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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีน าเสนอการทดลอง เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแบบแรงดนัไฟฟ้าสูง ความถ่ีสูง 

และก าลงัไฟฟ้าต ่า โดยการใช้พลงังานแสงอาทิตยที์่มีเทคนิคเอ็มพีพีที (MPPT) กบัแบตเตอร่ี
เป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าร่วม แลว้ส่งผ่านไปยงัวงจรบูสท์คอนเวอร์เตอร์และวงจรดีซี-เอซี 
คอนเวอร์เตอร์ที่ท  างานร่วมกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้าสูงความถี่สูงเป็นชุดแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าให้กบัแท่งอิเล็กโทรด โดยมีขอ้ดีของระบบ คือ สามารถผลิตก๊าซโอโซนไดใ้นเวลาท่ี
ความเขม้แสงลดลง พร้อมทั้งมีการทดสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของระบบภายใตส้ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของความเขม้แสงดว้ย นอกจากนั้นผลการจ าลองแบบระบบดว้ยโปรแกรม         
Orcad Pspice ถูกเปรียบเทียบกบัผลการทดลองจริง เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของระบบท่ีน าเสนอ 

ค าส าคัญ: เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ชุดอิเล็กโตรด  
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Abstract  
This project proposes a performance evaluation of a low -power high-

frequency high-voltage ozone generator using battery and solar cell with MPPT as a 
common power supply. The ozone generator uses a boost converter and a DC to AC 
converter connected to an e lectrode via a step-up high-frequency transformer acting 
as a power supply set. The advantage of the proposed system is capable of 
generating ozone gas level by supplying of the battery whilst the irradiation is 
decreased. The performance of the prototype under operating conditions such as, 
decreasing of irradiation which affects generated ozone level has been investigated. 
Moreover, the simulation results of the system using orcad pspice are compared with 
the experimental results to verify correct operatio n.  
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