พัดลมไอนําเคลือ นที

นายไพรัตน์
นายวรินทร
นายสงบ
นายสุ ทธิพงษ์

ขวัญวารี
แซ่ ม้า
แซ่ ว้าง
แซ่ ว่าง

โครงการนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากําลัง
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ปี การศึกษา 2553

พัดลมไอนําเคลือนที

นายไพรัตน์
นายวริ นทร
นายสงบ
นายสุ ทธิ พงษ์

ขวัญวารี
แซ่มา้
แซ่วา้ ง
แซ่วา่ ง

โครงการนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ ากําลัง
โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยีพณิ ชยการ
ปี การศึกษา 2553

ข

บทคัดย่ อ
ชื อโครงการ

พัดลมไอนําเคลื'อนที'

หลักสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน ไฟฟ้ ากําลัง

ผู้รับผิดชอบ

นาย ไพรัตน์
นาย วริ นทร
นาย สงบ
นาย สุ ทธิ พงษ์

ขวัญวารี
แซ่มา้
แซ่วา้ ง
แซ่วา่ ง

อาจารย์ ทปี รึกษาโครงการ นายจีรวัฒน์ ศรี ธาวัชร
โครงการนีจัดทําขึนเพื'อออกแบบพัดลมไอนําเคลื'อนที' เพื'อใช้ในการระบายความร้อนและ
ให้ความเย็น เพื'อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยประกอบด้วยหัวพัดลมขนาด 20 นิว จุด
พ่นไอหมอก 1 จุด ชุ ดทําไอหมอก ถังนํา 6 ลิตร ฐานพัดลมสู ง 41.5 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร
ยาว 60 เซนติเมตร ใช้กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) 220 V จ่ายไฟให้กบั พัดลมโดยผ่านเบรกเกอร์
หม้อแปลงจะแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) 220 V จากเบรกเกอร์ ให้เหลือเพียง 24 V เพื'อจ่ายให้กบั
ชุ ดทําหมอก เมื'อชุ ดทําหมอกทํางานทําให้เกิ ดเป็ นไอนํา (ไอหมอก) ออกมาทางจุดพ่นหมอกหน้า
ตะแกรงพัดลม
ผลการทดสอบออกมาเป็ นที'น่าพึงพอใจของคณะผูจ้ ดั ทําคือ พัดลมไอนําเคลื'อนที'สามารถ
ให้ความเย็นได้มากกว่าพัดลมธรรมดา เมื'อทําการทดสอบพัดลมทํางานได้ดีหรื อไม่เมื' อทดสอบ
แล้ว พัดลมทํางานปกติ แต่พดั ลมไม่มีการหมุนไปมาเนื' องจากลูกปื นในชุ ดเฟื องหลุด ทําการแก้ไข
และทดสอบพัดลมอีกครังว่าพัดลมมีการหมุนหรื อไม่ เมื'อทดสอบแล้วพัดลมทํางานปกติ มีการหมุน
ไปมา ทําการทดสอบสวิตช์เลื อกระดับพัดลมว่าทํางานได้ดีหรื อไม่ เมื'อทดสอบแล้ว สวิตช์เลื อก
ระดับพัดลม 1และ2 ทํางานปกติดี เมื'อกดสวิตช์เลือกระดับพัดลม ระดับ 3 ประมาณ 5 นาที พัดลม
ไม่ทาํ งานเนื' องจากทรานซิ สเตอร์ ไหม้ ทําการแก้ไขและทดสอบอี กครั ง เมื' อทดสอบแล้วพัดลม
ทํางานปกติ ทําการทดสอบการทํางานของชุ ดควบคุ มและชุ ดทําหมอกเมื'อทดสอบแล้ว ชุ ดควบคุ ม
และชุดทําหมอกทํางานปกติ

ค

จากการทดสอบ โครงการพัด ลมไอนําเคลื' อ นที' ส ามารถทํา งานได้ต ามขอบเขตของ
โครงการโดยพัดลมไอนําเคลื' อนที'สามารถให้ความเย็นได้ดีกว่าพัดลมธรรมดา สามารถนําไปใช้
งานได้จริ งตรงตามที'คณะผูจ้ ดั ทําหวังไว้ และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ออกมาเป็ นที'
น่าพึงพอใจของคณะผูจ้ ดั ทํา คือผลการประเมิน ค่าเฉลี'ยคะแนน 4.42 อยูใ่ นระดับ 4 = เกณฑ์มาก

ง

กิตติกรรมประกาศ
พัดลมไอนําเคลื'อนที'นีสําเร็ จลงด้วยดี เนื'องจากได้รับคําแนะนําเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ'งจาก อาจารย์จีรวัฒน์ ศรี ธาวัชร อาจารย์ผูส้ อนสาขางาน ไฟฟ้ ากําลัง โรงเรี ยนเถินเทคโนโลยี
พณิ ชยการ ที'สําคัญขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยา ชมพู อาจารย์ฝ่ายวิชาการเป็ นอย่างสู ง เป็ นอย่าง
สู งที'ให้ความกรุ ณาในข้อคิด ข้อเสนอแนะ ให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนช่ วยแก้ไขงานที'มีความผิดพลาด
ปรับปรุ งข้อบกพร่ องของการทําโครงการเพื'อให้ได้ตามมาตรฐานเป็ นงานวิชาการที'มีความสมบูรณ์
ยิง' ขึน ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงขอกราบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู ง
อนึ'งคณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกคนที'ให้คาํ ปรึ กษาเรื' องต่างๆ และขอขอบคุณ
ทุกท่านที'มีส่วนร่ วมในการจัดทําโครงการนีให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
สุ ดท้ายนีขอระลึกถึงคุณบิดา มารดา และอาจารย์ผซู ้ ' ึ งให้คาํ แนะนําและช่วยอบรมสั'งสอน
แก่ผจู ้ ดั ทําและขอขอบคุณกําลังใจจากเพื'อนๆ ทุกคน

คณะผูจ้ ดั ทํา
นาย ไพรัตน์
นาย วริ นทร
นาย สงบ
นาย สุ ทธิ พงษ์

ขวัญวารี
แซ่มา้
แซ่วา้ ง
แซ่วา่ ง

จ

สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที' 4.1 ผลการทดสอบของพัดลมไอนําเคลื'อนที'
ตารางที' 4.2 สรุ ปผลการประเมิน

หน้ า
4-1
4-3

ฉ

สารบัญรู ปภาพ
รู ปที
รู ปที' 2.1 แสดงรู ป เบรกเกอร์ ที'พบเห็นโดยทัว' ไป
รู ปที' 2.2 แสดงรู ป ลักษณะการทํางานของ Thermal unit
รู ปที' 2.3 แสดงรู ป ลักษณะการทํางานของ Magnetic unit
รู ปที' 2.4 แสดงรู ป Air circuit breaker
รู ปที' 2.5 แสดงรู ป Miniature circuit breaker
รู ปที' 2.6 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าที'ใช้งานตามอาคาร (Building Wire)
รู ปที' 2.7 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันตํ'า (Low Voltage Power Cabl)
รู ปที' 2.8 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลังแรงดันขนาดกลาง
(Medium Voltage Power Cable)
รู ปที' 2.9 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันสู ง (High Voltage Power Cable)
รู ปที' 2.10 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าควบคุม (Control Cable)
รู ปที' 2.11 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าชนิดอ่อน (Flexible Wire)
รู ปที' 2.12 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าที'ใช้กบั เครื' องใช้ไฟฟ้ า (Home Appiance Wire)
รู ปที' 2.13 แสดงรู ป สายโทรศัพท์ (Telecomnunicatiion Wire)
รู ปที' 2.14 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าชนิดพิเศษ (Special Specification Cable)
รู ปที' 2.15 แสดง คําอธิ บายหลักการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า
รู ปที' 2.16 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าที'มีแทปแยก (Tap) ด้านทุติยภูมิ
รู ปที' 2.17 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าแยกสายกราวด์ ออกจากระบบไฟฟ้ า
รู ปที' 2.18 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบปรับเลื'อนค่าได้หรื อหม้อแปลงออโต้
รู ปที' 2.19 แสดงรู ป ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิดต่างๆ
รู ปที' 2.20 แสดงรู ป ลักษณะของอะคริ ลิค
รู ปที' 2.21 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี
รู ปที' 2.22 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี
รู ปที' 2.23 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี
รู ปที' 2.24 แสดงรู ป แบบของแอลอีดี Lamp Type แบบต่างๆ
รู ปที' 2.25 แสดงรู ป LED แบบหลอดกลมสี แบบต่างๆ
รู ปที' 2.26 แสดงรู ป LED แบบหลอดกลมแบบหลอดใส

หน้ า
2-6
2-6
2-7
2-8
2-8
2-10
2-10
2-11
2-11
2-12
2-12
2-12
2-13
2-13
2-15
2-17
2-18
2-18
2-18
2-19
2-21
2-22
2-22
2-23
2-23
2-23

ช

สารบัญรู ปภาพ (ต่ อ)
รู ปที
รู ปที' 2.27 แสดงรู ป LED แบบหลอดเหลี'ยม
รู ปที' 2.28 แสดงรู ป หลอดแอลอีดี Surface Mount Type แบบต่างๆ
รู ปที' 2.29 แสดงรู ป นําในมหาสมุทรและทะเล
รู ปที' 2.30 แสดงรู ป นําผิวดิน
รู ปที' 2.31 แสดงรู ป สวิตช์โยกแบบต่าง ๆ
รู ปที' 2.32 แสดงรู ป สวิตช์แบบกระดก
รู ปที' 2.33 แสดงรู ป สวิตช์หมุนหรื อสวิตซ์เลือก
รู ปที' 2.34แสดงรู ป สวิตช์เลื'อน
รู ปที' 2.35 แสดงรู ป สวิตช์กดแบบต่าง ๆ
รู ปที' 2.36 แสดงรู ป คียแ์ พด
รู ปที' 2.37 แสดงรู ป ไมโครสวิตช์
รู ปที' 2.38 แสดงรู ป ดีพสวิตช์
รู ปที' 2.39 แสดงรู ป สัญลักษณ์ต่างๆ ของสวิตช์
รู ปที' 2.40 แสดงรู ป การทดสอบสวิตซ์
รู ปที' 3.1 แสดงรู ป การลบคมอะคริ ลิค
รู ปที' 3.2 แสดงรู ป การใส่ อะคริ ลิค
รู ปที' 3.3 แสดงรู ป การยึดตัวพัดลม
รู ปที' 3.4 แสดงรู ป การต่อสายไฟพัดลมเข้าวงจรควบคุมไอหมอก
รู ปที' 3.5 แสดงรู ป การติดตังชุดทําไอหมอกและถังใส่ นาพั
ํ ดลมไอนําเคลื'อนที'
รู ปที' 3.6 แสดงรู ป การประกอบจุดพ่นไอหมอก
รู ปที' 3.7 แสดงรู ป การทดสอบอาการส่ ายของพัดลม
รู ปที' 3.8 แสดงรู ป การทดสอบไอหมอก
รู ปที' 3.9 แสดงรู ป พัดลมไอนําเคลื'อนที'สมบูรณ์

หน้ า
2-24
2-24
2-28
2-28
2-30
2-30
2-31
2-31
2-32
2-33
2-33
2-34
2-34
2-35
3-2
3-2
3-3
3-3
3-4
3-4
3-5
3-5
3-6

สารบัญ

ใบรับรองโครงการ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ปภาพ
บทที 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงการ
1.2 จุดมุ่งหมายของการทําโครงการ
1.3 ความสําคัญของการทําโครงการ
1.4 สมมติฐานของการทําโครงการ
บทที 2 ทฤษฎีทีเกียวข้อง
2.1 ทฤษฎีพดั ลม
2.2 ทฤษฎีชุดทําหมอก
2.3 ทฤษฎีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circutt Breaker)
2.4 ทฤษฎีสายไฟฟ้ า
2.5 ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
2.6 ทฤษฎีอะคริ ลิค
2.7 ทฤษฎีหลอดแอลอีดี (LED)
2.8 ทฤษฎีเหล็ก (Iron)
2.9 ทฤษฎีนU าํ
2.10 ทฤษฎีสวิตช์ (Switch)
บทที 3 การดําเนิ นงาน
3.1 สัปดาห์ที 1
3.2 สัปดาห์ที 2
3.3 สัปดาห์ที 3

หน้ า
ก
ข
ง
จ
ฉ
1-1
1-1
1-2
1-2

2-1
2-2
2-4
2-9
2-14
2-19
2-20
2-25
2-27
2-29

3-1
3-1
3-1

สารบัญ(ต่ อ)

3.4 สัปดาห์ที 4
3.5 สัปดาห์ที 5
3.6 สัปดาห์ที 6
3.7 สัปดาห์ที 7
3.8 สัปดาห์ที 8
3.9 สัปดาห์ที 9
3.10 สัปดาห์ที 10
3.11 สัปดาห์ที 11
3.12 สัปดาห์ที 12
3.13 สัปดาห์ที 13
3.14 สัปดาห์ที 14
3.15 สัปดาห์ที 15
3.16 สัปดาห์ที 16

หน้ า
3-1
3-1
3-2
3-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6

บทที 4 ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบของพัดลมไอนํUาเคลือนที
4.2 วิธีการใช้งานพัดลมไอนํUาเคลือนที
4.3 สรุ ปผลการประเมิน

4-1
4-2
4-2

บทที 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลของโครงการ
5.2 ปั ญหาและอุปสรรค
5.3 ข้อเสนอแนะจากผูจ้ ดั ทําโครงการ

5-1
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
* รู ปการทําโครงการ

ภาคผนวก ข
* แบบประเมิน
ภาคผนวก ค
* บิลเงินสดจัดทําโครงการ
ประวัติผจู ้ ดั ทํา

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาของโครงการ
เนื องจากปั จจุบนั หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ต้องมีการทํา
โครงการ (Project) ก่อนการจบหลักสู ตร ซึ งนักศึ กษาจะต้องมี การประมวลความรู ้ ทีได้ศึกษาเล่ า
เรี ยนมาในแต่ละสาขา ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนในสาขางาน ไฟฟ้ ากําลัง การประมวลความรู ้ ใน
สาขาทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษามา ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เกิดความคิดทีจะจัดทํา พัดลมไอนํ=าเคลือนที โดย
การจัดทําโครงการในครั=งนี=จะต้องศึกษาวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ
พัดลมเป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที อาํ นวยความสะดวกสบายในชี วิตประจําวันโดยเฉพาะการให้
ความเย็นในเวลาที มีอากาศร้ อน ซึ งพัดลมได้มีการพัฒนาขึ=นมาตามลําดับจนถึ งปั จจุบนั ได้มีการ
ผลิตพัดลมทีสามารถให้ความเย็นทีประสิ ทธิ ภาพมากขึ=น โดยการติดระบบไอนํ=าไว้กบั ตัวพัดลม ทํา
ให้ช่วยระบายความร้ อนและให้ความเย็นได้มากกกว่าพัดลมธรรมดา ถ้าพัดลมทีระบายความร้ อน
และให้ความเย็นได้มากกว่าพัดลมธรรมดานั=น ก็ตอ้ งมีราคาทีสูงขึ=นไปด้วยเป็ นธรรมดา ดังนั=นคณะ
ผูจ้ ดั ทําจึงได้แนวคิดทีจะจัดทํา พัดลมไอนํ=าเคลือนทีข= ึน เพือใช้ในกิ จกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เพือระบายความร้อนและให้ความเย็น
จุดมุ่งหมายของการทําโครงการ
1. เพื อ นํา ความรู ้ ที ไ ด้เรี ย นมาใช้ใ นการทํา สิ ง ที มี ป ระโยชน์ แ ละใช้ป ระโยชน์ แ ก่
โรงเรี ยน
2. เพือนําความรู ้ทีได้เรี ยนมาใช้ในการทดสอบวัดคุณภาพในการศึกษา
3. เพือนําอุปกรณ์ทีสร้างมาใช้งานได้จริ ง
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ความสํ าคัญของโครงการ
พัดลมไอนํ=าเคลื อนทีเป็ นพัดลมทีสามารถอํานวยความสะดวกสบายในชี วิตประจําวัน ให้
ความเย็นในเวลาทีมีอากาศร้อน การให้ความเย็นได้ดีน= นั ก็ยอ่ มมีราคาทีสูงขึ=นไปด้วย พัดลมไอนํ=า
เคลือนทีตวั นี= จะมีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการซื=อพัดลมไอนํ=าทีมีจาํ หน่ายอยูต่ ามท้องตลาด ซึ งมีราคาแพง
สมมติฐานของการทําโครงการ
เชิ งปริมาณ – ได้พดั ลมไอนํ=า 1 ตัว ขนาด 20 นิ=ว หัวพ่นไอหมอก 3 หัว
เชิ งคุณภาพ – ได้พดั ลมไอนํ=าที มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด ปรับระดับความเย็นได้อยู่ 3
ระดับ

บทที 2
ทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
ในการจัดทําพัดลมไอนําเคลือนที เป็ นงานทีจาํ เป็ นทีจะต้องศึกษาข้อมูลเกี ยวกับหลักการ
ของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆมาประกอบการศึ ก ษาหาข้อมู ล เนื อ หาที เกี ย วข้องในการจัด ทํา พัดลมไอนํา
เคลือนที โดยมีทฤษฎีต่างๆดังต่อไปนี
1. ทฤษฎีพดั ลม
2. ทฤษฎีชุดทําหมอก
3. ทฤษฎีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circutt Breaker)
4. ทฤษฎีสายไฟฟ้ า
5. ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
6. ทฤษฎีอะคริ ลิค
7. ทฤษฎีหลอดแอลอีดี (LED)
8. ทฤษฎีเหล็ก (Iron)
9. ทฤษฎีน าํ
10. ทฤษฎีสวิตช์ (Switch)
2.1 ทฤษฎีพดั ลม 1
2.1.1ประเภทของพัดลม
พัดลมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ พัดลมตังโต๊ะ พัดลมตังพืน พัดลมติดผนัง ซึ งทังหมดมี
หลักการของการทํางานคล้ายคลึ งกัน ส่ วนประกอบหลักของของพัดลม แบ่งออกเป็ น4ส่ วน
ใหญ่ๆ คือ ใบพัด และตะแกรงคลุมใบพัด มอเตอร์ ไฟฟ้ า สวิตช์ควบคุม
2.1.2 การทํางานของพัดลม
การทํางาน และกลไกทีทาํ ให้พดั ลมหยุดกับทีหรื อหมุนส่ ายไปมาพัดลมจะทํางานได้เมือ
กระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบ และเมือกดปุ่ มเลือกให้ลมแรงหรื อเร็ วตามทีผใู ้ ช้ตอ้ งการ กระแสไฟฟ้ าจึง
ไหลเข้าสู่ ตวั มอเตอร์ ทําให้แกนมอเตอร์ หมุน ใบพัดทีติดอยูก่ บั แกนก็จะหมุนตามไปด้วยจึงเกิดเป็ น
ลมพัดออกมา พัดลมตังโต๊ะจะมีราคาตํากว่าพัดลมตังพืน และใช้พลังงานไฟฟ้ าตํากว่า ทังนี เพราะมี
ขนาดมอเตอร์ และกําลังไฟฟ้ าตํากว่า แต่พดั ลมตังพืนจะให้ลมแรงมากกว่า
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2.1.3 การใช้ งานของพัดลม
1. อย่าเสี ย บปลักa ทิ งไว้ โดยเฉพาะพัดลมที มีรีโมทคอนโทรล เพราะจะมี ไฟฟ้ าไหลเข
ตลอดเวลาเพือหล่อเลียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.ควรเลือกใช้ความแรงและความเร็ วของลมให้เหมาะกับความต้องการ และสถานทีเพราะ
หากความแรงของลมมากขึนจะใช้ไฟฟ้ ามากขึน
3.เมือไม่ตอ้ งการใช้พดั ลม ก็ควรรี บปิ ด เพือให้มอเตอร์ ได้พกั และไม่เสื อมสภาพเร็ วเกินไป
4.ควรวางพัดลมในทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจากบริ เวณ
รอบ ๆ ทางด้านหลังของใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ ดา้ นหน้า เช่น ถ้าอากาศบริ เวณรอบพัดลมร้อนอับ
ชื น ก็จะได้ลมในลักษณะร้ อนอับชื นเช่ นกัน นอกจากนี มอเตอร์ ยงั ระบายความร้ อนได้ดีข ึน ไม่
เสื อมสภาพเร็ วขึน
2.1.4 การดูแลรักษาพัดลม
การดูแลรักษาพัดลมอย่างสมําเสมอจะช่วยทําให้พดั ลมทํางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ และยัง
ช่วยยืดอายุการทํางานให้ยาวนานขึน โดยมีวธิ ี การดังนี
1.หมัน ทําความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง ใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด
อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และต้องดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพดีอยูเ่ สมอ อย่าให้แตกหักหรื อชํารุ ด หรื อ
โค้งงอผิดส่ วนจะทําให้ลมทีออกมามีความแรงหรื อความเร็ วลดลง
2.หมัน ทําความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ ของพัดลม ซึ งเป็ นช่องระบายความร้อน
ของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบนํามัน หรื อฝุ่ นละอองเกาะจับ เพราะจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
ลดลง และสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ ามากขึน
2.2 ทฤษฎีชุดทําหมอก 2
2.2.1 เครืองทําหมอก (Atomizer)
เครื องทํา หมอก (Atomizer) หรื อเครื องอัล ทราโซนิ กส์ แอโรโซไลเซชัน (Ullrasonic
Aerosolization) เป็ นนวัตกรรมใหม่ทีฝ่ายเทคโนโลยีวสั ดุ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย (วท.) คิดค้นและพัฒนาขึนจากการใช้ชินส่ วนเพียโซอิเล็กทริ กเซรามิกประสิ ทธิ
ภาพสู ง เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของเครื อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในทังทางด้านการเกษตร
การแพทย์ และด้านวิศวกรรม เครื องทําหมอก เป็ นอุปกรณ์ทีมีความสามารถในการทําให้น าํ หรื อ
สารละลายเกิดเป็ นละอองไอนําเล็กๆ ฟุ้ งกระจายไปในอากาศได้ เช่นเดียวกับการให้ความร้อนแก่
นําเดือดกลายเป็ นไอนํา แต่ลกั ษณะการเกิดเป็ นละอองไอนําจากเครื องทําหมอกแตกต่างจากการต้ม
นําทีไม่ตอ้ งทําให้น าํ เดือดก่อน โดยใช้คลืนอัลทราโซนิ กส์ ทีมีความถีสูงมาก ตังแต่ 1,000 ถึง 2,000
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กิโลเฮิร์ต แทน ความถี ดังกล่าวทําให้โมเลกุลของนําเกิดการสันสะเทือนมีการหดและขยายตัว เกิด
แรงดันสู งทําให้ความหนาแน่ นของอุ ณหภูมิของนําเปลี ยน เกิ ดการเคลื อนที ของอนุ ภาคนําด้วย
ความเร่ งสู งมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนับแสนเท่า ทําให้อนุภาคนําหลุดออกจากผิวนํา มีลกั ษณะ
เป็ นนําพุเล็กและละอองไอนําขนาดประมาณ 0.4 ถึง 1.5 ไมครอน ลอยไปในอากาศได้
2.2.2หลักการทํางานของเครื องทําหมอก
หลั ก การทํา งานของเครื อง ประกอบด้ ว ย หั ว เพี ย โซอิ เ ล็ ก ทริ กเซรามิ ก เป็ นสาร
ทรานสดิ ว เซอร์ บรรจุ อ ยู่ ใ นภาชนะที ส ามารถแช่ อ ยู่ ใ นนํา หรื อ สารละลายได้ และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีพฒั นาขึนจะกระตุน้ ให้หวั เพียโซอิเล็กทริ กเกิดการสันด้วย
ความถีประมาณ 2,000 กิโลเฮิร์ต ไปยังนําหรื อสารละลายเร่ งให้โมเลกุลของนําเคลือนทีเร็ วจนมี
ความเร็ วมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ทําให้เกิดเป็ นไอนําฟุ้ งกระจายไปในอากาศได้ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วท.)ได้ทาํ การทดสอบใช้เครื องทําหมอกสําหรั บ
ควบคุ มความชืนในเรื อนเพาะชํา พบว่าสามารถนําไปใช้ลดปั ญหาการเน่ าเสี ยของต้นไม้ในเรื อน
เพาะชําโดยเฉพาะอย่า งยิงไม้เมื องหนาว เครื องจะช่ วยปรั บ อุ ณ หภูมิ และควบคุ ม ความชื นใน
บรรยากาศรอบๆ ต้นไม้ให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เครื องทําหมอกนีมีประสิ ทธิ ภาพ
เหนื อกว่าการใช้สปริ งเกอร์ น าํ ซึ งเป็ นวิธีการเดิ มทีเกษตรกรนิ ยมใช้ เนื องจากละอองนําทีเกิดจาก
เครื องทําหมอกนี จะมีละอองขนาดเล็กมาก ต่างจากละอองนําจากสปริ งเกอร์ ทีมีขนาดใหญ่กว่า ซึ ง
จะส่ งผลกระทบต่อใบของต้นกล้าทําให้ตน้ กล้า โค้งงอ ทังนี หากว่าต้องการให้ละอองนําจากสปริ ง
เกอร์ มีขนาดเท่ากับละอองนําจากเครื องทําหมอกต้องใช้น าํ ทีมีแรงดันสู งมาก ซึ งจะมีผลต่อหัวฉี ดทํา
ให้อุดตันได้ง่าย
2.2.3การประยุกต์ ใช้ เพียโซอิเล็กทริกในอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 3
ยุคแรกๆทีมีพฒั นาเพียโซอิเล็กทริ ก เริ มในยุคของสงครามโลก เป็ นการพัฒนาเพือสงคราม
เช่น สหรัฐส่ งเรื อดํานําเพือไปดูวา่ รัสเซี ยมีอะไรบ้าง ก็ส่งคลืนโซน่าเข้าไป นี คือเทคโนโลยีเพียโซ
อิเล็กทรอนิกส์ครังแรกๆ
การนําเอาคุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริ กนีมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีเห็นได้ชดั
เช่ น ในอิงเจคปริ นท์เตอร์ คือ ตัวทีฉีดหมึกปริ นท์ เมือให้ไฟฟ้ าเข้าไปตัวไฟฟ้ าก็จะทําให้เพียโซ
อิเล็กทรอนิ กส์ ทาํ การยืดหด แล้วไปฉี ดให้หมึกหลุ ดออกมา ซึ งคุณสมบัติน นั ขึนกับองค์ประกอบ
หรื อชนิ ดของวัสดุ ย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าเมือก่อนอิงเจคปริ นท์เตอร์ มีความละเอียดค่อนข้างตํา
แต่ในปั จจุบนั ความละเอียดจะดีข ึนมาก ยิงพัฒนาคุณสมบัติของเพียโซอิเล็กทริ กได้ดีเท่าไหร่ ก็จะ
ได้อิงเจคปริ นท์เตอร์ ทีมีความละเอียดเพิมขึน
3
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2.3 ทฤษฎีเซอร์ กติ เบรกเกอร์ (Circuit breaker)
2.3.1 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ (Circuit breaker) หมายถึง 4
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) หมายถึ ง อุปกรณ์ ทีทาํ งาน เปิ ดและปิ ดวงจรไฟฟ้ า
แบบไม่อตั โนมัติ แต่สามารถเปิ ดวงจรได้อตั โนมัติถา้ มีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าทีกาํ หนด โดยไม่
มีความเสี ยหายเกิดขึน
2.3.2 ชนิดของเซอร์ กติ เบรกเกอร์
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ แบ่งตามลักษณะการทํางาน แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิ ด ได้แก่
1. เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดทีทาํ งานโดยอาศัยความร้อน
การทํางานของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิ ดนี จะอาศัยการขยายตัวของความร้ อนอันเนื องจาก
กระแสไฟฟ้ าดังแสดงในรู ปจะแสดงโครงสร้างของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิ ดทีทาํ งานโดยอาศัยความ
ร้ อน ซึ งแผ่นโลหะผสมทีใช้น ี เกิ ดจากการนําแผ่นทองเหลื อง และแผ่นเหล็กมาประกบกันโดย
กระแสไฟฟ้ าจะไหลเข้าขัว A จากนันจะไหลเข้าทางขวาของแผ่นโลหะผสมชนิ ดนี แล้วไหล
ออกไปทางด้า นซ้ายผ่านต่อไปยังตอนบนของหน้าสั มผัส ซึ ง ประกบติ ดกับหน้า สั มผัสตอนล่ า ง
สุ ดท้ายก็ไหลออกจากเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ทีข วั B ถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลเข้ามานีมีปริ มาณมากกว่าอัตรา
ทนกระแสของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ก็จะเกิดความร้อนขึนทีบริ เวณแผ่นโลหะผสมนี ซึ งคุณสมบัติของ
โลหะทุกประเภทเมือได้รับความร้อนก็จะเกิดการขยายตัว โลหะบางชนิ ดก็จะขยายตัวเร็ วบางชนิ ด
ขยายตัวได้ชา้ ซึ งจะขึนอยูก่ บั สัมประสิ ทธิpของการขยายตัวเมือได้รับความร้อน ของโลหะชนิ ดนันๆ
ในกรณี น ี ทองเหลืองจะขยายตัวได้ดีกว่าเหล็ก ส่ งผลให้แผ่นโลหะผสมนี เกิดการโค้งตัวไปทางขวา
ทําให้กระเดื องที สัมผัสกับโลหะนี ถูกปลดออกและถู กดึ งให้กระดกขึนตามสปริ งที คอยรังคานที
เชื อมกระเดืองไว้ การยกตัวของคานทางซ้ายนี ทําให้หน้าสัมผัสด้านบนและด้านล่างแยกออกจาก
กัน จึงเป็ นการตัดเส้ นทางเดิ นของกระแสไฟฟ้ า ซึ งเป็ นการป้ องกันวงจรไฟฟ้ าจากการได้รับ
กระแสไฟฟ้ าในปริ มาณที มากเกิ นไป การรี เซตจะเป็ นการทําให้หน้าสัมผัสที แยกออกจากกัน
กลับมาประกบชิ ดกันอีกครังหนึ ง ถ้าปั ญหากระแสไฟฟ้ าไหลเกิ นยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทําให้
หน้าสัมผัสแยกออกจากกันอยู่
2. เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดทีทาํ งานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิ ดที ทาํ งานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เมื อมี กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
ขดลวดทีพนั รอบแกนมีปริ มาณน้อย ส่ งผลทําให้เกิ ดสนามแม่เหล็กในปริ มาณทีน้อยเช่ นกันทีจะ
กระทําบนคานเหล็กโดยที จะดึ งกระเดื องให้เคลื อนไปทางซ้าย อย่างไรก็ตามแรงดึ งที เกิ ดจาก
สนามแม่เหล็กนีก็ยงั ไม่สามารถเอาชนะแรงดึงไปทางขวาทีเกิดจากสปริ งทีคอยรังคานเอาไว้ ดังนัน
กระแสไฟฟ้ าที ไหลจึ งยังคงไหลได้ตามปกติ นันคื อ จากขัว A ไหลเข้าไปยังขดลวดผ่านไปยัง
4
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ด้านบนของหน้าสัมผัส จากนันจึงไหลออกจากเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ทีข วั B ถ้ากระแสไฟฟ้ าทีไหลเข้า
ไปมีปริ มาณเกินกว่าอัตราทนกระแสของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้ าทีเพิมขึนมากขึนนี ก็จะทํา
ให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดมีปริ มาณมากยิงขึน ซึ งจะทําให้มีสนามแม่เหล็กทีกระทําบนแกน
เหล็กทางแนวตังนี มากขึน และแกนเหล็กทางด้านบนจะถูกดึงไปทางด้านซ้ายมือ ส่ วนทางด้านล่าง
ทีเป็ นกระเดืองก็จะกระดกไปทางขวาตามจุดหมุนของแกนการปลดกระเดืองทีเกี ยวอยูก่ บั คานทาง
แนวนอนจะส่ งผลให้สปริ ง B ทีคอยดึงคานทางด้านขวาให้กระดกลงซึ งทําหน้าทีแยกออกจากกัน
ปุ่ มรี เซตมีไว้สาํ หรับทําให้หน้าสัมผัสกลับมาประกบชิ ดกันอีกครัง เช่นเดียวกับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ช
นิดทีทาํ งานโดยอาศัยความร้อน และถ้าปั ญหาเรื องกระแสไฟฟ้ าไหลมากเกินไปก็ยงั คงอยูก่ ็จะทําให้
การแยกกันของหน้าสัมผัสเกิดขึนได้อีก
3. เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ชนิดผสม
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ แบบผสมทีใช้งานกันตามบ้านเรื อนหรื ออาคารทีอยูอ่ าศัยทัว ไป เซอร์ กิต
เบรกเกอร์ ชนิดนีคล้ายกับฟิ วส์ชนิดทีสามารถหน่วงเวลาในการหลอมละลายได้ สามารถทีจะทําให้
กระแสไฟฟ้ ากระชากเกิดในช่วงขณะหนึงโดยไม่ส่งผลทําให้กลไกหน้าสัมผัสภายในเซอร์ กิตเบรก
เกอร์ แยกออกจากกัน ทังนีเนื องจากการหน่วงเวลาทีเกิดจากการทํางานของอุปกรณ์แผ่นโลหะผสม
ภายใน
2.3.2 เซอร์ กติ เบรกเกอร์ แรงดันตํา 5
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ แรงดันตํา หมายถึง เบรกเกอร์ ทีใช้กบั แรงดันน้อยกว่า 1000 โวลท์ แบ่ง
ออกได้หลายชนิดได้แก่
1. Mold case circuit breaker
Mold case circuit breaker หมายถึง เบรกเกอร์ ทีถูกห่ อหุ ้มมิดชิ ดโดย Mold 2 ส่ วน
มักทําด้วย Phenolic ซึ งเป็ นฉนวนไฟฟ้ าสามารถทนแรงดันใช้งานได้ เบรกเกอร์ แบบนี มีหน้าที
หลัก 2 ประการ คือ ทําหน้าทีเป็ นสวิทซ์เปิ ด-ปิ ดด้วยมือ และเปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ เมือมีกระแส
ไหลเกิ น หรื อเกิ ดลัดวงจร โดยเบรกเกอร์ จะอยู่ในภาวะ Trip ซึ งอยู่ก ึ งกลางระหว่างตําแหน่ง ON
และ OFF สามารถ Reset ใหม่ได้โดยกดคันโยกให้อยูใ่ นตําแหน่ง OFF เสี ยก่อน แล้วค่อยโยกไป
ตําแหน่ง ON การทํางานแบบนีเรี ยกว่า Quick make , Quick break ลักษณะของเบรกเกอร์ แบบนี ที
พบเห็นโดยทัว ไปคือ

5
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รู ปที 2.1 แสดงรู ป เบรกเกอร์ ทีพบเห็นโดยทัว ไป
Mold case circuit breaker ทีพบบ่อยในท้องตลาดมี2ประเภทคือThermal magnetic
molded case circuit breaker และ Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker
1.1 Thermal magnetic molded case circuit breaker เซอร์ กิตเบรกเกอร์
แบบนีมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่ วนคือ
Thermal unit ใช้สําหรั บปลดวงจรเมื อมี กระแสไหลเกิ นอัน
เนืองมาจากการใช้โหลดมากเกินไป ลักษณะการทํางานดูได้จากรู ปที 2.4 เมือมีกระแสเกินไหลผ่าน
โลหะไบทอล (Bimetal) (เป็ นโลหะ 2 ชนิ ด ทีมีสัมประสิ ทธิp ทางความร้อน ไม่เท่ากัน) จะทําให้ไบ
เมทอล (Bimetal) โก่งตัวไปปลดอุปกรณ์ทางกล และทําให้เซอร์ กิตเบรกเกอร์ ตดั วงจร เรี ยกว่าเกิด
การ Trip การปลดวงจรแบบนี ตอ้ งอาศัยเวลาพอสมควร ขึนอยูก่ บั กระแสขณะนันและความร้อนที
เกิดขึนจนทําให้ไบเมทอล( Bimetal) โก่งตัว

รู ปที 2.2 แสดงรู ป ลักษณะการทํางานของ Thermal unit
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Magnetic unit ใช้สาํ หรับปลดวงจรเมือเกิดกระแสลัดวงจรหรื อมี
กระแสค่าสู งๆ ประมาณ 8-10 เท่าขึนไปไหลผ่าน กระแสจํานวนมากจะทําให้เกิ ดสนามแม่เหล็ก
ความเข้มสู ง ดึงให้อุปกรณ์การปลดวงจรทํางานได้ การตัดวงจรแบบนี เร็ วกว่าแบบแรกมาก โอกาส
ทีเซอร์ กิตเบรกเกอร์ จะชํารุ ดจากการตัดวงจรจึงมีนอ้ ยกว่า

รู ปที 2.3 แสดงรู ป ลักษณะการทํางานของ Magnetic unit
1.2 Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker เป็ น
breaker ชนิ ดหนึ งทีมีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ทาํ หน้าทีวิเคราะห์ กระแสเพือสังปลดวงจร จาก
Diagram จะเห็นว่ามี CT อยูภ่ ายในตัว breaker ทําหน้าที แปลงกระแส ให้ตาํ ลง ตามอัตราส่ วนของ
CT และมี microprocessor คอยวิเคราะห์กระแส หากมีค่าเกินกว่าทีกาํ หนด จะสังให้ tripping coil
ซึ งหมายถึง solenoid coil ดึงอุปกรณ์ทางกลให้ Circuit breaker ปลดวงจร ที ด้านหน้าของ breaker
ชนิ ดนี จะมีปุ่มปรับค่ากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอืนๆ นอกจากนี ยงั สามารถติดตัง
อุปกรณ์เสริ มทีเรี ยกว่า amp meter & fault indicator ซึ งสามารถแสดงสาเหตุการ fault ของวงจรและ
ค่ากระแสได้ ทําให้ทราบสาเหตุของการปลดวงจรได้
2. Air circuit breaker
เป็ น เบรกเกอร์ ทีใช้กบั แรงดัน <1000 volt มีขนาดใหญ่ใช้เป็ น main Circuit
breaker โดยทัว ไปมีพิกดั กระแสตังแต่ 225-6300 A. และมี interrupting capacity สู งตังแต่ 35-150
KA. โครงสร้ างทัว ไปทําด้วยเหล็กมีช่องดับอาร์ ก (Arcing chamber) ทีใหญ่โตแข็งแรงเพือให้
สามารถรับกระแสลัดวงจรจํานวนมากได้ Air Circuit breaker. ทีมีขายในท้องตลาด มักใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับ และวิเคราะห์กระแสเพือสังปลดวงจร
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รู ปที 2.4 แสดงรู ป Air circuit breaker
3. Miniature circuit breaker
เป็ นเบรกเกอร์ ขนาดเล็ก ใช้ติดตังเป็ นอุปกรณ์ป้องกันร่ วมกับ แผงจ่ายไฟฟ้ าย่อย
(Load center) หรื อ แผงจ่ายไฟฟ้ าประจําห้องพักอาศัย (consumer unit) เบรกเกอร์ ชนิดนีไม่สามารถ
ปรับตัง ค่ากระแสตัดวงจรได้ มีท งั แบบ 1 pole , 2 pole และ 3 pole อาศัยกลไกการปลดวงจรทัง
แบบ thermal และ magnetic มีรูปร่ างทัว ไปดังรู ป

รู ปที 2.5 แสดงรู ป Miniature circuit breaker

2-9

2.4 ทฤษฎีสายไฟ
2.4.1 ความหมายของสายไฟ 6
สายไฟคืออุปกรณ์ ชนิ ดหนึ งทีใช้นาํ พาไฟฟ้ าจากต้นกําเนิ ดพลังงานเพือส่ งมายังปลายทาง
แต่ถา้ ในสถานกรณี ทีคบั ขันไม่มีแม้เพียงสายไฟและต้นกําเนิ ดพลังงาน สิ งทีสามารถช่วยได้คือตัวที
นําไฟฟ้ าได้ดีเช่น เหล็ก ทองแดง
2.4.2 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า 7
สายไฟฟ้ าเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิง เพราะสายไฟเป็ นตัวนําทีจะนําให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไป
ตามสายจากแห่งหนึงไปอีกแห่งหนึงได้ตามต้องการ สายไฟฟ้ าทีนิยมใช้งานทัว ๆไปมีหลายลักษณะ
ทีควรทราบ มีดงั นี
1. สายเปลือย เป็ นสายทีไม่หุ้มฉนวน ใช้สําหรับกระแสไฟฟ้ ามากๆ เช่น ใช้กบั พวกสาย
ไฟฟ้ าแรงสู ง ส่ วนมากเป็ นพวกทองแดง หรื ออลู มิเนี ยมใช้เดิ นในระบบสู ง เพราะอันตรายจาก
สายไฟแรงสู งมีมาก
2. สายหุ ม้ ฉนวน
ก. สายหุ ้มยาง ทําด้วยลวดทองแดง จะเป็ นเส้นเดียวหรื อหลายเส้นขึนอยู่กบั ชนิ ด
ของงานทีนาํ มาใช้ ภายนอกหุ ม้ ฉนวนด้วยดีบุก หรื อยาง แบบนีนิยมใช้กนั มาก
ข. สายหุ ้มพลาสติก ส่ วนมากมักทําเป็ นสายหลายๆเส้น ทีหุ้มด้วยพลาสติกเพือให้
อ่อนตัวได้ง่ายผูผ้ ลิตมักทําเป็ นสายคู่ติดกัน
ค. สายไหม ภายในทําเป็ นลวดทองแดงหลายเส้นหุ ้มด้วยยางแล้วหุ ้มทับด้วยไหม
อีกทีหนึงมักทําเป็ นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมาะสําหรับติดเต้าเพดานกับกระจุบ๊ หลอด
ง.สายเดี ยวและสายคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็ นสายไฟทําด้วย
ลวดทองแดง หุ ้มด้วยฉนวนหลายชัน ภายนอกสุ ดมักเป็ นฉนวนสี ขาว สายไฟชนิ ดมี ฉนวนหุ ้ม
แข็งแรงมากมีท งั ชนิดคู่และชนิดเดียวนิยมใช้กนั แพร่ หลาย
3. สายอบหรื ออาบนํายา ส่ วนมากเป็ นลวดทองแดงเส้ นเล็ก ๆ ใช้น าํ ยาเคมีเคลื อบเป็ น
ฉนวน ตลอดสายใช้ในงานพันมอเตอร์ ฯลฯ
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2.4.3 ลักษณะของสายไฟและการใช้ งาน 8
1.สายไฟฟ้ าทีใช้งานตามอาคาร (Building Wire)
เป็ นสายไฟฟ้ าทีมีชนิ ดของฉนวนเป็ น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนําเป็ นทองแดง
แรงดันไฟฟ้ า 300V 600V และ 750V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ.(TIS) เช่ น สายไฟฟ้ าชนิ ด
THW,VAF,VAF-GRD

รู ปที 2.6 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าทีใช้งานตามอาคาร (Building Wire)
2. สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันตํา (Low Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้ าทีมีชนิ ดของฉนวนเป็ น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนําเป็ นทองแดงเช่ น
สายไฟฟ้ าชนิ ด NYY, NYY-N, NYY-GRD สายไฟฟ้ าทีมีชนิ ดของฉนวนเป็ น PE ทนอุณหภูมิได้
90oC และตัวนําเป็ นทองแดงเช่น สายไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ า 0.6/1 KC-CV/XLPE

รู ปที 2.7 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันตํา (Low Voltage Power Cable)

8
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3. สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันขนาดกลาง (Medium Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้ าทีมีชนิดของฉนวนเป็ น PE ทนอุณหภูมิ ได้ 90oC และตัวนําเป็ นทองแดงเช่น
สายไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าตังแต่1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE,3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE,6/10(12) KVCV/XLPEเป็ นต้น

รู ปที 2.8 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลังแรงดันขนาดกลาง (Medium Voltage Power Cable)
4. สายไฟฟ้ ากําลังแรงดันสู ง (High Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้ าทีมีชนิ ดของฉนวนเป็ น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนําเป็ นทองแดงเช่ น
สายไฟฟ้ าทีมีแรงดันไฟฟ้ าตังแต่ 12/20(24) KV-CV/XLPE, 18/30(36) KV-CV (copper wire
screened) /XLPE และ 115 KV-CE (copper wire screened)/XLPE เป็ นต้น

รู ปที 2.9 แสดงรู ป สายไฟฟ้ ากําลัง แรงดันสู ง (High Voltage Power Cable)
5. สายไฟฟ้ าควบคุม (Control Cable)
สายไฟฟ้ าแรงดันตําตามมาตรฐานทีใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 VCVV หรื อ 0.6/1 KV-CVV ซึ งทนอุณหภูมิได้ 70oCและตัวนําเป็ นทองแดงคือสายไฟฟ้ าชนิ ดCVV-F
นอกจากนี ยงั มีสายไฟฟ้ าควบคุ มชนิ ดทีมีแผ่นทองแดงหุ ้มกันสัญญาณรบกวนอีกทีมีขนาดแรงดัน
600 V-CVV-S หรื อ 0.6/1 KV-CVV-S ซึ งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนําเป็ นทองแดงคือสายไฟฟ้ า
ชนิด CVV-S
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รู ปที 2.10 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าควบคุม (Control Cable)
6. สายไฟฟ้ าชนิดอ่อน (Flexible Wire)
เป็ นสายแรงดันตําขนาดแรงดัน 750 V ชนิ ดของฉนวนเป็ น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และ
ตัวนําเป็ นทองแดงเส้ นอ่อนเหมาะสําหรั บงานที ตอ้ งขับเคลื อนไปมาเช่ น สายไฟฟ้ าชนิ ด VCT,
VCT-GRD

รู ปที 2.11 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าชนิดอ่อน (Flexible Wire)
7. สายไฟฟ้ าทีใช้กบั เครื องใช้ไฟฟ้ า (Home Appiance Wire)
สายไฟฟ้ าชนิ ดแรงดันตําโดยมี อุณ หภู มิ ที ฉนวนทนได้ 60oC,70oC,90oC,105oC เป็ น
สายไฟฟ้ า ใช้ก ับ ตู ้เย็น,ที วี,เตารี ด,แอร์ เป็ นต้น เช่ นสายไฟฟ้ าชนิ ดชนิ ด VFF, VTF, VSF

รู ปที 2.12 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าทีใช้กบั เครื องใช้ไฟฟ้ า (Home Appiance Wire)
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8. สายโทรศัพท์ (Telecomnunicatiion Wire)
สายโทรศัพท์ภายในอาคารเช่ น สายชนิ ด TIEV, TPEVสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารเช่ น
สายชนิด AP, AP-FIG-8, AP-FSF

รู ปที 2.13 แสดงรู ป สายโทรศัพท์ (Telecomnunicatiion Wire)
9. สายไฟฟ้ าชนิดพิเศษ (Special Specification Cable)
สายไฟฟ้ าทีมีเกราะป้ องกันการกระแทรกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้ าชนิ ด SWA(Steel wires
armor), AWA(Aluminum wires armor), CWA(Copper wires armor) สายไฟฟ้ าชนิ ดทีมีตะกัว คัน
อีกชัน เพือป้ องกันการซึ มของนําและนํามัน สายไฟฟ้ าชนิ ดหน่วงไฟ, ทนไฟ, มีควันน้อย, ไม่มีพิษ
(Flame retardant, Fire retardant, Low smoke free halogen)สายไฟฟ้ าชนิ ดตัวนําเป็ นอลูมิเนี ยมมีท งั
ชนิดสายเปลือยและสายทีมีฉนวนหุ ม้ เช่น AAC, ACSR, THE-A, SAC เป็ นต้น

รู ปที2.14 แสดงรู ป สายไฟฟ้ าชนิดพิเศษ (Special Specification Cable)
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2.4.4 การเลือกใช้ สายไฟฟ้า 9
1. ใช้เฉพาะสายไฟฟ้ าที ไ ด้ม าตรฐานจากสํา นัก งานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มีเครื องหมาย มอก.) เท่านัน
2. สายไฟฟ้ าชนิ ดทีใช้เดินภายในอาคารห้ามนําไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทํา
ให้ฉนวนแตกกรอบชํารุ ด สายไฟชนิดทีใช้เดินนอกอาคารมักจะมีการเติมสารป้ องกันแสงแดดไว้ใน
เปลือกหรื อ ฉนวนของสาย สารป้ องกันแสงแดดส่ วนใหญ่ทีใช้กนั มากนันจะเป็ นสี ดาํ แต่อาจจะเป็ น
สี อืนก็ได้ การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้ องกันฉนวนของสายจากแสงแดดได้ในระดับหนึง
3. เลื อกใช้ชนิ ดของสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพการติดตัง ใช้งาน เช่น สายไฟชนิ ดอ่อน
ห้ามนําไปใช้เดินยึดติดกับผนังหรื อลากผ่านบริ เวณทีมี การกดทับสาย เนื องจากฉนวนของสายไม่
สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จบั ยึดสายได้ การเดินสายใต้ดินก็ตอ้ งใช้ชนิ ดทีเป็ นสายใต้
ดิน เช่น สายชนิด NYY พร้อมทังมีการเดินร้อยในท่อเพือป้ องกันสายใต้ดินไม่ให้เสี ยหาย เป็ นต้น
4. ขนาดของสายไฟฟ้ าต้องเลือกให้เหมาะสมกับแรงดัน ไฟฟ้ าและปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที
ใช้งาน และสอดคล้องกับขนาดของฟิ วส์ หรื อสวิตช์อตั โนมัติ (เบรกเกอร์ ) ทีใช้ สําหรับขนาดสาย
เมนและสายต่อหลักดินนันก็ตอ้ งสอดคล้องกับขนาดของเมนสวิตช์และ ขนาดของเครื องวัดฯ ด้วย
2.5 ทฤษฎีหม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 10
2.5.1 ความหมายของหม้ อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับแปลงพลังงานไฟฟ้ ากระแสสลับจากวงจรหนึ งไป
ยังอีกวงจรหนึงโดยวิธีทางวงจรแม่เหล็กซึ งไม่มีจุดต่อไฟฟ้ าถึงกันและไม่มีชินส่ วนทางกลเคลือนที
โดยทัว ไปเราใช้หม้อแปลงไฟฟ้ าเพือแปลงแรงเคลื อนไฟฟ้ าให้มีขนาดลดลงหรื อเพิมขึนจากเดิ ม
โดยมีความถีไฟฟ้ าคงเดิม
2.5.2 โครงสร้ างของหม้ อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงแบ่งออกตามการใช้งานของระบบไฟฟ้ ากําลังได้ 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้ า
ชนิด 1 เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิด 3 เฟสแต่ละชนิดมีโครงสร้างสําคัญประกอบด้วย
1. ขดลวดตัวนําปฐมภูมิ (Primary Winding) ทําหน้าทีรับแรงเคลือนไฟฟ้ า
2. ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ทําหน้าทีจ่ายแรงเคลือนไฟฟ้ า
3. แผ่นแกนเหล็ก (Core) ทําหน้าทีเป็ นทางเดินสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าและให้ขดลวดพันรอบ
แกนเหล็ก
4. ขัวต่อสายไฟ (Terminal) ทําหน้าทีเป็ นจุดต่อสายไฟกับขดลวด
5. แผ่นป้ าย (Name Plate) ทําหน้าทีบอกรายละเอียดประจําตัวหม้อแปลง
9
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6. อุปกรณ์ระบายความร้อน (Coolant) ทําหน้าทีระบายความร้อนให้กบั ขดลวด เช่น อากาศ
, พัดลม, นํามัน หรื อใช้ท งั พัดลมและนํามันช่วยระบายความร้อน เป็ นต้น
7. โครง (Frame) หรื อตัวถัง ของหม้อแปลง (Tank) ทํา หน้าที บรรจุ ขดลวด แกนเหล็ ก
รวมทังการติดตังระบบระบายความร้อนให้กบั หม้อแปลงขนาดใหญ่
8. สวิตช์และอุปกรณ์ ควบคุ ม (Switch Controller) ทําหน้าทีควบคุ มการเปลียนขนาดของ
แรงเคลือนไฟฟ้ า และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าชนิดต่าง ๆ รวมอยูด่ ว้ ย
2.5.3หลักการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้า

รู ปที 2.15 แสดง คําอธิ บายหลักการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า
สัญลักษณ์ในสมการ (1-4)
E : แรงเคลือนไฟฟ้ าจากแหล่งไฟสลับ (โวลต์) R : โหลดตัวต้านทาน (โอห์ม)
V : แรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํา (โวลต์)
I : กระแสไฟฟ้ า (แอมป์ )
N : จํานวนรอบของขดลวด (รอบ)
f : ความถี (รอบต่อวินาที)
A : พืนทีหน้าตัดของแกนเหล็ก (ตารางเมตร)
t : เวลา (วินาที)
P : ปฐมภูมิ (Primary)
S : ทุติยภูมิ (Secondary)
: อัตราการเปลียนแปลงจากความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กต่อเวลา
B : ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (เวเบอร์ ต่อตารางเมตร)
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กฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) กล่ า วไว้ว่า เมื อขดลวดได้รั บ แรงเคลื อนไฟฟ้ า
กระแสสลับ จะทํา ให้ข ดลวดมี ก ารเปลี ย นแปลงเส้ นแรงแม่ เ หล็ ก ตามขนาดของรู ป คลื นไฟฟ้ า
กระแสสลับ และทําให้มีแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนําเกิดขึนทีขดลวด
คําอธิบาย 1 : เมือขดลวดปฐมภูมิได้รับแรงเคลือนไฟฟ้ ากระแสสลับ จะทําให้มีแรงเคลือน
ไฟฟ้ าเหนี ย วนํา เกิ ด ขึ น ตามกฎของฟาราเดย์ ขนาดของแรงเคลื อ นไฟฟ้ าเหนี ย วนํา นี ข ึ นอยู่ก ับ
จํา นวนรอบของขดลวด พื น ที แ กนเหล็ ก และความหนาแน่ น ของเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ที มี ก าร
เปลียนแปลงจากไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยเขียนในรู ปคณิ ตศาสตร์ได้ คือ
สมการที (1)
ข้อสังเกต เครื องหมายลบ แสดงให้เห็นแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํามีทิศทางตรงข้ามกับเส้น
แรงแม่เหล็ก
คําอธิบาย 2 : เมือกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดจะทําให้มีเส้นแรงแม่เหล็กในขดลวด เส้น
แรงแม่เหล็กนีเปลียนแปลงตามขนาดของรู ปคลืนไฟฟ้ าทีได้รับ
คําอธิบาย 3 : เส้นแรงแม่เหล็กเกือบทังหมดจะอยูร่ อบแกนเหล็ก
คํ า อธิ บ าย 4 : เมื อ มี ก ารเปลี ย นแปลงของเส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ผ่า นขดลวด จะทํา ให้ มี
แรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนําเกิดขึนทีขดลวดทุติยภูมิ และเขียนในรู ปคณิ ตศาสตร์ ได้คือ
สมการที (2)
ความสัมพันธ์ของแรงเคลือนไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และจํานวนรอบของขดลวดทังด้านปฐม
ภูมิและทุติยภูมิของหม้อแปลงตามอุดมคติ (Ideal Transformer : ไม่รวมการสู ญเสี ยของขดลวดและ
แกนเหล็ก) สามารถหาได้จาก
สมการที (3)
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ความสัมพันธ์ ของแรงเคลื อนไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ความถี จํานวนรอบของขดลวด พืนที
แกนเหล็ก และความหนาแน่ นของเส้นแรงแม่เหล็ก (ไม่รวมการสู ญเสี ยของเส้นแรงแม่เหล็กและ
แกนของหม้อแปลง) หาได้จาก
สมการที (4)
2.5.4 ชนิดของหม้ อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้ าจําแนกชนิ ดตามขนาดกําลังไฟฟ้ ามีดงั นี
1. ขนาดเล็กจนถึ ง 1 VA เป็ นหม้อแปลงทีใช้กบั การเชื อมต่อระหว่างสัญญาณในงาน
อิเล็กทรอนิกส์
2. ขนาด 1-1000 VA เป็ นหม้อแปลงทีใช้กบั งานด้านเครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านขนาดเล็ก
3. ขนาด 1 kVA -1 MVA เป็ นหม้อแปลงทีใช้กบั งานจําหน่ายไฟฟ้ าในโรงงาน สํานักงาน ที
พักอาศัย
4. ขนาดใหญ่ต งั แต่ 1 MVA ขึนไป เป็ นหม้อแปลงทีใช้กบั งานระบบไฟฟ้ ากําลัง ในสถานี
ไฟฟ้ าย่อย การผลิตและจ่ายไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้ าจําแนกชนิดตามจํานวนรอบของขดลวดได้ดงั นี
1. หม้อแปลงแรงเคลื อนไฟฟ้ าเพิม (Step-Up) ขดลวดทุติยภูมิจะมีจาํ นวนรอบมากกว่า
ขดลวดปฐมภูมิ
2. หม้อแปลงแรงเคลือนไฟฟ้ าลง (Step-Down) ขดลวดทุติยภูมิจะมีจาํ นวนรอบน้อยกว่า
ปฐมภูมิ
3. หม้อแปลงทีมีแทปแยก (Tap) ทําให้มีขนาดของแรงเคลือนไฟฟ้ าได้หลายระดับ

รู ปที 2.16 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าทีมีแทปแยก (Tap) ด้านทุติยภูมิ
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4. หม้อแปลงที ใช้สําหรั บ แยกวงจรไฟฟ้ าออกจากกัน (Isolating) ขดลวดทุ ติย ภูมิ จะมี
จํานวนรอบเท่ากันกับขดลวดปฐมภูมิหรื อมีแรงเคลือนไฟฟ้ าเท่ากันทังสองด้าน

รู ปที 2.17 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าแยกสายกราวด์ ออกจากระบบไฟฟ้ า
5. หม้อแปลงแบบปรับเลือนค่าได้ (Variable) ขดลวดทุติยภูมิและปฐมภูมิจะเป็ นขดลวดขด
เดี ย วกัน หรื อ เรี ย กว่ า หม้อ แปลงออโต้( Autotransformer)ดู รู ป ที 1 5(ก)มัก ใช้ก ับ การปรั บ ขนาด
แรงเคลื อนไฟฟ้ าให้ก ับ วงจรไฟฟ้ าตามต้องการ และสํา หรั บ วาไรแอค(Variac)นันเป็ นชื อเรี ย ก
ทางการค้าของหม้อแปลงออโต้ทีสามารถปรับค่าได้ดว้ ยการเลือนแทปขดลวด

รู ปที 2.18 แสดงรู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบปรับเลือนค่าได้หรื อหม้อแปลงออโต ◌้

รู ปที 2.19 แสดงรู ป ลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิดต่างๆ
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2.6 ทฤษฎีอะคริลคิ 11
2.6.1 อะคริลคิ คืออะไร
แผ่นอะคริ ลิ ค "Acrylic"เป็ นแผ่นพลาสติ ก เรี ย บชนิ ด Thermoplastic ซึ งผลิ ตจากนํา ยา
MMA (Methyl Methacrylate) นําไปเข้าระบบหล่อแบบ (Casting System) ซึ งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
เมือได้รับความร้อนสู งจะอ่อนตัวลง สามารถดัดหรื อขึนรู ปเป็ นแบบต่าง ๆ ได้ และเมือเย็นตัวลงจะ
แข็งตัวและคงสภาพไว้ มีน าํ หนักเบาและสามารถแกะสลัก พ่นสี ระบาย หรื อ SILK SCREEN เป็ น
รู ปหรื อลวดลายต่างๆ ได้

รู ปที 2.20 แสดงรู ป ลักษณะของอะคริ ลิค
กระบวนการผลิตของอะคริ ลิค ( Acrylic ) ใน 2 ระบบ แตกต่างกันในแง่ของวัตถุดิบทีใช้
ในการผลิ ต โดยในระบบ Casting จะใช้น ํายา MMA เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ต ส่ วนในระบบ
Extrusion ใช้เม็ด PMMA ในการผลิต สําหรับคุณสมบัติจะใกล้เคียงกัน เนื องจากมีวตั ถุดิบเบืองต้น
ชนิ ดเดียวกัน เพียงแต่เมือผ่าน process ทีแตกต่างกันจึงทําให้มีขอ้ จํากัดการใช้งานต่างกันซึ ง ขึนอยู่
กับการนําไปใช้งานในลักษณะต่างๆด้วย
วิธีการพับแผ่นอะครี ลิคเป็ นมุมต่างๆ คือนําแผ่นอะครี ลิคไปให้ความร้ อนตามแนวเส้ น
ลวดความร้อน เมืออะครี ลิคนิมตัว จึงทําการพับให้ได้มุมตามทีตอ้ งการ
2.6.2คุณสมบัติของอะคริลคิ พลาสติก
1. มีความหนาแน่นประมาณ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. มีจุดหลอมเหลวทีอุณหภูมิ 130-140 องศาเซลเซี ยส และจุดเดื อดทีอุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซี ยส
11

http://www.108award.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538702040&Ntype=2 15/ธันวาคม/2553
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3. มีความทนทานต่อการกระแทก (impact strength) สู งกว่าแก้วและโพลิสไตรี น แต่ตาํ กว่า
โพลิคาร์ บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอืน
4. อะคริ ลิคพลาสติกมีเนืออ่อนจึงเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย
5. แสงสว่างสามารถส่ องผ่านเนื อพลาสติกได้ถึงร้ อยละ 92 และมีการสะท้อนกลับทีผิว
ประมาณร้อยละ 4
6. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกชนิ ดอืนเช่น โพลิคาร์ บอเนต จึงนิ ยมใช้
อะคริ ลิคพลาสติกกับงานกลางแจ้งด้วย
7. อะคริ ลิคพลาสติกไม่ทนทานต่อตัวทําละลายหลายชนิด
คุ ณสมบัติพิเศษ อี กอย่างหนึ งของแผ่นอะครี ลิค คื อ สามารถทนแรงกระแทกได้ดีกว่า
กระจก โดยความหนาของแผ่นจะเป็ นปั จจัยทีแปรผันโดยตรงกับการทนแรงกระแทก ขนาดความ
หนาของแผ่นอะครี ลิคมีต งั แต่ 2มิลลิเมตร - 100 มิลลิ เมตรสามารถนํามาผลิตเป็ นสิ งของต่างๆ ได้
หลากหลาย เช่น กรอบรู ป , ชันวางโชว์ , ป้ ายโฆษณา , ฯลฯ
2.7 ทฤษฎีหลอดแอลอีดี (LED Light Emitting Diode)12
2.7.1 ความหมายของหลอดแอลอีดี
หลอด LED ย่อมาจากภาษาอังกฤษคําว่า Light Emitting Diode คืออุปกรณ์สิงประดิษฐ์
ชนิดหนึง ทีสามารถเปลียนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานแสงสว่างได้ หรื อเราเรี ยกว่าไดโอดเปล่งแสง
2.7.2 หลักการทํางานของหลอด LED
หลักการทํางานของหลอด LED คือเมือป้ อนไฟบวกให้กบั ขา แอโนท (+) และป้ อนไฟลบ
ให้กบั ขาแคโทด (-) อิเล็กตรอนและโฮลจะไหลมารวมกัน อิเล็กตรอนจะปลดปล่อยพลังงานออกมา
ในรู ปแบบคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ถ้าการปลดปล่อยพลังงานนี อยูใ่ นช่วงคลืนทีเราสามารถมองเห็นได้
เราก็สามารถมองเห็นแสงทีออกมาจากตัวแอลอีดีชนิ ดนีได้ สารกึงตัวนําทีใช้เป็ นส่ วนผสมหลัก จะ
เป็ นสารผลึกแกเลียม (Ga) โดยทีสีต่างๆ เช่ นสี แดง สี เขียว สี ส้ม สี เหลื อง สี น าํ เงิน และสี ม่วง จะ
เกิดขึนจากสารทีใส่ เจือปนเข้าไปบนผลึกแกเลียม
ในส่ วนของการใช้แรงดันและกระแสซึ งการทีจะให้หลอด LED สามารถเปล่งแสงได้น นั
จะต้องใช้แรงดันอยูท่ ีประมาณ 1.5 – 3 โวลต์ โดยอาจจะขึนอยูก่ บั สี ของหลอดและคุณสมบัติเฉพาะ
ของหลอดนันๆ โดยทัว ไปจะใช้ที 2.5 - 3 โวลต์ ส่ วนการใช้กระแสนัน LED จะมีกระแสไหลผ่าน
(กระแสไบอัสตรง) ได้ประมาณ 20 mA (มิลิแอมป์ )
12

http://www.basiclite.com/web/index.php?topic=590.0 17 ธันวาคม 2553
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http://www.ledonlook.com/cms.php?id_cms=9 17 ธันวาคม 2553
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2.7.3 การเกิดแสงของหลอด LED
การเกิดแสงของหลอด LED เกิดขึนจากพลังงานทีปลดปล่อยจากอะตอม แสงเป็ นโฟตรอน
ทีมีพลังงานและโมเมนตัม ดังนันจึงเป็ นอนุ ภาคชนิ ดหนึ ง ซึ งภายในอะตอมจะมีอิเล็กตรอนโคจร
รอบนิ วเคลี ย ส และมี วงโคจรหลายๆ วงแต่ ล ะวงมี พ ลัง งานแตกต่ า งกันโดยวงนอกมี พ ลัง งาน
มากกว่าวงใน ถ้าอะตอมได้รับพลังงานจากภายนอกอิเล็กตรอนจะกระโดดจากวงโคจรในออกสู่ วง
โคจรนอก ในทางกลับกันถ้าอิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรนอกเข้าสู่ วงโคจรใน มันจะปลดปล่อย
พลังงานออกมา และพลังงานนีก็คือแสงนันเองขณะทีอิเล็กตรอนเคลือนทีผา่ นรอยต่อไปทีโฮลของ
สารกึงตัวนําชนิด P อิเล็กตรอนจะตกจากวงโคจรสู ง หรื อแถบนําไฟฟ้ า ไปสู่ วงโคจรตําหรื อแถบวา
เลนซ์ มันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปของโฟตรอน ปรากฎการณ์ น ี เกิ ดขึนกับแอลอีดีทุก
ชนิด แต่คุณสามารถเห็นแสงได้ก็ต่อเมือ ความถีของพลังงานอยูใ่ นช่วงความถีทีตามองเห็นได้ เช่น
แอลอีดีทีทาํ จากซิ ลิคอน ซึ งมีช่วงของแถบพลังงานแคบ ทําให้ได้โฟตรอนความถีต าํ เป็ นความถี ที
ตามองเห็ นได้ ความถี ทีตามองไม่เห็ นก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลย ยกตัวอย่างเช่ น ช่ วงอินฟาเรด
สามารถนําไปใช้ในเครื องควบคุมระยะไกลหรื อรี โมทคอนโทรล เป็ นต้น ซึ งการเกิดแสงของหลอด
แอลอีดีสามารถแสดงได้ดงั รู ปที 2.21 - 2.22 - 2.23

รู ปที 2.21 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี

12

http://www.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/led/thaiLED2.htm 17 ธันวาคม 2553
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รู ปที 2.22 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี

รู ปที 2.23 แสดงรู ป การเกิดแสงของหลอดแอลอีดี
2.7.4 แบบของหลอด LED
หลอด LED นันมีหลายแบบ แต่ละแบบนันจะมีหลักการทํางานเหมือนกัน แต่โดยทัว ไปจะแบ่ง
LED ออกเป็ นสองแบบคือ แบบ Lamp Type แบบ Surface Mount Type
1. แบบ Lamp Type เป็ นแอลอีดีชนิ ดทีขายกันทัว ไป มีขายืนออกมาจากตัวอีพล็อกซี งมี 2
ขาหรื อมากกว่า ถ้าตามภาษาช่างเราจะเรี ยกแอลอีดีชนิดนีวา่ แอลอีดีแบบทลูโฮล แอลอีดีแบบ Lamp
Type นี จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตังแต่ 3 mm. ขึนไปการขับกระแสของหลอดแอลอีดีชนิ ด
Lamp Type ตัวผูผ้ ลิตจะออกแบบให้ขบั กระแสได้ไม่เกิน 150mA เหตุผลทีเป็ นเช่นนี เพราะแอลอีดี
จะถูกเคลื อบด้วยอีพล็อกซี ท งั หมด เส้นทางการระบายความร้ อนออกจากตัวแอลอีดีจึงน้อย แต่
แอลอีดีชนิดนีสามารถนําไปใช้ท งั ภายในและภายนอก ซึ งจะทนทานต่อสภาวะอากาศต่างๆได้มาก
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รู ปที 2.24 แสดง แบบของแอลอีดี Lamp Type แบบต่างๆ
1.1 LED แบบหลอดกลมสี แบบต่างๆ โดยจะมีสีเคลือบมองเห็นได้ชดั เจน สี ทีนิยม
ใช้คื อ สี แดง สี เขี ย ว สี เหลื อง สี ส้ ม สี น าํ เงิ น เป็ นต้นโดยขนาดของ LED จะมี ต งั แต่ข นาด 3
มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร เป็ นต้น

รู ปที 2.25 แสดง LED แบบหลอดกลมสี แบบต่างๆ
1.2 LED แบบหลอดกลมแบบหลอดใส หรื อทีเรามักจะเรี ยกว่า LED แบบซุ ปเปอร์
ไบท์ โดยทีตวั หลอดเองจะเป็ นแบบใสเราจะไม่มีทางรู ้เลยว่า จะเป็ นสี อะไรจนกว่าจะลองป้ อนไฟ
เข้าไป ขนาดของ LED แบบนีจะมีเหมือนกับ หลอดสี ต่างๆ และมีสีให้เลือกเช่นสี แดง สี เขียว สี น าํ
เงิน สี เหลือง สี ส้ม สี ขาว เป็ นต้น

รู ปที 2.26 แสดงรู ป LED แบบหลอดกลมแบบหลอดใส
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1.3 LED แบบหลอดเหลียม LED แบบตัวถังเป็ นรู ปสี เหลียมจะมี 4 ขา และมีสีให้
เลือกใช้มากมายเช่น สี แดง สี น าํ เงิน สี เขียว สี ส้ม สี ขาว เป็ นต้นโดยส่ วนแสดงผลจะเป็ นแบบเหลียม
ดังรู ป

รู ปที 2.27 แสดงรู ป LED แบบหลอดเหลียม
2. แบบ Surface Mount Type มีลกั ษณะ Packet เป็ นตัวบางๆ เวลาประกอบต้องใช้
เครื องมือชนิ ดพิเศษในการประกอบ แอลอีดีSMTนี มีขนาดการขับกระแสตังแต่ 20 mA มากกว่า
1A แอลอีดีแบบ SMT ถ้าสามารถขับกระแสตังแต่ 300mA ขึนไปเราจะเรี ยกว่า power LED และจะ
บอกหน่วยเป็ นวัตต์ การใช้งานส่ วนใหญ่จะใช้ภายในเพราะสารเคลือบหน้าหลอดแอลอีดีส่วนใหญ่
เป็ นซิ ลิโคน ซึ งละอองนําสามารถซึ มผ่านเข้าสู่ ภายในได้ และละอองนําหรื อความชื นยังสามารถซึ ม
ผ่านส่ วนต่างของตัวแอลอีดีได้ แต่ก็ยงั มี Power led บางยีห้อทีสามารถออกแบบให้ใช้ภายนอกได้
ซึ งวัสดุทีใช้เคลือบหลอดก็จะเป็ นชนิดพิเศษ

รู ปที 2.28 แสดงรู ป หลอดแอลอีดี Surface Mount Type แบบต่างๆ
2.7.5 การประยุกต์ ใช้ งานแอลอีดี
เนื องจากแอลอีดีมีอายุการใช้งานทีมากกว่า 50,000 ชัว โมงขึนไป ถ้าเราใช้งาน 10 ชัว โมง
ขึนไป ก็จะสามารถใช้ได้มากว่า 10 ปี ขึนไป (โดยทุกอย่างต้องถูกควบคุมตามข้อมูลของผูผ้ ลิต) แต่
ในความเป็ นจริ ง เราไม่ได้ใช้งานแอลอีดีตามข้อมูลทีผผู ้ ลิตให้ไว้ทุกอย่าง อันเนื องมาจาก สภาพ
ภูมิอากาศ ความชืน อุณหภูมิ วงจรขับกระแส ดังนันการใช้งานจริ งของแอลอีดีทีมาจากโรงงานทีดี
ควรทนทานอย่างน้อย 3 ปี ขึนไป
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การใช้งานแอลอีดีสามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ รู ปแบบที 1 การใช้งาน
ในด้านการตกแต่ง การใช้แอลอีดีจะเป็ นลักษณะตกแต่งเปลียนบรรยากาศ ความบันเทิงต่างๆ การใช้
งานแอลอีดีในลักษณะนี ส่ วนใหญ่จะใช้แอลอีดีสีแดง สี เขียว และสี น าํ เงิน มาเป็ นส่ วนประกอบ ซึ ง
เราสามารถนําสี ท งั 3 นีมาเป็ นส่ วนประกอบในการผสมสี ต่างๆได้ รู ปแบบที 2 การใช้งานแสงสว่าง
ทัว ไป การใช้งานส่ วนใหญ่จะเน้นในแนวทีใช้แทนหลอดไฟเดิมๆส่ วนใหญ่จะใช้เป็ นแอลอีดีสีขาว
การใช้แอลอีดีในแบบนีส่วนใหญ่จะใช้ในจุดทีติดตังยาก หรื อต้องการความประหยัด
LED ส่ วนใหญ่จะถูกนํามาใช้งานเป็ นส่ วนแสดงผลการทํางานของเครื องใช้ไฟฟ้ า เช่นการ
แสดงการเปิ ดปิ ดของอุปกรณ์ไฟฟ้ า สาเหตุทีเป็ นเช่นนีก็เพราะ ตัวหลอด LED เองเมือทําให้เกิดแสง
ขึนจะกินกระแสน้อยมากประมาณ 1-20mA มีอายุการใช้งานทียาวนาน ทนทานต่อสภาวะอากาศ
การสันสะเทือน และมีหลากหลายสี ให้เลือกใช้
2.8 ทฤษฎีเหล็ก (Iron) 13
2.8.1 เหล็กหมายถึง
เหล็ก เป็ นคําทีคนไทยทัว ไปนิ ยมใช้เรี ยกเหมารวมกันหมายถึง เหล็ก (iron) และ เหล็กกล้า
(steel) ซึ งในความเป็ นจริ งนัน วัสดุท งั 2 อย่างนีไม่เหมือนกันหลายประการ เหล็กเป็ นวัสดุพืนฐานที
สํา คัญยิง ในการพัฒนาสั ง คมและความเป็ นอยู่ข องมนุ ษ ย์ต งั แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บนั และต่อไปใน
อนาคตอีกนานแสนนาน
เหล็ก (iron) สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Fe) คือแร่ ธาตุโลหะชนิ ดหนึ งทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ
ส่ วนใหญ่มีสีแดงอมนําตาล โดยปกติสามารถดูดติดแม่เหล็กได้ พบมากในชันหิ นใต้ดินบริ เวณที
ราบสู งและภูเขา อยูใ่ นรู ปก้อนสิ นแร่ เหล็ก (iron ore) ปะปนกับโลหะชนิดอืนๆและหิ น เมือนํามาใช้
ประโยชน์จะต้องผ่านการทําให้บริ สุทธิp ด้วยกรรมวิธีการ ถลุง (ใช้ความร้อนสู งเผาให้สินแร่ เหล็ก
กลายเป็ นของเหลวในขณะที ก าํ จัดแร่ อื นที ไ ม่ ต้องการออกไป) นอกจากนี ธ าตุ เ หล็ ก ยัง เป็ น
สารอาหารทีร่างกายคนเราต้องการ เนืองจากเป็ นองค์ประกอบสําคัญในเม็ดเลือดแดงของเราอีกด้วย
กล่าวคือ คนทีขาดธาตุเหล็กจะเป็ นโรคโลหิ ตจางได้ง่าย
เหล็กกล้า (steel) คื อโลหะผสมชนิ ดหนึ ง โดยทัว ไปเหล็กกล้าหมายความถึ ง เหล็กกล้า
คาร์ บอน (carbon steel) ซึ งประกอบด้วยธาตุหลักๆ คือ เหล็ก (Fe) คาร์ บอน (C) แมงกานี ส (Mn)
ซิ ลิคอน (Si) และธาตุอืนๆ อีกเล็กน้อย เหล็กกล้าเป็ นวัสดุโลหะทีไม่ได้มีอยูต่ ามธรรมชาติ แต่ถูก
ผลิตขึนโดยฝี มือมนุ ษย์ (และเครื องจักร) โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของการปรับปรุ งเหล็ก (Fe/iron) ให้
มีคุณสมบัติโดยรวมดียงิ ขึน เช่น แปรเปลียนรู ปได้ตามทีตอ้ งการ แข็งแรง ยืดหยุน่ ทนทานต่อแรง
กระแทกหรื อสภาวะทางธรรมชาติ สามารถรับนําหนักได้มาก ไม่ฉีกขาดหรื อแตกหักง่าย เป็ นต้น
13
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เหมาะสมในการใช้งานในด้านต่างๆ ในชี วิตประจําวันได้อย่างหลากหลาย ด้วยต้นทุนทีตาํ เพือให้
ขายได้ในระดับราคาทีคนทัว ไปซื อหามาใช้ได้ นับว่ามีขอ้ ได้เปรี ยบดีกว่าวัสดุอืนๆมาก เหล็กกล้า
คาร์ บอนเป็ นวัสดุพืนฐานทีใช้ในชี วิตประจําวัน สัดส่ วนการใช้เหล็กกล้าคาร์ บอนคิดเป็ นประมาณ
มากกว่า 80% ของการใช้เหล็กกล้าทังหมดในโลกนี ส่ วนทีเหลื อเป็ น เหล็กกล้าเจือ (alloy steel)
ชนิ ดต่างๆ ได้แก่ เหล็กกล้าไร้ สนิ ม หรื อทีนิยมเรี ยกกันว่า สแตนเลส (stainless steel), เหล็กกล้า
ไฟฟ้ า, เหล็กกล้าเครื องมือ เป็ นต้น
เนื องจากเหล็กและเหล็กกล้าเป็ นวัสดุทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ 100% ใน
ปั จจุบนั การผลิตเหล็กกล้านิ ยมใช้กระบวนการผลิตทีนาํ เศษเหล็กทีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดย
การหลอมด้วยเตาอาร์ คไฟฟ้ าทีเป็ นเทคโนโลยีช นั สู งสมัยใหม่เพือให้ได้น าํ เหล็กทีนาํ มาปรับปรุ ง
คุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป กรรมวิธีน ีถือเป็ นการช่วยอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ งแวดล้อมได้ดีกว่าการผลิตแบบดังเดิมทีดว้ ยวิธีการถลุงสิ นแร่ ดว้ ยเตาสู ง (blast furnace) ใน
แง่ของการใช้พลังงานสะอาดด้วยไฟฟ้ าเมือเทียบกับการใช้ถ่านหิ นทีปล่อยคาร์ บอนและก๊าซเรื อน
กระจกอืนออกสู่ ช นั บรรยากาศ และการนําเศษเหล็กกลับมาใช้ใหม่เท่ากับเป็ นการลดขยะของโลก
ลงอีกด้วย
เหล็กแผ่นรี ดร้อน คือเหล็กกล้าทีมีรูปทรงเป็ นแผ่น (ลักษณะแบน) ผลิ ตด้วยกรรมวิธีรีด
ร้อน (ด้วยลูกกลิงหรื อแท่นรี ดขนาดใหญ่) ซึ งทําให้แท่งเหล็กกึงสําเร็ จรู ปทีเรี ยกว่า "สแลบ (slab)" มี
ขนาดความหนาลดลงจาก 100 มิลลิเมตร (ตามข้อกําหนดของ จี สตีล) เป็ นแผ่นทีมีความหนาบางลง
อยูใ่ นช่วง 1.00 ถึง 13.00 มิลลิเมตร ตามทีลูกค้าต้องการ เหล็กแผ่นรี ดร้อน เมือผลิตเสร็ จแล้วจะอยู่
ในลักษณะเป็ นม้วน (coil) เรี ยกว่า "เหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดม้วน (hot-rolled coil)" หรื อ "เหล็กม้วน
ดํา (black coil)" เพือประสิ ทธิ ภาพในการเก็บรักษา เคลือนย้ายและขนส่ ง อย่างไรก็ดี เมือลูกค้า
ต้องการสิ นค้าเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิ ดแผ่น โรงงานจะทําการตัดแบ่งเหล็กม้วนเป็ นแผ่นตาม
ขนาดความยาวและความกว้างทีลูกค้าต้องการได้อีกด้วย
2.8.2 การนําไปใช้ งาน
เหล็กแผ่นรี ดร้อนสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายมาก โดยการใช้งานหลักๆ (มากกว่า
80%) มีดงั นี
1. รี ดเย็นต่อกลายเป็ นเหล็กแผ่นรี ดเย็น สําหรับแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อเนืองมากมาย
2. กัดล้างผิวและเคลือบนํามันกลายเป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดกัดล้างผิวและเคลื อบนํามัน
(pickled and oiled hot-rolled steel) สําหรับแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อเนืองมากมาย
3.แปรรู ปเป็ นเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ ลักษณะต่างๆ เช่น ฉาก (รู ป L) ท่อ (ทรงกระบอก)
รางนํา (U) ตัวซี (C) เป็ นต้น สําหรับใช้ในการก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และงานโครงสร้าง
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4.ตัดแผ่นขายปลีก สําหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง หรื องานช่างทัว ไป
5. ผลิตถังก๊าซ ถังคอมเพรสเซอร์ (ระบบทําความเย็น) ถังแรงดัน
6. ผลิตท่อก๊าซ และท่อนํามัน
7. ฯลฯ
2.9 ทฤษฎีนําY
2.9.1 นําY คืออะไร 14
ความหมายของคําว่านํานันมี อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็ นความหมายในทางวิทยาศาสตร์ ซึ ง
หมายถึ ง ของเหลวที เกิ ดจากการรวมตัวกันของก๊ าซไฮโดรเจนและก๊ า ซออกซิ เจนในภาวะที
เหมาะสมหรื อในความหมายของประชาชนทัว ไป ซึ งหมายถึง สิ งทีนาํ มาใช้สําหรับดืมกิน ชําระล้าง
ร่ างกาย ใช้ในการเพาะปลู ก การเกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม การคมนาคมทางนํา เป็ นต้นแต่ใน
ความหมายทางสิ งแวดล้อม นําหมายถึง ทรัพยากรทีสาํ คัญทางธรรมชาติชนิ ดหนึ งนอกเหนื อไปจาก
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอืนๆ เช่น แร่ ธาตุ ป่ าชายเลน แหล่งปะการัง ฯลฯ นํายังเป็ นทรัพยากร
ประเภททีมีการเกิดขึนทดแทน อยูต่ ลอดเวลาเป็ นวัฏจักร
2.9.2 โครงสร้ างพืนY ฐานของนําY 15
“นํา” หมายถึ ง ของเหลวชนิ ดหนึ งซึ งเกิ ดจากไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม รวมก๊าซ
ออกซิ เจน (Oxygen) 1 อะตอมสามารถมีสภาพในรู ปของเหลว ของแข็ง (ก้อนนําแข็ง) และก๊าซ (ไอ
นํา) ดังนันโครงสร้ างของนําที ประกอบด้วยไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม รวมกับออกซิ เจน
(Oxygen) 1 อะตอม จึงสามารถเขียนในรู ปสู ตรทางเคมีวา่ “H2O”
2.9.3 นําY เกิดขึนY ได้ อย่ างไร
นําทีมนุ ษย์ใช้แล้วมิได้สูญหายไปไหนแต่จะหมุนเวียนเปลียนแปลงกลับมาให้ได้ใช้อีกได้
โดยกระบวนการกลัน การะเหยของนําบนผิวโลก และการรวมตัวในบรรยากาศทีเรี ยกกันว่าวัฏจักร
ของนํา
วัฏจักรของนํา คือ การหมุนเวียนเปลียนแปลงของนําซึ งสามารถอธิ บายได้อย่าง
ง่ายๆ คือ เมือนําตามทีต่างๆ ได้รับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็ นไอนําลอยขึนสู่
เบืองบน เนืองจากไอนํามีความเบากว่าอากาศเมือลอยสู่ เบืองบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลัน ตัว
กลายเป็ นละอองนําเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็ นกลุ่มเมฆ เมือจับตัวกันมากขึน และกระทบกับความเย็น
ก็จะกลัน ตัวกลายเป็ นหยดนําตกลงสู่ พืนโลก นําบนพืนโลกจะระเหยกลายเป็ นไอนําอีก เมือได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอนําจะรวมตัวกันเป็ นเมฆและกลัน ตัวกลายเป็ นหยดนําเมือได้รับความ
เย็นต่อเนืองกันตลอดเวลา ทําให้มีน าํ เกิดขึนบนผิวโลกอยูส่ มําเสมอ
14

http://www.tungsong.com/Environment/Eco/Eco04.asp 15/ธันวาคม/2553

15

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=nuuengka&group=3&page=3 15/ธันวาคม/2553
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2.9.4 แหล่ งนําY อยู่ทไี หน
แหล่งนําทีมีอยูบ่ นผิวโลก แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทตามคุณลักษณะและบริ เวณทีพบ คือ
1. มหาสมุทรและทะเล เป็ นแหล่งนําตามธรรมชาติทีมีขนาดใหญ่เนื องจากมีพืนที
ถึง 3 ใน 4 ส่ วนของพืนทีผิวโลกทะเลแบ่งออกเป็ นทะเลลึกหรื อมหาสมุทรและทะเลบริ เวณชายฝัง
เพราะว่านําในทะเลมีความเค็มเนืองจากมีเกลือและแร่ ธาตุละลายอยู่ จึงทําให้มีขอ้ จํากัดในการนํานํา
ทะเลมาใช้ประโยชน์ เช่น การนํามาใช้ในการเพาะปลูก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อนํามาใช้ดืม
กินซึ งถึงแม้วา่ มนุ ษย์จะสามารถเปลียนนําทะเลให้เป็ นนําจืดได้แต่ก็ไม่เป็ นทีนิยมใช้ เพราะว่าต้อง
เสี ยค่า ใช้จ่ายสู งมาก แต่น าํ ทะเลก็ยงั มีประโยชน์มากมายในแง่ของเส้นทางคมนาคมขนส่ งในทะเล
แหล่ งทรั พยากรธรรมชาติ แหล่งผลิ ตอาหารโปรตีนแหล่งใหญ่ทีสุดให้แก่ชาวโลก ตัวผลิ ตก๊าซ
ออกซิ เจนให้แก่มนุ ษย์ในปริ มาณ 75 % เป็ นปั จจัยตัวหนึ งทีทาํ ให้เกิ ดฝนตก เป็ นแหล่งทีมาของ
ความชืนของผิวโลกทังหมดและเป็ นตัวช่วยสร้างความสวยสดงดงามธรรมชาติ

รู ปที 2.29 แสดงรู ป นําในมหาสมุทรและทะเล
2. นําผิวดิน แหล่งนําผิวดินตามธรรมชาติ ประกอบด้วยแม่น าํ ลําคลอง หนองบึง
นําตกส่ วนอ่างเก็บนําหรื อเขือนกักเก็บนําต่างๆ จัดเป็ นแหล่งนําทีถูกสร้างขึนด้วยมนุ ษย์ เมือดูอย่าง
ผิวเผินแล้ว จะเห็นว่าเรามีน าํ จืดอยูม่ ากมายแต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ปริ มาณนําจืดทีมีอยูแ่ ละนํามาใช้
ประโยชน์สาํ หรับการดํารงชีวติ ได้น นั มีนอ้ ย เมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาณของนําทะเล

รู ปที 2.30 แสดงรู ป นําผิวดิน
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3. นํา ใต้ดิ น เป็ นแหล่ ง นํา อี ก ประเภทหนึ ง ซึ ง มี ป ริ ม าณนํา น้อยกว่า แหล่ ง นํา 2
ประเภทแรก กล่ าวคือ แหล่งนํานี เกิ ดจากการที ผิวดิ นซึ มผ่านพืนดิ นลงสู่ ระดับที ต าํ กว่าแม่น าํ ลํา
คลองและทะเลไปสะสมปริ มาณนําอยูด่ า้ นล่างแหล่งนํา ดังทีกล่าวนีจึงได้ชือว่า นําใต้ดิน
2.9.5 ความสํ าคัญของนําY
นําทีมนุ ษย์ใช้แล้วมิได้สูญหายไปไหนแต่จะหมุนเวียนเปลียนแปลงกลับมาให้ได้ใช้อีกได้
โดยกระบวนการกลัน การระเหยของนําบนผิวโลกและการรวมตัวในบรรยากาศทีเรี ยกกันว่าวัฏจักร
ของนํา นํา จัดเป็ นส่ วนประกอบที สํา คัญของมนุ ษย์และเป็ นสิ ง ที จาํ เป็ นที สุดในการดํารงชี วิต
นอกจากนี ยงั เป็ นแหล่ งกําเนิ ดของสิ งมีชีวิต เช่ น พืชและสัตว์ และเป็ นสิ งทีทาํ ให้เกิ ดความอุดม
สมบูรณ์แก่สิ งมีชีวติ ทังมวล ตลอดจนนํายังเป็ นปั จจัยทีสาํ คัญในการพัฒนาประเทศ
2.9.6 ประโยชน์ ของนําY
1. การอุปโภคบริ โภค มนุษย์ตอ้ งการนําสะอาดเพือดืมกิน และใช้ในการประกอบอาหาร
มนุษย์ยงั ใช้น าํ เพือชําระร่ างกาย ชะล้างสิ งสกปรกและใช้เพือประโยชน์อืนๆ ในการดํารงชีวติ
ประจําวัน
2. การเกษตรกรรม พืชและสัตว์ตอ้ งการนําเพือการเจริ ญเติบโต นําจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง
สําหรับการเพาะปลูกและเลียงสัตว์
3. อุตสาหกรรม นําเป็ นปั จจัยสําคัญในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม นําถูกใช้
เป็ นวัตถุดิบ ใช้หล่อเครื องจักรและระบายความร้อนให้แก่เครื องจักร ใช้ทาํ ความสะอาดเครื องจักร
เครื องยนต์ของโรงงาน และใช้ชะล้างกากและของเสี ยจากโรงงาน
4. การคมนาคมขนส่ ง การคมนาคมขนส่ งทางนํานับว่าสะดวกและรวดเร็ ว เนืองจาก
สามารถขนส่ งได้จาํ นวนมากและเข้าถึงทุกแห่งทีมีแม่น าํ ลําคลอง
5. แหล่งผลิตพลังงาน การไหลของนําทําให้เกิดพลังงานขึน ซึ งสามารถนําไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้ าและใช้เป็ นพลังงานกับเครื องจักรกลต่างๆ ได้
6. การพักผ่อนหย่อนใจ นํานําความสดชืนและความรื นรมย์มาให้แก่มวลมนุษย์ ช่วยให้เกิด
การพักผ่อนหย่อนใจ ในด้านการละเล่นและกีฬาทางนํา เป็ นต้น
2.10 ทฤษฎีสวิตช์ (Switch)16
สวิตช์เป็ นอุปกรณ์ ใช้ปิด - เปิ ดวงจรไฟฟ้ าและวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ สวิตซ์จะทําหน้าที
ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ าภายในวงจร สวิตช์มีหลายรู ปแบบ การเลือกใช้สวิตช์ตอ้ งเลือกค่า
ทนกระแสและแรงดันไฟให้เหมาะสมกับงานหรื อวงจร สวิตซ์ทีในงานอิเล็กทรอนิ กส์ มีหลาย
รู ปแบบสามารถสรุ ปได้ดงั นี
16

http://www.eanic.com/readarticle.php?article_id=195 19/มกราคม/2554
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2.10.1 สวิตช์ โยก (Toggle Switch)
สวิตช์โยก คือ สวิตช์ทีใช้ปิด - เปิ ดวงจรด้วยการโยกขึน - ลง มีต งั แต่ 2 ขา ถึง 6 ขา แบ่ง
ตามลักษณะและโครงสร้างได้ดงั นี
1. สวิตช์ทางเดียว ขัวเดียว (Single Pole Single Throw) สวิตช์แบบนี เรี ยกย่อว่า SPSTปกติ
มี 2 ขา ใช้ทาํ หน้าทีปิด - เปิ ดวงจร
2. สวิตช์ทางเดียว 2 ขัว (Double Pole Single Throw) สวิตช์แบบนี เรี ยกย่อว่า DPST มีขา
ใช้งาน 4 ขา ใช้ทาํ หน้าทีเปิ ด - ปิ ดวงจรได้ 2 ชุดพร้อมกัน
3. สวิตช์ 2 ทาง ขัวเดียว (Single Pole Double Throw) สวิตช์แบบนี เรี ยกย่อว่า SPDT มีขา
ใช้งาน 2 ขา ใช้ทาํ หน้าทีเปิ ด - ปิ ดวงจร การใช้ขา 2 ขาหรื อจะใช้เป็ นสวิตช์เลือก 2 ทางก็ได้
4. สวิตช์ 2 ทาง 2 ขัว (Double Pole Double Throw) สวิตช์แบบนีเรี ยกว่า DPDT มีขาใน
งาน 6 ขา ใช้ทาํ หน้าทีปิด - เปิ ดวงจร 2 ชุดพร้อมกัน โดยใช้ขา 4 ขาและสามารถใช้แทนสวิตช์แบบ
ทางเดียว 2 ขัวได้ดว้ ย

รู ปที 2.31 แสดงรู ป สวิตช์โยกแบบต่าง ๆ
2.10.2 สวิตช์ กระดก (Rocker Switch)
สวิตช์แบบกระดกหรื อเรี ยกว่า ล็อกเกอร์ สวิตช์ เป็ นสวิตช์ขนาดใหญ่ใช้เปิ ด – ปิ ดวงจร
บางแบบมีหลอดไฟในตัวบางแบบไม่มีหลอดไฟ

รู ปที 2.32 แสดงรู ป สวิตช์แบบกระดก
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2.10.3 สวิตช์ หมุน (Rotary Switch)
เป็ นสวิตช์เลือกหลายทาง นิ ยมเรี ยกว่า สวิตช์เลือก (Selector Switch) มากกว่าสวิตช์หมุน
แบบทีมีใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือ
1. แบบ 12 ทาง 1 ชุ ดสามารถหมุนได้ 11 จังหวะ มีขาต่อใช้งาน 13 ขา ขากลางจะเป็ นขา
ร่ วม
2. แบบ 6 ทาง 2 ชุ ดสามารถหมุนได้ 5 จังหวะ มีขาร่ วม 2 ขาแยกออกจากกัน แต่เลือกได้
พร้อมกัน
3. แบบ 4 ทาง 3 ชุ ดสามารถหมุนได้ 3 จังหวะ มีขาร่ วม 3 ขาแยกออกจากกันมี ลักษณะ
เหมือนมีสวิตช์ 4 ทาง 3 ตัวบนแกนเดียวกัน
4. แบบ 3 ทาง 4 ชุ ดสามารถหมุนได้ 2 จังหวะ มีขาร่ วม 4 ขาแยกออกจากกันลักษณะ
เหมือนมีสวิตช์ 3 ทาง 4 ตัวบนแกนเดียวกัน

รู ปที 2.33 แสดงรู ป สวิตช์หมุนหรื อสวิตซ์เลือก
2.10.4 สวิตช์ เลือ น (Side Switch)
สวิตช์เลื อนจะมีลกั ษณะเหมือนสวิตช์โยก แต่ไม่มีแกนเหมือนสวิตช์โยกใช้ทาํ หน้าทีปิดเปิ ดวงจรเหมือนสวิตช์โยก

รู ปที 2.34 แสดงรู ป สวิตช์เลือน
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2.10.5 สวิตช์ กด (Push Switch)
สวิตช์กดเวลาใช้งานจะต้องกดปุ่ มหรื อแกนทียืนออกมาจากตัวสวิตช์ ลักษณะการกดมี
หลายลักษณะคือ
1. สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ สวิตช์แบบนีถา้ ไม่กดจะไม่ต่อวงจรนัน คือวงจรเปิ ดเมือกด
ปุ่ มหรื อแกนจะทําให้วงจรปิ ด (ต่อวงจร)
2. สวิตช์แบบกดดับปล่อยติด จะมีลกั ษณะการใช้งานตรงกันข้ามกับแบบกดติดปล่อยดับ
นัน คือ ถ้ากดปุ่ มหรื อแกนจะต่อวงจร ถ้าปล่อยจะตัดวงจร
3. สวิตช์แบบกดติดกดดับ สวิตช์แบบนีจะล็อกหน้าสัมผัสได้ ครังแรกถ้าสวิตช์ไม่ต่อ
วงจร เมือกดปุ่ มสวิตช์จะต่อวงจร เมือปล่อยสวิตช์ยงั คงต่ออยู่ ต้องกดสวิตช์ซ าํ อีกจึงจะทําให้วงจร
เปิ ดสวิตช์แบบนีนิยมใช้เป็ นสวิตช์เปิ ด - ปิ ดแรงดันไม่ให้เข้าไปเลียงวงจร
4. สวิตช์แบบกดหลายทาง เป็ นสวิตช์แบบกดติดปล่ อยดับหลายตัว ต่อร่ วมอยู่บนแกน
เดี ยวกัน โดยมีกลไกล็อกสวิตช์แต่ละตัวเข้าด้วยกันเพือนํามาใช้เป็ นสวิตช์เลื อกหลายทาง เมือกด
สวิตช์ตวั หนึ ง ตัวทีเหลือจะหลุดออกมา สวิตช์แบบนีนิยมใช้เป็ นสวิตช์เลือกสัญญาณทางเข้าออก
เครื องขยายเสี ยงทําเป็ นสวิตช์เลือกย่านวัดในเครื องมือทดสอบ
5. สวิตช์แบบสวิตช์เท้า เป็ นสวิตช์กดแบบหนึ งทีสร้างขึนเพือรองรับแรงกดมาก ๆ เช่นใช้
เท้าเหยียบ นิ ยมนําไปใช้กบั เครื องทําเสี ยงแตก เครื องสร้ างเสี ยงเอฟเฟลกของกี ตาร์ ไฟฟ้ ามีแบบ
กดล็อก และแบบกดติดปล่อยดับ

รู ปที 2.35 แสดงรู ป สวิตช์กดแบบต่าง ๆ
2.10.6 คีย์แพด (Keypad)
คียแ์ พดเป็ นสวิตช์ทีต่ออยูใ่ นรู ปเมตริ กซ์ ตัวคียแ์ พดจะประกอบด้วยหน้าสัมผัส แผ่นลาเบล
ปิ ดชือคีย ์ และสายต่อ นิยมใช้ในเครื องถ่ายเอกสาร เครื องคิดเลข หรื อเครื องควบคุมอัตโนมัติ
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แบบ 12 คีย ์

แบบ 11 คีย ์

แบบ 6 คีย ์

แบบ 1 คีย ์

รู ปที 2.36 แสดงรู ป คียแ์ พด
2.10.7 ไมโครสวิตช์ (Micro Switch)
ไมโครสวิ ต ช์ เป็ นสวิ ต ช์ ที มี ข นาดเล็ ก นํ า ไปใช้ ง านทัว ไปทัง ในด้ า นไฟฟ้ า ด้ า น
อิเล็กทรอนิ กส์ และด้านอุตสาหกรรม ด้วยตัวสวิตซ์มีขนาดเล็กจึงนําไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ในงานหรื อในวงจรทีมีกระแสปริ มาณไม่มากไหลผ่านหน้าสัมผัสสวิตช์ อีกทังมีความไวต่อการกด
โดยมีแกนยืนสําหรับให้กด เมือกดแกนแล้วแกนนีจะไปกดหน้าสัมผัสของสวิตช์อีกทีหนึ งนิ ยมใช้
ในเครื องเล่นเทป เครื องมือระบบอัตโนมัติ และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย เครื องกันขโมย

รู ปที 2.37 แสดงรู ป ไมโครสวิตช์
2.10.8 ดีพสวิตช์ (Dip Switch)
ดีพสวิตช์ เป็ นสวิตช์แบบทางเดียวขัวเดียว มีหลายตัวอยูบ่ นตัวเดียวกัน มีขนาดเท่ากับไอซี
ตัวถัง Dip Switch มีให้เลือกตังแต่ 2 จุดจนถึง 12 จุด
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รู ปที 2.38 แสดงรู ป ดีพสวิตช์
2.10.9 สั ญลักษณ์ ของสวิตช์

สวิตช์ทางเดียว
ขัวเดียว

สวิตช์เลือก

สวิตช์ทางเดียว
สองขัว

สวิตช์แบบหลายขัวต่อ

สวิตช์สองทาง
ขัวเดียว

สวิตช์แบบเลือก

สวิตช์สองทาง
สองขัว

คียส์ วิตช์แบบใช้มือกด

รู ที 2.39 แสดงรู ป สัญลักษณ์ต่างๆ ของสวิตช์
2.10.10 การเลือกสวิตช์ ใช้ งาน
สวิตช์แต่ ละแบบถู กออกแบบและสร้ างเพือให้เหมาะสมกับงานที จะใช้ นอกจากการ
ออกแบบแล้ว ผูผ้ ลิ ตยังบอกคุ ณลักษณะการทนกระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ าไว้ดว้ ย ดังนันการ
เลือกใช้สวิตช์ตอ้ งเลือกค่าทนกระแสและแรงดันไฟทีเหมาะสมกับงานหรื อวงจร
2.10.11 การทดสอบสวิตช์
สวิตช์เป็ นอุปกรณ์เปิ ด - ปิ ดวงจรไฟฟ้ าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สวิตช์ทาํ หน้าทีควบคุมการ
ไหลของกระแสไฟในวงจร ซึ งสวิตช์มีหลายรู ปแบบตามลักษณะการใช้งาน การทดสอบสวิตช์
สามารถทดสอบได้ 2 วิธี คื อทดสอบขณะสวิตช์ไม่ถูกใช้งานหรื อถอดสวิตช์ออกจากวงจรมา
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ทดสอบ และทดสอบขณะสวิตช์ทาํ งาน ในทีน ีจะกล่าวถึงการทดสอบสวิตช์ไม่ถูกใช้งานด้วยมัลติ
มิเตอร์ ดงั นี
1. เตรี ยมมัลติมิเตอร์ ในตําแหน่ง x 10
2. สายสี ดาํ เสี ยบขัวเสี ยบ – COM สายสี แดงเสี ยบขัวเสี ยบ +
3. นําสายทังสองของมัลติมิเตอร์ ต่อคร่ อมหรื อขนานกับขัวต่อของสวิตซ์

รู ปที 2.40 แสดงรู ป การทดสอบสวิตซ์

4.ทดลองเปิ ด – ปิ ดสวิตซ์ตามแบบของสวิตซ์ สังเกตเข็มของมัลติมิเตอร์ ดังนี
4.1 ถ้าเข็มของมิเตอร์ กระดิกขึน – ลง ตามจังหวะการเปิ ด – ปิ ดของสวิตซ์ แสดงว่า
สวิตซ์นาํ ไปใช้เปิ ด – ปิ ดวงจรไฟฟ้ าหรื อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
4.2 ถ้าเข็มของมิเตอร์ ไม่กระดิ กตามจังหวะการเปิ ด – ปิ ด แสดงว่าสวิตซ์เสี ยใน
ลักษณะขาด
4.3 ถ้าเข็มของมิ เตอร์ กระดิ กขึนตลอดเวลาที ปิดหรื อเปิ ด แสดงว่าสวิตซ์ เสี ยใน
ลักษณะลัดวงจร

บทที 3
การดําเนินงาน
โครงการพัดลมไอนํา เคลื อนที จํา เป็ นต้องศึ ก ษาหลักการทํา งานต่า งๆของพัดลมไอนํา
เคลื อนที เพือให้เกิ ดความพร้ อมและความเข้าใจมากยิงขึนในการทําโครงการ จึงจําเป็ นต้องมีการ
วางแผนการดําเนินงานเพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
สั ปดาห์ ที 1
รวบรวมสมาชิ กในกลุ่ม หาอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ รวมความคิดกันในกลุ่มร่ วมเสนอ
ความคิดเกียวกับโครงการทีจะจัดทํา ผลสรุ ปทีได้สมาชิ กในกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าจะจัดทําพัด
ลมไอนําเคลือนที
สั ปดาห์ ที 2
ออกแบบตัวพัดลมไอนําเคลือนที เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการ
สั ปดาห์ ที 3
นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสอบโครงการผลสรุ ปคือ คณะกรรมการสอบโครงการ
อนุมตั ิให้จดั ทําโครงการ
สั ปดาห์ ที 4
วางแผนขันตอนการดําเนิ นงานและแบ่งงานให้สมาชิ กแต่ละคนในกลุ่มเพือความรวดเร็ ว
ในการจัดทําโครงการ
สั ปดาห์ ที 5
ค้นคว้าหาข้อมูลอุ ปกรณ์ ต่างๆทีเกี ยวข้องกับโครงการทีจะจัดทํา และออกเดิ นทางหาซื อ
อุปกรณ์ต่างๆทีจาํ เป็ นต่อการจัดทําโครงการและทําเอกสารบทที 1
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สั ปดาห์ ที 6
ทําการสังซื ออุปกรณ์ บางรายการทีไม่สามารถหาซื อได้ และรวบรวมข้อมูลต่างๆเกียวกับ
โครงการเพือจัดทํารายงานโครงการ
สั ปดาห์ ที 7
ทําการประกอบโครงพัดลมชินส่ วนต่างๆและหาข้อมูลทีเกียวกับบทที 2
สั ปดาห์ ที 8
ทําการประกอบอะคริ ลิคฐานโครงพัดลมไอนําเคลื อนที หาข้อมูลเกี ยวกับบทที 2 และทํา
เอกสารประกอบบทที 2

รู ปที 3.1 แสดงรู ป การลบคมอะคริ ลิค

รู ปที 3.2 แสดงรู ป การใส่ อะคริ ลิค
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สั ปดาห์ ที 9
ทําการประกอบใส่ หวั พัดลมเข้ากับฐานโครงพัดลม และทําเอกสารประกอบบทที 2 บทที 3

รู ปที 3.3 แสดงรู ป การยึดตัวพัดลม

รู ปที 3.4 แสดงรู ป การต่อสายไฟพัดลมเข้าวงจรควบคุมไอหมอก
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สั ปดาห์ ที 10
ทําการประกอบชุดควบคุมหมอก ชุดทําหมอก และทําเอกสารประกอบบทที 2 บทที 3

รู ปที 3.5 แสดงรู ป การติดตังชุดทําไอหมอกและถังใส่ น าํ พัดลมไอนําเคลือนที

รู ปที 3.6 แสดงรู ป การประกอบจุดพ่นไอหมอก
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สั ปดาห์ ที 11
ทําการทดสอบชินงาน แก้ไขชินงานเนื องจากพัดลมไม่ส่าย และทําเอกสารประกอบบทที 2
บทที 3

รู ปที 3.7 แสดงรู ป การทดสอบอาการส่ ายของพัดลม

รู ปที 3.8 แสดงรู ป การทดสอบไอหมอก
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สั ปดาห์ ที 12
ทําการทดสอบชินงาน แก้ไขชินงานเนื องจากทรานซิ สเตอร์ ไหม้ และทําเอกสารประกอบ
บทที 2 บทที 3

สั ปดาห์ ที 13
นําชินงานไปให้กลุ่มตัวอย่าง 30 กลุ่ม ประเมินผล ทําเอกสารประกอบบทที 2 บทที 3 บทที
4 บทที 5 และทําเอกสารทีเกียวข้อง

รู ปที 3.9 แสดงรู ป พัดลมไอนําทีสมบูรณ์
สั ปดาห์ ที 14
นําเสนอสอบโครงการ
สั ปดาห์ ที 15
สอบโครงการ
สั ปดาห์ ที 16
นําเสนอโครงการในวันวิชาการ

บทที 4
ผลการดําเนินงาน
จากทีคณะผูจ้ ดั ทําโครงการได้จดั ทําพัดลมไอนําเคลือนที มาแล้วเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน ผล
การทดสอบออกมา เป็ นทีน่าพึงพอใจของคณะผูจ้ ดั ทําคือ พัดลมไอนําเคลือนทีสามารถให้ความเย็น
ได้มากกว่าพัดลมธรรมดา และชุดทําหมอกทํางานได้ดี
ตารางที 4.1 ผลการทดสอบของพัดลมไอนํา เคลือ นที
ครังที
1

2
3

4
5

การทดสอบ
ผลการทดสอบ
อาการเสี ย
ทําการทดสอบว่าพัดลม เมื อทดส อบแล้ ว พั ด ล ม ลูกปื นในชุดเฟื องหลุด
ทํางานได้ดีหรื อไม่
ทํา งานปกติ แต่ พ ดั ลมไม่ มี
การส่ ายไปมา
ทําการทดสอบว่าพัดลม เมื อทดส อบแล้ ว พั ด ล ม
ส่ ายหรื อไม่
ทํางานปกติ มีการส่ ายไปมา
ทํา การทดสอบ สวิ ต ช์ เมือทดสอบแล้ว สวิตช์เลือก ทรานซิ สเตอร์ ไหม้
เลื อกระดับ พัดลมในแต่ ระดับพัดลม 1และ2 ทํางาน
ละรั บ ดับ ว่ า ทํา งานได้ดี ปกติ ดี เมื อ กดสวิ ต ช์ เ ลื อ ก
หรื อไม่
ร ะ ดั บ พั ด ล ม ร ะ ดั บ 3
ประมาณ 5 นาที พัด ลมไม่
ทํางาน
ทํา การทดสอบ สวิ ต ช์ เมื อทดส อบแล้ ว พั ด ล ม
เลือกระดับพัดลมอีกครัง ทํางานปกติ
ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร เมือทดสอบแล้ว ชุ ดควบคุ ม
ทํา งานของชุ ด ควบคุ ม และชุดทําหมอกทํางานปกติ
และชุดทําหมอก
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วิธีการใช้ งานของพัดลมไอนํา เคลือ นที
วิธีการใช้ งานของพัดลม
1.เสี ยบปลัก: พัดลมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 220VAC
2.สับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ข ึน
3.กดสวิตช์เลือกระดับพัดลมตามระดับทีตอ้ งการ
4.เมือเลิกใช้งาน กดทีปุ่ม OFF พัดลมจะหยุดการทํางาน
วิธีการใช้ งานชุ ดทําหมอก
1.เสี ยบปลัก: พัดลมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 220VAC
2.สับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ข ึน
3.กดปุ่ มสวิตช์ S ชุดทําหมอกจะทํางาน
4. เมือเลิกใช้งาน กดทีปุ่มสวิตช์ S อีกครังชุ ดทําหมอกจะหยุดการทํางาน
หมายเหตุ เมือเลิกใช้งานพัดลมไอนําเคลือนที สับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ ลงแล้วถอดปลัก: ออก
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ตารางที 4.2 สรุ ปผลการประเมิน
ลําดับที

รายการ

1

โครงสร้างของชินงานมี
ความแข็งแรง
ลักษณะชินงานมีความ
เรี ยบร้อยดี
ชินงานมีความน่าสนใจ
ลักษณะการต่อใช้งาน
สะดวกรวดเร็ ว
ตําแหน่งการจัดวาง
อุปกรณ์มีความเหมาะสม
กับชินงาน
ชินงานกับชือโครงการมี
ความสัมพันธ์กนั
ชินงานมีความโดดเด่น
และให้ความเย็นได้
มากกว่าพัดลมธรรมดา
สะดวกต่อการเคลือนย้าย
เมือทดลองใช้ชินงาน
แล้ว อยากกลับมาใช้
ชินงานอีกหรื อไม่
คณะผูจ้ ดั ทํามีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์
รวม

2
3
4
5

6
7

8
9

10

5
19

ความพึงพอใจ
4 3 2
10 1 -

1
-

13

16

1

-

16
14

10
15

3
1

13

14

15

รวม

เฉลีย

138

4.6

อยู่ใน
เกณฑ์ ที
มาก

-

132

4.4

มาก

1
-

-

131
133

4.36
4.43

มาก
มาก

3

-

-

130

4.33

มาก

13

2

-

-

133

4.43

มาก

18

8

4

-

-

134

4.46

มาก

16
14

12
15

2
1

-

-

134
133

4.46
4.43

มาก
มาก

11

17

2

-

-

129

4.3

มาก

149 130 20

1

-

1,327 4.42

มาก

สรุ ปผลการประเมิน
ค่าเฉลียคะแนน 4.42 อยูใ่ นระดับ 4 = เกณฑ์มาก
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หมายเหตุ
ค่าเฉลียคะแนน 1.00 – 1.50 อยูใ่ นระดับ 1
ค่าเฉลียคะแนน 1.51 – 2.50 อยูใ่ นระดับ 2
ค่าเฉลียคะแนน 2.51 – 3.50 อยูใ่ นระดับ 3
ค่าเฉลียคะแนน 3.51 – 4.50 อยูใ่ นระดับ 4
ค่าเฉลียคะแนน 4.51 – 5.00 อยูใ่ นระดับ 5

=
=
=
=
=

เกณฑ์ น้อยทีสุด
เกณฑ์ น้อย
เกณฑ์ ปานกลาง
เกณฑ์ มาก
เกณฑ์ มากทีสุด

ลงชือ.......................................................
(นายสงกรานต์ ยาใจดี)
ผูร้ ับรอง

บทที 5
สรุปผลการดําเนินงาน
อภิปรายผล
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําโครงการพัดลมไอนําเคลื อนที ได้จดั ทําโครงการผลปรากฏว่าคณะ
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ความรู ้ทีเรี ยนมาทัง 3 ปี มาใช้ในการจัดทําโครงการพัดลมไอนําเคลือนทีข ึนมา คณะ
ผูจ้ ดั ทําได้รู้จกั การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มซึ งต้องมีความรับผิดชอบและสิ งทีสําคัญทีสุดคือ ความ
สามัคคี ในหมู่คณะรู ้ จกั ช่ วยเหลื อซึ งกันและกันภายในกลุ่ ม จึงสามารถทําโครงการพัดลมไอนํา
เคลื อนทีออกมาได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถนําโครงการพัดลมไอนําเคลือนที ไปใช้งานได้จริ ง
ตรงตามทีคณะผูจ้ ดั ทําหวังไว้
ปัญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณ์หาซื อยาก
2. สังซื อของได้ไม่ตรงตามทีตอ้ งการทําให้สินเปลืองงบประมาณ
3. ราคาอุปกรณ์บางรายการเกิดการเปลียนแปลง
4. การเดินทางหาซืออุปกรณ์ไม่สะดวก
5. เครื องมือและอุปกรณ์ในการทํางานไม่ค่อยพร้อม
6. การทํางานมีความล่าช้าเพราะการสังซื ออุปกรณ์บางตัวมีความล่าช้าในการส่ ง
ข้ อเสนอแนะจากผู้จัดทําโครงการ
คณะผูจ้ ดั ทํา ควรศึกษาอุปกรณ์ของพัดลมไอนําเคลือนที และหลักการทํางานของพัดลมไอ
นําเคลือนทีมาให้เข้าใจมากกว่านี เพือทีจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีการทํางานทีสมบูรณ์มากกว่านี
ทางคณะผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิงว่าการนําพัดลมไอนําเคลื อนทีไปใช้งานจะช่ วยให้รู้สึกเย็นขึนใน
เวลาทีอากาศร้อน และหวังเป็ นอย่างยิงว่าคงมีผสู ้ นใจทีจะนําพัดลมไอนําเคลือนทีไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์มากขึน
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ภาคผนวก ก

จากรู ป แสดงการปอกสายไฟเข้าเบรกเกอร์

จากรู ป แสดงการติดตัQงเบรกเกอร์

จากรู ป แสดงการติดยึดหัวพัดลม

จากรู ป แสดงการเจาะยึดโครงพัดลม

จากรู ป แสดงการต่อสายสวิตช์พดั ลม

จากรู ป แสดงการติดตัQงชุดทําไอหมอก

จากรู ป แสดงการทดสอบหัวพ่นไอหมอก

จากรู ป แสดงการทดสอบไอหมอก

จากรู ป แสดงตัวพัดลมไอนํQาเคลื^อนที^สมบูรณ์

ภาคผนวก ข

แบบประเมิน
พัดลมไอนํา เคลือ นที
******************************************************************************
ให้ ทาํ เครืองหมาย ลงในช่ องตาม ความเป็ นจริง
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1 ปวส.2 อื^นๆ………….
ระดับชั น ปวช.1
สาขางาน ยานยนต์ ไฟฟ้ ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์
บัญชี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
******************************************************************************
คําชีแจง ให้ทาํ เครื^ องหมาย ลงในช่องความพึงพอใจ
หมายเหตุ 5 = มากที^สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที^สุด
ลําดับ
รายการ
ความพึงพอใจ
หมาย
ที^
5 4 3 2 1 เหตุ
1. โครงสร้างของชิQนงานมีความแข็งแรง
2. ลักษณะชิQนงานมีความเรี ยบร้อยดี
3. ชิQนงานมีความน่าสนใจ
4. ลักษณะของการต่อใช้งานสะดวกรวดเร็ ว
5. ตําแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับ
ชิQนงาน
6. ชิQนงานกับชื^อโครงการมีความสัมพันธ์กนั
7. ชิQนงานมีความโดดเด่นและให้ความเย็นได้
มากกว่าพัดลมธรรมดา
8. สะดวกต่อการเคลื^อนย้าย
9. เมื^อทดลองใช้ชิQนงานแล้ว อยากกลับมาใช้
ชิQนงานอีกหรื อไม่
10. คณะผูจ้ ดั ทํามีความคิดริ เริ^ มสร้างสรรค์
รวม
ความคิดเห็น
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่ านทีป ระเมิน

ภาคผนวก ค

