PMP1-1
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ โดยใช้ พลังงานร่ วมระหว่างแสงอาทิตย์ และก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
Temperature Control System In Oven Using Hybrids Energy Between Solar and LPG
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นาเสนอ การควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บแบบพีไอดี (PID) ด้วยการควบคุมอุณหภูมิของน้ าโดย
การควบคุ มปริ มาณการเผาไหม้ของก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ร่ วมกับ อุณ หภูมิ ของน้ าที่ ได้รับ พลังงานจากแผงรั บ รั งสี
แสงอาทิตย์ (Solar collector) ซึ่งช่วงของอุณหภูมิที่สามารถทาได้อยูร่ ะหว่าง 50 – 70 องศาเซลเซี ยส ในการออกแบบตัว
ควบคุมกระทาผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 จากผลการทดลองตัวควบคุมพีไอดีที่ใช้ค่าพารามิเตอร์
ของตัวควบคุมที่ หาได้จากวิธี Ziegler-Nichols ทั้งในสภาวะมีโหลดและไม่มีโหลด มีผลตอบสนองที่ รวดเร็ วและมีค่า
ผิดพลาดที่สถานะอยูต่ วั ไม่เกิน ± 0.3 องศาเซลเซียส และปริ มาณการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ABSTRACT
This objective of experiment is temperature control of oven process with PID controller. The process is to
control the water temperature by controlling the amount of combustion of liquefied petroleum gas. Together with the
water temperature from solar collector. Range of temperature operation is among 50-70 oC that is control a
microcontroller Arduino Mega 2560. The results of experiment show that PID controller using Ziegler-Nichols
Method in load and no-load condition. And control the combustion of liquefied petroleum gas, fast response and
steady state error less than ±0.3 oC and liquefied petroleum gas consumption averaged 0.25 kg per hour.

คาสาคัญ: ควบคุมอุณหภูมิ ตูอ้ บ พลังงานร่ วม
Keywords: Temperature control system, Oven, Hybrids Energy
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PMP1-2
ร่ ว มกับ การพาความร้ อ นจากก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
(Somchart Soponronnarit, 2007) อี กทั้งยังผูว้ ิจยั ที่ ได้มี
การน าอุป กรณ์ แ ลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ ใช้ในรถยนต์
(Automobile heat exchanger) ม าใ ช้ เป็ น อุ ป ก ร ณ์
แลกเปลี่ ยนความร้ อนแบบไหลตามขวางโดยการดึ ง
ความร้อนจากน้ ามาใช้ในการอุ่นอากาศ (ขวัญชัย ไกล
ทอง และอติพงศ์ นันทพันธุ์, 2005)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการนา
เทคโนโลยี การใช้พ ลัง งานความร้ อ นร่ ว มระหว่า ง
แสงอาทิ ตย์และก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว โดยมี น้ าที่ เป็ น
สารทางานไหลผ่านเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ ใช้
ในรถยนต์ ม าใช้ ใ นกระบวนการลดความชื้ น ของ
ผลิตผลทางการเกษตร ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดใน
การศึกษาและออกแบบ ระบบควบคุม อุณหภูมิภายใน
ตูอ้ บแบบพีไอดี (PID) ด้วยการควบคุมอุณหภูมิของน้ า
โด ยการค วบ คุ ม ป ริ ม าณ การเผ าไห ม้ ข อ งก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญ ในการควบคุ ม
อุณหภูมิภายในตูอ้ บ เนื่ องจากอุณหภูมิของน้ าที่ ได้รับ
จากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนั้น ขาด
ความเสถียรภาพทางด้านอุณหภูมิ จึ งส่ งผลทาให้การ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรู ปนั้นเสี ยหาย
ตามไปด้วย

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทย ได้ส่งเสริ มให้มีการนา
พลัง งานความร้ อ นที่ ไ ด้รั บ จากรั ง สี อ าทิ ต ย์ม าใช้ใ น
อุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากเป็ นพลังงานที่สะอาด ไม่
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เมื่อใช้แล้วสามารถเกิดขึ้น
ใหม่ ไ ด้ต ามธรรมชาติ อี ก ทั้ง ประเทศไทยมี พ้ื น ที่ ที่
เหมาะสมในการนาพลังงานรังสี อาทิตย์มาใช้งานด้าน
ความร้อน เนื่ องจากมีปริ มาณรังสี รวมจากดวงอาทิ ตย์
ค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดปี เฉลี่ยวันละ 18 MJ/m2 หรื อ
คิ ดเป็ น 5.05 kW/hrs. ซึ่ งเพียงพอในการนาไปใช้งาน
ด้า นความร้ อ น โดยกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการอบแห้ ง
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรู ป เป็ นกลุ่มหนึ่ งที่ควร
ส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต
เพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงาน
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า น เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่
นามาใช้ในกระบวนการลดความชื้ นของผลิตผล เช่ น
เครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ห มุนเวียนลมร้อน
ต าม ธร รม ช าติ (B.O. Bolaji, 2005; P.Gbaha et al.,
2007) เครื่ อ งอบแห้ ง หมุ น เวี ย นลมร้ อ นแบบบัง คับ
( Sarsilmaz C. et at., 2000; Lyes Bennamoun and
Azeddine Belhamri, 2003) เครื่ องอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์แ บบกั ก เก็ บ ความร้ อ น ซึ่ งใช้ น้ าเป็ น
สื่ อ กลางในการสะสมพลัง งานความร้ อ นที่ ไ ด้จ าก
พลังงานแสงอาทิ ต ย์ สามารถส่ งผ่านพลังงานความ
ร้ อ น ไ ป ยั ง ห้ อ ง อ บ เท่ ากั บ 1 4 7 .0 7 กิ โ ล จู ล
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมอยู่ที่ 25.98 เปอร์ เซ็ น ต์ และ
อุ ณ หภู มิ ที่ ท าได้เท่ ากับ 72 องศาเซลเซี ยส(Segun R.
and Simon O. Odey, 2009) เค รื่ อ งอบ กล้ ว ยที่ มี ใช้
พลังงานก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นแหล่งความร้อนไป
ยังห้องอบ (สุ เมธ รุ จินินนาทและคณะ, 2545) และยังมี
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปรี ยบเที ยบผลของการอบกล้วย โดย
แบ่ งออกเป็ น 3 แบบ ได้แก่ เครื่ อ งอบกล้วยแบบพา
ความร้อนจากธรรมชาติ เครื่ องอบกล้วยแบบพาความ
ร้อนจากก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และเครื่ องอบกล้วยแบบ
ผสมผสานระหว่างการพาความร้ อ นจากธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึ กษาและออกแบบ ระบบควบคุ มอุณหภูมิ
ภายใน ตู ้ อ บ แบ บ พี ไอดี (PID) ผ่ า น ชุ ดค วบ คุ ม
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino 2560 Mega ด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิของน้ าโดยการควบคุมปริ มาณการเผา
ไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ร่ วมกับอุณหภูมิของน้ า
ที่ได้รับจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการวิจัย
ศึกษาทฤษฎีสาหรับงานวิจยั
ทฤษฎีการอบแห้ ง
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PMP1-3
การอบแห้ ง คื อ กระบวนการลดความชื้ น
โดยส่ วนใหญ่ใช้ถ่ายเทความร้อนไปยังวัสดุที่ช้ื น เพื่อ
ไล่ความชื้ นออกโดยการระเหย โดยอาศัยความร้อนที่
ได้รับเป็ นความร้อนแฝงของการระเหย โดยปกติจะใช้
ความชื้นเป็ นตัวบงบอกปริ มาณของน้ าที่อยูใ่ นวัสดุซ่ ึ ง
สามารถแสดงได้เป็ น 2 แบบ คือ
ความชื้ นมาตรฐานเปี ยก (Wet basis) คื อ
อัต ราส่ ว นน้ าหนั ก ของน้ าในผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ อ น้ าหนั ก
ผลิตภัณฑ์ช้ืน โดยมีสมการดังนี้
w d 
Mw  
 100
 w 

c คือ ความจุความร้อนจาเพาะ
T คือ ผลต่างของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อนแบบไหล
ตามขวาง
อัต ราการถ่ า ยเทความร้ อ นนของอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตามขวางซึ่งแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน้ าซึ่ งมีอุณหภูมิสูงและอากาศซึ่ งมี
อุณหภูมิต่ากว่า สามารถคานวณได้จาก
Q  m aCpa (Tao  Tai )
(4)
Q  m wCpw (Twi  Two )
(5)
(6)
Q  (UA)TLMTD
โดย Q คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
Ä คือ พื้นที่ (m2)
U คื อ สัมประสิ ท ธิ์ การถ่ ายเทความร้ อนรวม
(W/m2K)
Cpa คือ ค่าความจุความร้อนจาเพาะของอากาศ
(J/kgK)
Cpw คื อ ค่ า ความจุ ค วามร้ อ นจ าเพาะของน้ า
(J/kgK)
m a คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
m w คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้ า (kg/s)
Tai คือ อุณหภูมิอากาศด้านเข้า (oC)
Tao คือ อุณหภูมิอากาศด้านออก (oC)
Twi คือ อุณหภูมิน้ าด้านเข้า (oC)
Two คือ อุณหภูมิน้ าด้านออก (oC)
TLMTD คือ อุณหภูมิแตกต่างเชิกล็อก (oC)

(1)

ความชื้ น มาตรฐาน แห้ ง (Dry basis) คื อ
อัต ราส่ ว นน้ าหนั ก ของน้ าในผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ อ น้ าหนั ก
ผลิตภัณฑ์แห้ง โดยมีสมการดังนี้
w  d 
Md  
 100
 d 

(2)

โดย M w คือ ความชื้นมาตรฐานเปี ยก
M d คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง
w คือ น้ าหนักเริ่ มต้นของผลิตภัณฑ์
d คือ น้ าหนักผลิตภัณฑ์แห้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์ ของพลังงาน
จากสมการความร้ อ นและอุ ณ หพลศาสตร์
ทางเทอร์ โมไดนามิกส์ พบว่าความสัมพันธ์มวลของน้ า
ส่ งผลต่อ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เช่ น ถ้าอัต ราการไหล
ของน้ าเข้าเครื่ อ งน้ าอุ่ น น้อ ยหมายถึ งมวลของน้ าใน
กระบวนการทาความร้อนน้อย ทาให้การเพิ่มอุณหภูมิ
ของน้ าให้ ร้อ นจะใช้เวลาน้อ ยลง ในทางกลับ กัน ถ้า
อัตราการไหลของน้ าเข้าเครื่ องอุ่นมากหมายถึงว่ามวล
ของน้ าในกระบวนการทาความร้อนมาก ซึ่ งทาให้การ
เพิ่มอุณหภูมิของน้ าร้อนจะใช้เวลานานขึ้น จากทั้งสอง
กรณี ที่ผ่านมาพลังงานที่สามารถถ่ายโอนผ่านขอบเขต
ของระบบ สามารถอธิบายได้โดย
Q  mcT
(3)
โดย Q คือ ปริ มาณความร้อน
m คือ มวล

จากการศึ กษางานวิจยั เรื่ อง เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบไหลตามขวางซึ่ งดัดแปลงมาจากคอนเดนเซอร์
ระบบปรับอากาศรถยนต์ (ขวัญชัย ไกรทอง และอติพงศ์
นั น ทพั น ธุ์ , 2005) โดยในงานวิ จั ย นี้ ได้ น าเครื่ อง
แลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบไหลตามขวาง จ านวน 2
เครื่ อง ซึ่งมีค่าประสิ ทธิผลของคอนเดนเซอร์ดงั นี้
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PMP1-4
การหมุน ของรองรั บ กล้วยน้ าว้าผ่านทางรู ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 2 และ 3

  0.617 NTU 0.887C *0.020n 0.388d 0.127 (7)

โดย 

คือ ประสิ ทธิผล
NTU คือ จานวนหน่วยถ่ายเท
C * คือ อัตราส่วนของ Heat capacity flow rate
d คือ ทิศทางการไหลของอากาศและน้ า
n คือ จานวนแผงคอนเดนเซอร์รถยนต์

ทฤษฎีเรื่ องการควบคุมแบบพีไอดี (PID)
การควบคุมแบบพีไอดี เป็ นการควบคุมแบบ
รวมกั น โดยอาศั ย สั ด ส่ ว น (Proportional), ปริ พั น ธ์
(Integral) และอนุ พ ัน ธ์ (Derivative) เป็ นตัว ควบคุ ม
ระบบเพื่อทาให้การตอบสนองของระบบ มีเสถียรภาพ
ที่ดีข้ ึนสมการเอาท์พุทของตัวควบคุมพีไอดีในโดเมน
ความถี่โดยใช้การแปลงลาปลาสแสดงดังสมการ
Co( s )  K p e( s ) 

Ki
e( s )  K d e( s )
s

ภาพที่ 2 ส่ วนประกอบของตูอ้ บ โดยใช้พลังงานร่ วม
ระหว่างแสงอาทิตย์และก๊าซปิ โตรเลียมเหลว

(8)

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบ PID
โดย Co คือ เอาท์พทุ ของตัวควบคุม
e คือ ค่าความผิดพลาด (error)
K p คือ Proportional Gain
K i คือ Integral Gain
K d คือ Derivative Gain

ภาพที่ 3 ลักษณะการไหลเวียนอากาศร้อนของตูอ้ บ

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
อุปกรณ์ ทดสอบ
ตู ้อ บ สามารถบรรจุ ก ล้ว ยน้ าว้าปริ ม าณ 60
กิ โลกรั ม มี ขนาดของตู ้อบ ลึ ก 120 เซนติ เมตร กว้าง
108 เซนติเมตร สู ง 164 เซนติเมตร โดยส่ วนประกอบ
ของตูอ้ บและลักษณะการไหลเวียนของอากาศที่ ออก
จากเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนจะมีทิศทางเดียวกันกับ

งานวิ จั ย นี้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานความร้ อ น 2
แหล่ง ได้แก่ แหล่งพลังงานความร้อนจากแผงรับรังสี
แสงอาทิตย์ (Solar collector) จานวน 2 แผง ซึ่งมีขนาด
พื้ น ที่ รั บ แสง 3.8 ตารางเมตร/แผง โดยมี คุ ณ ลักษณะ
สมบัติ ของแต่ ละแผง ดังนี้ มี ขนาดของแผงยาว 2,000
มิ ล ลิ เมตร กว้าง 2,380 มิ ล ลิ เมตร สู ง 180 มิ ล ลิ เมตร
น้ าห นั ก ข อ งแ ผ งเท่ ากั บ 100 กิ โ ล ก รั ม ข น าด
เส้นผ่าศู น ย์กลางของหลอดแก้วเท่ ากับ 58 มิ ลลิ เมตร
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PMP1-5
ด้วยการปรับปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวแบบพีไอดี ตามภาพที่ 4

(ขอบนอก) และ 47 มิ ล ลิ เมตร (ขอบใน) จ านวน
หลอดแก้ ว ต่ อ แผงเท่ า กั บ 30 หลอด และระยะห่ าง
ระหว่างหลอดสุ ญ ญากาศเท่ ากับ 22 มิ ลลิ เมตร และมี
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ใช้ในการคานวณหา
อุณหภูมิน้ าร้อน
รายละเอียด
มาตรฐานการคานวณอัตราการไหลเข้าแผงรับรังสี อาทิตย์
1 แผง มีพ้ืนที่รับรังสี (Absorber Area) แผงรับรังสี
อัตราการไหลต่อชุดแผงเท่ากับ (m)
ค่าความจุความร้อนของน้ า (Cp)
Cp x m
ประสิ ทธิภาพแผงรับรังสี อาทิตย์ที่ 1
ประสิ ทธิภาพแผงรับรังสี อาทิตย์ที่ 2

จานวน
0.02
3.8
0.076
4.18
0.318
0.81
0.72

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมแบบ PID

หน่ วย
L/s/m2
m2
L/s (kg/s)
KJ/Kg.K

ซึ่ งหลังจากน้ าร้อนถูกปรับอุณหภูมิตามค่าที่
กาหนดไว้แล้ว น้ าจะถูกส่ งผ่านเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบไหลตามขวางซึ่ งดัดแปลงมาจากคอนเดนเซอร์
ระบบปรั บอากาศรถยนต์ จ านวน 2 ชุ ด ต่ อ กัน แบบ
อนุ กรม โดยมี พดั ลมดูดอากาศจากเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนส่ งผ่านอากาศร้ อนเข้าไปภายในตูอ้ บ ซึ่ งมี
อัตราการไหลของอากาศภายในตูอ้ บคงที่ที่ 1 เมตรต่อ
วิน าที หลังจากนั้น น้ าที่ ผ่านเครื่ อ งแลกเปลี่ ยนความ
ร้อนจะถูกหมุนเวียนกลับไปยังถังน้ าขนาด 50 ลิตร บน
ดาดฟ้า ตามภาพที่ 5

ที่ มา : Heat Pipe Solar Collector Mode TSU Vac-30 ของ TSUS EXCELLENT
ENGINEERING.CO.,LTD

พื้นฐานของระบบทาน้ าร้อนด้วยรังสี อาทิ ตย์
ประกอบไปด้วย ตัวเก็บรังสี อาทิ ตย์ที่ทาหน้าดู ดกลื น
รังสี อาทิ ตย์ เปลี่ยนเป็ นความร้ อนถ่ายโอนให้กบั สาร
ตัวกลาง ซึ่ งสารตัวกลางที่ นิยมใช้ คือ น้ า เนื่ องจากค่า
ความจุ ค วามร้ อ นจ าเพาะมี ค่ าเท่ ากับ 4.178 kJ/kg oC
ส่ งผลให้กักเก็บความร้ อนได้ดีและสามารถถ่ายโอน
ความร้อนให้กบั สารทางานชนิ ดอื่นที่มีค่าความจุความ
ร้ อ นจ าเพาะต่ ากว่า เช่ น อากาศ (จารุ ว ฒ
ั น์ เจริ ญ จิ ต ,
2554)
ส่ วนของรู ปแบบการผลิตน้ าร้อนจากแผงรับ
รั ง สี อ าทิ ต ย์จ ะใช้ร ะบบการหมุ น เวีย นน้ าร้ อ นแบบ
ธรรมชาติ (Thermosyphon) โดยอาศัยหลักการเปลี่ยน
สถานะจากการระเหยและควบแน่ นร่ วมกับแรงโน้ม
ถ่วงของน้ า ซึ่ งไม่ใช้พลังงานจากภายนอก น้ าร้อนที่ได้
จะถู กจัด เก็บ ในถังขนาด 50 ลิ ต ร บนชั้น ดาดฟ้ าและ
ปล่อยให้น้ าไหลด้วยแรงโน้มถ่วงลงมายังถังขนาด 50
ลิตร ซึ่ งมีความต่างระดับกันอยูท่ ี่ 4 เมตร หลังจากนั้น
ปั๊ มน้ าจะหมุ น เวี ย นน้ าในการท างานแบบ Active
systems ส่ งผ่ านน้ าไปยัง เครื่ อ งผลิ ต น้ าร้ อ นด้วยก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลวด้วยอัตราการไหลของน้ าคงที่ ที่ 2.75
ลิตรต่อนาที โดยน้ าที่ ไหลผ่านจะถูกควบคุม อุณหภูมิ

ภาพที่ 5 ลัก ษณะการไหลเวีย นของน้ าร้ อ นที่ ไ ด้รั บ
พลังงานจากแผงรับรังสี แสงอาทิ ตย์และการ
เผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียม
การออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอดี (PID)
ในการออกแบบระบบควบคุ มอุณหภูมิ ของ
เครื่ องผลิตน้ าร้อนด้วยก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวจะใช้การ
ควบคุมแบบพีไอดี (PID) ด้วยวิธีของ Ziegler-Nichols
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PMP1-6
(ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ในงานวิจยั Kp = 0.246, Ki = 3.333
และKd= 0.833)

พลังงานจากแผงรับรังสี แสงอาทิตย์ในสภาวะมีโหลด
และไม่มีโหลด

ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega
2560 ซึ่ งเป็ นบอร์ ด ส าเร็ จ รู ป โดยวงจรจะเป็ นวงจร
พอร์ ตเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายนอก เช่น อุปกรณ์
IC MAX6675 สาหรับต่อเข้ากับเซ็น เซอร์ วดั อุณ หภูมิ
ชนิ ด เค (Thermocouple type K) มีค่าความผิดพลาด ±
1.0 อุ ป กรณ์ เซอร์ โ วมอเตอร์ (Servo motor) ส าหรั บ
ควบคุมปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว
อุปกรณ์รีเลย์ (Relay) สาหรับการเปิ ด – ปิ ดการเผาไหม้
ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และหน้าจอแสดงผลแอลอีดี
ในการสั่ ง ให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega
2560 ทางานนั้นจะเขียนผ่านโปรแกรม Arduino 1.0.5r2 โดยมีบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุม Arduino
Mega 2560 ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 7 แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ได้รับพลังงานจากแผง
รับแสงอาทิตย์

ภาพที่ 8 แสดงอุ ณ หภู มิ ข องน้ าและอุ ณ หภู มิ ภ ายใน
ตูอ้ บตามตาแหน่งต่างๆ
ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุม Arduino
Mega 2560

จากค่าอุณหภูมิตามตาแหน่งต่างๆ ทั้ง 2 กรณี
ตามภาพที่ 7 และ 8 พบว่าอุณหภูมิภายในตูอ้ บ กรณี ที่
ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ าด้วยการปรับปริ มาณ
การเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวนั้น มี อุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 47.4 องศาเซลเซี ยส อีกทั้งผลการตอบสนอง
ในช่วงเวลาไต่ข้ ึน (Rise Time) นั้นช้ากว่ากรณี ที่มีการ
ควบคุ ม อุณ หภู มิข องน้ าด้วยการปรั บ ปริ มาณการเผา
ไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลวโดยใช้การควบคุมแบบ
พีไอดี ซึ่ งได้ทาตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้ บ
อยูท่ ี่ 60.2 องศาเซลเซี ยส จากการวิจยั ทั้ง 3 ครั้ง พบว่า
มีค่าความผิดพลาดที่ สถานะอยู่ตวั ไม่เกิ น ± 0.3 องศา
เซลเซียส โดยระยะเวลาในการวิจยั อยูใ่ นช่วงเวลา 9:00

ผลการวิจัยและอภิปราย
ในการวิจัย หาได้ท าตรวจวัด อุ ณ หภู มิ ต าม
ต าแห น่ งต่ า งๆ ของตู ้ อ บ พ ลั ง งาน ร่ วมระห ว่ า ง
แสงอาทิ ต ย์แ ละก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว โดยได้ ท า
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่มีการควบคุมอุณหภูมิของ
น้ าด้วยการปรับปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวโดยใช้การควบคุ ม แบบพี ไอดี เปรี ยบเที ยบกับ
กรณี ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ า โดยในการวิจยั
ทั้ ง 2 กรณี จะท างานร่ ว มกับ ระบบน้ าร้ อ นที่ ไ ด้รั บ
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PMP1-7
ปิ โตรเลี ย มเหลวเฉลี่ ย 0.5 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมง และ
กรณี ที่มีแสงแดด มีอตั ราปริ มาณการใช้ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง

– 17:00 น. ซึ่ งสามารถวัด ค่ า ความเข้ ม เฉลี่ ย ของ
แสงอาทิตย์ (Irradiance) ทั้ง 2 กรณี ได้ดงั ภาพที่ 9

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอหลักการออกแบบและ
พัฒนาระบบควบคุ มอุณหภูมิภายในตูอ้ บแบบพีไอดี
(PID) ด้วยการควบคุมอุณหภูมิของน้ าโดยการควบคุม
ปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ร่ วมกับ
อุณหภูมิของน้ าที่ได้รับจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เพื่ อ
รักษาอุณหภูมิภายในตูอ้ บให้คงที่ เนื่ องจากอุณหภู มิ
ของน้ าที่ ได้รับ จากแผงรั บ พลังงานแสงอาทิ ต ย์น้ ัน มี
การเปลี่ ย นแปลงตามสภาพแวดล้อ มและปริ มาณ
แสงอาทิ ตย์ จึ งส่ งผลให้อุณ หภู มิภายในตูอ้ บนั้นขาด
ความเสถียรภาพ จนทาให้ผลผลิตที่จะนามาแปรรู ป ใน
รู ปของการอบแห้งนั้นเสี ยหายได้ จากผลการทดลอง
ตัวควบคุ มพีไอดี ที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ ของตัวควบคุมที่
หาได้จากวิธี Ziegler-Nichols ทั้งในสภาวะมีโหลดและ
ไม่ มี โหลด พบว่าเมื่ อ ท าการควบคุ ม ปริ ม าณการเผา
ไหม้ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว ผลการตอบสนองใน
ช่ ว งเวลาไต่ ข้ ึ น (Rise Time) ได้เร็ วกว่ากรณี ไม่ มี ก าร
ควบคุมปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว
และตั ว ควบคุ ม แบบพี ไ อดี (PID) มี ค่ า ผิ ด พลาดที่
สถานะอยูต่ วั ไม่เกิน ± 0.3 องศาเซลเซี ยส และกรณี ที่มี
แสงแดด ปริ ม าณการใช้ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเฉลี่ ย 0.25
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมง จากผลที่ ไ ด้สามารถน าอุ ป กรณ์
ดัง กล่ า วไปประยุก ต์ใ ช้กับ อบแห้ ง ผลผลิ ต ทางการ
เกษตรได้

ภาพที่ 9 ค่ าเฉลี่ ย ความเข้ม แสงอาทิ ต ย์ 3 ครั้ ง ทั้ง 2
กรณี (วัตต์ต่อตารางเมตร)
ในกรณี ที่มีการควบคุ มอุณ หภูมิของน้ าด้วย
การปรับปริ มาณการเผาไหม้ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
โดยใช้การควบคุ มแบบพีไอดี ร่วมกับระบบน้ าร้อนที่
ได้รับพลังงานจากแผงรั บ รังสี แสงอาทิ ตย์ ได้ทาการ
เปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว โดย
แบ่ งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่มีแสงแดดและกรณี ที่
ไม่มีแสงแดด ซึ่งแสดงได้ดงั ภาพที่ 10

ภาพที่ 10 เปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้ก๊าซปิ โตรเลี ยม
เหลว กรณี ที่ มี แ สงแดดและกรณี ที่ ไ ม่ มี
แสงแดด โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจากสานักงาน
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