
หน่วยที่ 5 
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

 

 แสงสว่างเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์มีประโยชน์มากมายต่อการน าไปใชง้าน 
เช่น ช่วยให้เกิดความสว่าง ท าให้สามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ท าให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน และช่วยในการท างานทางอุตสาหกรรม เป็นต้น แสงสว่างที่มีใช้งานแบ่งได้ 2 ชนิด  
คือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการประดิษฐข์ึ้นมาของมนุษย ์เช่น หลอดไฟฟ้า เป็นตน้    
 

6.1 ชนิดของหลอดไฟฟ้า  
 หลอดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อท าให้เกิดแสงสว่าง หลอดไฟที่มีใช้งานในปัจจุบนั
มีอยู่มากมายหลายประเภท มีทั้งหลอดไฟที่ให้ความสว่างแตกต่างกนั หรือเป็นหลอดที่มีความสว่าง
เท่ากนัแต่เป็นคนละประเภท ซ่ึงประสิทธิผลยอ่มแตกต่างกนั 
 

 6.1.1 หลอดไส้ 
  หลอดไส้ (Incandescent Lamp) หรือหลอดทงัสเตน เป็นหลอดไฟที่ใช้กนัในยุคแรกๆ 
บางทีเรียกกนัว่าหลอดดวงเทียน เพราะมีแสงแดงๆ เหมือนแสงเทียน มีทั้งชนิดแกว้ใสและแกว้ฝ้า 
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดจะเกิดความร้อน ย่ิงความร้อนมากขึ้นเท่าใด แสงสว่างที่เปล่ง
ออกมาจากไส้หลอดก็จะมากขึ้นเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างของหลอดไส ้
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 115   

 

  รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างของหลอดไส้ ภายในประกอบด้วยไส้หลอดที่ท ามาจาก
ทงัสเตน ลวดตวัน า กระเปาะแกว้และขั้วหลอด ภายในหลอดแกว้จะบรรจุก๊าซเฉ่ือย เช่น อาร์กอน 
หรือไนโตรเจน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไส้หลอดขาดขณะที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับหลอด 
เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าจะท าให้เกิดการเผาไหมท้ี่ไส้หลอด 

 ไส้หลอด  กระเปาะแกว้ 

 ก๊าซอาร์กอน  
หรือไนโตรเจน 
 ขั้วหลอด 

 ลวดตวัน า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87


 6.1.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่ นิ ยมใช้กันทั่วไป 
เพราะว่าให้แสงสว่างนวลสบายตา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไส้ถึง 8 เท่า ลักษณะ
ของหลอดเป็นรูปทรงกระบอก รูปวงกลมและตวัยู มีขนาดอตัราทนก าลงั 10 วตัต์ 20 วตัต์ 32 วตัต์
และ 40 วตัต์ เป็นตน้ ขนาด 40 วตัต์ มีอายุการใช้งาน 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมง ให้ความสว่างของ
แสงประมาณ 3,100 ลูเมน 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) รูปร่างของหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

 

 
 
 
 
 

(ข) โครงสร้างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
รูปที่ 5.2 แสดงรูปร่างและโครงสร้างของหลอดฟลูออเรสเซนต ์

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 117   
 

  รูปที่ 5.2 แสดงรูปร่างและโครงสร้างของหลอดฟลูออเรสเซนต ์ภายในหลอดจะบรรจุ
ด้วยก๊าซเฉ่ือยประเภทอาร์กอน และมีไอปรอทกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ภายในหลอดแก้วด้านใน 
เคลือบดว้ยสารเรืองแสง ฟอสเฟอร์ (Phosphor) ก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในหลอดจะแตกตวัเป็นไอออน  
เมื่อแรงดนัที่ขั้วไส้หลอดทั้งสองขา้งมีค่าสูงพอ ท าให้ความตา้นทานภายในหลอดต ่าลงอย่างรวดเร็ว 
เกิดกระแสไหลผ่านภายในหลอดแกว้ไปกระทบไอปรอท ท าให้ไอปรอทเปล่งแสงอุลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet) ที่มองไม่เห็นออกมา ไปกระทบกับสารเรืองแสงที่เคลือบผิวด้านในของหลอดแก้ว 
สารเรืองแสงจึงเปล่งแสงสว่างออกมาเป็นสีต่าง  ๆตามคุณสมบตัิของสารเรืองแสงที่ใช้เคลือบไว ้

 ไส้หลอด 

 ขั้วหลอด  ก๊าซอาร์กอน  

 หลอดแกว้ 

 ปรอท 

 สารฟอสเฟอร์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet


  
 
 

 
 

 
                            (ก) รูปร่าง                                                               (ข) โครงสร้าง 

รูปที่ 5.3 แสดงรูปร่างและโครงสร้างของหลอดคอมแพกตฟ์ลอูอเรสเซนต ์ 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 119-120   

 

  รูปที่ 5.3 แสดงรูปร่างและโครงสร้างของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ เรียกส้ันๆ  
ว่าหลอดคอมแพกต์ หรือมักเรียกว่าหลอดตะเกียบ เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดเรืองแสงที่มีขนาดเล็ก  
มีหลกัการท างานเช่นเดียวกบัหลอดฟลูออเรสเซนต ์  
 

 6.1.3 หลอดแสงจันทร์ 
  หลอดแสงจนัทร์ (Mercury Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่ท างานดว้ยหลกัการปล่อยประจุ
ความเข้มสูง มีปริมาณเของแสงสว่างต่อวตัต์สูงกว่าหลอดชนิดอื่น ส่องสว่างได้ไกลเหมาะกับ 
งานสนาม นิยมใชต้ามถนน บริเวณเสาไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.4 แสดงรูปร่างของหลอดแสงจนัทร์ 
ที่มา : https://www.thaielectricity.com 

 

  รูปที่  5.4 แสดงรูปร่างและโครงสร้างของหลอดแสงจันทร์ เมื่อหลอดเร่ิมท างาน 
ก๊าซที่อยู่ในหลอดจะเกิดการแตกตัว โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แล้วแต่ชนิดของหลอด  
หลอดจะค่อยๆ เร่ิมเปล่งแสงสว่างออกมา เมื่อหลอดดบัแล้วต้องการให้หลอดติดใหม่ ต้องรอให้
หลอดเยน็ตวัก่อน  

 หลอดแกว้ 

สารฟอสเฟอร์ 
 ก๊าซอาร์กอน  

 ขั้วหลอด 

บลัลาสตแ์ละ 
สตาร์ทเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แสงอุลตราไวโอเลต 
 แสงตาคนมองเห็น 

 ไส้หลอด 
 ไอปรอท 



 6.1.4 หลอดนีออน 
  หลอดนีออน (Neon Lamp) เป็นหลอดไฟระบบปล่อยประจุขนาดเล็ก ประกอบด้วย
หลอดแกว้บรรจุก๊าซนีออนความดนัต ่าไวภ้ายใน มีขั้วไฟฟ้าสองขั้วอยูชิ่ดกนัในหลอด มีแสงสว่าง
เป็นสีต่างๆ ตามชนิดของสารหรือก๊าซที่บรรจุเขา้ไป ส่วนใหญ่จะใช้เป็นไฟประดับ  หรือติดป้าย
โฆษณาตามสถานที่ต่างๆ บางคร้ังอาจดดัหลอดให้มีรูปร่างเป็นตวัอกัษรและขอ้ความต่างๆ  
                                
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.5 แสดงรูปร่างของหลอดหลอดนีออน 
ที่มา : http://www.signstory.co.th 

 

  รูปที่ 5.5 แสดงรูปร่างของหลอดหลอดนีออน เมื่อท าการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ขั้ ว 
แรงดันจะกระตุ้นให้ก๊าซนีออนแตกตัวเป็นไอออนสถานะพลาสมา น ากระแสข้ามจากขั้วหน่ึง 
ไปยงัอีกขั้วหน่ึงและเปล่งแสงสีออกมา  
 

 6.1.5 หลอดแอลอีดี 
 แอลอีดี (Light Emitting Diode : LED) คือ ไดโอดเปล่งแสง เป็นสารก่ึงตัวน าไฟฟ้า  
ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แลว้ปล่อยแสงสว่างออกมาไดท้ันที ทั้งน้ีหลอด LED ที่เราคุ ้นตา  
จะเป็นหลอดไฟขนาดเล็กหลากสีสัน เช่น สีแดง สีน ้าเงิน เป็นตน้ เน่ืองจากขึ้นอยูก่บัวสัดุที่น ามาใช ้
แต่ต่อมามีการปรับแก้ด้วยการน าหลอด LED สีน ้ าเงินไปเคลือบเรืองแสงสีเหลือง จึงท าให้แสง 
จากหลอด LED ส่องออกมาเป็นสีขาวและสามารถใชเ้ป็นหลอดไฟส่องสว่างไดห้ลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของแสงที่ปล่อยออกมาได้ หลอด LED ปล่อยความร้อนออกมา
น้อยมาก ท าให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนของเคร่ืองปรับอากาศ อายุการใช้งาน 
ของหลอด LED ยาวนานถึง 50,000 ชัว่โมง  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87


 
 
 
 

รูปที่ 5.6 แสดงรูปร่างของหลอด LED 
ที่มา : http://www.fugazzottomobili.com 

 

  รูปที่ 5.6 แสดงรูปร่างของหลอด LED ซ่ึงถูกน ามาพฒันาให้ใช้งานไดแ้ตกต่างกันไป 
ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟรถยนต์, หลอดไฟโทรศัพท์มือถือ, หลอดไฟฉาย, ป้ายไฟ, จอโทรทัศน์, 
จอคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เราสามารถหาซ้ือหลอด LED รูปแบบต่างๆ มาเสียบใชท้ดแทนภายในบา้น
หรือส านักงานไดท้นัที โดยไม่ตอ้งเปลี่ยนโคมไฟหรือรางไฟแบบเดิมแต่อย่างใด  ขอ้ดีและข้อเสีย
ของหลอด LED มีดงัน้ี คือ 
 

ข้อดี  
  1. ทนทานต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษ  แอลอีดีที่มีคุณภาพสูง จะมีอายุการใช้งาน 
ไดย้าวนานถึงประมาณ 10-20 ปี 
  2. อตัราการกินไฟต ่ามากเป็นพิเศษ แต่ไดค้วามสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต ์
และหลอดทงัสเตน (หลอดไส้) ซ่ึงช่วยประหยดัไฟในระยะยาว 
  3. มีความร้อนค่อนข้างต ่ ามากเป็นพิเศษ จึงไม่ท าให้ห้องและสภาพแวดล้อมนั้ น 
เกิดความร้อนจากแสงไฟ ช่วยลดภาระของแอร์ในการท าความเย็นลงได้ ซ่ึงเท่ากับประหยดัไฟ  
ไปไดอ้ีกต่อหน่ึง 
  4. ไม่ต้องเพ่ิงพาบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ในการติดตั้งใช้งาน แอลอีดีแบบใช้งาน 
ในบา้นส่วนมากสามารถต่อกบัไฟบา้นไดโ้ดยตรง ไม่มีการกระพริบ ไฟติดทนัทีที่เปิด 
  5. ไดโอดเปล่งแสงมีขนาดเล็ก ท าให้สามารถน าไปประกอบให้มีรูปร่างที่แตกต่างกนั
ออกไปไดต้ามการใชง้าน 
  6. ไม่มีก๊าซพิษร้ายแรงเพื่อท าปฏิกิริยาทางไฟฟ้า ไม่มีส่วนประกอบของกระจก 
ปลอดภยัแมท้ าแตก หัก เสียหาย  
 

ข้อเสีย  
  1. ราคาต่อช้ินค่อนขา้งสูง เมื่อเทียบกบัหลอดฟลูออเรสเซนต ์
  2. แอลอีดีส่วนใหญ่ ไม่สามารถใชก้บัสวิตซ์หร่ีแสง (Dimmer Switch) ได ้



6.2 การต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
 หลอดไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ความสว่างกับมนุษย์ มีการพัฒนามาเป็นหลอดไฟฟ้า 
ชนิดต่างๆ และมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละยคุสมยั           
  
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5.7 แสดงหลอดไฟฟ้าแบบต่างๆ 
ที่มา : http://www.crintermex.com 

 

 รูปที่ 5.7 แสดงหลอดไฟฟ้าแบบต่างๆ หลอดไฟบางชนิดสามารถที่จะต่อไฟเขา้ไดโ้ดยตรง  
บางชนิดตอ้งต่อร่วมกบับลัลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์  
 

 6.2.1 การต่อหลอดไส ้
  หลอดไส้ถกูออกแบบมาให้สามารถต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าเอซี 220 V ไดโ้ดยตรง เป็นการ
ต่อใชง้านที่ง่ายที่สุด เพียงจ่ายไฟให้กบัหลอดก็จะท าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมา 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.8 แสดงการต่อหลอดไส้ 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559   

 

  รูปที่ 5.8 แสดงการต่อหลอดไส้ เป็นวงจรที่ต่อใช้งานได้ง่าย โดยเพียงน าขั้วทั้ งสอง 
ของหลอดไส้ไปต่อรับแหล่งจ่ายแรงดนัตามค่าที่เหมาะสมไดโ้ดยตรง อาจต่อเพ่ิมสวิตช์ตดัต่อวงจร
เขา้ไปช่วยควบคุมการท างานไดต้ามตอ้งการ การต่อหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต ์หลอด LED 
และหลอดอื่นๆ ที่มีขั้วไฟออกมาจ านวน 2  ขั้วก็มีวิธีการต่อเหมือนกบัหลอดไส้  
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 6.2.2 การต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
  การต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ ท าไดโ้ดยน าหลอดฟลูออเรสเซนต์มาต่อร่วมกบับลัลาสต ์
และสตาร์ทเตอร์ ก็จะท าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8 แสดงการต่อหลอดไส้ 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  

  รูปที่ 5.8 แสดงการต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ การต่อวงจรใช้งานเร่ิมจากต่อไฟ 220 V 
เส้นสีน ้ าตาลเขา้กบัสวิตช์ บัลลาสต์และขั้วหลอดไฟ ส่วนสายสีด าต่อเข้ากับขั้วหลอดอีกด้านหน่ึง 
 ขั้วหลอดอีก 2 ขั้วต่อเขา้กบัสตาร์ทเตอร์ (สายสีแดง) 
  บลัลาสต์ ท าหน้าที่สร้างแรงดนัค่าสูงขึ้นมาในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์เร่ิมท างาน 
เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ท างานแลว้จะท าหน้าที่ลดแรงดนัที่ตกคร่อมหลอดให้ต ่าลง และช่วยจ ากดั
กระแสไม่ให้ไหลผ่านหลอดมากเกินไปในขณะที่หลอดเปล่งแสงสว่างออกมา  
  สตาร์ทเตอร์ ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ตัดต่ออตัโนมัติ จะต่อวงจรในขณะหลอดฟลูออเรส-
เซนตย์งัไม่เปล่งแสงสว่างออกมา และตดัวงจรออกเมื่อหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ปล่งแสงสว่างออกมา 
 

สรุป 
 หลอดไส้ (Incandescent Lamp) หรือหลอดทังสเตน  เป็นหลอดไฟที่ใช้กันในยุคแรกๆ  
บางทีเรียกกนัว่าหลอดดวงเทียน เพราะมีแสงแดงๆ เหมือนแสงเทียน มีทั้งชนิดแกว้ใสและแกว้ฝ้า 
 หลอดฟลูออเรสเซนต ์(Fluorescent  Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่นิยมใชก้นัทัว่ไป เพราะว่าให้
แสงสว่างนวลสบายตาและมีอายกุารใชง้านที่ยาวนานกว่าหลอดไส้ถึง 8 เท่า 
 หลอดแสงจันทร์ (Mercury Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่ท างานด้วยหลักการปล่อยประจุ 
ความเขม้สูง มีปริมาณเของแสงสว่างต่อวตัตสู์งกว่าหลอดชนิดอื่น 
 หลอดนีออน (Neon Lamp) เป็นหลอดไฟระบบปล่อยประจุขนาดเล็ก ประกอบด้วย
หลอดแกว้บรรจุก๊าซนีออนความดนัต ่าไวภ้ายใน มีขั้วไฟฟ้าสองขั้วอยูชิ่ดกนัในหลอด มีแสงสว่าง
เป็นสีต่างๆ 

 แรงดนั 220 V 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
V  สวิตช์ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99


 หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode : LED) คือ ไดโอดเปล่งแสง เป็นสารก่ึงตวัน าไฟฟ้า  
ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แลว้ปล่อยแสงสว่างออกมาไดท้นัที 
 หลอดไส้ถูกออกแบบมาให้สามารถต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าเอซี 220 V ไดโ้ดยตรง เป็นการต่อ
ใชง้านที่ง่ายที่สุด เพียงจ่ายไฟให้กบัหลอดก็จะท าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมา 
 บัลลาสต์ ท าหน้าที่สร้างแรงดันค่าสูงขึ้ นมาในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์เร่ิมท างาน  
เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ท างานแลว้ จะท าหน้าที่ลดแรงดนัที่ตกคร่อมหลอดให้ต ่าลง และช่วยจ ากดั
กระแสไม่ให้ไหลผ่านหลอดมากเกินไป ในขณะที่หลอดเปล่งแสงสว่างออกมา  
 สตาร์ทเตอร์ ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ตัดต่ออตัโนมตัิ จะต่อวงจรในขณะหลอดฟลูออเรสเซนต ์
ยงัไม่เปล่งแสงสว่างออกมา และตดัวงจรออกเมื่อหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ปล่งแสงสว่างออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


