หนวยที่ 13 การออกแบบระบบแสงสวาง
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ตาของมนุษยตองใชแสงสวางในการมองเห็นสื่อตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองมีดวงตาที่เปนปกติและมี
แสงสวางที่พอเพียงเหมาะสมที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยแสงที่ตาเห็นจะมีความยาวคลื่นระหวาง 380–760 นาโนเมตร
หนวยการวัดแสงสวาง
1 แคนเดลา (candela, cd) หรือแรงเทียน คือหนวยวัดความเขม (หรือกําลัง) การสองสวางของแสงสวาง (luminous intensity) โดย
1cd เทากับความเขมการสองสวางของแสงสวางที่เปลงออกมาจากพื้นผิว 1/60 ตารางเซนติเมตรของวัตถุดําที่อุณหภูมิแข็งตัว
ของพลาตินั่ม
2 ลูเมน (lumen) คือหนวยวัดปริมาณแสงสวาง (luminous flux) ที่เปลงหรือพุงออกมาจากแหลงกําเนิดแสงสวางถานํา
แหลงกําเนิดแสงสวางขนาดเล็กมากๆ ที่มีกําลัง 1 cd วางตรงจุดจุดศูนยกลางของทรงกลมโปรงใส (ในจินตนาการ) ที่มีรัศมี
เทากับ 1 หนวยความยาวปริมาณแสง (flux) ภายในปริมาตร 1 มุมตัน (solid angle) จากจุดศูนยกลางนั้นจะมีคาเทากับ 1 ลูเมน
3 ฟุตแคนเดิ้ล (footcandle, fc) หรือฟุต-เทียน คือหนวยของปริมาณการสองสวางบนพื้นที่รับแสงสวางเปนตารางฟุต โดย 1fc
เทากับปริมาณแสงสวาง 1 ลูเมนที่ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางฟุตอยางสม่ําเสมอ หรือเทากับ1 ลูเมนตอตารางฟุต
4 ฟุตแลมเบิรต (footlambert, fL) คือหนวยวัดความจํา (ความสวาง) ของแสงสะทอนที่สะทอนออกมาจากพื้นผิวที่มีพื้นที่เปน
ตารางฟุต 1 ฟุตแลมเบิรต เทากับ 0.3182cd ตอตารางฟุต และ 3.426cd ตอตารางเมตร
5 ลักซ (lux) คือหนวยของปริมาณการสองสวางบนพื้นที่รับแสงที่เปนตารางเมตร โดย 1 ลักซ เทากับปริมาณแสงสวาง 1 ลูเมนที่
ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรอยางสม่ําเสมอ หรือเทากับ 1 ลูเมนตอตารางเมตร โดย 1 ลักซ เทากับ 0.093fc หรือ 1fc เทากับ 10.76
ลักซ
อวัยวะสําคัญที่ใชในการมองเห็นการปฏิบัติงานประจําวันของมนุษยคือดวงตา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยูกับการ
มองเห็นที่ชัดเจนจึงตองมีดวงตาที่ปกติ และตองมีแสงสวางที่พอเพียงและเหมาะสมดวย
ปจจัยสําคัญดานการมองเห็นที่สงผลตอความสามารถในการมองเห็นของตา ไดแก
1. ความสามารถของตาในการมองเห็นวัตถุไดชัดเจน
2. การปรับความไวของตาในการรังแสงสวาง
3. ความสามารถในการมอเห็นรายละเอียดอยางคมชัด
4. ความแตกตางของความสวางระหวางวัตถุและสิ่งรอบขาง
5. แสงจา หรือแสงบาดตา การควบคุมแสงจาโดยการติดตั้งดวงโคมใหสูงกวาระดับสายตา หรือใชแผนกําบัง
มาตรฐานการสองสวาง
มาตรฐานที่สําคัญคือมาตรฐานฯ ของหนวยงาน ดังนี้
1. สมาคมวิศวกรรมการสองสวางแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
2. องคการมาตรฐานระหวางประเทศ
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ประเภทการสองสวางและคาการสองสวางแนะนําสําหรับกิจกรรมทั่วไปภายในอาคาร
ประเภทการ
สองสวาง
A
B
C
D
E
F
G
H
I

ชนิดกิจกรรม

ลักซ

พื้นที่สาธารณะซึ่งบริเวณโดยรอบมืด
20-30-50
การบรรยายสรุปสําหรับการเยี่ยมดูงาน
50-70-100
พื้นที่ปฏิบัตงิ านซึ่งใชสายตาเพียงครั้งคราว
100-150-200
งานที่ใชสายตาซึ่ง contrast สูง หรือชิ้นงานใหญ
200-300-500
งานที่ใชสายตาซึ่ง contrast ปานกลางหรือชิ้นงานขนาดเล็ก
500-750-1000
งานที่ใชสายตาซึ่ง contrast ต่ํา หรือชิ้นงานขนาดเล็กมาก
1000-1500-2000
งานที่ใชสายตาซึ่ง contrast ต่ํา หรือชิ้นงานขนาดเล็กมากเปนเวลานาน 2000-3000-5000
งานที่ทําตอเนื่องนานมาก และใชสายตาอยางเที่ยงตรง
5000-7500-10000
งานที่ตองใชสายตามากเปนพิเศษซึ่งมี contrast ต่ํามากและขนาด
10000-15000-20000
ชิ้นงานเล็ก

วิธีสองสวาง
สองสวางทั่วทั้ง
พื้นที่
สองสวางเฉพาะจุด
งาน
สองสวางทั่วทั้ง
พื้นที่และเสริมดวย
เฉพาะจุดงาน

ไดมีการกําหนดมาตรฐานการสองสวางโดยทั่วไปโดยสมาคมวิศวกรรมการสองสวางแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับกิจกรรมภายในอาคาร 9 ประเภท และองคการมาตรฐานระหวางประเทศไดกําหนดคาการสองสวางสําหรับ
อุตสาหกรรม 30 ประเภท
หลอดไฟ โคมไฟ และการออกแบบระบบการสองสวาง
หลอดไฟที่ใชในการสองสวางโดยทั่วไป ไดแก หลอดอินแคนเดสเซนด หลอดฟลูออเรสเซนท และหลอดคลายประจุความ
เขมสูง แสงสวางที่หลอดไฟเปลงออกมาจะมีคุณภาพของแสงสวางโดยพิจารณาจากอุณหภูมิสีหรืออุณหภูมิสีเทียบเคียงและ
การแสดงสี
หลอดไฟที่ใชในการสองสวางมีอยู 3 ชนิดหลัก คือ หลอดอินแคนเดสเซนต (incandescent) หลอดฟลูออเรสเซนต (fluorescent)
และหลอดคลายประจุความเขมสูง (high intensity discharge, HID)
1 หลอดอินแคนเดสเซนต คือ หลอดไฟที่เราเรียกวา หลอดไส ซึ่งเปนขดลวดทังสเตน เมื่อไฟฟาไหลผานขดลวดทังสเตน ขดลวด
จะรอนจนแดงและเปลงแสงออกมา หลอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพต่ําคือประมาณ 10-25 ลูเมนตอวัตต แตมีราคาถูก
หลอดไสที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือ หลอดไสทังสเตนธรรมดา และหลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดไสธรรมดา
ภายในหลอดจะบรรจุกาซเฉื่อยคืออารกอนผสมกับไนโตรเจน แตหลอดทังสเตนฮาโลเจนจะบรรจุกาซฮาโลเจนซึ่งจะรวมกับ
ทังสเตนที่ระเหิดออกมาในขณะรอน เมื่อหลอดเย็นลงทังสเตนจะแยกออกมากลับไปเกาะที่ไสตามเดิม ทําใหมีอายุการใชงานที่
นานกวาหลอดไสธรรมดาประมาณ 2 เทา และปริมาณแสงที่ใหก็คงที่กวา เพราะทังสเตนไมไปจับที่ผนังหลอด จึงไมขุนมัว
เหมือนหลอดไสธรรมดา
2 หลอดฟลูออเรสเซนต เปนหลอดไฟที่ใชกันมากทั่วโลก ประสิทธิภาพในการใหแสงสวางมากกวาหลอดไสคือ มีประสิทธิภาพ
ระหวาง 50-80 ลูเมนตอวัตต ในขณะที่ประสิทธิภาพของหลอดไสเทากับ 10-25 ลูเมนตอวัตต ซึ่งทําใหประหยัดไฟมากกวา และ
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ยังประหยัดพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะศูนยการคา อาคารสํานักงาน เพราะเกิดความรอนนอยกวา
มาก อายุการใชงานนานถึง 20000 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับหลอดไสซึ่งมีอายุประมาณ 750 ชั่วโมง (หลอด 100 วัตต)
หลอดฟลูออเรสเซนตแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ หลอดอุนขั้ว (preheat) หลอดติดทันที (instant start) และหลอดติดเร็ว (rapid
start)
3 หลอดคลายประจุความเขมสูง หลอดชนิดนี้มีหลักการคลายกับหลอดฟลูออเรสเซนตในการทําใหเกิดแสง คือสรางกระแส
อีเลคตรอนใหวิ่งชนสวนผสมของไอโลหะและกาซเฉื่อย แลวปลอยรังสียูวีไปทําใหสารเคลือบหลอดเกิดเรืองแสง หลอดนี้ตองใช
รวมกับบัลลาสต แตจะมีขั้วหลอดเล็กกวา มีความดันและความสวางมากกวา หลอดชนิดนี้มีอยู 3 ชนิด คือ หลอดแสงจันทร
(mercury lamp) หลอดโลหะฮาไลด (metal halide lamp) และหลอดโซเดียมความดันสูง (high pressure sodium) ซึ่งมีรายละเอียด
สีของแสง
แสงสวางที่หลอดไฟแตละชนิดเปลงออกมาจะมีคุณภาพที่แตกตางกัน คุณภาพของแสงสวางจะพิจารณาจากคุณลักษณะ
2 ประการ คือ อุณหภูมิสี หรืออุณหภูมิสีเทียบเคียง (colour temperature or correlated colour temperature) และการแสดงสี (colour
rendering) ดัชนีการแสดงสี หรือ colour rendering index (CRI) ซึ่งมีคาตั้งแต 0–100 โดย คา 0 หมายถึงหลอดไฟที่ใหแสงที่ทําให
สีของวัตถุผิดเพี้ยนจากความจริงอยางสิ้นเชิง สวนคา 100 คือแสงที่ทําใหสีของวัตถุแสดงสีที่แทจริงตามธรรมชาติ
โคมไฟ (Luminaires) คือชุดอุปกรณที่ทําหนาที่ใหแสงสวางในทิศทางที่ตองการ โดยทั่วไปชุดโคมไฟ จะประกอบดวย
1 หลอดไฟ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของแสงสวางและอุปกรณควบคุมการทํางานตามชนิดของหลอดไฟ (เชน สตารทเตอร
บัลลาสท ) และฐานหลอดไฟพรอมสายเพื่อตอเชื่อมกับวงจรไฟฟา
2 ตัวโคม ทําหนาที่กระจายแสงจากหลอดไฟ และปองกันหลอดไฟเสียหายจากการกระแทก ปองกันฝุน ความชื้น หรือ
ฝน ตามแตลักษณะการออกแบบเพื่อการใชงานตางๆ โคมไฟบางชนิดไดรับการออกแบบใหปลอดภัยจากไฟฟาลัดวงจร หรือ
ปองกันการเกิดประกายไฟ เพื่อความปลอดภัยในการใชงานในสถานที่มีสารไวไฟ
การกระจายแสงของโคมไฟมี 5 ลักษณะ ดังนี้
1. โคมกระจายแสงลง
2. โคมกึ่งกระจายแสงลง
3. โคมการกระจายแสงรอบดาน
4. โคมกึ่งกระจายแสงขึ้น
5. โคมกระจายแสงขึ้น
การออกแบบการสองสวาง
การออกแบบการสองสวางในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะตองคํานึงถึงความสวางที่พอเพียงกับลักษณะงาน
และคุณภาพของแสงสวาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอสุขภาพดวงตาและจากอุบัติเหตุ
การสองสวางภายในสถานประกอบการสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. การสองสวางทั่วไป (general area lighting)
2. การสองสวางเฉพาะพื้นที่ (local lighting)
3. การสองสวางเสริมจุดปฏิบัติงาน (supplementary local lighting)
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1 การสองสวางทั่วไป การสองสวางชนิดนี้เปนการออกแบบใหความสวางเทากันทั่วพื้นที่ แสดงการจัดวางตําแหนง
หลอดไฟเหนือศีรษะในระยะหางที่เทากัน เพื่อใหแสงจากโคมไฟกระจายใหสวางเทาๆ กันทั่วบริเวณ
2 การสองสวางเฉพาะพื้นที่ การสองสวางระบบนี้ออกแบบใหมีแสงสวางที่พอเพียงเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน สวนใน
บริเวณขางเคียงจะใหความสวางนอยลง วางแนวโคมไฟใหสอดคลองกับแนวการวางผังสถานีงานแตละแหง เพื่อใหแสงพอเพียง
และครอบคลุมสถานีงานนั้นๆ
3 การสองสวางเสริมจุดปฏิบัติงาน หมายถึงการจัดแสงสวางใหพอเพียงเฉพาะจุดปฏิบัติงานโดยใชโคมไฟตั้งโตะ สวนบริเวณอื่น
จะจัดใหมีความสวางนอยกวา แตไมควรนอยกวาหนึ่งในสามของความสวาง ณ จุดปฏิบัติงาน
(ตัวอยาง คํานวณ หนา 13-34)
manasu
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3. การออกแบบการสองสวางในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะตองคํานึงถึงความสวางที่พอเพียงกับลักษณะงาน
และคุณภาพของแสงสวางเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอดวงตา และไมเกิดอุบัติเหตุอันตราย
ในการทํางาน

