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สาระส าคัญ  

กำรที่จะท ำให้เกิดแสงสว่ำงในวงจรไฟฟ้ำได้นั้น วงจรจะต้องประกอบด้วย แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำหรับป้อนแรงดันและกระแสให้กับหลอดไฟ ผ่ำนสำยไฟ โดยที่แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ จะเป็นแบบไฟฟ้ำ
กระแสตรง หรือกระแสสลับ ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟจะต้องกำรใช้กับไฟฟ้ำประเภทใด  

วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมสว่ำงกับพื้นที่ใช้งำน เช่น 
ส ำนักงำน อำคำรที่พักอำศัย โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นต้น หลักส ำคัญในกำรติดตั้ง  วงจร อุปกรณ์ 
คือ กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ จ ำนวนหลอดไฟ โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและมีควำม
สว่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำรแต่ละพ้ืนที่  

กำรต่อหลอดไส้ เป็นวงจรพ้ืนฐำนที่แสดงกำรท ำงำนของหลอดไฟฟ้ำทั่วไป เนื่องจำก
สำมำรถเปล่งแสงออกมำทันทีเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ำตกคร่อมไส้หลอด ระบบไฟฟ้ำที่ใช้มีสำยเส้นไฟหรือ
สำยไลน์ ซ่ึงเป็นสำยที่มีไฟ ส่วนสำยที่ไม่มีไฟเรียกว่ำ สำยนิวทรัล  

กำรออกแบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลัง สำมำรถเขียนแบบทำงไฟฟ้ำได้ 4 แบบ 
ได้แก่ แบบรูปจริง (Pictorial) แบบไวน์ริ่งไดอะแกรม (Wiring diagram) ส ำหรับตรวจสอบกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำได้ง่ำย ส่วนภำพที่แสดงรำยละเอียดกำรเดินสำย เรียกว่ำ สคีมเมติกไดอะแกรม 
(Schematic diagram) และภำพที่แสดงกำรเดินสำยไฟที่ใช้กับงำนติดตั้ง เรียกว่ำ วันไลน์ไดอะแกรม 
(One line diagram)  

 



 หน่วยที่ 9  วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง                                           313 

สมรรถนะประจ าหน่วย 

 1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลัง 
2. เลือกใช้งำนอุปกรณ์แสงสว่ำงและดวงโคม 

 3. ต่อวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลัง 
 4. ติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่ำงและดวงโคมตำมหลักกำร 
 5. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 6. แสดงพฤติกรรมควำมปลอดภัย สนใจใฝ่รู้ ควำมซื่อสัตย์ ควำมรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลำ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้  
 1.1 บอกกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดแสงสว่ำงได้ถูกต้อง 
       1.2 อธิบำยโครงสร้ำงและคุณสมบัติของหลอดไส้ไดถู้กต้อง 
       1.3 อธิบำยโครงสร้ำงและส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไดถู้กต้อง 
       1.4 บอกคุณสมบัติและกำรใช้งำนของหลอดฮำโลเจนได้ถูกต้อง 
       1.5 บอกคุณสมบัติและกำรใช้งำนของหลอดเมทัลฮำไลด์ได้ถูกต้อง 
       1.6 บอกคุณสมบัติและกำรใช้งำนของหลอดไอปรอทได้ถูกต้อง 
       1.7 ระบุสำระส ำคัญของข้อก ำหนดเกี่ยวกับดวงโคมไฟฟ้ำได้ 
       1.8 อธิบำยโครงสร้ำงและกำรใช้งำนของวงจรไฟฟ้ำก ำลังได้ถูกต้อง 
       1.9 อธิบำยหลักกำรออกแบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงได้ถูกต้อง 

2. ด้านทักษะ  
2.1 ต่อวงจรไฟฟ้ำหลอดอินแคนเดสเซนต์ได้ถูกต้อง 

                2.2 ต่อวงจรไฟฟ้ำหลอดแอลอีดี E27 ไดถู้กต้อง 
                2.3 ต่อวงจรไฟฟ้ำเต้ำรับร่วมกับวงจรไฟฟ้ำหลอดอินแคนเดสเซนต์และวงจรไฟฟ้ำหลอด
แอลอีดี E27 ไดถู้กต้อง 

2.4 ต่อวงจรหลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ได้ถูกต้อง 
2.5 ต่อวงจรไฟฟ้ำหลอดแอลอีดี T8 ไดถู้กต้อง 

     2.6 ต่อวงจรไฟฟ้ำเต้ำรับร่วมกับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์และวงจรหลอดแอลอีดี T8 
ไดถู้กต้อง 
                2.7 ต่อวงจรไฟฟ้ำหลอดอินแคนเดสเซนต์ควบคุมด้วยสวิตช์สำมทำงได้ถูกต้อง 

     2.8 ต่อวงจรไฟฟ้ำเต้ำรับร่วมกับวงจรหลอดหลอดอินแคนเดสเซนต์ควบคุมด้วยสวิตช์
สำมทำงได้ถูกต้อง 
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       3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           3.1 เห็นควำมส ำคัญของหลอดไฟและดวงโคมแบบต่ำง ๆ 
           3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เนื้อหาสาระ 

9.1 แหล่งก าเนิดแสงสว่าง  

แสงสว่ำง เกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ เกิดจำกกำรเผำไหม้จนท ำให้วัตถุเกิดควำมร้อน จนเปล่งแสง
ออกมำ อีกวิธีหนึ่ง เกิดจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อน ให้เป็นพลังงำนแสง พลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำย
ให้แก่หลอดไฟแสงสว่ำงในอำคำร ที่พักอำศัย ส ำนักงำนหรือโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ได้มำจำก 
ไฟฟ้ำกระแสสลับของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคหรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง ซึ่งรับผิดชอบในกำรจ ำหน่ำย
พลังงำนไฟฟ้ำให้กับประชำชน สถำนประกอบกำร ในกำรที่หลอดไฟจะให้แสงสว่ำงออกมำได้นั้น 
จะต้องต่อสำยไฟ หรือประกอบวงจรให้ถูกต้อง ตำมหลักกำรออกแบบของวงจรไฟฟ้ำแต่ละประเภท 

9.1.1 แสงสว่างเกิดจากการเผาไหม้                   

แหล่งก ำเนิดแสงที่เกิดจำกกำรเผำไหม้หรือท ำให้วัตถุร้อนจนเปล่งแสงออกมำ 
เรียกว่ำ แหล่งก ำเนิดแสงร้อน (Hot source) แหล่งก ำเนิดแสงแบบนี้จะให้พลังงำนของแสงสีแดง 
มำกกว่ำพลังงำนของแสงสีน้ ำเงิน ถ้ำโลหะที่ถูกท ำให้ร้อนเป็นแท่งเหล็กจะให้รังสีอัลตรำไวโอเลต 
(Ultraviolet) และรังสีอินฟรำเรด (Infrared) ออกมำด้วย ตัวอย่ำงของแหล่งก ำเนิดแสงแบบนี้ ได้แก่ 
แสงจำกกำรเชื่อมโลหะ แสงจำกกำรเผำวัสดุต่ำง ๆ แสงจำกหลอดไส้ (Incandescent lamp) ดังภำพ
ที่ 9.1 เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

                              ภาพที่ 9.1 แหล่งก ำเนิดแสงสว่ำงจำกกำรเผำวัสดุ 
                    ที่มำ (https://sites.google.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 
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9.1.2 แสงสว่างเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานแสง 

แหล่งก ำเนิดแสงเกิดจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนให้เป็นพลังงำนแสง อำจจะ
เกิดจำกปฏิกิริยำเคมี หรือเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรอิเล็กตรอน หรือเกิดจำกกำรปล่อย
ประจุของก๊ำซ เรียกว่ำ แหล่งก ำเนิดแสงเย็น (Cold source) หรือแหล่งก ำเนิดแสงแบบเรืองแสง 
(Luminescence) แหล่งก ำเนิดแสงแบบนี้ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) และหลอด
แสงจันทร์ (Mercury lamp)  

ควำมสว่ำงส่วนใหญ่ในอำคำร ส ำนักงำน เกิดจำกพลังงำนไฟฟ้ำ ที่จ่ำยเข้ำมำตำม
สำยไฟ แล้วต่อวงจร จ่ำยแรงดันไฟฟ้ำเข้ำกับหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดกำรไหลของกระแสแล้วเกิดควำม
ร้อนจนให้แสงสว่ำงออกมำ  

 กำรที่หลอดไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงได้  เป็นไปตำมหลักกำรที่ก ำหนดว่ำ เมื่อให้
กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนไส้หลอด ซึ่งมีควำมต้ำนทำนสูง พลังงำนไฟฟ้ำจะเปลี่ยนเป็นพลังงำนควำมร้อน 
ท ำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงสว่ำงออกมำได้ ดังภำพที่ 9.2 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนรูปพลังงำนดังนี้ 

      พลังงำนไฟฟ้ำ ----> พลังงำนควำมร้อน ----> พลังงำนแสง 

   

 

 ภาพที่ 9.2 แหล่งก ำเนิดแสงเกิดจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนให้เป็นพลังงำนแสง 
             ที่มำ (https://produto.mercadolivre.com. สืบค้นเมื่อ 17  กันยำยน 2560.) 

9.2 หลอดไฟ 

หลอดไฟเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงแก่พ้ืนที่ เพ่ือกำรมองเห็น ในปัจจุบันหลอดไฟ ยั งเป็น
เหมือนอุปกรณ์ตกแต่งสถำนที่ต่ำง ๆ ให้สวยงำมยิ่งขึ้น หรือเป็นอุปกรณ์แสดงภำพ เมื่อต้องกำรจะ
โฆษณำที่มีขนำดใหญ่ขึ้นและคนเห็นมำกขึ้น ถือเป็นมัลติมีเดียอีกประเภทหนึ่ง ในยำมค่ ำคืนหลอดไฟ
สำมำรถท ำให้เมืองทั้งเมืองดูสว่ำงไสวและสวยงำมมำก หลอดไฟก็แบ่งออกเป็นหลำยประเภทใช้
ประโยชน์ได้มำกมำย หลอดไฟฟ้ำตำม มอก. 4 แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบขั้วหลอดเกลียวและแบบ
ขั้วหลอดเขี้ยวทั้ง 2 แบบนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทให้ฟลักซ์กำรส่องสว่ำงธรรมดำและ
ประเภทให้ฟลักซ์กำรส่องสว่ำงสูง และแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดสุญญำกำศและ
ชนิดบรรจุก๊ำซ 
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9.2.1 หลอดไส ้ 

หลอดไส้เป็นหลอด ที่อำศัยกำรก ำเนิดแสงจำกควำมร้อน โดยกำรให้กระแสไหล
ผ่ำน ไส้หลอดที่ท ำด้วยทังสเตน จนร้อนแล้วเปล่งแสงออกมำ แต่ให้ประสิทธิผล กำรส่องสว่ำงต่ ำรำว 5 
- 12 lumen/watt ขึ้นอยู่กับวัตต์ของหลอด อำยุกำรใช้งำนสั้นคือประมำณ 1000-2,000 ชั่วโมง 
(เป็นอำยุเฉลี่ยที่ได้จำกห้องปฏิบัติกำร แต่กำรใช้งำนจริงอำจมีอำยุสั้น หรือมำกกว่ำนี้ขึ้นอยู่กับ 
องค์ประกอบและสภำพแวดล้อมในกำรใช้งำน) มีอุณหภูมิสีประมำณ 2500 - 2700 องศำเคลวิน แต่
ให้ดัชนีควำมถูกต้องของสีถึง 97 % เนื่องจำกเป็นหลอดที่ไม่ประหยัดไฟ จึงนิยมใช้ในงำนตกแต่งแสงสี 
หรือเน้นควำมสว่ำงเฉพำะจุด ในบ้ำนเรือน ห้องแสดงสินค้ำ ห้องอำหำร เป็นต้น ข้อดีของหลอดชนิดนี้
คือรำคำถูก จุดติดง่ำย และยังใช้กับอุปกรณ์หรี่ไฟได้ด้วย ปัจจุบันหลอดเผำไส้ยังมีใช้งำนอยู่ ติดตั้งง่ำย
และมีรำคำถูกอำยุกำรใช้งำนประมำณ 1,000–2,000 ชั่วโมง ไส้หลอดท ำจำกขดลวดทังสเตนบรรจุใน
หลอดแก้ว ขั้วหลอดมี 2 แบบ คือ แบบขั้วหลอดเกลียว (E27) และแบบขั้วหลอดเขี้ยว (B22) 
โครงสร้ำงแสดงดังภำพที่ 9.3 

 

 
                            ภาพที่ 9.3 หลอดไส้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
                               ที่มำ (ธ ำรงศักดิ์  หมินก้ำหรีม, 2559: 61) 

มำตรฐำนที่ เกี่ยวข้องของหลอดไส้ มอก. 4–2549  IEC 60432–1  IEC 60064 
ขนำดมำตรฐำนของหลอดไส้  25, 40, 60, 80, 100 และ 120 วัตต์ 

9.2.1.1 โครงสร้ำงของหลอดไส้  
โครงสร้ำงภำยในหลอดไส้ประกอบด้วยไส้หลอดที่ท ำมำจำกทังสเตน ก้ำน

ยึดไส้หลอด ลวดน ำกระแส แผ่นฉนวนหักควำมร้อน ฟิวส์ ท่อดูดอำกำศและขั้วหลอด ภำยใน
หลอดแก้วจะบรรจุก๊ำซเฉื่อย เช่น อำกอน หรือไนโตรเจน เพ่ือไม่ให้หลอดที่ขณะป้อนกระแสไฟฟ้ำ
ไหลผ่ำน ท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ไส้หลอดอำจจะขำดได้ 
                              หลอดไส้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์ มีส่วนประกอบต่ำง ๆ ดังภำพที่ 9.3  

1) กระเปำะแก้ว   
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กระเปำะแก้ว (Bulb) ท ำด้วยแก้วอ่อนธรรมดำสำมำรถทนต่ออุณหภูมิ
และควำมดันขณะหลอดท ำงำนได้ รูปร่ำงต่ำงกันไป ถ้ำหลอดมีขนำดวัตต์สูงๆ จึงจะใช้แก้วแข็งแทน 
ตัวกระเปำะอำจเป็นแก้วใสหรือถูกเคลือบผิวภำยในด้วยสำรชนิดต่ำงๆ 

2) ขั้วหลอด   
ขั้ วหลอด (Base) มีทั้ งแบบ เกลี ยวและแบบ เขี้ ยว  อำจท ำด้ วย

ทองเหลืองหรืออลูมิเนียม โดยโลหะที่ใช้ยึดไส้หลอดจะถูกเชื่อมเข้ำกับส่วนที่เป็นเกลียวและกลำงขั้ว
หลอดด้ำนล่ำงสุด (ส ำหรับขั้วแบบเกลียว) 

3) ก๊ำซ   
ก๊ำซ (Gas) เป็นก๊ำซเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน นีออน อำร์กอน คริปตอน 

ปรกติใช้ส่วนผสมของไนโตรเจนและอำร์กอน หรือคริปตอนบ้ำงเล็กน้อย เพื่อท ำให้ไส้หลอดกลำยเป็น
ไอช้ำลง 

4) เส้นลวดยึดไส้หลอด   
เส้นลวดยึดไส้หลอด (Lead in wire) ท ำด้วยทองแดงตั้งแต่ขั้วหลอดถึง

ส่วนที่ซ่อนอยู่ในแก้ว จำกนั้นใช้ทองแดงเคลือบด้วยนิเกิล หรือนิเกิลล้วนๆ ท ำหน้ำที่น ำกระแสไฟฟ้ำ
ไปยังไส้หลอด 

5) ลวดยึดไส้หลอด   
ลวดยึดไส้หลอด (Support wire) ใช้พยุงไส้หลอดไม่ให้แกว่งไปมำ ท ำ

ด้วยลวด molybdenum 
6) แก้วเสียบลวดยึดไส้หลอด   

แก้วเสียบลวดยึดไส้หลอด (Button rod) เป็นแก้วทนควำมร้อน ใช้ฝัง
ลวดยึดไส้หลอด 

7) แก้วส ำหรับสอดลวดยึดก้ำนหลอด   
เป็นแก้วใช้หุ้มและป้องกันไม่ให้อำกำศเข้ำสู่ไส้หลอด โดยมีสัมประสิทธิ์

กำรขยำยตัวเท่ำกับไส้หลอด 
8) หลอดดูดอำกำศออก   

หลอดดูดอำกำศออก (Exhaust tube) เป็นท่อแก้วเล็กๆ ใช้ส ำหรับ
เป็นทำงสูบเอำอำกำศภำยในออกระหว่ำงกระบวนกำรผลิต และบรรจุก๊ำซเฉื่อยเข้ำแทนที่ เสร็จแล้ว
จึงปิดรูหลอดไว้ 

9) ฟิวส์   
ฟิวส์ (Fuse) อำจมีหรือไม่มีก็ได้ ท ำหน้ำที่ป้องกันหลอดและวงจร

ภำยในโดยจะขำดก่อนหลอดเกิดกำรอำร์กขึ้น 
 



 หน่วยที่ 9  วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง                                           318 

10) ไส้หลอด   
 ไส้หลอด (Filaments) ในยุคแรกท ำจำกคำร์บอนแต่พบว่ำกำรระเหิด

ตัวเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมำใช้ ทังสเตนเนื่องจำกมีข้อดีคือ 
(1) มีจุดหลอมเหลวสูง 
(2) กำรกลำยเป็นไอต่ ำ 
(3) แข็งแรงและสำมำรถรีดเป็นเส้นได้ 
(4) เปล่งแสงได้ดี 

โดยทั่วไปหลอดไส้จะผลิตเป็น 3 แบบคือ แบบตรง (Straight) แบบขด (Coil) และแบบขด
ในตัวเอง (Coil Coil) ดังภำพที่ 9.4 

 

                 ภาพที่ 9.4 หลอดไส้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์รูปทรงแบบต่ำง ๆ 
              ที่มำ (http://www.thaielectricity.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.2.1.2 ขั้วหลอดไส้หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
หลอดไส้ แต่ละชนิดจะมีขั้วหลอดแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะกำรใช้งำน ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 1) ขั้วหลอดแบบเกลียว   

ขั้วหลอดแบบเกลียว (Edison lamp base) เช่น E10  E11 E12  E14  
E17 E27 E40 โดยตัวเลข หมำยถึง เส้นผ่ำศูนย์กลำงของขั้วหลอด หน่วยเป็นมิลลิเมตร ดังภำพที่ 9.5 

 2) ขั้วหลอดแบบเขี้ยว   
  ขั้วหลอดแบบเขี้ยว (Bayonet) ที่นิยมใช้ทั่วไปคือ B22 และ Ba9S 

 

http://www.thaielectricity.com./
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                                      ภาพที่ 9.5  ขั้วหลอดแบบเขี้ยว 
                      ที่มำ (http://www.ssl.co.th. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.2.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp: FL)เป็นหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่นิยมใช้

กันทั่วไปในปัจจุบัน เพรำะให้ควำมสว่ำง แสงนวล สบำยตำและมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนกว่ำหลอด
ไส้ประมำณ 8 เท่ำ ลักษณะของหลอดไฟเป็นรูปทรงกระบอก รูปวงกลม และตัวยู มี ขนำดอัตรำทน
ก ำลัง 10 วัตต์ 18 วัตต์ 20 วัตต์ 36 วัตต์และ 40 วัตต์ เป็นต้น ขนำด 36 วัตต์ มีกำรใช้งำน 8,000 ถึง 
12,000 ชั่วโมงให้ควำมสว่ำงของแสงประมำณ 3 ,100 ลูเมน จัดเป็นหลอดก๊ำซดิสชำร์จควำมดันต่ ำ
หรือหลอดควำมดันไอต่ ำ เดิมเป็นแบบ T12 (T: Tubular, 12: เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 381 มม. (12 หุน 
หรือ 1 2/8 นิ้ว) เรียกว่ำ หลอดอ้วน ปัจจุบันได้เลิกใช้แล้ว ต่อมำพัฒนำเป็นแบบ T8 เรียกว่ำ หลอด
ผอม ซึ่งใช้กันมำกที่สุดในปัจจุบันและมีกำรพัฒนำต่อเป็นแบบ T5 อำยุกำรใช้งำนประมำณ 8,000–
10,000 ชั่วโมง ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้รณรงค์ให้ประชำชนใช้เพ่ือ
ประหยัดพลังงำน 

มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ได้แก่ มอก. 236–2548 มอก. 344–2549 
มอก. 956–2548 IEC 60081 IEC 61195 ดังภำพที่ 9.6 

 
 

                                       ภาพที่ 9.6  หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ที่มำ (http://www.ssl.co.th. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://www.ssl.co.th/
http://www.ssl.co.th/
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9.2.2.1 โครงสร้ำงและส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้แสงสว่ำงโดยกำรเรืองแสงของสำรเรืองแสง 

ประกอบด้วยหลอดแก้วยำวๆ ที่หัวท้ำยจะมีขำหลอด ด้ำนละ 2 ขำซึ่งอยู่กับอิเล็กโทรด ภำยในหลอด 
อิเล็กโทรดนี้ท ำด้วยโลหะทังสเตนเส้นเล็กๆ แล้วเคลือบด้วยวัตถุเคมีเรียกว่ำ Active material ซึ่ง
ประกอบขึ้นจำกแบเรี่ยม (Barium) และ สตรอนเตียมคำร์บอเนต (Strontium carbonate) ท ำ
หน้ำที่กระจำยอิเล็กตรอนจำกอิเล็กโทรดหนึ่ง ไปยังอีกอันหนึ่ง ทั้งยังช่วยให้อิเล็กโทรดทนทำน ไม่
เปรำะหรือขำดง่ำยเมื่อร้อนจัด ที่หัวท้ำยทั้งสองไม่มีส่วนที่เป็นตัวน ำต่อถึงกันแต่อย่ำงใด ภำยในบรรจุ
ด้วยไอปรอทและก๊ำซอำร์กอน หรือส่วนผสมของก๊ำซอำร์กอนและก๊ำซนีออน ที่ผิวด้ำนในของหลอด
ถูกเคลือบด้วยสำรฟอสเฟอร์ (Phosphor) ซึ่งท ำหน้ำที่เปลี่ยนแสงอัลตรำไวโอเลต ที่เกิดขึ้นภำยใน
หลอดซึ่งตำมองไม่เห็น ให้เป็นแสงที่ตำมองเห็น (visible light) ดังภำพที่ 9.7 

 

                     ภาพที่ 9.7 โครงสร้ำงและส่วนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
               ที่มำ (http://phuminmos.blogspot.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

 1) ตัวหลอดหรือกระเปำะแก้ว  
ตัวหลอดหรือกระเปำะแก้ว (Bulb) ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนใหญ่

จะเป็นหลอดทรงกระบอก เป็นหลอดแก้วใสหนำประมำณ 0.8 - 1.0 มม. มีหลำยขนำด เช่น ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 5/8 , 2 ½ , และ 1 ½ นิ้ว ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้มำกที่สุด ที่ขำยึดของหลอดแก้วจะ
เติมก๊ำซเข้ำไปข้ำงในและป้องกันอำกำศข้ำงนอกเข้ำไป ดังภำพที่ 9.8 (สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำนครเหนือ, 2544: 42) 

 

   

                  ภาพที่ 9.8 ลักษณะของหลอดฟลูออเรสเซนต์รูปร่างต่าง ๆ 
                 ที่มำ (http://thaicontractor.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://phuminmos.blogspot.com/
http://thaicontractor.com./
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ส ำหรับหลอดไฟชนิดอุ่นไส้ ที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่ แสงแบบกลำงวันเย็นตำ แสงขำนวล 
แต่ละแบบจะให้แสงสีที่ต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับสำรเคลือบเรืองแสงที่ฉำบไว้ภำยใน ส ำหรับบ้ำนพักอำศัย
ทั่วไปจะใช้แบบแสงกลำงวัน (Daylight) ที่มีสีโทนขำว-ฟ้ำ ส่วนแสงขำวนวล (Warm white) จะมีสี
โทนขำว-ส้มคล้ำยสีหลอดไส้ เป็นต้น หลอดไฟเหล่ำนี้ อำจใช้รหัสแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละ
บริษัทผู้ผลิต  
 2) ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์  แตกต่ำงกันไปตำมชนิดของหลอด ส ำหรับ
หลอดชนิด คำโถดร้อน จะมีจุดต่อวงจรอยู่ 4 จุดขั้วหลอดจึงมีด้ำนละ 2 เขี้ยว เรียกว่ำ 2 เขี้ยว (Bipin) 
ส่วนชนิดคำโถดเย็น จะเป็นแบบเขี้ยวเดียว (Single pin) คือมีเขี้ยวยื่นออกมำข้ำงละเขี้ยวเท่ำนั้น แต่
ละแบบใช้ร่วมกับขั้วหลอดต่ำงกันออกไป ดังภำพที่ 9.9  
 

  

    

 

 

                                   ภาพที่ 9.9 ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
               ที่มำ (http://www.siamchantier.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

 3) สำรเคลือบเรืองแสง  
สำรเคลือบเรืองแสง (Phosphor) ใช้ฉำบไว้ที่ผนังด้ำนในของหลอดแก้ว

เพ่ือเปลี่ยนรังสีอัลตรำไวโอเลตให้เป็นแสงที่ตำมองเห็นได้ ซึ่งสีที่เปล่งออกมำจะขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ
ทำงเคมีของสำรเรืองแสงนั้น ในภำวะปรกติที่หลอดยังไม่ท ำงำนจะยังคงมองเห็นหลอดเป็นสีขำว 
ต่อเมื่อหลอดท ำงำนแล้ว จึงมองเห็นแสงสีแตกต่ำงกัน (ยกเว้นหลอดบำงแบบที่ฉำบเม็ดสีไว้ภำยใน ก็
จะเห็นหลอดเป็นสีนั้นๆ ทั้งขณะที่หลอดท ำงำนและไม่ท ำงำน) 
 9.2.2.2 ประเภทของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบ่งเป็นประเภทตำมลักษณะกำรท ำงำน หรือกำร
จุดติดได้ดังนี ้

1) หลอดประเภทอุ่นไส้  

http://www.siamchantier.com/
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หลอดชนิด อุ่นไส้  (Preheat start lamp)เป็นแบบที่นิยมใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงทั่วไปสังเกตง่ำยๆ คือกำรท ำงำนต้องใช้งำนร่วมกับบัลลำสต์และสตำร์ตเตอร์ กำรท ำงำน
ต้องอุ่นไส้หลอดให้ร้อนก่อนโดยใช้สตำร์ตเตอร์ ดังภำพที่ 9.10  
 

 

                        ภาพที่ 9.10 หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอุ่นไส้ 
                               ที่มำ (พุฒิพงศ์  ไชยรำช, 2558: 170) 

2) หลอดประเภทติดเร็ว  
หลอดประเภทติดเร็ว (Rapid start lamp) เป็นหลอดที่ รวมเอำ

คุณสมบัติของหลอดประเภทอุ่นไส้กับหลอดประเภทติดทันทีเข้ำด้วยกัน สำมำรถหรี่แสงของหลอดได้
อีกด้วย หลอดประเภทติดเร็ว ไม่ต้องอำศัยสตำร์ตเตอร์เนื่องจำกใช้บัลลำสต์แบบพิเศษ ที่จ่ำยไฟเลี้ยง
ไส้หลอดให้อุ่นตลอดเวลำ ท ำให้จุดติดง่ำยกว่ำ และหลอดก็ต่ำงจำกแบบอุ่นไส้ ไม่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ 
เหมำะกับสถำนที่ท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ และยังสำมำรถใช้ร่วมกับเครื่องหรี่ไฟได้ด้วย ดังภำพที่ 9.11 

 

      ภาพที่ 9.11 หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทติดเร็ว 
               ที่มำ (พุฒิพงศ์ ไชยรำช, 2558:170) 
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3) หลอดประเภทติดทันที   
หลอดประเภทติดทันที (Instant start lamp) เป็นหลอดที่สำมำรถจุด

ติดได้ทันทีจึงไม่ต้องใช้สตำร์ตเตอร์เช่นกัน หลอดแบบติดทันทีจะใช้กำรจ่ำยแรงดันสูงประมำณ 400-
1000 V เข้ำที่ตัวหลอดโดยผ่ำนบัลลำสต์ เพ่ือกระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดออกจำกคำโถด ลักษณะขั้ว
หลอดโดยทั่วไป เป็นแบบ single pin แต่อำจมีแบบ bipin ในบำงรุ่นเพ่ือให้สำมำรถใช้ร่วมกับ ขั้ว
หลอดทั่วไปได้ หลอดประเภทติดทันทเีรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำหลอด slimline ดังภำพที่ 9.12 
 

 

   ภาพที่ 9.12 หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทติดทันที 
           ที่มำ (พุฒิพงศ์ ไชยรำช, 2558: 170) 

9.2.3 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  (Compact fluorescent lamp) หรือหลอด
ตะเกียบชนิดที่ให้สีของแสงออกมำเทียบเท่ำร้อยละ 85 ของหลอดไส้ (ให้สีของแสงดีที่สุด) ส ำหรับใช้
แทนหลอดไส้เพ่ือช่วยประหยัดไฟ และอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ 8 เท่ำของหลอดไส้ มี 2 ประเภท คือ 
แบบขั้วเกลียวและแบบขั้วเสียบ แต่ถ้ำแบ่งตำมลักษณะและกำรใช้งำนของหลอดจะมี 5 ชนิด ตัวอย่ำง
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือเรียกว่ำ หลอดตะเกียบ จัดเป็นหลอดก๊ำซ
ดิสชำร์จควำมดันต่ ำหรือหลอดควำมดันไอต่ ำ ดังภำพที่ 9.10 มีให้เลือกใช้ 2 ชนิด   

9.2.3.1 ชนิดใช้บัลลำสต์ภำยใน  
ชนิดใช้บัลลำสต์ภำยในมีขั้วหลอด 2 ชนิด คือ ชนิดขั้วหลอดเกลียวและ

ชนิดขั้วหลอดเข้ียว 
1) หลอด SL แบบขั้วเกลียว  

หลอด SL แบบขั้วเกลียว มีบัลลำสต์ในตัว มีขนำด 9, 13, 18 และ 25 
วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 75 ของหลอดไส้ เหมำะกับสถำนที่ที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลำนำนๆ หรือ
บริเวณท่ีเปลี่ยนหลอดยำก เช่น โคมไฟหัวเสำบริเวณทำงเดินบันได เป็นต้น ตัวอย่ำงดังภำพท่ี 9.13 
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                                        ภาพที่ 9.13 หลอด SL 

2) หลอดตะเกียบ 
หลอดตะเกียบแบ่งเป็นประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ 
(1) หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเกลียว (หลอด PL*E/C) ขนำด 9, 11, 

15 และ 20 วัตต์ มีบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเปิดติดทันที ไม่กะพริบ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของ
หลอดไส้และยังสำมำรถใช้ได้ในสถำนที่อุณหภูมิต่ ำถึง -20  องศำเซลเซียส ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9.14 
 

 

                          ภาพที่ 9.14 หลอดตะเกียบ 4 แท่งแบบขั้วเกลียว 
 

(2) หลอดตะเกียบตัวยู 3 ขด (หลอด PL*E/T) ขนำดกะทัดรัด 20 และ 
23 วัตต์ ขจัดปัญหำหลอดยำวเกินโคมให้ควำมสว่ำงมำกและสำมำรถใช้เปลี่ยนแทนหลอดไส้ได้  
ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9.15 
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                             ภาพที่ 9.15 ตัวอย่ำงหลอดตะเกียบตัวยู 3 ขด 

9.2.3.2 ชนิดใช้บัลลำสต์ภำยนอก  
หลอดชนิดใช้บัลลำสต์ภำยนอก มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 5,000–8,000 

ชั่วโมง ให้แสงสว่ำงสูงกว่ำหลอดเผำไส้และน ำมำใช้แทนหลอดเผำไส้ได้ถ้ำขั้วหลอดขนำดเดียวกัน เช่น 
E27 เป็นต้น โดยไม่ต้องติดตั้งขั้วรับหลอดใหม่ (ปัจจุบันชนิดขั้วหลอดเข้ียวนิยมใช้น้อยลง) มำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง มอก. 2233–2548, มอก. 2234–2548, IEC 60969 ขนำดมำตรฐำน: 5, 7, 9, 11, 13, 18 
และ 25 W 

1) หลอดตะเกียบขั้วเสียบ (หลอด PLS) บัลลำสต์ภำยนอกขนำด 7,9 และ 
11 วัตต์ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9.16 

 

 
 
                              ภาพที่ 9.16 ตัวอย่ำงหลอดตะเกียบ 3 แท่งขั้วเสียบ 
 

2) หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเสียบ (หลอด PLC) บัลลำสต์ภำยนอก ขนำด 
8,10,13,18 และ 26 วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9.17 
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                        ภาพที่ 9.17 ตัวอย่ำงหลอดตะเกียบ 4 แท่งข้ัวเสียบ 

9.2.4 หลอดฮาโลเจน  

หลอดฮำโลเจน (Tungsten halogen) เป็นหลอดที่อำศัยกำรก ำเนิดแสงจำกควำม
ร้อน โดยกำรให้กระแสไหลผ่ำนไส้หลอดที่ท ำด้วยทังสเตนจนร้อน แล้วเปล่งแสงออกมำ เช่นเดียวกับ
หลอดอินแคนเดสเซนต์ ต่ำงกันตรงที่มีกำรบรรจุสำรตระกูลฮำโลเจน ได้แก่ ไอโอดีน คลอรีน โบรมีน
และฟลูออรีนลงในหลอดแก้วที่ท ำด้วยควอทซ์ สำรที่เติมเข้ำไปนี้จะป้องกันกำรระเหิดตัวของไส้หลอด 
ซึ่งท ำงำนที่อุณหภูมิสูงประมำณ 3000-3400 องศำเคลวิน ช่วยให้หลอดมีอำยุยำวนำนขึ้นกว่ำหลอด
อินแคนเดสเซนต์ รำว 2-3 เท่ำ คือ 1500-3000 ชั่วโมง มีประสิทธิผลสูงกว่ำหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
คือประมำณ 12 - 22  ลูเมนต่อวัตต์ และสีของล ำแสงขำวกว่ำคือมีอุณหภูมิสีประมำณ 2800 องศำ
เคลวิน ท ำให้มีค่ำดัชนีควำมถูกต้องของสีสูงถึง 100% ปรกติหลอดจะมีลักษณะยำวตรง แต่ก็มีรูปทรง
อย่ำงอ่ืนเพ่ือให้เหมำะกับลักษณะงำนที่ต่ำงกัน เช่น หลอดที่ใช้ใน เครื่องฉำยภำพข้ำมศีรษะ หรือ
เครื่องฉำยสไลด์ ดังภำพที่ 9.18 

กำรใช้งำนต้องติดตั้งภำยในดวงโคมส ำหรับหลอดฮำโลเจนโดยเฉพำะ เพ่ือป้องกัน
อันตรำยที่จะเกิดกับกระเปำะแก้ว ทั้งจำกควำมชื้นและกำรสัมผัสกระเปำะแก้วโดยตรง ดวงโคมที่พบ
เห็นทั่วไป ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นโคมรุ่นใด โครงสร้ำงภำยในแทบไม่ต่ำงกันโดยเฉพำะใช้กับหลอดชนิดยำว
ตรง 

 

(ก) ลักษณะของหลอดฮำโลเจนแบบยำว 
                                   ภาพที่ 9.18 ลักษณะของหลอดฮำโลเจน 

 

http://www.nectec.or.th/courseware/electrical/light/halogen/luminaire_halogen.jpg
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(ข) ลักษณะของหลอดฮำโลเจน 
                                ภาพที่ 9.18 ลักษณะของหลอดฮำโลเจน (ต่อ) 
               ที่มำ (https://www.ialtenergy.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ IEC 60432–2, IEC 60432–3, IEC 60357 ขนำดมำตรฐำน
ส ำหรับแรงดันไฟฟ้ำ 12, 24 V มีขนำด 20, 30, 35, 40, 50, 100 และ 250 W มีแรงดันไฟฟ้ำ 220 
โวลต์ มีขนำด 150, 250, 300, 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 W 

ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮำโลเจน ดังภำพที่ 9.15  เป็นหลอดเผำไส้ชนิดหนึ่ง 
ประกอบด้วยไส้ทังสเตนที่ถูกปิดผนึกอยู่ภำยในหลอดแก้วที่เต็มไปด้วยก๊ำซเฉื่อยและเติมสำรฮำโลเจน
ลงไป เพ่ือป้องกันขั้วหลอดด ำ ให้ประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงสูงกว่ำหลอดเผำไส้ธรรมดำ อำยุกำรใช้
งำนประมำณ 1,000–2,000 ชั่วโมง และสำมำรถท ำงำนได้ภำยใต้อุณหภูมิที่สูงมำกขึ้น 
 9.2.4.1 หลักกำรท ำงำนของหลอดฮำโลเจน 
                                เมื่อมีกระแสไหลผ่ำนไส้หลอดทังสเตนจะท ำงำนที่อุณหภูมิสูงประมำณ 
3000 องศำเคลวิน ภำยในหลอดแก้วควอทซ์ ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 470 องศำเคลวิน ท ำให้อนุภำค
ของทังสเตนระเหิดออกจำกไส้หลอด ระหว่ำงที่อนุภำคของทังสเตนซึ่งร้อนเคลื่อนที่ห่ำงจำกไส้หลอด 
ก็จะรวมตัวกับอนุภำคหรือโมเลกุลของสำรฮำโลเจน เมื่อเคลื่อนที่เข้ำใกล้ผนังแก้วควอทซ์มำกข้ึน ก็จะ
รวมตัวกับอนุภำคของสำรฮำโลเจนมำกยิ่งขึ้น โมเลกุลที่เกิดจำกกำรรวมกันของอนุภำคทังสเตนและ
สำรฮำโลเจน เมื่ออุณหภูมิต่ ำลงจะกลำยเป็นโมเลกุลที่ไม่มีเสถียรภำพ และวิ่งเข้ำหำไส้หลอด ระหว่ำง
ที่วิ่งเข้ำหำไส้หลอดอนุภำคของสำรฮำโลเจนจะแยกตัวออกจำกโมเลกุลใหญ่ เนื่องจำกควำมร้อน  เมื่อ
เข้ำใกล้หลอดมำกขึ้น อนุภำคของสำรฮำโลเจนก็จะแยกตัวออกไปจนหมด เหลือแต่อนุภำคของ
ทังสเตน วิ่งไปจับที่ไส้หลอด อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำกำรกลับมำเกำะที่ไส้หลอดของอนุภำคทังสเตนเป็นไป
อย่ำงไม่สม่ ำเสมอ ท ำให้ไส้หลอดมีขนำดไม่เท่ำกัน ส่วนที่มีขนำดเล็กกว่ำจะมีควำมต้ำนทำนสูงกว่ำ
ส่วนอ่ืน อุณหภูมิ ณ จุดนั้นก็สูงกว่ำ กำรระเหิดจึงมำกกว่ำ จนไส้หลอดขำดจำกกัน ข้อดีของหลอด
ชนิดนี้คือ มีค่ำด ำรงลูเมนตลอดอำยุกำรใช้งำนสูงกว่ำหลอดอินแคนเดสเซนต์ ทั่วไป โดยมีค่ำ LLD 
ประมำณ 0.98 ที่ 90% ของอำยุกำรใช้งำน หรือประมำณ 0.94 - 0.95 ทีอ่ำยุกำรใช้งำนที่ก ำหนด 

https://www.ialtenergy.com/
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  ปัจจุบันมีกำรใช้หลอดฮำโลเจนแรงดันต่ ำกันมำกขึ้นเนื่องจำกให้แสงที่ขำวนวล เน้นสินค้ำ
ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมีกำรเคลือบสำรพิเศษเรียกว่ำ Dichroic film ที่จำนสะท้อนแสง ท ำให้
ควำมร้อนส่วนใหญ่ ประมำณ 60% กระจำยออกไปทำงด้ำนหลังของหลอด ล ำแสงที่ได้รับจึงเย็นลง
กว่ำเดิม เมื่อน ำไปส่องสินค้ำประเภทผักสด เนื้อสด จึงไม่ท ำให้ สินค้ำเสียหำยมำกนัก  

9.2.4.2 ขั้วหลอดฮำโลเจน 
          หลอดฮำโลเจนจะมีขั้วหลอดแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะกำรใช้งำนที่

หลำกหลำย ทั่วไปจะคล้ำยกับขั้วหลอดอินแคนเดสเซนต์ ดังภำพที่ 9.19 
 

                  

                                   ภาพที่ 9.19 ขั้วหลอดฮำโลเจน 
      ที่มำ (http://klongthomshoppingmal.tarad.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 
 

9.2.4.3 กำรใช้งำนหลอดฮำโลเจน 
หลอดฮำโลเจนนิยมใช้กับโคมไฟอ่ำนหนังสือ ส่องสินค้ำในตู้โชว์ อำคำร

เพดำนสูง (เฉพำะวัตต์สูง) ดังภำพที่ 9.20 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) โคมไฟอ่ำนหนังสือ ส่องสินค้ำในตู้โชว์ 

ภาพที่ 9.20 กำรใช้งำนหลอดฮำโลเจน 
 

http://klongthomshoppingmal.tarad.com/
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(ข) อำคำรเพดำนสูง (เฉพำะวัตต์สูง) 

ภาพที่ 9.20 กำรใช้งำนหลอดฮำโลเจน (ต่อ) 

ข้อควรระวัง 
1) หลอดฮำโลเจนทุกประเภท ห้ำมใช้มือเปล่ำจับตัวหลอดเด็ดขำด ถ้ำจับ

แล้วต้องใช้ผ้ำแห้งสะอำดชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่ว แล้วปล่อยให้แห้ง จึงสำมำรถเปิดใช้งำนได้มิฉะนั้น
กระเปำะแก้วจะเกิดครำบสีด ำปิดกั้นแสง ไม่สำมำรถใช้ได้อีกต่อไป ดังภำพที่ 9.21 
 

 

(ก) หลอดที่ใช้งำนอย่ำงถูกต้องกระเปำะแก้วไม่ด ำ 

ภาพที่ 9.21 สภำพกำรใช้งำนหลอดฮำโลเจน 

 

 
 

(ข) หลอดที่ใช้งำนไม่ถูกต้องกระเปำะแก้วจะด ำ 

ภาพที่ 9.21 สภำพกำรใช้งำนหลอดฮำโลเจน (ต่อ) 

 2) ห้ำมจับหลอดขณะใช้งำนเนื่องจำกอุณหภูมิสูงมำก 
3) หลอดฮำโลเจนแรงดันต่ ำที่ใช้แรงดัน 12 หรือ 120 โวลต์ จ ำเป็นต้องใช้

หม้อแปลง ถ้ำแรงดันที่หลอดได้รับจำกหม้อแปลง สูงกว่ำที่ก ำหนด จะท ำให้หลอดอำยุสั้น 
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4) โคมดำวน์ไลต์ (downlight) ส ำหรับหลอดฮำโลเจนแรงดันต่ ำที่ไม่มี
หม้อแปลงติดตั้งมำพร้อมจำกโรงงำน หำกผู้ติดตั้งวำงหม้อแปลง บนฝ้ำเพดำนและไม่มีกำรป้องกันที่ดี
พอ โดยอำจรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์อำจท ำให้เกิดอัคคีภัยได้ 

5) อย่ำติดตั้งหลอดฮำโลเจนใกล้กับวัสดุไวไฟเช่น ทินเนอร์ เบนซิน หรือ
วัสดุที่ไวต่อควำมร้อน 

6) หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสจำนสะท้อนแสงของหลอดฮำโลเจน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้สำร Dichroic เสียหำย 

7) กำรใช้อุปกรณ์หรี่ไฟกับหลอดฮำโลเจนอำจท ำให้หลอดอำยุสั้นลง ทั้งนี้
หำข้อมูลเพิ่มได้จำกแต่ละบริษัทที่อำจมีข้อก ำหนด กำรใช้อุปกรณ์หรี่ไฟต่ำงกัน 

9.2.5 หลอดไอปรอทหรือหลอดแสงจันทร์  
หลอดไอปรอท (Mercury vapor lamp) เป็นหลอดปล่อยประจุควำมดันไอสูง ที่ให้

ก ำเนิดแสงโดยกระบวนกำร อำร์กภำยในหลอดอำร์ก เรียกกันทั่วไปว่ำ หลอดแสงจันทร์ มีทั้งแบบ 
กระเปำะแก้วใสและแบบเคลือบผิวภำยในด้วยสำรฟอสเฟอร์ เป็นหลอดไฟ ที่ต้องใช้งำนร่วมกับบัล
ลำสต์ ให้แสงสว่ำงสูง ใช้ทั่วไปในสถำนที่ สำธำรณะ ไฟถนน ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงงำนอุตสำหกรรม
หรืออำคำรที่มีเพดำนสูง ดังภำพที่ 9.22 
             มำตรฐำนที่เก่ียวข้อง: IEC 60188  ขนำดมำตรฐำนของหลอดไอปรอท 80, 125, 
250, 400 และ 1,000 W 
 

 
 

                                 ภาพที่ 9.22 ลักษณะหลอดไอปรอท 
                   ที่มำ (http://irrigation.rid.go.th/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.2.5.1 โครงสร้ำงและส่วนประกอบของหลอดแสงจันทร์ 
หลอดแสงจันทร์ หรือ หลอดไฟไอปรอท เป็นหลอดไฟฟ้ำระบบปล่อย

ประจุชนิดหนึ่ง ท ำงำนโดยใช้ไฟฟ้ำแรงสูง กระโดดผ่ำนไอปรอทที่อยู่ในหลอดเพ่ื อให้เกิดแสง
สว่ำง โครงสร้ำงจะประกอบด้วยหลอดแก้วควอตซ์ขนำดเล็ก ซึ่งบรรจุไอปรอทและข้ัวไฟฟ้ำ ครอบด้วย
หลอดแก้วบอโรซิลิเกตขนำดใหญ่ ซึ่งท ำหน้ำที่ป้องกันควำมร้อน และปิดกั้นรังสีเหนือม่วงที่เปล่ง
ออกมำจำกไอปรอทพร้อมกับแสง หลอดแสงจันทร์จะท ำงำน โดยใช้ควำมดัน ไอปรอท

http://irrigation.rid.go.th/
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ประมำณ 1 บรรยำกำศ และต้องอำศัยบัลลำสต์กับสตำร์ตเตอร์ ลักษณะคล้ำยหลอดฟลูออเรส
เซนต์ แต่สตำร์ตเตอร์จะบรรจุมำในตัวหลอด และจะต้องใช้เวลำ 4-7 นำทีหลังหลอดติด เพ่ือให้สว่ำง
เต็มที ่ดังภำพที ่9.23 แสดงโครงสร้ำงของหลอดไอปรอท 

 

 

                          ภาพที่ 9.23 โครงสร้ำงและส่วนประกอบของหลอดแสงจันทร์ 
                                        ที่มำ (พุฒิพงศ์  ไชยรำช, 2558: 137) 

 1) กระเปำะส่วนนอก  
กระเปำะส่วนนอก (Outer bulb or glass bulb) ท ำด้วยแก้วอ่อน

ธรรมดำเคลือบผิวด้ำนในด้วยฟอสเฟอร์ เพ่ือเปลี่ยนรังสีอัลตรำไวโอเลตให้เป็นแสงที่มองเห็นได้ 
 2) กระเปำะส่วนใน  

กระเปำะส่วนใน  (Arc tube) ปรกติท ำด้วยควอทซ์หรือแก้วแข็ง 
(hard glass) ใช้หุ้มส่วนที่ให้ก ำเนิดแสงอันประกอบด้วยอิเล็กโทรด เม็ดปรอทและก๊ำซอำร์กอน 
ช่องว่ำงระหว่ำงกระเปำะนอกและในจะบรรจุก๊ำซไนโตรเจนไว้เพ่ือป้องกันกำรเกิด oxidation ของ
กระเปำะส่วนใน 
 3) อิเล็กโทรด  

อิเล็กโทรดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
(1) อิเล็กโทรดเริ่มต้น ท ำหน้ำที่ช่วยเริ่มต้นกำรท ำงำนของหลอดไฟ 

อำจท ำด้วยวัสดุ Molybdenum หรือทังสเตนก็ได้ โดยต่ออนุกรม กับ ควำมต้ำนทำนเริ่มต้น ซึ่งมี
ค่ำประมำณ 10,000 - 30,000 โอห์ม ที่ท ำหน้ำที่ลดกระแสตอนเริ่มต้นจุดติด 
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(2) อิเล็กโทรดหลัก ท ำด้วยทังสเตนเคลือบด้วยแบเรียมออกไซด์ ท ำ
หน้ำที่ปล่อยอเิล็กตรอนออกมำเป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบันอิเล็กโทรดหลัก นิยมท ำด้วยแท่งธอเรียม 

4) ตัวยึด (Support)   
ใช้ยึดกระเปำะส่วนในกับขั้วด้ำนในของหลอด พร้อมทั้งเป็นตัวน ำไฟฟ้ำ

ไปยังอิเล็กโทรด 

9.2.5.2 หลักกำรท ำงำนของหลอดแสงจันทร์ 

หลอดไอปรอทเป็นหลอดที่อำศัยกำรอำร์กจึงต้องอำศัยบัลลำสต์เพ่ือช่วย
ควบคุมกระแสที่ไหลผ่ำนหลอด เมื่อจ่ำยแรงดัน ให้แก่หลอดจะมีแรงดันตกคร่อมระหว่ำง เมน
อิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรดหลัก ส่วนหนึ่งและระหว่ำงเมนอิเล็กโทรด กับอิเล็กโทรดเริ่มต้น อีกส่วนหนึ่ง 
ซึ่งประกำรหลังนี้เองพบว่ำช่องว่ำงระหว่ำงอิเล็กโทรดน้อยกว่ำ จึงท ำให้ก๊ำซที่อยู่บริเวณนี้เกิดกำรแตก
ตัว (ionize) ควำมต้ำนทำนของก๊ำซภำยในกระเปำะส่วนใน จะเริ่มลดลงกระบวนกำรนี้จะถูก จ ำกัด
กระแสโดยควำมต้ำนทำนภำยใน จนกระทั่งควำมต้ำนทำนก๊ำซระหว่ำงอิเล็กโทรดหลัก ต่ ำกว่ำควำม
ต้ำนทำนภำยนอก ก็จะเกิดอำร์กขึ้นอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงอิเล็กโทรดหลัก ท ำให้เม็ดปรอทภำยใน
กระเปำะส่วนใน กลำยเป็นไอมำกขึ้น และมีกระแสไหลผ่ำนอิเล็กโทรดหลัก พลังงำนไฟฟ้ำที่ตกคร่อม
หลอดจะกระตุ้นให้อะตอมของไอปรอทคำยรังสีอัลตรำไวโอเลตออกมำกระทบกับฟอสเฟอร์ที่เคลือบ
ไว้ที่กระเปำะส่วนนอกและเรืองแสงขึ้นมำ 

 เมื่อหลอดติดสว่ำงและใช้งำนตำมปรกติเป็นเวลำนำนแล้วปิดสวิตซ์หรือ
หลอดเกิดดับ อุณหภูมิและควำมดันภำยในกระเปำะส่วนในจะเริ่มลดลง กำรจุดหลอดให้ติดใหม่ที่
อุณหภูมิและควำมดันสูงจ ำเป็นต้องใช้แรงดันสูงมำกนับพันโวลต์ แต่เมื่ออุณหภูมิของกระเปำะส่วนใน 
ลดต่ ำลงแรงดันจุดไส้หลอดก็ลดลงเช่นกันจนแรงดันในระดับปรกติก็สำมำรถจุดหลอดให้ติดอีกครั้งได้ 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำร ระบำยควำมร้อนของกระเปำะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบด้ำน และก๊ำซที่เติมใน
กระเปำะส่วนนอก ซึ่งใช้เวลำกำรจุดหลอดใหม่รำว 3 - 5 นำท ี

9.2.6 หลอดเมทัลฮาไลด์  
โดยทั่วไปหลอดเมทัลฮำไลด์ (Metal halide lamp) จัดเป็นหลอดก๊ำซดิสชำร์จ

ควำมดันสูงหรือหลอดควำมดันไอสูง คล้ำยกับหลอดไอปรอท ซึ่งกระเปำะส่วนในท ำด้วย ฟิวส์ซิลิกำ 
แต่มีขนำดเล็กกว่ำกระเปำะส่วนในของหลอดไอปรอท ภำยในบรรจุอิเล็กโทรดที่ท ำด้วยทังสเตนล้วนๆ 
ไม่นิยมเคลือบด้วย สำรเร่งอิเล็กตรอน เนื่องจำกสำรนี้จะถูกท ำลำย เมื่อรวมกับฮำโลเจน ภำยใน
กระเปำะมีกำรเติมสำรตระกูลฮำไลด์ (Halide) ลงไปได้แก่ ทำเลี่ยม โซเดียม นอกเหนือไปจำก
อำร์กอน นีออน คริปตอน โซเดียมและหยดปรอท สำรฮำไลด์ที่เติมเข้ำไปท ำให้ ได้รับปริมำณแสง
เพ่ิมขึ้น เกือบเท่ำตัวเมื่อเทียบกับหลอดไอปรอท และมีแสงสีสมดุลขึ้น จนดูใกล้เคียงแสงแดด ดังนั้น
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กระเปำะแก้วจึงไม่จ ำเป็นต้องเคลือบสำรฟอสเฟอร์ แต่อำจเคลือบเพ่ือให้แสงสีนุ่มนวลขึ้น เท่ำนั้น 
นิยมใช้ในสนำมกีฬำโดยเฉพำะที่มีกำรถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ สวนสำธำรณะ ไฟสำดอำคำร เป็นต้น 
กำรติดตั้งหลอดต้องเป็นไปตำมที่ผู้ผลิตก ำหนดในเรื่องมุมของกำรจุดไส้หลอด เพ่ือให้ได้ปริมำณแสง
และ อำยุกำรใช้งำนรวมทั้งแสงสีที่ถูกต้อง ภำพที่ 9.24 แสดงโครงสร้ำงหลอดเมทัลฮำไลด์ 

 กำรใช้งำนต้องใช้ร่วมกับบัลลำสต์และตัวจุดชนวน (Ignitor) ใช้เวลำตั้งแต่
อุ่นหลอดจนสว่ำงเต็มที่ประมำณ 5 นำที อำยุกำรใช้งำนประมำณ 7,500–15,00 ชั่วโมง โดยทั่วไป
น ำไปใช้งำนในระบบแสงสว่ำงที่ต้องกำรควำมถูกต้องของสีสูง เช่น สนำมกีฬำ โชว์รูมรถยนต์ เป็นต้น 

 มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ IEC 61167 และ ขนำดมำตรฐำนของหลอด
เมทัลฮำไลด์ ประกอบด้วย 70, 100, 150, 250, 400, 1,000 และ 2,000 W 
 

 
                                     

                                        ภาพที่ 9.24 หลอดเมทัลฮำไลด์ 
                     ที่มำ (http://www.thaider.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

 9.2.6.1 กำรต่อวงจรหลอดเมทัลฮำไลด์ 
วงจรหลอดเมทัลฮำไลด์ มีส่วนประกอบ ดังนี้                     
1) บัลลำสต์  

บัลลำสต์ เป็นตัวสร้ำงควำมถี่สูง หลอดเมทัลฮำไลด์ ต้องใช้ไฟฟ้ำเพ่ือ
ควบคุมในกำรอำร์ก และให้แรงดันเหมำะสมกับหลอดอำร์ก สร้ำงควำมดันสูงให้กับไอปรอทของเมทัล
ฮำไลด์ ให้มีไฟฟ้ำที่เริ่มต้นฮำร์ก เมื่อหลอดไฟติดเป็นครั้งแรก (ซึ่งจะสร้ำงเสียงสั่นเล็กน้อยเมื่อ
หลอดไฟเปิดในครั้งแรก) และอำจจะมีเสียงจี๊ด ซึ่งเป็นเรื่องปรกติของเสียงควำมถ่ี (เสียงจะดังมำกหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของบัลลำสต์ ยี่ห้อนั้นๆ) หลอดเมทัลฮำไลด์จะไม่มีไฟฟ้ำเริ่มต้น แต่ต้องใช้

http://www.thaider.com/
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ตัวจุดชนวน เพ่ือสร้ำงไฟฟ้ำแรงสูง (1-5 kV และจะหยุดท ำงำนเมื่อเย็นกว่ำ 30 kV บน restrike ร้อน) 
ของหลอดเพ่ือเริ่มอำร์ก บัลลำสต์ที่มำตรฐำนจะสร้ำงระบบกำรก ำหนดค่ำส ำหรับส่วนประกอบหลอด
เมทัลฮำไลด์ (ยกเว้นบำงยี่ห้อที่ถูกออกแบบมำกับตัวจุดชนวนของตัวเอง สังเกตุได้ว่ำจะมีตัวจุดชนวน
เพียงสองสำย) ส ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรจะรวมตัวจุดชนวนและบัลลำสต์เป็นชุดเดียวกัน     
บัลลำสต์เหล่ำนี้ใช้ควำมถี่สูงในกำรขับหลอด มีข้อดีคือสูญเสียควำมร้อนน้อยกว่ำแบบขดลวด และยัง
สำมำรถลดควำมถี่ลงได้ ด้วยกำรหรี่ (Dim) ควำมถี่ของบัลลำสต์จะมีกำรใช้พลังงำนด้วย ดังนั้นควร
เลือกชนิดที่มีขนำดแอมแปร์เหมำะสมกับประสิทธิภำพส ำหรับหลอดไฟ ลักษณะบัลลำสต์แสดงดัง
ภำพที่ 9.25 

   

                                 ภาพที่ 9.25 บัลลำสต์และตัวจุดชนวน 
                 ที่มำ (http://www.ebigthailand.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

 2) ขั้วหลอด    
ขั้วหลอด หลอดเมทัลฮำไลด์ มีหลำยชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมใช้อย่ำง

แพร่หลำยคือ ฐำน Edison เป็นโลหะสกรู มีขนำดต่ำงๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ E27 (ส ำหรับ 150 วัตต์) E40 
(ส ำหรับ 250, 400 และ 1000 วัตต์) เรียกข้ัวหลอดแบบนี้ว่ำ Single End คือใส่หลอดข้ำงเดียว (ไม่ใช่
หลอดขั้วเดียว เพรำะมีสองขั้วเช่นกัน) ส่วนประเภทอ่ืนๆ ที่เป็นขั้วสองข้ำงจะใช้รหัสขั้วว่ำ R7s-24 
หรือที่นิยมเรียกว่ำ Double end ฐำนขั้วจะประกอบด้วยเซรำมิกเป็นตัวป้องกันและเชื่อมต่อ
กระแสไฟด้วยโลหะหลำยชนิดเช่น FerNiCo ผสมธำตุเหล็กโคบอลต์ นิกเกิลซึ่งให้กำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำที่
ดี ดังภำพที่ 9.26 

 
 

 

 

                        ภาพที่ 9.26 หลอดไฟเมทัลฮำไลด์ 250W/E40  
             ที่มำ (http://www.ledonhome.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://www.ebigthailand.com/
http://www.ledonhome.com/
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9.2.6.2 หลักกำรท ำงำน 
หลอดเมทัลฮำไลด์มีหลักกำรท ำงำนเช่นเดียวกับหลอดไอปรอทเพียงแต่

ต้องอำศัยตัวจุดชนวนช่วยจุดหลอด โดยไปกระตุ้นให้ สำรไอโอได (iodide) กลำยเป็นไอซึ่งมี
คุณสมบัติเปล่งแสงออกมำได้หลำยช่วงควำมยำวคลื่น สำยตำจึงสำมำรถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจน โดยไม่
จ ำเป็นต้องใช้สำรฟอสเฟอร์เข้ำช่วย ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจุดหลอดรำว 3 นำที และต้องใช้เวลำนำน
ถึง 4 - 6 นำที เพ่ือให้ได้แสงสว่ำงเต็มที่และใช้เวลำเริ่มท ำงำนใหม่รำว 10 - 15 นำทีกำรต่อใช้งำนดัง
ภำพที่ 9.27 

           
       (ก)  วงจรที่ไม่ต้องใช้ตัวจุดชนวน             (ข)   วงจรที่ต้องใช้ตัวจุดชนวน 

                                    ภาพที่ 9.27 หลอดเมทัลฮำไลด์ 
                     ที่มำ (http://montri.rmutl.ac.th/. สืบค้นเมือ่ 17 กันยำยน 2560.) 

9.2.7 หลอดแอลอีดี  

หลอดแอลอีดี (Light emitting diode : LED) เป็นเทคโนโลยีของกำรส่องสว่ำงที่
กินไฟน้อย ทนทำน ให้ควำมสว่ำงสูง เกิดควำมร้อนต่ ำมำกด้วยคุณสมบัติกำรท ำงำนที่ไม่มีกำรเผำไส้
หลอด จึงไม่เกิดควำมร้อน แสงสว่ำงเกิดขึ้นจำกกำรเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภำยในสำรกึ่งตัวน ำ 
พลังงำนไฟฟ้ำเปลี่ยนเป็นแสงสว่ำงได้เต็มที่ มีแสงหลำยสีให้เลือกใช้งำน ขนำดที่เล็กท ำให้ยืดหยุ่นใน
กำรออกแบบ กำรจัดเรียง น ำไปใช้ด้ำนตกแต่งได้ดี มีควำมทนทำน มีอำยุกำรใช้งำนถึง 50,000-
60,000 ชั่วโมง ไม่มีกำรเสื่อมสภำพไปตำมจ ำนวนกำรกดสวิตช์ นอกจำกนี้ยังไม่มีกำรปล่อยรังสียูวี 
หรือก๊ำซอันตรำย อีกทั้งยังให้แสงที่สบำยตำกว่ำหลอดชนิดอ่ืน ที่ส ำคัญยังช่วยประหยัดพลังงำนได้ถึง 
70% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ แต่มีข้อเสีย คือในปัจจุบันหลอดแอลอีดี มีรำคำสูงกว่ำหลอดธรรมดำ
ทั่วไป ลักษณะดังภำพที่ 9.28 
 
 

http://montri.rmutl.ac.th/
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                                          ภาพที่ 9.28 หลอดแอลอีดี 
                    ที่มำ (http://www.tsus.co.th/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 

ดวงโคมไฟฟ้ำ หมำยถึง องค์ประกอบรวมของหลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบในวงจร
หลอดไฟและโคมไฟฟ้ำ (Fixtures) หรือ อุปกรณ์ส ำเร็จใช้จับยึดหลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบและต่อ
วงจรของหลอดไฟฟ้ำเพ่ือกำรกระจำย กรอง หรือสะท้อนแสงสว่ำงที่ได้จำกหลอดไฟฟ้ำ รวมทั้ง
ป้องกันหลอดและบังคับทิศทำงของแสงตำมต้องกำร  

หลอดไฟฟ้ำมีหน้ำที่ให้ควำมสว่ำงแต่ส่วนใหญ่มักมีกำรให้ควำมสว่ำงรอบตัวหลอดเอง คือ 
ไม่มีทิศทำงกำรส่องสว่ำงที่ แน่นอน ยกเว้นหลอดประเภทที่มีตัวสะท้อนแสงภำยในตัวเอง  
หลอดที่ให้แสงสว่ำงรอบตัวมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนต่ ำเพรำะมีแสงออกรอบทิศแทนที่จะส่องไป  
ในบริเวณที่ต้องกำร ดังนั้นกำรผลิตโคมไฟฟ้ำ  มำใช้กับหลอดไฟฟ้ำก็ เพ่ือบังคับให้ แสงส่อง 
ไปในทิศทำงที่ต้องกำร ท ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของหลอดไฟฟ้ำสูงมำกขึ้น นอกจำกนี้  
โคมไฟฟ้ำบำงชนิดยังใช้เป็นเครื่องประดับห้องหรือพ้ืนที่นั้นไปในตัวด้วย โคมไฟฟ้ำมีหลำย  
แบ บแล้ วแต่ วั ต ถุป ระส งค์ ของกำรใช้ งำน  โคม ไฟสำมำรถแบ่ งออกตำมกำรใช้ งำน ได้  
เป็น โคมภำยใน และโคมภำยนอก โคมภำยในที่ ใช้ควรมีประสิทธิภำพสูง ไม่ให้แสงบำดตำ 
มำกเกินไป มีควำมสวยงำมด้วย ส่วนโคมภำยนอกควรสำมำรถกันน้ ำได้ และมีควำมปลอดภัย  
ต่อกำรสัมผัส โคมไฟฟ้ำใช้ภำยในอำคำรมีมำกมำยหลำยแบบ ดังภำพที่ 9.29 
   

  

 

 
         
                                ภาพที่ 9.29 ดวงโคมไฟฟ้ำ 
                ที่มำ (http://www.micronthai.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://www.tsus.co.th/
http://www.micronthai.com/


 หน่วยที่ 9  วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง                                           337 

 9.3.1 มาตรฐานการติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ  

กำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้กับหลอดไฟ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 9.3.1.1 ขอบเขต 
 ให้ใช้กับโคมไฟฟ้ำ ขั้วรับหลอด สำยเข้ำดวงโคมชนิดแขวน หลอดไส้ 
หลอดไฟอำร์ก หลอดไฟปล่อยประจุ กำรเดินสำยของดวงโคมและบริภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของดวง
โคม 
 9.3.1.2 ป้องกันกำรสัมผัส 
 โคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งต้องไม่มีส่วนที่มีไฟฟ้ำเปิดโล่งให้
สัมผัสได้ 

9.3.1.3 สภำพแวดล้อมกำรติดตั้ง 
โคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งต้องเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม

ที่ติดตั้ง เมื่อกำรติดตั้งในสถำนที่ที่เปียกหรือสถำนที่ชื้น ต้องเป็นดวงโคมชนิดที่น้ ำไม่สำมำรถเข้ำไปใน
ดวงโคมหรืออุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งได้ เมื่ออยู่ในสภำพกำรใช้งำนปรกติ   

9.3.1.4 กำรป้องกันควำมร้อน 
ดวงโคมใกล้วัสดุติดไฟ ต้องมีสิ่งป้องกันหรือกั้นไม่ให้วัสดุติดไฟได้รับควำม

ร้อนเกิน 90 อำศำเซลเซียส 
9.3.1.5 กำรจับยึด 

ดวงโคมและขั้วรับหลอดต้องมีกำรจับยึดอย่ำงแข็งแรงและเหมำะสมกับ
น้ ำหนักของดวงโคม ดวงโคมที่มีน้ ำหนักเกินกว่ำ 2.5 กิโลกรัม หรือมีขนำดใหญ่กว่ำ 400 มม. ห้ำมใช้
ขั้วรับหลอดเป็นตัวรับน้ ำหนักของดวงโคม 

9.3.2 การเดินสายดวงโคมไฟฟ้า 

กำรเดินสำยดวงโคมไฟฟ้ำ จะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ในกำรใช้งำน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  

9.3.2.1 กำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพ กำรเดินสำยดวงโคมต้องจัดท ำให้
เรียบร้อย เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และให้ใช้สำยเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น และต้องไม่ท ำให้
อุณหภูมิของสำยนั้นสูงกว่ำอุณหภูมิใช้งำนสูงสุดของสำย      

 9.3.2.2 ขนำดของสำยไฟฟ้ำ 
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           กำรเดินสำยดวงโคม ขนำดของสำยไฟฟ้ำต้องไม่เล็กกว่ำ 0.50 ตำรำง
มิลลิเมตร และต้องเป็นชนิดที่เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน  

9.3.2.3 การตรวจสอบบ ารุงรักษา 
          โคมไฟฟ้ำต้องติดตั้งให้สำมำรถตรวจสอบกำรต่อสำย ระหว่ำงสำยของดวง

โคมกับสำยของวงจรย่อยได้สะดวก  
9.3.3 ฉนวนของสายในดวงโคมไฟฟ้า 

ฉนวนของสำยในดวงโคมไฟฟ้ำ มีรำยละเอียดดังนี้ 
9.3.3.1 กระแสไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ และอุณหภูมิ 

ฉนวนของสำยในดวงโคม ต้องเหมำะสมกับกระแสไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ และ
อุณหภูมิใช้งำน 

9.3.3.2 สภำพแวดล้อมในกำรติดตั้ง 
ดวงโคมที่ติดตั้งในสถำนที่เปียกชื้นหรือสถำนที่มีกำรผุกร่อนได้ ต้องใช้

สำยไฟฟ้ำชนิดที่ได้รับกำรรับรอง เพ่ือใช้ส ำหรับจุดประสงค์นั้น 

9.3.4 การต่อสายและการต่อสายแยก 

         กำรต่อสำยและกำรต่อสำยแยก มีข้อก ำหนดดังนี้ 
9.3.4.1 จุดต่อ หรือจุดต่อแยกของสำย  

            จุดต่อ หรือจุดต่อแยกของสำย จุดต่อ หรือจุดต่อแยกของสำย จุดต่อ หรือ
จุดต่อแยกของสำย ต้องไม่อยู่ในก้ำนดวงโคม 

9.3.4.2 กำรเดินสำยไฟฟ้ำในช่องเดินสำยไฟฟ้ำ 
            สำยไฟฟ้ำที่อยู่ในตู้แสดงสินค้ำต้องเดินในช่องเดินสำยและส่วนของที่มี

ไฟฟ้ำต้องไม่อยู่ในที่เปิดเผย 
9.3.4.3 ฝำครอบหรือปิดด้วยฝำครอบดวงโคม 

กล่องจุดต่อไฟฟ้ำเข้ำดวงโคมต้องมีฝำครอบหรือปิดด้วยฝำครอบดวงโคม  

9.3.5  โคมไฟที่นิยมใช้กันทั่วไป 

โคมไฟ มีมำกมำยหลำยชนิด ออกแบบมำให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน กำรให้
แสงสว่ำงกับพื้นท่ี จะกล่ำวถึงชนิดที่ใช้งำนกันทั่วไป ดังนี้  

9.3.5.1 โคมไฟหลอดฟลูเรสเซนต์ 
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ มีแบบต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) โคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย  
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 โคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย (Bare type luminaire) ดังภำพที่ 
9.30 ใช้กับงำนที่ต้องกำรแสงออกด้ำนข้ำง เหมำะส ำหรับติดตั้งที่เพดำนไม่สูงมำกนักโดยทั่วไปไม่เกิน 
4 เมตร เช่น ห้องเก็บของที่จอดรถ พ้ืนที่ที่มีชั้นวำงของ พ้ืนที่ใช้งำนไม่บ่อยและไม่ต้องกำรควำม
สวยงำมมำก เป็นต้น 
 

  
 

                                 ภาพที่ 9.30 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย 
                  ที่มำ (http://www.industry.in.th/.  สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

2) โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง  
โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser luminaire) โดยทั่วไปแผ่น

กรองแสงมี 3 แบบคือแบบเกร็ดแก้ว (Prismatic diffuser) แบบขำวขุ่น (Opal diffuser) และแบบ
ผิวส้ม (Stipple diffuser) โคมประเภทนี้มีทั้งแบบติดฝังฝ้ำ ติดลอย หรือแบบกระจำยแสง (Diffuser 
surface) ดังภำพที่ 9.31 เหมำะกับกำรใช้งำนที่ไม่ต้องกำรแสงบำดตำและไม่ต้องกำรควำมเข้มส่อง
สว่ำงสูงมำกนัก เช่น ในพ้ืนที่โรงพยำบำลที่ไม่ให้แสงรบกวนคนไข้ ห้องประชุมที่ไม่ต้องกำรแสงบำดตำ
และแสงสว่ำงมำก เป็นต้น และมีประสิทธิภำพต่ ำไม่เหมำะกับกำรประหยัดพลังงำน 

 

 
 

                                  ภาพที่ 9.31 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์กรองแสง 
                    ที่มำ (http://www.sangchai.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://www.industry.in.th/
http://www.sangchai.com/
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3) โคมฟลูออเรสเซนต์แบบโรงงำน  
โคมฟลูออเรสเซนต์แบบโรงงำน (Industrial type luminaire) หรือ

เรียกว่ำแบบอุตสำหกรรมดังภำพที่ 9.29 เป็นโคมที่มีแผ่นสะท้อนแสงเพ่ือควบคุมแสงให้ไปในทิศทำงที่
ต้องกำร แผ่นสะท้อนแสงอำจท ำจำกแผ่นอะลูมิเนียม แผ่นเหล็กพ่นสีขำว หรือวัสดุอ่ืนที่มีกำรสะท้อน
แสงสูง ท ำควำมสะอำดง่ำยและให้แสงสว่ำงมำกในทิศทำงที่ส่องไป ไม่มีตัวครอบป้องกันวัตถุภำยนอก
มำกระแทกกับหลอดท ำให้หลอดสำมำรถหลุดร่วงลงมำได้ ไม่เน้นควำมสวยงำม และมีแสงบำดตำจำก
หลอดไฟ ดังภำพที่ 9.32 

 
                        
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 9.32 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบโรงงำน 
                       ที่มำ (http://www.sangchai.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

4) โคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรง  
 โคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรง (Louver luminaire) โดยทั่วไปตะแกรง

มี 3 แบบ คือ แบบตัวขวำง แบบพำรำโบลิก และแบบช่องถี่ ดังภำพที่ 9.33 มีทั้งแบบติดลอยและฝัง
ฝ้ำ ลักษณะของโคมไฟประกอบด้วยแผ่นสะท้อนแสงด้ำนข้ำง (Reflector) เพ่ือสะท้อนแสงและ
ควบคุมแสงให้ไปในทิศทำงที่ต้องกำรส่วนตัวขวำงจะช่วยลดแสงบำดตำ โดยทั่วไปแผ่นสะท้อนแสง
และตัวขวำงจะท ำจำกอะลูมิเนียมมีทั้งแบบเงำและแบบกระจำย 

  
 

                                ภาพที่ 9.33 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบตะแกรง 
                    ที่มำ (http://www.lighting.co.th/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

http://www.sangchai.com/
http://www.lighting.co.th/
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9.3.5.2 โคมไฟดำวน์ไลต์ 
โคมไฟดำวน์ไลต์  หรือเรียกว่ำ โคมไฟส่องลง ดังภำพที่  9.34 ใช้กับ

หลอดไฟได้หลำยชนิด เช่น หลอดเผำไส้แบบสะท้อนแสง (หลอด PAR) หลอดเผำไส้ธรรมดำ หลอด
ฮำโลเจน เป็นต้น ใช้ติดตั้งแบบฝังฝ้ำเพดำน หรือติดตั้งบนพ้ืนผิวเพดำน ให้แสงส่วนมำกส่องใต้ดวง
โคม มีกำรกระจำยแสงออกด้ำนข้ำงเล็กน้อย 
 

 
 

                                            ภาพที่ 9.34 โคมดำวน์ไลต์ 
                    ที่มำ (https://app.builk.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.3.5.3 โคมไฟไฮเบย์ 
โคมไฟไฮเบย์ นิยมใช้ในโรงงำนที่มีโครงสร้ำงของหลังคำสูงมำกกว่ำ 6 

เมตร ดังภำพที่ 9.35 ใช้กับหลอดก๊ำซดิสชำร์จควำมดันสูง กำรกระจำยแสงของโคมเป็นแบบแคบ 

 

 

 

 

  

 

 

                      ภาพที่ 9.35 โคมไฟไฮเบย์ 
                        ที่มำ (https://app.builk.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

https://app.builk.com/
https://app.builk.com/
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9.4 วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง 

วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง (Lighting)  หมำยถึง วงจรกำรติดตั้งหลอดไฟชนิดต่ำงๆ ภำยใน
อำคำรบ้ำนเรือนที่พักอำศัย ส ำนักงำน โดยทั่วไปจะใช้สวิตช์ควบคุมกำรปิด-เปิด  

วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมสว่ำงกับพื้นที่ใช้งำน เช่น 
ส ำนักงำน อำคำรที่พักอำศัย โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นต้น หลักส ำคัญในกำรติดตั้งวงจรอุปกรณ์ คือ 
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและมีควำมสว่ำ งเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรแต่ละพ้ืนที่  

วงจรไฟฟ้ำก ำลัง หมำยถึง กำรติดตั้งเต้ำรับ หรือกำรติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพ่ือรองรับ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ  เช่น เตำรีด หม้อหุงข้ำว เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ ซึ่งมี
ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกกว่ำวงจรแสงสว่ำง โดยทั่วไปเต้ำรับกับสวิตช์จะติดตั้งคู่กันเพ่ือ
ประหยัดแป้นรอง ซึ่งอำจเป็นแป้นไม้หรือพีวีซี วงจรที่ต่ออยู่ในแป้นรองจึงเป็น  2 ลักษณะ คือ
วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ำก ำลัง อำจต่อร่วมกันหรือแยกกันระหว่ำงวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
ไฟฟ้ำก ำลัง 

หน่วยกำรเรียนนี้ วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงจะกล่ำวถึงวงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์หรือหลอดไส้ 
วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์และวงจรสวิตช์สำมทำงหรือสวิตช์บันได เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรติดตั้ง
วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงและวงจรไฟฟ้ำก ำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ ส ำหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 (ธ ำรงศักดิ์ หมินก้ำหรีม, 2559: 150) 

9.4.1 วงจรไฟฟ้าหลอดไส้ 

วงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ หรือหลอดเผำไส้ ประกอบด้วย หลอด ขั้วยึดหลอด 
และอุปกรณ์ควบคุม ได้แก่ สวิตช์ทำงเดียว และอุปกรณ์วงจรไฟฟ้ำก ำลัง คือ เต้ำรับ 

วงจรหลอดไส้ประกอบด้วยหลอดแบบไส้ ขั้วรับหลอด อุปกรณ์ควบคุมหรือสวิตช์  
กำรต่อวงจรใช้งำนเริ่มจำกกำรต่อสำยไฟฟ้ำ 220 โวลต์ กระแสสลับผ่ำนสวิตช์และต่อเข้ำหลอดไฟ 
ส่วนสำยไฟอีกเส้นหนึ่งต่อเข้ำหลอดไฟ โดยตรง เมื่อท ำกำรปิดสวิตช์จะมีกระแส ไหลผ่ำนท ำให้
หลอดไฟสว่ำง มีกำรต่อใช้งำนง่ำยกว่ำหลอดประเภทอ่ืน ๆ หลอดไฟประเภทนี้มีขนำดอัตรำทนก ำลัง 
25 วัตต์ 40 วัตต์ 60 วัตต์และ 100 วัตต์ หลอดไส้ขนำด 40 วัตต์ มีอำยุกำรใช้งำน 1 ,250 ชั่วโมง ให้
แสงสว่ำง 430 ลูเมน เป็นต้น ภำพที่ 9.36 และ 9.37  แสดงภำพจ ำลองกำรต่อหลอดไฟอินแคนเดส
เซนต์  
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                      ภาพที่ 9.36 วงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
                     ที่มำ (https://sites.google.com/. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560) 

 

     ภาพที่ 9.37 ภำพจ ำลองกำรต่อวงจรหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
                   ที่มำ (https://www.vesternet.com/. สืบคน้เมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.4.2 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์  
กำรต่อวงจรใช้งำนเริ่มจำกกำรต่อสำยไฟฟ้ำ 220 โวลต์ กระแสสลับผ่ำนสวิตช์       

บัลลำสต์ และต่อเข้ำขั้วหลอด ส่วนสำยไฟอีกเส้นหนึ่งต่อเข้ำขั้วหลอดอีกด้ำนหนึ่ง ขั้วหลอดไฟที่เหลือ
น ำไปต่อกับสตำร์ตเตอร์ เมื่อท ำกำรปิดสวิตช์จะมีกระแสผ่ำนท ำให้หลอดไฟสว่ำง กำรใช้งำน หลอดไฟ
ประเภทนี้มีขนำดอัตรำทนก ำลัง 10 วัตต์ 18 วัตต์ 36 วัตต์ อำยุกำรใช้งำน 1,250 ชั่วโมง ให้แสงสว่ำง 
430 ลูเมน เป็นต้น วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์แสดงดังภำพที่ 9.38  
 

https://sites.google.com/
https://www.vesternet.com/
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               ภาพที่ 9.38 ไดอะแกรมกำรติดตั้งหลอดฟลออเรสเซนต์อำคำรที่พักอำศัย 

     ที่มำ (https://www.electrical4u.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.4.2.1 อุปกรณ์ประกอบของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
กำรต่อใช้งำนของหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้  
1) บัลลำสต์ 

บัลลำสต์ เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ส ำคัญ ในชุดของชิ้นส่วนประกอบของ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ท ำหน้ำที่ควบคุมกระแสไฟฟ้ำที่ไหลสู่ไส้หลอด เปรียบเหมือนหม้อแปลงขนำด
เล็ก ซึ่งมีหลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนเช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำโดยทั่วไป คือ ท ำหน้ำที่เพ่ิมแรงดันไฟฟ้ำ
ให้สูงขึ้น ในขณะเริ่มต้นจุดให้หลอดท ำงำน นอกจำกนี้ยังมีชิ้นส่วนประกอบภำยในซึ่งท ำหน้ำที่บังคับ
หน่วงกระแสไฟฟ้ำด้วยอ ำนำจแม่เหล็ก เพ่ือควบคุมปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่ไหลสู่ไส้หลอด ไม่ให้สูง
เกินไปอันอำจมีผลท ำให้ไส้หลอดขำดเร็วกว่ำปรกติ แสดงดังภำพที่ 9.39 
 
 
 
 
 
 

                  
                            ภาพที่ 9.39 บัลลำสต์ 
ที่มำ (https://www.electrical4u.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

https://www.electrical4u.com/
https://www.electrical4u.com/
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2) กำรเริ่มต้นท ำงำน 
เมื่อจ่ำยไฟฟ้ำให้แก่วงจร วงจรจะเริ่มท ำงำนอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิด

แรงดันสูง เมื่อหลอดจุดติดแล้วหน้ำที่ของสตำร์ตเตอร์จะหมดไป และมีบัลลำสต์ท ำหน้ำที่ต่อแทน โดย
มีกำรใช้ก๊ำซเฉื่อยใส่เข้ำไปในหลอดด้วยเพ่ือช่วยในกำรกระตุ้นอิเล็กตรอนไอปรอท อำจกล่ำวได้ง่ำย ๆ 
ว่ำ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออนนั้น ใช้สตำร์ตเตอร์ช่วยจุดหลอดไฟนั่นเอง  เมื่อกดสวิทซ์ไฟ 
กระแสไฟฟ้ำจะไหลผ่ำนสวิตซ์สตำร์ตเตอร์ครบวงจร ท ำให้ไส้หลอดตรงขั้วหลอดร้อนขึ้น และ
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมำในหลอด ลักษณะของสตำร์ตเตอร์ แสดงดังภำพที่ 9.40 
 

 

                                    ภาพที่ 9.40 สตำร์ตเตอร์ 
          ที่มำ (https://www.electrical4u.com. สืบค้นเมื่อ 25 กันยำยน 2560.) 

3) ขำหลอดและขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ขำหลอด ท ำหน้ำที่ยึดขั้วหลอด และขั้วหลอดจะยึดหลอดฟลูออเรส

เซนต์ ให้ขั้วหลอดสัมผัสกับขั้วจ่ำยไฟ ดังภำพที่ 9.41 
 

 
 
 
 

                            
                      ภาพที่ 9.41 ขำหลอดและขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
        ที่มำ (https://www.electrical4u.com. สืบค้นเมื่อ 25  กันยำยน 2560.) 

9.4.2.2 กำรท ำงำนของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
จำกภำพที่ 9.38 เมื่อจ่ำยไฟให้แก่วงจร กระแสไฟฟ้ำจะไหลผ่ำนบัลลำสต์

ไปยังไส้หลอด และผ่ำนไส้หลอดไปยังสตำร์ตเตอร์ และออกไปทำงสำยนิวทรัล และพอไส้หลอดอุ่นพอ
ก็จะมีอิเล็กตรอนวิ่งผ่ำนแก๊สในหลอดจำกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง สตำร์ตเตอร์ก็จะเปิดวงจร (ไม่มี

https://www.electrical4u.com/
https://www.electrical4u.com/
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กระแสไฟไหลผ่ำนสตำร์ตเตอร์แต่ไหลผ่ำนหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน) ดังนั้นในช่วงแรกที่เปิดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์นั้นจะเห็นสตำร์ตเตอร์สว่ำงแบบกระพริบ (เป็นจังหวะที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำน) และ
เมื่อกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วไฟที่สตำร์ตเตอร์จะดับถ้ำไม่มีสตำร์ตเตอร์จะเปิด
หลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ได้ แต่เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ติดแล้วสำมำรถถอดสตำร์ตเตอร์ออกได้โดยที่
หลอดจะไม่ดับ  

9.4.3 วงจรสวิตช์สามทาง 

วงจรสวิตช์สำมทำงใช้กรณีเปิด-ปิดไฟบันไดสองชั้น ควบคุมไฟบันได ที่สำมำรถ 
เปิดและปิด ได้ทั้งสองชั้น เช่น เปิดไฟจำกชั้นที่หนึ่ง พอเดินขึ้นถึงชั้นที่สองก็ปิดที่ชั้นที่สองได้เลย หรือ
จะใช้กรณีไฟบริเวณรั้วบ้ำน เปิดและปิดได้ จำกบริเวณรั้ว และภำยในบ้ำน หรือกรณีท่ีต้องกำรควบคุม 
จำกหลำยสวิตช์ได้หลำย ๆ จุด (มำกกว่ำสองจุด) โดยมีจุดเดียวก็ได้ เพียงแต่เพ่ิมสวิตช์ ที่กลำงวงจร
เท่ำนั้น หลักกำรนี้สำมำรถใช้วงจรสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรีเลย์ ปิด-เปิดวงจรก็ได้ แล้วแต่กำร
ประยุกต์ใช้งำน ลักษณะของสวิตช์สำมทำงหรือสวิตช์บันไดดังภำพที่ 9.42 

9.4.3.1 ลักษณะของสวิตช์สำมทำงหรือสวิตช์บันได 
สวิตช์สำมทำงหรือสวิตช์บันได จะมีขั้วต่อสำยไฟ จ ำนวน 3 ขั้ว 

 
  

 

                          ภาพที่ 9.42 ลักษณะของสวิตช์สำมทำง 
         ที่มำ (https://dienpanasonic.com. สืบค้นเมื่อ 17 กันยำยน 2560.) 

9.4.3.2 วงจรกำรต่อสวิตช์สำมทำง 
วงจรกำรต่อสวิตช์สำมทำงแสดงดังภำพท่ี 9.43 

 

 

(ก) แสดงโครงสร้ำงของสวิตช์ 3 ทำง                 
 

https://dienpanasonic.com/
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                     (ข) วงจรกำรต่อวงจรสวิตช์สำมทำง 

                      ภาพที่ 9.43 กำรต่อสวิตช์สำมทำง 

9.4.4 วงจรไฟฟ้าก าลัง 

วงจรไฟฟ้ำก ำลัง เป็นวงจรที่จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่โหลด หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกันและเต้ำรับ   โดยทั่วไปติดตั้งบนแผงร่วมกับสวิตช์
หลอดไฟแสงสว่ำง ดังภำพที่ 9.44 

9.4.4.1 วงจรไฟฟ้ำก ำลังและวงจรหลอดไฟชนิดไส้ 
 

 

                 ภาพที่ 9.44 วงจรกำรติดตั้งสวิตช์ทำงเดียวและเต้ำรับ 
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ส ำหรับในส่วนของวงจรไฟฟ้ำก ำลังนั้น จะติดตั้งไว้ที่บ็อกหรือจุดเดียวกัน ประกอบด้วย
เต้ำรับ ดังภำพที่ 9.45 
 

 

               ภาพที่ 9.45 กำรติดตั้งสวิตช์และเต้ำรับ 
               ที่มำ (https://sites.google.com. สืบค้นเมื่อ 19 กันยำยน 2560.) 

9.4.4.2 วงจรไฟฟ้ำก ำลังและวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
จำกภำพที่ 9.46 เป็นวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ควบคุมด้วยสวิตช์ทำง

เดียว ซึ่งสวิตช์ติดตั้งบนแผงเดียวกับเต้ำรับแบบมีข้ัวส ำหรับต่อสำยดิน เพ่ือควำมปลอดภัย 
 

 

    ภาพที่ 9.46 วงจรกำรติดตั้งสวิตช์ทำงเดียวควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์และเต้ำรับ 

https://sites.google.com/
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9.4.4.3 วงจรไฟฟ้ำก ำลังและวงจรสวิตช์ 3 ทำง 
จำกภำพที่ 9.47 เป็นวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ควบคุมด้วยสวิตช์สำม

ทำง ซึ่งสวิตช์ติดตั้งบนแผงเดียวกับเต้ำรับแบบมีข้ัวส ำหรับต่อสำยดิน เพ่ือควำมปลอดภัย 

 

                ภาพที่ 9.47 วงจรกำรติดตั้งสวิตช์ทำงเดียวและเต้ำรับ 

กำรต่อสำยที่แผงเมนสวิตช์และเต้ำรับ โดยที่แผงเมนสวิตช์จะมีกำรต่อขั้ว
สำยดินและขั้วสำยนิวทรัล เข้ำด้วยกัน และมีกำรต่อสำยที่ขั้วของเต้ำรับตำมภำพ โดยจะต้องต่อให้
ถูกต้องตรงตำมมำตรฐำนขั้วเต้ำรับและสีของสำยไฟ ภำพที่ 9.48 และ 9.49 แสดงวงจรไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำนซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลัง 
 

 

                     ภาพที่ 9.48 กำรติดตั้งสวิตช์และเต้ำรับ 
                  ที่มำ (https://sites.google.com. สืบค้นเมื่อ 19 กันยำยน 2560.) 

https://sites.google.com/site/easycheckoutlet2011/khwam-ru-thi-khwr-thrab/matrthan-khaw-tearab-laea-si-khxng-say-fi
https://sites.google.com/
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ภาพที่ 9.49 แสดงวงจรไฟฟ้ำภำยในบ้ำนซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟฟ้ำก ำลัง 
           ที่มำ (https://pantip.com/topic. สืบค้นเมื่อ 19 กันยำยน 2560.) 

9.5 หลักการออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

กำรออกแบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง ต้องค ำนึงถึงลักษณะกำรติดตั้ง ต ำแหน่งกำรติดตั้ง
หลอดไฟ กำรเลือกชนิดหลอดไฟ โคมไฟ  

9.5.1 การก าจัดแสงแยงตาและเงา 

กำรก ำจัดแสงแยงตำและเงำเพ่ือลดอันตรำยที่เกิดขึ้นกับสำยตำ สำมำรถท ำได้โดย
กำรติดตั้งหลอดไฟให้สูงกว่ำระดับสำยตำ หรือติดตั้งบนฝ้ำเพดำนแล้วใช้ฝำครอบพลำสติก หรือ
อะลูมิเนียมปิด เพื่อลดควำมจ้ำที่เกิดจำกแสงไฟ และควรออกแบบให้มีแสงสว่ำงทั่วถึง บริเวณใดที่เป็น
มุมมืดควรติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติม ในต ำแหน่งที่ไม่ให้แสงแยงเข้ำตำ ดังภำพที่ 9.50  
 



 หน่วยที่ 9  วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง                                           351 

 
 

             ภาพที่ 9.50  กำรติดตั้งโคมไฟในต ำแหน่งที่ไม่ให้เกิดแสงแยงตำ 

9.5.2 ความจ้าของแสงไฟ  
ควำมจ้ำของแสงไฟ คือปริมำณของกำรส่องสว่ำงที่สะท้อนจำกวัตถุที่แสงตกกระทบ

แล้วสะท้อนเข้ำตำมำกเกินไป จนท ำให้เกิดกำรปวดกล้ำมเนื้อตำ หรือท ำให้น้ ำตำไหลเป็นประจ ำ ใน
กำรออกแบบระบบแสงสว่ำง จะต้องเลือกองค์ประกอบที่อยู่รอบ ๆ บริเวณที่ก ำลังออกแบบ เช่น ผนัง 
เพดำน พ้ืนโต๊ะและวัตถุต่ำง ๆ โดยจะต้องจัดวำงสิ่งของต่ำง ๆ ให้กลมกลืนอันเป็นผลท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกสบำยตำมำกขึ้น ดังภำพที่ 9.51 
 

 
 

ภาพที่ 9.51 แสดงปริมำณของกำรส่องสว่ำงที่สะท้อนจำกวัตถุเข้ำตำ 
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9.5.3 สีและความสามารถในการสะท้อนแสง  

สีจะมีบทบำทมำกที่สุด ในกำรที่จะท ำให้เกิดกำรสะท้อนแสงของวัตถุ กำรทำสีห้อง
จึงต้องเลือกทำสีที่เหมำะสม เช่นสีที่มีควำมสำมำรถในกำรสะท้อนแสงมำก อำจท ำให้ห้องมีควำมจ้ำ
มำกเกินไป สีที่มีควำมสะท้อนแสงต่ ำจะท ำให้ห้องมืดเกินไป ดังภำพที่ 9.52 
 

 
               ภาพที่ 9.52 กำรเลือกทำสีห้องที่เหมำะสม 

     ที่มำ (http://sakdapromla.blogspot.com/. สืบค้นเมื่อ 19 กันยำยน 2560) 

9.6 หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

กำรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่เหมำะสม จะท ำให้กำรส่องสว่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ และเกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

9.6.1 การเลือกหลอดไฟ 

กำรเลือกหลอดไฟฟ้ำ จะต้องพิจำรณำดังนี้  
9.6.1.1 พิจำรณำประสิทธิภำพของแสง 

 ประสิทธิภำพของแสง โดยดูที่ค่ำ ลูเมนต่อวัตต์ (ลูเมน คือ ปริมำณแสงที่
ปล่อยออกมำจำกหลอดไฟ) ถ้ำยิ่งมำกยิ่งดีและมีประสิทธิภำพสูง ค่ำนี้จะพิมพ์ติดไว้กับตัวหลอด 

9.6.1.2 อำยุกำรใช้งำน  
           อำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟรำคำถูกอำยุจะสั้นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ จะเสีย

ค่ำใช้จ่ำยแพงกว่ำหลอดไฟ รำคำแพงแต่อำยุกำรใช้งำนนำน เช่น หลอดไส้รำคำถูกกว่ำหลอดตะเกียบ 
แต่อำยุกำรใช้งำนสั้นกว่ำ เป็นต้น 
 

http://sakdapromla.blogspot.com/
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9.6.1.3 สีของแสงที่มำจำกหลอดไฟ 
           สีของแสงที่มำจำกหลอดไฟต้องเหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน เช่น สีคูล

ไวท ์(ค่อนไปทำงสีขำว) หรือเดไลท์(สีขำว) เหมำะสมกับห้องท ำงำน ซุปเปอร์มำร์เก็ต ส่วนสีวอร์มไวท์ 
(ค่อนไปทำงสีส้ม) เหมำะส ำหรับห้องนอน ห้องจัดเลี้ยง ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น 

9.6.2 การเลือกบัลลาสต์ 

บัลลำสต์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุมแรงดันไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับหลอดฟลูออเรส
เซนต์ให้เหมำะสม สำมำรถแบ่งได้ 3 ชนิดหลักๆ ดังนี้ 

9.6.2.1 บัลลำสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดำ  
บัลลำสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดำ เป็นบัลลำสต์ที่ใช้กันแพร่หลำย

ร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้ำผ่ำนขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก จะเกิดกำรสูญเสีย
พลังงำนในรูปของควำมร้อนในแกนเหล็ก ซึ่งมีค่ำประมำณ 10 วัตต์ ดังภำพที่ 9.53 
 

 
                                      ภาพที่ 9.53 บัลลำสต์ขดลวด 

9.6.2.2 บัลลำสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบประสิทธิภำพสูง  
บัลลำสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบประสิทธิภำพสูง เป็นบัลลำสต์ที่ท ำด้วย

แกนเหล็กและขดลวดที่มีคุณภำพดี ซึ่งกำรสูญเสียพลังงำนจะลดลงเหลือ 5-6 วัตต์ 
9.6.2.3 บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์  

บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบัลลำสต์ที่ท ำด้วยชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีกำร
สูญเสียพลังงำนน้อยประมำณ 1-2 วัตต์ เปิดติดทันที ไม่กะพริบ ไม่ต้องใช้สตำร์ตเตอร์ ไม่มีเสียง
รบกวน ท ำให้อำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น 2 เท่ำของหลอดไฟที่ใช้ร่วมกับบัลลำสต์แกนเหล็กธรรมดำ 
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9.6.3. การเลือกโคมไฟแสงสว่าง 

โคมไฟฟ้ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยจะได้แก่โคมไฟส ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีกำร
พัฒนำให้ผิวด้ำนในมีประสิทธิภำพ ในกำรสะท้อนแสงจำกหลอดไฟและเพ่ิมประสิทธิภำพควำมสว่ำง
ให้มำกขึ้น โคมประสิทธิภำพสูงนี้จะไม่ดูดกลืน หรือกักแสงไว้แต่จะช่วยสะท้อนแสงสว่ำงให้กลับลง
มำยังพ้ืนที่ใช้งำนได้เกือบเท่ำตัวท ำให้ลดจ ำนวนหลอดไฟลงได้ใน  ขณะที่ควำมสว่ำงคงเดิม เช่น จำก
เดิมใช้ 4 หลอดต่อโคม จะสำมำรถลดลงเหลือ 2 หลอดต่อโคมโดยที่แสงสว่ำงที่ส่องลงมำจะยังคง
ใกล้เคียงกับของเดิม โดยทั่วไปมักใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตำมอำคำรส ำนักงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ตัวอย่ำงดังภำพที่ 9.54 
 

 

      

 

 
                                   ภาพที่ 9.54 กำรเลือกโคมไฟแสงสว่ำง 

9.6.4 การใช้งานอย่างถูกวิธี 

กำรใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง อย่ำงถูกวิธี จะท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่อง
สว่ำง 

9.6.4.1 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งำน  
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งำน เป็นเวลำนำนกว่ำ 15 นำที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่

มีผลกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ เช่นช่วงพักเที่ยงของส ำนักงำนหรือของห้องเรียน ห้องน้ ำ 
เป็นต้น 

9.6.4.2 เปิด-ปิดไฟโดยอัตโนมัติ  
เปิด-ปิดไฟโดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ตั้งเวลำหรือสั่งจำกระบบควบคุม

อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันกำรลืมปิดไฟหลังเลิกงำนหรือสั่งปิดไฟบริเวณระเบียงทำงเดินในโรงงำน  
เป็นต้น 

9.6.4.3 ใช้อุปกรณ์ตรวจจับกำรเคลื่อนไหว  
กำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับกำรเคลื่อนไหว เหมำะกับห้องประชุม ห้องเรียน

และห้องท ำงำนส่วนตัว มี 2 ชนิด คือ อินฟรำเรดและอัลตรำโซนิกส์ 
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9.6.5 การบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

เมื่อใช้งำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงไปเป็นระยะเวลำนำนๆ จะพบว่ำควำมสว่ำงลดลง
ทั้งนี้เนื่องจำกกำรเสื่อมสภำพของอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ต้องหมั่นท ำควำมสะอำด โคมไฟ ฝำครอบ
กระจำยแสง เพดำน ผนังกระจกหน้ำต่ำงอยู่เสมอ ส ำหรับสถำนที่ที่เป็นอำคำร ส ำนักงำน หรือสถำนที่
ติดตั้งหลอดไฟจ ำนวนมำก ควรท ำกำรเปลี่ยนหลอดไฟเป็นกลุ่มแทนที่จะเปลี่ยนเมื่อหลอดใดหลอด
หนึ่งเสียหรือช ำรุด เพรำะจะช่วยท ำให้ควำมสว่ำงคงที่หรือดีขึ้นเพ่ือคงประสิทธิภำพควำมสว่ำงส ำหรับ
กำรท ำงำน นอกจำกนี้อำจลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงที่เปลี่ยนครั้งละหลอดหลำยครั้ง และต่อรองรำคำ
จำกกำรซื้อทีเดียวเป็นจ ำนวนมำกได้ดีกว่ำระยะเวลำที่ควรเปลี่ยนหลอดเพ่ือให้ได้ผลคุ้มค่ำ  คือเมื่อใช้
หลอดไปได้ร้อยละ 60 – 80 ของอำยุกำรใช้งำนหลอดประเภทนั้นๆ 

9.7 บทสรุป 

1. แหล่งก ำเนิดแสงสว่ำงเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ เกิดจำกกำรเผำไหม้จนท ำให้วัตถุเกิดควำม
ร้อน จนเปล่งแสงออกมำ อีกวิธีหนึ่ง เกิดจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อน ให้เป็นพลังงำนแสง  

2. หลอดไส้ หรือหลอดอินแคนเดสเซนต์ ให้ก ำเนิดแสงด้วยวิธีกำรเผำไส้หลอดให้ร้อน แบ่ง
หลอดไส้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มหลอดไส้ธรรมดำ และกลุ่มหลอดทังสเตน-ฮำโลเจน  

3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดที่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำหลอดไส้ คือให้ควำมสว่ำง
ค่ำประมำณ 50-80 ลูเมนต่อกำรใช้พลังงำน 1 วัตต์ มีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำหลอดไส้ แต่ให้ค่ำควำม
ถูกต้องของสีต่ ำกว่ำหลอดไส้ นอกจำกนี้ยังมีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบที่ให้สี
ของแสงออกมำ เทียบเท่ำร้อยละ 85 ของหลอดไส้ อำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำหลอดไส้ถึง 8 เท่ำ และให้
แสงสว่ำงมำกกว่ำถึงประมำณ 4 เท่ำ 

4. หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร์มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 24,000 ชม. มีค่ำควำม
ถูกต้องของสีค่อนข้ำงต่ ำ แสงจะออกนวลมีปริมำณแสงสว่ำงต่อวัตต์สูงกว่ำหลอดชนิดอ่ืนๆ เมื่อเปิด
หลอดประเภทนี้ จะต้องใช้เวลำสักพักหนึ่งก่อน จะท ำงำนได้เต็มที่ และเมื่อปิดแล้วก็ต้องรออีกรำวสิบ
นำทีก่อนจะเปิดใช้งำนได้อีก ปัจจุบันหลอดไอปรอท ไม่นิยมใช้งำนแล้ว เนื่องจำกดูแลรักษำยำก และ
ปรอท ก็ยังเป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

5. หลอดเมทัลฮำไลด์ กำรท ำงำนเหมือนหลอดแสงจันทร์ แต่ในหลอดเล็กภำยในมีกำรเพ่ิม
เกลือของโลหะ ท ำให้ไม่ต้องเคลือบผิวหลอดแก้วด้วยสำรเรืองแสง มีประสิทธิภำพสูงกว่ำหลอดแบบไอ
ปรอท ประมำณ 50% ปริมำณแสงมำกขึ้นกว่ำหลอดแสงจันทร์ เกือบเท่ำตัว ได้แสงสีสมดุลขึ้น จนดู
ใกล้เคียงแสงแดด อำยุกำรใช้งำนประมำณ 24,000 ชม. ใช้กับงำนที่ต้องกำรควำมถูกต้องสีมำก เช่น 
งำนพิมพ์สี สวนสำธำรณะ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
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ประโยชน์ของโคมไฟฟ้าแบ่งได้ ดังนี้ 
1) ป้องกันหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบจำกกำรกระทบจำกภำยนอก 
2) เป็นที่จับยึดหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งกำรเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ำของหลอด

ไฟฟ้ำ 
3) เพ่ือบังคับทิศทำงของแสงที่ออกมำจำกหลอดไฟฟ้ำไปตำมทิศทำงที่ต้องกำร 
4) ให้ควำมสวยงำม ประดับในพ้ืนที่ที่ติดตั้ง 
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แบบฝึกหัดหนว่ยที่ 9 
เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง 

ค าสั่ง จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
1. หลักกำรเกิดแสงสว่ำง มีอะไรบ้ำง  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. หลอดไส้ มีส่วนประกอบอะไรบ้ำง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีส่วนประกอบอะไรบ้ำง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนได้กี่แบบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. จงบอกกำรใช้งำนของ หลอดฮำโลเจน หลอดแสงจันทร์หรือหลอดไอปรอท หลอดเมทัล
ฮำไลด์ หลอดแอลอีดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ดวงโคมไฟฟ้ำ ท ำหน้ำที่ อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. มำตรฐำนกำรติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบมีอะไรบ้ำง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำง หมำยถึง อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. วงจรไฟฟ้ำก ำลัง หมำยถึง อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10. หลักกำรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง มีอะไรบ้ำง 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 
เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง 

วิชำ ไฟฟ้ำในอำคำร      2106-2108                                ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช.          
 

ค าสั่ง จงเลือกค ำตอบที่ถูกท่ีสุดของแต่ละข้อแล้วกำกบำท () อักษร ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็นค ำตอบ   
ที่ถูกลงในกระดำษค ำตอบ 

1. ข้อใดไม่ใช่หลอดประเภทปล่อยประจุ 
ก. หลอดทังสเตน-ฮำโลเจน                      ข. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ค. หลอดเมทัลฮำไลด์                             ง. หลอดโซเดียมควำมดันไอสูง 

2. ไส้หลอดของหลอดไส้ท ำด้วยอะไร 
ก. ดีบุก                                  ข. ตะกั่ว 
ค. ทังสเตน                        ง. ทองค ำขำว 

3. หลอดไส้ธรรมดำมีอำยุกำรใช้งำนประมำณก่ีชั่วโมง 
ก. 500 ชั่วโมง                                     ข. 1,000 ชั่วโมง 
ค. 1,500 ชั่วโมง                                   ง. 2,000 ชั่วโมง 

4. หลอดชนิดใดเหมำะส ำหรับติดตั้งเพ่ือให้แสงสว่ำงสนำมกีฬำ 
ก. หลอดทังสเตน-ฮำโลเจน                      ข. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ค. หลอดเมทัลฮำไลด์                             ง. หลอดโซเดียมควำมดันไอสูง 

5. สำรชนิดใดเคลือบภำยในผิวของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ก. ซัลเฟส                                           ข. ฟลูออรีน 
ค. ปรอท                                            ง. ฟอสเฟอร์ 

6. หน้ำสัมผัสของสตำร์ตเตอร์ท ำด้วยอะไร 
ก. ทองแดง                                         ข. ไบเมทอลลิก 
ค. เงิน                                               ง. ดีบุก 

7. หลอดโซเดียมควำมดันไอสูงใช้แรงดันในกำรจุดหลอดประมำณกี่โวลต์ 
ก. 100-220 โวลต ์                                ข. 220-400 โวลต ์
ค. 1,000-1,500 โวลต ์                           ง. 2,500-3,000 โวลต ์

8. บัลลำสต์ท ำหน้ำที่อะไร 
ก. จ ำกัดกระแสให้เหมำะสมกับก ำลังของหลอด  ข. สร้ำงแรงเคลื่อนไฟฟ้ำสูงจุดหลอด 
ค. สร้ำงควำมถ่ีสูง                                     ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก 
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9. อิกนิเตอร์มีหน้ำที่อะไร 
ก. เพ่ือต่อวงจรให้ไส้หลอด                       ข. จ ำกัดปริมำณของกระแสไฟฟ้ำให้ลดลง 
ค. สร้ำงพัลส์แรงดันสูงขณะจุดไส้หลอด        ง. สร้ำงพัลส์แรงดันให้คงที่ 220 โวลต ์

10. ข้อใดไม่ใช่ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรติดตั้งเต้ำรับ 
ก. กำรติดตั้งเต้ำรับกลำงแจ้งห้ำมติดตั้งฤดูฝน  
ข. กำรติดตั้งเต้ำรับ 1 ตัว ให้ใช้สำยขนำด 1.5 มม.2 
ค. เต้ำรับต้องเป็นแบบมีข้ัวสำยดินและต้องต่อลงดิน  
ง. เต้ำรับต้องติดตั้งอยู่เหนือระดับน้ ำที่อำจท่วมหรือขังได้ 
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