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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองเคร่ืองสูบน ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน    จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการเคร่ืองสูบน ้าพลงังาน
แสงอาทิตยน้ี์ส่งเสริม ใหค้นเราหนัมาใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ใหม้ากข้ึนเพราะเป็นพลงังานธรรมชาติและช่วยประยดั
ค่าใชจ่้ายพายในบา้นของเราเองและเป็นพลงังานไม่ส้ินเปลืองอยา่งสุดทา้ยไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
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                                                                                 บทที ่1 
                                                                                 บทน า 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัการขยายตวัอยา่งรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งการเพิ่มจ านวนของ

ประชากรอยา่งต่อเน่ืองท าให้ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามากข้ึนไปดว้ย  แต่เน่ืองจากแหล่งพลงังานในประเทศมีจ ากดั

จึงจ าตอ้งอาศยัการน าเขา้เป็นจ านวนมากท าใหส้ัดส่วนการพึ่งพาจากต่างประเทศสูง เม่ือเทียบกบัการใชพ้ลงังานทัว่ทั้ง

ประเทศ   จึงมีแนวทางแกปั้ญหาโดยหนัมาใชพ้ลงังานจากธรรมชาติใหม้ากข้ึนโดยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยเ์ป็น

ววิฒันาการดา้นวศิวกรรมท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษยโ์ดยผา่นทางอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่เซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งเป็น

ส่ิงประดิษฐท์างอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีถูกน ามาใชผ้ลิตไฟฟ้าและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นจึงมีแนวคิดจะติดตั้ง เคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ข้ึนมาใชท้ดแทนพลงังาน 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข้ึ์นมำใชภ้ำยใน โรงเรียน 
2.เพื่อศึกษำกำรท ำงำนและผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย ์
3.เพื่อรักษำส่ิงแวดลอ้มโดยกำรลดทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์และหนัมำใชพ้ลงังำนจำกธรรมชำติมำกข้ึน 

1.3 เป้าหมาย 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.เพื่อติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์  านวน 1 เคร่ือง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.สูบน ้าไดจ้  านวน1,000 ลิตรต่อ ชัว่โมง 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้คร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
           2. ผูเ้รียนมีความรู้การท างานและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

3. บรรยากาศสภาพแวดลอ้มมีความน่าอยู ่ลดมลระพิษท่ีเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้า และหนัมาใชพ้ลงังาน
จากธรรมชาติมากข้ึน 
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1.5 การด าเนินงาน 

 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือนตุลำคม   
พ.ศ 2557 

เดือน
พฤศจิกำยน 
พ.ศ 2557 

เดือน
ธนัวำคม 
พ.ศ 2557 

เดือน
มกรำคม 
พ.ศ 2558 

เดือน
กมุภำพนัธ์ 
พ.ศ 2558 

เดือนมีนำคม 
พ.ศ 2558 หมำย

เหต ุ
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.ขั้นเตรียมกำร 
-ประชุมและวำงแผน 
-ศึกษำหำขอ้มูล 
-จดัท ำโครงกำร 
-น ำเสนอโครงกำร 

                         

2.ขั้นด ำเนินกำร 
-จดัท ำอุปกรณ์ 
-ลงมือปฏิบติั 
-ทดสอบประสิทธิภำพ 
-ปรับปรุงแกไ้ข 
-จดัรูปเล่ม 
-สร้ำงส่ือเพื่อน ำเสนอ 

                         

3.ขั้นน ำเสนอ 
-ส่งรูปเล่มรำยงำน 
-น ำเสนอผลงำนต่อ
คณะกรรมกำร 
 

                         

 
 

ตารางที ่1 การด าเนินงาน 
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                                                                                      บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการเคร่ืองสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถแบ่งออกเป็น
ดงัน้ี 

- การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 
- วสัดุเหล็กและการเลือกใชง้านเบ้ืองตน้ 
- เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 
- พลงังานทดแทน 
- ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
- การท างานของป๊ัมสูบน ้า 
- การท าสีงานโลหะ 

 
2.1 การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 

 
 เทคนิคกำรเช่ือม กรรมวธีิกำรเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์  เป็นกรรมวธีิท่ีอำศยักำรอำร์ก ระหวำ่ง

ปลำยลวดเช่ือมกบัช้ินงำนหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์     จะตอ้งใชท้กัษะจำกช่ำงเช่ือมในกำร
ปฏิบติังำน  จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีช่ำงเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังำน  จ ำเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่ำง ๆ  ในกำรปฏิบติังำนดงัน้ี  
กำรเร่ิมตน้อำร์ก  กำรเร่ิมตน้อำร์กมกัจะเกิดปัญหำกบัผูเ้ร่ิมตน้ฝึกปฏิบติังำนเช่ือมใหม่ ๆ ซ่ึงปัญหำท่ีมกั
เกิดข้ึน  คือ  ลวดเช่ือมติดกบัช้ินงำนเช่ือม   หรือกำรอำร์กดบัอยูเ่สมอ     ดงันั้นควรฝึกฝนใหช้ ำนำญ  ปัญหำดงักล่ำวก็
จะไดรั้บกำรแกไ้ข  ซ่ึงกำรเร่ิมตน้อำร์กโดยทัว่ไปมี  2  วธีิคือ   
  วธีิเคำะ  (Tapping)  หรือวธีิแตะ  ลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 
      1) ถือลวดเช่ือมใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งตั้งฉำกกบัช้ินงำน 
      2) กดลวดเช่ือมลงไปเคำะหรือแตะบนแผน่เหล็กเบำ ๆ  แลว้รีบยกข้ึนโดยเร็วเม่ือเกิดกำรอำร์กและใหล้วดเช่ือม
เคล่ือนท่ีไปขำ้งหนำ้ประมำณ  2-3 มม. 
      3) ปฏิบติัตำมล ำดบัขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ือง  และหลำยคร้ังจนเกิดควำมช ำนำญ 
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                                                             รูปที ่ 1  แสดงถึงวิธีการเร่ิมต้นอาร์กแบบเคาะ 

 
วธีิขีด  (Scratching)  หรือวธีิเข่ียลวดเช่ือม  ซ่ึงมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 

      1)  ถือลวดเช่ือมในลกัษณะเอียงไปตำมแนวท่ีจะเช่ือม  
     2) ตวดัลวดเช่ือมใหป้ลำยแตะกบัช้ินงำนแลว้ยกข้ึนอยำ่งรวดเร็ว  
             3) เม่ือเกิดกำรอำร์กแลว้ตอ้งให้ระยะอำร์กถูกตอ้ง  โดยลดระยะอำร์ก ลงอยำ่ง  ชำ้ ๆ  
             4) ปฏิบติัตำมขั้นตอนอยำ่งต่อเน่ืองและหลำยคร้ังจนเกิดควำมช ำนำญ 

                                              

รูปที ่ 2  แสดงถึงวธีิการเร่ิมต้นอาร์กแบบขีด 

 กำรเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม คุณภำพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นกำรเฉพำะแต่
จะตอ้งดูตลอดทั้งแนว ช่ำงเช่ือมหลำยคนไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกละเลยขอ้ปฏิบติักำรเร่ิมตน้  และ
กำรส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควรพิจำรณำวธีิปฏิบติัดงัน้ี  
   กำรเร่ิมตน้เช่ือม  ควรเตรียมงำนใหส้ะอำด  ปรำศจำกส่ิงต่ำง ๆ เช่น  จำระบี  น ้ำมนัสนิมเพรำะจะท ำใหร้อย
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เช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภำพตำมตอ้งกำร กำรเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด     เร่ิมตน้ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจำกกำรท ำใหเ้กิดกำร
อำร์ก  เม่ือเกิดกำรอำร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือม  
ข้ึนประมำณ  2  เท่ำของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวดเช่ือม  ท ำมุมเช่ือมตำมลกัษณะของรอยต่อ           แบบต่ำง ๆ   ซ่ึงมุมเช่ือม
จะแตกต่ำงกนัไป  หลงัจำกนั้นใหส้ร้ำงบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวำ้งประมำณ  1.5 – 2  เท่ำ ของเส้นผำ่ศูนยก์ลำงลวด
เช่ือม  และตอ้งใหมี้กำรซึมลึกอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 วธีีกำรเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม  เม่ือท ำกำรเช่ือมถึงจุดสุดทำ้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลำยแนว
เช่ือม  (Crater)  ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีควำมแขง็แรงต ่ำสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรเกิดรอยร้ำวข้ึนได ้ จึง
จ ำเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลำยแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย  แลว้หยุดเติมแอ่งปลำยแนวเช่ือมให้

เตม็  ดงัแสดงในรูปท่ี  13 

                                 

รูปที ่ 3  แสดงถึงวธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม 

  กำรต่อแนวเช่ือม   ลวดเช่ือมไฟฟ้ำแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลำยลวดเช่ือมเหลือประมำณ   38.10   มม. 
จะตอ้งมีกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในกำรเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้งมีกำรต่อแนวเช่ือม  ซ่ึงจะตอ้งเป็นแนว
เดียวกนักบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีควำมแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ำกบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิกำรต่อแนวเช่ือมมีวธีิกำร
ปฏิบติัดงัน้ี 
    ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมยงัร้อนอยู ่ ใหเ้ช่ือมต่อไดท้นัที  ไม่ตอ้งเคำะท ำควำมสะอำด  โดยใหเ้ร่ิมตน้อำร์
กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  - 1 น้ิว  ดงัแสดงในรูปท่ี  133  เร่ิมอำร์กท่ีจุด  A แลว้จึงถอย
หลงักลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลำยของแนวเช่ือมเดิม  (วธีิน้ีถำ้ช่ำงเช่ือมขำดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอย
เช่ือม) 
  ในกรณีท่ีแอ่งปลำยแนวเช่ือมเยน็แลว้  ใหท้ ำควำมสะอำดโดยใชค้อ้นเคำะสแลก (Slag)  ออกและใชแ้ปรงลวด
ขดัใหส้ะอำดอีกคร้ังหน่ึง   หลงัจำกนั้นใหเ้ร่ิมตน้อำร์กห่ำงจำกแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทำงดำ้นหนำ้ประมำณ  ½  นิ้ว – 
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1 น้ิว  เช่นเดียวกบัขอ้ 2.3.1   ดงัแสดงในรูป เร่ิมอำร์กท่ีจุด A   แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลว
ของ  แนวเช่ือมเดิม 

                                           

รูปที ่ 4 แสดงวธีิการต่อแนวเช่ือม 

 

ขอ้สังเกตในกำรต่อแนวเช่ือม  ไม่ควรเร่ิมตน้อำร์กใหม่ขำ้งแอ่งโลหะ      ปลำยแนวเช่ือมเพรำะจะท ำใหค้วำมร้อนไม่
เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และกำรเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุมอยำ่ใหม้ำก
เกินไป  เพรำะจะท ำใหแ้นวเช่ือมนูนกวำ่แนวเดิมแต่ถำ้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท ำใหแ้นวเช่ือมแบนและเกิดรอย
แหวง่  
  กำรเช่ือมแนวเส้นเชือก  หมำยถึง  กำรเช่ือมโดยไม่ส่ำยลวดเช่ือมขณะท ำกำรเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ
อำร์ก  มุมของลวดเช่ือม  และควำมเร็วในกำรเดินลวดเช่ือมเท่ำนั้น  ซ่ึงกำรเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บั
กำรเช่ือมในท่ำขนำนนอน  และท่ำตั้งเช่ือมลง  เพรำะถำ้ส่ำยลวดเช่ือมอำจท ำใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพำะเกิด
รอยแหวง่ข้ึนได ้ 
  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือม  หมำยถึง  กำรลำกลวดเช่ือมไปทำงดำ้นขำ้งเพื่อใหแ้นวเช่ือมมีขนำดกวำ้ง
ข้ึน  โดยทัว่ไปแลว้ควำมกวำ้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่ำของควำมโตลวดเช่ือม  กำรเลือกรูปร่ำงหรือแบบของ
กำรส่ำยลวดเช่ือม จะตอ้งค ำนึงถึงชนิดของรอยต่อขนำดของแนวเช่ือมและต ำแหน่งท่ำเช่ือมดว้ย  กำรเช่ือมส่ำยลวด
เช่ือมน้ี  โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบักำรเช่ือมรอยต่อร่องของตวัว ี ส ำหรับงำนหนำ ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อ
แบบต่ำง ๆ  หรือกำรเช่ือมเสริมทบักนัหลำย ๆ ชั้น  กำรเช่ือมส่ำยลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงส ำหรับ
กำรเช่ือมไฟฟ้ำแบบอำร์ก  แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวำ่  กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกำรเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียง
ระยะอำร์ก  รูปแบบกำรส่ำยลวดเช่ือม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภำพของแนวเช่ือมอน่ึงกำรส่ำยลวดเช่ือมในบำงกรณี จะ
ท ำเพื่อใหร้อยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่ำนั้น  โดยไม่ค  ำนึงถึงประโยชน์ดำ้นอ่ืน ๆ กำรส่ำยลวดเช่ือมอำจแบ่งตำมลกัษณะ
ของต ำแหน่ง         ท่ำเช่ือมดงัต่อไปน้ี  
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  กำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือม ท่ำรำบ (Flat Surface) ดงัแสดงใน  
รูป (จุดสีด ำตำมแนวดำ้นขำ้งรอยเช่ือม  หมำยถึง  จุดท่ีหยุดเติมลวดเช่ือมเพื่อให้เติมลวดเช่ือมท่ีแนวดำ้นขำ้ง มำกกวำ่
ส่วนอ่ืน  เพื่อป้องกนักำรเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม) 

 

รูปที ่5 การส่วยลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง (Vertical  Line)  ดังแสดงในรูปที ่ 1 

                                                  

                                               รูปที ่ 6  แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง 

กำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือม  ท่ำเหนือศีรษะ (Overhead)  ดงัแสดงในรูปท่ี  136 

 

รูปที ่7   แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ 
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2.2 โครงสร้างของเหลก็กล้า และโลหะวิทยาเบื้องต้น 
 
        เหล็กกลำ้ คือ เหล็กท่ีสำมำรถท ำใหแ้ขง็และมีคุณสมบติัดีข้ึนภำยหลงัจำกไดรั้บควำมร้อนอยำ่งถูกตอ้งตำมวธีิ โดย
หำกน ำเอำเหล็กกลำ้มำเจียระไนและขดัใหเ้รียบแลว้ใชน้ ้ำกรดเจือจำงท ำควำมสะอำดท่ีผวิหนำ้ แลว้ใชก้ลอ้งขยำยก ำลงั
สูงส่องดูจะเห็นวำ่พื้นท่ีนั้นมีเส้นและโครงสร้ำงต่ำงๆ ดงัรูปท่ี 1, 2 และ 3 รูปต่ำงๆ ท่ีเรำเห็นเรียกวำ่ โครงสร้ำงทำง
โลหะ เหล็กแต่ละชนิดจะมีโครงสร้ำงแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัธำตุต่ำงๆ ท่ีผสมอยูใ่นโลหะนั้นๆ และลกัษณะกำร
กระจำยตวัของธำตุภำยในเน้ือเหล็กดว้ย เหล็กกลำ้จะมีธำตุต่ำงๆ ผสมอยูเ่น้ือเหล็กมีสูตรเป็น Fe3C ซ่ึงนกัโลหะวทิยำ
เรียกวำ่ CEMENTITE นกัโลหะวทิยำไดเ้รียกช่ือเหล็กกลำ้ท่ีอยูใ่นสภำพต่ำงๆ เช่น เหล็กกลำ้ท่ีมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่
0.85% วำ่ PEARLITE โดยสำมำรถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะไดคื้อ 
 
  1) ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูต่  ่ำกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ FERRITE (ดงัรูปท่ี 1) 
  2) ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยู ่0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE (ดงัรูปท่ี 2) 
  3) ถำ้หำกมีธำตุคำร์บอนผสมอยูม่ำกกวำ่ 0.85% เหล็กกลำ้นั้นจะมีโครงสร้ำงเป็นแบบ PEARLITE + 
CEMENTITE โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้ทั้ง 3 แบบน้ีจะเห็นไดโ้ดยกำรน ำเอำเหล็กกลำ้ไปใหค้วำมร้อน โดยใหมี้
อุณหภูมิต ่ำกวำ่ 721 °C (หำกใหค้วำมร้อนเกินแลว้โครงสร้ำงของเหล็กก็จะเปล่ียนไป) ถำ้หำกเรำใหค้วำมร้อนแก่เหล็ก
ข้ึนไปจนถึงจุดจุดหน่ึงแลว้ โครงสร้ำงก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบ AUSTENITE และเม่ือท ำใหเ้หล็กนั้นเยน็ตวัลงอยำ่ง
รวดเร็ว โครงสร้ำงแบบ AUSTENITE ก็จะแขง็ตวัและเกิดเป็นโครงสร้ำงอีกแบบหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวำ่ MARTENSITE เป็น
โครงสร้ำงชนิดใหม่แตกต่ำงไปจำก FERRITE, PEARLITE และ CEMENTITE โครงสร้ำงแบบ MARTENSITE น้ีมี
ควำมแขง็มำก โครงสร้ำงของเหล็กกลำ้แบบต่ำงๆ มีควำมแขง็แตกต่ำงกนัไปดงัตวัอยำ่งดงัน้ี 
FERRITE มีควำมแขง็ประมำณ 80 BRINELL 

PEARLITE มีควำมแขง็ประมำณ 200 – 300 BRINELL 

CEMENTITE มีควำมแขง็ประมำณ 700 BRINELL 

AUSTENITE มีควำมแขง็ประมำณ 180 – 250 BRINELL 

MARTENSITE มีควำมแขง็ประมำณ 650 – 700 BRINELL 

 
  2.2.1 การเลือกชนิดของเหลก็ 
         ควำมผดิพลำดของกำรท ำงำนหลำยคร้ังเกิดข้ึนจำกกำรเลือกซ้ือเหล็กโดยไม่ทรำบชนิดและส่วนผสม จึงท ำกำร
อบชุบใหแ้ขง็ผดิพลำด โดยเหล็กท่ีมีขำยในทอ้งตลำดมีช่ือและส่วนผสมแตกต่ำงกนัไปมำกมำยหลำยชนิด และมกัท ำ
ใหส้ับสน เพรำะประเทศผูผ้ลิตเป็นผูก้  ำหนดมำตรฐำนและช่ือเอง เหล็กท่ีผลิตจำกประเทศหน่ึงจึงมีช่ือแตกต่ำงไปจำก
เหล็กอีกประเทศหน่ึง เช่นในสหรัฐอเมริกำจะมีมำตรฐำนแบบ ASTM, AISI, SAE ญ่ีปุ่นมีมำตรฐำน JIS เยอรมนัมี
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มำตรฐำน DIN เป็นตน้ ดงันั้นผูใ้ชง้ำนควรจะศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบัชนิดและส่วนประกอบของเหล็ก เพื่อเลือกให้
เหมำะสมกบัช้ินงำน เพรำะเหล็กแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั 
  2.2.2 ความรู้เบื้องต้นของเหล็กกล้า 
          เหล็กกลำ้ (STEEL) คือเหล็กท่ีมีคำร์บอนเป็นองคป์ระกอบไม่เกิน 2% เหมำะสมส ำหรับกำรอบชุบโลหะดว้ย
ควำมร้อน (HEAT TREATMENT) ใหมี้คุณสมบติัแขง็แกร่งเหมำะสมกบักำรใชง้ำนมำกข้ึน เหล็กกลำ้มีมำกมำยหลำย
ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัไปมำกบำ้งนอ้ยบำ้ง ซ่ึงยงัไม่มีเหล็กกลำ้ใดท่ีมีคุณสมบติัครอบคลุมกำรใชง้ำน
ไดทุ้กชนิด คือใหมี้ทั้งควำมแขง็และเหนียว อ่อนพอจะกลึงไสหรือแปรรูปไดง่้ำย มีควำมตำ้นทำนต่อกำรเสียดสีดี ไม่
เป็นสนิม ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นเหล็กชนิดเดียวกนั ช้ินเดียวกนั ถำ้มีควำมเหนียวก็จะไม่แข็ง ถำ้ตอ้งกำรใหแ้ขง็ก็จะไม่
เหนียว และควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนก็แตกต่ำงกนั จึงเป็นสำเหตุใหมี้เหล็กต่ำงชนิดกนัมำกมำยจ ำหน่ำยอยูต่ำม
ทอ้งตลำด ในกำรเลือกใชง้ำนจึงตอ้งพิจำรณำคุณสมบติัของเหล็กและส่วนผสม รวมทั้งกรรมวธีิกำรอบชุบเหล็กให้
เหมำะสมดว้ย 
 
        เหล็กกลำ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
        - เหล็กกลำ้คำร์บอน 
        - เหล็กกลำ้ผสม 
 
2.3 เทคนิคเลือกซ้ือเหลก็  

วธีิซ้ือเหล็กและสังเกตุเหล็กเกรด A ใหไ้ดข้องแท ้100 % 
  1) ขนำดตอ้งวดัไดต้รงตำมสเปค ใชห้น่วยมิลลิเมตร บวก ลบ ไดไ้ม่เกิน 2% ขนำดและควำมหนำตอ้งเท่ำกนั
ทุกเส้น 
  2) มุมของเหล็กฉำกหรือแป๊บ ตอ้งวดัได ้90 องศำ มุมฉำกคม ไม่โคง้ หรือมนและไม่มีรอยต่อท่ีเหล็ก ส่วนท่อ
กลมตอ้งกลมสมบูรณ์  ตอ้งวดัทแยงมุมตอ้งไดข้นำดเท่ำกนัทั้งหมด ไม่เป็นวงรีหรือมีรอยแตกเช่ือมไม่สนิท 
  3) ควำมยำวเท่ำกนัทุกเส้น สีเหมือนกนัทั้งหมด ไม่คดงอ หรือบิด ทดสอบโดยวำงบนพื้นแลว้ลองกล้ิงเหล็กไป
มำสังเกตุไดง่้ำ 
  4) น ้ำหนกัเล็กเส้นมำตรฐำนทั้งขอ้ออ้ยเส้นกลม  ส่ิงส ำคญัคือ น ้ำหนกั ตอ้งไดต้ำมสเปค ผดิพลำดไดต้ำมค่ำท่ี
ก ำหนดเท่ำนั้น 
 ตั้งแต่ 6 มิลถึง 9 มิล น ้ำหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3% ต่อเส้น 
  12 มิลถึง 16 มิล น ้ำหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3.7% ต่อเส้น 
  16 มิลถึง 32 มิล น ้ำหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% ต่อเส้น 
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  เส้นหนำ้ตดัตอ้งกลม 100% ไม่ใช่กลมรีหรือมีปีกไม่เสมอกนั ขอ้ออ้ยลำยตอ้งชดัหยกัเสมอกนัตลอดเส้น ลำย
ไม่ลม้ช่วงใดช่วงหน่ึง 
  5) น ้ำหนกัเหล็กรูปพรรณมำตรฐำน ในกรณีน ้ำหนกั 
  ต ่ำกวำ่ 10 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ ำหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% 
  ต ่ำกวำ่ 50 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ ำหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 6.5% 
  ต ่ำกวำ่ 100 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ำหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 9.5% 
  ต ่ำกวำ่ 300 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ำหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 10.5% 
  ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 ในกรณีน ้ำหนกั ขำดมำกกวำ่เปอร์เซนตท่ี์ก ำหนด ใหเ้ฉล่ียรวมก่อนทุกเส้น ถำ้ยงัขำดมำกกวำ่
เปอร์เซ็นตท่ี์ก ำหนดถึง 6% ข้ึนไป ใหพ้ิจำรณำวำ่ไดเ้หล็กไม่มำตรฐำนแลว้( คือเหล็กเบำ ) ถำ้เฉล่ียผดิพลำดจำก
เปอร์เซ็นตท่ี์ก ำหนดแค่ 5% ใหต้รวจใบรับรองพร้อมเช็คกบัโรงงำนผูผ้ลิตวำ่ ใบรับรองถูกตอ้ง หรือไม่ ถำ้ถูกตอ้ง
อนุโลมใหไ้ดต้ำมสเปค  แต่ตอ้งขอใบคุมล๊อตผลิตแนบไปดว้ย 
  6) สเปคบนเหล็กตวัพิมพ ์ตอ้งชดัเจน ระบุเคร่ืองหมำยกำรคำ้ ( ยีห่อ้ ) ชดัเจน ถำ้เป็นสต้ิกเกอร์ตอ้งขอใบก ำกบั
ภำษีของผูผ้ลิตอำ้งอิงกบัสินคำ้ได ้
  7) สินคำ้มีใบ มอก. อยำ่งเดียวตอ้งตรวจสอบโดยวธีิท่ีกล่ำวมำทั้งหมดแลว้ตำมมำตรฐำนวศิวกรรมและ ตอ้งมี
ใบคุมล็อตดว้ย สำมำรถตรวจไดจ้ริงตรงกบัเหล็กท่ีส่งมำ 
  8). ไม่มีสนิมหรือน ้ำมนัเคลือบสีอ่ืนใดๆ นอกจำกสีธรรมชำติของเหล็ก ถำ้เป็นน ้ำมนัเคลือบจำกโรงงำนจะ
บำงๆ สีอ่อน ไม่ด ำมำกเกินไป 
  9) เวลำจบัเน้ือเหล็ก จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวไม่แตกเป็นเส้ียนเหมือนไม ้หรือหยำบเป็นเกร็ดปลำ เวลำเช่ือม
จุดเช่ือมตอ้งต่อสนิทไม่แตก แสดงถึงจุดหลอมของเหล็กท่ีมีคุณภำพ 
  10) หลงัจำกตรวจสอบอยำ่ง ละเอียดทุกขอ้ แลว้ควรซ้ือจำกร้ำนตวัแทนโดยตรงของบริษทันั้นๆ ตอ้งสอบถำม
วำ่ ถำ้สินคำ้มีปัญหำ หรือสเปคไม่ตรงหรือปลอมปนเกรด B ตอ้งรับคืนในกรณีไม่ไดม้ำตรฐำน 
 
2.4 พลงังานทดแทน  
  โดยทัว่ไปหมำยถึงพลงังำนท่ีใชท้ดแทนพลงังำนจำกฟอสซิล[1] เช่น ถ่ำนหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชำติ
ซ่ึงปล่อยคำร์บอนไดออ๊กไซดม์หำศำลอนัเป็นสำเหตุโลกร้อน[2] ตวัอยำ่งพลงังำนทดแทนท่ีส ำคญัเช่น พลงังำนลม
, พลงังำนน ้ำ, พลงังำนแสงอำทิตย,์ พลงังำนน ้ำข้ึนน ้ำลง, พลงังำนคล่ืน, พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ, เช้ือเพลิง
ชีวภำพ เป็นตน้ ในปี 2555 ประเทศไทยใชพ้ลงังำนทดแทนเพียง 18.2% ของพลงังำนทั้งหมด เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหนำ้ 
เพียง 1.8% โดยท่ีพลงังำนแสงอำทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวภำพ เพิ่มข้ึน 23% แต่ พลงังำนจำก ฟืน ถ่ำน แกลบ และวสัดุ
เหลือใชท้ำงเกษตร โดยน ำมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงดั้งเดิม มีอตัรำลดลง 10%[3] (อำจเป็นเพรำะมวลชีวภำพดงักล่ำวถูกแปร
รูปไปเป็นเช้ือเพลิงชีวภำพไปแลว้) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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พลงังำนทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นพลงังำนท่ีถูกท ำข้ึนใหม่(renewable)ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง[4] (เช่นมวลของลมกลุ่มแรก
ผำ่นกงัหนัลมไป มวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตำมมำอยำ่งต่อเน่ืองเป็นตน้) เรียกวำ่ พลงังำนหมุนเวยีน (องักฤษ: Renewal 
Energy) ไดแ้ก่ แสงอำทิตย ์ลม น ้ำ และไฮโดรเจน เป็นตน้ (บำงต ำรำวำ่ มวลชีวภำพ ก็เป็นพลงังำนหมุนเวยีน ข้ึนกบัวำ่ 
มนัท ำข้ึนใหม่ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองหรือไม่) 
ตำมแผนพฒันำและส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทน 15 ปี ระหวำ่ง 2555-2564 มีแผนท่ีจะใหมี้กำรใชพ้ลงังำนทดแทน
เป็นสัดส่วน 20% ของพลงังำนทั้งหมด กำรศึกษำและพฒันำพลงังำนทดแทนเป็นกำรศึกษำ คน้ควำ้ ทดสอบ พฒันำ 
และสำธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลงังำนทดแทน ซ่ึงเป็นพลงังำนท่ีสะอำด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
เป็นแหล่งพลงังำนท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น พลงังำนลม แสงอำทิตย ์ชีวมวล และอ่ืนๆ เพื่อใหมี้กำรผลิต และกำรใช้
ประโยชน์อยำ่งแพร่หลำย มีประสิทธิภำพ และมีควำมเหมำะสมทั้งทำงดำ้นเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม 
ส ำหรับผูใ้ชใ้นเมือง และชนบท ซ่ึงในกำรศึกษำ คน้ควำ้ และพฒันำพลงังำนทดแทนดงักล่ำว ยงัรวมถึงกำรพฒันำ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์เพื่อกำรใชง้ำนมีประสิทธิภำพสูงสุดดว้ย งำนศึกษำ และพฒันำพลงังำนทดแทน เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนงำนพฒันำพลงังำนทดแทน ซ่ึงมีโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภำยใตแ้ผนงำนน้ีคือ โครงกำร 
ศึกษำวจิยัดำ้นพลงังำน และมีควำมเช่ือมโยงกบัแผนงำนพฒันำชนบทในโครงกำรจดัตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำประจุ
แบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอำทิตยส์ ำหรับหมู่บำ้นชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้ำ โดยงำนศึกษำ และพฒันำพลงังำนทดแทนจะเป็น
งำนประจ ำท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ในเชิงกวำ้งเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยพีลงังำน
ทดแทน ทั้งในดำ้นวชิำกำรเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือทดลอง และกำรทดสอบ รวมถึงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ 
ซ่ึงจะเป็นกำรสนบัสนุน และรองรับควำมพร้อมในกำรจดัตั้งโครงกำรใหม่ๆ ในโครงกำรศึกษำวจิยัดำ้นพลงังำนและ
โครงกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรศึกษำคน้ควำ้เบ้ืองตน้ กำรติดตำมควำมกำ้วหนำ้และร่วมมือประสำนงำนกบั
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำตน้แบบ ทดสอบ วิเครำะห์ และประเมินควำมเหมำะสมเบ้ืองตน้ และเป็นงำน
ส่งเสริมกำรพฒันำโครงกำรท่ีก ำลงัด ำเนินกำรใหมี้ควำมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนใหโ้ครงกำรท่ีเสร็จส้ินแลว้
ไดน้ ำผลไปด ำเนินกำรส่งเสริม และเผยแพร่และกำรใชป้ระโยชน์อยำ่งเหมำะสมต่อไป 
 

2.4.1 ประเภทของพลงังานทดแทน 
  ในปัจจุบนัเร่ืองพลงังำนเป็นปัญหำใหญ่ของโลก และนบัวนัจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชำติมำกข้ึน
ทุกที กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยงำนท่ีใหค้วำมส ำคญัในกำรร่วมหำหนทำงแกไ้ข 
ท ำกำรศึกษำ คน้ควำ้ ส ำรวจ ทดลอง ติดตำมเทคโนโลยอียำ่งจริงจงัและต่อเน่ืองมำโดยตลอด เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับ
กำรน ำพลงังำนทดแทนและเทคโนโลยใีหม่ๆในดำ้นพลงังำนทดแทนเขำ้มำใชใ้นประเทศไทยต่อไป โดยค ำนึงถึง
ทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงพอจะจ ำแนกประเภทของพลงังำนทดแทนไดด้งัน้ี 
 

2.4.2 พลงังานแสงอาทติย์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ดวงอำทิตยใ์หพ้ลงังำนจ ำนวนมหำศำลแก่โลกของเรำ พลงังำนจำกดวงอำทิตยจ์ดัเป็นพลงังำนหมุนเวยีนท่ีส ำคญัท่ีสุด 
เป็นพลงังำนสะอำดไม่ท ำปฏิกิริยำใดๆอนัจะท ำใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ เซลลแ์สงอำทิตยจึ์งเป็นส่ิงประดิษฐท์ำง
อิเล็คทรอนิคส์ชนิดหน่ึง ท่ีถูกน ำมำใชผ้ลิตไฟฟ้ำ เน่ืองจำกสำมำรถเปล่ียนเซลล์แสงอำทิตยใ์หเ้ป็นพลงังำนไฟฟ้ำได้
โดยตรง ส่วนใหญ่เซลลแ์สงอำทิตยท์  ำมำจำกสำรก่ึงตวัน ำพวกซิลิคอน มีประสิทธิภำพในกำรเปล่ียนพลงังำน
แสงอำทิตยใ์หเ้ป็นพลงังำนไฟฟ้ำไดสู้งถึง 44 เปอร์เซนต[์5] 
ในส่วนของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร จึงไดรั้บพลงังำนจำกแสงอำทิตยใ์นเกณฑสู์ง พลงังำนโดย
เฉล่ียซ่ึงรับไดท้ัว่ประเทศประมำณ 4 ถึง 4.5 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตำรำงเมตรต่อวนั ประกอบดว้ยพลงังำนจำกรังสีตรง 
(Direct Radiation) ประมำณ 50 เปอร์เซนต ์ส่วนท่ีเหลือเป็นพลงังำนรังสีกระจำย (Diffused Radiation) ซ่ึงเกิดจำก
ละอองน ้ำในบรรยำกำศ(เมฆ) ซ่ึงมีปริมำณสูงกวำ่บริเวณท่ีห่ำงจำกเส้นศูนยสู์ตรออกไปทั้งแนวเหนือ - ใต ้
 

2.4.3 พลงังานลม 
  เป็นพลงังำนธรรมชำติท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ 2 ท่ี ซ่ึงสะอำดและบริสุทธ์ิใชแ้ลว้ไม่มีวนัหมดส้ิน
ไปจำกโลก ไดรั้บควำมสนใจน ำมำพฒันำให้เกิดประโยชน์อยำ่งกวำ้งขวำง ในขณะเดียวกนั กงัหนัลมก็เป็นอุปกรณ์
ชนิดหน่ึงท่ีสำมำรถน ำพลงังำนลมมำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้โดยเฉพำะในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และในกำรสูบน ้ำ ซ่ึง
ไดใ้ชง้ำนกนัมำแลว้อยำ่งแพร่หลำยพลงังำนลมเกิดจำกพลงังำนจำกดวงอำทิตยต์กกระทบโลกท ำใหอ้ำกำศร้อน และ
ลอยตวัสูงข้ึน อำกำศจำกบริเวณอ่ืนซ่ึงเยน็และหนำแน่นมำกกวำ่จึงเขำ้มำแทนท่ี กำรเคล่ือนท่ีของอำกำศเหล่ำน้ีเป็น
สำเหตุใหเ้กิดลม และมีอิทธิพลต่อสภำพลมฟ้ำอำกำศในบำงพื้นท่ีของประเทศไทย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แนวฝ่ังทะเลอนั
ดำมนัและดำ้นทะเลจีน(อ่ำวไทย) มีพลงังำนลมท่ีอำจน ำมำใชป้ระโยชน์ในลกัษณะพลงังำนกล (กงัหนัสูบน ้ำกงัหนั
ผลิตไฟฟ้ำ) ศกัยภำพของพลงังำนลมท่ีสำมำรถ น ำมำใชป้ระโยชน์ไดส้ ำหรับประเทศไทย มีควำมเร็ว อยูร่ะหวำ่ง 3 - 5 
เมตรต่อวนิำที และควำมเขม้พลงังำนลมท่ีประเมินไวไ้ดอ้ยูร่ะหวำ่ง 20 - 50 วตัตต่์อตำรำงเมตร ไม่จริงเสมอไป 
 
2.4.4  พลงังานความร้อนใต้พภิพ  
  พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ[6] [Geothermal - Geo (พื้นดิน) Thermal (ควำมร้อน)] หมำยถึงกำรใชง้ำนอยำ่งหนกั
จำกควำมร้อนดำ้นในของโลก แกนของโลกนั้นร้อนอยำ่งเหลือเช่ือ โดยร้อนถึง 5,500 องศำเซลเซียส (9,932 องศำฟำ
เรนไฮท)์ จำกกำรประมำณกำรเม่ือเร็วๆ น้ี ดงันั้นจึงไม่น่ำแปลกใจเลยวำ่แมแ้ต่พื้นผวิ 3 เมตรดำ้นบนสุดของโลกก็มี
อุณหภูมิใกลเ้คียง 10-26 องศำเซลเซียส (50-60 องศำฟำเรนไฮท)์ อยำ่งสม ่ำเสมอตลอดทั้งปี นอกจำกน้ีกระบวนกำร
ทำงธรณีวทิยำท่ีแตกต่ำงกนัท ำใหใ้นบำงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวำ่มำก 
  -น าความร้อนมาใช้งาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-6


19 

 

 

 

  ในท่ีท่ีแหล่งเก็บน ้ำร้อนจำกควำมร้อนใตพ้ิภพอยูใ่กลผ้วิโลก น ้ำร้อนนั้นสำมำรถส่งผำ่นท่อโดยตรงไปยงัท่ีที
ตอ้งกำรใชค้วำมร้อน น่ีเป็นวิธีกำรหน่ึงท่ีควำมร้อนใตพ้ิภพสำมำรถใชท้  ำน ้ำร้อนในกำรท ำควำมร้อนใหบ้ำ้น ท ำให้
เรือนกระจกอุ่นข้ึน และแมแ้ต่ละลำยหิมะบนถนน 
แมใ้นสถำนท่ีท่ีไม่มีแหล่งเก็บควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย เคร่ืองป๊ัมควำมร้อนจำกพื้นดินสำมำรถส่ง
ควำมร้อนสู่พื้นผวิและสู่อำคำรได ้ส่ิงน้ีเป็นไปไดใ้นทุกแห่ง นอกจำกน้ีเน่ืองจำกอุณหภูมิใตดิ้นนั้นเกือบคงท่ีทั้งปี ท ำ
ใหร้ะบบเดียวกนัน้ีท่ีช่วยส่งควำมร้อนใหอ้ำคำรในฤดูหนำวจึงสำมำรถท ำควำมเยน็ให้อำคำรในฤดูร้อนได ้
  -การผลติกระแสไฟฟ้า 
  โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนใตพ้ิภพใชบ้่อน ้ำควำมลึกสูงสุด 1.5 กิโลเมตร (1 ไมล)์ หรือลึกกวำ่นั้น ในบำงคร้ัง
เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงแหล่งส ำรองน ้ำจำกควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีก ำลงัเดือด โรงไฟฟ้ำบำงแห่งใชไ้อน ้ำจำกแหล่งส ำรอง
เหล่ำน้ีโดยตรงเพื่อท ำใหใ้บพดัหมุน ส่วนโรงไฟฟ้ำอ่ืนๆ ป๊ัมน ้ำร้อนแรงดนัสูงเขำ้ไปในแทง็กน์ ้ำควำมดนัต ่ำ ท ำใหเ้กิด 
"ไอน ้ำชัว่ขณะ" ซ่ึงใชเ้พื่อหมุนกงัหนัของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำสมยัใหม่ใชน้ ้ำร้อนจำกพื้นดินเพื่อท ำควำมร้อน
ใหก้บัของเหลว เช่น ไอโซบิวทีน ซ่ึงเดือดท่ีอุณหภูมิต ่ำกวำ่น ้ำ เม่ือของเหลวชนิดน้ีระเหยเป็นไอและขยำยตวั มนัจะท ำ
ใหใ้บพดัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำหมุน 
 
  -ข้อดีของพลงัความร้อนใต้พิภพ 
  ป๊ัมน ้ำมนัก๊ำซไฮโดรเจนในเมืองเรยจ์ำวกิ ซ่ึงเร่ิมจ่ำยเช้ือเพลิงไฮโดรเจนท่ีน ำกลบัมำใชใ้หม่ไดใ้หก้บัรถบสั 3 
คนั เช้ือเพลิงน้ีผลิตข้ึนจำกน ้ำท่ีใชพ้ลงัควำมร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ในประเทศไอซ์แลนด ์
กำรผลิตพลงัควำมร้อนใตพ้ิภพแทบไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกมำเลย พลงังำนน้ีเงียบและน่ำเช่ือถือ
อยำ่งท่ีสุด โรงงำนไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนใตพ้ิภพผลิตพลงังำนประมำณ 90% ตลอดเวลำ เม่ือเทียบกบั 65-75% ของ
โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงฟอสซิลแต่โชคร้ำยท่ีถึงแมว้ำ่หลำยประเทศมีแหล่งส ำรองควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่แหล่ง
พลงังำนหมุนเวยีนท่ีไดรั้บกำรพิสูจน์วำ่ดีแลว้น้ีถูกน ำมำใชป้ระโยชน์ต ่ำมำกน ้ำร้อนท่ีถูกน ำไปใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำแลว้
นั้น แมอุ้ณหภูมิจะลดลงบำ้ง แต่ก็ยงัสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรอบแหง้ และใชใ้นหอ้งเยน็ส ำหรับเก็บรักษำพืชผล
ทำงกำรเกษตรได ้นอกจำกนั้น น ้ำท่ีเหลือใชแ้ลว้ยงัสำมำรถน ำไปใชใ้นกิจกำรเพื่อกำยภำพบ ำบดั และกำรท่องเท่ียวได้
อีก ทำ้ยท่ีสุดคือ น ้ำทั้งหมดซ่ึงยงัมีสภำพเป็นน ้ำอุ่นอยูเ่ล็กนอ้ย จะถูกปล่อยลงไปผสมกบัน ้ำตำมธรรมชำติในล ำน ้ำ ซ่ึง
นบัเป็นกำรเพิ่มปริมำณน ้ำให้กบัเกษตรกรในฤดูแลง้ไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 
  -ข้อควรระวงัจากการใช้พลงังานความร้อนใต้พภิพ[7] 
  พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ สำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดห้ลำยประกำรดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ อยำ่งไรก็ตำมกำร
ใชป้ระโยชน์จำกแหล่งพลงังำนควำมร้อนน้ี แมจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีร้ำยแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็ควร
ท ำกำรศึกษำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจและหำทำงป้องกนัผลกระทบท่ีอำจจะเกิดตำมมำได ้ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99#cite_note-7
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  - ก๊ำซพิษ โดยทัว่ไปพลงังำนควำมร้อนท่ีไดจ้ำกแหล่งใตพ้ิภพ มกัมีก๊ำซประเภทท่ีไม่สำมำรถรวมตวั ซ่ึงก๊ำซ
เหล่ำน้ีจะมีอนัตรำยต่อระบบกำรหำยใจหำกมีกำรสูดดมเขำ้ไป ดงันั้นจึงตอ้งมีวธีิก ำจดัก๊ำซเหล่ำน้ีโดยกำรเปล่ียนสภำพ
ของก๊ำซใหเ้ป็นกรด โดยกำรใหก้๊ำซนั้นผำ่นเขำ้ไปในน ้ำซ่ึงจะเกิด ปฏิกิริยำเคมีไดเ้ป็นกรดซลัฟิวริกข้ึน โดยกรดน้ี
สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ได ้
  - แร่ธำตุ น ้ำจำกแหล่งพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในบำงแหล่ง มีปริมำณแร่ธำตุต่ำงๆ ละลำยอยูใ่นปริมำณท่ีสูง
ซ่ึงกำรน ำน ้ำนั้นมำใชแ้ลว้ปล่อยระบำยลงไปผสมกบัแหล่งน ้ำธรรมชำติบนผวิดินจะส่งผลกระทบต่อระบบน ้ำผวิดินท่ี
ใชใ้นกำรเกษตรหรือใชอุ้ปโภคบริโภคได ้ดงันั้นก่อนกำรปล่อยน ้ำออกไป จึงควรท ำกำรแยกแร่ธำตุต่ำงๆ เหล่ำนั้นออก 
โดยกำรท ำให้ตกตะกอนหรืออำจใชว้ธีิอดัน ้ำนั้นกลบัคืนสู่ใตผ้วิดินซ่ึงตอ้งใหแ้น่ใจวำ่น ้ ำท่ีอดัลงไปนั้นจะไม่ไหลไป
ปนกบัแหล่งน ้ำใตดิ้นธรรมชำติท่ีมีอยู ่ควำมร้อนปกติน ้ำจำกแหล่งพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีผำ่นกำรใชป้ระโยชน์
จำกระบบผลิตไฟฟ้ำแลว้จะมีอุณหภูมิลดลง แต่อำจยงัสูงกวำ่อุณหภูมิของน ้ำในแหล่งธรรมชำติเพรำะยงัมีควำมร้อน
ตกคำ้งอยู ่
ดงันั้นก่อนกำรระบำยน ้ำนั้นลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติควรท ำใหน้ ้ำนั้นมีอุณหภูมิเท่ำหรือใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของน ้ำใน
แหล่งธรรมชำติเสียก่อน โดยอำจน ำไปใชป้ระโยชน์อีกคร้ังคือกำรน ำไปผำ่นระบบกำรอบแหง้หรือกำรท ำควำมอบอุ่น
ใหก้บับำ้นเรือน 
  - กำรทรุดตวัของแผน่ดิน ซ่ึงกำรน ำเอำน ้ำร้อนจำกใตดิ้นข้ึนมำใช ้ยอ่มท ำใหใ้นแหล่งพลงังำนควำมร้อนนั้น
เกิดกำรสูญเสียเน้ือมวลสำรส่วนหน่ึงออกไป ซ่ึงอำจก่อให้เกิดปัญหำกำรทรุดตวัของแผน่ดินข้ึนได ้ดงันั้นหำกมีกำรสูบ
น ้ำร้อนข้ึนมำใช ้จะตอ้งมีกำรอดัน ้ำซ่ึงอำจเป็นน ้ำร้อนท่ีผำ่นกำรใชง้ำนแลว้หรือน ้ำเยน็จำกแหล่งอ่ืนลงไปทดแทนใน
อตัรำเร็วท่ีเท่ำกนั เพื่อป้องกนัปัญหำกำรทรุดตวัของแผน่ดิน 

  2.4.5 เช้ือเพลงิชีวภาพ 
ไดแ้ก่ กำรน ำของเสียจำกส่ิงมีชีวติเช่นขยะท่ีเป็นสำรอินทรียห์รือมูลสัตวไ์ปหมกั ใหย้อ่ยสลำยโดยปรำศจำก

ออ๊กซิเจน จะไดก้๊ำซ มีเทน ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชนิดหน่ึง ปัจจุบนัเกษตรกรผูเ้ล้ียงหมู ววัควำย และสัตวปี์ก ไดใ้ช้
เทคโนโลยท่ีีท ำข้ึนเอง ผลิตก๊ำซชีวภำพมำใชใ้นครัวเรือนมำกข้ึน ท ำใหล้ดกำรใชพ้ลงังำนฟอสซิลไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 
เกษตรกรบำงส่วนยงัขำยมูลสัตวใ์หก้บัโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อกำรพำนิชยด์ว้ย นอกจำกน้ียงัรวมถึงของเสียจำก
โรงงำนแปรรูปทำงกำรเกษตร เช่น เปลือกสับปะรดจำกโรงงำนสับปะรดกระป๋อง หรือน ้ำเสียจำกโรงงำนแป้งมนั ท่ีเอำ
มำหมกัและผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ 

 

2.4.6 พลงังานชีวมวล 
เช้ือเพลิงท่ีไดจ้ำกส่ิงมีชีวิตเช่น ไมฟื้น แกลบ กำกออ้ย เศษไม ้เศษหญำ้ เศษเหลือทิ้งจำกกำรเกษตร เหล่ำน้ีใช้

เผำใหค้วำมร้อนได ้เป็นเช้ือเพลิงชีวภำพแบบของแขง็ และควำมร้อนน้ีแหละท่ีเอำไปป่ันไฟ โดยเหตุท่ีประเทศไทยท ำ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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กำรเกษตรอยำ่งกวำ้งขวำง วสัดุเหลือใชจ้ำกกำรเกษตร เช่น แกลบ ข้ีเล่ือย ชำนออ้ย กำกมะพร้ำว ซ่ึงมีอยูจ่  ำนวนมำก 
(เทียบไดน้ ้ำมนัดิบปีละไม่นอ้ยกวำ่ 6,500 ลำ้นลิตร) ก็ควรจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ำในเชิงพำณิชยไ์ด ้
ในกรณีของโรงเล่ือย โรงสี โรงน ้ำตำลขนำดใหญ่ อำจจะยนิยอมใหจ่้ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหก้บัระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ต่ำงๆในประเทศ ในลกัษณะของกำรผลิตร่วม (Co-generation) ซ่ึงมีใชอ้ยูแ่ลว้หลำยแห่งในต่ำงประเทศโดยวธีิดงักล่ำว
แลว้จะช่วยใหส้ำมำรถใชป้ระโยชน์จำกแหล่งพลงังำนในประเทศส ำหรับส่วนรวมไดม้ำกยิง่ข้ึนทั้งน้ีอำจจะรวมถึงกำร
ใชไ้มฟื้นจำกโครงกำรปลูกไมโ้ตเร็วในพื้นท่ีนบัลำ้นไร่ ในกรณีท่ีรัฐบำลจ ำเป็นตอ้งลดปริมำณกำรปลูกมนัส ำปะหลงั 
ออ้ย เพื่อแกปั้ญหำระยะยำวทำงดำ้นกำรตลำดของพืชทั้งสองชนิด อน่ึง ส ำหรับผลิตผลจำกชีวมวลในลกัษณะอ่ืนท่ียงั
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้เช่น แอลกอฮอล ์จำกมนัส ำปะหลงั ก๊ำซจำกฟืน(Wood gas) ก๊ำซจำกกำรหมกัเศษวสัดุเหลือจำก
กำรเกษตร และขยะชุมชน (ก๊ำซชีวภำพ) หำกมีควำมคุม้ค่ำในเชิงพำณิชยก์็อำจน ำมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส ำหรับผลิตไฟฟ้ำ
ไดเ้ช่นกนั 

2.4.7 พลงังานน า้ 
พื้นผวิโลกถึง 70 เปอร์เซนต ์ปกคลุมดว้ยน ้ำ ซ่ึงมีควำมส ำคญัยิง่ต่อส่ิงมีชีวิตทั้งหลำย น ้ ำเหล่ำน้ีมีกำรเปล่ียน

สถำนะและหมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลำ ระหวำ่งผวิโลกและบรรยำกำศอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงเรียกวำ่ วฏัจกัรของน ้ำ น ้ำท่ีก ำลงั
เคล่ือนท่ีมีพลงังำนสะสมอยูม่ำก และมนุษยรู้์จกัน ำพลงังำนน้ีมำใชห้ลำยร้อยปีแลว้ เช่น ใชห้มุนกงัหนัน ้ำ ปัจจุบนัมี
กำรน ำพลงังำนน ้ำไปหมุนกงัหนัของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำ 

2.4.8 พลงังานจากขยะ 
ขยะชุมชนจำกบำ้นเรือนและกิจกำรต่ำงๆ เป็นแหล่งพลงังำนท่ีมีศกัยภำพสูง ขยะเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เป็นมวล

ชีวภำพ เช่น กระดำษ เศษอำหำร และไม ้ซ่ึงสำมำรถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำท่ีถูกออกแบบใหใ้ชข้ยะเป็นเช้ือเพลิง
ได ้โรงไฟฟ้ำท่ีใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิง จะน ำขยะมำเผำบนตะแกรง ควำมร้อนท่ีเกิดข้ึนใชต้ม้น ้ำในหมอ้น ้ำจนกลำยเป็นไอ
น ้ำเดือด ซ่ึงจะไปเพิ่มแรงดนัของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
 

2.5  ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 

  วงจรไฟฟ้ำ เป็นกำรน ำเอำสำยไฟฟ้ำหรือตวัน ำไฟฟ้ำท่ีเป็นเส้นทำงเดินใหก้ระแสไฟฟ้ำสำมำรถไหลผำ่นต่อถึง
กนัไดน้ั้นเรำเรียกวำ่ วงจรไฟฟ้ำ กำรเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท่ีอยูภ่ำยในวงจรจะเร่ิมจำกแหล่งจ่ำยไฟไปยงัอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ดงักำรแสดงกำรต่อวงจรไฟฟ้ำเบ้ืองตน้โดยกำรต่อแบตเตอร่ีต่อเขำ้กบัหลอดไฟ หลอดไฟฟ้ำสวำ่งไดเ้พรำะวำ่
กระแสไฟฟ้ำสำมำรถไหลไดต้ลอดทั้งวงจรไฟฟ้ำและเม่ือหลอดไฟฟ้ำดบัก็เพรำะวำ่กระแสไฟฟ้ำไม่สำมำรถไหลได้
ตลอดทั้งวงจร เน่ืองจำกสวติซ์เปิดวงจรไฟฟ้ำอยูน่ัน่เอง 
                            

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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2.5.1 วงจรอนุกรม 
             จรอนุกรมหมำยถึง กำรน ำเอำอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำมำต่อกนัในลกัษณะท่ีปลำยดำ้นหน่ึงของอุปกรณ์ตวัท่ี 1 ต่อเขำ้
กบัอุปกรณ์ตวัท่ี 2 จำกนั้นน ำปลำยท่ีเหลือของอุปกรณ์ตวัท่ี 2 ไปต่อกบัอุปกรณ์ตวัท่ี 3 และจะต่อลกัษณะน้ีไปเร่ือยๆ 
ซ่ึงกำรต่อแบบน้ีจะท ำใหก้ระแสไฟฟ้ำไหลไปในทิศทำงเดียวกระแสไฟฟ้ำภำยในวงจรอนุกรมจะมีค่ำเท่ำกนัทุกๆจุด 
ค่ำควำมตำ้นทำนรวมของวงจรอนุกรมนั้นคือกำรน ำเอำค่ำควำมตำ้นทำนทั้งหมดน ำมำรวมกนัส่วนแรงดนัไฟฟ้ำใน
วงจรอนุกรมนั้นแรงดนัจะปรำกฎคร่อมตวัตำ้นทำนทุกตวัท่ีจะมีกระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นซ่ึงแรงดนัไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนจะมีค่ำ
ไม่เท่ำกนัโดยสำมำรถค ำนวนหำไดจ้ำกกฎของโอห์ม 

 
              2.5.2 กระแสไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรม 
เน่ืองจำกกระแสไฟฟ้ำภำยในวงจรอนุกรมมีกำรไหลในทิศทำงเดียว ดงันั้นกระแสไฟฟ้ำภำยในวงจรอนุกรมจะมีค่ำ
เท่ำกนัทุกจุด จำกสมกำร  IT = I1 = I2 = I3 
 

2.5.3 แรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรม 

แรงดนัไฟฟ้ำในวงจรอนุกรมจะปรำกฎคร่อมตวัตำ้นทำนทุกตวัท่ีมีกระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นซ่ึงแรงดนัไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนจะมี
ค่ำไม่เท่ำกนั ข้ึนอยูก่บัค่ำควำมตำ้นทำนท่ีกระแสไฟฟ้ำไหลผำ่น ดงันั้นจึงท ำใหแ้รงดนัไฟฟ้ำภำยในวงจรอนุกรมแต่ละ
จุดจะมีค่ำไม่เท่ำกนั โดยสำมำรถท่ีจะค ำนวนไดจ้ำกกำรใชก้ฎของโอห์ม 

  ลกัษณะคุณสมบัติของวงจรอนุกรม 

1) ในวงจรหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของวงจรอนุกรมจะมีกระแสไหลผำ่นในทิศทำงเดียวเท่ำนั้น 
2) แรงดนัตกคร่อมท่ีควำมตำ้นทำนแต่ละตวัในวงจรเม่ือน ำมำร่วมกนัจะมีค่ำเท่ำกบัแรงดนัท่ีจ่ำยใหก้บัวงจร 
3) ค่ำควำมตำ้นทำนยอ่ยแต่ละตวัในวงจร เม่ือน ำมำรวมกนัก็จะมีค่ำเท่ำกบัค่ำควำมตำ้นทำนรวมกนัทั้งหมดในวงจร 
4) ก ำลงัและพลงังำนไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนท่ีควำมตำ้นทำนยอ่ยแต่ละตวัในวงจร เม่ือน ำมำรวมกนัก็จะมีค่ำเท่ำก ำลงัและ
พลงังำนไฟฟ้ำทั้งหมดในวงจร 
  2.5.4 วงจรขนาน 

 
  วงจรท่ีเกิดจำกกำรต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปให้ขนำนกบัแหล่งจ่ำยไฟมีผลท ำใหค้่ำของแรงดนัไฟฟ้ำ
ท่ีตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแต่ละตวัมีค่ำเท่ำกนั ส่วนทิศทำงกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำจะมีตั้งแต่ 2 ทิศทำงข้ึนไปตำม
ลกัษณะของสำขำของวงจรส่วนค่ำควำมตำ้นทำนรวมภำยในวงจรขนำนจะมีค่ำเท่ำกบัผลรวมของส่วนกลบัของค่ำ
ควำมตำ้นทำนทุกตวัรวมกนั ซ่ึงค่ำควำมตำ้นทำนรวมภำยในวงจรไฟฟ้ำแบบขนำนจะมีค่ำนอ้ยกวำ่ค่ำควำมตำ้นทำน
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ภำยในสำขำท่ีมีค่ำนอ้ยท่ีสุดเสมอ และค่ำแรงดนัท่ีตกคร่อมควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำแต่ละตวัจะมีค่ำเท่ำกบัแรงเคล่ือนของ
แหล่งจ่ำย 
  แรงดันไฟฟ้าในวงจรขนาน 
  ส ำหรับค่ำแรงดนัไฟฟ้ำในวงจรขนำนท่ีตกคร่อมตวัตำ้นทำนแต่ละตวันั้น มีค่ำเท่ำกบัค่ำแรงดนัไฟฟ้ำของ
แหล่งจ่ำยไฟ แรงดนัไฟฟ้ำท่ีตกคร่อมควำมตำ้นทำนแต่ละตวัซ่ึงมีค่ำเท่ำกบั  
VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VS = 9V 

2.6 การท างานของป๊ัมสูบน า้ 

     ป๊ัมหรือเคร่ืองสูบ อำจให้ค  ำจ  ำกดัควำมไดว้ำ่ เป็นเคร่ืองมือกลท่ีท ำหนำ้ท่ีเพิ่มพลงังำนใหแ้ก่ของเหลว  เพื่อให้
ของเหลวนั้นไหลผำ่นระบบท่อปิดจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงไดต้ำมควำมตอ้งกำร  พลงังำนท่ีน ำมำเพิ่มใหแ้ก่
ของเหลวนั้นอำจไดม้ำจำกเคร่ืองยนต ์ มอเตอร์  แรงลม  แรงคน  หรือพลงังำนแหล่งอ่ืนๆก็ได ้
                กล่ำวไดว้ำ่  ป๊ัมมีส่วนในกำรพฒันำควำมเป็นอยูข่องมนุษยชำติมำตั้งแต่อดีตและจะมีมำกยิง่ๆข้ึนต่อไปใน
อนำคต  ในอดีตประชำกรส่วนใหญ่ตอ้งอำศยัอยูใ่กล้ๆ กบัแหล่งน ้ำเพื่อควำมสะดวกกบักำรใชน้ ้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
และท ำกำรเกษตร  แหล่งน ้ำใดท่ีอยูต่  ่ำจำกผิวดินมำกไม่สะดวกต่อกำรใช ้ มนุษยก์็ไดพ้ยำยำมคิดคน้เคร่ืองมือซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นป๊ัมหรือเคร่ืองสูบชนิดต่ำงๆเพื่อน ำเอำน ้ำมำใชใ้หส้ะดวกข้ึน เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรเพำะปลูกไดม้ำกและ
ห่ำงไกลจำกแหล่งน ้ำมำกข้ึน  ป๊ัมหรือเคร่ืองมือท่ีคิดคน้ข้ึนมำหลำยร้อยปีแลว้บำงช้ินก็ยงัคงมีใชอ้ยูใ่นหลำยๆประเทศ
ในปัจจุบนั 
                ป๊ัมสมยัใหม่ไดเ้ร่ิมมีววิฒันำกำรมำตั้งแต่ประมำณปี ค.ศ.1840 โดยเป็นแบบลูกสูบชกั (Reciprocating) ชนิด
ต่อตรงเขำ้กบัเคร่ืองจกัรไอน ้ ำ  นบัตั้งแต่สมยันั้นเป็นตน้มำก็ไดมี้ววิฒันำกำรมำกข้ึนในทุกๆดำ้นอำจกล่ำวไดว้ำ่ ป๊ัมเป็น
เคร่ืองมือส ำคญัท่ีจ  ำเป็นต่อควำมอยูดี่กินดีของมนุษยชำติทุกดำ้น  นบัตั้งแต่งำนจดัหำและส่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค  กำรเกษตร งำนอุตสำหกรรม คมนำคม หรือแมก้ระทัง่งำนแพทยท่ี์ใชป๊ั้มท ำหนำ้ท่ีหวัใจเทียม เป็นตน้ อยำ่งไร
ก็ตำม ป๊ัมท่ีจะกล่ำวถึงในท่ีน้ีจะเนน้เฉพำะแบบทัว่ๆไปท่ีใชก้นัในงำนจดัหำน ้ำ ส่งน ้ำ และระบำยน ้ำ หรือป๊ัมน ้ำเท่ำนั้น 
 
 
 
  การแยกประเภทป๊ัม 
              ปัจจุบนัไดมี้กำรผลิตป๊ัมออกจ ำหน่ำยมำกมำยหลำยชนิด  และมีกำรเรียกช่ือแตกต่ำงกนัออกไปจนบำงคร้ังท ำ
ใหเ้กิดกำรสับสน  ดงันั้นจึงไดมี้กำรจดัหมวดหมู่เพื่อใหส้ำมำรถแยกประเภทและเรียกช่ือไดช้ดัเจนข้ึน  กำรแยก
ประเภทอำจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบดว้ยกนั คือ 

1) แยกตามลกัษณะการเพิม่พลงังานให้แก่ของเหลว หรือกำรไหลของของเหลวในป๊ัม ซ่ึงไดแ้ก่ 
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                                ก.ประเภทเซนตริฟูกอล (Centrifugal) เพิ่มพลงังำนใหแ้ก่ของของเหลวโดยอำศยัแรงเหวีย่งหนีจุด
ศูนยก์ลำงป๊ัมประเภทน้ีบำงคร้ังเรียกวำ่เป็นประเภท Roto-dynamic 
                                ข. ประเภทโรตาร่ี (Rotary) เพิ่มพลงังำนโดยอำศยักำรหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลำง 
                                ค.ประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating) เพิ่มพลงังำนโดยอำศยักำรอดัโดยตรงในกระบอกสูบ 
                                ง.นอกแบบ (Special) ซ่ึงเป็นป๊ัมท่ีมีลกัษณะพิเศษไม่สำมำรถจดัใหอ้ยูใ่นสำมประเภทขำ้งตน้ได ้
                                ในแต่ละประเภทตำมท่ีกล่ำวมำน้ียงัมีกำรดดัแปลงออกไปเป็นแบบต่ำงๆ อีกหลำยแบบและมีช่ือ
เรียกของแต่ละแบบแตกต่ำงกนัออกไป ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 

2) แยกประเภทตามลกัษณะการขับดันของเหลวในเคร่ืองสูบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 
ก.ท ำงำนโดยไม่อำศยัหลกักำรแทนท่ีของเหลว ( Non-Positive Displacement  ) ป๊ัมประเภทอำศยัแรง เหวีย่งหนีจุดศูนยก์ลำงอำจ
จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มน้ีได ้
          ข.ท ำงำนโดยอำศยัหลกักำรแทนท่ีของเหลวในหอ้งสูบดว้ยกำรเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนของเคร่ืองสูบป๊ัมประเภทน้ีรวมแบบโรตำร่ี
และลูกสูบชกัเขำ้อยู่ ่ ในกลุ่มเดียวกนั 
                นอกจำกกำรแบ่งประเภทสองแบบตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้  ยงัอำจแบ่งแยกป๊ัมตำมวตัถุประสงคใ์ชง้ำนของ
แต่แบบดว้ย  เช่น  ป๊ัมดบัเพลิง  ป๊ัมลม  ป๊ัมสุญญำกำศ  ป๊ัมน ้ำบำดำล  เป็นตน้  ป๊ัมเหล่ำน้ีจะประกอบกนัเป็นชุดโดยมี
อุปกรณ์ส ำหรับใชง้ำนท่ีออกแบบไวโ้ดยเฉพำะและไม่เหมำะท่ีจะน ำไปใชอ้ยำ่งอ่ืนกำรท ำงำนของป๊ัมแบบเซนตริฟู
กอล 
                ป๊ัมแบบน้ีท ำงำนโดยอำศยักำรหมุนของใบพดัหรืออิมเพลเลอร์(Impeller)ท่ีไดรั้บกำรถ่ำยเทก ำลงัจำก
เคร่ืองยนตต์น้ก ำลงัหรือมอเตอร์ไฟฟ้ำ  เม่ือใบพดัหมุนพลงังำนจำกเคร่ืองยนตก์็จะถูกถ่ำยเทโดยกำรผลกัดนัของครีบ
ใบพดั (vane) ต่อของเหลวท่ีอยูร่อบๆท ำให้เกิดกำรไหลในแนวสัมผสักบัเส้นรอบวง (Tangential flow) เม่ือมีกำรไหล
ในลกัษณะดงักล่ำวก็จะเกิดแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลำง (Centrifugal force) และเป็นผลใหมี้กำรไหลจำกจุดศูนยก์ลำงของ
ใบพดัออกไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทำง (Radial flow) ดงันั้นของเหลวท่ีถูกใบพดัผลกัดนัออกมำก็จะมีทิศทำงกำร
ไหลท่ีเป็นผลรวมของแนวทั้งสอง  ดงัรูปท่ี 2 
                โดยหลกัชลศำสตร์เม่ือของเหลวถูกหมุนให้เกิดแรงหนีศูนยก์ลำงควำมกดดนัของของเหลวจะมีค่ำมำกข้ึน
เม่ืออยูห่่ำงจำกศูนยก์ลำงของใบพดัมำกข้ึน  เม่ือควำมเร็วของใบพดัซ่ึงหมุนอยูใ่นภำชนะปิดมำกพอ  ควำมกดดนัท่ีจุด
ศูนยก์ลำงก็จะต ่ำกวำ่ควำมกดดนัของบรรยำกำศ  ดงันั้นป๊ัมแบบอำศยัแรงเหวีย่ง 
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               รูปที ่8 :  ทศิทางการไหลของของเหลวขณะผ่านออกจากใบพดั (Impeller) ของป๊ัมเซนตริฟูกอล 

 
 
หนีจุดศูนยก์ลำงท่ีแทจ้ริงจึงมีทำงใหข้องเหลวไหลเขำ้หรือทำงดูด (Suction Opening) อยูท่ี่ศูนยก์ลำงใบพดั 
                ของเหลวท่ีถูกดูดเขำ้ทำงศูนยก์ลำง  เม่ือถูกผลกัดนัออกไปดว้ยแรงผลกัดนัของครีบใบพดัและแรงเหวีย่งหนี
จุดศูนยก์ลำง  ก็จะไหลออกมำตลอดแนวเส้นรอบวง  ดงันั้นใบพดัจึงจ ำเป็นตอ้งอยูใ่นเรือนป๊ัม (Casing) เพื่อท ำหนำ้ท่ี
รวบรวมและผนัของเหลวเหล่ำน้ีไปสู่ทำงจ่ำย (Discharge Opening) เพื่อต่อเขำ้กบัท่อส่งหรือระบบใชง้ำนต่อไป  ใน
กำรรวบรวมของเหลวท่ีถูกผลกัดนัออกมำน้ีจ ำเป็นจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีจุดใดจุดหน่ึงบนเส้นรอบวงของใบพดั  ดงันั้นจะมี
จุดหน่ึงซ่ึงผนงัภำยในของเรือนป๊ัมเขำ้มำชิดกบัขอบของใบพดัมำกจุดดงักล่ำวน้ีเรียกวำ่ ล้ีนของเรือนป๊ัม (Tonque of 
the easing) ลกัษณะโดยทัว่ๆไปของเรือนป๊ัมจะดูไดจ้ำกรูปท่ี 3 
                จำกล้ินของเรือนป๊ัมไปตำมทิศทำงกำรหมุนของใบพดั จะมีของเหลวไหลออกมำมำกข้ึนตำมควำมยำวของเส้นรอบวง
ของใบพดัท่ีเพิ่มข้ึน  ดงันั้นช่องวำ่งซ่ึงเป็นทำงเดินของของเหลวระหวำ่งผนงัของเรือนป๊ัมกบัใบพดัก็จะตอ้งเพิ่มขนำด
ข้ึนดว้ย  โดยหลกักำรแลว้อตัรำกำรเพิ่มพื้นท่ีหนำ้ตดัจะคงท่ีเพื่อใหค้วำมเร็วของกำรไหลสม ่ำเสมอซ่ึงจะเป็นผลใหมี้
กำรสูญเสียพลงังำนนอ้ยลงนัน่เอง  อยำ่งไรก็ตำม ควำมเร็วของกำรไหลจะลดลงเน่ืองจำกพลงังำนบำงส่วนถูกเปล่ียน
มำเป็นพลงังำนศกัย ์(Potential Energy) ในรูปของควำมดนั (Pressure head) แทน 
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2.7  การท าสีงานโลหะ 
 
ส่วนประกอบส ำคญัในกำรเลือกใชสี้กนัสนิมสำรท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบควรเลือกให้เหมำะสมกบังำนเช่น 
 
       

            

                                                       รูปที ่9 ลกัษณะสีรองพื้น 

 

- สีรองพื้นกนัสนิมจ ำพวก อลัขีดเรซ่ิน นิยมใชก้นัมำก กนัสนิมไดพ้อใช ้มีควำมยดืหยุน่ของสีดี เน่ืองจำกเป็นผงสี
จ ำพวกเรดออกไซด ์ทนต่อแรงเสียดทำนและขดูขีดปำนกลำง (บำงยีห่อ้ผสมสำรเพิ่มควำมแขง็แรงของฟิลม์สีใกลเ้คียง
สีอีพอ๊กซ่ีเลยทีเดียว).ใชง้ำนก็ง่ำย รำคำ ก็มีทั้งถูกและปำนกลำง  ขอ้ส ำคญัท่ีควรระวงัในกำรใชสี้ประเภทน้ีคือไม่ควร
ผสมน ้ำมนัมำกเกินไป จนสีไม่มีสำรกนัสนิมคงเหลืออยูคื่อ ผสมจำงเกินไป และถำ้ยีห่อ้ไหนใหใ้ชน้ ้ำมนัสนผสม ก็ให้
ใชน้ ้ำมนัสน ถำ้ใหใ้ชทิ้นเนอร์ควรใชทิ้นเนอร์เท่ำนั้นผสมตำมอตัรำส่วน ไม่ควรผสมหลำยๆอยำ่งจะท ำใหสี้เส่ือม
คุณภำพป้องกนัสนิมไดไ้ม่ดีทั้งท่ีสีเป็น สีใหม่ กำรใชง้ำน ใชไ้ดต้ั้งแต่  งำนทัว่ไป จนถึงงำนคุณภำพปำนกลำง ควรทำสี
จริงทบัหนำ้ดว้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเกิดสนิมให้ดียิง่ข้ึน 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่10 ลกัษณะการทาสีการสนิม 
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         - สีรองพื้นกนัสนิมเรดเลด สีประเภทน้ีสนิมประเภทน้ีมีกำรผสมสำรกนัสนิมประเภท ตะกัว่และดีบุกบำงเกรดใน
รูปของสำรละลำยท ำใหมี้ควำมคงทนต่อสนิมไดม้ำกข้ึนใน ขณะท่ีมีกำรผสมของสำรเพิ่มคุณภำพอ่ืนอีกดว้ย เช่นสำร 
ต่อตำ้นกำรเกิดสนิม ผงสีชนิดเรดเลดสีส้ม สำรเพิ่มควำมแขง็แรงของฟิลม์สี สำรเพิ่มกำรยดึเกำะของสี ท ำใหสี้รองพื้น 
กนัสนิมชนิดน้ี มีประสิทธิภำพท่ีดี นิยมใชใ้นงำนอุตสำหกรรม งำนทำงจกัรกล งำนโครงสร้ำงขนำดใหญ่ สำรผสมไม่
ยุง่ยำกมำกไปนกั สำมำรถป้องกนักำรเกิดสนิม ไดดี้เยีย่ม และมีรำคำปำนกลำงจนถึงสูงในบำงยีห่อ้ 
ยงัมีสีรองพื้นกนัสนิมอีกมำกตำมประเภทของงำน แต่จะแนะน ำแต่ท่ีนิยมใชก้นัเท่ำนั้น เน่ืองจำกเหล็กมีรำคำค่อนขำ้ง
สูง หลงัจำกท ำสีกนัสนิมแลว้ ควรท ำใหสี้รองพื้นกนัสนิมมีประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถป้องกนัสนิมไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 
จึงควรเลือกสีกนัสนิมใหถู้กและเหมำะสมกบังำน งบประมำณ ค่ำแรงงำน เวลำท่ีใช ้ควรท ำสีตำมวธีิท่ีฉลำกท่ีผูผ้ลิต
ก ำหนด ขอ้สังเกตุท่ีส ำคญั มีดั้งน้ี 
1 . พื้นผวิตอ้งเตรียมใหแ้หง้ปรำศจำกสนิมหรือสีเก่ำครำบน ้ำมนั กำรทำสีหรือพน่ชั้นแรกตอ้งบำงๆ และทำสีทบัหนำ้
ดว้ย แต่ละชั้นสี ควรเวน้ระยะเวลำทำทบัตำมท่ีฉลำกก ำหนด ทำแหง้แลว้เรียบเนียนเป็นเน้ือเดียวกนัหมด 
2 . หำ้มใชสี้ต่ำงยีห่อ้ผสมกนั เฉพำะสีรองพื้นกนัสนิม ส่วนสีจริงท่ีทำทบัไม่ค่อยมีปัญหำต่ำงยีห่อ้ทำทบัได ้แต่อยำ่ผสม
กนัเด็ดขำด หลงัจำกผสมแลว้ควรใชใ้หห้มดในครำวเดียว ไม่ควรผสมแลว้เก็บไวใ้ชน้ำนๆ 
3 . หำ้มใชสี้ท่ีหมดอำยแุลว้เพรำะเคมีจะเส่ือมสภำพ หำ้มผสมสีกบัส่วนผสมหรือน ้ำยำผสมแตกต่ำง จำกผูผ้ลิตก ำหนด 
ทินเนอร์ก็มีหลำยเบอร์เลือกผสมเบอร์ใหถู้กตอ้ง 
4 .กรณี สีทบัหนำ้เป็นสีอ่อน เช่น สีขำว ชมพู หรือครีม ควรเลือกใชสี้รองพื้นกนัสนิม-สีอ่อนดว้ยเช่น สีรองพื้นกนั
สนิมสีเทำอ่อน เพรำะสีกนัสนิมสีเขม้จะท ำใหสี้ทบัหนำ้สีจริง สีอ่อนสีหมองหรือสีผดิเพี้ยนไดม้ำก 
5 .สังเกตุวำ่สีรองพื้นกนัสนิมจะตอ้งไม่ตกตะกอนนอนกน้กระป๋องมำกหรือแขง็ หลงัจำกผสมน ้ำมนัจะผสมง่ำยผสม
เขำ้กนัไดเ้ร็ว และแบรนดไ์หน ดี จะมีรำคำสูง และทำงบริษทั คลงัเหล็กไทย เนน้จ ำหน่ำยแต่แบรนดคุ์ณภำพดี ในรำคำ
ไม่แพงสมรำคำเท่ำนั้น 
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  บทที ่3 
3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ     วธีิด าเนินงาน 

ตารางที ่2 วสัดุและอุปกรณ์โครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 

1 พลำสติกลูกพูก 3 40 120  

2 คตัเตอร์ 1 24 24  
3 ถงัน ้ำบนดิน(ทรงกระบอกเรียบ 1000 ลิตร 1 3,190 3.190  
4 ต่อเกลียวนอก 1 9 9  
5 ปลัก๊อุด 1 5 5  
6 ดอกสวำ่นเจำะเหล็ก ไฮ-สปิด 5/32 4 32 128  
7 สปริงเกอร์หมุนรอบตวั 1 87 87  
8 ขอ้ตรงเกลียวนอก (13.5)1/2 น้ิว (18) 2 3 6  
9 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก-หนำฟ้ำ 1/2 (18) 8 2.75 22  

10 ขอ้งอ 90 1 น้ิว 12 10 120  
11 ขอ้ลด 1 น้ิวคร่ึง  2 15 30  
12 โซล่ำเซลล ์12 V330 W 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
13 แบตเตอร่ี 12 V FB 125 2 - - มีอยูแ่ลว้ 
14 ตวัควบคุมกำรชำร์จ  1 - - มีอยูแ่ลว้ 
15 สวติช์ไฟฟ้ำ 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
16 สำยไฟอ่อน (สีฟ้ำ) 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
17 เคร่ืองสูบน ้ำ 3000ลิตร ต่อชัว่โมง 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
18 มอเตอร์ 24V 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
19 ท่อPVC 1 น้ิวข้ึน 2 - - มีอยูแ่ลว้ 
20 ก๊อกน ้ำ PVC 3 - - มีอยูแ่ลว้ 
21 ท่อสำมทำง PVC 3 - - มีอยูแ่ลว้ 
22 แผน่เหล็กลำย 2 - - มีอยูแ่ลว้ 
23 แผน่อะคริลิค 1 - - มีอยูแ่ลว้ 
24 เหล็กฉำก 1 น้ิวข้ึน 2 - - มีอยูแ่ลว้ 

ราคารวม 3,741  
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3.2 การด าเนินการ 
   -  ศึกษำแบบแปลน โดยเร่ิมเช็คป๊ัมน ้ำวำ่อยูใ่นสภำพดีหรือไม่และท ำควำมสะอำด 

- ท  ำกำรติดตั้งชุดมอเตอร์และป๊ัมน ้ำใหม่ 
- ท  ำกำรตั้งนัง่ร้ำนสูง 5 m ตั้งเพื่อท ำเป็นท่ีเก็บถงัน ้ำ ขนำด 1000 ลิตร 
-ท ำกำรเดินทอ้น ้ำใหม่และซอ้มในส่วนท่ีแตกหกั 
-ท ำกำรวดัฐำนของเคร่ืองสูบน ้ำ 
-น ำเหล็กฉำกขนำด 4x4 ซม มำตดัสูง 50 ซม จ ำนวน 5 เส้นเพื่อท ำเสำร์ 
-น ำแผน่เหล็กลำยมำตดัขนำด 85 ซม จ ำนวน 2 แผน่และ 75 ซม 2 แผน่ 
-น ำเหล็กฉำกท่ีตดัไว ้มำเช่ือมท ำเป็นเสำร์และโครงสร้ำง 
-น ำแผน่เหล็กลำยท่ีตดัไวม้ำเช่ือมคูมอีกทีหน่ึง เพื่อป้องกนั น ้ำเขำ้ไป 
-ทำสีเหล็กหรือโลหะท่ีเช่ือมไว ้
-ท ำกำรทดรอง  
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 
 
 
 

 
รูปที ่11 แบบแปลนโครงการ 
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รูปที ่12 แบบแปลนโครงการ 
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4.2 ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ ปัญหาทีพ่บ 
1 โซล่ำเซลล ์ แผงโซล่ำเซลลไ์ม่ไดต้ำมขนำดของมอเตอร์ท่ีจะใชง้ำนก็เลยตอ้งหำมำเปล่ียนตำมขนำด

ของมอเตอร์24V 
2 ท่อ ตอนแรกใช1้น้ิวน ้ำเดินไม่พอเลยเปล่ียนเป็น1น้ิวคร่ึงเพื่อท่ีน ้ำไหลแรงกวำ่เดิม 
3 สปริงเกอร์ สปริงเกอร์ตอนแรกใชใ้บพดัเป็นเหล็กพบวำ่หมุนไม่ดีก็เลยเปล่ียนเป็นหวัพลำสติก

ทั้งหมด 
4 เคร่ืองสูบน ้ำ มีป ญหำทำงกำรเติมน ้ำบนเคร่ืองสูบน ้ำเลยตดัท่อขำ้งดำ้นดูดต่อท่อข้ึนมำเพื่อเติมน ้ำได้

ง่ำยข้ึน 
ตารางที ่3 ตารางบันทกึการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
จำกกำรท่ีไดท้  ำเคร่ืองสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยข้ึ์นมำน้ีหลงัจำกไดท้ดลองประสิทธิภำพของเคร่ือง

สูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ลว้สรุปไดด้งัน้ี 

1.เคร่ืองสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยส์ำมำรถดูดน ้ำข้ึนมำใชไ้ด ้1,000 ลิตรต่อชัว่โมง 
2.เคร่ืองสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยส์ำมำรถผลิตน ้ำได ้30 ลิตร ต่อนำที 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1.ป๊ัมสูบน ้ำ เน่ืองจำกไม่ไดใ้ชง้ำนมำนำน ประสิทธิภำพจึงลดลง  
2.กำรปฏิบติังำนชำ้ลง เน่ืองจำกมีกิจกรรเขำ้มำเยอะในระหวำ่งท ำงำน  

5.3ข้อเสนอแนะ 
1.เคร่ืองสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ไดติ้ดตั้งข้ึนมำ มีขนำดเล็กและท ำข้ึนมำเพื่อจ ำลองอยำกใหรุ่้น

นอ้งไดศึ้กษำและแก้ไข 

2. อยำกใหรุ่้นนอ้งหรือรุ่นหลงัๆ ไดศึ้กษำและแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อเอำไปใชง้ำนจริงในอนำคฅ 
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บรรณานุกรม 

http://www.supradit.com/contents/metal/Data/6/2.html 

http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234 

http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%

B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_power/wiki/da853/_5_.html 

http://202.129.59.73/tn/september54/Pump1.htm 

http://www.ksteelcenter.com/th/ironprimer-tips 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.supradit.com/contents/metal/Data/6/2.html
http://www.thongprapasteel.com/?cid=1715234
http://www.ksteelcenter.com/th/purchase-tips
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_power/wiki/da853/_5_.html
http://202.129.59.73/tn/september54/Pump1.htm
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ภำคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที1่3  ต่อท้อน า้และซ้อมในส่วนทีแ่ตก    รูปที ่14 ท าการวดัขนาดความสูงของเสาร์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที1่5  ท าการวดัระยะห่างของเสาร์ แต่ละเสาร์   รูปที1่6  ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่17 ท าการเช่ือมแผ่นเหล็กคุมและทาสี             รูปที1่8  เตรียมสวมประตู 
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ต. เวนิพระบำท  อ. ท่ำอุเทน  จ. นครพนม 
คติพจน์ 
ท ำวนัน้ีและตอนน้ีให้ดี ท่ีสุดเพื่อมุ่งสู่อนำคฅท่ีดีกวำ่ 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ  นำย  สมยศ  แซ่ลี 
เกดิเม่ือวนัที ่ 5 เดือน มกรำคม  พุทธศกัรำช  2536 
ทีอ่ยู่  175/พ หมู่ 1  ต. แม่สลองใน  อ. แม่ฟ้ำหลวง  จ. เชียงรำย  57110 
เบอร์โทรศัพท์  0904708563 
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียน ต.ช.ด  พ.อ 3  ต. แม่สลองใน อ. แม่ฟ้ำหลวง  จ. เชียงรำย 
มัธยมศึกษำ    โรงเรียน  สันติวทิยำ    ต. รอบเวยีง  อ. เมือง  จ. เชียงรำย 
ประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาวชิา เคร่ืองกล  โรงเรียน อสัสัมชญัเทคนิคนครพนม 
ต. เวนิพระบำท  อ. ท่ำอุเทน  จ. นครพนม 
คติพจน์ 
ท ำวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด วนัขำ้งหนำ้จะบำย 
 
 


