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	 วารสารอาษากลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจาก
ความพยายามและความตัง้ใจของกองบรรณาธิการทีอ่ยากจะเริม่					
เชือ่มโลกวชิาการเข้ากับโลกวิชาชพี	 เมือ่สมาคมสถาปนิกสยามฯ	
ได้มอบหมายให้เป็น	Editor-in-Chief	ของวารสารอาษารปูแบบ
ใหม่นี	้สิง่หนึง่ทีนึ่กได้ก็คอืบทความประเภทการอพัเดทความเป็น
ไปต่างๆ	ในแวดวง	หรือบทความที่มีแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผูเ้ขยีนต่องานสถาปัตยกรรมสกัชิน้...ไม่น่าจะใช่ค�าตอบท่ีเหมาะ
กับยุคสมัย	เนื่องจากเป็นสิ่งที่หาอ่านได้ง่ายดายในโลกออนไลน์	
อกีทัง้ด้วยนโยบายของสมาคมฯ	เองทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเผย
แพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการสถาปัตยกรรมไปในวงกว้าง	 จึงเป็น
ทีม่าของโครงการจดัท�าวารสารอาษารปูแบบใหม่ท่ีมเีน้ือหาสาระ
เข้มขึ้น	 อัดแน่นด้วยเน้ือหาวิชาการ	 เพ่ือสถาปนิกผู้ปฏิบัติการที่		
อาจจะได้แรงบันดาลใจ	และข้อมลูเชงิลกึต่างๆ	เพ่ือน�าไปปรบัใช้
ในงานออกแบบของตนเอง	บทความวชิาการในเล่มนี	้เปิดรบังาน
เขยีนวิชาการจากท่ัวประเทศ	ทัง้จากสถาปนกิและนกัวชิาการทุก
สังกัด	ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ	ทั้ง
การอ้างอิงทฤษฏี	 บทวิเคราะห์มุมมองความคิดเห็นของผู้เขียน	
รวมไปถึงการกลั่นกรองบทความตามหลักวิชาการ	 ในลักษณะ	
Blind	Peer	Review	คอืปกปิดรายชือ่ผูป้ระเมนิและผูเ้ขยีนบทความ	
โดยส่งมอบให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	เป็นผู้ตรวจสอบ	

	 โดยปกติฐานข้อมูลของบทความวิชาการนั้นมักอยู่ตาม
มหาวิทยาลัย	หรือช่องทางออนไลน์ส�าหรับสมาชิกเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้	นบัเป็นโอกาสดีท่ีวารสารอาษารปูแบบใหม่น้ีจะน�าเสนอ
ข้อมลูเชิงวชิาการและเชิงลึกสูผู่อ่้านทีก่ว้างขวางขึน้	วารสารเลม่
นี้อาจจะไม่ใช่ขนมหวานส�าหรับคนที่ต้องการอ่านสนุกและอ่าน
ง่าย	แต่อย่างน้อยแต่ละบทความมีคาแรกเตอร์ที่	“อ่านได้”	และ
ไม่ยากเกินความเข้าใจ	 ความยาวของบทความนั้นจะสั้นกว่า
บทความวิชาการปกติ	 เน้ือหาพยายามมุ่งไปที่ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติวิชาชพีหรอืการเรยีนการสอนสถาปัตยกรรม	เหมาะส�าหรบั
ผูท่ี้ต้องการทีจ่ะเริม่ศกึษาข้อมลูท่ีลกึซึง้ในเบือ้งต้น	เป็นการเชือ่ม
โลกวิชาการกับโลกปฏิบตักิารอกีทางหน่ึง	แต่ละเล่มกองบรรณธิการ
คดัสรรบทความ	6	เรือ่งต่อเล่ม	และมกี�าหนดเผยแพร่ปีละ	2	เล่ม	
ส�าหรบัเล่มท่ีหน่ึงม	ีTheme	ร่วมกับเล่มทีส่องและงานสถาปนิก’62	
คอื	“Green”	ว่าด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมทีค่�านึงถึงสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยูข่องธรรมชาตแิละผูค้น

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพ่ือพิจารณาตพิีมพ์สามารถ
สอบถามเรือ่ง	Theme	ของเล่มหน้าและรายละเอยีดอืน่ๆ	 เพ่ิมเติม
ได้ท่ี		asa.journal.academic@gmail.com   

 The return of ASA Journal comes not only with a new 
design but the intention to connect the country’s architectural          
academia to the professional world. Having agreed to take on the         
responsibility as the Editor-in-Chief of the reinvented edition of ASA 
Journal, one thing that comes to my mind is that industry updates 
and articles featuring solely the authors’ point of view  towards their 
architectural projects are not the only answers, at least not ones that 
are distinct and would resonate well with the current media landscape. 
These types of articles are now ubiquitously available online.  So it is 
the Association’s intention to promote academic works in the field 
of architecture to reach a wider group of audience. The new ASA 
Journal will intensify academic content for architectural practitioners 
- not only as a source of inspiration - but also for information towards 
the creation and development of their own architectural works.

 The academic articles featured in this issue of ASA Journal 
are submitted from contributors across the country by academics 
and architects from different organizations.  A systematic selection 
process has been created and the articles will be diverse, from          
theoretical references to critical analyses of the authors’ viewpoints. 
A blind peer review process is also incorporated. With the authors’ 
and assessors’ identities concealed, the selection process will be made 
objectively by experts of that particular field.

 Typically, academic journals can only be accessed through 
databases in universities or online systems in which the information 
is available to a specific group of members. It is a great opportunity 
for the new ASA Journal to serve as a platform where academic and 
in-depth information can be presented and be made accessible to a 
wide group of readers. It may not be for someone who is looking for 
an easy read, but each of the selected articles will possess a ‘readable’ 
characteristic that is not too hard to digest. The length of the articles 
will be shorter than that of most academic journals with the content 
aiming to contribute to architectural practice and teaching. These 
articles will serve as a primary source of information for those who 
wish to pursue more elaborate study. In a way, it will connect the 
academic world to the actual practice of the profession. Six articles 
will be selected to feature in one issue of the ASA Journal, which will
be released bi-annually. For the first issue, the theme “Green” corre-
sponds with the second issue andthe Architect Expo ’19

 For those who are interested in having your  articles and 
writing published, do not hesitate to inquire about the themes and 
details of future issues via asa.journal.academic@gmail.com

บทบรรณาธิการ / Editorial

ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์
Editor-in-Chief
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เวบ็เดยีวครบ จบเรือ่งบ้านและงานออกแบบ

ค้นหาสถาปนิก
ทั่วประเทศ

ค้นหางาน
ในวงการสถาปนิก

ไม่พลาดทุกข่าวสาร
และกิจกรรม

ในแวดวงสถาปนิก

ติดตามสื่อทุกช่องทางของสมาคมสถาปนิกสยามฯ  
ทั้งวารสาร ASA CREW / อาษา / จดหมายข่าว /
ASA Youtube Channel / ASA แอปพลิเคชั่น / เฟซบุ๊กสมาคมฯ
พร้อมสมัครสมาชิกสมาคมฯ ทางออนไลน์ได้ทันที

	 “ถา้คลกิเขา้ไปในเวบ็ไซต	์www.asa.or.th	 จะเห็นวา่มี
การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	มเีมนใูหม่ๆ 	ซึง่เปน็ไฮไลต	์เชน่	
‘find	 an	 architect’	 ซึง่สถาปนกิสามารถน�าผลงานของ
บรษัิท	 ทัง้ผลงาน	 รปูภาพ	 แมแ้ตว่ดิโีอมาลงบนเวบ็ไซต์
เป็นการแนะน�าบรษัิท	สว่นบคุคลทัว่ไปกส็ามารถเขา้มาคน้หา
สถาปนิกได้	 เป็นการตอบโจทย์ทั้งบริษัทสถาปนิกและ									
ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน	 ขณะเดียวกันบุคคลหรือ	
บรษัิททัว่ไปสามารถน�าโฆษณามาลงได	้โดยโฆษณาดงักล่าว
จะแสดงผลต่อเมื่อผู้เข้าชมได้แสดงความสนใจในเนื้อหา					
ท่ีเก่ียวเนือ่งกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ

		 นอกจากนีเ้วบ็ไซตด์งักลา่วยังเปน็แหลง่รวมสือ่ตา่งๆ	
ของสมาคมสถาปนกิสยามฯ	 เชน่	 จดหมายเหต	ุ วารสาร	
คลปิวดิโีอ	รวมถงึเฟซบุ๊ก	เพ่ือใหเ้ขา้ชมง่ายขึน้	อา่นงา่ยขึน้
บนทกุอปุกรณ์	 และยงัสามารถสมัครเข้าเปน็สมาชิกของ
สมาคมฯ	ทางออนไลนผ์า่นเวบ็ไซตไ์ดอ้กีดว้ย

  กลุม่คนหลกัๆ ทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากเวบ็ไซตน้ี์	กลุม่แรก
คือ สมาชกิสมาคมสถาปนกิสยามฯ	สามารถน�าผลงานมา
ลงบนเว็บไซต์ได้ทั้งในรูปแบบของสมาชิกท่ีเป็นรูปแบบ
บรษัิทและรูปแบบบคุคล	เพ่ือใหม้คีนเข้าถงึไดม้ากขึน้	รวมถงึ
ประกาศหางานบนเวบ็ไซต์กไ็ด้

  กลุม่ต่อมาคอื นกัศกึษาหรอืสถาปนกิทีก่�าลงัหางาน 
สามารถเขา้มาหาโอกาสการท�างานกับบรษัิททีเ่ปน็สมาชกิ
ของสมาคมฯ	และเชือ่ถือได	้	

 กลุม่ตอ่มาคอื บคุคลทัว่ไป	สามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลู
เพ่ือคน้หาสถาปนิกตามประเภทงาน	สถานทีแ่ละความถนดั	
รวมไปถึงตดิตามข่าวสารท่ีน่าสนใจเก่ียวกับวงการสถาปนกิ

		 อยากขอเชญิชวนทา่นสมาชกิสมาคมฯ	อปัโหลดผลงาน	
ข้อมลูบรษัิทและข้อมลูส่วนตวัของทา่นข้ึนบนระบบเวบ็ไซต์
ของสมาคมฯ	และรบัสทิธิป์ระกาศหางาน	สว่นบคุคลทัว่ไป
ลองเขา้ชม	อา่นบทความทีน่า่สนใจ	รบัชมสือ่ตา่ง 	ๆของสมาคมฯ	
และลองใช้เมนูใหม่	 ‘find	 an	 architect’	 ดู	 รับรองว่า				
ได้ประโยชน์แนน่อนคะ่”		

ศิริมาศ บิ๊กเลอร์
Senior	Account	Director

Adelphi	Digital	Consulting	Group

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.asa.or.th

	 สมาคมสถาปนิกสยาม	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เห็นความส�าคัญของการมีพ้ืนที่ให้สมาชิกสมาคมฯ	 	สถาปนิก	นิสิต-นักศึกษา
สถาปัตยกรรม	นกัวิชาการ	และผูป้ฏบัิติวิชาชพีสถาปัตยกรรมได้มพ้ืีนทีใ่นการเผยแพร่องค์ความรูแ้ละแนวคดิในการออกแบบ	รวมถึง
ผลงานค้นคว้าวิจยัทางด้านสถาปัตยกรรม		สมาคมสถาปนิกสยามฯ	จงึได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจดัท�าวารสารอาษา	(ASA	Journal)	
เป็นวารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระบรมราชปูถัมภ์		โดยในเล่มจะเป็นการรวบรวมบทความผลงานทางวิชาการ	
บทความผลงานวิจยั	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีอ่ดัแน่นด้วยเน้ือหาวชิาการ		โดยได้มอบหมายให้	ผศ.ดร.สพิุชชา	โตววิชิญ์	เป็น
บรรณาธิการ	ซึง่นับเป็นปีที	่ 2	ทีไ่ด้มกีารจดัท�าวารสารอาษาในรปูแบบของการรวบรวมบทความวิชาการทัง้ทางด้าน	Design	Theory	
History	Vernacular	เพ่ือให้สถาปนิก	นกัวชิาการ	รวมถึงผูป้ฏบิตัวิิชาชพีทางด้านสถาปัตยกรรม	และผูท้ีส่นใจในศาสตร์ต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียว
เนือ่งได้เข้าถึง	ตามนโยบายของสมาคมฯ	ทีใ่ห้ความส�าคญักับการเผยแพร่องค์ความรูเ้ชงิวิชาการสถาปัตยกรรมในวงกว้าง	ทัง้ยังสามารถ
ใช้เป็นแรงบนัดาลใจหรอืปรบัใช้ในการออกแบบ	และใช้เป็นข้อมลูอ้างองิได้	 	นบัเป็นโอกาสดีท่ีวารสารอาษาได้เป็นช่องทางการศกึษา
เพ่ิมขึน้นอกเหนอืจากต�าราวชิาการท่ัวไป	และยังเปิดโอกาสให้สมาชกิ	นกัวชิาการ	และผูป้ฏบิตัวิิชาชพีสถาปัตยกรรมสามารถส่งบทความ
เพ่ือคดัเลอืกและตพิีมพ์เผยแพร่องค์ความรูใ้ห้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ	วิชาชพีสถาปนกิ	และน�าไปสูก่ารพัฒนาทีก่ว้างขวางต่อไปใน
สงัคม

 With the recognition in the importance of having a platform where the fellow members, architects, architecture students,               
academics and architectural practitioners can present and propose their architectural projects, ideas and researches, the Association 
of Siamese Architects under Royal Patronage assigns its academic unit to oversee the making of ASA Journal, the association’s very 
own academic publication that brings together academic essays, research papers of interesting and diverse academic contents featured 
in both Thai and English language.
 With Dr. Supitcha Tovivich appointed as the editor, the new edition of ASA Journal has now entered its second year as we              
aspiringly continue to bring our readers written works that explore different aspects of architecture from theory, design, history to 
vernacular. The journal offers professional practitioners, academics and interested individuals an access to a growing body of          
knowledge in architecture and other related fields, following the association’s intention to promote architectural knowledge to reach 
a wider group of people. These written works also serve as sources of inspirations and references for both professional practitioners 
and students for ASA Journal presents itself as another source of knowledge in addition to other textbooks and academic publications. 
We also offer a chance for the fellow members of the association, academics and architectural professionals to submit their writings, 
which will be reviewed, selected and published in ASA Journal with the hope that the shared knowledge and experiences will             
generate greater developments for the future of architectural practice and academia, and ultimately the society we all live in.
 ASA Journal presents itself as another source of knowledge in addition to other textbooks and academic publications. We also 
offer a chance for the fellow members of the association, academics and architectural professionals to submit their writings to be 
considered, selected and published in ASA Journal in order for the knowledge to be shared and generate greater developments for 
the future of architectural practice and academia, and ultimately the society we live in.
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อัชชพล ดุสิตนานนท์ / Ajaphol Dusitnanond 
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ปี 2561 - 2563 / President, The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage
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รูปแบบการส่องสว่างเพ่ือการท�งานส�หรับคนต่างวยั 
: บทเรียนจากงานวจิยัเชงิทดลองในส�นักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี รามสูต
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บทคัดย่อ

สัดส่วนของแรงงานในส�านักงานที่มีอายุมากมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย	คนในวัยนี้มีความเสื่อม
ของสายตาในหลายรปูแบบ	เพ่ือศกึษาว่าการส่องสว่างภายในส�านักงานทีเ่หมาะสมส�าหรบัการท�างาน
ร่วมกันระหว่างคนวัยต่าง	 ๆ	 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของแรงงานและรักษาประสิทธิภาพในการท�างาน	
การศึกษานี้ทดสอบพนักงาน	2	กลุ่มอายุ	มากกว่าและน้อยกว่า	40	ปี	ภายใต้การส่องสว่าง	3	รูปแบบ	
เพื่อประเมินความเห็นที่มีต่อสภาพแสงสว่างโดยใช้แบบสอบถาม	และประเมินความสามารถในการ
ท�างานบนกระดาษ	บนคอมพิวเตอร์	 และบนกระดาษร่วมกับคอมพิวเตอร์	 พบว่า	 ในขณะท่ีความ
สามารถในการท�างานของพนักงานทั้ง	2	กลุ่มอายุไม่เปลี่ยนไปตามรูปแบบแสงสว่าง	แต่พนักงานทั้ง	
2	กลุม่อายุ	มคีวามพึงพอใจต่อการส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนท่ีและแสงเฉพาะที	่(Task-Ambient	Lighting)	
ทีส่ามารถปรบัความส่องสว่างได้มากกว่าการส่องสว่างแบบท่ัวพืน้ท่ีเพียงอย่างเดียว	(General	Light-
ing	System)	ทั้งในประเด็นความชอบ	ความสบายตา	และความสว่าง

แสงสว่างเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการท�างานในส�านักงานได้ถึง	 3	 ช่องทางด้วยกัน	 คือผ่านทาง
ระบบการเห็น	 (Visual	 System)	 ระบบการรับรู้	 (Perceptual	 System)	และระบบนาฬิกาชีวิตของ
ร่างกาย	(Circadian	System)	(Boyce,	2003)	แสงสว่างทีเ่หมาะสมในส�านกังานนอกจากจะสามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการมองเห็น	(Visual	Performance)	ความปลอดภัยในการท�างาน	(Safety)	
และความสบายในการมองเห็น	 (Visual	Comfort)	 ยังสามารถสร้างแรงจูงใจ	 (Motivation)	 ในการ
ท�างาน	และสร้างความตื่นตัว	(Alertness)	ในการท�างาน	ซึ่งล้วนเป็นตัวก�าหนดสุขภาวะของแรงงาน
ผู้ปฏิบัติงาน	แต่แสงสว่างที่เหมาะสมจะเป็นรูปแบบใดและมีปริมาณเท่าไรนั้น	 อาจแตกต่างไปตาม
ปัจจัยของแต่ละบุคคล	ทั้งกายภาพและภูมิหลังของบุคคลน้ัน	 วัยก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการแสงสว่าง

ค� ส� คัญ การส่องสว่างในส�านักงาน	แรงงานต่างวัย	ระบบการส่องสว่างแบบทั่วพื้นที่และแสงเฉพาะที่

บทน�

สายตาและการส่องสว่างที่เปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้น

	 เมือ่อายุมากข้ึนโดยเฉพาะตัง้แต่	40	ปีข้ึนไป	สายตาจะเกิดการเปลีย่นแปลงซึง่ท�าให้ระดบัการ
มองเหน็ลดลง	ไม่ว่าจะเป็น	กล้ามเนือ้ตาเสือ่มท�าให้ความสามารถในการมองใกล้	(Accommodation)	
ลดลง	เกิดเป็นสายตายาวในผู้สูงอายุ	(Presbyopia)	ความเสื่อมจะมากขึ้นไปตามอายุ	จนถึงอายุ	65	
ปีความสามารถในการเปลี่ยนโฟกัสของสายตาเพ่ือมองใกล้แทบจะเป็นไปไม่ได้ท�าให้ต้องใช้แว่น
สายตาหรือเลนส์ในการท�างาน	นอกจากนี้เมื่ออายุมากขึ้นรูม่านตา	 (Pupil	 size)	ที่เล็กลงและความ
เสื่อมของเลนส์แก้วตา	(crystalline	lens)	ยังท�าให้แสงที่มาตกกระทบบนจอประสาทตา	(Retinal	Il-
luminance)	ลดลง	ภายใต้แสงเท่า	ๆ	กัน	มีการประมาณว่าในคนอายุ	60	ปีมีแสงตกกระทบบนจอ
ประสาทตาเพียง	1	ใน	3	ของคนอายุ	20	ปีเท่านั้น	และเมื่อเลนส์แก้วตามีเสื่อมจะเกิดความขุ่น	การ
หักเหแสงผิดปกติท�าให้ภาพที่ตกกระทบบนจอประสาทตาขาดความคมชัด	มีคอนทราสต์ลดลง		

	 เลนส์แก้วตาทีเ่หลอืงขึน้ยังลดความสามารถในการแยกแยะสใีนโทนฟ้าท่ีมคีวามยาวคลืน่สัน้ใน
ผูส้งูอายุ	(LRC,	2019;	มกุดา	เดชประพนธ์	และปิยวด	ีทองยศ,	2557)	ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าปัญหา
สายตาจะเริม่ปรากฏในคนอายุ	40	ปี	และมคีวามรนุแรงมากขึน้โดยเฉพาะในคนอายุมากกว่า	60	ปี
	 จากรายงานผลกระทบการเปลีย่นแปลงทางประชากรของประเทศไทย	(สศช.)		เน่ืองด้วยแนว
โน้มการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2513		ท�าให้หลังปี	พ.ศ.	2563	ประชากรวัยท�างานจะ
ลดลง	และมีสัดส่วนของประชากรในวัยท�างานที่มีอายุมากกว่า	45	ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	(สศช	และ	UNF-
PA,	 2554)	 นั่นหมายความว่าส�านักงานจะต้องรองรับแรงงานที่มีความหลากหลายของวัยมากข้ึน	
ระบบแสงสว่างเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงนีค้วรจะมลีกัษณะอย่างไรเพ่ือให้แรงงานทกุกลุม่อายุและ
ภาวะสายตาต่างกันสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	แต่เน่ืองด้วยความเสือ่มของตานัน้เป็นไป
ได้ในหลากหลายลกัษณะ	ดงันัน้	ความต้องการแสงสว่างทีเ่หมาะสมจงึอาจแตกต่างกันไปในแรงงาน
คนที่มีอายุและความผิดปกติของสายตาแตกต่างกันออกไป	Lindner	 et.	 al	 (1989)	 ได้ศึกษาระดับ
ความส่องสว่างทีพึ่งประสงค์ของกลุม่ตวัอย่างหลายอายุและมภีาวะสายตาต่างกันโดยให้ปรบัโคมไฟ
ฟลูออเรสเซนต์บนเพดานพบว่า	แต่ละกลุ่มมีความต้องการต่างๆกันออกไป	เช่น	กลุ่มอายุ	20-30	ปีที่
มีสายตาปกติ	ค่ามัธยฐาน	(Median)	ของระดับความส่องสว่างที่ต้องการส�าหรับแสงสี	Daylight	อยู่
ที่ระหว่าง	1055	ลักซ์	ในขณะที่กลุ่มอายุ	40-79	ปีที่มีสายตาปกติ	ค่ามัธยฐานของแสงสีเดียวกันอยู่ที่	
315	ลักซ์	 เปรียบเทียบกับ	กลุ่มอายุ	 40-82	ปีที่เป็นโรคต้อหิน	จะมีค่ามัธยฐานของระดับความส่อง
สว่างที่ต้องการอยู่ที่	675	ลักซ์	ดังนั้นการส่องสว่างที่เหมาะสมน่าจะมีคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อ
ให้คนที่มีต้องการแตกต่างกันสามารถท�างานในพื้นที่เดียวกันได้	

	 ระ	บบการส่องสว่างแบบทั่วพื้นที่และแสงเฉพาะที่	(Task-Ambient	Lighting	Systems)	เป็น
วิธีการให้แสงส�าหรับส�านักงานที่ส่วนหนึ่งของค่าความส่องสว่างส�าหรับการท�างาน	(Required	task	
illuminance)	มาจากแสงบรเิวณทัว่ไป	(Ambient	lighting)	และอกีส่วนหน่ึงมาจากการให้แสงเฉพาะ
ที่	(Task	lighting)	ใกล้กับพื้นที่ท�างานหลัก	และพื้นที่แนวดิ่งในมุมมองของผู้ใช้อาคาร	เช่น	ผนัง	หรือ
แผงก้ันส�าเรจ็รปู	โดยค่าความส่องสว่างในบรเิวณท่ัวไปจะต�า่กว่าค่าความส่องสว่างส�าหรบัการท�างาน	
เทคนิคการให้แสงแบบทั่วพื้นที่และแสงเฉพาะที่	 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อาคารสามารถปรับค่าความส่อง
สว่างในบริเวณท�างานของตนเองได้ตามต้องการ	ต่างจากระบบการส่องสว่างแบบทั่วพื้นที่	(General	
Lighting	Systems)	 ซึ่งให้แสงสว่างกระจายไปทั่วทั้งส�านักงานในความส่องสว่างเท่า	 ๆ	 กัน	ดังน้ัน	
ระบบการส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนที่และแสงเฉพาะท่ีจึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะตอบสนองพนักงาน
ภายในส�านักงานที่มีอายุหลากหลาย	

ระบบการส่องสว่างแบบทั่วพื้นที่และแสงเฉพาะที่: 
เทคนิคการส่องสว่างในส�นักงานเพื่อรองรับคนต่างวัย

วิธีการศึกษา

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการน�าระบบการส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่และแสงเฉพาะที่มาใช้ใน
ส�านกังานเพ่ือรองรบัส�านกังานในอนาคตทีม่สีดัส่วนอายุของพนกังานสงูอายุขึน้เรือ่ย	ๆ 		ศนูย์วจิยัและ
นวัตกรรมการส่องสว่าง	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ีได้พัฒนาโคมไฟต้นแบบส�าหรบั
การให้แสงเฉพาะที่	 และการเปรียบเทียบความรู้สึกและความสามารถในการท�างานของพนักงาน	2	
กลุ่มอายุ	(มากกว่า	40	ปี	และน้อยกว่า	40	ปี)	ภายใต้การส่องสว่าง	3	รูปแบบ	(ภาพ	1)	คือ	
1.	Base	case	การให้แสงแบบทั่วพื้นที่เพียงอย่างเดียว	(General	Lighting)	ซึ่งถือเป็นกรณีฐานของ
การให้แสงสว่างภายในส�านกังานในปัจจบุนั	ประกอบด้วยการติดตัง้โคมไฟแบบฝังฝ้า	LED	T5	(40W/	
4000K)	จ�านวน	12	โคม	ในระยะเท่า	ๆ	กัน	เพื่อให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยบนระนาบท�างาน	สูงจาก
พื้น	0.75	เมตร	(Average	illuminance)	500	ลักซ์	
2.	TAL	1	ต้นแบบเทคนิคการให้แสงแบบทั่วพื้นที่และเฉพาะที่	(Task-Ambient	Lighting)	แบบที่	1	
ประกอบด้วยแสงแบบทั่วพื้นที่จากโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน	LED	(20W/	4000K)	จ�านวน	4	โคม	ให้
ค่าความส่องสว่างเฉลีย่	250	(+/-	10%)	ลกัซ์	เสรมิด้วย	เสรมิความสว่างบนผนังหลักด้วยไฟหลืบ	LED	
(30W)	และติดตั้งต้นแบบโคมไฟเฉพาะที่บนฉากก้ันโต๊ะท�างาน	 (9W)	มีสวิตช์ควบคุมแบบปรับหรี	่
(Dimmable)	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับความส่องสว่างเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ
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แรงงานอายุมากกว่าและน้อยกว่า 40 ปี มีความชอบรูปแบบแสงสว่างอย่างไร 
และแตกต่างกันอย่างไร

ภาพ 1 รูปแบบแสงสว่างท่ีท�การทดสอบ ได้แก่ การส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีเพียงอย่างเดียว (General Lighting: Base Case)

 การส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีและเฉพาะท่ีแบบท่ี 1 (TAL1) และการส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีและเฉพาะท่ีแบบท่ี 2 (TAL2)

 Base Case           TAL1              TAL2

	 การศกึษาได้ส�ารวจความเหน็ของพนกังานต่อสภาพแสงสว่างท้ัง	3	รปูแบบในท้ังหมด	9	หวัข้อ	
โดยใช้การให้คะแนนแบบ	Likert	scale	โดยแบ่งคะแนนเป็น	5	ระดบั	โดยระดบัที	่5	คอืระดบัทีม่คีวาม
พึงพอใจสูงสุดหรือปริมาณสูงสุด	และระดับที่	1	คือระดับที่มีความพึงพอใจต�่าสุดหรือปริมาณต�่าสุด	
แต่ในบทความนี้	ขอยกตัวอย่าง	3	หัวข้อคือ	ความชอบ	ความสบายในการมองเห็น	และความสว่าง
ซึ่งน่าจะท�าให้เห็นแนวโน้มความรู้สึกของพนักงานอายุมากกว่า	 40	 ปีว่าเหมือนหรือแตกต่างกับ
พนักงานในกลุ่มอายุน้อยกว่าอย่างไร	(ภาพ	2)	จะเห็นได้ว่า	ในภาพรวมพนักงานอายุมากกว่า	40	ปี	
มีความนิยมในรูปแบบแสงสว่างในแนวทางเดียวกับพนักงานอายุน้อยกว่า	 40	ปี	 กล่าวคือระหว่าง	
การส่องสว่างทั้ง	3	แบบที่ท�าการทดลอง	พนักงานทั้ง	2	กลุ่มอายุจะให้คะแนนการส่องสว่างแบบทั่ว
พื้นที่และเฉพาะที่	(Task	and	Ambient	Lighting)	ทั้ง	2	รูปแบบ	มากกว่าแบบการส่องสว่างแบบทั่ว
พื้นที่	(General	Lighting)	ทั้งในด้าน	ความชอบ	ความสบายในการมองเห็น	และความสว่าง

	 3.	 TAL	2	ต้นแบบเทคนิคการให้แสงแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่	 (Task-Ambient	 Lighting)	
แบบที่	2	ประกอบด้วยแสงแบบทั่วพื้นที่จากโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน	LED	(20W/	4000K)	จ�านวน	4	
โคม	ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย	300	(+/-	10%)	ลักซ์	เสริมด้วย	เสริมความสว่างบนผนังหลักด้วยไฟ
หลืบ	LED	(30W)	และติดตั้งต้นแบบโคมไฟเฉพาะที่บนฉากกั้นโต๊ะท�างาน	(9W)	มีสวิตช์ควบคุมแบบ
ปรับหรี่	(Dimmable)
	 การทดลองได้ด�าเนนิการในส�านักงานจ�าลองขนาด	9.0	x	6.0	x	2.7	เมตร	ทีอ่าคาร	KX	(Knowl-
edge	Exchange)	ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสวงเวียนใหญ่		โดยมผีูเ้ข้าร่วมการทดลองในวัยท�างาน	81	คน	
มอีายุตัง้แต่	20	–	62	ปี	(MEAN	=	34.94	ปี)	แบ่งเป็นผูเ้ข้าร่วมทดลองในกลุม่อายตุ�า่กว่า	40	ปี	จ�านวน	
47	คน	และผู้เข้าร่วมทดลองในกลุ่มอายุมากกว่า	40	ปี	จ�านวน	34	คน	รายละเอียดของการทดลอง
สามารถศึกษาได้จากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	(ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง,	2561)

ภาพ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความชอบ ความสบายในการมองเห็นและความสว่างในภาพรวมของส�นักงานของกลุ่ม

ตัวอย่าง อายุน้อยกว่า 40 ปี และอายุสูงกว่า 40 ปี ภายใต้ การส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว (General Lighting: 

Base Case) การส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่แบบที่ 1 (TAL1) และการส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะที่แบบที่ 2 (TAL2)

	 ภายใต้รูปแบบการส่องสว่าง	3	รูปแบบ	พนักงาน	2	กลุ่มอายุได้ทดสอบความสามารถในการ
ท�างานชนิดต่าง	 ๆ	 กัน	3	ประเภทคือ	 งานบนกระดาษซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตัวเลข	2	คอลัมน์เพ่ือ
หาความแตกต่าง	 งานบนกระดาษร่วมกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการพิมพ์ข้อความในกระดาษลงใน
คอมพิวเตอร์	และงานบนคอมพิวเตอร์ซึง่เป็นการกรอกข้อมลูตัวเลขผสมกับตวัอกัษรจากหน้าจอด้าน
ซ้ายลงในช่องว่างบนหน้าจอด้านขวา	ความสามารถในการท�างานจะค�านวณจากข้อผิดพลาดและ
เวลาที่ใช้ในการท�างาน	ซึ่งดูรายละเอียดได้ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	(ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
การส่องสว่าง,	 2561)	ความสามารถในการท�างานของพนักงานอายุมากกว่า	40	ปีเปรียบเทียบกับ
กลุ่มอายุน้อยกว่า	40	ปี	ได้ผลดังภาพ	2						

	 คะแนนจากพนักงานท้ัง	2	กลุม่อายุ	ได้น�ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	Variance:	
ANOVA)	เพ่ือศกึษาความแตกต่างของความชอบแสงสว่างในส�านกังานภายใต้การส่องสว่างทัง้	3	รปู
แบบโดยม	ีรปูแบบการส่องสว่างเป็นตวัแปรชนิด	Within-participant	factor	(Base	case/TAL1/TAL2)	
และ	กลุ่มอายุของผู้ใช้	เป็นตัวแปรชนิด	Between-participant	factor	(น้อยกว่า	40	ปี/มากกว่า	40	ปี)		
ได้ผลดังตาราง	1	การวิเคราะห์ผลจากกลุ่มอายุแสดงให้เห็นว่า	 ไม่ว่าจะเป็นความชอบแสงสว่างใน
ส�านักงาน,	ความสบายในการมองเหน็	และความสว่างในส�านกังานไม่มคีวามแตกต่างกันในพนักงาน	
2	 กลุ่มอายุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 นั่นคือแรงงานอายุต่างกันมีความพึงพอใจแบบเดียวกัน	 แต่
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อแสงสว่างในส�านักงานของแต่ละบุคคลก็คือรูปแบบการส่องสว่าง	
ซึ่งคะแนนความชอบ	ความสบายในการมองเห็น	และความสว่างของส�านักงานมีความแตกต่างกัน
ภายใต้รูปแบบการส่องสว่างทั้ง	3	รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ความชอบ	F(2,156)=17.463,	
p<0.001,	ความสบายในการมองเห็น	F(2,156)=18.020,	p<0.001	และ	ความสว่าง	F(2,156)=5.292,	
p=0.006)	 การวิเคราะห์ผลกระทบร่วมของรูปแบบการส่องสว่างและกลุ่มอายุแสดงให้เห็นว่า	
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างรปูแบบการส่องสว่างและกลุม่อายุไม่มผีลต่อความชอบแสงสว่างอย่างมนัียส�าคญั	
นั่นคือความชอบแสงสว่างในส�านักงานที่ต่างกันไปภายใต้รูปแบบการส่องสว่างทั้ง	 3	 รูปแบบไม่ได้
ต่างกันในพนักงาน	2	กลุ่มอายุ		

ในรูปแบบแสงสว่างที่ต่างกันแรงงานอายุมากกว่าและน้อยกว่า 40 ปี 

ท�งานได้ต่างกันอย่างไร

ความพึงพอใจ ปัจจัย df F p

											1.ความชอบ	

(ค�าถาม:	คุณชอบแสงสว่างในส�านักงานนีม้ากแค่ไหน)

รูปแบบการส่องสว่าง 2,	156 17.463 <0.001*

อายุ 1,	78 0.210 0.648

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,156 0.570 0.567

											2.ความสบายในการมองเห็น

(ค�าถาม:	แสงสว่างในส�านักงานนี้มีความสบายใน

การมองเห็นแค่ไหน)

รูปแบบการส่องสว่าง 2,156 18.020 <0.001*

อายุ 1,	78 0.444 0.507

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,156 0.053 0.948

          
	3.ความสว่างของส�านักงาน

(ค�าถาม:	ในภาพรวมส�านักงานนี้ดูสว่างแค่ไหน)

รูปแบบการส่องสว่าง 2,156 5.292 0.006

อายุ 1,	78 2.277 0.135

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,156 2.072 0.129

 ตาราง 1	แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อแสงสว่างภายใต้การส่องสว่าง	3	รูปแบบของ

พนักงานอายุน้อยกว่าและอายุมากกว่า	40	ปี
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	 จะเหน็ได้ว่าเน่ืองจากการศกึษาน้ีวดัความสามารถในการท�างานประเภทต่าง	ๆ 	ด้วยความเรว็	
ดังนั้น	 ไม่น่าแปลกใจว่าในงานบนกระดาษและงานบนคอมพิวเตอร์	 เมื่อท�าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน	 (ตาราง	 2)	 จึงพบว่าพนักงานกลุ่มท่ีอายุมากกว่า	 40	ปีมีคะแนนน้อยกว่าพนักงานใน
กลุ่มอายุน้อยกว่า	40	ปีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(งานบนกระดาษ	F=14.253	(1,78),	p=<0.001	
และงานบนคอมพิวเตอร์	F=14.877	(1,78),	p=<0.001)	แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเปล่ียนรูปแบบ
การส่องสว่างไป	 ความสามารถในการท�างานในส�านักงานท้ัง	 3	 ชนิดก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	และแนวโน้มน้ีก็ไม่ได้แตกต่างกันท้ังในกลุ่มอายุมากกว่า	40	ปีและน้อยกว่า	40	ปี	
นั่นคือการเปลี่ยนการส่องสว่างจากการส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนที่และแบบการส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนที่
และเฉพาะที่ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการท�างานของพนักงานในส�านักงานในทุกกลุ่มอายุ						

 ตาราง 2		แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการท�างานภายใต้การส่องสว่าง	3	แบบ

ของพนักงานอายุน้อยกว่าและอายุมากกว่า	40	ปี					

ภาพ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการท�งานบนกระดาษ ความสามารถในการท�งานงานบนกระดาษร่วมกับ

คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการท�งานบนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน อายุน้อยกว่า 40 ปี และอายุสูงกว่า 40 ปี ภายใต้ การ

ส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีเพียงอย่างเดียว (General Lighting: Base Case) การส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีและเฉพาะท่ีแบบท่ี 1 (TAL1) 

และการส่องสว่างแบบทั่วพ้ืนท่ีและเฉพาะท่ีแบบท่ี 2 (TAL2)

ความสามารถในการท�งานบนกระดาษ       ความสามารถในการท�งานบนคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการท�งานบนกระดาษ

ร่วมกับคอมพิวเตอร์  

ความพึงพอใจ ปัจจัย df F p

     
						1.งานบนกระดาษ รูปแบบการส่องสว่าง 2,	156 2.330 0.101

อายุ 1,	78 14.253 <0.001

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,	156 2.087 0.127

										2.	 งานบนกระดาษร่วมกับคอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่องสว่าง 2,	156 2.147 0.120

อายุ 1,	78 0.422 0.518

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,	156 0.831 0.438

											3.	 งานบนคอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่องสว่าง 2,	156 2.301 0.104

อายุ 1,	78 14.877 <0.001

รูปแบบการส่องสว่าง	x	อายุ 2,	156 4.122 0.018

	 แรงงานในกลุ่มอายุมากกว่า	 40	ปีถึงแม้มีปัญหาสายตามากกว่า	 แต่ไม่ได้มีความต่างจาก
แรงงานในกลุม่อายุน้อยกว่าในเรือ่งความต้องการรปูแบบการส่องสว่างในส�านกังาน	หากมองว่าการ
ส่องสว่างในส�านกังานวัตถุประสงค์หน่ึงเพ่ือความสามารถในการท�างานของพนักงาน	ในการศกึษาน้ี
พบว่า	รปูแบบการส่องสว่างในส�านกังานไม่ได้มผีลต่อความสามารถในการท�างานในกลุม่อายุมากกว่า	
40	ปี	หรือแม้แต่กลุ่มอายุน้อยกว่า	40	ปี	เมื่อเปลี่ยนรูปแบบแสงสว่างไปความสามารถของคนทั้ง	2	
กลุม่ยังคงใกล้เคยีงเดมิ	อย่างไรก็ตามการจะสรปุว่าแสงสว่างในส�านกังานไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง
ก็คงไม่ได้	 เพราะแสงสว่างในส�านักงานนั้นไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการท�างานเพียงอย่างเดียว	
ยังมีผลต่อสุขภาวะของพนักงานอีกด้วย	ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องความชอบ	ความสบายตา	หรือความ
สม�่าเสมอของแสง	 รูปแบบการส่องสว่างที่พนักงานในกลุ่มอายุมากกว่า	 40	ปีพึงพอใจนั้นไม่ได้ต่าง
จากแรงงานในกลุ่มอายุต�่ากว่า	 40	ปี	 คือทั้งสองกลุ่มจะพึงพอใจรูปแบบการส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนท่ี
และเฉพาะที่	 (Task-Ambient	Lighting)	มากกว่าการส่องสว่างแบบทั่วพื้นที่เพียงอย่างเดียว	(Gen-
eral	 Lighting)	 	 ซึ่งแสงรูปแบบทั่วพ้ืนที่และเฉพาะท่ีนี้มีจุดเด่นคือสามารถปรับระดับได้ตามความ
ต้องการ	กล่าวคอืหากพนกังานทีม่อีายุมากต้องการความส่องสว่างมากขึน้ก็สามารถปรบัเพ่ิมได้		หรอื
หากพนกังานคนใดต้องการลดความส่องสว่างเพ่ือให้ลดเงาสะท้อนบนจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถท�าได้
เช่นเดียวกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่น	 ๆ	 ในส�านักงาน	ท�าให้การส่องสว่างแบบท่ัวพ้ืนท่ีร่วมกับ
เฉพาะที่น่าจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเน้นการออกแบบเพ่ือการใช้งานของ
คนทุกกลุ่มในสังคม	(Universal	Design)	ที่ท�าให้แรงงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนใช้ส�านักงานได้
อย่างสบายตา	สบายใจ	และมีประสิทธิภาพในการท�างาน					
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Abstract
 Due to a declining birth rate, the number of Thais over the age of 45 in the workforce is increasing. As these workers get 
older than 40 years old, a larger portion experience vision deterioration. This study investigates office lighting techniques to ac-
commodates workers from different generations with different vision conditions. Workers from two age groups, over 40 years old 
and under 40 years old, were tested with three conditions of lighting using task-ambient lighting and general lighting techniques. 
The tests included subjective assessment of lighting conditions and measurement of task performance. It was found that results 
from two age groups followed the same trend; whereas their task performance are not significantly affected by three lighting 
conditions, workers preferred task-ambient lighting conditions in terms of liking, visual comfort and brightness. 
Keywords: lighting, office, aging workers, generation, task-ambient lighting

Introduction
 Light affects how people work via three routes: visual 
system, perceptual system and circadian system (Boyce, 2003). 
Good office lighting can ensure work safety, visual performance, 
visual comfort as well as promote motivation and alertness. All 
of that contributes to the well-being of office workers. But there 
is no fixed formula for good lighting. What is considered good 
office lighting is subjective. It is dependent on worker’s back-
ground and physical conditions, including age.

Aging Eyes and Office Lighting
Around the age of 40, one’s vision starts to decline in perfor-
mance. Lenses reduce their elasticity, resulting in Presbyopia, 
or the loss of ability to focus on nearby object. Smaller pupil 
dilation or senile miosis and thicker crystalline lenses make 
retinal illuminance in elderly only one-third of young adults. 
Cataracts in aged eyes absorb and scatter light, reducing visu-
al acuity and contrast sensitivity. Yellowing crystalline lenses 
decrease colour discrimination ability in elderly, particularly 
of blue colour. (LRC, 2019) Overall, age-related visual problems 
are more common in people over 40, and by age 60, the prob-
lems get worse. 

 According to the report “Impact of Demographic Change 
In Thailand” by NESDB and UNPF Thailand, due to a declining 
birth rate since 1970, the number of working age adults is de-
clining and the proportion of the workforce older than 45 will 
continue to increase, particularly after 2020. Therefore, work-
places must be prepared to accommodate a workforce that in-
cludes a wide range of generations. What would be the suitable 
lighting technique to create efficient working environments for 
people with different ages and vision? Young workers may 
prefer different lighting from older workers. Also, since the ef-
fects of aging on the eyes are varied, lighting preferences may 
be different among aging workforce with different eye condi-
tions. Lindner et. al (1989) investigated the preferred illuminance 
of subjects of various age groups and eye disorders using dim-
mable light from fluorescent lamps. The study found that the 
preferred illuminance is wide-ranging. For example, for Daylight 
fluorescent lamps, the median illumination levels are 1105 lux 
for the 20-30 year-old subjects with normal vision, compared 
with 315 lux for 40-79 year-old subjects with normal vision, and 
675 lux for 40-80 year-old subjects with glaucoma. Therefore, 
office lighting should be flexible so that people of various visu-
al needs can work in the same space.

Methods

The Preferred Lighting Technique 
for Older and Younger Workers

 To explore the potential of task-ambient lighting systems 
in future workplaces with an increasing proportion of aging 
workers, Lighting Research and Innovation Centre (LRIC), King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi, has developed 
a task lighting prototype to study how users respond when it is 
used in task-ambient lighting systems. The experiment com-
pared work performances and subjective ratings of workers in 
two age groups (Over 40 years old and under 40 years old) 
under three lighting conditions (Figure 1). 
 1.Base case. General lighting which is the most common 
office lighting technique in Thailand was used as the base case 
in this study. The average illuminance of 500 (+/-10%) lux on 
the work plane was achieved by using 12 ceiling mounted T5 
LED luminaires (40W/4000K). The work plane height was 0.75 
m above floor. 
 2.TAL 1 or task-ambient lighting system condition 1. In 
this condition, the ambient light of 250 (+/-10%) lux was 
provided from four ceiling mounted LED luminaires 
(20W/4000K). LED linear covelights (30W) were used for 
vertical lighting on two walls. Task light was provided from the 
dimmable task lighting prototypes designed by LRIC. The 9W 
task lighting prototypes were installed on workstation partitions. 
Users were allowed to adjust the amount of task light using 
dimmer switches on their workstations to suit their lighting 
needs.

During the experiment, participants were required to work 
under three conditions of lighting in random order and assess 
the lighting conditions in 9 subjective issues using a five Likert 
scale, with 5 being the most positive rating and 1 being the 
most negative rating. This paper discusses results in three 
following issues: liking (How do you like the lighting is this 
office?), comfort (How comfortable is the lighting in this of-
fice?) and brightness (Overall, how bright does the office look?). 

Task-Ambient Lighting Systems:
Potential Lighting Techniques for 
Different Generations in Workplace
Task-ambient lighting is an office lighting technique where 
required task illuminance is obtained from lower level 
lighting over general office area, or ambient lighting, and 
supplemented with local lighting over task areas, or task 
lighting. Vertical lighting may be provided on walls or 
partitions to balance the brightness within users’ visual field.  
With this technique, ambient illuminance is lower than task 
illuminance, enabling users to adjust the amount of lighting 
on their desks to suit individual needs, unlike the general 
lighting technique where the amount of light is spread 
uniformly across office space. The flexibility of the task-am-
bient lighting technique makes it an appealing option to 
serve workforces from different age groups, particularly an 
aging workforce.                                                                 

Base Case         

TAL1                              TAL2
Fig. 1 Three lighting conditions being tested: general lighting (base 

case), task and ambient lighting condition 1 (TAL1) and task and 

ambient lighting condition 2 (TAL2).

 3.TAL 2 or task-ambient lighting system condition 
2. In this condition, the ambient light of 300 (+/-10%) lux 
was provided from four ceiling mounted LED luminaires 
(20W/4000K). LED linear covelights (30W) were used for 
vertical lighting on two walls. Similar to TAL 1 condition, task 
light was provided from the LRIC task lighting prototypes 
installed on workstation partitions and users were allowed 
to adjust the amount of light on their work stations.

 The experiment was carried out in a 9.0m x 6.0m 
x 2.7m office in KX (Knowledge Exchange) building near 
Wongwian Yai BTS station in Bangkok. Participants were 
recruited from office workforces of universities and private 
companies, aging between 20 and 62 years (MEAN = 34.94 
years). There were 47 participants under 40 years old, and 
34 participants over 40 years old. Experimental settings 
were described in detail in the full report of the research 
(LRIC, 2018). 
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The mean ratings are shown in Fig 2. It can be seen that the preference of older workers is 
rather similar to younger workers. Both groups of workers rated task and ambient lighting 
conditions higher than the general lighting condition (base case) in terms of liking, visual 
comfort and brightness. Task and ambient lighting condition 2 (TAL2) with ambient illuminance 
of 300 lx received the highest ratings in all three assessment issues discussed in this paper.

 Subjective ratings from workers were analyzed to determine whether the difference of 
ratings between two age groups for three lighting conditions were statistically significant. 
Analysis of Variance (ANOVA) was carried out with lighting condition (Base case/TAL1/TAL2) 
as within-participant factor and age group (younger/older than 40 years old) as between-par-
ticipant factor.  ANOVA results are summarized in Table 1. It can be seen that in terms of 
liking, visual comfort and brightness, the main effects of age group on the subjective ratings 
of lighting were not statistically significant. The subjective ratings of lighting from two age 
groups were not statistically different. Workers under and over 40 years old like the lighting 
condition and judge its brightness and visual comfort in the same way. The main statistically 
significant effect of lighting conditions with TAL1 and TAL2 were that both were perceived to 
be more favorable, more comfortable and brighter than general lighting (liking F(2,156)=17.463, 
p<0.001, visual comfort F(2,156)=18.020, p<0.001 and brightness F(2,156)=5.292, p=0.006). 
The interaction effect between lighting condition and age group on ratings was not statistical-
ly significant. 

Table 1. ANOVA results of study on the main effect of lighting conditions and age groups, and the interaction between 
the lighting condition and age group on subjective ratings in terms of liking, comfort and brightness.  

Fig. 2 Mean subjective ratings of younger (<40 years old) and older (>40 years old) workers for three 

lighting conditions in terms of liking, comfort and brightness.

Subjective	Assessment Factor df F p

 
										1.	 Liking	

(Question:	How	do	you	like	the	lighting	in	this	

office?)

Lighting	condition 2,	156 17.463 <0.001*

Age	group 1,	78 0.210 0.648

Lighting	x	age	group 2,156 0.570 0.567

         		2.	 Visual	comfort

(Question:	How	comfortable	is	the	lighting	in	

this	office?)

Lighting	condition 2,156 18.020 <0.001*

Age	group 1,	78 0.444 0.507

Lighting	x	age	groupุ 2,156 0.053 0.948

      					3.	 Brightness

(Question:	Overall,	how	bright	does	the	

office	look?)

Lighting	condition 2,156 5.292 0.006*

Age	group 1,	78 2.277 	0.135

Lighting	x	age	groupุ 2,156 2.072 0.129

Do Younger and Ylder Workers Perform Differently under 
Different Lighting Conditions?

In order to study the effect of lighting conditions on work performance among younger and 
older workers, workers were asked to perform three types of tasks: paper-based tasks (numer-
ical verification task), paper-and-computer-based tasks (typing task) and computer-based tasks 
(data entry task). These tasks were chosen to simulate a variety of tasks carried out in an office 
environment. Details of the three tests are provided in the full research report (LRIC, 2018). 
Performance was calculated from accuracy and time taken to perform the tasks. The mean 
performance scores of workers under and over 40 years old under three lighting conditions 
are shown in Fig. 3.

 In order to establish whether workers performed differently under different lighting 
conditions, and whether the performance of workers in two age groups difered under different 
lighting conditions, Analysis of Variance was carried out to study the main effects of age group 
and lighting condition, and the interaction effect between age group and lighting condition. 
ANOVA results are summarized in Table 2. As older workers may suffer from age-related eye 
problems and the task performance in this experiment is mainly based on speed and accuracy, 
it is not surprising that the performance scores of younger workers were significantly higher 
than those of older workers in paper-based and computer-based tasks (paper-based task 
F=14.253 (1,78), p=<0.001 computer-based task F=14.877 (1,78), p=<0.001). It is interesting 
that the performances of the three tasks being tested were not significantly different under 
three conditions of lighting, and that this trend is similar among two age groups. This indicates 
people younger and older than 40 years old both performed the three tasks similarly whether 
under the general lighting condition or task and ambient lighting conditions.

Figure 3. Mean performance of younger (<40 years old) and older (>40 years old) workers under three lighting conditions: 
general lighting (base case), task and ambient lighting condition 1 (TAL1) and task and ambient lighting condition 2 (TAL2). 

Paper-based task performance Computer-based task 

performance  
Paper-and-computer-based

 task performance
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Task	performance Factor df F p

     
				1.			Paper-based	task Lighting	condition 2,	156 2.330 0.101

Age	group 1,	78 14.253 <0.001

Lighting	x	age	group 2,	156 2.087 0.127

										2.	 Paper-and-computer-based	task Lighting	condition 2,	156 2.147 0.120

Age	group 1,	78 0.422 0.518

Lighting	x	age	group 2,	156 0.831 0.438

										3.	 Computer-based	task Lighting	condition 2,	156 2.301 0.104

Age	group 1,	78 14.877 <0.001

Lighting	x	age	group 2,	156 4.122 0.018

Table 2 ANOVA results to study the main effect of lighting condition and age group and the 
interaction between the lighting condition and age group on task performance three. 

Conclusion
 When workers are over 40 years old, their visual capabilities may be different from young-
er workers. Yet, the experiment has shown that this group preferred the same type of office 
lighting as younger workers. Among workers in both age groups, the task and ambient lighting 
system is preferred to the general lighting system commonly used in Thailand. Considering the 
main objective of office lighting is to promote work performance, it is important to note that task 
performances under task and ambient systems or general lighting systems were not significant-
ly different. However, office lighting is not all about work performance, but also the well being 
of workers. The task and ambient lighting systems were perceived to be more comfortable and 
brighter than the general lighting system; and workers in both age groups liked task and ambient 
lighting systems more. Due to their adjustability, the task and ambient lighting system shows 
potential as user-friendly office lighting. Users, particularly aging workers, can increase the task 
illuminance whenever needed as well as reduce the task illuminance to avoid glare on computer 
screens. All of these can be done without disturbance to other workers. In today’s climate of 
universal design, task and ambient lighting can accommodate individual lighting preference in 
offices so every worker can work comfortably and efficiently, regardless of their age.    
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