
82 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ความเปนไปไดในการเก็บประจุไฟฟาดวยโครงสรางลักษณะพิเศษ
The Possibility of Special Structure for Storage of Electric Charge

อภิชัย ศิวประภากร1 และสุพล สําราญ2

1ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
2ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

*Email: Apichai_97@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายคนหาความเปนไปไดในการสรางเซลลเก็บประจุไฟฟาจากตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติก 

ดวยวิธีการจัดเรียงตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกในโครงสรางที่มีทิศทางเฉพาะภายใตสนามแมเหล็ก นํา 16 ตัวเก็บ
ประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกตอขนานกันบนตัวนําโลหะ จํานวน 4 ชุด และจัดวางแตละชุดใหทํามุม 54.74 องศากับแนวด่ิง 
ภายใตสนามแมเหล็กประดิษฐ โดยใชแผนสังกะสีเปนตัวพยุงโครงสรางนี้ ปลอยไวเปนเวลา 13 สัปดาห ตัวเก็บประจุชนิด
อิเล็กโทรลิติกบนโครงสรางลักษณะพิเศษนี้สามารถเก็บประจุไฟฟาในอากาศได โดยวัดคาความตางศักยไดเทากับ 0.24 
โวลต โครงสรางเปรียบเทียบ ซึ่งเปน 4 ชุดตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกท่ีวางในแนวราบภายใตสนามแมเหล็กประดิษฐ 
วัดความตางศักยไดเพียง 0.02 โวลตเทานั้น การเก็บประจุของโครงสรางลักษณะพิเศษนี้เก็บไดมากกวาโครงสรางเปรียบ
เทียบถึง 10 เทา

คําสําคัญ : ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติก

Abstract
 This research work was conducted to find out a possibility of how to produce an electrical cell from 
electrolytic capacitors by a specific arrangement in magnetic field. A group of 16 capacitors was arranged in 
parallel on a metal strip. Four sets of metal strip and 4 pieces of zinc in a form of triangular sheet were prepared. 
Four triangular sheets were attached together to form a pyramid shape with 4 metal strips were held all the 
edges of the triangular sheets. It needs a specific of angle 54.74 degrees of sloping edges to vertical. It was 
placed in a magnetic field and left for 13 weeks. This specific structure was filled with electric charges in electrolytic 
capacitors. The storage of electric charge was measured as electrical potential. The voltage of the specific 
structure was found to be 0.24 volts. Normally, electrolytic capacitor could collect a few electric charges under 
magnetic field. By leaving the blank structure for 13 weeks, collected voltage was only 0.02 volts. However, the 

specific structure could store the electric charges more than 10 times of the blank.

Keywords: Electrolytic capacitor

บทนํา
 จากการพิสูจนเวลาเปนเวคเตอรดวยวิธีทาง

คณติศาสตร [1] และการเสนอโครงสรางรปูรางของมติเิวลา
ของ ปรเมสฐ บุญศรี [2] เกี่ยวของกับองศาของมุม 54.74 

องศา โดยเสนทิศทางลัพธของเวคเตอรเวลาทํามุมกับแนว

ด่ิง และทํามุมกับแนวระนาบเปนมุม 54.74 องศาเหมือน
กัน ทําใหเกิดรูปทรงเรขาคณิตของมิติเวลาเปนรูปพีรามิด

ที่มีลักษณะพิเศษ ดังรูปท่ี 1 คือมุมของแนวสันพีรามิดเปน 

54.74 องศากับท้ังแนวนอนและแนวด่ิง ซึ่งสงผลทําใหเกิด
การเรงปฏิกิริยารีดอกซภายใตโครงสรางพิเศษเฉพาะนี้ให

เร็วขึ้นกวาปกติ [3], [4] และสงผลใหการเกิดการหนวง

ปฏิกิริยารีดอกซภายใตโครงสรางเฉพาะนี้ใหชากวาปกติ
เมื่อกลับทิศการจัดเรียงขั้วของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทร-

ลิติก [5] ซึ่งปฏิกิริยารีดอกซเกี่ยวของกับการถายโอน
อิเล็กตรอนหรือการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน นอกจากน้ี

โครงสรางลักษณะพเิศษเฉพาะนี ้ยงัสงผลทําใหเกดิการเรง
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การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชใหมีการเจริญเติบโตเร็วข้ึนกวา

ปกติ [6] ซึ่งการเจริญเติบโตท่ีเร็วขึ้นนั้นยอมเกี่ยวของกับ

ปฏิกิริยารีดอกซ และเก่ียวของกับการถายโอนอิเล็กตรอน

ที่ผิดปกติภายใตโครงสรางลักษณะพิเศษเฉพาะนี้ จึงอาจ

เปนไปไดวา ภายใตโครงสรางลักษณะพิเศษนี้ จะเกิดการ

จัดระเบียบหรือรวบรวมประจุไฟฟาไดมากกวาปกติ 

รูปที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตของมิติเวลา

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย

 1. วัสดุอุปกรณ
1.1. ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกขนาด 
      16 โวลต 2,200 ไมโครฟารัด (ยี่หอ Elna)

  1.2. สังกะสีแผนเรียบ 
  1.3. กระเบ้ืองปูพื้นขนาด 12 นิ้ว
  1.4. แมเหล็กลําโพง
  1.5. มัลติมิเตอร (ยี่หอ Sunwa)

 2. วิธีดําเนินการวิจัย
 จดัเรียงตวัเกบ็ประจุชนดิอิเลก็โทรลิตกิแบบขนาน
บนแกนแผนพับโลหะสังกะสีที่มีความยาว 23 เซนติเมตร 
ดังรูปท่ี 2 จํานวน 8 ชุด โดย 4 ชุดแรกใชทําเปนตัวเปรียบ
เทียบ (Blank) และ 4 ชุดท่ีเหลือใชทําโครงสรางลักษณะ
พิเศษ ซึ่งมีเปนลักษณะรูปทรงพีรามิดฐานส่ีเหล่ียมท่ีมี

ความสูงเปนคร่ึงหน่ึงของความกวางของฐาน เปนอัตรา

สวนเฉพาะทีท่าํใหมุมของสันท้ังส่ีของรูปทรงน้ีทาํมุม 54.74 
องศา กับแนวนอนและด่ิง ดังรูปท่ี 3

 

รูปที่ 2 จัดเรียงตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกแบบขนาน

 บนแผนโลหะสังกะสี

 สรางรูปรางลักษณะพิเศษนี้ โดยตัดสังกะสีแผน

เรียบเปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว จํานวน 4 แผน ใหมีความ

ยาวฐานเปน 28.0 เซนตเิมตร และความยาวอีกท้ังสองดาน

เปน 24.3 เซนติเมตร และนําท้ังสี่แผนมาประกอบเขา

หากัน โดยมีชุดตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติก 4 ชุดเปน

ตัวยึดแผนสังกะสีรูปสามเหล่ียมหนาจั่วไว ผลจากการตอ

ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกแบบขนานท้ังสี่ชุดเขากับ

แผนสังกะสีรูปสามเหล่ียมหนาจั่วทั้ง 4 แผน ไดรูปรางเปน
พีรามิดฐานส่ีเหลี่ยมท่ีมีมุม 54.7 องศา เปนโครงสราง

ลักษณะพิเศษ ดังรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 โครงสรางลักษณะพิเศษ จากการจัดเรียงตัวเก็บ
 ประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกแบบขนาน 4 ชุด บนแผน
 สังกะสี

 การจัดแผนสังกะสีแตละดาน ตองใหแผนสังกะสี
นัน้ๆสมัผัสกับข้ัวเดยีวกันของชดุตวัเกบ็ประจุชนดิอเิลก็โทร
ลิตกิ การจัดเชนนี ้ทาํใหแผนสังกะสีดานตรงขามกันมีประจุ
ชนดิเดียวกัน คือเปนคูประจุบวก และเปนคูประจุลบ ทาํการ

เชื่อมตอคูประจุเดียวกันเขาดวยกัน ทําใหแผนโลหะตรง
ขามกันรวมเปนขั้วเดียว อิเล็กโทรลิติกคารปาซิเตอร

บนโครงสรางลักษณะพเิศษนีจ้งึถูกรวมลงเหลือเพยีง 2 ขัว้ 

คือ คูขั้วบวก และคูขั้วลบ ดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 เชื่อมตอขั้วประจุชนิดเดียวกันของแผนสังกะสีเขา
 ดวยกัน 

 วางโครงสรางลกัษณะพเิศษนีล้งบนแผนกระเบือ้ง
ภายใตสนามแมเหล็ก โดยใชแมเหล็กรูปทรงทรงกระบอก
ของลําโพงเปนตัวใหสนามแมเหล็กแกโครงสร างนี้ 
ดังรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 แมเหล็กลําโพงวางไวใตโครงสรางลักษณะพิเศษ

 ทําการปลอยประจุ (Discharge) ที่คงคางอยูเล็ก

นอยในตัวเกบ็ประจุชนดิอิเล็กโทรลิตกิออกไปจนหมด และ

วดัดวยมัลตมิิเตอรเปนศูนย จากนัน้ปลอยโครงสรางใหเกดิ
ขบวนการกระตุนตัวเองเชนเดียวกับงานวิจัยกอนนี้ [3-6] 

ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห จากนั้นเริ่มวัดปริมาณประจุ
ที่ถูกเก็บไวในตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติก ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเอง ดวยเครื่องมัลติมิเตอร โดยวัด

ในหนวยความตางศักยเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อดูแนว
โนมการเปล่ียนแปลงความตางศักยเปนอยางไร

สรางตัวเปรียบเทียบ (Blank) ทําโดยนําชุดตัวเก็บ

ประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกท้ัง 4 วางบนแผนกระเบ้ืองใน

ทิศทางเดียวกันกับสันของโครงสรางพิเศษ และอยูภายใต

สนามแมเหลก็ลําโพงเชนเดยีวกัน ตอเชือ่มดานทีเ่ปนประจุ

เดียวกันเขาดวยกัน โดยทําการเชือ่มตอในทาํนองเดยีวกบั

โครงสรางพเิศษ ทาํใหโครงสรางตวัเปรียบเทียบเหลือเพยีง 

2 ขั้ว คือขั้วบวก และข้ัวลบ ดังรูปท่ี 6

 ทาํการปลอยประจ ุ(Discharge) ทีค่งคางอยูเลก็นอย

ในตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกท้ัง 4 ชุดออกไปจนหมด 
และวัดดวยมัลติมิเตอรเปนศนูย จากนัน้ปลอยโครงสรางให
เกิดขบวนการกระตุนตัวเองเชนเดียวกับงานวิจัยกอนนี้ 
[3-6] ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห จากนั้นเริ่มวัดปริมาณ
ประจุทีถ่กูเกบ็ไวในตวัเกบ็ประจุชนดิอิเลก็โทรลิตกิ ซึง่เปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเอง ดวยเครื่องมัลติมิเตอร โดยวัด
ในหนวยความตางศักยเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อดูแนว
โนมการเปล่ียนแปลงความตางศักยเปนอยางไร

 

  

รูปที่ 6 โครงสรางตัวเปรียบเทียบ

 หลังจาก 2 สัปดาห วัดปริมาณประจุที่เกิดข้ึนดวย

เคร่ืองมัลติมิเตอรในหนวยความตางศักยเปนประจํา
ทุกสัปดาห การวัดศักยไฟฟาระหวางข้ัวประจุบวกและ

ขั้วประจุลบของโครงสรางลักษณะพิเศษ และโครงสรางตัว
เปรียบเทียบ ดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรตองทําอยางรวดเร็ว 

เพื่อลดการสูญเสียประจุใหนอยท่ีสุด

ผลการวิจัย

  เนื่องจากในแตละวันความช้ืนในอากาศไมคงท่ี มี
การเปล่ียนแปลงมากบางนอยบาง จึงอาจสงผลตอความ

สามารถในการเก็บประจุไฟฟาในโครงสรางลักษณะพิเศษ 

ทําใหแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประจุไฟฟาในโครงสราง
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ลักษณะพิเศษไมคงท่ี ดังขอมูลตาราง 1 และกราฟ รูปท่ี 7 

ตารางที่ 1 คาความตางศักยไฟฟาจากการทดลอง 6 คร้ัง 

ของโครงสรางลักษณะพิเศษ เปรียบเทียบกับ

คาความตางศักยไฟฟาของโครงสรางเปรียบ 

รูปที่ 7 การกระจายคาศักยไฟฟาท่ีเกิดจากการเก็บ

 ประจุไฟฟาท่ีวัดไดจากการทดลอง 6 คร้ัง

รูปที่ 8 คาศักยไฟฟาเฉลี่ยท่ีเกิดจากการเก็บประจุไฟฟา
 ของโครงสรางลักษณะพเิศษและโครงสรางเปรียบ
 เทียบ

 ผลจากการทดลองเปนระยะเวลา 13 สัปดาห 
โครงสรางลักษณะพิเศษเก็บจํานวนประจุเพิ่มไดมากกวา
โครงสรางเปรยีบเทยีบดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยโครงสราง
ลักษณะพิเศษมีการเก็บประจุไฟฟาเฉลีย่ ไดจาํนวนเพิม่ข้ึน
หลายเทาตวัเมือ่เทยีบกับตวัเปรยีบเทยีบซึง่มีการเก็บประจุ
ไดเพียงเล็กนอยและคอนขางคงที่ รูปท่ี 8 แสดงการเก็บ
ประจุไฟฟาเฉลีย่ของโครงสรางลักษณะพเิศษจนถงึสัปดาห
ที่ 13 ยังคงมีแนวโนมการเก็บประจุเพิ่มข้ึนแตไมมากนัก 
และคาศักยไฟฟาของท้ังสองตางกัน 12.4 เทา ณ สัปดาห
ที่ 13 

ตารางที่ 2 คาความตางศักยไฟฟาของโครงสรางเปรียบ 
เทยีบ กับความตางศักยไฟฟาเฉลีย่ของโครงสราง
ลักษณะพิเศษ

wks.
คาศักยไฟฟา(x10-2V)

เฉลี่ย
Blank 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 5.2 4.8 4.0 5.7 5.1 5.3 5.0

3 1.1 5.3 5.8 5.5 6.3 5.5 6.3 5.8

4 1.3 5.9 6.5 6.5 6.9 6.3 6.8 6.5

5 1.4 7.4 7.5 7.0 7.8 7.4

6 1.6 7.8 8.0 7.4 8.2 7.6

7 1.6 8.4 9.0 7.8 8.5 8.4

8 1.7 12.5 12.0 11.0 12.8 12.0

9 1.7 15.0 18.0 16.5

10 1.8 17.4 18.5 18.0

11 1.9 20.5 20.0 20.3

12 2 24.6 24.0 24.3

13 2 25.0 24.6 24.8

สัปดาห

ศักยไฟฟา (x10-2 V)

โครงสรางเปรียบ

เทียบ

โครงสรางลักษณะ

พิเศษ

0 0 0

2 1.0 5.0

3 1.1 5.8

4 1.3 6.5

5 1.4 7.4

6 1.6 7.6

7 1.6 8.4

8 1.7 12.0

9 1.7 16.5
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การเก็บประจุไฟฟาจากอากาศดวยตัวเก็บประจุ

ชนิดอิเล็กโทรลิติกเก็บไดจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น แต
เมื่อตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกท่ีถูกจัดเรียงแบบ
โครงสรางลักษณะพิเศษ คือชุดตัวเก็บประจุชนิดอิเล็ก-
โทรลิติกท่ีถูกเรียงทํามุม 54.74 องศากับแนวด่ิง และเชน
เดียวกันก็ทํามุม 54.74 องศากับแนวนอนดวย เพราะเปน
เสนทิศทางลัพธของแกน X, Y, Z ในสามมิติ หรือเปน
ศูนยรวมหรือเปนโฟกัสของทิศทางในสามมิติ ทําใหชุดตัว
เก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกเหลานี้มีความสามารถในการ
เก็บประจุไดมากข้ึนกวาปกติ ซึ่งปรากฏการณที่เกี่ยวของ
กับมุม 54.74 องศาหลายๆปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนมีลักษณะ
พเิศษทีน่กัวทิยาศาสตรยงัมีปญหาทีจ่ะหาเหตผุลอธบิายได
อยางชัดเจน 
 จากงานวิจัยของ S J Erickson,R W Prost, and 
, M E Timins [7] ไดพิจารณาแรงกระทําตอกันระหวางสอง
นิวคลีไอ (Dipole interaction) เม่ือท้ังสองอยูหางกันรัศมี r 
และทํามุมกับทิศทางสนามแมเหล็กในแนวแกน z เปน
มุม θ 

เมื่อ m คือ magnetic dipole moment, B
z 
เปนแรง

กระทําระหวางนวิคลีไอทัง้สองบนแนว N
1
N

2
 ซึง่แรงกระทํา

ระหวาสองนิวคลีไอมีคาขึ้นกับ (3cos2θ -1) และเม่ือมุม 

θ= 54.74 องศา ผลลัพธคือ แรงกระทําระหวางนิวคลีไอทั้ง
สองมีคาเทากับศูนย ดวยเหตนุีอ้าจเปนไปไดวาแรงกระทํา

ตอกันของขัว้ประจุเดยีวกัน ในอากาศท่ีอยูในแนวมุม 54.74 

องศามีผลเชนเดียวกันคือเปนศูนย ทําใหเกิดความเปน

อิสระของประจุมากข้ึนกวาเดิม เมื่อประจุอยูในแนวมุม 

54.74 องศา จึงเปนเหตุใหเกิดการเคล่ือนยายประจุได
สะดวกและรวดเร็วกวาเดิม สงผลใหมีการเก็บประจุไฟฟา
ในแนวมุมดังกลาวไดมากกวาปกติ
 อยางไรก็ตาม ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้ทําใหเกิด
ขบวนการเกบ็ประจุไฟฟาไดมากกวาปกตใินสนามแมเหลก็ 
หรือไดพลังงานงานไฟฟาจากสนามแมเหล็กของแทงแม
เหลก็ พลงังานนีอ้าจมคีานอยเมือ่เทยีบกับการท่ีจะนาํไปใช
งาน แตเมือ่เปรียบเทียบกับยุคเร่ิมตนของเซลลแสงอาทิตย
ซึง่ผลติปริมาณไฟฟาจากแสงอาทิตยไดเพยีงประมาณ 0.01 
โวลต เทานั้น หากงานวิจัยนี้ไดพัฒนาตอไป และนํา
โครงสรางลักษณะพิเศษนีม้าตอกันแบบอนุกรมกันหลายๆ
อนั ก็เปนการเพิม่ศักยไฟฟาใหสงูขึน้ไดเชนเดียวกันกับแผง
เซลลแสงอาทิตย พรอมๆกับการตอกันแบบขนานกัน
หลายๆอัน ก็เปนการเพิ่มกระแสเชนเดียวกันกับแผงเซลล
แสงอาทิตย จึงเปนไปไดวาในอนาคตอาจจะสามารถนํามา
ใชงานเชนเดียวกับเซลลแสงอาทิตย แตมีขอไดเปรียบ
มากกวาเซลลแสงอาทิตย คือ นาํไปใชไดทกุหนทุกแหงโดย
ไมตองพึ่งพาแสงอาทิตย นั่นคือเกิดประโยชนในบริเวณ
แถบข้ัวโลกท่ีมีแสงอาทิตยนอยๆก็นาํไปใชได เกดิการผลิต
ประจุไฟฟาขึ้นตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับเซลลแสง

อาทิตยเพียงไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวันเทานั้น แตก็มีขอเสีย
เปรียบอยูบาง คืออากาศท่ีมีความช้ืนสัมพัทธที่มากกวา 

80 % เริ่มสงผลใหการเก็บประจุไดนอยลง
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