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4. บทคัดย่อ    

ประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชที่มีศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือการส่งออกที่มีคุณภาพ แต่
ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่ท าการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชยังไม่มีห้องเย็นส าหรับการเก็บรักษา เนื่องจากเทคโนโลยี
การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และระบบท าความเย็นส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พืชที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศมีทุนต้นสูงและยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงอีกด้วย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
จึงได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบท าความเย็นเพ่ือลดต้นทุนในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้มี
คุณภาพที่ดี ซึ่งระบบท าความเย็นที่ออกแบบนี้จะสามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้
วิธีท าความเย็นเพ่ือควบแน่น (Condensing) แล้วอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นโดยการใช้พลังงานความร้อนจากสาร
ท าความเย็นเพ่ือปรับสภาวะอากาศให้เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ต้นแบบห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชมีขนาด 2.2x4.0x2.2 m (กว้างxยาวxสูง) ใช้โฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane) หนา 50 mm เป็น
ฉนวนห้องเย็น ระบบท าความเย็นประกอบด้วย สารท าความเย็น R-22, มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มีขนาด 4 hp 
(380V/3Ph/50Hz) และมีความสามารถในการท าความเย็น 5.85 kW ส่วนพัดลมคอล์ยเย็นมีอัตราการไหล
เชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.6 kg.sec-1 และติดตั้งคอล์ยร้อนส าหรับลดความชื้นสัมพัทธ์ขนาด 6 kW  
ต้นแบบห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ จึงเหมาะ
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชนที่ต้องการจะลดต้นทุนการผลิตด้วยการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้มีคุณภาพท่ีดี 
ค าส าคัญ : ระบบท าความเย็น;  ระบบควบคุมความชื้น; เมล็ดพันธุ์พืช 

ABSTRACT 

Thailand has strong potential of seed production in Asian due to the supportive 
environment and quality standard of detection for export. At present, Seed Production 
Agriculturist group does not have cold room for the storage because the import humidity 
control and refrigeration technology is expensive and also use high power consumption. 
Agricultural Engineering Research Institute, Department of Agriculture has created and 
developed air-condition and refrigeration system of seed storage, it was aimed to reduce 
cost and maintain high quality.  The refrigeration system could control temperature and 
relative humidity, operated by condensing and heat up by hot gas from refrigerant for 
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suitable environment of seed storage. The size of cold storage room’s prototype is 2.2 x 
4.0 x 2.2 m (width x length x height). Used polyurethane foam (thickness 50 mm) as wall 
insulation, R-22 for Refrigerant. Compressor has motor 4 hp (380V/3Ph/50Hz) and cooling 
capacity 5.85 kW. Fan of unit cooler has air mass flow rate at 0.6 kg.sec-1. This prototype 
was designed for easy to transport to use in other area. Therefore, this machine is suitable 
for community enterprises, agricultural cooperatives and private sectors which need for 
cost reduction and high quality of  seed  storage. 

Keywords : Refrigeration System, Dehumidifying, Seed 

 

5. ค าน า                          

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนโดยมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์
พืชไปต่างประเทศและสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น 
พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ผักกาดกวางตุ้ง และผักบุ้งจีน เป็นต้น (ฟาร์มไทยแลนด์, 
2557 ; คมชัดลึก, 2557) ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต  
ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการผลิตนั้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือการการส่งออกที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีศักยภาพ
และความสามารถเพียงพอในการเพาะปลูกพืชเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์  เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีราคาค่อนข้างสูง วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง หากขาดการดูแลหรือ
มีวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตที่สูงแต่ราคาจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ลดลงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นต้องเก็บรักษาได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
และเมล็ดพันธุ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดีลดการสูญเสียจากการท าลายของแมลงหรือหนู  ตลอดจนความเสียหาย
จากปนเปื้อนของเชื้อรา แบคทีเรีย และต้องไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินไป วิธีการหนึ่งที่จะช่วยเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีนั้นคือ การควบคุมอุณหภูมิเพ่ือควบคุมการท างานของเอนไซม์ (Enzymes) และ
ปฏิกิริยาทางเคมีที่ใช้ในกระบวนการหายใจของเมล็ดพันธุ์ แมลง และเชื้อรา ดังนั้นการเก็บในที่อุณหภูมิต่ าจะ
ช่วยให้เมล็ดพันธุ์พืชคงสภาพเดิมและจะช่วยยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นานกว่าปกติ ส่วนการควบคุม
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเก็บเป็นการควบคุมการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย เนื่องจากราและแบคทีเรีย
ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ในการเจริญและเพ่ิมจ านวนไม่น้อยกว่า 75% และ 90%  ตามล าดับ (Brooker, 
1992) 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ใช้ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชจะน าเข้าจากต่างประเทศมี
ต้นทุนค่าเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูงรวมถึงเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ที่ติดตั้งเพ่ิมเข้าไปนั้นยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่
สูงอีกด้วย จึงท าให้กลุ่มเกษตรกรมักไม่นิยมเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
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สัมพัทธ์ของอากาศ  แต่นิยมการเก็บไว้ในฉาง ถังเก็บ ไซโลหรือในโรงเรือนที่อาจจะบรรจุกระสอบหรือไม่
บรรจุกระสอบก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละแห่ง และหากเป็นการเก็บรักษาเมล็ด พันธุ์พืชของทาง
หน่วยงานราชการหรือทางโรงงานภาคเอกชนขนาดใหญ่นั้นนิยมบรรจุเมล็ดพันธุ์ไว้ในกระสอบแล้วเก็บไว้ใน
ห้องเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเพ่ือช่วยรักษาคุณภาพของเมล็ด ส่วนการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศในห้องเย็นแบบเดิมนั้นจะมีหลายวิธี เช่น การติดตั้งเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเพ่ิมเข้าไปอีก
เครื่อง ซึ่งจะท างานแยกส่วนกับระบบท าความเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง คือระบบท าความเย็นก็จะท า
หน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง ส่วนเครื่องลดความชื้นก็จะท าหน้าที่ควบคุมความชื้นตามที่ต้องการซึ่งจะ
แยกการท างานเป็นอิสระต่อกัน และจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาตู้แช่เย็นขนาดเล็กมาเป็น
เครื่องลดความชื้นแบบปั๊มความร้อน เพ่ือจะลดต้นทุนของเครื่องจักรที่มีจ าหน่ายทั่วไปและที่น าเข้ าจาก
ต่างประเทศ (ไกรสิงห์และคณะ, 2548) และการออกแบบเครื่องลดความชื้นประสิทธิภาพสูงที่ดัดแปลงจาก
เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง และเปลี่ยนอุปกรณ์จากท่อแคปปีลารีมาเป็น เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แปนชั่น
วาล์วจะท าให้สมรรถนะของเครื่องลดความชื้นเพิ่มข้ึน (สฤทธิ์พรและสัมพันธ์, 2548ก) แต่อย่างไรก็ตามเครื่อง
ที่พัฒนาขึ้นนั้นก็เป็นเพียงในส่วนของเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่านั้น ถ้าจะน าไปใช้งานส าหรับ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนั้นจะต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องท าความเย็น 

 
ดังนั้นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร จึงได้ด าเนินการ

ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็นส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งในส่วนของ
กิจกรรมโครงการนี้ที่จะออกแบบระบบท าความเย็นที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพ่ือ
จะลดต้นทุนในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบท าความเย็นที่ออกแบบนี้จะใช้วิธีการท า
ความเย็นเพ่ือควบแน่น (Condensing) โดยเริ่มจากท าให้อากาศเย็นถึงจุดอ่ิมตัวความชื้นในอากาศแล้วกลั่น
ตัวเป็นหยดน้ าแยกออกมาจากอากาศจึงท าให้ปริมาณมวลของน้ าในอากาศลดลง หลังจากนั้นจึงอุ่นอากาศให้
ร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิตามที่ต้องการโดยใช้พลังงานความร้อนจากสารท าความเย็น (Hot gas) เพ่ือปรับ
สภาวะอากาศให้เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ส่งผลให้ระบบท าความเย็นมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะของ
เครื่องท าความเย็นเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเป็นการน าพลังงานความร้อนที่ระบายทิ้งกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง อีกทั้งยัง
ท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้ส าหรับการลดความชื้นสัมพัทธ์ได้อีกด้วย ซึ่งต้นแบบที่ออกแบบสามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้งานในพ้ืนที่ต่างๆได้ตามต้องการ จึงเหมาะส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
และภาคเอกชนที่ต้องการจะลด ต้นทุนการผลิตด้วยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพที่ดี นอกเหนือจากนี้
เทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขับเคลื่อน ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ
ประชาคมอาเซียน หรือ Seed Hub ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(เดลินิวส์, 2557) 

 

6. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์ 
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1. แบบฟอร์มส าหรับการส ารวจห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 

2. ผนังห้องเย็นแบบโฟลียูรีเทน (Polyurethaane) หนา 50 mm 

3. ชุดระบบท าความเย็นประกอบด้วย 1. คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติก (Hermetic Compressor) 

ขนาดมอเตอร์ 4 hp. 2. อีแวปปอเรเตอร์พร้อมแฝงคอล์ยร้อน (Evaporator with Heating 

coil) 3. เทอร์ โมสแติ ก เอ็กซ์ แปนชั่ น วาล์ ว  (Thermostatic Expansion valve) และ 4 . 

คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) 

4. อุปกรณ์ วัดแรงดันสารท าความเย็นและเครื่องบั นทึก อุณหภูมิ และความชื้นสั มพัทธ์  

(Temperature and Humidity Data Logger) 

5. คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบเครื่องต้นแบบ 

 

วิธีการ 

1. ด าเนินการส ารวจห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, ชัยนาท, นครสวรรค์และ
ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยและสกลนคร  และศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว
เชียงใหม่ 

2. ออกแบบต้นแบบห้องเย็นส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ให้มีขนาดโครงสร้างภายนอก 
2.2x5.0x2.2 m (กว้างxยาวxสูง) และขนาดห้องเย็น 2.2x4.0x2.2 m (กว้างxยาวxสูง)   

3. ค านวณภาระการท าความเย็น (Cooling load) ของระบบท าความเย็น โดยใช้สมการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 

ภาระการท าความเย็นจากผลิตภัณฑ์ (Product Load) , (ASHRAE, 1998)   
 

    Qp = mCp(T1-T2)  , kW   (1) 

 

เมื่อ    Qp คือ ความร้อนจากผลิตภัณฑ์ (kW) 
         m คือ มวลของผลิตภัณฑ์ (kg) 

Cp คือ ความร้อนจ าเพาะของผลิตภัณฑ์ (kJ/kg.˚C) 
                     T1 คือ อุณหภูมิเริ่มต้นของสิ่งที่ต้องการทดสอบ (˚C)                                     
              T2 คือ อุณหภูมิสุดท้ายของสิ่งที่ต้องการทดสอบ (˚C)    
 

ภาระการท าความเย็นที่เกิดจากการคายความร้อนของผลิตภัณฑ์ (Respiration Heat), 
(ROY J. DOSSAT, 1997)  
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                 QR = mHrx24hr   , kW   …. (2) 

 
เมื่อ    QR คือ ความร้อนท่ีเกิดจากการคายความร้อนของผลิตภัณฑ์ (kW) 

         m คือ มวลของผลิตภัณฑ์ (kg) 
Hr คือ ปริมาณการคายความร้อนของผลิตภัณฑ์ (kJ/kg.hr) 

                     
ภาระการท าความเย็นจากความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังห้องเย็น  (Wall gain Load), 

(ชัชวาล, 2544) 
 

QW = UA∆T   , kW    .... (3) 
 

เมื่อ  QW คือ ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังห้องเย็น (kW) 
U    คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากภายนอก (W/m2.˚C) 

             A    คือ พื้นที่ที่มีการถ่ายเทความร้อน (m2) 
          ∆T  คือ ผลต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอก (˚C)     
 

 

 

 

 

 

ภาระการท าความเย็นจากอากาศเล็ดลอดเข้าห้องขณะเปิดปิดประตู (Air Change 
Load), (ROY J. DOSSAT, 1997) 
 

    QC = VinmA0.075(ho-hi)  , kW   .... (4) 
 

เมื่อ   QC คือ ความร้อนจากอากาศที่เล็ดลอดเข้าห้องขณะเปิดปิดประตู (kW) 
Vin   คือ ปริมาตรภายในห้องเย็น (m3) 

             mA    คือ ปริมาตรอากาศที่เล็ดรอดเข้า (kg/m3.24 hr) 
ho คือ เอนทราปีของอากาศภายนอกห้อง (kJ/kg) 
hi คือ เอนทราปีของอากาศภายในห้อง (kJ/kg) 
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4. ออกแบบแผงคอล์ยร้อน (Heating Coil)ส าหรับลดความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้สมาการค านวณดังนี้ 

 
Q = ma∆h   , kW   .... (5)
  

เมื่อ Q  คือ ปริมาณความร้อนที่ต้องการถ่ายเท (kW) 
  ma คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 

    ∆h คือ ผลต่างของเอนทราปี (kJ/kg) 
 
5. ประกอบโครงสร้างเหล็ก ผนังห้องเย็นและระบบท าความเย็น โดยด าเนินการสร้างต้นแบบภายใน

อาคารปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

6. ทดสอบการท างานของเครื่องต้นแบบเบื้องต้น 

7. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและรายงานผล 

8. เผยแพร่ห้องเย็นและระบบท าความเย็นต้นแบบส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์พืช ให้กับกลุ่ม

เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่สนใจ 

 

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   : มกราคม 2557 – กันยายน 2557 

สถานที่      : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ผลการส ารวจ 
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จากการศึกษาและส ารวจรวบรวมข้อมูลห้องเย็นและห้องควบคุมอุณหภูมิส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

ตามศูนย์วิจัยพืชไร่และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว

เชียงใหม่ กรมการข้าว ท าให้ได้ข้อมูลในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ 

ล าดับ สถานท่ี รายละเอียด ชนิดเมลด็พันธ์ุ ระยะเวลาเก็บ 
(เดือน) 

อุณหภูม ิ
(˚C) 

ความช้ืน 
(%RH) 

1 ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์  
(ตากฟ้า) 

- ห้องเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์คัดและหลัก 

- ห้องเก็บ เมล็ดพันธุ์
ขยายและจ าหน่าย 

- ห้องเก็บ เมล็ดพันธุ์
จ าหน่าย 
 

ถั่วเหลืองและ
ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง 
 
ข้าวโพด 

12 
 

4-6 
 

4-6 

15 
 

20-25 
 

อุณหภูมหิ้อง 

40-50 
 

60-70 
 
- 

2 ศูนย์วิจัยพืชไร่

ชัยนาท 

- ห้องเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์คัดและหลัก 

- ห้องเก็บ เมล็ดพันธุ์
ขยายและจ าหน่าย 
 

ถั่วเขียว 
 
ถั่วเขียว 

12 

 

4-6 

20-25 

 

20 

- 

 

60-70 

3 ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่  
(แม่โจ้) 

- ห้องเก็บ เมล็ดพันธุ์
ขยายและจ าหน่าย 

 

ถั่วเหลือง และ 
ถัวเหลืองฟักสด 

4-6 20 60-70 

4 ศู น ย์ วิ จั ย เม ล็ ด
พันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 
(กรมการข้าว) 

- ห้องเก็บ เมล็ดพันธุ์
ขยายและจ าหน่าย 

ข้าวเหนียว 
และข้าวเจ้า 

8-12 20-25 60-70 

5 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
พืชพิษณุโลก 

- ห้องเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์คัดและหลัก 
 

- ห้องเก็บเมลด็พันธ์ุ
ขยายและจ าหน่าย 

 
- ห้องทดสอบความ

งอกของเมล็ด 
 

ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว  
และข้าวโพด 
ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว  
และข้าวโพด 
ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว  
และข้าวโพด 

8-12 
 
 

4-6 
 

 
- 

15 
 
 

20-25 
 

 
20-30 

40-50 
 
 

60-70 
 
 
ไม่ควบคุม 

6 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร

- ห้องเก็บเมลด็พันธ์ุ
ขยายและจ าหน่าย 

ถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียว 

8-12 15 40-50 
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จากการส ารวจห้องเย็นใช้ส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ จะมีระบบท าความเย็นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ

และเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระบบหลักๆ ดังนี้ 

1. ห้องเย็นที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (Split type) เพียงอย่างเดียว 
ห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในลักษณะนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพียงอย่างเดียว (ดังแสดงในภาพ

ที่ 1)  การสร้างและติดตั้งก็จะท าได้ง่ายและสะดวกที่สุด ร่วมถึงมีต้นทุนที่น้อยที่สุดอีกด้วย เพราะระบบนี้จะ
น าเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (Split type) มาติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้เลย ส่วนข้อเสียที่เห็นได้ชัดของ
ระบบนี้คือ ไม่สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้และคอมเพรสเซอร์ที่ท างานหนักจะเกิดความ
เสียหายบ่อย ซึ่งระบบนี้จะสามารถควบอุณหภูมิได้ต่ าที่สุดเพียง 22-25˚C เท่านั้น เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ใน
เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปนั้นเป็นแบบ High temperature และคอล์ยเย็นมีระยะห่างระหว่างฟินที่น้อย
มาก ถ้าหากอุณหภูมิต่ าเกินไปจะท าให้เกิดน้ าแข็งอุดตันขึ้นในบริเวณคอล์ยเย็นท าให้คอมเพรสเซอร์ท างาน
หนักตามไปด้วยอีกท้ังยังท าให้เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ  

 

สุโขทัย 
 

 
 

ล าดับ สถานท่ี รายละเอียด ชนิดเมลด็พันธ์ุ ระยะเวลาเก็บ 
(เดือน) 

อุณหภูม ิ
(˚C) 

ความช้ืน 
(%RH) 

7 ศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น 

- ห้องเก็บเมลด็พันธ์ุ
ขยาย 

ถั่วลิสงและถั่ว
เขียว 

4-6 25 ไม่ควบคุม 

8 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม 
 

- ห้องเก็บเมลด็พันธ์ุ
ขยาย 

ถั่วลิสงและถั่ว
เขียว 

4-6 25 ไม่ควบคุม 
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ภาพที่ 1  ห้องเย็นที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (Split type) 

2. ห้องเย็นที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (Split type) ร่วมกับเครื่องลดความชื้น 
 

ห้องเย็นในลักษณะนี้จะน าเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  (Dehumidifier Unit) (ดังแสดงใน

ภาพที่ 2) มาใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (ดังภาพที่ 3) เพ่ือให้ห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้น

สามารถควบคุมความชื้นในอากาศได้ ส่วนข้อเสียคือ จะสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเครื่องลด

ความชื้นจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากพอๆ กับเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป 

 

ภาพที่ 2 เครื่องลดความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ 
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ภาพที่ 3 ห้องเย็นที่ใช้เครื่องลดความชื้นร่วมกับเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป 

 

 

 

 

3. ห้องเย็นที่ให้เครื่องท าความเย็น (Refrigeration system) ร่วมกับเครื่องลดความชื้น 
 

ห้องเย็นในแบบนี้จะใช้เครื่องท าความเย็นดังภาพที่ 4 (Refrigeration system) ร่วมกับเครื่องลด
ความชื้นดังภาพที่ 5 (Dehumidifier Unit) ซึ่งระบบนี้จะสามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและควบชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศได้ และยังสามารถลดอุณหภูมิได้ต่ ากว่าการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป เนื่องจากเครื่องท าความ
เย็นสามารถออกแบบระบบให้มีอุณหภูมิต่ าตามที่ต้องการ โดยจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเกิดน้ าแข็งอุดตันที่
บริเวณคอล์ยเย็น และการออกแบบให้คอมเพรสเซอร์สามารถท างานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการก็จะช่วยให้
คอมเพรสเซอร์ไม่ท างานหนักจนเกินไป ส่วนข้อเสียในระบบนี้คือ ยังต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมส าหรับการ
ใช้งานเครื่องลดความชื้น เนื่องจากเครื่องลดความชื้นจะมีระบบท าความเย็นท างานอยู่ในเครื่องลดความชื้น
ด้วยดังรูปที่ 6 
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ภาพที่ 4 เครื่องท าความเย็นแบบ Air Cooled Condensing Unit 
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ภาพที่ 5 การใช้เครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์ร่วมกับเครื่องท าความเย็น 

 

 

ภาพที่ 6 ระบบท าความเย็นที่ใช้ส าหรับเครื่องลดความชื้น 

 

 

 
 

4. ห้องเย็นที่ให้เครื่องท าความเย็น (Refrigeration system) ร่วมกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า 
 

ห้องเย็นในลักษณะนี้จะมีหลักการท างานคือ มีระบบท าความเย็น (ภาพที่ 7) ท าหน้าที่ควบแน่นมวล
ของน้ าในอากาศเพ่ีอจะดึงความชื้นออกจากอากาศ ซึ่งอุณหภูมิของอากาศท่ีผ่านคอล์ยเย็นจะเท่ากับอุณหภูมิ
จุดน้ าค้าง 0-5 ˚C (Dew point) ของสภาวะอากาศตามที่ต้องการ(15˚C, 40-50% RH) แต่อากาศที่ผ่าน
คอล์ยเย็นจะต่ ากว่าอุณหภูมิที่เราต้องการมาก จึงใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้ามาเพ่ิมอุณหภูมิที่ผ่านจากคอล์ยเย็นให้ร้อน
ขึ้น (ภาพที่ 8) ระบบนี้จะสารมารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามต้องการ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ 
จะต้องจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับฮีทเตอร์ให้การเพ่ิมอุณหภูมิ 
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ภาพที่ 7 เครื่องท าความเย็นที่ใช้ร่วมกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า 

 

ภาพที่ 8 คอล์ยเย็นและฮีทเตอร์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

ผลการออกแบบเครื่องต้นแบบ 

จากข้อมูลการใช้งานห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดออกแบบการลด
ความชื้นโดยใช้วิธีท าความเย็นเพ่ือควบแน่น (Condensing) ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยเริ่มจากท าให้อากาศ
เย็นถึงจุดอ่ิมตัวความชื้นในอากาศแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ าแยกออกมาจากอากาศจึงท าให้ปริมาณมวลของน้ า
ในอากาศลดลง หลังจากนั้นจึงอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิตามที่ต้องการโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
สารท าความเย็น (Hot gas) ดังแสดงหลักการบนแผนภูมิคุณสมบัติอากาศตามภาพที่ 10 ซึ่งระบบที่ออกแบบ
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นี้จะสามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้
พลังงานความร้อนเหลือใช้จากระบบท าความเย็นกลับมาใช้ในแผงคอล์ยร้อนซึ่งเป็นการใช้พลังงานให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด โดยเครื่องต้นแบบนี้ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิห้องที่ 15˚C และความชื้นสัมพัทธ์ 40-50 
%RH เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลง เชื้อราและแบคทีเรีย เนื่องจากราต้องการ
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 75% ในการเจริญเติบโต ในขณะที่แบคทีเรียจะเจริญได้ดีเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ไม่
น้อยกว่า 90%  

 

 
 

ภาพที่ 9 แนวคิดการออกแบบระบบปรับอากาศ 
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ภาพที่ 10 แผนภูมิไซโครเมทริก (Psychrometric Chart) 
 

การออกแบบและสร้างห้องเย็นต้นแบบใช้โปรแกรม 3 มิติช่วยในการออกแบบโครงสร้างดังแสดง
ตามภาพที่ 11 โดยมีขนาดโครงสร้างภายนอก 2.2x5.0x2.6 m (กว้างxยาว xสูง) โครงสร้างภายในเป็นห้อง
เย็นขนาด 2.2x4.0x2.2 m (กว้างxยาวxสูง)  ใช้โฟมโพลียูรีเทนหนา 50 mm เป็นฉนวนห้องเย็น ความจุ
ภายในห้องประมาณ 17 m3 สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้ประมาณ 4-5 tons. ผลการออกแบบระบบท า
ความเย็น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องท าเย็นหลักๆ ดังนี้ 1) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 2) คอล์ยเย็น 
(Evaporator) และภายในติดตั้งแผงคอล์ยร้อน (Heating Coil) 3.)  เทอร์โมสแตติกเอกซ์แปนชั่นวาล์ว
(Thermostatic Expansion Valve)  และ 4) คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled 
Condenser) 
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ภาพที่ 11 การใช้โปรแกรม 3 มิติช่วยในการออกแบบ 

 

ผลการค านวณภาระความร้อนส าหรับระบบท าความเย็นและสร้างเครื่องต้นแบบ 

 จากการออกแบบขนาดห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สามารถค านวณภาระความร้อนส าหรับ

ระบบท าความเย็นได้ดังแสดงในตารางที่  2 และเมื่อได้ภาระท าความร้อนของระบบท าความเย็น 

(Refrigeration Load) เท่ากับ 4.952 kW แล้วจึงน ามาออกแบบวงจรระบบท าความเย็น (Piping Diagram) 

ดังแสดงในภาพที่ 12 และหลังจากได้ข้อมูลการออกแบบและแบบส าหรับการสร้างเครื่องต้นแบบเรียบร้อย

แล้ว จึงด าเนินการสร้างและประกอบในอาคารปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โดยเริ่มจากการ

ประกอบโครงสร้างเหล็ก ผนังห้องเย็น และระบบท าความเย็น ตามล าดับดังแสดงในภาพที่ 13 

ตารางท่ี 2 รายการภาระความร้อนส าหรับระบบท าความเย็น (Refrigeration Load) 

No. List Detail 
Refrigeration Load 

(Watts) 

1 Wall Gain Load Polyurethane (50 mm) 596.0 

2 Product Load (Seed 6,000 kg, 600 kg/day) 1347.2 

3 Air Chang Load 11.6 kJ/kg/24 Hr 746.3 

4 Personnel Load Number of personnel = 2 140.0 



18 

5 Lighting Load 15 Watts/m2 44.0 

6 Fan Motor Load Motor 0.3 kW x 2 878.0 

  Total Load 3,751.5 

  Hours run per day (20 Hr) 4,501.8 

  Safety Factor 10% 450.2 

  Total Cooling Load 4,952 

 

 

ภาพที่ 12  วงจรระบบท าความเย็น  

 
ก 
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ภาพที่ 13 (ก) การประกอบโครงสร้าง (ข) การประกอบผนังห้องเย็น (ค) การติดตั้งคอล์ยเย็น 
(ง) การติดตั้งระบบท าความเย็น (จ) ต้นแบบห้องเย็น 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผลส ารวจการใช้งานห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวจ านวน 8 แห่ง สามารถแยกการท างาน
ออกเป็น 4 ระบบหลักๆ ดังนี้ 1)การใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป (Split type) 2)การใช้เครื่องปรับอากาศ
แบบทั่วไปร่วมเครื่องลดความชื้น 3)ใช้เครื่องท าความเย็นร่วมกับเครื่องลดความชื้น และ 4)ใช้เครื่องท าความ
เย็นร่วมกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งพบว่า การใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปนั้นยังไม่เหมาะส าหรับการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์พืชเนื่องจากมีข้อจ ากัดของอุณหภูมิการใช้งาน ส่วนการใช้เครื่องลดความชื้นนั้นเป็นการเพ่ิมต้นทุน
ค่าเครื่องจักรและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น  ในขณะที่เครื่องท าความเย็นที่ใช้ร่วมกับฮีทเตอร์ไฟฟ้านั้นยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานเช่นกัน คณะผู้วิจัยจึงออกแบบระบบท าความเย็นให้ความคุมได้ทั้ง
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่สภาวะอากาศ 15˚C และ 40-50 %RH ตามล าดับ โดยใช้วิธีการลดความชื้น
ด้วยการท าความเย็นเพ่ือให้อากาศควบแน่น แล้วอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นโดยใช้พลังงานความร้อนจากสารท า
ความเย็นที่ระบายทิ้ง ซึ่งยังเป็นการใช้พลังงานความร้อนเหลือใช้จากระบบท าความเย็นกลับมาใช้ในแผง
คอล์ยร้อนท าให้เป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซ่ึงห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชต้นแบบมีขนาด 
2.2x4.0x2.2 m (กว้างxยาวxสูง) ใช้โฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane) หนา 50 mm เป็นฉนวนห้องเย็น 
ระบบท าความเย็นประกอบด้วย 1)คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติก (Hermetic Compressor) ขนาด 4 hp 
ใช้สารท าความเย็น R-22 2) คอลย์เย็นพร้อมติดตั้งแฝงคอล์ยร้อน (Evaporator with Heating coil) 3) 
เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว (Thermostatic Expansion Valve) 4) คอนเดนเซอร์แบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser)   

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

จ 
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ต้นแบบห้องเย็นและระบบท าความเย็นส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนี้สามารถลดต้นทุนค่า
เครื่องจักรได้เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศไทยและช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้เนื่องจากใช้
ระบบท าความเย็นเพียงระบบเดียวที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และนอกจากนี้
เครื่องต้นแบบยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงเหมาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่สนใจ เช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ ของกรมวิชาการเกษตร, 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว, กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และโรงงาน
ของภาคเอกชน เป็นต้น 

 
10. ค าขอบคุณ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการด าเนินโครงการนี้ ขอขอบคุณ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินโครงการ และขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกที่อ านวยความ
สะดวกสถานที่ใช้ในการส ารวจและศึกษาดูงานห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายในศูนย์ 
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