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บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
1. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ไลท์ติ้ง
2. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ทรำฟฟิค เวิลด์ จำกัด
4. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลัดฟ้ำวิศวกรรมจรำจร
5. บริษัท คลีโนลซอล ทรำฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท พงศกรกลกำร จำกัด
7. บริษัท เฟิสท์ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
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หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คมไฟถนนแอลอี ดี นี้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ พั ฒ นำขึ้ น ใช้ ท ดแทนโคมไฟถนนที่ ใ ช้ ห ลอดไฟก๊ ำ ซ
ปล่ อ ยประจุช่ว ยลดกำรใช้ พ ลังงำนไฟฟ้ ำ ในงำนส่อ งสว่ ำงสำหรับ ไฟถนน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ หลัก เพื่ อ เพิ่ มคุ ณภำพทำงแสง
และประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงของโคมไฟถนน ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ โดยใช้แอลอีดีออปติกส์ ซึ่งคือ นวัตกรรมเลนส์มอดูล
ที่ถูกออกแบบและวิเครำะห์ให้ได้คุณสมบัติทำงแสง และกำรกระจำยแสงดีที่สุด ตำมมำตรฐำนกำรส่องสว่ำงในประเทศและ
นำนำชำติ ซึ่งมีประสิทธิภำพทำงแสงสูงกว่ำโคมไฟถนนเดิมทั่วไป ทำให้สำมำรถลดขนำดกำลังไฟฟ้ำของโคมไฟถนนเดิม
ที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนหลอดโซเดียมควำมดันสูงขนำด 250 วัตต์เดิม เมื่อเปลี่ยนมำใช้โคมไฟถนนแอลอีดีตำมกำรออกแบบ
และวิเครำะห์นี้ สำมำรถลดขนำดกำลังไฟฟ้ำของโคมไฟเป็นขนำด 120 วัตต์ ได้ประโยชน์ของผลงำนนวัตกรรมนี้สำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงของโคมไฟถนนและลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ โดยยังคงให้ควำมสว่ำงบนผิวถนนได้ตำมเกณฑ์
ของ มอก.2954-2562 มำตรฐำนกรมทำงหลวงและกำรไฟฟ้ำนครหลวง
คุณลักษณะเฉพำะ
1. โคมไฟถนนแอลอีดี ใช้วัสดุอลูมิเนียม ภำยในประกอบด้วย ตัวขับกระแส (LED Driver), มอดูลแอลอีดี
(LED Modules), ตัวป้องกันเสิร์จ (SPD)
2. โคมไฟถนน มี ข นำดประมำณ 700x295x140 มิ ล ลิ เ มตร มี น้ ำหนั ก รวมประมำณ 7.3 กิ โ ลกรั ม
โดยมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำอยู่ ± 10%
3. เลนส์ สำหรับกำรควบคุมกำรกระจำยแสงของมอดูลแอลอีดีเพื่อใช้กับถนนหลักและสำยรองที่มีกำรให้
แสงสว่ำงบนถนนเทียบเท่ำชั้น M3 (ตำม มอก.2954-2562 ข้อแนะนำกำรให้แสงสว่ำงบนถนนสำหรับ
กำรจรำจรด้วยยำนยนต์และคนเดินเท้ำ) ทำด้วยวัสดุโปร่งแสง โปลีเมทธีนเมตำอะคริเลต (Polymethyl
Methacrylate (PMMA)) มีขนำด 50 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 5 มิลลิเมตร
4. กำรวั ด ทำงไฟฟ้ ำ อ้ ำ งอิ งหั ว ข้ อ ตำมมำตรฐำนวิ ธี ท ดสอบ IES LM-79-08 จำกหน่ ว ยงำนวิ เ ครำะห์
ทดสอบที่เชื่อถือได้
4.1 ใช้กำลังไฟฟ้ำรวม (Lamp Factor) 120 วัตต์ (Watt) ± 5%

4.2 มีค่ำฟลักซ์กำรส่องสว่ำง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่ำ 14,400 ลูเมน (lumen)
4.3 มีประสิทธิภำพกำรส่องสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 120 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt)
4.4 มีค่ำประกอบกำลังเริ่มต้น (Power Factor) ≥ 0.9
5. กำรวัดค่ำสี อ้ำงอิงหัวข้อตำมมำตรฐำนวิธีทดสอบ IES LM-79-08 จำกหน่วยงำนวิเครำะห์ทดสอบ
ที่เชื่อถือได้
5.1 มี ค่ ำ ดั ช นี ก ำรท ำให้ เ กิ ด สี ทั่ ว ไปเริ่ ม ต้ น ( Color Rendering Index : CRI) (ค่ ำ ดั ช นี
ควำมถูกต้องของสี) ≥ 80
5.2 มีค่ำอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ประมำณ 4,000K ± 300K
6. มีกำรระบำยควำมร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนระบำยควำมร้อนแบบ
Active Cooling ใด ๆ
7. มีกำรป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP66 อ้ำงอิงวิธีทดสอบมำตรฐำน TIS.513-2553
8. โคมไฟถนน ได้รับใบอนุญำตทำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มีพระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้ต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนเลขที่ มอก.1955-2551
9. แอลอี ดี ได้ รั บ กำรวิ เ ครำะห์ ท ดสอบด้ ำ นควำมปลอดภั ย ทำงแสง (Blue Light Hazard) อ้ ำ งอิ ง
วิธีทดสอบมำตรฐำน IEC62471
10. ควำมส่องสว่ำงเฉลี่ย Lav(cd/m2) ตำม มอก.2954-2562 ระดับชั้นกำรให้แสงสว่ำงสำหรับกำรจรำจรด้วย
ยำนยนต์ (M3) อ้ำงอิงรำยงำนผลกำรทดสอบ ที่กำรติดตั้งระยะห่ ำงระหว่ ำงโคมประมำณ 36 เมตร
ควำมสูงประมำณ 9 เมตร ควำมกว้ำงถนน 7 เมตร
10.1 ควำมส่องสว่ำงเฉลี่ย(Lav) ไม่น้อยกว่ำ 1.0 cd/m2
10.2 ค่ำควำมสม่ำเสมอโดยรวมของควำมส่องสว่ำง(Uo) ไม่น้อยกว่ำ 0.40
10.3 ค่ำควำมสม่ำเสมอตำมยำวของควำมส่องสว่ำง(Ul) ไม่น้อยกว่ำ 0.60
10.4 ค่ำอัตรำส่วนแวดล้อม(Rs) ไม่น้อยกว่ำ 0.5
10.5 ค่ำส่วนเพิ่มขีดเริ่มเปลี่ยน(TI) ไม่มำกกว่ำ 15
11. ควำมสว่ำงเฉลี่ย Eav(lx) ตำมข้อกำหนดทำงหลวง อ้ำงอิงรำยงำนผลกำรทดสอบ ที่กำรติดตั้งระยะห่ำง
ระหว่ำงโคมประมำณ 36 เมตร ควำมสูงประมำณ 9 เมตร ควำมกว้ำงถนน 7 เมตร
11.1 ควำมส่องสว่ำงเฉลี่ยในแนวรำบ (Eav) ไม่น้อยกว่ำ 21.5 lux
11.2 ค่ำควำมสม่ำเสมอควำมสว่ำงของแสงรวม Emin/Eav ≥ 0.4 และ Emin/ Emax ≥ 0.167
12. ควำมสว่ ำ งเฉลี่ ย Eav(lx) ตำมข้ อ ก ำหนดกำรไฟฟ้ ำ นครหลวง อ้ ำ งอิ ง รำยงำนผลกำรทดสอบ
ที่กำรติดตั้งระยะห่ำงระหว่ำงโคมประมำณ 40 เมตร ควำมสูงประมำณ 8 เมตร ควำมกว้ำงถนน 8 เมตร
12.1 ควำมส่องสว่ำงเฉลี่ยในแนวรำบ (Eav) ไม่น้อยกว่ำ 15 lux
12.2 ค่ำควำมสม่ำเสมอควำมสว่ำงของแสงรวม Emin/Eav ≥ 0.33
13. ควำมสว่ำงเฉลี่ย Eav(lx) ตำมข้อกำหนดกำรไฟฟ้ำนครหลวง อ้ำงอิงรำยงำนผลกำรทดสอบ ที่กำรติดตั้ง
ระยะห่ำงระหว่ำงโคมประมำณ 40 เมตร ควำมสูงประมำณ 9 เมตร ควำมกว้ำงถนน 12 เมตร
13.1 ควำมส่องสว่ำงเฉลี่ยในแนวรำบ (Eav) ไม่น้อยกว่ำ 15 lux
13.2 ค่ำควำมสม่ำเสมอควำมสว่ำงของแสงรวม Emin/Eav ≥ 0.33
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