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บทคัดย่อ
บทความน ี้ได ้น ำเส น อการท ดส อบ การผล ิตพ ล ังงาน ไฟ ฟ ้าของ 

เครื่องกำเน ิดไฟฟ้าชนิดหล่อด้วยเรซึ๋น ในการทดสอบได้จำลองพลังงาน 
ลมโดยใช ้มอเตอร ์ขนาด 2 แรงบ ้าเป ็นต ัวด ้นกำล ัง ทำการทดสอบท ี่ 
ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที ท ี่สภาวะไม่ม ีโหลดจากน ี้นเพ ึ๋มโหลดคเง 
ละ 300 ว ัตตั จนโหลดเต็มพิกัดที่ 3000 วัตตั เารื่อต่อขดลวดสเตเตอร์แบบ 
สตาร์ได้ค ่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด 531.78วัตต ั ได้ค่าประสิทธิภาพ 35 .64°0 
ต่อขดลวดสเตเตอร์แบบเดลด้าได้ค ่ากำลังไฟฟ้าส ูงส ูด 486.69วัตต ั ได้ 
ค ่าป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ  32.62 °0 เค ร ื่อ ง ก ำ เน ิด ไ ฟ ฟ ้า น ี้ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป  
ประยุกตัใช้ตับระบบไฟฟ้าที่ด้องการเช่นกังหันลมและกังหันนี้าได้

คำสำคัญ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร พลังงานไฟฟ้า การทดสอบ

นำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าจึงต ้องนำไปขับเคลื่อนผ่านเครื่องกำเน ิดแล้วจึง 
นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งาน

ระบบผลิตไฟฟ ้าสำหรับพลังงานทดแทนสามารถสร้างข ึ้นได ้เอง 
ซ ึ๋งประกอบด้วยเครื่องกำเน ิดไฟฟ้าอย่างง่าย ได้เช ่นเครื่องกำเน ิดไฟฟ้า 
แม ่เหล ็กถาวร แต ่ล ็ย ังประสบป ๋ญ หาในเร ื่องของประส ิทธ ิภาพของ 
เครื่องที่สร้างขึ้น [1] ซึ๋งค่าประสิทธิภาพจะมีผลมาจากค่าสนามแม่เหล็ก 
ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างขึ้น

รายละเอ ียดท ี่นำเสนอในบทความประกอบด ้วยส ่วนต ่าง  ๆ ก ังน ี้ 
เครื่องกำเน ิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรจะกล่าวในหัวขัอที่ 2 ส่วนในหัวช้อที่ 3 
เป ็นวิธ ีการทดสอบเครื่องกำเน ิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรและผลการทดสอบ 
นำเสนอในห ัวช ้อท ี่ 4 และส ูดบ ้ายใน ห ัวข ัอท ี่ 5 เป ็นการสร ุปผลการ
ทดสอบ

Abstract
This paper presents the test o f electric power production o f resin 

cast generator. In the test, wind power was simulated using a 2 
horsepower motor as the power source. Tested at a speed o f 1500 rpm 
at no-load condition, then increased to 300 watts at a  time until full load 
at 3000 watts. When the stator coil is connected, the maximum power 
output is 531.78 watts and the efficiency is 35.64%. Connected to the 
delta stator coil, the maximum power o f 486.69 watts, the efficiency of 
32.62% This generator can be applied to the desired electrical systems 
such as wind turbines and water turbines.

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร [3]

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
กระแสสลับทั่วไป คือ ใช้หลักการให้สนามแม่เหล็ก!'ฌ ุนกัดผ่านขดลวด 
แ ต ่จะ ใช ้ส น าม แ ม ่เห ล ็ก จ าก แ ม ่เห ล ็ก ถ าว ร เป ็น ต ัว เห น ี่ย ว น ำให ้เก ิด  
แรงเคลื่อนไฟฟ้าแทนการใช้ขดลวดฟลด้ท ี่โรเตอร์ ทำให้ไม่ด้องจ่ายไฟ 
ให ้ก ับขดลวดฟลด้เพ ื่อสร้างสนามแม่เหล็ก โครงสร้างของเครื่องกำเน ิด 
ไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวรแสดงกังรุปที่ 1
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1. บทนำ
ในป ๋จจ ุบ ันพลังงานทดแทนเช ้ามาม ีบทบาทในชีว ิตประจำวันมาก 

ขึ้น เน ื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและใช้ได้ไม่ม ีวันหมด ประกอบ
กับสถานการณ์พลังงานมีแนวโน้มการใช้งานที่มากขึ้นตามการขยายตัว 
จองภาคอุตสาหกรรม ต ัวอย่างของพลังงานทดแทนที่น ิยมใช้ก ันอย่าง 
แพร่หลาย เช่น พ ล ังงานแสงอาท ิตย ์ พล ังงานลม พลังงานความร้อน 
เป็นด้น พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนที่น ิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน 
ป๋จจุหัน ซ ึ๋งพลังงานลมเป็นพลังงานในรูปแบบพลังงานกลเมื่อต้องการ

eppi

รูปที่ 1 โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร[2]
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