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บทคัดย่อ
แสงสว่างเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลกระทบในการทากิจกรรม ใน
อุตสาหกรรม ในที่ทางาน หรือสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นที่จะต้อง
ใช้ความเข้ม ของแสงสว่างให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ เพราะหากเรา
จัดตั้งแหล่งของแสงสว่างไม่เหมาะสมก็จะทาเกิดผลกระทบกับงาน หรือ
เป็นอันตรายต่อคนที่ปฏิบัติงานได้ จึงได้มีแนวคิดในการวัดแสงสว่างของ
ห้องเรียนในอาคารเรียนที่ตึก 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีจานวน
ห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้องเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา และทาการเก็บข้อมูล
ของความเข้มแสงสว่างภายในห้องเรียนแต่ล่ะห้อง ซึ่งสาเหตุที่เลือกตึก
เรียนอาคาร 3 เนื่องจาก เป็นตึกเรียนที่มีการเรียนการสอนตลอดเวลา และ
มีอายุใช้งานมานาน หลังจากนั้นเมื่อทราบผลการทดลองแล้ว จะมีการทา
การแจกแบบสอบถามของผู้ ที่ เ ข้ า มาใช้ ท าการเรี ย นการสอนภายใน
ห้องเรียน ควบคู่ กันไปด้วยเพื่อให้ข้ อมูลที่เ ก็บจากการทดลองมีค วาม
แม่นยา แล้วจึงหาแนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันที่ถูกต้องได้ อีกทั้ง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนารูปแบบวิธีการวัดไปใช้ในสถานที่ปฏิบัติ งาน
ณ ที่อื่น
คาสาคัญ : ลักซ์, การวัดแสงสว่าง, แบบสอบถาม

Abstract
Lighting work is important factor on effective activity in
workplace. It is necessary to use light intensity to suit different location.
To prevent the effects work or harm to people who work. So, I the
concept of measuring the light of the classroom at Engineer Building 3.
All 18 classrooms which are a sample study. And collect data. After
find the result already, Protection is required. Also to be useful in
bringing form and method of measurement used in the workplace or at
any other.
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1. บทนา
1.1 ที่มาและรายละเอียดของปัญหา
ตึกอาคาร 3 เป็นอาคารเก่าแก่และเป็นอาคารที่มีการเรียนการ
สอนตลอดเวลาซึ่ง สภาพในแต่ ล่ ะ ห้ อ งเรี ย นจะมี สภาพที่แ ตกต่า งกั น
รวมถึงความสว่างของแสงไฟในแต่ ล่ะห้องด้วย ซึ่งบางห้องขณะทาการ
เรียนการสอนจะรู้สึก ปวดตา หรือไม่สบายตา แต่บางห้องขณะทาการ
เรียนการสอนจะรู้สึกสบายตา จึงมีความสนใจที่จะเข้าไปทาการศึกษา
และสารวจปริมาณความสว่างภายในห้องเรียน ณ ปัจจุบันและหาแนว
ทางการแก้ไขที่เหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการออกแบบวิธีวัดแสง
สว่าง
2. เพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือสอบเทียบแสงสว่าง
3. เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างในการทาการวัดแสง
สว่างในสถานที่ ทางานอื่นๆ

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ข้อมูลของความสว่างในห้องเรียนอาคารเรียนที่ตึก 3 ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาทาการเรียนการสอน
3. แนวทางการแก้ไขความสว่างในห้องเรียนที่มีความสว่างไม่
เพียงพอ

1.4 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิธีการวัดแสงสว่างในสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาแผนผังของอาคาร
3. เลือกวิธีการตรวจวัด
4. วาดแผนผังห้องที่จะทาการวัดและกาหนดจุดที่ต้องการวัด
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและดาเนินการวัด
6. บันทึกผลและคานวณค่าที่ได้

7. เปรียบเทียบผลตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน
8. แจกแบบสอบถาม
9. สรุปผล และหาความสอดคล้องระหว่างผลทั้ง 2 อย่าง
10. หาแนวทางแก้ไข

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้เรื่องแสง
แสงสว่าง นับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตปัจจุบันนอกจากการใช้ประโยชน์ของแสงสว่างในการมองเห็น
ยังสามารถนามาใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ในการขับเคลื่อน หรือทาให้ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ทางาน เป็นต้น

2.2 การประเมินแสงสว่าง
วิธีการตรวจวัดและประเมินแสงสว่างสามารถแบ่งออกเป็น
2 ประเภท
1. การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ (Average) เป็นการตรวจวัด
ความเข้ ม ของแสงสว่ า งในบริ เ วณพื้ น ที่ ทั่ ว ไปภายใน
ห้องเรียน โดยทาการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อยๆ ถือ
อุปกรณ์รับแสงในระดับ 75 ซม. หรือความสูงโต๊ะเรียน
2. แบบสอบถาม ใช้ ท ดสอบว่ า คนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารใน
ห้องเรียนมีความพึงพอใจหรือความรู้สึกเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันในห้องเรียนที่มีความสว่างที่แตกต่างกัน

3. อุปกรณ์และวิธีการ
3.1 อุปกรณ์
1. เครื่องวัดการส่องสว่าง ยี่ห้อ DENKI รุ่น DK211
2. โต๊ะที่ใช้สาหรับตั้งเครื่องอุปกรณ์วัดแสง

3.2 การทดลอง
1. ปิดแหล่งที่ทาให้แสงจากภายนอกเข้ามาทั้งหมด
2. ทาเครื่องหมายจุดที่จะวัดจากที่ได้กาหนดตาแหน่งที่จะ
วัดไว้
3. ท าการทดลอง โดยวั ด แสงสว่ า งที่ ก าหนดจุ ด ไว้ ร ะยะ
ความสูง 75 ซ.ม. หรือสูงเท่ากับความสูงโต๊ะเรียน วัดที่
ตาแหน่งเดิม ซ้าๆกัน จานวน4 ครั้งและใช้ผู้วัดคนเดิมวัด
ทุกๆครั้ง
4. ทาซ้าตามข้อที่ 3 จนครบทุกจุดที่กาหนดไว้
5. บันทึกผล

4 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อสรุปจากการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่
จากการทดลองการวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ จะนาค่าเฉลี่ยที่วัด
ได้ใ นแต่ล่ะ จุดมาแทนในสูตร (1) เพื่อนาค่ าไปเปรียบเทียบกับค่ า
มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง CIE
L = ความสว่างเฉลี่ยภายในห้อง

L = [R (N-1) (M-1) +Q (N-1) +T (M-1) +P]/NM
R
Q
T
P

(1)

คือ ค่าเฉลี่ยความสว่างที่อ่านได้บริเวณรอบในของห้อง
คือ ค่าเฉลี่ยความสว่างที่อ่านได้ที่ด้านซ้าย/ขวาของห้อง
คือ ค่าเฉลี่ยความสว่างที่อ่านได้บริเวณหัว/ท้ายของห้อง
คือ ค่าเฉลี่ยความสว่างที่อ่านได้บริเวณมุมของห้อง

หลังจากนาค่าความเข้มแสงสว่างที่ได้จากการวัดแบบเฉลี่ย
ภายในห้องเรียนแต่ล่ะห้อง ทั้งหมด 18 ห้อง ไปแทนสูตรและเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง สามารถสรุปได้ว่า ห้องเรียนที่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานมีทั้งหมด 3 ห้อง ห้องเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมี
ทั้งหมด 15 ห้อง ไม่มีห้องที่มีความเข้มแสงสว่างที่อยู่สูงกว่าเกณฑ์

4.2 ข้อสรุปจากการแจกแบบสอบถาม
เพื่อทดสอบว่าคนที่มาใช้บริการในห้องเรียนมีความพึงพอใจ
หรือความรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ในห้องเรียนที่มีความเข้มของแสงสว่าง
ที่แตกต่างกัน ได้ทาการทดสอบโดยการแจกแบบสอบถามเพิ่มเติม แล้ว
นาข้อมูลที่ได้มาใช้ทดสอบ T-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่ม
ข้อมูล 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มข้อมูลแบ่งเป็นดังนี้คือ ห้องที่มีความเฉลี่ยนความ
สว่างสูงที่สุด 2 ห้อง และห้องที่มีความเฉลี่ยความสว่างต่าที่สุด 2 ห้อง
หลังจากแจกแบบสอบถามแล้วนา T-Test มาใช้ทดสอบ สรุป
ผลได้ว่า
ความพึงพอใจที่มีต่อความชัดในการมองกระดานของผู้เรียน
ในห้องเรียนที่มีความสว่างเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะมีความพึงพอใจ
มากกว่า ห้องที่อยู่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ความพึงพอใจที่มีต่อความชัดในการมองหนังสือของผู้เรียน
ในห้องเรียนที่มีความสว่างเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะมีความพึงพอใจ
มากกว่า ห้องที่อยู่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ความพึงพอใจที่มีต่อความชัดที่มีต่อความสว่างโดยรวม
ภายในห้องของห้องเรียนที่มีความสว่างเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานจะมี
ความพึงพอใจมากกว่า ห้องที่อยู่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05

4.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรพิจรณาถึงระยะความสูงที่ติดตั้งในการเลือกใช้ประเภท
ของหลอดไฟด้วย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีประสิทธิ
แสงประมาณ 45-72 Im/w เหมาะสาหรับความสูงติดตั้งไม่
เกิน 3.50 เมตร หากต้องการติดตั้งสูงกว่านี้ ควรเลือกใช้เป็น
หลอดเมทั ล ฮาไลต์ หรื อ หลอดโซเดี ย มแทน ซึ่ ง มี ค่ า
luminous efficacy สูงกว่า
2. พื้นที่ทางานที่มีการทางานกระจายอยู่อย่างสม่าเสมอ ควรให้
แสงที่มีความสม่าเสมอตลอดพื้นที่ หรือหากต้องการใช้งาน
พื้นที่พิเศษก็ให้เพิ่มการติดตั้งโคมไฟเฉพาะพื้นที่ที่ ต้องการ
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มโคมไฟเป็นจ านวนมากสาหรับ
ส่องพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะจุด
3. สีข องผนัง ห้ องเรี ยน เพดาน เป็ นสีที่ มีลั ก ษณะของสีไ ม่
สม่าเสมอ เนื่องจาก ใช้งานมานาน บางห้องผนังทาด้วยไม้
และผ้าม่านที่ใช้ปิดแหล่งแสงสว่างจากภายนอก บางห้อง
เป็นสีแดง ซึ่งไม่เอื้อแก่การสะท้อนของแสง ซึ่งมีส่วนที่ทา
ให้ความสว่างในห้องเรียนน้อยกว่าความเป็นจริง
4. ใช้หลักของการสะท้อนแสงมาช่วย เช่น สีขาวเนื่องจากเป็น
สีที่สะท้อนความสว่างได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยสะท้อนแสง
ที่มาจากหลอดไฟได้อีกทั้ง ยังเกิดความสบายตาแก่ผู้ที่เรียน
อีกด้วย
5. วัสดุที่ใช้ของอุปกรณ์ภายในห้องเรียน เช่นโต๊ะเรียน เก้าอี้
รวมถึงผนัง และเพดาน ห้อง มีค่าความสะท้อนของแสงที่
ให้คืนมาแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับห้องเรียน
คือควรมีค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน 40% เช่นวัสดุที่มีสีไม้
ธรรมชาติ สีอิฐ คอนกรีตสีเทา เป็นต้น
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มาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่างในสิ่งแวดล้อมการทางาน. กรุงเทพฯ:
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และ สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550
มาตรฐานความเข้มแสงสว่างของ CIE (International
Commission on Illumination; Commission Internationale
de l‘E clairage)

