สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ปการศึกษา 2554
ประเภทที่ 4
ประเภท สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

ตูน้ําอุน ประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
อาชีวศึกษากรุงเทพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2554
1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ : ตูน้ําอุน ประหยัดพลังงาน
2. ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
4. ชื่อผูประดิษฐ
1.1 นายณัฐชพน
1.2 นายเจมส
1.3 นายชาคิดระมาน

สุโรพันธ
จันทรชนะ
ชาติประธาน

ระดับชั้น ปวช. 2
ระดับชั้น ปวช. 2
ระดับชั้น ปวช. 2

5. ชื่อครูที่ปรึกษา
6.1 นายประสงค หอมจันทร
ตําแหนงครู
โทรศัพท 089-0462497
6.2 นายสุชาติ ยอดเกลีย้ ง
ตําแหนงครู
ตําแหนงครู
6.3 นายทวีสทิ ธิ์ วิจิตรขจี
6.4 นายพิสุทธ เมธาภัทร
ตําแหนงครู
6.5 นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา ตําแหนงครู

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (หัวหนา)
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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6. ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ

7. บทคัดยอ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมตูน้ําอุน ประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงคหลักของการจัดทําเพื่อออกแบบ
และสรางตูน้ําอุนเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานจากแผนเทอรโมอิเล็กทริกส จํานวน 2 แผน โดยการนําแผน
เทอรโมอิเล็กทริกสมาทดแทนการสรางความรอนจากขดลวดความรอนแบบเดิม แผนเทอรโมอิเล็กทริกสผลิต
จากสารกึ่งตัวนําแบบ พี- เอ็น (P-N type) เมื่อมีกระแสไฟฟาที่ไหลผานวัสดุที่ทําจากสารกึ่งตัวนําตางชนิดกัน
สงผลใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา และทําใหมีความแตกตางกันของอุณหภูมิเกิดขึ้นระหวางขั้วทั้งสอง ทําให
เกิดความรอนและความเย็น
ผลการทดสอบสามารถสรางตูน้ําอุน ประหยัดพลังงาน ที่มีกําลังไฟฟา 220 W แรงดันไฟฟา 220 V ใช
กระแสไฟฟา 1.00 A อุณหภูมิน้ําอุน ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส
8. ขอมูลทั่วไป
8.1 ลักษณะทั่วไป
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นใหม
; เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหม

4
8.2 แบบราง

9. ที่มาของการประดิษฐ
จากการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบันสงผลใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตางๆ มากมาย การศึกษาที่นับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาสามารถชวยพัฒนา
ประชากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพทําใหเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ฉะนั้นประเทศตาง ๆ จึงพยายามจัด
และสงเสริมการศึกษาควบคูกับการพัฒนาประเทศ มีการสงเสริมและใหนักศึกษาไดคนคิด สิ่งประดิษฐตาง ๆ
ขึ้นมาเพื่อนําแนวความคิดนี้ไปปรับปรุงและใชงานตอไป
เพื่อเปน การสนองนโยบายของการจั ด การอาชี ว ศึก ษาที่ ตอ งการใหนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษานํ าความคิ ด
รวบยอดจากการศึกษาที่ผานๆ มาในหลาย ๆ วิชา ผนวกรวมเขาดวยกันและคนคิดหาหลักการวิธีการประดิษฐ
ใหมๆ ขึ้นมา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร โดยนักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา จึงไดดําเนินการคนคิด วิเคราะห
หาปญหาที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน หนวยงาน สังคมและประเทศชาติ
เปนที่ทราบกันดีวาปญหาเรื่องพลังงานเปนปญหาหลักอันหนึ่งในระดับชาติ และระดับโลก อีกทั้ง
ปญหาพลังงานนั้นยังเกี่ยวโยงไปถึงปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย ในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมีการ
สงเสริมแกไขปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากบทความ สิ่งตีพิมพ และ สื่อตาง ๆ ที่กลาวถึง
ปญหาพลังงาน และรณรงคใหรวมใจกัน ประหยัดพลังงาน สาเหตุที่ตองประหยัดพลังงานและมีสํานึกในการใช
พลังงาน คงพอจะสรุปไดจากสามสาเหตุหลัก คือ การหมดสิ้นของทรัพยากรแหลง พลังงาน (Resource
Depletion) ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental Issue) และปญหาเศรษฐกิจ (Economic) เนื่องจากพลังงานที่เรา
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ใชอยูในปจจุบันสวนใหญประมาณ 4 ใน 5 สวน เปนพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงบรรพชีวัน (Fossil Fuels) ซึ่ง
ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน แหลงพลังงานดังกลาวถือวาเปนแหลงพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด
(Nonrenewable Energy) ถามีการใชแหลงพลังงานเหลานี้อยางไมประหยัด และไมมีประสิทธิภาพแลวทรัพยากร
พลังงานดังกลาวก็จะหมดลงอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลนี้
ระบบการทําการทําน้ําอุนหรือน้ํารอนในปจจุบัน จะใชลวดความรอน (HEATER) เปนหลัก ซึ่ง
ลวดความรอนลักษณะที่กลาวถึงผลิตมาจากสวนผสมของ เหล็ก นิเกิลและโครมเมียม ซี่งการทํางานจะเปลี่ยน
รูปพลังงานจากไฟฟาเปนพลังงานความรอน จะใชกระแสสูงมาก คากําลังไฟฟาก็มาก ซึ่งเปนการสิ้นเปลือง
พลังงานและคาใชจายอยางมาก
จากสภาพปญหาของพลังงานไฟฟา และความจําเปนดังกลาวในการประหยัดพลังงาน จึงไดมีแนวคิด
ในการพัฒนานําเอาแผนเทอรโมอิเล็กทริกส (Thermoelectric) มาเปนอุปกรณทางเลือกในการทําความทําความ
รอนแทนขดลวดความรอน เพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน
10. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นาํ มาใชในการประดิษฐคิดคน
10.1 แผนเทอรโมอิเล็กทริกส
10.2 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply)
10.3 น้ําดื่มเพือ่ สุขภาพ
11. วัตถุประสงคในการใชประโยชนผลงานสิ่งประดิษฐ
11.1 เพื่อออกแบบและสรางตูน้ําอุน เพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงาน
11.2 เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพของตูน้ําอุน เพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงาน
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ
12.1 ทําความรอนจากแผนเทอรโมอิเล็กทริกส
12.2 ใชสวิตชิง่ เพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) คงคาแรงดัน 12 V.DC
12.3 น้ําดื่มเพือ่ สุขภาพ
13. ขั้นตอนการทํางานของผลงานสิง่ ประดิษฐ
13.1 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) แปลงไฟ 220 V.AC เปน 12 V.DC
13.2 จายใหกบั แผนเทอรโมอิเล็กทริกส
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14. ประโยชนและคุณคาของผลงานสิง่ ประดิษฐ
14.1 ไดพัฒนาตูน้ําอุน เพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน
14.2 ไดตูน้ําอุน เพื่อสุขภาพที่ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอนและมีประสิทธิภาพสูง
15. วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
ลําดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7

แผนเทอรโมอิเล็กทริกส 12 Vdc 40 W
อลูมิเนียม SINK 3 นิ้ว
สวิตชิ่ง 12V 3.8 A
ตัววัดอุณหภูมแิ บบดิจิตอล
กอกน้ํา (แบบดัน)
ถาดรองน้ําทิ้งพลาสติก
โครงตูสแตนเลส
รวม

จํานวน
2 แผน
1 เสน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ถาด
1 ตู

ราคา
ตอหนวย
400
500
900
120
150
120
4,500

16. งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน
16.1 จํานวน 7,090 บาท
16.2 แหลงงบประมาณที่ไดรับ งบสนับสนุนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
17. ลงนามผูรว มประดิษฐคดิ คน
1. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายณัฐชพน สุโรพันธ)
2. …………………………………………..ผูประดิษฐ
(นายชาญสุวัฒน ธิติแสงภาพงศ)

ราคารวม
( บาท )
800
500
900
120
150
120
4,500
7,090
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18. ลงนามครูทปี่ รึกษา
1. ………………………………………ตําแหนงครูที่ปรึกษา
(นายประสงค หอมจันทร)
19. คํารับรองของหัวหนาสถานศึกษา
ขอรับรองวาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ตูน้ําอุน ประหยัดพลังงาน
เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดชางพระนครที่มีรายนามขางตนจริง

ลงชื่อ...............................................................
(นายจําลอง กลอมอยู)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

