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บทคัดย่อ 

                 บทความนีนํ้าเสนอการออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกท่ีควบคมุอณุหภมิูโดยวงจรรีเลย์ โต๊ะเขียน

ผ้าบาติกนี ้ ประกอบด้วยสว่นสําคญั คือ ตวัทําความร้อน วงจรควบคมุด้วยรีเลย์ ชดุควบคมุอณุหภมิูท่ีตรวจจบั

อณุหภมิูโดยเทอร์โมคปัเปิล้ชนิด k และชดุควบคมุเวลาการอบผ้า อณุหภมิูและเวลาท่ีต้องการของการอบผ้าบาติก

สามารถถกูกําหนดขึน้ โดยการหมนุท่ีปุ่ มปรับคา่อณุหภมิูและเวลา โต๊ะเขียนผ้าบาติกท่ีนําเสนอนีถ้กูสร้างขึน้และได้

ถกูทําการทดสอบ ผลการทดสอบเป็นท่ีน่าพงึพอใจอย่างย่ิง 

 

ABSTRACT 

           This paper presents the design and construction of batik painting table with temperature 

controlled by relay circuit. It comprises of a heater core, a relay circuit panel, a temperature control 

board with type k thermocouple, a time control set for drying process. The control program can be set 

for the desired temperature and desired time duration of batik drying process through the rotate on 

temperature controller and timer relay. The proposed batik painting table is constructed and tested and 

it is found to be very satisfactory. 
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บทนํา 

ในปัจจบุนัสนิค้าโอทอป (OTOP: One Tambon One Product) เป็นท่ีนิยมของบคุคลหลายเชือ้ชาติ หนึง่

ในผลิตภณัฑ์นัน้คือ ผ้าบาติก ซึง่การเขียนภาพบนผ้าบาติกต้องใช้สีเขียนภาพจะใช้เวลาการเขียนตามความยากง่าย

ของภาพท่ีเขียน แตก่ารรอสีท่ีเขียนภาพให้แห้งนัน้ต้องใช้เวลานานมาก ถ้าวนัท่ีไมมี่แดดหรือฝนตกจะทําให้อากาศ

ชืน้สีท่ีเขียนภาพจะแห้งช้า จงึทําให้ผลิตไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีย้งัต้องใช้พืน้ท่ีมากใน

การวางโต๊ะเขียนผ้าบาติก ดงันัน้จงึเกิดแนวความคิดในการออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกท่ีควบคมุอณุหภมิู

โดยวงจรรีเลย์ เพ่ืออํานวยความสะดวก ใช้พืน้ท่ีน้อยและประหยดัระยะเวลาในกระบวนการอบผ้าบาติก 
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การออกแบบและสร้าง 

       บลอ็กไดอะแกรมของการออกแบบและสร้างโต๊ะเขียนผ้าบาติกท่ีควบคมุอณุหภมิูโดยวงจรรีเลย์ แสดงดงัรูปท่ี 1 
 

                                            
                Push Button Switch            Temperature Controller         Thermocouple 

 

 

                                          

                                             
   Heater & Pilot Lamp                  Relay Controller       Timer Controller 

 

 

  
 Motor ( Movement )          Motor ( Blower ) 

รูปที่ 1 บลอ็กไดอะแกรมรวม 
 

จากรูปท่ี 1 เป็นบล็อกไดอะแกรมรวมแสดงการทํางานของระบบโดยมีหลักการทํางานดังนี  ้คือ 

Thermocouple ทําหน้าตรวจจบัอณุหภมิูแล้วสง่คา่ไปให้ชดุ Temperature Controller ซึง่ทําหน้าท่ีควบคมุอณุหภมิู

ในการอบผ้าบาติกให้ได้ค่าตามท่ีตัง้ไว้ ส่วนของ Timer Controller ทําหน้าท่ีควบคมุเวลาในการอบผ้าบาติกตามท่ี

ต้องการ สง่คา่ไปให้ Relay Controller ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัควบคมุการทํางานของ Heater ขนาด 800 W 3.64 A ให้

ได้อณุหภมิูตามคา่ท่ีตัง้ไว้ โดยมีการแสดงผลการทํางานด้วย Pilot Lamp ส่วนของ Motor (Blower) ขนาด 1/10 HP 

74.6 W 0.36 A ทําหน้าท่ีเป่าลมร้อนภายในตู้อบ ส่วน  Motor ( Movement )  ขนาด 1/4 HP 186.5 W 0.85 A ทํา

หน้าท่ีม้วนเก็บผ้าบาติกใช้การควบคมุมอเตอร์แบบหมนุได้ 2 ทิศทางด้วย Push Button Switches ส่วนของการ

ทํางานให้นําผ้ามาติดตัง้ท่ีโต๊ะเขียนผ้าบาติก เม่ือเขียนผ้าเสร็จก็หมนุผ้าเข้าสู่ตู้อบผ้า ระหว่างการรอผ้าแห้งสามารถ

เขียนภาพท่ี 2 ได้เลย หลงัจากภาพท่ี 1 แห้งแล้วหมนุภาพท่ี 2 เข้าไปแทน เม่ือเขียนภาพท่ี 2 เสร็จแล้วสามารถหมนุ

ภาพต่อไปได้เลย แล้วอบให้แห้ง จะทํางานวนเป็นระบบแบบนีไ้ปจนหมดม้วนผ้า ทัง้ระบบใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุด   

1100 W 220 V 5 A สว่นของการออกแบบวงจรเป็นไปตามรูปท่ี 2-3 และโครงสร้างเป็นไปตามรูปท่ี 4-5 
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รูปที่ 2 วงจรกําลงัท่ีนําเสนอ 

 
รูปที่ 3 วงจรควบคมุท่ีนําเสนอ 

 
รูปที่ 4 โต๊ะเขียนผ้าบาติกท่ีออกแบบ 
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รูปท่ี 5 โต๊ะเขียนผ้าบาตกิท่ีสร้างจริง 

 

ผลการทดลอง 
 

1. การหาความผิดพลาดของการวัดอุณหภูมิท่ีแสดงโดยชุดควบคุมอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการ

วัดผลภายในตู้อบ  ได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวดัอณุหภูมิภายในตู้อบกบัคา่ท่ีแสดงโดยชดุควบคมุอณุหภมูิ 
 

ครัง้ท่ี อณุหภมิูภายในตู้อบ [ °C ] อณุหภมิูท่ีแสดงโดยชดุควบคมุอณุหภมิู [ °C ] Error [ °C ] 

1 30 31 -1 

2 33 34 -1 

3 36 38 -2 

4 39 39 0 

5 42 43 -1 

6 45 47 -2 

7 48 49 -1 

  

จากผลการทดลองท่ีได้จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าอุณหภูมิท่ีอ่านได้จากชุดควบคุมอุณหภูมิมีค่า

ผิดพลาดไมเ่กิน  ± 2 °C   ซึ่งคา่ Error หาได้จาก Error = อณุหภูมิภายในตู้อบ – คา่ท่ีแสดงโดยชดุควบคมุ

อณุหภมูิ ในหนว่ย °C  
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2. การหาความสัมพันธ์ของเวลาและอุณหภูมิในการอบผ้า ได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการอบผ้าขณะตัง้เวลาและอณุหภมูิใด ๆ 
 

ครัง้ท่ี เวลาในการอบผ้า [ Min ] อณุหภมิูในการอบผ้า [ °C ] ผลการอบผ้า 

1 9 40 แห้ง 60 % ( ไมแ่ห้ง ) 

2 12 40 แห้ง 80 % ( เกือบแห้ง ) 

3 15 40 แห้ง 100 % (แห้งดี ) 

4 6 45 แหง้ 80 % ( เกือบแหง้ ) 

5 9 45 แหง้ 100 % (แหง้ดี ) 

6 12 45 แหง้ 120 % (แหง้กรอบ ) 

7 5 50 แหง้ 80 % ( เกือบแหง้ ) 

8 7 50 แหง้ 100 % (แหง้ดี ) 

9 9 50 แหง้ 120 % (แหง้กรอบ ) 

 

จากตารางท่ี 2 จะสงัเกตได้วา่ ความสมัพนัธ์ของเวลาและอณุหภมูิในการอบผ้าให้แห้งพอดี คือ  

ท่ีอณุหภมูิ 40 °C ใช้เวลา 15 นาที  ท่ีอณุหภูมิ 45 °C ใช้เวลา 9 นาที และท่ีอณุหภูมิ 50 °C  ใช้เวลา 7 นาที 

หรือกลา่วได้วา่ท่ีอณุหภมูิสงูขึน้จะใช้เวลาในการอบผ้าน้อยลงนัน่เอง 

 

บทสรุป 
 

 จากการทดลองใช้งานโต๊ะเขียนผ้าบาตกิท่ีควบคมุอณุหภูมิโดยวงจรรีเลย์ พบว่า อณุหภมูิสามารถ

ตัง้คา่ได้สงูสดุ 50 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นอณุหภมูิท่ีพอเหมาะในการอบผ้าให้แห้งพอดีและไมก่รอบ ส่วนเวลา

ในการอบผ้าท่ีเหมาะสมขึน้อยูก่บัอณุหภมูิท่ีตัง้คา่ไว้ ถ้าตัง้ไว้ท่ี 9 นาทีจะสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิ 45 องศา

เซลเซียส เราสามารถลดอณุหภมูิและเพิ่มเวลาในการอบผ้า หรือเพิ่มอณุหภมูิและลดเวลาในการอบผ้าได้ 

เชน่ อณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส เวลาในการอบผ้า 15 นาที หรือ อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ

ผ้า 7 นาที เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลาในการเขียนภาพ โดยผลการทดลองเป็นท่ีนา่พึงพอใจอยา่งย่ิง และจาก

การทดลองใช้งานโดยช่างเขียนผ้าบาตกิมืออาชีพ ผลสรุปพบวา่ ผู้ ท่ีใช้งานโต๊ะเขียนผ้าบาตกิแบบเดมิเม่ือได้

ใช้โต๊ะเขียนผ้าบาตกิท่ีออกแบบและสร้างขึน้นี ้ มีการช่ืนชมเป็นอย่างมากเพราะสามารถนําไปใช้งานได้อยา่ง

สะดวก ถอดประกอบได้ง่าย ใช้พืน้ท่ีในการตัง้โต๊ะเขียนผ้าบาตกิน้อยกวา่โต๊ะเขียนผ้าบาตกิแบบเดมิมาก 

และประหยดัเวลาในการขงึผ้าและอบผ้าเป็นอยา่งมาก ทําให้สามารถผลิตชิน้งานได้อยา่งรวดเร็วตามความ

ต้องการ 
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