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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างครื่องให้

ความร้อนแบบเหนี่ยวนำาความถี่สูงสำาหรับเตาต้มนำำ้ำา (Boiler)โดยใช้

หลักการเหนี่ยวนำาทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำาให้เกิดความร้อนขึ้นที่

ชิน้งานซึง่เครือ่งใหค้วามรอ้นแบบเหนีย่วนำานี ้ประยกุตใ์ชท้ฤษฎสีนาม

แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อแปลงผันเป็นพลังงานความร้อนเทคนิควิธีการ

ควบคุมความกว้างของสัญญาณพัลส์ควบคุมการทำางานวงจรฮาร์ฟ

บริดซ์อินเวอร์เตอร์  ผลการทดสอบพบว่าเตาต้มก๋วยเตี๋ยวที่สร้าง

ขึ้นว่ามีค่ากำาลังไฟฟ้าสูงสุด 1,232 วัตต์  กระแสไฟฟ้าสูงสุด  5.45 

แอมแปร์  ปริมาณนำำ้ำา 12 ลิตร ต้มให้เดือดใช้เวลาประมาณ 45 นาที  

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมให้ความร้อนแบบเหนี่ยว

นำาสำาหรับหม้อต้มนำำำ้ำาต่อไปได้

คําสําคัญ: การเหนี่ยวนำาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, สกินเอฟเฟกต์,

รีโซแนนท์อนุกรม 

Abstract
 This study aimed to analyze the design and construc-

tion on the Induction Heating for boiler. The purpose develop the 

equipment use in the noodle food  job  by applied electromagnetic 

theory conversion  to  heating energy. Use technical method of  

control the half  bride inverter circuit  by the pulse wide modula-

tion. The result  testing of  noodle boiler , the maximum power  

is 1,232 watt and maximum current  is 5.54 ampere , the  water  

amount  12 liter  boiling point using time  approximation is  45 

minute. consumer energy utilizations from a practical point of 

view.

Keywords: electromagnetic induction, skin effect, resonant 

series.

1. บทนํา
 ปัจจุบันนี้อุปกรณ์กำาเนิดพลังงานความร้อนมีอยู่มากมาย

หลายชนิด  เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตที่หลากหลายมาก

ขึ้น นอกจากจะมีการพัฒนาให้ตัวผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วรูป 

แบบของอุปกรณ์กำาเนิดพลังงานความร้อนยังมีหลากหลาย ประเภท 

ขดลวดความร้อนหรือแก๊ส ขณะเดียวกันการกำาเนิดความร้อนโดย

อาศัยหลักการเหนี่ยวนำาได้ถูกนำามาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเช่น 

หม้อต้มนำำ้ำาสุกี้ เตาไฟฟ้า เครื่องทำานำำ้ำาร้อน เป็นต้น [1] ความก้าวหน้า

ทางด้านอุปกรณ์อีเลกทรอนิกส์รวมถึงการพัฒนาวงจร อินเวอร์เตอร์

ความถีส่งูทีส่ามารถจา่ยโหลดความรอ้นเหนีย่วนำาดว้ยกำาลงัระดบั สงู

มากขึน้การใหค้วามรอ้นโดยการเหนีย่วนำานี ้ความรอ้นจะเกดิขึน้ทีผ่วิ

ของภาชนะโดยตรง เกดิกระแสไหลวนทีผ่วิของภาชนะทำาใหเ้กดิความ

ร้อนได้ในเวลาอันรวดเร็วคือเมื่อป้อนกระแสสลับความถี่สูงให้กับขด

ลวดเหนี่ยวนำาที่พันอยู่รอบภาชนะขดลวดเหนี่ยวนำานี้จะสร้างสนาม

แม่เหล็ก (Magnetic flux) เพื่อเหนี่ยวนำาให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy 

current) ขึน้ทีผ่วิของภาชนะ และถา่ยเทความรอ้นไปยงัของเหลวหรอื

นำำ้ำาทีอ่ยูใ่นภาชนะนัน้โดย ตรง ความรอ้นทีเ่กดิขึน้จะไมม่กีารสมัผสักนั

ทางไฟฟา้ระหวา่งขดลวดเหนีย่วนำากบัภาชนะทำาใหม้คีวามปลอดภยั

ต่อการใช้งาน และประสิทธิภาพดีขึ้นมากอีก 

 ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจและมองเห็นความสำาคัญของกลุ่ม

คนทีท่ำาอาชพีคา้ขายกว๋ยเตีย๋ว  ดงันัน้จงึไดท้ำาการการออกแบบสรา้ง

เครือ่งตม้นำำ้ำาดว้ยวธิเีหนีย่วนำาความรอ้น: กรณศีกึษาเตาตม้กว๋ยเตีย๋ว

โดยใช้พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำา เพื่อใช้เป็นแนวทางนำา

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสู่ภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมต่อไป

2. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อออกแบบและสร้างเตาต้มก๋วยเตี๋ยวไฟฟ้าโดยใช้

พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำา

 2. เพือ่การทดสอบประสทิธภิาพการทำางานพลงังานความ

ร้อนแบบเหนี่ยวนำา

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1  พื้นฐานการเกิดความร้อนแบบเหนี่ยวนำา

 การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำาเกิดจากทฤษฎีทางไฟฟ้า

และความรอ้นรว่มกนัประกอบไปดว้ย การเหนีย่วนำาของคลืน่แม ่เหลก็

ไฟฟา้ (Electromagnetic induction), ปรากฏการณท์ีผ่วิ (Skin effect) 

และการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) [2]

 การค้นพบของไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) ที่

กล่าวว่า เมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดจะทำาให้เกิดสนาม 

แม่เหล็กรอบๆขดลวดนั้นโดยที่ปริมาณความหนาแน่นของสนาม  

แม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆ ขดลวดนั้นจะขึ้นอยู่กับจำานวนรอบของขด

ลวดซึ่งสนามแม่เหล็กที่คล้องผ่านชิ้นงานเป็นโลหะจะเหนี่ยวนำาให้มี
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กระแสไหลในชิ้นงานโดยกระแสส่วนมากจะไหลผ่านชิ้นงาน[4] เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กทำาให้เกิดมีการเหนี่ยวนำาบริเวณ

ผวิของชิน้งาน ทำาใหเ้กดิความรอ้นขึน้ทีผ่วิของชิน้งานความรอ้นทีเ่กดิ

นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสเหนี่ยวนำาความต้านทานสมมูลย์ของเส้น

ทางที่กระแสไหลผ่านความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปบริเวณอื่น โดย

การพาความร้อน, การนำาความร้อน และการแผ่รังสีที่บริเวณผิว [1] 

 พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำาประกอบด้วยหลักการ

พื้นฐานคือ การเหนี่ยวนำาสนามแม่เหล็ก (Skin effect) และ (Heat 

transfer) ถ่ายเทความร้อนทฤษฎีพื้นฐานของอินดักชั่นฮีตติ้งคล้าย

กับการทำางานของหม้อแปลงไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 1 [2]

 3.2  หลักการเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็ก

 จากรูปที่ 2 เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดทำาให้เกิดสนาม

แม่เหล็กรอบขดลวดเป็นไปตามกฎของแอมแปร์ดังสมการที่ 1 และ

สมการที่ 2

 เมื่อมีวัตถุหรือภาชนะวางบนสนามแม่เหล็กทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหมุน  ความหนาแน่นของเส้นแรงเเม่

เหลก็รปูโคง้เกาะตดิทีผ่วิของวตัถ ุตามกฎของฟาราเดยท์ำาใหเ้กดิการ

เหนีย่วนำาและเกดิกระแสไหลวน(Eddy Current) บนพืน้ผวิของวตัถดุงั

สมการที่ 3

 จากสภาวะดังกล่าวทำาให้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการ

เหนี่ยวนำาและกระแสไหลวนทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงาน

ความร้อน  ดังแสดงในสมการที่ 4

 3.3  การเกิดสกินเอฟเฟกต์ (Skin Effect) [2]

 คือปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่ทำาให้ค่าความหนาแน่นของ

กระแสรอบผิวตัวนำาสูงกว่าภายในโดยจะเกิดเฉพาะในกระแสสลับ

เทา่นัน้ทำาใหค้า่ความตา้นทานของตวันำา เปลีย่นแปลงตามความถีข่อง

ไฟฟา้ จากปรากฏการนีส้ามารถแสดงดว้ยสมการที ่5 และสมการที ่6

                

 การใหความรอนแบบเหนี่ยวนําเกิดจากทฤษฎีทางไฟฟา
และความรอนรวมกันประกอบไปดวย การเหนี่ยวนําของคลื่นแม 
เหล็กไฟฟา (Electromagnetic induction), ปรากฏการณที่ผิว 
(Skin effect) และการถายเทความรอน (Heat transfer) [2] 
 
 การคนพบของไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday) ที่
กลาววา เมื่อมีไฟฟากระแสสลับไหลผานขดลวดจะทําใหเกิดสนาม 
แมเหล็กรอบๆขดลวดนั้นโดยที่ปริมาณความหนาแนนของสนาม 
แม เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆ ขดลวดนั้นจะขึ้นอยูกับจํานวนรอบของ
ขดลวดซึ่งสนามแมเหล็กที่คลองผานชิ้นงานเปนโลหะจะเหนี่ยวนํา
ใหมีกระแสไหลในชิ้นงานโดยกระแสสวนมากจะไหลผานชิ้นงาน
[4] เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กทําใหเกิดมีการเหนี่ยว 
นําบริเวณผิวของชิน้งาน ทําใหเกิดความรอนขึ้นที่ผิวของชิ้นงาน
ความรอนที่เกิดนี้ขึน้อยูกับปริมาณกระแสเหนี่ยวนําความ 
ตานทานสมมูลยของเสนทางที่กระแสไหลผาน ความรอนที่เกิดขึ้น
จะถายเทไปบริเวณอื่น โดยการพาความรอน, การนําความรอน และ
การแผรังสีที่บริเวณผิว [1]  
 พลังงานความรอนแบบเหนี่ยวนําประกอบดวยหลักการ
พื้นฐานคือ การเหนี่ยวนําสนามแมเหล็ก (Skin effect) และ (Heat 
transfer) ถายเทความรอนทฤษฎีพื้นฐานของอินดักชั่นฮีตติ้งคลาย
กับการทํางานของหมอแปลงไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 1 [2] 
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รูปที่ 2  พื้นฐานหลักการเกิดความรอนแบบเหนี่ยวนํา 
     
 
 
      3.2  หลักการเหนี่ยวนําสนามแมเหล็ก 
             จากรูปที่ 2 เมื่อมีกระแสไหลผานขดลวดทําใหเกิด
สนามแมเหล็กรอบขดลวดเปนไปตามกฎของแอมแปรดังสมการที่ 
1 และสมการที่ 2 
 

Hdl = Ni = f∫  (1) 
 

HAµΦ =  (2) 
             
 เมื่อมีวัตถุหรือภาชนะวางบนสนามแมเหล็กทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กหมุน  ความหนาแนนของเสน
แรงเเมเหล็กรูปโคงเกาะติดที่ผิวของวัตถุ ตามกฎของฟาราเดยทําให
เกิดการเหนี่ยวนําและเกิดกระแสไหลวน(Eddy Current) บนพื้นผิว
ของวัตถุดังสมการที่ 3 
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 จากสภาวะดังกลาวทําใหพลังงานไฟฟาที่เกิดจากการ
เหนี่ยวนําและกระแสไหลวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
พลังงานความรอน  ดังแสดงในสมการที่ 4 
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       3.3  การเกิดสกนิเอฟเฟกต (Skin Effect) [2] 
            คือปรากฏการณทางไฟฟาที่ทําใหคาความหนาแนนของ
กระแสรอบผิวตัวนําสูงกวาภายในโดยจะเกิดเฉพาะในกระแสสลับ
เทานั้นทําให คาความตานทานของตัวนํา เปลี่ยนแปลงตามความถี่
ของไฟฟา จากปรากฏการนี้  สามารถแสดงดวยสมการที่ 5 และ
สมการที่ 6 

 การใหความรอนแบบเหนี่ยวนําเกิดจากทฤษฎีทางไฟฟา
และความรอนรวมกันประกอบไปดวย การเหนี่ยวนําของคลื่นแม 
เหล็กไฟฟา (Electromagnetic induction), ปรากฏการณที่ผิว 
(Skin effect) และการถายเทความรอน (Heat transfer) [2] 
 
 การคนพบของไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday) ที่
กลาววา เมื่อมีไฟฟากระแสสลับไหลผานขดลวดจะทําใหเกิดสนาม 
แมเหล็กรอบๆขดลวดนั้นโดยที่ปริมาณความหนาแนนของสนาม 
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รูปที่ 5  วงจรรีโซแนนซแบบขนาน 
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 สมการที่ 7 และสมการที่ 8  ใชแสดงในการคํานวณหา
คาพลังงานสะสมในตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ  สมการที่ 9  ใช
คํานวณคาพลังงานที่สะสมทั้งหมดในวงจรรีโซแนนซ 
 
4. วิธีการดําเนินงาน 
         4.1  การออกแบบวงจรกําเนิดพลังงานความรอนแบบ
เหนี่ยวนํา 
 หลักการของพลังงานความรอนแบบเหนี่ยวนํา
ประกอบดวยวงจรแหลงจาย วงจรเรียงกระแส  วงจรผกผันความถี่
สูงและชุดขดลวดเหนี่ยวนํา ดังแสดงไดอะแกรมในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  ไดอะแกรมการทํางานหมอตมแบบเหนี่ยวนํา 

 
     4.2  การออกแบบวงจรแปลงผันแบบฮารฟบริดซรีโซแนนซ 
            จากหลักการของไดอะแกรมรูปที่ 6 สามารถออกแบบวงจร
ฮารฟบริดซรีโซแนนซดังแสดงในวงจรรูปที่ 7  [3] 
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เมื่อ  XI  คือ กระแสความหนาแนนที่ระยะขจัด 
                     จากผิวของวัตถ ุ
        OI  คือ กระแสความหนาที่ผิววัตถุ   X=0          

 

       Od  คือ คาคงที่ในการคํานวณจากความถี่    
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 เมื่อ    ρ  คือ ความตานทานจําเพาะ                         
           µ  คือ เพอรมติติวิต้ี                          
          ω   คือ ความถีข่องกระแสที่ผิววัตถุ               
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หนาแนนของกระแสมีความสัมพันธกับความเขมขนที่ผิวของวัตถุ
ดังแสดงในรูปที่ 3 
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ตัวเหนี่ยวนําและตวัตานทาน  โดยทั่วไปวงจรรีโซแนนซแบงออก 
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แบบขนานดังรูปที่4 และรูปที่ 5  
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รูปที่ 6  ไดอะแกรมการทํางานหมอตมแบบเหนี่ยวนํา 

 
     4.2  การออกแบบวงจรแปลงผันแบบฮารฟบริดซรีโซแนนซ 
            จากหลักการของไดอะแกรมรูปที่ 6 สามารถออกแบบวงจร
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รูปที่ 7  วงจรหลักของเตาตมกวยเตี๋ยวแบบเหนี่ยวนํา 
  
 จากรูปที่ 7 เปนวงจรที่มีกระแสและแรงดันสูงทําหนาที่
ถายทอดกําลังไฟฟาจากดานอินพุต 220 โวลต 50 เฮิรต ไปยัง
ชิ้นงานโดยจะใชวงจร ดีซี – เอซ ี อนิเวอรเตอรแบบซีร่ีรีโซแนนซ
หลักการทํางานพื้นฐาน คือ รับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220โวลต 
50 เฮิรต แปลงเปนแรงดันไฟฟาตรงดวยวงจรฟูลบริดจเร็กติไฟเออร 
ซึ่งแรงดันไฟฟากระแสตรงนี้จะเปนอนิพุตใหกับฟูลบริดจ
อินเวอรเตอร สําหรับฟูลบริดจอินเวอรเตอรจะเปนอุปกรณที่ทํา
หนาที่เปนสวิตชที่ความถี่สูง โดยจะใชเพาเวอรมอสเฟต เพราะ
สามารถทําหนาที่เปนสวิตชที่ความถีสู่งไดดีเมื่อผานวงจรฟูลบริดจ
อินเวอรเตอรแลวสัญญาณที่ไดทางดานเอาทพุตจะเปนสญัญาณรูป
สี่เหลี่ยม สวนสญัญาณกระแสจะขึ้นอยูกับความถี่ที่ตัวเพาเวอรมอ
สเฟต จากนั้นจะนําแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาผานวงจรรี
โซแนนซที่ประกอบดวยตัวคาปาซเิตอรและตัวอินดักเตอร ไปยัง
หมอแปลงความถี่สูงเพื่อแปลงระดับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา
ใหไดตามที่ตอง การจากนั้นสงตอไปโหลดรีโซแนนซ  
 
       4.3  การออกแบบโครงสรางฮารดแวร 
               หมอตมกวยเตี๋ยวแบบเหนี่ยวนํามีขนาดปริมาตรขนาด  
30  ลิตร มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 ซม. สูง 50 ซม. ซึ่งมีลักษณะดัง
รูปที่ 8  
 

 
 

รูปที่ 8  โครงสรางหมอตมกวยเตี๋ยวแบบเหนี่ยวนํา 
 
      4.4  การเตรียมการวัดและทดสอบประสิทธิภาพ  
               ภายหลังจากการออกแบบและสรางเตาตมกวยเตี๋ยวแบบ
เหนี่ยวนําจากนั้นไดทําการเตรียมการวัดและทดสอบประสิทธิภาพ 
โดยเคร่ืองมือวัดและทดสอบประกอบดวย  แอมมิเตอร  ออสซิลโล-
สโคป  กิโลวัตตฮาวมิเตอรและเทอรโมมิเตอร  ไดจัดเตรียมการ
ทดสอบดังรูปที่ 9  
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  9   การทดสอบระบบไฟฟาและวดัอุณหภูมิ 
 
5.  ผลการทดสอบ 
     5.1 การออกแบบและสรางโครงสรางหมอตมกวยเตี๋ยวไฟฟา 

สวนของชุดจายพลังงานจะประกอบดวยแหลงจาย
กําลังไฟฟาจากภายนอก  เชน  AC  220V  หรือ  AC  380V  เปนตน
และวงจรเรียงกระแสเพื่อเปลี่ยนใหเปนไฟฟากระแสตรง  จากนั้น
จะสงไฟฟากระแสตรงไปยังวงจรอินเวอรเตอร  เพื่อทําหนาที่สราง
สัญญาณไฟฟ ากระแสสลับที่ ค ว ามถี่ สู ง ไปยั งขดลวดคื อ
สนามแมเหล็กไฟฟาที่ความถี่สูง  ซึ่งจะเปนผลทําใหเกิดความรอน
กับวัสดุ  ที่ตองการใหความรอนในลักษณะสกินเอ็ฟเฟค  ขึ้นนั้นเอง
หลังจากที่ไดสรางและประสวนตางๆจะไดหมอตมกวยเตี๋ยวโดย
พลังงานเหนี่ยวนําไฟฟาที่สมบูรณดังรูปที่ 10 
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“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 27-29 มกราคม 2554

ทางด้านเอาท์พุตจะเป็นสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม ส่วนสัญญาณกระแสจะ

ขึน้อยูก่บัความถีท่ีต่วัเพาเวอรม์อสเฟต จากนัน้จะนำาแรงดนัไฟฟา้และ

กระแสไฟฟา้ผา่นวงจรรโีซแนนซท์ีป่ระกอบดว้ยตวัคาปาซเิตอรแ์ละตวั

อินดักเตอร์ ไปยังหม้อแปลงความถี่สูงเพื่อแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า

และกระแสไฟฟา้ใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการจากนัน้สง่ตอ่ไปโหลดรโีซแนนซ ์

 4.3  การออกแบบโครงสร้างฮาร์ดแวร์

 หมอ้ตม้กว๋ยเตีย๋วแบบเหนีย่วนำามขีนาดปรมิาตรขนาด  30  

ลิตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. สูง 50 ซม. ซึ่งมีลักษณะดังรูป

ที่ 8 

 4.4  การเตรียมการวัดและทดสอบประสิทธิภาพ 

 ภายหลังจากการออกแบบและสร้างเตาต้มก๋วยเตี๋ยวแบบ

เหนีย่วนำาจากนัน้ไดท้ำาการเตรยีมการวดัและทดสอบประสทิธภิาพโดย

เครื่องมือวัดและทดสอบประกอบด้วย  แอมมิเตอร์  ออสซิลโล-สโคป 

กโิลวตัตฮ์าวมเิตอรแ์ละเทอรโ์มมเิตอร ์ ไดจ้ดัเตรยีมการทดสอบดงัรปู

ที่ 9 

    

5.  ผลการทดสอบ
 5.1 การออกแบบและสร้างโครงสร้างหม้อต้ม

ก๋วยเตี๋ยวไฟฟ้า

 ส่วนของชุดจ่ายพลังงานจะประกอบด้วยแหล่งจ่ายกำาลัง

ไฟฟ้าจากภายนอก  เช่น  AC  220V  หรือ  AC  380V  เป็นต้น และ

วงจรเรียงกระแสเพื่อเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  จากนั้นจะส่ง

ไฟฟา้กระแสตรงไปยงัวงจรอนิเวอรเ์ตอร ์ เพือ่ทำาหนา้ทีส่รา้งสญัญาณ

ไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่สูงไปยังขดลวดคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่

ความถีส่งู  ซึง่จะเปน็ผลทำาใหเ้กดิความรอ้นกบัวสัดทุีต่อ้งการใหค้วาม

รอ้นในลกัษณะสกนิเอฟ็เฟคขึน้นัน้เอง หลงัจากทีไ่ดส้รา้งและประสว่น

ตา่งๆจะไดห้มอ้ตม้กว๋ยเตีย๋วโดยพลงังานเหนีย่วนำาไฟฟา้ทีส่มบรูณด์งั

รูปที่ 10

      

 5.2  การทดสอบวงจรเรียงกระแส 

 วงจรทีอ่อกแบบจะใชแ้รงดนัไฟฟา้ขาเขา้ 1 เฟส  220 V 50 

Hz  แล้วนามาผ่านชุดเปลี่ยน แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดัน

ไฟฟา้กระแสตรงดว้ยไดโอดจำานวน 1 โมดลูและ แรงดนั ไฟฟา้กระแส

ตรงทีไ่ดจ้ะถกูทำาใหเ้รยีบขึน้ดว้ยตวัเกบ็ประจขุนาด 4700 ไมโครฟารดั

เพื่อส่งต่อไปใช้งานยังวงจร อินเวอร์เตอร์ โดยแสดงการติดตั้งไดโอด
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ชิ้นงานโดยจะใชวงจร ดีซี – เอซ ี อนิเวอรเตอรแบบซีร่ีรีโซแนนซ
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อินเวอรเตอร สําหรับฟูลบริดจอินเวอรเตอรจะเปนอุปกรณที่ทํา
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รูปที่  10  ออกแบบและสรางโครงสรางหมอตมกวยเตี๋ยวไฟฟา 

5.2  การทดสอบวงจรเรียงกระแส  
         วงจรที่ออกแบบจะใชแรงดันไฟฟาขาเขา 1 เฟส  220 V        
50 Hz  แลวนามาผานชุดเปลี่ยน แรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปน
แรงดันไฟฟากระแสตรงดวยไดโอดจํานวน 1 โมดูลและ แรงดัน 
ไฟฟากระแสตรงที่ไดจะถูกทําใหเรียบขึ้นดวยตัวเก็บประจุขนาด 
4700 ไมโครฟารัดเพื่อสงตอไปใชงานยังวงจร อินเวอรเตอร โดย
แสดงการติดตั้งไดโอดโมดูล  ดังรูปที่ 11 และ รูปที่ 12                                                                   

 

รูปที่  11  คลื่นกระแสและแรงดันดานเขา 
 

               

รูปที่ 12 การทดสอบวงจรเรียงกระแส 
 

           5.3  วงจรภาคกําลังอินเวอรเตอร 
                  วงจรอินเวอรเตอรที่ตอแบบฮาลฟบริดจเพื่อใหประหยัด 
จํานวนอุปกรณที่ใช   การติดตั้งเพื่อใชงานจริงของอุปกรณสวิตชิ่ง  
อุปกรณสวิตชิ่งไอจีบีทีจะทํางานไดจะตองมีสัญญาณมาขับที่ขาเกต
ของมัน และสัญญาณที่จะนํามาขับนัน้จะตองอยูภายใตขอกําหนดที่
ไอจีบีที   ตองสามารถจายแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่เพียงพอ
กับการชารจขาเกตไดซึ่งสัญญาณควบคุมที่ไดมาจากทรานซิสเตอร 
เพื่อคับขาเกตของไอจีบีทีไดโดยตรง    จึงมีวงจรขยายสัญญาณให
สูงขึ้นเพื่อใหเพยีงพอกับความตองการของขาเกตไอจีบีท ี   โดยใช
ไอซีสําเร็จรูป  เบอร TLP-250   ซึ่งแรงดันไฟฟาที่จายใหกับไอซีตัว
นี้จะตองไดมาจากแหลงจายแรงดันไฟฟาที่ผานการแยกกราวนได  
2 ชุด  สําหรับสัญญาณที่จะนําไปขับไอซี   ตองมีการตอตัวตานทาน 
เพื่อจํากัดกระแสไฟฟาเอาไวไมใหเกินกวาคาที่ไอซีกําหนดไวดวย
และมีการตอตัวเก็บประจุไฟฟาเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาที่เรียบขึ้น
กอนที่จะนาไปขับขาเกตไอจีบีทีของวงจรภาคกาลังอินเวอรเตอร 
สัญญาณที่วัดไดจากการปรับความถี่ของสวิตชิ่งวงจรอินเวอรเตอร 
                  จุดที่ 1 วัดสัญญาณขับขาเกทไอจีบีที 
 จุดที่ 2 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 จุดที่ 3 วัดแรงดันตกครอมโหลดและกระแสผานโหลด 
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ไฟฟา้ คา่กำาลงัไฟฟา้ วดัอณุหภมูขิณะทำางาน  ซึง่แสดงผลการทดสอบ

ดังตารางที่ 1
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เพื่อจํากัดกระแสไฟฟาเอาไวไมใหเกินกวาคาที่ไอซีกําหนดไวดวย
และมีการตอตัวเก็บประจุไฟฟาเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาที่เรียบขึ้น
กอนที่จะนาไปขับขาเกตไอจีบีทีของวงจรภาคกาลังอินเวอรเตอร 
สัญญาณที่วัดไดจากการปรับความถี่ของสวิตชิ่งวงจรอินเวอรเตอร 
                  จุดที่ 1 วัดสัญญาณขับขาเกทไอจีบีที 
 จุดที่ 2 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 จุดที่ 3 วัดแรงดันตกครอมโหลดและกระแสผานโหลด 
 

 
  

รูปที่ 13 วัดสัญญาณขับขาเกทไอจีบีท ี
 

 
 

      
                                                                                                       

รูปที่  10  ออกแบบและสรางโครงสรางหมอตมกวยเตี๋ยวไฟฟา 

5.2  การทดสอบวงจรเรียงกระแส  
         วงจรที่ออกแบบจะใชแรงดันไฟฟาขาเขา 1 เฟส  220 V        
50 Hz  แลวนามาผานชุดเปลี่ยน แรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปน
แรงดันไฟฟากระแสตรงดวยไดโอดจํานวน 1 โมดูลและ แรงดัน 
ไฟฟากระแสตรงที่ไดจะถูกทําใหเรียบขึ้นดวยตัวเก็บประจุขนาด 
4700 ไมโครฟารัดเพื่อสงตอไปใชงานยังวงจร อินเวอรเตอร โดย
แสดงการติดตั้งไดโอดโมดูล  ดังรูปที่ 11 และ รูปที่ 12                                                                   

 

รูปที่  11  คลื่นกระแสและแรงดันดานเขา 
 

               

รูปที่ 12 การทดสอบวงจรเรียงกระแส 
 

           5.3  วงจรภาคกําลังอินเวอรเตอร 
                  วงจรอินเวอรเตอรที่ตอแบบฮาลฟบริดจเพื่อใหประหยัด 
จํานวนอุปกรณที่ใช   การติดตั้งเพื่อใชงานจริงของอุปกรณสวิตชิ่ง  
อุปกรณสวิตชิ่งไอจีบีทีจะทํางานไดจะตองมีสัญญาณมาขับที่ขาเกต
ของมัน และสัญญาณที่จะนํามาขับนัน้จะตองอยูภายใตขอกําหนดที่
ไอจีบีที   ตองสามารถจายแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่เพียงพอ
กับการชารจขาเกตไดซึ่งสัญญาณควบคุมที่ไดมาจากทรานซิสเตอร 
เพื่อคับขาเกตของไอจีบีทีไดโดยตรง    จึงมีวงจรขยายสัญญาณให
สูงขึ้นเพื่อใหเพยีงพอกับความตองการของขาเกตไอจีบีท ี   โดยใช
ไอซีสําเร็จรูป  เบอร TLP-250   ซึ่งแรงดันไฟฟาที่จายใหกับไอซีตัว
นี้จะตองไดมาจากแหลงจายแรงดันไฟฟาที่ผานการแยกกราวนได  
2 ชุด  สําหรับสัญญาณที่จะนําไปขับไอซี   ตองมีการตอตัวตานทาน 
เพื่อจํากัดกระแสไฟฟาเอาไวไมใหเกินกวาคาที่ไอซีกําหนดไวดวย
และมีการตอตัวเก็บประจุไฟฟาเพื่อใหไดแรงดันไฟฟาที่เรียบขึ้น
กอนที่จะนาไปขับขาเกตไอจีบีทขีองวงจรภาคกาลังอินเวอรเตอร 
สัญญาณที่วัดไดจากการปรับความถี่ของสวิตชิ่งวงจรอินเวอรเตอร 
                  จุดที่ 1 วัดสัญญาณขับขาเกทไอจีบีที 
 จุดที่ 2 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 จุดที่ 3 วัดแรงดันตกครอมโหลดและกระแสผานโหลด 
 

 
  

รูปที่ 13 วัดสัญญาณขับขาเกทไอจีบีท ี
 

 
 

รูปที่ 14 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 

 
 

รูปที่ 15 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 
 
 
            5.5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน 
                   การทดสอบโดยทําการเติมน้ําจํานวน 12 ลิตร ซึ่งเปน
ปริมาณที่ใชในการใชงานจริง  จากนั้นทําการ จับเวลาและวัดคา
กระแสไฟฟา คากําลังไฟฟา วัดอุณหภมูิขณะทํางาน  ซึ่งแสดงผล
การทดสอบดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของเตาตม   
                 กวยเตี๋ยว 
 

เวลา 
(นาที) 

กระแสไฟฟา
(A) 

กําลังไฟฟา 
(W) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 5.28 1193 35 
10 5.32 1202 43 
15 5.35 1209 55 
20 5.37 1214 60 
25 5.39 1218 65 
30 5.40 1220 70 
35 5.41 1223 85 
40 5.42 1225 90 
45 5.43 1227 100 
50 5.44 1229 101 
60 5.45 1232 101 

 
ตารางที่  2  การเปรียบเทียบทดสอบอณุหภูมิของน้ําในหมอตม 
                  กวยเตี๋ยวโดยพลังงานเตาถานและพลังานเหนี่ยวนํา
 

พลังานเหนี่ยวนํา พลังงานเตาถาน 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 35 5 40 
10 43 10 56 
15 55 15 68 
20 60 20 74 
25 65 25 80 
30 70 30 90 
35 85 35 100 
40 90 40 110 
45 100 45 98 
50 101 50 80 
60 101 60 76 

 
           จากตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบการใชพลังานทั้งสอง
แบบผลปรากฏวาพลังานที่ไดจากการพลังงานเหนี่ยวนําจะใหพลัง 
งานคงที่ ในสวนพลังงานจากเตาถานเวลาผาน 40 นาที การเผาไหม
ลดลงอุณหภูมิก็ลดลง 
 
6.  สรุป 
            การออกแบบสรางเครื่องตมนํ้าดวยวิธีเหนี่ยวนําความรอน:  
กรณีศึกษาเตาตมกวยเตี๋ยวโดยใชพลังงานความรอนแบบเหนี่ยวนํา
ซึ่งเปนผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเชิงประยุกตใชเทคโนโลยี
หลักการเหนี่ยวนําแปลงผันเปนพลังงานความรอน   และไดผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพทํางานของเตาตมกวยเตี๋ยวพลังงานความรอน
แบบเหนี่ยวนําที่สรางขึ้น   พบวามีคากาํลังไฟฟาสูงสุด 1,232 วัตต  
กระแสไฟฟาสูงสุด 5.45 แอมแปร  ปริมาณน้ํา 12 ลิตร ตมใหเดือด
ใชเวลาประมาณ 45 นาที  
  
7. เอกสารอางอิง 
[1]   ปณดพล แยมศรวล, ชาญชัย ทองโสภา. การ

ออกแบบสรางเครือ่งตมน้ําดวยวิธีเหนีย่วนําความรอน
โดยใชหลักการฟูลบริดจอินเวอรเตอร. สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   EECON32. 

[2]   ธีรภาพ อุดมสินคา, การศึกษาประสิทธภิาพการทานา
รอนดวยหลักการแรงเคลือ่นไฟฟาเหนี่ยวนํา, 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหลาธนบุรี 2545.   

[3]  ยนต ไชยสงคราม, การออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมของเครือ่งเหนี่ยวนาความรอนโดยใช

รูปที่ 14 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 

 
 

รูปที่ 15 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 
 
 
            5.5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน 
                   การทดสอบโดยทําการเติมน้ําจํานวน 12 ลิตร ซึ่งเปน
ปริมาณที่ใชในการใชงานจริง  จากนั้นทําการ จับเวลาและวัดคา
กระแสไฟฟา คากําลังไฟฟา วัดอุณหภมูิขณะทํางาน  ซึ่งแสดงผล
การทดสอบดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของเตาตม   
                 กวยเตี๋ยว 
 

เวลา 
(นาที) 

กระแสไฟฟา
(A) 

กําลังไฟฟา 
(W) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 5.28 1193 35 
10 5.32 1202 43 
15 5.35 1209 55 
20 5.37 1214 60 
25 5.39 1218 65 
30 5.40 1220 70 
35 5.41 1223 85 
40 5.42 1225 90 
45 5.43 1227 100 
50 5.44 1229 101 
60 5.45 1232 101 

 
ตารางที่  2  การเปรียบเทียบทดสอบอณุหภูมิของน้ําในหมอตม 
                  กวยเตี๋ยวโดยพลังงานเตาถานและพลังานเหนี่ยวนํา
 

พลังานเหนี่ยวนํา พลังงานเตาถาน 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 35 5 40 
10 43 10 56 
15 55 15 68 
20 60 20 74 
25 65 25 80 
30 70 30 90 
35 85 35 100 
40 90 40 110 
45 100 45 98 
50 101 50 80 
60 101 60 76 

 
           จากตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบการใชพลังานทั้งสอง
แบบผลปรากฏวาพลังานที่ไดจากการพลังงานเหนี่ยวนําจะใหพลัง 
งานคงที่ ในสวนพลังงานจากเตาถานเวลาผาน 40 นาที การเผาไหม
ลดลงอุณหภูมิก็ลดลง 
 
6.  สรุป 
            การออกแบบสรางเครื่องตมนํ้าดวยวิธีเหนี่ยวนําความรอน:  
กรณีศึกษาเตาตมกวยเตี๋ยวโดยใชพลังงานความรอนแบบเหนี่ยวนํา
ซึ่งเปนผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเชิงประยุกตใชเทคโนโลยี
หลักการเหนี่ยวนําแปลงผันเปนพลังงานความรอน   และไดผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพทํางานของเตาตมกวยเตี๋ยวพลังงานความรอน
แบบเหนี่ยวนําที่สรางขึ้น   พบวามีคากาํลังไฟฟาสูงสุด 1,232 วัตต  
กระแสไฟฟาสูงสุด 5.45 แอมแปร  ปริมาณน้ํา 12 ลิตร ตมใหเดือด
ใชเวลาประมาณ 45 นาที  
  
7. เอกสารอางอิง 
[1]   ปณดพล แยมศรวล, ชาญชัย ทองโสภา. การ

ออกแบบสรางเครือ่งตมน้ําดวยวิธีเหนีย่วนําความรอน
โดยใชหลักการฟูลบริดจอินเวอรเตอร. สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   EECON32. 

[2]   ธีรภาพ อุดมสินคา, การศึกษาประสิทธภิาพการทานา
รอนดวยหลักการแรงเคลือ่นไฟฟาเหนี่ยวนํา, 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหลาธนบุรี 2545.   

[3]  ยนต ไชยสงคราม, การออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมของเครือ่งเหนี่ยวนาความรอนโดยใช
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การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี 2554
“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 27-29 มกราคม 2554

ตารางที่  2  การเปรียบเทียบทดสอบอุณหภูมิของนำำ้ำาในหม้อต้ม 

ก๋วยเตี๋ยวโดยพลังงานเตาถ่านและพลังานเหนี่ยวนำา

 จากตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบการใช้พลังานทั้งสอง

แบบผลปรากฏว่าพลังานที่ได้จากการพลังงานเหนี่ยวนำาจะให้พลัง 

งานคงที่ ในส่วนพลังงานจากเตาถ่านเวลาผ่าน 40 นาที การเผาไหม้

ลดลงอุณหภูมิก็ลดลง

6.  สรุป
            การออกแบบสร้างเครื่องต้มนำำ้ำาด้วยวิธีเหนี่ยวนำาความร้อน:  

กรณีศึกษาเตาต้มก๋วยเตี๋ยวโดยใช้พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำา

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เชิงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

หลักการเหนี่ยวนำาแปลงผันเป็นพลังงานความร้อน   และได้ผลการ

ทดสอบประสิทธิภาพทำางานของเตาต้มก๋วยเตี๋ยวพลังงานความร้อน

แบบเหนี่ยวนำาที่สร้างขึ้น   พบว่ามีค่ากำาลังไฟฟ้าสูงสุด 1,232 วัตต์  

กระแสไฟฟ้าสูงสุด 5.45 แอมแปร์  ปริมาณนำำ้ำา 12 ลิตร ต้มให้เดือด

ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

 

7. เอกสารอ้างอิง
[1] ปณดพล แย้มศรวล, ชาญชัย ทองโสภา. การออกแบบ

 สรา้งเครือ่งตม้นํํ้าํดว้ยวธิเีหนีย่วนาํความรอ้นโดยใชห้ลกัการ

 ฟลูบรดิจอ์นิเวอรเ์ตอร.์ สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม สำานกั

 วิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,    

 EECON32.

[2]   ธรีภาพ อดุมสนิคา้, การศกึษาประสทิธภิาพการทานา้รอ้นดว้ย

 หลกัการแรงเคลือ่นไฟฟา้เหนีย่วนาํ, วทิยานพินธว์ทิยาศาสตร

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลั งงาน  

 คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้า 

 ธนบุรี 2545.  

รูปที่ 14 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 

 
 

รูปที่ 15 วัดแรงดันตกครอมหมอแปลง 
 
 
 
            5.5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน 
                   การทดสอบโดยทําการเติมน้ําจํานวน 12 ลิตร ซึ่งเปน
ปริมาณที่ใชในการใชงานจริง  จากนั้นทําการ จับเวลาและวัดคา
กระแสไฟฟา คากําลังไฟฟา วัดอุณหภมูิขณะทํางาน  ซึ่งแสดงผล
การทดสอบดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของเตาตม   
                 กวยเตี๋ยว 
 

เวลา 
(นาที) 

กระแสไฟฟา
(A) 

กําลังไฟฟา 
(W) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 5.28 1193 35 
10 5.32 1202 43 
15 5.35 1209 55 
20 5.37 1214 60 
25 5.39 1218 65 
30 5.40 1220 70 
35 5.41 1223 85 
40 5.42 1225 90 
45 5.43 1227 100 
50 5.44 1229 101 
60 5.45 1232 101 

 
ตารางที่  2  การเปรียบเทียบทดสอบอณุหภูมิของน้ําในหมอตม 
                  กวยเตี๋ยวโดยพลังงานเตาถานและพลังานเหนี่ยวนํา
 

พลังานเหนี่ยวนํา พลังงานเตาถาน 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

เวลา 
(นาที) 

อุณหภูมิ 
(Celsius) 

5 35 5 40 
10 43 10 56 
15 55 15 68 
20 60 20 74 
25 65 25 80 
30 70 30 90 
35 85 35 100 
40 90 40 110 
45 100 45 98 
50 101 50 80 
60 101 60 76 

 
           จากตารางที่  2  ผลการเปรียบเทียบการใชพลังานทั้งสอง
แบบผลปรากฏวาพลังานที่ไดจากการพลังงานเหนี่ยวนําจะใหพลัง 
งานคงที่ ในสวนพลังงานจากเตาถานเวลาผาน 40 นาที การเผาไหม
ลดลงอุณหภูมิก็ลดลง 
 
6.  สรุป 
            การออกแบบสรางเครื่องตมน้ําดวยวิธีเหนี่ยวนําความรอน:  
กรณีศึกษาเตาตมกวยเตี๋ยวโดยใชพลังงานความรอนแบบเหนี่ยวนํา
ซึ่งเปนผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐเชิงประยุกตใชเทคโนโลยี
หลักการเหนี่ยวนําแปลงผันเปนพลังงานความรอน   และไดผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพทํางานของเตาตมกวยเตี๋ยวพลังงานความรอน
แบบเหนี่ยวนําที่สรางขึ้น   พบวามีคากาํลังไฟฟาสูงสุด 1,232 วัตต  
กระแสไฟฟาสูงสุด 5.45 แอมแปร  ปริมาณน้ํา 12 ลิตร ตมใหเดือด
ใชเวลาประมาณ 45 นาที  
  
7. เอกสารอางอิง 
[1]   ปณดพล แยมศรวล, ชาญชัย ทองโสภา. การ

ออกแบบสรางเครือ่งตมน้ําดวยวิธีเหนีย่วนําความรอน
โดยใชหลักการฟูลบริดจอินเวอรเตอร. สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   EECON32. 

[2]   ธีรภาพ อุดมสินคา, การศึกษาประสิทธภิาพการทานา
รอนดวยหลักการแรงเคลือ่นไฟฟาเหนี่ยวนํา, 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหลาธนบุรี 2545.   

[3]  ยนต ไชยสงคราม, การออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมของเครือ่งเหนี่ยวนาความรอนโดยใช
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[3]  ยนต ์ไชยสงคราม, การออกแบบและพฒันาระบบควบคมุของ

 เครื่องเหนี่ยวนาความร้อนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 ขนาด 32 บิต, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

 วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550.

[4]  สทิธโิชค สนิรตัน,์ การวเิคราะหเ์ตาหงุตม้เหนีย่วนาความถีส่งู

 ชนิดควบคุมกาลังไฟฟ้าด้วยความถี่, วิทยานิพนธ์วิศวกรรม

 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย,    

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.

         


