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บทที่ 7 :  ตูอบลมรอน  

(HOT AIR OVEN) 
  
 
 ตูอบลมรอนเปนเครื่องมือพื้นฐานชนดิหนึง่ที่พบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่ว ๆ ไป 
เพราะใชสําหรับการอบวัสดุและอุปกรณ ตาง ๆ ใหแหง  ใชรักษาอุณหภูมิของปฎิกิริยาในการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการบางชนิดใหคงที่ ใชอบฆาทําลายเชื้อโรค ใชอบเพาะเชื้อจุลชีพ ใชเผา
ตัวอยางใหเปนเถา(ashing) เพื่อการนําไปวิเคราะหดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม  ใชหา
ความชื้นในตวัอยาง  ใชเผากากกัมมนัตรังสี ฯลฯ. 

หลักการทํางาน 
 ความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนถูกถายเทใหวัตถุ โดยกระบวนการนําความรอน 
(conduction) การพาความรอน(convection)  และการแผรังสี(radiation) ความรอนที่ถูกควบคุมอยาง
เหมาะสมดวยตัวไวความรอนและระบบควบคุมอุณหภมูิ  ทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก
ของแข็งเปนของเหลว  จากของเหลวเปนไอ หรือจากของแข็งเปนไอ (รูปที่ 7.1) 

ชนิดและองคประกอบ 
 ตูอบลมรอนมีหลายแบบ(รูปที่ 7.2) มีช่ือเรียกแตกตางกนัตามอุณหภูมิใชงานของตูอบลมรอน  
โดยเรียกตูอบที่ใหอุณหภูมิไดสูงถึง 3,000 0ซ. วา “ตูเผา” (furnace) เรียกตูอบที่ใหอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 300 0ซ. วา “ตูอบแหง” (drying oven) หรือ “ตูอบฆาเชื้อ” (sterilizing oven) และเรียกตูอบที่
มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 100 0ซ. วา “ตูเพาะเชื้อ” (incubating oven) แตตูอบลมรอนบางชนิดมชีวง
อุณหภูมิการใชงานกวางจึงอาจเปนทั้งตูอบแหงและตูเพาะเชื้อ  ตูอบลมรอนมีองคประกอบหลักที่
คลายกันจะแตกตางกันในสวนของการออกแบบและวัสดทุี่ใชทําดังนี ้ 

1.  ผนังตูอบ  โดยทั่วไปจะออกแบบใหมกีารกระจายความรอนภายในไดดี  และปองกันการ
สูญเสียความรอนจากภายในสูภายนอก  วสัดุที่ใชสวนใหญเปนโลหะที่ไมเปนสนิม  ไมเปลี่ยนรูปราง  
และทําความสะอาดงาย  ตัวอยางเชน เหล็กกลาไรสนิม หรือเหล็กพนสีกันสนิม ผนงัตูอบอาจมี 2-3 
ช้ัน  และมีฉนวนหนา 1-2.5 นิ้ว อยูระหวางกลาง  ฉนวนกันความรอนที่ใชควรมีความคงทนตอความ
รอน ไมดูดความชื้น และนําความรอนไมด ี ตัวอยางเชน  ใยแกว(glass wool) และอิฐทนไฟ(fire brick) 
เปนตน 
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รูปท่ี 7.1  องคประกอบพื้นฐานของตูอบลมรอน 
 
2.  ตัวกําเนิดความรอน  การสรางความรอนไมเกนิ 1,000 0ซ. นิยมใชแทง  ความรอนหรือลวด

ความตานทาน(resistance wire) ที่ทําจากโลหะผสมระหวางนเิกิลกับโครเมียม(นิโครม) เนื่องจากมี
ความทนทานตอการเกิดปฏกิิริยาเคมีกับสารเคมีหลาย ๆ ชนิด  ตวัอยางเชน คลอรีน (chlorine) โบรมีน 
(bromine) ไอโอดีน(iodine) และฟลูออรีน (fluorine) ฯลฯ.   แตถาตองการอุณหภูมิสูงกวานี้ตองใชตัว
กําเนิดความรอนที่ทําจาก silicon carbide, molybdenum disilicate หรือ Iron-chromium-aluminum 
การติดตั้งตัวกาํเนิดความรอนอาจพบได 2 แบบคือแบบฝงในผนัง(embeded type)(รูปที่ 7.3 ก, ข) แบบ
ไมฝงในผนัง(opened type)(รูปที่ 7.3 ค, ง)   ซ่ึงแบบไมฝงในผนงัมีขอดีในดานการลดการสูญเสีย
ความรอนใหกบัผนังตูอบ  ทําใหสามารถใชตัวกําเนดิความรอนกําลัง(วัตต)ต่ํา  ซ่ึงชวยประหยัด
กระแสไฟฟาและยดึอายุการใชงานของตัวกําเนิดความรอนไดมาก 
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                          (ก)               (ข) 

                                 
                           (ค)               (ง) 

                              
                            (จ)                 (ฉ) 
 

รูปท่ี 7.2  ตูอบลมรอน แบบอบแหงขนาดใหญ(ก) ขนาดกลาง(ข) ตูเผา(ค, ง)   แบบอบแหง                        
              รวมกับระบบสุญญากาศ(จ) และตูเพาะเชื้อ(ฉ) 
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3.  ชองระบายอากาศ(air damper)  สวนใหญติดตั้งทีด่านบนของตูอบ  มีสวนนอยติดตั้งไวที่
ดานหลังตูอบ  มีหนาที่ระบายควัน  ไอน้ํา  หรือไอสารเคมีออกจากตูอบ  ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียความ
รอน อันเนื่องมาจากการมีความชื้นในตูอบมาก ชองระบายอากาศสวนใหญปรับขนาดของรูระบายได 
เพื่อใหไอน้ําระบายออกไดอยางเหมาะสม โดยที่สูญเสียความรอนออกทางชองระบายอากาศนอยทีสุ่ด 

4. ระบบถายเทความรอนทีน่ิยมใชมีอยู 2 แบบ คือ 
    4.1. การพาความรอนโดยอาศัยแรงโนมถวง(gravity convection)  ทํางานโดยอาศัยความ

แตกตางของน้าํหนักของอากาศที่รอนและเย็น  ทําใหเกิดการถายเทความรอนอยางชา ๆ  ชองให
อากาศเย็นไหลเขา(intake port) มักจะอยูสวนลางของตูอบ  อากาศรอนบางสวนไหลออกทางชอง
ระบายอากาศดานบน(รูปที่ 7.3 ก) ทําใหระบบนี้มีผลเสียอยูหลายประการคือ 
  4.1.1 หลังจากจายกระแสไฟฟากับตัวกําเนดิความรอน  ตองใชเวลานานในการทําให
อุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมทิี่ตองการ  เนือ่งจากมีการสญูเสียความรอนใหกับผนังตูอบ 

4.1.2  อุณหภมูิภายในพืน้ทีใ่ชงานเปลี่ยนแปลง(temperature fluctuation) ไดงายเมือ่
เปดประตูตูอบ(พื้นที่ใชงาน หมายถึง พื้นที่ภายในตูอบเหนือช้ันลางสุดรวมกับพืน้ทีท่ี่หางจากผนังทุก 
ๆ  ดานไมนอยกวา 3 ซม.) 
 4.1.3  อุณหภมูิภายในพืน้ทีใ่ชงาน ณ ทีจ่ดุตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ ณ จุด
กึ่งกลางของพืน้ที่ใชงานแตกตางกันมาก เนื่องจากการถายเทความรอนไมด ี
 4.1.4  ถาใสวัตถุในตูอบมากจะทําใหวัตถุไดรับความรอนไมเทากนั  กลาวคือวัตถุที่
อยูใกลตวักําเนิดความรอน จะรอนกวาวัตถุที่อยูไกลกวา (รูปที่ 7.3 ข)  ซ่ึงจากการทดลองพบวาวิธีนี้ทํา
ใหอุณหภูมิแตกตางกันในชวง 3-5 0 ซ. ในขณะทีก่ารถายเทความรอนดวยพัดลมมคีวามแตกตางของ
อุณหภูมินอยกวา (0.1 0ซ.) 
 4.2  การพาความรอนโดยใชพัดลม(mechanical convection) นิยมใชมอเตอรหมุนพดัลมชนิด
เหนีย่วนํา(induction motor) ซ่ึงไมตองการการดูแลมากเพราะไมไดใชแปรงถาน  มอเตอรดังกลาวจะ
ทําหนาที่หมนุพัดลม  ซ่ึงอาจถูกติดไวที่สวนลางของตูอบเพื่อเสริมการพาความรอนในแนวดิ่ง 
(vertical convection) (รูปที่ 7.3 ค) หรือติดตั้งไวที่สวนบนของตูอบ  เพือ่เสริมการพาความรอนในแนว
ระดับ(horizontal convection) (รูปที่ 7.3 ง) การใชพัดลมทําใหเกดิผลดอียู  4 ประการคือ 
 4.2.1  ใชเวลาในการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นสั้นกวา  เนื่องจากอากาศภายนอกที่ถูกดูดเขามา
ภายในตูอบจะผานตัวกําเนิดความรอนโดยตรง 
 4.2.2  อุณหภมูิภายในตูอบเปลี่ยนแปลงนอยเมื่อเปดประตูตูอบ  เพราะอากาศที่ถูกดดูเขา
มาดวยพัดลมถูกทําใหอุนขึน้กอน  เมื่อผานหองเพิ่มความรอนลวงหนา(preheating chamber) 
ตลอดเวลา 
         4.2.3  อุณหภูมิทุก ๆ จุดภายในตูอบคอนขางสม่ําเสมอ  ถึงแมวาจะใสวัตถุอบเต็มที่  
เนื่องจากพัดลมชวยใหเกิดการถายเทความรอนที่ดีกวา 
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 4.2.4  มีเวลาสําหรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 0ซ. หลังจากเปดประตูตูอบกวางที่สุดนาน 1 นาที 
(recovery time) นอย 
 

 
  

รูปท่ี 7.3    การถายเทความรอนในตูอบลมรอนแบบอาศัยแรงโนมถวง (ก,ข) และ 
                               แบบใชพดัลม (ค,ง) 
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 5.  ตัวไวความรอน(temperature sensor) มีหนาที่ปอนสัญญาณใหวงจร หรือระบบควบคุม
อุณหภูมิ  หรือปอนสัญญาณใหระบบอานคาอุณหภูม ิ ตัวไวความรอนที่นิยมใชมหีลายชนิด  คือ 
 5.1  เทอรมอคับเปล (thermocouple)  ประกอบดวยโลหะ 2 ชนดิ  เชื่อมตอกัน รอยตอ
อันหนึ่งอยูที่อุณหภูมิต่ําเรียกวา “รอยตอเยน็” หรือ “cold junction” หรือ “reference junction” รอยตอ
อีกอันหนึ่งอยูในที่อุณหภมูสูิงกวาเรียกวา “รอยตอรอน” หรือ “hot junction” หรือ “thermocouple”  
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางรอยตอทั้งสองทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจร แตจะไมมี
กระแสไฟฟาไหลในวงจรเมือ่อุณหภูมิที่รอยตอทั้งสองเทากัน  ในทางทฤษฎีตองรักษาอุณหภูมิของ
รอยตอเย็นใหคงที่เพื่อเปนตวัอางอิง แตในทางปฏิบัตกิระทําไดยาก จึงตองใชตวัตานทานทีไ่วตอ
อุณหภูมิตอชดเชยความไมคงที่ของรอยตอเย็น(รูปที่ 7.4)  หรืออาจชดเชยความผิดพลาดโดยใชโลหะ
ผสมที่มีความตานทานต่ํากวาโลหะที่ใชทําเทอรมอคัปเปลทําสายตอในวงจร 
 

รูปท่ี 7.4  การตอวงจรบริดจชดเชยการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของรอยตอเย็น 
 
 การวัดอณุหภมูิและการควบคุมความรอนนิยมใชเทอรมอคัปเปล  เพราะมีชวงอณุหภูมิใชงาน
กวาง  มีราคาถูก  และมีรูปรางหลายแบบสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับเครื่องมือประเภทตาง ๆ ได
เปนอยางด ี

คุณสมบัติของเทอรมอคัปเปลแตกตางกันตามชนิดของโลหะที่นํามาเชื่อมตอกัน(ตารางที่ 7.1) 
ชนิด B มีอายุการใชงานนานและใชวัดอณุหภูมิที่สูง  ชนิด J  มีราคาถูกจึงเหมาะสําหรับใชงานทั่ว ๆ 
ไป  สามารถใชในสุญญากาศได  แตแกสไฮโดรเจนจะทาํใหเกดิการเปราะ  ชนิด R และชนิด S ใชงาน
ไดดีในที่อุณหภูมิสูง และทนตอการกัดกรอนไดดี            ชนิด E ทนตอการกัดกรอนจากความชื้นและ  
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   ตารางที่ 7.1  คุณสมบัตขิองเทอรมอคัปเปลชนดิตาง ๆ 

ชนิด องคประกอบ อุณหภูมิใชงาน  
( 0 ซ.) 

ความผดิพลาด 
( 0ซ.) 

สัญญาณไฟฟา 
(รอยตอเย็น  0 0ซ.) 

B Pt : 30% Rh 
Pt : 6% Rh 

0-1,500 ±3 - ±4 1.241 mV ที่ 50 0ซ. 

E Ni-Cr : Constantan 
(chromel) 

-200-850 ±3 6.317 mV ที่ 100 0ซ. 

J Iron : Constantan -200-850 ±1 - ±3 5.268 mV ที่ 100 0ซ. 
K NiCr : NiAI 

(chromel:alumel) 
-200-1,100 ±0.7 - ±3 4.095 mV ที่ 100 0ซ. 

R Pt:13% Rh-Pt 0 – 1,500 ±1 - ±2   4.47 mV ที่ 500 0ซ. 
S Pt : 10% Rh-Pt 0-1,500 ± 3 4.234 mV ที่ 500 0ซ. 
T Cu : Constantan -250-400 ± 1 4.277 mV ที่ 500 0ซ. 

 
ใชในสุญญากาศได            และยังใหสัญญาณการตอบสนองตออุณหภมูิดีมาก (6.317 mV ที่ 100 0 ซ.)  
ชนิด K ใชงานไดทัว่ ๆ ไป  แตถาใชในสุญญากาศหรือมีออกซิเจนต่ําอายุการใชงานจะลดลง  ชนิด T 
เหมาะสําหรับการใชในสุญญากาศและทนตอการกัดกรอนจากความชืน้ 

5.2 เทอรมิสเตอร(thermistor) เทอรมิสเตอรมาจากคําวา “Thermal” ซ่ึงหมายถึงความรอน   
ผสมกับคําวา “resistor” ซ่ึงหมายถึงตัวตานทาน  ดังนัน้เทอรมิสเตอรจึงหมายถึง สารที่เปลี่ยนแปลง
ความตานทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสารเหลานี้อาจเปนสารกึ่งตัวนําหรือโลหะผสม   
 เทอรมิสเตอร มีอยู 2 ชนิดคือ ชนิดที่ความตานทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น(negative 
coefficient thermistor) ชนิดที่ความตานทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น(positive coefficient 
thermistor) สําหรับประเภทหลังมักเปนสารผสมของ Ba, Pb และ strontium titanate แตไมนยิมใช  
เทอรมิสเตอรแบบแรกเปนออกไซดของเหล็ก  แมงกานีส ซิลิเคท โคบอลท ทองแดง ไททาเนียม ฯลฯ.  
ออกไซดเหลานี้ถูกหอหุมไวดวย        อีพอกซี(epoxy)   เซรามิก(ceramic) หรือแกว    เพื่อปองกันการ
เสียหายจากการกระแทกหรอืถูกกัดกรอน  มีขนาดเล็กตั้งแต 1-2.5 มม.  จน ถึงขนาด 5-25 มม.  มี
ความตานทานประมาณ 10 กโิลโอหมที่ 0 0ซ.  และ 200 โอหมที่ 100 0ซ.  
 เทอรมิสเตอรสามารถใชงานไดในชวง –100 ถึง 300 0ซ. โดยไมจําเปนตองใชเทอร
มิสเตอรหลายอัน  เนื่องจากมีความตานทานภายในตวัเองสูง  ถึงแมวาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น  และความ
ตานทานที่ลดลงจะมีความสมัพันธกันแบบเสนโคงเอกซโพเนนเซียล(exponential curve) ก็ตาม   แต
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ในชวงอณุหภมูิที่แคบ (0-100 0ซ.)  สัญญาณไฟฟาที่ไดจากเทอรมิสเตอรมีความถูกตองสูงมาก  
(ผิดพลาดไมเกิน 0.001 0ซ.)  เทอรมิสเตอรจึงเหมาะสําหรับการใชงานในชวงอุณหภูมิไมสูงมากนัก 

    5.3  สารกึ่งตัวนํา(semiconductor)   ซิลิกอนไดโอด(silicon diode)   มกีารตอบสนองตอ
อุณหภูมิเปนเสนตรงในชวง –50  0ซ. ถึง 150 0ซ. ใหสัญญาณไฟฟาประมาณ 700 mV ที่อุณหภมูิ 20    
0ซ. หรือ –2 mV/0ซ. (รูปที่ 7.5)  แตถูกทําลายที่อุณหภูมิ 200 0ซ.  

ในระยะหลังไดมีการพัฒนาไอซี ซ่ึงรวมเอาทั้งไดโอดและวงจรขยายสัญญาณไวดวยกัน  ทํา
ใหสามารถใชงานไดในชวง –50 0ซ. หรือสูงกวา และใหสัญญาณไฟฟาที่สูงขึ้นเปน 10 mV/0ซ. และมี
ความตางศักยไฟฟาเปนศนูยที่ –273 0ซ. 

 
รูปท่ี 7.5  การตอบสนองและการตอวงจรเพื่อใชงานของซิลิกอนไดโอด 

 
     5.4   โลหะบริสุทธิ์     มีโลหะบริสุทธิ์หรือเกือบบริสุทธิ์หลายชนิดทีสั่มประสิทธิ์ของความ
ตานทานตออุณหภูม(ิtemperature coefficient of resistivity) มีคาคงที่และมีคาสูง   ตวัอยางเชน พลา
ตินัม(0.03927%/ 0K)  นิเกลิ(0.0066%/ 0K)   ทองแดง(0.00393%/ 0K)  เงิน(0.0038%/ 0K)  และ
ทังสเตน(0.0045%/ 0K) ฯลฯ. แตชนิดที่นิยมเอามาใชควบคุมความรอนไดแก พลาตินัมและนิเกิล 
เนื่องจากความตานทานของโลหะแปรผันโดยตรงกับความยาวและอุณหภูมิที่สูงขึ้น แตแปรผกผันกับ
พื้นที่หนาตัดของโลหะ ดังนั้นเมื่อความยาวและพื้นที่หนาตัดคงที่  ความตานทานที่เปลี่ยนแปลงจึง
สะทอนใหเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทางออม  
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 5.4.1  ชนิดพลาตินัม (platinum resistance temperature detector, RTD) สามารถใชงาน
ไดในชวงอณุหภูมิ –200 ถึง 800  0ซ. ความตานทานเพิ่มขึ้นประมาณ 38.5 โอหมเมื่ออุณหภูมิเพิ่มจาก 
0 0ซ. เปน 100 0ซ. ตัวไวความรอนชนดินี้มีความแมนยําในการตรวจวัดอุณหภูมมิาก กลาวคือมีคา
เปลี่ยนไมเกิน 0.10ซ./ป หลังจากการปรับใหถูกตองแลว  มีเสถียรภาพดีที่อุณหภูมิสูง  และสามารถลด
ความยาวของเสนลวดได โดยการเพิ่มจํานวนเสนลวดพลาตินัมในสวนที่ใชวดัความรอน  แตมีขอเสีย
อยูบางตรงที่ มีราคาสูงและการตอบสนองตอความรอนคอนขางชา 
 5.4.2  ชนิดนิเกิล  มีราคาถูกวาชนิดพลาตินัมมาก  มีชวงการใชงาน –200 0ซ. ถึง 350     
0ซ. นิยมใชงานในเครื่องมือทั่ว ๆ ไปที่ไมตองการความถูกตองของอุณหภูมิมากนกั  ตัวอยางเชน 
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทําน้ํารอน 
     5.5  การขยายตวัของของแข็ง(solid expansion) ควบคุมความรอนโดยอาศยัการขยายตัว
ของของแข็งซึ่งสวนใหญเปนโลหะ  ถูกนาํมาใชควบคุมอุณหภูมิมาก  เพราะมีราคาถูกมากและมีความ
ผิดพลาดอยูในชวงที่ยอมรับไดสําหรับงานทั่ว ๆ ไป  ในการประยกุตใชงานอาจพบในรูปแทงโลหะ 
(rod sensing probe)(รูปที่ 7.6 ก)  ซ่ึงประกอบดวยแทงโลหะที่ขยายตัวนอย (ตัวอยาง เชน Invar) อยู
ดานในเพื่อใหเปนความยาวอางอิง สวนดานนอกเปนโลหะทองเหลืองซึ่งจะหดตัวหรือขยายตวัตาม
อุณหภูมิที่เปลีย่นแปลง  ความยาวของแทงทองเหลืองจะควบคุมสวิทช   ซ่ึงตอไปยังภาคจาย
กระแสไฟฟา   

สวนอีกแบบหนึ่งเปนแบบแผนโลหะ 2 ชนิด(bimetal strip) ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม
เทากันประกบติดกัน  เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโลหะจะงอตัวไปทางโลหะดานที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตวั
ต่ํากวา (รูปที่ 7.6 ข) การโคงตัวของแผนโลหะ  ทําใหเกดิการตัดหรือตอสวิทชควบคมุไฟฟาเพื่อรักษา
อุณหภูมิใหคงที่อยูเสมอ 
     5.6  การขยายตวัของเหลว(liquid expansion)   ของเหลวที่นยิมใชไดแกปรอท  เพราะมี
สัมประสิทธิ์ของการขยายตวัสูงมาก  อาจพบในรูปของการบรรจุปรอทในทอโลหะ (ทองแดง 
เหล็กกลาไรสนิท) ที่มีรูขนาดเล็กและสม่ําเสมอ ปลายดานหนึ่งเปนกระเปาะใหญกวา  อาจทําเปนรูป
ตัวยูเปนแทงตรง (รูปที่ 7.6 ค) หรือขดแบบสปริง ปลายอีกดานหนึ่งตอกับกลไกซึง่จะตัดตอสวทิช
ไฟฟาเมื่อปรอทขยายตวัหรือหดตัว 

6.  ตัวควบคุมอุณหภูม(ิtemperature controller)  แบงเปน2 แบบคือ แบบกล(mechanical type) 
ที่อาศัยการเคลื่อนที่ของกลไก และแบบอเิล็กทรอนิกส (solid state type)   
 6.1  แบบกล  ทํางานโดยการตัด(OFF) หรือตอ(ON)  กระแสไฟฟาที่จายใหกับตวักําเนิด
ความรอนโดยการเคลื่อนที่ของหนาสัมผัสของสวิทชไฟฟาซึ่งถูกควบคุมโดยตวัไวความรอน  แบบกล
สวนใหญมีความไวในการควบคุมอุณหภมูิต่ํา จึงเหมาะสําหรับควบคุมอุณหภมูิในเครื่องมือที่ไม
ตองการความแมนยําในการควบคุมอุณหภมูิมากนัก 

6.2 แบบอิเล็กทรอนิกส  มีอยูหลายชนิด ตวัอยางเชน 
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6.2.1 แบบเปดปด(ON/OFF)  ทํางานโดยการรบัสัญญาณจากตัวไวความรอน แลว 
ตัดหรือตอวงจรไฟฟาของตัวกําเนิดความรอนดวยอุปกรณอิเล็กทรอนกิสบางชนิด  ตวัอยางเชน     
เอสซีอาร(SCR) ไตรแอก หรือทรานซิสเตอร ฯลฯ. ในขณะที่เปดวงจรไฟฟาตวักําเนดิความรอนจะดึง
กระแสไฟฟาอยางเต็มที่และตอเนื่องตามวัตตของตัวกําเนิดความรอน ดังนั้นจึงเกิดการกระชาก
กระแสไฟฟามาก  และอณุหภูมิจะสูงขึ้นอยางรวดเรว็ จงึเหมาะสมสําหรับการใชงานในตูอบแหง 

6.2.2 แบบสัดสวน(proportional control) เปนตัวควบคุมอุณหภมูิที่นิยมใชอยาง 
 

รูปท่ี 7.6   ตัวไวความรอนชนิดอาศัยการขยายตัวของของแขง็ (ก,ข) และอาศัยการ   
                ขยายตัวของของเหลว (ค) 
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แพรหลาย  เนื่องจากมีความไวสูง และตอบสนองตอการควบคุมอุณหภูมิไดเร็ว  ตัวกําเนิดความรอน
ไดรับกระแสไฟฟาอยางเต็มที่หลังจากเปดวงจรจายกระแสไฟฟา  แตเมือ่ถึงชวงแตกตางแคบ ๆ (ปรับ
ไดดวยปุมปรบัอัตราการขยาย, gain) ระหวางอณุหภูมจิริงและอุณหภูมิที่กําหนดไว  กระแสไฟฟาจะ
ถูกตัด  และถูกควบคุมการจายกระแสไฟฟาเปนชวง ๆ ของเวลา  ซ่ึงจะเปนเวลามากหรือนอยข้ึนอยูกบั
ความแตกตางของชวงอุณหภูมิดังกลาว  ทัง้นี้เพื่อใหอุณหภูมิคงที่ ณ อุณหภูมิที่กําหนดไว   

รูปที่ 7.7 ก  เปนตวัอยางวงจรควบคมุอุณหภูมิแบบสัดสวนอยางงายแตมีประสิทธิภาพด ี 
กลาวคือผิดพลาดไมเกินรอยละ 1 จากอุณหภูมิที่กาํหนดไว  ถึงแมวากระแสไฟฟาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงถงึรอยละ10 แตการตัดตอตอกระแสไฟฟาของไตรแอก  อาจสรางคลื่นรบกวนความถี่ต่ํา
และความถี่ปานกลาง  ที่สามารถรบกวนเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเคียง 
  6.2.3  แบบควบคุมเฟส(phase control)   รูปที่ 7.7  ข  เปนวงจรอยางงายที่ใชไตรแอก
ควบคุม  ไตรแอกจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานได  เมือ่ขาเกท(gate) ถูกกระตุนดวยกระแส ไฟฟาที่
ผานมาทางไดโอด   และหยุดนํากระแสไฟฟาเมื่อครบครึ่งคลื่น(half cycle) ของกระแสที่ขาเกท        
ตัวตานทานปรับคาได(500 K)  มีหนาที่จํากัดปริมาณกระแสไฟฟาที่จะอัด(charge) เขาตัวเก็บประจุ ซ่ึง
ถาตัวเก็บประจุมีโวลตสูงขึ้นถึงประมาณ 30-32 โวลต จะกระตุนใหไดโอดทํางานในระยะสั้น ๆ 
หลังจากนัน้จึงเริ่มเก็บประจแุละกระตุนใหไดโอดทํางานใหมเร่ือย ๆ ไป   

ดังนั้นการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาทีไ่หลผานตัวกําเนิดความรอน จึงกระทําไดโดยการ
ปรับความตานทาน(500K) สวน L1 เปนโชกส(choke) ซ่ึงทําหนาที่ตัดสัญญาณรบกวนเมื่อไตรแอก
ทํางาน  แตเนือ่งจากโวลตของกระแส    ไฟฟามีผลตอการทํางานของวงจรดวย      ในบางวงจรจงึเพิ่ม
ซีเนอรไดโอด(zener diode) เพื่อควบคุมโวลตภายในวงจรใหคงที ่

7.  ประตูตูอบ  ปกติจะมปีระตู 1  บานแตถาตองการรักษาอุณหภมูิภายในใหคงที่มาก ๆ 
ตัวอยางเชน  ตูเพาะเชื้อ  อาจมีประตูกระจกชั้นในเพิ่มขึน้อีก 1 บาน  เพื่อทําใหสามารถมองเห็นวตัถุ
ภายในโดยไมจาํเปนตองเปดประตูตูอบบอย ๆ 

8. ช้ันวาง  อาจทําดวยเหล็กกลาไรสนิม เหล็กชุบนิเกิล  หรือเหล็กชุบพลาสติก  แตควรเปน
ชนิดที่ปรับระดับไดเพื่อความสะดวกในการใชงาน 

9. นาฬกิาตั้งเวลา มีทั้งชนดิที่เดินดวยลานหรือใชกระแสไฟฟา มีชวงการตั้งเวลาสูงสุดได
แตกตางกนัตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

10. สวิทชตัดการทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงเกนิ(overheating cut-off switch) มีความจาํเปนมาก
เนื่องจากเปนระบบปลอดภยัเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภยั  หรือไฟไหมวัตถุภายในตูอบ เพราะระบบ
ควบคุมอุณหภมูิอาจเสียที่เวลาใดเวลาหนึ่งไดเสมอ  ปกติจะปรับไวทีอุ่ณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิใชงาน 
5-20 0ซ. 

11. ชองดูดอากาศออก  พบในตูอบลมรอนชนิดใชสุญญากาศ  ชวยทําใหการระเหยของของ 
เหลวเรว็ขึ้น 
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รูปท่ี 7.7  วงจรควบคุมความรอนแบบสัดสวน (ก) และแบบควบคุมเฟส (ข) 

 
12. ชองเติมอากาศ  พบในตูอบชนิดพิเศษบางแบบ  อาจเติมแกสคารบอนไดออกไซด  หรือ 

แกสไนโตรเจนเขาในตูอบ  ตามวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ 
13. อุปกรณหมนุเวียนอากาศภายใน (stirring device)       เปนพัดลมหมุนเวียนอากาศภายใน     

ตูอบโดยไมไดดูดเอาอากาศภายนอกเขามารวมหมุนเวยีนดวย  พบเฉพาะในตูอบทีม่ีขนาดใหญมาก  
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการถายเทความรอนของตูอบ (รูปที่ 7.3 ง) 
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ขอควรปฏิบัติในการใชตูอบลมรอน 
 เพื่อยืดอายุการใชงานตูอบลมรอน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  ผูใชควรปฏิบัติดังนี้  

1. เลือกขนาดตูอบใหเหมาะสมกับปริมาณวตัถุที่จะนํามาอบ 
2. ตั้งตูอบใหไดระดับในที่ที่อากาศถายเทไดดี  ปราศจากฝุนละออง     และควรหางจากตูทํา 

ความเยน็ 
3. ควรคว่ําภาชนะแกวหรือพลาสติกใหแหงจนเหลือน้ํานอยที่สุดกอนนําไปอบเพื่อประหยัด 

ประหยดัพลังงานความรอน  ที่ตองสูญเสียเพิ่มขึ้นในการทําใหน้ําระเหย 
4. หลีกเลี่ยงการอบสารเคมีที่ระเบิดหรือติดไฟไดงาย 
5. ใชอุณหภูมิใหเหมาะสมกับวตัถุที่นํามาอบ  ตัวอยางเชน  การอบภาชนะพลาสติกธรรมดา 

ไมควรใชอุณหภูมิเกิน 60 0ซ. และภาชนะแกววัดปริมาตรไมควรอบในที่อุณหภูมิเกนิ 120  0ซ. เปนตน 
6. ไมควรใสวัตถุวัตถุอบมากเกนิ     ในตูอบลมรอนที่ใชระบบถายเทความรอนดวยแรงโนม 

ถวงของโลก  เพราะความรอนจะกระจายไมทั่วถึง 
7. ปดประตูตูอบใหสนิททุกครัง้ที่อบวัตถุ 
8. ไมควรเปดตูอบโดยไมจําเปน   ควรวางแผนลวงหนาวาจะหยิบอะไรหรือใสอะไรในตูอบ 

กอนเปดประตตููอบ 
9. สวมถุงมือกันรอนทุกครั้งที่หยิบวัตถุที่รอนออกจากตูอบ 
10. ควรฆาเชื้อตามพื้น  และผนงัตูเพาะเชื้อเสมอ ๆ 

การบํารุงรักษา 
 ตูอบลมรอนเปนเครื่องมือที่ไมตองการการบํารุงรักษามากนัก  แตควรทําการบํารุงรักษาดังนี้  

1. ตรวจสอบความถูกตองและความแมนยําในการควบคุมอุณหภูมิ  ทุก ๆ  6  เดือน 
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปลอดภัย  ทกุ ๆ  6  เดือน 
3. ตรวจสอบการรั่วไหลของความรอนที่ยางขอบประตู  และผนังตูอบลมรอนทุก ๆ คร้ังที่ 

ใชงาน 
4. ตรวจสอบการขาดหรือการลัดวงจรของแทงกําเนิดความรอน  หรือลวดกําเนิดความรอน 

ทุก ๆ เดือน 
5. ตรวจสอบความถูกตองของนาฬิกาตั้งเวลา ทุก ๆ 6 เดือน 
6. ตรวจสอบความเร็ว และหลอล่ืนมอเตอรกระจายความรอนทุก ๆ 6 เดือน 
7. ทําความสะอาดภายนอกและภายในตูอบดวยผงซักฟอกอยางออนเมื่อตูอบสกปรก 
8. หลอล่ืนบานพบัและสลักปดประตูทุก ๆ 6 เดือน 
9. ทําความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ทกุ ๆ ป 
10. ทําความสะอาดตัวไวความรอนและตวักําเนิดความรอนทุก ๆ ป 
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การเลือก 
 การเลือกซื้อหรือเลือกใชตูอบลมรอนควรพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี ้

1. มีชวงอุณหภูมสูิงสุดและต่ําสุดอยูในชวงที่ตองการใชงาน       ไมควรเลือกตูอบลมรอนที่ 
ควบคุมอุณหภมูิไดในชวงสูงมาใชงานในชวงอุณหภ ููมิต่ํา เพราะการควบคุมอุณหภูมิมกัจะ
คลาดเคลื่อน และยังสิ้นเปลืองกระแสไฟฟามากกวาปกต ิ

2. พัดลมกระจายความรอนในตูอบควรมีขนาดใหญ หรือมีขนาดเล็กแตมคีวามเร็วรอบสูง 
3. มีความถูกตองและความแมนยําในการควบคุมอุณหภูมิเพียงพอ         สําหรับงานทางหอง 

ปฏิบัติการแตละประเภท 
4. มีชองระบายอากาศที่ปรับขนาดได    เพื่อชวยควบคุมการสูญเสียความรอนใหมีประสิทธิ 

ภาพมากที่สุด 
5. ระบบควบคุมความรอนควรเปนแบบอิเล็กทรอนกิส      หรือมีระบบไมโครโพรเซสเซอร 

ชวยควบคุม  เพราะมีความละเอียดและความแมนยําในการควบคุมอุณหภูมิดีมาก 
6. มีระบบตัดกระแสไฟฟาเมื่ออุณหภูมิสูงเกนิกวาอณุหภูมทิี่กําหนดไวมาก 
7. มีการสูญเสียความรอนที่ขอบประตู ผนังตูอบนอย 
8. ภายในตูอบควรทําดวยโลหะไรสนิมที่ทนความรอน  และทําความสะอาดไดงาย 
9. ตูอบขนาดใหญควรมีประตแูยกเปนหลาย ๆ บาน    เพื่อลดการสูญเสียความรอนขณะเปด 

ประตูตูอบ 
10. พัดลมระบายความรอนควรมีเสียดังรบกวนนอยที่สุด 

ปญหาและสาเหตุ 
 ปญหาที่อาจพบไดเมื่อใชงานตูอบลมรอนมีดังตารางที่ 7.2 ตัวอยางสาเหตุที่กลาวไว เปนเพียง
ส่ิงที่อาจเกิดขึน้ได  สวนการหาสาเหตุที่แทจริงควรคํานึงถึงสาเหตุอ่ืนที่ไมไดกลาวถึงดวย 
 
    ตารางที่ 7.2  ปญหาและสาเหตุท่ีอาจพบในตูอบลมรอน 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

อุณหภูมิไมคงที่ - ตัวไวความรอนสกปรกหรือเสื่อมสภาพ 
- วงจรควบคุมอณุหภูมิเสีย 
- พัดลมกระจายความรอนเสียหรือทํางานผิดปกติ 
- ใสวัตถุในตูอบมากเกิน 
- เปด ปดประตตููอบบอย 
- กระแสไฟฟาไมคงที่ 
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   ตารางที่ 7.2  ปญหาและสาเหตุท่ีอาจพบในตูอบลมรอน(ตอ) 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

ภายในตูอบไมรอน - ไมไดเสียบปลัก๊ไฟฟา 
- ฟวสขาด 
- นาฬิกาตั้งเวลาทํางานเสีย 
- ตัวกําเนิดความรอนขาด 
- สวิทชปดเปดกระแสไฟฟาเสีย 
- รีเลยปองกันความรอนเกนิเสีย 

ภายในตูอบมคีวามรอนนอยกวา
ปกติ 

- ตั้งปุมควบคุมอุณหภูมิต่ําเกนิ 
- ตั้งปุมปองกันอุณหภูมิสูงเกนิต่ํากวาอณุหภูมิของปุม

ควบคุมอุณหภมุิ 
- ตัวไวความรอนเสีย 
- วงจรควบคุมความรอนเสีย 
- มีความรอนร่ัวมากที่ขอบประตูหรือผนังตูอบ 
- ตัวกําเนิดความรอนบางอันขาด 
- ตัวกําเนิดความรอนสกปรกมาก 

ความรอนเกดิชา - ความรอนร่ัวออกนอกตูอบมาก 
- ตัวกําเนิดความรอนมีวัตตต่าํ 
- โวลตของกระแสไฟฟาตก 
- มีน้ําในวัตถุที่นําไปอบมาก 
- การถายเทความรอนไมมี 
- วงจรควบคุมความรอนเสีย 

ภายในตูอบมคีวามรอนมากกวา
ปกติ 

- ตัวไวความรอนเสีย 
- วงจรควบคุมความรอนเสีย 
- ตัวไวความรอนสกปรกมาก 

ตัวกําเนิดความรอนมีความรอน
ตลอดเวลา  

- ตัวกําเนิดความรอนตอกราวน 
- สวิทชไฟฟาเสยี 
- นาฬิกาตั้งเวลาทํางานเสีย 
- รีเลยเสีย  
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 จากคุณลักษณะที่คอนขางทนทาน  แข็งแรงของตูอบลมรอนท่ัว ๆ ไป  จึงไมคอยพบวาตูอบ

ลมรอนชํารุดเสียหายบอยนกั  เวนแตตูอบลมรอนจะขาดการบํารงุรกัษาหรือใชงานไมถูกตองอยูเสมอ 

ๆ ปญหาที่พบบอยคือ เกิดความเสียหายแกวัตถุท่ีนําไปใสในตูอบลมรอน เพราะผูใชใชอุณหภูมิสงูเกิน

กวาท่ีวัตถุนั้น ๆ จะทนได  ผูใชวางวตัถุแนนและชิดกันเกินไปทําใหการกระจายความรอนไมท่ัวถึง  

เปดประตตููอบบอยเกินไปทําใหอุณหภูมิภายในไมคงท่ี  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิง่ท่ีผูใชควรใหความสําคัญ

อยูเสมอในขณะใชตูอบลมรอน 
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