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บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ อง พัดลมเรนเจอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ช่ วยลดปริ มาณและการทาลาย
ขยะ ที่ จ ะเป็ นมลพิ ษ และเกิ ด ผลเสี ย ต่ า งๆตามมา อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการน าสิ่ ง เหลื อ ใช้ม าท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์พร้อมทั้งมีคุณค่ามากขึ้น โดยอาศัยความคิดริ เริ่ มที่จะช่วยลดปริ มาณขยะให้นอ้ ยลงหรื อ
ลดการทาลายขยะที่ ก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ต่อสภาพอากาศ ทางผูจ้ ดั ท าได้นาคอยล์ที่ ทิ้ง ไปอย่า งเปล่ า
ประโยชน์ มาทาให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น โดยทาเป็ นพัดลมไอน้ า สามารถนาไปใช้เพิ่ม
ความเย็นสบายได้ผลที่ได้ คือ พัดลมไอน้ าที่ประดิษฐ์สามารถนาไปใช้ได้จริ งเป็ นการเพิ่มคุณค่าของ
ขยะที่ไม่ใช้แล้ว และเป็ นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และได้นาสิ่ งที่ได้ศึกษามาใช้ประโยชน์
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเมืองเขตร้อนชื้ น ดังนั้นพัดลมไอน้ าจึงเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ชนิดหนึ่งที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพัดลมไอน้ าเป็ นผลิตภัณฑ์อานวยความสะดวกชนิ ดหนึ่ ง ที่
ช่ วยบรรเทาความร้ อนให้กบั มนุ ษย์ดงั นั้น กลุ่มกระผมจึงประดิ ษฐ์พดั ลมไอน้ าจากคอยล์ร้อน ซึ่ ง
คอยล์ร้อนนั้นก็ได้นาของเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้วมาปรับปรุ งเพื่อทาให้เกิดประโยชน์ และลดปริ มาณ
ขยะลงได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้างพัดลมไอน้ าจากคอยล์ร้อนเก่า
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทางานของปั๊ มน้ าแบบลูกสู บ
1.2.3 เพื่อศึกษาหลักการทางานของหัวพ่นหมอกแรงดันต่า
1.2.4 เพื่อศึกษาหลักการทางานของคาปาซิเตอร์ รันมอเตอร์
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1ไม่สามารถดูระดับน้ าที่เติมเข้าไปในตัวพัดลมได้
1.3.2 หัวพ่นไอน้ ามีระดับทาการที่2-4 เมตร
1.3.3 ตัวพัดลมมีสายไฟยาว10เมตร
1.3.4 พัดลมจาเป็ นต้องต่อกับไฟ 220 โวลต์
1.3.5 พัดลมมีถงั น้ าที่รองรับได้ 5 ลิตร

1.4นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 Capacitor Run Motor คาปาซิ สเตอร์ เตอร์ เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส ที่มี
ลักษณะคล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์ มากต่างกันตรงที่มีคาปาซิ เตอร์ เพิ่มขึ้นมา ทาให้มอเตอร์ แบบนี้ มี
คุ ณสมบัติพิ เศษกว่า สปลิ ทเฟสมอเตอร์ คื อมี แรงบิ ดขณะสตาร์ ทสู ง ใช้กระแสขณะสตาร์ ทน้อย
มอเตอร์ ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้าถึง 10 แรงม้า มอเตอร์ น้ ี นิยมใช้งานเกี่ยวกับ ปั๊ มน้ า เครื่ อง
อัดลม ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็น
1.4.2 Capacitor or Condenser คาปาซิเตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์
ที่ใช้กบั มอเตอร์ แบบเฟสเดียวมี 3 ชนิดคือ
1. แบบกระดาษ หรื อ Paper capacitor
2. แบบเติมน้ ามัน หรื อ Oil -filled capacitor
3. แบบน้ ายาไฟฟ้ า หรื อ Electrolytic capacitor
1.4.3 Switch อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ าภายในวงจร หรื อกล่าว
ง่าย ๆ คือ อุปกรณ์เปิ ด ปิ ดกระแสไฟฟ้ าภายในวงจรไฟฟ้ า
1.4.4 Wheel คือวัตถุรูปวงกลมถูกยึดไว้ดว้ ยเพลาที่บริ เวณจุดศูนย์กลาง ทาให้ลอ้ สามารถ
หมุนรอบเพลาได้ มักใช้ประกอบกับยานพาหนะเพื่อให้เคลื่อนที่ได้โดยง่ายบนพื้น
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1.4.5 Piston pumps ปั๊ มแบบลูกสู บ แบบปรับค่าอัตราการไหลได้ ปั๊ มแบบลูกสู บสามารถ
ปรับจานวนน้ าที่อยู่ในปั๊ มได้ โดยการหมุนชาร์ ฟที่มีแผ่น Swash plate ติดอยูด่ ว้ ยทาให้เปลี่ยนมุม
ของแผ่น Swash plate ไปดันลูกสู บ ปั๊ มแบบลูกสู บใช้กนั มากในระบบน้ าเนื่ องจากเมื่อต้องการให้
น้ ามันน้อยลง เราสามารถปรับเปลี่ยนความเอียงของแผ่น Swash plate และมีผลในทันที และเมื่อไม่
มีการทางานปั๊ มสามารถหยุดการจ่ายน้ ามันได้ในทันที
1.4.6 Direct current เป็ นไฟฟ้ ากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้ าไปในทิศทาง
เดียวกันเป็ นวงจร
1.4.7 Alternating Current Electricity
หมายถึงกระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอด
ระยะเวลา มีการสลับขั้วบวกและลบกันอยูต่ ลอดเวลา
1.4.8 Fog Nozzle ระบบที่จาลองการทาให้ละอองน้ ามีความละเอียดใกล้เคียงกับหมอก
1.4.9 Frame โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้าง
1.4.10 Steam condensing fan พัดลมไอน้ าจากคอยล์ร้อน

1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.5.1 นาสิ่ งที่ไม่สามารถใช้ได้นากลับมาให้ใช้ได้
1.5.2 ทาให้ขยะประเภทขยะอันตรายลดลง
1.5.3 ตอบสนองนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานของกองทัพ
1.5.4 นาความรู ้ที่เรี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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