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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2553
ชื่อผลงานสิง่ ประดิษฐ : ตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ชื่อผูป ระดิษฐ
1. นายธีรชัย
แซเตียว
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2 (หัวหนา)
2. นายประวิทย จะเรียมพันธ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2
3. นายเกียรติศักดิ์ สาลี
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2
5. ชื่อครูที่ปรึกษา
1. นายประสงค หอมจันทร
ตําแหนงครู สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (หัวหนา)
โทรศัพท 089-0462497
ยอดเกลีย้ ง
ตําแหนงครู สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. นายสุชาติ
3. นายทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี
ตําแหนงครู สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
4. นายธเนศ
แซหล่ํา
ตําแหนงครู สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
5. นายพริกไทย ประเสริฐสิน ตําแหนงครู สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
1.
2.
3.
4.
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6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ

7. บทคัดยอ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงคหลักของการจัดทํา เพื่อออกแบบ
และสรางตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงาน จากแผนเทอรโมอิเล็กทริกส จํานวน 7 แผน โดยแผน
เทอรโมอิเล็กทริกสผลิตจากสารกึ่งตัวนําแบบ พี- เอ็น (P-N type) เมื่อมีกระแสไฟฟาที่ไหลผานวัสดุที่ทําจากสาร
กึ่งตัวนําตางชนิดกัน สงผลใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา และทําใหมีความแตกตางกันของอุณหภูมิเกิดขึ้น
ระหวางขัว้ ทั้งสอง ทําใหเกิดความรอนและความเย็น
ผลการทดสอบสามารถสรางตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงาน ที่มีกําลังไฟฟา 308 W
แรงดันไฟฟา 220 V ใชกระแสไฟฟา 1.40 A อุณหภูมดิ านน้ําอุน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิดาน
น้ําเย็น ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ทําการทดสอบเปรียบเทียบกับตูน า้ํ รอน น้ําเย็นยีห่ อ IMARFLEX รุน 1F-112
ผลปรากฏวาตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพใชกําลังไฟฟานอยกวา 220 วัตต
ขอมูลทั่วไป
7.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นใหม
9 เปนผลงานสิ่งประดิษฐทพี่ ัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม
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7.2 แบบราง

8. ที่มาของการประดิษฐ
จากการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบนั สงผลใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตางๆ มากมาย การศึกษาที่นับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาสามารถชวยพัฒนา
ประชากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพทําใหเศรษฐกิจและสังคมดีขนึ้ ฉะนัน้ ประเทศตางๆ จึงพยายามจัดและ
สงเสริมการศึกษาควบคูก ับการพัฒนาประเทศ มีการสงเสริมและใหนักศึกษาไดคน คิดสิ่งประดิษฐตาง ๆ ขึ้นมา
เพื่อนําแนวความคิดนี้ไปปรับปรุงและใชงานตอไป
เพื่อเปนการสนองนโยบายของการจัดการอาชีวศึกษาทีต่ อ งการใหนกั เรียน
นักศึกษานําความคิด
รวบยอดจากการศึกษาที่ผานๆ มาในหลาย ๆ วิชา ผนวกรวมเขาดวยกันและคนคิดหาหลักการวิธกี ารประดิษฐ
ใหมๆ ขึ้นมา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร โดยนักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา จึงไดดําเนินการคนคิด วิเคราะห
หาปญหาที่เกิดขึ้นภายในชัน้ เรียนหนวยงานสังคมและประเทศชาติ
เปนที่ทราบกันดีวาปญหาเรือ่ งพลังงานเปนปญหาหลักอันหนึ่งในระดับชาติ และระดับโลก อีกทั้ง
ปญหาพลังงานนั้นยังเกีย่ วโยงไปถึงปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย ในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมีการ
สงเสริมแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากบทความ สิ่งตีพิมพ และ สื่อตาง ๆ ที่กลาวถึง
ปญหาพลังงาน และรณรงคใหรวมใจกัน ประหยัดพลังงาน สาเหตุทตี่ องประหยัดพลังงานและมีสํานึกในการใช
พลังงาน พอจะสรุปไดจากสามสาเหตุหลัก คือ การหมดสิ้นของทรัพยากรแหลง พลังงาน (Resource Depletion)
ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Issue) และปญหาเศรษฐกิจ (Economic) เนื่องจากพลังงานที่เราใชอยูใน

5
ปจจุบันสวนใหญประมาณ 4 ใน 5 สวนเปนพลังงานทีม่ าจากเชื้อเพลิงบรรพชีวัน (Fossil Fuels) ซึ่งไดแก น้ํามัน
กาซธรรมชาติและถานหิน แหลงพลังงานดังกลาวถือวาเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด (Nonrenewable
Energy) ถามีการใชแหลงพลังงานเหลานี้อยางไมประหยัด และไมมีประสิทธิภาพแลวทรัพยากรพลังงาน
ดังกลาวก็จะหมดลงอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลนี้
ระบบการทําความเย็นของตูน ้ําเย็นโดยทัว่ ไปจะเปนระบบอัดไอ ที่สําคัญมีการใชสาร CFC (CHLORO
FLUORO CARBON) เปนสารทําความเย็นและเปนที่ทราบกันดีอยูแ ลววา เมื่อรั่วไหลเขาสูชั้นบรรยากาศ จะทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ สวนการทําน้ําอุนหรือน้ํารอนใน
ปจจุบัน จะใชลวดความรอน (HEATER) เปนหลัก ซึ่งลวดความรอนลักษณะที่กลาวถึง ขณะทํางานจะใชกระแส
สูงมาก ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายอยางมาก
จากสภาพปญหาของพลังงานไฟฟา และความจําเปนดังกลาวในการประหยัดพลังงาน จึงไดมแี นวคิด
ในการพัฒนานําเอาแผนเทอรโมอิเล็กทริกส (Thermoelectric) มาเปนอุปกรณทางเลือกในการทําความเย็นและ
ทําความรอน เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน
10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นาํ มาใชในการประดิษฐคิดคน
10.1 แผนเทอรโมอิเล็กทริกส
10.2 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply)
10.3 น้ําดื่มเพือ่ สุขภาพ
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนผลงานสิ่งประดิษฐ
11.1 เพื่อออกแบบและสรางตูน้ําอุน น้ําเย็นพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงาน
11.2 เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพของตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพ
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
12.1 ทําความรอนและความเย็นจากแผนเทอรโมอิเล็กทริกส
12.2 ใชสวิตชิง่ เพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) คงคาแรงดัน 12 V.DC
12.3 ตูน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
13. ขั้นตอนการทํางานของผลงานสิง่ ประดิษฐ
13.1 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) แปลงไฟ 220 V.AC เปน 12 V.DC
13.2 จายใหกบั ชดแผนเทอรโมอิเล็กทริกส
14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิง่ ประดิษฐ
14.1 ไดพัฒนาตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน
14.2 ไดตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพที่ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอนและมีประสิทธิภาพสูง
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15. วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ลําดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7

แผนเทอรโมอิเล็กทริกส 12 Vdc 40 W
อลูมิเนียม SINK 3 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว
สวิตชิ่ง 12V 26 A
ตัววัดอุณหภูมแิ บบดิจิตอล
กอกน้ํา (แบบดัน)
ถาดรองน้ําทิ้งพลาสติก
ขาตั้งตูน้ํา
รวม

จํานวน
7 แผน
2 เสน
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ถาด
1 อัน

ราคา
ตอหนวย
650
1,600
2,400
200
200
200
200

16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
16.1 จํานวน 11,350 บาท
16.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ งบสนับสนุนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
17. ลงนามผูรว มประดิษฐคดิ คน
1. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายธีรชัย แซเตียว)
2. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายประวิทย จะเรียมพันธ)
18. ลงนามครูทปี่ รึกษา
1. ………………………………………
(นายประสงค หอมจันทร)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา
2. ………………………………………
(นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา

ราคารวม
( บาท )
4,550
3,200
2,400
400
400
200
200
11,350
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19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ตูน้ําอุน น้ําเย็นเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน
เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนครที่มีรายนามขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(นายพานิชพล มงคลเจริญ)
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

