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เครื่ องทํานํา้ เย็นแบบประหยัดพลังงาน(Un-plug Cooler)
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นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ ธนัต
๒๕๕๕

๒. นําเสนอโดย

๓. บทคัดย่ อ

การศึกษาโครงงานประดิษฐ์เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน(Un-plug Cooler) นี้
วัตถุประสงค์ ๑) เพือ่ หาประสิทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน ๒) เพือ่
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป ๓) เพือ่ ทราบความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ใช้
เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน ในการศึกษานี้ คณะผูป้ ระดิษฐ์เก็บข้อมูลการทดลองใช้และ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ใช้บริ การ ณ โรงอาหาร จํานวน ๖๐ คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย

ผลการศึกษา พบว่า
เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน คุณสมบัติ คือ ทํานํ้าให้เย็นได้ ในเวลา ๒๐ วินาที,
เก็บความเย็นได้นานกว่า ๒๔ ชัว่ โมง, ใช้น้ าํ แข็งเหลือทิง้ จากโรงอาหาร,กระบวนการทําให้น้ าํ เย็น
โดยไม่ใช้ไฟฟ้า, กระบวนการประดิษฐ์ ได้มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย,
ประสิ ทธิภาพในการทํานํ้าให้ เย็น ที่ความเย็น ๑๖ – ๑๘ องศาเซลเซียส ในเวลา ๒๐ วินาที
และผลการเปรี ยบเทียบเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงานกับเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป
พบว่า
เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงานดีกว่ า ดังนี้ ๑)นํ้าหนักเบา, ๒) เคลื่อนย้ายสะดวกกว่าและ
ง่ายในการบํารุ งรักษา ๓)ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทํานํ้าให้เย็นและ ๔) สามารถประยุกต์ ใช้ ได้ ประโยชน์
มากกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป เช่นใช้เป็ นตูแ้ ช่เครื่ องดื่ม ผัก ผลไม้ สามารถแยกส่วนการทํานํ้าเย็น
ได้ ๒ ชนิดโดยไม่ปะปนกัน
ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า อยากให้มีหลาย ๆ ตู ้ จะได้ดื่มได้หลาย ๆ คน, แปลก
ใหม่ดี ไม่เคยเห็น, ประหยัดดีและ ตูเ้ ล็กไปหน่อยดื่มไม่นานนํ้าก็หมด

๔

ข
คํานํา

เอกสารฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนางาน งานในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ในส่ วน
ของกิจกรรมชมรมนักประดิษฐ์
เป็ นเรื่ องของความพยายามที่จะศึกษาพลังงานความเย็นจากนํ้าแข็งที่
นักเรี ยนดื่มในโรงอาหารของโรงเรี ยนบางมดวิทยา ฯ การศึกษานี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการนําเอา
พลังงานเหลือทิ้งตามธรรมชาติ คือ นํ้าแข็งจากโรงอาหาร ทําการนํากลับเอามาใช้ประโยชน์ใหม่ ตาม
หลักการ “ ๓ ป ” คือ ประหยัดสุ ด ประโยชน์ สูงและประยุกต์ ใช้ อันเป็ นหลักการและแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมของชมรมนักประดิษฐ์ ในการศึกษานี้ เริ่ มจากการศึกษา หาข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
นํามาประมวลและปรับปรุ ง ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังได้นาํ เสนอ การ
ค้นพบนวัตกรรม ที่มีชื่อว่า “เครื่ องทํานํ้าเย็นประหยัดพลังงาน(Un-plug Cooler)ซึ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาด้วย
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพือ่ หาประสิทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน
๒) เพือ่ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพกับเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป
๓)เพือ่ ทราบความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน
ในการดําเนินงานครั้งนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับการสนับสนุนจาก
ผูอ้ าํ นวยการ บุณยพงศ์ โพธิวฒั น์ธนัต ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนและเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณรองผูอ้ าํ นวยการ ผ่องพรรณ จอมศรี รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการที่ให้คาํ ปรึ กษาและ
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ขอบพระคุณครู พรพิมล ชาญชัยเชาว์ววิ ฒั น์ คุณครู เชี่ยวชาญพิเศษ หัวหน้างานวิจยั
โรงเรี ยนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ในการเป็ นที่ปรึ กษาในการวิจยั และดําเนินงาน ตลอดจน
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมนักประดิษฐ์
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โรงเรี ยนบางมดวิทยา ฯ เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงเรี ยน
สหศึกษา มีนกั เรี ยน ประมาณ ๑๘,๐๐ คน ในจํานวนนี้ ร้อยละ ๙๘ ทานอาหารในโรงเรี ยน ในการ
รับประทานอาหารประมาณ ร้อยละ ๕๐ จะดื่มนํ้าผลไม้ท้งั ปั่ นและไม่ปั่นในหนึ่งวันประมาณ ๑,๐๐๐
แก้วต่อวัน เป็ นที่แน่นอนว่าจะมีน้ าํ แข็งเหลือทิ้ง ในวันหนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ กิโลกรัม เป็ นการ
สูญเปล่าทางพลังงาน(เฉพาะโรงเรี ยนบางมดเท่านั้น) ในหนึ่งสัปดาห์ จะมีน้ าํ แข็งเหลือทิ้ง ประมาณ
๒๕๐ กิโลกรัมและ หนึ่งเดือน เราจะทิ้งนํ้าแข็ง ไปประมาณ ๕,๕๐๐ กิโลกรัมหรื อ ๕.๕ ตัน เมื่อคิด
อย่างง่าย ๆ กรุ งเทพมหานคร มีโรงเรี ยนมากกว่า ๑๐๐ โรงเรี ยน ในวันหนึ่ง ๆ มีน้ าํ แข็งเหลือทิง้ กว่า
๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรื อ ๕ ตัน อาจกล่าวได้วา่ เราต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจํานวนมากมายเท่าไร
เพื่อที่จะทําให้ นํ้าปริมาณ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ลดอุณหภูมิลง ไป จนถึงจุดเยือกแข็ง พลังงานเหล่านี้ เป็ น
ที่น่าเสียดายที่ยังไม่ มีผ้ใู ดนํากลับเอามาใช้ ประโยชน์ เลย โจทย์ปัญหานี้ จึงเป็ นสิ่ งท้ าทายเป็ นอย่ างยิ่งใน
การแก้ ปัญหาต่ อไป
กลุ่มนักเรี ยนชมรมนักประดิษฐ์โรงบางมดวิทยา ฯ ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด
จึงร่ วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาเพือ่ นําเอาพลังงานที่จะต้องสูญเสียไปดังกล่าว ให้นาํ กลับมาใช้ได้อีก
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การนําความร้ อนของของเหลว มาใช้เป็ นแนวทางในการคิด และดําเนินการวางแผนการประดิษฐ์
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ ของการทําโครงงาน
๒.๑ เพือ่ ประดิษฐ์เครื่ องทํานํ้าเย็นที่ประหยัดพลังงาน
๒.๒ เพือ่ หาประสิทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็น
๒.๓ เพือ่ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นกับเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป(ที่ใช้ไฟฟ้า)

๓. สมมติฐานของการศึกษาค้ นคว้ า (ถ้ ามี)
๓.๑ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน สามารถทํานํ้าให้เย็นโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
๓.๒ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน สามารถทํานํ้าให้เย็นได้ ภายในระยะเวลาสั้น
และเก็บความเย็นได้นาน
๓.๓ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน มีคุณสมบัติดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องทํานํ้า
เย็นทัว่ ไป(ที่ใช้ไฟฟ้า)

๗

๔. ขอบเขตของการทําโครงงาน
ขอบเขตของการดําเนินโครงงานมีดงั นี้
๔.๑ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน คือ นวัตกรรมที่คณะผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูค้ ิดค้นและ
ออกแบบมา เฉพาะสําหรับโครงการนี้ เท่านั้น
๔.๒ เครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป คือเครื่ องทํานํ้าเย็นที่ขายอยูท่ วั่ ไป เป็ นแบบหัวเดี่ยว ทํา
เฉพาะนํ้าเย็นเท่านั้น
๔.๓ ประสิทธิภาพในการทํานํ้าให้เย็น คือ ความสามารถของเครื่ อง ฯ ที่จะใช้เวลาที่จะ
ลดอุณหภูมิของนํ้า ที่อุณหภูมิปกติ ให้เย็นลง มาที่ ๑๖ – ๑๘ องศาเซลเซียส
๔.๔ เครื่ องวัดอุณหภูมิ ใช้แบบ Digital บอกตัวเลขทุก ๆ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนํ้าแข็งที่ใช้
ทดลองเป็ นนํ้าแข็งบด จํานวน ๕ กิโลกรัม(๕ ลิตร)ผสมนํ้า ๒ ลิตร สถานที่ทดลอง ใช้หอ้ งเรี ยน
ที่มีอุณหภูมิปกติ

๕. วิธีดาํ เนินการ

๕.๑ ศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน แล้วนํามาวิเคราะห์ จัดลําดับในการแก้ปัญหา
๕.๒ เลือกปั ญหาที่สาํ คัญและจําเป็ นต้องแก้อย่างเร่ งด่วน ศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
แก้ไขปั ญหา ที่เป็ นรู ปธรรม
๕.๓ ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา(โดยใช้สิ่งประดิษฐ์) กําหนดรู ปแบบและวัสดุ
อุปกรณ์หลักในการประดิษฐ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประดิษฐ์
๕.๔ ปรึ กษาครู ที่ปรึ กษาชมรมนักประดิษฐ์ เพือ่ หาแนวทางในการดําเนินการ และ
ออกแบบ “เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน”และนํารู ปแบบไปปรึ กษาโรงงานผูผ้ ลิตต่อไป
๕.๕ ดําเนินการจัดทํา “เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน” จนสําเร็ จ ทําการทดสอบ/
ทดลองหาประสิทธิภาพในการทํานํ้าเย็น และปรับปรุ งแก้ไขและนําไปทดลองใช้ในโรงอาหาร
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง
๕.๖ ทําการทดลองโดยเปรี ยบเทียบระหว่าง เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน กับ
เครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป

๖. กรอบแนวคิดในการประดิษฐ์

๘

นํา้ อุณหภูมปิ กติ
นํา้ ปกติ

อุณหภูมิของนํ ้าปกติ
ที่สงู กว่า จะไหลไปสู่

มวลนํา้ แข็งเหลือทิง้

ก้ อนนํ ้าแข็งที่มีอุณหภูมิ

นํา้ เย็น

ตํ่ากว่า ทําให้ นํ ้าที่ออกมา
มีอุณหภูมิที่ลดลง

นํา้ อุณหภูมติ ่าํ ลงกว่ าปกติ(เย็น)

หมายเหตุ ยิ่งนํา้ อยู่ในท่ อหมุนวนในนํา้ แข็งนานเท่ าไร อุณหภูมิก็จะลดลงเร็วมากขึน้ เท่ านัน้

๗. สิ่ งประดิษฐ์ เดิมทีม่ อี ยู่ทวั่ ไป

ตู้ทํานํา้ เย็นเหล่ านี้ ทํางานได้ ด้วย “ไฟฟ้ า” เป็ นสํ าคัญ

๘. ข้ อดีของสิ่ งประดิษฐ์ (นวัตกรรม)ทีน่ ําเสนอในครั้งนี้

๙

สอดคล้องกับหลักการ “ ๓ ป” (ประหยัด-ประโยชน์-ประยุกต์) ของชมรมนักประดิษฐ์
โรงเรี ยนบางมดวิทยา ฯ
๘.๑ ประหยัดเพราะ ไม่ใช้ไฟฟ้าในการทํานํ้าให้เย็น
๘.๒ ประหยัดเพราะ ใช้วสั ดุในท้องถิ่น/ไม่ตอ้ งสัง่ จากต่างประเทศ
๘.๓ ประหยัดเพราะ ส่ วนประกอบของเครื่ องน้อย ไม่ซบั ซ้อน ไม่ยงุ่ ยาก
๘.๔ ประหยัดเพราะ เวลาในการทํานํ้าให้เย็นสั้นมาก( ๒๐ วินาที)
๘.๕ ประหยัดเพราะ ราคาต้นทุนในการประดิษฐ์ต่าํ
๘.๖ มีประโยชน์เพราะ นักเรี ยนได้ดื่มนํ้าสะอาด แทนการดื่นนํ้าอัดลมหรื อนํ้าหวาน
๘.๗ มีประโยชน์เพราะ มีน้ าํ เย็นพร้อมดื่มตลอดเวลาและหลังออกกําลังกาย
๘.๘ มีประโยชน์เพราะ นําเอาพลังความเย็นจากนํ้าแข็งที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
๘.๙ มีประโยชน์เพราะ ได้น้ าํ กลับมาใช้ใหม่เช่นรดต้นไม้,ชะล้าง ทําความสะอาดทัว่ ไป
๘.๑๐ ประยุกต์ใช้เป็ นตูแ้ ช่ผกั และผลไม้ได้ โดยไม่ตอ้ งติดตั้งอุปกรณ์เสริ ม
๘.๑๑ ประยุกต์ใช้ในสานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่าย เนื่องจากมีน้ าํ หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
๘.๑๒ ประยุกต์ใช้เป็ นตูท้ าํ นํ้าเย็นแบบเคลื่อนที่ ไปใช้ได้ในทุก ๆ สถานที่
๘.๑๓ ประยุกต์ใช้น้ าํ ผลไม้ , นํ้าผัก, นํ้าสมันไพรและอื่น ๆ ได้ไม่ยงุ่ ยาก
๘.๑๔ ประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องทํานํ้าอุ่นได้สะดวก โดยติดตั้งเครื่ องต้มนํ้าแบบพกพา
๘.๑๕ ประยุกต์ใช้เป็ นสื่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ,การงานอาชีพและอื่น ๆ

๙. สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า

พบว่ า
๙.๑ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน ที่มีคุณสมบัติดงั นี้
๑) ลดอุณหภูมิของนํ้าปกติ ให้เย็น ๑๖-๑๘ องศาเซลเซียสได้ ภายในเวลา ๒๐ วินาที
๒) สามารถเก็บความเย็นได้นานเกินกว่า ๒๔ ชัว่ โมง
๓) ใช้น้ าํ แข็งเหลือทิ้งจากโรงอาหาร(พลังงานความเย็นเหลือทิ้ง)
๔) กระบวนการทําให้น้ าํ เย็น ไม่ใช้ไฟฟ้า(ใช้น้ าํ แข็งเหลือทิ้งนํากลับมาใช้งานใหม่)
๕) กระบวนการประดิษฐ์ ได้มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย
๙.๒ ประสิ ทธิภาพในการทํานํ้าให้ เย็น(เมื่อติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว)
กระบวนการทํานํ้าให้เย็น (ที่ ๑๖-๑๘ องศาเซลเซี ยส) ภายใน ๒๐ วินาที

๙.๓ ผลการเปรียบเทียบเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงานกับเครื่ องทํานํ้าเย็น

๑๐

ทัว่ ไป มีดงั นี้

๑.) ส่วนประกอบของเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน มีความ
ซับซ้อนน้อยกว่า ทําให้น้ าํ หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกกว่าและง่ายในการบํารุ งรักษา
๒.) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงานทํานํ้าให้เย็นได้เร็วกว่าเครื่ อง
นํ้าเย็นทัว่ ไป
๓.) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานจากนํ้าแข็งเหลือ
ใช้ ไม่มีมูลค่า หรื อค่าใช้จ่ายในการลงทุน ส่วน เครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป ต้องใช้ไฟฟ้าเป็ นพลังงานที่
มีค่าใช้จ่ายเป็ นทุน
๔.) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน สามารถประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์
มากกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นทัว่ ไป โดยสามารถประยุกต์เป็ นตูแ้ ช่เครื่ องดื่ม ผัก ผลไม้ให้เย็นได้
สามารถแยกส่วนการทํานํ้าเย็นได้ ๒ ชนิดโดยไม่ปะปนกัน สามารถใช้เป็ นที่เก็บ/ถนอมอาหารได้

๑๐. ข้ อเสนอแนะ จากนักเรี ยนจํานวน ๖๐ คน ระดับชั้นละ ๑๐ คน ดังนี้

๒.๑) อยากให้มีหลาย ๆ ตู ้ จะได้ดื่มได้หลาย ๆ คน ร้อยละ ๒๓.๓๔
๒.๒) แปลกใหม่ดี ไม่เคยเห็น ประหยัดดีร้อยละ ๒๑.๖๖
๒.๓) ตูเ้ ล็กไปหน่อย ดื่มไม่นานก็หมดแล้ว ร้อยละ ๑๓.๐๔

๑๑. แนวทางในการพัฒนาต่ อยอด
จากการศึกษาพบว่า เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน นี้ เป็ นนวัตกรรมต้นแบบที่
สามารถที่จะพัฒนาได้ ดังนี้
๑. ติดตั้งระบบเติมนํ้าอัตโนมัติ (รู ปแบบที่ ๑) หรื อจะเพิม่ หัวก๊อกนํ้าให้ได้จาํ นวนหัวก๊อก
มากขึ้น( รู ปแบบที่ ๒)
๒. กรณี สถานที่เป็ นโรงงานหรื อสถาบันการศึกษาทีม่ ีขนาดใหญ่ ก็จะมีจาํ นวนนักศึกษา
หรื อพนักงานมาก ก็จะมีน้ าํ แข็งจํานวนมากยิง่ ขึ้น สามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
๓. หากใช้ในบ้านพัก ก็สามารถ ทํานํ้าแข็งขึ้นใช้เองได้หรื อ ใช้ถุงพลาสติกใส่น้ าํ แช่ไว้ใน
ช่องแช่แข็ง ก็จะได้น้ าํ แข็งมาใช้ทุกวัน (ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะตูเ้ ย็นทุกบ้านจะเดินเครื่ องตลอด ๒๔
ชัว่ โมง อยูแ่ ล้ว )
๔. ที่มาของนํ้าแข็ง อาจได้จาก โรงแรมที่อยูใ่ กล้โรงเรี ยน ที่เหลือใช้จากการจัดงานใน
แต่ละครั้ง มีจาํ นวนมาก แต่หากใช้ในบ้าน ปริ มาณนํ้าแข็งประมาณ ๒ กิโลกรัมก็เพียงพอแล้ว
(สําหรับตูต้ น้ แบบ)
๕. สําหรับโรงเรี ยน สถานศึกษาหรื อโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง/ขนาดใหญ่
สามารถจัดทําตูน้ ้ าํ เย็นแบบประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ได้(ดังภาพ ชนิด ๑๐ หัวก๊อก)

๑๑

เอกสารอ้างอิง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.โครงงานชนะการประกวด. พิมพ์ครั้งที่1. กรุ งเทพมหานคร:สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ(พว) จํากัด,2547.
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.โครงงานวิทยาศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว,2544
http:// pioneer.netserv.chula.at.th

ภาคผนวก ๑

๑๒

ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับตู้เย็น

ตู้เย็น
จากวิกิพเี ดีย สารานุกรมเสรี

ตู้เย็นตามบ้ านทัว่ ไป
ตู้เย็น เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ทาํ ความเย็นโดยประกอบด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนฉนวนป้องกัน
ความร้อน (ป้องกันไม่ให้ความร้อนไหลเข้ามา) และ ส่วนทําความเย็น (ปั๊ มที่นาํ ความร้อนออกไปสู่ภายนอก
ซึ่งมีอุณหภูมิต่าํ กว่า) คนส่วนใหญ่ใช้ตูเ้ ย็นเก็บอาหาร เพือ่ ป้องกันการเน่าเสีย เนื่องจากแบคทีเรี ยเติบโตช้า
กว่าในอุณหภูมิต่าํ ตูเ้ ย็นมีหลายประเภทตั้งแต่แบบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (ช่องธรรมดา) แบบที่
อุณหภูมิต่าํ กว่าจุดเยือกแข็งเล็กน้อย (ช่องแช่แข็ง, ช่องฟรี ซ) ก่อนที่จะมีตเู ้ ย็นประเทศในเขตหนาวใช้กล่อง
นํ้าแข็ง (icebox) ในการรักษาอาหาร
ช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นที่ขายอยูท่ วั่ ไปมีอุณหภูมิประมาณ -18 °C (ประมาณ 0 °F) สําหรับตูเ้ ย็นที่ใช้ในบ้านมัก
มีช่องธรรมดาและช่องแช่แข็งรวมกัน และมักใช้เครื่ องทําความเย็นร่ วมกัน (บางครั้งก็แยกกัน) ตูเ้ ย็นรุ่ นใหม่
ๆ มักมีเครื่ องทํานํ้าแข็งติดตั้งมาพร้อมกันตูเ้ ย็นขนาดใหญ่รวมทั้งเครื่ องทํานํ้าแข็งขนาดใหญ่ในโรงงานมักใช้
แก๊สแอมโมเนียซึ่งเป็ นอันตรายในการทําการทําความเย็น ทําให้ไม่ปลอดภัยในการใช้ในบ้านเรื อน ต่อมา
ในช่วงทศวรรษ 1930s ที่สหรัฐอเมริ กาได้สงั เคราะห์สารเคมีราคาถูก ไม่เป็ นพิษ ไม่ติดไฟ เช่น แก๊สฟรี ออน
ประวัติ
ก่อนการประดิษฐ์ตเู ้ ย็นประเทศในเขตหนาวได้มีการตัดนํ้าแข็งก้อนใหญ่จากทะเลสาบในฤดูหนาว
มาเก็บในขี้เลื่อยไว้ใช้ตลอดปี ในประเทศไทยคนส่วนมากเก็บอาหารไว้ในตูก้ บั ข้าวซึ่งป้องกันแมลงและหนู

๑๓

มารบกวนเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการเน่าเสีย คนไทยมีวธิ ีอื่น ๆ อีกมากเพือ่ ถนอมอาหาร เช่น หมัก ดอง
แช่อิ่ม ตากแห้ง รมควัน นอกจากนี้คนไทยยังเก็บนํ้าฝนไว้ในโอ่งดินซึ่งทําให้น้ าํ เย็นตามธรรมชาติ
ในศตวรรษที่ 11 มุสลิมนักฟิ สิกส์และเคมีชาวเปอร์เซีย, อวิเซ็นน่า หรื อ อิบนูซีนา (Ibn Sina หรื อ Avicenna)
ประดิษฐ์เครื่ องควบแน่น (refrigerated coil) เพือ่ ใช้ในการกลัน่ นํ้ามันหอม[1][2] นี่เป็ นการพัฒนาการกลัน่ โด
ยอวิเซ็นน่าเป็ นคนแรกที่ใช้การกลัน่ ด้วยไอนํ้า ซึ่งต้องใช้เครื่ องควบแน่นในการทําให้ไอกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า
ในระยะทางสั้นเพือ่ ผลิตนํ้ามันหอม[3] กระบวนการกลัน่ นี้ได้ใช้มาถึงปั จจุบนั โดยในประเทศไทยได้ใช้ใน
การผลิตนํ้ามันหอมระเหย
วิลเลียม คัลเลน (William Cullen) ประดิษฐ์ตเู ้ ย็นเป็ นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยกลาสโกว (University
of Glasgow) ในปี 1748 หลังจากนั้นในปี 1805 เมื่อโอลิเวอร์ อีวาน (Oliver Evans) ได้ประดิษฐ์ตเู ้ ย็นที่ใช้ไอ
ทําความเย็น ต่อมาในปี 1902 วิลลิส ฮาวิแลนด์ คาริ เออร์ (Willis Haviland Carrier) ได้ประดิษฐ์
เครื่ องปรับอากาศ ในปี 1850 ถึง ปี 1851, ดร. จอห์น โกรี (John Gorrie) ประดิษฐ์เครื่ องทํานํ้าแข็ง ในปี 1857
เจมส์ แฮริ สนั (James Harrison) วิศวกรชาวออสเตรเลียได้ประดิษฐ์ตเู ้ ย็นที่ทาํ ความเย็นด้วยการอัดไอเพือ่ ใช้
ในอุตสาหกรรมเนื้อแช่แข็ง ต่อมาเฟอร์ดินานด์ คารี่ (Ferdinand Carré) ชาวฝรั่งเศสได้พฒั นาระบบให้
ซับซ้อนในปี 1859 โดยใช้แก๊สแอมโมเนียซึ่งระเหยเร็วเป็ นตัวระบายความร้อนแทนอากาศ
การออกแบบ
ตูเ้ ย็นทําความเย็นโดยปั๊ มความร้อนในการทําความเย็น โดยในแต่ละรอบของการทําความเย็น สาร
ทําความเย็นเช่น R134a เข้าไปในเครื่ องอัดความดันหรื อที่เรี ยกกันว่าคอมเพรสเซอร์ (compressor) ที่มีความ
ดันตํ่าอุณหภูมิที่จุดเดือด แล้วอัดไอนั้น พออัดจนมีความดันสูงไอก็จะร้อน (สังเกตจากเวลาสูบลมจักรยาน)
ไอร้อนความดันสูงเข้าไปในเครื่ องควบแน่น (condenser) แล้วออกมาเป็ นของเหลวความดันสูงทีจ่ ุดเดือด
หลังจากนั้นก็ไปที่แผงระบายความร้อน สารทําความเย็นที่เป็ นของเหลวอุณหภูมิเย็นลงแล้วไหลไปที่ใกล้กบั
ส่วนที่ตอ้ งการให้เย็น ความดันลดลงอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นก๊าซอุณหภูมิต่าํ (เหมือนเวลาปล่อยลมออกจาก
ล้อจักรยาน แล้วก็ไหลไปเป็ นวงจรเรื่ อย ๆ
นอกจากนีย้ ังมีอกี หลายวิธีในการทําความเย็น
คุณภาพของตู้เย็น
ตูเ้ ย็นรุ่ นใหม่ราคาแพงส่วนมากมักมีคุณสมบัติตอ่ ไปนี้
• ไม่มีน้ าํ แข็งเกาะตามตูใ้ นช่องแช่แข็ง
• เตือนเมื่อไฟตกหรื อไฟดับ
• มีที่กดนํ้าและนํ้าแข็งจากหน้าตูโ้ ดยไม่ตอ้ งเปิ ดประตู
• มีไฟบอกเมื่อต้องเปลี่ยนที่กรองนํ้า
• มีถาดทํานํ้าแข็งอยูภ่ ายใน
• ตูเ้ ย็นรุ่ นแรก ๆ จะมีน้ าํ แข็งเกาะตาม
ตูข้ องช่องแช่แข็ง เกิดจากความชื้นตอนเปิ ดประตูตู ้ โดยนํ้าแข็งจะหนาขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้ผใู ้ ช้
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ต้องละลายนํ้าแข็งเอง เช่น ถอดปลัก๊ ออกจนกว่านํ้าแข็งข้าง ๆ ตูจ้ ะละลายหมด ต่อมา จึงพัฒนาเป็ นแบบกด
ปุ่ มละลายนํ้าแข็ง และละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ ผูใ้ ช้ควรหมัน่ ละลายนํ้าแข็งเพือ่ ประหยัดไฟ[4]
ในปั จจุบนั ประชาชนหันมาสนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น แก๊สฟรี ออน (freon) โดยมีส่วน
ของซีเอฟซี (chlorofluorocarbons, CFCs) ที่ทาํ ลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ตูเ้ ย็นรุ่ นเก่าส่วนใหญ่ใช้แก๊สฟรี
ออนซึ่งมักรั่วออกสู่บรรยากาศ (สังเกตง่าย ๆ ได้จากการที่ตอ้ งเติมนํ้ายาทําความเย็นของตูเ้ ย็น หรื อนํ้ายาแอร์
ในเครื่ องปรับอากาศ) ตูเ้ ย็นรุ่ นใหม่มกั ใช้สารทําความเย็นที่ไม่มีส่วนของซีเอฟซี เช่น HFC-134a (1,2,2,2tetrafluoroethane) ซึ่งไม่ทาํ ลายชั้นโอโซน
ประสิ ทธิภาพของตู้เย็น
ตูเ้ ย็นที่กินไฟมากสุดคือแบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ เพราะต้องมีตวั เป่ าความชื้นออกจากใบของพัด
ลมในตูเ้ ย็น และยังต้องมีการเพิม่ อุณหภูมิเป็ นพัก ๆ แบบที่รองลงมาได้แก่แบบไม่มีระบบละลายนํ้าแข็งเลย
แต่วา่ นํ้าแข็งที่เกาะในตูเ้ ย็นก็ทาํ ให้กินไฟมากขึ้น ผูใ้ ช้ควรหมัน่ ละลายนํ้าแข็ง และแบบที่มีปมกดละลาย
ุ่
นํ้าแข็งกินไฟที่สุด แต่ผใู ้ ช้มกั ไม่ซ้ือตูเ้ ย็นประหยัดไฟเนื่องจากมีราคาแพง[5]
ตูเ้ ย็นเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่กินไฟมาก (เกือบจะมากที่สุด รองจากเครื่ องปรับอากาศ) ในช่วงยีส่ ิบปี มา
นี้มีการแข่งขันของผูผ้ ลิตในการพัฒนาตูเ้ ย็นประหยัดไฟมากขึ้น ตูเ้ ย็นที่มีคุณภาพดีในปั จจุบนั กินไฟ
ประมาณ 1 ยูนิต (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง) ต่อวัน[1] สําหรับตูเ้ ย็นหรื อเครื่ องทํานํ้าแข็งขนาดใหญ่อาจกินไฟถึง 4 ยู
นิตต่อวัน ตูเ้ ย็นที่มีช่องแช่แข็งอยูบ่ นกินไฟน้อยกว่าแบบที่มีช่องแช่แข็งอยูล่ ่างและมีความจุเท่ากัน โดยแบบ
ที่มีช่องแช่แข็งอยูข่ า้ ง ๆ กินไฟมากที่สุด [6] นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ผลิตตูเ้ ย็นตามแบบ
ของไอสไตน์ ที่ประดิษฐ์ครั้งแรกในปี 1930 โดยตูเ้ ย็นนี้ ไม่ใช้ไฟฟ้า และไม่มีส่วนของก๊าซที่ทาํ ลายชั้น
บรรยากาศ[7]ตูเ้ ย็นที่มีประสิทธิภาพมากสุดตามทฤษฎีคือตูเ้ ย็นคาร์โนต์ซ่ ึงไม่สามารถผลิตได้จริ ง
ผลต่ อชีวิตประจําวัน
ตูเ้ ย็นสามารถถนอมอาหารให้สดใหม่ได้นาน ทําให้ครอบครัวส่ วนใหญ่สามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้
ได้ทีละมาก ๆ นอกจากนี้ยงั นําไปสู่การสร้างห้างสรรพสินค้าซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิด ส่งผลให้
โภชนาการของประชาชนทัว่ ไปดีข้ ึน การขาดสารอาหารลดลง ผลิตภัณท์นม เนื้อสัตว์ ปลา เป็ ดไก่ ผัก และ
อาหารทะเลสามารถเก็บในตูเ้ ย็นที่อยูใ่ นห้องครัวได้ (ควรเก็บเนื้อดิบ ๆ แยกต่างหากเพือ่ ความสะอาด)
ผูค้ นสามารถรับประทานอาหารที่หลากหลายในมื้อเดียว เช่น สลัดผัก นอกจากนี้ยงั มีอาหารที่มาจากหลายที่
เช่น ภาคอีสานสามารถรับประทานอาหารทะเลเพือ่ ป้องกันโรคคอพอก การส่งออกอาหารแช่แข็งก็เป็ น
อุตสาหกรรมที่ทาํ รายได้ให้คนไทยมากมาย
ระบบช่ องเก็บอาหารตู้เย็น
ตูเ้ ย็นส่วนใหญ่แบ่งเป็ นหลายส่วนเพือ่ เก็บอาหารดังนี้
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-18 °C (0 °F) (ช่องแช่แข็ง)
0 °C (32 °F) (เนื้อ)
5 °C (40 °F) (ช่องธรรมดา)
10 °C (50 °F) (ผัก ผลไม้)
ปุ่ มปรับความเย็นของตูเ้ ย็นมักเป็ นตัวเลข (เช่น 1 ถึง 9 จากเย็นน้อยไปเย็นสุด) โดยต่างกันไปแล้วแต่
ผูผ้ ลิต แต่มกั อยูใ่ นช่วง 2 ถึง 8 °C (36 ถึง 46 °F) และอุณหภูมิประมาณ -18 °C (0 °F) ในช่องแช่แข็งผูใ้ ช้ควร
วางตูเ้ ย็นไว้ในที่ ๆ อากาศถ่ายเทเพือ่ ให้ตเู ้ ย็นทํางานสะดวกและลดการกินไฟไม่ควรวางตูเ้ ย็นใกล้ผนังเกินไป
เพราะทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดี,ไม่ควรวางตูเ้ ย็นหรื อเครื่ องทํานํ้าเย็นไว้ในห้องปรับอากาศ เพราะทําให้
เสียค่าไฟสองต่อ โดยตูเ้ ย็นดูดความร้อนเป่ าออกมาหลังเครื่ องทําให้หอ้ งร้อนขึ้น
ขนาด
ขนาดของตูเ้ ย็นวัดเป็ นลิตรหรื อคิว (คําว่าคิวมาจาก cubic foot/feet หมายถึงลูกบาศก์ฟุต) เช่น 100
ลิตร (3.53 คิว) เป็ นช่องแช่แข็งกับ 140 ลิตร (4.94 คิว) สําหรับช่องธรรมดา
ตูเ้ ย็นมีหลายขนาด แบ่งตามการใช้งาน เช่น ขนาดเป็ นห้องใหญ่ ๆ เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม จนถึง 2-3 คิวที่ใช้
ในบ้านเรื อน
ประเภทของตูเ้ ย็นโดยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ แบ่งใน 4 แบบ คือ
1.แบบ traditional : เป็ นแบบที่นิยมกันมากที่สุด ช่องแช่แข็งอยูด่ า้ นบน ส่วนแช่เย็นปกติอยูด่ า้ นล่าง
มีท้งั แบบที่2ประตูที่ช่อแช่แข็งแยกไว้ชดั เจน และแบบประตูเดียวที่มีช่องแช่แข็งอยูภ่ ายในอีกที ซึ่ งขนาดช่อง
แช่แข็งจะค่อนข้างเล็กกว่าแบบ2ประตู
2.แบบ side-by-side : ประตูเปิ ดได้2บานแบบแบ่งซ้าน-ขวา เหมือนตูเ้ สื้อผ้า โดยส่วนช่องแช่แข็งจะ
อยูใ่ นประตูบานซ้ายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าประตูบานขวาซึ่งเป็ นส่วนแช่เย็นปกติ บริ ษทั แรกที่แนะนําตูเ้ ย็นแบบ
นี้สู่สาธารณะชนคือบริ ษทั ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ชื่อ อมานา (Amana) ในปี ค.ศ.1949 แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่
นิยมจนกระทัง่ ปี ค.ศ.1965
3.แบบส่วนแช่เย็นอยูด่ า้ นบน ช่องแช่แข็งอยูด่ า้ นล่าง : ตูเ้ ย็นแบบนี้ถูกวางขายครั้งแรกในช่วงกลาง
ยุคคริ สต์ทศวรรษ 1950 โดยแนวความคิดของการออกแบบตูเ้ ย็นลักษณะนี้น่าจะมาจากเหตุผลที่วา่ คนเรา
เปิ ดใช้ส่วนแช่เย็นบ่อยกว่าช่องแช่แข็ง จึงย้ายช่องแช่แข็งไปไว้ล่างสุด เพือ่ ที่เวลาเปิ ดหาของในช่องแช่เย็น
จะได้ไม่ตอ้ งก้มตัวให้มากนัก
4.ตูเ้ ย็นแบบประตูฝรัง่ เศส (French-door style) : ถูกวางขายครั้งแรกในช่วงปลายยุคคริ สต์ทศวรรษ
1990 โดยช่องแช่แข็งอยูด่ า้ นล่าง ส่วนแช่เย็นปกติในด้านบนจะเป็ นประตูเปิ ดได้แบบ 2 ทางแบบ side-bysize แต่ขนาดประตูจะเท่ากัน
ข้ อมูลอ้ างอิง
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