บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี ้กล่าวถึงอุปกรณ์การใช้ งานในกับโครงงาน ทังในด้
้ านความเป็ นมา วิธีการใช้ งานใน
ด้ านอื่น ๆ และคุณสมบัตติ า่ งๆของตัวอุปกรณ์

2.1 บอร์ ด Arduino Mega 2560 R3
บอร์ ด Arduino Mega 2560 R3 เป็ นบอร์ ด Arduino ที่ออกแบบมาสาหรับงานที่ต้ องใช้
I/O มากงานที่ ต้องการรั บสัญ ญาณจาก Sensor หรื อควบคุม มอเตอร์ Servo หลายๆ ตัว ทัง้ นี ้
บอร์ ด Mega 2560 R3 ยังมีความหน่วยความจาแบบ Flash มาก ทาให้ สามารถเขียนโค้ ดโปรแกรม
เข้ าไปได้ มากกว่า มีจานวน Analog Input port 16 ช่อง Digital Input 54 ช่อง PWM 4 ช่อง Flash
memory 256 kB ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ คือ ATmega2560 Clock 16 MHz ระดับแรงดันทางาน
ของ Port 5 V Shi [1]

รูปที่ 2.1 บอร์ ด Arduino Mega 2560 R3

6

2.2 เซนเซอร์ วัดความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative Humidity Sensor)
เซนเซอร์ วั ด ความชื น้ สั ม พั ท ธ์ ( Relative Humidity Sensor) คื อ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ วั ด
อัตราส่วนมวลไอนา้ ในอากาศ เทียบกับมวลไอนา้ สูงสุดที่อุณหภูมิ เดียวกัน มีหน่วยเป็ น %RH
โดยทัว่ ไปสามารถวัดค่าความชื ้นสัมพัทธ์ได้ ในช่วง 10-90 %RH

รูปที่ 2.2 เซ็นเซอร์ วดั ความชื ้น
ความชื ้นสัมพัทธ์ (Relativety Humidity) หมายถึง “อัตราส่วนของปริ มาณไอน ้าที่มีอยู่จริ ง
ในอากาศ ต่อ ปริ มาณไอนา้ ที่จะทาให้ อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน ” หรื อ “อัตราส่วนของ
ความดันไอน ้าที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน ้าอิ่มตัว” ค่าความชื ้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้ อยละ (%)
ความชื ้นสัมพัทธ์ =(ปริมาณไอน ้าที่อยูใ่ นอากาศ / ปริมาณไอน ้าที่ทาให้ อากาศอิ่มตัว )x 100%หรื อ
ความชื ้นสัมพัทธ์ =(ความดันไอน ้าที่มีอยู่ในอากาศ / ความดันไอน ้าของอากาศอิ่มตัว)x 100%ใน
การวัดความชื ้นสัมพัทธ์ สามารถใช้ เครื่ องมือซึง่ เรี ยกว่า “ไฮโกรมิเตอร์ ”(Hygrometer)[2]
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2.3 การวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement)
การวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement) คือ การวัดที่อาศัยหลักการแตกต่างจาก
หลักการวัดปริ มาณทางฟิ สิกส์ของตัวแปรอื่นๆ ตรงที่การวัดอุณหภูมิสนใจ "สเกล" (scale) ในขณะ
ที่การวัดอื่นๆ สนใจ "หน่วย" (unit) เช่น การวัดความยาว หากให้ นิยามว่าไม้ 1 อันมีความยาว
เท่ากับ 1 เมตร ถ้ านาไม้ 2 อันที่มีความยาวเท่ากับที่กาหนดนิยามไว้ มาวางต่อกัน จะได้ ความยาว
เท่ากับ 2 เมตร โดยแนวคิดนี ้ไม่สามารถนามาใช้ กับการวัดอุณหภูมิได้ เช่น แก้ วน ้า 2 ใบบรรจุน ้า
ด้ วยปริ มาณที่เท่ากัน อุณหภูมิเท่ากันเท่ากับ T เมื่อนามาเทรวมกันในแก้ วใบที่ 3 ผลที่ได้ คือ น ้าใน
แก้ วใบที่ 3 มีปริมาณเพิ่มขึ ้นในขณะที่อณ
ุ หภูมิยงั คงเท่าเดิมซึง่ มีคา่ เท่ากับ T
อุณหภูมิ คือ ระดับความร้ อน โดยความร้ อนนันจะถ่
้ ายเทจากอุณหภูมิสงู ไปต่าเสมอ การ
วัดอุณหภูมิที่ถูกต้ อง ควรวัดหลังจากเกิดสมดุลทางความร้ อนระหว่างเทอร์ โมมิเตอร์ และวัตถุที่
ต้ องการวัดกล่าวคือ ต้ องรอให้ เทอร์ โมมิเตอร์ ได้ รับการถ่ายเทความร้ อนจากวัตถุที่ต้องการวัดอย่าง
สมบูรณ์เสียก่อนมีเทคนิคการวัดอุณหภูมิมากมายพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติพื ้นฐานทาง
ไฟฟ้าและฟิ สิกส์ของวัสดุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป

หลักการวัดอุณหภุมิแบ่ งตามการเปลี่ยนแปลงสมบัตไิ ด้ เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้
1. หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิ างไฟฟ้า
ค่าสมบัติทางไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เช่น เทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
ท างานโดยอาศัย หลัก การเปลี่ ย นแปลงค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า อาร์ ที ดี (RTD) และเทอร์ มิ ส เตอร์
(Thermister) ทางานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้ านทาน เป็ นต้ น
2. หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิ างแสงและการแผ่รังสี
การวัดอุณหภูมิที่สูงมากๆ ไม่สามารถใช้ เครื่ องมื อวัด (instrument) ดังกล่าวข้ างต้ นได้
เนื่องจากอาจทาให้ เ กิ ดความเสี ยหายต่อเครื่ องมื อวัดจึงจาป็ นต้ องใช้ เครื่ องมื อวัดชนิดพิเ ศษที่
สามารถวัดอุณหภูมิได้ โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการวัด แต่อาศัยการวัดการแผ่รังสีความร้ อน
ของวัต ถุเ พื่ อ บ่ง บอกอุณ หภูมิ โดยทั่ว ไปวัต ถุใ นช่ ว งอุณ หภูมิ ป ระมาณ 800 ถึ ง 1,800 องศา
เซลเซียส แผ่รังสีออกมาในรู ปของแสงในย่านที่ตามองเห็น ส่วนวัตถุในช่วงอุณหภูมิต่ากว่า 800
องศาเซลเซี ยส จนถึง อุณ หภูมิ ห้อง วัตถุจ ะแผ่รังสี ออกมาในย่านของรั งสี อินฟราเรด (infrared
radiation)ซึ่ง อุณ หภูมิ แ ตกต่างกัน ความยาวคลื่ น หรื อ ความถี่ ข องรั ง สี ที่แ ผ่อ อกมาจากวัต ถุจ ะ
แตกต่างกันด้ วย เครื่ องมือวัดอุณหภูมิที่อาศัยหลักการแผ่รังสีและสมบัตเิ ชิงแสงนี ้เรี ยกว่า
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ไพโรมิเตอร์ (pyrometer) สามารถแบ่งประเภทตามหลักการทางานได้ 3 ประเภท คือ ไพโรมิเตอร์
ชนิดเทียบความสว่างของไส้ หลอด (optical pyrometer) ไพโรมิเตอร์ ชนิดวัดการแผ่รังสี (radiation
pyrometer) และไพโรมิเตอร์ ชนิดอินฟราเรด (infrared pyrometer)
3. หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิ างกล
หลัก การวัด อุ ณ หภู มิ ข องเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ป ระเภทนี ม้ ี ห ลายแบบขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด ของ
เทอร์ โมมิ เ ตอร์ เช่น เทอร์ โมมิ เ ตอร์ แบบของเหลวบรรจุในหลอดแก้ วปิ ด (liquid filled in glass
thermometer) ทางานโดยอาศัยการเปลี่ ยนแปลงการขยายตัวของของเหลวที่ บรรจุอยู่ภายใน
หลอดแก้ วเทอร์ โมมิเตอร์ แบบเปลี่ยนการขยายตัวเป็ นความดัน (pressure thermometer) และ
เทอร์ โมมิเตอร์ แบบแถบโลหะคู่ (bi-metal thermometer)โดยเทอร์ โมมิเตอร์ ประเภทนีม้ ีช่วงของ
การวัดอุณหภูมิ (range) ค่อนข้ างแคบขึ ้นอยูก่ บั วัสดุที่ใช้ และชนิดของเทอร์ โมมิเตอร์
4. หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
ประเภทนี ท้ างานโดยอาศัย อุณ หภูมิ เ ฉพาะที่ ส ารเคมี ละลายหรื อเปลี่ ย นสี เ ป็ นจุด สัง เกต เช่น
อุปกรณ์ วัดอุณหภูมิแบบดินสอ (crayon temperature indicator) อุปกรณ์ วัดอุณหภูมิแบบแล็ก
เกอร์ (lacquer temperature indicator) อุป กรณ์ วัด อุณ หภู มิ แ บบเม็ ด ยา (pellet temperature
indicator) และอุปกรณ์วดั อุณหภูมิแบบแผ่นฉลาก (label temperature indicator) เป็ นต้ น[3]

รูปที่ 2.3 เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
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2.4 ฮีตเตอร์
ฮีตเตอร์ มีหลักการทางานคือ เมื่อมีการแสไหลผ่านขดลวดตัวนาที่มีคา่ ความต้ านทาน จะ
ทาให้ ลวดตัวนาร้ อน และถ่ายเทความร้ อน ดังนัน้ ลวดตัวนาความร้ อนจะต้ องมีคุณสมบัติที่ทน
ความร้ อนได้ สูง สาหรับการผลิ ตฮีตเตอร์ โดยส่วนใหญ่ ในตัวฮีตเตอร์ จะมีผงฉนวนแม็ กนี เซียม
ออกไซด์(ยกเว้ นฮีตเตอร์ อินฟราเรด,ฮีตเตอร์ รัดท่อและฮีตเตอร์ แผ่น) อยู่ภายใน เพื่อทาหน้ าที่กนั ้
ระหว่าง ขดลวดตัวนากับผนังโลหะของฮีตเตอร์ ซึ่งผงฉนวนนี ้จะมีคณ
ุ สมบัตินาความร้ อนได้ ดีมาก
แต่จ ะมี ค่าความนาทางไฟฟ้าต่า ดัง นัน้ ข้ อควรระวัง คือ ห้ ามมี ความชื น้ ในผงฉนวนนี เ้ ด็ดขาด
เพราะจะทาให้ มีค่าความนาทางไฟฟ้าสูงขึ ้น และอาจจะทาให้ ฮีตเตอร์ เกิดการลัดวงจรได้ หาก
พบว่าฮีตเตอร์ มีความชื ้น (ผลจากการวัดโดยใช้ เครื่ องมื อทางไฟฟ้า) สามารถแก้ ไขโดยการนาฮีต
เตอร์ ไปอบเพื่อไล่ความชิน้ ออกจากตัวฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ ที่ดีควรผ่านการทดสอบหาค่าความเป็ น
ฉนวนของฮีตเตอร์ เพื่อให้ แน่ใจว่าในการนาไปใช้ งาน จะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากขดลวดตัวนา
ดังนัน้ มาตรฐานการทดสอบความเป็ นฉนวนของฮี ตเตอร์ ควรจะไม่ ต่ากว่า 1500 VDC และค่า
ความเป็ นฉนวนต้ องไม่ต่ากว่า 500 เมกะโอห์ม
ฮี ตเตอร์ (Heater) เป็ นอุปกรณ์ ให้ ความร้ อนแก่ชิ น้ งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้
หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนา (ตัวความต้ านทาน R) ซึ่งส่งผลให้ ลวดตัวนามีความ
ร้ อนเกิดขึ ้น โดยแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้ ได้ กบั แรงดัน 220VAC และ 380VAC ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้
งานฮีตเตอร์ (Heater) ได้ ง่ายและสะดวก เนื่องจากการใช้ งานฮีตเตอร์ (Heater) นันสามารถเข้
้
าใจ
หลักการทางานได้ ง่าย ซึง่ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้ ฮีตเตอร์ (Heater) มากยิ่งขึ ้น
เนื่องจากราคาถูก และสัง่ ขนาด รูปทรง และวัตต์ได้ ตามความต้ องการ

10

2.4.1 ฮีตเตอร์ แบ่ งออกได้ เป็ น 15 ประเภท ดังนี ้
2.4.1.1 ฮีตเตอร์ ต้มน ้ายาเคมี
ใช้ สาหรับอุน่ หรื อต้ มของเหลวได้ เกือบทุกประเภทที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสแตนเลส 316 (SUS
316) เช่นนา้ หรื อ นา้ มัน และยังใช้ อุ่น หรื อ ต้ ม ของเหลวที่เหนียวข้ นได้ หลากหลาย การติดตัง้
สามารถทาได้ โดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถังแล้ วใส่ฮีตเตอร์ แบบเกลียวเข้ าไปโดยตัวฮีตเตอร์
ขนานกับพื ้นถังควรระวังไม่ให้ ส่วนของฮีตเตอร์ โผล่พ้นของเหลวเนื่องจากจะทาให้ ส่วนที่อยู่เหนือ
ของเหลวร้ อนจัดเกินไปทาให้ อายุการใช้ งานสั น้ และเพื่อให้ ความร้ อนกระจายทั่วถึง ควรติด ตัง้
ใบพัดกวนของเหลวควบคูก่ นั ด้ วย

รูปที่ 2.4 ฮีตเตอร์ ต้มน ้ายาเคมี
2.4.1.2 ฮีตเตอร์ ฮอตรันเนอร์ (Hot runner Heater)
คือฮีตเตอร์ ที่ได้ รับการออกแบบให้ เหมาะสมกับท่อหัวฉี ด ที่ติดกับแม่พิมพ์ เพื่อถ่ายเท
ความร้ อนได้ อ ย่ า งสม่ า เสมอและทั่ว แท่ ง ฮี ต เตอร์ ฮี ต เตอร์ ฮ อตรั น เนอร์ เ หมาะสมกั บ งาน
อุตสาหกรรมพลาสติก , เครื่ องฉี ดพลาสติก และฝาพลาสติก สามารถกาหนดขนาดตามความ
ต้ องการได้ ฮีตเตอร์ ขดลวด (Hot runner Heater) ผลิตจากขดลวดฮีตเตอร์ คณ
ุ ภาพสูงมีอายุการใช้
งานยืนยาว ปราศจากสนิมเพราะตัวขอลวดด้ านนอกทาจากสแตนเลสเกรด 304 แท้ อีกทัง้ มีการ
ทดลองก่อนนาส่งให้ ลกู ค้ าจึงมัน่ ใจได้ วา่ ฮีตเตอร์ ขดลวดของเราจะมีคณ
ุ ภาพและให้ ความร้ อนได้ สงู
ตามสเปกที่ท่านต้ องการ ฮีตเตอร์ ขดลวดเหมาะสาหรับใช้ ในการให้ ความร้ อนของเหลวต่างๆหรื อ
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ให้ ความร้ อนกับเตาไฟฟ้ า ได้ หากท่านสามารถเลือกได้ ว่าจะให้ ทางเราดัดเป็ นรู ปแบบต่างๆเพื่ อ
ความเหมาะสมในแต่ละงาน ทัง้ นีเ้ รายังสามารถผลิตและออกแบบให้ ท่านได้ ตามต้ องการ เช่น
กาลังวัตต์ไฟฟ้า แรงดันที่ใช้ หรื อ ขนาดของขดลวด มีให้ เลือกหลายขนาด เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการการใช้ งานฮีตเตอร์ ขดลวดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกาลังการใช้ งาน เป็ นฮีตเตอร์ ที่มี
ขนาดเล็กแต่สามารถทาความร้ อนได้ สงู เหมาะใช้ กบั เครื่ องฉีดสามารถให้ อณ
ุ หภูมิในการใช้ งาน ได้
ถึง 1,400 ° F (760 ° C) ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบด้ วย

รูปที่ 2.5 ฮีตเตอร์ ฮอตรันเนอร์ (Hot runner Heater)
2.4.1.3 เซรามิคฮีตเตอร์ (Ceramic Band Heater)
คือฮีตเตอร์ ที่ให้ ความร้ อนได้ สงู และต่อเนื่องเหมาะสาหรับเครื่ องฉีดพลาสติก ที่ต้องการใช้
อุณภูมิสงู และใช้ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลานานๆ โครงสร้ างทาจากเซรามิค อายุการใช้ งานนาน ปลอดภัย
สามารถกาหนดขนาดได้ ตามความต้ องการ และสามารถให้ อุ ณภูมิ ระดับ ปานกลางจนถึ ง สูง
เนื่องจากเซรามิคเป็ นตัวนาความร้ อนและยังเป็ นฉนวนไฟฟ้าที่ดีอีกด้ วย ฮีทเตอร์ เซรามิคสามารถ
ทาได้ หลากหลายรูปแบบ ทังกลม
้
และ แบบแผ่น ซึ่งเหมาะกับงานประเภทอุตสาหกรรมพลาสติก
งานแม่พิมพ์ และ อุตสาหกรรมผลิตยางทุกชนิด เซรามิคยังให้ ความร้ อนต่อเนื่องได้ เป็ นเวลานาน มี
อายุการใช้ งานที่ยาวนานและปลอดภัย และยังสามารถใช้ ให้ ความร้ อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อ ใช้
ให้ ความร้ อนกับท่อ หรื อถังรู ปทรงกระบอกโดยรัดจากภายนอก เช่น งานฉี ดพลาสติก หรื อต้ มน ้า
เลือกการต่อไฟได้ ทงออกสาย
ั้
ขัวน๊
้ อต และปลัก๊
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รูปที่ 2.6 เซรามิคฮีตเตอร์ (Ceramic Band Heater)

2.4.1.4 ฮีตเตอร์ แท่ง (Cartridge heater)
คือฮี ตเตอร์ ที่ใช้ ใ นการอุ่น และให้ ความร้ อนให้ แก่ แม่พิม พ์ , ชิ น้ งานเหล็ก , หัวพ่นกาว,
เครื่ องพิมพ์ทอง, เครื่ องรี ดถุงพลาสติก นอกจากนี ้ยังสามารถนามาใส่เกลียว เพื่อต้ มน ้าเคมีกาวใน
ท่อ หรื อถาดได้ ฮีทเตอร์ แท่งแบ่งเป็ น 2 ชนิด
1. ฮีทเตอร์ แท่งแบบไฮเดนมักใช้ กบั งานที่ไม่ร้อนเกิน 350°C
2. ฮีทเตอร์ แท่งแบบโลเดนใช้ กบั งานที่ไม่ควรร้ อนเกิน 150°C อนึ่งฮีทเตอร์ ไฮเดนดีกว่า
ใช้ งานได้ นานกว่า ราคาแพงกว่าแต่ไม่มากจึงมีผ้ ใู ช้ มากกว่า

รูปที่ 2.7 ฮีตเตอร์ แท่ง (Cartridge heater)
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2.4.1.5 ฮีตเตอร์ จมุ่ -ฮีตเตอร์ ต้มน ้า (Immersion Heater)
คือฮีตเตอร์ ที่ใช้ ให้ ความร้ อนกับของเหลว เช่น ต้ มนา้ หรื อ อุ่นนา้ มันของเหลวต่างๆ ได้
เกือบทุกประเภทที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสแตนเลส ซึ่งเหมาะสาหรับทุกงานอุตสาหกรรมที่มีการอุ่น
หรื อต้ มของเหลวหลายชนิด และยังอุ่นหรื อต้ มของเหลวที่เหนียวข้ น เช่น อุ่นกาวยางมะตอย การ
ติดตังสามารถท
้
าได้ โดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถังแล้ วใส่ฮีทเตอร์ แบบเกลียวเข้ าไป โดยตัวฮีท
เตอร์ ขนานกับพื ้นถัง ควรระวังไม่ให้ สว่ นของฮีทเตอร์ โผล่พ้นระดับของเหลวเนื่องจากจะทาให้ ส่วนที่
อยู่เหนือของเหลวร้ อนจัดเกินไปเพราะไม่ได้ ระบายความร้ อนให้ กับของเหลวจึงทาให้ อายุการใช้
งานสันลง
้

รูปที่ 2.8 ฮีตเตอร์ จมุ่ -ฮีตเตอร์ ต้มน ้า (Immersion Heater)

2.4.1.6 ฮีตเตอร์ อินฟาเรด (Infrared Heater)
คื อ ฮี ต เตอร์ ที่ ใ ช้ ส่ ง ผ่า นความร้ อนแบบแผ่รั ง สี จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ์ ภ าพสูง ความสูญ เสี ยต่า
ประหยัดไฟ สามารถให้ ความร้ อนวัตถุได้ ถึงเนื ้อในจึงทาให้ ประหยัดเวลาได้ และยังสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ งานในงานอบแห้ งต่างๆ เช่น อบสี , แลคเกอร์ , กาว, เมล็ดพันธ์พืช, อีพ๊อกซี่ ใช้ กบั งาน
อุตสาหกรรมพลาสติก อบพลาสติกให้ อ่อนตัวก่อนนาไปเข้ าเครื่ องเป่ า มี ลักษณะเป็ นท่อกลม
เส้ นตรงมีทงสี
ั ้ ดา (เซรามิก) สีขาว (แก้ วควอต)
 ใช้ สาหรับงานอบแห้ ง, ไล่ความชื ้น, อบสกรี น, อบอาหารหรื องานบรรจุสินค้ าโดย
ใช้ ซองพลาสติกฟิ ล์มหดโดยใช้ ในเครื่ องอบฟี ล์มหด
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 ใช้ ในงานอบแห้ งต่างๆ เช่น สี, แลคเกอร์ , กาว, เมล็ดพันธ์พืช,อีพอกซี่
 ใช้ กบั งานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขนมปัง, เบเกอรี่
การให้ ความร้ อนของฮีทเตอร์ อินฟาเรด สิ่งที่สาคัญที่ต้องคานึงถึง คือ ตัววัตถุจะต้ องมี
คุณสมบัติในการดูดซับรังสีได้ ดี ดังนัน้ วัตถุบางชนิดที่มีผิวมันวาว หรื อมีคณ
ุ สมบัติในการสะท้ อน
แสงได้ ดีจะไม่เหมาะกับการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีนี ้

รูปที่ 2.9 ฮีตเตอร์ อินฟาเรด (Infrared Heater)

2.4.1.7 ฮีตเตอร์ แผ่น (Strip Heater)
คือฮีตเตอร์ ที่มีโครงสร้ างแบบเดียวกันกับฮีตเตอร์ รัดท่อแต่รูปทรงจะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
หรื อสี่เหลี่ยมผืนผ้ า เหมาะสาหรับให้ ความร้ อนกับแม่พิมพ์ สามารถระบุชนิดวัสดุที่ต้องการได้
รวมทังความยาว,
้
แรงดัน, กาลังวัตต์ ใช้ ให้ ความร้ อนกับวัตถุผิวเรี ยบ โดยใช้ วิธียึดติดให้ แน่นโดย
การใช้ น๊อตหรื อการรัด วัสดุที่นามาทาสามารถเลือกได้ ทงั ้ สแตนเลส และ ซิ ้งค์ การต่อไฟได้ ทงออก
ั้
สาย, ขัวน๊
้ อต, เต๋า และออกปลัก๊
ฮีตเตอร์ แผ่น (Strip Heater) เป็ นอุปกรณ์ให้ ความร้ อนกับงานทัว่ ไป ซึ่งเหมาะสาหรับงาน
ที่ต้องการให้ ความร้ อนกับงานทัว่ ไป เช่น เครื่ องบรรจุหีบห่อมีดตัดพลาสติก เตาอบแบบต่างๆ ที่
ต้ องการให้ ความร้ อนอย่างสม่าเสมอกับชิ ้นงาน และให้ ความร้ อนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ ให้
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ความร้ อนกับแผ่นแม่พิมพ์ ลักษณะงานเหมือนฮีทเตอร์ แท่ง มีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมหรื อวงกลม
สามารถเจาะรูได้

รูปที่ 2.10 ฮีตเตอร์ แผ่น (Strip Heater)

2.4.1.8 ฮีตเตอร์ บอบบิ ้น (Bobbin Heater)
คือฮีตเตอร์ แบบจุ่มชนิดหนึ่ง ถูกออกแบบให้ ความร้ อนกับของเหลวสามารถเคลื่อนย้ ายได้
ง่ายใช้ ให้ ความร้ อนกับของเหลว เช่นงานชุบ งานแช่ในกรด หรื อสารละลายวัสดุที่เป็ นควอทซ์
สาหรับกรดหรื อสารละลายกัดกร่อนพิเศษและยังนาไปใช้ อนุ่ หรื อต้ มน ้ายาเคมี และ ของเหลวเกือบ
ทุกชนิด ให้ ความร้ อนคงที่ ส ม่ าเสมอ ไม่ทาปฏิ กิยากับสารเคมี เ กื อบทุก ประเภท ลัก ษณะของ
ฮีตเตอร์ บอบบิ ้น (Bobbin Heater) คือฮีตเตอร์ จะสอดเข้ ากับท่อสาหรับให้ ความร้ อนกับของเหลว
โดยไม่ทาปฏิกิริยากับสารเคมีเกือบทุกประเภท สามารถถอดออกมาซ่อมบารุงได้ สะดวก เหมาะกับ
งานอุน่ น ้า หรื อต้ มน ้ายาเคมี น ้ามัน แว๊ กซ์ หรื อ ไขมัน เป็ นต้ น

16

รูปที่ 2.11 ฮีตเตอร์ บอบบิ ้น (Bobbin Heater)
2.4.1.9 ฮีตเตอร์ ทอ่ กลม ฮีตเตอร์ ทิวบูลาร์ (Tubular Heater)
คือฮีตเตอร์ ที่ใช้ ให้ ความร้ อนได้ กับอากาศ และของเหลว และใช้ ให้ ความร้ อนกับน ้า เช่น
งานอุ่น หรื องานต้ ม และยังใช้ สาหรับงานที่ต้องการให้ ความร้ อนในการอบ เช่น อบสี , อบชิ ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์, อบไล่ความชื ้น, อบใยผ้ า, อบแม่พิมพ์, อบพลาสติก, อบอาหาร เป็ นต้ น มีวสั ดุให้
เลือกตามความเหมาะของงาน
ฮีตเตอร์ ท่อกลมผลิ ตให้ มี ความยาวได้ ตงแต่
ั ้ 1.5ซม. จนถึง 6เมตร และสามารถน าไป
ดัดแปลงเป็ นฮีตเตอร์ อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด เช่น
 เส้ นตรง ( Straight Line )
 ดัดตัวยู ( U- shaped )
 ดัดตัวเอ็ม ( M- shaped )
 ตัวยูหวั เกลียว ( With Thread )
 ฮีทเตอร์ ครี บ
 ฮีทเตอร์ อนุ่ – ต้ มน ้ายาเคมี
 ฮีทเตอร์ อนุ่ – ต้ มน ้า
 ละลายน ้าแข็ง ( Defrost )
 หัวเกลียวประปา(Thread)
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รูปที่ 2.12 ฮีตเตอร์ ท่อกลม ฮีตเตอร์ ทิวบูลาร์ (Tubular Heater)

2.4.1.10 เซอร์ คเู รชัน่ ฮีตเตอร์ (Circulation Heater)
เซอร์ คเู รชัน่ ฮีตเตอร์ เป็ นเครื่ องทาความร้ อนระบบหมุนเวียน ที่ใช้ น ้า, น ้ามัน, ลม, แก็ส เป็ น
ตัวพาความร้ อนไปใช้ และยังให้ ความร้ อนของเหลว และก๊ าซภายในท่อ ใช้ ส แตนเลสคุณภาพดีให้
ความร้ อนสม่าเสมอ สามารถติดตังได้
้ ทงแนวตั
ั้
งและแนวนอน
้
ใช้ สแตนเลสคุณภาพดี

รูปที่ 2.13 เซอร์ คเู รชัน่ ฮีตเตอร์ (Circulation Heater)
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2.4.1.11 คอยล์ฮีตเตอร์ (Coil Heater)
เป็ นฮีตเตอร์ ที่ใช้ สาหรับให้ ความร้ อนในอากาศเหมาะสาหรับใช้ งานในเตาอบให้ ความร้ อน
กับ ชิ น้ งาน สามารถวางบนฉนวนกัน ความร้ อน เช่ น Ceramic Fiber หรื อ Ceramic Support
Heater ออกแบบขนาดโวลท์ให้ ถูกต้ องจะทาให้ อายุการใช้ งานนานมากขึน้ และนิยมใช้ ในงาน
อุตสาหกรรมเตาอุณภูมิสูง ซึ่งวัสดุที่นามาใช้ มีทงลวด
ั้
เหล็ก และลวดนิเกิล้ นามาขดขึ ้นรู ปตาม
ขนาดที่ ต้ องการให้ ความร้ อนสูง

รูปที่ 2.14 คอยล์ฮีตเตอร์ (Coil Heater)

2.4.1.12 ฮีตเตอร์ รัดท่อ (Band Heater)
เป็ นฮีตเตอร์ ที่ใช้ สาหรับให้ ความร้ อนกับท่อ หรื อ ถังทรงกระบอก เช่น เครื่ องฉีดพลาสติก
ให้ การตอบสนองเกือบจะทันทีที่ใช้ คกู่ บั อุณภูมิควบคุม ให้ ความร้ อนและส่งผ่านความร้ อนได้ เร็ วขึ ้น
ทนต่อการปนเปื อ้ นของการล้ นจากพลาสติก หรื อวัสดุอื่นๆ สามารถสั่งทาได้ ตามแบบที่ ลูก ค้ า
ต้ องการ เหมาะสาหรับงานที่ต้องการให้ ความร้ อน หรื อ อุ่น ของเหลวในท่อลาเลียง หรื อ ถังพักใน
สายการผลิ ต เช่น ท่อ ล าเลี ย งกาว ท่อ ส่ง น า้ มัน ท่อ ส่ง น า้ ร้ อน และยัง สามารถน าไปใช้ เป็ น
ส่วนประกอบของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่มีการใช้ ความร้ อนในการทางาน เช่น กระติกน ้าร้ อน หม้ อหุงข้ าว
เตารี ด เป็ นต้ น
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รูปที่ 2.15 ฮีตเตอร์ รัดท่อ (Band Heater)

2.4.1.13 ฮีตเตอร์ อนุ่ – ฮีตเตอร์ ต้มน ้ายาเคมี
คืออุปกรณ์ที่ให้ ความร้ อนเพื่ออุน่ หรื อ ต้ มของเหลวทุกประเภท ที่ทาปฏิกิริยากับสแตนเลส
ซึ่งเหมาะกับทุกงานอุตสาหกรรม ที่มีการอุ่นหรื อต้ มของเหลวได้ หลายชนิด โดยเฉพาะงานที่ ให้
ความร้ อนกับน ้ายาที่ใช้ ชุบ น ้ากรด/ด่างโดยทัว่ ๆไปแล้ ว ฮีทเตอร์ ชนิดนี ้แบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ
เช่น ฮีทเตอร์ หน้ าแปลน, ฮีทเตอร์ ขนั เกลียว, ฮีทเตอร์ จมุ่ หรื อแขวนในบ่อความร้ อน
 ใช้ สาหรับอุน่ หรื อ ต้ มของเหลวน ้ายาที่ต้องการความสะอาดโลหะใน
ขบวนการผลิต เช่น
 ใช้ สาหรับอุน่ หรื อ ต้ มของเหลวที่มีความเหนียวข้ นได้ หลากหลาย เช่น อุ่นกาวยาง
มะตอย เป็ นต้ น
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รูปที่ 2.16 ฮีตเตอร์ อนุ่ – ฮีตเตอร์ ต้มน ้ายาเคมี

2.4.1.14 ฮีตเตอร์ แบบทาความอบอุน่ ตามบ้ านเรื อน
เมื่ อ ถึ ง ฤดูห นาวในเมื อ งไทยมัก จะมี ข่า วว่ า พื น้ ที่ ช นบททางด้ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประชาชนมันจะสุ ม ไฟตอนกลางคื นเพราะอากาศที่ ห นาวอาจจะท าให้
เจ็บป่ วยและมีบางท่านถึงกับเสียชีวิตได้ ยิ่งผู้ที่อาศัยอยูบ่ นภูเขายิ่งหนาวมากกว่าอยูแ่ ล้ ว ฮีตเตอร์
ประจาบ้ านสามารถช่วยให้ หายหนาวได้
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รูปที่ 2.17 ฮีตเตอร์ แบบทาความอบอุน่ ตามบ้ านเรื อน

2.4.1.15 ฮีตเตอร์ แบบฟิ ล์ม (Film Heater)
ฮีตเตอร์ แบบฟิ ล์ม มีข้อดีคือ สามารถม้ วนเก็บตอนขนส่งมาประเทศไทยได้ ไม่กินเนือ้ ที่
ประโยชน์ในการใช้ งาน สามารถปูเป็ นพื ้นหรื อปูติดผนังเพื่อสร้ างความอบอุ่น ในพื ้นที่ที่มีอากาศ
หนาวมาก ๆ [4]

รูปที่ 2.18 ฮีตเตอร์ แบบฟิ ล์ม (Film Heater)
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2.5 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตของเห็ด
เห็ด (Mushroom) เป็ นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมาช้ านานและยิ่งได้ รับความสนใจมากขึน้
เรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นเห็ดสดหรื อเห็ดตากแห้ ง รวมทังชนิ
้ ดบรรจุกระป๋ องด้ วย และเห็ดทังในประเทศ
้
และต่างประเทศมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียว แต่หลักๆแล้ วจะมีการจาแนกกลุ่ม
ของเห็ดออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ – เห็ดชนิดที่ รับประทานได้ นิยมนามารั บประทานเป็ นอาหารเพื่อ
สุขภาพกัน อาทิ เห็ดนางฟ้า , เห็ดฟาง, เห็ดหูหนู, เห็ดนางรม, เห็ดโคน, เห็ดเข็มทอง ฯลฯ – เห็ดที่
นามาใช้ เป็ นยาสมุนไพร เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา อาทิ เห็ดหอม หรื อเห็ดหลินจือ ฯลฯ – เห็ดพิษ
ที่ไม่สามารถรับประทานได้ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ อาทิ เห็ดระโงกหิน , เห็ดจิก, เห็ดจวักงู, เห็ดสน,
เห็ดหมึก, เห็ดหิ่งห้ อย ฯลฯ
จึงมีการนิยมปลูกเห็ดกันมากขึ ้น โดยการปลูกเห็ดนันมี
้ หลายปัจจัยดังนี ้
1. อุณหภูมิ มีผลมากต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของเห็ด โดยที่อุณหภูมิที่เห็ดแต่ละ
ชนิดใช้ สาหรับการเจริ ญเติบโตของเส้ นใยจะมีคา่ สูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ด
เล็กน้ อย เช่น เห็ดนางฟ้าระยะการเจริ ญเติบโตของเส้ นใยจะอยู่ที่ 25 – 35 °c ส่วนระดับ
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟ้า จะอยูร่ ะหว่าง 20 – 30 °c
2. ความชื ้นของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ด เห็ดต้ องการความชืน้
ค่อนข้ างสูง ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องเปิ ดก้ อนเชื ้อภายในโรงเรื อนที่เก็บความชื ้นได้ และรักษาระดับ
ความชื ้นในอากาศให้ อยูใ่ นระดับ 70-80 เปอร์ เซ็นต์
3. อากาศ ภายในโรงเรื อนควรมีอากาศถ่ายเทได้ ดี กรณีที่โรงเรื อนอยู่ในระยะเปิ ดดอกมี
การระบายถ่ายเทอากาศไม่ดี จะมี ปัญหาคือเห็ดขาดออกซิ เจน หากโรงเรื อนมี ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์สงู ก็จะทาให้ ดอกเห็ดมีลกั ษณะผิดปกติได้ ทาให้ เส้ นใยเห็ดไม่สามารถสร้ าง
ตุม่ ดอกได้ สภาพดอกเห็ดจะผิดปกติ และผลผลิตต่า
4. แสงสว่าง แม้ ว่าเส้ นใยเห็ดจะไม่ต้องการแสงในช่วงการบ่มเส้ นใย แต่ช่วงเปิ ดดอกเห็ด
ต้ องการแสงในระดับหนึง่ ที่พอเหมาะ จึงจะมีพฒ
ั นาการของดอกเห็ดที่สมบูรณ์
5. สารอาหาร ควรให้ มีสารอาหารพอเพียงตามที่เห็ดแต่ละชนิดต้ องการ คาร์ โบไฮเดรท
โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ ไวตามิน
6. ความเป็ นกรดเป็ นด่าง การเจริญเติบโตของเส้ นใยเห็ดควรอยูใ่ นสภาพอาหารที่เป็ นกรด
จนถึง
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ระดับกลาง คือมีคา่ pH ประมาณ 5.5–7
7. แรงดึงดูดของโลก เห็ดที่มีลกั ษณะเป็ นทรงร่ม จะเจริญในแนวต้ านแรงดึงดูดของโลก ไม่
ว่าจะจับวางในตาแหน่งใด ดอกเห็ดจะออกดอกต้ านแรงโน้ มถ่วงของโลก ส่วนเห็ดหิ ้งจะเจริ ญใน
แนวขนานกับพื ้นโลก
ตารางที่ 2.1 อุณหภูมิ และระยะเวลาในการบ่ มเส้ นใยของก้ อนเชือ้ เห็ดชนิดต่ างๆ
ชนิดเห็ด

ระยะบ่ ม
องศาเซลเซียส

เดือน

เห็ดนางรม

24-32

1-1.5

เห็ดนางฟ้า

22-25

1-1.5

เห็ดภูฐาน

24-28

1-1.5

เห็ดเป๋ าฮื ้อ

24-28

1.5-2

เห็ดหูหนู

25-32

1.5-2

เห็ดขอนขาว

28-32

28-30 วัน

เห็ดหอม

24-25

4-5

เห็ดหัวลิง

21-25

1.5-2

เห็ดโคนญี่ปนุ่

24-28

1.5-2

หมายเหตุ ระยะเวลาการบ่มเส้ นใยของก้ อนเชื ้อเห็ดขึ ้นอยู่กับชนิดของเห็ด และสภาพแวดล้ อม
ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื ้น วัสดุเพาะ อาหารเสริ ม และแสงสว่าง แหล่งข้ อมูลจากกรมวิชาการ
เกษตร
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ตางรางที่ 2.2 วิธีการเปิ ดดอก อุ ณหภูมิ ความชื น้ สั มพัทธ์ และแสงที่เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญระยะเปิ ดดอก ของเห็ดชนิดต่ าง ๆ
ออกดอก
ชนิดเห็ด

การเปิ ดก้ อน

องศา
เซลเซียส

เงื่อนไขการเกิด
ดอก
ความชื ้น
แสง

พัก
ก้ อน
วัน

เห็ดนางรม

ถอดคอขวด

20-28

70-90

น้ อย

3-5

เห็ดนางฟ้า

ถอดคอขวด

28-35

70-90

น้ อย

3-5

เห็ดภูฐาน

ถอดคอขวด

25-32

70-90

น้ อย

3-5

เห็ดเป๋ าฮื ้อ

ถอดคอขวด

25-32

70-90

น้ อย

10-14

รัดจุก,กรี ด
ด้ านข้ าง

25-35

80-90

น้ อย

5-8

ปาดปาก

30-35

70-90

กลาง

7-10

เห็ดหอม

ปาดปาก

10-28

60-90

กลาง

15-20

เห็ดหัวลิง

ถอดคอขวด

15-25

60-70

น้ อย

10-14

เห็ดโคน
ญี่ปนุ่

ไม่ถอดคอขวด

24-30

80-85

น้ อย

18-21

เห็ดหูหนู
เห็ดขอนขาว

ดึงจุกและ
สาลีออก

หลักในการเพาะเห็ดเบื ้องต้ นก็คือ การศึกษาสภาพต่างๆในธรรมชาติของเห็ดนัน้ ๆ แล้ วนา
เห็ดนันมาเลี
้
้ยงในสภาพแวดล้ อมที่ใกล้ เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากการเจริ ญเติบโตของเส้ นใยเห็ด
และปัจจัยในการเจริญเป็ นดอกของเห็ดนันมี
้ ความแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งต้ องมีการศึกษาถึงขันตอน
้
ของการเพาะเห็ดเพื่อที่จะได้ เห็ดที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ และตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค[6]

