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บทคัดยอ
บทความน้ีจะกลาวถึงการประยุกตระบบไฟฟาแบบเคล่ือนท่ีภายใตภาวะภัยพิบัติท่ีมีผลกระทบกับระบบจําหนายไฟฟาอันไดแก ธรณีภัย วาต

ภัย และอุทกภัย ซ่ึงสงผลใหไมสามารถจายไฟฟาไดบริเวณกวาง โดยอาศัยเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเสนแมเหล็กตามแนวแกนท่ีมีการออกแบบ ใหใชรถ
จักยานยนตมาเปนตนกําลังทําใหงายตอการผลิตไฟฟา โดยใชลอหลังของรถจักยานยนตไปขับเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยตรงและสามารถเคล่ือนยายเครื่อง
กําเนิดไฟฟาไปใชยังท่ีตางๆ ไดเน่ืองจากนํ้าหนักนอย ทําใหการผลิตกระแสไฟฟาสามารถเขาถึงจุดท่ีเกิดเหตุไดทันที ทําใหงายตอการผลิตและสํารอง
ไฟฟาในท่ีท่ีมีความสําคัญตัวอยางเชน เสาสงสัญญาณส่ือสาร,ระบบสํารองไฟฟาเครื่องมือส่ือสาร,ระบบสองสวางในจุดท่ีตองการแสงสวาง โดยใน
งานวิจัยน้ีไดมีการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 0.18 กิโลวัตต แรงดันไฟฟา 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ ซ่ึงเปนไฟฟากระแสสลับท่ีใชท่ัวไป
ผลงานวิจัยพบวาเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถผลิตกําลังไฟฟาโหลดสูงสุด 0.18 กิโลวัตต อัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง 0.4753 ลิตรตอชั่วโมง จากการ
ทดสอบสามารถจายโหลด เชน หลอดไฟฟา,หมอแปลงไฟฟา และมอเตอรไฟฟา ท่ีมีกําลังวัตตไมเกิน 0.18 กิโลวัตต โดยสามารถนํารถจักยานยนตไป
ใชไดตามปกติ แตเครื่องกําเนิดไฟฟามีขนาดและนํ้าหนักท่ีใหญเกินไป ตองมีการปรับปรุงใหมีขนาดและนํ้าหนักท่ีเล็กลงเพ่ือใหเหมาะสมกับการนําไปใช
ในกรณีฉุกเฉิน

คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเคล่ือนท่ี; รถจักรยานยนตผลิตกระแสไฟฟา; เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเสนแมเหล็กตามแนวแกน

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ระบบไฟฟามีความสําคัญในการดํารงชีวิตของทุกคน ทุกวันน้ีมีอุปกรณไฟฟาท่ีอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น เชน

ระบบส่ือสารท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การส่ือสารทําใหเราติดตอกันไดอยางรวดเร็วท้ังในกรณีเหตุฉุกเฉิน เชน การเกิดภัยพิบัติ ในการท่ีตอง
ประสานงานการเขาถึงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือ หรือการแจงขอความชวยเหลือในพ้ืนท่ีตกคาง ระบบไฟฟาในยามกลางคืนก็สําคัญไมแพกันเน่ืองจากในเหตุ
ภัยพิบัติระบบไฟฟาจะถกูตัดขาดทําใหในเวลากลางคืนจะไมมีแสงสวางซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ในหลายๆพ้ืนท่ีของประเทศมีไฟฟาเขาถึงโดย
ยากลําบากทําใหความม่ันคงทางไฟฟาลดลง สงผลใหความตอเน่ืองในการใชไฟฟาลดลงดวย การเขาถึงเพ่ือการซอมแซมก็อาจทําไดลําบากท้ังในกรณี
เหตุฉุกเฉิน เชน ไฟฟาดับเน่ืองจาก อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟาหัก ตนไมหักโคนทับสายไฟ หมอแปลงไฟฟาระเบิด แตการเขาถึงเพ่ือซอมแซมน้ันยากขึ้น
ถาพบกับเหตุการณภัยพิบัติ เชน ในกรณีถาเกิดอุทกภัย ทําใหนํ้าทวมในพ้ืนท่ี และมีการตัดขาดของเสนทางการเขาถึง ซ่ึงไมอาจใชไฟฟาไดในบางจุด
กรณีวาตภัย พายุฝนรุนแรงทําใหสายไฟฟาขาด หรือ ไฟฟาลัดวงจร เกิดการตัดขาดทางไฟฟา ซ่ึงไมสามารถซอมแซมไดในขณะน้ัน ธรณีภัย
แผนดินไหวรุนแรงบานเรือน เสาไฟฟาเสียหาย เสนทางเขาถึงถูกตัดขาด ในกรณีตางๆน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญคือการสํารองไฟฟาในดานการส่ือสาร เพ่ือไมให
เกิดการติดขัดในการชวยเหลือหรือซอมแซม สําหรับแนวคิดเพ่ือการออกแบบคือการนํารถจักยานยนตมาเปนตนกําลังในการผลิตกระแสไฟฟาไปใช
หรือสํารองไฟฟาในภาวะภัยพิบัติดังท่ีกลาวขางตน

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ปุณยภัทร ภูมิภาค ไดศึกษาเรื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเสนแรงแมเหล็กตามแนวแกนท่ีไมมีแปลงถานสําหรับพลังงานลม ในงานวิจัยไดทํา

การออกแบบและทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือใชกับพลังงานลม ผลทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบไมมีการควบคุมความเร็วตนกําลัง ความเร็วรอบ
476 รอบตอนาที แรงดันและกระแสไฟฟาเฉล่ีย 3 เฟส 55.48 โวลต และ 3.34 แอมแปร แบบควบคุมความเร็วตนกําลัง ความเร็วรอบ 499.8 รอบตอ
นาที แรงดันและกระแสไฟฟาเฉล่ีย 3 เฟส 59.65 โวลต และ 4.87 แอมแปร และ ทดสอบกับพลังงานลมพบวา กําลังไฟฟาสูงสุด 33.8 วัตต ความเร็ว
ลม 5.55 เมตรตอวินาที กําลังไฟฟาตํ่าสุด 9.41 วัตต ความเร็วลม 2.4 เมตรตอวินาที [1] วิชิต เครือสุข เขียนหนังสือชื่อ เทคโนโลยีการผลิตเครื่อง
กําเนิดไฟฟา บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแนวแกน โดยเสนอวาเหมาะกับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กโดยใชพลังงานกลท่ี
ไดมาฟรี พรอมกับคํานวนคาใชจายในการผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมท้ังการเสนอแนวทางประยุกตใช เชน สัญญาณจารจรกํากับทางแยกพลังงานลม
กังหันลมชนิตแนวแกนนอนและแนวแกนต้ังผลิตพลังงานไฟฟา เครือ่งกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก จักรยานผลิตพลังงานไฟฟา ชิงชาผลิตพลังงาน
ไฟฟา [2] Jacek F. Gieras , Rong-Jie Wang , Maarten J. Kamper เขียนหนังสือ และ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบเสนแมเหล็กตามแนวแกน รวมท้ังสมการความสัมพันธในการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน การคํานวน แรงดัน กระแส กําลังวัตต ความเร็ว
รอบ พรอมกับไดยกตัวอยางการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา และ วิธีการคํานวนเพ่ือนําไปใชจริงในการออกแบบ [3] J.R. Bumby,N.Stannard and
R.Martin ไดทําการศึกษาและออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟา 2 แบบ คือ Savanous turbine และ Dannius turbine เพ่ือใชกับพลังงานลม โดย
ประสิทธิภาพท่ีไดมาประมาณ 93-94% และคาความผิดพลาดจากการออกแบบประมาณ5% [4] P.Wannakarn, T.Tanmaneeprasert,
N.Rugthaicharoencheep, IEEE, Member, and S.Nedphograw ไดทําการศึกษาโดยทําการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยใชพลังงานลมและ
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ทําการ Rectifier เพ่ือ convert ไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง โดยผลการทดสอบท่ีความเร็วรอบ 1000 รอบตอนาที ผลิตแรงดันได 189
โวลต กระแส 7.94 แอมแปร กําลังไฟฟา 1500 วัตต [5]

สําหรับบทความน้ีไดนําเสนอ การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานกลจากรถจักยานยนตเพ่ือนํามาเปนตนกําลังโดยออกแบบเครื่องกําเนิด
ไฟฟาตามแนวแกน ท่ีกําลังไฟฟาขนาด 0.18 กิโลวัตต แรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ 1 เฟส พรอมกับออกแบบชุดสงกําลังท่ี
ใชลูกกล้ิงเปนตัวตอรวมกับลอของรถจักยานยนตเพ่ือสงกําลังไปท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยใชเฟองและโซเปนตัวขับระหวางลูกกล้ิงกับเพลาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา รวมถึงการนํารถจักรยานยนตมาทดสอบเพ่ือหาอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันตอคาพลังงานท่ีได สําหรับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการศึกษา
คือ การนํารถจักยานยนตท่ีปกติเปนพาหนะในการขับขี่มาเปล่ียนรูปเปนพลังงานไฟฟาใชในยามฉุกเฉินทําใหการขาดแคลนทางไฟฟาลดลง เม่ือเกิด
ภาวะภัยพิบัติ งานวิจัยชิ้นน้ีจะทําใหทราบถึงอัตราการใชเชื้อเพลิงของรถจักยานยนต ในการผลิตไฟฟาตามท่ีไดออกแบบไวเพ่ือเปนการปรับปรุงระบบ
และประสิทธิภาพในอนาคตตอไป

3. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1. การออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยใชรถจักยานยนตเปนตนกําลัง

ในการผลิตไฟฟาโดยใชรถจักยานยนตมาเปนตนกําลังน้ันจะนํารถจักยานยนตมาโดยใชลอหลังของรถจักรยานยนตมาขับเคล่ือนลูกกล้ิงท่ี
ไดรับการออกแบบมาใหรับกําลังจากลอหลังเพ่ือสงกําลังไปท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟา ตามรูปท่ี 1 โดยงานวิจัยดังกลาวไดทําการออกแบบ 2 สวน คือ สวน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟา และชุดสงกําลังสําหรับสงกําลังจากลอรถจักยานยนตไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบการนํารถจักยานยนตมาผลิตกระแสไฟฟา

3.1.1. การออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแนวแกนโดยตอรวมกับรถจักยานยนต
ออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ แผนจานเด่ียวท่ีมีขั้วแมเหล็กเปนแผนจานหมุนแบบคู โดยไมมีแกนเหล็กท่ีขดลวดเหน่ียวนํา ตามรูป

ท่ี 2 เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบน้ีจะใชขดลวดเหน่ียวนํา หรือ ขดลวดอารเมเจอร เปนสวนท่ีอยูกับท่ีเรียกวา สเตเตอร อยูตรงกลางระหวาง จานหมุนซ่ึงใช
แมเหล็กถาวรเปนสวนท่ีเคล่ือนท่ีเรียกวา โรเตอร โดยแมเหล็กถาวรท้ังสองดาน จะวางประกบกันระหวางขดลวดเหน่ียวนําโดยวางสลับขั้วกันเพ่ือทําให
เกิดลูปวงจรแมเหล็ก

รูปท่ี 2 สวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแนวแกน

เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีนําเสนอออกแบบโดยวางขดลวดอารเมเจอร 12 ขด 1 เฟส ทํามุม 30 องศา พรอมกับวางแมเหล็กถาวร 12 โพลทํามุม
30 องศา จากตัวแปรท่ีตองการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาความถี่ 50 เฮิรตซ ทําใหตองใชความเร็วรอบของเพลาท่ี 500 รอบตอนาที ดังสมการท่ี 1

โดยท่ี N คือจํานวนรอบการหมุนของโรเตอรหนวย รอบตอนาที, f คือความถี่หนวย เฮิรตซ, P จํานวนโพลแมเหล็ก

P

f
N

120
 (1)

การคํานวณคาแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟาจากตัวแปรการออกแบบตองการเครื่องกําเนิดไฟฟาแรงดัน 220 โวลต สมการคํานวณ
แรงดันไฟฟา ดังสมการท่ี 2 โดยท่ี Eg คือ คาแรงดันเฉล่ียของเครื่องกําเนิดไฟฟาในสภาวะไมมีโหลดมีหนวย โวลต,  คือความหนาแนนของเสนแรง

ลอ้รถจกัรยานยนต์ กาํลงัไฟฟ้าเอา้ทพ์ุท

Permanent Magnet Stator WindingFrame

Rotor

Shaft
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แมเหล็กหนวย เวเบอร, f คือความถี่หนวย เฮิรตซ, N คือจํานวนรอบของขดลวดตัวนํา, Kw คือคาคงท่ีตัวประกอบการพันขดลวดมีคาเทากับ 1 ดัง
สมการท่ี 3 เน่ืองจากการพันขดลวดเปนแบบพิตชเต็ม Kp เทากับ 1 ดังสมการท่ี 5 และ Kd เทากับ 1 ดังสมการท่ี 4

 wg fNKE 2 (2)

pdw KKK  (3)

)]/([
2

)2/(

p

s
Sin

pm

s
mSin

K d




 (4)

จากสมการท่ี 4 s คือ จํานวนขดลวด m คือจํานวนเฟส p คือจํานวนโพลแมเหล็ก

)57.1(

 c

p SinK  (5)

จากสมการท่ี 5 c คือระยะพิตชของขดลวด  คือระยะพิตชของโพลแมเหล็ก

จากน้ันคํานวณหาจํานวนรอบของการพันขดลวดโดยกําหนดแรงดันเครื่องกําเนิดไฟฟา 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ จํานวนขดลวด 12 ขด
ใชแมเหล็กถาวรชนิดนีโอดิเมียม ขนาดกวาง 0.02 เมตร ยาว 0.05 เมตร จํานวน 12 คู เพ่ือประกบระหวางขดลวด 12 ขด ท้ังสองดานดังรูปท่ี 1 โดย
ไดทําการวัดความหนาแนนสนามแมเหล็กดวย เกาสมิเตอรวัดได 0.16 เทสลา จากน้ันทําการคํานวณหาจํานวนรอบท่ีตองการ ได 6,204 รอบหรือ 517
รอบตอขด ดังสมการท่ี 6

(6)

เน่ืองดวยกําลังวัตตของเครื่องกําเนิดไฟฟา 0.18 กิโลวัตต แรงดันไฟฟา 220 โวลต ทําใหกระแสท่ีไหลในขดลวดเทากับ 0.817 แอมแปร ดังน้ัน
เลือกขดลวดท่ีใช S.W.G เบอร 24 ซ่ึงทนกระแสไดประมาณ 0.817 แอมแปร จากน้ันสรุปตัวแปรท่ีหาไดในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1: ตัวแปรของเครื่องกําเนิดไฟฟา

ตัวแปร หนวย ขอมูล ตัวแปร หนวย ขอมูล

กําลังเอาทพุท kW 0.18 จํานวนขดลวด ชิ้น 12

ความเร็วรอบ RPM 500 เบอรขดลวด S.W.G 24

แรงดันเอาทพุท Vac 220 จํานวนรอบของขดลวด รอบ 6,204

จํานวนเฟส เฟส 1 จํานวนรอบตอขดลวด รอบ 517

กระแส A 0.817 เสนรอบวงของเครื่อง mm 320

จํานวนโพลแมเหล็ก โพล 12 เสนรอบวงของเพลา mm 20

ขนาดแมเหล็ก MxM 0.05x0.02 นํ้าหนักรวม Kg 30

3.1.2. ออกแบบชุดสงกําลังสําหรับสงกําลังจากลอรถจักยานยนตไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา
หลักการออกแบบ ตามรูปท่ี 3 ไดนํารถจักยานยนตท่ีมีใชกันอยูท่ัวไปมาตอรวมโดยใชลอหลังขับเคล่ือนลูกกล้ิงท่ีทําจากยางเพ่ือสง

กําลังผานชุดเกียร โดยใชโซอัตราทดรอบ 1:1 แบบหมุนไดทางเดียวเพ่ือกันการหยุดแบบกะทันหัน โดยท่ัวไปความเร็วรอบของลอหลังกับความเร็วรอบ
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาจะถูกทดรอบโดยลูกกล้ิงประมาณ 2.3:1 เพราะฉะน้ันในการออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีความเร็วรอบ 500 รอบตอนาที จะ
ใชความเร็วรอบของลอหลัง 214 รอบตอนาทีโดยประมาณ เน่ืองจากกําลังเครื่องยนตโดยท่ัวไปจะมีกําลังสูงสุดประมาณ 5 ถึง 7 กิโลวัตต ท่ีรอบลอ
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หลังประมาณ 1000 ถึง 1200 รอบตอนาที จากการออกแบบขางตนกําลังจากลอหลังท่ีหมุนท่ีความเร็วรอบ 214 รอบตอนาที น้ันจะสงถายกําลัง
ประมาณ 1 . 3 5 ถึง 1 . 5 กิโลวัตต ซ่ึงเพียงพอกับการสูญเสียในระหวางการสงกําลังไปท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ือขับโหลดขนาด 0 . 1 8 กิโลวัตต

รูปท่ี 3 สวนประกอบการสงกําลังจากลอหลังไปยังเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา

3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1. การทดสอบแรงดันเอาทพุทโดยการเปล่ียนแปลงรอบความเร็วแบบไมตอโหลด
เริ่มดวยการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาใชวิธีการหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยบันทึกความเร็วรอบและใชโวลตมิเตอรวัดแรงดันเอาทพุทแบบ

ไมมีโหลดโดยดูแรงดันท่ีเปล่ียนแปลงตอความเร็วรอบท่ีเปล่ียนเพ่ือทดสอบความถูกตองดังท่ีไดออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาไวขางตน
3.2.2. ทดสอบอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันโดยการเปล่ียนแปลงโหลด (ความเร็วรอบคงท่ี 500 รอบตอนาที)
ทําการทดสอบท้ังระบบโดยนํารถจักยานยนตมาขับเคล่ือน และสงกําลังจากลอหลังผานชุดสงกําลังโดยมี ลูกกล้ิง ชุดเกียรและโซ เพ่ือไป

ขับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยคงความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาไวท่ี 500 รอบตอนาที เพ่ือใหไดแรงดันเอาทพุท 220 โวลต 50 เฮิรตซ
จากน้ันทดสอบอัตราส้ินเปลืองนํ้ามัน โดยเพ่ิมโหลดครั้งละ 20 วัตต จนถึงโหลดสูงสุดท่ี 180 วัตต ระยะเวลาการทดสอบ 5 นาทีตอครั้ง แลวตรวจสอบ
ปริมาณนํ้ามันท่ีใชไปเพ่ือสรุปผล

4. ผลการทดลอง
4.1. การทดสอบแรงดันเอาทพุทโดยการเปล่ียนแปลงรอบความเร็วแบบไมตอโหลด

ทดสอบโดยการเดินรอบความเร็วของเครื่องกําเนิดไฟฟา 100 , 200 , 300 , 400 และ 500 รอบตอนาที โดยไมตอโหลดจากน้ันทําการวัด
ความถี่ของเครื่องกําเนิดไฟฟาและแรงดันไฟฟาไดผลดัง ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2: ทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา
ความเรว็ (รอบตอนาท)ี ความถี่ (เฮิรตซ) แรงดนัไฟฟา (โวลต)

100 10.2 42.6
200 20.1 88.2
300 30.3 132.8
400 40.4 175.3

500 50.2 220.4

4.2. ทดสอบอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันโดยการเปล่ียนแปลงโหลด (ความเร็วรอบคงท่ี 500 รอบตอนาที)
ทดสอบโดยการนํารถจักยานยนตมาสงกําลังโดยกําหนดรอบความเร็วของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ี 500 รอบตอนาที แลวหาอัตราส้ินเปลือง

นํ้ามัน โดยเพ่ิมโหลดครั้งละ 20 วัตต จนถึงโหลดสูงสุดท่ี 180 วัตต ระยะเวลาการทดสอบ 5 นาที ไดผลดังรูปท่ี 4 จากกราฟแสดงใหเห็น คาตายตัว
การสูญเสีย(Fix loss) ประมาณ 0.3 ลิตรตอช่ัวโมงในสภาวะไมตอโหลด โดยคาตายตัวการสูญเสียอาจเกิดจากหลายองคประกอบเชน ประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต และประสิทธิภาพของระบบท่ีทําการออกแบบ
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รูปท่ี 4 กราฟแสดงการทดสอบอัตราการใชนํ้ามัน

โดยแนวโนมของกราฟจะเปนไปในลักษณะท่ีเพ่ิมขึ้น เม่ือมีการเพ่ิมของโหลดจะทําใหอัตราการใชนํ้ามันเพ่ิมขึ้นตามไปดวย เน่ืองจากกําลังท่ีโหลดมาก
ขึ้นหมายถึงภาระเครื่องกําเนิดไฟฟา และ ภาระของเครื่องยนตท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหตองแบกภาระกําลังท่ีมากขึ้น เม่ือเครื่องยนตมีภาระมากขึ้นทําใหอัตรา
การใชนํ้ามันมากขึ้นตามไปดวย

5. สรุปผลการทดลอง
ผลการศึกษาพบวาการนํารถจักยานยนตมาผลิตกระแสไฟฟาน้ันสามารถทําได โดยมีกําลังไฟฟาสูงสุด 0.18 กิโลวัตต แรงดันไฟฟา 220.4

โวลต ความถี่ 50.2 เฮิรตซ ความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 รอบตอนาที ความเร็วรอบของลอหลัง 214 รอบตอนาที โดยรถจักยานยนตท่ี
นํามาใชทดสอบน้ันสามารถขับขี่ไดตามปกติ อัตราการสูญเสียนํ้ามันท่ีกําลังไฟฟาสูงสุดคือ 0.475 ลิตรตอชั่วโมง จากผลการศึกษาเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ี
ออกแบบน้ัน ยังไมเหมาะกับการใชงานในสภาวะภัยพิบัติ และสภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากมีขนาดและนํ้าหนักท่ีใหญเกินไป พรอมกับมีคาใชจายดาน
พลังงานท่ีสูง เพราะฉน้ัน ในการออกแบบขั้นถัดไปผูศึกษาแนะนําวาเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีออกแบบควรมีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา สามารถเคล่ือนยาย
สะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีโดยการติดต้ังไวกับรถจักรยานยนต หรือ ต้ังไวในจุดท่ีตองการสํารองในการใชงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีเกิด
ภาวะฉุกเฉินไดสะดวกและรวดเร็ว
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