
KM : การออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 

 - ควรออกแบบให้ความสว่างเหมาะสม ไม่มาก

หรือน้อยเกินไปและค านึงถึงคุณ ภาพแสงด้วย กล่าวคือ 

ระดับความสว่างควรอยู่ในมาตรฐาน (ดูตารางมาตรฐาน

ความสว่าง) คุณภาพแสงควรให้เหมาะกับประเภทการใช้

งาน เช่น แสงสีขาวเหมาะกับการเขียนหนังสือ แสงสีส้ม

เหมาะกับใช้ในร้านอาหาร เป็นต้น 

      - ควรออกแบบให้ก าลังไฟฟ้าติดตั้งไม่เกิน

มาตรฐานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 

      - ใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย  

      - ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา จะช่วยลดจ านวน

หลอดแสงสว่าง ช่วยประหยัดค่า ไฟและค่าบ ารุงรักษา 

แต่กระจกที่ใช้ควรเป็นกระจก 2 ช้ัน หรือกระจกติดฟิล์ม

เพื่อลดความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาด้วย เหมาะกับ

หอ้งโถงตามโรงแรม หา้งสรรพสินค้า และโรงงาน 

      - ใช้แสงธรรมชาติจากบริเวณริมกระจกหน้าต่าง

ร่วมกับแสงจากหลอดแสงสว่าง โดยใช้โฟโต้เซลล์เป็นตัว

ตรวจสอบระดับแสง ถ้าแสงธรรมชาติมากเพียงพอ 

หลอดแสงสว่างบางส่วน จะถูกปิด หรือหรี่แสงลง เพื่อ

ไม่ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากนัก เหมาะกับ

บริเวณที่ ท างานใกล้หน้าต่างในอาคารส านักงาน 

 

ตารางมาตรฐานการออกแบบก าลังไฟฟ้า 

ประเภท 
วัตต์/ตาราง

เมตร 

ส านักงาน โรงแรม สถานศึกษาและ
โรงพยาบาล 

16 

ร้านขายของ ศูนย์การค้า 23 

KM : การใช้งานอย่างถูกวธิี 

     - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 15 นาที จะ

ช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผล กระทบต่ออายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพักเที่ยงของส านักงาน ใน

หอ้งเรียน ส่วน ตามบ้าน เช่น ในห้องน้ า ในครัว เป็นต้น 

     - เปิด ปิดไฟ โดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ตั้งเวลา

หรอืสั่งจากระบบควบคุม อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการ

ลืมปิดไฟหลังเลิกงานในอาคารส านักงาน หรือสั่งปิดไฟ 

บริเวณระเบียงทางเดินในโรงแรม เป็นต้น 

     - ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy 

Sensor) เหมาะกับหอ้ง ประชุม ห้องเรียน และหอ้งท างาน

ส่วนตัว โดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ อินฟราเรดและอัลตร้า 

 โซนิค  
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KM : ระบบแสงสว่าง 
(ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 

ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 

ของอาคาร) 
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ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ประหยัดพลังงานของ

ไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 1-5) 

 - ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง

หรอืเมื่อเลิกใช้งาน 

 - ถอดหลอดไฟในบริเวณ

ที่มคีวามสว่างมากเกินความจ าเป็น

ทั้งนีค้วรถอดบัลลาสต์ 

     - บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่าง

สม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและ

ความสว่าง ท าความ สะอาดสม่ าเสมอ 

ทุกๆ 3-6 เดือน 

2 ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ห ยั ด

พลังงาน (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้

ร้อยละ 25-30) เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

 - เลือกใช้หลอดที่มี

ประสิทธิภาพสูง เช่น หลอด

ฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 

วัตต์ ชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งจะให้

แสงสวา่งมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อย ละ 30แต่ใช้

ไฟฟ้าเท่าเดิม 

- ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้  

- ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิด

ขดลวดแกนเหล็กท าให้การใช้ไฟฟ้าลด ลง 10 วัตต์ เหลือ

เพียง 1-2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ

หลอดไฟถึง 2 เท่า 

- ใช้โคมประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดจ านวนหลอดไฟ

จากเดิม 4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด โดยที่ความ

สว่างยังคงเดิม 

KM : ปรับปรุงระบบแสงสว่าง 

-   ติดตัง้สวิตซ์ไฟใหส้ะดวกในการเปิดปิด (ควรอยู่ที่

ประตูทางเข้าออก) และควรแยก สวิตซ์ควบคุมเป็นแถว 

ไม่ควรมีสวิตซ์เดียวควบคุมการเปิดปิดทั้งช้ัน 

- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใชเ้ฉพาะที่เท่านัน้ 

- ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ท างานริมหน้าต่าง

และระเบียงทางเดิน 

KM :ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ 

-  ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดปิดไฟ

อัตโนมัติ เชน่ หอ้งประชุม และหอ้งผู้บริหาร 

-  ใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิดไฟอัตโนมัติตามเวลา 

เชน่ บริเวณที่ท างาน ทางออก และหอ้งน้ า 

-   ใ ช้อุปกรณ์หรี่แสง เช่น บริเวณที่ท างานริม

หนา้ต่าง 

KM : หลักการในการเลอืกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

        แสงสว่าง 

-  พิจารณาประสิทธิภาพของแสงโดยดูที่ค่าลู-

เมนต่อวัตต์ ถ้ายิ่งมากยิ่งดีและมีประสิทธิภาพสูง(ลูเมน) 

คือ ปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดแสงสว่าง ส่วน

วัตต์ คือพลังงานไฟฟ้าที่ใชใ้นการก าเนิดแสง) 

ชนิดของหลอดแสงสว่าง ลูเมนต่อวัตต์ 

หลอดไส้ 8-22 

หลอดแสงจันทร์ 26-58 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 30-83 

หลอดเมทัลฮาไลท์ 67-115 

หลอดโซเดียมความดันสูง 74-132 

 

-  อายุการใช้งาน หลอดแสงสว่างราคาถูกอายุจะ

สั้น จึงต้องเปลี่ยนบ่อยๆซึ่ง อาจจะเสียค่าใช้จ่ายแพงกว่า

หลอดแสงสว่างราคาแพงแต่อายุการใช้งานนานเช่น 

หลอดไส้ราคาถูก กว่าหลอดตะเกียบ (หลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต์) แต่อายุการใชง้านสั้นสัน้กว่า เป็นต้น 

-  สีของแสงที่มาจากหลอดแสงสว่างต้องเหมาะ

กับลักษณะการใช้งาน เช่น สีคูล ไวท์ (แสงสว่างค่อนไป

ทางสีขาว) หรือเดย์ไลท์ (แสงสว่างสี

ขาว )  เหมาะส าหรับห้องท างาน 

ห้ อ ง เ รี ยน  ซุ ป เ ปอ ร์ ม าร์ เ ก็ ต ใ น

ห้างสรรพสินค้า ส่วนสีวอร์มไวท์ 

(แสงสว่างค่อนไปทางสีส้ม) เหมาะส าหรับห้องนอน ห้อง

จัดเลี้ยง หา้งสรรพสินค้า เป็นต้น 
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