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บทคัดย่อ 
 ระบบควบคุมแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานมีศักยภาพสูงในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลด
มลภาวะทางแสง อย่างไรก็ตาม ควรค านึงถึงระดับค่าความส่องสว่างที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
แสงและการรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้งาน งานวิจัยเชิงทดลองในคร้ังนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่าความส่องสว่าง
ที่เหมาะสมส าหรับการปรับแสงระดับสูง (เมื่อมีผู้ใช้งาน) และระดับต่ า (เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน) 2) ศึกษาผลกระทบต่อทัศน
วิสัย ความสบายตา ความรู้สึกปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวม เปรียบเทียบกับการให้แสงแบบเดิม โดยใช้
ทางเดินแบบมีหลังคาคลุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นพื้นที่ในการทดลอง แบ่งเป็น 2 
กรณีได้แก่ ทางเดินที่มีการใช้งานในระดับสูงและปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส่องสว่างแนวระนาบของบริเวณ
ข้างเคียงประมาณ 15 ลักซ์ และ 5 ลักซ์ ตามล าดับ ระบบแสงสว่างที่ใช้ประกอบด้วยโคมไฟ LED อุณหภูมิสี 4000K 
ให้แสงแบบส่องลงและกระจายแสงแบบสมมาตร จ านวน 7 ชุด และชุดควบคุมแสงสว่างเพื่อปรับหรี่แสงในช่วง 
100% 60% 40% 20% ของก าลังไฟฟ้า นักศึกษาอายุระหว่าง 19-28 ปี จ านวน 20 คน เข้าร่วมการทดลองและ
ประเมินคุณภาพแสงสว่างโดยการตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การปรับค่าแสงในระดับสูงควรมีค่าเฉลี่ย
ความส่องสว่างในแนวระนาบประมาณ 24 ลักซ์ และ 12 ลักซ์ ส าหรับทางเดินที่มีการใช้งานในระดับสูงและระดับ
ปานกลางตามล าดับ ส่วนค่าแสงในระดับต่ าไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการทดลอง
ประเมินว่าแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานท าให้มองเห็นได้ดีขึ้นและรู้สึกปลอดภัยกว่าการให้แสงแบบเดิม การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 75-85 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 
ป ี 
 
ค าส าคัญ: ประเมินคุณภาพ / แสงสว่างภายนอก / แสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน 
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Abstract 
 Adaptive lighting has high potential for energy savings and reducing light pollution. 
However, the lighting systems should still provide appropriate light levels and not create a 
negative impact on lighting quality and perceived safety for the users. This experimental study 
investigated 1) appropriate illuminances for high and low settings, responding to the presence of 
the users 2) subjective evaluation of visibility, visual comfort, perceived safety and overall 
satisfaction of the adaptive lighting. The experiment was conducted using a 21.5 meter-long 
covered walkway at KMUTT campus; the lighting system comprised 7 of MR16 LED (4000K) 
downlight luminaries equipped with an analogue dimmer. Two conditions were examined - high 
and medium rate of use with average horizontal illuminances of 15 and 5 lux on the adjacent 
road. Some 20 university students participated in the study. They completed written evaluations 
with 5-point scale questions after viewing all conditions including 100%, 60%, 40% and 20% of the 
full power, then combinations of the high and low settings. It was found that, for the high settings, 
the average horizontal illuminances should be around 24 and 12 lux for walkways with high and 
medium rate of use respectively. The low settings should not be less than 50% of these values. 
On average the adaptive lighting was rated as providing increased visibility and perceived safety 
compared to the existing lighting. In addition to higher subjective ratings, the adaptive lighting also 
contributed to 75-85% electricity savings with the payback period of 5 years.  
 
Keywords: subjective evaluation / adaptive lighting / lighting quality / energy-efficient lighting 
 
 
บทน า:  
  ประเทศไทยสามารถลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านพลังงานได้ในระยะยาว แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2558-
2579) ฉบับใหม่ตั้งเป้าหมายการลดใช้พลังงานลง 89,672 กิกะวัตต์-ช่ัวโมง (กระทรวงพลังงาน, 2558) ซึ่งมีมาตรการส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ การบริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคาร 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีหลอดไดโอดเปล่งแสง (Light-emitting Diodes - LED) ซึ่งในปัจจุบันเป็นนวัตกรรม
ด้านแสงสว่างที่ก าลังได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น  เนื่องจากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
พลังงาน (Lamp efficacy) และคุณสมบัติด้านสีของแสงเทียบเท่าหรือสูงกว่าเทคโนโลยีเดิม มีอายุการใช้งานนานถึง 30,000-
50,000 ช่ัวโมง และแนวโน้มราคาที่ถูกลง จึงเริ่มมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดท าแผนโครงการเปลี่ยน
โคมไฟ LED ทั่วประเทศจ านวน 445,783 โคมซึ่งคาดว่าจะลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 400 ล้านหน่วยต่อปี และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน CO2 ต่อป ี 
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  จากการศึกษาในต่างประเทศ (Clanton, 2014) การใช้เทคโนโลยี LED ส าหรับไฟภายนอกอาคารจะมีศักยภาพใน
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด เมื่อมีการเลือกใช้หลอด LED และโคมไฟที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้เทคนิคการออกแบบ
แสงสว่างท่ีเหมาะสม และการใช้ระบบควบคุมแสงสว่างเพื่อปรับลดหรอืเพิ่มค่าความส่องสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ 
การปรับลดหลังการติดตั้งครั้งแรก และการปรับค่าความส่องสว่างตามการใช้งาน (Adaptive lighting) อย่างไรก็ตาม การใช้
เทคโนโลยี LED และระบบควบคุมดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหลักประการหนึ่งเนื่องจากการปรับลดค่า
ความส่องสว่างในระยะเวลาหนึ่งๆ ย่อมมีผลต่อการมองเห็น (Visibility) และความรู้สึกรับรู้ทางจิตวิทยา เช่น ความรู้สึก
ปลอดภัย (Percieved safety) การจดจ าไปหน้า (Face recognition) เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อก าหนด
แนวทางในการตั้งค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมในกรณีต่างๆ รวมถึงผลกระทบของการประยุกต์ใช้ระบบแสงสว่างแบบปรับ
ตามการใช้งานท่ีอาจมีต่อการมองเห็นและความรู้สึกรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้อาคารในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของบทความ: 

1. ศึกษาค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมส าหรับการตั้งค่าระดับสูงและระดับต่ า ในแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน 
2. ศึกษาการใช้ระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน ในทางเดินท่ีมีการใช้งานระดับสูงและปานกลาง 
3. ศึกษาผลการประเมินเชิงคุณภาพของผู้ใช้อาคาร ต่อระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน  

 
สมมติฐานการวิจัย: 
 การวิจัยเชิงทดลองมีสมมติฐานดังนี้ 

1. อัตราส่วนระหว่างค่าความส่องสว่างระดับสูงและระดับต่ าของระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานมีผลต่อการ
มองเห็นและความรู้สึกรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้ทางเดิน 

2. ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยของบริเวณโดยรอบทางเดินมีผลต่อค่าความส่องสว่างระดับสูงและระดับต่ าภายในทางเดินที่
ผู้ใช้รู้สึกพึงพอใจ  

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน: 

การปรับค่าความส่องสว่างตามการใช้งาน (Adaptive lighting) สามารถท าได้หลายกรณี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของลักษณะการใช้งาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เวลา และความถี่ในการใช้งาน โดยหลักการแล้วหมายถึงระบบแสงสว่าง
ที่ปริมาณแสงสามารถแปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยที่ก าหนดไว้ อาจปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติด้วยการตั้งเวลา (Timer switches) 
ปริมาณแสงธรรมชาติที่วัดได้จากหัววัดแสง (Photocells) หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy sensors) ที่
จะส่งค าสั่งผ่านระบบควบคุมเพื่อลดหรือเพิ่มค่าความส่องสว่างในบริเวณที่ต้องการตามค่าและระยะเวลาที่ตั้งไว้ แต่ควรอยู่ใน
ระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ความปลอดภัย และความรู้สึกรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้ หากมีการส่งสัญญาณจาก
ระบบควบคุมว่ามีผู้ใช้งานในบริเวณดังกล่าว ค่าความส่องสว่างจะถูกปรับเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสมหรือตามมาตรฐานการ
ออกแบบ ในตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การให้แสงสว่างส าหรับทางเดินที่มีระดับความถี่ของกิจกรรมที่ต่างกัน ก าหนดโดย 
NSI/IESNA RP-8-00 เมื่อผู้ใช้ออกจากบริเวณนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Time lag) ค่าความส่องสว่างจะลดลงไปสู่ระดับท่ีตั้งไว้  
 
ตารางที ่1: เกณฑ์การให้แสงสวา่งส าหรับทางเดิน ที่มา: NSI/IESNA RP-8-00 American National Standard Practices 
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ด้วยหลักการนี้ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานได้แก่ ประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสง
สว่างที่ใช้ (System efficacy) ความถี่ในการใช้งาน (Frequency) ค่าความส่องสว่างที่ก าหนดไว้ส าหรับการปรับแสงใน
ระดับสูง (High-setting) และระดับต่ า (Low-setting) และจ านวนดวงโคมที่ถูกก าหนดให้ปรับเพิ่มหรือลดค่าความส่องสว่าง
เมื่อมีผู้ใช้งาน ในเชิงคุณภาพด้านการมองเห็น ความรู้สึกปลอดภัย และความรู้สึกรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้นั้น การวิจัยเชิง
ทดลองโดย Haans และ Kort (2012) พบว่าไม่เพียงแต่ระดับค่าความส่องสว่างที่ใช้เท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
การกระจายแสง (Light distributions) ในบริเวณที่ใช้งานและบริเวณข้างเคียง โดยผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่รู้สึก
ปลอดภัยมากกว่าเมื่อสามารถมองเห็นภาพรวม (Prospect) ของทางเดิน รวมถึงทางหลบหนีและบริเวณที่สามารถซ่อนตัว 
(Escape-refuge) หากมีสัญญาณอันตราย และต้องการให้บริเวณรอบๆ ตัว (Immediate surrounds) คือทางที่ใช้เดินอยู่มี
ความสว่างมากกว่าทางเดินด้านหน้า ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับปัจจัยด้านระยะห่างที่น้อยที่สุดเพื่อการมองเห็นใบหน้า 
(Recognition) และระยะที่คนยังมีความรู้สึกสบายใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า (Hall, 1996) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทางเดินแบบมีหลังคาคลุมซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทดลอง โดยพิจารณาจาก
การส ารวจอาคารสาธารณะหลายแห่งในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าทางเดินลักษณะนี้มีใช้งานอยู่ทั่วไป และส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
ใช้งานไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา จึงมีศักยภาพในการปรับลดค่าความส่องสว่างในช่วงที่มีการใช้งานน้อยเพื่อการประหยัด
พลังงาน แต่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องให้แสงสว่างในบริเวณนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และการป้องกันอาชญากรรม โดย
การวิจัยเชิงทดลองภายในทางเดินดังกล่าวค านึงถึงปัจจัยดังนี้ 1) ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน (แนวระนาบ) อ้างอิงจากเกณฑ์
ดังแสดงในตารางที่ 1 ส าหรับทางเดินที่มีระดับกิจกรรมระดับสูง (High) และปานกลาง (Medium) 2) ลักษณะการกระจาย
แสงและการก าหนดบริเวณที่มีค่าความส่องสว่างระดับสูง (Immediate surrounds) ภายในทางเดิน ได้ก าหนดให้มีระยะห่าง
มากกว่าค่าท่ีแสดงในรูปที่ 1 และ 3) ความส่องสว่างของบริเวณโดยรอบก าหนดให้มี 2 กรณีคือแบบสว่างและแบบมืด 

 

  
ภาพที ่1: ความสัมพันธ์ของระยะห่างและการมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคม  
ที่มา: Hall E.T.,1996. The Hidden Dimension, Anchor books, Doubleday & Company Inc, GardenCity, New 
York. 
 
ระเบียบวิธีวิจัย: 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การส ารวจสภาพปัจจุบันของระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร และคัดเลือกพื้นที่เพ่ือท าการทดลอง 
2) การส ารวจเทคนิคการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมส าหรับทางเดินภายนอกอาคารแบบมีหลังคาคลุม 
3) การติดตั้งและการประเมินระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานโดยผู้เข้าร่วมการทดลอง  
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ภาพที ่3: ทางเดินในเวลากลางวัน 
 
 
 

(ท่ีมา 

 
1) การส ารวจสภาพแสงสว่างปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจสภาพปัจจุบันและการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายนอกอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางมด โดยศึกษาจากแผนผังรวม
เพื่อระบุต าแหน่งและประเภททางเดิน ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้นได้เลือกทางเดินแบบมีหลังคาโค้ง ท าด้วยโครงสร้างเสาเหล็ก
ทาสีขาวและหลังคา Metal sheet สีเทาเงิน ความยาวขนานกับถนนภายในรอบมหาวิทยาลัย บันทึกจ านวนและประเภท
หลอดไฟและโคมไฟ วิธีติดตั้ง จากนั้นจึงบันทึกภาพ (Photographic record) ในเวลากลางวันและหลังเวลา 19:00 น. รวมทั้ง
การวัดการกระจายแสง (Photmetric measurements) ได้แก่ ค่าความส่องสว่างแนวระนาบ (บนพื้นคอนกรีตบล็อค) และ
แนวดิ่ง (Horizontal and vertical illuminance) ส าหรับค่าความส่องสว่างแนวดิ่งวัดโดยการติดตั้งเครื่อง Konica Minolta 
Iluminance Meter T-10A บนขาตั้งกล้องที่ความสูง 1.60 เมตร ค่าความส่องสว่างแนวระนาบน ามาค านวณค่าเฉลี่ยและค่า
ความสม่ าเสมอของแสง (Uniformity) จากอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าต่ าที่สุด จากนั้นวัดความสว่าง และ ค่าความ
สม่ าเสมอของแสงโดยใช้เครื่อง Minolta Luminance Meter LS-110 เพื่อวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพของระบบแสง
สว่างปัจจุบัน วัดค่าความส่องสว่างและความสว่างบนพื้นบล็อคคอนกรีตสีเทาและหลังคาเพื่อค านวณค่าการสะท้อนแสงของ
พื้นผิวหลักภายในทางเดิน โดยใช้สูตร Luminance (L) = (Reflectance*Illuminance)/3.14  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ในบริเวณทางเดินดังกล่าว ระหว่างเวลา 19:00-21:00 น. โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 18 คนประกอบด้วยนักศึกษา 15 คนและอาจารย์ 3 คน ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบ Semi-structure interviews เพื่อให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพการมองเห็น ความรู้สึกปลอดภัย และความพึงพอใจ
โดยรวมต่อสภาพแสงสว่างในปัจจุบัน ภาพที่ 2 และ 3 แสดงทางเดินมีหลังคาคลุมขนานอยู่กับแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย 
ในตอนกลางวัน ผลจากการส ารวจในเชิงปริมาณได้รับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่แนะน าโดย  
NSI/IESNA RP-8-00 ในตารางที ่1  

ส่วนข้อมูลการการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างปัจจุบัน ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลองใช้ระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน จุดประสงค์สุดท้ายของการส ารวจเบื้องต้น
คือการคัดเลือกทางเดินในบริเวณที่เหมาะสมส าหรับการทดลอง เกณฑ์เบื้องต้นคือเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมเป็นเส้นตรง 
ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร และอยู่ในบริเวณที่ไม่พลุกพล่านมากนักในช่วงเย็น ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการควบคุมสภาพแสงใน
บริเวณใกล้เคียงท่ีเป็นตัวแปรต้นในการศึกษา โดยทางเดินท่ีเลือกเป็นเส้นตรงมีความยาว 21 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2) การออกแบบระบบแสงสว่างส าหรับการทดลอง เทคนิคการออกแบบแสงสว่างมีความส าคัญต่อการใช้พลังงาน
และการรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้ใช้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจเทคนิคการให้แสงภายในทางเดินที่ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด  
โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sketch Up 3D และค านวณด้านแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALUX 
4.11 (www.dialux.com) จ านวน 4 เทคนิค ซึ่งโปรแกรมค านวณแสงจากข้อมูลด้านคุณสมบัติการกระจายแสงของและโคม

ภาพที ่2: ทางเดินแบบมีหลังคาคลุม 
 
 
 

(ท่ีมา 

http://www.dialux.com/


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ไฟท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของผู้ผลิต ส่วนข้อมูลด้านค่าการสะท้อนแสงของวัสดุหลัก ได้แก่ พื้นผิวคอนกรีตบล็อค
และหลังคาเมทัลชีทได้จากการค านวณ เมื่อได้ค่าการค านวณจากการจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Dialux แล้ว ผู้วิจัยได้
เปรียบเทียบความแม่นย าของผลการค านวณกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดการติดตั้งโคมไฟในสถานที่จริง พบว่าค่าที่ได้จากการ
วัดจริงต่ ากว่าค่าที่ได้จากการค านวณประมาณร้อยละ 15 ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากค่าการสะท้อนแสงที่ระบุในโปรแกรมการ
ค านวณ จึงท าการแก้ไขโดยปรับลดค่าการสะท้อนแสงลงร้อยละ 5-10 โดยเทคนิคการให้แสงสว่างที่น ามาศึกษาประกอบด้วย 

1. แบบส่องลงจากหลังคา (Downlight/ceiling-mounted) 
2. แบบส่องลงจากด้านข้าง (Downlight/column-mounted) 
3. แบบส่องขึ้นจากด้านข้าง (In-ground uplight) 
4. แบบส่องขึ้นและส่องลงจากด้านข้าง (Up/Down column-mounted)  
เทคนิคการให้แสงสว่างที่เลือกมานี้ 2 แบบแรกเป็นการให้แสงโดยตรง (Direct light) แบบที่ 3 เป็นการให้แสง

ทางอ้อม (Indirect light) และแบบที่ 4 เป็นการให้แสงแบบผสม ซึ่งผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าผู้ใช้อาจพึงพอใจการให้แสงแบบ
ทางอ้อมหรือแบบผสมเนื่องจากจะได้แสงที่มีความฟุ้งกระจาย (Diffuse light) ไม่คมชัดจนเกินไป และยังท าให้หลังคามีความ
สว่างซึ่งอาจช่วยเพิ่มความสม่ าเสมอของแสงและค่าความส่องสว่างบนแนวดิ่ง ที่มีผลต่อการมองเห็นวัตถุสามมิติ (Modeling 
effects) เช่น สิ่งกีดขวางหรือ การจดจ าใบหน้า (Facial recognition) จากนั้นได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ท าการ
เลือกเทคนิคที่คิดว่าเหมาะสมส าหรับทางเดินแบบมีหลังคาคลุมมากที่สุด  ภาพจ าลองทั้ง 4 ภาพได้ถูกส่งทางอีเมลให้แก่
เครือข่ายของผู้วิจัยจ านวน 90 คนประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จาก มจธ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร้อยละ 70 ของผู้ที่
แสดงความคิดเห็นเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบ โดยเทคนิคการให้แสงสว่างที่ได้รับการเลือกมากท่ีสุดได้แก่แบบ
ส่องลงจากหลังคา (Downlight/ceiling-mounted) ร้อยละ 48 แบบส่องขึ้นและส่องลงร้อยละ 30 แบบส่องลงจากเสา
ด้านข้างร้อยละ 12 และแบบส่องขึ้นจากฐานเสามีผู้เลือกน้อยที่สุดคือร้อยละ 10  

ดังนั้นจึงพัฒนาเทคนิคการให้แสงแบบส่องลงเพื่อพัฒนาระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานส าหรับการทดลอง
ในครั้งนี้ การออกแบบเบื้องต้นใช้การจ าลองสถานการณ์และค านวณด้วยโปรแกรม Dialux 4.11 จากนั้นจึงท าการติดตั้งจริง
โดยใช้โคมไฟแบบส่องลงส าหรับใช้ภายนอกอาคารและใช้หลอด Philips Master LED MR16 อุณหภูมิสี 3000K ค่า CRI 80 
ใช้ก าลังไฟฟ้า 7 วัตต์ วงแสงกว้าง 60 องศา แบบหรี่ได้ จ านวน 7 ชุด ติดตั้งบนแป้นไม้อัดเพื่อให้โคมไฟอยู่ในแนวระนาบ
บริเวณกึ่งกลางระหว่างช่วงเสา แต่ละโคมห่างกัน 3 เมตร ร่วมกับชุดขับกระแสแบบปรับหรี่ได้ ควบคุมโดยการปรับหมุนด้วย
มือ (Rotary dimmer) เพื่อให้ได้สภาพแสงที่สอดคล้องกับค่าที่แนะน าตามตารางที่  2 จึงท าการวัดและบันทึกค่าแสงตาม
ต าแหน่งท่ีท าสัญลักษณ์ไว้บนพื้นส าหรับค่าในแนวระนาบ การวัดค่าความส่องสว่างแนวดิ่งใช้การติดตั้งเครื่องวัดบนขาตั้งกล้อง
เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 และค านวณค่าเฉลี่ยความส่องสว่างและค่าความสม่ าเสมอของแสง  

จากการเปิดระบบไฟโดยไมป่รับหรี ่(100%) ค่าเฉลี่ยความส่องสว่างแนวระนาบท่ีได้สูงกว่า 40 ลักซ ์ซึ่งมากกว่าค่าท่ี
ต้องการถึงสองเท่า แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของหลอด LED MR16 ในท้องตลาดซึ่งไม่ผลิตหลอดที่ใช้ก าลังไฟต่ ากว่านี้ จึงใช้การ
ปรับหรี่ไฟลงครั้งละ 20% จนได้สภาพแสงท่ีใกล้เคียงกับค่าท่ีแนะน าตามตารางที่ 2 มากที่สุด ดังแสดงผลในตารางที่ 2 

ตารางที ่2: แสดงค่าจากการวัดแสงเมื่อปรับหรี่ในแต่ละระดับ 

ระดับการปรับแสง 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ยความส่องสว่าง 
แนวระนาบ (ลักซ)์ 

ค่าเฉลี่ยความส่องสว่าง 
แนวดิ่ง (ลักซ)์ 

ค่าความสม่ าเสมอของแสง 
(ค่าต่ าที่สุด/ค่าเฉลี่ย) 

60% 24.5 5.1 0.67 

40% 12.1 2.9 0.61 

20% 5.5 1.8 0.69 
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เพื่อศึกษาค่าความส่องสว่างที่เหมาะสมส าหรับการปรับหรี่ซึ่งแบ่ งออกเป็น 1) ระดับสูง (High setting) ส าหรับ
บริเวณที่ผู้ใช้ยืนอยู่และทางเดินที่ห่างออกไปมากกว่า 4 เมตร ส าหรับการปรับโคมไฟจ านวน 3 ชุดแรก และ 2) ระดับต่ า 
(Low setting) ส าหรับบริเวณที่ห่างออกไปมากกว่า 4 เมตร หรือโคมไฟอีก 4 ชุดที่เหลือ ส าหรับจุดประสงค์ที่ 2 ได้แก่
การศึกษาในสองกรณี คือ กรณีที่เป็นทางเดินที่มีระดับกิจกรรมสูงและระดับกิจกรรมต่ าตามที่ระบุใน  IESNA RP-8-00 และ
ก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยความส่องสว่างของบริเวณโดยรอบ (Ambient light) 15 และ 5 ลักซ์ ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน
ส าหรับไฟถนนภายในมหาวิทยาลัย และค่าที่ได้จากการส ารวจและวัดแสงทางเดินในบริเวณอื่นของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ติด
ถนนและมีกิจกรรมการใช้งานในระดับต่ าถึงปานกลาง แต่ได้รับแสงสว่างทางอ้อมจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ทางเดินระหว่าง
อาคารเรียน เนื่องจากพ้ืนที่ส าหรับท าการทดลองอยู่ในบริเวณที่ไม่มีรถผ่านมากนักในเวลากลางคืน ผู้วิจัยได้ท าการปิดไฟถนน
เพื่อลดค่าความส่องสว่างของบริเวณโดยรอบลงเพื่อศึกษาในกรณีที่ 2  

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและการประเมินคุณภาพแสงสว่าง ประกอบด้วย
ค าถาม 4 หมวดดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการทดลอง (Demographic data) และด้านการใช้พื้นที่และทางเดินในเวลา
กลางคืนภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ เพศ อาย ุสุขภาพทางสายตา ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาที่ศึกษา 

2) ข้อมูลด้านการใช้ถนนและทางเดินภายในมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้ในเวลากลางคืน 
ช่วงเวลา ความถี่ ความคิดเห็นต่อสภาพแสงสว่างเดิมจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง  

3) การประเมินคุณภาพแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งาน ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบสว่างและแบบมืดโดย
ตอบค าถามซึ่งประเมินระดับความพึงพอใจ (1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด) ต่อสภาพ
แสงสว่าง การมองเห็นพื้นทางเดินและใบหน้าผู้ที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของทางเดิน ความปลอดภัย ความสบายตา และ
ความพึงพอใจโดยรวม 

4) ผลการเลือกค่าส าหรับการปรับแสงทั้งในระดับสูง (High setting) และระดับต่ า (Low setting) ส าหรับ
ทางเดินท่ีมีสภาพแวดล้อมแบบสว่าง (Bright surrounding) และแบบมืด (Dark surrounding) ที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง
เห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด  

 ผู้เข้าร่วมการทดลอง (Participants) ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและ
ปริญญาโทคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 18 คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 8 คน อายุระหว่าง 20-28 ปี ในจ านวนนี้มีผู้ที่มี
ปัญหาทางสายตา (สายตาสั้น) และใส่แว่นสายตาจ านวน 3 คน ทุกคนศึกษาในคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
สถาปัตยกรรม มีเพียง 1 คนที่เป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม นักศึกษาให้ข้อมูลว่าไม่มีความรู้ด้าน
การออกแบบระบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม จึงถือได้ว่าทุกคนไม่มีประสบการณ์หรือคุ้นเคยกับระบบแสงสว่างที่ก าลัง
ศึกษา เพราะอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพระบบแสงสว่าง เนื่องจากผู้เช่ียวชาญ (Trained eyes) อาจมี
ความรู้สึกไวต่อความสภาพแสงท่ีแตกต่างกันมากกว่าบุคคลทั่วไป  

 ขั้นตอนการทดลอง (Experimental procedure) วันที่ท าการทดลอง เวลา 18:30 น. ผู้เข้าร่วมการทดลองชุด
แรกจ านวน 4 คนได้รับการนัดหมายให้มาถึงสถานท่ีทดลองด้านข้างส านักหอสมุด ซึ่งมีพ้ืนท่ีนั่งพักคอยและมีแสงสว่างเพียงพอ
ให้สามารถอ่านและเขียนตอบแบบสอบถามได้ แต่ละกลุ่มจะมีเวลาในการปรับสายตาและได้รับการอธิบายจากผู้ช่วยวิจัยถึง
จุดประสงค์และขั้นตอนการทดลอง จากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองจะตอบแบบสอบถามในช่วงที่ 1 และ 2 ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปและการใช้งานทางเดินในมหาวิทยาลัย  และการประเมินความพึงพอใจต่อแสงสว่างส าหรับทางเดินในปัจจุบัน การ
ทดลองชุดแรกเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 19:00 น. เมื่อไม่มีแสงธรรมชาติและท้องฟ้ามืดสนิท เริ่มด้วยการทดลองในกรณีที่ 1 
ได้แก่ ทางเดินที่มีสภาพแวดล้อมสว่าง (จากไฟถนน) ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองใช้เวลานี้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 
นาที ก่อนการท าซ้ าการทดลองในกรณีที ่2 โดยมีล าดับที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3: แสดงการปรับค่าความส่องสว่างและล าดับในการทดลอง 
ล าดับที ่ สภาพแวดล้อมแบบสว่าง (15 ลกัซ)์ สภาพแวดล้อมแบบมืด (5 ลักซ์) 

การต้ังค่าระดับสูง การต้ังค่าระดับต่ า การต้ังค่าระดับสูง การต้ังค่าระดับต่ า 
1 60% (24 ลักซ์) 60% (24 ลักซ์) 20% (5.5 ลักซ์) 20% (5.5 ลกัซ์) 
2 60% (24 ลักซ์) 40% (12 ลักซ์) 40% (12 ลกัซ์) 20% (5.5 ลกัซ์) 
3 60% (24 ลักซ์) 20% (5.5 ลักซ์) 40% (12 ลกัซ์) 40% (12 ลักซ์) 

4 40% (12 ลักซ์) 40% (12 ลักซ์) 60% (24 ลักซ์) 40% (12 ลักซ์) 
5 40% (12 ลักซ์) 20% (5.5 ลักซ์) 60% (24 ลกัซ์)  60% (24 ลกัซ์) 

 
ผลการวิจัย:  

1. สภาพแสงสว่างในปัจจุบัน  
จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ผู้ใช้ในเบื้องต้นพบว่า ทางเดินภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นแบบมีหลังคาคลุม

และอยู่ขนานกับแนวถนน มีความยาวประมาณ 750 เมตร ระบบแสงสว่างเดิมใช้การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 36 
วัตต์ อุณหภูมิสี 6500 K (Daylight) ใช้กับบัลลาสต์แบบขดลวด ส่วนใหญ่ไม่มีโคมไฟและติดตั้งห่างกัน 6-8 เมตร ใช้การ
ควบคุมแบบปิดเปิดตามเวลา ใช้พลังงาน 6.8 วัตต์ต่อเมตร แม้ค่าเฉลี่ยความส่องสว่างบนแนวระนาบจะอยู่ในช่วงที่แนะน า
ตาม IES RP-8-00 (มากกว่า 20 ลักซ์) แต่เนื่องจากหลอดไฟติดห่างกัน จึงมีค่าความสม่ าเสมอของแสงต่ ากว่าค่าที่แนะน า 
(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ต่อ 1) และความเปรียบต่างระหว่างพื้นที่ใต้หลอดไฟและพื้นที่ระหว่างกลางสูงมาก เมื่อผู้ใช้เดินอยู่
บริเวณใต้หลอดไฟซึ่งมีความสว่างมากสายตาจึงปรับให้เข้ากับสภาพความสว่างสูงจึงท าให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดของวัตถุหรือใบหน้าผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ไกลออกไปและมีความสว่างต่ ากว่ามาก ดังแสดงในภาพที ่4 

ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการทดลองว่าสภาพแสงภายในทางเดินส่วน
ใหญ่ไม่เพียงพอ แสงไม่สม่ าเสมอ มีปัญหาด้านการมองเห็น ความสบายตา และความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (คะแนน
เฉลี่ย 2.1, 2.5 และ 2.6 ตามล าดับ)  
 

   
 

  
 
จากการสังเกตุการณ์ด้วยการนับจ านวนผู้ใช้ทางเดินในจุดที่ก าหนดระหว่างช่วงเวลา  18:00-24:00 น. เป็นเวลา 3 

วัน ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาพที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนคนที่ใช้ทางเดินรายช่ัวโมง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี

ภาพที ่4: สภาพแสงสว่างภายในทางเดิน 
 
 
 

(ท่ีมา 

ภาพที ่5: ความถี่ของการใช้ทางเดิน 
 
 
 

(ท่ีมา 
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ความถี่ของการใช้งานสูงสุดเกือบ 400 คน ช่วงเวลา 18:00 น. และผู้ใช้จะลดลงอยู่ในช่วง 125-180 คน ระหว่าง 19:00-
21:00 น. หลังจากนั้นจ านวนผู้ใช้ลดลงต่ าสุดและเกือบไม่มีการใช้งานในช่วงเที่ยงคืน อย่างไรก็ตาม แสงสว่างส าหรับทางเดิน
เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 18:00-18:30 น. ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จนถึงเวลา 6:00 น. ของวันรุ่งข้ึน เนื่องจากต้องมีการให้แสงสว่าง
เพื่อสร้างความปลอดภัย จากความถี่การใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญในแต่ละช่วงเวลา  แสดงให้เห็นว่าการ
ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแสงแบบปรับตามการใช้งานมีศักยภาพสงูและเหมาะสม ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานในระบบ
แสงสว่างภายนอกอาคารได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 

2. ผลการประเมินคุณภาพแสงแบบปรับตามการใช้งาน (Adaptive lighting)  
ในภาพรวมผู้เข้าร่วมการทดลองมีความพึงพอใจการให้แสงแบบปรับตามการใช้งาน  (คะแนนเฉลี่ย 4.0-4.4) เมื่อ

เปรียบเทียบกับการให้แสงแบบเดิม (คะแนนเฉลี่ย 2.5-3.0) ส่วนใหญ่เห็นว่าแสงสว่างที่ใช้ในการทดลองท าให้มีทัศนวิสัยดีขึ้น 
มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งทางเดินและใบหน้าของบุคคล และยังท าให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิม นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ย
ความส่องสว่างของบริเวณใกล้เคียงแบบมืดและแบบสว่าง (5 และ 15 ลักซ์) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ปลอดภัย (Perceived safety) ของผู้ใช้ เห็นได้จากแนวโน้มของคะแนนการประเมินความรู้สึกปลอดภัยในกรณีต่างๆ  ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างผลจากการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมแบบมืดและแบบสว่าง  

ด้านการประเมินคุณภาพแสงจากการปรับคา่ความส่องสว่างในแนวระนาบส าหรับ Adaptive lighting ทั้งสองระดับ
พบว่า การปรับแสงในระดับสูง (High setting) ที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุดได้แก่กรณีที่มีค่าเฉลี่ย 24 และ 12 ลักซ์ 
ส าหรับทางเดินท่ีมีสภาพแวดล้อมแบบสว่างและแบบมืดตามล าดับ ส่วนการปรับแสงระดับต่ า (Low setting) ที่ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองยังคงพึงพอใจต่อคุณภาพแสง การมองเห็น และความรู้สึกปลอดภัยนั้นควรมีค่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของค่าระดับสูง  

 

  

  

ซึ่งผลการเลือกค่าส าหรับการปรับแสงทั้งในระดับสูงและระดับต่ าที่ผู้เข้าร่วมการทดลองเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแสงภายในทางเดิน  ผลการเลือกค่าส าหรับการปรับแสงทั้งใน
ระดับสูงและระดับต่ าส าหรับทางเดินที่มีสภาพแวดล้อมแบบสว่าง (Bright surrounding) ผู้เข้าร่วมการทดลองประมาณร้อย
ละ 60 เห็นว่าค่าเฉลี่ยความส่องสว่างระดับสูงและระดับต่ าที่ 24 และ 12 ลักซ์ เหมาะสมที่สุด อีกร้อยละ 25 เห็นว่าค่าเฉลี่ย
ความส่องสว่าง 12 และ 6 ลักซ์ มีความเหมาะสม และมีเพียงร้อยละ 15 เห็นว่าค่า 24 และ 6 ลักซ์ มีความเหมาะสม ส่วน
ทางเดินที่มีสภาพแวดล้อมแบบมืด (Dark surrounding) ผู้เข้าร่วมการทดลองราวสองในสามเห็นว่า ค่าเฉลี่ยความส่องสว่าง
ระดับสูงและระดับต่ าควรมีค่า 12 และ 6 ลักซ ์อีกร้อยละ 20 เห็นว่าค่า 24 และ 6 ลักซ์ เหมาะสม และร้อยละ 14 เห็นว่าค่า 
24 และ 12 ลักซ ์มีความเหมาะสม ภาพที ่6 และภาพที ่7 แสดงผลการประเมินทั้งด้านการมองเห็น ความสบายตา ความรู้สึก
ปลอดภัย และความกลัวต่ออาชญากรรม โดยคะแนนเฉลี่ยจากทุกค าถามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 4.0 แสดงให้เห็นว่า

ภาพที ่6: ผลการประเมินด้านการมองเห็น 
และความสบายตา ระหว่างระบบเดิมและระบบท่ีใช้
ทดลอง 
 

 
 

(ท่ีมา 

ภาพที ่7: ผลการประเมินด้านความรู้สึกปลอดภัย 
และความกลัวอาชญากรรม ระหวา่งระบบเดมิและระบบท่ีใช้
ทดลอง 
 
 

 
(ท่ีมา 



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผู้เข้าร่วมการทดลองเห็นว่าระบบแสงสว่างปรับตามการใช้งานให้แสงที่มีคุณภาพและเหมาะสมกว่าระบบเดิมที่ได้คะแนน
ประเมินต่ ากว่ามาก โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการมองเห็นและความสบายตา 

จากผลข้างต้นและผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแสงภายในทางเดินโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  3.5 เป็น
เกณฑ์ (1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด) ซึ่งแสดงความพึงพอใจและผลกระทบเชิงบวกจะ
พบว่า การปรับแสงในระดับสูงทั้งสองกรณี 24 และ 12 ลักซ์ นั้นยังได้รับคะแนนการประเมินที่สูงกว่า 3.5 แสดงให้เห็นว่า
ส าหรับทางเดินที่มีสภาพแวดล้อมแบบสว่าง สามารถเลือกใช้การตั้งค่าแสงในระดับสูงได้ทั้ง 24 และ 12 ลักซ์แล้วแต่ความ
เหมาะสม อาทิ ความถี่ในการใช้งาน และเป้าหมายด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีต้องการ เช่น ช่วงเวลาระหว่าง 18:00-21:00 
น. อาจตั้งค่าระดับสูงและระดับต่ าที่ 24 และ 12 ลักซ์ ตามล าดับ และหลังจาก 21:00-24:00 น. จึงตั้งค่าระดับสูงและระดับ
ต่ าที่ 12 และ 6 ลักซ ์เป็นต้น 

3. ผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศกึษาระยะเวลาคุ้มทุนของการตดิตั้งระบบแสงสว่างแบบปรับตาม

การใช้งานด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของระบบแสงสว่างแบบเดิมได้แก่ โคมไฟ
ฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 36 วัตต์ ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ขดลวด 12 วัตต์ อายุการใช้งาน 15000 ช่ัวโมง และด้านการบ ารุงรักษา
ได้ก าหนดค่าแรงการเปลี่ยนหลอดและท าความสะอาดโคมไฟเป็นเงิน 200 บาทต่อโคม จ านวน 102 โคม ค่าไฟฟ้าราคาหน่วย
ละ 3 บาท ส่วนระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานค านวณจาก ต้นทุนค่าโคมไฟและ ค่าแรงการเดินสายไฟ ระบบควบคุม
และการติดตั้งโคมละ 2150 บาท จ านวน 237 โคม อายุการใช้งาน 45000 ช่ัวโมง เมื่อไม่มีการปรับหรี่ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ทั้งหมด 
7 วัตต์ และลดลงเหลือ 5.2 วัตต์ เมื่อปรับหรี่ที่ร้อยละ 60 และ 3.4 วัตต์ เมื่อปรับหรี่ที่ร้อยละ 40 ตามล าดับ  

ส าหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องมาจากการปรับหรี่ตามการใช้งาน ควบคุมด้วย Occupancy sensors 
กล่าวคือโคมไฟที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งานถูกปรับให้เป็นค่าความส่องสว่างระดับสูงโดยอัตโนมัติ ส่วนโคมไฟที่เหลือยังให้ค่าความส่อง
สว่างในระดับต่ าซึ่งมีค่าประมาณร้อยละ 50 ของค่าระดับสูง ดังนั้นจึงใช้สมมติฐานว่าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ลงได้ประมาณร้อยละ 30 โดยก าหนดให้ทั้งสองระบบมีการเปิดใช้งานทุกวันๆ ละ 12 ช่ัวโมง ผลการค านวณหาระยะเวลาคืน
ทุน (Simple payback period) พบว่าระบบแสงสว่างจากเทคโนโลยีแอลอีดีมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 6.3-6.8 ปี สามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 75 และหากมีการปรับตามการใช้งานระยะเวลาคืนทุนจะลดลงเป็น 5.9 ปี และช่วยลดการ
ใช้พลังงานได้ร้อยละ 85 

 
การอภิปรายผลและสรุป:  

ผลจากการส ารวจสภาพแสงสว่างแบบเดิมและผลการประเมินระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้งานภายใต้
สภาพแวดล้อมแบบสว่างและแบบมืดดังกล่าวแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้แสงแบบปรับตามการใช้งานมากกว่าแสงสว่างแบบเดิม ซึ่งแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยความส่องสว่างสูงกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานแต่
มักประสบปัญหาด้านความเปรียบต่างของแสง ส่งผลต่อความสบายตา ประสิทธิภาพการมองเห็น และความรู้สึกปลอดภัยใน
การสัญจรเวลากลางคืน ส าหรับการปรับค่าความส่องสว่างในระดับสูงและระดับต่ าของระบบแสงสว่างแบบปรับตามการใช้
งานที่ผู้เข้าร่วมการทดลองเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีสภาพแวดล้อมแบบสว่างนั้นสอดคล้องกับค่าที่แนะน าส าหรับทางเดินที่มี
การใช้งานระดับสูงโดย IESNA- RP-8-00 (มากกว่า 20 ลักซ์) อย่างไรก็ตาม ส าหรับทางเดินที่มีสภาพแวดล้อมแบบมืด
ผู้เข้าร่วมการทดลองพึงพอใจค่าความส่องสว่างเฉลี่ยระดับสูงที่ 12 ลักซ์ จึงสูงกว่าค่าที่แนะน าโดย IESNA- RP-8-00 (มากกว่า 
5 ลักซ์) ซึ่งค่าความส่องสว่างในระดับสูงทั้งสองกรณีนี้ค่อนข้างสูงกว่าแนวปฏิบัติโดยทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย ที่มักให้แสงใน
แนวระนาบส าหรับทางเดินประมาณ 10-15 ลักซ์ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่ได้ค านึงถึงค่าความส่องสว่างในแนวดิ่ง
มากนัก 

ผลดังกล่าวอาจเกิดจาก 3 กรณีคือ ล าดับของการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมแบบสว่างที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้
เห็นและประเมินก่อน โดยเวลาที่ใช้ในการปรับสายตาจากสภาพแบบสว่างเป็นสภาพแบบมืดไม่เพียงพอ จึงอาจมีผลต่อการ
ประเมินสภาพแสงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบมืดได้ กรณีที่ 2 อาจเกิดจากความเคยชินต่อสภาพแสงภายในมหาวิทยาลัยของ
ผู้เข้าร่วมการทดลอง เนื่องจากการส ารวจพบว่าทางเดินในบางพื้นท่ีมีค่าความส่องสว่างสูงถึง 70-100 ลักซ์ ส่วนกรณีสุดท้าย



การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” พ.ศ.2558 
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คือ การประเมินสภาพแสงของผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับอิทธิพลจากค่าความส่องสว่างในแนวดิ่ง  (Maintained average 
vertical illumianance) มากกว่าค่าความส่องสว่างในแนวนอน เนื่องจากค่าความส่องสว่างแนวดิ่งท่ีได้จากการปรับค่าแสงใน
ระดับสูงที่ใช้ในการทดลองสภาพแวดล้อมแบบสว่างและสภาพแวดล้อมแบบมืดคือ 5 ลักซ์ และ 3 ลักซ์ ตามล าดับ โดยเฉพาะ
ส าหรับทางเดินท่ีมีการใช้งานถี่ (สภาพแวดล้อมแบบสว่าง) ค่าต่ ากว่าค่าที่แนะน าโดย IESNA- RP-8-00 (สูงกว่า 10 ลักซ)์ ทั้งนี้
เกิดจากการใช้โคมไฟ MR16-LED ที่ให้แสงแบบมีทิศทาง (Directional light) มากกว่าการให้แสงแบบกระจาย (Diffused 
light) ท าให้ปริมาณแสงส่วนใหญ่ตกลงบนพ้ืนแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง ซึ่งมีผลต่อการประเมินคุณภาพแสงต่อการมองเห็น
ใบหน้าและความรู้สึกปลอดภัย (Perceived safety) ของผู้ใช้ทางเดิน  

ดังนั้นการศึกษาต่อไปควรพิจารณาทั้งด้านขั้นตอนการทดลองที่ควรมีการสลับสภาพแวดล้อมแบบมืดและแบบสว่าง
แบบสุ่ม (Randomized) เพื่อลดผลกระทบของการปรับสายตาเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบสว่างของผู้เข้าร่วมการทดลอง ด้าน
การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ควรเลือกโคมไฟภายนอกอาคารที่ให้แสงแบบกระจายมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนของแสงใน
แนวดิ่งที่อาจท าให้ผู้ใช้ทางเดินต้องการแสงในแนวระนาบน้อยลงและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น  ส าหรับการใช้เทคโนโลยี 
LED ร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อปรับตามการใช้งาน  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าความส่องสว่างระดับสูงส าหรับ
ทางเดินที่มีการใช้งานถี่และมีสภาพแวดล้อมแบบสว่าง ควรมีค่าระหว่าง 12-24 ลักซ์ ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานแต่ละ
ช่วงเวลา ส าหรับทางเดินที่มีการใช้งานน้อยและสภาพแวดล้อมมืดนั้นควรมีค่าระหว่าง  5-12 ลักซ์ ส่วนค่าความส่องสว่าง
ระดับต่ าไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าระดับสูง  

ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านความเปรียบต่างของแสงในบริเวณที่ใกล้กับผู้ใช้งานและบริเวณที่ห่าง
ออกไป และค่าความส่องสว่างในแนวดิ่งว่ามีผลต่อการประเมินคุณภาพด้านการมองเห็นและความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้ 
ประการสุดท้ายได้แก่ศักยภาพของการใช้เทคโนโลยี LED ร่วมกับระบบควบคุมแบบปรับตามการใช้งาน มีแนวโน้มที่จะคืนทุน
ได้เร็วขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คือการลงทุนเริ่มแรก (ค่าหลอดไฟและโคมไฟ) โดยหลอด LED มีประสิทธิภาพพลังงานที่
สูงขึ้นในขณะที่มีราคาต่ าลง หากค านวณจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน หลังจากการท าการทดลองประมาณ 8 เดือน ราคาของ
หลอด LED ที่ใช้ในขณะนั้นลดลงประมาณร้อยละ 30 ท าให้ระยะเวลาคืนทุนได้ลดลงจาก 5.9 ปี เหลือเพียง 5.0 ปี เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากขึ้นและรวมถึงผู้ใช้ที่มีอายุสูงกว่า 40 ปีขึ้นไป 
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