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 การระบายความร�อนในเครื่องมือและอุปกรณ�ต�างๆ ซึ่งประกอบด�วยอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�จำนวนมากมี

ความสำคัญและจำเป(น อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนในตัวอุปกรณ�จะส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการทำงานของตัวอุปกรณ� ซ่ึง

จะส�งให�ระบบไม�สามารถทำงานได�อย�างถูกต�องและเหมาะสมตามท่ีออกแบบไว�  

ด�วยการเพิ ่มขึ ้นของ IoT (Internet of things) ซึ ่งเป(นระบบของอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ที ่เช ื ่อมโยงกัน

เครื่องจักรกล เครื่องดิจิทัล วัตถุ สัตว�หรือคนที่มีตัวระบุเฉพาะ และความสามารถในการถ�ายโอนข�อมูลผ�านเครือข�าย

โดยไม�ต�องใช�มนุษย� และการประมวลผลแบบคลาวด� ในปDจจุบันการออกแบบมีการบรรจุอุปกรณ�พวก ตัวตรวจจับ 

ทรานซิสเตอร� และโปรเซสเซอร�ต�อตารางนิ้วเพิ่มมากขึ้น ส�งผลให�เกิดการประยุกต�และการใช�งานได�อย�างหลากหลาย

มากข้ึน อย�างไรก็ตามด�วยจำนวนของตัวอุปกรณ�ท่ีสูงข้ึน ทำให�เกิดผลพลอยได�ท่ีเราไม�ต�องการ คือ ความร�อนท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยทั่วไปข�อจำกัดของการออกแบบไม�ได�ขึ้นอยู�กับความสามารถของอุปกรณ�แต�ละตัว แต�ดูเหมือนว�าข�อจำกัดของ

อุปกรณ�เกิดจากความร�อนส�วนเกิน การเข�าใจว�าชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส� โดยเฉพาะอย�างยิ่งอุปกรณ�เซมิคอนดักเตอร�ถูก

ออกแบบมาให�ทำงานในช�วงอุณหภูมิท่ีกำหนด ซึ่งหากไม�อยู�ในช�วงดังกล�าวเป(นสิ่งสำคัญที่ต�องจำไว�ว�า ประสิทธิภาพ

การทำงานของมันจะไม�ได�รับการประกัน เป(นท่ีรับรู�กันเก่ียวกับข�อกังวลท่ีเกิดข้ึนบ�อยจะมาจากความร�อนท่ีเกิดข้ึนจาก

ตัวอุปกรณ�เอง ได�แก� อุปกรณ�พวกความต�านทาน (Resistor) ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ขดลวด (Coil) และหม�อแปลง 

(Transformer) เป(นต�น ซึ่งความร�อนท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ�ดังกล�าว สามารถส�งผลให�ฟDงก�ชั่นในการ

ทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ�ต�างๆ ผิดพลาดได�  

เทคนิคการจัดการความร
อน 

            เพื่อให�มั ่นใจในความน�าเชื่อถือและการทำงานที่ถูกต�องจากการออกแบบระบบต�างๆ จำเป(นอย�างยิ่งท่ี

จะต�องใช�เทคนิคการจัดการความร�อนที่เหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการพื้นฐานที่สามารถขจัดความร�อนได� คือ การนำ

ความร�อน (Conduction) การพาความร�อน (Convection) และการแผ�ความร�อน (Radiation) 

           -การแผ�ความร�อน แทบจะไม�ได�ผลในระบบส�วนใหญ� จากแนวความคิดในทางอุดมคติที่ต�องการวัตถุดำ 

(Black body) ท่ีมีพ้ืนผิวสำหรับรับและส�งผ�านความร�อนได� โดยปราศจากตัวกลางก้ันระหว�างพ้ืนผิว 
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           -การนำความร�อน มักเป(นวิธีแก�ปDญหาที่ง�ายที่สุดและสามารถใช�งานได�ดีในการกำจัดความร�อนออกจาก

อุปกรณ�ผ�านไปยังแผ�นวงจรพิมพ� (Printed circuit board: PCB) โดยเฉพาะบริเวณที่มีเส�นตัวนำของลายวงจรพิมพ�

และจุดต�อร�วมของกราวด� (GND) ท่ีออกแบบมา 

           -การพาความร�อน อาศัยความร�อนจากตัวอุปกรณ�แล�วทำให�อากาศรอบๆ ตัวมันร�อนข้ึน อากาศท่ีมีความร�อน

เคลื่อนตัวสูงและถูกแทนที่ด�วยอากาศที่เย็นกว�า ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู�กับแนวทางการจัดวางอุปกรณ�และทิศ

ทางการไหลเวียนของอากาศผ�านตัวอุปกรณ� 

            โดยปกติแล�วการระบายความร�อนแบบการพาความร�อน  จะจับคู�กับการนำไปสู�การกระจายความร�อนไปยัง 

PCB เพิ่มเติม หรือในกรณีที่มีการใช�ตัวระบายความร�อน (Heat sink) เพื่อดึงความร�อนออกจากอุปกรณ� เช�น วงจร

รวม (Integrated circuit) การผสมผสานระหว�างการนำและการพาความร�อนนี้ใช�งานได�ดี เมื่อไม�มีสิ่งกีดขวางการ

ไหลเวียนของอากาศ แต�เม่ือวางอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ไว�ในตู�หรือกล�อง ก็เป(นประเด็นปDญหาท่ีต�องแก�ไข 

            ดังนั้นหากไม�มีการระบายอากาศท่ีดี การระบายความร�อนด�วยอากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติจะไม�เพียงพอ 

ถึงแม�ว�าการกระจายความร�อนจะอยู�ในระดับต่ำ การวิเคราะห�ประเด็นปDญหา การกำหนดทิศทางอากาศที่เหมาะสม 

รวมถึงประเภท ขนาด และสมรรถนะของพัดลม เป(นสิ่งจำเป(นเพ่ือให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การเลือกพัดลม 

 

รูปท่ี 1 ตัวอย�างการวิเคราะห�พลศาสตร�ของไหลเชิงคำนวณ 
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ประการแรก มันเป(นเรื่องสำคัญท่ีจะต�องรู�และเข�าใจว�าความร�อนเกิดข้ึนจากท่ีไหนและมากน�อยเท�าใด ระดับ

ความร�อนของระบบสามารถตรวจวัดได� โดยใช�ตัวตรวจจับอุณหภูมิท่ีติดตั้งบนแผ�น PCB และติดตั้งภายในกล�องที่ใช�

บรรจุอุปกรณ� อีกเรื่องท่ีจำเป(นต�องวัดความต�านทานการไหลของอากาศของระบบ คือ การลดลงของความดันอากาศ

จากทางเข�าสู�ทางออก ซ่ึงสามารถวัดได�โดยใช�ตัวตรวจจับความดันหรือตรวจวัดโดยวางระบบไว�ในห�องอากาศท่ีเรียกว�า 

Air chamber 

ตัวอย�างแบบจำลองการใช�พลศาสตร�ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamic: CFD) แสดงใน

รูปท่ี 1 สามารถจำลองรายละเอียดและแสดงผลข�อมูลได�อย�างถูกต�อง 

           เมื่อทราบค�าที่เพิ ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดที่เป(นไปได� (ΔT) และปริมาณความร�อนที่จะกระจาย (q) แล�ว 

ปริมาณอากาศที่ไหลผ�านที่ต�องการ (Q) เพื่อให�เป(นไปตามข�อกำหนดการทำความเย็นของระบบ สามารถพิจารณาได�

โดยการแก�สมการง�ายๆ 

Q = [q / (ρ x Cp x ΔT)] x 60 

            ถ�าเราแทนที่ค�าคงที ่สำหรับความร�อนจำเพาะของอากาศ (Cp) และความหนาแน�นของอากาศ (ρ) ท่ี

อุณหภูมิท่ีกำหนด (เช�น 26 ° C) สมการจะง�ายข้ึนเป(น 

Q = 0.05 x q / ΔT 

           โดยท่ี Q มีหน�วยเป(นลูกบาศก�เมตรต�อนาที (Cubic Meters per Minute: CMM) 

         หรือ: Q = 1.76 x q / ΔT 

            โดยท่ี Q มีหน�วยเป(นลูกบาศก�ฟุตต�อนาที (Cubic Feet per Minute: CFM) 

            เมื่อทราบค�าที่ต�องการของปริมาณอากาศที่ไหลผ�านแล�ว เพียงแค�นำผลการคำนวณที่ได�ไปเปรียบเทียบกับ

คุณสมบัติของพัดลมท่ีจะแสดงค�าต�างๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะจำเพาะของพัดลม ซึ่งผู�ผลิตมักจะจัดเตรียมและนำเสนอ

ข�อมูลลักษณะกราฟของปริมาณอากาศท่ีไหลผ�านเทียบกับความดันคงท่ี (Static pressure คือ ความดันบรรยากาศใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงมีอยู�แล�ว)  อย�างไรก็ตามความดันคงท่ีดังกล�าว ซ่ึงเป(นความดันบรรยากาศในพ้ืนท่ีปsดท่ีไม�มีการไหลเวียน

ของอากาศจะไม�พิจารณาถึงค�าความต�านทานการไหลของอากาศหรือท่ีเรียกว�า ความดันต�านกลับ (Back pressure)  

ความดันต�านกลับสามารถวัดได�จากอัตราการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนที่ของอากาศและพล็อตบนกราฟ

เพ่ือใช�แสดงตำแหน�งท่ีระบบจะเริ่มทำงาน หรือพัดลมควรทำงานได�มากกว�าการทำงานปกติ 50 % จากอัตราการไหล
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ของอากาศที ่ความดันคงท่ีที ่ต�องการ แต�ด�วยศักยภาพที่สูง นั ่นคือ ต�องการสมรรถนะเป(นสองเท�าเพื ่อรองรับ

ข�อผิดพลาด 

            แน�นอนว�าหากมีการพิจารณาข�อกำหนดในการระบายความร�อน  ตั้งแต�เริ่มต�นการออกแบบสามารถใช�

มาตรการปuองกัน เพ่ือลดความต�านทานของระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ โดยการนำอากาศไป

ยังส�วนประกอบที่สำคัญและตรวจสอบให�แน�ใจว�าทางเข�าและทางออกของอากาศจะไม�ถูกขัดขวางโดยส�วนประกอบ

ขนาดใหญ� ข�อพิจารณาในการเลือกพัดลมเพิ่มเติมเกี่ยวข�องกับประเภทของพัดลม: พัดลมแนวแกน (Axial Fan) 

ทิศทางเข�าและออกของลมจะมีทิศทางเดียวกัน เปรียบเสมือนอุดมคติสำหรับการไหลเวียนของอากาศสูงในระบบที่มี

ค�าแรงดันสถิตย�ต่ำ สำหรับพัดลมที่อากาศถูกขับออกไปในทิศทางที่แตกต�างกัน มีผลทำให�เกิดการบีบอัดอากาศ 

ดังเช�น พัดลมแบบหอยโข�ง (Centrifugal Fan) ซึ่งเหมาะกับการไหลเวียนของอากาศที่ต่ำแต�มีค�าแรงดันสถิตย�ท่ีมีค�า

สูงกว�า 

           นอกจากนี้ชนิดของแบริ่งยังเป(นปDจจัยสำคัญในการเลือกใช�พัดลม พัดลมที่มีแบริ่งแบบบูช (Fan Sleeve 

Bearing) และแบบลูกปvน (Fan Ball Bearing) เป(นสองเทคโนโลยีที่นิยมใช�กันมากที่สุดในปDจจุบัน แบริ่งแบบบูชมี

ความทนทานต�อแรงกระแทกสูงและคุ�มค�ากับราคาจากการออกแบบท่ีเรียบง�าย แต�ก็มีข�อเสียของแรงเสียดทานในการ

หมุนท่ีเพ่ิมข้ึน ปDญหาแบริ่งหลวมโยกเยกและเอียงท่ีเกิดจากการสึกหรอของตลับ และอายุการใช�งานโดยท่ัวไปสั้นกว�า

แบบลูกปvน ในทางกลับกันแบบตลับลูกปvนสามารถแก�ปDญหาการโยกเยกเอียงและแรงเสียดทานที่พบในตลับลูกปvน

แบบบูช นอกจากนี้ในการใช�งานสามารถติดต้ังได�อย�างอิสระไม�ติดข�อจำจัดของมุมหรือองศาในการใช�งาน (ซ่ึงแตกต�าง

จากแบริ่งแบบบูช) ทำให�มันเหมาะสำหรับอุปกรณ�พกพา อย�างไรก็ตามพัดลมที่มีแบริ่งแบบลูกปvนนั้นทนต�อแรง

กระแทกน�อยกว�า มีเสียงดังกว�า และมีราคาแพงกว�าพัดลมท่ีมีแบริ่งแบบบูช 

 ข
อควรพิจารณาเพ่ิมเติม 

            ขั้นตอนการคัดเลือกไม�ได�หยุดเพียงแค�นี้ นักออกแบบยังต�องคำนึงถึงปDญหาต�างๆ เช�น สัญญานรบกวนและ

เสียงรบกวนที่เกิดขึ้น และวิธีที่พวกเขาอาจต�องการควบคุมพัดลม เสียงรบกวนขึ้นอยู�กับปDจจัยหลายประการและ

โดยทั่วไปจะถูกกำหนดโดยกระแสลมที่ต�องการ พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือโบลเวอร�มักจะมีเสียงดังกว�าพัดลมแบบ

แนวแกน ในขณะท่ีพัดลมแนวแกนขนาดใหญ�ท่ีทำงานด�วยความเร็วต่ำจะมีเสียงเงียบกว�าพัดลมขนาดเล็กท่ีต�องทำงาน

ด�วยความเร็วสูงกว�าเพื่อให�ได�กระแสลมเท�ากัน สำหรับการรบกวนจากคลื่นแม�เหล็กไฟฟuา (Electromagnetic 

Interference: EMI) เกิดจากตัวมอเตอร�ของพัดลม แต�สำหรับพัดลมแรงดันไฟฟuากระแสตรงมักจะจำกัด EMI ท่ี

เกิดขึ้นในสายไฟ โดยทั่วไปแล�วสามารถปuองกัน แก�ไข ลดให�ต่ำลงได�ด�วยตัวกรองสัญญาณรบกวน เฟอร�ไรต� (Ferrite 

Bead) หรือตัวปuองกัน (Shielding) 



                                                                                          กลุ่มวิศวกรรมนิวเคลียรแ์ละบาํรุงรกัษาเครื�องมือ (กวบ.) 

             จากความร�อนท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง การบริหารจัดการการระบายความร�อนของระบบ น�าจะเป(นประเด็น

ท่ีต�องพิจารณาลำดับต�นๆ การคิดวิเคราะห�ความร�อนท่ีเกิดข้ึนของระบบอย�างถูกต�องและการเลือกวิธีระบายความร�อน

มีความสำคัญอย�างมาก ซึ่งจะช�วยปuองกันอุปกรณ�สำคัญๆ ไม�ให�เกิดความร�อนจนมีอุณหภูมิสูงเกินและส�งผลให�ระบบ

เกิดการทำงานท่ีผิดพลาด  

การประยุกต�ใช�งานต�างๆ สำหรับการระบายความร�อนด�วยพัดลมให�มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณความร�อน

ส�วนเกิน ซ่ึงพัดลมจะมีรูปแบบ รายละเอียดคุณลักษณะต�างๆ มากมายท่ีสามารถหาได� ดังนั้นจึงเป(นสิ่งจำเป(นท่ีจะต�อง

เข�าใจถึงคุณสมบัติของพัดลมและความต�องการในการระบายความร�อนของระบบ 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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