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 การก าจัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ในมอเตอร์ไซค์  
ธิเบศ โทรัตน์ , อนุชา นันศรีบุตร, เจษฎา สารสุข 

  
บทคัดย่อ  
 โครงการนี้ เป็นการน าเสนอการกรองอากาศ
ส าหรับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนโดยการประยุกต์ใช้การคาย
ประจุไฟฟ้าสถิต โดยอาศัยทฤษฎีการคายประจุแบบโคโร
น่าดิสชาร์จซึ่งท าให้เกิดก๊าซโอโซน และก๊าซโอโซนนี้จะท า
หน้าที่กรองอากาศ ไฟฟ้าแรงดันสูงที่ท าให้เกิดการดิสชาร์จ
ได้จากขดลวดจุดระเบิด 
 ท่อไอเสียที่สามารถกรองอากาศได้รับการติดตั้ง
อุปกรณ์การดิสชาร์จที่จุดเริ่มต้นของท่อ ท าการทดสอบที่
ความเร็วรอบที่ 500 รอบต่อนาที และท าการวัดค่า
คาร์บอนมอนอกไซค์โดยใช้เครื่องก๊าซอะนาไลเซอร์  
 จากการผลทดสอบพบว่าสามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอน     มอนอกไซค์ได้สูงสุดถึง 55%  
 
ค าส าคัญ :  การกรองอากาศ, ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต, ก๊าซไอ
เสีย, แรงดันสูง 
 
ABSTRACT 

This paper presents air cleaning for 
gasoline’s exhaust gas by applying electrostatic 
discharge.    By theory of corona discharge which 
it can generated ozone gas for cleaning air. The 
high voltage was used by ignite coil in 
motorcycle for building electrostatic discharge.         

The exhaust pipe was modified by 
installation electrostatic discharge set at the start 
of pipe. Experiment in this research, we set 
speed of the engine at 500 round per minute. 
And we measured CO by exhausts gas analyzer.   

From experimental results showed that 
CO quantity maximum decrease about 55%.  
 
Keywords : Air Cleaning, Electrostatic discharge, 
Exhaust gas, High Voltage. 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกอย่าง
หนึ่ง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านงานอุตสาหกรรมมี
มากจึงท าให้เกิดมลพิษขึ้นมากมาย โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ต่างๆ รวมทั้ง
การกระท าของมนุษย์มลภาวะหรือมลพิษทางอากาศ จะส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน ก๊าซมีพิษต่างๆ 
แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี 
กลิ่น และรส จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าในอากาศมีก๊าซชนิดนี้แทรกตัว
อยู่จึงท าให้ได้รับอันตรายโดยไม่รู้ตัว ก๊าซชนิดนี้เกิดขึ้นจากการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณของเชื้อเพลิงต่างๆ จาก ก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซโซลีน น้ ามัน ไม้หรือถ่านที่เผาไหม้ อุปกรณ์
ที่ผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมถึง รถยนต์เครื่องยนต์แก๊สโซ
ลี น  เ ต า เ ผ าและร ะบบ เค รื่ อ งท า ค ว าม ร้ อนต่ า ง ๆก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดจากสิ่งเหล่านี้สามารถก่อตัวขึ้นใน
สถานที่ปิดมิดชิดหรือสถานที่กึ่งปิด เนื่องจากเป็นการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงในที่ที่มีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอผลลัพธ์แทนที่จะได้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กลับกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
แทนก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นก๊าซพิษที่มีความร้ายแรงมี
ผลกระทบต่อร่างกายที่รุนแรงและรวดเร็ว โดยปกติร่างกายของ
คนเรานั้น จะหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ปอด ออกซิเจนจะไป
จับกับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแดงจะน าออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆ แต่หากในบรรยากาศที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่เม็ด
เลือดแดงจะจับกับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์แทนที่จะเป็นก๊าซ
ออกซิเจนท าให้เนื้อเยื่อของร่างกายต่างๆขาดออกซิเจนซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อสมองและอาจท าให้เสียชีวิตได้ จากค ากล่าวข้างต้น
จะเห็นว่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นปัญหาที่ส าคัญ ท าให้
เกิดความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

ปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดท า ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการช่วยลดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นประโยชน์และมีผลต่อ
สุขภาพจึ งมีแนวคิดที่ จะท าการสร้ า ง อุปกรณ์ก าจั ดก๊ าซ
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คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์โดยใช้ไฟฟ้า
แรงดันสูง  
 เหตุผลที่เลือกการแก้ไขด้วยวิธีนี้เนื่องจากได้พบ
เห็น การปล่อย 
มลพิษจากรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ที่ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพ จึงน าปัญหาดังกล่าวมาคิด
หาทางแก้ไข 
 
2. ทฤษฏีและหลักการ 
2.1 คุณสมบัติของก๊าซโอโซน 
 โอโซนเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน
สามอะตอม มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซที่
ไม่เสถียรและสลายได้ด้วยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้น
ได้เองตามธรรมชาติจากการที่รังสอัลตราไวโอเลตใน
แสงอาทิตย์ท าให้โมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศ
ชั้นสตาโตรสเฟียร์ ที่ระดับความสูง 15-50 กิโลเมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเลแตกตัวออกเป็นอะตอมของออกซิเจนและ
ไปท าปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นโอโซน ดัง
แสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 การเกิดก๊าซโอโซนตามธรรมชาติ 
 

ในบางครั้งโอโซนเกิดจากรากฎการณ์ฟ้าผ่า ซึ่งเราจะ
สังเกตได้ง่ายๆว่า หลังจากที่ฝนตก อากาศจะสดชื่นขึ้น
นอกจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว โอโซนยัง
สามารถเกิดขึ้นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมเข้าไปยังสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge 
ท าให้ออกซิเจนในอากาศบางส่วนแตกตัวเกิดอะตอม

ออกซิเจน ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนเกิดเป็นโอโซนได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบโคโรน่าดิสชาร์จ 
 

2.2 การก าจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์จากก๊าซโอโซน 
 ก๊าซโอโซนคือก๊าซที่เกิดจากการจับตัวกันของออกซิเจน        
3 อะตอม การที่จะท าให้ออกซิเจนแตกพันธะได้นั้นจะต้องป้อน
พลังงานจากภายนอกเข้าไปกระตุ้นให้ก๊าซออกซิเจน O2 แตก
พันธะออกเป็นอะตอมอิสระของออกซิเจน O แล้วจึงรวมตัวกับ 
O2 กลายเป็น O3 ซึ่งพลังงานของ O3 จะน้อยกว่า O2 มากนั่นคือ
ในกรณีที่มีการเพ่ิมพลังงานให้กับระบบที่มี O3 อยู่พลังงานเพียง
เล็กน้อยก็จะสามารถท าให้ O3 สลายตัวได้และในขณะเดียวกันที่
เมื่อท าการจ่ายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ไปท าปฏิกิริยากับก๊าซ
โอโซนก็จะท าให้ก๊าซเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นก๊าซคาร์บอนได
ออกไซค์ ตามสมการเคมีดังนี้ 
 

CO + O3 → CO2 + O2  (1) 
 

3. การออกแบบและสร้าง 
3.1 การออกแบบอุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต 
 อุปกรณ์จ่ายประจุเพ่ือสร้างก๊าซโอโซนจะใช้ลวดที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 mm และมีฉนวนกั้นระหว่าง
อิเล็กโทรดอีกตัวซึ่งจะต่อกับกราวด์ โดยกราวด์ของระบบเป็นท่อ
ไอเสีย 
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รูปที่ 3 อุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต 
 
3.2 การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายประจุใส่ท่อไอเสีย 
 อุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต ได้ถูกน าไปติดตั้งใส่
ท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ ในต าแหน่งดังแสดงในรูปที่ 4  

 

Electrostatics Discharge  
 

รูปที่ 4 ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิตใน
ท่อไอเสีย 

 
3.2 วงจรไฟฟ้าส าหรับการสร้างแรงดันสูง 
 วงจรไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงซึ่งใช้
ต่อให้กับอุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต จะใช้ขดลวดต่อขนาน
กับขดลวดจุดระเบิดซึ่งเป็นขดลวดที่สร้างแรงดันสูงให้กับ
หัวเทียน รูปที่ 5 แสดงการต่อวงจร 
 
 

 
 

รูปที่ 5 วงจรไฟฟ้าแรงดันสูง 
 

3.2 การทดสอบและการวัด 
 การทดสอบจะน าท่อไอเสียที่ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์
ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิตไปติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 
ขนาด 100 CC และท าการทดสอบวัด ที่ความเร็วรอบ 500 รอบ
ต่อนาที วัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้เครื่องวัดก๊าซอะนาไล
เซอร์ ดังแสดงในรูปที่ 6วัดทั้งหมด 5 ครั้ง น าค่าที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ย โดยวัดโดยไม่มีอุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต และมี
อุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิตน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกัน 
 

 
 

รูปที่ 6 ก๊าซอะนาไลเซอร์ 
 

4. การทดลอง 
4.1 ลักษณะสัญญาณแรงดันสูงที่ใช้สร้างดิสชาร์จไฟฟ้าสถิต 
สัญญาณแรงดันสูงที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ดิสชาร์จไฟฟ้าสถิตดัง
แสดงดังรูปที่ 7 ซึ่งมีขนาดแรงดันสูงสุด 20 kV  
 

 
 

รูปที่ 7 ลักษณะรูปร่างสัญญาณแรงดันสูงที่ใช้สร้างดิสชาร์จไฟฟ้า
สถิต 
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4.2 ทดสอบวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
จากการทดสอบกับมอเตอร์ไซด์ และท าการวัดค่า
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ปริมาณดังแสดงในตารางที่ 1 จาก
ตารางพบว่าเครื่องก าจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถ
ลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง 50% 
 
 

วัดครั้งที่ 
% CO ในท่อไอ

เสียปกติ 

% CO ในท่อไอ
เสียติดตั้ง

ดิสชาร์จไฟฟ้า
สถิต 

1 0.11 0.05 
2 0.12 0.06 
3 0.14 0.04 
4 0.12 0.05 
5 0.13 0.06 

ค่าเฉลี่ย 0.124 0.052 
 
5. สรุปผล 
จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า เ ค รื่ อ ง ก า จั ด ก๊ า ซ
ค า ร์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด์ ส า ม า ร ถ ก า จั ด ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ ซึ่งหลังจากทอสอบวัดโดยเครื่อง
วิเคราะห์ก๊าซพบว่า สามารถก าจัดได้สูงสุด ถึง 50% 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าโครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ความช่วยเหลือของอาจารย์เจษฎา สารสุข ซึ่งเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา    ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าดีๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อโครงงานนี้    
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆที่ให้ความรู้ข้อแนะน าและ
คอยช่วยเหลือตลอด    ตลอดจนบุคลที่จะขาดเสียมิได้คือ
บิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจและตักเตือนรวมทั้งส่งเสียค่า
เล่าเรียนให้ได้เล่าเรียนจนกระทั่งสามารถท าให้มีวันนี้ได้ 
 
 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ส ารวย สังข์สะอาด. 2547. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง.  
           กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
[2] หนังสือ เรียนวิชา เคมี เ ล่ม 6. 2524. ก รุง เ ท พ ฯ :
 กระทรวงศึกษาธิการ    
[3] วีระเชษฐ์ ขันเงิน และ วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์. 2550. 
 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง. กรุงเทพฯ :สถาบันเทคโนโลยีพระ  
           จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
[4] www.flamedia.com/lightning/light.html                     
 
 
 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

48 

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุดฝึกเคร่ืองปรับอากาศ 
นายกฤษดา  มามีกุล นายนิติวัฒน์  จ าปา

บทคัดย่อ   
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ มี

วัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ  โดย
ด าเนินการออกแบบและสร้างชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ  น ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศ ในวิชา
เครื่องท าปรับอากาศอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ   โดยท าการทดสอบในการต่อวงจรปรับ
อากาศในภาคปฏิบติ การท าสุญญากาศ การบานแฟร์ การ
ตรวจวัดเช็คขาคอมเพรเซอร์และอุปกรณ์ปรับอากาศต่างๆ 
การเติมน้ ายาแอร์  โดยผลการทดสอบในการทดลอง แสดง
ให้เห็นว่า ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเครื่องท าปรับ
อากาศอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี.         

1. ที่มาและความส าคัญ 
 เครื่องปรับอากาศหรือเราเรียกกันว่า แอร์ เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปรับอากาศในที่พักอาศัย เพ่ือความสุข
สบายท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิ ให้ต่ าลงจากอุณหภูมิปกติ 
เครื่องปรับอากาศกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต้อง
มีในที่พักอาศัย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัด
และอากาศร้อนจัดเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ การผลิต
เครื่องปรับอากาศจึงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท า
ให้เครื่องปรับอากาศมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ในที่พักอาศัย และในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งความหมาย
ของค าว่า การท าความเย็น คือ กระบวนการถ่ายเทความ

ร้อนออกจากบริเวรที่ต้องการท าความเย็น เช่น การดึงเอา
ปริมาณความร้อนจากอากาศในห้องปรับอากาศออกไป
ระบายทิ้งภายนอก ท าให้มีอุณหภูมิลดต่ าลง เป็นต้น การ
ท าความเย็น ถือเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ งที่ว่าด้วย
กระบวนการในการลด และรักษาระดับอุณหภูมิของเนื้อที่
หรือวัตถุให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิโดยรอบ  

สื่อการสอน คือตัวกลางในการน าความรู้ความ
เข้าใจไปสู่ผู้เรียน และท าให้การเรียนการสอนมีความหมาย
มากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยสื่อการสอนได้ช่วยจัดประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนได้ใกล้เคียงความจริง ช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนไปแล้ว เพราะสื่อคือตัวกลางที่น าสารจากผู้
ส่งไปยังผู้รับได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด (สนอง อ่ิมเอม
,2530:23) จากผลการวิจัย ของนักการศึกษาหลายท่านได้
ข้อสรุปว่า การสัมผัสทางจักษุประสาทให้ผลทางการเรียนรู้
มากที่สุ ด และความรู้นั้นจะคงทนได้นานที่สุ ด และ
รองลงมาคือโสตประสาทให้ผลทางการเรียนรู้และอยู่คงทน
นาน จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อการสอนเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี
ผลต่อความคงทนในการเรียนรู้อีกด้วย ในการเรียนการสอน
นั้นย่อมจะต้องมีสื่อการสอนที่เป็นของจริงสามารถที่จะสื่อ
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานได้ดังนั้นสื่อการ
เรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้สอนที่จะท าให้
นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าใจ และลงมือปฏิบัติในการ
เรียนวิชานี้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้นหากแต่เรียนทฤษฎีอย่าง
เดียวโดยที่นักศึกษามิได้ลงมือปฏิบัติงาน นักศึกษาก็จะเกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ยากช้า ดังค ากล่าวที่ว่า สื่อการเรียน
การสอนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการ
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เรียนการสอนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ตัวกลางที่ช่วยให้การสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนได้ความหมายในเนื้อหา 
บทเรียนได้ตรงตามที่ผู้สอนต้องการไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อ
แบบใดชนิดใดก็ล้วนแล้วเป็นทรัพยากรที่สามารถอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ( กิดาลันท์ มลิทอง, 
2536:75 ) ดังนั้นข้าพเจ้าได้มองเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นจึงได้จัดท าโครงการในหัวข้อ ชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือศึกษาระบบปรับอากาศเพ่ือสร้าง
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ที่ทันสมัยและเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะบ บ
เครื่องปรับอากาศได้ ซึ่งมีระบบการท างานที่ยากต่อการ
เข้าใจให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ต่อไป  

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1  ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 
 2.1.1 คอมเพรสเซอร์ (compressor) 

คอมเพรสเซอร์ คือหัวใจของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งท าหน้าที่
ในการดูดและอัดน้ ายาในสถานะแก๊สวิศวกรรมแห่งประเทศ
ไทยได้ ให้ ความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการของ
คอมเพรสเซอร์ไว้ว่า "เครื่องอัด คือ อุปกรณ์ที่เพ่ิมความดัน
ของสารความเย็นที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ" คอมเพรสเซอร์
จะดูดน้ ายาที่เป็นซูเปอร์ฮีตแก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ า
จากอีวาพอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูด
ของคอมเพรสเซอร์แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมี
อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้าทาง
ท่อดิสชาร์จเพ่ือไปกลั่นตัวเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์
ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ ายาอีกทีหนึ่ง จะเห็นได้
ว่าในวงจรเครื่องท าความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่
แบ่งความดันในระบบระหว่างด้านความดันสูงและความดัน
ต่ า น้ ายาที่ถูกดูดเข้ามาในคอมเรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊ส

ที่มีความดันต่ าและน้ ายาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมี
สถานะเป็นแก๊สซึ่งมีความดันสูง 
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงานเครื่องท าความเย็นมีอยู่
หลายชนิด โดยที่นิยมใช้กันในเครื่องปรับอากาศแยกส่วน
ขนาดเล็กมีดังนี้ 

1. แบบลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนับว่าพบใช้
กันมากที่สุด คือพบใช้กับเครื่องท าความเย็นตั้งแต่ขนาด
เล็กๆประมาณ1/20 แรงม้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงเครื่องท า
ความเย็นในระบบใหญ่ๆ ขนาด 50-60 ตัน 

2. แบบโรตารี คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีมีขีดจ ากัดใน
การใช้งานคือ ใช้ได้ดีกับระบบที่มีก าลังม้าน้อยๆ เช่น ตู้เย็น
หรือเครื่องปรับอากาศที่ขนาดไม่เกิน 32000 Btu/h แต่ถ้า
ระบบใหญ่กว่านี้คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีจะใช้งานไม่สู้ดี
นัก 

3. แบบสโครล์ คอมเพรสเซอร์แบบสโครล์เป็น
คอมเพรสเซอร์ชนิดใหม่ที่มีการพัฒนาล่าสุดโดยจุดเด่นคือมี
ประสิทธิภาพสูงและเงียบ 

 

 
         รูปที ่2.1 คอมเพรสเซอร์ 
 

 2.1.2 คอนเดนเซอร์ (condenser) ท าหน้าที่
ระบายความร้อน ท าให้สารท าความเย็นอุณหภูมิต่ าลง
เปลี่ยนสถานะจาก แก๊สเป็นของเหลว 
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รูปที่ 2.2 คอนเดนเซอร์ 
 
 2.1.3 รีซีฟเวอร์ / ดรายเออร์ (receiver/dryer) 
ท าหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและความชื้นจากระบบ ถ้าสารท า
ความเย็นมีความชื้นปนอยู่ จะท าให้เกิดการกัดกร่อน
ชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบและจะกลายเป็นน้ าแข็งในอีวาพอเร
เตอร์ ท าให้สารท าความเย็นในระบบไหลไม่สะดวก  

 

 
 

รูปที่ 2.3 รีซีฟเวอร์/ดรายเออร์ 
 

 2.1.4 อีวาพอเรเตอร์ (evaporator) เป็น
อุปกรณ์ที่ท าให้สารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเป็น
แก๊สสารท าความเย็นจะดูดความร้อนจากอากาศโดยรอบ 
ท าให้อุณหภูมิของอากาศที่ถูกเป่าเข้าไปในห้องผู้โดยสาร
เย็นลง อีวาพอเรเตอร์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

2.1.4.1 แบบแผ่นครีบรอบท่อ (plate fin type)  
2.1.4.2 แบบแผ่นท่อวกวน (serpentine type)  

 

 
                    รูปที ่2.4 อีวาพอเรเตอร์ 
 
 2.1.5 เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว (expansion valve) 
เป็นอุปกรณ์ลิ้นควบคุมอัตราการไหลของสารท าความเย็นที่
ไหลไปยังอีวาพอเรเตอร์มากหรือน้อยตามต้องการซึ่งจะ
ควบคุมโดยการรับสัญญาณอุณหภูมิที่ท่อทางออกของอีวา
พอเรเตอร์เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
     2.1.5.1 เ อ็กซ์ เ เพนชั่ น ว าล์ ว  แบบก าลั งดั นคงที่ 
(constant pressure expansion valve)  
    2.1.5.2 เ อ็ ก ซ์ เ เ พนชั่ น ว าล์ ว  แบบ ใช้ ค ว ามร้ อน 
(thermal expansion valve)  
    2.1.5.3 เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว แบบลูกลอย (float valve) 
เ อ็ ก ซ์ เ เ พ น ชั่ น ว า ล์ ว แ บ บ ใ ช้ ค ว า ม ร้ อ น มี ใ ช้ กั บ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทั่วๆไป 
 

 
รูปที่ 2.5 เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว 

 
 2.1.6 เกจแมนิโฟลด์ เป็นเครื่องมือส าหรับวัดความดัน
และสุญญากาศในระบบปรับอากาศรถยนต์และเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญส าหรับการบริการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ  

 
รูปที่ 2.7 เกจแมนิโฟลด์ 
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คุณลักษณะของเกจแมนิโฟลด์  
       2.1.8.1 ในชุดเกจแมนิโฟลด์ จะมีเกจวัด 2 ด้าน  
1) เกจวัดความดันต่ า เกจด้านนี้เป็นเกจแบบรวม คือวัดได้
ทั้งค่าความดันต่ าและค่าสุญญากาศ สามารถอ่านค่าความ
ดันได้ตั้งแต่ 0 - 120 Psi (ปอนด์/ตารางนิ้ว) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ยี่ห้อของเกจแมนิโฟลด์ด้วย และสามารถอ่านค่าสุญญากาศ
ได้ตั้งแต ่0 - 30 in.Hg( นิ้วปรอท )สีของเกจจะเป็นสีน้ าเงิน  
2) เกจวัดความดันสูง เกจด้านนี้จะวัดได้เฉพาะค่าความดัน 
วัดค่าสุญญากาศไม่ได้สามารถอ่านค่าความดันได้ตั้งแต่ 0 - 
500 Psi ( ปอนด/์ตารางนิ้ว ) ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเกจแมนิ
โฟลด์ด้วยสีของเกจจะเป็นสีแดง  
       2.1.8.2 สายเกจแมนิโฟลด์ โดยทั่วไปมี 3 สี  
1) สีน้ าเงิน ต่อกับเกจด้านความดันต่ า (ปลายสายเกจจะมี
อยู่ 2 ลักษณะคือด้านที่เป็นข้อต่อตรงและด้านที่เป็นข้อต่อ
งอ ให้ใช้ด้านข้อต่อตรงต่อเข้ากับเกจแมนิโฟลด์ของด้าน
ความดันต่ าหรือด้านเกจสีน้ าเงิน)  
2) สีแดง ต่อกับเกจด้านความดันสูง (ปลายสายเกจจะมีอยู่ 2 
ลักษณะคือด้านที่เป็นข้อต่อตรงและด้านที่เป็นข้อต่องอ ให้ใช้
ด้านข้อต่อตรงต่อเข้ากับเกจแมนิโฟลด์ของด้านความดันสูง
หรือด้านเกจสีแดง)  
3) สีเหลือง ใช้ส าหรับงานบริการต่างๆ เช่นการถ่ายสารท า
ความเย็น หรืองานบรรจุสารท าความเย็น เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 2.8 สายเกจแมนิโฟลด์ 

 
รูปที่ 2.9 หลักการท างานของระบบท าความเย็นใน
เครื่องปรับอากาศ 
 
 การค านวนหาขนาด BTU ที่เหมาะสม กลับ
สภาพห้องBTU (British thermal unit) คือ ขนาดท า
ความเย็นของ เครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความ
เย็น เท่ากับ 12,000 BTU/hr. เราควรเลือกขนาด BTU ให้
เหมาะสมกับขนาด ของห้อง ที่จะท าการติดตั้ง โดยสามารถ
เลือกได้จากตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.10 การค านวณหาขนาด BTU ที่เหมาะสม กลับ
สภาพห้อง 
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3. วิธีด าเนินการ 
       ในการจัดท าโครงสร้าง ชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการนั้นจะ
เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นหลักการท างานของชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นจึงท าการศึกษาหาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญและต าราเรียนต่างๆ เพ่ือให้เป็นหลักฐานอ้างอิง
และใช้ในกานเขียนรูปเล่มโครงการ เมื่อหาข้อมูลแล้วก็ท า
การออกแบบโครงสร้างและจัดท าโครงการ  

3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล  
3.2.1 คณะผู้จัดท าได้ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท าโครงการ  ชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ หนังสือเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ 

3.2.2 ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถด้านระบบเครื่องปรับอากาศ  

3.2 การออกแบบและการด าเนินการสร้าง  
3.2.1 การออกแบบและสร้ า งชุดฝึ ก

เครื่องปรับอากาศโดยใช้โครงสร้างห้องปริ้นไวนิล ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นที่ติดตั้ง ในพ้ืนที่ห้องขนาดพ้ืนที่ 4X4 ความ
สูงจากพ้ืน 4 m  โดยท าการการวางต าแหน่งของอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ด้านล่าง 
โดยการเสริมเหล็กฉากขนาด 1 Inch เป็นฐานในการจัดวาง
อุปกรณ์ เพ่ือความสะดวกสบายในการท างานส่วนแผง
ด้านหน้าได้มีการออกแบบแผงติดตั้งอุปกรณ์ของชุดฝึก
แสดงการท างานของ  

เครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-12 โดยการเสริมเหล็กฉาก
ขนาด 1 Inch ซึ่งมีขนาดความกว้าง 80 cm ความยาว 60 
cm จากนั้นได้ท าการทาสีรองพ้ืนและทาสีจริง 

 

รูปที่ 3.1   ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ด้านหน้า 
 

 
 
รูปที่ 3.2 โครงสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ด้านข้าง 

     รายละเอียดแบบโครงสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 
1. รีโมทสวิตซ์    

 2. ชุดสายไฟ 
3. คอมเพรสเซอร์    
4. อีวอพอเรเตอร์ 
5. คอนเดนเซอร ์    
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6. รีซิฟเวอร/์ดรายเออร์ 
7. พัดลมคอนเดนเซอร ์  
8. ฐานวางคอยร้อน 
9. บานาน่าปลัก     
10.ชุดบานาน่าแจ็ค 
 

      3.3 ใบความรู้และใบงาน ในการท าโครงการเรื่อง
ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ ได้จัดท าใบ
ความรู้ และใบงานเ พ่ือใช้ประกอบการเรียนการฝึก
ภาคปฏิบัติ ในวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนี้  
     3.3.1 วงจรน้ ายา ในวงจรน้ ายาประกอบไปด้วย
งานบริการระบบปรับอากาศ ดังนี้  
  3.3.1.1 งานติดตั้งเกจแมนิโฟลด์  
  3.3.1.2 งานท าสุญญากาศ  
  3.3.1.3 งานตรวจหารอยรั่ว  
  3.3.1.4 งานเติมสารท าความเย็น  
 3.3.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากเกจแมนิโฟลด์  

4. ผลการทดลอง 
 หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดฝึกแสดงการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศ เสร็จสมบรูณ์แล้ว จึงท าการทดลอง
ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือที่จะเก็บ
ข้อมูลต่างๆไว้ส าหรับพัฒนาและตรวจสอบหาข้อพกพร่อง
ของโครงการนี้และน ากลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

รูปที่ 4.1 ทดสอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 

4.1 การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดฝึกแสดงการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ  
 4.1.1 ทดลองการท างานสภาวะปกติของชุดฝึก
แสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ การท างานใน
สภาวะของชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
สังเกตได้จากเกจแมนิโฟลด์จะอ่านค่าได้ตามค่ามาตรฐาน 
ค่าเกจด้าน Lo จะอ่านได้ 21-36 Psi ค่าเกจด้าน Hi จะ
อ่านได้ 199-288 (แต่ไม่เกิน 250 Psi)  
 4.1.2 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่  1 เกิด
สภาวะการอุดตันบริเวณทางออกของรีซีฟเวอร์/ดรายเออร์
และทางเข้าของเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว สังเกตได้จากเกจแมนิ
โฟลด์ อ่านค่าเกจจากด้านความดันต่ า Lo จะอ่านค่าได้ 0-
10 Psi และค่าความดันสูง Hi จะอ่านค่าได้ไม่เกิน 250 Psi  
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 4.1.3 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่  2 เกิด
สภาวะการอุดตันบริเวณทางออกของคอมเพรสเซอร์และ
ทางเข้าของคอนเดนเซอร์ สังเกตได้จากแอร์ไม่เย็นและเกจ
แมนิโฟลด์ด้านความดันสูง Hi จะอ่านค่าได้สูงกว่าปกติ  
 4.1.4 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่  3 เกิด
สภาวะการอุดตันบริเวณทางออกของอีวาพอเรเตอร์และ
ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ สังเกตได้จากเกจแมนิโฟลด์
ทางด้านความดันต่ า จะอ่านค่าได้ 0 Psi และด้านความดัน
สูง Hi จะอ่านค่าได้ต่ ากว่าปกติ และคอมเพรสเซอร์ไม่
สามารถดูดสารท าความเย็นที่ เ ข้ ามาทางท่อซักชั่ น 
(Suction line) หรือท่อดูดได ้

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 หลังจากท าการทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้น าผล
การทดลองไปวัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อได้
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแล้วจะท าการสรุปผลการทดลอง
เป็นขั้นสุดท้าย และข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาโครงการนี้
ต่อไป ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยังรวมไปถึงอุปสรรค
ในการท างานครั้งนี้  
      5.1 สรุปผลการทดลอง  
จากการจัดท าแบบทดสอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ผู้จัดท า
โครงการได้จัดท าการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ โดยท า
การทดสอบกับนักศึกษาที่เรียนในวิชาเครื่องปรับอากาศ
อุตสาหกรรม และในรายวิชาที่เกี่ยวกลับวิชาปรับอากาศ 
ผลปรากฏว่ามีผลคะแนนแบบทดสอบดีกว่าขึ้นกว่าเดิมเป็น
อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจใน
ระบบปรับอากาศได้ดียิ่งขึ้น จึงแสดงให้ เห็นว่าชุดฝึก
เครื่องปรับอากาศ นี้ ท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงหลักการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     5.2 ปัญหาและอุปสรรค  
 5.2.1 แหล่งจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดฝึก
ปรับอากาศอยู่ในตัวจังหวัดท าให้เสียเวลาในการเดินทางไป
ซื้ออุปกรณ์  
 5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการท าชุดฝึกปรับอากาศยัง
ขาดอุปกรณ์ในบางส่วน ต้องไปยืมอุปกรณ์จากที่อ่ืนมาใช้
สร้างชุดฝึก  
    5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ นี้ควรจะมีการศึกษาหา
ข้อมูลตลอดจนการวางแผนและการออกแบบโครงสร้าง
ต่างๆ โดยคณะผู้จัดท าชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ  ควรมีการ
พัฒนาโครงสร้างให้ดีกว่าเดิมและจัดท าห้องทดลองจ าลอง
สถานที่ จ ริ ง ในการฝึ ก   เ พ่ื อจะ ได้ มี จ าลอ ง เ พ่ือหา
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ จะได้มีประโยชน์ต่อ
การศึกษาหาความรู้ในวิชางานปรับอากาศต่อไปดังนี้  
 5.3.1 ศึกษาหาข้อมูลในการจัดท าตลอดจนการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.3.2 ออกแบบโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมและแข็งแรงกว่าเดิม  
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การประยุกต์รถสกูเตอร์เก่าให้ใช้ไฟฟ้า 
โรจน์ศักดิ์   ไชยรินทร์ และ  นิวัฒน์   โทรัตน์

บทคัดย่อ   
โครงการนี้ เป็นการน าเสนอการประยุกต์รถสกู

เตอร์เก่าให้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากรถสกูเตอร์ที่ใช้น้ ามัน ถูกทิ้ง
ให้ เป็นขยะ จึ งน ามาประยุกต์ ใช้  ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า
กระแสตรงแทนเครื่องยนต์ ขนาด 350 วัตต์ แรงดัน 24 
โวลต์ เป็นต้นก าลัง และส่งผ่านก าลังด้วยโซ่ไปขับเพลา
กระปุกเกียร์ ผ่านล้อรถ  ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอร์รี่ 
ขนาด 9 แอมป์ต่อชั่วโมง  12 โวลต์ จ านวน 2 ก้อน 
ควบคุมความเร็วของรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก
โครงการการประยุกต์รถสกูเตอร์เก่าให้ใช้ไฟฟ้า รถสามารถ
วิ่งได้ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถใช้งานได้
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แบบต่อเนื่อง ระยะเวลา
การซาตแบตเตอรี่ พบว่า ใช้เวลาโดยประมาณ 6 ชั่วโมง 
ค าส าคัญ :  รถสกูเตอร์ , ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า 

ABSTRACT 
This project is a presentation Application 

of Electric Scooter, because the oil was dumped 
into the garbage. Is applied A 350-watt voltage 24 
volts DC motor and power and transmission are 
in chains to the shaft Transmission through the 
wheels of power from the two battery, 9 amp 
hour 12 volt, with electronic speed control. The 
car has maximum speed of 20 kilometers per 
hour. Can be used for a distance of about 5 
kilometers, a continuous period of Sartre battery 
that takes approximately 6 hours. 

Keywords : Scooter, Electric, Motor.. The car has 
maximum speed of 20 kilometers per hour. Can 
be used for a distance of about 5 kilometers, a 
continuous period of Sartre battery that takes 
approximately 6 hours. 
Keywords : Scooter, Electric, Motor. 

1. ทีม่าและความส าคัญ 
การคมนาคม หรือการขนส่ง แม้กระทั่ งการ

ติดต่อสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และได้พัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น 
การขนส่งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ในประเทศไทย
เป็นประเทศที่ใช้และผลิตพาหนะทางบกมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ของภูมิภาค ใช้ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า รถ
ขนาดเล็กใช้ในบ้าน และรถจักรยานยนต์ 

แต่ในปัจจุบันน้ ามันซึ่งผลิตจากซากพืชซากสัตว์ที่
ทบถมมานับล้านปีใกล้หมดลง ท าให้ผู้ผลิตคิดค้นนวัตกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น รถที่ใช้น้ ามันน้อยลงแต่
ประสิทธิภาพสูงขึ้น รถใช้พลังงานผสมระหว่าน้ ามันกับ 
 ไฟฟ้า(Hi-bride) รถใช้พลังงานทางเลือก หรือแม้กระทั่ง
รถไฟฟ้า เป็นต้น รถดังที่กล่าวมาช้างต้นนั้น มีราคา
ค่อนข้างสูง และการบ ารุงรักษามีค่าใช้จ่ายสูงตาม อีกทั้ง
เทคโนโลยีส่วนใหญ่ของรถดังกล่าวจะเป็นของต่างชาติ  

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่ามาข้างต้น จึงได้
มีแนวคิดในการประยุกต์ รถสกู เตอร์ เก่ าให้ ใ ช้ ไฟฟ้า 
เนื่องจากรถที่ใช้น้ ามันเก่าๆ ถูกทิ้งให้เป็นขยะ จึงน ามา
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ประยุกต์ใช้ และรถสกูเตอร์เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 
ใช้ขับขี่ได้ 1-2 คน มีความเร็วประมาณ 40 -60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ขับขี่ได้คล่องตัว จึงเหมาะส าหรับการทดลอง 
โดยหลักการท างานของโครงงานนี้คือ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแทนเครื่องยนต์  

22. ทฤษฏีและหลักการ 
2.1 รถสกูเตอร์  ประวัติ และ ข้อมูลของรถรถสกู

เตอร์ นี้ได้พัฒนาต่อยอดมากจาก Honda Dio AF27-28 
ซึ่ ง เป็ นรถสกู๊ ต เตอร์ สูบวางนอนรุ่ นแรกเลยก็ ว่ า ได้ 
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 49ซีซี โดยเริ่มเปิดตัวในปี 1997 เริ่ม
จาก Honda Dio Cesta, Honda Dio AF34 และ Honda 
Dio AF35 โดยรถที่เป็นที่คลั่งไคล้ของถือบรรดาเหล่า
แม่บ้านในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยก็คือ Honda dio 
Cesta เพราะเป็นรถที่มีตะกร้าหน้ารถไว้ส าหรับใส่ข้าวของ
ต่างๆ ส าหรับวัยรุ่นที่เอาไว้ขี่แบบเท่ห์ๆ ก็คงต้องเป็น Dio 
AF34 และ Dio AF35 เพราะเป็นรถที่พัฒนารูปทรงให้ดู
โฉบเฉี่ยวขึ้นอีก จนเป็นต้นตระกูลของ Honda Click

 
 ที่มีขายอยู่ในประเทศของเรานั้นเอง 

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า (อังกฤษ: 
electric motor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานกล การท างานปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่
เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของ

แม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส
ในขดลวดท าให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็ก
ทั้งสอง ในการใช้งานตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
ใช้มอเตอร์ฉุดลาก เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้า
ยังสามารถท างานได้ถึงสองแบบ ได้แก่ การสร้างพลังงาน
กล และ การผลิตพลังงานไฟฟ้า(ในขณะเบรก)  มอเตอร์
ไฟฟ้าถูกน าไปใช้งานที่หลากหลายเช่น พัดลมอุตสาหกรรม 
เครื่องเป่า ปั๊ม เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และดิสก์
ไดรฟ์ มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟ
กระแสตรง (DC) เช่น จากแบตเตอรี่, ยานยนต์หรือวงจร
เรียงกระแส หรือจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC) เช่น 
จากไฟบ้าน อินเวอร์เตอร์ หรือ เครื่องปั่นไฟ มอเตอร์ขนาด
เล็กอาจจะพบในนาฬิกาไฟฟ้า มอเตอร์ทั่วไปที่มีขนาดและ
คุณลักษณะมาตรฐานสูงจะให้พลังงานกลที่สะดวกส าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใช้ส าหรับการ
ใช้งานลากจูงเรือ และ การบีบอัดท่อส่งน้ ามันและปั้มป์สูบ
จัดเก็บน้ ามันซึ่งมีก าลังถึง 100 เมกะวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้าอาจ
จ าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าหรือตาม
โครงสร้างภายในหรือตามการใช้งานหรือตามการเคลื่อนไหวของ
เอาต์พุต และอื่น ๆ 

 

ภาพที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
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2.3 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ชุดควบคุมความเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ชุดส าเร็จที่สามารถควบคุมมอเตอร์ โดยใช้หลักการของ 
PWM ที่ความถ่ีสูง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติ: 
• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.85x1.59 นิ้ว 
• ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี หรือ 24 โวลท์ดีซี 
(เลือกจั๊มเปอร์) 
• สามารถควบคุมมอเตอร์ DC ขนาด 12/24 โวลท์ดีซี 
กระแสประมาณ 30 แอมป ์
• ใช้หลักการ PWM (Pulse With Modulation) ในการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 
• ความถี่ทางด้านเอาท์พุท : 100 เฮิรตซ์ 
• สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 0-100% 

 

 
ภาพที่ 3 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 

 

2.4 แบตเตอร์รี่ 
แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงาน

เคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้มีการค้นพบว่า มีการใช้
แบตเตอรี่ตั้งแต่่สมัย บาบิโลเนียน เมื่อประมาณ 500 ปี
ก่อนคริสตศักราช แต่แบตเตอรี่ที่มีใช้ในปัจจุบัน เป็นการ
ค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ 200 ปีที่แล้ว ซึ่ง
แบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้ 

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้
แล้วไม่สามารถน ากลับมาชาร์จประจุเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ได้ 
หรือที่มักเรียกกันว่า “ถ่าน” มีอยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัล
คาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด 
ใช้ในวิทยุ นาฬิกา เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่
เมื่อถูกใช้หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ 

แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้
แล้วสามารถน ากลับมาชาร์จประจุเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ได้ 
เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ๆ 
เป็นต้น 

แบตเตอรี่เชิงกล เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้
แล้วน ากลับมาชาร์จประจุใหม่ได้  โดยการเปลี่ยนขั้ว
อิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งท าให้มีการ
ชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม -
อากาศแบตเตอรี่ผสม เป็นแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ของเชื้อเพลิง
ผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่ง
เป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน 

ปัจจุบันนิยมใช้งาน ทั้งแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ ที่มีคราบเป็น
พิษ และผลเสียต่อสภาพแวดล้อม แบตเตอรี่ที่ เข้ ามา
ทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่ว ในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 
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แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (NiCd) แบตเตอรี่
ชนิดนี้มีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว แต่สามารถชาร์จ
ประจุได้มากครั้งกว่า และอายุการใช้งานยาวนานแบตเตอรี่
ชนิดโซเดียม-ซัลเฟอร์ (NaS) เป็นแบตเตอรี่ที่มีความ
หนาแน่นของพลังงานต่ า ราคาแพง สามารถใช้งานได้ที่
อุณหภูมิสูงถึง 350oC 

แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน (ZnBr) เป็นแบตเตอรี่
ที่ให้แรงดันไฟฟ้าสูง ราคาถูก อายุการใช้งานที่ยาวนาน 

เหมาะส าหรับใช้กับรถไฟฟ้า แต่มักมีปัญหาจากการั่วของ
ประจุที่เก็บ และก๊าซโบรมีนเป็นก๊าซที่อันตราย 

แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียม -รีด็อก (Vanadium-
Redox) แบตเตอรี่แบบนี้สามารถชาร์จประจุได้ทันทีเพียง
แค่เปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อัตรา
การรั่วของประจุต่ า มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ใช้ง่าย 
ราคาถูก ถึงแม้ว่าวาเนเดียมจะมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต แต่จะ
ป ล อด ภั ย เ มื่ อ อ ยู่ ใ น ภ า ช น ะบ ร ร จุ ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น

2.5 การออกแบบ 
โดยหลักการท างานของโครงงานนี้คือ ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแทนเครื่องยนต์ ขนาด 350 วัตต์ แรงดัน 
24 โวลต์ เป็นต้นก าลัง และส่งผ่านก าลังด้วยโซ่ไปขับเพลา
กระปุกเกียร์ ผ่านล้อรถ  ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอร์รี่ 
ขนาด 9 แอมป์ต่อชั่วโมง  12 โวลต์ จ านวน 2 ก้อน 
ควบคุมความเร็วของรถด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

ภาพที่ 4 รถสกูเตอร์ไฟฟ้า 

  

 

 

ภาพที่ 5 ระบบขับเคลื่อนรถสกูเตอร์ไฟฟ้า 
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3. การทดลอง 
การทดลองแบ่งออกเป็น 4 การทดสอบดังนี้ คือ 
 3.1 ทดสอบความเร็วสูงสุด โดยการทดสอบขับ
รถสกูเตอร์โดยคนขับมีน้ าหนัก 75 กิโลกรัม และสังเกตุ
เครื่องวัดความเร็วที่ตัวรถแล้วบันทึกผล 

3.2 ทดสอบระยะทางการใช้งาน โดยการทดสอบ
ขับรถสกูเตอร์โดยคนขับมีน้ าหนัก 75 กิโลกรัม ขับที่
ความเร็วสูงสุด จนกว่าแบตเตอร์รี่หมดหรือไม่สามารถขับ
ต่อได้ 

3.3 ระยะเวลาการซาตแบตเตอรี่ จับเวลาในการ
เชาตแบเตอร์รี่ตั้งแต่แบตเตอร์หมดจนเต็ม 

3.4 กระแสที่ใช้งานที่ความเร็วต่างๆ วัด
กระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ที่ความเร็วต่างๆ แล้วบันทึกผล
การทดลองความเร็วสูงสุด จนกว่าแบตเตอร์รี่หมดหรือไม่
สามารถขับต่อได้ พบว่า สามารถใช้งานได้ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร 

3.4 ระยะเวลาการซาตแบตเตอรี่ จับเวลาในการ
เชาตแบเตอร์รี่ตั้งแต่แบตเตอร์หมดจนเต็ม พบว่า ใช้เวลา
โดยประมาณ 6 ชั่วโมง 

3.5 กระแสที่ใช้งานที่ความเร็วต่างๆ วัด
กระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ที่ความเร็วต่างๆ แล้วบันทึกผล
การทดลอง  

ความเร็ว 0 กม.
ชม. 

5 กม.
ชม. 

10 
กม.
ชม. 

15 
กม.
ชม. 

20 
กม.
ชม. 

ไม่มี
คนขับ 

O A 9 A 10 A 7 A 5.9 A 

มีคนขับ  12 A 10 A 8 A 6 A 

4 ผลการทดลอง  
 ผลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 การทดสอบดังนี้ คือ 

4.1 ทดสอบความเร็วสูงสุด โดยการทดสอบขับ
รถสกูเตอร์โดยคนขับมีน้ าหนัก 75 พบว่ามีความเร็ว 20 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

4.2 ทดสอบระยะทางการใช้งาน โดยการทดสอบ
ขับรถสกูเตอร์โดยคนขับมีน้ าหนัก 75 กิโลกรัม ขับที่
ความเร็วสูงสุด จนกว่าแบตเตอร์รี่หมดหรือไม่สามารถขับ
ต่อได้ พบว่า สามารถใช้งานได้ระยะทางประมาณ 5 
กิโลเมตร 

4.3 ระยะเวลาการซาตแบตเตอรี่ จับเวลาในการ
เชาตแบเตอร์รี่ตั้งแต่แบตเตอร์หมดจนเต็ม พบว่า ใช้เวลา
โดยประมาณ 6 ชั่วโมง 

 5. สรุปผล 
โครงการการประยุกต์รถสกูเตอร์เก่าให้ใช้ไฟฟ้ามี

จุดประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้รถสกูเตอร์เก่าให้เปลี่ยนเป็น
รถสกูเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า การประยุกต์รถสกูเตอร์เก่าให้ใช้
ไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังนี้ ทดสอบความเร็วสูงสุด พบว่า 
ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 3 ,500 บาท ซึ่ ง
รถไฟฟ้านั้นมีความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่คนขับ
น้ าหนัก 75 กิโลกรัม ทดสอบระยะทางการใช้งาน  พบว่า 
สามารถใช้ งานได้ ระยะทางประมาณ 5 กิ โล เมตร 
ระยะเวลาการซาตแบตเตอรี่ พบว่า ใช้เวลาโดยประมาณ 6 
ชั่วโมง 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท าโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ

ช่วยเหลือของอาจารย์ณัฐพงษ์  เกตวงษา และอาจารย์ใน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงานนี้ ตลอดจนบุคลที่จะขาด
เสียมิได้คือบิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจและตักเตือน
รวมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียนจนกระทั่งสามารถ
ท าให้มีวันนี้ได้ 
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อินเวอร์เตอร์พกพาส าหรับการช้ไฟฟ้าฉุกเฉิน 
อมรเทพ  บุพศิร ิวีรยุทธ  ดีบุดชา และ  นันทวัฒน์  แสนพัน 

บทคัดย่อ   
ไฟฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับในกรณีที่ไฟฟ้า

ดับ ห่างไกลจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมี
อินเวอร์เตอร์เพ่ือแปลงกระแสไฟสลับจากแหล่งจ่ายทั่วไปที่
มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นกระแสตรง โดยวงจรคอน
เวอร์เตอร์ จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแส
ลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ โดยวงจร
อินเวอร์เตอร์ โดยอาจท างานร่วมกับการใช้แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าดับ ก็จะ
เป็นประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของการใช้
ประโยชน์ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่ามาข้างต้น จึงได้
มีแนวคิดในการประยุกต์อินเวอร์เตอร์อย่างง่าย กับกับการ
ใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ประโยชน์ และใช้เป็นสื่อการ
สอนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป และผู้ที่สนใจในด้านนี้
ได้พัฒนานวัตกรรมต่อไป 

1. ที่มาและความส าคัญ 
         ปัจจุบันจ านวนประชากรมากขึ้น ความต้องการ
พลังงานก็มากขึ้นตามล าดับ ขณะเดียวกันประเทศไทยส่วน
ใหญ่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ล้วนน าเข้าจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้ต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนหลายล้านบาท และ
นับวันความต้องการจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากทุกคนไม่ช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน ประเทศชาติคงขาดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน  

ไฟฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับในกรณีที่ไฟฟ้า
ดับ ห่างไกลจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมี

อินเวอร์เตอร์เพ่ือแปลงกระแสไฟสลับจากแหล่งจ่ายทั่วไปที่
มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นกระแสตรง โดยวงจรคอน
เวอร์เตอร์ จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแส
ลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ โดยวงจร
อินเวอร์เตอร์ โดยอาจท างานร่วมกับการใช้แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าดับ ก็จะ
เป็นประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของการใช้
ประโยชน์ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่ามาข้างต้น จึงได้
มีแนวคิดในการประยุกตอิ์นเวอร์เตอร์อย่างง่าย กับกับการ
ใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ประโยชน์ และใช้เป็นสื่อการ
สอนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป และผู้ที่สนใจในด้านนี้
ได้พัฒนานวัตกรรมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือศึกษาการท างานอินเวอร์เตอร์กับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.2 เพ่ือผลิตอินเวอร์ส าหรับพกพาในการใช้กับเครื่อง

ไฟฟ้า 
2.3 เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์เสื่อการเรียนการสอนและ

สามารถน าไปใช้ในชุมชนได้ 

3. ทฤษฏีและหลักการ 
3.1 อินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ จะแปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดัน
และความถี่คงที่ ให้เป็นกระไฟกระแสตรง โดยวงจรคอน
เวอร์ เตอร์จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟ
กระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดย
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วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ท า
หน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์ 
โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์
พุฒของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปซายน์ 
นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม ท าหน้าที่ควบคุมการ
ท างานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงอินเวอร์เตอร์ให้
เหมาะสมกับคุรสมบัติ 

3.2 หม้อแปลง คืออุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้า
สลับ ให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ เราน าหม้อแปลง
ไฟฟ้าไปใช้ในงานหลายด้าน ทั้งในระบบการจ่ายไฟฟ้า หรือ
เป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้กันตาม
บ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป 
หรือ อะแด๊ปเตอร์แปลงไฟเพ่ือใช้ในงานต่างๆ จึงนับว่ามี
ค ว ามส า คั ญและ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ง านทาง ไฟ ฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก  

 

พิจารณาจากรูป จะเห็นว่าโครงสร้างของหม้อแปลงจะ
ประกอบ ไปด้วย ขดลวด 2 ขดพันรอบแกนที่เป็นสื่อกลาง
ของเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งอาจเป็นแกนเหล็ก แกนเฟอไรท์ 
หรือแกนอากาศ ขดลวดที่เราจ่ายไฟเข้าไปเราเรียกว่า ขด
ปฐมภูมิ  (Primary Winding) และ ขดลวดอีกขดที่ต่อเข้า
กับโหลด เราเรียกว่า ขดทุติยภูมิ (Secondary Winding) 

เมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับให้กับขดปฐมภูมิ ก็จะท าให้
เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไป-มา โดยเส้นแรง
แม่เหล็กดังกล่าวก็จะวิ่งไป-มา ตามแกน และไปตัดกับขด
ทุติยภูมิ ท าให้เกิดแรงดันเหนี่ยวน าขึ้นที่ขดทุติยภูมิที่ต่อกับ
โหลด โดยแรงเคลื่อนเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้น จะมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและจ านวนรอบของ
ขดลวด 

3.3 แบตเตอร์รี่ แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน 
พลังงานเคมีท่ีเก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้มีการค้นพบว่า มี
การใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่่สมัย บาบิโลเนียน เมื่อประมาณ 500 
ปีก่อนคริสตศักราช แต่แบตเตอรี่ที่มีใช้ในปัจจุบัน เป็นการ
ค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ 200 ปีที่แล้ว ซึ่ง
แบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้ 

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้
แล้วไม่สามารถน ากลับมาชาร์จประจุเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ได้ 
หรือที่มักเรียกกันว่า “ถ่าน” มีอยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัล
คาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด 
ใช้ในวิทยุ นาฬิกา เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่
เมื่อถูกใช้หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ 

แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่ เมื่อผ่านการใช้แล้ว
สามารถน ากลับมาชาร์จประจุเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ๆ เป็น
ต้น 

แบตเตอรี่เชิงกล เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้
แล้วน ากลับมาชาร์จประจุใหม่ได้  โดยการเปลี่ยนขั้ว
อิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งท าให้มีการ
ชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม -
อากาศ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 
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แบตเตอรี่ ผสม เป็นแบตเตอรี่ ที่ มี เ ซลล์ของ
เชื้อเพลิงผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีก
ข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์ -
โบรมีน 

  ปัจจุบันนิยมใช้งาน ทั้งแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ ที่มี
คราบเป็นพิษ และผลเสียต่อสภาพแวดล้อม แบตเตอรี่ที่เข้า
มาทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่ว ในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 

แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (NiCd) แบตเตอรี่
ชนิดนี้มีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว แต่สามารถชาร์จ
ประจุได้มากครั้งกว่า และอายุการใช้งานยาวนาน 

แบตเตอรี่ชนิดโซเดียม-ซัลเฟอร์ (NaS) เป็น
แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ า ราคาแพง 
สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 350oC 

แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน (ZnBr) เป็นแบตเตอรี่
ที่ให้แรงดันไฟฟ้าสูง ราคาถูก อายุการใช้งานที่ยาวนาน 
เหมาะส าหรับใช้กับรถไฟฟ้า แต่มักมีปัญหาจากการั่วของ
ประจุที่เก็บ และก๊าซโบรมีนเป็นก๊าซที่อันตราย 
แบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียม -รีด็อก (Vanadium-Redox) 
แบตเตอรี่แบบนี้สามารถชาร์จประจุได้ทันที เพียงแค่
เปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อัตราการ
รั่วของประจุต่ า มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ใช้ง่าย 
ราคาถูก ถึงแม้ว่าวาเนเดียมจะมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต แต่จะ
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐาน 

  

 

 

4 ผลการทดลอง 

 

ภาพที่ 4 ด้านในกล่องอินเวอร์เตอร์ 

 

ภาพที่ 5 กล่องอินเวอร์เตอร์ 

โครงการผลิตอินเวอร์เตอร์พกพาส าหรับการใช้  
ไฟฟ้าฉุกเฉินหรือทั่วไป  ได้ศึกษาหลักการท างานของ
อินเวอร์เตอร์   สามารถผลิตอินเวอร์เตอร์และน าไปใช้
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และได้อุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสื่อการเรียน
การสอนและสามารถน าไปใช้ในชุมชน 

 

 


