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ภายใต้โครงการพัฒนาด้านทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 



ชื่อโครงงาน        :        เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 In 1     
ผู้จัดทำโครงงาน  :       1. นายศักดา   ดีแสง   

2. นางสาวกัญติกา   จรัสแผ้ว   
3. นางสาวอรณิช   แสนเกิ้น 

ครูที่ปรึกษา  : 1. นายคมกริช   บุตรอุดม 
    2. ฐิติคุณ  ยาวะโนภาส 
ที่ปรึกษาพิเศษ  : ดร. อนงค์ พืชสิงห์  
สถาบันศึกษา  : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี   
   
      บทคัดย่อ  
 
 โครงงานเรื่อง เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและออกแบบ  
เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2in1     
 เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ควบคุมการทำงานโดยใช้โปรแกรม KidBright โดยกำหนด
เงื่อนไข  1) ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา หลอดไฟจะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 61 
องศา หลอดไฟจะไม่ทำงาน  2) ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า 60 องศา พัดลมจะไม่ทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิ
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 องศาและความชื้นมากกว่า 15 พัดลมจะทำงาน 3) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ
และความชื้นในอากาศ โดยผ่าน App KidBright ซ่ึงการตากโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
ได้เร็วกว่าการตากแบบดั้งเดิมจาก 5 วัน เหลือ 2 วัน และสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้  
จึงไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย 
         จากการศึกษาพบว่า การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 และ
ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2in1 สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของอุปกรณ์ได้
ตามเงื่อนไขที่ออกแบบและสามารถเขียนโปรแกรม kidbright ควบคุมการทำงานได้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ 
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บทที่ 1  
บทนำ  

  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
 การอบแห้งหรือการตากที่ใช้แสงอาทิตย์ เป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมทำกัน  
ทั้งระดับชาวบ้านและอุตสาหกรรม การทำให้วัตถุดิบแห้งมีหลายวิธี เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์   
การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบเย็นเยือกแข็ง เป็นต้น วิธีการตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์   
เป็นวิธีที่สะดวก การตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อปลา พืช ผักและ
ผลไม้ จะมีปัญหาเรื่อง ใช้เวลาในการตากนาน มีแมลงตอมและยังมีฝุ่นละอองปะปนอยู่กับสิ่งที่ตาก  
ซ่ึงแมลงที่มาตอมส่วนใหญ่เป็นแมลงวัน ซึ่งจะมีเชื้อโรคที่มากับแมลงวัน คือ เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อบิด 
เชื้อไข้รากสาด เชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารและไข่พยาธิบางชนิดได้ ซึ่งเป็นอันตราย 
ต่อร่างกายและได้พบอีกหนึ่งปัญหา คือ ในเวลาฝนตกหรือเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์ จะทำให้การ
ตากไม่ต่อเนื่องอาจเกิดเชื้อราและสารก่อมะเร็ง อะฟลาทอกซินได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ซ่ึงนำหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกตเ์ข้ากับสมองกลฝังตัว มาออกแบบเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
โดยบอร์ด kidBright ที่มีคุณสมบัติ เป็นระบบสมองกลฝังตัวและ IoT มาช่วยในการวิเคราะห์และ
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในการตากพริก เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้เวลาในการตาก
น้อยลงจากเดิม  อีกทั้งในเวลากลางคืนหรือเวลาฝนตก ก็สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นใน
เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โดยผ่าน App KidBright  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2in1 
 

3. ขอบเขตการศึกษา  

ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตการทำโครงงานดังนี้ 

1. สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ให้อยู่ในอุณหภูมิ  
58 – 61 องศา ได ้โดยมีพัดลมติดระบายอากาศ 

2. สามารถใช้งานในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ฝนตก โดยมีหลอดไฟเป็นตัวให้ความร้อน 
3. สามารถใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ตรวจสอบอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะ  

2 in 1 ได้  
4. เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ควบคุมการสั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

โดยใช้บอร์ด KidBright 



2 
 

 5. รูปทรงของหลังคาเป็นพาราโบลาโดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุในการทำหลังคา 
          6. เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 สามารถอบวัตถุดิบได ้คือ พริก 
 7. ใช้หลอดไฟ 4 ดวง 100 W ในการให้ความร้อนในเวลาที่อุณหภูมิน้อยกว่าที่กำหนด 
 8. มีพัดลม 3 ตัวในการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
 9. สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะ 2 in 1 ได้ ผ่าน  
App KidBright ในสมาร์ทโฟนและสามารถกดสวิตซ์ 1 ที่บอร์ด KidBright เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิ 
และความชื้น 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 หมายถึง เครื่องอบที่มีโครงสร้างของหลังคาเป็นพาราโบลา
โดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคาและสังกะสีแผ่นเรียบสีดำรองพ้ืนภายในตู้เครื่องอบแห้ง ซ่ึง
สามารถอบแห้งพริกได้  มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ในการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ภายใน
เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ผ่าน App KidBright ในสมาร์ทโฟนได ้โดยมีหลอดไฟ 4 หลอด ที่
ช่วยให้ความร้อนในเวลากลางคืนหรืออุณหภูมิในตู้ต่ำกว่าที่กำหนดและมีพัดลมทั้งหมด 3 แบบการ
ทำงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้พัดลม  2 ตัว ติดอยู่บนสังกะสีแผ่นเรียบทำหน้าที่กระจายอุณหภูมิ
ภายในเครื่องอบแห้งให้สม่ำเสมอ ส่วนที่ 2 ใช้พัดลม 1 ตัว ติดอยู่ได้ข้างทางขวาของพาราโบลาทำหน้าที่
เมื่ออุณหภูมิภายในตู้เครื่องอบแห้งสูงกว่า 60 องศา    

 
KidBright หมายถึง บอร์ดสมองกลฝังตัว หรือบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ที่รวมเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นมาในบอร์ดเดียว เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานได้ด้วยบล็อกคำสั่ง   
เพ่ือนำมาเขียนคำสั่งให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงาน 
  

 kidbright IDE คือโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง เพื่อนำไปใช้ทำงานบนบอร์ด kidbright 
ด้วย ชุดคำสั่งแบบ block-structured programming คือจะใช้การลากกล่องข้อความหรือ 
บล็อกคำสั่ง มาวางต่อกัน (Drag and Drop) จากนั้นโปรแกรมจะทำงานแปลงภาษา ที่เรียกว่า
การ compile เพ่ือให้ได้เป็นโค้ดการทำงานที่ใช้กับโปรเซสเซอร์ ESP32 ที่อยู่บนบอร์ด 
  

พาราโบลา หมายถึง โครงสร้างของหลังคาเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1  
ที่มีจุดโฟกัสสูงขึ้นจากแนวระดับ ซ่ึงเป็นจุดรวมของแสงทำให้แสงผ่านเข้ามาในเครื่องอบได้ดี 
          

 แผ่นโพลีคาร์บอเนต หมายถึง วัสดุโปร่งใสนำมาเป็นส่วนประกอบของหลังคา   
ซ่ึงแผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถรับแสงได้ด ีเมื่อแสงจะสะท้อนออก แสงจะสะท้อนออกได้ไม่หมด  
จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทำให้ผลผลิตแห้งเร็ว 
  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. kidBright  
2. พาราโบลา 

 3. วิธีการอบแห้งหรือการตากแห้ง 
          4. แผ่นโพลีคาร์บอเนต 

                     5.วงจรไฟฟ้า 
  6. การถ่ายโอนความร้อน 
  7. การดูดกลืนสีของวัตถุ 
 
1. Kidbright 
 KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยสามารถสร้างชุดคำสั่ง
ผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน 
(Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่
บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามท่ีโปรแกรมกำหนดไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือ
เปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด 
 1.1 ส่วนประกอบของบอร์ด KidBright 

  
 

 
 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของบอร์ด KidBright  
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก (1 สิงหาคม 2562) 
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1. หน้าจอแสดงผลแอลอีดีขนาด 16x8 ใช้แสดงผลตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ 
2. สวิตซ์กดติด-ปล่อยดับ จำนวน 2 ตัว ใช้ป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่บอร์ด 
3. เซ็นเซอร์แสง ใช้วัดความเข้มของแสงที่ระดับ 0 ถึง 100 
4. ช่อง MicroUSB ใช้อัพโหลดโปรแกรม และจ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด KidBright32 
5. ช่อง KB Chain ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอกแบบ I2C 
6. ช่อง USB Type-A ใช้เสียบอุปกรณ์ท่ีมีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB เพ่ือควบคุมการทำงานด้วย

บอร์ด KidBright32 
7. บัสเซอร์ ใช้สร้างเสียงดนตรี และเสียงต่าง ๆ 
8. สวิตซ์ Reset ใช้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมใหม่ 
9. หลอดแอลอีดีแสดงสถานะต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

9.1 หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน แสดงสถานะการใช้งานบลูทูธ 
9.2 หลอดแอลอีดีสีแสง แสดงสถานการเชื่อมต่อ WiFi 
9.3 หลอดแอลอีดีสีส้ม แสดงสถานะการอ่านค่าเวลาจากอินเตอร์เน็ต 
9.4 หลอดแอลอีดีสีเขียว แสดงสถานะการใช้งาน IoT 

10 ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ประกอบด้วย 
10.1 5V ช่องจ่ายแรงดันไฟฟ้า 5V เลี้ยงอุปกรณ์ภายนอก โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากช่อง 

MicroUSB 
10.2 IN1 IN2 IN3 และ IN3 ช่องรับสัญญาณดิจิตอลจากอุปกรณ์ภายนอก รองรับ

แรงดันไฟฟ้าได้ 0 ถึง 5V 
10.3 OUT1 และ OUT2 ช่องส่งสัญญาณดิจิตอลควบคุมอุปกรณ์ภายนอก ทำงานแบบ 

Open-drain รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200mA 
10.4 GND 

11. เซ็นเซอร์อุณภูมิ ใช้วัดอุณหภูมิปัจจุบัน 
12.โมดูล ESP-WROOM-32 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบอร์ด ทำ

หน้าที่ประมวลผลการทำงาน และทำงานตามท่ีผู้ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงาน เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง
อุปกรณ์บนบอร์ด และอุปกรณ์เสริม 

13. กระบะถ่าน 3V ใช้ใส่แบตเตอรี่ CR1220 เพ่ือจ่ายไฟเลี้ยงให้กับโมดูลนาฬิกา เพ่ือให้บอร์ด 
KidBright32 จำค่าเวลาได้ 
 

1.2 การเชื่อมต่อบอร์ด KidBright32 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ใช้สาย MicroUSB ที่ปลายด้านหนึ่งเป็น USB Type-A เสียบเข้ากับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหัว MicroUSB เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด KidBright ที่ช่องเสียบ 
MicroUSB 
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ภาพที่ 2 การเชื่อมต่อบอร์ด KidBright เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ KidBright 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด        

     ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก (1 สิงหาคม 2562) 
 

1.4 เขียนโปรแกรมแรก Hello World! 
 

คลิกท่ีเมนู Basic คลิกท่ีบล็อก Forever ค้างไว้ แล้วลากมาไว้ในพ้ืนที่ทำงาน 

ภาพที่ 3 โปรแกรม KidBright 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก (1 สิงหาคม 2562) 

จากนั้นกดท่ีเมนู Basic อีกครั้ง ลากบล็อก LED 16x7 Scroll When Ready มาใส่ 
ภายใต้บล็อก Forever 
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ภาพที่ 4 โปรแกรม KidBright 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก (1 สิงหาคม 2562) 
 
ที่เมนู Basic ลากบล็อก “Hello World!” มาต่อบล็อก LED 16x7 Scroll When Ready 

ภาพที่ 5 โปรแกรม KidBright 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก  (1 สิงหาคม 2562) 
 
เป็นอันจบการสร้างโปรแกรม Hello World! เมื่ออัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ดแล้ว ข้อความ 

Hello World! จะวิ่งจากขวาไปซ้าย ไปเรื่อย ๆ 
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1.5 การอัพโหลดโปรแกรม 
เชื่อมต่อบอร์ด KidBright32 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่โปรแกรม KidBright32 

กดท่ีปุ่มลูกศรขึ้น 

ภาพที่ 6 การอัพโหลดโปรแกรม 
แหล่งที่มา : แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที่-1-แนะนำ-
kidbright-บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก  (1 สิงหาคม 2562) 

 

 
ภาพที่ 7 การอัพโหลดโปรแกรม 

แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก  (1 สิงหาคม 2562) 
 

หน้าต่างแสดงสถานการณ์อัพโหลดจะแสดงขึ้นมา หากมีขั้นตอนใดที่ขึ้นว่า Failed แสดงว่าการ 
อัพโหลดไม่สำเร็จ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การอัพโหลดโปรแกรม 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก  (1 สิงหาคม 2562) 
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หากอัพโหลดลงบอร์ดสำเร็จแล้ว จะแสดงข้อความ Board Flashing… Passed จากนั้น
โปรแกรมท่ีอัพโหลดเข้าไปใหม่จะทำงานทันที 

ภาพที่ 9 การอัพโหลดโปรแกรม 
แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright-ตอนที-่1-แนะนำ-kidbright-บอร์ด 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก (1 สิงหาคม 2562) 
 
เป็นอันเสร็จสิ้นการอัพโหลดโปรแกรม   
 
2. พาราโบลา 

2.1 นิยามของสมการพาราโบลา 
พาราโบลา คือเซตของจุดบนพ้ืนระนาบซึ่งมีระยะห่างจากจุดคงท่ีเท่ากับระยะที่ห่างจาก 

เส้นคงท่ี 
 

ภาพที่ 10 พาราโบลา 
แหล่งที่มา : http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola-คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid 

=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt_ddN30xRhGE5_1bBeViru 
(1 สิงหาคม 2562) 
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จุดคงท่ี คือจุดโฟกัส (Focus) 
เส้นตรงที่คงที่ คือเส้นไดเรกตริกซ์ (Directrix) 
เส้นลาตัสเลกตัม (Latus Rectum) คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดโฟกัสและตั้งฉากกับแกนของรูป 
แกนของรูปหรือแกนสมมาตร คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดยอดและผ่านจุดโฟกัส 
คอร์ดของพาราโบลา คือเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุด 2 จุด ที่ต่างกันของพาราโบลาและคอร์ดที่ลาก

ผ่านจุดโฟกัสเรียกว่า ( Focul ) ส่วนคอร์ดที่ลากผ่านจุดโฟกัสด้วย และตั้งฉากกับแกนของรูปด้วย 
เรียกว่า ลาตัสเรกตัม (Latus Recrum) 

ข้อสังเกต จากสมการจะต้องมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอยู่ในรูปกำลังสอง และอีกตัวหนึ่งยกกำลัง
หนึ่ง และอยู่ที่เทอมที่บวกลบกัน กราฟที่ได้จึงจะเป็นกราฟพาราโบลา 

 
2.2 รูปแบบของพาราโบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0,0) 

 
 
ภาพที่ 11 พาราโบลาซึ่งมีจุดยอดท่ีจุด (0,0) และแกนของรูปทับแกน y 

แหล่งที่มา: http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola-คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid 
=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt_ddN30xRhGE5_1bBeViru4 
(1 สิงหาคม 2562) 

 
 
ภาพที่ 12 พาราโบลาซึ่งมีจุดยอดท่ีจุด (0,0) และแกนของรูปทับแกน x 

แหล่งที่มา : http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola-คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid 
=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt_ddN30xRhGE5_1bBeViru4 
(1 สิงหาคม 2562) 
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  2.3 เราสามารถสรุปสมการพาราโบลาออกมาได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2.4 โจทย์พาราโบลา 

 
EX1: จงหาสมการของพาราโบลาที่มีจุดโฟกัส (0,3) และจุดยอด (0,0) 

วิธีทำ จากโจทย์ที่กำหนดให้ เราสามารถวาดกราฟพาราโบลาได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 13 พาราโบลาหงาย 
แหล่งที่มา : http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola-คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid 

=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt_ddN30xRhGE5_1bBeViru4 
(1 สิงหาคม 2562) 
จากรูปเป็นพาราโบลาหงาย มีจุดยอดคือ (0,0) จุดโฟกัสคือ (0,3) และได้ค่า c=3 

สมการพาราโบลาของกราฟนี้คือ x2=4cy แทนค่า c=3 ในสมการจะได้ 
x2 = (4)(3)y 
x2=12y 
 
 

http://www.tewfree.com/wp-content/uploads/2014/04/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2.png
http://www.tewfree.com/wp-content/uploads/2014/04/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2.png
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EX2: จงหาสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอด (0,0) มีแกน x เป็นแกนพาราโบลา ความยาวของ 
ลาตัสเลกตัมเท่ากับ 12 หน่วย 

วิธีทำ จากโจทย์ที่กำหนดให้ เราสามารถหาค่า c ได้จากสูตร 
ลาตัสเลกตัม = |4c| 
12 = |4c| 
c = +- 3 
เราสามารถวาดกราฟพาราโบลาได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 14 พาราโบลาสองอัน 
แหล่งที่มา : http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola-คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid 

=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt_ddN30xRhGE5_1bBeViru4 
(1 สิงหาคม 2562) 

 
จากรูปเราจะได้กราฟพาราโบลาสองอัน เป็นเปิดขวาและเปิดซ้ายอย่างละอัน 

สมการพาราโบลารูปขวาคือ 
y2= (4)|3|x 
y2= 12x 
สมการพาราโบลารูปซ้ายคือ 
y2= -(4)|3|x 
y2= -12x 

 
3. การอบแห้งระบบ Hybrid 

การอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัย
พลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตร
แห้ง เร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟ้า วัสดุอบแห้งจะได้รับความร้อน
จากอากาศร้อนที่ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูด
อากาศช่วย 
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4.แผ่นโพลีคาร์บอเนต   
พลาสติกวิศวกรรมหรือเทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส  

มีประโยชน์มากมายหลากหลาย ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ ก็นำ โพลีคาร์บอเนต ไปใช้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ และเป็นที่นิยมในการใช้
ทำผลิตภัณฑ์แทนแก้วหรือกระจก 

นอกจากนี้ โพลีคาร์บอเนต ยังมีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ ยึดเกาะ
ตัวได้ดี คงรูปได้ง่าย น้ำหนักที่เบา โปร่งแสง ป้องกันความร้อน และดัดแปลง (โค้ง) ได้ตามรูปร่างที่
ต้องการ 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 แผ่นโพลีคาร์บอเนต  
แหล่งที่มา https://www.alnexthailand.com/polycarbonate/  
(1 สิงหาคม 2562) 
 

4.1 แผ่นโพลีคาร์บอเนตมี 2ประเภท 
      Polycarbonate Solid Sheet /Embossed Sheet แบบตัน จะมีลักษณะเป็น
แผ่นตัน มีความหนาประมาณ 3 mm. มีผิวเรียบ ไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำขัง กรอบแตกได้ยาก 

 

 
 

 

ภาพที ่16 แผ่นโพลีคาร์บอเนต  
แหล่งที่มา https://www.alnexthailand.com/polycarbonate/ (1 สิงหาคม 2562) 
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Polycarbonate Twin Wall Sheet/Hollow Sheet แบบลูกฟูก คล้ายแผ่น 
ฟิวเจอร์บอร์ด มีความหนาประมาณ 6 mm. ลักษณะแผ่นจะเรียบง่าย มีช่องว่างตรงกลาง มีความ
ยืดหยุ่น 
 

 
  

ภาพที ่17 แผ่นโพลีคาร์บอเนต  
แหล่งที่มา https://www.alnexthailand.com/polycarbonate/ (1 สิงหาคม 2562) 
 

4.2 ประโยชน์ของแผ่นโพลีคาร์บอเนต   
 - ความแข็งแรงทนทาน 

- น้ำหนักเบา 
- โปร่งแสง 
- ป้องกันความร้อน 
- ดัดแปลง(โค้ง)ได้ตามรูปร่างที่ต้องการ 

- แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้งานได้มากมาย ทั้งการนำไปใช้ในสินค้าอุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ จากคุณสมบัติที่มีความทนทาน และ
น้ำหนักเบา แผ่นโพลีคาร์บอเนต จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น ผนัง หลังคา กันสาด 
รวมทั้งงานตบแต่งภายใน ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดพลังงานและมีรูปแบบที่สวยงาม  

- มีความโปร่งแสงดีเยี่ยม ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต   
- แข็งแรง ทนทานยากต่อการแตกหัก (ทนทาน กว่าอะคริลิค 20 เท่า กว่ากระจก 250 

เท่า!!!) 
- ทนทานความร้อน ความเย็นสูง (อุณหภูมิตั้งแต่ -20 °C ถึง 120 °C) มีการคงรูป 

ยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งได้ 
- ออกแบบงานได้ตามรูปร่างที่ต้องการ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟดูด ได้ดี  

ไม่ติดไฟง่าย 
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุ้มค่าประหยัดต้นทุน 
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5. วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit) 
5.1 วงจรไฟฟ้า คือ ทางเดินของไฟฟ้าเป็นวง ไฟฟ้าจะไหลไปตามตัวนำหรือสายไฟจนกระทั่ง

ไหลกลับตามสายมายัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นวงครบรอบ คือ ออกจากเครื่องกำเนิดแล้วกลับมายัง
เครื่องกำเนิดอีกครั้งหนึ่ง จนครบ 1 เที่ยว เรียกว่า 1 วงจร หรือ 1 Cycle 
             วงจรไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                  5.1.1. วงจรปิด (Closed Circuit) จากรูปจะเห็น กระแสไฟฟ้าไหลออกจาก
แหล่งกำเนิด ผ่านไปตามสายไฟ แล้วผ่าน สวิทช์ไฟซึ่งงแตะกันอยู่ (ภาษาพูดว่าเปิดไฟ) แล้วกระแสไฟฟ้า
ไหลต่อไปผ่านดวงไฟ แล้วไหลกลับมาที่แหล่งกำเนิดอีก จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้
ครบวงจร หลอดไฟจึงติด  

 
ภาพที่ 18 วงจรปิด 

ที่มา : http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELTC1203/electricbasic/circuit.htm  
(1 สิงหาคม 2562) 
                    5.1.2.วงจรเปิด (Open Circuit) ถ้าดูตามรูป วงจรเปิด ไฟจะไม่ติดเพราะว่า ไฟออก
จากแหล่งกำเนิดก็จะไหลไปตาม สายพอไปถึงสวิทช์ซึ่งเปิดห่างออกจากกัน (ภาษาพูดว่าปิดสวิทช์) ไฟฟ้า
ก็จะผ่านไปไม่ได้ กระแสไฟฟ้าไม่สามารถจะไหล ผ่านให้ครบวงจรได้ 
 

 
ภาพที ่19 วงจรเปิด 

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/topweek8.htm 
(1 สิงหาคม 2562) 
 
 5.2 การต่อวงจร                        
   ตามปกติวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติต่อกระแสไฟฟ้า 
แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไป ตามแต่ วิธีการต่อวงจรนั้น ๆ และตามการเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นด้วย ซึ่งเรามีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าได้ 3แบบ คือ   
                         1. การตอ่แบบอนุกรม (Series Circuit)  
                         2. การตอ่แบบขนาน (Parallel Circuit)  
                         3. การตอ่แบบผสม (Compound Circuit) 

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/topweek8.htm


15 
 

                      การต่อแบบอนุกรม (Series Circuit) 
                         การต่อแบบอนุกรม การต่อแบบนี้คือการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือโหลด (Load) 
ต่าง ๆ มาต่อเรียงกันคำนวณให้แรงเคลื่อน เท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำเอาปลายทั้งสองไปต่อกับ
สายเมน ตามรูป เป็นการต่อแบบอนุกรม โดยใช้ตัวต้านทาน 4 ตัวมาต่อเรียงกันได้จำนวนแรงเคลื่อน
เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายเมน ปลายทั้งสองต่อเข้ากับสายเมน 

 
ภาพที่ 20 การต่อแบบอนุกรม 

ที่มา : http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric92.htm 
(1 สิงหาคม 2562) 
                      การต่อแบบนี้ผลเสียก็คือ ถ้าหากว่าความต้านทานหรือโหลดตัวใดเกิดขาดหรือชำรุด
เสียหายกระแสจะไม่สามารถไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ตัวอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้นการต่อวิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน
ทั่วไป จะมีใช้กันอยู่ในวงจรวิทยุ โทรทัศน์การ ต่อวงจรแบบนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปทางเดียวและ
ผ่านโหลดแต่ละตัวโดยลำดับ  ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า 
 
                        1.ความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับค่าของตัวต้านทานย่อยทั้งหมดรวมกัน 
                        2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเท่ากันตลอดหรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดแต่ละจุด
ในวงจร มีค่าเดียวกัน 
                        3. แรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ให้กับวงจร 

                 
การต่อแบบขนาน (Parallel Circuit) 
    การต่อแบบขนาน เป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้ต่อไฟฟ้าทัว่ไป ใช้แสงสว่าง ใช้ความร้อน เช่น 

พัดลม  วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้นเป็นวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปลายทาง หรือตั้งแต่สองทางขึ้นไปจน
ครบวงจร การต่อคือ เราต่อสายเมนใหญ่เข้ามาในบ้าน (2 สาย) แล้วจึงต่อจากสายเมนมาใช้เป็นคู่ ๆ  
ถ้าจะดูให้ดีจะเห็นว่าสายคู่ที่ต่อมาใช้นั้นจะต่อมาจากสายเมนใหญ่เหมือนกัน เราจึงเรียกการต่อแบบนี้ว่า  
"การต่อแบบขนาน " 

 
ภาพที่ 21 การต่อแบบขนาน 

ที่มา : http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric93.htm   
(1 สิงหาคม 2562) 
 

http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric92.htm
http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric93.htm
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                     จากภาพที่ 7 จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ไป
ตามสายไฟตามลูกศร ผ่านตัวต้านทาน 4 ตัว (โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ซึ่งต่อแบบขนานไว้ แต่ละตัวเป็น
คนละวงจรกัน สามารถท่ีจะแยกการทำงานได้อย่างอิสระ หรือใช้สวิทช์เป็นตัวควบคุมร่วมกันหรือ
แยกกันแต่ละวงจรได้ เพราะแต่ละวงจรจะใช้แรงดันไฟฟ้าเท่า ๆ กัน นิยมใช้ต่อไฟฟ้าตามบ้านและ
โรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นพอจะสรุปเป็นกฎได้ว่า 
                     1. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่มาจากวงจรย่อยเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย นั่นเอง 
เพราะว่าความต้านทานแต่ละ 
          ตัวต่างก็ขนานกับแหล่งกำเนิด 
                     2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรขนานเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยทั้งหมดรวมกันกล่าวคือ 
กระแสไหลเข้า = กระแสไหลออก 
          ( It = I1+I2+I3+I4 ) 
                     3. ความต้านทานรวมของวงจรขนานจะมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวต้านทานที่มีค่า
น้อยที่สุดในวงจร 
                  การต่อแบบผสม (Compound Circuit) 
                     การต่อแบบผสม คือ การต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียว 
การต่อแบบนี้ โดยทั่วไปไม่นิยมใช้กัน เพราะเกิดความยุ่งยาก จะใช้กันแต่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ตัวต้านทานตัวหนึ่ง ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง แล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อ
ขนานกับตัวต้านทานอีกชุดหนึ่ง ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 22 การต่อแบบผสม 

ที่มา : http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric93.htm 
(1 สิงหาคม 2562) 
               ลักษณะการต่อวงจรแบบผสมนี้เป็นการนำเอาวงจรอนุกรมกับขนานมารวมกัน และ
สามารถประยุกต์เป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานให้เหมาะสม เพราะการต่อแบบผสมนี้
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นการต่อเพ่ือนำค่าท่ีได้ไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  
 
6. การถ่ายโอนความร้อน  

6.1 การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ต้อง
อาศัยตัวกลาง เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก การแผ่รังสีความร้อนจากเตาไฟไปยัง
อาหารที่ปิ้งย่างบนเตาไฟ เป็นต้น 

http://www.mwit.ac.th/~physicslab/content_01/electricitis/electric93.htm
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6.2 การถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวัตถุท่ีเป็น
ตัวกลางในการพาความร้อนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อนที่พาไป ตัวกลางในการพาความร้อนจึง
เป็นสารที่โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ง่าย ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส ลมบกลมทะเลเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศที่
พาความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง การต้ม การนึ่ง และการทอดอาหารเป็นการทำให้
อาหารสุกโดยการพาความร้อน 

6.3 การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยความร้อนจะ
เคลื่อนที่ไปตามเนื้อของวัตถุจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยที่วัตถุที่เป็น
ตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนไม่ได้เคลื่อนที่ เช่น การนำแผ่นอะลูมิเนียมมาเผาไฟ โมเลกุลของแผ่น
อะลูมิเนียมที่อยู่ใกล้เปลวไฟจะร้อนก่อนโมเลกุลที่อยู่ไกลออกไป เมื่อได้รับความร้อนจะสั่นมากขึ้นจึงชน
กับโมเลกุลที่อยู่ติดกัน และทำให้โมเลกุลที่อยู่ติดกันสั่นต่อเนื่องกันไป ความร้อนจึงถูกถ่ายโอนไปโดยการ
สั่นของโมเลกุลของแผ่นอะลูมิเนียม โลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทอง อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นวัตถุท่ีนำความ
ร้อนได้ดี จึงถูกนำมาทำภาชนะในการหุงต้มอาหาร วัตถุท่ีนำความร้อนไม่ดีจะถูกนำมาทำฉนวนกันความ
ร้อน เช่น ไม้ พลาสติก แก้ว กระเบื้อง เป็นต้น 

 
    ภาพที่ 23 การถ่ายโอนความร้อน 
ที่มา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/heat-transfer (1 สิงหาคม 2562) 
 
7. การดูดกลืนสีของวัตถุ 

7.1 วัตถุโปร่งแสง อาจเป็นกระจกหรือพลาสติก มีสมบัติดูดกลืนแสงสีบางสี และยอมให้แสง
บางสีผ่านไปได้ เช่น การดูดกลืนของแผ่นกรองแสงสีเขียว ซึ่งยอมให้แสงสีเขียวผ่านได้หมด แสงสีน้ำเงิน
และแสงสีเหลืองผ่านได้เล็กน้อย ส่วนแสงสีอ่ืน ๆ ถูกดูดกลืน 

7.2 วัตถุทึบแสง มีสมบัติการสะท้อนแสงบางสี และดูดกลืนแสงสีอ่ืน ๆ ไว้ทำให้เห็นวัตถุเป็น
แสงสีที่สะท้อนออกมา เช่น วัตถุสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีเหลืองและสีข้างเคียง อย่างสีเขียวและสีแสด 
ส่วนสีอ่ืนถูกดูดกลืน หากวัตถุทึบแสงอยู่ในแสงสีอื่นที่ไม่ใช่แสงขาว เราอาจเห็นสีวัตถุผิดเพ้ียนจากความ
เป็นจริง บางครั้งก็เห็นเป็นสีดำ เนื่องจากวัตถุดูดกลืนแสงสีทั้งหมด 



บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ 

 
ในการจัดทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 อุปกรณ์ควบคุมแผงวงจร 
  1. kidBright    1 ชุด 
 1.2 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input) และอุปกรณ์นำข้อมูลออก (Output)   
  1. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น  1 ตัว 
  2. หลอดไฟ    4 หลอด  
  3. เบรกเกอร์    1 ตัว    
  4. พัดลม    3 ตัว 
  5. relay 2 channel   1 ตัว  
  6. สมาร์ทโฟน 
 1.3 อุปกรณ์จัดทำเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1  

1. เหล็กกล่องขนาด 1x1 นิ้ว   4 เส้น   
  2. แผ่นโพลีคาร์บอเนต   1 แผ่น 

3. สายไฟขนาด 1.2 x 2   5 เมตร  
   
 
2. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. กำหนดหัวข้อโครงงาน      
2. กำหนดเป้าหมายศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง      
3. ออกแบบปฏิบัติการสร้างอุปกรณ์และเขียน
โปรแกรม 

     

4. ทดลอง/แก้ไข การทำงานของอุปกรณ์      
5. สรุปผล      
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3. หลักการทำงาน 
 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1  
 1. เริ่มต้นการทำงานเซนเซอร์ทุกตัว ทำการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีกำหนด 
     2. ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่า 60 องศา หลอดไฟจะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า  
61 องศา หลอดไฟจะไม่ทำงาน  
 3. ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า 60 องศา พัดลมไม่จะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ  
60 องศา และความชื้นมากกว่า 15 พัดลมจะทำงาน  
 4. สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โดยผ่าน App KidBright  
   
4. ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 24 แผนภาพ (Diagram) แสดงการทำงานของอุปกรณ์ 
 
 
 

หลอดไฟ 

relay 2 channel 

พัดลม 

เซนเซอร์วดัอุณหภมูิ 
ความชื้น 

kidBright สมาร์ทโฟน 
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 ลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแสดง
ผังงาน (Flow chart) ดังภาพที่ 25 

 
 

ภาพที่ 25 ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือผังงาน (Flow chart) 



                                บทที4่   
ผลการดำเนินงาน 

  
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โดยมี

บอร์ด KidBright  เป็นตัวควบคุมการทำงาน ปรากฏผลดังนี้ 
 
1. ผลการดำเนินงาน    
            ผลจากการทำเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ควบคุมโดยบอร์ด KidBright สามารถ
ทำงานได้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดจากการทดลองพบว่า  
  1) ถ้าหากอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศา หลอดไฟจะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิ
มากกว่า 61 องศา หลอดไฟจะไม่การทำงาน  

2) ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 60 องศา พัดลมจะไม่ทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 60 องศา และความชื้นน้อยกว่า 15  พัดลมจะทำงาน สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น
ผ่าน App KidBright ในสมาร์ทโฟนได ้ทำให้สะดวกในการตรวจเช็คและวัตถุดิบที่ใช้ในการอบมี
ประสิทธิภาพดี 
             โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โดยนำเอาชุดวงจร ไป
ตรวจสอบอุณหภูมิ ปรากฏได้ดังนี้ 
 
ตารางที่2บันทึกผลอุณหภูมิและน้ำหนักในช่วงเวลา06.00-18.00น. (การพริกตากแบบดั้งเดิม 500 กรัม)  

จากตารางที่ 2 พบว่า การตากพริกแบบดั้งเดิมนั้นมีอุณหภูมิไม่คงท่ีบางวันอุณหภูมิต่ำบางวัน
อุณหภูมิสูงจึงทำให้น้ำหนักของพริกนั้นลดลง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตาก 5 วัน จึงจะทำให้พริกแห้งและ
ทำให้พริกแห้งช้า 

 
 
 
 

 
วันที่ 

ช่วงเวลา 
06.00 – 12.00 12.00 – 18.00 

 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
 

น้ำหนัก 
 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
 

น้ำหนัก 
1 40.3 460 37.5 449 
2 38.9 410 35.7 380 
3 41.5 330 36.1 310 
4 36.8 285 34.9 235 
5 37.3 210 33.9 184 
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ตารางที่ 3 บันทึกผลอุณหภูมิและน้ำหนักในช่วงเวลา 06.00-18.00น. และ 18.00 – 06.00 (โดยใช้
เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1) 

จากตารางที่ 3 การตากพริกโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 นั้น อุณหภูมิช่วง  
06.00 – 18.00 น. และ 18.00 – 06.00 น. นั้นคงท่ี ซึ่งการตากโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 
1 สามารถตากได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ทำให้น้ำหนักของพริงนั้นลดลงเร็ว และทำให้พริกแห้งเร็ว
ขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตาก 2 วัน  

 
 

วันที่ 

ช่วงเวลา 
06.00 – 12.00 12.00 – 18.00 18.00 – 00.00 00.00 – 06.00 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

 
น้ำหนัก 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

 
น้ำหนัก 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

 
น้ำหนัก 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

 
น้ำหนัก 

1 61.5 440 60.9 390 57.9 349 56.8 311 
2 60.3 270 60.9 228 56.5 200 55.2 185 



บทที่5  
สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน   

  
               โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการดำเนินงานได้ดังนี้   
  
1. สรุปการดำเนินงาน       

1.การออกแบบเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 สามารถสรุปผลการนำเนินงานได้ดังนี้ 
    โดยออกแบบโครงสร้างของหลังคาเป็นพาราโบลา ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคา 
และสังกะสีแผ่นเรียบสีดำรองพ้ืนภายในตู้เครื่องอบแห้ง มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ในการ
ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ผ่าน App KidBright  
ในสมาร์ทโฟนได้ โดยมีหลอดไฟ 4 หลอด ที่ช่วยให้ความร้อนในเวลากลางคืนหรืออุณหภูมิในตู้ต่ำกว่าที่
กำหนด และมีพัดลมทั้งหมด 3 แบบการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้พัดลม 2 ตัว ติดอยู่ 
บนสังกะสีแผ่นเรียบทำหน้าที่กระจายอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งให้สม่ำเสมอ ส่วนที่ 2 ใช้พัดลม  
1 ตัว ติดอยู่ด้านข้างทางขวาของพาราโบลาทำหน้าที่เมื่ออุณหภูมิภายในตู้เครื่องอบแห้งสูงกว่า 60 องศา 
ซ่ึงเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 สามารถทำงานตามเงื่อนไขท่ีกำหนดดังนี้ 1) ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า 
60 องศา หลอดไฟจะทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 61 องศา หลอดไฟจะไม่ทำงาน 2) ถ้าอุณหภูมิน้อย
กว่า 60 องศา พัดลมจะไม่ทำงาน แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 60 องศาและความชื้นมากกว่า 15 
พัดลมจะทำงาน 3) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น ผ่าน App KidBright ในสมาร์ทโฟนได ้ 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2in1 พบว่าการตากพริกโดยใช้
เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 นั้น อุณหภูมิช่วง 06.00 – 18.00 น. และ 18.00 – 06.00 น. นั้น
คงท่ี ซึ่งการตากโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 สามารถตากได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
โดยไม่มีแมลงมารบกวนและฝุ่นละอองเกาะที่พริก ทำให้น้ำหนักของพริกนั้นลดลงเร็วและทำให้พริกแห้ง
เร็วขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตาก 2 วัน ผลผลิตไดม้ีคุณภาพถูกหลังอนามัย เมื่อเทียบกับการตากพริก
แบบดั้งเดิม มีอุณหภูมิไม่คงท่ีบางวันอุณหภูมิต่ำบางวันอุณหภูมิสูงและตากได้แค่ในเวลากลางวัน  
ไม่สามารถตากในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ฝนตกได้ จึงทำให้น้ำหนักของพริกนั้นลดลงช้าและทำให้พริก
แห้งช้า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตาก 5 วัน จึงจะทำให้พริกแห้ง ดังนั้นการตากเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 
2 in 1 ใช้เวลาในการตากน้อยกว่าการตากแบบด้ังเดิม 3 วัน และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเนื่องจากไม่มี
แมลงมารบกวนและฝุ่นละอองน้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 
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2. อภิปรายผลการดำเนินงาน  
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 โดยออกแบบโครงสร้างของ
หลังคาเป็นพาราโบลา เพราะรูปทรงพาราโบลาที่เราได้ศึกษามีมุมที่สามารถรับแสงได้ดีกว่าโครงสร้าง
แบบอ่ืน ๆ และมีจุดรวมแสงที่แน่นอน ซ่ึงใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคา เพราะสามารถรับแสง
ได้ดีแต่เมื่อจะสะท้อนแสงออก จะสะท้อนออกได้ไม่หมด และจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ในการ
เช็คอุณหภูมิ ความชื้น ภายในเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ผ่าน App KidBright ในสมาร์ทโฟนได้ 
โดยมีหลอดไฟ 4 หลอด ที่ช่วยให้ความร้อนในเวลากลางคืนหรืออุณหภูมิในตู้ต่ำกว่าที่กำหนดและมีพัด
ลมทั้งหมด 3 แบบการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้พัดลม  2 ตัว ติดอยู่บนสังกะสีแผ่นเรียบ 
ทำหน้าที่กระจายอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งให้สม่ำเสมอ ส่วนที่ 2 ใช้พัดลม 1 ตัว ติดอยู่ด้านข้าง
ทางขวาของพาราโบลาทำหน้าที่เม่ืออุณหภูมิภายในตู้เครื่องอบแห้งสูงกว่า 60 องศา 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 พบว่าสามารถป้องกัน
แมลงที่มารบกวน ป้องกันฝุ่นละออง สามารถตากได้ในเวลาที่ฝนตก แดดอ่อน อากาศชื้น เวลากลางวัน
และกลางคืน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา สารอันตรายอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และพริกท่ีตาก
ด้วยเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ทดสอบโดยใช้พริก 500 กรัม พบว่า อุณหภูมิช่วง  
06.00 – 18.00 น. และ 18.00 – 06.00 น. นั้นคงท่ี ทำให้น้ำหนักของพริกลดลงเร็วและทำให้พริกแห้ง
เร็วขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตาก 2 วัน ซ่ึงแห้งได้เร็วกว่าการตากแบบดั้งเดิมจาก 5 วัน เหลือ 2 วัน 
และสามารถทำงานตามเงื่อนไขท่ีกำหนดพร้อมทั้งไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย 

 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สามารถออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ที่สามารถทำงานได้จริง 
2. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมบอร์ด KidBright เพ่ือควบคุมกาทำงานของเทคโนโลยี 

สมองกลฝังตัวหรือประยุกต์ใช้ด้านอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถอบวัตถุดิบตามที่ต้องการได้จริง จาการใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 ทำให้

ประหยัดเวลาและวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ   
4. สามารถตากได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจะเขียนโปรแกรมให้มีการเลือกโหมดอบวัตถุดิบที่เหมาะสมกับอุณหภูมิและความเข้ม
ของแสง 

2. ควรมีการดัดแปลงการทำงานระบบอัตโนมัติด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกแบบสัญญาณเตือนเมื่อวัตถุดิบแห้งพอเหมาะตามที่ต้องการ 

3. ควรจะมีการแจ้งเตือนเวลาฝนตกและสามารถเข้าร่มเองได้  
 
 



  บรรณานุกรม 
 

“การอบแห้งระบบ Hybrid”. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.อยากใช้พลังงาน 
 แสงอาทิตย์.com/?p=418 (1 สิงหาคม 2562) 
“การถ่ายโอนความร้อน”. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.lesa.biz/earth/ 
 atmosphere/heat-transfer (1 สิงหาคม 2562) 
“การดูดกลืนสีของวตัถุ”. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.krusarawut.net/ 
 wp/?p=20345 (1 สิงหาคม 2562) 
“ พาราโบลา”. (ระบบออนไลน์)  แหล่งที่มา : http://www.tewfree.com/พาราโบลา-parabola- 
 คณิตศาสตร์-ม- 4/?fbclid=IwAR2WqP_MBrzRLgQX7I62ktO4Azb9lQdbH9Nt 
 _ddN30xRhGE5_1bBeViru4 (1 สิงหาคม 2562) 
“แผ่นโพลีคาร์บอเนต”. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา:https://www.alnexthailand.com 
 /polycarbonate/ (1 สิงหาคม 2562) 
“KidBright”. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา : https://www.ioxhop.com/article/97/kidbright- 

 ตอนที่-1-แนะนำ-kidbright-บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก 
 (1 สิงหาคม 2562) 
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1.อุปกรณ์หลักของ เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2in1 

 
 

       ภาพที ่26 บอร์ด KidBright 
 
 
 
 
 
 
                                                      ภาพที ่27 เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้น 
 
 
 

 

                    ภาพที ่28 Rela 

 

 

   ภาพที ่29 พัดลม 

 

ภาพที ่30 หลอดไฟ 

 

 

    

ภาพที่ 31 แผ่นโพลีคาร์บอเนต 
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2. ดำเนินการเขียนโปรแกรมคำสั่งและเชื่อมต่อวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการบัดกรีและต่อวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 การวางแผนในการติดอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 34 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ตัวอย่าง Source Code 
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3. จัดทำโครงงสร้าง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่36 ออกแบบโครงสร้างรูปร่างพาราโบลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพที่ 37 การเชื่อมโครงสร้างของเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
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   ภาพที่ 38 การวางแผ่นประกอบโครงสร้างหลังคาเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการทาสีเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
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ภาพที่ 40 ขั้นตอนการติดตั้งหลังคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการเจาะรูติดแผ่นโพลีคาร์บอเนตรอบด้าน 



33 
 

 

ภาพที่ 42 เครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 43 ขั้นตอนการทดลองเครื่องอบแห้งอัจฉริยะแบบ 2 in 1 
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  ภาพที ่44 การโดยใช้เครื่องอบแห้งอัจฉริยะและการตากแบบดั้งเดิม 

  


