตัวเตาอบ แลัะใช้พัดลัม

ในการดูดความช่�น วธิก่ารแปรรูปผลัผลิัตทิางการเกษตรด้วย์การอบแห้ง้ จะช่วย์ให้ย้์ด่อาย์ก่ารเก็บรักษา

ผลัผลัิตได้นานขึ้้�น แลัะย์ังช่วย์เพิ�มมูลัค่าขึ้องผลัผลัิตให้้สูงขึ้้�นด้วย์

จากการสำรวจรูปแบบการแปรรูปผลัผลัิตทิางการเกษตรแบบดั�งเดิมขึ้องเกษตรกรเพ่�อใช้กำห้นด

ค่ณสมบัติทิ่�เห้มาะสมขึ้องการพัฒนานวัตกรรมผ่านการะดมความคิดเพ่�อให้้เกิดการย์อมรับได้ขึ้อง

การนำเตาอบมาใช้ในการแปรรูป จากนั�นดำเนนิการออกแบบแลัะสร้างเตาอบพลังังานแสงอาทิติย์แ์บบ

ไฮบริดทิ่�สามารถเคลั่�อนทิ่�ได้ แลัะทิดสอบการแปรรูปผลัผลัิตทิางการเกษตร แลัะดำเนินการถ่าย์ทิอด

เทิคโนโลัย์่ แลัะจัดทิำแผนธ่รกิจเพ่�อเป็นต้นแบบขึ้องการส่งเสริมการแปรรูปผลัผลัิตทิางการเกษตร

แบบครบวงจรต่อไป
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กรอบความคิด (Conceptual Framework)
ในการดำเนินกิจกรรมแต่ลัะกิจกรรมทิ่�กำห้นดไว้ในตอนต้นขึ้องโครงการในครั�งน่� จะเป็น

ลัักษณะขึ้องกิจกรรรมทิ่�ต่อเน่�องแบบอน่กรม กลั่าวค่อ ความสัมพันธ์ขึ้องแต่ลัะกิจกรรม จะเกิดขึ้้�นได้ 

ตอ้งอาศัยั์ข้ึ้อมูลัขึ้องกิจกรรมก่อนห้น้าน่� ซ้�งมข้่ึ้อดค่อ่ลัดความผิดพลัาด แลัะการลัองผิดลัองถูก แต่ขึ้อ้จำกัด 

ก็จะส่งผลัในเร่�องขึ้องระย์ะเวลัาทิ่�ต้องรอกิจกรรมในก่อนห้น้าน่�เสร็จสิ�น 

กรอบกิจกรรมในการพัฒนา
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หลักการทำางานของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด

ห้ลัักการทิำงานขึ้องเตาอบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ระบบไฮบริด ประกอบไปด้วย์โครงสร้าง 

เตาอบ ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ทิ่�ม่การเช่�อมต่อจากแผงโซลั่าร์เซลัลั์ ผ่านอ่ปกรณ์ควบค่มการประจ่

แบตเตอร่� แลัะเก็บพลัังงานไว้ในแบตเตอร่�ขึ้นาด 12 โวลัต์ 7.2 แอมป์ เพ่�อเป็นแห้ลั่งจ่าย์พลัังงาน 

ให้้กับ ระบบวัดแลัะแสดงอ่ณห้ภูมิ แลัะควบค่มการทิำงานขึ้องพัดลัมสำห้รับดูดความช่�นต่อไป  

ในระบบน่� ความร้อนทิ่�เกิดขึ้้�น จะเกิดจากแสงอาทิิตย์์โดย์ตรงทิ่�สาดส่องเขึ้้ามาผ่านห้ลัังคาโปร่งแสง 

แลัะเก็บความร้อนในตัวเตาอบ แลัะระบบพลัังงานอ่กแห้ลั่ง มาจากระบบไฟฟ้ากระแสสลัับ 220 โวลัต์ 

สำห้รับการจ่าย์พลังังานให้กั้บขึ้ดลัวดความร้อนแลัะใช้พดัลัมเป่าเพ่�อให้เ้กิดการกระจาย์ความร้อนเข้ึ้าไป

ในตัวเตาอบต่อไป

1) การ้ออกแบบโคร้งสร้้างเตาอบ 

ตัวเคร่�องม่ขึ้นาด 1.5 เมตร x 2 เมตร x 2 เมตร (กว้าง x ย์าว x สูง) ใช้วัสด่ประเภทิเห้ลั็กแผ่นห้นา 

2 มิลัลัิเมตร ในการใช้เป็นผนังแลัะพ่�นขึ้องเตาอบ แลัะใช้วัสด่โปร่งแสงประเภทิโพลั่คาร์บอเนต ทิำเป็น

ห้ลังัคา ดดัโค้งทิรงโดม ประกอบเข้ึ้ากับโครงเห้ล็ักกัลัป์วาไนซ์ขึ้นาด 1 นิ�ว เพ่�อใช้ในการกักเก็บความร้อน
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2) การ้ออกแบบร้ะบบควบคุมอุณหภู้มิ

การออกแบบนวัตกรรมสำห้รับการอบแห้้งผลัผลิัตทิางการเกษตร ทิ่�สามารถควบค่ม อ่ณห้ภูมิ 

ความช่�น ทิ่�ม่ผลัต่อการอบแห้้งผลัผลัิตทิางการเกษตร ใช้อ่ปกรณ์ประเภทิไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ ทิ่�

สามารถเช่�อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ โมดูลั ESP82669 ร่่นทิ่� 2 (Node MCU V.2) ทิ่�ม่การเช่�อม

ต่อกับอ่ปกรณ์เซนเซอร์ด้านอินพ่ต สำห้รับการวัดอ่ณห้ภูมิแลัะความช่�น เพ่�อนำค่าทิ่�ได้ไปประมวลัผลั 

แสดงผลั แลัะการตัดสินใจในการเปิด-ปิด พัดลัม สำห้รับควบค่มความช่�นในเตาอบ

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิ

โดย์ลัักษณะขึ้องอ่ปกรณ์ทิ่�เลั่อกใช้แต่ลัะส่วน ม่ราย์การดังน่� 

2.1 บอร้์ดไมโคร้คอนโทร้ลเลอร้์

บอร์ดไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ สำห้รบัการพฒันาในครั�งน่� เลัอ่กใช ้บอรด์ไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ ตระกลูั 

Node MCU ร่่นทิ่� 2 เบอร์ ESP8266 ซ้�งเป็นช่�อขึ้องชิปไอซ่บนบอร์ดขึ้องโมดูลั ซ้�งไอซ่ ESP8266 ทิำงาน

ทิ่�แรงดันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การนำไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อ่�นๆทิ่�ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่งแรง

ดันมาช่วย์ เพ่�อไม่ให้้โมดูลัพังเส่ย์ห้าย์ กระแสทิ่�โมดูลัใช้งานสูงส่ดค่อ 200mA ความถ่�คริสตอลั 40MHz 

ทิำให้้เม่�อนำไปใช้งานอ่ปกรณ์ทิ่�ทิำงานรวดเร็วตามความถ่� เช่น LCD ทิำให้้การแสดงผลัขึ้้อมูลัรวดเร็ว

กว่าไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ย์อดนิย์ม Arduino มาก14
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ขึ้าขึ้องโมดูลั ESP8266 แบ่งได้ดังน่�

• VCC เป็นขึ้าสำห้รับจ่าย์ไปเขึ้้าเพ่�อให้้โมดูลัทิำงานได้ ซ้�งแรงดันทิ่�ใช้งานได้ค่อ 

3.3 - 3.6V

• GND

• Reset แลัะ CH_PD (ห้ร่อ EN) เป็นขึ้าทิ่�ต้องต่อเขึ้้าไฟ + เพ่�อให้้โมดูลัสามารถ

ทิำงานได้ ทิั�ง 2 ขึ้าน่�สามารถนำมาใช้ร่เซ็ตโมดูลัได้เห้ม่อนกัน แตกต่างตรงทิ่�ขึ้า Reset 

สามารถลัอย์ไว้ได้ แต่ขึ้า CH_PD (ห้ร่อ EN) จำเป็นต้องต่อเขึ้้าไป + เทิ่านั�น เม่�อขึ้าน่�

ไม่ต่อเขึ้้าไฟ + โมดูลัจะไม่ทิำงานทิันทิ่

• GPIO เป็นขึ้าดิจิตอลัอินพ่ต / เอาต์พ่ต ทิำงานทิ่�แรงดัน 3.3V

• GPIO15 เป็นขึ้าทิ่�ต้องต่อลัง GND เทิ่านั�น เพ่�อให้้โมดูลัทิำงานได้

• GPIO0 เป็นขึ้าทิำห้รับการเลั่อกโห้มดทิำงาน ห้ากนำขึ้าน่�ลัง GND จะเขึ้้าโห้มด

โปรแกรม ห้ากลัอย์ไว้ ห้ร่อนำเขึ้้าไฟ + จะเขึ้้าโห้มดการทิำงานปกติ

• ADC เป็นขึ้าอนาลั็อกอินพ่ต รับแรงดันได้สูงส่ดทิ่� 1V ขึ้นาด 10 บิต การนำไป

ใช้งานกับแรงดันทิ่�สูงกว่าต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันเขึ้้าช่วย์

ลัักษณะขึ้องบอร์ไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ ESP8266 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266
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เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืน
2.2 เซนเซอร้์วัดอุณหภู้มิและความช่้น

การพัฒนานวัตกรรมในครั�งน่� เลั่อกใช้เซนเซอร์สำเร็จรูปท่ิ�สามารถเช่�อมต่อกับบอร์ดไมโคร

คอนโทิรลัเลัอร์ได้โดย์ตรง ผ่านโค้ดโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในทิ่�น่�เลั่อกใช้เซนเซอร์ เบอร์DHT22 

(Digital Temperature and Humidity Sensor ) ซ้�งเป็นโมดูลัวัดอ่ณห้ภูมิ (Temperature) แลัะ

ความช่�นสัมพัทิธ์ (Humidity) โดย์ใช้ชิพไอซ่เบอร์ DHT22 ให้้ Output ออกมาเป็นแบบ Digital Output 

ใช้ไฟเลั่�ย์งแบบกระแสตรงขึ้นาด 3.3 – 6 โวลัต์ ลัักษณะขึ้องเซนเซอร์ DHT22  
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2.3 พัดลม

พัดลัมทิ่�ใช้สำห้รับการดูดความช่�นในตัวตู้ ออกสู่ภาย์นอก เพ่�อเร่งกระบวนการลัดความช่�นใน

วัสด่ออกให้้เร็วทิ่�ส่ด เลั่อกใช้พัดลัมไฟฟ้ากระแสตรง ทิ่�สามารถทิำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าจากเซลัล์ั

แสงอาทิิตย์์ได้ 

พัดลมสำาหรับดูดความช้ืน
2.4 ร้ีเลยี์

อ่ปกรณ์ทิ่�ทิำห้น้าทิ่�ตัดต่อการควบค่มระห้ว่างการทิำงานขึ้องบอร์ดไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ กับ

อ่ปกรณ์ด้านเอาต์พ่ต เช่น พัดลัม ได้แก่ ตัวควบค่มแบบร่เลัย์์ ซ้�งสามารถควบค่มการเปิดปิด ได้ด้วย์

ไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นาด 5 โวลัต์ ในขึ้ณะทิ่� ภาคการทิำงานขึ้องห้น้าสัมผัส สามารถทิำการตัดต่อระบบ

ไฟฟ้า ได้ทิั�งกระแสตรง แลัะกระแสสลัับ ซ้�งในทิ่�น่� กำห้นดการควบค่มการจ่าย์ไฟฟ้ากระแสสลัับ 220 

โวลัต์ ลัักษณะขึ้องร่เลัย์์ (ขึ้นาด 5 โวลัต์ 30 แอมป์) 

รีเลย์ท่ีใช้ในการควบคุม

17
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ก�รเขียน
โปรแกรมควบคุม
การทำางาน

18
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การเตร่ย์มอ่ปกรณ์พ่�นฐานทิ่�จำเป็นต่อการทิำงานขึ้องระบบการควบค่มอ่ณห้ภูมิในเตาอบ เม่�อได้

อป่กรณค์รบตามจำนวน กระบวนการขึ้ั�นตอ่ไป คอ่การเขึ้ย่์นโปรแกรมทิางฝั่ั�งดา้นไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ 

ทิ่�ใช้ประสานงานรับข้ึ้อมลูักบัอป่กรณ์อนิพต่ แลัะเอาต์พต่ แลัะแสดงผลัผ่านจอแอลัอด่ ่ราย์ลัะเอย่์ดขึ้อง

โปรแกรมสำห้รับบอร์ดไมโครคอนโทิรลัเลัอร์ ม่ดังน่�

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include “DHT.h”           // including the library of DHT11 temperature and humidity 

sensor

#include <SimpleTimer.h>   //including the library of SimpleTimer

#define DHTTYPE DHT22      // DHT22

#define dht_dpin D3

DHT dht(dht_dpin, DHTTYPE); 

SimpleTimer timer;

char auth[] = “22a2c501be2c426095565772572935e8”;

char ssid[] = “xxxxxx”;    // Your WiFi credentials.

char pass[] = “12345678”;  // Set password to “” for open networks.

float t;                                   // Declare the variables 

float h;
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void setup()

{

    Serial.begin(9600);// Debug console

    Blynk.begin(auth, ssid, pass);

    dht.begin();

    timer.setInterval(2000, sendUptime);

}

void sendUptime()

{

  

h = dht.readHumidity();

t = dht.readTemperature(); 

  Serial.print(“Humidity = “);

  Serial.print(h);

  Serial.print(“%  \t”);

  Serial.print(“temperature = “);

  Serial.print(t); 

  Serial.print(“*c\t\n”); 

  Blynk.virtualWrite(V0, t);

  Blynk.virtualWrite(V1, h);

  delay(5000);

}

void loop()

{

  Blynk.run();

  timer.run();

  delay(500);
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ก�รออกแบบ
และประกอบ
ตู้ควบคุมด้วย
พลังงาน
โซล่าร์เซลล์

21
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เน่�องจากเตาอบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทิ่�พัฒนาข้ึ้�น ในห้ัวข้ึ้อก่อนห้น้าน่� ม่การใช้ระบบพัดลัม 

เพ่�อการระบาย์ความช่�นแลัะลัดอ่ณห้ภูมิตามทิ่�ต้องการ ม่การควบค่มด้วย์ระบบไมโครคอนโทิรเลัเลัอร์  

จ้งส่งผลัให้้ต้องม่การใช้พลัังงานไฟฟ้ากระแสตรง เพ่�อเป็นแห้ลั่งจ่าย์ไฟให้้กับวงจร แลัะพัดลัมดังกลั่าว 

การออกแบบฐานแลัะตู้ควบค่ม

 โครงสร้างของระบบพลังงานโซล่าร์เซลล์

22
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ตู้อบพลังงานความร้อน 

การเช่�อมต่อระบบไฟฟ้าจากโซล่ัาร์เซลัล์ัแสดงดังภาพท่ิ� 15 ประกอบไปด้วย์แผง 

โซล่ัาร์เซลัล์ั ทิ่�ม่ห้น้าทิ่�เปลั่�ย์นพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ให้้กลัาย์เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรง แล้ัวส่งไปยั์งภาคการควบค่มการชาร์จ (Charger) เพ่�อสะสมแรงดันท่ิ�ได้ในแบตเตอร่� 

สำห้รับจ่าย์ไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นาด 12 โวลัต์ แลัะ 5 โวลัต์ เพ่�อเป็นไฟเลั่�ย์งให้้กับ

วงจรควบค่มอ่ณห้ภูมิ แลัะพัดลัมต่อไป แลัะเม่�อประกอบทิ่กส่วนลังในตู้ควบค่มระบบ 

ให้้ความร้อนด้วย์ขึ้ดลัวดไฟฟ้ากระแสสลัับ

เพ่�อให้้การทิางานเกิดประสิทิธิภาพสูงส่ด ในกรณ่ท่ิ�ไม่ม่แสงอาทิิตย์์ ตัวตู้อบ

ย์ังสามารถทิำการอบต่อไปได้ โดย์การใช้พลัังงานไฟฟ้ากระแสสลัับ เพ่�อจ่าย์ให้้กับ 

ขึ้ดลัวดความรอ้น แลัะมพ่ดัลัมเปา่ สาห้รบัการกระจาย์ความรอ้น ให้เ้กดิทิั�วทิั�งเตา โดย์ทิ่�

อ่ณห้ภูมิสูงส่ดทิ่�สามารถทิำได้ค่อ 100 องศัาเซลัเซ่ย์ส

ส่วนประกอบของเตาอบเตาอบพลังงานแสง
อาทิตย์ระบบไฮบริด
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Solar cell Charger Battery

DC 12 V / 5V

ชุดพลังงานโซล่าเซลล์ 

พัดลมเป่าร้อน

DHT21 เทอร์ โมมิเตอร์ ดิจิตอล  

บอร์ด ESP-32
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สายไฟ,สายสัญญาณ 

เบรกเกอร์ 

พัดลมระบายความร้อน 12 v

25
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ข้ันตอนการประกอบเตาอบเตาอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด มีดังน้ี

1. ขึ้ั�นตอนทิ่�ติดตั�งอ่ปกรณ์วัดความช่�น, อ่ณห้ภูมิแลัะการติดตั�งพัดลัมระบาย์อากาศัภาย์ในเตาอบ

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ระบบไฮบริด

จุดติดต้ังพักลมระบายอากาศและจุดวัดค่าอุณหภูมิ, ค่าความช้ืน

จากภาพเป็นการติดตั�งพัดลัมท่ิ�จ่ดบริเวณด้านล่ัางขึ้องตู้อบเพ่�อระบาย์อากาศัเป็นการปรับสภาพ

อากาศัให้้เห้มาะสมสำห้รับตู้อบ รวมถ้งการติดตั�งอ่ปกรณ์วัดความช่�น, อ่ณห้ภูมิ ทิ่�จ่ดด้านในขึ้องตู้

สำห้รับนำค่าไปแสดงในแอพพลัิเคชั�นสาห้รับเป็นขึ้้อมูลัในการเปิด-ปิด พัดลัมรวมถ้งบันทิ้กเป็นขึ้้อมูลั

จุดติดต้ังอุปกรณ์วัด
ความชื้น, อุณหภูมิ

จุดติดต้ังพัดลม 



เตาพลังงานแสงอาทิตย์
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2. ทิำการเช่�อมต่อระบบไฟฟ้าจากโซลั่าร์เซลัลั์ ประกอบไปด้วย์แผงโซลั่าร์เซลัลั์ ทิ่�ม่ห้น้าทิ่�เปลั่�ย์น

พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ให้้กลัาย์เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แล้ัวส่งไปยั์งภาคการควบค่มการชาร์จ 

(Charger) เพ่�อสะสมแรงดันทิ่�ได้ในแบตเตอร่� สำห้รับจ่าย์ไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นาด 12 โวลัต์ แลัะ 

5 โวลัต์ เพ่�อเป็นไฟเลั่�ย์งให้้กับวงจรควบค่มอ่ณห้ภูมิ แลัะพัดลัม

การประกอบวงจรแผงโซล่าเซลล์

ตู้คอนโทรลเลอร์

27
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3. รูปตัวอย์่างการต่อวงจรอ่ปกรณ์วัดความช่�น (DHT) เขึ้้ากับบอร์ดESP-32

จากภาพนําสาย์ไฟเลั่�ย์งขึ้องDHT สาย์สแ่ดงคอ่ไฟบวกต่อเข้ึ้าท่ิ�ขึ้า Vin แลัะสาย์สดํ่าคอ่ไฟลับต่อเข้ึ้า

ทิ่� GND แลัะสาย์สัญญาณเขึ้้าให้้ต่อตามตําแห้น่งขึ้าทิ่�เรากําห้นด(กําห้นดทิ่�ขึ้า 32)  

Solar cell Charger Battery

DC 12 V / 5V

การประกอบวงจรแผงโซล่าเซลล์

28
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#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <WiFi.h>  
#include <WiFiClient.h>  
#include <BlynkSimpleEsp32.h>  
#include <DHT.h>  
char auth[] = “Your auth token”;  
char ssid[] = “Your WiFi SSID”;  
char pass[] = “Your Password”;  
#define DHTPIN 32       // ขา D32 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ   
#define DHTTYPE DHT11       
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  
BlynkTimer timer;  
void sendSensor()
   Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);    
   delay(1500);  
   return;
}  
Serial.print(“Temperature: “);  
Serial.print(t);  
Serial.println(“ *C “);  
Serial.print(“Humidity: “);  
Serial.print(h);  
Serial.println(“ %\t”);  
Blynk.virtualWrite(V0, h); // ความความชื้น   
Blynk.virtualWrite(V1, t); // วัดอุณหภูมิ
void setup()
{
 // Debug console  
  Serial.begin(9600);  
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
  dht.begin();  
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}
void loop()
{
 Blynk.run();
timer.run();  
}

4. เปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วเขียนโค้ดโปรแกรม ดังนี้
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5. ขึ้ั�นตอนการเริ�มใช้งานแอพพลัิเคชั�น Blynk โดย์เขึ้้าไปทิ่� https://blynk.cloud/ ทิําการลั็อกอิน

โดย์ใช้อ่เมลั ขึ้องผู้ใช้งาน

เม่� อ เ ข้ึ้าไปทิ่�  h t tps : / /b lynk .c loud/ แลัะทํิาการลั็อกอิน เ ร่ย์บร้อย์แลั้ วใ ห้้ทิํ าการ 

เพิ�ม NEW Template สําห้รับงานขึ้องเรา
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ทิําการกําห้นดชนิดบอร์ดคอนโทิรลัเลัอร์ ให้้ตรงกับชนิดขึ้องบอร์ดในงานทิ่�เราสร้างขึ้้�น (ESP32) 

แลัะ ชนิดขึ้องเทิคโนโลัย์่ทิ่�เราเลั่อกใช้ในการเช่�อมต่ออินเตอร์เน็ต 

เขึ้้าแถบเมนู Datasteams ทิําการกําห้นดช่�อขึ้องสัญญาณท่ิ�จะทํิาการแสดงแลัะขึ้าในการรับส่ง

ขึ้้อมูลั โดย์ กําห้นดตั�งแต่ขึ้า V0 เป็นต้นไปแลัะกําห้นดค่าตัวเลัขึ้ต�ําส่ด-สูงส่ดในการวัด 

31
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เขึ้้าไปทิ่�แถบเมนู Web Dashboard ทิําการเลั่อกอ่ปกรณ์ทิ่�นํามาใช้แสดงค่าสําห้รับการแสดง 

ค่าบน คอมพิวเตอร์

32
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6. ทิําการดาวน์โห้ลัด Application Blynk new ลังในโทิรศััพทิ์ม่อถ่อ ทิําการลั็อกอินเขึ้้าใช้งาน

Application Blynk โดย์ใช้อ่เมลัเด่ย์วกันกับ blynk.cloud
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เขึ้้าใช้งาน Application Blynk เลั่อก Add New Device
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ให้้ตั�งค่าเลั่อกเคร่�องม่อสําห้รับแสดงค่าอ่ณห้ภูมิแลัะความช่�น (Gauge)

35
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ตั�งค่า Gauge Settings ตามภาพดังกลั่าว โดย์อ่ณห้ภูมิใช้ขึ้า V0 แลัะความช่�นใช้ขึ้า V1 

36
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เม่�อตั�งค่า Gauge เสร็จจสิ�นจะแสดงผลัอ่ณห้ภูมิแลัะความช่�นค่าต่าง ๆ ดังภาพ 
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