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1
บทนำ�
แสงสว่ า งที่ ดี ถื อ เป็ น สิ่ ง จ�ำเป็ น เพื่ อ ให้ ค นเราสามารถ
มองเห็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความสบายตา
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกัน
ย่อมต้องการสภาพแสงที่แตกต่างกัน สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงจัดท�ำคู่มือการออกแบบการ
ส่องสว่างภายในอาคารฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบการส่องสว่าง โดยค�ำนึงถึงเกณฑ์ทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการ
ส่องสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่าง ๆ โดย
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม
พื้นที่พิเศษบางประเภท เช่น ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
ห้องควบคุมการบิน และสนามกีฬา เป็นต้น อาจต้อง
พิจารณาเกณฑ์คุณภาพแสงสว่างและข้อก�ำหนดเฉพาะ
ของพื้นที่นั้น ๆ เพิ่มเติม
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน
และใช้ทดแทนเอกสารเดิมของสมาคมฯ คือ TIEA - GD
002 “ข้อแนะน�ำการส่องสว่างส�ำหรับห้องที่มีจอคอมพิวเตอร์” และ TIEA – GD 004 “ข้อแนะน�ำระดับความ
ส่องสว่างภายในอาคาร ของประเทศไทย” ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาได้แก่ ค�ำศัพท์และบทนิยาม (ข้อ 2.) เพื่ออธิบาย
ค�ำศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น; แนวทางการ
ออกแบบการส่องสว่าง (ข้อ 3.) รวมถึงปัจจัยส�ำคัญที่
ควรใช้พิจารณาในการก�ำหนดสภาพแวดล้อมการส่องสว่าง; ตารางเกณฑ์คุณภาพแสงสว่างที่ต้องการ (ข้อ 4.)
ในการใช้งานประเภทต่าง ๆ ; และสุดท้ายคือการออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม (ข้อ 5.) ที่จะ
กล่าวถึงเทคนิคในการออกแบบการส่องสว่างอย่างง่าย ๆ
และกรณีศึกษาในการสร้างสรรค์การออกแบบการส่องสว่ า งในอาคาร
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2

2.2 งานที่ใช้สายตา (visual task)
กิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการมอง อันได้แก่
ขนาดของงาน ความสว่าง ความเปรียบต่าง เมือ่ เทียบกับ
พื้นหลัง และระยะเวลาที่ใช้ในการมอง

บทนำ
� ท์และบทนิยาม
คำ
�ศัพ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน คูม่ อื แนวทางการออกแบบ
การส่องสว่างภายในอาคารนี้ได้ก�ำหนดความหมายและ
ค�ำอธิบายส�ำหรับ ค�ำศัพท์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.3 พื้นที่กิจกรรม (activity area)
พื้นที่ที่ใช้ท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.1 บริเวณการมอง (field of vision หรือ visual field)
พื้นที่การมองเห็นทั้งหมดซึ่งรวมถึงการมองเห็นที่ชัดเจน
บริเวณจุดเพ่งมองของสายตาและโดยรอบ

2.4 พื้นที่ทำ�งาน (task area)
พื้นที่สำ�หรับการทำ�งานที่ใช้สายตา
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2.5 พื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ
(immediate surrounding area)
แถบบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ทำ�งานที่อยู่ในบริเวณการมอง
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2.6 พื้นที่พื้นหลัง (background area)
พื้นที่ซึ่งถัดจากพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ
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2.7 จอแสดงผล (Display Screen Equipment, DSE
หรือ Visual Display Unit, VDU)
หน้าจอแสดงผลตัวเลขหรือกราฟฟิก
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รูปที่ 2.1 แสดงบริเวณการมอง

2.8 ช่องแสงหลังคา (roof light)
ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติบนหลังคา

2.9 ฟลักซ์การส่องสว่าง (luminous flux, ϕ)
ปริมาณแสงทีอ่ อกมาจากแหล่งกำ�เนิดแสงในแต่ละวินาที
มีหน่วยเป็น ลูเมน (lumen)

2.15 ความสว่าง (luminance, L)
ปริมาณแสงที่ออกจากพื้นผิวของวัตถุหรือแหล่งก�ำเนิด
แสงที่เข้ามาในทิศทางการมองของผู้สังเกต มีหน่วยเป็น
แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)

ω
I

รูปที่ 2.2 ความเข้มการส่องสว่าง (I) และมุมตัน (ω)

2.10 ความเข้มการส่องสว่าง (luminous intensity, I)
ปริมาณแสงที่ออกมาจากแหล่งกำ�เนิดแสงในทิศทาง
หนึ่ง ๆ (มุมตัน) มีหน่วยเป็น แคนเดลา (candela, cd)

2.16 มุมกำ�บัง (shielding angle)
มุมระหว่างแนวระนาบนอนกับแนวเล็ง (line of sight)
แรก ที่สามารถมองเห็นส่วนเรืองแสงของหลอดไฟที่อยู่
ภายในโคมไฟได้โดยตรง

2.11 มุมตัน (solid angle, ω)
มุมในวัตถุทรงตัน ใช้อธิบายขนาดของการกวาดมุมแบบ
สามมิติ (ทรงกรวย) มีหน่วยเป็น สเตอเรเดียน
(steradian, sr)

2.17 การสะท้อนบดบัง (veiling reflection)
การสะท้อนแสงของพืน้ ผิวสว่างขนาดใหญ่บนพืน้ ทีท่ �ำ งาน
ที่มีความเป็นมันเงาสูง เป็นผลให้สูญเสียความเปรียบ
ต่างระหว่างพื้นที่ทำ�งานกับพื้นหลัง

2.12 ความส่องสว่าง (illuminance, E)
ปริมาณแสงที่ตกลงบนพื้นที่ต่อตารางเมตร มีหน่วยเป็น
ลักซ์ (lux, lx)

2.18 ค่าการสะท้อนแสงของพื้นผิว (reflectance)
อัตราส่วนของแสงที่สะท้อนออกจากพื้นผิวต่อแสงที่
ตกกระทบลงบนพื้นผิว มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 (หรือ 0
ถึง 100%)

2.13 ค่าด�ำรงความส่องสว่างเฉลี่ย
(maintained illuminance, Ēm)
ระดับความส่องสว่างเฉลี่ยของพื้นที่ ที่ต้องคงไว้ไม่ให้
ต�่ำกว่านี้

2.19 แสงธรรมชาติ (daylight)
แสงที่ ผ ่ า นบรรยากาศมายั ง พื้ น ผิ ว โลก ประกอบด้ ว ย
สองส่วน ได้แก่ แสงตรงจากดวงอาทิตย์หรือแสงแดด
(sunlight) และแสงกระจายจากท้องฟ้า (skylight) โดย
แสงตรงจากดวงอาทิตย์ คือ รังสีดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่
ผ่านบรรยากาศเป็นแนวเส้นตรงจากดวงอาทิตย์มายัง
พื้นผิวโลก ส่วนแสงกระจายจากท้องฟ้า คือ รังสีดวง
อาทิตย์ที่กระเจิง (scatter) เมื่อเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของ
อากาศ ฝุ ่ นละอองและเมฆ มี ทิศทางไม่ แน่ นอน โดย
ส่วนหนึ่งกระจายมาตกกระทบยังพื้นผิวโลก

2.14 ความสม�่ำเสมอของความส่องสว่าง
(illuminance uniformity, Uo)
อัตราส่วนระหว่างความส่องสว่างตำ�่ สุดบนพืน้ ผิวต่อความ
ส่องสว่างเฉลี่ยของทั้งพื้นผิว
8

รูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงชนิดต่าง ๆ

รูปที่ 2.4 มุมกำ�บัง α

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการสะท้อนบดบัง
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3
แนวทางการออกแบบการส่องสว่าง
การสร้างสภาพแวดล้อมการส่องสว่าง (luminous environment) ทีด่ นี น้ั ก็เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ อันได้แก่ ความสามารถในการมองเห็น ความสบายตา และความปลอดภัย โดย
ปัจจัยสำ�คัญที่ควรใช้พิจารณาในการกำ�หนดสภาพแวดล้อมการส่องสว่าง ประกอบด้วยหลายปัจจัย
อาทิ การกระจายความสว่าง (luminance distribution) ความส่องสว่าง (illuminance) แสงจ้า (glare)
ทิศทางการให้แสง (directionality of light) การส่องสว่างพืน้ ทีภ่ ายใน (lighting in the interior space)
แสงขาว (white light) การกระเพื่อมของแสง (light flicker) และแสงธรรมชาติ (daylight) เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 การกระจายความสว่าง (luminance distribution)
การกระจายความสว่างบนพื้นผิวต่าง ๆ ภายในอาคารจะทำ�ให้การมองเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสบายตา ความสว่างที่มากเกินไปอาจทำ�ให้เกิดแสงจ้า หรือหากมีความเปรียบ
ต่างของความสว่างสูงเกินไปก็อาจจะทำ�ให้เกิดความเมื่อยล้าในการมองได้ ในขณะที่ความสว่างและ
ความเปรียบต่างที่ต่ำ�เกินไปอาจทำ�ให้พื้นที่หรือบริเวณนั้นดูน่าเบื่อไม่มีชีวิตชีวา
ความสว่างของพืน้ ผิวต่าง ๆ จึงมีความส�ำคัญ และถูกก�ำหนดโดยการสะท้อนแสงของพืน้ ผิว
รวมถึงความส่องสว่างที่ตกลงบนพื้นผิว ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้วัสดุที่มีค่าการสะท้อนแสง และมีค่าความ
ส่องสว่างบนพื้นผิวต่าง ๆ เป็นไปตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ค่าการสะท้อนแสงและระดับความส่องสว่างที่แนะนำ�สำ�หรับพื้นผิวต่าง ๆ

พื้นผิว
เพดาน

ค่าการสะท้อนแสงของพืน้ ผิว(%)
70-90

ความส่องสว่างบนพื้นผิวต่าง ๆ
Ēm ≥ 30 ลักซ์ โดยมีความสม�่ำเสมอของ

ความส่องสว่าง UO ไม่น้อยกว่า 0.1
ผนัง

50-80

พื้น

20-40

≥ 50 ลักซ์ โดยมีความสม�่ำเสมอของ
ความส่องสว่าง UO ไม่น้อยกว่า 0.1

Ēm
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ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างวัสดุที่มีค่าการสะท้อนแสงต่าง ๆ กัน

ตัวอย่างวัสดุ

ค่าการสะท้อนแสง (%)1)

กระดาษขาว

78

ปูนพลาสเตอร์

78

หินอ่อน

68

โลหะ

80

ไม้ (สีอ่อน)

52

ไม้ (สีเข้ม)

15

ปูน (สีอ่อน)

47

คอนกรีต

27

อิฐ

20

กระจกใส

6

เป็นค่ากลาง ๆ ทั่วไป ค่าการสะท้อนแสงอาจเปลี่ยนแปลงตามชนิดและสีของวัสดุนั้น ๆ
(ข้อมูลจาก DIALux version 4.12)
1)

ส�ำหรับพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งใช้สายตาเป็นเวลานาน เช่น ภายในส�ำนักงาน โรงเรียน สถานพยาบาล ควรพิจารณา
การกระจายความสว่างบนพื้นผิวต่าง ๆ โดยให้มีความสว่างบนเพดานและผนังสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความ
สบายตา แนะน�ำให้มีค่าความสว่างดังนี้
เพดาน ควรมีคา่ ความสว่างไม่ตำ�่ กว่า 20 แคนเดลาต่อตารางเมตร (หรือประมาณ 75 ลักซ์
บนพืน้ ผิวทีม่ คี า่ การสะท้อนแสง 80%)
ผนังหรือฉากกัน้ ทีต่ ดิ กับพืน้ ทีท่ �ำงาน ควรมีคา่ ความสว่างไม่ตำ�่ กว่า 35 แคนเดลา
ต่อตารางเมตร (หรือประมาณ 150 ลักซ์ บนพืน้ ผิวทีม่ คี า่ การสะท้อนแสง 60%)
3.2 ความส่องสว่าง (illuminance)
ความส่องสว่างมีผลอย่างมากต่อการรับรู้สเปซ (spatial perception) และความสามารถในการมองเห็น
ดังนั้นในการออกแบบการส่องสว่างต้องให้พื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ พื้นที่ท�ำงาน พื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ
และพื้นที่พื้นหลัง มีระดับความส่องสว่างที่เหมาะสมและสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
ส่องสว่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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3.2.1 ความส่องสว่างบนพืน้ ทีท่ �ำงาน
เกณฑ์การส่องสว่างในข้อ 4. ก�ำหนดค่าความส่องสว่างบนพืน้ ทีท่ �ำงานซึง่ อาจอยูใ่ นแนวระนาบ แนวตัง้
หรือแนวเอียง ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ซึ่งต้องคงไว้ไม่ให้ต�่ำกว่านี้ โดยค่าที่ก�ำหนดเป็นค่าส�ำหรับสภาพ
การมองเห็นทัว่ ไป ซึง่ ได้จากการพิจารณารวมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่
- คุณลักษณะด้านจิตสรีรศาสตร์ (psycho-physiological aspect) เช่น ความสบายตา
และความเป็นอยู่ที่ดี
- ความต้องการแสงสว่างส�ำหรับงานที่ใช้สายตา
- การยศาสตร์ในการมองเห็น (visual ergonomic)
- ประสบการณ์จากการใช้งานจริง
- ความปลอดภัย
- ความคุ้มค่า
ค่าความส่องสว่างนี้อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อสภาพการมองเห็นแตกต่างจากสภาพ
ปกติ โดยอาจปรับเพิม่ ขึน้ เมือ่
- เป็นงานที่มีความส�ำคัญ
- มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเกิดความผิดพลาด
- เป็นงานทีต่ อ้ งการความแม่นย�ำ และต้องการเพิม่ ผลิตภาพ หรือเป็นงานทีต่ อ้ งการสมาธิสงู
- รายละเอียดของงานมีขนาดเล็กกว่าปกติทั่วไป หรือมีความเปรียบต่างน้อย
- เป็นงานที่ต้องใช้เวลาท�ำมากกว่าปกติ
- ความสามารถในการมองเห็นของผู้ปฏิบัติงานต�่ำกว่าทั่วไป
และอาจปรับลดลงเมื่อ
- รายละเอียดของงานมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือมีความเปรียบต่างสูง
- เป็นงานที่ท�ำในช่วงเวลาสั้น ๆ
ส�ำหรับกรณีทไี่ ม่ทราบขนาดและ/ หรือต�ำแหน่งของพืน้ ทีท่ �ำงาน อาจท�ำการออกแบบโดย
วิธที ี่ 1: พิจารณาพืน้ ทีท่ งั้ หมดเป็นพืน้ ทีท่ �ำงาน และให้มคี วามส่องสว่างเป็นไปตามทีแ่ นะน�ำ
ในข้อ 4. หรือ
วิธีที่ 2: ให้พื้นที่ทั้งหมดมีค่าความส่องสว่างเป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยผู้ออกแบบ ซึ่งอาจ
ก�ำหนดให้มคี า่ อยูร่ ะหว่างความส่องสว่างของพืน้ ทีใ่ กล้ชดิ โดยรอบและของพืน้ ทีพ่ นื้ หลัง (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
ลักษณะของงานและความต้องการของผูอ้ อกแบบ) และความสมำ�่ เสมอของความส่องสว่าง Uo ≥ 0.4
โดยหลังจากทราบขนาดและ/หรือต�ำแหน่งของพืน้ ทีท่ �ำงานแล้วจึงออกแบบเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้คา่ ความ
ส่องสว่างตามทีต่ อ้ งการ
หมายเหตุ: แนวทางการออกแบบการส่องสว่างตามวิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ง่ายต่อการออกแบบ แต่มีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานต�ำ่ เนือ่ งจากในบางพืน้ ทีอ่ าจมีคา่ ความส่องสว่างสูงกว่าทีจ่ �ำเป็น ส่วนวิธที ี่ 2 เป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง แต่ซับซ้อนต่อการออกแบบ เนื่องจากต้องมีข้อมูลลักษณะของงานที่ท�ำและต�ำแหน่ง
ของพื้นที่ท�ำงานที่ชัดเจน
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3.2.2 ความส่องสว่างบนพืน้ ทีใ่ กล้ชดิ โดยรอบ
การทีค่ วามส่องสว่างบนพืน้ ทีท่ �ำงานกับพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีคา่ แตกต่างกันมากจะท�ำให้เกิดความเครียดใน
การมอง และไม่สบายตา ดังนัน้ ความส่องสว่างบนพืน้ ทีใ่ กล้ชดิ โดยรอบอาจมีระดับทีต่ ำ�่ กว่าความส่อง
สว่างบนพืน้ ทีท่ �ำงานแต่ไม่ควรตำ�่ กว่าค่าทีใ่ ห้ไว้ในตารางที่ 3.3
ส�ำหรับขนาดของพืน้ ทีใ่ กล้ชดิ โดยรอบ ควรมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 0.5 เมตร รอบ ๆ พืน้ ทีท่ �ำงาน
ตารางที่ 3.3 ความส่องสว่างบนพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบที่สัมพันธ์กับความส่องสว่างบนพื้นที่ทำ�งาน

ความส่องสว่างบนพื้นที่ท�ำงาน (ลักซ์)

ความส่องสว่างบนพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ (ลักซ์)

≥ 750

500

500

300

300

200

200

150

≤ 150

เท่ากับความส่องสว่างบนพื้นที่ท�ำงาน

3.2.3 ความส่องสว่างบนพื้นที่พื้นหลัง
นอกจากพื้นที่ท�ำงานและพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ พื้นที่ถัดมารอบ ๆ ซึ่งเรียกว่า พื้นที่พื้นหลัง ควรมีการ
ส่องสว่างด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ค่อยได้รับแสง ธรรมชาติ พื้นที่พื้นหลังควรมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตรถัดออกมาจากพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ และมีความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของความส่องสว่างบนพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ

2

1

3
2
1

1) พื้นที่ทำ�งาน
Ēm 500 ลักซ์, UO ≥ 0.6
2) พื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ
Ēm 300 ลักซ์, UO ≥ 0.4
3) พื้นที่พื้นหลัง
Ēm 100 ลักซ์, UO ≥ 0.1

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างแสดงพื้นที่ทำ�งาน พื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบ พื้นที่พื้นหลัง และความส่องสว่าง
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3.2.4 ความสม�่ำเสมอของความส่องสว่าง (uniformity)
ความสมำ�่ เสมอของความส่องสว่าง (UO) บนพืน้ ทีท่ �ำงานไม่ควรน้อยกว่าค่าทีใ่ ห้ไว้ในข้อ 4. ส�ำหรับพืน้ ที่
ใกล้ชิดโดยรอบและพื้นที่พื้นหลัง ควรมีค่า UO ≥ 0.4 และ ≥ 0.1 ตามล�ำดับ ยกเว้นบริเวณที่ได้รับแสง
ธรรมชาติจากทางหน้าต่าง ซึง่ ความส่องสว่างจะลดลงอย่างมากเมือ่ อยูถ่ ดั เข้าไปภายในจากบริเวณริม
หน้าต่าง ท�ำให้มคี วามสมำ�่ เสมอของความส่องสว่างตำ�่ อย่างไรก็ตามข้อดีของการได้รบั แสงธรรมชาติ
สามารถชดเชยความไม่สม�่ำเสมอนี้ได้

รูปที่ 3.2 เฉดสีแสดงความสม�่ำเสมอของความส่องสว่างที่ได้จากการค�ำนวณโดยโปรแกรมจ�ำลองสภาพแสง

3.2.5 จุดค�ำนวณความส่องสว่าง (calculation grid)
เพื่อให้การค�ำนวณความส่องสว่างเป็นไปอย่างถูกต้อง จุดที่ใช้ค�ำนวณความส่องสว่างบนพื้นที่ท�ำงาน
พืน้ ทีใ่ กล้ชดิ โดยรอบ และพืน้ ทีพ่ นื้ หลัง ควรมีระยะห่างเท่า ๆ กันทัง้ ในแนวด้านกว้างและแนวด้านยาว
โดยระยะห่างระหว่างจุดและจ�ำนวนจุดที่ค�ำนวณควรมีความสัมพันธ์กับความยาวของพื้นที่ตามแนว
ด้านยาว ดังตัวอย่างตามตารางที่ 3.4 และมีระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดไม่เกิน 10 เมตร
ตารางที่ 3.4 ระยะห่างระหว่างและจ�ำนวนจุดค�ำนวณที่แนะน�ำ

ความยาวของพื้นที่
(เมตร)

ระยะห่างระหว่างจุด
ไม่เกิน (เมตร)

จ�ำนวนจุด ไม่น้อยกว่า (จุด)

0.40

0.15

3

0.60

0.20

3

1.00

0.20

5

2.00

0.30

6

5.00

0.60

8

10.00

1.00

10

25.00

2.00

12

50.00

3.00

17

100.00

5.00

20

≥ 200.00

10.00

-
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ในกรณีที่ด้านกว้างของพื้นที่มีระยะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของด้านยาว ให้ใช้ระยะด้านกว้างแทนด้านยาว
ในการพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดค�ำนวณ
โดยแถบพื้นที่รอบ ๆ ห้องห่างจากผนังเป็นระยะ 0.5 เมตร ถือเป็นพื้นที่ชายขอบ (border
area) ไม่ต้องน�ำมาค�ำนวณ ยกเว้นว่ามีการใช้งานในพื้นที่นี้ และใช้แนวทางเช่นเดียวกันนี้ในการ
ก�ำหนดจุดค�ำนวณบนผนังและเพดาน

0.5 เมตร
158

0.5 เมตร

479

212

257

284

288

287

286

294

รูปที่ 3.3 แสดงตัวอย่างจุดค�ำนวณความส่องสว่างบนระดับพื้นและค่าที่ค�ำนวณได้โดยโปรแกรมจ�ำลอง
สภาพแสง

16

3.3 แสงจ้า (glare)
แสงจ้าเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่ในบริเวณการมอง มีพื้นผิวหรือสิ่งที่มีความสว่างจ้ามาก ๆ เมื่อ
เทียบกับพื้นหลัง ซึ่งควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะท�ำให้เกิดความเมื่อยตา อาจเกิดความผิดพลาด หรือ
เกิดอุบัติเหตุได้ แสงจ้าอาจเกิดได้หลายลักษณะทั้งจากแสงไฟฟ้าหรือแสงธรรมชาติ ดังนี้
- เกิดจากการมองเห็นแหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง เรียกว่า “แสงจ้าโดยตรง” (direct glare)
เช่น การมองเห็นหลอดไฟโดยตรง หรือการมองเห็นแสงสว่างจากช่องหน้าต่าง
- เกิดจากแสงสะท้อนจากพืน้ ผิวทีม่ คี วามมันวาว เรียกว่า “แสงจ้าสะท้อน” (reflected glare)
เช่น การมองเห็นแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์บนกระจกเงา
แสงจ้าที่ท�ำให้เกิดความไม่สบายตา เรียกว่า “แสงจ้าระคายตา” (discomfort glare)
ส่วนแสงจ้าที่ท�ำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น เรียกว่า “แสงจ้าพร่านัยน์ตา” (disability
glare) ส�ำหรับพื้นที่ภายในอาคาร แสงจ้าพร่านัยน์ตามักไม่เป็นปัญหาเมื่อมีการจ�ำกัดแสงจ้าระคาย
ตาในระดับที่เหมาะสม
3.3.1 แสงจ้าระคายตา
แสงจ้าระคายตาที่เกิดจากโคมไฟโดยตรงสามารถประเมินได้โดยใช้ค่า “พิกัดแสงจ้ารวม” (Unified
Glare Rating, UGR) โดยในแต่ละพื้นที่ใช้งานควรจ�ำกัดค่า UGR ไม่ให้เกินตามที่ระบุในข้อ 4. ซึ่ง
ได้ก�ำหนดค่าจ�ำกัดส�ำหรับ UGR นี้ไว้ในลักษณะเป็นล�ำดับขั้นคือ 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้น
โดยถ้าค่า UGR สูงสุดภายในห้องเกินกว่าค่าที่ก�ำหนดในข้อ 4. ผู้ออกแบบควรให้ข้อมูล
ต�ำแหน่งพื้นที่ท�ำงานที่เหมาะสมไว้ด้วย
อนึ่ง ส�ำหรับการประเมินแสงจ้าระคายตาที่เกิดจากหน้าต่าง ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่
เป็นมาตรฐาน
สูตรการค�ำนวณ UGR

LB
L
ω
p

ความสว่างของพื้นหลัง มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร
ความสว่างของส่วนที่แปล่งแสงของโคมไฟแต่ละโคมในทิศทางการมองของผู้สังเกต
มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร
มุมตันในหน่วยสเตอเรเดียนของส่วนที่เปล่งแสงของโคมไฟแต่ละโคมที่ดวงตาของผู้
สังเกต
ดัชนีต�ำแหน่งกัธ (Guth position index) ของโคมไฟแต่ละโคม ซึ่งสัมพันธ์กับระยะ
กระจัดของแนวเส้นการมอง

3.3.2 การบังแสงจ้า
แหล่งก�ำเนิดแสงที่มีความสว่างมาก ๆ สามารถเป็นสาเหตุของแสงจ้า ควรหลีกเลี่ยงโดยการบังแสง
จากหลอดไฟ ช่องแสงหลังคา หรือแสงแดดที่เข้ามาทางหน้าต่างด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ส�ำหรับโคมไฟ ควรให้มีมุมก�ำบัง α (ดูรูปที่ 3.4) อย่างน้อยสุดเป็นไปตามตารางที่ 3.5
โดยขึ้นอยู่กับความสว่างของหลอดไฟ
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α

รูปที่ 3.4 มุมกำ�บัง α
ตารางที่ 3.5 มุมกำ�บังต่ำ�สุดสำ�หรับหลอดไฟที่มีความสว่างต่าง ๆ กัน

ความสว่างของหลอดไฟ
(1000 แคนเดลาต่อตารางเมตร)

มุมก�ำบังอย่างน้อยสุด

20 ถึง < 50

15°

50 ถึง < 500

20°

≥ 500

30°

3.3.3 การสะท้อนบดบัง และแสงจ้าสะท้อน
แสงสะท้อนที่สว่างจ้ามาก ๆ บนงานที่ใช้สายตาอาจรบกวนการมองและท�ำให้เกิดอันตรายได้ การ
ป้องกันการสะท้อนบดบังและแสงจ้าสะท้อนสามารถท�ำได้โดยวิธีการ ดังนี้
- จัดวางต�ำแหน่งโต๊ะท�ำงานให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งโคมไฟ หน้าต่าง และช่องแสงหลังคา
- เลือกลักษณะพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น ใช้วัสดุผิวด้าน
- จ�ำกัดความสว่างของโคมไฟ หน้าต่าง และช่องแสงหลังคา
- เพิ่มความสว่างให้กับเพดานและผนัง
3.4 การส่องสว่างพื้นที่ภายใน (lighting in interior space)
นอกเหนือจากการส่องสว่างเพื่อการท�ำงาน ปริมาตร (volume) ของพื้นที่ภายในต้องมีการส่องสว่าง
ที่เหมาะสมเพื่อส่องเน้นวัตถุ เผยให้เห็นลักษณะพื้นผิว (texture) ของวัสดุ รวมทั้งท�ำให้มองเห็น
ลักษณะและใบหน้าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ค�ำ
เหล่านี้ในการอธิบายสภาพการส่องสว่าง เช่น ความส่องสว่างทรงกระบอกเฉลี่ย (mean cylindrical
illuminance) การมองเห็นความเป็นสามมิติ (modeling) และแสงสว่างแบบมีทิศทาง (directional
lighting)
3.4.1 ความส่องสว่างทรงกระบอกเฉลี่ยที่ต้องการในพื้นที่กิจกรรม
ในการสื่อสารทางการมองและการจดจ�ำวัตถุที่อยู่ภายในสเปซจ�ำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างที่ส่อง
ภายในสเปซนั้น ๆ สามารถพิจารณาโดยใช้ค่าความส่องสว่างทรงกระบอกเฉลี่ย (Ēz) ซึ่งต้องคงไว้ไม่
ให้ตำ�่ กว่า 50 ลักซ์ และมีความสมำ�่ เสมอของความส่องสว่าง (Uo) ไม่นอ้ ยกว่า 0.1 บนระนาบแนวนอน
ที่ความสูงจากพื้น 1.2 เมตรส�ำหรับระดับคนนั่ง และที่ 1.6 เมตรส�ำหรับระดับคนยืน
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รูปที่ 3.5 อธิบายค่าความส่องสว่างทรงกระบอกเฉลี่ย

ส�ำหรับบริเวณที่การสื่อสารทางการมองมีความส�ำคัญ เช่น ส�ำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ควรมี
ความส่องสว่างทรงกระบอกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 150 ลักซ์ และมีความสม�่ำเสมอของความส่องสว่าง
ไม่น้อยกว่า 0.1
3.4.2 การมองเห็นความเป็นสามมิติ
การส่องสว่างลักษณะโครงสร้าง ผู้คนและสิ่งของให้สามารถเห็นถึงรูปทรงและลักษณะพื้นผิวได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจ มีส่วนช่วยส่งเสริมการมองเห็นภายในอาคาร แสงสว่างไม่ควรจะส่องมา
ในทิศทางโดยตรงเท่านั้นเนื่องจากจะท�ำให้เกิดเงาเข้ม แต่ก็ไม่ควรจะกระจายมากเกินไปจนท�ำให้
การรับรู้สภาพแวดล้อมดูแบนไม่น่าสนใจและสูญเสียลักษณะความเป็นสามมิติ นอกจากนี้เงาซ้อน
ที่เกิดจากแสงโดยตรงที่มาจากแหล่งก�ำเนิดแสงมากกว่าหนึ่งจุดก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะ
ท�ำให้ มองแล้วเกิดความสับสน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมองเห็นความเป็นสามมิติ จึงควรรักษาสมดุลระหว่างแสงสว่างโดย
ตรงและแสงสว่างแบบกระจาย (diffuse light) โดยสามารถพิจารณาได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ส่องสว่างทรงกระบอกต่อความส่องสว่างในแนวระนาบ (ณ ระนาบค�ำนวณเดียวกัน) ส�ำหรับพื้นที่
ที่มีการติดตั้งโคมไฟอย่างสม�่ำเสมอ หรือใช้แสงจากช่องหลังคา ซึ่งค่าระหว่าง 0.3 ถึง 0.6 ถือเป็น
ตัวบ่งชี้การมองเห็นความเป็นสามมิติที่ดี
แสงธรรมชาติที่เข้ามาทางหน้าต่างจะมีผลอย่างมากต่อค่านี้ อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่
ได้รับจากแสงธรรมชาติสามารถชดเชยผลกระทบนี้ได้

รูปที่ 3.6 สภาพการส่องสว่างที่ ไ ด้ จ ากการใช้ แ สงสว่ า งโดยตรงเท่านั้น (ซ้าย) และสภาพการส่องสว่างที่
ได้จากการใช้แสงสว่างโดยตรงและโดยอ้อม (ขวา)
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3.4.3 แสงสว่างแบบมีทิศทาง ส�ำหรับงานที่ใช้สายตา
การให้แสงจากทิศทางหนึ่ง ๆ สามารถเผยให้เห็นรายละเอียดของงานที่ใช้สายตา ท�ำให้การมองเห็น
ดีขึ้น และสามารถท�ำงานได้ง่ายขึ้น แต่ต้องระวังการเกิดการสะท้อนบดบังและแสงจ้าสะท้อนที่ไม่
พึงปรารถนา นอกจากนี้ควรต้องหลีกเลี่ยงเงาเข้มที่รบกวนงานที่ใช้สายตา อย่างไรก็ตาม บางครั้ง
เงาก็ท�ำให้สามารถมองเห็นงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการใช้แสงสว่างแบบมีทิศทางในการตรวจหาความสม่ำ�เสมอของชิ้นงาน

3.5 แสงขาว (white light)
คุณภาพของแสงขาว หรือแสงที่เป็นแบบเดียวกับแสงธรรมชาติ สามารถก�ำหนดได้ด้วยคุณลักษณะ
สองประการซึ่งต้องพิจารณาแยกกัน คือ
- ลักษณะสีปรากฏ (color appearance) ของแสง
- ความสามารถในการท�ำให้สีวัตถุปรากฏ (color rendering)
3.5.1 ลักษณะสีปรากฏ
ลักษณะสีปรากฏของหลอดไฟ หมายถึงลักษณะสีของแสงที่เปล่งออกมา สามารถอธิบายในเชิงปริมาณได้โดยใช้คา่ “อุณหภูมสิ สี หสัมพันธ์” (correlated color temperature, CCT หรือ Tcp) มีหน่วยเป็น
เคลวิน (K) และอธิบายอย่างกว้าง ๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 3.6 กลุ่มของลักษณะสีปรากฏ
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ลักษณะสีปรากฏ

อุณหภูมิสีสหสัมพันธ์

อุ่น

ต�่ำกว่า 3300 K

ปานกลาง

ระหว่าง 3300 ถึง 5300 K

เย็น

สูงกว่า 5300 K

ขาวอุ่น <3300 เคลวิน ขาวปานกลาง 3300-5300 เคลวิน ขาวเย็น >5300 เคลวิน
รูปที่ 3.8 ตัวอย่างลักษณะสีปรากฏและอุณหภูมิสีสหสัมพันธ์

การเลือกลักษณะสีปรากฏเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยา ความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติ โดย
ขึ้นกับระดับความส่องสว่าง สีของห้องและเฟอร์นิเจอร์ ภูมิอากาศ การใช้งานและความคมชัดในการ
มองเห็น (visual clarity) ตัวอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีภูมิอากาศเย็นมักชอบลักษณะสี
ปรากฏอุ่น ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนมักชอบลักษณะสีปรากฏที่เย็นกว่า ในการ
ประยุกต์ใช้งานบางประเภทมีการจ�ำกัดช่วงลักษณะสีปรากฏที่เหมาะสม โดยได้ระบุไว้ในข้อ 4.
3.5.2 ความสามารถในการท�ำให้สีวัตถุปรากฏ
สีของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อมทั้งที่เป็นวัตถุหรือสีของผิวมนุษย์จะต้องดูเป็นธรรมชาติ เพื่อให้มีความ
สามารถในการมองเห็น เกิดความสบายตา และมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยใช้ตัวชี้วัดได้แก่
“ดัชนีความถูกต้องของสี” (color rendering index, CRI หรือ Ra) ซึ่งมีค่าสูงสุดคือ 100

2700K
2700K
2700K
2700K
CRI 97
CRI 90
CRI 80
CRI 70
รูปที่ 3.9 แสดงตัวอย่างสีของวัตถุที่เห็นภายใต้แสงที่มีค่าดัชนีความถูกต้องของสีต่าง ๆ กัน

ดัชนีความถูกต้องของสีที่เหมาะส�ำหรับการใช้งานพื้นที่ในอาคาร งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควร
ต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 4.
3.6 การกระเพื่อมของแสง และปรากฏการณ์สโตรโบสโคป (flicker and stroboscopic effect)
การกระเพื่อมของแสงเป็นสาเหตุท�ำให้เสียสมาธิ และมีผลทางสรีรวิทยา เช่น ปวดศีรษะ ในขณะที่
ปรากฏการณ์สโตรโบสโคปอาจน�ำไปสูส่ ถานการณ์ทเี่ ป็นอันตราย เนือ่ งจากท�ำให้การรับรูค้ วามเคลือ่ นไหวเปลี่ยนไป เช่น เครื่องจักรที่ก�ำลังหมุนด้วยความถี่ที่สัมพันธ์กับความถี่แสงท�ำให้ดูเหมือนหมุน
ย้อนกลับหรือหยุดนิ่ง
ดังนั้นการออกแบบระบบส่องสว่างต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระเพื่อมของแสงและ
ปรากฏการณ์สโตรโบสโคป เช่น การเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
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3.7 การส่องสว่างส�ำหรับโต๊ะท�ำงานที่มีหน้าจอแสดงผล
(lighting for work station with display screen equipment)
การส่องสว่างส�ำหรับโต๊ะท�ำงานที่มีหน้าจอแสดงผลต้องเหมาะสมส�ำหรับการท�ำงานทุกอย่างที่เกิด
ขึ้นบนโต๊ะท�ำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลบนหน้าจอ การอ่านและเขียนบนกระดาษ การพิมพ์
งานบนแป้นคีย์บอร์ด เป็นต้น โดยใช้เกณฑ์การส่องสว่างให้สัมพันธ์กับลักษณะงานหรือกิจกรรม
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 4.
อย่างไรก็ตาม แสงสะท้อนบนหน้าจอแสดงผล (หรือบางครั้งบนคีย์บอร์ด) อาจท�ำให้เกิด
แสงจ้าระคายตาหรือแสงจ้าพร่านัยน์ตา ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการจัดวางต�ำแหน่ง
และเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนที่จะท�ำให้เกิดการรบกวนนั้น
การจ�ำกัดความสว่างของโคมไฟ
แสงสว่างอาจท�ำให้ความคมชัดของสิ่งที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลลดลง อันเนื่องมาจาก
- การสะท้อนบดบังจากความส่องสว่างบนหน้าจอ และ
- ความสว่างของโคมไฟ ที่สะท้อนบนหน้าจอ
ดังนั้นความสว่างของโคมไฟจึงต้องถูกจ�ำกัดให้เหมาะสมกับคุณภาพของหน้าจอแสดงผล
(คุณภาพหน้าจอแสดงผลมีอธิบายไว้ใน ISO 9241-307) ในตารางที่ 3.7 ได้ก�ำหนดค่าจ�ำกัดความ
สว่างเฉลี่ยของโคมไฟที่มุมเงย 65 องศาจากแนวดิ่ง ในทิศทางรอบโคมไฟ ส�ำหรับโต๊ะท�ำงานที่มี
หน้าจอแสดงผลวางเงยหน้าขึ้น 15 องศา
โคมไฟ

เพดาน
α

เส้นของภาพสะท้อน
ที่ส่วนบนของหน้าจอ

มุมเงยของโคมไฟ (65 องศา)
ที่ต้องจำ�กัดความสว่าง

มุมเงยของหน้าจอ (15 องศา)
β

รูปที่ 3.10 แสดงมุมเงย (ของโคมไฟ) 65 องศา และมุมเงยของหน้าจอ 15 องศา
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รูปที่ 3.11 ข้อมูลการจ�ำกัดความสว่ างของโคมไฟในทิศทางต่าง ๆ ที่มุมเงย 55 (สีแดง), 65 (สีน�้ำเงิน) และ
75 องศา (สีเขียว)
ตารางที่ 3.7 ค่าจำ�กัดความสว่างเฉลี่ยของโคมไฟ ที่สามารถสะท้อนบนจอแบน

ความสว่างสถานะสูงของหน้าจอ
(screen high state luminance)

หน้าจอความสว่างมาก
L > 200 cd/m2

หน้าจอความสว่างปานกลาง
L ≤ 200 cd/m2

≤ 3000 cd/m2

≤ 1500 cd/m2

≤ 1500 cd/m2

≤ 1000 cd/m2

กรณี A
(หน้าจอที่มีพื้นหลังสีอ่อน ตัวอักษร
สีเข้ม และมีความต้องการทางสี
และการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลแบบปกติ เช่น ที่ใช้ใน
ส�ำนักงาน สถานศึกษา)
กรณี B
(หน้าจอที่มีพื้นหลังสีเข้ม ตัวอักษรสี
อ่อน และ/หรือมีความต้องการทางสี
และการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลสูงกว่าปกติ เช่น ที่ใช้ในงาน
CAD เพื่อตรวจสอบสี)

หมายเหตุ ความสว่างสถานะสูงของหน้าจอ (ดู ISO 9241-302) เป็นการอธิบายความสว่างของส่วนสี
ขาวบนหน้าจอ ซึ่งสามารถหาค่านี้ได้จากผู้ผลิตหน้าจอ

งานและกิจกรรมบางประเภท และเทคโนโลยีหน้าจอแสดงผลบางชนิด (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ชนิดที่มีความมันวาว) อาจต้องใช้วิธีการอื่น เช่น จ�ำกัดให้มีความสว่างลดลง หรือใช้อุปกรณ์บังแสง
หรือปรับหรี่แสงส�ำหรับแต่ละคน
ในงานอุตสาหกรรม บางครั้งมีการเพิ่มกระจกป้องกันด้านหน้าจอแสดงผล ดังนั้นการลด
การสะท้อนที่ไม่ต้องการบนกระจกป้องกันเหล่านี้ สามารถท�ำได้โดยการใช้กรรมวิธีลดการสะท้อน
การปรับมุมกระจก หรือการใช้อุปกรณ์บังแสง เป็นต้น
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3.8 ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษา (maintenance factor, MF)
ค่าความส่องสว่างที่ก�ำหนดให้ส�ำหรับงานแต่ละประเภทเป็นระดับความส่องสว่างที่ต้องคงไว้ ดังนั้น
ในการออกแบบการส่องสว่างต้องน�ำตัวประกอบการบ�ำรุงรักษารวม (overall maintenance factor)
มาใช้ในการค�ำนวณ ค่าตัวประกอบการบ�ำรุงรักษานี้ขึ้นกับคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ (หลอดไฟ
และโคมไฟ) การสะท้อนแสงของพื้นผิว สิ่งแวดล้อม และการบ�ำรุงรักษา ซึ่งสามารถค�ำนวณโดยใช้
สูตรข้างล่าง และแสดงตัวอย่างการค�ำนวณค่าตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาในตารางที่ 3.8
MF = LLMF x LSF x LMF x RMF
โดย
MF
ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษา (Maintenance Factor)
LLMF ตัวประกอบค่าด�ำรงลูเมนของหลอดไฟ (Lamp Lumen Maintenance Factor)
		
แสดงถึงค่าลูเมนของหลอดไฟที่ลดลงตามอายุการใช้งาน
LSF
ตัวประกอบการอยู่รอดของหลอดไฟ (Lamp Survival Factor) แสดงถึงอัตรา
		
การอยู่รอดของหลอดไฟ
LMF
ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาของโคมไฟ (Luminaire Maintenance Factor) โดย
		
ค�ำนึงถึงการเสื่อมสภาพของโคมไฟ เช่น การมีฝุ่นสะสม การเสื่อมสภาพของ
		
อุปกรณ์ควบคุมแสง
RMF
ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาของห้อง (Room Maintenance Factor) การเสื่อม
		
สภาพของคุณสมบัติการสะท้อนแสงของพื้นผิวต่าง ๆ ภายในห้อง
ตารางที่ 3.8 ตัวอย่างการคำ�นวณค่าตัวประกอบการบำ�รุงรักษา

ตัวอย่าง

โคมไฟหลอด T5 ใน
โคมไฟ LED ใน
พืน้ ทีส่ �ำนักงานทีก่ าร พืน้ ทีส่ �ำนักงานทีก่ าร
ใช้งาน 16000 ชัว่ โมง ใช้งาน 30000 ชัว่ โมง

LLMF : ตัวประกอบค่าด�ำรงลูเมนของหลอดไฟ

0.90

0.90

LSF : ตัวประกอบการอยู่รอดของหลอดไฟ

0.94

0.94

LMF : ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาของโคมไฟ

0.95

0.95

RMF : ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาของห้อง

0.98

0.98

0.90 x 0.94 x 0.95 x
0.98 = 0.79

0.90 x 0.94 x 0.95 x
0.98 = 0.79

MF : ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษา

24

ดังนั้นในการออกแบบ ผู้ออกแบบควรต้อง
- ระบุค่าตัวประกอบการบ�ำรุงรักษา พร้อมทั้งรายการสมมติฐานทั้งหมดถึงที่มาของค่าตัว
ประกอบการบ�ำรุงรักษาที่ใช้
- ก�ำหนดหลอดไฟ โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน
- จัดท�ำตารางก�ำหนดการบ�ำรุงรักษา ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟ การท�ำความสะอาด
โคมไฟและกระจก พร้อมทั้งวิธีการท�ำความสะอาดที่เหมาะสม
ตัวประกอบการบ�ำรุงรักษามีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพพลังงาน ดังนัน้ สมมติฐานต่าง ๆ
ที่ใช้ในการก�ำหนดค่าตัวประกอบการบ�ำรุงรักษาต้องมีความเหมาะสม
3.9 ความต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency requirement)
การออกแบบการส่องสว่างต้องให้มีเกณฑ์การส่องสว่างเป็นไปตามที่ต้องการ และมีการใช้พลังงาน
อย่างเหมาะสม โดยในการประหยัดพลังงานต้องไม่ท�ำโดยลดคุณภาพเกณฑ์การส่องสว่าง เนื่องจาก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้นี้เป็นค่าเฉลี่ยต�่ำสุดที่ต้องคงไว้
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถพิจารณาได้จากอุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือพิจารณาจากฉลากประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Label)
เช่น ฉลากเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าส่องสว่างอยู่หลายรายการ
ตารางที่ 3.9 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพพลังงานและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่ครอบคลุม

เกณฑ์
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
- มอก. 2237-2557 บัลลาสต์ส�ำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ :
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
- มอก. 2309-2556 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
- มอก. 2310-2556 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวส�ำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป
- คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
- มอก. 2334-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ข้ัวเดี่ยว - คุณลักษณะที่
ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

กฏกระทรวง
พลังงาน

- กําหนดแบลลัสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
พ.ศ. 2558
- กาํ หนดโคมไฟฟ้าเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานสาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขวั้ คู่
พ.ศ. 2558

ฉลาก
ประสิทธิภาพ
พลังงาน (ฉลาก
เบอร์ 5) ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

- หลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดแท่งตรง T5
- หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดบัลลาสต์ในตัว
- หลอด LED
§ ชนิด MR16
§ ชนิด PAR30/38
§ ชนิดแท่งตรง T8
§ ชนิดขั้วเกลียว E27 (แบบไม่บังคับทิศทางแสง)
- โคม LED ไฮเบย์/โลว์เบย์
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ส�ำหรับการประเมินประสิทธิภาพพลังงานของทั้งพื้นที่ (หรือทั้งอาคาร) สามารถท�ำได้โดยการหาค่า
“ความหนาแน่นก�ำลังไฟฟ้าแสงสว่าง (Light Power Density, LPD)” ค�ำนวณได้จากสูตร
ความหนาแน่นก�ำลังไฟฟ้าแสงสว่าง = ก�ำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ส�ำหรับระบบส่องสว่าง (วัตต์)
					
พื้นที่ (ตารางเมตร)
มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)
โดยความหนาแน่นก�ำลังไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงพลังงาน
ว่าด้วยการก�ำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอาจพิจารณาเกณฑ์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศร่วมด้วย เช่น
EN 15193 (ของสหภาพยุโรป) หรือ ASHRAE (ของสหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การออกแบบ
ใช้งานระบบส่องสว่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด
การประหยัดพลังงานเพิ่มเติมสามารถท�ำได้โดยการน�ำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ การปรับ
การท�ำงานให้ตอบสนองต่อรูปแบบการเข้าใช้งานพื้นที่ การปรับปรุงการบ�ำรุงรักษา และการน�ำระบบ
ควบคุมมาใช้อย่างเหมาะสม
3.10 ประโยชน์ของแสงธรรมชาติ (benefits of daylight)
แสงธรรมชาติสามารถใช้ในการส่องสว่างเพื่อการใช้งานได้เช่นเดียวกับแสงไฟฟ้า จึงท�ำให้มีศักยภาพ
ในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้การที่แสงธรรมชาติมีความแปรเปลี่ยนตามเวลา ทั้งด้านระดับ
ความสว่าง ทิศทาง สี ท�ำให้เกิดการมองเห็นความเป็นสามมิติและรูปแบบความสว่างที่หลากหลาย
ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในสภาพแวดล้อมการท�ำงานภายในอาคาร
ช่องหน้าต่างเป็นที่นิยมใช้เพื่อรับแสงธรรมชาติ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
อย่างไรก็ตามควรออกแบบเพือ่ ป้องกันความร้อน และความไม่สบายตา (เนือ่ งจากแสงจ้า) และค�ำนึง
ถึงการสูญเสียความเป็นส่วนตัว
3.11 การแปรเปลี่ยนของแสง (variability of light)
แสงมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี อารมณ์และความตื่นตัวของมนุษย์ แสงสามารถใช้ในการส่งเสริมหรือ
ปรับจังหวะรอบวัน (circadian rhythms) และส่งผลต่อทั้งสรีรวิทยาและจิตวิทยาของมนุษย์ ใน
ปัจจุบันมีผลการวิจัยซึ่งบ่งชี้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้สามารถท�ำได้โดยใช้ความส่องสว่างและลักษณะ
สีปรากฏของแสงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นภาพ (non-image forming) การปรับเปลี่ยนโดย
ใช้ความส่องสว่างที่สูงขึ้น ลักษณะการกระจายความสว่าง และช่วงอุณหภูมิสีที่กว้างขึ้นสามารถ
ช่วยในการกระตุ้นและท�ำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการน�ำไปใช้ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

26

28

4
ตารางเกณฑ์คุณภาพแสงสว่างที่ต้องการ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการส่องสว่างดังต่อไปนีเ้ ป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับพืน้ ทีท่ �ำงานของห้องและกิจกรรมทีห่ ลาก
หลาย ซึง่ อาจอยูใ่ นแนวระนาบ แนวตัง้ หรือแนวเอียง ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะงาน โดย
- คอลัมน์ที่ 1 เป็นรายการชนิดของงานหรือกิจกรรมภายในต่าง ๆ
- คอลัมน์ที่ 2 เป็นค่าความส่องสว่างเฉลีย่ ขัน้ ตำ�่ หรือ Ēm ซึง่ ต้องคงไว้ไม่ให้ตำ�่ กว่าค่านี้
- คอลัมน์ที่ 3 เป็นค่าจ�ำกัดพิกดั แสงจ้ารวม หรือ UGRL ซึง่ ต้องไม่ให้เกินกว่าค่านี้
- คอลัมน์ที่ 4 เป็นค่าความสมำ�่ เสมอของความส่องสว่าง หรือ UO ซึง่ ต้องคงไว้ไม่ให้ตำ�่ กว่านี้
- คอลัมน์ที่ 5 เป็นค่าดัชนีความถูกต้องของสีตำ�่ สุด หรือ Ra
- คอลัมน์ที่ 6 แสดงค�ำแนะน�ำ ข้อยกเว้น และงานพิเศษของสถานการณ์ในคอลัมน์ที่ 1
ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

1. พื้นที่ในอาคารทั่วไป (general areas)
ทางเข้าอาคาร
(entrance halls)

100

22

0.4

60

โถงพักรอ
(lounge)

200

22

0.4

80

บริเวณสัญจรและทางเดิน
(circulation areas and
corridors)

100

28

0.4

40

บันได, บันไดเลื่อน
(stairs, escalators)

150

25

0.4

40

ทางลาด, เวิ้งระหว่างเสา
(ramp, bay)

150

25

0.4

40

ห้องอาหาร
(canteens)

200

22

0.4

80

ห้องน�้ำ
(rest rooms)

100

22

0.4

80

ห้องออกก�ำลังกาย
(physical exercise)

300

22

0.4

80

พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หนึ่ง
ไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง โดยหลีกเลี่ยง
การเปลีย่ นแปลงความส่องสว่าง
อย่างทันทีทันใด

29

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ห้องฝากของ, ห้องล้างมือ
ล้างหน้า (cloakroom,
washroom)

200

25

0.4

80

ห้องพยาบาล (sick bay)

500

19

0.6

80

ห้องพบแพทย์ (medical attention)

500

16

0.6

90

ห้องเครื่อง
(plant, switch gear rooms)

200

25

0.4

60

ห้องไปรษณีย์, ห้องโทรศัพท์
(post room, switchboard)

500

19

0.6

80

คลังสินค้า, ห้องเก็บของ,
ห้องเย็น (store, stockrooms,
cold store)

100

25

0.4

60

บริเวณหีบห่อสิ่งของ (dispatch
packing handling areas)

300

25

0.6

60

สถานีควบคุม
(control station)

150

22

0.6

60

2. อาคารการเกษตร (agriculture building)
ที่วางอุปกรณ์จับสินค้าและ
เครื่องจักร (loading and
operating of goods handling
equipment and machinery)

200

25

0.4

80

พื้นที่ส�ำหรับปศุสัตว์
(livestock building)

50

28

0.4

40

พื้นที่ส�ำหรับสัตว์ป่วย,
ห้องคลอด (sick animal pens,
calving stalls)

200

25

0.6

80

ที่เตรียมเมล็ดพันธ์ุ, รีดนม,
ล้างของใช้ (feed preparation,
dairy, utensil wash)

200

25

0.6

80

เตรียมและอบ
(preparation, baking)

300

22

0.6

80

ตกแต่ง, เคลือบ, โรยหน้า
(finishing, glazing, decorating)

500

22

0.7

80

3. ร้านเบเกอรี (bakeries)

30

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

200 ลักซ์ ถ้าท�ำงานต่อเนื่องเป็น
เวลานาน

200 ลักซ์ ถ้าท�ำงานต่อเนื่องเป็น
เวลานาน

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

4. อุตสาหกรรมซีเมนต์, คอนกรีต, อิฐ (cement, concrete and bricks industry)
อบแห้ง (drying)

50

28

0.4

20

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

จุดเตรียมวัสดุ, เตาเผา/ผสม
(preparation of materials,
work on kilns and mixers)

200

28

0.4

40

งานเครื่องจักรทั่วไป
(general machine work)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

ขึ้นรูปหยาบ
(rough forms)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

5. อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว (ceramics and glass industry)
อบแห้ง (drying)

50

28

0.4

20

งานเครื่องจักรทั่วไป
(general machine work)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

เคลือบ, ม้วน, อัด, ขึ้นรูป,
ขัดเงา, เป่าแก้ว
(enameling, rolling,
pressing, shaping simple
parts, glazing, glass blowing)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

บด, แกะ, ขัดเงา, ขึ้นรูปชิ้นส่วน
ละเอียด, ท�ำเครื่องมือ
(grinding, engraving,
polishing, shaping
precision part, manufacture
instrument)

750

19

0.7

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

งานตกแต่ง (decorative work)

500

19

0.7

80

เจียระไนเลนส์แว่นตา,
เจียระไนคริสตัล, ฯลฯ
(grinding optical glass,
crystal grinding and
engraving, work on average
goods)

750

16

0.7

80
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ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

งานประณีต เช่น เจียระไน
ตกแต่ง, เขียนสี (precision
work e.g. decorative
grinding, hand painting)

1000

16

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

หินล�้ำค่าสังเคราะห์
(synthetic precious stone)

1500

16

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

6. อุตสาหกรรมเคมี, พลาสติก, ยางพารา (chemicals, plastics, rubber industry)

32

กระบวนการผลิตที่ท�ำงาน
ระยะไกล (remote operated
processing installation)

50

0.4

20

กระบวนการผลิตที่อาจมีการ
ท�ำงานด้วยมือ (processing
installations with limitedmanual intervention)

150

28

0.4

40

พื้นที่ท�ำงานด้วยมืออย่าง
ต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
(constantly manned work
places in processing
installations)

300

25

0.6

80

ห้องวัดละเอียด, ห้องทดลอง
(precision measuring room,
laboratory)

500

19

0.6

80

ผลิตยา
(pharmaceutical production)

500

22

0.6

80

ผลิตยางรถยนต์
(tyre production)

500

22

0.6

80

ตรวจสอบสี
(color inspection)

1000

16

0.7

90

ตัด, จบงาน, ตรวจสอบ
รายละเอียด (cutting,
finishing, inspection)

750

19

0.7

80

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

Tcp อย่างน้อย 6500K

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

7. อุตสาหกรรมไฟฟ้า (electrical industry)
ผลิตสายสัญญาณและ
สายไฟฟ้า (cable and wire
manufacture)

300

25

0.6

80

การม้วนพัน (winding) :

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม
ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

- ขดลวดขนาดใหญ่
(large coils)

300

25

0.6

80

- ขดลวดขนาดกลาง
(medium coils)

500

22

0.6

80

- ขดลวดขนาดเล็ก
(small coil)

750

19

0.7

80

การชุบขดลวด
(coil impregnating)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

การอาบ/ชุบสังกะสี
(galvanizing)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

งานประกอบ (assembly work):
- หยาบ เช่น หม้อแปลง
ขนาดใหญ่ (rough e.g.
large transformers)

300

25

0.6

80

- กลาง เช่น แผงไฟฟ้า,
แผงโทรศัพท์ (medium
e.g. switchboards)

500

22

0.6

80

- ละเอียด เช่น โทรศัพท์
(fine e.g. telephones)

750

19

0.7

80

- ประณีต แม่นย�ำ เช่น
เครื่องมือวัดต่าง ๆ
(precision e.g. measuring
equipments)

1000

16

0.7

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

33

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์
ทดสอบ, ปรับตัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronics workshops,
test, adjust)

1500

UGRL

UO

Ra

16

0.7

80

8. อุตสาหกรรมอาหาร (food industry)

34

บริเวณต้ม, หมัก, เติม, ล้าง,
กรอง, บ่ม และเก็บ เครื่องดื่ม,
น�้ำตาล, ยาสูบ (workplaces
and zones in breweries,
malting floor, for washing,
barrel filling, cleaning,
sieving, peeling, cooking in
preserve and chocolate
factories, work places and
zones in sugar factories, for
drying and fermenting raw
tobacco, fermentation cellar)

200

25

0.4

80

แยก, บด, ผสม, หีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ (sorting and
washing of products,
milling, mixing, packing)

300

25

0.6

80

เชือด, แล่เนื้อ, รีดนม, ท�ำ
น�้ำตาล (workplace and zone
in slaughter house,
butchers, dairies mills, on
filtering floor, in sugar
refineries)

500

25

0.6

80

หั่น, ผ่า, คัดแยก ผักและผลไม้
(cutting and sorting fruit and
vegetable)

300

25

0.6

80

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป, ห้องครัว
(manufacture delicatessen
food, kitchen)

500

22

0.6

80

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ผลิตบุหรี่, ยาสูบ
(manufacture work of cigars
and cigarettes)

500

22

0.6

80

ตรวจสอบแก้วและขวด,
ควบคุม, ตัดแต่ง, คัดแยก
(inspection of glasses and
bottles, product control,
trimming, sorting decoration)

500

22

0.6

80

ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการ
(laboratory)

500

19

0.6

80

ตรวจสอบสี (color inspection)

1000

16

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

9. โรงหล่อ, หลอม โลหะ (foundries)
ท่อใต้ดินขนาดเท่าคน
(man-size tunnels)

50

28

0.4

20

พื้นยก (platform)

100

25

0.4

40

เตรียมทราย
(sand preparation)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

ซ่อมชิ้นงาน เก็บงาน
(dressing room)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

บริเวณวางเตาหลอมแบบ
พ่นลมและเครื่องผสม
(workplaces at cupola and
mixer)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

โรงหล่อ (casting bay)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

บริเวณแกะชิ้นงานหล่อออก
จากแบบ (shake out area)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

ท�ำแบบหล่อด้วยเครื่องจักร
(machine molding)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

ท�ำแบบหล่อด้วยมือและแกน
(hand & core molding)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

การหล่อด้วยแบบโลหะ
(die casting)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม
35

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์
ขึ้นรูปจ�ำลอง (model
building)

UGRL

UO

Ra

500

22

0.6

80

500

19

0.6

90

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

10. ร้านท�ำผม (hairdressers)
ท�ำผม (hairdressing)

11. อุตสาหกรรมเพชรพลอยอัญมณี (jewellery manufacturing)
งานที่ท�ำกับหินมีค่า (precious
stones work)

1500

16

0.7

90

งานเพชรพลอย (jewellery)

1000

16

0.7

90

งานท�ำนาฬิกาด้วยมือ
(manual watch making)

1500

16

0.7

80

งานท�ำนาฬิกาอัตโนมัติ
(automatic watch making)

500

19

0.6

80

12. ร้านซักรีดและซักแห้ง (laundries)
ที่รับของ, ท�ำสัญลักษณ์,
คัดแยก (goods in, marking
and sorting)

300

25

0.6

80

ซัก, ซักแห้ง (washing,
dry cleaning)

300

25

0.6

80

รีด (ironing, pressing)

300

25

0.6

80

ตรวจสอบและซ่อมแซม
(inspection and repairs)

750

19

0.7

80

วางบ่อ ถัง ภาชนะ (work on
vats, barrels, pits)

200

25

0.4

40

ขูด, ถู, นวด, กลิ้งหนัง
(flashing, skiving, rubbing,
tumbling of skins)

300

25

0.4

80

ท�ำอานม้า, เย็บ, ขัด, ร่าง, ตัด,
ตอกรู(saddlery work, shoe
manufacture stitching,
sewing, polishing, shaping,
cutting, punching)

500

22

0.6

80

13. อุตสาหกรรมฟอกหนัง (leather)
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คัดแยกกลุ่ม (sorting)

500

22

0.6

90

ย้อมสีด้วยเครื่อง
(dyeing by machine)

500

22

0.6

80

ควบคุมคุณภาพ
(quality control)

1000

19

0.7

80

ตรวจสอบสี (color inspection)

1000

16

0.7

90

ท�ำรองเท้า (shoe making)

500

22

0.6

80

ท�ำถุงมือ (glove making)

500

22

0.6

80

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

14. งานและกระบวนการโลหะ (Metal)
การตีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
ชนิดเปิด (open die forging)

200

25

0.6

60

การทุบกระแทก, เชื่อม, ขึ้นรูป
เย็น (drop forging, welding,
cold forming)

300

25

0.6

60

การตบแต่งด้วยเครื่องมือกล
อย่างหยาบและปานกลาง:
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
≥ 0.1 mm (rough & average
machining: tolerances
≥ 0.1 mm)

300

22

0.6

60

การตบแต่งด้วยเครื่องมือกล
อย่างประณีต: การเจียระไน:
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน <
0.1 mm (precision machining: grinding: tolerances <
0.1 mm)

500

19

0.7

60

การขีดเส้นโลหะ; ตรวจสอบ
(scribing; inspection)

750

19

0.7

60

ขึน้ รูปด้วยการดึงลวดและดึงท่อ
(wire & pipe drawing shape)

300

25

0.6

60

การท�ำแผ่นเพลทด้วย
เครื่องมือกล ≥ 5 mm
(plate machining ≥ 5 mm)

200

25

0.6

60
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งานโลหะแผ่น (sheet
metalwork) < 5 mm

300

22

0.6

60

ท�ำเครื่องมือ: อุปกรณ์ตัด (tool
making: cutting equipment)

750

19

0.7

60

งานประกอบ (assembly)

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

- หยาบ (rough)

200

25

0.6

80

- กลาง (medium)

300

25

0.6

80

- ละเอียด (fine)

500

22

0.6

80

- ประณีต (precision)

750

19

0.7

80

การอาบ/ชุบสังกะสี
(galvanizing)

300

25

0.6

80

เตรียมพื้นผิวและท�ำสี (surface
preparation & painting)

750

25

0.7

80

การท�ำเครื่องมือ แบบ ตัวจับยึด
ที่มีความประณีต และเครื่องกล
ขนาดเล็ก (tool, template and
jig making, precision and
micro mechanic)

1000

19

0.7

80

บดเยื่อกระดาษ ตัดขอบ
กระดาษ (pulp mills, edge
runners)

200

25

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

งานและกระบวนการผลิต
กระดาษ เครื่องผลิตกระดาษ
และขึ้นรูปกระดาษลูกฟูก ผลิต
กระดาษแข็ง (paper
manufacture and processing, paper and corrugating
machines, cardboard
manufacture)

300

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

15. อุตสาหกรรมกระดาษ (Paper)
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500

22

0.6

60

แท่นเติมเชื้อเพลิง
(fuel supply plant)

50

28

0.4

20

โรงต้ม (boiler house)

100

28

0.4

40

ห้องเครื่อง (machine halls)

200

25

0.4

80

ห้องเครื่อง เช่น ห้องปั๊ม ห้อง
ตัวควบแน่น แผงไฟฟ้า
(auxiliary room, ex. pump
room, condenser room,
switchboard)

200

25

0.4

60

ห้องควบคุม (control rooms)

500

16

0.7

80

ห้องตัด เคลือบทอง ปั๊มนูน ท�ำ
บล็อกพิมพ์ ทับหินบนบล็อก
พิมพ์ เครื่องพิมพ์ เรียงตัว
หนังสือที่พิมพ์ (cutting,
gilding, embossing, block
engraving, work on stone
and platen, printing
machines, matrix making)

500

19

0.6

80

เรียงกระดาษและงานพิมพ์มือ
(paper sorting and hand
printing)

500

19

0.6

80

งานเข้าเล่มหนังสือมาตรฐาน
เช่น พับ จัดเรียง ติดกาว ตัด
ปั๊มนูน เย็บ (standard book
binding works, e.g. folding,
sorting, gluing, cutting,
embossing, sewing)

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

16. สถานีพลังงาน (power stations)
ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้
ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

1. หน้าจอควบคุมส่วนใหญ่อยู่
ในแนวตั้ง (Vertical) อาจจ�ำเป็น
ต้องปรับหรี่แสง
2.ส�ำหรั บ การท�ำงานที่ มี จ อ
แสดงผล ดูข้อ 3.7

17. เครื่องพิมพ์ (printers)
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

เตรียมการพิมพ์ ตกแต่ง พิมพ์
หิน (type setting, retouching,
lithography)

1000

19

0.7

80

ตรวจสอบสีส�ำหรับงานพิมพ์
หลากสี (color inspection in
multi-colored print)

1500

16

0.7

90

Tcp 5000K

ท�ำลวดลายโลหะและทองแดง
(steel and copper
engraving)

2000

16

0.7

80

ส�ำหรับแสงสว่างแบบมีทิศทาง
ดูข้อ 3.7.3

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

18. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (iron and steel works)

40

โรงผลิตที่ไม่มีการท�ำงาน
ด้วยมือ (production plants
without manual operation)

50

28

0.4

20

โรงผลิตที่มีการท�ำงานด้วยมือ
เป็นครั้งคราว (production
plants with occasional
manual operation)

150

28

0.4

40

โรงผลิตที่มีการท�ำงานด้วยมือ
ตลอดเวลา (production
plants with continuous
manual operation)

200

25

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

คลังเหล็กแผ่น (slab store)

50

28

0.4

20

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

เตาหลอม (furnace)

200

25

0.4

20

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

รางรีด เข้าม้วน ตัดแผ่น (mill
train, coiler, shear line)

300

25

0.6

40

แท่นควบคุม, แผงควบคุม
(control platform,
control panel)

300

22

0.6

80

ทดสอบ วัด และตรวจสอบ
(test, measurement and
inspection)

500

22

0.6

80

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์
อุโมงค์ใต้ดิน, หลุมใต้ดิน
(under-floor man size tunnel
belt section, cellar, etc

50

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

28

0.4

20

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

19. อุตสาหกรรมสิ่งทอ (textile industry)
งานช�ำระล้าง เปิดเส้นใยที่อัด
อยู่ในกอง (workplace in
bath, bale opening)

200

25

0.6

60

สางเส้นใย ซักล้าง รีดเรียบ
สาวดึงเส้นใย หวีให้เส้นใยเรียง
ตัว ใส่แป้งและสารเคมีเพื่อให้
เส้นยืนแข็งแรง ตัดเส้นใยที่สาง
แล้ว เตรียมการก่อนปั่นเส้นใย
ปั่นเส้นใยปอกระเจาและป่าน
(carding, washing, ironing,
drawing, combing, sizing,
card cutting, pre-spinning,
jute and hemp spinning)

300

22

0.6

80

ปั่นด้าย เข้าเกลียว สาวไหม
ม้วนด้าย เตรียมเส้นยืน ทอ
ถักเปีย ถัก (spinning, plying,
reeling, winding, warping,
weaving, braiding, knitting)

500

22

0.6

80

เย็บ, ถักละเอียด, เย็บตะเข็บ
(sewing, fine knitting, taking
up stitch)

750

22

0.7

90

ออกแบบด้วยมือ ร่างแพ็ทเทิร์น
(manual design, drawing
patterns)

750

22

0.7

90

ตกแต่งผิว ย้อมสี (Finishing,
dyeing)

500

22

0.6

80

ห้องอบแห้ง (Drying room)

100

28

0.4

60

พิมพ์ผ้าแบบอัตโนมัติ
(automatic fabric printing)

500

25

0.6

80

ต้องป้องกันปรากฏการณ์
สโตรโบสโคป

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ตัดปมผ้า ตัดแต่งเก็บงาน
ตัดแต่งขอบ (burling, picking,
trimming)

1000

19

0.7

80

ตรวจสอบสี ควบคุมคุณภาพผ้า
(color inspection, fabric
control)

1000

16

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

ซ่อมแซมรอยผ้า (invisible
mending)

1500

19

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

งานผลิตหมวก (hat
manufacturing)

500

22

0.6

80

งานตัวถังและงานประกอบ
(body work and assembly)

500

22

0.6

80

พ่นสี, ขัดเงา (spraying,
polishing)

750

22

0.7

80

แต่งสี (touch up), ตรวจสอบสี

1000

16

0.7

90

ท�ำเบาะ (upholstery
manufacture)

1000

19

0.7

80

ตรวจสอบรวมขั้นสุดท้าย (final)

1000

19

0.7

80

งานบริการทั่วไป ซ่อม ทดสอบ
(general vehicle services,
repair and testing)

300

22

0.6

80

20. อุตสาหกรรมยานยนต์ (vehicle)

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

พิจารณาใช้แสงสว่างเฉพาะที่

21. อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ (wood working & furniture industry)

42

งานผลิตอัตโนมัติ เช่น ห้องอบ
ไม้อัด (automatic processing
e.g. drying plywood
manufacturing)

50

28

0.4

40

ห้องไอน�้ำ (steam pit)

150

28

0.4

40

เลื่อยกรอบ
(saw frame)

300

25

0.6

60

งานประกอบม้านั่ง, ลงกาว
(work at joiner’s bench,
gluing, assembly)

300

25

0.6

80

ต้องป้องกันปรากฏการณ์
สโตรโบสโคป

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

เคลือบเงา ลงสี ท�ำลวดลาย
(polishing, painting,
fancy joinery)

750

22

0.7

80

วางเครื่องจักรงานไม้ เช่น ขัด,
กลึง, ท�ำร่อง, ลบเสี้ยน, ตัด,
เล็ม, เลื่อย, เจาะ
(work on wood working
machine e.g. turning, fluting,
dressing, rebating, grooving,
cutting, sawing, sinking)

500

19

0.6

80

ต้องป้องกันปรากฏการณ์
สโตรโบสโคป

เลือกไม้บาง, เลี่ยมขอบ
(selection of veneer wood,
inlay work)

750

22

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

ควบคุมคุณภาพ
(quality control)

1000

19

0.7

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

เก็บเอกสาร, ที่ถ่ายเอกสาร,
โถงกลาง
(filing, coping, circulation, etc.)

300

19

0.4

80

เขียน, พิมพ์, อ่าน, จัดการข้อมูล
(writing, typing, reading,
processing)

500

19

0.6

80

เขียนแบบ
(technical drawing)

750

16

0.7

80

โต๊ะเขียนแบบคอมพิวเตอร์
(CAD workstation)

500

19

0.6

80

เป็นความส่องสว่างบนโต๊ะ
ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

ห้องประชุม, ห้องสัมมนา
(conference room, meeting
room)

300

19

0.6

80

ควรปรับความส่องสว่างให้
เหมาะสมกับกิจกรรมได้

โต๊ะพนักงานต้อนรับ
(reception desk)

300

22

0.6

80

ความส่องสว่างในแนวตั้งมี
ความส�ำคัญ

22. ส�ำนักงาน (offices)

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7
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200

25

0.4

80

พื้นที่ขายขนาดเล็ก
(sales area small)

300

22

0.4

80

พื้นที่ขายขนาดใหญ่
(sales area large)

500

22

0.6

80

เครื่องเก็บเงิน (till area)

500

19

0.6

80

โต๊ะห่อของ (wrapper table)

500

19

0.6

80

ห้องเก็บเอกสารส�ำคัญ
(archives)

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

23. ร้านค้าปลีก (retailing)

24. ภัตตาคาร,โรงแรม (restaurant, hotel)
โต๊ะพนักงานต้อนรับ, โต๊ะเก็บ
เงิน, โต๊ะพนักงานถือกระเป๋า
(reception, cashier, porters
desk)

300

22

0.6

80

ห้องครัว (kitchen)

500

22

0.6

80

ภัตตาคาร, ห้องอาหาร,
ห้องสัมมนาย่อย
(restaurant, dining room,
function room)

-

-

-

80

ภัตตาคารแบบบริการตัวเอง
(self-service restaurant)

200

22

0.4

80

ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (buffet)

300

22

0.6

80

ห้องประชุม
(conference room)

300

19

0.6

80

ควรปรับความส่องสว่างให้
เหมาะสมกับกิจกรรมได้

ทางเดิน (corridors)

100

25

0.4

80

ควรลดระดับความส่องสว่างใน
ช่วงกลางคืน

ควรออกแบบการส่องสว่างให้
ได้บรรยากาศที่ดี

25. สถานเพื่อความบันเทิงและพิพิธภัณฑ์ (entertainment place and Museum)

44

โรงภาพยนตร์, มหรสพ
(theater, concert halls)

200

22

80

หออเนกประสงค์
(multi-purpose halls)

300

22

0.6

80

ควรปรับความส่องสว่างให้
เหมาะสมกับกิจกรรมได้

ห้องฝึกซ้อม, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
(practice rooms, dressing
rooms)

300

22

0.6

80

ส�ำหรับการแต่งหน้า ต้องการ
แสงสว่างที่กระจก (mirror
lighting) ที่ปราศจากแสงจ้า

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

-

-

-

-

รายละเอียดให้ดูในคู่มือแนะน�ำ
การออกแบบการส่องสว่าง
เฉพาะส�ำหรับพิพิธภัณฑ์

ชั้นวางหนังสือ
(bookshelves)

200

19

0.4

80

เป็นค่าความส่องสว่างเฉลี่ยบน
สันหนังสือ

บริเวณอ่านหนังสือ
(reading area)

500

19

0.6

80

โต๊ะท�ำงานเจ้าหน้าที่
(counters)

500

19

0.6

80

พิพิธภัณฑ์
(museums)
26. ห้องสมุด (libraries)

27. ที่จอดรถสาธารณะ (public car park)
ทางลาดช่วงกลางวัน
(day ramp)

300

25

0.4

60

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

ทางลาดช่วงกลางคืน
(night ramp)

75

25

0.4

60

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

ทางรถวิ่ง
(traffic lanes)

75

25

0.4

60

ต้องสามารถมองเห็นและจดจ�ำ
สีเพื่อความปลอดภัยได้

ลานจอดรถ
(parking area)

75

28

0.4

60

ความส่องสว่างแนวตั้งจะช่วย
ในการจดจ�ำใบหน้าและเพิ่ม
ความรู้สึกปลอดภัย

จุดออกตั๋ว
(ticket office)

300

19

0.6

80

1. ควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนใน
กระจก
2. ควรป้องกันแสงจ้าจาก
ภายนอก

28. อาคารเรียน (educational building)
ห้องเรียนและห้องทั่วไป
(school room)

300

19

0.6

80

ห้องเรียนตอนเย็น, ห้องเรียน
ผู้ใหญ่ (room for evening
classes and adult)

500

19

0.6

80

อาคารเรียนรวม (lecture hall)

500

19

0.6

80

ควรปรับความส่องสว่างให้
เหมาะสมกับกิจกรรมได้
45
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UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

กระดานด�ำ (blackboard)

500

19

0.7

80

เป็นความส่องสว่างบนแนวตั้ง
อาจารย์/ผูส้ อนควรมีระดับความ
ส่องสว่างในแนวตั้งที่เหมาะสม

กระดานขาว (whiteboard)

300

19

0.7

80

เป็นความส่องสว่างบนแนวตั้ง
ต้องระวังแสงสะท้อนบนกระดาน
อาจารย์/ผูส้ อนควรมีระดับความ
ส่องสว่างในแนวตั้งที่เหมาะสม

โต๊ะทดลอง
(demonstration table)

500

19

0.7

80

ในอาคารเรียนรวมควรเป็น
750 ลักซ์

ห้องศิลปะ/งานฝีมือ
(art/craft room)

500

19

0.6

80

ห้ อ งเรี ย นศิ ล ปะในโรงเรี ย น
ศิ ล ปะ
(art rooms in art schools)

750

19

0.7

90

ห้องเขียนแบบ
(technical drawing)

750

16

0.7

80

ห้องปฏิบัติการ
(practical room/lab)

500

19

0.6

80

ห้องปฏิบัติการสอน
(teaching workshop)

500

19

0.6

80

ห้องดนตรี
(music practice room)

300

19

0.6

80

ห้องคอมพิวเตอร์
(computer room)

500

19

0.7

80

ห้องฝึกภาษา
(language lab)

300

19

0.6

80

ห้องเตรียมสอน (preparation
room)

500

22

0.6

80

ห้องพักนักเรียน
(student common room/
assembly hall)

200

22

0.4

80

ห้องพักครู (teachers rooms)

300

19

0.6

80

Tcp > 5000K

เป็นความส่องสว่างบนโต๊ะ
ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

ชนิดของงานหรือกิจกรรมภายใน Ēm ลักซ์
สนามกีฬาในร่ม, สระว่ายน�้ำ
ในร่ม (sport gymnasiums,
swimming pools)

300

UGRL

UO

Ra

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

22

0.6

80

ส�ำหรับอาคารกีฬาสาธารณะ
ให้ดูข้อก�ำหนดของกีฬานั้น ๆ
เพิ่มเติม

เป็นความส่องสว่างที่ระดับพื้น

29. สถานดูแลสุขภาพ (health care premise)
ห้องพักรอ (waiting room)

200

22

0.4

80

ทางเดินช่วงกลางวัน
(day corridor)

200

22

0.4

80

ทางเดินช่วงกลางคืน
(night corridor)

50

22

0.4

80

ห้องพักผ่อน (day rooms)

200

22

0.6

80

ห้องท�ำงานเจ้าหน้าที่ (staff office)

500

19

0.6

80

ห้องพักเจ้าหน้าที่ (staff rooms)

300

19

0.6

80

ตึกแผนกคนไข้ (wards)

ควรเลี่ยงไม่ให้เกิดความสว่าง
มาก ๆ ที่อยู่ในบริเวณการมอง
ของผู้ป่วย

- แสงสว่างทั่วไป
(general lighting)

100

19

0.4

80

เป็นความส่องสว่างที่ระดับพื้น

- แสงอ่านหนังสือ
(reading lighting)

300

19

0.7

80

- การทดสอบง่าย ๆ
(simple examine)

300

19

0.6

80

การตรวจและการรักษา
(examination and treatment)

1000

19

0.7

90

แสงช่วงกลางคืน, แสงส�ำหรับ
การสังเกตการณ์ (night
lighting, observation
lighting)

5

-

-

80

ห้องอาบน�้ำและสุขาส�ำหรับผู้
ป่วย (bathrooms and toilets
for patients)

200

22

0.4

80

ห้องตรวจทั่วไป
(general exam room)

500

19

0.6

90

4000K ≤ Tcp ≤ 6500K

หูและตา (ear and eye)

1000

19

0.7

90

ใช้โคมไฟส�ำหรับการตรวจ
เฉพาะที่

ทดสอบการอ่านและตาบอดสี
(reading & color vision test)

500

16

0.7

90
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ห้องสแกนที่มีจอแสดงผล
(scanner with image
enhance and TV)

50

19

-

80

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

ห้องฟอกไต (dialysis rooms)

500

19

0.6

80

ควรปรับความส่องสว่างได้

ห้องโรคผิวหนัง
(dermatology room)

500

19

0.6

90

ห้องส่องกล้อง
(endoscopy rooms)

300

19

0.6

80

ห้องเข้าเฝือก (plaster rooms)

500

19

0.6

80

บริเวณท�ำความสะอาดและ
บ�ำบัดผู้ป่วย (medical baths)

300

19

0.6

80

นวดและรังสีบ�ำบัด
(massage and radiotherapy)

300

19

0.6

80

ห้องเตรียมผ่าตัดและพักฟื้น
(pre-op and recovery rooms)

500

19

0.6

90

ห้องผ่าตัด (operating theatre)

1000

19

0.6

90

บริเวณที่ก�ำลังท�ำการผ่าตัด
(operating cavity)

พิเศษ

Ēm = 1,000 ลักซ์ – 100,000 ลักซ์

ห้อง ICU (intensive care unit)
- แสงสว่างทั่วไป
(general lighting)

100

19

0.6

90

ที่ระดับพื้น

- การตรวจอย่างง่าย
(simple examinations)

300

19

0.6

90

ที่ระดับเตียง

- การตรวจและรักษา
(examination & treatment)

1000

19

0.7

90

ที่ระดับเตียง

20

19

-

90

- แสงสว่างทั่วไป
(general lighting)

500

19

0.6

90

แสงสว่างไม่ควรจ้าบาดตาคนไข้

- ที่ผู้ป่วย
(at the patient)

1000

-

0.7

90

ใช้โคมไฟส�ำหรับการตรวจ
เฉพาะที่

- อุดฟัน
(operating cavity)

5000

-

-

90

แสงควรสว่างมากกว่า 5000 ลักซ์
ดูข้อก�ำหนดความต้องการเพิ่ม
เติมจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- เทียบสีฟัน
(white teeth matching)

5000

-

-

90

Tcp > 6000K
ดูข้อก�ำหนดความต้องการเพิ่ม
เติมจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- แสงสว่างตอนดึก
(night watch)
ทันตกรรม (dental)
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ห้องตรวจสอบสี
(color inspect lab)

1000

19

0.7

90

Tcp > 5000K

ห้องก�ำจัดเชื้อ
(sterilization rooms)

300

22

0.6

80

ห้องปลอดเชื้อ
(disinfection room)

300

22

0.6

80

ห้องผ่า/เก็บศพ
(autopsy / mortuary)

500

19

0.6

90

โต๊ะผ่า/ศึกษา
(autopsy / dissecting)

5000

-

-

90

แสงควรสว่างมากกว่า 5000 ลักซ์

โถงผู้โดยสารเข้า / ออก,
บริเวณรอรับกระเป๋า
(arrival/departure halls,
baggage areas)

200

22

0.4

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

บันไดเลื่อน, ลิฟท์
(escalators, lifts)

150

22

0.4

80

ประชาสัมพันธ์, ลงทะเบียน
(information desks,
Check-in desks)

500

19

0.7

80

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

ศุลกากร / ตรวจหนังสือเดินทาง
(customs and passport
control desks)

500

19

0.7

80

ความส่องสว่างในแนวตั้งมี
ความส�ำคัญ

พื้นที่พักรอ (waiting areas)

200

22

0.4

80

ห้องเก็บกระเป๋าเดินทาง
(luggage room)

200

28

0.4

60

พื้นที่ตรวจสอบเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย
(security check area)

300

19

0.6

80

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

หอควบคุมการบิน/จราจรทาง
อากาศ (air traffic control tower)

500

16

0.6

80

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

ห้องควบคุมการบิน/จราจรทาง
อากาศ (air traffic rooms)

500

16

0.6

80

ส�ำหรับการท�ำงานทีม่ จี อแสดงผล
ดูข้อ 3.7

โรงเก็บ/ซ่อมเครื่องบิน
(hangars)

500

22

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

พื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์
(engine test)

500

22

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

พื้นที่วัดค่าในโรงเก็บ/ซ่อม
เครื่องบิน (measuring area in
hangars)

500

22

0.6

80

ส�ำหรับโคมไฮเบย์ที่ใช้หลอด
HID ดูหมายเหตุ 1 เพิ่มเติม

30. สนามบิน (airports)
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ชานชาลาและอุโมงค์ผู้โดยสาร
(platforms and passenger
subways)

100

28

0.5

40

อาคารขายตั๋วโดยสารและ
อาคารเทียบอากาศยาน
(ticket hall and concourse)

200

28

0.5

40

ส�ำนักงานตั๋วโดยสารและ
กระเป๋า และเคาน์เตอร์
(ticket and luggage offices
& counters)

300

19

0.5

80

ห้องพักรอ
(Waiting rooms)

200

22

0.4

80

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

31. โบสถ์ สุเหร่า วิหาร วัด (churches, mosques, synagogues, temples)
ตัวโบสถ์, สุเหร่า, วิหาร
(church body)

100

25

0.4

80

เก้าอี้, แท่นบูชา, ธรรมาสน์
(chair, altar, pulpit)

300

22

0.6

80

หมายเหตุ 1: เนื่องจากหลอด HID ส่วนใหญ่มีค่า Ra ต�่ำกว่า 80 อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่มีการท�ำงานต่อเนื่องกันหรือที่ต้องมีการ
จดจ�ำสีเพื่อความปลอดภัย ควรใช้หลอดที่มีค่า Ra สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
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5
การออกแบบการส่องสว่าง
ในงานสถาปัตยกรรม
การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรมนั้น วิธี
การออกแบบที่ไม่จ�ำกัดอยู่แค่การสร้างความสว่างและ
ค่าความสม�่ำเสมอของแสง หรือให้ความสว่างเพื่อมอง
เห็นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะส�ำหรับนักออกแบบแสง
ทีด่ ี จะเลือกมองลงไปให้ลกึ กว่าความต้องการพืน้ ฐาน และ
เฟ้นหาวิธีการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่งดงาม
และประทับใจให้กับผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมด้วยแสง แต่ยังมีแนวทางอื่น ๆ ให้ได้ลองน�ำ
ไปใช้ตามบริบทที่เหมาะสม จึงขออธิบายแนวทางและ
เทคนิคในการออกแบบการส่องสว่างอย่างง่าย ๆ และ
หยิบยกตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์จากนักออกแบบ
แสงเพือ่ การเรียนรู้ ในเรือ่ งองค์ประกอบในการรับรูใ้ นการ
มองเห็น งานสถาปัตยกรรม พืน้ ทีว่ า่ ง แสงสว่างธรรมชาติ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคในการ
ออกแบบการส่องสว่าง ตามด้วยกรณีศึกษาในอาคาร
ชนิดต่าง ๆ
5.1 เทคนิคของการออกแบบการส่องสว่างใน
สถาปัตยกรรม
แนวความคิดในการออกแบบควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม โดยแสงเป็นตัวท�ำให้พื้นที่
ว่างของอาคารปรากฏตัวขึ้น การสร้างแสงและเงาเป็น
องค์ประกอบที่ดี นอกเหนือจากการท�ำให้มองเห็นหรือ
ปลอดภัยเท่านั้น มันยังจะท�ำให้อาคารดูมีชีวิตและ
สวยงาม กลายเป็นเนื้อเรื่องเดียวกับสถาปัตยกรรมได้
อย่างกลมกลืนหรือไม่แปลกแยก ในที่นี้จะขออ้างอิงจาก
นักออกแบบแสง เจมส์ เบนยา (James Benya) ซึ่งแบ่ง
รูปแบบการให้แสงในสถาปัตยกรรมให้เป็น layer
โดย Layered technique นั้นสามารถแบ่ง

การให้แสงเพื่อตกแต่ง หรือเป็นสื่อบอกเล่าความเป็น
อัตลักษณ์ (Decorative light)

การให้แสงที่เน้นส่วนที่สำ�คัญ (Focal light)

การให้แสงเพื่อการทำ�งานเฉพาะที่ (Task light)

การให้แสงเพือ่ สร้างบรรยากาศ (Ambient /General light)

รูปที่ 5.1 layer การให้แสงในสถาปัตยกรรม
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5.1.1 การให้แสงเพื่อสร้างบรรยากาศ (Ambient /General light)
คือการสร้างบรรยากาศด้วยการสร้างพืน้ ผิวฝ้าเพดาน ผนังหรือพืน้ ทีส่ ว่างด้วยแสงตกกระทบลงบนพืน้ ที่
นัน้ ๆ ไม่วา่ จะด้วยdown light indirect light หรือ โคมไฟโป๊ะก็ตาม ความสว่างเพียงไม่เท่าไรทีต่ กกระทบ
บนวัสดุผิวสีอ่อนก็จะสะท้อนออกมาให้ความสว่างกับห้องได้ ลดความแข็งของวัสดุหรือที่ว่างในงาน
สถาปัตยกรรม หากความสว่างนัน้ น้อยกว่า task light หรือสว่างน้อยกว่าแสงทีต่ อ้ งการเพือ่ การท�ำงาน
เฉพาะจุดนัน้ เรียก Ambient light แต่หากความสว่างนัน้ มากพอ ๆ กับ Task light เรียก General light
และในบางครั้ง Decorative light หรือไฟประดับนั้นก็สามารถสร้างบรรยากาศ หรือ Ambient light
ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีสูตรเฉพาะเจาะจงหรือตายตัวส�ำหรับ Layered technique ทั้งนี้มันเป็นค�ำ
แนะน�ำในการออกแบบ การใช้งานขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความพึงพอใจในการเลือกใช้เทคนิค

Cove Lighting

รูปที่ 5.2 การให้แสงเพื่อสร้างบรรยากาศ
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5.1.2 การให้แสงเพื่อการท�ำงานเฉพาะที่ (Task light)
โดยทั่วไปแล้วคือการให้ความสว่างในจุดที่ต้องการในการท�ำงานเฉพาะ เช่นโต๊ะอ่านเขียนหนังสือ
ทั้งนี้ความสว่างของแสงนั้นก็ควรเป็นไปตามความต้องการในการมองเห็นของมนุษย์ดังที่กล่าวใน
บทต้น ๆ และข้อควรระวังคือการเกิดเงาบังจากจุดติดตั้งที่ไม่เหมาะสมกับเนื้องานและคนใช้งาน
อีกประเด็นก็คือเทคนิคการออกแบบที่ควรเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นในการควบคุมความสว่างส�ำหรับ
ความต้องการของแต่ละคนในกรณีที่หลายคนอยู่ในห้องเดียวกัน

Downlighting

รูปที่ 5.3 การให้แสงเพื่อการทำ�งานเฉพาะที่
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5.1.3 การให้แสงที่เน้นส่วนที่ส�ำคัญ (Focal light)
ในการให้แสงเพื่อบรรยากาศและการใช้งานนั้น อาจยังไม่ท�ำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีพอ ขาดมิติ หรือ
ความหมายที่ต้องการสื่อให้งานนั้น ๆ ประสบความส�ำเร็จได้ จากห้องที่เรียบสงบนิ่งที่สวยอยู่แล้ว ถูก
ท�ำให้เกิดความจับใจขึ้นได้ด้วยแสงและเงาของความเปรียบต่างของความเข้มของแสง หรือสีของ
แสง แสงที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่องเน้นบางจุดที่ส�ำคัญนั้นเรียก Accent light หรือ Focal light โดยผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะความบังเอิญที่มีแสงอยู่ในบริเวณนั้นพอดี แต่เป็นการออกแบบที่ตั้งใจให้
มีน�้ำหนักขึ้นเพื่อสะท้อนหัวใจของงานที่จะไม่สามารถเห็นได้ชัดจากความสว่างปกติ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความทรงจ�ำที่ดีอย่างมีความหมาย ในหลาย ๆ กรณี Focal light จะช่วยเพิ่มความสว่างในแนวตั้ง
และเพิ่มโอกาสในการมองเห็นที่สวยงาม

Accent Lighting

รูปที่ 5.4 การให้แสงที่เน้นส่วนที่สำ�คัญ
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5.1.4 การให้แสงเพื่อตกแต่ง หรือเป็นสื่อบอกเล่าความเป็นอัตลักษณ์ (Decorative light)
ความคิดของการออกแบบไม่ได้จบลงแค่รังสรรค์ความสว่างและการสร้างความเปรียบต่างของแสง
เท่านั้น การแสดงความเป็นตัวตนของโครงการนั้นก็มีส่วนให้คนทั่วไปรับรู้ถึงปรัชญาหรือแนวทาง
ของโครงการให้ลุล่วงได้ด้วยรูปแบบของโคม Decorative light การเลือกรูปแบบโคมที่เหมาะสมนั้น
จะเป็นตัวให้ความสว่างและสไตล์ของโครงการได้เป็นอย่างดี ความเป็นอัตลักษณ์นั้นจึงถูกรับรู้ได้
ด้วย Decorative light นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเปรียบต่างของแสงในห้อง ท�ำให้ห้องดูนุ่ม
ขึ้น หากเป็นโถงสูงและมีการเลือกใช้โคมตั้งโต๊ะหรือพื้น โคมนั้นจะช่วยให้รู้สึกลดทอนขนาดให้ห้อง
ดูอบอุ่นกันเองขึ้น ทั้งนี้ข้อพึงระวังในการเลือกโคมนั้นคือเรื่องรูปแบบ ขนาดและต�ำแหน่งของโคมกับ
ขนาดของที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมนั้น ๆ ควรพิจารณาหลักการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะด้วย

Decorative Lighting

รูปที่ 5.5 การให้แสงเพื่อตกแต่ง
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การสร้างความประทับใจในการมองเห็นนั้นที่มีแสงเป็นส่วนเกี่ยวข้อง กับประสบการณ์การเข้าไป
สัมผัสรูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้เราได้เข้าไปสัมผัสแสงและงานสถาปัตยกรรมอย่างใกล้ชิด ความสว่าง
ของแสง วัสดุที่แสงตกกระทบ การจัดวางองค์ประกอบของแสง ต�ำแหน่งและทิศทางของแสง
รวมทั้งเวลาของมุมมองจะสร้างบรรยากาศที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกที่ต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะ
เป็นห้องหรือสถานที่เดียวกันก็ตาม โดยดูตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่คัดเลือกมานี้
5.2 กรณีศึกษาการออกแบบการส่องสว่างในสถาปัตยกรรม
5.2.1 โครงการ Aloft, Bangkok (ห้องอาหาร)

แสงไฟเปลี่ยนสีได้ หลอดไฟซ่อน
บริเวณขอบใต้พื้นกระจกขุ่น
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ออกแบบโดย DJCOALITION
ภาพโดย วีระเกียรติ เสวตวิวัฒน์

พื้นที่เป็นบาร์ของโรงแรม ใช้เฉพาะเวลากลางคืน ต้องการความส่องสว่างที่น้อยกว่า 20 ลักซ์ ส่วน
โต๊ะ ซึ่งจะมีเทียนให้แสง ส่วนบริเวณพื้นที่ใกล้ชิดโดยรอบนั้น จะมีระดับการส่องสว่างที่ต�่ำกว่าบริเวณ
โต๊ะ ช่วยเสริมให้ผู้ใช้สอยสนใจแสง เพราะตามธรรมชาติแล้ว คนจะมองไปในส่วนที่สว่างกว่า ไม่มอง
ไปทิศทางอื่นๆที่มืดกว่า คือแสงช่วยก�ำหนดสเปซได้ เหมือนกับการถือเทียนเล่าเรื่องในเวลามืดผู้ฟัง
จะจับจ้องไปที่แสงเทียนที่ผู้พูดถือเล่า และเนื่องจากพื้นที่นี้ไม่มีแสงธรรมชาติ จึงต้องการแสงสว่าง
จากแสงประดิษฐ์
การออกแบบ: มีการให้แสงด้วยแหล่งก�ำเนิดหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Spot Light และการให้แสง
จากแหล่งก�ำเนิดแบบเส้น ซึ่งในส่วนที่น่าสนใจของพื้นที่นี้ นอกจากจะเป็นเรื่องแสงไฟเปลี่ยนสีเพื่อ
ช่วยให้เกิดอารมณ์ตา่ งๆตามสีและปรับให้บรรยากาศมีการเปลีย่ นแปลงไม่นงิ่ ได้แล้วนัน้ ยังเป็นเรือ่ ง
ว่า มีการซ่อนแสงไฟไว้ในพื้นกระจก ซึ่งเป็นกระจกฝ้า เมื่อเปิดไฟแล้วแสงจะท�ำให้พื้นที่นี้ มีความ
แตกต่างและเป็นแสงที่ให้บรรยากาศกับพื้นที่นี้
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5.2.2 โครงการ Citadine สุขมวิท 23 (โถงโรงแรม)
แสงไฟเปลี่ยนสีได้ หลอดไฟ
ซ่อนในช่องแสง แสงออกมา
บริเวณขอบ
ออกแบบโดย DJCOALITION
ภาพโดย David Skelley

พื้นที่กิจกรรมหลักอยู่ด้านล่าง บริเวณชั้นหนึ่งเป็นโถง
หน้าลิฟท์ มีช่องแสงซึ่งมีขนาดแคบและสูง บริเวณนี้เป็น
พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ส อยตลอดเวลา ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น
ต้ อ งการ ความส่องสว่างที่ประมาณ 50 ลักซ์
การออกแบบ: ออกแบบโดยมีลักษณะการให้แสงแบบ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
- แสงเพื่อสร้างบรรยากาศ บริเวณชั้นหนึ่ง ให้แสงไฟส่อง
ลงเพื่อให้ความสว่างทั่วไป ใช้แสงที่มีอุณหภูมิสีสหสัมพันธ์ 2700 K เพื่อให้มีลักษณะที่ปรากฏอุ่น
- แสงเพื่อการท�ำงานเฉพาะที่ ที่ส่องลงเฉพาะบริเวณที่
นั่งซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ที่ช้ันหนึ่ง มีการผสานเข้ากับ
เฟอร์นิเจอร์
- แสงที่เน้นส่วนที่ส�ำคัญ ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่ง
ภายใน เป็นแสงที่มาจากแหล่งก�ำเนิดแสงชนิดเส้นโดย
ใช้สีที่เข้ากับอัตลักษณ์ของโรงแรม ซ่อนในผนังเพื่อให้
เกิดลวดลาย แสงไฟสีมีการเปลี่ยนสีของแสง ซึ่งแสงนี้
จะเกิดขึ้นทั้งบนผนังและฝ้า
นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงการบ�ำรุงรักษา เนื่องจากบาง
พืน้ ทีม่ กี ารเข้าถึงยาก จึงเลือกหลอดไฟทีม่ อี ายุการใช้งาน
นาน และอุปกรณ์ควมคุมที่เหมาะสมกับหลอด
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5.2.3 โครงการ The Sukhothai Residence, Bangkok (ห้องออกก�ำลังกาย)
เป็นพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมโยคะและการออกก�ำลังกาย ซึ่งมีการใช้สอยทั้งในเวลากลางวันและกลาง
คืน ในเวลากลางวันจะได้รับแสงธรรมชาติจากพื้นที่ด้านนอก
การออกแบบแสงเพื่อสร้างบรรยากาศโดยรวมให้มีค่าความส่องสว่าง 250 – 500 ลักซ์
โดยไม่มีการส่องเน้นเฉพาะจุด แสงที่เกิดขึ้นเป็นแสงที่สะท้อนจากหลืบฝ้า ไม่เห็นหลอดไฟโดยตรง
เพื่อไม่ให้เกิดแสงจ้าต่อการมองของผู้ใช้ แสงที่ปรากฏเป็นสีโทนอุ่น ค่าอุณหภูมิสีสหสัมพันธ์ 3000 K
และมีการใช้ผนังกระจกเงาเพื่อสะท้อนช่วยเพิ่มค่าความส่องสว่างให้กับพื้นที่ภายในให้มากขึ้น

ออกแบบโดย DJCOALITION
ภาพโดย วีระเกียรติ เสวตวิวัฒน์

59

5.2.4 พิพิธภัณฑ์ (ส่วนจัดแสดง)
การใช้ diffusing ceiling panels
บนฝ้าเพดานเพื่อส่องสว่างทั่วไป
ในห้องจัดแสดง และใช้ไฟส่อง
เฉพาะจุด (spotlighting) เพื่อ
ส่องเน้นภาพที่ผนังแต่ละภาพ
ให้โดดเด่นขึ้น

Hyogo Prefecture Museums
of Art – Kobe, Japan
ภาพโดย พรรณชลัท สุริโยธิน

ไฟส่องผนัง (wall washing) ใน
ระบบรางไฟ (track lighting) ติด
ตั้งเป็นระยะยาวต่อเนื่องเพื่อให้
แสงสว่างบนผนังที่จัดแสดงภาพ
ศิลปะ ให้แสงเกลี่ยจากขอบบน
ลงมาจนถึงขอบล่างของผนัง
อย่างสม�่ำเสมอ

Hyogo Prefecture Museums
of Art – Kobe, Japan
ภาพโดย พรรณชลัท สุริโยธิน
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Museo del Duomo – Milan, Italy
ภาพโดย พรรณชลัท สุริโยธิน
ไฟส่องเฉพาะจุด ส่องสว่างวัตถุที่
จัดแสดงให้มีลักษณะเป็นสามมิติ
โดยใช้การรักษาสมดุลระหว่างแสง
สว่างโดยตรงและแสงสว่างแบบ
กระจาย พิจารณาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างความส่องสว่างทรงกระบอก
ต่อความส่องสว่างในแนวระนาบ
(ณ จุดเดียวกัน)
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5.2.5 โครงการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลนั้นมีหลายส่วน ตัวอย่างในที่นี้ได้คัดเลือกมาสองส่วนหลักๆได้แก่ ส่วนห้องพักผู้ป่วยและ
ส่วนโถงต้อนรับ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
จากผลการวิจัยหลายชิ้นงานบ่งว่าการรับรู้ถึงแสงธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกับสภาวะภายนอก
นั้นช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น การให้แสงที่ไม่แยงตาด้วยการเลือกโคมชนิดที่มีครีบกันแสงจ้า และ
ตัวหลอดลึกเข้าไปจากหน้าโคม การใช้ม่าน หรือต้นไม้ เพื่อกรองแสงแดดจ้าจากภายนอก ประกอบ
กับการให้ความสว่างกับฝ้าเพดานและ/หรือผนัง นอกเหนือไปจากการให้แสงที่เพียงพอส�ำหรับการ
ใช้สอยนั้นช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ท�ำงานในโรงพยาบาลมีความสบายตา และลดความเครียดลงได้
เมื่อกล่าวถึงโรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการจะเป็นผู้ป่วยหนัก ดังนั้น
แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสงจะให้ผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับวิว ต้นไม้
และแสงธรรมชาติให้มากที่สุด ระเบียงห้องพักผู้ป่วยจะมีต้นไม้เพื่อความสวยงามสบายตา ในห้อง
พักนั้นมีหลืบไฟเพื่อบรรยากาศทั่วไปที่ดี มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์พร้อมครีบกันแสงแยงตาอยู่เหนือ
ปลายเตียง ให้ความสว่างทั่วไปที่เพียงพอในการตรวจอาการเบื้องต้นและไม่แยงตาผู้ป่วย หากแพทย์
ต้องการตรวจดูรายละเอียดนั้นก็มีไฟเพิ่มเติมอีก ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ
จะมีไฟหัวเตียงอีกหนึ่งชุด

ห้องพักผู้ป่วยดีลักซ์ ภาพโดย ศรีรัฏฐ์ สมสวัสดิ์
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มุมมองจากโถงพักรอในโรงพยาบาลมองออกไปยังคลองบางกอกใหญ่ ภาพโดย ศรีรัฏฐ์ สมสวัสดิ์

ในส่วนของโถงพักคอยหลัก ผู้ออกแบบจงใจเปิดใต้ถุนของชั้นบนทางด้านทิศเหนือเพื่อสร้างมุมมอง
ออกไปยังภายนอกได้ เป็นการน�ำแสงธรรมชาติและการมองเห็นวิวสู่ผู้ใช้อาคาร ใต้ถุนอาคารนั้น
ภูมิสถาปนิกได้ผูกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของวังหลังที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างอาคาร โดย
ได้ออกแบบสระน�้ำ ให้มีการจ�ำลองรูปแบบฐานของวังเก่าใต้สระน�้ำนั้น แสงอาทิตย์และเงาสะท้อน
ภายนอกจะท�ำให้มองเห็นมันไม่ชัดนัก ด้วยความจงใจในการบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกลืม หากตั้งใจ
มองจะรับรู้ได้ การให้แสงตอนกลางคืนที่โถงนี้เช่นกัน ความส่องสว่างในโถงโดยรอบๆสระจะถูก
ออกแบบให้น้อยกว่าตรงส่วนเคาน์เตอร์ด้วยโคมตั้งพื้นและโคมที่สร้างมากับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้มอง
เห็นสระน�้ำที่มี Photoluminscent หรือพรายน�้ำประปรายแบบคลุมเครือด้วย LED ในช่วงสีม่วงใกล้
รังสีอัลตราไวโอเลท
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5.2.6 โครงการ ส�ำนักงาน C-ASEAN
C-ASEAN คือสถานทีพ่ บปะเพือ่ ความร่วมมือในโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆระหว่างกลุม่ ท�ำงานในภูมภิ าค ASEAN
โดยมีจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ สร้าง
เครือข่ายในกลุ่มประเทศนี้เน้นไปยังคนหนุ่มสาวกลุ่ม
เริ่มต้น การต่อยอดศิลปวั ฒ นธรรมในเชิ ง ธุ ร กิ จอย่ า ง
สร้างสรรค์ ที่ C-ASEAN ประกอบด้วยพื้นที่เพื่อการใช้
สอยต่างๆกันไปเช่น โถงต้อนรับทีใ่ ช้เป็นโถงอเนกประสงค์
เพือ่ การจัดงานนิทรรศการหรืองานเลีย้ งได้ ห้องสมุด ร้าน
กาแฟ ห้องประชุมเล็กใหญ่ ห้องท�ำงานเดีย่ ว ห้องท�ำงาน
รวมส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ห้องสตูดิโอถ่ายท�ำ
รายการโทรทัศน์ ลานอเนกประสงค์ภายนอกเป็นต้น
ในที่นี้จะขอหยิบยกส่วนท�ำงานเดี่ยวเพื่อเป็นตัวอย่าง

โคมไฟตั้งพื้นส่องขึ้นและลง
เพื่อความสว่างทั่วไปและ
สำ�หรับโต๊ะทำ�งาน
ภาพโดย Waldermann
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การออกแบบแสงส�ำหรับสถานทีท่ �ำงานก็ควรให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องท�ำงานนั้น ๆ เช่นการท�ำงาน
กับคอมพิวเตอร์ทตี่ อ้ งการความสว่างทัว่ ไปเพียง 300 ลักซ์
โดยการใช้โคมตั้งพื้นสูงที่มีการกระจายแสงด้านบนที่
กว้างไปบนฝ้าเพดานท�ำให้เกิดความสว่างที่เนียนบนฝ้า
สะท้อนลงท�ำให้บรรยากาศห้องสว่างแบบสบายตาเพียงพอ
แก่การมองและท�ำงานทั่วไป ค่าอัตราส่วนความสว่าง
ระหว่างจุดที่สว่างที่สุดและมืดที่สุดบนฝ้าเพดานนั้นไม่
ควรสูงกว่า 3 ต่อ 1 แต่หากมีการอ่านหนังสือ หรือเขียน
งานบนโต๊ะความสว่างบนโต๊ะที่เพียงพอก็ควรเพิ่มเป็น
400-500 ลักซ์ โคมไฟตั้งพื้นเดียวกันนั้นสามารถเปิดให้
ความสว่างลงมาบนโต๊ะท�ำงานโดยตรง ให้ความยืดหยุ่น
ในกิจกรรมต่างๆ นอกจากความสว่างที่เพียงพอบนโต๊ะ
แล้วนัน้ อัตราส่วนความสว่างก็ไม่ควรเกิน 3 ต่อ 1 อีกด้วย
เพื่อความสบายตาในการอ่านหรือเขียน ในขณะเดียวกัน
ห้องท�ำงานนีม้ ไี ฟหลืบให้ความสว่างบนผนังจากโคม LED
ท�ำให้ผนังไม่มืดจนเกิดความเปรียบต่างของความสว่าง
จนเกินไป โดยมีอัตราส่วนความสว่างบนโต๊ะท�ำงานต่อ
ความสว่างบนผนังไม่เกิน 10 ต่อ 1 และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น
การใช้ผนังที่มีลักษณะพื้นผิวด้านจะท�ำให้มีการสะท้อน
และกระจายแสงได้ดีกว่าแบบมัน

5.2.7 โครงการ บางกอก อรีนา (สนามกีฬาในร่ม)

ภาพโดย อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

บางกอกอรีนา เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อสามารถรองรับการแข่งขันฟุตซอลในระดับนานาชาติที่
มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ คุณภาพแสงสว่างจึงต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ
(FIFA) ในระดับสูงสุด นอกจากความส่องสว่างในแนวระนาบแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงความส่องสว่าง
ในแนวตั้ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของภาพที่ได้ส�ำหรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ และเนื่องจากสนามกีฬานี้
อาจใช้ในการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น หรือใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระบบส่องสว่างจึงถูกออกแบบ
ให้สามารถปรับลักษณะการเปิด/ปิดให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานได้
โคมไฟฟลัดไลท์ติดตั้งโดย
รอบด้านข้างเพื่อเพิ่มความ
ส่องสว่างในแนวตั้งสำ�หรับ
การถ่ายทอดโทรทัศน์

โคมไฟดาวน์ไลท์ติดตั้งบน
เพดาน เพื่อให้แสงสว่างทั่วไป
ในแนวระนาบ

พื้นที่แข่งขัน

ภาพโดย อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์
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ความส่องสว่างในแนวตั้งเป็นการค�ำนวณ
ปริมาณแสงที่ตกลงบนคน/วัตถุในแนวตั้ง
มีความส�ำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะส�ำหรับ
การถ่ายทอดโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ว่ากล้องสามารถมองเห็นผู้เล่นหรือวัตถุ
ได้ดีเพียงใด และมีผลต่อคุณภาพของภาพ
ที่ได้

การออกแบบ:
- ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวระนาบ (Ēh) ของพื้นที่
แข่งขัน ที่ระดับพื้น ไม่น้อยกว่า 1000 ลักซ์ และมีความ
สม�่ำเสมอไม่น้อยกว่า 0.7 (ค่าต�่ำสุด/ค่าเฉลี่ย)
- ค่าความส่องสว่างเฉลีย่ ในแนวตัง้ (Ēv) ของพืน้ ทีแ่ ข่งขัน
ที่ระดับความสูงจากพื้น 1.5 เมตร (ทั้งสี่ทิศทาง) ไม่น้อย
กว่า 1500 ลักซ์ และมีความสม�่ำเสมอไม่น้อยกว่า 0.6
(ค่าต�่ำสุด/ค่าเฉลี่ย)
- ดัชนีความถูกต้องของสี ไม่น้อยกว่า 80
- อุณหภูมิสีสหสัมพันธ์ 5000 – 6000 K
- ค่าพิกัดแสงจ้า (Glare Rating, GR) ไม่เกิน 50

การคำ�นวณความส่องสว่างใน
แนวตั้งในสี่ทิศทาง (บน, ล่าง,
ซ้าย, ขวา) กรณีกล้องไม่ประจำ�
ตำ�แหน่ง (mobile camera)

หมายเหตุ กรณีสนามกีฬาจะใช้ค่าพิกัดแสงจ้า (GR) แทน
พิกัดแสงจ้ารวม (UGR) ในการประเมินไม่ให้มีระดับแสงจ้า
สูงจนท�ำให้สูญเสียการมองเห็นหรือร�ำคาญตาจนเกินไป

นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงแสงสว่างบนอัฒจันทร์ซึ่งต้องมีค่าความส่องสว่างเพียงพอส�ำหรับผู้ชม
ในการมองเห็นและสัญจรผ่านไปมา

การคำ�นวณความส่องสว่างใน
แนวตั้งในทิศทางกล้องหลัก
(main camera)
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5.2.8 โครงการ ร้าน i Studio สาขา Central World
ร้าน i Studio เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าแบรนด์ Apple ในประเทศไทย โดย
สาขานีไ้ ด้รบั การออกแบบตกแต่งภายในด้วยแนวคิดใหม่เพือ่ ให้เป็นร้านต้นแบบของ i Studio สาขาอืน่
ทั่วประเทศ เน้นการสร้างความรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
แต่มีรูปทรงที่เรียบง่ายไม่ยึดติดกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งต่างจากแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบดั้งเดิมคือ forms follow functions นอกจากนี้ยังตอบสนองการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ ใช้เวลาส่วนใหญ่กบั อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เคลือ่ นที่ โดยพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายใน
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักได้แก่ ด้านหน้าร้าน เคาน์เตอร์ช�ำระเงินและบริการลูกค้า ส่วนจัดแสดงสินค้า
หลักประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนจัดแสดงสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
ขนาดเล็ก และบริเวณสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของสินค้าและบริการ
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การออกแบบแสงสว่างจึงสามารถแบ่งได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- การส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ และท�ำให้สามารถมองเห็นชือ่ ร้านและโลโก้ได้เด่นชัดจากภายนอก
โดยใช้เทคนิคการให้แสงจากด้านหลังของวัสดุโปร่งแสง (back-lit) ได้แก่ กระจกฝ้า เคาน์เตอร์หิน
สังเคราะห์ (corian) ที่เซาะร่องจากด้านหลังเป็นชื่อของร้านและซ่อนไฟสีขาวกลาง (intermediate
white) ท�ำให้เห็นแสงเรืองออกมาด้านหน้า (ภาพที่ 1) เพื่อสะท้อนปรัชญาการออกแบบของแบรนด์
ที่มักใช้ user interface ระบบสัมผัสและกราฟฟิคที่เรียบเนียนไปกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- สร้างความโดดเด่นและท�ำให้เห็นทัศนียภาพภายในร้านได้ชัดเจน ด้วยการเน้นความโปร่งใสของ
กระจกโดยท�ำให้พื้นผิวขนาดใหญ่มีความสว่างสูง ด้วยเทคนิคแสงสาดผนัง (wall-wash) ลงบนผนัง
คอนกรีตและกล่องไฟบนเพดานทีใ่ ช้เทคนิคการให้แสงจากด้านหลัง (back-lit) ด้วยแสงขาวทีม่ อี ณ
ุ หภูมิสีสหสัมพันธ์ 4000K นอกจากนี้เพื่อเน้นให้เห็นบริเวณทางเข้าร้าน (transitional area) ได้ชัดเจน
แสงในบริเวณนีจ้ งึ มีคา่ ความส่องสว่าง 1,200 ลักซ์ ซึง่ สูงกว่าบริเวณทัว่ ไปภายในร้านประมาณสองเท่า
- แสงบริเวณทั่วไปภายในร้านมาจากโคมไฟหลอดเซรามิคเมทัลเฮไลด์ 35 วัตต์ 40 องศา และจาก
กล่องไฟที่ให้แสงแบบฟุ้งกระจาย (diffuse light) บริเวณเหนือโต๊ะแสดงสินค้า โดยค่าเฉลี่ยความ
ส่องสว่างจากแหล่งก�ำเนิดแสงทั้งสองประเภทประมาณ 600 ลักซ์ และ 300 ลักซ์ตามล�ำดับ
- แสงส�ำหรับการจัดวางสินค้า (display lighting) ได้แก่ คอมพิวเตอร์และสินค้าขนาดใหญ่ที่วางบน
โต๊ะได้รับแสงในแนวระนาบเพื่อส่องเน้น (accent lighting) ประมาณ 1,500 ลักซ์ เป็นแสงจากโคม
ส่องลงแบบปรับได้ทผี่ สมผสานระหว่างโคมไฟหลอดเซรามิคเมทัลเฮไลด์ 35 วัตต์ 40 องศาและโคมไฟ
หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิด IRC (infrared coating) 50 วัตต์ 25 องศา อุณหภูมสิ สี หสัมพันธ์ 3000K
- แสงเพือ่ ส่องเน้นสินค้าและอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กบนชัน้ ติดผนังได้รบั แสงในแนวตัง้ ค่าเฉลีย่ ระหว่าง
800-1,200 ลักซ์ จากโคมไฟหลอดเซรามิคเมทัลเฮไลด์ 35 วัตต์ อุณหภูมสิ สี มั พันธ์ 3000K แบบปรับได้
และกระจายแสงเป็นวงรี (oval distribution) ซึ่งเหมาะกับการส่องเน้นชั้นวางของโดยเฉพาะ นอก
จากแสงเพื่อส่องเน้นในแนวตั้งจากฝ้าเพดานแล้ว ภายในชั้นวางของยังได้เสริมไฟซ่อน (concealed
linear lights) ตามความยาวของชั้น เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่สินค้าอีกด้วย
- แสงส�ำหรับการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สาธิตการใช้งาน การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า ได้ลด
การให้แสงแบบส่องเน้นบนสินค้าซึ่งท�ำให้เกิดแสงและเงาชัดเจน แต่เสริมด้วยแสงจากโคมไฟแบบ
แขวน (pendant) ท�ำให้มีแสงเพียงพอส�ำหรับการใช้งานและไม่สว่างจ้าจนรบกวนการสนทนา และ
สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ภายในร้าน
จากตัวอย่างรูปแบบทั้งหมดที่ได้หยิบยกมาเพื่อท�ำความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้นั้น ท�ำให้เห็นว่าการ
ส่องสว่างนั้นสามารถถูกออกแบบให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมได้อย่างดี เข้าไปช่วยเสริม
ในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้เกิดการรับรู้ ลดการมองเห็นของสิ่งที่ไม่พึงให้ปรากฏลงไป และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบหรือบุคคลทั่วไป เปิดมุมมองการสร้างสรรค์
งานที่ดีให้เกิดขึ้นในประเทศเราได้อีกต่อ ๆ ไป
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ภาคผนวก ก
ปริมาณทางแสง หน่วยวัด
และการแปลงหน่วย
หน่วยวัดส�ำหรับปริมาณทางแสง (ได้แก่ ฟลักซ์การส่องสว่าง ความเข้มการส่องสว่าง ความส่องสว่าง
และความสว่าง) ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้เป็นหน่วยในระบบ SI ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามใน
ต�ำราหรือมาตรฐานบางประเทศอาจใช้หน่วยวัดที่แตกต่างออกไป จึงได้รวบรวมและสรุปไว้ดังนี้
ปริมาณ

หน่วย

ฟลักซ์การส่องสว่าง
(luminous flux)

Dekalumen 10 ลูเมน
light-watt

ความเข้มการส่องสว่าง candle
(luminous intensity)
Hefner
candle
ความส่องสว่าง
(illuminance)

ความสว่าง
(luminance)

ที่มา/ค�ำอธิบาย
1 วัตต์ของพลังงานที่แผ่ออกมาของ
ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร
ปริมาณแสงที่ได้มาจากหลอดไส้มาตรฐาน
(incandescent standard lamp)
อาจเรียกว่า แรงเทียน
ปริมาณแสงที่ได้มาจากหลอดเปลว
มาตรฐาน (flame standard lamp)

Metrecandle 1 ลูเมนต่อตารางเมตร
footcandle
phot

1 ลูเมนต่อตารางฟุต
1 ลูเมนต่อตารางเซนติเมตร

nox
lambert

0.001 ลูเมนต่อตารางเมตร
1/π แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร

footlambert 1/π แรงเทียนต่อตารางฟุต
nit
1แรงเทียนต่อตารางเมตร

ตัวคูณ เพื่อท�ำให้เป็นหน่วย SI
10 lm
683 lm
1 cd
0.9 cd
1 lux
10.764 lux
10000 lux
0.001 lux
3183 cd/m2
3.426 cd/m2
1 cd/m2

stilb
apostilb

1 แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร
1/10000π แรงเทียนต่อตารางเซนติเมตร
(0.0001 lambert)

10000 cd/m2
0.3183 cd/m2

blondel

= 1 apostilb

0.3183 cd/m2

skot

= 0.001 apostilb

0.00032 cd/m2
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย
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โทรศัพท์: 02-436-8380-3
โทรสาร: 02-436-8388
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บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จ�ำกัด
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โทรศัพท์: 02-434-3688
โทรสาร: 02-434-5344,02-434-3686
www.alloyindustry.com

บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)		
ที่อยู่: เลขที่ 256 ซอยลาดพร้าว 84
(สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์: 02-538-9900
โทรสาร: 02-538-0202
www.evelighting.com

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิบซั่ม
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-248-8133
โทรสาร: 02-248-8144,02-642-5091
www.lighting.co.th

บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: เลขที่ 17/2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหมอนทอง
อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์: 038-581-676-80
โทรสาร: 038-581-680
www.ligman.com

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ
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ที่อยู่: เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-614-3300
โทรสาร: 02-614-3361
www.philips.co.th

บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: เลขที่ 52/84 หมู่ที่ 4 ซอยพหลโยธิน 52
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 02-973-8729-30
โทรสาร: 02-973-8731
www.sattelthailand.com

บริษัท ไทยซิน รีซอร์สเซส จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: เลขที่ 799/81 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
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โทรศัพท์ : 02-877-0010
โทรสาร: 02-877-3519
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บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 อาคาร
บางกอกแลนด์ ถนนป๊อปปูล่า 3 ต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-833-5348
โทรสาร: 02-833-5127-9
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ที่อยู่: เลขที่ 2/4 ซอยพระราม 2 ซอย 47
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บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ�ำกัด
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โทรศัพท์: 02-882-2033
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(ส�ำนักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 484,486 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-879-0240,02-862-5560-4
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