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บทคัดย่ อ
ในปัจจุบนั วิวฒั นาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้พฒั นาไปอย่างมากมาย และเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชี วิตประจาวันมากขึ้ น เพื่ อความสะดวกสบายกับ มนุ ษ ย์และเพื่ อ ให้เกิ ดการใช้พ ลัง งานให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ทางคณะผู้จ ัด ท าได้คิ ด พัด ลมผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งานคอยล์ ร้ อ น FAN GEN
CONDENSING UNIT เพื่อนาพลังงานที่สูญเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปั ญหาโลกร้อน
และช่ ว ยประหยัด พลัง งาน ซึ่ งคณะผู้จ ัด ท าได้ศึ ก ษาหลัก การท างานของมอเตอร์ ค อยล์ เ ย็น
อินเวอร์ เตอร์ และได้ท าการดัดแปลงมอเตอร์ คอยล์เย็นอิ นเวอร์ เตอร์ ใ ห้ มี การทางานเหมือนกับ
เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก ที่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้ าได้ ท้ ัง กระแสตรงและกระแสสลับ ดัง นี้
กระแสตรงเมื่อแรงลมสู งสุ ดได้ประมาณ 53 โวลต์และกระแสสลับเมื่อแรงลมสู งสุ ดได้ประมาณ
108 โวลต์ และได้สร้างโครงประกอบเพื่อนาไปติ ดตั้งในคอยล์ร้อนและสามารถใช้งานร่ วมกับ
มอเตอร์อินเวอร์ เตอร์ได้
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
เนื่ องจากเทคโนโลยีมีการผลิ ตและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความ
สะดวกสบายในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน ของผู้ค นในสั ง คมปั จ จุ บ ัน หนึ่ งในนั้ นก็ คื อ ”
เครื่ อ งปรั บ อากาศ” หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า “แอร์ ” เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการปรั บ อากาศเพื่ อ ความ
สะดวกสบายในการดาเนิ นชี วิต เครื่ องปรับอากาศแบ่งออกเป็ นคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ในส่ วน
ของคอยล์เย็นจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร โดยคอยล์เย็นจะทาการดูดความร้อนภายในห้องนั้นๆ โดย
ใช้พดั ลมเป็ นตัวช่วย เพื่อปรับอุณหภูมิให้ต่าลงกว่าอุณหภูมิหอ้ ง ในขณะที่ส่วนของคอยล์ร้อนจะติด
ตั้งอยูภ่ ายนอกอาคาร เพื่อที่จะระบายความร้อนโดยให้มอเตอร์ พดั ลมเป็ นตัวดึงความร้อนออกสู่ ดา้ น
นอกของตัวอาคาร และลมที่เกิดจากการระบายความร้อนของพัดลมคอยล์ร้อนเครื่ องปรับอากาศ มี

2

อุณหภูมิและแรงลมค่อนข้างสู ง แต่ไม่ได้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มของกระผมจึงเล็งเห็นว่า ลม
ร้อนจากการทางานของพัดลมคอยล์ร้อนนี้ สามารถนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้ ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้
โดยไร้ประโยชน์ กลุ่มของกระผมจึงได้คิดทาพัดลมผลิตไฟฟ้ าพลังงานคอยล์ร้อนขึ้นมา โดยพัดลม
ผลิตไฟฟ้ านี้ จะอาศัยลมจากการทางานของพัดลมคอยล์ร้อนเครื่ องปรับอากาศ เพื่อทาให้เกิดความ
หมุ นและผลิ ตไฟฟ้ า ทั้งนี้ คาดว่าเมื่ อสิ่ งประดิ ษฐ์ชิ้นนี้ ทาสาเร็ จ จะมี ประโยชน์ต่อการใช้งานใน
อนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้างพัดลมผลิตกระแสไฟฟ้ าจากลมคอยล์ร้อน
1.2.2 เพื่อนาพลังงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์
1.2.3 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ใช้มอเตอร์ อินเวอร์ เตอร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
1.3.2 ใช้กบั คอยล์ร้อนของเครื่ องปรับอากาศ
1.3.3 จะผลิตไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 53 v
1.3.4 ใช้กบั หลอดไฟ LED กระแสตรงขนาด 12 VDC
1.3.5 ใช้กบั แบตเตอรี่ ขนาด 12 A
1.3.6 ใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ าลง
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 มอเตอร์ อินเวอร์ เตอร์ หมายถึ ง อุ ปกรณ์ ที่ จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จาก
แหล่งจ่ายไฟทัว่ ไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็ นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์ เตอร์
1.4.2 ไดโอด หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดสองขั้วคือขั้ว p และขั้ว n ที่ออกแบบ
และควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้ า มันจะยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลในทิศทางเดียว และกั้น
การไหลในทิศทางตรงกันข้าม
1.4.3 แบตเตอรี่ หมายถึง เป็ นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้ าเคมี หนึ่ งเซลล์หรื อมากกว่า ที่มี
การเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กาลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า แบตเตอรี่ มีข้ วั บวกและขั้วลบ
1.4.4 โฟโต้สวิตช์ หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ในการตรวจจับการปรากฏขึ้นของวัตถุโดย
อาศัยหลักการการส่ งและการรับแสง
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1.4.5 พัดลมคอยล์ร้อน หมายถึง อุปกรณ์ทาหน้าที่ระบายความร้ อนที่เกิดจากการอัดน้ ายา
แอร์ของ Compressor
1.4.6 หลอดไฟ LED หมายถึง สารกึ่ งตัวนาไฟฟ้ า ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน แล้ว
ปล่อยแสงสว่างออกมาได้ทนั ที
1.4.7 หม้อ แปลงไฟฟ้ า หมายถึ ง คื ออุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ใ นการส่ ง ผ่า นพลัง งานจาก
วงจรไฟฟ้ าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้ า
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.5.1 ช่วยประหยัดพลังงาน
1.5.2 พัดลมผลิตกระแสไฟฟ้ าจากลมคอยล์ร้อน
1.5.3 ได้ใช้ประโยชน์จากไฟส่ องทางกลางคืน
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