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ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำาให้ LED (Light Emitting Diode หรือ ไดโอดเปล่งแสง) กลายเป็น

แหล่งกำาเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าแหล่งกำาเนิดแสงประเภทอื่นๆ เช่น อายุการใช้

งานยาวนาน แสงที่ไม่เป็นอันตราย ฯลฯ

แต่เนื่องจาก LED มีหลักการทำางานที่แตกต่างจากแหล่งกำาเนิดแสงประเภทอื่นๆ การพัฒนาและการผลิตจึงมี

ความแตกต่าง และทำาให้ในปัจจุบันเราสามารถพบผลิตภัณฑ์ LED ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบโคมไฟและหลอด

ไฟ ที่มีรูปร่าง ขนาด ขั้วหลอด อุปกรณ์ต่อร่วม อาจรวมไปถึงวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย

หลอด LED ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ประกอบกับคุณสมบัติเด่นข้างต้น หลอด

ประเภทนี้จึงกำาลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในขณะนี้ แม้ว่าจะมีหลอด LED วางจำาหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่

หลาย แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานควบคุมคุณภาพสำาหรับหลอดประเภทนี้ อีกทั้งคุณสมบัติและวิธี

การใช้งานอาจมีความแตกต่างจากหลอดไฟทั่วๆไป

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงได้ทำาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและผลิตภัณฑ์ในท้อง

ตลาด จัดทำาเป็นคู่มือฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับผู้บริโภคใช้เป็นแนวทางในการเลือกและใช้หลอด LED 

ได้อย่างถูกต้อง

โดยเนื้อหาของคู่มือนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หลอด LED สำาหรับใช้ในการส่องสว่างทั่วไป ในรูปทรงต่างๆทั้งที่

มีรูปทรงมาตรฐาน และไม่มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมหลอด LED ที่ใช้ในการประดับตกแต่ง

บทนำา
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ชนิดของหลอด LED
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 หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบไม่บังคับทิศทางแสง (Non-directional light)

 หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบบังคับทิศทางแสง (Directional light)

 หลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน

 หลอด LED รูปร่างท่อตรง (Tube)

หมายถึงหลอด LED ที่มีรูปทรงและขั้วหลอดเช่นเดียวกับ

หลอดทั่วๆไป เช่น รูปทรงกลม รูปทรงลูกแพร์ รูปทรงปิงปอง 

รูปทรงเทียน เป็นต้น มีขั้วหลอดที่พบได้ทั่วไปเช่น ขั้วเกลียว

ขนาด E14 และ E27 หรือขั้วบิดขนาด B22 และมีลักษณะการ

ให้แสงกระจาย (เกือบ) รอบทิศทาง หลอด LED ประเภทนี้มัก

ใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปได้โดยตรง โดยไม่

ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

1. หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบไม่บังคับทิศทางแสง
(Non-directional light)

หลอด LED ในท้องตลาดปัจจุบันมีความหลากหลาย และอาจทำาให้เกิดความสับสน

กับ ผู้บริโภค เราจึงสามารถแยกชนิดของหลอด LED อย่างกว้างๆได้เป็น

หมายถึงหลอด LED ที่มีรูปทรงและขั้วหลอดเช่นเดียวกับ

หลอดทั่วๆไปที่มีตัวสะท้อนแสงในตัว เช่น หลอดรูปทรงถ้วย 

(MR) รูปทรงพาร์ (PAR) หรือรูปทรงดอกเห็ด ขั้วหลอดที่พบ

ได้ทั่วไปเช่น ขั้วเกลียวขนาด E14 และ E27 หรือขั้วเข็มเสียบ

ชนิด GU5.3 และ GU10 และมีลักษณะการให้แสงแบบบังคับ

ทิศทาง หลอด LED ประเภทนี้มักใช้แทนหลอดไส้หรือหลอด

ฮาโลเจนรูปทรงดังกล่าว โดยหลอดฮาโลเจนบางชนิดจำาเป็น

ต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลงลดแรงดัน ดังนั้นหลอด LED ที่จะนำา

มาแทนหลอดฮาโลเจนชนิดนี้ จำาเป็นต้องพิจารณาชนิดของ

หม้อแปลงที่ใช้ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่

2. หลอด LED รูปทรงมาตรฐาน แบบบังคับทิศทางแสง
 (Directional light)
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ชนิดของหลอด LED

หมายถึงหลอด LED ที่มีรูปทรงแตกต่างจากหลอดทั่วๆไป แต่

อาจมีขั้วหลอดเหมือนหรือแตกต่าง และอาจใช้ทดแทนหลอดทั่วไป

ได้หรือไม่ก็ตาม การใช้หลอดประเภทนี้ต้องมีความระมัดระวัง และ

จำาเป็นต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต/ผู้จำาหน่าย ถึงวิธีการใช้งาน

และอุปกรณ์ประกอบ

3. หลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน

หมายถึงหลอด LED ที่มีรูปทรงเป็นท่อตรง ลักษณะเช่นเดียวกับ

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดท่อตรง ซึ่งอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ขนาด 8 หุน (T8) หรือขนาด 5 หุน (T5) โดยมีขั้วหลอดเป็นแบบ

เขี้ยวชนิด G13 (สำาหรับหลอดขนาด T8) หรือชนิด G5 (สำาหรับ

หลอดขนาด T5)

4. หลอด LED รูปร่างท่อตรง
(Tube)
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วิธีการเลือกซื้อ/เลือกใช้หลอด LED สำาหรับผู้บริโภค

พิจารณาโคมไฟที่ใช้ว่าสามารถใส่หลอดชนิดใด มีขั้วรับหลอด

เป็นแบบใด และพิจารณาระบบไฟฟ้าว่ามีการต่อวงจรไฟฟ้าเป็น

อย่างไร และมีอุปกรณ์ประกอบใดบ้าง (เช่น หม้อแปลง สวิตช์หรี่ไฟ 

เป็นต้น) โคมไฟบางรุ่นมีอุปกรณ์ประกอบมาพร้อมกับโคม หรือบาง

ครั้งติดตั้งแยกไว้ต่างหาก 

เลือกหลอด LED ที่มีรูปทรง ขนาด รวมทั้งขั้วหลอดที่สามารถใส่

ในโคมไฟได้ โดยรูปทรง ขนาด และขั้วหลอดควรเป็นไปตามมาตรฐาน 

(ดู       และ      )พร้อมทั้งศึกษาข้อจำากัดของหลอด LED ซึ่งอาจระบุ

บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากพนักงาน ว่าสามารถใช้

งานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบ หรือวงจรไฟฟ้าที่มีอยู่ได้หรือไม่ สามารถ

ปรับหรี่ได้หรือไม่ หรือมีข้อจำากัดใดบ้าง (ดู       )

เนื่องจากหลอด LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความแตกต่างจากหลอดไฟทั่วไปที่คุ้นเคย ผู้บริโภคควรมีความรู้

และศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน โดยใช้ขั้นตอนการเลือกซื้อง่ายๆดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

หมายถึง ดูคำาอธิบายเพิ่มเติมจากหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED  

1 2

17

XX
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พิจารณาคุณภาพของหลอดว่าได้มาตรฐาน หรือ

สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาใน

การใช้งาน (ดู        และ       ) 

พิจารณาคุณภาพของแสงว่าใกล้เคียงกับหลอดทั่วไปที่ต้องการใส่แทน หรือเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากปริมาณแสง (ดู        ) หรือความเข้มแสง (ดู         )  ตามแต่ชนิดของหลอด ลักษณะการ 

กระจายแสงของหลอด (ดู       ) สีของแสงและความถูกต้องของสีของวัตถุ (ดู       และ      )

พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ เช่น กำาลังไฟฟ้าที่ใช้ (ดู     ) 

ประสิทธิภาพของหลอด  (ดู      และ      ) อายุการใช้งาน และ

การคงความสว่าง (ดู       )  ความคงทนของหลอด (ดู      ) ความ

คงเส้นคงวาของสี (ดู      ) และปัญหาสีผิดเพี้ยนเมื่อใช้เป็นเวลา

นาน (ดู      ) ประกอบการตัดสินใจ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถใช้

งานหลอด LED ได้อย่างสบายใจและเต็มประสิทธิภาพ

หมายถึง ดูคำาอธิบายเพิ่มเติมจากหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED  

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

วิธีการเลือกซื้อ/เลือกใช้หลอด LED สำาหรับผู้บริโภค

3

5

4

6

7 8

10

11 12

13 14

15

16

XX

9
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ข้อมูลที่สามารถพบได้บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างข้อมูลบนตัวผลิตภัณฑ์

8W 3000K 600lm 44mA
220-240Vac 50-60Hz

Made in China
9290002488

N1537 1995-2551

กำาลังไฟฟ้าที่ใช้

ขนาด 8 วัตต์

อุณหภูมิสีของแสง 

3000 เคลวิน

สำาหรับระบบ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 

220-240 โวลต์ 

ความถี่ 50-60 เฮิรตซ์

ประสิทธิภาพหลอดไฟสามารถคำานวณจากค่า ลูเมน = 600 = 75 ลูเมนต่อวัตต์
วัตต์ 8

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (ด้านความเข้า

กันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า)

ปริมาณแสง

600 ลูเมน

10

17

8 5

4

11
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8W
600 lumen

E27 220-240V
สำาหรับระบบ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 

220-240 โวลต์ 

ความถี่ 50-60 เฮิรตซ์

กำาลังไฟฟ้าที่ใช้

ขนาด 8 วัตต์
ขั้ ว ห ลอด เป็ น

ชนิดเกลียว E27

ปริมาณแสง

600 ลูเมน

สีของแสงวอร์มไวท์

ข้อมูลที่สามารถพบได้บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

ประสิทธิภาพหลอดไฟสามารถคำานวณจากค่า ลูเมน = 600 = 75 ลูเมนต่อวัตต์
วัตต์ 8

10

5

8

2

17

11

Warm
White
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ข้อมูลที่สามารถพบได้บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

600 lumen

15w 25w 40w 60w 75w 100w

3000K

warm white

NO Hg

15,000h

Not Dimmable For Indoor Use Use in
open fitting

Use in
>3” diameter
down light

Environmentally Friendlyi nstant

สัญลักษณ์ปริมาณแสง 600 

ลูเมน เทียบเท่าหลอดไส้

ขนาด 60 วัตต์

สัญลักษณ์แสดงข้อมูลอื่นๆ ดังนี้ (เรียงจากซ้าย-ขวา บน-ล่าง)

5. ไม่สามารถปรับหรี่แสงได้

6. สำาหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น

7. ต้องใช้ในโคมไฟเปิด

8. กรณีใช้กับโคมดาวน์ไลท์ ที่มีขนาดเกินกว่า 3 นิ้วขึ้นไป

1. อายุการใช้งาน 15000 ชั่วโมง

2. ไม่มีสารปรอท

3. ไม่มีรังสี UV และ IR

4. เปิดติดในทันที

สัญลักษณ์อุณหภูมิสีของแสง 

3000 เคลวิน (สีวอร์มไวท์)

-

ผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากปัจจุบัน มีสินค้าหลอด LED หลากหลายวาง
จำาหน่ายในท้องตลาด ข้อมูลที่แสดงบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตจัดทำาขึ้นเอง ในขณะที่ยังไม่มีมาตรฐาน และ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 

5 8

13 17
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

แม้ว่าหลอด LED ส่วนใหญ่จะมีรูปทรงคล้ายกับ 

หลอดทั่วๆไป และสามารถใส่ทดแทนกันได้ แต่เพื่อให้

ได้แสงสว่างที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการ

เลือกใช้หลอด LED ผู้บริโภคควรพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้

หลอด LED ชนิดที่สามารถนำามาทดแทนหลอดทั่วไป ควรมีรูปทรงมาตรฐาน และขนาดไม่เกินกว่าขนาด

ของหลอดทั่วไปที่นำามาทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใส่ในโคมไฟเดิมได้อย่างปลอดภัย 

รูปทรงมาตรฐานของหลอดทั่วไป ดังนี้

รูปร่าง และขนาด
(Shape and Size)

1
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ขั้วหลอด LED ควรเป็นชนิด และมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน และ

สามารถรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ขั้วหลอดที่พบได้ทั่วไปเช่น

รูปตัวอย่างขั้วหลอดมาตรฐาน ที่นิยมใช้มีดังนี้

ขั้วหลอด 
(Lamp Base)

ขั้วเกลียว (screw) เช่น ชนิด E14  หรือ E27 ซึ่งสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ 

กระแสไม่เกิน 2 แอมป์

ขั้วบิด หรือขั้วเขี้ยว (bayonet) เช่น ชนิด B22d ซึ่งสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์  

กระแสไม่เกิน 2 แอมป์

ขั้วเข็มเสียบ ด้านเดียว เช่น ชนิด G4, GU4 และ GU5.3 ซึ่งสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 

โวลต์ กระแสไม่เกิน 3 แอมป์ (สำาหรับ G4 และ GU4) และไม่เกิน 6 แอมป์ (สำาหรับ GU5.3)

ขั้วเข็มบิด ด้านเดียว ชนิด GU10 ซึ่งสามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ กระแสไม่เกิน 2  

แอมป์

ขั้วเข็มเสียบหรือบิด สองด้าน เช่น ชนิด G13 (ปกติใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8) และ G5 ปกติ 

ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5) สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์

2
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

เนื่องจากปัจจุบันหลอด LED ยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงมีหลอด LED เพียงบางชนิดที่มีการ

กำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย 
(Safety Standard)

ชนิดหลอด LED
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง
รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง
รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง

IEC62560 (ครอบคลุมเฉพาะหลอด

ที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

มากกว่า 50 โวลต์)

ANSI/UL1993-2009 (ครอบคลุมเฉพาะหลอดที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดัน

ไฟฟ้า 120 ถึง 347 โวลต์)

ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย เฉพาะสำาหรับหลอด LED

ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสากล

มาตรฐานอเมริกา

มาตรฐานไทย

เนื่องจากหลอด LED เป็นหลอดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคซึ่งอาจสร้างสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ

อุปกรณ์อื่น หรืออาจถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นทำาให้เกิดความเสียหายได้ หลอด LED จึง

ต้องผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility)

สรุปมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของหลอด LED ดังนี้

สรุปมาตรฐานความปลอดภัยของหลอด LED ดังนี้

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Compatibility)

ชนิดหลอด LED
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง
รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง
รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง

IEC CISPR15

FCC 47 CFR part 15

มอก.1955-2551

มาตรฐานสากล

มาตรฐานอเมริกา

มาตรฐานไทย

3

4
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

ขนาดวัตต์ของหลอดไส้ทั่วไป มาตรฐานสากล IEC60065 Energy Star (อเมริกา)

เป็นปริมาณที่จะบอกว่าหลอด LED ให้แสงสว่างมาก

น้อยเพียงใด (ทางเทคนิคเรียกปริมาณนี้ว่าฟลักซ์การส่อง

สว่าง) มีหน่วยเป็น “ลูเมน (lumen)” ดังนั้นในการเลือก

หลอด LED ที่ไม่มีการบังคับทิศทางแสง เพื่อนำาไปทดแทน

หลอดไฟเดิมทั่วไปจึงต้องเลือกหลอด LED ที่มีค่าลูเมน

ใกล้เคียงกับหลอดเดิม

สรุปค่าลูเมนของหลอดไส้ทั่วไปตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ปริมาณแสง
(Light Output)

15 วัตต์ 110 ลูเมน

-

630 ลูเมน

1,250 ลูเมน

2,090 ลูเมน

220 ลูเมน

350 ลูเมน

-

-

2,920 ลูเมน

-

325 ลูเมน

800 ลูเมน

1,600 ลูเมน

2,600 ลูเมน

200 ลูเมน

450 ลูเมน

1,100 ลูเมน

2,000 ลูเมน

-

35 วัตต์

60 วัตต์

100 วัตต์

150 วัตต์

25 วัตต์

40 วัตต์

75 วัตต์

125 วัตต์

200 วัตต์

5
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

เป็นปริมาณความเข้มของแสงที่ส่องออกไปในทิศทางหนึ่งว่าสามารถส่องไปได้ไกล หรือมีความสว่าง

เพียงใด มีหน่วยเป็น “แคนเดลา (cd)” ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสว่างจากหลอดที่มีลักษณะ

บังคับทิศทางแสง ดังนั้น หลอด LED ที่มีการบังคับทิศทางแสง หากต้องการนำาไปเปลี่ยนแทนหลอด

ทั่วไปควรต้องมีความเข้มแสงใกล้เคียงกับของเดิม

ซึ่งสามารถสรุปความเข้มศูนย์กลางลำาแสงขั้นตำาของหลอด LED ชนิดที่มีการบังคับทิศทางแสงเทียบ 

กับหลอดทั่วไปที่พบบ่อยดังนี้

่

ความเข้มศูนย์กลางลำาแสง
(Center Beam Intensity)

ชนิดของหลอดทั่วไป ความเข้มศูนย์กลางลำาแสงขั้นต่่ำา ของหลอด LED ชนิด
มีการบังคับทิศทางแสง

(คำานวณตาม Energy Star)

MR16 ขนาด 20 วัตต์ มุมแสง 24 องศา

MR16 ขนาด 35 วัตต์ มุมแสง 24 องศา

MR16 ขนาด 50 วัตต์ มุมแสง 24 องศา

PAR20 ขนาด 50 วัตต์ มุมแสง 10 องศา

PAR30 ขนาด 80 วัตต์ มุมแสง 10 องศา

PAR38 ขนาด 120 วัตต์ มุมแสง 10 องศา

MR16 ขนาด 20 วัตต์ มุมแสง 36 องศา

MR16 ขนาด 35 วัตต์ มุมแสง 36 องศา

MR16 ขนาด 50 วัตต์ มุมแสง 36 องศา

PAR20 ขนาด 50 วัตต์ มุมแสง 30 องศา

PAR30 ขนาด 80 วัตต์ มุมแสง 30 องศา

PAR38 ขนาด 120 วัตต์ มุมแสง 30 องศา

916 แคนเดลา

1,577 แคนเดลา

2,360 แคนเดลา

3,478 แคนเดลา

10,565 แคนเดลา

19,279 แคนเดลา

456 แคนเดลา

786 แคนเดลา

1,175 แคนเดลา

898 แคนเดลา

2,361 แคนเดลา

3,841 แคนเดลา

6
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

ชนิดของหลอด LED รูปทรงมาตรฐานไม่บังคับทิศทางแสง รูปทรงอื่นๆ

สำาหรับหลอด LED ที่ไม่มีการบังคับทิศทางแสง ซึ่ง

สามารถใช้แทนหลอดไส้ทั่วไป แต่เนื่องจากหลอด LED 

ชนิดนี้อาจมีลักษณะการกระจายแสงแตกต่างจากหลอด

ทั่วไป เช่น หลอดทั่วไปให้แสงรอบด้าน ในขณะที่หลอด 

LED ให้แสงไม่รอบด้าน ดังนั้นหากนำาหลอด LED ไป

ทดแทนหลอดทั่วไปอาจทำาให้แสงเปลี่ยนไป จึงควรต้อง

พิจารณาลักษณะการกระจายแสงของหลอด

สรุปเกณฑ์ลักษณะการกระจายแสงที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

การกระจายแสง 
(Light Distribution)

Eco Design (ยุโรป) ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

่
มีมุมแสงไม่น้อยกว่า 135 องศาและมี

การกระจายแสงอย่างสมำาเสมอ

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 (กฟผ.)

Energy Star (อเมริกา)

7
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

เป็นค่าที่บ่งบอกความขาวของแสงที่ได้จากหลอดไฟ ว่ามีโทนสีเป็นเช่นไร มีหน่วยวัดเป็น “เคลวิน (K)” 

โดยแสงที่มีค่าเคลวินตำาจะให้แสงขาวโทนอุ่น เช่น หลอดไส้ให้แสงที่มีอุณหภูมิสีของแสงในช่วง 2700-3000 

เคลวิน ในขณะที่แสงที่มีค่าเคลวินสูงจะให้แสงขาวโทนเย็น เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ตามบ้านจะให้แสงที่มี

อุณหภูมิสีของแสงในช่วง 5000–6500 เคลวิน เป็นต้น

อนึ่งการเรียกอุณหภูมิสีของแสงในลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น สีวอร์มไวท์ คูลไวท์ หรือเดย์ไลท์ เป็นต้น เป็นการ

เรียกอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อและผลิตภัณฑ์

สำาหรับหลอด LED อาจมีอุณหภูมิสีของแสงให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกอุณหภูมิสีของ

แสงให้เหมาะกับบรรยากาศที่ต้องการ

อุณหภูมิสีของแสง 
(Correlated Color Temperature หรือ CCT)

8

่
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

อุณหภูมิสีของแสงที่ระบุ
ช่วงอุณหภูมิสีของแสงที่วัดได้จริง

อ้างอิง IEC60081 (สากล) ANSI C78.377-2011 (อเมริกา)

สรุปการระบุค่าอุณหภูมิสีของแสงตามช่วงที่วัดได้จริงตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

2700 เคลวิน

4500 เคลวิน

3000 เคลวิน

3500 เคลวิน

5000 เคลวิน

5700 เคลวิน

4000 เคลวิน

6500 เคลวิน

CCT 2720 + within 5 SDCM_

_

_

_

_

_

CCT 2940 + within 5 SDCM

CCT 5000 + within 5 SDCM

CCT 4040 + within 5 SDCM

CCT6400 + within 5 SDCM

CCT 3450 + within 5 SDCM

CCT 2725 + 145, Duv -0.0001 + 0.006

CCT 4503 + 243, Duv 0.0014 + 0.006

CCT 3045 + 175, Duv 0.0001 + 0.006

CCT 5029 + 283, Duv 0.0019 + 0.006

CCT 3985 + 275, Duv 0.0009 + 0.006

CCT 6532 + 510, Duv 0.0030 + 0.006

CCT 3465 + 245, Duv 0.0004 + 0.006

CCT 5667 + 355, Duv 0.0024 + 0.006

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

__ _

_ _
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

ดัชนีสีที่ปรากฏ (Color Rendering Index, CRI)  ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าแสงจากหลอดไฟสามารถส่อง

วัตถุแล้วทำาให้เกิดสีเหมือนธรรมชาติได้ดีเพียงใด ดัชนีสีที่ปรากฏจะแบ่งเป็นดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป (Ra) และ

ดัชนีสีที่ปรากฏพิเศษ (R9, R10, R14) สำาหรับหลอด LED ซึ่งมักมีปัญหาในการส่องวัตถุสีแดงแล้วไม่สามารถ

เห็นสีแดงได้ชัดเจน ดังนั้นนอกเหนือจากค่า Ra แล้วบางครั้งยังต้องพิจารณาค่า R9 ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกความ

สามารถในการตอบสนองต่อสีแดงด้วย

ความถูกต้องของสีของวัตถุ 
(Color Rendering)

สรุปเกณฑ์ดัชนีสีที่ปรากฏ ที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Eco Design 
(ยุโรป) 

Energy Star 
(อเมริกา) 

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

Ra > 80 (สำาหรับหลอดที่ใช้ภายใน
อาคาร)

Ra > 65 (สำาหรับหลอดที่ใช้ภายนอก
อาคาร หรืองานอุตสาหกรรม)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

Ra > 80 และ R9 
> 0

Ra > 80 และ R9 
> 0

Ra > 80 และ R9 
> 0

Ra> 80

Ra > 80 และ R9 > 0

9

_

_
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

การพิจารณาว่าหลอดใดมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนจะดู

จากค่าที่เรียกว่า “ประสิทธิศักย์ของหลอด”  (Lamp Efficacy) มี

หน่วยเป็น “ลูเมนต่อวัตต์ (lm/W)” โดยหลอดที่มีค่าประสิทธิศักย์

มาก หมายถึงหลอดที่ให้แสงมากในขณะที่กินไฟน้อย ดังนั้นหลอด

ที่มีค่าประสิทธิศักย์มากก็จะประหยัดไฟได้มากกว่า เมื่อคิดที่ความ

สว่างเท่าๆกันกับหลอดที่มีค่าประสิทธิศักย์ตำากว่า

เป็นค่าที่บอกว่าหลอดไฟต้องใช้กำาลังไฟเท่าใดในการทำางาน ซึ่ง

มีหน่วยเป็น “วัตต์ (W)” โดยหลอดใดที่มีค่าวัตต์มากคือเป็นหลอด

ที่กินไฟมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลอดที่มีความสว่างมากต้อง

คำานึงถึงประสิทธิภาพของหลอดด้วย

    มาตรฐานต่างๆไม่ระบุค่ากำาลังไฟของหลอด LED ชนิดต่างๆ

หรืออาจพิจารณาได้จากค่า “ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Index)” หรือ EEI 

ซึ่งหลอดที่มีค่า EEI ตำาหมายความว่าเป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพของหลอด 

กำาลังไฟฟ้าที่ใช้ 

(Lamp Eff iciency)

(Power)

10

11
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

สรุปเกณฑ์ประสิทธิศักย์ที่กำาหนดของมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Energy Star 
(อเมริกา) 

Eco Design 
(ยุโรป)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

> 50 ลูเมนต่อวัตต์ 
(สำาหรับหลอดขนาด
ตำากว่า 10 วัตต์)
> 55 ลูเมนต่อวัตต์
(สำาหรับหลอดขนาด
ตั้งแต่ 10 วัตต์ขึ้น
ไป)

แก้ไขเป็น
> 96 ลูเมนต่อวัตต์ 
(สำาหรับหลอดที่มีฝา
ครอบใส)
> 80 ลูเมนต่อวัตต์
(สำาหรับหลอดที่มีฝา
ครอบขุ่น)

มีค่า EEI ไม่เกิน 0.5 ไม่ระบุ

> 50 ลูเมนต่อ

วัตต์ (สำาหรับหลอด

ขนาดตำากว่า 10 

วัตต์)

> 55 ลูเมนต่อวัตต์

(สำาหรับหลอด

ขนาดตั้งแต่ 10 

วัตต์ขึ้นไป)

> 60 ลูเมนต่อ

วัตต์ (สำาหรับหลอด 

Bulb อุณหภูมิสีไม่

เกิน 4400K)

> 65 ลูเมนต่อวัตต์

(สำาหรับหลอด 

Bulb อุณหภูมิสีสูง

กว่า 4400K)

> 40 ลูเมนต่อวัตต์ 
(สำาหรับหลอดที่
มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 
20 หุน)
> 45 ลูเมนต่อวัตต์
(สำาหรับหลอดที่
มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเกินกว่า 
20 หุน)

> 45 ลูเมนต่อ
วัตต์ (สำาหรับหลอด 
MR16 อุณหภูมิสีไม่
เกิน 4400K)
> 50 ลูเมนต่อวัตต์
(สำาหรับหลอด 
MR16 อุณหภูมิสีสูง
กว่า 4400K)
> 50 ลูเมนต่อ
วัตต์ (สำาหรับหลอด 
PAR38 อุณหภูมิสี
ไม่เกิน 4400K)
> 55 ลูเมนต่อวัตต์
(สำาหรับหลอด 
PAR38 อุณหภูมิสี
สูงกว่า 4400K)

_

_
_

_

_

_

_

_

_

__

_

_

_

่
่
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

ค่าตัวประกอบกำาลัง 
(Power Factor)

สรุปเกณฑ์ค่าตัวประกอบกำาลังที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Energy Star 
(อเมริกา) 

Eco Design 
(ยุโรป)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุมไม่ระบุ (สำาหรับหลอดขนาดไม่เกิน 2 วัตต์)

> 0.4 (สำาหรับหลอดขนาดสูงกว่า 2 วัตต์ ไม่

เกิน 5 วัตต์)

> 0.5 (สำาหรับหลอดขนาดสูงกว่า 5 วัตต์ ไม่

เกิน 25 วัตต์)

> 0.9 (สำาหรับหลอดขนาดสูงกว่า 25 วัตต)์

ไม่ระบุ (สำาหรับหลอดขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ หรือหลอดที่ใช้ไฟแรง

ดันตำา)

> 0.7 (สำาหรับหลอดขนาดสูงกว่า 5 วัตต์)

่

> 0.5 > 0.5> 0.5 (สำาหรับ

หลอด MR16 

ขนาดไม่เกิน 5 

วัตต์)

> 0.7 (สำาหรับ

หลอด MR16 

ขนาดเกิน 5 วัตต์)

> 0.5 (สำาหรับ

หลอดชนิดอื่นๆ)

เป็นตัวบอกถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานว่าหลอด

นี้สามารถนำาพลังงานท่ีการไฟฟ้าจ่ายมาให้มาใช้ได้จริง

เท่าใด หลอดที่มีค่าตัวประกอบกำาลังสูง (สูงสุดคือ 1 หรือ 

100%) คือหลอดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

12

_
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

อายุการใช้งานของหลอด LED มีความหมายแตก

ต่างจากอายุการใช้งานของหลอดไฟทั่วไป คือ อายุการ

ใช้งานของหลอด LED จะดูจากจำานวนชั่วโมงที่หลอด 

LED ยังสามารถคงความสว่างได้ตามที่กำาหนด (โดยทั่วไป 

กำาหนดการคงความสว่างที่ 70% ซึ่งสามารถระบุเป็น 

L70) โดยไม่ได้คำานึงว่ามีการชำารุดไปมากน้อยเพียงใด ใน

ขณะท่ีอายุการใช้งานของหลอดไฟทั่วไปจะดูจากจำานวน

ชั่วโมงที่หลอดจำานวนครึ่งหนึ่งยังคงทำางานได้ โดยไม่ได้

คำานึงว่ามีแสงลดลงไปมากน้อยเพียงใด

อายุการใช้งาน และการคงความสว่าง 
(Lifetime and Lumen Maintenance)

สรุปเกณฑ์อายุการใช้งาน และการคงความสว่างที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Energy Star 
(อเมริกา) 

Eco Design 
(ยุโรป)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุมสามารถคงความสว่างไม่น้อยกว่า 80% ที่ 
6000 ชั่วโมง

อายุการใช้งาน (L70) ไม่น้อยกว่า 25000 ชั่วโมง

และสามารถคงความสว่างไม่น้อยกว่า 91.8% ที่ 6000 ชั่วโมง

สามารถคงความสว่างไม่น้อยกว่า 95% 

ที่ 1000 ชั่วโมง

เช่นเดียวกับหลอด

ชนิดที่ 1 และ 2

13
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

หลอด LED อาจมีอายุการใช้งานสั้นลงจากที่ระบุอันเนื่องมาจาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่น การเปิด-ปิดบ่อยๆ การใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆ หรือ

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นหลอด LED ที่ดีจึงควรผ่าน

การทดสอบด้านความคงทน

ความคงทน  
(Endurance)

สรุปเกณฑ์ความคงทนของหลอด LED ที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED รูปทรงไม่มาตรฐาน รูปร่างท่อตรง
รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Energy Star 
(อเมริกา) 

Eco Design 
(ยุโรป)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุมสามารถเปิด-ปิด เป็นจำานวนครั้งมากกว่า

ครึ่งหนึ่งของอายุ ตัวอย่างเช่น มากกว่า 

15000 ครั้ง ถ้าหลอดมีอายุมากกว่า 

30000 ชั่วโมง

สามารถเปิด-ปิด เป็นจำานวนครั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งของอายุ 

ตัวอย่างเช่น มากกว่า 15000 ครั้ง ถ้าหลอดมีอายุมากกว่า 

30000 ชั่วโมง

สามารถเปิด-ปิด เป็นจำานวนครั้งไม่น้อย

กว่า 12500 ครั้ง

เช่นเดียวกับหลอด

ชนิดที่ 1 และ 2

14



26

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

LED เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนในการผลิต ดังนั้นหลอด LED แต่ละหลอดอาจมี

สีที่ผิดเพี้ยนกัน ทำาให้เกิดความไม่สวยงาม ค่าความคงเส้นคงวาของสีสามารถดูได้จากขนาด MacAdam El-

lipses หรือ SDCM (Standard Deviation of Color Matching) ซึ่งถ้ามีค่าน้อยๆหมายถึงมีความผิดเพี้ยน

ของสีในแต่ละหลอดน้อย (ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 เราไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างของสีได้)

สีของแสงของหลอด LED เมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานานอาจมีความเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนจากสีที่ระบุไว้

ตอนเริ่มต้น โดยพิจารณาจากค่า Du’v’ ซึ่งถ้า Du’v’ มีค่ามาก แสดงว่าสีของหลอด LED มีความผิดเพี้ยน

ไปมาก

ความคงเส้นคงวาของสี 

ความเปลี่ยนแปลงของสีของแสง 

(Color Consistency)

(Change of Chromaticity)

สรุปเกณฑ์ความคงเส้นคงวาของสีที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

สรุปเกณฑ์ความเปลี่ยนแปลงของสีของแสงที่กำาหนดของมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ชนิดหลอด LED

ชนิดหลอด LED

รูปทรงไม่มาตรฐาน

รูปทรงไม่มาตรฐาน

รูปร่างท่อตรง

รูปร่างท่อตรง

รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

ไม่บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

รูปทรงมาตรฐาน

บังคับทิศทางแสง

Energy Star 
(อเมริกา) 

Energy Star 
(อเมริกา) 

Eco Design 
(ยุโรป)

Eco Design 
(ยุโรป)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

เกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 
(กฟผ.)

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

ไม่ครอบคลุม

MacAdam Ellipses < 6 step

ไม่ระบุ

อ้างอิงจาก ANSI คือเทียบเท่า MacAdam Ellipses < 7 step

Du’v’ ไม่เกิน 0.007 ที่อายุการใช้งาน 6000 ชั่วโมง

อ้างอิงจาก ANSI คือเทียบเท่า MacAdam Ellipses < 7 step

Du’v’ ไม่เกิน 0.007 ที่อายุการใช้งาน 1000 ชั่วโมง

15

16
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของหลอด LED

หลอด LED อาจมีคุณสมบัติอื่นแตกต่างจากหลอด

ทั่วไปทำาให้มีข้อจำากัดในการใช้งาน ดังนั้นในการเลือก

ใช้ นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น ควรพิจารณาข้อ  

จำากัดอื่นๆ เช่น

เนื่องจากหลอด LED ที่วางจำาหน่ายในท้องตลาดอาจนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีระบบไฟฟ้าแตกต่างจาก

ที่ใช้ในประเทศไทย (ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์) ดังนั้น หลอด LED จึงต้องระบุระบบ

ไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้

สำาหรับหลอด LED ที่ไม่สามารถใช้กับวงจรไฟฟ้าเดิมหรือมีข้อควรระวัง ต้องระบุเป็นหมายเหตุ พร้อมทั้งมี

คู่มือคำาแนะนำาในการต่อวงจรไฟฟ้าที่ชัดเจน

หลอด LED บางชนิดที่มีรูปร่างและขนาดเช่นเดียวกับหลอดทั่วไป แต่ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ประกอบ 

(เช่น หม้อแปลง) หรือวงจรไฟฟ้าเดิมของหลอดนั้นๆ ได้หรือสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ประกอบบางชนิด/รุ่น

เท่านั้น หลอด LED เหล่านี้ต้องระบุชนิดของอุปกรณ์ประกอบที่สามารถใช้ได้ไว้บนตัวผลิตภัณฑ์และ/หรือ

บรรจุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน

หลอด LED บางชนิดสามารถปรับหรี่แสงได้ แต่บางชนิดไม่สามารถปรับหรี่แสงได้ และแม้ในกรณีหลอดที่

สามารถปรับหรี่แสงได้ การปรับหรี่แสงยังอาจต้องใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างจากหลอดทั่วไป ดังนั้น 

หลอด LED จึงต้องระบุความสามารถในการปรับหรี่แสง และเทคนิค/อุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้ ไว้บนผลิตภัณฑ์ 

และ/หรือบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน

เนื่องจากสมรรถนะของหลอด LED ขึ้นกับประสิทธิภาพการระบายความร้อนเป็นสำาคัญ ดังนั้น บน

ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ควรระบุข้อจำากัดและคำาแนะนำาในการใช้งาน ให้ชัดเจน เช่น ลักษณะการติดตั้ง 

ขนาดของโคมไฟที่สามารถใช้ได้ อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น

ข้อจำากัดในการใช้งาน 
(Operating Condition)

17.1 ระบบไฟฟ้า

17.2 อุปกรณ์ประกอบ

17.3 ความสามารถในการปรับหรี่แสง (Dimming)

17.4 ข้อจำากัดอื่นๆ

17
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การศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวกับ LED และความปลอดภัยต่อสุขภาพ

เนื่องจาก LED มีลักษณะการให้แสงและคุณสมบัติของแสงแตกต่างจากหลอดไฟชนิดอื่นๆ ในปัจจุบันจึง

ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของแสงกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยในเรื่องที่เกี่ยวกับ LED มีดังนี้

หลักการในการทำางานของ LED โดยการใช้ไฟ

กระแสตรง ดังนั้นหลอด LED จะมีอุปกรณ์แปลงไฟ

กระแสสลับเป็นไฟกระแสตรง (อาจอยู่ภายในหลอดหรือ

แยกอยู่ภายนอก) ซึ่งอาจยังเป็นไฟที่มีความถี่อยู่ ความถี่

นี้เองที่อาจทำาให้เกิดการกระพริบ (flicker) ของหลอด

โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับหรี่แสง นอกจากนี้ยังมีรายงาน

ว่าแสงจาก LED ที่มีความถี่อยู่ในช่วง 0–200 Hz อาจ

ทำาให้เกิดความเมื่อยล้าในการมอง และมีปัญหาสุขภาพ

ตามมาในระยะยาวได้

 

ความถี่ในการใช้งาน 
(Operating frequency)

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่า

ความถี่นี้มีผลต่อสุขภาพรุนแรงมากน้อยเพียงใด จึงมี

เพียงบางมาตรฐาน (เช่น Energy Star) ที่ระบุความถี่ใน

การใช้งานเป็นหนึ่งในเกณฑ์คุณภาพของหลอด LED
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ในแสงที่ได้จากหลอดไฟแต่ละชนิดจะมีส่วนผสมของรังสี/

แสงสีต่างๆไม่เหมือนกัน โดยรังสีที่เป็นอันตรายต่อดวงตาเช่น 

รังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลต และแสงสีนำาเงิน ถือเป็น

ส่วนที่มีอันตรายต่อดวงตามนุษย์ 

ผลทางด้านความปลอดภัยต่อดวงตา อันเนื่องมาจากแสง 
(Eye safety)

กลุ่มระดับความเสี่ยง 0 (RG-0) ถือเป็นหลอดที่ไม่มีอันตรายต่อดวงตา สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่

จำาเป็นต้องมีการระบุหมายเหตุบนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

กลุ่มระดับความเสี่ยง 1 (RG-1) ถือเป็นหลอดที่มีความเสี่ยงตำาสามารถใช้งานปกติ ยกเว้นงานที่จะต้อง

มองเห็นหลอดโดยตรงเป็นเวลานาน ไม่จำาเป็นต้องมีการระบุหมายเหตุบนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

กลุ่มระดับความเสี่ยง 2 (RG-2) ถือเป็นหลอดที่มีความเสี่ยงปานกลาง แต่ไม่ได้ทำาให้เกิดอันตราย

อย่างร้ายแรง หากไม่ได้อยู่ในระยะใกล้จนผิดปกติ หรือจ้องมองเป็นเวลานาน จำาเป็นต้องมีการระบุ

หมายเหตุบนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

กลุ่มระดับความเสี่ยง 3 (RG-3) ถือเป็นหลอดที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะมองเป็นระยะเวลาสั้นๆ จำาเป็น

ต้องมีการระบุหมายเหตุบนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

สำาหรับหลอด LED ที่เรานำามาใช้งานโดยทั่วไป ถือเป็นหลอดที่ไม่มีรังสีอินฟราเรด และรังสีอัลตราไวโอเลต 

แต่มีส่วนของแสงสีนำาเงินอยู่ จึงมีโอกาสทำาให้เกิดอันตรายต่อดวงตา อย่างไรก็ตามหลอด LED ส่วนใหญ่มี

ขนาดกำาลังไฟไม่สูง จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างตำา (RG-0 หรือ RG-1) และสามารถใช้งานได้ตามปรกติ

การศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวกับ LED และความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ในปัจจุบัน มีมาตรฐานสากล (IEC62471 Photobiologi-

cal safety of lamps and lamp systems) เพื่อประเมินว่า

หลอดต่างๆเหล่านี้มีปริมาณรังสี/แสงสีที่เป็นอันตรายมากน้อย

เพียงใด โดยการวัดปริมาณรังสี/แสงที่ออกมาจากหลอดไฟและ

จัดประเภทตามกลุ่มระดับความเสี่ยง (Risk Group, RG) โดย

่

่

้

้
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อธิบายคำาศัพท์

ความถูกต้องของสีของวัตถุเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำาเนิดแสงใดๆ หาได้โดยเปรียบ

เทียบสีที่ปรากฏให้เห็นของสีตัวอย่างเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำาเนิดแสงอ้างอิง กับ

แหล่งกำาเนิดแสงที่พิจารณา สีตัวอย่างดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 8 สี ใช้หาค่าดัชนีสีที่ปรากฏ

ทั่วไป (Ra ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่า R1 ถึง R8) และชุดที่ 2 มี 6 สี ใช้หาค่าดัชนีสีที่ปรากฏพิเศษ (R9, R10,      

R14) หากสีที่ปรากฏให้เห็นของสีตัวอย่างเมื่อถูกส่องด้วยแหล่งกำาเนิดแสงทั้ง 2 เหมือนกัน จะได้ค่าดัชนีสีที่

ปรากฏสูงสุดเป็น 100
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       สำาหรับความคงเส้นคงวาของสีของแสงของหลอด LED นั้น พิจารณาได้จาก  
  ตำาแหน่งสีของหลอดแต่ละหลอดว่ากระจายตัวอยู่ใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดซึ่ง
กำาหนดด้วยขนาดของ MacAdam Ellipses ดังตัวอย่างในรูป หากตำาแหน่งสีของหลอดแต่ละหลอดกระจาย
ตัวอยู่ภายใน MacAdam Ellipses ขนาดเล็ก จะถือว่าหลอดดังกล่าวมีความคงเส้นคงวาของสีของแสงสูง

ลักษณะการกระจายแสงของ
แหล่งกำาเนิดแสง จะถูกระบุด้วย
ค่ามุมลำาแสง (Beam angle) ซึ่ง
วัดจากแนวที่ค่าความเข้มการส่อง
สว่างลดลงเหลือ 50% ของค่า 
ความเข้มศูนย์กลางลำาแสงทั้งสอง
ด้านรวมกันดังแสดงในรูป เช่นมุม
ลำาแสงขนาด 10 องศา กับ 30 
องศา หากส่องเข้าหาผนังในแนว
ตั้งฉากที่ระยะห่าง 2 เมตร ลำาแสง
จะครอบคลุมพื้นที่เป็นรูปวงกลมมี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดประมาณ 
0.35 เมตร กับ 1 เมตร ตามลำาดับ

อธิบายคำาศัพท์






