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หลักการทํางานของอินฟราเรดมี (INFRARED) ดังนี้
1. จัดตําแหนง : ในการพิมพไฟลจากโนตบุค ใหวางอุปกรณนนั้ 3 ฟุตจากเครื่องพิมพที่เหมาะสมกับ
IR ชี้ที่พอรต IR (หรือที่เรียกวาโฟโตไดโอด) ตรงไปยังโฟโตไดโอดของเครื่องพิมพ
2. สง : พัลสของแสงอินฟราเรดจะถูกสงไปกลับระหวางอุปกรณสองตัวเพื่อขนถายแพ็กเกตของขอ
มูลที่ประกอบกันเปนแพ็กเกตจะถูกสื่อสารดวยพัลสเปด/ปดของแสงอินฟราเรดโดยพัลสจะถูกอาน ในร
ปของรหัสไบนาร
3. รับ : โฟโตไดโอดจะรับแพ็กเกต ซึ่งจะถูกแปรกลับไปเปนขอมูลอีกครั้ง เครื่องพิมพหรือพีซีใน
ดาน รับจะประมวลผลขอมูลที่ไดมาจากการเชื่อมตอเครือขายที่ใชสายเคเบิล
4. การขัดขวาง : ถามีวัตถุมาขัดขวางลําของพัลสของอินฟราเรดขณะ ที่ขอมูลกําลังถูกสงสัญญาณจะ
ถูกบล็อก อยางไรก็ตามอุปกรณดานสงจะรับรูขอผิดพลาดและทําการสงขอมูลที่ขาดหายไปใหม
แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ ึ 16-18 เรื่องที่สอน หลอดใหคลื่นรังสีแสง
ผูสอนโดย นายรุงโรจน หนูขลิบ
สอนแบบบรรยาย จํานวน 50 นาที/สัปดาห
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกความหมายของการสองสวางและการนําไปใชงานได
2. บอกความเหมาะสมการสองสวางและการนําไปใชงานได
3. บอก ชนิด ขนาด รูปแบบ การสองสวางและการนําไปใชงานได
4. หลักการการสองสวางและการนําไปใชงาน
2. รายการสอน

-2211. การสองสวางและการนําไปใชงาน
2. การคํานวณกําลังไฟฟา
3. แสงสวางสําหรับอาคารชนิดตางๆ
4. หลักการใหแสงสวางภายในอาคาร
5. แสงสวางในที่ทํางาน
6. การจัดวางตําแหนงดวงโคม
7. การออกแบบและเขียนแบบไฟฟาในอาคาร
8. การสองสวางภายนอกอาคาร
9. การออกแบบไฟฟาสนามกีฬากลางแจง
10. ไฟสองปายโฆษณา
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
- ผูเรียนวัสดุอุปกรณการเรียน(เครื่องเขียน เพื่อใชจดบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ) หรือ
ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย หรือคนควาเพิ่มเติม
- กรณีที่ตองการบันทึก ไว เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง เพราะเวลาจํากัด ตองมีเครื่องบันทึก
สัญญาณภาพเสียง ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบุคคล
- ครูผูสอนตองเตรียม ของจริง ภาพถาย หรือภาพกราฟกส เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา
4. ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน
- บรรยายประกอบสไลด

เนื้อหาเรื่อง การสองสวางและการนําไปใชงาน
การสองสวางภายในอาคารสํานักงาน บานอยูอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สามารถประหยัด
พลังงานแสงสวางไดมากเมื่อเทียบกับการสองสวางภายในอยางอื่น การสองสวางภายในอาคารมีความสําคัญ
สองประการ คือ การใหแสงสวางเพื่อใชงานไดสะดวกสบาย และ การใหแสงเพื่อใหเกิดความสวยงาม ไมวา
จะเปนการสองสวางแบบใดก็ตามก็ตองคํานึงถึงการประหยัดพลังงานแสงสวางดวยสําหรับในยุคปจจุบันที่
พลังงานไฟฟาเปนสิ่งจําเปนและหายากยิ่ง
เนื้อหาที่กลาวถึงในบทนี้มีความประสงคใหศึกษาแสงสวางเพื่อการใชงานแตละสถานที่วา
ประกอบดวยแสงสวางเพื่อการใชงานแตละประเภทอยางไร เพื่อจะไดนําไปประยุกตใชหรือเลือกใชเพื่อการ
ประหยัดพลังงานอยางถูกตอง เพราะการประหยัดพลังงานแสงสวางที่ถูกตอง ตองไมใหเกิดความสูญเสีย
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ใหเกิดความเสี่ยงสูงในการทํางานที่ทําใหเกิดอันตรายสูง เปนตน ดังนั้นเนื้อหาการประยุกตใชงานในบทนี้
เปรียบเสมือนการกลาวถึงการใหแสงสวางที่มีทั้งการใหความสองสวางมากพอสําหรับการทํางาน การใหแสง
สวางเพื่อความสวยงามดวย ดังนั้นผูทจี่ ะนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดความประหยัดพลังงานก็ตองพิจารณา
เลือกใชเพื่อใหเขากับการงานของตนเอง
การสองสวางภายในเพื่อใหใชงานไดนั้น หมายถึง ตองใหไดระดับความสองสวางอยูในเกณฑที่
ทํางานไดโดยไมตองทําใหเพงสายตามากเกินไป สวนการสองสวางใหเกิดความสวยงามนั้นก็ตองอาศัยความ
มีศิลปในตัวเพือ่ พิจารณาในแงการใหแสงแบบเอฟเฟค (Effect Lighting) หรือการใหแสงแบบสองเนน
(Accent Lighting)
ระบบการใหแสงสวางนั้นขึน้ อยูกับการใชงานของหอง ผูอยูในหอง การมองเห็น และสไตลการ
ตกแตง ระบบการใหแสงสวางโดยพื้นฐานประกอบดวย ระบบการใหแสงหลัก (Primary Lighting System)
และระบบการใหแสงรอง (Secondary Lighting System)
ระบบการใหแสงหลัก ซึ่งหมายถึงแสงสวางพื้นฐานที่ตอ งใชเพื่อการใชงานซึ่งแยกออกไดเปนระบบ
ตางๆดังนี้
ก) แสงสวางทัว่ ไป (General Lighting) คือ การใหแสงกระจายทัว่ ไปเทากันทั้งบริเวณพื้นที่ใชงาน ซึง่
ใชกับการใหแสงสวางไมมากเกินไป แสงสวางดังกลาวไมไดเนนเรื่องความสวยงามมากนัก ดังนั้นการ
ประหยัดพลังงานสามารถทําไดในแสงสวางทั่วไปนี้
ข) แสงสวางเฉพาะที่ (Localized Lighting) คือ การใหแสงสวางเปนบางบริเวณเฉพาะที่ทํางานเทานั้น
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยไมตองใหสม่ําเสมอเหมือนแบบแรก เชน การใหแสงสวางจากฝาเพดาน
โดยติดตั้งเฉพาะเหนือโตะหรือบริเวณใชงานใหไดความสองสวางตามตองการ การใหแสงสวางลักษณะนี้
ประหยัดกวาแบบ ก) ขางตน
ค) แสงสวางเฉพาะที่และทั่วไป (Local Lighting + General Lighting) คือ การใหแสงสวางทั้งแบบ
ทั่วไปทั้งบริเวณ และเฉพาะที่ที่ทํางาน ซึ่งมักใชกับงานที่ตองการความสองสวางสูงซึ่งไมสามารถใหแสงแบบ
แสงสวางทั่วไปไดเพราะเปลืองคาไฟฟามาก เชน การใหแสงสวางจากฝาเพดานเพื่อสองบริเวณทั่วไป และที่
โตะทํางานติดโคมตั้งโตะสองเฉพาะตางหากเพื่อใหไดความสองสวางสูงมากตามความตองการของงาน
ระบบการใหแสงสวางหลัก คือ การออกแบบระบบแสงสวางใหมีความสองสวางเพียงพอตาม
มาตรฐานเพื่อการใชงานในแตละพื้นทีน่ ั้นๆ
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ความสบายตา ซึ่งแยกออกไดดังนี้
ก) แสงสวางแบบสองเนน (Accent Lighting) เปนการใหแสงแบบสองเนนที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเพื่อให
เกิดความสนใจ โดยทัว่ ไปแสงประเภทนีไ้ ดมาจากแสงสปอต
ข) แสงสวางแบบเอฟเฟค (Effect Lighting) หมายถึงแสงเพือ่ สรางบรรยากาศที่นาสนใจ แตไมได
สองเนนวัตถุเพื่อเรียกรองความสนใจ เชนโคมที่ติดตั้งที่เพดานเพื่อสรางรูปแบบของแสงที่กําแพง เปนตน
ค) แสงสวางตกแตง (Decorative Lighting) เปนแสงที่ไดจากโคมหรือหลอดที่สวยงามเพือ่ สรางจุด
สนใจในการตกแตงภายใน
ง) แสงสวางงานสถาปตย (Architectural Lighting) บางทีก็เรียก Structural Lighting ใหแสงสวาง
เพื่อใหสัมพันธกับงานทางดานสถาปตยกรรม เชน การใหแสงไฟจากหลืบ การใหแสงจากบังตา หรือการให
แสงจากที่ซอนหลอด
จ) แสงสวางตามอารมณ (Mood Lighting) แสงสวางประเภทนี้ไมใชเทคนิคการใหแสงพิเศษแต
อยางใด แตอาศัยการใชสวิตชหรือตัวหรี่ไฟเพื่อสรางบรรยากาศของแสงใหไดระดับความสองสวางตามการ
ใชงานที่ตองการ
ระบบการใหแสงสวางรอง คือ การออกแบบใหมีแสงสวางใหเกิดความสวยงาม หรือเนนเพื่อใหเกิด
ความสนใจ สบายตา และอารมณ
ระบบการใหแสงสวางหลัก หมายถึงการใหแสงสวางใหเพียงพอเพื่อการใชงาน เชน หองทํางานตอง
ใหความสวางที่โตะทํางานใหมีความสองสวางอยางนอยไมนอยกวา 500 ลักซ เปนตน เมื่อไดความสองสวาง
ที่โตะทํางานแลวบริเวณที่เหลือ เชนการสองสวางที่ผามานเพื่อใหเกิดวงแสงหรือรูปแบบของแสง หรือการ
สองสวางเนนที่ตนไมที่ปลูกในกระถางภายในหองก็เปนแสงสวางรอง คือ เปนการใหแสงเพื่อความสวยงาม
เปนตน
การใหแสงสวางที่ดี ควรมีทงั้ ระบบการใหแสงสวางหลักและแสงสวางรอง

การสองสวางในบานอยูอาศัย อพารตเมนต และ โรงแรม
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การใหแสงสวางตองระวังในเรื่องของความสวยงามประกอบดวย
เพราะบางครั้งการเนนในเรื่องของการ
ประหยัดพลังงานอาจทําใหเกิดการสูญเสียในเรื่องของความสวยงามดวย
การเนนทางดานการประหยัดพลังงานมากเกินไป
อาจทําใหเกิดการสูญเสียในเรื่องความสวยงาม
การสองสวางภายในบานอยูอ าศัย อพารตเมนต และโรงแรมควรใหแสงแบบอบอุน ดังนั้นสวน
ใหญจึงใชแสงสีเหลืองจากหลอดอินแคนเดสเซนต ฮาโลเจน หรือหลอดคอมแพคทแบบวอรมไวท (Warm
White) เพราะมีสีเหลืองคลายกัน
หลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต ถือวาเปนหลอดประหยัดพลังงานแสงสวางแทนหลอดอินแคน
เดสเซนต หรือฮาโลเจนได แตอาจตองระวังคือ หลอดคอมแพคทไมสามารถทําเปนไฟสองเนนไดดีเหมือน
หลอดอินแคนเดสเซนต เพราะแหลงกําเนิดแสงมีขนาดใหญ
กรณีที่เปนทางเดินหรือใชภายนอกซึ่งตองมีการเปดไฟแสงสวางทิ้งไวทั้งคืนก็ควรใชหลอด
คอมแพคทฟลูออเรสเซนตหรือฟลูออเรสเซนต เพราะอายุการใชงานนานกวาหลอดมีไสถึง 4-8 เทา
แสงจากหลอดที่ใหแสงสีเหลืองดูนาอบอุนสําหรับบาน และ โรงแรม
ความสองสวางโดยทั่วไปที่ใชในบานอยูอาศัย อพารตเมนต และ โรงแรมใชประมาณ 100-200
ลักซสําหรับพื้นที่ทั่วๆไป
ความสองสวางสําหรับพื้นทีท่ ั่วไปใช 100-200 ลักซ
ความสองสวางพื้นที่ตางๆในบานอยูอาศัยและพื้นที่ขางเคียงกําหนดไวเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ใหแสงสวางดังแสดงในตาราง และ ความสัมพันธระหวางความสองสวางในพืน้ ที่ทํางาน และ พื้นที่
ขางเคียงไดกําหนดไวในตาราง
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พื้นที่ตางๆ
ทางเขา
หองครัว
หองรับประทานอาหาร
หองนั่งเลน
หองทํางาน
หองน้ํา
หองน้ําแขก
หองเปลี่ยนเสือ้ ผา
หองนอนใหญ
หองนอนเด็ก
ทางเดิน
บันได
ถนนทางเขาบาน

ความสองสวางที่พื้นที่(ลักซ)
150/500
500/750
300
60/300
300
500
250
500
300/500
300
150
200
300

ความสองสวางรอบขาง(ลักซ)
60/100
250/350
100
60
150
200
100
200
100/150
150
50
60
100

ตาราง ความสมดุลระหวางความสองสวางของพื้นที่ใชงานและขางเคียง
รายการ
พื้นที่ติดกับพืน้ ใชทํางาน
พื้นที่รอบขาง

คาที่ตองการ
1/3 ของพื้นที่ใชงาน
1/5 ของพื้นที่ใชงาน

คาต่ําสุด
1/5 ของพื้นที่ใชงาน
1/10 ของพื้นที่ใชงาน

เทคนิคการใหแสงสวางในบาน อพารตเมนท โรงแรมในพื้นที่ตางๆเพื่อการประหยัดพลังงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
ก) การใชโคมไฟสองลง
ข) การใหแสงสวางจากไฟหลืบ
ค) การใหแสงสวางในหองน้ํา
ง) การใหแสงสวางในหองครัว
จ) การใหแสงในหองนอน
ฉ) การใหแสงสวางทางเดิน
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ตาราง ความสองสวางสําหรับสินคาในหางสรรพสินคาสัมพันธกับคุณภาพแสง
รายละเอียด
อาหารกระปอง
เนื้อ
ปลา
ขนม
ผลไม
ดอกไม
เครื่องเขียน
เฟอรนิเจอร
เครื่องครัว
เครื่องกีฬา
ของเลน
ยา
เครื่องสําอาง
ซุปเปอรมารเก็ต
พรม
เครื่องหนัง
ผา
รถยนต
เครื่องตกแตงบาน
พื้นที่ทางเดิน
ที่จอดรถ
สวน
บริเวณขนถายสินคา

ลักซ
500
300
500
500
500
750
500
500
500
600
500
300/500
500
500
700
500
500
1000
200
50
50
50/150
150

องศาเคลวิน
3000/5000
3000
4000
3000/3300
3000
4000
3000
3000
3000/5000
3000/4000
3000/4000
3000/4000
3000/4000
3000
3000
3000
3300
4000
2600
2600/4000
2600
4000
2600/4000
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ตาราง กําลังไฟฟาสําหรับความสูงฝา 4 เมตร ที่ 500 ลักซ
แสงสวางเนื่องจากชนิดหลอดตางๆ
อินแคนเดสเซนต - ไฟสองโดยตรง
- ไฟสองโดยทางออม
ฟลูออเรสเซนต
- ไฟสองโดยตรง
- ไฟสองโดยทางออม
เมททัลฮาไลด
- ไฟสองโดยตรง
- ไฟสองโดยทางออม

วัตตตอตารางเมตร
55
110
18
36
13
26

ตาราง ความสองสวาง(ลักซ)ที่ตูแสดงเทียบกับสภาพถนนดานหนา
ชนิดถนน
ถนนยอย
ถนนสําคัญ
ถนนใหญ

ใจกลางเมือง
300/700
700/1000
1000/7000

ตัวเมือง
200/500
500/750
750/5000

ตางจังหวัด
150/300
400/600
600/1000

ตาราง ความสองสวางทั่วไปในหางสรรพสินคา
รายละเอียด
แสงสวางทั่วไปในรานคา
สองเนนในรานคา
แสงสวางทั่วไปในตูกระจก
สองเนนในตูกระจก

ความสองสวาง(ลักซ)
รานคาในหางสรรพสินคา
500-1000
1500-3000
1000-2000
5000-10000
===========

ความสองสวาง(ลักซ)
รานคาในที่อื่นๆ
300-500
750-1500
500-1000
3000-5000

