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การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงาน

ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัการติดตั้ง และถูกตอ้งตามมาตรฐาน โดยคาํนึงถึง

หลกัการทางไฟฟ้า การใชง้าน สถานที่ สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ และ 

ประโยชนก์ารใชง้าน



การเลือกใชส้ายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า คือ สายที่ใชใ้นการส่งแรงดนัไฟฟ้าไปยงั อุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ในบา้นพกัอาศยั ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

เปรียบเสมือน ถนนหรือท่อนํ้าประปา ที่ส่งมายงับา้นพกัอาศยั สายไฟฟ้า มีหลาย

รูปแบบ หลายขนาดขึ้นอยูก่บัการใชง้าน ตามความเหมะสม



พกิัดของสายไฟฟ้าและการเลือกใช้

ในการพิจารณาเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น มีหลายขอ้ดว้ยกนัที่ตอ้ง

พิจารณา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได ้และความปลอดภยัในการใชง้าน 

ขอ้กาํหนดที่ตอ้งพิจารณาในการเลือกสายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

- พิกดัแรงดนั ( Voltage Rating ) 

- พิกดักระแส ( Current Rating ) 

- แรงดนัตก ( Voltage Drop ) 

- สายควบ ( Multiple Conductors ) 



พกิัดแรงดนั 

สายไฟฟ้าที่จะใชต้อ้งสามารถทนต่อแรงดนัใชง้านไดต้าม มอก. 11-2531 ไดก้าํหนด
แรงดนัใชง้านเอาไว ้2 ระดบัคือ 300 V และ 750 V ดงันั้นในการเลือกชนิดของสายไฟฟ้าจึง
ตอ้งคาํนึงถึงพิกดัแรงดนัใหเ้หมาะสมดว้ย 

พกิัดกระแส 

พิกดักระแส คือ ความสามารถของสายไฟฟ้า ในการที่จะนาํกระแสไฟฟ้าปริมาณ
หนึ่งอยา่งต่อเนื่องในขณะใชง้านโดยไม่ทาํใหอุ้ณหภูมิสุดทา้ยมีค่าเกินอุณหภูมิที่กาํหนดไว 



พกิดักระแสของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนจะขึน้กบัปัจจยัต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

1. ขนาดของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หนา้ตดัขนาดใหญ่ กจ็ะมีค่าพิกดักระแสสูง

กวา่สายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หนา้ตดัขนาดเลก็กวา่ 

2. ชนิดของฉนวนทีหุ่้มสายไฟฟ้า การที่สายไฟฟ้ามีฉนวนที่มีคุณภาพดี ยอ่มที่จะทาํ

ใหส้ายไฟฟ้าชนิดนั้นมีค่าพิกดักระแสสูงขึ้น 

3. อุณหภูมโิดยรอบ เนื่องจากค่าความตา้นทานของตวันาํจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้นดงันั้นถา้อุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ ของสายไฟฟ้าที่ใชม้ีค่าสูงขึ้น กจ็ะส่งผลใหค้่าพิกดัของ

กระแสลดลงจากค่าปกติ 

4. ลักษณะการตดิตั้ง เนื่องจากการติดตั้งสายไฟฟ้า สามารถทาํไดห้ลายวธิีดว้ยกนั เช่น 

เดินลอย เดินในท่อร้อยสายหรือเดินฝังใตด้ิน การติดตั้งแต่ละแบบกจ็ะมีการถ่ายเทอากาศไดย้าก

ง่ายต่างกนั ถา้สายไฟฟ้าติดตั้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก กจ็ะมีค่าพิกดักระแสสูงกวา่

กรณีที่ติดตั้งในบริเวณอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก 



ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม้ฉนวน PVC ตาม มอก. 11-2531 อุณหภูมิ

ตวันาํ 70 oC ขนาด แรงดนั 300 V และ 750 V อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC ( สาํหรับ

วธิีการเดินสาย ก-ค ) และ 30 oC 



อุณหภูมิโดยรอบต่างจาก 40 oC (สาํหรับวธิีการเดินสาย ก-ค ) หรือ 30 oC (สาํหรับ

วธิีการเดินสาย ง และ จ ) ใหคู้ณค่าขนาดกระแสดว้ยตวัคูณลดดงันี้ 



การเดินสายไฟฟ้า

การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร นิยมเดินสาย เป็น 2 แบบใหญ่คือ

1การเดินสายไฟฟ้าดว้ยเขม็ขดัรัดสาย



2 การเดินสายไฟฟ้าดว้ยท่อร้อยสาย



การนับจาํนวนสายไฟในท่อร้อยสาย 

- ถือวา่จาํนวนแกนคือจาํนวนเสน้ 

- ไม่ตอ้งนบัสายนิวทรัล ในระบบ 3 เฟสที่ออกแบบไวเ้ป็นโหลดสมดุล (บางขณะ

อาจมีกระแสไหลผา่น) 

- จะตอ้งนบัสายนิวทรัล ในกรณีที่โหลดส่วนใหญ่ (มากกวา่ 50% ) เป็นหลอดชนิด 

Electric Discharge เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต ์, อุปกรณ์เกี่ยวกบั Data Processing

และอุปกรณ์อื่นที่ทาํใหเ้กิดกระแส Harmonic ในสายนิวทรัล 

- ไม่ตอ้งนบัตวันาํสาํหรับต่อลงดิน 



ชนิดของสายไฟฟ้าและการใชง้าน

1. สาย THW                                                    

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ที่ในทอ้งตลาดนิยมเรียกวา่ ทีเอชดบัเบิลย ู(THW) 

เป็นสาย ไฟฟ้าชนิดทนแรงดนั 750 V เป็นสายเดี่ยว นิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะ

ใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใชใ้นวงจรไฟฟ้า 3 phase ได ้ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อย

สาย ชื่อ THW เป็นชื่อตาม มาตรฐานอเมริกนั ซึ่งเป็นสายชนิดทนแรงดนั 600 V อุณหภูมิ

ใชง้านที่ 75 องศาเซลเซียส แต่ใน ประเทศไทยนิยม เรียกสายที่ผลิตตาม มอก. 11 -2531 วา่ 

สาย THW เนื่องจากมีโครงสร้างคลา้ยกนัและรู้กนัทัว่ไปในทอ้งตลาด 

การใช้งาน : - เดนิลอย ต้องยดึด้วยวสัดุฉนวน (insulator ) 

- เดินในช่องเดินสาย ในสถานที่แหง้ 

- หา้มเดินฝังดินโดยตรง 





2. สาย VAF 

สายไฟตาม มอก.11-2531 ที่ตามทอ้งตลาดเรียกวา่ สายชนิด วเีอเอฟ (VAF) เป็น

สายชนิด ทนแรงดนั 300 V มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยูด่ว้ย ถา้เป็น

สายเดี่ยวจะเป็นสายกลม และถา้เป็นชนิด 2 แกน หรือ 3 แกน จะเป็นสายแบน ตวันาํ

นอกจากจะมีฉนวนหุม้ แลว้ยงัมีเปลือกหุม้อีกชั้นหนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดดว้ยเขม็ขดัรัดสาย

(Clip) ใชใ้นบา้นอยูอ่าศยัทัว่ไป สายชนิดนี้หา้มใชใ้นวงจร 3 phase ที่มีแรงดนั 380 V 

เช่นกนั (ในระบบ 3 phase แต่แยกไปใชง้านเป็นแบบ 1 phase แรงดนั 220 V. จะใชไ้ด)้ 

การใช้งาน : ชนิดกลม : ชนิดแบน 

- เดินลอย - เดินเกาะผนงั เดินซ่อนในผนงั 

- เดินเกาะผนงั เดินซ่อนในผนงั - เดินในช่องเดินสาย 

- เดินในช่องเดินสาย  - หา้มเดินฝังดินโดยตรง 

- หา้มเดินฝังดินโดยตรง 





3. สาย VCT 

สายไฟฟ้าตาม มอก.11 - 2531 ตามทอ้งตลาดเรียกวา่สาย วซีีที (VCT) เป็นสาย

กลมมี ทั้งชนิดหนึ่งแกน 2 แกน 3แกนและ 4 แกนทนแรงดนัที่ 750 V. มีฉนวนและเปลือก

เช่นกนั มีขอ้พิเศษกวา่กค็ือตวันาํจะประกอบไปดว้ย ทองแดงฝอยเสน้เลก็ ๆ ทาํใหม้ีขอ้ดีคือ 

อ่อนตวัและทนต่อสภาพการสัน่สะเทือนไดด้ี เหมาะที่จะใชเ้ป็นสายเดินเขา้เครื่องจกัรที่มี

การสัน่สะเทือนขณะใชง้าน สายชนิดนี้ ใชง้านไดท้ัว่ไปเหมือนสายชนิด NYY สาย VCT มี

หลายแบบตามรูปทรงโดยแบ่งไดท้ั้งแบบ VCT - GRD ซึ่งมี 2 แกน 3 แกนและ 4 แกนและมี

สายดินเดินร่วมไปดว้ยอีกเสน้หนึ่งเพื่อใหเ้หมาะสาํหรับใชเ้ครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ้งต่อลง

ดิน 

การใช้งาน : - ใชง้านทัว่ไป เดินร้อยท่อฝั่งดิน 





4. สาย NYY 

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ตามทอ้งตลาดนิยมเรียกวา่สายชนิด เอน็วายวาย (NYY)

มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกนสายหลายแกน กจ็ะเป็นสายชนิดกลมเช่นกนั สายชนิดนี้ทน

แรงดนัที่ 750 V. นิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวางเช่นกนั เนื่องจากวา่มี ความทนต่อสภาพแวดลอ้ม 

เพราะมีเปลือกหุม้อีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกวา่เป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแลว้สายชนิดนี้มี

ฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทาํหนา้ที่เป็นแบบ (Form) ใหส้ายแต่

ละแกนที่ตีเกลียวเขา้ดว้ยกนัมีลกัษณะกลม แลว้จึงมีเปลือกนอกหุม้ อีกชั้นหนึ่งทาํหนา้ที่

ป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ 



การเลือกขนาดสายที่ใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใหพ้ิจารณาจากกระแสของอุปกรณ์นั้นๆ แต่สาํหรับสายที่เดินเขา้หลอดไฟ

และปลัก๊ในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปอาจใชค้่าประมาณคือ



การใช้งาน : - ใช้งานทั่วไป เดนิร้อยท่อฝั่งดนิ หรือเดนิฝั่งโดยตรง 

ชนิดของสาย NYY ที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได ้70oC และตวันาํเป็น

ทองแดงแบ่งตามลกัษณะของสายไดด้งันี้ 

- NYY ชนิดสายเดี่ยว เป็นสายที่มีเปลือกเพียงชั้นเดียว ทาํหนา้ที่ป้องกนัความเสียหายทาง

กายภาพ ไม่ตอ้งมีเปลือกชั้นใน 

- NYY ชนิด 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของการใชง้าน 

- NYY ชนิด 4 แกน และมีสายนิวทรัลรวมอยูด่ว้ย เรียกวา่ สาย NYY-N คือมีสายไฟอยู ่3 

เสน้ และมีสายนิวทรัลอีก 1 เสน้ มีขนาดพื้นที่หนา้ตดัประมาณครึ่งหนึ่งของ

สายไฟ จึงเหมาะที่จะใชใ้นวงจร 3 phase 4 สาย 

- NYY ชนิด NYY-GRD คือสายชนิด 2 แกน 3 แกน 4 แกน ที่มีสายดิน (Ground) รวมอยู่

ดว้ยอีก 1 เสน้ จึงเหมาะที่จะใชต้่อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ้งต่อลงดิน 



การเลือกอุปกรณไ์ฟฟ้าชนิดใหแ้สงสว่าง

อปุกรณไ์ฟฟ้าชนิดใหแ้สงสว่าง คือ โคมไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้า มีอยู่

ดว้ยกนัหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัการใชง้าน





 ปัจจยัทีค่วรพจิารณาในการเลือกโคมไฟฟ้า 

1 ความปลอดภยัของโคม

         โคมไฟฟ้าที่ประหยดัพลงังานตอ้งไดร้ับมาตรฐานความปลอดภยัตาม

เกณฑด์ว้ย เช่น ตอ้งไม่มีคมจนอาจเกิดอนัตราย  ตอ้งมีระบบการต่อลงดินใน

กรณีที่ใชก้บัฝ้าสูงเพื่อไม่เป็นอนัตรายกบัคนที่มาเปลี่ยนหลอด

2 ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (Luminaire efficiency)

โคมไฟฟ้าที่ประหยดัพลงังานหมายถึงโคมที่มีประสิทธิภาพของโคมสูง

ที่สุด คือ ใหป้ริมาณแสงออกมาจากตวัโคมเมื่อเทียบกบัปริมาณแสงที่ออกจาก

หลอดใหม้ีค่าสูงที่สุด



3 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานของโคมไฟฟ้า (Coefficients of Utilization)

ค่าที่ไดจ้ากการวดัประสิทธิภาพของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสมั

ประสิทธิของการสะทอ้นของผนงัและเพดานโดยผูผ้ลิต

4 แสงบาดตาของโคม (Glare)

เป็นค่าที่แสดงคุณภาพแสงของโคมตอ้งเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยูใ่น

เกณฑท์ี่ยอมรับได้

5 กราฟการกระจายแสงของโคม (Distr ibution Curve)

โคมมีหลายชนิดดว้ยกนัแต่ละโคมกม็ีกราฟกระจายแสงของโคมต่างกนั 

การนาํโคมไปใชต้อ้งเลือกกราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกบังาน



6 การระบายความร้อนของโคม

โคมไฟฟ้าทีประหยดัพลงังานควรจะมีการระบายความร้อนไดด้ี ถา้มีอุณหภูมิสะสม

ในโคมมากเกินไปอาจทาํใหป้ริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง เช่นโคมไฟส่องลงหลอด

คอมแพคกถ์า้ไม่มีการระบายความร้อนที่ดีปริมาณลดลงถึง 40% เป็นตน้

7 อายุการใช้งาน

โคมไฟฟ้าทีประหยดัพลงังานตอ้งพิจารณาอายกุารใชง้านดว้ย เช่น โคมตอ้งทาํดว้ย

วสัดุที่สามารถใชง้านไดน้านตามที่ตอ้งการโดยไม่ผกุร่อน และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมี

การบาํรุงรักษาเนื่องจากการเปลี่ยนหลอดหรือทาํความสะอาด

8  สถานที่ตดิตั้ง

การเลือกใชโ้คมแต่ละชนิดขึ้นอยูก่บัวา่ตอ้งการนาํไปใชง้านอะไรบา้งตอ้งการ

คุณภาพแสงมากนอ้ยเพียงใด หรือเนน้ในเรื่องของปริมาณแสงแต่เพียงอยา่งเดียว ตอ้งมี

การป้องกนัทางกล ป้องกนันํ้า ฝุ่ นผงมากนอ้ยเพียงใด



ชนิดของโคมไฟฟ้า

 1. โคมไฟส่องลง (Down light)

 โคมไฟส่องลง หมายถึง โคมไฟที่ใหแ้สงลงดา้นล่าง เหมาะสาํหรับใชง้าน

ส่องสวา่งทัว่ไปอาจจะเป็น ชนิดฝัง ติดลอย แขวน หรือ กึ่งฝังกึ่งลอย ดงัในรูป 

1  โคมไฟส่องลงหลอดอินแคนเดสเซนต ์

ก) ใชก้บังานเฉพาะที่ตอ้งการความสวยงาม หรือเปิดใชเ้ป็นครั้งคราว

ข)  ใชก้บังานที่ตอ้งการปรับหรี่แสง

2 โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนต์

ก)  ใชก้บังานที่ตอ้งการเปิดใชง้านนานๆ

ข)  โคมไฟที่ใชเ้ป็นชนิดที่ถูกออกแบบมาสาํหรับหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนต์

โดยเฉพาะ





ค) โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนต ์มี 2 แบบ คือหลอด

ติดตั้งในแนวนอน และหลอดติดตั้งในแนวตั้ง

ค1)   หลอดติดตั้งในแนวนอน มีขอ้ดี คือ การกระจายแสงออกจาก

โคมมากกวา่หลอดติดตั้งในแนวนอนแต่ตอ้งระวงัเรื่องการระบายความ

ร้อนและการเปลี่ยนหลอด

ค2)   หลอดติดตั้งในแนวตั้ง มีขอ้ดี คือ ไม่มีปัญหาเรื่องการระบาย

ความร้อน แต่ตอ้งระวงัเรื่องแสงบาดตา





3  โคมไฟส่องลงหลอดปล่อยประจุความเขม้สูง

ก)ใชก้บังานที่มีความส่องสวา่งสูง หรือบริเวณที่เพดานสูง

ข)ใชก้บังานที่ตอ้งการเปิดใชง้านนานๆ

ค)ใชเ้วลาในการจุดหลอดนานประมาณ 3-10 นาที

4  ขอ้ควรระวงั

การเปลี่ยนหลอดประหยดัพลงังานแทนหลอดอินแคนเดสเซนตภ์ายใน

โคมเดิม

ก)ใหร้ะวงัเรื่องแสงบาดตา และการระบายความร้อน ถา้การระบาย

ความร้อนไม่ดีปริมาณแสงอาจจะลดลงถึง 40% และอายกุารใชง้านหลอดสั้นลง

ข)การกระจายแสงและประสิทธิภาพของโคมโดยทัว่ไปลดลง



 2. โคมไฟส่องขึน้

โคมไฟส่องขึ้น หมายถึง โคมไฟที่ใหแ้สงขึ้นไปดา้นบนเพื่อใหแ้สงสะทอ้นที่

เพดาน และแสงดงักล่าวกจ็ะตกกระทบมาที่พื้นที่ทาํงาน

โคมดงักล่าวเหมาะสาํหรับงานที่เพดานสูง และเพดานมีสีอ่อน ใชก้บับริเวณที่

ตอ้งการความสมํ่าเสมอของแสงสาํหรับบริเวณที่ความส่องส่องนอ้ยประมาณ200-300 ลกัซ์ 

และสาํหรับหอ้งคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตอ้งการแสงสะทอ้นเนื่องจากโคมไฟส่องลง





โคมไฟส่องขึน้มคีุณสมบัติและการใช้งานที่ควรพจิารณาดงันี้

ก)มีความสมํ่าเสมอของแสงและทาํใหห้อ้งที่แคบมีความรู้สึกกวา้งและมี

บรรยากาศดี

ข)โคมไฟส่องขึ้นโดยทัว่ไปใหป้ระสิทธิภาพตํ่า แต่มีคุณภาพแสงสูงคือไม่มี

แสงบาดทาํใหเ้หมาะกบังานที่ตอ้งการคุณภาพแสงสูง เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ ศูนย์

ควบคุม

ค)การใชโ้คมไฟดงักล่าวเพดานตอ้งสูงมากกวา่ 2.7 เมตรขึ้นไป เพื่อใหไ้ม่เกิด

ความร้อนที่เพดาน และไม่สวา่งจา้เกินไป



3 โคมฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟที่ใชก้นัมากเพราะมีค่าประสิทธิผลการส่อง

สวา่งสูง (Luminous Efficacy) โคมไฟสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนตจ์ึงมีหลายรูปแบบ

เพื่อใหเ้หมาะกบัการใชง้านแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นชนิดหลกัๆได้

ดงันี้

ก) โคมฟลูออเรสเซนตเ์ปลือย (Bare Type Luminaires)

ข) โคมฟลูออเรสเซนตโ์รงงาน (Industrial Luminaire)

ค) โคมฟลูออเรสเซนตก์รองแสง (Diffuser Luminaire)

ง) โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรง (Louver Luminaire)



3.1 โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือย (Bare Type Luminaires)

โคมฟลูออเรสเซนตเ์ปลือยใชก้บังานที่ตอ้งการแสงออกดา้นขา้งที่ติดตั้ง

สาํหรับเพดานที่ไม่สูงมากนกัโดยทัว่ไปไม่เกิน 4 เมตร และไม่พิถีพิถนัมากนกักบั

แสงบาดตาจากหลอด เช่น หอ้งเกบ็ของ ที่จอดรถ พื้นที่ที่มีชั้นวางของ ที่จอดรถ 

และในพื้นที่ใชง้านไม่บ่อยและไม่ตอ้งการความสวยงามมา



โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยมคีุณสมบัติและการใช้งานที่ควรพจิารณาดงันี้

ก) โคมดงักล่าวมีราคาถูก ทาํความสะอาดง่าย และใหแ้สงสวา่งในทุกทิศทาง

ข) โคมดงักล่าวไม่มีตวัครอบวตัถุภายนอกสามารถมากระแทกกบัหลอดทาํให้

หลอดหลุดร่วงลงมาได้

ค) โคมดงักล่าวมีแสงบาดตาจากหลอด



3.2 โคมฟลูออเรสเซนต์โรงงาน

โคมฟลูออเรสเซนตโ์รงงานเป็นโคมที่มีแผน่สะทอ้นแสงเพื่อควบคุมแสงใหไ้ป

ในทิศทางที่ตอ้งการ แผน่สะทอ้นแสงอาจทาํจากแผน่อลูมิเนียม แผน่เหลก็พน่สี

ขาว หรือวสัดุอื่นที่มีการสะทอ้นแสงสูง



 โคมฟลูออเรสเซนต์โรงงานมคีุณสมบัติและการใช้งานที่ควรพจิารณาดงันี้

ก) โคมดงักล่าวมีราคาถูกกวา่โคมหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเปลือย ทาํความ

สะอาดง่ายและใหแ้สงสวา่งมากในทิศทางที่ส่องไป

ข) โคมดงักล่าวไม่มีตวัครอบวตัถุภายนอกสามารถมากระแทกกบัหลอดทาํให้

หลอดสามารถหลุดร่วงลงมาได้

ค) โคมดงักล่าวไม่เนน้ความสวยงาม และมีแสงบาดตาจากหลอ



3.3  โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser  luminaire)  โดยทัว่ไปแผน่กรองแสง

มี 3 แบบดว้ยกนัคือ

1.  แบบเกร็ดแกว้ (Prismatic diffuser)

2. แบบขาวขุ่น (Opal diffuser)

3. แบบผวิสม้ (Stipple diffuser)





โคมไฟดงักล่าวมีแผน่กรองแสงปิดหลอดทั้งหมดเพื่อลดแสงบาดตาจาก

หลอด โคมประเภทนี้มีทั้งแบบติดฝังฝ้าหรือติดลอยหรือแบบตวัย ู(U-shape) อาจเพิ่มแผน่

สะทอ้นแสงอลูมิเนียมแบบเงา (Specular surface)หรือ แบบกระจายแสง (Diffuser 

surface) ที่ดา้นหลงัหลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟ โดยทัว่ไปจะแนะนาํเป็นแบบ

กระจายแสงที่มีค่าการสะทอ้นแสงโดยรวมสูงเท่ากบัแบบเงา โคมไฟประเภทนี้เหมาะกบั

การใชง้านที่ตอ้งการแสงบาดตาจากหลอดตํ่าและไม่ตอ้งการความเขม้ส่องสวา่งสูงมากนกั 

เช่น ในพื้นที่โรงพยาบาลที่ไม่ใหแ้สงรบกวนคนไข ้หอ้งประชุมที่ไม่ตอ้งการแสงบาดตา

และแสงสวา่งมาก



3.4  โคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรง (Louver luminaire)

โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรงมีทั้งแบบติดลอยและฝังฝ้า ลกัษณะของโคม

ไฟประกอบดว้ยแผน่สะทอ้นแสงดา้นขา้งและอาจมีแผน่สะทอ้นแสงดา้นหลงั

หลอดเพิ่มเขา้มาเพื่อสะทอ้นแสงและควบคุมแสงใหไ้ปในทิศทางที่ตอ้งการ 

ส่วนตวัขวางจะสามารถลดแสงบาดตา เช่น ในมุมที่เลย มุมตดัแสง โดยทัว่ไป

แผน่สะทอ้นแสงและตวัขวางจะทาํจากอลูมิเนียม (Anodized) ซึ่งมีทั้งแบบ

เงา (Specular Surface) และแบบกระจาย (Diffuser Surface)ซึ่งขึ้นอยูก่บั

ผูอ้อกแบบโคมไฟและลกัษณะการใชง้านของโคมไฟนั้น





โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรงจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ

ก) โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรงแบบตวัขวาง (Profile Mirror Louver Luminaire)

ข) โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรงแบบพาราโบลิกจตุรัส (Square Parabolic Louver 

Luminaire)

ค) โคมฟลูออเรสเซนตต์ะแกรงแบบช่องถี่ (Mesh Louver Luminaire)



การเลือกอุปกรณไ์ฟฟ้าชนิดเตา้รบั

เต้ารับ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใชต้่อกระแสไฟฟ้าชัว่คราวไปยงัอุปกรณ์

ไฟฟ้า มีลกัษณะต่าง ๆ กนั แบ่งได ้2 ชนิด คือ ชนิดเตา้เสียบ หรือปลัก๊ (Plug) และ 

เตา้รับ (Socket –outlet) อุปกรณ์ทั้งสองจะใชร้่วมกนั เพื่อเป็นจุดรับไฟเขา้

เครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่นโทรทศัน ์เตารีด พดัลม ฯลฯ 





หลักในการเลือกซื้อเต้าเสียบ และเต้ารับ

เต้าเสียบและเต้ารับทีด่แีละปลอดภยั ควรมลีักษณะดงันี้

- มีการป้องกนันิ้วมือไม่ใหส้มัผสัขาปลัก๊ในขณะเสียบหรือถอด

ปลัก๊ เช่น การทาํใหเ้ตา้รับเป็นหลุมลึกหรือการหุม้ฉนวนที่โคนขาปลัก๊หรือทาํ

เตา้เสียบ ( ปลัก๊)ใหม้ีขนาดใหญ่ เมื่อจบัเตา้เสียบแลว้ไม่มโอกาสสมัผสัขาปลัก๊

ส่วนที่มีไฟ

- มีการป้องกนัเดก็ใชน้ิ้วหรือวสัดุแหยรู่เตา้รับ เช่น มีฝาหรือบานพบัเปิด–

ปิดรูของเตา้รับ ซึ่งบานพบัจะเปิดเฉพาะตอนใชป้ลัก๊เสียบเท่านั้น





- มีมาตรฐานสากลรับรอง และผา่นการทดสอบตามมาตรฐานนั้น ๆ เช่น 

UL, VDE, DIN, KEMA เป็นตน้

- ขนาดของกระแสและแรงดนัไฟฟ้าสอดคลอ้งกบัการใชง้านจริง เช่น 

ระบบไฟ 220 โวลต ์หา้มนาํเตา้เสียเตา้รับสาํหรับระบบไฟไม่เกิน 125 

โวลต ์มาใชง้าน

- เสียบแลว้แน่นคงทน ไม่หลวมง่าย หรือเกิดความร้อนขณะใชง้าน เช่น

ทดลองเสียบปลัก๊แลว้ดึงออก 5 -10 ครั้ง ถา้ยงัคงฝืดและแน่นแสดงวา่ใช้

งานได้



- ตาํแหน่งของการติดตั้งเตา้รับควรอยูสู่งใหพ้น้มือเดก็หรือระดบันํ้าที่

อาจจะท่วมถึง

- เวลาถอดปลัก๊ใหใ้ชม้ือจบัที่ตวัปลัก๊ อยา่ดึงที่สายไฟ และอยา่ใชน้ิ้ว

แตะถูกขาปลัก๊

- ใหห้ลีกเลี่ยงและระมดัระวงัการใชเ้ตา้รับที่เสียบปลัก๊ไดห้ลายตวั 

เพราะอาจทาํใหม้ีการใชไ้ฟฟ้าเกินขนาดของเตา้รับและสายไฟฟ้าทาํใหเ้กิดไฟ

ไหมไ้ด้

- ก่อนซื้อเตา้รับควรตรวจสอบโดยใชป้ลัก๊(ตวัผู)้ขากลมเสียบเขา้และ

ดึงออกหลาย ๆครั้ง เตา้รับที่มีคุณภาพดีจะแน่นและดึงออกยาก



- หมัน่ตรวจสอบจุดต่อการเขา้สายใหแ้น่นอยูเ่สมอ

- เตา้รับที่ใชง้านภายนอกอาคารควรทนแดด ป้องกนันํ้าฝนได ้และ

หากเป็นสายไฟ / เตา้รับที่ลากไปใชง้านไกล ๆ ตอ้งต่อผา่นวงจรของเครื่อง

ตดัไฟรั่วดว้ย

- ตลบัต่อสายที่ประกอบดว้ยสายพร้อมปลัก๊และมีเตา้รับหลายตวัพร้อม

ทั้งมีสญัลกัษณ์ มอก. เลขที่ 11- 2531 นั้นมิไดห้มายความวา่เตา้รับนั้นได้

มาตรฐาน เนื่องจากมาตรฐาน มอก. 11 เป็นมาตรฐานเฉพาะสายไฟฟ้าเท่านั้น 

มิใช่มาตรฐานของเตา้รับแต่อยา่งใดสาํหรับขนาดของสายไฟที่ใชน้ี้

ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 1.0 ตร.มม.



- ไม่ควรซื้อตลบัสายไฟที่ใชเ้ตา้รับ 3 รู แต่ใชส้ายไฟ 2 สายและ

เตา้เสียบที่ไม่มีสายดินเพราะไม่มีประโยชนใ์ด ๆ ดา้นความปลอดภยัเนื่องจาก

ไม่มีการต่อลงดิน



แบบฝึกหดั

1. เหตุใดจึงตอ้งมีการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. พิกดักระแสของสายไฟฟ้าหุม้ฉนวนจะขึ้นกบัปัจจยัอะไรบา้งจะอธิบาย

3. สาย VAF มีคุณลกัษณะอยา่งไร

4. สาย NYY มีคุณลกัษณะอยา่งไร

5. ปัจจยัที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟ้ามีอะไรบา้ง

6. โคมไฟฟ้ามีกี่ชนิดอะไรบา้ง

7. โคมฟลูออเรสเซนตม์ีกี่รูปแบบอะไรบา้ง

8. จงอธิบายคุณลกัษณะของ โคมฟลูออเรสเซนตแ์บบมีตะแกรง

9. เตา้รับ หมายถึง

10. เตา้เสียบและเตา้รับที่ดีและปลอดภยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร


