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เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน ้า 
ศิริชัย  อุ่นกลม สุเมธ  ผงพิลา และ  กชกร วงศ์พัฒน์ 

บทคัดย่อ   
โครงการนี้เสนอเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า เป็น

พลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งและเป็นพลังงานส ารองที่สามารถ
ใช้ในยามฉุกเฉินได้  โดยมีการปล่อยน้ าเข้าสู่ใบพัด เพ่ือท าให้
ใบพัดหมุนและมอเตอร์หมุนตาม เมื่อท าให้มอเตอร์หมุนก็จะมี
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น จากนั้นก็น ากระแสไฟฟ้าที่ได้ต่อเข้าสู่
วงจรชาร์จเพ่ือไปชาร์จแบตเตอรี่ที่เตรียมไว้ เมือท าการชาร์จก็
จะได้กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่สามารถน าไปใช้งานได้ เช่น 
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เปิดหลอดไฟLED 10 watt 
เป็นต้น 

1. ที่มาและความส้าคัญ 
 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก
นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักการน าเอาพลังงานมาใช้จนทุกวันนี้
มนุษย์ได้ใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือยและนับวันพลังงาน
บนโลกใบนี้ บางชนิดก็ ใกล้หมดลงไปทุกทีทั้ งนี้ เ พ่ือ
สนองตอบความต้องการความสะดวกสบายในการใช้
ด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ พลังงานไฟฟ้าก็เป็นพลังงานชนิด
หนึ่งที่น าพลังงานที่ผลิตจากฟอสซิล (fossil) มาใช้โดยการ
น าเอา น ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ มาเป็นเชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งต่อปีมีการใช้พลังงาน
เหล่านี้เป็นปริมาณมหาสาร ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงาน
ที่นับวันมีแต่จะหมดไปจากโลกนี้เราต้องยอมรับว่าพลังงาน
ไฟฟ้านั้นกลายเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์สามารถสังเกตุได้จากรอบๆตัวเรานั้นล้วนแต่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากมาย และสิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นการน าเอา

พลังงานไฟฟ้ามาใช้โดยไม่ค านึงถึงการสิ้นเปลืองนี้อาจท าให้
เกิดการปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น ต้นทุนการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่สู งขึ้นเนื่องจากพลังงานจากฟอสซิล 
(fossil) มีน้อยลงเรื่อยๆซึ่งสวนทางกับความต้องการในการ
ใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นเพราะการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกและ
การพัฒนาการเทคโนโลยีด ารงชีพของมนุษย์ การเกิดภาวะ
โลกร้อนเนื่องมาจากการปล่อยของเสียจากกระบวนการ
ผลิต อาจเกิดสงครามแย่งชิงพลังงานขึ้นได้เนื่องจากการ
หมดไปของพลังงานจากฟอสซิล (fossil)  

2. วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงาน 
2.1 เพ่ือศึกษาหลักการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 
2.2 เพ่ือศึกษาการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสงตรงและกระแสสลับ 
2.3 เพ่ือศึกษาการท างานของวงจรชาร์จ และวงจร

ต่างๆ 

3. วิธีการด้าเนินงาน 

      3.1 ศึกษาสภาพปัญหา / เสนอหัวข้อ 
       3.2 ออกแบบและสร้าง 
       3.3 ทดสอบเก็บข้อมูล 
       3.4 ตรวจสอบแก่ไข 
       3.5 สรุปผล 

 
 
 
 
 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

37 

 

4.  ผลการด้าเนินโครงการ 

เมื่อเปิดน้ าเข้าสูใบพัดท าให้แกนเหล็กที่ต่อใบพัด
กับมอเตอร์หมุนท าให้มอเตอร์หมุน ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้า
ขึ้น จากนั้นเราก็น ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไปต่อเข้ากับวงจร
ชาร์จ  เ พ่ือที่จะชาร์จ เข้าแบตเตอรี่ที เตรียมไว้  พอมี
กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่เราก็สามารถท าการต่อเพ่ือจะ
น า ไป ใช้ ง าน ได้  เ ช่ น  ต่ อ เข้ า ว งจรชาร์ จแบต เตอรี่
โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟLED 10Watt 

ตาราง  แสดงผลการทดลองการชาร์จของเครื่องผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ าและการใช้งาน 

 

 

 
 
 
 

 
 

รูปแสดงเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 

5.  สรุปผลการด้าเนินงาน 
        หลังจากการทดลองเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ า โดยการเปิดน้ าใส่ใบพัด ท าให้มอเตอร์ที่ต่อกับใบพัด
หมุนท า ให้ เกิดกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์  จากนั้นก็ต่อ
กระแสไฟฟ้าที่ได้จากมอเตอร์เข้าวงจรชาร์จและแบตเตอร์รี่ 
จากการทดลองเมื่อเปิดน้ าเป็นเวลาประมาณ 30 นาที 
สามารถเปิดหลอด LED ขนาด 10 Watt ให้สว่างได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 15นาที  และ ชาร์ จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือขนาด 1500 mAh ได้ 1ครั้ง ดั้งนั้นเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ านั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้จริง และ
สามารถน าไปใช้งานได้ 
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ชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต ์

อนันต์  อุผา และ  กิตติพงษ์ จ าปาซ้อน

บทคัดย่อ   
โครงการนี้ เสนอชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติด

รถยนต์ ซึ่งจ าลองมาจากระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์จริง มี
อุ ป ก ร ณ์ เ ส มื อ น จ ริ ง เ พ่ื อ ใ ห้ ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 
ส่วนประกอบของชุดสาธิตประกอบด้วย  ปรีแอมป์  พาว
เวอร์แอมป์  ล าโพง  และภาคจ่ายไฟ  ผลการทดลองแสดง
ว่าการท างานของชุดสาธิตนี้สามารถปรับเสียงแยกซ้าย – 
ขวา  หน้า – หลังได้  อีกทั้งยังสามารถปรับระดับเสียงสูง  
กลาง  ต่ า  ได้อย่างอิสระ  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  อย่าง
เห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้งาน อีกทั้งยัง
สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก  

1. ที่มาและความส าคัญ 
เนื่องจากคณะผู้จัดท ามีความเห็นว่า ในขณะนี้  

สาขาวิ ชาช่ า ง อิ เล็กทรอนิกส์   วิทยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม  ยังไม่มีชุดทดลองเครื่องเสียงติด
รถยนต์  ที่จะให้เป็นสื่อการเรียนการสอน  ในรายวิชา
ระบบเสียงด้วยเหตุนี้  คณะผู้จัดท าจึงได้เกิดแนวคิดในการ
สร้างชุดทดลองเครื่องเสียงติดรถยนต์  ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนของ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม  เพ่ือที่นักเรียน  นักศึกษาที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องเสียงติดรถยนต์ด้วยอุปกรณ์จริง 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
2.1 เพ่ือใช้เป็นชุดฝึกในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใน

รายวิชาระบบเสียง 
2.3 เพ่ือให้รู้หลักการท างานและปรับปรุงของชุด

ทดลองเครื่องเสียงติดรถยนต์ 
2.4 เพ่ือให้รู้แนวทางในการท างานและวิธีใช้เครื่อง

เสียงติดรถยนต์ 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาข้อมูล 
 3.2 ศึกษาหลักการ แนวทาง ของชุดสาธิตเครื่อง
เสียงติดรถยนต์  
 3.3 จัดท าโครงร่างเพ่ือน าเสนอ 
 3.4 สร้างชุดสาธิต พร้อมทดลอง  
 3.5 ปรับปรุงทดสอบ 
 3.6 ท าเอกสารประกอบ 
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4.  ผลการด าเนินโครงการ 

หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตระบบเครื่อง
เสียงติดรถยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  จึงท าการทดลองและ
แสดงการท างานของชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์  
เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสรุปผลและตรวจสอบหา
ข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน ากลับมาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 วิธีการทดสอบชุดสาทิตระบบเครื่องเสียงติด
รถยนต์  คือการเร่งเสียงให้ดังสุด ๆ  เป็นเวลา 10 นาที 
โดยปรับเสียงทุ้มสูงสุด – ต่ าสุด  ล าโพงเสียงทุ้ม  ปรับเสียง
แหลมสูงสุด – ต่ าสุด  ปรับเสียงกลางต่ า – สูง ชุดเครื่อง
เสียงสาหรับเครื่อง  MP4  ก็ทางานได้ตามปกติ  ส่วนเรื่อง
เสียงเมื่อเปิดเสียงสุด  ท าให้ล าโพงเปล่งเสียงออกมา  เบส
ไม่นิ่มแต่รวม ๆ  ก็ใช้ได้ดีเมื่อลดระดับเสียงเบาลงมาก็ท าให้
ได้เสียงที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ  

 

 

รูปชุดสาทิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท าหุ่นยนต์กู้ภัยทาง

น้ า และการทดลองแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์กู้ภัยทางน้ า 
สามารถวิ่งและเคลื่อนที่บนผิวน้ าได้ โดยสามารถเคลื่อนที่
ไปด้านหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาและสามารถถอยหลังได้ 
โดยการควบคุมได้จากระยะไกล ด้วยรีโมทคอนโทรล และ
หุ่นยนต์ก็สามารถที่จะพยุงตัวบุคคลที่อยู่ในน้ า และพากลับ
เข้าฝังได้  โครงการวิชาชีพนี้มีวัตถุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุ หรือประสบภัยทางน้ า แล้วใช้เป็นทางเลือกให้กับ
หน่วยกู้ภัยในการกู้ภัย และช่วยเจ้าหน้าที่ในการค้นหาต่างๆ
ได้ และอีกปะการเพ่ือให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา 
และน าต่อยอดในอนาคตต่อไป 
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หุ่นยนต์กู้ภัยทางน ้า 

ยุทธภูมิ  ธรรมยาฤทธิ์  เสกสรรค์  คะดุน และ  สุพกฤษ  สิงห์งอย

บทคัดย่อ   
โครงการนี้ เสนอ หุ่นยนต์กู้ภัยทางน้ า  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลื่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือประสบ
ภัยทางน้ า   โดยตัวหุ่ นยนต์  มีลักษณะเป็นเรือชูชีพ
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ 
โวลต์ เป็นแหล่งพลังงาน และสามารถควบคุมได้จาก
ระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล ในการจัดท าในครั้งนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือช่วยเหลือคนที่ก าลังจมน้ า และมีเรือด าน้ า
นขนาดเล็กติดกล้องเพ่ือช่วยค้นหาร่างของคนที่จมอยู่ใต้น้ า
และน าร่างขึ้นมา ทั้งนี้เ พ่ือเป็นแนวคิดและแนวทางแก่
บุคคลที่มาเยี่ยมชนและน าไปต่อยอดเพ่ิมเติมในอนาคต
ต่อไป 

1. ที่มาและความส้าคัญ 
      ในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่ามีจ านวนผู้ประสบภัย
ทางน้ าเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมักเกิดขึ้นกับเด็กที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ และกรณีที่เด็กๆชวนเพ่ือนไปเล่นน้ า ใน
ประเทศไทยมีสถิติออกมาว่าในแต่ละปีช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตกว่า ๔oo คน/ปี เมื่อประสบเหตุตกน้ า
เพ่ือนจะหาทางช่วยโดยว่ายน้ าเข้าไปช่วย ท าให้พากัน
เสียชีวิตทั้งคู่ กรณีนี้เป็นเพราะไม่สามารถหาอุปกรณ์กู้ชีพได้
ทัน  และบางครั้งกระแสน้ าก็พัดพาออกไปไกลเกินกว่าจะ
ออกไปช่วย 
        ดังนั้น กลุ่มผู้จัดท าได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
หุ่นยนต์กู้ภัยทางน้ าขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาและเป็นทางเลือก
ของการกู้ภัยให้กับหน่วยกู้ภัยต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงาน 
2.1 วัตถุประสงค์ของการท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ในครั้งนี้ ก็เพ่ือช่วยคนที่ประสบอุทกภัยหรือประสบภัยทาง
น้ า ช่วยคนตกน้ า ค้นหาคนจมน้ า และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากการจมน้ า 

3. วิธีการด้าเนินงาน 

3.1 น าเสนอหัวข้อโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล   ในการจัดท าโครงการ 
 

4.  ผลการด้าเนินโครงการ 

 

ชูชีพพยุงตัวบังคับด้วยวิทยุ ๒.๔ GH 

 

รูปหุ่นยนต์กู้ภัยทางน้ า 
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5.  สรุปผลการด้าเนินงาน 
โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท าหุ่นยนต์กู้ภัยทาง

น้ า และการทดลองแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์กู้ภัยทางน้ า 
สามารถวิ่งและเคลื่อนที่บนผิวน้ าได้  โดยสามารถเคลื่อนที่
ไปด้านหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาและสามารถถอยหลังได้ 
โดยการควบคุมได้จากระยะไกล ด้วยรีโมทคอนโทรล และ
หุ่นยนต์ก็สามารถที่จะพยุงตัวบุคคลที่อยู่ในน้ า และพากลับ
เข้าฝังได้  โครงการวิชาชีพนี้มีวัตถุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุ หรือประสบภัยทางน้ า แล้วใช้เป็นทางเลือกให้กับ
หน่วยกู้ภัยในการกู้ภัย และช่วยเจ้าหน้าที่ในการค้นหาต่างๆ
ได้ และอีกปะการเพ่ือให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา 
และน าต่อยอดในอนาคตต่อไป 
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หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำดควบคุมระยะไกล 

ทัดภูมิ   ไขประพาย และ  พวงเพชร  อุ่นกลม

บทคัดย่อ   
 โครงการนี้น า เสนอหุ่นยนต์ท าความสะอาด

ควบคุมระยะไกล  ซึ่งประกอบด้วย  เครื่องดูดฝุ่น  มอเตอร์
ไฟฟ้า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์  รีโมทคอนโทรล  ซึ่งใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในการท างาน  ใช้แบตเตอร์รี่ 12 
VDC เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับหุ่นยนต์ จากการทดลองพบว่า
เมื่อแบตเตอร์รี่ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะสามารถใช้งานหุ่นยนต์
ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้รีโมทในการควบคุมทิศทางเลี้ยว
ซ้าย เลี้ยวขวา เดินหน้า และถอยหลัง รีโมทใช้งานควบคุม
ระยะไกลได้ประมาณ 50 เมตร โดยสามารถท าความ
สะอาดได้ในพ้ืนผิวที่เรียบได้อย่างสะอาด  

1. ที่มำและควำมส ำคัญ 
      เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงครามได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งโรงฝึกงาน
ของแต่ละสาขามีความสกปรก นักศึกษาไม่มีเวลาในการท า
ความสะอาดมากนัก เรานักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือน ามาช่วยท าความสะอาดโรง
ฝึกงาน  เราจึงเสนอท าหุ่นยนต์ท าความสะอาดควบคุม
ระยะไกลขึ้นมา  เพ่ือช่วยในการท าความสะอาดโรงฝึกงาน  
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงครามใช้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาอ่ืนที่ต้องการอีก
ด้วย 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรท ำโครงงำน 
2.1 เพ่ือเป็นการประดิษฐ์ พัฒนา อุปกรณ์ทั่วไป 

ให้สามารถควบคุมได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 เพ่ือศึกษาการสร้างและการท างานของระบบ

บังคับที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 
2.3 เพ่ือให้เข้าใจวิธีในการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.4 เพ่ือน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาปรับปรุง 

ดัดแปลง ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

3.1 น าเสนอหัวข้อโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล   ในการจัดท าโครงการ 
 

4.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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5.  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
จากการศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบหุ่นยนต์

ท าความสะอาดควบคุมระยะไกล  ผลการทดสอบแสดงให้
เห็นว่าที่หุ่นยนต์ท าความสะอาดควบคุมระยะไกลสร้างขึ้น
สามารถควบคุมการท างานสมบูรณ์แบบโดย ใช้รี โมท
คอนโทรลควบคุมในการท างาน ซึ่งถือว่าหุ่นยนต์ท าความ
สะอาดควบคุมระยะไกล สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบ 
โดยมีระยะทางการควบคุมได้ไกลถึง  40  เมตร  และ
หุ่นยนต์นี้สามารถท างานได้ในพ้ืนที่ผิวราบเรียบ 

 

 

 

 

 


