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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องอบผ้าโดยติดตั้งเบอร์เนอร์อินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ให้ความ

ร้อนอยู่ด้านล่างและมีพัดลมระบายอากาศติดตั้งด้านบนโดยท าการทดสอบหาผลของการลดความชื้นผ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตากแดดเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เครื่องอบผ้าที่สร้างขึ้น ผลการทดลองพบว่าวิธีการตากแดดนั้นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 
3 2 2 และ 1 ช่ัวโมงในการตากแห้งผ้า แต่เมื่อทดสอบโดยใช้เครื่องอบผ้าพบว่าสามารถท าให้ผ้าแห้งได้ในระยะเวลาประมาณ 30 
15 15 และ 15 นาทีที่อุณหภูมิอบแห้ง 60 50 40 ถึง 40 องศาเซลเซียสและสิ้นเปลอืงพลังงานจ าเพาะ 0.33 2.97 2.35 และ 5.68 
เมกกะจูลต่อกิโลกรัมน้ าระเหย ส าหรับตัวอย่างผ้ายีนส์ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้ายและ ผ้าไนลอน ตามล าดับโดยตู้อบผ้าต้นแบบนี้
สามารถอบผ้าได้ครั้งละ 30 ตัว 
ค ำหลัก: เครื่องอบผา้ เบอร์เนอร์อนิฟราเรด 

Abstract 
The project aims to design construct and test a clothes a clothes dryer with infrared bunner at the 

bottom and  a cooling fan on top . The test was carried out in order to fine the effect of reducing the 
moisture content and the drying time. Results from sun drying test and the prototype clothes dryer test were 
compare. The results showed that, the drying time of the sun drying were 3 , 2 , 2 , and 1 hours. The drying 
time of the prototype clothes dryer were 30 , 15 , 15 ,and 15 minutes at the temperature of 60 , 50 , 40 ,and 
40 °C and specific energy consumption (SEC) were 0.33 , 2.97 , 2.35 ,and 5.86 MJ/kgevap  The results were listed 
in the order of the sample clothe types which were jean, polyester, cotton and nylon, respectively. The 
capacity of the proto type clothes dryer was 30 clothes per batch. 

Keywords: Clothes dryer, Infrared bunner 
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1. บทน า
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานนอกบ้านและมีเวลาที่
อยู่บ้านน้อย จึงท าให้ไม่มีเวลาในการรอที่จะเก็บผ้าที่ตากไว้
และบังเอิญเกิดฝนตกขึ้นมาท าให้ผ้าที่ตากเปียกหรือกลับบ้าน
มืดค่ าก็จะท าให้ผ้าที่ตากไว้เกิดเปียกหรือช้ินเนื่องมาจาก
ความช้ืนจากฝนตกหรือน้ าค้างในช่วงกลางคืน เสื้อผ้าก็จะเกิด
กลิ่นไม่พึงประสงค์และในกรณีที่กลับบ้านมือค่ าและเหนื่อย
จากการท างานมาทั้งวันเมื่อกลับบ้านก็ต้องการพักผ่อน แต่
ต้องมาเสียเวลากับการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้  

ในการซักผ้าและการตากผ้านั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
เป็นภาระที่ต้องเฝ้าคอยระวังจากฝนตก ผ้าเปียก การอับช้ืน 
หรือระวังจากการถูกขโมยประกอบกับที่อยู่อาศัยสถานที่ไม่
เอื้ออ านวย พื้นที่ในการตากผ้าที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น หอพัก 
อาคารคอนโดมิเนียม แฟลต ตึกแถว เป็นต้น เมื่อวิถีชีวิตของ
คนเราเปลี่ยนไปจากครอบครัวขนาดใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว 
การซักผ้าจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความร าคาญใจกับพื้นที่
ตากผ้าที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่มีเวลาเคลื่อนย้ายหรือเก็บผ้าเมื่อ
ฝนตก ท าให้ผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งและมีกลิ่นอับ 

จากปัญหาดังกล่าวหากมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ตาก
ผ้าเองได้น่าจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและลดปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถลดเวลาในการตากผ้าและ
สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ ไม่มีกลิ่นอับช้ืนรวมถึงสามารถปรับตั้ง
อุณหภูมิและเวลาในการท างานได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย
เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ราคาไม่แพงและต้องไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อมก็น่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน 

ดังนั้นคณะผู้จัดท า ได้ออกแบบและผลิตต้นแบบ
ตู้ อบผ้ าขึ้น โดยใ ช้ตั วก า เนิดความร้อนจาก เบอร์ เนอร์
อินฟราเรด[1]  และทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาในเชิง
พาณิชย ์

2.วัสดุอุปกรณ์และวิธีการด าเนนิการศึกษา
การศึกษาการลดลงของความชืน้จากการตากโดยวิธีการ
ทั่วไป 

2.1 การศึกษาปริมาณของความชื้นที่มีในผ้าที่ซักมือและ
บิดหมาดโดยการตากแดด การทดสอบหาการลดลงของ
ความชื้นของผ้าซักมือมีกระบวนการดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 กระบวนการทดสอบหาการลดลงของความชื้น
ของผ้าซักมือ 

2.2 การศึกษาปริมาณของความชื้นที่มีในผ้าซักเคร่ืองแล้ว
ปั่นหมาดโดยการตากแดด การทดสอบหาการลดลงของ
ความชื้นของผา้ซักด้วยเครื่องมีกระบวนการดังแสดงในรูป
ที่ 2 

รูปที่ 2 กระบวนการทดสอบหาการลดลงของความชื้น
ของผ้าซักเคร่ือง 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. เครื่องชั่งน้ าหนักละเอียด 0.01กรัม และนาฬิกาจบั
เวลา
2.ผ้า 4 ชนิด ได้แก่ ผ้ายนีส์ ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย ผ้า
ไนลอน ตัดเป็นแผ่นขนาด 25 x 25 เซนติเมตร
ขั้นตอนการด าเนินงาน
1. น าผ้าทั้ง 4 ชนิดมาซักเครื่องแล้วปั่นหมาด ชั่งด้วย
เครื่องชั่งน้ าหนักละเอียด 0.01 กรัม แล้วบันทึกน้ าหนัก
ของผ้า
2. น าผ้าที่ชั่งแล้วมาใส่ไม้แขวนตากแดด แล้วบันทึกค่า
เปอร์เซ็นต์ความชื้นทุกๆ 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง
3. น าผ้าตัวอย่างไปใส่ตู้อบที่มาตรฐานที่  105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อหาน้ าหนักผ้าแห้ง

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH786TH786&q=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiih4qJ3NviAhWa73MBHRVeAWwQkeECCC0oAA
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ค่าชี้ผลในการศึกษา 
1. ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก

= 
น้ าหนักผา้กอ่นตาก−น้ าหนักผา้หลงัตาก

น้ าหนักผา้ก่อนตาก
 x 100   (1)        

2. เวลาในการตาก (นาที)

การออกแบบและสร้างเครื่องอบผ้า 

1. ในขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเคร่ืองอบผ้า
1.1 เกณฑ์ในการออกแบบโครงสร้างของ

เครื่องควรมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวกสามารถถอดฝา เครื่องออกได้ถ้าเข้าไปในพื้นที่
แคบๆมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักผ้าได้ 

1.2 เกณฑ์ในการออกแบบชุดให้ความร้อนใช้
อุปกรณ์ให้ความร้อนแบบอินฟราเรดโดยใช้แก๊ส LPG เป็น
เชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ด้านล่าง มีตัวควบคุมอุณหภูมิ 

1.3 เกณฑ์ในการออกแบบห้องอบผ้าและพัด
ลม ขนาดของห้องอบมีขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ภายใน
ของห้องมีที่แขวนผ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร 
โดยใช้ฉนวนหุ้มด้านนอกห้องมีช่องไว้ใส่พัดลมดูดอากาศ
ร้อนที่มีความชื้นออกนอกห้อง 

2. การสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องต้นแบบนี้มีหลักการ
ท างานคือการให้ความร้อนจากแก๊สแบบอินฟราเรดโดยใช้
แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ด้านล่างให้กับผ้าแล้วใช้
พัดลมดูดอากาศออก ให้ผ้าแห้งเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ที่จะตากผ้าในวันที่ไม่มีแดดหรือฝนตก

3. ลักษณะการท างานของเคร่ืองอบผ้า
เริ่มต้นจากกดสวิตซ์เปิดเครื่องท าให้ชุดท า

ความร้อนท างานผ่านหัวแก๊สอินฟราเรดท าให้ความร้อน
จากด้านล่างกระจายในห้องแลกเปลี่ยนความร้อนกับผ้า
แล้วพัดลมจะดูดอากาศที่ที่มีความชื้นออกจากห้องการให้

ความร้อนจากแก๊สให้กับผ้าที่ อุณหภูมิจะควบคุมโดยใช้
เทอร์โมสตัทในการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้ผ้าแห้ง 

รูปที่ 3 แบบตู้อบผ้า 

ทดสอบการใช้เครื่องอบผ้าและประเมินความเป็นไปได้
ในการใช้งาน 

การทดสอบและประเมินผล ขั้นตอนนี้ทดสอบ
ความสามารถในการอบผ้ า โดยการทดสอบและ
เปรียบเทียบที่อุณหภูมิ 40 50 60 องศาเซลเซียส เพื่อหา
ความสามารถของเคร่ืองอบผ้า 
1. วิธีการทดสอบเครื่องอบผ้า

1.1 น าผ้าที่ซักด้วยมือบิดหมาดและผ้าที่ปั่นหมาด
มาแขวนในเคร่ืองอบผ้า 

1.2 อบที่อุณหภูมิ 40 50 60 องศาเซลเซียส 
ใช้นาฬิกาจับเวลาจับเวลาจนผ้าแห้งชั่งน้ าหนักจนน้ าหนัก
ผ้าคงที่ 

1.3 ใช้นาฬิกาจับเวลาที่เวลา 0 15 30 45 60 75 
นาที แล้วสุ่มวัดน้ าหนักเพื่อน าไปหาความชื้นผ้าที่ลดลงที่
เวลาต่างๆ 

2. อุปกรณ์การทดสอบ
(1) เคร่ืองอบผ้าที่สร้างขึ้น   (2) นาฬิกาจับเวลา
(3) เคร่ืองชั่งน้ าหนัก (4) ผ้าทั้ง 4 ชนิด
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3. ค่าชี้ผลในการศึกษา
3.1 ความชื้นที่ลดลงของผ้าที่ตาก
3.2 อัตราส่วนความชื้น

MR =
ความช้ืนที่เวลาอบแห้งใดๆ

ความช้ืนเริ่มต้นของวัสดุก่อนอบแหง้
(2) 

หมายเหตุ สมมุติให้ความชื้นสมดุล เท่ากับศูนย์ 

4. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ (specific 

energy consumption, SEC) ดังสมการ 

SEC = 
ปริมาณพลงังานที่ใช้ในการอบแห้ง    MJ 

ปริมาณน้ าที่ระเหยจากวัสดุอบแหง้  kg evap water
(3) 

3. ผลการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูล

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผ้า 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผ้ามี
ความส าคัญในการออกแบบส่วนประกอบหลักของ
เครื่องอบผ้า ในการศึกษาครั้งนี้ได้หาความชื้นที่มีในผ้า
โดยการตากแดดของผ้า 4 ชนิดคือ ผ้ายีนส์  ผ้าใย
สังเคราะห์ ผ้าฝ้าย ผ้าไนลอน มีผลการศึกษาต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาความชื้นที่มีในผ้าที่ซักมือแล้วบิด
หมาดพบว่า ผ้ายีนส์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาก ใช้เวลา
ตาก 3 ชั่วโมง ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายที่มีเปอร์เซ็นต์
ความชื้นน้อยกว่าผ้ายีนส์ ใช้เวลาตาก 2 ชั่วโมง ผ้าไนลอน
ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อยที่สุด ใช้เวลาตาก 1ชั่วโมง ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ทดสอบการตากผ้าในกรณี แสงแดด 

ผลการศึกษาความชื้นที่มีในผ้าที่ซักเครื่องแล้ว
ปั่นหมาดพบว่า ผ้ายีนส์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาก ใช้
เวลาตาก 2 ชั่วโมง ผ้าใยสังเคราะห์ ฝ้าฝ้าย และไนลอนที่
มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อย ใช้เวลาตาก 1ชั่วโมง ดังตาราง
ที่ 2 

ตารางที่ 2 ความชืน้ที่มีในผา้ที่ซกัเคร่ืองแล้วปั่นหมาด 

ชนิดผ้า 
เวลาที่ใช้ใน 

การตาก 
(ชั่วโมง) 

ความชื้น 
เริ่มต้น 

(% ความช้ืน)

ความชื้น 
สุดท้าย 

(% ความช้ืน)

ผ้ายีนส ์ 2 42.73 5.62 
ผ้าใย

สังเคราะห์ 1 35.81 3.79 

ผ้าฝา้ย 1 30.20 2.67 

ผ้าไนลอน 1 26.21 2.37 

ผลการศึกษาเปอร์เซ็นต์ความชื้นของผ้าที่ซัก
มือแล้วบิดหมาด และความชื้นที่มีในผ้าที่ซักเคร่ืองแล้วปัน่
หมาด สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาในการ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเครื่องอบผ้าโดยใช้
แก๊ส 

ชนิดผ้า 
เวลาที่ใช้ใน 

การตาก 
(ชั่วโมง) 

ความชื้น 
เริ่มต้น 

(% ความช้ืน)

ความชื้น 
สุดท้าย 

(% ความช้ืน)

ผ้ายีนส ์ 3 63.39 5.62 

ผ้าใย
สังเคราะห์ 

2 61.67 3.79 

ผ้าฝา้ย 2 56.43 2.67 

ผ้าไนลอน 1 52.13 2.37 
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ผลการสร้างเครื่องอบผ้า 
การออกแบบและสร้างเคร่ืองอบผ้า 

ตัวโครงเครื่องอบผ้าจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้เลือกสร้างเคร่ืองอบ
ผ้าที่ใช้แก๊สในการอบ ซึ่งออกแบบให้เครื่องมีลักษณะเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนติดพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 
เพื่อดูดความชื้นของผ้าที่อบออกภายนอก ด้านในติดราว
ตากผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ส่วนให้
ความร้อนจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จึงได้เลือกใช้แก๊สในการอบซึ่งออกแบบการอบ
โดยใช้แก๊ส LPG ผ่านหัวแก๊สอินฟราเรดและมีตะแกรง
ครอบเพื่อป้องกันผ้าไปสัมผัสแก๊สโดยตรงและควบคุมการ
ฉีดแก๊สโดยโซลินอยด์เพื่อควบคุมปริมาณแก๊สในเครื่องอบ 
แสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ตัวโครงเครื่องอบผ้า 

ผลการศึกษาการใช้เครื่องอบผา้และประเมินการใช้งาน 
การศึกษาความสามารถในการอบผ้าที่ซักมือ

แล้วบิดหมาดและผ้าที่ซักเคร่ืองแล้วปั่นหมาด โดยมีปัจจัย
ที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 
องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะเป็นอุณหภูมิที่ไม่ท าลาย
เนื้อผ้ าทุกชนิด [3]  และมี เวลาในการอบน้อย  ผล
การศึกษาจึงเป็นการแสดงผลการอบที่ 50 องศาเซียล
เซียส 

1 .ความสามารถในการอบผ้าที่ซักมือแล้วบิดหมาด 
ผลการศึกษาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เมื่อใช้
ทดสอบผ้า 4 ชนิด คือ ผ้ายีนส์ ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้า
ฝ้าย ผ้าไนลอน ข้อมูลผลการศึกษาสามารถสรุปผล
การศึกษาดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนความชื้นชนิด
ของผ้าที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

เวลาในการอบ
ผ้า 

ผ้า
ยีนส์ 

ผ้าใย
สังเคราะห ์

ผ้า
ฝ้าย 

ผ้า
ไนลอน 

0 1 1 1 1 

15 0.877 0.391 0.353 0.343 

30 0.614 0.158 0.032 0.018 

45 0.431 0.106 0.016 0.016 

60 0.133 0.030 0.017 0.018 

75 0.078 0.025 0.014 0.015 

จากตารางสามารถน าค่าต่างๆที่ได้ไปเขียนเป็น
กราฟแสดงผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้โดยใช้
กราฟเปรียบเทียบหาอัตราส่วนความชื้น (MR) ซึ่งสามารถ
น าค่าที่ได้มาเขียนกราฟได้ดังรูปที่ 5 
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          รูปที่ 5 ค่า MR ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
จากภาพประกอบ 5 พบว่า แนวโน้มค่า MR 

จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาในการอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผ้า
แต่ละชนิดจะมีแนวโน้มค่า MR ที่แตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ ผ้ายีนส์จะมีค่า MR ไม่คงที่และลดลงตามเวลาที่
อบ ผ้าใยสังเคราะห์จะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 
60 นาที ผ้าฝ้ายจะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 30 
นาที ผ้าไนลอนจะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 30 
นาที  

นั่นแสดงว่าที่อุณหภูมิอบ 50 องศาเซลเซียส 
เวลาในการอบ 75 นาที ผ้ายีนส์จะยังไม่แห้ง ผ้าใย
สังเคราะห์จะแห้งที่เวลา 60 นาที ผ้าฝ้ายจะแห้งที่เวลา 
30 นาที ส่วนผ้าไนลอนจะแห้งที่เวลา 30 นาที 

2. ความสามารถในการอบผ้าที่ซักเครื่องแล้วปั่นหมาด
ผลการศึกษาที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เมื่อใช้
ทดสอบผ้า 4 ชนิด คือ ผ้ายีนส์ ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้า
ฝ้าย ผ้าไนลอน ข้อมูลผลการศึกษาสามารถสรุปผล
การศึกษาดังตารางที่ 4

ตารางที ่4 ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนความชื้นชนิด
ของผ้าที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

จากตารางสามารถน าค่าต่างๆที่ได้ไปเขียน
เป็นกราฟแสดงผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้
โดยใช้กราฟเปรียบเทียบหาอัตราความชื้น(MR) ซึ่ง
สามารถน าค่าท่ีได้มาเขียนกราฟได้ดังภาพประกอบ 6 

รูปที่ 6 ค่า MR ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

จากภาพประกอบ 6 พบว่า แนวโน้มค่า MR 
จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาในการอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผ้า
แต่ละชนิดจะมีแนวโน้มค่า MR ที่แตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ ผ้ายีนส์จะมีค่า MR คงที่ที่เวลา 45 นาที ผ้าใย
สังเคราะห์จะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 15 นาที 
ผ้าฝ้ายจะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 15 นาที ผ้า
ไนลอนจะมีค่า MR คงที่เมื่อใช้เวลาในการอบ 15 นาที  

นั่นแสดงว่าที่อุณหภูมิอบ 50 องศาเซลเซียส 
เวลาในการอบ 75 นาที ผ้ายีนส์จะแห้งที่เวลา 45 นาที 
ผ้าใยสังเคราะห์จะแห้งที่เวลา 15 นาที ผ้าฝ้ายจะแห้งที่
เวลา 15 นาที ส่วนผ้าไนลอนจะแห้งที่เวลา 15 นาที 

ความสิ้นเปลืองของพลังงานจ าเพาะ 

จากการศึกษาพบว่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการอบอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส โดยวธีการซักมือ 
ผ้ายีนส์จะใช้พลังงาน 0.42 เมกะจูล ผ้าใยสังเคราะห์จะใช้

เวลาในการอบผ้า ผ้ายีนส์ ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย ผ้าไนลอน 

0 1 1 1 1 

15 0.669 0.100 0.053 0.107 

30 0.281 0.082 0.059 0.084 

45 0.064 0.057 0.038 0.062 

60 0.041 0.042 0.037 0.057 

75 0.022 0.044 0.034 0.045 
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พลังงาน 1.43 เมกะจูล ผ้าฝ้ายจะใช้พลังงาน 1.95 เมกะ
จูล ผ้าไนลอนจะใช้พลังงาน 2.01 เมกะจูล ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ความสิ้นเปลืองพลงังานในการซักมือและอบที่
อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส 

ชนิด 

จ านวนผ้า 
รวมน้ าที่
ระเหย

(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
(เมกะ
จูล) 

ช้ิน/
ผ้า 
1 
ตัว 

ตัว/
1 ตู้ 

ช้ิน/
1 ตู้ 

ผ้ายีนส ์ 16 30 480 13.59 0.42 
ผ้าใย

สังเคราะห ์
8 30 240 2.00 1.43 

ผ้าฝ้าย 8 30 240 1.47 1.95 
ผ้าไนลอน 8 30 240 1.43 2.01 

จากการศึกษาพบว่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
ในการซักเครื่องที่อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ผ้ายีนส์จะ
ใช้พลังงาน 0.52 เมกะจูล ผ้าใยสังเคราะห์จะใช้พลังงาน 
3.00 เมกะจูล ผ้าฝ้ายจะใช้พลังงาน 2.83 เมกะจูล ผ้าไน
ล่อนจะใช้พลังงาน 8.99 เมกะจูล ดังตารางที่ 6 

ตารางที ่6 ความสิ้นเปลืองพลังงานในการซักเครื่อง
และอบที่อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส 

ชนิด 

จ านวนผ้า 
รวมน้ าที่
ระเหย

(กิโลกรัม
) 

พลังงาน 
(เมกะจลู) 

ช้ิน
/ผ้า 
1 
ตัว 

ตัว/
1 ตู้ 

ช้ิน/
1 ตู้ 

ผ้ายีนส ์ 16 30 480 7.68 0.52 
ผ้าใย

สังเคราะห ์
8 30 240 0.45 3.00 

ผ้าฝ้าย 8 30 240 0.47 2.83 
ผ้าไนลอน 8 30 240 0.15 8.99 

จากการศึกษาพบว่าค่าสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าและแก๊สของตู้อบผ้าท าให้ผ้ายีนส์แห้งได้ในเวลา 30 
นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะใช้พลังงานทั้งหมด 
0.33 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ผ้าใยสังเคราะห์จะแห้งได้ใน
เวลา 15 นาที  ที่ อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส จะใช้
พลังงานทั้งหมด 2.97 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ผ้าฝ้ายจะแห้ง
ได้ในเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะใช้
พลังงานทั้งหมด 2.35 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และผ้าไนลอน
จะแห้งได้ในเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
จะใช้พลังงานทั้งหมด 5.68 เมกะจูลต่อกิโลกรัม 

ตารางที ่7 ความสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส 

ชนิด อุณหภูมิ 
เวลา 
(นาที) 

รวมน้ าท่ี
ระเหย 

(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
(เมกะจูล

ต่อ
กิโลกรัม) 

ผ้ายีนส ์ 60 30 8.19 0.33 
ผ้าใย

สังเครา
ะห ์

50 15 0.45 2.97 

ผ้าฝ้าย 40 15 0.41 2.35 
ผ้า

ไนลอน 
40 15 0.17 5.68 

4. สรุป

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผ้า 

ผลการศึกษาความชื้นที่มีในผ้าที่ซักมือแล้วบิด
หมาดพบว่า ผ้ายีนส์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาก ใช้เวลา
ตาก 3 ชั่วโมง ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายที่มีเปอร์เซ็นต์
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ความชื้นน้อยกว่าผ้ายีนส์ ใช้เวลาตาก 2 ชั่วโมง ผ้าไนลอน
ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อยที่สุด ใช้เวลาตาก 1 ชั่วโมง 

ผลการศึกษาความชื้นที่มีในผ้าที่ซักเครื่องแล้ว
ปั่นหมาดพบว่า ผลการศึกษาความชื้นที่มีในผ้าที่ซักเคร่ือง
แล้วปั่นหมาดพบว่า ผ้ายีนส์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาก 
ใช้เวลาตาก 2 ชั่วโมง ผ้าใยสังเคราะห์ ฝ้าฝ้าย และไนล่อน
ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อย ใช้เวลาตาก 1 ชั่วโมง 

ผลการศึกษาการใช้เครื่องอบผ้าและประเมินการใช้งาน 

1. ความสามารถในการอบผ้าที่ซักมือแล้วบิดหมาด ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 75 นาที ผ้า
ยีนส์จะยังไม่แห้ง ผ้าใยสังเคราะห์จะแห้งที่เวลา 60 นาที
ผ้าฝ้ายจะแห้งที่เวลา 30 นาที ส่วนผ้าไนลอนจะแห้งที่
เวลา 30 นาที
2. ความสามารถในการอบผ้าที่ซักเครื่องแล้วปั่นหมาด
ทีอุ่ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 75 นาที
ผ้ายีนส์จะแห้งที่เวลา 45 นาที ผ้าใยสังเคราะห์จะแห้ง
ที่เวลา 15 นาที ผ้าฝ้ายจะแห้งที่เวลา 15 นาที ส่วนผ้า
ไนลอนจะแห้งที่เวลา 15 นาที

ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ ไฟฟ้าและแก๊ส LPG 

1.ความสิ้นเปลืองพลังงานในการซักมือที่อุณหภูมิที่ 50
องศาเซลเซียส ผ้ายีนส์จะใช้พลังงาน 0.42 เมกะจูล ผ้าใย
สังเคราะห์จะใช้พลังงาน 1.43 เมกะจูล ผ้าฝ้ายจะใช้
พลังงาน 1.95 เมกะจูล ผ้าไนลอนจะใช้พลังงาน 2.01 เม
กะจูล
2. ความสิ้นเปลืองพลังงานในการซักเครื่องที่อุณหภูมิที่
50 องศาเซลเซียส ผ้ายีนส์จะใช้พลังงาน 0.52 เมกะจูล
ผ้าใยสังเคราะห์จะใช้พลังงาน 3.00 เมกะจูล ผ้าฝ้ายจะใช้
พลังงาน 2.83 เมกะจูล ผ้าไนลอนจะใช้พลังงาน 8.99
เมกะจูล

3.ค่าสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ของตู้อบผ้า
ท าให้ผ้ายีนส์แห้งได้ในเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส จะใช้พลังงานทั้งหมด 0.33 เมกะจูลต่อกิโลกรัม
ผ้าใยสังเคราะห์จะแห้งได้ในเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส จะใช้พลังงานทั้งหมด 2.97 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม ผ้าฝ้ายจะแห้งได้ในเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส จะใช้พลังงานทั้งหมด 2.35 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม และผ้าไนลอนจะแห้งได้ในเวลา 15 นาที ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะใช้พลังงานทั้งหมด 5.68
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
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