
๑ 
 

 
“นวตักรรมพลงังานเพ่ือโลกสีเขียว ๒๕๕๖” 

(Energy Innovation For Green Globe 2013) 

ช่ือ 

งงานเย็นดีไม่มีปลั๊ก 

 
 

โดย 

ชมรมนักประดษิฐ์ 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 



๒ 
 

 

“นวตักรรมพลงังานเพ่ือโลกสีเขียว ๒๕๕๖” 

(Energy Innovation For Green Globe 2013) 

 

 

 

ช่ือ 

เคร่ืองทาํนํา้เยน็แบบประหยดัพลงังาน 

 

 
 

โดย 
 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 



๓ 
 

 

                                                       

๑.   โครงงาน   เคร่ืองทาํนํา้เยน็แบบประหยดัพลงังาน(Un-plug  Cooler) 

๒.   นําเสนอโดย             ด.ช.พลวฒัน์  บุญญะเลิศลกัษณ์ (ชั้นม.๒) 

ด.ช.มนสัวนิ  แสงสุดา(ชั้นม.๒) 

ด.ช.สรรเพชญ ์ แจง้ไพร(ชั้นม.๒) 

 อาจารย์ทีป่รึกษา นายบรรเทิง   จันทร์นิเวศน์ 

               ประธานที่ปรึกษา นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต 

               ปีการศึกษา   ๒๕๕๕ 
 

๓. บทคดัย่อ 

การศึกษาโครงงานประดิษฐเ์คร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน(Un-plug  Cooler) น้ี  

วตัถุประสงค ์  ๑) เพือ่หาประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน   ๒)  เพือ่

เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป  ๓) เพือ่ทราบความคิดเห็นของนกัเรียนที่ใช้

เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน ในการศึกษาน้ี  คณะผูป้ระดิษฐเ์ก็บขอ้มูลการทดลองใชแ้ละ

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีใชบ้ริการ ณ โรงอาหาร จาํนวน ๖๐ คน โดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย  
 

ผลการศึกษา  พบวา่ 

เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน  คุณสมบติั คือ  ทาํนํ้ าใหเ้ยน็ได ้ในเวลา ๒๐ วนิาที, 

เก็บความเยน็ไดน้านกวา่ ๒๔ ชัว่โมง, ใชน้ํ้ าแขง็เหลือทิ้งจากโรงอาหาร,กระบวนการทาํใหน้ํ้ าเยน็ 

โดยไม่ใชไ้ฟฟ้า, กระบวนการประดิษฐ ์ไดม้าตรฐานความสะอาดและความปลอดภยั, 

ประสิทธิภาพในการทาํนํ้าให้เย็น ที่ความเยน็  ๑๖ – ๑๘  องศาเซลเซียส ในเวลา ๒๐ วนิาที 

และผลการเปรียบเทียบเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังานกบัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป   พบวา่  

เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลังงานดีกว่า  ดงัน้ี  ๑)นํ้ าหนกัเบา, ๒) เคล่ือนยา้ยสะดวกกวา่และ

ง่ายในการบาํรุงรักษา  ๓)ไม่มีค่าใชจ่้ายในการทาํนํ้ าใหเ้ยน็และ ๔) สามารถประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์

มากกว่าเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป  เช่นใชเ้ป็นตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ผกั ผลไม ้ สามารถแยกส่วนการทาํนํ้ าเยน็

ได ้๒ ชนิดโดยไม่ปะปนกนั   

ความคดิเห็นของนักเรียน  พบวา่  อยากใหมี้หลาย ๆ ตู ้  จะไดด่ื้มไดห้ลาย ๆ คน, แปลก

ใหม่ดี  ไม่เคยเห็น, ประหยดัดีและ ตูเ้ล็กไปหน่อยด่ืมไม่นานนํ้ าก็หมด 
 

ก 



๔ 
 

 

คาํนํา 

 

เอกสารฉบบัน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและพฒันางาน งานในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ในส่วน

ของกิจกรรมชมรมนกัประดิษฐ ์  เป็นเร่ืองของความพยายามท่ีจะศึกษาพลงังานความเยน็จากนํ้ าแขง็ที่

นกัเรียนด่ืมในโรงอาหารของโรงเรียนบางมดวทิยา ฯ การศึกษาน้ี จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางในการนาํเอา

พลงังานเหลือทิ้งตามธรรมชาติ  คือ นํ้ าแขง็จากโรงอาหาร ทาํการนาํกลบัเอามาใชป้ระโยชน์ใหม่ ตาม

หลกัการ “ ๓  ป ”  คือ ประหยัดสุด  ประโยชน์สูงและประยุกต์ใช้ อนัเป็นหลกัการและแนวทางในการ

ดาํเนินกิจกรรมของชมรมนกัประดิษฐ ์  ในการศึกษาน้ี เร่ิมจากการศึกษา หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

นาํมาประมวลและปรับปรุง ใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมในยคุปัจจุบนั  นอกจากน้ี  ยงัไดน้าํเสนอ การ

คน้พบนวตักรรม ที่มีช่ือวา่ “เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ประหยดัพลงังาน(Un-plug Cooler)ซ่ึงประดิษฐข์ึ้นมาดว้ย

วตัถุประสงค ์  ดงัน้ี 
 

๑) เพือ่หาประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน    

๒) เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป   

๓)เพือ่ทราบความคิดเห็นของนกัเรียนที่ใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  
 

ในการดาํเนินงานคร้ังน้ี   สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ดว้ยความอนุเคราะห์และไดรั้บการสนบัสนุนจาก  

ผูอ้าํนวยการ บุณยพงศ ์  โพธิวฒัน์ธนตั ที่ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์สนบัสนุนและเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ในคร้ังน้ี  

ขอขอบพระคุณรองผูอ้าํนวยการ ผอ่งพรรณ จอมศรี รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวชิาการท่ีใหค้าํปรึกษาและ

เป็นผูท้รงคุณวฒิุ ขอบพระคุณครูพรพมิล ชาญชยัเชาวว์วิฒัน์  คุณครูเช่ียวชาญพเิศษ หัวหนา้งานวจิยั

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์  ในการเป็นท่ีปรึกษาในการวจิยัและดาํเนินงาน ตลอดจน

เป็นผูท้รงคุณวฒิุในคร้ังน้ี  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ  โอกาสน้ี 

  

                       ชมรมนกัประดิษฐ์ 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์ 
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ค 



๕ 
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http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#suppose
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#method
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#result
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#reference


๖ 
 

 

โรงเรียนบางมดวทิยา ฯ  เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียน

สหศึกษา  มีนกัเรียน  ประมาณ  ๑๘,๐๐  คน  ในจาํนวนน้ี  ร้อยละ ๙๘  ทานอาหารในโรงเรียน  ในการ

รับประทานอาหารประมาณ ร้อยละ ๕๐  จะด่ืมนํ้าผลไมท้ั้งป่ันและไม่ป่ันในหน่ึงวนัประมาณ ๑,๐๐๐

แกว้ต่อวนั   เป็นที่แน่นอนวา่จะมีนํ้ าแขง็เหลือทิ้ง  ในวนัหน่ึง ๆ  ไม่นอ้ยกวา่  ๕๐  กิโลกรัม   เป็นการ

สูญเปล่าทางพลงังาน(เฉพาะโรงเรียนบางมดเท่านั้น)  ในหน่ึงสปัดาห์ จะมีนํ้ าแขง็เหลือทิ้ง ประมาณ 

๒๕๐  กิโลกรัมและ หน่ึงเดือน เราจะทิ้งนํ้ าแขง็ ไปประมาณ ๕,๕๐๐  กิโลกรัมหรือ ๕.๕  ตนั   เม่ือคิด

อยา่งง่าย ๆ  กรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนมากกวา่ ๑๐๐  โรงเรียน ในวนัหน่ึง ๆ มีนํ้ าแขง็เหลือทิ้ง  กวา่  

๕,๐๐๐  กิโลกรัม หรือ   ๕  ตนั  อาจกล่าวไดว้า่  เราตอ้งส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าจาํนวนมากมายเท่าไร  

เพ่ือที่จะทําให้นํ้าปริมาณ  ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ลดอณุหภูมิลง  ไป จนถึงจุดเยือกแข็ง    พลงังานเหล่าน้ี  เป็น

ที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีผู้ใดนํากลับเอามาใช้ประโยชน์เลย  โจทยปั์ญหาน้ี  จึงเป็นส่ิงท้าทายเป็นอย่างยิ่งใน

การแก้ปัญหาต่อไป 
 

กลุ่มนกัเรียนชมรมนกัประดิษฐโ์รงบางมดวทิยา ฯ   ตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  

จึงร่วมกนัคิดคน้ส่ิงประดิษฐข์ึ้นมาเพือ่นาํเอาพลงังานท่ีจะตอ้งสูญเสียไปดงักล่าว  ใหน้าํกลบัมาใชไ้ดอี้ก

อยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง”  โดยอาศยัหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

เร่ือง การนําความร้อนของของเหลว  มาใชเ้ป็นแนวทางในการคิด  และดาํเนินการวางแผนการประดิษฐ์

ต่อไป 

๒.  วตัถุประสงค์ของการทาํโครงงาน 

๒.๑  เพือ่ประดิษฐเ์คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ที่ประหยดัพลงังาน 

๒.๒ เพือ่หาประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 

๒.๓  เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็กบัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป(ที่ใชไ้ฟฟ้า) 
 

๓.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้าม)ี 
 

๓.๑  เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน สามารถทาํนํ้ าใหเ้ยน็โดยไม่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

๓.๒ เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน สามารถทาํนํ้ าใหเ้ยน็ได ้ภายในระยะเวลาสั้น 

 และเก็บความเยน็ไดน้าน 

        ๓.๓  เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน มีคุณสมบติัดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองทาํนํ้ า

เยน็ทัว่ไป(ที่ใชไ้ฟฟ้า) 
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๗ 
 

๔. ขอบเขตของการทาํโครงงาน 
 

ขอบเขตของการดาํเนินโครงงานมีดงัน้ี 

๔.๑  เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  คือ นวตักรรมที่คณะผูป้ระดิษฐเ์ป็นผูค้ิดคน้และ

ออกแบบมา เฉพาะสาํหรับโครงการน้ีเท่านั้น 

๔.๒  เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป  คือเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ที่ขายอยูท่ ัว่ไป  เป็นแบบหวัเด่ียว  ทาํ 

เฉพาะนํ้ าเยน็เท่านั้น 

       ๔.๓  ประสิทธิภาพในการทาํนํ้ าใหเ้ยน็  คือ ความสามารถของเคร่ือง ฯ ที่จะใชเ้วลาที่จะ 

ลดอุณหภูมิของนํ้ า ที่อุณหภูมิปกติ  ใหเ้ยน็ลง  มาที่  ๑๖ – ๑๘ องศาเซลเซียส  

       ๔.๔  เคร่ืองวดัอุณหภูมิ  ใชแ้บบ Digital บอกตวัเลขทุก ๆ อุณหภูมิที่เปล่ียนไปนํ้ าแขง็ที่ใช ้

ทดลองเป็นนํ้ าแขง็บด  จาํนวน ๕ กิโลกรัม(๕ ลิตร)ผสมนํ้ า ๒ ลิตร สถานที่ทดลอง ใชห้อ้งเรียน 

ที่มีอุณหภูมิปกติ   

 

๕. วธีิดาํเนินการ 

๕.๑  ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แลว้นาํมาวเิคราะห์ จดัลาํดบัในการแกปั้ญหา   

๕.๒  เลือกปัญหาที่สาํคญัและจาํเป็นตอ้งแกอ้ยา่งเร่งด่วน   ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

แกไ้ขปัญหา  ที่เป็นรูปธรรม 

๕.๓  ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา(โดยใชส่ิ้งประดิษฐ)์  กาํหนดรูปแบบและวสัดุ 

อุปกรณ์หลกัในการประดิษฐ ์ ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการประดิษฐ ์

๕.๔  ปรึกษาครูที่ปรึกษาชมรมนกัประดิษฐ ์เพือ่หาแนวทางในการดาํเนินการ และ

ออกแบบ “เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน”และนาํรูปแบบไปปรึกษาโรงงานผูผ้ลิตต่อไป 

๕.๕  ดาํเนินการจดัทาํ “เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน” จนสาํเร็จ  ทาํการทดสอบ/

ทดลองหาประสิทธิภาพในการทาํนํ้ าเยน็ และปรับปรุงแกไ้ขและนาํไปทดลองใชใ้นโรงอาหาร   

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๕.๖  ทาํการทดลองโดยเปรียบเทียบระหวา่ง เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน กับ 

 เคร่ืองทํานํ้าเย็นทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

๖.  กรอบแนวคดิในการประดษิฐ์ 
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๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. ส่ิงประดษิฐ์เดมิทีม่อียู่ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.  ข้อดขีองส่ิงประดษิฐ์(นวตักรรม)ทีนํ่าเสนอในคร้ังนี้ 

นํา้อุณหภูมปิกต ิ

 อุณหภมิูของนํา้ปกติ         นํา้ปกต ิ

ท่ีสงูกวา่ จะไหลไปสู ่                                                          มวลนํา้แข็งเหลือทิง้ 

ก้อนนํา้แข็งท่ีมีอุณหภมิู       นํา้เย็น 

ต่ํากวา่ ทําให้นํา้ท่ีออกมา   

มีอุณหภมิูท่ีลดลง   
หมายเหตุ  ย่ิงนํา้อยู่ในท่อหมุนวนในนํา้แข็งนานเท่าไร อุณหภมูิก็จะลดลงเร็วมากขึน้เท่านัน้ 

 

 

      

 

นํา้อุณหภูมติํ่าลงกว่าปกต(ิเยน็) 

 

                 

                

ตู้ทํานํา้เยน็เหล่านี ้ ทํางานได้ด้วย “ไฟฟ้า” เป็นสําคัญ 

                    



๙ 
 

 สอดคลอ้งกบัหลกัการ  “  ๓  ป”  (ประหยดั-ประโยชน์-ประยกุต)์ ของชมรมนกัประดิษฐ ์ 

โรงเรียนบางมดวทิยา ฯ 

 ๘.๑  ประหยดัเพราะ  ไม่ใชไ้ฟฟ้าในการทาํนํ้ าให้เยน็ 

 ๘.๒  ประหยดัเพราะ ใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน/ไม่ตอ้งสัง่จากต่างประเทศ 

  ๘.๓  ประหยดัเพราะ  ส่วนประกอบของเคร่ืองนอ้ย ไม่ซบัซอ้น ไม่ยุง่ยาก 

  ๘.๔  ประหยดัเพราะ  เวลาในการทาํนํ้ าใหเ้ยน็สั้นมาก( ๒๐  วนิาที) 

  ๘.๕  ประหยดัเพราะ  ราคาตน้ทุนในการประดิษฐต์ ํ่า 

  ๘.๖  มีประโยชน์เพราะ นกัเรียนไดด่ื้มนํ้ าสะอาด แทนการด่ืนนํ้ าอดัลมหรือนํ้ าหวาน 

  ๘.๗  มีประโยชน์เพราะ มีนํ้ าเยน็พร้อมด่ืมตลอดเวลาและหลงัออกกาํลงักาย 

  ๘.๘  มีประโยชน์เพราะ นาํเอาพลงัความเยน็จากนํ้ าแขง็ที่เหลือทิ้งมาใชป้ระโยชน์ 

  ๘.๙  มีประโยชน์เพราะ ไดน้ํ้ ากลบัมาใชใ้หม่เช่นรดตน้ไม,้ชะลา้ง ทาํความสะอาดทัว่ไป 

  ๘.๑๐  ประยกุตใ์ชเ้ป็นตูแ้ช่ผกัและผลไมไ้ด ้ โดยไม่ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริม 

  ๘.๑๑  ประยกุตใ์ชใ้นสานที่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่าย เน่ืองจากมีนํ้ าหนกัเบา เคล่ือนยา้ยสะดวก 

  ๘.๑๒  ประยกุตใ์ชเ้ป็นตูท้าํนํ้ าเยน็แบบเคล่ือนที่  ไปใชไ้ดใ้นทุก ๆ สถานที่  

  ๘.๑๓  ประยกุตใ์ชน้ํ้ าผลไม ้, นํ้ าผกั, นํ้ าสมนัไพรและอ่ืน ๆ ไดไ้ม่ยุง่ยาก 

  ๘.๑๔  ประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองทาํนํ้ าอุ่นไดส้ะดวก โดยติดตั้งเคร่ืองตม้นํ้ าแบบพกพา 

  ๘.๑๕  ประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ,การงานอาชีพและอ่ืน ๆ 

 

๙.    สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

พบว่า   

๙.๑  เคร่ืองทํานํ้าเยน็แบบประหยัดพลงังาน  ที่มีคุณสมบติัดงัน้ี 

๑) ลดอุณหภูมิของนํ้ าปกติ ใหเ้ยน็ ๑๖-๑๘ องศาเซลเซียสได ้ ภายในเวลา ๒๐  วนิาที 

๒) สามารถเก็บความเยน็ไดน้านเกินกวา่  ๒๔  ชัว่โมง 

๓) ใชน้ํ้ าแขง็เหลือทิ้งจากโรงอาหาร(พลงังานความเยน็เหลือทิ้ง) 

๔) กระบวนการทาํใหน้ํ้ าเยน็ ไม่ใชไ้ฟฟ้า(ใชน้ํ้ าแขง็เหลือทิ้งนาํกลบัมาใชง้านใหม่) 

๕) กระบวนการประดิษฐ ์ไดม้าตรฐานความสะอาดและความปลอดภยั   

๙.๒   ประสิทธิภาพในการทํานํ้าให้เย็น(เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้) 

                   กระบวนการทาํนํ้ าใหเ้ยน็  (ที่ ๑๖-๑๘  องศาเซลเซียส)  ภายใน  ๒๐  วนิาที 

 

 

 

 

             ๙.๓   ผลการเปรียบเทียบเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังานกบัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 
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๑๐ 
 

ทัว่ไป มีดงัน้ี 

๑.)  ส่วนประกอบของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  มีความ 

 ซบัซอ้นนอ้ยกวา่   ทาํใหน้ํ้ าหนกัเบา  เคล่ือนยา้ยสะดวกกวา่และง่ายในการบาํรุงรักษา 

๒.) เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังานทาํนํ้ าใหเ้ยน็ไดเ้ร็วกวา่เคร่ือง 

 นํ้ าเยน็ทัว่ไป 

๓.)  เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  ใชพ้ลงังานจากนํ้ าแขง็เหลือ 

ใช ้ ไม่มีมูลค่า หรือค่าใชจ่้ายในการลงทุน   ส่วน เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป  ตอ้งใชไ้ฟฟ้าเป็นพลงังานที่

มีค่าใชจ่้ายเป็นทุน 

๔.)  เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  สามารถประยกุตใ์ชไ้ดป้ระโยชน์ 

 มากกวา่เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทัว่ไป  โดยสามารถประยกุตเ์ป็นตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม  ผกั  ผลไมใ้หเ้ยน็ได ้  

 สามารถแยกส่วนการทาํนํ้ าเยน็ได ้๒ ชนิดโดยไม่ปะปนกนั  สามารถใชเ้ป็นที่เก็บ/ถนอมอาหารได ้
 

   ๑๐.  ข้อเสนอแนะ  จากนกัเรียนจาํนวน ๖๐  คน  ระดบัชั้นละ ๑๐ คน     ดงัน้ี 

๒.๑)  อยากใหมี้หลาย ๆ ตู ้ จะไดด่ื้มไดห้ลาย ๆ คน  ร้อยละ  ๒๓.๓๔ 

๒.๒)  แปลกใหม่ดี  ไม่เคยเห็น  ประหยดัดีร้อยละ  ๒๑.๖๖ 

๒.๓)  ตูเ้ล็กไปหน่อย  ด่ืมไม่นานก็หมดแลว้  ร้อยละ  ๑๓.๐๔ 

 

    ๑๑.   แนวทางในการพฒันาต่อยอด 
 

จากการศึกษาพบวา่  เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  น้ี  เป็นนวตักรรมตน้แบบที่ 

 สามารถที่จะพฒันาได ้ดงัน้ี 

๑. ติดตั้งระบบเติมนํ้ าอตัโนมติั (รูปแบบที่ ๑) หรือจะเพิม่หวัก๊อกนํ้ าใหไ้ดจ้าํนวนหวัก๊อก 

มากขึ้น( รูปแบบที่ ๒) 

๒. กรณีสถานที่เป็นโรงงานหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่  ก็จะมีจาํนวนนกัศึกษา 

 หรือพนกังานมาก  ก็จะมีนํ้ าแขง็จาํนวนมากยิง่ขึ้น  สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

๓. หากใชใ้นบา้นพกั ก็สามารถ ทาํนํ้ าแขง็ขึ้นใชเ้องไดห้รือ ใชถุ้งพลาสติกใส่นํ้ าแช่ไวใ้น 

ช่องแช่แขง็  ก็จะไดน้ํ้ าแขง็มาใชทุ้กวนั  (ที่เป็นเช่นน้ี เพราะตูเ้ยน็ทุกบา้นจะเดินเคร่ืองตลอด ๒๔   

ชัว่โมง อยูแ่ลว้ )  

๔.  ที่มาของนํ้ าแขง็  อาจไดจ้าก โรงแรมที่อยูใ่กลโ้รงเรียน  ที่เหลือใชจ้ากการจดังานใน 

แต่ละคร้ัง มีจาํนวนมาก  แต่หากใชใ้นบา้น  ปริมาณนํ้ าแขง็ประมาณ  ๒  กิโลกรัมก็เพยีงพอแลว้ 

 

(สาํหรับตูต้น้แบบ) 

๕.  สาํหรับโรงเรียน  สถานศึกษาหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง/ขนาดใหญ่   

 สามารถจดัทาํตูน้ํ้ าเยน็แบบประหยดัพลงังาน  ขนาดใหญ่ได(้ดงัภาพ  ชนิด ๑๐  หวัก๊อก) 



๑๑ 
 
 

 
 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ.โครงงานชนะการประกวด. พิมพค์ร้ังท่ี1.   กรุงเทพมหานคร:สถาบนัพฒันา 

 คุณภาพวิชาการ(พว) จาํกดั,2547. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ีโครงงานวทิยาศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544 
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ภาคผนวก ๑ 
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๑๒ 
 

 

ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัตู้เย็น 

ตู้เยน็ 

จากวกิิพเีดีย สารานุกรมเสรี 

 

 
ตู้เยน็ตามบ้านทัว่ไป 

 

ตู้เย็น เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ทาํความเยน็โดยประกอบดว้ยสองส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนฉนวนป้องกนั

ความร้อน (ป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนไหลเขา้มา) และ ส่วนทาํความเยน็ (ป๊ัมท่ีนาํความร้อนออกไปสู่ภายนอก

ซ่ึงมีอุณหภูมิตํ่ากวา่) คนส่วนใหญ่ใชตู้เ้ยน็เก็บอาหาร เพือ่ป้องกนัการเน่าเสีย เน่ืองจากแบคทีเรียเติบโตชา้

กวา่ในอุณหภูมิตํ่า ตูเ้ยน็มีหลายประเภทตั้งแต่แบบที่มีอุณหภูมิสูงกวา่จุดเยอืกแขง็ (ช่องธรรมดา) แบบที่

อุณหภูมิตํ่ากวา่จุดเยอืกแขง็เล็กนอ้ย (ช่องแช่แขง็, ช่องฟรีซ) ก่อนที่จะมีตูเ้ยน็ประเทศในเขตหนาวใชก้ล่อง

นํ้ าแขง็ (icebox) ในการรักษาอาหาร 

ช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ที่ขายอยูท่ ัว่ไปมีอุณหภูมิประมาณ -18 °C (ประมาณ 0 °F) สาํหรับตูเ้ยน็ที่ใชใ้นบา้นมกั

มีช่องธรรมดาและช่องแช่แขง็รวมกนั และมกัใชเ้คร่ืองทาํความเยน็ร่วมกนั (บางคร้ังก็แยกกนั) ตูเ้ยน็รุ่นใหม่ 

ๆ มกัมีเคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ติดตั้งมาพร้อมกนัตูเ้ยน็ขนาดใหญ่รวมทั้งเคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ขนาดใหญ่ในโรงงานมกัใช้

แก๊สแอมโมเนียซ่ึงเป็นอนัตรายในการทาํการทาํความเยน็ ทาํใหไ้ม่ปลอดภยัในการใชใ้นบา้นเรือน ต่อมา

ในช่วงทศวรรษ 1930s ที่สหรัฐอเมริกาไดส้งัเคราะห์สารเคมีราคาถูก ไม่เป็นพษิ ไม่ติดไฟ เช่น แก๊สฟรีออน 
 

ประวัติ 

ก่อนการประดิษฐตู์เ้ยน็ประเทศในเขตหนาวไดมี้การตดันํ้ าแขง็กอ้นใหญ่จากทะเลสาบในฤดูหนาว

มาเก็บในขี้ เล่ือยไวใ้ชต้ลอดปี ในประเทศไทยคนส่วนมากเก็บอาหารไวใ้นตูก้บัขา้วซ่ึงป้องกนัแมลงและหนู

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juliesfridge.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Juliesfridge.jpg
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://th.wikipedia.org/wiki/%C2%B0F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juliesfridge.jpg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Juliesfridge.jpg�


๑๓ 
 
มารบกวนเท่านั้น ไม่สามารถป้องกนัการเน่าเสีย คนไทยมีวธีิอ่ืน ๆ อีกมากเพือ่ถนอมอาหาร เช่น หมกั ดอง 

แช่อ่ิม ตากแหง้ รมควนั นอกจากน้ีคนไทยยงัเก็บนํ้ าฝนไวใ้นโอ่งดินซ่ึงทาํใหน้ํ้ าเยน็ตามธรรมชาติ 

ในศตวรรษที่ 11 มุสลิมนกัฟิสิกส์และเคมีชาวเปอร์เซีย, อวเิซ็นน่า หรือ อิบนูซีนา (Ibn Sina หรือ Avicenna) 

ประดิษฐเ์คร่ืองควบแน่น (refrigerated coil) เพือ่ใชใ้นการกลัน่นํ้ ามนัหอม[1][2] น่ีเป็นการพฒันาการกลัน่ โด

ยอวเิซ็นน่าเป็นคนแรกที่ใชก้ารกลัน่ดว้ยไอนํ้ า ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองควบแน่นในการทาํใหไ้อกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้ า

ในระยะทางสั้นเพือ่ผลิตนํ้ ามนัหอม[3] กระบวนการกลัน่น้ีไดใ้ชม้าถึงปัจจุบนั โดยในประเทศไทยไดใ้ชใ้น

การผลิตนํ้ ามนัหอมระเหย 

วลิเลียม คลัเลน (William Cullen) ประดิษฐตู์เ้ยน็เป็นคร้ังแรกท่ีมหาวทิยาลยักลาสโกว (University 

of Glasgow) ในปี 1748 หลงัจากนั้นในปี 1805 เม่ือโอลิเวอร์ อีวาน (Oliver Evans) ไดป้ระดิษฐตู์เ้ยน็ที่ใชไ้อ

ทาํความเยน็ ต่อมาในปี 1902 วลิลิส ฮาวแิลนด ์คาริเออร์ (Willis Haviland Carrier) ไดป้ระดิษฐ์

เคร่ืองปรับอากาศ ในปี 1850 ถึง ปี 1851, ดร. จอห์น โกรี (John Gorrie) ประดิษฐเ์คร่ืองทาํนํ้ าแขง็ ในปี 1857 

เจมส์ แฮริสนั (James Harrison) วศิวกรชาวออสเตรเลียไดป้ระดิษฐตู์เ้ยน็ท่ีทาํความเยน็ดว้ยการอดัไอเพือ่ใช้

ในอุตสาหกรรมเน้ือแช่แขง็ ต่อมาเฟอร์ดินานด ์คาร่ี (Ferdinand Carré) ชาวฝร่ังเศสไดพ้ฒันาระบบให้

ซบัซอ้นในปี 1859 โดยใชแ้ก๊สแอมโมเนียซ่ึงระเหยเร็วเป็นตวัระบายความร้อนแทนอากาศ 
 

การออกแบบ 

ตูเ้ยน็ทาํความเยน็โดยป๊ัมความร้อนในการทาํความเยน็ โดยในแต่ละรอบของการทาํความเยน็ สาร

ทาํความเยน็เช่น R134a เขา้ไปในเคร่ืองอดัความดนัหรือที่เรียกกนัวา่คอมเพรสเซอร์ (compressor) ที่มีความ

ดนัตํ่าอุณหภูมิที่จุดเดือด แลว้อดัไอนั้น พออดัจนมีความดนัสูงไอก็จะร้อน (สงัเกตจากเวลาสูบลมจกัรยาน) 

ไอร้อนความดนัสูงเขา้ไปในเคร่ืองควบแน่น (condenser) แลว้ออกมาเป็นของเหลวความดนัสูงทีจุ่ดเดือด 

หลงัจากนั้นก็ไปที่แผงระบายความร้อน สารทาํความเยน็ที่เป็นของเหลวอุณหภูมิเยน็ลงแลว้ไหลไปที่ใกลก้บั

ส่วนที่ตอ้งการใหเ้ยน็ ความดนัลดลงอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นก๊าซอุณหภูมิตํ่า (เหมือนเวลาปล่อยลมออกจาก

ลอ้จกัรยาน แลว้ก็ไหลไปเป็นวงจรเร่ือย ๆ 
 

นอกจากนีย้ังมีอกีหลายวิธีในการทําความเย็น 

คุณภาพของตู้เย็น 

ตูเ้ยน็รุ่นใหม่ราคาแพงส่วนมากมกัมีคุณสมบติัตอ่ไปน้ี 

• ไม่มีนํ้าแขง็เกาะตามตูใ้นช่องแช่แขง็ 

• เตือนเม่ือไฟตกหรือไฟดบั 

• มีที่กดนํ้ าและนํ้ าแขง็จากหนา้ตูโ้ดยไม่ตอ้งเปิดประตู 

• มีไฟบอกเม่ือตอ้งเปล่ียนที่กรองนํ้า 

• มีถาดทาํนํ้าแขง็อยูภ่ายใน 

• ตูเ้ยน็รุ่นแรก ๆ จะมีนํ้ าแขง็เกาะตาม 

ตูข้องช่องแช่แขง็ เกิดจากความช้ืนตอนเปิดประตูตู ้โดยนํ้ าแขง็จะหนาขึ้นเร่ือย ๆ ทาํให้ผูใ้ช ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Avicenna
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Dehumidifier&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-Ericksen-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%A3._%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=R134a&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๑๔ 
 
ตอ้งละลายนํ้ าแขง็เอง เช่น ถอดปลัก๊ออกจนกวา่นํ้ าแขง็ขา้ง ๆ ตูจ้ะละลายหมด ต่อมา จึงพฒันาเป็นแบบกด

ปุ่ มละลายนํ้ าแขง็ และละลายนํ้ าแขง็อตัโนมติั ผูใ้ชค้วรหมัน่ละลายนํ้ าแขง็เพือ่ประหยดัไฟ[4] 

ในปัจจุบนัประชาชนหนัมาสนใจการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากขึ้น แก๊สฟรีออน (freon) โดยมีส่วน

ของซีเอฟซี (chlorofluorocarbons, CFCs) ที่ทาํลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ตูเ้ยน็รุ่นเก่าส่วนใหญ่ใชแ้ก๊สฟรี

ออนซ่ึงมกัร่ัวออกสู่บรรยากาศ (สงัเกตง่าย ๆ ไดจ้ากการท่ีตอ้งเติมนํ้ ายาทาํความเยน็ของตูเ้ยน็ หรือนํ้ ายาแอร์

ในเคร่ืองปรับอากาศ) ตูเ้ยน็รุ่นใหม่มกัใชส้ารทาํความเยน็ท่ีไม่มีส่วนของซีเอฟซี เช่น HFC-134a (1,2,2,2-

tetrafluoroethane) ซ่ึงไม่ทาํลายชั้นโอโซน 

 

ประสิทธิภาพของตู้เย็น 

 

ตูเ้ยน็ที่กินไฟมากสุดคอืแบบละลายนํ้ าแขง็อตัโนมติั เพราะตอ้งมีตวัเป่าความช้ืนออกจากใบของพดั

ลมในตูเ้ยน็ และยงัตอ้งมีการเพิม่อุณหภูมิเป็นพกั ๆ แบบที่รองลงมาไดแ้ก่แบบไม่มีระบบละลายนํ้าแขง็เลย 

แต่วา่นํ้ าแขง็ท่ีเกาะในตูเ้ยน็ก็ทาํใหกิ้นไฟมากขึ้น ผูใ้ชค้วรหมัน่ละลายนํ้ าแขง็ และแบบที่มีปุ่ มกดละลาย

นํ้ าแขง็กินไฟที่สุด แต่ผูใ้ชม้กัไม่ซ้ือตูเ้ยน็ประหยดัไฟเน่ืองจากมีราคาแพง[5] 

ตูเ้ยน็เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นที่กินไฟมาก (เกือบจะมากที่สุด รองจากเคร่ืองปรับอากาศ) ในช่วงยีสิ่บปีมา

น้ีมีการแข่งขนัของผูผ้ลิตในการพฒันาตูเ้ยน็ประหยดัไฟมากขึ้น ตูเ้ยน็ท่ีมีคุณภาพดีในปัจจุบนักินไฟ

ประมาณ 1 ยนิูต (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ต่อวนั[1] สาํหรับตูเ้ยน็หรือเคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ขนาดใหญ่อาจกินไฟถึง 4 ยู

นิตต่อวนั  ตูเ้ยน็ที่มีช่องแช่แขง็อยูบ่นกินไฟนอ้ยกวา่แบบที่มีช่องแช่แขง็อยูล่่างและมีความจุเท่ากนั โดยแบบ

ที่มีช่องแช่แขง็อยูข่า้ง ๆ กินไฟมากที่สุด [6] นกัวทิยาศาสตร์ที่มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ไดผ้ลิตตูเ้ยน็ตามแบบ

ของไอสไตน์ ที่ประดิษฐค์ร้ังแรกในปี 1930 โดยตูเ้ยน็น้ีไม่ใชไ้ฟฟ้า และไม่มีส่วนของก๊าซที่ทาํลายชั้น

บรรยากาศ[7]ตูเ้ยน็ที่มีประสิทธิภาพมากสุดตามทฤษฎีคือตูเ้ยน็คาร์โนตซ่ึ์งไม่สามารถผลิตไดจ้ริง 

ผลต่อชีวิตประจําวัน 

 

ตูเ้ยน็สามารถถนอมอาหารใหส้ดใหม่ไดน้าน ทาํใหค้รอบครัวส่วนใหญ่สามารถซ้ืออาหารมาเก็บไว้

ไดท้ีละมาก ๆ นอกจากน้ียงันาํไปสู่การสร้างหา้งสรรพสินคา้ซ่ึงมีอาหารหลากหลายชนิด ส่งผลให้

โภชนาการของประชาชนทัว่ไปดีขึ้น การขาดสารอาหารลดลง ผลิตภณัทน์ม เน้ือสตัว ์ปลา เป็ดไก่ ผกั และ

อาหารทะเลสามารถเก็บในตูเ้ยน็ที่อยูใ่นหอ้งครัวได ้(ควรเก็บเน้ือดิบ ๆ แยกต่างหากเพือ่ความสะอาด) 

ผูค้นสามารถรับประทานอาหารที่หลากหลายในม้ือเดียว เช่น สลดัผกั นอกจากน้ียงัมีอาหารท่ีมาจากหลายที่ 

เช่น ภาคอีสานสามารถรับประทานอาหารทะเลเพือ่ป้องกนัโรคคอพอก การส่งออกอาหารแช่แขง็ก็เป็น

อุตสาหกรรมที่ทาํรายไดใ้หค้นไทยมากมาย 

 

ระบบช่องเก็บอาหารตู้เย็น 

ตูเ้ยน็ส่วนใหญ่แบ่งเป็นหลายส่วนเพือ่เก็บอาหารดงัน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=1,1,1,2-Tetrafluoroethane&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.humboldt.edu/~ccat/energyconservation/sunfrost/kosukiSP2002/index.html#runs
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๑๕ 
 

-18 °C (0 °F) (ช่องแช่แขง็) 

0 °C (32 °F) (เน้ือ) 

5 °C (40 °F) (ช่องธรรมดา) 

10 °C (50 °F) (ผกั ผลไม)้ 

ปุ่ มปรับความเยน็ของตูเ้ยน็มกัเป็นตวัเลข (เช่น 1 ถึง 9 จากเยน็นอ้ยไปเยน็สุด) โดยต่างกนัไปแลว้แต่

ผูผ้ลิต แต่มกัอยูใ่นช่วง 2 ถึง 8 °C (36 ถึง 46 °F) และอุณหภูมิประมาณ -18 °C (0 °F) ในช่องแช่แขง็ผูใ้ชค้วร

วางตูเ้ยน็ไวใ้นที่ ๆ อากาศถ่ายเทเพือ่ใหตู้เ้ยน็ทาํงานสะดวกและลดการกินไฟไม่ควรวางตูเ้ยน็ใกลผ้นงัเกินไป 

เพราะทาํใหร้ะบายความร้อนไดไ้ม่ดี,ไม่ควรวางตูเ้ยน็หรือเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ไวใ้นหอ้งปรับอากาศ เพราะทาํให้

เสียค่าไฟสองต่อ โดยตูเ้ยน็ดูดความร้อนเป่าออกมาหลงัเคร่ืองทาํใหห้อ้งร้อนขึ้น 

 

ขนาด 

ขนาดของตูเ้ยน็วดัเป็นลิตรหรือคิว (คาํวา่คิวมาจาก cubic foot/feet หมายถึงลูกบาศกฟุ์ต) เช่น 100 

ลิตร (3.53 คิว) เป็นช่องแช่แขง็กบั 140 ลิตร (4.94 คิว) สาํหรับช่องธรรมดา 

ตูเ้ยน็มีหลายขนาด แบ่งตามการใชง้าน เช่น ขนาดเป็นหอ้งใหญ่ ๆ เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม จนถึง 2-3 คิวที่ใช้

ในบา้นเรือน 

ประเภทของตูเ้ยน็โดยแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ แบ่งใน 4 แบบ คือ 

1.แบบ traditional : เป็นแบบที่นิยมกนัมากที่สุด ช่องแช่แขง็อยูด่า้นบน ส่วนแช่เยน็ปกติอยูด่า้นล่าง 

มีทั้งแบบที่2ประตูที่ช่อแช่แขง็แยกไวช้ดัเจน และแบบประตูเดียวที่มีช่องแช่แขง็อยูภ่ายในอีกที ซ่ึงขนาดช่อง

แช่แขง็จะค่อนขา้งเล็กกวา่แบบ2ประตู 

2.แบบ side-by-side : ประตูเปิดได2้บานแบบแบ่งซา้น-ขวา เหมือนตูเ้ส้ือผา้ โดยส่วนช่องแช่แขง็จะ

อยูใ่นประตูบานซา้ยซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่ประตูบานขวาซ่ึงเป็นส่วนแช่เยน็ปกติ บริษทัแรกที่แนะนาํตูเ้ยน็แบบ

น้ีสู่สาธารณะชนคือบริษทัของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ช่ือ อมานา (Amana) ในปี ค.ศ.1949 แต่ก็ยงัไม่เป็นที่

นิยมจนกระทัง่ปีค.ศ.1965 

3.แบบส่วนแช่เยน็อยูด่า้นบน ช่องแช่แขง็อยูด่า้นล่าง : ตูเ้ยน็แบบน้ีถูกวางขายคร้ังแรกในช่วงกลาง

ยคุคริสตท์ศวรรษ 1950 โดยแนวความคิดของการออกแบบตูเ้ยน็ลกัษณะน้ีน่าจะมาจากเหตุผลที่วา่ คนเรา

เปิดใชส่้วนแช่เยน็บ่อยกวา่ช่องแช่แขง็ จึงยา้ยช่องแช่แขง็ไปไวล่้างสุด เพือ่ที่เวลาเปิดหาของในช่องแช่เยน็ 

จะไดไ้ม่ตอ้งกม้ตวัใหม้ากนกั 

4.ตูเ้ยน็แบบประตูฝร่ังเศส (French-door style) : ถูกวางขายคร้ังแรกในช่วงปลายยคุคริสตท์ศวรรษ 

1990 โดยช่องแช่แขง็อยูด่า้นล่าง ส่วนแช่เยน็ปกติในดา้นบนจะเป็นประตูเปิดไดแ้บบ 2 ทางแบบ side-by-

size แต่ขนาดประตูจะเท่ากนั 

 

ข้อมูลอ้างอิง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://th.wikipedia.org/wiki/%C2%B0F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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