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บทที่บทที่  44  
โคมไฟฟาโคมไฟฟา  

 
 หลอดไฟฟามีหนาที่ใหความสวางแตสวนใหญมักมีการใหความสวางรอบตัวหลอดเอง  
คือ  ไมมีทิศทางการสองสวางที่แนนอน  ยกเวนหลอดประเภททีมี่ตัวสะทอนแสงภายในตวัเอง  
หลอดที่ใหแสงสวางรอบตวัมีประสิทธิภาพการใชงานต่าํเพราะมีแสงออกรอบทิศแทนที่จะสองไป
ในบริเวณทีต่องการ  ดังน้ันการผลติโคมไฟฟามาเพื่อใชกับหลอดไฟฟาก็เพ่ือบังคับใหแสงสอง
ไปในทศิทางที่ตองการ  ทําใหประสทิธิภาพการใชงานของหลอดไฟฟาสูงมากขึ้น  นอกจากนี้
โคมไฟฟาบางชนดิยังใชเปนเครื่องประดับหองหรือพ้ืนที่น้ันไปในตวัดวย  โคมไฟฟามีหลาย
แบบแลวแตวตัถุประสงคของการใชงาน  โคมไฟสามารถแบงออกตามการใชงานโดยทั่วๆ ไปได
เปน  โคมภายใน  และโคมภายนอก  โคมภายในที่ใชควรมีประสทิธิภาพสูง  ไมใหแสงบาดตา
มากเกินไป  มีความสวยงามดวย  สวนโคมภายนอกควรสามารถกันนํ้าได และมีความปลอดภัย
ตอการสัมผัส  โคมไฟฟาใชภายในอาคารมีมากมายหลายแบบ  แบบที่จะกลาวถึงในบทนี้ก็
เฉพาะทีใ่ชกันมากเทานั้นและจะกลาวถึงหลักการและวธิกีารใชในแตละชนิด 
 ดังน้ันพอจะสรุปหนาที่ของโคมไฟฟาไดดังน้ี 

1. ปองกันหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบจากการกระทบจากภายนอก 
2. เปนที่ในการจบัยึดหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบ รวมทั้งการเชื่อมตอวงจรไฟฟา

ของหลอดไฟฟา 
3. เพ่ือบังคับทศิทางของแสงทีอ่อกมาจากหลอดไฟฟาไปตามทิศทางทีต่องการ 
4. ใหความสวยงาม ประดับในพื้นที่ที่ติดตั้ง 
 
ดวงโคมไฟฟา จะหมายถงึ องคประกอบรวมของ หลอดไฟฟา (Lamp) , อุปกรณ

ประกอบในวงจรหลอด และ โคมไฟฟา (Fixtures) 
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4.1 ชนิดของดวงโคม 

ดวงโคมสามารถแบงออกเปนชนิดตางๆ ไดดังน้ี 
1. แบงตามลักษณะของหลอดไฟฟา 
2. แบงตามลักษณะการติดตั้ง 
3. แบงตามลักษณะการใชงาน 
4. แบงตามลักษณะการกระจายแสง 
5. แบงตามลักษณะการปองกัน 

 
 

4.1.1 แบงตามลักษณะของหลอดไฟฟา สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ 3 
ประเภทคือ 

- ดวงโคมที่ใชกบัหลอดไส 
- ดวงโคมที่ใชกบัหลอดฟลูออเรสเซนต 
- ดวงโคมที่ใชกบัหลอดดิสชารจ HID 

ดังรูป 
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4.1.2 แบงตามลักษณะการติดตั้ง สามารถแบงตามลักษณะการติดตัง้ไดเปน 6 
ประเภทใหญๆ   ประเภทคอื 

- แบบติดเพดาน (Surface) 
- แบบติดฝงเพดาน (Recessed) 
- แบบติดหอย (Pendent) 
- แบบติดผนัง 
- แบบติดตั้งบนเสา 
- แบบติดตั้งบนพื้น 

ดังรูป 

 
แบบติดเพดาน 
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แบบติดฝงเพดาน 

 
แบบติดหอย 

 
แบบติดผนัง 
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แบบติดตั้งหัวเสา 

 
แบบติดตั้งบนพื้น 

 
 

4.1.3 แบงตามลักษณะการใชงาน  สามารถแบงเปนกลุมใหญไดดังน้ี 

- ดวงโคมใชภายในอาคาร 
- ดวงโคมใชภายนอกอาคาร 
- ดวงโคมสําหรับที่อยูอาศัย 
- ดวงโคมสําหรับงานอุตสาหกรรม 
- ดวงโคมสําหรับไฟถนน 
- ดวงโคมสําหรับงานพิเศษเฉพาะอยาง เชน โคมกันระเบิด , โคม

ไฟกันน้ํา , โคมไฟติดตั้งใตนํ้า เปนตน 
ดังรูป 
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โคมไฟติดตั้งใตนํ้า

 

 
    โคมกันระเบิด 
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4.1.4 แบงตามการกระจายแสง จะพิจารณาการกระจายแสงในแนวดิ่งของดวงโคม 
คืออัตราสวนระหวางปริมาณแสงที่พุงจากดวงโคมลงสูพ้ืนกับปริมาณแสงที่พุง
จากดวงโคมขึ้นสูเพดาน มี 6 ลักษณะคือ 

- แบบกระจายแสงลง  (Direct Luminaire)  
- แบบกึ่งกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire) 
- แบบกระจายแสงรอบดาน (General Diffuse Luminaire) 
- แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบนและลงดานลาง (Direct-Indirect 

Luminaire) 
- แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบน (Semi-indirect Luminaire) 
- แบบกระจายแสงขึ้นดานบน (Indirect Luminaire) 

  แบบกระจายแสงลง  (Direct Luminaire) 
 โคมประเภทนีมี้การกระจายแสงสวนใหญ 90-100% ลงสูดานลาง หรือลงสูพ้ืน

งาน โคมประเภทนี้จึงสามารถควบคุมทศิทางของแสงไปยังพ้ืนที่ทีต่องการไดงาย แตตองระวงั
ในเรื่องการจัดวาง  หากวางไมเหมาะสมแลวจะเกิดเงาขึ้นระหวางโคมที่อยูระหวางกันได และมี
ความแตกตางระหวางเพดานกับดวงโคมมาก มีลักษณะดังรูป 
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แบบกึ่งกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire) 
  โคมประเภทนีมี้การกระจายแสงลงสูงาน 60-90% และขึ้นดานบน 10-40% ซ่ึง
จะลดความแตกตางระหวางดวงโคมกับเพดานลงดีกวาแบบแรก แตยังตองระวังในเร่ืองการจัด
วางดวงโคมเขนเดียวกบัแบบแรก มีลักษณะดังรูป 

 

 
 

แบบกระจายแสงรอบดาน (General Diffuse Luminaire) 
 โคมประเภทนีมี้การกระจายแสงลงสูงานและขึ้นดานบน มีเทาๆ กัน ทุกทิศทาง 

ขอดีคือคาความจาของแสงสวางจะสม่ําเสมอกันทั่วทั้งหองและดูสบายกวาสองแบบแรก แตมี
ขอเสียในเรื่องการควบคุมแสงใหไปตกที่งานเปนไปดวยความยากลาํบากและมีแสงพุงออกไป
ดานขางของดวงโคม มีลักษณะดังรูป 
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แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบนและลงดานลาง (Direct-Indirect 
Luminaire) 

จะมีลักษณะคลายกับแบบกระจายแสงรอบดานตางกันที่จะไมมีแสงออก
ดานขางของดวงโคม มีลักษณะดังรูป 
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แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบน (Semi-indirect Luminaire) 

  โคมประเภทนีมี้การกระจายแสงลงสูงาน 10-40% และขึ้นดานบน 60-90% ซ่ึง
สามารถลดแสงแยงตาไดดี เน่ืองจากแสงสวนใหญขึ้นสูเพดาน จึงเปรียบไดวาเพดานเปน
แหลงกําเนิดแสงขนาดใหญของหอง ดังน้ันเพดานของหองจะตองมีความสามารถในการสะทอน
แสงสูงมากและมีระยะหางในการติดตั้งดวงโคมกับเพดานพอสมควรจึงจะไดแสงที่เหมาะสม 

 

 
 

แบบกระจายแสงขึ้นดานบน (Indirect Luminaire) 
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โคมประเภทนีมี้การกระจายแสงลงสูงาน 0-10% และขึน้ดานบน 90-100% ซ่ึงสามารถลด
แสงแยงตาไดดีมากและความจาของแสงสวางภายในหองจะดูสมํ่าเสมอเกือบเทากันทั้งหอง 
ขอเสีย คือ การติดตั้งจะตองติดตั้งดวงโคมใหอยูต่ํากวาเพดานอยางพอเหมาะจึงจะไดแสง
สะทอนออกจากเพดานลงบนพื้นงานไดสมํ่าเสมอ 

 

 
 
 
4.2 คาสัมประสทิธ์ิการใชประโยชน (Coefficient of Utilization) , CU 

คือ อัตราสวนระหวางลูเมนที่ตกลงไปถึงพ้ืนที่งานทีเ่ราตองการตอลูเมนที่ออกมาจาก
ดวงโคม 
คาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนขึ้นอยูกบัตัวแปรตางๆ ดังน้ี 

- ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคม 
- ขนาดหอง ความกวาง , ความยาว , ความสูง 
- คาสามารถในการกระจายแสงและสะทอนแสงของ เพดาน ผนัง 

และพ้ืน 
 
4.3 ประสิทธิภาพของดวงโคม 
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คือ คาอัตราสวนระหวางปรมิาณเสนแรงของแสงสวางรวมของดวงโคมตอปริมาณเสน
แรงของแสงสวางรวมที่ออกมาจากหลอดไฟฟา 

(ลูเมน) หลอดไฟฟาวางรวมของแรงของแสงสปริมาณเสน

(ลูเมน) ดวงโคมวางรวมของแรงของแสงสปริมาณเสน
พของดวงโคมประสิทธิภา =  

 
4.4 แสงบาดตา 

การออกแบบระบบแสงสวางไมไดมองในเรื่องของแสงสวางของหองเพียงอยางเดียวแต
ยังตองคํานึงถงึความสบายของการมองของตาดวยซึ่งถึงเปนเรื่องสาํคัญไมแพเรือ่งความสวาง 
ซ่ึงหากจะกําหนดวาโคมไฟฟาที่ดีน้ันควรดูในเรื่อง ความปลอดภัย ความสวยงาม วัสดุที่ใชทํา 
และคุณลักษณะทางดานแสงที่ออกมาจากโคม รวมไปถึงเรื่อง แสงบาดตาดวย 

 แสงบาดตาคอืแสงที่ออกมาจากดวงโคมที่เรามองในมุมที่กระทําในแนวดิ่งของโคมเดิน 
45 องศา แลวมีความรูสึกวามีแสงเขามารบกวนการมองเห็นของตา ดังรูป 
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4.5 ตัวประกอบความสูญเสยีของแสงสวาง 

ดวงโคมไฟฟาเมื่อถูกใชไปนานๆ ความสามารถในการสะทอนแสงก็จะลดลง เน่ืองจาก
การสะสมของฝุนละออง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณทีเ่ราติดตั้งวามีความสะอาด หรือสกปรก
มากมายเพียงใด 

การที่ดวงโคมมีความสามารถในการสะทอนแสงลดลงอันเนื่องจากการสะสมของฝุน
ละอองในบรรยากาศ น้ีเราเรียกวา “ความเสือ่มอันเนื่องมาจากความสกปรกของดวงโคม” 
(Luminaire Dirt Depreciation) ซ่ึงจะใชในขั้นตอนการออกแบบระบบแสงสวาง 

โดยสามารถคา LDD ไดดังกราฟทั้ง 6 ชนิดของโคม 

 

 



 บทที ่4 : โคมไฟฟา 

4-14 
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4.6  โคมไฟฟาที่นิยมใชกันในปจจุบัน 
           โคมไฟสองลง (Down Light)  
 โคมไฟประเภทนี้เปนโคมทีใ่ชกันโดยทัว่ไป มีทั้งแบบทีใ่ชกับหลอด GLS หลอด PAR 
38 หลอดฮาโลเจนแรงดันต่าํและ หลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต โคมไฟประเภทนี้มีใชกันมา
กรองจากโคมฟลูออเรสเซนต โคมไฟสองลงมีหลายแบบขึ้นอยูกับชนิดของหลอดที่ใชดังน้ี 
 โคมไฟสองลงหลอด GLS  ใชกบัเพดานความสูง 2.5-3 เมตร ใชกับงานที่ตองการแสง
นุมและใหความรูสึกที่อบอุน แตอายุการใชงานสั้น 1000 ชม.และตองเปลี่ยนหลอดบอยยกเวน
จะใชงานรวมกับตวัหรี่ไฟ โคมสองลงหลอดแบบนีก้็ยังมีใชกันมากเพราะมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดประเภทหนึ่งสําหรับความสูงเพดานมาตรฐานทัว่ไปที ่ 2.5-3 เมตรเม่ือไมพิจารณาเรื่องอายุ
การใชงาน 

 
 โคมไฟสองลง 100 วตัตที่ความสูง 2.5 เมตรจะใหความสองสวางที่พ้ืน 100 ลักซ สวน
โคมไฟสองลงหลอด 60 หรือ 40 วัตต ก็ใชในบรเิวณทีต่องการความสองสวางนอยลงมา 
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 หลอด GLS ที่ใชกบัโคมไฟสองลงถาใชหลอดชนิดเคลือบก็ใหแสงที่อกมานวล ถาหาก
ใชหลอดใสแสงที่ไดออกมาเห็นวงแสงเปนวงหลายวงทีพ้ื่นชัดมาก 
 โคมไฟสองลงโดยทั่วไปมีตวัสะทอนแสง 2 แบบ คือ ตวัสะทอนแสงสีทอง และ เงิน โคม
แบบตัวสะทอนแสงสีทองมีหลายอยาง คือ สีทองมาก ทองจาง และทองออนๆ ที่เรียกวา แชม
เปญ ตวัสะทอนแสงสีทองใชสําหรับพ้ืนที่ที่ตองการบรรยากาศดูอบอุน เชน บานที่อยูอาศัย 
โรงแรม เปนตน สวนโคมแบบตัวสะทอนแสงสีเงินใชสําหรับกรณีที่ตองการสองสวางพื้นทีท่ี่มี
กิจกรรมซึ่งตองการความสวางและดูอบอุนนอยกวาแลลสะทอนแสงสีทอง 
 โคมไฟสะทอนแสงที่มีประสิทธิภาพสูง มักมีตัวสะทอนแสงที่ดีมากๆ ทําใหตองระวัง
มากเวลาติดตัง้เพราะตวัสะทอนแสงถาถกูมือจะเปนรอยนิ้วมือจะเช็ดออกยาก ดังน้ันเวลาติดตั้ง
โคมไฟสองลงที่มีตัวสะทอนแสงที่ดีมากตองใหคนงานใสถุงมือดวย 
 โคมไฟสองลงแบบใชหลอด GLS โดยทั่วไปไมสามารถใสหลอดคอมแพคทไดเพราะจะ
มีแสงบาดตามาก โคมไฟสองลงที่ใชหลอดคอมแพคทเปนโคมไฟที่ถูกออกแบบมาใชสําหรับ
หลอดคอมแพคทโดยเฉพาะ ถาเปนโคมในประเทศทีต่องการเปลี่ยนหลอดจากหลอดอินแคนเดส
เซนตมาเปนคอมแพคทเวลาจะเลือกใชโคมใดควรใสหลอดและเสียบไฟลองดูวามีแสงบาดตา
มากหรือนอยเพียงใด บางแหงเดิมเคยใชหลอด GLS กับโคมไฟสองลงแตมาในภายหลงั
ตองการประหยัดไฟก็หันมาใชหลอดคอมแพคทกับโคมเดิม เม่ือเปลี่ยนหลอดคอมแพคทเขาไป
แสงที่ออกมาจากโคมคอนขางบาดตามาก 
 
 
 
 
 โคมไฟสองลงหลอด PAR 38 ใชกับฝาเพดานสูงๆ 4-8 เมตร ใชงานแบบเดียวกับหลอด 
GLS อายุการใชงานประมาณ 2000 ชม. และมักใชรวมกับตัวหรีไ่ฟเพราะเปลีย่นหลอดยากถา
ใชกับเพดานสูง 
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 โคมไฟสองลงหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ํา ใชกับงานที่คอนขางทันสมัย แสงที่ไดออกมาจะ
ดูมีประกายและบาดตาบาง แสงจากหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ํามีสีขาวกวาหลอด GLS อายุการใช
งานประมาณ 3000 ชม. โคมดังกลาวมีขนาดเล็กที่สุดเม่ือเทียบกับโคมไฟสองลงชนิดอ่ืนๆ 

 
 
 โคมไฟสองลงหลอดคอมแพคท ใชกบังานที่ตองการประหยัดพลังงานไฟฟาหรือคา
ไฟฟา หรือไมในบริเวณทีมี่การปดไฟทิ้งไวเปนระยะเวลานานหรือไมตองการเปลีย่นหลอดบอย 
เพราะหลอดประเภทนี้มีอายกุารใชงานนานกวาหลอดทกุชนิดที่กลาวมาขางตน 

 
 
โคมไฟสปอต (Spot Fixture) 

 โคมไฟสปอตมีหลายแบบ มีทั้งเปนแบบฝงและแบบติดตั้งลอยแตปรับมุมไดเพ่ือสองไป
ในทิศทางทีต่องการได หลอดที่ใชก็มีหลายชนิดแลวแตความตองการทางดานแสงสวางตองการ
อยางไร มีตั้งแตหลอด GLS หลอดแรงดันต่ํา 12 โวลท 20 หรือ 50 วัตต และหลอด PAR 38 
ขนาด 120 วตัตแบบสปอต เปนตน ตัวอยางโคมไฟสปอตไดแสดงในรูป 
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 การใหแสงจากโคมไฟสปอตมีหลักการโดยทั่วไป คือ ใหแสงแลวควรมีความสองสวาง
ประมาณ 3.5 เทา ของแสงรอบขาง เชน หองโดยรอบมีความสองสวางประมาณ 100 ลักซ ถา
ตอการใหแสงสวางทีว่ัตถุใดก็ตามควรมคีวามสองสวางประมาณ 300-500 ลักซ วัตถุดังกลาวจึง
ดูเดน แตถาวตัถุน้ันมีสีดํา เชนรูปปนสีดํา การใหแสงก็ตองมากขึ้นอาจถึง 7-10 เทา การใหแสง
เพ่ือใหมีความสองสวางที่ประมาณ 3-5 เทา จะเปนการใหแสงที่กลมกลืน แตถาตองการใหแสงที่
ดูแลวเดนในความสลวัเราเรยีกการใหแสงแบบนั้นวา การใหแสงแบบโรงมหรสพ หรือ การละคร 
Theater Effect or Dramatic Effect ก็ตองใหแสงมากกวาบริเวณรอบขางประมาณ 10-20 เทา 
แตแบบน้ีจะไดผลออกมาตามที่ตองการก็ตองมีความสองสวางรอบขางคอนขางมืด เชนรอบขาง
มีความสองสวาง 20 ลักซ จุดที่ตองสองสวางควรมีความสองสวางประมาณ 400 ลักซ เปนตน 
 การใหแสงจากโคมไฟสปอตก็ควรพิจารณาถึงวงแสงดวย เพราะ ถาใหความสองสวาง
กับวตัถุแตวงแสงกวางมากก็ทําใหไมไดสองแตวตัถุอยางเดียวแตไปสองบริเวณดานขางดวย ทํา
ใหวตัถุไมไดเปนจุดเนนตามที่ตองการ ดังน้ันมุมของลําแสงจึงคอนขางสําคัญ นอกจากนี้โคมไฟ 
สปอตพวกนีบ้ีบลําแสงใหเปนลําแคบ ความรอนที่เกดิขึ้นจึงมีมากดังน้ันเวลาใชก็ไมควรใชสอง
วัตถุที่เปลี่ยนรูปหรือเสียคณุภาพเนื่องจากความรอน โดยทั่วไปมักมีคําแนะนําใหวางโคมและ
หลอดใหหางจากวัตถุไมนอยกวา 1-1.5 เมตร 
 

 
รูป ตัวอยางโคมไฟสปอตเพื่อสองวัตถุหรือชิ้นงานในทิศทางทีต่องการ 

 ก) โคมไฟแรงดันต่ําติดราง หรือติดลอย เปนชนิดมีหมอแปลงในตวั 
 ข) โคมไฟแรงดันต่ําติดรางไฟ หรือติดลอย ไมมีหมอแปลงในตัว 
 ค) โคมไฟหลอด GLS ครอบดวยอะลูมิเนียมครึ่งทรงกลม 
 ง) โคมไฟฝงตาแมวหลอดฮาโลเจน 
 จ) โคมไฟฝงตาแมวหลอด PAR 
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 ฉ) โคมไฟฝงเปนไดทั้งโคมไฟสองลงหรือโคมไฟสปอต 
 

 
รูป ตัวอยางโคมไฟสปอตแบบติดตั้งพ้ืนผิว 

 
 

โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบอุตสาหกรรม (Industrial Fixture)  หรือ โคมโรงงาน 
 ใชกันมากในพื้นที่ตองการไฟสองลงอยางเดียว เชน ในโรงงานอุตสาหกรรม หองเครื่อง
ไฟฟา เปนตน โคมแบบนีป้ระหยัดคาไฟฟาเพราะแสงที่ออกจากโคมถูกตวัสะทอนแสงของโคม
บีบแสงลงมาขางลางเพื่อใชงานอยางเดียว แบบน้ีใชในโรงงานอุตสาหกรรมมากสําหรับความสูง
เพดานที่ไมเกนิ 5-7 เมตร ถาความสูงเกินกวานี้ก็ควรใชหลอดดีสชารจแทนโคมแบบนีต้างจาก
โคมเปลือยตรงที่วามีตวัสะทอนแสงซึ่งมักมีสีขาว และใชปองกันทางกลดวยเผื่อมีอะไรมา
กระแทกถูกกย็ังไมโดนหลอดแตก จึงมักนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรมโคมไฟแบบอุตสาหกรรม
ใชปองกันทางกลไมใหกระแทกถูกหลอดแตกไดงาย 
 ถาไมพิถีพิถันเกี่ยวกบัความสวยงามและเรื่องแสงบาดตา ก็สามารถใชในสํานักงานโดย
ทําเปนแบบฝงฝา หรือ ใชในหางสรรพสนิคาก็ได เพราะถาใชในพ้ืนที่มากๆก็ทําใหประหยัดคา
ไฟฟาไดมาก ในตางประเทศมีการใชโคมประเภทนี้แบบฝงในฝากันทั้งในสํานักงาน และ
หางสรรพสินคา แตในเมืองไทยคอยเห็นกันเพราะยังพิถีพิถันเรื่องความสวยงามเปนหลักมาก 

 
รูป โคมไฟฟลอูอเรสเซนตแบบอุตสาหกรรม 
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    โคมโรงงาน 1x36 , 2x36W       โคมโรงงาน 1x36 , 2x36W 
 
 โคมไฟประเภทนี้ใชไฟฟาประมาณ 2.5-3 วตัต/ตารางเมตร/100 ลักซ โคมประเภทนี้
เสียคาใชจายไฟฟานอยกวาแบบโคมไฟสองลงหลอดอินแคนเดสเซนต ถึง 3-4 เทา ที่ความสอง
สวางเดียวกัน 
 
โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบครีบ (Fin Louver) 
 โคมไฟแบบครีบ หรือเรียกวา FIN LOUVER บางทีเรียกวาโคมโรงเรียนเพราะใชใน
โรงเรียนมาก โคมแบบนีมี้ครีบสีขาวและถามีจํานวนครีบมากทําใหมีแสงบาดตานอยลงแตการ
ใหแสงที่ออกมาก็นอยตามลงไปดวย โคมแบบนี้ดูแลวก็เหมือนโคมแบบอุตสาหกรรมแตเพ่ิมครบี
เขาไปเพื่อไมใหเห็นหลอดเทานั้น ยิ่งมีครีบมากก็ทําความสะอาดลําบากมากขึ้น 
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 โคมแบบนี้ถาใชที่ความสูงประมาณ 2.5 เมตร ใชไฟฟาประมาณ 3-4 วตัต/ตาราง
เมตร/100 ลกัซ วตัตตอตารางเมตรมีคามากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับจํานวนครบีที่มีดวย ถามีครีบ
มากก็ใชวตัตตอตารางเมตรมาก และอาจใชไฟมากพอๆกับโคมแบบตวักรองแสงขาวขุน 
 ในรูปแสดงโคมฟลูออเรสเซนตแบบครบีชนิดติดลอย ซ่ืงมีทั้งที่เปนแบบครบีอยางเดียว
ตามรูปทางซายมือและแบบมีครีบพรอมแกน V ตรงกลางดังในรูปทางขวาของรูป โคมมีทั้งแบบ
ติดลอยและแบบฝง 
 
 โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบตัวสะทอนแสงอะลูมิเนียม 
 ใชกันมากในสาํนักงาน เพราะใหแสงออกมาจากโคมมาก ลักษณะโคมเหมือนกับโคม
แบบครบีแตมีตัวสะทอนแสงทําดวยอะลมิูเนียมดวย โคมแบบตวัสะทอนอะลมิูเนียมแสดงไวใน
รูป อะลูมิเนียมที่ใชมี 2 แบบ คืออะลูมิเนียมแบบกระจก (Kiooro Reflector) และ แบบดาน 
(Matt Reflector) อะลูมิเนียมแบบกระจกใหแสงที่คอนขางบาดตามาก เพาระอะลูมิเนียมทีมี่
สัมประสิทธิ์แสงมากแตสัมประสิทธิ์การกระจายแสงนอย อะลูมิเนียมที่ใชสวนใหญสวนมากจาก
ตางประเทศเพราะถาใชแบบไมดี เวลาใชไปนานๆอะลูมิเนียมจะมีสีออกเหลืองเน่ืองจากแสง UV 
ที่ออกมาจากหลอดทําใหวสัดุประเภทอะลูมิเนียมและแผนพลาสติกมีสีสันเปลีย่นไป 
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 อะลูมิเนียมที่ใชเปนตัวสะทอนแสงของโคมประภทนี้ดวยกันหลายแบบและมักกําหนด
คุณสมบัตขิองอะลูมิเนียมทางดานแสงดวยคาตางๆดังน้ี 
 
สัมประสิทธิ์ตวัสะทอนแสง เชน 95% ก็หมายถึงเม่ือแสงกระทบลงที่อะลูมิเนียมจะมีการสะทอน
กลับของแสง 95% 
 
สัมประสิทธิ์การกระจายแสง หมายถึงการกระจายแสงออกทางดานขางมากนอยเพียงได ถาเปน
อะลูมิเนียมทีมี่ความมันเหมือนกระจกจะมีสัมประสิทธิก์ารกระจายแสงต่ํา เพราะการใหการ
กระจายแสงออกดานขาวนอย แสงตกกระทบลงไปก็สะทอนขึ้นมาตรงๆ เลย ถาเปนอะลูมิเนียม
ที่ไมมันมากก็ใหแสงกระจายออกทางดานขางมาก ถาใชอะลูมิเนียมชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การ
กระจายแสงมาก (อะลูมิเนียมแบบน้ีดูหมนๆไมเหมือนกระจก) ก็มีแสงบาดตานอย 
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       โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบกรองแสงขาวขุน (Opal or White Diffuser)  
 โคมแบบนี้ใหแสงคอนขางนวลเมื่อเทียบกับโคมไฟชนดิอ่ืน แตคอนขางเปลืองคาไฟฟา
เพราะแสงที่ออกมาจากโคมนอย ตัวอยางโคมแสดงในรูป โคมแบบกรองแสงขาวขุนมักใชใน
หองหรือพ้ืนที่ที่ตองการคุณภาพแสงที่ดี เชน หองหัวหนา หองประธานกรรมการ เปนตน ตวั
กรองแสงขาวขุนที่ใชถาใชแบบคุณภาพไมดี เม่ือใชงานไปนานๆก็มีสีเหลืองทําใหดูสกปรก โคม
แบบน้ีใชไฟฟาประมาณ 5 วัตต/ตารางเมตร/100 ลักซ 
 การเลือกใชโคมดังกลาวควรเลือกใชบางพื้นที่พิถีพิถนัเรื่องแสงบาดตาเทานั้นเพราะใช
ไฟฟาเปลือง 

 
รูป โคมไฟฟลอูอเรเซนตแบบตวักรองแสงขาวขุน 

 
 
 
โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบกรองแสงเกล็ดแกว (Prismatic Diffuser) 
 โคมไฟแบบนีใ้หแสงไมบาดตาแตก็ไมนวลเหมือนกับแบบตัวกรองแสงขาวขุน ใหแสง
ออกมามากกวาแบบตวักรองแสงขาวขุนเล็กนอย โคมแบบนีต้องตดิตั้งหลอดภายในหางจากตวั
กรองแสงอยางนอย 10 ซม. เพ่ือไมใหเห็นหลอดที่อยูภายในโคมเมือ่มองจากภายนอก โคมแบบ
น้ีใชไฟฟาประมาณ 5 วัตต/ตารางเมตร/100 ลักซ ที่โตะทํางานสําหรับความสูงฝาที่ 2.5 เมตร 
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 โคมไฟแบบกรองแสงเกล็ดแกวใชกบังานที่ไมตองการแสงบาดตามาก เชนเดียวกบัโคม
แบบตัวกรองแสงขาวขุน แตประสิทธิภาพของโคมต่ําเนื่องจากมีตัวกรองแสงทําใหแสงออกมา
นอย ใชในสํานักงานหองผูจัดการ ใชในโรงพยาบาลซึ่งไมตองการแสงรบกวนตาคนไข เปนตน 
 

 
รูป โคมไฟฟลอูอเรสเซนตแบบกรองแสงเกล็ดแกวทั้งแบบติดลอยและแบบฝงฝา 

 

 
 

            โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบหลอดเปลือย  (Bare Type) 
 โคมไฟแบบนีใ้ชกันมากในบริเวณที่ตองการแสงสวางมากและทุกทศิทาง โดยเฉพาะที่
ตองการแสงสวางดานขาง เชน การใหความสองสวางกับชั้นวางของ ในซุปเปอรมารเก็ต ใน
บริเวณจายยาในโรงพยาบาล หรือ ชั้นวางหนังสือในหองสมุด หรือใชในพ้ืนทีท่ี่ไมพิถีพิถันเรื่องค
วาใสวยงามมากนักแตตองการประหยัดไฟฟา เชน หองเก็บของ โคมไฟแบบนี้มีราคาถูกเพราะ
ไมมีตัวกรองแสง บางแหงก็ใชในสาํนักงานก็มีทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาวาตองการความ
สวยงามหรือไม แสงบาดตามีบางก็ยอมรับได และคาไฟฟาถูกลงและการระบายความรอนก็ดีทํา
ใหอายุการใชงานของอุปกรณตางๆก็นานขึ้น 
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รูป โคมไฟฟลอูอเรสเซนตแบบหลอดเปลอืย 

 
                     แบบเปลือย    แบบเปลือย ตะแกรงเหล็ก 

 
                     แบบเปลือย อกไก   แบบเปลือย ครึ่งซีกกันฝน 
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โคมไฟกิ่ง (Wall Type) 

 เปนโคมทีต่ิดตั้งบริเวณผนงัของหองเพ่ือใหแสงบริเวณผนัง มักใชในหองทีต่องการ
ความสวางไมมากนัก แตเนนไปในเรื่องความสวยงามของแสง สวนใหญมักจะเปนโคมไฟที่ใช
กับหลอดไส แตหากเปนโคมไฟกิ่งที่ติดตั้งบริเวณภายนอกอาคารมักจะใชหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต เพราะตองเปดใชงานเปนเวลานานๆ  

 
 โคมไฟกิ่งติดตั้งภายในอาคาร  โคมไฟกิ่งติดตั้งภายนอกอาคาร 

 
         โคมไฟกิ่ง แบบกรงนก  โคมไฟกิ่ง แบบครอบแกว 
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            โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบหลอดวงกลม 
เปนโคมไฟที่ใชกับที่อยูอาศยัโดยทั่วไป มีรูปแบบหลากหลายขึ้นอยูกบัราคาของดวง

โคมซึ่งจะแตกตางกันตามวสัดุที่ใช และรปูแบบของดวงโคมเอง เชน เปนแกว เปนพลาสติก 
หรือเปนแกวที่มีลวดลาย 

 
 
 
            โคมซาลาเปา 

เปนชื่อเรียกของโคมไฟฟาที่ใชกบัหลอดไสโดยเฉพาะ ซ่ึงชื่อที่เรียกวาซาลาเปาก็
เน่ืองมาจากรูปรางของโคมเอง ซ่ึงสวนใหญมักจะใชในหองน้ําหรือบริเวณระเบียงนอกหอง มี
ขนาดตั้งแต 6 , 8 , 10 , 12 น้ิว ตามขนาดของหลอดไฟฟาที่ใชวาเปนหลอดชนิดใด 
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            โคมระยา 
 เปนโคมไฟที่ใชกับงานทีต่องการความสวยงาม งานประดับตกแตง มักจะแขวนบริเวณ
ที่เพดานสูง หรือ บริเวณบันได สวนใหญที่พบมักจะใชกับหลอดไส ทั้งแบบหลอดกลม หลอด
ปงปอง หรือ หลอดทรงจําปา และจะติดตั้งจํานวนของหลอดไฟฟาเปนจํานวนมาก มักใชคูกับ
อุปกรณหร่ีไฟ (Dimmer) ในสวนของราคาจะมีตั้งแตไมกี่รอยจนถึงหลักแสนก็มี  

 
 

โคมไฟสนาม 
 เปนโคมทีต่ิดตั้งภายนอกอาคารที่ติดตั้งบริเวณสวนทีเ่ปนสนามหรือทางเดิน เพ่ือใหแสง
สวางเวลากลางคืน มักนิยมใชกับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต มีทั้งแบบเสาทีมี่ความสูงไม
มากนักจนไปถึงเสาที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร  
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โคมไฟ Flood Light  (โคมฉาย) 
 เปนโคมทีต่ิดตั้งภายนอกอาคาร ใชสองอาคาร ในสนามกีฬา หรือสิ่งที่ตองการใหเห็น
ชัดเจนในเวลากลางคืน และเปนโคมทีต่องใชกับหลอดประเภท HID สวนมากมกัจะเปนหลอด
แสงจันทรและหลอดเมทัลฮาไลด  และบางโคมจะใชกับหลอดทังสเตนฮาโลเจนแบบสองขั้ว ซ่ึงมี
ราคาถูกกวาหลอด HID แตแสงจะสวางสูหลอด HID ไมได โคมแบบนี้จะมีคุณสมบัตใินดานการ
ปองกันนํ้าเขาภายในโคมไฟฟาเนื่องจากติดตั้งบริเวณนอกอาคาร 

 
โคม Flood Light แบบใชกบัหลอดทังสเตนฮาโลเจน 
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โคม Flood Light แบบใชกบัหลอดHID 

 
โคม Flood Light ชนิดที่นิยมใชในสนามกีฬา 
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โคม High Bay  
 เปนโคมไฟที่ใชกับหองที่มีเพดานสูงตั้งแต 5 เมตรขึ้นไป และเปนโคมไฟฟาที่ใชกบั
หลอดในกลุมของ HID ซ่ึงไดแก หลอดแสงจันทร , หลอดเมทัลฮาไลด และ หลอดโซเดียมความ
ดันสูง ใชกับหลอดที่มีขนาดวัตตต่ําๆ ไปจนถึงหลอดที่มีวัตตสูงๆ ได การติดตั้งมีทัง้แบบทีต่ิดตั้ง
หอยลงจากฝาเพดานและแบบทีต่ิดตั้งฝงฝาเพดาน แตสวนใหญมักจะพบเปนแบบหอยลงจาก
เพดานมากวา มักจะพบโคมไฟฟาชนดินี้ ในโรงงาน , หางสรรพสินคาขายสง , หรือ อาคารที่มี
เพดานสูงๆ โดยที่โคมชนิดนี้จะมีกลองสําหรับเก็บอุปกรณประกอบการจุดหลอด (บัลลาสตและอิ
นิกเตอร) หอยติดอยูดวย 

 
โคมไฟฟาแบบ High Bay แบบตางๆ 
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โคม Low Bay  
 ลักษณะการใชงานจะเหมือนกับโคม High Bay แตจะตางกันตรงทีข่นาดวตัตของโคม 
Low Bay จะมีขนาดไมเกิน 400 วตัต และระยะการตดิตั้งจะไมสูงมากนักไมเทากบัโคม High 
Bay 

 
โคม Low Bay 

 
โคมไฟถนน 

 โคมชนิดนี้จะใชภายนอกอาคารบริเวณถนนที่ตองการความสวางของแสง ซ่ึงมีใหเลือก
ทั้งแบบที่ใชกบัหลอดฟลูออเรสเซนต หรือ แบบที่ใชกบัหลอด HID ซ่ึงมักจะเปนหลอดโซเดียม
ความดันต่ํา หรือ โซเดียมความดันสูง การติดตั้งจะตองติดตั้งบนเสาไฟฟาหรือไมก็ตองมีเสาไฟ
ถนนเฉพาะโคมไฟถนน ซ่ึงการใชงานภายนอกอาคารโคมไฟถนนจึงตองมีคุณสมบัตใินดานการ
ปองกันนํ้าเขาภายในโคมไฟเปนอยางดีดวย 

 
 โคมไฟถนน ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต 
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โคมไฟถนน หลอด HID 

 
 
4.7 การทดสอบโคม 
 การทดสอบโคมควรมีเพ่ือใหมีความปลอดภัยและไมรบกวนการทํางานในระบบอื่นดวย 
นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกบัผูซ้ือไปใชงาน การทดสอบโคมมีดวยกันหลายแบบ
แลวแตความจําเปนมากนอยเพียงใด มาตรฐานมักกําหนดวิธีการทดสอบไวละเอียดตั้งแตวิธีการ
ทดสอบ การวดั รวมทั้งการตัดสินในการใหผานการทดสอบหรือไม 
 การทดสอบทีส่ําคัญจะกลาวไวในที่น้ีเพียงหัวขอของการทดสอบเทานั้น สวน
รายละเอียดอยางอ่ืนของวิธกีารทดสอบสามารถหาไดในมาตรฐานตางประเทศ การทดสอบ
ดังกลาวมีดังน้ี 
 4.7.1 การทดสอบทางดานแสง 
 ประกอบดวยการทดสอบเพื่อหากราฟกระจายแสงของโคมเพื่อใหผูใชสามารถใช
คํานวณการใหแสงไดอยางถูกตอง  อุปกรณดังกลาวเรียกวา Goniophotometer ซ่ึงตองมีความ
ถูกตองสูงและตองตอรวมกบัคอมพิวเตอรที่สามารถเขยีนกราฟไดทัง้ทีในขณะวัด และตองมี
ซอฟฟแวรเพ่ือคํานวณ กราฟลูมิแนนซหรือกราฟแสงบาดตาไดดวย 
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 4.7.2  การทดสอบดานความรอน  
 เพ่ือหาคาความรอนที่ออกมาจากโคมไฟฟาและจะมีอันตรายหรือไม อุปกรณทดสอบจะ
เปนแผงรับความรอนนําไปวดัคาความรอนที่เกิดขึ้นรอบๆดวงโคมไฟฟา 
 
 4.7.3 การทดสอบทางดานคลื่นรบกวนวิทย ุ
 เพ่ือพิจารณาวาโคมที่มีอยูไดสรางคลื่นออกมาไปรบกวนระบบวิทยหุรือไม เพราะ
มาตรฐานจะกาํหนดไมใหโคมสรางคลื่นออกไปรบกวนสัญญาณวิทยมุากเกินไป 
 
 4.6.4 การทดสอบทางดานคลื่นรบกวนแมเหล็กไฟฟา 
 เพ่ือพิจารณาวาโคมเมื่อใชงานไดกําเนิดแมเหล็กไฟฟาออกมารบกวนอุปกรณไฟฟาที่
อยูรอบขางหรือไม ลักษณะของอุปกรณดวยตวันําทองแดงทําเปนวงกลมขนาดประมาณ 1.5 
เมตร จํานวน 3 วง เพ่ือวดัศักดาไฟฟาเหนี่ยวนํา วางใหแกนกลางตั้งฉากกันเหมือนแกน XYZ 
โดยมีโคมอยูศูนยกลาง แลววัดศักดาไฟฟาที่เกิดขึ้นเนื่องจากโคมไฟฟาและไมควรมีคามากกวา
คาที่กําหนดในมาตรฐาน 
 
 4.7.5 การทดสอบทางดานความตานทาน UV และ IR 
 การทดสอบนี้โดยการวางอุปกรณหรือชิ้นสวนของตัวโคมเขาในภาชนะหรือตูปดที่มี
แหลงกําเนิดแสง UV และ IR โดยทั่วไปก็ใชหลอดไฟฟา UV และขดลวดไฟฟาที่ใหความรอน
ออกมาบรรจุในภาชนะปดหมดทุกดาน ใสไวประมาณ 48 ชม. แลวนําออกมาดูผลวาวสัดุ
ทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพหรือไม (ใชทดสอบกบัโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร) 
 
 4.7.7 การทดสอบทางดานการติดไฟ 
 ทําโดยการจุดไฟดวยกาซและลนไปทีว่ัสดุหรือตัวโคมและดูวามีการติดไฟไดหรือไม 
โคมไฟฟาควรประกอบดวยวัสดุที่ไมติดไฟเพื่อปองกันการเกิดไฟฟไหมเม่ือมีความรอนสูง
เกิดขึ้นที่โคม 
 
 4.7.8 การทดสอบโคมกันนํ้า 
 การทดสอบประกอบดวยอุปกรณ 3 อยางคือ 
 อุปกรณที่ 1 เปนอุปกรณ ทดสอบโคมกันน้ําที่หยดน้ําลงมาจากดานบนซึ่งประกอบดวย
ทอนํ้าวงแหวนขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เมตร และเจาะรูตามวงแหวนเพื่อใหนํ้าไหล
ออกมาโดยมีทิศทางพุงเขาสูวงกลางของวงแหวนและทอนํ้านี้สามารถเคลื่อนที่โดยมีเสนผาน
ศูนยกลางเปนแกนหมุนและควบคุมดวยมอเตอร ใหหมุนรอบโคมอยูตลอดเวลาโดยมีนํ้าฉีดที่
โคมตลอดเวลา 
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 อุปกรณที่ 2 ประกอบดวยปมนํ้าและหัวฉีดเพื่อทดสอบวาโคมสามารถปองกันนํ้าฉีด
อยางแรงเขาโคมไดหรือไม มีการกําหนดมาตรฐานความแรงของน้ําเอาไวดวย 
 อุปกรณที่ 3 ประกอบดวยบอนํ้าลึกประมาณ 1 เมตร เพ่ือไวทดสอบโคมที่ใชงานในน้าํ
โดยวางโคมลงไปในบอนํ้าเพื่อดูวามีนํ้าเขาโคมหรือไม 
 
 4.7.9 การทดสอบโคมกันฝุน 
 เพ่ือดูวาสามารถปองกันฝุนไดหรือไม ทําไดโดยใสอุปกรณเขาไปในอปุกรณที่มีฝุนอยาง
ละเอียดและมีเครื่องเปาฝุนใหฟุงกระจายและพิจารณาวามีฝุนเขาไปที่โคมหรือไม 
 
4.8  สรุป 
 โคมไฟฟามีดวยกันหลายแบบทั้งโคมภายนอกและโคมภายใน ถาเปนโคมภายนอกก็
ตองเปนชนิดกันน้ําและมีความปลอดภัยในเรื่องการรั่วของกระแสไฟฟาดวยการตอโคมลงดิน 
สวนโคมภายในตองเขาใจการเลือกเพ่ือใชไดประสิทธภิาพและไดตามวัตถปุระสงคที่ตองการ 
โคมที่ดีไมใชเพียงแตใหแสงไดประหยัดหรือมีประสิทธิภาพเทานั้น แตตองใหความสบายตาดวย 
คือมีแสงบาดตานอยหรือไมมีเลย วัสดุที่ใชประกอบตองไมกรอบหรือเสียไดงายเนื่องจากความ
รอนหรือแสง UV ที่สะสมแลวทําใหเสียหายในระยะเวลาสั้น การเลือกใชโคมถาวาเปนเรื่องงายก็
งาย คือเลือกเพ่ือใหมีความสวางแตอยางเดียว แตถาตองการเลือกโคมเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย ความสบายตาและประหยัดก็เปนเรื่องพิถีพิถันพอสมควรเพราะตองพิจารณา
องคประกอบหลายๆอยางประกอบกัน 
 
 
 


