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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ สร้างชุดอุปกรณ์ท าความเย็นให้แก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลัง 
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย ส่วนที่ท าความเย็นให้แก่รางกายใช้เทอร์โมอิเล็กทริก รุ่น TEC1-12706  ระบายความร้อน
ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยครีบระบายความร้อนแบบสี่เหลี่ยม(rectangular cooling fins หรือ Heat sink) 
โดยติดพัดลมกับครีบระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนออกสู่บรรยากาศ ด้านเย็นที่ติดกับแผ่นโลหะที่หุ้มด้วยผ้า
และแนบกับร่างกายบริเวณหลัง ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส ารองไฟชนิดพกพา(Power Bank) ขนาด 5 โวลต์ 
กระแส 2.1 แอมแปร์ ต่อเข้ากับชุดวงจร DC to DC converter โดยท าการทดสอบ 1) ความเย็นที่ได้จากชนิดของ
แผ่นโลหะแบ่งการทดลองกับแผ่นโลหะตัวน า 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม ทองแดง และ สแตนเลส 2)ทดสอบแรงดันไฟฟ้า
ที่ท าให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม และ 3) ทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสม ผลของการวิจัยเป็นดังนี้ 1) ความเย็น
ที่ได้จากแผ่นโลหะตัวน าทั้งสามชนิด พบว่าแผ่นโลหะชนิด สแตนเลสมีความเหมาะสมโดยสามารถลดอุณหภูมิจาก 
31 องศาเซลเซียสถึง 24 องศาเซลเซียสภายในเวลา 5 นาที 2) แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 โวลต์ 3) ขนาดของ
แผ่นโลหะที่เหมาะสมจะมีขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 160 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งจะท าให้ได้
อุณหภูมิมีความใกล้เคียงกับตลอดทั้งแผ่น.  
 
ค ำส ำคัญ: อุปกรณ์ท าความเย็น,รา่งกายเฉพาะจุดบริเวณหลัง,เทอรโ์มอิเล็กทริก  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was creating a prototype cooling unit to the specific point 
to Back Body. The cooling unit used thermo electric number TEC1-12706 and the heat side of the 
thermo electric which was attached by cooling fan to drain heat out to the atmosphere. The cold 
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side of thermo electric was attached with metal conductor which transfer cooling to the body. The 
power supply is 5 VDC and 2.1 amperes power bank connected to DC to DC converter circuit. Test 
the cooling unit by 1) the cooling of the plaque. Divide experiment with three types of sheet metal, 
aluminum, copper and stainless steel 2) Find appropriate voltages. 3) Find appropriate side of the 
cold metal. The results of the research were as follows: 1) the cold metal of the three species 
found Stainless steel sheet metal is appropriate which can reduce the temperature from 31 degree 
to 24 degree Celsius within 5 minutes. 2) The appropriate Voltage is 5 Volt. 3) The size of the sheet 
metal is a width 110 mm and long 160 mm, which makes equilibrium temperature throughout the 
plate. 
  
Keywords: Cooling unit, Specific point to Back Body, Thermoelectric  
 

1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันโลกที่เราอาศัยอยู่มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  สาเหตุหนึ่งเกิดจากภาคครัวเรือนที่มี
การใช้เครื่องปรับอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  และอีกสาเหตุเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ   และอุตสาหกรรมท าความเย็น มีส่วนท าให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วย
เทคโนโลยีในการท าความเย็นปัจจุบัน ยังอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอด้วยคอมเพรสเซอร์โดยใช้สารท า
ความเย็นคลอโรฟูลออโรคาร์บอน  (ChloroFluoro Carbon: CFCs) [1]  สารคลอโรฟูลออโรคาร์บอนหากรั่วไหล
ออกไปจะท าให้เกิดผลต่อการท าลายโอโซนในช้ันบรรยากาศจะท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse 
Effect) [3]  ก่อให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่โล่ง ท่ีต้องสวมเสื้อหรือชุดเพื่อ
ป้องกันตนเองจากรังสีความร้อนที่ส่งผ่านจากช้ันบรรยากาศมายังผิวโลกโดยตรง ก่อให้เกิดความร้อนสะสมและท าให้
ไม่สบายตัวแก่ผู้สวมใส่เสื้อหรือชุดดังกล่าว และส่งผลท าให้บางส่วนของร่างกายเกิดความร้อน โดยเฉพาะบริเวณที่
ต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรงงานวิจัยชุดนี้จึงท าการศึกษาวิจัย การสร้างชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะ
จุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก เนื่องจากเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Cooling: TEC) เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างความเย็น โดยอาศัยหลักการ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับแผ่นเทอร์โมอิเล็กท
ริก จะท าให้ด้านหนึ่งร้อนเมื่อท าการระบายความร้อนของด้านท่ีร้อนออก ท าให้เกิดความเย็นขึ้นที่ด้านเย็นอีกด้านที่
เหลือ [8] ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา โดยท าการทดสอบหาประสิทธิภาพการท าความเย็นให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริก
ด้วยวิธีการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ที่ได้จากเครื่องจ่ายแรงดันชนิดพกพา (Power Bank) ให้กับเทอร์โมอิเล็กท
ริก    ท าการระบายความร้อนที่ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยแผ่นครีบระบายความร้อน (Heat sink) และใช้
พัดลมระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน ด้านเย็นใช้แผ่นโลหะที่เป็นตัวน าความเย็นเข้า
สู่ส่วนหลังของร่างกาย ทดสอบการท าความเย็นของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในชุดอุปกรณ์ท า
ความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อท าให้ผู้สวมใส่เกิดมีความรู้สึก
เย็น สามารถสวมใส่ชุดและท างานในท่ีโล่งมีอุณหภูมิสูงได้อย่างปกติ 
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2. เอกสำรและงำนวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 อิทธิชัย งามข า. (2553). การประยุกต์ใช้ เทอร์โมอิเล็กทริกปรับอากาศในหมวกนิรภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต์.(วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยได้ท าการติดตั้งระบบท าความเย็นด้วย
เทอร์โมอิเล็กทริกโดยติดตั้งภายนอกของหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่และใช้พัดลมในการพาลมเย็น
เข้าสู่ภายในหมวกกันน็อก. 
 ยุทธนา เทพจันทร์ (2555) . การเพิ่มสมรรถนะการท าความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้
เทอร์โมอิเล็กทริก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเพื่อศึกษาการเพิ่ม
สมรรถนะการท าความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของสารท า
ความเย็นก่อนเข้าเอ็กแพนช่ันวาล์วให้ต่ าลง เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ กรณีไม่ติดตั้งและติดตั้งระบบเทอร์โมอิเล็กทริก  
 วันชัย ฉิมฉวี. (2544). การควบคุมเทอร์โมอิเล็ตริกโมดูลส าหรับการประยุกต์ใช้งานเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท าความร้อน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการควบคุมเทอร์โมอิเล็กทริกในการ
ประยุกต์ใช้งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความร้อน โดยคิดวงจรเสมือนความร้อน- ไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ระบบ
ท าความเย็นและความร้อนภายไต้สภาวะคงที่  
 ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ. (2553). การพัฒนาเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก. มหาวิทยาลัยสยาม. 
กรุงเทพฯ.   งานวิจัยเป็นการพัฒนาเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น TEC 127-05  โดยให้
ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกติดตั้งเข้ากับชุดระบายความร้อนท าขึ้นจากทองแดงขนาด 63x89x68 mm3  และ
ด้านเย็นประกบด้วยแผ่นความเย็นชนิดอะลูมิเนียมขนาด 50x60x10 mm3  ซึ่งเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 4 แอมแปร์ สามารถท าให้ผนังด้านเย็นมีอุณหภูมิลดลงติดลบ 4 องศาเซลเซียส  
 ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล. (2548). การศึกษาพื้นฐานของการถ่ายเทมวลและความร้อนในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบคริบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวเอียงโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกท าความเย็น. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. 
งานวิจัยท าการเป็นการสร้างเครื่องลดความช้ืนต้นแบบ โดยท าการสร้างชุดทดลอง 2 ชุด ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก 2 
โมดูลต่อแบบอนุกรม และ เทอร์โมอิเล็กทริก 8 โมดูลต่อแบบอนุกรม 2 โมดูลขนานกัน 4 ชุด ท าการทดสอบใน
ห้องควบคุมความช้ืนท่ีมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมความช้ืนท่ี 70%, 80% และ 90% ศึกษาการถ่ายเทความ
ร้อนและผลของมุมในการติดตั้งเครื่องในแนวตั้งและแนวเอียง 15 องศาจากแนวดิ่ง การทดสอบเครื่องลดความช้ืนที่
ด้านเย็นทั้งสี่ด้านโดยใช้น้ าระบายความร้อน 
 ปัญญา ยอดโอวาท. (2543). การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. 
งานวิจัยเป็นการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกท โดยแบ่งการศึกษาออกตามก าลัง
การผลิตเป็น 2 ขนาดคือ ไมโคร(ก าลังการผลิตขนาดร้อยวัตต์) และ แมคโคร(ก าลังการผลิตขนาดเมกกะวัตต์ขึ้นไป) 
โดยศึกษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงและศึกษาการน าความร้อนทิ้งจากปล่องไฟของระบบ
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ผลิตไฟฟ้าและความร้อนแบบเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันแก๊สมาใช้เป็นต้นก าลังความร้อนป้อนให้กับเทอร์โมอิเล็กท
ริกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  
 สัมฤทธิ อินอุดม. (2546). การพัฒนาเครื่องลดความช้ืนแบบเทอร์โมอิเล็กทริก.. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเป็นการพัฒนาเครื่องลดความช้ืนที่ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น MT2-1,6-127 
จ านวน 4 โมดูล รูปแบบการถ่ายเทความร้อนที่ด้านเย็นเป็นแบบอิสระและแบบบังคับ ส่วนด้านร้อนเป็นการถ่ายเท
ความร้อนแบบบังคับท าการทดลองในห้องปิดขนาด 30 m3 ผลพบว่าเมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าที่  4 แอมแปร์ 
ประสิทธิภาพของการลดความชื้น (COP) เท่ากับ 0.27 ลดความชื้นในห้องได้ 0.544 กิโลกรัมต่อวัน  
 นิติยา อายุยืน. (2549). การออกแบบตู้ท าความเย็นและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เทอร์ โมอิเล็กทริก
โมดูล. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.  งานวิจัยเป็นการศึกษาทิศ
ทางการไหลของอากาศและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับการท าความเย็นและความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ท า
การทดลอง 3 เง่ือนไข ท าการปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศที่ด้านร้อนและเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก และ
ปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก พบว่าสามารถประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกกับระบบท าความ
เย็นหรือท าความร้อนขนาดเล็กท่ีไม่สามารถน าเอาคอมเพรสเซอร์มาใช้ได้ 
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3. วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2  ขั้นตอนคือ  
3.1 ศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก 
ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก แสดงดังแผนภาพดงั
รูปที่ 1  
  

 
 
ภาพที1่: แผนภาพการออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก 
 
ออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดยด้านร้อนของเทอร์โมอิ
เล็กทริกติดตั้งกับแผ่นครีบระบายความร้อน (Heat sink) ที่ยึดติดด้วยพัดลมระบายความร้อน และด้านเย็นของเทอร์
โมอิเล็กทริกท าการติดแนบชิดกับแผ่นโลหะที่น ามาใช้ในการทดลอง มีขนาดกว้าง     110 มิลลิเมตร ยาว 160  
มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร  ในการประกอบเทอร์โมอิเล็กทริกเข้ากับครีบระบายความร้อนจะใช้สารซิลิโคน
ท าหน้าที่ยึดติด และ ส่วนด้านเย็นจะเป็นแผ่นโลหะที่ใช้ยึดติดด้วยสกรู 
 
3.2 ทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของชุดต้นแบบ 
โดยมีการทดสอบดังนี้ 
3.2.1 ทดสอบความเย็นที่ได้จากชนิดของแผ่นโลหะแบ่งการทดลองกับแผ่นโลหะ 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม ทองแดง 
และ สแตนเลส เพื่อทดสอบว่าโลหะแต่ละชนิดสามารถ สามารถส่งผ่านความเย็นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดย
รูปแบบของการทดลอง ก าหนดให้ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกท าการติดเข้ากันกับแผ่นครีบระบายความร้อน 
(Heat sink) ที่ประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อนท าหน้าที่พาความร้อนออกจากแผ่นครีบระบายความร้อน ส่วน
ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกติดเข้ากับแผ่นโลหะที่ใช้ในการทดลองทั้งสามชนิด เป็นการระบายความร้อนแบบ
อิสระเพื่อท าการทดลองหาคุณสมบัติการน าความเย็นของโลหะทั้งสาม 
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3.2.2 ทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมท าการทดสอบเพื่อหาแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สามารถท าให้เทอร์โมอิเล็กท
ริกมีความเย็น โดยท าการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (AC-DC 
Power Supply) ชนิดปรับค่าได้ โดยเริ่มท าการปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (DC Volt) จาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 โวลต์ ตามล าดับ ที่กระแสคงที่ 2 แอมแปร์ เพื่อหาแรงดันที่มีความเหมาะสมกับชุดอุปกรณ์ต้นแบบ โดย
พิจารณาจากความเย็นที่ได้จาก โดยท าการวัดอุณหภูมิที่ได้จากแผ่นโลหะทั้งสามชนิด โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล 
(Data Logger) ท าการบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิที่แผ่นโลหะที่ติดกับด้านเย็นของเทอร์ โมอิเล็กทริก และความ
แตกต่างของความเย็นท่ีได้จากแผ่นโลหะที่ติดกับด้านเย็น โดยท าการในห้องทดลองที่มีสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่ไม่
มีลมจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง  ท าการวัดอุณหภูมิที่ได้จากการทดลอง ทั้งต าแหน่งด้านลมร้อนที่ออกจากครีบ
ระบายความร้อน และด้านเย็นที่ผิวของโลหะทั้งสามชนิดที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาความแตกต่างในการระบายความ
ร้อนและความเย็นของแผ่นโลหะทั้งสามชนิด 
3.2.3 ทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสมการทดสอบหาขนาดของแผ่นโลหะ โดยท าการจัดต าแหน่งของการวัด
ของแผ่นโลหะเพื่อหาระยะการท าความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยวิธีการท าการวัดอุณหภูมิที่ผิวของโลหะโดย
ก าหนดจุด 10 จุด โดยจุด C1 จะอยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของแผ่นโลหะ และจุด C2 จะอยู่ห่างจากจุด C1 ไปทางขวามือ
เป็นระยะห่าง 2.5 เซนติเมตร จุด C3 จะอยู่ห่างจากจุด C2 ออกไปทางขวามือเป็นระยะห่าง 2.5 เซนติเมตร จุด C4 
จะอยู่ต าแหน่งปลายสุดของแผ่นโลหะ จุด C5 จะอยู่เหนือจุด C1 สูงขึ้นไปในแนวทแยงมุมของแผ่นโลหะมีระยะห่าง 
1.5 เซนติเมตร จุด C6 จะอยู่เหนือจุด C1 ขึ้นไปด้านบนเป็นระยะห่าง 1.5 เซนติเมตร จุด C7 อยู่ห่างจากจุด C6 ขึ้น
ไปเป็นระยะ 1.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดบนสุดของแผ่นโลหะ จุด C8 จะอยู่ด้านบนสุดทางซ้ายมือของแผ่นโลหะ ส่วน
จุด C9 จะอยู่ที่ต าแหน่งขอบล่างด้านซ้ายมือของแผ่นโลหะ จุด C10 เป็นจุดส าหรับใช้วัดอุณหภูมิห้อง  
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4. ผลกำรวิจัย 
 

หลังจากได้ท าการออกแบบชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็นแก่ร่างกายด้วยเทอรโ์มอิเล็กทริก ผลการทดสอบเป็นดังนี้ 
4.1 ผลการทดสอบความเย็นท่ีไดจ้ากชนิดของแผ่นโลหะ 
 

  
 
ภาพที ่2: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นทองแดง 
 
ผลที่ได้จากการทดสอบกับแผ่นทองแดงพบว่า อุณหภูมิเริ่มมีการเปลีย่นแปลงลดลงจาก 30 องศาเซ็นเซียส ถึง 24.5
องศาเซ็นเซียส ภายไนเวลา 8 นาที และอุณหภูมิจะคงที่ไปตลอด 
 

  
 
ภาพที ่3: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นอะลูมเินียม 
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ผลที่ได้จากการทดสอบกับแผ่นอลมูิเนียม พบว่า อุณหภูมเิริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 30 องศาเซ็นเซียส ถึง  
25.5 องศาเซ็นเซียส ภายในเวลา 5 นาที่ และอุณหภมูิจะคงที่ไปตลอด 
 

 
  
ภาพที ่4: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นสแตนเลส 
 
จากกการทดสอบกับแผ่นสแตนเลส พบว่าอุณหภมูิเริม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 31 องศาเซ็นเซียส ถึง 25องศา
เซ็นเซียส ภายในเวลา 5 นาที่ และลดลงที่ 24 องศาเซ็นเซียส ในเวลาผ่านไปท่ี 20 นาที และจะเริ่มคงที่ 
 
4.2 ผลทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม 
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ภาพที ่5: กราฟแสดงอุณหภูมิเมื่อท าการปรับแรงดันในแต่ละค่า 
  
 

 
 
ภาพที ่6: กราฟแสดงอุณหภูมิเมื่อปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 และ 8 โวลต ์
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จากการทดสอบหาแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม พบว่า ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5  โวลต์ และที่ แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 8 โวลต์ 2 แอมแปร์ เทอร์โมอิเล็กทริก สามารถท าความเย็นอยู่ท่ีอุณหภูมิ 23.5 องศาเซน็เซียส ได้เท่ากัน 
จึงได้ท าการเลือกใช้ความเย็นท่ีแรงดันไฟฟ้าที่ 5 โวลต์ เนื่องจากสอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดพกพา 
ที่มีขนาดแรงดัน 5  โวลต์ ที่กระแส 2.1 แอมแปร์ 
 
4.3 ผลทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสม 
 

  
 
ภาพที ่7: กราฟแสดงต าแหน่งในการหาขนาดแผ่นโลหะ 
 
จากผลการทดสอบเพื่อหาขนาดของแผ่นโลหะ ได้ท าการก าหนดจุด โดยเริ่มจากจดุกึ่งกลางของแผ่นสแตนเลส พบว่า 
จุดที่ C1 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแผ่นสแตนเลสมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 24.0 องศาเซ็นเซียสและจุดที่ C2 มีอุณหภูมิห่างกัน 
0.5 องศาเซ็นเซียสอยู่ท่ี 24.5 องศาเซ็นเซยีส และระยะห่างระหว่างจุด C1 และจุด C2 ห่างกัน 2.5 เซนติเมตร และ
จุดที่ C1 และจุดที C3 มีอุณหภูมิ 28 องศาเซ็นเซียส ห่างกัน 3.5 องศาเซ็นเซยีส และระยะห่างระหว่างจุด C1 และ
จุด C3 อยู่ที่ 5 เซนติเมตร และความเย็นที่จุด C1 และจุด C5 ซึ่งมีอุณหภมูิ  24.5 องศาเซ็นเซียส ซึ่งมอีุณหภูมสิูง
กว่าจุด C1 อยู่ที่ 0.5 องศาเซ็นเซยีส และมีระยะหา่งกันในแนวทแยงมุมที่ 1.5 เซนติเมตรความเย็นท่ีจุด C1 และจุด 
C6 ท่ีมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 29 องศาเซ็นเซียส อุณหภมูิสูงกว่าจุด C1 อยู่ที่ 5 องศาเซ็นเซียสและมรีะยะห่างในแนวทแยง
มุมอยู่ท่ี 3 เซนติเมตร  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาในการน าเอาเทอร์โมอิเล็กทริกมาใช้ส าหรับท าความเย็นให้กับในชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็น
เฉพาะจุด โดยการป้อนแรงดันที่เหมาะสมให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก ทดสอบอุณหภูมิที่ได้จากแผ่นโลหะ และทดสอบ
เพื่อหาขนาดของแผ่นโลหะ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
แรงดันที่ใช้ส าหรับชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก มีค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่ 5 โวลต์ ทั้งนี้ได้จากการให้ความเย็นที่ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก หากต้องการอุณหภูมิที่ 25 – 27 
องศาเซ็นเซียส เพื่อความเย็นที่ผิวสัมผัส ขนาดของแผ่นโลหะที่เหมาะสมควรอยู่ที่ขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 
160 มิลลิเมตรและหนา 0.5 มิลลิเมตร และสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟส ารอง (Power Bank) ขนาดแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 5 โวลต์ 2.1 แอมแปร์ ความจุ 30000 มิลลิแอมแปร์ต่อช่ัวโมง ที่ท าหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับเทอร์โมอิ
เล็กทริกและพัดลมระบายความร้อน ต่อร่วมกับ ชุดวงจร DC to DC converter ท าหน้าท่ีควบคุมแรงดันที่จ่ายออก
จากแหล่งจ่ายไฟส ารองแบบพกพาให้มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที ่5 โวลต์  
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