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บทที่ 3 
การอนุรกัษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

(Energy conservation in lighting systemand other electric equipment) 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
หลักการท่ีสําคัญในการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 

คือ การใชงานระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชนใชแสงสวางหรือความรอนในบริเวณอยางเพียงพอ ท้ัง
ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  ดังน้ัน  การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางและ
ระบบทําความรอนดวยไฟฟา จึงเปนอีกหัวขอหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการประหยัดพลังงาน  และปจจุบันไดมีอุปกรณ
และเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงานใหมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค (Objective) 
1. อธิบายพ้ืนฐานไฟฟาแสงสวางและอุปกรณท่ีใช 
2. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
3. อธิบายหลักการทําความรอนดวยไฟฟาและอุปกรณท่ีใช 
4. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในการทําความรอนดวยไฟฟา 
5. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

 

บทนํา (Introduction) 
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการแนะนําใหรูจักกับอุปกรณท่ีนิยมใชในปจจุบันรวมถึงอุปกรณท่ีชวยในการ

ประหยัดพลังงาน และมาตรการตางๆท่ีใชในระบบแสงสวางเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน รวมท้ังหลักการท่ีทํา
ใหเกิดความรอนดวยไฟฟาวิธีตางๆ และมาตรการท่ีจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานได  และยังกลาวถึงการอนุรักษ
พลังงานในระบบอื่นๆและเทคโนโลยีใหมๆท่ีชวยใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และนําเสนอกรณี ตัวอยาง 
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3.1  ระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณที่ใช  (Lighting system and equipment) 
  3.1.1 การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง 

การใชไฟฟาในระบบแสงสวางของโรงงานอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป มักมีสัดสวนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด นอกจากอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแสงสวางมาก และไมมีเครื่องจักรใหญๆ เชน 
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดวยเหตุนี้ผูประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญมักจะ
ใหความสําคัญกับเครื่องจักร วัสดุอุปกรณและกระบวนการผลิต แตจะมองขามความสําคัญของการติดต้ังใชงาน
ระบบแสงสวางอยางเพียงพอ เพราะเห็นวาเปนการส้ินเปลือง และเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต ท้ังท่ีจริงการใหแสง
สวางอยางเหมาะสมในโรงงาน มีผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตท่ีจะผลิตเพ่ิมข้ึน และปริมาณของเสียท่ีจะลดลง ซึ่ง
เปนการลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีผลตอขวัญ และกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ท้ังสามารถลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ และการเจ็บปวยจากการทํางานอีกดวย 

ผลการวิจัยในโรงงานทอผาแหงหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมมีระดับความสวางในพ้ืนท่ีทํางาน
เฉลี่ย 170 ลักซ เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเฉลี่ยข้ึน พบวา 

เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเปน 340 ลักซ ผลผลติเพิ่มข้ึน 4.6% ของเสียลดลง 23.5% 
เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเปน 560 ลักซ ผลผลติเพิ่มข้ึน 8.7% ของเสียลดลง 33.6% 
เพิ่มระดับความสวางเปน 750 ลักซ ผลผลิตเพิม่ข้ึน 10.5% ของเสียลดลง 39.6% 
นอกจากน้ีการเพ่ิมระดับความสวางเฉลี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมหนักในหลายๆ ประเทศ จาก 170 ลักซ 

เปน 300 ลักซ พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงถึง 32% 

การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางจึงตองรักษาระดับความสวางและคุณภาพของแสง เพราะ
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีลดลงเพียงเล็กนอยก็อาจไมคุมกับคาไฟฟาท่ีประหยัดได ในขณะท่ีคาใชจายสําหรับการ
ปรับปรุงระบบแสงสวางใหเหมาะสม โดยท่ัวไปจะมีตนทุนไมถึง 1% ของคาใชจายรวมท้ังหมดตอปของโรงงาน   
ดังน้ันการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางท่ีถูกตองจึงไมใชมุงแตเพียงเฉพาะการประหยัดไฟฟาแตจะตองมุงสู
การไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง เริ่มตนจากการทบทวนการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางท่ี
เปนอยูในปจจุบันวาสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และลักษณะการทํางานหรือไม  พิจารณาคุณภาพและระดับ
ความสวางวาเหมาะสมเพียงพอตอการทํางานน้ันๆ หรือไม จากนั้นจึงทําการพิจารณาปรับปรุงโดยเลือกใชมาตรการ
ท่ีไมตองมีการลงทุนหรือลงทุนนอยเสียกอน  

หลักการสําคัญท่ีจะใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ัน เริ่มจากการทําความเขาใจกับ
พื้นท่ีท่ีจะใชแสงสวาง คือ การศึกษาถึงประเภทหรือชนิดของงานท่ีจะกระทําในพ้ืนท่ีนั้นๆ วาเปนงานชนิดใด มีการ
ทํางานในเวลาใด และตองการระดับความสวางสูงตํ่าเพียงใด โดยคํานึงถึงขนาดคาการสะทอนแสงและการ
เคลื่อนไหวของช้ินงานรวมท้ังระยะหางจากผูปฏิบัติในขณะ  เดียวกันก็พิจารณาหรือเลือกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ใหกับพื้นท่ีนั้นๆ ดวย เชน ความสูงของเพดานชองแสง นอกจากน้ีสีท่ีใชทาสวนตางๆ ควรเปนสีโทนสวาง เพ่ือทํา
ใหแลดูสวางข้ึนซึ่งคาการสะทอนแสงของเพดาน ผนัง พื้น และแมแตเครื่องจักร อุปกรณ ควรมีคาท่ีเหมาะสม เพ่ือมิ
ใหเกิดแสงแยงตา หรือดูมืดเกินไป 
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การปฏิบัติงานภายใตระบบแสงสวางท่ีเหมาะสมไมเพียงแตจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดรวดเร็ว
ข้ึนมากข้ึน ประณีตข้ึน ท่ีสําคัญยังทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน ท้ังยังมีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปฏิบัติงาน วิธีการใหแสงสวางท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญในการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 3 วิธี คือ 

 
1) การใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ี (General Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางท่ีใชท่ัวไปโดยการใหแสงสวางจากโคมไฟท่ีติดต้ังกระจายอยางสม่ําเสมอบน
เพดาน ซึ่งทําใหมีความสวางเกือบเทากันตลอดพ้ืนท่ี จึงทําใหมีขอดีในแงท่ีสามารถออกแบบไดงาย ไมจําเปนตอง
ทราบตําแหนงทํางานท่ีแนนอน และสามารถยายตําแหนงท่ีทํางานไดอยางอิสระ แตขอเสียสําคัญ คือ เปนวิธีการให
แสงสวางท่ีสิ้นเปลืองพลังงานสูง 

 
2) การใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี (Localized General Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางโดยการออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานในแตละพ้ืนท่ี จึงทําใหประหยัด
พลังงานกวาวิธีการแรก แตก็มีขอเสียคือ ทําใหการยายตําแหนงพ้ืนท่ีทํางานไมอิสระ จึงเหมาะสําหรับโรงงานทีมี
สายกระบวนการผลิตท่ีติดต้ังตายตัว หรือไมมีการโยกยายตําแหนง 

 
3) การใหแสงสวางเฉพาะตําแหนง (Local Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางเสริม ใชสําหรับงานท่ีตองการปริมาณแสงในระดับสูง เชน งานท่ีตองการความ
ละเอียดสูงและใชสําหรับผูปฏิบัติงานสูงอายุหรือสายตาผิดปกติ โดยการติดต้ังโคมไฟในบริเวณท่ีอยูใกลผูทํางาน
หรือช้ินงาน เพื่อใหแสงสวางเฉพาะตําแหนงและทิศทางท่ีตองการเทาน้ัน    ดวยเหตุนี้จึงเปนวิธีการใหแสงสวางท่ี
ประหยัดพลังงานท่ีสุด แตจะตองควบคุมทิศทางและความสวางใหเหมาะสม 

 
 3.1.1.1  การเลือกใชความสวางที่เหมาะสม 

การสองสวางแบบ Task-ambient Lighting การสองสวางแบบ Task-ambient Lighting หมายถึง “การให
ความสวางท่ีจําเปนแกบริเวณ ท่ีปฏิบัติงาน และใหความสวางท่ีตํ่าลงมาแกบริเวณอื่นๆ” ซึ่งจะประกอบดวยการสอง
สวาง Task Lighting ซึ่งเปนการใหความสวางท่ีเพียงพอในการใชสายตาทํางานแกพื้นท่ีหรือบริเวณเฉพาะท่ี กับการ
สองสวาง Ambient Lighting ซึ่งเปนการใหความสวางท่ัวๆ แกบริเวณรอบๆ ท่ีตองใชสายตาทํางาน กลาวคือ ใน
บริเวณท่ีตองใชสายตาทํางาน จะใชการสองสวาง Task Lighting เปนหลักในการใหความสวางท่ีตองการ  สวน
บริเวณท่ีไมตองใชสายตาทํางาน จะใชการสองสวาง Ambient Lighting ในการใหความสวางท่ีตํ่ากวาบริเวณท่ีตอง
ใชสายตาทํางาน รูปท่ี 3.1 จะเปรียบเทียบวิธีสองสวาง General Lighting กับTask-ambient Lighting 
 วิธีสองสวางแบบนี้เทียบกับการสองสวาง General Lighting ท่ีจะสองสวางท่ัวหองดวยความสวาง
สมํ่าเสมอเทาๆ กันแลว จะสามารถอนุรักษพลังงานไดมากเน่ืองจากการสองสวาง Task Lighting จะลดสัดสวนการ
เปดไฟ และสามารถลดความสวางของบริเวณท่ีไมไดใชสายตาลงได 
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ถาให  S    คือ  พื้นท่ีของสํานักงานท่ีใชวิธีการสองสวาง Task-ambient Lighting [m2]  
Sp   คือ  พื้นท่ีเฉพาะตัวของพนักงาน 1 คน [m2]  
Wt  คือ กําลังไฟฟาของระบบสองสวาง Task Lighting ตอพนักงาน 1 คน [W/คน]  
Wa  คือ กําลังไฟฟาของระบบสองสวาง Ambient Lighting [W/m2]  
Wg คือ  กําลังไฟฟาของระบบสองสวางในกรณีของการสองสวาง General Lighting [W/m2]  
Lat   และ  Lag ของแสงสวางรวมของการสองสวาง Task-ambient Lighting กับการสองสวาง General 
Lighting จะเทากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 การสองสวาง General Lighting กับการสองสวาง Task-ambient Lighting 
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  จากสูตรขางตนจะเปนวาเม่ือเงื่อนไขตอไปนี้เปนจริง การสองสวาง Task-ambient Lighting จะอนุรักษ
พลังงานมากกวา General Lighting 
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จากความสัมพันธนี้จะไดวา เมื่อ Wt = 40 [W/คน]    Wg = 24 [W/m2]   Wa = 12 [W/m2]  แลว Sp > 3.3 [m2/คน]  
อยางไรก็ตาม สูตรขางตนมีสมมติฐานวาการสองสวาง Task Lighting จะเปดไฟทุกดวง  100 [%] แตในสํานักงาน
ในทางปฏิบัติจะมีการประชุม การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การหยุดพัก ฯลฯ อัตราเปดหลอดไฟ Task Lighting จึงมี
คาตํ่ากวา 100 [%] ดังน้ัน ถาสมมติใหอัตราเปดหลอดไฟของ Tsak Lighting เทากับ 70 [%] แลว  พื้นท่ีเฉพาะตัว Sp 
ตอพนักงาน 1 คนท่ีจะทําให Task-ambient Lighting อนุรักษพลังงานไดมากกวาจะเทากับ 2.3 [m2/คน] 

(a) การสองสวาง general lighting 

(b) การสองสวาง task-ambient lighting (กรณีท่ีใชการสองสวาง general lighting โดยตรง) 

(c)  การสองสวาง task-ambient lighting (กรณีที่ใชการสองสวางกึ่งทางออม) 
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  พื้นท่ีเฉพาะตัวตอพนักงาน 1 คนในสํานักงานในระยะหลังจะมีขนาดประมาณ 8-10 [m2] ดังน้ันในเกือบ
ทุกกรณี Task-ambient Lighting จะอนุรักษพลังงานไดดีกวา General Lighting นอกจากน้ัน เมื่อใช Task-ambient 
Lighting จะทําใหภาระความรอนการปรับอากาศเย็นลดลงอกีดวย อยางไรก็ตาม ถากําลังไฟฟาของ Task Lighting 
ตอ 1 คนมีคาสูงข้ึน ขอดีของ Task-ambient Lighting จะมีนอยลง  วิธี Task-ambient Lighting จะใชกับสํานักงาน 
สถาบันวิจัย หองสมุด ฯลฯ เปนหลัก โดยเฉพาะสําหรับสํานักงาน  ในกรณีตอไปนี้ควรพิจารณาการนําวิธี Task-
ambient Lighting มาใช 

(1) สํานักงานท่ีพนักงานแตละคนทํางานเปนอิสระตอกันมาก 
(2) สํานักงานท่ีพนักงาน 1 คนมีพื้นท่ีเฉพาะตัว [m2/คน] กวาง 
(3) สํานักงานท่ีมีงานท่ีตองการความสวาง Task ต้ังแต 1,000 [lx] ข้ึนไป 
(4) สํานักงานท่ีพนักงานไมคอยอยูในสํานักงานในเวลาทํางาน 
(5) สํานักงานท่ีใชระบบเวลาเขาออกงานยืดหยุน 
(6) สํานักงานท่ีตองรองรับการทํางาน 24 ช่ัวโมง 

 
3.1.2  อุปกรณไฟฟาแสงสวางทั่วไป 
 3.1.2.1  แหลงกําเนิดแสง  
 แหลงกําเนิดแสงสําหรับใหแสงสวางท่ัวไป ไดแก หลอดอินแคนเดสเซนต หลอดฟลูออเรสเซนต และหลอด 
HID (ยอมาจาก High Intensity Discharge เปนช่ือเรียกรวมๆ ของหลอดปรอทความดันสูง หลอด Metal Halide และ
หลอดโซเดียมความดันสูง)  
 
หลอดอินแคนเดสเซนต 
 หลักการทํางาน 
  หลอดอินแคนเดสเซนตเปนแหลงกําเนิดแสงท่ีเปลงแสง ดวยการปลอยกระแสไฟฟา ใหไหลผานไสหลอด
ทังสเตน ท่ีมวนเปนรูปคอยลจนมีอุณหภูมิสูง หลักการเปลงแสงคือ Thermal Radiation (Temperature Radiation) 

 
 

รูปที่ 3.2 โครงสรางของหลอดไฟสําหรับใหแสงสวางทั่วไป 
 

ไสหลอด 
กาซบรรจุ 

เคลือบขาว 

ครอบแกว (bulb) 

base cement 

cap 

ตะก่ัวบัดกรี 
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    รูปที่ 3.3   โครงสรางของหลอดไฟแบบสะทอน            รูปที่ 3.4   โครงสรางของหลอดไฟแบบ shield beam  
                    (reflect lamp)           (beam lamp) 
หลอดฮาโลเจน 
 เปนหลอดอินแคนเดสเซนตทังสเตนท่ีบรรจุสารพวกฮาโลเจน เชน ไอโอดีน โบรมีน ฯลฯ จํานวนเล็กนอย
รวมกับกาซเฉ่ือย การทํางานของ Halogen Cycle โดยฮาโลเจนจะนําทังสเตนท่ีระเหยออกมา กลับไปท่ีไสหลอด จะ
ทําใหมีอายุการใชงานยืนยาวข้ึนหรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 หลอดอินแคนเดสเซนตแบงเปนแบบรูปรางเปนแทงมี Cap สองดาน (รูปท่ี 3.5) กับแบบขนาดเล็กมี Cap 
ดานเดียว หลอดแบบมี Cap สองดานจะใชมากกับการทํา Flood Lighting สวนแบบมี Cap ดานเดียวกันจะใชกับการ
ทํา Spot Lighting ปจจุบันมีการใชหลอดฮาโลเจนเคลือบฟลมสะทอนรังสีอินฟราเรด  อยูดานนอกซึ่งจะสะทอนแต
รังสีอินฟราเรดเทาน้ัน หลอดแบบนี้จะมีรังสีความรอนออกมานอย จึงใชกับแสงสวางตามรานคา เปนตน 

 
 

รูปที่ 3.5 โครงสรางของหลอดฮาโลเจนสําหรับ Flood Lighting 
 

 คุณสมบัติของหลอดอินแคนเดสเซนต 
 (ก) มีลักษณะท่ีควบคุมแสงไดงาย 
 (ข) มีคุณสมบัติ Color Rendering ดีมาก ใหแสงขาวนวล 
 (ค) ไมตองใชวงจรชวยจุดหลอด 
  (ง) สามารถหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง 
 (จ) มี Lumen Maintenance Factor ดี 
 (ฉ) มีจํานวนวัตตและรูปรางใหเลือกมากมาย 
 (ช) มีประสิทธิภาพตํ่า อายุการใชงานส้ัน 
 (ซ) ไดรับผลกระทบจากแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟไดงาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งอายุการใชงาน) 
 (ฌ) มีรังสีความรอน (รังสีอินฟราเรด) เกิดข้ึนมาก 

กาซบรรจ ุ

ไสหลอด 

ตะก่ัวบัดกรี 
cap 

base cement 

ครอบแกว (bulb) 

แผนกันความรอน ... แผนโลหะปองกัน 

  

ผิวสะทอน ... aluminum vapor coating 

เลนส 

cap 

ไสหลอด 

กาซบรรจุ 

ผิวสะทอน
 aluminum vapor coating

แผนโมลิบดินัม ขั้วหลอด cap quartz bulb ไสหลอด 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-7 

 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
 (1) หลักการทํางานและโครงสราง 
 หลอดฟลูออเรสเซนตเปนหลอด Discharge Lamp ท่ีกําเนิดแสงท่ีมองเห็นไดดวยการท่ีรังสีอัลตราไวโลเล็ต
ท่ีเกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันตํ่า ไปกระตุนสารเรืองแสง โครงสรางของหลอดแสดงไวในรูปท่ี 3.6 
โดยภายในผิวหลอดแกวจะมีจะสารเรืองแสงเคลือบอยู และท่ีไสหลอดรูปคอยลท่ีข้ัวหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบ
อยู ในหลอดจะมีปรอทจํานวนเล็กนอยกับกาซอารกอนบรรจุอยู เมื่อใหแรงดันไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟาจะเกิดการคาย
ประจุข้ึน ข้ัวหลอดจะปลดปลอยอิเล็กตรอนรอนออกมา อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสีอัลตราไว
โอเล็ตข้ึน รังสีอัลตราไวโอเล็ตจะไปกระตุน  สารเรืองแสงและถูกแปลงเปนแสงท่ีมองเห็นได (ปรากฏการณนี้
เรียกวา Photoluminescence) 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3.6 โครงสรางของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

 (2) ประเภทของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 หลอดฟลอูอเรสเซนตมีหลายชนิด ข้ึนอยูกับรูปราง วิธีจุดหลอด สีของแสง เปนตน รูปรางท่ีใชกัน ไดแก 
รูปทอตรง รูปวงแหวน รูป Compact รูปหลอดไฟ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปวงแหวน 2 ช้ันโดยนําหลอด 
2 หลอดรวมเปน 1 ชุดทําเปนรูปวงแหวนอีกดวย แสดงดัง  รปูท่ี 3.7 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพคบัลลาสตจะนําหลอดไฟมารวมกับบัลลาสตเปนช้ินเดียว ใหสามารถ
เสียบในเตาเสียบหลอดไดโดยตรง มีรูปรางเปนทรงกลม เปนทรงกระบอก เปนตนนอกจากน้ียังมีแบบท่ีใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหน้ําหนักเบาอีกดวย กรณีท่ีใชกับอุปกรณสองสวางสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนต จะมี
ขอจํากัดเรื่องจํานวนวัตตและขนาด จึงตองใชความระมัดระวัง 
 
 (3) คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต 

(ก) ประสิทธิภาพสูง อายุการใชงานยาวนาน 
(ข) มีสีของแสงใหเลือกใชหลายสี 
(ค) หลอดมีรูปรางเปนทอ มี Luminance ท่ีพื้นผิวตํ่า แสงจึงไมคอยจา 
(ง) อุณหภูมิท่ีผิวหลอดมีคาตํ่า 
(จ) สามารถหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง 
(ฉ) มีขนาด (ความยาว) คอนขางใหญ 
(ช) ไมมีหลอดท่ีมีกําลังสูงมากๆ (สูงสุด 220W) 

 

cap ปรอท-อารกอน bulb 

สารเรืองแสง ขั้วไฟฟา แสงท่ีมองเห็นได 

อัลตราไวโอเล็ต (253.7 nm) 
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รูปที่ 3.7 หลอดฟลูออเรสเซนตประเภทตางๆ 
 
 

(a) แบบทรงกลม (แบบดับเบิล U) (b) แบบทรงกระบอก (จุดหลอดดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส) (c) แบบดับเบิล U (จุดหลอดดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส) 

glow starter 
cap 

cover 

ballast 

globe 

สารเรืองแสง 

cap 

cover 

globe 

electronic ballast 

electronic ballast 

cap 

cover 

เคลือบฝา 

หลอดใหแสง 
รูปดับเบิล U 

หลอดใหแสง 
รูปดับเบิล U 

(4) แบบคอมแพค

(1
) 

รูป
ทอ
ตร
ง 

(2) รูปวงแหวน 

(3)
 

รูป
 co

mp
ac

t 

เสนผานศูนยกลางรอบนอก

ความยาว 

ความยาว 121 mm 218 mm 

ความยาว 118 mm  125 mm 275 mm  410 mm 
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หลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบทอ T5 
  1. หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแบบทอ T5 

หลอดฟลูออเรสเซนต T5 ไดพัฒนาและเพ่ิมความนิยมในการใชงานต้ังแตป ค.ศ. 1995 โดยเขามาแทนท่ี
หลอด T8 และ T12 ท่ีใชกันอยู หลอด T5 คือหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีมีเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว สัญลักษณตัว T 
หมายถึงรูปรางของหลอดท่ีมีลักษณะเปนทอ (Tubular) โดยเราสามารถแบงแยกขนาดของหลอดตาม
เสนผาศูนยกลางได ดังรูปท่ี 3.8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 เปรียบเทียบขนาดของหลอด T12, T8 และ T5 
 

หลอด T5 สามารถรักษาปริมาณแสงเอาตพุตไดมากกวาหลอด T8 และ T12 โดยสามารถรักษาปริมาณแสงเอาตพุตท่ี 
95 % ไวไดนานถึง 8,000 ช่ัวโมง หรือ 40% ของอายุการใชงาน ซึ่งแตกตางจากหลอดเมทัลฮาไลดหรือหลอดแสง
จันทรท่ีปริมาณแสงจะลดลงอยางมาก 
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รูปที่ 3.10  กราฟเปรียบเทียบการลดลงของแสงกับอายุการใชงานของหลอด 
 

หลอด T5 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใหผลิตแสงสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 35 °C (95°F) ซึ่งเปนจุดทํางานท่ีเหมาะสม
เนื่องจากอุณหภูมิของชุดโคมไฟขณะทํางานจะอยูในชวงน้ี ซึ่งแตกตางกับหลอดแบบ T8 ท่ีมีจุดผลิตแสงสูงสุดท่ี
อุณหภูม ิ25 °C ตางกับหลอด T5 10°C หลอด T5 จึงใหปริมาณแสงมากกวาท่ีจุดทํางานอุณหภูมิเดียวกัน ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 กราฟเปรียบเทียบปริมาณแสงของหลอด T8 และ T5 กับอุณหภูมิแวดลอม 
 

ประสิทธิภาพของหลอดไฟ T5 ขนาด 35w มีคาประมาณ 104lm/w (เฉพาะหลอดไฟ) และ 89lm/w (มีบัล
ลาสตอีเล็กทรอนิกส) ซึ่งจะดูเหมือนวามีการปรับปรุงข้ึนเพียงเล็กนอยคือประมาณ 7% แตทวา การใชโคมไอะลูมิ
เนียมซ่ึงมีการสะทอนแสงไดสูงมากน้ันจะมีประสิทธิภาพสูงกวา หลอดไฟ T5 สามารถทําใหเกิดผกระทบตอ
ประสิทธิภาพโดยรวมไดต้ังแตชวง 11% ถึง 30% หลอดไฟ T5 จะมีการฉาบเคลือบท่ีดานในของผนังหลอดซึ่งจะ
ยับยั้งไมใหปรอทถูกดูดซับเขาไปในแกวและสารเรืองแสง สิ่งน้ีจะชวยลดความตองการใชปรอทลงจาก 15 มิลลิกรัม 
เหลือเปน 3 มิลลิกรัมตอหนึ่งหลอด ซึ่งเปนขอดีสําหรับประเทศท่ีมีกฎหมายการท้ิงขยะท่ีเขมงวด 
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ในทวีปยุโรป หลอด T5 ถูกนํามาใชมากโดยแทนท่ีหลอด T8 ขนาด 36 w และยาว 4 ฟุต การท่ีมีขนาดส้ัน
กวาน้ีทําใหเขากับหนวยมาตรฐานของอาคารไดดี เนื่องจากมีขนาดของบัลลาสตลดลงมากโคมไฟจึงมีน้ําหนักเบา
และมีลักษณะแบนราบ ซึ่งจะประหยัดพ้ืนท่ีและแหลงทรัพยากรท่ีใชในการผลิตหลอดไฟ สหรัฐอเมริกายังยอมรับ
เทคโนโลยีนี้ชาอยู เนื่องจากหลอด T8 ท่ียาว 4 ฟุต จะใชพลังงานแค 35 วัตต โดยท่ัวๆ ไปแลวในสหรัฐอเมริกา จะ
มุงเนนไปท่ีการควบคุมแสงท่ีมองเห็นไดมากกวาท่ีจะเนนประสิทธิภาพของหลอดไฟ 

ขอดีของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 
• โคมไฟมีประสิทธิภาพสูงถึง 93 % 
• ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกท่ีมีคาความสูญเสียตํ่า 
• หลอด T5 มีปริมาณการลดลงของแสงตลอดอายุการใชงานนอยกวาหลอด HID 
• มีคาดัชนีความถูกตองของสีมากกวาหลอด HID 
• ประหยัดคาไฟฟาตอปได 55% 
• อายุการใชงานมากกวา 20,000 ช่ัวโมง 
• ระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

ขอเสียของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 
• สตารทติดชากวาหลอด T8 เนื่องจากตองใชเวลาในการอุนหลอดนานกวา 
• อาจทําใหมีคาดัชนีแสงจาเกินได หากออกแบบไมเหมาะสม 

2. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีการนํามาใชงานกันมากข้ึนเพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางแตการ

เลือกบัลลาสตมาใชงานเปนเรื่องไมงายสําหรบัผูใชท่ัวไปการเลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสท่ีจะทําใหผูใชงานเกิด
ความม่ันใจในผลิตภัณฑนั้นๆ อาจพิจารณาไดดังน้ี  

1) คาตัวประกอบกําลังไฟฟาของวงจรมากกวา 0.90  
2) คาตัวประกอบยอดคลื่น (Crest factor) นอยกวา 1.7  
3) Ballast lumen factor มากกวา 0.90 เพื่อดูประสิทธิภาพในการใหแสงของหลอดเทียบกับบัลลาสต

อางอิง 
4) ความถี่บัลลาสตอยูระหวาง 20-50 KHz เพื่อปองกันการรบกวนระบบอื่นๆ 
5) ฮารมอนิกใหเปนไปตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน มอก.   
6) มีการปองกันการรบกวนจากการสงคลื่นวิทยุ หรือคลื่นรบกวน (EMC,EMI,RFI  suppression)     
7) มีอายุการใชงานท่ีนานไมนอยกวา 5 ป ซึ่งใหทางผูจําหนายวเิคราะหหรือแสดงใหพิจารณา 
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รูปที่ 3.12 บัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 
 

คาท่ีแสดงใหเห็นในขอตางๆอางอิงจากมาตรฐานของ มอก. 1506-2541 สวนท่ีนํามาเสนอเปนแค
คําแนะนําในการเลือกบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใหทราบวาตองระมัดระวังเรื่องอะไรบางแตรายละเอียดตองไปศึกษา
มาตรฐานเพ่ิมเติม  

  2.1 องคประกอบอื่นๆ ในการพิจารณาบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
 เน่ืองจากการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองทราบองคประกอบอื่น
ประกอบการพิจารณาดังน้ี 

 2.1.1 อายุการใชงานของหลอด การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนกิสใหคิดอายุหลอดเฉลี่ยที่ 8000 ชม. สําหรับ
หลอดฟลอูอเรสเซนตตรง ถึงแมผลิตภัณฑบัลลาสตบางผลิตภัณฑอาจทําใหอายุหลอดนานถึง 10,000-12,000 ชม.ก็
ตาม (อายุท่ีกําหนดใหปริมาณแสงไมตํ่ากวา 70% หลังจากพนเวลาดังกลาว) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ เชน 

1) วงจรท่ีใชงานมีผลตออายุของหลอดมากซ่ึงทําใหอายุหลอดนานข้ึนหรือลดลง 
2) การสตารทวงจร  ถาเปนแบบ soft start จะทําใหอายุหลอดนานกวาการสตารทแบบ instant 

start แตถาเปนงานท่ีไมตองมีการปดเปดสวิตชบอยในการใชแตละวันก็ไมมีผลตออายุการใช
งานของหลอดนัก 

2.1.2 อายุการใชงานของบัลลาสต อายุการใชงานของบัลลาสตขึ้นกับหลายองคประกอบดังนี้ 
1) คุณภาพของวัสดุท่ีใชประกอบเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
2) การออกแบบวงจรภายในไมวาจะเปนวงจร suppression & filter circuit, smoothing capacitor 

for low ripple, oscillator, lamp circuit 
3) วงจรการมอนิเตอรหลอดและสตารทใหมเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดใหม 
4) บัลลาสตมีวงจรหรืออุปกรณปองกันเสิรจและฟลเตอรภายในหรือไม เพราะเม่ือเกิดไฟตก ไฟ

เกิน หรือ การสวิชช่ิงในระบบไฟฟาก็ทําใหแรงดันเสิรจทําใหบัลลาสตเสียหายไดถาไมมี
อุปกรณปองกันเสิรจ 
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 2.2 ขอดีขอเสยีและขอควรระวงัในการติดต้ังของการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 
 การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับเพ่ือการประหยัดพลังงานน้ันมีขอดีขอเสียท่ีควรพิจารณาดังน้ี

ประกอบการใชงานแตละอยางคือ 
  2.2.1 ขอดี 

1) ความสูญเสียของบัลลาสตชนิดตางๆแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 3.1 ความสูญเสียของบัลลาสตชนิดตางๆ 

ชนิดบัลลาสต วัตตรวม 
วัตตบัลลาสต 
(ความสูญเสีย) 

วัตตหลอด 

แกนเหล็กธรรมดา 46-48 10-12 36 
แกนเหล็กความสูญเสียตํ่า 40-42 4-6 36 

อิเล็กทรอนิกส 36 4 32 

2) บัลลาสตท่ีดีอาจทําใหอายุการใชงานของหลอดนานข้ึนกวาการใช 
บัลลาสตแกนเหล็กปกติ 

    2.2.2 ขอเสีย  
1) บัลลาสตท่ีไมมีคุณภาพอาจทําใหอายุการใชงานของหลอดส้ันลงได 
2) อายุการใชงานของบัลลาสตบางผลิตภัณฑสั้นมาก ถาไมสามารถทนเสิรจไดก็เสียหายไดงาย 
3) บัลลาสตท่ีมีฮารมอนิกสสูงไมสมควรติดต้ังในหองท่ีมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีไว เชนหอง

สื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอร หองผาตัด หรือหองท่ีใชเครื่องมือวัดท่ีไว 
4) ไมควรใชงานในระบบท่ีแหลงจายไฟฟามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีไมไดมีการควบคุม

คุณภาพระบบไฟฟา 

  2.2.3 ขอควรระวัง 
1) ไมควรใชในหองท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบสงูกวาปกติเพราะอาจทําใหอายกุารใชงานส้ันลง 
2) สายจากบัลลาสตไปหาหลอดใหสั้นท่ีสุดและไมควรเดินขนานกับสายไฟแหลงจาย 

หลอดปรอทความดันสูง 
(1) หลักการทํางานและโครงสราง 

  เปนแหลงกําเนิดแสงท่ีทํางานดวยการแผรังสีจากการคายประจุภายในไอปรอทท่ีมีความดันไมนอยกวา 100 
kPa (ประมาณ 1 บรรยากาศ) โดยท่ัวไปเรียกวา หลอดปรอท มีโครงสรางดังรูปท่ี 3.13 ในหลอดเปลงแสงจะติดต้ัง
ข้ัวไฟฟาหลักซึ่งบรรจุดวยสาร Emitter ท่ีท้ังสองดานของแกวควอตซ และมีข้ัว ไฟฟาเสริมเพ่ือใหจุดหลอดไดงาย
ข้ึน ภายในหลอดจะบรรจุปรอทและกาซอารกอนเอาไว ข้ัวไฟฟาเสริม จะตอกับข้ัวไฟฟาหลังดานตรงขามผานตัว
ตานทานท่ีมีคาสูง หลอดนอกจะบรรจุไนโตรเจนเอาไวเพื่อปกปองช้ินสวนตางๆ และรักษาเสถียรภาพของ
คุณลักษณะของหลอดไฟ 
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รูปที่ 3.13 โครงสรางของหลอดปรอท 
 

      (2)  คุณสมบัติของหลอดปรอท 
(ก) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
(ข) มีกําลังวัตตใหเลือกใชมากมาย (40 W—20 kW) 
(ค) มีอายุการใชงานยาวนาน 
(ง) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน 
(จ) มีคุณสมบัติ Color Rendering ไมดี 
(ฉ) การหรี่แสงสามารถทําไดเปนข้ันๆ เทาน้ัน 

 หลอดเมทัลฮาไลด 
(1) โครงสราง 

 หลอดเมทัลฮาไลดมีโครงสรางคลายกับหลอดปรอท แตภายในหลอดเปลงแสงนอกจากจะบรรจุปรอทและ
กาซ  Rare Gas เชน อารกอน ฯลฯ แลว ยังมีสารประกอบฮาโลเจนของโลหะ  (สารเมทัลเฮไลด) บรรจุไวอีกดวย 
ระหวางท่ีเปดไฟ   สารเหลาน้ีจะเกิดการระเหย สารเมทัลฮาไลดท่ีอยูทามกลางการคายประจุ-การอารกจะสลายตัว
กลายเปนโลหะกับฮาโลเจน โลหะจะถูกกระตุนดวยการอารกท่ีอุณหภูมิสูง และเปลงแสงเฉพาะตัวของโลหะออกมา 
โลหะกําเนิดแสงชนิดตางๆ จะใหสีของแสงท่ีแตกตางกัน 
 โลหะกําเนิดแสงท่ีใชกับการใหแสงสวางท่ัวไป ไดแก โซเดียม (Na)  ทาลเลียม (Tl) อินเดียม (In)  
สแกนเดียม (Sc)  ดิสโปรเซียม (Dy)   ดีบุก (Sn) เปนตน โดยจะบรรจุโลหะเหลาน้ีไวหลายชนิดรวมกัน 
 ตัวอยางโครงสรางแสดงไวในรูปท่ี 3.14 โดยจะเคลือบฉนวนความรอนไวท่ีดานนอกของหลอดเปลงแสง
ใกลๆ กับข้ัวไฟฟา เพ่ือใหสารเมทัลเฮไลดสามารถระเหยไดดี ข้ัวไฟฟาจะทําดวยทังสเตนหรือทอเรียม หลอดชนิดน้ี
มีท้ังแบบใสและแบบฝา 
 

หลอดนอก 

(สารเรืองแสง : กรณีของ 
หลอดปรอทฟลูออเรสเซนต) 

ขั้วไฟฟา 

หลอดเปลงแสง 

กาซบรรจุ 
ขั้วไฟฟาเสริม 

ขายึดหลอดเปลงแสง 

cap 
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รูปที่ 3.14 โครงสรางของหลอดเมทัลฮาไลด  

 
 (2)  คุณสมบัติของหลอดเมทัลฮาไลด 
 (ก) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
 (ข) มีกําลังวัตตใหเลือกมากมาย (50W-2 kW) 
 (ค) มีสีของแสงใหเลือกมากมาย มีท้ังท่ีคุณสมบัติ Color Rendering ดีดวย 
 (ง) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน 
 (จ) เมื่อเปดไฟเปนเวลานานบางครั้งสีของแสงอาจไมสมํ่าเสมอได 
 (ฉ) ไมสามารถหรี่แสงได 
 (ช) หลอดบางรุนจะระบุทิศทางของหลอดขณะเปดไฟดวย 

 

หลอดโซเดียมความดันสูง 
(1)  หลักการทํางานและโครงสราง 

   

                                           
 

รูปที่ 3.15 โครงสรางของหลอดโซเดียมความดันสูง 

หลอดนอก 

lead wire 

ฉนวนความรอน 

ตัวตานทาน 

cap 

glow starter 

หลอดเปลงแสง 

getter 

หลอดนอก 

cap 

หลอดเปลงแสง 

seal 

holder 

getter 
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  เปนหลอดท่ีทํางานดวยแสงจากการคายประจุในไอระเหยของโซเดียมท่ีมีความดันประมาณ 10 kPa 
(ประมาณ 0.1 บรรยากาศ) โครงสรางแสดงไวในรูปท่ี 3.15 หลอดเปลงแสงจะทําจาก Polycrystal Alumina-
ceramics ท่ียอมใหแสงผานได ท่ีปลายท้ังสองดานจะติดต้ังข้ัวไฟฟาหุมดวยโลหะ Niobium โดยข้ัวไฟฟาจะบรรจุ
สาร Emitter เอาไว ภายในหลอดจะบรรจุ Amalgam ของโซเดียมกับปรอท และกาซซีนอน (บางรุนก็ใชกาซนีออน-
อารกอน) ภายในหลอดนอกจะเปนสูญญากาศ 
   (2) คุณสมบัติของหลอดโซเดียมความดันสูง 

(ก) มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในจํานวนแหลงกําเนิดแสงสําหรับแสงสวางท่ัวไป (แหลงกําเนิดแสงใกลแสง
ขาว) 

(ข) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
(ค) มีกําลังวัตตใหเลือกมากมาย (35W-1 kW) 
(ง) อายุการใชงานยาวนาน มี Lumen Maintenance Factor ดีมาก 
(จ) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน แตก็เร็วกวาหลอด HID 
(ช) สีของแสงของหลอดแบบธรรมดาจะมีสีขาวเหลือง มีคุณสมบัติ Color Rendering ไมดี  แตก็มีหลอด

แบบคุณสมบัติ Color Rendering ดีดวย 
(ซ) เม่ือแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟเปลี่ยนไป เสนแรงแสงจะเปลี่ยนไปมาก 
(ฌ) การหรี่แสงสามารถทําไดเปนข้ันๆ เทาน้ัน 
 

หลอดโซเดียมความดันตํ่า 
 เปนหลอดท่ีทํางานดวยแสงจากการคายประจุในไอระเหยของโซเดียมท่ีมีความดันประมาณ 0.5 Pa มี 
Lamp Efficiency สูงท่ีสุด แตเนื่องจากใหแสงสีเดียวเปนสีเหลืองสม (ความยาวคลื่น 589 nm) จึงมีคุณสมบัติ Color 
Rendering ตํ่ามาก ไมสามารถแยกแยะสีได ดังน้ันจึงไมใชกับการใหแสงสวางท่ัวไป แตจะใชกับหลอดไฟในอุโมงค 
เปนตน 

การพิจารณาเลือกใชหลอดไฟ 
ดัชนีบอกความถูกตองของสี  (Color Rendering Index : CRI) 
 การเลือกใชหลอดประเภทตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของหลอดแตละ ประเภท แลว 
ตองคํานึงถึงคาความถูกตองของสีของแสงท่ีเกิดจากหลอดไฟท่ีมีผลใหสีของวัตถุท่ี ถูกมองเห็นภายใตแสงของ
หลอดมีความถูกตองสูงตามลักษณะการใชงาน คาความถูกตองของสี เปรียบเทียบไดจากคาดัชนีความถูกตองของสี 
(CRI) คาดัชนีท่ีกําหนดน้ีเปนการเปรียบเทียบวา แสงสีจากหลอดไฟมีผลทําใหสีของวัตถุท่ีมองเห็นใกลเคียงกับแสง
ธรรมชาติ (แสงอาทิตย) มากนอยเพียงใด  
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ตารางที่ 3.2    แสดงคาดัชนีบอกความถูกตองของสีของหลอดชนิดตาง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3.3  แสดงคุณลักษณะ ของหลอดไฟตาง ๆ 

 

รายการความถูกตองของสี อุณภูมิสีของแสง  ( K) ดัชนีบอก (CRI) 
ทังสเตน-ฮาโลเจน 
หลอดไสธรรมดา 
ฟลูออเรสเซนต 
เมอรคิวร่ีเวเปอร 
เมตัลฮาไลด 
โซเดียมความดันไอสูง 
โซเดียมความดันไอตํ่า 

3,190 - 100 
2,850 - 97 

2,900 - 7,500 
3,600 - 5,700 
4,600 - 5,200 

2,100 – 25 
1,700 - 44 

 
 

52-94 
25-60 
55-75 

Incandescent  Tubular Fluorescent Compact  Ffluorescent Discharge 

ราคาตนทุน ถูก ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง-สูง 

คาใชจายในการ 

ดําเนินงาน 
สู ง ตํ่า ตํ่า ตํ่า-ตํ่ามาก 

วัตต  15-1,500 8-125 9-36 35-3,500 

ประสิทธิภาพ 
(ลูเมน/วัตต ) 

10-20 70 60 60-150 

อายุ (ชั่วโมง) 1,000 5,000-7,000 8,000 4,000-24,000 

อัตราการเสื่อม 
ของลูเมน 

15% 15-20% 15-30% 10-40% 

ความถูกตองของสี 
   

ดี  ดี  ปานกลาง-ดี เลว-ดี มาก 

ระยะเวลาในการ 

สตารท 
ทันที หนวงเล็กนอย หนวงเล็กนอย ประมาณ 5 - 10 นาที 

ความสูงที่ติดต้ัง สูงสุด 6 ม. สูงสุด 6 ม. สูงสุด 6 ม. 6-30 ม. 

การใชงาน ระดับแสงตํ่าๆ หรือ 
แสงสวางท่ีใชในการ 
ตบแตง เชน ตูโชว 

  

โรงงานอุตสาหกรรม, 
อาคารพาณิชย,  
โรงเรียน,  บาน,  

แสงสวางภายในท่ัวไป 

  

  

โรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารพาณิชย,  
โรงเรียน, บาน,  

แสงสวางภายในท่ัวไป 

  

  

แสงสวางภายนอก 
ท้ังหมด, ไฟถนน,  
ไฟตกแตง แสงสวาง 
ภายในท่ีตองติดต้ังใน 

ระดับท่ีสูง 

อ่ืนๆ แรงดันท่ีเปล่ียนแปลง 
จะมีผลตอคุณลักษณะ 
ของแสงสวางจากหลอด 

คุณลักษณะจากหลอด 
จะมีผลจากการเปล่ียน 
แปลงของอุณหภูมิ,  
ความถ่ีในการเปดปด 

อายุหลอดจะส้ัน  แรงดัน 
ที่เปล่ียนแปลงไฟจะมีผล 
ตอคุณลักษณะของแสง 



สามารถใชติดต้ังแทน 
หลอดอินแคนเดสเซนต 

ไดโดยตรง 

  
  

ตองใชคูกับบัลลาสตที่ 
เฉพาะของหลอด,  

การเลือกใชประเภทของ 
หลอดชนิดน้ีตองเหมาะสม 

กับสถานที่ใชงาน 
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วงจรจุดหลอด 
 วงจรจุดหลอด Discharge Lamp แบบตางๆ 
เนื่องจากคุณลักษณะทางไฟฟาของหลอด Discharge Lamp มีลักษณะเปนลบ ในวงจรจุดหลอดจึงตองมีอิมพิแดนซ
เพื่อควบคุมกระแสไฟฟา นอกจากน้ีในการเริ่มจุดหลอดยังตองจายแรงดันไฟฟาท่ีตองใช หลอดไฟบางประเภทตอง
ใชบัลลาสตพิเศษในการจุดหลอด 
 
 (1) วงจรจุดหลอดฟลูออเรสเซนต 
  (ก) วงจรพ้ืนฐานของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบสตารตเตอร (รูปท่ี 3.16)  ใช Glow Starter หรือ Electronic 
Starter เปนสตารตเตอร ซึ่งจะอุนข้ัวไฟฟาแลวจายแรงดันสูงใหหลอดติด 
  (ข) วงจรพ้ืนฐานของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Rapid Start (รูปท่ี 3.17) 
   (ค) วงจรจุดหลอดแบบ Series Sequence Start (รูปท่ี 3.18) 
  (ง) วงจรจุดหลอดความถี่สูง (รูปท่ี 3.19) 
  (2) วงจรจุดหลอดปรอทความดันสูง 
 วงจรพ้ืนฐานแบบท่ัวไปแสดงไวในรูปท่ี 3.16 กระแสไฟฟาของหลอดในชวงเริ่มจุดหลอด จะมีคาประมาณ 
1.7 เทาของกระแสไฟฟาขณะท่ีเขาสูเสถียรภาพ นอกจากน้ียังมีบัลลาสตแบบแรงดันจุดหลอดตํ่าซ่ึงจะลด
กระแสไฟฟาท่ีไหลผานหลอดขณะเริ่มจุดหลอด และบัลลาสตแบบกําลังไฟฟาคงท่ีอีกดวย รูปท่ี 3.17 แสดงตัวอยาง
การเปรียบเทียบกระแสไฟฟาขณะเริ่มจุดหลอด 

 
รูปที่ 3.16 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนตแบบสตารตเตอร 

 

 
รูปที่ 3.17 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Rapid Starter 

  

กระแสสลับ 

glow starter 

คาปาซิเตอรปองกัน noise 
หลอดฟลูออเรสเซนต 

บัลลาสต สวิตช 
แหลงจายไฟ 

แหลงจายไฟ 
กระแสสลับ 

หลอดฟลูออเรสเซนต 

โลหะเทียบขาง 

หมอแปลงรั่วแมเหล็ก 
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รูปที่ 3.18 วงจรจุดหลอดแบบ Series Sequence Start     รูปที่ 3.19 หลักการทํางานพ้ืนฐานของบัลลาสต 
                                    ความถ่ีสูง 
 
 (3)  วงจรจุดหลอดเมทัลฮาไลด 
 หลอดแบบธรรมดาจะมีแรงดันจุดหลอดสูง ดังน้ัน จึงใชวงจรแบบ Peak Advancing ฯลฯ สวนหลอดแบบ
แรงดันจุดหลอดตํ่าสามารถใชบัลลาสตสําหรับหลอดปรอทได 
 (4) วงจรจุดหลอดโซเดียมความดันสูง 

หลอดแบบธรรมดาจะมีแรงดันจุดหลอดสูง ดังน้ันจึงใชบัลลาสตพิเศษท่ีสามารถ กําเนิดพัลซขนาดหลาย
พันโวลตได สวนหลอดแบบแรงดันจุดหลอดตํ่าสามารถใชบัลลาสตสําหรับหลอดปรอทได 
 (5) วงจรจุดหลอดโซเดียมความดันตํ่า 
 ใชวงจรแบบ Peak Advancing 

รูปที่ 3.20 วงจรพ้ืนฐานของหลอดปรอทความดันสูง         รูปที่ 3.21 เปรียบเทียบกระแสจุดหลอดของบัลลาสต 
                                                                                                            แบบตางๆสําหรับหลอดปรอทความดันสูง 

 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัลลาสต จะข้ึนอยูกับเงื่อนไขและวัตถุประสงคการใชงาน  ตัวอยางเชน 
ประเภทของแหลงกําเนิดแสง แรงดันแหลงจายไฟ (100V, 200V) ความถี่ของแหลงจายไฟ (50 Hz, 60 Hz) เพาเวอร
แฟกเตอร (ต้ังแต 85% ข้ึนไปถือวาเพาเวอรแฟกเตอรสูง) เปนตน 
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แบบกําลังไฟฟาคงที ่
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 3.1.2.3   อุปกรณสองสวาง 
 อุปกรณสองสวางมีหลายชนิด ข้ึนอยูกับการกระจายแสงและวัตถุประสงคการใชงานของหลอดไฟท่ีใช 
ประเภทของอุปกรณสองสวางแสดงไวในตาราง 3.3  
 

โคมไฟ 
โคมไฟนอกจากทําหนาท่ียึดหลอดและอุปกรณประกอบ เชน บัลลาสต แลว ยังมีหนาท่ีสําคัญ คือ ควบคุม

ทิศทางแสงใหกระจายไปตกบนพ้ืนท่ีทํางานท่ีเราตองการ นอกจากน้ียังชวยปองกันอันตรายใดๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนกับ
หลอดไฟฟาไดอีกดวย ปจจุบันมีผูผลิตโคมไฟแบบตางๆ มากมาย วัสดุท่ีใชทําโคมไฟเพื่อกรองแสงไมใหจาเกินไป
ก็มีหลายชนิด ในการเลือกใชงานโคมไฟ จึงไมควรเลือกโดยคํานึงถึงแตความสวยงามเพียงอยางเดียว คุณสมบัติ
สําคัญท่ีตองพิจารณา ไดแก 

 ประสิทธิภาพของโคมไฟ คือ อัตราสวนระหวางลูเมนรวมท่ีออกมาจากโคมไฟตอลูเมนรวมท่ีออกมา
หลอดไฟฟา โคมไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะไมดูดกลืนหรือกักแสงไวมาก 

 สัมประสิทธิ์การใชประโยชน (Coefficient of Utilization, CU) คือ อัตราสวนระหวางคาลูเมนรวมท่ี
ไปตกถึงพ้ืนท่ีทํางานตอลูเมนรวมท่ีออกมาจากหลอดไฟฟา จึงเปรียบเสมือนไดรวมคาประสิทธิภาพโคมไฟเขากับ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้น คือ ความสูงและสัดสวนของหอง หรือ อัตราสวนโพรง (Cavity Ratio) 
ตลอดจนคาการสะทอนแสงของเพดาน ผนัง และพื้นไวดวยแลว 

 ความเส่ือมจากโคมไฟสกปรก (Luminaire Dirt Depreciation, LDD) คือ การท่ีปริมาณแสงลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีใชโคมไฟเน่ืองจากการฝุนละอองและสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งข้ึนกับความสะอาดของพ้ืนท่ี และลักษณะของ
โคมไฟแตละชนิด ดังแสดงดวยกราฟในรายละเอียดตอไป 

 กราฟแสดงการกระจายความเขมสองสวาง (Luminaire Intensity Diagram) คือ กราฟในระบบโพลาร
โคออรดิเนต ท่ีแสดงคากําลังสองสวางของโคมไฟท่ีมุมตางๆ รอบโคมไฟ ดังแสดงในรูปท่ีขางบน เพื่อใชคํานวณ
ความสวางบนพ้ืนท่ีทํางานท่ีจุดตางๆ ซึ่งการออกแบบที่ดีนั้นจุดท่ีสวางมากท่ีสุดและสวางนอยท่ีสุด ไมควรตางกัน
เกินหนึ่งในหกของความสวางเฉลี่ยบนพื้นท่ีทํางานน้ัน ท้ังน้ีผูผลิตมักจะระบุคามากท่ีสุดของระยะหางระหวางโคม
เปน อัตราสวนระหวางระยะหางของโคมไฟกับความสูงของโคมไฟ (Spacing Per Mounting Height Ratio : S/Hm) 

 คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ นอกจากพิจารณาถึงการใหแสงสวางท่ีเพียงพอแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
ปองกันแสงจา ความปลอดภัย รวมถึงความยากงายในการซอมบํารุงประกอบดวย 

โคมไฟแบงออกไดหลายวิธี คือ การแบงตามชนิดของหลอดไฟฟาท่ีใช แบงตามลักษณะการติดต้ัง แบง
ตามลักษณะของการนําไปใชงาน แบงตามลักษณะการกระจายแสง หรือแบงตามความเส่ือมจากโคมไฟสกปรก 
ดังตอไปนี้ 
โคมแบงตามชนิดของหลอดไฟฟาที่ใช 

แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามชนิดของหลอดไฟฟาท่ีใช ไดแก โคมไฟท่ีใชกับหลอดอินแคนเดส
เซนต โคมไฟท่ีใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต และโคมไฟท่ีใชกับหลอด HID 
แบงตามลักษณะการติดต้ัง 

แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะการติดต้ังของโคมไฟ ไดแก โคมไฟแบบหอย (Pendent) 
โคมไฟแบบฝงเขาไปในเพดาน (Recessed) และโคมไฟแบบยึดติดกับเพดาน (Surface) 
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แบงตามลักษณะการใชงาน 
บางครั้งเราก็แบงชนิดของโคมไฟออกตามลักษณะการนําไปใชงาน เชน โคมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม 

โคมไฟสําหรับบาน โคมไฟประดับ โคมไฟถนน นอกจากน้ียังมีโคมไฟท่ีออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอยาง 
เชน โคมกันระเบิด ท่ีใชในท่ีอาจติดไฟไดงาย โคมกันน้ํากันฝุน 

แบงตามลักษณะการกระจายแสง (Light Distribution Characteristic) 
 เปนการแบงโดยพิจารณาจาก อัตราสวนระหวางแสงท่ีพุงจากโคมไฟข้ึนสูเพดาน กับปริมาณแสงท่ีพุงจาก
โคมไฟลงสูพื้น ซึ่งแบงชนิดของโคมไฟไดเปน 6 ประเภท คือ 

ชนิดกระจายแสงลง(Direct Luminaire) 
ชนิดกระจายแสงลง (Direct Luminaire) แสงเกือบท้ังหมดจากโคมไฟประเภทนี้ (ประมาณ 90-100%) จะ

กระจายลงสูเบ้ืองลาง ขอดีของโคมไฟประเภทนี้ คือ สามารถท่ีจะควบคุมทิศทางของลําแสงใหไปตกบนพ้ืนท่ี
ทํางานท่ีเราตองการไดโดยงาย แตมีสิ่งท่ีจะตองระวังเปนพิเศษ คือ ความแตกตางกันมากของความจาระหวางเพดาน 
ผนังกับตัวโคมไฟ ซึ่งแกไขไดโดยการทาสีหอง เครื่องจักรอุปกรณ หรือใชวัสดุตางๆ ท่ีมีคาสะทอนแสงสูงเขาชวย 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.22 ชนิดกระจายแสงลง(Direct Luminaire) 
 
 ชนิดกึ่งกระจายแสงลง(Semi-direct Luminaire) 
   

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.23  ชนิดกึ่งกระจายแสงลง(Semi-direct Luminaire) 
 

  ชนิดก่ึงกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire) โคมไฟประเภทนี้จะกระจายแสงลงสูเบ้ืองลางประมาณ 
60-90% และปลอยใหแสงกระจายข้ึนสูเพดานประมาณ 10-40% เพื่อลดความแตกตางของความจาระหวางเพดาน 
และตัวโคมไฟ ขอเสียของโคมไฟประเภทน้ี และโคมไฟประเภทแรก คือ จะเกิดเงาข้ึนบนพ้ืนงานไดงาย ถา
ระยะหางระหวางดวงโคมอยูหางหันมากเกินไป 
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 ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน (General Diffuse Luminaire) 
ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน (General Diffuse Luminaire) โคมไฟประเภทนี้จะกระจายแสงลงสูเบ้ือง

ลาง และข้ึนสูเพดานในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 40-60%  การควบคุมทิศทางของลําแสงใหไปตกบนพ้ืนท่ี
ทํางานท่ีเราตองการทําไดยาก โคมไฟประเภทนี้จึงมีคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนตํ่ากวาโคมไฟสองประเภทแรก 
แตความจาบนพ้ืนผิวท้ังหองจะสมํ่าเสมอและสบายตา 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.24 ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน(General Diffuse Luminaire) 
 

  ชนิดกระจายแสงแบบขึ้น-ลง (Direct-indirect Luminaire) โคมไฟประเภทนี้คลายกับโคมไฟประเภทท่ี
แลวทุกประการ ยกเวนท่ีจะมีเฉพาะแสงพุงลงสูเบ้ืองลางและข้ึนสูเพดาน 
  ชนิดกึ่งกระจายแสงขึ้น (Semi-Indirect Luminaire) แสงสวนใหญจากโคมไฟประเภทนี้ประมาณ 60-
90% จะกระจายข้ึนสูเพดาน แสงสวนท่ีเหลือกระจายลงสูพื้น เพดานจึงทําหนาท่ีคลายกับแหลงกําเนิดแสงแผนใหญ
แผนหนึ่ง ซึ่งจะสะทอนแสงลงสูเบ้ืองลาง ฉะนั้นความสามารถในการสะทอนแสงของเพดานจะตองสูงมาก ลักษณะ
การกระจายแสงเชนนี้ ความจาระหวางตัวโคมไฟกับเพดานจะไมแตกตางกันมากนัก จึงมักใชโคมไฟชนิดน้ีในเม่ือ
ตองการลดแสงจาแยงตา 
  ชนิดกระจายแสงขึ้น (Indirect Luminaire) แสงเกือบท้ังหมดจากโคมไฟประเภทนี้ ประมาณ 90-100% จะ
กระจายข้ึนสูเพดาน และสวนบนของผนังแลวจึงสะทอนสูพื้นท่ีทํางาน ความจาท่ัวบริเวณหองจะสม่ําเสมอจนเกือบ
เทากันหมด ถาระยะท่ีหอยโคมไฟจากเพดานมีคามากพอ แตโคมไฟประเภทนี้จะมีคาสัมประสิทธ์ิการใชประโยชน
ตํ่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.25 ชนิดกระจายแสงขึ้น (Indirect Luminaire) 
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แบงตามความเสื่อมจากโคมไฟสกปรก (LDD) 
  โคมไฟสามารถจําแนกออกเปน 6 ประเภทใหญๆ ดวยกัน ตามความยากงาย ชาหรือเร็วในการสะสมฝุน
ละอองของโคมไฟ โดยจําแนกระดับความสะอาดของสถานท่ีติดต้ังโคมไฟออกเปน 5 ระดับ คือ สะอาดมาก (Very 
Clean, VC) สะอาด (Clean, C) ปานกลาง (Medium, M) สกปรก (Dirty, D) และสกปรกมาก (Very Dirty, VD) 
ความเสื่อมจากโคมไฟสกปรกสามารถหาคารอยละของปริมาณแสงคงเหลือไดจากกราฟ เมื่อเราทราบลักษณะของ
โคมไฟ ระดับความสะอาดของสถานท่ีติดต้ัง โดยท่ีแกนนอนของกราฟ คือ ระยะเวลาในการทําความสะอาด มี
หนวยเปนเดือน 

 

 

 

 

รูปที่ 3.26 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปด 

ประเภทท่ี 1 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมไฟเปนแบบเปด เชน โคมเปลือย โคมกลองเหล็ก โคม
อกไก โคมไฟประเภทนี้ไมสะสมฝุนละออง จึงมีความเสื่อมจากโคมสกปรกนอย เวนแตเมื่อนําไปใชในสถานท่ี
สกปรกมาก 

  ประเภทท่ี 2 โคมไฟแบบก่ึงกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปดแตมีตะแกรงอยูดานลาง เชน โคม
กางปลา โคมโรงงาน โคมไฟประเภทนี้มี  ความเส่ือมจากโคมสกปรกนอยท่ีสุด เหมาะท่ีจะใชในสถานท่ีสกปรก
มาก หรือมีการทําความสะอาดนอย 

 

 

 

 

รูปที่ 3.27 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปด 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.28 โคมไฟกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟแบบเปดแตตะแกรงมีความถ่ีมากกวา 
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ประเภทท่ี 3 โคมไฟแบบเดียวกับโคมไฟประเภทท่ี 2 แตตะแกรงมีความถี่มากกวา คือ  ระยะหางระหวาง
ตะแกรงนอยกวา 1 นิ้ว รวมท้ังโคมไฟ ท่ีใชหลอด HID คาความเส่ือมจากโคมสกปรกจะสูงกวาโคมไฟประเภทท่ี 2 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.29 โคมไฟแบบกระจายแสงลง ดานบนปดและอาจมตีะแกรงอยูดานลาง 
 

ประเภทท่ี 4 โคมไฟแบบกระจายแสงลง ดานบนปดและอาจมีตะแกรงอยูดานลาง เชน โคมฝง โคมติดลอย 
รวมท้ังโคมดาวนไลท โคมประเภทนี้มี  ความเส่ือมจากโคมสกปรกสูงมาก จึงควรใชแตในบริเวณท่ีสะอาด 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.30 โคมไฟแบบกระจายแสงลงหรือกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมปดมิดชดิ 
 

ประเภทท่ี 5 โคมไฟแบบกระจายแสงลงหรือกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมปดมิดชิด เชน โคมตัวยู โคมกันนํ้า
กันฝุน และโคมไฟอื่นๆ ท่ีมีฝาครอบจึงมีความเส่ือมจากโคมสกปรกไมสูงเหมือนโคมไฟประเภทท่ี 4 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.31 โคมไฟแบบกระจายแสงขึ้นหรือกึง่กระจายแสงขึน้ ที่ใชสองเพดาน 

 

ประเภทท่ี 6 โคมไฟแบบกระจายแสงข้ึน หรือกึ่งกระจายแสงข้ึน ท่ีใชสองเพดาน เชน โคมไฟหลืบ โคม
ประเภทน้ีมีความเส่ือมจากโคมสกปรกสูงท่ีสุด จึงควรใชเฉพาะกรณีจําเปน 
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 3.1.3  คุณสมบัติดานความส้ินเปลืองพลังงานของอุปกรณที่ใหแสงสวาง 
อุปกรณท่ีใหแสงสวางแตกตางจากมอเตอรตรงท่ีความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา หลังจากจุดหลอดแลวแทบจะ

ไมเปลี่ยนแปลงเลยตลอดท้ังป  นอกจากน้ีความส้ินเปลืองพลังงานของอุปกรณท่ีใหแสงสวางท่ีใชหลอดอินแคนเดส
เซนตจะเทากับความส้ินเปลืองพลังงานของแหลงกําเนิดแสง (หลอดอินแคนเดสเซนต) แตในกรณีของหลอดคาย
ประจุ เชน หลอดฟลูออเรสเซนต  หรือหลอดเมทัลเฮไลด  จะเทากับความส้ินเปลืองพลังงานของแหลงกําเนิดแสง
บวกกับความส้ินเปลืองพลังงาน (ความสูญเสีย)   ของอุปกรณจุดหลอด (บัลลาสต )   มองในแงของการอนุรักษ
พลังงานแลว อันดับแรกคือการเลือกใชแหลง กําเนิดแสงประสิทธิภาพสูงชนิดตางๆ ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนดังตารางท่ี 3.5 
แสดงตัวอยางประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟา เมื่อเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสงเปนชนิดประสิทธิภาพสูง 
  อุปกรณจุดหลอดเปนอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับวงจรจุดหลอดคายประจุ   เชน  หลอด  ฟลูออเรสเซนต  อุป
กรณนี้เรียกวา บัลลาสต ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาและคุณสมบัติของอุปกรณจุดหลอดฟลูออเรส
เซนตชนิดตางๆ แสดงไวในตารางท่ี 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาและคณุสมบัติของอุปกรณจุดหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดตางๆ 

หมายเหตุ 1  เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาเม่ือใชกับหลอดท่ัวไป 
หมายเหตุ 2   เปรียบเทียบประสิทธิภาพ [lm/W] ระหวางวงจรจุดหลอดแบบ starter กับ rapid start  
หมายเหตุ 3   เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาระหวางบัลลาสตวงจรแมเหล็กทั่วไป + หลอดท่ัวไป กับ  

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง + หลอดประหยัดไฟ 
หมายเหตุ 4   เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาระหวางบัลลาสตวงจรแมเหล็กทั่วไป + หลอดท่ัวไป กับ  

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสเฉพาะความถ่ีสูง + หลอดประหยัดไฟ 

 

ประเภท การใชงาน 
ประสิทธิผลในการอนุรักษ

พลังงานไฟฟา 
คุณสมบัต ิ

บัลลาสตวงจรแมเหล็ก 
(แบบประหยัดไฟ) 

บัลลาสตแบบสตารตเตอรไมเกิน 32 [W] 
(สําหรับครัวเรือน) 
บัลลาสตแบบสตารตเตอรติดเร็วต้ังแต 40 
[W] ขึ้นไปเปนตน 

 
 (หมายเหตุ1)             
ประมาณรอยละ10 

ราคาถูก 

บัลลาสตไฮบริด 
(บัลลาสตวงจรแมเหล็ก + 
สตารตเตอรเล็กทรอนิกส) 

ใชกับไมเกิน 40 [W] เปนหลัก 
ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนตกะทัดรัดใน
โคมไฟเปนหลัก 

 
(หมายเหต 2) 
ประมาณรอยละ10 

จุดหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบสตารตเตอรในทันที 
อนุรักษพลังงานดีกวาบัล
ลาสตแบบติดเร็ว 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
ความถี่สูง 
(อินเวอรเตอรสําหรับ
หลอดท่ัวไป) 

นิยมใชกันแพรหลายทั้งในครัวเรือนและ
งานพาณิชย  

(หมายเหตุ 3)            
ประมาณรอยละ15 

ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา หลอด
ติดทันที ไมกระพริบใชได
ทั้ง 50 [Hz] และ 60 [Hz] 
และประหยัดไฟ 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
เฉพาะความถ่ีสูง 
(อินเวอรเตอรสําหรับ
หลอด Hf) 

นิยมใชในงานพาณชิย 
ในครัวเรือนกําลังเร่ิมแพรหลาย  

(หมายเหตุ 4) 
ประมาณรอยละ25    

ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา หลอด
ติดทันที ไมกระพริบใชได
ทั้ง 50 [Hz] และ 60 [Hz] 
และประหยัดไฟ 
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ตารางที่ 3.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาเมื่อเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสงเปนชนิดประสิทธิภาพ 
 แหลงกําเนิดแสงเดิม  แหลงกําเนิดแสงใหม ประสิทธิผลในการอนุรักษ

[%] พลังงานไฟฟา 
ขอมูลแหลง 

กําเนิดแสงใหม 

1 
หลอดอินแคนเดสเซนต 
ทั่วไป 
60 [W] 

 
 

หลอดประหยัดไฟ 
54 [W] 

 
10  

 

กระจกหลอดมีทั้ง
แบบเคลือบขาว
และแบบใส 

2 
หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
60 [W] 

 
 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบหลอดเกลียว 
14 [W]  

77  
 

มีบัลลาสตในตัว มี
ขั้วแบบเกลียวใส
แทนหลอดเดิมได 

3 
หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
100 [W] 

 
 

หลอดตะเกียบ 
แบบ 6 แทง 
23 [W]  

77  
 

เหมือนขางบน แต
ไมมีครอบแกวดาน
นอก 

4 

หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
60 [W]  

 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบกะทัดรัด 
13 [W]  

78  
 

หลอดรูปตัว Uหรือ 
W ขนาดกะทัดรัด 
(ตองใชบัลลาสต
ตางหาก) 

5 

หลอดฮาโลเจน 
JD100 [W] 

 
 

หลอดฮาโลเจนเคลือบ 
สะทอนรังสี
อินฟราเรด 
JD85 [W]  

15  
 

เคลือบสะทอนรังสี
อินฟราเรดจะกรอง
สีและความรอน
จากแหลงกําเนิด
แสง 

6 

หลอดฟลูออเรสเซนต
ทั่วไป 
40 [W] 

 
 

หลอดประหยัดไฟ 
35-38 [W] 

 
5-13  

 

มีทั้งแบบมีสตารต
เตอรและไมมี
สตารตเตอรซึ่งเปด
ติดทันที(rapid 
start) 

7 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบ 3 ความยาวคลื่น 
40 [W]  

 

หลอดความถ่ีสูง 
+ บัลลาสตความถี่สูง 
32 [W]  

20  
 

หลอประสิทธิภาพ
สูงซ่ึงจะทํางาดวย
บัลลาสตความถี่สูง
เทาน้ัน 

8 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
วงแหวนรุน 32 
30 [W]  

 

หลอดผอมรูป 
วงแหวน 
27 [W]  

10  
 

หลอดผอมรูปวง
แหวนและมี
ประสิทธิภาพสูง
กวา 

9 

หลอดฟลูออเรสเซนต
ปรอท 
400 [W]  

 

หลอดเมทัลเฮไลด 
400 [W] 

 

สวางขึ้น 40-50  
กินไฟเทาเดิม  

หลอประสิทธิภาพ
สูงเปลงแสงดวย
สแกนเดียมและ
โซเดียม 

10 
หลอดฟลูออเรสเซนต
ปรอท 400 [W] 

 
 

หลอดโซเดียม 
ความดันสูง  360 [W] 

 

สวางขึ้นอยางนอย 
2 เทาประหยัดไฟ
อยางนอย10   

หลอดสีเหลืองนวล
มีหลอดเปลงแสงทํา
จากอลูมิเนียมใส 

   หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * แสดงวาเปลี่ยนแตหลอดไฟอยางเดียว หากไมมเีคร่ืองหมายแสดงวาตองเปล่ียนอุปกรณอื่นๆ ดวย 
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3.1.4   การใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 
 ระบบแสงสวางประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงและอุปกรณจุดหลอด กับอุปกรณสองสวาง ซึ่งในระยะหลังน้ีมี
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังคู ดังน้ัน จึงสามารถควบคุมการกระจายแสงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
การสองสวางดวยการใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพหลอดไฟและประสิทธิภาพรวมสูง และใชบัลลาสตท่ีมีกําลัง
สูญเสียตํ่าได นอกจากนั้น ยังตองใชอุปกรณสองสวางท่ีใชช้ินสวนเชิงแสงและชิ้นสวนโครงสรางท่ีมีความสูญเสีย
เชิงแสงนอยและเส่ือมสภาพไดยากอีกดวย 
 
 3.1.4.1   แหลงกําเนิดแสง 
 ในการสองสวางการอนุรักษพลังงาน จะตองใชเลือกใชแหลงกําเนิดแสง ท่ีสามารถใหผลการสองสวาง
สอดคลองกับวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพรวม (เสนแรงแสงท่ีกําเนิดได/ผลบวกของกําลังไฟฟาของหลอดไฟ
และอุปกรณจุดหลอด) สูง จึงเปนประเด็นท่ีควรเอาใจใสเมื่อจะเปลี่ยนหลอดใหม 
 
  (1)  หลอดอินแคนเดสเซนต 
 ท่ีมีประวัติเกาแกท่ีสุด เปนแหลงกําเนิดแสงประดิษฐชนิดแรกของมนุษยหลอดอินแคนเดสเซนตเคลือบ
สีขาวบาง ซึ่งเปนหลอดไฟท่ีใชกันเปนหลักในการใหแสงสวางท่ัวไปจะสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอยกวาหลอดอิน
แคนเดสเซนตเคลือบสีขาวแบบเดิมประมาณ 5 [%] นอกจากน้ันยังมีหลอดคริปตอนซ่ึงเปนหลอดไฟบรรจุกาซค
ริปตอนแทนกาซอารกอน ทําใหชวยลดความสูญเสียจากกาซของไสหลอด จึงมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอยลง
ประมาณ 10 [%] อีกดวย 

หลอดฮาโลเจนซึ่งเปนหลอดอินแคนเดสเซนตชนิดหน่ึง เปนหลอดไฟท่ีเติมสารฮาโลเจนเล็กนอยลงไป
ในกาซบรรจุหลอด เพ่ือปองกันปรากฏการณผนังหลอดดําดวยวัฏจักรฮาโลเจน ซึ่งเทียบกับหลอดอินแคนเดสเซนต
ชนิดอื่นแลวจะมีขนาดเล็กกวา มีประสิทธิภาพสูงกวา และมีอายุการใชงานยาวนานกวาปจจุบันจะใชหลอดฮาโลเจน
เคลือบช้ันสะทอนรังสีอินฟราเรดกันเปนหลัก แตก็มีหลอดฮาโลเจนท่ีใชรวมกับกระจก Dichroic Mirror ซึ่งจะยอม
ใหรังสีอินฟราเรดผานทางดานหลังไดอีกดวย 
  (2) หลอดฟลูออเรสเซนต 
 หลอดฟลูออเรสเซนตถูกพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2481 ซึ่งเปนหลอดคายประจุความดันตํ่าท่ีสําคัญ โดยใช
รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีเกิดจากการคายประจุในไอปรอทความดันตํ่าไปกระทบกับสารเรืองแสงท่ีเคลือบไวท่ีผิว
หลอดดานในเพ่ือใหเปลงแสงท่ีมองเห็นไดออกมา ดังน้ัน หากใชสารเรืองแสงท่ีเปลงแสงในชวงท่ีมองเห็นไดและมี
ความไวตอการมองเห็นสูง จะทําใหมีประสิทธิภาพของหลอดไฟสูง นอกจากน้ัน การเลือกใชสารเรืองแสงยังทําให
สามารถเปลงแสงสีตางๆ ไดอีกดวย 
 ปจจุบันจะมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเปลงแสง 3 ความยาวคล่ืนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงโดยใชสาร
เปลงแสงในชวงแคบ 3 ชนิดท่ีมีคุณลักษณะการเปลงแสงสีแดง เขียว น้ําเงิน  และหลอดฟลูออเรสเซนต Hf (High 
Frequency) สําหรับจุดหลอดดวยความถี่สูงโดยเฉพาะ ซึ่งชวยในการอนุรักษพลังงานในการสองสวางได นอกจากน้ี
ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพ็กต ซึ่งใชหลอดแกวแบบงอเปนสองทบหรือสี่ทบ หรือเช่ือมติดกัน และ
หลอดฟลูออเรสเซนตทรงหลอดกลมซึ่งมีหลอดเรืองแสง บัลลาสต และสตารตเตอรอยูในตัว สามารถนําไปสวม
แทนหลอดอินแคนเดสเซนตไดทันทีอีกดวย จึงชวยเพิ่มอิสระในการออกแบบและใชงาน 
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 อนึ่ง หลอดฟลูออเรสเซนตจะมีเสนแรงแสงข้ึนอยูกับอุณหภูมิรอบๆ และจะออกแบบไวใหมีเสนแรง
แสงมากท่ีสุดเม่ือมีอุณหภูมิประมาณ 25 [°C] ดังน้ัน หากอุณหภูมิรอบๆ มีคาสูงกวาหรือตํ่ากวา 25 [°C] จะทําใหได
เสนแรงแสงลดลง 
  (3)  หลอด HID 
 หลอด HID เปนแหลงกําเนิดแสงท่ีทํางานดวยการกําเนิดแสงดวยไอโลหะในการคายประจุภายใตความ
ดันสูง เทียบกับแหลงกําเนิดแสงแบบคายประจุความดันตํ่าแลว จะมีขนาดเล็กกวาแตใชกําลังไฟฟาสูงกวาและให
กําลังแสง (เสนแรงแสง) ไดสูงกวา 
 ปจจุบันหลอดปรอทจะใชหลอดปรอทฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงดวยการใช สารเรืองแสงทน
ความรอนกันเปนหลัก นอกจากน้ันยังมีหลอดเมทัลฮาไลด ซึ่งเปนหลอดท่ีบรรจุสารประกอบฮาโลเจนของโลหะ
เอาไวภายในหลอดเรืองแสง และมีประสิทธิภาพสูงกวาหลอดปรอท 50-70 [%] สวนหลอดโซเดียมความดันสูง เปน
หลอดท่ีใชหลอดอลูมินาโปรงแสงเปนหลอดเรืองแสง และทํางานดวยสเปกตรัมของโลหะโซเดียมในจํานวน
แหลงกําเนิดแสงสีขาวสําหรับการสองสวางท่ัวไปทุกชนิดหลอดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด อยางไรก็ตามเทียบกับ
หลอดเมทัลเฮไลดแลวจะมีคุณสมบัติ Color Rendering ดอยกวา 
 หลอด HID เหลาน้ีเหมาะจะใชกับโรงงานขนาดใหญ สนามกีฬาอเนกประสงค หองโถงทางเขาหรือ
สํานักงานท่ีมีเพดานสูงในอาคาร เปนตน 
 
 3.1.4.2   อุปกรณจุดหลอด 
 หลอดฟลูออเรสเซนตและหลอด HID ท่ีทํางานดวยการคายประจุอารกจะตองใชอุปกรณจุดหลอดรวม
ดวย หนาท่ีของอุปกรณจุดหลอด ไดแก การกําเนิดแรงดันสูงท่ีจําเปนในการเริ่มคายประจุของหลอด และการรักษา
เสถียรภาพของการคายประจุหลังจากหลอดติดแลว 
 อุปกรณนี้โดยท่ัวไปจะเรียกวา บัลลาสต ซึ่งแบงไดเปนแบบวงจรแมเหล็กและแบบอิเล็กทรอนิกส อนึ่ง 
เนื่องจากท่ี   ตัวบัลลาสตเองจะมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟา (ความสูญเสีย) เกิดข้ึน ดังน้ัน ประสิทธิภาพรวมของ
หลอดคายประจุจึงมีคาตํ่ากวาประสิทธิภาพหลอดอยางเดียว บัลลาสตแบบวงจรแมเหล็กในปจจุบัน จะมีการพัฒนา
รูปรางของเสนทางแมเหล็ก วัสดุ  ทําแกนเหล็ก ขดลวด ฯลฯ ทําใหมีความสูญเสียตํ่าลง 
 
บัลลาสต  
 บัลลาสตเปนอุปกรณสวนหน่ึงของวงจรหลอดฟลูออเรสตเซนต บัลลาสตทําหนาท่ีควบคุมกระแสท่ีไหน
ผานหลอดฟลูออเรสเซนต  และทําหนาท่ีใหเกิดไฟฟาแรงสูงเพ่ือจุดหลอดฟลูออเรสเซนตในตอนเริ่มตนรวมกับ
สตารตเตอร   
 มีกําลังสูญเสียมากตามไปดวยโดยมีคากําลังสูญเสียประมาณ 8.0 – 12 วัตต สําหรับบัลลาสตท่ีใชกับหลอด 
36 หรือ 40 วัตต และหลอด 18 หรือ 20 วัตต  การสูญเสียดังกลาวจะเปลี่ยนไปในรูปของความรอน ซึ่งจะทําใหมีผล
ในการปรับอากาศของหองท่ีมีการปรับอากาศดวย 
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รูปที่ 3.32   บัลลาสตที่ใชขดลวดพันบนแกนเหล็กที่มีกําลังสญูเสียมาก 
 
 1. บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 
 ถาหากตองการลดกําลังสูญเสียในบัลลาสตลงจะตองใชเสนลวดท่ีมีขนาดใหญข้ึน และใชแกนเหล็กท่ีมี
คุณภาพดี   อีกท้ังตองมีพื้นท่ีสําหรับพันเสนลวดมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหบัลลาสตมีขนาด น้ําหนัก และราคา
เพิ่มข้ึนซึ่งในปจจุบันจะมีบัลลาสตท่ีใชเสนลวดพันบนแกนเหล็กประสิทธิภาพสูงท่ีมีกําลังสูญเสียท่ีบัลลาสต
ประมาณ 5 – 6 วัตต  วางจําหนายแตจะมีราคาสูงข้ึนประมาณ 2 เทา  ซึ่งเราเรียกวา บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 

 
รูปที่ 3.33 บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 

 
ขอดีของบัลลาสตประสิทธิภาพสูง 
 บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กประสิทธิภาพสูงเปนบัลลาสตท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชเสนลวดคุณภาพดีข้ึน มีความ
ตานทานของขดลวดนอยลง ทําใหกําลังสูญเสีย I2R ลดลง เมื่อใชแกนเหล็กคุณภาพดีข้ึน มีความตานทานของ
ขดลวดนอยลง ทําใหกําลังสูญเสียเนื่องจากการอิ่มตัวของแกนเหล็กนอยลง 
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2. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

 
รูปที่ 3.34 บัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 

 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส คืออุปกรณท่ีใชคูกับหลอดฟลูออเรสเซนต  เพื่อทดแทนบัลลาสตแบบขดลวดโดย

อาศัยหลักการใชไฟฟากระแสสลับความถี่สูงในการลดกําลังสูญเสียของบัลลาสต แตยังสามารถท่ีจะควบคุมกระแส
ท่ีผานหลอดและจุดหลอดไดในตอนเริ่มตนโดยไมตองใชสตารตเตอร   
 
ขอดีของบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส  

1. เมื่อใชกับหลอด 18 – 40 วัตต กําลังสูญเสียลดลงเหลอื 3.5 - 4.0 วัตต (เทียบกับ 8.0 – 12 วัตตของบัล
ลาสตชนิดขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา) 

2. อายุการใชงานของหลอดจะเพ่ิมข้ึน 
3.  คงคาความสวางไดดีเมื่อเทียบกับอายุการใชงาน 
4. ใชไดกับแรงดันไฟฟากระแสสลับต้ังแต 110 – 260 โวลต 
5. หลอดติดงายไมมีการกะพริบหลายหน 
6. เหมาะท่ีจะใชกับการทํางานท่ีตองใชสายตามาก 
7. ไมมีปญหาเรื่องหลอดกะพริบจากสตารทเตอรเสีย เนื่องจากไมตองใชสตารทเตอร และเมื่อหลอดเส่ือม

วงจรจะหยุดทํางาน 
8. ถาเกิดการลัดวงจรท่ีข้ัวออก จะไมเกิดความรอนสูงผิดปกติท่ีตัวบัลลาสตและไมทําใหเกิด        ความ

เสียหายกับบัลลาสตหรือเกิดไฟไหม 
 
ขอเสียของบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 

1. มีการรบกวนเน่ืองจากคลื่นแมเหล็กไฟฟามากกวาบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก 
2. ราคาสูงเม่ือเทียบกับบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก 
3. ถา เปด / ปด บอย ๆ จะทําใหอายุการใชงานส้ัน 
4. มีความทนทานนอยกวาบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก  
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ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเทคนิคทางวงจร อุปกรณ และการควบคุมคุณภาพของผูผลิต 
  3.1.4.3  อุปกรณสองสวาง 
 อุปกรณสองสวาง หมายถึง “อุปกรณท่ีประกอบดวยช้ินสวนทางไฟฟา เชน หลอดไฟช้ินสวนทางแสง และ
ช้ินสวนโครงสรางเช่ือมตอกันรวมเปนช้ินเดียวเพ่ือติดต้ังกับสถานท่ีท่ีจะสองสวาง เพื่อรองรับความตองการตางๆ 
เชน ความตองการทางวิศวกรรมการสองสวาง เปนตน” 
 ในแงหนาท่ีการทํางานเชิงแสงของอุปกรณสองสวาง จะตองพยายามเพิ่มการสะทอนแสงของแผนสะทอน
แสงตางๆ แผนสะทอนแสงแบบเกาจะใชแผนเหล็กเคลือบช้ันเมลามีนสีขาวเปนหลักแตระยะหลังจะมีการใชแผน
อลูมิเนียมขัดเงา หรือเคลือบดวยปรอทความบริสุทธิ์สูงหรือออกไซดของโลหะพิเศษโดยวิธี Vapor Coating ทําให
อุปกรณสองสวางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถลดจํานวนเครื่อง หรือในกรณีท่ีทําการปรับปรุงจะไดความ
สวางเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ัน อุปกรณสองสวาง HID สําหรับเพดานสูงท่ีนิยมใชกันในโรงงาน ฯลฯ ก็มีการเปลี่ยนมาใช
แบบท่ีทํา Vapor Coating ดวยอลูมิเนียมความบริสุทธ์ิสูงซ่ึงมีการสะทอนแสงไดดี แลวปดทับดวยช้ันปกปอง เชน 
กระจก ฯลฯ กันมากข้ึน 
 นอกจากนั้นในระยะหลังน้ี ยังมีอุปกรณสองสวางแบบเก็บไฟฟาข้ึนมาอีกดวย อุปกรณแบบน้ีเปนอุปกรณ
หลอดฟลูออเรสเซนตท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือเฉลี่ยภาระกําลังไฟฟาใหสมํ่าเสมอยิ่งข้ึน โดยจะติดต้ังแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
แบบลิเทียมท่ีอุปกรณแตละตัว แลวประจุไฟฟาในชวงกลางคืนซ่ึงบริษัทผลิตไฟฟาจะมีภาระตํ่า แลวใชไฟจาก
แบตเตอรี่ในชวงเวลา Peak ของภาระไฟฟาในชวง 13 ถึง 16 นาฬิกา โดยจายพลังงานใหแกอุปกรณสองสวางท่ีใช
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส หากใชรวมกับการควบคุมมาหรี่แสงท่ีเหมาะสมหรือรวมกับการควบคุมการใชแสงกลางวัน
แลว จะสามารถยืดระยะเวลาท่ีจายไฟฟาจากแบตเตอรี่ลิเทียมไดอีกดวย 
 

3.2  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง (Energy Conversation In Light Ling System) 
        3.2.1  แสงสวางกับแสงธรรมชาติ 
 ปริมาณแสงธรรมชาติจะข้ึนอยูอยางมากกับขนาดและทิศทางของหนาตาง ฤดูกาลสภาพอากาศ เวลา ฯลฯ การ
นําแสงธรรมชาตินี้มาใชประโยชน และควบคุมแสงประดิษฐใหเหมาะสมจะสามารถลดกําลังไฟฟาสําหรับกําเนิด
แสงสวางได รูปท่ี 3.35 แสดงตัวอยางการแจกแจง Daylight Factor   โดย Daylight Factor เปนอัตราสวนระหวาง
การสองสวางท่ีระนาบทํางานภายในหองตอการสองสวางของทองฟารอบทิศทาง โดยไมรวมแสงแดดโดยตรง 
 การดับไฟบางสวนหรือหรี่ไฟในหองใหสอดคลองกับการสองสวางของแสงธรรมชาติเชนนี้ จะมีประสิทธิผล
ในการอนุรักษพลังงานไฟฟา ในกรณีนี้ จะเปนตองตรวจสอบวาไมเกิดเงาจากมือบังหรือมีแสงจาเกินไปดวย 
 วิธีควบคุมแสงสวาง สามารถทําไดโดยเดินสายของหลอดไฟริมหนาตางใหเปนแถวๆ และหากใชเซ็นเซอร
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการสองสวางของแสงธรรมชาติ ใหทําการเปด-ปดไฟโดยอัตโนมัติก็จะชวยลดความ
ยุงยากได 
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                     รูปที่ 3.35 การแจกแจง Daylight Factor ของหองที่เปดรับแสงธรรมชาติดานเดียว 

 
  3.2.2  กลวิธีพ้ืนฐานในการอนุรักษพลังงานกําเนิดแสงสวาง 
 กลวิธีอนรุักษพลังงาน ข้ึนอยูกบัเงื่อนไขของแสงสวาง เชน วตัถุประสงค สถานท่ี เวลา ฯลฯ ตอไปนี้จะอธิบาย
กลวิธีพื้นฐานดังตอไปนี้ 
 
 3.2.2.1  การใชแหลงกําเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพดี 
 แหลงกําเนิดแสงมีหลายประเภท แตละประเภทมีประสิทธิภาพตางกัน  และแมจะเปนแหลงกําเนิดแสง
ประเภทเดียวกัน โดยท่ัวไปแลวยิ่งมีกําลังไฟฟาขาเขาสูงเทาใด ประสิทธิภาพจะยิ่งสูงเทาน้ัน การใชแหลงกําเนิดแสง
ประสิทธิภาพสูงเปนวิธีท่ีดีเลิศในการอนุรักษพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตาม จําเปนตองคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ดวย 
  (1)  หลอดประเภท Discharge Lamp  
  จะตองเปรียบเทียบ Overall Efficiency โดยคํานึงถึงความสูญเสียในบัลลาสตดวย นอกจากน้ี หลอด 
Discharge Lamp บางชนิดยังมีความสูญเสียนอยกวาชนิดอื่น (เชน หลอดความถี่สูงเปนตน) 
  (2)  แหลงกําเนิดแสงท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
  มักจะมีคุณสมบัติของแสงดานอื่นดอยลง เชน คุณสมบัติ Color Rendering เปนตน ดังน้ัน จึงตอง
เลือกใชโดยคํานึงถึงผลลัพธของแสงสวางดวย ในบางกรณีจะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเหลาน้ีไดดวยการใชแสง
หลายชนิดผสมกันดวยการนําแหลงกําเนิดแสงแบบอื่นมาใชรวม 
  (3)  การใชอุปกรณสองสวางท่ีมีประสิทธิภาพดี 
 เมื่อใชอุปกรณสองสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือท่ีมีคา Utilization Factor สูง จะสามารถลดจํานวน
อุปกรณสองสวางและอนุรักษพลังงานไฟฟาได อยางไรก็ตาม อุปกรณสองสวางท่ีไมมีครอบฝาหรือ Spill Shield 
อาจมีแสงจาเกินไป หรือมีแสงสะทอนในจอภาพ CRT ได จึงตองใชความระมัดระวัง 
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daylight factor =  
ง ารอบทิศทาางของทองฟการสองสว

ทํางานางท่ีระนาบการสองสว  × 100% จัดทําโดย นาย 

วันท่ีมืดครึ้ม (5000 lx) 

วันปกติ (15000 lx) 
วันท่ีแดดจัด (30000 lx) 

วันที่มีสภาพอากาศทําใหมีการ 
สองสวางไมนอยกวา 300 lx 
ดังรูป (การสองสวางของ 
ทองฟารอบทิศทางในวันน้ัน) 
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  3.2.3  มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 
มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง  จะมีหลายหลากวิธี แตจะมีแนวทางในการปรับปรุงอยูเพียง 3 

แนวทาง  
 
 3.2.3.1  การใชแสงสวางจากธรรมชาติ   

ภายในอาคารสวนมากแสงสวางจากธรรมชาติเขาไมถึง  แสงสวางจากไฟฟาจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
การใหแสงสวางภายในอาคาร  แตเราก็ไมควรละเลยการนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใช  เพราะนอกจากเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบแสงสวางแลว  ยังเพ่ิมคุณภาพใหกับสภาพแวดลอมภายในอาคารดวย  การนําแสง
สวางจากธรรมชาติมาใชมีอยู 2 วิธี 

(1)   การใชแสงสวางจากดวงอาทิตย   
 ในบริเวณท่ีรับแสงสวางไดควรพิจารณาปรับปรุงหลังคาบางสวนใหโปรงแสง  แตการรับแสงโดยตรงมี
ความเขมแสงสูงถึง 80,700 lumen ตอตารางเมตร จึงตองใชตัวกลางกระจายแสง เชน กระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  
แสงชนิดน้ียังมีความไมแนนอน แปรเปล่ียนไดมากในแตละชวงเวลาอีกท้ังควบคุมไดยาก  จึงควรหลีกเลี่ยงการใช
ในพื้นท่ีท่ีซึ่งแสงสวางมีผลตอประสิทธิภาพตอการทํางานและพื้นท่ีปรับอากาศ 

(2) การใชแสงสวางจากทองฟา    
การนําแสงธรรมชาติท่ีมาจากทองฟา และแสงสะทอนท่ีปราศจากแสงโดยตรงมาใชเปนวิธีท่ีเหมาะอยางยิ่ง

ท่ีใชในอาคาร  เนื่องจากแสงชนิดน้ีสามารถควบคุมความสมํ่าเสมอไดงาย และมีประสิทธิภาพแสงตอความรอนของ
แสงสูงถึง 140 Lumen / W   ท้ังน้ีตองอาศัยการออกแบบอาคารใหมีหนาตางรับแสงสวางโดยมีสวนยื่นหรือบังแดดท่ี
เหมาะสม 
ขอดีและขอเสยีของการใชแสงสวางจากธรรมชาติ 

1) การใชแสงสวางจากธรรมชาติไมตองมีคาใชจาย 
2) การออกแบบในการใชแสงสวางจากธรรมชาติมาใชไดอยางถูกตองสามารถทําไดโดยไมมีปญหาจาก

ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนแตอยางไร และทําใหประหยัดพลังงาน 
3) ใหพิจารณาเรื่องความจาของแสงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอสภาวะการทํางานและความปลอดภัย 
4) แสงสวางจากธรรมชาติทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีกวา 
สามารถติดต้ังอุปกรณ Sensor เพ่ือตรวจจับปริมาณของแสงจากธรรมชาติ และนําไปใชในการควบคุมการ

เปดปดไฟโดยผานรีเลย หรือควบคุมโดยการหรี่ไฟได  อุปกรณ Sensor นี้เหมาะสําหรับการใชรวมกับบัลลาสต
อีเล็กทรอนิกส เพื่อทําการหรี่ไฟของหลอดฟลูออเรสเซนตไดดี ทําใหไดแสงสวางจากหลอดไฟเปล่ียนแปลงตาม
ปริมาณของแสงธรรมชาติท่ีไดรับ 

1) อุปกรณ Sensor นี้สามารถสงขอมูลใหกับเครื่องควบคุมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อใชในการ
ควบคุมระบบแสงสวางภายในอาคารตามความตองการท่ีแตกตางกันได  

2) การใชแสงสวางจากระบบดังกลาวสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 20% 
3) ควรหม่ันดูแลปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากอุปกรณ Sensor อยูเสมอ  
4) ควรติดต้ังและการดูแลรักษาท่ีถูกตองเปนสิ่งสําคัญในการทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ถาวิธีการติดต้ังไมเหมาะสม แสงจากธรรมชาติจะมีผลให : 
1) เพ่ิมโหลดความรอนใหกับระบบปรับอากาศ 
2) มีผลทําใหเกิดความจาของแสงสวางมากเกินไป 

  3.2.3.2  การจัดระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
หลังจากทบทวนการออกแบบระบบแสงสวางท่ีเปนอยูในปจจุบันแลว  ควรพิจารณาปรับปรุงการใชงาน

ระบบแสงสวางในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเสียกอน  โดยการปรับลดความสวางใหเหมาะสม การควบคุม
การเปด – ปด การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

(1) การปรับลดความสวางใหเหมาะสม    
  มักพบวาการออกแบบระบบแสงสวางตอนเริ่มตนนั้นไมสอดคลองกับการใชงานโดยท่ัวไปการใหแสง
สวางมักมากเกินไปเพราะผูออกแบบตองเผื่อเอาไว  ดังน้ันสิ่งแรกคือการลดจํานวนหลอดไฟฟา  โดยการถอดหลอด
ท่ีไมจําเปนออก  การเปลี่ยนวิถีของแสงใหเหมาะสม การใชการหรี่แสง  ท้ังน้ีตองเผื่อระดับความสวางใหคงเหลือ
สูงกวามาตรฐาน เนื่องจากความเส่ือมสภาพของอุปกรณตางๆ  ซึ่งถามีการบํารุงรักษาท่ีดีก็จะสามารถลดระดับความ
สวางใหมากข้ึน 

ก.   การลดจํานวนหลอดไฟฟา เปนวิธีประหยัดไฟฟาท่ีมักทําโดยท่ัวไป  แตควรทําเม่ือพิจารณาอยาง
รอบคอบแลววา ความสวางในพ้ืนท่ีนั้นสูงกวาคาท่ีกําหนดไวมาตรฐานโดยไมมีประโยชน 

ข. การเปลี่ยนวิธีการใหแสงอยางเหมาะสม  การใหแสงสวางอยางสมํ่าเสมอโดยท่ัว  บริเวณท่ีทํางานน้ัน
เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า  เพราะกิจกรรมท่ีแตกตางในพ้ืนท่ีทํางาน  มีความตองการแสงสวางไมเทากันจึงควร
ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางโดยใชหลักการใหแสงสวางเพียงพอเฉพาะท่ีมีการทํางาน  แตตองไมใหความสวางท่ี
พื้นท่ีตางๆตางกันมากกวา 3 เทาตัว 

ค. การหรี่แสง   บริเวณหองท่ีใชสําหรับงานอเนกประสงค ซึ่งมีความตองการแสงสวางไมแนนอน เชน 
หองประชุม หองดังกลาวน้ีควรนําการหรี่แสงมาใชเพื่อปรับระดับความตองการแสงสวางใหเหมาะสมกับความ
ตองการของกิจกรรมแตละชนิดหรือความพอใจของผูปฏิบัติงานแตละคน  

(2) การควบคุมการเปด – ปด    
   จุดประสงคของการควบคุมการเปด–ปด คือ การไมใชแสงสวางในเวลาท่ีไมจําเปนตองใช  อาจทําไดโดย
การมอบหมายใหพนักงานมีหนาท่ีควบคุมการเปดปด หรือติดต้ังอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ  ท้ังน้ีข้ึนกับความ
เหมาะสม 

ก. การควบคุมการเปด – ปด โดยคนควบคุมแบงได 2 วิธี  คือ การปดท้ังหมด  เชน  เวลาพักเท่ียง  หลัง
เลิกงาน และการปดบางสวน เพ่ือใหสามารถปดไฟไดจํานวนมากข้ึน ตองพิจารณาแยกสวิตซ หรือติดสวิตซกระตุก 
ใหสามารถเลือกเปด – ปด โคมไฟในตําแหนงตางๆภายในหองไดอยางอิสระตอกัน  

ข.  การควบคุมการเปด – ปด โดยอุปกรณอัตโนมัติ  การเลือกใชอุปกรณือัตโนมัติ  ข้ึนอยูกับลักษณะการ
ใชงานและพฤติกรรมของผูท่ีทํางานในแตละพื้นท่ีนั้นๆ ดังตอไปนี้  

- สวิตซต้ังเวลา (Timer) และสวิตซหนวงเวลา (Timer Delay Switch)  การทํางานของสวิตซมีสอง
แบบ แบบแรกคือสวิตซซึ่งจะเปด – ปดตามเวลาท่ีต้ังไวลวงหนา  จึงเหมาะกับพื้นท่ีตองรูเวลาการทํางานในแตละวัน 
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- สวิตซแสงแดด (Photo Cell Switch)  เปนสวิตซควบคุมการเปด – ปดโดยอาศัยแสงแดด  เพ่ือ
ปองกันการลืมเปดไฟท้ิงไวในเวลาท่ีแสงอาทิตยเพียงพอ 

- สวิตซตรวจจับการทํางาน  (Occupany Sensor)  เปนสวิตซควบคุมการเปด – ปดโดยอาศัยการ
ตรวจจับการดําเนินของกิจกรรม  เชน  การเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อปองกันการลืมเปดไฟท้ิงไวเวลาไมมีคนอยู 

(3) การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ    
เมื่อใชงานระบบแสงสวางไประยะเวลานานๆ จะพบวาความสวางนอยลงเนื่องจากความเส่ือมสภาพของ

อุปกรณตางๆ  เชน หลอดไฟเส่ือมสภาพ  โคมไฟสกปรก  ดังน้ันการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีความจําเปนใน
การใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีดี หรือ มีประสิทธิภาพสูง 

ก. การเปล่ียนหลอดไฟฟาท่ีขาด ในการใชงานระบบไฟฟาแสงสวางยอมจะมีหลอดขาดเกิดข้ึนเสมอ  
ตองรีบแจงใหฝายซอมบํารุงมาเปลี่ยน 

ข. การทําความสะอาดหลอดไฟฟา เพดาน ผนังและพ้ืน  การปลอยใหฝุนละอองและสิ่งสกปรกตางๆ  
เกาะท่ีโคมไฟ ยอมทําใหประสิทธิภาพของโคมไฟลดลง  ดังน้ันจึงควรทําความสะอาดโคมไฟฟาเปนประจํา  ความถี่
จะข้ึนกับชนิดของโคมไฟ  นอกจากโคมไฟแลว เพดาน ผนัง และพื้น ก็ควรมีการทําความสะอาดเชนกัน 
 
   3.2.3.3  การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตางๆ  มีรายละเอียดในแตละอุปกรณดังน้ี 
    (1)  การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง    
   ในการเลือกชนิดหลอดไฟฟาน้ันตองคํานึงหลายปจจัยประกอบกัน เพื่อใหไดหลอดไฟฟาท่ีมีคาใชจายตํ่า
ท่ีสุดท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยแรกคือ ประเภทการทํางาน จะเปนตัวกําหนดความสวาง ความถูกตอง
ของสี  อุณหภูมิแสง ความสามารถในการหรี่ไฟ  ระยะเวลาในการอุนหลอด  สถานท่ีท่ีติดต้ังเปนตัวกําหนด เชน  
ความช้ืน  ความสั่นสะเทือน ความสูงเพดาน  และปจจัยดานคาใชจาย เชน ราคา  อายุการใชงาน หากไดมีการ
ตัดสินใจเปลี่ยนชนิดหลอดไฟฟาไมควรเปลี่ยนท้ังหมดทันทีทันใด  ควรกําหนดพื้นท่ีสวนหน่ึงเพ่ือทดสอบการใช
งานจริงและการยอมรับของผูทํางาน 
  (2)  การเลือกใชบัลลาสตสูญเสียตํ่า   
 หากเปนไปไดควรเลือกใชควรเลือกใชบัลลาสตท่ีสูญเสียตํ่าสุด คือบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  แตโรงงาน
สวนใหญมีขอจํากัดเรื่องฝุนละออง และความช้ืน ทําใหอายุการใชงานส้ันลง 
  (3)  การเลือกใชโคมประสิทธิภาพสูง   
 การเลือกโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีเหมาะกับงานเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยประหยัดพลังงานไดมาก โดยโคม
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงประกอบดวย 

- แผนสะทอนแสง (Reflector รวม Louvre ดวย)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- แผนอลูมิเนียมชนิด Mirror อยางดี มีคา Total Reflectance ประมาณ 85-86 % 
- แผนอลูมิเนียมชนิด Matt อยางดี มีคา Total Reflectance ประมาณ 85-86 % 
- แผนอลูมิเนียมชนิดเคลือบดวย Silver  อยางดีและแผนอลูมิเนียมชนิดท่ีเคลือบดวยสาร Super 

Reflector Oxid-layer  มีคา Total Reflectance ประมาณ 92-95 %  
- มีรูปแบบของโคมท่ีใหการสะทอนแสงลงพ้ืนงานไดสูงสุด 
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นอกจากนี้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโคมเกาท่ีติดต้ังอยูแลว โดยใชแผนอลูมิเนียมสะทอนแสงท่ี
เคลือบดวยประจุอิออนของเงินโดยใชกาวพิเศษมี 2 ชนิด คือแบบกระจายแสงท่ีใหแสงสมํ่าเสมอและแบบเงาให
แสงเฉพาะท่ี  ซึ่งสามารถลดปริมาณหลอดไฟจาก 4 หลอดเหลือ 2 หลอด หรือจาก 2 หลอดเปน 1 หลอดได ขณะท่ี
ความสองสวางอยูในเกณฑมาตรฐานและตนทุนตํ่ากวาเปลี่ยนท้ังโคม 
 
   3.2.4  การควบคุมอุปกรณแสงสวาง 
 การรักษาแสงสวางท่ีดี จะมีผลอยางมากท้ังทางดานเศรษฐศาสตรและความปลอดภัย 
  (1)  การเปลี่ยนหลอดไฟ 

(1.1)  วิธีเปลี่ยนทีละดวง เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อแสงมีคาตํ่ากวามาตรฐานหรือหลอดไฟไมติด วิธีนี้จะมีความ
คุมคาในกรณีท่ีมีหลอดไฟจํานวนไมมาก 

(1.2)  วิธีเปลี่ยนท้ังหมด  เปลี่ยนหลอดไฟท้ังหมดพรอมกันเมื่อมีหลอดไฟไมติดจํานวนมากระดับหน่ึงจน
ไมไดผลลัพธการสองสวางตามตองการ วิธีนี้ใชในกรณีท่ีมีหลอดไฟจํานวนมากหรือการเปล่ียนทีละดวงจะไม
สะดวก เชน เพดานสูง  
  (1.3) วิธีเปลี่ยนทีละดวง+ท้ังหมด  เปลี่ยนหลอดไฟทีละดวงจนถึงระยะเวลาหน่ึงเม่ือเปลี่ยนหลอดไปได
จํานวนหน่ึงแลวจึงทําการเปลี่ยนท้ังหมดพรอมกัน วิธีนี้สามารถรักษาระดับ การสองสวางไวได และมีความคุมทุน  
กลาวในกรณีท่ีคาแรงคนเปลี่ยนหลอดมีคาสูง หรือกรณีท่ีอาคารสถานท่ีมีขนาดใหญ 
 (2)  การทําความสะอาดอุปกรณสองสวาง 
 สาเหตุใหญท่ีทําใหการสองสวางมีคาลดลง  ไดแก ความสกปรกท่ีผิวสะทอนหรือผิวโปรงแสงของ
หลอดไฟและอุปกรณสองสวาง ฝุนละลองท่ีจะใหเสนแรงแสงลดลง แสงสวางทางออมลดลง กลาวคือ ความ
สกปรกหรือการเปลี่ยนสีของพ้ืนผิวภายในหองทําใหการสะทอนตํ่าลง เปนตน การทําความสะอาดจะปองกันการ
สองสวางมีคาลดลงเน่ืองจากความสกปรกไดอยางมาก การสองสวางท่ีลดลงเนื่องจากความสกปรกจะข้ึนอยูอยางมา
กับสภาพแวดลอม (การเกินฝุนละออง การระบายอากาศ ฯลฯ) ดังน้ัน จึงควรเก็บขอมูลพื้นฐาน  เชน ตรวจวัดการ
สองสวาง ฯลฯ เอาไว และทําความสะอาดเปนระยะ 
 (3)  การตรวจซอม 
 ควรตรวจซอมระบบแสงสวางเปนระยะ เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัย 

(3.1)  อุปกรณสองสวาง  ความผิดปกติของหลอดไฟ-ช้ินสวน แรงดันไฟฟาท่ีข้ัวสาย อุณหภูมิของ Cap สูง
ผิดปกติ ความตานทานฉนวนไฟฟา เปนตน 

(3.2)  บัลลาสต ความตานทานฉนวนไฟฟา อุณหภูมิสูงผิดปกติ เปนตน โดยท่ัวไป บัลลาสตจะมีอายุใชงาน 
8-10 ป 
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รูปที่ 3.36  อัตราเคร่ืองเสียสะสมของอุปกรณสองสวาง  

 
การอนุรักษพลังงานของระบบสองสวางนอกจากการใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการใชวิธีสอง

สวาง Task-ambient Lighting แลว การเลือกใชวิธีควบคุมท่ีเหมาะสมก็มีความสําคัญอยางยิ่ง การควบคุมระบบสอง
สวางมีท้ังการควบคุมตรวจจับคนภายในหองดวยเซ็นเซอร การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม การควบคุมตาม
กําหนดเวลา การควบคุมการใชแสงกลางวัน การควบคุมเปดปดไฟนําทาง เปนตน 
 
  (1)  การควบคุมตรวจจับคนภายในหอง 
 ใชเซ็นเซอรอินฟราเรดหรือเซ็นเซอร อัลตราโซนิกตรวจจับวามีคนในหองหรือไม   แลวเปด-ปดแสงสวาง
โดยอัตโนมัติ การควบคุมน้ีเหมาะกับการสองสวางในหองท่ีมีการใชงานไมเปนเวลา เชน พื้นท่ีสวนกลาง หองล็อก
เกอร หองรับแขก หองประชุม เปนตน ระยะหลังน้ียังมีการพัฒนาอุปกรณสองสวางท่ีมีเซ็นเซอรตรวจจับคนอยูใน
ตัว ทําใหสามารถควบคุมตรวจจับคนภายในหองไดสะดวกข้ึน 
  (2)  การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม 
 ในการออกแบบระบบแสงสวางจะมีการเผื่อจํานวนเครื่องของอุปกรณสองสวางใหเกินไวบางเพ่ือ ชดเชย
เสนแรงแสงของหลอดท่ีลดลงเมื่อเวลาผานไป ดังน้ัน ความสวางเม่ือสรางอาคารเสร็จหรือเมื่อเปลี่ยนหลอดใหม จะ
มีคาสูงกวาความสวางท่ีออกแบบไวคอนขางมาก  การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม จะใชเซ็นเซอรปรับความ
สวางสวนเกินเหลาน้ีใหเหลือเทากับความสวางท่ีออกแบบไวโดยอัตโนมัติ 
 

เวลาเปดไฟสะสม (หมื่นชั่วโมง) 

จํานวนปที่เปดไฟสะสม (เปดไฟ 10 ชั่วโมง/วัน ปละ 3000 ชั่วโมง) 
ท่ีมา : คําอธิบายมาตรฐาน JIS C 8105 อุปกรณสองสวาง 

อัต
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งเส
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                                                               ความสวางท่ีออกแบบไว(lx) 

รูปที่ 3.37 การเปลี่ยนแปลงของความสวางที่ออกแบบกับกําลังไฟฟาของระบบแสงสวางที่ room index และอัตรา
การสะทอนแสงตางๆ 

 
 ระยะหลังน้ีมีการใชอุปกรณสองสวาง ฟลูออเรสเซนต Hf ซึ่งสามารถปรับหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง จึง
สามารถหรี่แสงใหมีความสวางเทากับท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติไดสะดวก เพียงเปลี่ยนอุปกรณสองสวางแบบมี
เซ็นเซอรในตัวขางตนเปนเซ็นเซอรความสวางก็สามารถทําได 
 (3)   การควบคุมตามกําหนดเวลา 
 เปนวิธีควบคุมท่ีจะเปดปดไฟหรือหรี่แสงของระบบสองสวางตามเวลาท่ีกําหนดไว ซึ่งจะข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคการใชงานและลักษณะของอาคาร เชน กอนเริ่มงาน พักกลางวัน หลังเลิกงาน เปนตน โดยจะเปดปด
ไฟหรือหรี่แสงโดยอัตโนมัติใหสอดคลองกับระดับความสวางและบทบาทท่ีตองการของระบบสองสวาง เปนตน 
 กรณีท่ีรูปแบบการควบคุมมีหลายรูปแบบ หรือกรณีท่ีเปาหมายการควบคุมแบงยอยละเอียดเปนหลายแบบ 
โดยมากมักจะใชอุปกรณควบคุมเฉพาะทาง การควบคุมตามกําหนดเวลามักจะใชโรงงาน สํานักงาน รานคา เปนตน   
นอกจากน้ันการควบคุมแสงสวางภายนอกอาคารโดยมากก็มักจะใชควบคุมตามกําหนดเวลา 
 (4)  การควบคุมการใชแสงกลางวัน 
 เปนวิธีควบคุมการสองสวางใหสอดคลองกับปริมาณแสงกลางวันท่ีเขามาจากหนาตางรับแสง โดยมากจะ
ใชกับอาคารขนาดใหญ เชน โรงงาน โรงยิม หรือในสํานักงานตางๆ วิธีการควบคุมมีท้ังการเปดปด การหรี่แสงเปน
ข้ันๆ การหรี่แสงตอเนื่อง เปนตน 
 การควบคุมการใชแสงกลางวันในยุคแรกจะใชวิธีเปดปดเกือบท้ังหมด อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะมีอิทธิพลทาง
จิตวิทยาตอผูท่ีอยูในหองอยางมาก ปจจุบันในงานท่ีตองใชสายตาจึงแทบไมใชกันแลว แตจะใชวิธีหรี่แสงตอเน่ือง
เปนหลัก 

อนึ่ง ในการนําแสงกลางวันมาใชใหไดมากย่ิงข้ึน ไดมีการพัฒนาระบบและอุปกรณนําแสงมาใชชนิดใหม
ออกมาจําหนายหลายประเภทดังตอไปนี้ 
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  (1)  การใชกระจกควบคุมแสงกลางวัน 
  ปจจุบันมีกระจกควบคุมแสงกลางวันท่ีใชเทคโนโลยีชนิดใหมออกมาหลายประเภท เชน Electrochromic 
Glass, Thermochromic Glass, HOE (Homographic Element) Glass, กระจกหนาตางเพดาน Silica Aerogel 
สมรรถนะสูง เปนตน หลักการทํางานของกระจกควบคุมแสงแดดสองตรงซึ่งพัฒนาข้ึนในเยอรมันแสดงไวในรูปท่ี 
3.38  กระจกแบบนี้จะใช  Parts  พลาสติกอะครีลิกท่ีสอดไวระหวางกระจกสองแผนในการสะทอนแสงแดดท่ีสอง
กระทบหนาตางจากมุมสูงไปท่ีเพดาน แลวใชแสงสะทอนทุติยภูมิจากเพดานในการสองสวางส่ิงแวดลอม 
 (2)  Light Shelf 
 Light Shelf เปนกลไกการนําแสงมาใชซึ่งแพรหลายในสหรัฐฯ ต้ังแตตนคริสตศตวรรษท่ี 1980 หลักการ
ทํางานในการนําแสงมาใช ไดแก การติดต้ัง Shelf (ช้ัน) ไวระหวางหนาตางรับแสงแนวด่ิง เพื่อสะทอนแสงแดด
โดยตรงข้ึนไปท่ีเพดานและทําใหสวนท่ีอยูลึกภายในหองไดรับแสงกลางวัน รวมท้ังสามารถบังแดดไดอีกดวย 
 รูปท่ี 3.39  เปนตัวอยางการนํา Light Shelf มาใชในสํานักงานในสหรัฐฯ โดย Light Shelf  ดานทิศใตจะ
ประกอบดวยช้ันดานนอกกับช้ันดานใน และ Light Shelf ดานทิศเหนือจะมีแตช้ันดานในเทาน้ัน ช้ันดานนอกจะทํา
หนาท่ีแปลงแสงแดดโดยตรงในฤดูรอนเมื่อดวงอาทิตยอยูสูง ช้ันดานในจะทําหนาท่ีแปลงแสงแดดโดยตรงในฤดู
หนาวเม่ือดวงอาทิตยอยูตํ่าใหเขาไปในสวนท่ีลึกของหอง เพดานจะมีลักษณะเอียงจากหนาตางดานทิศเหนือและทิศ
ใตและจาก Atrium เขามาหาสวนท่ีลึกของหอง เพื่อชักนําแสงแดดโดยตรงท่ีสะทอนมาจาก Light Shelf เขามาใน
สวนลึกของหองอยางมีประสิทธิภาพ เพดานขางหนาตางจะมีความสูง 4.5 [m] สวนกลางหองจะสูงประมาณ 3 [m] 
อน่ึง การสองสวางแสงประดิษฐจะใชวิธี Task-ambient Lighting โดย Ambient Lighting จะใชวิธีสองสวางทางออม
ดวยหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่งสามารถหรี่แสงได   10-100 [%] โดยอัตโนมัติใหสอดคลองกับปริมาณแสงกลางวันท่ี
เขามา 
  (3)  Toplight (หนาตางเพดาน) 
 Toplight หมายถึงหนาตางท่ีติดต้ังในแนวระดับหรือเกือบระดับไวท่ีเพดานโดย Toplight จะใชกันมากใน
อาคารขนาดใหญ เชน โรงงานซึ่งเทียบกับหนาตางขางแลวจะมีประสิทธิภาพการนําแสงมาใชสูงกวามาก 
นอกจากน้ัน เนื่องจากแสงกลางวันจะสองเขามาจากดานบน ดังน้ันจึงมีขอดีคือ ความสวางภายในหองจะมีการแจก
แจงคอนขางสมํ่าเสมอและไมถูกอาคารขางเคียงบังแสง อยางไรก็ตามในทางกลับกัน เวลาท่ีอากาศดีอาจมีแสงแดด
สองตรงเขามา ทําใหผูท่ีอยูในหองไดรับ Glare และความรูสึกรอน 
 

 
รูปที่ 3.38 หลักการของกระจกควบคุมแสงแดดสองตรง 

หนาตางพรอมเคร่ืองบังแดด 

ควบคุมแสงแดด
หนาตางสูงที่ใชกระจก 
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รูปที่ 3.39  ตัวอยางการนํา Light Shelf ในสํานักงานในสหรัฐฯ 

 
 ในการนําระบบควบคุมแสงสวางมาใชเพื่ออนุรักษพลังงาน จะตองระมัดระวังไมใหระบบทําใหคุณภาพ
ของแสงเส่ือมถอยลงจนประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
 
ตัวอยางของระบบควบคุมแสงสวางอัตโนมัติแสดงไวในรูปท่ี 3.40 
 

 
รูปที่ 3.40  ตัวอยางโครงสรางของระบบควบคุม 

 
  3.2.5  การบํารุงรักษาแสงสวาง 
  สาเหตุท่ีทําใหการสองสวางลดลง ไดแก (a) หลอดไฟมีเสนแรงแสงลดลง (b) หลอดไฟและอุปกรณสองสวาง
สกปรก (c) พื้นผิวภายในหองสกปรก 
 
 
 
 

 

เพดานเอียง กระจกใส

กระจกใส 

ชั้นดานใน 

กระจกส ี

ชั้นดานใน 

มูลี่ดานใน

มูลี่มวน 
ดานนอก 

ชั้นดานนอก 

กระจกสะทอนความรอน 

(ดานทศิใต) (ดานทศิเหนอื) 

เซ็นเซอรรับแสง 
ทิศตะวันตก 

แผงควบคุมหลัก 

สายสัญญาณ
เซ็นเซอรรับแสง

แหลงจายไฟ
แผงควบคุมหลัก load synchronous input 

แหลงจายไฟ 
แสงสวาง 

อุปกรณหร่ีแสงได 

อุปกรณหลอด HID 
สวิตชผนัง สวิตช 

มือ 

อุปกรณหลอด 
ฟลูออเรสเซนต อุปกรณหลอด 

ฟลูออเรสเซนต 
หร่ีแสงตอเน่ือง 

อุปกรณเปด-ปด อุปกรณเปด-ปด 

เหมือนขางซาย เหมือนขางซาย 

แผงควบคุม 
รอง 

แผงแยกไฟหลอดไฟ 
ติดตั้งตางหาก 

สายสัญญาณ 2 เสน 
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รูปที่ 3.41  เสนแรงแสงที่ลดลงในกรณีที่มีฝุนละอองสะสมทีห่ลอดไฟและอุปกรณสองสวาง  
 
ผลกระทบจากความสกปรกของหลอดและอุปกรณสองสวางก็ข้ึนอยูอยางมากกับสภาพแวดลอมภายใน

หอง รูปท่ี 3.41  แสดงความแตกตางของแตละสถานท่ี สิ่งท่ีสําคัญคือจะตองทําความสะอาดส่ิงสกปรกเปนระยะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานท่ีท่ีเกิดความสกปรกมาก จะตองพิจารณาประเภทของอุปกรณท่ีใชดวย 
 เมื่อพื้นผิวภายในหองเกิดความสกปรกมาก การสะทอนแสงจะลดลง ทําใหการสองสวางทางออมจากการ
สะทอนแสงซ่ึงกันและกันมีคาลดลง ความสกปรกภายในหองจะทําใหความสะดวกสบายลดลงดวย หากมีการทํา
ความสะอาดและทาสี ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก็จะชวยแกไขได 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.42 ตัวอยางประสิทธผิลของการบํารุงรักษาในโรงงานที่มีการบํารุงรักษาไมดี 
 

รูปท่ี 3.42 แสดงตัวอยางประสิทธิผลของการบํารุงรักษาในโรงงานท่ีมีการบํารุงรักษาไมดี อนึ่ง ปจจุบัน
อุปกรณสองสวางแบบยกข้ึนลงไดดวยไฟฟาเพ่ือใหเปลี่ยนหลอดไฟหรือทําความสะอาดอุปกรณสองสวางท่ีติด
ต้ังอยูในท่ีสูงไดสะดวกกําลังเปนท่ีแพรหลาย 
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  3.2.6  ตัวอยางในการปรับปรุงระบบแสงสวาง 
 ตัวอยาง 3. 1  การใชแสงสวางธรรมชาติ 
 โรงงานอาคารแหงหน่ึงทํางาน 24 ช่ัวโมงตอวัน 300 วันตอป มีอาคารผลิต 1 หลัง สรางต้ังแตป 2529  โดย
ออกแบบระบบแสงสวางเปนแบบใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ี  โดยใชรางหลอดไฟโครงเหล็กรูปตัว C  ติดต้ังโคมไฟ
ฟลูออเรสเซนต รางยาวคู (36 W x 2) จํานวน 170 โคม และติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงจํานวน 211 แผน 
ปกติจะเปดไฟต้ังแต 18.00 – 08.00 น. ของทุกวัน 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชเกิดการเสียเปนประจํา เนื่องจากความช้ืนภายในอาคารผลิต
มีมาก ท้ังยังมีปญหาเรื่องสนิมท่ีเกิดข้ึนบนรางหลอดไฟโครงเหล็กรูปตัว C ซึ่งมีผลกระทบตอระบบ GMP ท่ีใช
ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเก่ียวกับความสะอาดและแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงท่ีติดต้ังมาพรอม
กับอาคารผลิตซ่ึงอยูในสภาพเกาและสกปรก ทําใหมีการเปดไฟแสงสวางเพ่ือใชในการทํางานในบางจุดมีมากเกิน
ความจําเปน 
 ทางทีมงาน VE ของโรงงาน จึงดําเนินการเปลี่ยนแผนไฟเบอรใหม 211 แผน เพื่อตัดลดการเปดไฟในชวง
เชาลงวันละ   1 ช่ัวโมง โดยวาจางผูรับเหมามาดําเนินการดวยงบ 28,800 บาท ซึ่งสามารถคํานวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนไดดังน้ี 
กอนการปรับปรุง 
 กําลังไฟตอโคม  = กําลังของหลอดไฟฟา + กําลังของบัลลาสต 
    = (2 x 36) + (2 x 10) (W) 
    = 92 (W/โคม) 
 การใชแสงสวางจากธรรมชาติจะทําใหปดไฟไดเฉพาะวันท่ีมีแสงแดด  ดังน้ัน 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป = ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูฝน +     ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูอื่น 
    =           24 (ช่ัวโมง/วัน) x 100 (วัน/ป) + 14 (ช่ัวโมง/วัน) x 200 (วัน/ป) 
    =           5,200   (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป = จํานวนโคม x  กําลังไฟฟาตอโคม x ช่ัวโมงเปดไฟตอป 
    = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x 5,200   (h/ป) 
    = 81,328  (kW.h/ป) 
    = 81,328  (kWh/ป) 
 คาไฟฟาตอป  = 81,328  (kWh/ป) x 2.75 (บาท/kWh) 
    = 223,652   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป  =           จํานวนหลอดไฟ x คาเสื่อมตอพันช่ัวโมง x ช่ัวโมงเปดไฟตอป 
    = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5,200   (h/ป) 
    = 8,274   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = คาไฟฟาตอป + คาบํารุงตอป 
(เนื่องจากทางโรงงานดําเนินการทาสีรางหลอดไฟเอง คาบํารุงจึงคิดเพียงคาเสื่อมของหลอดไฟฟา) 
    = 223,652   + 8,274   (บาท/ป) 

= 231,926   (บาท/ป) 
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กรณีไมไดติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง 
 ช่ัวโมงท่ีเปดไฟตอป = 24 (ช่ัวโมง/วัน) x 300 (วัน/ป) 
    = 7,200  (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x 7,200   (h/ป) 
    = 112,608     (kW.h/ป) 
    = 112,608    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป  = 112,608 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
    = 309,672   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป  = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 7,200   (h/ป) 
    = 11,456.64   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป  = 309,672   + 11,456.64   (บาท/ป) 
    = 321,128   (บาท/ป) 
ดังน้ันผลจากการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  คือ 
 คาไฟฟาตอปลดลง = 309,672 - 223652  (บาท/ป) 
    = 86,020   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง = 11,456.64 – 8,274.24  (บาท/ป) 
    = 3,182   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง = 321,128 – 231,926  (บาท/ป) 
    = 89,202   (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
    = 28,800 (บาท) / 89,202   (บาท/ป) 
    = 0.322   (ป) 
 จะเห็นไดวาการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงเปนมาตรการท่ีคืนทุนไดเร็วมาก แตตองพิจารณา
ดวยวาพ้ืนท่ีทํางานน้ัน ตองการระดับความสวางท่ีคงท่ีหรือไม เนื่องจากการนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชใน
ลักษณะน้ี ระดับความสวางท่ีไดจะไมคงท่ีข้ึนกับชวงเวลา จึงตองออกแบบใหขณะเท่ียงมีปริมาณแสงเขามากกวาท่ี
ตองการหลายเทา เชน ในโรงงานตัวอยางน้ี 
 ปริมาณแสงจากไฟฟา = 170 (โคม) x 2 (หลอด/โคม) x 2,600   (Im/หลอด) 
    = 884,000  (Im) 
 ปริมาณแสงขณะเท่ียง = 211 (แผน) x 0.5 (m2/แผน) x 80,700 (Im/m2) x cos15º 
    = 8,223,748   (Im) 
(โดยท่ี cos15º เปนคาในการปรับแกมุมสองกระทบจากดวงอาทิตยกับความลาดชันของหลังคา) 
 จะเห็นไดวาขณะเท่ียงมีปริมาณแสงเขามากกวาถึง 9.3 เทาของแสงจากหลอดไฟฟา ซึ่งแนนอนวาปริมาณ
ความรอนท่ีเขาสูอาคารก็ยอมสูงตามไปดวย ผลจากความรอนดังกลาวทําใหเราสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 ความรอนขณะเท่ียง = 211 (แผน) x 5.38 (sq.ft/แผน) x 60 (W/sq.ft) x cos15º 
    = 65,790   (W) 
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ซึ่งสูงกวาความรอนท่ีเกิดจากหลอดไฟฟา (170 x 92 W) ถึง 4.2 เทา และหากบริเวณนั้นมีการปรับ
อากาศจะคิดเปนภาระ    =   65,790 (W) x 3.412 (btu/W.h)  

= 224,475 btu/h 
หลังปรับปรุง  (ปดไฟเพ่ิมไดอีกวันละ  1  ช่ัวโมง) 

 ช่ัวโมงเปดไฟตอป   = ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูฝน + ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูอื่น 
    = 24 (ช่ัวโมง/วัน) x 100 (วัน/ป) +13 (ช่ัวโมง/วัน) x200 (วัน/ป) 
    = 5,000   (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x (5,200 – 5,000)   (h/ป) 
    = 3,128     (kW.h/ป) 
    = 3,128    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง = 3,128 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
    = 8,602   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x (5,200 – 5,000) (h/ป) 
    = 318   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง = 8,602   + 318   (บาท/ป) 
    = 8,920  (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
    = 28,800 (บาท) / 8,920  (บาท/ป) 
    = 3.22  (ป) 
 

จะเห็นไดวาการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  โดยไมบํารุงรักษาจนแสงท่ีเขาสูอาคารมีปริมาณ
ลดลง  ทําใหผลท่ีประหยัดไดไมเต็มท่ี ซึ่งการลงทุนบํารุงรักษาก็เปนมาตรการท่ีสามารถคืนทุนได 
 นอกจากน้ีการใชแสงสวางจากธรรมชาติท่ีโรงงานท่ัวไปสามารถทําได คือ การแยกสวิตซเพื่อควบคุมแถว
ดวงไฟท่ีอยูใกลผนังดานท่ีมีแสงธรรมชาติ ก็เปนอีกมาตรการหน่ึงท่ีคืนทุนเร็วมาก 
 
 ตัวอยาง 3.2  การจัดการระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 โรงงานแตงแรแหงหน่ึงทํางาน  24  ช่ัวโมงตอวัน  290 วันตอป  มีอาคารผลิต  2  หลัง มีการติดต้ังแผน
กระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  เพ่ือใชแสงสวางจากธรรมชาติ รวมกับโคมไฟหลอดแสงจันทรซึ่งควบคุมการเปด-ปด 
ดวยสวิตซแสงแดด และมีการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี ดวยโคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต  ซึ่งเม่ือวิเคราะห Function 
ของการออกแบบติดต้ัง พบวามีการติดต้ังหลอดไฟฟาเกินความจําเปน ไมคํานึงถึงประโยชนแสงธรรมชาติและ
ความสัมพันธกับพื้นท่ีใชงาน 
 ทางทีมงาน VE ของโรงงาน จึงดําเนินการสํารวจหลอดไฟฟาท่ีติดต้ังเกินความจําเปนและสํารวจตําแหนงท่ี
ตองแยกสวิตซ ดังผลท่ีไดแสดงไวในตัวอยางแผนผังและตารางท่ีใชในการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 
(แสดงเฉพาะในสวนอาคาร 1) ซึ่งสามารถลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 W  ลงไดท้ังส้ิน  69 หลอด  
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และควบคุมการเปด-ปด โดยการแยกสวิตซจํานวน  25  หลอด    ซึ่งสามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
แตละมาตรการไดดังน้ี 
หลังดําเนินการลดจํานวนหลอดไฟฟา 
 เนื่องจากหลอดไฟฟาท่ีลดลงไดในแตละพื้นท่ีมีช่ัวโมงทํางานในแตละวันไมเทากัน จึงตองคํานวณแยกที
ละพ้ืนท่ีดังน้ี 
 *  บริเวณชั้นลอยและบอลมิล (เปด 16 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 59 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 16 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 4,640   (h/ป) 
 *  บริเวณ Filter Press และ Walk-way (เปด  12 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 5 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 12 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 3,480   (h/ป) 
     = 3.48  (kh/ป) 
 *  บริเวณ Office (เปด 8 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 5 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 8 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 2,320   (h/ป) 
     = 2.32     (kh/ป) 
  คิดเปนการเปดท้ังส้ิน =           (59 x 4.64) + (5 x 3.48) + (5 x 2.32) (h.หลอด/ป) 
     = 302.76   (kh.หลอด/ป) 
  ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง = 302.76 (kh.หลอด/ป) x 46 (W/หลอด)  
      = 13,927     (Unit/ป) 
  คาไฟฟาตอปลดลง = 13,927 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 38,299.25   (บาท/ป) 

คาเสื่อมตอปลดลง = 302.76 (kh.หลอด/ป) x 4.68 (บาท/kh.หลอด)   
   = 1,417   (บาท/ป) 

  คาดําเนินการตอปลดลง = 38,299.25   + 1,417      (บาท/ป) 
    = 39,716.25   (บาท/ป) 

 เนื่องจากมาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาน้ี ฝายซอมบํารุงของโรงงานเปนผูดําเนินเองโดยไมมีคาใชจายใด 
ๆ จึงไมมีเวลาคืนทุนเพราะจะไดผลตอบแทนหันทีท่ีไดดําเนินการ แตการลดจํานวนหลอดนั้น ตองรักษาระดับความ
สวางใหคงเหลือสูงกวามาตรฐานตลอดเวลาท่ีใชงาน 
หลังดําเนินการแยกสวิตซ 
 เนื่องจากโคมไฟในบริเวณบอลมิลบางสวนมีการทํางานไมพรอมกัน จึงมีการแยกสวิตซควบคุมเพ่ิมอีกจุด
ละ 2 สวิตซ  และกําหนดใหแยกเปดทีละสวิตซ จึงทําใหช่ัวโมงการเปดลดลงเหลือเพียง       1  ใน 3 เมื่อคิดคาแยก
สวิตซจุดละ 1,000 บาท   จะสามารถคํานวณผลไดดังน้ี 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 1/3 x 16 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วนั/ป)  
     = 1.547   (kh/ป) 
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 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 25 (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  (4.64 – 1.547) (kh/ป) 
     = 3,557     (kW.h/ป) 
     = 3,557    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 3,557 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 9,781.75   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  = 25 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x (4.64 – 1.547) (kh/ป) 
     = 362   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 9,781.75   + 362   (บาท/ป) 
     = 10,143.75  (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 2,000 (บาท) / 10,143.75  (บาท/ป) 
     = 0.19   (ป) 
   

จะเห็นไดวาการแยกสวิตซก็เปนอีกมาตรการท่ีคืนทุนเร็วมาก ท้ังน้ีข้ึนกับพื้นท่ีทํางานนั้นมีการทํางานไม
พรอมกันบอยหรือไม ซึ่งการจัดการระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพท่ีโรงงานท่ัวไปควรทํา คือ 
กําหนดเวลาเปด-ปด โดยคนควบคุมการติดสีท่ีสวิตซ การยายตําแหนง หรือใชสวิตซสองทาง โดยท่ีมาตรการเหลาน้ี
ลวนเปนการลดเวลาเปดไฟ ดังน้ันเม่ือประเมินจํานวนช่ัวโมงเปดไฟตอปท่ีลดลง และคาดําเนินการได ก็จะสามารถ
คํานวณผลการประหยัดได 
 นอกจากนี้การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอก็เปนมาตรการอีกประเภทหน่ึงในการจัดการระบบแสงสวางให
ทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบํารุงรักษาถี่จนเกินไปจะทําใหคาบํารุงสูงข้ึนจนอาจมากกวาคาไฟฟาท่ีลดได 
ดังน้ันจึงควรคํานวณ เปรียบเทียบคาใชจายท้ังสองสวน เพื่อกําหนดชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบํารุงรักษา ซึ่ง
จะทําใหมีคาดําเนินการ  ตํ่าท่ีสุดดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ตัวอยาง 3.3   โรงงานประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหน่ึงทํางาน 18  ช่ัวโมงตอวัน  277  วันตอป  มี
สายการผลิต  2  พื้นท่ี (SMT และ PCBA)  ใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ีดวยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต (36Wx2)  แบบ
กระจายแสงลง ดานบนปดมีตะแกรงอยูดานลาง จํานวน  66  และ  75  โคม  และมีการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี  ดวย
โคมไฟฟลูออเรสเซนต รางส้ันเด่ียว (18Wx1) จํานวน   80 โคม ซึ่งโรงงานเคยดําเนินการลดจํานวนหลอด 36W จน
เหลือจํานวนหลอดไฟฟาในแตละพ้ืนท่ี  106  หลอด  แตยังขาดมาตรการบํารุงรักษาท่ีดี เชน การเปลี่ยนหลอดท่ีขาด
ทันที การเปลี่ยนหลอดตามกําหนดอายุการใชงาน  และการทําความสะอาดใหถี่ข้ึน  ซึ่งจะสามารถลดคาดําเนินการ
ลงไดดังน้ี 
กอนการปรับปรุง 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 18 (ช่ัวโมง/วัน) x 277 (วัน/ป)  
     = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (106 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 48,760     (kW.h/ป) 
     = 48,760 (Unit/ป) 
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 คาไฟฟาตอป   = 48,760 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 134,090   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   = (106 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 4,961   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 134,090   + 4,961      (บาท/ป) 
     = 139,051  (บาท/ป) 

คาดําเนินการตอความสวาง  1% = 1,220   (บาท/ป) 
 จากกราฟแสดงปริมาณแสงลดลงตามเวลาใชงานของโคมไฟประเภทท่ี 4 เดิมโรงงานทําความสะอาด
หลอดไฟฟาและ ท่ีครอบหลอดไฟฟาปละครั้ง ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  88% 
 
หลังบํารุงโดยการทําความสะอาดใหถ่ีขึ้น 
(เมื่อทางโรงงานจางบริษัททําความสะอาดหลอดไฟฟา และท่ีครอบหลอดไฟฟาครั้งละ 1,000 บาท) 

*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 2 ครั้ง (6 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  93% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 2) – 1,000  (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1% = 1,000/(93-88) =  200  (บาท/ป) 
*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 3 ครั้ง (4 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  95% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 3) – (1,000 x 2)  (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1%  = 1,000/(95-93) =  500  (บาท/ป) 
*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 4 ครั้ง (3 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  96% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 4) – (1,000 x 3) (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 

 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพ่ิมข้ึน 1%  = 1,000/(96-95) =  1,000  (บาท/ป) 
และหากทําความสะอาดถี่ข้ึนเปนปละ 6 ครั้ง (2 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  97% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม  = (1,000 x 6) – (1,000 x 4) (บาท/ป) 
    = 2,000  (บาท/ป) 

 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพ่ิมข้ึน 1%  = 2,000/(97-96) =  2,000  (บาท/ป) 
 จะเห็นไดวาการทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 2 ครั้ง จะมีคาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1% (200  
บาท/ป) ตํ่ากวาคาดําเนินการตอความสวาง 1% (1,200  บาท/ป) มาก และเมื่อดําเนินการถ่ีข้ึนเปนปละ 3-4 ครั้ง 
ตนทุนจะเริ่มสูงข้ึน    เรื่อย ๆ จนกระท่ังเม่ือดําเนินการถ่ีจนเกินไป กรณีโรงงานตัวอยางท่ีคือ 6 ครั้งตอป ความสวาง
ท่ีไดเพิ่มจะมีตนทุนสูงข้ึนจนไมคุม (เมื่อเทียบกับการเพ่ิมจํานวนหลอดไฟฟา)  ดังน้ัน โรงงานตัวอยางน้ีจึงควรทํา
ความสะอาดถี่ข้ึนปละ 4 ครั้ง เพราะความสวางท่ีไดเพิ่มยังมีตนทุนตํ่าคุมคา แตเนื่องจากทางโรงงานเห็นวาการทํา
ความสะอาดถี่ข้ึนจะชวยลดฝุน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพของสินคา จึงเลือกท่ีจะดําเนินการทําความสะอาดทุก  2  
เดือน (6 ครั้งตอป)  เพราะตนทุนท่ีสูงข้ึนมีคานอยมากเมื่อเทียบกับมูลคาสินคา 
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 หลังดําเนินการปรับปรุงมาตรการบํารุงรักษาแลว ทําการพิจารณาลดจํานวนหลอด 36 W อีกครั้ง  พบวา
สามารถลดจํานวนหลอดไฟฟาในพ้ืนท่ีสายการผลิตท้ัง 2 ลงไดอีก 56 หลอด คิดเปน 26.4%  ซึ่งจะเปนสัดสวนของ
คาดําเนินการท่ีจะลดลงดวยเชนกัน หรือคํานวณไดดังน้ี 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 56 (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 12,880     (kW.h/ป) 
     = 12,880 (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 12,880   (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 35,420   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  = 56 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 1,310   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 35,420   +  1,310     (บาท/ป) 
     = 36,730  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 36,730 /139,051 
     = 26.4% 
 จะเห็นไดวาการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับตน ๆ เพราะสามารถลด
คาไฟฟาลงไดมใิชนอย โดยไมตองมีการลงทุนมาก 
 
ตัวอยาง 3.4  การเลือกใชหลอดไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตาง ๆ  
 โรงงานอาหาร ไดตัดสินใจดําเนินการปรับวิธีการใหแสงสวางเปนการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี โดยปรับ
จากระดับความสวางในพ้ืนท่ีท่ัวไปลงครึ่งหน่ึง และคงระดับความสวางเฉพาะพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนตองมีระดับความ
สวางสูง 15 จุด  โดยทางโรงงานตองการหาอุปกรณแสงสวางชนิดใหมนํามาใชแทนของเกา เพื่อการประหยัด
พลังงานและลดคาบํารุงรักษา ซึ่งสามารถคํานวณเพ่ือใหไดหลอดไฟฟาท่ีมีคาใชจายตํ่าท่ีสุดดังน้ี    
การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
 เนื่องจากภายในอาคารผลิตของโรงงานอาหารน้ี มีการทํางานซ่ึงตองอาศัยความถูกตองของสี จึงตัดหลอด
โซเดียมท้ังชนิดความดันตํ่าและสูงออก  สวนเพดานมีความสูงประมาณ 5 เมตร จึงสามารถติดต้ังหลอดกําลังสูงได 
(สูงกวา 3.5 เมตร)  และเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพเดิมซ่ึงมีคาอยูท่ี 56.52 Im/W  จะทําใหตัวเลือกเหลือเพียง
หลอดฟลูออเรสเซนต Super  80 ขนาด  36 W  โดยใชโคมชนิดกันน้ํากันฝุนแบบมีฝาครอบ  และหลอดเมทัลฮาไลด
ซึ่งท่ีขนาดเหมาะสมคือ 250 W ท้ังน้ีเนื่องจากเพดานสูงไมพอท่ีจะใชหลอดขนาด 400 W สวนขนาด 70 W  และ  
150 W  นั้น แมจะมีประสิทธิภาพสูงแตจะมีเฉพาะโคมประดับและตกแตง 
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กรณีไมเปลีย่นชนิดหลอดไฟฟา  
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป (จากการคํานวณท่ีผานมาแลว) = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (155 x 15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 42,550     (kW.h/ป) 
     = 42,550 (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 42,550 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 117,012.5   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =         (155 x 15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 4,329   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 117,012.5   + 4,329      (บาท/ป) 
     = 121,341.5  (บาท/ป) 
กรณีเลือกหลอดฟลูออเรสเซนต Tri-phosphur 
 เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนต Tri-phosphur มีปริมาณแสงสวางมากกวารุนท่ัวไปประมาณ 30%  จึง
สามารถลดจํานวนโคมไฟลงจากแถวละ 5 โคม เหลือ 4 โคม  และเปนโคมไฟละ 1 หลอด จํานวน 124 โคม  ซึ่งจะ
ทําใหระดับความสวางในพ้ืนท่ี ท่ัวไปลงครึ่งหน่ึง โดยยกเวนในพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนตองมีระดับความสวางสูง จะยัง
ใชโคมไฟเดิม (โคมไฟละ 2 หลอด) จํานวน 15 โคม 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (124 x 15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 35,420     (kW.h/ป) 
     = 35,420   (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 35,420 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 97,405   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =             (124 x 15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 3,604   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป      = 97,405   +   3,604      (บาท/ป) 
     = 101,009  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 121,341.5  -  101,009  (บาท/ป) 
     = 20,332.5  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 20,332.5  /121,341.5   
     = 16.8% 
 โคมหลอดเดี่ยวชนิดกันน้ํากันฝุนแบบมีฝาครอบ ราคารวมคาติดต้ังโคมละ  1,800  บาท 

 เงินลงทุน   = 124 (โคม) x 1,800 (บาท/โคม) 
     = 223,200    (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 223,200 (บาท) / 20,332.5  (บาท/ป) 
     = 10.97   (ป) 
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กรณีเลือกหลอดเมทัลฮาไลด 
 เนื่องจากโคมหลอดเมทัลฮาไลดจะเปนโคมแบบไฮเบย (High Bay) ซึ่งมีประสิทธิภาพของโคมไฟสูงกวา 
ท้ังยังเปนโคมไฟแบบกระจายแสงลงท้ังหมด จึงทําใหสัมประสิทธิ์การใชประโยชนสูงกวาโคมไฟหลอดฟลูออเรส
เซนตประมาณ 30% (หรือ 1.3 เทา) เม่ือคํานวณอยางงายจะไดวา 
 จํานวนหลอดเทียบเทา  = 19,000 (Im/หลอด) x 1.3 (เทา) / 2,600   (Im/หลอด) 
     = 9.5   (เทา) 
 จึงสามารถใชโคมหลอดเมทัลฮาไลด 2 โคม แทนโคมไฟหลอดฟลูออกเรสเซนตได 4 แถว (แถวละ  5 โคม 
โคมไฟละ  1 หลอด) เมื่อติดต้ังจํานวน 16 โคม ทําใหระดับความสวางในพ้ืนท่ีท่ัวไปจะลดลงมากกวาครึ่งหน่ึง
เล็กนอย โดยยกเวนในพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนมีตองระดับความสวางสูง จะยังใชโคมไฟเดิม (โคมไฟละ 2 หลอด) 
จํานวน 15 โคม 

 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป)  
+ [16 (หลอด) x 269 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป)] 

     = 6,900 + 21,520     (kW.h/ป) 
     = 28,420   (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 28,420 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 78,155   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =             (15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 

+ [16 (หลอด) x 89.1 (บาท/kh.หลอด) x  5.0 (kh/ป)] 
     = 702 + 7,128   (บาท/ป) 
     = 7,830    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 78,155   +   7,830      (บาท/ป) 
     = 85,985  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 121,341.5 -  85,985  (บาท/ป) 
     = 35,356.5  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 35,356.5  /121,341.5 
     = 27.7% 
 โคมหลอดเมทัลฮาไลดแบบ High Bay ราคารวมอุปกรณ คาติดต้ังโคมละ  9,500  บาท 
 เงินลงทุน   = 16 (โคม) x 9,500 (บาท/โคม) 
     = 152,000    (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 152,000 (บาท) / 35,356.5  (บาท/ป) 
     = 4.29   (ป) 
 
 (ท้ังน้ีกอนติดต้ังจริงทางโรงงานไดทบทวนถึงใชงานพ้ืนท่ีภายในอาคารผลิต พบวามีพื้นท่ีบางสวนเปน
ทางเดิน ซึ่งไมจําเปนตองใชแสงสวางมาก จึงติดต้ังโคมไฟใหมเพียง 13 โคม) 
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 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนอุปกรณแสงสวางเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับทาย ๆ เพราะตองมีการ
ลงทุนมาก ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนนาน การตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนอุปกรณจึงตองมีการคํานวณอยางรอบคอบ โดย
เปรียบเทียบหลาย ๆ ทางเลือก ลงในแบบฟอรมสําหรับวิเคราะหคาใชจายของระบบแสงสวาง ดังตัวอยางท่ีแสดง
การเปรียบเทียบคาใชจาย กรณีท่ีโรงงานแตงแรตองการเปลี่ยนอุปกรณแสงสวาง (โคมไฟหลอดแสงจันทรขนาด 
250W จํานวน 10 โคม) ท่ีบริเวณ rm/fg Stock ของอาคาร 2 และควรทําหลังจากทําการทบทวนถึงการออกแบบ
ติดต้ัง เพื่อปรับลดแสงสวางท่ีเกินความจําเปน ไมคํานึงถึงประโยชนแสงธรรมชาติ และความสัมพันธกับพื้นท่ีใช
งานลงแลว ซึ่งจะทําใหใชเงินทุนนอยลงเพราะจะใชไปในเฉพาะสวนท่ีจําเปน 
 นอกจากน้ียังตองพิจารณาการเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟฟา โดยยังใชอุปกรณแสงสวางเดิมซ่ึงทําใหไมตอง
ลงทุนมาก และมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว เชน ใชหลอดฟลูออเรสเซนต Super 80 แทนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ัวไป (ใน
ตัวอยางท่ีผานมามีการเปลี่ยนโคม เนื่องจากตองการแกปญหาเรื่องสนิมท่ีรางหลอดไฟ) หรือใชหลอดโซเดียมความ
ดันสูงรุนท่ีใชงานรวมกับบัลลาสตหลอดแสงจันทร 
การเลือกใชบัลลาสตที่มีการสูญเสียตํ่า 
 บัลลาสตท่ีมีการสูญเสียตํ่าท่ีสุดคือบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส แตมีขอจํากัดในการใชงานในสถานท่ีมีอุณหภูมิ
สูง มีฝุนละออง ไอน้ํามัน หรือแรงดันไมคงท่ี จึงไมเหมาะท่ีจะใชในโรงงาน นอกจากบริเวณท่ีเปนสํานักงาน เชน 
โรงงานแตงแรอาจเปลี่ยนบัลลาสตในโคมไฟฟลูออเรสเซนตคูท่ีบริเวณ Office ของอาคาร 2 จํานวน 28 โคม (มี 3 
โคมท่ีเปนโคมไฟละ 3 หลอด แตลดเหลือ 2 หลอดได ซึ่งจะแสดงในตัวอยางตอไป)  เปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
ขนาด 36Wx2 ซึ่งมีกําลังไฟฟาวงจร (รวมบัลลาสต) 72 W สามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังน้ี 
กําลังไฟฟาท่ีลดลง   = 2 x (36 + 10) – 72 (W/โคม) 
     = 20   (W/โคม) 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 8 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป)  
     = 2.32   (kh/ป) 

 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 28 (โคม) x 20 (W/โคม) x  2.32 (kh/ป) 
     = 1,299    (Unit/ป)   
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 1,299 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 3,572.25   (บาท/ป) 
เนื่องจากบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพดีจะชวยใหหลอดไฟฟามีอายใุชงานนานข้ึน 30% ดังน้ัน 

 คาเสื่อมตอหลอดลดลง  = 46.8/10 – 46.8/13 (บาท/kh.หลอด)  
     = 1.08   (บาท/kh.หลอด) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  =              2 x 28 (หลอด) x 1.08 (บาท/kh.หลอด) x 2.32 (kh/ป) 
     = 140    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 3,572.25   + 140   (บาท/ป) 
     = 3,712.25  (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสขนาด 36Wx2 ราคารวมคาติดต้ังตัวละ  980  บาท 

 เงินลงทุน   = 28 (โคม) x 980    (บาท/โคม) 
     = 27,440   (บาท) 
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 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 27,440 (บาท) / 3,712.25  (บาท/ป) 
     = 7.39   (ป) 
  จะเห็นไดวามาตรการเปลี่ยนบัลลาสตเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับทาย ๆ เชนเดียวกับ
การเปลี่ยนอุปกรณอื่น  เพราะตองมีการลงทุนมาก ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนนาน เชนในกรณีตัวอยางท่ียกมาน้ี เวลา
คืนทุนนานกวาอายุการใชงาน ซึ่งน้ันหมายความวาแมจะใชงานจนอุปกรณหมดอายุแลวก็ยังไมสามารถคืนทุน 
ดังน้ันทางโรงงานจึงไมไดดําเนินการเปลี่ยนบัลลาสตท่ีสําคัญควรปรับลดจํานวนหลอดไฟฟาลงกอนทําการเปลี่ยน
บัลลาสตจะชวยใหลดการลงทุนลงได 
 
การเลือกใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง 
 ชนิดโคมไฟและการติดต้ังมีสวนสําคัญอยางมากตอปริมาณแสงท่ีจะตกลงท่ีพื้นท่ีทํางาน การเลือกใชโคม
ไฟและติดต้ังใหเหมาะสมจะทําใหสามารถลดจํานวนหรือขนาดหลอดไฟลงได เชนหากโรงงานประกอบช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสจะเปลี่ยนโคมไฟฟลูออเรสเซนต รางส้ันเดี่ยว (18Wx1) จํานวน 80 โคม ท่ีบริเวณสายการผลิตเปน
โคมไฟโรงงานรางส้ันเดี่ยวแผนสะทอนแสงอลูมิเนียม เพื่อควบคุมใหแสงกระจายลงเฉพาะในบริเวณท่ีทํางาน และ
สามารถลดระดับโคมไฟใหใกลบริเวณท่ีทํางานไดเนื่องจากไมเกินแสงจาแยงตา ซึ่งทําใหสามารถลดจํานวนโคมไฟ
จากเดิม 2 โคมตอ 1 จุดทํางาน เหลือ 1 โคมตอ 1 จุดทํางาน  สามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังน้ี 

 กําลังไฟฟาท่ีลดลง  = 18 + 10     (W/โคม) 
     = 28   (W/โคม) 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 18 (ช่ัวโมง/วัน) x 277 (วัน/ป)  
     = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 40 (โคม) x 28 (W/โคม) x  5.0 (kh/ป) 
     = 5,600    (Unit/ป)   
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 5,600 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 15,400   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  =              40 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 936    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 15,400   + 936   (บาท/ป) 
     = 16,336  (บาท/ป) 
 คาโคมไฟรวมคาแรงในการเปลี่ยนโคมไฟ  ราคาโคมละ  450  บาท 
 เงินลงทุน   = 40 (โคม) x 450    (บาท/โคม) 
     = 18,000   (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = 18,000 (บาท) / 16,336  (บาท/ป) 
     = 1.1   (ป) 
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 จะเห็นไดวามาตรการเปล่ียนโคมไฟเปนมาตรการท่ีสามารถลดคาดําเนินการไดไมนอย โดยเฉพาะกรณี
ตัวอยางท่ียกมา ซึ่งเม่ือวิเคราะหหนาท่ีของการออกแบบติดต้ังพบวา โคมไฟท่ีติดต้ังเดิมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค คือนําโคมใหแสงสวาง  ท่ัวพื้นท่ีมาใหแสงสวางเฉพาะพื้นท่ี การลงทุนเปลี่ยนชนิดโคมไฟจึงคืนทุน
ไดรวดเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนอุปกรณอื่น  เพราะสามารถลดจํานวนหลอดไฟลงไดถึงครึ่งหน่ึง แตใน
กรณีท่ีเปนการเปลี่ยนโคมไฟท่ีมีลักษณะกระจายแสงเชนเดิมเพียงแตมีประสิทธิภาพสูงข้ึนนั้น จะลดจํานวนหลอด
ไดไมมาก การคืนทุนก็จะนานข้ึน ทางเลือกหนึ่ง คือการเปลี่ยนหรือติดต้ังแผนสะทอนแสงเพ่ิม โดยใชโคมไฟเดิม
เพื่อลดการลงทุน และควรทําการพิจารณาเปลี่ยนบัลลาสตไปพรอมกัน อันจะทําใหประหยัดคาแรงไปได 
 
3.3   หลักการทําความรอนดวยไฟฟาและอุปกรณที่ใช  (Principle of Electric Heating and Equipment) 
  3.3.1 คุณสมบัติพิเศษของการนําพลังงานไฟฟามาใชในการใหความรอน  
  คุณสมบัติพิเศษของการนําพลังงานไฟฟามาใชในการใหความรอนดวยไฟฟา โดยท่ัวไปมีดังตอไปนี้ 
 (1) เปนวิธีใหความรอนท่ีไมเกิดมลพิษ มีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 
      วิธีนี้ตองการพลังงานเพียงสําหรับใหความรอนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน โดยพื้นฐานแลวจึงเปนวิธีใหความ
รอนท่ีสะอาด ไมเกิดการปนเปอนตอส่ิงแวดลอม และสภาพแวดลอมในการทํางานจะสะอาด 
 (2) บังคับอุปกรณไฟฟาไดสะดวก มีความปลอดภัยสูง 
  สามารถเริ่มและหยุดใหความรอนไดดวยการเปด-ปดสวิตชเทาน้ัน จึงสะดวกในการบํารุงรักษาและรักษา
ความปลอดภัย 
 (3) ทําการควบคุมไดสะดวก 

ระบบใหความรอนท้ังหมดรวมท้ังภาระใหความรอนประกอบดวยระบบไฟฟาท้ังส้ินโดยท่ัวไปความเฉ่ือย
ความรอนจึงมีคานอย มีความเท่ียงตรงในการควบคุมสูง เหมาะกับการควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมดวย
คอมพิวเตอร 

ท่ีกลาวไปแลวขางตนเปนคุณสมบัติพิเศษโดยท่ัวไปของการใชประโยชนจากพลังงาน ไฟฟา  สวน
คุณสมบัติพิเศษท่ีสําคัญในแงของหนาท่ีการทํางานในการใหความรอนไฟฟาจะมีดังตอไปนี้ 
  (1) สามารถเลือกใชวิธีใหความรอนท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการในการใหความรอนได 
  สามารถเลือกแปลงพลังงานไฟฟาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานได 
เชน แปลงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา พลาสมา ฯลฯ จึงสามารถทําใหกระบวนการใหความรอนมี
ประสิทธิภาพสูงได 
  (2) สามารถบีบรวมพลังงานปอนใหแกตําแหนงท่ีตองการใหความรอนบนวัตถุเปาหมายได 
  การบีบรวมพลังงานใหความรอนปอนใหแกตําแหนงท่ีตองการ ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงพลังงานสูญเสียท่ี
ไมจําเปนได    จึงมีประสิทธิภาพการถายเทพลังงานสูง และสามารถปองกันผลกระทบของความรอนท่ีไมพึง
ประสงคตอวัตถุเปาหมายได 
 (3) สามารถใหความรอนแกวัตถุเปาหมายจากภายใน 
  วิธีใหความรอนในอดีตเกือบท้ังหมดจะเปนการใหความรอนแกวัตถุจากภายนอก การถายเทความรอนเขา
ไปภายใน จะอาศัยการนําความรอน จึงตองใชเวลานานในการใหความรอน อยางไรก็ตาม ดวยการนําสนามแมเหล็ก
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ไฟฟาและคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน จะสามารถใหความรอนแกภายในวัตถุไดโดยตรง จึงสามารถลดเวลา
ในการใหความรอนไดอยางมาก รวมท้ังประสิทธิภาพของการใหความรอนยังสูงข้ึนอีกดวย 
 (4) สามารถปอนพลังงานท่ีมีความหนาแนนสูงได และสามารถใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงได 
  สามารถใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงมากต้ังแต 10,000K ข้ึนไปดวยการใชพลาสมาจากการอารก 
สนามแมเหล็กไฟฟา ลําแสงอิเล็กตรอน แสงเลเซอร ฯลฯ หรือดวยความหนาแนนพลังงานสูงมาก (107-109 W/cm2) 
จึงเกิดการพัฒนาประยุกตสาขาใหมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชน การหลอมวัสดุ การแปรรูปดวยความรอน การเช่ือม เปนตน 
 (5) ควบคุมสภาวะบรรยากาศไดสะดวก 
  สามารถควบคุมสภาวะบรรยากาศใหเหมาะสมในเตาความตานทาน ฯลฯ ดวยการควบคุมอุณหภูมิท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง จึงสามารถใหความรอนแกโลหะอยางมีคุณภาพสูง นอกจากนั้นในอุปกรณใหความรอนประเภท
ตางๆ ยังสามารถหลอมและแปรรูปดวยการใหความรอนแกโลหะท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงดวยการทําใหภาชนะเปน
สูญญากาศ (ความดันตํ่า) อีกดวย 
 
 3.3.2  การคํานวณการถายเทความรอน 
 พลังงานในรูปความรอนจะถายเทจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุท่ีมีอุณหภูมิตํ่าเสมอ ปรากฏการณนี้
โดยท่ัวไปเรียกวา การถายเทความรอน ซึ่งแบงออกเปน 3 แบบคือ การนําความรอนการพาความรอน และการแผ
รังสี 
  (1)  การนําความรอน 
 เมื่อในวัตถุช้ินหนึ่งมีผลตางอุณหภูมิ θ ความรอนจะถายเทจากดานท่ีมีอุณหภูมิ (T) สูงไปยังตํ่า และ
ปริมาณความรอนท่ีถายเทตามทิศทาง x ผานพ้ืนท่ีหนาตัดหน่ึงหนวยตอหนึ่งหนวยเวลา หรือเสนแรงกระแสความ
รอน q จะเทากับ 
 

xd
Tdq λ−=  (3.5) 

โดยในท่ีนี้ λ เปนสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัตถุ กรณีท่ีภายในวัตถุไมมีการกําเนิดความรอน และการนํา
ความรอนอยูในสภาวะคงท่ี ปริมาณความรอนท่ีถายเทภายในผนังเรียบผิวขนานตอหนึ่งหนวยเวลา หรือกระแส
ความรอน Q จะเทากับ 
 θ⋅λ=

l

SQ  (3.6) 

ในท่ีนี้สัญลักษณ S แสดงพ้ืนท่ีหนาตัดของผนัง สัญลักษณ ℓ แสดงความยาว สัญลักษณ θ แสดงผลตางอุณหภูมิ
ระหวางท้ังสองดาน การนําความรอนกับการนําไฟฟามีสมการคลายคลึงกัน หากเขียนสูตรขางตนใหมวา 
 Q

Sλ
=θ

l  (3.7) 

แลวพิจารณาวาผลตางอุณหภูมิเทียบเทากับแรงดันไฟฟา และกระแสความรอนเทียบเทากับกระแสไฟฟาแลว จะ
สามารถนําการคํานวณวงจรไฟฟาไปประยุกตใชกับการคํานวณความรอนได กลาวคือ หากพิจารณาวา  ℓ / (λS) 
เทียบเทากับความตานทานไฟฟาแลว สูตรขางตนจะมีรูปเหมือนกับกฎของโอหมในวงจรไฟฟาน่ันเอง สูตรน้ี
เรียกวากฎความรอนของโอหม และคา ℓ / (λS) เรียกวา ความตานทานความรอน 
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 กรณีท่ีคํานวณการนําความรอนของผนังเรียบผิวขนานหลายชั้น เชน วัสดุทนไฟ ฉนวนความรอน เฟรม 
ฯลฯ จะสามารถคํานวณไดในทํานองเดียวกับการคํานวณวงจรไฟฟาท่ีมีความตานทานไฟฟาหลายๆ ตัวตออนุกรม
กัน กลาวคือความตานทานความรอน R ของผนังเรียบผิวขนาน n ช้ันจะเทากับ 
 ∑∑

== λ
==

n

1i

n

1i i
ii

i

S
RR l  (3.8) 

ถาใหผลตางอุณหภูมิระหวางพ้ืนผิวผนังท้ังสองดานเทากับ Δθ แลว ปริมาณความรอน Q ท่ีถายเทผานผนังเรียบผิว
ขนาน   หลายช้ันนี้จะเทากับ 
 

R
Q θΔ
=  (3.9) 

 (2)  การพาความรอน 
 กรณีท่ีมีผลตางอุณหภูมิระหวางพ้ืนผิวของของแข็งท่ีวางอยูในกระแสของอากาศ น้ํา ฯลฯ กับของไหลน้ี 
จะเกิดการถายเทความรอนระหวางท้ังสอง การถายเทความรอนนี้ เรียกวา การพาความรอน ซึ่งแบงไดเปนการพา
ความรอนตามธรรมชาติซึ่งกระแสจะเกิดการไหลข้ึนจากแรงลอยตัว กับการพาความรอนดวยการบังคับซ่ึงเกิดข้ึน
ดวยกําลังจากภายนอก 
 ถาใหกระแสความรอนจากการพาความรอนระหวางของแข็งกับของไหลเทากับ Q กรณีท่ีผลตางอุณหภูมิมี
คานอย จะไดความสัมพันธโดยประมาณดังตอไปนี้ 
 ( )21ShQ θ−θ=  (3.10) 
โดยในท่ีนี้คา h เรียกวา สัมประสิทธิ์การพาความรอน ซึ่งจะมีคาข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของของไหลกับ
ความเร็วกระแสเปนหลัก นอกจากนี้ ยังข้ึนอยูกับอุณหภูมิอีกดวย คา 1 / h เรียกวาอัตราความตานทาน ความรอน
ของพ้ืนผิว ซึ่งเทียบเทากับ  ความตานทานของพ้ืนผิวตอพื้นท่ีหนึ่งหนวยในกรณีของไฟฟา คา θ1 เปนอุณหภูมิของ
พื้นผิว คา θ2 เปนอุณหภูมิของของไหลท่ีอยูหางจากช้ันรอยตอ คา S เปนพื้นท่ีผิวของของแข็ง 
  (3)  การแผรังสี 
 วัตถุจะมีการแผพลังงานออกมาในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากพ้ืนผิวโดยการแผรังสีจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
และอุณหภูมิของวัตถุนั้น นอกจากน้ี เมื่อวัตถุไดรับรังสี รังสีสวนหน่ึงจะสะทอนออกไปสวนหนึ่งจะถูกดูดกลืนไว 
ท่ีเหลือจะทะลุผานไป ถาสัดสวนของรังสีท่ีสะทอน ดูดกลืน และทะลุผานแทนดวย ρ, α และ τ ตามลําดับแลว   ρ 
+ α + τ = 1 

สมมติวามีวัตถุในอุดมคติซึ่งจะดูดกลืนพลังงานท่ีมาตกกระทบท้ังหมด (α = 1) วัตถุนี้เรียกวา วัตถุดํา 
พลังงานของการแผรังสีจากวัตถุท่ีเปนแหลงความรอนจะประกอบดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาว

คลื่นตางๆ กัน ความหนาแนนพลังงานการแผรังสีรวม Eb (Total Radiant Energy Density หรือ Total Radiant 
Exitance) ของทุกความยาวคลื่นของวัตถุดําท่ีมีอุณหภูมิ T [K] จะคํานวณไดตามสูตรตอไปนี้ 
 ]mW[

100
T67.5TE 2

4
4

b
−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=σ=  (3.11) 

428 KmW1067.5 −− ⋅×=σ  (คาคงท่ีของ Stefan-Boltzman) 
 Radiant Exitance ของวัตถุท่ัวไปจะมีคานอยกวาวัตถุดํา หากใหมีคาเทากับ E แลวจากสูตรขางตนจะได
ความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 ]mW[

100
T67.5EE 2

4

tbt
−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ε=ε=   ............... (3.12) 
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 คา εt เปนคาท่ีแสดงอัตราสวนของพลังงานการแผรังสีของวัตถุท่ัวไปตอการแผรังสีของวัตถุดํา เรียกวา 
Total Emissivity ของวัตถุ (โดยท่ัวไปจะเรียกวา Emissivity เฉยๆ) อนึ่ง ท่ีอุณหภูมิคงท่ีคาหน่ึงๆ Emissivity ของ
วัตถุจะมีคาเทากับอัตราการดูดกลืนรังสีของวัตถุนั้น ตัวอยางคา Total Emissivity ของวัตถุตางๆ แสดงไวในตารางท่ี 
3.7 
 อนึ่ง Radiant Exitance ของวัตถุท่ัวไปที่ความยาวคลื่นใดๆ ก็จะมีคานอยกวาของวัตถุดําเสมอ ถาให 
Radiant Exitance ท่ีความยาวคลื่นตางๆ เทากับ E(λ) แลว จะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ในทํานองเดียวกับขางตน 
 ( ) ( )λε=λ λ bEE   .............. (3.13) 

 คา ελ เรียกวา Spectral Emissivity ซึ่งเปนคาท่ีสําคัญในการระบุคุณลักษณะการแผ-ดูดกลืนรังสีความยาว
คลื่นตางๆ ของวัตถ ุ
 
   (4)  ความสัมพันธระหวางปริมาณในระบบความรอนกับระบบไฟฟา 
 ปรากฏการณการถายเทความรอนกับการนําไฟฟามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ดวยการพิจารณาปริมาณตางๆ 
ในระบบความรอนใหเทียบเทากับปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟา โดยมากแลวจะทําใหสามารถพิจารณาปรากฏการณ
การถายเทความรอนไดเหมือนกับเปนวงจรไฟฟา ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ในระบบความรอนกับ
ปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟาแสดงไวในตารางท่ี 3.8 
 
 3.3.3  ตัวอยางการคํานวณการถายเทความรอน 
 ในอุปกรณในทางปฏิบัติ เชน ผนังเตาของเตาใหความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ฯลฯ การถายเท
ความรอนหลักจะเกิดจากการนําความรอนภายในของแข็งกับการพาความรอนระหวางพ้ืนผิวผนังของแข็งกับของ
ไหลเปนหลัก (ในกรณีนี้จะเรียกวา Overall Heat Transfer หรือ Over Heat Transmission) ตอไปนี้จะลองคํานวณ
ความรอนสูญเสียของเตาใหความรอนเปนตัวอยาง รูปท่ี 3.43 (a) และ (b) แสดง ตัวอยางโครงสรางของผนังเตาให
ความรอนแบบด้ังเดิมกับแบบอนุรักษพลังงานโดยใชไฟเบอรเซรามิก ถาใหสัมประสิทธิ์การนําความรอน λ ของ
วัสดุท่ีใชทําผนังเตาและสัมประสิทธิ์การพาความรอน h จากพื้นผิวผนังเตาดานนอกออกไปยังอากาศภายนอกมีคา
เทากับในรูปท่ี 3.43 สําหรับเตาใน  รูปท่ี 3.43 (a) ปริมาณความรอนท่ีถายเท q ตอหนึ่งหนวยพื้นท่ี [m2] ตอหน่ึง
หนวยเวลา [h] จากผนังในเตาผานวัสถุทําตัวเตาออกไปยังอากาศภายนอกในสภาพคงท่ีในเชิงความรอน จะสามารถ
คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.7  ตัวอยาง Total Emissivity (Emissivity) ของวัสดุชนิดตางๆ 
ช่ือวัสดุ สภาพพ้ืนผิว ชวงอุณหภูมิเปาหมาย [°C] total emissivity 
อลูมิเนียม  200-600 0.039-0.057 
อลูมิเนียม ชั้นออกไซด ” 0.11-0.31 
เบอริลเลียม  100-1000 0.61 
โครเมียม  ” 0.08-0.36 
ทองแดง  100-500 0.018-0.072 
ทองแดง ชั้นออกไซด 200-600 0.57 
ทองคํา  200-700 0.018-0.035 
เหล็ก ชั้นออกไซด 200-1000 0.64-0.95 

โมลิบดนิัม filament 700-2500 0.096-0.292 
ทองคําขาว ” 100-1500 0.036-0.192 
ทังสเตน ” 1000-2500 0.30-0.39 
nichrome ชั้นออกไซด 100-1000 0.95-0.95 
คารบอน  1500-3000 0.78-0.84 

Al2O3  100-2000 0.39-0.78 
SiO2  800 0.83 

soda glass  100-600 0.84 

 
ตารางที่ 3.8 ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ในระบบความรอนกับปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟา 

ระบบความรอน ระบบไฟฟา ระบบความรอน ระบบไฟฟา 
อุณหภูมิ ศักยไฟฟา สัมประสิทธ์ิการพาความรอน surface resistivity 

ผลตางอณุหภูมิ ความตางศักย ความตานทานความรอน ความตานทาน (ไฟฟา) 
ปริมาณความรอน ประจุไฟฟา ความจุความรอน ความจุไฟฟาสถิต 
กระแสความรอน กระแสไฟฟา thermometric conductivity 

(thermal diffusivity) 
สวนกลับของ                 RC 

time constant 

1/ R′ C′* 

เสนแรงกระแส 
ความรอน 

ความหนาแนนกระแสไฟฟา 

สัมประสัทธ์ิ 
การนําความรอน 

การนําไฟฟา 
(สวนกลบัของ 

ความตานทานจําเพาะ) 

* R′ C′   เปนคาตอหนึ่งหนวยความยาวของ distributed 
constant circuit 

  
   2

2

2

1

1

0A mW

h
1

q /
+

λ
+

λ

θ−θ
=

ll

 

 
ในท่ีนี้สัญลักษณ θA แทนอุณหภูมิของผนงัภายในเตา สัญลักษณ θ0 แทนอุณหภูมิของอากาศภายนอก สัญลักษณ 
ℓ1, ℓ2, ... แสดงความหนาของวัสดุทําผนังเตาแตละช้ัน 
ดังน้ัน ถาให θA = 900°C และ θ0 = 25°C แลว ปริมาณความรอนท่ีถายเท q จะเทากับสําหรับเตา (ก) 
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ผนังเตารูป(ก) อิฐฉนวนทนไฟ λ1  

อิฐฉนวนทนไฟ λ2  

0.46 
0.20 

ผนังเตารูป(ก) ไฟเบอรเซรามิกλ3 

อิฐฉนวนทนไฟ λ4 

ไฟเบอรเซรามิกλ5 

0.17 
0.44 
0.07 

 
รูปที่ 3.43  ตัวอยางโครงสรางของผนังเตาใหความรอนแบบด้ังเดิมกับแบบอนุรักษพลังงาน 

 
 2m/W754

16.1
875

09.057.05.0
875

0.11
1

20.0
114.0

46.0
23.0

25900q ==
++

=
++

−
=

 

 

ในทํานองเดียวกันสําหรับเตา (b) 
 2m/W648

35.1
875

09.071.026.029.0
875

0.11
1

07.0
05.0

44.0
114.0

17.0
05.0

25900q ==
+++

=
+++

−
=

 

 

จากความสัมพันธ 
λ
⋅=θΔ
lq  จะไดวาอุณหภูมิของสวนตางๆ ภายในผนังเตาจะเทากับ 

เตา (a)  C523377900
46.0
23.0754900q

1

1
A1

ol
=−=×−=

λ
−θ=θ  

   C93430523
20.0

114.0754523q
2

2
1B

ol
=−=×−=

λ
−θ=θ  

เตา (b)  C710190900
17.0
05.06489001

o=−=×−=θ  

   C542168710
44.0
114.06487102

o=−=×−=θ  

   C79463542
07.0
05.0648542B

o=−=×−=θ  (อุณหภูมิของผนังเตาดานนอก) 

จากขางตนจะเห็นวา เตา (ข) สามารถทําใหผนังเตาบางได และความรอนสูญเสียยังลดลงอีกดวย 

(ก) โครงสรางของผนังเตาแบบด้ังเดิม (ข) โครงสรางของผนังเตาแบบปรับปรุง 
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ความจุความรอน (ปริมาณความรอนสะสม) H ตอผนังเตา 1 m2 จะคํานวณไดดังสูตรตอไปนี้ 
 ( ) ]m/J[CH 2

0m θ−θρ= l  
 

โดยในท่ีนี้   ℓ คือ ความหนาของวัสดุทําเตา [m]                      ρ คือ ความหนาแนนของวัสดุทําเตา [kg/m3] 
     C คือ ความรอนจําเพาะของวัสดุทําเตา [J/(kg·K)]    θm คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของวัสดุทําเตา (แตละช้ัน) [°C] 
     θ0 คือ อุณหภูมิกอนใหความรอน [°C] (โดยท่ัวไปจะใชอุณหภูมิของอากาศภายในหองเปนเกณฑ) 
  
ในกรณีของผนังเตาหลายช้ัน จะหาคาไดดวยผลรวมคา H ของแตละช้ัน 
เมื่อหาคา H ในรูปท่ี 3.43 (a) โดยให 
ช้ัน (1) คา ρ1 = 1100 kg/m3 คา C1 = 1.0 × 103 J/(kg·K)  
ช้ัน (2) คา ρ2 = 800 kg/m3 คา C1 = 0.92 × 103 J/(kg·K)  
และจาก θm1 = (900 + 523) / 2 = 712°C และ θm2 = (523 + 93) / 2 = 308°C 
 233

1 mJ10173811)25712(10011100230H /.. ×=−××××= . 
 233

2 mJ1023745)25308(109208001140H /.. ×=−××××= . 
 

ปริมาณความรอนสะสมของผนังเตา 2
21 m/kJ19755623745173811HHH =×=+=  

  สําหรับรูปท่ี 3.43 (b) ก็คํานวณไดในทํานองเดียวกัน ผลลัพธจากการทดลองคํานวณ (รายละเอียดจะไม
อธิบาย) พบวาเตาแบบปรับปรุง (b) จะมีปริมาณความรอนสะสมนอยกวา (a) ถึง 30% 
  ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาการใชวัสดุท่ีมีคุณลักษณะฉนวนความรอนท่ีดี เชน ไฟเบอรเซรามิก 
สวนมากจะทําใหลดความรอนสูญเสียของเตาไดมากและทําใหเตามีคุณลักษณะดีข้ึนอีกดวย 
 

  3.3.4  การวัดและการควบคุม 
    3.3.4.1  การวัดอุณหภูมิ 
   เครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุแบงเปนแบบสัมผัส ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
หลอดแกว เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคับเปล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทาน ฯลฯ กับแบบแผรังสี ไดแก 
เครื่อง Optical Pyrometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสี เปนตน ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิแสดงไวใน
ตารางท่ี 3.9 
   เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปลทํางานดวยหลักการวาแรงเคล่ือนไฟฟาจากความรอนของเทอร
โมคัปเปลจะแปรผันตามผลตางอุณหภูมิระหวางจุดเช่ือมตอท้ังสอง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทานทํางานดวย
หลักการวาความตานทานจําเพาะของโลหะบริสุทธิ์ เชน ทองคําขาว ฯลฯ  หรือของสารก่ึงตัวนํา เชน ไทมิสเตอร 
ฯลฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีแนนอนอยางหน่ึงเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไป 
   เครื่อง Optical Pyrometer ทํางานดวยการปรับความสวางของไสหลอดของหลอดไฟภายใน Pyrometer 
ใหเทากับวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิดวยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟาท่ีไหลผานไสหลอดของหลอดไฟ แลวหาคา
อุณหภูมิดวยคาของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานไสหลอดในขณะนั้น 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีทํางานดวยการรวมพลังงานการแผรังสีจากวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิไว
บนแผนรับความรอนแลววัดอุณหภูมิของแผนรับความรอนนั้น นอกจากนี้ยังมี  เครื่องวัดแบบท่ีใชคุณลักษณะ 
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Photoelectric ของสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิกอน แคดเมียมซัลไฟด ฯลฯ ซึ่งมีความเท่ียงตรงสูงและนิยมใชกันมากใน
ระยะไมกี่ปมาน้ี 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีทํางานไดโดยไมตองสัมผัส ดังน้ันจึงเหมาะจะใชกับการวัดอุณหภูมิของ
วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยูหรือวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูง แตจะไมสามารถวัดอุณหภูมิท่ีแทจริงไดเหมือนกับเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบเทอรโมคับเปล เนื่องจากจะไดรับอิทธิพลจาก Emissivity ของวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิ คา Emissivity จะ
ข้ึนอยูกับประเภทวัสดุและอุณหภูมิของวัตถุ นอกจากน้ี หากในทางผานของแสงมีไอน้ํา ควัน ฯลฯ จะเกิดผลกระทบ
ทําใหคาท่ีอานไดผิดเพ้ียนไป 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีท่ีใชสารก่ึงตัวนําแบงเปนแบบสีเดียวกับแบบ 2 สี แบบแรกจะวัด
พลังงานการแผรังสีของความยาวคล่ืนเดียว ขณะท่ีแบบหลังจะวัดคาท่ีความยาวคลื่น 2 ชนิด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
สองสีนอกจากจะชวยลดผลกระทบของ Emissivity ของวัตถุท่ีตองการวัดแลว ยังลดผลกระทบของการดูดกลืนแสง
และผลกระทบในกรณีท่ีวัตถุเปาหมายมีขนาดเล็กกวาขอบเขตการตรวจจับมากไดอีกดวย 

 
ตารางที่ 3.9   ประเภท ชวงการใชงาน และความเที่ยงตรงของเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
ชวงอุณหภูมิ (สูงสุด) [°C] ความเท่ียงตรง 

อุณหภูมิที่ใชงาน
ได 

อุณหภูมิใชงาน
ปกติ 

ความเท่ียงตรง ความละเอียดตอ 1 
ขีด 

แบ
บสั

มผ
ัส 

แ บ บ ห ล อ ด แ ก ว บ ร ร จุ
ของเหลว 

650 350 ข้ึนอยูกับวิธีวดั 0.1-2°C 

แบบไบเมทัล 500 300 1-2 ขีด 0.5-5°C 
แบบความดัน 500 400 1-2 ขีด 0.5-10°C 
แบบตัวตานทาน 500 500 0.5-2% ของ span 1/50-1/200 ของ 

span 

แบบเทอรโมคัปเปล 1600 1400 
1-2% ของคาทีบ่อก 
แตไมนอยกวา 3 deg 

1/50-1/200 ของ 
span 

แบบไม 
สัมผัส 

optical pyrometer 2000 2000 1 ขีด 5-20°C 
แบบการแผรังสี 2000 2000 1-2 ขีด 5-20°C 

 
  3.3.5  การควบคุมระบบใหความรอนดวยไฟฟา 
 ในระบบใหความรอนดวยไฟฟา สิ่งท่ีสําคัญคือการควบคุมอุณหภูมิ รูปท่ี 3.44 แสดงพ้ืนฐานของเครื่องวัดใน
เตา  ความตานทาน ซึ่งจะตรวจวัดอุณหภูมิภายในเตาดวยเทอรโมคัปเปลหรือตัวตานทานสําหรับวัดอุณหภูมิ สง
สัญญาณปอนใหเครื่องวัด-ปรับทํางาน แลวสงสัญญาณไฟฟาใหเครื่องบังคับกําลัง ไฟฟาเพ่ือปรับกําลังไฟฟาท่ีปอน
ใหแกเตา (Heating Element) รูปท่ี 3.45 แสดงหลักการของการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทํางานดวยหลักการวา “หากคาท่ี
วัดไดสูงกวาคาท่ีต้ังเอาไวใหลดกําลังไฟฟาในการใหความรอนลง หากตํ่ากวาคาท่ีต้ังเอาไวใหเพิ่มกําลังไฟฟาในการ
ใหความรอน” วนเวียนไปเรื่อยๆ  เพ่ือรักษาคาท่ีวัดไดใหใกลเคียงกับคาท่ีต้ังไว 
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 หนาท่ีการทํางานของหนวยประมวลผลสามารถแบงไดเปนการควบคุม ON-OFF การควบคุม P  การ
ควบคุม I  การควบคุม D เปนตน การควบคุมท่ีใชท้ัง P, I และ D รวมกันเรียกวา การควบคุม PID ซึ่งทําใหลดคา 
Offset ลงไดและสามารถควบคุมไดอยางนุมนวล 
 เครื่องบังคับกําลังไฟฟาจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ไทริสเตอร ฯลฯ เพื่อใหปรับกําลังไฟฟาไดอยาง
ตอเน่ือง 
 วิธีควบคุมกําลังไฟฟานอกจากการควบคุมเฟสแลว ยังมีการใชการควบคุมแบบไซเคิลอีกดวย (รูปท่ี 3.46) 
ในการควบคุมแบบไซเคิลจะมีขอดีคือ จะเกิดฮารโมนิกข้ึนนอยกวาการควบคุมเฟส แตอาจทําใหเกิดฟลิกเกอรของ
หลอดไฟข้ึนได 
 

  

           รูปที่ 3.44  โครงสรางพ้ืนฐาน                             รูปที่ 3.45 หลักการของการควบคุมอัตโนมัติ 
 
 อุปกรณควบคุมของระบบใหความรอนดวยไฟฟา ปจจุบันมีการนําไมโครคอมพิวเตอร มาใชกันอยาง
แพรหลาย นอกจากควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมซีเควนเชียลแลว ยังสามารถทําการควบคุมอัตโนมัติ บันทึก
ขอมูล และยังเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใหควบคุมท้ังกระบวนการผลิตอีกดวย 
 

ชุดอานขอมูล 

อุณหภูมิ 

ชุดควบคุม 

และจายไฟ 

ระบบท่ีถูกควบคุม 

เตาอบ + ชุดจายไฟฟา 

Heater 

เทอรโมคับเปล 

PID 

ไมโครคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

เตาอบ 
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รูปที่ 3.46  การควบคุมกําลังไฟฟาดวยไทริสเตอร 

 
 3.3.6 วัสดุสําหรับอุปกรณใหความรอนดวยไฟฟา 
  3.3.6.1 ตัวกําเนิดความรอน (heating Element) 
 Heating Element หมายถึงวัตถุท่ีมีวัตถุประสงคในการกําเนิดความรอนดวยการใหกระแสไฟฟาไหลผาน
ตัวมันเอง โดยท่ัวไปคุณสมบัติหลักของวัสดุท่ีใชทํา Heating Element ไดแก (1) ทนตอการออกซิเดช่ันไดดีท่ี
อุณหภูมิสูง  (2) เปลี่ยนรูปรางนอยท่ีอุณหภูมิสูง (3) มีความตานทานจําเพาะสูง (4) มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความ
ตานทานตํ่า (5) สามารถแปรรูปไดงาย   
 Heating Element จะเลือกใชใหเหมาะสมกับอุณหภูมิใชงาน บรรยากาศในเตา ฯลฯ ในการออกแบบขนาด
และรูปรางของ Heating Element จะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟาเน่ืองจากอุณหภูมิ รวมท้ัง
กําหนดอุณหภูมิใชงานของ Heating Element ใหเหมาะสม เพื่อใหมีอายุการใชงานไดนานตามท่ีกําหนดอีกดวย 
 ความหนาแนนภาระพื้นผิวหรือความหนาแนนกําลังไฟฟาตอพื้นท่ีผิวหนึ่งหนวยของ Heating Element 
เปนคาท่ีเปนเกณฑสําคัญคาหน่ึงในการออกแบบ Heating Element 
 (1) Heating Element โลหะ 
 Heating Element พวกโลหะผสม Nichrome และเหล็ก-โครเมียม โดยท่ัวไปจะใชกันมากในบรรยากาศ
ปกติ (บรรยากาศท่ีมีคุณสมบัติออกซิเดช่ัน) ภายใตอุณหภูมิไมเกิน 1200-1300°C ในการใชงานพิเศษ เชน อุณหภูมิ
สูง ฯลฯ จะใชโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง เชน โมลิบดินัม ทังสเตน แทนทาลัม ฯลฯ หรือใชทองคําขาว เปนตน 
อยางไรก็ตาม โลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงทุกชนิด เชน โมลิบดินัม ฯลฯ จะไมทนตอการออกซิเดช่ัน จึงตองใชงาน
ในบรรยากาศแบบปกปองหรือในสูญญากาศ ประเภทและคุณลักษณะของ Heating Element โลหะแสดงไวใน
ตารางท่ี 3.10 

 
 
      สัญญาณทริกเกอร 
      ของไทริสเตอร 
 
 
 
                              เวลา ON TON              เวลา OFF 
 (a) วงจรพ้ืนฐานของเคร่ืองบังคับกําลังไฟฟาสามเฟส                                                   คาบการควบคุม T  TOFF 
                  (c) วิธีควบคุมแบบไซเคิล 
        
      สัญญาณทริกเกอร        
          ของไทริสเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
                                (b) วิธีควบคุมเฟส (ถาระความตานทานรวม) 
 

แห
ลง
จา
ยไ
ฟก

ระ
แส

สลั
บ 

ภา
ระ
ไฟ

ฟา
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 Heating Element แบบ Nichrome สามารถนําไปแปรรูปไดดี และมีการเปลี่ยนรูปนอยระหวางการใชงาน 
และแมจะใชงานไปแลวท่ีอุณหภูมิสูงเปนเวลานานก็ไมเปราะแตกงาย ขณะท่ี Heating Element แบบเหล็ก-โครเมียม
จะทนตอการออกซิเดช่ันไดดีท่ีอุณหภูมิสูง แตโดยท่ัวไปจะเปราะและเปลี่ยนรูปไดงาย 

 
ตารางที่  3.10  ประเภทและคณุลักษณะของ Heating Element โลหะ 

 
            คณุสมบัต ิ

   ประเภท 

อุณหภูมิใชงาน
สูงสุด 
[°C] 

บรรยากาศ 
ที่ใชงานได 

ความตานทาน
จําเพาะ 
(20°C) 

[μΩ·m] 

จุด
หลอมเหลว 

[°C] 

ความ
หนาแนน 
[g/cm3] 

heating 
element 
โลหะผสม 

เหล็ก-โครเมียม-
อลูมิเนียม 
(Fe-Cr-Al) 

1400-1100 ออกซิเดชัน่ 1.60-1.23 1490-1520 7.0-7.35 

นิกเกิล-โครเมียม 
(Ni-Cr) 

1200-1000 ออกซิเดชัน่ 1.08-1.12 1400 8.4-8.25 

heating 
element 
โลหะเดี่ยว 

ทังสเตน 
(W) 

2400 
รีดักชั่น/เปนกลาง 

สูญญากาศ 
0.055 3370 19.1 

แทนทาลัม 
(Ta) 

2200 
เปนกลาง 
สูญญากาศ 

0.125 3030 16.6 

โมลิบดนิัม 
(Mo) 

1800 
รีดักชั่น/เปนกลาง 

สูญญากาศ 
0.050 2620 10.1 

ทองคําขาว 
(Pt) 

1600 ออกซิเดชัน่ 0.106 1773 21.4 

หมายเหตุ : คาคุณลักษณะของ Heating Element โลหะผสมมีลักษณะเปนชวงเนื่องจากสวนผสมของโลหะผสม 
 ไมเหมือนกัน 

 
 (2) Heating Element อโลหะ 
 ตัวอยางของ Heating Element  อโลหะ ไดแก Silicon Carbide, Molybdenum Silicide,  สารประกอบ
ออกไซด เปนตน (ตารางท่ี 3.11) โดย Silicon Carbide เปน Heating Element อโลหะสําคัญ  ท่ีสามารถใชงานไดใน
อากาศจนถึงอุณหภูมิ 1,600°C มีรูปรางเปนแบบแทง แบบขดเกลียวเปนทรงกระบอก เปนตน ท่ีปลายจะเจือ 
(Siliconizing) ซิลิกอนไวเพ่ือใหมีความตานทานตํ่าและเกิดความรอนนอยลง 

เมื่อใชงานไปเปนเวลานาน บริเวณท่ีกําเนิดความรอนจะคอยๆ สึกกรอนไปเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 
ทําใหมีความตานทานไฟฟาเพิ่มข้ึน โดยท่ัวไปเมื่อความตานทานมีคาเพ่ิมข้ึนถึง 4 เทาของตอนแรกจะถือวาหมดอายุ
การใชงาน  เราสามารถยืดอายุการใชงานไดดวยการเคลือบผิวหนาของบริเวณท่ีกําเนิดความรอน เพื่อใหช้ันท่ีเคลือบ
นั้นชวยปกปองใหเกิดการออกซิเดช่ันนอยลง 
 Heating Element แบบ Molybdenum Silicide ทําจากผง Molybdenum Silicide (MoSi2) นํามาอัดข้ึนรูปแลว
นําไปทํา Sintering ภายใตบรรยากาศท่ีไมมีคุณสมบัติออกซิเดช่ัน เชน กาซไฮโดรเจน ฯลฯ  Heating Element แบบ
นี้สามารถใชงานในอากาศไดถึงอุณหภูมิ 1,700-1,800°C   ตัวอยางคาความตานทานจําเพาะคือ ท่ี 20°C : 3.0 × 10-5 
Ω·cm   ท่ี 1,000°C : 22.0 × 10-5 Ω·cm ท่ี 1,600°C : 36.5 × 10-5 Ω·cm 
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 Heating Element แบบ Zirconia มี ZrO2 เปนองคประกอบหลัก แลวเติม CaO หรือ Y2O3 เพื่อทําใหเสถียร 
สามารถใชงานในอากาศไดถึงอุณหภูมิ 2,400°C อยางไรก็ตาม เนื่องจากท่ีอุณหภูมิตํ่าจะมีความตานทานจําเพาะสูง 
จึงตองเพิ่มอุณหภูมิใหสูงถึงประมาณ 1,000°C ดวย Auxiliary Heating Element นอกจากนี้ เนื่องจากสัมประสิทธ์ิ
อุณหภูมิของความตานทานมีคาเปนลบ จึงตองตอ Saturable Reactor อนุกรมเอาไวดวย 
 

ตารางที่ 3.11    ประเภทและคณุสมบัติของ heating element อโลหะ 
คุณลักษณะ 

 
 
ประเภท 

 
อุณหภูมิ 
ใชงาน 
[ºC] 

บรรยากาศท่ีใชงาน
ได 

 
ความตานทาน

จําเพาะ 
[Ω·m] 

จุด
หลอมเหลว/ 
สลายตัว [ºC] 

 
ความ

หนาแนน 
[g/cm3] 

รูปราง 

silicon carbide 
(SiC) 

1650 
1300-1450 

1100 

ออกซิเดชัน่ 
รีดักชั่นหรือเปน
กลางสูญญากาศ 

0.0002-0.001 
(1000ºC) 

2400 3.2 
แทง ทอขด

เกลียวรูปตัว U, 
W 

molybdenum 
silicide (MoSi2) 

1800 
1350-1600 

1300 

ออกซิเดชัน่ 
รีดักชั่นหรือเปน
กลางสูญญากาศ 

0.003 × 10-4 
(20ºC) 

2030 5.5 
 
รูปตัว U, W 

lantanium chromite 
(LaCrO3) 

 
1800 

ออกซิเดชัน่ 
อื่นๆ ใชไมได 

0.0011 
(1500ºC) 

2490 6.5 
 

แทง 
คารบอนหรือ 
กราไฟต  (C) 

2599 
2200 

ไมออกซิเดชั่น 
สูญญากาศ 

0.08 × 10-6 
(20ºC) 

3500 2.2 
แทง แผน ทอ 

รูปตัว U, เสนใย 
 

 3.3.6.2  ฉนวนความรอน 
  การทําใหอุปกรณใหความรอนและเตามีประสิทธิภาพสูง จะตองพยายามก้ันฉนวนความรอนใหดีท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได และยังตองคํานึงถึงความจุความรอนของเตาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานอีกดวย 
โดยท่ัวไปการก้ันฉนวนความรอนใหดีจะหมายถึงการเพิ่มความหนาของฉนวนความรอน แตเมื่อทําเชนนั้นเตาจะมี
ความจุความรอนเพ่ิมข้ึน ทําใหตองใชกําลังไฟฟามากข้ึนในการเพ่ิมอุณหภูมิของตัวเตา ดังน้ันจึงตองระมัดระวังใน
การออกแบบเตาท่ีเดินเครื่องแบบ Batch 

  ในการใหความรอนดวย (เตา) ไฟฟา จะมีการใชวัสดุทนไฟ ฉนวนความรอน และวัสดุเก็บความรอน
รวมกันใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน ฉนวนความรอนท่ีใชกันมากในการอนุรักษพลังงาน ไดแก ไฟ
เบอรเซรามิก(เสนใย Alumina-silica) เนื่องจากสามารถทนอุณหภูมิไดสูงและสัมประสิทธิ์การนําความรอนและ
ความจุความรอนมีคาตํ่า 
 

   3.3.7  ประเภทและวิธีการใหความรอนดวยไฟฟา 
 พลังงานไฟฟาถูกนํามาใชเปนแหลงใหความรอนในรูปแบบตางๆ วิธีใหความรอนแบงเปนวิธีใชแหลงความ
รอนอุณหภูมิสูงดวยพลังงานไฟฟา ไดแก การใหความรอนดวยความตานทาน การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
การใหความรอนการอารก การใหความรอนดวยพลาสมา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการใหความรอนดวยความ
ตานทานโดยตรงซ่ึงเปนนําความรอนของ Joule มาใชโดยตรง และการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําซ่ึงเปนการนํา
ความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึนจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีการใหความรอนดวย
การเหน่ียวนําซ่ึงใชสนามไฟฟาความถี่สูง การให ความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา การให
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ความรอนดวยแสงเลเซอร การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอนโดยยิงกระแสอิเล็กตรอนไปชนกับวัตถุ วิธีใช
พลาสมาอุณหภูมิตํ่า และวิธีปม  ความรอนท่ีใชประโยชนจากกําลังอัดจากมอเตอร เปนตน วิธีใหความรอนเหลาน้ี
กับวัตถุประสงค  การใชงาน (เครื่องจักร) แสดงไวในตารางท่ี 3.12 
 การใหความรอนดวยไฟฟานอกจากแบงตามวิธีกําเนิดความรอนท่ีกลาวขางตนแลว ยังสามารถแบงไดเปน
การใหความรอนโดยตรงกับการใหความรอนทางออม โดยพิจารณาวาทําใหเกิดพลังงานความรอนข้ึนโดยตรงใน
วัตถุท่ีตองการใหความรอนหรือไมอีกดวย 
 
  3.3.7.1 การใหความรอนดวยความตานทาน 
 การใหความรอนดวยความตานเปนวิธีใหความรอนดวยการใชประโยชนจากการกําเนิดความรอนดวย
ปรากฏการณ Joule ของกระแสไฟฟาในวัตถุท่ีเปนตัวนําไฟฟาท่ีตอกับแหลงจายไฟโดยตรง แบงเปนวิธีใหความ
รอนทางออมโดยถายเทความรอนท่ีเกิดข้ึนจาก Heating Element ไปยังวัตถุท่ีตองการใหความรอน กับวิธีใหความ
รอนความตานทานโดยตรงซ่ึงจะผานกระแสไฟฟาเขาไปในวัตถุท่ีตองการให        ความรอนโดยตรงเพื่อใหความ
รอน 

แหลงความรอนในการใหความรอนดวยความตานทานทางออม เรียกวา Heating Element ในการนํา 
Heating Element ไปใชงาน นอกจากตองพิจารณาอุณหภูมิใชงานสูง และความหนาแนนของภาระความรอนท่ี
พื้นผิว ยังตองมีความเขาใจคุณลักษณะของ Heating Element เปนอยางดีดวย เนื่องจากบรรยากาศท่ีใชงานมักจะมีผล
อยางมากตออายุการใชงาน 
 การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง เปนการผานกระแสไฟฟาเขาไปโดยตรงในวัตถุท่ีตองการให
ความรอน เครื่องจักรจะมีลักษณะไมซับซอนและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใหความรอนไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็
ตาม กรณีท่ีวัตถุท่ีตองการใหความรอนมีคาความตานทานตํ่า จะทําใหประสิทธิภาพการใหความรอนมีคาตํ่าไปดวย 
ดังน้ัน การใชงานจึงถูกจํากัดดวยคุณลักษณะความตานทานของวัตถุท่ีตองการใหความรอน เชน ความตานทาน
จําเพาะ พื้นท่ีหนาตัด ระยะหางระหวางข้ัวไฟฟา เปนตน หลักการทํางานของการใหความรอนดวยความตานทาน
แสดงไวในรูปท่ี 3.47 

ในรูปท่ี 3.33 เมื่อมีกระแสไฟฟา I [A] ไหลในวงจรแลว ท่ี Heating Element ในกรณีของการใหความรอน
ดวยความตานทานทางออม และท่ีวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความรอนดวยความตานทาน
โดยตรง จะเกิดความรอนของ Joule ดังตอไปนี้ 
 WRIP 2=  (3.5) 
โดยในท่ีนี้ R คือ ความตานทานของ Heating Element หรือวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความรอน
ดวยความตานทานโดยตรง 
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ตารางที่ 3.12   ประเภทของการใหความรอนดวยไฟฟาและวัตถุประสงคการใชงาน 

หลักการใหความรอน 
การแปลงพลังงานไฟฟาเปนความรอน 

ตัวอยางการใชงานหรืออุปกรณที่สําคัญ 
วิธีแปลงพลังงาน ชนิด 

ใชประโยชนจากแหลงความ
รอนอุณหภูมิสูง  

(ตัว heating element การ
อารก  พลาสมา  ฯลฯ ) 
และความรอนของ Joul
โดยตรง 

ใหความรอนดวยความ
ตานทาน 

กา ร ให ค ว ามร อนด ว ยคว าม
ตานทานทางออม (50/60 Hz) 

เตาใหความรอนแบบตางๆ ท่ีใช heating element, heat treating furnace, 
sintering furnace, diffusion furnace, เตาอบแหง-เผาแผงวงจร, sintering 
furnace อุณหภูมิสูง เชน HIP ฯลฯ, brazing furnace, salt bath furnace, 
fluidized bed heating, hot blast เปนตน 

การใหความรอนดวยความ
ตานทานโดย ตรง (50/60 Hz, 
DC) 

เตาใหความรอนโลหะแบบผานกระแสไฟฟาโดยตรง, graphitizing furnace, เตา
หลอมแกว, เตา ESR เปนตน 

ใหความรอนดวยรังสี
อินฟราเรด 

การใหความรอนดวยรังสีnear 
infrared (0.76-2 μm) 

การอบแหงพื้นผิวทาสี, การอบแหงเวชภัณฑ-วัตถุดิบผง, การฆาเชื้อ เปนตน 

ก า ร ให ค ว า ม ร อ นด ว ย รั ง สี 
far infrared (2-4-1000 μm) 

การอบแหงพื้นผิวทาสี, การทําพลาสติกใหแข็งตัว. การหลอพลาสติก, การรม-
ยางอาหาร, การอบแผงวงจร, การปรับอากาศรอน, เซ็นเซอรอุณหภูมิ เปนตน 

การใหความรอนดวยการอารก เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก, การทํา ladle ใหบริสุทธ์ิ, การหลอมวัสดุทนไฟ, การ
ถลุงแร, เตาอารกสูญญากาศ, การออก เปนตน 

การใหความรอนดวยพลาสมา (พลาสมาความรอน) การหลอมและผลิตเหล็กกลา โลหะผสม high alloy และโลหะ/โลหะผสมท่ีมีจุด
หลอมเหลวสูง, การถลุงเหล็กดวยการรีดิวซโดยตรง, เตา ferroalloy, การผลิตผง
ความบริสุทธ์ิสูง, การเชื่อม, การ thermal spraying, การประยุกตตางๆ ของ
กระบวนการปฏิกิริยาเคมีความรอนอุณหภูมิสูง 

ใ ช ก า ร เ ห นี่ ย ว นํ า
แมเหล็กไฟฟา 

การใหความรอนดวยการ
เหนี่ยวนํา  (การใหความ
รอนท่ีพื้นผิว) 

ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น ด ว ย ก า ร
เหนี่ยวนํา (50/60 Hz-1 MHz) 

การหลอมโลหะ-โลหะผสม, การใหความรอนสําหรับแปรรูปโลหะดวยความ
รอน, กรรมวิธีความรอนของโลหะ, การทํา sintering อุณหภูมิสูง, การบัดกรี
เชื่อม, การทํา monocrystal pulling, การใหความรอน-เชื่อมทอเหล็กกลา 

ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น ด ว ย ก า ร
เหนี่ยวนําความถ่ีต่ํา(50/60 Hz) 

การหลอมเหล็กหลอ, การหลอมโลหะ-โลหะผสม, การรักษาอุณหภูมิ เพิ่ม
อุณหภูมิ และปรับสวนผสมของโลหะหลอมเหลว เปนตน 

การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนาํ  
(แบบ transverse flux) (50/60 Hz-10 kHz) 

การใหความรอน-กรรมวิธีความรอนแผนโลหะบาง เชน โลหะท่ีไมใชเหล็ก  
สเตนเลส ฯลฯ, การใหความรอนท่ีปลายแผนเหล็ก 

การใหความรอนดวยการ
เหนี่ยวนํา  (การใหความ
รอนดวยการลัดวงจร) 

การหลอมโลหะ (50/60 Hz) channel induction furnace (การหลอมโลหะท่ีไมใชเหล็กและเหล็กหลอ) การ
เพิ่มอุณหภูมิ รักษาอุณหภูมิ และปรับสวนผสมของโลหะหลอมเหลว 

การใหความรอนโลหะ (50/60 
Hz) 

การทํา shrinkage fit ของชิ้นสวนโลหะ เปนตน 

ใชสนามไฟฟาความถ่ีสูง การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา (1-300 MHz) การเชื่อมติด ข้ึนรูป แปรรูป และกรรมวิธีความรอนของพลาสติก, การอบแหง
และติดกาววัสดุไม,การอบแหงเสนใย, การละลายนํ้าแข็งอาหาร, การอบ
แมพิมพหลอ, การประยุกตใชกับพลาสมาอุณหภูมิต่ํา (การปลอยไฟฟาความถ่ี
สูง) 

ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ(300 MHz-30 GHz) การประกอบอาหาร (เตาไมโครเวฟ), การอบแหง ใหความรอน และแปรรูป
อาหาร, การละลายน้ําแข็งอาหารแชแข็ง, การอบแหงและใหความรอนเสน
ใย, การเติมกํามะถันในยาง, การฆาเชื้ออาหาร, การอบเซรามิก, การหลอม
วัตถุดิบผง, การแปรรูปวัสดุไม, การหลอมแอสฟลตซีเมนต, การประยุกตใช
กับพลาสมาอุณหภูมิต่ํา 

การใหความรอน-แปรรูปดวยแสงเลเซอร 
(0.69-10.6 μm) ตัวอยางในการใหความรอน 

การเจาะรูวัสดุท่ีเจาะรูไดยาก, การเชื่อม กรรมวิธีความรอน และตัดวัสดุ
โลหะ,  การเชื่อมและกรรมวิธีพื้นผิวของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, การ 
marking, มีดเลเซอร, การใชประโยชนในปฏิกิริยา photochemistry อื่นๆ 
เปนตน 

ใชลําแสงอิเล็กตรอน การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอน (DC) การหลอมและถลุงโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง, กรรมวิธีความรอนของวัสดุ
โลหะ, การทํา vapor coating ดวยโลหะ, การเชื่อม-ตัดโลหะโดยใหเกิดความ
บิดเบ้ียวต่ํา, การเจาะรู เปนตน 

ใชพลาสมาอุณหภูมิต่ํา การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีของพลาสมา 
(DC) (หลาย MHz-หลาย GHz) 

การทําใหเกิดชั้นฟลมบาง, การปรับพื้นผิว-กรรมวิธีแปรรูป, etching, coating, 
ion implantation, กรรมวิธีพื้นผิวของโลหะ (ion carburization, nitrogenation 
เปนตน), การสังเคราะหสารทางเคมี เปนตน 

ใ ช กํ า ลั ง เ ชิ ง ก ล ข อ ง
มอเตอร 

วิธีใชปมความรอน 
(50/60 Hz-20-หลายสิบ Hz) 

สําหรับครัวเรือน การปรับอากาศรอน-เย็น, การจายน้ํารอน, การปรับอากาศอาคาร เปนตน 
สําหรับอุตสาหกรรม การอบแหงอาหาร ไม เสนใย หนังสัตว ฯลฯ,  การกลั่น-เค่ียวอาหารและ

สารละลายเคมี, การนําความรอนท้ิงกลับมาใช เปนตน 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงชวงความถี่ (หรือความยาวคลื่น) ท่ีใช 
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ถาใหความตานทานจําเพาะของ Heating Element หรือวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความ
รอนดวยความตานทานโดยตรงเทากับ ρ  ใหความยาวเทากับ L [m] ใหพื้นท่ีหนาตัดเทากับ S [m2] แลว คาความ
ตานทาน R จะเทากับ 
 Ωρ=

S
LR  (3.6) 

 

 
รูปที่ 3.47 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยความตานทาน 

 
 

 
รูปที่ 3.48 ตัวอยางการควบคุมอุณหภูมิของเตาความตานทาน 

 
ในการใหความรอนดวยความตานทานทางออม ความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึนท่ี Heating Element จะ

ถายเทไปสูวัตถุท่ีตองการใหความรอนดวยการแผรังสีและการพาความรอนเปนหลัก 
 หากจะแบงประเภทของอุปกรณใหความรอนดวยความตานทานหรือเตาความตานทานอยางละเอียด
ถูกตองแลวจะมีความยุงยากมาก แตโดยท่ัวไปเตาท่ีใชวิธีใหความรอนความตานทานทางออม จะเรียกวา เตาความ
ตานทาน 
 เตาความตานทานสามารถใหความรอนแตวัตถุชนิดใดก็ได การควบคุมเดินเครื่องทําไดงาย และควบคุม
อุณหภูมิไดสะดวก จึงมีการนําไปใชในงายตางๆ อยางแพรหลาย 

กระแสไฟฟา 
พลังงานไฟฟา 

heating element 

พลังงานความรอน 

วัตถทุี่ตองการ 
ใหความรอน 

การ

แผรังส ี

การ พา

ความรอน

(ก) การใหความรอนดวยความตานทาน

กระแส

ขั้วไฟฟา

วัตถุท่ีตองการใหความรอน 

ความตานทานของวัตถุท่ีตองการใหความรอน
ขั้วไฟฟา

(ข) การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง 

ไฟฟา

เครื่องตั้ง 
โปรแกรม 

เครื่องวัด-ปรับ 
หนวย เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

เตาความตานทาน 

ไทริสเตอร 
แหลงจายไฟ heating element 

(ก) ตัวอยางการควบคุมดวยโปรแกรม 

ควบคุม

อุณหภูม ิ

แหลงจายไฟ

หมอแปลง

เครื่องวัด-ปรับอุณหภูม ิ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

เตาความตานทาน 

heating element 
สวิตชแมเหล็กไฟฟา 

(ข) ตัวอยางการควบคุมแบบ ON-OFF 
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 ระบบเตาความตานทานโดยท่ัวไปจะประกอบดวยอุปกรณดังรูปท่ี 3.48 และมักจะติดต้ังอุปกรณสารก่ึง
ตัวนํา เชนไทริสเตอร ฯลฯ ดังรูปท่ี 3.48 (ก) เพื่อควบคุมกําลังไฟฟาใหเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและสามารถปรับ
อุณหภูมิของเตาไดอยางเท่ียงตรง 
 การใหความรอนดวยความตานทานทางออมสามารถใหความรอนแกวัตถุท่ีมีรูปรางซับซอนไดดวย
อุณหภูมิท่ีเท่ียงตรง นอกจากน้ี ยังปรับบรรยากาศในการใหความรอนไดสะดวก และตนทุนเครื่องจักรมีมูลคาตํ่า แต
เตาแบบนี้ไมเหมาะกับการใหความรอนอยางรวดเร็ว 
 การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรงเหมาะกับการใหความรอนอยางรวดเร็วดวยอุณหภูมิสูง และ
มีประสิทธิภาพการใหความรอนสูง แตมีขอจํากัดในเรื่องวัสดุและรูปรางของวัตถุท่ีจะใหความรอน และจะควบคุม
อุณหภูมิใหความรอนระหวางบริเวณใกลๆ กับข้ัวไฟฟากับบริเวณอื่นๆ ใหเทากันไดยาก 
  3.3.7.2  การใหความรอนดวยการอารก 
 การอารก หมายถึงปรากฏการณนําไฟฟาในกาซเนื่องจากการปลดปลอยไฟฟาในบรรยากาศ ซึ่งจะเกิด
กระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงแตแรงดันไฟฟาตํ่า อุณหภูมิกาซของลําอารกจะสูงถึง 4,000-6,000 K การใหความรอนดวย
การอารกเปนวิธีใหความรอนโดยใชการอารกเปนแหลงความรอนอุณหภูมิสูง ใชกับการใหความรอน หลอม ถลุง 
ฯลฯ วัสดุตางๆ เชน เหล็กกลา เปนตน 
 การใหความรอนดวยการอารก แบงเปนการใหความรอนดวยการอารกโดยตรงโดยผานกระแสไฟฟาให
ความรอนเขาไปในวัตถุท่ีตองการใหความรอน กับการใหความรอนดวยการอารกทางออมโดยใหความรอนดวยการ
แผรังสีและการพาความรอนของการอารก 
 ในการใหความรอนดวยการอารกโดยตรง จะใชวิธีทําใหเกิดอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟา  กับวัตถุท่ีจะให
ความรอน และในการใหความรอนดวยการอารกทางออม จะทําใหเกิดอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟาสองข้ัว แลวให
ความรอนแกวัตถุท่ีจะใหความรอนโดยใชความรอนจากการอารก ตัวอยางของการใหความรอนดวยการอารก
โดยตรง ไดแก เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก สวนตัวอยางของการใหความรอนดวยการอารกทางดอม ไดแก เตา 
Rocking Arc Furnace เปนตน (รูปท่ี 3.49) 
 เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กเปนตัวอยางท่ีสําคัญของการใหความรอนดวยการอารก และ ใชกันอยาง
แพรหลายเปนเครื่องผลิตเหล็กดวยไฟฟา เตาแบบนี้จะใชกราไฟตเปนข้ัวไฟฟา 
โดยท่ัวไปคุณลักษณะแรงดันไฟฟา-กระแสไฟฟาของเตาอารกจะแสดงไดดังสูตรตอไปนี้ 
 

I
LdcbLaEa

+
++=  (3.7) 

 ในท่ีนี้ Ea คือ แรงดันอารก  I  คือ กระแสอารก   L คือ ความยาวของอารก  a, b, c, d  คือคาคงท่ีซึ่งข้ึนอยูกับ
วัสดุท่ีใชทําข้ัวไฟฟาและกาซบรรยากาศ 
 เนื่องจากการอารกมีคุณสมบัติเปนลบดังขางตน เพื่อรักษาเสถียรภาพของการอารก ในวงจรจะตองตอรี
แอกแตนซหรือตัวตานทานอนุกรมกับอารกเอาไวดวย ในอุปกรณในทางปฏิบัติจะใชรีแอกเตอรตออนุกรมเนื่องจาก
ความตานทานอนุกรมจะทําใหเกิดกําลังไฟฟาสูญเสีย แตในอุปกรณขนาดใหญ คารีแอกแตนซเฉพาะตัวของวงจร
กระแสไฟฟาสูงแรงดันไฟฟาตํ่าจะมีสัดสวนสูง สวนมาก  แลวจะไมตองตออุปกรณพิเศษอีก 
 ในเตาอารกสําหรับการผลิตเหล็ก จะเกิดปรากฏการณการอารกอยางไมเปนระเบียบระหวางข้ัวไฟฟากับ
วัตถุดิบ ดังน้ัน กระแสของภาระไฟฟาจึงมีการกระเพ่ือมอยางรุนแรง ทําใหแรงดันฟาในสายรับไฟฟาเกิดการ
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กระเพื่อมตามไปดวย ซึ่งอาจทําใหหลอดอินแคนเดสเซนตและหลอดฟลูออเรสเซนตเกิดการกระพริบ (ฟลิกเกอร) 
ได นอกจากนี้คุณลักษณะท่ีไมเปนเชิงเสนของการอารกอาจทําใหรูปคลื่นกระแสไฟฟาเกิดการผิดเพ้ียน เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาฮารโมนิกได เพื่อแกปญหาเรื่องฟลิกเกอรไดมีการพัฒนาวิธีชดเชย ฟลิกเกอรแบบตางๆ ข้ึนมา 
ตัวอยางเชน การควบคุมเฟสของไทริสเตอรเพื่อเปลี่ยนกําลังไฟฟารีแอกทีฟของ   รีแอกเตอร ซึ่งสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

 
รูปที่ 3.49 เตาอารกประเภทตางๆ 

 
 

 
รูปที่ 3.50  โครงสรางของอุปกรณสําคัญของระบบเตาอารก 

 

หมอแปลงแรงดันไฟฟา

ขั้วไฟฟา

อารก

วัตถุท่ีตองการใหความรอน

เตาสาม เตาเฟส เตา rocking arc furnace 

(ก) เตาอารกแบบใหความรอนโดยตรง (ข) เตาอารกแบบใหความรอน

แหลงจายไฟแรงดัน

หมอแปลงแรงดันสาํหรับเคร่ืองวัด
disconnecting

เบรกเกอร 
เครื่องแปลงกระแส

ไฟฟาปฐมภูมิ

กวาน

 มอเตอร

กลไกเลื่อนข้ัวไฟฟาขึน้ลง

เต
า

สํา
หร
ับถ
ลุง
เห็
ก 

หม
อแ
ปล
ง 

แร
งดั
น 

สํา
หร
ับเ
ตา

 

แผ
งค
วบ
คุม
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ฟา
อัต
โน
มัติ

 

เครื่องแปลงกระแส

ไฟฟาปฐม
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ตัวเตาของเตาอารก ประกอบดวยเปลือกเตา เครื่อง Tilting Equipment ข้ัวไฟฟา กลไกเลื่อนข้ัวไฟฟาข้ึนลง 
และเครื่องปอนวัตถุดิบ (Scrap) สวนระบบไฟฟาประกอบดวยหมอแปลงแรงดันไฟฟา เบรกเกอร เครื่องปรับ
ข้ัวไฟฟาอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเครื่องกวนแบบเหน่ียวนํา เครื่องชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟ ฯลฯ เปนอุปกรณเสริม
อีกดวยโครงสรางของอุปกรณสําคัญของระบบเตาอารกแสดงไวในรูปท่ี 3.50 
 แหลงจายไฟของเตาอารก โดยท่ัวไปจะใชไฟฟา 50,60 Hz จากการไฟฟาโดยตรง ดังน้ัน จึงมีการผลิต
แหลงจายไฟขนาดใหญไดดวยตนทุนคอนขางตํ่า ซึ่งเหมาะกับการหลอมอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิสูงดวยเตาขนาด
ใหญ อยางไรก็ตาม ภาระไฟฟาของเตาอารกมีลักษณะพิเศษคือ ไมคงท่ี จึงเกิดปญหาฟลิกเกอรและอื่นๆ ทําให
บางครั้งจะมีตนทุนเกี่ยวกับอุปกรณเสริมเพ่ือแกปญหาเหลาน้ัน 
 เตาอารกกระแสตรงท่ีใชแหลงจายไฟกระแสตรง จะมีการอารกท่ีคงท่ีกวาแบบกระแสสลับ และมีขอดีอื่นๆ 
เชน เสียงเบากวา ฟลิกเกอรนอยกวา ข้ัวไฟฟามีความคงทนมากกวา เปนตน จึงใชเปนเตาผลิตเหล็กดวย โดยท่ัวไป
จะมีโครงสรางแบบมีข้ัวไฟฟาดานบน (ข้ัวลบ) และข้ัวไฟฟาท่ีกนเตา (ข้ัวบวก) 
 
  3.3.7.3   การประยุกตใชพลาสมา 
 พลาสมา หมายถึงกาซท่ีอยูสภาพแตกตัวเปนอิออน โดยมีจํานวนอิเล็กตรอนและอิออนบวกในจํานวนเกือบ
เทากัน รวมท้ังประกอบดวยอนุภาคกาซท่ีเปนกลาง ไดแก โมเลกุลหรืออะตอมท่ีอยูในสภาพถูกกระตุนอีกดวย ซึ่ง
โดยรวมแลวจะมีสภาพเปนกลางทางไฟฟา ในจํานวนน้ี พลาสมาท่ีมีสภาพการแตกตัวคอนขางนอยจะสามารถ
นํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมได ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ชนิดดังตอไปนี้ 

(1)    พลาสมาท่ีโดยท่ัวไปจะไดจากการอารกในกระแสอากาศภายใตความดันบรรยากาศ และพลาสมา
รอนอุณหภูมิสูง  (อุณหภูมิกาซหลายพัน-หลายหมื่น  K) เชน  พลาสมาเหน่ียวนําท่ีไดจากกระแสกาซใน
สนามแมเหล็กไฟฟาความถี่สูง เปนตน 

(2)    พลาสมาอุณหภูมิตํ่าท่ีไดจาก Glow Discharge ในกาซความดันตํ่า (ไมกี่รอย Pa) 
 พลาสมาในขอ (1) จะใชในการใหความรอนเปนหลักเนื่องจากมีคุณลักษณะท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก สวน
พลาสมาอุณหภูมิตํ่าในขอ (2) จะใชในกรรมวิธีเคมี (ใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีของพลาสมา) เชน กรรมวิธีพื้นผิว
ของวัตถุ ฯลฯ เปนหลัก เนื่องจากมีความไวตอปฏิกิริยาเคมี 
   (a) การใหความรอนดวยการอารกของพลาสมา 
 เมื่อใหความเย็นแกรอบนอกของการอารกในบรรยากาศดวยกระแสกาซตามทิศทางแกนแลวนอกจากการ
หดตัวของอารกเนื่องจากแรงแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Pinch) แลว  ยังเกิด Heat Pinch (การท่ีตัวลําอารกเกิดการหด
ตัวแนวรัศมีเพื่อใหแผความรอนนอยท่ีสุด) ซึ่งจะรวมกันทําใหอารกหดตัวเล็กลงไปอีก ทําใหเกิดพลาสมาจากการ
อารกท่ีมีอุณหภูมิสูงและมีความหนาแนน  อิเล็กตรอนสูง การหดตัวของลําอารกจะทําใหความหนาแนนพลังงาน
เพิ่มสูงข้ึน กาซจึงมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000-30,000 K แลวนํากาซน้ีมาพนออกจาก Torch ท่ีติดต้ัง Nozzle ตรงปลายเพ่ือ
บีบใหเล็กลง ใชเปน Plasma flame ในการใหความรอน (รูปท่ี 3.51 (a)) กาซพลาสมาจะใชกาซอะตอมคู  เชน 
อากาศ, H2, N2, CO2 ฯลฯ หรือใชกาซอะตอมเด่ียว เชน Ar, He เปนตน 
พลาสมาจากการอารกเปนตัวอยางท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพลาสมารอน นอกจากน้ีพลาสมารอนยงัมีพลาสมา
เหนี่ยวนํา (รูปท่ี 3.51 (b)) ท่ีไดจากกระแสกาซในสนามแมเหล็กความถี่สูงอีกดวย พลาสมารอนเปนแหลงความรอน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก มีคุณลักษณะดีเยี่ยมการถายเทความรอนใหแกวัตถุดิบ และยังวองไวตอปฏิกิริยาเคมีอีกดวย



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      (a) พลาสมาจากกาซ           (b) พลาสมาจากการเหน่ียวนํา 
รูปที่ 3.51  การเกิดพลาสมารอน 

 
  (b) การประยุกตใชพลาสมาอุณหภูมิตํ่า 
 การ Discharge ระหวางข้ัวบวกและข้ัวลบในกาซความดันตํ่า (โดยท่ัวไปจะมีความดันไมกี่รอย Pa) จะทํา
ใหเกิดพลาสมาข้ึน เนื่องจากกาซจะมีอุณหภูมิตํ่าโดยท่ัวไปจึงเรียกวา พลาสมาอุณหภูมิตํ่า นอกจากน้ียังสามารถ
กําเนิดพลาสมาอุณหภูมิตํ่าจากกาซความดันตํ่าท่ีไดรับคลื่นความถี่สูงหรือ คลื่นไมโครเวฟไดอีกดวย พลาสมาความ
ดันตํ่ามีความไวตอปฏิกิริยาเคมีสูงมาก จึงนํามาประยุกตใชในกรรมวิธีพื้นผิวท่ีใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีเปน
หลัก เชน Nitrogenation ของโลหะ การทํา Etching ของสารก่ึงตัวนํา การทํา Thin Film Coating ท่ีผิวหนาพลาสติก 
เปนตน 
 
 3.3.7.4  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 
 เมื่อพันขดลวดรอบๆ วัตถุท่ีตองการใหความรอนดังรูปท่ี 3.52 แลวจายไฟฟากระแสสลับเขาไปในขดลวด
นี้ จะเกิดเสนแรงแมเหล็กเปลี่ยนแปลง (Alternate Magnetic Flux) ภายในวัตถุท่ีตองการใหความรอน ซึ่งจะ
เหน่ียวนําใหเกิดกระแสไหลวนข้ึน หากวัตถุท่ีตองการใหความรอนสามารถนําไฟฟาได จะเกิดความรอนของ Joule 
ข้ึนจากความตานทานเฉพาะตัวของวัตถุนั้นกับกระแสไหลวนดังกลาว ทําใหสามารถใหความรอนวัตถุได 

ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา เนื่องจากผลของ Skin effect ยิ่งลึกลงไปจากพื้นผิวเทาใด ความ
หนาแนนกระแสไหลวนท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเกิดข้ึนในตัวนําไฟฟา ก็จะยิ่งลดลงเปนฟงกชันรากท่ีสอง (รูปท่ี 3.53) โดย
ความลึกถึงตําแหนงท่ีความหนาแนนกระแสไฟฟามีคาเทากับ 1/e (0.368) เทาของความหนาแนนท่ีผิวหนา เรียกวา 
ความลึกในการทะลุทะลวงของกระแสไฟฟา (δ) ซึ่งสามารถคํานวณได   ดังน้ี 
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รูปที่ 3.52 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 

 
 ][503 cm

f rμ
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⋅

=  (4.8) 

 
โดยในท่ีนี้ ρ  คือ ความตานทานจําเพาะของตัวนํา [Ω·m]     f คือ ความถี่ [Hz] 

ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา จะตองเลือกความถี่ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใหความรอน 
วัสดุ รูปราง และขนาดของวัตถุท่ีตองการใหความรอน จากสูตร (4.8) จะเห็นวาความถี่    ยิ่งสูงเทาใด ความลึกใน
การทะลุทะลวงของกระแสไฟฟาจะยิ่งนอยลงเทาน้ัน ทําใหวัตถุไดรับความรอนแตเฉพาะท่ีพื้นผิว ดังน้ัน ในกรณีท่ี
ตองการใหความรอนอยางสมํ่าเสมอจะตองเลือกใชความถี่ตํ่า และกรณีท่ีตองการใหความรอนท่ีพื้นผิวจะตอง
เลือกใชความถี่สูง 

 

 
รูปที่ 3.53  การแจกแจงความหนาแนนกระแสไฟฟาและความลึกในการทะลุทะลวง δ [m] ในวัสดุ 

                    เหล็กกลา (คาที่อณุหภูมิ 1,000°C) 
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รูปที่ 3.54 โครงสรางของระบบใหความรอนดวยการเหนี่ยวนาํ 

 
 เมื่อใชความถี่ตํ่าประสิทธิภาพจะลดลง ดังน้ัน สมมติวาจะใหความรอนอยางสมํ่าเสมอดวยประสิทธิภาพสูง
แตวัตถุรูปแทงท่ีมีเสนผานศูนยกลาง d และใหความลึกของการทะลุทะลวงของกระแสไฟฟาเทากับ δ แลว จะเลือก
ความถี่ให  d / δ = 3.5-7 โดยประมาณ 
 คุณสมบัติของการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา คือ ไมมีการสัมผัสกับวัตถุ และสามารถใหความรอน
อุณหภูมิสูงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  
นอกจากนี้ ดวยการเลือกความถี่ในการใหความรอนใหเหมาะสม จะสามารถใหความรอนเฉพาะท่ีพื้นผิวหรือให
ความรอนสม่ําเสมอท้ังกอนไดอยางอิสระ 
 ความถี่ท่ีใชในอุตสาหกรรมจะอยูในชวงต้ังแตความถี่จากการไฟฟาจนถึงหลายรอย kHz โดยท่ัวไปจะใช
แหลงจายไฟดังตอไปนี้ 
 (1) แหลงจายไฟความถี่การไฟฟา 50, 60 Hz 
 (2) อินเวอรเตอรแบบไทริสเตอร 0.1-2 kHz 
 (3) อินเวอรเตอรแบบทรานซิสเตอร 0.1-100 kHz 
 (4) ออสซิเลเตอรแบบหลอดสูญญากาศ 100-500 kHz 
 โดยท่ัวไปในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา หากใชความถี่การไฟฟาจะเรียกวา แบบความถี่ตํ่า หากใช
ความถี่สูงกวาน้ันจะเรียกวา แบบความถ่ีสูง โครงสรางระบบ (เตา) ใหความรอนดวยการเหน่ียวนําความถี่ตํ่า และ 
(เตา) ใหความรอนดวยการเหน่ียวนําความถี่สูงแสดงไวในรูปท่ี 3.54 
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 3.3.7.5  การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  
การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เมื่อนําวัตถุท่ีไมนําไฟฟา (วัตถุไดอิเล็กทริก) วางไวระหวางข้ัวไฟฟา

ท่ีเปนแผนราบ 2 แผน แลวจายดันไฟฟากระแสสลับให จะเกิดความรอนข้ึนจากความสูญเสียในวัตถุไดอิเล็กทริก  
วัตถุไดอิเล็กทริกจะมี Electric Dipole ซึ่งมีข้ัวบวกและลบอยูดังรูปท่ี 3.55 ซึ่งดานข้ัว – จะถูกดึงดูดโดยข้ัวไฟฟา +  
และดานข้ัว + จะถูกดึงดูดโดยข้ัวไฟฟา – ดังน้ัน หากทิศทางข้ัวของข้ัวไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป Electric Dipole จะเกิด
การส่ันและหมุน ซึ่งจะเกิดการเสียดสีกับโมเลกุลรอบขางทําใหเกิดความรอนข้ึนเกิดความสูญเสียพลังงาน (ความ
สูญเสียไดอิเล็กทริก) 
 ความรอนท่ีเกิดข้ึนแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
 ][W/m10Ef

9
5P 3102

r
−×δε⋅⋅⋅= tan  (3.9) 

ท้ังน้ี สัญลักษณ f แทนความถี่ [Hz] สัญลักษณ E แทนความเขมสนามไฟฟา [V/m] สัญลักษณ εr แทนคาคงท่ีไดอิ
เล็กทริกจําเพาะ สัญลักษณ δ แทนคามุมความสูญเสียไดอิเล็กทริก สัญลักษณ εr tan δ แทนตัวประกอบความ
สูญเสียไดอิเล็กทริก   (หรือตัวประกอบความสูญเสีย) 
 จากท่ีอธิบายไปแลวขางตน การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก เปนการใหความรอนโดยใชประโยชนจาก
ความสูญเสียของวัตถุไดอิเล็กทริกท่ีเกิดข้ึนเมื่อใหความถี่สูงแกวัตถุไดอิเล็กทริก ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนจะแปร
ผันตามความถี่ คาคงท่ีไดอิเล็กทริก และคา tan δ รวมท้ังแปรผันตามกําลังสองของแรงดันไฟฟาอีกดวย 
 การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถใหความรอนวัตถุไดอิเล็กทริก (วัตถุท่ีเปนฉนวนไฟฟา) จาก
ภายในไดดวยประสิทธิภาพสูง สามารถใหความรอนไดรวดเร็ว ใหความรอนไดสมํ่าเสมอ และสามารถใหความรอน
เฉพาะท่ีไดอีกดวย  
   อยางไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีจุดออนท่ีไมสามารถใหความรอนอยางสมํ่าเสมอแกวัตถุท่ีมีดานบนและดานลางไม
ขนานกันได และเนื่องจากใชความถี่ท่ีใกลเคียงกับคลื่นวิทยุสื่อสาร จึงตองมีมาตรการรองรับอยางเหมาะสม เชน 
ชีลดตัวเครื่อง เปนตน 
 ความถี่ ท่ีใชโดยท่ัวไปจะอยูในชวง 2 MHz-หลายสิบ MHz แหลงจายไฟจะใชออสซิเลเตอรหลอด
สูญญากาศ 
 โครงสรางของวงจรแสดงไวในรูปท่ี 3.56 โดยแบงเปนแบบ Direct load ซึ่งจะนําวัตถุท่ีตองการใหความ
รอนวางไวในคาปาซิเตอร (ข้ัวไฟฟาใหความรอน) ของวงจรออสซิเลเตอร กับแบบวงจร Matching ซึ่งจะจาย
พลังงานผานวงจร Load Matching. 
  

 
รูปที่ 3.55 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยการสูญเสียไดอเิล็กทริก 

แผนขั้วไฟฟา

electric dipole

วัตถุท่ีตองการใหความรอน

แผนขั้วไฟฟา
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รูปที่ 3.56 โครงสรางวงจรของการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 

 

 
รูปที่ 3.57 โครงสรางของเคร่ืองใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคลื่นไมโครเวฟ 

 
กรณีท่ีจะใหความรอนวัตถุท่ีมีคาตัวประกอบความสูญเสีย εr tan δ คอนขางตํ่า การใหความรอนดวยการ

เหนี่ยวนําความถี่สูงโดยใชแผนข้ัวไฟฟาจะไมคอยไดผล จึงนิยมใชวิธีใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เชน เตา
ไมโครเวฟท่ีใชระบบแมกนีตรอน ฯลฯ  

หลักการใหความรอนโดยพื้นฐานแลวจะเหมือนกับการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา แตการใหความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะใชวิธียิงคลื่นแมเหล็กไฟฟาผานทอนําคลื่นเขาไปใสวัตถุท่ีตองการใหความรอนซึ่งอยูใน 
Applicator. 
 การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะถูกกําหนดความถี่ท่ีใชงานเอาไวเพื่อปองกันไมใหเกิดการรบกวน
คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นไมโครเวฟสําหรับเตาไมโครเวฟจะใชความถี่ 2450 MHz สําหรับเครื่องใหความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟ ในอุตสาหกรรมจะใชความถี่ 915 MHz กันมาก 
 คลื่นไมโครเวฟท่ีถูกดูดกลืนในวัตถุไดอิเล็กทริก เมื่อลึกจากผิวหนาเขาในไปเน้ือวัตถุเรื่อยๆ จะมีความเขม
ลดลง ความลึกท่ีทําใหความหนาแนนกําลังไฟฟามีคาเทากับ 1/2 ของท่ีพื้นผิว เรียกวา ความลึกครึ่งกําลังไฟฟา (D) 
ซึ่งคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 [m])(fD r δε tan/1032.3 7 ⋅×=  (3.10) 
เนื่องจากโดยท่ัวไปวัตถุไดอิเล็กทริกจะมีสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่า ดังน้ัน ขีดจํากัดท่ีสามารถให  ความรอน
ไดสมํ่าเสมอ จึงเทากับประมาณ 2 เทาของความลึกครึ่งกําลังไฟฟา D เทาน้ัน วัตถุท่ีมีความหนามากกวาน้ีหากไมให
ความรอนเปนระยะเวลานานพอสมควรจะไมสามารถใหความรอนอยางสมํ่าเสมอได 
 คุณสมบัติของการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟคือ เปนการใหความรอนภายในโดยตรง จึงใหความ
รอนไดอยางรวดเร็ว ใหความรอนไดดวยประสิทธิภาพสูง ใหความรอนไดสมํ่าเสมอแมวัตถุจะมีรูปรางซับซอน 
ท้ังน้ี หากมีคลื่นแมเหล็กไฟฟารั่ว จะเกิดอันตรายตอมนุษยได จึงตองเอาใจใสใหดี และตองควบคุมคลื่น
แมเหล็กไฟฟารั่วไมใหเกินมาตรฐาน 
 

(a) แบบ direct load (b) แบบมีวงจร matching

วงจรออสซิเลเตอร วงจรออสซิเลเตอร

ขั้วไฟฟาใหความรอน

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน)

วงจร load matching ขั้วไฟฟาใหความรอน

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน)

เครื่องกําเนิดคลื่น 
แมกนีตรอน 

isolator เครื่อง 
applicator (บริเวณใหความรอน)

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน) 

ทอนําคลื่น

แหลงจายไฟ
power monitor matching
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 3.3.7.6  การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
 รังสีอินฟราเรดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นยาวกวาแสงท่ีมองเห็นได โดยอยูในชวง 0.76 μm-
1000 μm ความยาวคลื่นในชวงน้ีจะแบงยอยลงไปอีกตามตารางท่ี 3.13 แตในอุตสาหกรรมจะใชในชวงต้ังแตความ
ยาวคลื่นสั้นจนถึงประมาณ 25 μm 
 

ตารางที่ 3.13 ชวงความยาวคลืน่ของรังสีอินฟราเรด 

ชื่อ ชวงความยาว
คลื่น 

รังสีอินฟราเรดใกล 0.76 μm-2 μm 
รังสีอินฟราเรดกลาง 2 μm-4 μm 
รังสีอินฟราเรดไกล 4 μm-1 nm 

 
 รังสีอินฟราเรดแทบจะไมทําใหเกิดปฏิกิริยา Photochemistry เมื่อถูกดูดกลืนโดยวัตถุ แตพลังงานของรังสี
จะกลายเปนความรอนเกือบท้ังหมด ดังน้ัน ในแงของการถายเทความรอนจึงถือวาเปนปรากฏการณแผรังสีความ
รอน 
 การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด เปนการใชประโยชนจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการดูดกลืนพลังงาน 
(Dielectric Absorption) ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงอินฟราเรดท่ีตกกระทบวัตถุไดอิเล็กทริก ในชวงความถี่
ดังกลาว จะเกิดการดูดกลืนพลังงานในการ Resonance ระหวางความถี่ของคลื่นตกกระทบกับการส่ันเฉพาะตัวของ
อะตอมท่ีประกอบเปนวัตถุ  ดังน้ัน วัตถุแตละชนิดจึงมีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงเฉพาะตัวตอความถี่ (ความยาว
คลื่น) หนึ่งๆ 
 เนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีชวงความถี่เชิงแสงท่ีมีคาสูง พลังงานของคลื่นตกกระทบเกือบท้ังหมดจึงถูก
ดูดกลืนโดยช้ันพ้ืนผิว และลดลงอยางรวดเร็วเมื่อลึกเขาไปในเน้ือวัตถุ แนวโนมน้ีจะปรากฏเดนชัดในกรณีของรังสี
อินฟราเรดใกลซึ่งมีความยาวคลื่นสั้น และความหนาแนนพลังงานก็จะเพ่ิมข้ึนดวย 
  จากคําอธิบายขางตน สามารถสรุปคุณสมบัติของการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไดดังตอไปนี้ 

(1) พลังงานความรอนจะถายเทใหวัตถุโดยตรงดวยการแผรังสีโดยไมตองใชตัวกลางถายเทความรอน จึง
มีความรอนสูญเสียตํ่า และสามารถใหความรอนอยางรวดเร็ว ในทางกลับกัน จะมีจุดออนท่ีใหความรอนสวนท่ีเปน
เงาของวัตถุไดยาก 

(2) ความจุความรอนของแหลงกําเนิดรังสีและอุปกรณใหความรอนมีคานอยและเปนการใหความรอน
ดวยการแผรังสี ดังน้ัน จึงมีการตอบสนองตอการควบคุมอุณหภูมิท่ีดี สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสะดวก เหมาะสม
กับการควบคุมอัตโนมัติ 

(3) รังสีอินฟราเรดมีชวงความถี่เชิงแสงท่ีมีคาสูง ดังน้ัน จึงเหมาะกับการใหความรอนบริเวณพื้นผิวของ
วัตถุไดอิเล็กทริก 
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(4) วัตถุชนิดตางๆ จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีตกกระทบ  ดังน้ัน จึงตอง
เลือกใชแหลงกําเนิดรังสีท่ีมีคุณลักษณะเหมาะกับคุณลักษณะดังกลาวของวัตถุเพื่อใหเกิดประสิทธิผลดี 
 แหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดท่ีใชกันมากไดแก หลอดรังสีอินฟราเรด และฮีตเตอรแบบ Quartz Tube หลอด
รังสีอินฟราเรดมีอุณหภูมิสีของไสหลอดประมาณ 2000-2500K ซึ่งมีคาตํ่ากวา หลอดสําหรับใหแสงสวางท่ัวไป ชวง
ความยาวคลื่นของรังสีท่ีแผออกมามีคาประมาณ 0.8-2.5 μm จึงใชเปนแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดใกลเปนหลัก (รูป
ท่ี 3.58 (ก)) 
 โดยท่ัวไปแกวและควอตซจะไมยอมใหคลื่นท่ีมีความยาวคล่ืนต้ังแต 4 μm ข้ึนไปทะลุผาน ดังน้ัน กรณีท่ี
ตองการความยาวคลื่นยาวกวาน้ัน จะใช Heating Element พวก Nichrome หรือแทนทาลัมในสภาพเปลือย ในกรณีนี้
อุณหภูมิสีจะมีคาประมาณ 700-1000K ชวงความยาวคลื่นมีคาประมาณ 2-10 μm 
 

 
 

รูปที่ 3.58  หลอดรังสีอินฟราเรดกับฮีตเตอรรังสีอินฟราเรด 
 
 

รังสิอินฟราเรดใกล

ขดลวดโลหะ
(ทังสเตน)

พลังงานไฟฟา
พลังงานไฟฟา

ฉนวนไฟฟา

รังสีอินฟราเรดไกล

ชั้นออกไซดของโลหะ (เซรามิก)

ทอโลหะ (จะมีอุณหภูมิสูง)

ฮีตเตอรลวดนิโครม
รูปขดลวด 

พลังงานความรอน

(ก) หลอดรังสีอินฟราเรด (ข) ฮีตเตอรรังสีอินฟราเรดไกล 
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รูปที่ 3.59  ตัวอยางคุณลักษณะการดูดกลืนแสงในชวงรังสีอินฟราเรดของวัตถุ 

 
จากคุณลักษณะขางตน ในงานอุตสาหกรรมจึงใชวิธีหลอดรังสีอินฟราเรด (ใชรังสีอินฟราเรดใกลเปนหลัก) 

ในการอบสีต้ังแตอดีตมาแลว 
อยางไรก็ตาม ในจํานวนวัตถุดิบท่ีเปนเปาหมายการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด  มีวัตถุดิบจํานวนมาก

ท่ีมีคุณลักษณะการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไกลไดดี เชน สารประกอบไฮโพลิเมอร ไดแก เรซินสังเคราะห พลาสติก 
เสนใยสังเคราะห ฯลฯ หรือพวกอาหาร เปนตน จึงมีการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไกลเพิ่มมากข้ึน (รูปท่ี 
3.59) 
 ตัวอยางแหลงกําเนิดความรอนนี้ ไดแก ฮีตเตอรรังสีอินฟราเรดไกล (รูปท่ี 3.58 (ข)) ชนิดตางๆ ซึ่งใช
ออกไซดของโลหะ (เซรามิก) ท่ีมีคุณลักษณะดูดกลืนแสงในชวงรังสีอินฟราเรดไกลไดดีเปนพื้นผิวแผรังสี 
 
 3.3.8  การประยุกตใชการใหความรอนดวยไฟฟา 
     3.3.8.1  การใหความรอนดวยความตานทาน 
   เตาความตานทานสําหรับใหความรอนทางออม โดยท่ัวไปจะแบงไดเปนเตาท่ัวไปท่ีใช Heating Element 
โลหะหรืออโลหะ กับเตาท่ีใช ตัวกลางพิเศษเปน Heating Element เชน เตา Salt Bath  เตา Kryptol Furnace เปนตน 
ตัวอยางของเตาท่ีใชวิธีใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง ไดแก เตา Graphitizing Furnace เตาผลิตซิลิกอนคาร
ไบด เตาหลอมแกว เปนตน 
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  (1) เตาความตานทาน การควบคุมบรรยากาศในเตา 
 เตาความตานทานจะขอไดเปรียบกวาเตาเผาหลายประการ จึงมีการใชงานในสาขาตางๆ อยางแพรหลาย 
ประเภทของเตาความตานทานแยกตามวัตถุประสงคการใชงานแสดงไวในตารางท่ี 3.14 
 เมื่อใหความรอนแกโลหะดวยอุณหภูมิภายใตบรรยากาศปกติ จะเกิดปรากฏการณท่ีไมพึงประสงคข้ึน เชน  
การออกซิเดช่ัน หรือ Decarbonization เปนตน บางครั้งจึงทําการใหความรอนภายใตบรรยากาศเฉื่อยหรือกาซท่ีมี
คุณสมบัติรีดักช่ัน นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแข็งพ้ืนผิวและคุณสมบัติในการทนตอการสึกหรอ ฯลฯ ของโลหะใหดี
ข้ึน ในการทํา Carburization หรือ Nitrogenation ฯลฯ ก็จะมีการปรับสภาวะบรรยากาศใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ดวย นอกจากน้ี ถาตองการใหความรอนโดยไมใหเกิดการออกซิเดช่ัน โดยมากจะใชวิธีใหความรอนในสูญญากาศ 

 
ตารางที่ 3.14   ประเภทของเตาความตานทานแยกตามวัตถุประสงคการใชงาน 

ประเภท วิธีใชงาน รูปแบบของเตาที่เหมาะสม 
เตา heating furnace ใชใหความรอนวัตถุดิบเพื่อทํา forging หรืออื่นๆ เตาทุกรูปแบบ 

เตา quenching furnace 

ใชใหความรอนวัตถุดิบเพื่อทําใหมีผิวแข็งเปนหลัก 
หลังจากนั้นนําวัตถุดิบไปใสใน quenching bath ที่เปน
อุปกรณประกอบของเตาเพื่อทํา rapid quenching โดย
ในการ quenching วัตถุดิบที่มีลักษณะยาวหรือเปนแผน
ใหญ จะตองติดต้ังอุปกรณเสริมพิเศษ 

เตาแบบเดินเคร่ืองไมตอเนื่องจะใชแบบ 
box หรือแบบ elevator สวนเตาแบบ
เดินเคร่ืองตอเนื่องจะใชแบบ conveyor 
แบบ walking beam หรือแบบ shaker 
hearth 

เตา annealing furnace 
ใชใหความรอนชิ้นงาน แลวคอยทําใหเย็นลงชาๆ ใน
หองระบายความรอนภายในเตาหรือที่ติดอยูกับเตาจนมี
อุณหภูมิที่กําหนด 

เตาทุกรูปแบบ 

เตา carburization 
furnace 
(cemented furnace) 

ใชทํา carburization ที่ผิวหนาวัตถุดิบ มีทั้งแบบ solid 
carburizing และ liquid carburizing แตระยะหลังจะใช 
gas carburizing เปนหลัก 

เตาแบบเดินเคร่ืองไมตอเนื่องจะใชแบบ 
box ห รื อ แ บ บ  pit ส ว น เ ต า แ บ บ
เดินเคร่ืองตอเนื่องจะใชแบบ  pusher 
แบบ roller hearth แบบ shaker hearth 
แบบ  conveyor ห รือแบบ  revolving 
retort 

เตา carburization-
nitrogenation 
furnace 

ใชทําให เกิดชั้น  carburization และ  nitrogenation ที่
ผิวหนาของวัตถุดิบ 

ใ ช เ ต า แ บบ เ ดี ย ว กั บ  carburization 
furnace 

เตา nitrogenation oven 
นํากาซแอมโมเนียมาทําใหสลายตัวภายในเตา แลวทํา
การ nitrogenation ผิวหนาวัตถุดิบดวย N2 ที่เกิดข้ึน เพื่อ
เพิ่มความทนทานการสึกหรอ 

แบบ belt หรือแบบ box 

เตา sintering furnace 
ใชในการทํา sintering ของโลหะผง โดยใหความรอน-
ทําใหเย็นภายใตบรรยากาศของกาซ H2 หรือสูญญากาศ 

แบบ box แบบ conveyor แบบ pusher 
หรือแบบ pit 

เตา baking furnace ใชเผาเคร่ืองปนดินเผาและผลิตภัณฑเซรามิก แบบ tunnel หรือแบบ box 
เตาหลอม ใชหลอมโลหะที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า แบบ pot หรือแบบ reflection 

 
เตาความตานทานจํานวนมากจะมีการควบคุมสภาพบรรยากาศภายในเตาตามท่ีไดอธิบายไปแลว 

นอกจากน้ี ในการควบคุมสภาพบรรยากาศภายในเตา จะตองระมัดระวังเรื่องวัสดุท่ีใชทํา Heating Element และวัสดุ
ทนไฟ ไมใหสภาพบรรยากาศไปทําใหวัสดุดังกลาวเกิดความเสียหาย กาซท่ีใชเปนบรรยากาศควบคุมไดแก H2, N2, 
Ar, NH3 เปนตน 
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 ในการใหความรอนโลหะโดยไมใหเกิดการออกซิเดช่ัน การกําจัดส่ิงเจือปนท่ีพื้นผิวโลหะ ฯลฯ การให
ความรอนภายใตสูญญากาศเปนวิธีท่ีมีประสิทธิผลดี เตาสูญญากาศมีใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมในการทํา
ใหออนของวัสดุแมเหล็ก เหล็กกลาสเตนเลส ทองแดงและโลหะผสมของทองแดง โลหะผสมของไททาเนียม ฯลฯ 
และในกรรมวิธีความรอนของเหล็กกลาสําหรับความเร็วสูง เหล็กกลาสําหรับทําเครื่องมือ เปนตน   
 (2) การใหความรอนดวยความตานทานทางออมแบบพิเศษ 
   (ก)  เตา Salt Bath 
 เกลือเปนสารท่ีหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิคอนขางตํ่ากลายเปนของเหลวท่ีนําไฟฟาได ในกรณีท่ีตองการให
ความรอนอยางรวดเร็วและสมํ่าเสมอ เชน กรรมวิธีความรอนของโลหะ ฯลฯ จะใชเกลือหลอมเหลวเปน Heating 
Element ตัวอยางของเกลือท่ีใชกัน ไดแก NaNO3, KNO3, CaCl2, NaCl, KCl, KF, NaCO3 หรือของผสมของเกลือ
ขางตน เกลือเหลาน้ีจะไมนําไฟฟาท่ีอุณหภูมิปกติ ดังน้ัน จึงตองทําใหหลอมเหลวดวยวิธีท่ีเหมาะสมกอนแลวจึงจาย
ไฟฟาให นอกจากนี้ เกลือยังมีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความตานทานเปนลบ ดังน้ัน จึงตองตอ Series Reactor 
อนุกรมไวดวย 
  (ข)  เตา Kryptol Furnace 
 นําเม็ดกราไฟตท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 mm ใสในเตาที่ทําจากอิฐทนไฟ แลวจายไฟฟาใหจาก
ข้ัวไฟฟาท้ังสองดาน เพื่อใหความรอนแกวัตถุดิบท่ีหมกรวมกับกับเม็ดกราไฟต เตา Kryptol Furnace สามารถให
ความรอนดวยอุณหภูมิสูงพอสมควรดวยการใชวัสดุและโครงสรางแบบนี้ 
  (ค)  เตา Fluidized Bed Furnace 
 เมื่อนําผงคารบอนท่ีไมเปนผลึก (ขนาด 20-100 mesh) ใสในเตาเปนจํานวนหน่ึงแลวพนกาซท่ีมีความดันคา
หนึ่งเขาไปในเตาผานทางวัสดุทนไฟท่ีอากาศสามารถผานไดซึ่งติดต้ังอยูท่ีกนเตาแลว ผงคารบอนจะอยูในสภาวะ 
Fluidized ทําใหเกิด Fluidized Bed ข้ึน นอกจากน้ี Fluidized Bed นี้ยังนําไฟฟาไดอีกดวย เมื่อปอนไฟฟาผานแผน
ข้ัวไฟฟาท่ีติดต้ังไวในเตา จะสามารถใหความรอนได กาซท่ีใชนอกจากอากาศแลวยังสามารถใช NH3, H2S, C3H8 
ฯลฯ ไดอีกดวย เตาแบบนอกน้ีจากจะใชในกรรมวิธีความรอนท่ัวไปของโลหะแลว ยังสามารถใชทํา Nitrogenation, 
Sulfurizing, Carburization ฯลฯ ไดอีกดวย 
  (3) การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง 
 ในการใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง กระแสไฟฟาจะไหลผานวัตถุท่ีตองการใหความรอน และ
วัตถุจะถูกใหความรอนความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึน อุณหภูมิของตัววัตถุท่ีตองการใหความรอนจะเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด 
และยังเกิดปรากฏการณ Self-Lining อีกดวย วิธีนี้สามารถใหความรอนไดท่ีอุณหภูมิสูงโดยไมถูกจํากัดดวยอุณหภูมิ
ทนไฟของผนังเตามากนัก 
 เตา Graphitizing Furnace ในรูปท่ี 3.60 จะนําวัสดุคารบอนท่ีเผาแลวไปอัดไวใน Packing Coke แลวจาย
กระแสไฟฟาใหวัสดุโดยตรงเพ่ือใหความรอนจนมีอุณหภูมิถึง 3,000°C วัสดุจะกลายเปนกราไฟต ใชในการผลิต
ข้ัวไฟฟาสําหรับเตาอารก ข้ัวไฟฟาสําหรับ Electrolytic Bath แปรงถานสําหรับมอเตอรและเครื่องปนไฟ เปนตน 
กระแสไฟฟาสวนใหญจะไหลผานวัสดุคารบอน และเนื่องจากวัสดุถูกลอมดวย Packing Coke แมจะใหความรอน
ดวยอุณหภูมิเชนนี้ผนังเตาก็ยังสามารถทนได 
 ตัวอยางการประยุกตใชการใหความรอนดวยความตานทานโดยตรงนอกเหนือจากนี้ ไดแก เตาผลิตซิลิกอน
คารไบด เตาหลอมแกว เปนตน 
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รูปที่ 3.60  เตา Graphitizing Furnace 

 
  3.3.8.2  การใหความรอนดวยการอารก 
  (1)  เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก 
 เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กเปนเตาอารกโดยตรงสามเฟสท่ีสําคัญอยางหน่ึง ทํางานดวยการทําใหเกิดการ
อารก ระหวาง Scrap ซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีปอนเขาไปกับข้ัวไฟฟา ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะทําให Scrap หลอมเหลว เพ่ือ
นําไปผานกรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์ท่ีเหมาะสมจะทําใหผลิตเหล็กกลาท่ีมีคุณสมบัติไดตามตองการ เตาอารกแบบน้ี
นอกจากจะใชผลิตเหล็กแลว ยังใชในการหลอม Malleable Cast Iron, Ferrochrome ท่ีมีคารบอนตํ่า ทองแดง วัสดุ
ทนไฟ ฯลฯ อีกดวย    
เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กสวนมากจะมีขนาดใหญถึง 80-150 t, 50-100 MVA 
  (2)  เตาถลุงไฟฟา 
 เตาไฟฟาท่ีใชผลิต Ferroalloy, Electric Furnace Pig Iron, Carbide ฯลฯ โดยท่ัวไปจะเรียกวา เตาถลุงไฟฟา 
สวนใหญแลวจะเปนเตา Submerged Arc Furnace 3 เฟสท่ีมีข้ัวไฟฟา 3 แทงแชอยูใน Charge การใหความรอนจะทํา
ดวยการอารกระหวางข้ัวไฟฟาท่ีแชอยูกับตัววัตถุท่ีตองการใหความรอน และดวยความรอนท่ีเกิดข้ึนจากความ
ตานทานในวัตถุท่ีตองการใหความรอน สัดสวนของความรอนท้ังสองแบบนี้จะข้ึนอยูพอสมควรกับประเภทของ
วัตถุท่ีตองการใหความรอน แตโดยท่ัวไปจะบังคับใหความรอนจากความตานทานเปนตัวหลักในการใหความรอน 
  (3)  เตาอารกชนิดอื่นๆ 
         (ก) เตา Rocking Arc Furnace 
       เปนเตาอารกแบบทางออมเฟสเดียว เตาจะมีลักษณะเปนทรงกระบอกนอน โดยท่ีตําแหนงของเพลา
หมุนจะมีข้ัวไฟฟาหันเขาหากัน เพื่อใหความรอนแกวัตถุเปาหมายดวยการแผรังสีจากการอารกระหวางข้ัวไฟฟา    
เตาแบบนี้ใชกับการหลอมโลหะท่ีไมใชเหล็ก เชน ทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ 

(ข) เตา Electroslag Furnace 
        เตา Electroslag Furnace ใชสําหรับหลอมข้ัวไฟฟาส้ินเปลืองใน Slag ซึ่งประกอบดวย CaF2-CaO-
Al2O3 เปนหลักในแมพิมพหลอท่ีระบายความรอนดวยน้ํา ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะประกอบดวยความรอนจากความ
ตานทานของ Slag หลอมเหลวเปนหลัก เตาแบบน้ีไมอาจกลาวไดอยางเต็มปากวาเปนเตาอารกชนิดหน่ึง แต
โครงสรางและวัตถุประสงคการใชงานของเตาจะเหมือนกับเตาอารกสูญญากาศท่ีอธิบายไปแลวขางตน เตาแบบน้ี
จะใชในการผลิต Ingot ของ High Steel เปนหลัก 

คาปาซิเตอร ผนังหนา-หลังทําจากอิฐทนไฟ
ขั้วไฟฟา

ของผสมระหวางทรายซิลิกากับผงโคก
ผงโคกอัด

สายบัสกระแสสูง 
ผนังขางทําจากอิฐทนไฟ

วัสดุคารบอนเผาท่ีอัดไวในเตา แหลงจายไฟแรงดันสงูพิเศษ 

หมอแปลงแรงดันสาํหรับเตา 
เครื่องปรับแรงดันเมื่อมีภาระไฟฟา
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 3.3.8.3  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 
  (1) เตาเหน่ียวนํา 
 เตาเหน่ียวนําแบงตามโครงสรางไดเปนเตาเหน่ียวนําแบบ Crucible และเตาเหน่ียวนําแบบ Channel 
นอกจากน้ียังแบงตามความถี่ไดเปนเตาความถ่ีตํ่าและเตาความถี่สูงอีกดวย แตแบบ Channel จะมีแตเตาความถ่ีตํ่า
เทาน้ัน 
             เตาเหน่ียวนํา            แบบ Crucible            เตาความถี่ตํ่า 
                                เตาความถี่สูง 
                       แบบ Channel            เตาความถี่ตํ่า 

 เตาความถ่ีตํ่าแบบ Crucible ใชแหลงจายไฟท่ีมีความถี่เทากับการไฟฟา เนื่องจากมีความถี่ตํ่าจึงทําใหมี
ความหนาแนนกําลังไฟฟาสูงไดยาก เมื่อเริ่มทําการหลอมสวนมากจะใช Starting Block หรือเหลือโลหะเหลวไว 
1/2-1/3 แลวนําวัตถุดิบเติมลงไปในโลหะเหลวท่ีเหลืออยูเพื่อหลอมเหลวตอไป เตาแบบน้ีใชในการหลอมเหล็กหลอ 
โลหะผสมทองแดง ฯลฯ เปนหลัก 
 เตาความถ่ีสูงจะใชแหลงจายไฟท่ีมีความถี่สูงกวาการไฟฟา เทียบกับเตาความถี่ตํ่าแลวจะมีความหนาแนน
กําลังไฟฟาสูงกวา จึงสามารถหลอมเหลวไดอยางรวดเร็ว เตาแบบนี้ใชในการหลอมเหล็กหลอ เหล็กกลา โลหะผสม
ทองแดง โลหะผสม High Alloy ฯลฯ เปนหลัก 
 เตาเหนี่ยวนําแบบ Crucible แบบน้ีประกอบดวยหองหลอมรูป Crucible ท่ีทําดวยวัสดุทนไฟ และขดลวด
ใหความรอนแบบระบายความรอนดวยน้ําท่ีพันรอบหองหลอมนี้ รอบนอกของขดลวดจะติดต้ัง Yoke เพื่อทําใหเกิด
วงจรแมเหล็ก (รูปท่ี 3.61(ก)) 
 เตาความถี่ตํ่าแบบ Channel โดยหลักการทํางานอาจกลาวไดวาเปนเตามีโลหะหลอมเหลวท่ีบรรจุอยูเต็มใน 
Channel   ทําหนาท่ีเปนวงจรทุติยภูมิของหมอแปลงแรงดันไฟฟาถูกลัดวงจร กลาวคือ มีโครงสรางในลักษณะท่ีมี
ขดลวดปฐมภูมิพันอยูรอบแกนเหล็กวงจรปด แลวกอ Channel ดวยวัสดุทนไฟ  ลอมรอบขดลวดปฐมภูมิเพื่อทํา
หนาท่ีเปนขดลวดทุติยภูมิ โดยสวนหนึ่งของ Channel จะเช่ือมตอกับหองหลอม ใน Channel จะมีโลหะหลอมเหลว
บรรจุอยูเต็มตลอดเวลา และจะไดรับความรอนจากกระแส    ลัดวงจรทุติยภูมิซึ่งถูกเหน่ียวนําจากกระแสปฐมภูมิ เตา
ความถี่ตํ่าแบบ Channel ใชในการหลอมทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ ซึ่งมีจุดหลอมเหลวคอนขางตํ่า และใชใน
การรักษาอุณหภูมิและเพ่ิมอุณหภูมิของ เหล็กหลอ เปนตน 
   (2) อุปกรณใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา 
 ตัวอยางท่ีสําคัญของอุปกรณใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา ไดแก Billet Heater สําหรับแปรรูปโลหะดวย
ความรอน เครื่องเช่ือม Seam Welded Pipe, Post-annealer, Bar Heater, Bar End Heater, Pipe Heater, Slab Heater, 
Edge Heater, Roll Heater    เปนตน เตาแบบน้ีโดยมากใชเปนเครื่อง Quenching ความถี่สูงสําหรับทํา Quenching 
ช้ินสวนของเครื่องจักร 
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รูปที่ 3.61 โครงสรางของเตาเหน่ียวนํา 

 
 เครื่อง Billet Heater มีท้ังแบบความถี่ตํ่าและความถี่สูง โดยเครื่อง Billet Heater ความถี่ตํ่าจะใชในการให
ความรอนแกอลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ กอนถึงเครื่อง Extruder สวนเครื่อง Billet Heater ความถี่สูงจะใชในการให
ความรอนสําหรับการทํา Forging Press โครงสรางของ Billet Heater แสดงไวในรูปท่ี 3.62 
 เครื่องเช่ือม Seam Welded Pipe ใชในการเช่ือมรอยตอของทอเหล็ก เครื่อง Post-annealer ใชในการทํา 
Annealing รอยตอท่ีทําการเช่ือมน้ัน เครื่อง Bar Heater ใชสําหรับใหความรอนแกแทงโลหะ (bar) ท้ังแทงเพ่ือทํา 
Forging หรือ Heat Treatment หรือบางแบบจะใชสําหรับใหความรอนแกสวนปลายของแทง Bar เทาน้ัน 
 การประยุกตใชในกระบวนการผลิตเหล็กกลา ประกอบดวยการใหความรอนแกผลิตภัณฑหลอตอเนื่องท้ัง
ช้ินกอนนําไปรีด (Slab Heater) และการใหความรอนเฉพาะท่ีสวนปลาย (Edge Heater) เตาเหลาน้ีจะใชเปนวิธี
อนุรักษพลังงานเพื่อนําความรอนท่ีเกิดข้ึนในการหลอตอเนื่องไปใชในการรีดรอน 

 
รูปที่ 3.62 เคร่ือง billet heater แบบตางๆ 

 

ฝาเตา
ชองเทโลหะหลอมเหลว 
โลหะหลอมเหลว 

แผนชีลด

ตรวจโลหะเหลวรั่ว
คอยลซีเมนตสําหรับ

สายไฟเขา
กรอบเตา แกนเหล็ก

วัสดุทนไฟ 

ขดลวด 

ขาตั้งตัวเตา
channel ทุติยภูม ิ

ขดลวด 

(ข) แบบ channel(ก) แบบ crucible

กระบอกสูบ ชองเทโลหะ 

โลหะหลอมเหลว 

หองหลอม

วัสดุทนไฟ 

แกนเหล็ก 

หลอมเหลวออก ไฮดรอลิก

(ก) แบบ pinch roller

(ข) แบบ pusher

(ค) แบบ walking beam

ขดลวดใหความรอน
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การทํา quenching ความถี่สูงของเหล็กกลา เปนการปรับปรุงความทนทานตอการสึกหรอและปรับปรุง คุณสมบัติ
เชิงกลดวยการใหความรอนท่ีผิวหนาเทาน้ันและทําใหเย็นอยางรวดเร็ว ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา ยิ่ง
ความถี่มีคาสูง กระแสไฟฟาจะยิ่งเกิดข้ึนท่ีผิวหนาของวัตถุเปาหมายเปนหลัก 
 เครื่องประกอบอาหารแมเหล็กไฟฟาก็เปนอุปกรณท่ีประยุกตการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําเชนกัน 
โดยทําใหภาชนะ เชน หมอ ฯลฯ เกิดความรอนข้ึนโดยตรง จึงสามารถใหความรอนแกอาหารภายในภาชนะไดอยาง
รวดเร็ว 
 3.3.8.4  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ 
  (1) การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริก 
 การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริกเหมาะกับการใหความรอนแกวัสดุท่ีเกือบเปนฉนวนไฟฟา 
เชน ไม พลาสติก เสนใย เปนตน ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา เนื้อในวัตถุจะไดรับความรอนอยาง
สมํ่าเสมอ จึงตองการเวลาในการใหความรอนไมนาน ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําไดอิเล็กทริก จะเกิด
ความรอนสูญเสียจากพื้นผิวของวัตถุเปาหมายไปยังข้ัวไฟฟาดวยการพาความรอน การนําความรอน และการแผรังสี 
ดังน้ัน โดยท่ัวไปอุณหภูมิท่ีพื้นผิวจึงตํ่ากวาอุณหภูมิภายในเนื้อวัตถุ คุณลักษณะนี้มีประสิทธิผลดีในการอบแหง เปน
ตน 
 การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีการนําไปใชดังตอไปนี้ 

(1) ใชในการเช่ือมติดแผนพลาสติก ถุง ผลิตเส้ือกันฝน ใชกําลังขาออก 3-5 kW ความถี่ 40-80 
MHz 

(2) ใชในการประกอบและข้ึนรูปผลิตภัณฑไม เชน กระดานสกีไมอัด ตู เครื่องเรือน ฯลฯ ใช
กําลังขาออก 3-30 kW ความถี่ 5-13 MHz 

(3) ใชใหความรอนในการหยุดปลายเกลียวเชือกปนเขา ตาขายจับปลา ฯลฯ ไมใหแตกปลายใช
กําลังขาออก 15-30 kW ความถี่ 13 MHz 

(4) ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การอบแหงขนมปงกรอบ เปนตน 
(5) อื่นๆ เชน การอบแหงไม การติดกาวไมอัด การเติมกํามะถันใหยาง การฆาหนอน เปนตน 

 ตัวอยางของความหนาแนนกําลังไฟฟาในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริก ในการข้ึนรูป
พลาสติกเบ้ืองตนจะเทากับ 5-10 W/cm3 ในการเช่ือมติดฟลมพลาสติกจะเทากับ 5-100 W/cm3 ในการอบแหงไมเน้ือ
แข็งความหนาไมนอยกวา 25 mm จะเทากับ 0.005~0.01 W/cm3 
 ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริกจะเกิดคลื่นรั่วไหลจากเคร่ืองกําเนิดคลื่นความถี่สูง จาก
สายจายไฟจากเครื่องกําเนิดคลื่นไปยังภาระ และจากอุปกรณ Load Matcher ไดงาย จึงตองมีการชีลดหรือฟลเตอร
อยางเพียงพอ 
  (2) การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ 
 ตัวอยางการประยุกตท่ีสําคัญ ไดแก เตาไมโครเวฟ ตัวอยางการประยุกตใชท่ัวไปของการใหความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟ ไดแก การอบแหง ใหความรอน ปรุง และละลายนํ้าแข็งอาหาร การเติมกํามะถันในยางดวยการให
ความรอน การฆาเช้ือยาฉีด Ampoule เปนตน 
 บริเวณหองใหความรอนในการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เรียกวา Applicator โดย Applicator จะ
เปนชองวางปดซ่ึงลอมรอบดวยโลหะเหมือนกับทอนําคลื่น และ Applicator แบงเปน 3 ประเภท ไดแก แบบ Open 
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แบบ Tunnel และแบบงอ แบบ Open ซึ่งใชกันในเตาไมโครเวฟเหมาะกับการใหความรอนวัตถุท่ีมีรูปราง
หลากหลาย แบบ Tunnel เหมาะกับการใหความรอนวัตถุตอเนื่องท่ีมีรูปรางหนาตัดคงท่ี และแบบงอเหมาะกับการ
ใหความรอนวัตถุท่ีมีรูปรางเปนแผนกวาง 
  3.3.8.5  การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
 การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด จะใชหลอดรังสีอินฟราเรดหรือฮีตเตอรแบบ Quartz Tube เดี่ยว หรือ
ใช Infrared Bank ซึ่งประกอบดวยยูนิตขางตนใชรวมกัน ใชในการอบสีรถยนต ฯลฯ หรือใชในการอบแหงผง
สารอินทรีย ยา เปนตน 
 หลังจากน้ันมีการคนพบวาสารประกอบไฮโพลิเมอร เชน เรซินสังเคราะห พลาสติก เสนใยสังเคราะห ฯลฯ 
หรือพวกอาหาร สวนใหญแลวจะมีคุณลักษณะดูดกลืนคลื่นแสงในชวงรังสีอินฟราเรดไกลไดดี ประจวบกับมีการ
พัฒนาแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดไกลข้ึน จึงมีการประยุกตใชการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไกลกันอยาง
แพรหลาย วัตถุประสงคการใชงานนอกจากการอบสีตางๆ ยังใชทํากรรมวิธีความรอนของพลาสติก อบแหงหมึก
พิมพ อบ Paste ในช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อบแหงสียอม  อบแหง-อบอาหาร หรือประยุกตใชในการปรับอากาศรอน
และเวชกรรม เปนตน 
 3.3.8.6  การใหความรอนดวยแสงเลเซอร 
 แสงเลเซอรมีหลายชนิดต้ังแตในชวงอินฟราเรดจนถึงอัลตราไวโอเลต แตในการแปรรูปดวยความรอน 
โดยท่ัวไป จะใชแสงเลเซอร CO2 อินฟราเรด (ความยาวคลื่น 10.6 μm) และแสงเลเซอร YAG (ความยาวคลื่น 1.06 
μm) วัตถุประสงคการใชงาน ไดแก การเจาะรูและตัดดวยความเท่ียงตรงสูงโดยอาศัยพลังงานความหนาแนนสูงอัน
เปนคุณสมบัติของแสงเลเซอร การแปรรูปละเอียดของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส การกําจัดวัตถุท่ีพื้นผิว (เชน Marking 
เปนตน) และยังมีการเช่ือม การปรับสภาพพื้นผิวโดยใชความหนาแนนพลังงานท่ีตํ่าลงมาอีกดวย 
 3.3.8.7  การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอน 
 มีความหนาแนนพลังงานสูง (107-108 W/cm2) สามารถควบคุมตําแหนงท่ีจะใหความรอนไดอยางเท่ียงตรง 
จึงใชในการหลอมและ Vapor Coating โลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง การเช่ือมช้ินสวนรถยนตดวยความเร็วสูงและการ
บิดตัวตํ่า การทํา Surface Quenching ของโลหะ การแปรรูปละเอียดของโลหะและเซรามิก เปนตน 

 

3.4  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความรอนดวยไฟฟา  (Energy Consersation in Electric Heating System) 
        3.4.1  มาตรการพ้ืนฐานในการอนุรักษพลังงานและวิธีการประเมินผล 
       มาตรการอนุรักษพลังงานในกระบวนการใหความรอนและการหลอม สามารถแบงไดเปนมาตรการดาน
อุปกรณ และมาตรการดานการทํางาน 
     3.4.1.1  มาตรการอนุรักษพลังงานดานอุปกรณ 
   (1) การลดความรอนสูญเสียของเตา 
   สําหรับเตาใหความรอนและเตาหลอมน้ัน  จะเกิดความรอนสูญเสียท่ีถายเทผานผนังเตาจากดานในของ
เตาออกสูภายนอก เพ่ือใหปญหาเหลาน้ีลดลงอยางมีประสิทธิผล จะตองทําใหความตานทานความรอนของผนังเตามี
คาสูง สําหรับวัสดุโครงสรางเตา จะใชวัสดุท่ีมีสัมประสิทธิ์การนําความรอนและความจุความรอนตํ่า รวมท้ังทน
อุณหภูมิสูงได เชน ไฟเบอรเซรามิก เปนตน มีการนําวิธีตางๆ ท่ีจะทําใหบรรจุเปาหมายขางตนมาใชอยางแพรหลาย 
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 นอกจากน้ี เพ่ือลดความรอนสูญเสียจากการแผรังสีและการพาความรอน จะตองสรางใหฝาครอบเตาปด
สนิทท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรืออาจจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางของฉนวนกันความรอน 
 (2) การลดความจุความรอนของเตา (ปริมาณความรอนสะสม) 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเตาท่ีเดินเครื่องไมตอเนื่อง อาจมีบางกรณีท่ีปริมาณความรอนท่ีตองใชในการ
เพิ่มอุณหภูมิผนังเตาใหข้ึนจนถึงอุณหภูมิทํางานมีคาคอนขางสูงมาก ปริมาณความรอนนี้ จะไมสงผลตอการเพิ่ม
อุณหภูมิของวัตถุเปาหมายโดยตรง จึงกลายเปนความสูญเสีย ซึ่งการนําวัสดุท่ีมีความรอนจําเพาะและความหนาแนน
ตํ่ามาทําเปนผนังเตา จะทําใหความจุความรอนของเตา (ปริมาณความรอนสะสม)   มีคาตํ่า และมีประสิทธิผลในการ
ลดความรอนสูญเสียนี้ลงได และจากเหตุผลนี้ การใชไฟเบอรเซรามิกก็จะกอใหเกิดประสิทธิผลอยางมากดวย
เชนกัน 
  (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเตา 
 ในการแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนจะเกิดความสูญเสียข้ึน วิธีใหความรอนแตละวิธีจะมี
มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานดังตอไปนี้ 
 1. การใหความรอนดวยความตานทาน : กําหนดวัสดุ ขนาด และตําแหนงของ Heating Element 
ใหเหมาะสม 
 2. การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา : เลือกใชความถี่ในการใหความรอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดใช
ขดลวดใหความรอนใหสอดคลองกับวัตถุท่ีตองการใหความรอน 
 3. การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด :  เลือกใชความยาวคลื่นท่ีมีคุณลักษณะการดูดกลืนท่ีดี ให
สอดคลองกับวัตถุท่ีตองการใหความรอน 
 4. การใหความรอนไฟฟาเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริก การใหความรอนคลื่นไมโครเวฟ : เลือกใช
ความถี่การใหความรอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณจายไฟ 
 นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟากําลัง  เชน  หมอแปลงไฟฟา  คาปาซิเตอร ฯลฯ แลว  ใน
เตาท่ีใชอุปกรณแปลงความถี่  การคัดเลือกอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงก็เปนเงื่อนไขท่ีสําคัญดวยเชนกัน  ในจํานวน
อุปกรณแปลงความถี่นั้น โดยท่ัวไปอุปกรณท่ีใชสารก่ึงตัวนําจะมีประสิทธิภาพสูง เชน ไทริสเตอร เปนตน 
  (5) ลดความสูญเสียของการเดินสาย 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับภาระไฟฟาท่ีตองการกระแสไฟจํานวนมาก เชน การใหความรอนดวยการ
อารก การใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา การใหความรอนดวยการจายกระแสผานโดยตรง เปนตน ซึ่งส่ิงสําคัญคือ 
จะตองทําใหระยะทางระหวางเตากับแหลงจายไฟส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหความสูญเสียของการเดินสายลด
นอยลง  นอกจากน้ี  สําหรับเตาท่ีมีโครงสรางท่ีทําใหสามารถเปลี่ยนอิมพิแดนซของภาระไฟฟาไดในระดับหนึ่ง  
เชน เตาความตานทาน การใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา ฯลฯ ควรทําใหเปนภาระมีอิมพิแดนซสูงและเพ่ิม
แรงดันไฟฟาใหสูงข้ึน เพ่ือทําใหกระแสไฟฟาในเตาลดลง 
 (6) การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
      การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจะทําใหไมตองเพิ่มอุณหภูมิโดยเปลาประโยชน และจะปรับใหมีอุณหภูมิ
ตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจําเปน ซึ่งจะมีประโยชนในการอนุรักษพลังงาน 
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  (7) การอนุรักษพลังงานของอปุกรณเสริม 

 อุปกรณท่ีใหความรอนดวยไฟฟาในหลายกรณีจะใชน้ําระบายความรอน การปรับปริมาณน้ําระบาย
ความรอนดวยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรปมเปนมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณลําเลียงวัตถุดิบก็เปนข้ันตอนท่ีตองกระทํา 
  (8) การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ 
 หากทําใหกําลังไฟฟาของอุปกรณมีคาสูงข้ึน และลดเวลาในการใหความรอนและการหลอมใหนอยลง 
ก็จะทําใหการสูญเสียความรอนท่ีเกี่ยวของลดนอยลงและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 (9) การติดต้ังคาปาซิเตอรเพ่ือเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร 
 ภาระไฟฟาท่ีมีคาเพาเวอรแฟกเตอรตํ่า ใหติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อลดกระแสไฟฟารีแอกทีฟของ
แหลงจายไฟ 
  3.4.1.2  มาตรการอนุรักษพลังงานดานการทํางาน 
  (1) เพ่ิม Load Ratio 
 พยายามเดินเครื่องเตาดวยภาระท่ีพิกัดเทาท่ีจะสามารถทําได และลดเวลาหยุดเครื่องใหนอยลง เมื่อทํา
เชนนี้จะทําใหความรอนสูญเสียมีสัดสวนลดลง การจะทําเชนนี้ไดจะตองสามารถปอนวัตถุดิบไดอยางรวดเร็ว 
(อัตโนมัติ) 
 (2) การควบคุมอุณหภูมิอยางเขมลวด 
 ควบคุมอุณหภูมิใหความรอนอยางถูกตองเท่ียงตรง และพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะไมทําใหความรอนสูง
เกินไป การจะทําเชนนี้ไดสิ่งท่ีสําคัญคือ การควบคุมความเท่ียงตรงของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
  (3) การเดินเครื่องอยางตอเนื่อง 
 ลดการสูญเสียจากความรอนสะสมจากการหยุดเครื่องเตาและเริ่มเดินเครื่องใหมดวยการเดินเครื่องอยาง
ตอเน่ือง และลดการสูญเสียความรอนจากเตาดวยการลดระยะเวลาหยุดเครื่อง 
  (4) การลําเลียงและแปรรูปวัตถุดิบดวยความรวดเร็ว 
 ทําใหวัตถุดิบสูญเสียความรอนนอยลง และลดอุณหภูมิใหความรอนของเตาได 
 (5) การใชประโยชนจากความรอนในกระบวนการกอนหนา 
      ตัวอยางเชน ในกระบวนการหลอตอเนื่อง ตามดวยการใหความรอน และรีดเหล็กนั้นหากใชประโยชน
จากความรอนท่ีเหลืออยูในวัตถุดิบจากการหลอตอเนื่อง นํามาปอนใสเตาใหความรอนกอนท่ีวัตถุดิบจะเย็น จะทํา
เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานอยางมาก 
  (6) การอุนวัตถุดิบ 
      การอุนวัสดุดิบดวยวิธีการใหความรอนอื่นๆ ในชวงอุณหภูมิตํ่า เชน การอุน Scrap ท่ีจะปอนใหเตาอารก 
ฯลฯ โดยภาพรวมแลว มีโอกาสทําใหเกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานไดมาก 
  (7) การเลือกใชวัสดุ 
     ในการหลอมช้ินงานหลอและ Scrap มีบอยครั้งท่ีมีสิ่งแปลกปลอม เชน สารออกไซด ทราย ฯลฯ อยูใน
วัตถุดิบ ซึ่งหากนําไปหลอมพรอมกับสิ่งแปลกปลอม ไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอคุณสมบัติของโลหะหลอมเหลว
เทาน้ัน แตยังทําใหตองใชพลังงานท่ีไมจําเปนในการใหความรอนตอสิ่งแปลกปลอมอีกดวย 
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  (8) ลดระยะเวลาเปดฝาเตา ประตูเตา 
 จะเปนการทําใหพลังงานของการแผรังสีและการพาความรอนลดลง 
 

 3.4.2  วิธีการประเมินผลการอนุรักษพลังงาน 
 ปริมาณพลังงานท่ีใชไปในกระบวนการใหความรอนดวยไฟฟาน้ัน ตามปกติจะวัดดวยเครื่องวัดปริมาณ
ไฟฟาท่ีติดไวท่ีแหลงจายไฟของอุปกรณ ในการประเมินผลน้ี นอกจากปริมาณไฟฟาท่ีใชไปในการทํางานแตละครั้ง
แลว การเขาใจคุณสมบัติของวัตถุดิบ อุณหภูมิใหความรอน ปริมาณท่ีตองผลิต เวลา (หรือความเร็ว) ท่ีใชผลิต ก็เปน
สิ่งสําคัญเชนกัน นอกจากน้ี ควรท่ีจะจดบันทึกกําลังไฟฟาในระหวางการทํางาน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ความ
สิ้นเปลืองกําลังไฟฟาของอุปกรณเสริม อุณหภูมิและอัตราไหลของนํ้าระบายความรอน ฯลฯ เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงตอไป 
 ประสิทธิผลของการอนุรักษพลังงานหลังจากปรับปรุงน้ัน สําหรับอุปกรณโดยรวมแลว จะสามารถแสดง
ไดดวยผลตางของความส้ินเปลืองไฟฟา แตการวัดความรอนสูญเสียท่ีถายเทผานผนังเตาดวยเครื่องวัดกระแสความ
รอน การวัดความรอนสูญเสียของเตา (สําหรับเตาเหน่ียวนําน้ัน จะตองนําประสิทธิภาพการแปลงไฟฟาเปนความ
รอนมาคิดดวย) ดวยอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของนํ้าระบายความรอนและเครื่องวัดอัตราไหลก็ดี จะเปนวิธีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเตาได 
 สําหรับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา โดยท่ัวไปจะวัดดวยความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาเพ่ือในการจัดการ
วัตถุดิบ 1 kg แลวแสดงดวยหนวย [kW·h/kg] ซึ่งจะเรียกคาน้ีวาความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา  ตอหนวย 
 
ตัวอยางผลของการอนุรักษพลังงาน 
 ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระหวางเตา Annealing Furnace แบบไฟเบอรเซรามิกกับแบบอิฐ 
สําหรับวัตถุดิบเหล็กเสนสเตนเลส ซึ่งเปนตัวอยางหน่ึงของประสิทธิผลการอนุรักษพลังงานในเตาความตานทาน 
การใชไฟเบอรเซรามิกซ่ึงเปนฉนวนความรอนท่ีดี มีคาความรอนจําเพาะและความหนาแนนตํ่า ทําใหลดการสูญเสีย
จากความรอนสะสมและความรอนจากการนําความรอนลงได และยังทําใหแสดงใหเห็นวากําลังไฟฟาท่ีตองใชใน
การเพ่ิมอุณหภูมิ และในการใหความรอนแกวัตถุดิบลดลงอยางมาก 

 
ตารางที่ 3.15 การเปรียบเทียบระหวางเตา Annealing Furnace แบบไฟเบอรเซรามิกกับแบบอิฐ     

                                     เมื่อใชวัตถุดิบเหล็กเสนสเตนเลส   (ที่ 1100°C) 
หัวขอ เตาไฟเบอรเซรามิก เตาอิฐ 

กําลังขาออก 43.1 kW 43.8 kW 
เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิเตา (500-1000°C) 1.3 h 6 h 
ปริมาณไฟฟาที่ตองใชในการเพิ่มอุณหภูมิ 65.1 kWh 262.8  kWh 
กําลังไฟฟาที่ตองใชในการใหความรอนวัตถุดิบ (ระหวางทํางาน) 29.17 kW 42.5 kW 
ความรอนที่แผรังสีออกจากเตา (ความสูญเสีย) 13.17 kW 26.5 kW 
ความหนาของช้ันฉนวนความรอน 140 mm. เพดาน 350 mm 
  ผนังขาง 300 mm 

(หมายเหตุ) ในการใหความรอนแกเหล็กเสนสแตนเสส 91.6 kg/h 
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 3.4.3  การเชื่อมดวยไฟฟา 
                  3.4.3.1  การเชื่อมดวยไฟฟาประเภทตางๆ 
   (1) Arc Welding 

(ก) เครื่องเช่ือมอารก 
 การเช่ือมดวยการอารกเปนความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการคายประจุดวยกระแสไฟสูงมากและมีแรงดันตํ่า
ระหวางวัสดุฐานท่ีเปนโลหะ (Base Metal) กับข้ัวไฟฟา (ลวดเช่ือมหรือสายลวดข้ัวไฟฟา) เพื่อใหความรอนแก
โลหะใหเช่ือมติดกัน แหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมน้ัน มีท้ังแบบกระแสสลับ กระแสตรง และไดท้ังกระแสสลับ-
กระแสตรง การเช่ือมใหไดรอยเช่ือมท่ีสมบูรณนั้น กําลังขาออกจะตองมีความสมํ่าเสมอ โดยตองไมไดรับผลกระทบ
จากเงื่อนไขภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ 
 คุณลักษณะภายนอกของแหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมมี 3 ชนิด คือ แบบแรงดันลดลงซ่ึงเม่ือกระแสขา
ออกเพิ่มข้ึนแรงดันไฟฟาจะลดลง  แบบแรงดันคงท่ีซึ่งแมวากระแสขาออกจะเปล่ียนแปลงไปแรงดันไฟฟาก็จะเกือบ
ไมเปลี่ยนแปลง และแบบกระแสคงท่ีซึ่งปรับปรุงมาจากแบบแรงดันลดลง สําหรับแหลงจายไฟแบบแรงดันลดลง 
แมวาความยาวการอารกจะเปลี่ยนแปลงไปบางก็ยังรักษาเสถียรภาพของการอารกเอาไวได ซึ่งกลาวไดวาเปน
คุณลักษณะของแหลงจายไฟท่ัวไป สวนแบบแรงดันคงท่ีนั้น หากความเร็วในการปอนสายลวดเช่ือมคงท่ี ก็จะ
สามารถรักษาเสถียรภาพของการอารกไวได ดังน้ันจึงนํามาใชในการเช่ือมอัตโนมัติแบบใชข้ัวไฟฟาส้ินเปลือง 
สําหรับแบบกระแสคงท่ีนั้น เปนแหลงจายไฟท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือทําใหแรงดันไฟฟาเมื่อไมมีภาระมีคาตํ่าลง ดังน้ัน 
จึงถูกนํามาใชในเครื่อง Stick Welder 

1) เครื่องเช่ือมกระแสสลับ 
  เครื่องเช่ือมกระแสสลับจะติดต้ังแกนเหล็กเคลื่อนท่ีไวท่ีชองวางซ่ึงจะมีเสนแรงแมเหล็กจากหมอแปลง
ไฟฟาวิ่งผาน และเมื่อเคลื่อนแกนเหล็กนี้ จะทําใหเสนแรงแมเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไปปรับกระแสไฟไฟฟาใน
การเช่ือม 

2) เครื่องเช่ือมกระแสตรง 
 ลักษณะพิเศษของเครื่องเช่ือมกระแสตรง คือ เนื่องจากไมมีปญหาเรื่อง Restrike  (หรือ Reignition) 
เชนเดียวกับการเช่ือมกระแสสลับ ดังน้ัน จึงทําใหการอารกท่ีมีเสถียรภาพ 

(ข) Stick Welder 
 Stick Welder เปนวิธีการเช่ือมดวยความรอนของการอารกท่ีเกิดข้ึนระหวางลวดเช่ือมท่ีเคลือบดวยวัสดุหุม
กับวัตถุท่ีตองการเช่ือม ซึ่งเปนวิธีท่ีนํามาใชมากท่ีสุดในบรรดาวิธีการเช่ือมประเภทตางๆ 

 (ค) Automatic / Semi-automatic Arc Welding 
  Semi-auto Arc Welding เปนวิธีควบคุมใหความยาวของรอยเช่ือมโดยเฉลี่ยมีคาคงท่ีดวยการปอนลวดเช่ือม
ใหสอดคลองกับการเช่ือมและเคลื่อนท่ีของสายลวดเช่ือมซ่ึงเปนข้ัวไฟฟา สวน Automatic Arc Welding เปนวิธีท่ีใช
กลไกควบคุมความเร็วในการเช่ือมไปพรอมๆ กัน 
  1)   Submerge Arc Welding 
        หลักการของวิธีเช่ือมน้ี เปนวิธีการเช่ือมดวยการปอนสายลวดเช่ือมเปลือยซึ่งเปนข้ัวไฟฟา ลงในฟลักซ
ท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กมากท่ีพอกไวท่ีผิวหนาของจุดท่ีจะเช่ือม เนื่องจากการเช่ือมน้ีจะอยูในสภาพท่ีถูกกลบดวยฟลักซ 
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จึงทําใหมองจากภายนอกไมเห็น การใชกระแสไฟสูงมากน้ีทําใหการเช่ือมแผนเหล็กหนามีประสิทธิภาพสูงข้ึน    
(รูปท่ี 3.63) 
 2) CO2 Arc Welding 
         เปนวิธีการชีลดการอารกดวยกาซ CO2 แทนฟลักซ ซึ่งทําใหสามารถเช่ือมแผนเหล็กบางไดดวย
ประสิทธิภาพสูง 
 3) Inert Gas Arc Welding 
        Inert Gas Arc Welding เปนการเช่ือมดวยการอารกในบรรยากาศของกาซเฉ่ือย เชน Argon,        
Helium ฯลฯ วิธีทําใหเกิดการอารกโดยการปอนสายลวดเช่ือมข้ัวไฟฟาอยางตอเนื่อง เรยีกวา การเช่ือม MIG ซึ่ง
เหมาะสําหรับการเช่ือมท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะผสมสเตนเสส เปนตน 
        นอกจากนี้ จะเรียกวิธีการเช่ือมท่ีทําใหเกิดการอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟากับโลหะฐานโดยใชทังสเตน 
ฯลฯ เปนข้ัวไฟฟาวา การเช่ือม TIG ซึ่งเหมาะสําหรับการเช่ือมวัสดุท่ีไวตอปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจน 
เชน โลหะท่ีไมใชเหล็ก และ High Alloy Steel เปนตน 
 

 
รูปที่ 3.63  ภาพหลักการทํางานของ Submerge Arc Furnace 

 
  (2) Resistance Welding 
 Resistance Welding  เปนการเช่ือมโดยการจายกระแสไฟเขาไปในวัสดุท่ีเช่ือม แลวใช   ความรอนของ
ความตานทานท่ีเกิดข้ึนทําใหรอน แลวอัดแรงดันเขาไปใหเช่ือมติดกัน โดยทั่วไปแลวจะมีอุณหภูมิตํ่ากวาการเช่ือม
อารก และเนื่องจากเช่ือมไดในระยะเวลารวดเร็ว ผลกระทบจากการใหความรอนจะเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณใกลเคียงกับ
สวนท่ีเช่ือมตอเทาน้ัน ดังน้ัน จึงมีขอดีตรงท่ีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ      แรงเคนท่ีเหลืออยูมีนอย แตเนื่องจาก
ความรอนจะเกิดข้ึนจากความตานทานเทาน้ัน  เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่ือมอารก จะตองใชกระแสไฟจํานวน
มากกวาหลายสิบเทาในระยะเวลาสั้น ซึ่งจะทําใหแหลงจายไฟตองมีขนาดใหญ 

(ก) Lap Resistance Welding 
 ไดแก การเช่ือม Spot Welding ซึ่งจะแผนวัสดุมาซอนกันแลวเช่ือมเปนจุดๆ การเช่ือม Projection 
Welding หรือการเช่ือม Seam Welding อยางตอเนื่องเชนเดียวกับการเย็บตะเข็บ 
               (ข)  Butt Resistance Welding 
 เปนวิธีเช่ือมท่ีนําเอาวัสดุสวนท่ีเช่ือมมาตอชนกัน แลวจายกระแสไฟฟาภายใตแรงดันทําการเช่ือมโดยทํา
ใหอุณหภูมิของรอยตอสูงข้ึนจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการตานทานหรือดวยความรอนจากการอารก 

slag arc 

tip 

wire 
flux 

base metal

weld metal 

molten pool 
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 (3) การเช่ือมอืน่ๆ 
(ก) Electroslag  Welding 

 วิธีนี้จะทําใหสายลวดท่ีเปนข้ัวไฟฟาและโลหะฐานหลอมละลายดวยความรอนของ Joule ท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟาท่ีไหลใน Slag โดยปอนสายลวดเช่ือมเขาไปใน Slag หลอมเหลว และติดต้ังเหล็กกั้น (แผนทองแดง
ระบายความรอนดวยน้ํา) ไวท้ัง 2 ดานของโลหะฐาน เพื่อไมใหโลหะหลอมเหลวและ Slag ไหลออกจากรอยตอ ซึ่ง
ยิ่งการเช่ือมดําเนินไปเรื่อยๆ ก็จะคอยๆ ดึงแผนกั้นนี้ข้ึนไปดานบนพรอมกับหัวเช่ือม 

(ข) Wlectron Beam Welding 
 การเช่ือมดวยลําแสงอิเล็กตรอน เปนวิธีการเช่ือมดวยการเรงความเร็วอิเล็กตรอนท่ีปลอยออกมาจากข้ัวลบ
ในสูญญากาศภายใตความดันตํ่ากวา 10-2 Pa โดยไฟฟาแรงสูง ใหไปชนกับวัตถุท่ีตองการเช่ือม แลวทําการเช่ือมดวย
พลังงานน้ันๆ วิธีนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงท่ีสามารถเช่ือมโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงและทําปฏิกิริยากับอากาศไดงาย 
เชน Zirconium Molybdenum 

(ค) Plasma Arc Welding 
 Plasma Arc Welding นั้น เปนวิธีการเช่ือมท่ีใช Nozzle ควบคุม Arc Space ของการออกของข้ัวไฟฟา
ทังสเตนท่ีชีลดไวดวย Argon กับโลหะฐานใหมีพื้นท่ีแคบ แลวสรางกระแสพลาสมาของพลังงานความรอนท่ีมีความ
หนาแนนสูง แลวใชสิ่งน้ีเปนแหลงความรอนในการหลอมใหเช่ือมติดกัน 

(ง) Stud Welding 
 เปนวิธีการติดต้ัง Stud เขาท่ีตัวโลหะฐานโดยตรงดวยการเช่ือม โดยท่ีไมตองทําการแปรรูปใหยุงยาก เชน 
การเจาะรูท่ีดานวัสดุหลักเพ่ือขัน Stud เขาไป หรือต้ังแท็ป เปนตน การเช่ือม Stud Welding แบงเปนการเช่ือม Arc 
Welding การเช่ือม Percussion Welding การเช่ือม Resistance Welding เปนตน การเช่ือม Percussion Welding จะใช
วิธีประจุไฟใหแกคาปาซิเตอรท่ีมีความจุสูง แลวทําการเช่ือมดวยการคายประจุเฉียบพลันระหวาง Stud กับวัสดุหลัก 

(จ) High Frequency Welding 
 ใน High Frequency Welding จะมีระบบใหความรอนดวยการเหน่ียวนําและระบบใหความรอนดวยความ
ตานทาน การเช่ือมดวยความตานทานไฟฟาความถี่สูง เปนการเชื่อมท่ีจายกระแสไฟฟาความถ่ีสูงไปที่รอยเช่ือม
เพื่อใหความรอนและทําการเช่ือม ซึ่งถูกนํามาประยุกตใชกับการผลิตทอและเหล็กข้ึนรูป (การเช่ือม Seam Welded 
Pipe) 
  3.4.3.2  วิธีการเชื่อมแบบตางๆ กับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 
 สําหรับการอนุรักษพลังงานในการเช่ือมไฟฟาน้ัน ใหลองเปรียบเทียบระหวางวิธีการเช่ือมอารกแตละ
ประเภทกับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา รูปท่ี 4.64 แสดงความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาตอความยาวรอยเช่ือมหนึ่งหนวย
ในการเช่ือมตอชนเหล็กออน ถาใหการเช่ือมดวยมือ (Stick Welder) เทากับ 100% ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาของ 
Submerge Arc Welding และ CO2 Arc Welding จะเทากับ 20-60% เนื่องจาก Submerge Arc Welding และ CO2 Arc 
Welding มีความหนาแนนของกระแสไฟฟาในการเช่ือมสูง ดังน้ันระดับการรวมตัวของความรอนในการอารกก็จะ
สูง การสูญเสียพลังงานมีนอย และยังสามารถเช่ือมดวยหัวเช่ือมท่ีมีระยะแคบได ทําใหใชพลังงานไฟฟานอยลง 
 Electron Beam Welding เปนหนึ่งในวิธีเช่ือมแบบใหมนั้น จะมีระดับการรวมตัวของ      ความรอนในการ
เช่ือมสูงกวา CO2 Arc Welding ท่ีมีปริมาณความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอย และจะสามารถเชื่อมดวยความรอนได
เฉพาะในวงแคบท่ีตองการเช่ือมตอ ซึ่งปริมาณความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาน้ันจะนอยมาก 
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 3.4.3.3  การควบคุมกําลังไฟฟาในการเชื่อม 
 การควบคุมกําลังไฟฟาของเครื่องเชื่อมอารกท่ีชีลดดวยกาซซ่ึงเปนวิธีการเช่ือมอารกท่ีนิยมใชกัน มีการ
เปลี่ยนแปลงจากวิธีเปลี่ยนแท็บของหมอแปลงไฟ มาเปนวิธี Slide Transformer และมาเปนวิธีควบคุมเฟสดวยไทริ
สเตอร แตในระยะหลังมีแนวโนมวาระบบ Transistor Chopper และระบบ Inverter จะมีการนํามาใชกันมากข้ึน 
  

 
รูปที่ 3.64 วิธีเชือ่มอารกแบบตางๆ และความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 

 
 

 
รูปที่ 3.65 แหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมแบบอินเวอรเตอร 

 
ระบบ Transistor Inverter นั้น จะมีโครงสรางวงจรไฟฟาดังรูปท่ี 3.65 ในสวนของความถ่ีสูงน้ัน จะใช

ความถี่ต้ังแตไมกี่ kHz จนถึงหลายสิบ kHz มาใช ซึ่งผลท่ีไดจะมีคุณสมบัติพิเศษดังน้ี 
(1) หมอแปลงจะรวมไวกับสวนความถี่สูง จึงทําใหมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา 
(2)  มีความถี่ในการทํางานสูง จึงสามารถควบคุมดวยความเรว็สูงได 

 (3) ไมใชหมอแปลงความถี่สําหรับไฟการไฟฟา จึงมีความสูญเสียตํ่าท้ังเม่ือมีและไมมีภาระไฟฟา 
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดขอดีในการเช่ือมมากมาย ในกรณีท่ีใชกับการเช่ือม TIG กระแสตรง จะทําใหการ

อารกมีเสถียรภาพ และเริ่มสตารตการอารกไดดี และเนื่องจากสามารถควบคุม Pulse ไดดวยความเร็วสูง การอารกจึง
มีลักษณะรวมตัวดี 
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กระแสตรง กระแสตรง กระแสสลับความถ่ีสูง กระแสสลับความถ่ีสูง 
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 การเช่ือม TIG กระแสไฟสลับ จะใชระบบ Double Inverter โดยเพ่ิม Inverter ทางดาน 
ทุติยภูมิซึ่งทํางานดวยความถี่ 50-100 Hz ซึ่งจะมีขอดีตางๆ เชน มีผลในการทําความสะอาดกําจัดช้ันออกไซดของ
โลหะฐาน เชน อลูมิเนียม เปนตน ความส้ินเปลืองของข้ัวไฟฟาจะต่ํา การอารกจะมีลักษณะรวมตัวดีและหลอม
ละลายเขาไปไดลึก และไมจําเปนตองใชความถี่สูงเพ่ือการ Restrike 
 
3.5   การอนุรักษพลังงานในอุปกรณไฟฟาอื่นๆ  (Energy Consersation in Other Electric System) 
         3.5.1  เคร่ืองยกของหรือเครน Overhead Crane 
 (1) ประเภทของปนจั่น 
 ปนจั่นเปนเครื่องจักรท่ีใชบรรทุกสินคาข้ึนเรือหรือรถไฟ เคลื่อนยายวัสดุ ผลิตภัณฑในโรงงานหรือใน
สถานประกอบการ ซึ่งจะมีหลายหลากประเภทข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานและเปาหมาย แบงคราวๆ ได
เปน Overhead Crane,  Jib Crane, Bridge Crane, Container Crane, Unloader, Cable Crane ฯลฯ ยิ่งไปกวาน้ัน หาก
ยกตัวอยางของ Overhead Crane นอกจากจะใชสําหรับโรงงานท่ัวไปแลว ปนจั่นท่ีใชงานกับการผลิตเหล็กนั้น ยัง
แยกยอยออกไดเปน Ladle Crane, Stripper Crane, Charging Crane ตางๆ เปนตน ซึ่งจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การใชงาน 

Overhead Crane จะพาดคานท่ีมีลอบนรางเลื่อนท่ีติดต้ังบนเสาดังรูปท่ี 3.66  แลวติดต้ัง Trolley ติดกวาน
และให Trolley วิ่งบนรางท่ีติดไวท่ีคาน เวลาท่ีจะเคลื่อนยายของ กอนอื่น จะตองกวานของน้ันข้ึนจนถึงตําแหนงท่ี
สูงกวาส่ิงกีดขวางระหวางทาง แลวเคลื่อนยายไปยังตําแหนงท่ีตองการโดยการเลื่อนและเคลื่อนท่ีไป เมื่อไปถึงท่ีจึง
วางของลง 

 
รูปที่ 3.66  Overhead Crane 

  (2)  พิกัดกําลังขาออกของมอเตอร 
 ในกรณีท่ีไมมีการสตารตมอเตอร และไมมีปญหาเรื่องอุณหภูมิเพิ่มสูงมากนัก เชนในกรณีของ Overhead 
Crane ในโรงงานท่ัวไป จะสามารถคํานวณกําลังขับท่ีตองใชโดยสังเขปดังน้ี 
  (1) มอเตอรสําหรับกวาน ถาใหน้ําหนักของของท่ีจะยกข้ึนเทากับ W1 [kg] ความเร็วในการยกข้ึนเทากับ v1 
[m/min] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องกวานเทากับ η1 [%]   ความเรงแรงโนมถวง g = 9.8 [m/s2] ซึ่งเน่ืองการพัน
เคเบิลเปนแบบไมสมดุล ดังน้ันจะไดวา 
 กําลังกวานข้ึน           [kW]100

6120
vW[W]100

60
vgWP

1

111
11 η

⋅=
η

⋅××=  (3.13) 
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   (2) มอเตอรสําหรับเลื่อนแนวระดับ ถาใหมวลของ Trolley เทากับ W2 [kg] ความเร็วในการเลื่อนเทากับ v2 
[m/min] ความตานทานการเลื่อนเทากับ c2g [N/kg] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนเทากับ η2 [%] จะไดวา 
กําลังเลื่อนแนวระดับ     [kW]100
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⋅
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=
η

⋅+=  (3.14) 

   (3) มอเตอรสําหรับเลื่อนคาน ถาใหมวลของคานเทากับ W3 [kg] ความเร็วในการเล่ือนเทากับ v3 [m/min]   
ความตานทานการเลื่อนเทากับ c3g [N/kg] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนเทากับ         η3 [%] จะไดวา 
 กําลังเลื่อนคาน       [kW]100
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3
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⋅
++
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ตัวอยางที่ 3.5  มีรถกระเชาแบบ Well Bucket ตามขอกําหนดดังตอไปนี้ กําลังขาออกสูงสุด [kW] ท่ีมอเตอรตองให
ในการขับเครื่องกวานนี้จะเทากับเทาใด 
 ท้ังน้ี ใหมวลของกระเชาแตละตูเทากับ 4,000 kg พิกัดจํานวนผูโดยสาร 24 คน น้ําหนัก  ผูโดยสาร 60 kg/
คน ความเร็วในการเดินเครื่อง 40 m/min ความชันของเสนทางเทากับ 30° ความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ 10·g × 
10-3 N/kg ประสิทธิภาพเชิงกลเทากับ 85% 
วิธีทํา รถเคเบิลจะมีโครงสรางคลายกับเครื่องกวานข้ึนตามปลองเอียง แบบ Well Bucket หมายถึง ใชสายเคเบิล
โยงกระเชาแตละตูท่ีเลื่อนข้ึนลงตามราง นําไปคลองกับรอก แลวพันเคเบิลแบบสมดุล ความตานทานในการ
เคลื่อนท่ีจะมีคุณสมบัติเหมือนกับความตานทานของการเคลื่อนท่ีแนวระดับและการเลื่อนคานของ Overhead Crane 
กําลังขาออกสูงสุดของมอเตอร จะตองใชในกรณีท่ีกระเชาขาข้ึนมีผูโดยสารเต็มคันรถ และกระเชาขาลงไมมี 
ผูโดยสารเลย ดังน้ัน 
 กระเชาขาข้ึนจะเทากับ 4,000 + (60 × 24) = 5,440 kg  กระเชาขาลงจะเปน 4,000 kg 
 ดังน้ัน กําลังขับในการเอาชนะความตานทานของการเคลื่อนท่ีของกระเชาแตละตัว 
 ขาข้ึน 5,440 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 307.8 W 
 ขาลง 4,000 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 226.3 W 
กําลังจากมวลของตัวกระเชาจะสมดุล ดังน้ัน น้ําหนักไมสมดุลจึงเกิดจากผูโดยสารเทาน้ัน ซึ่งเม่ือคํานวณ แรงยอย
ตามทิศทางของรางจะไดวา 
 F = (24 × 60) × 9.8 × sin 30° = 7,056 N 
กําลังขับเพื่อดึงตานแรง F ข้ึนดวยความเร็ว 40 m/min จะเทากับ 
 Fv = 7,056 × (40 / 60) = 4,704 W 
จากขางตนจะไดวา กําลังขาออก P [kW] ท่ีมอเตอรตองการจะเทากับ 
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ตัวอยาง 3.6 มี Overhead Crane ซึ่งมีมวลรวมในขณะเคลื่อนท่ี W (W1 + W2 + W3 จากสูตร (3.15)) เทากับ 30t 
ความเร็วในการเคลื่อนท่ีเทากับ 50 m/min ความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ 30g × 10-3 N/kg หากปดมอเตอรขับใน
ขณะท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 50 m/min ปนจั่นจะเคลื่อนท่ีตอไปดวยแรงเฉ่ือยกี่เมตรจึงจะหยุด 
วิธีทํา พลังงานจลน A ของปนจั่นในขณะท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 50 m/min จะเทากับ 
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หากใหแรงตานจากความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ F จะไดวา 
 F = 30 × 30 × 9.8 = 8.82 × 103 N 
หาระยะทางท่ีเคลื่อนท่ีตอไป ℓ จากความสัมพันธของงาน F × ℓ = A จะไดวา 
 ℓ = A / F = 1.04 × 104 / 8.82 × 103 = 1.18 m 
 
 (3) มอเตอรสําหรับปนจั่นและระบบการควบคุม 
 ภาระของปนจั่นประกอบดวยภาระแนวระดับ เชน การเลื่อนในแนวระดับ การเลื่อนคาน และการหมุนรอบ
ตัว และภาระแนวดิ่งท่ีแขวนหอยลงดังเชน การกวานข้ึน การเงยข้ึนลง ภาระเหลาน้ีทุกตัวเปนภาระแรงบิดคงท่ีใน
การเปลี่ยนความเร็ว และในการขับและเบรกจะตองเดินเครื่องดวยโหมด 2-quadrant หรือ 4-quadrant การควบคุม
ปนจั่นเปนการควบคุมตําแหนงดวยการแรงบิดตามสัญญาณส่ังความเร็ว คุณลักษณะการเดินเครื่องท่ีตองใชในการ
ทํางานน้ัน ไดแก ความเร็วคงท่ีท่ีคาใดๆ แรงบิดเบรกเพื่อปองกันการของหลน และสามารถท่ีจะเดินเครื่องแบบขยับ
ท่ีลดนอยไดบอยๆ 
 แตเดิมจะจะใชคุณลักษณะแรงบิดมอเตอรดวยการควบคุมความตานทานทุติยภูมิของมอเตอรเหนี่ยวนํา
แบบโรเตอรพันขดลวดสําหรับปนจั่น (JEM 1202) เปนหลัก ซึ่งไดนําเอา Thruster Braking, Eddy Current Braking, 
DC Dynamic Braking (การปรับการกําเนิดสนามแมเหล็กกระแสตรงทางดานปฐมภูมิของมอเตอรหลัก) มาใชรวม
ในการใหแรงบิดเบรก แลวนําแรงบิดมอเตอรและแรงบิดเบรกมารวมกันท่ีเพลาของมอเตอร นอกจากน้ี ในกรณีท่ี
ตองการการควบคุมความเร็วอยางละเอียดหรือความเร็วสูง เชน Unloader และ Container Crane จะใชระบบ Static 
Ward Leonard ของมอเตอรกระแสตรง 
 ในระยะหลังน้ี ระบบการขับดวยอินเวอรเตอรของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอกไดแพรหลายไปอยาง
รวดเร็ว ในจํานวน Overhead Crane นั้น จะมีปนจั่นยกขยะซ่ึงตองทํางานภายใตสภาพแวดลอมท่ีย่ําแย จึงควรทําให
ไมตองมีการซอมบํารุง นอกจากน้ัน การควบคุมดวยอินเวอรเตอรแบบไมใชเซ็นเซอรวัดความเร็วยังถูกนํามาใชใน
ทุกๆ การเคลื่อนไหวของปนจั่น เชน การยกข้ึน การเลื่อนแนวระดับ และการเลื่อนคาน เมื่ออินเวอรเตอรมี Capacity 
สูงข้ึน ไดมีการนําไปใชในปนจั่นขนาดใหญ เชน Unloader, Container Crane อีกดวย สําหรับการยกและการเลื่อน
ในแนวระดับท่ีตองการการตอบสนองการบังคับจะใชการควบคุมเวกเตอรแบบใชเซ็นเซอร สวนการเลื่อนคานท่ีจะ
เดินเครื่องพรอมกันหลายเครื่องโดยท่ัวไปจะใชการควบคุม V/f 
 จะเรียกรวมสวนของ Trolley เพื่อเครื่องกวานและเลื่อนไปในแนวระดับวา Hoist แตใน Inverter Hoist 
ขนาด 1/2-30t จะใชการควบคุม V/f เนื่องจากความเท่ียงตรงของความเร็วท่ีตองการจะอยูในระดับ ±10% 
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ในกรณีท่ีจะใชอินเวอรเตอรกับปนจั่น จุดท่ีควรระวังจะมีดังน้ี 
- จะตองมีข้ันตอนพิเศษ เชน ตรวจสอบการสรางสนามแมเหล็กระยะแรกของมอเตอรกับการกําเนิด

แรงบิดของมอเตอร การอุนเบรก เปนตน เพ่ือปองกันการเลื่อนตกหลนของส่ิงของและปองกันการสูญเสียความเร็ว 
- ในการยกข้ึน จะตองใชแรงบิดสําหรับสตารตจํานวนมาก 
-    ในเวลาท่ีหยอนลง เนื่องจากเปนการเดินเครื่องแบบ Regenerative จําเปนท่ีจะตองใชเร็กติฟายเอร 

PWM ท่ีสามารถ Regenerate กําลังไฟฟาไปท่ีแหลงจายไฟ หรือทําการปองกันแรงดันไฟฟาสูงเกิน โดยเช่ือมตอกับ
ความตานทานการหยุดท่ีลิงคกระแสตรง 

- เม่ือส่ิงของลงถึงพ้ืนแลว จะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของแรงบิดภาระได 
 
ตัวอยางที่ 3.7  เมื่อหยอนสิ่งของมวล 10t ลงดวยความเรว็คงท่ี 0.2 m/s ดวยปนจั่นท่ีใชมอเตอรเหนีย่วนําขับดวย
อินเวอรเตอรท่ีมีการ Regenerate กําลังไฟฟาไปท่ีแหลงจายไฟ จงหากําลังไฟฟา P ท่ี Regenerate ใหแหลงจายไฟ
กระแสสลับ อนึ่ง กําหนดใหประสิทธิภาพรวมของปนจั่น มอเตอร อินเวอรเตอร และอปุกรณปรับกระแส PWM 
เทากับ 70%  
วิธีทํา กําลังไฟฟาท่ี Regenerate ได จะเทากับอัตราการลดลงของพลังงานศักยของส่ิงของคูณดวย ประสิทธิภาพ 
70% 
 P = mgvη = 10,000 × 9.8 × 0.2 × 0.7 = 13.36 × 1,000 W = 13.64 kW                                   
 
 (4) การอนุรักษพลังงานของ เครื่องยกของหรอืเครน    

1)  การลดความสูญเสียเชิงกล 
ประสิทธิภาพของชุดเกียร ความตานทานการเลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลัง ขาออกของมอเตอร 

ดังน้ัน  จึงควรบํารุงรักษาชุดเกียรและแบริ่งเปนประจํา 
2) การเลือกขนาดของมอเตอร 
ความเร็วกวาน ความเร็วในการเลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอร ดังน้ัน จึงควร

พิจารณาทบทวนขนาดของมอเตอร ตรวจสอบเน้ือหาการทํางาน และไมเดินเครื่องดวยความเร็วสูงกวาท่ีจําเปน 
3)  การทบทวนวิธีควบคุม 
การควบคุมความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร จะสามารถปรับความเร็วรอบไดอย างตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพสูง และสามารถทํา Renegerative Braking ได จึงเหมาะกับ เครื่องยกของหรือเครนท่ีตองเดินเครื่องดวย
ความเร็วตํ่าบอยๆ 
  3.5.2  การประหยัดพลังงานสําหรับอุปกรณสํานักงาน 

อุปกรณสํานักงานเปนสวนท่ีมีปริมาณการใชพลังงานมากในอาคารสํานักงานท่ัวไปมีการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึนอยางมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟาเน่ืองจาก  “การปฏิวัติของ คอมพิวเตอร” ในชวงทศวรรษท่ี 1980  และ  
1990  

ในชวงหลายปท่ีผานมาน้ี  ระดับการใชพลังงานของอาคารเทียบเปนวัตต/ตารางเมตรมี  คาสูงข้ึน  เนื่องจาก
อุปกรณไฟฟาสํานักงานท่ีเพิ่มข้ึน เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร สแกนเนอร   เปนตน ท้ังหมด
เหลาน้ีลวนสงผลใหใชพลังงานรวมของอาคารมีคาสูงข้ึนดวย 
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ปริมาณการใชไฟฟาของอุปกรณสํานักงานโดยท่ัวไป: 

•  คอมพิวเตอรต้ังโตะ                             100-200  วัตต 

•  คอมพิวเตอรสวนตัว/แลฟทอป  6-30   วัตต 

•  เครื่องพิมพ (อิงคเจ็ต)   100   วัตต 

•  เครื่องพิมพ (เลเซอรเจ็ต)    300   วัตต 

•  เครื่องโทรสาร    60-160   วัตต 

•  เครื่องถายเอกสาร   1,000-4,000  วัตต 
แนวทางประหยัดพลังงานสําหรับการใชคอมพิวเตอร 

• การประหยัดพลังงานสามารถทําไดโดยการใชอุปกรณสํานักงานชนิดประหยัดพลังงาน 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมใช 
• ตัวอยางของ ของอุปกรณสํานักงานประสิทธิภาพสูง: 

เคร่ืองถายเอกสาร 

• ในเครื่องรุนใหมจะมีการทํางานแบบประหยัด พลังงาน เชน การปดเครื่องอตัโนมัติ เมื่อไมมีการใช 
ในชวงเวลา 10 - 15 นาที 

• ควรใหแนใจวา มีการเปดสวนท่ีทําหนาท่ีในการ ประหยัดพลังงาน 
เคร่ืองพิมพ/คอมพิวเตอร 

• เครื่องพิมพรุนใหมจะมีระบบปดอัตโนมัติ เมื่อไมมีการใชในชวงเวลา 10 - 15 นาที 
 
ตัวอยางที่ 3.8    การเปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวตลอด 24 ช่ัวโมง/วัน, 7 วัน/สัปดาห ถึงแมวาจะมีการใชเพียง      
8 ช่ัวโมง/วัน   5 วัน/สัปดาห   ดังน้ัน  ถามีการปดเครื่องทุกวันหลังเลิกงาน จะเกิด การประหยัดเทาไร? 
กําหนดให คอมพิวเตอร 1 เครื่องใช 100 วัตต และราคาเฉลี่ยของกระแสไฟฟาเปน 2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
กอน: ช่ัวโมงการใชงาน   = 24 ช่ัวโมง/วัน x 7 วัน/สัปดาหx 52 สัปดาห/ป 
                                         = 8,736 ช่ัวโมง/ป 
หลัง : ช่ัวโมงการใชงาน   = 8 ช่ัวโมง/วัน x 5 วัน/สัปดาหx 52 สัปดาห/ป 
                                          = 2,080 ช่ัวโมง/ป 
ความแตกตาง                   = 8,736 - 2,080 ช่ัวโมง/ป 
                                         = 6,656 ช่ัวโมง/ป 
การประหยัดพลังงาน       =    พลังงานท่ีใช x ช่ัวโมงใชงาน 
                   =    100W (เฉลี่ย) x 6,656 ช่ัวโมง/ป 
                                         =   665.6 kWh/ป 
การประหยัดคาใชจาย = การประหยัดพลังงาน x ราคากระแสไฟฟา 
                                            = 665.6 kWh/ป x 2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
                                            = 1830.4 บาท/ป สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
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ลิฟต และบันไดเลื่อน 
ลิฟตและบันไดเลื่อนเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานประมาณ 1 -2% ของการใชท้ังหมด ภายในอาคารสูง  โดย

คาใชจายจะลดลงสําหรับอาคารอื่น ๆ 
 (1)  แนวทางการประหยัดพลังงานในลิฟต  

(ก)  ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงและอุปกรณขับเคลื่อนท่ีปรับความถี่ได 
1) ประโยชนของการใชอุปกรณขับเคลื่อนแบบปรับความถี่ได 

• ควรใหแนใจวาการทํางานจริงของลิฟตเปนไปตามความเร็วท่ีกําหนด เพื่อเปนการ
รับรองวา การควบคุมระหวางชวงเรงความเร็วและลดความ เร็วเปนไปอยางราบรื่น ซึ่ง
จะเปนการลดระยะเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  ระหวางช้ันได  ถาไมคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณผูโดยสารและระยะทาง 

• ลดปริมาณการใชพลังงานในทุก ๆ การใชรวมถึงการใชในปริมาณนอย ดวย 

• ควรรักษาคาตัวประกอบกําลังไฟฟาใหสูงไว: 
 ซึ่งจะเปนการลดคาใชจาย เนื่องจากคาตัวประกอบกําลังไฟฟาในใบ แจงหน้ีคา
ไฟฟา 

 ลดขนาดสายไฟยอยลงได 

• ลดความรอนใหแกมอเตอร  ซึ่งจะลดคาใชจายในการปรับอากาศในหองเครื่อง 
(ข) ลดการใชลิฟตท่ีไมจําเปนหลังช่ัวโมงทํางาน (19.00 - 7.00 น) โดยการใชกุญแจ ในการใชลิฟตใน

ชวงเวลาดังกลาว 
(ค) ควรมีการจัดแบบการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอโดยผูเช่ียวชาญ เชน  ผูผลิตหรือ ผูจําหนาย 

 (2) แนวทางการประหยัดพลังงาน บันไดเลื่อน 
(ก) ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ดูหัวขอในตอนตนของหลักสูตร) 
(ข) จัดใหมีการปฏิบัติในการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอโดยผูเช่ียวชาญ 
(ค) กรณีบันไดเลื่อนเพียง 1 ราง ควรใหหยุดการทํางานหลังช่ัวโมงทํางานตามปรกติเพื่อลดการใชพลังงาน

อยางไมจําเปน 
(ง) กรณีบันไดเลื่อนหลายราง เมื่อมีปริมาณผูใชนอยลงควรปดบันไดเลื่อนรางท่ีไมจําเปนเพื่อลดการ

สูญเสียพลังงานและสามารถทําไดอัตโนมัติโดยใชระบบควบคุม 
(จ) ควรมีการวิเคราะหการขนสงคนเพื่อเปนการบงช้ีวา ท่ีใดจะมีจํานวนผูใชมาก 

 
ในการเลือกลิฟตหรือบันไดเลือ่นใหมควรพิจารณาดังน้ี : 

• การเลือกขนาดของมอเตอร ข้ึนกับ : 
 จํานวนผูใชภายในอาคารน้ัน 
 จํานวนผูโดยสารท่ีลิฟต หรือบันไดเลื่อนสามารถรับได 
 เวลาการรอท่ีผูโดยสารยอมรบัได 
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ตัวอยางการใชพลังงานของลฟิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.67 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                  โดยสารขึ้น (kWh) 

 
  จากรูปท่ี 3.67 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟามากกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง(kWh) 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.68 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารลง (kWh) 
 
  จากรูปท่ี 3.68 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารลง  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟานอยกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง(kWh) 
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รูปที่ 3.69 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารขึ้น (kW) 
 
  จากรูปท่ี 3.69 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟามากกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต (kW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.70 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารลง (kW) 
  
 จากรูปท่ี 3.70 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟานอยกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต (kW) 
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รายการตรวจสอบ 
1 คุณเคยไปท่ีทํางานของคุณหลังช่ัวโมงทํางานหรือไม? มีการเปดเครื่องใชไฟฟาท้ิงไวโดยไมมีการใชบาง

หรือไม? 
2. คุณใชระบบทํานํ้ารอนชนิดใด? พิจารณาการนําความรอนท่ีท้ิงกลับมาใช และการหุมฉนวน 
3. คุณใชเครื่องใชไฟฟาประสิทธิภาพสูงหรือไม? ประสิทธิภาพนั้นรวมอยูใน นโยบายเก่ียวกับการซ้ือ

เครื่องใชไฟฟาใหมดวยหรือไม? 
4. คุณใชอุปกรณสํานักงานประสิทธิภาพสูงหรือไม? ประสิทธิภาพนั้นรวมอยูใน นโยบายเกี่ยวกับการซ้ืออุปกรณ

สํานักงานดวยหรือไม? 
5. คุณใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับลิฟต  บันไดเลื่อน  พัดลม  ปมนํ้า และอื่นๆ หรือไม? 
6. ใชปมนํ้าและพัดลมท่ีสามารถปรับปริมาณการไหลดวย  VSD’s  หรือไม? (เชน ปมนํ้าเย็น พัดลม) 
7. คุณถูกเรียกเก็บคาตัวประกอบกําลังไฟฟาหรือไม? 
8. แผนภูมิความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของท่ีทํางานคุณมีลักษณะอยางไร? เพิ่มข้ึนแลวลดลง? การติดต้ังเครื่อง

ควบคุมความตองการพลังไฟฟามีความเหมาะสมหรือไม? 
9. คุณมีแผนการบํารุงรักษาหรือไม? 
 
คอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอร เปนอุปกรณ ท่ีใชในการจัดพิมพขอมูล การวิเคราะห และประมวลผลขอมูลในเวลาอันรวดเร็ว 
ถูกตองและแมนยํา และยังเปนอุปกรณท่ีชวยในการคนควาหาขอมูล ติดตอสื่อสารกับแหลงขอมูลท่ัวทุกมุมโลก เรา
สามารถแบงคอมพิวเตอร ออกเปน 2 สวน คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และจอภาพ 
 (1) การใชพลังงานของคอมพิวเตอร 

การใชพลังงานของคอมพิวเตอรข้ึนอยูกับชนิดของตัวเครื่องคอมพิวเตอรขนาดและ ความละเอียดการ
แสดงผลของจอภาพเปนสําคัญ กลาวคือ 

• คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ (Desktop) ท่ีมีจอภาพ  14 นิ้ว ซึ่งใชกันมากในสํานักงานท่ัวไปจะใช
กําลังไฟฟา 100 วัตต สวนคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้ว (Notebook) จะใชกําลังไฟฟา 20 วตัต 

• จอภาพสี (Colour) ใชพลังงานไฟฟาสูงกวาจอภาพขาวดํา (Monochrome) 

• จอภาพที่มีขนาดใหญ ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพท่ีมีขนาดเล็กกวา เชน จอภาพขนาด 17 
นิ้ว ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพขนาด 14 นิ้ว 

• จอภาพท่ีมีความละเอียดในการแสดงผลสูง ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพท่ีมีความละเอียดใน
การแสดงผลตํ่ากวา เชน จอภาพ SVGA ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพ VGA 

ตารางที่ 3.16 เปรียบเทียบการใชกําลังไฟฟาของคอมพิวเตอร 
ชนิด กําลังไฟฟาขณะทีใ่ชงาน (วัตต) 

คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 120 
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 100 
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี VGA 85 
คอมพิวเตอรชนิดกระเปาห้ิว  20 
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  (2)  การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรอยางถูกตอง 

• ควรคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน ท้ังน้ีเนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หรือเกิดการลาสมัยเร็ว ดังน้ันจึงควรพิจารณาคุณลักษณะของคอมพิวเตอรใหใชงานตรงตาม
ลักษณะงานท่ีตองการ 

• ซื้อคอมพิวเตอรท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน (Energy Management) เชน คอมพิวเตอรท่ีมี
สัญลักษณ Energy Star คอมพิวเตอรชนิดน้ีจะใชกําลังไฟฟาเทากับคอมพิวเตอรท่ัวไปในขณะท่ีใชงาน (Active) แต
จะใชกําลังไฟฟาลดลงรอยละ 55 ในขณะท่ีรอทํางาน หรือเมื่อไมไดใชงานในระยะท่ีกําหนด (Idle) 

ตารางที่ 3.17 เปรียบเทียบการใชกําลังไฟฟาของคอมพิวเตอร Energy Star และคอมพิวเตอรทั่วไป 
 คอมพิวเตอร Energy Star คอมพิวเตอรทั่วไป 

จอภาพ ไมเกิน 15 วัตต 60 วัตต 
ตัวเคร่ือง ไมเกิน 30 วัตต 40 วัตต 
รวม ไมเกิน 45 วัตต 100 วัตต 

 

• ถาตัวเครื่องคอมพิวเตอรกับจอภาพคอมพิวเตอรไมไดมาจากผูผลิตรายเดียวกันควรตรวจสอบ
ดูวาเครื่องคอมพิวเตอรมีระบบประหยัดพลังงานหรือไม และถามีก็ควรตรวจสอบวาสามารถทํางานกับจอภาพ 
Energy Star ไดหรือไมเพราะจอภาพ Energy Star โดยท่ัวไปจะประหยัดพลังงานไดตอเมื่อไดรับการส่ังงานจาก
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร 

• ถาตองใชคอมพิวเตอรท้ังท่ีทํางานและนอกสถานท่ี ควรเลือกซื้อคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้ว 
(Notebook) เพราะนอกจากจะชวยใหประหยัดพลังงานแลว ยังประหยัดพ้ืนท่ีของโตะทํางาน ไมมีเสียงรบกวนจาก
พัดลมระบายอากาศท่ีมักติดต้ังในตัวเหมือนคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ ไมตองเสียคาใชจายในการติดต้ังแหลงจายไฟ
สํารอง เนื่องจากคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้วมีแบตเตอรี่ (Battery) ในตัว ซึ่งสามารถประจุไฟใหมได 

• ควรซ้ือจอภาพท่ีขนาดไมใหญจนเกินไป เชน จอภาพขนาด 14 นิ้ว ใชพลังงานนอยกวา
จอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงรอยละ 25 
  (3) การใชคอมพิวเตอรอยางฉลาด 

• ผูใชคอมพิวเตอรควรตรวจสอบดูวาระบบประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอรถูกสั่งใหทํางาน
แลวหรือไม ถึงแมวาระบบประหยัดพลังงานมักจะถูกต้ังใหทํางานจากผูผลิตแลวก็ตาม แตมีบางรุนท่ีระบบประหยัด
พลังงานไมไดถูกส่ังใหทํางาน ดังน้ันผูใชจึงควรตรวจสอบหรือสั่งใหระบบนี้ทํางาน 

 
วิธีการส่ังใหระบบประหยัดพลังงานทํางานบนโปรแกรม Windows 98 
ข้ันท่ี 1 ดับเบิลคลิกท่ี สัญลักษณ หรือไอคอน (ICON) Control Panel 
ข้ันท่ี 2 ดับเบิลคลิกท่ี สัญลักษณ หรือไอคอน (ICON) Display 
ข้ันท่ี 3 คลิกท่ี แท็บ (Tab) Screen Saver และคลิกท่ีปุม Setting ในกรอบ  “Energy Saving Features of Monitor” 
ข้ันท่ี 4 คลิกท่ีปุม “OK” เมื่อเลือกเวลาหนวงท่ีตองการต้ังแลว 
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 ผูใชสามารถต้ัง “เวลาหนวง” ไดตามตองการ เชน เวลาหนวง 15 นาทีสําหรับจอภาพ และ 30 นาทีสําหรับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร ดังน้ันถาเครื่องคอมพิวเตอรไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที อยางตอเนื่องจอภาพจะเขาสูระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากจอภาพจะวางเปลา (Blank Screen) และถาไมไดใชงานเปนเวลา 30 นาทีอยาง
ตอเนื่อง ตัวเครื่องคอมพิวเตอรจะเขาสูระบบประหยัดพลังงาน ลดกําลังไฟฟารอยละ 55  สังเกตจากจะมีเสียงปบๆ 
และถามีการใชงานอีกครั้ง เชน เลื่อนเมาส (Mouse) หรือกดคียบอรด (Keyboard) ระบบตาง ๆ ก็จะทํางานอีกครั้ง 
ภาพท่ีอยูบนจอภาพกอนเขาสูระบบประหยัดพลังงานจะปรากฏข้ึนอีกครั้งในไมกี่วินาที (4-5 วินาที) 
* เวลาหนวง (Delay Time) คือเวลาท่ีคอมพิวเตอรไมไดถูกใชงานหรือพักเครื่องในขณะท่ียังมีภาพปรากฏอยูใน
จอภาพกอนเขาสูระบบประหยัดพลังงาน 
  
ขอควรจํา : Screen Saver ไมไดชวยประหยัดพลังงาน แตมีไวเพื่อรักษาคุณภาพของจอภาพโดยจะเปนภาพสีสดใส
เต็มจอภาพหรือเปนภาพท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงทําใหสารเรืองแสงทุกจุดของจอภาพมีการเปลี่ยนสี
ตลอดเวลาและใหสีท่ีสมํ่าเสมอ ไมมีการผิดเพ้ียน ดังน้ันควรต้ังเวลาการทํางานของ Screen Saver  ไมใหนานเกินไป 
(ไมควรเกิน 15 นาที) หรือต้ังเวลาใหเปนไปตามเวลาหนวงท่ีเครื่องคอมพิวเตอรนั้นกําหนด 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลกิงาน 

• ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรอืขณะท่ีไมใชงานเกินกวา 15 นาที ซึ่งจะไมมีผลทําใหอายุการ
ใชงานลดลง 

สําหรับในกรณีนี้สามารถต้ังเวลาใหคอมพิวเตอรปดจอภาพหรือฮารดดิสก (Hard Disk) เอง
อัตโนมัติได ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยประหยัดพลังงาน หากลืมปดเครื่องท้ิงไวหรือละจากคอมพิวเตอรไป
ทํางานอื่นเปนระยะเวลานาน 
 
เคร่ืองพิมพผล (Printer) 
  “เครื่องพิมพผล”  เปนอุปกรณตอพวงกับคอมพิวเตอร เพื่อการแสดงผลขอมูลท่ีไดบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพผลจะใชพลังงานมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดและความเร็วในการพิมพเปนสําคัญ กลาวคือ 

• เครื่องพิมพผลตางชนิดมีการใชกําลังไฟฟาตางกัน กลาวคือ 
- เครื่องพิมพผลชนิดเลเซอร มีความเร็วในการพิมพสูง คุณภาพเยี่ยมเงียบและใชพลังงาน

สูง กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 60 – 70 วัตต 
- เครื่องพิมพผลชนิดพนหมึก คุณภาพในการพิมพดีแตดอยกวาเครื่องพิมพผลเลเซอร 

สามารถพิมพเปนสีได ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน  3 – 5 วัตต 
- เครื่องพิมพผลชนิดเข็ม  คุณภาพในการพิมพตํ่า ในขณะพิมพมีเสียงดัง ใชกําลังไฟฟา

ขณะรอทํางาน  7 – 15 วัตต 

• ความเร็วของเครื่องมีผลตอการใชพลังงาน เครื่องพิมพผลท่ีมีความเร็วในการพิมพสูงจะใช
พลังงานขณะรอทํางานมากกวา เชน ชนิดเลเซอรท่ีมีความเร็ว 12 หนาตอนาที ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 70 วัตต 
สวนชนิดเลเซอรท่ีมีความเร็ว 8 หนาตอนาที ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน  60 วัตต 
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 (1)   การเลือกซ้ืออยางถูกตอง 

• ถาเลือกซื้อเครื่องชนิดเลเซอร ควรเลือกซ้ือเครื่องท่ีมีระบประหยัดพลังงาน หรือ เครื่องท่ีมี
สัญลักษณ Energy Star ซึ่งกําลังไฟฟาขณะรอทํางานจะลดลงเหลือ 15 – 45 วัตต หลังจากไมไดใชงาน 15 – 60 วัตต 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเร็วของเครื่อง ระบบประหยัดพลังงานมักจะถูกต้ังใหทํางานโดยอัตโนมัติมาจากผูผลิตแลว 

• เลือกซ้ือเครื่องท่ีมีความเร็วเหมาะสมกับงานท่ีใช เชน สํานักงานขนาดเล็ก มีผูใช ไมมาก 
ปริมาณงานพิมพนอย ก็ควรเลือกใชเครื่องความเร็วตํ่า (1-7 หนาตอนาที) ใชกําลังไฟฟา 15 วัตต ขณะรอทํางาน 
สวนสํานักงานขนาดใหญท่ีมีผูใชหลายคน มีงานพิมพมาก ควรเลือกใชเครื่องความเร็วสูง (8 หนาตอนาที) ใช
กําลังไฟฟา 30-45 วัตต ขณะรอทํางาน 

• เครื่องชนิดพนหมึกจะใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางานตํ่า ใหคุณภาพงานดี 

• ใชเครื่องระบบเครือขาย (Network Printer) ติดต้ังใชงานสําหรับผูใชหลายคน เพื่อ 
ลดกําลังไฟฟาขณะรอทํางานโดยรวมแทนการใชหลายเครื่อง เพราะเครื่องพิมพผลมักจะถูกเปดท้ิงไวโดยไมใชงาน 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• ปดเครื่องพิมพผลเมื่อไมใชงาน 

• ควรตรวจทานขอความบนจอภาพโดยใชคําส่ัง Print Preview กอนพิมพ 

• ใชกระดาษใชแลว 1 หนา (Reused Paper) สําหรับพิมพเอกสารท่ีไมสําคัญหรือเพื่อตองการ
ตรวจทานความถูกตองของขอความ และเลือกชนิดของการพิมพ (Mode) ประหยัด (Economy Fast) เพื่อเปนการ
ประหยัดหมึกพิมพ 

• ใช Electronic Mail (E-Mail) โดยไมจําเปนตองพิมพออกมาเปนเอกสาร 
 
โทรศัพท (Telephone) 
  ถึงแมวา “โทรศัพท” เปนอุปกรณสํานักงานท่ีแทบจะไมมีการใชพลังงานโดยตรง แตการใช
โทรศัพทอยางเหมาะสม จะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยลดการใชพลังงานทางออมไดมาก 

• ใชโทรศัพทในการส่ือสารแทนการเดินทาง เพื่อลดการใชน้ํามัน ดวยการโทรศัพทนัดให
แนนอนกอนเดนิทาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางท่ีไปถึงท่ีนัดหมายแลวไมพบผูติดตอ 

• ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทใหถูกตองกอนติดตอ 

• เตรียมขอมูลในการสนทนาใหพรอมเพื่อลดเวลาในการใชโทรศัพท 

• หากใชโทรศัพทแบบบันทึกหนวยวความจํา (Memory Program) ซึ่งโทรศัพทประเภทน้ีตอง
ใชถานไฟฉายในการเก็บขอมูล ควรเลือกใชถานไฟฉายชนิดท่ีสามารถบรรจุไฟไดใหม (Rechargeable Battery) ซึ่ง
ถานไฟฉายชนิดน้ี เมื่อหมดอายุหรือมีกําลังอนลงแลว สามารถนําไปใสเครื่องบรรจุถานไฟฉายแลวใชไฟฟาในการ
บรรจุใหถานไฟฉายใชไดใหมซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณการใชถานไฟฉายชนิดท่ีใชหมดแลวท้ิงซ่ึงเปนขยะ
อันตราย 

• หากโทรศัพททางไกลควรใชระบบ Y-Tel (กด 1234 กอนแลวตามดวยรหัสพ้ืนท่ี และ
หมายเลขโทรศัพทท่ีตองการติดตอ) ซึ่งอัตราคาบริการจะถูกกวา 
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เคร่ืองโทรสาร (Facsimile Machine) 
 “เครื่องโทรสาร” เปนอุปกรณท่ีใชในการรับสงขอมูลจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง การใชพลังงาน
ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องโทรสารน้ัน ๆ กลาวคือ 

(1) เครื่องโทรสารชนิดเลเซอร ใชกระดาษธรรมดา (Plain Paper) ซึ่งไดรับความนิยมมากข้ึน ใช
กําลังไฟฟาสูงขณะรอทํางาน 60-70 วัตต 

(2) เครื่องโทรสารชนิดพนหมึก ใชกระดาษธรรมดา 
(3) เครื่องโทรสารชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน (Thermal Paper) ใชกําลังไฟฟาขณะรอ

ทํางาน 10-20 วัตต 
  (1)   การเลือกซ้ืออยางถูกตอง 

• เนื่องจากเครื่องโทรสารมักจะถูกเปดท้ิงไว 24 ช่ัวโมงตอวัน จึงควรเลือกซ้ือชนิดเลเซอร 
Energy Star ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับเครื่องพิมพผลเลเซอร Energy Star หากตองการพิมพความเร็วสูง และ
คุณภาพงานพิมพท่ีดี 

• เลือกซ้ือชนิดพนหมึกซึ่งใชกระดาษธรรมดาแทนชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน ซึ่ง
โดยมากจะมีลักษณะคลายมวนกระดาษ เพราะขอมูลบนกระดาษไวตอความรอนจะจางหายไปเม่ือท้ิงไวสักระยะ
หนึ่งทําใหตองนําเอกสารท่ีไดไปถายสําเนาเก็บไว จึงเปนการส้ินเปลืองกระดาษและพลังงานท่ีใชในการถายเอกสาร 
ควรจะเลือกซ้ือใหเหมาะสมกับลกัษณะการใชงานประจํา 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• ถาเปนเครื่องโทรสารชนิดเลเซอรและชนิดพนหมึก ควรนํากระดาษใชแลว 1 หนา (Reused 
Paper) มาใชกับเครื่องเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ 

• ใช Electronic Mail (E-Mail) ซึ่งสามารถสงขอมูลในรูป File ท้ังชนิดเวิรดโปรเซสซ่ิง (Word 
Processing) สเปรดชีต (Spread Sheet)  และรูปภาพ (Graphic) เปนตน แทนการพิมพออกมาเปนเอกสาร 
 
เคร่ืองถายเอกสาร (Copying Machine) 
 “เครื่องถายเอกสาร”เปนอุปกรณท่ีใชในการทําสําเนาเอกสารและจําเปนสําหรับสํานักงาน สวนใหญมีราคา
สูงมาก ดังน้ันการเลือกใชอุปกรณชนิดน้ีจึงมี 2 วิธีคือ วิธีเชา และวิธีซื้อขาด นอกจากน้ีเครื่องถายเอกสารมักจะ
เสื่อมสภาพเร็ว ลาสมัยเร็ว และมีรุนใหม ๆ ท่ีทันสมัยออกสูตลาดอยูเสมอ ดังน้ัน ผูใชประเภทเชาเครื่องจึงสามารถ
เปลี่ยนเครื่องท่ีทันสมัยกวามาใชหลังจากหมดสัญญาไดและผูใชสบายใจไดวาเครื่องถายเอกสารจะไดรับการดูแล
บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอจากผูใหเชา เนื่องจากผูใหเชายังเปนเจาของเครื่องอยู 
 เครื่องถายเอกสารเปนอุปกรณสํานักงานท่ีใชพลังงานสูงท่ีสุดในบรรดาอุปกรณสํานักงานท่ีกลาวมาแลว 
การใชพลังงานของเครื่องถายเอกสารขึ้นอยูกับความเร็วของเครื่องถายเอกสารปริมาณงาน และจํานวนเอกสารตอ
งาน กําลังไฟฟาของเครื่องถายเอกสารโดยท่ัวไป  ขณะรอทํางานประมาณ 150-200 วัตต 
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 (1)   การเลือกอยางถูกตอง 

• เลือกซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสารท่ีมีระบบถายได 2 หนา (ถายไดท้ังดานหนาและดานหลัง) 

• เลือกซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสารท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน หรือเครื่องถายเอกสาร Energy 
Star จะประหยัดพลังงานในขณะรอทํางาน 

ตารางที่ 3.18  กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน (วัตต) 
เครื่องถายเอกสาร ถาไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที ถาไมไดใชงานเปนเวลา 20 นาที 

ขนาดเล็ก (1-20 หนาตอนาท)ี ไมมีกําหนด 5 วัตต 
ขนาดกลาง (21-44 หนาตอนาท)ี 85-175 วัตต 10 วัตต 
ขนาดใหญ (44 หนาตอนาท)ี 175 วัตต 15 วัตต 

 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• สั่งระบบประหยัดพลังงานใหทํางาน ควรต้ังเวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัด
พลังงานท้ังน้ีเครื่องถายเอกสารตองใชเวลาในการอุนเครื่อง 1-2 นาที กอนจะกลับสูสภาวะใชงานอีกครั้ง ซึ่งถาต้ัง
เวลาหนวงนอยไปเมื่อจะใชเครื่องอีกจะตองเสียเวลารออุนเครื่องบอย อาจจะทําใหผูใชรูสึกรําคาญในการรอถาย
เอกสาร ปดเครื่องถายเอกสารหลังเลิกงาน และถอดปลั๊กออกดวย เนื่องจากถายังเสียบปลั๊กอยูเครื่องถายเอกสารจะใช
กําลังไฟฟาในการอุนเครื่องถึง 10-15 วัตต 

• ใชระบบถาย 2 หนา จะชวยลดการใชกระดาษ (ถายไดท้ังดานหนาและดานหลัง) 

• ใชกระดาษท่ีใชแลว 1 หนา (Reused Paper) โดยเปนกระดาษท่ียังอยูในสภาพใชงานได 
 
 3.5.3  การติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม 

• ควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทสะดวก เพื่อกระจายความรอนท่ีปลอย
ออกมา และยังชวยลดอันตรายตอสุขภาพของผูใชจากไอระเหยของหมึกท่ีใชในการรอถายเอกสารการพิมพ เปนตน 

• ไมควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานไวชิดตูเก็บเอกสาร ช้ันวางของ หรือชิดผนังกําแพงเกินไป ทํา
ใหระบายความรอนไดไมดี อายุการใชงานจะสั้น 

• ควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานในบริเวณท่ีสะดวกตอการปดสวิตซและการถอดปลั๊ก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการลืมปดเครื่องหรือลืมถอดปลั๊กหลังเลิกงาน 

• เนื่องจากอุปกรณเหลาน้ีมีสนามแมเหล็ก จึงมีฝุนละอองจับสวนตาง ๆ ของอุปกรณไดงาย ซึ่ง
เปนผลใหอายุการใชงานส้ัน ผูใชอุปกรณจึงควรหมั่นปดฝุนละอองบริเวณภายนอกและภายในอุปกรณสํานักงาน
สมํ่าเสมอ 

• หมั่นทําควสามสะอาดหัวพิมพของเครื่องพิมพผล เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เพื่อลด
ความส้ินเปลืองกระดาษ หมึกพิมพและพลังงานในกรณีท่ีหัวพิมพสกปรก ทําใหตองพิมพใหม 
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ตัวอยางของการเลือกใชอุปกรณสํานักงานที่ประหยัดพลังงาน 
 ขอมูลในตารางตอไปนี้มาจากการตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานตามสภาวะการใช พลังงานจริงของ
อุปกรณสํานักงาน Energy Star กับอุปกรณสํานักงานท่ัวไป ซึ่งอุปกรณ Energy Star จะประหยัดพลังงานไดมากกวา
ดังผลท่ีแสดงตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.19 ตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานตามสภาวะการใช พลังงานจริงของอุปกรณสํานักงาน 
พลังงานท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมงตอป) 

อุปกรณสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน 
Energy STar 

อุปกรณสํานักงาน
ทั่วไป 

ประหยัดได 
(%) 

เงินท่ีประหยัดได 
(บาทตอป) 

คอมพิวเตอร 117 192 39 150 
เคร่ืองพิมพผลเลเซอร 136 303 55 334 
เคร่ืองโทรสารเลเซอร 154 326 53 344 
เคร่ืองถายเอกสาร 754 859 12 210 

 
  ถาเราเลือกซื้ออุปกรณสํานักงานใหถูกตองและรูจักใชงานอยางถูกวิธี เราสามารถประหยัดเงินท่ี
จะสูญเสียไปกับการใชพลังงานของอุปกรณไดสูงถึงรอยละ 50 ตัวเลขในตารางแสดงการใชพลังงานเพียง 1 เครื่อง
เทาน้ัน และถาเรารวมอุปกรณสํานักงานท้ังประเทศมาเปรียบเทียบ การใชอุปกรณสํานักงานอยางถูกวิธีนี้จะชวยลด
การใชพลังงานของประเทศไดจํานวนมาก อีกท้ังยังเปนการยืดอายุการใชงานของอุปกรณสํานักงานดวย 
 

3.6  เทคโนโลยกีารอนุรักษพลังงานไฟฟาลาสุด  (Last  Electrical Energy Conservation Technology) 
        3.6.1  การตรวจวัดและควบคุมพลังงานดวยระบบ BEMS 
        ระบบ BEMS ยอมาจาก Building, Energy and Environmental Management System  เปน ระบบควบคุมท่ีใช
คอมพิวเตอรในการเดินเครื่องและหยุดเครื่องระบบปรับอากาศ  ระบบปรับและจายไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
เฝาติดตามสภาวะและความผิดปกติในการเดินเครื่อง  รวมท้ังทําการควบคุมตางๆ โดยใชความสามารถในการ
คํานวณและควบคุมของคอมพิวเตอร   ในระยะหลังนิยมใชความสามารถในการเก็บและวิเคราะหข อมูลของระบบ 
BEMS ในการจัดการดานพลังงานดวย นอกจากน้ีระบบ BEMS ยังมี บทบาทมากข้ึนในการเดินเครื่องอยางอนุรักษ
พลังงาน  ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองและลดมลพิษตอ สิ่งแวดลอมโลก (การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
การปลอยสารฟรีออน เปนตน) ซึ่งเปนไปสภาพสังคมท่ีเรียกรองมากข้ึน 
  3.6.1.1  หนาท่ีการทํางานและระบบ BEMS ในระดับตางๆ 

  โดยท่ัวไประบบ BEMS มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 
BEMS มีหนาท่ีหลัก 2 ประการ : 

1) หนาที่ตรวจวัด  หนาท่ีเหลาน้ีสามารถแสดงท่ีข้ันตอนเครื่องคอมพิวเตอรจัดการ : 
1. รูปภาพ 
2. แนวโนม/ประวัติ 
3. การบันทึกขอมูล 
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4. การผลิตรายงาน 
5. การเตือนภัย 
6. การเขาออก 
7. การปฏิบัติการระยะไกล 

2) หนาที่ควบคุม  หนาท่ีเหลาน้ีสามารถทําดวยมือผานทางข้ันตอนเครื่องคอมพิวเตอรจัดการ หรือ
โดยอัตโนมัติภายในระบบ BMS :   

1. การควบคุมกระบวนการ 
2. การวิเคราะหขอมูล 
3. การเช่ือมตอไปยังสวนบริการอาคารอื่น ๆ 

  1.   หนาที่ตรวจวัด 
1.1 รูปภาพ  ในคอมพิวเตอรจัดการ แผนผังของพ้ืนท่ีในอาคารจะถูกพัฒนาข้ึนมาและแสดง 

สิ่งเหลาน้ี : 

• อาคารและการจัดวางในแตละช้ัน 

• ระบบหองเครื่องและการควบคุม 

• สวนของอุปกรณหรือหองเครือ่ง 
รูปภาพเหลาน้ีสามารถแสดงตัวแปรไดหลายอยางเชน : 

• อุณหภูม ิ

• การไหล 

• สถานะอุปกรณ 

• คาท่ีต้ังเอาไว 

• การเตือนภัย 
1.2  แนวโนม/ประวัติ 
ซอฟแวรจะถูกใชเพื่อประมวลผลและคาดการจากขอมูลในอดีต และขอมูลปจจุบัน เพื่อการวิเคราะหได

อยางสะดวก  ผูปฏิบัติงาน, PRE หรือผูจัดการอาคารสามารถ เลือกจุดในแบบชวงเวลาจากทุกๆ   1 นาที จนถึงทุกๆ 
44 วัน 

1.3  การบันทึกขอมูล 
ทุก ๆ กิจกรรมท่ีแสดงใน BMS จะถูกบันทึกในลักษณะ “log” ซึ่งเปนฐานขอมูลในสวนความจําของ BMS  

ซึ่งจะแสดงเปนแถวของตัวอักษรท่ีเปนลําดับตามเวลากิจกรรมเหลาน้ี รวมถึง : 

• การเตือนภัย 

• ความบกพรอง 

• กิจกรรมอื่นท่ีทําโดยผูปฏิบัติงาน, PRE หรือผูจัดการอาคาร (เชน การปดพัดลม) 
สําหรับแตละกิจกรรม  วันท่ี  เวลา   คําส่ัง    สถานท่ี   คาตัวเลข และผูปฏิบัติการ/ PRE/ ผูจัดการอาคารท่ี

เกี่ยวของจะถูกบันทึกใน “log” และสามารถแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร ขอมูลนี้สามารถดึงมาดูเมื่อเวลาใดๆ ก็ได
สําหรับการวิเคราะหอยางละเอียด 
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1.4  การผลิตรายงาน 
รายงานจะแสดงขอมูลอยางชัดเจนและถูกตอง ขอมูลนี้สามารถรวมขอมูลจากข้ันตอนอุปกรณรอบขาง 

หรือขอมูลอื่น ๆ เชน ตนทุน ขอมูลนี้สามารถเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและแสดงในรูปแบบรายงานท่ีใชตาราง
กราฟ และแนวโนมตาง ๆ รายงานสามารถผลิตดวยมือ หรือโดยอัตโนมัติก็ได รายงานน้ีสามารถแสดงออก
หนาจอภาพ หรือพิมพจากเครื่องพิมพหรือจัดเก็บในหนวยความจํา BMS 

สารบัญของรายงานข้ึนกับอะไรเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปฏิบัติการ PRE หรือผูจัดการอาคาร  
โดยท่ัวไป  BMS สามารถทํารายงานได  3  แบบคือ 

• รายงานประจําสัปดาห 
 -   บรรจุขอมูลระยะสั้น 

• รายงานประจําเดือน 
 -   บรรจุตัวเลขงบการเงินประจําเดือน 

• รายงานประจําป 
       -   บรรจุผลสรุปท้ังหมดในรอบป และ 
       -   การดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ  

 
1.5  การเตือนภัย 
BMS จะตรวจวัดอุปกรณหองเครื่องและขอมูลอยางตอเนื่อง เมื่อตรวจพบอุปกรณทํางาน ผิดปกติ หรือคา

ขอมูลอยูนอกขอบเขตท่ีต้ังไว (ตัวอยางเพ่ิมเติมจะแสดงขางลาง)  สัญญาณเตือนภัยก็จะดังข้ึน  สัญญาณเตือนภัย
เหลาน้ีจะถูกแสดงอยางอัตโนมัติในสถานีคอมพิวเตอรจัดการ และถูกพิมพโดยเครื่องพิมพ และจัดเก็บใน
หนวยความจําของ BMS     
ตัวแปรตอไปนี้ปกติจะถูกกําหนดในการเตือนภัย  : 

• ช่ือสัญญาณเตือนภัย 

• ลําดับความสําคัญ 

• ชวงเวลาระหวางการเตือนภยัซ้าํ 
ขอมูลนี้จะแสดงใหผูปฏิบัติงาน/PRE /ผูจัดการอาคารรูอยางแนชัดวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน เมื่อไร  ท่ีไหน  

การระบุขอผิดพลาด และการบํารุงรักษาเชิงปองกันต้ังแตตน จะชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและบริการใน
อนาคตได 
สัญญาณเตือนภัยจะทํางานเม่ือ  : 

• อุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่าเกินไป 

• ความช้ืนท่ีสูงหรือตํ่าเกินไป 

• อุปกรณทํางานผิดปกติ 

• การเตือนเกี่ยวกับการบํารุงรักษา เชน การบริการท่ีจําเปน 

• อื่น ๆ เชน คุณสามารถคิดถึงส่ิงอื่นใดท่ีจะควรมีการเตือนภยั หรือไม? 
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1.6  การเขาออก 
การผานเขาถึงขอมูลเปนสิ่งจําเปนท่ีตองทําให BMS ทันตอเหตุการณปจจุบัน : 

• การตรวจวิเคราะห BMS เชน สถานะของอุปกรณ BMS  การทําแผนงาน BMS 

• การทําแผนงานแบบ On-Line 
การผานเขาถึงขอมูลแบบนี้จะตองใชรหัสผานเพ่ือปองกันผูใชท่ีไมไดรับอนุญาต 

1.7   การปฎิบัติการระยะไกล 
 อาคารจํานวนหน่ึงสามารถถูกจัดการได  ณ  เวลาเดียวกัน  สิ่งน้ีสามารถทําไดโดยการใชระบบ BMS หน่ึง
ระบบหรือมากกวาและใชโมเดมสงขอมูลท่ีตองการผานสายโทรศัพทได 
 
  2.  หนาที่ควบคุม 

2.1  การควบคุมกระบวนการ 
ขอมูลจากข้ันตอนอุปกรณรอบขางจะถูกประมวลโดยระดับควบคุมกระบวนการระดับควบคุมกระบวนการ

ประกอบดวยอุปกรณประเภทไมโครโปรเซสเซอร เชน :  

• ตัวควบคุมท่ีเปลี่ยนแผนงานไดพรอมกับสวนตอเพิ่มเติม 
 ปกติใชกับการติดต้ังขนาดใหญ และการขยายในอนาคต 
 ตัวรับสัญญาณรอบขางจะถูกตอโดยอุปกรณปลายทางท่ีอยูภายนอก  

• ตัวควบคุมแบบกระทัดรัด 
 ปกติใชกับระบบขนาดเล็ก เชน ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ, ชุดติดต้ังหลังคา และ

เครื่องทําความเย็น (Chillers) 
ตัวควบคุมจะถูกเปลี่ยนแผนงานตามหนาท่ีเหลาน้ี 
 
สัญญาณท่ีเขาและออกจากอุปกรณรับสัญญาณรอบขางสามารถจะเปน: 

• สัญญาณดิจิตอล เชน สวิตชเปด/ปด และสัญญาณ Pulse สงออก หรอื 

• สัญญาณอนาลอก เชน อุณหภูมิ, การไหล, ความช้ืน 
การประมวลผลจะถูกติดตอไปยังสถานีงานจัดการ ผานตัวควบคุมระบบ 
 
ตัวอยางของการควบคุมกระบวนการในอาคารรวมถึง: 

• การควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นในขดทอน้ําเย็นใหสอดคลองกับภาระความเย็นท่ีตองการ 

• การปดปมนํ้าเย็นในชวงท่ีภาระการทําความเย็นตํ่า 

• การปดไฟแสงสวางในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชงาน 

• การปดภาระท่ีไมจําเปน นอกช่ัวโมงทํางาน  เชน ลิฟต  แสงสวาง  เครื่องปรับอากาศ 

• การควบคุมความเรว็พัดลมเพ่ือเปลี่ยนแปลงความตองการอากาศ 

• ถาคํานึงถึงอัตราคาไฟฟาท่ีเก็บจากความตองการใชพลังไฟฟาในชวงเวลาความตองการ      สูงสุด  
ระบบเก็บสะสมนํ้าเย็น สามารถลดความตองการใชพลังไฟฟาในชวงเวลาสูงสุด และลดไฟฟาได 
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• การปดและเปดอุปกรณอยางเหมาะสม 

• วัฏจักรท่ีประหยัดของระบบปรับอากาศ  และระบบทําความเย็นระหวางภาระทําความเย็นตํ่า 

• ในระบบเครื่องทําความเย็นหลายชุด  เครื่องทําความเย็นสามารถลดภาระ ของคอมเพรสเซอรท่ีไมมี
ประสิทธิภาพได 

 
2.2   การวิเคราะหขอมูล 
BMS จะรวบรวมและเก็บขอมูลจากอุปกรณในหองเครื่อง  การปฏิบัติการ  กําหนดการ และรูปแบบของ

การใชงาน ขอมูลนี้จะปรากฎตอผูปฏิบัติการ, PRE หรือผูจัดการอาคารเพ่ือการวิเคราะห 
จากขอมูลพ้ืนฐานในอดีตและปจจุบันของ BMS การวิเคราะหสามารถทําให: 

• การควบคุมอุปกรณในหองเครื่องเปนไปอยางเหมาะสม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพ 

• ลดตนทุน 
เมื่อมีการวิเคราะห BMS สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนปฏิบัติการในหองเครือ่งตามท่ีตองการได 

 
2.3  ขอมูลจากระบบอื่น ๆ ในอาคาร (ตามแสดงขางลาง) สามารถหาไดจากแผนงาน การควบคุมอัตโนมัติ  

• ความปลอดภัย 

• ระบบอัคคีภยั 

• ไฟแสงสวาง 

• กําลังไฟฟาท่ัวไป 

• ลิฟต 

• หองเครือ่งปรับอากาศ  : 
 เครื่องทํานํ้าเย็น 
 พัดลม 
 ปมนํ้า 

• โมเดมสําหรับตอนเลิกงานปกติ และการเตือนภัย 
 
BMS สามารถใชสําหรับจุดประสงคการจัดการพลังงาน 

พื้นท่ีใด ๆ ในอาคารสามารถถูกระบุไดวาท่ีใดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานไดในรูปของการใช
ตนทุนอยางมีประสิทธิผล 

ประการแรก  การใชพลังงานตองถูกตรวจวัดอยางตอเนื่อง พรอมกับเก็บขอมูลจากการใชอาคาร รายการ
ตอไปนี้สามารถหาไดโดย: 

• ความบกพรองของอุปกรณ และหองเครื่องทําใหการใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 

• การใชพลังงานโดยการปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร
อยางเหมาะสมท่ีสุด 
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• ผลของการพัฒนาอุปกรณ และการปฏิบัติการในการใชพลังงาน 

• ประเภทของขอมูลพลังงานท่ีจะตรวจวัดข้ึนอยูกับตัวรับสัญญาณและมาตรวัดพลังงานท่ีมอียู
แตควรรวมถงึ : 

• การใชไฟฟา 

• แสงสวาง 

• พลังงานท่ัวไป 

• พัดลม 

• ปมนํ้า 

• ภาระเครื่องทําความเย็น 

• ลิฟต 

• สมรรถนะหองเครื่องในอาคาร 

• อุณหภูมิของอาคาร, ความช้ืน, คุณภาพอากาศ 

• ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด   

• การใชน้ํามันเช้ือเพลิง (หรือเช้ือเพลิงอืน่ ๆ) 

• ภาพการใชพลังงาน 

• เวลาการปฏิบัติการ 

• รูปแบบการใชท่ีทํางาน 

• ตนทุนและการใชพลังงานจากบันทึกพลังงาน 
ขอมูลนี้สามารถปรากฎตอผูปฏิบัติงาน PRE หรือผูจัดการอาคารท่ีใช BMS โดยการใชหนาท่ี บางประการ

ท่ีไดอธิบาย ไวกอนหนาน้ีแลว 
หนาท่ีเหลาน้ี รวมถึง: 

1. การจัดทํารายงานเพ่ือการจัดการพลังงาน 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการพลังงาน  
3. การบันทึกขอมูลเพื่อการจัดการพลังงาน 
4. การผนวกเขาดวยกันของการจดัการพลังงาน 

หนาท่ีเหลาน้ีจะถูกอธิบายในหัวขอตอไปนี ้
 
 1.  การจัดทํารายงานเพ่ือการจดัการพลังงาน 

ขอมูลพลังงานใน BMS สามารถเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย  ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบรายงานโดยใช
ตาราง แผนภูมิ และแนวโนม จากสถานีงานจัดการ 
รายงานชนิดตาง ๆ มีดังน้ี : 
รายงานประจําสัปดาห 

• รายงานน้ีปกติจะบอกวาตองมีการทําแผนระยะส้ันหรือไม 

• รายงานน้ีสามารถแสดงขอมูล เชน : 
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• ขอมูลท่ีแยกโดยแหลงพลังงาน (กระแสไฟฟาและนํ้ามัน)  

• ขอมูลท่ีแยกโดยการใช (แสงสวาง, ความเย็น, ความรอน, ลิฟต, เปนตน) 

• จํานวนการใชท่ีเกินกวาเปาท่ีกําหนด 

• ตัวเลขแสดงการใชพลังงาน และตัวเลขดังกลาวเบ่ียงเบนจากคาเปาหมายมากนอยแค
ไหน 

• ช่ัวโมงการดําเนินการของอาคาร และหองเครื่องปรับอากาศ 

• ภาพการใชพลังงาน 

• ขอมูลสภาพอากาศท่ีสําคัญ 

• ขอมูลนี้สามารถใชเพื่อประเมินความสําเร็จของมาตรการอนุรักษพลังงานใดๆ ท่ีนํามาใช 

• การวิเคราะหอตัราสวนตนทุน/ผลประโยชน  
 
รายงานประจําเดือน 

• รายงานสามารถแสดงขอมูลในตารางและรูปแบบแผนภูมิ รวมถึง: 

• การใชพลังงาน และตนทุนพลังงาน 

• ตัวเลขของงบประมาณท่ีเกินไป (ถามี) 

• ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับการกระจายตนทุนพลังงานไปยังสวนรวม ของอาคารหรือผูเชาอาคาร 
รายงานประจําป 

• รายงานสามารถแสดงขอมูลในตารางและรูปแบบแผนภูมิ  รวมถึง: 

• ดัชนีพลังงานหลัก: 
-   พลังงานไฟฟา kWh/m2 ของพ้ืนท่ีช้ันตอป 
-   น้ํามัน MJ/m2  ของพ้ืนท่ีช้ันตอป 

• การใชพลังงานและตนทุนพลังงานของอาคาร 

• การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานเทียบกับปท่ีผาน ๆ มา  

• ช่ัวโมงการทํางานของหองเครือ่งและอุปกรณ 

• ขอมูลนี้สามารถใชเพ่ือแสดงผลสุทธิของมาตรการท่ีเอื้อประโยชนสูงสุดท่ีนํามาใช  
 2.  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดการพลังงาน 

จากรายงานท่ีจัดทําข้ึน ผูปฏิบัติการ, PRE หรือผูจัดการอาคารสามารถตัดสินใจวา 

• งบประมาณพลังงานเพียงพอตามความตองการหรอืไม 

• การใชพลังงานเหมาะสมหรือไมในแตละ : 

• วัน 

• เดือน 

• ป 

• มาตรการท่ีเอื้อประโยชนสูงสุดจําเปนหรือไม 
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ถาอาคารใชพลังงานมาก (เชน  การใชงานอาคารตองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน) รายงานสามารถแสดงวา
ภาระพลังงานอันไหนท่ีเปนแหลงของปญหา  การเปลี่ยนแปลงสามารถทําใน BMS และปรับเปลี่ยนตามท่ีตองการ 
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชอาคาร 

ขอมูลท่ีมีรายละเอียดและตรงประเด็นจะหาไดจากฐานขอมูลใน BMS  เชน ขอมูลสภาพอากาศ และขอมูล
หองเครื่อง 
 
 3.  การบันทึกขอมูลเพ่ือการจัดการพลังงาน 

การบันทึกขอมูลเปนแฟมขอมูลในหนวยความจําของ BMS ซึ่งบันทึกการทํางานท้ังหมดท่ี ผูปฏิบัติการ, 
PRE หรือผูจัดการอาคารเปนผูกระทํา  เพ่ือการใชพลังงานอยางเหมาะสม 
สิ่งน้ีจะทําใหเกิดขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน : 

• การดําเนินงานท่ีผานมา 

• เหตุผลท่ีตองดําเนินงาน 

• เวลาและวันท่ี 

• การปรับปรุงใหบรรลุวัตถุประสงค 
 4.  การผนวกเขาดวยกันของการจัดการพลังงาน 

การจัดการพลังงานสามารถผนวกเขากับการบํารุงรักษาในอาคาร BMS จะแจงผูปฏิบัติงาน  PRE และ
ผูจัดการอาคาร  เมื่อตองมีการบํารุงรักษารวมท้ังคาใชจาย  สิ่งน้ีสามารถทําใหอาคารมีการบํารุง รักษาท่ีดีและใช
พลังงานลดลง 
การจัดการพลังงานสามารถผนวกเขากับการบริการอื่น ๆ ในอาคาร  เชน : 

• การปรับอากาศ 

• แสงสวาง 

• ลิฟต 

• การรักษาความปลอดภัย 
เมื่อจะเลือก BMS คุณควรจะพิจารณา : 

• รายละเอียดของระบบ 

• ความนาเช่ือถือ 

• ความยืดหยุน 

• ใชงานงาย 

• เพ่ิมโอกาสปรบัปรุงการใชมากข้ึน 

• การใหบริการท่ีดีในอนาคต 

• มีการฝกอบรมบุคลากรใหแกเจาของอาคาร 

• เงินลงทุน 
นอกจากนี้  ทานควรจะถามวาเงินลงทุนในข้ันแรกจะมีการคุมกันตลอดไปหรือไม สิ่งน้ีจะมีความสําคัญ

เมื่อความตองการใชอาคารเปลี่ยนแปลงไป 
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จงตรวจสอบวาระบบสามารถพัฒนาใหตรงตามสภาพอาคารใหมหรือไม  และดวยตนทุนเทาไร   
จงเลือกระบบท่ีเหมาะกับความตองการใชงานของทาน ปกติจะใชผูจัดจําหนายท่ีมีประวัติดีในการสง

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และพรอมใหบริการสนับสนุน 
เมื่อมีการติดต้ัง BMS ข้ันตอนโดยท่ัวไปจะเปน: 

1.  ออกแบบระบบและประเมินผลผูเขารวมประมูล 
2.  ออกแบบและติดต้ังโปรแกรมกราฟฟกลงในคอมพิวเตอร ในขณะท่ีติดต้ังอุปกรณรอบนอกตางๆ   
3.  ตรวจสอบทางดานอุปกรณ 

• การตรวจสอบการเดินสายตาง ๆ 

• การตรวจสอบการรับ-สงของสัญญาณ 

• การตรวจสอบการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร 
  4. ตรวจสอบทางดานซอฟตแวร 

• ทดสอบการปอนขอมูล 

• ตรวจสอบการคํานวณ 

• ทดสอบการทํางานของระบบในข้ันสุดทาย 

• ตรวจสอบการจัดทํารายงานและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 5. ฝกอบรมบุคลากร 

• การฝกอบรมผูปฏิบัติการ, PRE  และผูจัดการอาคารถึงวิธีการใชขอมูลจากระบบ 

• การฝกอบรมดานวศิวกรรม เพื่อวิเคราะหขอมูลและบํารุงรักษาระบบ 

• การฝกอบรมดานการจัดการ เพื่อใหเขาใจขอมูลทางดานพลังงาน 
BMS สามารถระบุวา พื้นท่ีใดเกิดการสูญเสียพลังงาน  ข้ันตอนตอไปนี้อาจจะใชเพื่อลดการ        

สูญเสียพลังงานในอาคารของคุณ  ความกาวหนาและผลสุดทายของการลดการสูญเสียพลังงานในอาคารสามารถจะ
ตรวจวัดโดย BMS ได 
 
การปรับอากาศ 
 1. ปรับอุณหภมูิน้ําเย็น 

• ต้ังอุณหภูมิน้ําเย็นใหเหมาะสมกับความตองการดานความเย็น (ซึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องทํา
ความเย็นขนาดใหญดวย) 

 2. เลือกใชเครื่องทําความเย็นใหเหมาะสม 

• ในการติดต้ังเครื่องทําความเย็นหลายชุดท่ีมีขนาดตางกันใหใชเครื่องทําความเย็นขนาดเล็กกวาท่ีภาระ
ทําความเย็นเต็มท่ี แทนเครื่องทําความเย็นขนาดใหญในขณะท่ีมีภาระทําความเย็นตํ่า 

 3. ลดการไหลของอากาศและนํ้า 

• ลดความเร็วของพัดลมท่ีมีปริมาณการไหลของอากาศสูงเกินความจําเปน โดยการใชชุดขับท่ีควบคุม
ความเร็วของมอเตอรพัดลมได (VSD) 

• ลดการไหลของนํ้าท่ีมากเกินไป  โดยการติดต้ังชุดขับท่ีควบคุมความเร็วของมอเตอรปมนํ้าได 
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 4. ลดการซึมผานของอากาศ 

• อุดชองอากาศท่ีประตูทางเขา 

• ตรวจสอบการอุดชองอากาศท่ีหนาตาง 
 5. หอผึ่งนํ้าระบายความรอน 

• ตองแนใจวาระบบใหญเพียงพอและไดรับการบํารุงรักษาท่ีดี 

• ทําความสะอาดทอควบแนนเปนประจํา 

• ลดอุณหภูมิน้ําท่ีกลับไปยังเครื่องทําความเย็นใหตํ่าท่ีสุด 
 6. การควบคุมการปรับอากาศ 

• แนะนําแนวความคิดทางดานอุณหภูมิลอยตัว 

• เทียบวัดคาท่ีปรบัต้ังเอาไวเปนประจํา 
 7. ลดภาระทางดานแสงอาทิตย 

• ใชมานหรือผาบังท่ีกระจกหนาตาง 

• พิจารณาการใชท่ีกันแดดภายนอกหรอืฟอยลสะทอนแสง 

• พิจารณาการใชกระจกเคลือบพิเศษและโครงท่ีมีการกันฉนวนสําหรับอาคารใหม ๆ 
การจัดการ 
 1.   ท่ัวไป 

• แนะนําการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน และการรายงานทุก ๆ ชวงเวลา 

• ทําใหแนใจถึงอัตราคาไฟฟาท่ีประหยัดท่ีสุด และรูปแบบการใชพลังงาน 

• แตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีมีคุณสมบัติ ซึ่งคุนเคยกับเทคนิคการจัดการพลังงาน 
 2.    ลดช่ัวโมงการทํางาน 

• ทบทวนจํานวนครั้งการเริ่มเดินเครื่อง และปดเครื่อง และการควบคุมเวลาการใชงาน 

• แนะนําการจัดเขตพ้ืนท่ีการปรับอากาศและแสงสวางตามความจําเปน  เพื่อวาอุปกรณจะทํางานเม่ือ
ตองการเทาน้ัน เชน หองประชุม หองบรรยาย เพื่อใหตัวตรวจรับสัญญาณควบคุมการเปด-ปดการใช
งานของพ้ืนท่ีนั้นๆ   

• จัดแผนการใชลิฟตใหทํางานตามความจําเปน 
 3.    การควบคุมความตองการพลังไฟฟา 

• ระบุภาระงานซ่ึงสามารถลดลง และกําหนดลําดับความสําคัญ 

• ใหมีการลดพลงัไฟฟาดวยมือหรืออัตโนมัติ 
 
ภาระอื่น ๆ 

1.   การควบคุมการระบายอากาศออก 

• จัดตารางการใชพัดลมระบายกลิ่น เปนตน ใหทํางานเม่ือตองการเทาน้ัน 

• ติดต้ังชุดควบคุมพัดลมระบายความรอนเมื่อมคีวามรอนมากเกินไป 

• ติดต้ังตัวตรวจจบักาซไอเสียรถยนตท่ีพัดลมระบายอากาศในท่ีจอดรถ 
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2.   แสงสวาง 

• ทบทวนความตองการดานแสงสวาง 

• ตัดการทํางานของแสงสวางท่ีไมจําเปน 

• เปลี่ยนหลอดไฟฟาท่ีมีอยูดวยหลอดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ทบทวนวงจรการปดเปด 

• ติดต้ังตัวต้ังเวลาเพ่ือการควบคุมท้ังหมด 

• ใชตัวรับสัญญาณแสง เพ่ือควบคุมแสงสวาง 
ซอฟตแวรท่ีใชควบคุมอนุรักษพลังงานในระบบ BEMS มีหลายชนิดดังตารางท่ี 3.20           เรา

สามารถเลือกติดต้ังซอฟตแวรท่ีจําเปนสําหรับแตละโรงงานและสถานประกอบการ (เชน อาคาร เปนตน) 
 
ชื่ออื่น ๆ สําหรับ BMS: 
DDC (Direct Digital Control)  :  การควบคุมโดยตรงแบบดิจิตอล  
BEMS  (Building  Energy Management System) :  ระบบการจัดการพลงังานในอาคาร                              
BEMCS (Building Energy Management and Control System) : ระบบการจัดการและควบคุมพลังงานในอาคาร 
EMS  (Energy Management System) : ระบบการจัดการพลังงาน                            
EMCS (Energy Management Control System): ระบบควบคุมการจัดการพลังงาน  
BAS (Building Automation System) : ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติในอาคาร  
 
 

 
                                 
                                                                   รูปที่ 3.71 โครงสรางของระบบ BEMS 

อุปกรณเฝาติดตามศูนยกลาง 

Interface  
(Intelligent 
controller) 

Remote 
Station 

Remote 
Station 

แผงควบคุมอัตโนมัต ิ แผงควบคุมอัตโนมัต ิ
Remote
Station Key 

box 
แผงควบคุม 
ลิฟตโดยสาร 

ลิฟตโดยสาร 

แผงควบคุม 
เคร่ืองกัน
ขโมย 

เคร่ืองตรวจจับ 

เคร่ืองตอกบัตร 

เคร่ืองกันขโมย 

เคร่ืองปรับอากาศ 

เตรืองรับสัญญาณ 
ปองกันอุบัติภัย 

เคร่ืองทําความเย็น-ปม 

ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ควบคุมแหลงความรอน 

ระบบปรับอากาศ-สาธารณูปโภค ระบบลิฟตโดยสาร ระบบปองกันโจรกรรม-อุบัติภัย 

แผงควบคุม 

ปมสูบน้ํา 
ระบายน้ํา 

พัดลม 
ระบายอากาศ 

รับ-แปลงไฟฟา 

ระบบรับ-แปลงไฟฟา 
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ตารางที่ 3.20  ซอฟตแวรหลักที่ใชในการอนุรักษพลังงาน 

ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน

ลดตนทุน

ใชพลังงานธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

อนุรักษทรัพยากร

อื่นๆ

การปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก ○ ○ เกณฑเปรียบเทียบมีหลายชนิด

การดูดอากาศภายนอกเขามานอยที่สุด ○ เกณฑความเขมขน CO2

การหยุดดูดอากาศภายนอกขณะ preheat / precool ○

การทํา night purge ○ ○ ปรับอากาศเย็นเวลากลางคืน

การนําความรอนกลับมาใช ○ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

การควบคุมความจุของปม ○ VWV

การควบคุมอัตราไหลของพัดลม ○ VAV

การควบคุมเดิน-หยุดเคร่ืองเปนระยะเพ่ือประหยัดไฟ ○ ระวังสภาพแวดลอมดานอากาศ

การควบคุมการเดิน-หยุดเคร่ืองใหเหมาะสมที่สุด ○ เหมือนขางบน

การควบคุมการกําหนดอุณหภูมิในการลําเลียงน้ํา ○ ปองกันความสูญเสียจากการผสมกัน

การควบคุมจํานวนเคร่ืองแหลงความรอน ○

การควบคุมการกําหนดอุณหภูมิของแหลงความรอน ○ เกณฑสัมประสิทธ์ิผลลัพธ

การควบคุมการเดินเคร่ืองเก็บความรอน ○ ความสอดคลองกับการเลือกใชแหลงพลังงาน

การควบคุมการนําความรอนกลับมาใช ○

การควบคุมการเฝาติดตามความตองการไฟฟา ○

การควบคุมการเพ่ิมเพาเวอรแฟกเตอร ○ ○

การควบคุมภาระของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ○

การควบคุมการกระพริบดวยการใชแสงแดด ○ ○ ความสอดคลองกับการควบคุมมานบังแดด

การควบคุมการกระพริบเนื่องจากการทํางานรวมกับระบบปองกันโจรกรรม ○

การควบคุมจํานวนเคร่ืองของปม ○

การควบคุมเคร่ืองเพ่ิมความดันจายนํ้า ○ VWV

การควบคุมเคร่ืองเก็บความรอนแบบถังนํ้ารอน ○

การควบคุมการชําระลางโถสุขภัณฑ ○ วิธีตรวจสอบมีหลายชนิด

หมายเหตุ

ประสิทธิผลหลักในการอนุรักษพลังงาน

ประเภท

การควบคุม

ระบบปรับอากาศ

ระบบ

แสงสวาง

ระบบ

สาธารณูปโภค

ประเภทของระบบ หัวขอการควบคุม

ระบบไฟฟา

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบ

ดูดอากาศ

ภายนอก

เขามา

ระบบ

ปรับอากาศ

ดานทุติยภูมิ

ระบบแหลง

ความรอน

ปรับอากาศ

ระบบรับและ

แปลงไฟฟา

 
 
3.7  เทคโนโลยดีานพลังงาน 
 ศูนยแสดงเทคโนโลยีสําหรับดานการอนุรักษพลังงานซ่ึงเปนศูนยแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ พลังงาน
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบานอยูอาศัย และหองฝกอบรมระบบทําความเย็นระบบปรับอากาศ
 และหองฝกอบรม ระบบไฟฟาแสงสวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใชเปนศูนยกลางในการเผยแพร และ
การฝกอบรมและใหการบริการการชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาค ประชาชนทั่วไปในดาน
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานและ
ลดคาใชจายดานพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิผล แตในบททนี้ไดแสดงในสวนของภาคอุตสาหกรรมซ่ึง
ประกอบดวยตัวอยางดังน้ี 
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รูปที่ 3.72 การใหความรอนโดยการเหนี่ยวนํา 
 
  การใหความรอนโดยการเหน่ียวนําเปนวิธีการหน่ึงในการถายทอดพลังงานหลักการทํางานจะคลายกับหมอ
แปลงไฟฟาเปนการใหกระแสไฟฟาสลับไหลผานขดลวดและกอใหเกิดสนามแมเหล็กเมื่อใสช้ินเหล็กเขาไปใน
สนามแมเหล็กนี้จะทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําข้ึนและทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลในโลหะนั้นโดยทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานขดลวด 
เนื่องจากวาโลหะทุกชนิดมีคาความตานทานไฟฟากระแสไฟฟาท่ีไหลในโลหะจึงทําใหเกิดความรอนข้ึนความรอน
ท่ีเกิดข้ึนคือพลังงานไฟฟาท่ีถูกถายทอดออกไปเปนความรอนในช้ินโลหะ  ประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรมโลหะ
ในหลายกระบวนการ ไดแก การใหความรอนแกช้ินโลหะการเคลือบแข็งการปรับสภาพโลหะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.73 การใหความรอนอุณหภูมิโดยไฟฟา 
 

  การใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟาเปนเทคโนโลยีท่ีใชหลักการของการใหความรอนโดยใชความ
ตานทานเทคโนโลยีนี้จะใหความรอนสูงอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชตัวใหความรอนและโครงสราง 
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เตาท่ีทําจากวัสดุฉนวนมวลเบาเตาใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟาเหมาะสําหรับการใชงานท่ีตองการเตาขนาด
เล็กและการควบคุมอุณหภูมิท่ีแนนอนโดยจะใหความรอนไดอยางรวดเร็ว และมีอุณหภูมิท่ีแมนยําโดยการใชระบบ
การควบคุมท่ีทันสมัยเตาชนิดนี  จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เนื่องจากไมมีไอเสียและปริมาณความรอนแผ
ออกมารอบเตานอย การประยุกตการใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟากับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เชน 
aluminium die casting,aluminium melting & holding furnace, elevator furnace glass feeder foat glass line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.74 การใหความรอนโดยคลื่นวิทย ุ
 
  การใหความรอนโดยคลื่นวิทยุ คือ วิธีการหนึ่งท่ีนําคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในชวงความถี่คลื่นวิทยุ หรือ
ไมโครเวฟมาใหความรอนกับวัตถุโดยสงคลื่นความถี่สูงผานวัตถุและทําใหโมเลกุลท่ีมีข้ัวเรียงตัวตามสนามแมเหล็ก
ไฟฟาท่ีสงผานสนามแมเหล็กจะกลับข้ัวเปนลานครั้งตอวินาทีทําใหเกิดการเสียดสีของโมเลกุลและเกิดความรอนข้ึน 
ประเภทของการใชงาน การทําใหแหง การอบไม การข้ึนรูปพลาสติก การทําโฟม งานเช่ือมดวยเรซิน การทํา
กระดาษทราย การทําไฟเบอรกลาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.75 ปมประสิทธิภาพสูง 
  ปมเปนอุปกรณสําคัญมีการใชงานมาอยางยาวนานการทํางานจะอาศัยพลังงานจากมอเตอรไฟฟาหรือ
พลังงานในรูปอื่น  เชน กังหันไอนํ้า  การเคล่ือนท่ีของสวนประกอบภายในของปม  จะทําใหเกิดความดันแก
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ของเหลวทําใหของเหลวเกิดการไหลข้ึนความดันตรงปากทางเขาของปม เรียกวา Suction pressure   หรือSuction
 Head ในขณะท่ีความดันตรงปากทางออกจะเรียกวา Discharge Pressure หรือ Discharge Head ความ
แตกตางของแรงดัน 2 สวนนี้ เกิดข้ึนจากการท่ีของเหลวได รับพลังงานจากปมท่ีเรียกวา Total Dynamic Head 
(TDH) ของปมซ่ึงมีหนวยเปนเมตรน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.76 ระบบการจัดการพลังงาน 
 
  ระบบการจัดการพลังงาน  (Energy Management System :EMS)คือ การประยุกตใช ระบบจัดการขอมูลท่ี
ทันสมัยโดยจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวยในการทํางานเพ่ือท่ีจะบริหารการใชพลังงาน และคาใชจายพลังงาน
  ระบบการจัดการพลังงานประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือการวัดการจัดการขอมูล และการ
ควบคุมระบบการจัดการพลังงานจะมีขอบเขตต้ังแตท่ีใชคนแบบงายๆ ไปจนถึงระบบท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุม
ประเภทการใชงาน การใชงานระบบการจัดการพลังงาน สามารถนํามาประยุกตใชไดกับทุกสวนท่ีมีการใช พลังงาน 
เชน ภาคอุตสาหกรรม การท่ีอยูอาศัยโดยปจจัยท่ีทําใหระบบการจัดการพลังงานสามารถ ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิผล คือระบบการตรวจติดตามและการต้ังเปาหมายท่ีจะตองจัดเตรียม ขอมูลใหสัมพันธกับผูใชเพื่อใหเกิด
ความพรอมของผูใชและทําใหผูใชสามารถตัดสินใจไดงายเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการผลิต การใชพลังงานและ
ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน 
  รูปท่ี 3.77 แสดงระบบอากาศอัดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจากการผลิตและสงจาย
อากาศทําไดงายสามารถสะสมพลังงานไดในถังเก็บ การรั่วไหลของอากาศอัดไมเปนอันตราย และไมกอใหเกิด
มลพิษ ใหกําลังสูงแตมีน้ําหนักเบา ปริมาณอากาศท่ีใชอัดมีอยูทุกหนทุกแหงไมจํากัดปริมาณ  ระบบอากาศอัดจะ
ประกอบไปดวย  เครื่องอัดอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ระบบระบายความรอน  อุปกรณควบคุมการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศ 
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รูปที่ 3.77 ระบบอากาศอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.78 ระบบผลิตและสงจายไอน้ํา 

 
อุตสาหกรรมท่ีใชความรอนทุกประเภทนิยมใชไอน้ําเปนสื่อใหความรอนเนื่องจากสะดวกมีอยูท่ัวไป ราคา

ถูก  ความรอนแฝงสูง  เทคโนโลยีไมยุงยาก  ปลอดภัยไมเปนพิษและไอนํ้าสามารถมาใชซ้ําไดอีก เนื่องจากไอน้ํา
และน้ําสามารถเปลี่ยนกับไปมาใหมได ระบบการผลิตและสงจายไอน้ํา  มีหลักการทํางานคือไอนํ้าผลิตจากหมอไป
น้ําแลวถูกสงไปยังอุปกณท่ีใชไอน้ําผานทอสงจายไอน้ํา ไอน้ําจะสูญเสียความรอนไปสูอากาศรอบๆ ทอทําใหไอน้ํา
บางสวนเปลี่ยนสถานะกลายเปนน้ํารอนเรียกวา คอนเดนเสท (Condensate)  ถาไมระบายคอนเดนเสทออกจาก
ระบบไอนํ้า ไอน้ําท่ีผลิตจะกลายเปนไอนํ้าเปยกคาความรอนจะลดลงซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการใชงาน 
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รูปที่ 3.79 ระบบแสงสวาง 
 

  หลักการท่ีสําคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง คือการใชไฟฟาแสงสวางใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด นั่นคือ แทนท่ีจะใชวิธีปดเปดไฟเปนบางดวงน้ัน ควรจะเปนในลักษณะของไฟแสงสวางท่ีจําเปนนั้นใหใช
อยางเต็มท่ีและขจัดไฟสวนท่ีไมจําเปนออกไป หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการหาวิธีท่ีจะใหมีไฟฟาแสง
สวางท่ีเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพสําหรับการผลิตโดยมีหลักการสําคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟาแสง
สวางดังน้ี  เลือกวิธีใหแสงสวางท่ีตรงกับความตองการ โดยคํานึงถึงลักษณะของงานท่ีทําในโรงงานนั้น  โดยใช
หลักการใหแสงสวางแบบเทากันตลอดและการใหแสงสวางเฉพาะตําแหนง โดยตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ระดับ
ความสวางท่ีตองการระดับการใชสายตาความสะดวกในการซอมบํารุงและติดต้ังความสบายตาและปจจัยดาน
เศรษฐกิจ การเลือกใชหลอดไฟและอุปกรณรวมจําพวกบัลลาสตตัวจุดหลอมคาปาซิเตอรรวมถึงโคมไฟให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
สรุป 
  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางท่ีถูกตองจึงไมใชมุงแตเพียงเฉพาะการประหยัดไฟฟาแตจะตองมุง
สูการไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  เริ่มตนจากการทบทวนการออกแบบระบบไฟฟาแสง
สวางท่ีเปนอยูในปจจุบันวาสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะการทํางานหรือไม   พิจารณาคุณภาพ
และระดับความสวางวาเหมาะสมเพียงพอตอการทํางานน้ันๆ หรือไม จากนั้นจึงทําการพิจารณาปรับปรุง โดย
เลือกใชมาตรการท่ีไมตองมีการลงทุนหรือลงทุนนอยเสียกอน  

  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความรอนดวยไฟฟา มีมาตรการหลักคือมาตรการอนุรักษพลังงานดาน
เครื่องจักรโดยการการลดความรอนสูญเสียของเตา  การลดความรอนสะสมในเตา  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แปลงพลังงานของเตา  การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณแหลงจายไฟ  การลดความสูญเสียในสายไฟ  การควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ  การอนุรักษพลังงานของอุปกรณประกอบ  การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ  การติดต้ังคาปาซิ
เตอรเพื่อเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร  มาตรการอนุรักษพลังงานดานการเดินเครื่องโดยการการเพ่ิม Load Factor  การ
เขมงวดการควบคุมอุณหภูมิ  การเดินเครื่องตอเนื่อง  การอุนวัตถุดิบท่ีจะใหความรอน การเลือกวัตถุดิบ  การลดเวลา
เปดปดฝาเตาและประตูเผา      
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  การอนุรักษพลังงานของ เครื่องยกของหรือเครน สามารถทําไดโดยการลดความสูญเสียเชิงกล เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของชุดเกียร ความตานทานการเลื่อนรถ Trolley และคาน  จะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอร ดังน้ัน  
จึงควรบํารุงรักษาชุดเกียรและแบริ่งเปนประจํา การเลือกขนาดของมอเตอรเนื่องจากความเร็วกวาน ความเร็วในการ
เลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอรและการควบคุมความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอรจะ
สามารถปรับความเร็วรอบไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง และสามารถทํา Renegerative Braking ได จึง
เหมาะกับ เครื่องยกของหรือเครนท่ีตองเดินเครื่องดวยความเร็วตํ่าบอยๆ 
    อุปกรณสํานักงานเปนสวนท่ีมีปริมาณการใชพลังงานมากในอาคารสํานักงานท่ัวไป  มีการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึนอยางมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟา   คอมพิวเตอรท่ีมีสัญลักษณ Energy Star คอมพิวเตอรชนิดน้ีจะใช
กําลังไฟฟาเทากับคอมพิวเตอรท่ัวไปในขณะท่ีใชงาน (Active) แตจะใชกําลังไฟฟาลดลงรอยละ 55 ในขณะท่ีรอ
ทํางาน   การต้ังคา Screen Saver ไมไดชวยประหยัดพลังงาน แตมีไวเพื่อรักษาคุณภาพของจอภาพ เครื่องพิมพผล
ชนิดเลเซอรใชพลังงานสูง กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 60 – 70 วัตต  เครื่องพิมพผลชนิดพนหมึกใชกําลังไฟฟาขณะ
รอทํางาน 3 – 5 วัตต   เครื่องพิมพผลชนิดเข็มใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน   7 – 15  วัตต  ดังน้ันวิธีท่ีประหยัดและ
ไดผลมากท่ีสุดคือการปดเม่ือไมใชงานทุกครั้ง 
  ระบบ BEMS ยอมาจาก Building, Energy and Environmental Management System เปนระบบควบคุมท่ี
ใชคอมพิวเตอรในการเดินเครื่องและหยุดเครื่องระบบปรับอากาศ ระบบปรับและ จายไฟฟาระบบสาธารณูปโภค 
ฯลฯ เฝาติดตามสภาวะและความผิดปกติในการเดินเครื่อง รวมท้ังทําการควบคุมตางๆ ในระยะหลังนิยมใช
ความสามารถในการเก็บและวิเคราะหขอมูลในการจัดการดานพลังงานดวย 
 เทคโนโลยีพลังงานเปนศูนยแสดงเทคโนโลยีสําหรับดานการอนุรักษพลังงานของภาคอุตสาหกรรม ภาค
อาคารธุรกิจ และภาคบานอยูอาศัย และหองฝกอบรมระบบทําความเย็นระบบปรับอากาศ และหองฝกอบรม ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง เชน การใหความรอนโดยการเหน่ียวนํา การใหความรอนโดยอุณหภูมิไฟฟา การใหความรอนโดย
คลื่นวิทยุ ระบบการจัดการพลังงาน ปมประสิทธิภาพสูง ระบบแสงสวาง ระบบอากาศอัด ระบบผลิตและสงจายไอ
น้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใชเปนศูนยกลางในการเผยแพร และการฝกอบรมและใหการบริการการชวยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาค ประชาชนท่ัวไปในดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 
3.8  กรณีศึกษา (Case Study) 
แสงสวาง 
กรณีศึกษาที่ 1  การใช top light ในโรงงาน 

สําหรับอุปกรณนําแสงแดดสองตรงเขามาใชอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการพัฒนา Top Light ท่ีใชปริซึม
เคลื่อนท่ีไดแบบจานกลมข้ึนมา โดย Top Light แบบนี้จะนําปริซึ มทําจากโพลีคารบอเนต   2 แผนมาซอนกันบน-   
ลาง แลวหมุนปริซึมน้ีใหสอดคลองกับชวงเวลา เพื่อใหแมวามุมตกกระทบของแสงแดดจะเปลี่ยนไป แสงก็จะพุงลง
ต้ังฉากตลอดเวลา  

รูปท่ี 3.76 แสดงตัวอยางการติดต้ัง Top Light แบบนี้ในโรงงานแหงหน่ึง โรงงานนี้มีพื้นท่ีใชงาน 4,900 
[m2] เพดานมีความสูงเฉลี่ย 7.5 [m] ท่ีหลังคาจะติดต้ัง top light แบบนี้ 100 ตัว ดวยอุปกรณ ดังกลาว เมื่อความสวาง
ของแสงแดดสองตรงในแนวระดับนอกอาคารมีคาไมนอยกวา 80,000 [lx] ความสวางท่ีพื้ นภายในอาคารจะมีคาไม
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นอยกวา 200 [lx]  ระบบสองสวางของงานน้ีมีหลอดปรอทติดต้ังอยู 150 ตัว   โดยอัตราการเปดไฟในเวลากลางวัน
มีคาเพียงประมาณ 7 [%] และสามารถอนุรักษ พลังงานไดปละไมนอย  กวา 50 [%] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.76 ตัวอยางการติดต้ัง Top Light ที่ใชปริซึมเคลื่อนทีไ่ด (โรงงาน) 
 

กรณีศึกษาที่ 2   การอนุรักษพลังงานของหลอดปรอทภายใน-ภายนอกอาคาร <ท่ีมา : FE95072> 
ประเภทกิจการ : กิจการผลิต 
ผลิตภัณฑ : ทอ ขอตอ PVC 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :    กําลังไฟฟา 33,170 [MWh] 

 

(1)  กอนดําเนินการ 
ในโรงงานไดมีการทํากิจกรรมอนุรักษพลังงานเปนกิจกรรมกลุมยอยมากอนแลว แตในฐานะท่ีเปนหนวย

งานทางออม ไดมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํางานท้ังหมดเพ่ือทําการทบทวนโดยภาพรวม และดําเนินมาตรการ       
อนุรักษพลังงาน ในจํานวนน้ันจะมีมาตรการเก่ียวกับหลอดปรอทภายใน-ภายนอกอาคาร 
(2) สภาพปจจบัุน 

1. วงจรจุดหลอดจะแบงเปนบล็อกๆ ดังน้ัน หากปดไฟจุดท่ีไมตองการ หลอดไฟท่ีจุดอื่นก็จะดับไปดวย 
2. มีสวิตชเปดปดอัตโนมัติ แตในชวงเวลาท่ีความสวางไมคงท่ี ไดแก ชวงเชาและเย็น บางครั้งจะเปดไฟ

ดวยมือ หลังจากน้ันก็ลืมปดไฟ 
3. แสงสวางเฉพาะท่ีไมเพียงพอ ดังน้ัน เมื่อตองการความสวางเฉพาะท่ีจะตองเปดไฟท้ังหมด 
4. หากอากาศดี บางสวนในโรงงานจะมีความสวาง 150 [lx] ถึง 470 [lx] ดวยแสงสวางจากภายนอก

เพียงอยางเดียว 
5. แสงสวางสําหรับทํางานนอกอาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการโจรกรรมดวยจะตองเปดไฟ

ตลอดเวลาแมจะไมใชเวลาทํางาน 
3.  วิธีดําเนินการ 

1.    นําระบบควบคุมความสวางอัตโนมัติเขามาใชแบงหลอดปรอทติดเพดานในไลน ผลิตหลักออกตาม
ความละเอียดของงานเปน 3 กลุม คือ   A, B, C แลวนําระบบควบคุมการเปดปดหลอดปรอทตามความ   สวางท่ีตอง
การมาใชแบงหลอดปรอท (400 [W]) 165 ดวงออก          เปนพวกตามตารางท่ี 3.21  แลวทําการควบคุมการเปดปด 
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ตารางที่  3.21 ความสวางของระนาบทํางานดวยความสวางจากแสงแดดภายในหอง 

 
 
 
 
 
2.   เปลี่ยนไปใชแสงสวางเฉพาะท่ีหนางานผลิตบริเวณท่ี พนักงานตองทํางานประจําอยูตลอดเวลา แทนท่ี

จะเพ่ิมความสวางท่ัวบริเวณ  จะพยายามใหแสงสวาง เฉพาะท่ี (60 [W]) ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เปาหมาย : 
หลอดปรอท (400 [W]) 97 ดวง 

3.  ใชสวิตซเปดปดอัตโนมัติแบบตั้งเวลา  หลอดไฟนอกอาคารเวลากลางคืนยกเวนหลอดท่ีเปดเพ่ือรักษา
ความปลอดภัย เลือกใชสวิตซเปดปดซ่ึงมีเครื่องต้ังเวลาใหดับไฟยกเวนเวลาท่ีพนักงานเขา-ออกงานและเวลาทํางาน
กลางคืน   เปาหมาย : หลอดปรอท (100 [W]) 10 ดวง 
4.  ประสิทธิผล 

 1. การอนุรักษพลังงานดวยการเปดไฟเฉพาะท่ีจําเปน  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 107 [MWh] ลดตนทุนไดป
ละ 516,150 [บาท] 

 2. การอนุรักษพลังงานดวยการใหแสงสวางเฉพาะท่ี  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 36 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 
172,790 [บาท] 

 3. การอนุรักษพลังงานของแสงสวางภายนอกอาคาร  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 3.5 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 
16,650 [บาท] 
รวม ลดกําลังไฟฟาไดปละ 147 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 710,400 [บาท] 

มูลคาลงทุน 2,405,000[บาท] 
 
กรณีศึกษาที่ 3   กิจกรรมอนุรักษพลังงานแสงสวางโดยใหทุกคนมีสวนรวม 
 <ท่ีมา : ตัวอยางการอนุรักษพลังงานยอดเยี่ยม พ.ศ. 2544> 

ผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑพลาสติกตกแตงภายในรถยนต (pillar garnish เปนตน) 
จํานวนพนักงาน : 132 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 4,870 [MWh/ป] 

(1).  กอนดําเนินการ 
ทําต้ังแตกิจกรรมอนุรักษพลังงานดวยการปรับปรุงเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีทํามาแตเดิม 

จนถึงการปรับปรุงเพ่ืออนุรักษพลังงานดวยการทําความสะอาดระบบแสงสวาง เพื่อสรางสํานึกและปลูกฝงการ     
อนุรักษพลังงาน เพ่ือใหทุกคน มองเห็นรับรูและเคยชิน 
(2).  สภาพปจจุบัน 

1. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตเหมาะสมท่ีสุดหรือไม : จํานวนหลอดฟลอูอเรสเซนตท้ังหมด 627 [ดวง] 
2. ความสวางเหมาะสมท่ีสุดหรือไม : สูงสุด 1,050 [lx] ตํ่าสุด 350 [lx] 
3. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีสองบริเวณท่ีสูญเปลา 196 [ดวง] 
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4. การใชไฟฟาเฉพาะสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต  80 [W] × 627 [ดวง] × 10 [h] × 22 [วัน] × 12 
[เดือน] = 132,422 [kWh/ป] 

5. จํานวนเครื่องของสวิตชรวมศูนยมีความเหมาะสมท่ีสุดหรือไม  จํานวนสวิตชรวมศูนย (ต้ังแต 6 ดวง
ข้ึนไป) 17 จุด 

หลอดปรอทสองท่ัวบริเวณมคีวามเหมาะสมท่ีสุดหรือไม 
การกําหนดเปาหมาย 

1. ลดความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาลง 60 [MWh/ป] ดวยการปรับปรุงแสงสวาง 
2. ทบทวนความสวางมาตรฐานสําหรับงานท่ัวไปและความสวางมาตรฐานสําหรับงานตรวจสอบ 

(3) วิธีดําเนินการ 
 กําจัดหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีไมจําเปน 

(4) ประสิทธิผล 
1. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตท้ังหมด ∆249 [ดวง] 
2. ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 90.817 [MWh/ป] ∆42.605 [MWh/ป] 
3. จํานวนเงิน ∆575,646 [บาท/ป] 

 
มอเตอรไฟฟา 
กรณีศึกษาที่ 4 การอนุรักษพลังงานดวยการควบคุมการเดินเครื่อง Rear Drum Transfer Machine                 
 <ท่ีมา : FE86154> 

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตช้ินสวนรถยนต 
ผลิตภัณฑ : ช้ินสวนแชสซีรถบรรทุกขนาดเล็ก รถเกง รถบรรทุก 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 92,000 [MWh] 

                                            น้ํามันหนัก 13,250 [kL] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.77  Pareto Diagram ของความส้ินเปลอืงไฟฟาแตละปจจัย 
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(1).  กอนดําเนินการ 
ในมอเตอรเพลาหลักของเครื่อง Transfer Machine จํานวน 7 Station จะนํามอเตอรจํ านวน 5 Station และ

มอเตอรไฮดรอลิกท่ีเกี่ยวของซ่ึงเดิมเคยเดินเครื่องตอเนื่อง มาเดินเครื่อง เปนชวงๆ แทนเพ่ืออนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2).  สภาพปจจุบัน 
รูปท่ี 3.77 แสดง Parerto Diagram ของความส้ินเปลืองไฟฟ าแตละปจจัยของเครื่อง Transfer Machine ในจํ 

านวนน้ันได เสนอวิธีอนุรักษพลังงานโดยนํามอเตอรเพลาหลั กและมอเตอรไฮดรอลิกซึ่งส้ินเปลืองไฟฟาสูงมาเดิน
เครื่องแบบเปนชวงๆ เครื่อง Transfer Machine มีท้ังหมด 7 Station เวลาท่ีใชของ แตละ Station แสดงไวใน รูปท่ี 
3.78 
(3).   วิธีดําเนินการ 

1. มอเตอรเพลาหลัก มอเตอร 3 และ 7ST ซึ่งมี Capacity ตํ่ามีการเดินเครื่องเปน ชวงๆ อยูแลว  จึงพิจารณา  
วา มอเตอรท่ีเหลือจะสามารถเดินเครื่ องเปนชวงๆ ไดหรือไม ตัวอยางของผลการสํารวจสภาพการเดินเครื่อง          
มอเตอรเพลาหลัก 4ST แสดงไวในรูปท่ี 3.57  เมื่อสตารตมอเตอรได 10 วินาที ชวง  6 วินาที หลังและชวง 65 วินาที   
หลังจากกลึงเสร็จจะพบวามอเตอรเดินเครื่องแบบไมมีภาระ ผลจากการสํารวจ พบวาแมจะสตารตและหยุดเครื่อง  
มอเตอรซ้ําไปซ้ํามา พบวาไมทํามีผลเสียตอมอเตอร จึงไดดําเนินมาตรการดังตอไปนี้ 

* ต้ังเครื่องต้ังเวลาโดยลดระยะเวลา ต้ังแตสตารตมอเตอรจนเริ่มกลึงจาก 10 วินาทีเปน 5 วนิาที 
* หยุดมอเตอรหลังจากกลึงเสร็จแลว 

ดําเนินมาตรการขางตนกับมอเตอร 1, 2, 5, 6ST ดวย 
2. มอเตอรไฮดรอลิก  สําหรับมอเตอรไฮดรอลิกไดใชวิธีเดินเครื่องเปนชวงๆ สําหรับมอเตอรท่ีใชงานโดย

ไมเกี่ยวกับ Station 

 

                รูปที่ 3.78 เวลาทาํงานของแตละ Station 

เวลา loader เวลาทํางาน 

[น
าที

] 

station 

capacity

เพลาหลัก

capacity สูงสุดของมอเตอร station คอขวด 

มอเตอร
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รูปที่ 3.79 สภาพการเดินเคร่ืองมอเตอรเพลาหลัก 4ST 

 
 (4).   ประสิทธิผล 

 1. มอเตอรเพลาหลัก รวม 1, 2, 4, 5, 6ST 
ลดกําลังไฟฟาไดตอป 52.5 [MWh] 
ลดตนทุนไดตอป 388,500 [บาท] 
คากอสราง 46,250 [บาท] 

          2.  มอเตอรไฮดรอลิก 
ลดกําลังไฟฟาไดตอป 26.2 [MWh] 
ลดตนทุนไดตอป 192,400 [บาท] 
คากอสราง 55,500 [บาท] 

 
กรณีศึกษาที่ 5  การลดกําลังไฟฟาของเตาไฟฟาเมื่อเครื่องจักรไมไดผลิต        
<ท่ีมา : FE95116> 

ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตเครือ่งไฟฟา 
ผลิตภัณฑ :  อุปกรณไฟฟาเสริมสําหรับรถยนต (Starter, Alternator) 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา (ซื้อ) 148,500 [MWh] 

                                             กําลังไฟฟา (ผลิตเอง) 4,400 [MWh] 
              น้ํามันหนัก-น้ํามันกาด (เทียบเปนน้ํามันดิบ) 9,600 [kL] 
               กาซหุงตม (Town gas) 3,800,000  
 
 
 
 

กร
ะแ
สไ

ฟฟ
า(A

) 

สูญเปลา 

กระแสอารค 

กระแสเมื่อมีภาระกลึง กระแสเมื่อไมมีภาระ 

กระแสเมื่อไมมีภาระ(ตอแบบสาตาร ตอแบบเดลตา 
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รูปที่ 3.80 เวลาที่กําหนดเคร่ืองต้ังเวลาและเวลาที่ใชเตาอุน 

 
(1) กอนดําเนินการ 

ผลการสํารวจการใชกําลังไฟฟาตอปของไลนผลิต Altertator ไลนท่ี 5 ของโรงงาน พบวา ในจํานวน
พลังงานไฟฟาท้ังหมด 3,405 [MWh] แบงออกไดเปนมอเตอร 2,407 [MWh]   (382 เครื่อง)  เตาไฟฟา 522 [MWh]  
(5 เครื่อง) เครื่องควบคุม 442 [MWh]  เปาหมายการอนุรักษพลังงานครั้งน้ี  ไดแก เตาไฟฟาซ่ึงมีการใชไฟฟา           
ตอ 1 เครื่องสูง 
(2) สภาพปจจบัุน 

(1) เมื่อเริ่มผลิตเวลา 8.40 น. แมวา เตาไฟฟาแตละตัวจะมีอุณหภูมิใชงานและ Capacity แตกตางกัน แต
เครื่องตัวเวลาปฏิทิน สําหรับกําหนดอุณหภูมิเมื่อเวลาเริ่มงานจะต้ังไวท่ีเวลาเชา 6.00 น. เหมือนกันหมดดังรูปท่ี 3.80   

กลาวคือเปนการต้ังเครื่องต้ังเวลาปฏิทินใหสอดคลองกับเตาท่ีตองใชเวลาอุนเตานานท่ีสุด  นอกจากน้ี กรณี
ท่ีเมื่อวานเปนวันทํางานกับวันหยุดก็ไมมีความแตกตางในการต้ังเครื่องต้ังเวลา 

(2) เครื่องต้ังเวลาปฏิทินท่ีใชเปนแบบเสียบหมุด ซึ่งสามารถกําหนดเวลาไดละเอียดเพียงทุก 15 นาที 
(3) ในชวงเวลาพัก และชวงเปลี่ยนกะกลางวันกับกลางคืนจะปลอยใหเตาเดินเครื่องเปลาๆ อยางตอเนื่อง 

 
(3) วิธีดําเนินการ 

ดําเนินมาตรการตอไปนี้กับเตาไฟฟา 3 เครื่อง 
(1) เปลี่ยนเครื่องต้ังเวลาปฏิทินเปนแบบดิจิตอลซ่ึงสามารถต้ังเวลาไดละเอียดถึงทุก 1 นาที และสามารถ

กําหนดเวลาตามวันในสัปดาหไดอีกดวย 
(2) กําหนดเครื่องต้ังเวลาปฏิทินใหสอดคลองกับเวลาอุนเตาของแตละเครื่องและแตละวันในสัปดาห 

ตัวอยางสภาพการอุนเตาอุนกอนและหลังปรับปรุงแสดงไวในรูปท่ี 3.81 
 

(เปดฮีตเตอร) (เริ่มผลิต) 

75 นาที 

100 นาที 60 นาที 

15 นาที 

เวลาอุนเตา 85 นาที 

เวลาอุนเตา 155 นาที 
เครื่องลอกฟมฟ 
เครื่องบัดกรี 

เดินเครื่องฮีตเตอรสูญเปลา 145 นาที 

เตาอุน 

เตาหลอมเจล 

เตาเคียวรใหเย็น 
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(3) ใชเครื่องต้ังเวลาเดียวกันต้ังใหเตาหยุดเดินเครื่องในเวลาท่ีไมไดผลิต รูปท่ี 3.82  แสดงสภาพการอุนเตา         
อุนหลังปรับปรงุ 
 

 
 
 
กรณีศึกษาที่ 6  การปรับปรุงเครื่องทํานํ้ารอนสําหรับใหความรอนเฮดของเครื่องฉีดแมพิมพ  
<ท่ีมา : FE93061> 

ผลิตภัณฑ : จุกยาง ปะเก็น เนื้อครีมสารกันกาซ-กันน้ําสําหรับเวชกรรม 
จํานวนพนักงาน : 299 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  น้ํามันหนัก 788.87 [kL/y] 

กําลังไฟฟา 7,394 [MW/y] 
(1) กอนดําเนินการ 

อุณหภูมิท่ีกําหนดไวของนํ้าในเครื่ องทํานํ้ารอนสําหรับใหความรอนแกหัวฉีดของเครื่องฉีดแมพิมพ
สําหรับผลิตภัณฑยางเทากับ 80-90 [°C] แตการเติมนํ้าเย็นและฮี ตเตอรจะควบคุมแบบ ON-OFF ดังน้ันจึงมีการ     
ปลอยนํ้ารอนอุณหภูมิสูงท้ิงทําใหเกิดความสูญเปลามาก จึงปรับปรุงวิธีควบคุมโดยต้ังเปาหมายใหอนุรักษพลังงาน
ได 30 [%] ของปจจุบัน 
(2) สภาพปจจบัุน 

(1) สภาพปจจบัุน 
ทําการสํารวจปริมาณการใชไฟฟาและปริมาณการจายนํ้ารอนวิธีการควบคุมกอนปรับปรุง จะใหความ       

รอนดวยฮีตเตอร  เครื่องทํานํ้ารอน 6 ตัว จนไดอุณหภูมิท่ีกําหนด  เมื่ออุณหภูมิสูงอยางนอยเทาท่ี กําหนดแลว จะ     
เปดวาลวแมเหล็กไฟฟาของทอจายนํ้าใหน้ําเย็นไหลเขามา แลวระบายนํ้ารอนออกไปทางทอ น้ําลน   พรอมๆ กับปด 

รูปที่ 3.82 สภาพการอุนเตาอุนเมื่อไมไดผลิต 

พัก (45 นาที) เปลี่ยนกะ (1 ชั่วโมง 40 นาที) พัก (60 นาที) 
กะกลางคืน กะกลางวัน 

ระยะเวลาอนุรักษพลังงานใน 1 วัน เทากับ 2 ชั่วโมง 15 นาท ี

40 นาท ี65 นาท ี30 นาท ี

รูปที่ 3.81 สภาพการอุนเตาอุน 

อังคาร-ศุกร 

เปดฮีตเตอร 
เร่ิมผลิต 

จันทร 

สูญเปลา (อังคาร-ศุกร) 

75 นาที 

สูญเปลา (จันทร) 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

เร่ิมผลิต อังคาร-ศุกร 
เปดฮีตเตอร 

จันทร 
เปดฮีตเตอร 
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ฮีตเตอร 3 ตัว เมื่ออุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีกําหนดจะ ปดวาลวแมเหล็กไฟฟา  ฮีตเตอร 3 ตัวจะเดินเครื่องอีกครั้ง
วนเวียนไปเชนนี้เพ่ือจายนํ้ารอน 

(2) การปรับปรุง 
* ติดต้ังถังนํ้าเลี้ยงตางหากจากเครื่องทํานํ้ารอน เติมนํ้าเทากับนํ้าในเครื่องทํานํ้ารอนท่ีระเหยสูญเสียไป      

เทาน้ันเพื่อรักษาระดับน้ําในเครื่องทํานํ้ารอนใหคงท่ี  เมื่ออุณหภูมิมีคาสูงเทากับคาท่ีกําหนดไว  จะปดฮีตเตอร 3 ตัว 
ในข้ันตอนตอไป แมวาฮีตเตอรจะปดแลวอุณหภูมิก็ยังจะสูงข้ึนอีกบาง  ดังน้ันจึงเปลี่ยนไปใชวิธีปดฮีตเตอรทุกตัว
เมื่ออุณหภูมิสูงถึงคาท่ีกําหนดไว         

* ทอท่ีเดินจากเครื่องทํานํ้ารอนไปยังเฮดเปนกระบอกเก็บความรอนโฟมโพลีเอทิ ลีน  (t = 10 [mm]) เฮดจะ
เก็บความรอน ดวย Micro Glasswool (t = 25 [mm]) (รูปท่ี 3.83 (a) (b)) 

 
 
 
 
(3)    ประสิทธิผล 
ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา : ท้ังเครื่องจักร No.1, 2 (เวลาเดินเครื่อง 17 [h]) และ No.3 (8 [h])  

กอนปรับปรุงใชพลังงานไฟฟา 5.1 [kWh]   
หลังปรับปรุงใชพลังงานไฟฟา 2.5 [kWh] จึงอนุรักษพลังงานไฟฟาได 2.6 [kWh] 

จํานวนวันท่ีเดนิเครื่องตอป 277 วัน 
รวม : ลดกําลังไฟฟาได 30,248.4 [kWh/y] 
ปริมาณน้ํารอนท่ีจาย (น้ําอุตสาหกรรม) : No.1, 2 (กอนปรับปรุง 35.3 [L/h])  No.3 (กอนปรับปรุง  37.5 [L/h]) 
รวม :  ลดปริมาณน้ํารอนได 415.5 [t/y] 
จํานวนเงิน 206056.33 [บาท/ป] 
เงินลงทุนปรับปรุง ประมาณ 111,000 [บาท] (คุมทุน 0.65 เดือน) 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.83 โครงสรางของเคร่ืองทํานํ้ารอน 

เฮดฉีดพลาสติก 

จายน้าํ 

นํ้าลน 

ถังจายน้ํา 

(b) หลังดัดแปลง (a) กอนดัดแปลง 

แม
พิม

พ 
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3.9  กิจกรรม   (Activity) 
1. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาสวาง 
2. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 

 
เฉลยกิจกรรม 
1. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
ตอบ        1   การใชแสงสวางจากธรรมชาติ  การนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชมีอยู 2 วิธี 

-   การใชแสงสวางจากดวงอาทิตย ในบริเวณท่ีรับแสงสวางไดควรพิจารณาปรับปรุงหลังคา
บางสวนใหโปรงแสง   

-   การใชแสงสวางจากทองฟา  การออกแบบอาคารใหมีหนาตางรับแสงสวางโดยมีสวนยื่นหรือ
บังแดด 
 2.  การจัดระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ควรพิจารณาปรับปรุงการใชงานระบบแสงสวางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับลดความ
สวางใหเหมาะสม  การควบคุมการเปด – ปด การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

3.  การปรับลดความสวางใหเหมาะสม สิ่งแรกคือการลดจํานวนหลอดไฟฟาโดยการถอดหลอดท่ีไมจําเปน
ออก  การเปลี่ยนวิถีของแสงใหเหมาะสม การใชการหรี่แสง ท้ังน้ีตองเผื่อระดับความสวางใหคงเหลือ สูงกวา
มาตรฐาน เนื่องจากความเส่ือมสภาพของอุปกรณตางๆ   ซึ่งถามีการบํารุงรักษาท่ีดีก็จะสามารถลดระดับความสวาง
ใหมากข้ึน 

4. การควบคุมการเปด – ปด  จุดประสงคของการควบคุมการเปด – ปด คือ การไมใชแสงสวางในเวลาท่ี
ไมจําเปนตองใช  อาจทําไดโดยการมอบหมายใหพนักงานมีหนาท่ีควบคุมการเปดปด หรือติดต้ังอุปกรณควบคุม
อัตโนมัติ ท้ังน้ีข้ึนกับความเหมาะสม 

5.   การบํารุงรกัษาอยางสมํ่าเสมอ  เมื่อใชงานระบบแสงสวางไประยะเวลานานๆ จะพบวาความสวาง
นอยลง ดังน้ันการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีความจําเปนในการใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีดี หรือ มี
ประสิทธิภาพสูง 
  6.  การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตางๆ  มีรายละเอียดในแตละอุปกรณดังน้ี 

(1)  การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง    
(2)  การเลือกใชบัลลาสตสูญเสียตํ่า   
(3)  การเลือกใชโคมประสิทธิภาพสูง   
 

2. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 
 ตอบ      มาตรการอนุรักษพลังงานดานเคร่ืองจักร 

1. การลดความรอนสูญเสียของเตา 
2. การลดความรอนสะสมในเตา 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของเตา 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณแหลงจายไฟ 
5. การลดความสูญเสียในสายไฟ 
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6. การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
7. การอนุรักษพลงังานของอุปกรณประกอบ 
8. การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ 
9. การติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร 

มาตรการอนุรักษพลังงานดานการเดินเคร่ือง 
1. การเพ่ิม Load Factor 
2. การเขมงวดการควบคุมอุณหภูม ิ
3. การเดินเครื่องตอเนื่อง 
4. การลําเลียงวัตถดุิบไปยังกระบวนการตอไปและจัดการอยางรวดเร็ว 
5. การใชความรอนจากกระบวนการกอนหนา 
6. การอุนวัตถุดิบท่ีจะใหความรอน 
7. การลดเวลาเปดปดฝาเตาและประตูเผา 
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