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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2552
ชื่อผลงานสิง่ ประดิษฐ : โคมไฟสนาม
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐดานพลังงาน
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ชื่อผูป ระดิษฐ
1. นายทิวา
คิดเห็น
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2 (หัวหนา)
2. นายธนิษฐ
บุญบรรจง
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชั้น ปวช. 2
3. นายศิวพร
เพ็งทิพยนาง 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 สาขาวิชาพณิชการ
โทรศัพท 081-9027319
4. นายทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี
ตําแหนงครู สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

1.
2.
3.
4.
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6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ

7. บทคัดยอ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม คือ โคมไฟสนาม LED ที่จัดทําครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางและ
พัฒนาโคมไฟฟาที่ใชภายนอกอาคารประหยัดพลังงาน ซึง่ สามารถนํามาทดแทนดวงโคม หลอดไฟฟาแบบเดิมที่
มีอยูได ในการจัดทําโคมไฟสนาม ใชหลอด LED แบบอัลตรา ที่มีความสวางมากพิเศษมาใชเปนสวนประกอบ
หลัก หลอด LED ประเภทนี้ทํางานเต็มทีท่ ี่แรงดันประมาณ 4 V ดังนัน้ ในการออกแบบจึงใชสวิตชิ่งเพาเวอรซัพ
พลาย (Switching Power Supply) เปนแหลงจายไฟตรงคงคาแรงดัน 12 V สวนหลอด LED นํามาตอวงจรแบบ
ผสม โดยแยกแบงเปนชุด ในหนึ่งชุดจะประกอบไปดวยหลอด LED จํานวน 3 หลอด ตออนุกรมกันเปนชุดยอย
แลวนําแตละชุดมาตอขนานกัน สําหรับการออกแบบรูปทรงครั้งนี้ออกแบบมาเปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผาเพราะ
ตองการใหสามารถนําไปใชประกอบ ติดตัง้ ลงในโคมไฟภายนอกอาคารหรือโคมไฟถนนที่มีขายอยูทั่วไปได
ผลการสรางและทดสอบโคมไฟสนาม สามารถสรางโคมไฟสนาม ที่มีกําลังไฟฟา 50 W แรงดันไฟฟา
220 V ใชกระแสไฟฟา 0.23 A สวนการทดสอบการสองสวางของโคมไฟสนาม โดยการนําไปติดตั้งดานนอก
ตรงชองทางเดินของอาคารที่ความสูง 15 เมตร วัดคาการสองสวางได 65 LUX ซึ่งมีความสองสวางที่อยูใน
เกณฑที่สูง
8. ขอมูลทั่วไป
8.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นใหม
9 เปนผลงานสิ่งประดิษฐทพี่ ัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม
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8.2 แบบราง

9. ที่มาของการประดิษฐ
จากการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบันสงผลใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตางๆ มากมาย การศึกษาที่นับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาสามารถชวยพัฒนา
ประชากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพทําใหเศรษฐกิจและสังคมดีขนึ้ ฉะนั้นประเทศตาง ๆ จึงพยายามจัด
และสงเสริมการศึกษาควบคูก ับการพัฒนาประเทศ มีการสงเสริมและใหนกั ศึกษาไดคนคิด สิ่งประดิษฐตา ง 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 ในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมีการ
สงเสริมแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากบทความ สิ่งตีพิมพ และ สื่อตาง ๆ ที่กลาวถึง
ปญหาพลังงาน และรณรงคใหรวมใจกัน ประหยัดพลังงาน สาเหตุทตี่ องประหยัดพลังงานและมีสํานึกในการใช
พลังงาน คงพอจะสรุปไดจากสามสาเหตุหลัก คือ การหมดสิ้นของทรัพยากรแหลง พลังงาน (Resource
Depletion) ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Issue) และปญหาเศรษฐกิจ (Economic) เนื่องจากพลังงานที่เรา
ใชอยูในปจจุบนั สวนใหญประมาณ 4 ใน 5 สวน เปนพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงบรรพชีวัน (Fossil Fuels) ซึ่ง
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ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน แหลงพลังงานดังกลาวถือวาเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด
(Nonrenewable Energy) ถามีการใชแหลงพลังงานเหลานี้อยางไมประหยัด และไมมปี ระสิทธิภาพแลวทรัพยากร
พลังงานดังกลาวก็จะหมดลงอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลนี้
การผลิตกระแสไฟฟาในปจจุบันของประเทศไทยใชพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติเสียเปนสวนใหญ
ไมวาจะเปนกาซธรรมชาติ น้ํามันหรือจากถานหิน ซึ่งนับวันก็จะหมดไปเรื่อย ๆ และหมดสิ้นในที่สุด
จากสภาพปญหาของพลังงานไฟฟาและความจําเปนดังกลาวในการประหยัดพลังงาน จึงไดมแี นวคิด
ในการพัฒนาอุปกรณไฟฟา คือ โคมไฟฟาที่สามารถประหยัดพลังงาน เพื่อนํามาใชและทดแทนโคมไฟรูป
แบบเดิมๆ ที่ใชพลังงานไฟฟามาก
10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นาํ มาใชในการประดิษฐคิดคน
10.1 หลอด LED แบบอัลตรา
10.2 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply)
10.3 มาตรฐานแสงสวาง
10.4 วงจรเปด-ปดไฟกลางคืน
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนผลงานสิ่งประดิษฐ
11.1 เพื่อออกแบบและสรางโคมไฟภายนอกอาคารจากหลอด LED
11.2 เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพของโคมไฟสนาม
12. คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
12.1 เปนโคมไฟฟาที่ใชหลอด LED แบบอัลตราในการใหแสงสวาง
12.2 ใชสวิตชิง่ เพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) เปนแหลงจายไฟคงคา 12 V.DC
12.3 โคมไฟฟาออกแบบมาสําหรับใชใหแสงสวางบริเวณนอกอาคาร
13. ขั้นตอนการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ
13.1 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) ผลิตแรงดันไฟฟาคงคา 12 V.DC
13.2 จายแรงดัน 12 V.DC ใหกับวงจรของชุดหลอด LED
13.2 เปด-ปดโคมไฟกลางดวยวงจรเปด-ปดไฟกลางคืน
14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิง่ ประดิษฐ
14.1 ไดพัฒนาโคมไฟภายนอกอาคารจากหลอด LED
14.2 ไดโคมไฟสนามที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ
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15. วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ลําดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
6

หลอด LED ULTRA WHITE ขนาด 5 mm.
สวิตชิ่ง 12V 3.8 A
สวิตชแสง
แผนปริ้น 15*15 นิ้ว
น้ํายากัดปริ้น
ตะกัว่ บัดกรี
รวม

จํานวน
234 หลอด
1 ตัว
1 ชุด
1 แผน
2 ขวด
1 มวน

ราคา
ตอหนวย
8
900
80
80
10
60

16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
16.1 จํานวน 3,012 บาท
16.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ งบสนับสนุนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
17. ลงนามผูรว มประดิษฐคดิ คน
1. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายทิวา คิดเห็น)
2. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายธนิษฐ บุญบรรจง)
18. ลงนามครูที่ปรึกษา
1. ………………………………………
(นายประสงค หอมจันทร)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา
2. ………………………………………
(นางสาวรุงทิวา รุงสวาง)
ตําแหนงครูที่ปรึกษา

ราคารวม
( บาท )
1,872
900
80
80
20
60
3,012
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19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชือ่ ผลงาน โคมไฟสนาม
เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนครที่มีรายนามขางตนจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(นายดาวุธ สวนสุข)
รองผูอ ํานวยการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

