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บทที่ 3  

การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

(Energy Conservation for Lighting System) 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวชิา 

 

หลกัการท่ีสาํคญัในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง คือ การใชแ้สงสว่างใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด หรือใช้

แสงสว่างในบริเวณอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อ

การผลิต ดงันั้น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จึงเป็นอีกหัวขอ้หน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการประหยดัพลงังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 บทนํา 

 

"แสงสว่าง" เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ระบบแสงสว่างท่ีดี นอกจากจะทําให้การ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเสียค่าใชจ่้ายในการใชง้านนอ้ยดว้ย 

 

แสงเป็นพลงังานในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้ช่วงความยาวคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีถูก

จดัเป็นแสงนั้นมีความยาวคล่ืนอยู่ระหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษยส์ามารถแจกแจงแสงออกเป็นสีต่าง ๆ 

ตามความยาวคล่ืนท่ีมนุษยม์องเห็นไดต้ั้งแต่ สีแดงซ่ึงมีความยาวคล่ืนยาวสุด (ความถ่ีตํ่าสุด) สีส้ม, สีเหลือง, สี

เขียว, สีนํ้าเงิน สีคราม จนกระทัง่ถึงสีม่วง ซ่ึงมีความยาวคล่ืนสั้นสุด (ความถ่ีสูงสุด) ดงัรูปท่ี 3.1-1 

วตัถุประสงค์ 

1. บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวตัถุได ้

2. บอกอุปกรณ์และหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งได ้

3. บอกวิธีประเมินและตรวจวดัประสิทธิภาพพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งได ้

4. บอกแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งได ้
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รูปที่ 3.1-1 สีต่างๆท่ีประกอบเป็นแสงท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้

 

การมองเห็นของมนุษยน์ั้นเกิดจากการท่ีแสงจากวตัถุเดินทางผ่านดวงตา ไปกระตุน้เซลลท่ี์จอตา (retina) ใหท้าํ

การสร้างคล่ืนไฟฟ้าบนเส้นประสาท และส่งผ่านเส้นประสาทตาไปยงัสมอง ทาํใหเ้กิดการรับรู้มองเห็น เซลล์

บนจอตาประกอบด้วยเซลล์สองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เซลล์รูปกรวยในจอตา (cone cell) ซ่ึงทําหน้าท่ีได้ดีใน

ช่วงเวลากลางวนัหรือในยามท่ีมีปริมาณแสงมาก มีหนา้ท่ีสาํคญัในการรับความรู้สึกทางดา้นสีและช่วยแยกแยะ

รายละเอียดของส่ิงต่างๆ ส่วนเซลล์อีกกลุ่มหน่ึงเป็น เซลล์รูปแท่งในจอตา (rod cell) ทาํหน้าท่ีได้ดีในตอน

กลางคืนหรือในเวลามืดสลวั ช่วยให้สามารถเห็นภาพต่างๆไดอ้ย่างหยาบๆ เซลลก์ลุ่มน้ีไม่มีความสามารถใน

การตอบสนองทางดา้นสีเลย ดว้ยความสามารถในการทาํงานและตอบสนองไดต่้างกนัของ เซลลรู์ปกรวย และ

เซลลรู์ปแท่ง ทาํใหต้ามนุษยไ์ม่สามารถตอบสนองต่อความยาวคล่ืนต่างๆไดเ้ท่ากนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-2 

 

λ : 

ที�มืด 

λ  : ที�สว่าง 

 

รูปที่ 3.1-2 การตอบสนองของดวงตาต่อแสงท่ีความยาวคล่ืนต่างๆ ในเวลากลางวนั และกลางคืน 

 

 

 

 

ความยาวคล่ืน (nm) 

พลงังาน (kJ/einstein) 
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3.2 แหล่งกาํเนิดแสง 

 

แหล่งกาํเนิดแสงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

3.2.1  แหล่งกาํเนิดแสงจากธรรมชาต ิไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์แสงจากดวงดาว และแสงจากสัตว ์เช่น ห่ิงหอ้ย 

เป็นตน้ดวงอาทิตยจ์ดัเป็นแหล่งกาํเนิดแสงธรรมชาติท่ีมนุษยคุ์น้เคยและใชป้ระโยชนม์ายาวนาน จาก

การศึกษาลกัษณะสเปคตรัม (Spectrum) ของรังสีอาทิตย ์จะพบวา่ พลงังานของรังสีอาทิตยใ์นช่วงท่ีเป็น

แสงท่ีตามนุษยม์องเห็นไดน้ั้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณเกือบร้อยละ 50 

3.2.2  แหล่งกาํเนิดแสงประดษิฐ์ ไดแ้ก่ เทียนไข นํ้ามนั และหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสงประดิษฐเ์หล่าน้ี 

เกิดจากการเปล่ียนรูปพลงังาน เช่นแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปล่ียนรูปพลงังานความร้อนเป็นพลงังาน

แสง หรือ  กรณีแสงจากหลอดแสงฟลูออเรสเซนต ์เกิดจากการเปล่ียนระดบัพลงังานของอิเลคตรอนในสาร

ฟลูออเรสเซนตท่ี์เคลือบอยู่บนผิวหลอดดา้นในแลว้ปลดปล่อยพลงังานอยู่ในรูปพลงังานแสงท่ีตามองเห็น 

 

3.3 นิยามศัพท์ที่สําคัญเกีย่วกบัปริมาณแสง 

 

ศัพท์ที่สําคัญเกีย่วกบั

ปริมาณแสง 

นิยามศัพท์ 

1)  ความเข้มการส่อง

สว่าง ( Luminous 

Intensity : I ) หรือกาํลงั

ส่องสว่าง (Candle 

power) 

เป็นค่าแสดงระดบักาํลงังานของแหล่งกาํเนิดแสง มีหน่วยวดัเป็น แคนเดลา 

(Candela) การกําหนดมาตรฐานของปริมาณ ความเข้มการส่องสว่างมี

พัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหว่าง

ป ร ะ เ ท ศ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ อ ง ส ว่ า ง  ( International Commission on 

Lllumination,CIE) ปัจจุบนั ไดมี้การกาํหนดใหป้ริมาณ 1 แคนเดลา มีค่าเท่ากบั 

ความเขม้การส่องสว่างในทิศทางท่ีกาํหนดของ แหล่งกาํเนิดท่ีแผ่รังสีชนิดสี

เดียวท่ีมีความถ่ีเป็น 540*10 เฮิรตซ์ และมีความเขม้การแผ่รังสีในทิศทาง 1/683 

วตัตต่์อสเตเตอร์เรเดียน 

2)  ฟลกัซ์การส่องสว่าง 

(Luminous Flux : Φ) 

เป็นปริมาณแสงทั้ งหมดท่ีปลดปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดแสงมีหน่วยเป็น        

ลูเมน ( lumen : lm ) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัปริมาณแสงท่ีตกลงพ้ืนท่ี 1 ตารางหน่วย ท่ี

ห่างจากจุดกาํเนิดแสง 1 แคนเดลลาเป็นระยะทาง 1 หน่วย 
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ศัพท์ที่สําคัญเกีย่วกบั

ปริมาณแสง 

นิยามศัพท์ 

3)  ความสว่าง 

(Illuminance : E) 

เป็ น ป ริ ม าณ แ ส งท่ี ต ก ก ระ ท บ ตั้ งฉ าก กับ พ้ื น ท่ี ข น าด  1 ต าร าง เม ต ร        

โดยทัว่ไปเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) จึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกพ้ืนท่ี

นั้ นๆได้รับ แสงสว่างเพียงพอหรือไม่  มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร            

( lm/m2 ) หรือลักซ์ (Lux) ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกบัความเขม้การส่อง

สว่าง และแปรผกผนักบัระยะทางกาํลงัสองระหวา่งแหล่งกาํเนิดแสงและพ้ืนท่ี

รับแสง ซ่ึงสามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 

 

       

4)  ประสิทธิผลการส่อง

สว่าง (Efficacy) 

คือ อตัราส่วนของปริมาณแสงท่ีออกมาจากแหล่งกาํเนิดแสงต่อกาํลงัไฟฟ้า 

(วตัต)์ ท่ีป้อนใหแ้ก่หลอด มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวตัต์ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก            

                                                                                                                      

 

โดยท่ี 

 Efficacy คือ ประสิทธิผลการส่องสวา่ง (lm/W) 

 φ    คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่ง (lm) 

  P   คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนใหแ้ก่แหล่งกาํเนิดแสง (W) 
 

   

3.4  อุปกรณ์สําคัญในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 

3.4.1  หลอดไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต ์(Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ

ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตวั (Luminescence Lamps)  

3.4.1.1  หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดประเภทน้ีอาศยัหลกัการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไส้

หลอดทัว่ไปทาํจากทงัสเตน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความร้อนและแสงสว่างข้ึน หลอดไส้เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผล การ

ส่องสว่างน้อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้ งมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างส้ันคือประมาณ   1, 000 – 3,000 

ชัว่โมงแต่หลอดชนิดน้ียงัเป็นหลอดท่ีนิยมใชเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากง่ายต่อการติดตั้งและค่าติดตั้งเร่ิมตน้มีราคา

     2(distance)
intensity Luminous      eIlluminanc =                             (3.1) 

P
  Efficacy  φ
=                                          (3.2)
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ถูกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ หลอดไส้แบบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และหลอด

ทงัสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

3.4.1.2  หลอดไส้แบบธรรมดา  หลอดชนิดน้ีประกอบดว้ยขดลวดทงัสเตนบรรจุในหลอดแกว้ เม่ือกระแสไหล

ผา่นไสห้ลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดทาํงานขดลวดทงัสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทัง่หมดอายุ

การใชง้าน  ซ่ึงไส้หลอดมีลกัษณะเป็นขดลวด ส่วนใหญ่ทาํจากทงัสเตน (Tungsten) มีขอ้ดีคือจุดหลอมเหลว มี

ค่าสูง (3,653 K) และมีความดนัไอตํ่า ทาํใหส้ามารถใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงได ้โดยท่ีอุณหภูมิทาํงานของไสห้ลอดมี

ค่าประมาณ 2,500 - 2,700 K ในยุคแรกๆไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะทาํจากทงัสเตนเป็นแบบ Coil ชั้นเดียว 

และต่อมาไดพ้ฒันาให้เป็นแบบ “Coiled-Coil” Filament ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-1 ลกัษณะดงักล่าวช่วยลดการ

ระเหิดของทงัสเตนท่ีใชเ้ป็นไส้หลอดทาํใหอ้ายุการใชง้านหลอดยาวนานข้ึนเป็น 1,000 ชัว่โมง สําหรับขั้วของ

หลอดทาํดว้ยทองเหลือง (Brass) หรืออะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ E10 E14 E27 E40 โดยท่ี

ตวัเลขหมายถึง ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของขั้วหลอด (มิลลิเมตร)  

 

รูปที่ 3.4-1 ภาพขยายของไสห้ลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament 

หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะสาํหรับการใหแ้สงสว่างทัว่ๆไปโดยเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการความรู้สึกแบบอบอุ่น 

การใหแ้สงเนน้บรรยากาศเช่น บา้น โรงแรม และร้านอาหาร เป็นตน้ และการใชง้านแสงสว่างในระยะเวลาสั้น 

ๆ เช่น หอ้งเกบ็ของ หอ้งนํ้า หลอดประเภทน้ีมีอายกุารใชง้านประมาณ 1,000 ชัว่โมง 

 

หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งย่อยออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ หลอด GLS (General Lighting Service) 

และหลอดสะทอ้นแสง (Reflector Lamp) ซ่ึงมีลกัษณะและรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1  หลอดไสแ้บบธรรมดาชนิดต่างๆ 

ประเภทของหลอดไส้แบบ

ธรรมดา 

รูปร่างลกัษณะ รายละเอยีด 

หลอด GLS 

 

หลอดประเภทน้ีมีทั้งประเภทใส

และขุ่นซ่ึงเกิดจากการเคลือบผิว

ดว้ยซิลิกา 

หลอดสะท้อนแสงชนิด Blown 

bulb lamp 

 

เป็นหลอดท่ีมีสารฉาบดา้นขา้ง

เพ่ือใหแ้สงสะทอ้นออกมา

ดา้นหนา้ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

การส่องเนน้ ซ่ึงมีทั้งแบบมุม

ลาํแสงกวา้งและมุมลาํแสงแคบ 

หลอดสะท้อนแสงชนิด 

Parabolic หรือ หลอด PAR 

 

เป็นหลอดท่ีประกอบด้วยแก้ว 2 

ส่ ว น  ไ ด้แ ก่  ตั ว ส ะ ท้ อ น แ ส ง 

(Reflector) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพารา

โบลอยด์ (Paraboloid) ประกบอยู่

กับกระจกส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นเลนส์

ดา้นหนา้ 

 

ประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไส้ชนิดธรรมดาข้ึนอยู่กบัขนาดของหลอด ขอ้มูลค่าฟลกัซ์การส่องสว่างและ

ประสิทธิผลการส่องสวา่ง ของหลอดท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าต่างๆกนั แสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-2 

 

 

 

 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2561 

 

3-7 

ตารางที่ 3.4-2  มูลค่าฟลกัซ์การส่องสวา่ง และประสิทธิผลการส่องสวา่ง ของหลอดท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าต่างๆกนั 

กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

25 200 8.0 

40 400 10.0 

60 700 11.7 

75 900 12.0 

100 1,350 13.5 

 

การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของหลอดไสแ้บบธรรมดาสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-3 

ตารางที่ 3.4-3  การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของหลอดไสแ้บบธรรมดา 

ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย 

• ใหแ้สงท่ีมีความถูกตอ้งของสีมาก 

• สามารถหร่ีหรือปรับความสว่างไดง่้ายๆ  ดว้ย

ระบบหร่ีไฟ  

• หลอดจะสวา่งทนัทีท่ีเปิดสวิทซ์ใชง้าน 

• ไม่เกิดคล่ืนสญัญาณรบกวน 

• ใชก้าํลงัไฟฟ้ามากทาํใหต้อ้งเสียค่าไฟฟ้ามาก 

• อายุการใช้งาน สั้ น  ป ระม าณ  750 – 1,000 

ชัว่โมง 

• เป็นแหล่งกาํเนิดความร้อน 

• ประสิทธิภาพในการส่องสวา่งตํ่า 

 

3.4.1.3  หลอดทังสเตนฮาโลเจน เน่ืองจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสูงขณะใชง้านทาํใหเ้กิด การระเหิด

ของทงัสเตน ท่ีใชท้าํไส้หลอด มาเกาะอยู่ท่ีผิวในกระเปาะ ทาํใหก้ระเปาะแกว้มีสีดาํ เรียกว่า Blackening Effect 

และไสห้ลอดบางลงจนขาดในท่ีสุด จึงไดมี้การพฒันาหลอดเผาไส้ธรรมดาน้ีโดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเขา้ไป

กบัแก๊สท่ีบรรจุในหลอด แลว้อาศยัปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ท่ีเกิดจากการรวมตวัของก๊าซ

ฮาโลเจนกบัโลหะทงัสเตนท่ีร้อนจนระเหิด แลว้กลายเป็นสารประกอบทงัสเตน – ฮาโลเจน และกลบัมาเกาะท่ี

ไส้หลอดใหม่ ทาํให้หลอดมีอายุการใช้งานมากข้ึน และช่วยให้หลอดไม่เปล่ียนไปเป็นสีดาํ โครงสร้างของ

หลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน แสดงดงัรูปท่ี 3.4-2 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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รูปที่ 3.4-2  โครงสร้างของหลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน 

หลอดฮาโลเจนบางรุ่นจะเคลือบ Dichroic film ท่ีแผ่นสะท้อนแสง ทําให้รังสีความร้อน (Infrared Ray) 

ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปดา้นหลงัหลอด และไม่ออกมากบัลาํแสงดว้ย บางคร้ังจึงเรียก

กนัว่าลาํแสงเยน็ (Cool beam) เหมาะสาํหรับใชส่้องวตัถุท่ีไวต่อความร้อน เช่น ผลไม ้อาหาร หรืองานศิลปะ ท่ี

ความร้อนจากลาํแสงสามารถทาํใหสี้ของวตัถุซีดจางได ้อย่างไรก็ตามการเลือกโคมไฟท่ีใชก้บัหลอดจะตอ้ง

พิจารณาถึงการระบายความร้อนออกดา้นหลงัโคมไฟดว้ย 

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนน้ีมีขนาดเลก็จึงเหมาะสาํหรับทาํเป็นหลอดแบบส่องเนน้ เพราะสามารถใหล้าํแสงแคบ

ได ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามระดบัแรงดนัการใชง้านไดแ้ก่ หลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบั

แรงดนัปกติ และหลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบัแรงดนัตํ่า ลกัษณะของหลอดแสดงดงัรูปท่ี 3.4-3 โดย

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนน้ีมีค่าประสิทธิผลการส่องสวา่งสูงกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุ

การใชง้านประมาณ 3,000 ชัว่โมง  หลอดทงัสเตนฮาโลเจนแรงดนัตํ่า เป็นหลอดท่ีมีขนาดเลก็ใชง้านกบังานส่อง

เนน้ใหสี้ออกขาว กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต ์(อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน) ระดบัแรงดนัท่ีใชง้านคือ 6V 

12V หรือ 24V โดยต่อผ่านหมอ้แปลงซ่ึงจะตอ้งไม่ติดตั้งห่างจากตวัโคมมากเกินไป เน่ืองจากจะมีปัญหาเร่ือง

แรงดนัตกในสาย โดยมีมุมแสงใหเ้ลือกขนาดท่ี 12  24 และ 36 องศา หลอดชนิดท่ีไม่มีกระจกป้องกนัหลอด ไม่

ควรสัมผสัถูกบริเวณหลอดเพราะจะทาํใหอ้ายุการใชง้านของหลอดลดลงได ้ขอ้มูลประสิทธิภาพพลงังานของ

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางท่ี 3.4-4 และ 3.4-5 

 
 

ก)  ชนิดใชง้านกบัแรงดนัปกติ 220 V ข)  ชนิดใชง้านกบัแรงดนัตํ่า 

รูปที่ 3.4-3  หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 
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ตารางที่ 3.4-4  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบัแรงดนัปกติ 220 V 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 2,000 ชัว่โมง 

กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

75 1,100 14.7 

100 1,500 15 

150 2,600 17.4 

300 5,000 16.7 

500 9,500 19 

1,000 22,000 22 

2,000 44,000 22 

 

ตารางที่ 3.4-5  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบัแรงดนัตํ่า 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 3,000 ชัว่โมง 

กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

20 320 16 

35 600 17.2 

50 930 18.6 

75 1,450 19.4 

90 1,800 20 

 

3.4.1.4  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็นหลอด Discharge lamp ท่ีกาํเนิดแสงท่ีมองเห็นไดด้ว้ย

การท่ีรังสีอลัตราไวโอเลตท่ีเกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดนัตํ่า ไปกระตุน้สารเรืองแสง โครงสร้าง

ของหลอดแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.4-4 โดยภายในผิวหลอดแกว้จะมีสารเรืองแสงเคลือบอยูแ่ละท่ีไสห้ลอดรูปคอยลท่ี์

ขั้วหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบอยู่ ในหลอดจะมีปรอทจาํนวนเล็กน้อยกับก๊าซอาร์กอนบรรจุอยู่ เม่ือให้

แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ วไฟฟ้าจะเกิดการคายประจุข้ึน ขั้ วหลอดจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนร้อนออกมา 

อิเล็กตรอนจะไปชนกบัอะตอมของปรอทเกิดรังสีอลัตราไวโอเลต (253.7 นาโนเมตร เป็นส่วนใหญ่) ข้ึน รังสี

อัลตราไวโอเลตจะไปกระตุ้นสารเรืองแสงและถูกแปลงเป็นแสงท่ีมองเห็นได้ (ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า 

Photoluminescence) 

 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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รูปที่ 3.4-4 โครงสร้างทัว่ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต ์

 

การทาํงานของหลอดฟลูออเรสเซนตจ์ะมีบลัลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยตามวงจร แสดงในรูปท่ี  

3.4-5 โดยบัลลาสต์จะต่ออนุกรมกบัหลอด ทาํหน้าท่ีควบคุมกระแสท่ีไหลเขา้สู่ขั้วหลอด ส่วนสตาร์ทเตอร์ 

(Starter) จะต่อขนานกบัขั้วหลอดทั้งสองขา้ง ทาํหน้าท่ีจุดหลอดและถูกตดัออกมาจากวงจรเม่ือหลอดติดแลว้ 

วงจรดงัรูปเป็นวงจรสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนตส่์วนมากท่ีไส้หลอดจะตอ้งทาํการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซ่ึง

การอุ่นจะอาศยัสตาร์ตเตอร์ อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบจุดติดเร็วซ่ึงมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา

และหลอดแบบจุดติดทันที (Instant Start) ซ่ึงไม่ตอ้งอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีสตาร์ต

เตอร์ 

 

 

รูปที่ 3.4-5  วงจรการทาํงานและการนาํกระแสของก๊าซเม่ือจ่ายแรงดนั 

 

ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนตอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ หลอดฟลูออเรสเซนตรู์ปทรงกระบอก 

(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(Compact Fluorescent) นอกจากน้ียงัมีหลอด ฟลูออ

เรสเซนตอี์กประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ (Induction Fluorescent) ซ่ึงใชห้ลกัการเปล่งแสง

คลา้ยหลอดฟลูออเรสเซนตท์ัว่ไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกนั 

 

cap ปรอท-อาร์กอน bulb 

สารเรืองแสง 
ขั้วไฟฟ้า แสงท่ีมองเห็นได ้

อลัตราไวโอเลต (253.7 nm) 
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3.4.1.5  หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนตรุ่์นแรกท่ีผลิต

ออกมา ไดรั้บความนิยมมาก เน่ืองจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใชง้านท่ีนานกว่าหลอดไส้ รูปร่างของ

หลอดมีลกัษณะแตกต่างกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตวัยู (U-shape) และแบบ

ทรงกระบอกรูปวงกลม ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-6 

 

  

(ก) แบบทรงกระบอกตรง (ข) แบบทรงกระบอกรูปตวัย ู (ค) แบบทรงกระบอกรูปวงกลม 

รูปที่ 3.4-6 หลอฟลูออเรสเซนตรู์ปทรงกระบอกรูปแบบต่างๆ 

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวฒันาการและเร่ิมผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนตย์ุคแรก มีเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางถึง 38 mm (หรือ 1.5 น้ิว) มีรหสัเรียกว่า T12 (ปัจจุบนัเลิกผลิตจาํหน่ายแลว้) ต่อมาหลอดประเภทน้ีได้

มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหมี้ประสิทธิผลสูงข้ึนและใชก้าํลงัไฟลดลง โดยหลอดประเภทน้ีเรียกว่า หลอด

ผอม ทัว่ไปมีเสน้ผ่านศูนยก์ลางเพียง 26 mm (หรือ 1 น้ิว) มีรหสัเรียกวา่ T8 ซ่ึงขนาดท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

18 W 36 W และ 58W   

ปัจจุบนัหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบฟลกัซ์การส่องสว่างสูง  ไดพ้ฒันาเทคโนโลยีสารเรืองแสงท่ีเคลือบดา้นใน

ใหม่ เรียกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีช่ือเรียกทางการคา้ว่า หลอดขั้วเขียว เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ควบคุมปริมาณสารปรอทใหต้ํ่าเพียง 3-5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะท่ีของเดิมมีปริมาณปรอทถึง 15-40 มิลลิกรัม

ต่อหลอด) ซ่ึงใชห้ลกัการผสมแม่สี 3 สี คือ แดง เขียว นํ้ าเงิน เคลือบสารเป็นสารเรืองแสงภายใน ทาํใหแ้สงสีท่ี

เปล่งออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทาํใหด้ชันีบอกความถูกตอ้งของสีของหลอดสูงข้ึนและทาํใหป้ริมาณฟลกัซ์การ

ส่องสวา่งเพ่ิมข้ึนถึง 30% มีประสิทธิผลการส่องสวา่งสูงข้ึน และอายกุารใชง้านนานข้ึน   

สีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีนิยมใชก้นัมี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, และ Day Light โดยท่ีหลอด

ฟลูออเรสเซนตแ์บบ Warm White เหมาะท่ีจะใชก้บับริเวณท่ีตอ้งการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลกัซ์ แต่ตอ้งการ

ความรู้สึกท่ีอบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Day Light เหมาะท่ีใช้กบัสถานท่ีท่ีตอ้งการค่าความสว่างสูง 

หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบ Cool White เหมาะท่ีใชก้บับริเวณท่ีตอ้งการความสวา่งไม่เกิน 500 ลกัซ์ 
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ต่อมาไดมี้การพฒันาหลอดฟลูออเรสเซนตรุ่์นใหม่คือหลอดฟลกัซ์การส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพสูง (High 

Efficiency Lamps: HE Lamps) หรือหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่น้ีมีขนาดเล็กมาก คือมีเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเพียง 16 mm (หรือ 5/8 น้ิว) มีรหสัเรียกว่า T5 แต่หลอดประเภทน้ีจะตอ้งใชร่้วมกบัอิเลก็ทรอนิกส์บลั

ลาสต ์โดยขนาดมีทั้งท่ีเป็นแบบมาตรฐาน (Standard) ท่ีมีขนาดต่างๆ ไดแ้ก่  14 W 21 W 28 W และ 35W และ

แบบความเข้มสูง (High output, HO) ท่ีมีขนาดต่างๆ ได้แก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรียบเทียบ

ปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-6 จะ

เห็นไดว้า่พฒันาการของ T5 ทาํใหไ้ดห้ลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 ตารางที ่3.4-6 การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสวา่งของหลอด T5 T8 และ T12 

ประเภทหลอด กาํลงัไฟฟ้า 

(วตัต์) 

ความยาว 

(นิว้) 

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพการส่องสว่าง 

(ลูเมน ต่อ วตัต์) เร่ิมต้น ค่าเฉลีย่ตลอดอายุการใช้งาน 

T5 มาตรฐาน 14 22 1350 1269 – 1275 96 

21 34 2100 1974 – 2000 100 

28 46 2900 2726 – 2750 104 

35 58 3650 3431 – 3450 104 

T5 ความเข้มสูง 24 22 2000 1880 – 1895 83 

39 34 3500 3290 – 3320 90 

54 46 5000 4700 – 4740 93 

80 58 7000 6580 – 6650 88 

T12 40 48 3050 – 3250 2775 – 2950 81 

34 48 2650 - 2800 2430 – 2520 82 

T8 32 48 2700 - 2850 2550 - 2710 89 

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

 

3.4.1.6  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทน้ีเป็นหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์

ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชท้ดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตน้ี์มีอายุการใชง้าน

ประมาณ 8,000 ชั่วโมงและประหยดัไฟไดม้ากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ เน่ืองจากหลอดประเภทน้ีมีค่า

ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวตัต ์ดงันั้นจึงสามารถใชห้ลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไ์ด้

ในบางพ้ืนท่ีหรือบางกิจกรรม โดยเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งมีการเปิดไฟท้ิงไวเ้ป็นเวลานานเช่น ไฟส่องสว่างทางเดิน

เป็นตน้  
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สาํหรับการใชห้ลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเ์พ่ือทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ช่นการส่องสวา่ง ในสาํนกังาน

นั้นจะตอ้งพิจารณาจากคุณลกัษณะของแหล่งกาํเนิดแสง เน่ืองจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-เซนต ์มีลกัษณะ

ของแสงท่ีเป็นจุด ดงันั้นหากใชท้ดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตซ่ึ์งลกัษณะของแสงเป็นแนวยาวจะทาํให้เกิดเงา

ข้ึนเป็นจาํนวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตมี์ทั้งแบบบลัลาสตแ์ยก และแบบบลัลาสตใ์นตวั ซ่ึงมีรูปร่าง

ลกัษณะดงัรูปท่ี 3.4-7 และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพพลงังานไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.4-7 

  

ก)  แบบบลัลาสตแ์ยกภายนอก ข)  แบบบลัลาสตใ์นตวั 

รูปที่ 3.4-7  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตแ์บบต่างๆ 

 

ตารางที่ 3.4-7 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผลการส่องสว่าง  

(lm/W) 

บัลลาสต์แยกภายนอก 
8 360 45 

14 720 51.5 

18 1,000 55.6 

บัลลาสต์ในตวั 

8 390 48.8 

11 650 59.1 

15 950 63.4 

23 1,350 58.7 
 
 

3.4.1.7  หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหน่ียวนํา (Induction Fluorescent)  หลอดประเภทน้ีมีหลกัการทาํงานคือ 

เม่ือรับไฟผา่นจากบาลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ชนิดพิเศษเขา้มาท่ีขดลวดปฐมภูมิท่ีพนัอยู่บนแกนเฟอร์ไรต ์ตวัหลอด

ท่ีคลอ้งอยู่ในแกนเฟอร์ไรต์เสมือนเป็นทุติยภูมิ  ไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ีสูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้าง

สนามแม่เหลก็ข้ึนท่ีรอบตวัหลอด ทาํให้เกิดแรงดนัสูงเหน่ียวนาํข้ึนท่ีหลอด ส่งผลใหอิ้เลก็ตรอนภายในหลอด

เกิดการแตกตวัและว่ิงไปกระทบกบัอะตอมปรอทปล่อยรังสียวีู และผา่นสารเรืองแสงท่ีเคลือบดา้นในผิวหลอด

กลายเป็นแสง  ท่ีมองเห็นได ้ซ่ึงหลกัการเปล่งแสงคลา้ยหลอดฟลูออเรสเซนตท์ัว่ไป  เน่ืองจากหลอดประเภทน้ี

ไม่มีขั้วหลอด จึงมีอายุการใชง้านนาน เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใชง้านนานถึง 60,000 ชัว่โมง มี
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ค่าฟลกัซ์การส่องสว่าง 8,000-12,000 lm และประสิทธิภาพ 80 lm/W  ลกัษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอด

ฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํแสดงดงัรูปท่ี 3.4-8 และตารางท่ี 3.4-8 

 

รูปที ่3.4-8  หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ 

 

          ตารางที่ 3.4-8 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ อายกุารใชง้านเฉล่ีย 60,000 ชัว่โมง 

กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

100 8,000 80 

150 12,000 80 

 

3.4.1.8 หลอดโซเดยีมความดนัตํ่า (Low Pressure Sodium) เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่าง สูงที่สุดใน

บรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีค่าประสิทธิผลการส่องสวา่ง 100 - 189 lm/W หลอดโซเดียมความดนัตํ่าจะใชก๊้าซ

นีออน (Neon) และก๊าซอาร์กอน (Argon) ช่วยในการจุดติดหลอด โดยในการดีสชาร์จจะทาํให้ผนังหลอดแกว้

ร้อนข้ึน ซ่ึงจะทาํให้โซเดียมกลายเป็นไอ ให้แสงสีเหลือง หลอดน้ีมีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการจุดติดหลอดและช่วง

เร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) 12 - 15 นาที ขอ้มูลทัว่ไปแสดงดงัตารางท่ี 3.4-9 

 

เน่ืองดว้ยประสิทธิผลการส่องสว่างท่ีสูงของหลอดโซเดียมความดนัตํ่า หลอดชนิดน้ีจึงเหมาะท่ีจะใชเ้พ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังานในกรณีท่ีตอ้งเปิดไฟไวเ้ป็นระยะเวลานาน อาทิเช่น ไฟส่องบริเวณแยก หลอดให้ความเพีย้นสี

สูง จึงไม่ควรนาํไปใชก้บักิจกรรมหรือบริเวณท่ีตอ้งความถูกตอ้งของสีสูง 
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รูปที่ 3.4-9  หลอดโซเดียมความดนัตํ่า 

 

ตารางที่ 3.4-9 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัตํ่า อายกุารใชง้านเฉล่ีย 14,000 ชัว่โมง 

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดธรรมดา 

35 4,500 123 

55 7,800 148 

90 13,000 146 

135 20,800 161 

180 32,500 179 

ชนิดปรับปรุง

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง 

18 1,800 100 

26 3,600 144 

36 5,800 171 

66 10,500 172 

91 17,000 189 

180 32,500 180.6 

 

3.4.1.9  หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดดีสชาร์จความ

ดนัสูงชนิดแรกท่ีมีการผลิตข้ึนมาใช้งาน เพ่ือใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดน้ีท่ีใชเ้ป็นไฟส่อง

สว่างสําหรับไฟถนนในซอย หลกัการทาํงานของหลอดไอปรอทความดนัสูง อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วงดงัน้ี คือ 

ช่วงจุดหลอด (Ignition) ช่วงกาํลงัเร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตวั (Stabilization) 

ช่วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทาํงานของขั้วไฟฟ้าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด โดยเม่ือเร่ิมจุด

หลอดจะเกิดแรงดันคร่อมระหว่างขั้ วไฟฟ้าหลกัและขั้ วไฟฟ้าช่วย ซ่ึงทาํให้เกิดการดีสชาร์จของก๊าซ ตัว

ตา้นทานท่ีต่ออยู่ท่ีขั้วไฟฟ้าจะเป็นตวัจาํกดักระแส จนสุดทา้ยจะเกิดเป็นอาร์กดีสชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลกั ซ่ึง

ในช่วงจุดหลอดน้ี หลอดจะทาํงานท่ีสภาวะความดนัตํ่า และหลอดจะเกิดแสงสีฟ้าข้ึน  
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ช่วงกําลังเร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) หลงัจากจุดหลอดแล้ว อาร์คดีสชาร์จท่ีเกิดข้ึนในหลอดจะเป็นตัวทาํให้

อุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงจะทาํใหป้รอทกลายเป็นไอ โดยแสงท่ีไดจ้ากหลอดจะยงัมีค่าไม่เตม็ท่ีจนกว่าปรอทในหลอด

ดีสชาร์จจะกลายเป็นไอทั้งหมด เม่ือความดนัไออยู่ในช่วงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเร่ิมมีสีขาว ซ่ึงระยะเวลาท่ี

ใชต้ั้งแต่จุดไสห้ลอดจนถึงเวลาท่ีหลอดใหแ้สงสวา่ง 80% จะมีค่าประมาณ 4 นาที 

ช่วงสภาวะคงที่ (Stabilization) เป็นช่วงท่ีหลอดใหค้วามสวา่งเต็มท่ีซ่ึงจะใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 5 นาที 

หลอดไอปรอทความดนัสูงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย

แสง  (ดงัรูปท่ี 3.4-10) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบใชบ้ลัลาสต ์กบัแบบไม่ใชบ้ลัลาสต ์

ในหลอดแบบใช้บัลลาสต์ มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40-60 ลูเมนต่อวตัต์ มีอายุการใช้งาน

ประมาณ 14,000 ชัว่โมง และฟลกัซ์การส่องสวา่งจะลดลงตามอายกุารใชง้านของหลอด 

  

หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใส หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบเคลือบ 

รูปที่ 3.4-10  หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใสและแบบเคลือบ 

 

สาํหรับในหลอดแบบไม่ใชบ้ลัลาสต์ช่วยจุดหลอด บางคร้ังถูกเรียกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp) 

เพ่ือใช้ทดแทนหลอดไส้ท่ีกาํลงัไฟฟ้าสูงๆ ภายในจะมีไส้หลอดลกัษณะคลา้ยหลอดไส้ให้ความร้อนและ

เปล่งแสงในช่วงแรกทนัทีเพ่ือช่วยกระตุน้ให้ก๊าซภายในหลอดอาร์คแตกตวัและเปล่งแสงจริงให้หลอดอาร์ค

สว่างเต็มท่ี  หลอดชนิดน้ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างไม่สูงมากนัก คือ 19-28 ลูเมนต่อวตัต์ มีอายุการใช้งาน

เฉล่ียประมาณ 6,000 ชัว่โมง ซ่ึงสั้นกว่าแบบใชบ้ลัลาสต ์แต่มีขอ้ดีคือเม่ือเปิดไฟ จะมีแสงสว่างท่ีไดจ้ากหลอด

ไส้ในช่วงแรกทนัที ทาํให้  ส่องสว่างพ้ืนท่ีไดไ้วกว่า  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแสดงดงั

ตารางท่ี 3.4-10 และ 3.4-11 
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ตารางที่ 3.4-10  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใชบ้ลัลาสต ์อายุการใชง้านเฉล่ีย 14,000 ชัว่โมง 

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 
125 5,900 47.2 

400 21,000 52.5 

เคลือบ 

50 1,800 36 

80 3,700 46.3 

125 6,300 50.4 

250 13,000 52 

400 22000 55 

700 38,000 54.3 

1000 58,000 58 

เคลือบ 

แบบพเิศษ 

50 2,000 40 

80 4,000 50 

125 6,500 52 

250 14,000 56 

400 24,000 60 

 

ตารางที่ 3.4-11 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแบบไม่ใชบ้ลัลาสต ์ 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 6,000 ชัว่โมง 

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 

160 3,100 19.4 

250 5,600 22.4 

500 14,000 28 

 
 

3.4.1.10  หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) เป็นหลอดท่ีให้ประสิทธิภาพการมองเห็นท่ีดี

ท่ีสุดเน่ืองจากหลอดให้เปล่งแสงสีทองเหลือง ซ่ึงเป็นสีท่ีไวต่อการมองเห็นของมนุษย ์หลอดประเภทน้ี  มีอายุ

การใช้งานยาวนานจึงนิยมใช้สําหรับการให้แสงสว่างภายนอกอาคารอาทิเช่น ท่ีจอดรถ ลานรับ-ส่งสินค้า       

ไฟสนามกีฬา เป็นตน้ มีลกัษณะแสดงดงัรูปท่ี 3.4-11 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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รูปที่ 3.4-11  หลอดโซเดียมความดนัสูง 

 

หลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างค่อนข้างสูง 70 - 140 lm/W แต่ให้ความ

ถูกต้องของสีค่อนขา้งตํ่า (CRI 23) ยกเวน้รุ่นท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซ่ึงจะให้ความถูกตอ้งของสี

ประมาณ 60 - 85 หลอดไฟประเภทน้ี ตอ้งจุดไส้หลอดดว้ยพลัส์แรงดนัสูงประมาณ 1.8 - 5 kV และตอ้งใชเ้วลา

ในการอุ่นไสห้ลอดประมาณ 3 - 7 นาที แสงท่ีออกมาจากหลอดจึงจะสวา่งเตม็ท่ี 

 

หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังน้ี  คือ หลอดโซเดียมความดันสูงแบบ

มาตรฐาน  หลอดโซเดียมความดนัสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง  หลอดโซเดียมท่ีออกแบบใหใ้ชแ้ทน

หลอด ไอปรอทความดนัสูงและหลอดโซเดียมความดนัสูงท่ีมีความถูกตอ้งของสีสูง  หลอดโซเดียมความดนัสูง

แบบมาตรฐานใชเ้ซนอน (Xenon) เป็นก๊าซช่วยจุดติดท่ีความดนัประมาณ 3 kPa โดยตอ้งใชอิ้กนิเตอร์ช่วยในการ

ทาํให ้หลอดติด (ยกเวน้หลอดท่ีมีขนาดกาํลงัไฟตํ่า เช่น 50W และ 70W เน่ืองจากว่าแรงดนัจุดหลอด (Ignition 

Voltage) มีค่าสูงถึง 2.8 kV 

  

หลอดโซเดียมความดนัสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง สามารถทาํไดโ้ดยเพ่ิมความดนัของ Xenon เป็น

ประมาณ 30 kPa ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพการส่องสว่างเพ่ิมข้ึนจากหลอดโซเดียมความดนัสูงแบบมาตรฐาน

ประมาณ 15% 

หลอดโซเดียมท่ีออกแบบใหใ้ชแ้ทนหลอดไอปรอทความดนัสูง หลอดประเภทน้ีสามารถใชก้บับลัลาสตห์ลอด

ไอปรอทความดันสูงได ้และไม่ตอ้งใช้อิกนิเตอร์ (Igniter) เน่ืองจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดียม

ความดนัสูงประเภทน้ีเม่ือใชแ้ทนหลอดไอปรอทความดนัสูง จะใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลง 15% และให ้ฟลกัซ์การ

ส่องสวา่งเพ่ิมข้ึน 40 % ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัสูงแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.4-12 
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ตารางที่ 3.4-12  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัสูง อายกุารใชง้านเฉล่ีย 18,000 ชัว่โมง 

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดมาตรฐาน 

50 3,450 69 

70 5,600 80 

150 14,500 96.7 

250 26,500 106 

400 49,000 122.5 

1000 130,000 130 

ชนิดประสิทธิผลการ 

ส่องสว่างสูง 

100 10,000 100 

150 16,000 106.7 

250 30,000 120 

400 56,000 140 

ชนิดใช้แทนหลอดไอ

ปรอทความดนัสูง 

220 20,000 91 

350 34,500 98.6 

 

 

3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) มีลกัษณะการทาํงานคลา้ยหลอดไอปรอทความดนัสูง แต่แตกต่าง

กนัตรงท่ีภายในหลอดประเภทน้ีจะเติมสารประกอบเมทลัฮาไลด์เขา้ไปกบัปรอท เพ่ือทาํให้ไดสี้ของแสงดีข้ึน 

ดงันั้นหลอดเมทลัฮาไลด์น้ีจึงมีคุณสมบัติทางสีที่ดีเหมาะสําหรับใช้ในงานที่ต้องการแสงสีที่ดี เช่นสนามกีฬา 

และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการเห็นแสงสีของวสัดุ เป็นตน้  

ประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดเมทลัฮาไลดข้ึ์นอยู่กบัขนาดกาํลงัไฟฟ้า แต่โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าประมาณ 

65- 95 ลูเมนต่อวตัต ์ อายุการใชง้านหลอดประเภทน้ีจะมีอายุการใชง้านนอ้ยกวา่หลอดไอปรอทความดนัสูง คือ

มีอายุการใชง้านประมาณ 9,000 - 20,000 ชัว่โมง ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลอดเมทลัฮาไลดแ์สดงอยู่ใน

รูปท่ี 3.4-12 และตารางท่ี 3.4-13 ตามลาํดบั 

รูปที่ 3.4-12  หลอดเมทลัฮาไลด ์
 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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ตารางที่ 3.4-13 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดเมทลัฮาไลด ์อายกุารใชง้านเฉล่ีย 9,000 - 20,000 ชัว่โมง 

ชนิด 
กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วเดีย่ว (Tubular) 

250 17,000 68 

400 31,500 78.8 

1000 81,000 81 

2000 189,000 94.5 

ขั้วเดีย่ว 

(Double Envelope) 

70 5,100 72.9 

150 11,000 73.4 

สองขั้ว 
70 5,500 78.6 

150 11,250 75 

250 20,000 80 

   

3.4.1.12  หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่มีการเปล่งแสง

และถูกควบคุมการกระจายแสงดว้ยเลนส์ท่ีเคลือบไว ้เม่ือใชง้านกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะ

ผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ทาํให้เกิดแสงออกมาตามความถ่ีของแสงท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงัรูปท่ี 3.4-13  

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเขม้การส่องสว่างสูงจนสามารถใชก้บังานดา้นแสง

สว่างไดซ่ึ้งมีข้อดีเม่ือเทียบกบัหลอดประเภทอ่ืน คือ ขนาดเล็กกระทดัรัด ทนการส่ันสะเทือนสูง เปิดปิดได้

บ่อยคร้ัง อายุยาวนาน  มีประสิทธิผลด้านแสงสูง ไม่มีการแผ่รังสียูวีและอินฟราเรด ไม่มีกาํลงัสูญเสียในการจุด

หลอด ซ่ึงแอลอีดีสมยัใหม่ท่ีนิยมใช้งานดา้นน้ีคือ อะลูมินั่มอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ (Aluminum indium 

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

หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดงัน้ี คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลกัซ์การส่องสว่างสูง (High flux 

emitter) และหลอดแอลอีดีฟลกัซ์การส่องสว่างสูงมาก (Very high flux emitter)  (ดูรูปท่ี 3.4-13) ซ่ึงนิยมใชก้บั

งานป้ายโฆษณา ป้ายสญัลกัษณ์ และไฟสญัญาณจราจร หรืองานท่ีตอ้งการลกัษณะการใหแ้สงท่ีมีความเขม้การ

ส่องสว่างสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงขนาด 1 วตัต์ สีแดงจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ      

37 ลูเมนต่อวตัต์ สีเขียวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40 ลูเมนต่อวตัต์ สีนํ้ าเงินจะให้ประสิทธิผล

การส่องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวตัต ์และสีขาวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 34 ลูเมนต่อวตัต ์       

มีอายกุารใชง้านประมาณ 50,000 ชัว่โมง 
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รูปที่ 3.4-13  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาแอลอีดีให้อยู่ในรูปหลอดไฟท่ีมีขั้วหลอดแบบทัว่ไป เช่น E27 และ E40 ซ่ึงสามารถ

เปล่ียนทดแทนหลอดไส้ หรือหลอดปล่อยประจุความเขม้แสงสูง (HID) ไดเ้ลย (ดูรูปท่ี 3.4-14) สามารถใชไ้ด้

ทั้งในและนอกอาคาร และในสถานท่ีท่ีไม่ตอ้งการการเกิดประกายไฟช่วงจุดหลอด  ทาํงานไดใ้นอุณหภูมิ

ช่วงกวา้งถึง -40  ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน ์ ความเส่ือมทางแสงตํ่า จุดติดเร็ว ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตใ์นหลอดแอลอีดี

ย่อยแต่ละตวัจะมีขนาดเลก็ มีเลนส์ค่าสะทอ้นแสงสูงอยู่ในตวั และบงัคบัทิศทางแสงส่องลงดา้นล่างเป็นหลกั  

จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชโ้คมท่ีมีการสะทอ้นแสงสูง มีแสงบาดตาตํ่า  ประหยดัเงินค่าบาํรุงรักษา  หลอดประเภทน้ียงั

ไม่นิยมใชแ้พร่หลายเน่ืองจากมีราคาสูงอยู่มาก ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงแสดงไวใ้นตารางท่ี 

3.4-14 

  

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

 

ค)  หลอดสาํหรับไฟถนนชนิดสาํเร็จรูปทั้งดวงโคม 

รูปที่ 3.4-14  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบใชท้ดแทนหลอดไฟแบบทัว่ไป 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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ตารางที่ 3.4-14 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทัว่ไป                         

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 50,000 ชัว่โมง 

ชนิด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วหลอดแบบ E27 5 300 60 

 

 

 

ขั้วหลอดแบบ E40 

และแบบสําเร็จรูป 

ทั้งดวงโคม 

28 2,100 75 

48 3,300 68.8 

60 4,400 73.4 

80 6,000 75 

100 7,600 76 

125 9,400 75.2 

140 10,600 75.7 

180 13,800 76.7 

 

จากประเภทหลอดไฟท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทั้ งหมด สามารถทําการสรุปเปรียบเทียบข้อมูลสําคัญเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4-15 

 

ตารางที่ 3.4-15  การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไฟ 

ชนิดหลอด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การ 

ส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผลการ

ส่องสว่าง 

(lm/W) 

อายุการใช้งาน 

เฉลีย่ 

(h) 

อนิแคนเดสเซนต์ 15-500 120-8,400 8-17 1,000 

ฮาโลเจนแรงดันปกต ิ 75-2,000  975-50,000 13-25 2,000 

ฟลูออเรสเซนต์ 

ฟลกัซ์การส่องสว่างสูง 

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

ฟลูออเรสเซนต์ฟลกัซ์การส่อง

สว่างสูง ประสิทธิภาพสูง 

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

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

บัลลาสต์แยกภายนอก 

8-18 360-1,000 45-56 8,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

บัลลาสต์ในตวั 

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

ฟลูออเรสเซนต์ 100-150 8,000-12,000 80 60,000 
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ชนิดหลอด กาํลงัไฟฟ้า 

(W) 

ฟลกัซ์การ 

ส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผลการ

ส่องสว่าง 

(lm/W) 

อายุการใช้งาน 

เฉลีย่ 

(h) 

แบบเหน่ียวนํา 

โซเดยีมความดนัตํ่า  

(ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง) 

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

ไอปรอทความดนัสูง (เคลือบ) 

แบบใช้บัลลาสต์ 

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

ไอปรอทความดนัสูง 

แบบไม่ใช้บัลลาสต์ 

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

โซเดยีมความดนัสูง 

(มาตรฐาน) 

50-1,000 3,450-130,000 69-130 18,000 

โซเดยีมความดนัสูง  

ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง 

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

เมทัลฮาไลด์ 

(ขั้วเดีย่ว) 

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

เมทัลฮาไลด์ 

(สองขั้ว) 

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

แอลอดีสีมรรถนะสูง 

ขั้วหลอดแบบ E27 

5 300 60 50,000 

แอลอดีสีมรรถนะสูง 

ขั้วหลอดแบบ E40 

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

  

 ตารางที ่ 3.4-16 แสดงอุณหภูมิสีของแสงจากหลอดไฟฟ้าท่ีใชก้นัทัว่ไป 
 

โทนสีของแสง อุณหภูมิสีของแสง (K) ตัวอย่างหลอดไฟ 

สีหลอดไส้ (Incandescent; I) ประมาณ 2,700 หลอดอินแคนเดสเซนต์ 

สีขาวเหลือง (Warm White; 

 

ประมาณ 3,000 หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 

สีขาว (White; W) ประมาณ 3,500 หลอดไอปรอทความดนัสูง 

สีขาวเยน็  (Cool White; CW) ประมาณ 4,000 หลอดเมทลัฮาไลด์ 

สีขาวฟ้า  (Daylight; D) 5,000 ถึง 6,000 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
สีขาวฟ้าเยน็ (Cool Daylight; 

 

6,500 ข้ึนไป หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
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   การเลือกใชแ้สงท่ีมีอุณหภูมิสีต่างกนัจะทาํให้บรรยากาศต่างกนัไปดว้ยโทนสีอุ่น จะทาํใหค้วามรู้สึกผ่อน

คลาย ส่วนโทนสีเยน็จะใหค้วามรู้สึกต่ืนตวั จึงเหมาะท่ีจะใชใ้นพ้ืนท่ีทาํงานมากกว่า 
 

3.5 การพจิารณาเลือกใช้หลอดไฟ 

การเลือกหลอดไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์พลงังานอาจพิจารณาไดจ้าก ตารางท่ี 3.5-1 ไดแ้สดงสรุปเปรียบเทียบ

สมบติัดา้นต่างๆ ของหลอดไฟเพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินเลือกใชห้ลอดไฟ 
 

ตารางที่ 3.5-1  การเปรียบเทียบสมบติัดา้นต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ 

รายละเอยีด Incandescent Tubular 

fluorescent 

Compact 

fluorescent 

Discharge 

ราคาต้นทุน ถูก ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง – สูง 

ค่าใช้จ่ายด้าน

พลงังาน 

สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า – ตํ่ามาก 

กาํลงัไฟฟ้า (วตัต์) 15 – 1,500 8 – 150 9 – 36 35 – 3,500 

อายุ (ช่ัวโมง) 1,000 5,000 – 20,000 8,000 4,000 – 24,000 

อตัราการเส่ือม 

ของลูเมน 

15% 15 – 20% 15-30% 10-40% 

ความถูกต้องของสี1 ดี ดี ปานกลาง – ดี นอ้ย – ดีมาก 

ระยะเวลาในการจุด

หลอด 

ทนัที หน่วงเลก็นอ้ย หน่วงเลก็นอ้ย 5 – 10 นาที 

ความสูงทีต่ดิตั้ง สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร 6 – 30 เมตร 

การใช้งาน ระดบัแสงตํ่าๆ หรือ

แสงสวา่งท่ีใชใ้นการ

ตบแต่ง เช่น ตูโ้ชว ์

แสงสวา่งภายใน

ทัว่ไป โรงงาน

อุตสาหกรรม, อาคาร

พาณิชย,์ สาํนกังาน, 

โรงเรียน, บา้น  

แสงสวา่งภายใน

ทัว่ไป โรงงาน

อุตสาหกรรม, อาคาร

พาณิชย,์ สาํนกังาน, 

โรงเรียน, บา้น 

แสงสวา่งภายนอก,  

ไฟถนน, ไฟตกแต่ง, 

แสงสวา่งภายในท่ี

ตอ้งติดตั้งในระดบัท่ี

สูง 

อ่ืนๆ แรงดนัท่ี

เปล่ียนแปลงจะมีผล

ต่อแสงสวา่งจาก

หลอด 

แรงดนัท่ี

เปล่ียนแปลงจะมีผล

ต่อแสงสวา่งจาก

หลอด ความถ่ีในการ

เปิดปิดจะทาํใหอ้ายุ

ของหลอดสั้นลง 

สามารถใชติ้ดตั้ง

แทนหลอดอินแคน

เดสเซนตไ์ดโ้ดยตรง 

ตอ้งใชคู้่กบับลัลาสต์

ท่ีเฉพาะของหลอด, 

การเลือกใชป้ระเภท

ของหลอดชนิดน้ี

ตอ้งเหมาะสมกบั

สถานท่ีใชง้าน 

หมายเหตุ 
1 ดัชนีบอกความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI)  เป็นการวดัค่าของหลอดไฟว่ามีประสิทธิภาพในการแสดง

คุณลกัษณะของสีเป็นอย่างไรโดยจะใชค่้าดชันีบอกความถูกตอ้งของสีเป็นตวัเปรียบเทียบ  ดงันั้นค่า CRI จะเป็นตวับ่งช้ีความ

ถูกตอ้งของสีของหลอดไฟชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกบัความถูกตอ้งของสีท่ีไดจ้ากแสงอาทิตยซ่ึ์งมีค่า CRI เท่ากบั 100 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2561 

 

3-25 

3.6  อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกบัหลอดไฟฟ้าที่มผีลต่อประสิทธิภาพพลงังาน 

  

3.6.1  บัลลาสต์ 

บลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชง้านควบคุมการทาํงานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจาก จะช่วยใน

การทาํงานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างใหส้มบูรณ์แลว้ ยงัมีผลต่อการควบคุมฟลกัซ์การส่องสว่าง อายกุารใชง้าน

ของหลอด และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวงจรดว้ยบลัลาสตมี์หนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  

ก) ประการแรก  ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติดควบคุมปริมาณ

กระแสไฟฟ้าผา่นหลอดขณะสตาร์ทและทาํงาน 

ข) ประการที่สอง จ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหนา้ท่ีอ่ืนๆเช่น การปรับหร่ีแสง

สวา่ง เป็นตน้ 

3.6.1.1  บัลลาสต์แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสร้างเป็นขดลวดพนัรอบแกนเหลก็ (core & coil) 

ซ่ึงชนิดท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทยเป็นแบบตวัเหน่ียวนาํ (inductor) หรือเรียกว่า โชก้ (choke) โดยทาํหนา้ท่ีหลกั

ทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์คือ สร้างแรงดนัสูงเหน่ียวนาํเพ่ือใชจุ้ดหลอดใหติ้ดและจาํกดักระแสใหห้ลอดอย่าง

เหมาะสมตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัหลอดแต่ละประเภท แต่ละชนิด และแต่ละขนาด ซ่ึงบลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ี

จาํเป็นสาํหรับหลอดก๊าซดีสชาร์จเพราะเม่ือหลอดไฟผา่นขั้นตอนการจุดติดแลว้นั้น ค่าความตา้นทานของหลอด

จะลดลงอย่างมาก จึงตอ้งนาํบลัลาสต์มาต่ออนุกรมในวงจรเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นตวัตา้นทานมิให้กระแสไหลเกิน

พิกดัจนไสห้ลอดขาด 

การใชง้านร่วมกนัระหวา่งหลอดไฟฟ้าและบลัลาสตจ์ะตอ้งเป็นชนิดท่ีออกแบบใหใ้ชง้านร่วมกนัได ้หากใชง้าน

ผิดชนิดกนัย่อมทาํใหเ้กิดผลเสียหายหลายอยา่ง เช่น จุดหลอดติดยาก หลอดเส่ือมสภาพเร็ว อายุใชง้านสั้น กาํลงั

สูญเสียในบลัลาสตสู์งซ่ึงจะทาํใหอ้ายงุานบลัลาสตส์ั้นลงได ้การใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ จะตอ้งเลือกใชบ้ลั

ลาสตท่ี์มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกบัหลอดไฟ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

3.6.1.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทาํงานบลัลาสต์ซ่ึงเป็นขดลวดพนัอยู่รอบ

แกนเหล็กเพ่ือสร้างค่าความเหน่ียวนาํสูง ซ่ึงมีผลทาํให้มีค่าความตา้นทานสูงเกิดกาํลงัสูญเสียมากตามไปดว้ย

โดยมีค่ากําลงัสูญเสียประมาณ 8 - 12 วัตต์ สาํหรับบลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอด 36 หรือ 40 วตัต ์และหลอด 18 หรือ 

20 วตัต์  การสูญเสียดงักล่าวจะเปล่ียนไปในรูปของความร้อน ทาํให้อุณหภูมิบลัลาสต์ขณะใชง้านอาจสูงถึง    

75 – 90 °C   จะทาํใหฉ้นวนท่ีเคลือบขดลวดค่อยๆ เส่ือมสภาพและเส่ือมอายุการใชง้านตามเวลา โดยทัว่ไปบลั

ลาสตแ์กนเหลก็แบบทัว่ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปีใชง้าน (หากใชง้านไม่ตลอด 24 

ชม. ต่อวนั กอ็าจใชง้านไดน้านถึง 30 ปี ตลอดอายอุาคาร)  

3.6.1.1.2 บัลลาสต์แกนเหล็กแบบกาํลังสูญเสียตํ่า (low loss ballast) เป็นบลัลาสต์แกนเหลก็ประสิทธิภาพสูง ท่ี

ลดการสูญเสียพลงังานในบลัลาสตเ์หลือเพียงประมาณ 5 - 6 วัตต์ โดยการใชเ้ส้นลวดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและใช้

แกนเหลก็ท่ีมีคุณภาพดี  
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ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโครงการจดัตั้งภายใตค้วามร่วมมือระหว่างบริษทัผูผ้ลิต และ/หรือนาํเขา้ผลิตภณัฑ์บลั

ลาสต์ สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร

หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนแก่ประชาชน เก่ียวกบัค่า

ความสูญเสียพลงังานของบลัลาสต์ และระดบัประสิทธิภาพของบลัลาสต์นั้นๆ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการพฒันา

ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานไฟฟ้าอีกประเภทหน่ึง และเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ

ประชาชนในการใชบ้ลัลาสตท่ี์มีคุณภาพสูงข้ึน สูญเสียพลงังานนอ้ยลงและสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม  

เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับในมาตรฐานระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพของบลัลาสตป์ระหยดัไฟฟ้า โดยกาํหนดช่ือ

กลางเพ่ือเรียกบลัลาสตด์งักล่าววา่  “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย” ซ่ึงจะตอ้งผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการทดสอบและรับรอง

จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม มอก. 23 - 2521 และตอ้งมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในตวับลัลาสต์

ตํ่ากว่า  6 W ท่ีกระแสไฟฟ้าทดสอบไม่ตํ่ากว่า 0.398A สําหรับบัลลาสต์ท่ีใช้กับหลอด 36 W และกระแส

ทดสอบไม่ตํ่ากวา่ 0.343 A สาํหรับบลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอด 18 W ในสภาวะ Hot Loss ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นเกณฑก์าร

ทดสอบจะไดรั้บการติดฉลากเบอร์ 5 ลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-1 

 

รูปที่ 3.6-1  ตวัอยา่งฉลากบลัลาสตก์าํลงัสูญเสียตํ่า หรือ “บลัลาสตเ์บอร์ 5 นิรภยั” 

ท่ีมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในตวับลัลาสตต์ํ่ากวา่  6 W ใชส้าํหรับหลอดผอมขนาด 18 W  หรือ 36 W 

 

3.6.1.2  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast)  การทาํงานของบลัลาสต์ชนิดน้ีเหมือนบลัลาสตแ์กนเหล็กมี

โชก้ทาํหนา้ท่ีหลกัทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์แต่การจะลดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าในโชก้ไดโ้ดยการลดขนาด

โชก้ใหเ้ลก็ลงนั้น จาํเป็นตอ้งใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ทาํการเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถ่ี 50 Hz 

เป็นความถ่ีสูงไม่นอ้ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็นความถ่ีสูงขั้นตํ่า ท่ีหูคนทัว่ไปจะไม่ไดย้ินเสียงการ

ทาํงาน) ซ่ึงการใช้ความถ่ีสูงก็จะทาํให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้ าหนักเบา มีการ

สูญเสียตํ่า และประหยดัไฟไดม้ากกว่าบลัลาสตแ์กนเหลก็ได ้ปัจจุบนัมีการพฒันาบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

งานในระดบัความถ่ี  kHz – MHz  ดงัรูปท่ี 3.6-2 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2561 

 

3-27 

 

รูปที่ 3.6-2 แผนผงัแสดงส่วนทาํงานหนา้ท่ีต่าง ๆ ของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์จะประกอบดว้ยส่วนสร้างความถ่ีสูง (HF Generator) และ ส่วนโชก้ (Lamp Controller) 

โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทาํงาน ส่วนวงจรกาํจดัคล่ืนรบกวน (Filter for Interference 

Suppression) นั้นเป็นวงจรท่ีอาจมีในบลัลาสตท่ี์มีราคาสูงและจดัว่ามีคุณภาพดี ซ่ึงบลัลาสตร์าคาถูกบางรุ่นอาจ

ไม่มีวงจรส่วนน้ี ดงัรูปท่ี 3.6-3  บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์จะมีการสูญเสีย 1-2 วตัต ์

 

รูปที่ 3.6-3 ตวัอยา่งภาพอุปกรณ์ภายในกล่องบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปรับปรุงค่าตวัประกอบ

กาํลงั  อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัถูกออกแบบให้อยู่ในรูปขดลวดเหน่ียวนาํหรือวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้  ในขณะท่ี

อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัชนิดวงจรอิเลก็ทรอนิกส์มกัจะประกอบเขา้เป็นส่วนหน่ึงของบลัลาสต ์ 

3.6.1.3  การเปรียบเทียบข้อด ีข้อเสีย และพลังงานที่ใช้ของบัลลาสต์ ในหวัขอ้น้ีกล่าวถึงขอ้สรุปการเปรียบเทียบ

การใชบ้ัลลาสต์ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก (ตารางท่ี 3.6-1) และบัล

ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (ตารางท่ี 3.6-2) ในดา้นการใชง้านและเปรียบเทียบกาํลงัสูญเสียในบลัลาสต์ของหลอด

ชนิดต่างๆ  ขอ้มูลทางไฟฟ้าของอิกนิเตอร์ท่ีใชก้บัหลอดก๊าซดีสชาร์จความดนัสูง เปรียบเทียบลกัษณะกระแส

ผา่นหลอดและแรงดนัคร่อมหลอดเม่ือใชบ้ลัลาสตต่์างชนิด เปรียบเทียบลกัษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดนั

คร่อมหลอดเม่ือใชบ้ลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพตํ่าและมีคุณภาพสูง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใช้

งานใหเ้หมาะสม 
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ตารางที่ 3.6-1 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของบลัลาสตแ์กนเหลก็ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

• ราคาตํ่า และอายใุชง้านยาวนานมาก (20 ปี) 

• ทนต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น แรงดนัไม่คงท่ี 

อุณหภูมิสูง 

• ช่างติดตั้งไดอ้ยา่งคุน้เคย และหาซ้ือไดท้ัว่ไป 

• มีการสูญเสียพลงังานสูงประมาณ 20%(6-10W) 

• เกิดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้มสูง มีเสียงฮมั 

• มีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่า (PF = 0.27 – 0.52) 

• ใชเ้วลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงใหแ้สงสวา่งและมีการ

กระเพ่ือม 

• มีการกระพริบเม่ือหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์หรือ 

สตาร์ทเตอร์เส่ือม ซ่ึงนอกจากเปลืองไฟแลว้ ยงัอาจ

ทาํใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

 

ตารางที่ 3.6-2 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

• ลดสูญเสียพลงังานประมาณ 20 % 

• ลดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้ม และลดเสียงคราง 

• มีตวัประกอบกาํลงัสูง (โดยทัว่ไป PF >0.96) 

• ใหแ้สงสวา่งทนัที และไม่มีการกระเพ่ือม 

• มีวงจรควบคุมตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

       เม่ือผิดปกติ 

• ความเส่ือมของหลอดไฟลดลง อายใุชง้านนานข้ึน 

• ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงได ้และหร่ีแสงได ้

• สามารถใชก้บัหลอดไฟฟ้าได ้3 - 4 หลอด 

• นํ้าหนกัเบา และไม่ตอ้งใชส้ตาร์ทเตอร์ภายนอก 

• ราคาสูง และอายใุชง้านสั้น 

• มีขอ้จาํกดัในการใชง้านในสถานท่ีมีอุณหภูมิสูง 

• มีฝุ่ นละออง นํ้า ไอนํ้า หรือแรงดนัไม่คงท่ี 

• มีขอ้ท่ีตอ้งระมดัระวงัในการเลือกซ้ือ และ 

       การเลือกใชใ้หเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน 
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3.6.2 โคมไฟส่องสว่าง (Luminaries) 

โคมไฟส่องสว่างเป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีบงัคบัทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ใหก้ระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม

ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกบังานท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชโ้คมไฟจึงตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม

กบัสภาพการใชง้าน และความตอ้งการในเร่ืองความสวยงามไปพร้อม ๆ กนัดว้ย และเพ่ือใหไ้ดรั้บแสงสวา่งมาก

ข้ึนก็ควรใช้โคมไฟท่ีสะท้อนแสงให้มากท่ีสุด ปัจจุบันท่ีใช้อย่างแพร่หลายคือส่วนท่ีสะท้อนแสงเป็น 

อะลูมิเนียมอโนไดซ์ ( aluminium anodize ) 

การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ  ดวงโคมท่ีมีใช้กนัอยู่ในปัจจุบันน้ีจะมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี

รูปร่างแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชง้านของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ

สถานท่ี ดวงโคมสามารถแยกประเภทไดต้ามลกัษณะการพิจารณา ดงัน้ี  

• พิจารณาตามลกัษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของการนาํไปใชง้านของดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟท่ีจะใชก้บัดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม 

3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม  เม่ือมีการติดตั้งดวงโคมผูอ้อกแบบจะพิจารณาถึง

ลกัษณะของสถานท่ีท่ีจะติดตั้งดวงโคมว่าควรจะใชด้วงโคมประเภทใด ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทของดวงโคม

ท่ีจะติดตั้งกบัสถานท่ีต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

3.6.2.1.1 ดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบห้อย หรือแขวนจากเพดานหรือคานลงมา มีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-4 (ก) และ 

(ข) ส่วนใหญ่แลว้ดวงโคมประเภทน้ีจะใชส้าํหรับบริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนงานถึงเพดานสูงกว่าปกติ หรือเพ่ือ

ความสวยงามและใหไ้ดแ้สงสวา่งพอเพียง 

  

(ก)  ลกัษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบหอ้ย 

       หรือแขวน 

(ข)  ลกัษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต์

แบบ หอ้ยหรือแขวน 

รูปที่ 3.6-4  ลกัษณะของดวงโคมสาํหรับติดตั้งแบบหอ้ยหรือแขวน 

 

3.6.2.1.2 ดวงโคมสําหรับยดึติดกบัเพดาน  คือ ดวงโคมท่ีติดตั้งใหต้วัดวงโคมยึดติดกบัฝ้าหรือเพดานมีลกัษณะ

ดงัรูปท่ี 3.6-5 ส่วนใหญ่แลว้จะใชส้ําหรับบริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนงานถึงเพดานไม่สูงนกั มกัจะใชติ้ดตั้งใน

สาํหรับสาํนกังานหรือตามบา้นเรือน 
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รูปที่ 3.6-5  ลกัษณะของดวงโคมสาํหรับยึดติดกบัฝ้าหรือเพดาน 

 

3.6.2.1.3 ดวงโคมสําหรับยึดติดเข้าไปในเพดานหรือฝ้า คือ ดวงโคมท่ีติดตั้งแลว้จะตอ้งยึดติดลึกเขา้ไปในส่วน

ของเพดาน อาจจะมีส่วนท่ีเป็นฝาครอบพลาสติกปิดหน้าของดวงโคมหรือเป็นตะแกรงอลูมิเนียมปิดอยู่

ดา้นหน้า โดยอาจจะมีส่วนท่ียื่นจากเพดานหรือไม่มีก็ได ้มีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-6 ส่วนใหญ่แลว้จะใชส้ําหรับ

บริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนฐานถึงเพดานไม่สูงนกั เหมาะสําหรับจะติดตั้งในสํานักงาน ตามห้างสรรพสินคา้ 

หรือหอ้งอาหาร เป็นตน้ 

 

รูปที่ 3.6-6  ลกัษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดติดยึดเขา้ไปในเพดานหรือฝ้า 

3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งาน ชนิดของโคมไฟออกตามลกัษณะการนาํไปใชง้าน ดงัรูปท่ี   

3.6-7 เช่น โคมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม โคมไฟสําหรับบา้น โคมไฟประดบั โคมไฟถนน นอกจากน้ียงัมี

โคมไฟท่ีออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น โคมกนัระเบิด ท่ีใชใ้นท่ีอาจติดไฟไดง่้าย โคมกนันํ้ ากนัฝุ่ น 

เป็นตน้  

 

รูปที่ 3.6-7  ลกัษณะของดวงโคมตามลกัษณะการนาํไปใชง้านสาํหรับไฟถนนบริเวณโรงงานท่ีมีสารเคมี 
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3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ หลอดไฟท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีรูปร่าง ตลอดจนคุณลกัษณะ

เฉพาะตวัเช่นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้างกนัออก ดงันั้นโคมไฟตอ้งถูกออกแบบเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของหลอด 

และความปลอดภยัเม่ือนาํมาใช้งาน หากแบ่งโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

ใหญ่ๆไดแ้ก่ โคมไฟท่ีใชก้บัหลอดอินแคนเดสเซนต ์  โคมไฟท่ีใชก้บัหลอดฟลูออเรสเซนต์ และโคมไฟท่ีใช้

กบัหลอด HID ดงัรูปท่ี 3.6-8 

 

  
 

โคมไฟสาํหรับหลอดอินแคนเดสเซนต ์ โคมไฟสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์ โคมไฟสาํหรับหลอดประเภท HID 

รูปที่ 3.6-8  ลกัษณะของดวงโคมท่ีพิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ 

3.6.2.4 พจิารณาตามลกัษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม   

3.6.2.4.1  การกระจายกําลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม  ดวงโคมแต่ละประเภท ท่ีถูกสร้างข้ึนมา

จะตอ้งมีการทดสอบหาค่าการกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมหรือหลอดไฟ (Candle 

Power Distribution) ซ่ึงหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสว่างในหน่วยของกาํลงัเทียน โดยปกติแลว้หนา้ท่ี

โดยตรงของดวงโคมจะเป็นตวัควบคุมการกระจายแสงสว่างใหไ้ปตกลงบนพ้ืนท่ีท่ีเราตอ้งการส่องสว่าง และ

ดวงโคมแต่ละแบบแต่ละชนิดจะมีลกัษณะการกระจายแสงสว่างไม่เหมือนกัน ซ่ึงสามารถท่ีจะหารูปร่าง

ลกัษณะการกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสว่างของดวงโคมแต่ละดวงโคมนั้น ณ มุมต่าง ๆ รอบดวงโคม

โดยใหอ้ยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั แลว้นาํมาบนัทึกลงในกระดาษกราฟในระบบพิกดัเชิงขั้วระยะเดียวกนั (Polar 

Coordinate) อาจจะไดเ้สน้โคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสวา่งของดวงโคมออกมาดงัรูป 3.6-9 
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รูปที่ 3.6-9 กราฟเสน้โคง้การกระจายความเขม้การส่องสวา่งของดวงโคม 

                   

โดยปกติแลว้เส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไปอีกหลายแบบ แลว้แต่ชนิดของดวงโคมท่ีเรานาํมาทดสอบหรือแลว้แต่ชนิดของหลอดไฟท่ีมีรูปร่าง

แตกต่างกนัออกไป 

ประโยชน์จากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องของแสงสว่างของดวงโคมน้ีคือ ทาํให้ทราบถึงลกัษณะการ

กระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใชด้วงโคมไดเ้หมาะสมกบัประเภทของ

งาน และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเสน้โคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสว่างของดวงโคมน้ีเป็นค่าเฉพาะจุดใด

จุดหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าเฉล่ียทัว่พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตอ้งการคาํนวณ บางคร้ังดวงโคมสองชุดอาจจะมีค่าปริมาณ

จาํนวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากนั แต่ก็ไม่จาํเป็นท่ีลกัษณะของการกระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคม

จะตอ้งเหมือนกนั หรือบางคร้ังโรงงานผูผ้ลิตดวงโคมอาจจะจดัทาํตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างท่ี

มุมต่าง ๆ มาให ้ดงัรูปท่ี 3.6-10  ทาํใหส้ามารถคาํนวณหรือบอกไดว้่าดวงโคมท่ีเห็นอยู่นั้นเป็นดวงโคมท่ีมีการ

กระจายแสงสวา่งแบบใด 
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รูปที่ 3.6-10  ขอ้มูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวนไ์ลน์ 

 

3.6.2.4.2  ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมท่ีสร้างข้ึนมามีลกัษณะของการกระจาย

แสงสวา่งต่าง ๆ กนัออกไป ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของงานประเภทนั้น ๆ เม่ือมีการกระจายแสงสว่างออกเป็น

หลาย ๆ ลกัษณะ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัหมวดหมู่หรือจาํแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม

นั้นออกไป โดยใชห้ลกัการของการกระจายแสงสวา่งในแนวด่ิงของดวงโคม โดยพิจารณาจากอตัราส่วนของปริ

มาณพลกัซ์การส่องสวา่งท่ีพุ่งออกมาจากดวงโคมท่ีลงสู่พ้ืนต่อปริมาณของแสงสวา่งท่ีกระจายออกจากดวงโคม

ข้ึนสู่เพดาน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งได ้6 ชนิด คือ 

1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจาย

แสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พ้ืน และส่วนท่ีเหลือประมาณ 0 – 10 % จะ

กระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดาน ดงัรูปท่ี 3.6-11 
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รูปที่ 3.6-11  ลกัษณะการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งลงดา้นล่าง (Direct  Luminaire) 

 

ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีอยู่ท่ีว่า เราสามารถท่ีจะควบคุมทิศทางของการกระจายแสงสว่างใหไ้ปตกลงพ้ืนงานท่ี

ตอ้งการไดง่้าย แต่มีขอ้ควรระวงัเวลาใชด้วงโคมประเภทน้ีคือ จะตอ้งจดัระยะห่างระหว่างดวงโคมใหเ้หมาะสม 

มิฉะนั้นอาจจะทาํให้เกิดเงาข้ึนไดร้ะหว่างจุดก่ึงกลางของดวงโคมท่ีใชใ้นการติดตั้งและอีกประการหน่ึง  ก็คือ 

ความแตกต่างระหวา่งความจา้ของแสงสวา่งท่ีสะทอ้นออกจากตวัดวงโคมกบัผนงัเพดานจะมีมาก จะตอ้งทาํการ

แกไ้ขโดยอาจจะใชวิ้ธีทาสีเขา้ช่วย หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีเปอร์เซ็นตใ์นการสะทอ้นแสงสวา่งสูงเขา้ช่วย 

2) ดวงโคมแบบกึง่กระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พ้ืน และท่ีเหลือ 10 – 40 % จะ

กระจายแสงสว่างข้ึนไปบนเพดาน ดงัรูปท่ี 3.6-12  ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีอยู่ท่ีมนัสามารถลดความจา้ของ

แสงสว่างท่ีสะทอ้นระหว่างดวงโคมและเพดานไดดี้กว่าแบบแรกและมีขอ้ควรระวงัคือ เม่ือติดตั้งดวงโคม

ประเภทน้ีแลว้จะตอ้งจดัระยะห่างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม เพราะอาจจะทาํให้เกิดเงาข้ึนไดร้ะหว่างจุด

ก่ึงกลางของดวงโคมท่ีใชใ้นการติดตั้ง 
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รูปที่ 3.6-12  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสวา่งลงดา้นล่าง   

(Semi – direct Luminaire) 

    

3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน กระจายแสงสว่างข้ึนสู่

เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดบัของดวงโคมพอๆ กนั ดงัรูปท่ี 3.6-13 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ 

ค่าความจ้าของแสงสว่างจะสมํ่าเสมอกันทั่วทั้ งห้องและดูสบายกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อเสีย คือ ค่า

สัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์จะมีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริเวณท่ี

ตอ้งการไดย้ากกวา่ 

 

รูปที่ 3.6-13  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งรอบดา้น  

(General Diffuse Luminaire) 

 

4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบนและลงด้านล่าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท

น้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่พ้ืนเท่ากนั ไม่กระจายแสงสวา่งสู่

แนวระดบั ดงัรูปท่ี 3.6-14 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ ค่าความจา้ของแสงสวา่งจะสมํ่าเสมอกนัทัว่ทั้งหอ้งและ

ดูสบายตาดีกว่าสองแบบแรก แต่มีขอ้เสีย คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชนมี์ค่าตํ่ากว่าสองแบบแรกและการ

ควบคุมแสงสวา่งใหไ้ปตกในบริเวณท่ีตอ้งการทาํไดย้ากกวา่ 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-36 

 
 

รูปที่ 3.6-14  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบนและลงดา้นล่าง 

(Direct – Indirect Luminaire) 

 

5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคม

ท่ีมีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดข้ึนสู่เพดานและท่ีเหลือ 10 - 40 % 

กระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน ดงัรูปท่ี 3.6-15 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ สามารถลดการแยงตาของแสงสว่างไดดี้ 

เหมาะท่ีจะติดตั้งในบริเวณท่ีไม่ตอ้งการใหมี้การแยงตาของแสงสวา่ง เน่ืองจากดวงโคมประเภทน้ีมีการกระจาย

แสงสว่างส่วนใหญ่ข้ึนสู่เพดานมากกว่าลงบนพ้ืนงาน จึงดูเหมือนว่าเพดานจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยแหล่งกาํเนิดแสง

สว่างขนาดใหญ่แหล่งหน่ึง และจะสะทอ้นแสงสว่างลงสู่พ้ืนงาน เม่ือเป็นเช่นน้ีความสามารถในการสะทอ้น

แสงสว่างของเพดานจะตอ้งมีความสามารถในการสะทอ้นแสงสว่างสูงมาก และค่าความจา้ของแสงสว่างท่ี

สะทอ้นแสงสว่างออกมาระหว่างเพดานกบัดวงโคมจะตอ้งไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงจะทาํให้ความจา้ของแสง

สว่างท่ีสะทอ้นแสงสว่างออกมาพอใกลเ้คียงกนั และระยะห่างระหวา่งดวงโคมกบัเพดานจะตอ้งติดตั้งดวงโคม

ห่างจากเพดานพอสมควร 

 

 
 

รูปที ่3.6-15  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบน  

(Semi – Indirect Luminaire) 
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6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน (Indirect Luminaire)  ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการ

กระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ 90 – 100 % ข้ึนสู่เพดาน และท่ีเหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน ดงัรูปท่ี 

3.6-16 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดี คือ สามารถลดหรือควบคุมการแยงตาของแสงสว่างไดดี้มากและความจา้ของ

แสงสว่างภายในหอ้งดูจะสมํ่าเสมอเกือบจะเท่ากนัทั้งห้อง ขอ้เสีย คือ การติดตั้งจะตอ้งติดตั้งดวงโคมใหอ้ยู่ต ํ่า

กว่าเพดานอย่างพอเหมาะจึงจะทาํให้แสงสว่างสะทอ้นออกจากเพดานลงมาบนพ้ืนไดส้มํ่าเสมอ และดวงโคม

ประเภทน้ีจะมีค่าสมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชนน์อ้ยท่ีสุดในบรรดาประเภทของดวงโคมทั้งหมด 

 

 

 

รูปที ่3.6-16  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบน  

(Indirect Luminaire) 

 

3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิทธิผลการกระจายแสงของโคม

นั้น สามารถพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคม (Coefficient of Utilization: CU) ตาม

แนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรือ พิจารณาจากค่าตัวประกอบการใช้ประโยชน ์

(Utilization factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซ่ึงทั้งสองค่าน้ีมีความหมายเหมือนกนัแสดงอตัราส่วนของฟ

ลกัซ์การส่องสวา่งตกบนพ้ืนท่ีงานต่อฟลกัซ์แสงสวา่งทั้งหมดท่ีออกจากโคม 

ค่าสมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์นั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม สดัส่วนของหอ้ง ความ

สูงของห้อง การสะทอ้นแสงสว่างของเพดาน การสะทอ้นแสงสว่างของผนัง และการสะทอ้นแสงสว่างของ

พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการส่องสว่าง โดยทัว่ไปแลว้ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์นั้น โรงงานผูผ้ลิตดวงโคมจะเป็น

ผูจ้ดัทาํตารางค่าสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์กาํกบัมาให้ และสามารถขอรายละเอียดจากบริษทัผูผ้ลิตหรือ

ตวัแทนจาํหน่ายได ้
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1) การหาสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี (Zonal Cavity) การหา

สัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคมดว้ยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เป็นการคาํนวณแสงสว่างของสมาคม

วิศวกรรมแสงสวา่งสหรัฐอเมริกา (Illumination Engineering Society) หรือ IES เป็นการหาอตัราส่วนคาวิตี รูป

หอ้งท่ีใชใ้นการพิจารณาจะเป็นหอ้งส่ีเหล่ียม ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากรูปท่ี 3.6-17 

อตัราส่วนคาวิตีหอ้ง  (Room Cavity Ratio) หรือ RCR     สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

             

                                                      

 

รูปที ่3.6-17  คาํศพัทเ์ฉพาะทางแสงวิธีโซนลัคาวิตี 

 

ตวัอย่างที่ 1 หอ้งขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พ้ืนท่ีทาํงานสูงจากพ้ืน 0.85 เมตร  ตามรูปท่ี 3.6-

18 โคมไฟแขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะทอ้นแสงผนงั (ρw) 

50% ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρfc) 20%  จงคาํนวณหาค่า  RCR   

วธีิทํา    จากสมการท่ี 3.3        
LW

)LW(h5
RCR rc

×
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=  

          2
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hcc    คือ   ความสูงคาวตีิเพดาน 

hrc    คือ   ความสูงคาวตีิหอ้ง 

hfc    คือ   ความสูงคาวตีิพ้ืน 

ρcc   คือ  ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน 

ρw    คือ   ค่าการสะทอ้นแสงผนงั 

ρfc  คือ  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน 

โดยปกติ hfc จะอยูร่ะหวา่ง 0.76-0.85  

 

                      
LW

)LW(h5
RCR rc

×
+×

=                                       (3.3) 

 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2561 

 

3-39 

80%ccρ =

20%fcρ =

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6-18  การหาค่า  RCR  และค่า CU 

ตัวอย่างที่ 2 ห้องตามตวัอย่างท่ี 1 เม่ือค่า RCR = 2  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (ρcc) 80% การสะทอ้นแสง

ผนงั  (ρw) 50%  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρfc)  20%  จงหาค่า CU 

วธีิทํา     โดยเลือกดวงโคมท่ีมีการแสดงค่า CU ตามตาราง จะสามารถอ่านค่า CU ไดเ้ท่ากบั 0.66  
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2) การหาสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวธีิลูเมน ดชันีห้อง (room index) ดงัรูปท่ี 3.6-19 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6-19 คาํศพัทเ์ฉพาะของการหาดชันีหอ้ง 

 

ดงันั้นการพิจารณาหาค่าดัชนีของห้อง  (Room index: K) สามารถคาํนวณได้สมการดังน้ีเพ่ือหาค่า CU ดัง

สมการท่ี 3.4 

 

 

           

จากสมการท่ี 3.3 และ 3.4 จะเห็นวา่ RCR และ K มีความสมัพนัธ์กนั แสดงไดเ้ป็น 

 

 

        

สาํหรับรูปท่ี 3.6-20 เป็นตวัอยา่งขอ้มูลดวงโคม  เม่ือคาํนวนหาค่าดชันีหอ้งกส็ามารถนาํไปหาค่า CU จากตาราง 

ซ่ึงจะตอ้งทราบค่าการสะทอ้นแสงเพดาน  (ρc ) การสะทอ้นแสงผนงั (ρw) และการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρf) ซ่ึง

จากตวัอย่างในตารางจะเขียนเปอร์เซนต์การสะทอ้นเป็นสามค่าเช่น 851 จะหมายถึง การสะทอ้นแสงเพดาน 

(ρc) 80%  การสะทอ้นแสงผนงั (ρw) 50 % ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρf) 10 %   

 

 

H      คือ   ความสูงหอ้ง 

 W    คือ   ความกวา้งหอ้ง 

 L      คือ   ความยาวหอ้ง 

MH   คือ   ความสูงของดวงโคม เหนือพ้ืนท่ีทาํงาน 

ρc     คือ   ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน 

 ρw   คือ   ค่าการสะทอ้นแสงผนงั 

ρf      คือ  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน 

 

W
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L
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รูปที่ 3.6-20 ตวัอยา่งตารางแสดงค่า Utilization factor ของโคมประเภทหน่ึง 

 

ตัวอย่างที่ 3 ห้องขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พ้ืนท่ีทาํงานสูงจากพ้ืน 0.85 เมตร  ตามรูปท่ี   

3.6-21  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะทอ้นแสงผนงั (ρw) 50 % ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρf) 

10 % จงคาํนวณหาค่า  K   

วธีิทํา 

     5.247.2
)108(8.1

108
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+
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รูปที่ 3.6-21 คาํศพัทเ์ฉพาะของการหาดชันีหอ้ง 

ตัวอย่างที่ 4  ห้องตามตวัอย่างท่ี 3 เม่ือค่า K = 2.5  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (ρc ) 80 % การสะทอ้นแสง

ผนงั (ρw) 50 %  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (ρf) 10 % โดยเลือกดวงโคมท่ีมีขอ้มูลแสดงค่า Utilization factor ตาม

ตาราง จงหาค่า CU  

0.85 m 

MH = 1.80 m 
50%wρ =

80%cρ =

10%fρ =

3 m 

8 m 

10 
m 
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วธีิทํา 

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

 

 

 

 

 

3.7 มาตรฐานระดบัความส่องสว่าง   

ค่าระดับความส่องสว่างเป็นส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือให้เกิดการประหยดั

พลงังาน หากผูอ้อกแบบใชค่้าความส่องสว่างสูงเกินความจาํเป็นจะทาํให้เกิดการส้ินเปลืองพลงังานโดยเปล่า

ประโยชน์ แต่ในทางกลบักันหากผูอ้อกแบบใช้ค่าความส่องสว่างตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น จะทาํให้สภาพการ

มองเห็นลดลงกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานอีกดว้ย ดงันั้นค่าความส่องสว่างจึง

ควรอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํขอ้แนะนาํระดบัความส่อง

สว่างสําหรับพ้ืนท่ีและกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารไว ้โดยไดแ้บ่งประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรมไวท้ั้งหมด    

31 ประเภทดงัน้ี (มาตรฐานระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีต่างๆ แสดงไวใ้นภาคผนวก ก. ทา้ยบท) 

 

ประเภทของพื้นที่และกจิกรรม 

1) พ้ืนท่ีภายในอาคารทัว่ไป 2) อาคารสาํนกังาน 3) ร้านคา้ปลีก 

4) หอ้งอาหาร และโรงแรม 5) หอ้งสมุด 6) อาคารสถาบนัการศึกษา 

โรงเรียน 

7) พ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคารทัว่ไป 8) โรงพยาบาล 9) ร้านแต่งผม 

10) พ้ืนท่ีสาํหรับการแสดงและการบนัเทิง 11) อุตสาหกรรมอาหาร 12) อุตสาหกรรมทาํขนม เบเกอร์ร่ี 

13) อุตสาหกรรมดา้นการเกษตร  

ปศุสตัว ์

14) อุตสาหกรรมซีเมนต ์คอนกรีต และอิฐ 15) อุตสาหกรรมเซรามิกและแกว้ 

16) อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง 17) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 18) อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ 

19) อุตสาหกรรมเพชรพลอย 20) อุตสาหกรรมซกั อบ รีด 21) อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 

22) อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 23) อุตสาหกรรมกระดาษ 24) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

25) อุตสาหกรรมการพิมพ ์ 26) อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 27) อุตสาหกรรมทอผา้ 

28) อุตสาหกรรมรถยนต ์ 29) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม ้ 30) สนามบิน 

31) วดั โบสถ ์   
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3.8 วธีิการวดัค่าความส่องสว่างของพื้นที่ทํางาน   

ในการวดัค่าความส่องสว่าง (E) ของพ้ืนท่ีทาํงานเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่ง เม่ือเราตอ้งการประหยดัพลงังาน 

เพราะเน่ืองจากบางคร้ังเราอาจละเลยว่าการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟ  บลัลาสต ์

โคมไฟ ซ่ึงอาจสามารถลดการใชพ้ลงังานไดจ้ริง แต่ระดบัความส่องสว่างพ้ืนท่ีทาํงานอาจลดลงไปดว้ย นั่น

หมายถึงอาจมีผลต่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานหรือใชง้านพ้ืนท่ีนั้นๆ   

การวดัค่าความส่องสวา่งพ้ืนท่ีทาํงาน ควรกระทาํทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบแสงสว่างเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน  ซ่ึงควรวดัและตรวจสอบค่าความส่องสว่างใหเ้ป็นตามมาตรฐานในแต่ละพ้ืนท่ีดงัภาคผนวก ก  โดย

กาํหนดเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการวดัค่าความส่องสว่างของพื้นที่ทํางาน   

1. เลือกเคร่ืองมือวดั 

ควรเลือกเคร่ืองมือวดัท่ีมีย่านวดัท่ีเหมาะสม เช่น หากเราตอ้งการตรวจสอบความส่องสว่างในอาคาร ก็ควรใช้

ลกัซ์มิเตอร์ (Lux meter) ท่ีมีย่านสูงสุดมากกวา่ 2,000 Lux ข้ึนไป แต่ถา้ตอ้งการตรวจสอบระดบัความส่องสวา่ง

พ้ืนท่ีจากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกคร่ืองวดัท่ีมียา่นสูงสุด 20,000 Lux ข้ึนไป และถา้ตอ้งการตรวจสอบ

ระดับความส่องสว่างพ้ืนท่ีจากแสงธรรมชาติเวลากลางวนันอกอาคาร ควรเลือก เคร่ืองวดัท่ีมีย่านสูงสุด 

100,000 Lux ข้ึนไป และควรเลือกเคร่ืองท่ีมีมาตรฐานรับรองดว้ย 

2. กาํหนดพื้นที่ห้องที่ต้องการวดั   

เช่น ตีตารางกาํหนดพ้ืนท่ีในหอ้งหรือบริเวณท่ีตอ้งการวดัความส่องสว่างทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือถา้พ้ืนท่ีใหญ่

มาก อาจกาํหนด เป็นทุกๆ 2 หรือ 5 ตารางเมตรก็ได ้ซ่ึงถา้ยิ่งกาํหนดจุดวดัมากเท่าใด ความละเอียดก็จะสูงข้ึน

ตามดว้ย ควรกาํหนดจุดวดัอยูต่าํแหน่งกลางของพ้ืนท่ีดว้ย 

3. ตาํแหน่งการตั้งเคร่ืองมือวดั   

เคร่ืองมือวดัความส่องสว่างเพ่ือตรวจสอบค่าความส่องสว่างพ้ืนท่ีนั้น จะวดัความส่องสว่างแนวระนาบหรือ

แนวนอนขนานไปกบัพ้ืน และหงายเซนเซอร์รับแสงข้ึนดา้นบน (เน่ืองจากตอ้งการตรวจสอบแสงท่ีตกกระทบ

ลงพ้ืนท่ีทาํงาน) และตั้งเคร่ืองวดัอยูร่ะดบัพ้ืนท่ีทาํงานในหอ้งนั้น เช่น ถา้ทาํงานบนโต๊ะ (ความสูงโต๊ะมาตรฐาน 

0.85 เมตร) ก็ตั้งเคร่ืองวดัระดบัโต๊ะทาํงาน และควรระวงัเร่ืองเงาของผูท้าํการวดั เน่ืองจากบางคร้ังอาจบงัเงา

แหล่งกาํเนิดแสงท่ีเขา้สู่เซนเซอร์รับแสง ดงันั้นเคร่ืองวดับางรุ่นจะมีสายต่อแยกเซนเซอร์รับแสงแยกออกจาก

ตวัเคร่ืองวดัเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว 

4. จดัทําตารางบันทึกค่าจากการตรวจวดั   

ควรจดัทาํตารางบนัทึกค่า E ทุก ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้าํหนดจุดวดัในพ้ืนท่ีไว ้  
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5. คํานวณค่าความส่องสว่างเฉลีย่ (Average illuminance, EAV) 

เราสามารถหาค่าความส่องสว่างเฉล่ีย จากการนาํค่าความส่องสว่างของจุด P แต่ละจุด ( PE ) หารดว้ยจาํนวนจุด

ท่ีสนใจ (n) ดงัสมการท่ี 3.6 และสําหรับความสมํ่าเสมอของแสง (U) หาจากความส่องสว่างตํ่าสุดจากจุด P ท่ี

สนใจ ( minE ) ต่อค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย  

 

 

 

6. ตรวจสอบค่าความส่องสว่างเฉลีย่   

เม่ือคาํนวณค่าความส่องสว่างเฉล่ียเสร็จส้ินแลว้ ทาํการตรวจสอบค่าความส่องสว่างเฉล่ียเทียบกับตาราง

ภาคผนวก ก ตามลกัษณะพ้ืนท่ีใชง้าน ค่าท่ีวดัไดไ้ม่ควรตํ่ากว่าค่ามาตรฐานหลงัจากมีการปรับปรุงระบบแสง

สวา่งเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานแลว้   

7. ความสมํา่เสมอของความส่องสว่าง (U) 

หาจากความส่องสว่างตํ่าสุดจากจุด P ท่ีสนใจ ( minE ) ต่อค่าความส่องสว่างเฉล่ีย ( avE ) ค่าความสมํ่าเสมอของ

ความส่องสวา่ง (U) ท่ีเหมาะสมสาํหรับการส่องสวา่งภายในอาคาร ควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.8 

 

3.8.1 ตวัอย่างการตรวจวดั 

ค่าดชันีช้ีวดัของระบบแสงสว่างแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ ค่าพลงัไฟฟ้าติดตั้งต่อพ้ืนท่ี ซ่ึงบอกถึงระดบัพลงั

ไฟฟ้าติดตั้งใชง้านและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบของส่วนงานนั้นๆ ส่วน ค่าความสว่าง (LUX) ของ

พ้ืนท่ีนั้นๆ (ตามลกัษณะงานท่ีใชส้อยพ้ืนท่ีนั้น) ซ่ึงบอกถึงระดบัความสวา่งท่ีเหมาะสม โดยในแต่ละส่วนงานจะ

มีมาตรฐานของค่าความสว่างท่ีแตกต่างกันไป เช่น บริเวณทางเดินค่าความสว่างจะน้อยกว่าบริเวณพ้ืนท่ี

สาํนกังาน ฯลฯ ในการวดัค่าความสว่างเฉล่ียของพ้ืนท่ีนั้นๆ ควรตอ้งทาํการวดัหลายจุด ทั้งบริเวณใตโ้คมและ

ระหวา่งโคม ซ่ึงหากตรวจวดัค่าความสวา่งไดม้ากกว่ามาตรฐานกาํหนดแสดงวา่มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ

แสงสวา่งสูงเกินจาํเป็น 

 

 

 

 

                                                      
n
E

E P
av

∑=                                         (3.6) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจวดั 

1. เคร่ืองมือวดัค่าความสวา่ง (LUX Meter) 

2. ตลบัเมตร 

3.9 การคํานวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)   

 

วิธีน้ีเหมาะสาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณท่ีตอ้งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ทั้งพ้ืนท่ี

เช่น สํานกังาน สถาบนัการศึกษา หรือโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการคาํนวณแบบลูเมนน้ีจะรวมผลของการสะทอ้น

แสงของเพดาน กาํแพง และพ้ืนดว้ย ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

         

  โดยท่ี 

    E   คือ  ค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย (lux) 

    N   คือ จาํนวนโคม 

   Lφ  คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่งของหลอดต่อโคม (lm) 

   MF  คือ ตวัประกอบการบาํรุงรักษา (Maintenance Factor) 

   UF  คือ ตวัประกอบการใชง้านของโคม (Utilization Factor) 

   A   คือ พ้ืนท่ี (m2) 

 

หลอดไส้ 100 วตัต ์

ฟลูออเรสเซนต ์

1x36 วตัต ์

2. ตลบัเมตร  

วดัพ้ืนท่ีห้อง 

 

1. ค่าความสว่าง 

 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

                                                          E   =   
A

MFUFN L ××φ×
                                                         (3.7) 
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ค่าตวัประกอบการบาํรุงรักษา เป็นค่าท่ีข้ึนอยูก่บัการบาํรุงรักษาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟท่ีไม่ไดท้าํความสะอาดจะ

มีฝุ่ นละอองมาเกาะ มีผลทาํให้แสงท่ีออกมาจากโคมมีปริมาณลดนอ้ยลง นอกจากน้ีแลว้ปริมาณแสงท่ีลดลง

ข้ึนอยู่กับความเส่ือมของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเน่ืองมาจากความสกปรกของ     

โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation: LDD) อีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-1 

 

ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟก่อให้เกิดการสูญเสียแสงอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากความสกปรก

เน่ืองจากการสะสมของฝุ่ นละอองบนหลอดไฟหรือบริเวณผิวหนา้ของโคมไฟ โคมไฟท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้งและ

ติดตั้งอยู่บนท่ีสูงจะมีโอกาสเกิดการสะสมของฝุ่ นละอองมากกว่าโคมไฟท่ีติดตั้งในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี 

ความสกปรกของห้องมีส่วนทาํใหเ้กิดการสูญเสียทางแสงไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากฝุ่ นละอองท่ีสะสมอยู่บนเพดาน

และผนงัหอ้งจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการสะทอ้นแสงลดลง  สาํหรับความเส่ือมของหลอดไฟ มีสาเหตุมาจาก

การท่ีความส่องสว่างท่ีไดจ้ากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายุการใชง้าน ซ่ึงอตัราการลดลงจะข้ึนอยูก่บัชนิด

ของหลอดไฟ  ค่าตวัประกอบการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของหอ้งแสดงดงัตารางท่ี 3.9-1 

 

รูปที่ 3.9-1  การสูญเสียทางแสงอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมของหลอดไฟและโคมไฟ 

 

ตารางที่ 3.9-1  ตวัประกอบการบาํรุงรักษา 

ประเภทของห้อง ค่าตวัประกอบการบํารุงรักษา 

สะอาด 0.8 

ปานกลาง 0.7 

สกปรก 0.6 
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ตวัประกอบการใช้งานของโคม หมายถึงอตัราส่วนปริมาณแสงท่ีออกมาจากดวงโคมและสะท้อนเพดาน 

กาํแพง และพ้ืน ก่อนจะตกลงมาท่ีระนาบใช้งาน ต่อปริมาณแสงท่ีออกจากหลอด โดยผูผ้ลิตโคมจะเป็นผู ้

กาํหนดค่าตวัประกอบการใชง้านของโคม 

 

จากสมการท่ี 3.7 สามารถหาจาํนวนของดวงโคมไดจ้าก 

       

การท่ีจะประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง จาํนวนดวงโคมท่ีคาํนวณไดค้วรจะใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด โดยท่ี 

 

ค่าความส่องสว่างเฉล่ียยงัคงไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้ดวงโคมมีจาํนวนท่ีลดลง

ไดแ้ก่ 

1) ใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

2) ใชด้วงโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

3) หมัน่ทาํความสะอาดตวัหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กาํแพง และผนงัของหอ้ง อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3.10  การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3.10.1  ข้อกาํหนดเพ่ือการอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่าด้วยการ

ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน  

กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ

อาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดก้าํหนดเกณฑ์กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นการส่องสว่างในอาคาร ใน

กรณีท่ีมีการส่องสว่างดว้ยไฟฟ้าในอาคารโดยไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีจอดรถว่าจะตอ้งมีการออกแบบตามหลกัและ

วิธีการท่ียอมรับไดท้างดา้นวิศวกรรมใหไ้ดร้ะดบัความส่องสว่างสาํหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอโดยท่ี

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งสาํหรับใชส่้องสวา่งภายในอาคารแต่ละประเภท จะตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าไม่เกินค่าท่ีกาํหนด

ไวต้ามตารางท่ี 3.10-1 

ตารางที่  3.10-1 ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งสูงสุดสาํหรับอาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทอาคาร(1) ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด, 

วตัต์/ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใช้งาน 

(ก) สาํนกังาน สถานศึกษา 14 

(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพกัฟ้ืน 12 

(ค) ร้านคา้ยอ่ย หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้   หรือ  

      ซุปเปอร์สโตร์ (2)               

18 

                                                          N   =   
UFMF

AE

L ××φ
×

                                                               (3.8) 
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หมายเหตุ  (1) สาํหรับอาคารท่ีมกีารใช้งานพืน้ท่ีหลายลกัษณะ พืน้ท่ีแต่ละส่วนจะต้องใช้ค่าในตารางตาม

ลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีส่วนน้ันๆ 

 (2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างท่ัวไปท่ีใช้ในการโฆษณาเผยแพร่สินค้า ยกเว้นท่ีใช้ในตู้กระจกแสดง

สินค้าและท่ีไม่ได้ติดต้ังอย่างถาวร 

 

3.10.2  ข้อแนะนําของการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES  

ข้อแนะนําของการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES 

1)  ออกแบบแสงสว่างให้เหมาะกับกิจกรรมการทํางาน (แสงสว่างท่ีช้ินงาน, แสงสว่างโดยรอบท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ี

ทาํงาน) โดยการออกแบบใหร้ะดบัแสงสวา่งทัว่ ๆ ไปตํ่ากว่า ส่วนแสงสวา่งท่ีพ้ืนท่ีทาํงานจะสูงกวา่ ทั้งน้ีจะเนน้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน จาํเป็นตอ้งทราบตาํแหน่งพ้ืนท่ีทาํงาน เพ่ือท่ีจะจดัหาระดบัแสงสว่างท่ี

เหมาะสมท่ีตาํแหน่งของพ้ืนท่ีทาํงาน 

2)  ออกแบบดวงโคมที่ให้มีประสิทธิภาพสูง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมีประสิทธิภาพสูง

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยปราศจากแสงบาดตา 

3)  ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (ค่าลูเมน/วตัตสู์ง) ในบางคร้ังการเลือกใชห้ลอดไฟฟ้าจะไม่ดูแค่ค่าลูเมนต่อ

วตัต์สูงเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะดูเพ่ิมเติมถึงอายุการใช้งาน ราคา และสีแสงท่ีเปล่งออกมา   สีของแสงก็มี

ความสาํคญัเท่ากบัปัจจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจากสีมีผลโดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษยย์่อมมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานและอารมณ์ 

4)  ใช้ดวงโคมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพของดวงโคม จะเป็นการเพ่ิมสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์

นอกจากน้ียงัรวมถึงการทาํความสะอาด และความสะดวกในการเปล่ียนหลอดไฟ 

5)  ใช้ดวงโคมที่ควบคุมความร้อน เพ่ือลดความร้อนท่ีเกิดจากหลอดไฟ  

6)  ใช้สีอ่อนกบัอาคาร การดูดกลืนแสงสว่างอนัเน่ืองมาจากการสะทอ้นแสงตํ่า จะเป็นการลดประสิทธิภาพแสง

สวา่ง จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลอดไฟเพ่ิมข้ึน 

7)  ใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถา้มีความประสงค์ท่ีจะตอ้งใชห้ลอดอินแคนเดสเซนต์ควร

เลือกใชห้ลอดขนาดวตัตสู์ง ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกวา่และควรใชคู่้กบัเคร่ืองหร่ีไฟ 

8)  ปิดไฟเม่ือไม่ใช้  ปิดไฟเม่ือไม่ใชจ้ะช่วยประหยดัพลงังานและลดตน้ทุน 

9) ควบคุมแสงบาดตาที่หน้าต่าง แสงบาดตาท่ีเข้าจากหน้าต่างมายงัสายตาจะส่งผลต่อความสบายตาและ

ความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทาํงานลง 

10) แสงธรรมชาติ ประสิทธิผลของแสงธรรมชาติข้ึนอยู่กบัการผสมระหว่างแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอด

ไฟฟ้า ข้ึนอยูก่บัออกแบบควบคุมแสงสวา่งอยา่งเหมาะสม 

11)  การบํารุงรักษา การบาํรุงรักษาดี จะใช้จาํนวนดวงโคมน้อยกว่า แต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม  การบาํรุงรักษาจะ

รวมทั้งการเปล่ียนหลอดไฟ และการทาํความสะอาดดวงโคมตามกาํหนด 

12) ปฏิบัตติามคู่มือการใช้งาน และการบํารุงรักษา การออกแบบแสงสวา่งท่ีดีและประหยดัผูอ้อกแบบแสงสวา่ง

ควรจะติดป้ายบอกวิธีใชง้านไวด้ว้ย พลงังานจะสูญเปล่าถา้ผูใ้ชอ้าคารไม่รู้จกัการบาํรุงรักษา  
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3.11 การตรวจวนิิจฉัยเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน 

ส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งนั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพ่ือ

หาส่ิงผิดปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัตทิี่ดี 

1. ตรวจสอบการทาํความ 

สะอาดหลอดโคมไฟฟ้า 

หลอดและโคมไฟฟ้าสกปรกจะ

ส่งผลใหป้ริมาณแสงสวา่งลดลง 

 

 

• หลอดและโคมท่ีอยูน่อกหอ้งปรับ

อากาศควรทาํความสะอาดทุก

เดือนหรือตามสภาพ 

• หลอดและโคมท่ีอยูใ่นหอ้งปรับ

อากาศควรทาํความสะอาดทุก  6 

เดือนหรือตามสภาพ 

2. ตรวจวดัค่าความส่องสวา่ง 

(Lux)  

ค่าความสวา่งในแต่ละพ้ืนท่ีไม่

ควรเกินมาตรฐาน 

• ลดจาํนวนหลอดลง 1 หลอดต่อ

โคม 

• ติดตั้งแผน่สะทอ้นแสงและลด

หลอด 

• ติดตั้งอุปกรณ์หร่ีแสง 

• ลดขนาดของหลอดไฟฟ้า 

3. ตรวจสอบจาํนวนสวิตซ์

ควบคุม 

จาํนวนสวิตซค์วบคุมจะตอ้งมี

จาํนวนเหมาะสมในการใชง้าน 

• ติดตั้งสวิตซ์เพ่ิม 

• ติดตั้งสวิตซ์กระตุกใหก้บั

หลอดไฟท่ีสามารถปิดได ้

• ยา้ยตาํแหน่งสวิตซ์ใหอ้ยูใ่นจุดท่ี

ใชง้านไดส้ะดวก 

4. ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแลว้

ไม่เกิดประโยชน์ 

หลอดไฟฟ้าทุกหลอดจะตอ้งได้

ประโยชนเ์ม่ือเปิดใชง้าน 

• รณรงคใ์หแ้ต่ละพ้ืนท่ีปิดเม่ือไม่

เกิดประโยชน ์

• ออกขอ้กาํหนดใหปิ้ดไฟใน

ช่วงเวลาพกั 

• ติดป้ายช้ีบ่งและสติกเกอร์สีท่ี

สวิตซ ์

5. ตรวจสอบระดบัความสูงใน

การติดตั้งหลอดฟลูออเรส

เซนต ์

หลอดฟลูออเรสเซนตค์วรติดตั้ง

ท่ีความสูงไม่เกิน 4 เมตร 

• ลดระดบัความสูงใหใ้กลก้บัจุดใช้

งานใหม้ากท่ีสุด แลว้ลดจาํนวน

หลอดไฟฟ้า 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัตทิี่ดี 

6. ตรวจสอบตาํแหน่งโคมไฟฟ้า

ตรงกบัจุดใชง้าน 

โคมไฟฟ้าควรจะตรงกบัจุดใชง้าน • ยา้ยตาํแหน่งโคมไฟฟ้าใหต้รง

กบัจุดใชง้าน 

• จดัผงัการทาํงานใหต้รงกบั

โคมไฟฟ้า 

• ใชห้ลอดไฟฟ้าเฉพาะจุดแทน

หลอดไฟฟ้าท่ีไม่ตรงจุดใช้

งาน 

7. ตรวจสอบการใหแ้สงสวา่ง

จากแบบรวมเป็นแบบเฉพาะ

จุด 

การใหแ้สงสวา่งแบบรวมจะ

ส้ินเปลืองพลงังานมากกวา่การให้

แสงสวา่งเฉพาะจุด 

• ติดตั้งแสงสวา่งเฉพาะจุดแลว้

ทาํการลดแสงสวา่ง แบบรวม 

8. ตรวจสอบขนาดของหลอด

ไฟฟ้า 

ขนาดหลอดไฟฟ้าควรเหมาะสม

กบัการใชง้าน 

• ลดขนาดหลอดฟลูออเรส

เซนตจ์าก 40 W เป็น 36 W

หรือ 18 W 

• ลดขนาดหลอดแสงจนัทร์จาก 

400 W  เป็น 250 W 

• ลดขนาดหลอดฮาโลเจน 

9. ตรวจสอบชนิดของหลอดให้

เหมาะสมกบัการใชง้าน 

ชนิดหลอดท่ีติดตั้งไม่เหมาะสมกบั

การใชง้านจริง 

• เปล่ียนจากหลอดแสงจนัทร์

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต ์

หรือเมทลัฮาไลต ์

• เปล่ียนหลอดอินแคนเดส

เซนต ์เป็นหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต ์

10. ตรวจสอบการใชแ้สงสวา่ง

จากธรรมชาติแทนแสง

ประดิษฐ ์

ใชแ้สงธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด • ติดตั้งแผน่โปร่งแสงท่ีผนงั 

• ติดตั้งแผน่โปร่งแสงบน

หลงัคาโดยใชแ้ผน่โปร่งแสงท่ี

กนั UV และความร้อน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัตทิี่ดี 

11. ตรวจสอบการใชแ้สงสวา่ง

ภายนอกอาคาร 

ไม่ควรติดตั้งไฟท่ีถนนและร้ัวเกิน

ความจาํเป็น 

• เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพแสงสูง 

• ใชโ้ซลาร์เซลล ์

• ลดขนาดของหลอดไฟ 

• ติดตั้ง Timer หรือ Sensor วดั

แสง 

• ติดตั้งอุปกรณ์หร่ีแสงอตัโนมติั 

12. ตรวจสอบชนิดบลัลาสต ์ บลัลาสตแ์กนเหลก็ธรรมดามีการ

สูญเสียประมาณ 10 W  

บลัลาสตแ์กนเหลก็สูญเสียตํ่ามีการ

สูญเสียประมาณ 5.5 W 

บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์มีการ

สูญเสียประมาณ 1 W 

• เปล่ียนบลัลาสตจ์ากแกนเหลก็

ธรรมดาเป็นบลัลาตแ์กนเหลก็

สูญเสียตํ่า 

• เปล่ียนบลัลาสตแ์กนเหลก็

ธรรมดาเป็นบลัลาสต์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

13. ตรวจสอบชนิดโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพตํ่ามีค่าการ

สะทอ้นแสงตํ่า 

• ติดตั้งแผน่สะทอ้นแสงแลว้ลด

จาํนวนหลอดไฟฟ้าต่อโคม 

• เปล่ียนโคมไฟฟ้าใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนแลว้ลด

จาํนวนหลอดต่อโคม 
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3.12  แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การลดจาํนวนหลอดไฟฟ้าท่ีเกินความจาํเป็น   เพราะ…    

2. การเพิ่มสวทิช์ไฟฟ้าเพื่อใหปิ้ดไฟบริเวณไม่ใชง้านได ้   เพราะ…    

3. การปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในพื้นท่ีท่ีไม่ใชง้าน   เพราะ…    

4. การใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตแ์ทนหลอดแสงจนัทร์   เพราะ…    

5. การใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตแ์ทนหลอดอินแคนเดสเซนต ์   เพราะ…    

6. การใชห้ลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดฮาโลเจน   เพราะ…    

7. การใชห้ลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดแสงจนัทร์   เพราะ…    

8. การลดขนาดหลอดแสงจนัทร์และหลอดอ่ืนๆ   เพราะ…    

9. การใชห้ลอด T5 แทนหลอด T8   เพราะ…    

10. การใชห้ลอด LED แทนหลอดชนิดอ่ืน   เพราะ…    

11. การใชบ้ลัลาสตแ์กนเหล็กสูญเสียตํ่า   เพราะ…    

12. การใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์   เพราะ…    

13. การใชโ้คมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

14. การใชแ้ผน่สะทอ้นแสงท่ีโคมเดิม   เพราะ…    

15. การใชอุ้ปกรณ์หร่ีแสงสวา่งอตัโนมติั   เพราะ…    

16. การใชโ้ฟโตส้วทิช์กบัหลอดภายนอกโรงงาน   เพราะ…    

17. การใชแ้สงธรรมชาติแทนแสงประดิษฐ ์   เพราะ…    

18. การใชโ้ซล่าเซลกบัระบบแสงสวา่ง   เพราะ…    

19. การใหค้วามสวา่งเฉพาะจุดแทนความสวา่งแบบทัว่บริเวณ   เพราะ…    

20. การติดตั้งสวทิช์กระตุกกบัโคมไฟฟ้าท่ีสามารถปิดได ้   เพราะ…    

21. การใชร้ะบบรีโหมดเพื่อปิด/เปิดไฟฟ้าแสงสวา่ง   เพราะ…    

22. การใช ้Light pipe เพื่อนาํแสงธรรมชาติมาใชง้าน   เพราะ…    
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3.13 โปรแกรมวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

เพ่ือลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย

ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ถูกตอ้งไดท้นัที 

มาตรการ 1 การลดหลอดโดยใช้โคมสะท้อนแสง 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 100 หลอดในพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหเ้กิดการ

ประหยดัพลงังาน ทางโรงงานต้องการติดตั้ งโคมสะท้อนแสงท่ีมีประสิทธิภาพในการลดหลอดไฟฟ้าลง

คร่ึงหน่ึง เพ่ือใชง้านในการผลิต 10 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า  3 บาทต่อหน่วย จากการสํารวจ 

พบว่า สามารถลดหลอดไฟฟ้าได ้50 หลอดโดยการปรับปรุงน้ีไม่ก่อผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผูท้าํ

งาน 

 

 

 

 

 

รูปโคมก่อนปรังปรุง    รูปโคมที่นํามาใช้ 

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

2.1 สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีหลอดไฟฟ้ารวมบลัลาสตใ์ช ้

                          =  กาํลงัไฟฟ้าต่อชุด (kW) x จาํนวนชุด x ชัว่โมงใชง้านต่อปี x เปอร์เซ็นตก์ารใชง้าน 

2.2 สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

       PB           =  เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัลงในช่องสีฟ้า 
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หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลเบื�องต้น

1.1ชั่วโมงการเปิดใช้งานใน 1 ปี h/y h 3,000.00 การใช้งาน

1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน % LF 100.00 การใช้งาน

1.3 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า

1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บาท CI 10,000.00 ประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1 พลังไฟฟ้าจากหลอดและบัลลาสต์ kW PO 0.05 จากหลอดไฟ

      ก่อนปรับปรุงต่อหลอด

2.2 จํานวนหลอดก่อนปรับปรุง หลอด nO 100.00 สํารวจ

2.3 จํานวนหลอดหลังปรับปรุง หลอด nN 50.00 สํารวจ

3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง

             Eo = Po x nO x h x LF kWh/y EO 13,800.00

3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังใส่แผ่นสะท้อนแสง 

             EN = Po x nN x h x LF kWh/y EN 6,900.00

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง        ES = EO - EN kWh/y ES 6,900.00

ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง       SE = ES x CE ฿/y SE 20,700.00

4.การลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน           PB = CI/SE y PB 0.48

5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์

5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง kWh/y ES 6,900.00

5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง ฿/y SE 20,700.00

5.3  ระยะเวลาคืนทุน y PB 0.48

รายละเอียด
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มาตรการที่ 2 การใช้บัลลาสต์แกนเหลก็สูญเสียตํา่ 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ็นตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 100 หลอดในพ้ืนท่ีการผลิตซ่ึงบลัลาสตเ์ป็น

แบบแกนเหล็กธรรมดาขนาด 10 วตัต์ ทางโรงงานตอ้งการเปล่ียนไปใชบ้ลัลาสต์แกนเหลก็ สูญเสียตํ่า 6 วตัต ์

เพ่ือใชง้านใน10 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปบัลลาสต์ก่อนปรับปรุง              รูปบัลลาสต์ที่นํามาใช้ 

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

2.1 สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีบลัลาสตใ์ช ้

           = กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด (kW) x จาํนวนบลัลาสต ์x ชัว่โมงใชง้านต่อปี x เปอร์เซนตก์ารใชง้าน  

2.2 สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB       =  เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ แหล่งที่มาข้อมูล

1.ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ชั่วโมงการเปิดใช้งานใน 1 ปี h/y h 3,000.00 การใช้งานจริง

1.2  เปอร์เซ็นต์การใช้งาน % LF 100.00 การใช้งานจริง

1.3  ค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า

1.4  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บาท CI 10,000.00 ประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1 พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์เดิม kW PO 0.010 ข้อมูลบัลลาสต์

2.2  พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์ใหม่ kW PN 0.006 ข้อมูลบัลลาสต์

2.3  จํานวนบัลลาสต์ที่จะเปลี่ยน n 100.00 การสํารวจ

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง

       EO =POx n x h x LF kWh/y EO 3,000.00

3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งบัลลาสต์ใหม่ 

       EN =PNx n x h x LF kWh/y EN 1,800.00

3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง    ES = EO- EN kWh/y ES 1,200.00

3.4 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง    SE = ES x CE ฿/y SE 3,600.00

4. การวิเคราะห์การลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน                   PB = CT/ST y PB 2.78

5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์

5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง kWh/y ES 1,200.00

5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง ฿/y SE 3,600.00

5.3  ระยะเวลาคืนทุน y PB 2.78

รายละเอียด
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มาตรการที่ 3 การเปลีย่นหลอดแสงจนัทร์เป็นหลอดเมทัลฮาไลน์ 

1. หลกัการและเหตุผล 

โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้ งหลอดแสงจนัทร์ขนาด 400 วตัต์ จาํนวน 10 หลอดในพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให้เกิดการ

ประหยดัพลงังาน ทางโรงงานตอ้งการเปล่ียนไปใชห้ลอดเมทลัฮาไลดข์นาด  250 วตัตจ์าํนวน 12 หลอด เพ่ือใช้

งานใน 10 ชั่วโมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย โดยการปรับปรุงน้ีไม่ก่อผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิตและผูท้าํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปหลอดก่อนปรับปรุง  รูปหลอดทีนํ่ามาใช้ 

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

2.1 สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีหลอดไฟฟ้าใช ้ 

              =  กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด(kW) x จาํนวนหลอด x ชัว่โมงใชง้านต่อปี x เปอร์เซนตก์ารใชง้าน  

2.2 สมการที่ใช้วเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y) 

PB       =  เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายละเอียด หน่วย สัญลักษณ์ ข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล

1.ข้อมูลเบื�องต้น

1.1  ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อปี h/y h 3,000.00 การใช้งานจริง

1.2  เปอร์เซ็นต์การใช้งาน % UF 100.00 การใช้งานจริง

1.3  ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย บาท/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า

1.4  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บาท CI 20,000.00 ประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1  จํานวนหลอดแสงจันทร์ หลอด n1 10.00 สํารวจ

2.2  พลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์ W W1 400.00 ข้อมูลหลอดไฟ

2.3  พลังไฟฟ้าจากหลอดเมทัลฮาไลด์ W W2 250.00 ข้อมูลหลอดไฟ

2.4  จํานวนหลอดเมทัลฮาไลด์ หลอด n2 12.00 สํารวจ

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง kWh/y EO 12,000.00

3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง kWh/y EN 9,000.00

3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง kWh/y Es 3,000.00

       Es  =  Eo – En

3.4 ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง   B/y SC 9,000.00

       Sc  =  Es  x  CE

4. การลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน y PB 2.22

       PB = CI / SC

5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์

5.1  พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES kWh/y 3,000.00

5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 9,000.00

5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 2.22
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3.14 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงานสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

กรณีศึกษาที่ 1: การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยเน้นให้ค่าวตัต์ต่อตารางเมตรตํา่ 

1.ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

สํานกังานแห่งหน่ึงมีพ้ืนท่ีใชง้าน 
2

m1210× ตอ้งการความส่องสว่าง 500 lux  มีเปอร์เซนต์การสะทอ้นแสง 

80/50/20% ( / / )cc w fcρ ρ ρ ค่าMF 0.70  โดยตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีค่าวตัตต่์อตารางเมตรตํ่า 

                                           
LW

)LW(h5
RCR RC

×
+

=  

                                           5.1
1210

)1210(65.15
RCR =

×
+××

=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3.14-1  ขอ้มูลและขนาดหอ้ง 10 x 12 ตารางเมตร 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพ่ือใหไ้ดค่้าความส่องสว่างเหมาะสมกบัการใชง้านและมีค่าวตัตต่์อตาราง

เมตรตํ่าท่ีสุด จะส่งผลใหล้ดการใชพ้ลงังานในขณะใชง้าน 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการออกแบบโดยการเลือกโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดเพ่ือเปรียบเทียบค่าวตัตต่์อตารางเมตร และ

วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานก่อนเลือกใชง้าน 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 

คดัเลือกโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและบลัลาสตแ์ต่ละชนิด เพ่ือวิเคราะห์ค่าวตัตต่์อตารางเมตร ดงัน้ี 

ก) กรณเีลือกใช้โคมธรรมดา 3 36 W×  RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลกัซ์แสงสวา่ง 2600 lm  

ตารางแสดงตวัอยา่งขอ้มูลโคมธรรมดา แผน่สะทอ้นแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์  ประสิทธิภาพดวงโคม 68.9% เม่ือ

พ้ืนท่ีทาํงาน 

0.85 m 

2.5 m hRC     1.65  
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หอ้งมีเปอร์เซนตก์ารสะทอ้นแสง 80/50/20% ( / / )cc w fcρ ρ ρ 1.5RCR =  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง    เม่ือค่า  RCR = 1.5 ดงันั้น ค่า CU อยูร่ะหวา่ง  0.74 0.66 0.70
2

CU+  = 
 

  

    N = 
MFCU    n   

A  E

L ×××φ
×

        

= 7.15
70.00.70  3600lm 2

m12m10500lux  
=

×××
××

โคม 

  เลือกใช ้ =  16 โคม 

                E = 
A

MFCU    n     N L ×××φ×
        

= lux509
m12m10

70.070.0 3 lm2600 โคม 16
=

×
××××

 

    
2

m/W  = 
MF  CU  lm/W  

 E

××
 

                                                           = 
2

m/W57.18
70.0 70.0lm/W  56

lux 509
=

××
 

ข) ถ้าเลือกโคมประสิทธิภาพสูงและหลอดลูเมนสูง ฟลกัซ์แสงสว่าง 3450 lm ใชบ้ลัลาสต์แบบธรรมดามีการ

สูญเสีย 10 W ต่อหลอด ประสิทธภาพ =   3450/46 =75 lm/W  

ตารางแสดงตวัอยา่งขอ้มูลโคม แผน่สะทอ้นแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพดวงโคม 80.51% 

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

W363×
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2 X 36 W 

 
 

จากตาราง เม่ือค่า  RCR = 1.5 ดงันั้น ค่า CU อยูร่ะหวา่ง  0.834 0.729 0.82
2

CU+  = 
 

 

    N = 
MFCU    n   

A  E

L ×××φ
×

        

= 15
70.00.82  2lm 3450

m12m10500lux  
=

×××
××

โคม 

  เลือกใช ้ =  16 โคม    

    E = 
A

MFCU    n     N L ×××φ×
        

= lux528
m12m10

70.082.0 2 lm3450 โคม 16
=

×
××××

  

   
2

m/W   = 
MF  CU  lm/W  

 E

××
   

  = 
2

m/W27.12
70.0 82.0lm/W  75

lux 528
=

××
 

ค) กรณีเลือกใช้โคมประสิทธิภาพสูง,หลอดลูเมนสูงและบัลลาสต์การสูญเสียตํ่า หลอดลูเมนสูง 36 W ฟลกัซ์

แสงสวา่ง 3450 lm บลัลาสตสู์ญเสียตํ่า จะมีการสูญเสีย 6 W ต่อหลอด 

              W/lm จะมีค่า W/lm82
W42

lm3450

W)636(

lm3450
==

+
=   

             ดงันั้น  
22

m/W22.11
70.082.0W/lm82

lux528
m/W =

××
=  

ง)  กรณีใช้โคมประสิทธิภาพสูง, หลอดลูเมนสูง และบัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์  หลอด W361×   ถา้ใชบ้ลัลาสต์

อิเลก็ทรอนิกส์จะมีกาํลงัไฟฟ้าอินพุทเท่ากบั 36 W 

Light Output Ratio 
Luminaire: 80.51%  

 DLOR (L) : 80.51% 
ULDR(L) 0.0%  
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            W/lm จะมีค่า Wlm
W

lm /95
36

3450
==  

           ดงันั้น  
22

m/W68.9
70.082.0W/lm95

lux528
m/W =

××
=  

5) วเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนก่อนตดัสินใจเลือกใช้ 

การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพ่ือเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจดงัน้ี 

ตารางที่ 3.14-1 การเปรียบเทียบการประหยดัพลงังานของสถานท่ีทาํงานขนาด 
2

m1210×  

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

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
โคมทัว่ไป โคมประสิทธิภาพสูง 

8 3 36T W− ×  8 2 36T W− ×  8 2 36T W− ×  

จาํนวนหลอดต่อโคม 3 36W×  2 36W×  2 36W×  

ขนาดพ้ืนท่ีใชง้าน  10 12×  10 12×  10 12×  

ความส่องสวา่งท่ีได ้(lux) 509 528 528 

ขอ้มูลบลัลาสต ์ ธรรมดา สูญเสียตํ่า อิเลก็ทรอนิกส์ 

กาํลงัสูญเสียบลัลาสต ์(W) 10 6 0 

ขอ้มูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

ฟลกัซ์แสงสวา่งต่อหลอด (lm) 2600 3450 3450 

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

กาํลงัไฟฟ้าหลอด (W) 36 36 36 

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

กาํลงัไฟฟ้าหลอดต่อโคม (W) 3 36 108× =  2 36 72× =  2 36 72× =  

กาํลงัไฟฟ้าอินพุตต่อโคม (W) 3 46 138× =  2 42 84× =  2 36 72× =  

ประสิทธิภาพแสงสวา่งหลอด (lm/W) 2600/36 = 56 3450/36 = 95 3450/36 = 107 

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

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

ขอ้มูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

ความถูกตอ้งของสี (CRI) 77 85 85 

ราคาหลอด (บาท) 41 55 55 

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

ขอ้มูลดวงโคม    

2( )m
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ประสิทธิภาพดวงโคม (%) 68.9% 80.5% 80.5% 

CU (%) 0.70 0.82 0.82 

MF (%) 0.70 0.70 0.70 

จาํนวนโคมทั้งหมด (โคม) 16 16 16 

กาํลงัไฟฟ้าเพ่ือประหยดัพลงังาน  

(วตัต/์ตารางเมตร) 
18.57 11.22 9.68 

 

000,1

◌่วค่าไฟต่อหนานชั่วโมงทํางจํานวนโคม)W(อินพุตกําลังไฟฟ้า
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า

×××
=  

ก)  โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสต์ธรรมดา  กาํลงัไฟฟ้าต่อโคม 138 วตัต ์ 16 โคม ใชง้าน 12 ชัว่โมงต่อวนั  

7 วนัต่อสปัดาห์ และใน 1 ปี จะมี 52 สปัดาห์ 

 ∴จาํนวนชัว่โมงทาํงานทั้งหมดต่อปี   =   12 7 52 4368× × =      ชัว่โมง/ปี 

         ถา้การไฟฟ้าคิดค่าไฟหน่วยละ    =     3        บาท  

บาท934,28
000,1

บาท3ชั่วโมง368,4โคม16W138
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า =

×××
=  

 ∴ใน 1 ปี ตอ้งเสียค่าไฟ      =    28,934          บาท 

ข)  โคมประสิทธิภาพสูงและบัลลาสต์การสูญเสียตํา่ 

          บาท612,17
000,1

บาท3ชั่วโมง368,4โคม16W84
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า =

×××
=  

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

ค)  ค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นหลอด T8 ธรรมดา เม่ือหมดอายุ  โดยหลอด T8 ธรรมดา W363×  มีอาย ุ     

การใชง้าน 13,000 ชัว่โมง  และใชง้าน 4,368 ชัว่โมงต่อปี  ราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท 

  
อายุหลอด

ชั่วโมงราคาหลอดจํานวนโคม◌่อโคมจํานวนหลอดต
)ปี/บาท(ดเปลี่ยนหลอค่าใช้จ่าย

×××
=  

 
ชั่วโมง000,13

ชั่วโมง368,4บาท41โคม16โคม/หลอด3
)ปี/บาท(ดเปลี่ยนหลอค่าใช้จ่าย

×××
=  

 ∴ ค่าเปล่ียนหลอดทั้งหมดต่อปี          =    661        บาท/ปี 

ง)  รวมค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นหลอด เม่ือหลอดหมดอายุ เป็นการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปี   

  = (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดงัตารางท่ี  3.14-2 

  ∴ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีประหยดัได ้ =  11,503      บาท 

จ)  ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโคมประสิทธิภาพสูง 2 x 36W เปลี่ยนบัลลาสต์เป็นชนิดการสูญเสียตํา่ และเปลี่ยนมา

ใช้หลอด T8 ลูเมนสูง ถา้ราคาโคม/ชุด ประมาณ 1,610 บาท 
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  ∴ราคาโคมทั้งหมด บาท760,25161016 =×=  

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

ตารางที่ 3.14-2  การเปรียบเทียบเพ่ือคาํนวณค่าใชจ่้าย และจุดคุม้ทุนของสถานท่ีทาํงานขนาด 
2

m1210×  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
โคมทัว่ไป โคมประสิทธิภาพสูง 

T8  (3×36W) T8 (2×36W) T8 (2×36W) 

จาํนวนหลอดต่อโคม 3×36W 2×36W  2×36W 

กาํลงัไฟฟ้าอินฟุตต่อโคม (W) 138 84 72 

ราคาหลอดไฟ (บาท) 41 55 55 

บลัลาสต ์ ธรรมดา สูญเสียตํ่า อิเลก็ทรอนิกส์ 

อายกุารใชง้าน (ชัว่โมง) 13,000 16,000 20,000 

การหาค่าใชจ่้ายและจุดคุม้ทุน    

จาํนวนโคม 16 16 16 

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

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh) 3 3 3 

ชัว่โมงการทาํงานต่อวนั 12 12 12 

วนัทาํงานต่อสัปดาห์ 7 7 7 

สปัดาห์ทาํงานต่อปี 52 52 52 

จาํนวนชัว่โมงทาํงานทั้งหมดต่อปี 4,368 4,368 4,368 

ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท) 28,934 17,612 15,096 

ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี (บาท) - 11,322 13,838 

ค่าเปล่ียนหลอดไฟทั้งหมดต่อปี (บาท) 661 480 384 

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

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีประหยดัได ้(บาท) - 11,503 14,115 

เปล่ียนโคมและเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ (16 

โคม)    

ราคาโคมและอุปกรณ์ต่อโคม - 1,610 1,870 

ราคารวมทั้งหมด (บาท) - 25,760 29,920 
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กรณีศึกษาที่ 2:  การลดโคมไฟแสงสว่างที่ไม่จาํเป็น  

1.ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

จากการสาํรวจพบวา่ในโรงงานมีช่องแสงท่ีนาํแสงสว่างธรรมชาติจากภายนอกเขา้มาใชใ้หค้วามสว่างแก่พ้ืนท่ี

และมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตใ์นบริเวณพ้ืนท่ีใชง้าน  ดงันั้นการเปิดใชง้านหลอด HID ขนาด 400 วตัต ์

ซ่ึงติดตั้งไวสู้งมากจึงไม่เกิดประโยชนใ์นการใชง้าน  

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

การเปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมากเกินความจาํเป็น โดนมีค่าความส่องสว่างมากเกินกว่ามาตรฐานการ

ใชง้านท่ีกาํหนดและไม่เหมาะสมกบัการใชง้านส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน ์

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการวดัค่าความสวา่งเปรียบเทียบก่อนและหลงัปิด ถา้ไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานค่าความสวา่งท่ีควบคุม ให้

ออกเป็นขอ้กาํหนดการเปิดใชง้านและแจง้ใหผู้ใ้ชถื้อปฏิบติัซ่ึงจะส่งผลใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 

หลอด HID ขนาด 400 วตัต์ จาํนวน 4 หลอด ใช้กาํลงัไฟฟ้ารวมบัลลาสต์ 438 วตัต์/หลอด มีการเปิดท้ิงไว ้8 

ชัว่โมง/วนั 365 วนั/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.14-2 หลอด HID ขนาด 400 วตัต ์เปิดท้ิงไวโ้ดยไม่เกิดประโยชน ์

5. สภาพหลงัปรับปรุง 

ปิดหลอดไฟจาํนวน 4 หลอด โดยไม่ส่งผลต่อมาตรฐานความสวา่ง 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.14-3 หลอด HID ขนาด 400 วตัต ์ท่ีปิดในช่วงเวลากลางวนั 

 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-66 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

จาํนวนหลอด HID ท่ีปิดได ้(N)                 = 4  หลอด 

 กาํลงัไฟฟ้าของหลอด HID รวมบลัลาสต ์(P)               = 438  W/หลอด 

 จาํนวนชัว่โมงใชง้านท่ีปิดได ้(h)   = 8  h/d 

 จาํนวนวนัทาํงาน (D)    = 365  d/y 

 ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE)    = 2.90   ฿/kWh 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Psave)   = (P x N) / 1,000 

       = 1.752  kW 

 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Esave)                = Psave x h x D 

       = 5,115.84  kWh/y 

 ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Msave)   = Esave x CE 

       = 14,835.94 ฿/y 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                    =            -                บาท 

ผลประหยดัท่ีได ้                    =      14,835.94                     บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน                    =            -                 ปี 

 

กรณีศึกษาที่ 3: การแยกสวติช์หลอดไฟ 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

โรงอาหารของสถานประกอบการมีการเปิดใชไ้ฟฟ้าแสงสว่างเต็มพ้ืนท่ีตลอด 24 ชัว่โมงในช่วงเวลากลางวนั 

พ้ืนท่ีโรงอาหารดา้นท่ีติดกบัหน้าต่างจะมีแสงสว่างจากธรรมชาติเขา้มาอย่างเพียงพอโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิด

ไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ไม่สามารถปิดไดเ้น่ืองจากสวิทช์พ่วงกนักบับริเวณอ่ืน อีกทั้งสวิทช์ท่ีติดตั้งอยู่ในบริเวณ

หอ้งครัวทาํใหไ้ม่สามารถปิดไดโ้ดยสะดวก  

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลอดไฟฟ้าบริเวณริมหนา้ต่างไม่สามรถปิดไดเ้น่ืองจากสวิทชไ์ฟฟ้าพ่วงกบับริเวณอ่ืน 
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างกลุ่มท่ีอยู่ริมหน้าต่างออกมาจากกลุ่มเดิมท่ีอยู่รวมกนัภายใน

หอ้งครัว และยา้ยสวิทช์ใหไ้ปอยูใ่นจุดท่ีใชง้านไดส้ะดวก ซ่ึงจะสามารถควบคุมการเปิดปิดในเวลากลางวนัได้

ง่ายและประหยดัพลงังาน โดยทาํการตรวจวดัค่าความสวา่งหลงัจากปิดเทียบกบัมาตรฐานท่ีควบคุม 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 

มีการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมหน้าต่างในช่วงเวลากลางวนัในขณะท่ีมีแสงสว่างจากภายนอกส่องผ่าน

กระจกเขา้มาในอาคาร ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 
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รูปที ่3.14-4 เปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในขณะท่ีมีแสงสวา่งจากภายนอก 

5. สภาพหลงัปรับปรุง 

ดาํเนินการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 43 หลอด บริเวณริมหนา้ต่างออกมา

จากสวิทชเ์ดิม โดยเมือปิดแลว้ค่าความส่องสวา่งยงัไดม้าตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.14-5 ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณริมหนา้ต่างในช่วงเวลากลางวนั 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

จาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนต ์ (n) = 43 หลอด 

กาํลงัไฟฟ้าของหลอดท่ีวดัได ้ (P) = 49 W 

เปอร์เซ็นตก์ารใชง้านเฉล่ีย (%) = 100 % 

ชัว่โมงการทาํงานท่ีลดได ้ (h) = 8 h/d 

จาํนวนวนัทาํงาน (D) = 313 d/y 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE) = 2.60 ฿/kWh 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง (Psave) = (P x n)/1,000 kW 

  = 2.11 kW 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ (Esave) = Psave x (%/100) x h x D kWh/y 

  = 5,275.93 kWh/y 

ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ (Msave) = CE x Esave ฿/y 

  = 13,717.42 ฿/y 
 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-68 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน      =            -  บาท 

ผลประหยดัท่ีได ้      =      13,717.42     บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน      =            -   ปี 

 

กรณีศึกษาที่  4:  การตดิตั้งแผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูงและลดจาํนวนหลอดไฟฟ้า 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการมีการติดตั้งใชง้านโคมแบบฝังฝ้าทีบาร์ ขนาด 4 x 36W จาํนวน 17 โคม และขนาด 3 x 

36 W จาํนวน 381 โคม โดยมีการเปิดใชง้าน 9 ชัว่โมง/วนั 300 วนัต่อปี ซ่ึงโคมทั้งหมดใชฝ้าครอบพลาสติก

สีขาวขุ่นทาํใหป้ริมาณความสว่างท่ีไดล้ดลง 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

โคมท่ีใชฝ้าครอบพลาสติกสีขาวขุ่นจะทาํใหแ้สงสว่างท่ีออกจากหลอดไฟฟ้าส่งลงไปยงัพ้ืนท่ีใชง้านไดน้อ้ยลง 

ส่งผลใหต้อ้งใชห้ลอดไฟฟ้าในจาํนวนท่ีมากข้ึน 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการติดตั้งแผ่นสะทอ้นแสงประสิทธิภาพสูงแบบอลูมิเนียม ซ่ึงมีประสิทธิภาพการสะทอ้นแสง 95 % และลด

จาํนวนหลอดไฟฟ้าโคมละ 1 หลอด ซ่ึงทาํให้มีการใช้งานหลอดฟูลออเรสเซนต์และบลัาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

ลดลงจาํนวนรวม 398 ชุด โดยไดค่้าความส่องสว่างใกลเ้คียงกบัค่าเดิมและไม่เกิดผลกระทบต่อการใชง้าน โดย

ทาํการปรับปรุงโคม 2 ชนิดดงัน้ี 

• โคม 4 x 36 W  จาก 4 หลอดต่อโคมเหลือ 3 หลอดต่อโคม จาํนวน 17 โคม 

• โคม 3 x 36 W  จาก 3 หลอดต่อโคมเหลือ 2 หลอดต่อโคม จาํนวน 381 โคม 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 

ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชไ้ดผ้ลดงัน้ี โคมขนาด 4 x 36 วตัต ์ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 137.03 วตัต ์โคมขนาด  

3 x 36 วตัต์ ใช้กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 108.05 วตัต์ และวดัค่าความส่องสว่างไดด้งัน้ี อาคารสํานักงาน 426 

LUX และ อาคารโรงงาน 498 LUX 

5. สภาพหลงัปรับปรุง 

ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้กบัโคมใหม่หลงัจากติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและลดจาํนวนหลอดไฟลงโคมละ 1 

หลอดได้ผลดงัน้ี โคมขนาด 3 x 36 วตัต์ ใช้กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 103.83 วตัต์ โคมขนาด 2 x 36 วตัต์ ใช้

กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 64.99 วตัต์ และวดัค่าความส่องสว่างไดด้งัน้ี อาคารสํานกังาน 518 LUX และ อาคาร

โรงงาน 581 LUX ซ่ึงสูงกวา่เดิม 
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รูปที่ 3.14-6 โคมไฟฟ้า 3 x 36 วตัต ์ท่ีปรับปรุงเป็น 2 x 36 วตัต ์

 
 

รูปที ่3.14-7  โคมไฟฟ้า 4 x 36 วตัต ์ท่ีปรับปรุงเป็น 3 x 36 วตัต ์ 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

1) การปรับปรุงโคม 4 x 36 วตัต ์เป็น 3 x 36 วตัต ์จาํนวน 17 โคม 

       กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียก่อนปรับปรุง =       137.03   วตัต/์โคม 

       กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียหลงัปรับปรุง       =       103.83   วตัต/์โคม 

       กาํลงัไฟฟ้าลดลงเฉล่ียต่อโคม   =       137.03 – 103.83   =  33.2 วตัต/์โคม 

      =       0.0332  กิโลวตัต/์โคม 

       ประหยดัพลงังานไฟฟ้า                 =       0.0332 x 17 x 2,700 

   =       1,523.88    kWh/ปี 

2) การปรับปรุงโคม 3 x 36 วตัต ์เป็น 2 x 36 วตัต ์จาํนวน 381 โคม 

กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียก่อนปรับปรุง  =       108.05   วตัต/์โคม 

กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียหลงัปรับปรุง   =       64.99    วตัต/์โคม 

      กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียลดลง   =       108.05 – 64.99   =  43.06   วตัต/์โคม 

       =       0.04306  กิโลวตัต/์โคม 
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      ประหยดัพลงังานไฟฟ้า                  =       0.04306 x 381 x 2,700 

=       44,295.82    kWh/ปี 

             ประหยดัพลงังานไฟฟ้ารวม                               =       1,523.88 + 44,295.82      

                                                                                 =       45,819.70                    kWh/ปี 

              ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง                               =      45,817.9 x 2.81           

                                 =      128,748.30                 บาท 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน    =      335,124                  บาท 

ผลประหยดัท่ีได ้    =      128,748.30                 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน    =       2.60                   ปี 

 

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดจาํนวนการใช้งานหลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการผลิตช้ินส่วนพลาสติกภายในรถยนต์ มีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจาํนวนมาก ประกอบดว้ย

หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตซ่ึ์งมีการเปิดใชง้านต่อเน่ืองตลอดเวลา 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสงสว่างในพ้ืนท่ีต่างๆ พบว่ามีระดบัความเขม้ของแสงท่ีมากเกินความ

จาํเป็น รวมถึงตาํแหน่งการติดตั้งหลอดมีระดบัท่ีสูงเกินไป 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14-8 หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์จะลด 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ดาํเนินการปรับปรุงโดยลดจาํนวนหลอดแสงจนัทร์ในบางพ้ืนท่ีโดยใชเ้คร่ืองมือวดัความเขม้ของแสงตรวจวดั

ระดบัความเขม้แสงใหเ้พียงพอและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการลดจาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์มีจาํนวน

มากเกินความจาํเป็น และในบางพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนตาํแหน่งโคมให้มีความเหมาะสมมากข้ึนทาํให้สามารถลด

จาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตไ์ดเ้พ่ิมมากข้ึน โดยสามารถลดจาํนวนหลอดแสงจนัทร์ขนาด 400 วตัต ์ไดจ้าํนวน 

30 หลอด และลดจาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วตัต์ ไดจ้าํนวน 568 หลอด การลดหลอดแสงจนัทร์

และหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็นการลดแบบถาวรโดยการปลดหลอดและตดัวงจรดา้นจ่ายออกจากระบบ 
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4. สภาพหลงัปรับปรุง 

หลงัปรับปรุงสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ 336,629 kWh / y 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14- 9 หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์ยกเลิกการใชง้าน 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 การยกเลิกการใช้หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์

รายละเอียด หน่วย ตัวย่อ ข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

จํานวนหลอดแสงจันทร์ หลอด n1 30 สํารวจ

กําลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์ + บัลลาสต์ W W1 410 ตรวจวัด

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตต์ หลอด n2 568 สํารวจ

กําลังไฟฟ้าต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ + บัลลาสต์ W W2 46 ประเมิน

ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน h/d h 24 ประเมิน

จํานวนวันทํางานต่อปี d/y d 365 ประเมิน

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน % UF 100 ประเมิน

ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย B/kWh CE 2.87 บิลไฟฟ้า

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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กรณีศึกษาที่ 6 : การเปลีย่นชนิดหลอดไฟฟ้าถนน 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการผลิตสายไฟสําหรับรถยนต์  มีการใช้หลอดไฟฟ้าจาํนวนมากและมีหลายชนิดในพ้ืนท่ี

สาํหรับใหแ้สงสวา่งในการทาํงาน 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

 จากการเดินสาํรวจพบวา่ภายในโรงงานมี ค่าความส่องสว่างสูงเกินมาตรฐาน  จึงทาํการปรับลดกาํลงัไฟฟ้าส่อง

สวา่งในบางพ้ืนท่ี 

       

รูปที่ 3.14-10 หลอดโซเดียมความดนัสุงขนาด 300 วตัต ์  รูปที่ 3.14-11 หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 92 วตัต ์

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

โรงงานทาํการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากโซเดียมความดนัสูงขนาด 300 วตัต์ท่ีมีค่าส่องสว่าง 9000 ลูเมน เป็น

ฟลูออเรสเซนตข์นาด 92 วตัตท่ี์ส่องสวา่ง 5000 ลูเมนจาํนวน 25 ชุดและยงัไดค่้าความสวา่งตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. สภาพหลงัปรับปรุง 

หลงัปรับปรุงสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้13,208 kWh/y 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

รายการ หน่วย ตัวย่อ ช้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานเหลอดไฟฟ้าต่อวัน h/d h 10 ประเมิน

จํานวนวันทํางานต่อปี d/y d 254 ประเมิน

กําลังไฟฟ้าหลอดโซเดียมความดันสูง kW kW 0.3 spect

กําลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ kW kW 0.092 spect

จํานวนชุดที่เปลี่ยน ชุด n 25

เปอร์เซนต์การใช้งาน % LF 100 ประเมิน

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.13 บิลไฟฟ้า

การลงทุน บาท C 65,000             

การคํานวณ

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการดําเนินมาตรการ kWh/y EO 13,208

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้       SE = E0 x CE ฿/y SE 41,341

  การเปลี่ยนจากหลอดโซเดียมความดันสูงเป็นฟลูออเรสเซนต์

 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

              เงินลงทุน  = 65,000  บาท 

 ผลประหยดัท่ีได ้  = 41,341  บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน  = 65,000/41,341 

    = 1.57  ปี 
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กรณีศึกษาที่ 7:  การควบคุมการใช้งานระบบแสงสว่างและการตดิตั้งแผ่นหลงัคาแบบโปร่งใส 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

โรงงานจะมีการใชง้านหลอดไฟฟ้าประเภท “หลอดแสงจนัทร์” ขนาด 400 วตัตจ์าํนวน 187 หลอด โดยสภาพ

อาคารมีแผน่หลงัคาแบบโปร่งใสบา้งบางส่วน และในระหวา่งการผลิตก็จะมีหมอกควนัจากการหลอมเหลก็ จึง

ทาํใหโ้รงงานจาํเป็นตอ้งเปิดไฟแสงสวา่งตลอดเวลาเพ่ือใหค้วามสวา่ง 

 
รูปที ่3.14-12 ระดบัความเขม้แสงสวา่งก่อนการปรับปรุง 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เน่ืองจากภายในโรงงานมีการเปิดไฟฟ้าแสงสวา่งตลอดเวลาโดยไม่มีการควบคุมเวลาการเปิด-ปิด บางบริเวณ 

เช่น บริเวณหลอมเหล็ก มีควนัฟุ้งกระจาย และสภาพแผ่นหลงัคาแบบโปร่งใส (Skylight) ค่อนขา้งเก่า อีกทั้ง

ระยะห่างระหว่างแผ่น Skylight ประมาณ 12 m ทาํให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาไดน้อ้ย จึงจาํเป็นตอ้ง

เปิดไฟแสงสวา่งช่วย ทาํใหสู้ญเสียพลงังานค่อนขา้งมาก ดงันั้นโรงงานตอ้งการท่ีจะลดการใชพ้ลงังานในส่วนน้ี 

โดยการปรับปรุงแผน่ Skylight และกาํหนดเวลาบริเวณท่ีจะใชง้านระบบแสงสวา่ง 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

- ตรวจสภาพปัจจุบนัของโรงงาน และตรวจสอบเวลาการใชง้านแสงสวา่ง 

- กาํหนดเวลาการใชง้านวา่พ้ืนท่ีบริเวณไหนสามารถท่ีจะลดการใชไ้ฟในช่วงกลางวนั และจาํเป็นตอ้งใชใ้นเวลา 

   กลางคืน 

- หลงัจากปรับปรุงเสร็จแลว้ใหต้รวจสอบค่าความเขม้แสงสวา่ง โดยตอ้งไม่ตํ่ากวา่ค่ามาตรฐาน 

- วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานท่ีได ้

4. สภาพหลงัปรับปรุง 

 
รูปที ่3.14-13 ระดบัความเขม้แสงสวา่งหลงัการปรับปรุงแผ่นหลงัคาแบบโปร่งแสง 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2561 

 

3-75 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
ผลประหยดั                                                             =    289,505     kWh/ปี 

% Safety Factor                                                      =    70                % 

ผลประหยดัจริง                                                      =    202,654      kWh/ปี 

ราคาพลงังาน                                                          =    2.59           บาท/kWh 

ผลประหยดัท่ีได ้                                                    =    524,874      บาท/ปี 

หมายเหตุ 

1. กาํหนด %Use = 70% เน่ืองจากสภาพเดิมอาจจะไม่ไดเ้ปิดไฟครบทุกหลอดหรืออาจจะมีบางหลอดชารุด 

2. ก่อนปรับปรุงใชง้านแสงสว่าง 24 Hr./Day โดยหลงัปรับปรุงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- ช่วงกลางวนั (8:00 - 18:00) : สามารถปิดไฟไดต้ลอดเวลา 

- ช่วงกลางคืน (18:00 - 8:00) : จะเปิดไฟเป็นบางบริเวณ 

3. กาํหนด %Safety Factor = 70% เน่ืองจากอาจจะมีบางวนัไม่สามารถปิดไฟช่วงกลางวนัไดเ้ช่น วนัฝนตก 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                                                                =     1,198,560  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน                                                     =     2.28           ปี 
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กรณีศึกษาที่ 8:  การใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างรอบๆโรงงาน 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

ในบริเวณรอบๆโรงงานและลานจอดรถมีการติดตั้งระบบแสงสว่าง เพ่ือให้ความสว่างช่วงเวลากลางคืน โดย

มอบหมายหนา้ท่ีการเปิด-ปิด ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงงาน 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เน่ืองจากการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างเป็นแบบ Manual ซ่ึงบางคร้ังอาจจะลืมปิดไฟในตอนเช้าดงันั้นโรงงาน

ตอ้งการท่ีจะลดความสูญเสียน้ีลง โดยการติดตั้ง Photo Switch ควบคุมการทางานซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถลดเวลา

การใชง้านท่ีเกินความจาเป็นไดโ้ดยเฉล่ียประมาณวนัละ 2 ชัว่โมง 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

- สาํรวจบริเวณท่ีจะติดตั้ง Photo Switch 

- ดาํเนินการติดตั้ง และวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชง้าน 

- คาํนวณผลประหยดั 

4. สภาพหลงัปรับปรุง 

 

 
 

รูปที ่3.14-14 การติดตั้ง Photo Switch เพ่ือควบคุมแสงสวา่งภายนอกอาคาร 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
1. กาํหนดใหห้ลงัปรับปรุงสามารถการใชง้านลงได ้2 hr./พ้ืนท่ี/วนั 

2. กาํหนด Safety Factor เท่ากบั 80% เน่ืองจากอาจมีบางวนัท่ีจาเป็นตอ้งเปิดไฟเวลากลางวนั เช่น วนัท่ีฝนตก

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                                =    7,926 k    Wh/ปี 

กาํหนด Safety Factor                                           =     80            % 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ริง                           =    7,926 x 80%     kWh/ปี 

                                                                              =    6,341                kWh/ปี 

ตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้า                                        =    2.85                  บาท/kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                                         =    2.85 x 6,341     บาท/ปี 

                                                                              =    18,072              บาท/ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                                                              =    16,678               บาท 

ระยะเวลาคืนทุน                                                   =    16,678 / 18,072 

                                                                             =     0.92                   ปี 

 

 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-78 

กรณีศึกษาที่ 9:  การเปลีย่นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็นหลอด LED 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

ระบบแสงสว่างในพ้ืนท่ีเดิมใชห้ลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 110 W โดยติดตั้ง 2 หลอด ต่อ 1 โคม เปิดใชง้าน

ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 23:00 น. หรือ 14 ชม. ต่อวนั 365 วนัต่อปี 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซ็นตเ์ดิมมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้า 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดการประหยดัพลังงานในระบบแสงสว่างทางคณะกรรมการอนุรักษ์พลงังานจึงมีแนวคิดท่ีจะ

เปล่ียนเป็นหลอด LED ขนาด 43 W ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดงัน้ี 

- สาํรวจจาํนวนโคมไฟฟ้าท่ีสามารถปรับปรุงได ้

- วิเคราะห์ผลประหยดัและขออนุมติังบประมาณจากผูบ้ริหาร 

- ดาํเนินการปรับปรุง 

4. สภาพหลงัปรับปรุง 

หลงัปรับปรุงพ้ืนท่ีมีปริมาณความเขม้แสงสวา่งเพ่ิมข้ึน 

 
รูปที ่3.14-15 การติดตั้ง LED 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 

 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                               =    347,480            kWh/ปี 

กาํหนด Safety Factor                                          =    80                     % 
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พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ริง                          =    347,480 x 80% kWh/ปี 

                                                                             =    277,984             kWh/ปี 

ตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้า                                       =    4.00                   บาท/kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                                       =     4.00 x 277,984  บาท/ปี 

                                                                            =     1,111,936          บาท/ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                                                            =    3,000,000           บาท 

ระยะเวลาคืนทุน                                                 =    3,000,000 / 1,111,936 

                                                                           =     2.70                    ปี 
 

กรณีศึกษาที่ 10 : ตดิตั้ง Timer ควบคุมการเปิด – ปิด ไฟบริเวณ Loading Station 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

พ้ืนท่ีบริเวณขนส่งของ ( Loading Station ) ในส่วนของโรงงานมีการใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่งโดยใชห้ลอดไฟ High 

Pressure Sodium ขนาด 400 W ในการส่องสวา่งภายในตวัอาคาร เปิดใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมงต่อวนั 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

พ้ืนท่ีบริเวณขนส่งของ มีหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium เปิดใชง้าน จาํนวน 8 หลอด ทางทีมอนุรักษ์

พลงังานของทางโรงงานเห็นวา่ตรงจุดน้ีสามารถปิดไดใ้นช่วงกลางวนั เน่ืองจากมีแสงสวา่งเพียงพอ จึง

เห็นสมควรติดตั้ง Timer ไวส้าํหรับควบคุมเวลาการเปิด – ปิด ไฟแบบอตัโนมติัในบริเวณดงักล่าว 

 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1. สาํรวจไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ Loading Station  

2. สาํรวจเวลาท่ีสามารถปิด - เปิดไดบ้ริเวณดงักล่าว 

3. นาํเสนอมาตรการปิดไฟบริเวณ Loading Station 

4. ดาํเนินการปิดไฟบริเวณ Loading Station 

5. สรุปและติดตามผล 
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4. สภาพหลงัปรับปรุง 

ทาํการปิดไฟแสงจนัทร์ขนาด 400 W จาํนวน 8 หลอดบริเวณ Loading Station โดยใช ้Timer กาํหนดเวลาเปิด – 

ปิด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สามารถช่วยประหยดัพลงังานได ้14,826 kWh/ปี 

 

 

 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

หลอดไฟแสงจนัทร์ขนาด 400 W. จาํนวน 8 หลอด 

พลงังานของหลอดไฟรวมบลัลาสต ์     =     423     W 

ก่อนปรับปรุง  

เปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                               =     0.423 kW x 24 ชม./วนั x 365 วนั/ปี x 8 หลอด 

                                                =     29,648            kWh / ปี 

หลงัปรับปรุง 

เปิดใชง้านเวลา 6.00 – 18.00 น. รวมเป็นเวลา 12 ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                             =     0.423 kW x 12 ชม./วนั x 365 วนั/ปี x 8 หลอด 

                                              =     14,822                kWh / ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้              =     ก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 

                                                           =     29,648 – 14,822 

                                             =     14,826                  kWh / ปี 

อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                =     2.57         บาท / kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                      =     14,826 x 2.57       บาท / ปี  

                                             =     38,103                  บาท / ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

 เงินลงทุน                                         =     22,578         บาท 

ระยะเวลาคืนทุน               =     0.59              ปี 
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กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วตัต์ เป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต์ 

1. ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

พ้ืนท่ีส่วนการผลิตและสาํนกังานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด โดยควบคุมค่า

การส่องสวา่งท่ี 450-500 ลกัซ์  เปิดใชง้านเป็นเวลา 11 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลอดฟลูออเรสเซนต ์มีประสิทธิภาพตํ่าและมีอายกุารใชง้านสั้น จึงเปล่ียนเป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์มี

อายกุารใชง้านมากกวา่ 40,000 ชัว่โมงต่อปี ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดม้ากโดยค่าความสวา่ง

ยงัคงเท่าเดิม 

รูปก่อนการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์เป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด บริเวณ

ออฟฟิสและในโรงงาน  

4. สภาพหลงัปรับปรุง 

ติดตั้งหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด 

รูปหลงัการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 W. จาํนวน 500 หลอด 

พลงังานของหลอดไฟรวมบลัลาสต ์     =     46     W 

ก่อนปรับปรุง  

เปิดใชง้านวนัละ 11 ชัว่โมง 300 วนั/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                               =     0.046 kW x 11 ชม./วนั x 300 วนั/ปี x 500 หลอด 

                                                =     75,900            kWh / ปี 

หลงัปรับปรุง 

เปิดใชง้านวนัละ 11 ชัว่โมง 300 วนั/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                             =     0.018 kW x 11 ชม./วนั x 300 วนั/ปี x 500 หลอด 

                                              =     29,700                kWh / ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้              =     ก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 

                                                           =     75,900 – 29,700 

                                             =     46,200                  kWh / ปี 

อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                =     3.5         บาท / kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                      =     46,200 x 3.5        บาท / ปี  

                                             =     161,700                บาท / ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

 เงินลงทุน                                         =     550,000                บาท 

ระยะเวลาคืนทุน               =      3.4                      ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. "แสงสว่าง" 

 แสงเป็นพลงังานในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้ช่วงความยาวคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีถูก

จดัเป็นแสงนั้นมีความยาวคล่ืนอยูร่ะหวา่ง 380 – 780 นาโนเมตร  

2. นิยามศัพท์ที่สําคัญเกีย่วกบัปริมาณแสง 

1)  ความเข้มการส่องสว่าง ( Luminous Intensity : I ) หรือกาํลงัส่องสวา่ง (Candle power) เป็นค่าแสดงระดบั

กาํลงังานของแหล่งกาํเนิดแสง มีหน่วยวดัเป็น แคนเดลา (Candela ) 

2)  ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux : Φ) เป็นปริมาณแสงทั้งหมดท่ีปลดปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดแสงมี

หน่วยเป็น ลูเมน ( lumen : lm ) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัปริมาณแสงท่ีตกลงพ้ืนท่ี 1 ตารางหน่วย ท่ีห่างจากจุดกาํเนิดแสง 1 

แคนเดลลาเป็นระยะทาง 1 หน่วย 

3)  ค วามสว่าง  (Illuminance : E)  เป็น ปริมาณ แสงท่ีตกกระทบตั้ งฉากกับ พ้ื น ท่ี ขนาด 1 ตารางเมตร        

โดยทัว่ไปเรียกว่า ระดบัความสว่าง (Lighting level) มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร ( lm/m2 ) หรือลกัซ์ (Lux) 

ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกับความเข้มการส่องสว่าง และแปรผกผนักับระยะทางกําลังสองระหว่าง

แหล่งกาํเนิดแสงและพ้ืนท่ีรับแสง ซ่ึงสามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 

           

 

4)  ประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) คือ อตัราส่วนของปริมาณแสงท่ีออกมาจากแหล่งกาํเนิดแสงต่อ

กาํลงัไฟฟ้า (วตัต)์ ท่ีป้อนใหแ้ก่หลอด มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวตัตซ่ึ์งคาํนวณไดจ้าก            

         

   

3. อุปกรณ์สําคัญในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3.1 หลอดไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต ์(Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ

ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตวั (Luminescence Lamps)  

3.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกบัหลอดไฟฟ้าที่มผีลต่อประสิทธิภาพพลงังาน 

1.  บัลลาสต์ 

บลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชง้านควบคุมการทาํงานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจาก จะช่วยใน

การทาํงานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างใหส้มบูรณ์แลว้ ยงัมีผลต่อการควบคุมฟลกัซ์การส่องสว่าง อายกุารใชง้าน

ของหลอด และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวงจรดว้ยบลัลาสตมี์หนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  

ก) ประการแรก  ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติดควบคุมปริมาณ

กระแสไฟฟ้าผา่นหลอดขณะสตาร์ตและทาํงาน 

ข) ประการที่สอง จ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหนา้ท่ีอ่ืนๆเช่น การปรับหร่ีแสง

สวา่ง เป็นตน้ 

2(distance)
intensity Luminous      eIlluminanc =
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1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทาํงานบลัลาสต์ซ่ึงเป็นขดลวดพนัอยู่รอบแกน

เหลก็เพ่ือสร้างค่าความเหน่ียวนาํสูง ซ่ึงมีผลทาํให้มีค่าความตา้นทานสูงเกิดกาํลงัสูญเสียมากตามไปดว้ยโดยมี

ค่ากาํลงัสูญเสียประมาณ 8 – 12 วตัต ์สําหรับบลัลาสต์ท่ีใชก้บัหลอด 36 หรือ 40 วตัต์ และหลอด 18 หรือ 20 

วตัต์  การสูญเสียดงักล่าวจะเปล่ียนไปในรูปของความร้อน ทาํให้อุณหภูมิบลัลาสต์ขณะใชง้านอาจสูงถึง 75 – 

90 °C   จะทาํให้ฉนวนท่ีเคลือบขดลวดค่อยๆ เส่ือมสภาพและเส่ือมอายุการใชง้านตามเวลา โดยทัว่ไปบลัลา

สต์แกนเหล็กแบบทัว่ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใชง้านประมาณ 10 ปีใช้งาน (หากใชง้านไม่ตลอด 24 

ชม. ต่อวนั กอ็าจใชง้านไดน้านถึง 30 ปี ตลอดอายอุาคาร)  

1.2 บัลลาสต์แกนเหลก็แบบกาํลงัสูญเสียตํ่า (low loss ballast) เป็นบลัลาสตแ์กนเหลก็ประสิทธิภาพสูง ท่ีลดการ

สูญเสียพลงังานในบลัลาสต์เหลือเพียงประมาณ 5 – 6 วตัต์ โดยการใชเ้ส้นลวดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและใชแ้กน

เหลก็ท่ีมีคุณภาพดี  

1.3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast)  การทาํงานของบลัลาสตช์นิดน้ีเหมือน  บลัลาสตแ์กนเหลก็มีโชก้

ทาํหนา้ท่ีหลกัทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์แต่การจะลดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าในโชก้ไดโ้ดยการลดขนาดโชก้

ใหเ้ลก็ลงนั้น จาํเป็นตอ้งใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ทาํการเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถ่ี 50 Hz เป็น

ความถ่ีสูงไม่นอ้ยกวา่ 20,000 Hz (เกณฑ ์20 kHz เป็นความถ่ีสูงขั้นตํ่า ท่ีหูคนทัว่ไปจะไม่ไดย้ินเสียงการทาํงาน) 

ซ่ึงการใชค้วามถ่ีสูงก็จะทาํให้สามารถลดขนาดโชก้ของบลัลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้ าหนกัเบา มีการสูญเสียตํ่า 

และประหยดัไฟไดม้ากกวา่บลัลาสตแ์กนเหลก็ได ้ 

 บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่าจึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปรับปรุงค่าตวัประกอบ

กาํลงั  อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัถูกออกแบบให้อยู่ในรูปขดลวดเหน่ียวนาํหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ไดใ้นขณะท่ี

อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัชนิดวงจรอิเลก็ทรอนิกส์มกัจะประกอบเขา้เป็นส่วนหน่ึงของบลัลาสต ์ 

 

ข้อด-ีข้อเสีย ของบัลลาสต์แกนเหลก็ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

• ราคาตํ่า และอายใุชง้านยาวนานมาก (20 ปี) 

• ทนต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น แรงดนัไม่คงท่ี 

อุณหภูมิสูง 

• ช่างติดตั้งไดอ้ยา่งคุน้เคย และหาซ้ือได้

ทัว่ไป 

• มีการสูญเสียพลงังานสูงประมาณ 20% (6-10W) 

• เกิดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้มสูง มีเสียงฮมั 

• มีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่า (PF = 0.27 – 0.52) 

• ใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 วินาทีจึงใหแ้สงสวา่งและมี

การกระเพ่ือม 

• มีการกระพริบเม่ือหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์หรือ 

สตาร์ทเตอร์เส่ือม ซ่ึงนอกจากเปลืองไฟแลว้ ยงัอาจ

ทาํใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้
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ข้อด-ีข้อเสีย ของบัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

• ลดสูญเสียพลงังานประมาณ 20 % 

• ลดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้ม และลดเสียงคราง 

• มีตวัประกอบกาํลงัสูง (โดยทัว่ไป PF >0.96) 

• ใหแ้สงสวา่งทนัที และไม่มีการกระเพ่ือม 

• มีวงจรควบคุมตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

       เม่ือผิดปกติ 

• ความเส่ือมของหลอดไฟลดลง อายใุชง้านนานข้ึน 

• ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงได ้และหร่ีแสงได ้

• สามารถใชก้บัหลอดไฟฟ้าได ้3 – 4 หลอด 

• นํ้าหนกัเบา และไม่ตอ้งใชส้ตาร์ทเตอร์ภายนอก 

• ราคาสูง และอายใุชง้านสั้น 

• มีขอ้จาํกดัในการใชง้านในสถานท่ีมีอุณหภูมิสูง 

• มีฝุ่ นละออง นํ้า ไอนํ้า หรือแรงดนัไม่คงท่ี 

• มีขอ้ท่ีตอ้งระมดัระวงัในการเลือกซ้ือ และ 

       การเลือกใชใ้หเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน 

 

2. โคมไฟส่องสว่าง (Luminaries) 

โคมไฟส่องสวา่งเป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีบงัคบัทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ใหก้ระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม

ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกบังานท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชโ้คมไฟจึงตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม

กบัสภาพการใชง้าน และความตอ้งการในเร่ืองความสวยงามไปพร้อม ๆ กนัดว้ย  

การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ  ดวงโคมท่ีมีใช้กนัอยู่ในปัจจุบันน้ีจะมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี

รูปร่างแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชง้านของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ

สถานท่ี ดวงโคมสามารถแยกประเภทไดต้ามลกัษณะการพิจารณา ดงัน้ี  

• พิจารณาตามลกัษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของการนาํไปใชง้านของดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟท่ีจะใชก้บัดวงโคม 

• พิจารณาตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม 

 

การกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม   

โดยปกติแลว้เส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไปอีกหลายแบบ แลว้แต่ชนิดของดวงโคมท่ีเรานาํมาทดสอบหรือแลว้แต่ชนิดของหลอดไฟท่ีมีรูปร่าง

แตกต่างกนัออกไป 

ประโยชน์จากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องของแสงสว่างของดวงโคมน้ีคือ ทาํให้ทราบถึงลกัษณะการ

กระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใชด้วงโคมไดเ้หมาะสมกบัประเภทของ

งาน และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเสน้โคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสว่างของดวงโคมน้ีเป็นค่าเฉพาะจุดใด

จุดหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าเฉล่ียทัว่พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตอ้งการคาํนวณ บางคร้ังดวงโคมสองชุดอาจจะมีค่าปริมาณ

จาํนวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากนั แต่ก็ไม่จาํเป็นท่ีลกัษณะของการกระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคม
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จะตอ้งเหมือนกนั หรือบางคร้ังโรงงานผูผ้ลิตดวงโคมอาจจะจดัทาํตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างท่ี

มุมต่าง ๆ มาให ้ 

ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมท่ีสร้างข้ึนมามีลกัษณะของการกระจายแสงสว่าง

ต่างๆ กนัออกไป ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของงานประเภทนั้น ๆ เม่ือมีการกระจายแสงสว่างออกเป็นหลาย ๆ 

ลกัษณะ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการจัดหมวดหมู่หรือจาํแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้น

ออกไป โดยใชห้ลกัการของการกระจายแสงสว่างในแนวด่ิงของดวงโคม โดยพิจารณาจากอตัราส่วนของปริ

มาณพลกัซ์การส่องสวา่งท่ีพุ่งออกมาจากดวงโคมท่ีลงสู่พ้ืนต่อปริมาณของแสงสวา่งท่ีกระจายออกจากดวงโคม

ข้ึนสู่เพดาน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งได ้6 ชนิด คือ 

1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจาย

แสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พ้ืน และส่วนท่ีเหลือประมาณ 0 – 10 % จะ

กระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดาน  

2) ดวงโคมแบบกึง่กระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พ้ืน และท่ีเหลือ 10 – 40 % จะ

กระจายแสงสวา่งข้ึนไปบนเพดาน  

3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน กระจายแสงสว่างข้ึนสู่

เพดานและกระจายแสงสวา่งตามแนวระดบัของดวงโคมพอๆ กนั  

4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบนและลงด้านล่าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท

น้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่พ้ืนเท่ากนั ไม่กระจายแสงสวา่งสู่

แนวระดบั  

5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคม

ท่ีมีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดข้ึนสู่เพดานและท่ีเหลือ 10 - 40 % 

กระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน  

6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน (Indirect Luminaire)  ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการ

กระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ 90 – 100 % ข้ึนสู่เพดาน และท่ีเหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสวา่งลงสู่พ้ืน  

4. การคํานวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)   

วิธีน้ีเหมาะสาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณท่ีตอ้งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ทั้งพ้ืนท่ี

เช่น สํานกังาน สถาบนัการศึกษา หรือโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการคาํนวณแบบลูเมนน้ีจะรวมผลของการสะทอ้น

แสงของเพดาน กาํแพง และพ้ืนดว้ย ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

        E   =   
A

MFUFN L ××φ×
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  โดยท่ี 

    E   คือ  ค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย (lux) 

    N   คือ จาํนวนโคม 

   Lφ  คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่งของหลอดต่อโคม (lm) 

   MF  คือ ตวัประกอบการบาํรุงรักษา (Maintenance Factor) 

   UF  คือ ตวัประกอบการใชง้านของโคม (Utilization Factor) 

   A   คือ พ้ืนท่ี (m2) 

 

การท่ีจะประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จาํนวนดวงโคมท่ีคาํนวณไดค้วรจะใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด โดยท่ี

ค่าความส่องสว่างเฉล่ียยงัคงไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้ดวงโคมมีจาํนวนท่ีลดลง

ไดแ้ก่ 

 1) ใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

 2) ใชด้วงโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 3) หมัน่ทาํความสะอาดตวัหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กาํแพง และผนงัของหอ้ง อยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ขอ้กาํหนดเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่าดว้ยการออกแบบ

อาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน  

 ประเภทอาคาร(1) 
ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด, 

วตัต์/ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใช้งาน 

(ก) สาํนกังาน สถานศึกษา  14 

(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพกัฟ้ืน  12 

(ค) ร้านคา้ยอ่ย หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้หรือซุปเปอร์สโตร์ (2) 18 

หมายเหตุ   

(1) สาํหรับอาคารท่ีมีการใช้งานพืน้ท่ีหลายลักษณะ พืน้ท่ีแต่ละส่วนจะต้องใช้ค่าในตารางตามลักษณะการใช้

งานของพืน้ท่ีส่วนน้ันๆ 

(2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างท่ัวไปท่ีใช้ในการโฆษณาเผยแพร่สินค้า ยกเว้นท่ีใช้ในตู้กระจกแสดงสินค้าและท่ี

ไม่ได้ติดต้ังอย่างถาวร 
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ตารางภาคผนวก ก 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

1. พื้นทีภ่ายในอาคารทัว่ไป 

1.1 โถงทางเขา้อาคาร 100 

1.2 โถงนัง่พกั 200 

1.3 พ้ืนท่ีทางเดินภายในอาคาร 100 

1.4 บนัได บนัไดเล่ือน ทางเล่ือน 150 

1.5 พ้ืนท่ีขนถ่ายสินคา้ภายในอาคาร 150 

1.6 หอ้งอาหารทัว่ไปภายในอาคาร 200 

1.7 หอ้งพกัผอ่นทัว่ไป 100 

1.8 หอ้งออกกาํลงักาย 300 

1.9 หอ้งนํ้ า หอ้งสุขา หอ้งรับฝากของ 200 

1.10 หอ้งปฐมพยาบาล 500 

1.11 หอ้งตรวจคนไขท้ัว่ไป 500 

1.12 หอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Switch gear 200 

1.13 หอ้งชุมสายโทรศพัท ์/ ไปรษณีย ์/ พสัดุ 500 

1.14 หอ้งเก็บของ 50 

1.15 หอ้งบรรจุหีบห่อ ขนถ่ายวสัดุ 300 

1.16 หอ้งควบคุม 200 

2. อาคารสํานักงาน 

2.1 พ้ืนท่ีเก็บเอกสาร  ถ่ายเอกสาร และพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีมีการสญัจร 300 

2.2 พ้ืนท่ีท่ีมีการเขียน พิมพ ์อ่าน ใชค้อมพิวเตอร์และ data processing 500 

2.3 พ้ืนท่ีท่ีใชส้าํหรับเขียนแบบ 750 

2.4 พ้ืนท่ีทาํงานดา้น CAD(Computer Aid Design) 500 

2.5 หอ้งประชุม 300 

2.6 พ้ืนท่ีเคานเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์  ตอ้นรับ 300 

2.7 หอ้งเก็บเอกสารสาํคญั 200 

3. ร้านค้าปลกี 

3.1 พ้ืนท่ีขาย (ขนาดเลก็) 300 

3.2 พ้ืนท่ีขาย (ขนาดใหญ่) 500 

3.3 พ้ืนท่ีเก็บเงิน /ห่อ  บรรจุ 500 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

4. ห้องอาหารและโรงแรม 

4.1 พ้ืนท่ีตอ้นรับ เคานเ์ตอร์เก็บเงิน บริการของโรงแรม 300 

4.2 ครัว 500 

4.3 พ้ืนท่ีภตัตาคาร  หอ้งอาหาร  หอ้งจดัเล้ียง 200 

4.4 หอ้งอาหารแบบบริการตวัเอง 200 

4.5 หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 300 

4.6 หอ้งจดังานประชุม  สมัมนา 500 

4.7 พ้ืนท่ีทางเดิน 100 

5. ห้องสมุด 

5.1 พ้ืนท่ีชั้นวางหนงัสือ 200 

5.2 พ้ืนท่ีอ่านหนงัสือ 500 

5.3 เคาน์เตอร์ 500 

6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน 

6.1 พ้ืนท่ีสาํหรับการเรียนการศึกษาทัว่ๆ ไป 300 

6.2 พ้ืนท่ีสาํหรับเรียนภาคคํ่า และการศึกษาผูใ้หญ่ 500 

6.3 หอ้งบรรยาย 500 

6.4 พ้ืนท่ีหนา้กระดานดาํ 500 

6.5 พ้ืนท่ีโตะ๊สาธิตงาน 500 

6.6 หอ้งเรียนทางดา้นศิลปะและหตัถกรรม 500 

6.7 หอ้งแสดงศิลปะในโรงเรียนสอนศิลปะ 750 

6.8 หอ้งเขียนแบบ 750 

6.9 หอ้งทดสอบและฝึกหดั 500 

6.10 หอ้งฝึกหดัทางดนตรี 300 

6.11 หอ้งฝึกหดัทางคอมพิวเตอร์ 500 

6.12 หอ้งฝึกหดัทางดา้นภาษา 300 

6.13 หอ้งเตรียมงานและฝึกหดัทัว่ไป 500 

6.14 หอ้งพกันกัเรียนทัว่ไป 200 

6.15 หอ้งทาํงานครู  อาจารย ์ 300 

6.16 พ้ืนท่ีออกกาํลงักายในร่ม 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

7. พื้นทีจ่อดรถภายในอาคารทัว่ไป 

7.1 ทางเขา้-ออก (ช่วงกลางวนั) 300 

7.2 ทางเขา้-ออก (ช่วงกลางคืน) 75 

7.3 ช่องทางรถวิง่ (ทางลาดชนั/หวัมุม) 75 

7.4 พ้ืนท่ีจอดรถ 75 

7.5 หอ้งจ่าย/ เก็บบตัรจอดรถ 300 

8. โรงพยาบาล 

8.1 พ้ืนท่ีรอรับการรักษา 200 

8.2 ทางเดินทัว่ไปเวลากลางวนั 200 

8.3 ทางเดินทัว่ไปเวลากลางคืน 50 

8.4 หอ้งพกัรักษาผูป่้วยนอก 200 

8.5 หอ้งทาํงานแพทย ์ 500 

8.6 หอ้งพกัแพทย ์ 300 

พื้นทีห้่องพกัผู้ป่วยใน : 

8.7 พ้ืนท่ีทัว่ไป 100 

8.8 แสงสวา่งสาํหรับการอ่านหนงัสือ 300 

8.9 พ้ืนท่ีตรวจทัว่ไปในหอ้งพกัผูป่้วย 300 

8.10 พ้ืนท่ีตรวจโรคและรักษาโรค 1000 

8.11 ความสวา่งในเวลากลางคืน 5 

8.12 หอ้งนํ้ าผูป่้วย 200 

8.13 พ้ืนท่ีตรวจโรคทัว่ไป 500 

8.14 หอ้งตรวจหูและตา 1,000 

8.15 พ้ืนท่ีตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผน่ภาพทางสายตา 500 

8.16 หอ้งดูภาพจากจอภาพของเคร่ือง  Scanners 50 

8.17 หอ้งถ่ายเลือด/เคร่ืองรักษาไตเทียม 500 

8.18 พ้ืนท่ีตรวจรักษาโรคผิวหนงั 500 

8.19 หอ้งส่องกลอ้งตรวจอวยัวะภายในร่างกาย 300 

8.20 หอ้งเขา้เฝือก 500 

8.21 หอ้งจ่ายยา 300 

8.22 หอ้งสาํหรับการรักษาโดยการนวดและแผรั่งสี 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

8.23 หอ้งพกัฟ้ืนก่อนและหลงัผา่ตดั 500 

8.24 หอ้งผา่ตดั 1,000 

8.25 พ้ืนท่ีใตโ้คมผา่ตดั จาํเพาะ 

พื้นทีสํ่าหรับห้องดูแลพเิศษ  ICU ( Intensive Care Unit ) 

8.26 พ้ืนท่ีทัว่ไป 100 

8.27 แสงสวา่งใชใ้นการตรวจทัว่ไป 300 

8.28 พ้ืนท่ีสาํหรับการตรวจรักษา 1,000 

8.29 ความสวา่งสาํหรับการเฝ้าไขก้ลางคืน 20 

พื้นทีห้่องทนัตแพทย์ 

8.30 แสงสวา่งโดยทัว่ไป 500 

8.31 แสงสวา่ง ณ ตวัผูป่้วย 1,000 

8.32 ใตด้วงโคมผา่ตดั 5,000 

8.33 แสงสวา่งสาํหรับเปรียบเทียบ สีพ้ืน 5,000 

8.34 พ้ืนท่ีทดสอบและตรวจสอบสี 1,000 

8.35 หอ้งค่าเช้ือ 300 

8.36 หอ้งปลอดเช้ือ 300 

8.37 หอ้งชนัสูตรพลิกศพ/หอ้งเก็บศพ 750 

8.38 โตะ๊ชนัสูตรพลิกศพ 5,000 

9. ร้านแต่งผม 500 

10. พื้นทีสํ่าหรับการแสดงและการบันเทงิ 

10.1 โรงละคร  พ้ืนท่ีแสดงคอนเสิร์ต 200 

10.2 พ้ืนท่ีสาํหรับงานแสดงทัว่ไป 300 

10.3 หอ้งซอ้ม  หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 300 

10.4 พิพิธภณัฑ ์ 300 

11. อุตสาหกรรมอาหาร 

11.1 พ้ืนท่ีสาํหรับขบวนการผลิตทัว่ๆ ไป 200 

11.2 พ้ืนท่ีลา้ง  คดัเลือกขนาดวตัถุดิบ  ผสมวตัถุดิบ บรรจุหีบห่อ 300 

11.3 พ้ืนท่ีสาํหรับการตดัแยกช้ินส่วนเน้ือสตัว ์ผสมนมเนย  โรงกรองสาํหรับ

โรงงานนํ้ าตาล 

500 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

11.4 พ้ืนท่ีตดัแยกผกั  ผลไม ้ 300 

11.5 พ้ืนท่ีผลิตสาํหรับผลิตอาหารสาํเร็จรูป  หอ้งครัว 500 

11.6 พ้ืนท่ีผลิตบุหร่ี   500 

11.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์เช่น แกว้  ขวด หอ้งควบคุมคุณภาพ  หอ้ง

ตกแต่งอาหาร 

500 

11.8 หอ้งทดสอบคุณภาพอาหาร 500 

11.9 หอ้งตรวจสอบสี 1,000 

12. อุตสาหกรรมทาํขนม เบเกอร์ร่ี 

12.1 พ้ืนท่ีเตรียมส่วนผสม และอบขนม 300 

12.2 พ้ืนท่ีตกแต่งหนา้ขนม 500 

13. อุตสาหกรรมด้านการเกษตร  ปศุสัตว์ 

13.1 หอ้งขนถ่ายสินคา้ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร 200 

13.2 พ้ืนท่ีปศุสตัวภ์ายในตึก 50 

13.3 พ้ืนท่ีรักษาสตัว ์ 200 

13.4 พ้ืนท่ีเตรียมอาหารสตัว ์ทาํความสะอาดสตัว ์ 200 

14. อุตสาหกรรมซิเมนต์ คอนกรีต และ อฐิ 

14.1 พ้ืนท่ีสาํหรับทาํการอบแหง้วตัถุดิบ 50 

14.2 พ้ืนท่ีเตรียมและผสมวตัถุดิบ 200 

14.3 พ้ืนท่ีทาํงานของเคร่ืองจกัรทัว่ไป 300 

15. อุตสาหกรรมเซรามกิและแก้ว 

15.1 พ้ืนท่ีสาํหรับทาํการอบแหง้ 50 

15.2 พ้ืนท่ีเตรียมงาน และการปฏิบติังานของ  

15.3 เคร่ืองจกัรทัว่ไป 300 

15.4 พ้ืนท่ีข้ึนรูปช้ินส่วน เคลือบเงา และ เป่าแกว้ 300 

15.5 พ้ืนท่ีขดัแต่งผิว และ แกะสลกั 750 

15.6 พ้ืนท่ีประดบัตกแต่งช้ินงาน 500 

15.7 พ้ืนท่ีขดัแต่งกระจกสาํหรับแวน่ตา  เจียรนยั 750 

15.8 พ้ืนท่ีงานเจียรนยัละเอียด 1,000 

15.9 พ้ืนท่ีผลิตเคร่ืองแกว้เทียม  เพชร  พลอยเทียม 1,500 

 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

16. อุตสาหกรรมเคม ี พลาสตกิ  ยาง 

16.1 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีไม่มีการสญัจร 50 

16.2 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีเขา้ถึงค่อนขา้งลาํบาก 150 

16.3 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีคนประจาํเกือบตลอดเวลา 300 

16.4 หอ้งทดสอบท่ีตอ้งการความละเอียดสาํหรับการอ่านมาตราวดั 500 

16.5 สายการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชภณัฑ ์ 500 

16.6 สายการผลิตยางรถยนต ์ 500 

16.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,000 

16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ  ตดัเจาะ  ขั้นสุดทา้ย 750 

17. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

17.1 พ้ืนท่ีผลิตลวด  สายไฟฟ้า 300 

17.2 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดใหญ่ 300 

17.3 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดกลาง 500 

17.4 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดเลก็ 750 

17.5 พ้ืนท่ีชุบนํ้ ายาเคลือบขดลวด 300 

17.6 พ้ืนท่ีสาํหรับการชุบเคลือบผวิ 300 

พื้นทีป่ระกอบช้ินส่วน 

17.6 ขนาดใหญ่ เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า 300 

17.7 ขนาดกลาง เช่น สวติชบ์อร์ด 500 

17.8 ขนาดเลก็ เช่น เคร่ืองโทรศพัท ์ 750 

17.9 ขนาดเลก็มากท่ีตอ้งการความละเอียดมาก เช่น อุปกรณ์มาตรวดัต่างๆ 1,000 

17.10 หอ้งทดสอบทางดา้นไฟฟ้า  อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตอ้งมีการปรับแต่ง 1,500 

18. อุตสาหกรรมหล่อ  หลอม  โลหะ 

18.1 อุโมงคใ์ตพ้ื้น 50 

18.2 แท่น ขนถ่ายโลหะ 100 

18.3 พ้ืนท่ีเตรียมพิมพท์รายสาํหรับการหล่อ 200 

18.4 พ้ืนท่ีตกแต่งโลหะ 200 

18.5 พ้ืนท่ีผสมโลหะ 200 

18.6 แท่นหล่อโลหะ 200 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

18.7 พ้ืนท่ีถอดพิมพ ์ 200 

18.8 พ้ืนท่ีเคร่ืองจกัรหล่อโลหะ 200 

18.9 พ้ืนท่ีหล่อดว้ยมือ 300 

18.10 พ้ืนท่ีหล่อโลหะดว้ยพิมพ ์ 300 

18.11 พ้ืนท่ีทาํแบบจาํลอง 500 

19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย 

19.1 พ้ืนท่ีคดัเลือกเพชรพลอย 1,500 

19.2 พ้ืนท่ีผลิตตวัเรือนเพชรพลอย 1,000 

19.3 พ้ืนท่ีผลิตนาฬิกาดว้ยมือ 1,500 

19.4 พ้ืนท่ีผลิตนาฬิกาดว้ยเคร่ืองจกัร 500 

20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด 

20.1 พ้ืนท่ีขนถ่าย  คดัเลือกสินคา้ 300 

20.2 พ้ืนท่ีซกัแหง้ 300 

20.3 พ้ืนท่ีซกั อบ รีด 300 

20.4 พ้ืนท่ีตรวจเช็ค  ซ่อมแซม 750 

21. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

21.1 พ้ืนท่ีขนถ่ายวตัถุดิบ 200 

21.2 พ้ืนท่ีลอกขดัหนงั 300 

21.3 พ้ืนท่ีตดัแตง่  เยบ็  ขดัเงา  เคร่ืองหนงั 500 

21.4 พ้ืนท่ีคดัเลือกช้ินส่วน 500 

21.5 พ้ืนท่ียอ้มสีหนงั 500 

21.6 พ้ืนท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1,000 

21.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,000 

21.8 พ้ืนท่ีประกอบเคร่ืองหนงั 500 

22. อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 

22.1 Open die forging 200 

22.2 Drop forging  welding  cold forming 300 

22.3 งานเคร่ืองจกัรท่ีไม่ตอ้งการความละเอียด ค่าผดิพลาด > 0-1 มม. 300 

22.4 งานเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการความละเอียด ค่าผดิพลาด < 0-1 มม. 500 

 



ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

22.5 พ้ืนท่ีตรวจสอบ 750 

22.6 พ้ืนท่ีรีด  ดึงลวด  ท่อ 300 

22.7 พ้ืนท่ีงานแผน่โลหะหนา > 5 มม. 200 

22.8 พ้ืนท่ีงานแผน่โลหะบาง < 5 มม. 300 

22.9 พ้ืนท่ีงานสร้างแบบ  พิมพต์ดัเจาะ 750 

พื้นทีป่ระกอบช้ินส่วน : 

22.10 ขนาดใหญ่ 200 

22.11 ขนาดกลาง 300 

22.12 ขนาดเลก็ 500 

22.13 ขนาดเลก็ และรายละเอียดมาก 750 

22.14 พ้ืนท่ีชุดสงักะสี 300 

22.15 พ้ืนท่ีตกแตง่พ้ืนผิว  เคลือบสี 750 

22.16 พ้ืนท่ีสร้างพิมพป๊ั์ม  ตดัเจาะสาํหรับเคร่ืองจกัร ขนาดเลก็ 1,000 

23. อุตสาหกรรมกระดาษ 

23.1 พ้ืนท่ีป่ันเยือ่กระดาษ 200 

23.2 พ้ืนท่ีผลิตกระดาษ 300 

23.3 พ้ืนท่ีเขา้เล่ม  เขา้ปกทัว่ไป  พบั  ตดัขอบ เยบ็เล่ม 500 

24. อุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

24.1 พ้ืนท่ีเก็บเช้ือเพลิง 50 

24.2 พ้ืนท่ีหมอ้นํ้ า 100 

24.3 พ้ืนท่ีเคร่ืองจกัร 200 

24.4 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 200 

24.5 หอ้งควบคุม 500 

25. อุตสาหกรรมการพมิพ์ 

25.1 พ้ืนท่ีทัว่ไปเช่น ตดั  เคลือบ  ป๊ัมนูนบนกระดาษ 500 

25.2 พ้ืนท่ีแท่นพิมพ ์ 500 

25.3 พ้ืนท่ีตกแต่งงานพิมพ ์ 1,000 

25.4 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,500 

25.5 พ้ืนท่ีตกแต่งเพลท 2,000 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พื้นทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

26. อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 

26.1 พ้ืนท่ีท่ีคนไม่สามารถสญัจรไปมาได ้ 50 

26.2 พ้ืนท่ีท่ีคนสญัจรไปมาไม่บ่อยนกั 150 

26.3 พ้ืนท่ีท่ีคนสญัจรไปมาตลอดเวลา 200 

26.4 พ้ืนท่ีเก็บ SLAB 50 

26.5 พ้ืนท่ีเตาหลอม 200 

26.6 พ้ืนท่ีขนถ่าย  ตดั  รีดเหลก็ 300 

26.7 พ้ืนท่ีหรือแท่นควบคุมการผลิต 300 

26.8 พ้ืนท่ีทดสอบควบคุมคุณภาพ 500 

26.9 อุโมงคข์นส่ง 50 

27. อุตสาหกรรมทอผ้า 

27.1 พ้ืนท่ีทัว่ไป 200 

27.2 พ้ืนท่ีแต่ง  ซกั  รีด  ดึงฝ้าย 300 

27.3 พ้ืนท่ีป่ันดา้ย  ทอผา้  ถกัผา้ 500 

27.4 พ้ืนท่ีเยบ็  ถกั  ปัก ละเอียด 750 

27.5 พ้ืนท่ีออกแบบลวดลาย 750 

27.6 พ้ืนท่ียอ้มผา้ 500 

27.7 พ้ืนท่ีอบแหง้ 100 

27.8 พ้ืนท่ีพิมพผ์า้ดว้ยเคร่ืองจกัร 500 

27.9 พ้ืนท่ีพบั  แต่งขอบ  ผา้ 1,000 

27.10 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี  คุณภาพผา้ 1,000 

27.11 พ้ืนท่ีซ่อมแซมผา้ 1,500 

27.12 พ้ืนท่ีตดัเยบ็ทัว่ไป 500 

28. อุตสาหกรรมรถยนต์ 

28.1 พ้ืนท่ีงานตวัถงั  ประกอบรถยนต ์ 500 

28.2 หอ้งพน่สี  เคลือบสี  ขดัเงา 750 

28.3 พ้ืนท่ีตกแต่งสี 1,000 

28.4 พ้ืนท่ีผลิตทาํงานใตท้อ้งรถโดยคน 1,000 

28.5 พ้ืนท่ีตรวจเช็คคร้ังสุดทา้ย 1,000 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง

แห่งประเทศไทย 

 

พืน้ทีแ่ละประเภทกจิกรรม ความส่องสว่าง (ลกัซ์) 

29. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้ 

29.1 ยอ้มสีไม ้ ผลิตไมอ้ดั 50 

29.2 พ้ืนท่ีอบไอนํ้ า 150 

29.3 พ้ืนท่ีเล่ือย  ตดั  เจาะ 300 

29.4 พ้ืนท่ีประกอบช้ินส่วนหลกั 300 

29.5 พ้ืนท่ีขดัเงา  เคลือบสี  ประกอบติดตั้งช้ินส่วนตกแต่ง 750 

29.6 พ้ืนท่ีทาํงานการผลิตบนเคร่ืองจกัรโดยคน 500 

29.7 พ้ืนท่ีคดัเลือกช้ินส่วน 750 

29.8 พ้ืนท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1,000 

30. สนามบนิ 

30.1 พ้ืนท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ ขาออก พ้ืนท่ีรับกระเป๋าเดินทาง บนัไดเล่ือน 

ทางเล่ือน พ้ืนท่ีทัว่ไป 

200 

30.2 เคานเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์  ติดต่อสอบถาม ตรวจเช็คบตัรโดยสาร  ตรวจ

หนงัสือเดินทาง  จุดตรวจผา่นศุลกากร 

500 

30.3 พ้ืนท่ีนัง่รอ 200 

30.4 หอ้งเก็บกระเป๋าเดินทาง 200 

30.5 พ้ืนท่ีควบคุมของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 300 

30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ 500 

30.7 พ้ืนท่ีทดสอบตรวจซ่อมอากาศยาน ทดสอบเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองวดัสาํหรับ

อากาศยาน พ้ืนท่ีชานชาลาสถานีสาํหรับผูโ้ดยสาร 

500 

30.8 ข้ึนรถไฟ (ใตดิ้น) 50 

30.9 พ้ืนท่ีขายตัว๋โดยสาร 300 

30.10 พ้ืนท่ีนัง่รอ 200 

31. วดั โบสถ์ 

31.1 พ้ืนท่ีโดยรอบ 100 

31.2 ท่ีนัง่  แท่นบูชา  แท่นยนื  นัง่เทศน ์ 300 

31.3 การส่องเนน้ (พระพทุธรูป  พระรูป) 750 

 

ท่ีมา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย 
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