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แนวโนมความเปนไปไดของอิเล็กโทรแมกเนติกเซลล
Feasibility of an Electromagnetic Cell
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บทคัดยอ
 จุดมุงหมายงานวิจัยนี้ตองการคนหาพลังงานทดแทนแบบใหม ที่ไมขึ้นกับพลังงานแสงอาทิตย โดยเลือกใชสนาม
แมเหล็กแทนและเก็บประจุไฟฟาลงในอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอร จากการคนพบการจัดเรียงอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอร
จํานวน 28 ตัวเปนวงกลม รวบปลายขั้วบวกเขาดวยกันใหทํามุม 54.7 องศา (Magic angle) สวนปลายขั้วลบช้ีไปดานตรง
ขามแลวตอเขาดวยกันดวยลวดวงกลม ไดโครงสรางวงคลายลอ สวนโครงสรางเปรียบเทียบ เปนการตออิเล็กโทรไลต-
คาปาซิเตอร 28 ตัว รวบปลายขั้วบวกเขาดวยกันใหทํามุม 0 องศา เมื่อวางโครงสรางทั้งสองบนสนามแมเหล็กลําโพง เกิด
การเก็บประจุเขาไปในในอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอรจํานวนหนึ่ง โดยวัดศักยไฟฟาได 1.20x10-1 โวลต ภายใน 20 วัน แต
โครงสรางเปรียบเทียบเก็บไดเพียง 0.25x10-2 โวลต 

คําสําคัญ : Magic angle มุม 54.7 องศา อิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอร

Abstract
 This research aimed to create a renewable energy cell independent of solar energy. The magnetic field 
was selected as a source of renewable energy, electricity by capacitors. A distinctive structural arrangement of 
electrolytic capacitors was made that involved pooling and tightening together the positive ends of 28 electro-
lytic capacitors at 54.7 degrees (Magic angle). The negative ends were stretched and connected together with 
a circle wire. The 28 electrolytic capacitors were connected parallel together to 0 degrees as the blank structure. 
Both structures were placed in the magnetic field. The wheel structure was charged immediately. An amount of 
electric charge was measured as electrical potential up to 1.20x10-1 V in 20 days while the blank potential was 
0.25x10-2 V in 20 days. 

Keywords : Magic angle: 54.7 degrees: Electrolytic capacitor

บทนํา

 จากการพิสูจนเวลาเปนเวคเตอรดวยคณิตศาสตร 
[1] และทิศทางลัพธของเวคเตอรเวลาที่ประกอบกับเปน

รปูรางของมติเิวลาคอืรปูทรงพรีามดิทีม่อีตัราสวนความยาว
ฐานตอสวนสูงเปน 2:1 [2] ทําใหมุมเสนสันท่ีสี่ของพีรามิด

ทํามุมกับเสนแนวด่ิงที่ตั้งฉากกับฐานเปนมุม 54.7 องศา 

ซึง่สงผลทาํใหเกดิการเรงปฏกิริยิารดีอกซภายใตโครงสราง
พิเศษเฉพาะน้ีใหเร็วข้ึนกวาปกติ [3], [4] และสงผลใหการ

เกดิการหนวงปฏิกริยิารีดอกซภายใตโครงสรางเฉพาะน้ีให

ชากวาปกติเมื่อกลับทิศการจัดเรียงข้ัวของอิเล็กโทรไลต

คาปาซิเตอร [5] ซึ่งปฏิกิริยารีดอกซเกี่ยวของกับการถาย
โอนอิเล็กตรอนหรือการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอน นอกจาก
นี้โครงสรางลักษณะพิเศษเฉพาะนี้ ยังสงผลทําใหเกิดการ

เรงการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพชืใหมกีารเจริญเติบโตเร็วขึน้กวา

ปกติ [6] ซึ่งการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นนั้นยอมเกี่ยวของกับ

ปฏิกิริยารีดอกซ และเกี่ยวของกับการถายโอนอิเล็กตรอน
ทีผ่ดิปกตภิายใตโครงสรางพรีามดิทีม่มีมุเฉพาะนี ้ทีเ่กิดจาก

ทิศทางลัพธของเวคเตอรเวลาเพียง 4 เสนเทานั้น ในความ
เปนจริง เสนทิศทางลัพธของเวคเตอรเวลามีไดมากเปน
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อนันต หากเพิ่มจํานวนมากขึ้นเปน 6 เสน จะไดรูปทรง

พีรามิดฐานหกเหล่ียม เพิ่มเปน 8 เสน จะไดรูปทรงพีรามิด

ฐานแปดเหลี่ยม เมื่อเพ่ิมจํานวนเสนทิศทางลัพธของ

เวคเตอรเวลาขึน้มากๆ เปนอนันต จะไดรปูกรวยทีม่สีนัของ

กรวยทํามุม 54.7 องศากับแนวดิ่ง 

 ดงันัน้รปูทรงกรวยทีท่าํมุมเฉพาะนีจ้งึถกูนํามาใชใน

งานวิจัย โดยคํานึงถึงมุม 54.7 องศา ดังรูปท่ี 2

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย

 1. วัสดุอุปกรณ
  1. อิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอรขนาด 16 โวลต 
2,200 ไมโครฟารัด 
  2. กระดาษแข็ง 
  3. กระเบ้ืองปูพื้นขนาด 12 นิ้ว
  4. แมเหล็กลําโพง
  5. มัลติมิเตอร
 2. วิธีดําเนินการวิจัย
 ตัดกระดาษแข็งทําเปนรูปกรวยที่มีมุมระหวางผิว
กรวยกับเสนดิ่งเปนมุม 54.7 องศา ดังน้ี

 ❍ สรางวงกลมดวยรัศมี เทากับ  
2
3   หนวย 

 ❍ รัศมีวงกลมฐานกรวย เทากับ  
2
2   หนวย 

 ❍ เสนรอบวงฐานกรวย = 2π 
2
2  = 2 π หนวย

 ❍ สวนที่ตองสองออก คือ 2π - 2 π หนวย

รูปที่ 1 อัตราสวนการทํากรวยที่มีมุม 54.7 องศา

 ❍ ดงึขอบท้ังสองท่ีถกูตดัออกเขาหากัน จะไดกรวย

ที่ทํามุม 4.7 องศา

 ❍ ทําขอบกรวยดวยกระดาษแข็งเปนรูปทรง

กระบอก มีความสูงเทากับตัวอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอร

รูปที่ 2 กรวยที่มีมุม 54.7 องศา ระหวางผิวกรวยกับ
 แนวดิ่ง

 ❍ จัดเรียงอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอรที่เชื่อมตอ
ปลายข้ัวดวยสายไฟแลวตอกันแบบขนาน รอบรูปทรง
กระบอกโดยหันขัว้อเิลก็โทรไลตคาปาซิเตอรขึน้ไปทางยอด
กรวยและใหขาขั้วบวกอยูติดผิวรูปทรงกระบอก
 ❍ ดัดขาขั้วบวกทั้งหมดใหแนบผิวกรวยแลวรวบ
ปลายสายไฟไวที่ยอดกรวย
 ❍ ดดัขาข้ัวลบใหชีอ้อกจากกรวยและขนานกับพืน้
 ❍ เชื่อมตอขั้วลบทั้งหมดดวยลวดท่ีเปนวงกลม
 ❍ นาํไปวางบนแผนกระเบ้ืองทีม่แีมเหลก็ลําโพงอยู
ขางลาง

 

 

รูปที่ 3 การจัดเรียงอิเล็กโทรไลตคาปาซิเตอรแบบขนาน

 รอบๆ กรวย 

2
3

 2π - 2  π หนวย

หนวย

54.7 ํ
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รูปที่ 4  โครงสรางตัวเปรยีบเทียบ (Blank) ตอขนานกัน และ
 วางบนแผนกระเบื้องท่ีมีแมเหล็กอยูดานลาง

 วัดปริมาณประจุที่เกิดข้ึนดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรใน
หนวยความตางศักยเปนระยะๆ จนเวลาผานไป 20 วัน

ผลการวิจัย
 1. การทดลอง Cell ที่รวบข้ัวบวกของคาปาซิเตอร
ไวตรงกลาง
 จากการทดลองเปนระยะเวลา 20 วนั โครงสราง Cell 
แบบขั้วบวกตรงกลาง เก็บจํานวนประจุเพ่ิมไดมากกวา
โครงสรางเปรียบเทียบ (Blank) ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดย
โครงสราง Cell นี้ มีการเก็บประจุไดจํานวนเพ่ิมข้ึนหลาย
เทาตัวเมื่อเทียบกับ Blank ซึ่งมีการเก็บประจุไดเพียงเล็ก
นอยและคอนขางคงท่ี ดังรูปท่ี 5 แสดงการเก็บประจุไฟฟา
ของโครงสราง Cell ถงึวันที ่20 และยังคงมีแนวโนมการเก็บ
ประจุเพิ่มขึ้นอีก ทําใหคาศักยไฟฟาของท้ังสองตางกัน 
6 เทา ณ 20 วัน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาความตางศักยไฟฟาของ
 โครงสราง Cell แบบขั้วบวกอยูตรงกลาง กับ

 ศักยไฟฟาของโครงสราง Blank

รูปที่ 5 คาศักยไฟฟาที่เกิดจากการเก็บประจุไฟฟาของ
 โครงสราง Cell แบบขั้วบวกอยูกลาง เทียบกับ
 โครงสราง Blank

 2. การทดลอง Cell ที่รวบขั้วลบของคาปาซิเตอรไว
ตรงกลาง
 การทดลองใชระยะเวลา 60 วนั มากกวาการทดลอง
แบบรวบขัว้บวกไวตรงกลาง เนือ่งจากเริม่ตนไดศกัยไฟฟา
กลบัขัว้ คอืขัว้ลบเก็บประจุบวกและข้ัวบวกเก็บประจุลบซึง่
ผดิปกต ิดงัตารางที ่2 เมือ่เวลาผานไปศกัยไฟฟาทีผ่ดิปกติ
เริ่มลดลง และเปลี่ยนแปลงกลับมาเปนปกติ คือ ขั้วลบเก็บ
ประจลุบและขัว้บวกเกบ็ประจบุวก แตศกัยไฟฟาไมมาก จงึ
ยืดเวลาออกไป 60 วัน วัดปริมาณศักยไฟฟาไดเพียง 
8.5x10-2 โวลต นอยกวาการทดลองใน 3.1 แตก็ยังมีแนว
โนมเพิ่มขึ้นไดอีก ดังแสดงในรูปที่ 6

ตารางที่ 2 คาความตางศกัยไฟฟาของโครงสราง Cell แบบ
 ขั้วลบอยูตรงกลาง

 

วัน ศักยไฟฟา (x10-2 V)

0 -0

7 -6.5

17 -3

20 1.5

44 5

49 7

55 8

60 8.5

วัน ศักยไฟฟา (x10-2 V)

Cell Blank

0 0 0

1 1.6 0

2 2.7 0.5

3 3.4 1.0

4 3.9 1.8

20 12.0 2.5
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รูปที่ 6 คาศักยไฟฟาท่ีเกิดจากการเก็บประจุไฟฟาของ
 โครงสราง Cell แบบขั้วลบอยูกลาง

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
 
 ประจุไฟฟาในธรรมชาติซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุ
ลบนั้น Lemonnier และ Beccaria ไดกลาวไววา ในวันท่ี
อากาศแจมใสเปนปกติ สวนมากการกระจายของประจุลบ
มักถูกดดูซับไวบนพ้ืนผิวโลก และถูกปกคลุมไปดวยประจุ
บวกท่ีอยูเหนือพื้นดินขึ้นมาในบรรยากาศ ในอากาศจึงมี
ปริมาณประจุบวกมากกวาประจุลบ และเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นในบรรยากาศท่ีสูงขึ้นไป
 การเก็บประจุจากอากาศดวยโครงสรางเซลลนี้ จึง
เก็บประจุบวกไดงายกวาประจุลบ ตามการทดลองเปรียบ
เทียบทั้งสอง เมื่อขั้วบวกคาปาซิเตอรทาํมุม 54.7 องศาใน
สนามแมเหล็ก แรงกระทําระหวางประจุซึ่งมีคาขึ้นกับ 
(3cos2θ -1) จะมีคาเทากับศูนย เม่ือมุม θ = 54.7 องศา 
ทําใหประจุที่เรียงตัวอยูในแนวมุม 54.7 องศามีอิสระมาก
ขึ้น ถูกจัดเก็บเขาไปในคาปาซิเตอรไดงายกวาปกติซึ่ง
ปรากฏการณที่ เกี่ยวของกับมุม 54.7 องศาน้ี ยังมี

อีกหลายๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะพิเศษแต 
นกัวทิยาศาสตรยงัไมสามารถหาเหตุผลอธิบายอยางชัดเจน 

เพียงแตอธิบายแรงกระทําตอกันของขั้วประจุเดียวกัน 
(dipole interaction) มีคาเปนเปนศูนยเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม ผลที่ไดจากการวิจัยนี้ ทําใหเกิด
ขบวนการ การเกบ็ประจไุฟฟาไดมากกวาปกตภิายใตสนาม

แมเหล็ก พลังงานนี้อาจมีคานอยเม่ือเทียบกับการท่ีจะนํา

ไปใชงาน แตหากงานวิจัยนี้ไดพัฒนาตอไป และนํา
โครงสรางลักษณะพิเศษนี้มาตอกันแบบอนุกรมก็จะ

เปนการเพิม่ศกัยไฟฟาใหสงูขึน้ได และตอกนัแบบขนานกนั

หลายๆ อนั กเ็ปนการเพิม่กระแสเชนเดยีวกันกบัแผงเซลล
แสงอาทิตย ที่มีการตอท้ังอนุกรมและขนานภายใน หนึ่ง

แผงเซลลแสงอาทิตย จึงเปนไปไดวาในอนาคตอาจจะ

สามารถนํามาใชประโยชนเชนเดียวกับเซลลแสงอาทิตย 

และอาจจะมีขอไดเปรียบมากกวาเซลลแสงอาทิตย คือ นํา

ไปใชไดทกุหนทกุแหงโดยไมตองพึง่พาพลงังานแสงอาทติย 

และจะเกิดประโยชนมากในบริเวณแถบขั้วโลกที่มีแสง

อาทิตยนอยๆ สามารถเก็บประจุไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

เมื่อเทียบกับเซลลแสงอาทิตยที่เก็บประจุเพียงไมเกิน 

8 ชั่วโมงตอวันเทานั้น 

เอกสารอางอิง

[1] Boonsri, P. 2002. “Mathematics proof of the time 
 dimension as a vector.” Journal of the Royal 
 Institute of Thailand, 27(2), 399-408.
[2] Boonsri, P. 2003. “The geometry of the time 
 dimension.” 29th Congress on Science and 
 Technology of Thailand, 193
[3] Sivapraphagorn, A. 2002. “Effect of subfield on 
 increasing rate of reduction oxidation reaction.” 
 28th Congress on Science and Technology 
 of Thailand, 184
[4] Sivapraphagorn A. 2003. “Effect of second type 
 subfield on decreasing rate of redox reaction.” 
 29th Congress on Science and Technology of 
 Thailand, 140 
[5] Sivapraphagorn, A. 2004. “Effect of direct current 
 in the subfield (or time field) on increasing rate 
 of redox reaction.” 30th Congress on Science 
 and Technology of Thailand, 85
[6] Sivapraphagorn, A. and et al. 2011. “Possibility of 
 Activated Time Dimension Effects on Rate of 

 Redox Reaction and Growth Rate of Tissue 
 Culture Plants, Kasetsart Journal 
 (Natural Science), 45: 20 – 27




