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บทคัดยอ

พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย (Museum of Contemporary Art, MoCA) เปนหอศิลปชั้นนําที่รวบรวมผลงานศิลปะอัน

ทรงคุณคาไวจาํนวนมาก โดยมีรปูแบบและแนวความคิดในการจัดแสดงงานศิลปะท่ีหลากหลายและนาสนใจ ตัง้แตแนวคิด

ในการออกแบบ องคประกอบทางสถาปตยกรรม ลกัษณะและประเภทชิน้งานจดัแสดง ตลอดจนรายละเอยีดดานเทคนคิ

การใหแสงธรรมชาติและแสงไฟฟา ที่ทําใหเกิดความรูสึกแตกตางกันไปในแตละชวงเวลาและฤดูกาล 

ในระหวางการดาํเนนิการกอสรางหอศลิปแหงนี ้ผูวจิยัไดทาํการศกึษาประสทิธิภาพการใหแสงสวางภายในอาคารในสวน

หองจัดแสดงจํานวน 4 หอง ไดแก โถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี หองจัดเเสดงชั้น 3 หองไตรภูมิและหอง     

ริชารด กรีน โดยการจําลองสภาพแสงสวางตามแบบติดตั้งดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DIALux 4.8 ทําใหทราบถึงสภาพ

แสงสวาง คาความสองสวาง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑการสองสวางสําหรับหอศิลป ผูวิจัยจึงพบขอบกพรอง และ

ไดเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพแสงสวางในหองจัดแสดงแตละหองท่ีบกพรองดวย 

ตอมา เมือ่อาคารกอสรางแลวเสร็จและเปดทําการ ผูวจิยัจงึไดทาํการศึกษาสภาพแสงสวางและคาความสองสวางภายใน

หองจัดแสดงดังกลาวในขางตนอีกครั้งพบวา คาความสองสวางที่วัดดวยเครื่องมือวัดแสง (lux meter) ในสภาพจริงกับ
คาจากการจําลองสภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร มีคาใกลเคียงกันเปนสวนใหญ และมีแนวโนมของลักษณะการ  

กระจายแสงคลายคลึงกัน แมวาจะเปนการวัดเพียงวันเดียว เมื่อคาจากการจําลองสภาพแสงสวางมีความนาเชื่อถือ        
ดังนั้นจึงสามารถเลือกใชแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแสงสวางในหองจัดแสดงจากงานวิจัยกอนหนาได 

คําสําคญั: การใหแสงสวางในหอศิลป  การจําลองสภาพแสงสวาง  การออกแบบแสงธรรมชาติ  คาความสองสวาง
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ABSTRACT

Museum of Contemporary Art (MoCA) is a top-class art gallery in Bangkok that collects many valuable art pieces. 

Various concepts of interesting architecture and art exhibitions are arranged such as the architectural element 

design, categories of the exhibits, and lighting design techniques both daylighting and electric lighting  that brought 

different moods in different times of the day and seasons. 

During the construction, the researchers studied the efficiency of interior lighting in four different exhibition rooms; 

the main entrance hall (Silpa Bhirasri statue hall), a third floor exhibition room, the Trai Bhum (earth, heaven 

and hell) room, and the Richard Green room (international collection). Illumination and light distribution were 

simulated by DIALux 4.8 computer simulation program to study the lighting environment, illuminance level including 

the disadvantages of both lighting and daylighting effects in the exhibition rooms. The illuminance levels from the 

simulation were compared to the recommended levels for the art gallery. Furthermore, the researchers proposed 

an approach to increase the efficiency of interior lighting of each exhibition room. 

After the museum was opened to the public, the researchers returned to study the actual lighting environment 

and illuminance levels in the interior of the same four exhibition rooms. The study shows that Illuminance levels 

from the actual measurement and the previous lighting simulation are not very much different, while the trend 

lines of lighting distribution curve are similar. If the results from the DIALux simulation program are reliable, it 

indicates that the approach to increase lighting efficiency in the exhibition rooms in the previous research can 

be accepted and implemented.  

Key words: gallery lighting,  lighting simulation,  daylighting design,  illuminance level
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บทนํา

การออกแบบแสงสวางในอาคารจัดแสดงงานศิลปะหรือ
หอศิลปนั้น มีปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ
แสงสวางหลายประการ ไดแก ประเภทของแหลงกําเนิด
แสง เทคนิคการใหแสง การใหแสงท่ีชิน้งาน การประสาน
แสงสวางกับงานสถาปตยกรรม การอนุรกัษวตัถจุดัแสดง 
คาความสองสวางสะสมตลอดทั้งป การใชพลังงานของ
แสงไฟฟา ความรอนจากแหลงกําเนิดแสง งบประมาณ

และการดูแลรักษา ดงันัน้แสงสวางในอาคารประเภทน้ีจงึ

มคีวามสําคญัและจําเปนตองมีการออกแบบใหเหมาะสม 

ทัง้กบัสถาปตยกรรมและช้ินงานแตละประเภท เพือ่จะได

แสดงสีหรือพื้นผิวจริงของชิ้นงาน ตลอดจนองคประกอบ

แสงเงา ความสวยงามและความดึงดูดใจ (Flynn, 1992; 

CIBSE, 1994) 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญในการออกแบบแสง

สวาง ประกอบดวย คาความสองสวางทีช่ิน้งานและบรเิวณ

โดยรอบ ความเปรียบตางระหวางชิ้นงานและพ้ืนภาพ 

ความถูกตองของสีของแสง ความเหมาะสมในการใหแสง

สวางทั่วไป แสงจาหรือแสงบาดตา ชนิดของชิ้นงานที่จัด

แสดง และความปลอดภัยจากการเสื่อมสภาพเมื่อไดรับ

แสงสวาง ตามลําดับ (CIBSE, 1994; IESNA, 2000; 

SLL, 2009) การศึกษาน้ีจึงมีสวนชวยทําใหผูออกแบบ

มั่นใจไดวา การจําลองสภาพแสงสวางใหผลใกลเคียงกับ

สภาพจริง ซึ่งเปนประโยชนยิ่งตอการออกแบบและ

ปรับปรุงคาความสองสวางภายในสวนจัดแสดง 

ในการศึกษาวิจัยกอนหนานี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพแสงสวางภายในอาคารพิพิธภัณฑ
ศิลปะไทยรวมสมัย ที่รวบรวมผลงานศิลปะรวมสมัยอัน

ทรงคุณคาของศิลปนไทยไวเปนจํานวนมาก และเชิดชู

เกียรติของศาสตราจารย ศลิป พรีะศรี รวมถึงเผยแพรผล

งานศิลปะใหแกบคุคลทีศ่กึษาและสนใจ จนทาํใหหอศลิป
แหงนี้มีศักยภาพในการเปนหอศิลปชั้นนํา อีกทั้งรูปแบบ

และแนวความคดิในการจดัแสดงงานทีห่ลากหลายและนา
สนใจ ซึ่งงานวิจัยดงกลาวไดทําการศึกษาในชวงที่กําลัง
ดําเนินการกอสราง จึงไดอางอิงขอมูลดานแสงสวางตาม
แบบติดตั้ง เพื่อจําลองสภาพแสงสวางและคาความสอง
สวาง เปรียบเทียบกับเกณฑและขอกําหนดในการ
ออกแบบแสงสวางจากหนวยงานในระดับสากล

ผูวิจัยไดทําการศึกษาประสิทธิภาพแสงสวางภายในหอง
จดัแสดงจาํนวน 4 หอง ไดแก โถงประตมิากรรม อาจารย

ศิลป พีระศรี หองจัดเเสดงชั้น 3 หองไตรภูมิ (เดิมชื่อ

หองเเสดงภาพเขยีนช้ินเดนของ อาจารยถวัลย ดชัน)ี และ

หองริชารด กรนี (เดมิชือ่หองวิคตอเรียน) โดยการจําลอง

สภาพแสงสวางตามแบบติดตัง้ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

DIALux4.8 ทําใหทราบสภาพแสงสวาง ขอบกพรองจาก

การใหแสงสวาง ทัง้แสงธรรมชาตแิละและแสงไฟฟา โดย

เฉพาะจากคาความสองสวางทีส่งูเกนิกวาทีเ่กณฑกาํหนด 

และไดเสนอแนะแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพแสงสวางใน

หองจัดแสดงดังกลาว เพื่อปรับใหคาความสองสวางมี

ความเหมาะสม ตามประเภทวัสดุชิ้นงานท่ีแสงสวางสง

ผลกระทบสูง ปานกลางและตํ่า คือ 50 ลักซ 200 ลักซ 

และไมระบุคา ตามลําดบั (CIBSE, 1994; IESNA, 2000; 

SLL, 2009) เพื่อเปนการอนุรักษผลงานศิลปะ

เมื่ออาคารกอสรางแลวเสร็จและเปดทําการ ผูวิจัยไดเขา

เย่ียมชมและสํารวจสภาพแสงสวางภายในอาคาร พบวา

สภาพแสงสวางมลีกัษณะใกลเคยีงกบัการศึกษาวจิยักอน

หนา ดงันัน้ผูวจิยัจงึเกดิแนวคดิในการศกึษาประสทิธภิาพ

การใหแสงสวางภายในหองจดัแสดงในขางตนอกีครัง้ โดย
ศึกษาเฉพาะสภาพแสงสวางและคาความสองสวางจาก
การวดัดวยเคร่ืองมอืวดัแสงในสภาพแวดลอมจริง เปรยีบ

เทียบกับการจําลองสภาพแสงสว างด วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพื่อประเมินคาความสองสวางในการจัด
แสดงหลังเปดใชงาน หากใกลเคียงกัน จึงสามารถเลือก
ใชแนวทางการปรบัปรงุจากการวจิยักอนหนาไดเพือ่ใหคา

ความสองสวางเหมาะสมตามเกณฑ 
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วัตถุประสงค

1. สํารวจสภาพแสงสวางและคาความสองสวางภายใน
อาคารพพิธิภณัทศลิปะไทยรวมสมยัหลงักอสรางแลว
เสร็จ

2. วเิคราะหเปรยีบเทยีบคาความสองสวางภายในหองจดั
แสดง ระหวางการวัดจริงและการจําลองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเลือกแนวทางการ

ปรับปรุงใหคาความสองสวางเหมาะสม โดยไมปรับ

เปล่ียนรูปแบบสถาปตยกรรม 

วิธีดําเนินการศึกษา

การศึกษานี้ใชวิธีการสํารวจสภาพทั่วไปภายในการ

ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย กรุงเทพฯ 

ซึง่มวีธิกีารออกแบบผนงัอาคารบรเิวณหองโถงทีน่าสนใจ 
คือ การนําหินกอนมาแกะสลักและฉลุเปนลายกานมะลิ 

ติดตั้งเปนผนังอาคาร และใชหลังคาโปรงแสงใหแสง

ธรรมชาติสองผานฝาเพดานทีม่ลีวดลายเดยีวกัน แสงเงา

ที่เกิดขึ้นเม่ือมีแสงแดดสาดสองเกิดเปนลวดลายบนพ้ืน

ผิวภายในอาคาร ใหความรูสึกท่ีเปล่ียนไปในแตละชวง
เวลาและฤดูกาล

ผู ออกแบบงานสถาปตยกรรมและการจัดแสดง คือ

บริษัท PIA Interior จํากัด และผูออกแบบระบบแสงสวาง 
คือบริษัท With Light จํากัด ชิ้นงานที่นํามาจัดแสดงสวน
ใหญเปนงานศิลปะไทยรวมสมัย ที่แสดงแนวความคิด 

สังคมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งงานจิตรกรรมและ
ประตมิากรรม เชน งานวจิติรศลิป งานฝมอื งานพ้ืนบาน 
หัวโขน จิตรกรรมประเพณี งานลงรักปดทองลองชาด 

ตลอดจนงานศิลปะรวมสมัยที่นาสนใจของศิลปนไทย
หลายทาน เปนตน  การจัดแสดงช้ินงานภายในอาคารน้ี

แบงเปน แบบถาวร กึ่งถาวรและชั่วคราว โดยมีหอง
นิทรรศการถาวรสําคัญ ไดแก หองผลงานชลูด นิ่มเสมอ 
หองผลงานไพฑูรย เมืองสมบูรณ หองขนุชางขนุแผน หอง

ผลงานถวัลย ดัชนี หองไตรภูมิ และหองริชารด กรีน ซึ่ง

ผูสนใจสามารถเขาเยีย่มชมไดในเวลา 18.00–10.00 น. 
ทุกวันอังคาร-อาทิตย 

ปจจัยที่มีผลตอสภาพแสงสวางภายในอาคารในการ
สํารวจสภาพแสงสวาง ไดแก สภาพทองฟา สภาพ
แวดลอมและอาคารขางเคียง ลักษณะและวัสดุชองแสง
ของอาคาร ซึง่ในการศึกษาน้ีผูวจิยัไดเขาสาํรวจและวัดคา
ความสองสวางในชวงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
ซึ่งเปนชวงเวลาเปดเทอม สะดวกที่จะพากลุมนิสิตไป

ทําการศึกษาวิจัยรวมกันได

การสํารวจสภาพแวดลอมภายในอาคารน้ี มุงเนนสํารวจ

เฉพาะหองจดัแสดงหลกั 4 หอง ไดแก  โถงประตมิากรรม 

อาจารยศลิป พรีะศร ีหองจดัเเสดงชัน้ 3 หองไตรภมู ิและ

หองรชิารด กรนี ซึง่มวีธิกีารใหแสงสวางทีแ่ตกตางกนั สง

ผลตอสภาพแสงสวางภายในแตละสวนจัดแสดง ในการ

ศกึษาจาํเปนตองพจิารณาทัง้แสงธรรมชาตแิละแสงไฟฟา 

ไดแก ประเภทชองแสง วสัดชุองแสง ประเภทของดวงโคม 

ตําแหนง จํานวน วิธีการติดตั้ง เทคนิคการใหแสงสวาง 

วัสดุพื้นผิวภายในหอง ลักษณะของฝาเพดาน รวมถึง

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทวัสดุและขนาดช้ินงานท่ีนํามา     

จัดแสดง โดยมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 1

ผูวิจัยไดทําการสํารวจและวัดคาความสองสวางภายใน

หองจัดแสดงท้ังสี่หองในวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 ชวง

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตําแหนงเดียวกับการจําลอง

สภาพแสงสวางดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร ดวยเครือ่งมอื

วัดแสง ในสภาพทองฟาโปรง ในวันที่ 21 กันยายน 
(equinox) เนือ่งจากอยูในฤดเูดยีวกนัและมสีภาพทองฟา
ใกลเคียงกัน ซึ่งไดกําหนดจุดวัดท่ีแนวกึ่งกลางหอง       

จัดแสดง ที่ระดับความสูง 0.75 เมตร และระนาบตั้งที่
ระดับความสูงประมาณ 1.20 เมตร โดยเวลาอางอิงใน

การเก็บขอมูลแตละหอง มีรายละเอียดดังนี้

โถงอาจารยศิลป พีระศรี  เวลา 13.00 น.

หองจัดเเสดงชั้น 3  เวลา 14.00 น.

หองไตรภูมิ           เวลา 15.00 น.

หองริชารด กรีน      เวลา 16.00 น.



107  

รองศาสตราจารย พรรณชลัท  สุริโยธิน / วรากุล  ตันทนะเทวินทร 

ตารางที่ 1: แสดงขอมูลทั่วไปของหองจัดแสดงในการศึกษา

โถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี  

รายละเอียดการจัดแสดงและงานสถาปตยกรรม รายละเอียดการใหแสงสวาง

การจัดแสดง

จัดแสดงแบบถาวรและชิ้นงานจัดแสดง คือ ประติมากรรม 
อ.ศิลป พีระศรี ซึ่งเปนหินสีดําบนแทนหินสีขาว 

รายละเอียดวัสดุในการงานสถาปตยกรรม

- พื้นหินขัดสําเร็จรูปสีขาว
- ผนังหินขัดสําเร็จรูปสีขาว
- ฝาเพดานยิปซั่มบอรดสีขาวเจาะลวดลายกานมะลิเปนบาง

สวน
- กระจกชองแสงดานขาง laminated heat strengthened glass 

หนา 6+1.52+6 มม.
- กระจกชองแสงดานบน laminated tempered glass 

หนา 8+1.52+8 มม.

สภาพแวดลอมภายใน

ความสวางโดยรวมคอนขางสมํ่าเสมอจากชองแสงธรรมชาติ
ดานบนท่ีอยูในตําแหนงสูงจากพ้ืนกวา 30 เมตร แสงเงาที่เกิด
ขึ้นในแตละชวงเวลาแตกตางกันไป จากแสงแดดที่สองเขาสู
อาคารโดยตรงผานชองแสงดานขางทางทิศตะวันออกเฉียงใต
และดานบน โดยเฉพาะในชวงเชาถึงเที่ยงในชวงที่ทําการสํารวจ 
ดังแสดงในภาพท่ี 1.1-1.3

มีการใหแสงธรรมชาติรวมกับแสงไฟฟา แสงธรรมชาติเขาสู
อาคารโดยตรงจากชองแสงดานขาง ทางทิศเหนอื ทิศตะวัน
ออกฉียงทิศใตและชองแสงดานบน แสงไฟฟาใชเปนแสงสวาง
โดยทั่วไปและสองเนนชิ้นงาน มีรายละเอียดดังนี้

- Track light ของ ENDO รุน GES9234w เปน spot light 
QT12 IRC 50W จํานวน 8 ดวง  

- Recessed low voltage downlight ของ ENDO รุน 
GLED2232s 90W จํานวน 2 ดวง                 

- Recessed track low voltage projector ของ ENDO รุน 
GLES8225w spot light QT12 IRC 90W จํานวน 2 ดวง           

- Track light ของ WE-EF รุน FLC A139-0690 250W 
จํานวน 16 ดวง      

- Surface mounted low voltage track light ของ ENDO  รุน 
GES9365w discharge lamp 150W จํานวน 8 ดวง    

ภาพที่ 1.1: บรรยากาศภายในและชองแสงดานบนฝาเพดาน

ภาพที่ 1.2: แบบฝาเพดานและชองแสงดานบน

ภาพที่ 1.3: รูปตัดสวนโถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี
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หองจัดเเสดงช้ัน 3  

รายละเอียดการจัดแสดงและงานสถาปตยกรรม รายละเอียดการใหแสงสวาง

การจัดแสดง

การจัดแสดงแบบกึ่งถาวรมีการหมุนเวียนชิ้นงานภายในอาคาร 
ทั้งงานจิตรกรรมภาพเขียนสีนํ้ามัน และงานประติมากรรม
ตางๆ ซึ่งมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย

รายละเอียดวัสดุในงานสถาปตยกรรม

- พื้นหินขัดสําเร็จรูปสีขาว
- ผนังฉาบเรียบสีขาว
- ฝาเพดานยิปซั่มบอรด และผาใบขึงโปรงแสง (PVC sheet 

stretch ceiling) เพื่อใชเปน luminous ceiling 
- ฝาเพดาน aluminum strip สีนํ้าตาลเขม

สภาพแวดลอมภายใน

ความสวางโดยรอบหองคอนขางสมํ่าเสมอจากแสงกระจายผาน 
luminous ceiling (ผาใบขึงโปรงแสง) โดยไมมีการใชไฟสอง
เนนที่ชิ้นงานเหมือนในแบบติดตั้ง และพบวามีความสวางสูง
ตรงบริเวณตําแหนงใต luminous ceiling ดังแสดงในภาพที่ 
1.4-1.5

มีการใหแสงไฟฟาเพียงอยางเดียว มีรายละเอียดดังนี้

- Surface mounted T5 uorescent  batten ของ LUSO รุน 
LBS 54-121/128  28W จํานวน 476 ดวง โดยสองผาน
ผาใบขึงโปรงแสงที่ใชเปน luminous ceiling
(จํานวนดวงโคมอางอิงตามแบบติดต้ังเนื่องจากนับไมได)

ภาพท่ี 1.4: บรรยากาศภายในหองจัดแสดงชั้น 3 ภาพที่ 1.5: รูปตัดภายในหองจัดแสดงช้ัน 3
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หองไตรภูมิ 

รายละเอียดการจัดแสดงและงานสถาปตยกรรม รายละเอียดการใหแสงสวาง

การจัดแสดง

จัดแสดงแบบถาวรและชิ้นงานจัดแสดง คือ ชุดภาพไตรภูมิ 3 
ภาพ เปนภาพเขียนสีนํ้ามันขนาดใหญสูง 7 เมตร 

รายละเอียดวัสดุในงานสถาปตยกรรม

- พื้นหินขัดสําเร็จรูปสีขาว
- ผนังหินขัดสําเร็จรูปสีขาวกระจก
- ฝาเพดานยิปซั่มบอรดสีขาว
- กระจกชองแสงดานบนเปน laminated tempered glass 

หนา 8+1.52+8 มม.

สภาพแวดลอมภายใน

ภายในหองจัดแสดงนี้มีความสวางแตกตางกันในแตละชวงเวลา 
ซึ่งเกิดจากแสงธรรมชาติที่เขาสูอาคารโดยตรง ผานชองแสง
ดานบนเหนือช้ินงานบนผนัง ทําใหบริเวณหนาชิ้นงานนั้นมี
ความสวางคอนขางสูง เมื่อเทียบกับความสวางสวนอื่นภายใน
หองจัดแสดง ดังแสดงในภาพที่ 1.6-1.7

มีการใหแสงธรรมชาติรวมกับแสงไฟฟา โดยแสงธรรมชาติเขาสู
อาคารจากชองแสงดานบน สวนการใหแสงไฟฟาเพื่อสองสวาง
บริเวณโดยรอบหองจัดแสดง มีรายละเอียด ดังนี้

- Surface mounted T5 uorescent battenของ LUSO รุน LBS 
54-121/128 28W จํานวน 28 ดวง ในลักษณะของไฟ
หลืบ 
(จํานวนดวงโคมอางอิงตามแบบติดต้ังเนื่องจากนับไมได)

 

ภาพที่ 1.6: บรรยากาศภายในหองไตรภูมิ ภาพที่ 1.7: รูปตัดสวนหองไตรภูมิ
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หองริชารด กรีน

รายละเอียดการจัดแสดงและงานสถาปตยกรรม รายละเอียดการใหแสงสวาง

การจัดแสดง

จัดแสดงแบบถาวรและชิ้นงานเปนศิลปะวิคตอเรียน แบงเปน 2 
หอง หองใหญแสดงภาพเขียนสีนํ้ามัน หองเล็กมีทั้งภาพเขียนสี
นํ้ามัน และงานประติมากรรมโลหะขนาดเล็ก

รายละเอียดวัสดุในงานสถาปตยกรรม

- พื้นไมปาเกสีธรรมชาติ
- ผนังยิปซั่มบอรดสีเขียวออน
- ฝาเพดานยิปซั่มบอรด และผาใบขึงโปรงแสง ที่ใชเปน 

luminous ceiling
- กระจกชองแสงดานบนเปน laminated tempered glass 

หนา 8+1.52+8 มม.
- 
สภาพแวดลอมภายใน

ภายในหองจัดแสดงหองใหญมีความสวางสูงบริเวณชองแสง
ธรรมชาติกลางหอง และมีการใชไฟสองเนนที่ชิ้นงานบริเวณ
ผนังแตละรูป สวนหองเล็กมีความสวางนอยกวาและมีไฟสอง
เนนที่แตชิ้นงานเชนกัน ดังแสดงในภาพที่ 1.8-1.9
 

หองจัดแสดงนี้มีพื้นที่ 2 สวน คือ 1) หองจัดแสดงใหญที่มีแสง
ธรรมชาติรวมกับแสงไฟฟา โดยแสงธรรมชาติเขามาโดยตรง
จากชองเปดดานบนบริเวณกลางหอง 2) หองจัดแสดงเล็กที่มี
การใหแสงไฟฟาเพียงอยางเดียว ซึ่งการใหแสงไฟฟาทั้งหมด มี
รายละเอียดดังนี้

- Track light ของ ENDO รุน GES9234w เปน spot light 
QT12 IRC 50W จํานวน 29 ดวง (ตามที่นับไดจริง) 

- Surface mounted T5 uorescent batten ของ LUSO รุนLBS 
54-121/128 28W จํานวน 476 ดวง
(จํานวนดวงโคมอางอิงตามแบบติดต้ังเนื่องจากนับไมได)

 

ภาพท่ี 1.8: บรรยากาศภายในหองริชารด กรีน ภาพที่ 1.9: รูปตัดสวนหองริชารด กรีน
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จากการสาํรวจสภาพแวดลอมภายในอาคารและวดัคาใน
สวนจดัแสดงแตละหองพบวา จาํนวนดวงโคม track light 
ทีน่บัไดลดลงจากแบบติดตัง้บางในบางหอง จากน้ันจงึนํา
คาความสองสวางทีว่ดัไดและคาจากการจาํลองสภาพแสง
สวางดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร DIALux 4.8 จากการวจิยั
กอนหนา มาเปรียบเทยีบกบัเกณฑ และขอกาํหนดในการ
ออกแบบระบบแสงสวางจากหนวยงานนานาชาตใินระดบั

สากล ไดแก Illuminating Engineering Society of North 
America (IESNA) Chartered Institution of Building 
Services Engineers (CIBSE) และ Society of Light and 
Lighting (SLL) โดยเนนเฉพาะการจัดแสดงงานตามความ
เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน รายละเอียดคาความสองสวาง
ทีเ่กณฑกาํหนดและคาตวัแปรสาํคญัตางๆ แสดงในตาราง
ที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2: แสดงรายละเอียดคาความสองสวางที่เกณฑกําหนด 

ตัวแปร

เกณฑในการออกแบบระบบแสงสวาง

คาที่ใชอางอิงในการศึกษาIESNA CIBSE SLL

คาความสองสวางเฉลี่ยโดยรอบ (ลักซ) 50-300 
และ100-300
(สําหรับมองราย

ละเอียด)

100 100-300 โถงและทางเดินมีความสวางโดย
รอบ 50-300 ลักซ และความ
สวางสําหรับการมองรายละเอียด 
100-300 ลักซ

คาความสองสวางที่ชิ้นงานสูงสุด (ลักซ)

แบงตามประเภทวัสดุชิ้นงาน ดังนี้

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบสูง เชน ภาพ
เขียนสีนํ้า ภาพพิมพ ภาพวาดเสน สิ่งทอ 

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบปานกลาง เชน 
ภาพเขียนสีนํ้ามัน สีฝุน 

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบนอย  เชน หิน 
โลหะ กระจก

50

 
200

-

50

200

-

50

200

-

50 ลักซ

200 ลักซ

ไมกําหนด
(ขึ้นกับการจัดแสดง)

คาความสองสวางสะสมที่ชิ้นงานตลอดทั้ง
ป (ลักซ-ชั่วโมง/ป)

แบงตามประเภทวัสดุชิ้นงาน ดังนี้

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบสูง 

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบปานกลาง 

-วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบนอย  

50,000

480,000

-

150,000

600,000

-

150,000

600,000

-

50,000-150,000

480,000-600,000

ไมกําหนด
(ขึ้นกับการจัดแสดง)

ที่มา: CIBSE, 1994 ; IESNA, 2000 ; SLL, 2009
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ตารางที่ 3: แสดงตัวอยางคาตัวแปร ที่ผูศึกษากําหนดในการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DIALux4.8 

รายละเอียดของตัวแปร คาของตัวแปร

1 คาการดูแลรักษา (maintenance factor)  0.80

2 คาการสะทอนแสงของวัสดุ (reection factor)

วัสดุหินขัดสําเร็จรูป สีขาว

วัสดุฝาเพดานยิปซั่มบอรดสีขาว 

วัสดุฝาเพดาน Aluminum strip สีนํ้าตาลเขม

วัสดุพื้นไมปารเก ไมสัก สีธรรมชาติ (หองริชารด กรีน)

วัสดุผนังสีเขียวออน (หองริชารด กรีน)

คาการสองผานแสงของชองแสงดานขาง วัสดุกระจกใส (หองอ.ศิลป พีระศรี)

คาการสองผานแสงของชองแสงดานบน วัสดุกระจกฝา (หองริชารด กรีน)

คาการสองผานแสงของชองแสงดานบน วัสดุกระจกกรองแสง (หองอ.ศิลป และหองไตรภูมิ)

0.68

0.70

0.12

0.68

0.50

0.70

0.40

0.50

3 การใชงานของแสงไฟฟาตามแบบติดตั้ง (เปดไฟทุกดวง = dimming values 100%) 1.00

4 การกําหนดวันและชวงเวลาในการจําลอง (light scenes) ที่ใกลเคียงกับวันที่สํารวจ
วันที่ 21 กันยายน (equinox) ในชวงเวลา 10.00-18.00 น. ในสภาพทองฟาโปรง 

-

5 ระดับความสูงของระนาบทํางาน (workplane) 0.75 เมตร

ผลการวิเคราะหและอภิปรายผลการ
ศึกษา

จากการสํารวจสภาพแวดลอมภายในอาคารกรณีศึกษา

นั้น ทําใหทราบสภาพแสงสวางและคาความสองสวางใน

หองจัดแสดงท้ังส่ีหอง ซึ่งสามารถวิเคราะหและอภิปราย
ในเร่ือง 1) สภาพแสงสวางและระดับความสองสวาง
ภายในอาคาร 2) การเปรียบเทียบระดับความสองสวาง

ภายในอาคาร เพ่ือกําหนดการเลือกใชแนวทางปรับปรุง

ขอบกพรองจากงานวจิยักอนหนาอยางเหมาะสม โดยแบง
รายละเอียดในการวิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษา
ออกเปน 4 สวน ตามพ้ืนที่หองจัดแสดง ดังนี้

1. โถง อาจารยศิลป พีระศรี 

จากการสํารวจและเก็บขอมูลในหองจัดแสดงน้ีในวันที่

ทองฟาโปรง เวลา 13.00 น. พบวา สภาพแสงสวางโดย

รอบหองคอนขางความสม่ําเสมอ มแีสงเงาทอดลงบนพ้ืน
ผวิผนงัและพ้ืนในลกัษณะท่ีแตกตางกนัในแตละตาํแหนง
และชวงเวลา ซึ่งใกลเคียงกับการจําลองดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร  สภาพแสงสวางและรายละเอียดความสอง

สวางเปรียบเทียบกันระหวางคาที่วัดจริงกับคาที่ไดจาก

การจําลองสภาพแสงสวางในแตละตําแหนง ดังแสดงใน
ภาพที่ 2-4
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สําหรับคาความสองสวางในแนวกลางหองที่วัดได พบวา
คอนขางเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดใหมีคา 50-300 
ลักซ สําหรับโถงและทางเดิน สวนคาความสองสวาง
สําหรับชิ้นงานประติมากรรมหินสีดํา วัดที่หน า
ประติมากรรมในระนาบต้ังได 371 ลักซ ชิ้นงานนี้เปน
วัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบต่ํา ซึ่งเกณฑไมไดระบุคาไว 

ภายในหองมีบางตําแหนงท่ีแสงแดดสองถึงโดยตรงตาม
การโคจรของดวงอาทิตย  โดยมีคาความสองสวางสูงสุด
ที่วัดไดในแนวระนาบ 490 ลักซ และคาความสองสวาง
ตํ่าสุดวัดได 222 ลักซ โดยรวมสภาพแสงสวางภายใน
หองทําใหมองเห็นช้ินงานไดอยางชัดเจนและไมเปน
อันตรายตอช้ินงาน 

ภาพท่ี 2: ภาพสภาพแสงสวางและชองแสงภายในโถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี

ภาพท่ี 3: ภาพผังพ้ืนแสดงตําแหนงในการวัดคาความสองสวางในโถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี
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ภาพที่ 4: ภาพเปรียบเทียบความแตกตางของคาความสองสวางภายในโถงประติมากรรม อาจารยศิลป พีระศรี 
ระหวางการวัดคาในอาคารจริงและการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

จากภาพที ่4 ในรปูตัดพบวา คาความสองสวางในการวดั

จริง ที่จุดวัด b และ c มีคาตํ่ากวาคาจากการจําลอง  

เนื่องจากในชวงเวลาที่วัดแสงธรรมชาติ มีสภาพทองฟา
เปนฟาหลัว (overcast sky) จึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําให

คาความสองสวางจาการวัดจริงมีคาต่ํากวาคาจากการ

จําลองสภาพอยางเห็นไดชัด

2. หองจัดเเสดงชั้น 3 

ผลการสํารวจสภาพแสงสวางภายในหองจัดแสดงนี้ซึ่งมี
เฉพาะแสงไฟฟาพบวา สภาพแสงสวางมีความสมํ่าเสมอ

และมีเงาสะทอนบนพื้นซึ่งเปนวัสดุสีขาวผิวมัน ใกลเคียง
กบัการจําลองดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร รายละเอยีดคา
ความสองสวางเปรียบเทียบระหวางคาทีว่ดัจริงกับคาทีไ่ด

จากการจําลองสภาพแสงสวางในแตละตําแหนง แสดงใน
ภาพที่ 5-7

จากภาพที่ 6 และภาพที่ 7 จะเห็นไดวา คาความสอง

สวางทีห่นาภาพเขยีนในระนาบตัง้ 4 ตาํแหนง วดัได 410 

415 480 และ 545 ลักซ ซึ่งสูงเกินกวาที่เกณฑกําหนด
คาความสองสวางท่ีชิน้งานสําหรับวตัถทุีแ่สงสวางสงผลก

ระทบปานกลางท่ีเปนภาพสีนํ้ามันที่ 200 ลักซ ทุกจุด  

สวนความสวางบริเวณกลางหองใตฝาเพดานโลหะสี

นํ้าตาลเขมวัดคาได 360-400 ลักซ และบริเวณริมหอง

ตัง้แตใต luminous ceiling ถงึหนาชิน้งานวัดคาได 400-
570 ลักซ คาความสองสวางสูงสุดวัดได 594 ลักซ และ

คาตํา่สดุวัดได 390 ลกัซ ซึง่จะเห็นวา คาความสองสวาง
ในตาํแหนงหนาภาพท่ีวดัได ตํา่กวาคาจากการจาํลองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเห็นไดชัด เนื่องจากไมมีการ

ติดตั้งไฟสองเนนในอาคารตามสภาพจริง 

ดังน้ันจึงควรปรับลดคาความสองสวางใหไดตามท่ีเกณฑ

กาํหนด โดยปรับหร่ีแสงไฟฟาลงเพ่ือใหคาความสองสวาง
ใกลเคียงกับเกณฑ 
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ภาพท่ี 5: ภาพสภาพแสงสวางภายในหองจัดเเสดงช้ัน 3

ภาพที่ 6: ภาพผังพ้ืนแสดงตําแหนงในการวัดคาความสองสวางหองจัดเเสดงช้ัน 3



116  

การประเมินคาความสองสวางในอาคารพิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย

ภาพที่ 7: ภาพเปรียบเทียบความแตกตางของคาความสองสวางภายในหองจัดเเสดงช้ัน 3
ระหวางการวัดคาในอาคารจริงและการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

3. หองไตรภูมิ 

ผลการสํารวจสภาพแสงสวางภายในหองจัดแสดงนี้เห็น
ไดชดัวาบรเิวณหนาภาพเขยีนมคีวามสวางสงูกวาบริเวณ

อืน่ภายในหองอยางเหน็ไดชดั แสงเงาทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะ
ใกลเคียงกับการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร คา

ความสองสว างที่วัดได และคาจากการจําลองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรมีแนวโนมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน แตมีคาสูงกวาคาจากการจําลองคอนขางมาก
และสูงเกินกวาที่เกณฑกําหนด รายละเอียดคาความสอง

สวางเปรียบเทียบระหวางคาที่วัดจริงกับคาที่ไดจากการ
จําลองสภาพแสงสวางในแตละตําแหนง แสดงในภาพที่ 

8-10

คาความสองสวางทีเ่หมาะสมตามทีเ่กณฑกาํหนดสาํหรบั

ชิน้งานซึง่เปนวตัถทุีแ่สงสวางสงผลกระทบปานกลาง เชน 
ภาพเขียนสีนํ้ามันนั้นอยูที่ 200 ลักซ แตคาความสอง

สวางที่หนาภาพเขียนในระนาบตั้งวัดได  850 1,260 
และ 3,000 ลกัซ ซึง่มคีาสูงเกินกวา 200 ลกัซ ประมาณ 

4-15 เทา อีกทั้งหนาภาพเขียนอยูใตชองแสงธรรมชาติ 

ซึ่งอาจทําใหชิ้นงานเกิดความเสียหายจากความรอนและ
รังสีอัลตราไวโอเลตได  โดยคาความสองสวางสูงสุดใน
แนวระนาบท่ีวัดได คือ 3,000 ลักซ และคาความสอง

สวางตํ่าสุดที่วัดได คือ 712 ลักซ
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ภาพท่ี 8: ภาพสภาพแสงสวางและชองแสงภายในหองไตรภูมิ

ภาพที่ 9: ภาพผังพ้ืนแสดงตําแหนงในการวัดคาความสองสวางในหองไตรภูมิ
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ภาพท่ี 10: ภาพเปรียบเทียบความแตกตางของคาความสองสวางภายในหองไตรภูม ิระหวางการวัดคาในอาคารจริงและการจําลอง
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในกรณีนี้จะเห็นไดวาคาความสองสวางท่ีชิ้นงานสูงเกิน

กวาที่เกณฑกําหนดคอนขางมาก ซึ่งอาจเกิดจากปจจัย

ตางๆ ทีผู่วจิยักาํหนดในโปรแกรมคอมพวิเตอรซึง่แตกตาง

จากวัสดุที่ติดตั้งจริง เชน คาการสองผานของวัสดุกระจก

ชองแสงท่ีติดต้ังจริงอาจจะสูงกวาคาท่ีใชในการจําลอง

สภาพ และ/หรือคาการสะทอนแสงของภาพท่ีจัดแสดง

อาจจะสูงกวาที่กําหนดในโปรแกรมคอมพิวเตอร (เดิม

กําหนดไวเปนภาพสีดําของ อาจารยถวัลย ดัชนี)

ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรปรับลดคาความสองสวางใหมีความ

เหมาะสมเพือ่ความปลอดภยัของชิน้งาน โดยการปรบัปรงุ

ชองแสง ซึง่อาจใชวธิเีพิม่การกรองแสงธรรมชาติ โดยการ

ติดฟลมกรองแสงท่ีชองแสงใหคาการสองผานแสงลดลง
จากที่เปนอยู ใหเหลือเพียงรอยละ 30 หรือใหแสง
ธรรมชาติที่เขามาเปนแสงทางออม (indirect light) เพื่อ

ใหแสงธรรมชาติทีเ่ขามามีความสวาง ความจาและความ

รอนลดลง

4. หองริชารด กรีน

ผลการสํารวจสภาพแสงสวางภายในหองจดัแสดงนีพ้บวา 
ภายในหองใหญบริเวณกลางหองซึ่งเปนที่นั่งชมผลงาน
ศลิปะคอนขางสวางจากแสงธรรมชาตอิยางเหน็ไดชดั ใน

ขณะท่ีพื้นที่หนาผนังท่ีติดตั้งภาพเขียนมีความสวางนอย

กวา แตมแีสงจาก spotlight สองเนนภาพเขียนแตละภาพ 

ซึง่ใกลเคยีงกบัการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

พบวาคาความสองสวางจากการวัดจริงตํา่กวาคาจากการ

จาํลองสภาพแสงสวางในบางตาํแหนง เนือ่งจากมจีาํนวน

ดวงโคมสองเนนนอยกวาในแบบติดตั้ง สวนในหองเล็กมี

ความสวางใกลเคียงกับการจําลองสภาพแสงสวาง ราย

ละเอียดคาความสองสวางเปรียบเทียบระหวางคาทีว่ดัจรงิ
กับคาท่ีไดจากการจําลองสภาพแสงสวางในแตละ

ตําแหนง แสดงในภาพที่ 11-13

ในบริเวณหองใหญซึง่มชีองแสงธรรมชาติดานบนอยูกลาง

หอง คาความสองสวางภายในหองท่ีเหมาะสมตามเกณฑ
สําหรับชิ้นงานซ่ึงเปนวัตถุที่แสงสวางสงผลกระทบปาน

กลางทีเ่ปนภาพเขยีนสนีํา้มนัอยูที ่200 ลกัซ แตคาความ

สองสวางทีว่ดัไดมคีาสงูเกนิกวาเกณฑ โดยผูวจิยัวัดคาใน
แนวระนาบได 830-1,630 ลักซ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 4-8 

เทา ในแนวต้ังหนาภาพได 350 ลกัซ สวนในบริเวณหอง
เล็กวัดคาในแนวระนาบได 205-332 ลักซ ในแนวตั้ง

หนาภาพเขียน 2 จดุ ได  215 และ 242 ลกัซ ซึง่สงูเกิน

กวาเกณฑเล็กนอย ดังแสดงในภาพท่ี 12 จึงควรปรับลด
คาความสองสวางทั้งสองหองใหเหมาะสมเพื่อความ
ปลอดภัยของชิ้นงาน โดยการปรับปรุงชองแสงใหแสง
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ภาพท่ี 11: ภาพสภาพแสงสวางและชองแสงภายในหองริชารด กรีน

ภาพท่ี 12: ภาพผังพ้ืนแสดงตําแหนงในการวัดคาความสองสวางในหองริชารด กรีน
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ภาพที่ 13: ภาพเปรียบเทียบความแตกตางของคาความสองสวางภายในหองริชารด กรีน
ระหวางการวัดคาในอาคารจริงและการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

ธรรมชาติมีคาความสวางลดลงและปรับหรี่แสงไฟฟาลง 

เพือ่ใหคาความสองสวางทีช่ิน้งานมคีาใกลเคยีงกบัเกณฑ

มากยิ่งข้ึน 

จากการสาํรวจและวดัคาความสองสวางในสภาพแวดลอม

จริงในอาคารกรณศีกึษา ทาํใหทราบวาคาความสองสวาง
ในหองไตรภูมนิัน้สงูเกินกวาท่ีเกณฑกาํหนดมากและเปน
อันตรายตอภาพเขียนสีนํ้ามันอยางยิ่ง สวนคาความสอง
สวางในหองจัดเเสดงช้ัน 3 และหองริชารด กรีนนั้นมีคา
สูงเกินกวาที่เกณฑกําหนดเล็กนอย ดังนั้นสามารถสรุป
ขอบกพรองและแนวทางในการปรับปรุงดานแสงสวางที่

เหมาะสมในแตละหอง ซึง่ไดเสนอแนะไวในงานวจิยักอน
หนา ดังตอไปนี้

โถงประติมากรรมเปนหองท่ีมีการจัดแสดงช้ินงานท่ีแสง
สวางสงผลกระทบต่ํา และผูออกแบบมีจดุประสงคทีจ่ะให

ผูเขาชมไดเหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของลวดลายจากแสง

เงาบนผนังและพ้ืนท่ีเกิดจากแสงธรรมชาติ จึงไมจําเปน

ตองมีการปรับปรุงการใหแสงสวาง 

หองจดัเเสดงชัน้ 3 มคีาความสองสวางสงูเกนิกวาท่ีเกณฑ

กาํหนดจากแสงไฟฟา ดงันัน้ควรปรับหร่ีแสงไฟฟาภายใน
หองจดัแสดงท้ังหมดใหลดลงจากเดิมเหลอืรอยละ 50 ซึง่
ทาํใหคาความสองสวางทีช่ิน้งานลดลงและหมาะสมกบัช้ิน
งานประเภทวัสดุที่แสงสวางสงผลกระทบปานกลางและ

นอย 

สวนหองไตรภูมิ มีคาความสองสวางที่ชิ้นงานสูงเกินกวา
ที่เกณฑกําหนดมาก จากเแสงธรรมชาติที่เขาสูอาคาร
โดยตรง ดังนั้นในหองจัดแสดงน้ีจึงมุงเนนปรับปรุงชอง

แสงธรรมชาตเิพือ่ลดคาความสองสวาง โดยปรบัปรงุวสัดุ
ชองแสงดวยการตดิฟลมกรองแสง ใหคาการสองผานแสง
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ของกระจกลดลงจากเดิมใหเหลือเพียงรอยละ 30 ของคา
เดิม หรอืปรบัปรงุชองแสงใหแสงธรรมชาตสิองเขามาโดย
ออมและปรับทิศใหแสงเขาสูอาคารทางทิศเหนือหรือใต 

และหองริชารด กรีน มีคาความสองสวางสูงเกินกวาที่
เกณฑกาํหนด จากการนาํแสงธรรมชาตเิขามาทีก่ลางหอง
เชนกนั หองจดัแสดงนีค้วรมุงเนนปรบัปรงุชองแสงใหแสง
ธรรมชาตทิีเ่ขามาเปนแสงทางออมหรอืกรองแสง โดยติด
ตั้งหลังคาหรือแผงบังแดดเหนือชองแสงเดิมประมาณ 
1.50-2.00 เมตร 

สรุป

การออกแบบแสงสวางในหอศิลปนั้น ควรคํานึงถึงคา
ความสองสวางทีเ่หมาะสมสอดคลองตามทีเ่กณฑกาํหนด
ซึง่เปนหน่ึงในปจจยัสาํคัญของการออกแบบ ซึง่อาจสงผล
ตอการเส่ือมสภาพของข้ินงานท่ีจัดแสดง ดังนั้น เมื่อ
กอสรางอาคารพพิธิภณัฑศลิปะไทยรวมสมยัแลวเสรจ็และ
มกีารใชงานแลว ผูวจิยัจงึทาํการวดัคาความสองสวางเพือ่
ใหทราบคาความสองสวางจริง ทั้งที่ชิ้นงานและพื้นที่โดย
รอบภายในหอง พบขอบกพรองทีใ่กลเคยีงกับการจาํลอง
สภาพแสงสวางดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรในงานวจิยักอน
หนา ซึ่งผูวิจัยไดจําลองแนวทางในการปรับปรุงคาความ
สองสวางที่เหมาะสมตามเกณฑไวในแตละหองจัดแสดง
ทั้งแสงธรรมชาติและแสงไฟฟา 

ผลการศึกษาพบวา คาความสองสวางและลักษณะของ
การกระจายแสงในสภาพจริงสวนใหญมีแนวโนมที่ใกล
เคียงกับแสงจากการจําลองสภาพ จึงสามารถสรุปไดวา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร DIALux เปนหนึ่งในเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการศึกษาสภาพแสงสวางและคาความ
สองสวางภายในอาคาร แตทั้งนี้ผูทําการศึกษาควรหา
ขอมูลรายละเอียดในการออกแบบ เพื่อกําหนดคาของ
ปจจัยตางๆ ทีป่อนเขาโปรแกรมใหใกลเคยีงกบัคาจรงิมาก
ทีส่ดุ เชน คาการสะทอนแสงของวัสดพุืน้ผวิตางๆ รวมถงึ
คาการสะทอนแสงของชิ้นงาน และคาการสองผานแสง
ของวสัดกุระจก เปนตน ทัง้ยงัตองคาํนงึถงึสิง่กดีขวางชอง
แสงที่อยูภายนอกอาคารดวย 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิจากการศึกษาน้ี คอื ควรมีการวัดคา
ความสองสวางในชวงเดียวกันหลายๆ วัน เพื่อนํามาหา
คาเฉล่ีย เน่ืองจากสภาพทองฟาในแตละวันมีความแตก
ตางกนั คาทีไ่ดนาจะใกลเคียงกบัผลการจาํลองสภาพมาก
ยิง่ขึน้ และควรมีการวัดคาความสองสวางในวันทีอ่ยูในชวง 
summer solstice (21 มิถุนายน) และชวง winter 
solstice (21 ธันวาคม) ดวย เพื่อใหการศึกษาเปรียบ
เทียบคาความสองสวางโดยเฉพาะจากแสงธรรมชาติมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการศึกษาสภาพแสงสวางในหอศิลป ควร

มีการสํารวจและวัดคาตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับแสง

สวางตอความปลอดภัยของชิ้นงานที่ผูวิจัยไมไดทําการ

ศึกษาในครั้งนี้ดวย ซึ่งไดแก ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต 

ความรอนและอุณหภมู ิเนือ่งจากเปนตวัแปรท่ีศกึษาดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร DIALux ไมได 
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