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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองป้ายไฟจราจรโซ
ล่าเซลล ์ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอ้มูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การ
ทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล ์น้ีส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
             เน่ืองจากในปัจจุบนัพลงังานท่ีส้ินเปลืองในโลกเร่ิมจะหมดลง ดงันั้นจึงมีการศึกษาหาพลงังานรูปแบบใหม่ 
เพื่อน ามาทดแทนพลงังานส้ินเปลืองพลงังานท่ีไดน้ี้เป็นพลงังานหมุนเวยีน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นพลงัท่ี
สะอาดอาทิ เช่น พลงังานลม พลงังานน ้า และพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีนิยมน ามาใชง้าน
และศึกษามากท่ีสุด 
             ดงันั้นสมาชิกกลุ่มของผมจึงมีแนวคิดท่ีจะท าไฟเตือนจราจรพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อน ามาใชง้านใน
ชีวติประจ าวนัและเป็นส่ือการเรียนการสอน 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อการศึกษาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
2. เพื่อฝึกทกัษะสร้างความสามคัคีและท างานเป็นทีมในหมู่คณะ 

 
1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.ประดิษฐไ์ฟเตือนจราจรพลงังานแสงอาทิตย ์  

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้12  วตัต์ 
2. ส ารองไฟได ้

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. มีความรู้พลงังานแสงอาทิตยแ์ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
2. มีทกัษะสร้างความสามคัคีและท างานเป็นทีมในหมู่คณะ 
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1.5 การด าเนินงาน 

กิจกรรม 

 

เดือน

ตุลาคม   

พ.ศ. 2554 

เดือน

พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554 

เดือน

ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 

เดือน

มกราคม 

พ.ศ. 2555 

เดือน

กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2555 

เดือน

มีนาคม 

พ.ศ. 2555 

หมาย

เหตุ 

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

1.ขั้นเตรียมการ 
-การวางแผนประชุม 
-ศึกษาหาขอ้มูล 
-จดัท าโครงการ 
-น าเสนอโครงการ 

 

 

                        

2.ขั้นด าเนินการ 
-จดัซ้ืออุปกรณ์ 
-ลงมือปฏิบติั 
-ทดสอบประสิทธิภาพ 
-ปรับปรุงแกไ้ข 
-จดัรูปเล่ม 
-สร้างส่ือเพื่อน าเสนอ 
 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
-ส่งรูปเล่มรายงาน 
-น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
 

                         

 
 ตารางที1่ตารางการด าเนินการ 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการ ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล ์สามารถแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
- พลงังานแสงอาทิตย ์
- การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 
- การท าสีงานโลหะ 
- ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 

2.1 พลงังานแสงอาทติย์ 
  พลงังานแสงอาทิตย ์คือ แสงสวา่ง และความร้อน ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยดวงอาทิตย ์ทุกๆวนัดวงอาทิตยจ์ะผลิต
พลงังานไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล รวมทั้งแหล่งผลิตพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ไม่มีวนัหมดอีกดว้ย นอกจากน้ี พลงังาน
แสงอาทิตยย์งัถือเป็นพลงังานสะอาด และเป็นพลงังานทางเลือกส าหรับมนุษยใ์ชแ้ทนท่ีพลงังานจากฟอสซิล อีกดว้ย  
พลงังานแสงอาทิตยถู์กสร้างข้ึนได ้ดวงอาทิตยคื์อดาวขนาดยกัษท่ี์เตม็ไปดว้ยก๊าซซ่ึงประกอบดว้ย ไฮโดรเจน และ ฮี
เล่ียม ภายในแกนของดวงอาทิตย ์ปฏิบติัการท่ีเรียกวา่ การปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ไดส้ร้างพลงังานจ านวนมหาศาลท่ีเกิดจาก
ไฮโดรเจน ภายในแกน และผสมผสานกนักลายเป็นก๊าซฮีเลียม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ไดท้  าการปลดปล่อยพลงังานจาก
แกนของดาวออกมาสู่พื้นผวิ ระหวา่งท่ีเดินทางมาสู่พื้นผวิดวงอาทิตย ์พลงังานดงักล่าวจะใชเ้วลาในการแปรสภาพเป็น
พลงังานแสงสวา่ง แสงสวา่งน้ีคือส่ิงท่ีพวกเราเรียกวา่แสงอาทิตย ์

1. แสงอาทติย์ใช้เวลาเท่าไรในการเดินทางจากดวงอาทติย์มายงัโลก 

จากบนัทึกของ องคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องคก์ารนาซา (NASA) แสงอาทิตยเ์ดินทาง
มายงัโลกดว้ยความเร็วแสง หรือ ประมาณ 186,000 ไมล ์ต่อวินาที ท าใหแ้สงอาทิตยใ์ชเ้วลาเดินทางมายงัโลกเพียงแค่ 8 
นาทีเท่านั้น 

2. พลงังานแสงอาทติย์สามารถใช้ยงัไง? 

วธีิการง่ายๆท่ีนิยมใชก้นั คือใชร้ะบบท่ีอยูใ่นรูปแบบ แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และ แบตเตอร์ร่ีเก็บพลงังาน แผง
เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเก็บแสงจากดวงอาทิตย ์เพื่อแปรสภาพเป็นพลงังาน และเก็บไวใ้นแบตเตอร์ร่ี ในขณะท่ีพลงั
ดงักล่าวถูกเก็บไวใ้นแบตเตอร์ร่ี พลงังานน้ีก็จะถูกใชง้านไดใ้นรูปแบบของความร้อนและพลงังานไฟฟ้า 
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เม่ือพลงังานถูกแปรสภาพเป็นพลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถน าไปใชง้านไดด้งัน้ี 
* ท าน ้าร้อน ส าหรับหอ้งอาบน ้าท่ีบา้น หรือ ส าหรับสระวา่ยน ้า 
* ใชส้ าหรับหอ้งปรับอุณหภูมิ ภายในบา้น เรือนตน้ไม ้หรือ อาคารพาณิชยต่์างๆ 
2.1.3สามารถถูกแปรสภาพพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ย 2 วธีิ ดงัน้ี 

1. ใชอุ้ปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โซล่าเซลล”์ เพื่อแปรสภาพแสงอาทิตยใ์ห้
เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง เซลลรั์บแสงอาทิตยถู์กน ามารวมกนัเป็นแผงแลว้ถูกจดัใหเ้ป็นระเบียบ ซ่ึงช่วยใหรั้บ
แสงอาทิตยไ์ดเ้ป็นพื้นท่ีกวา้ง เซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นจะเก็บพลงังานไดต้ามขนาดของมนั เช่น แผน่เล็กๆเหมาะส าหรับ
การสร้างพลงังานใหก้บัเคร่ืองคิดเลข และ นาฬิกาขอ้มือ แต่เราตอ้งใชแ้ผงท่ีใหญ่ข้ึนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่บา้น 
และตอ้งใชข้นาดใหญ่และกินพื้นท่ีเป็นไร่ ในการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเขม้ขน้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชค้วามร้อนจากเคร่ืองมือ

รวบรวมความร้อน แลว้แปรสภาพเป็นของเหลว ซ่ึงช่วยในการผลิตไอน ้า เพื่อเป็นพลงังานใหก้บัเคร่ืองผลิต

กระแสไฟฟ้า ท่ีประเทศสหรัฐฯ มีโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบเขม้ขน้ อยู ่11 แห่ง โดยท่ีมีอยูใ่นรัฐ แคลิฟอร์เนีย 9 

แห่ง และ ในรัฐเนวาดา้ กบั อริโซน่า อีกรัฐละ 1 แห่ง 

2.2 การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 

    กรรมวธีิการเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  เป็นกรรมวธีิท่ีอาศยัการอาร์ก ระหวา่งปลายลวดเช่ือมกบั
ช้ินงานหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์     จะตอ้งใชท้กัษะจากช่างเช่ือมในการปฏิบติังาน  จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีช่างเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังาน  จ าเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานดงัน้ี  
   การเร่ิมตน้อาร์ก  การเร่ิมตน้อาร์กมกัจะเกิดปัญหากบัผูเ้ร่ิมตน้ฝึกปฏิบติังานเช่ือมใหม่ ๆ ซ่ึงปัญหาท่ีมกั
เกิดข้ึน  คือ  ลวดเช่ือมติดกบัช้ินงานเช่ือม   หรือการอาร์กดบัอยูเ่สมอ     ดงันั้นควรฝึกฝนใหช้ านาญ  ปัญหาดงักล่าวก็
จะไดรั้บการแกไ้ข  ซ่ึงการเร่ิมตน้อาร์กโดยทัว่ไปมี  2  วธีิคือ   
  วธีิเคาะ  (Tapping)  หรือวธีิแตะ  ลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
       - ถือลวดเช่ือมใหอ้ยูใ่นต าแหน่งตั้งฉากกบัช้ินงาน 
       - กดลวดเช่ือมลงไปเคาะหรือแตะบนแผน่เหล็กเบา ๆ  แลว้รีบยกข้ึนโดยเร็วเม่ือเกิดการอาร์กและใหล้วดเช่ือม
เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ประมาณ  2-3 มม. 
       - ปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  และหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ 



11 
 

 

รูปที ่1 แสดงถึงวธีิการเร่ิมต้นอาร์กแบบเคาะ 

   วธีิขีด (Scratching) หรือวิธีเข่ียลวดเช่ือม ซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
      - ถือลวดเช่ือมในลกัษณะเอียงไปตามแนวท่ีจะเช่ือม  
      - ตวดัลวดเช่ือมใหป้ลายแตะกบัช้ินงานแลว้ยกข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
      - เม่ือเกิดการอาร์กแลว้ตอ้งใหร้ะยะอาร์กถูกตอ้ง โดยลดระยะอาร์กลงอยา่งชา้ ๆ  
      - ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ 

 

รูปที ่2 แสดงถึงวธีิการเร่ิมต้นอาร์กแบบขีด 
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 2. 2.1  การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม  
คุณภาพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นการเฉพาะแต่จะตอ้งดูตลอดทั้งแนว ช่างเช่ือมหลายคนไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากละเลยขอ้ปฏิบติัการเร่ิมตน้  และการส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควรพิจารณาวธีิปฏิบติั
ดงัน้ี  
  1.  การเร่ิมตน้เช่ือม  ควรเตรียมงานใหส้ะอาด  ปราศจากส่ิงต่าง ๆ เช่น  จาระบี  น ้ามนัสนิมเพราะจะท าใหร้อย
เช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพตามตอ้งการ การเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด     เร่ิมตน้ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจากการท าใหเ้กิดการ
อาร์ก  เม่ือเกิดการอาร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือม  
ข้ึนประมาณ  2  เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือม  ท ามุมเช่ือมตามลกัษณะของรอยต่อ           แบบต่าง ๆ   ซ่ึงมุมเช่ือม
จะแตกต่างกนัไป  หลงัจากนั้นใหส้ร้างบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวา้งประมาณ  1.5 – 2  เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวด
เช่ือม  และตอ้งใหมี้การซึมลึกอยา่งสม ่าเสมอ 

  2.  วธีีการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม  เม่ือท าการเช่ือมถึงจุดสุดทา้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลายแนว
เช่ือม  (Crater)  ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความแขง็แรงต ่าสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดรอยร้าวข้ึนได ้ จึง
จ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลายแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย  แลว้หยุดเติมแอ่งปลายแนวเช่ือมให้
เตม็  ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

รูปที ่3 แสดงถึงวธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม 

    3. การต่อแนวเช่ือม   ลวดเช่ือมไฟฟ้าแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลายลวดเช่ือมเหลือประมาณ   38.10   มม. 
จะตอ้งมีการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้งมีการต่อแนวเช่ือม  ซ่ึงจะตอ้งเป็นแนว
เดียวกนักบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีความแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ากบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิการต่อแนวเช่ือมมีวธีิการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
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  1)  ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมยงัร้อนอยู ่ ให้เช่ือมต่อไดท้นัที  ไม่ตอ้งเคาะท าความสะอาด  โดยใหเ้ร่ิมตน้
อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้ประมาณ  ½  - 1 น้ิว  ดงัแสดงในรูปท่ี  133  เร่ิมอาร์คท่ีจุด  A แลว้จึง
ถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเช่ือมเดิม  (วธีิน้ีถา้ช่างเช่ือมขาดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอย
เช่ือม) 
  2)  ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมเยน็แลว้  ใหท้ าความสะอาดโดยใชค้อ้นเคาะสแลก (Slag)  ออกและใชแ้ปรง
ลวดขดัใหส้ะอาดอีกคร้ังหน่ึง   หลงัจากนั้นใหเ้ร่ิมตน้อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้
ประมาณ  ½  นิว้ – 1 น้ิว  เช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1   ดงัแสดงในรูปท่ี  133    เร่ิมอาร์กท่ีจุด A   แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ี
จุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลวของ  แนวเช่ือมเดิม 

 

รูปที ่4 แสดงวธีิการต่อแนวเช่ือม 

ขอ้สังเกตในการต่อแนวเช่ือม  ไม่ควรเร่ิมตน้อาร์กใหม่ขา้งแอ่งโลหะ ปลายแนวเช่ือมเพราะจะท าใหค้วามร้อนไม่เพียง
พอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และการเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุมอยา่ใหม้าก
เกินไป  เพราะจะท าใหแ้นวเช่ือมนูนกวา่แนวเดิมแต่ถา้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท าใหแ้นวเช่ือมแบนและเกิดรอย
แหวง่  
  2.2.2  การเช่ือมแนวเส้นเชือก  หมายถึง  การเช่ือมโดยไม่ส่ายลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ
อาร์ก  มุมของลวดเช่ือม  และความเร็วในการเดินลวดเช่ือมเท่านั้น  ซ่ึงการเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บั
การเช่ือมในท่าขนานนอน  และท่าตั้งเช่ือมลง  เพราะถา้ส่ายลวดเช่ือมอาจท าใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิด
รอยแหวง่ข้ึนได ้ 
  2.2.3  การเช่ือมส่ายลวดเช่ือม  หมายถึง  การลากลวดเช่ือมไปทางดา้นขา้งเพื่อให้แนวเช่ือมมีขนาดกวา้ง
ข้ึน  โดยทัว่ไปแลว้ความกวา้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่าของความโตลวดเช่ือม  การเลือกรูปร่างหรือแบบของ
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การส่ายลวดเช่ือม จะตอ้งค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของแนวเช่ือมและต าแหน่งท่าเช่ือมดว้ย  การเช่ือมส่ายลวด
เช่ือมน้ี  โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบัการเช่ือมรอยต่อร่องของตวัว ี ส าหรับงานหนา ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อ
แบบต่าง ๆ  หรือการเช่ือมเสริมทบักนัหลาย ๆ ชั้น  การเช่ือมส่ายลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับการ
เช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์ค  แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่  การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียงระยะ
อาร์ก  รูปแบบการส่ายลวดเช่ือม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเช่ือมอน่ึงการส่ายลวดเช่ือมในบางกรณี จะท า
เพื่อให้รอยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่านั้น  โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ การส่ายลวดเช่ือมอาจแบ่งตามลกัษณะของ
ต าแหน่ง         ท่าเช่ือมดงัต่อไปน้ี  
  1. การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม ท่าราบ (Flat Surface) ดงัแสดงใน  
รูปท่ี 5  (จุดสีด าตามแนวดา้นขา้งรอยเช่ือม  หมายถึง  จุดท่ีหยดุเติมลวดเช่ือมเพื่อให้เติมลวดเช่ือมท่ีแนวดา้นขา้ง 
มากกวา่ส่วนอ่ืน  เพื่อป้องกนัการเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม) 

 

รูปที ่5 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ 

2. การส่วยลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง (Vertical  Line)  ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
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รูปที ่6  แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง 

3.  การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม  ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

รูปที ่7   แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ 
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2.3  การท าสีงานโลหะ 

       ตอ้งรู้วา่ช้ินงานของเราเป็นวสัดุประเภทใด เช่นไม ้เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี สเตนเลส คอนกรีต เป็นตน้  ตอ้ง
เลือกสีใหเ้หมาะสมกบัช้ินงานนั้น เช่น สีประเภทนั้นใชก้บัไม ้แต่ไม่เหมาะกบัเหล็ก หรือ อ่ืนๆ ตอ้งรู้วา่ลกัษณะท่ีจะใช ้
เช่น ช้ินงาน อยูใ่นท่ีร่ม  กลางแดด ใกลน้ ้า ความช้ืน สัมผสัสารเคมี ตอ้งการทนการขีดข่วน หรือ อ่ืนๆ เป็นตน้ เม่ือเรา
ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ตามท่ีกล่าวมาแลว้   เราก็สามารถเลือกประเภทของสีไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถศึกษาขอ้มูลได้
จากร้านคา้ เอกสาร แคตตาล๊อค เป็นตน้ 

2.3.1 เร่ืองของกรรมวธีิ Method 

     หลงัจากท่ีเราเลือกสีไดแ้ลว้ตอ้งน้ีก็ถึงขั้นตอนการท าแลว้ การท าสี ไม่วา่จะเป็นการทา ใชลู้กกล้ิง หรือใชพ้น่ ก็
ตอ้งยดึตามหลกัการท่ีทางเจา้ของสีเป็นผูก้  าหนด ไม่ควรคิดเอาเอง วา่เอานัน่ผสมนัน่ แลว้จะใชไ้ด ้ควรปฏิบติัตาม
ผูผ้ลิตสีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 การท าความสะอาดผวิช้ินงาน เช่น การลอกสี ตอ้งท าดว้ยเคร่ืองมือ หรือ สารเคมี ประเภทใด ดูรายละเอียด
เร่ืองการตามพื้นผวิไดท่ี้น่ี 

 การผสมสี  สีประเภทใด ควรใช ้ตวัเร่ง หรือ ทินเน่อร์ 
 ส่วนผสมก็ส าคญั เช่น อตัราส่วน ระหวา่ง สี ตวัเร่ง ทินเน่อร์ ควรใส่ตามท่ีผูผ้ลิตระบุ เพื่อใหเ้กิดคุณสูงสุด 
 ระยะเวลาในการเซ็ทตวั การท าใหแ้หง้ การพน่เท่ียวท่ี 2 ควรท าตามท่ีระบุไวใ้นเอกสาร หรือ ค าแนะน าจาก

ผูผ้ลิตสีนั้นๆ 
 หากเป็นงานพน่ เร่ืองของแรงดนัลม ( Air Pressure)  ก็มีส่วนส าคญั ซ่ึงรวมไปถึงขนาดของอุปกรณ์ กาพน่สี 

หวัฉีด ( Nozzle ) ก็มีผลต่อขนาดความหนาของสีเช่นเดียวกนั 

       หลงัจากท่ีเราทราบวา่ตอ้งใชสี้อะไร และขั้นตอนการท าอยา่งไร แลว้ ก็คงตอ้งด าเนินการท าใหไ้ดต้ามนั้น  ส่วนจะ
ท าสีออกมาสวยหรือไม่นั้น  ก็คงตอ้งอา้งไปถึงบุคคลากร คือช่างท่ีช านาญ มีประสบการณ์ ในการใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งดี 
และท่ีขาดไม่ไดก้็คือ เคร่ืองไม ้เคร่ืองมือท่ีดี ถูกตอ้ง เหมาะสม ก็จะท าใหง้านออกมามีคุณภาพนัน่เอง  
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2.4 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 

มารตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มีความส าคญัยิง่ ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั คงทนถาวร และเพื่อ
ยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นระบบใหย้าวนานยิง่ข้ึน การติดตั้งระบบไฟฟ้า มีมาตรฐานก าหนด
ท่ีแน่นอน และมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์(วสท.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีประเทศไทยน ามา
ยดึถือ เช่น National Electric Code (NEC) Amarican National Standard Institute (ANSI) International Electrotechical 
Commission (IEC) เป็นตน้ และหน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ คือ ส านกั
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีรู้จกักนัในช่ือ มอก. 

2.4.1. ศัพท์เฉพาะ หรือค าจ ากดัความ ด้านระบบไฟฟ้า ทีค่วรรู้ 
          1)  ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า เกิน 1,000 โวลท ์ 
           2)   ระบบไฟฟ้าแรงต ่า คือ ระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลท ์ 
             3)    โวลท ์(Volt.) คือ หน่วยวดัแรงดนัไฟฟ้า 
             4)   แอมแปร์ ( Amp.) คือ หน่วยวดักระแสไฟฟ้า 
               5)    วตัต ์(Watt.) คือ หน่วยของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง  
             6)    หน่วย (Unit) คือ หน่วยของก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ต่อชัว่โมง มีอุปกรณ์ท่ีใชว้ดั คือ กิโลวตัตฮ์อร์มิเตอร์ 

2.4.2. ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าทีน่ ามาใช้ โดยแยกออกดังนี้ 

1)    ระบบ 1 เฟส จะมี 2 สายในระบบ ประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟ) 1 เส้น และสาย Neutral (ไม่มีไฟ) 1 
เส้น มีแรงดนัไฟฟ้า 220 – 230 โวลท ์ 
                      มีความถ่ี 50 เฮิร์ซ (Hz) 
2)    ระบบ 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบ ประกอบดว้ย สาย LINE (มีไฟ) 3 เส้น และสายนิวตรอน (ไม่มีไฟ) 1 
เส้น มีแรงดนัไฟฟ้าระหวา่ง สาย 
                      LINE กบั LINE 380 – 400 โวลท ์และแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสาย LINE กบั Neutral 220 – 230 
โวลท ์และมีความถ่ี 50 เฮิร์ซ (Hz)  
                      เช่นเดียวกนั 
 3)    สายดิน หรือ GROUND มีทั้ง 2 ระบบ ติดตั้งเขา้ไปในระบบเพื่อความปลอดภยัของระบบ สายดินจะตอ้ง
ต่อเขา้ไปกบัพื้นโลก 
                      ตามมาตรฐานก าหนด 
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2.4.3. Power Factor  
          คือ อตัราส่วน ระหวา่งก าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง (วตัต)์ กบั ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ หรือก าลงัไฟฟ้าเสมือน 
(VA) ซ่ึง ค่าท่ีดีท่ีสุด คือ มีอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะมีค่าเป็นหน่ึง แต่ในทางเป็นจริงไม่สามารถท าได ้ซ่ึงค่า 
Power Factor เปล่ียนแปลงไปตามการใช ้LOAD ซ่ึง Load ทางไฟฟ้ามีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
              1)  Load ประเภท Resistive หรือ ความตา้น จะมีค่า Power Factor เป็นหน่ึง อนัไดแ้ก่ หลอดไฟฟ้า
แบบใส้ เตารีดไฟฟ้า หมอ้หุงขา้ว 
                   เคร่ืองท าน ้าอุ่น เป็นตน้ ถา้หน่วยงานหรือองคก์ร มี Load ประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก ก็ไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factor 
              2)  Load ประเภท Inductive หรือ ความเหน่ียวน า จะมีค่า Power Factor ไม่เป็นหน่ึง อนัไดแ้ก่ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชข้ดลวด เช่น มอเตอร์ 
                   บาลาสกข์องหลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดแกสดิสชาร์จ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่
หน่วยงานหรือองคก์รส่วนใหญ่ จะหลีกเล่ียง 
                   Load ประเภทน้ีไม่ได ้และมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะท าให ้ค่า Power Factor ไม่เป็นหน่ึง และ Load 
ประเภทน้ีจะท าใหค้่า Power Factor 
                   ลา้หลงั ( Lagging ) จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงค่า Power Factor โดยการน า Load ประเภทใหค้่า 
Power Factor น าหนา้ ( Leading ) 
                   มาต่อเขา้ในวงจรไฟฟ้าของระบบ เช่น การต่อชุด Capacitor Bank เขา้ไปในชุดควบคุมไฟฟ้า 
              3)  Load ประเภท Capacitive หรือ Load ท่ีมีตวัเก็บประจุ (Capacitor) เป็นองคป์ระกอบ Load 
ประเภทน้ีจะมีใชน้อ้ยมาก จะมีค่า Power Factor 
                   ไม่เป็นหน่ึง Load ประเภทน้ีจะท าใหค้่า Power Factor น าหนา้ ( Leading ) คือกระแสจะน าหนา้
แรงดนั จึงนิยมน า Load ประเภทน้ี 
                   มาปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบท่ีมีค่า Power Factor ลา้หลงั เพื่อใหค้่า Power Factor มีค่า
ใกลเ้คียงหน่ึง 

ข้อดี ของการปรับปรุง ค่า Power Factor 

               - กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรไฟฟ้าลดลง 
               - หมอ้แปลง และสายเมนไฟฟ้า สามารถรับ Load เพิ่มไดม้ากข้ึน 
               - ลดก าลงังานสูญเสียในสายไฟฟ้าลง 
               - ลดแรงดนัไฟฟ้าตก 
               - เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าทั้งระบบ 
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2.4.4. ระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบนั คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจ าหน่าย การไฟฟ้านครหลวง จะจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กทม.และปริมณฑล 
ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัต่างจงัหวดัของทุกภาคในประเทศ 

ระบบไฟฟ้าในภาคใต ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้า แลว้แปลงแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งถึง 230 กิโล
โวลท ์(KV.) แลว้ส่งไปตามเมืองต่างๆ เขา้ท่ีสถานีไฟฟ้ายอ่ย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้ายอ่ยจะ
ปรับลดแรงดนัไฟฟ้าเหลือ 33 กิโลโวลท ์แลว้จ่ายเขา้ในตวัเมือง และผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งติดตั้งหมอ้แปลง เพื่อลด
แรงดนัไฟฟ้าใหเ้ป็นแรงต ่า เพื่อน ามาใชง้านต่อไป 

ก าลงัไฟฟ้า 

ก าลงัไฟฟ้ามีดว้ยกนั 3 อยา่งคือ  
    -  ก าลงัไฟฟ้าจริง มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt) 
     - ก าลงัไฟฟ้าแฝง มีหน่วยเป็น วาร์ (VAR) 
     -  ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ มีหน่วยเป็น โวลทแ์อมป์ (VA) 

2.4.5. หม้อแปลงไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ส าหรับแปลงแรงดนัไฟฟ้าใหสู้งข้ึน หรือต ่าลง เพื่อใหเ้หมาะสมกบังานท่ี
จะใช ้งานบางอยา่งตอ้งการใชแ้รงดนัสูง เช่น การส่งพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามายงัสถานียอ่ย ตอ้งใชห้มอ้
แปลงแรงไฟฟ้าแรงสูง แต่ การใชใ้นบา้นเรือน หรือ โรงงานตอ้งใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าแรงต ่า ซ่ึงหมอ้แปลงมี
หลายชนิด หลายขนาด เลือกใชต้ามความเหมาะสมของงาน 

2.4.6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 

          -  MDB. (Main distribution board ) เป็นตูค้วบคุมระบบไฟฟ้าหลกั มี Main Circuit Breaker เพื่อตดัต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 
          -  SDB. (Sub distribution board ) เป็นตูค้วบคุมยอ่ย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู ้PB. หรือ Load Center หลายๆ ตู ้
ข้ึนอยูก่บัขนาดของอาคาร 
          -  PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ท่ีควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาด 
            ข้ึนอยูก่บัจ  านวนของ Load 

2.4.7. การต่อลงดิน 

        การต่อลงดิน คือการใชต้วัน าทางไฟฟ้า ต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า หรือ บริภณัฑไ์ฟฟ้า ต่อเขา้กบัพื้นโลกอยา่งมัน่คง 
ถาวร การต่อลงดินมี 
วตัถุประสงค ์เพื่อลดอนัตรายท่ีอาจจะเกิดกบับุคคล และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า 

หน้าที่หลกัของสายดิน มีอยู่ 2 ประการ คือ 
         1) เม่ือเกิดแรงดนัเกิน จะจ ากดัแรงดนัไฟฟ้าของวงจร ไม่ใหสู้งจนอาจท าใหเ้คร่ืองใช ้ไฟฟ้า เสียหาย และลด
แรงดนัไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ส่วนประกอบ เน่ืองจากการร่ัว หรือการเหน่ียวน า เพื่อลด
อนัตรายจากบุคคลท่ีไปสัมผสั 
          2) เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวลงดิน จะช่วยลดความเสียหายของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้า การต่อลงดิน
ท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ป้องกนัท างานไดต้ามท่ีออกแบบไว ้

ชนิดของการต่อลงดิน มีอยู่ด้วยกนั 3 แบบ คือ 

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ( System Grounding) 
2. การต่อลงดินของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ( Equipment Grounding ) 
3. การต่อลงดินของระบบป้องกนัฟ้าผา่ ( Lightning Grounding ) 

2.4.8. ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

เป็นระบบท่ีตอ้งมีในระบบไฟฟ้า โดยมาตรฐานการติดตั้งเป็นตวับงัคบั ประเทศไทยใชม้าตรฐานของ IEC 
เป็นหลกั ระบบป้องกนัฟ้าผา่จะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัฟ้าผา่ภายนอกอาคาร และระบบป้องกนัฟ้าผา่
ภายในอาคาร ระบบป้องกนัฟ้าผา่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อ ป้องกนัความเสียหายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบไฟฟ้า 
และบริภณัฑต่์างๆ อนัเน่ืองมาจากฟ้าผา่ 
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2.4.9. อุปกรณ์ตัดตอน หรืออุปกรณ์ปลดวงจร 

        อุปกรณ์ตดัตอน หรือ อุปกรณ์ปลดวงจร มีหนา้ท่ี ตดัตอนวงจรไฟฟ้าออกยามไม่ตอ้งการใหมี้กระไฟฟ้าไหลใน
ระบบ เช่น การซ่อมแซม และเพื่อ ป้องกนัอนัตรายต่อ ระบบ อนัเน่ืองมาจาก การใชก้ระแสไฟฟ้าเกินพิกดั หรือ เกิด
การลดัวงจร อุปกรณ์ตดัตอน ท่ีใชก้นัส่วนใหญ่ในปัจจุบนั คือ ฟิวส์ และ เซอร์กิต เบรกเกอร์ (CB.) แต่การใชง้านและ 
การออกแบบติดตั้ง ตอ้งใชข้นาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมกบังาน มิฉะนั้นอุปกรณ์ดงักล่าวจะไม่ท างานตามท่ีได้
ออกแบบไว ้เช่น การเลือกขนาด CB สูงเกินไป เม่ือเกิดปัญหาหรือกระแสไหลเกินพิกดัของสาย จะท าให ้อุปกรณ์ จะ
ไม่ตดัวงจร และเกิดความเสียหายเกิดข้ึนตามมา เช่น สายไหม ้หรือ อนัตรายต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินงาน 

3.1 ตารางบันทกึการทดสอบ 

ล าดับที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

บาท 
ส.ต
. 

บาท 
ส.ต
. 

1 แผงโซล่าเซลล ์ -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 
2 แบตเตอร่ี -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

3 เหล็กท่อกลม -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

4 เหล็กแผน่ -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

5 เหล็กฉาก -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

6 สายไฟอ่อน -  2 -  มีอยูแ่ลว้ 

7 รีเลย ์ -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

8 ชาร์จเจอร์ -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

9 หลอดไฟ LED แดง -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

10 หลอดไฟ LED น ้าเงิน -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

11 สี อะคริลีค (เหลือง) -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

12 สี อะคริลีค  (ด า) -  1 -  มีอยูแ่ลว้ 

13 น๊อต -  6 -  มีอยูแ่ลว้ 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย -   

 
 
 

ตารางที ่2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
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3.2 การด าเนินการ 
   1. ศึกษาแบบแปลน โดยเร่ิมจากการหาขอ้มูล วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใช ้และการวางแผนด าเนินงาน 
   2. เม่ือรู้วา่จะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์อะไรบา้ง ก็ตอ้งค านึงถึงวสัดุเก่าท่ียงัใชง้านได ้หากมีมากพอก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
สั่งซ้ือ เพราะจะเป็นการส้ินเปลือง แต่หากมีไม่พอหรือวสัดุนั้นๆใชง้านไม่ได ้จึงสมควรท่ีจะสั่งซ้ือ             

3. เม่ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ไดเ้รียบร้อยแลว้ก็เร่ิมด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
              4. น าเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 น้ิว มาวดัและตดัใหไ้ดค้วามยาว 3  เมตร เพื่อใชเ้ป็นเสา 

5. น าเหล็กแผน่ขนาดความหนา 2 มม มาวดัและตดัใหไ้ดจ้  านวน 3  แผน่ โดยแผน่แรกใหต้ดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้งxยาว ขนาด 300x550 และแผน่ท่ี 2 ให้ตดัเป็นรูปหา้เหล่ียม ขนาด 550x550 เพื่อใชเ้ป็นป้าย ส่วน
แผน่ท่ี 3 ใหว้ดัและตดัเป็นแผน่คล่ี เพื่อพบัข้ึนรูป ขนาด 200x150 

6. เม่ือวดัและตดัเหล็กท่อกลมและเหล็กแผน่ทั้ง 3 ไดต้ามขนาดแลว้ ใหเ้ช็ดท าความสะอาดโดยใชทิ้นเนอร์ 
เพื่อการท าสีงานโลหะในขั้นตอนต่อไป 

7. เม่ือเช็ดท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ จากนั้นก็ลงสีรองพื้น โดยรอบแรกใหล้งสีเบาๆ ทัว่ช้ินงานเมือเสร็จ
แลว้รอให้แหง้ เพื่อลงสีรอบ ท่ี2  
             8. เม่ือสีรองพื้นแหง้เรียบร้อยแลว้ น ามาเช็ดท าความสะอาดฝู่ นจากนั้นมาลงสีรอบ 2 โดยรอบท่ี2น้ีลงสีใหเ้ป็น
หนา้เดียวกนัเสร็จแลว้รอใหแ้หง้ เพื่อเก็บลายละเอียดในรอบท่ี3 
             9. เม่ือแหง้แลว้ น ามาลงสีจิรงจากนั้นเก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย รอใหแ้หง้สนิท 

      10. น าช้ินงานมา แลว้น าผา้ฉุบน ้าบิดหมดัๆมาเช็ดท าความสะอาดแลว้ตดัติดสติกเกอร์ 
    11. พน่สีอะคิรลิคทบัท่ีตดัสติกเกอร์โดยรอบแรกรองพื้นก่อนเม้ือแหง้แลว้ลงสีรอบท่ี2หลงัจากแหง้สนิทแลว้ลง
สีเก็บลายละเอียดอีกคร่ังใหเ้รียบร้อย 
   12. วดัระยะท าการเช่ือมเหล็กฉากติดกบัเสาเพื่อท ากนัยึดป้าย 
  13. วดัขอบป้ายเขา้มาแลว้น ามาเจาะรูป้ายเพื่อท าการยดึกบัเสา ป้ายละ 4 รูน ามาลบคม 
14. เจาะรูท่ีหวัเสาเพื่อท าการยดึกล่องวงจรโซล่าเซลลแ์ละแผน่โซล่าเซลล ์

     15. น าป้ายยดึติดกบัเสา แลว้ติดไฟ LED ท่ีป้าย แลว้เดินวงจรไฟมาท่ีหลอด LED 
16. น าเสาเช่ือมยดึติดกบัฐานท าเป็นขา 
17. เก็บรายละเอียดทุกส่วนใหเ้รียบร้อย 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 

 
 
 

รูปภาพท่ี8 แบบแปลน 
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ทดสอบ ผลการทดสอบ ปัญหาทีพ่บ 

1 ระยะเวลาการใชง้าน เบตเตอร่ีกอ้น
เล็ก  12 v 

ใชไ้ด1้2 ชม. ไม่มีแสงแดด 

2 ระยะเวลาการใชง้าน เบตเตอร่ีกอ้น
ใหญ่ 12 v  

ใชไ้ด5้6 ชม. ไม่มีแสงแดด 

3 แบตเตอร่ีหมด ชาร์จเจอร์ท างาน แบตเตอร่ีหมดตอ้งตั้งค่ารีเลยใ์หม่ 
4    

 
ตารางที3่ตารางบันทกึการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

              5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จากการท่ีไดท้  าป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล ์ข้ึนมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของป้ายไฟจราจร     

โซล่าเซลล ์แลว้สรุปไดด้งัน้ี 
1.ป้ายไฟฟ้าจราจรโซล่าเซลลส์ามารถใชง้านไดจ้ริง 
2.ป้ายไฟฟ้าจราจรโซล่าเซลลส์ามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามความเหมาะสมของสถานท่ี 
3.ป้ายไฟฟ้าจราจรโซล่าเซลลส์ามารถปรับแสงไฟกะพริบไดต้ามความเหมาะสม 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ระบบจ่ายไฟอาจมีปัญหาได ้  
2.สภาพอากาศท่ีไม่มีแสงแดด การชาร์จแบตเตอร่ีอาจไม่ไดผ้ลตามความตอ้งการ 

                           3.ไม่มีสวทิเปิด-ปิด 
5.3ข้อเสนอแนะ 

1.ควรติดตั้งป้ายไฟจราจรโซล่าเซลลไ์วใ้นท่ีๆ มีแสงแดดเขา้ถึง 
2.ในการติดตั้งป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล ์ไม่ควรน าไปติดตั้งในบริเวณดินท่ีเกิดการยบุตวัไดง่้าย เพราะ

จะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
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บรรณานุกรม 
 
http://www.supradit.com 
http://www.misterpainting.com/ 
www.energysavingmedia.com/news 
http://homepage.eng.psu.ac.th/adm/akarn/electric-basic.htm 
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 

  ภาพท่ี 9   ท  าการวดัขนาดและตดัแผน่                            ภาพท่ี 10 วาดแบบลงช้ินงานเพื่อท าการพบั 
 
 
 
 
   
 
      
ภาพท่ี 11วดัเหล็กท่อเพื่อท าการตดั                                        ภาพท่ี 12 พบักล่องเก็บวงจรและลบคม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แผน่ท่ีท าการลงสีแลว้                                                            ภาพท่ี 14 วดัระยะท าการเจาะรูยึดกบัเหล็กฉาก 
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 ภาพท่ี 15 ท  าการติดตั้งเดินไฟ                                                                 ภาพท่ี 16 งานเสร็จสมบูรณ์ 
 

 


