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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้แอร์มีความจ าเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
สภาวะโลกร้อนจึงมีการน าเครื่องอ านวยความสะดวกเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในการใช้งาน และมี
ราคาถูกท่ีพอหาชื้อได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะท าให้เกิดขยะทางเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุ
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาท่ีส าคัญ
ของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การก าจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทาให้เกิด
มลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การก าจัดอีกทางหนึ่ง คือ การน าขยะไปฝัง 
แต่ต้องเป็นขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้ และต้องใช้เวลานานพอสมควร 

 

จากการส ารวจขยะในบ้านและในบริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่าแอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดมลพิษทางเคมี 
ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงคิดโครงงานจากแอร์เก่าให้น ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ 
ปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการน าเอาของท่ีเหลือใช้มาท าให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ และท าให้
ขยะคืนสู่สิง่แวดล้อมที่ดีได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. เพื่อน าอุปกรณ์ท่ีท้ิงแล้วมาประยุคใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ 
4. เพื่อลดมลพิษจากเศษขยะที่ท้ิงแล้วน ามารีไซเคิลใช้ประโยชน์ 

 
ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 

การใช้แอร์ในชีวิตประจ าวันนิยมใช้แอร์เป็นอย่างมากแต่ก็มีการเสียหายของแอร์และท าให้
เกิดมลพิษอย่างมากมายเราจึงคิดค้นน าเอาแอร์เก่ามาประดิษฐ์ดัดแปลง และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ขอบเขตของโครงงาน 
 

1. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงงาน 

1. แอร์เก่าท่ีท้ิงแล้ว 
2. ปั้มดูดอากาศ 
3. กล่องโฟรม 
4. น้ าแข็ง 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
             โครงงานการประดิษฐ์ชุดทดลองแอร์ระบบไอน้ า ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 
 
1. การประดิษฐ์ 

ความหมายของการประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 
ประวัติและที่มาเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก 
  เครื่องปรับอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท้ังภายในบ้าน, ส านักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม 
ฯลฯ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับอุณหภูมิในพื้นท่ีนั้นๆให้คนท่ีอยู่อาศัยเกิดความสบายและสามารถ
อาศัย, ท างาน, พักผ่อน อยู่ได้ และพัฒนาสู่การรักษาอุณหภูมิส าหรับสิ่งของ, ยา, อาหาร หรืออื่นๆ
ท่ีต้องการยืดอายุให้นานขึ้น ย้อนกลับเมื่อปี คศ.1902 หรือเมื่อกว่าร้อยกว่าปีท่ีแล้วท่ีเป็นจุดก าเนิด
ของเคร่ืองปรับอากาศเครื่องแรกของโลก 
  Willis Haviland Carrier คือวิศวกรเครื่องกลผู้ท่ีประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปรับอากาศขึ้นเป็น
ครั้งแรกในโลกในปี คศ.1902 เมื่อเขาได้รับหมอบหมายให้แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ภาพสีของโรง
พิมพ์ Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing (ตั้งอยู่ในเมือง Buffalo รัฐ New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา)ท่ีไม่สามารถพิมพ์ภาพสีให้ออกมาได้สีตามท่ีต้องการเพราะในโรงพิมพ์
ความชื้นสูงดังนั้นหน้าท่ีของ Carrier ก็คือจะต้องก าจัดความชื้นนั้นออกไปซะ 
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Willis Haviland Carrier 
  Carrier พยายามคิดหาวิธีอยู่นานและเขาก็คิดออก เมื่อยืนอยู่ท่ีสถานีท่ามกลางอากาศ
หนาวเย็นและหมอกลงจัดในฤดูหนาว “หมอกก็คือไอน้ าท่ีจับตัวกัน” เมื่ออากาศเย็นนั้นเอง ดังนั้น
การจะลดความชื้นหรือลดไอน้ าในอากาศก็ต้องท าให้มันจับตัวกันและกลั่นเป็นน้ า คิดได้ดังนั้น 
Carrier จึงรู้ได้ว่าจะต้องท าให้อากาศเย็นลงแล้วดึงเอาไอน้ ามาควบแน่นให้เป็นน้ า และส่งอากาศ
เย็นท่ีมีความชื้นท่ีลดลงเข้าในโรงพิมพ์ เพื่อเครื่องพิมพ์จะสามารถพิม์ภาพสีออกมาได้ตามสีท่ี
ต้องการ 
 
  Carrier จึงวาดแบบร่างเครื่องจักรเพื่อลดความชื้นท่ีโลกไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่า
“เครื่องปรับอากาศ” หรือ “Air conditioning” และสร้างมันขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดย
ท างานของเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ก็มีพื้นฐานท่ีอยู่ 4อย่างท่ีจะต้องท าให้ได้คือ 
 

1. สามารถควบคุมความชื้นได้(Control Humidity) 
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้(Control temperature) 
3. สามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศได้(Control air circulation and ventilation) 
4. สามารถควบคุมความสะอาดของอากาศได้(Control air quality) 

  หลังจากการติดตั้ง และทดสอบเดินเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกท่ีโรงพิมพ์ภาพสี 
Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing แล้วสิ่งประดิษฐ์ของ Carrier ได้รับการจด
สิทธิบัตรในปี คศ.1906 และมีชื่อเรียกว่า “Apparatus for Treating Air” หรือเครื่องส าหรับ
รักษาอากาศ นั้นแหละเป็นท่ีมาของเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก และหลังจากนั้น Willis 
Haviland Carrier ก็ได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับอากาศความชื้น ให้วิศวกรรุ่นหลังได้ศึกษาเล่า
เรียน และเขาได้ประดิษฐ์สิ่งอื่นๆอีกมากมายจนก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองชื่อว่า Carrier 
Engineering Corporation และผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Carrier (แคร์เรียร์) ส าหรับติดตั้งใน
บ้านเรือน, ท่ีอยู่อาศัย, ส านักงาน, มียอดจ าหน่ายสูงสุดในอเมริกาและส่งออกไปท่ัวโลก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการศึกษา มีวิธีดังนี้ 

1. รวมกลุ่ม และก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 
2. ค้นคว้าเอกสารต ารา 
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากแอร์เก่า จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
4. ลงมือปฏิบัติตามโครงงาน โดยน าแอร์ท่ีไม่ใช้แล้วมาท าความสะอาด  
5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผล และอภิปรายผล 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 
การประดิษฐ์แอร์ระบบไอน้ าสามารถท าได้ง่าย เนื่องจากแอร์ท่ีมีการผลิตขึ้นมาใหม่

เยอะแยะมากมายและมีการน าแอร์เก่ามาท้ิงกันมากมาย สามารถน ามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้อง
แต่งเติม หรือดัดแปลง เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ท่ีหาได้ท่ัวไป และวิธีท าไม่ยากจนเกินไป มีความคงทน
แข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความสนใจน่ามอง สามารถน าไปใช้ติดตั้งภายในบ้านและจัดตั้งวางพื้นบ้าน
ได ้ตามต้องการ เป็นการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลด
ปริมาณการเผาขยะท าให้ลดแก็สพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผล ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 

จากการประดิษฐ์ชุดทดลองแอร์ระบบไอน้ า สรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการ       
         และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 

1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
2. ฝึกการท างานเป็นทีม 
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. รู้จักวางแผนการท างาน 
5. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
6. ฝึกสมาธิ 

 
ปัญหาในการด าเนินงาน 

1. การท างานของระบบน้ าไหลเวียนยังมีปัญหาอยู่ 
2. การติดตั้งของชุดโครงสร้างมีมีปัญหาอยู่ 

 
การแก้ไขปัญหา 

1. การเติมน้ าแข็งให้มากขึ้น 
2.การยึดแอร์ให้ติดกับโครงไม้ให้แน่น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับงานตามความเหมาะสมกับการน าแอร์กลับมาใช้ใหม่      
เป็นการลดขยะ เป็นการลดปัญหามลพิษ 

2.  การน าแอร์กลับมาใช้ท่ีหลากหลายน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ภาคผนวก 
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                         ชดุทดลองแอรร์ะบบไอน้ า 
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                ชดุโครงสร้างการจับยึดชุดทดลองระบบแอร ์
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