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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 5-6  เร่ืองท่ีสอน    การสองสวาง 

ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 
 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของการสองสวาง ได 
    2.  บอกกฎการสองสวางได 
    3.  บอกวิธีพิสูจนกฎของสองสวางได 
 
2.   รายการสอน 

1.  กําลังสองสวาง 
2.  กําลังเทียน 
3.  ลูเมน 
4.  มุมตัน 
5.  ความเขมแหงการสองสวาง 
6.  กฎการสองสวาง 
7.  กฎกําลังสองผกผัน 
8.  วิธีพิสูจนกฎกําลังสองผกผัน 
9.  กฎของแลมเบิรตโคไซน 
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            10.  วิธีพิสูจนกฎของแลมเบิรตโคไซน 
            11.  กําลังเทียนทรงกลมเฉลี่ย 
 
3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 -  ผูเรียนวัสดอุุปกรณการเรยีน(เครื่องเขยีน  เพื่อใชจดบนัทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ)  หรือ 
     ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย  หรือคนควาเพิ่มเตมิ 
 -  กรณีที่ตองการบันทึก ไว   เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง  เพราะเวลาจํากัด  ตองมีเครื่องบันทึก   
                  สัญญาณภาพเสยีง  ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบคุคล 
 -  ครูผูสอนตองเตรียม  ของจริง  ภาพถาย  หรือภาพกราฟกส     เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา    
 
4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
 -   บรรยายประกอบสไลด 
 
 

เนื้อหาเรื่อง  การสองสวาง 
หนวยท่ีใชในการวัดความสวาง 
  1 ความเขมแหงการสองสวาง (Luminous Intensity) หรือ กําลังสองสวาง (Candlepower) 
สามารถวัดคาไดตามความมากนอยของพลงังานหรือกําลังที่ออกมาจากแหลงกําเนิดแสงซึ่งมีหนวยเปน 
แคนเดลา (Candela)  
กําลังสองสวางหรือความเขมแหงการสองสวางหนึ่งแคนเดลาจะมีคาขนาดเทากับของความเขมแหง 
การสองสวางตอตารางเซนติเมตรบนทุก ๆ พื้นผิวของวตัถุดําที่อุณหภมูิเทากับจุดเยือกแข็งของทองคําขาว 
ภายใตความดนั 760 มิลลิเมตรปรอท 

2 ปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวาง (Lumen) 
ในการบอกคาความมากนอยของพลังงานหรือกําลังงานของแหลงกําเนดิแสงใด ๆ อีกวิธีหนึ่งที่นยิมใชกันคือ 
บอกอยูในรูปของ ปริมาณจาํนวนเสนแรงของแสงสวางที่เปลงออกมาจากแหลงกําเนิดแสงนัน้ เชน 
ถาเรามีแหลงกําเนิดแสงขนาดเล็กมาก ๆ เสมือนจุดและมีคาความเขมแหงการสองสวางเปลงออกมารอบตัว 
มันอยางสม่ําเสมอ  รอบทุกทิศทาง และมคีาเทากับ 1 แคเดลา นํามาวางที่จุดศูนยกลางของทรงกลมโดยมีรัศมี 
1 หนวย ปริมาณแสงที่พุงไปตกลงบนทุก ๆ หนึ่งตารางหนวยพืน้ที่บนผิวของทรงกลมจะมีคาเทากับ 1 ลูเมน 
ถาพิจารณาพืน้ที่ทั้งหมดของทรงกลมแลว จะมีคาเทากบั 12.57 ตารางหนวยพืน้ที่เพราะฉะนัน้คา 
ความเขมแหง การสองสวาง 1 แคนเดลา จะสามารถเปลงปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวางออกไดเทากับ 
12.57 ลูเมน 

3 ฟุตแคนเดิล (Footcandle) 
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พิจารณาจากการนําแหลงกําเนิดแสงที่มีขนาดเล็กมาก ๆ 
เสมือนจุดและมีคากําลังสองสวางเปลงออกมารอบทุก ๆ ทิศอยางสม่ําเสมอมีคาเทากับ 1 แคนเดลา 
นํามาวางที่จดุศูนยกลางของทรงกลม ซ่ึงมีรัศมี 1 ฟุต และมีปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวาง 1 ลูเมน 
ไปตกลงทุก ๆ หนึ่งตารางฟตุบนพื้นที่ผิวของทรงกลม ปริมาณแหงการสองสวางที่เกดิขึ้นจะมีคาเทากับ 1 
ฟุตแคนเดิล หรือมีคา 1 ลูเมน ตอตารางฟตุ แตถาเราใหรัศมีของทรงกลมเปลี่ยนจาก 1 ฟุตไปเปน 1 เมตร 
และมีปริมาณจํานวนเสนแรงของแสงสวาง 1 ลูเมนไปตกลงบนพื้นทีทุ่ก ๆ 1 
ตารางเมตรบนพื้นที่ผิวของทรงกลมจะมคีาเทากับ 1 ลักซ หรือมีคา 1 ลูเมน ตอตารางเมตร 
และคาปริมาณแหงการสองสวาง 1 ฟุตแคนเดิล จะมีคาเทากับ 10.76 ลักซ 
เครื่องมือที่ใชในการวัดคาปริมาณแหงการสองสวางที่นิยมใชกันอยูในปจจบุันนี้มดีวยกัน 2 แบบ คอื 
ฟุตแคนเดิลมิเตอร (Footcandlemeter) กับลักซมิเตอร (Luxmeter) 

ความเขมและความสวางของแสง 
 ความสวางบนพื้นที่รับแสงจะแปรผกผันกบัระยะทางที่ตัง้ฉากกับพื้นทีรั่บแสงยกกําลังสอง 2

1
R

Eα   

ดังสมการ   

2R
IE =    เมื่อ     

E   คือความสวางบนผิววัตถุมหีนวยเปนลักซ(lux) 
 I   คือความเขมแหงการสองสวางของแหลงกําเนิดแสง มหีนวยเปนแคนเดลา (cd) 
 R   คือระยะจากแหลงกําเนิดแสงถึงผิวของวัตถุในทิศตั้งฉากมีหนวยเปนเมตร (m) 
 ความสวาง  1  ลักซ  หมายถึงความสวางที่เกิดบนพืน้ที่ 1 ตารางเมตร บนผิวทรงกลมที่มีรัศมี 1 เมตร  
โดยแหลงกําเนิดแสงเปนจุดขนาดความเขมแหงการสองสวาง 1 แคนเดลา 
และอยูทีจุ่ดศนูยกลางของทรงกลมนั้น  และมีสมการวา 
  

A
FE =     เมื่อ 

E   คือความสวางบนผิววัตถุมหีนวยเปนลักซ  (lux) 
 F   คือฟลักซสองสวางที่ตกกระทบพื้นที่ มหีนวยเปนลูกเมน  (lm) 
 A   คือพื้นที่รับแสงมีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 
และไดวา    1  ลักซ  =  1  ลูเมนตอตารางเมตร 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบฟลักซสองสวางของหลอดไฟฟาสองชนิด 
 

กําลังไฟฟาของหลอด(วตัต) ฟลักซสองสวาง(ลูเมน) 
หลอดไฟฟาแบบไส(ชนิดไส) หลอดฟลูออเรสเซนต 
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15 120 750 
40 500 2,700 

  
ตัวอยางที่ 1  ติดหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต  40  วัตต ทีม่ีฟลักซสองสวาง  2,700  ลูเมน 
ในหองสี่เหล่ียมที่มีขนาด  223 ××   เมตร  ความสวางของหองนี้โดยเฉลี่ยมีคาเทาไร  
ใหฟลักซสองสวางที่สูญเสียไปเนื่องจากตวัสะทอนแสงเทากับ  500  ลูเมน  
และแสงกระทบเพดานหองนอยมาก 

วิธีทํา พื้นที่ของหองนี้  =  พื้นที่ของพื้นหอง  +  พื้นที่ของผนังทั้งสี่ 
   =  { })22()23()22()23()32( ×+×+×+×+×    
   =  )4646(6 ++++  
   =  26  m2    
 ฟลักซสองสวางที่ตกกระทบพื้นทั้งหมด  =  500700,2 −    ลูเมน 
                =  2,200  ลูเมน 
   ∴   ความสวางเฉลี่ย       =  

26
200,2  ลูเมน/ตารางเมตร 

                =  84.6       ลักซ 
คําตอบ ดังนั้นความสวางโดยเฉลี่ยของหองเทากับ  84.6  ลักซ 
 
 
 
 

ตารางแสดงความสวางที่เหมาะสมในสถานที่ตางๆ 
สถานที่ ความสวาง (ลักซ) 

บาน 
     หองนั่งเลน  หองครัว  หองอาหาร   
     หองอานหนังสือ หองทํางาน 
โรงเรียน 
     โรงพลศึกษา  หอประชมุ   
     หองเรียน 
     หองสมุด  หองปฏิบัติการ  หองเขียนแบบ 

 
150  -  300 

500  -  1,000 
 

75  -  300 
300  -  750 

750  -  1,500 
โรงพยาบาล 
     หองตรวจโรค 

 
200  -  750 
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     หองผาตัด 
สํานักงาน 
     บันไดฉุกเฉิน 
     ทางเดินในอาคาร 
     หองประชมุ  หองรับรอง 

5,000  -  10,000 
 

30  -  75 
75  -  200 
200  -  750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 7-8  เร่ืองท่ีสอน    การสะทอน  การใหแสง  และการกระจาย 

ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 
 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของการสะทอน  การใหแสง  และการกระจายได 
    2.  บอกกฎการสองสวางได 
    3.  บอกวิธีพิสูจนกฎของสองสวางได 
 
2.   รายการสอน 


