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1. บทน ำ 
 แสงสว่ำงเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของมนุษย์เป็นอย่ำงมำกในทุกๆช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก
จนกระทั่งวัยสุงอำยุ กำรท ำงำนในสถำนที่ที่มำแสงสว่ำงไม่เพียงพอหรือแสงสว่ำงมีควำมสว่ำงมำกเกินไปซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ซึ่งถ้ำหำกท ำงำนในสถำนที่ที่มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอจะท ำให้
ผู้ปฏิบัติงำนต้องเพ่งสำยตำในกำรท ำงำนมำกขึ้นโดยจะส่งผลท ำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำของสำยตำ ปวดตำ ปวด
ศีรษะหรือเยื่อบุตำอักเสบได้ เป็นต้น (วิทยำอยู่สุข, 2544) และเนื่องจำกกำรมองเห็นนั้นไม่ชัดเจนต้องใช้
ระยะเวลำในกำรมองเพ่ิมมำกขึ้น ส ำหรับสถำนที่ที่มีแสงสว่ำงที่มำกเกินไปจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมไม่
สบำยและเมื่อยล้ำบริเวณดวงตำ กล้ำมเนื้อหนังตำกระตุก เป็นต้น ดังนั้นสถำนที่ปฏิบัติงำนควรมีแสงสว่ำงที่
เพียงพอและเหมำะสม ส ำหรับกลุ่มคนที่ปฏิบัติงำนกับคอมพิวเตอร์จะมีควำมเมื่อยล้ำของสำยตำมำกกว่ำกำร
ท ำงำนในลักษณะอ่ืนซึ่งวิธีกำรแก้ปัญหำในเรื่องนี้อำจท ำได้ด้วยตนเองเช่น กำรหยุดพักสำยตำระหว่ำงกำร
ท ำงำน กำรปรับแสงสว่ำงของจอคอมพิวเตอร์ กำรปรับค่ำควำมละเอียดของจอคอมพิวเตอร์  กำรใส่แว่นที่มี
คุณสมบัติในกำรช่วยกรองแสง เป็นต้น วิธีกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้นและส่ง
ผลเสียต่อสำยตำน้อยลงแต่ยังไม่ใช่วิธีกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว นอกจำกผลเสียจะเกิดขึ้นโดยตรงกับกำร
สำยตำแล้วยังส่งผลกระทบทำงอ้อมได้อีกด้วยเช่น อำจจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนนั้นนอนไม่หลับ (Tomoaki et al., 
2012) อีกท้ังยังอำจจะส่งผลต่อกำรหยิบใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆผิดพลำดจนท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ใน
ปัจจุบันสถำนประกอบกำรต่ำงๆได้มีกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำน 2 ช่วงเวลำคือกลำงวันและกลำงคืนเพ่ือให้ได้ผล
ผลิตตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น อุตสำหกรรมประกอบรถจักรยำนยนต์ (พจน์ ภำคภูมิและพงษ์สิทธิ์ 
บุญรักษำ, 2561) จำกปัญหำดังกล่ำวที่กล่ำวมำข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำระดับแสงสว่ำงมีควำมจ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระสิทธิภำพสูงสุดและเพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจ
เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงำนอีกทั้งเพ่ือให้ถูกต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ของกระทรวงแรงงำน 
(หลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจวัด และกำรวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียง 
รวมทั้งระยะเวลำและประเภทกิจกำรที่ต้องด ำเนินกำร, 2561) 

 
2. หลอดไฟ LED 
 หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)  หรือไดโอดเปล่งแสงเป็นอุปกรณ์สำรกึ่งตัวน ำชนิดหนึ่งที่
สำมำรถเปล่งแสงออกมำได้ในช่วงสเปกตรัมช่วงหนึ่ง กำรที่จะท ำให้ไดโอดเปล่งแสงสำมำรถท ำงำนได้สำมำรถ



ท ำได้โดยกำรไบอัสตรงที่ขำแอร์โนด (A) และไบอัสกลับที่ขำแคโทด (K) วิธีกำรนี้จะท ำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
ผ่ำนรอยต่อ PN ท ำให้เกิดกระแสไหลจึงท ำให้ระดับพลังงำนของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปและปล่อยพลังงำน
ออกมำในรูปแบบของคลื่นแสง (หทัยชนก หมื่นกล้ำ, 2556) แสดงดังภำพที่ 1  
 

 
 

ภำพที่ 1 หลักกำรท ำงำนของไดโอดเปล่งแสง 
ที่มำ : https://www.researchgate.net/profile/Snehasish-Dutta-Gupta/publication/320644849 

 
 กำรเกิดขึ้นของสีที่ได้จำกไดโอดเปล่งแสงนั้นเกิดขึ้นจำกกำรโด๊ปชนิดของวัสดุที่น ำมำใช้ในกำรสร้ำง
ร่วมกับสำรกึ่งตัวน ำ เช่น แกลเลียมฟอสไฟด์ ( GALLIUM PHOSPHIDE, GaAsP) ท ำให้เกิดแสงสีแดง 
แกลเลียมอำซีไนด์ ฟอสไฟด์ (GALLIUM ARSENIDE PHOSPHIDE, GaAsP : N) เกิดแสงสีเหลือง เป็นต้น 
แสดงดังภำพที่ 2 
 

 
 

ภำพที่ 2 สีของแสงที่ได้จำกกำรโด๊ปที่เป็นของเหลวและก๊ำซ 
ที่มำ : https://www.dnatechindia.com/Light-Emitting-Diodes.html  

https://www.researchgate.net/profile/Snehasish-Dutta-Gupta/publication/320644849/figure/fig11/AS:578664405192712@1514975753974/Working-principle-of-an-LED.png


3. มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง 
 ตำมประกำศกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ได้ก ำหนดให้
นำยจ้ำงจัดจะต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนตำมที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด โดยจะต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
(มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง, 2561) แสงดังตำรำงที่ 1-3 โดยจะเน้นไปท่ีพ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ในกระบวนกำร
ผลิตหรือปฏิบัติงำน 
 
ตำรำงท่ี 1 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณกำรผลิตภำยในสถำนประกอบ
กิจกำร 
 

บริเวณพ้ืนที่และ/
หรือลักษณะงำน 

ลักษณะ
พ้ืนที่เฉพำะ 

ตัวอย่ำงบริเวณพ้ืนที่ 
และ/หรือลักษณะงำน 

ค่ำเฉลี่ยควำมเข้ม 
ของแสงสว่ำง 

(ลักซ์) 

จุดที่ควำมเข้มของ 
แสงสว่ำงต่่ำสุด 

(ลักซ์) 
บริเวณพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ใน
ส ำนักงำน 

 - ห้องส ำนักงำน ห้องฝึก 
อบรม ห้องบรรยำย ห้อง
สืบค้นหนั งสือ/ เอกสำร 
ห้ อ งถ่ ำ ย เ อกสำร  ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม 
บริเวณโต๊ะประชำสัมพันธ์ 
หรือติดต่อลูกค้ำ พ้ืนที่ห้อง
ออกแบบ เขียนแบบ 

300 150 

บริเวณพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ในกระ 
บวนกำรผลิตหรือ
กำรปฏิบัติงำน 

 ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณ
ห้องอบหรือห้องท ำให้แห้ง
ของโรงซักรีด 

100 50 

  - จุด/ลำนขนถ่ำยสินค้ำ 
- คลังสินค้ำ 
- โกดังเก็บของไว้เพ่ือกำร
เคลื่อนย้ำย 
- อำคำรหม้อน้ ำ 
- ห้องควบคุม 
- ห้องสวิตซ์ 

200 100 

  



ตำรำงท่ี 1 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณกำรผลิตภำยในสถำนประกอบ
กิจกำร (ต่อ) 
 

 

บริเวณพ้ืนที่และ/
หรือลักษณะงำน 

ลักษณะ
พ้ืนที่เฉพำะ 

ตัวอย่ำงบริเวณพ้ืนที่ 
และ/หรือลักษณะงำน 

ค่ำเฉลี่ยควำมเข้ม 
ของแสงสว่ำง 

(ลักซ์) 

จุดที่ควำมเข้มของ 
แสงสว่ำงต่่ำสุด 

(ลักซ์) 

  - บริเวณเตรียมกำรผลิต 
กำรเตรียมวัตถุดิบ 
- บริเวณพ้ืนที่บรรจุภัณฑ์ 
- บริเวณกระบวนกำร
ผลิต/บริเวณท่ีท ำงำนกับ
เครื่องจักร 
- บริเวณกำรก่อสร้ำง กำร
ขุดเจำะ กำรขุดดิน 
- งำนทำสี 

300 150 

 
ตำรำงท่ี 2 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจ้ำงต้องท ำงำน โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือ
ต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน 
 

กำรใช้สำยตำ ลักษณะงำน ตัวอย่ำงลักษณะงำน ค่ำควำมเข้ม
แสงสว่ำง (ลักซ์) 

งำนหยำบ ง ำ น ที่ ชิ้ น ง ำนมี
ข น ำ ด ใ ห ญ่
สำมำรถมองเห็น
ได้อย่ำงชัดเจน มี
ควำมแตกต่ำงของ
สีชัดเจนมำก 

- งำนหยำบที่ท ำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงำนที่
มีขนำดใหญ่กว่ำ 750 ไมโครเมตร (0.75 
มิลลิเมตร)  
- กำรตรวจงำนหยำบด้วยสำยตำ กำรประกอบ 
กำรนับ กำรตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนำดใหญ่ 
- กำรรีดเส้นด้ำย 
- กำรอัดเบล กำรผสมเส้นใย หรือกำรสำงเส้นใย 
- กำรซักรีด ซักแห้ง กำรอบ 
- กำรปั๊มข้ึนรูปแก้ว เป่ำแก้ว และขัดเงำแก้ว 
- งำนตี และเชื่อมเหล็ก 

200 - 300 



ตำรำงท่ี 2 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจ้ำงต้องท ำงำน โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือ
ต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน (ต่อ) 
 

กำรใช้สำยตำ ลักษณะงำน ตัวอย่ำงลักษณะงำน ค่ำควำมเข้ม
แสงสว่ำง (ลักซ์) 

งำนละเอียด
เล็กน้อย 

งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดปำนกกลำง 
สำมำรถมองเห็น
ได้ และมีควำม
แตกต่ำงของสี
ชัดเจน 

- งำนรับจ่ำยเสื้อผ้ำ  
- กำรท ำงำนไม้ที่ชิ้นงำนมีขนำดปำนกลำง  
- งำนบรรจุน้ ำลงขวดหรือกระป๋อง  
- งำนเจำะรู ทำกำว หรือเย็บเล่มหนังสือ  
งำนบันทึกและคัดลอกข้อมูล 
- งำนเตรียมอำหำร ปรุงอำหำร และล้ำงจำน 
- งำนผสมและตกแต่งขนมปัง 
- กำรทอผ้ำดิบ 

300 - 400 

 งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดปำนกลำง
หรือเล็ก สำมำรถ 
มองเห็นได้แต่ไม่
ชัดเจน และมี
ควำมแตกต่ำงของ
สี ปำนกลำง 

- งำนประจ ำในส ำนักงำน เช่น งำนเขียน งำน
พิมพ์ งำนบันทึกข้อมูล กำรอ่ำนและ 
ประมวลผลข้อมูล กำรจัดเก็บแฟ้ม 
- กำรปฏิบัติงำนที่ชิ้นงำนมีขนำดตั้งแต่ 125 
ไมโครเมตร (0.125 มิลลิเมตร) 
- งำนออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- งำนประกอบรถยนต์และตัวถัง  
- งำนตรวจสอบแผ่นเหล็ก 
- กำรท ำงำนไม้อย่ำงละเอียดบนโต๊ะหรือที่
เครื่องจักร 
- กำรทอผ้ำสีอ่อน ทอละเอียด 
- กำรคัดเกรดแป้ง 
- กำรเตรียมอำหำร เช่น กำรท ำควำมสะอำด 
กำรต้มฯ 
- กำรสืบด้ำย กำรแต่ง กำรบรรจุในงำนทอผ้ำ 
 
 
 

400 - 500 



ตำรำงท่ี 2 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจ้ำงต้องท ำงำน โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือ
ต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน (ต่อ) 
 

 
กำรใช้สำยตำ 

 
ลักษณะงำน 

 
ตัวอย่ำงลักษณะงำน 

ค่ำควำมเข้ม
แสงสว่ำง (ลักซ์) 

งำนละเอียดปำน
กลำง 

งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดปำนกลำง
หรือเล็ก สำมำรถ 
มองเห็นได้แต่ไม่
ชัดเจน และมี
ควำมแตกต่ำงของ
สีบ้ำง  
และต้องใช้สำยตำ
ในกำรท ำงำน
ค่อนข้ำงมำก 

- งำนระบำยสี พ่นสีตกแต่งสีหรือขัดตกแต่ง
ละเอียด  
- งำนพิสูจน์อักษร  
- งำนตรวจสอบขั้นสุดท้ำยในโรงผลิตรถยนต์ 

500 - 600 

  - งำนออกแบบและเขียนแบบ โดยไม่ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- งำนตรวจสอบอำหำร เช่น กำรตรวจอำหำร
กระป๋อง 
- กำรคัดเกรดน้ ำตำล 

600 - 700 

งำนละเอียดสูง งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดเล็กสำมำรถ 
มองเห็นได้แต่ไม่ 
ชัดเจน และมี
ควำมแตกต่ำงของ
สีน้อย ต้องใช้
สำยตำในกำร
ท ำงำนมำก 

- กำรปฏิบัติงำนที่ชิ้นงำนมีขนำดตั้งแต่ ๒๕ 
ไมโครเมตร (0.025 มิลลิเมตร)  
- งำนปรับเทียบมำตรฐำนควำมถูกต้องและ
ควำมแม่นย ำของอุปกรณ ์
- กำรระบำยสี  พ่นสี  และตกแต่งชิ้นงำนที่
ต้องกำรควำมละเอียดมำกหรือต้องกำร 
ควำมแม่นย ำสูง 
- งำนย้อมสี 

700 - 800 

 
 
 

 



ตำรำงท่ี 2 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจ้ำงต้องท ำงำน โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือ
ต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน (ต่อ) 
 

กำรใช้สำยตำ ลักษณะงำน ตัวอย่ำงลักษณะงำน ค่ำควำมเข้ม
แสงสว่ำง (ลักซ์) 

 งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดเล็กสำมำรถ 
มองเห็นได้แต่ไม่
ชัดเจน และมี
ควำมแตกต่ำงของ
สีน้อย ต้องใช้
สำยตำในกำร
ท ำงำนมำกและใช้
เวลำในกำร
ท ำงำน 

- กำรตรวจสอบ กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำด้วยมือ  
- กำรตรวจสอบและตกแต่งสิ่งทอ สิ่งถัก หรือ
เสื้อผ้ำที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ำยด้วยมือ  
- กำรคัดแยกและเทียบสีหนังที่มีสีเข้ม  
- กำรเทียบสีในงำนย้อมผ้ำ 
- กำรทอผ้ำสีเข้ม ทอละเอียด 
- กำรร้อยตะกร้อ 

800 – 1,200 

งำนละเอียดสูง
มำก 

งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดเล็กมำก ไม่
สำมำรถมองเห็น
ได้อย่ำงชัดเจน 
และมีควำม
แตกต่ำงของสี
น้อยมำกหรือมี 
สีไม่แตกต่ำงกัน 
ต้องใช้สำยตำเพ่ง
ในกำรท ำงำนมำก
และใช้เวลำในกำร
ท ำงำนระยะ
เวลำนำน 
 
 
 

- งำนละเอียดที่ท ำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงำน
ที่มีขนำดเล็กกว่ำ 25 ไมโครเมตร  
(0.025 มิลลิเมตร) 
- งำนตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนำดเล็ก  
- งำนซ่อมแซม สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน  
- งำนตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสิ่งทอ 
สิ่งถักท่ีมีสีเข้มด้วยมือ 
- กำรตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มและ
สีอ่อนด้วยมือ 

1,200 -1,600 

 
 



ตำรำงท่ี 2 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจ้ำงต้องท ำงำน โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือ
ต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำน (ต่อ) 
 

กำรใช้สำยตำ ลักษณะงำน ตัวอย่ำงลักษณะงำน ค่ำควำมเข้ม
แสงสว่ำง (ลักซ์) 

งำนละเอียดสูง
มำกเป็น 
พิเศษ 

งำนที่ชิ้นงำนมี
ขนำดเล็กมำก
เป็นพืเศษ ไม่
สำมำรถมองเห็น
ได้อย่ำงชัดเจน 
และมีควำม
แตกต่ำงของสี
น้อยมำกหรือมีสี
ไม่แตกต่ำงกัน 
ต้องใช้สำยตำเพ่ง
ในกำรท ำงำนมำก
หรือใช้ทักษะและ
ควำมช ำนำญสูง 
และใช้เวลำในกำร
ท ำงำนระยะ
เวลำนำน 

- กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบชิ้นงำนที่มีขนำดเล็ก
มำกเป็นพิเศษ 
- กำรเจียระไนเพชร พลอย กำรท ำนำฬิกำ
ข้อมือส ำหรับกระบวนกำรผลิตที่มีขนำด 
เล็กมำกเป็นพิเศษ 
- งำนทำงกำรแพทย์ เช่น งำนทันตกรรม ห้อง
ผ่ำตัด 

2,400 หรือ
มำกกว่ำ 

 
ตำรำงท่ี 3 มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้ำงคนใดคนหนึ่งท ำงำน โดย
สำยตำมองเฉพำะจุดในกำรปฏิบัติงำน 
 

พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ 3 
1,000 – 2,000 300 200 

มำกกว่ำ 2,000 – 5,000 600 300 

มำกกว่ำ 5,000 – 10,000 1000 400 
มำกกว่ำ 10,000 2000 600 

 
 



หมำยเหตุ : พ้ืนที่ 1 หมำยถึง จุดที่ให้ลูกจ้ำงท ำงำนโดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดในกำรปฏิบัติงำน 
    พ้ืนที่ 2 หมำยถึง บริเวณถัดจำกที่ท่ีให้ลูกจ้ำงคนใดคนหนึ่งท ำงำนในรัศมีที่ลูกจ้ำงเอ้ือมมือถึง 
    พ้ืนที่ 3 หมำยถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพ้ืนที่ 2 ที่มีกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงคนใดคนหนึ่ง 
 

4. แนวทำงกำรออกแบบระบบแสงสว่ำงของหลอดไฟร่วมกับแสงธรรมชำติในงำนอุตสำหกรรม 
 แสงธรรมชำติเป็นพลังงำนทดแทนทำงเลือกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่อย่ำงไม่จ ำกัดที่จะสำมำรถช่วย
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำในงำนอุตสำหกรรมได้ในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งสภำพอำกำศและสภำพท้องฟ้ำของ
ประเทศไทยมีปริมำณแสงธรรมชำติที่เหมำะสมเกือบตลอดทั้งปีโดยมีปริมำณแสงสว่ำงที่ได้จำกท้องฟ้ำมำกกว่ำ 
10,000 lux  ซึ่งถ้ำน ำแสงธรรมชำติมำใช้ในงำนอุตสำหกรรมจะท ำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะจะ
ช่วยประหยัดพลังงำนด้ำนแสงสว่ำงภำยในอำคำรได้เป็นอย่ำงมำกในระยะยำว และได้พบว่ำอัตรำกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในทุกๆปี (ศิวดล อุปพงษ์และยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล, 2556) ซึ่งได้มีกำรวิจัยและ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรน ำแสงสว่ำงมำช่วยในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
แสดงดังต่อไปนี้ 
 ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกรและพรรณชลัท สุริโยธิน (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแสง
ธรรมชำติควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลยีควบคุมกำรหรี่ไฟเพ่ือกำรประหยัดพลังงำนในพ้ืนที่ทำงเดินหน้ำห้องพัก: 
กรณีศึกษำ โครงพลัม คอนโดมิเนียม พหลโยธิน 89 โดยได้น ำแสงธรรมชำติในพ้ืนที่ทำงเดินหน้ำห้องพักมำใช้
ร่วมกับเทคโนโลยีเพ่ือช่วยประหยัดพลังงำน กำรเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบระหว่ำงกรณีก่อนปรับปรุงและ
กรณีเพ่ิมประสิทธิภำพแสงธรรมชำติซึ่งพิจำรณำกับตัวแปรหลำยๆตัวเช่นชนิดของหลอดไฟ เทคโนโลยีควบคุม
กำรหรี่ไฟ ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนทำงเศรษฐศษสตร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพแสงธรรมชำติโดย
เพ่ิมค่ำสะท้อนแสงของวัสดุตกแต่งภำยในเปรียบเทียบกับกรณีฐำนสำมำรถเพ่ิมระยะควำมลึกของแสง
ธรรมชำติได้ 9.8% เมื่อพิจำรณำร่วมกับแสงประดิษฐ์จะได้แสงสว่ำงได้มำกขึ้น 7 lux และจะสำมำรถประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำได้เพ่ิมข้ึนประมำณ 5,749 บำท/อำคำร/ปี ระยะคืนทุน 0.7 ปี 
 ศิวดล อุปพงษ์และยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรใช้แสงธรรมชำติในอำคำรผ่ำนท่อ
น ำแสงแนวดิ่ง โดยได้น ำเสนอควำมสัมพันธ์ของค่ำปริมำณแสงสว่ำงกับขนำดและท่อควำมยำวท่อน ำแสงเพ่ือ
มำใช้กับอำคำร แบบจ ำลองที่ใช้คือห้องที่ขนำดกว้ำง 20.00. เมตร ยำว 20.00 น. และสูง 3.00 เมตร โดยใช้
ท่อน ำแสงขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร 0.80 เมตร และ 1.00 เมตร ควำมยำวท่อขนำด 0.50 เมตรถึง 
6.00 เมตร โดยศึกษำทุกรัยั 0.50 เมตร ทดสอบในสภำพท้องฟ้ำโปร่ง ท้องฟ้ำมีเมฆบำงส่วน ท้องฟ้ำมีเมฆมำก 
ผลกำรวิจัยท ำให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆที่มีผลต่อควำมสว่ำงที่ส่องผ่ำนท่อน ำแสงแนวดิ่งเข้ำสู่
อำคำรเพ่ือน ำไปใช้ในอำคำรประหยัดพลังงำนด้ำนแสงสว่ำงและพัฒนำกำรใช้แสงธรรมชำติในอนำคตรต่อไป 
 ภูมพิฒน์ ก๋ำค ำและบัญชำ อุนพำนิช (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องห้องต้นแบบกำรใช้ระบบแสงสว่ำง
หลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชำติ โดยได้น ำเสนอห้องต้นแบบกำรใช้ระบบแสงสว่ำงหลอดแอลอีดีร่วมกับแสง
ธรรมชำติจำกหน้ำต่ำงกระจก โดยระบบจะปรับควำมสว่ำงหลอดแอลอีดีอัตโนมัติเพ่ือปรับระดับควำมสว่ำง



เพ่ือให้เหมำะสมกับห้องและช่วยลดปริมำณกำรใช้พลังงำน ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรน ำหลอดแอลอีดีมำใช้ร่วมกับ
แสงธรรมชำติสำมำรถช่วยรักษำควำมสว่ำงได้ตำมต้องกำรและช่วยลดก ำลังไฟฟ้ำส่องสว่ำงได้อีกทั้งยังพบว่ำ
บุคคลที่ประเมินแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อระบบแสงสว่ำงของห้องต้นแบบ 
 กฤษณะ วิวัฒนชีวิน ศักดิ์ชำย์ รักกำร อัตถกร กลั่นควำมดีและธนำคม สกุลไทย ์(2560) ได้ท ำกำรวิจัย
เรื่องกำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงส ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องส ำอำง งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษำกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องส ำอำง โดยใช้มำตรกำรกำรติดตั้งแผ่นไฟ
เบอร์โปร่งแสงบริเวณหลังค่ำเพ่ือใช้แสงธรรมชำติแทนกำรเปิดไฟส่องสว่ำงเพ่ือใช้ทดแทนกำรเปิดระบบแสง
สว่ำง เนื่องจำกเป็นกำรประยุกต์ใช้พลังงำนธรรมชำติจึงท ำให้วันที่มีฝนตกจะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
ลดลง โดยมำตรกำรนี้สำมำรถคืนทุนภำยใน 1.73 ปี อัตรำผลตอบแทนเท่ำกับ 50.15% 
 สรวิศ สอนสำรีและเอกภูมิ บุญธรรม (2563) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำท่อน ำแสงอย่ำงง่ำยจำก
เลนส์เฟรแนล โดยได้ท ำกำรพัฒนำท่อน ำแสงอย่ำงง่ำยจำกเลนส์เฟรแนลมำประยุกต์เป็นแผ่นรวมแสงร่วมกับ
ท่อน ำแสงที่ได้จำกแผ่นสังกะสีที่เป็นวัสดุที่หำซื้อได้ทั่วไปตำมท้องตลำด ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำระยะรวมแสงที่ดี
ที่สุดของเลนส์ ระยะของท่อน ำแสงแนวนอนที่ดีที่สุด ผลกำรวิจัยพบว่ำระยะรวมแสงที่ดีที่สุดของเลนส์เฟรเนล
จะอยู่ที่ควำมสูงระหว่ำง 15 ถึง 20 เซนติเมตร มีค่ำควำมส่องสว่ำงในช่วง 399 ถึง 553 lux ระยะของท่อน ำ
แสงรูปแนวนอนที่ดีที่สุดจะต้องติดตั้งกับกระจกเงำเพ่ือช่วยสะท้อนแสง โดยควำมยำวที่เหมำะสมที่สุดคือ 200 
เซนติเมตร มีค่ำควำมส่องสว่ำง 292 lux ค่ำควำมสว่ำงที่น ำมำใช้งำนจริงมีค่ำเฉลี่ยประมำณ 400 lux และ
พบว่ำท่อน ำแสงช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้เท่ำกับ 18.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ระยะเวลำคืนทุนอยู่ที่ 10.8 ป ี
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