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ฉ
บัับันี้้�จะต้่อเนี้้�องถึึงการ้นี้ำร้ะบับัออโต้เมชิั�นี้มาชิ่วย

เพิ�มปีร้ะสิท่ธีิภาพการ้ใชิ้พล่ังงานี้กับับั้านี้เร้้อนี้ท้่�อยู่

อาศยัท่้�เร้ย้กว่า Home Automation ต้ามท่้�ไดูพ้ดููถึงึไปีในี้ต้อนี้ท่้�แล่ว้

ว่า บั้านี้ต้่อหล่ังนี้ั�นี้ใชิ้พล่ังงานี้ไม่มาก แต้่จำนี้วนี้หล่ังม้มาก

มหาศาล่ แล่ะมแ้นี้วโนี้ม้การ้ใชิพ้ล่งังานี้ร้วมท่้�สงูขึ�นี้ อนัี้เนี้้�องมาจาก

ความต้้องการ้ความสะดูวกสะบัาย ไม่ว่าจะเปี็นี้พล่ังงานี้เพ้�อ

ท่ำความเย็นี้ดู้วยเคร้้�องปีรั้บัอากาศ หร้อ้ท่ำความร้อ้นี้เพ้�อชิำร้ะล้่าง

ร้่างกาย หร้้อนี้ำพล่ังงานี้มาให้แสงสว่าง เพ้�อความปีล่อดูภัย หร้้อ

พล่ังงานี้เพ้�อใชิ้ขับัเคล่้�อนี้ เชิ่นี้ ล่ิฟัต้์ บัันี้ไดู สำหร้ับัผูู้้สูงอายุขึ�นี้ล่ง 

ชิั�นี้ 2 ของบั้านี้ หร้้อเปีิดู-ปิีดูปีร้ะตู้ดู้วยมอเต้อร้์ไฟัฟั้า หร้้อการ้ใชิ้

พล่งังานี้เพ้�อบันัี้ทึ่กเหตุ้การ้ณ์ีต้า่ง ๆ  ดูว้ยกล้่อง แล่ะจัดูเก็บั เป็ีนี้ต้้นี้ 

อ้กท่ั�งไม่ไกล่จากนี้้�เร้าจะต้้องเต้ร้้ยมพลั่งงานี้สำหร้ับัชิาร้์จร้ถึยนี้ต์้

ไฟัฟั้ากันี้ดู้วย สำหร้ับัปีร้ะเท่ศญ้�ปีุ่นี้นี้ั�นี้ ม้การ้ใชิ้พล่ังงานี้สำหร้ับั

คร้ัวเร้้อนี้คิดูเป็ีนี้ 13.4% ของการ้ใช้ิพลั่งงานี้ท่ั�งปีร้ะเท่ศ ร้องจาก

อาคาร้สำนี้กังานี้ แล่ะอาคาร้สงูต้า่ง ๆ  เชิน่ี้ หา้งสร้ร้พสนิี้คา้ ท่้�มก้าร้

ใชิ้พลั่งงานี้คิดูเป็ีนี้ 17.7% ของการ้ใช้ิพลั่งงานี้ท่ั�งปีร้ะเท่ศ ส่วนี้

ปีร้ะเท่ศไท่ยนัี้�นี้ ม้การ้ใช้ิพลั่งงานี้สำหรั้บับั้านี้เร้้อนี้อยู่ท่้� 13.1% 

ถึ้อว่าใกล่้เค้ยงกันี้

ร้ะบับัอนี้รุ้กัษณีพ์ล่งังานี้ในี้บัา้นี้เร้าเร้้ยกวา่ Home Energy 

Management System หร้้อเร้้ยกกันี้ย่อ ๆ ว่า HEMS ต้ามรู้ปี 

ดู้านี้ซึ่้ายม้อ ซึ่ึ�งม้การ้นี้ำมาใชิ้ไดู้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซึ่ับัซ้ึ่อนี้ เพร้าะ

ร้ะบับัม้ขนี้าดูเล่็ก ม้ร้ะบับัหร้้อผูู้้ให้บัร้ิการ้ร้ายใหญ่ ร้ายย่อยหล่าก

หล่ายให้ผูู้้ใชิ้สามาร้ถึเล้่อกไดู้ หร้้อสามาร้ถึนี้ำมาใช้ิงานี้ไดู้อย่าง

ร้วดูเร็้ว แต้กต่้างจากร้ะบับั BEMS แล่ะ FEMS ท่้�จะอธิีบัายต่้อ 

รู้ปีแสดูงการ้จัดูหมวดูหมู่การ้ใชิ้พล่ังงานี้
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ในตอนถััดไปที่่�มี่ความียุ่่�งยุ่าก และซัับซั้อนมีากกว�า อยุ่�างไรก็ด่ 

แนวโน้มีการใช้้พลงังานสำหรบั Home Automation มีส่งูขึ้้�น ที่ั�งน่�เพ่�อ 

ตอบสนองต�อความีสข่ึ้ ความีสะดวกสบายุ่ ความีปลอดภัยัุ่ขึ้องผูู้ท้ี่่�

อยุู่�อาศััยุ่ ตามีที่่�กล�าวมีาแล้ว ถั้าไมี�มี่การคิดถ้ังการประหยัุ่ด

พลงังาน มีลูค�าเงินที่่�ต้องซั่�อพลังงานไฟฟ้ามีาใช้จ้ะสูงขึ้้�นอยุ่�างมีาก

ที่่เด่ยุ่ว แต�ก็ขึ้้�นอยุู่�กับแต�ละผูู้้อาศััยุ่ขึ้องบ้านด้วยุ่ การพิจารณา 

นำระบบออโตเมีช้ั�นที่่�ซัับซั้อนขึ้้�นมีาช้�วยุ่ อาที่ิ การเปล่�ยุ่นระบบ

ควบค่มีเคร่�องปรับอากาศั แบบใช้้เซั็นเซัอร์วัดอ่ณหภูัมีิจ่ดเด่ยุ่ว 

ที่ั�งห้อง มีาเป็นแบบ 3 เซั็นเซัอร์อ่ณหภัูมีิ ค่อ

1. วัดอ่ณหภัูมีิขึ้องอากาศัในห้อง

2. วัดอ่ณหภัูมีิขึ้องผู้นัง หร่อเสา

3. วัดอ่ณหภัูมีิพ่�น และเพดานด้วยุ่

 โดยุ่เฉพาะผู้นังบา้นแบบใช้ซ้ัเ่มีนต ์หรอ่วสัดท่่ี่�สามีารถัเกบ็

พลังงานความีร้อนในเวลากลางวันไว้ และคลายุ่ออกมีาในเวลา

กลางค่น หร่อเหน่อเพดานขึ้้�นไปที่่�อาจเป็นอากาศัร้อนที่่�เก็บสะสมี

ไว ้และยัุ่งไมี�ได้ถักูระบายุ่ออกไป หรอ่พ่�นหอ้ง และเพดานท่ี่�ใช้วั้สด่

ต�างกนักจ็ะมีก่ารเก็บ และคลายุ่พลังงานความีร้อนออกมีาแตกต�าง

กัน การใช้้คอมีพิวเตอร์ช้�วยุ่วิเคราะห์ที่่�เร่ยุ่กว�า CFD (Computa-

tional Fluid Dynamics analysis) เพ่�อที่่�จะหาช้�วงเวลาในการ

ระบายุ่ความีรอ้นดว้ยุ่พดัลมีดดูอากาศั ก�อนเปดิระบบที่ำความีเยุ่น็ 

และที่ำการควบค่มีให้ตอบสนองต�อปัจจัยุ่ผู้ลกระที่บต�ออ่ณหภัูมีิ

ต�าง ๆ รอบด้าน (3 Dimension Temperature distribution) เพ่�อ

ปรับการให้ความีเย็ุ่น และปริมีาณอากาศัเข้ึ้า-ระบายุ่ออก หร่อม่ี

การวัดอ่ณหภัูมีิขึ้องอากาศัภัายุ่นอกด้วยุ่

รูปแสดง Central air conditioning system จาก Azbil Corporation 

จากรูปการใช้้การส่�อสารผู้�านโที่รศััพที่์มี่อถ่ัอหร่อเคร่�อง

คอมีพิวเตอร์แบบพกพา (tablet) เพ่�อดู และสั�งงานระบบปรับ

อากาศั ร�วมีกับการดูกลอ้งวงจรปิดหรอ่ระบบรักษาความีปลอดภัยัุ่ 

เช้�น แจ้งให้ระบบรู้ว�าวันน่�หลังเลิกงานแล้วอ่ก 1 ช้ั�วโมีงเราจะกลับ

ถัง้บา้น ซั้�งเปน็เวลาที่่�อณ่หภัมูีลิดต�ำลงกว�าเวลากลางวนั ระบบจะ

วัดค�าตัวแปรต�าง ๆ และสั�งการ เช้�น วันน่�ตอนกลางวันร้อนมีาก 

อากาศัในบา้นรอ้น และมีอ่ณ่หภัมูีสิะสมีในผู้นงัสงู ระบบ (HEMS) 

จะคำนวณว�าต้องเปิดระบายุ่อากาศัให้ที่ำงานล�วงหน้าก�อนเป็นช้�วง

เวลาเที่�าใด เพ่�อปรับสมีด่ลยุ่์อ่ณหภัูมีิภัายุ่ในกับภัายุ่นอกในเวลา

นั�น ก�อนที่่�จะให้ระบบปรับอากาศัที่ำความีเยุ่็น เพ่�อประหยุ่ัด

พลังงาน และให้ได้อ่ณหภัูมีิขึ้องห้องหร่อบริเวณต�าง ๆ ในบ้านมี่

ความีเยุ่็นตามีท่ี่�เราต้องการใช้้งาน (ตามีรูป) เช้�น ห้องนั�งเล�นมี่

อ่ณหภัูมีิ 27 องศัา ห้องอาบน�ำมี่อ่ณหภูัมีิ 26 องศัา ห้องลูกมี่

อ่ณหภูัมีิ 25.5 องศัา ห้องนอนยัุ่งไมี�ต้องเปิดแอร์ (OFF) เป็นต้น 

การใช้้เคร่�องกรองหร่อฟอกอากาศัก็มี่การแพร�หลายุ่มีากขึ้้�น การ

ตรวจเช็้คใส้กรองเพ่�อที่ำความีสะอาดแบบอัตโนมัีตกิม็ีค่วามีจำเป็น 

เพ่�อค่ณภัาพอากาศัในบ้านพักอาศััยุ่ด้วยุ่

มีาตรฐานการส่�อสารอ้างอิงที่่�ใช้้ และเก่�ยุ่วขึ้้องกับ HEMS 

ค่อ IEC62394 ที่่�เก่�ยุ่วขึ้้องกับการควบค่มี (Control Command) 

และ ISO/IEC14543-4-3 ท่ี่�เก่�ยุ่วข้ึ้องกับการส่�อสาร (communica-

tion protocol) ที่่�อยุู่�ใน level 5 ขึ้้�นไป ขึ้อง OSI Reference 

Model (ในโอกาสถััดไปจะมีาขึ้ยุ่ายุ่ความี) มีาตรฐานน่�ยุ่ังพูดถั้ง

การนำอ่ปกรณ์ต�าง ๆ เพ่�อมีาสนับสน่นให้เกิด IoT, resource & 

energy saving, การบำร่งรักษาแบบที่างไกล (remote mainte-

nance service ) เพ่�อให้ผูู้้ผู้ลิตรายุ่ต�าง ๆ สามีารถันำอ่ปกรณ์มีา

ใช้้งานร�วมีในระบบเด่ยุ่วกันได้

ในประเที่ศัไที่ยุ่มี่การใช้้พลังงานเพ่�อบ้านเร่อนที่่�พักอาศััยุ่ 

อยุู่� 13.1% ในปี 2020 (ข้ึ้อมูีลจาก กรมีพัฒนาพลังงานที่ดแที่น และ

อน่รักษ์พลังงาน) และรัฐบาลม่ีแผู้นการเพิ�มีประสิที่ธิิภัาพการใช้้

พลังงานในส�วนน่�ขึ้้�น ให้สามีารถัลดการใช้้พลังงานลง 7% ในปี 

2037 เที่่ยุ่บกับปี 2010 ที่่�ต้องการความีร�วมีมี่อจากที่่กภัาคส�วน 

รวมถึึงการใช้้พลัังงานเสริมจากการติิดโซลัาร์เซลัท่ี่�หลัังคา

บ้้าน (Solar rooftop) ที่่�จะเป็นตัวช้�วยุ่ได้อ่กที่างหน้�ง




