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บทคัดยอ

หลอด LED (Light Emitting Diode) นับวาเปนแหลงกําเนิดแสงสวางที่มีอนาคตสดใสท่ีสุดในเวลานี้ จากคุณสมบัติที่ได
รับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งจนกลายเปนหลอดไฟที่แพรหลายไปทั่วโลก ทั้งทางดานประสิทธิผลและคุณภาพสี โดย
เฉพาะเม่ือตองการใชแสงท่ีมสีสีนัสดใสจัดจาน จงึมกีารนําไปใชทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมเกือบทุกประเภท ทัง้ในรูปแบบ
ของหลอดไส หลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต และหลอดฟลูออเรสเซนต บางครั้งก็มาในรูปของ
โคมไฟสาดสองอาคาร โคมไฟถนน รวมถึงปายไฟวิ่งที่ใชเปนส่ือโฆษณาก็มีใหพบเห็นกันอยางแพรหลาย

ปจจุบันหลอด LED มีบทบาทอยางมากทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งการตกแตงประดับประดาและการสองสวางใน
พื้นที่ใชสอยตางๆ  ทั้งที่ดูเหมือนวาหลอด LED จะพัฒนามาเพียงไมกี่ป จากหลอดไฟขนาดเล็กที่ใชแสงสีเปนตัวบอก
สัญญาณ (coloured signal indicator) สารกึ่งตัวนําประหยัดพลังงานนี้ กลายมาเปนแหลงกําเนิดแสงที่ใชทดแทนไฟ
สญัญาณจราจรแบบเดมิ และพฒันาคณุภาพแสงไปจนไดแสงขาว และมอีปุกรณควบคมุการปรบัเปลีย่นสขีองแสงทีช่าญ
ฉลาด ทาํใหหลอด LED กลายเปนแหลงกาํเนดิแสงคณุภาพสงูท่ีมกีารใชงานทัว่ไป แตนอยคนนกัทีจ่ะตระหนกัถงึขอดอย
ของหลอด LED เมื่อนําไปใชงาน 

บทความนี้เปนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลอด LED ประกอบกับการสอบถามขอมูลและแงคิดใน
การใชหลอด LED เพื่องานออกแบบการสองสวางของนักออกแบบ ที่นาจะชวยใหผูอานและผูที่ประกอบวิชาชีพดานการ
ออกแบบสถาปตยกรรมมีความรูความเขาใจเพื่อการเลือกใชหลอด LED ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: หลอดแอลอีดี  แหลงกําเนิดแสง  หลอดไฟขนาดเล็ก  อิเล็กโตรลูมิเนสเซนต  หลอดแอลอีดีเปลี่ยนสี
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Abstract   
  
Presently, LED (Light Emitting Diode) is a kind of light source that has a most promising future.  As its 
characteristics has been developed especially both luminous efcacy and colour quality, LED has become world-
widely used, replacing many conventional types of light sources, i.e. incandescent lamp, tungsten halogen lamp, 
compact uorescent lamp, and uorescent lamp. LEDs are also extensively used as ood lighters, street luminaires 
and signage for moving illuminated advertisement. 

Currently LEDs are commonly used, both indoor and outdoor, for decorative and functional purposes, even 
though they have been developed relatively recently. From a very tiny light source used as a coloured signal 
indicator, this energy efcient diode became a light source that replaced conventional vehicle signal lamps. When 
its colour quality was developed until getting white and changing colours was smart controlled, LEDs then 
became a high quality light source that is used both interior and exterior including advertisement. However, not 
many people realize the defect of LED when it operates.

This paper is a review of articles and research papers that related to LEDs along with interviewing some 
professional lighting designers for experts’ information and aspects in applying LEDs to their work. It provides 
readers and architectural design professionals with further understanding of potentials and precautions for the 
application of LEDs as the most effective light source.  

Keywords: LED (Light Emitting Diode), light source,  very ting light source, electroluminescence, colour changing LED     
 

ประวัติความเปนมาของหลอด LED
  
เมือ่กลาวถงึความเปนมาของหลอด LED (Light Emitting 
Diode) หรือไดโอดเปลงแสง ตองเริ่มจากจุดกําเนิดคือ  
ไดโอดกอน ไดโอดเปนอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสชนดิสองขัว้ 
ที่ออกแบบและควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟา 
โดยยอมใหกระแสไฟฟาไหลในทิศทางเดียว และก้ันการ
ไหลในทิศทางตรงกันขาม เมื่อกลาวถึงไดโอด มักจะ 
หมายถงึไดโอดท่ีทาํมาจากสารกึง่ตวันํา (semiconductor 
diode) ซึ่งก็คือผลึกของสารกึ่งตัวนําที่ตอกันไดทางขั้ว
ไฟฟาทั้งสองขั้ว[1]

สวนหลอด LED หรืออาจเรียกวา solid-state lighting 
(SSL) เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําประเภทหนึ่ง จัดอยูใน

จําพวกไดโอดที่สามารถเปลงแสงในชวงสเปกตรัมแคบ  
ในรปูของอเิลก็โตรลมูเินสเซนต (electroluminescence) 
สขีองแสงท่ีเปลงออกมาน้ันขึน้อยูกบัองคประกอบทางเคมี
ของวัสดุกึ่งตัวนําที่ใช และเปลงแสงไดใกลชวงอัลตรา
ไวโอเล็ต (ultraviolet) ชวงแสงท่ีมองเห็น (visible light) 
และชวงอินฟราเรด (infrared) ผูพัฒนาไดโอดเปลงแสง
ขึน้เปนคนแรก คอื นกิ โฮโลยัก (Nick Holonyak Jr.) แหง
บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริก (General Electric Company) 
โดยไดพัฒนาไดโอดเปลงแสงในชวงแสงสีแดงท่ีมองเห็น 
และสามารถใชงานไดในเชงิปฏบิตัเิปนครัง้แรก เมือ่ ค.ศ. 
1962 จนกระทั่งชวงทศวรรษที่ 1970 จอรจ คราฟอรด 
(George Craford) จึงไดคิดคน LED สีเหลือง (amber) 
ขึ้นเปนครั้งแรกและไดพัฒนาความสวางของ LED สีแดง
และสีแดงอมสมดวย[2]
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ในชวงแรกๆ นั้นหลอด LED ใชเปนตัวบงบอกสัญญาณ 
(indicator light) ในการทํางานของอุปกรณไฟฟาและ
อเิล็กทรอนิกส เชน นาฬกา เครือ่งคิดเลข รโีมทคอนโทรล 
และกระตกินํา้รอน เปนตน เพราะตวัหลอด LED มขีนาด
เลก็จิว๋ และใชกระแสไฟฟานอยมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ
แสงที่ออกมา ทําใหในเวลาตอมามีผูพัฒนาหลอด LED 
อยางตอเนื่อง จากแรกเร่ิมที่ใหสีโทนรอน คือ สีแดง สม 
เหลอืง ตอมาไดมกีารคิดคนวธิกีารสรางหลอดทีใ่หสโีทน
เย็น คือ สีเขียวและนํ้าเงินและไดแสงขาวโทนเย็นขึ้น จึง
มกีารนาํมาใชงานทดแทนหลอดไฟฟาชนดิอืน่อยางจรงิจงั 
ทัง้ทีใ่ชเปนแสงขาวโทนสีตางๆ รวมทัง้ใชเปนไฟเปลีย่นสี
จากการผสมสี RGB ทีท่าํใหเกดิความคิดสรางสรรคทีไ่มรู
จบในงานออกแบบ ประดับตกแตง ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร และงานอุตสาหกรรมตางๆ

สวนประกอบของหลอด LED

หลอด LED ประกอบดวยองคประกอบหลกัสามสวน ไดแก 
ชุดของหลอดไฟ (LED module) ตัวเปล่ียนกระแสไฟฟา
เขาสูตวัหลอด (driver) และอปุกรณระบายความรอนของ
หลอด (heat sink)

ภาพที่ 1: สวนประกอบของหลอด LED
(ที่มา: http://www.electronicproducts.com/images2/
FARR01_ATS_MAY2008.gif)

LED heat sink
ภาพที่ 2ข: สวนประกอบหลักของหลอด LED ไดแก LED 
module, driver และ heat sink
(ที่มา: http://www.ledcoolers.com/uploads/pins1.jpg)

LED driver
(ที่มา:http://www.dotlight.de/images/product_images/
popup_images/sv464111_led_treiber_18w_350ma_0.jpg)

LED module
(ที่มา:http://www.luxdrive.com/content/K2_Star_Tiny-
150x150.jpg)

LED module อาจประกอบดวย LED เม็ดเดียว หรือหลาย
เม็ดรวมกันในแผงเดียวกัน โดย LED แตละเม็ดประกอบ
ดวย ชิป (chip) ของสารกึ่งตัวนํา ตัวฐาน และขาสําหรับ
ใชตอกับวงจรทั้งหมด หุมเคลือบดวยวัสดุอีพ็อกซี่เรซิน 
(epoxy resin) ที่มีลักษณะโปรงใสเหมือนเลนส เพื่อ
ปองกันชิ้นสวนภายในตัว LED และกําหนดทิศทางการ 
กระจายแสง 
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สารกึ่งตัวนําชนิด P และ N นั้นเปนตัวกําหนดความยาว 
คลื่นของแสงที่ปลอยออกมาหรือสีของแสงนั่นเอง ในชวง
แรกของการพัฒนาหลอด LED นัน้เร่ิมจากแสงอินฟราเรด
ที่ทําจากสารแกลเลียมอารเซไนด (gallium arsenide; 
GaAs)[3] ตอมาเมือ่มีความกาวหนาในการผลติสารทีท่าํให
เกดิสขีองแสงมากขึน้ จงึไดสขีองแสงท่ีหลากหลายขึน้เชน
ในปจจุบัน 

Driver เปนอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส ทาํหนาทีเ่ปลีย่นระดบั
กระแสไฟฟาจากแหลงกําเนิดไฟฟา จากปริมาณสูงให
นอยลงกอนจายเขาสูตัวหลอด นอกจากน้ันยังควบคุม
ความเขมแสง โดยการเปล่ียนความถ่ี และจงัหวะความมืด
สวางของเม็ด LED 

Heat sink เปนอุปกรณระบายความรอนจากหลอด LED 
ซึ่งคุณภาพการระบายความรอนขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช เชน 
ทองแดง (ทีม่คีณุสมบตัริะบายความรอนดทีีส่ดุ) ทองคํา
และอลมูเินยีมซึง่นยิมใชทีส่ดุ เปนตน 

หลักการทํางานของหลอด LED 
  
เมื่อเปดสวิตชไฟ กระแสไฟฟาจะผาน driver เพ่ือแปลง
ไฟฟากระแสสลบัใหเปนไฟฟากระแสตรง และเปลีย่นจาก
ความตางศกัยไฟฟาสงูไปสูความตางศกัยไฟฟาทีค่อนขาง
ตํา่ ประมาณ 2.5-3 โวลต แลวจงึจายเขาตวัชปิของหลอด 
LED ซึง่มีเพยีงตวันาํแคโทดและแอโนดเทาน้ัน โดยหลอด 
LED จะมีกระแสไฟฟาไหลผานนอยมาก ประมาณ 20 
มิลลิแอมป[4] 

ในตวัชปิของ LED ประกอบดวยสารกึง่ตวันาํขัว้ประจบุวก
ชนิด P (Positively changed material) ที่อยูหางจากสาร
กึ่งตัวนําข้ัวประจุลบชนิด N (Negatively changed 
material) เล็กนอย จุดนี้เรียกวารอยตอ (junction) เมื่อ
ปลอยกระแสไฟฟาผานหลอด LED ตวันาํแอโนดจะไปดัน
ขัว้ประจุบวก และตัวนาํแคโทดไปดันขัว้ประจุลบใหมา  ชน
กนั เมือ่ประจุบวกและประจลุบมาชนกนัทีร่อยตอของสาร
กึ่งตัวนําทั้งสองชนิด ก็จะจับตัวกันและคายพลังงานออก
มาในรูปของแสงสวาง ซึง่เรยีกวา “อเิลก็โตรลูมเินสเซนต” 
ทําใหเกิดแสงสวางที่บริเวณดานหนาตัวหลอด ซึ่งมี
อุณหภูมิในการทํางานที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ถา

อุณหภูมิสูงเกินไป แสงสวางที่ออกมาจะลดลง[2] แสงจาก
หลอด LED มีลักษณะพุงออกในทิศทางเดียว แตในกรณี
ทีต่องการใหแสงกระจายออกในมมุแคบหรอืกวางเพิม่ขึน้ 
ก็จะใชอุปกรณครอบหลอด LED ในลักษณะของเลนส 
(package) ไวเพื่อบังคับทิศทางของการกระจายแสง

หลอด LED สามารถเปดปดไดทันที ไมตองใชระยะเวลา
ในการจุดติดเหมือนหลอดไสที่ตองเผาไสหลอด หรือ    
หลอดดิสชารจที่ตองปรับแรงดันกาซภายใน หลอด LED 
สามารถปรับความเขมของแสงไดดวยอุปกรณหร่ีไฟ 
(dimmer) โดยขึน้อยูกบัรุนและอปุกรณควบคมุซึง่จะตอง
ตรวจสอบใหแนใจกอนเลือกใช

รูปแบบของหลอด LED
  
รูปแบบของหลอด LED ที่มีการใชงานแพรหลายนั้น 
สามารถแบงออกเปน 2 แบบหลัก ดังนี้
1. Indicator-type LED เปนหลอดไฟขนาดเสนผา

ศนูยกลาง 3 mm หรอืไมเกนิ 10 mm เปน 1 หนวย
ของหลอด LED ที่มีขนาดเล็กเรียงกันคลายเม็ด
ขาวโพด ใชเปนไฟบอกสัญญาณ เชน ไฟสัญญาณ
จราจร อุปกรณไฟฟาตางๆ ปาย LED (panel 
display) เปนตน ตอมามีการพัฒนาหลอดโดยรวม
หลอด 2 หนวยเขากนัเปน 1 หนวยเพือ่ใหแสงสวาง
ไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น เรียกวา SuperFlux LED มี 4 ขา 
ใชกับไฟทาย ไฟเบรค ไฟเลี้ยวของรถยนต และปาย
อิเล็กทรอนิกส[5] เปนตน 

2. Illuminator-type LED หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปวา SMD 
(Surface Mounted Diode), HB-LED (High 
Brightness LED) หรอื HP-LED (High Power LED) 
โดยใน 1 หนวยจะมีการแยกตัวแผงควบคุมออกมา
ชัดเจนและมีอุปกรณแปลงไฟจากแรงดันไฟฟา 
กระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงกอนผานเขาสูตัว
หลอด สวนใหญใชเพ่ือทดแทนหลอดไฟประเภท
เดมิๆ โดยนาํมาประกอบเขากบัโครงหลอดไฟรูปแบบ 
ตางๆ เชน MR16, PAR38 และฟลูออเรสเซนต 
เปนตน หรือออกแบบมาสําหรับดวงโคมที่ใชหลอด 
LED โดยเฉพาะ
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คุณสมบัติของหลอด LED
  
คณุสมบตัขิองหลอด LED ทีค่วรพิจารณาเพ่ือการเลือกใช 
ประกอบดวย ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิผลของแสง 
(luminous efcacy; ลูเมน/วัตต) อุณหภูมิสีของแสง 
(correlated colour temperature; เคลวิน) ความถูกตอง
ของสีภายใตแสง (colour rendering index; CRI) การ 
กระจายแสง อายุการใชงาน การลดลงของแสง แสง
บาดตาและเงา ความเขากันไดกับระบบไฟฟาเดิม 
มาตรฐาน ราคา ระยะเวลาคืนทุน ความเปนมิตรตอ     
สิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน เปนตน โดยมี   
รายละเอียดดังตอไปน้ี

เมือ่เปรยีบเทียบหลอด LED ทีพ่บในทองตลาดปจจบุนักบั
หลอดไฟรูปแบบเดิม ที่ใชหลอด LED ลักษณะคลายกัน
ทดแทน เชน หลอดไสแกวฝาขนาด 40 วัตต มีปริมาณ
แสง 420 ลูเมน (ประสิทธิผล 10.5 ลูเมน/วัตต)[6] กับ
หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตขนาด 9 วตัต ปริมาณแสง 
450 ลเูมน (ประสิทธิผล 50    ลเูมน/วตัต)[7] และหลอด 
LED ขนาด 5 วตัต มปีริมาณแสง 450 ลเูมน (ประสทิธผิล 
90 ลเูมน/วตัต)[8] พบวาหลอด LED มปีระสทิธผิลสงูกวา
หลอดประเภทเดิมมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต พบวาหลอด 
T8 ขนาด 36 วัตต ปริมาณแสง 3,250 ลูเมน 
(ประสิทธิผล 90 ลูเมน/วัตต)[9] ขณะที่หลอด LED รูป
แบบ T8 ขนาด 17 วตัต (LED 300 เมด็) มปีรมิาณแสง
เพียง 1,650 ลูเมน (ประสิทธิผล 97 ลูเมน/วัตต)[10] 
เปนตน จะเห็นไดวาการนําหลอด LED ที่มีรูปแบบคลาย
กันมาทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเดิมอาจไดปริมาณ
แสงลดลง แมวาจะมีประสิทธิผลสูงกวาก็ตาม 

ทั้งนี้ปริมาณแสงของหลอด LED รูปแบบ T8 ยังขึ้นอยูกับ
วิธีเรียงหลอด LED ระยะหางของเม็ด LED จํานวนเม็ด 
LED คุณภาพของเม็ด LED อีกดวย เมื่อยังไมมีมาตรฐาน
รวมของผูผลติหลอดไฟมารองรบัประสทิธผิลและคณุภาพ
แสงอยางชัดเจน จงึเปนไปไดวาหลอดไฟประเภทเดียวกัน
จากผูผลิตแตละราย จะใหปริมาณแสงและคุณภาพแสง  
ที่แตกตางกัน หรือแมจากผู ผลิตรายเดียวกันก็มีการ
พฒันาการอยางตอเนือ่ง จนทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นหลอดไฟใหม

จะไดหลอด LED ทีม่ปีรมิาณแสงหรือมปีระสทิธผิลตางไป
จากเดมิ ปจจุบันหลอด LED ในทองตลาดมีประสิทธิผล
ของแสงเฉลี่ยประมาณ 25 – 64 ลูเมน/วัตต[11] 

หลอด LED สามารถใหสีของแสงไดเกือบทุกสี จากการ
ผสมสีโดยใชหลอด LED สีแดง นํ้าเงิน และเขียว (RGB) 
ควบคุมดวยแผงวงจรไฟฟา จึงเหมาะกับการประดับ
ตกแตงท่ีตองการสีสันและลวดลายที่เปลี่ยนไป ในการ
ผสมสีแบบนี้ สามารถใชวิธีการปรับความเขม-ออนเพื่อ
ผสมแมสี หรือเพิ่ม-ลดปริมาณแสงดวยอุปกรณปรับหรี่
แสง (dimmer) สาํหรับหลอด LED หรือหากตองการเฉด
สีพิเศษก็สามารถหาคาพิกัด (co-ordinate) ในการผสม
สีของแมสี แตตองผสมสีผานระบบคอมพิวเตอรโดยใช
ซอฟตแวรพิเศษ
 
สําหรับหลอด LED ที่ใหแสงขาวนั้น พบวายังมีสีผิดเพี้ยน
อยูบาง ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสเปกตรัมของแสงท่ีสารก่ึงตวันาํใน
เม็ด LED ผลิตได จงึพบวา แมจะมีการนําหลอด LED ไป
ใชในอุปกรณตางๆ มากมาย แตกลับยังไมเปนท่ีนิยมใน
การใหแสงสวางภายในอาคารมากนัก สวนหน่ึงเน่ืองจาก
ขอจํากัดสําคัญ ที่ยังไมมีการผลิต LED ซึ่งเปลงแสงสีขาว
อยางแทจริง ปจจุบันมีการผลิต LED ที่เปลงแสงขาวโดย
ทางออมอยู 2 วิธี

วิธีแรก นับเปนวิธีการที่นิยมใชมากที่สุดและงายที่สุด 
คิดคนโดยบริษัท Nichia เมื่อป 2539 คือ การเคลือบ 
LED สนีํา้เงินดวยสารเรืองแสงสีเหลอืง อยางไรกต็าม วธิี
การนี้กอใหเกิดการสูญเสียพลังงาน ทําใหประสิทธิภาพ
ในการใหแสงสวางลดลง[2] และเมื่อมีการใชงานไปสัก
ระยะหน่ึง สารเรืองแสงอาจจะเส่ือมสภาพ สงผลให
ปริมาณแสงลดลงดวย

วิธีที่สอง นับเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงาน      
สงูกวา คอื การนาํแสงสแีดง เขียว และน้ําเงนิ มาผสมกนั
ใหพอเหมาะเพื่อใหเปนสีขาว ซึ่งมีขอดีคือ นอกจากผสม
กนัเปนสีขาวแลว ยงัสามารถผสมสอีอกมาเปนสตีางๆ ได
ตามตองการดวย แตในระยะยาวสีของแสงจะไมคงท่ี
สม่ําเสมอเหมือนเม่ือแรกติดตั้ง เพราะแตละสีมีอายุและ
อัตราหนวงของการเสื่อมสภาพไมเทากัน 
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นอกจากน้ี เมื่อผสมสีใหเปนแสงขาวอาจจะไมรวมตัว   
กนัสนิท เหน็รองรอยเหล่ือมกันของแสงสีทีน่าํมาผสม คอื 
สแีดง เขยีว และนํา้เงนิ อยางไรกต็าม วธิกีารนีม้คีวามยุง
ยากกวาและมีคาใชจายสงูในการบาํรุงรกัษาเนือ่งจากตอง
ใชหลอด LED เปนจํานวนมาก[2]

ในปจจุบันสามารถเลือกใชหลอด LED ที่ใหแสงขาว ใน
ชวงอุณหภูมิสีของแสงตางๆ ได ตั้งแต 2,700-10,000 
เคลวนิ แตสขีองแสงอาจผดิเพีย้นไปจากแสงของหลอดไฟ
ประเภทเดิมๆ ไปบาง เชน หลอดทังสเตนฮาโลเจน      
หลอดฟลูออเรสเซนต จึงควรเทียบสีของแสงใหใกลเคียง
กับแสงจากหลอดประเภทเดิมกอนหากตองนํามาใชงาน
ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือความกลมกลืนกันของแสง

เมื่อเปรียบเทียบคาความถูกตองของสีภายใตแสง พบวา 
หลอด LED มีคา CRI คอนขางสูงในชวง 63-95 จึงไม
ดอยไปกวาหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่งมีคา CRI ในชวง 
60-95 (ยิ่งมีคา CRI สูง ปริมาณแสงท่ีไดอาจลดตํ่าลง
กวารุนท่ีมีคา CRI ตํ่า) ซึ่งหลอด LED แตละยี่หอจะมี
เทคนิคควบคุมความคลาดเคลื่อนของสี (MacAdam 
Ellipse) ที่แตกตางกัน จึงมีคุณภาพแสงและราคาตาง
กัน[10] แตมีขอควรระวังในการติดตั้งใชงาน คือ หากไม
สามารถระบายความรอนออกจากตัวชิปไดเปนอยาง
ดีแลว เมื่ออุณหภูมิของตัวชิปสูงขึ้นจากอุณหภูมิการ
ทํางานปกติ จะทําใหสีของแสงมีความผิดเพี้ยนไป 

การกระจายแสงของหลอด LED มลีกัษณะพุงตรงออกจาก
ตัวหลอดตั้งแตมุมแคบๆ ถึง 180 องศา ซึ่งไดแสงเต็ม
ประสทิธภิาพ ไมเกิดการสญูเสยีปรมิาณแสงทีก่ระจายไป
ดานหลังตัวหลอด ซึง่หากเปนหลอดไฟประเภทอ่ืนจะตอง
ใชตวัสะทอนแสงเพือ่ชวยกระจายแสงจากดานหลงัหลอด
ไฟไปทางดานหนา

การใชหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตในโคม
ตะแกรงท่ีมีแผนสะทอนแสงน้ัน อาจจะไมสามารถสอง
สวางในระดับที่เทียบเทากับหลอดเดิมและไมสามารถให
ระดบัความสองสวางทีส่มํา่เสมอได ทัง้ยงัเกดิเงาในหลาย
ทิศทางดวย เพราะการกระจายแสงเม่ือใชหลอด LED มี
ลกัษณะคลายหยดน้ํา จงึมีพืน้ท่ีการกระจายแสงนอยกวา
เมือ่ใชหลอดฟลอูอเรสเซนตทีม่ลีกัษณะคลายปกผเีสือ้[10] 

หลอด LED สวนใหญไมมสีารฟอสเฟอรเคลอืบใหเกดิแสง
นวลตา เมือ่มองหลอด LED ตรงๆ จงึเกดิแสงบาดตา จน
ทําใหไมสบายตา และหลอด LED ที่เรียงตัวกันหลายๆ 
เม็ดจึงกลายเปนแหลงกําเนิดแสงหลายๆ จุด ทําใหเกิด
เงาของวตัถทุีแ่สงสองซอนกนั แสงทีไ่ดจงึอาจจะไมเหมาะ
สมกับการใชงานบางประเภท เชน การเขียนอานหนังสือ
หรืองานใชงานที่ตองการคุณภาพแสง 

การพัฒนาหลอด LED ที่มีการเคลือบสารฟอสเฟอร
ภายในหรือติดตั้งแผนกรองแสงที่หนาหลอด หรือหาก
เปนหลอดทดแทนฟลูออเรสเซนตอาจติดตั้งในโคม   
กรองแสงแทนท่ีจะเปนโคมตะแกรง จะชวยใหแสงนวลตา
ขึ้น แตวิธีการเหลาน้ีจะทําใหความสวางท่ีไดจากหลอด 
LED ลดลง[11]

สาํหรบัอายกุารใชงานของหลอด LED นัน้ จากการศึกษา
ในหองปฏิบัติการพบวามีอายุการใชงานยาวนานถึง 
100,000 ชั่วโมง แตในทางปฏิบัติสําหรับหลอด LED 
ชนิดเปลี่ยนสีจะมีอายุการใชงานประมาณ 40,000 
ชั่วโมง และหลอดแสงสีขาวจะมีอายุการใชงานประมาณ 
50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกวาหลอดไฟชนิดเดิมๆ ใน
ทองตลาดปจจุบัน[11] แตทั้งนี้อายุการใชงานยังขึ้นอยูกับ
คุณภาพของหลอด LED วงจรขับกระแส (LED driver 
circuit) การระบายความรอนของตวัชปิ สภาพภมูอิากาศ 
ความชื้น และอุณหภูมิ 

หลอด LED สามารถใชงานไดดีและสวางกวาหลอดไฟ
ประเภทอื่นเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของสภาพแวดลอม     
ในการทํางานเดียวกัน และเม่ือยิ่งอุณหภูมิตํ่าลงเรื่อยๆ 
หลอด LED กจ็ะย่ิงใหแสงสวางมากขึน้ ซึง่เปนขอไดเปรยีบ
ในการนําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่หลอดประเภทอื่น
ใชงานไมได เชน หองเย็น หรือภายนอกอาคารที่มี
อุณหภูมิตํ่าในเมืองหนาว แตในประเทศไทยการใชงาน
ภายนอกอาคารท่ีรอนและชื้นอาจทําใหประสิทธิภาพ    
ในการทาํงานของหลอด LED ลดลง สงผลใหปรมิาณแสง
ลดลงดวย[10] หลอด LED ตองทํางานรวมกับ driver ซึ่ง
เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมทนตอสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคารที่แปรปรวน เชน การใชหลอด LED เพื่อ
ตกแตงสะพานอาจเกิดการส่ันสะเทือนจนทําใหจุดเช่ือม
ตอของอุปกรณตางๆ หลุดหรือเคลื่อนออกจากกัน เปน
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เหตุใหวงจรขาด จึงเกิดจุดมืดบอดของแสง หรืออาจถูก
ฟาผาทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหาย 

จากการศึกษา[12] พบวา driver มีอายุการใชงานสั้นกวา
หลอดไฟ LED ถึงเทาตัว การนําหลอด LED ไปใชงาน
ภายนอกอาคารจึงตองพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมตางๆ 
เปนอยางมาก สําหรับ driver นั้นมีทั้งชนิดที่นํามา
ประกอบเขากับดวงโคม (integral driver) และชนิดทีแ่ยก
ออกจากดวงโคม (remote driver) ซึ่งการเลือกใชนั้นขึ้น
อยูกับความสะดวกในการดูแลรักษา

Heat sink หรืออุปกรณระบายความรอนของหลอด LED 
เองกเ็ปนอกีสวนประกอบหน่ึงทีอ่าจทําใหหลอด LED มสีี
ของแสงผิดเพ้ียนไปหรืออาจมอีายกุารใชงานสัน้กวาทีร่ะบุ
ไว ได หากระบายความรอนออกจากตัวชิปไมดีพอ 
อปุกรณระบายความรอนสวนใหญผลติจากวัสดอุลมูเินยีม 
ซึง่มคีณุสมบตัคิายความรอนทีด่แีละมนีํา้หนกัเบา แตตอง
ใชพื้นท่ีในการระบายความรอนมาก จึงพบวาดวงโคม
สําหรับหลอด LED มักจะมีขนาดใหญกวาดวงโคมชนิด
เดียวกันที่ใชกับหลอดไฟชนิดเดิมๆ เพราะมีอุปกรณ
ระบายความรอนขนาดใหญ เชน ดวงโคมสองลงสําหรับ
หลอดทังสเตนฮาโลเจน MR16 จะมีขนาดหนาตัดเล็ก
และมีความลึกนอยกวาดวงโคมท่ีออกแบบมาสําหรับติด
ตั้งหลอด LED MR16 เปนตน

เมื่อติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต     
พบวาหลอด LED จากผูผลิตหลายรายสามารถนํามา    
ติดต้ังทดแทนและเขากันไดกับระบบไฟฟาเดิม แมยัง
คงคาบลัลาสตเดมิในวงจร ไมวาจะเปนบลัลาสตธรรมดา
หรือบัลลาสตกําลังสูญเสียตํ่าไว โดยสมรรถนะในการ
ทาํงานจริงขึน้อยูกบับัลลาสตทีห่ลงเหลือคางในวงจรดวย 
แตบางผูผลติแนะนาํใหปลดบลัลาสตเดมิในวงจรออก ซึง่
ทาํใหผูใชงานทัว่ไปไมสามารถตดิตัง้เองไดโดยงาย จาํเปน
ตองใหชางไฟฟาที่มีความรูเปนผูติดตั้งให[11]

ปจจบุนัหลอด LED ยงัไมมมีาตรฐานกลางในการกาํหนด
คุณภาพ จึงทําใหผลิตภัณฑจากผูผลิตแตละรายแตกตาง
กันไป อันเปนความเส่ียงท่ีผูบริโภคจะตองคํานึงถึงและ

เรยีกรองการรบัประกนัคณุภาพจากผูจาํหนายตามความ
เหมาะสมเอง ซึง่กพ็บวามหีลายยีห่อและหลายผูจาํหนาย
หายไปจากตลาดภายหลังการขายสิ้นสุดลง แมจะยังไม
หมดระยะเวลารับประกันก็ตาม[11]

สาํหรับขอจาํกัดอีกประการหน่ึงคือราคา ซึง่พบวา หลอด 
LED แสงสีขาวยังแพงกวาหลอดฟลูออเรสเซนตอยูมาก 
อยางไรกต็าม ปจจบุนัการวจิยัและพฒันาเกีย่วกบั LED มี
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยพบวาตนทุนของหลอด 
LED แสงสขีาวคอนขางใกลเคยีงกบัหลอดฟลอูอเรสเซนต
มากข้ึน ทาํใหมกีารขยายตัวของตลาด LED อยางรวดเร็ว 
ดังจะเห็นไดวามีหลอด LED หลายย่ีหอที่สามารถนํามา
ใชทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต โดยสิง่ทีน่าํมาโฆษณาก็
คอืประสิทธผิลของแสงท่ีใกลเคยีงกัน แตมอีายุการใชงาน
ที่นานกวาและมีสีของแสงใหเลือกใชมากกวา แมจะยังมี
ปริมาณแสงตอหลอดนอยกวาก็ตาม

สวนหลอด LED ที่นํามาใชทดแทนหลอดไสและหลอด
ทงัสเตนฮาโลเจนในการตกแตงภายใน ในปจจบุนักม็แีนว
โนมของราคาลดลง ในขณะที่มีสีของแสงใหเลือกใช
มากกวา และมีลูกเลนของการใชงานมากกวา เพียงแต
ลักษณะเฉพาะของแสงบางประการอาจจะยังไมเปนที่
ยอมรับในการใชงานบางลักษณะ

เมือ่พจิารณาถงึระยะเวลาคนืทุน การเปลีย่นหลอดฟลอูอ
เรสเซนต 36 วตัต มาเปนหลอด LED สาํหรบัโคมตะแกรง
เดมิแบบใช 2 หลอด แมวาจะใชพลงังานไฟฟาตอดวงโคม
ลดลง แตจะมีระดับความสองสวางลดลงดวย หาก
ตองการระดับความสองสวางเทาเดิม อาจจะตองลงทุน
ติดตั้งดวงโคมเพิ่มขึ้น 

ดังน้ัน แมปจจุบันหลอด LED จะมีแนวโนมของราคาที่  
ถูกลง แตการเลือกใชควรอยูบนเงื่อนไขที่ผูใชตองเขาใจ
และยอมรับไดวาระดับความสองสวางในชวงเร่ิมตนจาก
การเปลี่ยนมาใชหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต
เดิมจะลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 35[11] รวมถึงการเปลี่ยน
หลอด LED ทดแทนหลอดเดิมประเภทอ่ืนดวย ซึ่งอาจจะ
เปรียบเทียบเร่ืองระยะเวลาคืนทุนไดคอนขางยาก หาก
สามารถผลิตหลอด LED ทีใ่หความสองสวางไดเทียบเทา
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หลอดประเภทเดมิ จะสามารถเปรยีบเทยีบระยะเวลาคนื
ทุนไดชัดเจนข้ึน

หลอด LED ใหแสงสวางโดยไมตองมีไสหลอดแบบหลอด
อนิแคนเดสเซนตและหลอดอารค (arc tube) แบบหลอด
ดิสชารจ เพราะแสงสวางเกิดจากการเปล่ียนแปลงระดับ
พลังงานภายในหลอด จึงไมปลอยสารพิษจากการเผาไส
หลอด ทั้งสารปรอทและตะกั่ว ไมปลอยรังสีอินฟราเรด
และอัลตราไวโอเล็ต จึงเปนหลอดไฟท่ีถือไดวาเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

เมือ่พจิารณาดานการประหยัดพลังงาน พบวาหลอด LED 
เปนหลอดไฟทีม่ปีระสทิธผิลสงู กระแสไฟฟาทีผ่านเขาไป
ในหลอดไฟเปล่ียนเปนความรอนในอัตราตํ่า จึงชวยลด
ภาระการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศจากความ
รอนที่หลอดไฟปลอยออกมา และเมื่อไมมีการแผรังสี
ความรอนออกมาทางดานหนาหลอดน้ี จึงสามารถนํา
หลอด LED ไปใชงานพิเศษในบางกรณี เชน ภาพเขียน
ในพิพธิภัณฑทีต่องหลีกเล่ียงความรอนจากหลอดไฟ หรือ
เมือ่หลอดไฟจาํเปนตองอยูใกลกบัวตัถทุีแ่สงสองหรอืใกล
กับผูใชงาน 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของหลอดไฟประเภทตางๆ กับหลอด LED

ชนิดของหลอดไฟ
ประสิทธิผล
(ลูเมน/วัตต)

อุณหภูมิสี
(K)

ดัชนีความถูกตอง
ของสี (CRI)

อายุการใชงาน
(ชั่วโมง)

หลอดไส 5 - 12 2,500 - 2,700 100 1,000

หลอดไสทังสเตน-ฮาโลเจน
- แรงดันปกติ
- แรงดันตํา

12 - 22
12 - 22

2,800
3,000

100 1,500 - 3,000
2,000 - 3,000

หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา
- ชนิดตรง (T8)
- ชนิดกลม (T9)

45 - 80
60 - 70

2,700 - 6,500
2,700 - 6,500

60 - 80
60 - 80

8,000 - 10,000
5,000 - 8,000

หลอดฟลูออเรสเซนตฟลักซ
การสองสวางสูง
- ชนิดตรง (T8)
- ชนิดตรง (T5)

73 - 93
90 - 93

2,700 - 6,500
2,700 - 6,500

80 - 90
80 - 90

8,000 - 10,000
10,000 - 12,000

หลอดคอมแพ็คฟลอูอเรสเซนต 40 - 80 2,700 - 6,500 80 - 90 7,500 - 10,000

หลอดโซเดียมความดันไอตํา 100 - 180 2,000 0 - 20 22,000 - 24,000

หลอดเมอรคิวรี 30 - 60 3,000 - 4,200 40 - 60 20,000 - 24,000

หลอดโซเดียมความดันไอสูง 70 - 130 2,000 - 2,200 30 - 50 18,000 - 24,000

หลอดเมทัลฮาไลด 60 - 120 2,900 - 6,000 60 - 90 8,000 - 15,000

หลอด LED 25 - 64 2,700 – 
10,000

70-100 35,000 – 60,000

(ที่มา: ดัดแปลงจาก บริษัท ไลติ้ง แอนด อีควิปเมนต จํากัด, “การบรรยายเร่ืองเทคโนโลยีหลอด LED”. เมษายน 2554.)
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การนําไปใชงานในปจจุบัน
  
หลอด LED ไดพัฒนาจากตัวบงบอกสัญญาณบนหนาปด
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิส มาใชเปนไฟจราจรตามสีแ่ยกเมือ่
ประมาณสิบกวาปกอน หลังจากนั้นหลอด LED ก็พัฒนา
อยางตอเนื่อง มีการนําหลอด LED ไปใช ในงาน
อุตสาหกรรม งานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรม 
ไปจนถึงระดับผังเมือง

สําหรับงานอุตสาหกรรมในปจจุบันมีผลิตภัณฑหลาย
ประเภทที่ใชหลอด LED ในการใหแสงสวาง เชน ไฟฉาย 
เครื่องคิดเลข ไฟสัญญาณจราจร ปายสัญญาณตางๆ 
สญัญาณแสงบนอุปกรณเครือ่งใชตางๆ หนาจอ LCD ของ
โทรศัพทมือถือ ไฟหนาและไฟทายของรถยนต ไฟให
สญัญาณของประภาภาร โทรทศันจอ LED (LED TV) ปาย
โฆษณาประชาสัมพันธ และจอภาพยนตรขนาดใหญ 
เปนตน 

นอกจาก LED แลวกย็งัมแีหลงกาํเนิดแสงทีเ่รียกวา OLED 
(Organic Light-Emitting Diodes) ที่เขามาทดแทน LCD 
(Liquid Crystal Display) ซึ่งเปนจอแสดงผลแบบดิจิตัล  
ซึ่งนักวิจัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษคนพบ
โดยบังเอิญวาสารก่ึงตัวนําบางชนิดสามารถเปล่ียน
พลงังานไฟฟาเปนแสงไดเรยีกวา อเิลก็โทรลมูนิเิซนต ซึง่
เปนสารโพลิเมอรที่ใหสีตางๆ เม่ือนํามาประกอบกันและ
ใหพลงังานในจดุทีต่องการกจ็ะเปลงแสงประกอบกนัเปน
ภาพและสีตามตองการเหมือนจอภาพ LED[13]

OLED มีความหนาเพียง 100-150 นาโนเมตร เพราะ
เปนสารอินทรียจึงสามารถประกอบอุปกรณ OLED บน
วัสดุที่พับงอได เกิดเปนจอภาพแบบยืดหยุน (exible 
display) ซึ่งใชพลังงานนอยกวา จอภาพบาง แบน เบา 
ใหสคีมชดัและยดืหยุนได จากขอดดีงักลาวจงึมีการพัฒนา
จอภาพทีไ่มกนิพืน้ที ่สามารถบดิงอไดโดยไมทาํใหจอเสยี
หรือภาพลม ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี OLED มา
ใชกับจอภาพคอมพิวเตอรโนตบุคและโทรศัพทมือถือรุน 
3G ทําใหมีภาพเคล่ือนไหวที่ชัดเจน 

สวนงานสถาปตยกรรม การใชหลอด LED ภายในอาคาร 
นิยมใชใหการสองสวางเพื่อการใชสอย สวนใหญจะ
เปนการใชหลอด LED แสงสีขาวที่อณุหภูมิสีตางๆ แทน

หลอดไฟท่ีมีอยูเดิม หรือเพ่ือการประดับตกแตง โดยใช
หลอด LED เพือ่เปลีย่นบรรยากาศและกระตุนใหเกดิความ
เราใจ สวนใหญจะใชหลอด LED เปลี่ยนสี (colour 
changing LED) สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน รวมกับระบบ
ควบคุม (control system) ที่สามารถผสมสี และทําให
เกิดลวดลายตางๆ ได

เนื่องจากหลอด LED มอีายุการใชงานโดยเฉลี่ยมากกวา
หลอดไฟชนดิอ่ืนๆ จงึเปนทางเลอืกในการตดิตัง้ในบรเิวณ
ที่เขาไปบํารุงรักษาไดยาก หรือเมื่อไมตองมีการเปลีย่น
หลอดไฟบอยๆ เชน ฝาเพดานทีม่คีวามสงูคอนขาง มาก 
งานใตพืน้ท่ีดแูลรักษายาก อกีทัง้ยงัสามารถทํางานไดอยาง
มปีระสทิธภิาพในอณุหภมูทิีเ่ย็นจดัถึงตดิลบ และยังมีชนดิ
ที่ทนตอการระเบิดซ่ึงสามารถใชกับงานที่เก่ียวของกับ
ปโตรเลียมดวย

สําหรับการใชงานภายนอกอาคารมีทั้งในลักษณะของไฟ
ประดับตกแตงอาคาร (facade lighting) ซึ่งบางคร้ังก็ใช
เปนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธไปในตัว และแสงสอง
บริเวณเพื่อความปลอดภัย สวนงานภูมิสถาปตยกรรม มี
ทั้งการประดับตกแตงสวน พื้นท่ีใชสอยตางๆ ทางสัญจร 
และถนนภายในโครงการ เปนตน 

สวนงานในระดับผังเมืองน้ันรวมไปถึงการสองสวางถนน 
สะพาน หรือใชในการตกแตงถนน สะพาน อาคารสําคัญ 
และอนุสาวรีย ซึ่งจะตองพิจารณาเลือกใชประเภทของ
หลอด LED วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสม คํานึงถึงระยะการ
มองเหน็ทีส่ามารถสือ่สารไดอยางชดัเจน และไมสวางเกนิ
ไปจนเกิดแสงบาดตา เปนตน

จากกระแสการประหยัดพลังงานและการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม จึงมีการนําแผงโซลาเซลลรับพลังงานจากแสง
อาทิตยมาเปล่ียนเปนพลังงานไฟฟาแลวจายเขากับวงจร
ของหลอด LED เนื่องจากหลอด LED ใชพลังงานเพื่อการ
สองสวางนอยมาก โดยกกัเกบ็พลงังานจากแสงอาทิตยใน
เวลากลางวันในแบตเตอรี่และจายพลังงานเพื่อการสอง
สวางในเวลากลางคืน สวนมากจะใชกับพื้นท่ีที่สายไฟฟา
แรงสูงจากทางการยังเขาไมถึง แตก็เร่ิมมีผูคิดท่ีจะนํามา
ใชในเมือง เม่ือโซลาเซลลสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมาก
ก็อาจจะขายกลับสูระบบของการไฟฟาได 
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ปจจุบันเริ่มมีการใช หลอด LED มาทําเป นสื่อบน      
เปลือกอาคาร (media facade) สําหรับการโฆษณา
ประชาสัมพันธในที่สาธารณะ โดยสรางมาน LED ขนาด
ใหญซึ่งเกิดจากการนําหลอด HP-LED มาเรียงกันเปน
ตาราง (grid) ที่หนาแนนจนกลายเปนมานคลุมเปลือก
อาคาร เพ่ือใหสามารถอานแตละจดุทีร่วมกันเปนระนาบ 
จากน้ันจึงสรางภาพเคลือ่นไหวหรือภาพน่ิงโดยใชไดรเวอร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมการเปลงแสงในแตละ
หนวยใหเปนภาพ การออกแบบจัดเรียงหนวยนี้จะ
พิจารณาตามระยะที่มองเห็น เพื่อความเหมาะสมในการ

ปรับภาพใหสายตารับรู 

เทคนิคนี้สามารถดึงดูดสายตาและชวยใหเกิดความ     
นาสนใจไดมาก เน่ืองจากภาพเคลื่อนไหวและแสงสวาง 
แตอาจเปนอนัตรายตอคนขบัรถเมือ่นาํมาใชใกลกบัถนน 
และกอใหเกดิมลพษิทางแสง (light pollution) แกผูสญัจร
และสภาพแวดลอมโดยรอบ เนื่องจากปริมาณแสงท่ีมาก
เกนิจาํเปนจนเกดิแสงจาแยงตาในเวลากลางคืน โดยเฉพาะ 
อยางย่ิงในยานการคาที่มีการแขงขันสูงเพื่อดึงดูดความ
สนใจ

ภาพที่ 6: Sustainable Media Faade ของอาคาร Xicui Entertainment Center, Beijing
(ที่มา: http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/media_facades/Greenpix.jpg และ http://spacedid. les.wordpress.
com/2009/10/xicuientertainmentcenter-beijing-1.jpg?w=545)

ภาพท่ี 5: ตัวอยางการใชหลอด LED ในการประดับตกแตงงานสถาปตยกรรม
(ที่มา:http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=pui-
chan&datd=27-04-2010&group=2&gblog=2)

(ทีม่า:http://www.instablogsimages.com/images/2008/
05/02/led-light-bridge_jsLij_7071.jpg)
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การวิจัยดานสุขอนามัยเก่ียวกับแสงจาก
หลอด LED
  
เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 
2010) French Agency for Food, Environment and 
Occupational Health & Safety[14] ไดจัดทํารายงานเก่ียว
กบัความเสีย่งของความเสยีหายทาง photochemical จาก
แสงสีฟา (Blue-light hazard) ในชวงความยาวคล่ืน 
400-500 นาโนเมตร ที่เกิดจากหลอด LED และมี
บทความตอเนื่องที่กลาวถึงแสงจากหลอด LED ที่ทํา
อันตรายจอประสาทตา 

แตทัง้นี ้การวิจยัยังทาํกนัอยูในวงจํากดั และผลการศึกษา
ของผูวิจัยกับผูผลิตยังมีความขัดแยงกัน ขณะที่ผูวิจัยแจง
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสเปกตรัมในชวงคลื่นแสง    
สีฟา ซึ่งจะสงผลโดยเฉพาะอยางยิ่งตอเด็กและทารก ซึ่ง
เรตินา (retina) ยังมีความบอบบางและไมสมบูรณเต็มที่ 
แตฝายผูผลติ[15] กลบัแจงวาไมมอีนัตรายใดๆ จากการใช
หลอด LED แสงสีฟา เพราะหลอดไฟชนิดนี้มีการปลอย
แสงสีฟาในปริมาณไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับแสงแดด 

ดงันัน้ ผูออกแบบจงึควรใชวจิารณญาณในการรบัขาวสาร
ขอมูลอยางรอบคอบและระมัดระวังในการเลือกใชและ
การติดตั้ง โดยคํานึงถึงอันตรายและผลขางเคียงท่ีจะ   
เกิดขึ้น นอกจากนี้ นักวิชาการควรศึกษาวิจัยถึงผลกระ
ทบที่อาจเกิดข้ึนกับมนุษยอยางตอเนื่อง และเผยแพรสู
สาธารณชนในวงกวางดวย

ในมุมมองของผูออกแบบ
  
เปนที่ทราบกันโดยท่ัวไปวาหลอด LED เปนหลอดไฟ
ประสิทธิภาพสูง แตเมื่อผู ออกแบบนํามาใชงานกลับ    
พบวา หลอด LED ยงัไมสามารถตอบโจทยไดอยางทีค่าด
การณไวในหลายๆ เรื่อง เชน เมื่อนําหลอด LED มาใช
งานรวมกบัหลอดไฟชนดิอืน่ในพ้ืนทีห่รอืหองเดยีวกัน มกั
จะพบวาสขีองแสงขาวทีป่รากฎใหเหน็มคีวามแตกตางจาก
หลอดไฟประเภทเดมิๆ หรอืหลอด LED จากตางผูผลติ 
อยางเห็นไดชัด แมจะมีอุณหภูมิสีเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้
เนื่องจากหลอด LED ยังไมมีมาตรฐานของอุณหภูมิสี    

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบหลอดไฟจากแตละผูผลิต จึงพบ
วาสีของแสงขาวจะไมใชสีเดียวกัน   
 
ในเรื่องของความนุมนวลตา หลอด LED ก็ยังไมสามารถ
นาํคณุสมบตันิีไ้ปเปรยีบเทียบกบัหลอดไฟประเภทเดมิได
โดยเฉพาะหลอดไสหรือหลอดทังสเตนฮาโลเจน เพราะ
หลอด LED มแีสงทีพุ่งออกไปขางหนา จงึมคีวามเขมแสง
มากกวาหลอดประเภทเดิมๆ รวมทั้งเมื่อหรี่แสงลงก็     
ยังมีความแตกตางจากหลอดประเภทเดิมๆ ดวย เพราะ
สีของแสงจะยังคงเปนสีเดิม ไมเขมขึ้นเหมือนหลอด     
อินแคนเดสเซนต

แมวาหลอด LED จะมีประสิทธิผลคอนขางสูง แตผู 
ออกแบบมกัพบวา แสงทีป่รากฎสูสายตา มคีวามแตกตาง
จากหลอดไฟชนดิเดมิๆ เชน เมือ่เทยีบกบัหลอดทงัสเตน
ฮาโลเจน MR16 ทั่วไป ในแงของความถูกตองของสีของ
แสงและอณุหภมูสิขีองแสง ทัง้ยังพบวาแสงจากหลอด LED 
จะไมจับวัตถุที่สอง ไมมีมิติตื้นลึก (depth) และหาก
อปุกรณบงัคับการกระจายแสงไมดพีอ จะมีโอกาสเกิดแสง
บาดตามากกวาเพราะเปนแสงท่ีพุงออกมา รวมทั้งเงาที่
เกิดขึ้นก็คมชัดกวาดวย หากเปนหลอดที่ประกอบดวย 
LED หลายเม็ดรวมกัน อาจจะเกิดเงาซอนกัน แมหลอด 
LED บางรุนที่มีการเคลือบสารฟอสเฟอรภายในหรือใช
โคมท่ีมีแผนกรองแสงท่ีดานหนาหลอดจะใหแสงนวลตา
คลายกบัหลอดฟลอูอเรสเซนต แตกจ็ะทําใหความสวางที่
ไดลดลง 

นอกจากน้ีเมือ่นําหลอด LED มาใชในงานตกแตงเปนการ
ใหแสงโดยออม (indirect light) ในลักษณะของไฟหลืบ 
พบวาแสงที่พุงออกมาทางเดียวทําใหการออกแบบติดตั้ง
หลอด LED ในหลบืทาํไดยากขึน้ มฉิะนัน้อาจจะทาํใหเกดิ
เงาสะทอนบนวัสดุที่แสงตกกระทบดวย เพราะถาเปนผิว
สะทอนแสงจะมองเห็นจุดของแหลงกําเนิดแสงชัดเจน 
เกิดเปนแหลงกําเนิดแสงจา (secondary glare source) 
ที่อาจหลีกเลี่ยงไดดวยการใชวัสดุกรองแสง แตก็เปนการ
ลดประสิทธิภาพของแสงลงดวย

อีกประการหนึ่งที่กลาวถึงขางตนแลววา ดวงโคมสําหรับ
หลอด LED นั้นมีขนาดคอนขางใหญกวาดวงโคมชนิด
เดิมๆ โดยเฉพาะเม่ือใชภายในอาคาร เนื่องจากตองมี
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อุปกรณ heat sink เพ่ือการระบายความรอนใหเพียงพอ 
จงึมขีอจํากัดในการออกแบบติดตัง้มากข้ึน เพราะตองการ
ใชพื้นที่ใตฝาเพดานมากขึ้นดวย และหากติดตั้งภายนอก
อาคาร ขนาดของดวงโคมยังมีผลตอการติดตั้งและ
ทัศนวิสัยในเวลากลางวันดวย
 
ปจจบุนัหลอด LED ในรูปของหลอดไฟประเภทเดมิๆ เชน 
LED MR16 นั้น อาจจะซื้อมาเปล่ียนไดไมยากนัก แตยัง
มีหลอด LED บางชนิดที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใชกับโคมไฟโดย
เฉพาะ ซึ่งมักจะเปนโคมจากผู ผลิตที่ใชวัสดุอุปกรณ
คุณภาพดี หากเกิดความเสียหายจึงไมสามารถเปลี่ยน
หลอดไฟเองได เนือ่งจากไมสามารถหาไดตามทองตลาด
ทั่วไป ตองติดตอสั่งซ้ือจากผูผลิตโดยตรง จึงกลายเปน
วาการหาหลอดไฟใหมมาทดแทนยุงยากมากกวา หากมี
หลอดไฟรปูแบบมาตรฐานก็จะไมเกิดปญหาเชนนี ้ดงันัน้ 
หากในอนาคตมีการกําหนดรูปแบบและคุณสมบัติของ
หลอด LED ใหเปนมาตรฐานเดียวกันก็จะชวยใหการนํา
หลอด LED ไปใชงานสะดวกและสามารถใชเปนหลอดไฟ
สําหรับทดแทนหลอดไฟประเภทเดิมๆ ไดอยางแทจริง
 
นอกจากน้ีหลอดไฟประเภทเดียวกันจากผูผลิตแตละราย
อาจจะใหปริมาณแสงและคุณภาพแสงท่ีแตกตางกัน หรือ
แม จากผู ผลิตรายเดียวกันก็มีการพัฒนาเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
หลอดไฟจะไดหลอด LED ที่มีปริมาณแสงสูงขึ้นหรือมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งอาจบิดเบือนสภาพบรรยากาศจาก
การใหแสงสวาง หรือการสรางอารมณจากแสงสวาง ที่ผู
ออกแบบกําหนดไว

พัฒนาการในอนาคต
  
อาจกลาวไดว า จากอดีตถึงปจจุบันและตอเน่ืองไป        
ในอนาคต หลอด LED ยังมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
เพ่ือนํามาใชประโยชนในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดาน
อุตสาหกรรมและสถาปตยกรรม ซึ่งมีแสงสวางเปนปจจัย
สําคัญในการออกแบบ จะเห็นไดวามีการนํา LED มาใช
แทนหลอดไฟประเภทเดิมๆ คอนขางมาก ดวยเหตุผล

หลักๆ วามีประสิทธิผลท่ีสูงกวา มีสีของแสงใหเลือกใช
หลากหลาย มีลูกเลนของการใหแสงมากมาย มีอายุการ
ใชงานท่ียาวนาน จึงตอบโจทยการออกแบบและการ
ประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี  

แตทัง้น้ี นกัออกแบบการสองสวาง สถาปนิก ภมูสิถาปนิก
และมัณฑนากร จําเปนตองรูจักคุณสมบัติในแงตางๆ 
อยางกวางขวาง เพื่อการนําไปใชงานอยางเหมาะสม 
คํานึงถึงการติดตั้งท่ีเหมาะสม รวมถึงการออกแบบเพื่อ
การบํารุงดูแลรักษาสภาพหลอดตลอดอายุการใชงาน 

นอกจากนี้ หากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาก็จะชวยเปนแรงผลักดันให
พฒันาการของหลอด LED กาวไปไดอยางรวดเรว็ เพือ่ให
สามารถประดิษฐหลอดไฟท่ีมปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
การใหแสงสวางสงู สรางสสีนัท่ีหลากหลายรองรบักบัการ
ใชงานหลายรปูแบบ และมอีายกุารใชงานทีย่นืยาว ทนตอ
การใชงานไดเปนอยางดี เพื่อชวยลดปญหาเร่ืองการใช
พลงังานและทรัพยากรท่ีมอียูในปจจบุนั และเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมของประชาชนในอนาคตดวย
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