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บทที่ 3  

การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
 

ความสําคัญของเนื้อหาวิชา ความสําคัญของเนื้อหาวิชา ((OOvveerrvviieeww))  

หลักการที่สําคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง คือ การใชแสงสวางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
หรือใชแสงสวางในบริเวณอยางเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนสงผล
ตอการผลิต ดังนั้น การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง จึงเปนอีกหัวขอหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการประหยัดพลังงาน  
 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค ((OObbjjeeccttiivvee)) 

1. บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวัตถุได 
2. บอกอุปกรณและหลักการทํางานของอุปกรณดานไฟฟาแสงสวางได 
3. บอกวิธีประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางได 
4. บอกแนวทางในการอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางได 

 
3.1 บทนํา 

"แสงสวาง" เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย ระบบแสงสวางที่ดี นอกจากจะทําใหการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเสียคาใชจายในการใชงานนอยดวย 

แสงเปนพลังงานในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีตามนุษยสามารถมองเห็นได ชวงความยาวคลื่น
แมเหล็กไฟฟาท่ีถูกจัดเปนแสงนั้นมีความยาวคลื่นอยูระหวาง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษยสามารถแจกแจง
แสงออกเปนสีตาง ๆ ตามความยาวคลื่นที่มนุษยมองเห็นไดตั้งแต สีแดงซึ่งมีความยาวคลื่นยาวสุด (ความถี่
ต่ําสุด) สีสม, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ําเงิน สีคราม จนกระทั่งถึงสีมวง ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นสุด (ความถี่สูงสุด) ดัง
รูปที่ 3.1 
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ความยาวคลื่น            450                                                            550                                           650          700       
(นาโนเมตร) 

รูปที่ 3.1  สีตางๆที่ประกอบเปนแสงที่ตามนุษยสามารถมองเห็นได 
 

การมองเห็นของมนุษยนั้นเกิดจากการที่แสงจากวัตถุเดินทางผานดวงตา ไปกระตุนเซลลท่ีจอตา 
(retina) ใหทําการสรางคลื่นไฟฟาบนเสนประสาท และสงผานเสนประสาทตาไปยังสมอง ทําใหเกิดการรับรู
มองเห็น เซลลบนจอตาประกอบดวยเซลลสองกลุมใหญๆ ไดแก เซลลรูปกรวยในจอตา (cone cell) ซึ่งทําหนาท่ี
ไดดีในชวงเวลากลางวันหรือในยามที่มีปริมาณแสงมาก มีหนาท่ีสําคัญในการรับความรูสึกทางดานสีและชวย
แยกแยะรายละเอียดของสิ่งตางๆ สวนเซลลอีกกลุมหนึ่งเปน เซลลรูปแทงในจอตา (rod cell) ทําหนาท่ีไดดีใน
ตอนกลางคืนหรือในเวลามืดสลัว ชวยใหสามารถเห็นภาพตางๆไดอยางหยาบๆ เซลลกลุมนี้ไมมีความสามารถ
ในการตอบสนองทางดานสีเลย ดวยความสามารถในการทํางานและตอบสนองไดตางกันของ เซลลรูปกรวย 
และเซลลรูปแทง ทําใหตามนุษยไมสามารถตอบสนองตอความยาวคลื่นตางๆไดเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 3.2 

 

รูปที่ 3.2 การตอบสนองของดวงตาตอแสงที่ความยาวคลื่นตางๆ ในเวลากลางวัน และกลางคืน 
 

3.2 แหลงกําเนิดแสง 

แหลงกําเนิดแสงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

3.2.1  แหลงกําเนิดแสงจากธรรมชาติ ไดแก แสงอาทิตย แสงจากดวงดาว และแสงจากสัตว เชน หิ่งหอย 
เปนตนดวงอาทิตยจัดเปนแหลงกําเนิดแสงธรรมชาติท่ีมนุษยคุนเคยและใชประโยชนมายาวนาน จากการศึกษา
ลักษณะสเปคตรัม (Spectrum) ของรังสีอาทิตย จะพบวา พลังงานของรังสีอาทิตยในชวงท่ีเปนแสงที่ตามนุษย
มองเห็นไดนั้นคิดเปนสัดสวนประมาณเกือบรอยละ 50 

 

λ : 

ท่ีมืด 
λ  : ท่ีสวาง 
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3.2.2  แหลงกําเนิดแสงประดิษฐ ไดแก เทียนไข น้ํามัน และหลอดไฟฟาประเภทตางๆ แสงประดิษฐ
เหลานี้ เกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงาน เชนแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานความรอนเปนพลังงาน
แสง หรือ  กรณีแสงจากหลอดแสงฟลูออเรสเซนต เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเลคตรอนในสาร
ฟลูออเรสเซนตท่ีเคลือบอยูบนผิวหลอดดานในแลวปลดปลอยพลังงานอยูในรูปพลังงานแสงที่ตามองเห็น 

3.3 นิยามศัพทที่สําคัญเกี่ยวกับปริมาณแสง 

1)  ความเขมการสองสวาง ( Luminous Intensity : I ) หรือกําลังสองสวาง (Candle power) เปนคาแสดง
ระดับกําลังงานของแหลงกําเนิดแสง มีหนวยวัดเปน แคนเดลา (Candela) การกําหนดมาตรฐานของปริมาณ
ความเขมการสองสวางมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหวางประเทศใน
เรื่องการสองสวาง (International Commission on Lllumination,CIE) ปจจุบัน ไดมีการกําหนดใหปริมาณ 1 แคน
เดลา มีคาเทากับ ความเขมการสองสวางในทิศทางที่กําหนดของ แหลงกําเนิดท่ีแผรังสีชนิดสีเดียวท่ีมีความถี่เปน 
540*10 เฮิรตซ และมีความเขมการแผรังสีในทิศทาง 1/683 วัตตตอสเตเตอรเรเดียน 

2)  ฟลักซการสองสวาง (Luminous Flux : Φ) เปนปริมาณแสงทั้งหมดที่ปลดปลอยออกจากแหลงกําเนิด
แสงมีหนวยเปน ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่งมีคาเทากับปริมาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหนวย ท่ีหางจากจุดกําเนิด
แสง 1 แคนเดลลาเปนระยะทาง 1 หนวย 

3)  ความสวาง (Illuminance : E)  เปนปริมาณแสงที่ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร        
โดยท่ัวไปเรียกวา ระดับความสวาง (Lighting level) จึงเปนคาท่ีบงบอกพื้นที่นั้นๆไดรับ แสงสวางเพียงพอ
หรือไม  มีหนวยเปน ลูเมนตอตารางเมตร ( lm/m2 ) หรือลักซ (Lux) คาความสวางจะแปรโดยตรงกับความเขม
การสองสวาง และแปรผกผันกับระยะทางกําลังสองระหวางแหลงกําเนิดแสงและพื้นที่รับแสง ซึ่งสามารถเขียน
ความสัมพันธไดเปน 

          (3.1) 

 

4)  ประสิทธิผลการสองสวาง (Efficacy) คือ อัตราสวนของปริมาณแสงที่ออกมาจากแหลงกําเนิดแสง
ตอกําลังไฟฟา (วัตต) ท่ีปอนใหแกหลอด มีหนวยเปนลูเมนตอวัตตซึ่งคํานวณไดจาก            

                         (3.2)                                       

 โดยที่ 

 Efficacy คือ ประสิทธิผลการสองสวาง (lm/W) 

 φ    คือ ฟลักซการสองสวาง (lm) 

 P   คือ กําลังไฟฟาท่ีปอนใหแกแหลงกําเนิดแสง (W) 

2(distance)
intensity Luminous      eIlluminanc =

P
  Efficacy  φ
=



ตอนที่ 2 บทท่ี 3 การอนุรักษพลงังานในระบบไฟฟาแสงสวาง คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร)   พ.ศ. 2553 
 

3-4 

3.4  อุปกรณสําคัญในระบบไฟฟาแสงสวาง 

3.4.1  หลอดไฟฟา 

  หลอดไฟฟาแบงออกไดเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent lamp) 
หลอดปลอยประจุกาซหรือหลอดดีสชารจ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตัว (Luminescence 
Lamps)  

  3.4.1.1  หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent lamp) หลอดประเภทนี้อาศัยหลักการจาย
กระแสไฟฟาผานไสหลอดทั่วไปทําจากทังสเตน ซึ่งทําใหเกิดความรอนและแสงสวางขึ้น หลอดไสเปนหลอดที่
มีประสิทธิผล การสองสวางนอยท่ีสุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมท้ังมีอายุการใชงานที่คอนขางสั้นคือประมาณ   
1, 000 – 3,000 ช่ัวโมงแตหลอดชนิดนี้ยังเปนหลอดที่นิยมใชเปนอยางมาก เนื่องจากงายตอการติดตั้งและคาติดตั้ง
เริ่มตนมีราคาถูกสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทไดแก หลอดไสแบบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และ
หลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

  3.4.1.2  หลอดไสแบบธรรมดา  หลอดชนิดนี้ประกอบดวยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแกว 
เมื่อกระแสไหลผานไสหลอดจะเกิดการเปลงแสงออกมา ขณะหลอดทํางานขดลวดทังสเตนจะคอยๆ ระเหย 
จนกระทั่งหมดอายุการใชงาน  ซึ่งไสหลอดมีลักษณะเปนขดลวด สวนใหญทําจากทังสเตน (Tungsten) มีขอดีคือ
จุดหลอมเหลว มีคาสูง (3,653 K) และมีความดันไอต่ํา ทําใหสามารถใชงานที่อุณหภูมิสูงได โดยที่อุณหภูมิ
ทํางานของไสหลอดมีคาประมาณ 2,500-2,700 K ในยุคแรกๆไสหลอดของหลอดเผาไสจะทําจากทังสเตนเปน
แบบ Coil ช้ันเดียว และตอมาไดพัฒนาใหเปนแบบ “Coiled-Coil” Filament ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ลักษณะ
ดังกลาวชวยลดการระเหิดของทังสเตนที่ใชเปนไสหลอดทําใหอายุการใชงานหลอดยาวนานขึ้นเปน 1,000 
ช่ัวโมง สําหรับขั้วของหลอดทําดวยทองเหลือง (Brass) หรืออะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดที่นิยมใชไดแก E10 
E14 E27 E40 โดยที่ตัวเลขหมายถึง ขนาดเสนผานศูนยกลางของขั้วหลอด (มิลลิเมตร)  

 

รูปที่ 3.3 ภาพขยายของไสหลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament 

 

  หลอดไสแบบธรรมดาเหมาะสําหรับการใหแสงสวางทั่วๆไปโดยเฉพาะบริเวณที่ตองการ
ความรูสึกแบบอบอุน การใหแสงเนนบรรยากาศเชน บาน โรงแรม และรานอาหาร เปนตน และการใชงานแสง
สวางในระยะเวลาสั้น ๆ เชน หองเก็บของ หองน้ํา หลอดประเภทนี้มีอายุการใชงานประมาณ 1,000 ช่ัวโมง 
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  หลอดไสแบบธรรมดาสามารถแบงยอยออกไดเปน 2 ประเภทไดแก หลอด GLS (General 
Lighting Service) และหลอดสะทอนแสง (Reflector Lamp) ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  หลอดไสแบบธรรมดาชนิดตางๆ 

ประเภทของหลอดไสแบบ
ธรรมดา 

รูปรางลักษณะ รายละเอียด 

หลอด GLS 

 

หลอดประเภทนี้มีท้ังประเภทใส
และขุนซึ่งเกิดจากการเคลือบผิว
ดวยซิลิกา 

หลอดสะทอนแสงชนิด Blown 
bulb lamp 

 

เปนหลอดที่มีสารฉาบดานขาง
เพื่อใหแสงสะทอนออกมา
ดานหนา โดยมีจุดประสงคเพื่อ
การสองเนน ซึง่มีท้ังแบบมุม
ลําแสงกวางและมุมลําแสงแคบ 

หลอดสะทอนแสงชนิด Parabolic 
หรือ หลอด PAR 

 

เปนหลอดที่ประกอบดวยแกว 2 

ส วน  ได แ ก  ตั ว ส ะท อนแส ง 

(Reflector) ซึ่งมีลักษณะเปนพารา

โบลอยด (Paraboloid) ประกบอยู

กับกระจกสวนที่ 2 ซึ่งเปนเลนส

ดานหนา 
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ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไสชนิดธรรมดาขึ้นอยูกับขนาดของหลอด ขอมูลคาฟลักซการสองสวางและ
ประสิทธิผลการสองสวาง ของหลอดที่ใชกําลังไฟฟาตางๆกัน แสดงไดดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2  มูลคาฟลักซการสองสวาง และประสิทธิผลการสองสวาง ของหลอดที่ใชกําลังไฟฟาตางๆกัน 
กําลังไฟฟา 

(W) 
ฟลักซการสองสวาง  

(lm) 
ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 
25 200 8.0 

40 400 10.0 
60 700 17.5 
75 900 12.0 

100 1,350 13.5 
 
 การเปรียบเทียบขอดีและขอดอยของหลอดไสแบบธรรมดาสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  การเปรียบเทียบขอดีและขอดอยของหลอดไสแบบธรรมดา 

ขอดี ขอดอย 

• ใหแสงที่มีความถูกตองของสีมาก 

• สามารถหรี่หรือปรับความสวางไดงายๆ  ดวย
ระบบหรี่ไฟ  

• หลอดจะสวางทันทีท่ีเปดสวิทซใชงาน 

• ไมเกิดคลื่นสัญญาณรบกวน 

• ใชกําลังไฟฟามากทําใหตองเสียคาไฟฟามาก 

• อายุการใชงานสั้น  ประมาณ  750 – 1,000 
ช่ัวโมง 

• เปนแหลงกําเนิดความรอน 

• ประสิทธิภาพในการสองสวางต่ํา 
 

  3.4.1.3  หลอดทังสเตนฮาโลเจน เนื่องจากหลอดเผาไสธรรมดา อุณหภูมิจะสูงขณะใชงานทําให

เกิด การระเหิดของทังสเตน ท่ีใชทําไสหลอด มาเกาะอยูท่ีผิวในกระเปาะ ทําใหกระเปาะแกวมีสีดํา เรียกวา 

Blackening Effect และไสหลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงไดมีการพัฒนาหลอดเผาไสธรรมดานี้โดยบรรจุธาตุ

ตระกูลฮาโลเจนเขาไปกับแกสท่ีบรรจุในหลอด แลวอาศัยปรากฏการณ Halogen Regenerative Cycle ท่ีเกิดจาก

การรวมตัวของกาซฮาโลเจนกับโลหะทังสเตนที่รอนจนระเหิด แลวกลายเปนสารประกอบทังสเตน – ฮาโลเจน 

และกลับมาเกาะที่ไสหลอดใหม ทําใหหลอดมีอายุการใชงานมากขึ้น และชวยใหหลอดไมเปลี่ยนไปเปนสีดํา 

โครงสรางของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน แสดงดังรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4  โครงสรางของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 

  หลอดฮาโลเจนบางรุนจะเคลือบ Dichroic film ท่ีแผนสะทอนแสง ทําใหรังสีความรอน (Infrared 

Ray) ประมาณ 60 % ผานทะลุ Dichroic film ออกไปดานหลังหลอด และไมออกมากับลําแสงดวย บางครั้งจึง

เรียกกันวาลําแสงเย็น (Cool beam) เหมาะสําหรับใชสองวัตถุท่ีไวตอความรอน เชน ผลไม อาหาร หรืองาน

ศิลปะ ท่ีความรอนจากลําแสงสามารถทําใหสีของวัตถุซีดจางได อยางไรก็ตามการเลือกโคมไฟที่ใชกับหลอด

จะตองพิจารณาถึงการระบายความรอนออกดานหลังโคมไฟดวย 

  หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีขนาดเล็กจึงเหมาะสําหรับทําเปนหลอดแบบสองเนน เพราะสามารถ

ใหลําแสงแคบได สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใชงานไดแก หลอดทังสเตนฮาโลเจน

ชนิดใชงานกับแรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใชงานกับแรงดันต่ํา ลักษณะของหลอดแสดงดังรูป

ท่ี 3.5 โดยหลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีคาประสิทธิผลการสองสวางสูงกวาหลอดไสแบบธรรมดาประมาณ 10% 

และมีอายุการใชงานประมาณ 3,000 ช่ัวโมง  หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดันต่ํา เปนหลอดที่มีขนาดเล็กใชงานกับ

งานสองเนนใหสีออกขาว กวาหลอดอินแคนเดสเซนต (อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน) ระดับแรงดันที่ใชงาน

คือ 6V 12V หรือ 24V โดยตอผานหมอแปลงซึ่งจะตองไมติดตั้งหางจากตัวโคมมากเกินไป เนื่องจากจะมีปญหา

เรื่องแรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงใหเลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดท่ีไมมีกระจกปองกันหลอด 

ไมควรสัมผัสถูกบริเวณหลอดเพราะจะทําใหอายุการใชงานของหลอดลดลงได ขอมูลประสิทธิภาพพลังงานของ

หลอดทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 3.4 และ 3.5 

  

ก)  ชนิดใชงานกับแรงดันปกติ 220 V ข)  ชนิดใชงานกับแรงดันต่ํา 

รูปที่ 3.5  หลอดทังสเตนฮาโลเจน 
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ตารางที่ 3.4  ขอมูลท่ัวไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใชงานกับแรงดันปกติ 220 V อายกุารใชงานเฉลี่ย 2,000 

ช่ัวโมง 

กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการสองสวาง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การสองสวาง (lm/W) 

75 1,100 14.7 
100 1,500 15 
150 2,600 17.4 
300 5,000 16.7 
500 9,500 19 

1,000 22,000 22 
2,000 44,000 22 

 

ตารางที่ 3.5  ขอมูลท่ัวไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใชงานกับแรงดันต่ําอายุการใชงานเฉลี่ย 3,000 

ช่ัวโมง 

กําลังไฟฟา 

(W) 

ฟลักซการสองสวาง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 

20 320 16 
35 600 17.2 
50 930 18.6 
75 1,450 19.4 
90 1,800 20 

 

  3.4.1.4  หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) เปนหลอด Discharge lamp ท่ีกําเนิดแสงที่

มองเห็นไดดวยการที่รังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันต่ํา ไปกระตุนสารเรือง

แสง โครงสรางของหลอดแสดงไวในรูปที่ 3.6 โดยภายในผิวหลอดแกวจะมีสารเรืองแสงเคลือบอยูและที่ไส

หลอดรูปคอยลท่ีข้ัวหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบอยู ในหลอดจะมีปรอทจํานวนเล็กนอยกับกาซอารกอนบรรจุ

อยู เมื่อใหแรงดันไฟฟาระหวางขั้วไฟฟาจะเกิดการคายประจุข้ึน ข้ัวหลอดจะปลดปลอยอิเล็กตรอนรอนออกมา 

อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสีอัลตราไวโอเลต (253.7 nm เปนสวนใหญ) ข้ึน รังสี

อัลตราไวโอเลตจะไปกระตุนสารเรืองแสงและถูกแปลงเปนแสงที่มองเห็นได (ปรากฏการณนี้เรียกวา 

Photoluminescence) 
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รูปที่ 3.6 โครงสรางทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

  การทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนตจะมีบัลลาสตและสตารทเตอรเขามาเกี่ยวของดวยตามวงจร 

แสดงในรูปที่  3.7 โดยบัลลาสตจะตออนุกรมกับหลอด ทําหนาท่ีควบคุมกระแสที่ไหลเขาสูข้ัวหลอด สวน

สตารทเตอร (Starter) จะตอขนานกับขั้วหลอดทั้งสองขาง ทําหนาท่ีจุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อ

หลอดติดแลว วงจรดังรูปเปนวงจรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตสวนมากที่ไสหลอดจะตองทําการอุนกอนการ

จุดหลอด ซึ่งการอุนจะอาศัยสตารตเตอร อยางไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนตแบบจุดติดเร็วซึ่งมีการอุนไสหลอด

ตลอดเวลาและหลอดแบบจุดติดทันที (Instant Start) ซึ่งไมตองอุนไสหลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ไมจําเปนตองมี

สตารตเตอร 
 

 

รูปที่ 3.7  วงจรการทํางานและการนํากระแสของกาซเมื่อจายแรงดัน 

  ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนตอาจแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต

รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent) นอกจากนี้

ยังมีหลอด ฟลูออเรสเซนตอีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนํา (Induction Fluorescent) ซึ่งใช

หลักการเปลงแสงคลายหลอดฟลูออเรสเซนตท่ัวไปแตวิธีการจุดหลอดปลอยประจุตางกัน 

  3.4.1.5  หลอดฟลูออเรสเซนตรูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เปนหลอดฟลูออเรสเซนต

รุนแรกที่ผลิตออกมา ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใชงานที่นานกวาหลอดไส 

cap ปรอท-อารกอน bulb 

สารเรืองแสง 
ขั้วไฟฟา แสงที่มองเห็นได 

อัลตราไวโอเลต (253.7 nm) 
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รูปรางของหลอดมีลักษณะแตกตางกัน 3 แบบ ไดแก แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตัวยู (U-shape) 

และแบบทรงกระบอกรูปวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

 
  

(ก) แบบทรงกระบอกตรง (ข) แบบทรงกระบอกรูปตัวย ู (ค) แบบทรงกระบอกรูปวงกลม 

รูปที่ 3.8 หลอฟลูออเรสเซนตรูปทรงกระบอกรูปแบบตางๆ 
 

  หลอดฟลูออเรสเซนตมีวิวัฒนาการและเริ่มผลิตมาตั้งแตป พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนตยุค

แรก มีเสนผานศูนยกลางถึง 38 mm (หรือ 1.5 นิ้ว) มีรหัสเรียกวา T12 (ปจจุบันเลิกผลิตจําหนายแลว) ตอมา

หลอดประเภทนี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิผลสูงข้ึนและใชกําลังไฟลดลง โดยหลอด

ประเภทนี้เรียกวา หลอดผอม ท่ัวไปมีเสนผานศูนยกลางเพียง 26 mm (หรือ 1 นิ้ว) มีรหัสเรียกวา T8 ซึ่งขนาดที่

นิยมใชกันโดยทั่วไปไดแก 18 W 36 W และ 58W   

  ปจจุบันหลอดฟลูออเรสเซนตแบบฟลักซการสองสวางสูง  ไดพัฒนาเทคโนโลยีสารเรืองแสงที่

เคลือบดานในใหม เรียกวา ไตรฟอสเฟอร (Tri-phosphor) โดยมีช่ือเรียกทางการคาวา หลอดขั้วเขียว เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ควบคุมปริมาณสารปรอทใหต่ําเพียง 3-5 มิลลิกรัมตอหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริมาณปรอทถึง 15-

40 มิลลิกรัมตอหลอด) ซึ่งใชหลักการผสมแมสี 3 สี คือ แดง เขียว น้ําเงิน เคลือบสารเปนสารเรืองแสงภายใน ทํา

ใหแสงสีท่ีเปลงออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทําใหดัชนีบอกความถูกตองของสีของหลอดสูงข้ึนและทําให

ปริมาณฟลักซการสองสวางเพิ่มข้ึนถึง 30% มีประสิทธิผลการสองสวางสูงข้ึน และอายุการใชงานนานขึ้น   

  สีของหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีนิยมใชกันมี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, and และ Day 

Light โดยที่หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Warm White เหมาะที่จะใชกับบริเวณที่ตองการคาความสวางไมเกิน 

300 ลักซ แตตองการความรูสึกที่อบอุน หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Day Light เหมาะที่ใชกับสถานที่ท่ีตองการ

คาความสวางสูง หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Cool White เหมาะที่ใชกับบริเวณที่ตองการความสวางไมเกิน 500 

ลักซ 

  ตอมาไดมีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหม คือหลอดฟลักซการสองสวางสูง 

ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Lamps: HE Lamps) หรือหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมนี้มีขนาด

เล็กมาก คือมีเสนผานศูนยกลางเพียง 16 mm (หรือ 5/8 นิ้ว) มีรหัสเรียกวา T5 แตหลอดประเภทนี้จะตองใช
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รวมกับอิเล็กทรอนิกสบัลลาสต โดยขนาดมีท้ังท่ีเปนแบบมาตรฐาน (Standard) ท่ีมีขนาดตางๆ ไดแก  14 W 21 

W 28 W และ 35W และแบบความเขมสูง (High output, HO) ท่ีมีขนาดตางๆ ไดแก 24W 39W 54W และ 80W 

หากจะเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการสองสวางของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงไดดัง

ตารางที่ 3.6 จะเห็นไดวาพัฒนาการของ T5 ทําใหไดหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ตารางที่ 3.6 การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการสองสวางของหลอด T5 T8 และ T12 

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประเภทหลอด กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

ความยาว 

(นิ้ว) เร่ิมตน คาเฉลีย่ตลอดอายุการใชงาน 

ประสิทธิภาพการสองสวาง 

(ลูเมน ตอ วัตต) 

14 22 1350 1269 – 1275 96 

21 34 2100 1974 – 2000 100 

28 46 2900 2726 – 2750 104 

T5 มาตรฐาน 

35 58 3650 3431 – 3450 104 

24 22 2000 1880 – 1895 83 

39 34 3500 3290 – 3320 90 

54 46 5000 4700 – 4740 93 

T5 ความเขมสูง 

80 58 7000 6580 – 6650 88 

40 48 3050 – 3250 2775 – 2950 81 T12 

34 48 2650 - 2800 2430 – 2520 82 

T8 32 48 2700 - 2850 2550 - 2710 89 

ท่ีมา: http://dsm.egat.co.th/t5/t5vst8.php: 27/11/2007 

 

  3.4.1.6  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้เปนหลอด

ฟลูออเรสเซนตท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตนี้มี

อายุการใชงานประมาณ 8,000 ช่ัวโมงและประหยัดไฟไดมากกวาหลอดอินแคนเดสเซนต เนื่องจากหลอด

ประเภทนี้มีคาประสิทธิผลการสองสวางประมาณ 50-80 ลูเมนตอวัตต ดังนั้นจึงสามารถใชหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนตไดในบางพื้นที่หรือบางกิจกรรม โดยเฉพาะบริเวณที่ตองมีการเปดไฟทิ้งไวเปนเวลานานเชน ไฟ

สองสวางทางเดินเปนตน  

  สําหรับการใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเชนการสอง

สวาง ในสํานักงานนั้นจะตองพิจารณาจากคุณลักษณะของแหลงกําเนิดแสง เนื่องจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-

เซนต มีลักษณะของแสงที่เปนจุด ดังนั้นหากใชทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตซึ่งลักษณะของแสงเปนแนวยาว

จะทําใหเกิดเงาขึ้นเปนจํานวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตมีท้ังแบบบัลลาสตแยก และแบบบัลลาสตใน
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ตัว ซึ่งมีรูปรางลักษณะดังรูปที่ 3.9 และขอมูลท่ัวไปเกี่ยวของกับประสิทธิภาพพลังงานไดแสดงไวในตารางที่ 

3.7 

  

ก)  แบบบัลลาสตแยกภายนอก ข)  แบบบัลลาสตในตัว 

รูปที่ 3.9  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 

 

ตารางที่ 3.7 ขอมูลท่ัวไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

ชนิด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการสองสวาง  
(lm) 

ประสิทธิผลการสองสวาง  
(lm/W) 

8 360 45 
14 720 51.5 บัลลาสตแยกภายนอก 
18 1,000 55.6 
8 420 52.5 

11 650 59.1 
15 950 63.4 

บัลลาสตในตัว 

23 1,350 58.7 
 

  3.4.1.7  หลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนํา (Induction Fluorescent)  หลอดประเภทนี้มี

หลักการทํางานคือ เมื่อรับไฟผานจากบาลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดพิเศษเขามาที่ขดลวดปฐมภูมิท่ีพันอยูบนแกน

เฟอรไรต ตัวหลอดที่คลองอยูในแกนเฟอรไรตเสมือนเปนทุติยภูมิ  ไฟฟากระแสสลับความถี่สูงจากขดลวดปฐม

ภูมิ จะสรางสนามแมเหล็กขึ้นที่รอบตัวหลอด ทําใหเกิดแรงดันสูงเหนี่ยวนําข้ึนที่หลอด สงผลใหอิเล็กตรอน

ภายในหลอดเกิดการแตกตัวและวิ่งไปกระทบกับอะตอมปรอทปลอยรังสียูวี และผานสารเรืองแสงที่เคลือบดาน

ในผิวหลอดกลายเปนแสง  ท่ีมองเห็นได ซึ่งหลักการเปลงแสงคลายหลอดฟลูออเรสเซนตท่ัวไป  เนื่องจาก

หลอดประเภทนี้ไมมีข้ัวหลอด จึงมีอายุการใชงานนาน เชน หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใชงานนานถึง 

60,000 ช่ัวโมง มีคาฟลักซการสองสวาง 8,000-12,000 lm และประสิทธิภาพ 80 lm/W  ลักษณะและขอมูลท่ัวไป

ของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนําแสดงดังรูปที่ 3.10 และตารางที่ 3.8 
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รูปที่ 3.10  หลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนํา 

 

          ตารางที่ 3.8 ขอมูลท่ัวไปของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนํา อายุการใชงานเฉลี่ย 60,000 ช่ัวโมง 

กําลังไฟฟา 

(W) 

ฟลักซการสองสวาง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 

100 8,000 80 

150 12,000 80 
 

  3.4.1.8  หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium) เปนหลอดที่มีประสิทธิผลการสอง

สวาง สูงท่ีสุดในบรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีคาประสิทธิผลการสองสวาง 100 – 189 lm/W หลอดโซเดียมความ

ดันต่ําจะใชกาซนีออน (Neon) และกาซอารกอน (Argon) ชวยในการจุดติดหลอด โดยในการดีสชารจจะทําให

ผนังหลอดแกวรอนขึ้น ซึ่งจะทําใหโซเดียมกลายเปนไอ ใหแสงสีเหลือง หลอดนี้มีชวงเวลาที่ใชในการจุดติด

หลอดและชวงเริ่มเปลงแสง (Run-Up) 12-15 นาที ขอมูลท่ัวไปแสดงดังตารางที่ 3.9 

  เนื่องดวยประสิทธิผลการสองสวางที่สูงของหลอดโซเดียมความดันต่ํา หลอดชนิดนี้จึงเหมาะที่

จะใชเพื่อการอนุรักษพลังงานในกรณีท่ีตองเปดไฟไวเปนระยะเวลานาน อาทิเชน ไฟสองบริเวณหลอดใหความ

เพี้ยนสีสูง จึงไมควรนําไปใชกับกิจกรรมหรือบริเวณที่ตองความถูกตองของสีสูง 
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รูปที่ 3.11  หลอดโซเดียมความดันต่ํา 

 

          ตารางที่ 3.9 ขอมูลท่ัวไปของหลอดโซเดียมความดันต่ํา อายุการใชงานเฉลี่ย 14,000 ช่ัวโมง 

ชนิด กําลังไฟฟา 

(W) 

ฟลักซการสองสวาง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 

35 4,500 123 
55 7,800 148 
90 13,000 146 

135 20,800 161 
ชนิดธรรมดา 

180 32,500 179 
18 1,800 100 
26 3,600 144 
36 5,800 171 
66 10,500 172 
91 17,000 189 

ชนิดปรับปรุง

ประสิทธิผล 

การสองสวาง 

180 32,500 180.6 
 

  3.4.1.9  หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือหลอดแสงจันทร เปนหลอด

ดีสชารจความดันสูงชนิดแรกที่มีการผลิตข้ึนมาใชงาน เพื่อใชทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดชนิดนี้ท่ีใช

เปนไฟสองสวางสําหรับไฟถนนในซอย หลักการทํางานของหลอดไอปรอทความดันสูง อาจแบงไดเปน 3 ชวง

ดังนี้ คือ ชวงจุดหลอด (Ignition) ชวงกําลังเริ่มเปลงแสง (Run-Up) และชวงสภาวะคงตัว (Stabilization) 

  ชวงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทํางานของขั้วไฟฟาชวย (Auxiliary Electrode) ของหลอด 

โดยเมื่อเริ่มจุดหลอดจะเกิดแรงดันครอมระหวางขั้วไฟฟาหลักและขั้วไฟฟาชวย ซึ่งทําใหเกิดการดีสชารจของ

กาซ ตัวตานทานที่ตออยูท่ีข้ัวไฟฟาจะเปนตัวจํากัดกระแส จนสุดทายจะเกิดเปนอารกดีสชารจระหวางขั้วไฟฟา

หลัก ซึ่งในชวงจุดหลอดนี้ หลอดจะทํางานที่สภาวะความดันต่ํา และหลอดจะเกิดแสงสีฟาข้ึน  
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  ชวงกําลังเริ่มเปลงแสง (Run-Up) หลังจากจุดหลอดแลว อารกดีสชารจที่เกิดข้ึนในหลอดจะเปน

ตัวทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน ซึ่งจะทําใหปรอทกลายเปนไอ โดยแสงที่ไดจากหลอดจะยังมีคาไมเต็มท่ีจนกวาปรอท

ในหลอดดีสชารจจะกลายเปนไอทั้งหมด เมื่อความดันไออยูในชวงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเริ่มมีสีขาว ซึ่ง

ระยะเวลาที่ใชตั้งแตจุดไสหลอดจนถึงเวลาที่หลอดใหแสงสวาง 80% จะมีคาประมาณ 4 นาที 

  ชวงสภาวะคงที่ (Stabilization) เปนชวงท่ีหลอดใหความสวางเต็มท่ีซึ่งจะใชเวลาทั้งหมด

ประมาณ 5 นาที 

  หลอดไอปรอทความดันสูงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทไดแกแบบใส และแบบเคลือบ

สารชวยกระจายแสง  (ดังรูปที่ 3.12) และแบงตามโครงสรางวงจรไดเปน 2 แบบ คือ แบบใชบัลลาสต กับแบบ

ไมใชบัลลาสต ในหลอดแบบใชบัลลาสต มีคาประสิทธิผลการสองสวางประมาณ 40-60 ลูเมนตอวัตต มีอายุการ

ใชงานประมาณ 14,000 ช่ัวโมง และฟลักซการสองสวางจะลดลงตามอายุการใชงานของหลอด 

  

หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใส หลอดไอปรอทความดันสูงแบบเคลือบ 

รูปที่ 3.12  หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใสและแบบเคลือบ 

  สําหรับในหลอดแบบไมใชบัลลาสตชวยจุดหลอด บางครั้งถูกเรียกวา หลอดแสงผสม (Blended 

Light Lamp) เพื่อใชทดแทนหลอดไสท่ีกําลังไฟฟาสูงๆ ภายในจะมีไสหลอดลักษณะคลายหลอดไสใหความ

รอนและเปลงแสงในชวงแรกทันทีเพื่อชวยกระตุนใหกาซภายในหลอดอารกแตกตัวและเปลงแสงจริงใหหลอด

อารกสวางเต็มท่ี  หลอดชนิดนี้มีประสิทธิผลการสองสวางไมสูงมากนัก คือ 19-28 ลูเมนตอวัตต มีอายุการใช

งานเฉลี่ยประมาณ 6,000 ช่ัวโมง ซึ่งสั้นกวาแบบใชบัลลาสต แตมีขอดีคือเมื่อเปดไฟ จะมีแสงสวางที่ไดจาก

หลอดไสในชวงแรกทันที ทําให  สองสวางพื้นที่ไดไวกวา  ขอมูลท่ัวไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแสดงดัง

ตารางที่ 3.10 และ 3.11 
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ตารางที่ 3.10  ขอมูลท่ัวไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบใชบัลลาสต อายุการใชงานเฉลี่ย 14,000 ช่ัวโมง 

ชนิด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการสองสวาง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การสองสวาง (lm/W) 

125 5,900 47.2 
ใส 

400 21,000 52.5 
50 1,800 36 
80 3,700 46.3 

125 6,300 50.4 
250 13,000 52 
400 22000 55 
700 38,000 54.3 

เคลือบ 

1000 58,000 58 
50 2,000 40 
80 4,000 50 

125 6,500 52 
250 14,000 56 

เคลือบ 
แบบพิเศษ 

400 24,000 60 
 

          ตารางที่ 3.11 ขอมูลท่ัวไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบไมใชบัลลาสต อายุการใชงานเฉลี่ย 6,000 

ช่ัวโมง 

ชนิด กําลังไฟฟา 

(W) 

ฟลักซการสองสวาง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 

160 3,100 19.4 

250 5,600 22.4 ใส 

500 14,000 28 
 

     

  3.4.1.10  หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) เปนหลอดที่ใหประสิทธิภาพการ

มองเห็นที่ดีท่ีสุดเนื่องจากหลอดใหเปลงแสงสีทองเหลือง ซึ่งเปนสีท่ีไวตอการมองเห็นของมนุษย หลอด

ประเภทนี้    มีอายุการใชงานยาวนานจึงนิยมใชสําหรับการใหแสงสวางภายนอกอาคารอาทิเชน ท่ีจอดรถ ลาน

รับ-สงสนิคา ไฟสนามกีฬา เปนตน มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 3.13 
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รูปที่ 3.13  หลอดโซเดียมความดันสูง 

 

   หลอดโซเดียมความดันสูงเปนหลอดที่มีประสิทธิผลการสองสวางคอนขางสูง 70 – 140 lm/W 

แตใหความถูกตองของสีคอนขางต่ํา (CRI 23) ยกเวนรุนที่มีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซึ่งจะใหความถูกตอง

ของสีประมาณ 60 – 85 หลอดไฟประเภทนี้ ตองจุดไสหลอดดวยพัลสแรงดันสูงประมาณ 1.8-5 kV และตองใช

เวลาในการอุนไสหลอดประมาณ 3 – 7 นาที แสงที่ออกมาจากหลอดจึงจะสวางเต็มท่ี 

    หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดังนี้  คือ หลอดโซเดียมความดัน

สูงแบบมาตรฐาน  หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการสองสวางสูง  หลอดโซเดียมท่ีออกแบบใหใช

แทนหลอด ไอปรอทความดันสูงและหลอดโซเดียมความดันสูงท่ีมีความถูกตองของสีสูง  หลอดโซเดียมความ

ดันสูงแบบมาตรฐานใชเซนอน (Xenon) เปนกาซชวยจุดติดท่ีความดันประมาณ 3 kPa โดยตองใชอิกนิเตอรชวย

ในการทําให หลอดติด (ยกเวนหลอดที่มีขนาดกําลังไฟต่ํา เชน 50W และ 70W เนื่องจากวาแรงดันจุดหลอด 

(Ignition Voltage) มีคาสูงถึง 2.8kV  

    หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการสองสวางสูง สามารถทําไดโดยเพิ่มความดัน

ของ Xenon เปนประมาณ 30 kPa ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพการสองสวางเพิ่มข้ึนจากหลอดโซเดียมความดันสูง

แบบมาตรฐานประมาณ 15% 

    หลอดโซเดียมท่ีออกแบบใหใชแทนหลอดไอปรอทความดันสูง หลอดประเภทนี้สามารถใชกับ

บัลลาสตหลอดไอปรอทความดันสูงได และไมตองใชอิกนิเตอร (Igniter) เนื่องจากมี Build-in Starting Aid 

หลอดโซเดียมความดันสูงประเภทนี้เมื่อใชแทนหลอดไอปรอทความดันสูง จะใชกําลังไฟฟาลดลง 15% และให 

ฟลักซการสองสวางเพิ่มข้ึน 40 % ขอมูลท่ัวไปของหลอดโซเดียมความดันสูงแสดงไวในตารางที่ 3.12 
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    ตารางที่ 3.12  ขอมูลท่ัวไปของหลอดโซเดียมความดันสูง อายุการใชงานเฉลี่ย 18,000 ช่ัวโมง 

ชนิด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการสองสวาง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การสองสวาง (lm/W) 

50 3,450 69 
70 5,600 80 

150 14,500 96.7 
250 26,500 106 
400 49,000 122.5 

ชนิดมาตรฐาน 

1000 130,000 130 
100 10,000 100 
150 16,000 106.7 
250 30,000 120 

ชนิดประสิทธิผลการ 
สองสวางสงู 

400 56,000 140 
220 20,000 91 ชนิดใชแทนหลอดไอ

ปรอทความดันสูง 350 34,500 98.6 
 

  3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide) มีลักษณะการทํางานคลายหลอดไอปรอทความดัน

สูง แตแตกตางกันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้จะเติมสารประกอบเมทัลฮาไลดเขาไปกับปรอท เพื่อทําใหไดสี

ของแสงดีข้ึน ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลดนี้จึงมีคุณสมบัติทางสีท่ีดีเหมาะสําหรับใชในงานที่ตองการแสงสีท่ีดี เชน

สนามกีฬา และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการเห็นแสงสีของวัสดุ เปนตน  

  ประสิทธิผลการสองสวางของหลอดเมทัลฮาไลดข้ึนอยูกับขนาดกําลังไฟฟา แตโดยทั่วไปแลวจะ

มีคาประมาณ 65 - 95 ลูเมนตอวัตต  อายุการใชงานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใชงานนอยกวาหลอดไอปรอท

ความดันสูง คือมีอายุการใชงานประมาณ 9,000-20,000 ช่ัวโมง ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลอดเมทัลฮาไลด

แสดงอยูในรูปที่ 3.14 และตารางที่ 3.13 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 3.14  หลอดเมทัลฮาไลด 
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             ตารางที่ 3.13 ขอมูลท่ัวไปของหลอดเมทัลฮาไลด อายุการใชงานเฉลี่ย 9,000-20,000 ช่ัวโมง 

ชนิด 
กําลังไฟฟา 

(W) 
ฟลักซการสองสวาง 

(lm) 
ประสิทธิผล 

การสองสวาง (lm/W) 

250 17,000 68 
400 31,500 78.8 
1000 81,000 81 

ข้ัวเดี่ยว (Tubular) 

2000 189,000 94.5 
70 5,100 72.9 ข้ัวเดี่ยว 

(Double Envelope) 150 11,000 73.4 
70 5,500 78.6 

150 11,250 75 สองขั้ว 
250 20,000 80 

   

  3.4.1.12  หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําท่ี

มีการเปลงแสงและถูกควบคุมการกระจายแสงดวยเลนสท่ีเคลือบไว เมื่อใชงานกับแหลงจายไฟฟากระแสตรง 

อิเล็กตรอนจะผานไปตามอุปกรณเซมิคอนดักเตอรทําใหเกิดแสงออกมาตามความถี่ของแสงที่ไดกําหนดไว ดัง

รูปที่ 3.15  ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีใหมีความเขมการสองสวางสูงจนสามารถใชกับงาน

ดานแสงสวางไดซึ่งมีขอดีเมื่อเทียบกับหลอดประเภทอื่น คือ ขนาดเล็กกระทัดรัด ทนการสั่นสะเทือนสูง เปดปด

ไดบอยครั้ง อายุยาวนาน  มีประสิทธิผลดานแสงสูง ไมมีการแผรังสียูวีและอินฟราเรด ไมมีกําลังสูญเสียในการ

จุดหลอด ซึ่งแอลอีดีสมัยใหมท่ีนิยมใชงานดานนี้คือ อะลูมินั่มอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด (Aluminum indium 

gallium phosphide, AllInGaP) และ อินเดียมแกลเลียมไนไตรด (Indium gallium nitride, InGaN) โดยแบงกลุม

หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดังนี้ คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซการสองสวางสูง (High flux 

emitter) และหลอดแอลอีดีฟลักซการสองสวางสูงมาก (Very high flux emitter)  (ดูรูปที่ 3.15) ซึ่งนิยมใชกับงาน

ปายโฆษณา ปายสัญลักษณ และไฟสัญญาณจราจร หรืองานที่ตองการลักษณะการใหแสงที่มีความเขมการสอง

สวางสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงขนาด 1 วัตต สีแดงจะใหประสิทธิผลการสองสวางประมาณ 37 ลูเมน

ตอวัตต สีเขียวจะใหประสิทธิผลการสองสวางประมาณ 40 ลูเมนตอวัตต สีน้ําเงินจะใหประสิทธิผลการสอง

สวางประมาณ 12 ลูเมนตอวัตต และสีขาวจะใหประสิทธิผลการสองสวางประมาณ 34  ลูเมนตอวัตต  มีอายุการ

ใชงานประมาณ 50,000 ช่ัวโมง 
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รูปที่ 3.15  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง 
 

   ปจจุบันไดมีการพัฒนาแอลอีดีใหอยูในรูปหลอดไฟที่มีข้ัวหลอดแบบทั่วไป เชน E27 และ E40           

ซึ่งสามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดไส หรือหลอดปลอยประจุความเขมแสงสูง (HID) ไดเลย (ดูรูปที่ 3.16) 

สามารถใชไดท้ังในและนอกอาคาร และในสถานที่ท่ีไมตองการการเกิดประกายไฟชวงจุดหลอด  ทํางานไดใน

อุณหภูมิชวงกวางถึง -40  ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน  ความเสื่อมทางแสงต่ํา จุดติดเร็ว ไมตองใชบัลลาสตใน

หลอดแอลอีดียอยแตละตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนสคาสะทอนแสงสูงอยูในตัว และบังคับทิศทางแสงสองลง

ดานลางเปนหลัก  จึงไมจําเปนตองใชโคมท่ีมีการสะทอนแสงสูง มีแสงบาดตาต่ํา  ประหยัดเงินคาบํารุงรักษา  

หลอดประเภทนี้ยังไมนิยมใชแพรหลายเนื่องจากมีราคาสูงอยูมาก ขอมูลท่ัวไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง

แสดงไวในตารางที่ 3.14 

  

ก)  หลอดขนาด 5 W 300 lm ข้ัวหลอด E27 ข)  หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ข้ัวหลอด E40  

 

ค)  หลอดสําหรับไฟถนนชนิดสําเร็จรูปทั้งดวงโคม 

รูปที่ 3.16  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบใชทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป 
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          ตารางที่ 3.14 ขอมูลท่ัวไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทั่วไป                         

อายุการใชงานเฉลี่ย 50,000 ช่ัวโมง 

ชนิด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการสองสวาง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การสองสวาง (lm/W) 

ข้ัวหลอดแบบ E27 5 300 60 
28 2,100 75 
48 3,300 68.8 
60 4,400 73.4 
80 6,000 75 
100 7,600 76 
125 9,400 75.2 
140 10,600 75.7 

 
 
 

ข้ัวหลอดแบบ E40 
และแบบสําเร็จรูป 

ท้ังดวงโคม 

180 13,800 76.7 
 

  จากประเภทหลอดไฟที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมด สามารถทําการสรุปเปรียบเทียบขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.15 

  ตารางที่ 3.15  การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ 

ชนิดหลอด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการ 
สองสวาง (lm) 

ประสิทธิผลการ
สองสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
เฉลี่ย  (h) 

อินแคนเดสเซนต 15-500 120-8,400 8-17 1,000 
ฮาโลเจนแรงดนัปกติ 75-2,000  975-50,000 13-25 2,000 
ฟลูออเรสเซนต 

ฟลักซการสองสวางสูง 
18-36 1,300-3,350 72-93 12,000 

ฟลูออเรสเซนตฟลักซการสอง
สวางสูง ประสิทธิภาพสูง 

14-35 1,350-3,650 93-104 20,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต 
บัลลาสตแยกภายนอก 

8-18 360-1,000 45-56 8,000 
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  ตารางที่ 3.15 (ตอ) การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ 

ชนิดหลอด กําลังไฟฟา 
(W) 

ฟลักซการ 
สองสวาง (lm) 

ประสิทธิผลการ
สองสวาง (lm/W) 

อายุการใชงาน 
เฉลี่ย  (h) 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต 
บัลลาสตในตัว 

8-23 420-1,350 53-64 8,000 

ฟลูออเรสเซนต 
แบบเหนี่ยวนํา 

100-150 8,000-12,000 80 60,000 

โซเดียมความดนัต่ํา  
(ประสิทธิผลการสองสวางสูง) 

18-180 1,800-32,500 100-181 14,000 

ไอปรอทความดันสูง (เคลือบ) 
แบบใชบัลลาสต 

50-1,000 1,800-58,000 36-58 14,000 

ไอปรอทความดันสูง 
แบบไมใชบัลลาสต 

160-250 3,100-5,600 19-22 6,000 

โซเดียมความดนัสูง (มาตรฐาน) 50-1,000 3,450-130,000 69-130 18,000 
โซเดียมความดนัสูง  

ประสิทธิผลการสองสวางสูง 
100-400 10,000-56,000 100-140 18,000 

เมทัลฮาไลด 
(ข้ัวเดี่ยว) 

70-2,000 5,100-189,000 73-95 20,000 

เมทัลฮาไลด 
(สองขั้ว) 

70-2,000 5,500-220,000 79-80 9,000 

แอลอีดีสมรรถนะสูง 
ข้ัวหลอดแบบ E27 

5 300 60 50,000 

แอลอีดีสมรรถนะสูง 
ข้ัวหลอดแบบ E40 

28-180 2,100-13,800 75-77 50,000 

 
3.5 การพิจารณาเลือกใชหลอดไฟ 
 การเลือกหลอดไฟฟาเพื่อการอนุรักษพลังงานอาจพิจารณาไดจากคาประสิทธิผลการสองสวาง โดย
หลอดที่มีประสิทธิภาพพลังงานที่สูงหมายถึง หลอดไฟฟานั้นมีคาประสิทธิผลการสองสวาง ซึ่งประหยัด
พลังงานมากกวาหลอดไฟฟาท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานที่ตํ่า   อยางไรก็ตามโดยหลอดแตละประเภทมีความ
แตกตางดานการนําไปใชงาน ดังนั้น จึงไมควรพิจารณาเฉพาะคาประสิทธิผลการสองสวางเพียงอยางเดียว ยัง
ตองมีปจจัยอื่นประกอบอีกมากมาย เชน ฟลักซการสองสวาง กําลังไฟฟา อุปกรณประกอบ อายุการใชงาน  
ความถูกตองของสี ราคาหลอดไฟ ประเภทกิจกรรม และขอเปรียบเทียบดานการใชงานในที่ตาง ๆ เปนตน 
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ตารางที่ 3.16 ไดแสดงสรุปเปรียบเทียบสมบัติดานตางๆ ของหลอดไฟเพื่อประโยชนในการตัดสินเลือกใช
หลอดไฟ 
ตารางที่ 3.16  การเปรียบเทียบสมบัติดานตางๆ ของหลอดประเภทตางๆ 
 Incandescent Tubular fluorescent Compact 

fluorescent 
Discharge 

ราคาตนทุน ถูก ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง – สูง 
คาใชจายดาน
พลังงาน 

สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า – ตํ่ามาก 

กําลังไฟฟา (วัตต) 15 – 1,500 8 – 150 9 – 36 35 – 3,500 
อายุ (ช่ัวโมง) 1,000 5,000 – 20,000 8,000 4,000 – 24,000 
อัตราการเสื่อม 
ของลูเมน 

15% 15 – 20% 15-30% 10-40% 

ความถูกตองของสี1 ดี ดี ปานกลาง – ดี นอย – ดีมาก 
ระยะเวลาในการจุด
หลอด 

ทันที หนวงเล็กนอย หนวงเล็กนอย 5 – 10 นาที 

ความสูงที่ติดตั้ง สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร 6 – 30 เมตร 
การใชงาน ระดับแสงต่ําๆ หรือ

แสงสวางที่ใชในการ
ตบแตง เชน ตูโชว 

แสงสวางภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิชย, สํานักงาน, 
โรงเรียน, บาน  

แสงสวางภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิชย, สํานักงาน, 
โรงเรียน, บาน 

แสงสวางภายนอก,  
ไฟถนน, ไฟตกแตง, 
แสงสวางภายในที่
ตองติดตั้งในระดับที่
สูง 

อื่นๆ แรงดันที่เปลี่ยนแปลง
จะมีผลตอแสงสวาง
จากหลอด 

แรงดันที่
เปลี่ยนแปลงจะมีผล
ตอแสงสวางจาก
หลอด ความถี่ในการ
เปดปดจะทําใหอายุ
ของหลอดสั้นลง 

สามารถใชติดตั้งแทน
หลอดอินแคนเดส
เซนตไดโดยตรง 

ตองใชคูกับบัลลาสต
ที่เฉพาะของหลอด, 
การเลือกใชประเภท
ของหลอดชนิดนี้ตอง
เหมาะสมกับสถานที่
ใชงาน 

หมายเหตุ 
1 ดัชนีบอกความถูกตองของสี (Color Rendering Index, CRI)  เปนการวัดคาของหลอดไฟวามีประสิทธิภาพในการ
แสดงคุณลักษณะของสีเปนอยางไรโดยจะใชคาดัชนีบอกความถูกตองของสีเปนตัวเปรียบเทียบ  ดังนั้นคา CRI จะเปน
ตัวบงช้ีความถูกตองของสีของหลอดไฟชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับความถูกตองของสีที่ไดจากแสงอาทิตยซึ่งมีคา CRI 
เทากับ 100 
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3.6  อุปกรณที่ใชรวมกับหลอดไฟฟาที่มีผลตอประสิทธิภาพพลังงาน 
  
 3.6.1  บัลลาสต 
  บัลลาสตเปนอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการใชงานควบคุมการทํางานของหลอดกาซดีสชารจ 
นอกจาก จะชวยในการทํางานของวงจรไฟฟาแสงสวางใหสมบูรณแลว ยังมีผลตอการควบคุมฟลักซการสอง
สวาง อายุการใชงานของหลอด และการใชพลังงานไฟฟาในวงจรดวยบัลลาสตมีหนาท่ีหลักที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ  
  ก) ประการแรก  ชวยสรางใหเกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดกาซดีสชารจใหติดควบคุม
ปริมาณกระแสไฟฟาผานหลอดขณะสตารตและทํางาน 
  ข) ประการที่สอง จายกําลังไฟฟาใหหลอดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหนาท่ีอื่นๆเชน การ
ปรับหรี่แสงสวาง เปนตน 
  3.6.1.1  บัลลาสตแกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสรางเปนขดลวดพันรอบแกนเหล็ก 
(core & coil) ซึ่งชนิดท่ีนิยมใชในประเทศไทยเปนแบบตัวเหนี่ยวนํา (inductor) หรือเรียกวา โชก (choke) โดยทํา
หนาท่ีหลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต คือ สรางแรงดันสูงเหนี่ยวนําเพื่อใชจุดหลอดใหติดและจํากัดกระแสให
หลอดอยางเหมาะสมตองเลือกใหเหมาะสมกับหลอดแตละประเภท แตละชนิด และแตละขนาด ซึ่งบัลลาสตเปน
อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับหลอดกาซดีสชารจเพราะเมื่อหลอดไฟผานขั้นตอนการจุดติดแลวนั้น คาความตานทาน
ของหลอดจะลดลงอยางมาก จึงตองนําบัลลาสตมาตออนุกรมในวงจรเพื่อทําหนาท่ีเปนตัวตานทานมิใหกระแส
ไหลเกินพิกัดจนไสหลอดขาด 
  การใชงานรวมกันระหวางหลอดไฟฟาและบัลลาสตจะตองเปนชนิดท่ีออกแบบใหใชงานรวมกัน
ได หากใชงานผิดชนิดกันยอมทําใหเกิดผลเสียหายหลายอยาง เชน จุดหลอดติดยาก หลอดเสื่อมสภาพเร็ว อายุใช
งานสั้น กําลังสูญเสียในบัลลาสตสูงซึ่งจะทําใหอายุงานบัลลาสตสั้นลงได การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
จะตองเลือกใชบัลลาสตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับหลอดไฟ สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 
   3.6.1.1.1 บัลลาสตแกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทํางานบัลลาสตซึ่ง
เปนขดลวดพันอยูรอบแกนเหล็กเพื่อสรางคาความเหนี่ยวนําสูง ซึ่งมีผลทําใหมีคาความตานทานสูงเกิดกําลัง
สูญเสียมากตามไปดวยโดยมีคากําลังสูญเสียประมาณ 8 – 12 วัตต สําหรับบัลลาสตท่ีใชกับหลอด 36 หรือ 40 
วัตต และหลอด 18 หรือ 20 วัตต  การสูญเสียดังกลาวจะเปลี่ยนไปในรูปของความรอน ทําใหอุณหภูมิบัลลาสต
ขณะใชงานอาจสูงถึง 75 – 90 °C   จะทําใหฉนวนที่เคลือบขดลวดคอยๆ เสื่อมสภาพและเสื่อมอายุการใชงาน
ตามเวลา โดยท่ัวไปบัลลาสตแกนเหล็กแบบทั่วไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใชงานประมาณ 10 ปใชงาน 
(หากใชงานไมตลอด 24 ชม. ตอวัน ก็อาจใชงานไดนานถึง 30 ป ตลอดอายุอาคาร)  
   3.6.1.1.2 บัลลาสตแกนเหล็กแบบกําลังสูญเสียตํ่า (low loss ballast) เปนบัลลาสตแกน
เหล็กประสิทธิภาพสูง ท่ีลดการสูญเสียพลังงานในบัลลาสตเหลือเพียงประมาณ 5 – 6 วัตต โดยการใชเสนลวดที่
มีขนาดใหญข้ึนและใชแกนเหล็กที่มีคุณภาพดี  
   ปจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการจัดตั้งภายใตความรวมมือระหวางบริษัทผูผลิต และ/หรือ
นําเขาผลิตภัณฑบัลลาสต สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค รวมท้ังหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใหขอมูลท่ีชัดเจนแก
ประชาชน เกี่ยวกับคาความสูญเสียพลังงานของบัลลาสต และระดับประสิทธิภาพของบัลลาสตนั้นๆ เพื่อให
ผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑบัลลาสตใหเปนอุปกรณท่ีประหยัดพลังงานไฟฟาอีกประเภทหนึ่ง และเพื่อเปน
ทางเลือกใหกับประชาชนในการใชบัลลาสตท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน สูญเสียพลังงานนอยลงและสามารถหาซื้อไดใน
ราคาที่เหมาะสม  เพื่อใหเกิดการยอมรับในมาตรฐานระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของบัลลาสตประหยัด
ไฟฟา โดยกําหนดชื่อกลางเพื่อเรียกบัลลาสตดังกลาววา  “บัลลาสตเบอร 5 นิรภัย” ซึ่งจะตองผลิตภัณฑท่ีผาน
การทดสอบและรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม มอก. 23-2521 และตองมีคากําลังไฟฟา
สูญเสียในตัวบัลลาสตต่ํากวา  6 W ท่ีกระแสไฟฟาทดสอบไมต่ํากวา 0.398 A สําหรับบัลลาสตท่ีใชกับหลอด 36 
W และกระแสทดสอบไมต่ํากวา 0.343 A สําหรับบัลลาสตท่ีใชกับหลอด 18 W ในสภาวะ Hot Loss ผลิตภัณฑท่ี
ผานเกณฑการทดสอบจะไดรับการติดฉลากเบอร 5 ลักษณะดังรูปที่ 3.17 

 

รูปที่ 3.17  ตัวอยางฉลากบัลลาสตกําลังสูญเสียต่ํา หรือ “บัลลาสตเบอร 5 นิรภัย” ท่ีมีคากําลังไฟฟาสูญเสีย 

                  ในตัวบัลลาสตต่ํากวา  6 W ใชสําหรับสําหรับหลอดผอมขนาด 18 W  หรือ 36 W  

 

  3.6.1.2  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส (Electronic ballast)  การทํางานของบัลลาสตชนิดนี้เหมือน        

บัลลาสตแกนเหล็กมีโชกทําหนาท่ีหลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต แตการจะลดการสูญเสียกําลังไฟฟาในโชก

ไดโดยการลดขนาดโชกใหเล็กลงนั้น จําเปนตองใชวงจรอิเล็กทรอนิกสทําการเปลี่ยนแรงดันไฟฟาจากแหลงจาย

ปกติความถี่ 50 Hz เปนความถี่สูงไมนอยกวา 20,000 Hz (เกณฑ 20 kHz เปนความถี่สูงข้ันต่ํา ท่ีหูคนทั่วไปจะ

ไมไดยินเสียงการทํางาน) ซึ่งการใชความถี่สูงก็จะทําใหสามารถลดขนาดโชกของบัลลาสตใหมีขนาดเล็ก 

น้ําหนักเบา มีการสูญเสียต่ํา และประหยัดไฟไดมากกวาบัลลาสตแกนเหล็กได ปจจุบันมีการพัฒนาบัลลาสต

อิเล็กทรอนิกสท่ีใชงานในระดับความถี่  kHz – MHz  ดังรูปที่ 3.18 
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รูปที่ 3.18 แผนผังแสดงสวนทาํงานหนาท่ีตาง ๆ ของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจะประกอบดวยสวนสรางความถี่สูง (HF Generator) และ สวนโชก 

(Lamp Controller) โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทํางาน สวนวงจรกําจัดคลื่นรบกวน 

(Filter for Interference Suppression) นั้นเปนวงจรที่อาจมีในบัลลาสตท่ีมีราคาสูงและจัดวามีคุณภาพดี ซึ่ง      

บัลลาสตราคาถูกบางรุนอาจไมมีวงจรสวนนี้ ดังรูปที่ 3.19 

 

รูปที่ 3.19 ตัวอยางภาพอุปกรณภายในกลองบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปแลวจะมีคาตัวประกอบกําลังต่ําจึงตองใชอุปกรณปรับปรุง

คาตัวประกอบกําลัง   อุปกรณปรับปรุงตัวประกอบกําลังจะถูกตอระหวางแหลงจายไฟและบัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณปรับปรุงตัวประกอบกําลังถูกออกแบบใหอยูในรูปขดลวดเหนี่ยวนําหรือวงจร

อิเล็กทรอนิกสก็ได   ในขณะที่อุปกรณปรับปรุงตัวประกอบกําลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกสมักจะประกอบเขา

เปนสวนหนึ่งของบัลลาสต  

  3.6.1.3  การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และพลังงานที่ใชของบัลลาสต ในหัวขอนี้กลาวถึงขอสรุป

การเปรียบเทียบการใชบัลลาสตชนิดตาง ๆ ตั้งแตเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของบัลลาสตแกนเหล็ก(ตารางที่ 3.17)

และบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส (ตารางที่ 3.18) ในดานการใชงานและเปรียบเทียบกําลังสูญเสียในบัลลาสตของ

หลอดชนิดตางๆ  ขอมูลทางไฟฟาของอิกนิเตอรท่ีใชกับหลอดกาซดีสชารจความดันสูง เปรียบเทียบลักษณะ

กระแสผานหลอดและแรงดันครอมหลอดเมื่อใชบัลลาสตตางชนิด เปรียบเทียบลักษณะกระแสผานหลอดและ

แรงดันครอมหลอดเมื่อใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพต่ําและมีคุณภาพสูง เพื่อใชเปนแนวทางในการ

เลือกใชงานใหเหมาะสม 
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        ตารางที่ 3.17 ขอดี-ขอเสีย ของบัลลาสตแกนเหล็ก 

ขอดี ขอเสีย 

• ราคาต่ํา และอายุใชงานยาวนานมาก (20 ป) 

• ทนตอสภาพแวดลอม เชน แรงดันไมคงที่ อุณหภูมิสูง 

• ชางติดตั้งไดอยางคุนเคย และหาซื้อไดทั่วไป 

• มีการสูญเสียพลังงานสูงประมาณ 20%(6-10W) 

• เกิดความรอนสูสภาพแวดลอมสูง มีเสยีงฮัม 

• มีคาตัวประกอบกําลังต่ํา (PF = 0.27 – 0.52) 

• ใชเวลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงใหแสงสวางและมีการกระเพื่อม 

• มีการกระพริบเมื่อหลอดไฟฟา บัลลาสต หรือ สตารทเตอรเสื่อม 

ซึ่งนอกจากเปลืองไฟแลว ยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได 

 

    ตารางที่ 3. ขอด-ีขอเสีย ของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

ขอด ี ขอเสีย 

• ลดสูญเสียพลังงานประมาณ 20 % 

• ลดความรอนสูสภาพแวดลอม และลดเสียงคราง 

• มีตัวประกอบกําลังสูง (โดยทั่วไป PF >0.96) 

• ใหแสงสวางทันที และไมมีการกระเพื่อม 

• มีวงจรควบคุมตัดการจายกระแสไฟฟา 

       เมื่อผิดปกติ 

• ความเสื่อมของหลอดไฟลดลง อายุใชงานนานขึ้น 

• ใชไฟฟากระแสตรงแรงดันสูงได และหรี่แสงได 

• สามารถใชกับหลอดไฟฟาได 3 – 4 หลอด 

• น้ําหนักเบา และไมตองใชสตารทเตอรภายนอก 

• ราคาสูง และอายุใชงานสั้น 

• มีขอจํากัดในการใชงานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง 

• มีฝุนละออง น้ํา ไอน้ํา หรือแรงดันไมคงที่ 

• มีขอท่ีตองระมัดระวังในการเลือกซื้อ และ 

       การเลือกใชใหเหมาะสมตอลักษณะการใชงาน 

 

 3.6.2 โคมไฟสองสวาง (Luminaries) 
  โคมไฟสองสวางเปนอุปกรณทําหนาท่ีบังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ใหกระจายไปใน
ทิศทางตาง ๆ โคมไฟแตละชนิดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกตางกันไป การเลือกใชโคมไฟจึงตองพิจารณาปจจัย
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน และความตองการในเรื่องความสวยงามไปพรอม ๆ กันดวย ลักษณะ
ของโคมไฟที่มีใชแพรหลายในโรงงานและอาคารมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  การแบงดวงโคมประเภทตางๆ  ดวงโคมที่มีใชกันอยูในปจจุบันนี้จะมีอยูหลายประเภท หลาย
ขนาด และมีรูปรางแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงานของดวงโคมแตละ
ประเภท แตละสถานที่ ดวงโคมสามารถแยกประเภทไดตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้  
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  พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม 
  พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใชงานของดวงโคม 
  พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใชกับดวงโคม 
  พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคม 
 
  3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดต้ังดวงโคม  เมื่อมีการติดตั้งดวงโคมผูออกแบบ
จะพิจารณาถึงลักษณะของสถานที่ท่ีจะติดตั้งดวงโคมวาควรจะใชดวงโคมประเภทใด ซึ่งสามารถจําแนกประเภท
ของดวงโคมที่จะติดตั้งกับสถานที่ตาง ๆ ไดดังนี้ 
    
   3.6.2.1.1 ดวงโคมสําหรับติดต้ังแบบหอย หรือแขวนจากเพดานหรือคานลงมา มีลักษณะ
ดังรูปที่ 3.20 (ก) และ (ข) สวนใหญแลวดวงโคมประเภทนี้จะใชสําหรับบริเวณที่มีความสูงจากพื้นงานถึงเพดาน
สูงกวาปกติ หรือเพื่อความสวยงามและใหไดแสงสวางพอเพียง 

  
(ก)  ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบหอย 

       หรือแขวน 

(ข)  ลักษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต
แบบ หอยหรือแขวน 

รูปที่ 3.20  ลักษณะของดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบหอยหรือแขวน 

 

 3.6.2.1.2 ดวงโคมสําหรับยึดติดกับเพดาน  คือ ดวงโคมที่ติดตั้งใหตัวดวงโคมยึดติดกับ

ฝาหรือเพดานมีลักษณะดังรูปที่ 3.21 สวนใหญแลวจะใชสําหรับบริเวณที่มีความสูงจากพื้นงานถึงเพดานไมสูง

นัก มักจะใชติดตั้งในสําหรับสํานักงานหรือตามบานเรือน 

 

รูปที่ 3.21  ลักษณะของดวงโคมสําหรับยึดติดกับฝาหรือเพดาน 
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 3.6.2.1.3 ดวงโคมสําหรับยึดติดเขาไปในเพดานหรือฝา คือ ดวงโคมที่ติดตั้งแลวจะตอง

ยึดติดลึกเขาไปในสวนของเพดาน อาจจะมีสวนที่เปนฝาครอบพลาสติกปดหนาของดวงโคมหรือเปนตะแกรง

อลูมิเนียมปดอยูดานหนา โดยอาจจะมีสวนที่ยื่นจากเพดานหรือไมมีก็ได มีลักษณะดังรูปที่ 3.22 สวนใหญแลว

จะใชสําหรับบริเวณที่มีความสูงจากพื้นฐานถึงเพดานไมสูงนัก เหมาะสําหรับจะติดตั้งในสํานักงาน ตาม

หางสรรพสินคา หรือหองอาหาร เปนตน 

 
รูปที่ 3.22  ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดติดยึดเขาไปในเพดานหรือฝา 

 

 3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใชงาน ชนิดของโคมไฟออกตามลักษณะการนําไปใชงาน 

ดังรูปที่ 3.23 เชน โคมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม โคมไฟสําหรับบาน โคมไฟประดับ โคมไฟถนน นอกจากนี้

ยังมีโคมไฟที่ออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอยาง เชน โคมกันระเบิด ท่ีใชในที่อาจติดไฟไดงาย โคมกันน้ํากัน

ฝุน เปนตน  

 

รูปที่ 3.23  ลักษณะของดวงโคมตามลักษณะการนําไปใชงานสําหรับไฟถนนบริเวณโรงงานที่มีสารเคมี 

 

 3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ หลอดไฟที่ใชอยูในปจจุบันจะมีรูปราง ตลอดจน

คุณลักษณะเฉพาะตัวเชนกําลังไฟฟาท่ีใชตางกันออก ดังนั้นโคมไฟตองถูกออกแบบเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะ

ของหลอด และความปลอดภัยเมื่อนํามาใชงาน หากแบงโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบงออกไดเปน 3 

ประเภทใหญๆไดแก โคมไฟที่ใชกับหลอดอินแคนเดสเซนต   โคมไฟที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต และโคม

ไฟที่ใชกับหลอด HID ดังรูปที่ 3.24 
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โคมไฟสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนต โคมไฟสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต โคมไฟสําหรับหลอดประเภท HID 

รูปที่ 3.24  ลักษณะของดวงโคมที่พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟชนิดตาง ๆ 

 

 3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสวางของดวงโคม   

  3.6.2.4.1  การกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคม  ดวงโคมแตละ

ประเภท ท่ีถูกสรางขึ้นมาจะตองมีการทดสอบหาคาการกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคม

หรือหลอดไฟ (Candle Power Distribution) ซึ่งหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสวางในหนวยของกําลัง

เทียน โดยปกติแลวหนาท่ีโดยตรงของดวงโคมจะเปนตัวควบคุมการกระจายแสงสวางใหไปตกลงบนพื้นที่ท่ีเรา

ตองการสองสวาง และดวงโคมแตละแบบแตละชนิดจะมีลักษณะการกระจายแสงสวางไมเหมือนกัน ซึ่ง

สามารถที่จะหารูปรางลักษณะการกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคมแตละดวงโคมนั้น ณ 

มุมตาง ๆ รอบดวงโคมโดยใหอยูในแนวรัศมีเดียวกัน แลวนํามาบันทึกลงในกระดาษกราฟในระบบพิกัดเชิงข้ัว

ระยะเดียวกัน (Polar Coordinate) อาจจะไดเสนโคงการกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคม

ออกมาดังรูป 3.25 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 3.25 กราฟเสนโคงการกระจายความเขมการสองสวางของดวงโคม 
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   โดยปกติแลวเสนโคงการกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคมนี้จะมี

ลักษณะที่แตกตางกันออกไปอีกหลายแบบ แลวแตชนิดของดวงโคมที่เรานํามาทดสอบหรือแลวแตชนิดของ

หลอดไฟที่มีรูปรางแตกตางกันออกไป 

   ประโยชนจากเสนโคงการกระจายกําลังการสองของแสงสวางของดวงโคมนี้คือ ทําให

ทราบถึงลักษณะการกระจายแสงสวางที่ออกจากดวงโคมแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชดวงโคมได

เหมาะสมกับประเภทของงาน และคาท่ีอานไดจากเสนโคงการกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวง

โคมนี้เปนคาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเทานั้น ไมใชคาเฉลี่ยท่ัวพื้นที่บริเวณที่ตองการคํานวณ บางครั้งดวงโคมสองชุด

อาจจะมีคาปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวางรวมเทากัน แตก็ไมจําเปนที่ลักษณะของการกระจายแสงสวางที่

ออกจากดวงโคมจะตองเหมือนกัน หรือบางครั้งโรงงานผูผลิตดวงโคมอาจจะจัดทําตารางแสดงคาของการ

กระจายแสงสวางที่มุมตาง ๆ มาให ดังรูปที่ 3.26    ทําใหสามารถคํานวณหรือบอกไดวาดวงโคมที่เห็นอยูนั้น

เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางแบบใด 

 

 

รูปที่ 3.26  ขอมูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวนไลน 
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 3.6.2.4.2  ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทตางๆ ดวงโคมที่สรางขึ้นมามี

ลักษณะของการกระจายแสงสวางตาง ๆ กันออกไป ข้ึนอยูกับความตองการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการ

กระจายแสงสวางออกเปนหลาย ๆ ลักษณะ ก็จําเปนจะตองมีการจัดหมวดหมูหรือจําแนกประเภทของการ

กระจายแสงสวางของดวงโคมนั้นออกไป โดยใชหลักการของการกระจายแสงสวางในแนวดิ่งของดวงโคม โดย

พิจารณาจากอัตราสวนของปริมาณพลักซการสองสวางที่พุงออกมาจากดวงโคมที่ลงสูพื้นตอปริมาณของแสง

สวางที่กระจายออกจากดวงโคมขึ้นสูเพดาน ซึ่งสามารถแบงประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจาย

แสงสวางได 6 ชนิด คือ 

 1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสวางลงดานลาง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เปน

ดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางสวนใหญประมาณ 90 – 100 % ของแสงสวางทั้งหมดลงสูพื้น และสวนที่เหลือ

ประมาณ 0 – 10 % จะกระจายแสงสวางขึ้นสูเพดาน ดังรูปที่ 3.27 

 

  

 

 

รูปที่ 3.27  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกระจายแสงสวางลงดานลาง (Direct  Luminaire) 

 

 ดวงโคมประเภทนี้มีขอดีอยูท่ีวา เราสามารถที่จะควบคุมทิศทางของการกระจายแสง

สวางใหไปตกลงพื้นงานที่ตองการไดงาย แตมีขอควรระวังเวลาใชดวงโคมประเภทนี้คือ จะตองจัดระยะหาง

ระหวางดวงโคมใหเหมาะสม มิฉะนั้นอาจจะทําใหเกิดเงาขึ้นไดระหวางจุดกึ่งกลางของดวงโคมที่ใชในการ

ติดตั้งและอีกประการหนึ่ง  ก็คือ ความแตกตางระหวางความจาของแสงสวางที่สะทอนออกจากตัวดวงโคมกับ
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ผนังเพดานจะมีมาก จะตองทําการแกไขโดยอาจจะใชวิธีทาสีเขาชวย หรือติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีเปอรเซ็นตใน

การสะทอนแสงสวางสูงเขาชวย 

 2) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสวางลงดานลาง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคม

ประเภทนี้เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางสวนใหญประมาณ 60 – 90 % ของแสงสวางทั้งหมดลงสูพื้น และ

ท่ีเหลือ 10 – 40 % จะกระจายแสงสวางขึ้นไปบนเพดาน ดังรูปที่ 3.28  ดวงโคมประเภทนี้มีขอดีอยูท่ีมันสามารถ

ลดความจาของแสงสวางที่สะทอนระหวางดวงโคมและเพดานไดดีกวาแบบแรกและมีขอควรระวังคือ เมื่อติดตั้ง

ดวงโคมประเภทนี้แลวจะตองจัดระยะหางระหวางดวงโคมใหเหมาะสม เพราะอาจจะทําใหเกิดเงาขึ้นได

ระหวางจุดกึ่งกลางของดวงโคมที่ใชในการติดตั้ง 

 

 

 

รูปที่ 3.28  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสวางลงดานลาง  (Semi – direct 

Luminaire) 

    

 3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสวางรอบดาน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคม

ประเภทนี้เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางไฟฟารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสวางลงสู

พื้น กระจายแสงสวางขึ้นสูเพดานและกระจายแสงสวางตามแนวระดับของดวงโคมพอๆ กัน ดังรูปท่ี 3.29 ดวง

โคมประเภทนี้มีขอดีคือ คาความจาของแสงสวางจะสม่ําเสมอกันทั่วท้ังหองและดูสบายกวาสองแบบแรก แตมี

ขอเสีย คือ คาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนจะมีคาต่ํากวาสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสวางใหไปตกใน

บริเวณที่ตองการไดยากกวา 
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รูปที่ 3.29  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกระจายแสงสวางรอบดาน  

(General Diffuse Luminaire) 

 

 4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสวางขึ้นดานบนและลงดานลาง (Direct – Indirect 

Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางขึ้นสูเพดานและกระจายแสงสวางลงสูพื้น

เทากัน ไมกระจายแสงสวางสูแนวระดับ ดังรูปที่ 3.30 ดวงโคมประเภทนี้มีขอดีคือ คาความจาของแสงสวางจะ

สม่ําเสมอกันทั่วท้ังหองและดูสบายตาดีกวาสองแบบแรก แตมีขอเสีย คือ คาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนมีคา

ต่ํากวาสองแบบแรกและการควบคุมแสงสวางใหไปตกในบริเวณที่ตองการทําไดยากกวา 

 
 

รูปที่ 3.30  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกระจายแสงสวางขึ้นดานบนและลงดานลาง 

(Direct – Indirect Luminaire) 

 

    

 5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสวางขึ้นดานบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคม

ประเภทนี้เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางสวนใหญประมาณ 60 – 90 % ของแสงสวางทั้งหมดขึ้นสูเพดาน 

และที่เหลือ 10 – 40 % กระจายแสงสวางลงสูพื้น ดังรูปที่ 3.31 ดวงโคมประเภทนี้มีขอดีคือ สามารถลดการแยง

ตาของแสงสวางไดดี เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่ไมตองการใหมีการแยงตาของแสงสวาง เนื่องจากดวงโคม
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ประเภทนี้มีการกระจายแสงสวางสวนใหญข้ึนสูเพดานมากกวาลงบนพื้นงาน จึงดูเหมือนวาเพดานจะทําหนาท่ี

คลายแหลงกําเนิดแสงสวางขนาดใหญแหลงหนึ่ง และจะสะทอนแสงสวางลงสูพื้นงาน เมื่อเปนเชนนี้

ความสามารถในการสะทอนแสงสวางของเพดานจะตองมีความสามารถในการสะทอนแสงสวางสูงมาก และคา

ความจาของแสงสวางที่สะทอนแสงสวางออกมาระหวางเพดานกับดวงโคมจะตองไมแตกตางกันมากนัก จึงจะ

ทําใหความจาของแสงสวางที่สะทอนแสงสวางออกมาพอใกลเคียงกัน และระยะหางระหวางดวงโคมกับเพดาน

จะตองติดตั้งดวงโคมหางจากเพดานพอสมควร 

 

 
 

รูปท่ี 3.31  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสวางขึ้นดานบน (Semi – Indirect Luminaire) 

 

 6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสวางขึ้นดานบน (Indirect Luminaire)  ดวงโคมประเภทนี้

เปนดวงโคมที่มีการกระจายแสงสวางสวนใหญ 90 – 100 % ข้ึนสูเพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสง

สวางลงสูพื้น ดังรูปที่ 3.32 ดวงโคมประเภทนี้มีขอดี คือ สามารถลดหรือควบคุมการแยงตาของแสงสวางไดดี

มากและความจาของแสงสวางภายในหองดูจะสม่ําเสมอเกือบจะเทากันทั้งหอง ขอเสีย คือ การติดตั้งจะตอง

ติดตั้งดวงโคมใหอยูต่ํากวาเพดานอยางพอเหมาะจึงจะทําใหแสงสวางสะทอนออกจากเพดานลงมาบนพื้นได

สม่ําเสมอ และดวงโคมประเภทนี้จะมีคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนนอยท่ีสุดในบรรดาประเภทของดวงโคม

ท้ังหมด 

 

 
รูปท่ี 3.32  ลักษณะของการกระจายแสงสวางของดวงโคมแบบกระจายแสงสวางขึ้นดานบน (Indirect Luminaire) 
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 3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิทธิผล        

การกระจายแสงของโคมนั้น สามารถพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนของดวงโคม (Coefficient of 

Utilization: CU) ตามแนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรือ พิจารณาจากคาตัวประกอบการ

ใชประโยชน (Utilization factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซึ่งท้ังสองคานี้มีความหมายเหมือนกันแสดง

อัตราสวนของฟลักซการสองสวางตกบนพื้นที่งานตอฟลักซแสงสวางทั้งหมดที่ออกจากโคม 

 คาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการกระจายแสงสวางของดวงโคม 

สัดสวนของหอง ความสูงของหอง การสะทอนแสงสวางของเพดาน การสะทอนแสงสวางของผนัง และการ

สะทอนแสงสวางของพื้นที่ท่ีตองการสองสวาง โดยทั่วไปแลวคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนนั้น โรงงาน

ผูผลิตดวงโคมจะเปนผูจัดทําตารางคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนกํากับมาให และสามารถขอรายละเอียดจาก

บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายได 

 1) การหาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนของดวงโคม (CU) ดวยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี 

(Zonal Cavity) การหาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนของดวงโคมดวยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เปนการคํานวณแสง

สวางของสมาคมวิศวกรรมแสงสวางสหรัฐอเมริกา (Illumination Engineering Society) หรือ IES เปนการหา

อัตราสวนคาวิตี รูปหองท่ีใชในการพิจารณาจะเปนหองสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถหาไดจากรูปท่ี 3.33 

 อัตราสวนคาวิตีหอง  (Room Cavity Ratio) หรือ RCR     สามารถคํานวณไดจาก 

 

          
LW

)LW(h5
RCR rc

×
+×

=   (3.3) 

                                                      

 

 

รูปที่ 3.33  คําศัพทเฉพาะทางแสงวิธีโซนลัคาวิตี 

 

wρ

ccρ

fcρ

cch

rch

fch

hcc    คือ   ความสูงคาวิตีเพดาน 

hrc    คือ   ความสูงคาวิตีหอง 

hfc    คือ   ความสูงคาวิตีพ้ืน 

ρcc   คือ  คาการสะทอนแสงเพดาน 

ρw    คือ   คาการสะทอนแสงผนัง 

ρfc  คือ  คาการสะทอนแสงพื้น 

โดยปกติ hfc จะอยูระหวาง 0.76-0.85  
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80%ccρ =

20%fcρ =

ตัวอยางที่ 1 หองขนาดกวาง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พื้นที่ทํางานสูงจากพื้น 0.85 เมตร  ตามรูปที่ 3.34 

โคมไฟแขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถาคาการสะทอนแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะทอนแสงผนัง (ρw) 

50% คาการสะทอนแสงพื้น (ρfc) 20%  จงคํานวณหาคา  RCR   

 

วิธีทํา    จากสมการที่ 3.3        
LW

)LW(h5
RCR rc

×
+×

=  
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รูปที่ 3.34  การหาคา  RCR  และคา CU 

 

 

 ตัวอยางที่ 2 หองตามตัวอยางที่ 1 เมื่อคา RCR = 2  ถาคาการสะทอนแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะทอนแสง

ผนัง  (ρw) 50%  คาการสะทอนแสงพื้น (ρfc)  20%  โดยเลือกดวงโคมที่มีการแสดงคา CU ตามตาราง จะ

สามารถอานคา CU ไดเทากับ 0.66  
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2) การหาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนของดวงโคม (CU) ดวยวิธีลูเมน ดัชนีหอง (room index) ดังรูปที่ 3.35 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.35 คําศัพทเฉพาะของการหาดัชนีหอง 

 

 

H      คือ   ความสูงหอง 

 W    คือ   ความกวางหอง 

 L      คือ   ความยาวหอง 

MH   คือ   ความสูงของดวงโคม เหนือพ้ืนที่ทํางาน 

ρc     คือ   คาการสะทอนแสงเพดาน 

 ρw   คือ   คาการสะทอนแสงผนัง 

ρf     ‐  คาการสะทอนแสงพื้น W
H

L
W

MH 
H  wρ

cρ

fρ

พ้ืนที่ทํางาน 

0.85 m 
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ดังนั้นการพิจารณาหาคาดัชนีของหอง  (Room index: K) สามารถคํานวณไดสมการดังนี้เพื่อหาคา CU ดัง

สมการที่ 3.4 

 

         
)( LWMH

LWK
+

×
=   (3.4) 

 

จากสมการที่ 3.3 และ 3.4 จะเห็นวา RCR และ K มีความสัมพันธกัน แสดงไดเปน 
 

       5))(( =KRCR     (3.5) 

 

 สําหรับรูปที่ 3.36 เปนตัวอยางขอมูลดวงโคม  เมื่อคํานวนหาคาดัชนีหองก็สามารถนําไปหาคา CU จาก

ตาราง ซึ่งจะตองทราบคาการสะทอนแสงเพดาน  (ρc ) การสะทอนแสงผนัง (ρw) และการสะทอนแสงพื้น (ρf) 

ซึ่งจากตัวอยางในตารางจะเขียนเปอรเซนตการสะทอนเปนสามคาเชน 851 จะหมายถึง การสะทอนแสงเพดาน 

(ρc ) 80 %  การสะทอนแสงผนัง (ρw) 50 % คาการสะทอนแสงพื้น (ρf) 10 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

รูปที่ 3.36 ตัวอยางตารางแสดงคา Utilization factor ของโคมประเภทหนึ่ง 
 

ตัวอยางที่ 3 หองขนาดกวาง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พื้นที่ทํางานสูงจากพื้น 0.85 เมตร  ตามรูปท่ี 3.37  

ถาคาการสะทอนแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะทอนแสงผนัง (ρw) 50 % คาการสะทอนแสงพื้น (ρf) 10 % จง

คํานวณหาคา  K   
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วิธีทํา 
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รูปที่ 3.37 คําศัพทเฉพาะของการหาดัชนีหอง 

ตัวอยางที่ 4  หองตามตัวอยางที่ 3 เมื่อคา K = 2.5  ถาคาการสะทอนแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะทอนแสงผนัง 

(ρw) 50 %  คาการสะทอนแสงพื้น (ρf) 10 % โดยเลือกดวงโคมที่มีขอมูลแสดงคา Utilization factor ตามตาราง 

จงหาคา CU  

วิธีทํา 

            จากตาราง เมื่อ  K = 2.5   ρcc   80 %   ρw  50 %  ρfc  10 %  (851)  UF = 0.65 

 

 

 

 

                     

3.7 มาตรฐานระดับความสองสวาง   

 คาระดับความสองสวางเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อใหเกิดการ

ประหยัดพลังงาน หากผูออกแบบใชคาความสองสวางสูงเกินความจําเปนจะทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

โดยเปลาประโยชน แตในทางกลับกันหากผูออกแบบใชคาความสองสวางต่ํากวาท่ีควรจะเปน จะทําใหสภาพ

การมองเห็นลดลงกวาท่ีควรจะเปน ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย ดังนั้นคาความสองสวาง

จึงควรอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทยไดจัดทําขอแนะนําระดับความสอง

0.85 m 

MH = 1.80 m 
50%wρ =

80%cρ =

10%fρ =

3 m 

8 m 

10 
m
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สวางสําหรับพื้นที่และกิจกรรมตางๆ ภายในอาคารไว โดยไดแบงประเภทของพื้นที่และกิจกรรมไวท้ังหมด 31 

ประเภทดังนี้ (มาตรฐานระดับความสองสวางสําหรับพื้นที่ตางๆ แสดงไวในภาคผนวก ก. ทายบท) 

1) พื้นที่ภายในอาคารทั่วไป 

2) อาคารสํานักงาน 

3) รานคาปลีก 

4) หองอาหาร และโรงแรม 

5) หองสมุด 

6) อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน 

7) พื้นที่จอดรถภายในอาคารทั่วไป 

8) โรงพยาบาล 

9) รานแตงผม 

10) พื้นที่สําหรับการแสดงและการบันเทิง 

11) อุตสาหกรรมอาหาร 

12) อุตสาหกรรมทาํขนม เบเกอรรี่ 

13) อุตสาหกรรมดานการเกษตร ปศุสัตว 

14) อุตสาหกรรมซเีมนต คอนกรีต และอิฐ 

15) อุตสาหกรรมเซรามิกและแกว 

16) อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง 

17) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

18) อุตสาหกรรมหลอหลอมโลหะ 

19) อุตสาหกรรมเพชรพลอย 

20) อุตสาหกรรมซกั อบ รีด 

21) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

22) อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 

23) อุตสาหกรรมกระดาษ 

24) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 

25) อุตสาหกรรมการพิมพ 

26) อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 

27) อุตสาหกรรมทอผา 

28) อุตสาหกรรมรถยนต 
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29) อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไม 

30) สนามบิน 

31) วัด โบสถ 

 

3.8 วิธีการวัดคาความสองสวางของพื้นที่ทํางาน   

 ในการวัดคาความสองสวาง (E) ของพื้นที่ทํางานเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง เมื่อเราตองการประหยัด

พลังงาน เพราะเนื่องจากบางครั้งเราอาจละเลยวาการเปลี่ยนอุปกรณตางๆ ท่ีประหยัดพลังงาน เชน หลอดไฟ  

บัลลาสต โคมไฟ ซึ่งอาจสามารถลดการใชพลังงานไดจริง แตระดับความสองสวางพื้นที่ทํางานอาจลดลงไป

ดวย นั่นหมายถึงอาจมีผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือใชงานพื้นที่นั้นๆ   

การวัดคาความสองสวางพื้นที่ทํางาน ควรกระทําท้ังกอนและหลังการปรับปรุงระบบแสงสวางเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน  ซึ่งควรวัดและตรวจสอบคาความสองสวางใหเปนตามมาตรฐานในแตละพื้นที่ดังภาคผนวก ก  

โดยกําหนดเปนขั้นตอน ดังนี้ 

ก)  เลือกเครื่องมือวัด ควรเลือกเครื่องมือวัดท่ีมียานวัดท่ีเหมาะสม เชน หากเราตองการตรวจสอบความ

สองสวางในอาคาร ก็ควรใชลักซมิเตอร (Lux meter) ท่ีมียานสูงสุดมากกวา 2000 Lux ข้ึนไป แตถาตองการ

ตรวจสอบระดับความสองสวางพื้นที่จากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกครื่องวัดท่ีมียานสูงสุด 20,000 Lux 

ข้ึนไป และถาตองการตรวจสอบระดับความสองสวางพื้นที่จากแสงธรรมชาติเวลากลางวันนอกอาคาร ควรเลือก 

เครื่องวัดท่ีมียานสูงสุด 100,000 Lux ข้ึนไป และควรเลือกเครื่องท่ีมีมาตรฐานรับรองดวย 

 ข)  กําหนดพื้นที่หองที่ตองการวัด  เชน ตีตารางกําหนดพื้นที่ในหองหรือบริเวณที่ตองการวัดความสอง

สวางทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือถาพื้นท่ีใหญมาก อาจกําหนด เปนทุกๆ 2 หรือ 5 ตารางเมตรก็ได ซึ่งถายิ่งกําหนด

จุดวัดมากเทาใด ความละเอียดก็จะสูงข้ึนตามดวย ควรกําหนดจุดวัดอยูตําแหนงกลางของพื้นที่ดวย 

 ค)  ตําแหนงการตั้งเครื่องมือวัด  เครื่องมือวัดความสองสวางเพื่อตรวจสอบคาความสองสวางพื้นที่นั้น 

จะวัดความสองสวางแนวระนาบหรือแนวนอนขนานไปกับพื้น และหงายเซนเซอรรับแสงขึ้นดานบน (เนื่องจาก

ตองการตรวจสอบแสงที่ตกกระทบลงพื้นที่ทํางาน) และตั้งเครื่องวัดอยูระดับพื้นที่ทํางานในหองนั้น เชน ถา

ทํางานบนโตะ (ความสูงโตะมาตรฐาน 0.85 เมตร) ก็ตั้งเครื่องวัดระดับโตะทํางาน และควรระวังเรื่องเงาของผูทํา

การวัด เนื่องจากบางครั้งอาจบังเงาแหลงกําเนิดแสงที่เขาสูเซนเซอรรับแสง ดังนั้นเครื่องวัดบางรุนจะมีสายตอ

แยกเซนเซอรรับแสงแยกออกจากตัวเครื่องวัดเพื่อแกปญหาดังกลาว 

 ง)  จัดทําตารางบันทึกคาจากการตรวจวัด  ควรจัดทําตารางบันทึกคา E ทุก ตําแหนงตาง ๆ ดังท่ีได

กําหนดจุดวัดในพื้นที่ไว   

 จ)  คํานวณคาความสองสวางเฉลี่ย (Average illuminance, EAV) เราสามารถหาคาความสองสวางเฉลี่ย 

จากการนําคาความสองสวางของจุด P แตละจุด ( PE ) หารดวยจํานวนจุดท่ีสนใจ (n) ดังสมการที่ 3.6 และ
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สําหรับความสม่ําเสมอของแสง (U) หาจากความสองสวางต่ําสุดจากจุด P ท่ีสนใจ ( minE ) ตอคาความสองสวาง

เฉลี่ย  

        
n
E

E P
av

∑=   (3.6) 

  

ฉ)  ตรวจสอบคาความสองสวางเฉลี่ย  เมื่อคํานวณคาความสองสวางเฉลี่ยเสร็จสิ้นแลว ทําการ

ตรวจสอบคาความสองสวางเฉลี่ยเทียบกับตารางภาคผนวก ก ตามลักษณะพื้นที่ใชงาน คาท่ีวัดไดไมควรต่ํากวา

คามาตรฐานหลังจากมีการปรับปรุงระบบแสงสวางเพื่อการอนุรักษพลังงานแลว   

 ช) ความสม่ําเสมอของความสองสวาง (U) หาจากความสองสวางต่ําสุดจากจุด P ท่ีสนใจ ( minE ) ตอคา

ความสองสวางเฉลี่ย ( avE ) คาความสม่ําเสมอของความสองสวาง (U) ท่ีเหมาะสมสําหรับการสองสวางภายใน

อาคาร ควรมีคาไมนอยกวา 0.8 
 

3.9 การคํานวณความสองสวางแบบลูเมน (Lumen Method)   

 วิธีนี้เหมาะสําหรับการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางในบริเวณที่ตองการความสม่ําเสมอของแสงทั่ว

ท้ังพื้นที่เชน สํานักงาน สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน เปนตน ซึ่งการคํานวณแบบลูเมนนี้จะรวมผลของการ

สะทอนแสงของเพดาน กําแพง และพื้นดวย ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก 

 

        E   =   
A

MFUFN L ××φ×
    (3.7) 

 

  โดยที่ 

    E   คือ  คาความสองสวางเฉลี่ย (lux) 

    N   คือ จํานวนโคม 

   Lφ  คือ ฟลักซการสองสวางของหลอดตอโคม (lm) 

   MF  คือ ตัวประกอบการบํารุงรักษา (Maintenance Factor) 

   UF  คือ ตัวประกอบการใชงานของโคม (Utilization Factor) 

   A   คือ พื้นที่ (m2) 

 

  คาตัวประกอบการบํารุงรักษา เปนคาท่ีข้ึนอยูกับการบํารุงรักษาหลอดไฟฟา หลอดไฟที่ไมไดทําความ

สะอาดจะมีฝุนละอองมาเกาะ มีผลทําใหแสงที่ออกมาจากโคมมีปริมาณลดนอยลง นอกจากนี้แลวปริมาณแสงที่
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ลดลงขึ้นอยูกับความเสื่อมของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเนื่องมาจากความสกปรกของ     

โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation: LDD) อีกดวย ดังแสดงในรูปที่ 3.38 

  ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟกอใหเกิดการสูญเสียแสงอยางมาก สวนใหญเกิดจากความ

สกปรกเนื่องจากการสะสมของฝุนละอองบนหลอดไฟหรือบริเวณผิวหนาของโคมไฟ โคมไฟที่มีลักษณะเปด

กวางและติดตั้งอยูบนที่สูงจะมีโอกาสเกิดการสะสมของฝุนละอองมากกวาโคมไฟที่ติดตั้งในที่มีการระบาย

อากาศที่ดี ความสกปรกของหองมีสวนทําใหเกิดการสูญเสียทางแสงไดเชนกัน เนื่องจากฝุนละอองที่สะสมอยู

บนเพดานและผนังหองจะทําใหประสิทธิภาพของการสะทอนแสงลดลง  สําหรับความเสื่อมของหลอดไฟ มี

สาเหตุมาจากการที่ความสองสวางที่ไดจากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายุการใชงาน ซึ่งอัตราการลดลงจะ

ข้ึนอยูกับชนิดของหลอดไฟ  คาตัวประกอบการบํารุงรักษาที่เหมาะสมซึ่งข้ึนอยูกับประเภทของหองแสดงดัง

ตารางที่ 3.19 

 

รูปที่ 3.38  การสูญเสียทางแสงอันเนื่องมาจากการเสื่อมของหลอดไฟและโคมไฟ 

 

ตารางที่ 3.19  ตัวประกอบการบํารุงรักษา 

ประเภทของหอง คาตัวประกอบการบํารุงรักษา 

สะอาด 0.8 

ปานกลาง 0.7 

สกปรก 0.6 

 

  ตัวประกอบการใชงานของโคม หมายถึงอัตราสวนปริมาณแสงที่ออกมาจากดวงโคมและสะทอน

เพดาน กําแพง และพื้น กอนจะตกลงมาที่ระนาบใชงาน ตอปริมาณแสงที่ออกจากหลอด โดยผูผลิตโคมจะเปนผู

กําหนดคาตัวประกอบการใชงานของโคม 
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  จากสมการที่ 3.7 สามารถหาจํานวนของดวงโคมไดจาก 

         N   =   
UFMF

AE

L ××φ
×

  (3.8) 

 

  การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง จํานวนดวงโคมที่คํานวณไดควรจะใหมีคานอย

ท่ีสุด โดยที่คาความสองสวางเฉลี่ยยังคงไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว ปจจัยท่ีสามารถชวยใหดวงโคมมีจํานวนที่

ลดลงไดแก 

  1) ใชหลอดไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

  2) ใชดวงโคมที่มีประสิทธิภาพสูง 

  3) หมั่นทําความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กําแพง และผนังของหอง อยางสม่ําเสมอ 

 
3.10  การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 

3.10.1  ขอกําหนดเพื่อการอนรัุกษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารควบคุมตามกฎทรวงวา
ดวยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  

กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดเกณฑกําลังไฟฟาท่ีใชในการสองสวางใน
อาคาร ในกรณีท่ีมีการสองสวางดวยไฟฟาในอาคารโดยไมรวมพื้นที่ท่ีจอดรถวาจะตองมีการออกแบบตามหลัก
และวิธีการท่ียอมรับไดทางดานวิศวกรรมใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอโดย
ท่ีอุปกรณไฟฟาท่ีติดตั้งสําหรับใชสองสวางภายในอาคารแตละประเภท จะตองใชกําลังไฟฟาไมเกินคาท่ีกําหนด
ไวตามตารางที่ 3.20 
       ตารางที่  3.20 คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดสําหรับอาคารประเภทตางๆ 

ประเภทอาคาร(1) 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด, 

วัตต/ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใชงาน 

(ก) สํานักงาน สถานศึกษา  14 

(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟน  12 

(ค) รานคายอย หางสรรพสินคา ศูนยการคา                
หรือซุปเปอรสโตร (2) 

18 

หมายเหตุ   

(1) สําหรับอาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนจะตองใชคาในตารางตามลักษณะการใช
งานของพื้นที่สวนนั้นๆ 

(2) รวมถึงไฟฟาแสงสวางทั่วไปที่ใชในการโฆษณาเผยแพรสินคา ยกเวนที่ใชในตูกระจกแสดงสินคาและที่
ไมไดติดตั้งอยางถาวร 
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 3.10.2  ขอแนะนําของการอนุรักษพลังงานไฟฟาแสงสวางในอาคารตามมาตรฐาน IES  

       ก)  ออกแบบแสงสวางใหเหมาะกับกิจกรรมการทํางาน (แสงสวางที่ช้ินงาน, แสงสวาง

โดยรอบที่ไมใชพื้นที่ทํางาน) โดยการออกแบบใหระดับแสงสวางทั่ว ๆ ไปต่ํากวา สวนแสงสวางที่พื้นที่ทํางาน

จะสูงกวา ท้ังนี้จะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน จําเปนตองทราบตําแหนงพื้นที่ทํางาน เพื่อท่ีจะจัดหา

ระดับแสงสวางที่เหมาะสมที่ตําแหนงของพื้นที่ทํางาน 

  ข)  ออกแบบดวงโคมที่ใหมีประสิทธิภาพสูง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยปราศจากแสงบาดตา 

  ค)  ใชหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง (คาลูเมน/วัตตสูง) ในบางครั้งการเลือกใชหลอดไฟฟา

จะไมดูแคคาลูเมนตอวัตตสูงเพียงอยางเดียว แตอาจจะดูเพิ่มเติมถึงอายุการใชงาน ราคา และสีแสงที่เปลงออกมา   

สีของแสงก็มีความสําคัญเทากับปจจัยอื่น ๆ เนื่องจากสีมีผลโดยตรงตอจิตใจและพฤติกรรมมนุษยยอมมีผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานและอารมณ 

  ง)  ใชดวงโคมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพของดวงโคม จะเปนการเพิ่มสัมประสิทธิ์การ

ใชประโยชนนอกจากนี้ยังรวมถึงการทําความสะอาด และความสะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟ 

  จ)  ใชดวงโคมที่ควบคุมความรอน เพื่อลดความรอนที่เกิดจากหลอดไฟ  

  ฉ)  ใชสีออนกับอาคาร การดูดกลืนแสงสวางอันเนื่องมาจากการสะทอนแสงต่ํา จะเปนการ

ลดประสิทธิภาพแสงสวาง จึงจําเปนตองใชหลอดไฟเพิ่มข้ึน 

  ช)  ใชหลอดอินแคนเดสเซนตที่มีประสิทธิภาพสูง ถามีความประสงคท่ีจะตองใชหลอดอิน

แคนเดสเซนตควรเลือกใชหลอดขนาดวัตตสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาและควรใชคูกับเครื่องหรี่ไฟ 

  ซ)  ปดไฟเมื่อไมใช  ปดไฟเมื่อไมใชจะชวยประหยัดพลังงานและลดตนทุน 

  ฌ) ควบคุมแสงบาดตาที่หนาตาง แสงบาดตาที่เขาจากหนาตางมายังสายตาจะสงผลตอความ

สบายตาและความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทํางานลง 

  ญ) แสงธรรมชาติ ประสิทธิผลของแสงธรรมชาติข้ึนอยูกับการผสมระหวางแสงธรรมชาติ 

และแสงจากหลอดไฟฟา ข้ึนอยูกับออกแบบควบคุมแสงสวางอยางเหมาะสม 

  ฎ)  การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาดี จะใชจํานวนดวงโคมนอยกวา แตใหแสงสวางเทาเดมิ  การ

บํารุงรักษาจะรวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ และการทําความสะอาดดวงโคมตามกําหนด 

  ฏ) ปฏิบัติตามคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษา การออกแบบแสงสวางที่ดีและประหยัด

ผูออกแบบแสงสวางควรจะติดปายบอกวิธีใชงานไวดวย พลังงานจะสูญเปลาถาผูใชอาคารไมรูจักการบํารุงรักษา  

 
 
 



ตอนที่ 2 บทท่ี 3 การอนุรักษพลงังานในระบบไฟฟาแสงสวาง คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร)   พ.ศ. 2553 
 

3-47 

3.11 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1 การเลือกใชอุปกรณประสิทธภิาพสูงโดยเนนใหวัตตตอตารางเมตรมีคาตํ่า 

สํานักงานแหงหนึ่งตองการความสองสวาง 500 lux ขนาดหอง 2m1210× ดังรูปที่ 3.39 

มีเปอรเซนตการสะทอนแสง 80/50/20% ( / / )cc w fcρ ρ ρ คาMF 0.70  

 

จาก   
LW

)LW(h5
RCR RC

×
+

=  

 

5.1
1210

)1210(65.15
RCR =

×
+××

=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.39  ขอมูลและขนาดหอง 10x12 ตารางเมตร 

 

 ก) ถาเลือกใชดวงโคมธรรมดา 3 36 W×  ดังรูปที่ 3.5 RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลักซแสง

สวาง 2600 lm  

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่ทํางาน 
0.85 m 

2.5 m hRC     1.65  
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ตารางแสดงตัวอยางขอมูลโคมธรรมดา แผนสะทอนแสงอลูมิเนียมอโนไดซ  ประสิทธิภาพดวงโคม 68.9% เมื่อ

หองมีเปอรเซนตการสะทอนแสง 80/50/20% ( / / )cc w fcρ ρ ρ 1.5RCR =  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง    เมื่อคา  RCR = 1.5 ดังนั้น คา CU อยูระหวาง  0.74 0.66 0.70
2

CU+⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

    N = 
MFCU    n   

A  E

L ×××φ
×

        

= 7.15
70.00.70  3600lm 2

m12m10500lux  
=

×××
××

โคม 

  เลือกใช  =  16 โคม 

    

    E = 
A

MFCU    n     N L ×××φ×
        

= lux509
m12m10

70.070.0 3 lm2600 โคม 16
=

×
××××

 

     

    2m/W  = 
MF  CU  lm/W  

 E
××

 

 

  = 2m/W57.18
70.0 70.0lm/W  56

lux 509
=

××
 

 

W363×
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 ข) ถาเลือกโคมประสิทธิภาพสูงและหลอดลูเมนสูง ฟลักซแสงสวาง 3450 lm ใชบัลลาสตแบบ

ธรรมดามีการสูญเสีย 10 W ตอหลอด ประสิทธภาพ =   3450/46 =75 lm/W  

ตารางแสดงตัวอยางขอมูลโคม แผนสะทอนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพดวงโคม 80.51% 

เมื่อหองมีเปอรเซนตการสะทอนแสง 80/50/20% ( fcwcc ρρρ // ) 1.5RCR =  

 
2 X 36 W 

  

 

จากตาราง เมื่อคา  RCR = 1.5 ดังนั้น คา CU อยูระหวาง  0.834 0.729 0.82
2

CU+⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

    N = 
MFCU    n   

A  E

L ×××φ
×

        

= 15
70.00.82  2lm 3450

m12m10500lux  
=

×××
××

โคม 

  

  เลือกใช  =  16 โคม    

    E = 
A

MFCU    n     N L ×××φ×
        

= lux528
m12m10

70.082.0 2 lm3450 โคม 16
=

×
××××

 

    

   2m/W   = 
MF  CU  lm/W  

 E
××

   

  = 2m/W27.12
70.0 82.0lm/W  75

lux 528
=

××
 

 

Light Output Ratio 
Luminaire: 80.51%  

 DLOR (L) : 80.51% 
ULDR(L) 0.0%  
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 ค) กรณีเลือกใชโคมประสิทธภิาพสูง, หลอดลูเมนสูงและบัลลาสตการสูญเสียตํ่า หลอด ลูเมนสูง 36 

W ฟลักซแสงสวาง 3450 lm บัลลาสตการสูญเสียต่ํา จะมีการสูญเสีย 6 W ตอหลอด 

  

  W/lm จะมีคา W/lm82
W42

lm3450

W)636(

lm3450
==

+
=   

 ดังนั้น  22 m/W22.11
70.082.0W/lm82

lux528
m/W =

××
=  

  

ง)  กรณีใชโคมประสิทธิภาพสูง, หลอดลเูมนสูง และบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   

 หลอด W361×   ถาใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจะมีกําลังไฟฟาอินพุทเทากับ 36 W 

 W/lm จะมีคา Wlm
W

lm /95
36

3450
==  

 ดังนั้น  22 m/W68.9
70.082.0W/lm95

lux528
m/W =

××
=  

 

การคํานวณคาใชจายและจุดคุมทุนเมื่อวัตตตอตารางเมตรต่ํา 

 การวิเคราะหจุดคมทุนของการใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูงตามรายการเปรียบเทียบตามตาราง

ท่ี 3.21 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 3.21 การเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของสถานที่ทํางานขนาด 2m1210×  

        เปอรเซนตการสะทอนแสง 80/50/20% ( / / )cc w fcρ ρ ρ  

 

โคมทั่วไป โคมประสิทธิภาพสูง 
ขอมูลเปรียบเทียบ 

8 3 36T W− ×  8 2 36T W− ×  8 2 36T W− ×  
จํานวนหลอดตอโคม 3 36W×  2 36W×  2 36W×  
ขนาดพื้นที่ใชงาน  10 12×  10 12×  10 12×  
ความสองสวางที่ได (lux) 509 528 528 

ขอมูลบัลลาสต  ธรรมดา สูญเสียต่ํา อิเล็กทรอนิกส 

กําลังสูญเสียบัลลาสต (W) 10 6 0 

ขอมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

2( )m
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โคมทั่วไป โคมประสิทธิภาพสูง 
ขอมูลเปรียบเทียบ 

8 3 36T W− ×  8 2 36T W− ×  8 2 36T W− ×  
ฟลักซแสงสวางตอหลอด (lm) 2600 3450 3450 

ฟลักซแสงสวางตอโคม (lm) 3 2600 7800× =  2 3450 6900× = 2 3450 6900× =

กําลังไฟฟาหลอด (W) 36 36 36 

กําลังไฟฟาอินพุตตอหลอด (W) 10+36=46 6+36=42 36+0=36 

กําลังไฟฟาหลอดตอโคม (W) 3 36 108× =  2 36 72× =  2 36 72× =  
กําลังไฟฟาอินพุตตอโคม (W) 3 46 138× =  2 42 84× =  2 36 72× =  
ประสิทธิภาพแสงสวางหลอด (lm/W) 2600/36 = 56 3450/36 = 95 3450/36 = 107 

ประสิทธิภาพแสงสวางรวมบัลลาสต (lm/W) 2600/46 = 56 3450/42 = 82 3450/36 = 95 

อายุการใชงาน (h) 13,000 16,000 20,000 

ขอมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

ความถูกตองของส ี(CRI) 77 85 85 

ราคาหลอด (บาท) 41 55 55 

ราคาหลอดตอโคม (บาท) 3 41 123× =  2 55 110× =  110 

ขอมูลดวงโคม    

ประสิทธิภาพดวงโคม (%) 68.9% 80.5% 80.5% 

CU (%) 0.70 0.82 0.82 

MF (%) 0.70 0.70 0.70 

จํานวนโคมทั้งหมด (โคม) 16 16 16 

กําลังไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงาน  

(วัตต/ตารางเมตร) 
18.57 11.22 9.68 

 

000,1

 วยคาไฟตอหนานช่ัวโมงทํางจํานวนโคม)W(อินพุตกําลังไฟฟา
)ป/บาท(คาไฟฟา

×××
=  

  

 ก)  โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสตธรรมดา  กําลังไฟฟาตอโคม 138 วัตต  16 โคม  ถาช่ัวโมง

ทํางาน 12 ช่ัวโมงตอวัน และทํางาน 7 วันตอสัปดาห และใน 1 ป จะมี 52 สัปดาห 

 ∴จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดตอป   =   12 7 52 4368× × =  ช่ัวโมง/ป 
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         ถาการไฟฟาคิดคาไฟหนวยละ    =     3    บาท  

บาท934,28
000,1

บาท3ช่ัวโมง368,4โคม16W138
)ป/บาท(คาไฟฟา =

×××
=  

 ∴ใน 1 ป ตองเสียคาไฟ      =    28,934      บาท 

 

ข)  โคมประสิทธิภาพสูงและบัลลาสตการสูญเสียตํ่า 

          บาท612,17
000,1

บาท3ช่ัวโมง368,4โคม16W84
)ป/บาท(คาไฟฟา =

×××
=  

    ∴    คาไฟฟาท่ีประหยัดไดตอป   =  28,934 – 17,612 = 11,322  บาท 

  

 ค)  คาใชจายในการเปลี่ยนหลอด T8 ธรรมดา เมื่อหมดอายุ เมื่อหลอด T8 ธรรมดา  

W363×  มีอายุการใชงาน 13,000 ช่ัวโมง  และจํานวนชั่วโมงทํางาน 4368 ช่ัวโมงตอป 

  อายุหลอด 13,000 ช่ัวโมง ,  ถาราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท 

 

   
อายุหลอด

ชั่วโมงราคาหลอดจํานวนโคม อโคมจํานวนหลอดต
)ป/บาท(ดเปลี่ยนหลอคาใชจาย

×××
=  

 
ช่ัวโมง000,13

ช่ัวโมง368,4บาท41โคม16โคม/หลอด3
)ป/บาท(ดเปล่ียนหลอคาใชจาย

×××
=  

 ∴คาเปลี่ยนหลอดทั้งหมดตอป          =    661     บาท/ป 

 

 ง)  ถารวมคาใชจายในการเปลี่ยนหลอด เมื่อหลอดหมดอายุ เปนการรวมคาใชจายทั้งหมดทั้งป   

  = (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดังตารางที่ 3.22 

  ∴คาใชจายท้ังหมดที่ประหยัดได  =  11,503   บาท 

 

  จ)  ถาตองการเปลี่ยนเปนโคมประสิทธิภาพสูง 2 x 36W เปลี่ยนบัลลาสตเปนชนิดการสูญเสียตํ่า และ

เปลี่ยนมาใชหลอด T8 ลูเมนสูง 

      ถาราคาโคม/ชุด = 1610 บาท 

  ∴ราคาโคมทั้งหมด บาท760,25161016 =×=  

  ∴ระยะเวลาคืนทุน =  25760/11503 = 2.24 ป  (ดังตารางที่ 3.22) 
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ตารางที่ 3.22  การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณคาใชจาย และจุดคุมทุนของสถานที่ทํางานขนาด 2m1210×   

โคมทั่วไป โคมประสิทธิภาพสูง 
ขอมูลเปรียบเทียบ 

T8  (3×36W) T8 (2× 36W) T8 (2×36W) 

จํานวนหลอดตอโคม 3×36W 2×36W  2×36W 

กําลังไฟฟาอินฟุตตอโคม (W) 138 84 72 

ราคาหลอดไฟ (บาท) 41 55 55 

บัลลาสต  ธรรมดา สูญเสียต่ํา อิเล็กทรอนิกส 

อายุการใชงาน (ช่ัวโมง) 13,000 16,000 20,000 

การหาคาใชจายและจุดคุมทุน    

จํานวนโคม 16 16 16 

กําลังไฟฟาอินพุตท้ังหมด (W) 138×16 = 2,208   84×16 = 1,344  72×16 = 1,152 

คาไฟฟาตอหนวย (บาท/kWh) 3 3 3 

ช่ัวโมงการทํางานตอวัน 12 12 12 

วันทํางานตอสัปดาห 7 7 7 

สัปดาหทํางานตอป 52 52 52 

จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดตอป 4,368 4,368 4,368 

คาไฟฟาตอป (บาท) 28,934 17,612 15,096 

คาไฟฟาท่ีประหยัดไดตอป (บาท) - 11,322 13,838 

คาเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดตอป (บาท) 661 480 384 

คาใชจายรวมทั้งหมด  (บาท) 29,595 18,092 15,480 

คาใชจายท้ังหมดที่ประหยัดได (บาท) - 11,503 14,115 

เปลี่ยนโคมและเปลี่ยนอุปกรณใหม (16 โคม)    

ราคาโคมและอุปกรณตอโคม - 1,610 1,870 

ราคารวมทั้งหมด (บาท) - 25,760 29,920 
 
 

บทสรุป 

อุปกรณหลักที่ใชในระบบไฟฟาแสงสวางประกอบดวย หลอดไฟ โคมไฟ และ บัลลาสต ซึ่งมี

หลากหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทมีความเหมาะสมในการใชงานแตกตางกัน ซึ่งการเลือกใชนั้น นอกจากจะ
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คํานึงถึงประสิทธิภาพพลังงาน ยังจําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิผลการสองสวาง กลาวคือจําเปนตองมีความสวาง

เพียงพอตามมาตรฐานสําหรับงานแตละประเภท การออกแบบที่ดี การบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยาง

สม่ําเสมอและการใชประโยชนจากแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง เปนแนวทางในการอนุรักษพลังงานใน

ระบบไฟฟาแสงสวางที่มีประสิทธิผล 
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ตารางภาคผนวก ก  ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
1. พ้ืนที่ภายในอาคารทั่วไป 

1.1 โถงทางเขาอาคาร 100 
1.2 โถงนั่งพัก 200 
1.3 พ้ืนที่ทางเดินภายในอาคาร 100 
1.4 บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน 150 
1.5 พ้ืนที่ขนถายสินคาภายในอาคาร 150 
1.6 หองอาหารท่ัวไปภายในอาคาร 200 
1.7 หองพักผอนทั่วไป 100 
1.8 หองออกกําลังกาย 300 
1.9 หองนํ้า หองสุขา หองรับฝากของ 200 
1.10 หองปฐมพยาบาล 500 
1.11 หองตรวจคนไขทั่วไป 500 
1.12 หองอุปกรณไฟฟา Switch gear 200 
1.13 หองชุมสายโทรศัพท / ไปรษณีย / พัสดุ 500 
1.14 หองเก็บของ 50 
1.15 หองบรรจุหีบหอ ขนถายวัสดุ 300 
1.16 หองควบคุม 200 

2. อาคารสํานักงาน 
2.1 พ้ืนที่เก็บเอกสาร  ถายเอกสาร และพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจร 300 
2.2 พ้ืนที่ที่มีการเขียน พิมพ อาน ใชคอมพิวเตอรและ data processing 500 
2.3 พ้ืนที่ที่ใชสําหรับเขียนแบบ 750 
2.4 พ้ืนที่ทํางานดาน CAD(Computer Aid Design) 500 
2.5 หองประชุม 300 
2.6 พ้ืนที่เคานเตอรประชาสัมพันธ  ตอนรับ 300 
2.7 หองเก็บเอกสารสําคัญ 200 

3. รานคาปลีก 
3.1 พ้ืนที่ขาย (ขนาดเล็ก) 300 
3.2 พ้ืนที่ขาย (ขนาดใหญ) 500 
3.3 พ้ืนที่เก็บเงิน /หอ  บรรจุ 500 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
4. หองอาหารและโรงแรม 

4.1 พ้ืนที่ตอนรับ เคานเตอรเก็บเงิน บริการของโรงแรม 300 
4.2 ครัว 500 
4.3 พ้ืนที่ภัตตาคาร  หองอาหาร  หองจัดเลี้ยง 200 
4.4 หองอาหารแบบบริการตัวเอง 200 
4.5 หองอาหารแบบบุฟเฟต 300 
4.6 หองจัดงานประชุม  สัมมนา 500 
4.7 พ้ืนที่ทางเดิน 100 

5. หองสมุด 
5.1 พ้ืนที่ช้ันวางหนังสือ 200 
5.2 พ้ืนที่อานหนังสือ 500 
5.3 เคานเตอร 500 

6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน 
6.1 พ้ืนที่สําหรับการเรียนการศึกษาทั่วๆ ไป 300 
6.2 พ้ืนที่สําหรับเรียนภาคค่ํา และการศึกษาผูใหญ 500 
6.3 หองบรรยาย 500 
6.4 พ้ืนที่หนากระดานดํา 500 
6.5 พ้ืนที่โตะสาธิตงาน 500 
6.6 หองเรียนทางดานศิลปะและหัตถกรรม 500 
6.7 หองแสดงศิลปะในโรงเรียนสอนศิลปะ 750 
6.8 หองเขียนแบบ 750 
6.9 หองทดสอบและฝกหัด 500 
6.10 หองฝกหัดทางดนตรี 300 
6.11 หองฝกหัดทางคอมพิวเตอร 500 
6.12 หองฝกหัดทางดานภาษา 300 
6.13 หองเตรียมงานและฝกหัดทั่วไป 500 
6.14 หองพักนักเรียนทั่วไป 200 
6.15 หองทํางานครู  อาจารย 300 
6.16 พ้ืนที่ออกกําลังกายในรม 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
7. พ้ืนที่จอดรถภายในอาคารทั่วไป 

7.1 ทางเขา-ออก (ชวงกลางวัน) 300 
7.2 ทางเขา-ออก (ชวงกลางคืน) 75 
7.3 ชองทางรถวิ่ง (ทางลาดชัน/หัวมุม) 75 
7.4 พ้ืนที่จอดรถ 75 
7.5 หองจาย/ เก็บบัตรจอดรถ 300 

8. โรงพยาบาล 
8.1 พ้ืนที่รอรับการรักษา 200 
8.2 ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน 200 
8.3 ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน 50 
8.4 หองพักรักษาผูปวยนอก 200 
8.5 หองทํางานแพทย 500 
8.6 หองพักแพทย 300 
พ้ืนที่หองพักผูปวยใน : 
8.7 พ้ืนที่ทั่วไป 100 
8.8 แสงสวางสําหรับการอานหนังสือ 300 
8.9 พ้ืนที่ตรวจทั่วไปในหองพักผูปวย 300 
8.10 พ้ืนที่ตรวจโรคและรักษาโรค 1000 
8.11 ความสวางในเวลากลางคืน 5 
8.12 หองนํ้าผูปวย 200 
8.13 พ้ืนที่ตรวจโรคทั่วไป 500 
8.14 หองตรวจหูและตา 1,000 
8.15 พ้ืนที่ตรวจสอบสายตาโดยการอานและดูแผนภาพทางสายตา 500 
8.16 หองดูภาพจากจอภาพของเครื่อง  Scanners 50 
8.17 หองถายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 500 
8.18 พ้ืนที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 500 
8.19 หองสองกลองตรวจอวัยวะภายในรางกาย 300 
8.20 หองเขาเฝอก 500 
8.21 หองจายยา 300 
8.22 หองสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผรังสี 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
8.23 หองพักฟนกอนและหลังผาตัด 500 
8.24 หองผาตัด 1,000 
8.25 พ้ืนที่ใตโคมผาตัด จําเพาะ 
พ้ืนที่สําหรับหองดูแลพิเศษ  ICU ( Intensive Care Unit ) 
8.26 พ้ืนที่ทั่วไป 100 
8.27 แสงสวางใชในการตรวจทั่วไป 300 
8.28 พ้ืนที่สําหรับการตรวจรักษา 1,000 
8.29 ความสวางสําหรับการเฝาไขกลางคืน 20 
พ้ืนที่หองทันตแพทย 
8.30 แสงสวางโดยทั่วไป 500 
8.31 แสงสวาง ณ ตัวผูปวย 1,000 
8.32 ใตดวงโคมผาตัด 5,000 
8.33 แสงสวางสําหรับเปรียบเทียบ สีพ้ืน 5,000 
8.34 พ้ืนที่ทดสอบและตรวจสอบสี 1,000 
8.35 หองคาเช้ือ 300 
8.36 หองปลอดเช้ือ 300 
8.37 หองชันสูตรพลิกศพ/หองเก็บศพ 750 
8.38 โตะชันสูตรพลิกศพ 5,000 

9. รานแตงผม 500 
10. พ้ืนที่สําหรับการแสดงและการบันเทิง 

10.1 โรงละคร  พ้ืนที่แสดงคอนเสิรต 200 
10.2 พ้ืนที่สําหรับงานแสดงทั่วไป 300 
10.3 หองซอม  หองเปลี่ยนเสื้อผา 300 
10.4 พิพิธภัณฑ 300 

11. อุตสาหกรรมอาหาร 
11.1 พ้ืนที่สําหรับขบวนการผลิตทั่วๆ ไป 200 
11.2 พ้ืนที่ลาง  คัดเลือกขนาดวัตถุดิบ  ผสมวัตถุดิบ บรรจุหีบหอ 300 
11.3 พ้ืนที่สําหรับการตัดแยกช้ินสวนเน้ือสัตว ผสมนมเนย  โรงกรองสําหรับ

โรงงานนํ้าตาล 
500 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
11.4 พ้ืนที่ตัดแยกผัก  ผลไม 300 
11.5 พ้ืนที่ผลิตสําหรับผลิตอาหารสําเร็จรูป  หองครัว 500 
11.6 พ้ืนที่ผลิตบุหรี่   500 
11.7 พ้ืนที่ตรวจสอบบรรจุภัณฑ เชน แกว  ขวด หองควบคุมคุณภาพ  หอง

ตกแตงอาหาร 
500 

11.8 หองทดสอบคุณภาพอาหาร 500 
11.9 หองตรวจสอบส ี 1,000 

12. อุตสาหกรรมทําขนม เบเกอรรี่ 
12.1 พ้ืนที่เตรียมสวนผสม และอบขนม 300 
12.2 พ้ืนที่ตกแตงหนาขนม 500 

13. อุตสาหกรรมดานการเกษตร  ปศุสัตว 
13.1 หองขนถายสินคา อุปกรณ เครื่องจักร 200 
13.2 พ้ืนที่ปศุสัตวภายในตึก 50 
13.3 พ้ืนที่รักษาสัตว 200 
13.4 พ้ืนที่เตรียมอาหารสัตว ทําความสะอาดสัตว 200 

14. อุตสาหกรรมซิเมนต คอนกรีต และ อิฐ 
14.1 พ้ืนที่สําหรับทําการอบแหงวัตถุดิบ 50 
14.2 พ้ืนที่เตรียมและผสมวัตถุดิบ 200 
14.3 พ้ืนที่ทํางานของเครื่องจักรทั่วไป 300 

15. อุตสาหกรรมเซรามิกและแกว 
15.1 พ้ืนที่สําหรับทําการอบแหง 50 
15.2 พ้ืนที่เตรียมงาน และการปฏิบัติงานของ  
15.3 เครื่องจักรทั่วไป 300 
15.4 พ้ืนที่ขึ้นรูปช้ินสวน เคลือบเงา และ เปาแกว 300 
15.5 พ้ืนที่ขัดแตงผิว และ แกะสลัก 750 
15.6 พ้ืนที่ประดับตกแตงช้ินงาน 500 
15.7 พ้ืนที่ขัดแตงกระจกสําหรับแวนตา  เจียรนัย 750 
15.8 พ้ืนที่งานเจียรนัยละเอียด 1,000 
15.9 พ้ืนที่ผลิตเครื่องแกวเทียม  เพชร  พลอยเทียม 1,500 

 



ตอนที่ 2 บทท่ี 3 การอนุรักษพลงังานในระบบไฟฟาแสงสวาง คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร)   พ.ศ. 2553 
 

3-61 

ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
16. อุตสาหกรรมเคมี  พลาสติก  ยาง 

16.1 พ้ืนที่การผลิตที่ไมมีการสัญจร 50 
16.2 พ้ืนที่การผลิตที่เขาถึงคอนขางลําบาก 150 
16.3 พ้ืนที่การผลิตที่มีคนประจําเกือบตลอดเวลา 300 
16.4 หองทดสอบที่ตองการความละเอียดสําหรับการอานมาตราวัด 500 
16.5 สายการผลิตที่เก่ียวของกับเวชภัณฑ 500 
16.6 สายการผลิตยางรถยนต 500 
16.7 พ้ืนที่ตรวจสอบส ี 1,000 
16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ  ตัดเจาะ  ขั้นสุดทาย 750 

17. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
17.1 พ้ืนที่ผลิตลวด  สายไฟฟา 300 
17.2 พ้ืนที่สําหรับการพันขดลวดขนาดใหญ 300 
17.3 พ้ืนที่สําหรับการพันขดลวดขนาดกลาง 500 
17.4 พ้ืนที่สําหรับการพันขดลวดขนาดเล็ก 750 
17.5 พ้ืนที่ชุบนํ้ายาเคลือบขดลวด 300 
17.6 พ้ืนที่สําหรับการชุบเคลือบผิว 300 
พ้ืนที่ประกอบชิ้นสวน 
17.6 ขนาดใหญ เชน หมอแปลงไฟฟา 300 
17.7 ขนาดกลาง เชน สวิตชบอรด 500 
17.8 ขนาดเล็ก เชน เครื่องโทรศัพท 750 
17.9 ขนาดเล็กมากที่ตองการความละเอียดมาก เชน อุปกรณมาตรวัดตางๆ 1,000 
17.10 หองทดสอบทางดานไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสที่ตองมีการปรับแตง 1,500 

18. อุตสาหกรรมหลอ  หลอม  โลหะ 
18.1 อุโมงคใตพ้ืน 50 
18.2 แทน ขนถายโลหะ 100 
18.3 พ้ืนที่เตรียมพิมพทรายสําหรับการหลอ 200 
18.4 พ้ืนที่ตกแตงโลหะ 200 
18.5 พ้ืนที่ผสมโลหะ 200 
18.6 แทนหลอโลหะ 200 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
18.7 พ้ืนที่ถอดพิมพ 200 
18.8 พ้ืนที่เครื่องจักรหลอโลหะ 200 
18.9 พ้ืนที่หลอดวยมือ 300 
18.10 พ้ืนที่หลอโลหะดวยพิมพ 300 
18.11 พ้ืนที่ทําแบบจําลอง 500 

19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย 
19.1 พ้ืนที่คัดเลือกเพชรพลอย 1,500 
19.2 พ้ืนที่ผลิตตัวเรือนเพชรพลอย 1,000 
19.3 พ้ืนที่ผลิตนาฬิกาดวยมือ 1,500 
19.4 พ้ืนที่ผลิตนาฬิกาดวยเครื่องจักร 500 

20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด 
20.1 พ้ืนที่ขนถาย  คัดเลือกสินคา 300 
20.2 พ้ืนที่ซักแหง 300 
20.3 พ้ืนที่ซัก อบ รีด 300 
20.4 พ้ืนที่ตรวจเช็ค  ซอมแซม 750 

21. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
21.1 พ้ืนที่ขนถายวัตถุดิบ 200 
21.2 พ้ืนที่ลอกขัดหนัง 300 
21.3 พ้ืนที่ตัดแตง  เย็บ  ขัดเงา  เครื่องหนัง 500 
21.4 พ้ืนที่คัดเลือกช้ินสวน 500 
21.5 พ้ืนที่ยอมสีหนัง 500 
21.6 พ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพ 1,000 
21.7 พ้ืนที่ตรวจสอบส ี 1,000 
21.8 พ้ืนที่ประกอบเครื่องหนัง 500 

22. อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 
22.1 Open die forging 200 
22.2 Drop forging  welding  cold forming 300 
22.3 งานเครื่องจักรที่ไมตองการความละเอียด คาผิดพลาด > 0-1 มม. 300 
22.4 งานเครื่องจักรที่ตองการความละเอียด คาผิดพลาด < 0-1 มม. 500 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
22.5 พ้ืนที่ตรวจสอบ 750 
22.6 พ้ืนที่รีด  ดึงลวด  ทอ 300 
22.7 พ้ืนที่งานแผนโลหะหนา > 5 มม. 200 
22.8 พ้ืนที่งานแผนโลหะบาง < 5 มม. 300 
22.9 พ้ืนที่งานสรางแบบ  พิมพตัดเจาะ 750 
พ้ืนที่ประกอบชิ้นสวน : 
22.10 ขนาดใหญ 200 
22.11 ขนาดกลาง 300 
22.12 ขนาดเล็ก 500 
22.13 ขนาดเล็ก และรายละเอียดมาก 750 
22.14 พ้ืนที่ชุดสังกะสี 300 
22.15 พ้ืนที่ตกแตงพ้ืนผิว  เคลือบสี 750 
22.16 พ้ืนที่สรางพิมพปม  ตัดเจาะสําหรับเครื่องจักร ขนาดเล็ก 1,000 

23. อุตสาหกรรมกระดาษ 
23.1 พ้ืนที่ปนเยื่อกระดาษ 200 
23.2 พ้ืนที่ผลิตกระดาษ 300 
23.3 พ้ืนที่เขาเลม  เขาปกทั่วไป  พับ  ตัดขอบ เย็บเลม 500 

24. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
24.1 พ้ืนที่เก็บเช้ือเพลิง 50 
24.2 พ้ืนที่หมอนํ้า 100 
24.3 พ้ืนที่เครื่องจักร 200 
24.4 พ้ืนที่อ่ืนๆ 200 
24.5 หองควบคุม 500 

25. อุตสาหกรรมการพิมพ 
25.1 พ้ืนที่ทั่วไปเชน ตัด  เคลือบ  ปมนูนบนกระดาษ 500 
25.2 พ้ืนที่แทนพิมพ 500 
25.3 พ้ืนที่ตกแตงงานพิมพ 1,000 
25.4 พ้ืนที่ตรวจสอบส ี 1,500 
25.5 พ้ืนที่ตกแตงเพลท 2,000 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
26. อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 

26.1 พ้ืนที่ที่คนไมสามารถสัญจรไปมาได 50 
26.2 พ้ืนที่ที่คนสัญจรไปมาไมบอยนัก 150 
26.3 พ้ืนที่ที่คนสัญจรไปมาตลอดเวลา 200 
26.4 พ้ืนที่เก็บ SLAB 50 
26.5 พ้ืนที่เตาหลอม 200 
26.6 พ้ืนที่ขนถาย  ตัด  รีดเหล็ก 300 
26.7 พ้ืนที่หรือแทนควบคุมการผลิต 300 
26.8 พ้ืนที่ทดสอบควบคุมคุณภาพ 500 
26.9 อุโมงคขนสง 50 

27. อุตสาหกรรมทอผา 
27.1 พ้ืนที่ทั่วไป 200 
27.2 พ้ืนที่แตง  ซัก  รีด  ดึงฝาย 300 
27.3 พ้ืนที่ปนดาย  ทอผา  ถักผา 500 
27.4 พ้ืนที่เย็บ  ถัก  ปก ละเอียด 750 
27.5 พ้ืนที่ออกแบบลวดลาย 750 
27.6 พ้ืนที่ยอมผา 500 
27.7 พ้ืนที่อบแหง 100 
27.8 พ้ืนที่พิมพผาดวยเครื่องจักร 500 
27.9 พ้ืนที่พับ  แตงขอบ  ผา 1,000 
27.10 พ้ืนที่ตรวจสอบสี  คุณภาพผา 1,000 
27.11 พ้ืนที่ซอมแซมผา 1,500 
27.12 พ้ืนที่ตัดเย็บทั่วไป 500 

28. อุตสาหกรรมรถยนต 
28.1 พ้ืนที่งานตัวถัง  ประกอบรถยนต 500 
28.2 หองพนสี  เคลือบสี  ขัดเงา 750 
28.3 พ้ืนที่ตกแตงสี 1,000 
28.4 พ้ืนที่ผลิตทํางานใตทองรถโดยคน 1,000 
28.5 พ้ืนที่ตรวจเช็คครั้งสุดทาย 1,000 
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ตารางภาคผนวก ก (ตอ) ระดับความสองสวางสําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคารตามขอแนะนําของ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่และประเภทกิจกรรม ความสองสวาง (ลักซ) 
29. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและไม 

29.1 ยอมสีไม  ผลิตไมอัด 50 
29.2 พ้ืนที่อบไอน้ํา 150 
29.3 พ้ืนที่เล่ือย  ตัด  เจาะ 300 
29.4 พ้ืนที่ประกอบชิ้นสวนหลัก 300 
29.5 พ้ืนที่ขัดเงา  เคลือบสี  ประกอบติดต้ังช้ินสวนตกแตง 750 
29.6 พ้ืนที่ทํางานการผลิตบนเครื่องจักรโดยคน 500 
29.7 พ้ืนที่คัดเลือกช้ินสวน 750 
29.8 พ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพ 1,000 

30. สนามบิน 
30.1 พ้ืนที่สําหรับผูโดยสารขาเขา ขาออก พ้ืนที่รับกระเปาเดินทาง บันไดเลื่อน 

ทางเลื่อน พ้ืนที่ทั่วไป 
200 

30.2 เคานเตอรประชาสัมพันธ  ติดตอสอบถาม ตรวจเช็คบัตรโดยสาร  ตรวจ
หนังสือเดินทาง  จุดตรวจผานศุลกากร 

500 

30.3 พ้ืนที่น่ังรอ 200 
30.4 หองเก็บกระเปาเดินทาง 200 
30.5 พ้ืนที่ควบคุมของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 300 
30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ 500 
30.7 พ้ืนที่ทดสอบตรวจซอมอากาศยาน ทดสอบเครื่องยนต  เครื่องวัดสําหรับ

อากาศยาน พ้ืนที่ชานชาลาสถานีสําหรับผูโดยสาร 
500 

30.8 ขึ้นรถไฟ (ใตดิน) 50 
30.9 พ้ืนที่ขายต๋ัวโดยสาร 300 
30.10พ้ืนที่น่ังรอ 200 

31. วัด โบสถ 
31.1 พ้ืนที่โดยรอบ 100 
31.2 ที่น่ัง  แทนบูชา  แทนยืน  น่ังเทศน 300 
31.3 การสองเนน (พระพุทธรูป  พระรูป) 750 

 
ที่มา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

 


