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เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (Electric Infrared Heating) 
 
โดยนายวิรัตน์ ทรงงาม วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ  
สํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตเพ่ือการแปรรูปสินค้า มีการ
ใช้พลังงานความร้อนท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ังการหลอม การอบ การต้ม การนึ่ง และรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีแหล่งกําเนิดความร้อนมา
จากเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าท้ังนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะงานของแต่ละอุตสาหกรรม สําหรับในกรณีการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าโดยท่ัวไปมักจะ
ใช้ตัวกําเนิดความร้อนท่ีเป็นขดลวดไฟฟ้า (Electric Heater) ซ่ึงเป็นการส่งผ่านความร้อนจากแหล่งกําเนิดไปยังวัตถุหรือผลิตภัณฑ์
ท่ีต้องอาศัยตัวกลางในการนําความร้อน (Conduction) หรือพาความร้อน (Convection) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวกําเนิดความ
ร้อนท่ีเป็นตัวปล่อยรังสีอินฟราเรด (Infrared Emitter) ซ่ึงเป็นการให้ความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ท่ีส่งผ่าน
ความร้อนจากแหล่งกําเนิดไปยังวัตถุหรือผลิตภัณฑ์โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ทําให้โมเลกุลของวัตถุท่ีได้รับรังสีอินฟราเรด
เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดความร้อนข้ึนจากภายในเนื้อวัตถุ ซ่ึงต่างจากการให้ความร้อนโดยการนําความร้อนหรือการพาความ
ร้อนท่ีเป็นการให้ความร้อนจากพ้ืนผิวภายนอกของวัตถุและความร้อนจะค่อยๆ ซึมเข้าไปภายในเน้ือวัตถุ การให้ความร้อนโดยรังสี
อินฟราเรดจะมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูงกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า และมีการสูญเสียความร้อนน้อย
กว่า 

i 
 

 รังสีอินฟราเรด (Infrared : IR) หรือรังสีความร้อน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนต้ังแต่ 0.76-1000 m ซ่ึง
อยู่ในช่วงของแสงท่ีสายตามองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ถึงความร้อนท่ีเกิดข้ึนได้ โดยรังสีอินฟราเรดมีคุณสมบัติทางกายภาพ
เช่นเดียวกับคลื่นแสงท่ีตามองเห็นได้ทุกประการ เช่น การหักเห การสะท้อน การดูดซับ หรือการส่องผ่านตัวกลาง 
 
รังสีอินฟราเรดกับการให้ความร้อนในงานอุตสาหกรรม 

การประยุกต์ใช้งานรังสีอินฟราเรดในการให้ความร้อนไนงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งช่วงรังสีอินฟราเรดตามความยาว
คลื่นออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

1. รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น (Short-wavelength infrared : SWIR) มีความยาวคลื่นประมาณ 1.2-2 m สามารถให้
ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 4,000-2175 ºF (2,204-1,190 ºC) ให้ความร้อนต่อหน่วยพ้ืนท่ีได้สูง ความร้อนผ่านทะลุทะลวงเข้าใน
เนื้อวัสดุได้ลึกและรวดเร็ว 

2. รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นปานกลาง (Mid-wavelength infrared : MWIR) มีความยาวคลื่นประมาณ  2-4 m 
สามารถให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 2,175-857 ºF (1,190-458 ºC) ให้ความร้อนต่อหน่วยพ้ืนท่ีได้ตํ่ากว่าแบบช่วงคลื่นสั้น 
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3. รังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นยาว (Long-wavelength infrared : LWIR) มีความยาวคลื่นประมาณ 4-6 m สามารถให้
ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 875-400 ºF (458-204 ºC) ให้ความร้อนต่อหน่วยพ้ืนท่ีได้ตํ่ากว่าแบบช่วงคลื่นสั้นและแบบช่วงคลื่นปาน
กลาง  

 

การดูดซับรังสีอินฟราเรดจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความยาวของคล่ืนรังสีอินฟราเรด ส่วนประกอบของวัตถุ ลักษณะของ

ผิววัตถุ มุมตกกระทบ และสีของวัตถุ วัตถุท่ีเป็นของแข็งส่วนใหญ่จะดูดซับรังสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคลื่นมากกว่า 2 m ได้ดี 
ยกเว้นโลหะท่ีขัดข้ึนเงาจะสะท้อนรังสีอินฟราเรดออก การใช้งานรังสีอินฟราเรดจะต้องมีตัวปล่อยคลื่น (IR Emitter) ในลักษณะ
ของหลอดอินฟราเรด ซ่ึงแบ่งออกเป็น ตัวปล่อยคล่ืนสั้น (Short Wave Infrared Emitters) ตัวปล่อยคล่ืนปานกลาง (Medium 
Wave Infrared Emitters) และตัวปล่อยคล่ืนยาว (Long Wave Infrared Emitters) เป็นแหล่งกําเนิดความร้อน 
 

การให้ความร้อนจากหลอดอินฟราเรด โดยส่วนใหญ่ได้จากการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ซ่ึงถือได้ว่ามีค่าสูงกว่าการ
ส่งถ่ายความร้อนโดยนําความร้อน (Conduction) และการพาความร้อน (Convection) เป็นอย่างมาก นอกจากน้ันการให้ความ
ร้อนโดยรังสีอินฟราเรดน้ียังไม่ก่อให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีทางแสง (Photochemical) เหมือนกับการใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) จึง
ไม่ทําให้เกิดการเผาไหม้โดยตรงกับผิวหนังร่างกายคน 

 
รูปท่ี 1 แสดงช่วงความยาวคลื่นของรังสีชนิดต่างๆ 

 
สําหรับปรากฏการณ์ในขณะท่ีรังสีอินฟราเรดตกกระทบวัตถุมี 3 แบบ คือ ส่งผ่าน (Transmission), ดูดซับ (Absorption) และ
สะท้อน (Recflection) โดยถ้าเป็นวัตถุหนาความร้อนท่ีเกิดข้ึนในตัววัตถุจะเป็นปรากฏการณ์การดูดซับ (Apsorption) แต่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น  

Electromagnetic Spectrum 
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รูปท่ี 2 แสดงปรากฏการณ์ส่งผ่านความร้อนของรังสีอินฟราเรดท่ีตกกระทบวัตถุ 
 

ตามตารางท่ี 1 เป็นการแสดงคุณสมบัติ (Characteristic) ของการให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด (IR Heating) ท่ีช่วงความยาว
คลื่นต่างๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความยาวคลื่นสั้น (Short Wave) จะสามารถทะลุทะลวงได้ดีท่ีสุด และให้ความร้อนได้รวดเร็ว แต่สําหรับ
การให้ความร้อนท่ีผิวจะด้อยกว่าความยาวคล่ืนปานกลาง (Medium Wave) หรือความยาวคลื่นยาว (Long Wave) 
 
              ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของการให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรดท่ีช่วงความยาวคลื่นต่างๆ 
 

 
 
 
ข้อดีของการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด  

การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดมีข้อดีดังต่อไปนี้ 

 ทําความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่เตาอบไฟฟ้าท่ีใช้รังสีอินฟราเรดสามารถทําความร้อนให้
ผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาไม่กี่วินาที 

 เตามีขนาดเล็ก เนื่องจากการให้ความร้อนท่ีรวดเร็ว ทําให้ต้องการพื้นท่ีว่างในเตาน้อยลง 

 เป็นเตาท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 มีการควบคุมอุณหภูมิในการให้ความร้อนท่ีแม่นยํา 

 มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค่าบํารุงรักษาตํ่า 
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การประยุกต์ใช้งานการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด 

การประยุกต์ใช้งานการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของงานเป็นกรณีๆ ไป โดยมีปัจจัยหลักท่ี
ต้องพิจารณาคือ ประเภทของวัสดุผลิตภัณฑ์ ขนาดของผลิตภัณฑ์ และช่วงความยาวคลื่นท่ีใช้งาน โดยมีตัวอย่างลักษณะการใช้งาน
ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การอบสี การอบผลิตภัณฑ์แป้ง การเคลือบภาชนะในการทําอาหาร การเคลือบสาร PVC บนผนัง  การอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์กระจกนิรภัย การอบหนัง การอบแห้งกระดาษ การอบสีและแลคเกอร์ การบัดกรี การทําให้หดตัวของโลหะ การเผา
กระเบื้อง เป็นต้น  

 ประเภทของวัสดุผลิตภัณฑ์ 
ชนิดของวัสดุ และลักษณะของพ้ืนผิวจะมีการดูดซับรังสีอินฟราเรดที่ต่างกัน ซ่ึงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 ขนาดของผลิตภัณฑ์  
ขนาด (ความหนาแน่น) ของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ระยะเวลาการทําความความร้อนก็จะต่างกันด้วย 

 ช่วงความยาวคลืน่ 
คุณสมบัติของรังสีอินฟราเรดจะแตกต่างกันตามช่วงความยาวคลื่น โดยคลื่นอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนสั้น จะมี
ประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงผ่านพ้ืนผิวหรือเนื้อของผลิตภัณฑ์ได้ลึกและใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนสั้นกว่า 
ในขณะท่ีคลื่นอินฟราเรดท่ีมีความยาวคลื่นยาวจะทะลุผ่านเข้าเนื้อผลิตภัณฑ์ได้น้อยกว่าและใช้ระยะเวลาในการให้ความ
ร้อนนานกว่า ดังนั้นการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวจะเหมาะกับการให้ความร้อนจําเฉพาะบริเวณพ้ืนผิว
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การอบสี เป็นต้น 
 

 
 

รูปท่ี 3 กราฟแสดงการดูดซับรังสีความร้อนของวัสดุต่างชนิดกันท่ีความยาวคลื่นท่ีแตกต่างกัน  
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        การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ความร้อนแบบเดิม (Conventional) ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนโดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น อากาศในการพาความร้อน และใช้เวลาในการทําความร้อนได้
อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่าแบบปกติประมาณ 6-8 เท่า ดังนั้น ความสูญเสียในรูปของอากาศปล่อยท้ิง (Exhaust) หรือการ
รั่วไหล (Leakage) จึงมีค่าตํ่ากว่ามาก 
 

 
 

รูปท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบการให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด (IR) กับการให้ความร้อนโดยการพา (Convection) 
 
 
 
 
 
 
ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 

จากกรณีตัวอย่างโรงงานท่ีนําระบบการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดมาประยุกต์ใช้งานในเครื่องฉีดพลาสติก 
(Injection Molding Machine) และเคร่ืองเป่าถุงพลาสติก (Blow Molding Machine) เพ่ือทดแทนระบบการให้ความร้อนเดิมท่ี
เป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ได้แก่ โรงงานบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด และโรงงานบริษัท ทีพีไอ จํากัด (มหาชน) สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 30-43% 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงการให้ความร้อนโดยฮีตเตอร์ไฟฟ้าในเคร่ืองฉีดพลาสติกในส่วนของ Barrel (ก่อนปรับปรุง) 
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รูปท่ี 6 แสดงการให้ความร้อนโดยหลอดอินฟราเรดในเคร่ืองฉีดพลาสติกในส่วนของ Barrel (หลังปรับปรุง) 

 
ราคาและระยะเวลาการคืนทุน 

ราคาของหลอดรังสีอินฟราเรด (Electric Infrared Heating) โดยท่ัวไปมีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 4,800-6,300 บาท/
กิโลวัตต์ ท้ังนี้ผลการศึกษาจากโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานบริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก 
จํากัด และโรงงานบริษัท ทีพีไอ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 2-3 ปี  
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