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hr = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของสารท าความเยน็ 
(kW/m2 K) 
hws = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของน ้ า (kW/m2 
K) 
kh = ค่าการน าความร้อนของท่อเคร่ืองท าระเหย (kW/m 
K) 


oam , = อตัราการไหลของอากาศท่ีออกหอ้งอบแหง้ (kg/s) 


iam ,  = อตัราการไหลของอากาศท่ีเขา้หอ้งอบแหง้ (kg/s) 


rm  = อตัราการไหลของสารท าความเยน็ (kg/s) 

Ma = น ้าหนกัโมเลกลุของอากาศ, 28.97x10-3 kg/mole 

Mi,exp = ค่าท่ีไดจ้ากการทดลอง 
Mi,pre = ค่าท่ีไดจ้ากการท านาย 
N = จ านวนค่าสงัเกต 

Nu = นสัเซลทน์มัเบอร์ (Nusselt number) 

P0 = ความดนัเร่ิมตน้ (Pa) 

Patm = ความดนับรรยากาศ (Pa) 

Pa = ความดนัยอ่ยของอากาศ (Pa) 

Pfp = ความดนัท่ีท าใหเ้กิดจุดวาบ (Flash point) (Pa) 

Pr = แพรนเดิลนมัเบอร์ (Prandtl number) 
Pv = ความดนัยอ่ยของไอน ้ า (Pa) 

Pvc = ความดนัภายในหอ้งอบแหง้ (Pa) 

qhdsh = ค่าการถ่ายเทความร้อนของคอยล์อบแห้ง (ไอ
ยิง่ยวด) (kW) 

qhtp = ค่าการถ่ายเทความร้อนของคอยลอ์บแห้ง (ของผสม) 
(kW) 
qhsc = ค่าการถ่ายเทความร้อนของคอยลอ์บแห้ง (ของเหลว
เยน็) (kW) 

quhtp = ค่าการถ่ายเทความร้อนท่ีค านวณจากค่าสัมประสิทธ์ิ
การถ่ายเทความร้อนรวม (kW) 

qhhtp = ค่าการถ่ายเทความร้อนท่ีค านวณจากผลต่างของเอน
ทาลปี (kW) 

R = ค่าคงท่ีของแก๊ส, 8.314 J/mole K 

Ra = เรยไ์ลนมัเบอร์ (Rayleigh number) 

Re = เรยโ์นลดน์มัเบอร์ (Reynolds number) 

S = อตัราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ (m3/s) 

t5 = อุณหภูมิของสารท าความเยน็ขาเขา้เคร่ืองท าระเหย (K) 

t6 = อุณหภูมิของสารท าความเย็นขาออกเคร่ืองท าระเหย  
(K) 
tair = อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศในหอ้งอบแหง้ (K) 

tc = อุณหภูมิคอยลอ์บแหง้ (K) 

to = อุณหภูมิของสารท าความเยน็ขาออกคอยลร้์อนในห้อง
อบแหง้ (K) 

ti = อุณหภูมิของสารท าความเยน็ขาเขา้คอยล์ร้อนในห้อง
อบแหง้ (K) 

tai = อุณหภูมิอากาศขาเขา้ (K) 

twm = อุณหภูมิเฉล่ียของน ้ าในถงั (K) 

tfp = ระยะเวลาท่ีท าใหเ้กิดจุดวาบ (Flash point) (s) 

Tkvc = อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้ (K) 

U = สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (kW/m2 K) 

V = ปริมาตรของหอ้งอบแหง้ (m3) 

xo = คุณภาพสารท าความเยน็ 

 = ประสิทธิภาพของเคร่ืองท าสุญญากาศ 

a  = ค่าความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 

 = อตัราส่วนความร้อนจ าเพาะท่ีความดนัคงท่ีต่อปริมาตร
คงท่ี เท่ากบั 1.4 
 = เวลาใดๆ 
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บทคัดย่อ 

 แสงธรรมชาติช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคาร กอปรกับหลอดแอลอีดีใช้พลังงานน้อย                   
เม่ือเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้าแบบอ่ืน บทความน้ีน าเสนอห้องต้นแบบการใช้ระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วม             
แสงธรรมชาติจากหนา้ต่างกระจกท่ีอยูบ่นผนงัทิศเหนือของห้องโดยไม่มีอุปกรณ์บงัแดด ระบบแสงสวา่งน้ีจะปรับความสวา่ง
หลอดแอลอีดีอตัโนมติั จึงเป็นไปไดท่ี้จะรักษาระดบัความสวา่งภายในหอ้งและลดปริมาณการใชพ้ลงังานไดใ้นเวลาเดียวกนั 
การทดลองด าเนินการข้ึนเพื่ออธิบายลกัษณะการกระจายแสงบนระนาบท างาน สมรรถนะของระบบแสงสวา่งหลอดแอลอีดี
ประเมินจากความสวา่งบนระนาบท างาน ก าลงัไฟฟ้าส่องสวา่งต่อพ้ืนท่ีใชง้าน และพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ผลการวิจยั
พิสูจน์ให้เห็นวา่ระบบแสงสวา่งหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติสามารถรักษาความสวา่งบนระนาบท างานให้อยูใ่นระดบั  
ท่ีตอ้งการ และลดก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างต่อพ้ืนท่ีใชง้าน ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อระบบแสงสว่างของห้องตน้แบบ
ประเมินดว้ยแบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงพบวา่บุคคลมีความพึงใจต่อระบบแสงสวา่งของหอ้งตน้แบบ 
 

ABSTRACT 
 Daylighting enhances the energy efficiency of building. In addition, Light Emitting Diode 
(LED) lamps require less energy consumption when compare with conventional lamps. This paper 
presents the room model using LED lighting systems integrated daylighting from glazed window with 
no sun-shading device which is situated on north wall of the room. The LED lighting systems regulate 
the brightness of LED lamps automatically. The systems are possible to maintain an interior 
illuminance and reduce energy consumption simultaneously. The experiments were conducted to 
characterize distribution of the work plane illuminance. Performance of the LED lighting systems was 
evaluated in terms of the work plane illuminance, light power density and energy saving. The result 
proved that the LED lighting systems integrated daylighting maintain the work plane illuminance at 
the desire level and reduce light power density. Furthermore, the satisfaction of occupants on lighting 
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systems of the room model was evaluated by a reliable questionnaire. The finding indicated that 
lighting systems was satisfied.  
 
1. บทน า 

การควบคุมระบบแสงสว่างอตัโนมติัช่วยลดการใช้
พลังงาน  เช่น การใช้สวิตช์แสงควบคุมการเปิด/ปิดไฟ
อตัโนมติั การใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงอตัโนมติัชนิดปรับ
ความสว่างตามแสงธรรมชาติ การใชอุ้ปกรณ์รักษาระดับ
แรงดนัให้คงท่ี การใชร้ะบบตรวจจบัการเคล่ือนไหว และ
การใช้ระบบบัตรกุญแจส าหรับโรงแรม เป็นต้น ระบบ
อัตโนมัติต่าง ๆ  จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบแสงสว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การควบคุมความสวา่งหลอดไฟฟ้าร่วมแสงธรรมชาติ [1] 

รวมถึงการหร่ีแสงหลอดแอลอีดีตามต าแหน่งของบุคคลใน
ห้อง [2] จะช่วยลดความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของระบบ
แสงสว่าง โดยพลงังานไฟฟ้าท่ีใชจ้ะแปรผกผนักบัระดับ
แสงธรรมชาติ  

การทดสอบเปรียบเทียบความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
ของระบบแสงสว่างดว้ยการควบคุม 3 แบบ  คือ (1) เปิด
หลอดไฟฟ้าตลอดเวลา (2) เปิด/ปิดหลอดไฟฟ้าอตัโนมติั 
เม่ือความสวา่งในห้องสูงเกินกวา่ท่ีตั้งไว ้และ (3) หร่ีแสง
จากหลอดไฟฟ้าอตัโนมติั โดยควบคุมความสว่างให้คงท่ี
อยู่ในระดับท่ีตอ้งการ ผลการวิจัยพบว่าการหร่ีแสงช่วย
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการควบคุมแบบอ่ืน 
ในขณะท่ียงัให้คุณภาพของการมองเห็นดีกว่า และผูอ้ยู่
อาศยัไม่รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงของความเขม้แสง [3]  

เทคโนโลยีการส่องสว่างในปัจจุบันช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามารถ
พัฒนาให้ มีประสิท ธิภาพสูงข้ึน  หลอดแอลอี ดี เป็น
เทคโนโลยีหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  หลอดแอลอีดีมีข้อดีหลาย
ประการเม่ือเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้าชนิดอ่ืน [4, 5]

ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพสูง กินพลังงานไฟฟ้าต ่ า และ
ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้าต ่ า (2) ขนาดกะทัดรัด และ
แข็งแรงทนทาน (3) น ้ าหนกัเบา แต่ส าหรับหลอดแอลอีดี
ก าลงัไฟฟ้าสูงอาจมีแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่และ

น ้ าหนักมาก (4) อายกุารใชง้านนาน (25,000 ชัว่โมง ถึง
มากกวา่ 50,000 ชัว่โมง) ส าหรับหลอดท่ีออกแบบพิเศษ
อาจใช้งานได้ถึง 150,000 ชั่วโมง นอกจากน้ีหลอด
ประกอบข้ึนจากแอลอีดีหลายดวง หากมีบางดวงเสีย จะยงั
มีแอลอีดีดวงอ่ืนท่ีท างานได ้(5) เปิดติดไว และไม่ตอ้งใช้
เวลาคืนตัวใหม่ (No re-strike time) (6) ไร้สารปรอท 
(7) ให้ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง (8) สามารถ
ออกแบบโคมไฟฟ้าแบบใหม่ ๆ ได้ (9) มีแสงสีให้เลือก
หลากหลาย (10) หร่ีแสงง่าย และ (11) ไม่แผ่รังสีอลัตรา  
ไวโอเล็ต และรังสีอินฟราเรด จึงให้แสงสวา่งท่ีปราศจาก
ความร้อน นอกจากน้ีการท่ีหลอดแอลอีดีมีอายกุารใชง้าน
นานจึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 41 ถึง   
ร้อยละ 50 [6] 

อยา่งไรก็ตามหลอดแอลอีดีก็มีขอ้เสีย เช่น (1) ราคา
แพง (2) หลอดไฟฟ้าขนาดเล็กมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด
แสงแยงตา (Glare) (3) ตอ้งระบายความร้อน เพ่ือป้องกนั
การลดลงของอายกุารใชง้าน (4) ท าให้เกิดแสงฟ้า (Blue 

pollution)  โดยเฉพาะหลอดแอลอีดี คูลไวท์  (Cool-

white LEDs) และ (5) การท างานและประสิทธิภาพการ
ส่องสวา่งข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม [4] การศึกษา
วงจรขบัส าหรับโคมหลอดแอลอีดีในช่วงอุณหภูมิอากาศ
แวดลอ้ม 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสพบวา่วงจรขบัแบบก าลงั
คงท่ีท าให้ระดับการส่องสว่างเปล่ียนแปลงค่อนขา้งน้อย 

(-1.7%) เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรขับแบบกระแสคงท่ี 
(-12%) และวงจรขบัแบบแรงดนัคงท่ี (+50%) [7] 

การพฒันาโคมไฟฟ้าและหลอดแอลอีดีในอนาคตมี
เป้ าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิท ธิภาพในด้านต่ าง  ๆ  เช่น 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ประสิทธิภาพของวงจรขับ 
ประสิทธิภาพของโคมไฟ และประสิทธิภาพการส่องสวา่ง
ของหลอดแอลอีดี (210 ลูเมนต่อวตัต)์ [8]  

การออกแบบระบบส่องสว่างท่ีดีตอ้งค านึงถึงความ
เพียงพอของระดับความสว่างและคุณภาพการส่องสว่าง 
[9] คุณภาพการส่องสว่างพิจารณาจากปัจจัยท่ีส าคัญ 
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ของระบบแสงสว่างดว้ยการควบคุม 3 แบบ  คือ (1) เปิด
หลอดไฟฟ้าตลอดเวลา (2) เปิด/ปิดหลอดไฟฟ้าอตัโนมติั 
เม่ือความสวา่งในห้องสูงเกินกวา่ท่ีตั้งไว ้และ (3) หร่ีแสง
จากหลอดไฟฟ้าอตัโนมติั โดยควบคุมความสว่างให้คงท่ี
อยู่ในระดับท่ีตอ้งการ ผลการวิจัยพบว่าการหร่ีแสงช่วย
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการควบคุมแบบอ่ืน 
ในขณะท่ียงัให้คุณภาพของการมองเห็นดีกว่า และผูอ้ยู่
อาศยัไม่รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงของความเขม้แสง [3]  

เทคโนโลยีการส่องสว่างในปัจจุบันช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามารถ
พัฒนาให้ มีประสิท ธิภาพสูงข้ึน  หลอดแอลอี ดี เป็น
เทคโนโลยีหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  หลอดแอลอีดีมีข้อดีหลาย
ประการเม่ือเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้าชนิดอ่ืน [4, 5]

ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพสูง กินพลังงานไฟฟ้าต ่ า และ
ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้าต ่ า (2) ขนาดกะทัดรัด และ
แข็งแรงทนทาน (3) น ้ าหนกัเบา แต่ส าหรับหลอดแอลอีดี
ก าลงัไฟฟ้าสูงอาจมีแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่และ

น ้ าหนักมาก (4) อายกุารใชง้านนาน (25,000 ชัว่โมง ถึง
มากกวา่ 50,000 ชัว่โมง) ส าหรับหลอดท่ีออกแบบพิเศษ
อาจใช้งานได้ถึง 150,000 ชั่วโมง นอกจากน้ีหลอด
ประกอบข้ึนจากแอลอีดีหลายดวง หากมีบางดวงเสีย จะยงั
มีแอลอีดีดวงอ่ืนท่ีท างานได ้(5) เปิดติดไว และไม่ตอ้งใช้
เวลาคืนตัวใหม่ (No re-strike time) (6) ไร้สารปรอท 
(7) ให้ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง (8) สามารถ
ออกแบบโคมไฟฟ้าแบบใหม่ ๆ ได้ (9) มีแสงสีให้เลือก
หลากหลาย (10) หร่ีแสงง่าย และ (11) ไม่แผ่รังสีอลัตรา  
ไวโอเล็ต และรังสีอินฟราเรด จึงให้แสงสวา่งท่ีปราศจาก
ความร้อน นอกจากน้ีการท่ีหลอดแอลอีดีมีอายกุารใชง้าน
นานจึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 41 ถึง   
ร้อยละ 50 [6] 

อยา่งไรก็ตามหลอดแอลอีดีก็มีขอ้เสีย เช่น (1) ราคา
แพง (2) หลอดไฟฟ้าขนาดเล็กมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด
แสงแยงตา (Glare) (3) ตอ้งระบายความร้อน เพ่ือป้องกนั
การลดลงของอายกุารใชง้าน (4) ท าให้เกิดแสงฟ้า (Blue 

pollution)  โดยเฉพาะหลอดแอลอีดี คูลไวท์  (Cool-

white LEDs) และ (5) การท างานและประสิทธิภาพการ
ส่องสวา่งข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม [4] การศึกษา
วงจรขบัส าหรับโคมหลอดแอลอีดีในช่วงอุณหภูมิอากาศ
แวดลอ้ม 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสพบวา่วงจรขบัแบบก าลงั
คงท่ีท าให้ระดับการส่องสว่างเปล่ียนแปลงค่อนขา้งน้อย 

(-1.7%) เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรขับแบบกระแสคงท่ี 
(-12%) และวงจรขบัแบบแรงดนัคงท่ี (+50%) [7] 

การพฒันาโคมไฟฟ้าและหลอดแอลอีดีในอนาคตมี
เป้ าหมายท่ีจะเพ่ิมประสิท ธิภาพในด้านต่ าง  ๆ  เช่น 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ประสิทธิภาพของวงจรขับ 
ประสิทธิภาพของโคมไฟ และประสิทธิภาพการส่องสวา่ง
ของหลอดแอลอีดี (210 ลูเมนต่อวตัต)์ [8]  

การออกแบบระบบส่องสว่างท่ีดีตอ้งค านึงถึงความ
เพียงพอของระดับความสว่างและคุณภาพการส่องสว่าง 
[9] คุณภาพการส่องสว่างพิจารณาจากปัจจัยท่ีส าคัญ 

3 ประการ คือ แสงแยงตา ความสม ่าเสมอของแสงสว่าง 
และดัชนีความถูกต้องสี  (Color Rendering Index) 
[9-11]  

ความสม ่าเสมอของแสงสว่างในห้องเป็นสัดส่วน
ของระดบัความสวา่งบนระนาบท างานท่ีต ่าท่ีสุดกบัระดบั
ความสว่างเฉล่ียบนระนาบท างาน การใช้แสงธรรมชาติ
ส่องสว่างภายในห้องเรียนควรมีระดับความสว่างท่ี 500 
ลกัซ์ และความสม ่าเสมอของแสงสวา่งควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 
0.5 [12] ดังนั้ นการใช้อุปกรณ์บังแดดและระบบการ
กระจายแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคาร เช่น ชั้นสะท้อนแสง 
(Light shelves)  ท่อน าแสง (Light pipe)  จึงมีความ
จ าเป็นเพื่อช่วยให้แสงสว่างภายในห้องมีความสม ่าเสมอ
เพ่ิมข้ึน 

ระดับความสว่างท่ีเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรมท าให้บุคคลเกิดความสบายตา หากระดับความ
ส่องสว่างไม่พอเหมาะ คือน้อยหรือมากเกินไปก็น าไปสู่
คุณภาพการส่องสวา่งท่ีไม่เหมาะสมไดเ้ช่นกนั เช่น ระดบั
ความสวา่งท่ีนอ้ยเกินไปส่งผลให้บุคคลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานลดลง ท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงข้ึน
ในระดบัท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการส่องสวา่ง  ดงันั้นคุณภาพ
การส่องสวา่งจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการออกแบบ
ระบบส่องสว่าง และตอ้งค านึงถึงการลดการใช้พลงังาน
ดว้ยเช่นกนั [9] 

การออกแบบให้ระดับความสว่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น CIE BS IESNA  ท่ีแนะน าระดับ
ความสวา่งไวส้ าหรับห้องและกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบนัหลาย
ประเทศก าหนดค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 
(Lighting power density) ท าให้ ง่ายต่อการประเมิน
ด้านการอนุรักษ์พลงังานของอาคาร เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
เกาหลี ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ประเทศแถบอเมริกาเหนือ 
กลุ่มประเทศโออีซีดี  และกลุ่มประเทศโออีซีดียุโรป 
ก าหนดก าลงัไฟฟ้าส่องสวา่งต่อพ้ืนท่ีใชง้านส าหรับอาคาร
พาณิชย์ในช่วง 12.6 ถึง 17.4 วตัต์ต่อตารางเมตร [13] 

ส าหรับในประเทศไทยก าหนดค่าไวท่ี้ 12 วตัต์ต่อตาราง
เมตรส าหรับโรงแรม  สถานพยาบาล และอาคารชุด , 

14 วตัต์ต่อตารางเมตร ส าหรับสถานศึกษาและส านักงาน 
และ 18 วตัตต์่อตารางเมตร ส าหรับโรงมหรสพ ศูนยก์ารคา้ 
สถานบริการ หา้งสรรพสินคา้ และอาคารชุมนุมคน [14]  

บทความน้ีน าเสนอห้องต้นแบบการใช้ระบบแสง
สว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ โดยศึกษาระดับ
ความสว่างบนระนาบท างานกรณีท่ีหน้าต่างกระจกไม่มี
อุปกรณ์บงัแดด ก าลงัไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง และศึกษา
ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสงสว่างภายในห้อง
ตน้แบบ 

 
2. อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 
2.1 ห้องต้นแบบ 

หอ้งตน้แบบการใชร้ะบบแสงสวา่งจากหลอดแอลอีดี
ร่วมแสงธรรมชาติเป็นห้องเรียน ผนงัสีชมพูอ่อน เพดานสี
ขาว พ้ืนสีขาว ขนาดกวา้ง 7.8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.6 

เมตร อยู่บนชั้นท่ี 2 อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรม
การจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
(บางคล้า )  ห น้ าต่ างและประตู เป็ นกระจกใสหน า                
5 มิลลิเมตร ขอบประตูและหน้าต่างท าจากอะลูมิเนียม 
ผนังด้านทิศเหนือมีหน้าต่างแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบนมี
ขนาดกวา้ง 0.75 เมตร สูง 0.33 เมตร ส่วนล่างมีขนาด
กวา้ง 0.75 เมตร สูง 0.95 เมตร จ านวน 8 บาน ซ่ึงเป็นดา้น
ท่ี มีแสงธรรมชาติ ส่องผ่าน เข้ามาในห้อง ดังรูป ท่ี  1 
หน้าต่างผนังด้านน้ีมีลูกกรงเหล็กดัดติดตั้ งไว ้ส่วนผนัง
ดา้นตรงขา้มอยูใ่นแนวก่ึงกลางอาคาร ประกอบดว้ยประตู
ขนาดกวา้ง 0.9 เมตร สูง 1.8 เมตร จ านวน 2 บาน และ
หน้าต่างแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบนกวา้ง 0.9 เมตร สูง 0.2 

เมตร จ านวน 8 บาน ส่วนล่างกวา้ง 0.9 เมตร สูง 1.0 เมตร 
จ านวน 6 บาน ด้านทิศเหนือของห้องต้นแบบมีอาคาร
ปฏิบติัการสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนตต์ั้งอยูห่่าง
ออกไปประมาณ 6 เมตร และอาคารมีความสูงเท่า ๆ กนั 

 



ภ.ก๋าคำา และ บ.อุนพานิช

38

 
 

รูปที ่1 แสดงภายในหอ้งตน้แบบ 
 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์บงัแดด
เน่ืองจากตอ้งการศึกษาระบบแสงสวา่งหลอดแอลอีดีร่วม
แสงธรรมชาติกรณีท่ีแสงธรรมชาติสามารถส่องสว่างเขา้
มาในห้องตน้แบบไดอ้ยา่งเต็มท่ี และไม่มีการประเมินดชันี
แสงแยงตา (Glare index) ตลอดจนความร้อนถ่ายโอนท่ี
เกิดจากแสงธรรมชาติซ่ึงเป็นภาระของระบบปรับอากาศ 
2.2 ระบบแสงสว่าง 

หลอดแอลอีดีท่ีใชเ้ป็นแบบ T8 ขนาด 18 วตัต ์ผลิต
จากชิปแอลอีดี SMD3258 ฝาครอบสีขาวขุ่น (Milky 

cover)  ให้ฟลัก ซ์แสงสว่างประมาณ  1,800 ลู เมน 
อุณหภูมิสี 6,000 -6,500 เคลวิน  (Cool white) ดัชนี
ความถูกต้องสีมากกว่า 85 หลอดไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 40 โวลต ์กระแสประมาณ 0.5 แอมป์ ควบคุม
ดว้ยอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี (Smart 

LED lighting controller หรือ S-LED) ท่ีแสดงดังรูป
ท่ี 2 

 
 

   
รูปที ่2 แสดงอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี 

โคมไฟท่ีติดตั้งเป็นแบบหลอดเปลือยติดเพดานขนาด 
2×18 วตัต์ จ านวน 9 โคม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 โคม 
คือ  กลุ่มชิดหน้าต่างทิศเหนือ  (S-LED#1) กลุ่มแนว
ก่ึ ง ก ล า ง ห้ อ ง  ( S-LED#2 )  แ ล ะ ก ลุ่ ม ชิ ด ป ร ะ ตู 
(S-LED#3) ดงัรูปท่ี 3 โคมไฟแต่ละกลุ่มถูกควบคุมความ
สวา่งดว้ยอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี  

อุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดีเป็นตวั
ควบคุมแบบไร้สาย ประกอบดว้ย 2 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลส่ง 
และโมดูลรับ ถูกออกแบบให้ปรับระดับความสว่างของ
หลอดแอลอีดี โดยใช้เทคนิคควบคุมความกวา้งของพลัส์ 
(PWM) โมดูลส่งท าหน้าท่ีประสานการท างานกับผูใ้ช ้
(Human interface) และส่งค าสัง่ต่อไปยงัโมดูลรับ  ผูใ้ช้
สามารถเลือกโหมดการปรับความสว่างได้ 2 โหมด คือ 
โหมดอัตโนมัติ  (Automatic) และโหมดปรับด้วยมือ 
(Manual) 

 

 
รูปที ่3 ต าแหน่งโคมไฟฟ้าและโฟโตเซ็นเซอร์ 

 
การปรับความสว่างของหลอดแอลอีดีด้วยเทคนิค

ควบคุมความกวา้งของพลัส์ เป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าใน
ระดับท่ีคงท่ีให้แก่หลอดแอลอีดี  [15, 16] ซ่ึงปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้หลอดแอลอีดีจะส่งผลโดยตรงต่อ 
ฟลักซ์แสงสว่างของหลอด [17] ดังนั้ นการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าใหแ้ก่หลอดแอลอีดีอยา่งคงท่ี จะท าใหอุ้ณหภูมิสีของ
หลอดไม่เปล่ียน นอกจากน้ีสัญญาณ PWM ท่ีมีความถ่ีสูง
ในระดับกิโลเฮิรตซ์ จะช่วยให้หลอดไม่กระพริบ ท าให้
ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดีไดห้ลายระดบั [15] 



74

38 39

 
 

รูปที ่1 แสดงภายในหอ้งตน้แบบ 
 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์บงัแดด
เน่ืองจากตอ้งการศึกษาระบบแสงสวา่งหลอดแอลอีดีร่วม
แสงธรรมชาติกรณีท่ีแสงธรรมชาติสามารถส่องสว่างเขา้
มาในห้องตน้แบบไดอ้ยา่งเต็มท่ี และไม่มีการประเมินดชันี
แสงแยงตา (Glare index) ตลอดจนความร้อนถ่ายโอนท่ี
เกิดจากแสงธรรมชาติซ่ึงเป็นภาระของระบบปรับอากาศ 
2.2 ระบบแสงสว่าง 

หลอดแอลอีดีท่ีใชเ้ป็นแบบ T8 ขนาด 18 วตัต ์ผลิต
จากชิปแอลอีดี SMD3258 ฝาครอบสีขาวขุ่น (Milky 

cover)  ให้ฟลัก ซ์แสงสว่างประมาณ  1,800 ลู เมน 
อุณหภูมิสี 6,000 -6,500 เคลวิน  (Cool white) ดัชนี
ความถูกต้องสีมากกว่า 85 หลอดไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 40 โวลต ์กระแสประมาณ 0.5 แอมป์ ควบคุม
ดว้ยอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี (Smart 

LED lighting controller หรือ S-LED) ท่ีแสดงดังรูป
ท่ี 2 

 
 

   
รูปที ่2 แสดงอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี 

โคมไฟท่ีติดตั้งเป็นแบบหลอดเปลือยติดเพดานขนาด 
2×18 วตัต์ จ านวน 9 โคม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 โคม 
คือ  กลุ่มชิดหน้าต่างทิศเหนือ  (S-LED#1) กลุ่มแนว
ก่ึ ง ก ล า ง ห้ อ ง  ( S-LED#2 )  แ ล ะ ก ลุ่ ม ชิ ด ป ร ะ ตู 
(S-LED#3) ดงัรูปท่ี 3 โคมไฟแต่ละกลุ่มถูกควบคุมความ
สวา่งดว้ยอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดี  

อุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดีเป็นตวั
ควบคุมแบบไร้สาย ประกอบดว้ย 2 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลส่ง 
และโมดูลรับ ถูกออกแบบให้ปรับระดับความสว่างของ
หลอดแอลอีดี โดยใช้เทคนิคควบคุมความกวา้งของพลัส์ 
(PWM) โมดูลส่งท าหน้าท่ีประสานการท างานกับผูใ้ช ้
(Human interface) และส่งค าสัง่ต่อไปยงัโมดูลรับ  ผูใ้ช้
สามารถเลือกโหมดการปรับความสว่างได้ 2 โหมด คือ 
โหมดอัตโนมัติ  (Automatic) และโหมดปรับด้วยมือ 
(Manual) 

 

 
รูปที ่3 ต าแหน่งโคมไฟฟ้าและโฟโตเซ็นเซอร์ 

 
การปรับความสว่างของหลอดแอลอีดีด้วยเทคนิค

ควบคุมความกวา้งของพลัส์ เป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าใน
ระดับท่ีคงท่ีให้แก่หลอดแอลอีดี  [15, 16] ซ่ึงปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้หลอดแอลอีดีจะส่งผลโดยตรงต่อ 
ฟลักซ์แสงสว่างของหลอด [17] ดังนั้ นการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าใหแ้ก่หลอดแอลอีดีอยา่งคงท่ี จะท าใหอุ้ณหภูมิสีของ
หลอดไม่เปล่ียน นอกจากน้ีสัญญาณ PWM ท่ีมีความถ่ีสูง
ในระดับกิโลเฮิรตซ์ จะช่วยให้หลอดไม่กระพริบ ท าให้
ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดีไดห้ลายระดบั [15] 

การหร่ีแสงด้วยเทคนิค PWM จึงเป็นวิธีท่ีดี สามารถลด
ความสวา่งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยอุปกรณ์ควบคุมความสวา่ง
ของหลอดแอลอีดี ท่ีใช้กับห้องต้นแบบมีความถ่ีของ
สญัญาณ PWM เท่ากบั 10 กิโลเฮิรตซ์ 

การท างานของอุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอด
แอลอีดีในโหมดอตัโนมติัจะควบคุมความสว่างให้อยู่ใน
ระดบัท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งอตัโนมติั ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าระดบั
ความสว่างท่ีตอ้งการไดท่ี้โมดูลส่ง อุปกรณ์ควบคุมความ
สว่างของหลอดแอลอีดีจะเปรียบเทียบระดับความสว่าง
ท่ีตั้ งค่าไวก้ับระดับความสว่างท่ีวดัได้จากเซ็นเซอร์วดั
ความสว่าง หากระดับความสว่างท่ีวดัไดต้  ่ากว่า อุปกรณ์
ควบคุมความสวา่งของหลอดแอลอีดีจะส่งค าสั่งเพ่ิมระดบั
ความสวา่งของหลอดแอลอีดี ในทางกลบักนัถา้ระดบัความ
สวา่งท่ีวดัไดสู้งกวา่ อุปกรณ์ควบคุมความสวา่งของหลอด
แอลอีดีจะส่งค าสั่งลดระดบัความสว่างของหลอดแอลอีดี 
ดังนั้ นระดับความสว่างบนระนาบท างานจะมีค่าไม่น้อย
กวา่ระดบัท่ีผูใ้ชต้ั้งค่าไว ้

การท างานในโหมดปรับดว้ยมือ ผูใ้ช้สามารถตั้งค่า
ระดับความสว่างได้ตามต้องการ แต่โมดูลส่งจะไม่น า
ระดบัความสวา่งท่ีวดัไดม้าเปรียบเทียบและควบคุมระดบั
ความสวา่งบนระนาบท างาน 
2.3 ระบบวดัและบันทกึข้อมูล 

การศึกษาระดบัความสว่างในห้องตน้แบบใชโ้ฟโต
เซ็นเซอร์จ านวน 3 ตวั ติดตั้งไวบ้นโต๊ะท่ีสูงจากพ้ืน 0.75 

เมตร วางไวใ้ตโ้คมไฟฟ้าทั้ ง 3 กลุ่มในแนวก่ึงกลางห้อง 
ดงัรูปท่ี 3 ส าหรับอุปกรณ์วดัก าลงัไฟฟ้าของประกอบดว้ย 
อุปกรณ์วดัก าลงัไฟฟ้าระบบแสงสว่างของห้องต้นแบบ
จ านวน 1 ชุด และอุปกรณ์วดัก าลังไฟฟ้าของโคมไฟฟ้า  
แต่ละกลุ่มจ านวน 3 ชุด  

การด าเนินวิจยัใชต้วัลงบนัทึกขอ้มูล (Data logger)

เก็บข้อ มูลระดับความสว่างบนระนาบท างานและ
ก าลงัไฟฟ้า ทุก ๆ 1 วนิาที ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 
17:00 น. โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีวดั
ระดับความสว่างแสงธรรมชาติในห้องต้นแบบโดยปิด

ระบบแสงสว่าง (2) กรณีวดัความสว่างในห้องตน้แบบ
โดยเปิดระบบแสงสวา่งใหท้ างานในโหมดอตัโนมติั 

2.4 การประเมินความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อแสงสว่าง
ในห้องต้นแบบ 

การประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อห้อง
ตน้แบบจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
แสงสวา่งภายในห้องตน้แบบการใชร้ะบบแสงสวา่งหลอด
แอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ ซ่ึงควบคุมดว้ยอุปกรณ์ควบคุม
ความสวา่งของหลอดแอลอีดีอตัโนมติั ซ่ึงมีประเด็นศึกษา
ดา้นความสบายตา/ความไม่สบายตา ดา้นการมองเห็น และ
ด้านความเปรียบต่างหรือความสม ่าเสมอของแสงสว่าง   
ในห้องโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมของบุคคล  
ซ่ึงคุน้เคยกบัระบบแสงสวา่งท่ีควบคุมดว้ยการเปิดและปิด  
ผูว้ิจยัจึงพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมี
ต่อแสงสว่างภายในห้องตน้แบบมีประเด็นค าถามในดา้น
ความสบายตา/ความไม่สบายตา ดา้นการมองเห็น และดา้น
ความสม ่ าเสมอของแสงสว่าง โดยมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดบั  

การศึกษาความพึงพอใจของบุคคลท่ี มีต่อห้อง
ตน้แบบประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

1 . พัฒ น าแบบสอบถามและห าคุณ ภาพของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสงสว่าง
ภายในห้องต้นแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตามความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โครงสร้าง และภาษาของประเด็น
ค าถามวา่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด โดย
ใช้เทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งหรือดัชนีของความ
สอดคลอ้ง (Index of concordance หรือ IOC) 

2 . น าแบบสอบถามท่ีประเด็นค าถามทุกข้อ ซ่ึง
สามารถวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์หรือตรงตามเน้ือหา
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30  คน เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคลอ้งภายใน
ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's 

alpha coefficient) โดยแบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใช้
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เก็บขอ้มูลด้านความพึงพอใจได้ตอ้งมีความเท่ียงไม่น้อย
กวา่ 0.70 [18] 

3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
แสงสว่างภายในห้องตน้แบบท่ีมีความเท่ียงไม่น้อยกว่า 
0 .70  ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  คน  โดย
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งให้เขา้ประเมินความพึงพอใจในช่วงสาย
และบ่ายในจ านวนเท่า ๆ กนั และแบ่งกลุ่มตวัอย่างให้นั่ง
อยู่ในต าแหน่งใตโ้คมไฟฟ้าทั้ ง 3 กลุ่มในจ านวนท่ีเท่า ๆ 
กนั ในเวลาประมาณ 30 นาที 

 
3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
3.1 ระดบัความสว่างแสงธรรมชาตใินห้องต้นแบบ 

รูปท่ี 4 แสดงระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติบน
ระนาบท างานท่ีวดัไดบ้ริเวณใตด้วงโคมทั้ง 3 กลุ่มในวนัท่ี 
12 ธันวาคม 2557  บริเวณใกล้หน้าต่างด้านทิศเหนือ 
(E_S-LED#1) มีระดับความสว่างบนระนาบท างาน
มากกวา่ 500 ลกัซ์ ตลอดทั้งวนั ในช่วงเท่ียงวนัมีค่าสูงสุด
ประมาณ  2 ,000 ลักซ์  บริเวณ ก่ึงกลางห้อง  (E_S -

LED#2) มีระดับความสว่างมากกว่า 500 ลักซ์ เกือบ
ตลอดทั้งวนั 

 
 

รูปที ่4 ระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติบนระนาบ
ท างานเฉล่ียวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

 
รูปท่ี 5 แสดงระดบัแสงธรรมชาติบนระนาบท างาน

โดยเฉล่ียตลอดวนั ความสวา่งบริเวณใกลห้นา้ต่างของวนัท่ี
ทดลองทั้ ง 6 วันพบว่ามีระดับความสว่างบริเวณใกล้
หนา้ต่างดา้นทิศเหนือมากกวา่ 1,500 ลกัซ์  

 

 
รูปที ่5 ระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติ 
บนระนาบท างานบริเวณใตโ้คมไฟฟ้า 

 
ผลการวดัระดับความสว่างของแสงธรรมชาติบน

ระนาบท างานท่ีแสดงในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการส่องสว่าง
ภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณใกลห้น้าต่างท่ีไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งเปิดไฟแสงสวา่ง 
3.2 ระดบัความสว่างในห้องต้นแบบ 

ผลการทดลองในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดยเปิด
ไฟฟ้าแสงสวา่งในห้องตน้แบบดว้ยโหมดการท างานแบบ
อตัโนมติัและค่าระดบัความสวา่งบนระนาบท างานท่ีโมดูล
ส่งของอุปกรณ์ควบคุมความสว่างของหลอดแอลอีดีทั้ ง 
3 ตวัไวท่ี้ 500 ลกัซ์ 

รูปท่ี 6 (ก) แสดงให้เห็นว่าโคมไฟกลุ่มชิดหน้าต่าง
ทิศเหนือจะดบัตลอดทั้งวนั เน่ืองจากแสงธรรมชาติท่ีส่อง
สว่างพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีค่ามากกว่า 500 ลักซ์ ดังเส้นโค้ง
แสดงระดับความสว่างบนระนาบท างาน (E21) ซ่ึงโคม
หลอดแอลอีดีกลุ่มชิดหน้าต่างทิศเหนือจะกินก าลงัไฟฟ้า 
(P_S-LED#1) ประมาณ 7 วตัต ์เพ่ือเล้ียงอุปกรณ์ควบคุม  

โคมไฟกลุ่มแนวก่ึงกลางห้องจะให้แสงสวา่งชดเชย
แสงธรรมชาติใหร้ะดบัความสวา่งบนระนาบท างานใหมี้ค่า
ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลกัซ์ แต่ ณ เวลาประมาณ 11:30 น. และ 
12:30 น. เป็นช่วงท่ีแสงธรรมชาติมีระดบัท่ีมากกว่า 500 
ลกัซ์ ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากเสน้โคง้ความสวา่งบนระนาบท างาน
จ าน วน  2  ยอด ท่ี มีค่ า เกิน  500  ลัก ซ์  และ เส้น โค้ง
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เก็บขอ้มูลด้านความพึงพอใจได้ตอ้งมีความเท่ียงไม่น้อย
กวา่ 0.70 [18] 

3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
แสงสว่างภายในห้องตน้แบบท่ีมีความเท่ียงไม่น้อยกว่า 
0 .70  ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  คน  โดย
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งให้เขา้ประเมินความพึงพอใจในช่วงสาย
และบ่ายในจ านวนเท่า ๆ กนั และแบ่งกลุ่มตวัอย่างให้นั่ง
อยู่ในต าแหน่งใตโ้คมไฟฟ้าทั้ ง 3 กลุ่มในจ านวนท่ีเท่า ๆ 
กนั ในเวลาประมาณ 30 นาที 

 
3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
3.1 ระดบัความสว่างแสงธรรมชาตใินห้องต้นแบบ 

รูปท่ี 4 แสดงระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติบน
ระนาบท างานท่ีวดัไดบ้ริเวณใตด้วงโคมทั้ง 3 กลุ่มในวนัท่ี 
12 ธันวาคม 2557  บริเวณใกล้หน้าต่างด้านทิศเหนือ 
(E_S-LED#1) มีระดับความสว่างบนระนาบท างาน
มากกวา่ 500 ลกัซ์ ตลอดทั้งวนั ในช่วงเท่ียงวนัมีค่าสูงสุด
ประมาณ  2 ,000 ลักซ์  บริเวณ ก่ึงกลางห้อง  (E_S -

LED#2) มีระดับความสว่างมากกว่า 500 ลักซ์ เกือบ
ตลอดทั้งวนั 

 
 

รูปที ่4 ระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติบนระนาบ
ท างานเฉล่ียวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

 
รูปท่ี 5 แสดงระดบัแสงธรรมชาติบนระนาบท างาน

โดยเฉล่ียตลอดวนั ความสวา่งบริเวณใกลห้นา้ต่างของวนัท่ี
ทดลองทั้ ง 6 วันพบว่ามีระดับความสว่างบริเวณใกล้
หนา้ต่างดา้นทิศเหนือมากกวา่ 1,500 ลกัซ์  

 

 
รูปที ่5 ระดบัความสวา่งของแสงธรรมชาติ 
บนระนาบท างานบริเวณใตโ้คมไฟฟ้า 

 
ผลการวดัระดับความสว่างของแสงธรรมชาติบน

ระนาบท างานท่ีแสดงในรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการส่องสว่าง
ภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณใกลห้น้าต่างท่ีไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งเปิดไฟแสงสวา่ง 
3.2 ระดบัความสว่างในห้องต้นแบบ 

ผลการทดลองในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดยเปิด
ไฟฟ้าแสงสวา่งในห้องตน้แบบดว้ยโหมดการท างานแบบ
อตัโนมติัและค่าระดบัความสวา่งบนระนาบท างานท่ีโมดูล
ส่งของอุปกรณ์ควบคุมความสว่างของหลอดแอลอีดีทั้ ง 
3 ตวัไวท่ี้ 500 ลกัซ์ 

รูปท่ี 6 (ก) แสดงให้เห็นว่าโคมไฟกลุ่มชิดหน้าต่าง
ทิศเหนือจะดบัตลอดทั้งวนั เน่ืองจากแสงธรรมชาติท่ีส่อง
สว่างพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีค่ามากกว่า 500 ลักซ์ ดังเส้นโค้ง
แสดงระดับความสว่างบนระนาบท างาน (E21) ซ่ึงโคม
หลอดแอลอีดีกลุ่มชิดหน้าต่างทิศเหนือจะกินก าลงัไฟฟ้า 
(P_S-LED#1) ประมาณ 7 วตัต ์เพ่ือเล้ียงอุปกรณ์ควบคุม  

โคมไฟกลุ่มแนวก่ึงกลางห้องจะให้แสงสวา่งชดเชย
แสงธรรมชาติใหร้ะดบัความสวา่งบนระนาบท างานใหมี้ค่า
ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลกัซ์ แต่ ณ เวลาประมาณ 11:30 น. และ 
12:30 น. เป็นช่วงท่ีแสงธรรมชาติมีระดบัท่ีมากกว่า 500 
ลกัซ์ ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากเสน้โคง้ความสวา่งบนระนาบท างาน
จ าน วน  2  ยอด ท่ี มีค่ า เกิน  500  ลัก ซ์  และ เส้น โค้ง

ก าลังไฟฟ้ามีค่าลดลงถึงระดับต ่าสุดท่ี 7 วตัต์ ดังรูปท่ี 6 

(ข) 
ส าหรับโคมไฟกลุ่มชิดประตูจะสว่างตลอดทั้ งวนั

เน่ืองจากแสงธรรมชาติท่ีส่องสวา่งมายงับริเวณน้ีมีค่าไม่ถึง 
500 ลกัซ์ อุปกรณ์ควบคุมความสว่างของหลอดแอลอีดี   
จึงชดเชยแสงสว่างให้มีค่าไม่น้อยกว่า 500 ลกัซ์ ไดอ้ย่าง
อตัโนมติั ดงัรูปท่ี 6 (ค)   

รูปท่ี 6 (ง) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้า
ของห้องตน้แบบกับแสงธรรมชาติในวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2558 ซ่ึงก าลงัไฟฟ้าของหอ้งตน้แบบจะมีค่าแปรผกผนักบั
ระดับแสงธรรมชาติ โดยระบบแสงสว่างใช้ก าลงัไฟฟ้า
สูงสุด 245 วัตต์ ณ เวลา 17:00 น . และใช้ก าลังไฟฟ้า
ต ่าสุด 100 วตัต ์ณ เวลา 12:39 น. 

 

 
(ก) กลุ่มชิดหนา้ต่างทิศเหนือ 

 
(ข) กลุ่มแนวก่ึงกลางหอ้ง 

 
(ค) กลุ่มชิดประต ู

 
(ง) ความสวา่งบนระนาบท างานและก าลงัไฟฟ้า 

 
รูปที ่6 ระดบัความสวา่งบนระนาบท างานและก าลงัไฟฟ้า 

วนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 
 

การทดลองระบบแสงสวา่งในห้องตน้แบบแสดงให้
เห็นว่าอุปกรณ์ควบคุมความสว่างของหลอดแอลอีดี
สามารถท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติั ควบคุมระดบัความสวา่ง
บนระนาบท างานให้มีค่าไม่น้อยกว่าระดบัท่ีตอ้งการ การ
ทดลองในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 พบว่า ห้องตน้แบบมี
การใชก้ าลงัไฟฟ้าส าหรับระบบแสงสว่าง 1.43 กิโลวตัต์-
ชั่วโมง คิดเป็นค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างต่อพ้ืนท่ีใช้งาน 
2.85 วตัตต์่อตารางเมตร และลดการใชพ้ลงังานไดร้้อยละ 
59 เม่ือเปรียบเทียบกับหลอดแอลอีดีแบบ T8 ขนาด 18 
วตัต์ จ านวน 18 หลอด ท่ีเปิดตลอดเวลารวมก าลงัไฟฟ้า
สูญเสีย โดยใช้ก าลังไฟฟ้า 360  วัตต์ เปิดใช้วนัละ 8 
ชั่วโมง ระหว่าง 08:00 น. - 12:00 น. และ 13:00 น. - 
17:00 น. คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 3.48 กิโลวตัต์-
ชัว่โมง 

ตารางท่ี 1 แสดงพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ากการ
ทดลอง 6 วนัในเดือนมิถุนายน  พบว่าห้องต้นแบบใช้
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พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบแสงสวา่งเฉล่ีย 1.33 กิโลวตัต-์
ชั่วโมง ช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 61.8 คิดเป็น
ก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างต่อพ้ืนท่ีใชง้าน 2.66 วตัต์ต่อตาราง
เมตร 
 
ตารางที ่1 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้

วนัท่ี พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้
(kWh) 

ค่าก  าลงัไฟฟ้าส่อง
สว่างต่อพ้ืนท่ีใชง้าน 

(W/m2) 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้
kWh % 

10 มิถุนายน 2558 1.44 2.87 2.04 58.7 

11 มิถุนายน 2558 1.27 2.54 2.21 63.5 

12 มิถุนายน 2558 1.46 2.91 2.02 58.2 

13 มิถุนายน 2558 1.17 2.34 2.31 66.4 

15 มิถุนายน 2558 1.21 2.42 2.27 65.1 

17 มิถุนายน 2558 1.43 2.85 2.05 59.0 

ค่าเฉล่ีย 1.33 2.66 2.15 61.8 

 
3.3 ความพงึพอใจของบุคคลทีม่ต่ีอห้องต้นแบบ 

การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุ คคล ท่ี มี ต่ อ แส งสว่ างภ ายใน ห้ อ งต้น แบบ  โด ย
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหา โครงสร้าง และ
ภาษาจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โครงสร้าง และภาษาของประเด็นค าถามดว้ยเทคนิคการหา
ค่าความสอดคลอ้งหรือดัชนีของความสอดคลอ้ง ผลการ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของประเด็นค าถามจากคะแนน
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุพบวา่ประเด็นค าถามทุกขอ้ 
ท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนสามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์หรือ
ตรงตามเน้ือหา 

เม่ือน าแบบสอบถามท่ีประเด็นค าถามทุกข้อ ท่ี
สามารถวดัความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสงสว่าง
ภายในห้องต้นแบบตามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ    
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาความ
เท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าความสอดคลอ้ง
ภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สวา่งภายในหอ้งตน้แบบมีค่าความเท่ียงท่ีระดบั 0.81 

การประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สว่างภายในห้องตน้แบบโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อายุระหว่าง 20 ถึง 

30 ปี จ านวน 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 55.50 และเพศ
หญิงร้อยละ 44.50 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สวา่งภายในหอ้งตน้แบบอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียรวมมีค่าเท่ากบั 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.75  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อแสง
สว่างในห้องต้นแบบ (ประเด็นค าถามข้อท่ี 10) อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.88 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 

ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมาก 3 ล าดบั
แรก คือ 

ล าดบัท่ี 1 คือ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกชอบแสงสวา่งในหอ้ง
ตน้แบบ (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 1) โดยมีความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

ล าดบัท่ี 2 คือ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกว่าสบายดวงตาดีเม่ือ
อยูใ่นห้องตน้แบบ (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 2) โดยมีความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

ล าดบัท่ี 3 คือ กลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านหนงัสือหรือ
มองเห็นไดช้ดัเจนดี (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 3) โดยมีความ
พึงพอใจเฉล่ีย 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 

 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นและล าดบัท่ีของประเด็นค าถามความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อแสงสวา่งภายในหอ้งตน้แบบ 
ข้อที่ ประเด็นค ำถำม 

ก=400 คน ระดับควำม
คิดเหน็ 

ล ำดับที่ 
x ̅ S.D. 

1 ท่านรู้สึกอย่างไรกับแสงสว่างในห้องน้ี ? 3.88 0.79 ชอบ 1 
2 เม่ืออยู่ในห้องน้ี ท่านรู้สึกว่ามีความสบายตามากน้อย

เพียงใด ? 
3.85 0.66 สบายตา

ดี 
2 

3 เม่ืออยู่ในห้องน้ี ท่านสามารถอ่านหนังสือและมองเห็นได้
มากน้อยเพียงใด ? 

3.81 0.80 ชัดเจนดี 3 

4 ท่านรู้สึกว่าห้องน้ีมีความสว่าง 
มากน้อยเพียงใด ? 

3.76 0.72 สว่าง 4 

5 ท่านรู้สึกว่าหลอดไฟเพดานมีความสว่าง 
มากน้อยเพียงใด ? 

3.71 0.76 สว่าง 5 

6 ท่านรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศแสงสี 
ของแสงแสงสว่างในห้องน้ี ? 

3.45 0.85 เย็น 7 

7 เม่ือเปรียบเทียบแสงสว่างในห้องน้ี 
กับห้องอ่ืนๆท่านรู้สึกอย่างไร ? 

3.66 0.74 ดีกว่า 6 

10 โดยภาพรวมแล้วท่านพึงพอใจ 
ต่อแสงสว่างในห้องน้ีมากน้อยเพียงใด ? 

3.88 0.70 มาก - 

 รวม 3.75 0.75 มาก  
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พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบแสงสวา่งเฉล่ีย 1.33 กิโลวตัต-์
ชั่วโมง ช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 61.8 คิดเป็น
ก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างต่อพ้ืนท่ีใชง้าน 2.66 วตัต์ต่อตาราง
เมตร 
 
ตารางที ่1 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้

วนัท่ี พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้
(kWh) 

ค่าก  าลงัไฟฟ้าส่อง
สว่างต่อพ้ืนท่ีใชง้าน 

(W/m2) 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้
kWh % 

10 มิถุนายน 2558 1.44 2.87 2.04 58.7 

11 มิถุนายน 2558 1.27 2.54 2.21 63.5 

12 มิถุนายน 2558 1.46 2.91 2.02 58.2 

13 มิถุนายน 2558 1.17 2.34 2.31 66.4 

15 มิถุนายน 2558 1.21 2.42 2.27 65.1 

17 มิถุนายน 2558 1.43 2.85 2.05 59.0 

ค่าเฉล่ีย 1.33 2.66 2.15 61.8 

 
3.3 ความพงึพอใจของบุคคลทีม่ต่ีอห้องต้นแบบ 

การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุ คคล ท่ี มี ต่ อ แส งสว่ างภ ายใน ห้ อ งต้น แบบ  โด ย
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหา โครงสร้าง และ
ภาษาจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โครงสร้าง และภาษาของประเด็นค าถามดว้ยเทคนิคการหา
ค่าความสอดคลอ้งหรือดัชนีของความสอดคลอ้ง ผลการ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของประเด็นค าถามจากคะแนน
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุพบวา่ประเด็นค าถามทุกขอ้ 
ท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนสามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค์หรือ
ตรงตามเน้ือหา 

เม่ือน าแบบสอบถามท่ีประเด็นค าถามทุกข้อ ท่ี
สามารถวดัความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสงสว่าง
ภายในห้องต้นแบบตามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ    
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาความ
เท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าความสอดคลอ้ง
ภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
พบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สวา่งภายในหอ้งตน้แบบมีค่าความเท่ียงท่ีระดบั 0.81 

การประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สว่างภายในห้องตน้แบบโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์อายุระหว่าง 20 ถึง 

30 ปี จ านวน 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 55.50 และเพศ
หญิงร้อยละ 44.50 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สวา่งภายในหอ้งตน้แบบอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียรวมมีค่าเท่ากบั 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.75  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อแสง
สว่างในห้องต้นแบบ (ประเด็นค าถามข้อท่ี 10) อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.88 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 

ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมาก 3 ล าดบั
แรก คือ 

ล าดบัท่ี 1 คือ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกชอบแสงสวา่งในหอ้ง
ตน้แบบ (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 1) โดยมีความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

ล าดบัท่ี 2 คือ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกว่าสบายดวงตาดีเม่ือ
อยูใ่นห้องตน้แบบ (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 2) โดยมีความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.85 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 

ล าดบัท่ี 3 คือ กลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านหนงัสือหรือ
มองเห็นไดช้ดัเจนดี (ประเด็นค าถามขอ้ท่ี 3) โดยมีความ
พึงพอใจเฉล่ีย 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 

 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ
ความคิดเห็นและล าดบัท่ีของประเด็นค าถามความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อแสงสวา่งภายในหอ้งตน้แบบ 
ข้อที่ ประเด็นค ำถำม 

ก=400 คน ระดับควำม
คิดเหน็ 

ล ำดับที่ 
x ̅ S.D. 

1 ท่านรู้สึกอย่างไรกับแสงสว่างในห้องน้ี ? 3.88 0.79 ชอบ 1 
2 เม่ืออยู่ในห้องน้ี ท่านรู้สึกว่ามีความสบายตามากน้อย

เพียงใด ? 
3.85 0.66 สบายตา

ดี 
2 

3 เม่ืออยู่ในห้องน้ี ท่านสามารถอ่านหนังสือและมองเห็นได้
มากน้อยเพียงใด ? 

3.81 0.80 ชัดเจนดี 3 

4 ท่านรู้สึกว่าห้องน้ีมีความสว่าง 
มากน้อยเพียงใด ? 

3.76 0.72 สว่าง 4 

5 ท่านรู้สึกว่าหลอดไฟเพดานมีความสว่าง 
มากน้อยเพียงใด ? 

3.71 0.76 สว่าง 5 

6 ท่านรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศแสงสี 
ของแสงแสงสว่างในห้องน้ี ? 

3.45 0.85 เย็น 7 

7 เม่ือเปรียบเทียบแสงสว่างในห้องน้ี 
กับห้องอ่ืนๆท่านรู้สึกอย่างไร ? 

3.66 0.74 ดีกว่า 6 

10 โดยภาพรวมแล้วท่านพึงพอใจ 
ต่อแสงสว่างในห้องน้ีมากน้อยเพียงใด ? 

3.88 0.70 มาก - 

 รวม 3.75 0.75 มาก  

 

ประเด็นค าถามข้อท่ี 8 และ 9 เป็นเหตุผลของการ
เลือกระดบัความชอบ “ชอบมาก” และ “ไม่ชอบอยา่งยิ่ง” 
ในค าถามข้อท่ี 1 ตามล าดับ ผลวิเคราะห์แบบสอบถาม
พบว่าไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีรู้สึกไม่ชอบแสงสว่างในห้อง
ตน้แบบอยู่ในระดับ "ไม่ชอบอย่างยิ่ง" แต่มีกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด เลือกระดบัความชอบ "ชอบมาก" ในค าถามขอ้ท่ี 
1 โดยใหเ้หตุผลท่ีชอบห้องตน้แบบในประเด็นค าถามขอ้ท่ี 
8 ตามล าดบั ดงัน้ี  

ล าดบัท่ี 1 บรรยากาศแสงสีของแสงสวา่งเหมาะสม
ส าหรับหอ้งน้ี คิดเป็นร้อยละ 37.18  

ล าดบัท่ี 2 หอ้งน้ีสวา่งเพียงพอส าหรับการปฏิบติังาน 
คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ 

ล าดับท่ี 3 ห้องน้ีดูแล้วสว่าง คิดเป็นร้อยละ 19.23

โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 คนให้เหตุผลท่ีรู้สึกชอบแสง
สว่างในห้องต้นแบบอยู่ในระดับ "ชอบมาก" โดยให้
เหตุผลว่าระบบสามารถปรับความสว่างให้เหมาะสมกับ
การใชง้าน 
 
 
 
 

4. สรุป 
การวดัแสงธรรมชาติในห้องตน้แบบซ่ึงมีหน้าต่าง

ดา้นทิศเหนือพบวา่สามารถใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาติ
ในการส่องสว่างภายในห้องบริเวณใกล้หน้าต่างจนถึง
บริเวณก่ึงกลางห้อง แต่ระบบแสงสว่างโดยทัว่ไปจะเปิด
และปิดดว้ยสวิตช์ จึงเป็นการใชพ้ลงังานเกินความจ าเป็น
และไม่มีประสิทธิภาพ การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความสว่าง
ของหลอดแอลอีดีกับห้องต้นแบบยงัผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และช่วยลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของระบบแสงสว่างได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
นอกจากน้ีการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อแสง
สวา่งภายในหอ้งตน้แบบยงัพบวา่บุคคลมีความพึงพอใจต่อ
ห้องตน้แบบอยู่ในระดับมาก โดยรู้สึกชอบแสงสว่างใน
ห้องตน้แบบ รู้สึกว่าสบายดวงตาดีเม่ืออยูใ่นห้องตน้แบบ 
และสามารถอ่านหนงัสือหรือมองเห็นไดช้ดัเจนดี 

 
5. กติติกรรมประกาศ 
 บทความน้ีเป็นผลการวิจยัส่วนหน่ึงของการวิจยัระบบ
แสงสว่างท่ีใชห้ลอดแอลอีดีท างานร่วมกบัแสงธรรมชาติ
เพื่อการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาคาร ท่ีไดรั้บ
ทุนสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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