
           เอกสารเผยแพร่ 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

 

 

เครื่องตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ 
Automatic dry-fast drying machine 

 
ณัฐดนัย  เรือนค า1 

Nuthdanai  Ruenkham1 

 
1อาจารย์ประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

 
บทคัดย่อ 

 เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและด าเนินการสร้างเคร่ืองตากผ้า
แห้งเร็วอัตโนมัติ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการตากผ้าในขณะฝนตกก่อนและหลังใช้เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ  
 ผลจากการด าเนินงานวิจัยการท างานของเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ พบว่า สามารถตากผ้าในขณะท่ีมี
ฝนตกได้ และท าให้ผ้าท่ีตากมีความช้ืนลดน้อยลงได้ในขณะท่ีฝนตก เมื่อเปรียบเทียบกับการตากผ้าแบบปกติได้เป็น
อย่างดี 
ค าส าคัญ : เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ  

 
 

Abstract 
 Fast Dry Auto Drying Machine 1) to study and construct an automatic dry-quick drying 
machine; 2) to compare the drying time during the rainy season before and after the automatic 
dry-quick drying machine; 
 The results of the automated dry-run dryer research show that the fabric can be dried 
while it is raining. And the fabric that has dried in humidity can be reduced while it rains. 
Compared to the usual dry clothes. 
Keywords : automatic fast drying machine 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันนี้ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสังคมเป็นอย่างมากส่งผลให้มีการแข่งขันกันอย่าง

มากในการท่ีจะพัฒนาครอบครัวของตนเองให้อยู่ในสังคมสมัยนี้ได้ อีกท้ังยังมีการแข่งแย่งชิงดีกันอีกมากมาย จนท า
ให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง การท่ีผู้คนมีความต้ังใจในการท่ีจะแข่งขันกันมากเกินไปนั้นท าให้เวลาท่ีจะมาอยู่
กับครอบครัวนั้นลดน้อยลงไปมาก จนเกิดปัญหาครอบครัวตามมาอีกมากมาย จนกลายเป็นปัญหาทางสังคม อีกท้ัง
การแข่งขันยังท าให้เวลาท่ีใช้ส าหรับปฏิบัติงานบ้านลดน้อยลงไป ในการปฏิบัติงานบ้านในแต่ละงานนั้นจะต้องใ ช้
เวลาในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างไม่ใช่น้อย จนบางคนจึงหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบัติงานบ้านด้วยตนเอง จึง คิดหาวิธีการ 
หรือเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีจะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานบ้าน อย่างเช่นเคร่ืองซักผ้า เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ือง ถู
บ้าน และอ่ืนๆ อีกมากมาย เคร่ืองซักผ้าเป็นส่ิงท่ีช่วยลดเวลาในการท าความสะอาดเส้ือผ้าได้ดีเป็นอย่างมาก แต่เมือ
ซักผ้าเสร็จแล้วก็จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องน าผ้าท่ีซักแล้วนั้นมาตากเพ่ือท่ีจะให้ผ้าท่ีซักนั้นแห้งสนิท ในกระบวนการ
ตากผ้านั้นจะต้องใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพ่ือท่ีจะท าให้ผ้าแห้งสนิทได้ แต่ในบางคร้ัง แสงจากดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้
มีตามท่ีเราต้องการ อีกท้ังยังอาจเกิดฝนตกลงมาท าให้ผ้าท่ีตากไว้นั้นถูกฝนเปียกได้ ท าให้เสียเวลาในการท่ีต้องน าผ้า
ท่ีเปียกฝนมาตากใหม่  

จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้นบาทคนจึงคิดท่ีจะตัดปัญหาโดยการจ้างแม่บ้านมาคอยท าความสะอาด ท าให้เป็น
การเพ่ิมภาระการส้ินเปลืองทรัพย์สินของครอบครัวเพ่ิมเติมไปอีก ย่ิง เป็นการท าใ ห้ต้องหารายได้มาเพ่ือให้กับ
ครอบครัวจ าต้องสละเวลาท่ีจะมีเหลือให้กับครอบครัวออกไปอีก ท าให้คณะผู้จัดท ามีความท่ีว่าคิดว่า หากต้องการท่ี
จะช่วยลดเวลาท่ีจะต้องเสียไปในการตากผ้านั้นจะต้องมีเคร่ืองมือและกระบวนการต่างๆท่ีจะช่วยในการตากหรือเก็บ 
เพ่ือท่ีจะท าให้ครอบครัวมีเวลาในการท่ีจะแข่งขันในสังคมมากข้ึน และยังสามารถมีเวลาเหลือให้กับครอบครัวได้มาก
ข้ึน ช่วยลดปัญหาครอบครัวท่ีจะตามมาอีกหลายอย่าง อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีย่ิง ข้ึน  และยัง
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านแม่บ้านลงไป ท าให้เหลือเวลาท่ีจะอยู่กับครอบครัว ช่วยลดปัญหาครอบครัว และ
ปัญหาสังคมลงไปได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและด าเนินการสร้างเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการตากผ้าในขณะท่ีมีฝนตกก่อนและหลังการใช้เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz  
 2.  ใช้การตรวดจับความช้ืนในการเก็บผ้า 
 3.  ใช้ PLC ในการควบคุมการท างาน 
 4.  ใช้ฮีทเตอร์ในการสร้างความร้อน  
 5.  มีความกว้าง 1.35 x 1.35 เมตร 
 6.  มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการวิจัย  โดยแบ่งเป็นขันตอนเพ่ือให้เข้าใจ  และสะดวกต่อการปฏิบัติ  
แสดงดังภาพท่ี 1 และมีรายละเอียดของแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1  แสดงข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

ศึกษาเอกสารและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องเก่ียวข้อง 

เร่ิมต้น 
 

ออกแบบโครงสร้าง 

เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ออกแบบวงจรการท างาน 

ทดสอบวงจร 

เก็บข้อมูล 

สรุปผลโครงการ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

วงจรการต่อวงจร 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ตัวแปรต้น 

เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ 

ตัวแปรตาม 

 ตากผ้าให้แห้งได้ในขณะท่ีมีฝนตก 

 ความของผ้าช้ืนลดลง 
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  ได้เคร่ืองเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ จากการด าเนินการสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ  การทดสอบต้องการท่ีจะได้รู้ว่าเมื่อตากผ้า
แล้วจะสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีรายละเอียดของการทดสอบดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  1  ตารางแสดงผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ 

ชนิดผ้าท่ีตาก จ านวน เวลาท่ีตาก 
ตากแบบปกติ ตากในเคร่ืองตาก 

มีแสงแดด ฝนตก มีแสงแดด ฝนตก 

เส้ือยืดแขนส้ัน 10 ตัว 4 ช.ม. ผ้าแห้ง 
มีความช้ืน

มาก 
ผ้าแห้ง 

มีความช้ืน
น้อย 

กางเกงยีนขายาว 10 ตัว 7 ช.ม. ผ้าแห้ง 
มีความช้ืน

มาก 
ผ้าแห้ง 

มีความช้ืน
น้อย 

ผ้าขนหนู 10 ผืน 6 ช.ม. ผ้าแห้ง 
มีความช้ืน

มาก 
ผ้าแห้ง 

มีความช้ืน
น้อย 

เส้ือเชิดแขนยาว 10 ตัว 4 ช.ม. ผ้าแห้ง 
มีความช้ืน

มาก 
ผ้าแห้ง 

มีความช้ืน
น้อย 

 
 จากตารางท่ี 1  ผ้าชนิดต่างๆ เมื่อน ามาตากด้วยเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติพบว่า ผ้าแต่ละชนิด
สามารถแห้งได้ดี กว่าการตากแบบปกติ ในขณะท่ีมีฝนตก 
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สรุปผลของการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและด าเนินการสร้างเคร่ืองตากผ้าแห้ง
เร็วอัตโนมัติ และเพ่ือเปรียบเทียบการตากผ้าในขณะฝนตกก่อนและหลังใช้เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 

1) ผลจากการด าเนินการสร้างท าให้ได้เคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ และสามารถตากผ้าให้แห้งไ ด้ใน
ขณะท่ีมีฝนตก 
 2) ผลจากการทดสอบการตากผ้าในขณะท่ีฝนตกโดยเคร่ืองตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ สามารถลดความช้ืนลง
ได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับการตากผ้าแบบปกติ  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1.  สามารถเปล่ียนมอเตอร์ให้มีความเร็วรอบท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
 2.  สามารถเพ่ิมขนาดของฮีทเตอร์เพ่ือให้ความร้อนเพ่ิมข้ึน ช่วยให้การไล่ความช้ืนนั้นมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 3.  สามารถน าวัสดุอ่ืนนอกเหนือจากผ้าท่ีต้องการไล่ความช้ืนมาตากได้ 
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