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กฎกระทรวง
กําหนดแบลลัสต์ขดลวดที่มปี ระสิทธิภาพสูงสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“แบลลัสต์ขดลวด” หมายความว่า แบลลัสต์แบบขดลวดที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่มี
ขนาดกําลังไฟฟ้าของหลอดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
“หลอดฟลูออเรสเซนซ์” หมายความว่า หลอดฟลูออเรสเซนซ์รูปทรงกระบอก ชนิดหลอดตรง
ที่มีขนาดกําลังไฟฟ้า ๑๘ วัตต์ หรือ ๓๖ วัตต์ หรือชนิดหลอดวงกลมที่มีขนาดกําลังไฟฟ้า ๓๒ วัตต์
ซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแบบหนึ่งเฟส แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ เฮิรตซ์
แต่ไม่หมายความรวมถึงหลอดฟลูออเรสเซนซ์ดังต่อไปนี้
(๑) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ใช้ผลิตแสงนอกสเปกตรัมที่มองเห็นได้
(๒) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายทางออก
(๓) หลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ใช้ส่องสว่างสําหรับพื้นที่อันตราย
“ค่าประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าขนาดกําลังไฟฟ้าของแบลลัสต์ขดลวด ซึ่งเป็น
ค่ากําลังไฟฟ้าเข้ารวมที่แก้ค่าแล้ว โดยคํานวณจากค่ากําลังไฟฟ้าเข้ารวมทั้งหมดของวงจรแบลลัสต์ หลอดไฟที่ทดสอบ ซึ่งปรับแก้ค่าในภาวะอ้างอิงที่เทียบไว้ ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
“วงจรแบลลัสต์ - หลอดไฟ” หมายความว่า วงจรไฟฟ้าหรือส่วนของวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วย
แบลลัสต์และหลอดไฟ ซึ่งรวมอยู่ในดวงโคม
“หลอดไฟอ้างอิง” หมายความว่า หลอดฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งเลือกมาเพื่อใช้ในการทดสอบ
โดยเมื่อต่อกับแบลลัสต์อ้างอิงตามภาวะที่กําหนดจะมีลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่ระบุ
ในมาตรฐานของหลอดไฟแต่ละชนิด
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“แบลลัสต์อ้างอิง” หมายความว่า แบลลัสต์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ
กับแบลลัสต์ที่ต้องการทดสอบและเพื่อเลือกหลอดไฟอ้างอิง ซึ่งต้องมีลักษณะเฉพาะที่จําเป็น คือ ณ
ที่ความถี่ที่กําหนด แบลลัสต์อ้างอิงจะต้องมีอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อกระแสไฟฟ้าที่ให้เสถียร และไม่มี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และสนามแม่เหล็กโดยรอบ
ข้อ ๒ การคํานวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลลัสต์ขดลวด ให้ใช้สูตรการคํานวณ
ดังต่อไปนี้
Ptot.cor. = Ptot.test Pref. x 0.95 - (Pref. - Prated)
Ptest

โดย Ptot.cor.
Ptot.test

หมายถึง
หมายถึง

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน มีหน่วยเป็นวัตต์
กําลังไฟฟ้า เข้า รวมทั้ง หมดของวงจรแบลลัส ต์ - หลอดไฟ
โดยต่อกับหลอดไฟอ้างอิงและแบลลัสต์ทดสอบ มีหน่วยเป็นวัตต์
Prated
หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่กําหนดหรือกําลังไฟฟ้าเฉพาะที่ความถี่สูงของ
หลอดไฟอ้างอิงตามตารางข้อมูลหลอด มีหน่วยเป็นวัตต์
Pref.
หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่วัดได้ของหลอดไฟอ้างอิงเมื่อต่อกับแบลลัสต์อ้างอิง
มีหน่วยเป็นวัตต์
Ptest
หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่วัดได้ของหลอดไฟอ้างอิงเมื่อต่อกับแบลลัสต์ทดสอบ
มีหน่วยเป็นวัตต์
ข้อ ๓ ค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลลัสต์ขดลวด ให้กําหนดตามขนาดกําลังไฟฟ้า
ของหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ผู้ผลิตระบุ ตามตารางดังต่อไปนี้
ขนาดกําลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนซ์
(วัตต์)
๑๘ (หลอดตรง)
๓๒ (หลอดวงกลม)
๓๖ (หลอดตรง)

ค่าประสิทธิภาพพลังงานของ
แบลลัสต์ขดลวด (วัตต์)
๒๒.๕ - ๒๐.๐
๓๖.๕ - ๓๔.๐
๓๙.๕ - ๓๘.๐

ข้อ ๔ ค่าประสิทธิภาพพลังงานของแบลลัสต์ขดลวดตั้งแต่ค่าจํานวนมากถึงค่าจํานวนน้อย
ตามค่าประสิทธิภาพพลังงานตามข้อ ๓ ค่าใดเป็นค่าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงให้รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ความพร้อมของการผลิต และจําหน่าย
แบลลัสต์ขดลวด ตลอดจนการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้จําหน่ายแบลลัสต์ขดลวด
แบลลัสต์ขดลวดใดจะเป็นแบลลัสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
แบลลัสต์ขดลวดนั้นต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินค่าประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง
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ข้อ ๕ การทดสอบหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานของแบลลั ส ต์ ข ดลวด ต้ อ งกระทํ า โดย
หน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๖ มาตรฐานและวิ ธี ก ารทดสอบหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานของแบลลั ส ต์ ข ดลวด
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้แบลลัสต์
ขดลวดสํ า หรั บ หลอดฟลู อ อเรสเซนซ์ ที่ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานไม่ เ กิ น ค่ า ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด
ตามกฎกระทรวงนี้ เป็นแบลลัสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เพื่อประโยชน์ใน
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กใช้ แ บลลั ส ต์ ข ดลวดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สํ า หรั บ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศและช่วยลดมลภาวะ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

