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1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจวัดความเข้ มแสงสว่างและเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ผล ดําเนินการได้ อย่าง
ครบถ้ วน ถูกต้ องตามลําดับของวิธีการที่กําหนด
1.2. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานให้ ได้ มาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบค้ นความเป็ นมา และใช้ ปฏิบตั งิ าน
ทดแทนกันได้
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี ้ครอบคลุมวิธีตรวจวัดความเข้ มแสงสว่างและการวิเคราะห์ผล
3. ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านตรวจวัดความเข้ มแสงสว่าง และเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ผล
4. เครื่ องมืออุปกรณ์
4.1. เครื่ องวัดความเข้ มแสงสว่าง (Light Meter)
(มาตรฐาน CIE หรื อ ISO/CIE 10527หรื อ JIS Z 8701)
5. เอกสารอ้ างอิง
5.1. คูม่ ือการใช้ เครื่ องมือตรวจวัดความเข้ มแสงสว่าง (Light Meter)
5.2. คูม่ ือการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้ อมด้ านกายภาพ 2545 สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5.3. แนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ การตรวจวัดความเข้ มแสงสว่าง(Illumination Measurement)
6. วิธีปฏิบัตงิ านการตรวจวัดความเข้ มแสงสว่ าง
6.1. การสํารวจเบื ้องต้ น
สํารวจพื ้นที่ทํางานของสถานประกอบกิจการทั้งหมด เพื่อเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น จดบันทึกข้ อมูลบริ เวณ
ทํางานใดที่มีผ้ ปู ฏิบตั งิ านใช้ สายตามองเฉพาะจุดหรื อต้ องใช้ สายตาอยูก่ บั ที่ในการทํางาน ในสภาพการ
ทํางานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สดุ และเลือกแบบการตรวจวัด
การตรวจวัดความเข้ มแสงสว่างภายในอาคาร มีวิธีตรวจวัดโดยทัว่ ไปมี 2 วิธี
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1) การวัดแบบจุด (Spot Measurement) เป็ นการวัดความเข้ มแสงสว่างเฉพาะจุดหรื อที่ต้องใช้ สายตา
อยูก่ บั ที่ในการทํางาน ตรวจวัดในจุดที่สายตากระทบชิ ้นงานหรื อจุดที่ทํางานของคนงาน(Point of
Work) โดยวางเครื่ องวัดความเข้ มแสงสว่างในแนวระนาบเดียวกับชิ ้นงานหรื อพื ้นผิวที่สายตากระทบ
2) การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื ้นที่ทวั่ ไป(Area Measurement) เป็ นการตรวจวัดความเข้ มแสงสว่างในบริ เวณ
พื ้นที่ทวั่ ไปในสถานประกอบกิจการ เช่นทางเดิน และบริ เวณพื ้นที่ใช้ ประโยชน์ในกระบวนการผลิต
6.2. เทคนิคการวัดความเข้ มแสงสว่าง
6.2.1. ปรับให้ เครื่ องอ่านค่าที่ศนู ย์ ก่อนทําการตรวจวัดทุกครั้ง
6.2.2. ปรับมิเตอร์ เลือกช่วงของความเข้ มแสงสว่างให้ เหมาะสม หากประมาณระดับความเข้ มไม่ได้ ให้
ปรับช่วงการวัดที่ระดับสูงสุดก่อน
6.2.3. ศึกษาลักษณะการทํางานของผู้ปฏิบตั งิ าน ขนาดชิ ้นงาน ความละเอียดของงาน ปั จจัยแวดล้ อมที่
ส่งผลกระทบต่อการมอง การส่องสว่าง และคุณภาพของการส่องสว่าง
6.2.4. วางเซลรับแสง ระนาบเดียวกับพื ้นผิวงานของผู้ปฏิบตั งิ านเท่านั้น ระวังไม่ให้ เงาของผู้ตรวจวัด
ทอดบังบนเซลรับแสง
6.2.5. ให้ เซลรับแสง รับแสงจนค่าแน่นอนทุกครั้ง (โดยใช้ เวลาประมาณ 5 – 15 นาที) อ่านค่าและบันทึก
ผล
6.2.6. นําผลการตรวจวัดเปรี ยบเทียบกับกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้ อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.
2549 หมวด 2 แสงสว่าง
6.2.7. การตรวจวัดความเข้ มแสงสว่าง จะต้ องตรวจวัดตามสภาพความจริ ง กรณีที่หลอดไฟแสงสว่างยัง
ไม่เปิ ด หากต้ องการเปิ ดไฟแสงสว่างเพื่อวัดความเข้ มแสงต้ องเปิ ดไฟแสงสว่างไว้ อย่างน้ อย 20
นาที ก่อนการตรวจวัด
6.2.8. ต้ องวัดความเข้ มแสงสว่างในขณะที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านอยูใ่ นลักษณะทํางานจริ ง แม้ นการทํางานนั้นจะ
ทําให้ เกิดเงาในการวัด ควรพิจารณาตําแหน่งของดวงอาทิตย์และสภาพอากาศขณะตรวจวัด
6.2.9. งานที่ปฏิบตั ใิ นเวลากลางวัน ต้ องวัดแสงในเวลากลางวัน แต่ถ้างานที่ปฏิบตั นิ ั้นเป็ นเวลากลางคืน
ต้ องตรวจวัดในเวลากลางคืน
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6.2.10. บันทึกการตรวจวัดความเข้ มแสงสว่างและปั จจัยแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมระบุวิธีการวัดความ
เข้ มแสงสว่าง
6.3. รายงานผล
• แบบบันทึกผลการวัดความเข้ มแสงสว่าง
6.4. นิยาม
6.4.1. แสง เป็ นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นซึง่ สามารถกระตุ้นจอภาพและทําให้
เกิดการมองเห็นได้ แสงที่ตาสามารถมองเห็นได้ นั้น มีลกั ษณะที่เฉพาะคือ มีคณ
ุ สมบัตผิ สมผสาน
ระหว่างคลื่นอนุภาค มีความยาวคลื่นในช่วง 380-770 นาโนเมตร
6.4.2. ความเข้ มแสง (lIlluminance) หมายถึง ปริ มาณแสงที่ตกกระทบลงบนหนึง่ หน่วยพื ้นที่ที่กําหนด
6.4.3. หน่วยวัดความเข้ มแสง มีหน่วยเป็ น ลักซ์ (Lux) หรื อเป็ น ฟุตเทียน (Foot Candle)
( 1 ฟุตเทียน = 10.76 ลักซ์)
6.4.4. CIE หมายถึง International Commission Illumination
6.4.5. IEC หมายถึง International Electrotechnical Commission
6.4.6. JIS หมายถึง Japanese Industrial Standards
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การตรวจวัดปริมาณความเข้ มของแสงสว่ าง
สถานที่ ..........................................
ว/ด/ป ที่สาํ รวจ .........................................................
สภาโดยทัว่ ไป................................................................. เวลาที่สาํ รวจ...................................
ผูท้ าํ การสํารวจ.....................................
เครื่ องมือ...................................................รุ่ น...............................หมายเลขเครื่ อง........................
จุดที่

ลักษณะงาน

จุดที่วดั สู ง
จากพื้น(ม.)

ปริ มาณความเข้มแสง(Lux)

ผล*

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สรุ ปผลการตรวจวัด.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
* / = ปริ มาณความเข้มของแสงสว่างได้ระดับมาตรฐานหรื อเป็ นไมตามข้อเสนอแนะ
X = ปริ มาณความเข้มของแสงสว่างไม่เป็ นไปตามระดับมาตรฐานหรื อข้อเสนอแนะ ต้อง
ดําเนินการแก้ไข
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