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บทคดัย่อ 

 บทความนีนาํเสนอการออกแบบและสร้างตู้อบสมุนไพรควบคุม

อุณหภูมิและความชืนให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของสถาบันวิจัยสังกดั 

กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ แล ะก ระท รว ง สาธารณสุข โดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AT mega 2560 ประมวลผลควบคุมการ

ทาํงานของฮีตเตอร์ เพือใหค้วามร้อนในการไล่ความชืนพร้อมทังมีพดัลม 

2 ตวั ทาํหนา้ทีหมุนเวียนความร้อนภายในตู้อบ จนกระทั งความชืนน้อย

กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จึงหยุดการทาํงาน โดยแสดงอุณหภูมิและความชืน

ภายในตูอ้บผ่านทางจอแอลซีดี สามารถอบสมุนไพรได ้2 ชนิด คือ ใบเตย 

และใบบวัหลวง โดยปริมาณนอ้ยสุดของการอบทีนาํหนัก 0.5 กโิลกรัม 

และปริมาณมากสุดของการอบทีนาํหนกั 3 กโิลกรัม ซึงใชร้ะยะเวลาเฉลีย

ในการอบใบเตยที 55 นาที และ 380 นาที ตามลาํดับส่วนการอบใบบัว

หลวงใช้ระยะเวลาเฉลียในการอบที 112.6 นาที และ 473.4  นาที 

ตามลาํดับ เมือเปรียบเทียบกบัการผึงแดด การใช้ตู้อบสมุนไพรช่วยลด

เวลา และความชืนของสุมนไพรดีกว่าการพึงแดด 
 

คาํสาํคญั: สมุนไพร, ตูอ้บสมุนไพร, ฮีตเตอร์, ความชืน, อุณหภูมิ 
 

Abstract 

 This article presents the design and construction of a herbal 

incubator to control the temperature and humidity according to the 

research institute requirements. Department of Medical Sciences And 

the Ministry of Public Health. By using the Microcontrollers ATmega 

2560. The processor controls the operation of the heater to allow heat to 

evaporate moisture, along with 2 fans to circulate heat inside the oven, 

which stops working when the moisture content is less than 10 percent 

by showing the temperature and humidity inside the oven via the LCD 

screen. The drying cabinets can bake 2 types of herbs: pandan leaves 

and lotus leaves, the minimum amount of baking that weight 0.5 kg and 

the maximum amount of baking that weight 3 kg. The average duration 

of pandan leaves baking is 55 minutes and 380 minutes, respectively, 

and the lotus leaves baking takes an average time of baking at 112.6 

minutes and 473.4 minutes, respectively. The drying cabinets can 

reduce the time and moisture of the plant better than the sun drying. 

Keyword: herbs, herbal incubator, heater, humidity, temperature 

1. บทนํา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสะดวกในการดําเนินชีวิตทีมนุษย์ได ้

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่างๆ ในการดาํรงชีวิตมากขึน แต่ในทางกลับกนัก ็

ส่งผลเสียตามมาไม่ว่าจะเป็นฝุ่ นควนัจากรถยนต์ ฝุ่ นควนัจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และสารเคมีทีใชใ้นการเกษตรกรรม เนืองด้วยหลายปัจจัย

ทาํใหม้นุษยห์นัมาดูแลสุขภาพมากขึน สมุนไพรต่างๆ จึงเป็นอีกทางเลือก

ทีผูค้นใหค้วามสนใจ ส่วนใหญ่นิยมถนอมสมุนไพรเกบ็ไว ้ด้วยวิธีการ

ตากแห้ง การหมักดองเป็นต้น แต่การตากแห้งนันทําให้คุณภาพของ

สมุนไพรไม่แน่นอน เนืองจากไม่สามารถควบคุมความชืนและอุณหภูมิ

ได้ ท ําให้สมุนไพรบางส่วน เกิดเชือราหรือแห้งจนเกนิไป ส่งผลให้

สูญเสียคุณภาพของสมุนไพรบางส่วนไป ถึงแมใ้นปัจจุบันจะมีเครืองอบ

สมุนไพร แต่ราคานนัค่อนขา้งสูงจึงยงัไม่เป็นทีนิยมมากนกั  

 จากการศึกษาโครงงานของนายไกรศร ใจแปง นายเชาว์ลิต ไทย

แสนและนายวัฒนา อ ยู่พันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ; 2556 

ได้ออกแบบเครืองอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอนํา 

พบว่าปัญหา และจุดด้อยของเครืองอบแห้งสมุนไพรดังกล่าวเป็นการ

อบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอนํา ทาํให้การทีจะอบแห้งใช้

ระยะเวลาพอสมควร และปริมาณในการอบแห้งแต่ละครังของวตัถุดิบ 

ทงั 2 อย่างจาํกดัไวที้ 2 กโิลกรัมต่อการอบในแต่ละครัง อีกทงัทางเจา้ของ

โครงงานยงัมีขอ้เสนอแนะลองใหใ้ชก้ารใหพ้ลงังานความร้อนชนิดอืนมา

ใชท้ดแทนจากการใชพ้ลงังานความร้อนจากไอนาํ เพือเปรียบเทียบข้อดี 

ขอ้เสีย ของเครืองอบแหง้สมุนไพร 

 ดงันนัจึงมีแนวคิดโครงการพฒันาเครืองอบสมุนไพรขึน เพือเพิม

ปริมาณในการผลิตสมุนไพรอบแห้งต่อการอบในแต่ละครัง และใช้

พลงังานความร้อนจากฮีตเตอร์มาทดแทนพลังงานความร้อนจากไอนาํ 

เพือใหค้วามชืนลดลงและค่าชืนในการอบคงทีเหมาะสมที 10 – 15 เปอร์

เช็นต์ จ ากคุ ณภาพของสมุนไพรได้ตามที  สถ าบันวิจัยสมุนไพร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
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2. หลักการและการออกแบบ 

 การทํางานของตู้อบสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืนจะ

ประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ คือ เซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิกบัความชืน ชุด

วงจรทีใชค้วบคุมพดัลมกบัฮีตเตอร์ โดยจะรับค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจวดั

อุณหภูมิกบัความชืนภายในตู้อบ ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะควบคุมการทาํงานของพดัลมกบัฮีตเตอร์ ซึงจะ

สั งการใหพ้ดัลมกบัฮีตเตอร์เริมทาํงานหรือหยุดการ แบ่งการทาํงานเป็น 8 

ขั น ต อ น  ไ ด้ แ ก่  1  ปุ่ ม เ ริ ม ก า ร ทํ า ง า น  ทํ า ก า ร ส่ ง ค่ า ไ ป ยั ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์สั งการทาํงานของฮีตเตอร์และพดัลม เพือเริมการ

ทํา ง า น ข อ ง ตู้ อ บ  2  ปุ่ ม ห ยุ ด ก า ร ทํ า ง า น  ทํ า ก า ร ส่ ง ค่ า ไ ป ยั ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์สั งการทาํงานของฮีตเตอร์และพดัลม เพือหยุดการ

ทํางานของตู้อบชั วคราว 3 ปุ่มยกเลิกการทํางาน ทําการส่งค่าไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร์สั งการทาํงานของฮีตเตอร์และพดัลม เพือยกเลิก

การทาํงานของตูอ้บอีกครัง 4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMega 2560 ทาํ

การรับค่าจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน ส่งไปแสดงผลบนจอ

แอลซีดี พร้อมทังทาํการสั งการทาํงานหรือหยุดการทาํงานของฮีตเตอร์

และพดัลม 5 เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน ทาํการวดัค่าของอุณหภูมิ

กบัความชืนภายในตู้อบส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือทําการ

ประมวลผลสั งการให้ฮีตเตอร์และพดัลมเริ มทาํงาน 6 จอแอลซีดี จะ

แสดงผลของอุณหภูมิและความชืนทีเพิมขึนหรือลดลง พร้อมทังสถานะ

ในการอบทีถูกส่งมาจากการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ 7 พดั

ลม ทาํการหมุนเวียนความร้อนภายในตู้อบให้สมาํเสมอ โดยการสั งของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทีมาจากการประมวลผล รับค่าจากเซนเซอร์วดั

อุณหภูมิและความชืน เพือทาํการเปิดหรือปิดพัดลมในการหมุนเวียน

ความร้อนภายในตูอ้บ 8 ฮีตเตอร์ ทาํการเพิมหรือลดอุณหภูมิภายในตู้อบ 

โดยการสั งการของไมโครคอนโทรลเลอร์ทีมาจากการประมวลผล โดย

การรับค่าจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความชืน ดงัรูปที 1  

 

4) บอร์ด Arduino Mega 2560

6) จอแอลซีดี

8) ฮีตเตอร

7) พัดลม

1) ปุมเริ่มการทํางาน

2) ปุมหยุดการทํางาน

3) ปุมยกเลิกการทํางาน

5) เซนเซอร์วดัอณุหภมิูและความชืน
 

รูปที 1  บลอ็กไดอะแกรมตูอ้บสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืน 

 
กกกกรูปที 2 วงจรตูอ้บสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืน 

2.1 ออกแบบชุดควบคุม 

 วงจรตู้อบสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืน มีจุดเชือมโยง

ดว้ยกนั ทงัหมด 6 ส่วน โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMega 2560 เป็น

ตวัควบคุมการทาํงานหลกัทงัหมด ดงัรูปที 2 

3. การสร้างและการทดสอบ 

 โครงสร้างตูอ้บสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืนโดยเริมจาก

การนาํโครงภายนอก โครงภายในและฝาตูอ้บ ทาํการทากาวทีแผ่นฉนวน

กนัความร้อนพีอี ติดตังพัดลมและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชืน

พร้อมเดินสายสัญญาณ ติดตงัฮีตเตอร์เข้ากบัโครงสร้างด้านในของตู้อบ

พร้อมทงัเดินสายเข้ากล่องควบคุม นาํใส่ตะแกรงและถาดเข้าไปภายใน

ตูอ้บดงัรูปที 4 หนา้กล่องควบคุมดงัรูปที5 ตูอ้บสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิ

และความชืนทีพร้อมใชง้านจริงดงัรูปที 6 

 
รูปที 4  การติดตงัอุปกรณ์ต่าง  ๆ
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รูปที 5  การติดตงัอุปกรณ์ต่าง  ๆ

 
รูปที 6  ตูอ้บสมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืนทีเสร็จสมบรูณ ์

3.1 ทดสอบ การอบสมุนไพรใบเตย และใบบัวหลวง 

 นาํใบเตยและใบบวัหลวงทีไดท้าํการตัดตามขนาดมาจัดวางลงถาด

เฉลียนาํหนักเท่าๆ กนัตามนาํหนักทีจะนาํมาอบ ดังตารางที 1 และดัง

ตารางที 2 

ตารางที 1  ขอ้มูลในการอบแต่ละครังและนาํหนกัต่างๆ ของใบเตย 

 การอบใบเตย  

ครัง 

นําหนัก

(กโิลกรัม) 

ระยะเวลาทใีช้ในการอบ (นาท)ี 

ค่าเฉลยี ครังท ี

1 

ครังท ี

2 

ครังท ี

3 

ครังท ี

4 

ครังท ี

5 

0.5 45  50  60  55  65  55  

1  120  115  135  130  125  125  

1.5  165  175  170  175  180  173  

2  235  245  240  255  250  245  

2.5  285  300  295  280  310  294  

3  355  370  395  380  400  380  

 จากการอบใบเตยทงัหมด 5 ครังเพือหาระยะเวลาเฉลียในการอบแต่

ละครังและนาํหนกัต่างๆ ทีผ่านการผึงลม 1 วนั นาํหนัก 0.5 กโิลกรัม 1 

กโิลกรัม 1.5 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 2.5 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม ใช้

ระยะเวลาเฉลียในการอบที 55 นาที 125 นาที 173 นาที 245 นาที 294 

นาที และ 380 นาที ตามลาํดบั 

ตารางที 2  ขอ้มูลในการอบแต่ละครังและนาํหนกัต่างๆ ของใบบวัหลวง  

 การอบใบบวัหลวง  

ครัง 

นาํหนกั

(กโิลกรัม) 

ระยะเวลาทีใชใ้นการอบ (นาที) 

ค่าเฉลีย ครังที 

1 

ครังที 

2 

ครังที 

3 

ครังที 

4 

ครังที 

5 

0.5 110 90 118 120 125 112.6 

1  177 195 180 210 190 190.4 

1.5  200 220 255 230 215 224 

2  268 276 298 280 290 282.4 

2.5  300 327 340 335 355 331.4 

3  480 458 493 476 460 473.4 

 จากการอบใบบวัหลวงทงัหมด 5 ครังเพือหาระยะเวลาเฉลียในการ

อบแต่ละครังและนําหนักต่างๆ ทีผ่านการผึงลม 1 ว ัน นําหนัก 0.5 

กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1.5 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 2.5  กิโลกรัม และ 3 

กโิลกรัม ใชร้ะยะเวลาเฉลียในการอบที 112.6 นาที 190.4 นาที 224 นาที 

282.4 นาที 331.4 นาที และ 473.4 นาที ตามลาํดบั 

3.2 ทดสอบ อบใบเตยสด 

 นาํใบเตยสดทีนาํหนกั 3 กโิลกรัม ทีผ่านการเฉลียนาํหนักเท่าๆ กนั 

4 ถาด จะได้ถาดละ 750 กรัม มาทาํการแยกอบ 4 ครัง ครังละ 1 ถาด 2 

ถาด และ 4 ถาด ดงัตารางที 3 

ตารางที 3  ขอ้มูลในการอบใบเตยตามจาํนวนถาดทีใชใ้นการอบ 

ระยะเวลาทใีช้ในการอบ (นาท)ี  

ครัง 

ครังท ี1 ครังท ี2 ครังท ี3 ครังท ี4 ค่าเฉลยี จํานวน

ถาด 

1 ถาด 110 105 117 129 115.25 

2 ถาด 195  185  190  195  191.25 

4 ถาด 490 488 493 496 491.75 

 จากการนาํใบเตยสดทีนาํหนัก 3 กิโลกรัม ผ่านการเฉลียนาํหนัก

เท่าๆ กนั 4 ถาด ไดถ้าดละ 750 กรัม มาแยกอบ ในการอบแยก 1 ถาด ใช้

ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 115.25 นาที ต่อ 1 รอบ อบ 4 รอบ ให้ครบ 

3 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการอบ 461 นาที  ในการอบ 2 ถาด ใช้

ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 191.25 นาที ต่อ 1 รอบ อบ 2 รอบ ให้ครบ 

3 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการอบ 382.5  นาที และอบ 4 ถาด ใช้

ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 491.75 นาที ต่อ 1 ครัง จะครบ 3 กโิลกรัม 

จะเห็นว่าการอบแยก 1 ถาด อบ 4 รอบ ให้ครบ 3 กโิลกรัม ใช้ระยะเวลา
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ในการอบมากกว่าการอบแบบ 2 ถาด อยู่ 78.5 นาที แต่ใช้ระยะเวลาใน

การอบนอ้ยกว่าการอบแบบ 4 ถาด อยู่ 30.75 นาที ส่วนแบบ 2 ถาด ทาํ

การอบ 2 รอบ ใหค้รบ 3 กโิลกรัม ใชร้ะยะเวลาในการอบนอ้ยกว่าการอบ

แบบ 1 ถาด อยู่ 78.5 นาที และแบบ 4 ถาด อยู่ 109.25 นาที ดังนันจึงควร

อบแบบ 2 ถาด จะทาํให้ลดระยะเวลาในการอบได้มากกว่าการอบแยก

แบบ 1 ถาด และการอบแบบ 4 ถาด 

3.3 ทดสอบ อบใบเตยสด – ใบเตยทีผึงแดด 

 จากการศึกษาและสอบถามขอ้มูลในการตากแห้ง ใบเตย หลังจาก

ทาํการตดัตามขนาดทีตอ้งการจะนาํใบเตยมาทาํการผึงลมในทีร่มและตอ้ง

มีอากาศถ่ายเทสมาํเสมอเป็นเวลาประมาน 1 วนั จากนันจึงนาํไปผึงแดด 

โดยไม่ใหส้ัมผสัแดดโดยตรงจะเป็นโรงเรือนทีมีผา้มุง้คลุมเป็นหลงัคาอีก 

2 วนั ถึง 3 วนั จึงไดท้าํการเทียบระยะเวลาในการอบ 1 ครัง ใบสดไม่ผ่าน

การผึงลม ใชร้ะยะเวลาเท่าใดจึงจะเท่ากบัการผึงแดด 3 วนั ดงัตารางที 4 

ตารางที 4  อบใบเตยทีนาํหนกั 1 กโิลกรัม โดยนาํใบเตยทีทาํการผึงแดด 3 

วนั วนัละ 5 ชวัโมงมาเทียบค่าใบเตยสดทีผ่านการอบ 

ครังที 
ตูอ้บสมุนไพร 

(ชวัโมง) 
ผึงแดด (ชวัโมง) 

1 4.20  15  

2 4.10  15  

3 4.30  15  

4 4.15  15  

5 4.25  15  

4. บทสรุป 

 จากการทดสอบการอบใบเตย และใบบวัหลวงทงัหมด 5 ครังเพือหา

ระยะเวลาเฉลียในการอบแต่ละครังและนาํหนักต่างๆ ทีผ่านการผึงลม 1 

ว ัน นําหนัก 0 .5 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1.5 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 2.5 

กโิลกรัม และ 3 กโิลกรัม ใชร้ะยะเวลาเฉลียในการอบที 55 นาที 125 นาที 

173 นาที 245 นาที 294 นาที และ 380 นาที ตามลาํดับ ส่วนใบบัวหลวง

ใช้ระยะเวลาเฉลียในการอบที 112.6 นาที 190.4 นาที 224 นาที 282.4 

นาที 331.4 นาที และ 473.4 นาที ตามลําดับ จากการนําใบเตยสดที

นาํหนกั 3 กโิลกรัม ผ่านการเฉลียนาํหนกัเท่าๆ กนั 4 ถาด ได้ถาดละ 750 

กรัม มาแยกอบ ในการอบแยก 1 ถาด ใช้ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 

115.25 นาที ต่อ 1 รอบ อบ 4 รอบ ให้ครบ 3 กโิลกรัม ใช้ระยะเวลาใน

การอบ 461 นาที ในการอบ 2 ถาด ใช้ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 

191.25 นาที ต่อ 1 รอบ อบ 2 รอบ ให้ครบ 3 กโิลกรัม ใช้ระยะเวลาใน

การอบ 382.5 นาที และอบ 4 ถาด ใช้ระยะเวลาในการอบเฉลียอยู่ที 

491.75 นาที ต่อ 1 ครัง จะครบ 3 กโิลกรัม จะเห็นว่าการอบแยก 1 ถาด 

อบ 4 รอบ ให้ครบ 3 กโิลกรัม ใช้ระยะเวลาในการอบมากกว่าการอบ

แบบ 2 ถาด อยู่ 78.5 นาที แต่ใชร้ะยะเวลาในการอบนอ้ยกว่าการอบแบบ 

4 ถาด อยู่ 30.75 นาที ส่วนแบบ 2 ถาด ทําการอบ 2 รอบ ให้ครบ 3 

กโิลกรัม ใชร้ะยะเวลาในการอบนอ้ยกว่าการอบแบบ 1 ถาด อยู่ 78.5 นาที 

และแบบ 4 ถาด อยู่ 109.25 นาที ดงันนัจึงควรอบแบบ 2 ถาด จะทาํใหล้ด

ระยะเวลาในการอบไดม้ากกว่าการอบแยกแบบ 1 ถาด และการอบแบบ 4 

ถาด จากการทดสอบอบใบเตยสดทีนาํหนัก 1 กโิลกรัม เทียบค่ากบัการ

นาํใบเตยไปทําการผึงแดด 3 ว ัน จะเห็นได้ว่าตู้อบสมุนไพรควบคุม

อุณหภูมิและความชืนใชร้ะยะเวลาในการทีทาํใหใ้บเตยแห้งน้อยกว่ามาก

เฉลีย 4.2 ชั วโมง ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การอบสมุนไพรโดยใช้ตู้อบ

สมุนไพรควบคุมอุณหภูมิและความชืนแทนทีจะผึงแดดตามธรรมชาติจะ

ลดระยะเวลาลง 72 เปอร์เซ็นต ์
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