
 

แนวปฏิบัตติามกฎกระทรวง  
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอน  แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 

การตรวจวดัความเขมแสงสวาง 
( Illumination    Measurement) 

 

1.  นิยาม 
แสง   เปนพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นซ่ึงสามารถกระตุนจอภาพ (Retina) และ

ทําใหเกิดการมองเห็นได  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ปรากฏบนโลกมีความยาวคลื่นในชวงที่กวางมาก (ภาพ 1)1 
คือ จากคลื่นวิทยุซ่ึงมีความยาวคลื่น (Wave length) เปนเมตรหรือกวานั้น จนถึงรังสีเอ็กซ  (X-ray) ซ่ึงมี
ความยาวคลื่นสั้นกวาหนึ่งนาโนเมตร (10 -9 เมตร) แสงที่ตาของมนุษยสามารถมองเห็นไดอยูในชวงระหวาง
คลื่นวิทยุ และรังสีเอ็กซ  พลังงานแมเหล็กไฟฟามีคุณสมบัติเปนไดทั้งคลื่นและอนุภาค  พลังงานที่มีความ
ยาวคลื่นกวาง เชนคลื่นวิทยุมีคุณสมบัติคอนไปทางคลื่น ในขณะที่พลังงานซึ่งมีความยาวคลื่นสั้น เชน รังสี
เอ็กซคุณสมบัติสวนใหญเปนอนุภาค (โฟตอน)  ดังน้ันแสงที่ตาสามารถมองเห็นไดน้ันจึงมีลักษณะที่เฉพาะ 
คือ มีคุณสมบัติผสมผสานระหวางคลื่นและอนุภาค  มีความยาวคลื่นในชวง  380 – 770 นาโนเมตร   

 

                          
 
                   

ความเขมแสง  (Illuminance)  หมายถึง ปริมาณแสงที่ตกกระทบลงบนหนึ่งหนวยพ้ืนที่ที่กําหนด 
          หนวยวัดความเขมแสง   มีหนวยเปน  ลักซ  (Lux) หรือเปน  ฟุตเทียน (Foot Candle) 
                                                    1 ฟุตเทียน  =   10.76  ลักซ   
 

2. แหลงกําเนิดของแสง 
 แสงจากธรรมชาติ (Natural Lighting)  แหลงกําเนิดของแสงธรรมชาติที่สําคัญ  คือ ดวงอาทิตย    
 แสงสวางจากหลอดไฟหรือสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น (Artificial Lighting) เชน หลอดไส  หลอดโซเดียม  
หลอดแสงจันทร หลอดเรืองแสง เปนตน 

                                                 
1 ภาพจาก http://www.astro.princeton.edu~gk/a402/electromagnetic_spectum.jpg  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 
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 ปจจัยที่มีผลตอการมองเห็น เชน ความสามารถในการมองเห็นของนัยนตา   ความสวางของวัตถุ 
(ปริมาณแสงที่สะทอนจากวัตถุ ; Brightness)  ขนาดและรูปรางของวัตถุ  (Size & Shape)  ความแตกตาง
ระหวางวัตถุกับฉาก (Contrast)   สีของวัตถุ (Color)   เปนตน 
 

3.กลไกการมองเห็น 
 การมองเห็นน้ัน   ตองอาศัยการทํางานรวมกันของนัยนตาและระบบประสาท  โดยมีเลนส (Lens) 

อยูที่สวนหนาของลูกตาทําหนาที่รวมแสงใหไปตกกระทบที่ตัวรับแสง เรียกวา  Receptors ซ่ึงอยูภายใน    
ลูกตา และมีระบบประสาท  ทําหนาที่นําสัญญาณจาก Receptors สงไปสูสมอง ดังภาพ 2 2 

          

                        ภาพ 2          
             

นัยนตา   มีลักษณะเปนรูปทรงกลม  แบงเปน 2 หอง ดานหนา  และดานหลัง (Anterior and 
Posterior Chambers)  มีผนัง  3 ชั้น ไดแก 

1.  ผนังชั้นนอก  เรียกวา  ชั้นเปลือกลูกตาหรือสเคลอรา (Sclera หรือ Protective Layer)  ทาํหนาที่
ปกปองอันตรายใหแกเน้ือเยื่อชั้นใน  โดยผนังชั้นน้ีจะมีลักษณะทึบแสงสีขาว  ยกเวนดานหนาซึ่งโปรงแสง   
เพ่ือใหแสงผานเขาสูนัยนตา เรียกวา  กระจกตา (Cornea)   

2.  ผนังชั้นกลาง  เรียกวา โครอยด (Choroid หรือ Pigmented Layer) ผนังชั้นน้ีเปนที่อยูของ  
เลนสตา (Crystalline lens)  ซ่ึงมีกลามเนื้อเรียบ  ชื่อวา Ciliary Muscle ชวยในการทํางานของเลนสตา  
ดานหนาของเลนสตา มีแผนกลามเนื้อบางๆ  ทึบแสง เรียกวา  มานตา (Iris) ปดคลุมเลนสไว  มีชองตรง
กลางเพื่อใหแสงผาน เรียกวา  รูมานตา  (Pupil)   กลามเนื้อ 2 ชุดเล็กๆ ที่เกาะอยูรอบ Iris คือ  กลามเนื้อ
เซอคูลาร  (Circular Muscle หรือ Sphinctor Pupillae)  ทําหนาที่ลดขนาดของรูมานตา  เม่ืออยูในสภาวะที่มี
แสงสวางจามาก  และกลามเนื้อเรเดียล  (Radial Muscle หรือ Dilator Pupillae)  ทําหนาที่ขยายมานตาเมื่อ
เวลาอยูในที่มืด 

3.  ผนังชั้นใน เรียกวา  จอตาหรือเรตินา (Retina หรือ  Light Sensitive Layer)  เปนชั้นที่มีเน้ือเยื่อ
ประสาทอยู  ในชั้นนี้มีเซลลรับแสง  ซ่ึงไวตอแสง และเซลลประสาท (Nerve Cells)  เรียงตัวเปนชั้นอยางมี
ระเบียบอยูมากมาย จํานวน 10 ชั้น ประกอบดวย เซลลรับแสง (Visual Receptors)  ไดแก  เซลลรูปแทง 
(Rod Cells) และเซลลรูปกรวย (Cone Cells)  เชื่อมอยูกับเซลลประสาทอีก 4 ชนิด คือ ไบโพลารเซลล 
(Bipolar Cells) แกงเกลียนเซลล  (Ganglion Cells)  ฮอริซอนทอลเซลล (Horizontal Cells)  และอะมาคริน
เซลล  (Amacrine Cells)  โดยแกงเกลียนเซลลรวมตัวเปนเสนประสาทตา (Optic Nerve)  นําไปสูสมอง 

                                                 
2 ภาพจาก http://www.livescience.com/image/051128_eye_graphic_03.jpg เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2549 
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กลไกการเกิดภาพ (Image-Forming Mechanism) 
นัยนตา ทาํหนาที่เปลีย่นพลังงานแสงไปเปนพลังงานประสาท (Action Potential)  โดยภาพจะถูก

โฟกัส ใหตกลงบนเรตินา ในลักษณะภาพกลบัหัวจากวตัถุจริงซึ่งลําแสงทีต่กลงบนเรตินา จะไปกระตุน  Rod 
และ Cone Cells  ใหเกิดพลังงานประสาท จากนั้นคลืน่สัญญาณประสาททีเ่กิดขึน้จะถูกสงไปยัง  Cerebral 
Cortex  เพ่ือแปลผลเปนภาพที่เห็น  สมองจะแปลภาพออกมาในลกัษณะเหมือนวตัถุจริง 
 
4. อันตรายของแสงสวางและผลกระทบตอสุขภาพ  

อันตรายของแสงสวางนั้นมีผลกระทบตอคนทํางาน ในกรณี แสงสวางนอยเกินไป  จะมีผลเสียตอ
นัยนตา ทําใหกลามเน้ือตาทํางานมากเกนิไป  เพราะบังคบัใหรูมานตาเปดกวางขึ้น  เน่ืองจากการมองเห็น
น้ันไมชัดเจน  ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดนานขึ้น  ทาํใหเกิดความเมือ่ยลาของนยันตาที่ตองเพง
ชิ้นงาน เกิดอาการปวดตา  มึนศีรษะ  การหยบิจับโดยใชเครื่องมืออุปกรณอาจผดิพลาดทําใหเกดิอุบัติเหตุ
ขึ้นได  หรือไปสัมผสัถูกสวนที่เปนอันตราย และในกรณี แสงสวางที่มากเกนิไป จะทําใหผูทํางานเกิด  
ความไมสบาย  เม่ือยลา  ปวดตา  มึนศีรษะ  กลามเนือ้หนังตากระตกุ  วิงเวยีน  นอนไมหลับ  การมองเห็น
แยลง  ซ่ึงทั้งแสงสวางนอยเกินไปและมากเกินไป  นอกจากจะกอใหเกิดผลทางจติใจ  คือเบื่อหนายในการ
ทํางาน  ขวัญและกําลังใจในการทาํงานลดลงแลว  ยังทําใหเกิดอุบตัิเหตุในการทํางานเกิดขึน้ได    

 

5. เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดความเขมแสงสวาง 
เครื่องมือวัดความเขมของแสงสวาง ซ่ึงอานคาเปน ลักซ  (ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความรอน    

แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 ) หรือ ฟุตแคนเดิล        
 

เครื่องมือวัด  มีสวนประกอบที่สําคัญ  2 สวน คือ   
1) เซลรับแสง  (Photo Cell) ทําดวยแกวหรือพลาสติก  

ดานในเคลือบดวยสารซิลิกอน(Silicon) หรือ เซเลเนียม 
(Selenium) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา ถา
ความเขมแสงสวางมาก พลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นจะมากตามไป
เปนสัดสวน   เซลรับแสง อาจถูกออกแบบใหโคงนูนเล็กนอย 
เพื่อใหแสงจากทิศทางตางๆ  ตกกระทบในมุม 90๐  หรือ
ใกลเคียงที่สุดไดรอบดาน   

2) สวนมิเตอร (Meter)  สวนนี้จะรับพลังงานไฟฟาที่
เกิดจากเซลรับแสง และแสดงคาบนหนาจอเปนความเขมแสงสวาง   
 

    

       
   คุณลักษณะของเครื่องมือ    
    สามารถวัดความเขมแสงสวางได  ตั้งแต 0 -  มากกวา 10,000 ลักซ  คุณลักษณะของเครื่องวัดแสง 

ตองเปนไปตามมาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยความสองสวาง 
(International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเทา เชน JIS Z 8701 หรือ
ดีกวา (โดยเซลรับแสงตองมีคุณลักษณะCosine-Corrected เพ่ือปรับคาของแสงที่ไมไดตกตั้งฉากกับ 
Photo Cell และตองมี Color Corrected ตามมาตรฐาน CIE ) 
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6. การตรวจวัดความเขมแสงสวาง  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีดําเนินการตรวจวัดและ

วิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ ไดกําหนดให 

ขอ 3 นายจางจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง หรือ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เปนจริงของสภาพการทํางาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง กรณีที่มี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ กระบวนการผลิต วิธีการทํางาน หรือการดําเนินการใดๆ ที่
อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับความรอน แสงสวาง หรือการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียง ใหนายจางดําเนินการจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการ
ทํางานฯ เพ่ิมเติมภายใน 90 วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอ 8 ใหตรวจวัดความเขมของแสงสวางในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ โดยให
ตรวจวัด “บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป” บริเวณพื้นที่ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน และบริเวณที่
ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน ในสภาพการทํางาน
ปกติและในชวงเวลาที่มีแสงสวางตามธรรมชาตินอยที่สุด 

 

การตรวจวัดความเขมแสงสวางภายในอาคาร  วิธีการตรวจวัดโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ  วัดที่จุด
ทํางาน และวัดแบบคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป  

1. การวัดแบบจุด  (Spot  Measurement )   
    เปนการตรวจวัดความเขมแสงสวางบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตาเฉพาะจุดหรือตอง

ใชสายตาอยุกับที่ในการทํางาน ตรวจวัดในจุดที่สายตากระทบชิ้นงานหรือจุดที่ทํางานของคนงาน (Point 
of Work)  โดยวางเครื่องวัดแสงในแนวระนาบเดียวกับชิ้นงาน หรือพ้ืนผิวที่สายตาตกกระทบ แลวอานคา 
คาที่อานไดนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับ ความรอน  แสงสวาง และเสียง 
พ.ศ. 2549  หมวด 2 แสงสวาง ขอ 5 (3) , (4), (5) 

2. การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement) 
เปนการตรวจวัดความเขมแสงสวางในบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เชน 

ทางเดิน และบริเวณพื้นที่ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน  
  การตรวจวัดแบบนี้สามารถทําไดสองวิธี  คือ   

1) แบงพ้ืนที่ทั้งหมดออกเปน 2 x 2 ตารางเมตร โดยถือเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพื้น 
30 น้ิว (75 เซนติเมตร)  แลวอานคา (ในขณะที่วัดนั้นตองมิใหเงาของผูวัดบังแสงสวาง) นําคาที่วัดไดมา
หาคาเฉลี่ย 

2) หากการติดหลอดไฟฟามีลักษณะที่แนนอนซ้ําๆ กัน  สามารถวัดแสงในจุดที่เปนตัวแทน
ของพื้นที่ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกัน ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณคาเฉลี่ย ของ IES 
Lighting Handbook 1981 (Reference Volume) ] หรือเทียบเทา  การวัดในลักษณะนี้ชวยใหจํานวนจุด
ตรวจวัดนอยลงได  ดังน้ี 
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2.1 หลอดไฟมีระยะหางระหวางหลอดเทากันและมีจํานวนแถวมากกวา  2  แถว                
( Symmetrically Spaced Luminaires  in Two or More Rows)  ดังภาพ a  

 

                     แสงเฉลี่ย   =     [ R (N - 1)(M - 1) + Q(N - 1) + T(M - 1) + P ]      
                                     NM 
        N     =  จํานวนหลอดไฟตอแถว          M = จํานวนแถว 
       =  หลอดไฟ / ดวงไฟ  
 

 
 

ขั้นตอนในการตรวจวัด คือ 
1. อานคา r ทั้ง 8 จุด แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา R   

2. อานคา q ทั้ง 4 จุด แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา Q   

3. อานคา t ทั้ง 4 จุด แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา T   

4. อานคา p ทั้ง 2 จุด แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา P   

5. แทนคา R, Q, T, P, N และ M  
ตามสูตร จะไดคาแสงเฉลี่ย 

ภาพ a 

โดย  r1 – r8 = สวนในและกลางหอง (typical inner bay and centrally located bay)  และ R  = คาเฉล่ียของ r1-8  
       q1 – q4 = กึ่งกลางขอบขางหอง ( in two typical half bays on each side of room)   และ Q = คาเฉลี่ยของ q 1-4 
        t1 – t4 = กึ่งกลางขอบหัว-ทายหอง ( in two typical half bays on each end of room) และ T = คาเฉลี่ยของ t 1-4 
        p1, p2  = มุมหอง ( in two typical corner quarter bays) และ  P =  คาเฉล่ียของ  p1 และ p2 
 

2.2 ไฟดวงเดียวติดกลางหอง (Symmetrically Located Single Luminaire) ดัง ภาพ b 
            

ทําการวัดสี่จุด (p-1, p-2, p-3 และ p-4)  แลวคํานวณคาเฉลี่ย 
 

   ภาพ b 

 
แสงเฉลี่ย  =   [ p1 + p2  + p3  + p4 ] 

              4 
       = หลอดไฟ / ดวงไฟ 

 
ขั้นตอนในการตรวจวัด คือ 
อานคา p ทั้ง 4 จุด แทนคาตามสูตร 
จะไดคาแสงเฉลี่ย  
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                  2.3 หลอดไฟติดตั้งแถวเดียวกลางหอง (Single Row of Individual Luminaires)  ดังภาพ C  
                     
                    แสงเฉลี่ย  =   [ Q(N - 1) + P ]    ;          N  =  จํานวนหลอดไฟ 
                           N         = หลอดไฟ / ดวงไฟ 
          

          
 

    ขั้นตอนในการตรวจวัดคอื 
1.  อานคา q  ทั้งหมด 8 จุด  แลวหาคาเฉลีย่ไดเปนคา Q          
2.  อานคา p ทั้ง 2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา P 
3.  แทนคา Q, P และ N ตามสูตร จะไดคาแสงเฉลี่ย 

 

2.4 หลอดไฟติดตั้งแบบตอเน่ืองมากกวาหรือเทากับ 2 แถว  (Two or More 
Continuous Rows of  Luminaires)  ดังภาพ d 

 

            แสงเฉลี่ย  =  [ RN(M - 1) + QN + T(M - 1) + P ]   ,  N  = จํานวนหลอดไฟตอแถว 
                     M(N + 1)   M  = จํานวนแถว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ขั้นตอนในการตรวจวัดคือ 

1. อานคา r ทั้งหมด 4 จุด  แลวหา
คาเฉลี่ยไดเปนคา R 

2. อานคา q  ทั้ง 2 จุด  แลวหา
คาเฉลี่ยไดเปนคา Q 

3. อานคา t ทั้ง 4 จุด  แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา T 

4. อานคา p ทั้ง 2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ย
ไดเปนคา P 

5. แทนคาR, Q,T, P ,M และ N 
        ตามสูตร จะไดคาแสงเฉลี่ย 
 
ภาพ  d 

 

ภาพ c 
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 2.5 หลอดไฟติดตัง้แบบตอเน่ืองแถวเดียว (Single Row of Continuous Luminaires) 
ดังภาพ  e 

           แสงเฉลี่ย  =   [  QN  +  P ]      ;     N  =  จํานวนหลอดไฟ 
                                                  N + 1  

           
ขั้นตอนในการตรวจวัดคือ 
1. อานคา q ทั้งหมด 6 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา Q 
2. อานคา p ทั้งหมด 2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา P 

      3. แทนคา Q, P และ N ตามสูตรจะไดคาแสงเฉลีย่ 
 

2.6  หลอดไฟติดกระจายบนเพดาน (Luminous or Louver all Ceiling) (ภาพ f) 
 

         แสงเฉล่ีย  =  [ R (L - 8) (W - 8) + 8Q(L - 8) + 8T(W - 8) + 64P ]   , W =  ความกวางของหอง 
                     WL                                   L  = ความยาวของหอง            

                            

   ขั้นตอนในการตรวจวัดคือ 
1.  อานคา r  ทั้งหมด 4 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา R 
2.  อานคา q ทั้งหมด 2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา Q 
3.  อานคา t  ทั้งหมด  2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคาT 
4.  อานคา p ทั้งหมด 2 จุด  แลวหาคาเฉลี่ยไดเปนคา P 
5.  แทนคาR, Q, T,  P, W และ L ตามสูตร จะไดคาแสงเฉลี่ย 
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นําผลการตรวจวัดและคํานวณคาความเขมแสงเฉลี่ยที่ได  เปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความ
รอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 หมวด 2 แสงสวาง ขอ 5 (1) , (2) 
 

 ข้ันตอนและเทคนิควิธีการวัดแสงสวาง  
 

 1.  ปรับใหเครื่องอานคาที่ศูนย  
      กอนทําการตรวจวัดแสงสวาง   ตองปรับใหเครื่องอานคาที่ศูนยกอนทุกครั้ง  การปรับเคร่ือง

เชนนี้ เรียกวา Zeroing ซ่ึงไมใชการปรับเทียบความถูกตอง (Calibration) ของเครื่องมือ   การปรับให
เครื่องอานคาที่ศูนย กอนการเริ่มอานคาเปนสิ่งจําเปน  สามารถทําไดโดยใชวัสดุสีดําทึบแสงปดที่เซลรับแสง  
แลวเปดเครื่องและอานคา  คาที่อานไดควรเปนศูนย  เน่ืองจากไมมีแสงตกกระทบเซลรับแสง  หากไมเปน
เชนนั้น  ตองปรับมิเตอรใหอานคาศูนยกอนเร่ิมการตรวจวัด   

2. ปรับมิเตอร  โดยมิเตอรบางรุนจะมีปุมใหปรับเลือกชวงของความเขมแสงสวางระดับตางๆ  
หากไมแนใจวาระดับความเขมของแสงสวางเปนปริมาณเทาไรใหปรับปุมไปชวงของการวัดที่ระดับสูงกอน  
ถาไมใชชวงการวัดนั้นจึงคอยปรับสเกลต่ําลงมา 

3. ศึกษาลักษณะการทํางานของผูปฏิบัติงาน  ขนาดของชิ้นงาน ความละเอียดของงาน  ปจจัย
แวดลอมที่สงผลกระทบตอการมอง  การสองสวาง  และคุณภาพของการสองสวาง   

4. วางเซลรับแสง ระนาบเดียวกับพ้ืนผิวงานของผูปฏิบัติงานนั้น  อานคาความเขมแสงสวาง  
ผูทําการตรวจวัดฯ ตองระวังไมใหเงาของตัวเองทอดบังบนเซลรับแสง ซ่ึงทําใหคาความเขมแสงสวาง    
ผิดจากความเปนจริง 

5.  ใหเซลรับแสงรับแสงจนคาแนนอนทุกครั้ง (โดยทั่วไปประมาณ 5 – 15 นาที) จึงอานคามิเตอร
และบันทึกผล   

6.  นําผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง     พ.ศ.
2549 หมวด 2 แสงสวาง 

7.  การตรวจวัดความเขมแสงสวาง  จะทําการตรวจวัดตามสภาพความเปนจริง  เชน  หาก
ปฏิบัติงานโดยไมเปดไฟ  แตใชแสงสวางจากธรรมชาติ  ก็ทําการตรวจวัดตามสภาพจริงน้ัน  แตหากปกติ
การทํางานนั้นเปดหลอดไฟฟาในขณะทํางาน  ใหเปดหลอดไฟฟาไวอยางนอย  20 นาที  กอนทําการ
ตรวจวัด  ทั้งน้ีเพ่ือใหหลอดไฟสองสวางเต็มที่ 

  8.  ตองวัดแสงในขณะที่ผูปฏิบัติงานอยูในลักษณะการทํางานจริงๆ  แมการทํางานนั้นจะทําใหเกิด
เงาในการวัดแสง  ควรพิจารณาตําแหนงของดวงอาทิตยและสภาพอากาศขณะที่ทําการวัดดวย 

9.  งานที่ปฏิบัติในเวลากลางวัน  ตองทําการวัดแสงในตอนกลางวัน  แตถางานที่ปฏิบัติน้ันเปน
เวลากลางคืนก็ตองทําการตรวจวัดในเวลากลางคืน  

10.  บันทึกผลการตรวจวัดแสงสวางและปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ  อาทิเชน สภาพหอง  เพดาน  
ดวงไฟ  ความสะอาด  สี  สภาพอากาศขณะที่ตรวจวัด  เปนตน 
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7. การควบคุมและการปองกันอันตราย 
 การจัดใหมีแสงสวางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทําใหการมองเห็น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความรูสึกสบายในการมอง  และในแงเศรษฐกิจน้ัน  เปนการนําพลังงาน
มาใชอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญ  คือ ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับสถานประกอบกิจการ  การบํารุงรักษา
ระบบแสงสวางใหมีสภาพดีอยูเสมอ  เปนมาตรการที่ดีในการปฏิบัติ 

7.1 การจัดการกับแหลงแสง 
      การจัดแสงสวางในสถานประกอบกิจการใหมีสภาพที่เหมาะสม มีหลักในการพิจารณาจาก
ปจจัยตางๆ  ดังน้ี 

 1)  การเลือกระบบแสงสวางและแหลงกําเนิดแสงสวาง 
         แสงสวางตามธรรมชาติ  เปนแหลงกําเนิดของแสงสวางที่ดีที่สุดและถูกที่สุด  การจัดพื้นที่

ของสถานประกอบกิจการใหมีพ้ืนที่ของหนาตางหรือชองแสงเขาจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  หากตองการ
นําประโยชนจากแสงสวางธรรมชาติมาใช  ควรใหมีพ้ืนที่ของหนาตางมากกวา 1/3  ของพื้นที่ของสถาน
ประกอบกิจการนั้น  แตทั้งน้ีตองคํานึงความรอนที่จะเขามาดวย 

2) ลักษณะของหองหรือพื้นที่ใชงาน 
       ลักษณะของหองหรือพ้ืนที่ใชงาน  นับเปนสวนสําคัญที่สุดในการที่จะนํารายละเอียดไปใชเปน

ขอพิจารณาในการกําหนดความสวางใหเหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการมองเห็นที่ดี  การจัดสภาพแวดลอมใน
การมองเห็นเพ่ือใหเกิดความรูสึกสบายและอยากทํางาน  การพิถีพิถันในการเลือกใชสี  และวัสดุในการทํา
เพดานและผนัง  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะชวยเพิ่มการมองเห็นใหดียิ่งขึ้น  โดยจะลดการสูญเสียจากแสงสะทอน  
การกระจายของแสงดีขึ้น  ปกติแลวการทาสีเพดานควรทาสีที่ใกลเคียงกับสีขาวใหมากที่สุดและผนังไมควร
ทาสีที่มีความมันวาว  ควรทาสีออนๆ 

3)  ปริมาณของแสงสวางที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
       ลักษณะงานแตละชนิด  ตองการปริมาณแสงสวางไมเทากัน  ลักษณะงานที่มีความละเอียด

มาก  หรือมีชิ้นงานขนาดเล็กมาก  หรือทํางานกับชิ้นงานที่มีสีทึบ  ยอมตองการปริมาณแสงสวางมากกวา
งานที่มีชิ้นงานขนาดใหญหรือมีสีออน  นอกจากปริมาณแสงสวางที่พอเหมาะกับลักษณะงานแลว  
คุณภาพของแสงสวางก็มีความสําคัญมาก 

 

7.2  แสงสวางที่ควรหลีกเลี่ยง    
 1)  การเกิดแสงจา (Glare) คือ  จุดหรือพ้ืนที่ที่มีแสงจาเกิดขึ้นในระยะของลานสายตา (Visual 

Field)  ทําใหตารูสึกวามีแสงสวางมากเกินกวาที่ตาจะปรับได  ทําใหเกิดความรําคาญ  ไมสุขสบาย  หรือ
ความสามารถในการมองเห็นลดลง   

        แสงจามี  2  ชนิด คือ 
1.1)  แสงจาเขาตาโดยตรง (Direct Glare) เกิดจากแหลงกําเนิดที่แสงสวางจาในระยะ

ลานสายตา  ซ่ึงอาจเกิดจากแสงสวางที่สองผานหนาตาง  หรือแสงสวางที่เกิดจากดวงไฟที่ติดตั้ง 
      ก. การลดแสงจาจากหนาตาง  
           -  ติดผามาน  ที่บังตา  บานเกร็ด  ตนไม  หรือไมเลื้อยตางๆ 
           -  เปลี่ยนเปนกระจกฝาแทนกระจกใส 
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           -  เปลี่ยนทศิทางของโตะและการนั่งทํางาน  โดยใหแสงสวางเขาดานขาง หรือน่ัง
หันหลังใหหนาตาง  แทนการหันหนาไปหาแสง แตตองระวังการเกิดเงาบังแสงสวางที่ตกกระทบชิ้นงาน 

      ข.  การลดแสงจาจากดวงไฟ  
          -  การใชโคมไฟ  หรือที่ครอบลึกพอควร  ขอบดานในทาสีเขมและผิวดาน 
          -  ติดตั้งโคมไฟใหต่ําพอ  เพ่ือวาแสงจาที่พ้ืนผิวจะถูกลบหายไป  แตใหมีระดับสูง   

เพียงพอที่จะชวยในการสองสวาง 
 1.2)  แสงจาจากการสะทอน (Reflected Glare)  เกิดจากเมื่อแสงตกกระทบบนพื้นผิว

ตางๆ เชน วัตถุผิวมันและสะทอนมาเขาตา แสงจาชนิดนี้จะกอใหเกิดความรําคาญมากกวาแสงจาโดยตรง 
          การลดแสงจาจากการสะทอน 
          -  การปรับเปลี่ยนตาํแหนงของแหลงแสง 
          -  การลดความสวางของแหลงแสง 
          -  การเลือกใชผวิวสัดุที่มีการสะทอนแสงต่ํา 
          -  การทําฉากปองกันแสงสะทอน 
          -  การทําฉากหลัง (Background) ขางเคียงใหสวางกวา โดยออกแบบพื้น/วัสดุผิวสีออน

ใหอยูดานหลัง 
  2) การเกิดเงา  เงาเปนอุปสรรคตอการทํางานอยางยิ่ง  บริเวณที่มีเงามืดบนพื้นผิวของชิ้นงาน  

จะทําใหการทํางานลําบากยากยิ่งขึ้น  เพราะมองไมเห็นหรือเห็นไมชัด  คุณภาพของงานไมดี เม่ือยตา  และ
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

 การหลีกเลีย่งการเกิดเงา 
          -  การวางผังโตะในลักษณะที่สามารถหลีกเลีย่งการเกิดเงาในบริเวณทีท่ํางาน 
          -  จัดกลุมดวงไฟสาํหรับกลุมตางๆ ของเครื่องจักร 
          -  จัดทิศทางของแสง 
          -  การเพิ่มแสงสวางจะสามารถปองกันการเกิดเงาได  ดังน้ัน การดูแลความสะอาด

และเพิ่มจํานวนหนาตางและชองแสง เปนวิธีทางหนึ่งที่สามารถเพิม่การสองสวางได  
 

7.3 การบํารุงรักษาแสงสวาง 
      แมจะมีปริมาณและคุณภาพของแสงสวาง  ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนั้นแลว  แตหากไม

มีการดูแลบํารุงรักษาระบบแสงสวางอยางเหมาะสม  ความเขมของการสองสวางที่ไดรับจะเหลือเพียงครึ่ง
เดียว  และทําใหการจัดแสงสวางที่ดําเนินการไวไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานได 

      สาเหตุที่ทําใหระบบการสองสวางลดลง  คือ 
-  ฝุน  หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยูบนดวงไฟ  พ้ืนผิวงานตางๆ รวมทั้งพ้ืนผิวหองดวย  อาทิเชน  

ฝา  กําแพง  เพดาน  หนาตาง  ชองแสง  เปนตน 
-  อายุการใชงานของแหลงกําเนิดแสง  เชน  ดวงไฟ  หลอดฟลูออเรสเซนต ( กอนที่หลอดจะ

ขาดหรือหมดอายุ  ความสวางของหลอดไฟจะลดลง  25-30%  เม่ือเทียบกับหลอดไฟใหม) 
-  การนําสิ่งของตางๆ  วางกีดขวางทางเขาของแสงสวาง  หรือตั้งบังทางที่แสงสองสวางผาน

มายังบริเวณที่ปฏิบตัิงาน 
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