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บทที่ 3
การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง
(Energy Conservation for Lighting System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
หลักการที่สาํ คัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าแสงสว่าง คือ การใช้แสงสว่างให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หรื อใช้
แสงสว่างในบริ เวณอย่างเพี ยงพอทั้งปริ มาณและคุณภาพ ซึ่ งทําให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้ นส่ งผลต่อ
การผลิต ดังนั้น การปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง จึ งเป็ นอีกหัวข้อหนึ่ งที่ มีบทบาทต่อการประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์
1. บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวัตถุได้
2. บอกอุปกรณ์และหลักการทํางานของอุปกรณ์ดา้ นไฟฟ้าแสงสว่างได้
3. บอกวิธีประเมินและตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
4. บอกแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
3.1 บทนํา
"แสงสว่ าง" เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่า งยิ่ งในการดํารงชี วิต ของมนุ ษ ย์ ระบบแสงสว่างที่ ดี นอกจากจะทําให้การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อยด้วย
แสงเป็ นพลังงานในรู ปคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก
จัดเป็ นแสงนั้นมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษย์สามารถแจกแจงแสงออกเป็ นสี ต่าง ๆ
ตามความยาวคลื่นที่มนุษย์มองเห็นได้ต้ งั แต่ สี แดงซึ่ งมีความยาวคลื่นยาวสุ ด (ความถี่ต่าํ สุ ด) สี ส้ม, สี เหลือง, สี
เขียว, สี น้ าํ เงิน สี คราม จนกระทัง่ ถึงสี ม่วง ซึ่ งมีความยาวคลื่นสั้นสุ ด (ความถี่สูงสุ ด) ดังรู ปที่ 3.1-1
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ความยาวคลื่น (nm)
พลังงาน (kJ/einstein)

รู ปที่ 3.1-1 สี ต่างๆที่ประกอบเป็ นแสงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้
การมองเห็นของมนุษย์น้ นั เกิดจากการที่แสงจากวัตถุเดินทางผ่านดวงตา ไปกระตุน้ เซลล์ที่จอตา (retina) ให้ทาํ
การสร้างคลื่นไฟฟ้ าบนเส้นประสาท และส่ งผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมอง ทําให้เกิดการรับรู ้มองเห็น เซลล์
บนจอตาประกอบด้ว ยเซลล์ส องกลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้แก่ เซลล์รูป กรวยในจอตา (cone cell) ซึ่ งทําหน้าที่ ได้ดี ใน
ช่วงเวลากลางวันหรื อในยามที่มีปริ มาณแสงมาก มีหน้าที่สาํ คัญในการรับความรู ้สึกทางด้านสี และช่วยแยกแยะ
รายละเอี ยดของสิ่ งต่ างๆ ส่ วนเซลล์อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ น เซลล์รูปแท่ งในจอตา (rod cell) ทําหน้าที่ ได้ดีในตอน
กลางคืนหรื อในเวลามืดสลัว ช่ วยให้สามารถเห็นภาพต่างๆได้อย่างหยาบๆ เซลล์กลุ่มนี้ ไม่มีความสามารถใน
การตอบสนองทางด้านสี เลย ด้วยความสามารถในการทํางานและตอบสนองได้ต่างกันของ เซลล์รูปกรวย และ
เซลล์รูปแท่ง ทําให้ตามนุษย์ไม่สามารถตอบสนองต่อความยาวคลื่นต่างๆได้เท่ากัน ดังแสดงในรู ปที่ 3.1-2

λ:

λ : ที�สว่าง

ที�มืด

รู ปที่ 3.1-2 การตอบสนองของดวงตาต่อแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ในเวลากลางวัน และกลางคืน
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3.2 แหล่ งกําเนิดแสง
แหล่ งกําเนิดแสงสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
3.2.1 แหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ แสงจากดวงดาว และแสงจากสัตว์ เช่น หิ่ งห้อย
เป็ นต้นดวงอาทิตย์จดั เป็ นแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติที่มนุษย์คุน้ เคยและใช้ประโยชน์มายาวนาน จาก
การศึกษาลักษณะสเปคตรัม (Spectrum) ของรังสี อาทิตย์ จะพบว่า พลังงานของรังสี อาทิตย์ในช่วงที่เป็ น
แสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้น้ นั คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณเกือบร้อยละ 50
3.2.2 แหล่งกําเนิดแสงประดิษฐ์ ได้แก่ เทียนไข นํ้ามัน และหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสงประดิษฐ์เหล่านี้
เกิดจากการเปลี่ยนรู ปพลังงาน เช่นแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปลี่ยนรู ปพลังงานความร้อนเป็ นพลังงาน
แสง หรื อ กรณี แสงจากหลอดแสงฟลูออเรสเซนต์ เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเลคตรอนในสาร
ฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่บนผิวหลอดด้านในแล้วปลดปล่อยพลังงานอยู่ในรู ปพลังงานแสงที่ตามองเห็น

3.3 นิยามศัพท์ ที่สําคัญเกีย่ วกับปริมาณแสง
ศัพท์ ที่สําคัญเกีย่ วกับ
ปริมาณแสง
1) ความเข้ มการส่ อง
สว่ าง ( Luminous
Intensity : I ) หรื อกําลัง
ส่ องสว่ าง (Candle
power)

2) ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(Luminous Flux : Φ)

นิยามศัพท์
เป็ นค่ าแสดงระดับกําลังงานของแหล่งกําเนิ ดแสง มี หน่ วยวัดเป็ น แคนเดลา
(Candela) การกํา หนดมาตรฐานของปริ มาณความเข้ ม การส่ องสว่ า งมี
พัฒ นาการมาอย่า งต่ อ เนื่ อ งตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหว่ า ง
ป ร ะ เท ศ ใ น เรื่ อ ง ก า ร ส่ อ ง ส ว่ า ง ( International Commission on
Lllumination,CIE) ปั จจุบนั ได้มีการกําหนดให้ปริ มาณ 1 แคนเดลา มีค่าเท่ากับ
ความเข้มการส่ องสว่างในทิ ศทางที่ กาํ หนดของ แหล่งกําเนิ ดที่ แผ่รังสี ชนิ ดสี
เดียวที่มีความถี่เป็ น 540*10 เฮิรตซ์ และมีความเข้มการแผ่รังสี ในทิศทาง 1/683
วัตต์ต่อสเตเตอร์เรเดียน
เป็ นปริ มาณแสงทั้งหมดที่ ปลดปล่ อยออกจากแหล่ งกําเนิ ดแสงมี ห น่ วยเป็ น
ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่ งมีค่าเท่ากับปริ มาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหน่ วย ที่
ห่างจากจุดกําเนิดแสง 1 แคนเดลลาเป็ นระยะทาง 1 หน่วย
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ศัพท์ ที่สําคัญเกีย่ วกับ
ปริมาณแสง
3) ความสว่ าง
(Illuminance : E)

นิยามศัพท์
เป็ น ป ริ มาณ แส งที่ ตกกระท บ ตั้ งฉากกั บ พื้ น ที่ ข น าด 1 ตารางเมต ร
โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า ระดับความสว่ าง (Lighting level) จึ งเป็ นค่าที่ บ่งบอกพื้นที่
นั้น ๆได้รั บ แสงสว่ า งเพี ย งพอหรื อ ไม่ มี ห น่ ว ยเป็ น ลู เมนต่ อ ตารางเมตร
( lm/m2 ) หรื อลักซ์ (Lux) ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกับความเข้มการส่ อง
สว่าง และแปรผกผันกับระยะทางกําลังสองระหว่างแหล่งกําเนิ ดแสงและพื้นที่
รับแสง ซึ่ งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็ น
Illuminance =

4) ประสิ ทธิผลการส่ อง
สว่ าง (Efficacy)

Luminous intensity
(distance) 2

(3.1)

คื อ อัตราส่ วนของปริ มาณแสงที่ ออกมาจากแหล่งกําเนิ ดแสงต่ อกําลังไฟฟ้ า
(วัตต์) ที่ป้อนให้แก่หลอด มีหน่วยเป็ นลูเมนต่ อวัตต์ ซ่ ึ งคํานวณได้จาก
Efficacy =

φ
P

(3.2)

โดยที่
Efficacy คือ ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่าง (lm/W)

φ
P

คือ ฟลักซ์การส่ องสว่าง (lm)
คือ กําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่แหล่งกําเนิดแสง (W)

3.4 อุปกรณ์ สําคัญในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.4.1 หลอดไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้ าแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิ ดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรื อหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรื องแสงในตัว (Luminescence Lamps)
3.4.1.1 หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดประเภทนี้ อาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้ าผ่านไส้
หลอดทัว่ ไปทําจากทังสเตน ซึ่ งทําให้เกิ ดความร้อนและแสงสว่างขึ้ น หลอดไส้เป็ นหลอดที่ มีประสิ ทธิผล การ
ส่ องสว่ างน้ อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมี อายุการใช้ งานที่ค่ อนข้ างสั้ นคื อประมาณ 1, 000 – 3,000
ชัว่ โมงแต่หลอดชนิ ดนี้ ยงั เป็ นหลอดที่นิยมใช้เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากง่ายต่อการติดตั้งและค่าติดตั้งเริ่ มต้นมีราคา
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ถู ก สามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ประเภทได้แ ก่ หลอดไส้ แ บบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และหลอด
ทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp)
3.4.1.2 หลอดไส้ แบบธรรมดา หลอดชนิ ดนี้ ประกอบด้วยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแก้ว เมื่อกระแสไหล
ผ่านไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดทํางานขดลวดทังสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทัง่ หมดอายุ
การใช้งาน ซึ่ งไส้หลอดมีลกั ษณะเป็ นขดลวด ส่ วนใหญ่ทาํ จากทังสเตน (Tungsten) มีขอ้ ดี คือจุดหลอมเหลว มี
ค่าสู ง (3,653 K) และมีความดันไอตํ่า ทําให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยที่อุณหภูมิทาํ งานของไส้หลอดมี
ค่าประมาณ 2,500 - 2,700 K ในยุคแรกๆไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะทําจากทังสเตนเป็ นแบบ Coil ชั้นเดี ยว
และต่ อมาได้พฒ
ั นาให้เป็ นแบบ “Coiled-Coil” Filament ดังแสดงในรู ปที่ 3.4-1 ลักษณะดังกล่าวช่ วยลดการ
ระเหิ ดของทังสเตนที่ใช้เป็ นไส้หลอดทําให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานขึ้นเป็ น 1,000 ชัว่ โมง สําหรับขั้วของ
หลอดทําด้วยทองเหลือง (Brass) หรื ออะลูมิเนี ยม (Aluminum) ขนาดที่ นิยมใช้ได้แก่ E10 E14 E27 E40 โดยที่
ตัวเลขหมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขั้วหลอด (มิลลิเมตร)

รู ปที่ 3.4-1 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament
หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะสําหรับการให้แสงสว่างทัว่ ๆไปโดยเฉพาะบริ เวณที่ตอ้ งการความรู ้สึกแบบอบอุ่น
การให้แสงเน้นบรรยากาศเช่น บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร เป็ นต้น และการใช้งานแสงสว่างในระยะเวลาสั้น
ๆ เช่น ห้องเก็บของ ห้องนํ้า หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชัว่ โมง
หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่ งย่อยออกได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ หลอด GLS (General Lighting Service)
และหลอดสะท้อนแสง (Reflector Lamp) ซึ่ งมีลกั ษณะและรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-1
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ตารางที่ 3.4-1 หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ
ประเภทของหลอดไส้ แบบ
ธรรมดา

รู ปร่ างลักษณะ

รายละเอียด

หลอด GLS

หลอดประเภทนี้ มีท้ งั ประเภทใส
และขุ่นซึ่ งเกิดจากการเคลือบผิว
ด้วยซิ ลิกา

หลอดสะท้ อนแสงชนิด Blown
bulb lamp

เป็ นหลอดที่มีสารฉาบด้านข้าง
เพื่อให้แสงสะท้อนออกมา
ด้านหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
การส่ องเน้น ซึ่ งมีท้ งั แบบมุม
ลําแสงกว้างและมุมลําแสงแคบ

หลอดสะท้ อนแสงชนิด
Parabolic หรื อ หลอด PAR

เป็ นหลอดที่ ป ระกอบด้วยแก้ว 2
ส่ วน ได้ แ ก่ ตั ว ส ะ ท้ อ น แ ส ง
(Reflector) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นพารา
โบลอยด์ (Paraboloid) ประกบอยู่
กับกระจกส่ วนที่ 2 ซึ่ งเป็ นเลนส์
ด้านหน้า

ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของหลอดไส้ชนิ ดธรรมดาขึ้ นอยู่กบั ขนาดของหลอด ข้อมูลค่าฟลักซ์การส่ องสว่างและ
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าต่างๆกัน แสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-2
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ตารางที่ 3.4-2 มูลค่าฟลักซ์การส่ องสว่าง และประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าต่างๆกัน
กําลังไฟฟ้ า
(W)
25

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
200

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
8.0

40
60
75
100

400
700
900
1,350

10.0
11.7
12.0
13.5

การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-3 การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดา
ข้อดี

ข้อด้อย

• ให้แสงที่มีความถูกต้องของสี มาก
• สามารถหรี่ หรื อปรับความสว่างได้ง่ายๆ ด้วย
ระบบหรี่ ไฟ
• หลอดจะสว่างทันทีที่เปิ ดสวิทซ์ใช้งาน
• ไม่เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน

• ใช้กาํ ลังไฟฟ้ามากทําให้ตอ้ งเสี ยค่าไฟฟ้ามาก
• อายุ ก ารใช้ ง านสั้ น ประมาณ 750 – 1,000
ชัว่ โมง
• เป็ นแหล่งกําเนิดความร้อน
• ประสิ ทธิ ภาพในการส่ องสว่างตํ่า

3.4.1.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน เนื่ องจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสู งขณะใช้งานทําให้เกิด การระเหิ ด
ของทังสเตน ที่ใช้ทาํ ไส้หลอด มาเกาะอยู่ที่ผิวในกระเปาะ ทําให้กระเปาะแก้วมีสีดาํ เรี ยกว่า Blackening Effect
และไส้หลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาหลอดเผาไส้ธรรมดานี้โดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเข้าไป
กับแก๊สที่ บรรจุในหลอด แล้วอาศัยปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ที่ เกิ ดจากการรวมตัวของก๊าซ
ฮาโลเจนกับโลหะทังสเตนที่ร้อนจนระเหิ ด แล้วกลายเป็ นสารประกอบทังสเตน – ฮาโลเจน และกลับมาเกาะที่
ไส้หลอดใหม่ ทําให้หลอดมี อายุการใช้งานมากขึ้ น และช่ วยให้หลอดไม่เปลี่ ยนไปเป็ นสี ดาํ โครงสร้างของ
หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน แสดงดังรู ปที่ 3.4-2
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รู ปที่ 3.4-2 โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
หลอดฮาโลเจนบางรุ่ น จะเคลื อ บ Dichroic film ที่ แ ผ่ น สะท้อ นแสง ทํา ให้ รั ง สี ค วามร้ อ น (Infrared Ray)
ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปด้านหลังหลอด และไม่ออกมากับลําแสงด้วย บางครั้งจึ งเรี ยก
กันว่าลําแสงเย็น (Cool beam) เหมาะสําหรับใช้ส่องวัตถุที่ไวต่อความร้อน เช่น ผลไม้ อาหาร หรื องานศิลปะ ที่
ความร้อนจากลําแสงสามารถทําให้สีของวัตถุซีดจางได้ อย่างไรก็ตามการเลือกโคมไฟที่ ใช้กบั หลอดจะต้อง
พิจารณาถึงการระบายความร้อนออกด้านหลังโคมไฟด้วย
หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้ มีขนาดเล็กจึงเหมาะสําหรับทําเป็ นหลอดแบบส่ องเน้น เพราะสามารถให้ลาํ แสงแคบ
ได้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใช้งานได้แก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิ ดใช้งานกับ
แรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิ ดใช้งานกับแรงดันตํ่า ลักษณะของหลอดแสดงดังรู ปที่ 3.4-3 โดย
หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้ มีค่าประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู งกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุ
การใช้งานประมาณ 3,000 ชัว่ โมง หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดันตํ่า เป็ นหลอดที่มีขนาดเล็กใช้งานกับงานส่ อง
เน้นให้สีออกขาว กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ (อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน) ระดับแรงดันที่ใช้งานคือ 6V
12V หรื อ 24V โดยต่อผ่านหม้อแปลงซึ่ งจะต้องไม่ติดตั้งห่ างจากตัวโคมมากเกิ นไป เนื่ องจากจะมีปัญหาเรื่ อง
แรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงให้เลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดที่ไม่มีกระจกป้ องกันหลอด ไม่
ควรสัมผัสถูกบริ เวณหลอดเพราะจะทําให้อายุการใช้งานของหลอดลดลงได้ ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพพลังงานของ
หลอดทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 3.4-4 และ 3.4-5

ก) ชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V

ข) ชนิดใช้งานกับแรงดันตํ่า

รู ปที่ 3.4-3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน
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ตารางที่ 3.4-4 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V
อายุการใช้งานเฉลี่ย 2,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า
(W)
75
100
150
300
500
1,000
2,000

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
1,100
1,500
2,600
5,000
9,500
22,000
44,000

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
14.7
15
17.4
16.7
19
22
22

ตารางที่ 3.4-5 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันตํ่า
อายุการใช้งานเฉลี่ย 3,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

20
35
50
75
90

320
600
930
1,450
1,800

16
17.2
18.6
19.4
20

3.4.1.4 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็ นหลอด Discharge lamp ที่กาํ เนิ ดแสงที่มองเห็นได้ดว้ ย
การที่รังสี อลั ตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันตํ่า ไปกระตุน้ สารเรื องแสง โครงสร้าง
ของหลอดแสดงไว้ในรู ปที่ 3.4-4 โดยภายในผิวหลอดแก้วจะมีสารเรื องแสงเคลือบอยูแ่ ละที่ไส้หลอดรู ปคอยล์ที่
ขั้วหลอดจะมี ส าร Emitter เคลื อ บอยู่ ในหลอดจะมี ปรอทจํานวนเล็กน้อยกับก๊ าซอาร์ กอนบรรจุ อยู่ เมื่ อ ให้
แรงดัน ไฟฟ้ า ระหว่ า งขั้ว ไฟฟ้ า จะเกิ ด การคายประจุ ข้ ึ น ขั้ว หลอดจะปลดปล่ อ ยอิ เล็ก ตรอนร้ อ นออกมา
อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสี อลั ตราไวโอเลต (253.7 นาโนเมตร เป็ นส่ วนใหญ่) ขึ้น รังสี
อัล ตราไวโอเลตจะไปกระตุ ้น สารเรื อ งแสงและถู ก แปลงเป็ นแสงที่ ม องเห็ น ได้ (ปรากฏการณ์ น้ ี เรี ย กว่ า
Photoluminescence)
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ขั้วไฟฟ้า

แสงที่มองเห็นได้

สารเรื องแสง
อัลตราไวโอเลต (253.7 nm)

cap

ปรอท-อาร์ กอน

bulb

รู ปที่ 3.4-4 โครงสร้างทัว่ ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์
การทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีบลั ลาสต์และสตาร์ทเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามวงจร แสดงในรู ปที่
3.4-5 โดยบัลลาสต์จะต่ ออนุ กรมกับหลอด ทําหน้าที่ ควบคุ มกระแสที่ ไหลเข้าสู่ ข้ วั หลอด ส่ วนสตาร์ ทเตอร์
(Starter) จะต่อขนานกับขั้วหลอดทั้งสองข้าง ทําหน้าที่ จุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อหลอดติ ดแล้ว
วงจรดังรู ปเป็ นวงจรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนมากที่ ไส้หลอดจะต้องทําการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซึ่ ง
การอุ่นจะอาศัยสตาร์ ตเตอร์ อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบจุดติดเร็ วซึ่ งมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา
และหลอดแบบจุ ดติ ดทันที (Instant Start) ซึ่ งไม่ตอ้ งอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องมี สตาร์ ต
เตอร์

รู ปที่ 3.4-5 วงจรการทํางานและการนํากระแสของก๊าซเมื่อจ่ายแรงดัน
ชนิ ดของหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก
(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) นอกจากนี้ ยงั มีหลอด ฟลูออ
เรสเซนต์อีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ ยวนํา (Induction Fluorescent) ซึ่ งใช้หลักการเปล่งแสง
คล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทวั่ ไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกัน
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3.4.1.5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นแรกที่ ผลิต
ออกมา ได้รับความนิ ยมมาก เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ผลสู ง และมี อายุการใช้งานที่ นานกว่าหลอดไส้ รู ปร่ างของ
หลอดมีลกั ษณะแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรู ปตัวยู (U-shape) และแบบ
ทรงกระบอกรู ปวงกลม ดังแสดงในรู ปที่ 3.4-6

(ก)

แบบทรงกระบอกตรง

(ข) แบบทรงกระบอกรู ปตัวยู

(ค) แบบทรงกระบอกรู ปวงกลม

รู ปที่ 3.4-6 หลอฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอกรู ปแบบต่างๆ
หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวฒั นาการและเริ่ มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนต์ยุคแรก มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางถึง 38 mm (หรื อ 1.5 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T12 (ปัจจุบนั เลิกผลิตจําหน่ายแล้ว) ต่อมาหลอดประเภทนี้ได้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นและใช้กาํ ลังไฟลดลง โดยหลอดประเภทนี้ เรี ยกว่า หลอด
ผอม ทัว่ ไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 26 mm (หรื อ 1 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T8 ซึ่ งขนาดที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปได้แก่
18 W 36 W และ 58W
ปั จจุบนั หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง ได้พฒั นาเทคโนโลยีสารเรื องแสงที่เคลือบด้านใน
ใหม่ เรี ยกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีชื่อเรี ยกทางการค้าว่า หลอดขั้วเขียว เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ควบคุมปริ มาณสารปรอทให้ต่าํ เพียง 3-5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริ มาณปรอทถึง 15-40 มิลลิกรัม
ต่อหลอด) ซึ่ งใช้หลักการผสมแม่สี 3 สี คือ แดง เขียว นํ้าเงิน เคลือบสารเป็ นสารเรื องแสงภายใน ทําให้แสงสี ที่
เปล่งออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทําให้ดชั นี บอกความถูกต้องของสี ของหลอดสู งขึ้นและทําให้ปริ มาณฟลักซ์การ
ส่ องสว่างเพิ่มขึ้นถึง 30% มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู งขึ้น และอายุการใช้งานนานขึ้น
สี ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้กนั มี 3 แบบคื อ Warm White, Cool White, และ Day Light โดยที่ หลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบ Warm White เหมาะที่จะใช้กบั บริ เวณที่ตอ้ งการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลักซ์ แต่ตอ้ งการ
ความรู ้สึกที่ อบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Day Light เหมาะที่ ใช้กบั สถานที่ ที่ตอ้ งการค่ าความสว่างสู ง
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Cool White เหมาะที่ใช้กบั บริ เวณที่ตอ้ งการความสว่างไม่เกิน 500 ลักซ์
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ต่อมาได้มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่คือหลอดฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง ประสิ ทธิ ภาพสู ง (High
Efficiency Lamps: HE Lamps) หรื อหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่ นใหม่น้ ี มีขนาดเล็กมาก คื อมี เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียง 16 mm (หรื อ 5/8 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T5 แต่หลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิ กส์บลั
ลาสต์ โดยขนาดมีท้ งั ที่เป็ นแบบมาตรฐาน (Standard) ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 14 W 21 W 28 W และ 35W และ
แบบความเข้ม สู ง (High output, HO) ที่ มีข นาดต่ างๆ ได้แ ก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรี ย บเที ย บ
ปริ มาณแสง และประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-6 จะ
เห็นได้วา่ พัฒนาการของ T5 ทําให้ได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
ตารางที่ 3.4-6 การเปรี ยบเทียบปริ มาณแสง และประสิ ทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12
ประเภทหลอด

T5 มาตรฐาน

T5 ความเข้ มสู ง

T12
T8

กําลังไฟฟ้ า

ความยาว

ปริมาณแสง (ลูเมน)

ประสิ ทธิภาพการส่ องสว่าง

(วัตต์ )

(นิว้ )

เริ่มต้ น

ค่ าเฉลีย่ ตลอดอายุการใช้ งาน

(ลูเมน ต่ อ วัตต์ )

14

22

1350

1269 – 1275

96

21

34

2100

1974 – 2000

100

28

46

2900

2726 – 2750

104

35

58

3650

3431 – 3450

104

24

22

2000

1880 – 1895

83

39

34

3500

3290 – 3320

90

54

46

5000

4700 – 4740

93

80

58

7000

6580 – 6650

88

40

48

3050 – 3250

2775 – 2950

81

34

48

2650 - 2800

2430 – 2520

82

32

48

2700 - 2850

2550 - 2710

89

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

3.4.1.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้ เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
ถูกพัฒนาขึ้ นมาเพื่อใช้ทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์น้ ี มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 8,000 ชั่วโมงและประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดอิ นแคนเดสเซนต์ เนื่ องจากหลอดประเภทนี้ มีค่ า
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวัตต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ได้
ในบางพื้นที่หรื อบางกิจกรรม โดยเฉพาะบริ เวณที่ตอ้ งมีการเปิ ดไฟทิ้งไว้เป็ นเวลานานเช่น ไฟส่ องสว่างทางเดิน
เป็ นต้น
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สําหรับการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เช่นการส่ องสว่าง ในสํานักงาน
นั้นจะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งกําเนิ ดแสง เนื่ องจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-เซนต์ มีลกั ษณะ
ของแสงที่ เป็ นจุด ดังนั้นหากใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ซ่ ึ งลักษณะของแสงเป็ นแนวยาวจะทําให้เกิ ดเงา
ขึ้นเป็ นจํานวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีท้ งั แบบบัลลาสต์แยก และแบบบัลลาสต์ในตัว ซึ่ งมีรูปร่ าง
ลักษณะดังรู ปที่ 3.4-7 และข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพพลังงานได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.4-7

ก) แบบบัลลาสต์แยกภายนอก

ข) แบบบัลลาสต์ในตัว

รู ปที่ 3.4-7 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบต่างๆ
ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ชนิด
บัลลาสต์ แยกภายนอก

บัลลาสต์ ในตัว

กําลังไฟฟ้ า
(W)
8
14
18
8
11
15
23

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
360
720
1,000
390
650
950
1,350

ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ าง
(lm/W)
45
51.5
55.6
48.8
59.1
63.4
58.7

3.4.1.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบเหนี่ยวนํา (Induction Fluorescent) หลอดประเภทนี้ มีหลักการทํางานคื อ
เมื่อรับไฟผ่านจากบาลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิ ดพิเศษเข้ามาที่ขดลวดปฐมภูมิที่พนั อยู่บนแกนเฟอร์ ไรต์ ตัวหลอด
ที่ คล้องอยู่ในแกนเฟอร์ ไรต์เสมื อ นเป็ นทุ ติยภู มิ ไฟฟ้ ากระแสสลับ ความถี่ สู งจากขดลวดปฐมภู มิ จะสร้ าง
สนามแม่เหล็กขึ้นที่ รอบตัวหลอด ทําให้เกิดแรงดันสู งเหนี่ ยวนําขึ้นที่หลอด ส่ งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอด
เกิดการแตกตัวและวิ่งไปกระทบกับอะตอมปรอทปล่อยรังสี ยวู ี และผ่านสารเรื องแสงที่เคลือบด้านในผิวหลอด
กลายเป็ นแสง ที่มองเห็นได้ ซึ่ งหลักการเปล่งแสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทวั่ ไป เนื่องจากหลอดประเภทนี้
ไม่มีข้ วั หลอด จึงมีอายุการใช้งานนาน เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใช้งานนานถึง 60,000 ชัว่ โมง มี
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ค่ าฟลักซ์ การส่ องสว่าง 8,000-12,000 lm และประสิ ท ธิ ภ าพ 80 lm/W ลักษณะและข้อมู ลทั่วไปของหลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนําแสดงดังรู ปที่ 3.4-8 และตารางที่ 3.4-8

รู ปที่ 3.4-8 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนํา
ตารางที่ 3.4-8 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนํา อายุการใช้งานเฉลี่ย 60,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

100

8,000

80

150

12,000

80

3.4.1.8 หลอดโซเดียมความดันตํ่า (Low Pressure Sodium) เป็ นหลอดที่มีประสิ ทธิผลการส่ องสว่ าง สู งที่สุดใน
บรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีค่าประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่าง 100 - 189 lm/W หลอดโซเดียมความดันตํ่าจะใช้ก๊าซ
นี ออน (Neon) และก๊าซอาร์ กอน (Argon) ช่ วยในการจุดติ ดหลอด โดยในการดี สชาร์ จจะทําให้ผนังหลอดแก้ว
ร้อนขึ้ น ซึ่ งจะทําให้โซเดี ยมกลายเป็ นไอ ให้แสงสี เหลือง หลอดนี้ มีช่วงเวลาที่ ใช้ในการจุดติ ดหลอดและช่ วง
เริ่ มเปล่งแสง (Run-Up) 12 - 15 นาที ข้อมูลทัว่ ไปแสดงดังตารางที่ 3.4-9
เนื่ องด้วยประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างที่ สูงของหลอดโซเดี ยมความดันตํ่า หลอดชนิ ดนี้ จึงเหมาะที่ จะใช้เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานในกรณี ที่ตอ้ งเปิ ดไฟไว้เป็ นระยะเวลานาน อาทิเช่น ไฟส่ องบริ เวณแยก หลอดให้ ความเพีย้ นสี
สู ง จึงไม่ควรนําไปใช้กบั กิจกรรมหรื อบริ เวณที่ตอ้ งความถูกต้องของสี สูง
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รู ปที่ 3.4-9 หลอดโซเดียมความดันตํ่า
ตารางที่ 3.4-9 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันตํ่า อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ชนิดธรรมดา

ชนิดปรับปรุ ง
ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง

กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

35
55
90
135
180
18
26
36
66
91
180

4,500
7,800
13,000
20,800
32,500
1,800
3,600
5,800
10,500
17,000
32,500

123
148
146
161
179
100
144
171
172
189
180.6

3.4.1.9 หลอดไอปรอทความดันสู ง (High Pressure Mercury) หรื อหลอดแสงจันทร์ เป็ นหลอดดี สชาร์ จความ
ดันสู งชนิ ดแรกที่ มีการผลิตขึ้ นมาใช้งาน เพื่ อใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิ ดนี้ ที่ใช้เป็ นไฟส่ อง
สว่างสําหรับไฟถนนในซอย หลักการทํางานของหลอดไอปรอทความดันสู ง อาจแบ่งได้เป็ น 3 ช่ วงดังนี้ คื อ
ช่วงจุดหลอด (Ignition) ช่วงกําลังเริ่ มเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตัว (Stabilization)
ช่ วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทํางานของขั้วไฟฟ้ าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด โดยเมื่อเริ่ มจุด
หลอดจะเกิ ด แรงดัน คร่ อมระหว่างขั้วไฟฟ้ าหลักและขั้วไฟฟ้ าช่ วย ซึ่ งทําให้เกิ ด การดี ส ชาร์ จของก๊ าซ ตัว
ต้านทานที่ต่ออยู่ที่ข้ วั ไฟฟ้ าจะเป็ นตัวจํากัดกระแส จนสุ ดท้ายจะเกิดเป็ นอาร์ กดีสชาร์ จระหว่างขั้วไฟฟ้ าหลัก ซึ่ ง
ในช่วงจุดหลอดนี้ หลอดจะทํางานที่สภาวะความดันตํ่า และหลอดจะเกิดแสงสี ฟ้าขึ้น
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ช่ ว งกําลังเริ่ มเปล่ งแสง (Run-Up) หลังจากจุ ด หลอดแล้ว อาร์ คดี ส ชาร์ จที่ เกิ ด ขึ้ นในหลอดจะเป็ นตัวทําให้
อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งจะทําให้ปรอทกลายเป็ นไอ โดยแสงที่ได้จากหลอดจะยังมีค่าไม่เต็มที่จนกว่าปรอทในหลอด
ดีสชาร์ จจะกลายเป็ นไอทั้งหมด เมื่อความดันไออยู่ในช่วงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเริ่ มมีสีขาว ซึ่ งระยะเวลาที่
ใช้ต้ งั แต่จุดไส้หลอดจนถึงเวลาที่หลอดให้แสงสว่าง 80% จะมีค่าประมาณ 4 นาที
ช่ วงสภาวะคงที่ (Stabilization) เป็ นช่วงที่หลอดให้ความสว่างเต็มที่ซ่ ึ งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 นาที
หลอดไอปรอทความดันสู งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย
แสง (ดังรู ปที่ 3.4-10) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรได้เป็ น 2 แบบ คือ แบบใช้บลั ลาสต์ กับแบบไม่ใช้บลั ลาสต์
ในหลอดแบบใช้บัล ลาสต์ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการส่ องสว่างประมาณ 40-60 ลู เมนต่ อวัต ต์ มี อ ายุการใช้งาน
ประมาณ 14,000 ชัว่ โมง และฟลักซ์การส่ องสว่างจะลดลงตามอายุการใช้งานของหลอด

หลอดไอปรอทความดันสู งแบบใส

หลอดไอปรอทความดันสู งแบบเคลือบ

รู ปที่ 3.4-10 หลอดไอปรอทความดันสู งแบบใสและแบบเคลือบ
สําหรับในหลอดแบบไม่ใช้บลั ลาสต์ช่วยจุดหลอด บางครั้งถูกเรี ยกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp)
เพื่ อ ใช้ท ดแทนหลอดไส้ ที่ กาํ ลังไฟฟ้ าสู งๆ ภายในจะมี ไส้ หลอดลักษณะคล้ายหลอดไส้ให้ค วามร้ อนและ
เปล่งแสงในช่ วงแรกทันที เพื่อช่ วยกระตุน้ ให้ก๊าซภายในหลอดอาร์ คแตกตัวและเปล่งแสงจริ งให้หลอดอาร์ ค
สว่างเต็มที่ หลอดชนิ ดนี้ มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างไม่สูงมากนัก คื อ 19-28 ลูเมนต่ อวัตต์ มี อายุการใช้งาน
เฉลี่ยประมาณ 6,000 ชัว่ โมง ซึ่ งสั้นกว่าแบบใช้บลั ลาสต์ แต่มีขอ้ ดีคือเมื่อเปิ ดไฟ จะมีแสงสว่างที่ได้จากหลอด
ไส้ในช่ วงแรกทันที ทําให้ ส่ องสว่างพื้ นที่ ได้ไวกว่า ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-10 และ 3.4-11
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ตารางที่ 3.4-10 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแบบใช้บลั ลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชัว่ โมง
ชนิด
ใส

เคลือบ

เคลือบ
แบบพิเศษ

กําลังไฟฟ้ า
(W)
125
400
50
80
125
250
400
700
1000
50
80
125
250
400

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
5,900
21,000
1,800
3,700
6,300
13,000
22000
38,000
58,000
2,000
4,000
6,500
14,000
24,000

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
47.2
52.5
36
46.3
50.4
52
55
54.3
58
40
50
52
56
60

ตารางที่ 3.4-11 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแบบไม่ใช้บลั ลาสต์
อายุการใช้งานเฉลี่ย 6,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ใส

กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

160

3,100

19.4

250

5,600

22.4

500

14,000

28

3.4.1.10 หลอดโซเดียมความดันสู ง (High Pressure Sodium) เป็ นหลอดที่ ให้ประสิ ทธิ ภาพการมองเห็ นที่ ดี
ที่สุดเนื่ องจากหลอดให้เปล่งแสงสี ทองเหลือง ซึ่ งเป็ นสี ที่ไวต่อการมองเห็นของมนุ ษย์ หลอดประเภทนี้ มีอายุ
การใช้งานยาวนานจึ งนิ ยมใช้สําหรั บการให้แสงสว่างภายนอกอาคารอาทิ เช่ น ที่ จอดรถ ลานรั บ-ส่ งสิ นค้า
ไฟสนามกีฬา เป็ นต้น มีลกั ษณะแสดงดังรู ปที่ 3.4-11
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รู ปที่ 3.4-11 หลอดโซเดียมความดันสู ง
หลอดโซเดี ยมความดันสู งเป็ นหลอดที่ มีป ระสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างค่ อนข้างสู ง 70 - 140 lm/W แต่ ให้ค วาม
ถูกต้องของสี ค่อนข้างตํ่า (CRI 23) ยกเว้นรุ่ นที่ มีการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพของแสงซึ่ งจะให้ค วามถูกต้องของสี
ประมาณ 60 - 85 หลอดไฟประเภทนี้ ต้องจุดไส้หลอดด้วยพัลส์แรงดันสู งประมาณ 1.8 - 5 kV และต้องใช้เวลา
ในการอุ่นไส้หลอดประมาณ 3 - 7 นาที แสงที่ออกมาจากหลอดจึงจะสว่างเต็มที่
หลอดโซเดี ย มความดัน สู งสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ประเภทดังนี้ คื อ หลอดโซเดี ย มความดัน สู งแบบ
มาตรฐาน หลอดโซเดี ยมความดันสู งแบบประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู ง หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทน
หลอด ไอปรอทความดันสู งและหลอดโซเดียมความดันสู งที่มีความถูกต้องของสี สูง หลอดโซเดียมความดันสู ง
แบบมาตรฐานใช้เซนอน (Xenon) เป็ นก๊าซช่วยจุดติดที่ความดันประมาณ 3 kPa โดยต้องใช้อิกนิ เตอร์ ช่วยในการ
ทําให้ หลอดติ ด (ยกเว้นหลอดที่มีขนาดกําลังไฟตํ่า เช่ น 50W และ 70W เนื่ องจากว่าแรงดันจุดหลอด (Ignition
Voltage) มีค่าสู งถึง 2.8 kV
หลอดโซเดียมความดันสู งแบบประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู ง สามารถทําได้โดยเพิ่มความดันของ Xenon เป็ น
ประมาณ 30 kPa ซึ่ งจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างเพิ่มขึ้ นจากหลอดโซเดียมความดันสู งแบบมาตรฐาน
ประมาณ 15%
หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสู ง หลอดประเภทนี้สามารถใช้กบั บัลลาสต์หลอด
ไอปรอทความดันสู งได้ และไม่ ตอ้ งใช้อิกนิ เตอร์ (Igniter) เนื่ องจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดี ย ม
ความดันสู งประเภทนี้ เมื่อใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสู ง จะใช้กาํ ลังไฟฟ้ าลดลง 15% และให้ ฟลักซ์การ
ส่ องสว่างเพิ่มขึ้น 40 % ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันสู งแสดงไว้ในตารางที่ 3.4-12
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ตารางที่ 3.4-12 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันสู ง อายุการใช้งานเฉลี่ย 18,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ชนิดมาตรฐาน

ชนิดประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ างสู ง
ชนิดใช้ แทนหลอดไอ
ปรอทความดันสู ง

กําลังไฟฟ้ า
(W)
50
70
150
250
400
1000
100
150
250
400
220
350

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
3,450
5,600
14,500
26,500
49,000
130,000
10,000
16,000
30,000
56,000
20,000
34,500

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
69
80
96.7
106
122.5
130
100
106.7
120
140
91
98.6

3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) มีลกั ษณะการทํางานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสู ง แต่แตกต่าง
กันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้ จะเติ มสารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพื่อทําให้ได้สีของแสงดีข้ ึ น
ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลด์น้ ี จึงมีคุณสมบัติทางสี ที่ดีเหมาะสํ าหรั บใช้ ในงานที่ต้องการแสงสี ที่ดี เช่ นสนามกี ฬา
และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการเห็นแสงสี ของวัสดุ เป็ นต้น
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างของหลอดเมทัลฮาไลด์ข้ ึนอยู่กบั ขนาดกําลังไฟฟ้ า แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าประมาณ
65- 95 ลูเมนต่อวัตต์ อายุการใช้งานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดไอปรอทความดันสู ง คือ
มีอายุการใช้งานประมาณ 9,000 - 20,000 ชัว่ โมง ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลอดเมทัลฮาไลด์แสดงอยู่ใน
รู ปที่ 3.4-12 และตารางที่ 3.4-13 ตามลําดับ

รู ปที่ 3.4-12 หลอดเมทัลฮาไลด์
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ตารางที่ 3.4-13 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 9,000 - 20,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ขั้วเดีย่ ว (Tubular)
ขั้วเดีย่ ว
(Double Envelope)
สองขั้ว

กําลังไฟฟ้ า
(W)

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)

ประสิทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)

250
400
1000
2000
70
150
70
150
250

17,000
31,500
81,000
189,000
5,100
11,000
5,500
11,250
20,000

68
78.8
81
94.5
72.9
73.4
78.6
75
80

3.4.1.12 หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่มีการเปล่ งแสง
และถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้ เมื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะ
ผ่านไปตามอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ ทาํ ให้เกิ ดแสงออกมาตามความถี่ของแสงที่ ได้กาํ หนดไว้ ดังรู ปที่ 3.4-13
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเข้มการส่ องสว่างสู งจนสามารถใช้กบั งานด้านแสง
สว่างได้ซ่ ึ งมี ข ้อดี เมื่ อเที ยบกับ หลอดประเภทอื่ น คื อ ขนาดเล็กกระทัดรั ด ทนการสั่ นสะเทื อนสู ง เปิ ดปิ ดได้
บ่ อยครั้ง อายุยาวนาน มีประสิ ทธิผลด้ านแสงสู ง ไม่ มีการแผ่ รังสี ยูวีและอินฟราเรด ไม่มีกาํ ลังสู ญเสี ยในการจุด
หลอด ซึ่ งแอลอี ดีสมัยใหม่ที่นิยมใช้งานด้านนี้ คือ อะลูมินั่มอินเดี ยมแกลเลี ยมฟอสไฟด์ (Aluminum indium
gallium phosphide, AllInGaP) และ อินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ (Indium gallium nitride, InGaN) โดยแบ่งกลุ่ม
หลอดแอลอี ดีสมรรถนะสู งดังนี้ คื อ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง (High flux
emitter) และหลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่ องสว่างสู งมาก (Very high flux emitter) (ดูรูปที่ 3.4-13) ซึ่ งนิ ยมใช้กบั
งานป้ ายโฆษณา ป้ ายสัญลักษณ์ และไฟสัญญาณจราจร หรื องานที่ตอ้ งการลักษณะการให้แสงที่มีความเข้มการ
ส่ องสว่างสู ง โดยหลอดแอลอี ดีส มรรถนะสู งขนาด 1 วัตต์ สี แดงจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ
37 ลูเมนต่อวัตต์ สี เขี ยวจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 40 ลูเมนต่อวัตต์ สี น้ าํ เงินจะให้ประสิ ทธิ ผล
การส่ องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวัตต์ และสี ขาวจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 34 ลูเมนต่อวัตต์
มีอายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 3.4-13 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสู ง
ปั จจุ บนั ได้มีการพัฒ นาแอลอี ดีให้อยู่ในรู ปหลอดไฟที่ มีข้ วั หลอดแบบทัว่ ไป เช่ น E27 และ E40 ซึ่ งสามารถ
เปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ หรื อหลอดปล่อยประจุความเข้มแสงสู ง (HID) ได้เลย (ดูรูปที่ 3.4-14) สามารถใช้ได้
ทั้งในและนอกอาคาร และในสถานที่ ที่ไม่ตอ้ งการการเกิ ดประกายไฟช่ วงจุ ดหลอด ทํางานได้ในอุณ หภู มิ
ช่วงกว้างถึง -40 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน์ ความเสื่ อมทางแสงตํ่า จุดติดเร็ ว ไม่ตอ้ งใช้บลั ลาสต์ในหลอดแอลอีดี
ย่อยแต่ละตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่าสะท้อนแสงสู งอยู่ในตัว และบังคับทิ ศทางแสงส่ องลงด้านล่างเป็ นหลัก
จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้โคมที่มีการสะท้อนแสงสู ง มีแสงบาดตาตํ่า ประหยัดเงินค่าบํารุ งรักษา หลอดประเภทนี้ ยงั
ไม่นิยมใช้แพร่ หลายเนื่ องจากมีราคาสู งอยู่มาก ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งแสดงไว้ในตารางที่
3.4-14

ก) หลอดขนาด 5 W 300 lm ขั้วหลอด E27

ข) หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ขั้วหลอด E40

ค) หลอดสําหรับไฟถนนชนิดสําเร็ จรู ปทั้งดวงโคม
รู ปที่ 3.4-14 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งที่ออกแบบใช้ทดแทนหลอดไฟแบบทัว่ ไป
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ตารางที่ 3.4-14 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งที่ออกแบบในรู ปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทัว่ ไป
อายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000 ชัว่ โมง
ชนิด
ขั้วหลอดแบบ E27

ขั้วหลอดแบบ E40
และแบบสํ าเร็จรู ป
ทั้งดวงโคม

กําลังไฟฟ้ า
(W)
5
28
48
60
80
100
125
140
180

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
300
2,100
3,300
4,400
6,000
7,600
9,400
10,600
13,800

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
60
75
68.8
73.4
75
76
75.2
75.7
76.7

จากประเภทหลอดไฟที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้างต้น ทั้งหมด สามารถทํา การสรุ ป เปรี ย บเที ย บข้อมู ลสําคัญ เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.4-15
ตารางที่ 3.4-15 การเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานของหลอดไฟ
ชนิดหลอด

กําลังไฟฟ้ า
(W)
15-500
75-2,000
18-36

ฟลักซ์ การ
ส่ องสว่ าง
(lm)
120-8,400
975-50,000
1,300-3,350

ประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ าง
(lm/W)
8-17
13-25
72-93

อายุการใช้ งาน
เฉลีย่
(h)
1,000
2,000
12,000

อินแคนเดสเซนต์
ฮาโลเจนแรงดันปกติ
ฟลูออเรสเซนต์
ฟลักซ์ การส่ องสว่ างสู ง
ฟลูออเรสเซนต์ ฟลักซ์ การส่ อง
สว่ างสู ง ประสิ ทธิภาพสู ง
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์ แยกภายนอก
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์ ในตัว
ฟลูออเรสเซนต์

14-35

1,350-3,650

93-104

20,000

8-18

360-1,000

45-56

8,000

8-23

420-1,350

53-64

8,000

100-150

8,000-12,000

80

60,000
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ชนิดหลอด

แบบเหนี่ยวนํา
โซเดียมความดันตํ่า
(ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ างสู ง)
ไอปรอทความดันสู ง (เคลือบ)
แบบใช้ บัลลาสต์
ไอปรอทความดันสู ง
แบบไม่ ใช้ บัลลาสต์
โซเดียมความดันสู ง
(มาตรฐาน)
โซเดียมความดันสู ง
ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ างสู ง
เมทัลฮาไลด์
(ขั้วเดีย่ ว)
เมทัลฮาไลด์
(สองขั้ว)
แอลอีดสี มรรถนะสู ง
ขั้วหลอดแบบ E27
แอลอีดสี มรรถนะสู ง
ขั้วหลอดแบบ E40

กําลังไฟฟ้ า
(W)

ฟลักซ์ การ
ส่ องสว่ าง
(lm)

ประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ าง
(lm/W)

อายุการใช้ งาน
เฉลีย่
(h)

18-180

1,800-32,500

100-181

14,000

50-1,000

1,800-58,000

36-58

14,000

160-250

3,100-5,600

19-22

6,000

50-1,000

3,450-130,000

69-130

18,000

100-400

10,000-56,000

100-140

18,000

70-2,000

5,100-189,000

73-95

20,000

70-2,000

5,500-220,000

79-80

9,000

5

300

60

50,000

28-180

2,100-13,800

75-77

50,000

ตารางที่ 3.4-16 แสดงอุณหภูมิสีของแสงจากหลอดไฟฟ้าที่ใช้กนั ทัว่ ไป
โทนสี ของแสง
สี หลอดไส้ (Incandescent; I)
สี ขาวเหลือง (Warm White;
สี ขาว (White; W)
สี ขาวเย็น (Cool White; CW)
สี ขาวฟ้า (Daylight; D)
สี ขาวฟ้าเย็น (Cool Daylight;

อุณหภูมิสีของแสง (K)
ประมาณ 2,700
ประมาณ 3,000
ประมาณ 3,500
ประมาณ 4,000
5,000 ถึง 6,000
6,500 ขึ้นไป
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ตัวอย่ างหลอดไฟ
หลอดอินแคนเดสเซนต์
หลอดทังสเตนฮาโลเจน
หลอดไอปรอทความดันสู ง
หลอดเมทัลฮาไลด์
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
หลอดฟลูออเรสเซนต์

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

การเลือกใช้แสงที่มีอุณหภูมิสีต่างกันจะทําให้บรรยากาศต่างกันไปด้วยโทนสี อุ่น จะทําให้ความรู ้สึกผ่อน
คลาย ส่ วนโทนสี เย็นจะให้ความรู ้สึกตื่ นตัว จึ งเหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ทาํ งานมากกว่า
3.5 การพิจารณาเลือกใช้ หลอดไฟ
การเลื อกหลอดไฟฟ้ าเพื่ อการอนุ รักษ์พ ลังงานอาจพิ จารณาได้จาก ตารางที่ 3.5-1 ได้แสดงสรุ ปเปรี ยบเที ยบ
สมบัติดา้ นต่างๆ ของหลอดไฟเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นเลือกใช้หลอดไฟ
ตารางที่ 3.5-1 การเปรี ยบเทียบสมบัติดา้ นต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ
รายละเอียด

Incandescent

Compact
fluorescent

Discharge

ราคาต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่ายด้ าน
พลังงาน
กําลังไฟฟ้ า (วัตต์ )
อายุ (ชั่วโมง)
อัตราการเสื่ อม
ของลูเมน
ความถูกต้ องของสี1
ระยะเวลาในการจุด
หลอด
ความสู งทีต่ ดิ ตั้ง
การใช้ งาน

Tubular
fluorescent

ถูก
สูง

ตํ่า
ตํ่า

ปานกลาง
ตํ่า

ปานกลาง – สูง
ตํ่า – ตํ่ามาก

15 – 1,500
1,000
15%

8 – 150
5,000 – 20,000
15 – 20%

9 – 36
8,000
15-30%

35 – 3,500
4,000 – 24,000
10-40%

ดี
ทันที

ดี
หน่วงเล็กน้อย

ปานกลาง – ดี
หน่วงเล็กน้อย

น้อย – ดีมาก
5 – 10 นาที

สูงสุด 6 เมตร
แสงสว่างภายใน
ทัว่ ไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิ ชย์, สํานักงาน,
โรงเรี ยน, บ้าน
สามารถใช้ติดตั้ง
แทนหลอดอินแคน
เดสเซนต์ได้โดยตรง

6 – 30 เมตร
แสงสว่างภายนอก,
ไฟถนน, ไฟตกแต่ง,
แสงสว่างภายในที่
ต้องติดตั้งในระดับที่
สูง
ต้องใช้คู่กบั บัลลาสต์
ที่เฉพาะของหลอด,
การเลือกใช้ประเภท
ของหลอดชนิดนี้
ต้องเหมาะสมกับ
สถานที่ใช้งาน

อื่นๆ

สูงสุด 6 เมตร
สูงสุด 6 เมตร
ระดับแสงตํ่าๆ หรื อ แสงสว่างภายใน
แสงสว่างที่ใช้ในการ ทัว่ ไป โรงงาน
ตบแต่ง เช่น ตูโ้ ชว์
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิ ชย์, สํานักงาน,
โรงเรี ยน, บ้าน
แรงดันที่
แรงดันที่
เปลี่ยนแปลงจะมีผล เปลี่ยนแปลงจะมีผล
ต่อแสงสว่างจาก
ต่อแสงสว่างจาก
หลอด
หลอด ความถี่ในการ
เปิ ดปิ ดจะทําให้อายุ
ของหลอดสั้นลง

หมายเหตุ
1
ดัช นี บ อกความถู กต้ องของสี (Color Rendering Index, CRI) เป็ นการวัดค่ าของหลอดไฟว่ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแสดง
คุณลักษณะของสี เป็ นอย่างไรโดยจะใช้ค่าดัชนี บอกความถูกต้องของสี เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ดังนั้นค่า CRI จะเป็ นตัวบ่งชี้ ความ
ถูกต้องของสี ของหลอดไฟชนิดต่างๆ เปรี ยบเทียบกับความถูกต้องของสี ที่ได้จากแสงอาทิตย์ซ่ ึงมีค่า CRI เท่ากับ 100
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3.6 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ร่วมกับหลอดไฟฟ้ าที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงาน
3.6.1 บัลลาสต์
บัลลาสต์เป็ นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์ จ นอกจาก จะช่วยใน
การทํางานของวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่ องสว่าง อายุการใช้งาน
ของหลอด และการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจรด้วยบัลลาสต์มีหน้าที่หลักที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
ก) ประการแรก ช่ ว ยสร้ า งให้ เกิ ด แรงดัน เพี ย งพอในการจุ ด หลอดก๊ า ซดี ส ชาร์ จ ให้ ติ ด ควบคุ ม ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดขณะสตาร์ทและทํางาน
ข) ประการที่สอง จ่ายกําลังไฟฟ้ าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าที่ อื่นๆเช่ น การปรับหรี่ แสง
สว่าง เป็ นต้น
3.6.1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสร้างเป็ นขดลวดพันรอบแกนเหล็ก (core & coil)
ซึ่ งชนิ ดที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็ นแบบตัวเหนี่ ยวนํา (inductor) หรื อเรี ยกว่า โช้ก (choke) โดยทําหน้าที่ หลัก
ทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ คือ สร้างแรงดันสู งเหนี่ยวนําเพื่อใช้จุดหลอดให้ติดและจํากัดกระแสให้หลอดอย่าง
เหมาะสมต้องเลือกให้เหมาะสมกับหลอดแต่ละประเภท แต่ละชนิด และแต่ละขนาด ซึ่ งบัลลาสต์เป็ นอุปกรณ์ที่
จําเป็ นสําหรับหลอดก๊าซดีสชาร์จเพราะเมื่อหลอดไฟผ่านขั้นตอนการจุดติดแล้วนั้น ค่าความต้านทานของหลอด
จะลดลงอย่างมาก จึ งต้องนําบัลลาสต์มาต่ออนุ กรมในวงจรเพื่อทําหน้าที่ เป็ นตัวต้านทานมิให้กระแสไหลเกิ น
พิกดั จนไส้หลอดขาด
การใช้งานร่ วมกันระหว่างหลอดไฟฟ้ าและบัลลาสต์จะต้องเป็ นชนิดที่ออกแบบให้ใช้งานร่ วมกันได้ หากใช้งาน
ผิดชนิดกันย่อมทําให้เกิดผลเสี ยหายหลายอย่าง เช่น จุดหลอดติดยาก หลอดเสื่ อมสภาพเร็ ว อายุใช้งานสั้น กําลัง
สู ญเสี ยในบัลลาสต์สูงซึ่ งจะทําให้อายุงานบัลลาสต์ส้ ันลงได้ การใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องเลือกใช้บลั
ลาสต์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและเหมาะสมกับหลอดไฟ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
3.6.1.1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทํางานบัลลาสต์ซ่ ึ งเป็ นขดลวดพันอยู่รอบ
แกนเหล็กเพื่อสร้างค่าความเหนี่ ยวนําสู ง ซึ่ งมีผลทําให้มีค่าความต้านทานสู งเกิดกําลังสู ญเสี ยมากตามไปด้วย
โดยมีค่ากําลังสู ญเสี ยประมาณ 8 - 12 วัตต์ สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 36 หรื อ 40 วัตต์ และหลอด 18 หรื อ
20 วัตต์ การสู ญเสี ยดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในรู ปของความร้อน ทําให้อุณหภูมิบลั ลาสต์ขณะใช้งานอาจสู งถึ ง
75 – 90 °C จะทําให้ฉนวนที่เคลือบขดลวดค่อยๆ เสื่ อมสภาพและเสื่ อมอายุการใช้งานตามเวลา โดยทัว่ ไปบัล
ลาสต์แกนเหล็กแบบทัว่ ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งาน (หากใช้งานไม่ตลอด 24
ชม. ต่อวัน ก็อาจใช้งานได้นานถึง 30 ปี ตลอดอายุอาคาร)
3.6.1.1.2 บัลลาสต์ แกนเหล็กแบบกําลังสู ญเสี ยตํ่า (low loss ballast) เป็ นบัลลาสต์แกนเหล็กประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่
ลดการสู ญเสี ยพลังงานในบัลลาสต์เหลือเพียงประมาณ 5 - 6 วัตต์ โดยการใช้เส้นลวดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและใช้
แกนเหล็กที่มีคุณภาพดี
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ปั จจุบนั ประเทศไทยมี โครงการจัดตั้งภายใต้ความร่ วมมื อระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต และ/หรื อนําเข้าผลิตภัณฑ์บลั
ลาสต์ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ านคร
หลวง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนแก่ประชาชน เกี่ยวกับค่า
ความสู ญเสี ยพลังงานของบัลลาสต์ และระดับประสิ ทธิ ภาพของบัลลาสต์น้ ันๆ เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์บ ัลลาสต์ให้เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ ประหยัด พลังงานไฟฟ้ าอี กประเภทหนึ่ ง และเพื่ อเป็ นทางเลื อกให้กับ
ประชาชนในการใช้บลั ลาสต์ที่มีคุณภาพสู งขึ้น สู ญเสี ยพลังงานน้อยลงและสามารถหาซื้ อได้ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานระดับประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของบัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้า โดยกําหนดชื่ อ
กลางเพื่อเรี ยกบัลลาสต์ดงั กล่าวว่า “บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย” ซึ่ งจะต้องผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการทดสอบและรับรอง
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก. 23 - 2521 และต้องมีค่ากําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในตัวบัลลาสต์
ตํ่ากว่า 6 W ที่ กระแสไฟฟ้ า ทดสอบไม่ ต่ าํ กว่า 0.398A สําหรั บ บัล ลาสต์ที่ ใ ช้กับ หลอด 36 W และกระแส
ทดสอบไม่ต่าํ กว่า 0.343 A สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 18 W ในสภาวะ Hot Loss ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นเกณฑ์การ
ทดสอบจะได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ลักษณะดังรู ปที่ 3.6-1

รู ปที่ 3.6-1 ตัวอย่างฉลากบัลลาสต์กาํ ลังสู ญเสี ยตํ่า หรื อ “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย”
ที่มีค่ากําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในตัวบัลลาสต์ต่าํ กว่า 6 W ใช้สาํ หรับหลอดผอมขนาด 18 W หรื อ 36 W
3.6.1.2 บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) การทํางานของบัลลาสต์ชนิ ดนี้ เหมือนบัลลาสต์แกนเหล็กมี
โช้กทําหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ แต่การจะลดการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้ าในโช้กได้โดยการลดขนาด
โช้กให้เล็กลงนั้น จําเป็ นต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายปกติความถี่ 50 Hz
เป็ นความถี่สูงไม่นอ้ ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็ นความถี่สูงขั้นตํ่า ที่ หูคนทัว่ ไปจะไม่ได้ยินเสี ยงการ
ทํางาน) ซึ่ งการใช้ความถี่ สู งก็จะทําให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา มี การ
สู ญเสี ยตํ่า และประหยัดไฟได้มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กได้ ปั จจุบนั มีการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้
งานในระดับความถี่ kHz – MHz ดังรู ปที่ 3.6-2
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รู ปที่ 3.6-2 แผนผังแสดงส่ วนทํางานหน้าที่ต่าง ๆ ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะประกอบด้วยส่ วนสร้างความถี่สูง (HF Generator) และ ส่ วนโช้ก (Lamp Controller)
โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทํางาน ส่ วนวงจรกําจัดคลื่นรบกวน (Filter for Interference
Suppression) นั้นเป็ นวงจรที่อาจมีในบัลลาสต์ที่มีราคาสู งและจัดว่ามีคุณภาพดี ซึ่ งบัลลาสต์ราคาถูกบางรุ่ นอาจ
ไม่มีวงจรส่ วนนี้ ดังรู ปที่ 3.6-3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการสู ญเสี ย 1-2 วัตต์

รู ปที่ 3.6-3 ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ภายในกล่องบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึ งต้องใช้อุปกรณ์ ปรับปรุ งค่ าตัวประกอบ
กําลัง อุปกรณ์ ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์
ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปขดลวดเหนี่ ยวนําหรื อวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ ในขณะที่
อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มกั จะประกอบเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของบัลลาสต์
3.6.1.3 การเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อเสี ย และพลังงานที่ใช้ ของบัลลาสต์ ในหัวข้อนี้ กล่าวถึงข้อสรุ ปการเปรี ยบเทียบ
การใช้บ ัลลาสต์ชนิ ดต่ าง ๆ ตั้งแต่ เปรี ยบเที ยบข้อดี ข้อเสี ย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก (ตารางที่ 3.6-1) และบัล
ลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ (ตารางที่ 3.6-2) ในด้านการใช้งานและเปรี ยบเที ยบกําลังสู ญเสี ยในบัลลาสต์ของหลอด
ชนิ ดต่างๆ ข้อมูลทางไฟฟ้ าของอิกนิ เตอร์ ที่ใช้กบั หลอดก๊าซดีสชาร์ จความดันสู ง เปรี ยบเทียบลักษณะกระแส
ผ่านหลอดและแรงดันคร่ อมหลอดเมื่อใช้บลั ลาสต์ต่างชนิ ด เปรี ยบเทียบลักษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดัน
คร่ อมหลอดเมื่อใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีคุณภาพตํ่าและมีคุณภาพสู ง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้
งานให้เหมาะสม
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ตารางที่ 3.6-1 ข้อดี-ข้อเสี ย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

• ราคาตํ่า และอายุใช้งานยาวนานมาก (20 ปี )

• มีการสู ญเสี ยพลังงานสู งประมาณ 20%(6-10W)

• ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงที่

• เกิดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อมสู ง มีเสี ยงฮัม

อุณหภูมิสูง

• มีค่าตัวประกอบกําลังตํ่า (PF = 0.27 – 0.52)

• ช่างติดตั้งได้อย่างคุน้ เคย และหาซื้ อได้ทว่ั ไป • ใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงให้แสงสว่างและมีการ
กระเพื่อม
• มีการกระพริ บเมื่อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หรื อ
สตาร์ทเตอร์เสื่ อม ซึ่ งนอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังอาจ
ทําให้เกิดไฟไหม้ได้
ตารางที่ 3.6-2 ข้อดี-ข้อเสี ย ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

• ลดสู ญเสี ยพลังงานประมาณ 20 %

• ราคาสู ง และอายุใช้งานสั้น

• ลดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อม และลดเสี ยงคราง

• มีขอ้ จํากัดในการใช้งานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง

• มีตวั ประกอบกําลังสู ง (โดยทัว่ ไป PF >0.96)

• มีฝนละออง
ุ่
นํ้า ไอนํ้า หรื อแรงดันไม่คงที่

• ให้แสงสว่างทันที และไม่มีการกระเพื่อม

• มีขอ้ ที่ตอ้ งระมัดระวังในการเลือกซื้ อ และ
การเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน

• มีวงจรควบคุมตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เมื่อผิดปกติ
• ความเสื่ อมของหลอดไฟลดลง อายุใช้งานนานขึ้น
• ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสู งได้ และหรี่ แสงได้
• สามารถใช้กบั หลอดไฟฟ้าได้ 3 - 4 หลอด
• นํ้าหนักเบา และไม่ตอ้ งใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอก
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3.6.2 โคมไฟส่ องสว่ าง (Luminaries)
โคมไฟส่ องสว่างเป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าที่บงั คับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ให้กระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม
ไฟแต่ละชนิ ดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้โคมไฟจึงต้องพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน และความต้องการในเรื่ องความสวยงามไปพร้อม ๆ กันด้วย และเพื่อให้ได้รับแสงสว่างมาก
ขึ้ นก็ ค วรใช้ โ คมไฟที่ ส ะท้อ นแสงให้ ม ากที่ สุ ด ปั จ จุ บ ัน ที่ ใ ช้อ ย่ า งแพร่ ห ลายคื อ ส่ ว นที่ ส ะท้อ นแสงเป็ น
อะลูมิเนียมอโนไดซ์ ( aluminium anodize )
การแบ่ งดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่ มีใช้กนั อยู่ในปั จจุบันนี้ จะมี อยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รู ปร่ างแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งานของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานที่ ดวงโคมสามารถแยกประเภทได้ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้
•
•
•
•

พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งานของดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใช้กบั ดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม

3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม เมื่อมีการติดตั้งดวงโคมผูอ้ อกแบบจะพิจารณาถึง
ลักษณะของสถานที่ที่จะติดตั้งดวงโคมว่าควรจะใช้ดวงโคมประเภทใด ซึ่ งสามารถจําแนกประเภทของดวงโคม
ที่จะติดตั้งกับสถานที่ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.6.2.1.1 ดวงโคมสํ าหรั บติดตั้งแบบห้ อย หรื อแขวนจากเพดานหรื อคานลงมา มีลกั ษณะดังรู ปที่ 3.6-4 (ก) และ
(ข) ส่ วนใหญ่แล้วดวงโคมประเภทนี้จะใช้สาํ หรับบริ เวณที่มีความสู งจากพื้นงานถึงเพดานสู งกว่าปกติ หรื อเพื่อ
ความสวยงามและให้ได้แสงสว่างพอเพียง

(ก) ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบห้อย
หรื อแขวน

(ข) ลักษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต์
แบบ ห้อยหรื อแขวน

รู ปที่ 3.6-4 ลักษณะของดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบห้อยหรื อแขวน
3.6.2.1.2 ดวงโคมสํ าหรั บยึดติดกับเพดาน คือ ดวงโคมที่ติดตั้งให้ตวั ดวงโคมยึดติดกับฝ้าหรื อเพดานมีลกั ษณะ
ดังรู ปที่ 3.6-5 ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้สําหรับบริ เวณที่ มีความสู งจากพื้นงานถึงเพดานไม่สูงนัก มักจะใช้ติดตั้งใน
สําหรับสํานักงานหรื อตามบ้านเรื อน
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รู ปที่ 3.6-5 ลักษณะของดวงโคมสําหรับยึดติดกับฝ้าหรื อเพดาน
3.6.2.1.3 ดวงโคมสํ าหรั บยึดติดเข้ าไปในเพดานหรื อฝ้ า คือ ดวงโคมที่ ติดตั้งแล้วจะต้องยึดติดลึกเข้าไปในส่ วน
ของเพดาน อาจจะมี ส่ วนที่ เป็ นฝาครอบพลาสติ ก ปิ ดหน้าของดวงโคมหรื อ เป็ นตะแกรงอลู มิ เนี ย มปิ ดอยู่
ด้านหน้า โดยอาจจะมีส่วนที่ ยื่นจากเพดานหรื อไม่มีก็ได้ มีลกั ษณะดังรู ปที่ 3.6-6 ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้สําหรับ
บริ เวณที่ มีความสู งจากพื้ นฐานถึงเพดานไม่สูงนัก เหมาะสําหรับจะติ ดตั้งในสํานักงาน ตามห้างสรรพสิ นค้า
หรื อห้องอาหาร เป็ นต้น

รู ปที่ 3.6-6 ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดยึดเข้าไปในเพดานหรื อฝ้า
3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้ งาน ชนิ ดของโคมไฟออกตามลักษณะการนําไปใช้งาน ดังรู ปที่
3.6-7 เช่ น โคมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม โคมไฟสําหรับบ้าน โคมไฟประดับ โคมไฟถนน นอกจากนี้ ยงั มี
โคมไฟที่ ออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่ น โคมกันระเบิ ด ที่ ใช้ในที่ อาจติ ดไฟได้ง่าย โคมกันนํ้ากันฝุ่ น
เป็ นต้น

รู ปที่ 3.6-7 ลักษณะของดวงโคมตามลักษณะการนําไปใช้งานสําหรับไฟถนนบริ เวณโรงงานที่มีสารเคมี
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3.6.2.3 พิ จารณาตามลัก ษณะของหลอดไฟ หลอดไฟที่ ใช้อ ยู่ในปั จจุ บันจะมี รูป ร่ าง ตลอดจนคุ ณ ลักษณะ
เฉพาะตัวเช่นกําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่างกันออก ดังนั้นโคมไฟต้องถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลอด
และความปลอดภัยเมื่ อนํามาใช้งาน หากแบ่ งโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบ่ งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ๆได้แก่ โคมไฟที่ ใช้กบั หลอดอินแคนเดสเซนต์ โคมไฟที่ ใช้กบั หลอดฟลูออเรสเซนต์ และโคมไฟที่ใช้
กับหลอด HID ดังรู ปที่ 3.6-8

โคมไฟสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนต์ โคมไฟสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

โคมไฟสําหรับหลอดประเภท HID

รู ปที่ 3.6-8 ลักษณะของดวงโคมที่พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ
3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสว่ างของดวงโคม
3.6.2.4.1 การกระจายกําลังการส่ องสว่ างของแสงสว่ างของดวงโคม ดวงโคมแต่ละประเภท ที่ ถูกสร้างขึ้ นมา
จะต้องมี การทดสอบหาค่ าการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมหรื อหลอดไฟ (Candle
Power Distribution) ซึ่ งหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสว่างในหน่วยของกําลังเทียน โดยปกติแล้วหน้าที่
โดยตรงของดวงโคมจะเป็ นตัวควบคุมการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงบนพื้นที่ ที่เราต้องการส่ องสว่าง และ
ดวงโคมแต่ ละแบบแต่ ละชนิ ดจะมี ลกั ษณะการกระจายแสงสว่างไม่ เหมื อนกัน ซึ่ งสามารถที่ จะหารู ปร่ าง
ลักษณะการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมแต่ละดวงโคมนั้น ณ มุมต่าง ๆ รอบดวงโคม
โดยให้อยู่ในแนวรัศมีเดี ยวกัน แล้วนํามาบันทึ กลงในกระดาษกราฟในระบบพิกดั เชิ งขั้วระยะเดี ยวกัน (Polar
Coordinate) อาจจะได้เส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมออกมาดังรู ป 3.6-9
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รู ปที่ 3.6-9 กราฟเส้นโค้งการกระจายความเข้มการส่ องสว่างของดวงโคม
โดยปกติ แล้วเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้ จะมีลกั ษณะที่ แตกต่ างกัน
ออกไปอี กหลายแบบ แล้วแต่ ชนิ ดของดวงโคมที่ เรานํามาทดสอบหรื อแล้วแต่ ชนิ ดของหลอดไฟที่ มีรูปร่ าง
แตกต่างกันออกไป
ประโยชน์จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องของแสงสว่างของดวงโคมนี้ คือ ทําให้ทราบถึ งลักษณะการ
กระจายแสงสว่างที่ ออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดวงโคมได้เหมาะสมกับประเภทของ
งาน และค่าที่อ่านได้จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้เป็ นค่าเฉพาะจุดใด
จุดหนึ่ งเท่ านั้น ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ ยทัว่ พื้ นที่ บริ เวณที่ ตอ้ งการคํานวณ บางครั้งดวงโคมสองชุ ดอาจจะมี ค่าปริ มาณ
จํานวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากัน แต่ก็ไม่จาํ เป็ นที่ลกั ษณะของการกระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคม
จะต้องเหมือนกัน หรื อบางครั้งโรงงานผูผ้ ลิตดวงโคมอาจจะจัดทําตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างที่
มุมต่าง ๆ มาให้ ดังรู ปที่ 3.6-10 ทําให้สามารถคํานวณหรื อบอกได้ว่าดวงโคมที่ เห็นอยู่น้ นั เป็ นดวงโคมที่มีการ
กระจายแสงสว่างแบบใด
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รู ปที่ 3.6-10 ข้อมูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวน์ไลน์
3.6.2.4.2 ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่ สร้างขึ้ นมามีลกั ษณะของการกระจาย
แสงสว่างต่าง ๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็ น
หลาย ๆ ลักษณะ ก็จาํ เป็ นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่หรื อจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
นั้นออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสว่างในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนของปริ
มาณพลักซ์การส่ องสว่างที่พุ่งออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่ พ้ืนต่อปริ มาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคม
ขึ้นสู่ เพดาน ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างได้ 6 ชนิด คือ
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และส่ วนที่ เหลือประมาณ 0 – 10 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดาน ดังรู ปที่ 3.6-11
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รู ปที่ 3.6-11 ลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire)
ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีอยู่ที่ว่า เราสามารถที่จะควบคุมทิศทางของการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงพื้นงานที่
ต้องการได้ง่าย แต่มีขอ้ ควรระวังเวลาใช้ดวงโคมประเภทนี้ คือ จะต้องจัดระยะห่างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม
มิฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดเงาขึ้ นได้ระหว่างจุดกึ่ งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้งและอีกประการหนึ่ ง ก็คือ
ความแตกต่างระหว่างความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนออกจากตัวดวงโคมกับผนังเพดานจะมีมาก จะต้องทําการ
แก้ไขโดยอาจจะใช้วิธีทาสี เข้าช่วย หรื อติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเปอร์เซ็นต์ในการสะท้อนแสงสว่างสู งเข้าช่วย
2) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ื น และที่ เหลื อ 10 – 40 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้ นไปบนเพดาน ดังรู ปที่ 3.6-12 ดวงโคมประเภทนี้ มีขอ้ ดี อยู่ที่มนั สามารถลดความจ้าของ
แสงสว่างที่ สะท้อนระหว่างดวงโคมและเพดานได้ดีกว่าแบบแรกและมี ขอ้ ควรระวังคื อ เมื่ อติ ดตั้งดวงโคม
ประเภทนี้ แล้วจะต้องจัดระยะห่ างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม เพราะอาจจะทําให้เกิ ดเงาขึ้ นได้ระหว่างจุ ด
กึ่งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้ง
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รู ปที่ 3.6-12 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง
(Semi – direct Luminaire)
3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างรอบด้ าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มี
การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน กระจายแสงสว่างขึ้นสู่
เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดับของดวงโคมพอๆ กัน ดังรู ปที่ 3.6-13 ดวงโคมประเภทนี้ มีขอ้ ดีคือ
ค่ า ความจ้า ของแสงสว่ า งจะสมํ่า เสมอกัน ทั่ว ทั้ ง ห้ อ งและดู ส บายกว่ า สองแบบแรก แต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์จะมี ค่าตํ่ากว่าสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริ เวณที่
ต้องการได้ยากกว่า

รู ปที่ 3.6-13 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน
(General Diffuse Luminaire)
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบนและลงด้ านล่ าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท
นี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืนเท่ากัน ไม่กระจายแสงสว่างสู่
แนวระดับ ดังรู ปที่ 3.6-14 ดวงโคมประเภทนี้ มีขอ้ ดีคือ ค่าความจ้าของแสงสว่างจะสมํ่าเสมอกันทัว่ ทั้งห้องและ
ดูสบายตาดีกว่าสองแบบแรก แต่มีขอ้ เสี ย คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์มีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรกและการ
ควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริ เวณที่ตอ้ งการทําได้ยากกว่า
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รู ปที่ 3.6-14 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบนและลงด้านล่าง
(Direct – Indirect Luminaire)
5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคม
ที่มีการกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดขึ้นสู่ เพดานและที่เหลือ 10 - 40 %
กระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน ดังรู ปที่ 3.6-15 ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีคือ สามารถลดการแยงตาของแสงสว่างได้ดี
เหมาะที่จะติดตั้งในบริ เวณที่ไม่ตอ้ งการให้มีการแยงตาของแสงสว่าง เนื่ องจากดวงโคมประเภทนี้มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ข้ ึนสู่ เพดานมากกว่าลงบนพื้นงาน จึงดูเหมือนว่าเพดานจะทําหน้าที่คล้ายแหล่งกําเนิ ดแสง
สว่างขนาดใหญ่แหล่งหนึ่ ง และจะสะท้อนแสงสว่างลงสู่ พ้ื นงาน เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ความสามารถในการสะท้อน
แสงสว่างของเพดานจะต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงสว่างสู งมาก และค่ าความจ้าของแสงสว่างที่
สะท้อนแสงสว่างออกมาระหว่างเพดานกับดวงโคมจะต้องไม่แตกต่างกันมากนัก จึงจะทําให้ความจ้าของแสง
สว่างที่สะท้อนแสงสว่างออกมาพอใกล้เคียงกัน และระยะห่างระหว่างดวงโคมกับเพดานจะต้องติดตั้งดวงโคม
ห่างจากเพดานพอสมควร

รู ปที่ 3.6-15 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน
(Semi – Indirect Luminaire)
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6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึ้นด้ านบน (Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มีการ
กระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ 90 – 100 % ขึ้นสู่ เพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน ดังรู ปที่
3.6-16 ดวงโคมประเภทนี้ มีขอ้ ดี คือ สามารถลดหรื อควบคุมการแยงตาของแสงสว่างได้ดีมากและความจ้าของ
แสงสว่างภายในห้องดูจะสมํ่าเสมอเกือบจะเท่ากันทั้งห้อง ข้อเสี ย คือ การติดตั้งจะต้องติดตั้งดวงโคมให้อยู่ต่ าํ
กว่าเพดานอย่างพอเหมาะจึ งจะทําให้แสงสว่างสะท้อนออกจากเพดานลงมาบนพื้นได้สมํ่าเสมอ และดวงโคม
ประเภทนี้จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุดในบรรดาประเภทของดวงโคมทั้งหมด

รู ปที่ 3.6-16 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน
(Indirect Luminaire)

3.6.2.4.3 ประสิ ทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิ ทธิ ผลการกระจายแสงของโคม
นั้น สามารถพิ จารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ของดวงโคม (Coefficient of Utilization: CU) ตาม
แนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรื อ พิ จ ารณาจากค่ า ตัว ประกอบการใช้ป ระโยชน์
(Utilization factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซึ่ งทั้งสองค่ านี้ มีความหมายเหมื อนกันแสดงอัตราส่ วนของฟ
ลักซ์การส่ องสว่างตกบนพื้นที่งานต่อฟลักซ์แสงสว่างทั้งหมดที่ออกจากโคม
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม สัดส่ วนของห้อง ความ
สู งของห้อง การสะท้อนแสงสว่างของเพดาน การสะท้อนแสงสว่างของผนัง และการสะท้อนแสงสว่างของ
พื้ นที่ ที่ตอ้ งการส่ องสว่าง โดยทัว่ ไปแล้วค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์น้ ัน โรงงานผูผ้ ลิ ตดวงโคมจะเป็ น
ผูจ้ ดั ทําตารางค่ าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์กาํ กับมาให้ และสามารถขอรายละเอี ยดจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายได้
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1) การหาสั มประสิ ท ธิ์ การใช้ ประโยชน์ ข องดวงโคม (CU) ด้ วยวิธีลู เมนโซนัล คาวิตี (Zonal Cavity) การหา
สัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ข องดวงโคมด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เป็ นการคํานวณแสงสว่างของสมาคม
วิศวกรรมแสงสว่างสหรัฐอเมริ กา (Illumination Engineering Society) หรื อ IES เป็ นการหาอัตราส่ วนคาวิตี รู ป
ห้องที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็ นห้องสี่ เหลี่ยม ซึ่ งสามารถหาได้จากรู ปที่ 3.6-17
อัตราส่ วนคาวิตีหอ้ ง (Room Cavity Ratio) หรื อ RCR สามารถคํานวณได้จาก

RCR

5 × h rc ( W + L )
W×L

=

ρ cc

h cc

(3.3)

hcc คือ ความสูงคาวิตีเพดาน
hrc คือ ความสูงคาวิตีหอ้ ง

ρw

h rc

hfc คือ ความสูงคาวิตีพ้นื
ρcc คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน

ρ fc

ρw คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง

h fc

ρfc คือ ค่าการสะท้อนแสงพื้น

โดยปกติ hfc จะอยูร่ ะหว่าง 0.76-0.85
รู ปที่ 3.6-17 คําศัพท์เฉพาะทางแสงวิธีโซนัลคาวิตี
ตัวอย่ างที่ 1 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สู ง 3 เมตร พื้นที่ทาํ งานสู งจากพื้น 0.85 เมตร ตามรู ปที่ 3.618 โคมไฟแขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะท้อนแสงผนัง (ρw)
50% ค่าการสะท้อนแสงพื้น (ρfc) 20% จงคํานวณหาค่า RCR
วิธีทํา จากสมการที่ 3.3

5 × h rc ( W + L )
W×L
5 ×1.8(8 + 10 )
RCR =
= 2
8 ×10

RCR =
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ρ cc = 80%

ρ fc = 20%

รู ปที่ 3.6-18 การหาค่า RCR และค่า CU
ตัวอย่ างที่ 2 ห้องตามตัวอย่างที่ 1 เมื่ อค่ า RCR = 2 ถ้าค่ าการสะท้อนแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะท้อนแสง
ผนัง (ρw) 50% ค่าการสะท้อนแสงพื้น (ρfc) 20% จงหาค่า CU
วิธีทํา โดยเลือกดวงโคมที่มีการแสดงค่า CU ตามตาราง จะสามารถอ่านค่า CU ได้เท่ากับ 0.66
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2) การหาสั มประสิ ทธิ์การใช้ ประโยชน์ ของดวงโคม (CU) ด้ วยวิธีลูเมน ดัชนีห้อง (room index) ดังรู ปที่ 3.6-19

ρc

H

ρw

MH

พื้นที่ทาํ งาน

ρf

0.85 m
L
W

W
H

H

คือ ความสูงห้อง

W

คือ ความกว้างห้อง

L

คือ ความยาวห้อง

MH

คือ ความสูงของดวงโคม เหนือพื้นที่ทาํ งาน

ρc

คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน

ρw

คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง

ρf

คือ ค่าการสะท้อนแสงพื้น

รู ปที่ 3.6-19 คําศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีหอ้ ง
ดังนั้นการพิ จารณาหาค่ าดัช นี ข องห้อง (Room index: K) สามารถคํานวณได้ส มการดังนี้ เพื่ อหาค่ า CU ดัง
สมการที่ 3.4
K

=

W × L
MH (W + L )

(3.4)

จากสมการที่ 3.3 และ 3.4 จะเห็นว่า RCR และ K มีความสัมพันธ์กนั แสดงได้เป็ น
( RCR )( K ) = 5

(3.5)

สําหรับรู ปที่ 3.6-20 เป็ นตัวอย่างข้อมูลดวงโคม เมื่อคํานวนหาค่าดัชนี หอ้ งก็สามารถนําไปหาค่า CU จากตาราง
ซึ่ งจะต้องทราบค่าการสะท้อนแสงเพดาน (ρc ) การสะท้อนแสงผนัง (ρw) และการสะท้อนแสงพื้น (ρf) ซึ่ ง
จากตัวอย่างในตารางจะเขี ยนเปอร์ เซนต์การสะท้อนเป็ นสามค่าเช่ น 851 จะหมายถึ ง การสะท้อนแสงเพดาน
(ρc) 80% การสะท้อนแสงผนัง (ρw) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (ρf) 10 %
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รู ปที่ 3.6-20 ตัวอย่างตารางแสดงค่า Utilization factor ของโคมประเภทหนึ่ ง
ตัวอย่ างที่ 3 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สู ง 3 เมตร พื้ นที่ ทาํ งานสู งจากพื้ น 0.85 เมตร ตามรู ปที่
3.6-21 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะท้อนแสงผนัง (ρw) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (ρf)
10 % จงคํานวณหาค่า K
วิธีทํา
K =

8 × 10
W ×L
= 2.47 ≅ 2.5
=
1.8(8 + 10)
MH (W + L)

ρ c = 80%

3m

MH = 1.80 m

ρf

= 10%
8m

ρ w = 50%

0.85 m
10
m

รู ปที่ 3.6-21 คําศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีหอ้ ง
ตัวอย่ างที่ 4 ห้องตามตัวอย่างที่ 3 เมื่อค่า K = 2.5 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะท้อนแสง
ผนัง (ρw) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (ρf) 10 % โดยเลือกดวงโคมที่มีขอ้ มูลแสดงค่า Utilization factor ตาม
ตาราง จงหาค่า CU
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วิธีทํา
จากตาราง เมื่อ K = 2.5 ρcc 80 % ρw 50 % ρfc 10 % (851) UF = 0.65

3.7 มาตรฐานระดับความส่ องสว่ าง
ค่ าระดับ ความส่ องสว่างเป็ นสิ่ งที่ สําคัญ ยิ่ งในการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างเพื่ อให้เกิ ด การประหยัด
พลังงาน หากผูอ้ อกแบบใช้ค่าความส่ องสว่างสู งเกิ นความจําเป็ นจะทําให้เกิ ดการสิ้ นเปลืองพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ แต่ ในทางกลับ กันหากผูอ้ อกแบบใช้ค่ าความส่ องสว่างตํ่ากว่าที่ ค วรจะเป็ น จะทําให้ส ภาพการ
มองเห็นลดลงกว่าที่ ควรจะเป็ น ซึ่ งจะส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอีกด้วย ดังนั้นค่าความส่ องสว่างจึ ง
ควรอยู่ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่ งสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่ งประเทศไทยได้จดั ทําข้อแนะนําระดับความส่ อง
สว่างสําหรับพื้ นที่ และกิ จกรรมต่างๆ ภายในอาคารไว้ โดยได้แบ่ งประเภทของพื้นที่ และกิ จกรรมไว้ท้ งั หมด
31 ประเภทดังนี้ (มาตรฐานระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ต่างๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ก. ท้ายบท)
ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม
1) พื้นที่ภายในอาคารทัว่ ไป
4) ห้องอาหาร และโรงแรม

2) อาคารสํานักงาน
5) ห้องสมุด

7) พื้นที่จอดรถภายในอาคารทัว่ ไป
10) พื้นที่สาํ หรับการแสดงและการบันเทิง
13) อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
ปศุสตั ว์
16) อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
19) อุตสาหกรรมเพชรพลอย
22) อุตสาหกรรมแปรรู ปโลหะ
25) อุตสาหกรรมการพิมพ์
28) อุตสาหกรรมรถยนต์
31) วัด โบสถ์

8) โรงพยาบาล
11) อุตสาหกรรมอาหาร
14) อุตสาหกรรมซีเมนต์ คอนกรี ต และอิฐ

3) ร้านค้าปลีก
6) อาคารสถาบันการศึกษา
โรงเรี ยน
9) ร้านแต่งผม
12) อุตสาหกรรมทําขนม เบเกอร์รี่
15) อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว

17) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20) อุตสาหกรรมซัก อบ รี ด
23) อุตสาหกรรมกระดาษ
26) อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
29) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้

18) อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
21) อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
24) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
27) อุตสาหกรรมทอผ้า
30) สนามบิน
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3.8 วิธีการวัดค่ าความส่ องสว่ างของพื้นที่ทํางาน
ในการวัด ค่ าความส่ องสว่าง (E) ของพื้ นที่ ทาํ งานเป็ นสิ่ งที่ สําคัญ อย่างยิ่ง เมื่ อเราต้องการประหยัดพลังงาน
เพราะเนื่ องจากบางครั้งเราอาจละเลยว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์
โคมไฟ ซึ่ งอาจสามารถลดการใช้พลังงานได้จริ ง แต่ระดับความส่ องสว่างพื้ นที่ ทาํ งานอาจลดลงไปด้วย นัน่
หมายถึงอาจมีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหรื อใช้งานพื้นที่น้ นั ๆ
การวัดค่าความส่ องสว่างพื้นที่ทาํ งาน ควรกระทําทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่ งควรวัดและตรวจสอบค่าความส่ องสว่างให้เป็ นตามมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ ดงั ภาคผนวก ก โดย
กําหนดเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการวัดค่ าความส่ องสว่ างของพื้นที่ทํางาน
1. เลือกเครื่ องมือวัด
ควรเลือกเครื่ องมือวัดที่ มีย่านวัดที่เหมาะสม เช่ น หากเราต้องการตรวจสอบความส่ องสว่างในอาคาร ก็ควรใช้
ลักซ์มิเตอร์ (Lux meter) ที่มีย่านสู งสุ ดมากกว่า 2,000 Lux ขึ้นไป แต่ถา้ ต้องการตรวจสอบระดับความส่ องสว่าง
พื้นที่จากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกครื่ องวัดที่มียา่ นสู งสุ ด 20,000 Lux ขึ้นไป และถ้าต้องการตรวจสอบ
ระดับ ความส่ องสว่างพื้ น ที่ จากแสงธรรมชาติ เวลากลางวัน นอกอาคาร ควรเลื อ ก เครื่ อ งวัด ที่ มี ย่านสู งสุ ด
100,000 Lux ขึ้นไป และควรเลือกเครื่ องที่มีมาตรฐานรับรองด้วย
2. กําหนดพื้นที่ห้องที่ต้องการวัด
เช่น ตีตารางกําหนดพื้นที่ในห้องหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการวัดความส่ องสว่างทุกๆ 1 ตารางเมตร หรื อถ้าพื้นที่ใหญ่
มาก อาจกําหนด เป็ นทุกๆ 2 หรื อ 5 ตารางเมตรก็ได้ ซึ่ งถ้ายิ่งกําหนดจุดวัดมากเท่าใด ความละเอียดก็จะสู งขึ้ น
ตามด้วย ควรกําหนดจุดวัดอยูต่ าํ แหน่งกลางของพื้นที่ดว้ ย
3. ตําแหน่ งการตั้งเครื่ องมือวัด
เครื่ องมือวัดความส่ องสว่างเพื่ อตรวจสอบค่ าความส่ องสว่างพื้นที่ น้ นั จะวัดความส่ องสว่างแนวระนาบหรื อ
แนวนอนขนานไปกับพื้น และหงายเซนเซอร์ รับแสงขึ้นด้านบน (เนื่ องจากต้องการตรวจสอบแสงที่ตกกระทบ
ลงพื้นที่ทาํ งาน) และตั้งเครื่ องวัดอยูร่ ะดับพื้นที่ทาํ งานในห้องนั้น เช่น ถ้าทํางานบนโต๊ะ (ความสู งโต๊ะมาตรฐาน
0.85 เมตร) ก็ต้ งั เครื่ องวัดระดับโต๊ะทํางาน และควรระวังเรื่ องเงาของผูท้ าํ การวัด เนื่ องจากบางครั้งอาจบังเงา
แหล่งกําเนิ ดแสงที่เข้าสู่ เซนเซอร์ รับแสง ดังนั้นเครื่ องวัดบางรุ่ นจะมีสายต่อแยกเซนเซอร์ รับแสงแยกออกจาก
ตัวเครื่ องวัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
4. จัดทําตารางบันทึกค่ าจากการตรวจวัด
ควรจัดทําตารางบันทึกค่า E ทุก ตําแหน่งต่าง ๆ ดังที่ได้กาํ หนดจุดวัดในพื้นที่ไว้
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5. คํานวณค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ (Average illuminance, EAV)
เราสามารถหาค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย จากการนําค่าความส่ องสว่างของจุด P แต่ละจุด ( E P ) หารด้วยจํานวนจุด
ที่สนใจ (n) ดังสมการที่ 3.6 และสําหรับความสมํ่าเสมอของแสง (U) หาจากความส่ องสว่างตํ่าสุ ดจากจุด P ที่
สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย
Eav

=

∑E

P

n

(3.6)

6. ตรวจสอบค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่
เมื่ อ คํานวณค่ าความส่ องสว่างเฉลี่ ยเสร็ จสิ้ น แล้ว ทําการตรวจสอบค่ าความส่ องสว่างเฉลี่ ย เที ยบกับตาราง
ภาคผนวก ก ตามลักษณะพื้นที่ ใช้งาน ค่าที่ วดั ได้ไม่ควรตํ่ากว่าค่ามาตรฐานหลังจากมีการปรับปรุ งระบบแสง
สว่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
7. ความสมํา่ เสมอของความส่ องสว่ าง (U)
หาจากความส่ องสว่างตํ่าสุ ดจากจุด P ที่สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย ( E av ) ค่าความสมํ่าเสมอของ
ความส่ องสว่าง (U) ที่เหมาะสมสําหรับการส่ องสว่างภายในอาคาร ควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.8
3.8.1 ตัวอย่ างการตรวจวัด
ค่าดัชนี ช้ ี วดั ของระบบแสงสว่างแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คื อ ค่าพลังไฟฟ้ าติ ดตั้งต่อพื้นที่ ซึ่ งบอกถึงระดับพลัง
ไฟฟ้ าติ ดตั้งใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ในระบบของส่ วนงานนั้นๆ ส่ วน ค่าความสว่าง (LUX) ของ
พื้นที่น้ นั ๆ (ตามลักษณะงานที่ใช้สอยพื้นที่น้ นั ) ซึ่ งบอกถึงระดับความสว่างที่เหมาะสม โดยในแต่ละส่ วนงานจะ
มี มาตรฐานของค่ าความสว่างที่ แ ตกต่ างกันไป เช่ น บริ เวณทางเดิ น ค่ า ความสว่างจะน้อยกว่าบริ เวณพื้ น ที่
สํานักงาน ฯลฯ ในการวัดค่าความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่ น้ นั ๆ ควรต้องทําการวัดหลายจุด ทั้งบริ เวณใต้โคมและ
ระหว่างโคม ซึ่ งหากตรวจวัดค่าความสว่างได้มากกว่ามาตรฐานกําหนดแสดงว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ
แสงสว่างสู งเกินจําเป็ น
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หลอดไส้ 100 วัตต์
2. ตลับเมตร

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. ค่าความสว่าง

วัดพื้นที่ห้อง

ฟลูออเรสเซนต์
+

+

+

1x36 วัตต์
+

+

เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดค่าความสว่าง (LUX Meter)
2. ตลับเมตร
3.9 การคํานวณความส่ องสว่ างแบบลูเมน (Lumen Method)
วิธีน้ ี เหมาะสําหรับการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในบริ เวณที่ตอ้ งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ ทั้งพื้นที่
เช่น สํานักงาน สถาบันการศึ กษา หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งการคํานวณแบบลูเมนนี้ จะรวมผลของการสะท้อน
แสงของเพดาน กําแพง และพื้นด้วย ซึ่ งสามารถคํานวณได้จาก
E =

N × φL × UF × MF
A

โดยที่
E

คือ

ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย (lux)

N

คือ

จํานวนโคม

φL
MF
UF
A

คือ

ฟลักซ์การส่ องสว่างของหลอดต่อโคม (lm)

คือ

ตัวประกอบการบํารุ งรักษา (Maintenance Factor)

คือ

ตัวประกอบการใช้งานของโคม (Utilization Factor)

คือ

พื้นที่ (m2)
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ค่าตัวประกอบการบํารุ งรักษา เป็ นค่าที่ข้ ึนอยูก่ บั การบํารุ งรักษาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟที่ไม่ได้ทาํ ความสะอาดจะ
มีฝุ่นละอองมาเกาะ มี ผลทําให้แสงที่ ออกมาจากโคมมีปริ มาณลดน้อยลง นอกจากนี้ แล้วปริ มาณแสงที่ ลดลง
ขึ้ น อยู่กับ ความเสื่ อ มของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเนื่ องมาจากความสกปรกของ
โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation: LDD) อีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-1
ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยแสงอย่างมาก ส่ วนใหญ่ เกิ ด จากความสกปรก
เนื่องจากการสะสมของฝุ่ นละอองบนหลอดไฟหรื อบริ เวณผิวหน้าของโคมไฟ โคมไฟที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้างและ
ติ ดตั้งอยู่บนที่ สูงจะมีโอกาสเกิ ดการสะสมของฝุ่ นละอองมากกว่าโคมไฟที่ ติดตั้งในที่ มีการระบายอากาศที่ ดี
ความสกปรกของห้องมีส่วนทําให้เกิดการสู ญเสี ยทางแสงได้เช่ นกัน เนื่ องจากฝุ่ นละอองที่ สะสมอยู่บนเพดาน
และผนังห้องจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการสะท้อนแสงลดลง สําหรับความเสื่ อมของหลอดไฟ มีสาเหตุมาจาก
การที่ความส่ องสว่างที่ได้จากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายุการใช้งาน ซึ่ งอัตราการลดลงจะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ด
ของหลอดไฟ ค่าตัวประกอบการบํารุ งรักษาที่เหมาะสมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประเภทของห้องแสดงดังตารางที่ 3.9-1

รู ปที่ 3.9-1 การสู ญเสี ยทางแสงอันเนื่องมาจากการเสื่ อมของหลอดไฟและโคมไฟ
ตารางที่ 3.9-1 ตัวประกอบการบํารุ งรักษา
ประเภทของห้ อง

ค่ าตัวประกอบการบํารุ งรักษา

สะอาด

0.8

ปานกลาง

0.7

สกปรก

0.6
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ตัว ประกอบการใช้งานของโคม หมายถึ งอัต ราส่ วนปริ มาณแสงที่ ออกมาจากดวงโคมและสะท้อนเพดาน
กําแพง และพื้ น ก่ อนจะตกลงมาที่ ระนาบใช้งาน ต่ อปริ มาณแสงที่ ออกจากหลอด โดยผูผ้ ลิ ต โคมจะเป็ นผู ้
กําหนดค่าตัวประกอบการใช้งานของโคม
จากสมการที่ 3.7 สามารถหาจํานวนของดวงโคมได้จาก

E×A
φL × MF × UF

การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้Nาแสงสว่
= าง จํานวนดวงโคมที่คาํ นวณได้ควรจะให้มีค่าน้อยที่สุด โดยที
(3.8)่
ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยยังคงได้มาตรฐานตามที่ กาํ หนดไว้ ปั จจัยที่ สามารถช่ วยให้ดวงโคมมี จาํ นวนที่ ลดลง
ได้แก่
1) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
2) ใช้ดวงโคมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
3) หมัน่ ทําความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กําแพง และผนังของห้อง อย่างสมํ่าเสมอ
3.10 การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.10.1 ข้ อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่ าด้ วยการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาํ หนดเกณฑ์กาํ ลังไฟฟ้ าที่ ใช้ในการส่ องสว่างในอาคาร ใน
กรณี ที่ มีการส่ องสว่างด้วยไฟฟ้ าในอาคารโดยไม่รวมพื้ นที่ ที่จอดรถว่าจะต้องมี การออกแบบตามหลักและ
วิธีการที่ยอมรับได้ทางด้านวิศวกรรมให้ได้ระดับความส่ องสว่างสําหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอโดยที่
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ติดตั้งสําหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารแต่ละประเภท จะต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้ าไม่เกินค่าที่กาํ หนด
ไว้ตามตารางที่ 3.10-1
ตารางที่ 3.10-1 ค่ากําลังไฟฟ้าส่ องสว่างสู งสุ ดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ
ค่ ากําลังไฟฟ้ าส่ องสว่ างสู งสุ ด,
วัตต์ /ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใช้ งาน

ประเภทอาคาร(1)

14

(ก) สํานักงาน สถานศึกษา
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟื้ น
(ค) ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า หรื อ
ซุปเปอร์สโตร์ (2)

12
18
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หมายเหตุ (1) สําหรั บอาคารที่มกี ารใช้ งานพืน้ ที่หลายลักษณะ พืน้ ที่แต่ ละส่ วนจะต้ องใช้ ค่าในตารางตาม
ลักษณะการใช้ งานของพื น้ ที่ส่วนนั้นๆ
(2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่ างทั่วไปที่ใช้ ในการโฆษณาเผยแพร่ สินค้ า ยกเว้ นที่ใช้ ในตู้กระจกแสดง
สิ นค้ าและที่ไม่ ได้ ติดตั้งอย่ างถาวร
3.10.2 ข้ อแนะนําของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าแสงสว่ างในอาคารตามมาตรฐาน IES
ข้ อแนะนําของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าแสงสว่ างในอาคารตามมาตรฐาน IES
1) ออกแบบแสงสว่ างให้ เหมาะกับกิจกรรมการทํางาน (แสงสว่างที่ ชิ้นงาน, แสงสว่างโดยรอบที่ ไม่ใช่ พ้ื นที่
ทํางาน) โดยการออกแบบให้ระดับแสงสว่างทัว่ ๆ ไปตํ่ากว่า ส่ วนแสงสว่างที่พ้ืนที่ทาํ งานจะสู งกว่า ทั้งนี้จะเน้น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน จําเป็ นต้องทราบตําแหน่ งพื้นที่ ทาํ งาน เพื่อที่ จะจัดหาระดับแสงสว่างที่
เหมาะสมที่ตาํ แหน่งของพื้นที่ทาํ งาน
2) ออกแบบดวงโคมที่ให้ มีประสิ ทธิภาพสู ง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยปราศจากแสงบาดตา
3) ใช้ หลอดไฟฟ้ าที่มีประสิ ทธิภาพสู ง (ค่าลูเมน/วัตต์สูง) ในบางครั้งการเลือกใช้หลอดไฟฟ้ าจะไม่ดูแค่ค่าลูเมนต่อ
วัตต์สูงเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ อาจจะดู เพิ่ มเติ มถึ งอายุการใช้งาน ราคา และสี แสงที่ เปล่งออกมา สี ของแสงก็มี
ความสําคัญเท่ากับปั จจัยอื่น ๆ เนื่ องจากสี มีผลโดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ย่อมมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานและอารมณ์
4) ใช้ ดวงโคมประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ประสิ ท ธิ ภ าพของดวงโคม จะเป็ นการเพิ่ มสั มประสิ ทธิ์ การใช้ป ระโยชน์
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการทําความสะอาด และความสะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟ
5) ใช้ ดวงโคมที่ควบคุมความร้ อน เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟ
6) ใช้ สีอ่อนกับอาคาร การดูดกลืนแสงสว่างอันเนื่ องมาจากการสะท้อนแสงตํ่า จะเป็ นการลดประสิ ทธิ ภาพแสง
สว่าง จึงจําเป็ นต้องใช้หลอดไฟเพิ่มขึ้น
7) ใช้ หลอดอินแคนเดสเซนต์ ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ถ้ามีความประสงค์ที่จะต้องใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ควร
เลือกใช้หลอดขนาดวัตต์สูง ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าและควรใช้คู่กบั เครื่ องหรี่ ไฟ
8) ปิ ดไฟเมื่อไม่ ใช้ ปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้จะช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุน
9) ควบคุ ม แสงบาดตาที่ ห น้ าต่ าง แสงบาดตาที่ เข้าจากหน้ าต่ างมายังสายตาจะส่ งผลต่ อความสบายตาและ
ความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทํางานลง
10) แสงธรรมชาติ ประสิ ทธิ ผลของแสงธรรมชาติข้ ึนอยู่กบั การผสมระหว่างแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอด
ไฟฟ้า ขึ้นอยูก่ บั ออกแบบควบคุมแสงสว่างอย่างเหมาะสม
11) การบํารุ งรั กษา การบํารุ งรักษาดี จะใช้จาํ นวนดวงโคมน้อยกว่า แต่ให้แสงสว่างเท่ าเดิ ม การบํารุ งรั กษาจะ
รวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ และการทําความสะอาดดวงโคมตามกําหนด
12) ปฏิบัตติ ามคู่มือการใช้ งาน และการบํารุ งรั กษา การออกแบบแสงสว่างที่ดีและประหยัดผูอ้ อกแบบแสงสว่าง
ควรจะติดป้ายบอกวิธีใช้งานไว้ดว้ ย พลังงานจะสู ญเปล่าถ้าผูใ้ ช้อาคารไม่รู้จกั การบํารุ งรักษา
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3.11 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแสงสว่างนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
หาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี

1. ตรวจสอบการทําความ
สะอาดหลอดโคมไฟฟ้า

หลอดและโคมไฟฟ้าสกปรกจะ

2. ตรวจวัดค่าความส่ องสว่าง
(Lux)

ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ไม่

3. ตรวจสอบจํานวนสวิตซ์
ควบคุม

จํานวนสวิตซ์ควบคุมจะต้องมี

• หลอดและโคมที่อยูน่ อกห้องปรับ
อากาศควรทําความสะอาดทุก
เดือนหรื อตามสภาพ
• หลอดและโคมที่อยูใ่ นห้องปรับ
อากาศควรทําความสะอาดทุก 6
เดือนหรื อตามสภาพ
• ลดจํานวนหลอดลง 1 หลอดต่อ
โคม
• ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและลด
หลอด
• ติดตั้งอุปกรณ์หรี่ แสง
• ลดขนาดของหลอดไฟฟ้า
• ติดตั้งสวิตซ์เพิ่ม
• ติดตั้งสวิตซ์กระตุกให้กบั
หลอดไฟที่สามารถปิ ดได้
• ย้ายตําแหน่งสวิตซ์ให้อยูใ่ นจุดที่
ใช้งานได้สะดวก
• รณรงค์ให้แต่ละพื้นที่ปิดเมื่อไม่
เกิดประโยชน์
• ออกข้อกําหนดให้ปิดไฟใน
ช่วงเวลาพัก
• ติดป้ายชี้บ่งและสติกเกอร์สีที่
สวิตซ์
• ลดระดับความสู งให้ใกล้กบั จุดใช้
งานให้มากที่สุด แล้วลดจํานวน
หลอดไฟฟ้า

ส่ งผลให้ปริ มาณแสงสว่างลดลง

ควรเกินมาตรฐาน

จํานวนเหมาะสมในการใช้งาน

4. ตรวจสอบการเปิ ดไฟฟ้าแล้ว หลอดไฟฟ้าทุกหลอดจะต้องได้
ไม่เกิดประโยชน์
ประโยชน์เมื่อเปิ ดใช้งาน

5. ตรวจสอบระดับความสู งใน
การติดตั้งหลอดฟลูออเรส
เซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ควรติดตั้ง
ที่ความสู งไม่เกิน 4 เมตร
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี

6. ตรวจสอบตําแหน่งโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าควรจะตรงกับจุดใช้งาน • ย้ายตําแหน่งโคมไฟฟ้าให้ตรง
ตรงกับจุดใช้งาน
กับจุดใช้งาน
• จัดผังการทํางานให้ตรงกับ
โคมไฟฟ้า
• ใช้หลอดไฟฟ้าเฉพาะจุดแทน
หลอดไฟฟ้าที่ไม่ตรงจุดใช้
งาน
7. ตรวจสอบการให้แสงสว่าง
การให้แสงสว่างแบบรวมจะ
• ติดตั้งแสงสว่างเฉพาะจุดแล้ว
จากแบบรวมเป็ นแบบเฉพาะ สิ้ นเปลืองพลังงานมากกว่าการให้
ทําการลดแสงสว่าง แบบรวม
จุด
แสงสว่างเฉพาะจุด
8. ตรวจสอบขนาดของหลอด
ไฟฟ้า

9. ตรวจสอบชนิดของหลอดให้
เหมาะสมกับการใช้งาน

10. ตรวจสอบการใช้แสงสว่าง
จากธรรมชาติแทนแสง
ประดิษฐ์

• ลดขนาดหลอดฟลูออเรส
เซนต์จาก 40 W เป็ น 36 W
กับการใช้งาน
หรื อ 18 W
• ลดขนาดหลอดแสงจันทร์จาก
400 W เป็ น 250 W
• ลดขนาดหลอดฮาโลเจน
ชนิดหลอดที่ติดตั้งไม่เหมาะสมกับ • เปลี่ยนจากหลอดแสงจันทร์
เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์
การใช้งานจริ ง
หรื อเมทัลฮาไลต์
• เปลี่ยนหลอดอินแคนเดส
เซนต์ เป็ นหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์
ใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุด
• ติดตั้งแผ่นโปร่ งแสงที่ผนัง
• ติดตั้งแผ่นโปร่ งแสงบน
หลังคาโดยใช้แผ่นโปร่ งแสงที่
กัน UV และความร้อน
ขนาดหลอดไฟฟ้าควรเหมาะสม
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รายการตรวจ
11. ตรวจสอบการใช้แสงสว่าง
ภายนอกอาคาร

12. ตรวจสอบชนิดบัลลาสต์

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี

• เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพแสงสู ง
ความจําเป็ น
• ใช้โซลาร์เซลล์
• ลดขนาดของหลอดไฟ
• ติดตั้ง Timer หรื อ Sensor วัด
แสง
• ติดตั้งอุปกรณ์หรี่ แสงอัตโนมัติ
บัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดามีการ • เปลี่ยนบัลลาสต์จากแกนเหล็ก
ธรรมดาเป็ นบัลลาต์แกนเหล็ก
สู ญเสี ยประมาณ 10 W
สู ญเสี ยตํ่า
บัลลาสต์แกนเหล็กสู ญเสี ยตํ่ามีการ • เปลี่ยนบัลลาสต์แกนเหล็ก
สู ญเสี ยประมาณ 5.5 W
ธรรมดาเป็ นบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีการ
ไม่ควรติดตั้งไฟที่ถนนและรั้วเกิน

สู ญเสี ยประมาณ 1 W
13. ตรวจสอบชนิดโคมไฟฟ้า

โคมไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพตํ่ามีค่าการ • ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้วลด
จํานวนหลอดไฟฟ้าต่อโคม
สะท้อนแสงตํ่า
• เปลี่ยนโคมไฟฟ้าใหม่ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นแล้วลด
จํานวนหลอดต่อโคม
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3.12 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การลดจํานวนหลอดไฟฟ้าที่เกินความจําเป็ น

เพราะ…

2. การเพิ่มสวิทช์ไฟฟ้าเพื่อให้ปิดไฟบริ เวณไม่ใช้งานได้

เพราะ…

3. การปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน

เพราะ…

4. การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดแสงจันทร์

เพราะ…

5. การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดอินแคนเดสเซนต์
6. การใช้หลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดฮาโลเจน
7. การใช้หลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดแสงจันทร์

เพราะ…

8. การลดขนาดหลอดแสงจันทร์ และหลอดอื่นๆ

เพราะ…

9. การใช้หลอด T5 แทนหลอด T8

เพราะ…

10. การใช้หลอด LED แทนหลอดชนิดอื่น

เพราะ…

11. การใช้บลั ลาสต์แกนเหล็กสู ญเสี ยตํ่า
12. การใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
13. การใช้โคมไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

14. การใช้แผ่นสะท้อนแสงที่โคมเดิม

เพราะ…

15. การใช้อุปกรณ์หรี่ แสงสว่างอัตโนมัติ

เพราะ…

16. การใช้โฟโต้สวิทช์กบั หลอดภายนอกโรงงาน

เพราะ…

17. การใช้แสงธรรมชาติแทนแสงประดิษฐ์

เพราะ…

18. การใช้โซล่าเซลกับระบบแสงสว่าง

เพราะ…

19. การให้ความสว่างเฉพาะจุดแทนความสว่างแบบทัว่ บริ เวณ
20. การติดตั้งสวิทช์กระตุกกับโคมไฟฟ้าที่สามารถปิ ดได้
21. การใช้ระบบรี โหมดเพื่อปิ ด/เปิ ดไฟฟ้าแสงสว่าง
22. การใช้ Light pipe เพื่อนําแสงธรรมชาติมาใช้งาน

เพราะ…

เพราะ…
เพราะ…

เพราะ…
เพราะ…
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3.13 โปรแกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการ 1 การลดหลอดโดยใช้ โคมสะท้ อนแสง
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่ งติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 100 หลอดในพื้นที่การผลิต เพื่อให้เกิดการ
ประหยัด พลังงาน ทางโรงงานต้องการติ ด ตั้งโคมสะท้อนแสงที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดหลอดไฟฟ้ าลง
ครึ่ งหนึ่ ง เพื่อใช้งานในการผลิต 10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่ วย จากการสํารวจ
พบว่า สามารถลดหลอดไฟฟ้ าได้ 50 หลอดโดยการปรับปรุ งนี้ ไม่ก่อผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผูท้ าํ
งาน

รู ปโคมก่ อนปรังปรุ ง
รู ปโคมที่นํามาใช้
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้ารวมบัลลาสต์ใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อชุด (kW) x จํานวนชุด x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
2.2 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB
= เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดลงในช่องสี ฟ้า
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รายละเอียด

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1ชั่วโมงการเปิดใช้งานใน 1 ปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าจากหลอดและบัลลาสต์
ก่อนปรับปรุงต่อหลอด
2.2 จํานวนหลอดก่อนปรับปรุง
2.3 จํานวนหลอดหลังปรับปรุง
3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
Eo = Po x nO x h x LF
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังใส่แผ่นสะท้อนแสง
EN = Po x nN x h x LF
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES = EO - EN
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SE = ES x CE
4.การลงทุน
PB = CI/SE
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่วย

ตัวย่อ

ปริมาณ

แหล่งข้อมูล

h/y
%
฿/kWh
บาท

h
LF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
10,000.00

การใช้งาน
การใช้งาน
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

kW

PO

0.05

จากหลอดไฟ

หลอด
หลอด

nO
nN

100.00
50.00

สํารวจ
สํารวจ

kWh/y

EO

13,800.00

kWh/y
kWh/y
฿/y

EN
ES
SE

6,900.00
6,900.00
20,700.00

y

PB

0.48

kWh/y
฿/y
y

ES
SE
PB

6,900.00
20,700.00
0.48
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มาตรการที่ 2 การใช้ บลั ลาสต์ แกนเหล็กสู ญเสี ยตํา่
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 100 หลอดในพื้นที่การผลิตซึ่ งบัลลาสต์เป็ น
แบบแกนเหล็กธรรมดาขนาด 10 วัตต์ ทางโรงงานต้องการเปลี่ยนไปใช้บลั ลาสต์แกนเหล็ก สู ญเสี ยตํ่า 6 วัตต์
เพื่อใช้งานใน10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย

รู ปบัลลาสต์ ก่อนปรับปรุ ง
รู ปบัลลาสต์ ที่นํามาใช้
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่บลั ลาสต์ใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อหลอด (kW) x จํานวนบัลลาสต์ x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซนต์การใช้งาน
2.2 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

รายละเอียด
1.ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการเปิดใช้งานใน 1 ปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์เดิม
2.2 พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์ใหม่
2.3 จํานวนบัลลาสต์ที่จะเปลี่ยน
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
EO =POx n x h x LF
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งบัลลาสต์ใหม่
EN =PNx n x h x LF
3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES = EO- EN
3.4 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SE = ES x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CT/ST
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่วย

ตัวย่อ

ปริมาณ

แหล่งที่มาข้อมูล

h/y
%
฿/kWh
บาท

h
LF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
10,000.00

การใช้งานจริง
การใช้งานจริง
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

kW
kW

PO
PN
n

0.010
0.006
100.00

ข้อมูลบัลลาสต์
ข้อมูลบัลลาสต์
การสํารวจ

kWh/y

EO

3,000.00

kWh/y
kWh/y
฿/y

EN
ES
SE

1,800.00
1,200.00
3,600.00

y

PB

2.78

kWh/y
฿/y
y

ES
SE
PB

1,200.00
3,600.00
2.78
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มาตรการที่ 3 การเปลีย่ นหลอดแสงจันทร์ เป็ นหลอดเมทัลฮาไลน์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 วัตต์ จํานวน 10 หลอดในพื้ นที่ การผลิ ต เพื่ อให้เกิ ด การ
ประหยัดพลังงาน ทางโรงงานต้องการเปลี่ยนไปใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด 250 วัตต์จาํ นวน 12 หลอด เพื่อใช้
งานใน 10 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่ อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่ อหน่ วย โดยการปรับปรุ งนี้ ไม่ก่อผลกระทบต่ อ
กระบวนการผลิตและผูท้ าํ งาน

รู ปหลอดก่ อนปรับปรุ ง
รู ปหลอดทีน่ ํามาใช้
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อหลอด(kW) x จํานวนหลอด x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซนต์การใช้งาน
2.2 สมการที่ใช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

รายละเอียด
1.ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 จํานวนหลอดแสงจันทร์
2.2 พลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์
2.3 พลังไฟฟ้าจากหลอดเมทัลฮาไลด์
2.4 จํานวนหลอดเมทัลฮาไลด์
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง
3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = Eo – En
3.4 ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x CE
4. การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่วย

สัญลักษณ์

ข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล

h/y
%
บาท/kWh
บาท

h
UF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
20,000.00

การใช้งานจริง
การใช้งานจริง
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

หลอด
W
W
หลอด

n1
W1
W2
n2

10.00
400.00
250.00
12.00

สํารวจ
ข้อมูลหลอดไฟ
ข้อมูลหลอดไฟ
สํารวจ

kWh/y
kWh/y
kWh/y

EO
EN
Es

12,000.00
9,000.00
3,000.00

B/y

SC

9,000.00

y

PB

2.22

ES
SC
PB

kWh/y
บาท/ปี
y

3,000.00
9,000.00
2.22
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3.14 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงานสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป

กรณีศึกษาที่ 1: การเลือกใช้ อุปกรณ์ ประสิ ทธิภาพสู งโดยเน้ นให้ ค่าวัตต์ ต่อตารางเมตรตํา่
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

สํานักงานแห่ งหนึ่ งมีพ้ื นที่ ใช้งาน 10× 12 m 2 ต้องการความส่ องสว่าง 500 lux มีเปอร์ เซนต์การสะท้อนแสง
80/50/20% ( ρ cc / ρ w / ρ fc) ค่าMF 0.70 โดยต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีค่าวัตต์ต่อตารางเมตรตํ่า

5h RC ( W + L )
W×L
5 × 1.65 × (10 + 12 )
RCR =
= 1.5
10 × 12
RCR =

hRC

1.65

2.5 m

พื้นที่ทาํ งาน
0.85 m

รู ปที่ 3.14-1 ข้อมูลและขนาดห้อง 10 x 12 ตารางเมตร
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ได้ค่าความส่ องสว่างเหมาะสมกับการใช้งานและมีค่าวัตต์ต่อตาราง
เมตรตํ่าที่สุด จะส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานในขณะใช้งาน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการออกแบบโดยการเลือกโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดเพื่อเปรี ยบเทียบค่าวัตต์ต่อตารางเมตร และ
วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานก่อนเลือกใช้งาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
คัดเลือกโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้ าและบัลลาสต์แต่ละชนิด เพื่อวิเคราะห์ค่าวัตต์ต่อตารางเมตร ดังนี้
ก) กรณีเลือกใช้ โคมธรรมดา 3 × 36 W RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลักซ์แสงสว่าง 2600 lm
ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคมธรรมดา แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์ ประสิ ทธิ ภาพดวงโคม 68.9% เมื่อ
3-59
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ห้องมีเปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% ( ρ cc / ρ w / ρ fc)

RCR = 1.5

3× 36 W

จากตาราง เมื่อค่า RCR = 1.5 ดังนั้น ค่า CU อยูร่ ะหว่าง
N

=
=

เลือกใช้

=

E

=
=

W / m2 =
=

 0.74 + 0.66 

 CU = 0.70
2



E ×A
φL × n × CU × MF
500lux × 10 m × 12 m
= 15.7 โคม
2600lm × 3 × 0.70 × 0.70

16 โคม

N × φL × n × CU × MF
A
16 โคม× 2600 lm × 3 × 0.70 × 0.70
= 509 lux
10 m × 12 m
E
lm/W × CU × MF
509 lux
= 18.57 W / m 2
56 lm/W × 0.70 × 0.70

ข) ถ้ าเลื อกโคมประสิ ทธิภาพสู งและหลอดลูเมนสู ง ฟลักซ์แสงสว่าง 3450 lm ใช้บลั ลาสต์แบบธรรมดามีการ
สู ญเสี ย 10 W ต่อหลอด ประสิ ทธภาพ = 3450/46 =75 lm/W
ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคม แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิ ทธิ ภาพสู ง ประสิ ทธิ ภาพดวงโคม 80.51%
เมื่อห้องมีเปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% ( ρ cc / ρ w / ρ fc ) RCR = 1.5
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2 X 36 W
Light Output Ratio
Luminaire: 80.51%
DLOR (L) : 80.51%
ULDR(L) 0.0%

จากตาราง เมื่อค่า RCR = 1.5 ดังนั้น ค่า CU อยูร่ ะหว่าง
N

=
=

เลือกใช้

=

E

=
=

W / m2

=
=

 0.834 + 0.729 

 CU = 0.82
2



E ×A
φL × n × CU × MF
500lux × 10 m × 12 m
= 15 โคม
3450 lm × 2 × 0.82 × 0.70

16 โคม

N × φL × n × CU × MF
A
16 โคม× 3450 lm × 2 × 0.82 × 0.70
= 528 lux
10 m × 12 m
E
lm/W × CU × MF
528 lux
= 12.27 W / m 2
75 lm/W × 0.82 × 0.70

ค) กรณีเลือกใช้ โคมประสิ ทธิภาพสู ง,หลอดลูเมนสู งและบัลลาสต์ การสู ญเสี ยตํ่า หลอดลูเมนสู ง 36 W ฟลักซ์
แสงสว่าง 3450 lm บัลลาสต์สูญเสี ยตํ่า จะมีการสู ญเสี ย 6 W ต่อหลอด
lm / W จะมีค่า =
2
ดังนั้น W / m =

3450 lm

=

3450 lm

(36 + 6)W 42 W
528 lux

82 lm / W × 0.82 × 0.70

= 82 lm / W

= 11.22 W / m 2

ง) กรณีใช้ โคมประสิ ทธิภาพสู ง, หลอดลูเมนสู ง และบัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หลอด 1× 36W ถ้าใช้บลั ลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีกาํ ลังไฟฟ้าอินพุทเท่ากับ 36 W
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lm / W จะมีค่า =
2

ดังนั้น W / m =

3450 lm
= 95 lm / W
36 W

528 lux

95 lm / W × 0.82 × 0.70

= 9.68 W / m 2

5) วิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและจุดคุ้มทุนก่ อนตัดสิ นใจเลือกใช้
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจดังนี้
ตารางที่ 3.14-1 การเปรี ยบเทียบการประหยัดพลังงานของสถานที่ทาํ งานขนาด 10× 12 m 2
เปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% ( ρ cc / ρ w / ρ fc)
โคมทัว่ ไป

ข้อมูลเปรี ยบเทียบ

โคมประสิ ทธิ ภาพสู ง

T 8 − 3 × 36W

T 8 − 2 × 36W

T 8 − 2 × 36W

3 × 36W

2 × 36W

2 × 36W

10 × 12

10 × 12

10 × 12

509

528

528

ธรรมดา

สู ญเสี ยตํ่า

อิเล็กทรอนิกส์

10

6

0

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสู ง

ลูเมนสู ง

ฟลักซ์แสงสว่างต่อหลอด (lm)

2600

3450

3450

จํานวนหลอดต่อโคม
ขนาดพื้นที่ใช้งาน(m2 )
ความส่ องสว่างที่ได้ (lux)
ข้อมูลบัลลาสต์
กําลังสู ญเสี ยบัลลาสต์ (W)

ฟลักซ์แสงสว่างต่อโคม (lm)

6900 2 × 3450 =
3 × 2600 =
7800 2 × 3450 =
6900

กําลังไฟฟ้าหลอด (W)

36

36

36

10+36=46

6+36=42

36+0=36

กําลังไฟฟ้าหลอดต่อโคม (W)

3 × 36 =
108

2 × 36 =
72

2 × 36 =
72

กําลังไฟฟ้าอินพุตต่อโคม (W)

3 × 46 =
138

2 × 42 =
84

2 × 36 =
72

ประสิ ทธิ ภาพแสงสว่างหลอด (lm/W)

2600/36 = 56 3450/36 = 95 3450/36 = 107

ประสิ ทธิ ภาพแสงสว่างรวมบัลลาสต์ (lm/W)

2600/46 = 56 3450/42 = 82 3450/36 = 95

กําลังไฟฟ้าอินพุตต่อหลอด (W)

อายุการใช้งาน (h)

13,000

16,000

20,000

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสู ง

ลูเมนสู ง

ความถูกต้องของสี (CRI)

77

85

85

ราคาหลอด (บาท)

41

55

55

3 × 41 =
123

2 × 55 =
110

110

ราคาหลอดต่อโคม (บาท)
ข้อมูลดวงโคม
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ประสิ ทธิ ภาพดวงโคม (%)

68.9%

80.5%

80.5%

CU (%)

0.70

0.82

0.82

MF (%)

0.70

0.70

0.70

จํานวนโคมทั้งหมด (โคม)
กําลังไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
(วัตต์/ตารางเมตร)

16

16

16

18.57

11.22

9.68

ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี) =

กําลังไฟฟ้าอินพุต ( W ) × จํานวนโคม × ชั่วโมงทํางาน × ค่าไฟต่อหน◌่ว
1,000

ก) โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสต์ ธรรมดา กําลังไฟฟ้าต่อโคม 138 วัตต์ 16 โคม ใช้งาน 12 ชัว่ โมงต่อวัน
7 วันต่อสัปดาห์ และใน 1 ปี จะมี 52 สัปดาห์
=
ชัว่ โมง/ปี
12 × 7 × 52 =4368
∴ จํานวนชัว
่ โมงทํางานทั้งหมดต่อปี
ถ้าการไฟฟ้าคิดค่าไฟหน่วยละ
=
3
บาท

ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี) =

138W × 16โคม × 4 ,368ชั่วโมง × 3บาท
= 28,934 บาท
1,000

ใน 1 ปี ต้องเสี ยค่าไฟ
ข) โคมประสิ ทธิภาพสู งและบัลลาสต์ การสู ญเสี ยตํา่
∴

ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี) =

=

28,934

บาท

84 W × 16โคม × 4 ,368ชั่วโมง × 3บาท
= 17,612 บาท
1,000

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี
=
28,934 – 17,612 = 11,322 บาท
ค) ค่ าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นหลอด T8 ธรรมดา เมื่อหมดอายุ โดยหลอด T8 ธรรมดา 3× 36 W มีอายุ
∴

การใช้งาน 13,000 ชัว่ โมง และใช้งาน 4,368 ชัว่ โมงต่อปี ราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท

ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนหลอด (บาท / ปี) =
ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนหลอด ( บาท / ปี) =

จํานวนหลอดต◌่อโคม× จํานวนโคม × ราคาหลอด × ชั่วโมง
อายุหลอด
3 หลอด / โคม × 16โคม × 41 บาท × 4 ,368 ชั่วโมง
13,000 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนหลอดทั้งหมดต่อปี
=
661
บาท/ปี
ง) รวมค่ าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นหลอด เมื่อหลอดหมดอายุ เป็ นการรวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดทั้งปี
= (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดังตารางที่ 3.14-2
=
11,503
บาท
∴ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้
จ) ถ้ าต้ องการเปลี่ยนเป็ นโคมประสิ ทธิภาพสู ง 2 x 36W เปลี่ยนบัลลาสต์ เป็ นชนิดการสู ญเสี ยตํา่ และเปลี่ยนมา
ใช้ หลอด T8 ลูเมนสู ง ถ้าราคาโคม/ชุด ประมาณ 1,610 บาท
∴
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∴

ราคาโคมทั้งหมด = 16 × 1610 = 25,760 บาท

∴

ระยะเวลาคืนทุน = 25,760/11,503 = 2.24 ปี (ดังตารางที่ 3.14-2)

ตารางที่ 3.14-2 การเปรี ยบเทียบเพื่อคํานวณค่าใช้จ่าย และจุดคุม้ ทุนของสถานที่ทาํ งานขนาด 10× 12 m 2
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ

โคมทัว่ ไป

โคมประสิ ทธิ ภาพสู ง

T8 (3 × 36W)

T8 (2 × 36W)

T8 (2 × 36W)

3 × 36W

2 × 36W

2 × 36W

กําลังไฟฟ้าอินฟุตต่อโคม (W)

138

84

72

ราคาหลอดไฟ (บาท)

41

55

55

บัลลาสต์

ธรรมดา

สู ญเสี ยตํ่า

อิเล็กทรอนิกส์

อายุการใช้งาน (ชัว่ โมง)

13,000

16,000

20,000

16

16

16

จํานวนหลอดต่อโคม

การหาค่าใช้จ่ายและจุดคุม้ ทุน
จํานวนโคม
กําลังไฟฟ้าอินพุตทั้งหมด (W)

138 × 16 = 2,208

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh)

3

3

3

ชัว่ โมงการทํางานต่อวัน

12

12

12

วันทํางานต่อสัปดาห์

7

7

7

สัปดาห์ทาํ งานต่อปี

52

52

52

จํานวนชัว่ โมงทํางานทั้งหมดต่อปี

4,368

4,368

4,368

ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท)

28,934

17,612

15,096

-

11,322

13,838

661

480

384

29,595

18,092

15,480

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้ (บาท)
เปลี่ยนโคมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ (16
โคม)

-

11,503

14,115

ราคาโคมและอุปกรณ์ต่อโคม

-

1,610

1,870

ราคารวมทั้งหมด (บาท)

-

25,760

29,920

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (บาท)
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดต่อปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (บาท)

3-64

84 × 16 = 1,344 72 × 16 = 1,152

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

กรณีศึกษาที่ 2: การลดโคมไฟแสงสว่ างที่ไม่ จาํ เป็ น
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
จากการสํารวจพบว่าในโรงงานมีช่องแสงที่ นาํ แสงสว่างธรรมชาติ จากภายนอกเข้ามาใช้ให้ความสว่างแก่พ้ืนที่
และมีการติ ดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ในบริ เวณพื้นที่ใช้งาน ดังนั้นการเปิ ดใช้งานหลอด HID ขนาด 400 วัตต์
ซึ่ งติดตั้งไว้สูงมากจึงไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การเปิ ดใช้งานระบบไฟฟ้ าแสงสว่างที่มากเกินความจําเป็ น โดนมีค่าความส่ องสว่างมากเกินกว่ามาตรฐานการ
ใช้งานที่กาํ หนดและไม่เหมาะสมกับการใช้งานส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการวัดค่าความสว่างเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปิ ด ถ้าไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานค่าความสว่างที่ควบคุม ให้
ออกเป็ นข้อกําหนดการเปิ ดใช้งานและแจ้งให้ผใู ้ ช้ถือปฏิบตั ิซ่ ึ งจะส่ งผลให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ จํานวน 4 หลอด ใช้กาํ ลังไฟฟ้ ารวมบัลลาสต์ 438 วัตต์/หลอด มี การเปิ ดทิ้ งไว้ 8
ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี

รู ปที่ 3.14-2 หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ เปิ ดทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปิ ดหลอดไฟจํานวน 4 หลอด โดยไม่ส่งผลต่อมาตรฐานความสว่าง

รู ปที่ 3.14-3 หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ ที่ปิดในช่วงเวลากลางวัน
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนหลอด HID ที่ปิดได้ (N)
กําลังไฟฟ้าของหลอด HID รวมบัลลาสต์ (P)
จํานวนชัว่ โมงใช้งานที่ปิดได้ (h)
จํานวนวันทํางาน (D)
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (CE)
กําลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Psave)
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Esave)
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Msave)
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4
438
8
365
2.90
(P x N) / 1,000
1.752
Psave x h x D
5,115.84
Esave x CE
14,835.94
14,835.94
-

หลอด
W/หลอด
h/d
d/y
฿/kWh
kW
kWh/y
฿/y
บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การแยกสวิตช์ หลอดไฟ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงอาหารของสถานประกอบการมีการเปิ ดใช้ไฟฟ้ าแสงสว่างเต็มพื้นที่ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่ วงเวลากลางวัน
พื้ นที่ โรงอาหารด้านที่ ติดกับหน้าต่ างจะมี แสงสว่างจากธรรมชาติ เข้ามาอย่างเพี ยงพอโดยไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ด
ไฟฟ้ าแสงสว่าง แต่ไม่สามารถปิ ดได้เนื่ องจากสวิทช์พ่วงกันกับบริ เวณอื่น อี กทั้งสวิทช์ที่ติดตั้งอยู่ในบริ เวณ
ห้องครัวทําให้ไม่สามารถปิ ดได้โดยสะดวก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
หลอดไฟฟ้าบริ เวณริ มหน้าต่างไม่สามรถปิ ดได้เนื่องจากสวิทช์ไฟฟ้าพ่วงกับบริ เวณอื่น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการแยกสวิตช์ควบคุ มหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างกลุ่มที่ อยู่ริมหน้าต่ างออกมาจากกลุ่มเดิ มที่ อยู่รวมกันภายใน
ห้องครัว และย้ายสวิทช์ให้ไปอยูใ่ นจุดที่ใช้งานได้สะดวก ซึ่ งจะสามารถควบคุมการเปิ ดปิ ดในเวลากลางวันได้
ง่ายและประหยัดพลังงาน โดยทําการตรวจวัดค่าความสว่างหลังจากปิ ดเทียบกับมาตรฐานที่ควบคุม
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
มีการเปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างบริ เวณริ มหน้าต่ างในช่ วงเวลากลางวันในขณะที่ มีแสงสว่างจากภายนอกส่ องผ่าน
กระจกเข้ามาในอาคาร ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
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รู ปที่ 3.14-4 เปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในขณะที่มีแสงสว่างจากภายนอก

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ดําเนิ นการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างขนาด 36 วัตต์ จํานวน 43 หลอด บริ เวณริ มหน้าต่างออกมา
จากสวิทช์เดิม โดยเมือปิ ดแล้วค่าความส่ องสว่างยังได้มาตรฐาน

รู ปที่ 3.14-5 ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างบริ เวณริ มหน้าต่างในช่วงเวลากลางวัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์
(n)
=
43
กําลังไฟฟ้าของหลอดที่วดั ได้
(P)
=
49
เปอร์เซ็นต์การใช้งานเฉลี่ย
(%)
=
100
ชัว่ โมงการทํางานที่ลดได้
(h)
=
8
จํานวนวันทํางาน
(D)
=
313
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
(CE)
=
2.60
กําลังไฟฟ้าที่ลดลง
(Psave)
=
(P x n)/1,000
=
2.11
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
(Esave)
=
Psave x (%/100) x h x D
=
5,275.93
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
(Msave)
=
CE x Esave
=
13,717.42
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หลอด
W
%
h/d
d/y
฿/kWh
kW
kW
kWh/y
kWh/y
฿/y
฿/y

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

บาท
13,717.42 บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 4: การติดตั้งแผ่ นสะท้ อนแสงประสิ ทธิภาพสู งและลดจํานวนหลอดไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการติดตั้งใช้งานโคมแบบฝังฝ้าทีบาร์ ขนาด 4 x 36W จํานวน 17 โคม และขนาด 3 x
36 W จํานวน 381 โคม โดยมีการเปิ ดใช้งาน 9 ชัว่ โมง/วัน 300 วันต่อปี ซึ่ งโคมทั้งหมดใช้ฝาครอบพลาสติก
สี ขาวขุ่นทําให้ปริ มาณความสว่างที่ได้ลดลง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
โคมที่ใช้ฝาครอบพลาสติกสี ขาวขุ่นจะทําให้แสงสว่างที่ออกจากหลอดไฟฟ้ าส่ งลงไปยังพื้นที่ใช้งานได้นอ้ ยลง
ส่ งผลให้ตอ้ งใช้หลอดไฟฟ้าในจํานวนที่มากขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงประสิ ทธิ ภาพสู งแบบอลูมิเนี ยม ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพการสะท้อนแสง 95 % และลด
จํานวนหลอดไฟฟ้ าโคมละ 1 หลอด ซึ่ งทําให้มีการใช้งานหลอดฟูลออเรสเซนต์และบัลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์
ลดลงจํานวนรวม 398 ชุด โดยได้ค่าความส่ องสว่างใกล้เคียงกับค่าเดิมและไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน โดย
ทําการปรับปรุ งโคม 2 ชนิดดังนี้
• โคม 4 x 36 W จาก 4 หลอดต่อโคมเหลือ 3 หลอดต่อโคม จํานวน 17 โคม
• โคม 3 x 36 W จาก 3 หลอดต่อโคมเหลือ 2 หลอดต่อโคม จํานวน 381 โคม
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ทําการวัดกําลังไฟฟ้ าที่ ใช้ได้ผลดังนี้ โคมขนาด 4 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อโคม 137.03 วัตต์ โคมขนาด
3 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่ อโคม 108.05 วัตต์ และวัดค่ าความส่ องสว่างได้ดงั นี้ อาคารสํานักงาน 426
LUX และ อาคารโรงงาน 498 LUX
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการวัดกําลังไฟฟ้ าที่ ใช้กบั โคมใหม่หลังจากติ ดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและลดจํานวนหลอดไฟลงโคมละ 1
หลอดได้ผลดังนี้ โคมขนาด 3 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่ อโคม 103.83 วัตต์ โคมขนาด 2 x 36 วัต ต์ ใช้
กําลังไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อโคม 64.99 วัตต์ และวัดค่าความส่ องสว่างได้ดงั นี้ อาคารสํานักงาน 518 LUX และ อาคาร
โรงงาน 581 LUX ซึ่ งสู งกว่าเดิม
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รู ปที่ 3.14-6 โคมไฟฟ้า 3 x 36 วัตต์ ที่ปรับปรุ งเป็ น 2 x 36 วัตต์

รู ปที่ 3.14-7 โคมไฟฟ้า 4 x 36 วัตต์ ที่ปรับปรุ งเป็ น 3 x 36 วัตต์
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
1) การปรับปรุ งโคม 4 x 36 วัตต์ เป็ น 3 x 36 วัตต์ จํานวน 17 โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยก่อนปรับปรุ ง
= 137.03
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยหลังปรับปรุ ง
= 103.83
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าลดลงเฉลี่ยต่อโคม
= 137.03 – 103.83
= 33.2 วัตต์/โคม
= 0.0332
กิโลวัตต์/โคม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
= 0.0332 x 17 x 2,700
= 1,523.88
kWh/ปี
2) การปรับปรุ งโคม 3 x 36 วัตต์ เป็ น 2 x 36 วัตต์ จํานวน 381 โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยก่อนปรับปรุ ง
= 108.05
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยหลังปรับปรุ ง
= 64.99
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยลดลง
= 108.05 – 64.99 = 43.06 วัตต์/โคม
= 0.04306
กิโลวัตต์/โคม
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ ารวม
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

= 0.04306 x 381 x 2,700
= 44,295.82
kWh/ปี
= 1,523.88 + 44,295.82
= 45,819.70
kWh/ปี
= 45,817.9 x 2.81
= 128,748.30
บาท
= 335,124
= 128,748.30
= 2.60

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดจํานวนการใช้ งานหลอดแสงจันทร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ตชิ้ นส่ วนพลาสติ กภายในรถยนต์ มี การใช้ไฟฟ้ าแสงสว่างจํานวนมาก ประกอบด้วย
หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ซ่ ึ งมีการเปิ ดใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ ต่างๆ พบว่ามีระดับความเข้มของแสงที่ มากเกิ นความ
จําเป็ น รวมถึงตําแหน่งการติดตั้งหลอดมีระดับที่สูงเกินไป

รู ปที่ 3.14-8 หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะลด
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนิ นการปรับปรุ งโดยลดจํานวนหลอดแสงจันทร์ ในบางพื้นที่โดยใช้เครื่ องมือวัดความเข้มของแสงตรวจวัด
ระดับความเข้มแสงให้เพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีจาํ นวน
มากเกิ นความจําเป็ น และในบางพื้นที่ มีการเปลี่ยนตําแหน่ งโคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้ นทําให้สามารถลด
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลดจํานวนหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 วัตต์ ได้จาํ นวน
30 หลอด และลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ ได้จาํ นวน 568 หลอด การลดหลอดแสงจันทร์
และหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นการลดแบบถาวรโดยการปลดหลอดและตัดวงจรด้านจ่ายออกจากระบบ
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 336,629 kWh / y

รู ปที่ 3.14- 9 หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ยกเลิกการใช้งาน
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การยกเลิกการใช้หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์
รายละเอียด
หน่วย
ตัวย่อ
ข้อมูลที่ใช้
ข้อมูล
จํานวนหลอดแสงจันทร์
หลอด
n1
30
กําลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์ + บัลลาสต์
W
W1
410
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตต์
หลอด
n2
568
กําลังไฟฟ้าต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ + บัลลาสต์
W
W2
46
ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน
h/d
h
24
จํานวนวันทํางานต่อปี
d/y
d
365
เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
%
UF
100
ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
B/kWh
CE
2.87
การคํานวณ
พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
kWh/y
EO
336,629
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
kWh/y
Es
336,629
ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง Ec = Es x CE
B/y
SE
966,126
เทียบเท่านํ้ามันดิบ
ktoe
0.0287
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แหล่งข้อมูล
สํารวจ
ตรวจวัด
สํารวจ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
บิลไฟฟ้า

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

กรณีศึกษาที่ 6 : การเปลีย่ นชนิดหลอดไฟฟ้ าถนน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ต สายไฟสําหรั บรถยนต์ มี การใช้ห ลอดไฟฟ้ าจํานวนมากและมี หลายชนิ ด ในพื้ น ที่
สําหรับให้แสงสว่างในการทํางาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการเดินสํารวจพบว่าภายในโรงงานมี ค่าความส่ องสว่างสู งเกินมาตรฐาน จึงทําการปรับลดกําลังไฟฟ้ าส่ อง
สว่างในบางพื้นที่

รู ปที่ 3.14-10 หลอดโซเดียมความดันสุ งขนาด 300 วัตต์ รู ปที่ 3.14-11 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 92 วัตต์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงงานทําการเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าจากโซเดี ยมความดันสู งขนาด 300 วัตต์ที่มีค่าส่ องสว่าง 9000 ลูเมน เป็ น
ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 92 วัตต์ที่ส่องสว่าง 5000 ลูเมนจํานวน 25 ชุดและยังได้ค่าความสว่างตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 13,208 kWh/y
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การเปลี่ยนจากหลอดโซเดียมความดันสูงเป็นฟลูออเรสเซนต์
รายการ
ข้อมูล
ชั่วโมงการใช้งานเหลอดไฟฟ้าต่อวัน
จํานวนวันทํางานต่อปี
กําลังไฟฟ้าหลอดโซเดียมความดันสูง
กําลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์
จํานวนชุดที่เปลี่ยน
เปอร์เซนต์การใช้งาน
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
การลงทุน
การคํานวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการดําเนินมาตรการ
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ SE = E0 x CE

หน่วย

ตัวย่อ

h/d
d/y
kW
kW
ชุด
%
฿/kWh
บาท

h
d
kW
kW
n
LF
CE
C

10
254
0.3
0.092
25
100
3.13
65,000

kWh/y
฿/y

EO
SE

13,208
41,341

6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

65,000
บาท
41,341
บาท/ปี
65,000/41,341
1.57
ปี
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ช้อมูลที่ใช้

แหล่งข้อมูล
ประเมิน
ประเมิน
spect
spect
ประเมิน
บิลไฟฟ้า

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

กรณีศึกษาที่ 7: การควบคุมการใช้ งานระบบแสงสว่ างและการติดตั้งแผ่ นหลังคาแบบโปร่ งใส
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานจะมีการใช้งานหลอดไฟฟ้าประเภท “หลอดแสงจันทร์” ขนาด 400 วัตต์จาํ นวน 187 หลอด โดยสภาพ
อาคารมีแผ่นหลังคาแบบโปร่ งใสบ้างบางส่ วน และในระหว่างการผลิตก็จะมีหมอกควันจากการหลอมเหล็ก จึง
ทําให้โรงงานจําเป็ นต้องเปิ ดไฟแสงสว่างตลอดเวลาเพื่อให้ความสว่าง

รู ปที่ 3.14-12 ระดับความเข้มแสงสว่างก่อนการปรับปรุ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่องจากภายในโรงงานมีการเปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเวลาโดยไม่มีการควบคุมเวลาการเปิ ด-ปิ ด บางบริ เวณ
เช่ น บริ เวณหลอมเหล็ก มีควันฟุ้งกระจาย และสภาพแผ่นหลังคาแบบโปร่ งใส (Skylight) ค่ อนข้างเก่า อีกทั้ง
ระยะห่ างระหว่างแผ่น Skylight ประมาณ 12 m ทําให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาได้นอ้ ย จึ งจําเป็ นต้อง
เปิ ดไฟแสงสว่างช่วย ทําให้สูญเสี ยพลังงานค่อนข้างมาก ดังนั้นโรงงานต้องการที่จะลดการใช้พลังงานในส่ วนนี้
โดยการปรับปรุ งแผ่น Skylight และกําหนดเวลาบริ เวณที่จะใช้งานระบบแสงสว่าง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสภาพปัจจุบนั ของโรงงาน และตรวจสอบเวลาการใช้งานแสงสว่าง
- กําหนดเวลาการใช้งานว่าพื้นที่บริ เวณไหนสามารถที่จะลดการใช้ไฟในช่วงกลางวัน และจําเป็ นต้องใช้ในเวลา
กลางคืน
- หลังจากปรับปรุ งเสร็ จแล้วให้ตรวจสอบค่าความเข้มแสงสว่าง โดยต้องไม่ต่าํ กว่าค่ามาตรฐาน
- วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 3.14-13 ระดับความเข้มแสงสว่างหลังการปรับปรุ งแผ่นหลังคาแบบโปร่ งแสง
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ผลประหยัด
= 289,505 kWh/ปี
% Safety Factor
= 70
%
ผลประหยัดจริ ง
= 202,654 kWh/ปี
ราคาพลังงาน
= 2.59
บาท/kWh
ผลประหยัดที่ได้
= 524,874 บาท/ปี
หมายเหตุ
1. กําหนด %Use = 70% เนื่องจากสภาพเดิมอาจจะไม่ได้เปิ ดไฟครบทุกหลอดหรื ออาจจะมีบางหลอดชารุ ด
2. ก่อนปรับปรุ งใช้งานแสงสว่าง 24 Hr./Day โดยหลังปรับปรุ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ช่วงกลางวัน (8:00 - 18:00) : สามารถปิ ดไฟได้ตลอดเวลา
- ช่วงกลางคืน (18:00 - 8:00) : จะเปิ ดไฟเป็ นบางบริ เวณ
3. กําหนด %Safety Factor = 70% เนื่องจากอาจจะมีบางวันไม่สามารถปิ ดไฟช่วงกลางวันได้เช่น วันฝนตก
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 1,198,560 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 2.28
ปี
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กรณีศึกษาที่ 8: การใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดระบบแสงสว่ างรอบๆโรงงาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในบริ เวณรอบๆโรงงานและลานจอดรถมีการติ ดตั้งระบบแสงสว่าง เพื่อให้ความสว่างช่ วงเวลากลางคื น โดย
มอบหมายหน้าที่การเปิ ด-ปิ ด ให้กบั เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่ องจากการเปิ ด-ปิ ด ระบบแสงสว่างเป็ นแบบ Manual ซึ่ งบางครั้งอาจจะลืมปิ ดไฟในตอนเช้าดังนั้นโรงงาน
ต้องการที่จะลดความสู ญเสี ยนี้ลง โดยการติดตั้ง Photo Switch ควบคุมการทางานซึ่ งจะส่ งผลให้สามารถลดเวลา
การใช้งานที่เกินความจาเป็ นได้โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 2 ชัว่ โมง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจบริ เวณที่จะติดตั้ง Photo Switch
- ดําเนินการติดตั้ง และวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้งาน
- คํานวณผลประหยัด
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 3.14-14 การติดตั้ง Photo Switch เพื่อควบคุมแสงสว่างภายนอกอาคาร
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

1. กําหนดให้หลังปรับปรุ งสามารถการใช้งานลงได้ 2 hr./พื้นที่/วัน
2. กําหนด Safety Factor เท่ากับ 80% เนื่องจากอาจมีบางวันที่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟเวลากลางวัน เช่น วันที่ฝนตก
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
= 7,926 k Wh/ปี
กําหนด Safety Factor
= 80
%
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริ ง
= 7,926 x 80% kWh/ปี
= 6,341
kWh/ปี
ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า
= 2.85
บาท/kWh
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 2.85 x 6,341 บาท/ปี
= 18,072
บาท/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 16,678
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 16,678 / 18,072
= 0.92
ปี
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กรณีศึกษาที่ 9: การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เป็ นหลอด LED
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ระบบแสงสว่างในพื้ นที่ เดิ มใช้หลอดฟลูออเรสเซ็ นต์ขนาด 110 W โดยติ ดตั้ง 2 หลอด ต่อ 1 โคม เปิ ดใช้งาน
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 23:00 น. หรื อ 14 ชม. ต่อวัน 365 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เดิมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสู งและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่ อ ให้เกิ ด การประหยัด พลังงานในระบบแสงสว่างทางคณะกรรมการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานจึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็ นหลอด LED ขนาด 43 W ทั้งหมด โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
- สํารวจจํานวนโคมไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุ งได้
- วิเคราะห์ผลประหยัดและขออนุมตั ิงบประมาณจากผูบ้ ริ หาร
- ดําเนินการปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งพื้นที่มีปริ มาณความเข้มแสงสว่างเพิ่มขึ้น

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
กําหนด Safety Factor

รู ปที่ 3.14-15 การติดตั้ง LED

= 347,480
= 80
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พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริ ง
ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=

347,480 x 80% kWh/ปี
277,984
kWh/ปี
4.00
บาท/kWh
4.00 x 277,984 บาท/ปี
1,111,936
บาท/ปี

= 3,000,000
บาท
= 3,000,000 / 1,111,936
= 2.70
ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : ติดตั้ง Timer ควบคุมการเปิ ด – ปิ ด ไฟบริเวณ Loading Station
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่บริ เวณขนส่ งของ ( Loading Station ) ในส่ วนของโรงงานมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้หลอดไฟ High
Pressure Sodium ขนาด 400 W ในการส่ องสว่างภายในตัวอาคาร เปิ ดใช้งานเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
พื้นที่บริ เวณขนส่ งของ มีหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium เปิ ดใช้งาน จํานวน 8 หลอด ทางทีมอนุรักษ์
พลังงานของทางโรงงานเห็นว่าตรงจุดนี้สามารถปิ ดได้ในช่วงกลางวัน เนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอ จึง
เห็นสมควรติดตั้ง Timer ไว้สาํ หรับควบคุมเวลาการเปิ ด – ปิ ด ไฟแบบอัตโนมัติในบริ เวณดังกล่าว

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจไฟฟ้าแสงสว่างบริ เวณ Loading Station
2. สํารวจเวลาที่สามารถปิ ด - เปิ ดได้บริ เวณดังกล่าว
3. นําเสนอมาตรการปิ ดไฟบริ เวณ Loading Station
4. ดําเนินการปิ ดไฟบริ เวณ Loading Station
5. สรุ ปและติดตามผล
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการปิ ดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 W จํานวน 8 หลอดบริ เวณ Loading Station โดยใช้ Timer กําหนดเวลาเปิ ด –
ปิ ด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ 14,826 kWh/ปี

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หลอดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 W. จํานวน 8 หลอด
พลังงานของหลอดไฟรวมบัลลาสต์ = 423 W
ก่อนปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.423 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด
= 29,648

kWh / ปี

หลังปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานเวลา 6.00 – 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.423 kW x 12 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด
= 14,822

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

kWh / ปี

= ก่อนปรับปรุ ง – หลังปรับปรุ ง
= 29,648 – 14,822
= 14,826

kWh / ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

= 2.57

บาท / kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

= 14,826 x 2.57

บาท / ปี

= 38,103

บาท / ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

= 22,578

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

= 0.59

ปี
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กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่ส่วนการผลิตและสํานักงานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 500 หลอด โดยควบคุมค่า
การส่ องสว่างที่ 450-500 ลักซ์ เปิ ดใช้งานเป็ นเวลา 11 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าและมีอายุการใช้งานสั้น จึงเปลี่ยนเป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ มี
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชัว่ โมงต่อปี ส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากโดยค่าความสว่าง
ยังคงเท่าเดิม

รู ปก่อนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ จํานวน 500 หลอด บริ เวณ
ออฟฟิ สและในโรงงาน
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ติดตั้งหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ จํานวน 500 หลอด

รู ปหลังการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W. จํานวน 500 หลอด
พลังงานของหลอดไฟรวมบัลลาสต์ = 46 W
ก่ อนปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานวันละ 11 ชัว่ โมง 300 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.046 kW x 11 ชม./วัน x 300 วัน/ปี x 500 หลอด
= 75,900

kWh / ปี

หลังปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานวันละ 11 ชัว่ โมง 300 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.018 kW x 11 ชม./วัน x 300 วัน/ปี x 500 หลอด
= 29,700

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

kWh / ปี

= ก่อนปรับปรุ ง – หลังปรับปรุ ง
= 75,900 – 29,700
= 46,200

kWh / ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

= 3.5

บาท / kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

= 46,200 x 3.5

บาท / ปี

= 161,700

บาท / ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

= 550,000

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

= 3.4

ปี
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. "แสงสว่ าง"
แสงเป็ นพลังงานในรู ปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก
จัดเป็ นแสงนั้นมีความยาวคลื่นอยูร่ ะหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร
2. นิยามศัพท์ ที่สําคัญเกีย่ วกับปริมาณแสง
1) ความเข้ มการส่ องสว่ าง ( Luminous Intensity : I ) หรื อกําลังส่ องสว่าง (Candle power) เป็ นค่าแสดงระดับ
กําลังงานของแหล่งกําเนิดแสง มีหน่วยวัดเป็ น แคนเดลา (Candela )
2) ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง (Luminous Flux : Φ) เป็ นปริ มาณแสงทั้งหมดที่ ปลดปล่อยออกจากแหล่งกําเนิ ดแสงมี
หน่วยเป็ น ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่ งมีค่าเท่ากับปริ มาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ที่ห่างจากจุดกําเนิดแสง 1
แคนเดลลาเป็ นระยะทาง 1 หน่วย
3) ความสว่ า ง (Illuminance : E) เป็ นปริ มาณ แสงที่ ต กกระทบตั้ งฉากกั บ พื้ นที่ ขนาด 1 ตารางเมตร
โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) มีหน่วยเป็ น ลูเมนต่อตารางเมตร ( lm/m2 ) หรื อลักซ์ (Lux)
ค่ าความสว่ า งจะแปรโดยตรงกับ ความเข้ม การส่ อ งสว่า ง และแปรผกผัน กับ ระยะทางกํา ลังสองระหว่ า ง
แหล่งกําเนิดแสงและพื้นที่รับแสง ซึ่ งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็ น
Illuminance =

Luminous intensity
(distance) 2

4) ประสิ ท ธิ ผ ลการส่ องสว่ าง (Efficacy) คื อ อัต ราส่ วนของปริ ม าณแสงที่ ออกมาจากแหล่ งกําเนิ ด แสงต่ อ
กําลังไฟฟ้า (วัตต์) ที่ป้อนให้แก่หลอด มีหน่วยเป็ นลูเมนต่อวัตต์ซ่ ึ งคํานวณได้จาก
Efficacy =

φ
P

3. อุปกรณ์ สําคัญในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.1 หลอดไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรื อหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรื องแสงในตัว (Luminescence Lamps)
3.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ร่วมกับหลอดไฟฟ้ าที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงาน
1. บัลลาสต์
บัลลาสต์เป็ นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์ จ นอกจาก จะช่วยใน
การทํางานของวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่ องสว่าง อายุการใช้งาน
ของหลอด และการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจรด้วยบัลลาสต์มีหน้าที่หลักที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
ก) ประการแรก ช่ ว ยสร้ า งให้ เกิ ด แรงดัน เพี ย งพอในการจุ ด หลอดก๊ า ซดี ส ชาร์ จ ให้ ติ ด ควบคุ ม ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดขณะสตาร์ตและทํางาน
ข) ประการที่สอง จ่ายกําลังไฟฟ้ าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าที่ อื่นๆเช่ น การปรับหรี่ แสง
สว่าง เป็ นต้น
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1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็กทั่ วไป (Conventional ballast) ในการทํางานบัลลาสต์ซ่ ึ งเป็ นขดลวดพันอยู่รอบแกน
เหล็กเพื่อสร้างค่าความเหนี่ ยวนําสู ง ซึ่ งมีผลทําให้มีค่าความต้านทานสู งเกิดกําลังสู ญเสี ยมากตามไปด้วยโดยมี
ค่ากําลังสู ญเสี ยประมาณ 8 – 12 วัตต์ สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 36 หรื อ 40 วัตต์ และหลอด 18 หรื อ 20
วัตต์ การสู ญเสี ยดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในรู ปของความร้อน ทําให้อุณหภูมิบลั ลาสต์ขณะใช้งานอาจสู งถึง 75 –
90 °C จะทําให้ฉนวนที่ เคลือบขดลวดค่ อยๆ เสื่ อมสภาพและเสื่ อมอายุการใช้งานตามเวลา โดยทัว่ ไปบัลลา
สต์แกนเหล็กแบบทัว่ ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งาน (หากใช้งานไม่ตลอด 24
ชม. ต่อวัน ก็อาจใช้งานได้นานถึง 30 ปี ตลอดอายุอาคาร)
1.2 บัลลาสต์ แกนเหล็กแบบกําลังสู ญเสี ยตํ่า (low loss ballast) เป็ นบัลลาสต์แกนเหล็กประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่ลดการ
สู ญเสี ยพลังงานในบัลลาสต์เหลือเพี ยงประมาณ 5 – 6 วัตต์ โดยการใช้เส้นลวดที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ นและใช้แกน
เหล็กที่มีคุณภาพดี
1.3 บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) การทํางานของบัลลาสต์ชนิ ดนี้เหมือน บัลลาสต์แกนเหล็กมีโช้ก
ทําหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ แต่การจะลดการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้ าในโช้กได้โดยการลดขนาดโช้ก
ให้เล็กลงนั้น จําเป็ นต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถี่ 50 Hz เป็ น
ความถี่สูงไม่นอ้ ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็ นความถี่สูงขั้นตํ่า ที่หูคนทัว่ ไปจะไม่ได้ยินเสี ยงการทํางาน)
ซึ่ งการใช้ความถี่สูงก็จะทําให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา มีการสู ญเสี ยตํ่า
และประหยัดไฟได้มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กได้
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์โดยทัว่ ไปแล้วจะมี ค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึ งต้องใช้อุปกรณ์ ปรับปรุ งค่ าตัวประกอบ
กําลัง อุปกรณ์ ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์
ปรั บปรุ งตัวประกอบกําลังถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปขดลวดเหนี่ ยวนําหรื อวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ในขณะที่
อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มกั จะประกอบเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของบัลลาสต์
ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของบัลลาสต์ แกนเหล็ก
ข้ อดี
• ราคาตํ่า และอายุใช้งานยาวนานมาก (20 ปี )
• ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงที่
อุณหภูมิสูง
• ช่างติดตั้งได้อย่างคุน้ เคย และหาซื้ อได้
ทัว่ ไป

ข้ อเสี ย
•
•
•
•

มีการสู ญเสี ยพลังงานสู งประมาณ 20% (6-10W)
เกิดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อมสู ง มีเสี ยงฮัม
มีค่าตัวประกอบกําลังตํ่า (PF = 0.27 – 0.52)
ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วินาทีจึงให้แสงสว่างและมี
การกระเพื่อม
• มีการกระพริ บเมื่อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หรื อ
สตาร์ทเตอร์เสื่ อม ซึ่ งนอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังอาจ
ทําให้เกิดไฟไหม้ได้
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ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของบัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
• ลดสู ญเสี ยพลังงานประมาณ 20 %
• ราคาสู ง และอายุใช้งานสั้น
• ลดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อม และลดเสี ยงคราง • มีขอ้ จํากัดในการใช้งานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง
• มีตวั ประกอบกําลังสู ง (โดยทัว่ ไป PF >0.96)
• มีฝนละออง
ุ่
นํ้า ไอนํ้า หรื อแรงดันไม่คงที่
• ให้แสงสว่างทันที และไม่มีการกระเพื่อม
• มีขอ้ ที่ตอ้ งระมัดระวังในการเลือกซื้ อ และ
การเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน
• มีวงจรควบคุมตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เมื่อผิดปกติ
• ความเสื่ อมของหลอดไฟลดลง อายุใช้งานนานขึ้น
• ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสู งได้ และหรี่ แสงได้
• สามารถใช้กบั หลอดไฟฟ้าได้ 3 – 4 หลอด
• นํ้าหนักเบา และไม่ตอ้ งใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอก
2. โคมไฟส่ องสว่ าง (Luminaries)
โคมไฟส่ องสว่างเป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าที่บงั คับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ให้กระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม
ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้โคมไฟจึงต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน และความต้องการในเรื่ องความสวยงามไปพร้อม ๆ กันด้วย
การแบ่ งดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่ มีใช้กนั อยู่ในปั จจุบันนี้ จะมี อยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รู ปร่ างแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งานของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานที่ ดวงโคมสามารถแยกประเภทได้ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้
• พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
• พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งานของดวงโคม
• พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใช้กบั ดวงโคม
• พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
การกระจายกําลังการส่ องสว่ างของแสงสว่ างของดวงโคม
โดยปกติ แล้วเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้ จะมีลกั ษณะที่ แตกต่ างกัน
ออกไปอี กหลายแบบ แล้วแต่ ชนิ ดของดวงโคมที่ เรานํามาทดสอบหรื อแล้วแต่ ชนิ ดของหลอดไฟที่ มีรูปร่ าง
แตกต่างกันออกไป
ประโยชน์จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องของแสงสว่างของดวงโคมนี้ คือ ทําให้ทราบถึ งลักษณะการ
กระจายแสงสว่างที่ ออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดวงโคมได้เหมาะสมกับประเภทของ
งาน และค่าที่อ่านได้จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้เป็ นค่าเฉพาะจุดใด
จุดหนึ่ งเท่ านั้น ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ ยทัว่ พื้ นที่ บริ เวณที่ ตอ้ งการคํานวณ บางครั้งดวงโคมสองชุ ดอาจจะมี ค่าปริ มาณ
จํานวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากัน แต่ก็ไม่จาํ เป็ นที่ลกั ษณะของการกระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคม
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จะต้องเหมือนกัน หรื อบางครั้งโรงงานผูผ้ ลิตดวงโคมอาจจะจัดทําตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างที่
มุมต่าง ๆ มาให้
ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่ สร้างขึ้นมามีลกั ษณะของการกระจายแสงสว่าง
ต่างๆ กันออกไป ขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็ นหลาย ๆ
ลักษณะ ก็จาํ เป็ นจะต้อ งมี การจัดหมวดหมู่ห รื อจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้น
ออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสว่างในแนวดิ่ งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนของปริ
มาณพลักซ์การส่ องสว่างที่พุ่งออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่ พ้ืนต่อปริ มาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคม
ขึ้นสู่ เพดาน ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างได้ 6 ชนิด คือ
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และส่ วนที่ เหลือประมาณ 0 – 10 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดาน
2) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ื น และที่ เหลื อ 10 – 40 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นไปบนเพดาน
3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างรอบด้ าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มี
การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน กระจายแสงสว่างขึ้นสู่
เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดับของดวงโคมพอๆ กัน
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบนและลงด้ านล่ าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท
นี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืนเท่ากัน ไม่กระจายแสงสว่างสู่
แนวระดับ
5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคม
ที่มีการกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดขึ้นสู่ เพดานและที่เหลือ 10 - 40 %
กระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน
6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึ้นด้ านบน (Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้ เป็ นดวงโคมที่ มีการ
กระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ 90 – 100 % ขึ้นสู่ เพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน
4. การคํานวณความส่ องสว่ างแบบลูเมน (Lumen Method)
วิธีน้ ี เหมาะสําหรับการออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในบริ เวณที่ตอ้ งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ ทั้งพื้นที่
เช่น สํานักงาน สถาบันการศึ กษา หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งการคํานวณแบบลูเมนนี้ จะรวมผลของการสะท้อน
แสงของเพดาน กําแพง และพื้นด้วย ซึ่ งสามารถคํานวณได้จาก
E =

N × φL × UF × MF
A
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โดยที่
E
N

φL

MF
UF
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย (lux)
จํานวนโคม
ฟลักซ์การส่ องสว่างของหลอดต่อโคม (lm)
ตัวประกอบการบํารุ งรักษา (Maintenance Factor)
ตัวประกอบการใช้งานของโคม (Utilization Factor)
พื้นที่ (m2)

การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวนดวงโคมที่คาํ นวณได้ควรจะให้มีค่าน้อยที่สุด โดยที่
ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยยังคงได้มาตรฐานตามที่ กาํ หนดไว้ ปั จจัยที่ สามารถช่ วยให้ดวงโคมมี จาํ นวนที่ ลดลง
ได้แก่
1) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
2) ใช้ดวงโคมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
3) หมัน่ ทําความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กําแพง และผนังของห้อง อย่างสมํ่าเสมอ
5. การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ข้อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่าด้วยการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ค่ ากําลังไฟฟ้ าส่ องสว่ างสู งสุ ด,
ประเภทอาคาร(1)
วัตต์ /ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใช้ งาน
(ก) สํานักงาน สถานศึกษา
14
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟื้ น
12
(ค) ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้าหรื อซุปเปอร์สโตร์ (2)
18
หมายเหตุ
(1) สําหรั บอาคารที่มีการใช้ งานพื น้ ที่หลายลักษณะ พื น้ ที่แต่ ละส่ วนจะต้ องใช้ ค่าในตารางตามลักษณะการใช้
งานของพืน้ ที่ส่วนนั้นๆ
(2) รวมถึงไฟฟ้ าแสงสว่ างทั่ วไปที่ ใช้ ในการโฆษณาเผยแพร่ สิ นค้ า ยกเว้ นที่ ใช้ ในตู้กระจกแสดงสิ นค้ าและที่
ไม่ ได้ ติดตั้งอย่ างถาวร
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ตารางภาคผนวก ก
ระดับความส่องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม

1. พื้นทีภ่ ายในอาคารทัว่ ไป
1.1 โถงทางเข้าอาคาร
1.2 โถงนัง่ พัก
1.3 พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร
1.4 บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน
1.5 พื้นที่ขนถ่ายสิ นค้าภายในอาคาร
1.6 ห้องอาหารทัว่ ไปภายในอาคาร
1.7 ห้องพักผ่อนทัว่ ไป
1.8 ห้องออกกําลังกาย
1.9 ห้องนํ้า ห้องสุขา ห้องรับฝากของ
1.10 ห้องปฐมพยาบาล
1.11 ห้องตรวจคนไข้ทวั่ ไป
1.12 ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า Switch gear
1.13 ห้องชุมสายโทรศัพท์ / ไปรษณี ย ์ / พัสดุ
1.14 ห้องเก็บของ
1.15 ห้องบรรจุหีบห่อ ขนถ่ายวัสดุ
1.16 ห้องควบคุม
2. อาคารสํานักงาน
2.1 พื้นที่เก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และพื้นที่ทว่ั ไปที่มีการสัญจร
2.2 พื้นที่ที่มีการเขียน พิมพ์ อ่าน ใช้คอมพิวเตอร์และ data processing
2.3 พื้นที่ที่ใช้สาํ หรับเขียนแบบ
2.4 พื้นที่ทาํ งานด้าน CAD(Computer Aid Design)
2.5 ห้องประชุม
2.6 พื้นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ
2.7 ห้องเก็บเอกสารสําคัญ
3. ร้ านค้ าปลีก
3.1 พื้นที่ขาย (ขนาดเล็ก)
3.2 พื้นที่ขาย (ขนาดใหญ่)
3.3 พื้นที่เก็บเงิน /ห่อ บรรจุ
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ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม

4. ห้ องอาหารและโรงแรม
4.1 พื้นที่ตอ้ นรับ เคาน์เตอร์เก็บเงิน บริ การของโรงแรม
4.2 ครัว
4.3 พื้นที่ภตั ตาคาร ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
4.4 ห้องอาหารแบบบริ การตัวเอง
4.5 ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
4.6 ห้องจัดงานประชุม สัมมนา
4.7 พื้นที่ทางเดิน
5. ห้ องสมุด
5.1 พื้นที่ช้ นั วางหนังสื อ
5.2 พื้นที่อ่านหนังสื อ
5.3 เคาน์เตอร์
6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน
6.1 พื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการศึกษาทัว่ ๆ ไป
6.2 พื้นที่สาํ หรับเรี ยนภาคคํ่า และการศึกษาผูใ้ หญ่
6.3 ห้องบรรยาย
6.4 พื้นที่หน้ากระดานดํา
6.5 พื้นที่โต๊ะสาธิตงาน
6.6 ห้องเรี ยนทางด้านศิลปะและหัตถกรรม
6.7 ห้องแสดงศิลปะในโรงเรี ยนสอนศิลปะ
6.8 ห้องเขียนแบบ
6.9 ห้องทดสอบและฝึ กหัด
6.10 ห้องฝึ กหัดทางดนตรี
6.11 ห้องฝึ กหัดทางคอมพิวเตอร์
6.12 ห้องฝึ กหัดทางด้านภาษา
6.13 ห้องเตรี ยมงานและฝึ กหัดทัว่ ไป
6.14 ห้องพักนักเรี ยนทัว่ ไป
6.15 ห้องทํางานครู อาจารย์
6.16 พื้นที่ออกกําลังกายในร่ ม
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ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
7. พื้นทีจ่ อดรถภายในอาคารทัว่ ไป
7.1 ทางเข้า-ออก (ช่วงกลางวัน)
7.2 ทางเข้า-ออก (ช่วงกลางคืน)
7.3 ช่องทางรถวิง่ (ทางลาดชัน/หัวมุม)
7.4 พื้นที่จอดรถ
7.5 ห้องจ่าย/ เก็บบัตรจอดรถ
8. โรงพยาบาล
8.1 พื้นที่รอรับการรักษา
8.2 ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางวัน
8.3 ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางคืน
8.4 ห้องพักรักษาผูป้ ่ วยนอก
8.5 ห้องทํางานแพทย์
8.6 ห้องพักแพทย์
พื้นทีห่ ้ องพักผู้ป่วยใน :
8.7 พื้นที่ทวั่ ไป
8.8 แสงสว่างสําหรับการอ่านหนังสื อ
8.9 พื้นที่ตรวจทัว่ ไปในห้องพักผูป้ ่ วย
8.10 พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค
8.11 ความสว่างในเวลากลางคืน
8.12 ห้องนํ้าผูป้ ่ วย
8.13 พื้นที่ตรวจโรคทัว่ ไป
8.14 ห้องตรวจหูและตา
8.15 พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผ่นภาพทางสายตา
8.16 ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่ อง Scanners
8.17 ห้องถ่ายเลือด/เครื่ องรักษาไตเทียม
8.18 พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
8.19 ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่ างกาย
8.20 ห้องเข้าเฝื อก
8.21 ห้องจ่ายยา
8.22 ห้องสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่รังสี
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
300
75
75
75
300
200
200
50
200
500
300
100
300
300
1000
5
200
500
1,000
500
50
500
500
300
500
300
300

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
8.23 ห้องพักฟื้ นก่อนและหลังผ่าตัด
8.24 ห้องผ่าตัด
8.25 พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด
พื้นทีส่ ําหรับห้ องดูแลพิเศษ ICU ( Intensive Care Unit )
8.26 พื้นที่ทว่ั ไป
8.27 แสงสว่างใช้ในการตรวจทัว่ ไป
8.28 พื้นที่สาํ หรับการตรวจรักษา
8.29 ความสว่างสําหรับการเฝ้าไข้กลางคืน
พื้นทีห่ ้ องทันตแพทย์
8.30 แสงสว่างโดยทัว่ ไป
8.31 แสงสว่าง ณ ตัวผูป้ ่ วย
8.32 ใต้ดวงโคมผ่าตัด
8.33 แสงสว่างสําหรับเปรี ยบเทียบ สี พ้นื
8.34 พื้นที่ทดสอบและตรวจสอบสี
8.35 ห้องค่าเชื้อ
8.36 ห้องปลอดเชื้อ
8.37 ห้องชันสูตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ
8.38 โต๊ะชันสูตรพลิกศพ
9. ร้ านแต่ งผม
10. พื้นทีส่ ําหรับการแสดงและการบันเทิง
10.1 โรงละคร พื้นที่แสดงคอนเสิ ร์ต
10.2 พื้นที่สาํ หรับงานแสดงทัว่ ไป
10.3 ห้องซ้อม ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
10.4 พิพิธภัณฑ์
11. อุตสาหกรรมอาหาร
11.1 พื้นที่สาํ หรับขบวนการผลิตทัว่ ๆ ไป
11.2 พื้นที่ลา้ ง คัดเลือกขนาดวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ
11.3 พื้นที่สาํ หรับการตัดแยกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ ผสมนมเนย โรงกรองสําหรับ
โรงงานนํ้าตาล
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
500
1,000
จําเพาะ
100
300
1,000
20
500
1,000
5,000
5,000
1,000
300
300
750
5,000
500
200
300
300
300
200
300
500

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
11.4 พื้นที่ตดั แยกผัก ผลไม้
11.5 พื้นที่ผลิตสําหรับผลิตอาหารสําเร็ จรู ป ห้องครัว
11.6 พื้นที่ผลิตบุหรี่
11.7 พื้นที่ตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ เช่น แก้ว ขวด ห้องควบคุมคุณภาพ ห้อง
ตกแต่งอาหาร
11.8 ห้องทดสอบคุณภาพอาหาร
11.9 ห้องตรวจสอบสี
12. อุตสาหกรรมทําขนม เบเกอร์ รี่
12.1 พื้นที่เตรี ยมส่วนผสม และอบขนม
12.2 พื้นที่ตกแต่งหน้าขนม
13. อุตสาหกรรมด้ านการเกษตร ปศุสัตว์
13.1 ห้องขนถ่ายสิ นค้า อุปกรณ์ เครื่ องจักร
13.2 พื้นที่ปศุสตั ว์ภายในตึก
13.3 พื้นที่รักษาสัตว์
13.4 พื้นที่เตรี ยมอาหารสัตว์ ทําความสะอาดสัตว์
14. อุตสาหกรรมซิเมนต์ คอนกรีต และ อิฐ
14.1 พื้นที่สาํ หรับทําการอบแห้งวัตถุดิบ
14.2 พื้นที่เตรี ยมและผสมวัตถุดิบ
14.3 พื้นที่ทาํ งานของเครื่ องจักรทัว่ ไป
15. อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ ว
15.1 พื้นที่สาํ หรับทําการอบแห้ง
15.2 พื้นที่เตรี ยมงาน และการปฏิบตั ิงานของ
15.3 เครื่ องจักรทัว่ ไป
15.4 พื้นที่ข้ ึนรู ปชิ้นส่วน เคลือบเงา และ เป่ าแก้ว
15.5 พื้นที่ขดั แต่งผิว และ แกะสลัก
15.6 พื้นที่ประดับตกแต่งชิ้นงาน
15.7 พื้นที่ขดั แต่งกระจกสําหรับแว่นตา เจียรนัย
15.8 พื้นที่งานเจียรนัยละเอียด
15.9 พื้นที่ผลิตเครื่ องแก้วเทียม เพชร พลอยเทียม
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
300
500
500
500
500
1,000
300
500
200
50
200
200
50
200
300
50
300
300
750
500
750
1,000
1,500

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
16. อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
16.1 พื้นที่การผลิตที่ไม่มีการสัญจร
16.2 พื้นที่การผลิตที่เข้าถึงค่อนข้างลําบาก
16.3 พื้นที่การผลิตที่มีคนประจําเกือบตลอดเวลา
16.4 ห้องทดสอบที่ตอ้ งการความละเอียดสําหรับการอ่านมาตราวัด
16.5 สายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์
16.6 สายการผลิตยางรถยนต์
16.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ ตัดเจาะ ขั้นสุดท้าย
17. อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
17.1 พื้นที่ผลิตลวด สายไฟฟ้า
17.2 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดใหญ่
17.3 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดกลาง
17.4 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดเล็ก
17.5 พื้นที่ชุบนํ้ายาเคลือบขดลวด
17.6 พื้นที่สาํ หรับการชุบเคลือบผิว
พื้นทีป่ ระกอบชิน้ ส่ วน
17.6 ขนาดใหญ่ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
17.7 ขนาดกลาง เช่น สวิตช์บอร์ด
17.8 ขนาดเล็ก เช่น เครื่ องโทรศัพท์
17.9 ขนาดเล็กมากที่ตอ้ งการความละเอียดมาก เช่น อุปกรณ์มาตรวัดต่างๆ
17.10 ห้องทดสอบทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอ้ งมีการปรับแต่ง
18. อุตสาหกรรมหล่อ หลอม โลหะ
18.1 อุโมงค์ใต้พ้นื
18.2 แท่น ขนถ่ายโลหะ
18.3 พื้นที่เตรี ยมพิมพ์ทรายสําหรับการหล่อ
18.4 พื้นที่ตกแต่งโลหะ
18.5 พื้นที่ผสมโลหะ
18.6 แท่นหล่อโลหะ
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
50
150
300
500
500
500
1,000
750
300
300
500
750
300
300
300
500
750
1,000
1,500
50
100
200
200
200
200

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
18.7 พื้นที่ถอดพิมพ์
18.8 พื้นที่เครื่ องจักรหล่อโลหะ
18.9 พื้นที่หล่อด้วยมือ
18.10 พื้นที่หล่อโลหะด้วยพิมพ์
18.11 พื้นที่ทาํ แบบจําลอง
19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย
19.1 พื้นที่คดั เลือกเพชรพลอย
19.2 พื้นที่ผลิตตัวเรื อนเพชรพลอย
19.3 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยมือ
19.4 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยเครื่ องจักร
20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด
20.1 พื้นที่ขนถ่าย คัดเลือกสิ นค้า
20.2 พื้นที่ซกั แห้ง
20.3 พื้นที่ซกั อบ รี ด
20.4 พื้นที่ตรวจเช็ค ซ่อมแซม
21. อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
21.1 พื้นที่ขนถ่ายวัตถุดิบ
21.2 พื้นที่ลอกขัดหนัง
21.3 พื้นที่ตดั แต่ง เย็บ ขัดเงา เครื่ องหนัง
21.4 พื้นที่คดั เลือกชิ้นส่วน
21.5 พื้นที่ยอ้ มสี หนัง
21.6 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
21.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
21.8 พื้นที่ประกอบเครื่ องหนัง
22. อุตสาหกรรมแปรรู ปโลหะ
22.1 Open die forging
22.2 Drop forging welding cold forming
22.3 งานเครื่ องจักรที่ไม่ตอ้ งการความละเอียด ค่าผิดพลาด > 0-1 มม.
22.4 งานเครื่ องจักรที่ตอ้ งการความละเอียด ค่าผิดพลาด < 0-1 มม.
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
200
200
300
300
500
1,500
1,000
1,500
500
300
300
300
750
200
300
500
500
500
1,000
1,000
500
200
300
300
500

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
22.5 พื้นที่ตรวจสอบ
22.6 พื้นที่รีด ดึงลวด ท่อ
22.7 พื้นที่งานแผ่นโลหะหนา > 5 มม.
22.8 พื้นที่งานแผ่นโลหะบาง < 5 มม.
22.9 พื้นที่งานสร้างแบบ พิมพ์ตดั เจาะ
พื้นทีป่ ระกอบชิน้ ส่ วน :
22.10 ขนาดใหญ่
22.11 ขนาดกลาง
22.12 ขนาดเล็ก
22.13 ขนาดเล็ก และรายละเอียดมาก
22.14 พื้นที่ชุดสังกะสี
22.15 พื้นที่ตกแต่งพื้นผิว เคลือบสี
22.16 พื้นที่สร้างพิมพ์ป๊ั ม ตัดเจาะสําหรับเครื่ องจักร ขนาดเล็ก
23. อุตสาหกรรมกระดาษ
23.1 พื้นที่ป่ั นเยือ่ กระดาษ
23.2 พื้นที่ผลิตกระดาษ
23.3 พื้นที่เข้าเล่ม เข้าปกทัว่ ไป พับ ตัดขอบ เย็บเล่ม
24. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
24.1 พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง
24.2 พื้นที่หม้อนํ้า
24.3 พื้นที่เครื่ องจักร
24.4 พื้นที่อื่นๆ
24.5 ห้องควบคุม
25. อุตสาหกรรมการพิมพ์
25.1 พื้นที่ทว่ั ไปเช่น ตัด เคลือบ ปั๊ มนูนบนกระดาษ
25.2 พื้นที่แท่นพิมพ์
25.3 พื้นที่ตกแต่งงานพิมพ์
25.4 พื้นที่ตรวจสอบสี
25.5 พื้นที่ตกแต่งเพลท
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
750
300
200
300
750
200
300
500
750
300
750
1,000
200
300
500
50
100
200
200
500
500
500
1,000
1,500
2,000

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พื้นทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
26. อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
26.1 พื้นที่ที่คนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
26.2 พื้นที่ที่คนสัญจรไปมาไม่บ่อยนัก
26.3 พื้นที่ที่คนสัญจรไปมาตลอดเวลา
26.4 พื้นที่เก็บ SLAB
26.5 พื้นที่เตาหลอม
26.6 พื้นที่ขนถ่าย ตัด รี ดเหล็ก
26.7 พื้นที่หรื อแท่นควบคุมการผลิต
26.8 พื้นที่ทดสอบควบคุมคุณภาพ
26.9 อุโมงค์ขนส่ง
27. อุตสาหกรรมทอผ้า
27.1 พื้นที่ทว่ั ไป
27.2 พื้นที่แต่ง ซัก รี ด ดึงฝ้าย
27.3 พื้นที่ป่ั นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
27.4 พื้นที่เย็บ ถัก ปั ก ละเอียด
27.5 พื้นที่ออกแบบลวดลาย
27.6 พื้นที่ยอ้ มผ้า
27.7 พื้นที่อบแห้ง
27.8 พื้นที่พิมพ์ผา้ ด้วยเครื่ องจักร
27.9 พื้นที่พบั แต่งขอบ ผ้า
27.10 พื้นที่ตรวจสอบสี คุณภาพผ้า
27.11 พื้นที่ซ่อมแซมผ้า
27.12 พื้นที่ตดั เย็บทัว่ ไป
28. อุตสาหกรรมรถยนต์
28.1 พื้นที่งานตัวถัง ประกอบรถยนต์
28.2 ห้องพ่นสี เคลือบสี ขัดเงา
28.3 พื้นที่ตกแต่งสี
28.4 พื้นที่ผลิตทํางานใต้ทอ้ งรถโดยคน
28.5 พื้นที่ตรวจเช็คครั้งสุดท้าย
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
50
150
200
50
200
300
300
500
50
200
300
500
750
750
500
100
500
1,000
1,000
1,500
500
500
750
1,000
1,000
1,000

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
29. อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และไม้
29.1 ย้อมสี ไม้ ผลิตไม้อดั
29.2 พื้นที่อบไอนํ้า
29.3 พื้นที่เลื่อย ตัด เจาะ
29.4 พื้นที่ประกอบชิ้นส่วนหลัก
29.5 พื้นที่ขดั เงา เคลือบสี ประกอบติดตั้งชิ้นส่วนตกแต่ง
29.6 พื้นที่ทาํ งานการผลิตบนเครื่ องจักรโดยคน
29.7 พื้นที่คดั เลือกชิ้นส่วน
29.8 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
30. สนามบิน
30.1 พื้นที่สาํ หรับผูโ้ ดยสารขาเข้า ขาออก พื้นที่รับกระเป๋ าเดินทาง บันไดเลื่อน
ทางเลื่อน พื้นที่ทวั่ ไป
30.2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ตรวจเช็คบัตรโดยสาร ตรวจ
หนังสื อเดินทาง จุดตรวจผ่านศุลกากร
30.3 พื้นที่นง่ั รอ
30.4 ห้องเก็บกระเป๋ าเดินทาง
30.5 พื้นที่ควบคุมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ
30.7 พื้นที่ทดสอบตรวจซ่อมอากาศยาน ทดสอบเครื่ องยนต์ เครื่ องวัดสําหรับ
อากาศยาน พื้นที่ชานชาลาสถานี สาํ หรับผูโ้ ดยสาร
30.8 ขึ้นรถไฟ (ใต้ดิน)
30.9 พื้นที่ขายตัว๋ โดยสาร
30.10 พื้นที่นง่ั รอ
31. วัด โบสถ์
31.1 พื้นที่โดยรอบ
31.2 ที่นงั่ แท่นบูชา แท่นยืน นัง่ เทศน์
31.3 การส่องเน้น (พระพุทธรู ป พระรู ป)
ที่มา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
50
150
300
300
750
500
750
1,000
200
500
200
200
300
500
500
50
300
200
100
300
750

