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3.5.2. หลอดใชหลักการคายประจุในกาซ (หลอดดสิชารจ) 

หลอดที่ใชหลกัการคายประจุในกาซ (Gas Discharge) แบงออกเปน 
- หลอดความดันไอต่ํา (Low Pressure) 

o หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 
o หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) 

- หลอดความดันไอสูง (High Pressure) 
o หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury Lamp) 
o หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamp) 
o หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) 

 
3.5.2.1 หลอดความดันไอต่ํา (Low Pressure) 

ไดแก 
o หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 
o หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) 

 
 

1. หลอดฟลอูอเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 
 หลอดชนิดนี้เปนหลอดกาซดีชชารจไอปรอท ที่มีความดันต่ําโดยมีกาซเฉื่อยบรรจุอยูภายใน มัก
เปนที่นิยมใชกันมากในสํานักงานทั่วไป เพราะมีประสิทธิภาพการสองสวางคอนขางสูงและใหแสงที่ได
ออกมาจัดวาอยูในระดับดี ไมเคืองตา 

หลอด Fluorescent เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูง ใหความสวางมากถึง 72 ลเูมนตอวตัต เม่ือ
เทียบกบัหลอด Incandescent ซ่ึงใหความสวางเพียง 17.5 ลูเมนตอวตัต นอกจากนี้ยังมีอายุการใชงาน
มากถึง 20,000 ชั่วโมง ซ่ึงสูงกวาอายุการใชงานของหลอด Incandescent หลอด Fluorescent น้ีมี 
ขนาดตั้งแต 4 วัตตจนถึง 215 วตัต มีความยาวตั้งแต 6 น้ิว จนถึง 96 น้ิว และมีรูปรางตางๆกันไปอีก
ดวย  
 

1.1 สวนประกอบของหลอด Fluorescent ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆดังน้ีคือ 
1.1.1  ตัวหลอด (Tube) 
1.1.2  ขั้วหลอด (Base) 
1.1.3  อิเล็กโตรด หรือ แคโทด (Electrode or Cathode) 
1.1.4  สารและกาซที่เติมเขาไปในหลอดฟลูออเรสเซนต 
1.1.5 ทอดูดอากาศสําหรับดูดอากาศและเติมกาซ 
1.1.6 ลวดนํากระแสตอกับขัว้หลอด 
1.1.7 กานยึดลวดตวันํา 
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1.1.1 ตัวหลอด (Tube)  
หลอดแกวโดยทั่วไปจะมีเสนผานศูนยกลางของหลอดตั้งแต 5/8 น้ิว จนถึง 2-1/8 น้ิว 

และมีความยาวตั้งแต 6-96 น้ิว ภายในหลอดบรรจุดวยกาซเฉื่อยและปรอท (mercury) และเคลอืบดวย
สารเรืองแสง (Phosphur) นอกจากนี้ก็เปนที่สําหรับยดึของแคโทด  รูปรางของหลอดแกว มีหลาย
รูปแบบเชน 

หลอดแกวแบบยาวตรงพินเด่ียว 
หลอดแกวแบบยาวตรงพินคู 
หลอดแบบวงกลม (circline) 
แบบตัวย ู(U-shape) 
แบบทรงกระทัดรัด (Compact) 

รูป แสดงรูปรางของหลอด Fluorescent 
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1.1.2 ขั้วหลอด (Base)  
ขั้วหลอดหมายถึง ขัว้ที่อยูบริเวณหวัและทายของหลอด ลักษณะของขั้วหลอดจะมีหลาย

แบบ หลอดฟลูออเรสเซนตเม่ือนําไปใชงานจะตองมีขั้วหลอดสวมอยูที่ปลายทั้งสองของหลอดแกวเพ่ือนํา
กระแสไฟฟาสูหลอด ซ่ึงมีขั้วหลอดแบบตางๆ เชน แบบเปนขัว้คู (Bi-Pin Base) แบบขัว้เดียว (Single 
Pin Base) สําหรับแบบขัว้คูน้ันยังแบงออกเปนขนาดตางๆ 3 ขนาดดวยกัน คือ 

- ขนาดเล็ก (Miniature) 
- ขนาดกลาง (Medium) 
- ขนาดใหญ (Mogul) 
แสดงใหเห็นดังรูป 

 
 สําหรับหลอดที่มีรูปรางเปนวงกลม (Circular Lamp) จะมีขั้ว 4 ขั้ว อยูระหวางขัว้ของแคโทดทั้ง
สองที่จะบรรจบกัน ดังรูป 
 สําหรับหลอดที่มีรูปรางเปนแบบตัวย ู(U-Shaped Lamp) ขั้วหลอดจะเปนแบบขัว้คู ซ่ึงจัดอยูใน
ประเภทขั้วหลอดแบบขัว้คูขนาดกลาง 
 

1.1.3  อิเล็กโทรด หรือ แคโทด (Electrode or Cathode) 
หลอดฟลูออเรสเซนตภายในหลอดจะมีอิเล็กโทรดหรือแคโทดเปนตวัปลอยกระแสไฟฟา 

นิยมใชกันแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
1. แคโทดรอน (Hot Cathode) เปนขดลวดซอนขดลวดมีลักษณะดังรูป ขดลวด
จะถูกเคลือบดวยออกไซดของโลหะ ซ่ึงจะปลอยอิเล็กตรอนเมื่อถูกทําใหรอน 
และอิเล็กตรอนจะถูกปลอยไดมากที่สุดเม่ือมีอุณหภูมิ 900 องศา 
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2. แคโทดเยน็ (Cold Cathode) ทําจากโลหะที่เปนเหล็กลวนๆ จะเปนตัวปลอย
อิเล็กตรอนออกมาภายในหลอด อายุการใชงานนอยกวา โดยทั่วไปจะนิยมใช
แบบแคโทดรอนมากกวา 

 
 

1.1.4 สารและกาซที่เติมเขาไปในหลอดฟลอูอเรสเซนต 
- ไอปรอท (Mercury) เม่ือหลอดทํางาน ไอปรอทจะลดปริมาณลงทําใหความดันใน

หลอดต่ําลงมาก กระแสไฟฟาสามารถไหลผานตวัหลอดได และทําใหเกิดรังสี
อัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลืน่ 253.7 นาโนเมตร  

- สารเรืองแสง (Phosphor) จะบรรจุอยูบริเวณผวิดานในของหลอดแกวสารเคมีน้ี
เรียกวา ฟอสเฟอร (Phosphor) หรือเรียกวาสารเรืองแสง และเม่ือหลอดทํางานไอปรอท
จะปลอยรังสีอัลตราไวโอเลตออกมา เม่ือวิ่งมากระทบกับฟอสเฟอรที่เคลือบที่ผวิหลอดก็
จะทําใหหลอดดูสวางไสวขึน้ 
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รูป แสดงการเรืองแสงที่เกิดขึ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลตวิง่ไปกระทบสารเรืองแสงที่เคลือบผวิดานในของ

หลอดแกว 
 

สีของหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดฟลอูอเรสเซนตทีใ่ชกันอยูมีมากมายหลายสขีึ้นซ่ึงอยูกับสาร
ฟอสเฟอรที่ฉาบอยูภายใน ดังตาราง 3.1 
ตาราง 3.1 สารฟอสเฟอรที่ใชภายในหลอดฟลูออเรสเซนต 
สารฟอสเฟอรที่ใช สีที่เกิดข้ึน 
แคลเซียมฮาโลเจนฟอสเฟต ขาว 
แคดเมี่ยมบอเรต ชมพู 
สตรอนเตียมออกโทฟอสเฟต สม 
แคลเซี่ยมทังสเตน นํ้าเงิน 
แมกนี่เซียมเบอมาเนต แดง 
แมกนีเซ่ียมทงัสเตน ขาวน้ําเงิน 
ซิงกซิลิเกต เขียว 
สตรอนเตียมฮาโลเจนฟอสเฟต เขียวออน 
 

- กาซที่เติมในหลอดฟลูออเรสเซนต  กาซที่ถูกเติมเขาไปในหลอดนีจ้ะเปน กาซอารกอน 
(Argon) เพียงเล็กนอยและมีองคประกอบของกาซนีออน (Neon) หรือบางครั้งเตมิกาซ 
คริปตอน (Krypton) กาซเหลานี้เม่ือใสแรงดันใหกับหลอดเพียงพอก็จะชวยใหหลอดไฟ
สวางและจะยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานหลอดและปรอทก็จะกลายเปนไอ 
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1.1.5 ทอดูดอากาศสําหรับดูดอากาศและเติมกาซ 
ใชสําหรับดูดอากาศออกจากตัวหลอดและบรรจุกาซไอปรอทเขาไปภายในหลอด 
1.1.6 ลวดนํากระแสตอกับข้ัวหลอด 
ทําหนาที่เปนตัวนํากระแสไฟฟาจากขั้วหลอดสูแคโทดของหลอด 
1.1.7 กานยึดลวดตัวนํา 
ทําหนาที่ยึดลวดตวันําเขากับขัว้หลอดและปองกันลวดนํากระแสสัมผัสกัน 
 

1.2 สวนประกอบของวงจรหลอด Fluorescent 
1.2.1 บัลลาสต (Ballast)  
บัลลาสตน้ีจะตออนุกรมกับหลอดและ สตารทเตอร หนาที่ของบัลลาสตคือ 

1) ทําหนาที่เพ่ิมแรงดันในขณะจุดไสหลอด เพราะวาเม่ือหลอดยังไมสวางความตานทานของ
หลอดจะสูง เน่ืองจากหลอดยาวมากบัลลาสตจึงทําหนาที่เพ่ิมแรงดันใหมากพอที่จะจุดไส
หลอดได 

2) ทําหนาที่ลดแรงดันไฟฟาที่ตกครอมหลอฟลูออเรสเซนตใหต่ําลงเมื่อหลอดทํางานแลว 
เน่ืองจากตังบลัลาสตจะเปนขดลวดความตานทานจึงมีคุณสมบัตใินการจํากัดขนาดของ
แรงดันไฟฟาใหลดลงเหลือตามความตองการของหลอด สาเหตุทีต่องลดแรงดันลงเนื่องจาก
ไสของหลอดฟลูออเรสเซนตน้ันบอบบางมาก ไมสามารถทนแรงดันสูงๆ ไดนานๆ 

3) ทําหนาที่เปนตัวจํากัดกระแสไฟฟา ในขณะที่หลอดตดิตั้งแลว เพราะวาเม่ือหลอดสวางกาซที่
อยูภายในแตกตัวออกทําใหความตานทานลดต่ําลง กระแสไฟฟาสามารถวิ่งจากไสหลอดขาง
หน่ึงไปยังไสหลอดอีกขางหนึ่งได 

ชนิดของบัลลาสตที่ใชกันอยูมี 3 ชนิดคือ 
1. บัลลาสตชนิดขดลวด (Choke Coils Ballast) ใชกันทัว่ไป ตวับลัลาสตทําดวย
ลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็ก ซ่ึงเปนเหล็กแผนบางๆ  (Laminated sheet steel) วาง
เรียงซอนกัน  
2. บัลลาสตชนิดหมอแปลงขดลวดชุดเดียว (Autotransformer Ballast) ลักษณะคลาย
หมอแปลงแบบ Auto คือมีแท็ปออกมาตรงกลางใชกรณีนําหลอดไปใชกับแรงดัน 120 
โวลตหรือ 100 โวลต 
3. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส (Electronic Ballast) เปนบลัลาสตที่ทํามาจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเดนคือ ชวยในการประหยัดพลังงาน และคาตวัประกอบกําลัง 
(Power Factor) สูงและไมตองใชสตารทเตอรในวงจร แตก็มีขอเสยีตรงที่มีราคาแพงจึง
ไมนิยมใชกันมากนักในบานเรา 
 
 
1.2.2 สตารทเตอร (Starter)  
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สตารทเตอรทีใ่ชกันโดยทัว่ๆ ไปเปนแบบโกลว (Glow Type) ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 
สวนคือ 

ก. หนาสัมผัสที่เคลื่อนที่ได (Movable Contact)  
ข. หนาหนาสัมผัสที่อยูกับที่ (Fixed Contact)  
หนาสัมผัสทั้งสองนี้บรรจุในหลอดแกวเลก็ๆ ภายในบรรจุดวยกาซอารกอน 

 หนาสัมผัสที่เคลื่อนทีต่ิดอยูกับ Bimetal strip (แผนลหะที่มีสารสองอยางซึ่งมีการขยายตวัตางกนั
เม่ือไดรับความรอน) โดยปกติหนาสัมผสัทั้งสองจะไมแตะกัน แตเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลครบวงจรจะเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟาตกครอมทีต่ัวสตารทเตอร 220 โวลท ซ่ึงมีผลทําใหกระแสไฟฟาจํานวนหนึ่งไหลผาน
กาซอารกอน จะทําให Bimetal Strip รอน และสัมผัสกัน สวนกระแสอีกสวนหนึ่งจะวิ่งผานไสหลอดขาง
หน่ึงไปยังไสหลอดอีกขางหนึ่งและเกิดการแตกตวัของกาซที่บรรจุอยูภายในทําใหหลอดสวางได เม่ือ
หลอดสวางแลวกระแสไฟฟาที่ไหลผานสตารทเตอรจะลดนอยลง ทําให Bimetal Strip เยน็ตัวลงตัด
สตารทเตอรออกจากวงจร แสดงใหเห็นดังรูป  

 
 

 
1.2.3 ข้ัวยึดหลอด (Lampholder)  
ทําหนาที่ยึดหลอดฟลูออเรสเซนต และเปนทางนํากระแสไฟฟาเขาสูขั้วหลอดดวย มี

ลักษณะตางๆ ซ่ึงแตละแบบก็จะใชควบคูกับขัว้หลอดแตละแบบ ดังแสดงในรูป  
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1.3 การทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต 
พิจารณาวงจรการทํางานในรูป จะเห็นวาสตารทเตอรตอขนานอยูกบัหลอดไฟฟา ตัวบลัลาสตตอ

อนุกรมอยูกับหลอดและสตารทเตอร เม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานในวงจร ในชวงแรกนี้กระแสไฟฟาไม
สามารถวิ่งจากปลายขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่งของหลอดไดเน่ืองจากหลอดยาวและมีความตานทานมาก 
กระแสไฟฟาสวนหนึ่งวิ่งไปยังสตารทเตอรทําใหกาซภายในสตารทเตอรรอนและขยายตวัจนทําใหแผน 
Bimetal Strip ทั้งสองแผนสัมผัสกันกระแสไฟฟาจะไหลครบวงจรและทําใหขัว้หลอดทั้งสองขางอุนตัวจน
รอน โดยบัลลาสตทําหนาที่เพ่ิมแรงดันขณะจุดไสหลอดในชวงแรกดวย หลังจากนั้นกาซภายใน
หลอดขยายตวัจนกระทั่งเกดิการแตกตวัของกาซขึ้น กระแสไฟฟาสามารถวิ่งจากปลายขางหนึ่งไปยังอีก
ขางหนึ่งได ไอปรอทเกิดการแตกตวักระทบสารเรืองแสง (ฟอสเฟอร) จนสามารถเปลงแสงออกมาได 
ขณะเดียวกันที่ตวัสตารทเตอรน้ันกระแสไฟฟานอยลงไป มีผลทําใหแผน Bimetal Strip ทั้งสองแยกตัว
ออกจากกัน และตัดวงจรสตารทเตอรออกในที่สุด ในชวงหลังน้ีบัลลาสตทําหนาที่จํากัดแรงดันไมใหมาก
เกินไป คือ ประมาณ 100 โวลท 
 
 

1.4 หลอดคอมแพคทฟลอูอเรสเซนต 
 หรือที่ชาวบานเรียกวาหลอดตะเกียบ เปนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็ก ที่ถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อ
ใชแทนหลอดอินแคนเดสเซนต อายุการใชงานมากกวาหลอดอินแคนเดสเซนต คือมีอายุการใชงาน
ประมาณ 5000-8000 ชั่วโมง และประสทิธิภาพก็สูงกวา คือ ประมาณ 50-80 ลูเมนตอวตัต แตก็ไม
สามารถทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนตไดทั้งหมดเพราะขอจํากัดในดาน ราคา , ความสวยงามและความ
ตองการใชในการออกแบบ 
 หลอดคอมแพคทมีขัว้หลายแบบ ทั้งแบบเกลียวและพิน ขั้วเกลียวมักเปนชนิดที่มีบลัลาสตในตวั
และสามารถใชแทนหลอดอินแคนเดสเซนตไดทันท ี
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1.5 อายุการใชงาน 

 อายุการใชงานประมาณ 6000-20000 ชม. ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดวัตตของหลอด แตทั้งน้ี
ทั้งน้ันการใชงานของหลอดก็มีผลตออายกุารใชงานของหลอด เชน หากเปด-ปดหลอดบอยๆ หรือ 
นําไปใชกบัระดับแรงดันที่ไมเหมาะสมหากนําหลอดไปใชกับพิกัดแรงดันที่สูงกวากําหนดของหลอดไฟฟา
ก็จะสงผลทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้นลงได 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 คุณลักษณะสีของฟลอูอเรสเซนต (Color Characteristics) 
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หลอดฟลูออเรสเซนตมีสทีีนิ่ยมใช 6 ชนิดคือ 
 - ชนิดขาวเยน็ (Cool White)    ตัวยอ CW 
 - ชนิดขาวอุน (Warm White)    ตัวยอ WW 
 - ชนิดขาว (White)     ตัวยอ W 
  - ชนิดขาวเยน็แบบปรบัปรุงพิเศษ (Cool White Deluxe) ตัวยอ CWX 
 - ชนิดขาวอุนแบบปรบัปรุงพิเศษ (Warm White Deluxe) ตัวยอ WWX 
 - ชนิดแสงกลางวัน (Daylight)    ตัวยอ D 
 สีที่ออกมาจากหลอดทั้ง 6 ชนิด จะนํามาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของสีขาว ซ่ึงเปนสี

พ้ืนฐานของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 นอกจากนี้แลวยังมีหลอดสพิีเศษอ่ืนๆ ทีมั่กนํามาใชกันเชน 
 หลอดส ี มีลักษณะสตีางๆ เชน สีขาว สีแดง สีสม สีเหลือง สีชมพู สีนํ้าเงิน ใชใน

งานตกแตงตางๆ เชน ตูโชว เวทีละคร เวทีดนตร ีรานอาหาร 
 หลอดอัลตราไวโอเลต เปนหลอดที่ใหแสงที่ตามองไมเห็นและแสงทีต่ามองเห็น 

นําไปใชงนงานชีววิทยา คือ ใชในการหยดุการเจริญเตบิโตของเชื้อโรคบางชนิดได หรือเรียกกนัวาหลอด
ฆาเชื้อ 

 หลอดแสงสีดํา (Black Light) เปนหลอดที่ผิวของหลอดมีสีดําทั่วทั้งหลอด เพ่ือกันไมให
แสงที่ตามองไมเห็นเล็ดลอดออกมาได แตยอมใหแสงอัลตราไวโอเลตออกมาไดเทานั้นและเม่ือแสงอัตรา
ไวโอเลตไปกระทบกบัวตัถหุรือฉากก็จะเกิดแสงขึ้น ใชในสถานทีท่ี่ตองการบรรยากาศที่แปลกออกไปจาก
บรรยากาศเดิม เชน ในไนทคลบั บาร หรือสถานเริงรมยตางๆ 

 
1.7 ดัชนีคุณสมบัติทางส ี(CRI) 
หลอดฟลูออเรสเซนตใหแสงสีขาวจะมีคา CRI ตางๆ กัน ดังแสดงในตารางที ่3.2 
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ตาราง 3.2 ความแตกตางของแสงสีขาวในการนําไปใชงานกับงานตางๆ 

สี ดัชนีความถูกตองสี การนําไปใชงาน 
คูลไวท 65 สํานักงาน โรงงาน อาคารพาณิชย และในงานที่

ตองการเนนความรูสึกเย็นสบาย ใหแสงเปน
ธรรมชาติแกภายนอกอาคาร 

คูลไวท เดอลุกซ 85 เชนเดียวกับ คูลไวท และใหสวนผสมสีแดง
เพ่ิมขึ้น ทําใหแสงสีมองดูเพ่ิมความประทับใจสูง 
คาดัชนีบอกความถูกตองของสีดีมาก 

วอรมไวต 52 เหมาะกับงานที่ตองการเนนความรูสึกอบอุน ให
สีคลายๆ หลอดไส ทําใหดูสดใสขึ้นเม่ือชิ้นงาน
เปนสีแดงและสีเหลือง สวนสีนํ้าเงินจะจางลง 

วอรมไวต เดอลุกซ 85 เชนเดียวกับ วอรมไวต สีของแสงออกไปทาง
เหลืองแดง เหมาะกับสถานที่ที่ตองการ
ความรูสึกอบอุนนุมนวลและชวยใหสิ่งของรอบ
ขางแลดูสวยงาม เชน ที่อยูอาศัยและอาคาร
พาณิชย 

ไวต 58 ใชในงานแสงสวางทัว่ไป เชน สํานักงาน 
โรงเรียน ทีอ่ยูอาศัย และตองการเนนสีเหลือง 
เหลืองเขียวและสม 

เดไลต 77 ใชงานทัว่ไป เชน สํานักงาน โรงเรียน และที่อยู
อาศัย 

เดไลต เดอลุกซ 94 ใหแสงสีนํ้าเงนิ ซ่ึงออกไปทางแสงธรรมชาต ิ ทํา
ใหสีนํ้าเงินและสีเขียวมองดูสดใส สวนสแีดง สี
สมและสีเหลืองจะมองดูจืดจางลง 

 
 

1.8 ขอดีของหลอดฟลูออเรสเซนต 
ขอดีของหลอดฟลูออเรสเซนต 
1) ใหแสงสวางนวลงามและสีสนัเปนที่ถูกใจแกผูใช เชน 

- สีขาว (White) เหมาะสําหรับใหแสงสวางเพื่อประโยชนทั่วไป และเขากันไดดีกับการ
ใชรวมกบัหลอดไส 

- สีแสงธรรมชาต ิ (Day light) สีฟาออนมีแสงสีใกลเคียงกบัแสงธรรมชาตเิหมาะ
สําหรับหองโชวสินคา 
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- สีขาวชมพูออน (Warm white) เปนลกัษณะสขีองแสงซึ่งมีสีแดงผสมอยาเล็กนอย
เหมาะกับบรรยากาศเปนกนัเองในหองนั่งเลน รานกาแฟ รานอาหาร และสโมสร 
เปนตน 

2) ใหแสงสวางเกือบสมํ่าเสมอแผไปทั่วทั้งหลอด ซ่ึงหลอดเผาไสน้ันจะมีแสงสวางจาออกมาจาก
ไสหลอด จนทําใหรูสึกบาดตา 

3) ไมทําใหเกิดเงาเดนชัด 
4) ใหแสงสวางมากกวาหลอดไสในขนาดจํานวนวตัตเทาๆ กัน (ประมาณ 3-4 เทา) 
5) มีอายุการใชงานที่นาน (6000-20000 ชั่วโมง) 
6) ในดานการตกแตงอาคาร บริษทัผุผลติไดสรางหลอดฟลูออเรสเซนตไวหลายรูปแบบเหมาะ

สําหรับประดับประดาตามแนวสถาปตยกรรม ตัวหลอดไมมีความรอนเหมือนหลอดเผาไสจึง
ใชติดใกลผาหรือมานไดดี และใชใกลตวับคุคลไดอีกดวย 
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1.9 คาฟลักซแสงสวางของหลอดฟลูออเรสเซนต 
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดแกวยาว  

วัตต 
(W) 

สี ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

WW 140 35 6000 4 
CW 140 35 6000 
WW 280 472 7500 6 
CW 280 47 7500 
WW 410 51 7500 
CW 410 51 7500 

WWX 450 56 7500 

8 

CWX 450 56 7500 
WW 930 72 7500 
CW 930 72 7500 

WWX 1000 77 7500 

13 

CWX 1000 77 7500 
WW 1200 67 7500 
CW 1200 67 7500 
W 1200 67 7500 
D 950 53 7500 
DX 800 45 7500 

WWX 1450 81 7500 

18 

CWX 1450 81 7500 
WW 1200 60 7500 
CW 1200 60 7500 

20 

D 1030 52 7500 
WW 3100 86 15000 
CW 3100 86 15000 
W 3100 86 15000 
D 2500 69 15000 
DX 2000 56 15000 

WWX 3450 95 15000 

36 

CWX 3450 95 15000 
WW 3100 78 15000 
CW 3100 78 15000 

40 

D 2600 56 15000 
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คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตวงกลม 

วัตต 
(W) 

สี ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

WW 1250 57 7500 
CW 1250 57 7500 

22 

D 1050 48 7500 
WW 2100 66 7500 
CW 2050 64 7500 

32 

D 1750 55 7500 
WW 2950 74 10000 
CW 2900 73 10000 

40 

D 2500 63 10000 
 

 
คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตตัวย ู

วัตต 
(W) 

สี ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

WW 1150 58 7500 20 
CW 1150 58 7500 
WW 2700 68 10000 40 
CW 2700 68 10000 
WW 4500 69 10000 65 
CW 4500 69 10000 
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คาฟลักซแสงสวางและคุณสมบัตขิองแสงจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต อายุการใชงาน
ประมาณ 5000 ชั่วโมง 

หลอดวงกลมบัลลาสตในตวั 
วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

ลักษณะหลอด 

12 700 58 

18 1000 56 

24 1450 60  

 
 
 
หลอดทรงหลอดไสบัลลาสตในตัว 

วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสง
สวาง 

(lm/W) 

ลักษณะหลอด 

9 425 47 

13 600 46 

18 900 50 

25 1200 48  
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หลอดทรงหลอดตะเกียบไมมีบัลลาสตในตัว 

วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสง
สวาง 

(lm/W) 

ลักษณะหลอด 

5 250 50 

7 400 57 

9 600 67 

10 600 60 

11 900 82 

13 900 69 

18 1250 69 

24 1800 73 

36 2900 81 
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1.10 การสงพลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต 

 
 

 
 

กําลังที่จาย 100%

การแผรังสี 60%
สูญเสียในการไม

แผรังสี 38%

รังสีที่มองเห็น รังสีอินฟราเรด กําลังไฟฟาสูญเสีย

2% 20% 36% 4% 38%

22% 36% 42%
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2. หลอดโซเดียมความดนัต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) 

 เปนหลอดไฟฟาที่ทํางานทีค่วามดันภายในหลอดต่ํามาก หลอดไฟชนิดนี้สามารถเปลงแสงที่มี
ความยาวคลืน่ความยาวเดยีวออกมา แสงดังกลาวอยูในยานของแสงสีเหลือง มีความยาวอยูระหวาง 
589.0-589.5 นาโนเมตร ซ่ึงอยูใกลความยาว 555 นาโนเมตร ซ่ึงเปนแสงที่ตาคนเรารบัรูไดไวที่สุด 
ดังน้ันหลอดโซเดียมความดันต่ําจึงเปนหลอดที่เหมาะที่จะใชกับงานประเภทที่ตองการความปลอดภัย 
หรือตองการความชัดเจน หลอดโซเดียมความดันต่ํานี้เปนหลอดที่มีประสทิธิภาพมากทีส่ดุในบรรดา
หลอดทั้งหมด ประมาณ 120-200 ลูเมน/วัตต  ขอเสียของหลอดชนิดนี้คือมีคาดัชนีความถูกตองของส ี
เปน 0% หากไมคํานึงถึงเรื่องสีแลวจะเปนหลอดประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุดจึงนิยมใชกรณีทีต่อง
เปดเปนเวลานานๆ เชน บนถนนซุปเปอรไฮเวย หรือบางแหงติดตัง้บริเวณตู ATM เพราะตองเปดเอาไว
ทั้งคืน  

2.1  สวนประกอบของหลอดโซเดียมความดันต่ํา ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆดังน้ีคือ 
2.1.1 ตัวหลอด (Tube) 
2.1.2 สวนที่อยูภายในหลอดแกวตัวย ู

 
2.1.1 ตวัหลอด เปนสวนที่อัดกาซความดันต่ําเขาไป มีลักษณะเปนรูปตวัย ู และภายใน

หลอดจะบรรจุกาซโซเดียมที่เปนของแข็งพรอมกับกาซนีออน หรือกาซอารกอนที่มีความดันต่ํา ดวยเหตุ
น้ีเราจึงเรียกวา หลอดโซเดียมความดันต่าํ มีลักษณะดงัรูป 

 

 
 จากรูปจะเห็นไดวาตวัหลอดไฟจะมีอยู 2 ชั้น ซ่ึงมีผลตอการทํางานของหลอดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น และสวนสําคัญของหลอดสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ขั้วหลอด ทําจากโลหะผสม หรือทองแดง หรือ ทองเหลือง ทําเปนเขี้ยวยื่นออกมาสอง
เขี้ยว หุมฐานหลอดดวยฉนวน ขั้วหลอดจะมีแตชนิดเขี้ยวเทานั้นเนื่องจากตองการมุมหรือองศาของ
แสงที่แนนอนในการติดตั้ง 

2. หลอดแกวดานนอก  จะเปนตวัปองกันหลอดแกวที่อยูดานในซึ่งบรรจุกาซตางๆ เอาไว
ไมใหสัมผัสกับอากาศภายนอก เพราะอากาศภายนอกจะทําอันตรายกับหลอดที่อยูภายใน ดานใน
ระหวางหลอดแกวทั้งสองจะเปนสุญญากาศ ซ่ึงเปนการทําหนาที่เปนฉนวน ปองกันไมใหความรอน
จากภายในหลอดแผออกมาไดงาย และเม่ืออุณหภูมิภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะไมมีผลตอ
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อุณหภูมิการทํางานของหลอดและภายในหลอดจะซิลกิาบางๆ คลมุอยูภายในหลอดอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือ
ใชเปนที่เก็บและเปนฉนวนกันความรอนของโซเดียมใหอยูภายหลอดซึ่งจะเปนการทําให
ประสิทธิภาพของหลอดสูงสุด 

3. หลอดแกวดานใน  มักทําเปนรูปตัวยปูกติแลวหลอดโซเดียมความดันต่ํา จะมีระยะหาง
ระหวางแคโทดทั้งสองยาวมาก ทั้งน้ีเพ่ือที่จะทําใหเกดิความรอนสูง แตเพ่ือเปนการประหยดัเนื้อที่
และลดขนาดของหลอดจึงทําเปนรูปตัวยูแทน ภายในบรรจุดวยไสหลอดทํามาจากทังสเตนเคลือบ
ดวยออกไซต นีออน หรืออารกอน และโซเดียมแข็ง และขณะที่หลอดทํางานตัวขดลวดทังสเตนที่อยู
ในหลอดแกวน้ีจะเปนตวัทีท่ําใหเกิดความรอน โดยการกระตุนอิเล็กตรอนของทังสเตน เพ่ือทําให
โซเดียมเกิดการละลาย และกลายเปนไอโซเดียมในที่สดุ  

2.1.2. สวนทีอ่ยูภายในหลอดแกวตัวย ู 
1. แคโทด เปนสวนที่ทําหนาทีเ่ปนขัว้หลอด เพ่ือใชตอกับไฟแรงสูง (ประมาณ 500 โวลท) 

จากบลัลาสต และแคโทดนี้ทํามาจากทังสเตน โดยทาํเปนขดลวดอยูในสวนที่เปนตวัใหความรอนแก
หลอด  

2. กาซอารกอนและกาซนีออน เปนตวัชวยลดแรงดันที่ขั้วหลอดขณะเร่ิมไอออไนซ เม่ือ
หลอดเริ่มทํางาน กาซอารกอนหรือกาซนีออนนี้จะเกิดการไอออไนเซชั่นขึ้นกอนโซเดียม และมี
แรงดันไฟฟาตกครอมที่แคโทด ซ่ึงจะเปนการอุนแคโทดใหโซเดียมกลายเปนไออีกทีหน่ึง ซ่ึงกาซทั้ง
สองตัวน้ีจะเปนตัวชวยใหการเกิดไอออไนเซชั่นน้ันโดยที่ไมตองใชแรงดันไฟฟามาก และทําใหเกิด
การทํางานของหลอดไฟขึ้นได 

3. กาซโซเดียม จะอยูในรูปของแข็ง และเม่ือไดรับความรอนและมีอุณหภูมิสูงเพียงพอก็จะ
กลายเปนไอ แลวเปลงแสงสีเหลืองออกมา เม่ืออุณหภูมิลดลง โซเดียมก็จะเปลีย่นสถานะมาเปน
ของแข็งเหมือนเดิม  

 
2.2 อุปกรณอ่ืนๆ ที่ชวยในการทํางานของหลอดโซเดียมความดนัต่ํา 

1. บัลลาสต (Ballast) จะเปนแบบหมอแปลงขดเดียวที่มีการรัว่ของเสนแรงแมเหล็กสูง 
(Autotransformer High Leakage) มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี เม่ือเราใหแรงดันไฟฟากับวงจรดังรูป
มันจะทําหนาที่เพ่ิมแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้นเพ่ือที่จะทําใหกาซที่บรรจุอยูภายในหลอดแกวเกิดการไอออ
ไนซขึ้น 
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2. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ทําหนาที่เพ่ิมคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) ของหลอด
ใหสูงขึ้นประมาณ 0.9-1 ซ่ึงหากไมมีแลวคาตวัประกอบกําลังจะมีคาต่ํามาก ซ่ึงมีผลตอการใช
พลังงานไฟฟา 

3. สวนทีท่ําใหเกดิแสงสวาง ในหลอดโซเดียมความดันต่าํนั้น แสงสวางที่เรามองเห็นไดมา
จาก ตัวหลอดอารก (Arc-tube) ของหลอดที่มีรูปรางเปนรูปตวัย ูและหลอดแกวของหลอดอารกนี้ทาํ
มาจากแกวบอเรต ซ่ึงมีลักษณะของโครงสราง หรือรูปรางเปนแบบหลอดแกวสญุญากาศผนังคู และ
เคลือบดวยตวัตานทานโซเดียม เพ่ือปองกันไมใหหลอดแกวขุนมัวเรว็ และภายในยังมีแคโทดทําดวย
ทังสเตนซึ่งทําหนาที่ใหกระแสไฟฟาไหลผานเขาทีข่ั้วหลอดดานใน และภายในหลอดแกวยังบรรจุ
ดวยกาซนีออนหรืออารกอนเล็กนอย เพ่ือลดแรงดันไฟฟาในขณะที่ทําการสตารทและยังมีโซเดียมที่
เปนของแข็ง  ซ่ึงจะแตกตวัเปนไอเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นระดับหน่ึง 

 
2.3 การทํางานของหลอดโซเดียมความดันต่ํา 
เม่ือจายกระแสไฟฟาใหกับวงจรกระแสไฟฟาจะไหลผานบัลลาสต และบลัลาสตจะสรางแรงดัน

ขึ้นมาประมาณ 500-700 โวลท ซ่ึงเปนการเริ่มการสตารทหลอดและทําใหกาซนีออนที่อยูในหลอดแกว
ตัวยูเริ่มแตกตัว ความตานทานของหลอดจะลดลง และกระแสไฟฟาจะสูงขึ้น แตในชวงนีบ้ลัลาสตจะทํา
หนาที่อีกอยางหนึ่งก็คือจํากัดกระแสไมใหมากเกินไปในตอนสตารท กระแสที่เพ่ิมขึ้นทําใหแรงดันไฟฟา
ของบัลลาสตดานที่ตออยูกบัหลอดไฟนั้นลดลง  

เม่ือหลอดโซเดียมเร่ิมทํางาน จะมีแสงสีแดงเปลงออกมา แสดงวากาซนีออนเร่ิมแตกตวัจึงเกิด
ปรากฏการณของแสงสีแดงขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดความรอยขึ้น และเม่ือความรอนที่เกดิมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะ
ทําใหโซเดียมเริ่มหลอดเหลวและมีบางสวนกลายเปนไอ ไอของโซเดียมนี้จะเคลือ่นที่เขาไปในลําอารก 
และในขณะนัน้ความตานทานภายในหลอดจะต่ําลง กระแสไฟฟาก็จะเพ่ิมขึน้ทําใหโซเดียมเกิดการแตก
ตัว จากนั้นสีของแสงก็จะคอยๆ เปลี่ยนไปเปนสีเหลืองที่มีความยาวคลืน่ 586 นาโนเมตร , 589 นาโน
เมตร และ 589.6 นาโนเมตร ตามลําดับ  
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แสงสีเหลืองของโซเดียมที่เปลงออกมานี้จะกลืนแสงสแีดงของกาซนีออนใหหมดไป เม่ือหลอด
ทํางานอยูในสภาวะเสถียรแลวแสงของสีที่เปลงออกมานี้จะมีความยาวคลื่นเดียว และเปนแสงที่ใหความ
ผิดเพี้ยนของสีของวตัถุสูงกวาแสงสีอ่ืน 
 ในชวงแรกของการทํางานจะเห็นแสงสีแดงและจะใชเวลาประมาณ 9-10 นาที ที่จะทําใหเกิดการ
แตกตวัเปนไอของโซเดียม ระยะเวลาทีใ่ชตั้งแตเริ่มตนจนถึงระดับปกต ิ คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรนั้นจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที  ความรอนที่เกิดขึ้นจะถูก
ควบคุมใหคงที่ดวยหลอดแกวสองชั้น ซ่ึงระหวางกลางเปนสุญญากาศ  ซ่ึงก็จะสงผลไปถึงประสิทธิภาพ
ของหลอดที่คงที่ และการกระจายแสงก็จะคงที่ตามไปดวย  
 

2.4 การใชงานหลอดโซเดยีมความดันต่ํา  
เน่ืองจากคุณสมบัตขิองแสงสีที่มีความยาวคลื่นอยูในระดับที่มีความไวตอการรบัรูของตามาก

ที่สุด (ความยาว 555 นาโนเมตร) ดังน้ันหลอดโซเดียมความดันต่ําจึงเปนหลอดที่เหมาะที่จะใชกับงาน
ประเภทที่ตองการความปลอดภัย เชน ไฟถนน บริเวณทางแยกของถนน เปนตน 
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2.5 คาฟลักซแสงสวางของหลอดโซเดยีมความดันต่ํา 

วัตต 
(W) 

ฟลักซแสงสวาง 
(lm) 

ประสิทธิภาพแสงสวาง 
(lm/W) 

35 4550 123 

55 7800 148 

90 13000 146 

135 20800 161 

180 32500 179 

 
2.6 การสงพลังงานของหลอดโซเดียมความดันต่ํา 
 

กําลังที่ใสเขาไป
100%

กําลังไฟฟาที่ใชในการอารก
91.7%

กําลังไฟฟา
สูญเสียที่
อิเล็กโตรด
8.3%

รังสีที่มองเห็น
35.5%

สูญเสียในการไมแผรังสี
51.7%

การแผรังสี
40%

กําลังไฟฟาที่สูญเสีย
60%

รังสี
4.5%

 


