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4.2 แสงสว่างเพื่อโลกสวย 

 
 แสงสว่าง เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ระบบแสงสว่างท่ี
เหมาะสมนอกจากจะท าให้เราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

4.2.1 การก าเนิดแสง 

 ถ้าเราเผาแท่งเหล็กแท่งหนึ่งท่ีความร้อนสูงมากๆ แท่งเหล็กจะเริ่มร้อน
แดง และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้แก่แท่งเหล็กมากขึ้นอีกเรื่อยๆ มันจะเปลี่ยนสี
ออกไปทางส้มและเหลืองจ้าสว่างในที่สุด ในการเผาแท่งเหล็กดังกล่าวนี้ นอกจากเราจะได้พลังแสงออกมาแล้ว 
ยังมีรังสีอัลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดออกมาด้วย แหล่งของพลังงานแสงท่ีเกิดขึ้นจากการเผาหรือการให้
พลังงานความร้อนนี้ เรียกว่า อินแคนเดสเซนซ์ (Incandescence) หรือแหล่งก าเนิดแสงร้อน (Hot 
Source) เช่น ถ่านแดง ไส้ของหลอดไฟฟ้า แสงจากการเชื่อมโลหะ ฯลฯ คุณสมบัติประการหนึ่งของ
แหล่งก าเนิดแสงชนิดอินแคนเดสเซนซ์ คือ จะให้แสงสีแดงมากกว่าแสงสีน้ าเงิน 
 แหล่งก าเนิดแสงอีกประเภทหนึ่งท่ีมิได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานแสง 
แหล่งก าเนิดแสงชนิดนี้เรียกว่า ลูมิเนสเซนซ์ (Luminescence) หรือบางทีเรียกว่า แหล่งก าเนิดแสงเย็น 
(Cold Source) ได้แก่ แสงจากตัวแมลง แสงท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี แสงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนวงโคจรของ
อิเล็กตรอน รวมไปถึงแสงท่ีเกิดจากการปล่อยประจุ (Discharge) ของก๊าซ เช่น แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แสงจากหลอดแสงจันทร์ และแสงจากหลอดโซเดียม  

4.2.2 การมองเห็น 
 เมื่อแสงตกกระทบท่ีวัตถุใดๆ แสงจะสะท้อนเข้าสู่กระบอกตา ผ่านแก้วตา (Cornea) ลูกตา (Lens) เรติ
นา (Retina) ประสาทตา (Nerve) และสมอง ตามล าดับ กล้ามเนื้อตาจะท าหน้าท่ีขยายตัวหรือหดตัว เพื่อโฟกัส
ให้คลื่นแสงท่ีมากระทบแก้วตาและลูกตาไปตกลงบนบริเวณเรตินา นอกจากนั้น ยังมีม่านตา (Iris) คอยท า
หน้าที่ปิดเปิดกระบอกตาเพื่อควบคุมปริมาณแสงให้เข้าสู่กระบอกตาตามความเหมาะสม 
 บริเวณเรตินา ประกอบด้วยเซลล์ (Cell) ประสาทตาเป็นจ านวนมาก เซลล์จ านวนล้านๆ เซลล์นี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีเรียกว่า โคน (Cones) ซึ่งจะมีประมาณ 7 ล้านเซลล์ในกระบอกตาข้างหนึ่งๆ 
โคนจะอยู่ตรงกลางบริเวณเรตินา คอยรับความรู้สึกด้านสีและช่วยแยกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ท่ีเราเห็น การ
เห็นของเราในเวลากลางวัน มักจะเกิดขึ้น เพราะการท างานของโคนดังกล่าว เซลล์อีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า ร็อด 
(Rods) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 130 ล้านเซลล์ในกระบอกตาข้างหนึ่ง ช่วยให้เราเห็นภาพต่างๆได้อย่างหยาบๆ และ
สามารถท าหน้าท่ีของมันได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืน ร็อดจะไม่สามารถตอบสนองทางด้านสีได้เลย 
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 การมองเห็นของเรา นอกจากจะต้องอาศัยท่ีส าคัญคือ ดวงตาซึ่งประกอบด้วยส่วนต่ างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว การมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

ขนาดของวัตถุ 
 ขนาดและรายละเอียดของวัตถุ  เป็นปัจจัยหลักในการก าเนิด
ปริมาณแสงท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการมองเห็น โดยธรรมชาติแล้ว ตาของคนเรา 
สามารถเห็นวัตถุท่ีใหญ่ได้ง่ายกว่าวัตถุท่ีเล็ก และมีแนวโน้มท่ีจะเห็นวัตถุชิ้น
เดียวกันมีขนาดเล็กลงในเวลากลางคืนเมื่อเทียบกับเวลากลางวัน 

ความจ้าและการส่องสวา่ง 
 เมื่อปริมาณแสงตกกระทบวัตถุ เราเรียกว่า การส่องสว่าง แต่สิ่งท่ีตาเราเห็นคือ ความจ้าอันเกิดขึ้นจาก
การสะท้อนของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตา เมื่อเพิ่มปริมาณแสงมากขึ้น ความจ้าจะมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 
ความจ้าของวัตถุใดๆ ขึ้นอยู่กับค่าความสามารถในการสะท้อนแสงของวัตถุนั้นๆ ด้วย  

คอนทราสต์ (Contrast)  
คือ ความแตกต่างของความด า-ขาว ระหว่างวัตถุกับสิ่งต่างๆ 

ท่ีอยูร่อบตัว เมื่อความแตกต่างของความด า-ขาว ยิ่งมาก การมองเห็น
ก็จะท าได้ง่ายขึ้น ความต้องการปริมาณแสงจะมีน้อยลง ตัวอย่างเช่น 
ตัวหนังสือด าบนกระดาษสีขาว ย่อมถูกเห็นได้ง่ายกว่าตัวอักษรด าบน
พื้นสีเทา 

เวลา 
 ในการมองเห็นภาพ จ าเป็นต้องใช้เวลา ระยะเวลาท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการมองเห็นภาพ ถูกก าหนดโดย
ปริมาณของแสงท่ีมีอยู่ เช่น ในการอ่านหนังสือพิมพ์ จะสามารถอ่านได้เร็ว ในขณะท่ีมีแสงสว่างในเวลากลางวัน
มากกว่าแสงสว่างของดวงจันทร์ 
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4.2.3 ระบบแสงสว่างที่เหมาะสม  

 การท่ีจะให้ได้ระบบแสงสว่างท่ีเหมาะสม เพื่อการ
มองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การท ากิจกรรม
ในพื้นท่ีดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องค านึงถึง 
4.2.3.1 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาจาก 
 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ค่าลูเมนต่อวัตต์) ให้

เลือกชนิดท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสูง  
 อายุการใช้งาน ให้เลือกชนิดท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน 
 สีของแสง เลือกสีของแสงให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

4.2.3.2 ออกแบบระบบแสงสวา่งให้เหมาะสม 
 ใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย ทั้งทางหลังคา และหน้าต่าง 
 ควรออกแบบให้ความสว่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพแสง 

4.2.3.3 ใช้แสงสว่างอย่างถูกวิธี เช่น ปดิไฟเมื่อไม่ใช้งาน 
4.2.3.4 หมั่นบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

4.2.3.1 การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่าง 

หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 

การเลือกหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ควรเลือกโดยพิจารณาจาก 
 ประสิทธิภาพแสงของหลอด โดยให้ดูท่ีค่าลูเมนต่อวัตต์ (ลูเมนคือ ปริมาณแสงท่ีปล่อยออกมาจาก

หลอดแสงสว่าง ส่วนวัตต์ คือ พลังไฟฟ้าท่ีใช้ในการก าเนิดแสง) ถ้ายิ่งมากหมายถึง ยิ่งมี
ประสิทธิภาพสูง โดยปกติหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าหลอดไส้ และ
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์จะมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ราคา
แพงกว่า เหมาะกับสถานท่ีท่ีเปิดไฟนานๆ ตัวอย่างประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟฟ้าบาง
ชนิด ดังเสนอในตาราง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชนิดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ลูเมนต่อวัตต์ 
หลอดไส้ 
หลอดแสงจันทร ์
หลอดฟลูออเรสเซนต ์
หลอดเมทัลฮาไลด ์
หลอดโซเดียมความดันสูง 

8-22 
26-58 
30-83 
67-115 
74-132 
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 อายุการใช้งาน ไม่ควรพิจารณาที่ราคาเพียงอย่างเดียว เพราะหลอดไฟท่ีราคาถูกมักมีอายุการใช้ 
 

 งานสั้นท าให้ต้องเปลี่ยนบ่อย เช่นหลอดไส้ ราคาถูกกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ มีอายุการ
ใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมงในขณะท่ีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีอายุการใช้งานนานถึง 
8,000 ชั่วโมง 

 สีของแสงท่ีมาจากหลอดแสงสว่าง จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น สีคูลไวท์หรือเดย์
ไลท์ เหมาะสมกับห้องท างาน ห้องเรียน ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า สีวอร์มไวท์ เหมาะสม
ส าหรับห้องนอน ห้องจัดเลี้ยง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นi 

 

ชนิดของหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 

 หลอดทังสเตนหรือหลอดไส้ 

กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านไส้หลอด จะท าให้ไส้หลอดร้อน และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 500 องศาเซลเซียส ไส้
หลอดจะเริ่มเปล่งแสง พร้อมๆ กับปล่อยความร้อนออกมา ไส้หลอดยิ่งร้อนขึ้น แสงสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้น 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดกับโลหะทุกชนิด โดยไส้หลอดทังสเตนจะมีความเหมาะสมมากส าหรับหลอดแสงสว่าง 
เนื่องจากเป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง ก๊าซท่ีบรรจุภายในหลอดจะช่วยป้องกันมิให้ไส้หลอดกลายเป็นไอของ
โลหะเร็วเกินไป ซึ่งจะช่วยยืดอายุของหลอดด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อไส้หลอดทังสเตนร้อนก็จะกระจายตัว

ออกมาเป็นประจุ ท าให้ไส้หลอดบางลงเรื่อยๆ จนขาดใน
ท่ีสุด   

หลอดไส้มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดชนิด
อื่น แต่สิ้นเปลืองมากเมื่อใช้ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
มาก เป็นหลอดแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพต่ า พลังงานส่วน
ใหญ่ท่ีหลอดไส้ใช้ จะหมดไปกับการแผ่รังสีความร้อนหรือ
รังสีอินฟาเรด เพียงร้อยละ 6 ของพลังงานท่ีหลอดนี้ใช้ ถูก
ท าให้เกิดแสงสว่างนอกจากนี้ หลอดชนิดนี้ยังมีอายุการใช้
งานสั้น โดยเฉลี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมง
เท่านั้น หลังจากนั้น การให้แสงสว่างจะลดลง นอกจากนี้ 
การติดตั้งหลอดไส้ทังสเตนในแนวนอน (ขนานกับพื้น) หรือ
ในท่ีท่ีมีการถ่ายเทความร้อนไม่ดี จะท าให้อายุการใช้งาน

ของหลอดลดลงอย่างมาก    

 

 หลอดทังสเตน -  ฮาโลเจน 

มีการท างานเหมือนหลอดไส้ ครอบแก้วท าด้วยควอทซ์ หรือแก้วแข็ง
เป็นพิเศษท่ีสามารถ ทนต่อความร้อนได้ดี มีทังสเตนเป็นไส้ท่ีให้แสงสว่าง ใน
ครอบแก้วบรรจุก๊าซฮาโลเจน (ไอโอดีนหรือโบรมีน) ซึ่งจะท าให้มีการท างานดี
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ขึ้น หลอดไส้ทั่วไปเมื่อติดสว่างไอของไส้หลอดทังสเตนจะเกาะติดอยู่บนผนังด้านในของครอบแก้ว เป็นเหตุให้
ไส้หลอดบางลง ครอบแก้วจะมีสีคล้ ามากขึ้น การส่องสว่างของหลอดจะลดลง แต่ก๊าซฮาโลเจนในหลอดไส้ จะ
ช่วยลดการเป็นไอของไส้หลอดลง ด้วยกระบวนการคืนตัวทางเคมีเรียกว่า วงจรฮาโลเจน โดยก๊าซฮาโลเจนจะ
รวมตัวกับโมเลกุลของทังสเตนที่แยกตัวออกมาจากไส้หลอดขณะท่ีไส้หลอดก าลังร้อนมากขึ้น และโมเลกุลของ
ทังสเตนจะกลับไปเกาะท่ีไส้หลอดแทนท่ีจะไปเกาะท่ีผนังด้านในของครอบแก้ว ครอบแก้วจะไม่ด าคล้ า และอายุ
การท างานของไส้หลอดเพิ่มขึ้น 
 หลอดทังสเตน – ฮาโลเจน จะท างานได้ดีท่ีอุณหภูมิสูงมาก ๆ โดยจะให้แสงสว่างสีขาว และเพื่อให้ทน
ต่อความร้อนสูงขณะใช้งาน จึงจ าเป็นต้องใช้แก้วชนิดพิเศษจ าพวกควอทซ์ ในการประกอบครอบแก้วของหลอด
ทังสเตน – ฮาโลเจน  

 หลอดฟลูออเรสเซนต ์

เป็นหลอดแสงสว่างท่ีสามารถแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแสงสว่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังในร้านค้าและ
ส านักงาน 

การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีบ้าน สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะในห้องน้ า ห้องครัว และโรงรถ ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้
ถึงห้าเท่า มีหลายสีท่ีมีความเหมาะสมในการติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน 
เช่น ในห้องนอน โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร 

การก าเนิดแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ต่างกับหลอดไส้ โดย
เป็นการให้แสงสว่างท่ีไม่เก่ียวกับการท าให้เกิดความร้อน แต่เป็นการถ่ายเท
ประจุไฟฟ้า ปลายทั้งสองของหลอดจะเปน็ขั้วหลอดที่มีขดลวดทังสเตนที่
ต่อเชื่อมกับขั้วเล็กๆ สองขั้วท่ีต่อยื่นออกมาจากหลอด  ภายในหลอดบรรจดุ้วย
หยดเล็กๆ ของปรอท และก๊าซเฉื่อย (ก๊าซอาร์กอน ส่วนผสมของก๊าซอาร์กอน 
- นิออน หรือก๊าซคริพตอน) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขั้วหลอดทั้งสองข้าง
ด้วยความต่างศักย์ท่ีสูง จะท าให้ขั้วทังสเตนปล่อยอิเลคตรอน ออกมาพร้อมกัน
ท่ีปลายทั้งสองของหลอด ท าให้มีการไหลของกระแสเกิดการอาร์คระหว่าง
ปลายขั้วทั้งสอง ความร้อนจากการอาร์คท าให้ปรอทกลายเป็นไอ การเคลื่อนตัว
ของอิเลคตรอนในไอปรอทจะปล่อยรังสี อัลตร้าไวโอเล็ต ท าให้สารฟอสเฟอร์ท่ี
เคลือบด้านในของหลอดแก้วเรืองแสงท่ัวหลอดและให้แสงสม่ าเสมอ 
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 หลอดแอลอีด ี

 LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode คือ 
ไดโอดเปล่งแสง ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้ แสง
ท่ีเปล่งออกมาปะกอบด้วย คลื่นความถี่เดียวและเฟส
ต่อเนื่องกัน โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้
เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่
ประสิทธิภาพของแสงท่ีเปล่งออกมา สามารถให้
ความสว่างได้สูง จึงมีข้อดีในเรื่องการประหยัดไฟ 
และให้พลังงานความร้อนต่ า 
 ข้อดีของหลอด LED 

- ประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 70% 
- หลอด LED ปล่อยความร้อนออกมาน้อย 

ท าให้ลดการสูญเสียพลังงานในส่วนของเครื่องปรับอากาศ ท าให้ช่วยประหยัดพลังงานไดม้ากขึ้น 
- ให้ความสว่างทันทีเมื่อเปิด 
- ไม่ต้องใช้บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ 
- ให้ความสว่างโดยปราศจาก UV ไม่มีผลท าให้สีของวัตถุต่างๆ เสื่อมลง 
- อายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 หลอดแสงจันทร ์

 เป็นหลอดชนิดปล่อยประจุความเข้มสูง HID 
(High Intensity Discharge) ชนิดแรกท่ีถูกประดิษฐ์
ขึ้น มีประสิทธิภาพแสงต่ ากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์
เล็กน้อย (มีประสิทธิภาพระหว่าง 40 ถึง 60 ลูเมนต่อ
วัตต์) แต่อายุการใช้งานนานกว่า (24,000 ชั่วโมง) 
คุณภาพแสงลดลงมากเมื่อใช้งานไปนานๆ เหมาะสมกับการใช้เป็นไฟถนน ไฟสนามตามสวนสาธารณะ หรือ
ไฟตรงจุดท่ีมีการติดตั้งล าบากหลอดแสงจันทร์ท่ีผลิตขึ้น มีตั้งแต่ขนาด 40 จนกระท่ังถึง 1,000 วัตต์ และมีท้ัง
ชนิดท่ีมีบัลลาสต์และไม่มีบัลลาสต์ โดยชนิดท่ีไม่มีบัลลาสต์ จะมีไส้หลอดอยู่ภายในหลอดท าหน้าท่ีแทนบัล
ลาสต์ และสามารถใช้หลอดชนิดนี้หมุนเข้าแทนท่ีหลอดอินแคนเดสเซนต์ท่ีมีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่
สถานท่ีนั้นและเพิ่มอายุการใช้งานของหลอดให้นานออกไป 
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 หลอดเมทัลฮาไลด ์

 หลอดเมทัลฮาไลด์เป็นหลอด HID อีกประเภท
หนึ่ง ท่ีมีโครงสร้างและการท างานคล้ายกับหลอดแสง
จันทร์มากแต่มีประสิทธภาพสูงกว่า (อยู่ระหว่าง 60 ถึง 
90 ลูเมนต่อวัตต์) และมีคุณภาพแสงดี แต่ต้องใช้เวลา
อุ่นหลอดเมื่อเปิด เหมาะกับการใช้ส่องสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า มีตั้งแต่ขนาด 175 ถึง 2,000 วัตต์ โดยท่ัวไปหลอดเมทัลฮาไลด์จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่า
หลอดแสงจันทร์ เกือบเท่าตัว โดยอยู่ระหว่าง 7,500 ถึง 10,500 ชั่วโมงเท่านั้น 

 หลอดโซเดียมความดันสูง 

 เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในบรรดาหลอด HID ด้วยกัน (ให้ประสิทธิภาพได้ถึง140 ลูเมนต่อ
วัตต์) แต่คุณภาพของแสงไม่ดี มักใช้กับไฟถนนหรือคลังสินค้า ไฟส่องบริเวณท่ีเปลี่ยนหลอดยาก พื้นท่ีนอก
อาคาร 

 หลอดโซเดียมความดันต่ า 

 มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่คุณภาพแสงเพี้ยนมาก เหมาะสมกับไฟถนน หรือไฟรักษาความปลอดภัย 

บัลลาสต ์

บัลลาสต์ ท าหน้าท่ีปรับให้ความต่างศักย์ท่ีเข้าสู่หลอดฟลูออเรส
เซนต์เมื่อเริ่มท างานสูงขึ้นเพื่อให้เกิดการถ่ายเทประจุภายในหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ และควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีเข้าสู่หลอดให้อยู่ท่ีระดับปลอดภัย 
และคงท่ีสม่ าเสมอ การให้แสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์จึงถูกก าหนด
โดยการท างานของบัลลาสต์ ในการควบคุมก าลังไฟฟ้า บัลลาสต์และ
หลอดที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน เป็นปัจจัยก าหนดประสิทธิภาพการท างานของหลอดแสงสว่าง 
บัลลาสต์ มี 3 ชนิด ดังนี้ 
1. บัลลาสต์ ชนิดแม่เหล็ก เป็นชนิดท่ีมีขดลวดพันแท่งโลหะเพื่อแปลงและปรับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และให้

อยู่ท่ีระดับคงท่ีสม่ าเสมอขณะท่ีมีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยท่ัวไปบัลลาสต์ชนิดแม่เหล็กจะใช้
ก าลังไฟฟ้า 8 – 12 วัตต์ ซึ่งรุ่นประหยัดพลังงานจะสิ้นเปลือง
ก าลังไฟฟ้าน้อยลง 

2. บัลลาสต์ชนิดตัดลดความร้อนหรือไฮบริด มีลักษณะคล้ายกับบัลลาสต์
ชนิดแม่เหล็กแต่จะมีวงจรไฟฟ้าท าหน้าท่ีปรับลดแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ขั้ว
หลอดภายหลังจากท่ีหลอดฟลูออเรสเซนต์เริ่มท างาน ซึ่งจะช่วยลด
ก าลังไฟฟ้าท่ีจะต้องใช้ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ลง บัลลาสต์ชนิด
นี้ จะใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยกว่าบัลลาสต์ชนิดแม่เหล็กร้อยละ 20 ความ
สว่างของหลอดจะลดลงร้อยละ 12 
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ข้อดี-ข้อเสียของบัลลาสต์ชนดิแม่เหล็กและชนดิตัดลดความร้อน 

ข้อดี ข้อเสีย 
ราคาถูก อายุการใช้งานยาวนาน (ประมาณ 20 ปี) มีการสูญเสียพลังงานสูงประมาณ 6-12 W 
ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงท่ีอุณหภูมิสูง เกิดความร้อนสูง และมีเสียงคราง 
ติดตั้งง่าย ใช้เวลา 2-3 วินาที จึงให้แสงสว่าง และมีการกระเพื่อม 
หาซื้อได้ทั่วไป มีการกระพริบเมื่อหลอดไฟ บัลลาสต์หรือสตาร์ทเตอร์

เสื่อม ท าให้เปลืองไฟ อาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจาก
กระแสสูงผิดปกติ ท าให้ชุดขดลวดร้อนกว่าปกติ 

 
3. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัลลาสต์ท่ีท าด้วย

ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นวงจรขับดัน
สมบูรณ์แบบท้ังชุด ท าหน้า ท่ีเปลี่ยนไฟฟ้า
กระแสสลับความถี่ 50 หรือ 60 เฮิร์ต ให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงขึ้น โดยมีค่าความถี่
อยู่ในช่วงระหว่าง 25 ถึง 50 กิโลเฮิร์ต การ
ท างานในช่วงความถี่สูงท าให้สามารถลดการสูญเสียพลังงานภายในหลอด ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 30 % 

ข้อดี-ข้อเสียของบัลลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ข้อดี ข้อเสีย 
ลดการสูญเสียพลังงานท่ีตัวบัลลาสต์ประมาณ 8-9 วัตต์ ราคาสูง อายุการใช้งานสั้น 
ลดความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม ลดเสียงคราง น้ าหนักเบา ไม่
ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ 

มีข้อจ ากัดในการใช้งานในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง 
หรือแรงดันไม่คงท่ี 

การเสื่อมของหลอดลดลง อายุการใช้งานนานขึ้น  
ให้แสงสว่างทันที ไม่มีการกระเพื่อม และหรี่แสงได้  

 
 การเลือกใช้บัลลาสต์ ให้เลือกบัลลาสต์ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หากมีชั่วโมงการใช้งานต่อ
วันมาก ควรเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว ยังท าให้การท างานของ
หลอดไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปิดติดทันที ไม่กระพริบ ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ ไม่มีเสียงรบกวน ท า
ให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสว่างนานขึ้น 2 เท่า ของหลอดแสงสว่างท่ีใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก
ธรรมดา 

โคมไฟแสงสว่าง 

เลือกโคมไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเป็นโคมท่ีไม่ดูดกลืนหรือกักแสงไว้ แต่จะช่วยในการลดจ านวน
หลอดแสงสว่างลงได้ในขณะท่ีความสว่างเท่าเดิม ซึ่งโคมไฟจะมีหลากหลายประเภท แบ่งได้ดังนี้ 
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1. โคมไฟตามชนิดของหลอดไฟ แบ่งเป็น 
- โคมไฟท่ีใช้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
- โคมไฟท่ีใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
- โคมไฟท่ีใช้กับหลอด HID 

2. โคมไฟตามลักษณะการติดตั้ง เช่น 
- โคมไฟแบบห้อย 
- โคมไฟแบบฝังเพดาน 
- โคมไฟแบบยึดติดกับเพดาน 

3. โคมไฟตามลักษณะการกระจายแสง เช่น 
- ชนิดกระจายแสงลง 
- ชนิดก่ึงกระจายแสงลง 
- ชนิดกระจายแสงแบบรอบด้าน 
- ชนิดกระจายแสงแบบขึ้น-ลง 
- ชนิดก่ึงกระจายแสงขึ้น 
- ชนิดกระจายแสงขึ้น 

  

 โคมไฟท่ีใช้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาผิวด้านในให้มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงจากหลอดไฟฟ้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพความสว่างให้เพิ่มมากขึ้น เรียกว่าโคมประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะไม่ดูดกลืนและกักแสงไว้ แต่จะ
ช่วยสะท้อนความสว่างให้กลับลงมายังพื้นท่ีใช้งานได้เกือบเท่าตัว ท าให้สามารถลดจ านวนหลอดไฟลงได้ใน
ขณะที่ความสว่างคงเดิม เช่น จากเดิมใช้หลอดไฟฟ้า 4 หลอดต่อโคม จะลดลงเหลือ 2 หลอดต่อโคม โดยท่ีแสง
สว่างท่ีส่องมายังใกล้เคียงกับของเดิม 

การเลือกประเภทอุปกรณ์แสงสว่างให้เหมาะสมกับสถานท่ีใช้งาน 

สถานที่ ประเภทอุปกรณ์แสงสว่างที่ใช้ เหตุผล 

ห้างสรรพสินค้า 

 บริเวณท่ัวไป 
 บริเวณแสดงสินค้า 
 บริเวณโถง 

 
 หลอดตะเกียบกับบัลลาสต์แกนเหล็ก

ธรรมดา 
 หลอดฮาโลเจน 
 แสงธรรมชาติหรือหลอดโซเดยีมความดัน

สูง 

 
 ใช้ไฟน้อยเมื่อเทียบกับ 

หลอดไส้ 
 ให้แสงเฉพาะท่ี 
 ประหยัดไฟ อายุการใช้

งานยาวนาน 
ส านักงาน 
 บริเวณท่ีท างาน 
 ทางเดินหน้าลิฟท์  
 บริเวณจอดรถ ทาง

หนีไฟ 

 
 หลอดฟลูออเรสเซนต์กับบลัลาสต์

อิเลกทรอนิกส์ และโคมไฟประสิทธิภาพสูง 
 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์กับบัลลาสต์

อิเลกทรอนิกส์ 
 หลอดฟลูออเรสเซนต์กับบลัลาสต์

อิเลกทรอนิกส์ และโคมไฟ 

 
 ประหยัดไฟ 
 ประหยัดไฟ 
 ใช้โคมไฟธรรมดา

เนื่องจากไม่เน้นถึง
คุณภาพของแสง และ
ลงทุนลดลง 
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4.2.3.2 การออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 

 การออกแบบเพื่อให้ได้ระบบแสงสว่างท่ีเหมาะสม นอกจากจะต้องให้ได้ปริมาณแสงสว่างท่ีเหมาะสม
กับการใช้งานนั้น ไม่มากไปหรือไม่น้อยไปแล้ว ยังจะต้องท าให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้แสงนั้น มีความรู้สึกสบาย
ในการท างาน มีความรู้สึกสบายในการใช้สายตา กล่าวคือ ความจ้าของแสงท่ีเกิดขึ้นจากชิ้นงานและ
สภาพแวดล้อมจะต้องมีความกลมกลืนกัน ไม่มีแสงแยงตาจากดวงโคมโดยตรง หรือสะท้อนจากชิ้นงาน 
นอกจากนี้ยังจะต้องค านึงถึงความสวยงามของระบบแสงสว่างท่ีติดตั้ง ตลอดจนลักษณะของงานท่ีท าอีกด้วย 

 ควรออกแบบให้ความสว่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไปและค านึงถึงคุณภาพแสงด้วย 
กล่าวคือ ระดับความสว่างควรอยู่ในมาตรฐาน คุณภาพแสงควรให้เหมาะกับประเภทใช้งาน เช่น 
แสงสีขาวเหมาะกับการเขียนหนังสือ แสงสีส้มเหมาะกับการใช้ในร้านอาหาร เป็นต้น 

 ใช้แสงธรรมชาติช่วย โดย จัดให้มีช่องแสงบนหลังคา และหน้าต่างอย่างเหมาะสม 

ตารางมาตรฐานความสว่าง (มาตรฐาน IES) 

ลักษณะพื้นที่ใช้งาน ความสว่าง (ลักซ์) ลักษณะพื้นที่ใช้งาน ความสว่าง (ลักซ)์ 
พื้นท่ีท างานท่ัวไป 
พื้นท่ีส่วนกลาง ทางเดิน 
ห้องเรียน 
ร้านค้า/ศูนย์การค้า 
โรงแรม  

 บริเวณ
ทางเดิน 

 ห้องครัว 
 ห้องพัก 

ห้องน้ า 
 

300-700 
100-200 
300-500 
300-750 

 
300 
500 

100-300 
 
 

โรงพยาบาล 
 บริเวณท่ัวไป 
 ห้องตรวจรักษา 

บ้านท่ีอยู่อาศัย  
 ห้องนอน 
 หัวเตียง 
 ห้องน้ า 
 ห้องนั่งเล่น 
 บริเวณบนัได 
 ห้องครัว 

 
100-300 
500-1000 

 
50 
200 

100-500 
100-500 

100 
300-500 
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4.2.3.3 การใช้งานอย่างถูกวิธี 

 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 
15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มี
ผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
เช่น ในช่วงพักเท่ียงของส านักงาน ใน
ห้องเรียน ในห้องน้ าเป็นต้น 

 เปิดไฟเท่าที่จ าเป็น หรือเฉพาะจุดท่ีต้อง
ใช้ไฟ เช่น บริเวณทางเดิน ในห้องท่ีมี
คนอยู่หรือในห้องท่ีมีการท างาน 

 ส าหรับทางเดินในบ้าน หรือบริเวณท่ีไม่ต้องใช้สายตามากนัก ทดลองใช้ไฟท่ีมีจ านวนวัตต์น้อยๆ 
ก่อน และดูว่าแสงสว่างนั้นเพียงพอหรือไม ่

 ถ้าจ าเป็นต้องเปิดไฟในบ้านหรือห้องนอนทิ้งไว้ทั้งคืน ควรใช้หลอดไฟวัตต์ต่ า  
 ถ้าระบบแสงสว่างบางแห่งมีความสว่างสูงมากเกินความจ าเป็น ควรจะถอดหลอดแสงสว่าง

บางส่วนออก พร้อมท้ังถอดบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ออก (กรณีท่ีใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์)  
 
4.2.3.4 การบ ารุงดูแลรักษา 

 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองท่ีเกาะท่ีหลอดไฟหรือโคมไฟจะท า
ให้แสงสว่างลดน้อยลง และอาจเป็นเหตุให้ต้องเปิดหลอดไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม  

 ส ารวจระดับความสว่างและการใช้งานอยู่เสมอ 
 
                                            
 

 


