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รูป หลอดโซเดียมความดันต่ํา

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ ึ 14-15 เรื่องที่สอน หลอดใหคลื่นรังสีแสง
ผูสอนโดย นายรุงโรจน หนูขลิบ
สอนแบบบรรยาย จํานวน 50 นาที/สัปดาห
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกความหมายของหลอดใหคลื่นรังสีแสงได
2. บอกความเปนมาหลอดใหคลื่นรังสีแสงได
3. บอก ชนิด ขนาดและรูปรางหลอดใหคลืน่ รังสีแสงได
4. หลักการการนํารังสีไปใชงาน
2. รายการสอน
1. หลอดใหคลื่นรังสีแสง
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3.
4.
5.

แหลงกําเนิดคลื่นแสง
รังสี
คุณสมบัติในการสะทอนความรอน
การนํารังสีไปใชงาน

3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
- ผูเรียนวัสดุอุปกรณการเรียน(เครื่องเขียน เพื่อใชจดบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ) หรือ
ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย หรือคนควาเพิ่มเติม
- กรณีที่ตองการบันทึก ไว เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง เพราะเวลาจํากัด ตองมีเครื่องบันทึก
สัญญาณภาพเสียง ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบุคคล
- ครูผูสอนตองเตรียม ของจริง ภาพถาย หรือภาพกราฟกส เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา
4. ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน
- บรรยายประกอบสไลด

เนื้อหา
เรื่อง หลอดใหคลื่นรังสีแสง
หลอดใหคลื่นรังสีแสง เปนหลอดที่ใหแสงออกมาในรูปการกระจายคลื่นความถี่แสงหรือรังสีแสง
แบงไดเปน 2 ชนิด
1. หลอดใหแสง เปนรังสีอัลตราไวโอเลต
2. หลอดใหความรอน จากรังสีอินฟราเรด
1. รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet Radiation : UV ) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่สั้น ชวงตอจาก
แสงสีมวง(ระหวางVisible Spectrum กับ X-ray) เปนรังสีที่ตาคนมองไมเห็น และไมสามารถรับรูไดอยางคลื่น
รังสีอินฟราเรด(IR) เราแบงเปนสามประเภท ดังนี้

-2131. UV-A ชวงความยาวคลื่น 315 - 380 nm
เปนรังสีUVที่ไมคอยมีอนั ตรายมากนัก สามารถนํา มาใชเปนประโยชนไดหลายดาน โดยเฉพาะทางดาน
เคมี, ฟสิกส
2. UV-B ชวงความยาวคลื่น 280 - 315 nm
มีผลตอรางกายและสิ่งของได กอใหเกิดการไหมของผิวหนัง(Sunburn or Erythematic) และการอักเสบของ
ตาดํา ได แตมคี ุณประโยชนในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได รวมถึงการประยุกต ในงานอุตสาหกรรมเคมี
3. UV-C ชวงความยาวคลื่น 100 - 280 nm
เปนรังสีที่มีอันตรายตอรางกายไดอยางรุนแรง เชน ผิวแดงไหมเกรียม (Erythema) หรือ เยื่อบุตาอักเสบ
(Conjunctivitis) ซึ่งเราประยุกตมาทํา ประโยชนในการฆาเชื้อโรคได
** รังสีUV ทุกชนิด ควรระวังไมใหถูกผิวหนังหรือตา อยางตอเนื่อง **
ประโยชนของหลอดไฟอัลตราไวโอเลต( UV Lamps )
1. การเรงปฏิกิริยาเคมีดวยแสง (Photochemical Process)
- การทํา ใหอยูตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น (Curing & Hardening by
olymerization) ทําใหหมึก, สี, แล็คเกอร นั้นแหงภายในระยะเวลาสั้นๆ จึงทําใหผลิตสินคาไดรวดเร็วขึ้น และ
มีตนทุนถูกลงได
- การทํา เพลท (Plate)
2. การตรวจและวิเคราะหชนิ้ งาน (Detection, Inspection and Analysis) เชน
- การตรวจดูเสนดายและความเรียบรอยในการทอผา
- ตรวจผลิตภัณฑเคมี วาเปนชนิดใด
- ตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑอาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นไดชัดในรังสี UV
- ใชวเิ คราะหแรธาตุตางๆ
- ตรวจลายเซ็น, ตรวจธนบัตร, ตรวจบัตรเครดิต
- การออกแบบแสง (Decorative and Special Lighting Application) ใหเกิดความแปลกตา
หรือสวยงาม (Luminescence purposes)
- วิเคราะหลายนิ้วมือ หรือ การเคลือบพื้นผิววัตถุ
3. การฆาเชื้อโรค( Disinfection) ดวยหลอดใหแสงUV-Cที่มีความยาวคลื่น 253.7nm
4. ลอแมลง (Insect Trap) เชน จับไปขาย, ทําลายทิ้ง, ลอออกไป
5. รักษาโรคผิวหนัง
6. การถายเอกสาร ถายพิมพเขียว

-214การใชหลอดอัลตราไวโอเลต ในการฆาเชื้อโรค(Disinfection by UVGI Lamp - Ultra-violet Germicidal
Irradiation)
ในทางปฏิบัติ การฆาเชื้อโรคดวยการฉายรังสี UV-C ขึ้นกับสององคประกอบหลัก คือ
1. ความลึกในการแทรกซึม (Depth of Penetration) ของรังสีUV-C ซึ่งเปนคุณสมบัตทิ ี่สําคัญมาก
เนื่องจากรังสี UV มีขีดจํากัดในการแทรกซึมผานวัตถุ (ยกเวนนํ้าและของเหลวบางชนิด) เพราะผิวชัน้ นอกของ
วัตถุจะดูดซับรังสีเอาไว
2. อันตรายจากรังสีตางๆ (Possible Hazardous Effects of Such Radiation) ผูที่รับการฉายรังสีไมควร
ไดรับรังสีมากไป แตอยางไรก็ดี การใชรังสี UV-C ซึ่งไดจากหลอดฆาเชือ้ โรคนั้น ก็มีขอควรสังเกต ดังนี้ :
- UV-C ตองถูกเชื้อโรคโดยตรงเทานั้น ถาเชื้อโรคซอนอยูในเงาของวัตถุ เชื้อโรคนั้นจะไม
ตาย
- UV-C จะตองถูกเชื้อโรคเปนระยะเวลานานพอ (นานแคไหนขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อโรค) จึง
จะสามารถฆาเชื้อโรคได ซึ่งเชื้อโรคบางชนิดทนตอรังสี UV-C ไดนานมาก
- UV-C ถูกดูดซึมไดงาย จึงควรใชในที่อากาศแหง เพราะจะมีประสิทธิภาพดีที่สดุ และใช
ขนาด Dose นอยที่สุด ถาใชในอากาศชืน้ มากๆ ตองใชขนาด Dose เปนสองเทา ถาใชในน้ําดื่มธรรมดาจากนํ้า
กอก อาจตองใชขนาดมากถึงสิบเทา
- การใชหลอดUV-C ควรระวังไมใหถูกตาและผิวหนังของคนโดยตรง (ถาสะทอนจากผนัง ก็
ตองคอยระวังไมใหนานเกินไป)
ลักษณะใชงานฆาเชื้อโรคดวยหลอดรังสีเหนือมวง
1. การฆาเชื้อโรคในอากาศ (Air Disinfection) ทํา ได 4 วิธีคือ
1.1 ติดหลอดUV ไวบนเพดาน (Ceiling-mounted UV Lamp) รังสีกระจายทั่วไป ใชในเวลาปลอด
คน
1.2 ฉายรังสีสูอากาศดานบนของหอง (Upper-Air Irradiation) โดยใชโคมหันขึ้น ไมสอ งลงมาสู
ตาคน
1.3 ฉายรังสีใสอากาศที่พื้นหอง (Floor-Zone Irradiation) ดวยโคมชนิดหันลง เพื่อฉายรังสีใส
อากาศที่พื้น
1.4 ในทออากาศหรือทอลม (Air-Ducts) เหมาะสํา หรับสถานที่มีระบบปรับอากาศ(Air
Conditioning System)
2. ฆาเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ (Surface Disinfection) ใชกับการผลิตอาหารและยา ทั้งโดยตรงหรือ
ภาชนะบรรจุ
3. ฆาเชื้อโรคในของเหลว (Liquid Disinfection) ใชในการผลิตนํ้าดื่ม, นํ้าผลไม, นํ้าเลี้ยงปลา, นํ้าใน
สระวายนํ้า

-215ประเภทหลอดฆาเชื้อโรค
1. Tubular UVGI ทั้งแบบ Standard และ High-output
2. Compact Single-ended UVGI
หลอดทั้งสองประเภท เปนหลอดแบบLow-pressure Mercury-vapour Discharge Technology
3. High Intensity Discharge Tube เปนหลอดแบบMedium-pressure Mercury-vapour มีพลังงาน
มากกวา
การประยุกตใชงาน (Applications)
1. สถานที่สาธารณะ ที่มีคนอยูเปนจํานวนมากหรืออยูเปนเวลานาน เชนหองเรียน, คายทหาร, โรง
ภาพยนตร, หอประชุม, หองรับรอง, สํานักงาน ฯลฯ ใหติดตั้งหลอดUVGI ในทอฆาเชื้อโรคในอากาศ (Airdisinfecting Duct), ทอปรับสภาพอากาศ (Air-conditioning Duct)
2. โรงพยาบาล (Hospital) ตึกคนไข, หองตรวจ, ที่พักคอย, ครัว, ที่เก็บเครื่องมือผาตัดและอุปกรณ
ของใชตางๆ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ทั้งขั้นตอน ขณะผลิต, บรรจุหีบหอ, จัดเก็บ หรือสง
สินคาจําหนาย
3. อุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ (Pharmaceutical Industry) รวมถึง สารปฏิชีวนะ ยา และ
เครื่องสําอาง
4. หองครัว (Kitchen) ในตูเย็น
5. การปองกันสัตวปวย (Animal Protection) ใชกับเรือนปศุสัตว, คอก, ฟารม, เลา, กรงขัง รวมไปถึง
สวนสัตวได
6. อุปกรณสํา หรับการบรรจุหีบหอ (Packaging Material) และการปดผนึก(Sealing)
7. หองทดลอง (Laboratory) และเครื่องมือทดลองตางๆ
8. Water Purification เชน Drinking Water, Aquarium, Swimming Pools, Supplementing
Chlorination

Infrared เปน spectrum หนึ่งของคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีความยาวคลื่นอยูระหวางคลื่นไมโครเวฟและ
คลื่นแสงที่ตามองเห็น( visible light ) มีความถี่อยูที่ประมาณ 10exp16 Hertz( 10 ยกกําลัง16
) คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic waves) เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรานับตั้งแตแสงอาทิตย คลื่น
โทรทัศน คลื่นวิทยุ โทรศัพทมือถือ แสงจากหลอดไฟ คลื่นจากเตาไมโครเวฟ มีตั้งแตคลื่นความถี่ต่ํามากๆ (
Extremely low frequency) ต่ํากวาคลื่นวิทยุอีก ความถี่ประมาณ 10 hertz จนกระทั่งถึง
ความถี่สูงสุดที่คลื่นรังสีเอกซ ( x-rays) ความถี่ 10exp18 hertz

-216การประยุกตใชคลื่นอินฟราเรดจะเปนการประยุกตใชในการสื่อสารแบบไรสาย (Wireless
communication) ในการควบคุมเครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา โดยการสงสัญญาณไปทาง LED
(Light emitting diode)โดยตัวสง ( transmitter) หรือ laser diode และจะมีตัวรับ
(receiver)และทําการเปลี่ยนขอมูลใหกลับไปเปนเหมือนขอมูลเริ่มแรก
เทคโนโลยีอินฟราเรดมีความโดดเดนเพราะกําลังไดรับการประยุกตใชอยางกวางขวางเชน
-ระบบล็อครถยนต ( car locking system ) ที่กดปุมลอครถอยูทุกวันก็ใชคลื่นอินฟราเรดนี่แหละ
-mouse,keyboards,floppy disk drives,printer
-ระบบฉุกเฉิน ( Emergency response system )
-การควบคุมภายในอาคาร หนาตาง ประตู ไฟฟา ผามาน เตียงนอน วิทยุ หูฟงแบบไรสาย
(Headphones) โทรศัพทแบบไรสาย ประตูโรงรถ
-ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร บานเรือน (Home security systems)
-เครื่องเลน vcr,cd และทีวี
ขอดีของคลื่นอินฟราเรด:
-ใชพลังงานนอย จึงนิยมใชกับเครื่อง laptops ,โทรศัพท
-แผงวงจรควบคุมราคาต่ํา (Low circuitry cost) เรียบงายและสามารถเชื่อมตอกับระบบอื่นไดอยาง
รวดเร็ว
-มีความปลอดภัยในการเรื่องขอมูลสูง ลักษณะการสงคลื่น( Directionality of the beam)จะไมรั่ว
ไปที่เครื่องรับตัวอื่นในขณะที่สงสัญญาณ
-กฎขอหามระหวางประเทศของ IrDA (Infrared Data Association)มีคอนขางนอยสําหรับ
นักเดินทางทวโลก
-คลื่นแทรกจากเครื่องใชไฟฟาใกลเคียงมีนอย (high noise immunity)
ขอเสียของอินฟราเรด:
-เครื่องสง(transmitter)และเครื่องรับ(receiver)ตองอยูในแนวเดียวกัน คือตองเห็นวาอยูในแนว
เดียวกัน
-คลื่นจะถูกกันโดยวัตถุทั่วไปไดงายเชน คน กําแพง ตนไม ทําใหสื่อสารไมได
-ระยะทางการสื่อสารจะนอย ประสิทธิภาพจะตกลงถาระยะทางมากขึ้น

-217-สภาพอากาศ เชนหมอก แสงอาทิตยแรงๆ ฝนและมลภาวะมีผลตอประสิทธิภาพการสื่อสาร
-อัตราการสงขอมูลจะชากวาแบบใชสายไฟทั่วไป

ฮีตเตอร อินฟราเรด (Heater Infrared)
การคนพบรังสีอินฟราเรด
ในป ค.ศ. ๑๘๐๐ ขณะที่ เฮอเชล กําลังติดตามศึกษาดวงอาทิตยอยู ในกลองดูดาว ตองมีการใชเลนส
กรองแสง ซึ่งทําเปนสีตางๆ เฮอเชล ตองการทราบวา ในเลนสแตละสี จะเปลี่ยนคาแสดงความรอนของ
ดวงอาทิตยหรือไม ทานจึงประดิษฐอุปกรณการทดลองอยางงายๆ เพือ่ หาคําตอบ ซึ่งนับเปนวิธีทดลองที่
หลักแหลมเปนอยางมากทานใชปริซึมแยกแสง แลวใหแสงตางๆมาตกที่เทอรโมมิเตอร ซึ่งทาสีดําที่กะ
เปาะ เพื่อใหดดู ความรอนดียงิ่ ขึ้น ความที่เปนนักวิทยาศาสตรที่ละเอียดถี่ถวนเปนวิสัยประจําตัว ทานก็ตั้ง
เทอรโมมิเตอรตัวหนึ่งนอกเหนือจากแสงสีตางๆนั้น เพือ่ เปนตัวควบคุมการทดลอง ปรากฏวา แสงสีตาง มี
อุณหภูมิสูงกวาแสงสีขาว และอุณหภูมิสูงขึน้ จาก สีมวง ไปหาสีแดง เฮอเชล จึงเกิดความอยากรูขึ้นมา แลว
วัดแถบเหนือแสงสีแดงขึ้นไปที่ไมปรากฏมีสีอะไร ดูเหมือนแสงอาทิตยธรรมดาเทานั้นเอง แต เฮอเชล ก็
ประหลาดใจเปนอยางยิ่ง เมือ่ ปรากฏวา เทอรโมมิเตอร ตัวที่อยูนอกเหนือจากแสงสีแดงนัน้ กลับวัดได
อุณหภูมิสูงกวาทุกตัวเฮอเชล จึงทําการทดลองตอไป ก็พบวา สวนของแสงที่มองไมเห็นแตรอนกวาสีแดง
นี้ มีคุณสมบัตทิ างกายภาพเชนเดียวกับคลื่นแสงที่มองเห็นไดทุกประการ เชน การหักเห ดูดซับ สองผาน
หรือไมผานตัวกลาง ฯลฯ ในตอนแรก ทานเรียกแสงนี้วา calorific rays ซึ่งก็เชนเดิมที่การตั้งชื่อของทานไม
คอยจะเปนที่ถกู ใจใครเทาไรนัก รังสีท่ถี ูกคนพบใหมนี้ ก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปเปน รังสีอินฟราเรด ที่เรารูจักกัน
มาทุกวันนี้
มีหลักการทําความรอน คือ ใหกําเนิดแสงอินฟราเรดและสงไปยังวัตถุ โดยเปนแสงคลื่นยาวที่ไม
สามารถมองเห็นไดดวยตามนุษย ซึ่งรังสีคลื่นยาวนี้ จะทําใหโมเลกุลของวัตถุที่ไดรับรังสีนี้เขาไปเกิดการ
สั่น ทําใหเกิดความรอนขึ้น หลักการนี้จะมีประสิทธิภาพมาก เมื่อนําไปประยุกตใชกับวัตถุที่มีโครงสราง
โมเลกุลขนาดใหญเรียงกันเปนแถวยาว เชน สี, กาว, อาหาร, พลาสติก, แลกเกอร
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หนวยเล็กที่สดุ ของวัตถุ คือ โมเลกุล ซึ่งประกอบดวยอะตอมของธาตุตาง ๆ การที่วัตถุสามารถอยูรวมกัน
เปนกลุมกอนได เนื่องจากโมเลกุลเหลานัน้ มีแรงยึดเหนีย่ วระหวางกัน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นได ดังรูป

อะตอมของวัตถุไฮโมเลกุล (โมเลกุลที่เกาะกันเปนสายยาว เชน สี, พลาสติก, ยาง) จะยึดเกาะกันคลาย
สปริง ซึ่งจะมีการสั่นอยูบาง เมื่อวัตถุไฮโมเลกุลไดรับรังสีอินฟราเรด ซึ่งมีความถี่ของคลื่นใกลเคียงกับ
การสั่นของโมเลกุล จะสงผลใหโมเลกุลตาง ๆ มีการสั่นที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากอิเลคตรอนอิสระมีพลังงาน
มากขึ้น จึงสงผลใหเกิดความรอนขึ้นที่ตัววัตถุ ชวงรังสีที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการทําความรอนกับ
วัตถุ คือ ชวงรังสีคลื่นยาว คลื่นความยาวชวงอื่นจะถือเปนความสูญเสีย (เนื่องจากวิ่งทะลุวัตถุ หรือถูก
สะทอนกลับ) ดังนั้น Infrared Heater ที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีความสามารถในการแปลงพลังงาน
ไฟฟา ใหอยูใ นรูปของคลื่นอินฟราเรดใหมากที่สุด คือ ชวง 3 – 10 mm. องคประกอบสําคัญที่ตอง
พิจารณา คือ แหลงกําเนิดคลืน่ อินฟราเรด และวัตถุเปาหมาย ในขณะที่การทําความรอนดวยวิธีการพา และ
การนําความรอน จะเนนที่ตวั กลาง

-219-

ลักษณะของ Infrared Heater
เปนการสงผานความรอนแบบแผรังสี (เหมือนกับที่ดวงอาทิตยสงความรอนมายังโลก) จึงมีประสิทธิภาพ
สูง ความสูญเสียต่ํา ประหยัดไฟได 30-50%
•

•
•
•
•

สามารถใหความรอนวัตถุไดถึงเนื้อใน จึงทําใหประหยัดเวลาได 1-10 เทา (การใหความรอนแบบ
การพาและการนําความรอน จะทําใหวตั ถุรอนเฉพาะที่ผวิ แลวคอย ๆ ซึมเขาไปเนื้อใน จึงใชเวลา
มาก
มีขนาดเล็กกวาฮีตเตอรแบบทั่ว ๆ ไป ทําใหประหยัดเนือ้ ที่
การติดตั้ง และการถอดเปลี่ยนเพื่อซอมบํารุงงาย
มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไมมีเปลวไฟ ตัวเรือนมีความเปนฉนวนสูง ไฟไมรั่ว
ใหรังสีชวง 3 - 10mm. ซึ่งเปนชวงทีว่ ัสดุเกือบทุกชนิดสามารถดูดซับรังสีไดดี

การประยุกตใชงาน
•
•
•
•
•

ใชในการอบแหงตาง ๆ เชน สี, แลกเกอร, กาว, เมล็ดพันธุพืช, อีพ็อกซี่
ใชกับอุตสาหกรรมพลาสติก อบพลาสติกใหออนตัวกอนนําไปเขาเครือ่ งเปา
ใชกับอุตสาหกรรมอาหาร ขนมปง เบเกอรี่
ใชในวงการแพทย เชน การอบฆาเชื้อ, หองอบเด็กทารก
ใชกับอุตสาหกรมเคลือบผิวตาง ๆ เชน เคลือบสี, ผิว, เซรามิค, มีรามีน

ขอควรระวัง
•

•

การใหความรอนแบบอินฟราเรด สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ตัววัตถุจะตองดูดซับรังสีไดดี ดังนั้น วัตถุบาง
ชนิดที่มีผิวมันวาว หรือมีคุณสมบัติการสะทอนแสงที่ดีจะไมเหมาะกับการใหความรอนดวยวิธีนี้
ถาตองการควบคุมอุณหภูมิ พยายามวางหัววัดอุณหภูมใิ หใกลวัตถุมากที่สุด หรือใชหัววัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรด
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หลักการทํางานของอินฟราเรดมี (INFRARED) ดังนี้
1. จัดตําแหนง : ในการพิมพไฟลจากโนตบุค ใหวางอุปกรณนนั้ 3 ฟุตจากเครื่องพิมพที่เหมาะสมกับ
IR ชี้ที่พอรต IR (หรือที่เรียกวาโฟโตไดโอด) ตรงไปยังโฟโตไดโอดของเครื่องพิมพ
2. สง : พัลสของแสงอินฟราเรดจะถูกสงไปกลับระหวางอุปกรณสองตัวเพื่อขนถายแพ็กเกตของขอ
มูลที่ประกอบกันเปนแพ็กเกตจะถูกสื่อสารดวยพัลสเปด/ปดของแสงอินฟราเรดโดยพัลสจะถูกอาน ในร
ปของรหัสไบนาร
3. รับ : โฟโตไดโอดจะรับแพ็กเกต ซึ่งจะถูกแปรกลับไปเปนขอมูลอีกครั้ง เครื่องพิมพหรือพีซีใน
ดาน รับจะประมวลผลขอมูลที่ไดมาจากการเชื่อมตอเครือขายที่ใชสายเคเบิล
4. การขัดขวาง : ถามีวัตถุมาขัดขวางลําของพัลสของอินฟราเรดขณะ ที่ขอมูลกําลังถูกสงสัญญาณจะ
ถูกบล็อก อยางไรก็ตามอุปกรณดานสงจะรับรูขอผิดพลาดและทําการสงขอมูลที่ขาดหายไปใหม
แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ ึ 16-18 เรื่องที่สอน หลอดใหคลื่นรังสีแสง
ผูสอนโดย นายรุงโรจน หนูขลิบ
สอนแบบบรรยาย จํานวน 50 นาที/สัปดาห
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกความหมายของการสองสวางและการนําไปใชงานได
2. บอกความเหมาะสมการสองสวางและการนําไปใชงานได
3. บอก ชนิด ขนาด รูปแบบ การสองสวางและการนําไปใชงานได
4. หลักการการสองสวางและการนําไปใชงาน
2. รายการสอน

