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บทที ่1                                                                                          

บทน ำ 

1.1หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคฯของเราไดมี้โครงการการเล้ียงปลาในกระชางข้ึนแต่จ านวนของปลานั้น

ลดนอ้ยลงเน่ืองจากสภาพน ้าในบ่อเร่ิม เน่า เสีย เน่ืองจากการตกตะกอนของเศษอาหารและข้ีปลาฯบ่อน ้ามี ค่องขา้งน่ิง

และถ่ายเทน ้าไดย้ากท าใหเ้กิดการหมกัหมมอยภูายในบ่อเป็นอยา่งมาก จากดงักล่าวท าใหน้ ้าในบ่อปลาเร่ิม เน่าเสีย อีก

ทั้งส่งกล่ินเหมน็ กบั คณะบราเดอร์ ครู และ นกัเรียน จากสภาพปัญหาดงักล่าว คณะสมาชิกกลุ่มจริงไดคิ้ดท าระบบ

บ าบดับดัน ้าเสียดว้ยพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวข้ึน     

1.2วตัถุประสงค์ 

1.เพือ่ช่วยลดกล่ินเหม็นในบ่อเล้ียงปลา 

2.ลดการเกิดน ้าเสีย และ ปลาตาย 

3.รู้จกัการใช่พลงังานทนแทนเพื่อลดการใช่พลงังานไฟฟ้า 

1.3  เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

เคร่ืองบ าบดัน ้าเสียดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1.สามารถบ าบดัน ้าเสียได ้

2.สามารถเพิ่มออกซิเจนในบ่อเล้ียงปลา 

3.ลดการใชจ่้ายในโรงเรียน 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.ไดส้ภาพน ้าท่ีมีคุณภาพกวา่เดิมและเหมาะสมกบัการเลียงปลาน ้าจืดชนิดต่างๆ 

2.ไดร้ะบบบ าบดัน ้าเสียและเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลียงปลาดว้ยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพ 

3.ช่วยลดการตายของปลาในกระช่าง 
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1.4 กำรด ำเนินงำน 

                                                                                   

กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   

พ.ศ 2559 

เดือน

พฤศจิกายน 

พ.ศ 2559 

เดือน

ธนัวาคม 

พ.ศ 2559 

เดือน

มกราคม 

พ.ศ 2560 

เดือน

กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ 2560 

เดือนมีนาคม 

พ.ศ 2560 
หมายเหต ุ

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 

1.1 ประชุมวางแผน 

1.2 ศึกษาหาขอมูล 

1.3 จดัท าโครงการ 

1.4 น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 

2.1 วางแผนการด าเดิน

งาน 

2.2 จกัหาอุปกรณ์ 

2.3 ลงมือผลิต 

2.4 น าเคร่ืองบ าบดัน ้ า

ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์

มาทดลอง 

2.5 น าเคร่ืองบ าบดัน ้ า

ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์

มาปรับปรุงแกไ้ข 

2.6 จดัท ารูปเล่มรายงาน 

2.7 ผลิตส่ือเพื่อน าเสนอ

ผลงาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 

3.1 ส่งเล่มรายงาน 

3.2 น าเสนอผลงานต่อ

คณะกรรมการ 

                         

 

ตารางท่ี 1 การด าเนินงาน 
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บทที ่2 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวโครงกำร 

ความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการโครงการเคร่ืองบ าบดัน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถแบ่ง ออกได ้  

เป็นดงัน้ี 

- การเช่ือมไฟฟ้า และเทคนิคการเช่ือม 

           - เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก 

          - การรู้จกัการใช่พลงังานทดแทน พลงังานงานแสงอาทิตย ์

- การท าสีงานโลหะ 

2.1 กำรเช่ือมไฟฟ้ำ และ เทคนิคกำรเช่ือม 

คือ การเช่ือมเน้ือโลหะเขา้ดว้ยกนัโดนไม่ท าใหเ้น้ือโลหะเสียหายซ่ึงการใชโ้ลหะเช่ือมท่ีใช่เป็นตวัประสาน 

โดนจะตอ้งให้เป็นโลหะชนิดเดียวกนักบัช้ินงานท่ีจะเช่ือมดว้ยเช่นกนัการเช่ือมไฟฟ้าใหไ้ดร้อยเช่ือมท่ีมีความแขง็แรง 

และแนวเช่ือมท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี เทคนิคในการท างาน คือ                                                             ตั้งมุมลวดเช่ือม

ในขณะเช่ือมมุมลวดเช่ือมจะตอ้งตั้งใหไ้ดมุ้มท่ีเหมาะสมโดยจะมีมุมเกิดข้ึนจากลวดเช่ือมและช้ิน                    งาน คือ 

มีมุมหนา้ลวดเช่ือมกบัมุมทางดา้นขา้ง ประโยชน์ของมุมลวดน้ีก็เพื่อป้องกนัและบงัคบัสแล็กท่ีเกิดจากฟลกัซ์ใหว้ิง่     

ตามรอยเช่ือมและคลุมรอยเช่ือมไวไ้ม่ใหอ้ากาศเขา้ไปผสมกบัรอยเช่ือมได ้

2.1.1 เทคนิคการเช่ือม 

    กรรมวธีิการเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  เป็นกรรมวธีิท่ีอาศยัการอาร์ก ระหวา่งปลายลวดเช่ือมกบั

ช้ินงานหลอมเป็นแนวเช่ือมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมบูรณ์     จะตอ้งใชท้กัษะจากช่างเช่ือมในการปฏิบติังาน  จึงจ าเป็น

อยา่งยิง่ท่ีช่างเช่ือมหรือผูป้ฏิบติังาน  จ าเป็นตอ้งรู้ถึงเทคนิค ต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานดงัน้ี ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่ง

ต่อเน่ืองและหลายคร้ังจนเกิดความช านาญ 
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ภาพท่ี 1 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์กแบบเคาะ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์กแบบขีด 
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2.2  กำรเร่ิมต้นและส้ินสุดแนวเช่ือม  

                     คุณภาพของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นการเฉพาะแต่จะตอ้งดูตลอดทั้งแนว ช่างเช่ือม

หลายคนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากละเลยขอ้ปฏิบติัการเร่ิมตน้  และการส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควร

พิจารณาวธีิปฏิบติัดงัน้ี การเร่ิมตน้เช่ือม  ควรเตรียมงานให้สะอาด  ปราศจากส่ิงต่าง ๆ เช่น  จาระบี  น ้ามนัสนิมเพราะ

จะท าใหร้อยเช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพตามตอ้งการ การเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด     เร่ิมตน้ของแนวเช่ือมจะเร่ิมจากการท าให้

เกิดการอาร์ก  เม่ือเกิดการอาร์กข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือม ข้ึนประมาณ  2  เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือม  ท ามุมเช่ือม

ตามลกัษณะของรอยต่อ แบบต่าง ๆ   ซ่ึงมุมเช่ือมจะแตกต่างกนัไป  หลงัจากนั้นใหส้ร้างบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวา้ง

ประมาณ  1.5 – 2 เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือม  และตอ้งใหมี้การซึมลึกอยา่งสม ่าเสมอวธีีการเช่ือมเม่ือส้ินสุด

แนวเช่ือม  เม่ือท าการเช่ือมถึงจุดสุดทา้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่งโลหะปลายแนวเช่ือม  (Crater)  ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความ

แขง็แรงต ่าสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดรอยร้าวข้ึนได ้ จึงจ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลายแอ่งโลหะ

ใหเ้ตม็ โดยใหเ้ดินยอ้นกลบัเล็กนอ้ย  แลว้หยดุเติมแอ่งปลายแนวเช่ือมใหเ้ตม็  ดงัแสดงในรูปท่ี  132 

 

ภาพท่ี 3 วธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม 

การต่อแนวเช่ือม   ลวดเช่ือมไฟฟ้าแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลายลวดเช่ือมเหลือประมาณ   38.10   มม. 

จะตอ้งมีการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้งมีการต่อแนวเช่ือม  ซ่ึงจะตอ้งเป็นแนว

เดียวกนักบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีความแขง็แรงและมีคุณสมบติัเท่ากบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิการต่อแนวเช่ือมมีวธีิการ

ปฏิบติัดงัน้ี ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมยงัร้อนอยู ่ ใหเ้ช่ือมต่อไดท้นัที ไม่ตอ้งเคาะท าความสะอาด  โดยให้เร่ิมตน้

อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้ประมาณ  ½  - 1 น้ิว  ดงัแสดงในรูปท่ี  133  เร่ิมอาร์กท่ีจุด  A แลว้จึง

ถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเช่ือมเดิม  (วธีิน้ีถา้ช่างเช่ือมขาดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอย

เช่ือม) 

 ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมเยน็แลว้  ใหท้ าความสะอาดโดยใชค้อ้นเคาะสแลก (Slag)  ออกและใชแ้ปรงลวดขดัให้
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สะอาดอีกคร้ังหน่ึง   หลงัจากนั้นใหเ้ร่ิมตน้อาร์กห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้

ประมาณ  ½  น้ิว 1 น้ิว  เช่นเดียวกบัขอ้  ดงัแสดงในรูปท่ี เร่ิมอาร์กท่ีจุด A   แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  B ซ่ึงเป็นบ่อ

หลอมเหลวของ  แนวเช่ือมเดิม 

 

ภาพท่ี 4 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าเหนือศีรษะ 

   ขอ้สังเกตในการต่อแนวเช่ือม  ไม่ควรเร่ิมตน้อาร์กใหม่ขา้งแอ่งโลหะ      ปลายแนวเช่ือมเพราะจะท าใหค้วามร้อนไม่

เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และการเติมลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุมอยา่ใหม้าก

เกินไป  เพราะจะท าใหแ้นวเช่ือมนูนกวา่แนวเดิมแต่ถา้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท าใหแ้นวเช่ือมแบนและเกิดรอย

แหวง่ การเช่ือมแนวเส้นเชือก  หมายถึง  การเช่ือมโดยไม่ส่ายลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมเพียงแต่ควบคุมระยะ

อาร์ก  มุมของลวดเช่ือม  และความเร็วในการเดินลวดเช่ือมเท่านั้น  ซ่ึงการเช่ือมแนวเส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บั

การเช่ือมในท่าขนานนอน  และท่าตั้งเช่ือมลง  เพราะถา้ส่ายลวดเช่ือมอาจท าใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิด

รอยแหวง่ข้ึนได ้การเช่ือมส่ายลวดเช่ือม  หมายถึง  การลากลวดเช่ือมไปทางดา้นขา้งเพื่อใหแ้นวเช่ือมมีขนาดกวา้ง

ข้ึน  โดยทัว่ไปแลว้ความกวา้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่าของความโตลวดเช่ือม  การเลือกรูปร่างหรือแบบของ

การส่ายลวดเช่ือม จะตอ้งค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของแนวเช่ือมและต าแหน่งท่าเช่ือมดว้ย  การเช่ือมส่ายลวด

เช่ือมน้ี  โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบัการเช่ือมรอยต่อร่องของตวัว ี ส าหรับงานหนา ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อ

แบบต่าง ๆ  หรือการเช่ือมเสริมทบักนัหลาย ๆ ชั้น  การเช่ือมส่ายลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับการ

เช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์ก  แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่  การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียงระยะ

อาร์ก  รูปแบบการส่ายลวดเช่ือม  จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเช่ือมอน่ึงการส่ายลวดเช่ือมในบางกรณี จะท า

เพื่อให้รอยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่านั้น  โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ การส่ายลวดเช่ือมอาจแบ่งตามลกัษณะของ

ต าแหน่ง         ท่าเช่ือมดงัต่อไปน้ี การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม ท่าราบ (Flat Surface) ดงัแสดงใน  

(จุดสีด าตามแนวดา้นขา้งรอยเช่ือม  หมายถึง  จุดท่ีหยดุเติมลวดเช่ือมเพื่อใหเ้ติมลวดเช่ือมท่ีแนวดา้นขา้ง มากกวา่ส่วน
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อ่ืน  เพื่อป้องกนัการเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม) 

 

ภาพท่ี 5  แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ 

การส่วยลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง 

 

ภาพท่ี 6 แสดงการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้งการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม  ท่าเหนือศีรษะ  

2.3 เทคนิคเลือกซ้ือเหลก็ 

  1. ขนาดตอ้งวดัไดต้รงตามสเปค ใชห้น่วยมิลลิเมตร บวก ลบ ไดไ้ม่เกิน 2% ขนาดและความหนาตอ้งเท่ากนั

ทุกเส้น 

 
ภาพท่ี7 ตราบเมตร 
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  2. มุมของเหล็กฉากหรือแป๊บ ตอ้งวดัได ้90 องศา มุมฉากคม ไม่โคง้ หรือมนและไม่มีรอยต่อท่ีเหล็ก ส่วนท่อ
กลมตอ้งกลมสมบูรณ์  ตอ้งวดัทแยงมุมตอ้งไดข้นาดเท่ากนัทั้งหมด ไม่เป็นวงรีหรือมีรอยแตกเช่ือมไม่สนิท 

 
ภาพท่ี8 ฉาก 

  3. ความยาวเท่ากนัทุกเส้น สีเหมือนกนัทั้งหมด ไม่คดงอ หรือบิด ทดสอบโดยวางบนพื้นแลว้ลองกล้ิงเหล็กไป
มาสังเกตุไดง่้าย 

 
ภาพท่ี9 เหล็กเส้น 

  4. น ้าหนกัเล็กเส้นมาตรฐานทั้งขอ้ออ้ยเส้นกลม ส่ิงส าคญัคือ น ้าหนกั ตอ้งไดต้ามสเปค ผดิพลาดไดต้ามค่าท่ี
ก าหนดเท่านั้น 

ตั้งแต่ 6 มิลถึง 9 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3% ต่อเส้น 
12 มิลถึง 16 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 3.7% ต่อเส้น 
16 มิลถึง 32 มิล น ้าหนกั บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% ต่อเส้น 
เส้นหนา้ตดัตอ้งกลม 100% ไม่ใช่กลมรีหรือมีปีกไม่เสมอกนั 
ขอ้ออ้ยลายตอ้งชดัหยกัเสมอกนัตลอดเส้น ลายไม่ลม้ช่วงใดช่วงหน่ึง 

5. น ้าหนกัเหล็กรูปพรรณมาตรฐาน ในกรณีน ้าหนกั 

  ต ่ากวา่ 10 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 4.5% 
   ต ่ากวา่ 50 กิโลกรัมต่อเส้น น ้ าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 6.5% 
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   ต ่ากวา่ 100 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 9.5% 
   ต ่ากวา่ 300 กิโลกรัมต่อเส้น น ้าหนกัต่อเส้น บวก ลบ ไม่เกิน 10.5% 
ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 ในกรณีน ้าหนกั ขาดมากกวา่เปอร์เซนตท่ี์ก าหนด ใหเ้ฉล่ียรวมก่อนทุกเส้น ถา้ยงัขาดมากกวา่
เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดถึง 6% ข้ึนไป ใหพ้ิจารณาวา่ไดเ้หล็กไม่มาตรฐานแลว้( คือเหล็กเบา ) ถา้เฉล่ียผดิพลาดจาก
เปอร์เซ็นตท่ี์ก าหนดแค่ 5% ใหต้รวจใบรับรองพร้อมเช็คกบัโรงงานผูผ้ลิตวา่ ใบรับรองถูกตอ้ง หรือไม่ ถา้ถูกตอ้ง
อนุโลมใหไ้ดต้ามสเปค  แต่ตอ้งขอใบคุมล๊อตผลิตแนบไปดว้ย 

  6. สเปคบนเหล็กตวัพิมพ ์ตอ้งชดัเจน ระบุเคร่ืองหมายการคา้ ( ยีห่อ้ ) ชดัเจน ถา้เป็นสต้ิกเกอร์ตอ้งขอใบก ากบั
ภาษีของผูผ้ลิตอา้งอิงกบัสินคา้ได ้

  7. สินคา้มีใบ มอก. อยา่งเดียวตอ้งตรวจสอบโดยวธีิท่ีกล่าวมาทั้งหมดแลว้ตามมาตรฐานวศิวกรรมและ ตอ้งมี
ใบคุมล็อตดว้ย สามารถตรวจไดจ้ริงตรงกบัเหล็กท่ีส่งมา 

  8. ไม่มีสนิมหรือน ้ามนัเคลือบสีอ่ืนใดๆ นอกจากสีธรรมชาติของเหล็ก ถา้เป็นน ้ามนัเคลือบจากโรงงานจะ
บางๆ สีอ่อน ไม่ด ามากเกินไป 

 9. เวลาจบัเน้ือเหล็ก จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวไม่แตกเป็นเส้ียนเหมือนไม ้หรือหยาบเป็นเกร็ดปลา เวลาเช่ือม
จุดเช่ือมตอ้งต่อสนิทไม่แตก แสดงถึงจุดหลอมของเหล็กท่ีมีคุณภาพ 

10. หลงัจากตรวจสอบอยา่ง ละเอียดทุกขอ้ แลว้ควรซ้ือจากร้านตวัแทนโดยตรงของบริษทันั้นๆ ตอ้งสอบถามวา่ ถา้
สินคา้มีปัญหา หรือสเปคไม่ตรงหรือปลอมปนเกรด B ตอ้งรับคืนในกรณีไม่ไดม้าตรฐาน 
  ข้อควรระวงั 
  1. หา้มใชค้วามเช่ือใจ ในกรณีไม่ไดต้ามสเปค เพราะถา้ส่ิงปลูกสร้างพงัลงมา จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพยสิ์นของท่าน 

  2. ระวงัในกรณีของเหล็กเส้น จ านวนมาก จ านวนเส้นจะไม่ครบตอ้งตรวจสอบใหล้ะเอียด หรือใชว้ธีิชัง่
น ้าหนกัและเฉล่ียใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

  3. เหล็กท่ีไม่มาตรฐานความ แขง็แรงจะลดลงมาก หรือเหล็กจากจีนจะสังเกตุไดไ้ม่ยาก เพราะสีความเรียบ
เนียนเน้ือเหล็กต่างกนัมาก เหล็กจีนไม่แนะน าใหใ้ช ้เพราะมีการปนปลอมสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานมาก  

2.4 พลงังำนจำกดวงอำทติย์     

ดวงอาทิตยใ์หพ้ลงังานจ านวนมหาศาลแก่โลกของเรา พลงังานจากดวงอาทิตยจ์ดัเป็นพลงังานหมุนเวยีนท่ีส าคญัท่ีสุด 
เป็นพลงังานสะอาดไม่ท าปฏิกิริยาใดๆอนัจะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ เซลลแ์สงอาทิตยจึ์งเป็นส่ิงประดิษฐท์าง
อิเล็คทรอนิคส์ชนิดหน่ึง ท่ีถูกน ามาใชผ้ลิตไฟฟ้า เน่ืองจากสามารถเปล่ียนเซลลแ์สงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าได้
โดยตรงส่วนใหญ่เซลลแ์สงอาทิตยท์  ามาจากสารก่ึงตวัน าพวกซิลิคอนมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังาน
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แสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าไดสู้งถึง 44 เปอร์เซนต ์ ในส่วนของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร จึง
ไดรั้บพลงังานจากแสงอาทิตยใ์นเกณฑสู์ง พลงังานโดยเฉล่ียซ่ึงรับไดท้ัว่ประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อ
ตารางเมตรต่อวนั ประกอบดว้ยพลงังานจากรังสีตรง (Dir ect Radiat ion )ประมาณ 50 เปอร์เซนต ์ส่วนท่ีเหลือเป็น
พลงังานรังสีกระจาย (Diffused Radiation)ซ่ึงเกิดจากละอองน ้าในบรรยากาศ(เมฆ)ซ่ึงมีปริมาณสูงกวา่บริเวณท่ีห่างจาก
เส้นศูนยสู์ตรออกไปทั้งแนวเหนือ - ใต ้

  พลงังานจากดวงอาทิตย ์ใน 1 ชัว่โมง โลกไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยป์ระมาณ 174 [petawatts], 30% ของ
พลงังานน้ีถูกสะทอ้นกลบัไปในอวกาศ ท่ีเหลิอถูกดูดซบัโดยเมฆ มหาสมุทรและพื้นดิน คิดเป็น 3,850,000 [exajoules] 
ต่อปี ประมาณวา่ พลงังานน้ีใน 1 ชัว่โมงมีปริมาณเกือบเท่ากบัพลงังานท่ีโลกใชท้ั้งปี (510 EJ ในปี 2009)  พลงังานน้ี
เป็นตน้ก าเนิดของวฏัจกัรของส่ิงมีชีวติในโลก ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของน ้าและธาตุต่าง ๆ เช่น คาร์บอน พลงังาน
แสงอาทิตยจ์ดัเป็นหน่ึงในพลงังานทดแทน หรือ พลงังานหมุนเวยีนท่ีมีศกัยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้
ไม่ส้ินสุด และยงัเป็นตน้ก าเนิดของพลงังานน ้า (จากการท าใหน้ ้ากลายเป็นไอและลอยตวัข้ึนสูง พลงังานน ้าท่ีตกกลบั
ลงมาถูกน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า) เป็นตน้ก าเนิดของพลงังานเคมีในอาหาร (พืชสังเคราะห์แสง เปล่ียนแร่ธาตุให้เป็น
แป้งและน ้าตาล ซ่ึงสามารถใหพ้ลงังานแก่มนุษยแ์ละสัตวช์นิดต่าง ๆ) เป็นตน้ก าเนิดของพลงังานลม (ท าใหเ้กิดความ
กดอากาศและท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของอากาศ) และเป็นตน้ก าเนิด พลงังานคล่ืน(ท าใหน้ ้าข้ึน-ลง)การผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวธีิ โฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar photovoltaic เป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตย ์ใหเ้ป็น
พลงังานไฟฟ้า โดยใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) ซ่ึงถูกผลิตคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2426โดย 
Charles Fritts โดยใชธ้าตุ ซีลีเนียม ในปี พ.ศ. 2484 เป็นการเร่ิมตน้ของการผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยด์ว้ยธาตุ ซิลิกอน 
โมเลกุลเด่ียว ดว้ยตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง การใชง้านของแผงเซลแสงอาทิตยใ์นช่วงแรก เนน้ไปท่ีการใชง้านใน
อวกาศ เช่น ใชก้บัดาวเทียมหลงัจากประสบกบัปัญหาน ้ามนัแพง ใน พ.ศ. 2516 และ 2522 กลุ่มประเทศพฒันาแลว้จึง
หนัมาใหค้วามสนใจในพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเร่ิมมีการพฒันาอยา่งจริงจงัมากข้ึน หลงัจากการตีพิมพข์อ้มูลโลกร้อน
ของ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยมี์ปริมาณเพิ่มข้ีน 10-20% ทุกปี 
ในประเทศไทยการติดตั้งเพิ่มข้ึนอีกมากเร่ิมจากปี 2553 โดยเร่ิมมีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 
2526 จนถึงปี 2553 มียอดติดตั้งรวม 100.39 MW แจกจ่ายไฟฟ้า(เฉพาะเช่ือมกบัสายส่งของ กฟผ แลว้) ทั้งปี 2553 รวม 
21.6 GWh หรือ 0.0134% ของปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมด 161,350 GWh โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้า
ได ้2.2 GWh ผูผ้ลิตรายยอ่ย 19.4 GWh ตามพระราชบญัญติัการพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 15 ปีนบัจากปี 2552 ก าหนด
เป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนไวท่ี้ 20.3% ของพลงังานทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยอ์ยู่
ท่ี 6% ดงันั้น ตามแผนงาน ในปี 2565 ประเทศไทยตอ้งมีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยเซลลแ์สงอาทิตยมี์ก าลงัการ
ผลิตรวม 500 MW ตวัเลขในปี 2554 อยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตั้ง 265 MW และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก กฟผ อีก 
336 MWโรงไฟฟ้าท่ีสร้างท่ีจงัหวดัลพบุรีดว้ยเทคโนโลย ีamorphous thin film ตอ้งใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยถึ์ง 540,000 
ชุด มีก าลงัการผลิต 73 MW จะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์ะบบโฟโตโวลตาอิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 



11 
 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนของแสงอาทิตย ์หรือ solar thermal electricityเป็นการใชพ้ลงังานของแสงอาทิตย์
เช่นกนั เพียงแต่ใชก้ระจกหรือเลนส์รวมแสงหรือรางรูปพาลาโบลิคเพื่อเพิ่มปริมาณความร้อนแลว้โฟกสัใหแ้สงไปท่ึ
จุดใดจุดหน่ึง (concentrated solar power or CSP) พลงังานความร้อนน้ีจะถูกเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรงหรือไป
เก็บไวใ้นสารเคมีบางอยา่งท่ีสามารถเก็บความร้อนไดเ้ช่นสารละลายเกลือ (molten salt) จากนั้นค่อยเปล่ียนพลงังาน
ความร้อนไปเป็นพลงังานไฟฟ้าอีกที ดงันั้นโรงไฟฟ้าประเภทน้ี จึงสามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได ้24 ชม. ตาม
ภาพประกอบดา้นบน ปัจจุบนั มีโรงไฟฟ้าประเภทน้ีอยูใ่น ประเทศสเปน และสหรัฐ เป็นตน้ ขนาดใหญ่ท่ีสุดอยูใ่น
ทะเลทรายโมฮาว ีรัฐแคลิฟอเนีย เร่ิมผลิตมาตั้งแต่ปี 1985 มีก าลงัการผลิต 385 MW ขนาดท่ีใหญ่กวา่น้ีระดบั GW ก็อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง แต่เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดล้ดลงอยา่งมาก ท าใหก้ารก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประเภทน้ีอาจคุม้ทุนชา้กวา่การผลิตดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยก์ารผลิตความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย ์หรือ solar heating
เป็นการใชค้วามร้อนของแสงอาทิตยโ์ดยตรง เช่น เตาแสงอาทิตยโ์ดยใชก้ารรวมแสงไปท่ีจุดโฟกสัของภาชนะรูปพาลา
โบลาท าใหอุ้ณหภูมิท่ีจุดนั้นสูงข้ึนจากเดิมมาก เคร่ืองท าน ้าร้อนแสงอาทิตยจ์ะใชว้สัดุสีด าหรือสีด าทาท่ีท่อ เพราะสีด า
มีคุณสมบติัในการดูดซบัแสงท าใหน้ ้าในท่อมีอุณหภูมิสูงข้ึน น ้าร้อนท่ีไดถู้กน าไปใชป้รุงอาหาร ช าระลา้ง หรือการท า
น ้าในสระวา่ยน ้าใหอุ่้น ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตยก์็ใชว้ธีิใหแ้สงแดดส่องเขา้ไปในตูท่ี้ทาสีด าไวดู้ดซบัแสง การตาก
ผา้ก็นบัวา่เป็นการใชค้วามร้อนจากดวงอาทิตยเ์พื่อท าใหผ้า้แหง้และยงัใชแ้สงแดดฆ่าเช้ือโรคดว้ย การท านาเกลือก็เป็น
รูปแบบหน่ึงในการใชป้ระโยชน์จากความร้อนจากแสงอาทิตย ์บางประเทศยงัใชแ้สงอาทิตยเ์พื่อกลัน่น ้าทะเลใหเ้ป็น
น ้าจืดอีกดว้ยการประยกุตใ์ชพ้ลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานแสงอาทิตย ์สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลายหลาย
รูปแบบ เช่น 

  เพื่อเพิ่มสุขอนามยัในพื้นท่ีห่างไกล เช่น การฆ่าเช้ือโรคท่ีมากบัน ้าโดยการให้น ้าสัมผสักบัแสงอาทิตยโ์ดยตรง 
การเล้ียงสาหร่ายในการปรับสภาพน ้าโดยการเพิ่มออกซิเจน การติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าพลงัแสงอาทิตยเ์พื่อแจกจ่ายน ้า
สะอาดเพื่อการบริโภค 

  การพฒันาเช้ือเพลิงทางเลือก เช่น การเล้ียงสาหร่ายบางชนิดเพื่อน ามาสกดัเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตยเ์พื่อสร้างพลงังานใหร้ถไฟฟ้า 

  การพฒันาการเกษตร เช่น การปลูกตน้ไมเ้ช่นพืชผกัสวนครัวดอกไมใ้นเรือนกระจกในประเทศหนาวเป็นตน้ 
เรือนกระจกจะป้องกนัอากาศหนาวจากภายนอกและเก็บกกัความร้อนจากแสงอาทิตยเ์พื่อใหพ้ืชเจริญเติบโตได ้การ
ติดตั้งไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นพื้นท่ีห่างไกลเพื่อสูบน ้าเขา้ไร่นาเพื่อการเกษตร 

  การผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคา้บา้นทัว่ไปแลว้ต่อเขา้กบัสายส่งของผูผ้ลิตไฟฟ้ากลาง เพื่อใชเ้อง
และขายส่วนเกินใหผู้ผ้ลิตกลาง 

  การผลิตน ้าร้อนจากพลงัแสงอาทิตยเ์พื่อการพานิชย ์ปัจจุบนั มีการผลิตทัว่โลกถึง 196 GW (ปี 2010 
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2.5 กำรท ำสีงำนโลหะ    

สีทารองพื้นโลหะ มีอยู ่2 ชนิดดว้ยกนัครับ ไดแ้ก่ สีทารองพื้นโลหะชนิดผสมผงซิงคโ์ครเมท ภาษาชาวบา้นก็

สีกนัสนิมนัน่ล่ะครับ สีชนิดน้ีจะท าหนา้ท่ีป้องกนั ไม่ใหเ้หล็กสูญเสียอิเล็กตรอนใหก้บัอากาศ ดงันั้นเหล็กจึงไม่เกิด

สนิม ก่อนทาควรก าจดัสนิมใหห้มดเสียก่อน แลว้ผสมใหเ้จือจางดว้ยทินเนอร์สีทารองพื้นโลหะชนิดท่ีท ามาจากอีพอก

ซ่ี ใชท้ารองพื้นผวิท่ีเป็นเหล็กป้องกนัการกดักร่อนไดดี้มากสีชนิดน้ีส่วนใหญ่จะใชท้ารองพื้นโลหะในเรือเดินสมุทร 

สีจริง เป็นสีท่ีใชท้าทบัเพื่อความสวยงาม เป็นสีน ้าชนิดเดียวกบัท่ีใชท้าไมน้ัน่ล่ะ เน่ืองจากสีน ้ามนัมีคุณสมบติัการยึด

เกาะไดดี้ทั้งไม ้ปูน และโลหะ (ผวิไม่เรียบ) อุปกรณ์ทาสี,แปรงส าหรับทาสีน ้ามนั,ภาชนะผสมสี,ภาชนะแช่และลา้ง

แปรง,ลูกกล้ิง 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำน 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์โครงกำร 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม หมำยเหตุ 

1 เหลก็ฉาก 2 420 840  

2 เหลก็เพลา 1 215 215  

3 ลูกปืนตุก๊ตา 2 - - มีอยูแ่ลว้ 

4 มอเตอร์24v DC 1 - - มีอยูแ่ลว้ 

5 ท่อ PVC 6 - - มีอยูแ่ลว้ 

6 สายไฟ 2x1.5 10m 25 250  

7 ตวัชาตโ์ซล่าเซลล ์ 1 1500 1500  

8 น็อตหวัแฉก M5 x 15 1 ถุง 50 50  

9 โซ่ลอ้  1 165 165  

10 ใบตดัเหลก็ 3 28 84  

11 ใบขดักระดาษทราย 2 35 70  

12 ลูกปืนตุก๊ตา 2 145 290  

13 สายไฟ  10M. 35/M 350  

14 เซฟต้ีเบรกเกอร์ 1 89 89  

15 น็อตหวัหกเหล่ียม  1/4x1” 1 56 56  

16 เทปพนัสายไฟ  1 18 18  

17 กล่องเบรกเกอร์  1 17 17  

18 น็อตหวัหกเหล่ียม  2 49 98  

19 ลวดเช่ือม 2.6 1 145 145  

20 แปรงทาสี 2 30 60  

21 น ้ามนัสน 1 100 100  

22 สีน ามนั 1 365 365  

รำคำรวม 4,297  

ตารางท่ี2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
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 3.2 กำรด ำเนินกำร 

   3.2.1 โดยเร่ิมจากศึกษาแบบแปลนวางแผนขนาดและก าหนดรูปร่างตามขั้นตอน 

             3.2.2 น าเหล็กมาตดัตามขนาด 

                     - ตดัเหล็กฉากขนาด 5x5น้ิว ยาว170เมตร2เส้นและ63เมตร4เส้น 

                     -เหล็กกล่อนขนาด1x1น้ิวยาว65เมตร4เส้น63เมตร2เส้นและ40.5เมตร2เส้น 

                                                                 ภาพท่ี10 ตดัเหล็ก                                     

             3.2.2 เช่ือมให้ได้ตำมรูปแบบและแบบแปลง 

        

 

 

 

 

 

                      ภาพท่ี11 วา่งมอเตอร์                                                                  ภาพท่ี12 เช่ือมโครงฐานโซล่าเซลล ์
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บทที ่4 

กำรออกแบบและทดลองแบบแปลน 

 

14.ภาพแบบแปลง 

4.1 ตำรำงบันทกึกำรทดสอบ 

ล าดบั ผลการทดสอบ ปัญหาท่ีพบ การแกปั้ญหา 

1 หมุนใบพดั พบวา่ใบพดัมนัติดกบัฐานของ

โครงสร้างมากเกินไป 

ไดท้  าการลดขนาดใบพดัลง 

2 น าเคร่ืองบ าบดัน ้า

ไปลอยคร้ังแรก 

พบวา่ใบพดัไม่แน่นพอจึงท าใหห้มุน

ตาม 

ไดท้  าการเช่ือมยดึไวก้บัเหล็กเพลา 

3 น าเคร่ืองบ าบดัน ้า

ไปลอยคร้ังท่ี2 

พบวา่ทุ่นไม่พอจึงท าใหเ้คร่ืองจม ไดท้  าการเพิ่มทุ่นหนุนเพิ่ม 

ตางรางท่ี 3  ตารางผลการทดสอบ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนิน 

จากการท่ีไดท้  าเคร่ืองบ าบดัน ้ าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นมาน้ีหลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของ          เคร่ืองบ าบดั

น ้าฯ แลว้สรุปไดด้งัน้ี 

1.เคร่ืองบ าบดัน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถบ าบดัน ้าไดจ้ริงและเพิ่มออซิเจนให้น ้าไดจ้ริง 

2.เคร่ืองบ าบดัน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถบ าบดัน ้าไดน้าน 3 ชัว่โมง 

 

5.2 ปัญหำและอุปสรรค 

- ใบพดัตีโดนขอบ 

- ทุน่หนุ่นเคร่ืองบ าบดัน ้าฯนอ้งเกินไป 

- ขนยายล าบากเน่ืองจากตอ้งยายคู่กบัแผงโซล่าเซลล ์

5.3 ข้อเสนอแนะ 

-ควรใชเ้หล็กเพลาท่ีใหญ่กวา่ของเดิม 

-เปล่ียนจากโซ่มาใช่สายพาน 

5.4 แก้ไข 

             - เจียขนาดของใบพดัใหเ้ล็กลง 

             -  เพิ่มทุ่นเขา้ไป 
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5.5บรรณุกรม   

      

http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%

81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E

0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/  

 

http://www.ceramicbydailyhome48.com/14885529/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E

0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8

%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-

a 

 

http://www.student.chula.ac.th/~56370490/page3.html 

 

http://www.csccivil.co.th/view/249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84/
http://www.ceramicbydailyhome48.com/14885529/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-a
http://www.ceramicbydailyhome48.com/14885529/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-a
http://www.ceramicbydailyhome48.com/14885529/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-a
http://www.ceramicbydailyhome48.com/14885529/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-a
http://www.student.chula.ac.th/~56370490/page3.html
http://www.csccivil.co.th/view/249
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ประวตัส่วนตัว 

รหสั 0521 ช่ือ-นามสกุล นาย พิษณุ แซ่เต๋ิน ช่ือเล่น ณุ ฉายา เซียนพะ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 78 หมู่2 ต าบล หล่ายงาว อ าเภอ เวยีงแก่น จงัหวดั เชียงราย  รหสัไปรษณีย ์57310 

เบอร์โทร 0929790389  อีเมล์ phisanu@Email.com 

Facebook 

N Nu phisanu@hotmail.com 

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน 

ดีใจท่ีไดม้าเรียนโรงเรียนแห่งน้ีครับใหป้ระสบการณ์ดีๆต่างใหก้บัผม 

คติประจ าใจ 

ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนแลว้จะพบความสวา่ง 
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ประวตัส่วนตัว 

รหสั 0528 ช่ือ-นามสกุล นาย สมบูรณ์ อานี ช่ือเล่น วนิ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 298 หมู่ท่ี5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย รหสัไปรษณีย ์57000 

เบอร์โทร 0630130705  

อีเมล ์Facebookว.วิน เดอะมูฟว ี

ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียน รู้สึกมีความสูขท่ีไดม้าอยูท่ี่โรงเรียนแห่งน้ีมอบทั้งความรักเเละความรู้และความห่วงใยใหก้นั

ทุกคนและเป็นเหมือนครอบครัวท่ีมอบความรักและความรู้ 

คติประจ าใจ 

ไม่มีความฝัน แต่คิดอะไรก็ตอ้งได ้ท าดว้ยตวัเอง 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 

โครงงานเร่ือง เคร่ืองบ ำบดัน ้ ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตย ์จะส าเร็จลุล่วงไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากผู ้
อ  านวย   การโรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ภราดา กิตติศกัด์ิ เจริญศรี 
          มาสเตอร์ดอน  วภิา ครูประจ าวชิา ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ตลอดจน
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และออกแบบผลงาน 

          มาสเตอร์  ดอน   วภิา 
 ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการทดลอง และจดัท าโครงการ 
          ขอขอบคุณพระคุณบิดา-มารดา คร-อาจารยโ์รงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนประสาน
วชิาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
         คณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบคุณท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไว ้ณ โอกาสน้ี 
  
  
 

คณะผู้จัดท า 

นำย พิษณุ             แซ่เต๋ิน   
นำย สมบูรณ์        อำนี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ  ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ือง เคร่ืองบ าบดัน ้า
ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัตั้งแต่การศึกษาขอมูล การขออนุมติัโครงการ ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน  จนส าเร็จอยา่งละเอียดและครบถว้น โครงการ คร่ืองบ าบดัน ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์น้ีส่งเสริม ให้รู้จกัการใช่พลงังานทดแทน ท างานอยา่งเป็นขั้นตอนรู้จกัการแกไ้ข ปรัปรุ่ง และเพิ่มความ
สามคัคีในกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเอกสารการท ารถเอนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
บทที ่1 บทน า                     หน้า 

เร่ืองหลกักำรและเหตุผล        1 
เร่ืองวตัถุประสงค ์        1 
เร่ืองเป้ำหมำย         1 
เร่ืองประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ       1 
เร่ืองกำรด ำเนินงำน        2 

บทที ่2 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
   ความรู้พื้นฐานเก่ียวโครงการ       3 

 การเช่ือมไฟฟ้า และ เทคนิคการเช่ือม      3 
เทคนิคเลือกซ้ือเหล็ก         7 
พลงังำนจำกดวงอำทิตย ์          9 
กำรท ำสีงำนโลหะ          12    

บทที ่3 วธีิด าเนินงาน 
วสัดุอุปกรณ์         13 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน         14 
แบบแปลน         15 
ตำรำงบนัทึกกำรทดสอบ        15 

บทที ่4 คู่มือการใช้ 
เคร่ืองบ ำบดัน ้ำเสียดว้ยพลงังำนแสงอำทิตย ์

      
บทที ่5 บทสรุป 

เร่ืองสรุปผลกำรด ำเนินงำน       16 
เร่ืองปัญหำและอุปสรรค์        16 
เร่ืองขอ้เสนอแนะ            16                                                                                                        

 แกไ้ข          16 
           

บรรณานุกรม            
        
 
 



 

สารบัญรูปภาพ 
ภาพ                    หน้า 
แสดงถึงวธีิกำรเร่ิมตน้อำร์กแบบเคำะร์        4 

แสดงถึงวธีิกำรเร่ิมตน้อำร์กแบบขีด        4 

วธีิกำรเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม          5 

แสดงกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมท่ำเหนือศีรษะ         6 

แสดงกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมรำบกำรส่วยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมท่ำตั้ง  7 

แสดงกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือมท่ำตั้งกำรส่ำยลวดเช่ือมในต ำแหน่งท่ำเช่ือม  ท่ำเหนือศีรษะ  7 

ตรำบเมตร           7 

ฉำก            8 

 เหล็กเส้น           8 

ตดัเหล็ก            14 

วำ่งมอเตอร์           14 

 เช่ือมโครงฐำนโซล่ำเซลล ์         14 

  ภำพแบบแปลง           15 

         

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตราง 

ตาราง                      หน้า 

ตำรำง กำรด ำเนินงำน            2 

ตำรำง ค่ำวสัดุอุปกรณ์          13 

ตำงรำง ตำรำงผลกำรทดสอบ         15 

            
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


