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คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 12 
มาตรฐานบลัลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต 

ประธานกรรมการ 
นายสวัสดิ์  แยมกล่ิน สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

กรรมการ 
นายเอกรินทร  วาสนาสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายรุจ  เหราบัตย การไฟฟานครหลวง 
นายสมมารถ  พลับสกุล การไฟฟาสวนภูมิภาค 
นายสุวิทย  รติธัญกรกุล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นายพิธาน  ชัยจินดา 
นายชีวิน  จิตินันท สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายจิรัฏฐ  มงคลวิเศษวรา บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวิรค  จํากัด 
นายนที  สุขุตมตันติ บริษัท แอดวานซ อีเลคทริค แอนด อีเลคทรอนิค จํากัด 
นายสุภกร  เบญจพัฒนมงคล หางหุนสวนจาํกัด เบญจมงคลอีเลคทริคเวิรคส 

กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศกลวรรณ  มาลากาญจน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย นี้  
ไดประกาศใชคร้ังแรกเปน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต มาตรฐานเลขท่ี 
มอก. 23-2515 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนท่ี 127 วันท่ี 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2515  และไดประกาศยกเลิก
และกําหนดใหมเปน มาตรฐานเลขท่ี มอก. 23-2521 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 100 วันท่ี 22 กันยายน 
พุทธศักราช 2521  ตอมาเอกสารอางอิงไดมีการแกไข  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสําคัญของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว  โดยแยกออกเปน 2 มาตรฐาน  สําหรับมาตรฐานบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ :  คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย  และมาตรฐานบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :  
คุณลักษณะท่ีตองการดานสมรรถนะ  เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานอางอิงฉบับลาสุด  จึงไดแกไข
ปรับปรุงโดยการยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นี้
ข้ึนใหม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยอาศัยเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
IEC 61347-2-8 (2000) Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent 
lamps  และ Amendment 1 (2006)  และ Corrigendum 1 (2012)  

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนเลมหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบัลลาสตสําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  ซ่ึงประกอบดวย 

มอก. 23 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :  คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภยั 
มอก. 2319 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :  คุณลักษณะท่ีตองการดานสมรรถนะ 
มอก. 2337 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ :  คุณลักษณะท่ีตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 885 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกบัไฟฟากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 

เฉพาะดานความปลอดภัย 
มอก. 1506 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกบัไฟฟากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ 
มอก. 2213 อุปกรณควบคุมหลอดไฟ :  ขอกําหนดท่ัวไปและขอกําหนดดานความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศ
ตาม มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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สารบัญ 
หนา 

1. ขอบขาย -1- 
2. เอกสารอางอิง -1- 
3. บทนิยาม -2- 
4. คุณลักษณะท่ีตองการทั่วไป -5- 
5. ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ -6- 
6. การจําแนกประเภท -7- 
7. เคร่ืองหมาย -7- 
8. การปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนท่ีมีไฟฟา -9- 
9. ข้ัวตอสาย -10- 
10. การเตรียมการสําหรับการตอลงดินปองกัน -10- 
11. ความตานทานตอความช้ืน และการฉนวน -11- 
12. ความทนทานไฟฟา -11- 
13. ความคงทนความรอนสําหรับขดลวด -12- 
14. การเกิดความรอนของบัลลาสต -17- 
15. การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส -20- 
16. ภาวะผิดพรอง -21- 
17. การสราง -22- 
18. ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ -22- 
19. หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ -24- 
20. ความทนความรอน ไฟ และการเกิดรอย -24- 
21. ความตานทานตอการกัดกรอน -25- 
22. แรงดันไฟฟาดานออกโดยไมมีโหลด -25- 

ภาคผนวก ก. การทดสอบเพ่ือหาวาสวนท่ีนําไฟฟาไดเปนสวนท่ีมีไฟฟาซ่ึงอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา หรือไม -26- 
ภาคผนวก ข. คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน -27- 
ภาคผนวก ค. คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตแบบอิเล็กทรอนิกส -34- 

ท่ีมีอุปกรณปองกันการรอนเกิน  
ภาคผนวก ง. คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับทดสอบทางความรอนของบัลลาสต -35- 

ท่ีมีการปองกนัทางความรอน  
ภาคผนวก จ. การใชคาคงท่ี S นอกเหนือจาก 4 500 ในการทดสอบ tw -38- 
ภาคผนวก ฉ. กลองกันลม (draught – proof  enclosure) -42- 
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ภาคผนวก ช.  การอธิบายการไดมาของคาของแรงดันไฟฟาแบบพัลส -43- 
ภาคผนวก ซ. การทดสอบ -44- 
ภาคผนวก ฌ.  วิธีเลือกวาริสเตอร -50- 
ภาคผนวก ญ. คําอธิบายเกี่ยวกับอุณหภูมิของบัลลาสต -52- 
ภาคผนวก ฎ.  คุณลักษณะท่ีตองการเพิ่มเติมสําหรับบัลลาสตแกนเหล็กติดต้ังภายใน -56-  

ท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม 
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สารบัญรูป 

รูปท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบความคงทน -14- 
รูปท่ี ง.1 ตัวอยางกลองใหความรอนสําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน -37- 
รูปท่ี จ.1 การประเมินคาคงท่ี  S  ท่ีแจงไว -41- 
รูปท่ี ซ.1 ลักษณะการจดัวางสําหรับการทดสอบการเกิดความรอน -49- 
รูปท่ี ฌ.1 วงจรทดสอบบัลลาสตสําหรับหลอดท่ีมีอุปกรณจดุหลอดภายใน -51- 
รูปท่ี ญ.1 กลองทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต -55- 
รูปท่ี ญ.2 มุมทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต -55- 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี 1 แรงดันไฟฟาทดสอบความทนทานไฟฟา -12- 
ตารางท่ี 2 อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีสําหรับบัลลาสตท่ีใชทดสอบชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน -15- 
ตารางท่ี 3 แรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บประจุในภาวะผิดปกติ -18- 
ตารางท่ี 4 อุณหภูมิสูงสุด -19- 
ตารางท่ี 5 ขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดเม่ือทํางานในภาวะผิดปกติท่ี 110 % ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด -20- 
 สําหรับบัลลาสตท่ีใชทดสอบในชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน  
ตารางท่ี 6 ระยะหางตํ่าสุดสําหรับแรงดนัไฟฟากระแสสลับคล่ืนรูปไซน  (50/60 Hz) -23- 
ตารางท่ี 7 ระยะหางตํ่าสุดสําหรับแรงดนัไฟฟาแบบพัลสท่ีไมใชคล่ืนรูปไซน -24- 
ตารางท่ี ข.1 สมรรถนะการปองกันทางความรอน -31- 
ตารางท่ี ข.2 สมรรถนะการปองกันทางความรอน -32- 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที ่ 4761  ( พ.ศ. 2559 ) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

บัลลาสต์สําหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

บัลลาสต์สําหรบัหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออ 
เรสเซนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2521 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 347 (พ.ศ. 2521) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สําหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558 
ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สําหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 23-2558 
ใช้บังคับ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 อรรชกา  สีบญุเรือง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มอก. 23–2558 

-1- 

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ : 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภยั 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยสําหรับบัลลาสต ซ่ึงใชกับ
ไฟฟากระแสสลับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1 000 V  ความถ่ี 50 Hz  หรือ 60 Hz  สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซท่ีมี
หรือไมมีการเผาไส  ใชหรือไมใชสตารตเตอรหรืออุปกรณจุดหลอด   ท่ีมีกําลังไฟฟาท่ีกําหนด  มิติ  และ
ลักษณะเฉพาะตาม มอก. 236  และ มอก. 1713  ซ่ึงตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกวา “หลอด” 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ไมครอบคลุมถึงบัลลาสตแบบความตานทาน (resistance type) 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ไดรวมบัลลาสตและอุปกรณประกอบของบัลลาสต เชน รีแอกเตอร หมอแปลง 
และตัวเก็บประจุ  คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอนแสดงไวใน 
ภาคผนวก ข. 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ครอบคลุมถึงบัลลาสตสําหรับหลอดท่ีทํางานท่ีความถ่ีแหลงจายกําลังไฟฟา
ประธาน  ซ่ึงไมรวมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟากระแสสลับสําหรับทํางานท่ีความถ่ีสูงท่ีระบุใน มอก. 885 

ตัวเก็บประจุท่ีมีคาความจุเกิน 0.1 μF  ใหเปนไปตาม มอก. 191 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตัวเก็บประจุท่ีมีคา
ความจุไมเกิน 0.1 μF  ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

2. เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงท่ีระบุตอไปนี้ใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับท่ีระบุปท่ีพิมพ 
ใหใชฉบับท่ีระบุ สวนเอกสารท่ีไมระบุปท่ีพิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด (รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 

มอก. 191 ตัวเก็บประจุสําหรับใชในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซและหลอดปลอยประจุอ่ืน 
มอก. 236 หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวคู  
มอก. 513 ระดับช้ันการปองกันของเปลือกหุมบริภณัฑไฟฟา (รหัส IP) 
มอก. 813 โกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ  
มอก. 902 เลม 1 ดวงโคมไฟฟา เลม 1 คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไปและการทดสอบ  
มอก. 1713 หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยว 
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มอก. 2319 บัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ  คุณลักษณะท่ีตองการดานสมรรถนะ  
มอก. 2460 วิธีหาดัชนีการเกิดรอยเชิงความทนและเชิงเปรียบเทียบของวัสดุฉนวนแข็ง 
มอก. 2482 ลวดทองแดงกลมเคลือบ ขอกําหนดท่ัวไป 
มอก. 2381 เลม 2(10) การทดสอบอันตรายจากไฟ เลม 2(10) วิธีทดสอบลวดรุงแสง/ลวดรอน  เคร่ืองทดสอบ

ลวดรุงแสงและวิธีดําเนินการทดสอบรวม 
มอก. 2381 เลม 11(5) การทดสอบอันตรายจากไฟ เลม 11(5) เปลวไฟทดสอบ – วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม – เคร่ือง

ทดสอบ  การจัดวางการทดสอบเพ่ือยืนยนั และขอแนะนํา 
มอก. 2525 วิธีการวัดคากระแสไฟฟาแตะและกระแสไฟฟาผานตัวนําปองกัน 

3. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

3.1 อุปกรณควบคุมหลอด (lamp controlgear) หมายถึง สวนประกอบช้ินเดียวหรือมากกวา ตอระหวาง
แหลงจายกับหลอดหลอดเดียวหรือหลายหลอด  เพื่อแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจาย จํากัดกระแสไฟฟา
ผานหลอดใหมีคาพอสําหรับแรงดันไฟฟาจุดหลอดและกระแสเผาไส  เพื่อปองกันมิใหหลอดทํางานกอนมี
การอุนไส (cold starting) และการปรับตัวประกอบกําลัง (power factor correction) หรือการลดการแทรก
สอดคล่ืนวิทยุ (radio interference) 

3.1.1 อุปกรณควบคุมหลอดติดต้ังภายใน (built-in lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสต ซ่ึงปกติออกแบบไว
โดยเฉพาะสําหรับติดต้ังภายในดวงโคมไฟฟา กลอง เปลือกหุม หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกัน และไมมีเจตนาจะ
ติดต้ังนอกดวงโคมไฟฟาหรืออ่ืน ๆ โดยปราศจากการเตรียมการปองกันไวเปนพิเศษ 
หมายเหตุ ชองที่ฐานเสาไฟถนนถือวาเปนเปลือกหุม 

3.1.2 อุปกรณควบคุมหลอดติดอิสระ (independent lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสตประกอบเปนช้ินสวน
เดียวหรือหลายช้ินสวน ตามที่ไดออกแบบไว  อุปกรณดังกลาวสามารถติดต้ังแยกอิสระอยูภายนอกดวง
โคมไฟฟาได  และมีการปองกันตามท่ีแสดงไวในเคร่ืองหมายและฉลากของบัลลาสตและไมมีเปลือกหุม
ใด ๆ เพิ่มเติม  
หมายเหตุ ในกรณีน้ีอาจประกอบดวยอุปกรณควบคุมหลอดติดต้ังภายใน ติดต้ังอยูในเปลือกหุมที่เหมาะสมซึ่งมีการ

ปองกันที่จําเปนตามสัญลักษณที่แสดงไวใน ขอ ข.7.1 

3.1.3 อุปกรณควบคุมหลอดรวมหนวย (integral lamp controlgear) หมายถึง บัลลาสตท่ีมีเจตนาใหติดต้ังโดย
ไมสามารถถอดออกหรือทดสอบแยกจากดวงโคมไฟฟาได 

3.2 บัลลาสต (ballast) หมายถึง อุปกรณตอระหวางแหลงจายกับหลอดเดียวหรือหลายหลอดของหลอดปลอย
ประจุ (discharge lamp) เชน หลอดฟลูออเรสเซนซ หรือหลอดปลอยประจุอ่ืน ๆ โดยใชความเหนี่ยวนํา 
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ความจุ หรือการรวมกันของความเหนี่ยวนําและความจุ  สําหรับจํากัดกระแสไฟฟาผานหลอดเพ่ือใหมีคาท่ี
ตองการ 

กรณีดังกลาวอาจรวมถึงการแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจายและแรงดันไฟฟาจุดหลอดและกระแสเผาไส 

3.2.1 บัลลาสตอางอิง (reference ballast) หมายถึง บัลลาสตพิเศษประเภทเหน่ียวนํา (special inductive ballast) 
ท่ีออกแบบเพ่ือจุดประสงคใหมีมาตรฐานเปรียบเทียบสําหรับการทดสอบบัลลาสตและเพื่อเลือกหลอด
อางอิง บัลลาสตอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะท่ีจําเปนโดยมีอัตราสวนของแรงดันตอกระแสที่เสถียรซ่ึงไม
มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกระแส อุณหภูมิ และสนามแมเหล็กโดยรอบ (ตามท่ีกําหนดไวใน 
มอก. 2319 ภาคผนวก ค.) 

3.3 หลอดอางอิง (reference lamp) หมายถึง หลอดท่ีเลือกมาเพ่ือทดสอบบัลลาสต โดยเม่ือตอกับบัลลาสตอางอิง
ตามภาวะท่ีกําหนดจะมีลักษณะเฉพาะทางไฟฟาใกลเคียงกับคาท่ีระบุในมาตรฐานของหลอดแตละชนิด 

3.4 กระแสสอบเทียบของบัลลาสตอางอิง (calibration current of a reference ballast) หมายถึง คาของกระแสซ่ึง
ยึดถือจากการสอบเทียบและควบคุมของบัลลาสตอางอิง 
หมายเหตุ ใหใชคากระแสเทากับหรือใกลเคียงกับคากระแสที่กําหนดของคากระแสไฟฟาผานหลอดที่เหมาะสมกับ 

บัลลาสตอางอิง 

3.5 แรงดันไฟฟาแหลงจาย (supply voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาท่ีจายใหวงจรท่ีสมบูรณ (completed circuit) 
ของหลอด และบัลลาสต 

3.6 แรงดันไฟฟาใชงาน (working voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาคาสูงสุดคารากกําลังสองเฉล่ียครอมฉนวน
ในขณะวงจรเปดหรือในระหวางการใชงานตามปกติท่ีคาแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ีกําหนด ไมคํานึงถึง
ภาวะช่ัวครู (transient)  

3.7 แรงดันไฟฟาออกแบบ (design voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาท่ีแจงโดยผูทํา  ซ่ึงสัมพันธกับลักษณะเฉพาะ
ท้ังหมดของบัลลาสต คานี้ตองไมนอยกวา 85 % ของคาสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (rated voltage 
range) 

3.8 พิสัยแรงดันไฟฟา (voltage range) หมายถึง พิสัยของแรงดันไฟฟาแหลงจายครอบคลุมแรงดันไฟฟาท่ีเจตนา
จะใหบัลลาสตทํางาน  

3.9 แรงดันไฟฟาดานออกท่ีกําหนดไมมีโหลด (rated no load output voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาดานออก
ของบัลลาสตซ่ึงตอกับแรงดันไฟฟาแหลงจายท่ีกําหนด ณ ความถ่ีท่ีกําหนดเมื่อดานออกไมมีโหลดโดยไม
นําภาวะช่ัวครูชวงเร่ิมตนมาคิด 

3.10 กระแสไฟฟาแหลงจาย (supply current) หมายถึง กระแสไฟฟาท่ีจายใหวงจรหลอดและบัลลาสต 
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3.11 กําลังไฟฟาลัดวงจร (short-circuit power) หมายถึง กําลังไฟฟาลัดวงจรของแหลงจายแรงดันไฟฟาซ่ึงมีคา
เทากับแรงดันไฟฟาดานจายไฟออก (ขณะวงจรเปด) ยกกําลังสองหารดวยอิมพีแดนซภายในของแหลงจาย 
(วัดระหวางข้ัวตอดานจายไฟเดียวกัน) 

3.12 สวนท่ีมีไฟฟา (live part) หมายถึง สวนนําไฟฟาไดซ่ึงอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟาในการใชงานตามปกติ 
อยางไรก็ตาม ใหถือวาตัวนําเปนกลาง (neutral) เปนสวนท่ีมีไฟฟา 
หมายเหตุ การทดสอบเพ่ือตัดสินวาสวนนําไฟฟาใดเปนสวนที่มีไฟฟาซึ่งอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา ใหไวในภาคผนวก ก. 

3.13 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง การทดสอบหรืออนุกรมทดสอบท่ีทํากับตัวอยางทดสอบเฉพาะ
แบบ (type-test sample) แบบใดแบบหน่ึง มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามขอกําหนดของการ
ออกแบบผลิตภัณฑซ่ึงกําหนดไวในมาตรฐานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

3.14 ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบ (type-test sample) หมายถึง ตัวอยางซ่ึงประกอบดวย 1 หนวยหรือมากกวาท่ี
เหมือนกัน ซ่ึงผูทําหรือตัวแทนจําหนายท่ีรับผิดชอบ สงมอบเพ่ือจุดประสงคของการทดสอบเฉพาะแบบ  

3.15 ตัวประกอบกําลังของวงจร (circuit power factor, ) หมายถึง ตัวประกอบกําลังของผลรวมบัลลาสตแบบ
หลอดหลอดเดียวหรือหลายหลอดตามท่ีบัลลาสตไดออกแบบไว  

3.16 บัลลาสตตัวประกอบกําลังสูง (high power factor ballast) หมายถึง บัลลาสตท่ีมีตัวประกอบกําลังของวงจร
ไมนอยกวา 0.85 (นําหนาหรือตามหลัง) 
หมายเหตุ  คา 0.85 โดยคํานึงถึงความเพ้ียนของรูปคล่ืนของกระแสไฟฟา 

3.17 อุณหภูมิสูงสุดท่ีกําหนด (rated maximum temperature, tC) หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีผิวนอก (ท่ี
ตําแหนงซ่ึงแสดงถาทําเครื่องหมายไว) ในภาวะการทํางานปกติและท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด หรือท่ีสูงสุด
ของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  

3.18 อุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ีกําหนดของขดลวดบัลลาสต (rated maximum operating temperature of a lamp 
controlgear winding, tw) หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดของขดลวดบัลลาสตสําหรับใชกับไฟฟาท่ีความถ่ี 50/60 Hz 
ท่ีผูทําคาดหมายใหใชงานท่ีอุณหภูมินี้ไดตอเนื่องกันเปนเวลา 10 ป เปนอยางนอย 

3.19 อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนท่ีกําหนดของขดลวดของบัลลาสต (rated temperature rise of a ballast winding, t)  
หมายถึง อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของขดลวดของบัลลาสตท่ีกําหนดโดยผูทํา ในภาวะท่ีกําหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
หมายเหตุ ขอกําหนดคุณลักษณะภาวะสําหรับแหลงจายและการติดต้ัง ใหไวในภาคผนวก ญ. 

3.20 ปรากฏการณการทํากระแสตรง (rectifying effect)  หมายถึง ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเม่ือหลอดจะหมดอายุการ
ใชงาน (end of life)ไสหลอดขางใดขางหน่ึงขาดหรือเส่ือมประสิทธิภาพในการปลอยอิเล็กตรอน สงผลให
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กระแสไฟฟาอารก (arc current) มีรูปคล่ืนกระแสไฟฟาไมเทากันแบบคงท่ีในแตละคร่ึงวัฏจักรท่ีตามมา
อยางตอเนื่องกัน 

3.21 ชวงเวลาทดสอบความคงทน (test duration of endurance test, D) หมายถึง ชวงเวลาท่ีเลือกตามการทดสอบ
ความคงทนซ่ึงข้ึนอยูกับภาวะอุณหภูมิและภาวะพ้ืนฐาน 

3.22 การเส่ือมสภาพฉนวนของขดลวดบัลลาสต ( degradation of insulation of a ballast winding, S ) หมายถึง คา
คงตัวซ่ึงใชพิจารณาวัดการเส่ือมสภาพของฉนวนของบัลลาสต 

3.23 อิกนิเตอร (ignitor) หมายถึง อุปกรณท่ีสรางพัลสแรงดันเพื่อจุดหลอด และไมไดเตรียมไวสําหรับทําหนาท่ี
ในการเผาไส (preheating) 
หมายเหตุ สวนที่ทําหนาที่จายแรงดันไฟฟาจุดหลอดอาจเปนหรือไมเปนอิกนิเตอร 

3.24 ดินปองกัน (protective earth or ground) หมายถึง ข้ัวตอสายท่ีเปนจุดตอสําหรับใชตอลงดินเพื่อเหตุผล
ทางดานความปลอดภัย 

สัญลักษณดินปองกัน 

3.25 ดินตามหนาท่ี (functional earth or ground) หมายถึง ข้ัวตอสายซ่ึงเช่ือมใด ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตอถึงจุดตอลง
ดิน ท่ีนอกเหนือจากเหตุผลทางดานความปลอดภัย 

สัญลักษณดินตามหนาท่ี 
หมายเหตุ 1 ในบางกรณี สวนที่ชวยในการจุดหลอดที่อยูประชิดกับหลอด ที่ตออยูกับขั้วหน่ึงขั้วใดของขั้วตอสายดาน

จายไฟออกแตไมตองตอลงดินบนดานจายไฟ 

หมายเหตุ 2 ในบางกรณี ดินตามหนาที่อาจจําเปนสําหรับการจุดหลอด หรือสําหรับจุดประสงคความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา 

3.26 โครง (frame or chassis) หมายถึง ข้ัวตอสายท่ีใชวัดเปนศักยอางอิง 

สัญลักษณโครง 

4. คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป  

ตองออกแบบและทําบัลลาสตใหใชงานตามปกติไดโดยไมเกิดอันตรายแกผูใชหรือส่ิงแวดลอม 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยใชวิธีการทั้งหมดของการทดสอบท่ีกําหนด  

นอกจากนี้ อุปกรณควบคุมหลอดติดอิสระใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1  รวมถึงขอกําหนดประเภทและการแสดง
ตามมาตรฐาน เชน การจําแนกประเภท IP   การแสดงเคร่ืองหมายสัญลักษณ              และอ่ืน ๆ  บัลลาสตติดต้ัง
ภายในท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมใหเปนไปตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ฎ. 
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อุปกรณควบคุมหลอดติดต้ังภายในท่ีไมมีเปลือกหุม และประกอบดวยแผนวงจรพิมพท้ังสวนประกอบทางไฟฟาอยู
บนแผนวงจรพิมพใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ในกรณีท่ีติดต้ังภายในดวงโคมไฟฟา อุปกรณควบคุมหลอดรวม
หนวยท่ีไมมีเปลือกหุมใหถือวาเปนสวนประกอบรวมหนวยของดวงโคมไฟฟานิยามตามท่ีนิยามไวใน มอก. 902 
เลม 1 และการทดสอบตองทําโดยติดต้ังในดวงโคมไฟฟา 
หมายเหตุ แนะนําใหผูทําดวงโคมไฟฟาสอบถามขอมูล เก่ียวกับขอกําหนดที่เก่ียวเน่ืองในการทดสอบกับผูทําอุปกรณควบคุม 

ถาจําเปน 

ในเร่ืองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของหลอด เร่ือง “รายละเอียดสําหรับบัลลาสตแตละแบบ” ซ่ึงใหไวเพื่อการ
ทํางานไดอยางปลอดภัยของหลอด ใหถือเปนขอกําหนดท่ีใชเม่ือทดสอบบัลลาสต 

4.1 ตัวเก็บประจุและสวนประกอบอ่ืน 

ตัวเก็บประจุและสวนประกอบอ่ืนท่ีประกอบรวมกับบัลลาสต ใหเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของ 

4.2 บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน (thermally protected ballast) 

บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอนใหเปนไปตามภาคผนวก ข. 

5. ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

5.1 การทดสอบตามมาตรฐานน้ีเปนการทดสอบเฉพาะแบบ 
หมายเหตุ ขอกําหนดและเกณฑความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดจากการทดสอบ

ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบท่ีผูทําสงมอบเพ่ือจุดประสงคน้ี การเปนไปตามขอกําหนดของตัวอยางทดสอบ
เฉพาะแบบไมไดหมายถึงสามารถรับรองผลิตภัณฑทั้งหมดของผูทํา ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยน้ี 

 การเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑเปนความรับผิดชอบของผูทํา  และอาจรวมถึงการทดสอบประจํา
และการประกันคุณภาพ  เพ่ือเปนการเพ่ิมเติมการทดสอบเฉพาะแบบ 

5.2 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การทดสอบใหทําท่ีอุณหภูมิโดยรอบอยูในพิสัย 10 C ถึง 30 C 

5.3 การทดสอบเฉพาะแบบ ใหเก็บตัวอยางจํานวน 14 หนวย โดย 

- 7 หนวย สําหรับการทดสอบความคงทน  สําหรับภาวะแวดลอมในการทดสอบความคงทนใหใชตามขอ 
13. 

- 6 หนวย สําหรับทดสอบรายการแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลสตามขอ 15. โดยท่ีในระหวางการทดสอบ
บัลลาสตจะตองไมเสียหาย 

- 1 หนวย สําหรับการทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ 

5.4 การทดสอบรายการทั่วไปอ่ืน ๆ ทําในภาวะทดสอบตามภาคผนวก ซ. ใหใชตัวอยางจากบัลลาสตแตละแบบ 
หรือถามีพิสัยวัตตของบัลลาสตท่ีคลายกันใหใชตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีเลือกจากพิสัยวัตตตามที่ตกลงกับ
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ผูทํา  การลดจํานวนตัวอยางสําหรับการทดสอบความคงทนตามขอ 13. รวมท้ังท่ีใชคาคงท่ี S นอกเหนือจาก 
4 500 ตามท่ีแสดงในภาคผนวก จ. หรือกรณีไมใชการทดสอบนี้ ยอมใหยกเวนไดถาบัลลาสตท่ีมีการสราง
เหมือนกัน มีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน แตยื่นขอรับการรับรองพรอมกัน หรือเม่ือมีผลการทดสอบจาก
หนวยตรวจสอบที่ไดรับการยอมรับ 

5.5 การทดสอบตองปฏิบัติตามลําดับขอท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  นอกจากระบุไวเปน
อยางอ่ืน ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

5.6 การทดสอบทางความรอน บัลลาสตติดอิสระจะติดต้ังในมุมทดสอบซ่ึงจําลองใหคลายกับมุมผนัง 2 ดานกับ
เพดานทําจากแผนใยไมหรือแผนใยไมอัดท่ีทําจากเสนใยไมหนา 15 mm  ถึง 20 mm ประกบกันเปนมุม
ทดสอบ ท้ัง 3 ดานภายในทาสีดําดาน โดยเม่ือติดต้ังบัลลาสตท่ีเพดานตองชิดมุมผนังเทาท่ีจะเปนไปไดและ
พื้นท่ีเพดานตองแผพนขอบตัวบัลลาสตออกไปใหไดระยะอยางนอย 250 mm 

6. การจําแนกประเภท 

บัลลาสตจําแนกตามวิธีติดต้ัง ดังนี้ 

- บัลลาสตติดต้ังภายใน 

- บัลลาสตติดอิสระ 

- บัลลาสตรวมหนวย 

7. เครื่องหมาย 

บัลลาสตซ่ึงติดต้ังรวมหนวยกับดวงโคมไฟฟา ไมตองแสดงเคร่ืองหมาย 

7.1 เคร่ืองหมายท่ีตองแสดง 

ท่ีบัลลาสตทุกตัว (ยกเวนบัลลาสตรวมหนวย) อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเคร่ืองหมาย ท่ีเห็นไดงาย
ชัดเจนและไมลบเลือนงาย ตามท่ีกําหนดในขอ 7.4  แจงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) เคร่ืองหมายของแหลงผลิต ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือ เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

(2) หมายเลขแบบรุนหรือแบบอางอิงของผูทํา 

(3) แรงดันไฟฟาแหลงจายท่ีกําหนดคาเดียว (หรือแรงดันไฟฟาแหลงจายหลายคา) พิสัยแรงดันไฟฟา 
ความถ่ีแหลงจาย และกระแสไฟฟาของแหลงจายคาเดียวหรือมีไดหลายคา ซ่ึงคากระแสของแหลงจาย
อาจจะใหไวในส่ิงตีพิมพของผูทํา 

(4) ข้ัวตอสายดิน (ถามี) ตองแสดงดวยสัญลักษณ                            หรือ              สัญลักษณเหลานี้ตองไม
แสดงท่ีหมุดเกลียวหรือสวนอ่ืน ๆ ท่ีถอดออกไดงาย 
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(5) คาของอุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ีกําหนดของขดลวดตามหลังสัญลักษณ tw  ใหเพิ่มข้ึนเปนพหุคูณของ     
5 C 

(6) คาแรงดันไฟฟาดานออกท่ีกําหนดโดยไมมีโหลด ซ่ึงมีแรงดันไฟฟาคาสูงกวาแรงดันไฟฟาของ
แหลงจาย 

(7) คายอดจากผลของแรงดันไฟฟา ถาคายอดท่ีเกินกวา 1 500 V   ใหแสดงเคร่ืองหมายการตอทางไฟฟา
ตามแรงดันไฟฟานี้ดวย 

ใหยกเวนพัลสท่ีเกิดจากผลของโกลวสตารเตอรและบัลลาสตรวมกัน 

7.2 ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี) 

ในการเพิ่มเติมเคร่ืองหมายจากท่ีกําหนดขางตน ใหแสดงไดบนตัวบัลลาสต หรือระบุในแค็ตตาล็อกของผูทํา
หรือในท่ีคลายกัน ดังตอไปนี้ 

(1) สัญลักษณสําหรับบัลลาสตติดอิสระ            

(2) การช้ีบอกวาบัลลาสตไมข้ึนอยูกับเปลือกหุมดวงโคมไฟฟา ในการปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับ
สวนท่ีมีไฟฟา 

(3) การชี้บอกพ้ืนท่ีหนาตัดตัวนําท่ีเหมาะกับข้ัวตอสาย  

โดยแสดงคาพื้นท่ีหนาตัดเปนตารางมิลลิเมตร ตามดวยสัญลักษณส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดเล็ก 

(4) แบบของหลอดและวัตตท่ีกําหนด หรือ พิสัยของวัตตท่ีเหมาะสมของบัลลาสต หรือท่ีระบุ ตามท่ีแสดง
บนแผนขอมูลของหลอด เกี่ยวกับแบบของหลอดตามท่ีบัลลาสตไดออกแบบไว ถาบัลลาสตมีเจตนา
ใหใชกับหลอดมากกวาหนึ่งหลอด ตองแสดงจํานวนหลอด และกําลังไฟฟาแตละหลอด 

(5) แผนภาพการเดินสายแสดงตําแหนงและวัตถุประสงคของข้ัวตอสาย ในกรณีบัลลาสตท่ีไมมีข้ัวตอสาย 
ตองแสดงถึงนัยสําคัญของรหัสท่ีใชอยางชัดเจนบนแผนภาพการเดินสายเพ่ือใชการตอสายบัลลาสตท่ี
ทํางานกับวงจรจําเพาะ ตองแสดงไวใหสอดคลองกัน ตัวอยางเชน โดยการทําเครื่องหมายหรือทํา
แผนภาพการเดินสาย 

(6) ขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดในภาวะผิดปกติซ่ึงนําไปใชพิจารณาเม่ือบัลลาสตเปนแบบติดต้ังภายใน
ดวงโคมไฟฟาเพื่อเปนขอมูลสําหรับการออกแบบดวงโคมไฟฟา 
หมายเหตุ ในกรณี บัลลาสตที่มีเจตนาใหใชสําหรับวงจรซ่ึงไมทําใหเกิดผลของการผิดปกติ หรือใชเฉพาะกับ

อุปกรณจุดหลอดเทาน้ัน  ซึ่งไมใชอุปกรณควบคุมหลอดจากภาวะผิดปกติตาม มอก. 902 เลม 1 
ภาคผนวก ค.  โดยที่ไมแสดงอุณหภูมิของขดลวดในภาวะผิดปกติ 
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(7) คาบการทดสอบความคงทนสําหรับบัลลาสตซ่ึงเปนคาท่ีผูทําระบุ ตองทดสอบเกิน 30 วัน อาจแสดง
เปนสัญลักษณ D ตามดวยจํานวนวัน  60  90 หรือ 120 ท่ีมีในหนวยเปน 10 โดยระบุในวงเล็บหลัง
เคร่ืองหมาย tw  ตัวอยางเชน (D6) สําหรับคาบการทดสอบ 60 วัน 
หมายเหตุ คาบการทดสอบความคงทนตามมาตรฐาน  30 วัน ไมตองแสดงเครื่องหมาย 

(8) สําหรับบัลลาสตท่ีมีคาคงท่ี S นอกจาก 4 500 ท่ีระบุโดยผูทํา ใหแสดงเปนสัญลักษณ S ตามดวยตัว
เลขท่ีมีหนวย 1 000 ตัวอยางเชน  “S6”  เลข 6 แทน 6 000 

(9) ในกรณีบัลลาสตมีหนวยแยกจากกันมากกวา 1 หนวย  ใหทําเครื่องหมายที่จําเปนของหนวยอ่ืน ๆ  
และ/หรือของตัวเก็บประจุท่ีจําเปนตองมีสวนเหนี่ยวนําท่ีควบคุมกระแส 

(10) ในกรณีบัลลาสตเหนี่ยวนําท่ีใชรวมกับตัวเก็บประจุท่ีตออนุกรมแยกตางหาก นอกเหนือจากตัวเก็บ
ประจุท่ีใชลดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใหแสดงเคร่ืองหมายของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด คาความจุไฟฟา 
และคาความคลาดเคล่ือนซํ้าอีก 

7.3 ขอมูลอ่ืน ๆ 

ผูทําอาจมีขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวได  ถามีขอมูลดังตอไปนี้ 

- อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนท่ีกําหนดของขดลวดพรอมดวยสัญลักษณ t ท่ีเพิ่มข้ึนเปนพหุคูณของ 5 K  

7.4 ความคงทนและการเห็นไดชัดเจนของเคร่ืองหมาย 

การแสดงเคร่ืองหมายตองคงทนและเห็นไดชัดเจน 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยใชผาชุมน้ําถูเคร่ืองหมายเบา ๆ เปนเวลา 15 s 
และใชผาชุมปโตรเลียมสปริตถูซํ้าอีกเปนเวลา 15 s 

หลังจากการทดสอบเคร่ืองหมายตองยังคงติดแนน ไมลบเลือน อานไดงายหรือเห็นไดชัดเจน 
หมายเหตุ ปโตรเลียมสปริตที่ใชในการทดสอบคือ ตัวทําละลายเฮกเซนที่มีสารแอโรแมติก (aromatic) เจือปนอยูไมเกิน 

0.1 % โดยปริมาตร คาเคอริ-บิวทานอล (Kauri-butanol value) เทากับ 29   จุดเดือดเริ่มตนประมาณ 65 C   
จุดแหงประมาณ 69 C  และความหนาแนนประมาณ 0.68 g/cm3  

8. การปองกนัการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนท่ีมีไฟฟา 

8.1 บัลลาสตซ่ึงไมข้ึนกับระดับการปองกันของเปลือกหุมดวงโคมไฟฟาสําหรับการปองกันช็อก ไฟฟา  ตอง
ปองกันอยางเพียงพอตอการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนท่ีมีไฟฟา (ดูภาคผนวก ก.) เม่ือติดต้ังเหมือนการใช
งานตามปกติ 

บัลลาสตรวมหนวย ซ่ึงข้ึนกับระดับการปองกันของเปลือกหุมดวงโคมไฟฟา ใหทดสอบตามเจตนาการใช
งานของผลิตภัณฑ 
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แล็กเกอรหรือน้ํายาเคลือบไมถือวาเปนการปองกันหรือเปนฉนวนท่ีเพียงพอสําหรับจุดประสงคของ
คุณลักษณะท่ีตองการนี้  

สวนท่ีใชสําหรับการปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอและไมหลุดหลวมใน
การใชงานตามปกติ ตองถอดไมออกถาไมใชเคร่ืองมือ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจและทดสอบดวยมือ รวมท้ังการปองกันการสัมผัสโดย
บังเอิญโดยใชนิ้วทดสอบมาตรฐานตามท่ีแสดงใน มอก. 513 รูปท่ี 1 ใชตัวช้ีบอกทางไฟฟาแสดงการสัมผัส
กับสวนท่ีมีไฟฟา โดยใชนิ้วทดสอบกดท่ีตําแหนงตาง ๆ เทาท่ีจะเปนไปได ถาจําเปน ดวยแรง 10 N 

แนะนําใหใชหลอดเปนตัวแสดงการสัมผัส โดยท่ีแรงดันไฟฟาท่ีใชตองไมนอยกวา 40 V ถามีการสัมผัสกับ
สวนท่ีมีไฟฟาจะทําใหหลอดติดสวาง 

8.2 บัลลาสตท่ีใชตอรวมกับตัวเก็บประจุท่ีมีคาความจุรวมเกินกวา 0.5 μF ตองไมทําใหมีแรงดันไฟฟาเหลืออยู
เกิน 50 V ท่ีข้ัวปลายของบัลลาสต หลังจากปลดบัลลาสตจากแหลงจายท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดแลวเปนเวลา 
1 min  

9. ขั้วตอสาย 

ข้ัวตอสายชนิดใชหมุดเกลียว ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 14. 

ข้ัวตอสายแบบไรหมุดเกลียว ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 15. 

10. การเตรียมการสําหรบัการตอลงดินปองกัน 

ข้ัวตอลงดินใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 9.  การตอทางไฟฟาหรือตัวจับยึด ตองมีการล็อกอยางเพียงพอเพื่อ
ปองกันการหลุดหลวม และตองไมสามารถคลายออกไดดวยมือโดยไมใชเคร่ืองมือ ในกรณีท่ีเปนข้ัวตอสายแบบไร
หมุดเกลียว การตอทางไฟฟา/ตัวจับยึด ตองไมหลุดหลวมโดยไมเจตนา 

การตอลงดินของบัลลาสต (ยกเวนบัลลาสตติดอิสระ) ยอมใหตอผานอุปกรณยึดบัลลาสตสวนท่ีเปนโลหะเพื่อการ
ตอลงดิน อยางไรก็ตาม ถาบัลลาสตมีข้ัวตอลงดินใหใชข้ัวตอสําหรับการตอลงดินเทานั้น 

ทุกสวนของข้ัวตอลงดินจะตองมีลักษณะลดความเสียหายจากการกัดกรอนเนื่องจากอิเล็กโทรไลตอันเปนผลมาจาก
การตอกับตัวนําลงดินหรือการท่ีโลหะตางชนิดกันมีการสัมผัสระหวางกัน 

หมุดเกลียวและสวนอ่ืน ๆ  ของข้ัวตอลงดินตองทําดวยทองเหลืองหรือทําดวยโลหะอ่ืนท่ีไมดอยกวาในดานความ
ตานทานการกัดกรอน หรือวัสดุท่ีมีผิวไมเปนสนิม  ซ่ึงอยางนอยตองมีดานหนึ่งของพื้นผิวสัมผัสเปนโลหะเปลือย 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ โดยการทดสอบดวยมือและตามขอกําหนดในขอ 9. 

บัลลาสตท่ีมีสวนนําไฟฟาสําหรับการตอดินปองกันท่ีใชแนว (track) บนแผนวงจรพิมพ ใหทดสอบดังตอไปนี้ 
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จายกระแสไฟฟากระแสสลับ 25 A เปนเวลา 1 min ระหวางข้ัวตอลงดินหรือจุดตอลงดินท่ีตอผานแนวของ
แผนวงจรพิมพกับแตละสวนโลหะท่ีแตะตองถึงได หมุนเวียนกันไป  

หลังการทดสอบ ใหใชคุณลักษณะท่ีตองการตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 7.2.1 

11. ความตานทานตอความช้ืน และการฉนวน 

บัลลาสตตองตานทานตอความช้ืน โดยไมเสียหายจนสามารถสังเกตไดหลังจากทดสอบดังตอไปนี้  

บัลลาสตใหติดต้ังในลักษณะตําแหนงการใชงานตามปกติท่ีใหผลเลวท่ีสุด  ในตูอบความช้ืนท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ
ระหวาง 91 % ถึง 95 % อุณหภูมิอากาศของทุกตําแหนงท่ีสามารถจัดวางตัวอยางไดตองเปล่ียนแปลงไมเกิน 1 C ท่ี
อุณหภูมิเลือกท่ีสะดวก t ระหวาง 20 C ถึง 30 C  

กอนนําเขาตูอบความช้ืน ตองทําใหตัวอยางมีอุณหภูมิระหวาง t C ถึง (t + 4) C ตัวอยางตองอยูในตูอบความช้ืน
นาน 48 h  
หมายเหตุ นําตัวอยางไปไวในหองที่มีอุณหภูมิตามที่กําหนดไวระหวาง  t C ถึง  (t + 4) C โดยเก็บไวในหองที่อุณหภูมิ

ดังกลาวอยางนอย 4 h กอนนําเขาอบในตูอบความช้ืน  

เพ่ือใหเปนไปตามภาวะที่ระบุ ภายในตูอบความช้ืนจําเปนที่ตองมีอากาศหมุนเวียนสมํ่าเสมอ  และโดยทั่วไป ใหใช
ตูอบที่มีการบุดวยฉนวนทางความรอน 

กอนทดสอบความตานทานของฉนวน ถามีหยดน้ําท่ีมองเห็นได ใหซับออกดวยกระดาษซับ  

ใหทดสอบความตานทานฉนวนตอทันทีหลังจากการอบความชื้น โดยใชเคร่ืองวัดท่ีมีแหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสตรง 500 V วัดคาความตานทานของฉนวนหลังจากปอนแรงดันไฟฟาแลวเปนเวลา 1 min  บัลลาสตท่ีมีสวน
ปดหรือสวนหุมท่ีเปนวัสดุฉนวนตองหุมดวยโลหะเปลว 

สําหรับฉนวนมูลฐาน ความตานทานฉนวน ตองไมนอยกวา 2 M  

การฉนวนตองมีเพียงพอระหวางสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาท่ีมีสภาพข้ัวตางกัน ซ่ึงแยกจากกัน หรือสามารถแยกออกจากกันได 

(ข) ระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับสวนภายนอก รวมท้ังหมุดเกลียวยึด 

(ค) ระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับข้ัวตอควบคุม หากเกี่ยวเนื่อง 

กรณีของบัลลาสตท่ีมีการตอภายในหรือการตอสวนประกอบระหวางข้ัวตอดานออก 1 ข้ัวหรือมากกวากับข้ัวตอลง
ดิน ใหถอดออกระหวางทดสอบ 

12. ความทนทานไฟฟา 

บัลลาสตตองมีความทนทานไฟฟาเพียงพอ 
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ใหทดสอบตอทันทีหลังจากทดสอบความตานทานของฉนวน บัลลาสตตองทนแรงดันไฟฟาทดสอบเปนเวลา 1 min 
โดยทดสอบระหวางสวนตาง ๆ ตามขอ 11. 

แรงดันไฟฟาทดสอบท่ีใชใหเปนรูปคล่ืนไซน ท่ีความถ่ี 50 Hz หรือ 60 Hz ตามคาในตารางท่ี 1 เร่ิมตนปอน
แรงดันไฟฟาไมเกินคร่ึงหนึ่งของคาท่ีกําหนด แลวจึงเพิ่มแรงดันไฟฟาข้ึนอยางรวดเร็วจนถึงคาท่ีกําหนด 

ตารางท่ี 1 แรงดันไฟฟาทดสอบความทนทานไฟฟา 

แรงดันไฟฟาใชงาน (U) แรงดันไฟฟาทดสอบ 
V 

ไมเกิน 42 V 500 

เกิน 42 V แตไมเกิน 1 000 V 
ฉนวนมูลฐาน 2 U  + 1 000 
ฉนวนเพ่ิมเติม 2 U  + 1 750 
ฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม 4 U  + 2 750 

ในกรณีที่มีทั้งฉนวนเสริมและฉนวนสองช้ัน  ตองระมัดระวังไมใหแรงดันไฟฟาที่ปอนใหกับฉนวนเสริมมีผลใหเกิดความ
เคนทางไฟฟามากเกินไปที่ฉนวนมูลฐานหรือฉนวนเพ่ิมเติม 

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว หรือเสียสภาพฉับพลันระหวางการทดสอบ  

หมอแปลงแรงดันไฟฟาสูงท่ีใชประกอบการทดสอบตองเปนหมอแปลงท่ีเม่ือปรับแรงดันไฟฟาออกท่ีมีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาทดสอบแลว กระแสไฟฟาลัดวงจรที่ข้ัวตอสายดานกําลังไฟฟาออก ตองมีคาอยางนอย 200 mA 

รีเลยกระแสเกิน ตองไมตัดวงจรเม่ือกระแสไฟฟาออกนอยกวา 100 mA  

คารากกําลังสองเฉล่ีย (r.m.s.) ของแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีปอนตองวัดใหอยูภายใน  3 % 

โลหะเปลวตามในขอ 11. ตองหุมในลักษณะท่ีจะไมทําใหเกิดการวาบไฟตามผิวท่ีขอบฉนวน 

การปลอยประจุรุงแสง (glow discharge) ท่ีไมทําใหเกิดแรงดันไฟฟาตก ไมตองคํานึงถึง 

13. ความคงทนความรอนสําหรับขดลวด 

ขดลวดของบัลลาสตตองมีความคงทนความรอนท่ีเพียงพอ  

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยทดสอบดังตอไปนี้  

จุดประสงคของการทดสอบนี้ เพื่อตรวจสอบความใชไดของอุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ีกําหนดของขดลวดของ 
บัลลาสต (tw) ท่ีแสดงอยูบนบัลลาสต   การทดสอบโดยนําบัลลาสตใหม 7 หนวย ซ่ึงยังไมไดรับการทดสอบรายการ
ใดๆ ในหัวขอท่ีผานมาและจะไมใชสําหรับการทดสอบรายการตอไป  

การทดสอบนี้อาจใชกับบัลลาสตรวมหนวยซ่ึงประกอบเปนสวนหนึ่งของดวงโคมไฟฟาซ่ึงไมสามารถทดสอบแยก
จากดวงโคมไฟฟาได   สําหรับการทดสอบบัลลาสตรวมหนวยดังกลาวจึงกระทําไดท่ีคาอุณหภูมิ tw   
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กอนการทดสอบ บัลลาสตแตละตัวตองจุดหลอดและทําใหหลอดทํางานไดตามปกติ และกระแสอารกของหลอด
ตองวัดในภาวะการทํางานปกติท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  ภาวะทางความรอนตองปรับในชวงเวลาท่ีตองการของการ
ทดสอบตามท่ีผูทําระบุ   ถาไมไดมีการระบุไว ใหใชคาบทดสอบเปน 30 วัน รายละเอียดของการทดสอบความ
คงทนความรอนใหเปนดังนี้ 

การทดสอบใหทําในตูอบที่เหมาะสม 

บัลลาสตตองทํางานในหนาท่ีทางไฟฟาในลักษณะท่ีคลายคลึงกันตามการใชตามปกติ ในกรณีตัวเก็บประจุ 
สวนประกอบหรือตัวชวยอ่ืน ท่ีมิไดเกี่ยวของกับการทดสอบตองถอดออกและติดต้ังใหมในวงจรภายนอกตู 
สวนประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงไมมีผลตอภาวะทํางานของขดลวดอาจถอดออกได 
หมายเหตุ 1 กรณีที่จําเปนตองตัดตัวเก็บประจุออกจากวงจร สวนประกอบหรือตัวชวยอื่น แนะนําใหผูทําเปนผูสงบัลลาสตเตรียม

เปนพิเศษท่ีไมมีสวนประกอบขางตน และมีขั้วตอที่จําเปนเพ่ิมเติมสําหรับการตอวงจรกับบัลลาสต 

โดยท่ัวไป เพื่อใหไดภาวะการทํางานปกติ บัลลาสตท่ีใชทดสอบใหตอกับหลอดเหมาะสม 

ถากลองบรรจุบัลลาสตเปนโลหะ ตองตอลงดิน    หลอดตองใหอยูภายนอกตูอบเสมอ 

ในกรณีเปนบัลลาสตแบบเหน่ียวนําชนิดอิมพีแดนซธรรมดา (simple impedance) ตัวอยางเชน  บัลลาสตขดลวด
แบบสวิตชจุดหลอด (switch-start choke ballast) ใหทดสอบโดยไมตองตอกับหลอดหรือตัวตานทาน โดยปรับให
คากระแสไฟฟามีคาเทากับคากระแสไฟฟาผานหลอดท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ใหตอบัลลาสตกับแหลงจายกําลังเพื่อใหความเคนแรงดันไฟฟา (voltage stress)  ระหวางขดลวดของบัลลาสตกับ
ดิน   คลายกับวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีใชในการตอหลอด  

วางบัลลาสต 7 หนวยในตูอบและใชแรงดันไฟฟาแหลงจายท่ีกําหนดจายใหแกวงจรแตละวงจร 

ปรับต้ังเทอรมอสแตตของตูอบใหอุณหภูมิภายในตูอบทําใหขดลวดที่รอนท่ีสุดในบัลลาสตแตละตัวมีอุณหภูมิ
ประมาณเทากับคาตามทฤษฎีท่ีใหไวในตารางท่ี 2 

ในกรณีบัลลาสตท่ีประสงคใหมีชวงเวลาทดสอบนานกวา 30 วัน อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี ตองคํานวณโดยใช 
สมการ (2) ดังแสดงในหมายเหตุ 3  

หลังจาก 4 h หาคาอุณหภูมิจริงของขดลวดโดยวิธีวัดความตานทานท่ีเปล่ียน (change-in-resistance method) ควร
ปรับต้ังเทอรมอสแตตของตูอบใหม ใหใกลเคียงคาอุณหภูมิทดสอบท่ีตองการเทาท่ีเปนไปได ใหตรวจสอบคา
อุณหภูมิอากาศในตูอบเปนประจําทุกวันเพื่อรักษาใหคงท่ีอยูท่ีคาท่ีถูกตองภายใน  2 C 

เม่ือครบ 24 h ใหวัดอุณหภูมิของขดลวดอีกคร้ังหนึ่ง แลวหาคาบทดสอบสุดทายสําหรับบัลลาสตแตละตัว จาก
สมการ (2) และ รูปท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบ  ความแตกตางท่ี
ยอมใหระหวางอุณหภูมิจริงกับอุณหภูมิตามทฤษฎีของขดลวดท่ีรอนท่ีสุดของบัลลาสตใดๆ ท่ีทดสอบ ตองหาท่ี
คาบทดสอบสุดทายมีคาอยางนอยเทากับ แตไมเกิน 2 เทา ของคาบทดสอบท่ีคาดหมายไวลวงหนา 
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หมายเหตุ เสนกราฟเหลาน้ีใชเปนเพียงขอมูลเทาน้ันและใชอธิบายสมการ (2) ที่ใชคาคงที่ S4 500 (ดูภาคผนวก จ.) 

รูปท่ี 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับชวงเวลาทดสอบความคงทน 

 

ชวงเวลาทดสอบ (วัน) 

อุณ
หภ

ูมิข
อง
ขด

ลว
ด 

 (
C)
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ตารางท่ี 2  อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีสําหรับบัลลาสตท่ีใชทดสอบชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน 

คาคงที่ S 
อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี 

OC 
  S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

สําหรับ  tw    =   90 163 155 142 128 117 108 

   95 171 162 149 134 123 113 

 100 178 169 156 140 128 119 

        

 105 185 176 162 146 134 125 

 110 193 183 169 152 140 130 

 115 200 190 175 159 146 136 

        
 120 207 197 182 165 152 141 
 125 215 204 189 171 157 147 

 130 222 211 196 177 163 152 

        
 135 230 219 202 184 169 158 
 140 238 226 209 190 175 163 

        
 145 245 233 216 196 181 169 
 150 253 241 223 202 187 175 

หมายเหตุ ถาไมมีการระบุไวบนบัลลาสต ใหใชอุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีที่ระบุไวในในสดมภ  S4.5  สวนที่ใชคาคงที่

นอกเหนือจาก S4.5   ตองพิจารณาใหเปนไปตามภาคผนวก จ. 
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หมายเหตุ 2 หาอุณหภูมิของขดลวดโดยวิธี “วัดความตานทานที่เปล่ียน” ตามสมการ (1) ดังตอไปน้ี 

 
  5.2345.234 1

1

2
2  t

R

R
t

 (1) 

เมื่อ 

t1 คือ อุณหภูมิเริ่มตน เปนองศาเซลเซียส 

t2 คือ อุณหภูมิสุดทาย เปนองศาเซลเซียส 

R1 คือ ความตานทานที่อุณหภูมิ t1   
R2 คือ ความตานทานที่อุณหภูมิ t2 

คาคงที่  234.5 ใชสําหรับขดลวดทองแดง ถาเปนอะลูมิเนียมใหใชคาคงที่ 229 

หลังจากวัดอุณหภูมิท่ี 24 h แลว  ไมจําเปนตองรักษาอุณหภูมิของขดลวด เพียงแตรักษาอุณหภูมิอากาศภายในตูอบ
ใหเสถียร โดยใชการควบคุมของเทอรมอสแตต 

คาบทดสอบของบัลลาสตแตละตัวใหเร่ิมจากเม่ือตอบัลลาสตกับแหลงจายจนถึงเม่ือตัดบัลลาสตท่ีเกี่ยวเนื่องออก
จากแหลงจาย แตตองไมนําออกจากตูอบจนกวาการทดสอบบัลลาสตอ่ืนจะเสร็จสมบูรณ 
หมายเหตุ 3 อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีในรูปที่ 1 สมนัยกับอายุการใชงานอยางตอเน่ืองเปนเวลา 10 ป ที่อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่

กําหนดของขดลวด (tw)  

 ซึ่งหาไดจากสมการ 

 

















W

0

11
log log 

TT
SLL  (2) 

เมื่อ 
L คือ ชวงเวลาทดสอบความคงทนที่ตองการเปนวัน (30  60  90 หรือ 120) 
L0 คือ 3 652 วัน (10 ป) 
T คือ อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี เปนเคลวิน (t + 273) 
Tw คือ อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่กําหนดของขดลวด เปนเคลวิน (tw+ 273) 
S คือ คาคงที่ ขึ้นกับการออกแบบบัลลาสตและฉนวนของขดลวดที่ใช 

หลังจากการทดสอบ เม่ืออุณหภูมิของบัลลาสตลดลงเทาอุณหภูมิหอง ตองยังคงมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนด 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด บัลลาสตสามารถจุดหลอดแบบเดียวกันได และกระแสอารกของหลอดตองไมเกิน 
115 % ของคาท่ีวัดไดกอนการทดสอบ 

หมายเหตุ 4 การทดสอบน้ีเปนการพิจารณาความไมสอดคลองใด ๆ  ของการต้ังคาตางๆ ของบัลลาสต 
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(ข) ความตานทานฉนวนระหวางขดลวดกับสวนหุมบัลลาสต ไดจากการวัดโดยจายไฟฟากระแสตรงโดยประมาณ 
500 V คาท่ีไดตองไมนอยกวา 1 M 

ผลการทดสอบจะยอมรับได ถาบัลลาสตทดสอบอยางนอย 6 หนวย จาก 7 หนวย เปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการ
ทุกขอ  ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการเกิน 2 หนวย ใหถือวาไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  

ในกรณีทดสอบไมผาน 2 หนวย  ใหทดสอบซํ้ากับตัวอยางบัลลาสตท่ีสํารองไวท้ัง 7 หนวย และบัลลาสตท้ัง 
 7 หนวย ตองผานท้ังหมด จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

14. การเกิดความรอนของบัลลาสต 

บัลลาสตรวมท้ังพื้นผิวติดต้ัง ตองมีอุณหภูมิไมถึงอุณหภูมิท่ีทําใหความปลอดภัยลดลง 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจสอบตามขอ 14.1 ถึงขอ 14.4 

14.1 การเตรียมการ  การตรวจสอบ และการวัดคา 

กอนการทดสอบใหตรวจสอบและวัดคาดังตอไปนี้ 

(ก) บัลลาสตสามารถจุดหลอดและทําใหหลอดทํางานตามปกติ 

(ข) วัดความตานทานของขดลวดแตละขดท่ีอุณหภูมิหอง (ถากําหนดใหทํา) 

14.2 แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุ 

ท่ีความถ่ีท่ีกําหนด แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุท่ีตออยูในบัลลาสตตองเปนไปตาม ขอ (ก) และขอ (ข) 
ขางลาง  ขอกําหนดนี้ไมใชกับตัวเก็บประจุในสตารตเตอรหรือในอุปกรณจุดหลอดหรือตัวเก็บประจุท่ีมีคา
ความจุตํ่ากวาหรือเทากับ 0.1 μF (คาระบุ)  คุณลักษณะท่ีตองการในขอ (ข) ไมใชกับตัวเก็บประจุแบบคืนตัว
ไดเอง (self-healing capacitor) 

(ก) ในภาวะปกติเม่ือทดสอบบัลลาสตท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของแหลงจาย แรงดันไฟฟาท่ีตกครอมตัว
เก็บประจุตองไมเกินแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของตัวเก็บประจุ 

(ข) ในภาวะผิดปกติ (ดูขอ 14.3) เมื่อทดสอบบัลลาสตโดยจายแรงดันไฟฟาท่ี 110 % ของแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดจากแหลงจาย แรงดันไฟฟาครอมตัวเก็บประจุตองไมสูงกวาแรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บ
ประจุในภาวะผิดปกติในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แรงดันไฟฟาทดสอบของตัวเก็บประจุในภาวะผิดปกต ิ

ประเภทตัวเก็บประจุ แรงดันไฟฟาที่กําหนดของตัวเก็บประจุ (Un) ขีดจํากัดแรงดันไฟฟา 

ทั่วไป ไมเกิน 240 V  ความถ่ี 50 Hz หรือความถ่ี 60 Hz อุณหภูมิ
ที่กําหนดสูงสุดไมเกิน 50 C 

1.25 Un 

ไมคืนตัวไดเอง คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดอื่น ความถ่ี 50 Hz หรือความถ่ี 
60 Hz 

1.50 Un 

คืนตัวไดเอง คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดอื่น ความถ่ี 50 Hz หรือความถ่ี 
60 Hz  

1.25 Un  

14.3 การทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต 

เม่ือทดสอบบัลลาสตในภาวะทดสอบตามภาคผนวก ซ. และขอมูลท่ีใหไวในภาคผนวก ญ. อุณหภูมิตองไม
เกินคาท่ีเหมาะสมท่ีใหไวในตารางท่ี 4 สําหรับการทดสอบในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ ถามี 
หมายเหตุ  การตอวงจรสําหรับการทดสอบท่ีภาวะผิดปกติ รายละเอียดแสดงใน มอก. 902 เลม 1 ภาคผนวก ง. 
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ตารางท่ี 4 อุณหภูมิสูงสุด 

สวนตาง ๆ 

อุณหภูมิสูงสุด 
oC 

การทํางานภาวะปกติ 
ที่ 100 % ของ

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

การทํางานภาวะปกติ 
ที่ 106 % ของ

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

การทํางานภาวะผิดปกติ 
ที่ 110 % ของ

แรงดันไฟฟาที่กําหนด 

ขดลวดของบัลลาสตที่แสดงอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น t 

ขดลวดของบัลลาสตที่แสดงอุณหภูมิในภาวะ
ผิดปกติ 

ตัวเก็บประจุ (ถามี)  ที่อยูชิดกับสวนหุมบัลลาสต 

–   ไมไดแจงคาอุณหภูมิไว 
–   มีการแสดงคา tc 

สวนตาง ๆ ที่ทําดวย 

–   ฟนอลิกเรซินผสมผงไม 
    (wood-filled   phenolic  moulding) 
–   ฟนอลิกเรซินผสมผงแร 
    (mineral-filled phenolic moulding) 
–   ยูเรีย (urea moulding) 
–   เมลามีน (melamine  moulding) 
–  กระดาษอัดยึดติดดวยเรซิน 

 (laminated, resin-bonded paper)  
–   ยาง 
–   วัสดุเทอรมอพลาสติก 

(ก) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

50 
tc

 

 
110 

 
145 

 
90 
100 
110 

 
70 
(ค) 

 
(ข) 

 
 
 

ถาใชวัสดุหรือกระบวนการผลิตอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในตารางนี้ ตองไมใหบัลลาสตทํางานที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให
ของวัสดุนั้น 

อุณหภูมิที่ไดตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางน้ี เม่ือทดสอบบัลลาสตใหทํางานที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดตามที่แสดง (ถามี) กรณีไมไดแสดง
อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดสําหรับบัลลาสตใหถือวาอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดมีคา เทากับผลตางระหวางเคร่ืองหมาย   tw กับ 
 t  ที่ไดจากการทดสอบรายการอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนของขดลวดที่  100 % ของแรงดันไฟฟาที่ระบุ 

(ก) การวัดคาอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนของขดลวดในภาวะปกติที่ 100 % ของแรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนการยืนยันตามคาที่ระบุ เพื่อใชเปนขอมูล
ในการออกแบบดวงโคมไฟฟา ไมบังคับการวัดจะทําเม่ือมีการแสดงเคร่ืองหมายบนบัลลาสตหรือมีการระบุในแค็ตตาล็อกเทานั้น 

(ข) การวัดนี้จะบังคับก็ตอเม่ือวงจรซ่ึงอาจทําใหเกิดภาวะผิดปกติ ที่มีการระบุขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดในการทํางานภาวะผิดปกติ ตอง
ไมสูงกวาคาซ่ึงสัมพันธกับจํานวนวัน โดยเทากับ 2/3 ของชวงเวลาทดสอบความคงทนตามทฤษฏี (ดูตารางที่ 5) 

(ค) ใหวัดอุณหภูมิของวัสดุเทอรมอพลาสติก  ยกเวนสวนที่ใชเปนฉนวนของสายไฟฟา  ซ่ึงใชปองกันการสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา หรือใชยึด
สวนที่มีไฟฟา  คาที่วัดเพื่อนําไปใชเปนเง่ือนไขเพื่อการยอมรับของการทดสอบตามขอ 20.1 
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ตารางท่ี 5 ขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวดเมื่อทํางานในภาวะผิดปกติท่ี 110 % ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

สําหรับบัลลาสตท่ีใชทดสอบในชวงเวลาทดสอบความคงทน 30 วัน 

คาคงที่ S 
ขีดจํากัดอุณหภูมิ 

C 
S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

สําหรับ    tw  =    90 171 161 147 131 119 110 

   95 178 168 154 138 125 115 

 100 186 176 161 144 131 121 

 105 194 183 168 150 137 126 

 110 201 190 175 156 143 132 

 115 209 198 181 163 149 137 

 120 217 205 188 169 154 143 
 125 224 212 195 175 160 149 

 130 232 220 202 182 166 154 

 135 240 227 209 188 172 160 
 140 248 235 216 195 178 166 

 145 256 242 223 201 184 171 
 150 264 250 230 207 190 177 

หมายเหตุ    ถาไมระบุเปนอยางอื่นบนบัลลาสต ใหใชขีดจํากัดอุณหภูมิตามที่ระบุในสดมภ S4.5  

บัลลาสตซ่ึงตองทดสอบความคงทนในชวงเวลามากกวา 30 วัน ขีดจํากัดอุณหภูมิตองคํานวณโดยใชสมการ 2 ของ
ขอ 13.  สําหรับชวงเวลาทดสอบท่ีตองการ (เปนวัน) จะเทากับ 2/3 ของคาบทดสอบความคงทนทางทฤษฎี 

14.4 หลังการทดสอบทางความรอน ใหบัลลาสตเย็นลงท่ีอุณหภูมิหอง แลวมีสภาพดังนี้ 

(ก) เคร่ืองหมายตองอานไดชัดเจน 

(ข) บัลลาสตตองคงทนไมเสียหายเม่ือทดสอบแรงดันไฟฟาโดยใชแรงดันทดสอบสอดคลองตามขอ 12.  
แลวใหลดแรงดันไฟฟาทดสอบลงเหลือ 75 %  ของคาท่ีใหในตารางท่ี 1 แตไมนอยกวา 500 V 

15. การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส 

บัลลาสตท่ีมีเคร่ืองหมายตามขอ 7.1 ใหทดสอบตามขอ 15.1 หรือขอ 15.2  

บัลลาสตขดลวดใหทดสอบตามขอ 15.1 

บัลลาสตชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกจากบัลลาสตขดลวดใหทดสอบในขอ 15.2 หรือใหทดสอบตามขอ 15.1 หากผูทําระบุ 
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15.1 นําบัลลาสตตัวอยางมา  3 หนวย จาก 6 หนวย ตามขอ 5.1  มาทดสอบความตานทานตอความช้ืน และความ
ทนทานไฟฟาตามขอ 11. และขอ 12. 

นําบัลลาสตตัวอยางท่ีเหลืออีก 3 หนวย มาอบในตูอบความรอนจนกระทั่งอุณหภูมิถึงคา tw ตามที่แสดงไว
บนบัลลาสต 

ทันทีหลังจากการทดสอบขางตนแลว ใหนําบัลลาสตตัวอยางท้ัง  6 หนวย มาทดสอบแรงดันไฟฟาสูง
แบบอิมพัลส   บัลลาสตตัวอยางทุกตัวตองทนแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลสนี้ 

จายไฟฟากระแสตรงใหกับบัลลาสตทดสอบท่ีตอรวมกับตัวตานทานแปรผันคาไดและเคร่ืองตัดวงจรท่ี
เหมาะสมท่ีมีชวงเวลาตอวงจร (ไมรวมเวลาดีดตัว (bounce time)) ระหวาง 3 ms ถึง 15 ms เชน สวิตช
สุญญากาศแบบ H16 หรือแบบ VR 312/412 โดยปรับกระแสไฟฟาท่ีทําใหเคร่ืองตัดวงจรทํางาน และ
เหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบพัลสข้ึนในบัลลาสต   ตอจากนั้นแลวใหปรับกระแสไฟฟาเพิ่มข้ึนชาๆ 
เพื่อใหไดคาแรงดันไฟฟาคายอดตามที่ระบุบนบัลลาสต การวัดคาแรงดันไฟฟาแบบพัลสใหวัดโดยตรงท่ี
ข้ัวตอสายของบัลลาสต  ตามภาคผนวก ฌ. และรูปท่ี ฌ.1 
หมายเหตุ 1 ถาใชเครื่องตัดวงจรชนิดอิเล็กทรอนิกสที่มีชวงเวลาทํางานสั้นมาก ๆ ตองระวังไมใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบ

พัลสเหน่ียวนําสูงมาก 

ใหบันทึกคากระแสไฟฟาตรง ท่ีตําแหนงแรงดันไฟฟาเร่ิมทํางาน ใหคงคากระแสนี้ท่ีใหกับบัลลาสตเปน
เวลา 1 h และทุก ๆ 1 min มีการตัดกระแส 10 คร้ัง ในชวงเวลาคร้ังละ 3 s 

การทดสอบบัลลาสตตัวอยางท้ัง 6 หนวย ตองทนการทดสอบความตานทานตอความชื้น การฉนวนและ
ความทนทานไฟฟาตามขอ 11. และขอ 12. 
หมายเหตุ 2 วงจรทดสอบที่มีตัวเก็บประจุตอแบบอนุกรม ตองลัดวงจรตัวเก็บประจุ 

15.2 ถอดหลอดออก ใหตอตัวตานทานแทนไสหลอดท้ัง 2 ขาง ปรับแรงดันไฟฟาจายเพื่อใหไดคาแรงดันไฟฟา
แบบพัลสท่ีสรางข้ึนโดยสตารตเตอรและบัลลาสตตามท่ีระบุไวบนบัลลาสต ใหตอตัวตานทานจําลองแทน
ขดลวดความรอนแคโทดของบัลลาสต 

ตอจากนั้นใหบัลลาสตทํางานในภาวะน้ี โดยไมมีหลอดเปนคาบ 30 วัน 

กอนการปรับสภาพการทดสอบและภาวะหลังทดสอบ  จํานวนของตัวอยางทดสอบ ตองเทากันกับท่ีระบุไว 

บัลลาสตซ่ึงทําเคร่ืองหมายใชเฉพาะกับอิกนิเตอรท่ีมีอุปกรณหนวงเวลาใหทดสอบแบบเดียวกัน แตมีคาบ
ประกอบดวยวัฏจักร เปด/ปด 250 วัฏจักร และรักษาคาบปดอยางนอย 2 min 

16. ภาวะผิดพรอง 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ 
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17. การสราง 

17.1 ไม  ฝาย ไหม กระดาษ และวัสดุท่ีเปนเสนใยท่ีคลายกัน 

ไม ฝาย ไหม กระดาษ และวัสดุท่ีเปนเสนใยท่ีคลายกันตองไมใชเปนวัสดุฉนวน เวนแตผานกรรมวิธีอาบ
น้ํายาเสียกอน 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ 

17.2 วงจรพิมพ 

 ไมใชขอกําหนดขอนี้ 

18. ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ 

ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศตองไมนอยกวาคาท่ีกําหนดในตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 ตามความ
เหมาะสม 

การนับรวมระยะหางตามผิวฉนวนของรองใด ๆ ซ่ึงกวางนอยกวา 1 mm ใหจํากัดระยะอยูท่ีความกวางนั้น 

ถาชองอากาศ (air gap) นอยกวา 1 mm ไมตองนํามาคํานวณหาผลรวมของระยะหางในอากาศ 
หมายเหตุ 1 ระยะหางตามผิวฉนวน คือระยะทางในอากาศ ที่ไดจากการวัดไปตามพ้ืนผิวภายนอกของวัสดุฉนวน  

หมายเหตุ 2 ไมตองวัดระยะหางขดลวดของบัลลาสตเพราะระยะหางดังกลาวไดตรวจสอบแลวจากการทดสอบความคงทน ใน
กรณีน้ีนํามาใชกับระยะหางระหวางจุดตอแยกของขดลวดดวย 

ถาไมมีวัสดุฉนวนบุทําใหระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางในอากาศระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับเปลือกหุมท่ีเปน
โลหะมีคานอยกวาคาท่ีกําหนดในตารางที่เกี่ยวเนื่อง เปลือกหุมทําดวยโลหะตองมีสวนบุเปนวัสดุฉนวนตาม  
มอก. 902 เลม 1 
หมายเหตุ 3 บัลลาสตแกนเปลือยที่ใชอินาเมลหรือวัสดุที่คลายกัน  ทําหนาที่เปนฉนวนสําหรับเสนลวด และทนการทดสอบ

แรงดันไฟฟาสําหรับ เกรด 1 หรือ เกรด  2 ของ มอก. 2482 (ขอ 13.)  ใหถือวามีระยะหาง 1 mm  ตามคาที่ใหไวใน
ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมน้ี ระหวางลวดเคลือบของขดลวดตาง ๆ หรือระหวาง
ลวดเคลือบ กับสวนครอบหรือ แกนเหล็ก เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ใหใชไดเฉพาะในกรณีที่ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศไมนอยกวา 2 mm เปนการ
เพ่ิมเติมแกช้ันตาง ๆ ของอินาเมล 

สวนประกอบของบัลลาสตท่ีปดหุมดวยสารแข็งตัวไดเอง (encapsulated in a self - hardening compound) ไมตอง
พิจารณาตามขอกําหนดนี้ 

ในบัลลาสตแกนเปลือยท่ีใชอินาเมลหรือวัสดุท่ีคลายกัน  ทําหนาท่ีเปนฉนวนสําหรับลวด และทนตอการทดสอบ
ความทนแรงดันไฟฟาสําหรับลวดเกรด 1 หรือ เกรด 2 ของ มอก. 2482 (ขอ 13. )  ระยะหางระหวางลวดเคลือบของ
ขดลวดตางๆ หรือจากลวดเคลือบถึงสวนครอบ แกนเหล็ก และอ่ืน ๆ พิจารณาใหลดลงได 1 mm จากคาท่ีกําหนดใน
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ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 อยางไรก็ตาม ใหใชเฉพาะในกรณีท่ีระยะหางในอากาศ รวมท้ังช้ันตาง ๆ ของอินาเมลไม
นอยกวา 2 mm 

ตารางท่ี 6 ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับคล่ืนรูปไซน  (50/60 Hz) 

 แรงดันไฟฟาใชงานคารากกําลังสองเฉล่ีย  ไมเกิน 
V 

 50 150 250 500 750 1 000 
ระยะหางในอากาศตํ่าสุด mm 
ก)  ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสภาพขั้วตางกัน และ 
ข)  ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนโลหะที่แตะตองถึงที่

ยึดติดอยางถาวรกับบัลลาสตรวมทั้งหมุดเกลียว
หรืออุปกรณสําหรับยึดฝาครอบหรือสําหรับยึด 
บัลลาสตกับที่รองรับ 

ค)  ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนผิวฉนวนภายนอกท่ี
แตะตองถึง สําหรับบัลลาสตที่ไมขึ้นกับเปลือกหุม
ดวงโคมไฟฟา เพ่ือปองกันช็อกไฟฟา 
-  ระยะหางตามผิวฉนวน 

 
 

     

     PTI   > 600  0.6 1.4 1.7 3 4 5.5 
        < 600 1.2 1.6 2.5 5 8 10 

- ระยะหางในอากาศ 0.2 1.4 1.7 3 4 5.5 
ค) ระหวางสวนที่มีไฟฟากับผิวรองรับที่มีลักษณะ

แบนหรือฝาครอบโลหะที่หลวมได (ถามี) เมื่อไม
แนใจวาการสรางจะสามารถคงคาในขอ ข) ขางตน
ไดในภาวะที่ใหผลเลวที่สุด 

      

-   ระยะหางในอากาศ 2 3.2 3.6 4.8 6 8 
หมายเหตุ   1.  ดัชนีการเกิดรอยเชิงความทน (proof tracking index; PTI) ใหเปนไปตาม มอก. 2460 

2. ในกรณีของระยะหางตามผิวฉนวนของสวนที่ไมมีพลังงานไฟฟาหรือไมมีเจตนาใหตอลงดิน โดยการเกิดรอย 
เกิดขึ้นไมได ใหใชคาระยะหางของวัสดุจากคา PTI  600 สําหรับวัสดุทุกชนิด (แทนจากคา PTI  ที่แทจริง) 

 สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนที่ตอกับแรงดันไฟฟาใชงานในเวลาที่นอยกวา 60 s ใหใชคาระยะหางของวัสดุ
จากคา  PTI  600 สําหรับวัสดุทุกชนิด 

3. สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนที่ไมเปอนฝุนหรือความช้ืน ใหใชคาระยะหางของวัสดุจาก PTI  600  (โดยไม
คํานึงถึงคา PTI ที่แทจริง) 
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ตารางท่ี 7 ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟาแบบพัลสท่ีไมใชคล่ืนรูปไซน 

 แรงดันไฟฟาแบบพัลสที่กําหนด (คายอด) 
kV  

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 
ระยะหางใน
อากาศตํ่าสุด 

mm 

1.0 1.5 2 3 4 5.5 8 11 14 18 25 33 40 60 75 90 130 170 

ระยะหางท่ีข้ึนอยูกับท้ังแรงดันไฟฟาคล่ืนรูปไซนและพัลสท่ีไมใชคล่ืนรูปไซน   ระยะหางตํ่าสุดท่ีตองการตองไม
ตํ่ากวาคาสูงสุดท่ีกําหนดในตารางท่ี 6 หรือตารางท่ี 7 

ระยะหางตามผิวฉนวนตองไมนอยกวาของระยะหางในอากาศตํ่าสุดท่ีตองการ 

19. หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ 

หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผานและจุดตอทางกล เม่ือเกิดการผิดพรองอาจทําใหไมปลอดภัยแกการใชงาน
ของบัลลาสต  ตองทนความเคนทางกลที่เกิดข้ึนในการใชงานตามปกติ  

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตาม มอก. 902 เลม 1  ขอ 4.11 และขอ 4.12 

20. ความทนความรอน ไฟ และการเกดิรอย 

20.1 สวนตาง ๆ ท่ีทําดวยวัสดุฉนวน ท่ีใชยึดสวนท่ีมีไฟฟาใหอยูในตําแหนงหรือปองกันช็อกไฟฟาตองทนความ
รอนไดอยางเพียงพอ 

วัสดุท่ีไมใชเซรามิก การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยทดสอบสวนท่ีเกี่ยวของดวยการทดสอบกดดวยลูก
เหล็กกลม (ball-pressure test)  ตาม มอก. 902 เลม 1 ขอ 13. 

20.2 สวนภายนอกท่ีเปนวัสดุฉนวนท่ีใชสําหรับปองกันช็อกไฟฟา และวัสดุฉนวนสวนท่ีใชยึดสวนท่ีมีไฟฟาให
อยูในตําแหนง ตองมีความตานทานเปลวไฟและการลุกติดไฟ/การไหมไฟ อยางเพียงพอ 

 สําหรับวัสดุท่ีนอกเหนือจากเซรามิก  การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบตามขอ 20.3 หรือ 
ขอ 20.4  

20.3 สวนภายนอกท่ีเปนวัสดุฉนวนท่ีใชสําหรับปองกันช็อกไฟฟาตองทดสอบดวยลวดรุงแสง (glow-wire test) 
เปนเวลา 30 s ตาม มอก. 2381 เลม 2(10) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

- ตัวอยางทดสอบ ใหใช  1  หนวย 

- ช้ินทดสอบนั้น ตองเปนบัลลาสตท่ีสมบูรณ 

- อุณหภูมิท่ีสวนปลายสุดของลวดรุงแสงตองมีคา 650 C  
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- ระยะเวลาของการเผาไหมตองไมเกิน 30 s หลังจากเอาเปลวไฟทดสอบออก และสวนใดๆที่ละลายเปน
หยดซ่ึงลุกไหมอยูจากตัวอยางตองไมทําใหเกิดการติดไฟกับสวนท่ีอยูในตําแหนงท่ีตํ่ากวาหรือกระดาษ
ทิชชู (tissue  paper) ตามท่ีระบุในขอ 4.187 ของ ISO 4046-4 ซ่ึงวางในแนวระดับใตตัวอยางทดสอบ
เปนระยะหาง 200 mm  5 mm  

20.4  สวนของวัสดุฉนวนท่ีใชยึดสวนท่ีมีไฟฟาใหอยูในตําแหนง  ตองทดสอบดวยเปลวไฟเข็ม (needle flame 
test) ตาม มอก.2830 เลม 11(5) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

- ตัวอยางทดสอบใหใช  1  หนวย 

- ช้ินทดสอบนั้น ตองเปนบัลลาสตท่ีสมบูรณ  ถาจําเปนตองถอดบัลลาสตออกเพื่อการทดสอบ ตอง
ระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาภาวะทดสอบจะไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากท่ีปรากฏเม่ือใชงานตามปกติ 

- ใหจอเปลวไฟทดสอบท่ีจุดกึ่งกลางของพื้นผิวทดสอบ  

- ชวงเวลาเผาตอเนื่องคือ 10 s 

- ระยะเวลาของการเผาไหมตองไมเกิน 30 s หลังจากเอาเปลวไฟทดสอบออก และสวนใดๆที่ละลายเปน
หยดซ่ึงลุกไหมอยูจากตัวอยางตองไมทําใหเกิดการติดไฟกับสวนท่ีอยูในตําแหนงท่ีตํ่ากวาหรือกระดาษ
ทิชชู (tissue  paper) ตามท่ีระบุในขอ 4.187 ของ ISO 4046-4 ซ่ึงวางในแนวระดับใตตัวอยางทดสอบ
เปนระยะหาง 200 mm  5 mm 

21. ความตานทานตอการกัดกรอน 

สวนท่ีเปนเหล็ก ซ่ึงการเปนสนิมจะทําใหบัลลาสตไมปลอดภัย ตองไดรับการปองกันการเปนสนิมท่ีเพียงพอ 

การเปนไปตามขอกําหนด ใหทําโดยการทดสอบตาม มอก. 902 เลม 1  ขอ 4.18.1 

การปองกันโดยการเคลือบดวยวารนิชท่ีพื้นผิวนอกถือวาเพียงพอ 

22. แรงดันไฟฟาดานออกโดยไมมีโหลด  

เม่ือบัลลาสตทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและความถ่ีท่ีกําหนดโดยท่ีไมมีโหลด คาของแรงดันไฟฟาดานออก 
ตองไมเปล่ียนแปลงเกิน 10 % จากคาท่ีระบุตามท่ีกําหนดไวในขอ 7.1 (6) 



มอก. 23–2558 

-26- 

ภาคผนวก ก. 

(ขอกําหนด) 

การทดสอบเพ่ือหาวาสวนท่ีนําไฟฟาไดเปนสวนท่ีมีไฟฟาซ่ึงอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา หรือไม 

ก.1 เพื่อการพิจารณาตัดสินวาสวนท่ีนําไฟฟาไดเปนสวนท่ีมีไฟฟาซ่ึงอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟาได  โดยการให 
บัลลาสตทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและความถ่ีแหลงจายระบุ แลวทําการทดสอบดังตอไปนี้ 

ก.2 ถือวาสวนท่ีเกี่ยวของเปนสวนท่ีมีไฟฟา ถาสวนนั้นวัดกระแสไฟฟาไดมากกวา 0.7 mA (คายอด)  หรือ 2 mA 
(ไฟฟากระแสตรง)  

สําหรับความถ่ีท่ีเกินกวา 1 kHz ขีดจํากัดกระแสไฟฟา 0.7 mA (คายอด)  ใหคูณดวยคาความถ่ีเปนกิโลเฮิรตซ  
แตผลคูณตองไมเกิน 70 mA (คายอด) 

วัดกระแสไฟฟาซ่ึงไหลระหวางสวนท่ีเกี่ยวของกับดิน  

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยใชการวัด ตาม มอก. 2525 รูปท่ี 4  และขอ 7.1 

ก.3 วัดคาแรงดันไฟฟาระหวางสวนท่ีเกี่ยวของกับสวนใด ๆ ท่ีแตะตองถึง    วงจรวัดจะตองมีคาความตานทาน
ปราศจากความเหนี่ยวนํา 50 k  ใหถือวาสวนท่ีเกี่ยวของนั้นเปนสวนท่ีมีไฟฟา  ถาแรงดันไฟฟาท่ีวัดได  
เกิน 34 V (คายอด)    

สําหรับการทดสอบดังกลาว ข้ัวใดข้ัวหนึ่งของแหลงจายทดสอบจะตองเปนศักยของดิน 
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ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน  

ข.1 บทนํา 

ภาคผนวกนี้ครอบคลุมบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน 2 ประเภท ประเภทแรกเปน “ประเภท P” 
หมายถึง บัลลาสตท่ีมีเจตนาปองกันไมใหบัลลาสตมีความรอนเกินกําหนดในภาวะการใชงานทุกภาวะ 
รวมท้ังการปองกันพื้นผิวติดต้ังของดวงโคมไฟฟาจากการมีความรอนเกินกําหนดเนื่องจากผลของการ
หมดอายุการใชงาน (end-of-life effect) 

ประเภทท่ีสอง หมายถึง บัลลาสตท่ีมีการแสดงอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน โดยการกําหนดคา
การปองกันทางความรอนของพื้นผิวติดต้ังของดวงโคมไฟฟาท่ีข้ึนอยูกับอุณหภูมิใชงานซ่ึงใชในการ
ออกแบบสรางตัวดวงโคมไฟฟา  เพื่อปองกันพื้นผิวติดต้ังของดวงโคมไฟฟา จากการมีความรอนเกินกําหนด
เนื่องจากผลของการหมดอายุการใชงาน 
หมายเหตุ บัลลาสตประเภทที่สามที่มีการปองกันทางความรอน หมายถึง บัลลาสตที่มีการปองกันพ้ืนผิวติดต้ังโดยมีตัว

ปองกันทางความรอนภายนอกบัลลาสต  คุณลักษณะตองการท่ีเก่ียวของอาจพบใน มอก. 902 เลม 1 

ขอกําหนดในภาคผนวก ข. นี้ เพิ่มเติมจากขอกําหนดในสวนหลักของมาตรฐาน  ถาขอกําหนดไมสอดคลอง
กับขอกําหนดในภาคผนวก ข. นี้ ใหใชขอกําหนดในสวนหลักโดยไมมีการเปล่ียนแปลง 

ข.2 ขอบขาย 

ภาคผนวกน้ีใชกับบัลลาสตสําหรับหลอดปลอยประจุหรือหลอดฟลูออเรสเซนซท่ีเจตนาใหติดต้ังฝงในดวง
โคมไฟฟา และมีวิธีการปองกันทางความรอนเพ่ือตัดบัลลาสตออกจากแหลงจายกอนท่ีสวนหุมบัลลาสตมี
อุณหภูมิเกินคาท่ีกําหนด 

ข.3 บทนิยาม 

ข.3.1 “ประเภท P”  บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน สัญลักษณ               หมายถึง บัลลาสตท่ีมีตัว
ปองกันทางความรอนมิใหอุณหภูมิสูงเกินกําหนดในภาวะการใชงานทุกภาวะ โดยปองกันพื้นผิวติดต้ัง
ของดวงโคมไฟฟาจากความรอนสูงเกินกําหนดเนื่องจากผลของการหมดอายุการใชงาน 

ข.3.2 บัลลาสตท่ีมีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน  สัญลักษณ                  หมายถึง บัลลาสต
ท่ีมีวิธีการปองกันทางความรอนเพ่ือปองกันสวนหุมบัลลาสตมีอุณหภูมิสูงเกินคาท่ีกําหนดในทุก
ภาวะการใชงาน 
หมายเหตุ  จุด 3 จุด ที่อยูในสัญลักษณรูปสามเหล่ียมแทนดวย  คาของอุณหภูมิสวนหุมสูงสุดที่กําหนดเปน 

องศาเซลเซียส ที่ทุกตําแหนงของพ้ืนผิวดานนอกของสวนหุมบัลลาสตที่ผูทําระบุตามภาวะที่กําหนดใน
ขอ ข.9  
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บัลลาสตท่ีทําเคร่ืองหมายไวไมเกิน 130 ใหการปองกันความรอนสูงเกินกําหนดเนื่องดวยผลของการ
หมดอายุการใชงาน เปนไปตามขอกําหนดท่ีแสดงบนเคร่ืองหมายของดวงโคมไฟฟาดู มอก. 902 เลม 1 

ถาคาเกิน 130 ดวงโคมไฟฟาท่ีใชสัญลักษณ              ตองทดสอบเพิ่มเติมตาม มอก. 902 เลม 1 เทียบกับ
ดวงโคมไฟฟาท่ีไมมีอุปกรณควบคุมทางความรอน 

ข.3.3 อุณหภูมิเปดวงจรที่กําหนด (rated opening temperature) หมายถึง อุณหภูมิในขณะไมมีโหลด ซ่ึงตัว
ปองกันถูกออกแบบไวใหเปดวงจร 

ข.4 คุณลักษณะท่ัวไปของบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน 

ตัวปองกันทางความรอนตองติดต้ังรวมหนวยอยูภายในบัลลาสตท่ีตําแหนงซ่ึงมีการปองกันความเสียหาย
ทางกล สวนท่ีเปล่ียนใหมได ถามี จะตองเปดเขาถึงไดโดยใชเคร่ืองมือเทานั้น 

ถาวิธีการทํางานของการปองกันข้ึนอยูกับสภาพขั้ว การตอสายออนของดวงโคมไฟฟากับเตาเสียบท่ีไมมี
สภาพข้ัวตองมีการปองกันท้ังสองสายตัวนํา 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินิจ และโดยการทดสอบตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

ข.5 ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

ตองมีการสงมอบตัวอยางท่ีเตรียมเปนพิเศษตามขอ ข.9 ดวยจํานวนท่ีเหมาะสม 

ตองการตัวอยางเพียง 1 หนวย สําหรับการทดสอบในภาวะผิดพรองท่ีใหผลเลวท่ีสุดตามขอ ข.9.2   และ
ตองการตัวอยางเพียง1 หนวย ท่ีตองทดสอบตามภาวะท่ีกําหนดในขอ ข.9.3 หรือขอ ข.9.4    นอกจากนั้น ถา
บัลลาสตท่ีมีการแสดงคาอุณหภูมิและการปองกันทางความรอนตองมีตัวอยางอีก 1 หนวย เพื่อทดสอบใน
ภาวะผิดพรองท่ีใหผลเลวท่ีสุดตามขอ ข.9.2 

ข.6 การจําแนกประเภท 

บัลลาสตแบงตามขอ ข.6.1 หรือขอ ข.6.2 ดังนี้ 

ข.6.1 ตามประเภทของการปองกัน 

(ก) “ประเภท P” บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน, สัญลักษณ   

(ข) บัลลาสตท่ีมีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกนัทางความรอน, สัญลักษณ 

ข.6.2 ตามแบบของการปองกัน 

(ก) แบบปรับต้ังใหมโดยอัตโนมัติ (automatic-resetting (cyclic) type) 

(ข) แบบปรับต้ังใหมไดดวยมือ (manual-resetting (cyclic) type) 

(ค) แบบเปล่ียนฟวสไมได ปรับต้ังใหมไมได (non-renewable, non-resetting (fuse) type) 

(ง) แบบเปล่ียนฟวสได ปรับต้ังใหมไมได (renewable, non-resetting (fuse) type) 

(จ) แบบท่ีใชวิธีปองกันอ่ืนๆ ซ่ึงใหการปองกันทางความรอนเทียบเทา 
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ข.7 เคร่ืองหมาย 

ข.7.1 บัลลาสตท่ีมีวิธีการปองกันทางความรอนเกิน ตองมีเคร่ืองหมายและฉลากท่ีเปนไปตามประเภทของการ
ปองกัน 

- สัญลักษณ              สําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน “ประเภท P” 

- สัญลักษณ             สําหรับบัลลาสตท่ีมีการแสดงคาอุณหภูมิของการปองกันทางความรอน คา
อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนใหแสดง เปนพหุคูณของ 10 

ข้ัวตอสายซ่ึงตัวปองกันตองตอ ตองแสดงสัญลักษณขางตน 

นอกจากนี้ ตัวปองกันแบบเปล่ียนฟวสไดตองแสดงแบบของการปองกันดวย 
หมายเหตุ 1 เครื่องหมายน้ี กําหนดไวสําหรับผูทําดวงโคมไฟฟา เพ่ือใหแนใจวามีการปองกันไมใหใชขั้วตอสายท่ี

แสดงเครื่องหมายน้ีตอกับทางหลอด 

หมายเหตุ 2 กฎการเดินสายไฟฟา   อาจกําหนดใหตัวปองกันตอกับตัวนําที่มีไฟฟาโดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาประเภท I 
ที่มีการระบุสภาพขั้ว 

ข.7.2 นอกจากการทําเคร่ืองหมายในขอ ข.7.1 แลว ผูทําบัลลาสตตองแสดงประเภทหรือแบบของการปองกัน
ตามขอ ข.6 

ข.8 ความคงทนทางความรอนของขดลวด 

บัลลาสตท่ีมีตัวปองกันทางความรอนตองเปนไปตามการทดสอบความคงทนทางความรอนของขดลวดเพ่ือ
ปองกันการลัดวงจรของตัวปองกัน 
หมายเหตุ สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ อาจขอใหผูทําจัดเตรียมตัวอยางซึ่งตัวปองกันถูกลัดวงจรแลว 

ข.9 การเกิดความรอนของบัลลาสต 

ข.9.1 การทดสอบเพ่ือเลือกตัวอยาง  

กอนทดสอบน้ีใหวางตัวอยางบัลลาสตในตูอบ (โดยไมจายไฟ) เปนเวลาอยางนอย 12 h โดยควบคุม
อุณหภูมิไวตํ่ากวาอุณหภูมิใชงานท่ีกําหนดของตัวปองกัน 5 K 

นอกจากนั้น กอนนําบัลลาสตท่ีมีฟวสความรอนออกจากตูอบ ปลอยใหบัลลาสตเย็นลงจนอุณหภูมิตํ่ากวา
อุณหภูมิใชงานท่ีกาํหนดของตัวอุปกรณปองกันอยางนอย 20 K 

ในตอนทายของคาบนี้  ใหผานกระแสไฟฟาเล็กนอยขนาดไมเกิน 3 % ของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของ
บัลลาสตเพื่อตรวจสอบวาตัวปองกันปดวงจรหรือไม 

หากพบวาตัวปองกันทํางาน ตองไมใชบัลลาสตตัวนั้นในการทดสอบตอไป 

ข.9.2 บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน “ประเภท P” 
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บัลลาสตนี้ ไดจํากัดอุณหภูมิใชงานสูงสุดของสวนหุมบัลลาสตไวท่ี 90 C อุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ี
กําหนดของขดลวด (tw) ไวท่ี 105 C และอุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ีกําหนดของตัวเก็บประจุ (tc) ไวท่ี 70 C 

บัลลาสตทํางานท่ีภาวะสมดุลทางความรอนในภาวะปกติในกลองทดสอบการเกิดความรอน ตามตัวอยาง

ท่ีอธิบายในภาคผนวก ง. ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 0
540 C 

ตัวปองกันตองไมเปดวงจรในภาวะดังกลาว 

ใหทดสอบในภาวะผิดพรองท่ีใหผลเลวท่ีสุดตาง ๆ ตอไปนี้ตลอดการทดสอบจนเสร็จ 

เพื่อใหไดภาวะเหลานี้ จําเปนตองเตรียมตัวอยางบัลลาสตไวเปนพิเศษ 

ข.9.2.1 สําหรับหมอแปลง ในกรณีท่ีทําไดใหใชภาวะผิดปกติท่ีเกี่ยวเน่ือง ดังตอไปนี้ (เพิ่มเติมจากท่ีกําหนด
ใน ภาคผนวก ค. ของ มอก. 902 เลม 1 ) 

- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดปฐมภูมิ 

- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดทุติยภูมิใด ๆ 

- ลัดวงจรตัวเก็บประจุกําลัง ถาการลัดวงจรดังกลาวไมทําใหขดลวดปฐมภูมิของบัลลาสตลัดวงจร 

ข.9.2.2 สําหรับบัลลาสตขดลวด ในกรณีท่ีทําไดใหใชภาวะผิดปกติ ดังตอไปน้ี (เพิ่มเติมจากท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ค. ของ มอก.902 เลม 1)  

- ลัดวงจร 10 % ของรอบนอกขดลวดแตละขด 

- ลัดวงจรตัวเก็บประจุท่ีตออนุกรม ถามี 

สําหรับวัตถุประสงคนี้ของการวัดใหทํา 3 วัฏจักรตอเนื่องกัน โดยทําใหรอนและเย็น  สําหรับตัว
ปองกันแบบปรับต้ังใหมไมได ใหทดสอบเพียงวัฏจักรเดียวกับบัลลาสตแตละตัวท่ีเตรียมเปนพิเศษ  

อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตจะตองวัดอยางตอเนื่องหลังจากท่ีตัวปองกันเปดวงจร ยกเวนเม่ือเปน
การทดสอบสําหรับหาอุณหภูมิปดวงจรใหมไดของตัวปองกัน อาจหยุดการทดสอบเม่ืออุณหภูมิ
สวนหุมเร่ิมลดลงหลังจากท่ีตัวปองกันเปดวงจร หรือ เม่ืออุณหภูมิเกินคาขีดจํากัดท่ีกําหนด 
หมายเหตุ ในกรณีสวนหุมขึ้นถึงอุณหภูมิซึ่งไมเกิน 110 C และคงอยูที่คาน้ัน หรือเริ่มลดลงก็ตาม อาจหยุด

การทดสอบหลังจากอุณหภูมิถึงคายอดเปนครั้งแรก เปนเวลา  1 h 

ระหวางการทดสอบ อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตตองไมเกิน 110 C และจะตองไมเกิน 85 C เม่ือ
ตัวปองกัน (ตัวปองกันแบบปรับต้ังใหมได) ปดวงจรใหม   ยกเวนระหวางวัฏจักรการทํางานใด ๆ 
ของตัวปองกันขณะทดสอบอุณหภูมิสวนหุมอาจเกิน 110 C หากชวงเวลาระหวางขณะท่ีอุณหภูมิ
แรกถึงอุณหภูมิของสวนหุมบัลลาสตเกินคาขีดจํากัดกับขณะท่ีอุณหภูมิอยูในคาสูงสุดตามท่ีกําหนด
ในตารางท่ี ข.1 ไมเกินชวงเวลาสมนัยเวลาท่ีกําหนดในตารางดังกลาว 
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อุณหภูมิบนเปลือกหุมของตัวเก็บประจุท่ีเปนสวนหนึ่งของบัลลาสต ตองไมเกิน 90 C ยกเวน
อุณหภูมิตัวเก็บประจุนั้นอาจจะมากกวา 90 C  เม่ืออุณหภูมิสวนหุมมากกวา 110 C 

ตารางท่ี ข.1  สมรรถนะการปองกันทางความรอน 

อุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต 
OC 

เวลาสูงสุดเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงคาสูงสุด 
เริ่มจาก 110 OC 

min 
เกิน 150 

ระหวาง 145 กับ 150 
ระหวาง 140 กับ 145 
ระหวาง 135 กับ 140 
ระหวาง 130 กับ 135 
ระหวาง 125 กับ 130 
ระหวาง 120 กับ 125 
ระหวาง 115 กับ 120 
ระหวาง 110 กับ 115 
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ข.9.3 บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอนท่ีระบุอุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต 130 OC หรือตํ่ากวา 

บัลลาสตทํางานท่ีภาวะสมดุลทางความรอนในภาวะปกติในกลองทดสอบใหความรอนตามที่อธิบายใน
ภาคผนวก ง. ท่ีอุณหภูมิโดยรอบท่ีทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคา (tw + 5) C 

ตัวปองกันตองไมทํางานในภาวะดังกลาว  

ใหทดสอบในภาวะผิดพรองท่ีใหผลเลวท่ีสุดตามขอ ข.9.2 ตลอดการทดสอบจนเสร็จ 
หมายเหตุ ยอมใหบัลลาสตทํางานที่คากระแสไฟฟาซึ่งใหอุณหภูมิของขดลวดมีคาเทากับอุณหภูมิในภาวะผิดพรองที่

ใหผลเลวที่สุดตามที่กําหนดในขอ ข.9.2 

ระหวางการทดสอบ อุณหภูมิบนสวนหุมบัลลาสตตองไมเกิน 135 C  และตองไมเกิน 110 C  เม่ือตัว
ปองกัน (ตัวปองกันแบบปรับต้ังใหม) ปดวงจรใหม  อยางไรก็ตาม ในวัฏจักรการทํางานทุกวัฏจักรของตัว
ปองกันในการทดสอบ อุณหภูมิสวนหุมบัลลาสตอาจเกิน 135 C  หากชวงเวลาในระหวางขณะท่ีอุณหภูมิ
แรกถึงสวนหุมเกินคาจํากัดของอุณหภูมิกับขณะท่ีอุณหภูมิข้ึนถึงคาสูงสุดตามท่ีกําหนดในตารางที่ ข.2 ไม
เกินเวลาท่ีสมนัยกับเวลาท่ีกําหนดในตารางดังกลาว 

อุณหภูมิบนเปลือกหุมของตัวเก็บประจุท่ีเปนสวนหนึ่งของบัลลาสตตองไมเกิน 50 C หรือ tc ในภาวะปกติ 
และตองไมเกิน 60 C หรือ (tc + 10) C ในภาวะผิดปกติ สําหรับตัวเก็บประจุท่ีมีหรือไมมีการระบุอุณหภูมิ
ทํางานสูงสุด (tc ) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี ข.2  สมรรถนะการปองกันทางความรอน 

อุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสต 
OC 

เวลาสูงสุดเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงคาสูงสุด 
เริ่มจาก 135 OC 

min 
เกิน 180 

เกิน 175 ถึง 180 
เกิน 170 ถึง 175 
เกิน 165 ถึง 170 
เกิน 160 ถึง 165 
เกิน 155 ถึง 160 
เกิน 150 ถึง 155 
เกิน 145 ถึง 150 
เกิน 140 ถึง 145 
เกิน 135 ถึง 140 
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ข.9.4 บัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอนท่ีระบุอุณหภูมิสูงสุดของสวนหุมบัลลาสตเกิน 130 C 

(ก) ใหบัลลาสตทํางานท่ีภาวะสมดุลทางความรอนภายใตภาวะท่ีกําหนดในขอ ง.4 ท่ีกระแสลัดวงจรที่
ทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคา ( tw + 5) C 

ตัวปองกันตองไมเปดวงจรในภาวะน้ี 

(ข) ใหบัลลาสตทํางานท่ีกระแสซ่ึงทําใหอุณหภูมิของขดลวดมีคาเทากับอุณหภูมิในภาวะ   ผิดพรองท่ี
ใหผลเลวท่ีสุดตามท่ีกําหนดในขอ ข.9.2 

ระหวางการทดสอบใหวัดอุณหภูมิของสวนหุมบัลลาสต 

ถาจําเปน กระแสไฟฟาผานขดลวดจะตองเพ่ิมอยางชา ๆ และตอเนื่องจนกระท่ังตัวปองกันทํางาน 

ชวงเวลาและการเพ่ิมของกระแสไฟฟาใหเปนไปในลักษณะท่ีใหเกิดภาวะเสถียรทางความรอนระหวาง
อุณหภูมิของขดลวดกับอุณหภูมิท่ีพื้นผิวของบัลลาสตเทาท่ีจะเปนไปได 

ระหวางการทดสอบ ใหวัดอุณหภูมิสูงสุดท่ีพื้นผิวของบัลลาสตอยางตอเนื่อง 

สําหรับบัลลาสตท่ีใชคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอน แบบปรับต้ังใหมไดอัตโนมัติ  (ดูขอ ข.6.2 
(ก)) หรือแบบวิธีปองกันอ่ืน (ดูขอ ข.6.2 (จ)) ใหทดสอบตอเนื่องจนกระท่ังอุณหภูมิท่ีผิวอยูในภาวะ
เสถียร 

ใหคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอน แบบปรับต้ังใหมไดอัตโนมัติ ตองทํางาน 3 คร้ัง โดยการปดและ
เปดสวิตชของวงจรบัลลาสตในภาวะท่ีกําหนด 



มอก. 23–2558 

-33- 

สําหรับบัลลาสตท่ีใชคัตเอาตหรือตัวปองกันทางความรอนแบบปรับต้ังใหมไดดวยมือ ใหทดสอบซํ้า 
3 คร้ัง เวนหางกัน 30 min ในระหวางการทดสอบ  แลวจึงปรับต้ังคัตเอาตหรือตัวปองกันใหม 

สําหรับบัลลาสตท่ีใชตัวปองกันทางความรอนแบบเปล่ียนไมได ปรับต้ังใหมไมไดและบัลลาสตท่ีใชตัว
ปองกันทางความรอนแบบเปล่ียนได ใหทดสอบเพียง 1 คร้ัง 

ถือวาเปนไปตามขอกําหนดถาอุณหภูมิสูงสุดท่ีพื้นผิวสวนใดๆ ของบัลลาสตไมเกินคาท่ีทําเคร่ืองหมายไว 

ยอมใหอุณหภูมิพุงเกินคาท่ีแจง 10 %  ภายใน 15 min ผานไป  หลังตัวปองกันทํางาน  หลังคาบนี้คา
อุณหภูมิท่ีวัดไดตองไมเกินคาท่ีแจง 
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ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 

คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะสําหรับบัลลาสตแบบอิเล็กทรอนกิส  
ท่ีมีอุปกรณปองกันการรอนเกิน 

ไมใชขอกําหนดนี้ 
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ภาคผนวก ง. 
(ขอกําหนด) 

ขอกําหนดสําหรับทดสอบทางความรอนของบัลลาสต 
ท่ีมีการปองกันทางความรอน 

ง.1 กลองทดสอบ 

การทดสอบการใหความรอนตองกระทําในกลองท่ีรักษาอุณหภูมิโดยรอบตองคงไวตามท่ีกําหนด (ดูรูป 
ท่ี ง.1)  กลองทําดวยวัสดุทนความรอนหนา 25 mm มีขนาดภายในขนาด 610 mm  610 mm  610 mm 
พื้นรองรับ (floor) ของสวนท่ีใชทดสอบมีขนาด 560 mm  560 mm ซ่ึงทําใหมีชองวาง 25 mm โดยรอบพื้น
เพื่อใหอากาศรอนหมุนเวียนได  ชองใตพื้นในพื้นรองรับมีขนาดสูง 75 mm สําหรับตัวทําความรอน (heating 
element) ผนังกลองทดสอบดานหนึ่งอาจถอดออกได  แตตองยึดไดอยางม่ันคงกับดานท่ีติดกันของกลอง
ทดสอบ  ท่ีผนังดานท่ีถอดออกไดตองมีชองเปดตรงสวนกลางของขอบลางของสวนท่ีใชทดสอบขนาด  
150 mm  150 mm และอากาศหมุนเวียนภายในกลองทดสอบผานชองเปดนี้เทานั้น ชองเปดนี้ตองบังดวย
แผนอะลูมิเนียมโคงตามรูปท่ี ง.1 

ง.2 การใหความรอนของกลอง 

แผนใหความรอน (strip heater) ขนาด 300 W  4 แผน  แผนใหความรอนมีมิติของผิวท่ีใหความรอนขนาด 
40 mm  300 mm ตัวทําความรอนท่ีตอขนานกับแหลงจาย ตองติดต้ังในชองใตพื้นสูง 75 mm  กึ่งกลางของ
ชอง และตองจัดใหเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยมีขอบนอกของตัวทําความรอนหางจากผนังดานในกลอง
ทดสอบ 65 mm การควบคุมความรอนใหใชเทอรมอสแตตท่ีเหมาะสม 

ง.3 ภาวะการทํางานของบัลลาสต 

ระหวางการทดสอบ  ตองใหความถ่ีของแหลงจายมีคาเทากับความถ่ีท่ีกําหนดของบัลลาสต และ
แรงดันไฟฟาของแหลงจายมีคาเทากับแรงดันไฟฟาของบัลลาสตท่ีกําหนด ในระหวางการทดสอบใหคง

อุณหภูมิทดสอบไวท่ี 0
540 C  กอนการทดสอบนําบัลลาสตวางในกลองทดสอบ โดยไมมีการจายไฟฟา

เปนชวงเวลาหน่ึงเพื่อใหอุณหภูมิของทุกสวนมีคาเทากับอุณหภูมิภายในกลองทดสอบ ถาอุณหภูมิในกลอง
ทดสอบแตกตางจากอุณหภูมิในกลองทดสอบเมื่อเร่ิมตนทดสอบ  ใหนําอุณหภูมิท่ีแตกตางนี้มาหาอุณหภูมิ
ท่ีเพิ่มข้ึนของสวนประกอบตาง ๆ ของบัลลาสต     บัลลาสตตองใชกับจํานวนและกําลังไฟฟาของหลอด
ตามท่ีบัลลาสตไดระบุไว  โดยใหวางหลอดนอกกลองทดสอบ 

ง.4 ตําแหนงบัลลาสตในกลองทดสอบ 

ระหวางการทดสอบ บัลลาสตตองวางอยูในตําแหนงการใชงานตามปกติ โดยใหวางบัลลาสตบนแผนไม
รองรับ 2 แผน สูงจากพื้นของสวนท่ีใชทดสอบ 75 mm และวางอยูท่ีตรงกลางกลองทดสอบ การตอทาง
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ไฟฟาใหสอดสายผานชองเปดส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 150 mm ตามรูปท่ี ง.1 ระหวางการทดสอบใหวางกลอง
ทดสอบ โดยไมใหชองเปดท่ีบังดวยแผนอะลูมิเนียมโคงมีกระแสลมพัดผาน 

ง.5 การวัดอุณหภูมิ 

ใหถือวาคาเฉล่ียของอุณหภูมิในกลองทดสอบ มีคาเทากับอุณหภูมิอากาศโดยเฉล่ียท่ีตําแหนงซ่ึงหางจากผนัง
ไมนอยกวา 76 mm โดยวัดจากผนังท่ีอยูใกลท่ีสุดและอยูในระดับเดียวกันกับศูนยกลางบัลลาสต 

การวัดอุณหภูมิใหวัดดวยเทอรมอมิเตอรแบบแกว หรืออาจใชเทอรมอคัปเปลหรือเทอรมิสเตอรท่ีประกอบ
ติดกับแผนโลหะเล็ก ๆ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกําบังการแผรังสี  

ตามปกติอุณหภูมิท่ีสวนหุมบัลลาสตจะวัดดวยเทอรมอคัปเปล ถาอุณหภูมิท่ีวัดได 3 คร้ัง (ชวงเวลาหางกัน
ไมนอยกวา 5 min) มีคาแตกตางไมเกิน 10 % ของการวัดคร้ังกอน ใหถือวามีอุณหภูมิคงท่ี 

  



มอก. 23–2558 

-37- 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติเปนมิลลิเมตร 
 

รูปท่ี ง.1 ตัวอยางกลองใหความรอนสําหรับบัลลาสตท่ีมีการปองกันทางความรอน 

  

ท่ีรองรับบัลลาสต 
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ภาคผนวก จ. 
(ขอกําหนด) 

การใชคาคงท่ี S นอกเหนือจาก 4 500 ในการทดสอบ tw 

จ.1 การทดสอบในภาคผนวกน้ีเจตนาใหไวเปนแนวทางใหใชกับกรณีท่ีผูทําแจงคาคงท่ี S ท่ีนอกเหนือจาก 4 500 
ไว 

อุณหภูมิ T สําหรับใชในการทดสอบความคงทนของบัลลาสตคํานวณไดจากสมการ (2) ซ่ึงใหไวในขอ 13. 

ถาไมไดแจงคา S ไวเปนอยางอ่ืนใหใชคา 4 500 แตผูทําอาจแจงคาใด ๆ ไดจากคาในตารางท่ี 2 ถามีเหตุผลท่ี
สมควรจะใชวิธีดําเนินการ ก. หรือวิธีดําเนินการ ข. 

หากพิสูจนไดวาใชคาคงท่ีอ่ืนนอกจาก 4 500 สําหรับบัลลาสตตัวหนึ่งโดยเฉพาะได โดยใชวิธีดําเนินการ ก. 
หรือวิธีดําเนินการ ข. อาจใชคาคงท่ี S นั้นทดสอบความคงทนของบัลลาสตนั้นและบัลลาสตอ่ืน ๆ ท่ีมีการทํา
และใชวัสดุอยางเดียวกันได 

จ.2 วิธีดําเนินการ ก. 

ผูทําตองใหขอมูลของการทดลองเก่ียวกับอายุการใชงานของขดลวดท่ีสัมพันธกับอุณหภูมิของขดลวดท่ี
ออกแบบสําหรับบัลลาสต จากจํานวนตัวอยางท่ีเพียงพอ แตตองไมนอยกวา 30 หนวย 

จากขอมูลนี้ใหคํานวณเสนถดถอย (regression line) ท่ีสัมพันธกันระหวาง T กับ log L รวมกับเสนความ
เช่ือม่ัน 95 % จํานวน 2 เสน ท่ีใชในการคํานวณ 

ลากเสนตรงซ่ึงต้ังฉากกับแกน log L ท่ีจุด 10 วัน และ 120 วัน ไปตัดกับเสนความเช่ือม่ัน 95 % คาบนและคา
ลาง ดูรูปท่ี จ.1 ถาสวนกลับของความชันของเสนท่ีลากเช่ือมตอเสนตัดดังกลาวนี้  มีคาเทากับหรือมากกวา
คาคงที่ S ท่ีระบุไว ก็จะเปนการพิสูจนไดวาคาคงที่ S ดังกลาวอยูในขีดจํากัดความเช่ือม่ัน 95 % สําหรับ
เกณฑความลมเหลว ใหดูวิธีดําเนินการ ข. 
หมายเหตุ 1. จุด 10 วัน และ 120 วัน เปนชวงเวลาตํ่าสุดที่จําเปนสําหรับการใชเสนความเช่ือมั่น อาจใชจุดอื่นที่ใหชวงเวลา

วันเทากันหรือมากกวาได 

 2. ขอมูลที่ใชในการคํานวณเสนถดถอยและขีดจํากัดความเช่ือมั่น ดูในมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

จ.3 วิธีดําเนินการ ข. 

การทดสอบตองทํากับบัลลาสตใหม 14 หนวย ท่ีผูทําสงมอบเพ่ิมเติมจากจํานวนท่ีกําหนด เพื่อทดสอบความ
คงทน ของบัลลาสต  ใหแบงตัวอยางเปน 2 กลุม กลุมละ 7 หนวย โดยวิธีสุม ผูทําตองแสดงคาคงท่ี S ท่ีแจง
ไวและอุณหภูมิทดสอบ T1 ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีกําหนดใหใชทดสอบอายุใชงานเฉล่ียระบุ 10 วัน และอุณหภูมิ 
T2  เปนอุณหภูมิท่ีกําหนดใหใชทดสอบอายุใชงานเฉล่ียระบุ 120 วันเปนอยางนอย การคํานวณใหแทนคา
อุณหภูมิ T1 และคาคงท่ี S ท่ีแจงไวในสมการท่ีแปลงมาจากสมการ (2) ดังตอไปนี้ 
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เม่ือ   

T1  คือ อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี (สําหรับ 10 วัน) เปนเคลวิน 

T2 คือ อุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎี (สําหรับ 120 วัน) เปนเคลวิน 

S คือ คาคงท่ีท่ีแจงไว 

ใหทดสอบความคงทนตามขอ 13. กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม  กลุมละ 7 หนวย โดยใชอุณหภูมิ T1 (วิธีทดสอบ 

1) และอุณหภูมิ T2 (วิธีทดสอบ 2) ตามลําดับ 

ถากระแสไฟฟาเบ่ียงเบนเกิน 15 % จากคาเร่ิมตนทดสอบ 24 h ใหทดสอบซํ้าท่ีอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา ในชวงเวลา
ทดสอบซ่ึงคํานวณจากสมการ (2) และถือวาบัลลาสตไมผานการทดสอบ ถาพบวาขณะทดสอบอยูในตูอบ
เปนดังนี้ 

(ก) บัลลาสตเปดวงจร 

(ข) ฉนวนเสียสภาพฉับพลันซ่ึงดูไดจากการทํางานของฟวสทํางานเร็ว (fast-acting fuse) ท่ีมีพิกัดกระแสท่ี 
150 % ถึง 200 % ของกระแสไฟฟาเร่ิมตนท่ีวัดไดเม่ือครบ 24 h 

วิธีทดสอบท่ี 1  ชวงเวลาทดสอบตองเทากับหรือมากกวา 10 วัน และตองทดสอบจนกระท่ังบัลลาสต
ทดสอบทุกตัวใชการไมได และอายุใชงานเฉล่ีย L1 คํานวณจากคาเฉล่ียของคาลอการึทึมของอายุใชงานของ

บัลลาสตแตละตัวท่ีอุณหภูมิ T1 อายุใชงานเฉล่ีย L2  ท่ีสัมพันธกับอุณหภูมิ T2 คํานวณจากสมการ (จ.2) อีก

สมการหนึ่งท่ีแปลงมาจากสมการ (2) 
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1
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หมายเหตุ 1 ในระหวางการทดสอบตองระวังเก่ียวกับบัลลาสต 1 หนวย หรือมากกวาที่ใชการไมไดแลวมีผลกระทบกับ

อุณหภูมิของบัลลาสตทดสอบที่เหลือ 

วิธีทดสอบท่ี 2   ทดสอบตอไปท่ีอุณหภูมิตามทฤษฎี T2 จนกระท่ังอายุใชงานเฉล่ียมากกวา L2 ผลทดสอบนี้

บอกไดวาคาคงที่ S สําหรับตัวอยางมีคาอยางนอยเปนไปตามท่ีแจงไว   ถาตัวอยางทุกตัวอยางท่ีอุณหภูมิ T2 

ใชการไมไดกอนอายุใชงานเฉล่ียถึง L2 แลว ถือวาไมไดทวนสอบคาคงท่ี S  ท่ีแจงไว  สําหรับตัวอยางนั้นยัง

ไมรับรองใหผานการทดสอบ 

อายุใชงานทดสอบตองมีบรรทัดฐานการพิจารณามาจากอายุการใชงานท่ีอุณหภูมิทดสอบจริงกับอายุใชงาน
ท่ีอุณหภูมิทดสอบตามทฤษฎีท่ีใชคาคงท่ี S ท่ีแจงไว 
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หมายเหตุ 2 โดยทั่วไปไมจําเปนตองทดสอบที่อุณหภูมิ T2 ตามวิธีทดสอบที่ 2 จนกระทั่งบัลลาสตทุกตัวใชการไมได  การ
คํานวณชวงเวลาการทดสอบท่ีจําเปนไมยาก แตตองปรับปรุงอยูเสมอเมื่อปรากฏความลมเหลว 

ในกรณีของบัลลาสตท่ีมีวัสดุท่ีไวตออุณหภูมิ  อายุใชงานระบุ 10 วัน อาจไมเหมาะสม  ในกรณีดังกลาวผูทํา
อาจใชอายุใชงานใหยาวข้ึนอีก โดยมีเง่ือนไขวาอายุใชงานนี้ตองส้ันกวาชวงเวลาการทดสอบความคงทนท่ี
เหมาะสม เชน 30 60 90 หรือ 120 วัน  ในกรณีดังกลาว อายุใชงานระบุของบัลลาสตท่ียาวข้ึน ตองไมนอย
กวา 10 เทาของอายุใชงานท่ีส้ันกวา (เชน 15/150 วัน หรือ 18/180 วัน) 
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รูปท่ี จ.1  การประเมินคาคงที่  S  ท่ีแจงไว 

เสนแสดงความเช่ือมั่น 95 % 

ท่ีแจงไวคาคงท่ี
ความชัน

  
1  s  

เสนถดถอย 
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ภาคผนวก ฉ. 
(ขอกําหนด) 

กลองกันลม (draught – proof enclosure) 

คุณลักษณะขอแนะนําตอไปนี้อางอิงถึงการสรางและการใชงานของกลองกันลมท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดสําหรับ
การทดสอบทางความรอนของบัลลาสต อาจเลือกใชวิธีการกันลมวิธีอ่ืน ๆ ท่ีใหผลเชนเดียวกัน 

กลองกันลมทดสอบตองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา เปนผนัง 2 ช้ัน ท่ีดานบนและดานอ่ืนอีกอยางนอย 3 ดาน มีฐานลาง
เปนพื้นแข็งตัน  ผนัง 2 ช้ัน ตองทําจากแผนโลหะท่ีมีรูพรุนมีชองวางระหวางผนังประมาณ 150 mm รูพรุนเปน
ระเบียบสม่ําเสมอ เสนผานศูนยกลางของรูพรุนขนาด 1 mm ถึง 2 mm ครอบคลุมประมาณ 40 % ของพื้นท่ีผิว
ท้ังหมดของผนังแตละดาน   

กลองกันลมนี้ตองทาสีภายในดวยสีดําดาน มีมิติภายในท้ัง 3 ดานขนาดอยางนอย 900 mm  และตองมีระยะหางอยาง
นอย 200 mm ระหวางผิวภายในของกลองกันลมกับสวนบนและผนัง 4 ดานของบัลลาสตขนาดใหญท่ีสุดตามท่ีได
ออกแบบกลองกันลมทดสอบไว 
หมายเหตุ ถาตองการทดสอบบัลลาสตต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป ในกลองกันลมทดสอบขนาดใหญ ตองระวังการแผรังสี ความรอนจาก

บัลลาสตตัวหน่ึง ไมใหมีผลกระทบกับบัลลาสตตัวอื่น 

ตองเวนชองวางไวอยางนอย 300 mm เหนือผนังดานบนของกลองกันลม และดานรอบ ๆ ผนังท่ีมีรูพรุน  กลองกัน
ลมนี้ตองวางอยูในตําแหนงท่ีปองกันลมโกรกและปองกันการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอากาศเทาท่ีจะทําไดและ
ปองกันรังสีความรอนจากแหลงกําเนิดดวย 

ใหวางบัลลาสตทดสอบในตําแหนงท่ีหางจากผนังภายในกลองกันลมท้ัง 5 ดานมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และวาง 
บัลลาสตบนแผนไมรองรับ ตามภาคผนวก ง.  
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ภาคผนวก ช. 
(ขอกําหนด) 

การอธิบายการไดมาของคาของแรงดันไฟฟาแบบพัลส 

ไมใชขอกําหนดขอนี ้



มอก. 23–2558 

-44- 

ภาคผนวก ซ. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบ 

ซ.1 อุณหภูมิโดยรอบ และหองทดสอบ 

ซ.1.1 การวัดคาตาง ๆ ใหทําในหองท่ีปราศจากกระแสลม และมีอุณหภูมิโดยรอบอยูในพิสัย 20 C ถึง 27 C  

สําหรับการทดสอบท่ีตองการสมรรถนะของหลอดคงตัว อุณหภูมิโดยรอบหลอดขณะทดสอบจะตองอยู
ในพิสัย 23 C ถึง 27 C และในระหวางการทดสอบตองไมเปล่ียนแปลงเกินกวา 1 C 

ซ.1.2  นอกจากอุณหภูมิโดยรอบการหมุนเวียนของอากาศมีผลตออุณหภูมิของบัลลาสต เพื่อใหผลทดสอบ
เช่ือถือได หองทดสอบตองมีอากาศนิ่งไมมีกระแสลม 

ซ.1.3 เพื่อใหม่ันใจวาบัลลาสตมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิโดยรอบในหองทดสอบ กอนการวัดความตานทาน
ของขดลวดในภาวะเย็น ใหเก็บบัลลาสตไวในอุณหภูมิหองทดสอบเปนเวลาพอสมควรกอนการทดสอบ 

อาจจะมีความแตกตางของอุณหภูมิโดยรอบกอนและหลังจากการใหความรอนบัลลาสตซ่ึงเปนการยากท่ี
จะแกไขเนื่องจากอุณหภูมิของบัลลาสตจะเปล่ียนชากวาอุณหภูมิโดยรอบท่ีเปล่ียนแปลง   ใหติดต้ัง
เพิ่มเติมบัลลาสตแบบเดียวกันกับท่ีทดสอบโดยติดต้ังอยูในหองทดสอบและวัดความตานทานขดลวด
ขณะเย็น จากการวัดท้ังท่ีเร่ิมตนและทายสุดของการทดสอบอุณหภูมิ ใหใชความแตกตางของความ
ตานทานเปนพื้นฐานในการแกไขคาความตานทานท่ีอานไดของบัลลาสต  โดยใชสมการหาคาอุณหภูมิ 

เพื่อไมใหมีความยุงยาก การวัดใหทําในหองทดสอบท่ีมีอุณหภูมิเสถียร ซ่ึงไมจําเปนตองมีการแกไขใด ๆ 

ซ.2 แรงดันไฟฟาและความถ่ีของแหลงจาย 

ซ.2.1 แรงดันไฟฟาและความถ่ีทดสอบ 

ถาไมระบุไวเปนอยางอ่ืน ตองใหบัลลาสตท่ีทดสอบทํางานท่ีแรงดันไฟฟาออกแบบท่ีกําหนดและให 

บัลลาสตอางอิงทํางานท่ีแรงดันไฟฟาและความถ่ีท่ีกําหนด 

ซ.2.2 เสถียรภาพของแหลงจายและความถ่ี  

ถาไมระบุไวเปนอยางอ่ืน แรงดันไฟฟาและความถ่ีแหลงจายควรเลือกใหเหมาะสมสําหรับบัลลาสต
อางอิง และใหมีคาคงท่ีอยูภายใน  0.5 % อยางไรก็ตาม  ระหวางการวัดจริง  คาแรงดันไฟฟาอาจจะ
ปรับต้ังภายใน  0.2 % ของคาทดสอบท่ีระบุไว  

ซ.2.3 รูปคล่ืนแรงดันไฟฟาแหลงจายสําหรับบัลลาสตอางอิง  

สวนฮารมอนิกรวม (total harmonic content) ของแรงดันไฟฟาแหลงจายตองไมเกิน 3 %    โดยท่ีสวน
ฮารมอนิก คือ  ผลรวมของคารากกําลังสองเฉล่ีย (r.m.s.) ของสวนประกอบแตละสวน  โดยให
สวนประกอบหลักมูลเปน  100 % 
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ซ.3 ลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของหลอด 

อุณหภูมิโดยรอบอาจมีผลกระทบตอลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของหลอด (ดูขอ ซ.1) นอกจากนั้น การแสดง
ของลักษณะเฉพาะของหลอดไมข้ึนกับอุณหภูมิโดยรอบ ยิ่งกวานั้นลักษณะเฉพาะดังกลาวอาจเปล่ียนแปลง
ระหวางอายุการใชงานของหลอด 

สําหรับการวัดอุณหภูมิของบัลลาสตท่ี 100 % และ 110 % ของแรงดันไฟฟาแหลงจายท่ีกําหนด  อาจมีความ
เปนไปไดในบางกรณี  เชน บัลลาสตขดลวดเม่ือใชกับวงจรที่จุดหลอดดวยสตารตเตอร   เพื่อลดผลการ
รบกวนท่ีเกิดจากหลอด โดยใหทดสอบบัลลาสตดวยกระแสไฟฟาลัดวงจร มีคาเทากับคากระแสไฟฟาท่ี
ไดรับจากหลอดอางอิงท่ีมีแรงดันไฟฟา 100 % และ 110 % ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด    ลัดวงจรหลอดแลว
ปรับแรงดันไฟฟาแหลงจายจนคากระแสไฟฟาผานวงจรมีคาตามท่ีตองการ 

ในกรณีท่ีสงสัยใหทําการวัดกับหลอดใดหลอดหนึ่ง   หลอดเหลานี้ตองเลือกในทํานองเดียวกับหลอดอางอิง  
โดยไมคํานึงถึงเกณฑความคลาดเคล่ือนของแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟาของหลอด ตามท่ีใชสําหรับหลอด
อางอิง 

เม่ือกําหนดคาอุณหภูมิเพิ่มข้ึนของบัลลาสต   ใหบันทึกคากระแสไฟฟาผานขดลวดท่ีวัดไดไวดวย 

ซ.4 ผลทางแมเหล็ก 

นอกจากระบุเปนอยางอ่ืนไมอนุญาตใหวัตถุแมเหล็กเขาใกลภายในระยะ 25 mm จากผิวดานใด ๆ ของ 
บัลลาสตอางอิงหรือบัลลาสตในการทดสอบ 

ซ.5 การติดตั้งและการตอหลอดอางอิง 

เพื่อใหม่ันวาหลอดอางอิงจะคงคาทางไฟฟาแนะนําใหติดต้ังหลอดอางอิงในแนวระดับและใหอยูกับข้ัวรับ
หลอดอยางถาวรตลอดการทดสอบ ในขณะท่ีเปนไปตามวิธีการตอข้ัวตอสายของบัลลาสตท่ียอมรับได  
หลอดอางอิงตองตออยูในวงจรโดยทําตามลักษณะการตอโดยใหสภาพข้ัวของการตอคงเดิมตามท่ีใชในการ
บมหลอด 

ซ.6 เสถียรภาพของหลอดอางอิง 

ซ.6.1 หลอดอางอิงตองทํางานอยูในภาวะเสถียรกอนการวัด โดยไมมีการควงของลําแสง (swirling)  

ซ.6.2 ใหตรวจสอบลักษณะเฉพาะของหลอดทันทีท้ังกอนและหลังรายการการทดสอบแตละอนุกรม 

ซ.7 ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองวัด 

ซ.7.1 วงจรศักย  

วงจรศักยของเคร่ืองวัดท่ีตอครอมหลอดตองมีกระแสไหลผานไมเกิน 3 % ของกระแสไฟฟาผานหลอดท่ี
ระบุ  
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ซ.7.2  วงจรกระแส  

วงจรกระแสของเคร่ืองวัดท่ีตออนุกรมกับหลอด ตองมีอิมพีแดนซตํ่าพอ คือ คาของแรงดันไฟฟาตก  
วงจรของเคร่ืองวัดนั้นตองไมเกิน  2 % ของคาแรงดันไฟฟาระบุของหลอด ในกรณีตอเคร่ืองวัดในวงจร
เผาไสแบบขนาน คาอิมพีแดนซรวมของเคร่ืองวัดตองไมเกิน 0.5  

ซ.7.3 การวัดคา r.m.s. 

เคร่ืองวัดตองไมเกิดคาผิดพลาด เนื่องจากความเพี้ยนของรูปคล่ืนและตองเหมาะสมกับความถ่ีใชงาน ใน
การใชเคร่ืองวัดตองใชความระมัดระวังเพื่อเปนท่ีแนใจวา ความจุไฟฟาดิน (earth capacitance) ของ
เคร่ืองวัดจะไมรบกวนการทํางานของหนวยท่ีทดสอบ (unit under test)  และอาจจําเปนตองทําใหแนใจวา
จุดวัดของวงจรทดสอบมีศักยดนิ 

ซ.8 แหลงจายกําลังของอินเวอรเตอร 

บัลลาสตท่ีเจตนาใหใชกับแหลงจายท่ีเปนแบตเตอรี่ ยอมใหใชจากแหลงจายไฟฟากระแสตรงอื่นแทน
แหลงจายแบตเตอร่ีได โดยมีอิมพีแดนซแหลงจายเทียบเทากับของแบตเตอร่ี 
หมายเหตุ ใชตัวเก็บประจุแบบไมเหน่ียวนํา (non-inductive capacitor) ตามแรงดันไฟฟาที่เหมาะสม ความจุไมนอยกวา 

50 μF โดยตอครอมกับขั้วตอแหลงจายของหนวยที่ทดสอบ ตามปกติเปนอิมพีแดนซแหลงจายของแบตเตอรี่   

ซ.9 บัลลาสตอางอิง 

เม่ือทําการวัดคาท่ีเปนไปตามขอกําหนดใน มอก. 2319 บัลลาสตอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะตรงกับท่ีกําหนด
ในมาตรฐาน และท่ีระบุในแผนขอมูลหลอดท่ีเหมาะสมตาม มอก. 236 และ มอก. 1713 

ซ.10 หลอดอางอิง 

ตองทําการวัดและเลือกหลอดอางอิงตาม มอก. 2319 และหลอดอางอิงตองมีลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุใน
แผนขอมูลหลอดท่ีเหมาะสมตาม มอก. 236 และ มอก. 1713 

ซ.11 ภาวะทดสอบ 

ซ.11.1 เวลาหนวงวัดความตานทาน  

บัลลาสตอาจเย็นลงอยางรวดเร็วหลังปดสวิตช  ใหเวลาหนวงระหวางสวิตชปดกับการเร่ิมวัดความ
ตานทานนอยสุด ดังนั้นจึงควรหาความตานทานของขดลวดเปนฟงกชันของเวลาท่ีผานไปจากเวลาขณะ
ปดสวิตชแลว 

ซ.11.2 ความตานทานทางไฟฟาของหนาสัมผัสและสายตอ  

ตองหลีกเล่ียงไมใหมีการตอในวงจรเทาท่ีเปนไปได  ถาใชสวิตชเปล่ียนจากภาวะการทํางานไปยัง
ภาวะการทดสอบ  ตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอใหความตานทานของหนาสัมผัสในสวิตชตํ่าเพียง
พอท่ีจะไมมีผลตอการทดสอบ และตองคํานึงถึงความตานทานของสายตอใดๆ ระหวางบัลลาสตกับ
เคร่ืองวัดความตานทานดวย 
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เพื่อปรับปรุงความแมนของการวัด ควรใชการวัดส่ีจุดดวยการเดินสายคู (four-point measurement with 
double wiring) 

ซ.12 การเกิดความรอนของบัลลาสต 

ซ.12.1 บัลลาสตติดต้ังภายใน 

ซ.12.1.1 อุณหภูมิของสวนตาง ๆ ของบัลลาสต 

บัลลาสตจะตองวางในตูอบตามรายละเอียดในขอ 13. สําหรับการทดสอบความคงทนความรอนของ
ขดลวด  

ใหบัลลาสตทํางานตามปกติท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ตามรายละเอียดในขอ ซ.12.4 

ควบคุมเทอรมอสแตตของตูอบใหอุณหภูมิภายในตูอบมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิของขดลวดท่ีรอน

ท่ีสุดตามคา tw ท่ีแจงไว 

หลังจากนั้น 4 h  ใหหาอุณหภูมิขดลวดของบัลลาสตดวยวิธีวัดความตานทานท่ีเปล่ียน (ดูขอ 13. 
สมการ (1)) และถาคาท่ีหาไดแตกตางจากคา tw  เกิน  5 K  ใหปรับเทอรมอสแตตใหมเพื่อให
ใกลเคียงคาอุณหภูมิ  tw  มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

จากนั้น  วัดอุณหภูมิของขดลวดของบัลลาสตท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ีกําหนดท่ี 100 % ของ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและ ท่ีปรับเพิ่มข้ึนเปน 106 % ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ภายหลังเม่ือเกิด
เสถียรทางอุณหภูมิใหวัดอุณหภูมิที่สวนตาง ๆ ของบัลลาสตตองเปนไปตามท่ีกําหนดในขอท่ี
เกี่ยวของ 

ซ.12.1.2 อุณหภูมิของขดลวดของบัลลาสต 

บัลลาสตท่ีระบุอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของขดลวดในภาวะปกติ ใหทดสอบบัลลาสตดังนี้ 

ใหวางบัลลาสตในกลองกันลมตามภาคผนวก ฉ. ไวบนแผนไมรองรับ 2 แผนตามรูปท่ี ซ.1  

แผนไมตองมีความสูง 75 mm หนา 10 mm และกวางเทากับหรือกวางกวาความกวางของบัลลาสต 
นอกจากนี้ตองวางบัลลาสตใหปลายอยูในแนวเดียวกับดานนอกของแผนไมท่ีอยูในแนวด่ิง 

ในกรณีท่ีบัลลาสตประกอบกันมากกวา 1 หนวย  แตละหนวยอาจทดสอบบนแผนไมรองรับแตละ
ชุด  ตัวเก็บประจุท่ีไมรวมอยูในสวนหุมบัลลาสตไมตองนํามาวางในกลองกันลม 

บัลลาสตจะตองทดสอบในภาวะปกติท่ีแรงดันไฟฟาและความถ่ีของแหลงจายท่ีกําหนด  จนกระทั่ง
อุณหภูมิคงตัวไมเปล่ียนแปลง 

ใหวัดคาอุณหภูมิของขดลวด  หรือหาจากวิธีเทียบความตานทานท่ีเปล่ียน ถาทําได  (ดูขอ 13. สมการ 
(1)) 
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ซ.12.2 บัลลาสตติดอิสระ  

บัลลาสตตองวางในกลองกันลมตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ. โดยติดต้ังบัลลาสตในมุมทดสอบท่ี
ประกอบดวย แผนทาสีดําดาน 3 ดาน หนา 15 mm ถึง 20 mm  จัดวางเหมือนมุมผนัง 2 ดานและเพดาน
หอง ใหติดต้ังบัลลาสตกับเพดานใหชิดกับผนังอีก 2 ดานเทาท่ีจะทําไดและพื้นท่ีเพดานตองแผพนขอบ
ตัวบัลลาสตออกไปใหไดระยะอยางนอย 250 mm 

ภาวะทดสอบอ่ืน ๆ พิจารณาเหมือนท่ีกําหนดสําหรับดวงโคมไฟฟา ใน มอก. 902 เลม 1  

ซ.12.3 บัลลาสตรวมหนวย 

บัลลาสตรวมหนวยไมตองนํามาทดสอบแยกสําหรับขีดจํากัดการเกิดความรอนของบัลลาสต เพราะ 
บัลลาสตไดถูกทดสอบเปนสวนของดวงโคมไฟฟาตาม มอก. 902 เลม 1 แลว 

ซ.12.4 ภาวะทดสอบ 

การทดสอบในภาวะปกติ  ในกรณีบัลลาสตทํางานกับหลอดที่เหมาะสม  ตองวางในลักษณะท่ีไมทําให
ความรอนท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบกับบัลลาสต 

หลอดท่ีใชทดสอบขีดจํากัดการเกิดความรอนของบัลลาสต   ถือวาเปนหลอดท่ีเหมาะสมถาใชกับ 
บัลลาสตอางอิงและทํางานท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 25C แลวมีกระแสไฟฟาผานหลอดไมเปล่ียนแปลงเกิน 
2.5 % จากคาสมนัยท่ีกําหนดในมาตรฐานของหลอดท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือตามท่ีระบุโดยผูทําสําหรับหลอดท่ี
ยังไมมีมาตรฐานกําหนด  
หมายเหตุ ยอมใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูทํา สําหรับบัลลาสตแบบรีแอกเตอร (reactor type) (มีอิมพีแดนซแบบ

โชกธรรมดาที่ตออนุกรมกับหลอด)   ซึ่งการทดสอบและการวัดทําโดยไมตองมีหลอด ถาปรับคา
กระแสไฟฟาใหเปนคาเดียวกับคากระแสหลอดที่แรงดันไฟฟาแหลงจายที่กําหนด  

 สําหรับบัลลาสตที่ไมใชแบบรีแอกเตอร  ซึ่งตองแนใจวามีการแสดงคาความสูญเสียดวย  

บัลลาสตท่ีไมตองใชสตารตเตอรซ่ึงมีหมอแปลงตอขนานเพ่ือเผาไสหลอดตาม มอก. 236  และ มอก. 
1713  ท่ีแสดงวาหลอดมีคากําหนดเดียวกันซ่ึงไมวาความตานทานของไสหลอดสูงหรือตํ่า การทดสอบ
จะตองใชหลอดเปนแบบไสหลอดความตานทานตํ่า 
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รูปท่ี ซ.1  ลักษณะการจัดวางสําหรับการทดสอบการเกิดความรอน 
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ภาคผนวก ฌ. 
(ขอกําหนด) 

วิธีเลือกวาริสเตอร 

ฌ.1 ท่ัวไป 

เพื่อหลีกเล่ียงการแปรผันแรงดันไฟฟาระหวางการวัดพัลสแรงดันไฟฟา ใหใชวาริสเตอรจํานวนหนึ่งท่ีตอ
อนุกรมกัน  นํามาตอขนานกับบัลลาสตท่ีทดสอบ 

เนื่องจากมีพลังงานมาเกี่ยวของ เม่ือใชวาริสเตอรขนาดเล็กท่ีสุด ก็เพียงพอสําหรับจุดประสงคนี้ 

แรงดันไฟฟาท่ีเกิดข้ึนภายในบัลลาสต นอกจากข้ึนกับความเหน่ียวนํา คากระแสไฟฟาตรงและความจุไฟฟา 
C2 แลวยังข้ึนกับคุณภาพของสวิตชสุญญากาศซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสะสมพลังงานในบัลลาสตซ่ึงจะคายออก

โดยการเกิดประกายไฟท่ีสวิตช 

ดังนั้น จําเปนตองเลือกวาริสเตอรรวมกับสวิตชท่ีใชในวงจร  

เนื่องจากวาริสเตอรมีเกณฑความคลาดเคล่ือนซ่ึงอาจเพิ่มหรือทดแทนตัวเอง จึงจําเปนตองเลือกวาริสเตอร
ใหเหมาะกับบัลลาสตที่ทดสอบ 

ฌ.2 การเลือกวาริสเตอร 

เร่ิมตนปรับกระแสไฟฟาผานบัลลาสตท่ีทดสอบ โดยใหแรงดันไฟฟาครอม C2 มีคาประมาณ 15 % ถึง 20 % 
สูงกวาคาแรงดันไฟฟาท่ีคาดหมายจะใชในการทดสอบ 

ลดแรงดันไฟฟาถึงคาท่ีเจตนาใชตอตัววาริสเตอรแบบอนุกรมในวงจร 

แนะนําใหใชวาริสเตอรแรงดันไฟฟาสูง 2 ตัว หรือ 3 ตัวเพื่อใหครอบคลุมแรงดันไฟฟาทดสอบสูงไดมาก
ท่ีสุด และใชวาริสเตอร แรงดันไฟฟาตํ่า 1 ตัว หรือ 2 ตัว  เพื่อใหครอบคลุมแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีเหลือ การ
ปรับอยางละเอียดของแรงดันไฟฟาทดสอบอาจทําไดโดยปรับเปล่ียนกระแสไฟฟาผานบัลลาสต 

คาโดยประมาณสําหรับแรงดันไฟฟาของวาริสเตอรเดี่ยวสามารถเลือกลักษณะเฉพาะของกระแส-แรงดัน ท่ี
ใหในแผนขอมูลของวาริสเตอรท่ีเกี่ยวเนื่อง (ตัวอยางเชน คาแรงดันไฟฟาท่ี  I = 10 mA) 
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สัญลักษณ 

1 แอมมิเตอร สําหรับวัดกระแสไฟฟาตรง 

2 โวลตมิเตอรชนิดไฟฟาสถิตที่มีคาความจุตัวของการเก็บประจุไมเกิน 30 pF สําหรับการวัดใชหาคาพัลส
แรงดันไฟฟา 

3 อุปกรณปองกันสําหรับปองกันแหลงจายกําลัง 

4 แหลงจายสําหรับการควบคุมสวิตช (เผ่ือเลือก) 

C1= 0.66 F 

C2 = 5 000 pF 

C3 = 50 pF 

D1 ไดโอด ZD22 

D2 ไดโอด IN4004 

D3 ไดโอด ( 6 ตัว) BYV96E 

P บัลลาสตตัวอยางทดสอบ 

R1  ตัวตานทานปรับคาได (ประมาณ 100  ) 

R2  ตัวตานทานปรับคาได: R2  20 เทา ของความตานทานของบัลลาสต  

S สวิตชสุญญากาศ 

Va วาริสเตอร (สําหรับการเลือก ตามภาคผนวกน้ี) 

 

รูปท่ี ฌ.1 วงจรทดสอบบัลลาสตสําหรับหลอดท่ีมีอุปกรณจุดหลอดภายใน 
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ภาคผนวก ญ. 
(ขอแนะนํา) 

คําอธิบายเกี่ยวกับอุณหภมูิของบัลลาสต 

หมายเหตุ ภาคผนวกน้ีไมใชการเสนอความเห็นใหมใด ๆ แตสะทอนแนวทางหลักของคุณลักษณะที่ตองการ  

จุดประสงคของคุณลักษณะท่ีตองการของอุณหภูมิของบัลลาสต เพื่อทวนสอบวาบัลลาสตทําหนาท่ีอยางปลอดภัย
ตลอดอายุการใชงาน 

อายุการใชงานของบัลลาสตข้ึนอยูกับคุณภาพของฉนวนของลวดสัมพันธกับโครงสรางบัลลาสต 

ลักษณะทางความรอนของบัลลาสตแสดงลักษณะเฉพาะในขอตอไปนี้ 

ก) ความคงทน 

ข) การเกิดความรอนของบัลลาสต 

ค) การจัดวางทดสอบ 

คําอธิบายตอไปนี้ใหใชสําหรับบัลลาสตแบบขดลวด 

ญ.1 ความคงทน 

จุดเร่ิมตนคือการอางอุณหภูมิของขดลวด tw ซ่ึงหมายถึง อุณหภูมิท่ีบัลลาสตทํางานไดตลอดอายุการใชงาน
เปนเวลา 10 ปตอเนื่อง ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของขดลวดกับอายุการใชงานของบัลลาสตคํานวณได
จาก สมการ 

 









W

11
0 TT

SLL loglog  (ญ.1) 

เม่ือ 

L คือ ชวงเวลาทดสอบอายุใชงานท่ีประสงคเปนวัน กําหนดเปนมาตรฐานคือ 30 วัน แตผูทําอาจขอให
เพิ่มชวงเวลาทดสอบอายุใชงานไดท่ีอุณหภูมิทดสอบตํ่ากวาท่ีสัมพันธกัน 

L0 คือ 3 652 วัน (10 ป) 

T คือ อุณหภูมิทดสอบ เปนเคลวิน (t + 273) 

Tw คือ อุณหภูมิใชงานสูงสุดท่ีกําหนดของขดลวด เปนเคลวิน (tw + 273) 

S คือ คาคงท่ี  ข้ึนกับการออกแบบบัลลาสตและการฉนวนของขดลวดท่ีใช ถาไมไดแจงคาคงท่ี S ไว
เปนอยางอ่ืนท่ีแยงกันท่ีตัวบัลลาสต ใหใชคาคงท่ีเทากับ 4 500 แตผูทําอาจอางคาอ่ืนถามีการ
ทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีเช่ือถือได 

เพราะวาการทดสอบความคงทนสามารถทําไดในเวลานอยกวา 10 ป โดยท่ีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิของ  
ขดลวด ระยะเวลาทดสอบความคงทนมาตรฐานคือ 30 วัน แตยอมใหระยะเวลาทดสอบไดมากถึง 120 วัน 
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ญ.2 การเกิดความรอนของบัลลาสต 

บัลลาสตท่ีออกแบบใหติดต้ังภายในดวงโคมไฟฟาตองตรวจสอบวาอุณหภูมิในภาวะใชงานตามปกติจะไม
เกินคาท่ีกําหนดสูงสุด (tw) ของขดลวดบัลลาสตในดวงโคมไฟฟา ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานอุณหภูมิของดวง
โคมไฟฟา 

นอกจากนั้น ในภาวะผิดปกติ เชน การลัดวงจรสตารตเตอรในวงจรหลอด ตองตรวจสอบใหเห็นวาไมเกิน
คาท่ีกําหนดของขีดจํากัดท่ีเกี่ยวเนื่อง ท่ีแสดงไวในฉลากบนบัลลาสต ขีดจํากัดนี้กําหนดใหเปนอุณหภูมิท่ี 
บัลลาสตทํางานไดตลอดอายุการใชงาน 2 ใน 3 ของชวงเวลาการทดสอบอายุการใชงานสําหรับการทดสอบ
ความคงทน คุณลักษณะท่ีตองการอยูบนพื้นฐานซ่ึงไดมาจากตารางท่ีกําหนดขีดจํากัดอุณหภูมิและอุณหภูมิ
ทดสอบตามทฤษฎีสําหรับบัลลาสตท่ีตองทดสอบความคงทนในชวงเวลา 30 วัน  และยึดถือสมมติฐานวา
บัลลาสตท่ีแสดง tw 90 เทียบไดกับบัลลาสตท่ีแยกช้ันขดลวดโดยกระดาษ   

ท่ีกลาวมาแลวขางตนหมายความวาการทดสอบขีดจํากัดอุณหภูมิในภาวะผิดปกติ เชน การเลือกอุณหภูมิท่ี
สมนัยกับชวงเวลาทดสอบอายุใชงานท่ี 20 วัน สําหรับบัลลาสตท่ีทดสอบความคงทนในชวงเวลาทดสอบ
อายุใชงานท่ี 30 วัน ความสัมพันธอายุใชงานท่ีกลาวถึงต้ังอยูบนพื้นฐานของขีดจํากัดอุณหภูมิของขดลวด
และอุณหภูมิทดสอบท่ีประสงคสําหรับการทดสอบความคงทน อยางไรก็ตาม ผูทําจะแสดงเคร่ืองหมายท่ี
อุณหภูมิตํ่ากวาก็ได ถาตองการ 

การทวนสอบในดวงโคมไฟฟายึดถือตามเคร่ืองหมายขีดจํากัดอุณหภูมิบนบัลลาสต แตถาผูทําเลือกใชเวลา
การทดสอบความคงทนท่ีนานข้ึนท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา หมายความวาอุณหภูมิท่ียอมใหสูงสุดท่ีภาวะผิดปกติจะ
ลดลง 

ญ.3 การจัดวางทดสอบ 

เดิมการตรวจสอบอุณหภูมิของบัลลาสตทําโดยจําลองดวงโคมไฟฟาและจัดวางทดสอบตามรูปท่ี ญ.1 ซ่ึง
ดัดแปลงหลายคร้ัง  เพื่อปรับปรุงการทําซํ้าได (reproducibility)  การจัดวางทดสอบลาสุดทําโดยให 
บัลลาสตวางท่ีแผนไมรองรับ (ดูรูปท่ี ซ.1)  ในทางปฏิบัติพบวาไมมีความสัมพันธกันระหวางอุณหภูมิท่ีวัด
ไดบนบัลลาสตในการทดสอบวิธีนี้กับอุณหภูมิจริงเม่ือติดต้ังบัลลาสตในดวงโคมไฟฟาแบบเฉพาะ ดวยเหตุ

นี้การวัดการเกิดความรอนดวยวิธีทดสอบขางตนจึงยกเลิก และแทนท่ีดวยการวัดคา tw  

ดังนั้น การทดสอบการเกิดความรอนจึงถูกดัดแปลงเพ่ือแทนภาวะท่ีใหผลเลวท่ีสุดในดวงโคมไฟฟา ท่ียอม

ใหทําโดยผูทําจากคาท่ีอาง tw แลวตรวจสอบสวนตาง ๆ ของบัลลาสต โดยใหบัลลาสตทํางานตามปกติใน
ตูอบจนกระท่ังอุณหภูมิถึงคาอุณหภูมิสูงสุดของขดลวดตามท่ีแสดงไวบนฉลาก 

ตอจากนั้นทวนสอบวาอุณหภูมิของขดลวดในดวงโคมไฟฟาไมเกินคาท่ีกําหนด ใหวัดอุณหภูมิขดลวดของ
บัลลาสตในการทํางานภาวะปกติและภาวะผิดปกติตามการปฏิบัติ และเปรียบเทียบกับคาท่ีแสดงไวบนฉลาก 
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บัลลาสตแบบฝงในท่ีออกแบบใหติดต้ังฝงในส่ิงปดหุมท่ีอยูนอกดวงโคมไฟฟา เชน ในเสา ในกลองและท่ี
คลายกัน  ใหทดสอบตามท่ีกําหนดไวสําหรับบัลลาสตแบบฝงในโดยการจัดวางตามวิธีในรูปท่ี ซ.1 
เนื่องจากบัลลาสตเหลานี้ไมไดสรางใหติดต้ังฝงในดวงโคมไฟฟา ตองตรวจสอบขีดจํากัดอุณหภูมิตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานดวงโคมไฟฟา  ตามการทดสอบนี้  

ใหทดสอบบัลลาสตติดอิสระท่ีติดต้ังในมุมทดสอบ มุมทดสอบประกอบดวยแผนไมติดต้ังเปนผนัง 2 ดาน
และเพดาน (ดูรูปท่ี ญ.2) 

ใหวัดคาท้ังหมดโดยทําในเปลือกหุมกันลม รายละเอียดดูภาคผนวก ฉ. 
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มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี ญ.1  กลองทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต 

 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี ญ.2 มุมทดสอบสําหรับทดสอบการเกิดความรอนของบัลลาสต 

แผนไมทาสีดําดาน 
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ภาคผนวก ฎ. 

(ขอกําหนด) 

คุณลักษณะท่ีตองการเพ่ิมเติมสําหรบับัลลาสตแกนเหล็กติดต้ังภายในท่ีมีฉนวนสองชั้นหรือฉนวน
เสริม 

ฎ.1 ขอบขาย  

ภาคผนวกนี้ใชกับบัลลาสตแกนเหล็กติดต้ังภายในท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม 

ฎ.2 บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในภาคผนวกนี้  ใหเปนดังนี้ 

ฎ.2.1 บัลลาสตติดตั้งภายในมีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม  

หมายถึง บัลลาสตท่ีมีสวนท่ีเปนโลหะที่สามารถแตะตองถึงได  มีการฉนวนปองกันจากสวนท่ีมีไฟฟา
โดยฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม  

ฎ.2.4 ฉนวนมูลฐาน (basic insulation)  

หมายถึง ฉนวนท่ีใชกับสวนท่ีมีไฟฟาเพื่อการปองกันช็อกไฟฟาข้ันมูลฐาน  

ฎ.2.5 ฉนวนเพิ่มเติม (supplementary insulation) 

หมายถึง ฉนวนอิสระท่ีเพิ่มจากฉนวนมูลฐานเพื่อการปองกันช็อกไฟฟาในกรณีท่ีฉนวนมูลฐานลมเหลว  

ฎ.2.6 ฉนวนสองชั้น (double insulation) 

หมายถึง ฉนวนท่ีประกอบดวยท้ังฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม  

ฎ.2.7 ฉนวนเสริม (reinforced insulation) 

หมายถึง ระบบฉนวนเดี่ยวท่ีใชกับสวนท่ีมีไฟฟาและมีระดับความสามารถของการปองกันช็อกไฟฟา
เทียบเทากับฉนวนสองช้ัน  

หมายเหตุ “ระบบฉนวน” น้ีไมไดหมายความวาเปนฉนวนที่ตองมีเน้ือเดียวกันตลอดท้ังช้ิน แตอาจประกอบดวย
ฉนวนหลายช้ัน ที่ไมสามารถทดสอบแยกเปนฉนวนเพ่ิมเติมหรือฉนวนมูลฐานได  

ฎ.3 ขอกําหนดท่ัวไป  

บัลลาสตท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมจะตองใชกับอุปกรณปองกันทางความรอนซ่ึงไมสามารถตอหรือ
ถอดออกไดดวยมือถาไมใชเคร่ืองมือ  ยิ่งกวานั้นการปองกันความลมเหลวของอุปกรณท่ีเกิดข้ึนใดๆ ตอง
เปนผลจากการที่ใหวงจรเปดเทานั้น 
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หมายเหตุ  1 ความขางตนตองระบุไวโดยผูทําตัวปองกัน  

หมายเหตุ  2 ยอมรับใหใชตัวปองกันที่ปรับต้ังใหมไมได  

บัลลาสตตองเปนไปตามภาคผนวก ข. แตรอบของขดลวด ท่ีลัดวงจรตองเลือกในตําแหนงท่ีหางจากตัว
ปองกันทางความรอนเทาท่ีเปนไปได  

นอกจากนั้นเม่ือส้ินสุดการทดสอบ บัลลาสตจะเปนไปตามขอกําหนดเพ่ิมเติมขอ ฎ.10 แตคาแรงดันไฟฟา
ทดสอบความทนทานไดอิเลกทริก ลดลงเหลือ 35 % ของคาท่ีกําหนดไวในตารางที่ 1  และความตานทาน
ของฉนวนตองมีคาไมนอยกวา 4 M 

ฎ.4 ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ  

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน ขอ 5. 

ฎ.5 การจําแนกประเภท  

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน ขอ 6.   

ฎ.6 การทําเคร่ืองหมาย และฉลาก  

การทําเคร่ืองหมาย และฉลากใหเปนไปตาม ขอ 7.1 บัลลาสตท่ีใชฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมตองแสดง
เคร่ืองหมายดวยสัญลักษณ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเครื่องหมายที่ใชควรมีคําอธิบายอยูในเอกสารสิ่งพิมพของผูทําหรือในแค็ตตาล็อก    

ฎ.7 การปองกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับสวนท่ีมีไฟฟา  

ใหเพิ่มเติมขอกําหนดใน ขอ 8. โดยมีการปองกันไมใหนิ้วทดสอบสามารถเขาถึงสัมผัสกับสวนโลหะท่ีมี
เพียงฉนวนมูลฐานปองกันเทานั้น  
หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมไดหมายความวา สวนที่มีไฟฟาตองมีฉนวนกันจากน้ิวทดสอบโดยฉนวนสองช้ันหรือฉนวน

เสริม 

ฎ.8 ขั้วตอสาย  

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน ขอ 9. 

ฎ.9 การเตรียมสําหรับการตอลงดิน  

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับบัลลาสตท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริมไมตองมีข้ัวตอลงดิน  

ฎ.10 ความตานทานตอความชื้นและการฉนวน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 11.  
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ฎ.11 การทดสอบแรงดันไฟฟาสูงแบบอิมพัลส 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ 

ฎ.12 การทดสอบความคงทนความรอนสําหรับขดลวด 

การทดสอบความคงทนความรอนใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 13.   

อุปกรณตางๆ ท่ีมีไวเพื่อจํากัดอุณหภูมิตองตอขามกอนการทดสอบความคงทนความรอน อาจจําเปนตองใช
ตัวอยางท่ีเตรียมไวเปนพิเศษ 

หลังการทดสอบ เม่ืออุณหภูมิบัลลาสตเทากับอุณหภูมิโดยรอบ ตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 

ก)  ท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด บัลลาสตอยางนอย 6 หนวย จาก 7 หนวย สามารถจุดหลอดแบบเดียวกันได 
และกระแสอารกของหลอดจะตองไมเกิน 115 % ของคาท่ีวัดไดกอนการทดสอบ ท่ีไดอธิบายไวขางตน  
หมายเหตุ  การทดสอบน้ีเปนการพิจารณาความไมสอดคลองใดๆ ของการต้ังคาตางๆ ของบัลลาสต  

ข) บัลลาสตทุกตัวตองมีความตานทานฉนวนระหวางขดลวดกับสวนหุมบัลลาสต โดยจายไฟฟา
กระแสตรงประมาณ  500 V คาท่ีไดตองไมนอยกวา 4 M   

ค)  บัลลาสตทุกตัวตองทนการทดสอบความทนไดอิเล็กทริกระหวางขดลวดกับสวนหุมบัลลาสตได เปน
เวลา 1 min  โดยเลือกคาท่ีเหมาะสมจากตารางท่ี 1  และลดลงเหลือ 35 % 

ฎ.13 การเกิดความรอนของบัลลาสต  

ไมใชขอกําหนดขอนี้ 

ฎ.14 หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผานและจุดตอ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 19.   

ฎ.15 ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 18.  ซ่ึงเพิ่มขอความสําหรับบัลลาสตติดต้ังภายใน เฉพาะสําหรับดวงโคม
ไฟฟาท่ีมีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม ตาม มอก. 902 เลม 1 
หมายเหตุ  กรณี เปนประเภทท่ีตองการความทนอิมพัลสที่สูงกวาที่กําหนด ใหเปนไปตาม มอก. 902 เลม 1 

ฎ.16 ความทนความรอนและไฟ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 20.  

ฎ.17 ความตานทานตอการกัดกรอน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 21.  

 




