
คำนำ
	 ในสภาวะปัจจุบัน	 ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการใช้ 

พลังงานสูงขึ้นทุก	ๆ	ปี	 นับเป็นภาระหนักต่อฐานะการเงิน	 การลงทุนของประเทศที่

ต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของประเทศ	นอกจาก 

นี้	 ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่เกิดจากการใช้พลังงานจำนวน 

มหาศาลดังกล่าวด้วย

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	ตระหนักถึงความ 

สำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการ 

อนุรักษ์พลังงาน	 จึงได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น 

ซึ่งภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ	 นี้	 พพ.	 ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์แสดง	

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์ 

พลังงาน	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคอาคารธุรกิจ	และภาคบ้านอยู่อาศัย	รวมจำนวน	54 

เทคโนโลยี	และห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็น	ระบบปรับอากาศ	และห้องฝึกอบรม 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์	การฝึกอบรมและให้การบริการ	การช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม	ภาค 

อาคารธุรกิจ	 และประชาชนทั่วไป	 ในด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ 

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่าย 

ด้านพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิผล

	 สำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 54	 เทคโนโลยี 

นี้	เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงรายการเทคโนโลยีต่าง	ๆ  

ที่จะจัดแสดงภายในศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนหลักการ 

พื้นฐานของแต่ละเทคโนโลยี	ประโยชน์	และผลที่จะได้รับจากเทคโนโลยีที่จะจัดแสดง	

ตลอดจนข้อควรพิจารณาในการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร 

เผยแพร่เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน	 เพ่ือให้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของเทคโนโลยี 

ต่าง	ๆ 	ที่จะจัดแสดงก่อนที่จะมาศึกษารายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีภายในอาคาร 

อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติต่อไป

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	 	 	 	 	 	 กระทรวงพลังงาน



ประกอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีใช้เป็นสำนักงานของหน่วยงานของ	 

พพ.	ได้แก่	สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 

พื้นที่ห้องประชุมสัมมนา	 พื้นที่ส่วนกลาง	 และพื้นที่

ที่จัดเป็นศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	

ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย	5	ส่วน	 ได้แก่	ศูนย์แสดงเทคโน

โลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม	 ศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารธุรกิจ	 ศูนย์

แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคบ้านอยู่อาศัย	 

ห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ	

และห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	

 สำหรับพื้นที่ส่วนศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ

อนุรักษ์พลังงาน	 พพ.	 มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นศูนย์

จัดแสดง	 สาธิต	 และเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์ 

พลังงานที่สามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทย	 จำนวน	

54	 เทคโนโลยี	 ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลังงานหลักในภาคอุตสาหกรรม	 ภาคอาคารธุรกิจ	

และภาคบ้านอยู่อาศัย	 การจัดแสดงจะเน้นให้ผู้เข้าชม 

มีอิสระเพลิดเพลิน	 และได้รับความรู้ไปพร้อมกัน	 โดย 

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ทั้งในแง่การประหยัด	 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการ 

เพิ่มผลผลิตได้	 ในส่วนของห้องฝึกอบรมระบบทำความ 

เย็นและระบบปรับอากาศ	 และห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้า 

แสงสว่าง	 จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สาธิตเทคโนโลยีที่ทัน 

สมัยประกอบการฝึกอบรม	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้เห็นการทำงานและทดลองปฏิบัติกับระบบที่ใกล้ 

เคียงความเป็นจริง	 ซ่ึงจะทำให้เข้าใจเน้ือหาการฝึกอบรม 

ได้ดียิ่งขึ้น

ความเป็นมาของโครงการ
	 จากการที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโต			

ทางเศรษฐกิจรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา	 ส่งผลให้เกิดปัญ

หาความต้องการพลังานของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น

อย่างมาก	 เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ออก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	

2535	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกำกับดูแลและส่งเสริม			

การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอย่างมีประสิทธิ	

ภาพ	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

กระทรวงพลังงาน	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีกำ

กับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราช

บัญญัติดังกล่าว	 จึงได้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างอา-

คารอนุรักษ์พลังงานตัวอย่างเพื่อสาธิตเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยที่สุดในปัจจุบัน	 ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	

ร้อนช้ืนของประเทศไทย	 และเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง			

ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง	

สิริราชสมบัติครบ	50	ปี	โดยก่อสร้างข้ึนท่ีบริเวณเทคโน	ธานี	

ตำบลคลองห้า	อำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	โดยมีช่ือ	

เรียกว่า	“อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ”

	 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	 เป็น 

อาคารที่มีพื้นที่ใช้งานขนาด	14,000	ตารางเมตร	ที่เน้น 

แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้รับการออกแบบ 

อย่างเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น	 มีความน่าสนใจใน 

ด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถจูงใจให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงที่

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก	 วิศวกร	 เจ้าของอาคาร	 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้หันมาอนุรักษ์พลังงาน	อาคาร 

อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารตัวอย่าง 

ที่ผู้สนใจสามารถมาศึกษา	สัมผัสจับต้องได้	เพื่อพิสูจน์ 

ทฤษฎีต่าง	ๆ	ที่นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบว่า

สามารถปฏิบัติได้จริง	 ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการ 

นำเอาองค์ความรู้จากอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระ

เกียรติแห่งนี้	 ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ	 ก่อสร้าง	 

และปรับปรุงอาคารอ่ืน	ๆ	ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ที่ประสบผลสำเร็จต่อไป

	 ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 



บทบาทของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ

อนุรักษ์พลังงาน

 โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลังงาน	 เป็นโครงการที่	 พพ.	 ได้ริเริ่มและดำเนิน

การพร้อมกับโครงการอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

มาโดยตลอด	 โดย	 พพ.	 ต้องการที่จะให้ศูนย์แสดง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 ส่งเสริมบทบาท					

ในการเป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์พลังงานของ		

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติให้เด่นชัด	

ในการดำเนินการ	 พพ.	 ได้ต้ังเป้าหมายท่ีจะให้ศูนย์

แสดงเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานที่จัดตั้งขึ้น

มีบทบาทที่สำคัญดังต่อไปนี้

     เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างครบวงจร

	 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลัง 

งานแห่งนี้ เป็นศูนย์ซึ่ งจัดแสดงและสาธิตเทคโน 

โลยีการอนุรักษ์พลังงานครบวงจร	 ซึ่งครอบคลุมเทค 

โ น โ ล ยี ก า ร อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า นหลั ก ทั้ ง ใ นภ า ค 

อุตสาหกรรม	ภาคอาคารธุรกิจ	และภาคบ้านอยู่อาศัย 

จำนวน	 54	 เทคโนโลยี	 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการ 

อนุรักษ์พลั งงานได้ถูกออกแบบให้มีมาตรฐาน 

ระดับนานาชาติ	 เพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางการสาธิต 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่	 และการให้บริการศึกษา 

ด้ าน เทค โน โลยี ก า รอนุ รั กษ์ พลั ง ง านแก่ ภ าค 

อุตสาหกรรม	 ภาคอาคารธุรกิจ	 และสาธารณชนทั่วไป 

ในการที่จะนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานเพื่อ 

ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิผล

 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุร ักษ์พลังงาน 

ระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มและ 

ความเป็นผู้นำของประเทศไทยในด้านการ 

อนุรักษ์พลังงาน

บทบาทและหน้าที่
ของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

	 บทบาทของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลังงานแห่งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเผยแพร่และสาธิต

เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศเท่านั้น	 

แต่ยังสามารถขยายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่ 

ระดับนานาชาติด้วย	 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์

พลังงานจะเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์พลังงานแห่งแรก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งจะแสดงถึงความ 

คิดริเริ่มและความเป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ของประเทศไทยในภูมิภาคแก่นานาชาติ

 เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 

จะเป็นส่วนที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ 

พลังงาน	 ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 และ 

เผยแพร่แก่ผู้สนใจ	 และกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ 

และนอกประเทศโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ 

ต่าง	ๆ	ได้แก่	Website	บน	Internet	ซีดีรอม	จดหมาย 

ข่าวสาร	เป็นต้น

	 เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 สำหรับการจัดกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ด้วยลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น

ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	 และศูนย์ 

แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 ซึ่งประกอบด้วย 

องค์ประกอบของอาคารซึ่งเป็นอาคารตัวอย่างด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน	 พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์ 

พลังงาน	ส่วนห้องฝึกอบรม	และส่วนห้องประชุมสัมมนา	

ทำให้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ 

แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 เป็นสถานที่ที่ 

เหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ



อนรุกัษพ์ลงังาน	ไดแ้ก	่การประชมุสมัมนาระดบัภมูภิาค	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดนิทรรศการเทคโนโลยี 

การอนุรักษ์พลังงาน	(Technology	Exhibition)	รวมทั้ง 

การจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์ 

พลังงาน

	 จากบทบาทข้างต้น	ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการ 

อนุรักษ์พลังงาน	 จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการ 

อนุรักษ์พลังงานแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	ได้แก่

	 •	ผู้ประกอบกิจการ	 ได้แก่	 เจ้าของโรงงาน 

อุตสาหกรรม	 เจ้าของอาคาร	 ที่สามารถนำความรู้และ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อไปพิจารณาลงทุน	

หรือปรับปรุงระบบในกิจการของตนเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ด้านพลังงาน	และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

	 • วิศวกร	 และผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบ 

หรือกระบวนการต่าง	 ๆ	 ในโรงงานอุตสาหกรรมและ 

อาคาร

	 • สถาปนิก	และผู้เก่ียวข้องในการออกแบบอาคาร 

และบ้านอยู่อาศัย

	 • วิศวกร	 ช่างเทคนิค	 และช่างซ่อมบำรุงที่ 

รับผิดชอบในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบต่าง	ๆ 	ใน 

โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

	 • ประชาชนทั่วไป	ซึ่งสามารถนำความรู้ด้านการ 

อนุรักษ์พลังงานในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์	และใช้งาน 

ระบบต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบ้าน

อยู่อาศัย

	 • นิสิต	 นักศึกษา	 และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ 

ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับการจัดแสดงใน 

ศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและการกำหนด 

รูปแบบเบื้องต้นของการจัดแสดง

	 พพ.	ได้ทำการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานของ 

ประเทศไทยจำแนกตาม	TSIC	2&4	digit	เพื่อวิเคราะห์ 

สัดส่วน	และอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานของภาค 

ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลักสาขาต่าง	 ๆ	 จากนั้น 

ได้จัดลำดับความสำคัญตามการใช้พลังงานของภาค 

ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้	 สำหรับรายการ 

เทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดง	 พพ.	 ได้ 

พิจารณาจากปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	ศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

	 	 การใช้งาน

	 •	ความทันสมัยของเทคโนโลยี

	 •	ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

	 •	การเพิ่มผลผลิต

	 •	ผลกระทบเชิงธุรกิจจากการนำเทคโนโลยี

	 	 มาใช้

	 ผลของการจัดลำดับนี้ทำให้ได้รายการของ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่จะนำมาจัดแสดงของ 

พ้ืนท่ีการนำเสนอเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 

54	 เทคโนโลยี	 ซึ่งแบ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับภาค 

อุตสาหกรรมจำนวน	37	 เทคโนโลยี	ภาคอาคารธุรกิจ 

จำนวน	 10	 เทคโนโลยี	 และภาคบ้านอยู่อาศัยจำนวน	

7	 เทคโนโลยี	 ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของ 

กระบวนการและเทคโนโลยีการใช้พลังงานที่นำมาจัด 

แสดงได้เป็น

ภาคบ้านอยู่อาศัย - แบ่งออกเป็น

 

     การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 

     (Energy Efficient Home Design)

     ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน 

     (Energy Efficient Lighting System)

     เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

     (Energy Efficient Home Appliances)

     ระบบปรับอากาศ 

     (Air Conditioning System)

     ระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

     (Safety Switches)

     แนวทางการอนุรักษ์พลังงานอ่ืนๆ สำหรับบ้าน    

     อยู่อาศัย

ภาคธุรกิจ – แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

     การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 

     (Passive Design For Buildings)



 •	คุณลักษณะของอาคาร	(Building	Features)

      การปรับอากาศและการส่งจ่ายอากาศ (Air Conditioning and Ventilation)

 •	ระบบปรับอากาศ	(Air	Conditioning	System)

	 •	ระบบส่งจ่ายอากาศ	(Cool	Air	Distribution	System)

     ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

     ระบบตรวจติดตามสำหรับอาคาร (Building Monitoring System)

     แนวทางการอนุรักษ์พลังงานอื่น ๆ สำหรับอาคาร

ภาคอุตสาหกรรม – แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

   กระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง (มากกว่า 300 องศาเซลเซียส)

	 	 •	การให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง	(Heating)

	 	 •	การหลอมโลหะ	(Metal	Melting)

   กระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ (น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส)

	 	 •	การให้ความร้อนแก่ของเหลว	(Liquid	Heating)

	 	 •	การให้ความร้อนและการปรับสภาพผลิตภัณฑ์	(Product	Heat	and	Curing)

   มอเตอร์และตัวขับมอเตอร์ (Motors and Drives)

	 	 •	มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	(High	Efficiency	Motors)

	 	 •	ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์	(Variable	Speed	Drives)

   ระบบการบริหารจัดการ (Integrated Management Systems)

	 	 •	การบริหารจัดการพลังงาน	(Energy	Management)

	 	 •	การบริหารจัดการผลิต	(Production	Management)

	 	 •	การวัดพลังงานและค่าใช้จ่าย	(Metering	and	Energy	Costs)

	 	 •	การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่	(Heat	Recovery)

   การผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration)

   การทำความเย็น (Refrigeration)

	 	 •	ระบบการทำความเย็น	(Refrigeration)

	 	 •	ระบบการทำความเย็นแบบดูดซึม	(Gas	Absorption	Refrigeration)

   ระบบบริการสาธารณูปโภค (Utilities)

	 	 •	ระบบอัดอากาศ	(Compressed	Air	System)

	 	 •	ระบบแสงสว่าง	(Lighting	System)

	 	 •	ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ	(Steam	Generation	and	Distribution	System)

	 	 •	ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า	(Power	Distribution	System)

	 	 •	ระบบปรับสภาพไฟฟ้า	(Power	Conditioning	System)

	 	 •	ระบบปรับสภาพบำบัดโดยการเติมอากาศ	(Aeration	and	Curing	System)



              โครงการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน	ตั้งอยู่ภายในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิม

พระเกียรติ	บริเวณเทคโนธานี	ตำบลคลองห้า	อำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	โครงการประกอบไปด้วย 

พื้นที่ส่วนต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 พื้นที่ส่วนแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 54 เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย

  ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม	จำนวน	37	เทคโนโลยี	ขนาดพ้ืนท่ี	

1,200	ตารางเมตร	ต้ังอยู่บริเวณช้ันใต้ดิน	(Basement	level)	ด้านฝั่งตะวันออกของอาคาร	(ฝั่งโดม)

  ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารธุรกิจ จำนวน	10	เทคโนโลยี	ขนาดพื้นที่	

900	ตารางเมตร	ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน	ด้านฝั่งตะวันตกของอาคาร	(ฝั่งปิรามิด)

  ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคบ้านอยู่อาศัย	จำนวน	7	เทคโนโลยี	ขนาดพื้นที่	

350	ตารางเมตร	ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน	ด้านฝั่งตะวันตกของอาคาร	(ฝั่งปิรามิด)

 พื้นที่ส่วนห้องฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย

  ห้องฝึกอบรมระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ	ขนาดพ้ืนท่ี	260	ตารางเมตรต้ังอยู่บริเวณ

ชั้นพื้นดิน	(Ground	Level)	ด้านฝั่งตะวันตกของอาคาร	(ฝั่งโดม)

  ห้องฝึกอบรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดพื้นที่	275	ตารางเมตร	ตั้งอยู่บริเวณชั้นพื้นดิน	

(Ground	Level)

องค์ประกอบของโครงการ
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบ้านอยู่อาศัย ภาคอาคารธุรกิจ
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การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
PHOTOVOLTAIC OPERATION

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์	เซลล์	(Solar	Cell)	เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็ก 

ทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง	 เซลล์แสง

อาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ	 ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็น 

พลังงานไฟฟ้า	โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

 เซลล์แสงอาทิตย์	 เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง 

อื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์	ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า	ไม่มีของเสียที่จะทำให้เกิด 

มลพิษขณะใช้งาน	 เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด	 ๆ	 ขณะ 

ทำงาน	 จึงไม่มีปัญหาด้านความสึกหรอ	 หรือต้องการการบำรุงรักษาเหมือน 

อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น	ๆ	เช่น	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล

นอกจากน้ันเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีน้ำหนักเบา	 จึงทำให้ได้อัตราส่วนระหว่างกำลัง 

ไฟฟ้าต่อน้ำหนักได้ดีที่สุด

	 ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน	ประกอบด้วย	แผง 

เซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา	 ภายในจะมีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า	 (อินเวอร์ 

เตอร์)	โดยมีหลักการทำงานของระบบดังนี้

	 1.	เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะผลิตกระแสไฟฟ้าตรง	 ผ่านระบบควบคุมเข้าอินเวอร์ 

เตอร์

	 2.	อินเวอร์เตอร์จะเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้า 

ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1

เซลล์แสงอาทิตย์

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
บ้านอยู่อาศัย
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การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
PHOTOVOLTAIC OPERATION

	 3.	ในช่วงที่ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ	 หรือมีการใช้อุปกรณ์

ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว	 ระบบก็จะ		

นำกำลังไฟฟ้าส่วนขาดจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าฯ	มาใช้	

เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้

ประเภทของการใช้งาน

	 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน	 เหมาะสมกับผู้ที่ต้อง		

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติ	

ภายในบ้าน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

  •	สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯโดยจะประหยัดค่าไฟ
ฟ้าในส่วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟปกติ

  •	ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยรูปแบบอื่น	
เช่นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน	 หรือถ่านหิน	 ซ่ึงเช้ือเพลิงเหล่าน้ีมีส่วนทำลายสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติทั้งสิ้น

  •	ส่งเสริม	และปลูกจิตสำนึกให้รับรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด	รู้คุณ
ค่าของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง	และร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	ลักษณะของบ้าน

	 หลังคาบ้านท่ีติดต้ังจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับน้ำหนักของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้

 •	แหล่งพลังงาน 

	 ต้องไม่มีร่มเงามาบดบังทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงไปบนแผงเซลล์แสง

อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน	 เพราะเซลล์แสงอาทิตย์ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใน

การผลิตไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

DISPLAY CENTER 11บ้านอยู่อาศัย



 หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 บ้านประหยัดพลังงาน	เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 

เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด	 และเป็นพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได ้

อย่างคุ้มค่า	 โดยที่ยังตอบสนองความต้องการ	 และค่านิยมของยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์	 โดยมุ่ง 

เน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศแบบร้อน 

ชื้นมาช่วยผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่	 และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง	 แล้วนำมาสร้างเป็น 

สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทยเรา	 ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้สามารถประหยัด 

พลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า	 โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มี 

คุณภาพใกล้เคียงกัน

 แนวความคิดในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

	 1.	การเลือกใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งอาคาร	คือการใช้ตัวแปรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง

อาคารเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม

	 2.	 การเลือกท่ีต้ังและทิศทางของอาคาร	 คือการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้เย็นเพ่ือลดความ 

แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก	ซึ่งก็คือให้ตัวบ้านสามารถสกัดกั้นความร้อนจากภาย

นอกได้มากที่สุด	ซึ่งรวมถึงการออกแบบช่องเปิดและการควบคุมการรั่วซึมของอากาศ

	 3.	การพิจารณาออกแบบและเลือกระบบเปลือกอาคาร	คือการเลือกระบบผนังที่สามารถ 

ป้องกันความร้อนและความช้ืนได้ดี	 เพราะวัสดุแต่ละชนิดท่ีใช้เม่ือนำมาวิเคราะห์แล้วจะพบว่ามีความ 

แตกต่างกันมาก

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT HOME DESIGN

2

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
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การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT HOME DESIGN

สภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

	 4.	การพิจารณาเลือกระบบที่มาใช้ภายในอาคาร	คือการเลือกสรรวัสดุที่มีค่ากักเก็บความ 

ร้อน	และความชื้นน้อย	เช่น	วัสดุผิวมัน		วัสดุที่มีน้ำหนักเบา	ไปพร้อมกับการเลือกใช้เครื่องเรือนเท่าที่

จำเป็น	และเลือกใช้ชนิดท่ีมีน้ำหนักเบา	และไม่ดูดความช้ืน	ด้านอุปกรณ์ควรใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สูง	และใช้พลังงานน้อย

	 5.	อาคารที่พึงปรารถนา	โดยตัวบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดข้างต้นก็ยังไม่สามารถควบคุม 

สภาวะแวดล้อมภายในได้อย่างสมบูรณ์	ซ่ึงอาจหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ	แต่การออก 

แบบบ้านตามแนวคิดดังกล่าวก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประโยชน์ของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

 •	ลดภาระของระบบปรับอากาศภายในบ้าน

 •	ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 •	 สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในเขตสบายตามความต้องการ	 ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต	

ที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย	หรือเป็นอุปกรณ์

ที่มีประสิทธิภาพสูง	ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ	ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดย 

ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย	ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง	หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสง

สว่างได้มาก	โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย	และถ้าเป็นตู้เย็น	หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของ

ตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ	โดยใช้พลังงานน้อย	เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าดังตาราง

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

	 ในการเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 ควรเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม	 และจำเป็นต่อ	

การใช้งานจริง	ๆ 	นอกจากนี้	ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด	ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ม	ี

ขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือพิจารณาจากฉลากแสดงระดับประสิทธิ	

ภาพซึ่งออกโดย	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ฉลากเบอร์	 5	

จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT APPLIANCES

3
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เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT APPLIANCES 											พัดลม

											โทรทัศน์สี

											ตู้เย็น	7	–	10	Q

											หม้อหุงข้าว

											เตารีดไฟฟ้า

											เครื่องซักผ้าแบบมีระบบปั่นแห้ง

											เครื่องปรับอากาศ

											เครื่องดูดฝุ่น

25	-	27			วัตต์			

80	–	180		วัตต์

70	–	145		วัตต์

450	–	1500	วัตต์

750	–	2000	วัตต์

400	–	3000	วัตต์

1200	–	2300	วัตต์

750	–	3000	วัตต์

ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

 •	 สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้	 เนื่องจากเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟน้อยกว่า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

 •	 ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะบ้าน	 โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม ่

จำเป็น

 •	 เป็นการส่งเสริมให้มีการหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน	 ซึ่งจะส่งผล 

ประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ

ภาพแสดงลักษณะฉลากประหยัดไฟฟ้า

DISPLAY CENTER 15บ้านอยู่อาศัย



หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 การติดตั้งระบบควบคุมการทำงานต่าง	 ๆ	 ภายในบ้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในระบบ 

ปรับอากาศ	ระบบแสงสว่าง	ระบบรักษาความปลอดภัย	หรืออื่น	ๆ	จะช่วยให้ระบบต่าง	ๆ	ทำงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	และแม่นยำ	อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้มาวิเคราะห์ให้

เกิดประโยชน์ในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานด้วย

ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน 
HOME AUTOMASTION

4

ระบบควบคุมในบ้านประหยัดพลังงาน

 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของระบบต่าง	 ๆ	 จะมีการติดตั้งสายวัดเพื่อเก็บข้อมูล

ต่าง	ๆ	ในแต่ละส่วนของบ้าน	 เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบ	โดยมีระบบควบคุมต่าง	

ๆ	ดังนี้

	 1.	 การวัดอุณหภูมิในจุดต่าง	 ๆ	 ของบ้านทั้งภายนอกและภายใน	 ตลอดจนอุณหภูมิในเนื้อ	

วัสดุที่ระดับความลึกต่าง	 ๆ	 กัน	 โดยเฉพาะผนังภายนอก	 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการถ่ายเทความร้อน			

เข้าออกผ่านชั้นความหนาของวัสดุนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบวัดอุณหภูมิที่ผิวอาคารทั้งภาย	

นอกและภายใน	 เพื่อประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าออกจากอาคารในสภาพแวดล้อมต่างๆกัน	

อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบและวัดส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โมคัพเพิล	 (Thermocouple)	 และเทอร์มีสเตอร์	

(Thermister)

	 2.	การตรวจสอบระบบการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร	ซึ่งรวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับ

อากาศและระบบอ่ืน	ๆ	โดยมีค่าการตรวจสอบท่ีควบคุมท้ังค่าการใช้พลังงานและค่าความต้องการพลัง

งาน	(Demand)

ภาพแสดงตัวอย่างการวัดอุณหภูมิ	ณ	จุดต่างๆ	

ที่มีการติดตั้งระบบตรวจสอบ
ภาพแสดงตัวอย่างการใช้พลังงานภายในบ้าน

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
บ้านอยู่อาศัย
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ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน 
HOME AUTOMASTION

	 3.	 การควบคุมการเปิด	 –	 ปิดประตูหน้าต่าง	 และอุปกรณ์	 ตลอดจนพัดลมระบายอากาศ 

ในกรณีที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวย	 (เอนทัลปีภายนอกต่ำกว่าภายใน	 และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า	

75	เปอร์เซ็นต์)	ประตูที่เป็นช่องทางการไหลเข้าออกของอากาศจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ

	 4.	ระบบเตือนภัย	ประกอบด้วยการควบคุมโดยใช้แม่เหล็กที่ประตูและหน้าต่างทุกบานเพื่อ

ตรวจสอบสภาพการเปิด	–	ปิด	และส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุม	นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบ	

การเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใด	ๆ	เกิดขึ้น

	 5.	การควบคุมระบบปรับอากาศ	เป็นการควบคุมการทำงานโดยใช้ระบบควบคุมการจ่ายลม

ที่ปริมาณลมเย็นแปรผันตามภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นจริง	(VAV	System)

	 6.	 ระบบท่อลมเย็นใต้ดิน	 ทำหน้าที่ควบคุมลิ้นปิด	 –	 เปิดท่อจ่ายลม	 ในกรณีที่อุณหภูมิ	

ภายในท่อเย็นเพียงพอ	ลิ้นควบคุมจะเปิดปากท่อที่อยู่ภายในอาคาร	ให้ลมจากภายในอาคารถูกดูด

ผ่านไปในท่อเพื่อทำให้เย็นลงก่อนจ่ายกลับสู่อาคาร

	 7.	 ระบบสัญญาณเตือนอื่น	 ๆ	 เช่นระบบเตือนเม่ือแก๊สหุงต้มหมด	 ระบบรดน้ำสนามหญ้า 

อัตโนมัติ	ระบบควบคุมเปิด	–	ปิดไฟฟ้าและแสงสว่าง	เป็นต้น

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบควบคุมภายในบ้าน
 •	ระบบต่าง	ๆ	ภายในบ้านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 •	 ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์	 ถูกต้อง	แม่นยำ	ทำให้บ้านอยู่ในสภาวะ	 ใกล้เคียง 

กับสภาวะน่าสบายมากที่สุด

 •	ลดการใช้พลังงานในส่วนท่ีไม่จำเป็นลงได้

 •	ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมีความปลอดภัย

ซอฟแวร์ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับบ้านอยู่อาศัย
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ในการออกแบบระบบปรับอากาศของบ้าน	 จะมีความแตกต่างจากระบบปรับอากาศใน 

อาคารสำนักงาน	เนื่องจากในอาคารสำนักงานมีลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้อาคารมีกิจกรรมสูง	ทำให้

ต้องใช้แรงลมค่อนข้างสูงและไม่สม่ำเสมอ	 โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละพื้นที่	 เช่นมีการจ่ายลม 

เย็นเฉพาะจุดที่เป็นโต๊ะทำงาน	 หรือจัดให้มีการกระจายลมค่อนข้างเร็ว	 ถ้ามีกิจกรรมน้อยจะทำให้ผู้ 

ใช้อาคารรู้สึกเย็นเกินไป	 แต่ในการออกแบบระบบปรับอากาศของบ้าน	 ต้องคำนึงถึงพื้นที่การใช้ 

งานโดยละเอยีด	บา้นพกัอาศยัจะมพีืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมสงูไมม่ากนกั	เชน่	ในสว่นรบัแขก	สว่นทานอาหาร	

ควรปรับให้มีอัตราความเร็วลมสูง	แต่ถ้าเป็นส่วนอื่น	ๆ	ที่มีกิจกรรมต่ำ	เช่น	ห้องนอน	ส่วนพักผ่อน 

ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าค่อนข้างเบาบาง	 ต้องให้มีการไหลเวียนของอากาศค่อนข้างต่ำ	 

และมีอุณหภูมิไม่เย็นมาก	 การควบคุมระบบปรับอากาศเน้นให้มีระดับเอลทัลปีสูงสุด	 โดยยังคง 

สภาพของสภาวะน่าสบายในบ้านได้	 ซึ่งหมายถึงทำให้สามารถใช้ระบบปรับอากาศภายในบ้านโดย

ใช้พลังงานน้อยที่สุด	แต่สภาวะสบายในบ้านยังคงอยู่ในเขตสบาย

ระบบปรับอากาศ 
AIR CONDITIONING SYSTEM

5

เครื่องปรับอากาศ

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
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ระบบปรับอากาศ 
AIR CONDITIONING SYSTEM

การออกแบบและเลือกใช้ระบบปรับอากาศ

	 ในบ้านประหยัดพลังงานควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดที่ประหยัดพลังงานสูงสุด	

(เครื่องปรับอากาศ	 เบอร์	 5)	 โดยออกแบบให้ส่วนของเครื่องปรับอากาศที่จะต้องมีการซ่อมบำรุง	

ติดตั้งอยู่บริเวณภายนอกบ้าน	ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการดูแลรักษา	นอกจากนี้ยังมี	

การนำความร้อนเหลือทิ้งของระบบปรับอากาศมาใช้ในการทำน้ำร้อน	 เพื่อใช้ภายในบ้าน	ทำให้		

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนลงได้มาก	 ซึ่งการออกแบบดังกล่าวนอก		

จากจะเป็นการออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงานแล้ว	 ยังเป็นการนำส่ิงเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์	

ได้เป็นอย่างดี	 ตำแหน่งสำหรับติดตั้งส่วนระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ	กำหนดให้อยู่ไกล 

จากตัวบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ทั้งนี้เพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง	

และลดผลกระทบจากความร้อนท่ีอาจเข้าสู่ภายในบ้าน	 ทำให้สามารถเปิดหน้าต่างในกรณีท่ีต้องการ

ระบายอากาศแบบธรรมชาติได้ในเวลาที่ต้องการ	 โดยไม่ต้องกังวลกับเสียงดังรบกวน	 หรือลมร้อน	

จากเครื่องจะพัดเข้าสู่ตัวบ้าน

การควบคุมระบบปรับอากาศภายในบ้าน

	 เน้นให้อยู่ในเขตสบายสูงสุดเท่าที่จะทำได้	 เพื่อให้การใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศน้อยที่	

สุด	ในกรณีที่ระดับเอลทัลปีภายนอกต่ำกว่าภายใน	จะต้องมีการดึงอากาศภายนอกเข้ามาในบ้าน

ตัวอย่างระบบปรับอากาศของบ้านประหยัดพลังงาน
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การออกแบบระบบแสงสว่างของบ้านพักอาศัย	 จะคำนึงถึงคุณภาพหรือประสิทธิภาพของ

แสงและลักษณะการใช้งานเป็นหลัก	เช่น

 •	การใช้แสงเพื่อตกแต่งและสร้างบรรยากาศภายในบ้าน	ซึ่งอาจไม่ต้องการความสว่างมาก

นัก	แต่จะเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก

 •	 การใช้แสงสว่างในห้องทำงาน	 ซ่ึงต้องการแสงท่ีมีความสม่ำเสมอและมีปริมาณความสว่าง	

มากพอสมควร	ตลอดจนมีมุมของแสงและการกระจายแสงที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 •	การใช้แสงสว่างบริเวณทางเดิน	ซึ่งต้องการความสว่างไม่มากนัก

 •	การใช้แสงสว่าง	ควรพิจารณาใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

การประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง

 •	 ในช่วงเวลากลางวัน	 การใช้แสงจากธรรมชาติจะเพื่อลดภาระในการส่องสว่างภายใน

ตัวบ้าน	 แต่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น	 เช่นใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดหลอดแสงสว่า

ง	 เช่น	ห้องครัว	ห้องเก็บของ	ห้องน้ำ	ทางเดิน	 เป็นต้น	 เพราะมีความเข้มของการส่องสว่างสูงมาก	

และไม่สม่ำเสมอ

 •	ใช้หลอดประหยัดพลังงาน	เช่น	หลอดผอม	(หลอดฟลูออเรสเซนต์)	ซึ่งประหยัดพลังงาน	

มากกว่าหลอดไส้	4	–	5	เท่า	และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้	8	เท่า	แต่ต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่	

ใช้งานด้วยเช่นกัน

 •	ควรทาผนังห้องหรือเลือกวัสดุพ้ืนห้องท่ีเป็นสีอ่อน	ๆ	เพ่ือช่วยสะท้อนแสงสว่างภายในห้อง

ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT LIGHTING

6
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ระบบแสงสวา่งประหยัดพลังงาน 
ENERGY EFFICIENT LIGHTING

ประเภทและการใช้งานของหลอดไฟ

	 ประสิทธิภาพของหลอดไฟนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร	 โดยสามารถแบ่งตามลักษณะและ 

การใช้งานได้ดังนี้

ชนิดของหลอด ลูเมน/วัตต์ รายละเอียดการใช้งาน

หลอดไส้

หลอดฮาโลเจน

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

หลอดอ้วน	(T	–	12)	

หลอดผอม	(T	–	8)

หลอด	T	–	5	

	8	–	20	

17	–	20	

40	–	50	

70	–	75

75	–	80

96	-	104

ราคาถูก	ประหยัด	หรี่แสงได้ง่าย

ใช้เพื่อเน้นแสงสี	และเน้นบรรยากาศเฉพาะจุด

ใช้เป็นโคมส่องลงแทนหลอดไส้	

เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

ใช้งานทั่วไป	และพื้นที่สำนักงาน

ใช้งานทั่วไป	และพื้นที่สำนักงานเหมือนหลอดอ้วน	

แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเล็กน้อย

ใช้งานทั่วไปและพื้นที่สำนักงาน	จัดเป็นหลอดไฟ

ในตระกูลฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

ประโยชน์ของการใช้หลอดประหยัดพลังงาน
 •	อายุการใช้งานของหลอดประหยัดพลังงานจะยาวนานกว่าหลอดทั่วไป

 •	 การใช้หลอดผอมจะเกิดความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้มาก	 จึงช่วยลดภาระของระบบปรับ 

อากาศ

 •	 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนหลอดเนื่องจากหลอดผอมอายุการใช้งาน 

นานกว่าหลอดทั่วไป

 •	ลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างในส่วนที่ไม่จำเป็น

หลอดไส้ หลอดฮาโลเจน
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 Safety	 Switching	 คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบ้าน	 ซึ่ง 

วงจรไฟฟ้าปกติทั่วไปทำไม่ได้	 หน้าที่และระบบของสวิตช์เหล่านี้คือ	 ช่วยตรวจสอบการรั่วไหลของ 

กระแสไฟฟ้า	 โดยจะทำการตัดกระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดไฟรั่ว	 หรือการลัดวงจรที่ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าจุดใด	 ๆ	 ภายในบ้าน	 หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอื่น	 ๆ	 เช่น	 ระบบ 

เตือนภัย	 ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมโดยการใช้ก้อนแม่เหล็กที่ประตูและหน้าต่าง	ๆ	ทุกบาน	 เพื่อ 

ตรวจสอบสภาพการเปิด	–	ปิด	และส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุม	นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบ 

การเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใด	 ๆ	 เกิดขึ้น	 รวมไปถึงระบบ 

สัญญาณเตือนอื่น	ๆ	เช่น	ระบบเตือนเมื่อแก๊สหุงต้มหมด

ระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
SAFETY SWITCHING

7

หลักการติดตั้งอุปกรณ์ Safety Switch ในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

 •	ต้องเลือกขนาดของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าในขณะท่ีเกิดลัดวงจรหรือ

มีไฟฟ้ากระแสเกินก่อนที่จะเกิดความอันตรายต่อผู้สัมผัส	และเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่น	ๆ	

 •	ความสามารถหรือพิกัดในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	(Interrupting	Capacity)	

ของฟิวส์	หรือเบรกเกอร์ที่ใช้ต้องสูงกว่าค่ากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้าที่ตำแหน่งติดตั้ง

ประโยชน์ของระบบความปลอดภัย

 •	เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

 •	ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง	ๆ	

ชุดสาธิตการทำงานของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติชุดสาธิตอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน

ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
บ้านอยู่อาศัย

22



อาคารธุรกิจ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ประเทศไทยมีอาคารขนาดใหญ่	 หรืออาคารที่ใช้พลังงานมากอยู่มากมาย	 โดยต้นทุนใน 

การใช้อาคารตัวหนึ่ง	 คือ	 พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน	 ดังนั้นถ้าแต่ละอาคารสามารถลด 

ต้นทุนด้านพลังงานลงได้	ผลกำไรจะมากขึ้น	หรือการแข่งขันในทางธุรกิจจะง่ายขึ้น	นอกจากนั้นยัง 

ช่วยชาติในการจัดหาพลังงานเพื่อนำมาใช้	 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าพลังงานถึง	 80%	 ของ	

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	ส่งผลให้เสถียรภาพของประเทศด้านพลังงานต่ำ

	 เนื่องมาจากอาคารส่วนใหญ่	 ได้รับการออกแบบเพื่อความสวยงามโดยมิได้คำนึงถึงการ 

อนุรักษ์พลังงานเท่าท่ีควร	 ท้ังท่ีควรจะได้รับการพิจารณาจากสถาปนิกและวิศวกรต้ังแต่ในข้ันออกแบบ 

อาคาร	 จึงจะทำให้อาคารนั้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด	 การออกแบบอาคารประหยัด 

พลังงานถือเป็นแนวทางใหม่ในการออกแบบอาคาร	 ซึ่งอาศัยข้อดีของระบบเชิงธรรมชาติ	 และการ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

คุณลักษณะของอาคาร 
BUILDING FEATURES

8

ประเภทของการใช้งาน

	 เทคนิคการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน	 เหมาะสมกับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการนำ		

เทคโนโลยีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานไปประยุกต์กับการออกแบบอาคารท่ีจะสร้างข้ึนหรือ

ดัดแปลงอาคารเดิมให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถประหยัดพลังงานได้

ข้อพิจารณาในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

 •	 สภาพแวดล้อม	 คือการนำปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิรอบ	ๆ	 อาคาร	 เช่น	 สระน้ำ	

ต้นไม้	เป็นต้น	มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี	และเอื้ออำนวยต่อการ

ประหยัดพลังงาน

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
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 •	รูปทรงของอาคารและการรั่วซึมของอาคาร	การออกแบบรูปทรงของอาคารที่เหมาะสม

สามารถลดผลกระทบจากการรั่วซึมของอากาศได้	 อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากลมในการถ่าย		

เทความร้อนออกจากผิวอาคารได้อีกด้วย

 •	 ผลกระทบของแสงแดดและการบังเงา	 โดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะทำ			

ให้สามารถจัดวางทิศทางของอาคารให้ได้รับแสงแดดโดยตรงน้อยที่สุดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่าง	

ยิ่ง	ในช่วงฤดูร้อน

 •	กรอบอาคาร	รวมถึงวัสดุที่ใช้	หน้าต่าง	และกระจก	การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านส่ิง		

เหล่าน้ีให้น้อยท่ีสุดโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ลดการถ่ายเทความร้อนจะช่วยลดภาระในการปรับอากาศได้

 •	สี	การใช้สีอ่อน	ๆ	กับตัวอาคาร	ทำให้ตัวอาคารดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้น้อยกว่าสี

เข้ม	เพราะการใช้สีที่มีลักษณะเข้มกับอาคาร	ทำให้อาคารดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มาก

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ก่อให้เกิดความสบายแก่ผู้ที่อยู่ในอาคาร	ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 •	สามารถรักษาระดับการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับต่ำได้

 •	 ลดภาระการจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าลงได้	 เพราะมีระดับการใช้	

พลังงานที่ลดลง

กรณีศึกษา

	 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	เป็นตัวอย่างอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยใช้เทค

โนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย	 เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศประเทศไทย	 เช่น	การนำระบบ	

ธรรมชาติมาประกอบการออกแบบการสร้างสภาวะแวดล้อมรอบอาคารให้ร่มเย็นการใช้ระบบหน้า

ต่างระบายอากาศเพื่อนำความร้อนออกไปทิ้งภายนอก	 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิ

ภาพ	การใช้ระบบสะสมน้ำแข็งร่วมกับการจ่ายลมเย็นอุณหภูมิต่ำ	เพื่อปรับอากาศให้อาคาร	เป็นต้น		

ซ่ึงอาคารน้ีจะประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารมาตรฐานโดยท่ัวไปท่ีมีพ้ืนท่ีเท่ากันในอัตราส่วน	1	:	3

สภาพแวดล้อมกับการอนุรักษ์พลังงาน
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หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบปรับอากาศ	 เป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในธุรกิจ	 ซึ่งในสภาพอากาศร้อนชื้น	

แบบประเทศไทย	ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าถึงประมาณ	60%	ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	

ของอาคาร

	 ในระบบปรับอากาศ	 จะใช้สารทำความเย็นช่วยในการดูดความร้อนจากภายในห้องไปท้ิง 

ที่ภายนอกห้อง	 โดยใช้คอมเพรสเซอร์ในการขับเคล่ือนสารทำความเย็น	 ซ่ึงจะทำให้ห้องมีอุณหภูมิ 

เย็นกว่าภายนอกห้อง	และทำให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารรู้สึกสบาย

	 ความรู้สึกสบายของคนเราข้ึนอยู่กับตัวแปรต่าง	 ๆ	 เช่น	 อัตราการทำปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย			

ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น	 ปกติร่างกายจะมีอุณหภูมิ	 37.5	 องศาเซลเซียส	 เมื่อนั่งทำงาน			

จะให้ความร้อนในรูปความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงประมาณ	 176	 W	 ถ้าพลังงานน้ีไม่สามารถ		

ถ่ายเทให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะรู้สึกไม่สบาย	 โดยท่ัวไปคนไทยท่ีสวมเคร่ืองแต่งกายปกติ	 จะรู้				

สึกสบายเมื่ออยู่ในอากาศที่มีอุณหภูมิ	 24	 องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	 55%	และความเร็วลม	

0.2	 เมตร/วินาที	 แต่ในบรรยากาศภายนอกมีสภาวะแปรเปล่ียนตลอดเวลา	 จึงจำเป็นต้องอยู่ในห้อง

ที่สามารถปรับสภาวะอากาศได้

ระบบปรับอากาศ
AIR CONDITIONING SYSTEM 

9

ระบบปรับอากาศ
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หลักการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ

	 1.	การใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	การปรับปรุงระบบปรับอากาศท่ีใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

	 3.	 การออกแบบอาคาร	 การออกแบบระบบปรับอากาศ	 และการเลือกใช้วัสดุและ	

อุปกรณ์ต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 4.	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ

 •	ลดภาระค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

 •	อุณหภูมิอากาศถูกต้องตามความต้องการ

 •	ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ต้องการ

 •	อากาศมีความสะอาด	ปราศจากฝุ่นละออง	และกลิ่นที่รบกวน

 •	มีการไหลเวียนของอากาศภายในอย่างสม่ำเสมอ

 •	ทำให้เกิดความสบายและสุขภาพที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน

กรณีศึกษา

	 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงการใช้พลังงานใน	

ระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ	 ระบบปรับอากาศสำหรับอาคารนี้ใช้เครื่องทำความเย็นแบบสกรู

ทำความเย็นให้กับเอธิลลีนไกลคอล	 (Ethylene	 Glycol)	 ส่งไปผลิตน้ำแข็งเก็บไว้ในถังสะสมน้ำแข็ง	

แล้วจึงนำออกมาใช้เสริมกับเครื่องทำความเย็นในช่วงเวลากลางวัน

ICE	STORAGE	TANK ตัวอย่างซอฟแวร์การควบคุมอุปกรณ์ในระปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูง
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบส่งจ่ายอากาศเย็นประกอบด้วย	 เครื่องส่งอากาศเย็น	 (AHU)	 และระบบท่อลม	 โดย 

เครื่องส่งอากาศเย็นจะปรับอากาศให้อุณหภูมิ	 และความชื้นเป็นไปตามค่าที่ควบคุม	 ส่วนท่อลมจะ 

เป็นเส้นทางที่อากาศซึ่งได้รับการปรับสภาพแล้วถูกนำไปจ่ายให้ส่วนต่าง	ๆ	ของอาคาร	และรับเอา 

อากาศบางส่วนกลับมาด้วย	 โดยปริมาณอากาศที่จ่ายและรับกลับคืนจะขื้นอยู่กับจำนวนคนและ 

กิจกรรมในแต่ละส่วนของอาคาร

ระบบการส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ
COOL AIR DISTRIBUTION SYSTEM 

10

การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายลมเย็นของอาคาร

	 1.	 ปรับปรุงการออกแบบระบบการจ่ายอากาศเย็น	 โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับระบบ

	 2.	 การควบคุมอุณหภูมิที่ดี	 โดยการแยกพื้นที่การควบคุมอุณหภูมิ	 ปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 

ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศภายนอก	และสร้างเสถียรภาพของอุณหภูมิให้เกิดความคงที่

	 3.	บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

	 4.	ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน	โดยการใช้เทคโนโลยีดังนี้

  •	 ระบบ	 VAV	 ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้อย่างแม่นยำ	 ตามความ 

ต้องการของแต่ละพื้นที่

  •	ใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง	เช่น	แบบ	Airfoil,	Axial	Flow	และเพิ่มประสิทธิภาพของ

พัดลมโดยการใช้	Inlet	Cone

หัวส่งจ่ายลมเย็น
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 •	ใช้ระบบนำความเย็นของอากาศทิ้งกลับมาใช้ทำความเย็นให้แก่อากาศภายนอกที่นำเข้า

มาสู่อาคารโดยอุปกรณ์	เช่น	Heat	Recovery	Wheel	หรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

 •	 ใช้	 Heat	 Pipe	 เพื่อลดความชื้นในอากาศ	 Heat	 Pipe	 สามารถติดตั้งกับเครื่องส่ง 

อากาศเย็น	(AHU)	ทั่วไปได้โดยการทำการดัดแปลงแก้ไขเพียงเล็กน้อย	และไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่ม

ขึ้นแต่อย่างใด

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายลมเย็น

 •	ควบคุมอุณหภูมิของตัวอาคารได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำตามที่ต้องการ

 •	เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

 •	เกิดสภาวะอากาศที่สบายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคาร

ระบบการส่งจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การส่องสว่างด้วยไฟฟ้า	นอกจากจะเป็นภาระไฟฟ้าท่ีสูงในอาคารหน่ึง	ๆ	แล้ว	ยังส่งผลกระทบ 

ต่อภาระไฟฟ้ารวมของอาคาร	โดยไปเพิ่มภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศอีกด้วย	ดังนั้น 

จึงควรออกแบบและเลือกระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ให้ประสิทธิผลในการส่องสว่าง	 ก่อให้เกิดความ 

สบายแก่สายตา	มีความยืดหยุ่น	และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการใช้พื้นที่	ในขณะเดียวกันก็ต้อง

มีประสิทธิภาพดีในเชิงพลังงาน

ประเภทของหลอดไฟในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

	 1.	หลอดอินแคนเดสเซนต์	หรือหลอดไส้	อาศัยหลักการผ่านของพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังไส้

หลอดที่ทำด้วยทังสเตน

	 2.	หลอดฟลูออเรสเซนต์	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	หลอดคายประจุความดันต่ำ	ให้แสงสว่าง 

โดยอาศัยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดไฟ	แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ปลายขั้วทั้ง	2	ข้าง	จะกระตุ้น

ให้อิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยา	และได้แสงสว่าง

	 3.	 หลอดคายประจุความดันสูง	 มีหลักการกำเนิดแสงคล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์	 แต่มี 

ข้อแตกต่างมีหลักการคือ	ภายในหลอดเผาไหม้ในขณะที่ใช้งาน	หลอดจะมีความดันภายในที่สูง	ซึ่ง

ทำให้แสงที่เปล่งออกมามีพลังงานแสงที่หนาแน่นและให้แสงสว่างที่เจิดจ้า

หลักการในการส่องสว่าง

	 ระบบแสงสว่างต้องได้รับการออกแบบและติดตั้ง	 เพื่อให้การประกอบกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และทำให้สภาพแวดล้อมทั่ว	 ๆ	 ไปของการมองเห็นมีความปลอด

ระบบแสงสว่าง
LIGHTING SYSTEM 
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ภัยและน่ารื่นรมย์	 วิธีการให้แสงสว่างที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบระบบแสงสว่าง	

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น	3	วิธีคือ

	 1.	การให้แสงสว่างแบบมีความสว่างเกือบเท่ากันตลอดพื้นที่	เป็นการให้ความสว่างจากโคม

ไฟแสงสว่างที่ติดตั้งกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่เพดาน

	 2.	 การให้แสงสว่างเฉพาะที่	 โดยอาศัยหลักการที่แต่ละพื้นที่ต้องการความสว่างไม่เท่ากัน	

แล้วแต่ประเภทของกิจกรรม

	 3.	การให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง	เป็นการให้แสงสว่างเสริมสำหรับงานที่ต้องการความละ

เอียดสูง

แนวทางการประหยัดพลังงานของระบบแสงสว่าง

 •	เลือกใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง	คือให้ปริมาณแสงสว่างมากแต่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ

 •	ติดตั้งวงจรควบคุมแสงสว่างเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถปิด	–	เปิดวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในแต่

ละพื้นที่ได้สะดวก

 •	 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 เพื่อให้มีการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง	

อย่างมีประสิทธิภาพ

 •	ติดต้ังเคร่ืองปรับระดับแสงสว่าง	เพ่ือปรับให้ได้ระดับความสว่างตามประเภทของการใช้งาน

 •	โคมไฟทุกชนิดควรมีแผ่นสะท้อนแสงท่ีดีมีผิวสะอาด	มันเป็นเงาและต้องมีมุมสะท้อนท่ีถูกต้อง

 •	ใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบแสงสว่างในอาคารจะสามารถประหยัดพลังงานได้

กรณีศึกษา

	 การทดลองติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง	 ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย					

ลักษณะของที่ทำงานเป็นห้องทำงานรวมขนาดใหญ่	 และห้องทำงานขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง	 ได้มี	

การทดลองติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากบริษัท	อี	 ซี	 เอสฯ	ได้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดความเคล่ือน	

ไหวจากการคำนวณล่วงหน้าคาดว่าจะทำให้ประหยัดพลังงานได้ถึง	56%

ตัวอย่างซอฟแวร์ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แสงธรรมชาติ ตัวอย่างระบบควบคุมโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว
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ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
POWER DISTRIBUTION SYSTEM 

12

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า	คือ	ระบบที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอื่น	ๆ	ซึ่งรวมไปถึง

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ	

	 พลังงานสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า	 ซึ่งถือเป็นส่วนหลัก	

ของระบบไฟฟ้า	 การหาวิธีเพื่อลดพลังงานสูญเสียในระบบจะทำให้ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ามีประสิทธิ

ภาพสูงขึ้น

วิธีการลดความสูญเสียในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

	 1.	 การติดตั้งคาปาร์ซิเตอร์เพื่อการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้นและกำลังไฟฟ้า	

รวมลดลง	 แต่จะไม่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าจริงของระบบ	 จะเห็นได้ว่าหลังจากการปรับปรุงค่าตัวประกอบ

กำลังแล้วค่า	kVA	รวมจะลดลง
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	 2.	การอนุรักษ์พลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้า

  •	ปลดหม้อแปลงออกจากระบบเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  •	จัดโหลดหม้อแปลงให้สมดุลกันทุกเฟส

  •	ถ้าโหลดค่อนข้างสม่ำเสมอ	ควรใช้งานหม้อแปลงที่จุดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

  •	ถ้าโหลดมีการเปลี่ยนแปลงมากในแต่ละช่วงเวลา	ควรใช้หม้อแปลงแยกจ่ายในแต่	

ละช่วงเวลาตามขนาดของการใช้พลังงาน

  •	ใช้หม้อแปลงใหญ่แทนหม้อแปลงเล็กหลายลูก

	 3.	การลดฮาร์โมนิคส์	โดยการติดตั้งอุปกรณ์กรองฮาโมนิคส์ที่เหมาะสม

ประโยชน์ของเทคโนโลยีลดการสูญเสียของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

 •	ระบบสามารถรองรับโหลดได้มากขึ้น	อันเนื่องมาจากค่าตัวประกอบกำลังที่สูงขึ้น

 •	แรงดันของระบบดีขึ้น	โดยลดปัญหาของแรงดันไฟฟ้าตก

 •	กำลังสูญเสียของระบบลดลง

 •	ลดค่าพลังงานไฟฟ้า

 •	เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ตัวอย่างตัวกรองฮาร์มอนิกสำหรับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นเครื่องยกน้ำหนักที่ใช้ประโยชน์ของรอกและน้ำหนักถ่วง	

จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีลิฟต์	 ลิฟต์เป็นเครื่องยกน้ำหนักที่ใช้รอกเดี่ยว	 ตู้ลิฟต์วิ่งขึ้นลงโดยอาศัย 

สายเคเบิลหรือลวดสะลิงโยงขึ้นไปพาดรอกซึ่งติดอยู่ที่ด้านบนสุดของช่องลิฟต์	ปลายอีกข้างหนึ่งของ

สายเคเบิลยึดติดกับน้ำหนักลิฟต์และน้ำหนักถ่วง	ซึ่งคอยถ่วงดุลน้ำหนักของตู้ลิฟต์บวกน้ำหนักผู้โดย 

สารลิฟต์	ทั้งตู้ลิฟต์และน้ำหนักถ่วงเคลื่อนที่ขึ้นลงตามรางที่ติดตั้งไว้ในช่องลิฟต์มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วย 

หมุนรอก	 ซึ่งทำให้สายเคเบิลเคลื่อนที่และตู้ลิฟต์วิ่งขึ้นลงบริการผู้ใช้ลิฟต์ที่ต้องการไปยังชั้นต่าง	 ๆ	

ของอาคาร	สำหรับบันไดเลื่อนมองไม่เห็นการทำงานของรอกและน้ำหนักถ่วงชัดเจนเหมือนกับเรื่อง

ลิฟต์แต่บันไดเลื่อนก็ทำงานด้วยวิธีการเดียวกัน

เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับลิฟต์

	 1.	การควบคุมความแปรผันของแรงดันไฟฟ้า	โดยจำนวนผู้โดยสารในการใช้ลิฟต์จะสัมพันธ์กัน 

กับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า	ถ้ามีผู้ใช้น้อย	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก็จะต้องลดลงโดยอัตโนมัติ	ผลลัพธ์ก็คือการ

ได้ประหยัดการใช้พลังงาน

	 2.	การควบคุมความเร็ว	ความเร็วของลิฟต์สามารถตั้งได้ตามระดับการใช้งานของลิฟต์	และ 

ตามความต้องการเพื่อป้องกันการอนุรักษ์พลังงาน	เมื่อลิฟต์ยังมีเพียงพอที่จะให้บริการ	ความเร็วของ 

ลิฟต์จะปรับลดลงได้โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงความถี่เพื่อลดพลังงานที่ใช้	ซึ่งทำได้โดยควบคุมความถี่

ของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

	 3.	 การบริหารจำนวนลิฟต์ท่ีใช้งานพิจารณาจากสภาวะปริมาณการขนส่ง	 โดยสามารถปรับ 

ความเร็วและจำนวนลิฟต์ที่ใช้บริการให้เหมาะกับสภาวะปริมาณการขนส่งและความต้องการใช้งาน	

ลิฟต์และบันไดเลื่อน
LIFTS AND ESCALATORS  
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บันไดเลื่อน ส่วนประกอบของลิฟต์
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หลังจากได้ปรับความเร็วของลิฟต์แล้วโดยใช้เคร่ืองควบคุมความเร็วรอบ	 ถ้าจำนวนลิฟต์ยังมีเพียงพอ

กับการใช้งานก็สามารถลดจำนวนลิฟต์ที่ใช้อยู่เพื่อลดการใช้พลังงานได้

เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับบันไดเลื่อน

	 1.	การทำงานแบบสตาร์	–	เดลต้าจำนวน	ผู้ใช้บันไดเล่ือนของแต่ละวันไม่แน่นอน	การติดต้ัง

สวิตช์อัตโนมัติไว้ในระบบบันไดเล่ือนจะช่วยปรับพลังงานท่ีใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับจำนวน

ผู้ใช้	การใช้ระบบด้วยสตาร์	–	เดลต้า	จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง	30%

	 2.	 การเปลี่ยนแปลงความถี่ตามภาระ	 ความเร็วของบันไดเลื่อนสามารถปรับให้เหมาะ 

สมกับสภาวะใช้งาน	 เช่น	 การใช้งานปกติ	 (ความเร็ว	 90%)	 ใช้งานสูงสุด	 (ความเร็ว	 100%) 

ช่วงตรวจสอบ	 (ความเร็ว	 50%)	 และช่วงความเร็วต่ำ	 (ความเร็ว	 30%)	 ตัวตรวจจับและตัวเปลี่ยน 

แปลงความถี่จะทำงานสัมพันธ์กันและความเร็วของบันไดเลื่อนก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตาม	

ความต้องการ	 การใช้เคร่ืองเปล่ียนแปลงความถ่ีเพ่ือปรับความเร็วของบันไดเล่ือนน้ีสามารถประหยัด

พลังงานได้ถึง	60%	และจะลดกระแสไฟสูงสุดถึง	80%

	 3.	 การตัดกำลังไฟฟ้าโดยอัตโนมัติจากการที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้บันไดเลื่อนอย่าง

ต่อเนื่อง	 ในบริเวณที่มีผู้ใช้น้อยสามารถนำระบบตัดกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติมาใช้ได้เพ่ือประหยัดพลังงาน	

ถ้าไม่มีผู้ใช้ในระหว่างเวลานั้น	 บันไดเลื่อนจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ	 และจะเริ่มทำงานใหม่เมื่อมี

ผู้ใช้เดินผ่านสัญญาณตรวจจับ

ประโยชน์ของระบบควบคุมการประหยัดพลังงานของลิฟต์และบันไดเล่ือน

 •	สามารถลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็นของการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนลงได้

 •	สามารถใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประหยัดพลังงาน

 •	ลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้กับระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

ตัวอย่างซอฟแวร์การจัดการทำงานลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เติบโตเร็วมากที่สุดอย่างหนึ่ง 

โดยในปัจจุบันประมาณการว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้พลังงานมากถึง	 5%	 ของการใช้ไฟฟ้าใน 

อาคารธุรกิจ	และอาคารสำนักงานบางอาคาร

	 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน	จะออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียพลัง 

งานและยืดอายุการใช้งานของเคร่ือง	โดยเคร่ืองจะมีระบบการปิดการทำงานบางส่วนเม่ือไม่มีการใช้งาน

	 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา	(US.EPA)	ได้กำหนดมาตรฐานในเร่ือง 

การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท	รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้น 

มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั่วโลก	 

โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้	 จะได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ 

ทางพลังงาน	Energy	Star	ได้	และเป็นโชคดีของผู้บริโภคที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงไปกว่า 

ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเลย

เทคนิคการประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

 คอมพิวเตอร์

 •	เลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

 •	 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน	 การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้	 นอกจาก 

จะเปลืองไฟแล้วยังเป็นภาระทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้นด้วย

 •	 ควรจะปิดจอมอนิเตอร์	 เมื่อต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินกระบวนการไปโดยที่	

เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าดู

การลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
REDUCE PC ENERGY CONSUMPTION  

14

ตัวอย่างซอฟแวร์การใช้พลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
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 •	พึงระลึกไว้เสมอว่าสกรีนเซฟเวอร์ไม่ใช่ซอฟแวร์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน

 •	 ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติระบบการจัดการพลังงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะทำให้ใช้พลัง	

งานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น

 เครื่องพิมพ์

 •	ควรใช้เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท	เพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยและไม่แพงไม่มีผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม

 •	งานที่เป็นการลองพิมพ์	ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์

 •	ถ้าจะซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	ควรมองหาสัญลักษณ์	Energy	Star	ซึ่งสามารถลดการ		

ใช้พลังงานช่วงพักการทำงานได้อย่างน้อย	50%

 •	 ใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งสองหน้า	 เพื่อประหยัดกระดาษและพลังงานที่ใช้ผลิต 

กระดาษ

 •	 ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน	 การเปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้นอกจากจะเปลืองไฟแล้วยัง 

เป็นภาระให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก	เช่นเดียวกับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์

 •	การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถที่จะลดการใช้พลังงาน	ส่งผล

ให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลงได้

 •	 ในการประหยัดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 แม้จะเป็นการลดการใช้พลังงาน 

เพียงเล็กน้อย	แต่หากทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติตามเทคนิคที่แนะนำไว้จะส่งผลต่อภาพรวม	ทำให้เกิด 

การประหยัดพลังงานในแต่ละองค์กรได้อย่างมาก

การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่	 เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยให้เกิด		

การใช้พลังงานของระบบปรับอากาศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนำไอเย็น

ท่ีท้ิงไปกลับมาใช้ใหม่มีอยู่	2	แบบ	คือ

	 Recovery	wheel	ประกอบไปด้วยใบพัดที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสม	โดยหมุนได้ที่ความ

เร็วสูงสุดประมาณ	 15	 รอบต่อนาที	 การทำงานของ	Recovery	wheel	 คือเมื่อใบพัดหมุน	อากาศ						

เย็นที่ทิ้งออกไปจะไหลผสมกับอากาศใหม่ที่เข้ามาประมาณ	2	ถึง	4%	ในกรณีที่ติดตั้งส่วน	Purging	

การไหลผสมจะจำกัดอยู่ระหว่าง	0.05	–	0.20%	โดยจะได้ประสิทธิภาพของเอนทัลปีระหว่าง	10	ถึง	

70%

	 Heat	Pipe	เป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่มีส่วนที่เคลื่อน	ใช้สารทำความเย็น	(R	–	22	หรือ	R	–124a)	

เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งบรรจุอยู่ในท่อโลหะ	 (ส่วนใหญ่ใช้ท่อทองแดง)	 ช่องผ่านของ	

อากาศเข้าออกจะถูกแยกจากกัน	ไม่สามารถนำมารวมกันได้ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

	 Recovery	wheel	จะใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศใหม่จากภายนอกระหว่าง	800	ถึง	

15,000	ลิตร/วินาที	Heat	Pipe	จะใช้กับระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศใหม่จาภายนอกระหว่าง	990	

ถึง	3,300	ลิตร/วินาที

การนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่
EXHAUST AIR COOL RECOVERY  

15

ตัวอย่างซอฟแวร์ระบบปรับอากาศที่มีอุปกรณ์นำความเย็นจากอากาศทิ้งกลับมาใช้



อาคารธุรกิจ
DISPLAY CENTER 39

กรณีตัวอย่าง

	 เป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานเม่ือมีการติดต้ังระบบนำความเย็นของอากาศที่ปล่อยทิ้งกลับมา

ใช้ใหม่ของอากาศของสำนักงานขนาด	40,000	ตารางเมตร	ได้ผลดังนี้

รายละเอียด ระบบทั่วไป
ระบบที่มีการนำความเย็น 

ของอากาศกลับมาใช้ใหม่
การประหยัด

ภาระของอากาศใหม่ 2,120	kW 712	kW 1,340	kW 63%

ขนาดทำความเย็น 7,000	kW 5,660	kW 1,340	kW 19%

เงินลงทุนสำหรับห้อง

เครื่องทำความเย็น

42	ล้านบาท 34	ล้านบาท 8	ล้านบาท 19%

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ

การนำความเย็นกลับมา

ใช้ใหม่

- 10	ล้านบาท 10	ล้านบาท -

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

งานของห้องเครื่องทำ

ความเย็น

7.4	ล้านบาท 5.9	ล้านบาท 1.4	ล้านบาท 19%

ระยะเวลาคืนทุน - 1.4	ปี - -

การใช้พลังงาน 3,675,000	

kWh

2,971,726	kWh 703,274	

kWh

19%
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิคส์ควบคุมแสง	 คือ	 กระจกซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่กำลังถูกพัฒนา	

ให้	สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติด้านพลังงาน	 เช่น	สัมประสิทธิ์การบังเงา	และความโปร่งแสงได้	คุณสมบัติ 

เหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยการตอบสนองจากสัญญาณทางไฟฟ้าหรือสัญญาณจากสิ่งแวดล้อม

กระจกหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแสง
ELECTRONIC WINDOW LIGHT CONTROL  

16

ประเภทและลักษณะการใช้งานของกระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิคส์

 กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น	4	ประเภท	ตามกลไกที่จะส่งสัญญาณไป	

เปลี่ยนคุณสมบัติของกระจกดังต่อไปนี้

	 1.	กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ	Electro	chromic	ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นชั้น	บาง	

ๆ	หลาย	ๆ	ชั้น	ซึ่งถูกอัดอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกธรรมดา	เป็นกระจกท่ีเปล่ียนสภาพเป็น	กระจกทึบแสง		

เม่ือมีการส่งประจุไฟฟ้าผ่านผิวกระจก	 โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางการมองเห็นและคุณสมบัติทาง	

ความร้อนเนื่องจากการกระทำของสนามไฟฟ้า	 และจะเปลี่ยนกลับเป็นสภาพเดิมอีกครั้งเมื่อสนามไฟฟ้า	

ย้อนกลับคืน	หน้าต่างสามารถท่ีจะเปล่ียนสภาพจากกระจกใสไปเป็นกระจกที่มีสีชาเพียงแค่การปรับสวิตช์

	 2.	 กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ	 Liquid	 Crystal	 คือ	 กระจกที่ตอบสนองต่อกระแส	

ไฟฟ้า	 โดยท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน	 ผลึกของเหลวซ่ึงอยู่ระหว่างบานกระจกสองช้ันจะเรียงตัวอย่างเป็น

ระเบียบ	 ขณะเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผนึกของเหลวจะกระจัดกระจายตัวกัน	 และทำ	 ให้กระจกมีสภาพเป็น				

กระจกทึบแสงการปรับเปลี่ยนระหว่างสองสภาวะจะเกิดขึ้นเกือบทันทีทันใด	 	 โดยคุณสมบัติทางแสงของ		

กระจกจะเกือบเหมือนกันในทั้งสองสภาวะยกเว้นการกระจายแสง	 สัมประสิทธิ์การบังเงาก็จะไม่มีการ	

เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	ส่วนการมองเห็นผ่านกระจกนั้นจะเปลี่ยนจาก	75%	สำหรับสภาวะเปิดลงมาเป็น	

67%	 สำหรับสภาวะปิด	 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการใช้งานระหว่างสภาวะเพียงเล็กน้อย

และต้องใช้พลังงานคงท่ีเพ่ือท่ีจะรักษาสภาวะกระจกท่ีใสเอาไว้	 กระจกประเภทนี้จึงไม่ให้ผลในการประหยัด	

พลังงาน

ตัวอย่างการใช้งานกระจกอัจฉริยะ
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	 3.	กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ	Thermo	chromic	 คือ	กระจกท่ีตอบสนองต่อปริมาณ	

พลังงานแสงอาทิตย์	 (อุณหภูมิ)	 โดยกระจกจะลดการปล่อยผ่านของพลังงานแสงอาทิตย์ตามอุณหภูมิของ	

กระจกท่ีสูงข้ึน	 โดยท่ัวไปกระจกแบบน้ีสามารถประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศอย่างเห็นได้ชัด	 โดย

การลดภาระความร้อนของรังสีจากแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติเม่ืออากาศภายนอกร้อน	 เน่ืองจากกระจกแบบ

นี้จะสูญเสียความโปร่งใสเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาวะขึ้น	 ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับติดตั้งเป็นกระจกบน	

หลังคามากกว่าติดตั้งเป็นกระจกหน้าต่าง

	 4.	 กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ	 Photo	 chromic	 คือ	 กระจกที่เปลี่ยนสภาพ	

เป็นสีเข้มจัด	 ตามปริมาณแสงอาทิตย์	 วัสดุที่ใช้จะมีสีเข้มมากขึ้นเมื่อระดับของแสงสว่างที่ตกลงบนกระจก	

เพ่ิมมากข้ึน	 ซ่ึงได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับการทำแว่นกันแดดมาหลายปีแล้ว	 อย่างไรก็ตามการ	

ประยุกต์ใช้กับหน้าต่างน้ัน	ยังไม่ประสบผลสำเร็จนัก	อุปสรรคอย่างหน่ึง	คือ	ราคาและความยากในการผลิต	

สำหรับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่	และขีดจำกัดในการประยุกต์ใช้เนื่องจากกระจกแบบ	Photo	–	Chromic		จะ			

เหมาะสำหรับการควบคุมแสงโดยตรงท่ีเข้าตา	 แต่ไม่ได้ควบคุมรังสีจากแสงอาทิตย์หรือการลดลงของความ

ร้อนที่ได้รับ	ขณะที่แสงที่ตกกระทบกระจกและภาระการทำ	ความเย็นไม่จำเป็นต้องขึ้นพร้อมกัน

การประยุกต์ใช้งาน

 ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กันของ ส่วนต่าง ๆ ในอาคาร ดังนี้

 •	กระจกในแนวตั้งและหลังคาสำหรับการควบคุมรังสีจากแสงอาทิตย์ในทุกสภาพอากาศ
 •	การควบคุมแสงโดยตรงที่เข้าตา

 •	การป้องกันความร้อน

 •	การจัดการแสงสว่างในเวลากลางวัน

 กระจกสำหรับการโฆษณาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เช่น

 •	ใช้เป็นช่องกระจกสำหรับรับแสงสว่างที่หลังคา
 •	กระจกยานพาหนะ

 •	ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้

กระจกอัจฉริยะชนิด
ELECTROCHROMIC

กระจกอัจฉริยะชนิด
SUSPENDED	PARTICLE	DEVICES 

กระจกอัจฉริยะชนิด
LIQUID	CRYSTALS 
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หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

 สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินแผนการอนุรักษ์การใช้พลังงาน	 คือการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน			

เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการใช้พลังงานของระบบต่าง	ๆ	ว่ามีสภาพการทำงานอย่างไรมีปริมาณการใช้พลังงานเท่าไร	

มีช่วงเวลาทำงานอย่างไร	 จากน้ันนำข้อมูลท่ีได้มาทำการวิเคราะห์การใช้พลังงาน	 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ

การใช้งาน	และมีจุดใดบ้างท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข	จากน้ันจึงกำหนดมาตรการเพ่ือนการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

	 แนวคิดของระบบการจัดการอาคาร	 คือการรวบรวมการตรวจสอบ	 และการควบคุมระบบต่าง	 ๆเข้าด้วยกัน			

โดยการนำระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้โดยมีรูปแบบการจัดการ

การวางแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน

 เมื่อได้ข้อมูลของการใช้พลังงาน	 และประสิทธิภาพของระบบต่าง	 ๆ	 แล้วเราสามารถกำหนดแนวทาง				

การอนุรักษ์พลังงานได้ตามกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้

 •	การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของรูปร่างอาคาร

 •	การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

 •	การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 •	การวางแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบอื่น	ๆ	เช่น	การปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าการแก้ไขค่าตัว

ประกอบกำลัง	เป็นต้น

ประโยชน์ของระบบการจัดการอาคาร

 •	สามารถทราบถึงสภาพการใช้พลังงานภายในอาคารนั้น	ๆ

 •	สามารถศึกษาหาแนวทางในการจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมได้

 •	ใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 •	เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการอาคาร
BUILDING MONITORING SYSTEM

17



อุตสาหกรรม
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การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
INDUCTION HEATING

18

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การใหค้วามรอ้นโดยการเหนีย่วนำ	เปน็วธิกีารหนึง่ในการถา่ยทอดพลงังาน	หลกัการทำงาน 

จะคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้า	 เป็นการให้กระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดและก่อให้เกิดสนามแม่ 

เหล็ก	 เมื่อใส่ชิ้นเหล็กเข้าไปในสนามแม่เหล็กนี้	 จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น	 และทำ 

ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในโลหะนั้น	โดยทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะมีทิศทางตรง

กันข้ามกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด	 เนื่องจากว่าโลหะทุกชนิดมีค่าความต้านทาน 

ไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้าที่ไหลในโลหะจึงทำให้เกิดความร้อนขึ้น	ความร้อนที่เกิดขึ้น	คือ	พลังงานไฟฟ้า

ที่ถูกถ่ายทอดออกไปเป็นความร้อนในชิ้นโลหะนั่นเอง

ประเภทของการใช้งาน

	 การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมโลหะใน	

หลายกระบวนการ	ได้แก่	การให้ความร้อนแก่ชิ้นโลหะ	การเคลือบแข็ง	การปรับสภาพโลหะ	ฯลฯ

การทดลองการให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	 เป็นเทคโนโลยีท่ีมีระยะเวลาเร่ิมทำงานสั้น	 ไม่เสียเวลาในการทำให้ความร้อนสูงถึงจุดใช้	

งานได้

 •	ระยะเวลาในการให้ความร้อนส้ันโดยใช้เวลาไม่ก่ีวินาทีในการให้ความร้อนช่วยรักษาความ

แข็งแรงและความละเอียดของโครงสร้าง

 •	ใช้ปริมาณพลังงานน้อยเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิง

 •	ลดพ้ืนท่ีในการทำงาน	สามารถทดแทนเตาเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ได้

 •	ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	แหล่งพลังงาน	การให้ความร้อนโดยการเหน่ียวนำแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงแต่จะใช้ไฟฟ้า

ซึ่งมีต้นทุนต่อ	หน่วยพลังงานสูงกว่าเชื้อเพลิง

 •	 ชนิดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์	 ขดลวดและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้เหนี่ยวนำ	

จะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดของโลหะและลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้เกิด		

การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพและมีการกระจายของอุณหภูมิตามความต้องการ

อุปกรณ์การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 เตาเผาเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรม	 เพื่อใช้ในการผลิตความ 

ร้อนตั้งแต่ช่วง	150	–	250	องศาเซลเซียส	ไปจนถึงอุณหภูมิ	1500	องศาเซลเซียส	เตาเผาเชื้อเพลิง 

ผลิตความร้อนได้จากการเผาไหม้หรือการสันดาประหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ	 โดยความร้อนที่เกิด

ขึ้นจะถูกถ่ายเทไปยังผลิตภัณฑ์	 โดยการพาและการแผ่รังสีความร้อนเป็นหลัก	 ในการพาความร้อน

จะส่งความร้อนผ่านไปยังผลิตภัณฑ์ผ่านก๊าซร้อนที่หมุนเวียนอยู่ภายในเตา	 ในขณะที่การแผ่รังสีจะ 

เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนโดยตรงจากเปลวไฟไปยังผลิตภัณฑ์ที่รับความร้อน

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งาน	 การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิงกับงานอุตสาหกรรม	 ได้แก่	 เตาเผา 

อิฐ	เตาเผาเครื่องแก้ว	เตาอบขนมปัง	Powdercoat	furnaces	Blast	furnaces	เตาอบลดความชื้น	

ของอาหาร	หม้อไอน้ำ	Gas	retorts

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	การเลือกใช้เชื้อเพลิง	เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ต้องสามารถหาได้ง่าย	มีราคาถูกมีการเผาไหม้ดี	

มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของอุปกรณ์ถูก	มีค่าบำรุงรักษาต่ำ	เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง

การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง
FUEL - FIRED HEATING

19

ส่วนประกอบของระบบควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง



DISPLAY CENTER 47อุตสาหกรรม

	 •	การนำความร้อนจากไอเสียมาใช้ใหม่	ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้เมื่อปล่อยสู่บรรยากาศ

จะทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนจากเตาเผาเป็นจำนวนมากซึ่งความร้อนเหล่านี้สามารถนำกลับมา

ใช้ใหม่ได้

 •	สมรรถนะของหัวเผา	หน้าที่ของหัวเผา	คือ	เป็นส่วนที่เชื้อเพลิงและอากาศผสมกันเกิดติด

ไฟ	สมรรถนะของหัวเผาเป็นส่วนหน่ึงของประสิทธิภาพเตา	การออกแบบให้หัวเผาประหยัดพลังงาน

จะทำให้ประสิทธิภาพของเตาดีขึ้น

 •	 การใช้งานและการควบคุม	 เตาเผาเช้ือเพลิงจะต้องมีการปรับต้ังหัวเผาการควบคุมปริมาณสันดาป

อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงสุด	 ลดการสูญเสียความร้อนและเขม่าจาก	

ไอเสีย	นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมการรั่วไหลของเชื้อเพลิง	รอยแตกร้าวของผนังเตา	

และการรั่วซึมของวัสดุโครงสร้าง	 วัสดุฉนวนความร้อนและทำความสะอาดอุปกรณ์	 ได้แก่	 หัวเผา	

อย่างสม่ำเสมอ	เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน	และเพิ่มประสิทธิภาพความร้อนของเตา

ตัวอย่างซอฟแวร์หลักการเผาไหม้ของเตาเชื้อเพลิง
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 หัวเผาแบบรีเจเนอเรทีฟ	เป็นหัวเผาที่ใช้หลักการดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่	โดย 

ติดตั้งหัวเผาเป็นคู่ให้ทำงานเป็นวัฏจักร	กล่าวคือ	 เมื่อหัวเผาชุดหนึ่งทำงาน	ไอเสียจากการสันดาป

จะถูกปล่อยทิ้งผ่านหัวเผาอีกชุดหนึ่งและทำให้เกิดการดึงความร้อนจากไอเสียมาสะสมไว้ในหัวเผา

ชุดนี้	 ในรอบการทำงานต่อไปจะมีการสลับการทำงานของหัวเผา	 โดยหัวเผาที่ได้รับความร้อนจาก 

ไอเสียในรอบที่แล้วจะทำงานและใช้ความร้อนที่สะสมไว้ในการให้ความร้อนแก่อากาศที่ใช้ในการ 

สันดาป	และไอเสียจะถูกปล่อยทิ้งผ่านหัวเผาอีกชุดหนึ่งแทน

	 จากหลักการทำงานนี้ทำให้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ	 มีศักยภาพในการดึงความร้อนจาก 

ไอเสียกลับมาใช้ใหม่ได้มากเกือบ	90%	และมีศักยภาพการประหยัดเชื้อเพลิงถึง	50%	เทียบกับหัว 

เผาทั่วไปที่ไม่ได้มีการอุ่นอากาศสันดาป

ประเภทของการใช้งาน

	 หัวเผาแบบรีเจเนอเรทีฟ	 เป็นหัวเผาที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิ

สูงระดับ	 1,000	 องศาเซลเซียส	 ข้ึนไป	 และใช้เตาเผาขนาดใหญ่	 ได้แก่	 การหลอมโลหะ	 การอบอ่อน 

โลหะเพื่อขึ้นรูป	การหลอมแก้ว

หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
REGENERATIVE BURNER

20

ตัวอย่างซอฟแวร์หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ได้มากถึง	50%

 •	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	เนื่องจากอุณหภูมิของไอเสียต่ำลงมากและออกแบบให้มี
การปล่อย	NOx	น้อย

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	การออกแบบติดตั้ง	หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ	ถูกออกแบบติดตั้งกับเตาเผามาตั้งแต่เริ่ม
ต้น	การปรับปรุงการติดตั้งกับเตาเผาเดิมอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนและการลงทุนที่สูง	ซึ่งจะเหมาะ
สำหรับเตาที่มีประสิทธิภาพความร้อนต่ำและมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงสูง	 เพื่อให้เกิดผลตอบแทนการลง
ที่เร็ว

 •	พ้ืนท่ีติดต้ัง	เน่ืองจากหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ	ต้องมีการติดต้ังเป็นคู่	และจะต้องมีอุปกรณ์	
ประกอบเพ่ือควบคุมการไหลของอากาศสันดาปและไอเสีย	 ทำให้ต้องการพ้ืนท่ีการติดต้ังมากว่าหัวเผา
ทั่วไป

 •	การใช้งานบำรุงรักษา	หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ	มีอุปกรณ์การควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
ต่าง	ๆซ่ึงจำเป็นต้องมี	การปรับแต่ง	และการบำรุงรักษาเพ่ิมเติมจากการใช้งานบำรุงรักษาหัวเผาแบบ
ทั่วไป

ภาพการใช้งานจริงของหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
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เตาเผาแบบเรเดี้ยนท้ิวบ์
RADIANT TUBE FURNACE

21

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 เตาเผาแบบเรเดี้ยนทิวบ์	ได้ถูกพัฒนาสำหรับกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง	ซึ่งต้อง 

การการควบคุมสภาวะแวดล้อมของการเผา	หรือไม่ต้องเผาผลิตภัณฑ์โดยตรง	 เพ่ือท่ีจะรักษาคุณสมบัติ	

หรือไม่ให้เกิดการแปรสภาพของผลิตภัณฑ์	 การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะถูกบังคับให้ไหลภายในท่อ	 ซึ่ง 

สามารถจะปลดปล่อยความร้อนไปถึงผลิตภัณฑ์โดยการแผ่รังสีจากพื้นผิวด้านนอกที่ร้อน

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งานเตาเผาแบบเรเดี้ยนทิวบ์	 กับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท	 เช่น 

การอุ่น	Alloy	 steel	 การทำโลหะเบา	การอบอ่อน	 การชุบผิวแข็งที่สภาวะเฉพาะ	 การเผาเซรามิก	

และภาชนะ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ใช้งานได้โดยไม่ต้องเผาโดยตรง	และมีการกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ

 •	สามารถนำความร้อนทิ้งกลับมาอุ่นอากาศสำหรับการเผาไหม้

 •	ใช้งานร่วมกับหัวเช้ือเพลิงได้หลายแบบ

ภาพแสดงหลักการทำงานของเตาเผาแบบเรเดี้ยนทิ้วบ์



DISPLAY CENTER 51อุตสาหกรรม

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

  •	 การเลือกใช้เชื้อเพลิง	 เช้ือเพลิงท่ีนำมาใช้ต้องสามารถหาได้ง่ายมีราคาถูก	 มีการเผาไหม้ดี	

มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้องของอุปกรณ์ถูก	มีค่าบำรุงรักษาต่ำ	เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง

  •	การนำความร้อนจากไอเสียมาใช้ใหม่	ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้	เมื่อปล่อยสู่บรรยากาศ

จะทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนจากเตาเผาเป็นจำนวนมาก	 ซึ่งความร้อนเหล่านี้สามารถนำกลับ

มาใช้ใหม่ได้

  •	 สมรรถนะของหัวเผา	 หน้าท่ีของหัวเผา	 คือ	 เป็นส่วนท่ีเช้ือเพลิงและอากาศผสมกันเกิดติด	

ไฟ	 สมรรถนะของหัวเผาเป็นส่วนหน่ึงของประสิทธิภาพเตา	 การออกแบบให้หัวเผาประหยัดพลังงาน	

จะทำให้ประสิทธิ	ภาพของเตาดีขึ้น

  •	 การใช้งานและการควบคุม	 เตาเผาเชื้อเพลิงจะต้องมีการปรับตั้งหัวเผา	 การควบคุม

ปริมาณสันดาปอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงสุด	 ลดการสูญเสียความ

ร้อนและเขม่าจากไอเสีย	 นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมการรั่วไหลของเชื้อเพลิง	

รอยแตกร้าวของผนังเตา	 และการร่ัวซึมของวัสดุโครงสร้าง	 วัสดุฉนวนความร้อนและทำความสะอาด

อุปกรณ์	 ได้แก่	 หัวเผาอย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพความร้อน	

ของเตา

ภาพแสดงเตาเผาแบบเรเดี้ยนทิ้วบ์
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้หลักการของการให้ความ

ร้อนโดยใช้ความต้านทาน	 เทคโนโลยีนี้จะให้ความร้อนสูงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ตัว

ให้ความร้อนและโครงสร้างเตาที่ทำจากวัสดุฉนวนมวลเบา	 เตาให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดย

ใช้ไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการเตาขนาดเล็กและการควบคุมอุณหภูมิที่แน่นอน	

โดยจะให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว	 และมีอุณหภูมิท่ีแม่นยำโดยการใช้ระบบการควบคุมท่ีทันสมัย					

เตาชนิดนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	 เนื่องจากไม่มีไอเสียและปริมาณความร้อนแผ่ออก	

มารอบเตาน้อย

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์การให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้ากับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท	

เช่น	aluminium	die	casting,	aluminium	melting	&	holding	furnace,	elevator	furnace	glass	

feeder	float	glass	line

การให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า
HIGH TEMPERATURE ELECTRIC HEATING

22

ภาพตัวอย่างตัวให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ

 •	มีประสิทธิภาพของการให้ความร้อนสูง

 •	 สามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ	 ทดแทนการควบคุมโดยคนทั้งหมด	 ปริมาณความ	

ร้อนจะถูกควบคุมให้เหมาะสมกับงาน

 •	 การบำรุงรักษาต่ำ	 อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานและทนทาน	 ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์	

เสริมหรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น

 •	คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูง	มีความแม่นยำและควบคุมอุณ-หภูมิได้อย่างสม่ำเสมอ	คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามต้องการ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	ค่าใช้จ่ายพลังงาน	เนื่องจากความร้อนที่ได้จะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า	ดังน้ันเม่ือต้อง

การความร้อนมากก็จะมีค่าใช้จ่ายพลังงานมากตามไปด้วย

 •	ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการ

เผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ภาพตัวอย่างเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงแบบต่างๆ
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การหลอมโลหะ โดยการเหนี่ยวนำ
INDUCTION MELTING

23

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนำ	 เป็นการให้ความร้อนเพื่อทำให้โลหะเปลี่ยนจากของแข็ง 

เป็นของเหลว	 โดยการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเบ้าหลอม	 และ 

หรือในผลิตภัณฑ์โดยตรง	 ซึ่งเมื่อโลหะที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับจนถึงจุดหลอมเหลวแล้ว	 ก็จะเกิดการ 

เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งานการหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนำกับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท	

เช่น	การหล่อแบบโลหะ	การยืดโลหะ	การถอดชิ้นส่วนโลหะออกจากผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ยากด้วยวิธี

การอื่น	เช่น	ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน	ใบพัดของกังหันลม	หรือการเชื่อมชิ้นส่วนโลหะสอง

ชนิดเข้าด้วยกัน	เป็นต้น

ภาพแสดงโครงสร้างของเตาหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนำ



DISPLAY CENTER 55อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

 •	ไม่เกิดมลภาวะของการเผาไหม้เช้ือเพลิง

 •	ขนาดของเตา	(kW)	เป็นไปตามความต้องการของแต่ละงาน	ต้ังแต่ขนาดเล็ก	(ระดับ	kW) 

ไปจนถึงขนาดใหญ่	(MW)	

 •	มีช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้หลายช่วง

 •	การให้ความร้อนทำได้อย่างรวดเร็ว

 •	การหลอมละลายมีประสิทธิภาพ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	 การเลือกใช้ความร้อนกับโลหะแต่ละชนิด	 เพราะโลหะต่างชนิดกันจะมีจุดหลอมเหลวที่	

แตกต่างกัน

 •	ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหลอมต้องเป็นโลหะเท่านั้น

 •	เตาหลอมโลหะต้องเป็นฉนวนทนความร้อนได้สูง

ภาพแสดงการหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนำ
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หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การหลอมโลหะโดยเตาเช้ือเพลิงเป็นการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์	 เพ่ือทำให้เกิดการหลอม	

ละลายโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 •	การส่งผ่านความร้อนจาการสันดาปของเชื้อเพลิงไปยังพื้นผิวของผลิตภัณฑ์	โดยการพา	

ความร้อนและการแผ่รังสี

 •	 การส่งผ่านความร้อนภายในตัวผลิตภัณฑ์	 เมื่อความร้อนถูกดูดซึมไปยังพื้นผิวของผลิต	

ภัณฑ์	 หลังจากนั้นจะถูกนำผ่านเข้าไปยังตัวผลิตภัณฑ์	 การถ่ายทอดความร้อนภายในผลิตภัณฑ์ซึ่ง	

เรียกว่า	ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนจะช้ึนอยู่กับค่าการนำความร้อน	และค่าความจุความร้อน

ของผลิตภัณฑ์	 เม่ือผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงจนถึงค่าค่าหน่ึงท่ีเรียกว่าจุดหลอมเหลว	 จะเกิดการเปล่ียน	

สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว

 •	 เวลาท่ีใช้ในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้แกนกลางของผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิถึงจุด	

หลอมเหลว	 จะเป็นตัวบ่งบอกถึงเวลาที่ต้องใช้ในการหลอมเหลวซ่ึงเวลาน้ีจะข้ึนอยู่กับรูปร่างของผลิต

ภัณฑ์	ดังน้ันผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่างซ่ึงมีแกนกลางอยู่ใกล้กับพื้นผิวมากจะใช้เวลาหลอมน้อย

ประเภทของการใช้งาน

	 การใช้งานให้ความร้อนแก่โลหะและการหลอมโลหะ	มีการประยุกต์การใช้งานดังต่อไปนี้

 การให้ความร้อนแก่โลหะ

 •	 ใช้กับงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การบีบ	 การดัด	 การกด	

การขึ้นรูปและการม้วน

การหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิง
FUEL - FIRED METAL MELTING
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ภาพแสดงส่วนประกอบของเตาและเป้าหลอมโละ
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 •		ใช้กับงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์	เช่น	การอบอ่อน	

การอบแข็ง

 การหลอมโลหะ

	 ให้ความร้อนเพื่ อหลอมโลหะและคงสภาวะของ เหลวในเบ้ าหลอมระยะหนึ่ ง	

ก่อนที่จะเทไปยัง	แบบเพื่อเป็นรูปต่าง	ๆ	ต่อไป

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 •	สามารถนำเชื ้อเพลิงหลายชนิดมาประยุกต์ใช้งาน

 •	มีความสะดวกและง่ายในการทำผลิตภัณฑ์

 •	มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	การเลือกใช้เชื้อเพลิง	เช้ือเพลิงท่ีนำมาใช้ต้องสามารถหาได้ง่าย	มีราคาถูก	มีการเผาไหม้ดี	

มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของอุปกรณ์ถูก	มีค่าบำรุงรักษาต่ำ	เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง

 •	การเลือกประเภทของเตา	ควรเลือกประเภทของเตาท่ีมีประสิทธิภาพการให้ความร้อนสูง

 •	 การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่	 ควรออกแบบกระบวนการให้มีการนำความร้อนจากไอ		

เสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับการอุ่นอากาศสันดาปหรือการอุ่นผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าเตาหลอม

 •	 การกำหนดรูปทรงของเตาและชิ้นงาน	 รูปทรงของเตาและเบ้าหลอมควรมีความเหมาะสม

กับขนาดและลักษณะของชิ้นงาน	เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและการถ่ายเทความร้อนให้สูงที่สุด

ภาพแสดงการหลอมโละ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การหลอมอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า	 เป็นเทคโนโลยีที่มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับการให้ 

ความรอ้นอณุหภมูสิงูโดยใชไ้ฟฟา้	โดยการสรา้งความรอ้นจากการผา่นกระแสไฟฟา้ผา่นตวัตา้นทาน 

จนถึงจุดหลอมเหลวของผลิตภัณฑ์	 เทคโนโลยีนี้จะให้ความร้อนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการ 

ใช้ตัวให้ความร้อนและโครงสร้างเตาที่ทำจากวัสดุฉนวนมวลเบา	 เตาหลอมอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า 

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการเตาขนาดเล็ก	 และการควบคุมอุณหภูมิที่แน่นอน	 โดยจะให้ 

ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว	 และมีอุณหภูมิที่แม่นยำ	 โดยการใช้ระบบการควบคุมที่ทันสมัย	 เตาชนิด

นี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	 เนื่องจากไม่มีไอเสีย	 และปริมาณความร้อนแผ่ออกมารอบเตา

น้อย

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้เตาหลอมอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้ากับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท 

เช่น	 การหลอมแก้ว	 การหลอมโลหะ	 และการหลอมที่ไม่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสอากาศ	

หรือสันดาปของเชื้อเพลิง	เช่น	การหลอมอัญมณี

การหลอมอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า
HIGH TEMPERATURE ELECTRIC MELTING

25

ภาพแสดงเตาหลอมโลหะ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ

 •	มีประสิทธิภาพของการให้ความร้อนสูง

 •	 สามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติทดแทนการควบคุมโดยคนทั้งหมด	 ปริมาณความ 

ร้อนจะถูกควบคุมให้เหมาะสมกับงาน

 •	การบำรุงรักษาต่ำ	อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานและทนทาน

 •	คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูง	มีความแม่นยำ	และควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอ	คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามต้องการ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	 ค่าใช้จ่ายพลังงาน	 เน่ืองจากความร้อนท่ีได้จะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า	 ดังนั้นเมื่อต้อง		

การความร้อนมากก็จะมีค่าใช้จ่ายพลังงานมากตามไปด้วย

 •	 ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการเผา	

ไหม้ของเชื้อเพลิง

ภาพการให้ความร้อนแก่น้ำแก้วที่ผ่านการหลอมในเตาหลอมแก้ว
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การให้ความร้อนโดยใช้ลวดความต้านทานไฟฟ้า	 ใช้หลักการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ 

ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้า	และเกิดความร้อนขื้นเป็นไปตามความสัมพันธ์

	 	 	 P	=	I
2
	x	R

	 	 เมื่อ	 P	=	กำลังไฟฟ้า	(วัตต์)

	 	 	 I	=	กระแสไฟฟ้า	(แอมป์)

	 	 	 R	=	ความต้านทานไฟฟ้า	(โอห์ม)

การให้ความร้อนโดยใช้ลวดความต้านทานไฟฟ้า
ELECTRIC ELEMENT HEATING

26

ประเภทของการใช้งาน

	 การให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้งานเตาขนาดเล็ก	 หรือ 

การทำความร้อนที่ต้องการอุณหภูมิที่แม่นยำ	ซึ่งมีการใช้งานทั่ว	ๆ 	ไป	เช่น	การอุ่นน้ำมันก่อน 

เข้าเตาเผาเชื้อเพลิง	การให้ความร้อนสำหรับอุ่นถังเก็บผลิตภัณฑ์	การอุ่นของเหลวที่ไหลผ่านท่อ 

การต้มน้ำ	กระบวนการให้ความร้อนและการหลอมขี้ผึ้ง	กระบวนการผลิตอาหาร

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	 ประสิทธิภาพสูง	 พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน	 ความร้อนได้เกือบ	 100%	 สูง

กว่าการเปล่ียนพลังงานเช้ือเพลิงเป็นความร้อน	 ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง	 50	 –	 80%	 เนื่องจากการ 

สูญเสียจากการเผาไหม้

ภาพแสดงตัวให้ความร้อนที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
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 •	 ความสามารถในการควบคุม	 สามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติทดแทนการควบคุม	

โดยคนทั้งหมด	ปริมาณความร้อนจะถูกควบคุมให้เหมาะสมกับงาน	ยืดหยุ่นการใช้งานมากกว่าวิธีอ่ืน

 •	การบำรุงรักษาต่ำ	อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน	ง่ายและทนทาน	ไม่จำเป็นต้องใช ้

อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น

 •	 ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ	 การลงทุนต่ำเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยใช้อุปกรณ์ประกอบน้อย	

การควบคุมไม่ซ้ำซ้อน

 •	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูง	 มีความแม่นยำและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอ	 คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามต้องการ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	 ค่าใช้จ่ายพลังงาน	 เน่ืองจากความร้อนท่ีได้จะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า	 ดังนั้นเมื่อต้อง		

การความร้อนมากก็จะมีค่าใช้จ่ายพลังงานมากตามไปด้วย

 •	 ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการเผา	

ไหม้ของเชื้อเพลิง

 •	การเกิดเพลิงไหม้	การใช้งานมีโอกาสท่ีทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ถ้าฉนวนเกิดการเส่ือมสภาพ

ภาพแสดงตัวให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบเตาให้ความร้อนของเหลวโดยเช้ือเพลิงท่ีนิยมใช้มาก	คือ	ระบบเตาน้ำมันร้อน	(Thermal 

Oil	System	หรือ	Hot	Oil	System)	ซึ่งเป็นการใช้เตาเชื้อเพลิง	เพื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวทำงาน 

ที่มีลักษณะคล้ายน้ำมัน	 ซึ่งมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี	 และมีคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดี

เยี่ยม	 ระบบจะทำงานโดยการไหลเวียนของของเหลวทำงาน	 (Thermal	 Oil)	 เพื่อถ่ายเทความร้อน

ให้กับกระบวนการหลังจากนั้นของเหลวทำงานจะไหลกลับไปยังเตาเชื้อเพลิงเพื่อรับความร้อนก่อน 

ไหลกลับไปยังกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง	 อุณหภูมิการทำงานของระบบเตาน้ำมันร้อนจะอยู่ในช่วง 

อุณหภูมิต่ำไปจนถึง	 400	 องศาเซลเซียส	 และใช้งานที่ความดันต่ำเมื่อเทียบกับระบบการให้ความ 

ร้อนโดยใช้ไอน้ำ

ประเภทของการใช้งาน

	 เตาให้ความร้อนของเหลวโดยเชื้อเพลิงถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม	

ที่ใช้อุณหภูมิต่ำจนถึงปานกลาง	เช่น	การอบแห้งให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ	เครื่องกลั่นไอน้ำ	หอกลั่นน้ำ

มันปาล์มในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	เตาปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมเคมีเตาอบแห้งในอุตสาหกรรม

อาหาร	การอบแห้งไม้ในอุตสาหกรรมไม้

เตาให้ความร้อนของเหลวโดยใช้เชื้อเพลิง
FUEL - FIRED - LIQUID HEATERS

27

ภาพแสดงเตาให้ความร้อนชนิดใช้เชื้อเพลิง
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำจนถึงปานกลางได้เป็นอย่างดี

 •	ประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ

 •	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ	เน่ืองจากเป็นระบบปิดท่ีไม่มีการร่ัวไหลของของเหลวในระบบส่ง

จ่ายเหมือนระบบไอน้ำ

 •	มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง

 •	มีความปลอดภัย	และการใช้งานที่ง่ายกว่าระบบไอน้ำเน่ืองจากทำงานท่ีความดันต่ำกว่า

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	การเลือกประเภทของเตา	ควรเลือกเตาที่มีประสิทธิภาพการให้ความร้อนสูง

 •	การเลือกประเภทของของเหลวทำงาน	ต้องเลือกของเหลวทำงาน	(Thermal	Oil)	 ท่ีมีความ	

เหมาะสมกับช่วงอุณหภูมิใช้งาน	มีคุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดี	มีอายุการใช้งานนาน	และไม่	

เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม

 •	การใช้งานและบำรุงรักษา	 จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดร่ัวไหลของของเหลวทำงานข้ึนในระบบ	

โดยทั่วไประบบนี้จะไม่ใช้กับการให้ความร้อนแก่กระบวนการที่มีต้องการสัมผัสกับอาหาร

ภาพแสดงการใช้งานของเตาให้ความร้อนของเหลวโดยใช้เชื้อเพลิง
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อุตสาหกรรม
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบการให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าแรงดันต่ำ	หรือ	โอห์มมิก	ฮีทเตอร์	จะทำ

งานโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในของเหลวท่ีนำไฟฟ้าได้	ทำให้เกิดความร้อนกับของเหลว	เทค

นิคนี้ทำให้เกิดความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ	สามารถใช้กับของเหลวบริสุทธิ์และของเหลว

ที่มีอนุภาคเจือปน	มีการตอบสนองที่รวดเร็ว	ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ	ระบบนี้จะประกอบไป

ด้วยชุดอิเล็คโทรค	4	ชุด	หุ้มด้วยสแตนเลส	แต่ละชุดจะต่อกันด้วยท่อสแตนเลสและหุ้มเปลือกนอก	

ด้วยพลาสติก	การให้ความร้อนจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่	 50	Hz	ผ่านไปยังผลิตภัณฑ์อย่างต่อ	

เนื่อง	และมี	Thyristor	ควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการ

ประเภทของการใช้งาน

	 การให้ความร้อนโดยวิธีการนี้	จะประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร	เช่น	

การให้ความร้อนกับซอส	เนยถั่ว	ไส้ขนมพาย	ซุปและอาหารสัตว์

การให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าแรงดันต่ำ
LOW VOLTAGE HEATING

28

ภาพแสดงการให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าแรงดันต่ำ	
(ระบบโอห์มมิกฮีตเตอร์)



DISPLAY CENTER 65อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ประสิทธิภาพสูง	พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้เกือบ	100%	สูงกว่า

การเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงเป็นความร้อนซึ่งมีประสิทธิภาพ	50	–	80%	เนื ่องจากการสูญ

เสียจากการเผาไหม้

 •	ง่ายต่อการควบคุม

 •	ความสะอาด	ไม่มีของเสียท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม	และปนเป้ือนกับกระบวนการผลิต

 •	ความสามารถในการควบคุม	สามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติทดแทนการควบคุม	

โดยคนท้ังหมด	ปริมาณความร้อนจะถูกควบคุมให้เหมาะสมกับงาน	ยืดหยุ่นการใช้งานมากกว่าวิธีอ่ืน

 •	การบำรุงรักษาต่ำ	อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานง่าย	และทนทาน	ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์

เสริมหรือ	อุปกรณ์ควบคุมอื่น

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	ค่าใช้จ่ายพลังงาน	เน่ืองจากความร้อนท่ีได้จะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า	ดังนั้น	 เมื่อต้อง	

การความร้อนมากก็จะมีค่าใช้จ่ายพลังงานมากตามไปด้วย

 •	ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากไม่มีการ	

เผาไหม้ของเช้ือเพลิง

 •	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

ชุดสาธิตการให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าแรงดันต่ำ	
(ระบบโอห์มมิกฮีตเตอร์)
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด	 เป็นการให้ความร้อนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

โดยอยู่ในช่วงความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด	 ซึ่งจะสัมพันธ์กับแสงที่มองเห็นได้	 และรูปแบบอื่น 

ของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ช่วงรังสีอินฟราเรดสามารถแบ่งได้	3	กลุ่ม	คือ	คลื่นสั้น	คลื่นปาน-

กลาง	และคลื่นยาว	การดูดซับรังสีอินฟราเรดจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความยาวของคล่ืนอินฟราเรด

ส่วนประกอบของวัตถุ	 ลักษณะพื้นผิวของวัตถุ	 มุมการตกกระทบ	 และสีของวัตถุ	 วัตถุที่เป็นของแข็ง

ส่วนใหญ่จะดูดซับรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นมากกว่า	2	m	ได้ดี	ยกเว้นโลหะที่ขัดขึ้นเงา	เช่น	

ทอง	เงิน	การใช้งานรังสีอินฟราเรดจะต้องมีตัวปล่อยคลื่น	ประกอบด้วย

 •	คลื่นสั้น	ตัวปล่อยคลื่น	คือ	หลอด	Tungsten	Filament	หลอด	T	–	3	Quartz	Lamps

 •	คลื่นปานกลาง	ตัวปล่อยคลื่น	คือ	คอยล์	หรือลวดที่บรรจุในแท่ง	Quartz	ท่อ	Silicon	ท่อ	

Metal	Radiant	Tubes

 •	คลื่นยาว	ตัวปล่อยคลื่น	คือ	แผงแก้ว	แผงเซรามิก

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความยาวของคลื่น	 ลักษณะการใช้งานโดยมีตัวอย่างการ

ใช้งานที่หลากหลาย	 ได้แก่	 การอบสี	 การอบผลิตภัณฑ์แป้ง	 การเคลือบภาชนะในการทำอาหาร	

การเคลือบสาร	 PVC	 บนผนัง	 การอบแห้งสารแม่เหล็กบนเทปคลาสเส็ท	 การอบแห้งผลิตภัณฑ์ 

กระจกนิรภัย	 การอบหนัง	 การอบแห้งกระดาษ	 การอบสี	 และแลคเกอร์การบัดกรีการทำให้หดตัว	

ของโลหะ	การเผากระเบื้อง	ฯลฯ

การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด
ELECTRIC INFRARED HEATING

29
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว	โดยส่วนใหญ่เตาอบไฟฟ้าท่ีใช้รังสีอินฟราเรด

สามารถทำความร้อนให้ผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาไม่กี่วินาที

 •	เตามีขนาดเล็ก	เนื่องจากให้ความร้อนที่รวดเร็ว	ทำให้ต้องการพื้นที่ว่างในเตาน้อยลง

 •	เป็นเตาที่สะอาด	ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 •	มีการควบคุมที่แม่นยำ

 •	ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 •	ต้นทุนเริ่มแรกและค่าบำรุงรักษาต่ำ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	ขนาดของผลิตภัณฑ์	เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกัน	ระยะเวลาทำความร้อนก็จะต่างกัน

	 •	ประเภทของวัสดุผลิตภัณฑ์	ชนิดของวัสดุ	รวมทั้งลักษณะของพื้นผิวจะมีการดูดซับรังสี

อินฟราเรดที่แตกต่างกัน

	 •	ช่วงความยาวคลื่น	คุณสมบัติของรังสีอินฟราเรดจะแตกต่างกันตามช่วงความยาวคลื่น 

โดยคล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันจะมีประสิทธิภาพในการทะลุผ่านพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ได้มาก	 ในขณะที่

คลื่นอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นยาวจะทะลุผ่านผลิตภัณฑ์ได้น้อยกว่า	 ซึ่งจะเหมาะสมกับการให้

ความร้อนเฉพาะบริเวณพื้นผิวของผลิตภัณฑ์	ได้แก่	การอบสี

การอบแห้งกาวซองจดหมาย การอบแห้งหมึกพิมพ์
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 แบบจำลองอินฟราเรดในงานอุตสาหกรรม	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรด	

3	ชนิด	คือ	คล่ืนส้ัน	คล่ืนปานกลาง	และคล่ืนยาว	โดยคล่ืนแต่ละช่วงความยาวจะมีคุณสมบัติท่ีแตกต่าง		

กันดังนั้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจึงแตกต่างกันด้วยความยาวคลื่น	 และความหนาแน่นของรังสีที่	

แผ่ออกจากตัวปล่อยคลื่นรังสีอินฟราเรดจะมากน้อยต่างกัน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของ

ตัวปล่อยรังสี	 ตัวปล่อยรังสีคล่ืนอุณหภูมิสูงจะแผ่รังสีคล่ืนส้ันท่ีมีความหนาแน่นสูง	 ส่วนตัวปล่อยคล่ืน

ท่ีมีอุณหภูมิต่ำ	จะปล่อยคล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนเพ่ิมข้ึนและความหนาแน่นลดลง	พร้อมช่วงแถบความ

ยาวคลื่นที่กว้างขึ้น	คุณสมบัติของตัวปล่อยคลื่นแสดงได้ดังนี้

 ตัวปล่อยคลื่นสั้น

 • อัตราการให้ความร้อนสูงสุด

 • ทะลุผ่านวัตถุได้มากที่สุด

 • สัดส่วนการพาความร้อนต่อการแผ่รังสีความร้อนต่ำสุด

 • ไม่ทนทานต่อการสั่นสะเทือน

 ตัวปล่อยคลื่นยาว

 • ให้ความร้อนในอัตราต่ำกว่า

 • ทะลุผ่านวัตถุได้น้อยกว่า

 • ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเป็นรังสีต่ำกว่า

 • อยู่ได้นานเป็นปี	และทนทานต่อการสั่นสะเทือน

แบบจำลองอินฟราเรดในอุตสาหกรรม
INFRARED INDUSTRIAL SIMULATOR : IRIS

30

ภาพการอบเคลือบผิวชิ้นงานโลหะ ภาพการอบสีตัวถังรถยนต์
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ประเภทของการใช้งาน

	 การใช้งานจะใช้สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของการปล่อยคลื่นรังสีอินฟราเรดแต่ละ	

ชนิด	เพื่อทำให้เห็นถึงคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ใช้ทำความร้อนในงานอุตสาหกรรม

 • เป็นรังสีท่ีให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

 • มีการควบคุมที่แม่นยำ

 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ต้นทุนเริ่มแรกและค่าบำรุงรักษาต่ำ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ขนาดของผลิตภัณฑ์	เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกันระยะเวลาการทำความร้อนก็จะต่างกัน

 • การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

 • ใช้ได้กับงานโลหะ	พลาสติก	และส่ิงทอ

ตัวอย่างซอฟแวร์การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด
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การอบโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ต
ULTRA VIOLET CURING

31

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การอบโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ต	ใช้หลักการแผ่รังสีลงบนสารเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติพิเศษ

ในการตอบสนองตอ่รงัสี	ซึง่จะแปรสภาพจากฟลิม์ของเหลวเปน็สารเคลอืบแขง็ในทนัที	สารเคลอืบผวิ 

ที่ตอบสนองต่อรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะประกอบไปด้วย	โพลิเมอร์	สารเจือจางที่ไม่มีความสามารถใน

การทำละลายกับสารที่ไวต่อรังสี	 สารเคลือบนี้อาจจะอยู่ในรูปของหมึก	 แลคเกอร์	 และสารเกาะยึด	

หรือสารอัดกันการรั่วซึม

ประเภทของการใช้งาน

	 การอบโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ตมีการประยุกต์ใช้งานในหลาย	ๆ	 ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การทำ	

ซีดี-รอม	 การทำเลนส์สายตา	 การทำกล่อง	 และกระดาษแข็ง	 การทำสีกระป๋องบรรจุอาหาร	

การทำสีถ้วย	และบรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 

 กระบวนการ

 •	ลดเวลาในการอบ	ไม่ต้องเสียเวลารอให้แห้ง

 •	ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง	80%	เมื่อเทียบกับระบบอบแห้งโดยใช้ความร้อนแบบดั้งเดิม

 •	ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	เน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดอากาศหรือน้ำเสีย

การอบแห้งโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเลต

ในงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

การอบแห้งโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเลต

ในงานพิมพ์เคลือบผิววัสดุ
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 •	ไม่ต้องใช้พลังงานในการพ่นเป่า

 •	ลดพื้นที่ใช้งาน	ตู้อบมีขนาดเล็ก

 •	ใช้ความร้อนต่ำ

 ผลผลิต

 •	ไม่ต้องหล่อเย็นผลิตภัณฑ์

 •	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุที่ถูกเคลือบ

 การเคลือบผิว

 •	ให้ผิวและพื้นผิวที่ดี

 •	เนื้อสีสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน

 •	ผิวเคลือบเกาะยึดแน่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่ไม่ดูดซึม

 •	มีความสามารถในการป้องกันการขีดข่วนสูง

 •	คุณภาพของผิวเคลือบดีกว่าการเคลือบผิวแบบดั้งเดิม

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	เป็นวิธีการที่ช่วยลดพลังงาน

 • งานที่ต้องการประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูง

 •	ราคาของหมึกพิมพ์	จะมีราคาสูงกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไป

 •	การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างซอฟแวร์กระบวนการอบแห้งโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเลต
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การให้ความร้อนโดยคล่ืนวิทยุ	คือ	วิธีการหน่ึงท่ีนำคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า	ในช่วงความถี่คลื่นวิทยุ	

หรือไมโครเวฟมาให้ความร้อนกับวัตถุโดยส่งคล่ืนความถ่ีสูงผ่านวัตถุและทำให้โมเลกุลท่ีมี	 ข้ัวเรียงตัว		

ตามสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านสนามแม่เหล็กจะกลับขั้วเป็นล้านครั้งต่อวินาทีทำให้เกิดการเสียด

สีของโมเลกุล	และเกิดความร้อนขึ้น

ประเภทของการใช้งาน

 การทำให้แห้ง

 •	การอบไม้

 • การขึ้นรูปพลาสติก

 •	การทำโฟม

 งานเชื่อมด้วยเรซิน

 •	การทำกระดาษทราย

 •	การทำไฟเบอร์กลาส

การให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุ
RADIO FREQUENCY DIELECTRIC HEATING

32

ชุดสาธิตการให้ความร้อนโดยไมโครเวฟ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	 มีความสามารถในการผลิตสูงขึ้น	 เนื่องจากไม่เสียเวลาในการส่งผ่านความร้อนไปสู่ผลิต	

ภัณฑ์จากด้านนอกไปสู่ด้านใน

 •	คล่ืนความถ่ีสูงจะส่งผ่านพลังงานไปยังวัตถุโดยตรง	ทำให้ประหยัดพลังงานได้ถึง	15	–	85%

 •	สามารถควบคุมความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอ	ความร้อนที่ผ่านไปยังวัตถุจะอยู่ในระดับเดียว

กัน

 •	ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อย

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	เป็นวิธีการที่ช่วยลดพลังงาน

 •	งานที่ต้องการประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูง

 •	ขนาดของผลิตภัณฑ์	เนื่องจากขนาดตู้อบที่ใช้งานมีขนาดเล็ก

 •	การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างซอฟแวร์กระบวนการให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 • เลเซอร์

	 เลเซอร์เป็นแหล่งรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วงใกล้คลื่นความถี่แสง	ลำแสงเลเซอร์ก่อให้

เกิดแสงท่ีมีช่วงคล่ืนแคบ	 โดยมีความเข้มสูงและทิศทางท่ีแน่นอน	 การตัดโดยใช้เลเซอร์สามารถเปรียบ	

เทียบได้กับการรวมแสงอาทิตย์	โดยใช้แว่นขยายเพื่อทำให้เกิดจุดรวมพลังงานความร้อนขึ้น	การให้

วัตถุรับพลังงานความร้อนจากลำแสงเลเซอร์	 ความร้อนที่เข้ามายังวัตถุจะทำให้อุณหภูมิของวัตถุสูง	

ขึ้นทันทีในจุดที่รับลำแสง	ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมากพอ	ความร้อนท่ีรับเข้ามาจะสามารถทำให้เกิดรูท่ีวัตถุ

ได้	เม่ือมีการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงของพลังงานความร้อนน้ีไปบนวัตถุก็จะทำให้สามารถตัดวัตถุได้

	 • พลาสมา อาร์ค

	 พลาสมาเป็นก๊าซที่นำไฟฟ้าได้	 และทำให้ร้อนได้เร็วมาก	 พลาสมาประกอบด้วยอิออนบวก	

อิออนลบ	 อะตอม	 และโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นและเป็นกลาง	 พลาสมาเกิดจากการทำให้ก๊าซร้อน

ขึ้นที่อุณหภูมิ	 24,000	 องศาเซลเซียส	 ที่อุณหภูมิ	 ณ	 จุดนี้	 ก๊าซจะแตกตัวและทำให้เกิดประจุไฟ

ฟ้าขึ้น	 ซึ่งนอกจากพลาสมาจะมีพลังงานมหาศาลอยู่ภายในแล้ว	 พลาสมายังสามารถแปรสภาพ

เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้อีกด้วย	 การใช้งานเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค	

จะใช้กับงานตัดและเชื่อมวัตถุ	 โดยการตัดและเช่ือมวัตถุด้วยเลเซอร์จะอาศัยความร้อนทำให้วัตถุเกิ

ดการระเหิด	 ส่วนการตัดและเช่ือมวัตถุด้วยพลาสมาจะอาศัยการอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าประมาณ	 140	

แอมแปร์	 ส่งผ่านขั้วไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกขั้วไฟฟ้าหนึ่ง	 เมื่อชิ้นงานถูกส่งเข้ามาจะทำให้เกิดการหลอม

ละลายอย่างรวดเร็ว

เลเซอร์และพลาสมา อาร์ค
LASER AND PLASMA ARC

33

ชุดสาธิตการตัดโดยเลเซอร์ การตัดโดยพลาสมาอาร์ค
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ประเภทของการใช้งาน

 •	การตัดชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการความประณีต	ได้แก่	ช้ินส่วนเฉพาะของเคร่ืองจักรต่าง	ๆ	

 •	การตัดผลิตภัณฑ์	ได้แก่	พรมแก้วพลาสติก

 •	การตัดชิ้นโลหะทั่ว	ๆ	ไป

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	ความสามารถในการผลิตสูง

 •	ลดการสูญเสีย

 •	ใช้ตัดช้ินงานท่ีมีรูปร่างสลับซับซ้อนได้

 •	งานมีคุณภาพ	ถูกต้อง	แม่นยำ

 •	ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน	และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	เพื่อการประหยัดพลังงาน

 •	งานที่ต้องการความละเอียดและประณีตของชิ้นงาน

 •	การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การลดความชื้นโดยปั๊มความร้อน	เป็นวิธีการทำให้แห้งและการลดความชื้นที่เหมาะสมที่สุด 

สำหรับผลิตภัณฑ์	 (อาหาร)	ที่ไวต่อความร้อน	 เนื่องจากอุณหภูมิของการทำให้แห้งอยู่ในช่วง	30	–	

45	องศาเซลเซียส	เท่านั้น	การลดความชื้นแบบนี้จะประกอบด้วยห้องอบที่ป้องกันความชื้น	และน้ำ 

สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำให้แห้ง	 ระบบควบคุมการหมุนเวียนของอากาศและปั๊มความร้อน	 

การทำงานจะให้อากาศไหลผ่านผลิตภัณฑ์และดูดซับความชื้นไว้	หลังจากนั้นจะผ่านตัวทำระเหยของ 

ระบบทำความเย็น	ซึ่งอุณหภูมิของอากาศจะถูกทำให้ต่ำลง	และดึงความชื้นบางส่วนออก	หลังจากนั้น 

อากาศเย็นจะผ่านคอนเดนเซอร์	 ซ่ึงให้อากาศร้อนข้ึนจนถึงอุณหภูมิท่ีต้ังไว้	 อากาศท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์ 

ต่ำจะไหลย้อนกลับไปยังห้องอบเพื่อรับความชื้นจากผลิตภัณฑ์

การลดความชื้นโดยปั้มความร้อน
HEAT PUMP DEHUMIDIFCATION DRYING

34

ประเภทของการใช้งาน

	 การทำให้แห้งโดยการลดความช้ืนด้วยป๊ัมความร้อน	 เหมาะสมกับกระบวนการท่ีควบคุมความ

ช้ืนอยู่ท่ี	45%	RH	หรือมากกว่า	ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้วิธีการลดความชื้นโดยปั๊ม

ความร้อน	ได้แก่

 • วัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร	เช่นถั่ว	ธัญพืช	หญ้าแห้ง

 • สิ่งทอ		 	 	 • หนัง

 • เซรามิค	 	 	 • ยิปซั่ม

 • อาหารสำเร็จรูป	 	 • อุปกรณ์ไฟฟ้า	เคร่ืองจักร	เอกสารต่าง	ๆ

ภาพแสดงส่วนประกอบของระบบปลอดความชื้นโดยปั๊มความร้อน
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ	:	สามารถลดการใช้พลังงานได้	60	–	70%	เมื่อเทียบกับระบบ

ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือไอน้ำ

 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนและดีขึ้น	 :	สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได	้ 

เน่ืองจากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต่ำ	โดยใช้ความช้ืนต่ำที่ปล่อยออกมาจากปั๊มความร้อน

 • เวลาการทำงานที่ลดลง

 • ผลิตภัณฑ์และอากาศทิ้งที่สะอาด

 • สามารถควบคุมกระบวนการได้แม่นยำ

 • ลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีผลไวต่อความร้อน

 • ประหยัดพลังงาน

 • ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

 • การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างซอฟแวร์กระบวนการและหลักการลดความชื้นโดยปั๊มความร้อน
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 สารดูดความช้ืนเป็นวัตถุท่ีสามารถดูดความช้ืนออกจากอากาศ	 โดยกระบวนการดูดความช้ืน 

จะใช้อากาศซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์สูงไหลผ่านสารดูดความชื้นเพื่อดึงความชื้นออก	 โดยสารนี้จะดูด 

ความชื้น	 ทำการกักเก็บความชื้นไว้	 และถูกหมุนไปในส่วนที่มีอากาศซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 

ไหลผ่าน	เพื่อปล่อยความชื้นที่กักเก็บไว้ออกและกลับสู่สภาพเดิม	โดยทั่วไปกระบวนการดูดความชื้น 

โดยใช้สารดูดความชื้นนี้จะต้องใช้พลังงานความร้อนเพื่อดึงความชื้นออกจากสารดูดความชื้น

โดยอาจใช้แหล่งพลังงาน	 ได้แก่	 ก๊าซธรรมชาติ	 ไฟฟ้า	 ความร้อนสูญเสีย	 หรือจากแสงอาทิตย์	

สารดูดความชื้นที่นิยมใช้กัน	 ได้แก่	 Silica	 Gel,	 Activated	 Alumina,	 Natural	 and	 Synthetic	

Zeolites,	Lithium	Chloride,	Titanium	Silicate	and	Synthetic	Polymers

ประเภทของการใช้งาน

	 การใช้งานสารดูดความชื้น	 สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุม

สภาวะอุณหภูมิในช่วง	 5	 –	 30	 องศาเซลเซียส	 และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง	 10	 –	 15%	 เช่น	

ห้อง	Clean	room	และห้องเก็บช้ินส่วนในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์	น้ำผลไม้	ลูกกวาด	และคุ๊กกี้	

ในอุตสาหกรรมอาหารแค็ปซูล	และผงยา	ในอุตสาหกรรมยาระบบปรับอากาศ

การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
DEHUMIDIFICATION : DESICCANT MOISTURE REMOVAL

35

ภาพหลักการลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ

 • ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลาย	ๆ	อุตสาหกรรม

 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

 • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • ในการประยุกต์ใช้งานของผลิตภัณฑ์	ไม่ต้องการเนื้อที่มาก

 • สามารถนำความร้อนสูญเสียจากกระบวนการมาใช้ในการลดความชื้นได้

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความชื้นสูง

 • ราคาและอายุการใช้งานของสารดูดความชื้น

 • การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชุดสาธิตเครื่องดูดความชื้น
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 มีดลมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการทำให้แห้ง	การทำความสะอาด	และการกำจัดเศษวัสดุ

ที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นงาน	 โดยระบบประกอบด้วย	 เครื่องเป่าลม	 (Blower)	 ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิด 

ลมท่ีมีความดันต่ำแต่อัตราการไหลสูง	 เพ่ือให้ไหลผ่านมีดลมท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ	 ให้				

เกิดลมความเร็วสูงในทิศทางพุ่งเข้าหาจุดที่ต้องการทำความสะอาดหรือทำให้แห้ง	 ลักษณะของมีด 

ลมอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงาน

มีดลมสำหรับการทำให้แห้ง การกระจาย
และการกำจัดฟิล์มของของเหลว
ELECTRIC AIR KNIVES FOR DRYING,
SPREADING AND STRIPPING LIQUID FILMS

36

ประเภทของการใช้งาน

	 การใช้งานมีดลม	สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภทดังต่อไปนี้

 • การทำให้แห้ง	:	กำจัดฟิล์มของเหลวออกจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์

 • การเป่าพ่น	:	กำจัดเศษผงออกจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์

 • ใช้ในระบบสายพานลม

 • การทำความเย็น	หรือความร้อนเพื่อให้กับผลิตภัณฑ์

 • การแยกน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์

ภาพลักษณะการทำงานของมีดลม



DISPLAY CENTER 81อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • การเริ่มเดินเครื่องที่เร็ว	 ระบบมีดลมสามารถทำงานได้เต็มกำลังหลังจากเดินเครื่องไม่กี่	

วินาที

 • การทำให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว	ความเร็วของสายการผลิตจะสามารถเพ่ิมข้ึนได้มากถึง	10	เท่า

 • ประหยัดพลังงานค่าพลังงานท่ีประหยัดได้มากถึง	80%	เน่ืองจากไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน

ในการระเหยของน้ำหรือของเหลว

 • ค่าลงทุนต่ำ

 • ง่ายต่อการติดตั้ง

 • ประหยัดพื้นที่	โดยสามารถลดพื้นที่ได้ถึง	90%

 • การบำรุงรักษาต่ำ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ต้องการลดค่าใช้จ่าย

 • ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมอาหารท่ีไม่ต้องการให้ความ

ร้อนมีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 • ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี

ภาพการทำงานของระบบมีดลม
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การทำงานของการให้ความร้อนโดยเซรามิคอินฟราเรดจะอาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ให้กับแผงเซรามิคซึ่งมีหลอดรังสีอินฟราเรดบรรจุอยู่ภายใน	 ความร้อนจากหลอดรังสีอินฟราเรดจะ

แพร่ไปตามแผงเซรามิค	ทำให้ความร้อนกระจายไปสู่ผลิตภัณฑ์

ประเภทของการใช้งาน

 • การทำให้ผลิตภัณฑ์หีบห่อหดตัว

 • การให้ความร้อนลูกกลิ้ง

 • การหลอม	PVC	ให้เหลวเพื่อเคลือบบนผ้า

 • การทำให้ซีเมนต์แข็งตัวเร็วขึ้น

 • การอบชั้นของกระจกนิรภัย

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • การทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว

 • ใช้กับงานอุตสาหกรรมได้อย่างแพร่หลาย

 • ค่าลงทุนต่ำ

 • ง่ายต่อการใช้งาน

 • การบำรุงรักษาต่ำ

การให้ความร้อนโดยเซรามิคอินฟราเรด
ELECTRIC CERAMIC HEATING

37

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
 • ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 • ต้องการให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็ว

 • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

ภาพแผงเซรามิคฮีทเตอร์ ภาพแผงให้ความร้อนเซรามิคอินฟราเรด
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ป๊ัมเป็นอุปกรณ์สำคัญมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน	 การทำงานจะอาศัยพลังงานจากมอเตอร์ 

ไฟฟ้าหรือพลังงานในรูปอื่น	 เข่น	 กังหันไอน้ำ	 การเคลื่อนที่ของส่วนประกอบภายในของปั๊ม	 จะทำ 

ให้เกิดความดันแก่ของเหลวทำให้ของเหลวเกิดการไหลขึ้น	ความดันตรงปากทางเข้าของปั๊ม	เรียกว่า	

Suction	pressure	หรือ	Suction	Head	ในขณะที่ความดันตรงปากทางออกจะเรียกว่า	Discharge	

Pressure	หรือ	Discharge	Head	ความแตกต่างของแรงดัน	2	ส่วนนี้	เกิดขึ้นจากการที่ของเหลวได้

รับพลังงานจากปั๊มที่เรียกว่า	Total	Dynamic	Head	(TDH)	ของปั๊ม	ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรน้ำ

ประเภทของการใช้งาน

 • การนำปั๊มประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน	

มีรายละเอียดดังนี้

 • การป๊ัมของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม

 • ทดแทนปั๊มเก่าที่ชำรุดเสียหาย

 • นำมาใช้ให้พอเหมาะในการขับโหลด

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 • เครื่องเดินเงียบกว่า

 • มีอายุการใช้งานนาน

 • การบำรุงรักษาต่ำ

ปั้มประสิทธิภาพสูง
ENERGY - EFFICIENT PUMP

38

ภาพปั๊มแบบหอยโข่ง ปั๊มประสิทธิภาพสูง

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ต้องเลือกขนาดป๊ัมให้พอเหมาะกับโหลด

 • ใช้ร่วมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม

 • มีระยะเวลาในการคืนทุนสั้น
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นมอเตอร์อินดักช่ันชนิดโรเตอร์กรงกระรอก	ออกแบบและประกอบ 

โครงสร้างมอเตอร์เป็นกรณีพิเศษ	โดยทั่วไปมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพมาก 

กว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ	2	–	4%	มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กกว่า	5.5	กิโลวัตต์	จะมีประ

สิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แบบธรรมดาประมาณ	4	–	7%	มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะใช้แกนเหล็กที่

มีคุณสมบัติแบบพิเศษ	เช่น	แผ่นเหล็กซิลิกอนอนุภาพสูงที่มีกำลังสูญเสียประมาณ	3.3	วัตต์ต่อเหล็ก	

1	กิโลกรัม	และมีแผ่นเหล็กประกบกันเป็นสเตเตอร์และโรเตอร์ที่บางกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา	โดย

ตัวนำทองแดงในสเตเตอร์จะมีขนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ธรรมดา	30	–	40%	และตัวนำที่ลัดหัวท้ายใน

โรเตอร์ใหญ่กว่ามอเตอร์ธรรมดา	 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้จะเพิ่มความยาวของแกนเหล็กให้มาก 

กว่ามอเตอร์แบบธรรมดา	และมีช่องว่างอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์น้อยกว่ามอเตอร์ธรรมดา

ประเภทของการใช้งาน

	 การนำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน	มีรายละเอียดดังนี้

 • จัดซื้อเครื่องจักรใหม่	เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 • ทดแทนมอเตอร์เก่าที่ชำรุดเสียหาย

 • นำมาใช้ให้พอเหมาะในการขับโหลด

 • ใช้กับงานท่ีไม่ต้องการให้มีการเร่ิมเดินเครื่องบ่อย

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
HIGH EFFICIENCY MOTER

39

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ความสูญเสียในแกนเหล็กและขดลวดทองแดงน้อย

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 • เครื่องเดินเงียบกว่าและมีอุณหภูมิต่ำกว่า

 • มีอายุการใช้งานนานการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเม่ือเทียบกับการซ่อมมอเตอร์เก่า

 • ต้องการมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

 • มีระยะเวลาในการคืนทุนสั้น

 • ต้องการมอเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

 • ใช้เป็นมอเตอร์สำรอง

การสูญเสียพลังงานในมอเตอร์เหนี่ยวนำ
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

 ตัวปรับความเร็วมอเตอร์ถูกนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง	การใช้งานตัวปรับความ

เร็วมอเตอร์เนื่องจากความต้องการดังต่อไปนี้

 • ความจำเป็นในระบบการผลิต	 	 • การประหยัดพลังงาน

 •	คุณภาพของสินค้า	 	 	 • ความยืดหยุ่นในการผลิต

 •	เหตุผลทางด้านเทคนิคและปฏิบัติการ

	 การปรับความเร็วของมอเตอร์ทำได้หลายวิธีทั้งทางกลและทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้

    ทางกล  • การปรับสายพาน,	ฟันเฟือง	 	 • การปรับแดมเปอร์

   • การปรับมุมใบพัด	 	 	 • การปรับไกด์เวน

    ทางไฟฟ้า •	ใช้ชุดควบคุมความเร็ว	(Variable	Speed	Drive	:	VSD)

	 การปรับความเร็วมอเตอร์โดยใช้ชุดควบคุมความเร็ว	อาจแบ่งได้ดังนี้

 • การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ

 • การควบคุมความเร็วโดยวิธี	eddy	current	coupling

 • การควบคุมความเร็วโดยวิธี	hydraulic	coupling

 • การควบคุมความเร็วโดยควบคุมความต้านทานของโรเตอร์

ประเภทของการใช้งาน

 การใช้งานตัวปรับความเร็วมอเตอร์สามารถนำมาใช้งานได้หลายชนิด	ดังต่อไปนี้

 • ใช้งานกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ	 	 	 	 • ใช้งานกับพัดลม	โบวเวอร์

 • ใช้งานกับมอเตอร์ของระบบเครื่องทำความเย็น	 	 • ใช้งานกับระบบสายพานลำเลียง

ตัวปรับความเร็วมอเตอร์
VARIABLE SPEED DRIVE
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ตัวปรับความเร็วมอเตอร์
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี
	 • เป็นการประหยัดการใช้พลังงาน

	 • มีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ท่ีแม่นยำ	เหมาะสำหรับกระบวนการท่ีต้องมีระบบควบคุมการเปล่ียนแปลงของการไหล

	 • ตัวควบคุม	1	ตัว	สามารถใช้ได้กับการติดตั้งที่มีมอเตอร์หลายตัวได้

	 • สามารถติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ที่มีอยู่ได้ง่าย

	 • สามารถใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำชนิดกระแสสลับต่อไปได้

	 • มีขนาดกะทัดรัด	และมีความเชื่อถือ	(Reliability)	ได้มากกว่าแบบเก่า

 • ราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ	VSDs	แบบเก่า

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
 • ใช้มอเตอร์ขนาดเพียงพอกับภาระ	 	 	 • ใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ลดกำลังสูญเสียของมอเตอร์ขณะจ่ายภาระน้อย	 	 • การซ่อมบำรุงรักษาที่ดี

 • ใช้วิธีควบคุมความเร็วมอเตอร์ตามความต้องการของภาระ

กรณีศึกษาและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
กรณีศึกษาที่ 1  โรงงานกระดาษ

ประเภทอุตสาหกรรม 	 อุตสาหกรรมกระดาษ

การใช้งาน	 	 ตดิตัง้ตวัปรบัความเรว็มอเตอรก์บัปัม๊หลอ่เยน็ของเครือ่งปรบัอากาศดว้ยมอเตอรข์นาด	55	กโิลวตัต	์	

	 	 	 จำนวน	2	ตัว	โดยนำสัญญาณจากตัวตรวจสอบอุณหภูมิซ่ึงวัดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนขากลับมา	

	 	 	 เข้าอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์	เพื่อปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊มให้คงที่

การลงทุน	 	 559,000	บาท

ระยะเวลาคืนทุน	 0.86	ปี

กรณีศึกษาที่ 2  โรงงานหลอมเหล็ก

ประเภทอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมเหล็กหล่อ

การใช้งาน	 	 ตดิตัง้ตวัปรบัความเรว็มอเตอรก์บัปัม๊หลอ่เยน็ของเครือ่งหลอมโลหะ	ดว้ยมอเตอรข์นาด	45กโิลวตัต์		

	 	 	 จำนวน	2	ตัว	โดยนำสัญญาณจากตัวตรวจสอบอุณหภูมิซ่ึงวัดอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนขากลับมา		

	 	 	 เข้าอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์	เพื่อปรับรอบการทำงานของมอเตอร์ปั๊มให้คงที่

การลงทุน	 	 215,000	บาท

ระยะเวลาคืนทุน	 3.21	ปี

การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์กับคอมเพรสเซอร์ของระบบห้องเย็น
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ระบบการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

41
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบการจัดการพลังงาน	 (Energy	Management	System	 :	EMS)	คือ	การประยุกต์ใช้ 
ระบบจัดการข้อมูลที่ทันสมัย	 โดยจะรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะช่วยในการทำงานเพื่อที่จะบริหาร
การใช้พลังงาน	 และค่าใช้จ่ายพลังงาน	 ระบบการจัดการพลังงานประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก	 3	
ส่วน	คือ	การวัด	การจัดการข้อมูล	และการควบคุม	ระบบการจัดการพลังงานจะมีขอบเขตตั้งแต่ที่ใช้
คนแบบง่าย	ๆ	ไปจนถึงระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม

ประเภทการใช้งาน

	 การใช้งานระบบการจัดการพลังงาน	 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนที่มีการใช ้
พลังงาน	เช่น	ภาคอุตสาหกรรม	การที่อยู่อาศัยโดยปัจจัยที่ทำให้ระบบการจัดการพลังงานสามารถ 
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล	คือ	ระบบการตรวจติดตามและการตั้งเป้าหมายที่จะต้องจัดเตรียม 
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับผู้ใช้	เพื่อให้เกิดความพร้อมของผู้ใช้	และทำให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ง่าย	เพื่อ 
รักษาสมดุลระหว่างการผลิต	การใช้พลังงาน	และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

	 ระบบการจัดการพลังงานมีประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 • เจ้าของกิจการ	 โดยการใช้ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล	 ซึ่งจะสามารถทำ	
กำไรให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก	ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	25%

	 • ผู้บริหาร	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานของท้ังโรงงาน	 ซ่ึงระบบ
การจัดการพลังงานจะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า	 น้ำมันเตา	 อากาศอัด	
และน้ำทั้งหมดของโรงงาน

	 • ผู้ควบคุม	ระบบการจัดการพลังงานจะแสดงแนวโน้มและรายงานต่าง	ๆ	ซ่ึงออกแบบสำหรับ
การตรวจติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

	 • ผู้ปฏิบัติงาน	 ระบบการจัดการพลังงานจะลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลต่างๆช่วยแก้ปัญหา	
ได้ทันที
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ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
 • ต้องมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

 • กระบวนการของการเข้าสู่เป้าหมายต้องไม่ซับซ้อนมากเกินไป

 • ทรัพยากรที่นำมาใช้ต้องมีอย่างเพียงพอ

 • มีการรักษาระดับการตรวจติดตามการดำเนินการ

 • มีกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจและเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน

กรณีศึกษาและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
กรณีศึกษาที่ 1  โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท พัทยา

ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบริการ

การใช้งาน	 	 ติดตั้งเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าตามจุดต่าง	ๆ	ได้แก่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า			

	 	 									หลักจำนวน	3	จุดห้องรีดผ้า	โถงประชุม	ห้องครัวหลัก	หม้อไอน้ำ	พัดลมดูด

	 	 	 อากาศพ้ืนท่ีใช้ไฟฟ้าภายนอกอาคารอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและเคร่ืองกำเนิด			

	 	 	 ไฟฟ้า	รวมทั้งสิ้น	11	จุด	แล้วส่งค่าที่วัดได้มาวิเคราะห์ประเมินผล

การลงทุน	 	 393,311	บาท

ระยะเวลาคืนทุน	 1	ปี	2	เดือน

กรณีศึกษาที่ 2 โรงแรม โซฟิเทล เซนทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ

ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ

การใช้งาน	 	 ตดิตัง้อปุกรณค์วบคมุการเปดิ	–	ปดิ	วาลว์นำ้เยน็ทีจ่า่ยใหแ้กเ่ครือ่งเปา่ลม		

	 	 	 เย็น	เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ระดับ	23	องศาเซลเซียส	โดยหรี่วาล์วน้ำ		

	 	 	 เย็นทำให้อุณหภูมิในระบบส่งความเย็นเปล่ียนแปลงเล็กน้อย	ส่งผลให้โหลด		

	 	 	 ของเครื่องทำความเย็นลดลง

การลงทุน		 	 2	ล้านบาท

ระยะเวลาคืนทุน	 4	ปี

ชุดสาธิตการใช้ระบบการจัดการพลังงาน
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การวัดพลังงานเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญของระบบการจัดการพลังงาน	 การวิเคราะห์พลังงาน 

ไม่สามารถกระทำได้	 ถ้าไม่มีการวัดพลังงานอย่างถูกต้องเหมาะสม	 โดยทั่วไประบบการวัดพลังงาน 

ควรที่จะครอบคลุมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานต่าง	ๆ	เครื่องมือที่นำมาใช้วัดจะสามารถวัดค่า

ต่าง	ๆ 	ในกระบวนการ	เช่น	อัตราการไหล	ระดับของของเหลว	ความดัน	อุณหภูมิและอื่น	ๆ 	ปริมาณ 

ทางกายภาพเหล่านี้จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าหรือลม	 เพื่อส่งไปยังตัวประมวลผล 

ต่อไป	ชนิดของเครื่องมือวัดที่นำมาใช้วัดพลังงาน	คือ	มิเตอร์วัดการไหล	เครื่องมือวัดระดับของเหลว	

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ	เครื่องมือวัดความดัน

ประเภทของการใช้งาน

	 การนำเคร่ืองมือวัดพลังงานมาใช้งานจะข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมแต่ละชนิด	เม่ือได้ค่าจากการวัด

แล้วจะต้องนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผล	เพื่อนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในการลดการใช้

พลังงาน	ซึ่งจะได้ผลดีเมื่อมีการวัดค่าพลังงานที่ถูกต้อง

การวัดและค่าใช้จ่ายพลังงาน
METERING AND ENERGY COSTS

42

มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล มิเตอร์วัดการไหลแบบปรับพื้นที่การไหล



ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • เป็นการนำข้อมูลจริงมาใช้ประโยชน์

 • ค่าจากการวัดจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการทำระบบการจัดการพลังงาน

 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดการใช้พลังงาน

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • เลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด

 • จุดท่ีทำการวัดควรจะเป็นจุดท่ีเกิดการสูญเสียพลังงานหรือมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก

 • อ่านค่าที่ได้จากเครื่องมืออย่างละเอียดเพื่อลดความผิดพลาด

 • ความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

มิเตอร์วัดการไหลแบบ	Vortex มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมันแบบ	Oval	Gear มิเตอร์วัดการไหลของก๊าซธรรมชาติแบบรูตส์
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การนำความร้อนกลับมาใช้	 เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนสูญเสียจากกระบวนการหน่ึง

กับกระบวนการนั้น	 ๆ	 หรือกระบวนการอื่น	 ๆ	 ในการออกแบบระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมา

ใช้	 สามารถกระทำได้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า	 Pinch	 Technology	 ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์	

การใช้ความร้อนของโรงงาน	 โดยพิจารณากระบวนการทำให้ร้อนขึ้น	 และกระบวนการที่ทำให้เย็น

ลงร่วมกัน	ซึ่งทำให้เห็นถึงปริมาณความร้อนที่สามารถหาได้	 และปริมาณความร้อนที่ต้องการ	การ 

ใช้กราฟเพื่อพล๊อตเส้นของกระบวนการทำให้ร้อนและเย็นร่วมกัน	 จะแสดงถึงปริมาณความร้อนที่มี

อยู่	(Heat	Source)	และปริมาณความร้อนท่ีต้องการใช้	(Heat	Sink)	โดยช่วงท่ีเหล่ือมกันของเส้น	จะ		

แสดงช่วงของปริมาณความร้อนที่สามารถถ่ายเทจากกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า	 ไปยังกระบวน

การที่ต้องการความร้อนได้	ซึ่งก็คือปริมาณความร้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งานกระบวนการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้	 สามารถใช้ได้กับงานอุตสาห-	

กรรมต่าง	ๆ	 เช่น	 อุตสาหกรรมเคมี	 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม	 อุตสาหกรรมกระดาษและเย่ือ	

กระดาษอัดแข็ง	อุตสาหกรรมส่ิงทอ

การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้
HEAT RECOVERY - PINCH TECHNOLOGY

43

ตัวอย่างกระบวนการก่อนและหลังการใช้	Pinch	Technology	ใช้ไอน้ำเป็นแหล่งความร้อนในการอุ่นวัตถุดิบ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ลดค่าใช้จ่ายโดยการลดการซ้ือเช้ือเพลิง

 •	ลดเงินลงทุนสำหรับระบบทำความร้อนหรือความเย็น	เนื่องจากขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กลง

 •	ลดมลภาวะและก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก	 เนื่องจากลดปริมาณการใช้เชื้อ	

เพลิง

 •	อนุรักษ์แหล่งพลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • ต้องการลดการใช้พลังงาน

 • ช่วยลดเวลาการทำงานของกระบวนการอื่น	ๆ	

 •	เพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการความร้อน

 • ความสัมพันธ์ของปริมาณพลังงานที่สามารถถ่ายเทแลกเปลี่ยนได้	ระหว่างกระบวนการ

ที่ต้องการทำให้ร้อนขึ้น	กับกระบวนการที่ต้องการทำให้เย็นลง

ตัวอย่างซอฟแวร์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
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การควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ENERGY - EFFICIENCY CONTROL
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 การควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ	เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน	เพื่อ 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต	การทำงานจะอาศัยตัวตรวจวัด	วัดค่าตัว 

แปรควบคุมต่าง	 ๆ	 ส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ควบคุม	 อุปกรณ์ควบคุมจะทำการเปรียบเทียบระหว่างค่า

ที่ต้ังไว้กับค่าท่ีวัดได้ของตัวแปรควบคุม	 และค่าความแตกต่างจะถูกแปลงเป็นสัญญาณส่งไปยังอุปกรณ์ 

ควบคุมเพื่อปรับกระบวนการให้เป็นไปตามต้องการ

ประเภทของการใช้งาน

	 การประยุกต์ใช้งานการควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ	เช่น

 • ระบบควบคุมการเผาไหม้ของเตาเผา	 หรือหม้อไอน้ำที่ปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของ 

เชื้อเพลิง	และอากาศตามภาระความร้อนที่ต้องการ

 • ระบบควบคุมความต้องการพลังงานไฟฟ้า	ที่จะคอยวัดและติดตามค่าพลังงานไฟฟ้าและ	

ปิดการทำงานของเคร่ืองจักรท่ีไม่จำเป็นออกเพื่อควบคุมความต้องการพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่

กำหนด

ส่วนประกอบของระบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ประหยัดพลังงานที่สูญเสีย

 • ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

 • ประหยัดเวลา	ได้ผลผลิตมากขึ้น

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของระบบการจัดการพลังงาน

 • ต้องการลดการใช้พลังงาน

 • ช่วยลดเวลาการทำงานของกระบวนการอื่น	ๆ

 • มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ

ระบบตรวจติดตามความต้องการพลังไฟฟ้า
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ในระบบผลิตพลังงานที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	 จะผลิตเฉพาะพลังงานความร้อน	

เป็นส่วนใหญ่	ส่วนพลังงานไฟฟ้าจะซื้อจากการไฟฟ้าฯแต่ถ้าใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น	จะใช้เชื้อเพลิง	

ชนิดเดียวในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าใช้เองโดยถ้าออกแบบให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของโรงงานทั้งด้านความร้อนและไฟฟ้าแล้วจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อย่าง

มากอีกท้ังยังช่วยเพ่ิมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าอีกด้วยซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพของผลผลิตจากโรง 

งาน	โดยสามารถแบ่งปรเภทของระบบโคเจนเนอเรช่ันได้	2	ประเภท	คือ

	 1.	 ระบบโคเจนเนอเรช่ันวัฏจักรบน	 คือระบบท่ีใช้เช้ือเพลิงไปผลิตไฟฟ้าก่อนโดยใช้ไอน้ำหรือ	

ก๊าซความร้อนและความดันสูง	แล้วจึงใช้ไอน้ำหรือก๊าซร้อนความดันต่ำไปใช้เป็นพลังงานความร้อน

ในกระบวนการผลิต

	 2.	 ระบบโคเจเนอเรชั่นวัฏจักรล่าง	 คือระบบที่ใช้ความร้อนก่อนแล้วจึงใช้ความร้อนเหลือใช้	

ไปผลิตไฟฟ้า

ประเภทของการใช้งาน

	 ระบบโคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรบน	 จะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร	 กระดาษ	 ส่ิงทอ	

และโรงกล่ันน้ำมัน	 ส่วนระบบโคเจนเนอเรช่ันวัฏจักรล่างเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อน

ที่มีอุณหภูมิและความดันสูง	เช่น	ผลิตซีเมนต์	เหล็ก	แก้ว	และเคมี

ระบบผลิตพลังงานร่วม
COGENERATION
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ตัวอย่างของระบบผลิตพลังงานร่วมชนิดกังหันไอน้ำ
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ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานลง	 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 • ไม่มีการสูญเสียในการส่งจ่ายพลังงาน		 • ลดภาระของภาครัฐบาลในการสร้างโรงไฟฟ้า

 • ลดปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น
 • อัตราส่วนความต้องการความร้อนต่อไฟฟ้า

 • คุณภาพของพลังงานความร้อนที่ต้องการ

 • ลักษณะการใช้ความร้อนและไฟฟ้าของโรงงาน	และเวลาการใช้งาน

 • ชนิดของเชื้อเพลิงที่หาได้

 • ความต้องการของโหลดในอนาคต

 • ความแน่นอนของระบบท่ีต้องการความน่าเชื่อถือสูง

 • ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

 • อัตราค่าเชื้อเพลิง	ค่าดำเนินการ	ค่าบำรุงรักษา	และค่าลงทุน

กรณีตัวอย่าง

	 โรงงานที่ประกอบไปด้วยโหลดไฟฟ้าขนาดใหญ่	 และ	 Curing	 Oven	 เป็นโหลดความร้อนหลัก	

เลือกใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น	 โดยใช้	 Gas	 engine	 เป็นเครื่องต้นกำลังในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับ	

อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน	และใช้ไอเสียจากเครื่องต้นกำลังในกระบวนการของ	Curing	Oven

	 เงินลงทุน	 	 	 	 17	 ล้านบาท

	 ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าลงทุน	 	 17.23	 ล้านบาท

	 มูลค่าที่ประหยัดได้ต่อปี		 	 21.3	 ล้านบาท

	 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ต่อปี	 	 4.07	 ล้านบาท

	 ระยะเวลาคืนทุน	 	 	 4.17	 ปี

ภาพแสดงการใช้งานจริงของระบบผลิตพลังงานร่วม
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบทำความเย็นด้วยการอัดไอ	 ใช้หลักการอัดไอสารทำความเย็นให้มีอุณหภูมิและความ

ดันสูงก่อนถ่ายโอนความร้อนออก	 เพื่อให้เกิดการกลั่นตัวแล้วลดความดันให้สารทำความเย็นเปลี่ย

นสถานะอีกคร้ัง	 สารทำความเย็นท่ีใช้	 เช่น	สารไฮโดรคาร์บอนแอมโมเนีย	หรือฟลูออโรคาร์บอนและ		

ใช้คอมเพรสเซอร์อัดเพื่อป้อนงานให้กับระบบสำหรับกระบวนการและการนำไปใช้งานกับระบบ	

เครื่องปรับอากาศ	 โดยการนำสารทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำไปรับความร้อนออกมาจากพื้นที่ที่ต้อง

การทำความเย็น	ระบบทำความเย็นด้วยการอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 • เครื่องอัดไอหรือคอมเพรสเซอร์	 	 • อุปกรณ์ลดความดัน	 	 	 	

 •	คอนเดนเซอร์		 	 	 	 • เครื่องทำระเหย

การประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น

 คอมเพรสเซอร์

 • คอมเพรสเซอร์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเม่ือมีภาระงานเต็มท่ี	จึงควรเลือกขนาด

และควบคุมคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม

 • ทำงานที่อุณหภูมิอีวาพอเรติ้งสูงสุดโดยการตั้งเทอร์โมสตัท	ให้มีอุณหภูมิเท่าที่ต้องการ	

เท่านั้น

 • ทำงานที่อุณหภูมิคอนเดนซิ่งต่ำที่สุด

 • ทำการตรวจสภาพอยู่เป็นประจำ

ระบบการทำความเย็น
COMPRESSION REFRIGERATION
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ภาพหลักการของระบบการทำความเย็น
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 • ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะเมื่อชั่วโมงการทำงานมาก

 คอนเดนเซอร์

 • ใช้พัดลมของคอนเดนเซอร์และปั๊มให้มากท่ีสุด	เพ่ือท่ีจะให้อุณหภูมิคอนเดนซ่ิงต่ำท่ีสุด

 • ดูแลรักษาหัวฉีด	สเปรย์ของคอนเดนเซอร์สะอาด

 • ลดอากาศบายพาสในคอนเดนเซอร์

 • รักษาให้พื้นผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอยล์สะอาด	และใช้น้ำที่ได้รับการบำบัด 

แล้ว

 • ระบายอากาศและก๊าซที่ไม่สามารถกลั่นตัวออกจากคอนเดนเซอร์และตรวจสอบอยู่เป็น

ประจำ

 อุปกรณ์ลดความดัน

	 อุปกรณ์นี้จะควบคุมการไหลของสารทำความเย็นเพ่ือทำให้สารทำความเย็นท่ีออกมาจาก

เคร่ืองทำระเหยเป็นก๊าซแบบร้อนย่ิงยวดนิดๆ	 เพ่ือหลีกเล่ียงท่ีจะทำความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์	 

แต่จะไม่เป็นก๊าซแบบร้อนย่ิงยวดมากเกินไปมิฉะน้ันแล้วจะให้การทำงานท่ีคอมเพรสเซอร์มีประสิทธิ	

ภาพลดลง

 เครื่องทำระเหย

 • ทำงานที่อุณหภูมิอีวาพอเรติ้งสูงสุดโดยการตั้งเทอร์โมสตัทให้มีอุณหภูมิเท่าที่ต้องการ	

เท่านั้น

 • ระวังอย่าให้น้ำมันไหลเข้าสู่อีวาพอเรเตอร์ได้	บันทึกการเติมและระบายน้ำมัน

 • ทำการละลายน้ำแข็งท่ีคอยล์ของพัดลมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

 • หยุดการละลายเมื่อน้ำทั้งหมดได้ถูกระบายออกจากคอยล์แล้ว

 • ทำให้แน่ใจว่าความร้อนส่วนเกินไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ในการทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์ วาล์วลดแรงดันและท่อดูด อีแวปพอเรเตอร์
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 ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม	 เป็นระบบการทำความเย็นท่ีสามารถนำความร้อนท้ิงจากกระบวนการผลิตท่ีเหลือ		
ใช้มาเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตความเย็น	ทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้

	 ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม	 ทำงานโดยอาศัยหลักการระเหยและการควบแน่นของสารทำความเย็นเช่น						
เดียวกับหลักการของระบบทำความเย็นแบบอัดไอทั่วไป	 แต่ข้อแตกต่าง	 คือระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะใช้ตัวดูด		
ซึม	(Absorber)	และเจนเนอเรเตอร์	(Generator)	ทดแทนคอมเพรสเซอร์ในวัฏจักรการทำความเย็น	โดยมีของเหลว	2	
ชนิด	ที่ทำงานในระบบ	ได้แก่	สารทำความเย็น	(Refrigerant)	และสารดูดซึม	(Absorbent)

	 ระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะเร่ิมต้นจากไอของสารทำความเย็นท่ีเกิดจากการเดือดในอีวาพอเรเตอร์ท่ีอุณหภูมิ	
5	 องศาเซลเซียส	 และความดัน	 6	 mmHg	 ด้วยการดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อไปใช้เป็นความร้อนแฝงของการ	
กลายเป็นไอ	 และถูกดูดซึมด้วยสารดูดซึมผสมเป็นของเหลวในตัวดูดซึม	 จากนั้นจะถูกสูบโดยปั๊มเพื่อให้ความดันสูงขึ้น
เป็น	75	mmHg	ไปยังเจนเนอเรเตอร์	เพื่อรับความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	น้ำร้อนไอน้ำ	
หรือไอความร้อนเหลือจากเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิ	 100-200	 องศาเซลเซียส	 เพ่ือให้สารทำความเย็นแยกออกจากสารดูดซึมไอ
น้ำของสารทำความเย็นจะกล่ันตัวท่ีตัวควบแน่นท่ีอุณหภูมิ	 45	 องศาเซลเซียส	 และกลับคืนเป็นของเหลว	 ส่วนสารดูดซึม
ที่แยกสารทำความเย็นออกมาแล้วจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ท่ีตัวดูดซึม	และความร้อนท่ีคายออกมาก็จะระบายสู่ส่ิงแวด	
ล้อม

ประเภทของการใช้งาน

 ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม	 เหมาะสมกับโรงงานหรืออาคารท่ีมีพลังงานความร้อนท้ิงในปริมาณและอุณหภูมิ
ที่มากพอกับความต้องการที่จะใช้ขับไอน้ำออกจากสารดูดซึม

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 •	สามารถใช้แหล่งพลังงานท่ีมีราคาถูกเช่น	เช้ือเพลิงคุณภาพต่ำ	ไอน้ำหรือความร้อนเหลือท้ิงท่ีผ่านออกมาจาก
กระบวนการอื่น	หรือจากระบบผลิตพลังงานร่วม

 •	ลดค่าไฟฟ้าลง	เนื่องจากความต้องการในการใช้พลังงานน้อยลง	เพราะไม่มีการใช้คอมเพรสเซอร์

ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
ABSORPTION REFRIGERATION
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 •	 สามารถทดแทนระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อยู่เดิมได้	 (สำหรับระบบที่อุณหภูมิอีวาพอเรติ้งสูงกว่า	 4	
องศาเซลเซียส)

 •	 ใช้สารทำความเย็นราคาถูก	 และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ใช้น้ำกลั่นเป็นสารทำความเย็นและ	
ลิเธียมโบรไมต์เป็นสารดูดซึม

 •	ตัวเคร่ืองประกอบด้วยช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวน้อย	จึงทำให้ระดับความสั่นสะเทือนและความดังของเสียงต่ำ

 •	 ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ	 เนื่องจากระบบทำความเย็นแบบดูดซึมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน			
ซึ่งการบำรุงรักษาหลักจะมีเพียงการทำความสะอาดระบบท่อ

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

 •	แหล่งพลังงาน	การออกแบบติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึมจะต้องตรวจสอบแหล่งพลังงานความร้อน
ทิ้งที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบ	เพื่อเลือกขนาดและชนิดของระบบที่จะนำมาใช้

	 •	 อุณหภูมิใช้งาน	 เน่ืองจากระบบทำความเย็นแบบดูดซึมใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น	 จึงมีข้อจำกัดในการทำ		
ความเย็นที่ต้องมีอุณหภูมิอีวาพอเรติ้งต่ำกว่า	4	องศาเซลเซียส

	 •	 ขนาดพ้ืนท่ีติดต้ังในการติดต้ังใช้งานระบบทำความเย็นแบบดูดซึมอาจมีข้อจำกัดในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีติดต้ัง	 เน่ือง				
จากอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นแบบดูดซึม	 จะต้องการพ้ืนท่ีมากกว่าระบบทำความเย็นแบบอัดไอ	 ซ่ึงมีขนาดการผลิต	
ความเย็นเท่ากัน

กรณีศึกษาและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

กรณีศึกษาที่ 1  บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง

ประเภทอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ	(ผลิตเส้นใย	ทอผ้า	ฟอก	ย้อมผ้า	และพิมพ์ผ้า)
การใช้งาน	 	 ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบดูดซึม	2	ชั้น	ขนาด	1	x	450	TR	และ	3	x	900	TR	โดยใช้	
	 	 	 ประโยชน์จากไอน้ำส่วนเกินที่เหลือจากการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจากระบบผลิตพลัง	
	 	 	 งานร่วม	(Cogeneration)	มาเป็นแหล่งความร้อนแก่ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
การลงทุน	 	 21.5	ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน	 3	ปี
กรณีศึกษาที่ 2  บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ประเภทอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมอาหาร	(ผลิตกาแฟสำเร็จรูป)
การใช้งาน	 	 ตดิตัง้ระบบทำความเยน็แบบดดูซมึ	2	ชัน้	ขนาด	180	TR	เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากไอนำ้สว่น			
	 	 	 เกินที่ผลิตจากหม้อไอน้ำที่ใช้กาแฟเป็นเชื้อเพลิง
การลงทุน 	 	 4.036	ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน 	 3	ปี

ตัวอย่างการใช้งานระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
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 อากาศอัดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจาก

 • การผลิตและส่งจ่ายอากาศทำได้ง่าย	สามารถสะสมพลังงานได้ในถังเก็บ

 • การรั่วไหลของอากาศอัดไม่เป็นอันตราย	และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

 • ให้กำลังสูงแต่มีน้ำหนักเบา

 • ปริมาณอากาศที่ใช้อัดมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง	ไม่จำกัดปริมาณ

 ระบบอากาศอัดจะประกอบไปด้วย

	 1.	เครื่องอัดอากาศ	 	 3.	ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด

	 2.	ระบบระบายความร้อน		 4.	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเคร่ืองอัดอากาศ

หลักการในการประหยัดพลังงานของระบบอากาศอัด

 การปรับลดระดับความดันลง

 • ต้ังระดับความดันสูงเท่าท่ีจำเป็นจริง	ๆ

 • ระดับความดันท่ีลดลงทุก	ๆ	50	kPa	(จากระดับ	700	kPa)	จะทำให้ประหยัด	พลังงานไปได้	4%

 การลดอุณหภูมิของอากาศเข้า

 • อากาศเข้าท่ีเย็นลงจะมีความดันสูงกว่าและจะให้ปริมาตรของอากาศอัดได้มากกว่า

 • การลดอุณหภูมิทุก	ๆ	3	องศาเซลเซียส	จะทำให้ประหยัดพลังงานได้	1%

 การทำความสะอาดเครื่องกรอง

 • ตรวจสอบดูว่าเคร่ืองกรองอากาศเข้าสกปรกหรือเสียหายหรือไม่	 เคร่ืองกรองอากาศท่ี	 สกปรกจะ		

ทำให้ค่าความดันตกคร่อมมากขึ้นซึ่งจะทำให้เครื่องอัดอากาศทำงานหนักขึ้น	และใช้พลังงานมากขึ้น

 • ถังเก็บอากาศ	ใช้ถังเก็บอากาศท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมซ่ึงจะทำให้เคร่ืองอัดอากาศไม่ทำงานบ่อยเกินไป

ระบบอากาศอัด
COMPRESSED AIR
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 การลดปริมาณลมรั่ว

 • ตรวจสอบอยู่เป็นประจำว่ามีลมรั่วอยู่ในระบบหรือไม่

 • ติตด้ังไอโซเลช่ันวาล์วสำหรับแต่ละพ้ืนที่การผลิต

 การลดความดันสูญเสียในระบบส่งจ่ายอากาศอัด

 •	หลีกเลี่ยงการใช้ท่อที่ยาวเกินจำเป็น

 • ใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่	ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงการใช้ท่อเล็ก	เพ่ือลดค่าความดันสูญเสีย 

 • ตรวจสอบระบบท่อว่ามีสนิม	หรือน้ำตกค้างหรือไม่

 • การใช้งานอากาศอัด	ควรใช้อากาศอัดที่มีความดันต่ำเท่าที่เป็นไปได้เพื่อประหยัดพลังงาน

 • การใช้อุปกรณ์ปรับความดัน	เพ่ือรักษาความดันของอากาศอัดให้อยู่ในระดับเหมาะสมแก่อุปกรณ์

 •	การใช้อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน	ใช้อุปกรณ์จ่ายเพ่ือจ่ายน้ำมันให้แก่ช่ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวในระบบเพ่ือให้ทำ	

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การใช้อุปกรณ์แยกอากาศ	และอุปกรณ์ทำให้อากาศแห้ง	เพื่อกำจัดความชื้นของอากาศ

 • การใช้เครื่องอัดประสิทธิภาพสูงเพื่อลดพลังงานสูญเสีย

 การใช้ระบบควบคุมที่ดี

 •	ติดตั้งตัวตั้งเวลาการทำงาน	เพื่อปิดเครื่องอัดอากาศอัตโนมัติหลังการใช้งาน

 • จัดการใช้งานเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ

 • ควรใช้งานเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อน

 • นำเทคโนโลยีสมัยใหม่	เช่น	ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบได้มาใช้

 การติดตั้งระบบการนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ใหม่

 ปริมาณ	80%	ของพลังงานที่เครื่องอัดอากาศใช้ท้ังหมดจะเป็นความร้อนท่ีระบายออกจากเคร่ืองซ่ึง

สามารถจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการทำงานต่าง	ๆ	ได้

ตัวอย่างซอฟแวร์แนวทางประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
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	 เคร่ืองอัดอากาศแบ่งออกได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 แบบท่ีสร้างความดันจาการลดความเร็วของ	

อากาศ	และแบบท่ีใช้การลดปริมาตรของอากาศเพ่ือเพ่ิมความดัน	ซ่ึงเคร่ืองอัดอากาศท้ังสอง				ประเภทน้ี	

ได้รับการพัฒนาข้ึนให้มีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย

การสูญเสียในเครื่องอัดอากาศ

	 เครื่องอัดอากาศจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นในจุดต่าง	ๆ	ที่สำคัญ	คือ

	 1.	 การสูญเสียในมอเตอร์	 สำหรับมอเตอร์มารตฐานพลังงานไฟฟ้าท่ีใส่เข้าไปในมอเตอร์		

จะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในการหมุนได้ประมาณ	90	-	92%

	 2.	 โดยธรรมชาติของกระบวนการอัดอากาศ	 จะเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน	 ซ่ึง 

โดยทั่วไปพลังงานกลที่ใส่เข้าไปในเครื่องอัดอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ เพิ่มขึ้นใน 

อากาศที่ถูกอัดได้ประมาณ	10%	เท่านั้น

	 3.	 การสูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ลดลง	 ในขณะที่มีความ											

ต้องการอากาศอัดน้อยหรือไม่ต้องการเลย	(Part	–	load/no	load	loss)	ซึ่งในขณะที่ไม่มีความต้อง 

การอากาศอัด	 เครื่องอัดอากาศโดยทั่วไปต้องใช้พลังงานตั้งแต่	 10	 –	 60%	 ของค่าที่ต้องใช้เมื่อ 

เครื่องทำงานเต็มที่	(ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง	และวิธีการควบคุม)	ดังนี้

การทำงานของระบบอากาศอัด
COMPRESSED AIR OPERATION

49

ส่วนประกอบของระบบอากาศอัด
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การติดตั้งเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง

	 เครื่องอัดอากาศประสิทธภาพสูงถูกออกแบบให้ลดการสูญเสียในจุดที่สำคัญดังที่กล่าวใน	

ข้างต้น	 เช่น	 การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	 (ประสิทธิภาพดีขึ้น	 2%)	 ระบบการอัดอากาศที่ออก	

แบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 และระบบควบคุมการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงที่มีความ

ต้องการอากาศอัดน้อย	 และลดการสูญเสียพลังงานในช่วงที่ไม่มีความต้องการอากาศอัด	 (เช่น	 ใช้	

ระบบปรับความเร็วรอบอัตโนมัติ)

   ตาราง - การเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ขณะไม่มีโหลดของเครื่องอัดอากาศ

ชนิดของเครื่องอัดอากาศ No – load Power 
(% of full load)

No – load Power 
(kW ต่อ l/s)

แบบลูกสูบ 10	–	25 Single	stage	0.38	–	0.43

Two	stage	0.30	–	0.45	

แบบ	Rotary	vane 30	–	40 0.40	–	0.45

แบบ	Rotary	screw 25	–	60 0.35	–	0.40

แบบ	Centrifugal 20	–	30 0.30	–	0.35
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ระบบแสงสว่าง
LIGHTING SYSTEM

50

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 หลักการท่ีสำคัญในการประหยัดพลังงาไฟฟ้าแสงสว่าง	คือ	การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิ

ภาพสูงสุด	นั่นคือ	แทนที่จะใช้วิธีปิดเปิดไฟเป็นบางดวงนั้น	ควรจะเป็นในลักษณะของไฟแสงสว่างท่ี

จำเป็นน้ัน	ให้ใช้อย่างเต็มท่ี	และขจัดไฟส่วนท่ีไม่จำเป็นออกไป	หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่าเป็นการหา

วิธีท่ีจะให้มีไฟฟ้าแสงสว่างท่ีเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพสำหรับการผลิต	โดยมีหลักการสำคัญ	ของ

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง	ดังน้ี

 • เลือกวิธีให้แสงสว่างท่ีตรงกับความต้องการ	 โดยคำนึงถึงลักษณะของงานที่ทำในโรงงาน 

น้ัน	 โดยใช้หลักการให้แสงสว่างแบบเท่ากันตลอดและการให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง	 โดยต้องคำนึง 

ถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระดับความสว่างที่ต้องการ	 ระดับการใช้สายตา	 ความสะดวกในการซ่อมบำรุง 

และติดต้ัง	ความสบายตา	และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 • การเลือกใช้หลอดไฟ	และอุปกรณ์ร่วมจำพวกบัลลาสต์	ตัวจุดหลอม	คาปาซิเตอร์	รวมถึง 

โคมไฟให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 หลอดไฟท่ีใช้ในการส่องสว่างเม่ือแบ่งอย่างกว้าง ๆ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

	 1.	หลอดไส้	(Incandescent	lamp)	เป็นหลอดที่อาศัยหลักการกำเนิดแสงจากความร้อน

	 2.	หลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent	lamp)	เป็นหลอดที่อาศัยหลักการดิสชาร์จ

	 3.	หลอดดิสชาร์จความดันไอสูง	(High	Intensity	Discharge	Lamp-HID)	

โคมไฟสำหรับพื้นที่ที่มีสารไวไฟ โคมไฟสำหรับเพดานสูง
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 ลักษณะของหลอดไฟที่ใช้

	 หลอดไฟที่ใช้ควรเป็นลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพของโรงงาน	 เพราะแต่ละโรงงาน

มีสภาพการทำงานท่ีไม่เหมือนกัน	ซ่ึงต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไป

 อุปกรณ์ประกอบหลอดไฟ

	 ควรเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสมกับหลอดไฟท่ีใช้เพ่ือให้ได้แสงสว่างที่	

เหมาะสม

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

	 ในการออกแบบระบบแสงสว่างนั้น	 ในการเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบในการให้	

แสงสว่าง	 ต้องนำข้อมูลของแต่ละระบบมาเปรียบเทียบราคากัน	 และยังต้องคำนึงถึงความเหมาะ	

สมต่อสภาพการทำงาน	เพราะระบบที่ราคาถูกกว่าอาจไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานนั้น	ๆ

ประโยชน์ของการให้แสงสว่างที่เหมาะสมในโรงงาน

 • ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

 • บุคลากรในโรงงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพน้อยลง	

ความสามารถในการผลิตสูงขึ้น

 • ลดอุบัติเหตุในการทำงาน	 อีกท้ังสุขภาพของคนงานจะไม่ได้รับผลเสียทำให้อัตราการขาด	

งานลดลง

 • การควบคุมการทำงานทำได้ง่ายขึ้น	ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและ	

วัสดุได้ดีขึ้น

 • การใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็นสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้

โคมไฟสำหรับเพดานต่ำ โคมไฟสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 อุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนทุกประเภท	 นิยมใช้ไอน้ำเป็นสื่อให้ความร้อนเนื่องจาก	

สะดวกมีอยู่ทั่วไป	 ราคาถูก	 ความร้อนแฝงสูง	 เทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก	 ปลอดภัยไม่เป็นพิษและไอน้ำ	

สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก	เนื่องจากไอน้ำและน้ำสามารถเปลี่ยนกับไปมาใหม่ได้

	 ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ	 มีหลักการทำงานคือไอน้ำผลิตจากหม้อไปน้ำแล้วถูก	

ส่ง	 ไปยังอุปกณ์ท่ีใช้ไอน้ำผ่านท่อส่งจ่ายไอน้ำ	 ไอน้ำจะสูญเสียความร้อนไปสู่อากาศรอบๆ	 ท่อทำ

ให้ไอน้ำบางส่วนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำร้อนเรียกว่า	 คอนเดนเสท	 (Condensate)	 ถ้าไม่	

ระบายคอนเดนเสทออกจากระบบไอน้ำ	 ไอน้ำที่ผลิตจะกลายเป็นไอน้ำเปียกค่าความร้อนจะลด	

ลง	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ

 1. การหุ้มฉนวน

	 การประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย	 สามารถทำได้โดยการหุ้มฉนวนให้เหมาะสมที่อุปกรณ์

และท่อต่าง	ๆ	ในระบบไอน้ำ	ความหนาของการหุ้มฉนวน	เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่า

งการลดการสูญเสียความร้อน	และค่าใช้จ่ายในการหุ้มฉนวน	ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมที่สุด

ทางเศรษฐศาสตร์	คือ	ค่าใช้จ่ายรวม	(ผลของค่าหุ้มฉนวนและค่าความสูญเสียของความร้อนท่ีต่ำท่ีสุด)

ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ
STEAM GENERATION AND DISTRIBUTION SYSTEM
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ชุดสาธิตระบบผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ
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 2. การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้

	 คอนเดนเสทในระบบไอน้ำสามารถนำกลับมาใช้โดยการใช้ปั๊มคอนเดนเสทอัตโนมัติ	

ประโยชน์ที่ได้	คือ

 • ลดภาระความร้อนโดยการเพิ่มความร้อนของน้ำป้อนหม้อไอน้ำ

 • ลดค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำ	(ลดปริมาณน้ำดิบที่ต้องการลง)

 •	ลดภาระความร้อนจากการสูญเสียน้ำในระบบ

 • สามารถนำไอน้ำแฟรซความดันต่ำ	จากคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 3. การใช้อุปกรณ์ดักไอน้ำ

	 อุปกรณ์ดักไอน้ำ	 คือ	 วาล์วอัตโนมัติที่ใช้ระบายคอนเดนเสทและก๊าซออกจากระบบไอน้ำ	

มีบทบาทสำคัญ	คือ

 • ให้คอนเดนเสทท่ีก่อตัวเม่ือไอน้ำจ่ายความร้อนแฝงให้กับขบวนการแล้วไหลออกจากเคร่ือง

จักร	 การไหลออกของคอนเดนเสทที่ไม่ดี	 จะทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลง	 และจะต้องจ่ายไอน้ำ	

เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำงานเท่าเดิม	นั่นหมายถึงต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

 • เพื่อลดปรากฏการกระแทกของน้ำเมื่อมีการถ่ายเทคอนเดนเสทที่เหมาะสม

 • ช่วยกำจัดอากาศออกจากระบบไอน้ำ	อากาศท่ีอยู่ในไอน้ำจะทำให้อุณหภูมิของไอน้ำลดลง	

และประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อนลดลง

ภาพแสดงระบบการผลิตและจ่ายไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า	 เป็นส่วนหลักของระบบไฟฟ้า	 ทำหน้าท่ีจ่ายกำลังงานไฟฟ้าไปยังโหลด	

ไฟฟ้าต่าง	ๆ	โดยมีอุปกรณ์หลักดังนี้

 •	 สายรับไฟฟ้า	 ทำหน้าท่ีลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูงในระบบส่งจ่ายให้อยู่ในระดับ		

แรงดันที่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าภายในโรงงาน

 •	แผงจ่ายไฟฟ้า	มีหน้าที่ในการแบ่งจ่ายไฟฟ้าไปยังโหลดต่าง	ๆ	ภายในโรงงาน

 •	สายจ่ายไฟฟ้า	จะต่ออยู่กับแผงจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่รับไฟฟ้าจากแผงจ่ายไฟฟ้า	และส่ง

ผ่านกำลังไฟฟ้าไปให้กับโหลดต่าง	ๆ	

การลดพลังงานสูญเสียในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

 1. การใช้หม้อแปลงสูญเสียต่ำ

 การสูญเสียในแกนเหล็กและขดลวด	 เป็นสาเหตุของพลังงานสูญเสียในหม้อแปลง	 การเลือ

กใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิตหม้อแปลง	 และวิธีการผลิตหม้อแปลงที่ดี	 จะช่วยให้พลังงานสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นลดลง

 2. การเลือกระดับแรงดันที่ถูกต้อง

	 การเลือกใช้ระดับแรงดันสูงปานกลางหรือแรงดันสูง	 เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลด 

ขนาด	 ใหญ่	 หรือกลุ่มโหลดท่ีอยู่ไกล	 จะมีพลังงานสูญเสียและแรงดันตกน้อยกว่าการจ่ายกำลังไฟฟ้า

ด้วยระดับแรงดันต่ำ	 ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าท่ีลดลงได้จากการใช้ระดับแรงดันสูงปานกลาง	

หรือแรงดันสูง	เมื่อเทียบกับการใช้ระดับแรงดันต่ำ

ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
POWER DISTRIBUTION SYSTEM

52

ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
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 3. การออกแบบการเดินสายไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าให้มีความต้านทานต่ำ

	 ในการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องคำนึงถึงพลังงานสูญเสียในระบบ	 การคำนวณเพ่ือ	

กำหนดขนาดและแนวการเดินสายไฟฟ้า	 เพ่ือให้ได้ขนาดสายที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่โหลดต้อง

การ	และควรคำนึงถึงพลังงานสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย

 4. การปรับปรุงตัวประกอบกำลังเพื่อลดกระแสไฟฟ้าในระบบ

	 อุปกรณ์ที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำ	 จะใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ที่ค่าตัวประกอบกำลัง

สูง	การใช้ตัวเก็บประจุ	(Capacitor)	ต่อขนานเข้าไปในระบบเป็นวิธีพ้ืนฐานในการปรับปรุงตัวประกอบ

กำลัง

 5. เพิ่มอุปกรณ์กรองเพื่อลดฮาร์โมนิค

	 ฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดพลังงานสูญเสียในสายไฟฟ้าแผงไฟฟ้าและหม้อแปลง	

ไฟฟ้าสูงขึ้น	ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งตัวกรองเพื่อลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นในระบบ

 6. การกวดจุดขันต่อทุกจุดให้แน่นอยู่เสมอ

	 จุดต่อสายต่าง	ๆ	เม่ืออยู่ในสภาวะท่ีหลวมจะทำให้เกิดความร้อนสูญเสียข้ึนท่ีจุดต่อ	ดังน้ันการ

กวดขันให้จุดต่อทั้งหมดแน่นอยู่เสมอจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะลดพลังงานสูญเสียส่วนนี้ลงได้

 7. การลดระยะสายที่ยาวเกินไป

	 สายท่ียาวเกินไปทำให้เกิดความต้านทานมากขึ้นในระบบ	ส่งผลให้เกิดความร้อนสูญเสียเพิ่ม

มากขึ้นในระบบ	การลดสายที่ยาวเกินไปจะทำให้พลังงานสูญเสียทั้งหมดในระบบลดลงด้วย

 8. จัดโหลดไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล

	 ความไม่สมดุลของโหลดไฟฟ้า	จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหนึ่งหรือสองเฟสสูงกว่าเฟสที่เหลือ	

ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในสายศูนย์	 (Neutral)	 การจัดโหลดไฟฟ้าให้สมดุลจะสามารถลดพลังงานสูญ	

เสียในสายไฟฟ้าลงได้

ตัวอย่างระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
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หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 สภาพพลังงานไฟฟ้าหรือคุณภาพแหล่งพลังงานไฟฟ้า	คือคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าท่ีส่งให้

กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดในโรงงาน	 คล่ืนไฟฟ้าท่ีบริสุทธ์ิและมีความถ่ีท่ีถูกต้องแสดงถึงคุณภาพท่ีดีของ

แหล่งพลังงานไฟฟ้า	 ถ้าคุณภาพของแหล่งพลังงานไฟฟ้าไม่ดี	 จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายหรือทำ	

งานไม่ถูกต้อง	 เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดไม่เพียงแต่ต้องการแรงดันไฟฟ้าท่ีสม่ำเสมอ	 แต่ยังต้องการ	

แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากแรงดันกระชากและเกิดเสียงดัง

ประเภทของสิ่งรบกวนทางไฟฟ้า

 • แรงดันไฟฟ้าต่ำชั่วคราว	เกิดจากการสับสวิตช์จ่ายโหลดขนาดใหญ่	หรือเกิดกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรในวงจรจ่ายพลังไฟฟ้า	แรงดันของแหล่งจ่ายพลังไฟฟ้าจะต่ำลงชั่วคราวในระยะสั้น

 • แรงดันไฟฟ้าเกินช่ัวคราว	 เกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญ่ท่ีต่ออยู่กับระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่		

ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงขึ้นกว่าปกติในระยะเวลาสั้น	ๆ

 • ฮาร์โมนิค	 เกิดจากระบบไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์พลังไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์หม้อ	

แปลงไฟฟ้า	อุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า	และโหลดอื่น	ๆ	ที่ไม่เป็นโหลดเชิงเส้น

 • แรงดันทรานเชี้ยนท์	เกิดจากผ่าลงบนสายส่งบนเสาการสับสวิตช์จ่ายโหลดขนาดใหญ่

 • แรงดันไฟฟ้าตก	 เกิดจากการเลือกใช้สายไฟฟ้าท่ีเล็กหรือยาวเกินไปในการจ่ายโหลดขนาด	

ใหญ่

ระบบปรับสภาพหรือคุณภาพของไฟฟ้า
POWER CONDITION OR SUPPLY QUALITY
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 •	แรงดันไฟฟ้าสูงเกินปกติ	เกิดจากการต่อคาร์ปาซิเตอร์มากเกินไปในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

การปรับสภาพของไฟฟ้า

	 1.	 การปรับเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าชนิดอิเลคทรอนิคส์	 โดยใช้หลักการของเซอร์โวมอเตอร์			

เพ่ือปรับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า	เพ่ือควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก

	 2.	การใช้	Uninterruptible	power	 supply	 (UPS)	UPS	 ท่ีใช้จะทำหน้าท่ีในการควบคุมแรง				

ดันท่ีต่อไปยังโหลดให้คงท่ีสม่ำเสมอ	 โดยกระแสไฟฟ้าสลับจะถูกเปล่ียนจาก	 AC	 เป็น	 DC	 และ	 DC	

เป็น	AC	อีกที	เพ่ือจ่ายไปยังโหลด

	 3.	 การใช้หม้อแปลงแยก	 หม้อแปลงแยกจะนำมาใช้ในการปรับเปล่ียนแรงดันให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม	และแยกระบบสายต่อลงดินให้ออกจากกัน	ซึ่งจะทำให้การรบกวนต่าง	ๆ	น้อยลง

ตัวอย่างซอฟแวร์การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า
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	 ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่	จะประกอบไปด้วยถังเติมอากาศ	ปั๊มและหัวฉีดเติมอากาศ	ของ 

เหลวจะถูกปั๊มผ่านหัวฉีดซึ่งการไหลของของเหลวในคอคอดของหัวฉีดจะทำให้เกิดการดึงอากาศ 

ผสมกับของเหลวพ่นเข้าไปในถังเติมอากาศ

	 ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่	 สามารถติดตั้งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยอาจติดตั้ง

เป็นระบบอิสระ	หรือติดตั้งกับผนังถังและต่อเป็นชุดเข้ากับปั๊มและอุปกรณ์อื่น	ๆ	ได้

	 ระบบเติมอากาศแบบเวนจูร่ี	 สามารติดต้ังร่วมกับระบบควบคุมปริมาณออกซิเจนในของเหลว	 

เพื่อให้กระบวนการเติมอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 • มีประสิทธิภาพสูง	 สามารถดึงออกซิเจนจากอากาศได้ถึง	 30%	 เพื่อเข้าไปผสมในน้ำที่	

อุณหภูมิปกติได้

 • ให้การถ่ายเทออกซิเจนและทำให้อากาศผสมกับน้ำได้ดีกว่า	ดังน้ันจึงสามารถลดค่าพลังงาน

ได้มากเมื่อเทียบกับการเติมอากาศแบบดั้งเดิม	(การพ่นอากาศ	หรือการคน)

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อย	อุปกรณ์มีขนาดเล็ก	เปลี่ยนแปลงได้ง่าย	มีหลายขนาดอีกทั้ง	

ยังสามารถติดตั้งได้ง่าย

 •	สามารถแก้ไขดัดแปลงเข้ากับถังเดิมที่มีอยู่ได้

ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่
VENTURI AERATION AND CURING
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 • ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก

 • ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยผสม

 • การทำงานของระบบเงียบ	ไม่มีการกระจายของน้ำ	และลดผลจากการเกิดสิ่งตกค้างในน้ำ

ที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้เครื่องอัดอากาศไม่ทำงานบ่อยเกินไป

ข้อพิจารณาการนำมาใช้งาน
	 ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่	 สามารถนำมาดัดแปลงติดตั้งกับกระบวนการเดิมได้ง่ายเนื่อง	

จากมีอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน

การประยุกต์ใช้งาน
 1.	การเติมอากาศในระบบต่าง	ๆ	เช่น

  • บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล

  • น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร	เคมี	กระดาษ	และโลหะ

  • น้ำประปา

	 2.	 การย่อยสลายส่ิงสกปรก	 โดยการเติมอากาศในสิ่งโสโครกจากท่อระบาย	 หรือสิ่งโสโครกจาก 

โรงงานอุตสาหกรรม

	 3.	การแยกน้ำจากการย่อยโดยการเติมอากาศในสิ่งโสโครก

	 4.	กระบวนการทางเคมีที่ต้องการออกซิเจน	หรือการถ่ายเทของเหลวหรือก๊าซอื่น	ๆ

ภาพการใช้งานจริงของระบบเติมอากาศแบบแวนจูรี
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