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บทคดัย่อ 
โครงการน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการออกแบบและสรา้งกงัหนัลมผลติไฟฟ้าแรงดนักระแสตรง 

ขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ผลติไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์แอร์
สาํหรบัประจุแบตเตอรี ่12 โวลต ์ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื ใบพดั เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และการประจุ
แบตเตอรี ่ส่วนแรกคอื ใบพดั ใบพดัทีใ่ชท้ําการทดลอง ม ี2 แบบ 1.ใบพดัจากโลหะ 2.ใบพดัจากท่อ
PVC ส่วนที่สองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นการนํามอเตอร์แอร์อนิเวอร์เตอร์ให้เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง และสว่นทีส่ามของการประจุแบตเตอรี ่เมือ่ไดร้บัแรงดนัจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
นําแรงดนัไฟฟ้าทีไ่ดผ้า่นวงจรเรยีงกระแส วงจรรกัษาระดบัแรงดนั เพื่อเขา้สู่วงจรชารจ์แบตเตอรีแ่ละ
ทาํการชารจ์แบตเตอรีต่่อไป ทาํการประดษิฐ์โครงเหลก็ของกงัหนัลมสาํหรบัตดิกบัคอมเพรสเซอรแ์อร ์
ผลทีไ่ดค้อืกงัหนัลมสามารถทํางานไดแ้ละโครงเหลก็ที่ตดิกบัคอมเพรสเซอร์ไม่เสยีหายและทําใหล้ม
ระบายความรอ้นทีจ่ากคอมเพรสเซอรไ์หลไดป้กต ิความเรว็ลมของคอมเพรสเซอร ์6 เมตรต่อวนิาท ี
ใบพดัแบบโลหะ ผลติแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงได ้65 โวลต์ และใบพดัแบบ PVC ผลติแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงได ้51 โวลต ์มปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรท์ีต่ดิตัง้กงัหนัลมไมม่าก 

 
คาํสาํคญั : กงัหนัลม, เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า, มอเตอรอ์นิเวอรเ์ตอร,์ กาํลงัใบพดั, คอมเพรสเซอรแ์อร ์

  
 
 



 iii 

Abstract 
 

 The objective of this project is to design and to develop a small wind turbine 
producing electricity from the hot wind in air-conditioning compressor by charging 12V 
battery. The hardware consists of 3 parts which are propeller, generator and battery. Metal 
and PVC-tube propeller are used in the experiment for comparison. The DC generator is 
applied from the inverter air conditioner. Voltage from the generator then passes through 
the rectifier, voltage regulator and battery charger circuits. The metal frame are attached to 
the turbine and then seized onto the compressor without damage. The wind from the 
compressor flows normally and has the speed of 6m/s. The metal and PVC-tube propeller 
produce 65 V and 51 V, respectively, while the current is not much consumed on the 
compressor with the hardware installation.  
 
 
Keyword: wind turbine, generator, inverter motor, pitch angle, air-conditioning compressor 
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 กิตติกรรมประกาศ  
 

 ในการทาํโครงงานเรือ่ง ผลติไฟฟ้าจากลมระบายความรอ้นของคอมเพสเซอรแ์อร ์ผูศ้กึษาขอ 
กราบขอบพระคุณ ดร.สมเจต ศุภรงัสรรค ์อย่างสูงทีไ่ดก้รุณาสละเวลาเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการทํา
โครงงานและไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการใหค้าํแนะนํา ชีแ้นะแนวทางการศกึษาคน้ควา้และตรวจแกไ้ข
ในการทาํโครงงาน ใหส้าํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการทีใ่หค้าํชีแ้นะในการปรบัปรุงคุณภาพโครงงานใหด้ขีึน้และเสนอแนว
ทางการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ของโครงงานน้ี 
 ขอขอบคุณ นาย นท ีศรทีอง จากเวป http://natee2007.thaiza.com/ ทีใ่หค้วามรูเ้รื่องกงัหนั
ลมจากมอเตอรพ์ดัลมแอรอ์นิเวอรเ์ตอรแ์ละการผลติใบพดัจากท่อ PVC คุณประโยชน์อนัใดทีเ่กดิจาก
โครงงานชิ้นน้ีเป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านที่กล่าวมาขา้งต้น คณะผูจ้ดัทําโครงงานซาบซึ้ง
เป็นอยา่งยิง่ จงึใครข่อขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 
 
         
 
 
   
 

http://natee2007.thaiza.com/
http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=147148
http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=147148
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

เน่ืองดว้ยในปจัจุบนัมกีารใชไ้ฟฟ้าในชวีติเพิม่ขึน้ทุกวนั เพราะไฟฟ้าเป็นปจัจยัสาํคญัต่อความ
เป็นอยู่ แต่เน่ืองจากสภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมขิองประเทศไทยสูงขึ้น ทําให้ประชากรต้องเปิด
เครือ่งทาํความเยน็มากขึน้ บา้นทีพ่กัอาศยัหรอืโรงงาน สถานประกอบการการณ์ต่างๆ ภาระค่าใชจ้่าย
ไฟฟ้ามากขึน้ทําใหเ้ลง็เหน็การใชป้ระโยชน์จากพลงังานลมจากเครื่องระบายความรอ้นของเครื่องทํา
ความเยน็มาทาํการสรา้งกงัหนัลมขึน้ เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้าและนําไปใชป้ระโยชน์ 

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิซึ่งเกดิจากความแตกต่างของอุณหภูม ิ ความกดดนัของ
บรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเรว็ลมและกําลงัลม ใน
ปจัจุบนัมนุษย์ได้ให้ความสําคญักบัพลงังานลมที่มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เป็นพลงังานที่สะอาดไม่
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไมรู่จ้กัหมดสิน้ แต่มพีลงังานลมที่
ระบายมาจากเครื่องระบายความรอ้นของเครื่องทาํความเยน็ ทีม่นุษยไ์ม่สนใจทีจ่ะนํากลบัมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ พลงังานลมที่เกดิจากเครื่องระบายความร้อนของเครื่องทําความเยน็สามารถนํามาผลติ
กระแสไฟฟ้าได ้เมือ่เครือ่งทาํความเยน็ทาํงานอยูโ่ดยใชก้งัหนัลม 

กงัหนัลมผลติไฟฟ้าทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศมรีาคาสงูและยงัมปีระสทิธภิาพตํ่าเมือ่นํามาใชใ้น
ประเทศไทย  เพราะลมในต่างประเทศซึง่สว่นใหญ่ในแถบยโุรปและสหรฐัอเมรกิาจะมคีวามเรว็ลมเฉลีย่
สงูกว่าประเทศไทยเรามาก ลมทีเ่กดิจากพดัลมระบายความรอ้นนัน้มคีวามเรว็เฉลีย่ 14.5 mph หรอื 
6.48 m/s [1]  ดว้ยเหตุผลน้ีจงึคดิประดษิฐ์กงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ ทีใ่หแ้รงดนั 12-48 โวลต ์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความเรว็ลมของเครือ่งระบายความรอ้น 
 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1.2.1 เพือ่ศกึษาและจดัสรา้งกงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดใ้นรปูแบบ

ทีง่า่ยและใชต้น้ทุนตํ่า โดยใชว้สัดุทีส่ามารถดดัแปลงและหาไดท้ัว่ไปในทอ้งตลาด สามารถตดิตัง้และ
บาํรุงรกัษางา่ย 

1.2.2 เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หมใ่นการนําพลงังานลมจากคอมเพรสเซอรแ์ละเป็นแนวทางใหม่
ในการปรบัปรุงและพฒันา ใหม้กีาํลงัการผลติไฟฟ้าสงูขึน้ สามารถนําไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได ้

1.2.3 นําลมระบายความรอ้นจากคอมเพรสเซอรแ์อร ์ 
 

1.3 ขอบเขตของการทาํโครงงาน 
1.3.1 กงัหนัลมสามารถผลติแรงดนัขนาด  12-48 โวลต ์และสามารถชารจ์เกบ็ในแบตเตอรีไ่ด ้
1.3.2 ใชใ้บพดัจาํนวน 3 ใบ เพือ่จะไดก้าํลงัและความเรว็ลม ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
1.3.3 ใชม้อเตอรม์าดดัแปลงเพือ่เปลีย่นเป็นเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า 
1.3.4 กงัหนัลมสามารถรบัลมจากพดัลมระบายความรอ้นของคอมเพรสเซอรแ์อร ์
        (air-conditioning compressor) 
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แผนการดาํเนินงาน 1.4  

1.4.1 พบอาจารยท์ีป่รกึษา 
กาํหนดหวัขอ้โครงงานเรือ่งกงัหนัลมผลติไฟฟ้าดว้ยลมระบายความรอ้นคอมเพรสเซอร ์ 1.4.2 

        แอร ์สง่หวัขอ้โครงงาน 
ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบักงัหนัลมผลติไฟฟ้า 1.4.3 

   1.4.3.1 ศกึษาหลกัการทาํงานของกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 
   1.4.3.2 ศกึษาการออกแบบกงัหนัลมขนาดเลก็เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความเรว็ลมตํ่า 
 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดาํเนินงาน 
มกราคม 2555 กุมภาพนัธ ์2555 มนีาคม 2555 เมษายน 2555 

กจิกรรม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศกึษาขอ้มลู                 
จดัทาํหวัขอ้เสนอ
โครงการ 

                

ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู                 
ออกแบบชิน้งาน                 
สรา้ง                 
ทดลอง                 
เกบ็ผลการทาํทดลอง                 
จดัทาํเอกสาร                 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สามารถนําพลงังานลมทีไ่ดจ้ากกงัหนัลมดว้ยคอมเพรสเซอรแ์อร ์มาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนใน
การใชไ้ฟฟ้าได ้และนําไปสูก่ารพฒันาในอนาคต 
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3.1.6 ใบพดัแบบโลหะ 
การเลอืกใชใ้บพดัแบบโลหะเพราะวา่ลมทีไ่ดจ้ากคอมเพรสเซอรแ์อรจ์ะมคีวามรอ้น

ใบพดัแบบโลหะจะสามารถทนความรอ้นไดด้ ี
 

 
 

รปูท่ี 3.14 ใบพดัแบบโลหะ มกีารถ่วงสมดุลของใบพดัแลว้ 



บทท่ี 2 
ทฤษฎีพืน้ฐานและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1.ทฤษฎีการเกิดลมและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังานลม 

2.1.1 การเกิดลม  
ลม คอื การเคลื่อนทีข่องอากาศทีข่นานกบัพืน้ผวิของโลก แรงความลาดชนัของ

ความกดอากาศ คอื แรงทีม่อีทิธพิลต่อความเรว็ลมทีพ่ดัซึ่งเป็นแรงทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ
หยอ่มความกดอากาศ  

อากาศเมื่อไดร้บัความรอ้นจะขยายตวั ทําใหม้คีวามหนาแน่นน้อยกว่าปกตแิละ
ลอยตวัสงูขึน้ไป ซึง่เรยีกวา่ กระแสอากาศ เมือ่อากาศรอ้นลอยตวัสงูขึน้ อากาศในแนวราบจากบรเิวณ
ทีม่อุีณหภูมติํ่ากว่าเคลื่อนขนานกบัแนวราบเขา้มาแทนที ่ อากาศทีเ่คลื่อนทีข่นานกบัพืน้ผวิของโลก 
เรยีกว่า ลม ลมจะพดัจากบรเิวณทีม่อุีณหภูมติํ่ากว่าหรอืบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศสงูกว่า ไปยงั
บรเิวณทีม่อุีณหภมูสิงูกวา่หรอืบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศตํ่ากวา่  

กลางวนัอุณหภูมขิองอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าอุณหภูมขิองอากาศเหนือพื้นน้ํา
เน่ืองจากดนิและน้ํารบัความรอ้นจากดวงอาทติยใ์นปรมิาณเท่ากนัแต่ดนิจะมอุีณหภูมสิงูกว่าน้ํา สว่น
กลางคนือุณหภูมขิองอากาศเหนือพืน้ดนิจะตํ่ากว่าอุณหภูมขิองอากาศเหนือพืน้น้ํา เน่ืองจากดนิคาย
ความรอ้นไดด้กีวา่น้ํา ปรากฏการณ์น้ีจะเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ ลมบก ลมทะเล คอื ในเวลากลางวนั 
อากาศเหนือพืน้ดนิรอ้น ลอยตวัสงูขึน้ อากาศเหนือพืน้น้ําเยน็กว่า เคลื่อนทีเ่ขา้มาแทนที ่เกดิลมพดั
จากทะเลเขา้สูฝ่ ัง่ เรยีกวา่ ลมทะเล ในเวลากลางคนื อากาศเหนือพืน้น้ํารอ้นกวา่ ลอยตวัสงูขึน้ อากาศ
เหนือพืน้ดนิเยน็กวา่ เคลือ่นทีเ่ขา้มาแทนที ่เกดิลมพดัจากบกออกสูท่ะเล เรยีกวา่ ลมบก  

 
2.1.2 การวดัทิศทางและความเรว็ของลม  

ลม คอื การเคลื่อนไหวของอากาศ ถา้ลมแรงกห็มายถงึวา่มวลของอากาศเคลื่อนตวั
ไปมากและเรว็ในอุตุนิยมวทิยา สามารถการวดัลมจาํตอ้งวดัทัง้ทศิของลมและอตัราหรอืความเรว็ของ
ลม สาํหรบัการวดัทศิของลมนัน้สามารถใชศ้รลม (wind vane) สว่นการวดัความเรว็ของลม สามารถใช้
เครื่องมอืที ่เรยีกว่า "อะนีมอมเิตอร"์ (anemometer) ซึ่งมหีลายชนิด แต่สว่นมากใชแ้บบใบพดัหรอื
กงัหนั หรอืใชแ้บบถว้ยกลมสามใบและมกีา้นสามกา้นต่อมารวมกนัทีแ่กนกลาง จากแกนกลางจะมแีกน
ต่อลงมายงัเบื้องล่าง เมื่อกงัหนัหมุนจะทําให้เกดิกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทําให้เขม็ที่หน้าปดัชี้แสดง
ความเรว็ของลมคลา้ยๆ กบัหน้าปดัทีบ่อกความเรว็ของรถยนต ์ 

การวดัความเรว็และทศิของลม อาจทําไดโ้ดยใชเ้ครื่องมอือกีชนิดหน่ึง เรยีกว่า 
"ใบพดัลม" ซึง่สามารถวดัความเรว็และทศิไดพ้รอ้มกนั ในการวดัความเรว็ของลมมหีน่วยทีใ่ชก้นัอยู่
หลายหน่วย แลว้แต่ว่าผูใ้ชจ้ะนิยมและสะดวกที่จะใชห้น่วยใด เช่น นอต หรอืไมล์ทะเลต่อชัว่โมง 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง ไมล ์(บก) ต่อชัว่โมง  
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รปูท่ี 2.1 เครือ่งวดัลม 
 

นอกจากเครือ่งวดัลมชนิดดงักลา่วแลว้ ยงัมเีครือ่งบนัทกึความเรว็และทศิของลมอยู่
ตลอดเวลาเครื่องบนัทกึลมน้ีเรยีกวา่ อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึง่สามารถบนัทกึความเรว็และทศิ
ของลมไดต้ามทีเ่ราตอ้งการ  

 
2.1.3 การนําพลงังานลมมาใช้ประโยชน์ 

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิซึง่เกดิจากความแตกต่างของอุณหภูม ิความ
กดดนัของบรรยากาศ และแรงจากการหมุนของโลก สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเรว็ลมและ
กาํลงัลม เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา่ลมเป็นพลงังานรปูหน่ึงทีม่อียูใ่นตวัเอง ซึง่ในบางครัง้แรงทีเ่กดิจาก
ลมอาจทาํใหบ้า้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยัพงัทลายตน้ไม ้หกัโค่นลง สิง่ของวตัถุต่างๆ ลม้หรอืปลวิลอยไปตาม
ลม ฯลฯ ในปจัจุบนัมนุษยจ์งึไดใ้หค้วามสาํคญัและนําพลงังานจากลมมาใชป้ระโยชน์มากขึน้ เน่ืองจาก
พลงังานลมมอียูโ่ดยทัว่ไป ไมต่อ้งซื้อหา เป็นพลงังานทีส่ะอาดไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 
และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไมรู่จ้กัหมดสิน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2.2 กงัหนัสาํหรบัสบูน้ําในประเทศฮอลแลนด ์
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เทคโนโลยกีงัหนัลม กงัหนัลม คอื เครื่องจกัรกลอย่างหน่ึงที่สามารถรบัพลงังานจลน์
จากการเคลื่อนทีข่องลมใหเ้ป็นพลงังานกลได ้จากนัน้นําพลงังานกลมาใชป้ระโยชน์โดยตรง เช่น การ
บดสีเมล็ดพืช การสูบน้ํา หรือในปจัจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้
ประโยชน์มมีาตัง้แต่ชนชาวอยีปิต์โบราณและมคีวามต่อเน่ืองถงึปจัจุบนั โดยการออกแบบกงัหนัลม
จะตอ้งอาศยัความรูท้างดา้นพลศาสตรข์องลมและหลกัวศิวกรรมศาสตรใ์นแขนงต่างๆ เพือ่ใหไ้ดก้ําลงั
งาน พลงังาน และประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
2.2 ทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกบักงัหนัลม 

2.2.1 ประเภทของกงัหนัลม 
 กงัหนัลมสามารถแบง่ออกตามลกัษณะการจดัวางแกนของใบพดัได ้2 รปูแบบ คอื 

2.2.1.1 กงัหนัลมแนวแกนนอน  (Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)) 
เป็นกงัหนัลมทีม่แีกนหมนุขนานกบัการเคลือ่นทีข่องลมในแนวราบ 
 

 
 

รปูท่ี 2.3 กงัหนัลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)) 
 

 
2.2.1.2 กงัหนัลมแนวแกนตัง้ (Vertical Axis Wine Turbine (VAWT)) 

เป็นกงัหนัลมทีม่แีกนหมนุและใบพดัตัง้ฉากกบัการเคลือ่นทีข่องลมใน 
แนวราบ  

 
 

 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=484
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=484
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=483
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รปูท่ี 2.4 กงัหนัลมแนวแกนตัง้ (Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)) 
 

2.2.2 ลกัษณะการใช้งานของกงัหนัลม 
กงัหนัลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า (wind turbine for electricity)   2.2.2.1 
เครือ่งจกัรกลอยา่งหน่ึงทีส่ามารถรบัพลงังานจลน์จากการเคลือ่นทีข่องลม

ใหเ้ป็นพลงังานกลได ้จากนัน้นําพลงังานกลมาใชป้ระโยชน์โดยตรง เชน่ พลงังานไฟฟ้า  
 

 
 

รปูท่ี 2.5 กงัหนัลมผลติกระแสไฟฟ้า 
 

 
 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=483


7 
 

2.2.2.2 กงัหนัลมเพ่ือสบูน้ํา (wind turbine for pumping) 
 เป็นกังหันลมที่ร ับพลังงานจากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น

พลงังานกลเพื่อใชใ้นการชกัหรอืสูบน้ําจากที่ตํ่าขึน้ที่สูงเพื่อใชใ้นการเกษตร การทํานาเกลอื การ
อุปโภคและการบรโิภค ปจัจุบนัมใีชอ้ยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คอื แบบระหดัและแบบสบูชกั 

 

 
 

รปูท่ี 2.6 กงัหนัลมแบบสบูชกัเพือ่สบูน้ํา 
 
2.3 ทฤษฎีอากาศพลศาสตร ์(Aerodynamics) ของกงัหนัลม 

อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) อากาศที่ไหลและแรงที่เกดิขึ้นจากอากาศที่ไหล ผวิ
ดา้นหน้าและหลงัของใบพดักงัหนัลมจะมลีกัษณะทีไ่มร่าบเรยีบ ตลอดความยาวของสีเ่หลีย่มผนืผา้ขา้ง
หน่ึงจะเป็นขอบนํา (Leading edge) และขอบหาง (Trailing edge) สว่นของโคนใบจะยดึตดิกบั hub 
เพือ่จะยดึตดิกบัแกนของ generator  

 
รปูท่ี 2.7 สว่นประกอบของใบพดักงัหนัลม 

รศัมขีองใบพดั คอื ระยะจากโคนใบจนถงึปลายใบหากมองจากด้านขา้งจะพบว่าใบพดัมี
ลกัษณะโคง้นูน โดยดา้นหน้าทีป่ะทะกบัลมจะเรยีบกว่าดา้นหลงั รูปร่างของใบพดัเช่นน้ีเรยีกว่า แพน
อากาศ (blade’s aerodynamics profile) 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=526
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=485
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2.4 ทฤษฎี ใบพดั  
2.4.1 กาํลงัของใบพดั (blade power)  

ใบพดั สร้างขึ้นให้มลีกัษณะหรอืรูปร่าง เป็น Airfoil คล้ายกบัลกัษณะของปีก
เครื่องบนิ เมื่อใบพดัหมุนโดยการหมุนของเครื่องยนต์ ใบพดักจ็ะสรา้งแรงยกไปทางดา้นหน้าของ
เครือ่งบนิ และ แรงยกสว่นน้ีเราเรยีกวา่ Thrust ทีจ่ะทาํใหเ้ครือ่งบนิเคลือ่นทีไ่ปขา้งหน้า มใีบพดัแบบที่
ใชด้งึเครือ่งบนิ ผา่นไปในอากาศ ใบพดัประเภทน้ีเรยีกวา่ ใบพดัแบบ Tractor   

  

 
 

รปูท่ี 2.8 การทาํงานของใบพดั 
Leading Edge คอื สว่นแรกของใบพดัทีห่มนุตดักบัอากาศ เมือ่ใบพดัตดัอากาศ  

อากาศกจ็ะไหลผา่นบนดา้นหน้าของใบพดั และสว่นทีเ่ป็นสว่นโคง้ของใบพดั 
 

 
 

รปูท่ี 2.9 สว่นประกอบของใบพดั 
 



9 
 

 Blade Face คอื สว่นลา่งของใบพดัหรอืสว่นลา่งของ Airfoil แต่อาจจะเรยีกวา่เป็น
ดา้นหลงัของใบพดั 
 

 
 

รปูท่ี 2.10 สว่นลา่งใบพดั 
 

             Thrust Face คอื สว่นทีม่คีวามโคง้พืน้ผวิของใบพดัหรอืบางทเีรยีกวา่ดา้นหน้าของ
ใบพดั 
 

 
 

รปูท่ี 2.11 สว่นหน้าใบพดั 
 

Blade Shank (Root) คอื สว่นของกลบีใบพดัทีอ่ยูท่ีส่ว่นหวัหรอืสว่นทีอ่ยูต่ดิกบั  
สว่นตรงกลาง (Hub) 

Blade Tip คอื สว่นปลายสดุของใบพดั 
Plane of Rotation คอื ระนาบจนิตนาการของการหมนุของใบพดัทีต่ ัง้ฉากกบัแกน 

ของเครือ่งยนต ์ระนาบน้ีจะเป็นระนาบวงกลมตามทีใ่บพดัหมนุ 
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รปูท่ี 2.12 ดา้นขา้งใบพดั 
 

Blade Angle คอื มุมทีเ่กดิจากส่วนของดา้นหลงัของใบพดัหรอื Blade Face กบั 
ระนาบการหมนุของใบพดั มมุทีเ่กดิขึน้ตลอดระยะความยาวของใบพดั ตัง้แต่โคนถงึปลายใบพดั จะไม่
เท่ากนั เหตุผลในการที่มุมตลอดใบพดัมคี่าต่างกนั เพราะว่าระยะความยาวของใบพดัจากแกน
ศนูยก์ลางการหมนุไมเ่ทา่กนั ทาํใหค้วามเรว็ของใบพดัแต่ละสว่นมคีวามเรว็ไมเ่ท่ากนั ซึง่มผีลกบัแรงที่
เกดิขึน้ ดงันัน้การออกแบบจงึตอ้งการใหทุ้กๆ สว่นของใบพดัมมีุม Angle of Attack ของสว่นของ
ตวัเองทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุทีส่ามารถสรา้งแรง Thrust ตามความเรว็รอบทีอ่อกแบบมา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รปูท่ี 2.13 ใบพดั 
 

Blade Element คอื สว่นยอ่ยๆ ของความยาวของใบพดั เสมอืนนําสว่นยอ่ยๆ น้ีมา
ต่อกนัขึน้มาเป็นใบพดัหรอื Blade airfoil สว่นยอ่ย น้ีวางอยูใ่นตําแหน่งทีท่าํมุมกบัระนาบการหมุนที่
ต่างกนั 
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เหตุผลในการวางส่วนต่างๆ ที่มุมต่างกนั เพราะว่าส่วนย่อยต่างๆของใบพดันัน้มี
ความเรว็ในการหมนุทีต่่างกนั สว่นของใบพดัทีอ่ยูด่า้นในตดิกบัศนูยก์ลางจะมคีวามเรว็ทีช่า้กวา่ สว่นที่
อยู่ไกลออกไปที่ส่วนปลายของใบพดั ถ้าหากว่าทุกส่วนตลอดความยาวของใบพดัมมีุมเท่ากนัหมด 
ทศิทางของลมทีก่ระทบกบัใบพดักจ็ะไมก่ระทบกบัใบพดัทีมุ่ม Angle of Attack ทีเ่ท่ากนั เป็นเพราะ
ความเรว็ของใบพดัตลอดระยะความยาวจะไมเ่ทา่กนั 

ชุดใบพดั เป็นตวัทาํใหเ้กดิกําลงัในการฉุดไดนาโมผลติกระแสไฟฟ้า ตวัใบพดัทาํให้
เกดิพลงังานกลในการขบัเคลื่อน เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า (สนามแม่เหลก็ ตดั ขดลวด) ตวัเครื่อง
กําเนิดกระแสไฟฟ้าจะแปลงพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้าทัง้พลงังานกลและพลงังานไฟฟ้าสามารถ
วตัตไ์ดใ้นหน่วยของวตัต ์(Watts)  
 

 
 

รปูท่ี 2.14 ทศิทางการเคลือ่นทีข่องลม 
 

Relative Wind คอื ลมทีก่ระทบและผา่น airfoil เมือ่ airfoil เคลือ่นทีผ่า่นอากาศ 
Angle of Attack คอื เป็นมมุระหวา่ง chord ของ element กบั relative wind สาํหรบั

ใบพดัแลว้ มมุทีม่ปีระสทิธภิาพจะอยูร่ะหวา่ง 2 ถงึ 4 องศา 
Blade Path คอื เป็นทศิทางทีใ่บพดัเคลือ่นทีไ่ป 
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              รปูท่ี 2.15 การหมนุของใบพดั 
 

 Pitch อา้งถงึ ระยะทาง ทีเ่ป็นเกลยีวเหมอืนเกลยีวของสกรทูีเ่คลือ่นทีไ่ปขา้งหน้า
หน่ึงรอบ ซึง่กเ็หมอืนใบพดัเคลือ่นทีไ่ปขา้งหน้าเมือ่หมนุอยูใ่นอากาศ 

Geometric Pitch เป็นระยะทางในทางทฤษฏทีีใ่บพดัควรจะเคลือ่นทีไ่ปขา้งหน้าเมือ่
ใบพดัหมนุไปหน่ึงรอบ 

Effective Pitch เป็นระยะทางในทางปฏบิตัจิรงิๆ เมือ่ใบพดัหมุนหน่ึงรอบในขณะทาํ
การบนิในอากาศ effective pitch จะมรีะยะทางสัน้กวา่ geometric pitch เสมอ เน่ืองจาก อากาศทีเ่ป็น
ของไหลจะลืน่ไถล (slip) 
 

2.4.2 ความเรว็ของใบพดั  
ความเร็วของใบพัดที่จะหมุนขึ้นอยู่กับว่าในขณะนัน้มีภาระงานหรือไม่ต่อกับ

แบตเตอรร์ีห่ลอดไฟใชง้านอะไรอยู ่(load) ถา้ไดนาโมหรอืเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าม ีload เวลาหมุน
อาจทําใหห้มุนยากหรอืความเรว็รอบตก ถา้ไม่มภีาระงานไม่ไดต่้อพ่วงกบัอุปกรณ์อะไรชุดใบพดัจะ
หมนุไดโ้ดยงา่ยดาย หมนุแบบอสิระทีค่วามเรว็สงูมาก 

2.4.3 กาํลงัของกงัหนัลม 
สาํหรบัคา่กาํลงัของกงัหนัลมสามารถหาไดจ้ากสตูร 
 

       P     
323

22

1
VRVA                     (2.1) 

 

โดยที ่    

P = กาํลงั (W) 
  = คา่ประสทิธภิาพของกงัหนัลม 

  = ความหนาแน่นนของอากาศ  )/( 3mkg

A  = พืน้ทีก่วาดของใบพดั (ตารางเมตร) 
  v   = ความเรว็ลมเขา้ใบพดั (m/s) 
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2.5 ทฤษฎีเบือ้งต้นของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
2.5.1 หลกัการเบือ้งต้นของเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นเครื่องกลไฟฟ้าทีเ่ปลี่ยนพลงังานกลเป็น
พลงังานไฟฟ้า จากกฎของฟาราเดย ์ถ้าเกดิการเปลีย่นแปลงฟลกัซ์แม่เหลก็จะเกดิแรงดนัเหน่ียวนํา
ขึน้ ดงัสตูร 

dt

d
Ne


       (2.2) 

โดยที ่
e  = แรงเคลือ่นไฟฟ้า (v) 
N = จาํนวนรอบของขดลวด (รอบ) 
  = เสน้แรงแมเ่หลก็ (Wb) 
 t  = เวลา (s)  
 

 
 

รปูท่ี 2.16 อธบิายกฎของฟาราเดย ์
 

จากรปู อธบิายตามกฎมอืขวาของเฟลมมงิ เมือ่ตวันําเคลือ่นทีต่ดัผา่นสนามแมเ่หลก็
จะเกดิแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนําขึน้และเกดิกระแสไหลในตวันํานัน้ในทศิทางตัง้ฉากดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี 2.17 กฎมอืขวาของเฟลมมงิ 
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ลกัษณะทัว่ไปของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าจาํแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ชนิด คอื 
เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternator) - 
เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Dynamo) - 

ในทีน้ี่จะกลา่วเฉพาะเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
2.5.2 โครงสร้างของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 

เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัประกอบดว้ยสว่นใหญ่ๆ 2 สว่น คอื 
1. เครื่องต้นกาํลงั เป็นสว่นทีผ่ลติพลงังานกลขึน้มา เพือ่หมนุเพลาของเครือ่ง

กาํเนิดไฟฟ้า เชน่ 
- กงัหนัแก๊ส มแีบบใชน้ํ้ามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ สว่นใหญ่ใชน้ํ้ามนัดเีซลเพราะ

ราคาถูก 
- กงัหนัน้ํา ไดแ้ก่ เขือ่นต่างๆ 
- กงัหนัไอน้ํา ไดแ้ก่ การนําเอาน้ํามาทาํใหเ้กดิความรอ้นแลว้นําเอาไอน้ําไปใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รปูท่ี 2.18 หลกัการพืน้ฐานของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า ชนิด AC 
 

เป็นตวัผลติพลงังานไฟฟ้า โดยหลกัการเหน่ียวนําของแมเ่หลก็ม ี2. Generator 
หลายแบบดงัน้ี 

2.1 แบบชัน้แม่เหลก็หมนุ Revolving Field Type (RFT) 
แบบน้ีใชว้ธิหีมนุขัว้แมเ่หลก็ทีอ่ยูบ่นเพลา ทาํใหเ้สน้แรงแมเ่หลก็ตดัผา่น 

ขดลวดทองแดงทีพ่นัตดิอยูบ่นเปลอืก ทาํใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดงแบบน้ีไมต่อ้งม ี
Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อนําแรงดนัไฟฟ้าไปใชง้านแต่มแีปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกบัขด
ลวดทองแดงทีพ่นัอยูบ่นแกนแมเ่หลก็เพือ่ใชส้าํหรบัป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลีย้งขดลวดทองแดง เพือ่
สรา้งความเขม้ของสนามแมเ่หลก็ 
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2.2  แบบทุ่นหมนุ  Revolving Armature Type (RA Type) 
แบบน้ีใชว้ธิหีมนุขดลวดทองแดงทีพ่นัอยูบ่นแกนเพลาหมนุตดัผา่นเสน้แรง 

แมเ่หลก็ทีอ่ยูบ่นเปลอืก  ทาํใหเ้กดิไฟฟ้าเหน่ียวนําขึน้ทีป่ลายขดลวดทองแดงนําเอาแรงดนั ไฟฟ้าน้ีไป
ใชง้านโดยผ่าน Slip Ring (วงแหวนทองเหลอืง) และแปรงถ่านขัว้แม่เหลก็ทีจ่ะทําใหเ้กดิไฟฟ้า
เหน่ียวนําน้ีไมไ่ดเ้ป็นแมเ่หลก็ถาวรหรอืแมเ่หลก็ธรรมชาตทิีม่คีวามเขม้ของสนามแมเ่หลก็คงที ่ แต่ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พนัรอบแกนเหลก็อ่อน เพื่อทําให้เกดิแม่เหลก็ไฟฟ้า
เหน่ียวนําขึน้ปรมิาณของไฟฟ้ากระแสตรงน้ีจงึสามารถควบคุมปรมิาณแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัไดโ้ดย
การเพิม่หรอืลดปรมิาณของไฟฟ้ากระแสตรง 

2.3 แบบไม่มีแปรงถ่าน Brushless Type (Bl Type) 
แบบน้ีแบง่ตามขัน้ตอนการทาํงานออกเป็นสว่นๆ ได ้4 สว่น คอื 

1) Exciter ประกอบดว้ย 
- Exciter Armature เป็นชุดทีป่ระกอบดว้ยขดลวดทีจ่ะถูกทาํใหเ้กดิ 

กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําโดยเป็นส่วนที่ติดอยู่กบัเพลาและหมุนไปพร้อมกบัเพลากระแสที่เกิดขึ้นใน 
Exciter Armature จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

- Exciter Field Coil เป็นขดลวดทีท่าํใหเ้กดิแมเ่หลก็ไฟฟ้าเหน่ียวนําจะตดิ 
อยูก่บัสว่นทีอ่ยูก่บัที ่

2) Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) เป็นชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้าทีนํ่าไป  
ใชง้านใหค้งที ่ ซึ่งเป็นการทํางานควบคุมอย่างอตัโนมตัหิลกัการทํางานของ A.V.R. เป็นการนํา
กระแสสลบัทีเ่กดิจาก Stator Coil มาแปลงเป็นกระแสตรง จ่ายเขา้ Exciter Field Coil โดยปรมิาณ
กระแสตรงจะมกีารควบคุมใหม้ากหรอืน้อยตามสภาพการณ์ของแรงดนัไฟฟ้าจาก Stator Coil โดย
เป็นไปอยา่งอตัโนมตั ิ

3) Main Generator เป็นสว่นทีผ่ลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ออกไปใชง้านจรงิ ประกอบดว้ย 
- Rotating Field Coil เป็นขดลวดทีพ่นัรอบแกนเหลก็ทีต่ดิกบัเพลาเพือ่ทาํใหเ้หลก็ 

กลายเป็นสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยไดร้บัไฟฟ้ากระแสตรงทีป้่อนมาจาก Rotating Rectifier 
- Stator Coil (Alternator Armature) เป็นขดลวดทีจ่ะถูกทาํใหเ้กดิไฟฟ้าเหน่ียวนํา 

ขึน้และจา่ยกระแสไฟฟ้าสลบัออกไปใชง้าน 
4) Rotating Rectifier จะตดิอยูบ่นเพลาจงึหมนุตามเพลาไปดว้ย มหีน้าทีแ่ปล

กระแสไฟฟ้าสลบัทีเ่กดิจาก Exciter Armature ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
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รปูท่ี 2.19 แสดง Block Diagram of Brushless A.C. Generators 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2.20 แสดง stator coil และ rotor winding ของชุดกาํเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็                           
 
2.5.3 ส่วนประกอบสาํคญัของเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 

เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ามสีว่นประกอบ 2 สว่น คอื 
1) สว่นทีเ่คลือ่นที ่(Rotor) 

สว่นทีอ่ยูก่บัที ่(Stator) 2) 
ส่วนท่ีอยู่กบัท่ีประกอบด้วย 2.5.3.1 
1) แกนขัว้แม่เหลก็ (Pole Core) ทาํดว้ยแผน่เหลก็ไฟฟ้าแผน่บางๆ ชนิด

ทีเ่คลอืบผวิทัง้สองหน้าดว้ยวสัดุฉนวน แต่ละแผน่ป ัม้ใหเ้ป็นรปูรา่งและมขีนาดตามตอ้งการ ใชห้ลายๆ 
แผน่นํามาเรยีงซอ้นกนัใหไ้ดข้นาดของความหนาหรอืความยาวตามทีต่อ้งการตามรปู 
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รปูท่ี 2.21 แกน Laminated Sheet Steel 
 

2) เปลือกหุ้มหรือโครง (Field Frame หรือ York) มรีูปร่างเป็นทรง  
กระบอกกลวง ทาํดว้ยเหลก็กลา้หล่อ (Cast Steel) ใหม้ขีนาดและรปูร่างตามทีต่อ้งการ เป็นสว่นทีหุ่ม้
ห่อไดนาโมทัง้หมด ภายในมแีกนขัว้แม่เหลก็ยดึตดิอยู่ หน้าทีห่ลกัของเปลอืกหุม้หรอืโครงคอืใหเ้ป็น
ทางเดนิของเสน้แรงแมเ่หลก็ (Magnetic Path) หรอืสว่นหน่ึงของวงจรแมเ่หลก็ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.22 เปลอืกหรอืโครง 
 

หน้าทีห่ลกัของแกนขัว้แม่เหลก็ ใหก้ําเนิดเสน้แรงแม่เหลก็ (Magnetic flux) 
ไหลออกจากขัว้เหนือ (N) ผ่านช่องวา่งอากาศ (Air gap) ไปยงัขัว้ใต ้ (S) ผา่นเปลอืกหุม้หรอืโครง 
(York หรอื Field Frame) แลว้ยอ้นกลบัมายงัขัว้เหนือ (N) 

3) ขดลวดสนามแม่เหลก็ (Field Coil หรือ Field Winding) เรยีกอกีชื่อ
หน่ึงว่า ขดลวดฟิลด์คอยล์ เป็นขดลวดทองแดง (Copper Wire) ทีพ่นับนแกนขัว้แม่เหลก็ เมื่อให้
กระแสไหลผา่นจะสรา้งขัว้แมเ่หลก็ใหเ้กดิขึน้บนแกนขัว้แมเ่หลก็ มขีัว้เหนือ (N) และขัว้ใต ้(S) เพือ่ให้
เสน้แรงแม่เหลก็ออกจากขัว้เหนือผ่านช่องว่างอากาศไปยงัขัว้ใตผ้่านเปลอืกหุม้หรอืโครงแลว้ยอ้นกลบั
มายงัขัว้เหนือขดลวดฟิลดค์อยลม์สีองชนิด คอื 
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ขดลวดซรีสีฟิ์ลด ์(Series field or Series winding) จะพนัดว้ยลวดเสน้โต
ความตา้นทานจะตํ่า ขดลวดทัง้สองชุดจะพนัไปในทศิทางเดยีวกนั   

ขดลวดชนัตฟิ์ลด ์(Shunt field or Shunt winding) จะพนัดว้ยลวดเสน้เลก็
ความตา้นทานจะสงู 
 
    
                                                                     
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2.23 แสดงขดลวดสนามแมเ่หลก็ 
 

4) แปรงถ่าน (Brush) คอืตวัสมัผสักบัคอมมวิเตเตอร ์ทาํเป็นแท่งสีเ่หลีย่ม
ผลติมาจากคารบ์อนหรอืแกรไฟตผ์สมผงทองแดง เพือ่ใหแ้ขง็และนําไฟฟ้าไดด้ ีมสีายตวันําต่อร่วม กบั
แปรงถ่านเพือ่ไปรบัแรงดนัไฟตรงทีจ่า่ยเขา้มา แปรงถ่านทาํหน้าทีร่บัแรงดนัไฟตรงจากแหล่งจ่าย จ่าย
ผา่นไปใหค้อมมวิเตเตอร ์

 
รปูท่ี 2.24 แปรงถ่านและซอง 

 
ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีประกอบด้วย  2.5.3.2 
1) แกนเหลก็อารเ์มเจอร ์(Armature core) ทําดว้ยแผ่นเหลก็บางๆวาง

เรยีงซอ้นๆ (Laminated Sheet Steel) กนัเช่นเดยีวกบัแกนขัว้แมเ่หลก็ มรีปูร่างเป็นรปูทรงกระบอก
ตนัรอบๆทาํเป็นร่องสลอ็ตสาํหรบัใส่ตวันําทีต่อ้งการใหก้ําเนิดพลงังานไฟฟ้า เมือ่ใหอ้ารม์เจอรห์มุนใน
สนามแมเ่หลก็ตามรปูที ่เป็นอารเ์มเจอรท์ีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจุบนั ทีเ่รยีกวา่ ดรมัอารเ์มเจอร ์หรอื 
อารเ์มเจอรแ์บบกลอง (Drum Armature) 
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รปูท่ี 2.25 แกนเหลก็อารเ์มเจอร ์
 

2) ขดลวดอารเ์มเจอร ์ (Armature Winding) เป็นขดลวดทองแดงที่
ตอ้งการใหก้าํเนิดพลงังานไฟฟ้า เมือ่ใหห้มนุตดัสนามแมเ่หลก็ดว้ยการใสไ่วใ้นสลอตของแกน 
อาร์เมเจอร์ขณะที่แกนอาร์เมเจอร์หมุนขดลวดที่ใส่ไว้ในสล็อตจะตัดสนามแม่เหล็กให้กําเนิด
แรงเคลือ่นไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูท่ี 2.26 ขดลวดอารเ์มเจอร ์
 

3) คอมมิวเตเตอร ์(Commutator) เป็นสว่นทีร่องรบัปลายสายทัง้หมด
ของขดลวดอารเ์มเจอรแ์ละมหีน้าทีห่ลกั เปลีย่นไฟฟ้ากระแสสลบั (A.C. = Alternating Current)  
ทีเ่กดิขึน้บนขดลวดอารเ์มเจอรใ์หเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. = Direct Current) 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.27 คอมมวิเตเตอร ์
 

3.1) ลกัษณะโครงสรา้งของคอมมวิเตเตอร ์  
คอมมวิเตเตอรป์ระกอบดว้ยแทง่ทองแดงหลายๆแทง่แต่ละแทง่เรยีกวา่  

ซี่ทองแดง (Commutator Segment) อดัรวมกนัอยู่บนแกนเดยีวกนัระหว่างซี่ต่อซี่คัน่ดว้ยฉนวน 
โดยทัว่ไปใชแ้ผน่ไมกา้ 

4) สลิปริง (Slip Ring) เป็นแหวนทองแดงทีต่ดิอยูก่บัอารเ์มเจอรข์อง 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั สลปิรงิเป็นตวัรองรบัปลายสายของขดลวดอาร์เมเจอร์เช่นเดยีวกบั    
ซีท่องแดงของคอมมวิเตเตอร ์ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัสง่ผา่นไฟฟ้ากระแสสลบัทีเ่กดิขึน้บนขดลวด อารเ์มเจอร์
ไปจ่ายโหลดโดยตรงดว้ยการส่งผ่านแปรงถ่าน (brush) ดงันัน้เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (A.C. 
Generator : Alternator) ประกอบดว้ยสลปิรงิเป็นสว่นประกอบสาํคญั 

 
 

รปูท่ี 2.28 สปรงิของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

ดงันัน้ ระหว่างซี่ต่อซี่ทองแดงของคอมมวิเตเตอร์จงึไม่มวีงจรไฟฟ้าต่อถงึ
กนัโดยเดด็ขาด ถ้ามกีระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างซี่ต่อซี่ทองแดงแล้ว เรยีกว่าเกดิการรัว่ไหลของ
กระแสไฟฟ้าระหวา่งซีท่องแดง (leak) แสดงวา่คอมมวิเตเตอรช์าํรุด 

4.1) การลงปลายสายของขดลวดอารเ์มเจอรบ์นทองแดงของคอมมวิเตเตอร ์
การลงปลายสายบนซีท่องแดงของคอมมวิเตเตอร ์เป็นการนําปลายสายทุกปลายของขดลวดอารเ์มเจอร ์
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มาเชือ่มต่อกนับนซีท่องแดง เพือ่ทาํใหต้วันําอารเ์มเจอรท์ุกตวันําต่อกนัเป็นอนุกรม 
4.2) หน้าทีห่ลกัของคอมมวิเตเตอร ์คอมมวิเตเตอรท์ําหน้าทีเ่ปลีย่นไฟฟ้า

กระแสสลบัทีเ่กดิขึน้บนตวันําของอารเ์มเจอร ์ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Commutator : Rectified A.C. 
– D.C.)  ดงันัน้เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงตอ้งประกอบดว้ยคอมมวิเตเตอร ์
 

ไฟฟ้ากระแสสลบั                        คอมมวิเตเตอร ์                         ไฟฟ้ากระแสตรง        
 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทัง้แบบขดลวดหมุน(Moving Coil) และสนามแม่เหลก็
หมุน (Rotating Field) ให้กําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัดงัรูป 2.28 แสดงให้เหน็ถึงการกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบับนขดลวดในสนามแมเ่หลก็ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.29 ขดลวดหมนุในสนามแมเ่หลก็ใหก้าํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและคลืน่ไฟฟ้ากระแสสลบั 
        1 พเีรยีด 

 
คอมมวิเตเตอรเ์ปลีย่นไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยควบคมุใหก้ระแสไหล

ทางเดยีวดงัรปู 2.30 แสดงใหเ้หน็การไหลของกระแสเมือ่ผา่นคอมมวิเตเตอร ์
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            รปูท่ี 2.30 1) กระแสไหลออกจากขัว้บวกไปจา่ยโหลด และไหลกลบัเขา้ขดลวดทางขัว้ลบ 

 2) คลืน่ไฟฟ้าของกระแสตรงของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
2.5.4  สมการพืน้ฐาน 

1) ความสมัพนัธร์ะหว่าความเรว็รอบ และความถ่ี 

120

Pn
f m

e 
             (2.3)    
 
เมือ่   fe   คอื ความถีท่างไฟฟ้า มหีน่วยเป็น เฮรทิช ์
 nm คอื ความเรว็รอบทางกลของสนามแมเ่หลก็หมนุ  มหีน่วยเป็นรอบต่อนาท ี
 P คอื จาํนวนขัว้ของเครือ่งกาํเนิด 

2) การคาํนวณแรงเคล่ือนไฟฟ้า  
แรงเคลือ่นไฟฟ้าทีใ่หก้าํเนิดบนขดลวดอารเ์มเจอร ์สามารถคาํนวณได ้

ดงัน้ี 
 Eav   = 

 
 • •     (2.4) B l v

 
แรงเคลือ่นไฟฟ้าเฉลีย่ (V)  Eav   = 

B  = ความหนาแน่นของสนามแมเ่หลก็  (T หรอื wb/m2) 
  = l ความยาวตวันํา (m) 
v  = อตัราความเรว็ในการเปลีย่นคา่สนามแมเ่หลก็ (m/s) 

 
 
2.5.5 การนํามอเตอรเ์หน่ียวนํามาใช้เป็นเครื่องกาํเนิดไฟฟ้า 

มอเตอรเ์หน่ียวนํานัน้ โดยทัว่ไปถูกใชง้านเป็นมอเตอรใ์นโรงงานอุตสาหกรรมกใ็ช้
เป็นตน้กําลงัสาํหรบัขบัเคลื่อนกนัมากทีสุ่ด เน่ืองจากราคาทีถู่กเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมอเตอรช์นิดอื่นๆ 
ในขนาดแรงมา้ทีเ่ท่ากนัและยงัตอ้งการการบาํรุงรกัษาน้อยทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายไดม้าก ดงันัน้หาก
นํามาใชเ้ป็นแหล่งกําเนิดกย็่อมทําใหก้ารลงทุนในการผลติตํ่ากว่าการใชเ้ครื่องกําเนิดชนิดซงิโครนัส 
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(Synchronous Generator) และยงัสะดวกง่ายต่อการบํารุงรกัษารวมไปถงึการทีไ่ม่ต้องทําการ
ซงิโครไนซ ์(การเซท็ใหร้ะบบไฟฟ้าม ีความเรว็ ความถีแ่ละเฟสเดยีวกนั)  

ในการนํามอเตอรเ์หน่ียวนํามาใชเ้ป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ตอ้งมเีครื่องตน้กําลงัเป็น
ตวัขบัใหม้อเตอร์จนถงึความเรว็กว่าความเรว็ซงิโครนัส ก่อนทีจ่ะนําเครื่องตน้กําลงัมาขบัมอเตอร์
เหน่ียวนํานัน้ ตอ้งเชค็ทศิทางการหมุนของเครื่องตน้กําลงัและทศิทางการหมุนของมอเตอรเ์สยีก่อน
เพื่อใหท้ศิทางการหมุนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าไม่ทําการเชค็ทศิทางก่อนหากต้นกําลงัและ
มอเตอรเ์หน่ียวนําหมุนไปคนละทศิกนั จะทาํใหเ้กดิแรงบดิอย่างรุนแรงของเครื่องตน้กําลงัทีพ่ยายาม
ฝืนการหมุนของมอเตอรเ์หน่ียวนํา ซึง่มผีลทําใหเ้ครื่องตน้กําลงัเสยีหายได ้ เมือ่ทดสอบทศิทางของ
เครื่องจกัทัง้สองเรยีบรอ้ยแลว้กเ็ริม่เดนิเครื่องต้นกําลงัไดเ้ลย ในตอนน้ีมขีอ้ระวงั คอืกระแสขณะ
สตารท์ของเครื่องตน้กําลงัจะสงูมาก อาจสงูกวา่กระแสพกิดัถงึสามเท่าดงันัน้ตอ้งจ่ายไฟอยา่งชา้ๆใน
ตอนตน้ เมือ่เหน็วา่มอเตอรเ์ริม่หมนุจงึคอ่ยจา่ยไฟจนเตม็พกิดั  

ปจัจุบนัได้นําเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเหน่ียวนําไปใช้ในการผลติไฟฟ้ากนัมากขึ้น 
เช่น การผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม พลงังานไอน้ํา เป็นต้น และในต่างประเทศได้มกีารนําไป
ประยุกตใ์ชก้บัรถไฟ เพราะเมือ่รถไฟลงจากเขาจะมคีวามเรว็สงูมาก เมือ่ความเรว็สงูพอ เครื่องจกัรจะ
ทาํหน้าทีเ่ป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไมเ่พยีง แต่จะสง่พลงังานคนืแก่สว่นจ่ายพลงังานแต่ยงัทาํใหเ้กดิการ
เบรกชนิด ไดนามกิส ์(Dynamic Braking)  

การที่มอเตอร์เหน่ียวนําจะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นัน้ต้องมคีุณสมบตัิดงัน้ี คือ   
สลปิต้องมคี่าเป็นลบ คอืความเรว็ของโรเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนําต้องมคี่ามากกว่าความเร็ว
ซงิโครนสั ซึง่ขึน้กบัจาํนวนขัว้ของมอเตอร ์สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  
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      (2.5)  

โดยที ่   

s  = ความเรว็ซงิโครนสั 

  = ความถีห่ลกัมลูของไฟฟ้ากระแสสลบั 
  = จาํนวนขัว้แมเ่หลก็ของมอเตอร ์
 
ขณะทีค่วามเรว็โรเตอรม์ากกวา่ความเรว็ซงิโครนัส ตวันําโรเตอร ์( RotorConductor)

จะเคลื่อนทีเ่รว็กวา่เสน้แรงแมเ่หลก็หมุน ซึง่ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าของโรเตอรไ์หลตรงขา้มกบัทศิทางเดมิ
การไหลยอ้นกลบัน้ีทําใหเ้กดิพลงังานไฟฟ้าไหลออกจากขดลวดทางดา้นสเตเตอร์ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า
ขณะน้ีมอเตอรเ์หน่ียวนําเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแลว้ โดยทัว่ไปเมือ่มอเตอรซ์ึง่มทีศิทางการหมุนอยูใ่น
ทศิทางเดยีวกนักบัแรงบดิทางไฟฟ้าถูกใชเ้ป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะหมุนกลบัทศิ เน่ืองจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้ามทีศิทางการหมุนตรงขามกบัทศิทางของแรงบดิทางไฟฟ้า แต่ในกรณีของมอเตอร์
เหน่ียวนําน้ีจะไมม่กีารหมุนกลบัทศิเน่ืองจากกระแสไหลยอ้นกลบัทีเ่กดิขึน้เป็นการกลบัทศิแรงบดิทาง
ไฟฟ้าทําใหท้ศิทางการหมุนไมเ่ปลีย่นแปลง ค่าความถีข่องแรงดนัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ทีส่เตเตอรข์ึน้อยูก่บั
ความเรว็ทีเ่กดิขึน้ทีม่อเตอรเ์หน่ียวนําทัง้หมดเครือ่งยนตต์น้กาํลงัจะเป็นตวัจา่ย  
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เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเหน่ียวนํา ( Induction Generator) นัน้จาํเป็นตอ้งต่อเขา้กบั

แหล่งกําเนิดพลงังานปฏกิริยิายอ้นกลบั (kvar) เพื่อดงึพลงังานยอ้นกลบั (Reactive Power) จาก
แหล่งจ่ายแลว้ปล่อยพลงังานจรงิ (Real Power) กลบัไปทางสายป้อน ซึ่งมแีหล่งกําเนิดพลงังาน
ยอ้นกลบัเป็นแหลง่จา่ยไฟสามเฟส  

 
รปูท่ี 2.31 ไดอะแกรมการไหลของพลงังานสาํหรบัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าชนิดเหน่ียวนํา 
 

จากรปู 2.31 จะทาํใหเ้หน็สิง่สาํคญัอยูส่ ิง่หน่ึงคอื กรณีค่าสลปิเป็นศนูย ์(โรเตอรห์มุน 
ดว้ยความเรว็ซงิโครนัส) ซึ่งรูปน้ีไม่สามารถอธบิายได ้ เพราะจะไม่เกดิการไหลของพลงังานดงัรูป 
เน่ืองจากเป็นจุดเริม่ต้นของการเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะเหน็ไดว้่าพลงังานกลทีป้่อนเขา้มาโดย
เครื่องยนต์ตน้กําลงัถูกใชไ้ปในรูปของความสญูเสยีภายในทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิด
เหน่ียวนํามคีุณลกัษณะคลา้ยมอเตอรเ์หน่ียวนําแต่มคีา่เป็นลบ 

 
กาํเนิดไฟฟ้าเหน่ียวนําสามเฟสขณะเป็นมอเตอรแ์ละเป็นเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า    

ถา้เปรยีบเทยีบกราฟของเครื่องจกัรกลชนิดเหน่ียวนําในกรณีทีเ่ป็นมอเตอรแ์ละกรณี
ที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะเหน็ว่ามลีกัษณะที่สมมาตรกนั เสน้ประบนกราฟที่แสดงจุดต่อของ
เครื่องจกัรกลจากการทํางานเป็นมอเตอร์ไปเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านัน้ค่าสลปิมคี่าน้อยมากและที่
ค่าสลปิน้ีเครื่องยนต์ตน้กําลงัเป็นตวัจ่ายไฟสาํหรบัค่าความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า จากกราฟจะเหน็ว่า เมื่อเพิม่ความเรว็จะทําใหส้ามารถผลติพลงังานไฟฟ้า ออกจากเครื่อง
กาํเนิดไฟฟ้าออกไปยงัสายป้อน (Supply Lines)  

ในการใชผ้ลติไฟฟ้านัน้พลงังานพกิดั (Rated Power) ทีผ่ลติตอ้งทาํทีค่่าสลปิตํ่ากวา่
ขณะทาํงานเป็นมอเตอร ์โดยมคี่าสลปิอยูใ่นช่วง –3 ถงึ –5 เปอรเ์ซน็ตข์องสลปิ (จากช่วงค่าสลปิจะ
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เหน็ไดว้า่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไมจ่าํเป็นตอ้งทาํงานอยูท่ีค่่าความเรว็เพยีงค่าเดยีว แต่ความเรว็ทีท่าํงาน
ตอ้งมคี่ามากกว่าความเรว็ซงิโครนัส และอยู่ในช่วงสลปิที่เหมาะสม) ค่าตวัประกอบกําลงั (Power 
Factor) อยูใ่นช่วง 50 – 65 % แต่ถา้เป็นในกรณีกระตุน้การทาํงานดว้ยตวัเอง (Self Excite) ค่าตวั
ประกอบกาํลงัประมาณ 85 %  

ในการเลอืกเครื่องจกัรกลชนิดเหน่ียวนําไปใช้งานด้านผลติกระแสไฟฟ้านัน้ จะ
คาํนึงถงึความประหยดัความสะดวกต่อการตดิตัง้และบาํรุงรกัษาเท่านัน้ไมไ่ดเ้พราะเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ชนิดเหน่ียวนํามขีดีจาํกดัในการทาํงานหลายอยา่งดว้ยกนัดงัน้ี  

1) ขนาดของเครื่องจกัรชนิดเหน่ียวนําถ้าเครื่องจกัรมขีนาดใหญ่ขณะเริม่
เดนิเครื่องจะกนิกระแสสูงมากซึ่งอาจไปดงึกระแสจากระบบขา้งเคยีงมาทําใหก้ระแสทีม่อียู่เดมิลดลง
และอาจมผีลทาํใหร้ะบบเกดิการชตัดาวน์ได ้และเครือ่งยนตต์น้กาํลงัทีนํ่ามาใชข้บัใหม้คีวามเรว็เรว็กวา่
ทีค่วามเรว็ซงิโครนสักต็อ้งมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะมกีาํลงัขบัเครือ่งจกัร  

2) การเปลีย่นแปลงของคา่ต่างๆ ไดแ้ก่ ความถี ่ตวัประกอบกาํลงัของโหลด
และความเรว็ตอ้งมคีา่เปลีย่นแปลงในขอบเขตทีไ่มเ่กนิทีก่าํหนด  

 
2.6 ทฤษฎีการเปล่ียนและรกัษาระดบัแรงดนั 

2.6.1 วงจร Rectifier หรือวงจรเรียงกระแส 
มวีตัถุประสงค์เพื่อแปลงผนักําลงัไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

โดยตอ้งการใหแ้รงดนัไฟฟ้าดา้นออก มคีวามเป็นกระแสตรงมากทีสุ่ด วงจรเรยีงกระแสมทีัง้ทีเ่ป็นแบบ
เตม็คลืน่และครึง่คลืน่  

2.6.2 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์ 
วงจรเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์แรงดนัไฟสลบัทีถู่กเรยีงกระแสแลว้ออกเอาทพ์ุตทัง้ช่วง

บวก และช่วงลบของแรงดนัไฟสลบัเหมอืนกนั ความแตกต่างระหวา่งเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์และแบบ
เตม็คลื่นต่างกนัตรงการต่อวงจรเรยีงกระแส แบบเตม็คลื่นใชไ้ดโอด 2 ตวั transformer ทีจ่ะนํามาใช้
งานจะเป็นชนิด 3 ขัว้ สว่นแบบบรดิจใ์ชไ้ดโอด 4 ตวั transformer ทีจ่ะนํามาใชง้านจะเป็นชนิด 2 ขัว้ 
ขอ้ดขีองวงจรเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์ คอื สามารถทีจ่ะทําเป็นวงจรเรยีงกระแสแบบ 3 ขัว้ไฟออก
เอาทพ์ตุได ้คอื ขัว้บวก (+) ขัว้ลบ (-) และขัว้กราวด ์(GND) นําไปใชง้านในการจา่ยไฟให ้
 
 
 
                               
                                
 
 
 

รปูท่ี 2.32 วงจรและแรงดนัไฟสลบัทีจุ่ดต่างๆ ของเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์
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จากรปูที ่2.32 แสดงวงจรเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์และแรงดนัไฟสลบัทีจุ่ดต่างๆ ของ
วงจร ซึง่จะไดแ้รงดนัไฟสลบัแต่ละจุดเหมอืนกบัเรยีงกระแสแบบเตม็คลื่นทุกประการ เพยีงแต่ในจุดที ่
2 แรงดนัไฟสลบัชว่งบวกทีไ่ด ้จะตอ้งผา่นไดโอดทาํหน้าทีเ่รยีงกระแสครัง้ละ 2 ตวั D2, D4, ทาํงานครัง้
หน่ึง และ D1, D3 ทาํงานอกีครัง้หน่ึงสลบักนัไปสามารถอธบิายการทาํงานแต่ละครัง้ไดด้งัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
   (ก) วงจรเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์                       (ข) แรงดนัไฟสลบั 
                                    

รปูท่ี 2.33 ขณะจา่ยแรงดนัไฟสลบัไบอสัตรงใหไ้ดโอด D
2
 และ D

4
 

 
จากรปูที ่2.33 เมือ่จา่ยแรงดนัไฟสลบัเขา้มาทีข่ดทุตยิภมู ิดา้นบนบวกดา้นลา่งลบ 

จ่ายไบอสัใหไ้ดโอดทัง้ 4 ตวั ไดโอดตวัทีไ่ดร้บัไบอสัตรงคอื ไดโอด D2 และ D4 มกีระแสไหลจาก
ขัว้บวกดา้นบน ผา่นไดโอด D2 ผา่นโหลด RL ผา่นไดโอด D4 ครบวงจรทีข่ ัว้ลบดา้นล่าง มศีกัยต์กคร่อม
โหลด RL บนบวกลา่งลบ ไดแ้รงดนัไฟสลบัชว่งบวกออกเอาทพ์ตุ 
 

  
 
 
 
 
 
(ก) ไดโอด D

1 
D

3 
นํากระแส       (ข) แรงดนัไฟสลบัชว่งลบป้อนเขา้มา                      

                                    
รปูท่ี 2.34 ขณะจา่ยแรงดนัไฟสลบัไบอสัตรงใหไ้ดโอด D

1 
D

3
 

 
จากรปูที ่2.34 เมือ่จา่ยแรงดนัไฟสลบัเขา้มาทีข่ดทุตยิภมู ิดา้นบนลบ ดา้นลา่งบวก 

จา่ยเป็นไบอสัใหไ้ดโอดทัง้ 4 ตวั ไดโอดตวัทีไ่ดร้บัไบอสัตรง คอื ไดโอด D1 D3 มกีระแสไหลจากบวก
ดา้นลา่ง ผา่นไดโอด D3 ผา่นโหลด RL ผา่นไดโอด D1 ครบวงจรทีข่ ัว้ลบดา้นบน มศีกัยต์กครอ่มโหลด 
RL บนบวกลา่งลบ ไดแ้รงดนัไฟสลบัชว่งบวกออกเอาทพ์ตุ  



27 
 

การทํางานของวงจรเรยีงกระแสแบบบรดิจ ์ จะทํางานทุกครัง้ของแรงดนัไฟสลบัที่
ป้อนเขา้มา ไดโอด D2 D4 และไดโอด D1 D3 จะทาํงานสลบักนัครัง้ละครึง่สญัญาณ ไดโอด D2 D4 จะ
ทาํงานเมือ่จ่ายบวกเขา้ดา้นบน จ่ายลบเขา้ดา้นล่างขดทุตยิภูม ิไดโอด D1 D3 จะทาํงานเมือ่จ่ายลบเขา้
ดา้นบน จ่ายบวกเขา้ดา้นล่าง ไดแ้รงดนัไฟฟ้าออกเอาทพ์ุตเป็นแรงดนัไฟตรงกระเพือ่มแบบเตม็คลื่น 
แสดงดงัรปู ตาํแหน่งที ่2 
 

2.6.3 วงจรกรองความถ่ี 
เป็นวงจรทีท่าํใหก้ระแสตรงทีไ่มส่มํ่าเสมอ (จากวงจรเปลีย่นกระแสสลบัเป็น 

กระแสตรงเปลีย่นเป็นกระแสตรงทีส่มํ่าเสมอ ใกลเ้คยีงกบัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่ วงจรกรองกระแส จะมตีวัเกบ็ประจุต่อคร่อมทีป่ลายทัง้สองของขดลวด
ก่อนทีจ่ะนําไปใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2.35 วงจรกรองกระแส 

 
การจะทาํใหแ้รงดนัไฟตรงทีไ่ด ้ใกลเ้คยีงแรงดนัไฟตรงจากแบตเตอรีจ่ะตอ้ง

ใสว่งจรฟิลเตอรเ์ขา้ไป วงจรฟิลเตอรแ์บบหน่ึงทีนิ่ยมใชง้านคอื RC- π ฟิลเตอร ์
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

  รปูท่ี 2.36 วงจรบรดิจเ์รค็ตไิฟเออร ์
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2.6.4 วงจรรกัษาระดบัแรงดนั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2.37 วงจรรกัษาระดบัแรงดนั 

 
วงจรรกัษาระดบัแรงดนัทีใ่ชท้รานซสิเตอรช์ว่ยขบักระแส ซึง่จะใหแ้รงดนั

เอาตพ์ตุ 11.4 โวลต ์จากซเีนอรไ์ดโอดแรงดนั 12 โวลต ์  
วงจรรกัษาระดบัแรงดนั ในรปูที ่2.37 สามารถจ่ายกระแสใหแ้ก่โหลดไดไ้ม่

สงูนักเพยีง 20-30 มลิลแิอมป์เท่านัน้ ในกรณีทีต่อ้งการกระแสเอาตพ์ุตมากกวา่น้ีสามารถทาํไดโ้ดยใช้
ทรานซสิเตอรช์่วยขบักระแส โดยต่อเป็นวงจรอมิติเตอรฟ์อลโลเวอร ์(emitter follower) อนุกรม
ระหวา่งเอาตพ์ุตของซเีนอรไ์ดโอด และโหลดดงัแสดงใน รูปที ่2.37 วงจรน้ีสามารถจ่ายกระแสใหแ้ก่
โหลดไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 100 เทา่ ตามอตัราขยายกระแสของทรานซสิเตอรซ์ึง่ขึน้กบัความสามารถใน
การจ่ายกระแสของทรานซสิเตอร์ดว้ยและ จะใหแ้รงดนัเอาต์พุตตํ่ากว่าแรงดนัของซเีนอร์ไดโอด
ประมาณ 600 มลิลโิวลต ์ (เป็นแรงดนัทีต่กคร่อมเบส - อมิติเตอรข์องทรานซสิเตอร ์ Q1) ซึง่สามารถ
แกไ้ขไดโ้ดยใชซ้ลิกิอนไดโอดต่ออนุกรมกบัซเีนอรไ์ดโอด ZD1 

 

 
 
 

Input 
15 - 22 V 

 Q1  2N3053 

 
ZD1 

12 V Output 11.4 V  
 
 
 

รปูท่ี 2.38 วงจรดดัแปลงจากรปู 2.37 เพือ่ใหส้ามารถจา่ยแรงดนัเอาตพ์ตุได ้12 โวลต ์
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สาํหรบักระแสเอาตพ์ุตของวงจร ตามรปูที ่2.38 มคี่าประมาณ 100 mA (ขึน้กบัอตัราขยาย
ของทรานซสิเตอร ์Q1 และถา้ตอ้งการกระแสเอาตพ์ตุ มากกวา่น้ีกท็าํไดโ้ดยการนําทรานซสิเตอรม์าต่อ
กนัแบบดารล์งิดนั เพือ่เพิม่อตัราขยายกระแสอา้งองิไดโ้ดยวงจรในรปูที ่2.40 จะใชท้รานซสิเตอร ์Q1 
ต่อเป็นวงจรขยายแบบอมิติเตอรร์่วม (common emitter) ซึ่งจะทําใหไ้ดแ้รงดนัเอาต์พุตทีม่คี่าเป็น
จาํนวนเท่าของแรงดนัขาเบส และกราวดข์องทรานซสิเตอร ์Q1 ซึง่แรงดนัระหว่างขาเบสและกราวด์
ของ Q1 น้ีจะเท่ากบัผลรวมของแรงดนัระหวา่งขาเบสและอมิติเตอรข์อง Q1 (600 มลิลโิวลต)์ และ
แรงดนัของซเีนอรไ์ดโอด ZD1 (6.2 โวลต)์ ซึง่จะไดเ้ท่ากบั 6.8 โวลต ์ วงจรน้ีสามารถปรบัค่าแรงดนั
เอาตพ์ุตไดต้ัง้แต่ 6.8 ถงึ 13.6 โดยการปรบัตวัตา้นทาน VR1 และยงัมสีมัประสทิธิท์างอุณหภูม ิทีม่คี่า
เกอืบเป็นศนูยด์ว้ยเน่ืองจากรอยต่อเบส - อมิติเตอรข์อง Q1 มสีมัประสทิธิท์างอุณหภูม ิ-2 มลิลโิวลต์
ต่อองศาเซลเซยีส และ ZD1 มสีมัประสทิธิท์างอุณหภมู ิ+ 2 มลิลโิวลตต่์อองศาเซลเซยีส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2.39 วงจรดดัแปลง ใหแ้รงดนัเอาตพ์ตุเทา่กบั 12 โวลต ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2.40 วงจรแรงดนัอา้งองิทีป่รบัคา่ได ้
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รปูท่ี 2.41 วงจรป้องกนัแบตเตอรี ่Over Charge & Under Discharge Protection 
 

หลกัการทํางานคือ เมื่อไฟแบตเตอร์รี่มากกว่าค่าซีเนอร์ไดโอด, ซีเนอร์
ไดโอด จะนํากระแสทาํให ้TR1 ทาํงาน RELAY กจ็ะทาํงานเมือ่ไฟแบตเตอรร์ีน้่อยกวา่ค่าซเีนอรไ์ดโอด
ซเีนอรไ์ดโอดจะไม่นํากระแสทําให ้ TR1 จะไม่ทํางาน Relay กจ็ะไม่ทํางานต่อขา Common ของ 
Relay เขา้กบัไฟบวกของแบตเตอรร์ีส่ว่น Output เลอืกเอาขา Normal Connect หรอื Normal Open 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.42 วงจรป้องกนัแบตเตอรี ่
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2.7 แบตเตอร่ี 
 

 
 

รปูท่ี 2.43 แบตเตอรี ่
 
แบตเตอรีแ่บบ "ตะกัว่-น้ํากรด" หรอื LEAD-ACID BATTERY แบบทีเ่รายงัใชก้นัอยู่ในรถ

ปจัจุบนั มสีาเหตุหลกัก็คอืต้นทุนที่ตํ่ากว่าแบตเตอรี่แบบอื่น ความทนทานเพยีงพอ ถ้าเป็นของ
คุณภาพสงูผลติในประเทศทีม่กีฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ อายุของแบตเตอรีแ่บบน้ี
ไมต่ํ่ากวา่ 4 ปี ความจุพลงังานไฟฟ้ากส็งูเพยีงพอ จงึยงัไม่มแีนวโน้มว่าจะมแีบตเตอรีแ่บบอื่นใดมา
ทดแทนได ้เพราะลว้นมรีาคาสงูกวา่แบตเตอรีแ่บบน้ีมาก  

แบตเตอรี่แบบ "ตะกัว่-น้ํากรด" เก็บและคายพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัปฏกิริยิาทางเคมี
ระหวา่งตะกัว่และน้ํากรด แผน่ทีใ่หป้ระจุบวก ทาํจากตะกัว่เพอรอ์อกไซด ์(lead peroxide) สว่นแผน่
ลบทําจากตะกัว่เน้ือพรุน เพื่อใหม้พีื้นที่ผวิสมัผสักบัน้ํากรดไดม้าก แช่อยู่ในกรดกํามะถนัเจอืจาง 
(H2SO4) เมือ่แบตเตอรีถู่กใชใ้หป้ล่อยกระแสไฟฟ้า กรดกํามะถนัเจอืจางกจ็ะแตกตวัเป็นออิอนเพือ่ทาํ
ปฏกิริยิากบัตะกัว่ แผน่ตะกัว่จะกลายเป็นตะกัว่ซลัเฟททัง้ดา้นขัว้บวกและขัว้ลบ ออกซเิจนจากตะกัว่
เพอรอ์อกไซดข์องแผงขัว้บวก จะทาํปฏกิริยิากบัไฮโดรเจนในกรดกาํมะถนั ไดน้ํ้ามาสว่นหน่ึง ประกอบ
กบั SO4 ในน้ํากรด ทีไ่ปจบัแผน่ตะกัว่เป็นตะกัว่ซลัเฟท ทาํใหก้รดกาํมะถนัเจอืจางลงเรื่อยๆ จนกระทัง่
เหลอืแต่ส่วนที่เป็นน้ํา นัน่หมายความว่าแบตเตอรี่ของเราจ่ายพลงังานไฟฟ้าจนหมดแล้ว ตอน
แบตเตอรีถู่กอดัไฟ ปฏกิริยิาทางเคมน้ีีกจ็ะยอ้นกลบัสูท่ศิทางเดมิ หมายถงึ SO4 จะแยกตวักลบัมาเป็น
กรดกํามะถนัทีเ่ขม้ขน้ขึน้เรื่อยๆ จนกระทัง่ไมเ่หลอืซลัเฟทเกาะอยูท่ีแ่ผน่ตะกัว่ หมายถงึแบตเตอรีม่ ี
ประจุไฟฟ้าเตม็ทีแ่ลว้ ความเขม้ของน้ํากรดกาํมะถนัในแบตเตอรี ่จงึเป็นตวับ่งชีท้ีด่วีา่แบตเตอรีม่ปีระจุ
หรอืพลงังานไฟฟ้าอยูม่ากน้อยเพยีงใด ความเขม้ของน้ํากรดเราวดัไดโ้ดยใชก้ารใชไ้ฮโดรมเิตอรแ์บบ
ลกูลอย วดัความถ่วงจาํเพาะของน้ํากรด ความถ่วงจาํเพาะสงูสุดของน้ํากรดในแบตเตอรีข่องประเทศ
โซนรอ้น ไมค่วรเกนิ 1.24 กรมั/ซซี ีในประเทศอุตสาหกรรมโซนหนาว กค็อืบรรดาประเทศทีก่า้วหน้า
พฒันาและผลติรถยนต์ไดเ้อง จะไดเ้ขม้ขน้กว่า คอื 1.28 กรมั/ซซี ีถา้ใชน้ํ้ากรดเขม้ขน้ทีอุ่ณหภูมสิูง 
แผน่ตะกัว่จะเสือ่มเรว็ 
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แต่ละเซลลข์องแบตเตอรีแ่บบตะกัว่-น้ํากรด หรอืจะเป็นแบตเตอรีใ่ชส้ารเคมอีื่นๆ กต็าม จะมี
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยเฉพาะ สาํหรบัแบบตะกัว่-น้ํากรดในรถของพวกเรา จะมแีรงเคลื่อน ไฟฟ้า 2
โวลต์ต่อหน่ึงเซลล ์จากการทีเ่ราเลอืกนิยามค่าแรง เคลื่อนไฟฟ้า 1 โวลต์ ไวเ้ท่าทีใ่ชก้นัอยู่ ทําให้
แรงเคลือ่นไฟฟ้าของแบตเตอรีต่ะกัว่-น้ํากรด ตอน "เตม็" มคีา่ราว 2.1 โวลต ์ไมจ่าํเป็นตอ้งลงตวัแถวๆ 
2 ถว้นๆ ซึง่แรกเริม่เดมิททีีว่ศิวกรรมรถยนตส์มยัก่อนเลอืกใชเ้พยีง 3 เซลล ์เพราะรถมอุีปกรณ์ไฟฟ้า
ไมม่าก แบตเตอรีใ่นรถยุคก่อนจงึมคี่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 6.3 โวลต ์เรยีกกนังา่ยๆ วา่ 6 โวลต ์
ถว้น ต่อมาอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเพิม่ขึน้ทัง้ขนาดและจาํนวน ถา้ไม่เพิม่แรงเคลื่อนไฟฟ้า กจ็ะตอ้งเพิม่
ขนาดสายไฟใหใ้หญ่ขึน้ วศิวกรยานยนตก์เ็ลยเลอืกเพิม่แรงเคลือ่นไฟฟ้าขึน้เป็น  2 เทา่ คอื ใชแ้บตเตอรี ่
แบบ 6 เซลล ์ไดแ้รงเคลือ่นไฟฟ้า 12.6 ถงึ 12.7 โวลต ์ 

การกาํหนดความจุของแบตเตอรี ่ใชว้ธิบีอกความสามารถในการจา่ยกระแสไฟฟ้า แบบดัง้เดมิ 
ใชว้ธิหีาค่ากระแสไฟฟ้าคงทีท่ีแ่บตเตอรีส่ามารถจ่ายได ้20 ชม. แลว้ประจุไฟฟ้าหมดพอด ีคอื เหลอื
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อเซลลเ์พยีง 1.75 โวลต์ ถา้เป็นแบตเตอรีแ่บบ "12 โวลต์" (6 เซลล)์ กเ็หลอื
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 10.5 โวลต ์เช่น ถา้แบตเตอรีล่กูหน่ึงจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที ่2 A ตลอด 20 ชม. แลว้
แรงเคลือ่นไฟฟ้าระหวา่งขัว้ทัง้สองเหลอื 10.5 โวลต ์พอด ีนํากระแสไฟฟ้าคณูดว้ยเวลาเป็นชัว่โมง คอื
2 คณู 20 ได ้40 แอมแปรช์ัว่โมง หรอื 40 AH ทีข่า้งแบตเตอรี ่วธิวีดัมาตรฐานน้ี เป็นแบบจ่ายกระแส
น้อยในเวลานานมาก คอื 20 ชม. พอใหม้นัจ่ายกระแสไฟฟ้าสกั 20 แอมแปร์ มนักน่็าจะจ่ายได ้        
2 ชัว่โมงเตม็ (40 AH หารดว้ย 20 A) แต่กลบัไดไ้มถ่งึ 2 ชัว่โมง  

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมกเ็ลยใชม้าตรฐานใหม่ในการกําหนดความจุของแบตเตอรี ่ โดยให้
มนัจ่ายกระแสไฟฟ้าค่าคงที ่25 แอมแปร ์ทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส แลว้จบัเวลาวา่มนัจะจ่ายได้
นานกี่นาท ีจนกระทัง่แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อเซลลเ์หลอื 1.75 โวลต์ มาตรฐานน้ีเรยีกว่าการวดัความจุ
สาํรอง หรอื Reserve Capacity (RC) เชน่ จา่ยได ้72 นาท ีเขากจ็ะพมิพไ์วข้า้งแบตเตอรีว่า่ 72 RC  

แบบทีส่าม เป็นการเน้นความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าทีอุ่ณหภูมติํ่ามาก ซึ่งกค็อื
ความสามารถในการสตารท์เครื่องยนตใ์นหน้าหนาวของประเทศอุตสาหกรรมอยา่งในทวปียุโรป หรอื 
อเมรกิาเหนือ โดยวดักระแสไฟฟ้าคงทีสู่งสุด ที่แบตเตอรีส่ามารถจ่ายได ้ ที่อุณหภูม ิ-18 องศา
เซลเซยีส ในเวลา 30 นาท ี แลว้แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหวา่งขัว้ทัง้สอง เหลอืเซลลล์ะ 1.4 โวลต ์ใชช้ื่อวา่ 
Cold Cranking Amp (CCA) หรอื Cold Cranking Current (CCC)  
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2.8 ทฤษฎีการทาํงานของเครื่องควบคมุการประจ ุ
2.9.1 เครือ่งควบคุมการประจุ  
 

 
รปูท่ี 2.44 การทาํงานของเครือ่งควบคุมประจุ 

 
เครื่องควบคุมการประจุ ตรงกบัคําภาษาองักฤษว่า charge controller บา้งกใ็ช ้

charge regulator ทาํหน้าทีค่อื ประจุไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทติยล์งในแบตเตอรีจ่นเตม็ 
และควบคุมไมใ่หป้ระจุไฟฟ้ามากเกนิดว้ยการเบีย่งเบนไฟฟ้าออกจากแบตเตอรีเ่มือ่มกีารประจุจนเตม็ 
ถ้าไม่มเีครื่องควบคุมการประจุ แผงเซลล์แสงอาทติย์อาจประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่มากเกนิไป 
(overcharge) จะทาํใหแ้บตเตอรีเ่กดิการสญูเสยีน้ําอยา่งรวดเรว็ รอ้นขึน้และอาจเกดิความเสยีหายได ้ 

ถ้าเป็นระบบเซลล์แสงอาทติย์ขนาดเลก็ที่แผงเซลล์แสงอาทติย์ขนาดประมาณ 1-5 
วตัตห์รอืจ่ายไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1/60 ของความจุแบตเตอรีต่่อวนัหรอืน้อยกวา่นัน้ กไ็มจ่าํเป็นตอ้งใช้
เครือ่งควบคุมการประจุ 

ปจัจุบนัน้ีการผลติเครื่องควบคุมการประจุมกัรวมฟงัก์ชัน่พเิศษๆ เขา้ไวม้ากมาย 
เพื่อใหก้ารใชง้านมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการใชง้านอย่างยิง่ เช่น Low Voltage 
Disconnect (LVD) ช่วยป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยจะปิด
สวติชอุ์ปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงทีต่่อเชื่อม หากแรงดนัของแบตเตอรีต่ํ่าลงในระดบัทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
แบตเตอรี ่ Maximum Power Point Tracking (MPPT) เป็นกระบวนการทีท่าํใหเ้ครื่องควบคุมการ
ประจุดงึพลงังานจากแผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ดม้ากทีส่ดุเพือ่ประจุลงแบตเตอรี ่โดยไมค่าํนึงถงึแรงดนั 
ไฟฟ้าของแบตเตอรีร่วมถงึ Battery Temperature Compensation (BTC) จะปรบัอตัราการประจุ
แบตเตอรีต่ามอุณหภมูขิองแบตเตอรี ่



บทท่ี3 
วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีดาํเนินการทดลอง 

 
3.1 วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

แบบจาํลองกงัหนัลมผลติไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัคอื 
  1. คอมเพรสเซอรแ์อรบ์า้น 
  2. มอเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอรเ์ตอร ์
  3. วงจรรกัษาระดบัแรงดนัแบบปรบัคา่ได ้
  4. วงจรควบคมุการชารจ์แบตเตอรร์ี ่
  5. ใบพดัจากทอ่ PVC 
  6. ใบพดัแบบโลหะ 
 
 3.1.1 คอมเพรสเซอรแ์อรบ์า้น 

ตดิตัง้โครงสรา้งแบบถอดได ้ดงัรูปที ่3.1 เพื่อสะดวกในการเคลื่อนยา้ยและไม่ทําให้
คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านเกิดการเสยีหายจากการดดัแปลงและติดตัง้ตวัยดึมอเตอร์พดัลมของแอร์
อนิเวอรเ์ตอร ์
 

 
 

รปูท่ี 3.1 โครงสรา้งสาํหรบัตดิตัง้มอเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอรเ์ตอร ์
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  SIDE VIEW          FRONT VIEW 

รปูท่ี 3.2 แบบรา่งการตดิตัง้กงัหนัลม 
 

3.1.2 มอเตอรพ์ดัลมของแอรอิ์นเวอรเ์ตอร ์
มอเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอรเ์ตอรม์แีรงดนัเอา้พตุประมาณ 60.2 V เมือ่ตดิตัง้

ใบพดัและใชแ้รงลมจากคอมเพรสเซอร ์
 

 
 

รปูท่ี 3.3 มอเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอรเ์ตอร ์
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 3.1.3 วงจรรกัษาระดบัแรงดนัแบบปรบัค่าได้ 
 วงจรรกัษาระดบัแรงดนัคอื วงจรทีต่่อระหวา่งแหลง่จา่ยไฟตรงทีม่แีรงดนัเอา้พตุไมค่งทีก่บั
โหลด มหีน้าทีจ่า่ยไฟตรงใหก้บัโหลดและรกัษาแรงดนัใหค้งทขีณะกระแสขาออกเปลีย่นแปลง 
 

 
 

รปูท่ี 3.4 บลอ็กไดอะแกรมของแหลง่จา่ยไฟตรงทีม่แีรงดนัเอา้พตุไมค่งทีก่บัโหลด 
 

เน่ืองจากมอเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอรเ์ตอรม์แีรงดนัสงูถงึ 60.2 V มแีรงดนัทีส่งู
เกนิไปสาํหรบัการชารต์แบตเตอรร์ี ่12 V ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งมวีงจรรกัษาระดบัแรงดนัที ่14.0 V 

 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3.5 วงจรรกัษาระดบัแรงดนัแบบปรบัคา่ได ้
ทีม่า http://www.aaroncake.net/circuits/supply.asp 

 
 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นวงจรรกัษาระดบัแรงดนัแบบปรบัคา่ไดม้ดีงัน้ี 

1.  C2 = 100uF 50 Vdc   1 ตวั 
2.  C3 = 0.1uF Disc Capacitor  1 ตวั 
3.  C4 = 0.01uF Disc Capacitor  1  ตวั 
4.  R1 = 5k Ohm ปรบัคา่ได ้  1  ตวั 
5.  R2 = 240 Ohm ¼ W   1  ตวั 
6.  U1 = LM337K 1.2 ถงึ 30 Vdc 2 A 1  ตวั 

 
นําอุปกรณ์ทัง้หมดมาต่อวงจรลงในแผน่วงจรสาํเรจ็รปู ดงัรปูที ่3.6 เพือ่ทีจ่ะต่อเขา้กบัวงจรชารจ์
แบตเตอรร์ี ่
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รปูท่ี 3.6 นําอุปกรณ์ทัง้หมดมาต่อวงจรลงในแผน่วงจรสาํเรจ็รปู 
 
3.1.4 วงจรควบคมุการชารจ์แบตเตอร่ี  

  การทาํงานของวงจรควบคุมการชารจ์แบตเตอรี ่จะมวีงจรสาํหรบัตรวจวดัแรงดนัของ
แบตเตอรีอ่ย่างสมํ่าเสมอซึ่งทํางานเป็นสวติช์ทีเ่บีย่งเบนไฟฟ้าจากแบตเตอรีเ่มื่อประจุเตม็ วงจรจะมี
การตรวจวดัแรงดนัของแบตเตอรีเ่พือ่กําหนดสถานการประจุของแบตเตอรร์ีเ่มื่อแบตเตอรีม่ปีระจุเตม็
แรงดนัจะสงูขึน้ คอื แบตเตอรร์ี ่12 V วงจรควบคุมการชารจ์แบตเตอรี ่ จะตดัการประจุไฟฟ้าเมื่อ
แรงดนัสงูถงึ 14.4 V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 3.7 วงจรควบคุมการชารจ์แบตเตอรี ่ 

ทีม่า http://www.eastern-energy.net/?lang=th 
 
หมายเหตุ  1. หลอด LED1 สแีดงจะตดิสวา่งเมือ่มแีรงดนัดา้นอนิพตุสงูกวา่ 4.5 V 

หลอด LED2 สเีขยีวจะตดิเมือ่มกีารประจุไฟฟ้าเขา้ทีแ่บตเตอรร์ี ่                 2. 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%97&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicyberpoint.com%2Fford%2Fblog%2Fid%2F175%2F&ei=CuJIT5uIBOehiQL41KDaDQ&usg=AFQjCNFAWvA1kW86rpcbKogNAzPPn02ybA&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%97&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicyberpoint.com%2Fford%2Fblog%2Fid%2F175%2F&ei=CuJIT5uIBOehiQL41KDaDQ&usg=AFQjCNFAWvA1kW86rpcbKogNAzPPn02ybA&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%97&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicyberpoint.com%2Fford%2Fblog%2Fid%2F175%2F&ei=CuJIT5uIBOehiQL41KDaDQ&usg=AFQjCNFAWvA1kW86rpcbKogNAzPPn02ybA&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%97&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicyberpoint.com%2Fford%2Fblog%2Fid%2F175%2F&ei=CuJIT5uIBOehiQL41KDaDQ&usg=AFQjCNFAWvA1kW86rpcbKogNAzPPn02ybA&cad=rja
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รายการอุปกรณ์ทีใ่ช ้
 

1. R1, R2 = 100k Ohm ¼ W 5% 2   ตวั 
2. R3, R4 = 2.2k Ohm 1/4W 5% 2   ตวั 
3. R5  = 10 Ohm 1/4W 5%  1   ตวั 
4. RA  = 100k Ohm 1/4W 1%  1   ตวั 
5. RB = 20k Ohm ¼ W 1%  1   ตวั 
6. RC = 392k Ohm ¼ W 1%  1   ตวั 
7. RS = 0.5 Ohm 1W 5%  1   ตวั 
8. C1 = 0.47uF 35 V หรอื 50 V  1   ตวั 
9. C2 = 0.1uF 35 V หรอื 50 V  1   ตวั 
10. Q1 = TIP42C   1   ตวั 
11. IC = IC Controller   1   ตวั 
12. F1,F2 = Fuse 3 A   2   ตวั 
13. LED1 = สแีดง          1   ตวั 
14. LED2 = สเีขยีว   1   ตวั 
 

นําอุปกรณ์ทัง้หมดมาต่อวงจรลงในแผน่วงจรสาํเรจ็รปูดงัรปูที ่3.8 เพือ่ทีจ่ะต่อเขา้กบัแบตเตอรี ่
 

 
 

รปูท่ี 3.8 วงจรควบคุมการชารจ์แบตเตอรี ่ 
ทีม่า http://www.eastern-energy.net/?lang=th 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%97&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicyberpoint.com%2Fford%2Fblog%2Fid%2F175%2F&ei=CuJIT5uIBOehiQL41KDaDQ&usg=AFQjCNFAWvA1kW86rpcbKogNAzPPn02ybA&cad=rja
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3.1.5 ใบพดัจากท่อ PVC 
การออกแบบใบพดัน้ีไดศ้กึษาการทําใบพดัจากท่อ PVC ขนาดกวา้ง 7 เซนตเิมตร 

ยาว 25 เซนตเิมตร เมื่อตดัเสรจ็แลว้และประกอบเขา้กบัมอเตอรอ์นิเวอรเ์ตอรจ์ะมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
เทา่กบัใบพดัของคอมเพรสเซอรแ์อร ์
 

1. นําทอ่ PVC มาตดัใหไ้ดข้นาด 7 x 25 cm ดงัรปูที ่3.9 
 

 
 

รปูท่ี 3.9 ทอ่ PVC ทีต่ดัเสรจ็แลว้  
 

2. ตดัทอ่PVC ใหไ้ดข้นาดตามรปูที ่3.10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3.10 ขนาดของทอ่ PVC ทีท่าํการตดั 
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รปูท่ี 3.11 ขนาดของทอ่ PVC ทีต่ดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

2. นําใบพดัทีไ่ดจ้ากทอ่ PVC ประกอบเขา้กบัดุมใบพดั 
 

 
 

รปูท่ี 3.12 ใบพดัทีไ่ดจ้ากทอ่ PVC ประกอบเขา้กบัดุมใบพดั 
 
 

 
 

รปูท่ี 3.13 ดุมใบพดัทีไ่ดจ้ากใบพดัลมเก่า 
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3.1.6 ใบพดัแบบโลหะ 
การเลอืกใชใ้บพดัแบบโลหะเพราะวา่ลมทีไ่ดจ้ากคอมเพรสเซอรแ์อรจ์ะมคีวามรอ้น

ใบพดัแบบโลหะจะสามารถทนความรอ้นไดด้ ี
 

 
 

รปูท่ี 3.14 ใบพดัแบบโลหะ มกีารถ่วงสมดุลของใบพดัแลว้ 



บทท่ี4 
การทดลองและผลการทดลอง 

 
4.1 .ใบพดั 
 4.1.1 การทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของใบพดั 
  การทดลองน้ีเพื่อทําสอบประสทิธภิาพของใบพดัว่าใบพดัชนิดทีท่ํามาจาก ท่อ PVC 
และ ใบพดัแบบโลหะ ใบพดัแบบใดทีใ่หพ้ลงังานไฟฟ้าสงูกวา่กนัเมือ่นําไปตดิตัง้ทีค่อมเพรสเซอรแ์อร ์

อปุกรณ์ 
1. ใบพดัทีท่าํจากทอ่ PVC 
2. ใบพดัแบบโลหะ 
3. วงจรควบคมุแรงดนัเอาตพ์ตุ 
4. วงจรควบคมุการชารจ์แบตเตอรี ่
5. มเิตอรว์ดัแรงดนั  
6. มเิตอรว์ดักระแส  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.1 ตดิตัง้ใบพดัเพือ่ทดลอง 
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(ก)  แรงดนัทีว่ดัไดจ้ากใบพดัแบบโลหะ      (ข) แรงดนัทีว่ดัไดจ้ากใบพดัแบบทอ่ PVC 

 
รปูท่ี 4.2 (ก) แสดงแรงดนัทีว่ดัได ้65.6 V 

  (ข) แสดงแรงดนัทีว่ดัได ้51.0 V 
 

ตารางท่ี 4.1 เปรยีบเทยีบแรงดนัไฟฟ้าทีว่ดัไดภ้ายในเวลา 10 นาท ี
แรงดนัท่ีวดัได้จากมอเตอรอิ์นเวอรเ์ตอร ์เวลาท่ีทาํการวดั 

(นาที) ใบพดัจากโลหะ (V) ใบพดัจากท่อ PVC (V) 
1 65.6 51.2 
2 65.5 51.0 
3 65.4 51.3 
4 65.3 50.9 
5 65.5 51.1 
6 65.1 51.1 
7 65.6 51.2 
8 65.1 50.9 
9 64.9 51.0 

10 65.5 51.1 
แรงดนัเฉลีย่ 65.4 51.1 

 
สรปุผลการทดลอง 

  จากผลการทดลองใบพดัจากโลหะและใบพดัทีท่าํจากท่อ PVC ใบพดัทีไ่ดจ้ากใบพดั
ลมเก่า (โลหะ) มพีืน้ทีร่บัลมมากกว่าจงึทําใหห้มุนไดเ้รว็กว่าใบพดัทีท่ําจากท่อ PVC ทีม่พีืน้ทีร่บัลม
น้อยกวา่แรงดนัทีว่ดัไดใ้บพดัแบบโลหะจงึมแีรงดนัเอาตพ์ุตมากกวา่ใบพดัทีท่าํจากท่อ PVC ประมาณ 
14.3 V 
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 4.1.2 ทดลองการชารจ์แบตเตอรี ่12 V 
  การทดลองน้ีเพื่อทดสอบการการชาร์จแบตเตอรีโ่ดยใชว้งจรควบคุมแรงดนั output 
เพือ่หาแรงดนัทีเ่หมาะสมในการชารจ์แบตเตอรี ่
 
4.2 การชารจ์แบตเตอร่ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3 กระแสขณะชารจ์แบตเตอรี ่(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.4 แรงดนัจากวงจรควบคุมแรงดนั 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงผลการชารจ์แบตเตอรี ่
แรงดนัท่ีวดัได้จากมอเตอรอิ์นเวอรเ์ตอร ์  

เวลาท่ีทาํ
การวดั 

กระแสขณะชารจ์
แบตเตอร่ี 

ความเรว็ลม แรงดนัจาก
ใบพดัจาก
โลหะ (V) 

แรงดนัจาก
วงจรควบคมุ
แรงดนั (V) 

แรงดนัจาก
ใบพดัจากท่อ 

PVC (V) 
(m/s) 

(นาฬิกา) (A) 

8.00 6 65.6 14.0 51.2 0.5 
9.00 6 65.5 14.0 51.0 0.5 
10.00 6 65.4 14.0 51.3 0.5 
11.00 6 65.3 14.0 50.9 0.4 
12.00 6 65.5 14.0 51.1 0.5 
13.00 6 65.1 14.0 51.1 0.4 
14.00 6 65.6 14.0 51.2 0.5 
15.00 6 65.1 14.0 50.9 0.4 
16.00 6 64.9 14.0 51.0 0.4 
17.00 6 65.5 14.0 51.1 0.5 

 
สรปุผลการทดลอง 
 จากตารางที ่4.2 สรุปไดว้่ากงัหนัลมเฉลีย่หมุนทีค่วามเรว็ลมของคอมเพรสเซอร์แอร์ 6 m/s 
แรงดนัจากใบพดัโลหะเป็นแรงดนักระแสตรง มคี่า 65.4 V และ แรงดนัจากใบพดัจากท่อ PVC เป็น
แรงดนัเฉลีย่กระแสตรง 51.1 V ใหค้า่กระแสทีป่ระมาณ 0.4 – 0.5 A 
 
4.3 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.5 ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อร ์ทีว่ดัดว้ย digital clamp meter  
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รปูท่ี 4.6 ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อรข์ณะต่อกบักงัหนัลม     

 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อรภ์ายในเวลา 60 นาท ี

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อร ์(A) 
เวลาท่ีทาํ
การวดั 

ความเรว็ลม คอมเพรสเซอร ์ คอมเพรสเซอร ์
(m/s) คอมเพรสเซอร ์ กงัหนัลม กงัหนัลม 

(นาที) 
ใบพดัแบบท่อ PVCใบพดัแบบโลหะ  

1 6 2.9 2.9 2.9 
5 6 2.8 2.9 2.9 
10 6 2.9 2.9 3.0 
20 6 2.7 2.9 2.9 
30 6 3.1 3.3 3.3 
45 6 2.8 2.5 2.7 
60 6 2.9 3.1 3.0 

 
สรปุผลการทดลอง 
 จากตารางที ่4.3 สรุปไดว้า่กงัหนัลมหมนุทีค่วามเรว็ลมของคอมเพรสเซอรแ์อร ์6 m/s  
ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อร ์อยูท่ี ่2.9 A – 3.1 A ปรมิาณการใชก้ระแสของ
คอมเพรสเซอรแ์อรท์ีม่ใีบพดัแบบโลหะ อยูท่ี ่2.9 A – 3.3 A ซึ่งบางเวลามปีรมิาณการใชก้ระแส
มากกวา่คอมเพรสเซอรแ์อรท์ีไ่มม่กีงัหนัลม และปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อรท์ีม่ ี
ใบพดัแบบ PVC อยูท่ี ่2.9 A – 3.3 A  
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ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อรใ์นเวลา 10 ชัว่โมง 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อร ์(A) 
เวลาท่ีทาํ
การวดั 

(นาฬิกา) 

ความเรว็ลม 
(m/s) คอมเพรสเซอร ์

คอมเพรสเซอร ์
กงัหนัลม 

ใบพดัแบบโลหะ 

คอมเพรสเซอร ์
กงัหนัลม 

ใบพดัแบบท่อ PVC 
8.00 น. 6 2.6 2.6 2.7 
9.00 น. 6 2.8 2.8 2.8 
10.00 น. 6 2.9 2.9 2.9 
11.00 น. 6 2.9 2.9 2.9 
12.00 น. 6 2.9 3.0 3.0 
13.00 น. 6 3.1 3.1 3.1 
14.00 น. 6 3.2 3.3 3.3 
15.00 น. 6 2.9 2.9 2.9 
16.00 น. 6 2.8 2.9 2.9 
17.00 น. 6 2.2 2.3 2.4 

 
สรปุผลการทดลอง 
 จากตารางที ่4.4 สรุปไดว้า่กงัหนัลมหมนุทีค่วามเรว็ลมของคอมเพรสเซอรแ์อร ์6 m/s ปรมิาณ 
การใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรแ์อร ์ที ่2.9 A – 3.2 A ช่วงเวลาที ่12.00 น. – 15.00 น.จะมี
ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้ามาก เพราะเป็นช่วงทีม่คีวามรอ้นสงู แอรจ์งึทํางานหนักคอมเพรสเซอรใ์ช้
กระแสมาก ปรมิาณการใชก้ระแสของคอมเพรสเซอรแ์อรท์ีม่กีงัหนัลมใบพดัแบบโลหะ ที ่2.6A – 3.3A 
ช่วงเวลาที ่12.00 น. – 15.00 น.จะมปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้ามาก เพราะเป็นช่วงทีม่คีวามรอ้นสูง 
แอร์จึงทํางานหนักคอมเพรสเซอร์จึงใช้กระแสมาก ซึ่งบางเวลามีปริมาณการใช้กระแสมากกว่า
คอมเพรสเซอร์แอร์ที่ไม่มกีงัหนัลม และปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่มกีงัหนั
ใบพดัแบบทอ่ PVC ที ่2.7 A – 3.3 A ชว่งเวลาที ่12.00 น. – 15.00 น.จะมปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้า
มาก เพราะเป็นช่วงทีม่คีวามรอ้นสงู แอรจ์งึทํางานหนักคอมเพรสเซอรจ์งึใชก้ระแสมาก ซึง่บางเวลามี
ปรมิาณการใชก้ระแสมากกวา่คอมเพรสเซอรแ์อรท์ีไ่มม่กีงัหนัลมอยูเ่ลก็น้อย 



บทท่ี 5 
สรปุผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการทดลอง 
 จากที่ได้ทําการออกแบบและสรา้งกงัหนัลมผลติไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จากลมระบาย
ความร้อนของคอมเพรสเซอร์แอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ใบพดั เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และการ
ประจุแบตเตอรี ่ใบพดัทีท่ําการทดลองม ี2 ลกัษณะ 1) ใบพดัโลหะจากพดั  2) ใบพดัท่อ PVC ทีม่ี
ความยาว 25 เซนติเมตร ใบพดัสามารถทํางานได้ตัง้แต่ความเร็วลม 2 m/s ความเร็วลมของ
คอมเพรสเซอรร์ะบายความรอ้น มคีวามเรว็ลม 6 m/s ใบพดัทัง้ 2 สามารถทาํงานไดด้ ีผลการทดลอง
ของใบพดัโลหะจากใบพดัลม ทาํงานขณะทีม่คีวามเรว็ลม 6 m/s สามารถวดัแรงดนักระแสตรง (V) ได ้
เฉลีย่ 65.1 V และใบพดัทีท่ําจากท่อ PVC ทํางานขณะทีม่คีวามเรว็ลม 6 m/s สามารถวดัแรงดนั
กระแสตรง (V) ได ้เฉลีย่ 51.1 V ใบพดัลมโลหะสามารถผลติแรงดนักระแสตรงไดม้ากกวา่ใบพดัทีท่ํา
จากท่อ PVC ประมาณ 14.3 V เพราะใบพดัโลหะมเีน้ือทีร่บัลมมากจงึทาํใหห้มุนเรว็กวา่ทีใ่บพดัทีท่าํ
จากท่อ PVC ซึง่มเีน้ือทีข่องใบพดัน้อยกวา่ จงึทาํใหห้มุนชา้ กระแสทีไ่ดจ้ากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เฉลีย่ 
0.5 A ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอรท์ีต่ดิตัง้กงัหนัลมมากกว่าคอมเพรสเซอร์ทีไ่ม่
ตดิตัง้กงัหนัลม อยูเ่ลก็น้อย 
 
5.2 ปัญหาท่ีพบในการทาํโครงงาน 
 5.2.1 โครงสรา้งอุปกรณ์โลหะเกดิสัน่สะเทอืนเมือ่คอมเพรสเซอรท์าํงาน 
 5.2.2  ใบพดัหมนุไมน่ิ่งและหมนุไมไ่ดศ้นูย ์
 5.2.3  กระแสทีไ่ดจ้ากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ามคีา่น้อย 
 5.2.4  โครงสรา้งอุปกรณ์โลหะมน้ํีาหนกัมาก 
 5.2.5  การตัง้ความหา่งของกงัหนัลมกบัพดัลมคอมเพรสเซอรแ์อร ์
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  เพิม่จุดยดึและอุปกรณ์การสัน่สะเทอืน 
 5.3.2  ปรบัสมดุลองศาของใบพดัและจุดต่อระหวา่งดุมใบพดักบัแกนมอเตอรอ์นิเวอรเ์ตอร ์         
                   เพือ่ลดการสัน้ของมอเตอรอ์นิเวอรเ์ตอร ์   
 5.3.3  เปลีย่นใชข้ดลวดหรอืมอเตอรข์นาดอืน่ๆ แทนมอเตอรอ์นิเวอรเ์ตอรข์นาดเลก็ ซึง่จะทาํ   
                    ใหไ้ดก้ระแสมากขึน้ 
 5.3.4  เปลีย่นวสัดุจากโลหะทีม่น้ํีาหนกัมากเปลีย่นเป็นอลมูเินียมทีม่น้ํีาหนกัเบากวา่ 
 5.3.5  คาํนวณความหา่งของกงัหนัลมเพือ่ทีจ่ะใหใ้บพดัหมนุไดค้วามเรว็ 



 
 

ประวติัผูจ้ดัทาํโครงงาน 

 

นายสุรกัษ์ จนัทร์บาง จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงจากวิทยาลัยเทคนิคสตัหีบ        
อ.สตัหบี จ.ชลบุร ีปจัจุบนักําลงัศกึษาทีภ่าควชิาไฟฟ้าคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา มคีวาม
สนใจทางดา้นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละไฟฟ้ากาํลงั 
 
 
นายสุทธ ิตัง้แสวงพรกุล จบการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงจากวทิยาลยัเทคนิคสตัหบี      
อ.สตัหบี จ.ชลบุร ีปจัจุบนักําลงัศกึษาทีภ่าควชิาไฟฟ้าคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา มคีวาม
สนใจทางดา้นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละไฟฟ้ากาํลงั 
 

 



 การนําเสนอผลงานโครงงานของนิสติเทคโนโลยบีณัฑติ  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา 

 
1 

  
ชื่อโครงงาน  : ผลติไฟฟ้าจากลมระบายความรอ้นของคอมเพรสเซอร ์

(Wind generator from heat extractor of compressor) 
นายสรุกัษ์ จนัทรบ์าง และ นายสทุธ ิตัง้แสวงพรกุล 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ : อาจารย ์ดร.สมเจต ศุภรงัสรรค ์

 บทนํา (Introduction) 
เน่ืองดว้ยในปจัจุบนัมกีารใชไ้ฟฟ้าในชวีติประจําวนัเพิม่ขึน้ทุกวนั เพราะไฟฟ้าเป็นปจัจยัสาํคญั

ต่อความเป็นอยู่ แต่เน่ืองจากสภาวะโลกรอ้นทําใหอุ้ณหภูมขิองประเทศไทยสงูขึน้ ทําใหป้ระชากรมกีาร
ใช้เครื่องทําความเยน็มากขึ้น บ้านที่พกัอาศยัหรอืโรงงาน สถานประกอบการการณ์ต่างๆ จงึมภีาระ
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามากขึ้นทําให้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจากลมระบายความร้อนของ
คอมเพรสเซอรจ์งึทําการสรา้งกงัหนัลมขึน้ เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้า ดงันัน้ทางกลุ่มจงึ
ประดษิฐ์กงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ ที่ใหแ้รงดนั 12-48 โวลต์ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเรว็ลมของ
เครือ่งระบายความรอ้นโดยใชม้อเตอรพ์ดัลมของแอรอ์นิเวอเตอรม์าทาํเป็นเจนเนอเรเตอรซ์ึง่มแีรงดนัเอา้
พุตเป็นแบบแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและต่อวงจรรกัษาระดบัแรงดนัไวท้ี ่14 V รว่มกบัวงจรควบคุมการ
ชารจ์แบตเตอรีแ่ละจะทาํงานเมื่อแรงดนัของแบตเตอรร์ีต่ํ่ากว่า 12 V วงชารจ์แบตเตอรีจ่ะทาํงานและเมื่อ
แรงดนัของแบตเตอรีส่งูเกนิ 14 V วงจรจะหยุดทาํงานโดยมโีครงสรา้งของกงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็
ดงั รปูที ่1 ทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยไปตดิตัง้ตามสถานทีท่ีต่อ้งการได ้  

 
 

 
    รปูที ่1 โครงสรา้งของกงัหนัลมผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ทีต่ดิตัง้กบัโครงสรา้งของคอมเพรสเซอร ์
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วิธีการศึกษา (Methodology) 

 ศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มลูความเรว็ลมของลมระบายความรอ้นของคอมเพรสเซอรเ์พือ่ออกแบบ
โครงสรา้งของกงัหนัลมใหเ้หมาะสม มปีระสทิธภิาพในการรบัลมจากคอมเพรสเซอร ์สามารถชารจ์แบท 
เตอรีไ่ดแ้ละสามารถนําไฟฟ้าทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 ผลการศึกษา (Results) 
จากการทดลองโดยใชใ้บพดั 2 แบบคอื 1.ใบพดัจากท่อ PVC 2.ใบพดัแบบโลหะเพื่อทดสอบว่า

ใบพดัชนิดใดใหค้วามเรว็สงูสดุและสามารถชารจ์ประจุแบทเตอรีไ่ดด้ทีีส่ดุโดยมผีลการทดลองดงัน้ี 
 
การทดลองที ่1  
ทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของใบพดัในขณะทีย่งัไม่ต่อวงจรใดๆพบว่าใบพดัทีท่ําจากท่อ 

PVC มแีรงดนัเอา้พุตเฉลีย่ที ่51.1 V และใบพดัแบบโลหะมแีรงดนัเอา้พุตเฉลีย่ที ่65.4 V ดงันัน้ใบพดั
จากโลหะจงึมปีระสทิธภิาพมากกวา่ 

 
การทดลองที ่2  
ทดลองการชารจ์แบตเตอรี ่12.0 V การทดลองน้ีเพื่อทดสอบการการชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชว้งจร

ควบคุมแรงดันต่อกับวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ สรุปได้ว่ากังหนัลมหมุนที่ความเร็วลมของ
คอมเพรสเซอร ์6 m/s วงจรรกัษาระดบัแรงดนัที ่14.0 V และคา่กระแสการชารจ์แบตเตอรี ่0.4 – 0.5 A 
  
 จาก การทดลองที1่ และ การทดลองที2่ พบวา่ปรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์
ขณะทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้กงัหนัลมมปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าที2่.2-3.2Aเมือ่ตดิตัง้กงัหนัลมใบพดัแบบทอ่PVC
มปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้าที2่.4-3.2A และตดิตัง้กงัหนัลมใบพดัแบบโลหะมปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้า
ที ่2.3-3.3A จงึสรปุไดว้า่การใชก้งัหนัลมใบพดัแบบทอ่ PVCคอมเพรสเซอรม์ปีรมิาณการใชก้ระแสไฟฟ้า 
น้อยกวา่การใชก้งัหนัลมใบพดัแบบโลหะเลก็น้อย 
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