
ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดไฟฟ้า

ใช้หลักการเผาไส้ให้ร้อน
(Incandescent)

ใช้หลักการคลายประจุในก๊าซ
(Gas Discharge)

หลอดอินแคนเดสเซนต์
(Standard-Incandescent)

หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
(Tungsten-Halogen)

หลอดความดันไอสูง
(High-Pressure)

หลอดความดันไอต่ำ
(Low-Pressure)

หลอดไอปรอทความดันสูง
(High-Pressure Mercury)

หลอดเมทัลฮาไลด์
(Metal Halide)

หลอดฟลูออเรสเซนต์
(Fluorescent)

หลอดโซเดียมความดันต่ำ
(Low-Pressure Sodium)

หลอดโซเดียมความดันสูง
(High-Pressure Sodium)

หลอดแสงผสม
(Blended-Light or Self-Ballast or Chokeless High Pressure Mercury)

ชนิดของหลอดไฟฟ้า

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดหลอดโลวโลวเพรสเพรสเชอรเชอรโซเดียมโซเดียม
((Low Pressure Sodium lamp)Low Pressure Sodium lamp)
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** หลอดโซเดียมความดนัต่ํา (Low  Pressur  Sodium  Lamp)  **
เปนหลอดไฟฟาที่ทํางานที่ความดันภายในหลอดต่ํามาก หลอดไฟชนิดนี้
สามารถเปลงแสงที่มีความยาวคลื่นความยาวเดียวออกมา แสงดังกลาวอยูใน
ยานของแสงสีเหลือง มีความยาวอยูระหวาง 589.0-589.5 นาโนเมตร ซึ่งอยู
ใกลความยาว 555 นาโนเมตร ซึ่งเปนแสงที่ตาคนเรารับรูไดไวที่สุด ดังนั้น
หลอดโซเดียมความดนัต่ําจึงเปนหลอดที่เหมาะที่จะใชกับงานประเภทที่
ตองการความปลอดภัย หรือตองการความชัดเจน หลอดโซเดียมความดันต่ํา
นี้เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด ประมาณ 
120-200 ลูเมน/วัตต  ขอเสียของหลอดชนิดนี้คือมีคาดัชนีความถูกตองของสี 
เปน 0% หากไมคํานึงถึงเรื่องสีแลวจะเปนหลอดประหยัดพลังงานไฟฟามาก
ที่สุดจึงนิยมใชกรณีที่ตองเปดเปนเวลานานๆ เชน บนถนนซุปเปอรไฮเวย 
หรือบางแหงตดิตั้งบริเวณตู ATM เพราะตองเปดเอาไวทั้งคืน ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดชนิดนี้ใหประสทิธิผลมากที่สุดในบรรดาหลอด
ทั้งหมด ตัวหลอดประกอบดวย arc tube รูปตัวยูซึ่งทํา
ดวยแกว borate ภายในบรรจุกาซอารกอนและนีออน ที่
ความดนั ประมาณ 200-300 N/sq.m เพื่อชวยใน
การ start หลอด นอกจากนี้ยังบรรจุโซเดียมซึ่งจะ
กลายเปนไอที่อณุหภมูิ 90 องศาเซลเซียส ทีค่วามดนั
ประมาณ 3-4 N/sq.m สวนตัวหลอดหรือกระเปาะ
แกวดานนอก (Outer bulb) ทาํดวยแกวธรรมดา
เคลือบผิวดานในดวย indium oxide เพื่อชวย
สะทอนรังสีอินฟราเรด ชองวางระหวาง outer bulb 
กับ arc tube จะเปนสูญญากาศ ตัวกระเปาะดานนอก 
ยังชวยรักษาอุณหภมูิของ arc tube ใหมีอุณหภมูิ
ทํางาน ที่ประมาณ 260 องศาเซลเซียส 
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โครงสรางของหลอด
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หลอดชนิดนี้มีหลายขนาดเชน 18, 35, 55, 90, 135, 180 วัตตเปนตนความ
ยาวหลอดก็ตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบรษิัทผูผลิต และตองอาศัยบัลลาสตใน
การจุดหลอดใหติดสวาง ระยะเวลาในการจุดหลอดใหติดสวางเต็มที่คอนขาง
นานคือ 10-15 นาที และยังตองใชเวลาในการ restart อีกดวย 

บัลลาสตที่ใชรวมกับหลอด จะมีขนาดใหญ
และมักเปน ชนิด high power factor 
ซึ่งมีวงจรการตอใชงานดังรูป 
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อุปกรณควบคมุชนดิขดลวดสําหรบัหลอดกาซดิสชารจอุปกรณควบคมุชนดิขดลวดสําหรบัหลอดกาซดิสชารจ

Ballast -
provides stable lamp current

Ignitor -
provides ignition voltage

ElectromagneticElectromagnetic

Live

Neutral

Capacitor -
corrects
power
factor

System configuration
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คุณลักษณะทางแสงสี

แสงที่เกิดจากหลอดชนิดนี้เปนแสงสีเดียว (monochromatic) คือสี
เหลือง ซึ่งการกระจายพลังงานทางสเปกตรัม จะมีลักษณะเปน line 
spectrum 2 เสนคือ 589 นาโนเมตร (ประมาณ 95%ของ output) 
และ 586 นาโนเมตร (ประมาณ 5%ของ output) ทําใหสีของวัตถุเพี้ยนไป
จากเดิมมาก ยกเวนสีเหลือง 

ตัวอยางการใชงานของหลอด 
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รูปที่ 3.27 ไฟถนนที่ใชหลอดโซเดียมความดันต่ํา
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อายุการใชงาน

ประมาณ 18,000 ชั่วโมง โดยคิดจากการใชงาน 5 ชั่วโมงตอการ start 1 
ครั้ง 

ขอแนะนํา 
1. ควรใชกับงานที่ไมตองการความถูกตองของสีเชน ไฟถนน , ไฟ

สองบริเวณทั่วไป
2. ไมควรใชกับงานที่ตองการความถูกตองของสี เชนบริเวณที่

เกี่ยวของกับเงิน , งานพนสีรถยนตเปนตน
3. ไมควรใชกับบริเวณที่ตองการแสงสวางที่ติดทันทีทันใด เนื่องจาก

ใชเวลาจุดหลอดนาน 
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หลอดความดนัไอสูง (High Pressure)
หลอดความดนัไอสูง อาจจะเรียกชื่ออีกอยางวาหลอดปลอยประจุความเขมสูง 
(High Intensity Discharge Lamp ; HID) คือหลอดที่ทํางานดวยหลักการปลอย
ประจุความเขมสูง เปนหลอดที่มีคาปริมาณเสนแรงของแสงสวางตอวัตตสูงกวา
หลอดชนิดอื่น มีขนาดกะทัดรดั ติดตั้งงาย และสองสวางควบคุมออกไปไดไกลๆ 
จึงเปนหลอดไฟฟาที่เหมาะกับงานสนาม ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ถนน 
ตลอดจนเสาไฟฟา สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ไดดังนี้

•หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury Lamp)
•หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamp)
•หลอดโซเดียมความดนัสูง (High Pressure Sodium Lamp)
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หลอดหลอดเมอรเมอรคิวรีคิวรี  หรือหรือ  หลอดแสงจันทรหลอดแสงจันทร
((Mercury Vapour lamp)Mercury Vapour lamp)
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หลอดไอปรอท (Mercury Vapor Lamp)
หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร

เปนหลอดความดันไอโซเดียมความดันสูง ชนิดแรกที่ถูกประดิษฐขึ้น มีอายุ
การใชงานเฉลี่ย 12,000-24,000 ชั่วโมง ใหแสงสวางที่ 40 ถึง 60 ลูเมนตอ
วัตต  มีขนาดตั้งแต 40 จนถึง 1,000 วัตต และมีทั้งชนิดทีใ่ชกับบัลลาสตและ
ชนิดที่ไมใชบลัลาสต  อายุการใชงานหากเปนหลอดทีใ่ชบัลลาสตจะมีอายุ
ประมาณ 24,000 ชั่วโมง แตหากเปนหลอดที่ไมใชบัลลาสต อายุการใชงานจะ
สั้นกวา มีอายุการใชงานประมาณ 16,000 ชั่วโมง
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เปนหลอดปลอยประจุความดันไอสูง ที่ใหกําเนิดแสง
โดยกระบวนการ อารกภายใน arc tube เรียกกัน
ทั่วไปวาหลอดแสงจันทร มีทั้งแบบ กระเปาะแกวใส
และแบบเคลือบผิวภายในดวยสารฟอสเฟอร เปนหลอด 
ที่ตองใชงานรวมกับบัลลาสต ใหแสงสวางสูง ใชทั่วไป
ในสถานที่ สาธารณะ, ไฟถนน, หางสรรพสินคา, 
โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร ที่มีเพดานสูง 
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โครงสรางของหลอด 
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• จําเปนตองใชบัลลาสต
• ไมตองใชอกินิเตอร

หลอดเมอรคิวรี - สวนประกอบ
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สวนประกอบของหลอด
1. กระเปาะสวนนอก (Outer bulb or Glass bulb) ทําดวยแกวออนธรรมดาเคลือบผิวดาน
ในดวยฟอสเฟอร เพื่อเปลี่ยน รงัสีอัลตราไวโอเล็ตใหเปนแสงที่มองเหน็ได
2. กระเปาะสวนใน (arc tube) ปกติทําดวยควอทซหรอืแกวแข็ง (hard glass) ใชหุมสวนที่
ใหกําเนดิแสงอันประกอบดวย อิเลคโทรด, เม็ดปรอทและกาซอารกอน ชองวางระหวาง
กระเปาะนอกและในจะบรรจุกาซไนโตรเจนไวเพื่อปองกันการเกิด oxidation ของ arc 
tube 
3. อิเลคโทรด (Electrode) แบงออกเปน 2 ชนดิคือ

3.1 starting electrode ทําหนาที่ชวยสตารทหลอดอาจทําดวยวัสดุ molybdenum หรือ
ทังสเตนก็ได โดยตออนุกรม กับ starting resistor ซึ่งมคีาประมาณ 10,000 - 30,000 โอหม 
ที่ทําหนาที่ลดกระแสตอนสตารท

3.2 main electrode ทําดวยทังสเตนเคลือบดวยแบเรียมออกไซด ทําหนาที่ปลอย
อิเลคตรอนออกมาเปนจาํนวนมาก ปจจุบัน main electrode นิยมทําดวยแทงธอเรียม
4. support ใชยดึ arc tube กับขั้วดานในของหลอด พรอมทั้งเปนตัวนําไฟฟาไปยัง 
electrode
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หลักการทํางาน
หลอดไอปรอทเปนหลอดที่อาศยัการอารกจึงตองอาศัยบัลลาสตเพื่อชวยควบคุมกระแสที่
ไหลผานหลอด เมื่อจายแรงดัน ใหแกหลอดจะมีแรงดันตกครอมระหวาง main electrode 
กับ main electrode สวนหนึ่ง และระหวาง main electrode กับ starting electrode อีกสวน
หนึ่ง ซึ่งประการหลังนี้เองพบวาชองวางระหวาง electrode นอยกวา จึงทําใหกาซทีอ่ยู
บริเวณนี้เกิดการแตกตัว (ionize) ความตานทานของกาซภายใน arc tube จะเริ่มลดลง
ขบวนการนี้จะถูก จํากัดกระแสโดย resistor ภายใน จนกระทัง่ความตานทานกาซระหวาง 
main electrode ต่ํากวาความตานทานภายนอก (resistor) ก็จะเกิดอารกขึ้นอยางตอเนื่อง
ระหวาง main electrode ทําใหเม็ดปรอทภายใน arc tube กลายเปนไอมากขึ้น และมี
กระแสไหลผาน main electrode พลังงานไฟฟาที่ตกครอมหลอดจะกระตุนใหอะตอมของ
ไอปรอทคายรังสี อัลตราไวโอเล็ตออกมากระทบกับฟอสเฟอรที่เคลือบไวที่กระเปาะสวน
นอกและเรืองแสงขึ้นมา
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คุณลักษณะทางไฟฟา
การจุดหลอดและเวลาที่ใช (starting & run-up)
ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางไดแก ความยาวและขนาดเสนผาศนูยกลางของ arc tube, 
กีาซที่ใชเติมในกระเปาะ, ความดนั และระยะหางของ starting electrode การสตารทหลอด
พิจารณาไดหลายสวนคือ การเกิด breakdown ระหวาง main และ starting electrode และ 
breakdown ระหวาง main electrode ดวยกันรวมถึงชวงเวลาที่รอใหถึงจุดอุณหภูมิ ทํางาน 
(full temperature) การอารกระหวาง main electrode จะทําใหเกิดเขมาดําทีป่ลายทัง้สองของ 
arc tube ซึ่งมีผลตอปริมาณแสงของหลอด แตผลเสียอันนี้สามารถลดลงไดโดยเพิ่มความดนั
กาซและลดอุณหภมูิของ electrode การ breakdown ที่เกิดขึน้ระหวาง main electrode ทําให
เม็ดปรอทกลายเปนไอลอยสะเปะสะปะภายในกระเปาะ เมื่อความดันสูงขึ้นการอารกจะถูกบบี
ใหเกิดเฉพาะบริเวณปลาย electrode สวนระยะเวลาในการจุดหลอดสามารถลดลงได โดยปรับ
ตําแหนง electrode รวมถึงการออกแบบ arc tube ดานหลัง electrode เสียใหม อาจทําไดโดย
การฉาบ arc tube ดานหลัง electrode ดวยสารสะทอนแสงจะชวยเรงเวลา run-up และทําให
หยดปรอทกลายเปนไอไดหมด ภายในกระเปาะ เวลาที่ใชจุดไสหลอดนานราว 2 - 4 นาที
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การจุดหลอดใหม (restarting)

เมื่อหลอดติดสวางและใชงานตามปกติเปนเวลานานแลวปดสวิทซหรือหลอด
เกิดดับ อุณหภูมิและความดันภายใน arc tube จะเริ่มลดลง การจุดหลอดใหติด
ใหมที่อุณหภูมิและความดนัสูงจําเปนตองใชแรงดันสูงมากนับพันโวลท แต
เมื่ออุณหภูมิของ arc tube ลดต่ําลงแรงดันจุดไสหลอดก็ลดลงเชนกันจน
แรงดันในระดบัปกติก็สามารถจุดหลอดใหติดอีกครั้งได ระยะเวลาทีใ่ชในการ 
ระบายความรอนของกระเปาะขึ้นอยูกับอุณหภูมิรอบดาน และกาซที่เติมใน 
outer bulb ซึ่งใชเวลาการจุดหลอดใหมราว 3 - 5 นาที 

อายุการใชงาน โดยทั่วไปมีคาประมาณ 24,000 ชั่วโมง
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หลอดไอปรอทแบบมีบัลลาสตในตัว (Self-ballast mercury lamp)
ชนิดนี้อาศัยไสหลอดแบบ incandescent แทน
บัลลาสต โดยบรรจุไวใน outer bulb แสงที่ได 
จะรวมกันระหวาง แสงจากไสทังสเตนและแสงจาก 
การอารก ของไอปรอททําใหดูอบอุนขึ้น แตอุณหภูมิ 
ของตัวหลอดจะสูงกวาแบบใชบัลลาสต แตขอดีคือ 
หลอดที่มวีัตตไมสูงมากนักสามารถใชรวมกับขั้ว
หลอด incandescent แบบเกลียวที่ใชกันทั่วไป
ได (E27) และการจุดหลอดก็ใชเวลานอยกวา 
ขอเสียคืออายุการ ใชงานสั้นกวา อยางไรก็ตามหลอด
ทั้งสองไมสามารถ ใชแทนกันได 



ไฟฟา ราชมงคลฯ

คําแนะนํา 
1. นิยมใชแทนหลอดฟลูออเรสเซนตกรณีที่ใชกับเพดานสูง
2. เปนหลอดปลอยประจุความดนัไอสูงที่มีประสิทธิผลต่ําที่สุด เหมาะ

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, แสงสวางในที่สาธารณะเชน ไฟถนน, 
สวนสาธารณะ, บริเวณรานคาเปนตน

3. ไมเหมาะกับพื้นทีท่ี่ตองการแสงสวางที่จุดตดิแบบทันทีทันใด

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดหลอดเมอรเมอรคิวรีคิวรี  --  ตัวอยางการใชงานตัวอยางการใชงาน

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดไฮหลอดไฮเพรสเพรสเชอรเชอรโซเดียมโซเดียม
((High Pressure Sodium lamp)High Pressure Sodium lamp)

ไฟฟา ราชมงคลฯ

• จําเปนตองใชบัลลาสต
และอกินิเตอร

หลอดไฮเพรสเชอรโซเดียม



ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดโซเดียมความดนัไอสูง (High Pressure Sodium Lamp)

เปนหลอดไฟฟาที่สรางขึ้นมาใชในงานที่ตองการปริมาณแสงสวางมาก 
สีของแสงจะเปนสีเหลืองทอง ตามคุณสมบัติของโซเดียม เชนเดียวกับหลอด
โซเดียมความดันต่ํา แตหลอดโซเดียมความดันสูงจะมีคา CRI สูงกวาหลอด
โซเดียมความดันต่ํา

หลอดโซเดียมความดนัสูงเปนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดใน
บรรดาหลอดดีสชารจดวยกัน เนื่องจากมันใหประสิทธิภาพมากถึง 140 ลูเมน
ตอวตัต หลอดชนิดนี้มรประสิทธิภาพสูงกวาหลอด Fluorescent และ เมทัล
ฮาไลด ถึง 50% และมีประสิทธิภาพสูงกวาหลอดแสงจันทรถึง 100% และสูง
กวาหลอด Incandescent ถึง 600%

ไฟฟา ราชมงคลฯ

คลายกับหลอด low pressure sodium แต 
arc tube มีขนาดเล็กกวา ในขณะที่ยังคงทํางานที่ 
อุณหภูมิสูง และเนื่องจาก arc tube มีขนาดเล็ก จึง
ไมจําเปนตองอาศัย starting electrode การ
บรรจุโซเดียม ลงใน arc tube ซึ่งทํางานที่ ความดัน
และอุณหภูมิสูงจะมีผลในทางกัดกรอนมาก หากใชแกว
ธรรมดาหรือควอทซ ดังนั้นวัสดุที่ใชทํา arc tube 
จึงไดพัฒนามาใชเซรามิคใส (Polycrystalline , 
Translucent alumina material) ที่ทน
การกัดกรอนไดดีกวา นอกจากนั้น ยังบรรจุ xenon 
และหยดปรอทไวภายใน arc tube อีกดวย เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพแสงใหดขีึ้น 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

โครงสรางของหลอด 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

วงจรการทํางาน

เนื่องจากรูปทรงของ arc tube เล็ก,เรียว,ยาว ทําใหการจดุหลอดไมสามารถใช 
starting electrode ได จึงตองใชวงจร electronic starter ชวยจุดหลอด
เรียกวา ignitor รวมกับบัลลาสตเพื่อจายแรงดันสูง (High voltage pulse) 
ประมาณ 2500 - 5000 โวลท เขาที่ตัวหลอด ทําใหกาซภายในเกิด breakdown และ
สามารถสตารทหลอดได โดยแสงจะเริ่มเปลง สีขาวอมฟา ฟา เหลืองและเหลืองทอง อัน
เปนผลมาจากการที่ sodium เริม่แตกตัวภายใน arc tube กระบวนการที่เกิดขึ้น ใช
เวลานานราว 3 - 5 นาที สวนการ restart ใชเวลาประมาณ 1 นาที (สําหรับหลอดบาง
ชนิดทีม่ี ignitor ภายในตัว ไมตองใช ignitor ภายนอกชวยจุดหลอดอกี)



ไฟฟา ราชมงคลฯ

ลักษณะของบัลลาสต

ลักษณะของ ignitor ตัวอยางแสดงดังรูป ปจจุบันมีขนาดเล็กลงมากจน
เกือบเทาถานไฟฉายขนาดใหญเทานั้น

ไฟฟา ราชมงคลฯ

รูปทรงของหลอด มีหลายแบบแตกตางกันตามลักษณะการใชงานเชน 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

การกระจายพลังงานทางสเปกตรัม 
หลอดชนิดนี้กระจายพลังงานสวนใหญอยูในยานสีเหลืองสมแตไมเขมเทา
หลอด low pressure sodium ทําใหมองเห็น วัตถุสีสมกลายเปนสีแดง และวัตถุสี
น้ําเงินและเขียวกลายเปนดํา ทั้งนี้อาจตางกันไปตามชนิด ของหลอดวาเปน
กระเปาะใส, เคลือบผิวภายใน รวมถึงกาซที่เติมในกระเปาะ 

การใชงาน

ไฟถนน ไฟสองสวางในที่สาธารณะ ไฟฟา ราชมงคลฯ



ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดไฮเพรสเชอรโซเดียม – ตัวอยางการใชงาน

ไฟฟา ราชมงคลฯ

อายุการใชงาน 
โดยทั่วไปมีคาประมาณ 18,000 - 24,000 ชัว่โมง เมื่อคิดที่การเปดใชงาน 10 
ชั่วโมง/ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนวัตต และตําแหนงการจุดหลอดดวย มมุที่ใช
ในการติดตั้งหลอดใหดูจาก catalog ของหลอดนั้นๆ 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

1. ใชกับงานที่ไมพิถีพิถันเรื่องความถูกตองของสี เชน โรงงานเหล็ก 
เปนตน

2. งานที่เหมาะใชกับหลอดประเภทนี้ไดแก โรงงานที่ไมมีปญหาเรื่อง
ความถูกตองของสี ไฟสองบริเวณที่ไมใชยานธุรกิจ ไฟถนน ไฟสวนสาธารณะ

3. หลอดโซเดียมความดันไอสูงบางประเภทไดมีการพัฒนาใหมีคา
ความถูกตองของสีสูงและเหมาะใชกับงานไดกวางขวาง ขึ้น แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาคุณสมบัติของหลอดเปนประเภทไป

4. ประสิทธิผลของหลอดประเภทนี้สูงที่สุดในตระกูลหลอดปลอย
ประจุความดนัไอสูง

5. หลอดประเภทนี้ใหสีเหมาะสําหรับงานทางดานความปลอดภัย 
เพราะตามีความไวตอการมองเห็นที่โทนสีเหลือง 

คําแนะนํา 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดหลอดเมทัลฮาไลดเมทัลฮาไลด
((Metal Halide lamp)Metal Halide lamp)



ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide Lamp)

เปนหลอดประจุความเขมสูง ใหแสงของสีที่สมดุลมากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพสูง อายุการใชงานยาวนานพอสมควร มขีนาดตั้งแต 175-2000 
วัตต ปมีประสิทธิภาพประมาณ 60-90 ลูเมน/วัตต

หลอดเมทัลฮาไลด (MH) จะมีโครงสรางคลายกับหลอดแสงจันทร 
จะตางกันตรงที่ตัวหลอดอารก (Arc Tube) จะมีขนาดเล็กกวาเล็กนอยเมื่อ
เทียบที่วัตตเทากัน และภายในหลอดอารกของหลอดเมทัลฮาไลดนอกจากจะมี
ปรอท ,กาซอารกอน , นีออน และ คลิบทอน ผสมอยูแลว ยังประกอบไปดวย
โลหะไอโอไดต (Metalic Iodides) ผสมอยูอีกดวย ซึ่งมีผลตอการแตก
ตัวของฮาไลดของโลหะเปนผลทําใหเกิดแสงอยางอื่นมากขึ้น ซึ่งทําใหสีของแสง
สมดุลยมากขึ้น โดยไมตองเคลือบผิวภายในดวยสารฟอสเฟอร 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

• จําเปนตองใชบัลลาสต
และอกินิเตอร

หลอดเมทัลฮาไลด

ไฟฟา ราชมงคลฯ

โดยทั่วไปคลายกับหลอดไอปรอท ซึ่ง arc tube ทําดวย 
fuse silica แตมีขนาดเล็กกวา arc tube ของหลอดไอปรอท 
ภายในบรรจุ electrode ที่ทําดวยทังสเตนลวนๆ ไมนิยม
เคลือบดวย สารเรง electron เนื่องจากสารนีจ้ะถูกทาํลาย 
เมื่อรวมกับฮาโลเจน ภายในกระเปาะเองมีการเติมสาร
ตระกูล halide ลงไปไดแก thalium, sodium, scandium 
iodide นอกเหนือไปจาก argon, neon, krypton, sodium 
และหยดปรอท สารฮาไลดที่เติมเขาไปทําให ไดรับปรมิาณ
แสงเพิ่มขึน้ เกือบเทาตัวเมื่อเทียบกับหลอดไอปรอท และมี
แสงสีสมดุลขึน้ จนดูใกลเคียงแสงแดด ดังนั้นกระเปาะแกว
จึงไม จําเปนตองเคลือบสารฟอสเฟอร แตอาจเคลือบ
เพื่อใหแสงสีนุมนวลขึ้น เทานั้น นิยมใชในสนามกีฬาโดย
เฉพาะทีม่ีการถายทอดทางโทรทศัน, สวนสาธารณะ, ไฟ
สาดอาคารเปนตน การติดตั้งหลอดตองเปนไปตามที่ 
ผูผลิตกําหนดในเรื่องมุมของการจุดไสหลอด เพื่อใหได
ปรมิาณแสงและ อายุการใชงานรวมทั้งแสงสีที่ถูกตอง ไฟฟา ราชมงคลฯ

โครงสรางของหลอด 



ไฟฟา ราชมงคลฯ

บัลลาสต 
ignitor

ไฟฟา ราชมงคลฯ

วงจรการทํางาน

วงจรทีไ่มตองใช ignitor วงจรทีต่องใช ignitor

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลักการทํางาน

หลอดเมทัลฮาไลดมีหลักการทํางานเชนเดียวกับหลอดไอปรอทเพียงแตตอง
อาศัย ignitor ชวยจุดหลอด โดยไปกระตุนให สาร iodide กลายเปนไอซึ่งมี
คุณสมบัติเปลงแสงออกมาไดหลายชวงความยาวคลื่น สายตาเราจึงสามารถ
มองเห็นวัตถุไดชัดเจน โดยไมจําเปนตองใชสารฟอสเฟอรเขาชวย ระยะเวลา
ที่ใชในการจุดหลอดราว 3 นาที และตองใชเวลานานถึง 4 - 6 นาที เพื่อใหได
แสงสวางเต็มที่ และใชเวลา restart ราว 10 - 15 นาที 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

อายุการใชงาน 
ประมาณ 6,000 - 15,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตตของหลอด โดยคิดที่การ
เปดใชงาน 10 ชั่วโมง/ครัง้ 

การใชงาน

ใชสองสวางในอาคารเพดานสูง



ไฟฟา ราชมงคลฯ

ใชสองสวางในสนามกีฬา ใชเปนไฟสาดอาคารเพื่อเนนความสวยงาม 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

ไฟฟา ราชมงคลฯ ไฟฟา ราชมงคลฯ



ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดเมทัลฮาไลด - ตัวอยางการใชงาน

ไฟฟา ราชมงคลฯ

หลอดเมทัลฮาไลด - ตัวอยางการใชงาน

ไฟฟา ราชมงคลฯ

คําแนะนํา 

1. นิยมใชแทนหลอดฟลูออเรสเซนตกรณีที่ใชกับเพดานสูง
2. เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, แสงสวางในสนามกีฬา, 

บริเวณที่ตองการความถูกตองของสีเปนตน
3. ไมเหมาะกับพื้นทีท่ี่ตองการแสงสวางที่จุดตดิแบบทันทีทันใด 

ไฟฟา ราชมงคลฯ

สรุปสรุป  --  คุณสมบัติของหลอดชนิดตางๆคุณสมบัติของหลอดชนิดตางๆ
Type Lamp CRI (Ra) Color Temp. (Tk) Efficacy (lm/W) Lamp Life *

GLS 100 2500 - 2800 10 - 20 1000
PAR 100 2800 - 3000 10 - 20 2000
LV Halogen 100 3000 - 4000 25 - 30 2000 - 5000
HV Halogen 100 3000 25 - 30 2000
Tubular 60 - 90 2700 - 6500 60 - 100 > 10000
Compact > 80 2700 - 6500 45 - 80 8000 - 10000
Mercury 50 - 60 4000 50 - 60 > 16000
Metal Halide 60 - 90 3000 - 5600 75 - 108 6000 - 15000
High Pressure Sodium 23 2000 >100 > 20000

* Average rated life

Incandescent

Fluorescent

HID



ไฟฟา ราชมงคลฯ

สรุปสรุป  --  คุณสมบัติของหลอดชนิดตางๆคุณสมบัติของหลอดชนิดตางๆ
Efficacy Lamp life Colour rendering

Incandescent Low Low Very High
Halogen Low Low Very High
Fluorescent Medium - High Medium - High Medium - High
HP Mercury Medium High Low
Metal Halide Medium - High Medium - High Medium - High
HP Sodium High Very High Very Low
LP Sodium Very High Very High Very Low


