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หลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 

 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 
  
  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่  ึ 12-13  เร่ืองท่ีสอน     หลอดดิสชารจ 

ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 
 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของหลอดดิสชารจได 
    2.  บอกความเปนมาหลอดดสิชารจได 
    3.  บอก ชนิด  ขนาดและรูปรางหลอดดิสชารจได 
 
2.   รายการสอน 
       1.   หลักการเบื้องตนของหลอดอาศัยการอารค 
       2.   การแบงชนิดของหลอดดิสชารจความเขมสูง 
 
3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
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 -  ผูเรียนวัสดอุุปกรณการเรยีน(เครื่องเขยีน  เพื่อใชจดบนัทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ)  หรือ 
     ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย  หรือคนควาเพิ่มเตมิ 
 -  กรณีที่ตองการบันทึก ไว   เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง  เพราะเวลาจํากัด  ตองมีเครื่องบันทึก   
                  สัญญาณภาพเสยีง  ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบคุคล 
 -  ครูผูสอนตองเตรียม  ของจริง  ภาพถาย  หรือภาพกราฟกส     เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา    
 
4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
 -   บรรยายประกอบสไลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาเรื่อง    หลอดดิสชารจ 
 

หลอดกาซดีสชารจ (Gas Discharge Lamp)    คือ หลอดที่ใหกําเนดิแสงโดยวิธีการกระตุนอะตอม
ของกาซ (ลูมิเนสเซนต) ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ หลอดคายประจุความดันต่ํา (Low-
pressure Discharge Lamps) และ หลอดคายประจุความดนัสูง (High-pressure Discharge Lamps) หรือที่
เรียกวา หลอดคายประจุความเขมสูง (High Intensity Discharge Lamps; HID lamps) ซ่ึงหลอดบรรจุกาซแตละ
ประเภทยังอาจแบงไดเปนหลายชนิด คือ 
             1 หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดหลอดตรงหรือชนดิหลอดวงกลม (แยกหวัขอสอนไปแลว) 
             2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  (แยกหวัขอสอนไปแลว) 
             3 หลอดไอปรอทความดันสูง   
             4 หลอดเมทัลฮาไลด   
             5 หลอดโซเดียมความดันสูง  
             6 หลอดโซเดียมความดันต่ํา   
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             1 หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดหลอดตรงหรือชนดิหลอดวงกลม (แยกหวัขอสอนไปแลว) 
             2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  (แยกหวัขอสอนไปแลว) 

3 หลอดไอปรอทความดันสงู (High-pressure Mercury Vapour Lamps) หรือที่เรียกวาหลอดแสง
จันทร เปนหลอด high intensity discharge(HID) ที่ใชกันมาก ตัวหลอดเปนแกว 2 ช้ัน ช้ันในคือหลอดอารก ที่
ขางในมีอิเล็กโทรดอยูที่ปลายทั้งสอง บรรจุดวยไอปรอทและกาซอากอน สวนหลอดชั้นนอกเปนแกวทรงลูก
โบวล่ิงบรรจุดวยกาซไนโตรเจนเพื่อปองกนัหลอดแกวช้ันใน มีทั้งชนดิที่โปรงใสและชนิดเคลือบสารเรือง
แสงเพื่อใหสมดุลของสีดีขึ้น ขั้วหลอดเปนแบบเกลียว (E27) ตองใชรวมกับ บัลลาสต ยกเวน หลอด ML ที่
เรียกวา หลอดเมอรคิวร่ี-ทังสเตน หรือ หลอดแสงผสม (Blended Light) ที่มีไสหลอดทําหนาทีแ่ทนบัลลาสต 
ซ่ึงทําใหคุณสมบัติทางสีของแสงดีขึ้น แตประสิทธิภาพแสง และอายใุชงานของหลอดจะลดลงกวาครึ่ง 

 
รูป หลอดไอปรอทความดันสูง 

 
ตาราง แสดงคุณสมบัติขอด-ีขอเสีย ของหลอดไอปรอทความดันสูง 

 
       หลักการทํางาน คือ เมื่อปอนแรงดันไฟฟาใหกับหลอดแสงจันทร แรงดันไฟฟานี้จะตกครอมอิเลคโท
รดสตารต และอิเลคโทรดหลักทั้งสอง กระแสไฟฟาจากแรงดันไฟฟาซึ่งถูกจํากัดดวยตัวตานทานสตารท
(Starting Resistor) จะทําใหเกิดการอารกของกาซอารกอน การคายประจุของกาซสวนหนึ่งจะสรางความรอน 
ทําใหปรอทบางสวนกลายเปนไอ และเกดิการอารกจากอิเลคโทรดหลัก ความตานทานของวงจรอิเลคโทรด
หลักจึงมีคานอยกวาความตานทานของวงจรอิเลคโทรดสตารตมาก ดงันั้น วงจรอเิลคโทรดสตารทจึงถูกตัด
ออกจากการทาํงานของหลอดแสงจันทร และเริ่มตนการอารกจากอิเลคโทรดหลักใหมอีกครั้ง ทําใหปรอท
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กลายเปนไออยางตอเนื่อง หลังจากเวลาผานไป 5 ถึง 7 นาที ปรอททั้งหมดจะกลายเปนไอ สงผลใหหลอดไฟ
อยูในสภาวะทรงตัวและสวางเต็มที่ ถาหยุดปอนแรงดันไฟฟาใหกับหลอดแสงจันทร แลวปอนแรงดันไฟฟา
ใหมอีกครั้งในทันที หลอดจะไมสวางทนัที ตองรอใหหลอดเย็นลงและกาซในหลอดอารกอยูสภาพเดิม
เสียกอน หลอดจึงสวางอีกครั้ง กระบวนการนี้ใชเวลาประมาณ 7 ถึง 10 นาที 
 
     4 หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamps)    เปนหลอดที่พัฒนามาจากหลอดแสงจนัทร แตมี
ประสิทธิภาพสูงกวา และใหความสมดุลของสีของแสงดีกวา โดยมกีารเพิ่มสารไอโอไดดเขาไปภายในหลอด
อารก ทําใหคณุสมบัติทางสีของแสงดีขึ้น และไมจําเปนตองเคลือบสารเรืองแสงที่ผิวใน แตอาจเคลือบเพื่อให 
สมดุลของสีดีขึ้น(3,4) รูปทรงของหลอดมีทั้งแบบตรงและรูปทรงโบวล่ิง ขั้วหลอดเปนแบบเกลียว (E40) ตอง
ใชรวมกับบัลลาสต และตองใชอิกนิเตอรชวยในการจดุติดหลอด เมื่อเติมไอโอไดดของโลหะ จะทาํให
ประสิทธิภาพความสองสวางของหลอดไฟสูงขึ้น เพราะ  
   1.ไอโอไดดของโลหะมีความเสถียรที่อุณหภูมิของผนังหลอด (ขณะหลอดไฟสวาง) 
     2.ไอโอไดดมคีวามดันสูง 
   3.อะตอมของโลหะมีระดับการกระตุน (Excitation Level) ต่ํากวาระดบัการกระตุนเฉลี่ยของ
ปรอท 
   4.โลหะมีโครงราง (Configuration) ของระดับพลังงานทีใ่หพลังงานการแผรังสี ที่มองเห็นได
ในเปอรเซ็นตที่สูง 

 
รูป หลอดเมทัลฮาไลด 
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5 หลอดโซเดียมความดนัสูง (High-pressure Sodium Vapour Lamps)  เปนหลอดที่พฒันามาจาก
หลอดแสงจันทร เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในบรรดาหลอด HID ดวยกัน โดยการเพิ่มกาซซีนอน 
ปรอท และสารโซเดียมเขาไปภายในหลอดอารกทําใหประสิทธิภาพแสงสูงขึ้น แตสีของแสงเปนสีเหลือง 
เนื่องจากหลอดโซเดียมความดันสูง ไมมีอิเลคโทรดสตารต จึงตองใชบัลลาสตที่ใหแรงดันไฟฟาสูงสําหรับ
การสตารต แรงดันไฟฟาสูงนี้สรางจากอุปกรณกําเนิดพลัสที่มีแรงดันไฟฟาสูงและมีพลังงานต่ําผสมกับ
รูปคลื่นแรงดันของบัลลาสตวงจรเปด พัลสนี้จะทําใหโซเดียมกาซซีนอนแตกตวัเปนไอออน ซ่ึงเพียงพอ
สําหรับแรงดนัของบัลลาสตวงจรเปด เพือ่เร่ิมตนและคงคาการอารกของซีนอน   รูปทรงของหลอดมีทั้งแบบ
ตรง และรูปทรงลูกโบวล่ิง ขั้วหลอดเปนแบบเกลียว (E40) ตองใชรวมกับบัลลาสต และ อิกนเิตอรสําหรับ
หลอดโซเดียมความดันสูงโดยเฉพาะ ยกเวนหลอด SON-H ที่ออกแบบใหใชกับบลัลาสตของหลอดแสงจันทร 

 
รูป หลอดโซเดียมความดันสูง 

 
 
 
 

ตาราง แสดงคุณสมบัติขอด-ีขอเสีย ของหลอดโซเดียมความดันสูง 

 
   6 หลอดโซเดียมความดนัต่ํา (Low-pressure Sodium Vapour Lamps) เปนหลอดที่มปีระสิทธิภาพแสง
สูงที่สุด แตใหแสงความยาวคลื่นเดี่ยว (Monochomatic) สีเหลืองเขม หลอดรูปทรงตรง ขั้วหลอดเปนแบบ
เขี้ยว (BY22d) ตองใชรวมกบับัลลาสต และอิกนิเตอรสําหรับหลอดโซเดียมความดันต่ําโดยเฉพาะ 
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รูป หลอดโซเดียมความดันต่ํา 

 

 
 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที่  ึ 14-15  เร่ืองท่ีสอน     หลอดใหคล่ืนรังสีแสง 
ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 

 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของหลอดใหคล่ืนรังสีแสงได 
    2.  บอกความเปนมาหลอดใหคล่ืนรังสีแสงได 
    3.  บอก ชนิด  ขนาดและรูปรางหลอดใหคล่ืนรังสีแสงได 
 4.  หลักการการนํารังสีไปใชงาน 
 
2.   รายการสอน 

1.  หลอดใหคล่ืนรังสีแสง 


