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ดวงโคมไฟฟา  หมายถึง  องคประกอบรวมของหลอดไฟฟา
(Lamp) อุปกรณประกอบในวงจรหลอด และ โคมไฟฟา (Fixtures)

ความหมายของดวงโคมความหมายของดวงโคม

หนาที่ของโคมไฟฟา  มีดังนี้หนาที่ของโคมไฟฟา  มีดังนี้
1. ปองกันหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบจากการกระทบจากภายนอก
2. เปนที่ในการจับยึดหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบ รวมทัง้การ

เชื่อมตอวงจรไฟฟาของหลอดไฟฟา
3. เพื่อบังคับทิศทางของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟฟาไปตามทิศทางที่

ตองการ
4. ใหความสวยงาม ประดับในพื้นที่ที่ติดตั้ง
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ปจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟา 
1. ความปลอดภัยของโคม

2. ประสิทธิภาพของโคมไฟฟา (Luminaire efficiency)

3. คาสัมประสิทธิ์การใชงานของโคมไฟฟา (Coefficients of Utilization)

4. แสงบาดตาของโคม (Glare)

5. กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)

6. การระบายความรอนของโคม

7. อายุการใชงาน

8. สถานที่ติดตัง้
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4.1 ชนดิของดวงโคม  สามารถแบงออกเปนชนดิตางๆ ดงันี้4.1 ชนดิของดวงโคม  สามารถแบงออกเปนชนดิตางๆ ดงันี้

แบงตามลักษณะของหลอดไฟฟา

แบงตามลักษณะการติดตั้ง

แบงตามลักษณะการใชงาน

แบงตามลักษณะการกระจายแสง

แบงตามลักษณะการปองกัน
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- ดวงโคมที่ใชกับหลอดไส                      
- ดวงโคมที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต                      
- ดวงโคมที่ใชกับหลอดดิสชารจ HID

1. แบงตามลักษณะของหลอดไฟฟา สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
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รูปที่ 4.1 ชนิดดวงโคมแบงตามลักษณะของหลอดไฟฟา(ตอ)
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- แบบติดเพดาน (Surface)
- แบบติดฝงเพดาน (Recessed)
- แบบติดหอย (Pendent)
- แบบติดผนัง
- แบบติดตั้งบนเสา
- แบบติดตั้งบนพื้น

2. แบงตามลักษณะการติดตั้ง สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท
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รูปที่ 4.2 โคมไฟฟาแบบติดเพดาน

รูปที่ 4.3 โคมไฟฟาแบบติดฝงเพดาน
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รูปที่ 4.4 โคมไฟฟาแบบติดหอย
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รูปที่ 4.5 โคมไฟฟาแบบติดผนัง
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รูปที่ 4.6 โคมไฟฟาแบบติดตั้งบนเสา
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รูปที่ 4.7 โคมไฟฟาแบบติดตั้งบนพืน้
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- ดวงโคมใชภายในอาคาร 
- ดวงโคมใชภายนอกอาคาร
- ดวงโคมสําหรับที่อยูอาศัย
- ดวงโคมสําหรับงานอุตสาหกรรม
- ดวงโคมสําหรับไฟถนน
- ดวงโคมสําหรับงานพิเศษเฉพาะอยาง

3. แบงตามลักษณะการใชงาน  สามารถแบงไดดังนี้
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รูปที่ 4.8 ชนิดดวงโคมแบงตามลักษณะการใชงาน
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ก) โคมไฟฟาแบบติดตั้งใตน้ํา ข) โคมไฟฟาแบบกันระเบิด

รูปที่ 4.9 ชนิดดวงโคมแบงตามลักษณะการใชงาน(ตอ)
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4. แบงตามลักษณะการกระจายแสง  มี 6 ลักษณะ  ดังนี้
- แบบกระจายแสงลง  (Direct Luminaire)
- แบบกึ่งกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire)
- แบบกระจายแสงรอบดาน (General Diffuse Luminaire)
- แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบนและลงดานลาง (Direct-Indirect Luminaire)
- แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบน (Semi - indirect Luminaire)
- แบบกระจายแสงขึ้นดานบน (Indirect Luminaire)

ไฟฟาฯราชมงคล
รูปที่ 4.10 ชนิดดวงโคมแบบกระจายแสงลง

4.1 แบบกระจายแสงลง  (Direct Luminaire) มีการกระจายแสงลงสูดานลาง 90 - 100%
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รูปที่ 4.11 ชนิดดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงลง

4.2 แบบกึ่งกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire) มีการกระจายแสงลงสูดานลาง 
60 - 90% และขึ้นดานบน 10 - 40%
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รูปที่ 4.12 ชนิดดวงโคมแบบกระจายแสงรอบดาน

4.3 แบบกระจายแสงรอบดาน (General Diffuse Luminaire) มีการกระจายแสงลงสูงาน
และขึ้นดานบน  มีเทาๆ กัน ทุกทศิทาง
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รูปที่ 4.13 ชนิดดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบนและลงลาง

4.4 แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบนและลงดานลาง (Direct-Indirect Luminaire) จะมีลักษณะ

คลายกับแบบกระจายแสงรอบดาน   ตางกันตรงที่จะไมมีแสงออกดานขางของดวงโคม 
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รูปที่ 4.14 ชนิดดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบน

4.5 แบบกึ่งกระจายแสงขึ้นดานบน (Semi - indirect Luminaire) มีการ กระจายแสง ลง
สูงาน 10-40% และขึ้นดานบน 60 - 90%
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รูปที่ 4.15 ชนิดดวงโคมแบบกระจายแสงขึ้นดานบน

4.6 แบบกระจายแสงขึ้นดานบน (Indirect Luminaire) โคมประเภทนี้มีการกระจายแสง
ลงสูงาน  0 - 10% และขึ้นดานบน  90 - 100%



ไฟฟาฯราชมงคล

โคมไฟฟาที่นิยมใชกนัในปจจุบนั 
1. โคมไฟสองลง (Downlight)

หมายถึง โคมไฟทีใ่หแสงลงดานลาง เหมาะสําหรับใชงานสองสวางทั่วไป
อาจจะเปน ชนิดฝง ติดลอย แขวน หรือกึ่งฝงกึ่งลอย มีทั้งแบบทีใ่ชกับหลอด
อินแคนเดสเซนต , หลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต และหลอดปลอยประจุ
ความดนัไอสูง 

ไฟฟาฯราชมงคล

โคมไฟสองลงหลอดอินแคนเดสเซนต 

1. ใชกับงานเฉพาะที่ตองการความสวยงาม หรือเปดใชเปนครั้งคราว
2. ใชกับงานที่ตองการปรับหรีแ่สง
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โคมไฟสองลงหลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต

1. ใชกับงานที่ตองการเปดใชงานนานๆ
2. โคมไฟที่ใชเปนชนิดที่ถูกออกแบบมาสําหรับหลอดคอมแพกตฟลูออเรส
เซนตโดยเฉพาะ
3. โคมไฟสองลงหลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต มี 2 แบบ คือหลอด
ติดตั้งในแนวนอน และหลอดติดตั้งในแนวตั้ง 
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หลอดติดตั้งในแนวนอน ขอดีคือแสงกระจายออกจากโคมมากกวา แตตอง
ระวังเรื่องการระบายความรอนและการเปลี่ยนหลอด
หลอดติดตั้งในแนวตั้ง ขอดีคือไมมีปญหาเรื่องการระบายความรอนแตตอง
ระวังเรื่องแสงบาดตา 
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โคมไฟสองลงหลอดปลอยประจุความเขมสูง
1. ใชกับงานที่มคีวามสองสวางสูง หรือบริเวณที่มีเพดานสูง
2. ใชกับงานที่ตองการเปดใชงานนานๆ
3. ใชเวลาในการจุดหลอดนานประมาณ 3-10 นาที 

โคมไฟสองลงหลอด PAR 38 ใชกับฝาเพดานสูงๆ 4-8 เมตร ใชงานแบบ
เดียวกับหลอด GLS อายุการใชงานประมาณ 2000 ชม. และมักใชรวมกับตัวหรี่
ไฟเพราะเปลี่ยนหลอดยากถาใชกับเพดานสูง
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โคมไฟสองลงหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ํา ใชกับงานที่คอนขางทันสมัย แสงที่ได
ออกมาจะดูมีประกายและบาดตาบาง แสงจากหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ํามีสีขาว
กวาหลอด GLS อายุการใชงานประมาณ 3000 ชม. โคมดังกลาวมีขนาดเล็ก
ที่สุดเมื่อเทียบกับโคมไฟสองลงชนิดอื่นๆ
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ขอควรระวัง การเปลี่ยนไปใชหลอดประหยัดพลังงานแทนหลอดอินแคนเดส
เซนตภายในโคมเดิม ใหระวัง 
1. แสงบาดตาและการระบายความรอน ถาระบายความรอนไมดีปริมาณแสง
อาจลดลงถึง 40% และอายุหลอดสั้นลง
2. การกระจายแสงและประสิทธิภาพของโคมโดยทั่วไปลดลง
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2. โคมไฟสองขึ้น
หมายถึง โคมไฟทีใ่หแสงขึ้นไปดานบนเพื่อใหแสงสะทอนที่เพดานและตก
กระทบมายังพื้นที่ทํางาน โคมดังกลาวเหมาะสําหรับ งานเพดานสูงและ
เพดานมีสีออน ใชกับบริเวณที่ตองการความสม่ําเสมอของแสงสําหรับบริเวณ
ที่ความสองสวางนอยประมาณ 200-300 ลักซ และสําหรับหองคอมพิวเตอรที่
ไมตองการแสงสะทอนเนื่องจากโคมไฟสองลง 
คุณสมบัติและการใชงานของโคมไฟสองขึ้น
1. มีความสม่ําเสมอของแสงและทําใหหองที่แคบมีความรูสึกกวางและมีบรรยากาศดี
2. โคมไฟสองขึ้นโดยทัว่ไปใหประสทิธิภาพต่ํา แตมีคุณภาพแสงสูงคือไมมีแสงบาดทําให
เหมาะกบังานที่ตองการคุณภาพ แสงสูงเชน หองคอมพิวเตอร , ศนูยควบคุม
3. การใชโคมไฟดังกลาวเพดานตองสูงมากกวา 2.7 เมตรขึ้นไป เพื่อใหไมเกิดความรอนที่
เพดาน และไมสวางจาเกินไป
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3. โคมไฟสปอต (Spot Fixture)
โคมไฟสปอตมีหลายแบบ มีทั้งเปนแบบฝงและแบบตดิตั้งลอยแตปรับมมุได
เพื่อสองไปในทิศทางที่ตองการได หลอดทีใ่ชก็มหีลายชนิดแลวแตความ
ตองการทางดานแสงสวางตองการอยางไร มีตั้งแตหลอด GLS หลอดแรงดนั
ต่ํา 12 โวลท 20 หรอื 50 วตัต และหลอด PAR 38 ขนาด 120 วัตตแบบสปอต 
เปนตน ตัวอยางโคมไฟสปอตไดแสดงในรูป 
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4. โคมฟลูออเรสเซนต

หลอดฟลูออเรสเซนตเปนหลอดไฟที่ใชกันมากเพราะมีคาประสิทธิผลการสอง
สวางสูง (Luminous Efficacy) โคมไฟสําหรับ หลอดฟลูออเรสเซนตจึงมีหลาย
รูปแบบเพื่อใหเหมาะกับการใชงานแตละชนิดแตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้

1. โคมฟลูออเรสเซนตเปลือย (Bare Type Luminaires)
2. โคมฟลูออเรสเซนตโรงงาน (Industrial Luminaire)
3. โคมฟลูออเรสเซนตกรองแสง (Diffuser Luminaire)
4. โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรง (Louver Luminaire)
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โคมฟลูออเรสเซนตเปลือย (Bare Type Luminaires)

ใชกับงานที่ตองการแสงออกดานขางที่ติดตั้งสําหรับเพดานที่ไมสูงมากนัก
โดยทั่วไปไมเกิน 4 เมตร และไมพิถีพิถันมากนักกับ แสงบาดตาเชน หองเก็บ
ของ ที่จอดรถ พื้นทีท่ี่มชีั้นวางของ ในพื้นที่ใชงานไมบอย และไมตองการ
ความสวยงามมาก 
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตเปลือย
1. โคมดังกลาวมรีาคาถูก ทําความสะอาดงาย และใหแสงสวางในทุก
ทิศทาง
2. โคมดังกลาวไมมตีัวครอบ วัตถภุายนอกสามารถมากระแทกกับหลอด
ทําใหหลอดหลุดรวงลงมาได
3. โคมดังกลาวมีแสงบาดตาจากหลอด



ไฟฟาฯราชมงคล

โคมฟลูออเรสเซนตโรงงาน 
เปนโคมทีม่ีแผนสะทอนแสงเพื่อควบคมุแสงใหไปในทิศทางที่ตองการ แผน
สะทอนแสงอาจทําจากแผนอลูมิเนียม, แผนเหล็กพน สีขาว หรือวสัดุอื่นที่มี
การสะทอนแสงสูง 
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตโรงงาน
1. โคมดังกลาวมรีาคาถูกกวาโคมหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเปลือย ทํา
ความสะอาดงายและใหแสงสวางมากในทิศทางที่สองไป
2. โคมดังกลาวไมมตีัวครอบวัตถุภายนอกสามารถมากระแทกกับหลอด
ทําใหหลอดสามารถหลุดรวงลงมาได
3. โคมดังกลาวไมเนนความสวยงาม และมีแสงบาดตาจากหลอด

โคมฟลูออเรสเซนตกรองแสง (Diffuser luminaire)
โดยทั่วไปแผนกรองแสงมี 3 แบบดวยกันคือ
1. แบบเกล็ดแกว (Prismatic diffuser)
2. แบบขาวขุน (Opal diffuser)
3. แบบผิวสม (Stipple diffuser)

ไฟฟาฯราชมงคล

แบบเกล็ดแกว แบบขาวขุน 
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โคมไฟดังกลาวมีแผนกรองแสงปดหลอดทั้งหมดเพื่อลดแสงบาดตาจาก
หลอด โคมประเภทนี้มีทั้งแบบติดฝงฝาหรือติดลอย หรอืแบบตัวยู (U-
shape) อาจเพิ่มแผนสะทอนแสงอลูมิเนียมแบบเงา (Specular surface) 
หรือ แบบกระจายแสง (Diffuser surface) ที่ดานหลังหลอดเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของโคมไฟ โดยทั่วไปจะแนะนําเปนแบบกระจายแสงที่มีคา
การ สะทอนแสงโดยรวมสูงเทากับแบบเงา โคมประเภทนี้เหมาะกับงานที่
ตองการแสงบาดตาจากหลอดต่ําและไมตองการความเขม สองสวางสูงมาก
นักเชน ในโรงพยาบาลที่ไมใหแสงรบกวนคนไข หองประชุมที่ไมตองการ
แสงบาดตา และแสงสวางมาก 
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตกรองแสง
1. โคมดังกลาวมรีาคาไมสูงมากและแสงบาดตาจากหลอดนอย
2. โคมดังกลาวมีประสิทธิภาพต่ําไมเหมาะกับการประหยัดพลังงาน
3. โคมดังกลาวเหมาะกับงานที่ไมตองการแสงบาดตาจากหลอด เชน 
โรงพยาบาล
4. โคมดังกลาวเหมาะใชกับงานกับหอง Clean room และหองเพดานต่ํา เชน 
หองทีม่ีความสูงประมาณ 2.3 เมตร เปนตน 
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรง (Louver luminaire)

มีทั้งแบบติดลอยและฝงฝา ลักษณะของโคมไฟประกอบดวยแผนสะทอนแสง
ดานขางและอาจมีแผนสะทอนแสงดานหลังหลอด เพิ่มเขามาเพื่อสะทอนแสง
และควบคมุแสงใหไปในทิศทางที่ตองการ สวนตัวขวางจะสามารถลดแสงบาด
ตาเชน ในมมุที่เลย มมุตดัแสง โดยทั่วไปแผนสะทอนแสงและตัวขวางจะทํา
จากอลูมิเนียม (Anodized) ซึ่งมทีั้งแบบเงา (Specular Surface) และแบบ
กระจาย (Diffuser Surface) ขึ้นอยูกับผูออกแบบและลักษณะการใชงานของ
โคมไฟนั้น ซึ่งโคมฟลูออเรสเซนต ตะแกรงมีสวนประกอบตางๆดังแสดงในรูป 

ไฟฟาฯราชมงคล
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงจําแนกออกไดเปน 3 ชนิดคือ

1. โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวาง (Profile Mirror Louver
Luminaire)
2. โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบพาราโบลิกจตุรัส (Square Parabolic
Louver Luminaire)
3. โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบชองถี่ (Mesh Louver Luminaire)

ไฟฟาฯราชมงคล

โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวาง
มีตัวขวาง 3 แบบดวยกันคือ ตัวขวางริ้ว ตัวขวางเรียบ และ ตัวขวางพารา
โบลิกคู ซึ่งเมือ่พิจารณาคุณภาพแสงตามแนวยาว ของโคมดังกลาว แบบตวั
ขวางพาราโบลิกคูจะมีแสงบาดตานอยกวาแบบตัวขวางริ้วหรอืแบบตัว
ขวางเรียบ และแสงบาดตาของ แบบตัวขวางริ้วใกลเคียงกับแบบตวัขวาง
เรียบซึ่งโคมดงักลาวทั้ง 3 แบบมีรายละเอียดดังนี้
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวางริว้

เปนโคมไฟทีม่ีตะแกรงทําขึ้นจากแผนสะทอนแสงอลูมิเนียมตามแนวยาวของหลอด 
โดยจะแบงชองตามแนวยาวใหเทากับจํานวน หลอด สวนตามแนวขวางของหลอดจะมี
ตัวขวางแบงเปนชองๆซึ่งโดยทั่วไปแลวจะแบงโดยประมาณเปน 14 ชองสําหรับโคม 
ยาว 1.2 เมตร และ 7 ชอง สําหรบัโคมยาว 0.6 เมตร ซึ่งจํานวนชองนี้ขึ้นอยูกับ
ผูออกแบบและผูผลิตแตละราย ซึ่งตัวขวางของ โคมทําหนาทีห่กัเหแสงและจัดมมุภาพ
ของหลอดเพื่อลดแสงบาดตา โคมไฟชนิดนี้โดยทั่วไปนิยมใชในพื้นที่สํานักงานที่มีการ
ใช จอคอมพิวเตอรนอย 
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวางริ้ว
1. เปนโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง 60-80% (ขึ้นอยูกับการออกแบบและ
วัสดุที่ใชในการผลิต)
2. โดยทั่วไปคา S/H สูง จึงสามารถทําใหใชจํานวนโคมนอยสําหรับความ
สองสวางที่สม่ําเสมอโดยทั่วพื้นที่
3. เหมาะสมกับการใชในพืน้ที่สํานักงานและพื้นที่ทํางานทั่วไป
4. หองทํางานที่มีจอคอมพวิเตอร หรือ หองควบคุมที่มจีอมอนิเตอร ให
ระวังการใชโคม ประเภทนี้เพราะแสงบาดตาจากโคม อาจจะปรากฏบน
จอคอมพวิเตอร หรอื จอมอนิเตอรได
5. ถาใชวัสดุในการผลิตแผนสะทอนแสงที่มคีุณภาพสูงจะสามารถลดแสงสี
รุงที่เกิดจากหลอดฟลูออเรสเซนต
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวางเรียบ 
เปนโคมไฟที่มีคุณสมบัติเหมือนโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวาง
ริ้ว
โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวางพาราโบลกิคู

เปนโคมไฟทีม่ีตัวสะทอนแสงทั้งตามแนวยาวและแนวขวางกับหลอดขึ้นเปนรูปโคงพารา
โบลิก (Parabolic curve) โดยจะแบงชองตามแนวยาวใหเทากับจํานวนหลอด สวนตาม
แนวขวางของหลอดจะมีตัวขวางแบงเปนชองๆซึ่งโดยทั่วไปแลว จะแบงโดยประมาณ
เปน 14 ชองสําหรับโคมยาว 1.2 เมตร และ 7 ชอง สําหรับโคมยาว 0.6 เมตร ซึ่งจํานวน
ชองนี้ขึ้นอยูกับ ผูออกแบบและผูผลิตแตละราย โคมไฟนี้โดยสวนมากมีแสงบาดตานอย
กวาแบบตัวขวางริ้ว จึงเหมาะสาํหรับการใชงานในพื้นที่ สํานักงานที่มีจอคอมพิวเตอรอยู
เกือบทั่วพื้นที่ทีต่องการแสงบาดตานอย เชน หองประชมุ หางสรรพสินคา เปนตน ไฟฟาฯราชมงคล

คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบตัวขวางพารา
โบลิกคู
1. เปนโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง 60-80% (ขึ้นอยูกับการออกแบบและวสัดุที่
ใชในการผลิต)
2. โดยทั่วไปคา S/H สูงพอประมาณ จึงสามารถทําใหใชจํานวนโคมนอย
สําหรับความสองสวางที่สม่ําเสมอโดยทั่วพื้นที่
3. แสงบาดตาจากโคมไฟนอยเหมาะกับการใชในพื้นที่สํานักงานที่มี
จอคอมพวิเตอรทํางานอยูทั่วพื้นที่
4. ถาใชวัสดุในการผลิตแผนสะทอนแสงที่มคีุณภาพสูงจะสามารถลดแสงสีรุง
ที่เกิดจากหลอดฟลูออเรสเซนต
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบพาราโบลิกจตุรัส 

เปนโคมตะแกรงทีป่ระกอบจากแผนสะทอนแสงทั้งตามแนวหลอดและแนว
ขวางหลอดเปนสวนโคง (Parabolic) ประกอบการขึ้นเปนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เพื่อลดแสงบาดตาจากหลอด วัสดุที่ใชสวนมากจะเปนแบบเงา (Specular 
surface) หรือ แบบกระจายแสง (Diffuser surface) เปนโคมไฟที่นิยมใชใน
พื้นที่ที่ตองการแสงนุมและแสงบาดตานอย เชน ในหองประชุมระดบั
ผูบริหาร หองผูบรหิาร หองประมวลผลขอมลู หองแสดงสินคา 
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบพาราโบลิก
จตุรัส
1. เปนโคมไฟทีใ่หแสงนุม และแสงบาดตานอย
2. พื้นที่ระดบัเพดานหรือผนังที่ใกลเพดานจะมืดเพราะ มุมตดัแสง ของโคม
ไฟแคบจึงควรระวังในการวางตําแหนงโคมไฟ
3. โคมไฟชนิดนี้ใหประสิทธิภาพแสงต่ํากวาแบบตวัขวางนอย แตคุณภาพแสง
ดีกวา
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โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบชองถี่ 

เปนโคมฟลูออเรสเซนตที่มีตะแกรงถี่มาก อยูในเกณฑประมาณ หนึ่งนิ้วหรือ
นอยกวา ตะแกรงดงักลาวอาจทําจากวัสดุที่เปน อลูมิเนียมหรือวัสดุอยางอื่น ซึง่
มีทั้งแบบตะแกรงขาวธรรมดาหรือเปนสีเงินเพื่อความสวยงาม ลายตะแกรง
อาจเปนสีเหลี่ยม หรือวงกลม หรือหกเหลี่ยม หรือลายสวยงามอยางอื่น โคม
ฟลูออเรสเซนตแบบนี้ไมประหยัดพลังงาน แตเนนทางดานความ สวยงาม
หรือไมก็เนนทางดานคุณภาพแสง เพราะใหแสงบาดตานอย ใชในพืน้ที่จําเปนที่
ไมตองการแสงบาดตา หรือบริเวณที่ ตองการความสวยงาม เชน เคานเตอร
ตอนรับ หรือประชาสัมพันธ เปนตน ไฟฟาฯราชมงคล

คุณสมบัติและการใชงานของโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบชองถี่
1. เปนโคมไฟที่มีประสิทธิภาพไมสูงเมื่อเทียบกับโคมฟลูออเรสเซนตตะแกรง
อยางอื่นโดยทั่วไป คาระยะหางระหวางโคมไฟ ตอ ความสูงเหนือระนาบ
ทํางาน (S/H) มีคาต่ําจึงใชจาํนวนโคมมากสําหรับความสวางที่สม่ําเสมอโดย
ทั่วพื้นที่
2. ไมเหมาะกับพื้นทีเ่พดานต่ําเพราะเมื่อใชโคมไฟชนิดนี้จะทําใหเพดานมืด 
3. โคมไฟชนิดนี้ใหแสงบาดตานอยเหมาะใชกับพื้นที่ที่มีจอคอมพิวเตอร แตไม
ประหยัดพลังงานและบํารุงรกัษายาก
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4. โคมไฟกิ่ง (Wall Type)

เปนโคมที่ตดิตั้งบริเวณผนังของหองเพื่อใหแสงบริเวณผนัง มกัใชในหองที่
ตองการความสวางไมมากนัก แตเนนไปในเรื่องความสวยงามของแสง สวน
ใหญมักจะเปนโคมไฟทีใ่ชกับหลอดไส แตหากเปนโคมไฟกิ่งที่ติดตั้งบริเวณ
ภายนอกอาคารมักจะใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เพราะตองเปดใชงาน
เปนเวลานานๆ 
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โคมไฟกิ่ง แบบกรงนก โคมไฟกิ่ง แบบครอบแกว 
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5. โคมไฟฟลูออเรสเซนตแบบหลอดวงกลม

เปนโคมไฟทีใ่ชกับทีอ่ยูอาศัยโดยทั่วไป มีรูปแบบหลากหลายขึ้นอยูกับราคาของ
ดวงโคมซึ่งจะแตกตางกันตามวัสดุที่ใช และรูปแบบของดวงโคมเอง เชน เปน
แกว เปนพลาสติก หรือเปนแกวที่มีลวดลาย
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6. โคมซาลาเปา 
เปนชื่อเรียกของโคมไฟฟาทีใ่ชกับหลอดไสโดยเฉพาะ ซึ่งชื่อที่เรียกวาซาลาเปา
ก็เนื่องมาจากรูปรางของโคมเอง ซึ่งสวนใหญมักจะใชในหองน้ําหรือบริเวณ
ระเบียงนอกหอง มขีนาดตั้งแต 6 , 8 , 10 , 12 นิ้ว ตามขนาดของหลอดไฟฟาที่
ใชวาเปนหลอดชนิดใด
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7. โคมระยา 
เปนโคมไฟทีใ่ชกับงานที่ตองการความสวยงาม งานประดับตกแตง 

มักจะแขวนบริเวณที่เพดานสูง หรือ บริเวณบันได สวนใหญที่พบมักจะใชกับ
หลอดไส ทั้งแบบหลอดกลม หลอดปงปอง หรือ หลอดทรงจําปา และจะติดตั้ง
จํานวนของหลอดไฟฟาเปนจํานวนมาก มักใชคูกับอุปกรณหรี่ไฟ (Dimmer) 
ในสวนของราคาจะมีตั้งแตไมกี่รอยจนถึงหลักแสนก็มี 
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8. โคมไฟสนาม

เปนโคมที่ตดิตั้งภายนอกอาคารที่ติดตั้งบริเวณสวนที่เปนสนามหรือ
ทางเดิน เพื่อใหแสงสวางเวลากลางคืน มักนิยมใชกับหลอดคอมแพคฟลอูอ
เรสเซนต มีทั้งแบบเสาที่มีความสูงไมมากนักจนไปถึงเสาที่มีความสูง
ประมาณ 2 เมตร 
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9.โคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูง หรือ  โคม High Bay

โคมไฟประเภทนี้โดยสวนมากจะมีตัวสะทอนแสงเปนแบบอลูมิเนียม 
(Aluminium Reflector) หรือ ตวัหักเหแสงพลาสติก (Plastic Reflactor) 
อาจจะมีเลนส ปดหนาหลอดก็ได ทั้งหมดขึน้อยูกับการใชงานในแตละ
อุตสาหกรรม ความสูง การกระจายแสงของโคมไฟที่ตองการ ซึ่งการกระจาย
แสงของโคมไฟม ี2 ลักษณะดังนี้ 

1. โคมแบบลําแสงกวาง (Wide Beam) เหมาะสําหรับการติดตั้งที่ความสูง
ระดับ 4-7 เมตร
2. โคมแบบลําแสงแคบ (Narrow Beam) เหมาะสําหรับการติดตั้งทีค่วาม
สูงประมาณ 6 เมตรขึ้นไป
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9. โคม High Bay

รูปที่ 4.36 โคม High  Bay
ไฟฟาฯราชมงคล
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คุณสมบัติและการใชงานของโคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอ
สูง
1. โคมไฟชนิดนี้มีน้ําหนักมาก ตองติดตั้งใหมั่นคงแข็งแรงเหมาะสําหรับ
ติดตั้งบริเวณเพดานสูง แทนหลอดฟลูออเรสเซนต 
2. โคมตองมีครอบแกวปดในกรณีที่ใชในพื้นที่ที่เกิดอันตรายมากเมื่อ
หลอดแตกที่ผูผลิตแนะนํา
3. การใชวัตตตางกันในพื้นที่เดียวกันใหระวังสีของหลอดทีแ่ตกตางกัน
4. การเลือกใชหลอด ชุดควบคุมใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต เพราะ
มิฉะนั้นอาจจะทําใหอายุการใชงานสั้น แสงไมไดตาม ที่ตองการ สีเพี้ยน 
และไมประหยัดพลังงาน
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10. โคม Low Bay

ลักษณะการใชงานจะเหมือนกับโคม High Bay แตจะตางกันตรงที่ขนาดวัตต
ของโคม Low Bay จะมีขนาดไมเกิน 400 วัตต และระยะการติดตั้งจะไมสูง
มากนักไมเทากับโคม High Bay
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10. โคม Low Bay

รูปที่ 4.37 โคม Low  Bay

ไฟฟาฯราชมงคล

11. โคมไฟสาด 

โคมไฟ Flood Light (โคมฉาย)
โคมไฟสาดโดยทั่วไปใชสําหรับงานสองเนนสถาปตยกรรมตัวอาคาร หรือเพื่อ
การสองสวางสําหรับพื้นทีข่นาดใหญ เชน สนามกีฬา ลานจอดรถ สถานที่
กอสราง บริเวณขนถายสินคา เปนตน 
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8. โคมไฟ Flood Light (โคมฉาย)

รูปที่ 4.33 โคมหลอดทังสเตนฮาโลเจน รูปที่ 4.34 โคมหลอด HID
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รูปที่ 4.35 โคมที่นิยมใชในสนามกีฬา

ไฟฟาฯราชมงคล

โคมชนิดนี้จะใชภายนอกอาคารบริเวณถนนที่ตองการความสวางของแสง 
ซึ่งมใีหเลือกทั้งแบบทีใ่ชกับหลอดฟลูออเรสเซนต หรอื แบบทีใ่ชกับหลอด 
HID ซึ่งมักจะเปนหลอดโซเดียมความดันต่ํา หรือ โซเดียมความดันสูง การ
ติดตั้งจะตองติดตั้งบนเสาไฟฟาหรือไมก็ตองมีเสาไฟถนนเฉพาะโคมไฟ
ถนน ซึ่งการใชงานภายนอกอาคารโคมไฟถนนจึงตองมคีุณสมบัตใินดาน
การปองกันน้ําเขาภายในโคมไฟเปนอยางดีดวย 

12. โคมไฟถนน
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รูปที่ 4.38 โคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต

12. โคมไฟถนน
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รูปที่ 4.39 โคมไฟถนนหลอด   HID
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คุณลักษณะทางกลศาสตร เนื่องจากโคมไฟสาดติดตั้งอยูภายนอกอาคาร 
ดังนั้นสิ่งที่ควร คํานึงถึงคือ
1. ความสามารถในการปองกันน้ําและฝุนผง อยางนอยควรมคีา IP54
2. วัสดุที่ใชทําตัวโคม ตองเปนวัสดุที่ทนการสึกกรอนไดดี มคีวามแข็งแรง
และทนทานตอการกระแทก โดยทั่วไปโครงสราง ของโคมทําจาก
อะลูมิเนียมหลอ ขึ้นรูปโดยใชแมพมิพ (Die-Cast Aluminium)
3. กระจกที่ปดหนาโคมไฟสาด ตองเปนกระจกนิรภัยทนความรอนที่เหมาะ
กับการใชงานภายนอกอาคาร
4. น้ําหนักของโคมกบัสถานที่ติดตั้ง โคมไฟสาดที่ติดตั้งในที่สูง-โลง ควร
คํานึงถึงแรงปะทะของลม
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คุณลักษณะทางแสง 

1. การกระจายแสงของโคม แบงประเภทของโคมไฟสาดได ตามกราฟการ
กระจายแสงของโคมตามที่ CIE 43 (TC-2.4) 1979 กําหนดคือ

การกระจายแสงสมมาตรสมบรูณ (Rotationally Symmetric distribution) โคม
แบบนี้มีโครงสรางงายเหมาะสําหรับ งานไฟสาดทั่วไปที่ไมไดเนนความ
สม่ําเสมอของแสงมาก 
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การกระจายแสงสมมาตร 2 ระนาบ (Distribution symmetrical about two 
planes) เหมาะกับงานที่ตองการความ สองสวางสม่ําเสมอดีกวาแบบแรก 

การกระจายแสงสมมาตร 1 ระนาบ (Distribution symmetrical about one 
plane) เหมาะกับงานที่ตองการความ สองสวางสม่ําเสมอและมีการสาดไป
ระยะไกล 
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การกระจายแสงไมสมมาตร (Asymmetric Distribution) การเลือกใชโคมที่มี
การกระจายแสงไมสมมาตรขึ้นอยูกับลักษณะ งานซึ่งกราฟกระจายแสงของ
โคมอาจมีรูปรางตางกันไป 
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2. มุมลําแสง แบงประเภทของโคมไฟสาดได ตามมุมลําแสงตามที่ NEMA 
กําหนด คือ 
•มุมกวาง เหมาะสําหรับสาดอาคารที่ไมสูง มพีื้นที่ดานขางมากๆ มีระยะที่สาด
ไมไกลนัก
•มุมปานกลาง เหมาะสําหรับระยะสาดปานกลาง
•มุมแคบ เหมาะสําหรับสาดอาคารสูง มีระยะที่สาดไกล
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มุมลําแสงแคบ มุมลําแสงปานกลาง มุมลําแสงกวาง 
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ตารางแสดงมุมลําแสงกับระยะที่สาด

ชนดิลําแสง ยานมมุลําแสง ระยะทีส่าด

1
2
3
4
5
6
7

10-18
18-29
29-48
48-70
70-100
100-130
130 ขึ้นไป

70 เมตร หรอืมากกวา
60-70 เมตร
53-60 เมตร
44-53 เมตร
30-44 เมตร
24-30 เมตร
ต่ํากวา 24 เมตร 
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รูปทรงของโคมไฟสาด
1. โคมไฟสาดทรงสี่เหลี่ยม 
มักมีตวัถังหอหุมที่มีความแข็งแรงทนทานตอแรงกระแทกไดดีกวาแบบทรง
กลม จงึเหมาะกับการติดตั้งในที่ที่ผูคนสามารถ ผานไปมาและอาจจะทําให
ตัวโคมเสียหายได โดยทั่วไปโคมรูปทรงนี้จะมีน้ําหนักมากและมีขนาด
คอนขางใหญ ไมเหมาะที่ติดตั้ง ในที่สูง-โลง เพราะจะไดรับแรงปะทะจาก
ลมสูงมาก
2. โคมไฟสาดทรงกลม 
มักมีตวัถังหอหุมเฉพาะอุปกรณควบคมุและขั้วหลอดเทานั้น แตในสวนของ
ตัวสะทอนแสงจะไมมตีัวถังหอหุม โดยทั่วไปจะ มีเลนสปดขางหนาเพื่อ
ปองกันหลอดอีกชั้นหนึ่ง โคมไฟสาดทรงกลมมีรูปรางกะทัดรัดและมี
น้ําหนักไมมาก เหมาะสําหรับติดตัง้ ในที่สูง-โลง เชน บนเสาสูงสําหรับ
สนามกีฬา
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โคมและหลอดกับการเลือกใช 

โคมไฟสาดอาจใชหลอดทังสเตนฮาโลเจน หรือหลอดปลอยประจุความดนัไอ
สูงก็ได ขึ้นอยูกับการใชงาน การเลือกใชโคมและ หลอดใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการใชงานจะชวยประหยัดพลังงานได 
1. การสองปายโฆษณา หรอืสถานที่กอสราง ที่ใชโคมไฟสาดหลอดทังสเตน
ฮาโลเจน เนื่องจากโคมมีราคาถูก แตมีปญหาเรื่องอายุ การใชงานของหลอด
สั้นและตองใชพลังงานไฟฟาสูง ไมประหยัดพลังงาน (งานที่ตองการใหเปด
ไฟแสงสวางไดทันที ตองใช หลอดและโคมประเภทนี้ ถึงแมจะไมประหยัด
พลังงานก็ตาม)
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2. การสองเนนสถาปตยกรรมตัวอาคาร ตองพิจารณาความสองสวางรอบขาง
เพื่อเลือกขนาดวัตตและจํานวนของโคม การใชโคม ไฟสาดหลอดปลอยประจุ
ความดนัไอสูง ตองเลื่อกสีของแสงที่ไดจากหลอดใหเหมาะสมกับสีของ
สถาปตยกรรมที่ตองการสองเนน เชน หลอดเมทัลฮาไลด ใหแสงสีขาว หลอด
โซเดียมความดันสูง ใหแสงสีเหลืองทอง
3. การสองสวางสนามกีฬาที่ตองการความถูกตองของสีสูงเพื่อการถายทอด
โทรทัศน ควรใชหลอดเมทัลฮาไลด


