
ความหมายของหลอด T5 มลีกัษณะเป็นอย่างไร? 

หลอด T5 คือ หลอดฟลูออเรสเซนตที์มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 หุน (5/8’’) 

‘’T’’ หมายถึงหลอดทีมีลกัษณะเป็น หลอดทรงคลา้ยท่อ (Tubuler) 

ตวัเลขต่อทา้ย ‘’T’’ แสดงความยาวเส้นผา่นศูนยก์ลางเป็นหุน  โดยทวัไปแลว้หลอด T5 มีขนาดเลก็กวา่หลอด 

ผอม (T8) ประมาณ 40% และ เลก็กวา่หลอดฟลูออเรสเซนตธ์รรมดา (T12) เกือบ 60% 

 RAMP  PLUS  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัต่อการใชง้านจึงไดผ้ลิตหลอด T5 Model : T 28 AR (Replacement)  
ใหไดม้าตรฐานเพือทดแทนการใช้งานร่วมกนัได้ กล่าวคือสามารถนาํมาใช้ทดแทนหลอดแบบเดิมได ้(T8) ซึง
วิธีการง่ายๆดว้ยการถอดสตาร์ทเตอร์ของเดิมออก  ก่อนทีจะใส่หลอด T5 เขา้ไปทดแทนหลอดเดิมหรือ 

ถา้จะเป็นการติดตงัใหม่ดว้ยการใชห้ลอด T5 Model : T28 Asc (standardalone ) ทีมีกระบวนการติดตงัใหม่ทีไม่
แตกต่างไปจากการติดตงัแบบเดิมๆ 

 หลอด T5 ต้องใช้บัลลาสต์พเิศษทเีรียกว่า บิลลาสต์อเิลก็ทรอนนิกส์ 

หลอด T5 ตอ้งใชบ้ลัลาสตเ์ฉพาะสาํหรับหลอด T5 โดยทวัไปบลัลาสตส์าํหรับหลอด T5 ไม่สามารถใชก้บั
หลอดT8 และ T12 ได ้หลอด T5 ทาํงานทีความถีสูงกว่า 20 กิโลเฮริตซ์  บลัลาสตส์าํหรับ หลอด T5 มีแบบ Instant 
start, Rapid start และ Programmed start โดยทวัไปบลัลาสต ์หลอด T5 มี Total  harmonic distortion  ตาํกว่า 15% 
และตวัประกอบกาํลงัสูงกวา่ 0.95 ซึงจะช่วยยดือายกุารใชง้านของสายไฟฟ้า  หมอ้แปลง  และ  อุปกรณ์อืนๆ 

 

 

ข้อดแีละข้อแตกต่างของบัลลาสต์อเิลท็รอนิคส์กบับัลลาสต์แกนเหลก็ ( รุ่นเก่า ) 

- บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์มีหนา้ทีไม่แตกต่างกบับลัลาสตแ์บบขดลวดแกนเหลก็ธรรมดา  แต่แทนทีจะใช ้

แกนเหล็กธรรมดา ก็เปลียนมาใช้เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์แทน  ดงันันภายในตวับลัลาสต์จึงบรรจุไวด้้วย
ชินส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกั  บลัลาสต์มีหน้าทีควบคุมกระแสไฟฟ้าทีผ่านเขา้ไปในขวัหลอดให้มีค่า
เหมาะสมและสมาํเสมอ 

 

 

 



 ลกัษณะของบัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ความถีสูงกว่าบัลลาสต์แกนเหลก็ 

บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าทีเช่นเดียวกบับลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์จะเปลียนไฟฟ้ากระแสสลบัความถีปกติ 50 
เฮิรตซ์ (Hz) เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัความถีสูงค่าระหว่าง 25 ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) เพือป้อนใหก้บัหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์
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วงจรการ ต่อ ใ ช้ งานของบลัลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 กระแสไฟฟ้าสลับจากแหล่งจ่ายจะถูกเรียงกระแสและกรอง    เพือทีจะเปลียนเป็นแหล่งกระจาย
กระแสไฟฟ้าตรงสาํหรับวงจรสวิตซ์อิเลก็ทรอนิกส์  ตวักาํเนิดความถีจะผลิตสญัญาณความถีสูงซึงจะขบัตวั 

ทรานซิสเตอร์ใหท้าํงานสลบักนั  โดยมีตวัเหนียวนาํแกนเฟอร์ไรทท์าํหนา้ทีควบคุมกระแสไฟฟ้าและตวัเก็บประจุ
คร่อมหลอดทาํหนา้ทีกาํหนดความถี  และการสตาร์ท  บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ควรมีความถีดา้นออกอยุใ่นช่วง 25  
ถึง  50 กิโลเฮิรตซ์  เพือป้องกนัการรบกวนต่อความถีเสียงและความถีวิทย ุ และเป็นการเพิมประสิทธิภาพการส่อง
สวา่งของหลอดฟลูออเรสเซนต ์ โดยสามารถลดกาํลงัสูญเสียทีหลอดลงมาได ้10% และยงัคงความสว่างเท่ากนัเมือ
ขบัหลอดทีความถีปกติ  50  เฮิรตซ์  และเนืองจากบลัลาสติอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกบัวงจร  เพือทาํงานในย่าน
ความถีสูง  ซึงสิงเหล่านีสามารถทีจะลดกาํลงัการสูญเสียทีตวับลัลาสต ์60% โดยเปรียบเทียบกบับลัลาสตแ์กนเหลก็
ธรรมดาทีแสงสวา่งออกมาเท่ากนั 
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 Electronic  ballasts 



คุณสมบัตขิองบัลลาสต์อเิลก็ทรอนิกส์ 

1.) ช่วยประหยดัค่าสตาร์ทเตอร์ได ้ เพราะบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่ตอ้งใชส้ตาร์ทเตอร์ภายนอกมาต่อเติม
และบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์  1  ตวั  สามารถใชก้บัหลอดไฟฟ้าได ้1 , 2 , 3 หรือ 4 หลอด สามารถเลือกใช้
ไดห้ลากหลายออกไป  จึงทาํใหป้ระหยดัค่าสตาร์ทเตอร์และค่าใชจ่้ายในการเปลียน 

2.) ประหยดัหลอดไฟได้  เพราะบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีการควบคุมการจุดหลอมทีแน่นอนกว่าบลัลา
สตแ์กนเหลก็  จึงทาํใหห้ลอดฟลูออเรสเซนตมี์อายยุาวนานกวา่เดิม 20-50% 

3.) บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์มีค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์มากกว่า 0.95 ลดการใชก้ระแสไฟฟ้ามากกว่า 80% ทาํให้
สายไฟและขวัหลอดมีความร้อนสะสมขณะใชง้านลดลงจึงทาํใหมี้อายกุารใชง้านทียาวนานขึน 

4.) มีการสูญเสียพลงังานในตวัตาํประมาณ 2-4 วตัต ์และมีค่าตวัประกอบกาํลงัดี    มีผลใหดู้ตามขอ้5 
5.) ประหยดัไฟของเครืองปรับอากาศได้ประมาณ 3.3 วตัต์ต่อหลอด  เนืองจากเกิดการสูญเสียทีน้อยกว่า  

อุณหภูมิขณะทาํงานของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ตาํกวา่บลัลาสตแ์กนเหลก็ 
6.) ไดร้ะบบไฟฟ้าและแสงสว่างทีมีคุณภาพดีขึน  เนืองจากไม่มีการรกระพริบ  และไดแ้สงทีมีความสว่าง

สมาํเสมอ  ซึงจะมีผลต่อสายตาในระยะยาว 
7.) บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เมือเปิดสวิตซ์  หลอดไฟจะติดทนัทีไม่มีปัญหาของการกระพริบ  เนืองจาก

สตาร์ทเตอร์หรือหลอดเสือมคุณภาพ  โดยใชไ้ดก้บัหลอดทวัไป 
8.) บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ใหแ้สงทีนุ่มนวล  ไม่มีการกระพริบทีขวัหลอด ( Stroboscopic Effect ) ซึงจะช่วย

ถนอมสายตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคโนโลยกีารเปลยีนแปลงหลอดแบบใหม่ 

 กล่าวคือโครงสร้างของหลอดเดิมเป็นโครงสร้างแบบสารปรอทซึงเป็นอนัตรายต่อร่างการมนุษยเ์ป็นอยา่ง
มาก และสารปรอทยากต่อการทาํลายเพราะมีพิษในสารดงักล่าวแต่ RAMP  PLUS ไดน้าํเทคโนโลยใีหม่เขา้มา
ทดแทนสารปรอทเดิม 

ภาพประกอบ.......      ทีแสดงระหวา่งสารปรอท  กบั  นวตกรรมใหม่ของ T5 

       

        

 

 

            

 สารปรอทของหลอดทวัไป       RAM PLUS นาํเทคโนโลย ีNano material มาใช ้

จึงทาํใหมี้กมัมนัตภาพรังสีนอ้ยกวา่และเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากกวา่ของเดิมเป็นอยา่งมาก 

 

โครงสร้างสะท้อนแสง (Refect ) ตดิตงัไว้บนหลอดไฟ 

 เป็นแนวคิดที Clasic มาก ที RAMP  PLUS ไดอ้อกแบบเพือนาํโคมสะทอ้นแสงดงักล่าว  มาติดตงัอยูบ่น
หลอดไฟ T5 ของเราเพราะสามารถเพิมความสวา่งไดอี้กประมาณ 20% ซึงเป็นความแตกต่างจากอยา่งอืนทีไม่มีโคม
สะทอ้นแสง  (Refect ) ดงักล่าว 

   รุปภาพโครงสะทอ้นแสงของหลอดไฟ 

 

 

 

 

 

 



สเป็ค  Dimension  สําหรับหลอด T5 

 T5  Model  : T 28 AR  ( Replacenmet ) 

Dimension 1200*32*37      

  

 

 T5  Model  : T 28 ARC 

   Dimension  1200*32*37       

 

 

T5  Model  : T 28 ASC ( Standard ) 

  Dimension 1200*32*37       

 

 

 

T5  Model  :  28 W  Tube 

  Dimension 1212*23*35 

       

 

 

 

 


