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ปัจจุบันปัญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนปัญหาส�าคัญในระดับนานาชาติ รวมถึง

ประเทศไทย การใชพลังงานในระบบแสงสวางของอาคารมีสัดสวนเปนล�าดับตนๆ ของการใช

พลังงานรวมของอาคาร หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบแสงสวางในอาคารใหสูงขึ้น จะชวย

ลดปริมาณการใชพลังงานของอาคาร และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลงได แสงสวางยังมีความ

ส�าคัญตอผู ใชอาคารดานอื่นๆ ไดแก การท�างานตางๆ ที่ตองอาศัยแสงสวางทั้งจากแสงธรรมชาติ

และแสงประดษิฐ ใหเพยีงพอตอการมองเหน็ การใหแสงสวางทีด่จีะสงเสรมิบรรยากาศและความ

ปลอดภัยในพื้นที่ 
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สาระส�าคัญโดยยอ

หนังสือ แสงสว่างในสถาปัตยกรรม สวนที่หนึ่งอธิบายความเขาใจเรื่องพื้นฐาน 

แสงสวาง เพื่อใช ในการออกแบบแสงสวางในอาคาร ครอบคลุมหลักทฤษฎีที่ส�าคัญของ 

แสงสวาง และสวนที่สองของหนังสือน�าเสนอแนวทางการออกแบบแสงสวางส�าหรับอาคาร

ในประเทศไทย ที่ตั้งอยูในภูมิอากาศรอนชื้น 

การแบงสวนเนือ้หาและการสรปุเนือ้หาในแตละสวนจะท�าใหผูท่ีมพีืน้ฐานทางดานแสง

สวาง สามารถศึกษาจากสวนตางๆ ของหนังสือตามความสนใจ เนื้อหาทั้ง 2 สวนเหมาะสม

กับนักศึกษาที่เรียนดานแสงสวางในอาคาร นอกจากนั้นเหมาะสมกับสถาปนิก วิศวกร และ 

ผูที่สนใจเรื่องแสงสวาง

สวนที ่1 หลกัทฤษฎทีีส่�าคญัของแสงสวางในอาคาร ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท บทท่ี 1 

อธิบายทฤษฎีแสงสวาง หน่วยแสงสวาง สี และการมองเห็นเพื่อปูพื้นฐานเร่ืองแสงสวาง 

สวนสุดทายอธิบายแหลงก�าเนิดแสง 2 ประเภท บทที่ 2 อธิบายแหลงก�าเนิดแสงธรรมชาติ 

เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณแสงธรรมชาติอยางเพียงพอที่สามารถน�ามาใชงานในอาคาร 

การน�าแสงธรรมชาตเิขามาใช ในอาคาร ชวยลดการใชพลงังานของอาคาร หลกัการออกแบบ

และประเมนิการออกแบบแสงสวางใหกบัอาคารโดยค�านึงถงึการน�าแสงธรรมชาต ิเน้ือหาบท

ที่ 3 อธิบายประวัติการประดิษฐหลอดไฟ และแยกประเภทของหลอดไฟตามวิธีการใหแสง

สวาง เพื่ออธิบายหลักการ คุณสมบัติ และปัจจัยในการเลือกใชหลอดแตละประเภท เนื้อหา

ครอบคลุมภาพ แผนภูมิและตารางเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจและเลือกการใชงานไดสะดวก 

เนือ้หาของหนังสือสวนที ่2 การออกแบบและการน�าไปใช แสงสวางในอาคารเปนการ

ผสมผสานความรูทางศลิปะและวทิยาศาสตร การออกแบบท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกบัปัจจยัหลายๆ 

ดานท่ีสัมพันธกัน ความเหมาะสมของการออกแบบแสงสวาง แสงสวางในอาคารที่ดี จึง

เปนการผสมผสานระหวางปริมาณแสงสวางท่ีเหมาะสมและคุณภาพของแสงสวาง โดยมี

ปัจจัยดานการใชพลังงานเปนองคประกอบที่ส�าคัญ เริ่มจากบทที่ 4 อธิบายการประยุกตใช

งานอธิบายแนวทางค�าแนะน�าในการออกแบบ ขั้นตอน และรวมถึงการค�านวณหาปริมาณ

แสงสวางของพืน้ทีต่างๆ ในอาคาร สวนสุดทายของบทเสนอเกณฑปรมิาณแสงสวางทีแ่นะน�า

จากหน่วยงานทางดานแสงสวางในประเทศและนานาชาต ิรวมถงึแนวทางการออกแบบแสง

ประดษิฐรวมกบัแสงธรรมชาตแิละการจดัการพลงังานดานแสงสวาง และบทท่ี 5 อธบิายการ

ออกแบบแสงสวางส�าหรับอาคารประเภทตางๆ ที่มีความตองการเฉพาะ 



ภาคผนวกของหนังสือน�าเสนอขอมูลพื้นฐานท่ีจ�าเปนท่ีใช ในสวนเน้ือหาในหนังสือ 

ไดแก ภาคผนวก ก. ขอมูลแผนภูมิดวงอาทิตยเพื่อใชตรวจสอบต�าแหน่งของดวงอาทิตยบน

ทองฟ้า ภาคผนวก ข. ตารางแสดงคุณสมบัติของหลอดไฟประเภทตางๆ และภาคผนวก ค. 

รวบรวมที่อยูเว็บไซตของแหลงขอมูลที่สามารถคนควาเพิ่มเติมโดยแบงตามประเภท



ทฤษฎีพื้นฐานแสงสว่าง แบ่งเป็นหัวข้อย่อยภายในบทเพื่ออธิบายทฤษฎีต่างๆ ที่จ�าเป็น 

อธิบายพื้นฐานของแสงสว่าง ค�าจ�ากัดความของแสงสว่าง หน่วยแสงสว่างที่ส�าคัญ ได้แก่ ความ

สว่าง (Illuminance) ความส่องสว่าง (Luminance) ความเข้มแสง (Intensity) ฟลักซ์แสง  

(Luminous Flux) และลักษณะคุณสมบัติของแสงสว่าง 

ลักษณะแสงของสีและวัตถุที่แสงตกกระทบที่มีผลในการออกแบบ และอุณหภูมิสี (Colour 

Temperature) และค่าดัชนีการให้สีของแสงสว่าง (Colour Rendering Index) การมองเห็น 

(The Eye and Brain) ความสามารถในการมองเห็นของมนษุย์ และประสทิธภิาพทางการมองเห็น 

(Visual Performance) เนือ้หาส่วนสดุท้ายอธบิายแหล่งก�าเนิดแสงสว่าง ได้แก่ แสงธรรมชาตแิละ

แสงประดิษฐ์ ที่มีการพัฒนาและน�ามาใช้ ในการให้ความสว่างแก่อาคารและสถาปัตยกรรม

1.1 แสงสว่าง
แสงเป็นพลังงานรูปแบบหน่ึงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถมองเห็นได้ตาของ 

มนษุย์ ช่วงความยาวคลื่นทีต่ามองเหน็เป็นช่วงทีม่คีวามแคบ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า

ทัง้หมด โดยความยาวคล่ืนแสงอยู่ในช่วงระหว่าง 380 ถงึ 780 nm1 สเปกตรมัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ครอบคลุมช่วงกว้างตั้งแต่ คลื่นวิทยุ (Radio Waves) ที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 1 เมตร หรือ 

มากกว่า ไปจนถึงคลื่น X–rays ที่มีความยาวคลื่นสั้นเพียง 1 ในล้านส่วนของความยาว 1 เมตร 

ความยาวคลื่นของแสงสว่างประกอบด้วยสเปกตรัมของสีหลายสี ที่เกิดจากความถี่และความยาว 

1บทน�ำและ 
ทฤษฎีพื้นฐำนแสงสว่ำง

1 nm คือนาโนเมตร = 10–9 เมตร
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คลื่นของการแผ่รังสีที่แตกต่างกัน ซึ่งพลังงานช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดการมอง

เห็น พลังงานในส่วนที่มองเห็นจะมีการกระตุ ้นของพลังงานกับดวงตาปกติ และการที่เรา

สามารถเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ นั้น เกิดจากที่วัตถุตอบสนองต่อสเปกตรัมที่ความยาวช่วงคลื่นใด 

ค่าหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 1.1

แหล่งก�าเนิดแสง อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ แหล่งก�าเนิดแสงธรรมชาติ (Natural 

Light Source) และแหล่งก�าเนิดแสงประดิษฐ์ (Artificial Light Source) คือแหล่งก�าเนิดท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เทียน หลอดไฟ เป็นต้น แหล่งก�าเนิดแสงที่ดีที่สุดคือ ดวงอาทิตย์ ที่ให้แสง

ธรรมชาต ิ(Daylight) จากแสงดวงอาทติย์และแสงทีส่ะท้อนจากท้องฟ้า แหล่งก�าเนดิแสงธรรมชาต ิ

อื่นๆ ได้แก่ ดวงจนัทร์ หรอืแสงทีเ่กดิจากฟ้าแลบ เป็นต้น แสงท่ีออกมาจากแหล่งก�าเนดิท่ีแตกต่าง 

กันจะให้สีที่แตกต่างกัน ความต่างที่เห็นได้ชัดคือ ความขาวของแสง แสงสว่างที่คนมองเห็น

ประกอบด้วยความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน นิวตันเป็นผู้ค้นพบว่าความยาวคลื่นแสงแต่ละช่วงผลิต

สีของแสงที่ต่างกัน ตั้งแต่สีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุดของช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น จนถึงสี

ม่วงที่มีความยาวคลื่นสั้นสุดในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น ดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ข) อุณหภูมิสีของ

แสงและความอุ่นและความเย็น ขึ้นอยู่กับปริมาณสัดส่วนของสีต่างๆ ตัวอย่างเช่น หลอดไฟแบบ

ไส้มกัจะผลติคลื่นแสงทีม่คีวามยาวในช่วงทีส่มัพนัธ์กบัสแีดงและส้ม ดงัน้ันแสงท่ีออกมาจะมคีวาม

อุ่น ถ้าตามองเห็นแสงในทุกความยาวคลื่นพร้อมกัน ดวงตาเราจะไม่สามารถแบ่งแยกสีต่างๆ ใน

เวลาเดียวกันได้ และสมองจะรับรู้แสงเป็นสีขาวเพียงสีเดียว

ความยาวคลื่น (nm)

 0.01 1 100 104 106 108 1010

1 micron1 mm 1 mm 1 meter

Gamma
 rays

X–rays Infrared Radio WavesUV

Blue Red

380 500 600 780
ช่วงแสงสว่าง

(ก) แสดงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

รูปที่ 1.1 แสดงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด และช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น
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300 400 500 600 700 800

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Visible
Ultra
violet Violet Green Orange Red Infrared

(ข) ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น

รูปที่ 1.1 (ต่อ) แสดงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด และช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น

1.2 หน่วยแสงสว่าง
หน่วยค�าศัพท์พื้นฐานของเรื่องแสงสว่างในหัวข้อนี้ ควรท�าความเข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่อง 

แสงสว่าง เพ่ือเข้าใจนิยามและหน่วย รวมถึงความสัมพันธ์กันของหน่วยแสงสว่างเพื่อใช้เป็น 

พื้นฐานของการศึกษาทางด้านแสงสว่างในทุกระดับ

1.2.1 มุมตัน (Solid Angle; )
ในเรขาคณิตที่มี 2 ระนาบ จุดที่เกิดจากการตัดกันของระนาบ 2 ระนาบคือ มุม (Angle) ที่

สามารถระบุขนาดของมุมได้ 2 วิธีคือ

1. การบอกขนาดของมุมด้วยองศา (0 ถึง 360°)

2. เมื่อสมมตใิห้จดุตดัของเส้น 2 เส้นเป็นจดุศนูย์กลางของวงกลม เราสามารถอธบิายขนาด

ของมุมโดยการใช้ความยาวของเส้นโค้ง (Arc) ต่อขนาดความยาวของเส้นรัศมี (Radius) มีหน่วย

เป็น Radian ดังนั้นมุมที่เกิดในระนาบคือ

 arc legth
radius

  radian ...(1.1)

ในเรขาคณติของรปูตนั (3 มติ)ิ มมุตนั (Solid Angle) คือมมุท่ีใช้ในการอธบิาย เปรียบเทียบ 

เหมือนมุมในเรขาคณิต 2 มิติ มุมตันใช้ ในการอธิบายมุมที่เกิดขึ้นในสามมิติ ที่เกิดจากการครอบ

ของกรวย (Conical Surface) ดังแสดงในรูปที่ 1.2 สมการที่ใช้ ในการค�านวณหามุมตันที่มีหน่วย

คือ สเตอเรเดียน (Steradian) ดังนี้

 w = S
r2

 ...(1.2)

เมื่อ S คือพื้นที่บนพื้นผิวทรงกลม และ r คือรัศมี
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พื้นที่ผิวทรงกลมรัศมี r

1 Steradian

r

รูปที่ 1.2 แสดงมุมตัน (Solid Angle) ขนาด 1 Steradian ครอบคลุมพื้นที่ทรงกลมขนาด r2 ของทรงกลมรัศมี r 

ส�าหรับทรงกลม รัศมี r พื้นที่ผิวทรงกลมเท่ากับ 4pr2 มุมตันที่ครอบคลุมพื้นที่ผิวทรงกลม

นี้เท่ากับ 

 4pr2

r2
 = 4p Steradian ...(1.3)

ความเข้าใจมมุตนัมคีวามส�าคญัในการศกึษาเรอืงแสงสว่างเป็นอย่างมาก เพื่อใช้อธบิายศพัท์

ทางด้านแสงสว่างต่างๆ ตวัอย่างเช่น การอธบิายปรมิาณแสงทีป่ล่อยออกมาจากแหล่งก�าเนดิแสง

แบบจุด เป็นต้น ส่วนต่อไปอธิบายหน่วยพื้นฐานเรื่องแสงสว่าง

1.2.2 ความเข้มแสง (Luminous Intensity; I)
ความเข้มแสง แสดงถงึก�าลงัของแสงทีเ่กดิจากแหล่งก�าเนิดแสง เปรียบเทียบได้กบัแรงดนั 

(Voltage) ในระบบไฟฟ้า หรือแรงดันในระบบของไหล เนื่องจากแหล่งก�าเนิดแสงปล่อยฟลักซ์

แสงสว่าง (Luminous Flux) ในทิศทางที่แตกต่างกัน ปริมาณของฟลักซ์แสงสว่าง (Lumen) ใน

แต่ละทิศทางสามารถถูกวัดโดยความเข้มแสง ที่เป็นการวัดปริมาณของฟลักซ์ (Flux) ต่อมุมตัน 

(Solid Angle) มีหน่วยเป็นแคนเดลา (Candela) ตัวย่อคือ cd หรือลูเมน/สเตอเรเดียน (Lumen/

Steradian) ความเข้มของแสงจะมีความสัมพันธ์กับทิศทางเสมอ เนื่องจากแหล่งก�าเนิดแสงส่วน

มากเปล่งฟลักซ์แสงสว่างในทิศทางต่างๆ ไม่เท่ากัน ในบางกรณีอาจมีการอ้างอิงแหล่งก�าเนิดแสง

แบบมีความเข้มเฉลี่ยเพื่อการประมาณแบบง่าย
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จากรปูท่ี 1.3 แสดงแหล่งก�าเนิดแสง 1 cd กระจายแสงออกมาในทกุทศิทางทีเ่ท่าๆ กนั ค�านยิาม 

ของแหล่งก�าเนิดแสงที่มีความเข้มแสง 1 cd ท�าให้ความสว่างที่ระยะ 1 ฟุต และ 1 เมตร มีค่า  

1 footcandle2 และ 1 ลักซ์ (lux) ตามล�าดับ

Spherical Surface
1 m2 in area

Total Flux
of 1 lm

Total Flux
of 1 lm

1 m
radius

1 ft
radius

Spherical Surface 
1 ft2 in area

แหล่งก�าเนิดแสง
1 candela Illuminance

1 lux หรือ 0.929 fc

Illuminance
1 fc หรือ 10.76 lux

12.57 lm

รูปที่ 1.3 แหล่งก�าเนิดแสงขนาด 1 cd

1.2.3 ฟลักซ์แสงสว่าง (Luminous Flux; )
ฟลักซ์แสงสว่าง มีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรกรีก φ (Phi) และมีหน่วยเป็นลูเมน (Lumen) 

ตัวย่อคือ lm อัตราการไหลของแสง สามารถเปรียบได้กับอัตราการไหลของน�้าผ่านหัวก๊อกน�้าที่ติด

สปริงเกอร์ เมื่อเปิดก๊อก น�้าจะไหลผ่านหัวสปริงเกอร์ในทิศทางต่างๆ โดยค�าจ�ากัดความแล้ว 1 lm 

คือปริมาณฟลักซ์ แสงที่อยู่ในมุมตัน 1 หน่วย (1 สเตอเรเดียน) โดยแหล่งก�าเนิดแสงที่เป็นจุด 

ที่มีก�าลังแรง (Luminous Intensity) เท่ากับ 1 cd และมีการกระจายแสงเท่ากันในทุกทิศทาง ดัง

แสดงในรูปที่ 1.3 

2 footcandle หรือตัวย่อ fc (ลูเมนต่อตารางฟุต) เป็นหน่วยความสว่างในระบบอเมริกัน ในหนังสือนี้การใช้หน่วยความ
สว่างจะใช้หน่วยสากล lux (ลูเมนต่อตารางเมตร)
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ถ้ามทีรงกลมทีม่เีส้นผ่านศนูย์กลาง 1 เมตรล้อมรอบแหล่งก�าเนดิแสงนี ้ค่าฟลกัซ์แสงสว่าง 

ที่ออกมาจากพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตรบนทรงกลมนี้ จะมีค่าเท่ากับ 1 ลูเมน (lm) และเนื่องจาก

พื้นที่ผิวทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรมีค่าเท่ากับ 4p ตารางเมตร3 ดังนั้นปริมาณฟลักซ์ 

แสงทั้งหมด ที่แหล่งก�าเนิดแสงขนาด 1 แคนเดลา (cd) ผลิตออกมามีค่า 4p หรือ 12.57 ลูเมน

สมการที่ใช้ ในการค�านวณหาค่าฟลักซ์แสงสว่างคือ 

	 φ = w . I ...(1.4)

เมื่อ w คือมุมตัน (Solid Angle)

1.2.4 ความสว่าง (Illuminance)4

ความสว่างมีสัญลักษณ์คือ E ความหมายของความสว่างคือ ความหนาแน่นของฟลักซ ์

แสงสว่างที่ตกบนพื้นที่ หน่วยที่ใช้วัดคือ ปริมาณฟลักซ์ต่อขนาดของพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็นลักซ์ lux 

(ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ lm/m2) ดังนั้น ปริมาณแสง 1 ลูเมนที่ตกลงบนพื้นที่ขนาด 1 ตาราง

เมตรมีค่าเท่ากับ 1 ลักซ์ ดังนั้น 

 E = φ/A ...(1.5)

เมื่อ A คือขนาดของพื้นที่ มีหน่วยเป็นตารางเมตร 

สมการที่ (1.5) แสดงความสัมพันธ์ของฟลักซ์แสงสว่าง พื้นที่ต่อความสว่าง ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ในการค�านวณหาความสว่างในอาคารภายใต้แสงประดิษฐ์ที่ได้จากโคมไฟ หรือเพื่อใช้หาปริมาณ

ดวงโคมที่ต้องการเพื่อให้ได้ปริมาณความสว่างที่ต้องการ

เกณฑ์การออกแบบแสงสว่างทั่วไปมักใช้ค่าความสว่างเป็นเกณฑ์ด้านปริมาณ เพื่อให้มี

ปริมาณเหมาะสมในการท�างานทางสายตา เช่น บนโต๊ะท�างานต้องการค่าความสว่างที่ 500 ลักซ์ 

เป็นต้น รูปที่ 1.4 แสดงค่าความสว่างบนระนาบแนวนอนในเวลากลางวัน ที่พบในประเทศไทย ใน

ช่วงเวลาท้องฟ้าเปิด ระดับแสงสว่างจริงในพื้นที่ที่ได้รับแสงสว่างทางหน้าต่างและใต้ร่มเงา อาจ

แตกต่างตามสภาพแวดล้อม แต่แสงสว่างภายใต้ท้องฟ้าเปิดจะอยูท่ี่ระดบัประมาณ 100,000 ลกัซ์ 

3 พื้นที่ผิวทรงกลม ค�านวณจาก As = 4pr2 เมื่อ As คือพื้นที่ผิวของทรงกลม และ r คือรัศมีทรงกลม
4 Illuminance คือค่าความสว่าง แปลศัพท์ตามศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2548), ศัพท์เทคโนโลยี

ทางภาพอังกฤษ–ไทย, ไทย–อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ ด่านสุทธาการพิมพ์  
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100 lux 2,500 lux 5,000 lux 10,000 lux 100,000 lux

รูปที่ 1.4 ค่าความสว่างบนพื้นผิวต่างๆ ในเวลากลางวัน
ที่มา : Boyce and Rrynham, 2009

หากเป็นแหล่งก�าเนิดแสงแบบจุดความสัมพันธ์ของความสว่าง ด้วยกฎผกผันก�าลังสอง 

(Inverse Square Law) ที่ก�าหนดความสัมพันธ์ของความสว่างกับแหล่งก�าเนิดแสงแบบจุด และ

ระยะทาง หากแหล่งก�าเนิดแสงแบบจุดที่มีก�าลัง 100 แคนเดลา ในทิศทางของพื้นผิวทรงกลม 

A1, A2 และ A3 ระยะทางจากแหล่งก�าเนิดแสงคือ 1, 2 และ 3 เมตร ขนาดพื้นที่ของพื้นผิวคือ 

1, 4 และ 9 ตารางเมตร โดยค�าจ�ากัดความ แหล่งก�าเนิดแสงขนาด 1 แคนเดลา แพร่ปริมาณ

แสง 1 ลูเมนบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรที่ระยะ 1 เมตรห่างจากแหล่งก�าเนิด ดังนั้นแหล่งก�าเนิดแสง

ขนาด 100 แคนเดลา จะส่ง 100 ลูเมน ไปบนพืน้ผวิทัง้สาม และระดบัความสว่างบนพืน้ผวิจะเป็น 

100/1 = 100 ลักซ์; 100/4 = 25 ลักซ์ และ 100/9 = 11 ลักซ์ จากค่าที่ได้พบว่าความสัมพันธ์

ของความเข้มแสง (I) ระยะทาง (D) และค่าความสว่าง (E) สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (1.6) คือ 

 E = I
D2  ...(1.6)

100 lux

1 m
2 m

3 m

25 lux
11 lux

1

รูปที ่1.5 ความสมัพนัธ์ของแหล่งก�าเนดิแสงแบบจดุและระยะทาง ตามกฎผกผนัก�าลงัสอง (Inverse Square Law)
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ความสัมพันธ์ในสมการที่ (1.6) นี้เรียกว่า Inverse Square Law ความหมายคือ ความ

สว่างจากแหล่งก�าเนดิแสงขนาดเลก็เป็นสดัส่วนตรงกบัความเข้มของแหล่งก�าเนิดและเป็นสดัส่วน

ผกผันกับระยะทางระหว่างแหล่งก�าเนิดและพื้นผิวที่ได้รับแสงยกก�าลังสอง ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

เนื่องจากความเข้มแสงในทิศทางที่สนใจมีความเข้มที่เท่ากัน ความสัมพันธ์สามารถเขียนได้เป็น

 E1d1
2 = E2d2

2 ...(1.7)

ระนาบของพ้ืนทีร่บัแสงไม่ได้ตัง้ฉากกบัทศิทางของแสงจากแหล่งก�าเนดิเสมอไป เมื่อแสงตก

บนพืน้ผวิ ถ้าทิศทางของแสงไม่ตัง้ฉากกบัพืน้ทีร่บัแสง ค่าความสว่างขึน้อยูก่บัมมุปรากฏ (Angle of 

Incidence; θ) ทีท่�ามมุตัง้ฉากกบัระนาบของจดุสนใจ เนื่องจากฟลกัซ์จะกระจายบนพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ ดงั

แสดงในรูปที่ 1.6 (ก) และปริมาณแสงจะลดลงบนพื้นที่ที่สนใจในรูปที่ 1.6 (ข) ความสว่างที่ได้คือ 

ตัวแปรของระยะที่เพิ่มขึ้น cosθ = PA
PB

 ท�าให้ความสว่างลดลงสามารถค�านวณได้จาก 

 Eθ = Ecosθ ...(1.8)

เมื่อ E คือความสว่างที่ได้บนระนาบตั้งฉากกับทิศทางของแหล่งก�าเนิดแสง

 Eθ คือความสว่างที่ได้ทิศทาบนระนาบที่ท�ามุมกับแหล่งก�าเนิดแสง

(ก) ระยะทางที่แสงตกกระทบจาก PA เพิ่มเป็น PB

ทิศทางของแสง

A

Surface P B

θ
θ

(ข) ปริมาณแสงลดลงเมื่อพิจารณาพื้นที่เดิม

รูปที่ 1.6 ระยะทางที่แสงตกกระทบจาก PA เพิ่มเป็น PB และปริมาณแสงลดลงเมื่อพิจารณาพื้นที่เดิม

จากสมการที่ (1.8) เมื่อพื้นผิวตั้งฉากกับล�าแสงจะได้รับปริมาณฟลักซ์มากที่สุด เมื่อพื้นผิว

เอียง พื้นที่รับฟลักซ์แสงสว่างลดลงและท�าให้ค่าความสว่างลดลง ถ้าพื้นผิวเอียงจนกระทั่งขนาน

กับทิศทางแสงที่ส่อง ฟลักซ์แสงจะไม่กระทบบนพื้นผิวและค่าความสว่างจะเป็นศูนย์ 

1.2.5 ความส่องสว่าง (Luminance; L)5

เมื่อฟลักซ์แสงกระทบพื้นผิวใดๆ เมื่อจะมีการสะท้อน การส่องผ่าน และการดูดซับ ดวงตา

มนุษย์สามารถมองเห็นแสงหลังจากการกระทบกับพื้นผิวต่างๆ ความส่องสว่างคือ ปริมาณความ

Cosine Law : Eθ	= Ecos(θ)
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เข้มของแสงทีอ่อกจากทศิทางทีต่รงกบัสายตาของผูส้งัเกต (Ia) หารด้วยพืน้ทีข่องแหล่งก�าเนดิแสง 

ในทิศทางที่มองเห็นโดยผู้สังเกต ดังแสดงในรูปที่ 1.7 หน่วยของความส่องสว่างคือ แคนเดลาต่อ 

ตารางเมตร หรอืแคนเดลาต่อตารางฟตุ ค่าความส่องสว่าง (Luminance) น้ันข้ึนอยูก่บัทิศทางของ

แหล่งก�าเนิดแสง จุดมอง และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนแสงของวัสดุ ตารางที่ 1.1 แสดง

ตัวอย่างค่าความส่องสว่างของแหล่งก�าเนิดแสงต่างๆ 

 L = ความเข้มแสงในทิศทางที่สนใจ
พื้นที่ของแหล่งก�าเนิดแสงที่เห็นจากทิศทางนั้น

 cd/m2 ...(1.9) 

หรือ L = Ia
Acosa

พี้นที่ A

Ac
os

 a

Ia

a

รูปที่ 1.7 ความส่องสว่างขึ้นอยู่กับทิศทางของแหล่งก�าเนิดแสง จุดมอง  
และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการสะท้อนแสงของวัสดุ

ตารางที่ 1.1 ค่าความส่องสว่างจากแหล่งก�าเนิดแสงต่างๆ (ค่าเฉลี่ยในทุกทิศทางการมอง) (Szokolay, 2004) 

ค่าความส่องสว่างจากแหล่งก�าเนิดแสงต่างๆ cd/m2

ดวงอาทิตย์ 1,650,000,000

ไส้หลอดของหลอดไส้ 7,000,000

ผิวหลอดฟลูออเรสเซนต์ 8,000

ดวงจันทร์เต็มดวง 2,500

กระดาษภายใต้ความสว่าง 400 ลักซ์ 

• สีขาว (ρ = 0.8) » 100 (400 × 0.8 = 320 asb)

• สีเทา (ρ = 0.4) » 50 (400 × 0.4 = 160 asb)

• สีด�า (ρ = 0.04) » 5 (400 × 0.04 = 16 asb)

5 Luminance คือความส่องสว่างแปลศัพท์ตามศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2548), ศัพท์เทคโนโลยี
ทางภาพอังกฤษ–ไทย, ไทย–อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ ด่านสุทธาการพิมพ์
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1.2.6 ความส่องสว่างแบบกระจาย (Luminous Exitance)
หากพืน้ผวิของวตัถมุกีารสะท้อนแบบฟุง้กระจาย (Diffuse) ค่าความส่องสว่าง (Luminance) 

ของพืน้ผวิทีม่กีารสะท้อนแสงแบบฟุ้งกระจาย (Diffuse หรอือาจเรยีกว่าแลมเบอร์เทยีน (Lambertian) 

ดงัแสดงในรปูที ่1.8 มคีวามสมัพนัธ์กบัความส่องสว่างแบบกระจาย (M) ซึง่เป็นค่าท่ีใช้อธบิายแสง

ทีอ่อกจากพืน้ผวิแลมเบอร์เทยีน ดงัรปูที ่1.9 แสดงฟลักซ์แสงสว่างสะท้อนออกจากพืน้ผิว และส่อง

ผ่านพื้นผิว ความส่องสว่างแบบกระจายมีหน่วยเหมือนกับความสว่าง (Illuminance) คือลูเมนต่อ 

ตารางเมตร หรือ Apostilb อย่างไรก็ดี ความส่องสว่างแบบกระจายอธิบายปริมาณฟลักซ์ที่ออก

จากพืน้ผวิ ในขณะที่ความสวา่งเปน็ฟลกัซ์ทีต่กลงบนพื้นผวิ พืน้ผิวในห้องทัว่ไปมลีกัษณะใกล้เคยีง

กับแลมเบอร์เทียน โดยทัว่ไปพืน้ผิวทีม่ลัีกษณะแบบนีม้กัถกูเรยีกว่า พืน้ผวิด้าน (Matte Finished) 

 M = 
φr
A  apostilb ...(1.10)

เมื่อ φr คือฟลักซ์แสงสว่างที่สะท้อนหรือส่องผ่าน โดยสามารถค�านวณจากความสัมพันธ์ 

ระหว่างความส่องสว่างของพื้นผิวและความส่องสว่างแบบกระจายคือ

 M = L . p apostilb …(1.11)

ในการค�านวณทางด้านแสงสว่างบางกรณ ีหน่วยของความส่องสว่างอาจใช้หน่วย Apostilb 

(asb) โดย 1 asb = 1 lumen/m2 ดังนั้น 1 asb = 1/p cd/m2 

การหาความส่องสว่างส�าหรบัพืน้ผวิทีส่ะท้อนแสงแบบแบบฟุง้กระจาย ได้จากค่าความสว่าง

และสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (ρ) หรือสัมประสิทธิ์การส่องผ่าน (τ) ได้อีกรูปแบบคือ

 L = E . ρ
p  cd/m2 ...(1.12)

 L = E . τ
p  cd/m2 ...(1.13)

เมื่อ ρ คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง และ t คือสัมประสิทธิ์การส่องผ่าน 

L

L

L L
L

L

L

รูปที่ 1.8 พื้นผิวที่มีการสะท้อนในทุกทิศทางเท่ากัน (Lambertian Surface)
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φ

φ

A

รูปที่ 1.9 พื้นผิวที่มีการสะท้อนและส่องผ่านแสงสว่างในทุกทิศทาง

1.2.7 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงและสัมประสิทธิ์การส่องผ่าน
ในการศึกษาทางด้านแสง คุณสมบัติของแสงที่ควรทราบ ได้แก่ 

(1) สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (Reflectance) มีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรกรีก ρ (rho) มี

ค่าน้อยกว่า 1 เป็นอัตราส่วนของฟลักซ์ แสงที่สะท้อนออกจากพื้นผิวต่อปริมาณแสงที่เกิดขึ้นบน

พื้นผิว (Incident Flux)

(2) สมัประสทิธิก์ารส่องผ่าน (Transmittance) คอือตัราส่วนของฟลกัซ์แสงสว่าง (Luminous 

Flux) ที่ส่องผ่านพื้นผิววัสดุต่อปริมาณฟลักซ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวนั้น มีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรกรีก 

τ (tau) 

ความสัมพันธ์ของ E, M, ρ, และ τ สามารถสรุปได้ดังสมการต่อไปนี้

	 φreflected = ρ . φ ...(1.14)

	 φtransmitted = τ . φ ...(1.15)

ดังนั้นจากสมการที่ (1.10) เราสามารถเขียนได้เป็น 

ส�าหรับพื้นผิวที่มีการสะท้อน M = 
φreflected

A   =  ρ 
. φ
A   =  ρ . E ...(1.16)

ส�าหรับพื้นผิวที่มีส่องผ่าน M = 
φtransmitted

A   =  τ 
. φ
A   =  τ . E ...(1.17)

ชื่อหน่วยของการส่องสว่างทั้ง 5 หน่วย สัญลักษณ์ หน่วย และตัวย่อ สามารถสรุปไว้ ใน

ตารางที่ 1.2
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