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นางสาว กรรณิการ์ บ ารุงญาต ิ

เทคนิคช

ลบุร ี

เพื่อแกไ้ขปญัหาจากการทีไ่มม่ีไฟฟ้าใ

ช่ในยามจ าเป็น บุคคลตอ้งการใช้ไฟฟ้าในตอนทีต่อ้งกา

ร 

]]\\]= 

สามารถน าไปประยุกช์ในสถานะการณ์

ตา่งๆได ้

]]\\]= 

นางสาว ปิยะมาศ หนิบุดดี 

6121040063 

ตูส้ ารองไฟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติตกิรรมประกาศ 
       

โครงการ เรือ่ง ตูส้ ารองไฟ เป็นอีกหน่ึงโครงการ 
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เกดิทกัษะการะบวนการทางไฟฟ้า ซึง่นกัเรียน 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความสาคญั 

 โดยโครงการน้ีไดเ้ริม่จากการทีม่ีแนวคดิวา่ 

หากเรามีแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดใ้ช้ 

เราสามารถน าไฟจากแบเตอรีน้ี่มาใชป้ระโยชน์ใดไดบ้า้ง 

เราควรจะมีอุปกรณ์ทีพ่รอ้มใช้งานในราคาทีไ่มแ่พงากนกั 

ราคาทีส่ามารถจบัตอ้งไดใ้นราคาของนกัศกึษา แนวคดิน้ีไดม้าจาก 

ประสบการณ์ทีใ่นยามฉุกเฉินตอ้งการใช้ไฟฟ้า 

ในสถานการณ์ทีไ่มม่ีไฟฟ้าเขา้ถงึ ซึง่นัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเรา 

เราเลยตดัสนิใจจดัท าโปรเจ็คน้ีขึน้มา 

 

วตัถุประสงค์ของการทาโครงการ 

 จากทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ทางเราหวงัวา่โปรเจ็คน้ีจะตอบ

โจทย์ของผูท้ีต่อ้งการ             ใช้ไฟขนาด 220V 

ในสถานการณ์ทีไ่ฟเขา้ไมถ่งึหรือไมม่ีไฟฟ้าหรือนทัการตา่งๆ 

อุปกรณ์จะช่วยในจุดทีผู่ใ้ช้ตอ้งการแตย่งัมีขอ้จ ากดัหลายๆอย่างทีอุ่ปก

รณ์ชิน้น้ียงัมีขอ้บกพรอ่งซึง่เราจะกลา่วในหวัขอ้ถดัไป 

 

ขอบเขตการท าโครงการ  

                 ขอบเขตของโปรเจ็คน้ีได ้ เริม่ท าต ัง้แตว่นัที ่15 ธ.ค. 

2563    โดยของตา่งๆทีเ่ริม่น ามาประกอบแลว้น าเขา้ไปตดิตูน้ ั้น 

เริม่ตดิต ัง้วนัที ่30 ม.ก. 2564 และน ามาทดสอบกรท างานในวนัที่ 

31 ม.ก. 2564 



 

 

 

 

ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการท าโครงการ  

อุปกรณ์ทีแ่ปลงไฟฟ้า                         หมายถงึ อปุกรณ์ทีแ่ปลงไฟฟ้าจาก 
12V เป็น 220V  
 
แบตเตอรี ่                                      หมายถงึ 
อุปกรณ์ใหพ้ลงังานส าหรบัไฟฉาย โทรศพัท์ รถยนต์                                                                                                                                     
    เป็นตน้ 
ภายในประกอบดว้ยกลุม่ของเซลล์ไฟฟ้าต ัง้แต ่ 
                                                             ๒ เซลล์ขึน้ไป 
ซึง่ตอ่รวมกนัอยูแ่บบอนุกรม แบบขนาน                                                                      
หรือท ัง้สองแบบ ซึง่แตล่ะเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลง                                                                                     
                                     พลงังานเคมีใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าได ้

ไฟฟ้กระแสตรง                         หมายถงึ 
เป็นไฟฟ้ากระแสทีม่ีทศิทางการเคลือ่นทีข่องกระแสไฟฟ้า             
                                                              ไปในทศิทางเดยีวกนัเป็นวงจร 
ในอดตีไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                   
                                                              เคยถกูเรียกวา่ กระแสกลัวานิก 

(galvanic current)       

                                                              

อุปกรณ์ทีส่ามารถผลติไฟฟ้ากระแสตรงได ้เชน่ เซลล์                                                                        

                                                     แสงอาทติย์ แบตเตอรี ่

ท ัง้ชนิดประจุไฟฟ้าใหมไ่ดแ้ละ 

          ชนิดใช้แลว้ทิง้ 

  

 
ไฟฟ้ากระแสสลบั                              หมายถงึ 
กระแสทีม่ทีศิทางไปและกลบัตลอดระยะเวลา มี 

                                        การสลบัข ัว้บวก และลบกนัอยูต่ลอดเวลา  



                                                    ไมเ่หมือนกระแสตรง(direct current, 
DC หรือ dc)  

                                               
ทีไ่ฟฟ้าจะไหลไปในทศิทางเดยีวและไมไ่หลกลบั  

                                                    เชน่ ไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากถา่นไฟฉาย 
แบตเตอรีข่องรถยนต์  

  เป็นตน้ 
 

อนิเวอร์เตอร์(Inverter)      หมายถงึ 
ระบบอนิเวอร์เตอร์คือระบบควบคุมการท างานของ 
                                              คอมเพรสเซอร์ทีจ่ะ แปลงไฟกระแสสลบั 

(AC)  
                                                        

จากแหลง่จา่ยไฟท ั่วไปทีม่ีแรงดนัและความถีค่งทีใ่หเ้ป็น 
                                             ไฟกระแสตรง (DC) 

โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์  
                                                              (Converter Circuit ) 

จากนัน้ไฟกระแสตรงจะถูกแปลง                 
                                                              
เป็นไฟกระแสสลบัทีส่ามารถปรบัขนาดแรงดนัและความถี่  

                                            

ไดโ้ดยวงจรอนิเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 

 
โวลต์ ( V )                                       หมายถงึ 
โวลต์คือหน่วยทีใ่ช้เรียกเพือ่บอกขนาดของแรงดนัไฟฟ้า         

                 ในบา้น เชน่ 220 V 

 
เเอมเเปร์ ( A )                                  หมายถงึ หรือทีเ่รียกส ัน้ ๆ วา่ แอมป์ 
(สญัลกัษณ์ : A) เป็นหน่วย    

                                                      วดักระแสไฟฟ้า 
หรือปรมิาณของประจุไฟฟ้าตอ่วนิาที  

                            แอมแปร์เป็นหน่วยฐานเอสไอ  
                               ต ัง้ชื่อตามอ็องเดร-มารี อ็องแปร์  

                                                              นกัวทิยาศาสตร์ชาวฝร ั่งเศส 
หน่ึงในผูค้น้พบแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 



มเิตอร์                          หมายถงึ 
เครือ่งส าหรบัวดัขนาดจ านวนเวลาแล มุมเช่น มเิตอร์น ้า  
         มเิตอร์ไฟฟ้า 
 

 

   ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1.ความสะดวกสบายในยามทีไ่มม่ีไฟฟ้า 

2.สามารถน าไปใช้ในสถานที ่ทีไ่มม่ีไฟฟ้าใช้ได ้

3.สามารถน าไปประยุกย์ใช้ในชีวติประวนัได้ 

(ตวัอย่างตาราง บทที ่1)  

ตารางที ่1 ระยะเวลาการท าโครงการ 

ข ัน้ตอนตา่งๆ วนั/เดือน/ปี 

1. เริ่มวา่งแผน 15 / ธนัวาคม / 2563 

2. ศกึษาหาขอ้มลู 15 / ธนัาคม  / 2563 

3. สง่แบบขออนุมตัโิครงกร 15 / กุมภาพนัธ์  / 2564 

4. ส ั่งซ้ือของตา่งๆ 21 / มกราคม  / 2564 

5. จดัท าโครงการ 30 / มกราคม  / 2564 

6. โครงการแลว้เสร็จ 23 / มีนาคม  / 2564 

 

(ตวัอย่างภาพประกอบ บทที ่1) 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ตวัอยา่งการลงมือท าในวนัเเรก 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 

วธีิค านวณระยะเวลาทีเ่หลืออยู่ของแบตเตอรี ่จากการใช้ แรงดนั 
กระแส หรือก าลงั เพื่อหาแบตเตอรีท่ีเ่หมาะสมกบังาน 
ข้อควรรูเ้บื้องตน้ 
 

1. A = Amp 
2. 1000 mA = 1 A 
3. ความจุแบต มีหน่วยเป็น mAh คือ มลิลแิอมป์ช ั่วโมง 
หมายถงึประมาณกระแสหน่วยมลิลแิอมป์ทีใ่ช้ไปแลว้จ านวณเว
ลาหน่วยชั่วโมง เช่น แบตกอ้นน้ีหากจา่ยไฟกระแส 5 mA 
จะจา่ยได ้10 h (ชั่วโมง) แสดงวา่แบตกอ้นน้ีมีความจุ 5(mA) 
x 10(h) = 50 mAh เป็นตน้ 

4. หรืออาจเป็นหน่วย Ah คือ แอมป์ช ั่วโมง เช่น 
แบตกอ้นน้ีหากจา่ยกระแส 0.5 A จะจา่ยได ้5 h 
แสดงวา่แบตกอ้นน้ีมีความจุ 0.5(A) x 5(h) = 2.5Ah 
หรือเทา่กบั 2500 mAh 

5. หรืออาจเป็นหน่วย Wh คือ วตัต์ช ั่วโมง  เช่น 
แบตกอ้นน้ีหากจา่ยก าลงัให้อุปกรณ์ 3 W จะจา่ยได ้20 h 
แสดงวา่แบตกอ้นน้ีมีความจุ 3 (W) x 20 (h) = 60 Wh 



6. แตห่ากจะแปลงให้เป็น mAh เราตอ้งทราบแรงดนัของแบตทีใ่ช้ 
เช่น 5V แสดงวา่แบตกอ้นน้ีจา่ยกระแสให้อุปกรณ์เทา่กบั (จาก 
I=P/V)  3W / 5V = 0.6 A = 600 mA 

สูตรการค านวณทีค่วรรู ้
 
รูก้ระแส รูร้ะยะเวลา --> หาปรมิาณความจุทีใ่ช้ไป 
 
(A)*(h)*1000 =(mAh) 
 
รูค้วามจุ  ---> ใช้กระแส หาเวลาทีเ่หลือทีแ่บตจา่ยได้ 
 
(mAh)/(Amps*1000) = (hours) 
 
รูค้วามจุ  ---> ใช้แรงดนั กบัก าลงั 
ค านวณหาเวลาทีเ่หลือทีแ่บตจา่ยได ้
 
(mAh*Volts)/(Watts*1000) = (hours) 

 

การใชง้าน 

ระบบภายในของ ตูส้ ารองไฟ จะเป็นระบบควบคุม(Manual)ท ัง้หมด 

1.เปิดเบรกเกอร์ตวัที ่1 ตอ่เขา้ทีต่วั Inverter 

เพื่อเปลีย่นไฟกระตรงให้กลายเป็นไฟกระแสสลบัแลว้สง่ไปยงัปลกัตวั

เมียจะสามารถตอ่ใช้งานไดก้บัเครือ่งใช้ไฟฟ้าชนิดตา่งๆได้ 

2.ระบบการชาร์จมี 2 ระบบ 

 2.1 เมือ่เบรกเกอร์ตวัที2่ ตอ่เขา้ทีต่วั adapter 

เพื่อเปลีย่นไฟกระแสสลบัให้กลายเป็นไฟกระแสตรง 

จะสามารถชาร์จเขา้แบตเตอร์มอไซร์ได้ 



 2.2 เมือ่เปิดเบรกเกอร์ตวัที3่ ตอ่เขา้ทีต่วั แผงโซลาเซลล์ 

จะสามารถชาร์จไฟจากแสงอาทติย์ได ้

ในยามทีไ่มม่ีรูปลกัให้เสียบชาร์จ 

 

 

 

ระยะเวลาการชาร์จ 

แบตเตอรี ่5Ah ใช้ Adapter 5A ชาร์จ แบตเตอรี่เต็ม 

ในระยะเวลาประมาณ 1 ช ั่วโมง 

  A*h = Ah  

Ah/A = h 

แบตเตอรี ่5Ah ใช ้แผงโซลาเซลล์ 0.62 A ชาร์จ 

แบตเตอรีเ่ต็น ในระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 

 

กรอบแนวคดิในการท าโครงการ     

                   

ในโครงกรน้ีเราไดน้ าควมรูท้ีร่วบรวมความรูม้าจากหลายๆ 

แหลง่มาประกอบรวมกนัเป็นโครงการน้ี 

โดยสิง่ทีเ่รารวบรวมมาเขา้ดว้ยกนั 

หลอดไฟ 9 w คดิทีด่า้น 12v จะใช้กะเเส=9w/12v=0.75A  

เเบตเตอรี ่12v 5Ah ความหมายของ Ah 

คือสามารถจา่ยกระเเสไดค้งที ่5Ah ภายในหน่ึงชม.  



พลงังานในเเบตเตอรี ่12v*5Ah= 60watt 

หลอดไฟทีใ่ช้ในการทดลองจรงิขนาด 9w  

ใช้งานไดน้าน 60watt/9w=6.66ชม.หรือประมาณ7ชม. 

 
 
 
 
 
 

บทที ่3 
วธิีดาเนินการทาโครงการ 

ประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง  

 โดยกลุม่ทีย่กตวัอยา่งและประชากรทีเ่ลือกเป็นใครก็ไดห้

รือจะเป็นบุคคลท ั่วไปในการทดลองโครงการโดยกลุม่ทีท่ดลองมีดงัน้ี 

 เพื่อนภายในห้อง จ านวน 11 คน 

 คนรูจ้กัรอบๆตวัของผูจ้ดัท าโครงการจ านวน 20 คน 

 อาจารย์ในแผนก 5 คน 

 

เครือ่งมอืในการท าโครงการและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ง

มือ 

 หนิเจียร์ 



วธีิการตรวจสอบคุณภาพ 

  

1.สามารถสงัเกตจากการฟงัเสียงของหนิเจียร์และหากมีเสียงทีผ่ิ

ดปกตเิราจะก็จะเปิดฝาบนหนิเจียร์และอดัจาระบีลงไปเพื่อไมใ่ห้

เครือ่งรอ้นกอ่นไปขณะท างาน 

2.หากยงัมีเสียงอยู่ ก็อาจเป็นทีแ่ปรงถา่นของหนิเจียร์ 

 

 

 

 

 สวา่นมือ /  สวา่นขนัมือ         

วธีิกรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ 

1.สงัเกตุจากรอบการหมุนของสวา่นหรือสงัเกตุเสียงก็ไดเ้ตห่ากเ

สียงเเตกตา่งอย่างชดัเจนจนสงัเกตุความผดิปกตไิด ้ 

2.การซ่อมแซมก็คอ่นขา้งยากเพราะตอ้งถอดออกไปเทียบกบัทีร่้

านขายอะไหลเ่พื่อมาซ้อมในกรณีทีร่อบการหมุนตก  

3.แปรงถา่นทีอ่าจหมดวธีิแกไ้ขก็เพียงถอดไปเทียบทีร่า้นและน า

กลบัมาเปลีย่น  



 

 

 

 

 

 

 

ตะไบขนาดตา่งๆ          บดักร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไขควง คีม และอุปกรณ์ตา่งๆ 



 

 

ตารางที ่2 

ตารางการรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มลู ขอ้ด ี

การค านวณหาเวลาของอุปกรณ์โดยประมาณ ทราบถงึประสทิธภิาพระยะเวลาทีช่ดัในการใชง้านอุปกรณ์ได ้

ประเมณิงบประมาณในการใช้งาน ไดข้องทีต่้องการใช้และอยูใ่นราคาทีเ่อื้อมถงึ 

การพิจรณาเวลาในการท างาน สามารถก าหนดวนัเริ่มท างานได้และยงัสามารถก าหนดวนังานเสร็จได้ 

การประเมณิประสทิธิภาพการท างาน เราสามารถมองภาพรวมของอุปกรณ์ในแงต่า่งๆเพือ่หาจุดบกพรอ่งของชิ้นงานได ้

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งลงมือท างาน 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 



                       ในการท าโปรเจ็คชิน้น้ีเราไดห้าขอ้มูลเกีย่วอุปกรณ์ตา่งๆ 

ภายและภายนอกอยา่งถีถ่ว้น โดยเฉพาะในตวัของ Inverter 

เพราะจ าเป็นต้องหาขนาดของ แอมร์(AMP) ให้เหมาะสมกบัตวั 
แบตเตอรีม่อไซด์ และ 

ของทุกชิน้ทีเ่ราหามานั้นตอ้งมีราคาทีน่กัศกึษาสามารถจบัตอ้งได ้ 

ไมแ่พงจนเกนิไป และคุณภาพไมต่ ่าจนเกนิไป 

การจดัท าโครงการ 

1.เจาะรูดา้นขา้งของกลอ้งเพ่ือตดิต ั่งปลกัตวัเมีย 

ภาพที3่ ข ั่นตอนการท างานที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

2.ตดิต ั่งปลกัตวัเมียพรอ้มโยงสายเดว้ยกนั 

3.เจาะรูทีก่ลอ้งเพื่อตดิต ั่งตวั Inverter กบัตวัแบตเตอรีม่อไซด์ 

พรอ้มกบัตวัเหล็กดดั 

4.ขนัน็อตทีต่วัเหล็กดดัให้เพื่อไมใ่ห้ตวั Inverter 

กบัตวัแบตเตอรีม่อไซด์ ขยบัเขย้ือน 



5.เจาะรูทีก่ลอ้งเพ่ือตดิต ั่ง ตวัเบรกเกอร์ พรอ้มขนัน็อตให้แน่น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ข ัน่ตอนการท างาน ที ่3,4,5 

6.โยงสายเขา้ เบรกเกอร์ ท ั่ง 3 ตวั 

6.1 เบรกเกอร์ตวัที ่1 โยงเขา้กบัตวั Inverter 

6.2 เบรกเกอร์ตวัที ่2 โยงเขา้กบัตวั adapter 

6.3 เบรกเกอร์ตวัที ่3 โยงเขา้หาตวั แผงโซลาเซลล์ 

 

ภาพที ่5 ข ัน้ตอนการท างาน ที ่6.1 , 6.2 , 6.3 

7.โยงสายเบรกเกอร์ท ั่งหมด เขา้ตวั แบตเตอรีม่อไซด์ 



 

ภาพที ่6 ข ัน้ตอนการท างาน ที ่

7 

 

 

 

 

 

 

8.โยงสายออกจากตวัปลกัตวัเมียภายในกลอ้ง แลว้ตอ่เขา้กบัปลกัตวัผู ้

เพื่อเขา้ปลกัของตวั Inverter 

ภาพที ่7 ข ัน้ตอนการท างาน ที ่8 

 

 

 

 

 

9.โยงสายจากปลกัตวัเมียและจาก Adapter 

เพื่อตอ่เขา้กบัหลอดไฟตาแมว 

เพื่อแสดงถงึการท างานวา่อยูใ่นโหมดใหนเช่นหลอดไฟสีแดงแสดงถึ

งก าลงัชาร์จไฟดว้ย Adapter  

หรือ หลอดไฟสีเขียว ทีแ่สดงถงึการท างานของตวั Inverter 

หรือปลกัตวัเมียอยู่ 

 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการท าโครงการ 

 ผลการท าโครงการ 

 จากผลการท าโครงการเราไดท้ าการสอบถม

ความพงึพอใจ 

จากการใชง้านอปุกรณ์ชิน้น้ีโดยเราไดร้วบรวมสถติจิาก

หลายๆกลุม่บุคคลไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลท ั่วไปของปจัจยัความพงึพอ

ใจ 

จ านวน(คน

) 

รอ้ยล

ะ 

กลุม่บุคคลท ั่วไป 5 80% 

กลุม่เด็กอายุ 16-18ปี 5 100

% 

ระดบัการศกึษา ปวช3 5 60% 

อาชีพนกัเรียนนกัศกึษา 5 100

% 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  3 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูท ั่วไปของปจัจยัสว่นบคุคลของผูต้อบ 
 

 

 



  

 

 
 
 
 
 

บทที ่5 
สรุปผลของโครงงานอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
ก า ร ส ร้ า ง  ตู้ ส า ร อ ง ไ ฟ 
สรุปผลของโครงงานอภปิายผลและขอ้เสนอดงัน้ี 
5.1 ผลการการด าเนินการ 
5.2 ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

         5.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 

5.1 ผลการการด าเนินการ 
      5 . 1 . 1 
จากการท าการด าเนินโครงการเสร็จิน้และท าการทดลองและทดสอบก
ารใช้งานพบวา่                  
      สามารถใช้ไดจ้รงิ 
      5 . 1 . 2  จ า ก ก า ร ส ร้ า ง  ตู้ ส า ร อ ง ไ ฟ 
น้ีผูว้จิยัมีความคาดหวงัวา่จะสามารถเป็นอุปกรณ์ที่                 
   ช่วยในสถานการณ์ตอนไฟดบัได้ในระยะหน่ึง การสะดวกสะบาย 
ให้กบัทุกๆคน ทีม่ีความสนใจในโครงน้ี 

5.2 ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        5.2.1 ไมม่ีความรูใ้นเรีอ่งของอุปกรณ์บางตวั 

      5.2.2 ระยะทางระหวา่งบา้นของคนในกลุม่ 

      5.2.3 งบประมาณทีเ่สียเพิม่เตมิเน่ืองจากอุปกรณ์ช ารุด       

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 



     5 . 3 . 1  ไ ม่ ค ว ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ชิ้ น น้ี บ่ อ ย นั ก 
เน่ืองจากอาจท าให้แบตเตอรีเ่สือ่มเร็วขึน้ 
      5 . 3 . 2  ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ต ั ว  Inverter 
ไม่ควรชาร์จไฟในเวลาเดี่ยวกนัเน่ืองจากอาจท าให้ ตวั Inverter 
ท างาน คลาดเดลือ่นได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

วธีิค านวณระยะเวลาทีเ่หลืออยู่ของแบตเตอรี ่จากการใช้ แรงดนั 
กระแส หรือก าลงั เพื่อหาแบตเตอรีท่ีเ่หมาะสมกบังาน 
https://www.modulemore.com/article/44/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E

0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0

%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0

%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0

%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0

%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0

%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0

%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%

B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-

%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-

%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1

%E0%B8%99-

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA-

%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81



%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD

%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95

%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5

%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%

E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%

E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E

0%B8%B2%E0%B8%99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 

ภาคผนวก ก. 
งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

 

ภาคผนวก ก. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

1 ตูพ้ลาสตกิ 1ใบ 250บาท/ใบ 250บาท 

2 อนิเวอร์เตอร์ 1ตวั 1500บาท/ตวั 1500บาท 

 



3 เบรกเกอร์ 3ตวั 65บาท/ตวั 195บาท 

4 แบตเตอรี ่ 1กอ้น 520บาท/กอ้น 520บาท 

5 เตา้รบั 2ชุด 125/ชุด 250/บท 

6 สายไฟ vct 1มว้น 300บาท/มว้น 300บาท 

7 แผงโซลาเซลล์ 1แผง 532บาท/แผง 532บาท 
8 สาย Adapter                         1เสน้ 430บาท/เสน้ 430บาท 
9 ไฟตาแมว 2หลอด 40บาท/หลอด 80 

 รวมท ัง้สิน้ท ัง้หมดสีพ่นัสีร่อ้ยบาท 3,980 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 

 
ภาคผนวก ข. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 
1.สามารถใช้ในยามจ าเป็นไดห้รือในตอนไฟดบัก็ได้ 
2.สามารถน าไปใช้ในตอนทีไ่มม่ีปลกัในปรเิวณแถวนั้นได ้
3.สะดวกและพกพาง่าย 



 

 

 

 

ภาพที ่8 แสดงลกัษณะ โครงสรา้งของ ตวั ตูส้ าลองไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค.ประวตัผิูว้จิยั 
 
 

ภาคผนวก ค.ประวตัผิูว้จิยั 
 
ผูว้จิยัคนที ่1 



นายกมทุ ศรีเมฆ 6121040079 
ระดบัการศกึษาก าลงัศกึษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลงั ปวช. 3/4 
จบการศกึษามธัยมศึกษาตอนตน้ทีโ่รงเรียนบา้นบงึอตุสาหกรร
มนุเคราะห์ 
เกดิวนัที ่8 พฤศจกิายน 2545 
 
ผูว้จิยัคนที ่2 
นายกฤษฎา เตียวตระกานนนท์ 6121040078 
ระดบัการศกึษาก าลงัศกึษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลงั ปวช. 3/4 
จบการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ทีโ่รงเรียนชลบุรีสขุบท 
เกดิวนัที ่9 สงิหาคม 2545 
 
ผูว้จิยัคนที ่3 

นางสาว ปิยะมาศ หนิบดูดี 6121040063 

ระดบัการศกึษาก าลงัศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลงั ปวช. 3/4 

จบการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ทีโ่รงเรียนบา้นบงึอตุสาหกรร

มนุเคราะห์ 

เกดิวนัที ่23 ตุลาคม 2545 
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