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บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นำเสนอการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กตริก 

โดยการให้ความร้อนและความเย็นจนเกิดผลต่างของอุณหภูมิ ทำให้เกิด 
แรงด ้นไฟฟ ้าขาออกท ี่เทอร์โมอ ิเล ็กตร ิก จากนั้นใช้-วงจรบกคอนเวอร์ 
เตอร์ โดยปรับค่า แรงด้นขาออกไว้ที่ 7.27 โวลต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการ 
ประจุแบตเตอรื่ขนาด 6 โวลต์โดยทำการประจุแบตเตอรื่ท ี่ม ีแรงด้นไฟฟ้า 
ตั้งด ้น 4.55 โวลต ์ เป ็น เวลา 60 นาที จะได ้แรงด ้น ไฟ ฟ ้าท ี่แบ ตเตอร ื่ 
เพื่มขึ้นเป็น 5.61 โวลต์

คำสำคัญ: เทอร์โมอิเล็กตริก, บกคอนเวอร์เตอร์ .ประจุแบตเตอรื่

Abstract
This paper present the generate electrical energy from 

thermoelectric , test the heating and cooling until the difference in 
temperature, to generate output voltage of thermoelectric cooler. N ex t, 
to use a buck converter and set at 7.27 volts. For appropriate with 6 
volt of battery charger. The battery charge voltage with the original 
4.55 volts. The times 60 minutes , the battery voltage will increase to 
5.61 volts.
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1. บทนำ
ในสภาวะป ๋จธ ุบ ้นม ีการใช ้พล ังงานไฟฟ้าเป ็นจำนวนที่มากและม ี 

แนวโบ้มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ม ีอยู่อาจจะไม่เพ ียงพอต่อ 
ความต้องการได้ในอนาคต การใช้พลังงานทดแทนจึงม ีบทบาทมากขึ้น 
ในการนำมาใช้ประโยชนํ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนี้า พลังงาน 
ลม พลังงานความร้อน เป็นด้น โดยพลังงานความร้อนเป ็นพลังงาน 
ทดแทนอย่างหน ึ๋งในช ีว ิตประจำว ันท ี่ไม ่ได ้ใช ้ประโยชน ัเๆ] พลังงาน 
ความร้อนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้เทอร์โมอิเล ็กตริก 
และเล็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้โดยการประจุแบตเตอรื่

เท อ ร ์โ ม อ ิเล ็ก ต ร ิก เป ็น อ ุป ก ร ณ ์ท ี่ท ำ ง า น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  
อ ุณหพลศาสตร์แยกตามหน้าท ี่ในการทำงานด้งน ี้ อ ุปกรณ ์ผลิตไฟฟ้า

จากความร้อน เรียกว่ า Thermoelectric Generator และ อ ุปกรณ ์ทำความ 
เย็นเรียกว่า Thermoelectric Cooler หรือ Peltier Cooler

ท างผ ู้ว ิจ ัยได ้น ำเท อ ร ์โม อ ิเล ็ก ต ร ิก ร ุ่น  TEC1-12706 มาทำการ 
ท ดส อบ ผล ิต พ ล ังงาน ไฟ ฟ ้าโดยผ ่าน วงจรบ กคอน เวอร ์เตอร ์ เพ ื่อลด 
แรงด้นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการประธุแบตเตอรื่

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เทอร์โมอิเล็กตริก

เป ็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็น 
พล ังงานไฟฟ ้าได ้โดยใช ้ความแตกต่างระหว่างอ ุณหภ ูม ิของจ ุดสองจ ุด 
โดยอิเล ็กตรอนจะเดินทางจากธุดที่ม ีอ ุณหภูม ิส ูงไปยังธ ุดที่ม ีอ ุณหภูม ิดร 
กว่าบนวัสดุ ทำให้เก ิดขั้วไฟฟ้าและความต่างศักย์ซ ึ๋งสามารถนำพลังงาน 
ไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชนํได้ [2]

รูปที่ 1 โครงสร้างบริเวณรอยต่อที่ผนังด้านร้อนและผนังด้านเย็น

เทอร์โมอิเล ็กตร ิกท ี่ทำงานตามกระบวนการอ ุณหพลศาสตร์ใน 2 
รูปแบบ แยกชนิดตามหน้าที่ในการทำงานด้งนี้ [1]

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากความร้อน เรียกว่า Thermoelectric Generator 
(TEG) อาศัยความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างรอยต่อด้านร้อนและด้านเย็น 
ของเทอร์โมอิล ิเมนต์ม ีผลให้กลุ่มอิเล ็กตรอนในวัสดุด ้านร้อนมีพลังงาน 
จลน ัส ูงกว ่าว ัสด ุด ้านเย ็นและเคล ื่อนท ี่เร ็วกว ่าเก ิดความต ่างปร ิมาณของ 
ประจ ุไฟฟ ้าและกำเน ิดไฟฟ ้าข ึ้นท ี่ปลายข ั้วต ่อของอ ุปกรณ ์พร ้อมจ ่าย 
กระแสไฟฟ้าใาร้โหลด (Load) ได้ด้งแสดงในรูปที่ 2

อ ุปกรณ ์ทำความเย ็น(เร ียกว ่า Thermoelectric Cooler (TEC) เป็น 
การทำความเย็นด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อโอห้มมิกของ 
อ ุป ก รณ ์เท อ ร ์โม อ ิเล ็ก ต ร ิก อ าศ ัยผ ล ก ารด ุด ก ล ืน ค วาม ร ้อ น ข อ งก ล ุ่ม
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