สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปการศึกษา 2551
1.
2.
3.
4.

ชื่อผลงานสิง่ ประดิษฐ : เพียงพอเอนเนอะจี
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐเพื่อลดภาวะโลกรอน
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ชื่อผูป ระดิษฐ
1. นายคมเพ็ชร สุบิน
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2 (หัวหนา)
2. นายณัฐฆวี
ทองเจิม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2
3. นายจิรพันธ ไวพนิชการ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2
5. ชื่อครูที่ปรึกษา
1. นายประสงค หอมจันทร
ตําแหนงครู สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (หัวหนา)
โทรศัพท 089-0462497
2. นายสุชาติ
ยอดเกลีย้ ง
ตําแหนงครู สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท 086-8990803
3. นางสาวรุงทิวา รุงสวาง
ตําแหนงครู สาขาวิชาสามัญ
โทรศัพท 081-9027319

6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ

7. บทคัดยอ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมหลอดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (เพียงพอเอนเนอะจี) มี
วัตถุประสงคหลักของการจัดทําสิ่งประดิษฐเพื่อสรางและพัฒนาหลอดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
หลอดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (เพียงพอเอนเนอะจี) สรางจากหลอด LED แบบซุปเปอรที่มีความ
สวางมาก พลังงานที่ใชไดมาจากแผงจายไฟโซลาเซลล ซึงเปนพลังงานที่บริสุทธิ์ในธรรมชาติ สวนของหลอด
LED เปนการตอกันในลักษณะวงจรผสม โดยแบงแยกออกเปนชุด ๆ ในแตละชุดจะมีหลอด LED ตออนุกรม
กัน 4 ดวง หลังจากนั้นจึงนําหลอดในแตละชุดมาขนานกัน
ผลการทดสอบหลอดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (เพียงพอเอนเนอะจี) สามารถสรางหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงาน ที่มีกําลังไฟฟา 13 W แรงดันไฟฟา 12 V.DC กระแสไฟฟา 1.092 A สวนการทดสอบการ
สองสวาง ดวยการนําหลอดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (เพียงพอเอนเนอะจี) ไปติดตั้งที่เพดานชองทางเดิน
ภายในของอาคาร โดยระยะหางจากเพดานลงมา 2.50 m วัดการสองสวางได 68 LUX ซึ่งเปนคาการสองสวางที่
ยอมรับได
8. ขอมูลทั่วไป
8.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นใหม
9 เปนผลงานสิ่งประดิษฐทพี่ ัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม

8.2 แบบราง

ที่มาของการประดิษฐ
จากการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบนั สงผลใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตางๆ มากมาย การศึกษาทีน่ ับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาสามารถชวยพัฒนา
ประชากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพทําใหเศรษฐกิจและสังคมดีขนึ้ ฉะนั้นประเทศตาง ๆ จึงพยายามจัด
และสงเสริมการศึกษาควบคูก ับการพัฒนาประเทศ มีการสงเสริมและใหนักศึกษาไดคนคิด สิ่งประดิษฐตาง ๆ
ขึ้นมาเพื่อนําแนวความคิดนีไ้ ปปรับปรุงและใชงานตอไป
เพื่อเปนการสนองนโยบายของการจัดการอาชีวศึกษาทีต่ อ งการใหนกั เรียน นักศึกษานําความคิด
รวบยอดจากการศึกษาที่ผานๆ มาในหลาย ๆ วิชา ผนวกรวมเขาดวยกันและคนคิดหาหลักการวิธกี ารประดิษฐ
ใหมๆ ขึ้นมา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร โดยนักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา จึงไดดําเนินการคนคิด วิเคราะห
หาปญหาที่เกิดขึ้นภายในชัน้ เรียน หนวยงาน สังคมและประเทศชาติ
เปนที่ทราบกันดีวาปญหาเรือ่ งพลังงานเปนปญหาหลักอันหนึ่งในระดับชาติ และระดับโลก อีกทั้ง
ปญหาพลังงานนั้นยังเกีย่ วโยงไปถึงปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย ในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมกี าร
สงเสริมแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากบทความ สิ่งตีพิมพ และ สื่อตาง ๆ ที่กลาวถึง
ปญหาพลังงาน และรณรงคใหรวมใจกัน ประหยัดพลังงาน สาเหตุที่ตอ งประหยัดพลังงานและมีสาํ นึกในการใช
พลังงาน คงพอจะสรุปไดจากสามสาเหตุหลัก คือ การหมดสิ้นของทรัพยากรแหลง พลังงาน (Resource
Depletion) ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Issue) และปญหาเศรษฐกิจ (Economic) เนื่องจากพลังงานที่เรา
ใชอยูในปจจุบนั สวนใหญประมาณ 4 ใน 5 สวน เปนพลังงานที่มาจากเชือ้ เพลิงบรรพชีวัน (Fossil Fuels) ซึ่ง
ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน แหลงพลังงานดังกลาวถือวาเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด

(Nonrenewable Energy) ถามีการใชแหลงพลังงานเหลานี้อยางไมประหยัด และไมมปี ระสิทธิภาพแลวทรัพยากร
พลังงานดังกลาวก็จะหมดลงอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลนี้
การพัฒนาแหลงพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษเพื่อชดเชยการใชน้ํามัน เปนงานทีท่ าทายและสําคัญ
มากในปจจุบนั ในจํานวนโครงการผลิตพลังงานทดแทนทั้งหมด กลาวไดวา โครงการผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตยเปนโครงการที่เหมาะสมที่สุดอยางหนึ่ง เพราะการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยนั้น ปราศจาก
มลภาวะเปนพิษ มีแหลงพลังงานอยูทั่วไปและไมสิ้นสุด ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานขนาดมหึมา ในอดีตการ
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยมีราคาแพงมาก แตเนื่องจากปจจุบนั ราคาของเซลลแสงอาทิตยไดลดราคาลงมา
อยางมาก และมีแนวโนมวาจะลดราคาลงอีกเรื่อย ๆ เพราะประชาชนโดยทั่วไปไดตระหนักถึงสภาวะแวดลอม
เปนพิษ เนื่องจากการใช เชือ้ เพลิงบรรพชีวินในการผลิตพลังงาน จึงหันมาใชเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จากสภาพปญหาของพลังงานและความจําเปนดังกลาวในการประหยัดพลังงาน จึงไดมีแนวคิดในการ
พัฒนาการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน ตลอดจนการจัดทําหลอดไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน เพื่อ
นํามาใชทดแทนหลอดไฟฟาที่มีอยู
9. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นํามาใชในการประดิษฐคิดคน
10.1 เซลลแสงอาทิตย
10.2 หลอด LED
10. วัตถุประสงคในการใชประโยชนผลงานสิง่ ประดิษฐ
11.1 เพื่อจัดทํา ประดิษฐโคมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
11.2 เพื่อใหนกั เรียน – นักศึกษาไดแสดงออกทางดานความคิด
11.3 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการคิดคนสิ่งประดิษฐของนักเรียน- นักศึกษา
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
12.1 เปนโคมไฟฟาที่ใชหลอด LED ในการใหแสงสวาง
12.2 ใชเซลลแสงอาทิตยในการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา
12.3 ทั้งระบบเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC) จึงมีความปลอดภัยสูง
13. ขั้นตอนการทํางานของผลงานสิง่ ประดิษฐ
13.1 เซลลแสงอาทิตยเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา
13.2 เซลลแสงอาทิตยผลิตแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรง 14V 2A
13.2 พลังงานไฟฟาถูกเก็บไวในเซลลของแบตเตอรี่
13.3 นําพลังงานไฟฟาที่เก็บไวในแบตเตอรี่มาจายใหกับหลอดไฟฟา

14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิง่ ประดิษฐ
14.1 สิ่งประดิษฐโคมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
14.2 นักเรียน- นักศึกษาไดแสดงออกทางแนวความคิดในการคิดคนสิง่ ประดิษฐใหม ๆ
15. วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ลําดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หลอด LED Superbright สีขาว 5 mm.
แผงโซลาเซลล 12 V 20 W
แบตเตอรรี่ 12 V 80 A
โคมไฟ
แผนปริ้นขนาด 15*15 นิ้ว
สาย VCT 2*1.5 mm2
กรดกัดปริ้น
ตะกัว่ บัดกรี
กลองเอนกประสงค ขนาด 20*30 cm
ทอพลาสติกหด 3 มม.
สายรัดขนาดเล็ก
กาวติดกระจก
ไดโอด 1N4002
รวม

จํานวน
300 หลอด
2 แผง
1 ลูก
2 ชุด
1 แผน
20 เมตร
1 กก.
1 มวน
1 กลอง
2 เสน
2 มัด
1 หลอด
10 ตัว

ราคา
ตอหนวย
5
4,900
2,500
350
150
20
80
140
150
12
15
200
5

16. งบประมาณทีใ่ ชในการประดิษฐคิดคน
16.1 จํานวน 16,024 บาท
16.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ งบสนับสนุนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
17. ลงนามผูรวมประดิษฐคิดคน
1. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายคมเพ็ชร สุบิน)
2. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายณัฐฆวี ทองเจิม)

ราคารวม
( บาท )
1,800
9,800
2,500
700
150
400
80
140
150
24
30
200
50
16,024

18. ลงนามครูทปี่ รึกษา
1. ………………………………………
(นายประสงค หอมจันทร)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา
2. ………………………………………
(นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา

19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชือ่ ผลงาน เพียงพอเอนเนอะจี
เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนครที่มีรายนามขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(นายอรุณศักดิ์ ธารทะเลทอง)
ตําแหนงผูอ ํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

