
ระบบแสงสว่าง



ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบแสงสวา่ง

 ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) และฟลักซ์การส่องสว่าง

(Luminous Flux) ปริมาณการส่องสว่างจากแหล่งกําเนิดแสง หน่วย: ลูเมน (Lumen)

 ระดับความส่องสว่าง (Luminous) ระดับความส่องสว่างเป็นปริมาณแสงทั้งหมดที่

ตกกระทบบนพื้นที่ผวิต่อ 1 ตารางเมตร หน่วย: ลกัซ์ (LUX) หรือ ฟูตแคนเดลิ

 กาํลงัไฟฟ้าของหลอด หน่วย: วตัต์

 ประสิทธิผลการส่องสว่าง (Light Efficacy) ประสิทธิผลการส่องสว่างคือ อัตราส่วน

ฟลกัซ์การส่องสว่างต่อ กาํลงัไฟฟ้าของหลอดไฟ มหีน่วยเป็น ลูเมนต่อวตัต์
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ชนิดของหลอดไฟ
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หลอดไฟฟ้าท่ีนิยมใช้

ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

• หลอดเผาไส ้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์

• หลอดทงัสเตนฮาโลเจน

• หลอด HID

• หลอดฟลูออเรสเซนต์

• หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
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หลอดไส้ (หลอดอินแคนเดสเซนต,์ 
Incandescent Lamp)

หลอดไส้ธรรมดา

ข้อดี ข้อเสีย

1. ราคาถูก 1. สูญเสียพลังงานไปกับความร้อนมาก

2. ให้แสงสว่างทันทีเมื่อเปิดใช้งาน 2. อายุการใช้งานสั้นประมาณ 1,000

3. ไม่ต้องใช้บัลลาสต์     ชั่วโมง

4. หรี่แสงได้ 3. หลอดเสื่อมเร็ว โดยครอบแก้วของ

5. มีขนาดเล็กและเบา     หลอดจะดําเร็ว

6. ให้แสงประกายสวยงาม 4. เลือกอุณหภูมิสีไม่ได้
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หลอดทงัสเตนฮาโลเจน

ข้อดี ข้อเสีย

1. ให้แสงสว่างทันทีเมื�อเปิดใช้

งาน

1. สูญเสียพลังงานไปกับความร้อน

มาก

2. หรี�แสงได้ 2. หลอดให้ความร้อนสูงมากและมี

3. มีขนาดเล็กและเบา     ขนาดเล็ก จึงต้องระมัดระวัง

3. อายุการใช้งานสั�นประมาณ 3,000 

   ชั�วโมง

4. ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าในกรณีที�

ใช้หลอดแรงดันไฟฟ้าตํ�า

หลอดทงัสเตนฮาโลเจน
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หลอด HID (High Intensity Dischange 
Lamp)

นิยมใช้กบัห้องที่มีเพดานสูงมาก ๆ เช่น 6 เมตรขึน้

ไป เป็นต้น หรือใช้กบัสนามกฬีาต่างๆ โดยทั่วไปที่

นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ ชนิดแรกคือ หลอดแสงจันทร์

ซ่ึงบรรจุไอปรอท และก๊าซอาร์กอนซ่ึงเป็นก๊าซเฉ่ือย

ไว้ภายในหลอด และชนิดที่สองคือ หลอดเมทัล

ฮาไลด์ (Metal Halide Lamp) ซ่ึงภายในหลอดจะ

เพิม่สารไอโอดนีเพ่ือให้อุณหภูมิสีของแสงดขีึน้

หลอดปล่อยประจุความดนัไอสูง
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หลอดปล่อยประจุ (Gas Dischange 
Lamp)

หลอดปล่อยประจุความดันไอตํ่ า

(Low Pressure Discharge Lamp)

หลอดปล่อยประจุความดันไอตํ่าที่

นิยมใช้ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์

และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
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ชนิดของหลอดฟูลออเรสเซนต์

เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว กําลังไฟฟ้า 

(มิลลิเมตร) (เซนติเมตร) (วัตต)์

หลอดธรรมดา 38 60 20

(หลอดอ้วน) 120 40

หลอดประสิทธิภาพสูง 26 60 18

(หลอดผอม) 120 36

หลอดประสิทธิภาพ 16 60 14

สูงมาก(หลอด STLD) 120 32

หลอดฟลูออเรสเซนต์

ประเภทของหลอด
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ขอ้ดี - ขอ้เสียของหลอดฟลูออเรสเซนต์

ข้อดี ข้อเสีย

1. ให้ระดับความสว่างมากและใช้ 1. จะต้องใช้งานร่วมกับบัลลาสต์และ

    กําลังไฟน้อย     สตาร์ทเตอร์ ยกเว้นกรณีใช้บัลลาสต์

2. อายุการใช้งานยาวนาน     อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์

3. ราคาถูก 2. เมื�อหลอดเสื�อมหรือใกล้เสื�อม แสงที�ได้

4. ให้ความร้อนจากหลอดน้อย     จะไม่สมํ�าเสมอ และกระพริบ

5. ให้แสงสว่างแบบกระจายแสง
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หลอดคอมแพคฟูลออเรสเซนต์

มีหลักการทํางานและคุณสมบัติต่างๆ เหมือน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ข้างต้น เพียงแต่หลอด

มีขนาดเลก็กว่า โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ แบบที่

ติดตั้งบัลลาสต์ไว้ภายนอก ซ่ึงสามารถเลือก

บัลลาสต์ชนิดต่างๆ ร่วมกับหลอดได้ และ

แบบที่ติดตั้งบัลลาสต์ไว้ภายในซ่ึงสามารถใช้

แทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ได้ทันที และ

ประหยดัพลงังานกว่าหลอดอนิแคนเดส
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ขอ้ดี - ขอ้เสียของหลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต์

ข้อดี ข้อเสีย

1. ให้ระดับความสว่างมากและใช้ 1. จะต้องใช้งานร่วมกับบัลลาสต์

    กําลังไฟน้อย 2. เมื�อหลอดเสื�อมหรือใกล้เสื�อม แสงที�ได้

2. อายุการใช้งานยาวนาน     จะไม่สมํ�าเสมอ และกระพริบ

3. ราคาถูก 3. ราคาแพง

4. ให้ความร้อนจากหลอดน้อย

5. ให้แสงสว่างแบบกระจายแสง

    จึงมีแสงบาดตาน้อย
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หลอด LED (Light Emiiting Diodes)
หลอดไฟขนาดเลก็ จะใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ไดโอด (Diode) 

แบบเปล่งแสงได้เม่ือไฟฟ้าไหลผ่าน โดยกระแสไฟฟ้าจะต้องเป็นกระแสตรง

เท่าน้ัน ที่แรงดนัไฟฟ้า 12 หรือ 24 โวลท์ ซ่ึงมีหลกัการทํางานแตกต่าง

จากหลอดไฟมีไส้ เพราะว่าไม่มีการเผาไส้หลอด ด้งน้ัน หลอด LED จึง

ไม่เกิดความร้อน แสงสว่างเกิดขึน้จากการเคล่ือนของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่ง

ตวันํา ซ่ึงเป็นวสัดุแบบเดยีวกบัที่ใช้ในการทําทรานซิสเตอร์
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คุณสมบติัโดยประมาณของหลอดไฟชนิดต่างๆ
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หลอดไฟฟ้า ชนิด ขนาด วัตต์ ปริมาณลักซ์ ประสิทธิผล อายุ ราคา 

(W) รวมบัลลาสต์ ส่องสว่าง การส่องสว่าง (Im/W) (ชั�วโมง) (บาท)

หลอดไส้ 60 730        12.17                 1,000    16.20     

100 1,380     13.80                 1,000    16.20     

หลอดทังสเตนฮาโลเจน 50 950        16.10                 3,000    90          

500 9,660     19.32                 2,000    117        

1500 36,300   24.20                 2,000    306        

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ขั�วเกลียว 15 760        50.67                 8,000    297        

23 1,350     58.70                 12,000  531        

ขั�วเสียบ 11 16 900        56.25                 8,000    117        

18 26 1,200     46.15                 10,000  243        

หลอดฟลูออเรสเซนต์ STD 18 24 1,030     36.79                 10,000  40.50     

36 42 2,600     56.52                 10,000  46.80     

Super 80 18 24 1,300     46.43                 13,000  58.50     

36 42 3,250     70.65                 13,000  67.50     

หลอดไอปรอทความดันสูง 250 5,500     21.15                 8,000    459        

80 90 3,700     41.11                 20,000  189        

125 136 6,200     45.59                 20,000  207        

250 269 12,700   47.21                 15,000  477        

400 423 22,000   52.01                 15,000  684        

หลอดเมทัลฮาไลต์ 70 86 5,700     66.28                 9,000    1,530     

150 170 12,900   75.88                 9,000    1,530     

250 263 19,000   72.24                 20,000  1,782     

คุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าที�ใช้กันทั�วไป
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มาตรฐานการส่องสวา่ง
1. พื�นที�ภายในอาคารทั�วไป 

- โถงนั�งพัก 200

- พื�นที�ทางเดินภายในอาคาร 100

- บันได, บันไดเลื�อน และทางเลื�อน 150

- ห้องพักผ่อนทั�วไป 100

- ห้องนํ�า, ห้องสุขา และห้องรับฝากของ 200

- ห้องเก็บของ 50

2. อาคารสํานักงาน

- พื�นที�เก็บเอกสาร, ถ่ายเอกสาร และพื�นที�ทั�วไปที�มีการสัญจร 300

- พื�นที�ที�มีการเขียน, พิมพ์, อ่าน และใช้คอมพิวเตอร์ 500

- ห้องประชุม 300

3. ห้องอาหาร

- ครัว 500

- ห้องจัดงานและสัมมนา 500

- พื�นที�ทาางเดิน 100

ค่าระดับความส่องสว่าง (IIIuminance) สําหรับพื�นที�ทํางานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร

ประเภทของพื�นที�และกิจกรรม ระดับความส่องสว่าง (ลักซ)์
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การเลือกใชสี้ผนงั เฟอร์นิเจอร์เพื่อลดการใชแ้สงสวา่ง

สีและวัสดุ %การสะท้อนแสง สีและวัสดุ %การสะท้อนแสง

ขาว 75-85 แดงอ่อน 45-55

เทาอ่อน 40-60 แดงแก่ 15-20

เทาแก่ 10-15 ดํา 2-5

นํ้าเงินอ่อน 40-50 ไม้สีอ่อน 25-35

นํ้าเงินแก่ 15-20 ไม้สีแก่ 10-15

เขียวอ่อน 45-55 หินอ่อน 30-70

เขียวแก่ 15-20 ปูนฉาบ 40-45

เหลืองอ่อน 60-70 คอนกรีต 20-30

นํ้าตาล 20-30 อิฐเผา 10-15 17



ประเภทของโคมไฟส่องสวา่ง

• โคมดาวน์ไลท์ ใชก้บัหลอดอินแคนเดสเซนต ์หลอดทงัสเตนฮาโลเจน และหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต ์นิยมติดไวท่ี้เพดานเพ่ือความสวยงาม

• โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบ่งได ้4 แบบ

• โคมไฮเบย์ หรือโคมโรงงาน เป็นโคมไฟติดตั้งหลอด HID ติดตั้งบริเวณหลงัคา

โรงงาน ท่ีมีความสูงมากๆ

• โคมไฟส่องอาคาร มกัใชก้บัหลอด HID ใชส้าํหรับส่องภายนอกตวัอาคาร

• โคมไฟชนิด Up Light หรือ Indirect Light ใชต้กแต่งใหแ้สง

สะทอ้นข้ึนไปบนเพดาน ทาํใหอ้าคารดูกวา้งขวางหรูหรา

18



โคมสาํหรับหลอดคอมแพคฟูลออเรสเซนต์
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ชนิดของโคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์

โคมไฟฟ้าสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบ่งได้เป็น 4 แบบ ดงันี้

1. โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือย (Bare Type Luminaire)
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ชนิดของโคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์

2.  โคมฟลูออเรสเซนต์โรงงาน (Industrial Luminaire)

3.  โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser Luminaire)

โดยท่ัวไปแผ่นกรองแสงมี 3 แบบด้วยกนัคือ

• แบบเกร็ดแก้ว (Prismatic diffuser)

• แบบขาวขุ่น (Opal duffuser)

• แบบผวิส้ม (Stripple duffuser)
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ชนิดของโคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์

4. โคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรง (Louver Luminaire)

มีทั้ งแบบติดลอยและฝังฝ้า ลกัษณะของ โคมไฟ

ประกอบดว้ยแผน่สะทอ้นแสงดา้นขา้ง และอาจมีแผ่น

สะทอ้นแสงดา้นหลงัหลอดเพ่ิมเขา้มา เพ่ือสะทอ้นแสง

และควบคุมแสงให้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ส่วนตวัขวาง

จะสามารถลดแสงบาดตาได้
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การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง

 ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ แทนหลอดไส้ (ประหยดัไฟฟ้ากว่า 80%)

T12,T10,T-8,T-5 Fluorescent
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เปรียบเทียบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตก์บั

หลอดไส้

หลอดไส้ หลอด CFL

ราคาต่อหลอด 

(บาท)

20 110

อายุ (ชม) 1500 8000

ราคาต่อ ชม. 0.013 0.014

ค่าไฟฟ้าต่อชม. 0.1 0.023

ค่าใช้จ่ายต่อ ชม. 0.113 0.036
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การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง

 ใช้โคมสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง (สามารถลดจํานวนหลอดลง 1 ใน 3)
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การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง

บัลลาสอเิลคทรอนิกส์ (ลดการสูญเสีย 6-10 watt/หลอด)
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 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทุกบริเวณจะต้องมีการควบคุมการเปิด ปิดตาม

ตารางกาํหนดเวลา

 ใช้สวติซ์ตั้งเวลา หรือสวติซ์ควบคุมด้วยแสง สวติซ์เชือกกระตุก

 บาํรุงรักษาสมํ่าเสมอและเลือกใช้สีอ่อน

การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง
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ใชแ้สงธรรมชาติเขา้ช่วย

การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง
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การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง

29



การบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ก.  สํารวจสภาพการทาํงานของหลอดไฟฟ้าบนัทกึความสว่างอย่างสมํ่าเสมอ

ข.  ทําความสะอาดโคมไฟอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังที่มีการซ่อม

บาํรุง

ค.  เปลีย่นโคมไฟฟ้าที่หมดอายุหรือใช้งานได้  80 % ของอายุการใช้งานและ

ควรจัดซ้ือและเปลี่ยนพร้อมกันเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และสะดวกในการ

บาํรุงรักษา

การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง
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เม่ือใช้งานระบบแสงสว่างไปเป็นระยะเวลานานๆจะพบว่าความสว่าง

ลดลงทั้งนีเ้น่ืองจาก ฝุ่น เศษ แมลง เราจึงควร หม่ันบํารุงรักษาทาํความสะอาด 

หลอดไฟ โคมไฟ ฝาครอบ กระจกกระจายแสง  เพดาน ผนัง กระจกหน้าต่าง

อย่างสม่ําเสมอ

การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่ง
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การสูญเสียเน่ืองจากขาดการบาํรุงรักษา

ชนิดหลอด หลอดเก่า/ โคมสกปรก การสูญเสียทั�งหมด

หลอดสกปรก

หลอดไส้ 15% 15% 28%

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 15% 30% 40%

หลอด HID 20% 15% 32%

หลอด CFL
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