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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาและสรางตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่ว
เหลืองใหสามารถนําไปใชงานในระดับ ครัวเรือน โดยนําระบบทําความ
เย็นมาใชควบคุมอุณหภูมิภายในตูและประยุกตใชกับเครื่องลดความชื้น
เพื่อรักษาสภาวะอากาศภายในตู ใหเหมาะสมกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ถั่วเหลือง
การทดสอบไดแบงการทดสอบออกเปน 4 แบบ ไดแก 1.การ
ทดสอบหาระยะเวลาที่ใชควบคุมสภาวะอากาศ และคากําลังไฟฟา ที่
สภาวะเริ่มเดินเครื่องจนถึงสภาวะการจัดเก็บ
10 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต 2.การทดสอบหาคุณสมบัติของ
อากาศ และ กําลังงาน ที่สภาวะการจัดเก็บ 10 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 3.การ
ทดสอบหาคุณสมบัติของอากาศและกําลังงาน
ที่สภาวะการจัดเก็บ15
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต ระยะ เวลา 48
ชั่วโมง 4.การทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ( COP ) ของระบบ
การทําความเย็น
ผลจากการทดสอบพบวา
ตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
สามารถควบคุมสภาวะอากาศ
และปริมาณของผลิตภัณฑที่จะทําการ
จัดเก็บบรรลุตามขอบเขตที่ไดกําหนดไว จากสภาวะเริ่มการทดสอบจนถึง
สภาวะการจัดเก็บที่ตองการ ใชระยะเวลาทั้งหมด 230 นาที ใชกําลัง
งานไฟฟา 1.25 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง โดยที่สภาวะการจัดเก็บที่
เหมาะสมคือ 15 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65
เปอรเซ็นต ใชกําลังงานไฟฟา 6.55 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง อุณหภูมิ
ภายในตูเฉลี่ย 15.11 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธภายในตูเฉลีย่
35.72 เปอรเซ็นต เปนสภาวะที่เหมาะสม สําหรับการจัดเก็บเมล็ดพันธุ
ถั่วเหลืองและมีการใชกําลังงานไฟฟาต่ําสุด
และจากคาสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ เทากับ 3.2

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

Abstract
The aim of this project is to make a Cabinet to
keep reproducing soyer seeds . The cooling system
is made to control the temperature and it is also
used to decrease the humidity.
The tests are devided into four. First the test of
length of times control air circumstances and the
energy value at the start to 10oC , the adherent
humidity must not be over 65 % . Then the test
of air property and energy at a working condition of
10 oC and adherent humidity must not be over 65
% at 48 hours long. Next the test of air property
and energy at the working condition of 15oC, the
adherent humidity must not be over 65 % at 48
hours long. Finally the test to find out the COP
coefficient of performance .
The out come of the test shows that the
making of the cabinet to keep reproducing soyer
seed can control air circumstances and the amount
of product. It spend 230 minutes from the start to
the desired keeping system. The proper condition
for keeping reproducing soyer seed at low watt need
1.25 kW / h at 15 oC, the adherent humidity must not
be over 65 %. It needs 6.55 kW / h. And at the
average temperature of 15.11oC, the average adherent
humidity in the cabinet must not be over 35.72 % .
And as the COP coefficient equals 3.2 , this
cooling machine can draw 3.2 .
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1. บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ อาชีพสวนใหญของประชากรคือการเกษตรกรรม รายได
ของประเทศสวนใหญ มาจากการสงออกผลผลิตทางการเกษตรในรูป
วั ต ถุ ดิ บ แต มี ก ารนํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป ทํ า ให ป ระเทศเสี ย
ดุลการคา การนําวัตถุดิบ มาแปรรูป ใชในประเทศ จึงเปนการ
แกปญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่งแตอยางไรก็ตามตนทุนในการผลิตวัตถุดิบก็ยัง
เปนปญหาหนึ่งของเกษตรกรโดยเฉพาะตนทุนของเมล็ดพันธุพืชที่ตอง
มีการนําเขาจากตางประเทศ หรือ ซื้อจากบริษัทเอกชนที่มีราคาสูง
เนื่องจากเกษตรกร ขาดเทคโนโลยีในการจัดเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสม
ในปจจุบันถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากชนิด
หนึ่งซึ่งมีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออก ทางแถบตะวันออก ของประเทศ
จีน นอกจากจะเปนพืชเศรษฐกิจปลูกกันมาเนิ่นนานแลวยังนิยมปลูก
กันอยางกวางขวาง ถั่วเหลืองยังเปนพืชที่ใหโปรตีนและน้ํามันสูง ซึ่งใน
เมล็ดประกอบดวยน้ํามัน ประมาณ 19 เปอรเซ็นต โปรตีน 45
เปอรเ ซ็นต
นอกจากนี้ ยัง เปนพืช ที่ สามารถปรั บตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมตางๆไดดีและอุดมดวยคุณคาทางอาหารที่มีประโยชน
ตอมนุษยและสัตว สําหรับในประเทศไทยไดมีการเพาะปลูกถั่วเหลือง
กันอยางแพรหลาย โดยนิยมปลูกกันในฤดูแลง หรือในนาหลังการเก็บ
เกี่ยวขาว จากการศึกษาทราบวาเมล็ดพันธุพืชที่มีปริมาณน้ํามันสูง
เชน ถั่วชนิดตางๆ งา และเมล็ดทานตะวัน จะมีอายุการเก็บรักษาที่
สั้นกวา พื ชชนิ ดอื่น
ดัง นั้ น เมล็ดพั นธุถั่ ว เหลืองที่ เ ก็ บรั ก ษาไว ใ น
อุณหภูมิหองปกติจะเสื่อมความงอก และความแข็งแรง
อยาง
รวดเร็ว แมวาจะลดความชื้น ใหอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกันกับที่
ปฏิบัติตอ พืชชนิดอื่น อายุการเก็บรักษา ของถั่วเหลืองขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายดาน ฤดูการผลิตก็เปนปญหาหนึ่งในการเก็บรักษา เพราะ
เมล็ ด พั น ธุ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วในฤดู แ ล ง ประมาณเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ น
พฤษภาคมเปนชวงที่มีอุณหภูมิสูงและฝนเริ่มตก มีผลทําใหเมล็ดพันธุที่
เก็บเกี่ยวได เปนเมล็ดที่มี อัตราความงอก และความแข็งแรงต่ําไม
สามารถเก็บรักษาไวไดนาน แตการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ ในปลายฤดู
ฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน เปนระยะที่ฝนเริ่มหยุดตกมีอุณหภูมิ
ต่ําในชวงนี้จึงทําใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพดี มีอัตราความงอก ความ
แข็งแรงสูง
จึงเปนเมล็ดพันธุที่เหมาะสม ควรแกการเก็บรักษา
เพื่อใชในฤดูเพาะปลูกตอไป ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ ไดแก พันธุ คุณภาพเริ่มตนของเมล็ด กอนเก็บรักษา
ความชื้นในการเก็บรักษาเมล็ด อุณหภูมิหองเก็บรักษา
จากปจจัย ดังกลาว ที่มีผล ตออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง พันธุ และคุณภาพเริ่มตนของเมล็ดกอนเก็บรักษาสามารถ
ควบคุมไดโดยอาศัยความรู
ทางดาน การปรับปรุงพันธุของ

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

นักวิชาการ ทางดานการเกษตร สวนปจจัยทางดานอุณหภูมิ
และความชื้นในการเก็บรักษา สามารถนําความรู ทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกลมาใชแกปญหา จากการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกลจึงทําใหคณะผูจัดทํามองเห็นแนวทางในการ
คิ ด ค น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ โดยใช ท ฤษฎี ข องการทํ า ความเย็ น และ
ปรับอากาศ สรางตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง เพื่อใชลด
ปญหาดังกลาว
2.อุปกรณและวิธีการทดสอบ
ในการออกแบบและสร า งตู เ ก็ บ รัก ษาเมล็ ดพั น ธุ ถั่ว เหลื อ ง
ผูจัดทํ าได คํ านวณค า ต า งๆ เชน ภาระความรอนรวมทั้ งหมด
ความสามารถในการทําความเย็น การถายเทความรอนออกที่
คอนเดนเซอร งานที่ใช ขับคอมเพรสเซอรแ ละค าสัมประสิ ท ธิ์
สมรรถนะของระบบ ตามหลักการทางทฤษฎี เพื่อใชในการ
เลือก และสรางอุปกรณที่เหมาะสมกับตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนดไวโดยมี
รูปแบบและรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 1 แบบโครงสรางตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
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4. บันทึกคา อุณหภูมิ ความชื้นและกําลังงาน ทุก 5
นาที ตั้งแตเริ่มเดินเครื่องจนถึงสภาวะ การจัดเก็บ10 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต
5. บันทึกคา อุณหภูมิ ความชื้น และกําลังงาน ทุก 1
ชั่วโมง เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง ที่สภาวะการจัดเก็บ10
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต
6. บันทึกคา อุณหภูมิ ความชื้น และกําลังงาน ทุก 1 ชั่วโมง
เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง ที่สภาวะการจัดเก็บ 15 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต
2.3. ขั้นตอนการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
1. หาคาอุณหภูมิ ไอรอนยวดยิ่ง ที่เครื่องระเหย
2. หาคาอุณหภูมิ ของเหลวเย็นยิ่งยวดที่คอนเด็นเซอร

1. โครงรับน้ําหนักตู
2. ตูเก็บเมล็ดพันธุ
3. ชั้นวางเมล็ดพันธุ
4. เครื่องลดความชื้น
5. คอนเดนซิ่งยูนิต
ในการทดลอง ตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
เพื่อหา
สมรรถนะของการทําความเย็น และสภาวะอากาศที่เหมาะสมในการ
จัดเก็บ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสะดวก และรวดเร็ว ในการทดลองจึง
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นตอน การเตรียมอุปกรณ และเมล็ดพันธุถั่วเหลืองกอนเก็บ
รักษา
1. เตรียมเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ใหมีปริมาณเหมาะสมกับการ
จัดเก็บ
2. ตรวจวัดความชื้นในเมล็ดพันธุถั่วเหลือง กอนจัดเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ ควรตรวจสอบความชื้น ของเมล็ดพันธุ ใหมีความชื้นที่
เหมาะสม กอนเขาเก็บในตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
3. บรรจุเมล็ดพันธุถั่วเหลือง การบรรจุเมล็ดพันธุในกระสอบ
ควรชั่ง น้ําหนักของเมล็ดพันธุและบรรจุเมล็ดพันธุในกระสอบให
เทากันทุกกระสอบ ตามจํานวนที่ตองการจัดเก็บ
4. จัดเก็บเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ในตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง โดยวางกระสอบที่บรรจุเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ตามชั้นวาง
ภายในตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
2.2 ขั้นตอนการทดลอง
1. เตรียมเมล็ดพันธุ ถั่วเหลืองและ จัดวางเมล็ดพันธุบนชั้นเก็บ
ของตูเก็บรักษา เมล็ดพันธุถั่วเหลือง
2. เซตคาหนาจอแสดงผลสภาวะอากาศ
3. เดินเครื่อง โดย ปฏิบัติตามวิธีการใชตูเก็บเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

3.ผลการทดลอง
จากการทดลอง นํามาแสดงผลโดยกราฟ พบขอมูลดังนี้
1. จากรูปที่ 6 และ 7 อุณหภูมิ และความชื้น ที่ไดจากการ
ทดลอง
ที่สภาวะการจัดเก็บ(15 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต ) มีความคงที่สูงกวา สภาวะ
การจัดเก็บ (10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65
เปอรเซ็นต)รูปที่ 4 และ 5 เนื่องจาก ในชวงดังกลาวมีการดึง
ความรอนออกจากเมล็ดพันธถั่วเหลืองเกือบหมดแลว
2. จากรูปที่ 8 คาพลังงาน ที่สภาวะการจัดเก็บ (15 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ ไมเกิน 65 เปอรเซ็นต ) มีคาต่ํา
กวา สภาวะการจัดเก็บ (10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
ไมเกิน 65 เปอรเซ็นต) เนื่องจาก พลังงานความรอน ที่
ตองการถายเทออกจากตูมีคาต่ํากวา
รูปที่ 3 กราฟแสดงผลของสภาวะอากาศและความชื้นสัมพัทธ
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รูปที่ 2 แบบโครงสรางตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
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รูปที่ 4 ผลของอากาศที่สภาวะการจัดเก็บ ( 10 C ความชื้น
สัมพัทธไมเกิน 65 % ) 21 สิงหาคม 2547
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รูปที่ 7 ผลของอากาศที่สภาวะการจัดเก็บ ( 15 oC ความชื้น
สัมพัทธไมเกิน 65 % ) 24 สิงหาคม 2547
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รูปที่ 5 ผลของอากาศที่สภาวะการจัดเก็บ ( 10 oC ความชื้น
สัมพัทธไมเกิน 65 % ) 22 สิงหาคม 2547
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รูปที่ 6 ผลของอากาศที่สภาวะการจัดเก็บ ( 15 oC ความชื้น
สัมพัทธไมเกิน 65 % ) 23 สิงหาคม 2547
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รูปที่ 8 แสดงคากําลังงาน
3. จากรูปที่ 8 คาพลังงานไฟฟา ที่ใชตั้งแตเริ่มจัดเก็บ
จนถึ ง สิ้ น สุ ด การบั น ทึ ก ผลการทดลองมี แ นวโน ม ที่ จ ะลด
เนื่องจาก ภาระการทําความเย็นภายในตู คือ คาความรอนจาก
ผลิตภัณฑ ไดลดลงจากสภาวะเริ่มตนจัดเก็บ

August 23, 2004
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4. ผลการทดสอบ
จากการวิเคราะห สภาวะการจัดเก็บ และ ประสิทธิภาพ
การทําความเย็น ของ ตูเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง โดย
มีคาตางๆ ดังนี้
1. ทดสอบที่สภาวะเริ่มเดินเครื่องจนถึงสภาวะการจัดเก็บ
10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 65 เปอรเซ็นต
ตูเก็บรักษา เมล็ดพันธุถั่วเหลือง ที่บรรจุเมล็ดพันธุ 200
กิโลกรัม ใชระยะเวลา ในการถายเทความรอน ออกจากตู
230 นาที ใชกําลังงานไฟฟา 1.25 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง
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2. ทดสอบที่สภาวะการจัดเก็บ
10
องศาเซลเซียส สภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการจัดเก็บเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
ความชื้นสัมพัทธ ไมเกิน 65เปอรเซ็นต เปนระยะเวลารวม และ มีการใชกําลังงานไฟฟาต่ําสุด จากคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ทั้งหมด 48 ชั่วโมง ใชกําลังงานไฟฟา 8.3 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง เทากับ 3.2 เครื่องทําความเย็นนี้ สามารถดึงปริมาณความ
อุณหภูมิ ภายในตูเฉลี่ย 11.06 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ รอนได 3.2
ภายในตูเฉลี่ย 31.93 เปอรเซ็นต
อุณหภูมิภายนอกตู เฉลี่ย
32.08 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธภายนอกตูเฉลี่ย 63.83 6. กิตติกรรมประกาศ
เปอรเซ็นต
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราช
3. ทดสอบที่สภาวะการจัดเก็บ 15 องศาเซลเซียส ความชื้น มงคล ที่ใหทุนโครงการวิจัย ประจําป 2546 มา ณ โอกาสนี้
สัมพัทธ ไมเกิน 65 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลารวมทั้งหมด 48 ดวย
ชั่วโมง ใชกําลังงานไฟฟา 6.55 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง อุณหภูมิ
ภายในตูเฉลี่ย 15.11 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธภายในตู
เอกสารอางอิง
เฉลี่ย 35.72 เปอรเซ็นต
1. ชูชัย ต. ศิริวัฒนา, การทําความเย็นและปรับอากาศ,
อุณหภูมิภายนอกตูเฉลี่ย 29.67 องศาเซลเซียส ความชื้น
กรุงเทพฯ, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุน ),
สัมพัทธภายนอกตูเฉลี่ย 64.63 เปอรเซ็นต
2546.
4. ทดสอบหาคา สัมประสิทธิ์ ของสมรรถนะ
(COP)
จากการวัดอุณหภูมิ และความดันที่เกิดขึ้นจริง ในวัฏจักรสารทํา 2. ชัชวาล ตัณฑกิตติ, คูมือระบบทําความเย็น, ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเย็น แลวทําการกําหนดคาลงใน P-h diagram ของสารทํา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ม.ป.ท.
ความเย็น R-12 และ อานคาคุณสมบัติตางๆในวัฏจักร ทําการ
3. ชุฬหเทพ พงศสรอยเพชร, เมล็ดพันธุผักสําหรับเขต
คํานวณ ได คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (COP) เทากับ 3.2
รอน, กระทรวงศึกษาธิการ สาขาเกษตรศาสตร,
ม.ป.ท.
5.สรุป
4. นันทิยา สมานนนท, การขยายพันธุพ ืช, กรุงเทพฯ,
จากผลการทดลอง ทําใหทราบวา การดําเนินการ สราง ตู
ม.ป.ท.
เก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
สามารถควบคุม
อุณหภูมิ 5. พันธณรงค จันทรแสงศรี, พืชวัตถุดิบสําหรับ
ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณของผลิตภัณฑ ที่จะทําการจัดเก็บ
อุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
บรรลุตามขอบเขตที่ไดกําหนดไว การเริ่มเดินเครื่อง จนถึงสภาวะ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ท.
การจัดเก็บ
ที่ตองการ ใชระยะเวลา ทั้งหมด 230 นาที 6. Yunus A. Cengel, Thermodynamics. New York :
ใชกําลังงานไฟฟา 1.25 กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง โดยที่สภาวะการ
McGraw-Hill, 1998
จัดเก็บที่เหมาะสม คือ 15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
7. Yidiz Bayazittoglu and M.Necati Ozisik, Elements of
ไมเกิน
65
เปอรเซ็นต ใชกําลังงานไฟฟา 6.55
Heat Transfer, New York : McGraw-Hill, 1998
กิโลวัตต ตอ ชั่วโมง
อุณหภูมิภายในตู เฉลี่ย 15.11 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธภายในตู เฉลี่ย 35.72 เปอรเซ็นต เปน
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