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บทคดัย่อ  
การศึกษาความเข้มของแสงสว่าง โดยการตรวจวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทั่วไปส าหรับห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบติัการ และการตรวจวดัแบบจุดส าหรับห้องส านกังาน  ของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เก็บขอ้มูล เดือนละ 3  คร้ัง/หอ้ง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ผลการตรวจวดัของหอ้งเรียน จ านวน 1 ห้องเม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียมาตรฐาน ของหอ้งเรียนซ่ึงอยู่ในช่วง 300-500 ลกัซ์  อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดั
ของห้องปฏิบติัการ 1 ห้อง จ านวน 2 โต๊ะปฏิบติัการ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบติัการ และนอ้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบติัการ  และการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบจุดซ่ึงจะน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
ความเข้มของห้องส านักงาน ซ่ึงอยู่ในช่วง 300 - 500 ลกัซ์  และผลการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างห้อง
ส านกังาน  19 จุด  อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 26.32  ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 14 จุด คิดเป็นร้อยละ 
74.68  ซ่ึงจะตอ้งมีการเพ่ิมปริมาณแสงสวา่งใหเ้พียงพอในจุดดงักล่าว  

ABSTRACT  
                              Study on light intensity in the rooms of Natural Resources and environment institute building 
measured with Lux meter instrument  compose classrooms  and laboratory rooms were measured average light 
intensity  by ordinary area method  and office rooms were measured by point area method. The experiment was 
recorded data each month 3 time/room for 3 months. The end of experiment light intensity data was compared 
with average standard of classroom, laboratory room and office room was 300-500 lux found that the classroom 1 
room was suitable level, laboratory room 1 room 2 laboratory tables 1 table was suitable level but 1 table 
unsuitable level. The light intensity data of office room was measured 19 point  showed that suitable level 5 
points was 26.32 percentage and lower than average standard 14 point was 74.68 percentage. Consequence 
recommend as should be addition light in point lower than average standard.    
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บทน า 
 แสงสว่างเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย ์ เน่ืองจากแสงสว่างส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็น  โดยในการท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ ตอ้งมีแสงสว่าง
เข้ามาเก่ียวขอ้ง และจะต้องเป็นแสงสว่างท่ีมีความเหมาะสมส าหรับกิจกรรมนั้นๆ เช่น  การเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน  การท างานในหอ้งส านกังาน การปฏิบติังานดา้นการประมง  ถา้หากมีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป จะมีผลเสียต่อ
สายตา ท าใหก้ลา้มเน้ือตาตอ้งท างานหนกัเกินไป  ซ่ึงอาจเกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจบัโดยใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์อาจผิดพลาด  ท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้และในกรณีท่ีมีแสงสว่างมากเกินไป จะท าให้เกิดอาการปวดตา มึน
ศีรษะ กลา้มเน้ือหนังตากระตุก วิงเวียน การมองเห็นแย่ลง นอนไม่หลบั ซ่ึงทั้งแสงสว่างท่ีน้อยเกินไปและมาก
เกินไปลว้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์ฉะนั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการระบบแสงสว่างใหเ้หมาะสมใน
การปฏิบติังานแต่ละประเภท เพ่ือความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั ตามก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง  
 ส าหรับสถาบนับนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง มีหนา้ท่ีให้บริการทางวิชาการ สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน การวิจยั  และ
จดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา สร้างความการร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  จึงจ าเป็นจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเร่ือง
ของสภาพแวดลอ้มภายในของสถาบนัฯและแสงสว่างก็เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรภายในสถาบนัฯ  ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของปัญหาปริมาณความเขม้
ของแสงสวา่งท่ีใชส้ าหรับหอ้งส านกังาน หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ  จึงไดท้ าการศึกษาปริมาณความเขม้ของแสง
สวา่งในหอ้งส านกังาน หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ  สถาบนับนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง เพ่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน และหาแนวทางหรือมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขต่อไป 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
1.วธีิการตรวจวดั 
 1.1  อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวดั 

  1.1 เคร่ืองวดัแสงสวา่ง (Lux Meter)  
  1.2 ตลบัเมตร 
  1.3 ใบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 
  1.4 กลอ้งถ่ายรูป 
  1.5 สก๊อตเทปสี 
  1.6 ปากกาส าหรับจดบนัทึก 
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 1.2 การวางแผนการตรวจวดั 
  วางแผนการตรวจวดัความเขา้ของแสงสวา่ง โดยการศึกษารวบรวมทฤษฎีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส ารวจหอ้งส านกังาน  หอ้งเรียน  และหอ้งปฏิบติัการท่ีจะท าการตรวจวดัแสงสว่าง ก าหนดจุดตรวจวดัในแต่ละหอ้ง
โดยพิจารณาจากลกัษณะการติดตั้งหลอดไฟ เก็บขอ้มูล เดือนละ 3  คร้ัง/หอ้ง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือในเดือน
ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม  
2. วธีิเกบ็ข้อมูล 

ท าการตรวจวดัแสงสว่างในแต่ละหอ้ง และบนัทึกขอ้มูล  โดยสามารถแบ่งการตรวจวดัออกได ้2 ลกัษณะ
คือ การตรวจวดัแบบจุด ส าหรับหอ้งส านกังาน มีวิธีการตรวจวดั คือใหว้างเคร่ืองตรวจวดัแสงสว่างบริเวณพ้ืนท่ีโต๊ะ
ท างานท่ีสายตาตกกระทบแลว้อ่านค่า  บนัทึกขอ้มูลและน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบั 
ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (3)   และการวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีใชส้ าหรับ
หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ มีวิธีการตรวจวดัโดยแบ่งจุดตรวจวดัตามวิธีการวดัแสงและค านวณหาค่าเฉล่ียของ IES 
[Lighting Handbook 1981 (Reference Volume)] หรือเทียบเท่า ในขณะท าการตรวจวดัแสงสว่างใหถื้อเซลรับแสง
ในแนวระนาบสูงจากพ้ืน 30 น้ิว (75 เซนติเมตร) แลว้อ่านค่า (ในขณะท่ีวดันั้นตอ้งไม่ใหเ้งาของผูว้ดับงัแสงสว่าง) 
น าค่าท่ีวดัไดห้าค่าเฉล่ียดงัน้ี 
  ห้องเรียนบรรยายทุกห้องท่ีเป็นลกัษณะหลอดไฟมีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากนัและมี
จ านวนแถวมากกวา่ 2 แถว (ภาพท่ี 1) เม่ือมีการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ให้ค  านวณตาม
สูตรดงัน้ี 
 
   แสงเฉล่ีย =                 …(3.1) 
   
   

เม่ือ  N = จ านวนหลอดไฟต่อแถว 
         M = จ านวนแถว 
                   = หลอดไฟ / ดวงไฟ 
  หอ้งปฏิบติัการทุกห้องท่ีมีลกัษณะหลอดไฟติดตั้งแบบต่อเน่ืองแถวเดียว (ภาพท่ี 2) เม่ือมี
การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ใหค้  านวณตามสูตรดงัน้ี 
    

แสงเฉล่ีย =                …(3.2) 
 
  

เม่ือ  N = จ านวนหลอดไฟ 
                                     (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2549)  

[ R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P] 

NM 

 

[Q(N-1)+P] 

N 
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3. การวเิคราะห์ผลการตรวจวดั 
 ผลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัแสงสว่างโดยการวดัแบบจุดจะน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เก่ียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (3) โดยยึดมาตรฐานดงัตารางท่ี 1 
  
ตารางที ่1 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีคนใดคนหน่ึงท างาน 
 

ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ 
แสงสวา่ง (ลกัซ์) 

 
งานส านกังาน 
 
 
งานส านกังาน 
 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
- งานบนัทึกขอ้มูล 

- บริเวณท่ีแสดงขอ้มูล (จอภาพและเคร่ืองพิมพ)์ 

 
600 
600 

หอ้งธุรการ 
- งานพิมพดี์ด การเขียน การอ่าน และการจดัเกบ็เอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การท างานท่ีสีของช้ินงานกบัสีของพ้ืนผิวกลมกลืนกนั 

 
400 

 
600 

 
การวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทัว่ไปจะน าผลการตรวจวดัไปค านวณหาค่าเฉล่ียของ IES [Lighting Handbook 

1981 (Reference Volume) ] หรือเทียบเท่า ซ่ึงจะใชก้ารค านวณ  ผลการค านวณแสงเฉล่ียจะน าไปเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบั ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสว่าง (1) โดยยึด
มาตรฐานดงัตารางท่ี 2   

 
ตารางที่ 2 มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพ้ืนท่ีทัว่ไป  
  
ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ 

แสงสวา่ง (ลกัซ์) 
 
บริเวณพ้ืนท่ีทัว่ไปของอาคาร 

หอ้งฝึกอบรมและหอ้งบรรยาย 
- พ้ืนท่ีทัว่ไป 

 
300 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
- บริเวณทัว่ไป 

 
400 
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4. สถานที่ท าการทดลองและระยะเวลาการทดลอง 
 โครงการวิจยัน้ีจะใชพ้ื้นท่ีในการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ หอ้งส านกังาน หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการรวม  11 หอ้ง
ไดแ้ก่ หอ้งส านกังาน 9 หอ้ง หอ้งเรียนบรรยาย 1 หอ้ง หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 1 หอ้ง ภายในสถาบนับนั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง โดยท าการตรวจวดั
ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างในห้องส านักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ซ่ึงท าการตรวจวดั
ทั้งหมด 11 หอ้ง แบ่งการตรวจวดัออกเป็นลกัษณะต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้านของหอ้งไดด้งัน้ี 
1. การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบเฉลี่ย 

1.1 ห้องเรียนบรรยาย M 1 
การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพ้ืนท่ีของหอ้งเรียนบรรยาย M 1 จะท าการตรวจวดั โดยจุดท่ี

ตรวจวดัคือเป็นจุดท่ีใชส้ าหรับเป็นท่ีนัง่ของนกัศึกษา โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตาราท่ี 3 
 
ตารางที่  3  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) ห้อง M 1 

เดือนตุลาคม 386 
เดือนพฤศจิกายน 394 
เดือนธนัวาคม 402 

  
เฉล่ีย 394 

  
จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 ซ่ึงท าการตรวจวดัจ านวน 3 

คร้ังในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 394 Lux ซ่ึงอยูใ่นช่วงเกณฑ์
มาตรฐาน 
 1.2 ห้องปฏิบัตกิาร 

การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพ้ืนท่ีของหอ้งปฏิบติัการ จะท าการตรวจวดัท่ีโต๊ะปฏิบติัการ โดย
แสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่  4 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โต๊ะปฏิบติัการท่ี 1 โต๊ะปฏิบติัการท่ี 2 

เดือนตุลาคม 285 350 
เดือนพฤศจิกายน 291 365 
เดือนธนัวาคม 315 374 

   
เฉล่ีย                      297                                                      363 

 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าความเข้มของแสงสว่างเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีส าหรับโต๊ะปฏิบัติการภายใน

หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า บริเวณโต๊ะปฏิบติัการท่ี 1 จะมีค่าท่ีนอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐาน เพราะเกินเกณฑ์

มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่างเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีส าหรับโต๊ะปฏิบติัการ อยู่ในช่วง 300-500 lux  เน่ืองจากบริเวณ

ดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีอยู่ติดกับฝาพนังกั้นซ่ึงท าให้แสงสว่างจากภายนอกไม่สามารถส่องผ่านเขา้มาได ้อีกทั้ ง

หลอดไฟบนโต๊ะปฏิบติัการบางหลอดไม่สามารถใชง้านได ้ ส่วนส าหรับโต๊ะปฏิบติัการท่ี 2  ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานเน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะอยู่ใกลก้บัหน้าต่างซ่ึงท าให้แสงสว่างจากภายนอกสามารถส่องผ่านเขา้มา

ภายในหอ้งได ้

2. การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบจุด 
 2.1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านกังานผูอ้  านวยการท าการตรวจวดัจ านวน 6 จุด ไดแ้ก่ โต๊ะผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ งานการเงิน 

งานสารบรรณ งานพสัดุ และงานบุคลากร โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 5 

ตารางที่  5  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งส านกังานผูอ้  านวยการ 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
ผอ. รอง ผอ. การเงิน สารบรรณ พสัดุ บุคลากร 

เดือนตุลาคม     320   278    286        255    260      252 
เดือนพฤศจิกายน     335   293    295        265    264      293 
เดือนธนัวาคม     342   305    277        257    286      266 

       
เฉล่ีย     333   292    286        259    270     271 
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2.2 ห้องหน่วยสวนสัตว์ 

ห้องหน่วยสวนสัตวท์ าการตรวจวดัจ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ โต๊ะนักวิทยาศาสตร์ โต๊ะนายสัตวแพทย ์โต๊ะ

นกัวิชาการสตัวบาล โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่  6  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยสวนสตัว ์

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 

นกัวิทยาศาสตร์ นายสตัวแพทย ์ นกัวิชาการสตัวบาล 
เดือนตุลาคม 249 298 386 

เดือนพฤศจกิายน 265 343 359 
เดือนธันวาคม 263 322 365 

    

เฉลีย่ 259 321 370 

  

จากตารางท่ี 6  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างหอ้งปฏิบติัการรักษาสัตว ์ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วง

เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียปรากฏวา่โต๊ะของนกัวิทยาศาสตร์มีผลการตรวจวดันอ้ย

กว่าเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากโต๊ะดงักล่าววางอยู่ติดกบัพนงั ซ่ึงท าใหแ้สงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาไม่ถึง ส่วน

โต๊ะของ นายสัตวแพทยแ์ละโต๊ะของนกัวิชาการสัตวบาลอยู่ในช่วงเกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวอยู่ติด

กบัหนา้ต่างจึงท าใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาไดถึ้งภายใน 

2.3 ห้องช่างไฟฟ้าและประปา 

หอ้งช่างไฟฟ้าและประปาท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด ไดแ้ก่จุดส าหรับปฏิบติังานของนายช่างไฟฟ้าและ
ประปา โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  7 

 
ตารางที่  7  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งช่างไฟฟ้าและประปา  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux)  
เดือนตุลาคม 238 

เดือนพฤศจิกายน 252 
เดือนธนัวาคม 254 

  
เฉล่ีย 248 
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จากตารางท่ี 7  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างหอ้งช่างไฟฟ้าและประปา ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วง

เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 248 Lux ซ่ึงนอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจาก
หอ้งดงักล่าวเป็นห้องส่ีเหล่ียมเล็ก ไม่มีหนา้ต่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายใน
หอ้งไดน้อ้ย  ควรมีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพ่ิมเติม ในจุดท่ีมีการปฏิบติังาน 

2.4 ห้องหน่วยพพิธิภัณฑ์ 
หอ้งหน่วยพิพิธภณัฑท์ าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่โต๊ะส าหรับปฏิบติังานของนายสายนัต ์กกแกว้ 

และโต๊ะส าหรับปฏิบติังานของนายจรัญ บุญรงค ์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  8 
 
ตารางที่  8  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยพิพิธภณัฑ ์ 
 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โต๊ะนายสายนัต ์กกแกว้ โต๊ะนายจรัญ  บุญรงค ์

เดือนตุลาคม 225 253 
เดือนพฤศจิกายน 214 264 
เดือนธนัวาคม 236 255 

เฉล่ีย 225 257 
 
  จากตารางท่ี 8  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องหน่วยพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงท าการตรวจวดั
ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียทั้ง 2 โต๊ะ นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากหอ้ง
ดงักล่าวเป็นหอ้งส่ีเหล่ียม ประตูและหนา้ต่างท่ีท าดว้ยกระจกแต่ไดมี้การติดตั้งผา้ม่านป้องกนัสงแดดเอาไว ้ท าให้
แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้้อย  หากมีการปฏิบติังานในห้องดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออก 
เพ่ือใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้ง 
 2.5 ห้องหน่วยจ าหน่ายบัตร 
 หอ้งหน่วยจ าหน่ายบตัรท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือจุดท่ีใชส้ าหรับจ าหน่ายบตัรใหก้บันกัท่องเท่ียวซ่ึง
มีลกัษณะคลา้ยเคา้เตอร์  โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  9 
 
ตารางที่  9  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยจ าหน่ายบตัร  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) ห้อง M 1 

เดือนตุลาคม 135 
เดือนพฤศจิกายน 146 
เดือนธนัวาคม 128 
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เฉล่ีย 136 
จากตารางท่ี 9  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างบริเวณจุดจ าหน่ายบตัร ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วง

เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 136 Luxซ่ึงนอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจาก
บริเวณดงักล่าวเป็นห้องมืด  มีดวงไฟเพียงดวงเดียวจึงท าให้บริเวณดงักล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผูป้ฏิบติังานไดเ้น่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตลอดเวลา จึงควรมีการติดตั้งหลอดไฟ
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสวา่งใหก้บับริเวณดงักล่าว 
 2.6 ห้องหน่วยประชาสัมพนัธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
  หอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์ท าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่โต๊ะส าหรับ
ปฏิบติังานของนกัประชาสมัพนัธ์ และโต๊ะส าหรับปฏิบติังานของนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดั
ดงัตารางท่ี  10 
 
ตารางที่  10  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
  โต๊ะนกัประชาสมัพนัธ์ 

 
โต๊ะนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
เดือนตุลาคม 224 263 

เดือนพฤศจิกายน 216 262 
เดือนธนัวาคม 235 250 

เฉล่ีย 225 258 
 
  จากตารางท่ี  10  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และ
โสตทศันูปกรณ์  ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัทั้ง 2 โต๊ะ นอ้ย
กว่าเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้องดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีกั้นดว้ยกระจก  แต่ไดมี้การติดผา้ม่านรอบหอ้งเพ่ือป้องกนัให้
แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้อ้ย นั้นหากมีการปฏิบติังานในห้องดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออก
บางส่วน เพ่ือใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้ง 
 2.7 ห้องจ าหน่ายของที่ระลกึ 
  ห้องจ าหน่ายของท่ีระลึกท าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด คือบริเวณโต๊ะท่ีใช้ส าหรับคิดเงินให้กบั
ลูกคา้และบริเวณหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  11 
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ตารางที่  11  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งจ าหน่ายของท่ีระลึก 
 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โต๊ะคิดเงิน 

 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

 
เดือนตุลาคม 320 356 

เดือนพฤศจิกายน 335 368 
เดือนธนัวาคม 348 359 

เฉล่ีย 334 361 
 
  จากตารางท่ี  11  ผลการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างห้องจ าหน่ายของท่ีระลึก ซ่ึงท าการ
ตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวดัทั้ง 2 โต๊ะ อยู่ในเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจาก
หอ้งดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีกั้นดว้ยกระจก  จึงท ามีใหแ้สงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดม้าก และช่วยเพ่ิม
แสงสว่างภายในห้องท าใหห้้องจ าหน่ายของท่ีระลึกมีความเขม้ของแสงสว่างโต๊ะ อยู่ในเกณฑม์าตรฐานไม่ส่งผล
กระทบต่อผูป้ฏิบติังาน 
 2.8 ห้องหน่วยบริการวชิาการ 
  หอ้งหน่วยบริการวิชาการท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือบริเวณโต๊ะท่ีใชส้ าหรับนัง่ท างานของ
นายสมภพ ยี่สุ่น ต าแหน่งนกัวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  12 
 
ตารางที่  12  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยบริการวิชาการ  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 135 

เดือนพฤศจิกายน 136 
เดือนธนัวาคม 130 

  
เฉล่ีย 134 

 
จากตารางท่ี  12  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องหน่วยบริการวิชาการ ซ่ึงท าการ

บริเวณโต๊ะท างานของนายสมภพ ยี่สุ่น ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 134 Lux  ซ่ึ งน้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐาน
เน่ืองจากหอ้งดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีทึบ จึงท ามีใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดน้อ้ย มีหนา้ต่างเพียง 1 
บาน  อีกทั้งหลอดไฟท่ีใชใ้นหอ้งเป็นหลอดตะเกียบท่ีใหแ้สงสวา่งนอ้ยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติม 
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2.9 ห้องหน่วยแสดงแมวน า้ 
 ห้องหน่วยแสดงแมวน ้ าท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือบริเวณโต๊ะท่ีใช้ส าหรับนั่ง

ท างานของนายภากรณ์ จูหอ้ง ต าแหน่งนกัวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  13 
 

ตารางที่  13  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยแสดงแมวน ้า  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 125 

เดือนพฤศจิกายน 130 
เดือนธนัวาคม 133 

  
เฉล่ีย 129 

 

จากตารางท่ี  13  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องหน่วยแสดงแมวน ้ า ซ่ึงท าการบริเวณโต๊ะ

ท างานของนายภากรณ์ จูห้อง ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 129  Lux ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้อง

ดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีทึบ จึงท ามีใหแ้สงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดน้อ้ย มีหนา้ต่างเพียง 1 บาน  อีกทั้ง

หลอดไฟท่ีใชใ้นหอ้งเป็นหลอดตะเกียบท่ีใหแ้สงสว่างนอ้ยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเพ่ิมความ

เขม้ของแสงสวา่งภายในหอ้ง 

สรุปผลการตรวจวดั 
 1.ผลการตรวจวดัของหอ้งเรียน จ านวน 1 หอ้งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียมาตรฐาน ของหอ้งเรียนซ่ึง
อยูใ่นช่วง 300-500 ลกัซ์  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

2. ผลการตรวจวดัของห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง จ านวน 2 โต๊ะปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 1 โต๊ะ
ปฏิบติัการ และนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบติัการ  

3. ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบจุดซ่ึงจะน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานความเขม้ของหอ้ง
ส านกังาน ซ่ึงอยู่ในช่วง 300 - 500 ลกัซ์  และผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องส านกังาน  19 จุด  อยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 26.32  ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 14 จุด คิดเป็นร้อยละ 74.68 
 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ปรีดา เกิดสุข และผูช่้วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ ท่ีค่อยให้ค าปรึกษาและ
สนบัสนุนการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณสาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ท่ีกรุณา
ใหย้ืมใชเ้คร่ืองตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่าง ในการตรวจวดัในคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอขอบคุณ
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เจา้หนา้ท่ีของสาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ และอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจวดัจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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