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บทคัดย่อ 
 

บทความนีน้  าเสนอการศึกษาการใหแ้สงสว่างภายในสิมอีสานโบราณ 
เพ่ือปรบัปรุงคณุภาพ และปริมาณของแสงสว่าง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ดว้ย
เทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีแตกต่างกัน ใชว้ิธีการศึกษาโดยการส ารวจภาคสนาม
สิม จ านวน 8 หลงั ในจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และนครพนม เพ่ือเก็บขอ้มลู
กายภาพของสิม ปริมาณและคณุภาพของแสงสว่าง ท่ีส่งผลตอ่การใชง้าน และ
บรรยากาศภายในสิม ตามลกัษณะภายในของสิม จากนัน้จ  าลองดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงบรรยากาศภายในสิมเป็นรูปภาพ เพ่ือใช้ประกอบใน
แบบสอบถามความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากแสงสว่าง ไดแ้ก่ ความรูส้ึกสงบ ความรูส้ึก
ศกัดิส์ิทธ์ิ ผอ่นคลาย นา่สนใจ และสวยงาม โดยใชม้าตรวดัระดบัความรูส้ึกแบบ
ลิเคิร ์ท (Likert Scale) จ านวน 5 ระดับ และประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติใน
รูปแบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใช้
ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 1 ตวั (One-way ANOVA) จากนัน้ใชว้ิธีการวิเคราะห์
ดว้ยการเปรียบเทียบหลากหลาย (Multiple Comparison) เพ่ือหาค าตอบในการ
ปรบัปรุงดา้นคณุภาพแสงสว่าง 

การศึกษาการปรบัปรุงดา้นปริมาณแสงสว่าง ใชว้ิธีการศึกษาโดยการ
น าภาพจ าลองแสงสว่างภายในสิมท่ีใชใ้นการศึกษาการปรบัปรุงดา้นคุณภาพ 
มาจ าลองปริมาณแสงสว่างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือใหมี้ปริมาณความ
สว่างท่ีเหมาะสมกับการใชง้านทางสายตาท่ีเกิดขึน้ภายในสิม โดยอา้งอิงจาก
เกณฑป์ริมาณความสว่างท่ีแนะน า ทัง้ของประเทศไทย (TIEA) และตา่งประเทศ 
(CIE, IESNA, CIBSE) และก าหนดชนิดหลอดไฟ ต าแหน่งดวงโคม การควบคุม
วงจร เพ่ือก าหนดรูปแบบการใหแ้สงสว่าง ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับการใช้
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งานในบริบทท่ีแตกต่างกัน ไดแ้ก่ การใชง้านเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และใชง้านเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การเรียนรูศ้ึกษาสถาปัตยกรรม และ
ชมฮปูแตม้ 

ผลการศึกษาน าเสนอแนวทางการให้แสงสว่างภายในสิม เพ่ือสรา้ง
บรรยากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในบริบทท่ีแตกต่างกนั แสงสว่างมีบทบาท
ช่วยปรบัปรุงบรรยากาศภายในสิมใหดี้ขึน้ได ้การใชเ้ทคนิคในการใหแ้สงสว่าง
ส าหรบัผูใ้ชง้านในบริบทท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการใหแ้สงสว่างส าหรบัประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จะเน้นการให้ความรูส้ึกสงบ ความศักดิ์สิทธ์ิ ในขณะท่ี
รูปแบบการใหแ้สงสว่างส าหรบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การชมภาพจิตรกรรม
ฝาผนงั หรือฮปูแตม้ จะเนน้การใหค้วามรูส้ึกน่าสนใจ และสวยงาม ผลการศึกษา
การปรบัปรุงปริมาณแสงสว่างภายในสิม พบว่า หากจ าลองแสงสว่างให้ผ่าน
เกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน า ส่งผลใหบ้รรยากาศโดยรวมมีความสว่างมากเกินไป 
อาจลดทอนบรรยากาศบางอย่างท่ีตอ้งการได ้การติดตัง้อุปกรณเ์พ่ือปรบัระดบั
ความสว่างของหลอดไฟ เพ่ือใหมี้ความยืดหยุ่นในการควบคมุบรรยากาศท่ีเกิด
จากแสงสว่าง ซึ่งในบางกรณี บรรยากาศภายในสิมท่ีไดจ้ากการปรับปรุงแสง
สว่าง มีความจ าเป็นมากกว่าปริมาณแสงสว่างตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพ่ือใชใ้นอาคารสมยัใหม่ 
 
ค าส าคัญ:  สิมอีสาน,  แสงสวา่ง,  แนวทางการใหแ้สงสว่าง 
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ABSTRACT 
 

This article attempted to improve quality and quantity in interior 
lighting of traditional northeastern Thai Sims to engage tourists to come and 
visit by using different lighting techniques. 
 The physical data of Sim, the quality and quantity, which affected 
usage and atmosphere inside its building, were collected by observing 8 
traditional northeastern Thai Sims in 3 northeastern provinces of Thailand; 
Khon Kaen, Maha Sarakham, and Nakhon Phanom. Then, Sim models 
were created with the computer program to display the interior atmosphere 
of Sims and to be put in questionnaires, aiming to help the participants 
share their opinions on the interior lighting of Sims whether they felt 
peaceful, holy, restful, fascinating, or aesthetic on each different lighting 
technique. The participants’ perspective was measured through the Likert 
Scale and analyzed by using statistics with One-way ANOVA model. Then, 
the analysis method by Multiple Comparison was used to find solutions to 
improve the quality of Sims' interior lighting. 
 Studying the adjustment of the lighting quantity, again, the 
computer program was used to create models of Sims and to demonstrate 
levels of light inside Sims to discover suitable lightness to human visual 
perception of brightness under the recommended practice for lighting from 
both Illuminating Engineering Association of Thailand (TIEA) and other 
International Illuminating Engineering Associations (CIE, IESNA, and 
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CIBSE). The models were also used to find types of light bulbs, to plan 
lighting positions, and to control lighting circuits for settling lighting methods 
that would match its usage in different occasions such as religion 
ceremonies, cultural tourism, architectural study, and mural painting 
admiration. 
 Results of improving the quality and quantity of light showed that 
lighting plays an important role in adjusting a better atmosphere of Sim 
inside. With the methods of adjusting light for suitable usage on different 
occasions, it appears that the suitable light for the religious ceremony is a 
kind of light that gives them a feeling of peacefulness and holiness. While 
the suitable light for cultural tourism and mural painting admiration is a kind 
of light that creates fascinating and aesthetic feelings. Also, results of 
adjusting the lighting quantity showed that if the level of light is higher than 
the recommended practice for lighting, the overall atmosphere turns out to 
be too bright, which could prevent some demanded atmosphere to occur. 
Therefore, setting up some tools, in Sim, to adjust the brightness of light 
bulbs is suggested as this method will make it easier to adapt the light to 
match the atmosphere of Sim and the activities held inside it. In some 
cases, the atmosphere inside Sim obtained from lighting improvements is 
more necessary than the amount of illuminance recommended for modern 
buildings. 
  
Keywords:  Sim Temple,  Lighting,  Lighting Guideline 
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1. บทน า 
 

สิม คือ อุโบสถในศาสนาพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมพื ้นถ่ินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เป็นสถานท่ีท่ีพระวินยัในพุทธบญัญัติก าหนดขึน้
เพ่ือใหพ้ระสงฆใ์ช้ประกอบสังฆกรรมตามกิจของสงฆ ์ (สมใจ นิ่มเล็ก, 2549)  
ในปัจจบุนั สิมโบราณหลายแห่งไม่ไดถ้กูใชง้าน การเปล่ียนแปลงของสิมเกิดจาก
ปัจจยัตามช่วงเวลาตา่ง ๆ เชน่ สงัคม การเมือง การคมนาคม ความตอ้งการพืน้ท่ี
ใหญ่ขึ ้น ความแข็งแรงของอาคาร หรือการปรับเปล่ียนรสนิยมของช่าง 
คณะกรรมการวดั และเจา้ศรทัธา ท าใหเ้กิดการสรา้งอโุบสถหลงัใหม่ทดแทนจาก
แบบส าเร็จรูป และแบบท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากอโุบสถภาคกลาง หรือถกูปล่อยให้
ทรุดโทรมไปตามเวลา (ไธพตัย ์ภูชิสสช์วกรณ,์ 2554) ไม่ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่
จากชมุชนในสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ การทอ่งเท่ียว
เชิงวฒันธรรมหรือเพ่ือการเรียนรูศ้กึษาสถาปัตยกรรม และการท่องเท่ียวชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั 

การใหแ้สงสว่างภายในสิมในสมัยก่อน เกิดจากเขียนไข และตะเกียง
เป็นแหล่งก าเนิดแสงหลกั มีการเคล่ือนไหวจากแสงเทียน ใหค้วามรูส้ึกถึงความ
สงบ ศกัดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย เพ่ือใชง้านส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
พระสงฆ ์แต่ในปัจจุบนั การใหแ้สงสว่างเปล่ียนแปลงไป มีการใชแ้สงประดิษฐ์
จากดวงโคมเป็นแหล่งก าเนิดแสงหลัก นอกจากนัน้ สิมยงัมีบริบทการใชง้านท่ี
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หรือเพ่ือการเรียนรูศ้ึกษา
สถาปัตยกรรมและภาพจิตกรรมฝาผนงั (ย่ิงสวสัดิ ์ไชยะกลุ และธีรพฒัน ์หนอง
หารพิทกัษ,์ 2562)  
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สภาพแสงสว่างปัจจุบนัในดา้นคณุภาพ การติดตัง้ดวงโคมมีลักษณะ
การติดตั้งต  าแหน่งดวงโคมอย่างเท่ากันสม ่าเสมอ ส่งผลให้แสงสว่างมีการ 
กระจายอย่างเท่ากนั เพ่ือใหแ้สงสว่างโดยทั่วไป ไม่ไดส้่งเสริมบรรยากาศภายใน
ของสิมเพ่ือการสกัการะบูชา ไดแ้ก่ ความสงบ ความศกัดิ์สิทธ์ิ ความผ่อนคลาย 
นอกจากนีย้ังไม่ไดส้่งเสริมบรรยากาศภายในของสิม เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ความนา่สนใจ และความสวยงาม 

สภาพแสงสว่างภายในสิมส่วนใหญ่มีบรรยากาศคอ่นขา้งมืด มีปริมาณ
แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากเทียบกับเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างท่ี
แนะน าของอาคารสมยัปัจจุบนัของไทย และต่างประเทศ เน่ืองจากรูปแบบทาง
กายภาพของสิม มีลกัษณะช่องเปิดท่ีมีขนาดเล็ก และจ านวนนอ้ย นอกจากนีส้ิม
บางหลงัมีส่วนของชายคาย่ืนโดยรอบอาคาร ส่งผลใหป้ริมาณแสงธรรมชาติไม่
เพียงพอ เม่ือใช้งานภายในสิมในเวลากลางวัน จ าเป็นต้องเปิดไฟร่วมด้วย 
(ธีรพฒัน ์หนองหารพิทักษ์ และย่ิงสวสัดิ์ ไชยะกุล, 2561) ดงัภาพท่ี 1 จากการ
ส ารวจภาคสนามอาคารสิม 
 บทความนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแนวทางการให้แสงสว่าง และ 
การแก้ปัญหาเพ่ือปรับปรุงการให้แสงสว่างตามรูปแบบการใชง้านในบริบทท่ี
แตกตา่งกันในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีการสรา้งบรรยากาศภายในสิม โดยการจ าลอง
การให้แสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือปรับปรุง
คณุภาพแสงสว่าง และใชว้ิธีการจ าลองความสว่างตามวิธีการใหแ้สงสว่างเพื่อ
สรา้งบรรยากาศ ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน า เพ่ือปรบัปรุงปริมาณแสง
สว่าง โดยมีสมมติฐานว่า แนวทางการปรับปรุงแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์  
จะช่วยเพิ่มความเหมาะสมในดา้นคุณภาพ และปริมาณแสงสว่าง ต่อประเภท
การใชง้านพืน้ท่ีภายในสิมท่ีแตกตา่งกนั 
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       (ก)                                     (ข)          (ค) 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างการติดตัง้ และสภาพแสงสว่างปัจจุบนัจากการส ารวจ ไดแ้ก่ (ก) วดัไชยศรี 
จงัหวดัขอนแก่น (ข) วดัสนวนวาร ีพฒันาราม จงัหวดัขอนแก่น และ (ค) วดับรูพาราม จงัหวดั
นครพนม 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 2.1 ศึกษาการให้แสงสว่าง เพือ่ปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 
  2.1.1 ส ารวจภาคสนาม มีวัตถุประสงคเ์พ่ือจ าแนกรูปแบบ
ขององคป์ระกอบภายในของสิม ส ารวจภาคสนามอาคารสิมหลากหลายรูปแบบ 
ทัง้หมด 8 แหง่ ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครพนม และจงัหวดั
มหาสารคาม พบองคป์ระกอบภายในสิมท่ีมีร่วมกัน และแตกต่างกัน ไดแ้ก่ ฝ้า
เพดาน ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และองคป์ระกอบช่องเปิด ไม่ไดน้  ามาพิจารณาใน
งานวิจยันี ้เน่ืองจากช่องเปิดท่ีมีเพียงเล็กนอ้ยส่งผลใหส้ิมไดร้บัอิทธิพลจากแสง
ธรรมชาติค่อนขา้งนอ้ย ท าใหแ้ตล่ะช่วงวนั และเวลาท่ีสิมไดร้บัอิทธิพลจากแสง
ธรรมชาติอาจจะไดร้บัแสงสว่างไม่ต่างกันมาก และในงานวิจัยนี ้ไม่ไดศ้ึกษา
ปัจจยัจากแสงธรรมชาติ จึงจ  าแนกรูปแบบภายในของสิมจากองคป์ระกอบฝ้า
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เพดาน และภาพจิตรกรรมฝาผนงั หรือฮปูแตม้ แบง่ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) สิมท่ีมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ (2) สิมท่ีมีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ (3) สิม
ท่ีไม่มีฝา้เพดาน และไม่มีฮปูแตม้ และ (4) สิมท่ีไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ ดงั
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การจ าแนกประเภทของรูปแบบภายในของสิม  
 

มีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 
 
 
 

 

 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัโกศลมชัฌิมาวาส จ.นครพนม 
(2) วดับรูพาราม จ.นครพนม 
 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัไชยศร ีจ.ขอนแก่น 
(2) วดัสนวนวารี พฒันาราม จ.ขอนแก่น 
(3) วดัพทุธสมีา จ.นครพนม 
(4) วดัป่าเลไลย ์จ.มหาสารคาม 
 

ไมม่ีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

  

ไดแ้ก่ 
(1) วดัสระทอง บา้นบวั จ.ขอนแก่น 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัโพธาราม จ.มหาสารคาม 
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  2.1.2 ศึกษาทฤษฎีการให้แสงสว่างที่เกี่ยวข้อง การใหแ้สง
สว่างในเชิงคณุภาพ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศภายในของสิม แบง่พืน้ท่ีการใหแ้สง
สว่างภายในสิมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีว่างภายใน ภาพวาดจิตรกรรม (ฮูปแตม้) 
และองคพ์ระประธาน โดยมีทฤษฎีการให้แสงสว่างในเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง 
ไดแ้ก่ 
  ศึกษาเทคนิคการใหแ้สงสว่างภายในอาคารทัง้หมด 11 รูปแบบ 
(Philip, et al., 2011) น ารูปแบบการใหแ้สงสว่างท่ีอาจจะน ามาใชเ้พ่ือออกแบบแสง
สว่างภายในสิมได ้7 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) Wall grazing (WG) (2) Down lighting (D) 
(3) Wall washing (WW) (4) Uplighting (U) (5) Highlighting (H) (6) Backlighting 
(B) และ (7) Structural lighting (SL) ส่วนเทคนิคท่ีเหลือ ได้แก่ Beam pattern, 
Shadow-pattern, Silhouetting และ Sparkle ไมไ่ดร้วมในงานศกึษานี ้

ศึกษาการให้แสงสว่างส าหรับวัตถุ 3 มิติ เพ่ือใหเ้กิดมิติของ
วตัถ ุแสดงพืน้ผิว รายละเอียด ตลอดจนสรา้งบรรยากาศท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย
แสง 3 ส่วนคือ (1) แสงหลกั (Key light) ท่ีมีความสว่างมากกว่าบริเวณอ่ืนเพ่ือ
ส่องเนน้ (2) แสงเสริม (Fill light) เป็นแสงในอีกทิศทางท่ีช่วยลบเงาจากแสงหลัก
ไม่ใหค้มชัดเกินไป และ (3) แสงจากดา้นหลัง (Back light) เป็นแสงท่ีส่องจาก
ดา้นหลงัวตัถ ุเพ่ือเนน้ขอบรูปร่างและรูปทรง (พรรณชลทั สรุิโยธิน และการุณย ์
ศภุมิตรโยธิน, 2547) การใหแ้สงเพ่ือใหเ้กิดมิตแิละพืน้ผิวกบัวตัถ ุล าแสงจากดวง
โคมยิ่งสงูขึน้ จะยิ่งเกิดผลการใหแ้สงท่ีน่าต่ืนใจ ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมของดวงโคม
ในการจัดแสดงวัตถุ 3 มิติ ควรจะติดตั้งท่ี 30-45 องศาด้านหน้าในระนาบ
แนวนอน และท่ี 30-45 องศาในระนาบแนวตัง้ นอกจากนี ้อุณหภูมิสีของแสง
ส าหรบัอาคารทางศาสนาท่ีแนะน าควรจะอยูร่ะหวา่ง 2700-3000K (The Society 
of Light and Lighting, 2014) 
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จากการศึกษาทฤษฎีการใหแ้สงสว่างท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลมา
วิเคราะหรู์ปแบบเทคนิคการใหแ้สงสว่างใหส้อดคลอ้งกับทฤษฎีการใหแ้สงสว่าง
ส าหรับวัตถุ 3 มิติ และท่ีอาจจะเหมาะสมกับรูปแบบภายในของสิมแต่ละ
ประเภท เพ่ือใชใ้นการจ าลองรูปภาพบรรยากาศภายในสิมจากการปรบัปรุงแสง
สว่าง โดยก าหนดให้มี 2 รูปแบบการปรับปรุงแสงสว่าง ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี (1) 
เทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) คือ เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิมท่ีควรจะมี ไดแ้ก่ 
เทคนิค Down lighting (D) ส าหรับให้แสงสว่างภายในโดยทั่ วไป เทคนิค 
Uplighting (U) Highlighting (H) และBacklighting (B) ส าหรับการส่องเน้นไป
ยังองคพ์ระพุทธ รูปแบบท่ี (2) เทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+เทคนิค
เพิ่มเติม) คือ เทคนิคพืน้ฐานภายในสิมท่ีควรจะมี เสริมดว้ยเทคนิคการให้แสง
สว่างท่ีมีเฉพาะในแต่ละรูปแบบภายในสิมนัน้ ๆ ท่ีอาจเพิ่มความน่าสนใจ และ
ความสวยงาม ไดแ้ก่ เทคนิค Wall grazing (WG) ส าหรบัสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และ
ไม่มีฮูปแต้ม เทคนิค Wall washing (WW) ส าหรับสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และมีฮู
ปแตม้ เทคนิค Wall grazing (WG) และStructural lighting (SL) ส าหรบัสิมท่ีไม่
มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม เทคนิค Wall washing (WW) และ Structural 
lighting (SL) ส าหรบัสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

2.1.3 การจ าลองการให้แสงสว่าง จ  าลองการใหแ้สงสว่าง
ภายในสิม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์Sketchup (Sketchup, 2019) และ Vray 
3.4 (Chaosgroup, 2019) โดยแบ่งกลุ่มการจ าลองออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) 
สภาพแสงสว่างภายในเดิมของสิม (2) เทคนิคการใหแ้สงสว่างภายในสิม และ (3) 
บรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบแสงสวา่ง โดยใชเ้ทคนิคท่ีแตกตา่งรว่มกนั 
ดงัภาพท่ี 3-5 
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(1) มีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ (2) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

  
(3) ไมม่ีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ (4) ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

ภาพที่ 3 ภาพจ าลองสภาพแสงสวา่งภายในเดิมของสิม 
 

   
(1) Wall grazing (หรือ WG) (2) Downlighting (หรือ D) (3) Wall washing (หรือ WW) 

   
(4) Uplighting (หรือ U) (5) Highlighting (หรือ H) (6) Backlighting (หรือ B) 

 

 

(7) Structural lighting (หรือ SL) 

 

ภาพที่ 4 ภาพจ าลองเทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสมิ 
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การจ าลองบรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบแสงสว่าง 
โดยใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างร่วมกัน (ส่วนท่ี 3) ในแต่ละประเภทรูปแบบภายในของ
สิม โดยจ าลองแสงสว่าง 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) ใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีเป็น
พืน้ฐานตามทฤษฎี เพ่ือใหส้ิมมีบรรยากาศท่ีดีขึน้ (การส่องสว่างทั่วไป และการ
ส่องเนน้พระพุทธรูป) ไดแ้ก่ เทคนิค D U H B (2) ใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมร่วมกันกับ
เทคนิคพืน้ฐาน โดยรูปแบบภายในของสิมแต่ละประเภทจะใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมท่ี
แตกตา่งกนั ดงัภาพท่ี 5 

 

   
(1) มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B) 
(2) มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WG) 

(3) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

   
(4) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WW) 

(5) ไม่มีฝา้เพดาน  
และไม่มีฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

(6) ไม่มีฝา้เพดาน  
และไม่มีฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B + WG SL) 

  

 

(7) ไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

(8) ไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WW SL) 

 

ภาพที่ 5 ภาพจ าลองบรรยากาศภายในสมิ จากการออกแบบปรบัปรุงแสงสวา่ง  
โดยใชเ้ทคนิคที่แตกตา่งรว่มกนั 
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2.1.4 การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น น าภาพท่ีไดจ้าก
การจ าลองแสงสว่าง จ านวน 19 ภาพ ดังภาพท่ี 3-5 เพ่ือใช้อ้างอิงใน
แบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีบริเวณศาสนสถาน และพืน้ท่ี
โดยรอบ แบ่งส่วนค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังภาพท่ี 6 โดยใช้มาตรวัดระดับ
ความรูส้ึกแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง 
มาก ไปจนถึง มากท่ีสุด (Likert, 1932) และใชก้ารรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิดจากแสง
สวา่ง ไดแ้ก่ ความรูส้กึสงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผอ่นคลาย นา่สนใจ และสวยงาม ดงัภาพท่ี 
6 ใชต้ารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) เพ่ือหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเพ่ือประมาณค่าสดัส่วนของประชากร โดยงานวิจยันี ้ค  านวณจากกลุ่ม
ประชากรท่ีนบัไม่ได ้และใหค้่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัไดอ้ยู่ท่ี 10% ดงันัน้ 
ในงานวิจยันีจ้ึงใชก้ลุ่มตวัอย่าง 100 คน เป็นอย่างนอ้ย และก าหนดใหเ้ป็นกลุ่ม
บุคคลเขา้วัด จ านวน 100 คน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีศาสนสถาน เช่น 
บคุคลท่ีมกัเขา้ไปยงัศาสนสถานเพ่ือท าบญุ และทอ่งเท่ียว พระภิกษุสงฆ ์เป็นตน้ 
เพ่ือวิเคราะหค์วามคิดเห็นความรูส้ึกท่ีเกิดจากแสงสว่าง 
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               (ก)                 (ข)  

   
 
 
ภาพที่  6 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น 
ความรูส้ึกที่เกิดจากแสงสว่าง (ก) ส่วนที่ 1 สภาพ
แสงสว่างภายในเดิม (ข) ส่วนท่ี 2 เทคนิคการให้
แสงสว่างภายในสิม และ (ค) ส่วนที่  3 สภาพ
บรรยากาศหลงัออกแบบแสงสวา่ง 
 
 
 

               (ค) 
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  2.1.5 วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ  เก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าหรับการค านวณผลทางสถิติ ไดแ้ก่ โปรแกรม SPSS Statistics 19.0 (IBM, 
2019) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติ และวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใชต้วัแปรตน้ และตวัแปรตาม 
1 ตัว (One-way ANOVA) จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบ
หลากหลาย (Multiple Comparison) ไดแ้ก่การเปรียบคา่เฉล่ียของผลวิจยัทีละคู่
สลับกันไปมาจนกระทั่งครบทุกคู่ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2562) เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มเพ่ือหาค าตอบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ (แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หรือ P<0.05) โดยมีวตัถปุระสงคใ์น
การหาค าตอบดงันี ้
  1) เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการใหแ้สงสว่างในส่วนท่ี 2 เพ่ือ
หาความแตกตา่ง และเทคนิคท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามรูส้กึ 
  2) เปรียบเทียบระหว่าง ส่วนท่ี 1 สภาพแสงสว่างภายในเดิม 
กับส่วนท่ี 3 สภาพบรรยากาศหลงัออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 1 เทคนิคพืน้ฐาน 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) และเปรียบเทียบระหว่าง ส่วนท่ี 3 สภาพบรรยากาศหลัง
ออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 1 เทคนิคพืน้ฐาน (ใชเ้ทคนิค D U H B) กับส่วนท่ี 3 
สภาพบรรยากาศหลงัออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 2 เทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (ใช้
เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) 
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 2.2 ศึกษาการให้แสงสว่าง เพือ่ปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
  2.2.1 จ าแนกรูปแบบภายในของสิม วิเคราะหรู์ปแบบการ
ใหแ้สงสว่างภายในสิมจากบริบทการใชง้านท่ีแตกต่างกัน อา้งอิงจากกิจกรรม
การใชง้านทางสายตา ไดแ้ก่ การใชง้านส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดย
ใชรู้ปแบบการใหแ้สงสว่างดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน (ใชเ้ทคนิค D U H B) และการใช้
งานส าหรบัท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั หรือฮปูแตม้ โดยใชรู้ปแบบการให้
แสงสว่างดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (ใชเ้ทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) 
จ  าลองในสิมท่ีมีฮปูแตม้เพียงอย่างเดียว ดงัภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) (ข) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ค) (ง) 
ภาพที่ 7 รูปแบบภายในสมิที่ใชใ้นการจ าลองดว้ยโปรแกรม DIALux จ าแนกตามบรบิทการใช้
งาน (ก) สิมที่มีฝา้เพดาน ส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ข) สิมที่มีฝา้เพดาน ส าหรบั
ท่องเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ค) สิมที่ไม่มีฝ้าเพดาน ส าหรบัประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา (ง) สมิที่ไมม่ีฝา้เพดาน ส าหรบัทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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  2.2.2 จ าลองแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux จ  าลองการให้
แสงสว่างภายใตแ้สงประดิษฐ์ ใชช้นิดดวงโคม ชนิดหลอดไฟ ต าแหน่งการติดตัง้ 
อา้งอิงตามเทคนิคท่ีใชต้ามบริบทการใชง้าน ดว้ยโปรแกรม DIALux 4.12 (DIAL 
GmbH, 2019) ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่าง อา้งอิงจากเกณฑค์วามสว่างอาคาร
ประเภทอุโบสถท่ีแนะน า ได้แก่ TIEA (TIEA, 2005), CIE (CIE, 2001), IESNA 
(IESNA, 2003) และ CIBSE (CIBSE ,1994) โดยแบง่พืน้ท่ีการท างานทางสายตา
เป็นทางสญัจร (ท่ีระดบัสงูจากพืน้ 0.00 เมตร แนวนอน) การอา่นหนงัสือบทสวด
มนต ์(ท่ีระดบัสูงจากพืน้ 0.50 เมตร แนวนอน) พระพุทธรูป (ท่ีระดบัสูงจากพืน้ 
1.00 เมตร แนวตัง้) และผนังท่ีมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังโดยท่ีเกณฑ ์TIEA, 
CIE, IESNA ก าหนดคา่ความสว่าง (Illuminance) ท่ีแนะน าไวท่ี้ 100 lux ส าหรบั
ทางสัญจร 300 lux ส าหรับการอ่านหนังสือบทสวดมนต ์บริเวณพระพุทธรูป  
และบริเวณผนังภาพวาดจิตรกรรม และเกณฑ์ CIBSE ก าหนดไว้ท่ี 100 lux 
ส าหรับทางสัญจร 150-300 lux ส าหรับการอ่านหนังสือ และผนังภาพวาด
จิตรกรรม ส าหรบัคา่ความสม ่าเสมอของความส่องสว่าง (Illuminance uniformity 
หรือ 

OU ) อา้งอิงเกณฑข์อง TIEA ซึ่งก าหนดไวไ้มต่  ่ากว่า 0.4  
ก าหนดใหค้่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสง (Reflectance) ของ

พืน้ผิวภายในสิมในการจ าลองแสงสว่างอ้างอิงจากค่าเฉล่ียจากสิมท่ีท าการ
ส ารวจภาคสนามจ านวน 8 แหง่ 3 จงัหวดั แบง่เป็น 6 พืน้ผิว ไดแ้ก่ ผิวพืน้ภายใน 
มีคา่เทา่กบั 0.20 ผิวผนงัภาพจิตรกรรมภายใน มีคา่เทา่กบั 0.27 ผิวเพดาน มีคา่
เท่ากับ 0.47 ส  าหรบัสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และ 0.20 ส  าหรบัสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน ผิว
บริเวณฐานพระพุทธรูป มีคา่เท่ากับ 0.43 และผิวพืน้ภายนอกโดยรอบสิม มีค่า
เทา่กบั 0.20 
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ภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดต าแหน่งการติดตัง้ และชนิดดวงโคมในรูปแบบสิมที่มีฝา้เพดาน 
และมีฮปูแตม้ (ซา้ย) และรูปแบบสมิที่ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ (ขวา) 
 
  จากภาพท่ี 8 การจ าลองต าแหน่งการติดตัง้ดวงโคมภายในสิม 
ใหส้อดคลอ้งกับภาพจ าลองในส่วนท่ี 3 สภาพหลงัออกแบบปรบัปรุงแสงสว่าง 
จากการวิเคราะหบ์ริบทการใชง้านภายในสิมปัจจุบนั สามารถแบ่งการใชง้าน
ภายในสิมได้เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การใช้งานเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) ในการจ าลอง และ (2) การใชง้านเพ่ือ
ท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+
เพิ่มเติม) ในการจ าลอง ใชด้วงโคมชนิด Downlight เพ่ือใหแ้สงสว่างทั่วไป ดวง
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โคมชนิดฝังพืน้ ฝา้เพดาน และบนฐานองคพ์ระพทุธรูป ปรบัองศาได ้เพ่ือใหแ้สง
สว่างส่องเนน้ไปยงัองคพ์ระพุทธรูปใหมี้ความเด่นชัด ดวงโคมชนิด Track light 
เพ่ือใหแ้สงสว่างส่องเนน้ไปยังผนังฮูปแตม้ และดวงโคมชนิดซ่อนหลืบ (Cove 
light) เพ่ือสอ่งเนน้องคป์ระกอบของโครงสรา้งภายใตห้ลงัคา ส าหรบัสิมท่ีไม่มีฝ้า
เพดาน จ านวนของดวงโคม ทดลองติดตัง้ และถกูเพิ่มจ านวนจนไดค้วามสว่างท่ี
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  
  จากรูปแบบการติดตัง้ต  าแหน่ง และชนิดของดวงโคมข้างตน้ 
สามารถก าหนดรูปแบบการใชง้านภายในตามบริบทโดยการควบคมุการเปิด-ปิด 
สวิตซไ์ฟ แบง่เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การใชง้านส าหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ให้
พิจารณาปิดโคม Track light เพ่ือลดจุดสนใจ และเน้นความสว่างไปยังองค์
พระพุทธรูป (2) การใชง้านส าหรับท่องเท่ียวชมฮูปแตม้ ใหพ้ิจารณาเปิดโคม 
Track light หรือ Cove light ส าหรับสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน เพ่ือเน้นผนังฮูปแต้ม 
หรือเพิ่มลกูเล่นของแสงใหมี้ความน่าสนใจ เม่ือจ าลองความสว่างใหผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานตามการใชง้านทางสายตาในแต่ละบริบท พบว่า บรรยากาศของแสงท่ี
ไดจ้ากการจ าลองอาจมีความสว่างมากเกินไป อาจลดทอนบรรยากาศท่ีตอ้งการ
ได ้เช่น ความสงบ ความศักดิ์สิทธ์ิ น่าเคารพ จึงพิจารณาการติดตัง้อุปกรณ์
ส าหรบัหรี่ไฟ (Dimmer) ในโคมชนิด Downlight เพ่ือลดแสงสว่างทั่วไป และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการควบคมุความสว่าง และปรบัเนน้องคป์ระกอบภายในสิม ไม่
ว่าจะเป็นผนงัฮูปแตม้ หรือองคพ์ระพุทธรูป ในบริบทท่ีอาจไม่ตอ้งการปริมาณ
ความสวา่งท่ีเพียงพอ เชน่ ไมต่อ้งการอา่นบทสวดมนตภ์ายในสิม แตเ่พียงเพ่ือให้
มีบรรยากาศตามท่ีตอ้งการเพียงเทา่นัน้ ดงัภาพท่ี 9-10 
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ประกอบพิธีกรรม 
(เทคนิค D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 0% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 25% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 50% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 75% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 100% 

 
ภาพที่ 9 ภาพจ าลองภายในสิมรูปแบบมีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ ดว้ยโปรแกรม DIALux 
จ าแนกตามบรบิทการใชง้าน 
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ประกอบพิธีกรรม 
(เทคนิค D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 0% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 25% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 50% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 75% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 100% 

 
ภาพที่ 10 ภาพจ าลองภายในสมิรูปแบบไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ ดว้ยโปรแกรม DIALux 
จ าแนกตามบรบิทการใชง้าน 
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3. ผลการศึกษา 
 

 3.1 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 
  3.1.1 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น การเก็บ
ขอ้มลูการรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิดจากแสงสว่างในกลุ่มบคุคลเขา้วดั จ  านวน 100 คน 
โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน และบริเวณโดยรอบ โดยมีเพศ
ชาย และเพศหญิง มีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี ไปจนถึงมากกว่า 50 ปีขึน้ไป เป็นบคุคลท่ี
รูจ้กั และไม่รูจ้กัการใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างเพ่ืองานออกแบบภายใน (Interior 
lighting techniques) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัดจากการแจกแบบสอบถามใน
พืน้ท่ีศาสนสถาน และบรเิวณโดยรอบ 

 

ประเภทของบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด (จ านวน 100 คน) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ 
เพศชาย 50 50 
เพศหญิง 50 50 
อาย ุ
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 27 27 
ชว่งอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 38 38 
ชว่งอายรุะหวา่ง 30-39 ปี 16 16 
ชว่งอายรุะหวา่ง 40-49 ปี 13 13 
อาย ุ50 ปีขึน้ไป 5 5 
รูจ้กัการใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสวา่งเพ่ืองานออกแบบภายใน (Interior Lighting technique) 
รูจ้กั 41 41 
ไมรู่จ้กั 59 59 
มกัจะเขา้วดัดว้ยเหตผุลใด 
ทอ่งเที่ยว และท าบญุ 64 64 
ท าบญุ 28 28 
เป็นพระภิกษุสงฆ ์ 8 8 
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  คา่เฉล่ียจากการตอบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้
วดั โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน พบว่า บรรยากาศภายใน
สิม หลังออกแบบปรับปรุงแสงสว่าง (ส่วนท่ี 3) มีค่าเฉล่ียมากกว่าสภาพแสง
สว่างภายในเดิมของสิม (ส่วนท่ี  1) ในทุกการรับรู ้ความรู้สึก ในส่วนท่ี 3 
บรรยากาศภายในสิม หลงัออกแบบปรบัปรุงแสงสว่าง พบว่า การใหแ้สงสว่าง
โดยเทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) มีค่าเฉล่ียมากกว่า การใหแ้สงสว่างโดยเทคนิค
พืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+เพิ่มเติม) ในการรบัรูค้วามรูส้ึก สงบ และศกัดิส์ิทธ์ิ 
ส  าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และนอ้ยกว่าในการรบัรูค้วามรูส้ึก ผ่อนคลาย 
นา่สนใจ และสวยงาม ในทกุรูปแบบภายในของสิม ในสว่นท่ี 2 เทคนิคการใหแ้สง
สว่างพบว่า เทคนิค Highlighting มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดในทุกความรูส้ึก รองลงมา
เป็นเทคนิค Downlighting และ Uplighting มีคา่เฉล่ียมากในดา้นความสงบ และ
ความศกัดิส์ิทธ์ิ เทคนิค Downlighting และ Wall grazing มีคา่เฉล่ียมากในดา้น
ความผ่อนคลาย สบายใจ เทคนิค Wall washing และ Wall grazing มีค่าเฉล่ีย
มากในดา้นความนา่สนใจ และความสวยงาม ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียการรับรู ้ความรู้สึกท่ีเกิดจากแสงสว่าง ต่อภาพ
จ าลองทัง้ 19 ภาพ ของกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วดั จ  านวน 100 คน จากการแจก
แบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน และบรเิวณโดยรอบ 
 

ตารางค่าเฉล่ียการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากแสงสว่าง ของกลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 

ภาพจ าลองบรรยากาศภายใน  
ทีเ่กิดขึน้จากแสงสว่างของสิม 

การรับรู้ความรู้สึกทีเ่กิดจากแสงสว่าง 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

สว่นที่ 1 สภาพแสงสวา่งภายในเดิมของสิม 
1. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
2. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
3. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
4. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
สว่นที่ 2 เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิมที่แตกตา่งกนั 
1. Wall grazing 3.72 3.62 3.71 3.77 3.78 
2. Downlighting 4.28 3.98 3.86 3.32 3.43 
3. Wall washing 3.31 3.25 3.50 3.79 3.73 
4. Uplighting 4.23 4.19 3.28 3.68 3.39 
5. Highlighting 4.59 4.55 4.18 4.52 4.34 
6. Backlighting 4.03 3.96 3.14 3.64 3.22 
7. Structural lighting 3.81 3.77 3.62 3.75 3.65 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

ตารางค่าเฉล่ียการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากแสงสว่าง ของกลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
ภาพจ าลองบรรยากาศภายใน  
ทีเ่กิดขึน้จากแสงสว่างของสิม 

การรับรู้ความรู้สึกทีเ่กิดจากแสงสว่าง 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

สว่นที่ 3 บรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบปรบัปรุงแสงสวา่ง โดยใชเ้ทคนิคที่แตกตา่งรว่มกนั 
1. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 

2. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WG) 

3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 

3. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

4. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

5. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

6. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

7. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 

8. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

 
  3.1.2 ผลการประมวลผลด้วยวิ ธีทางสถิติ  ใช้วิ ธีการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใช้ตัวแปรต้น 
และตวัแปรตาม 1 ตวั (One-way ANOVA) เพ่ือหาค าตอบวา่ระหว่างกลุม่ตวัแปร
ท่ีใชเ้ปรียบเทียบคา่เฉล่ียทัง้หมด มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จากนัน้ เพ่ือหาค าตอบว่ากลุ่มใดแตกตา่งจากกลุ่มใดและกลุ่มใดไม่แตกตา่งจาก
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กลุม่ใดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม ่จงึใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ีย 
โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย (Multiple Comparison) เปรียบคา่เฉล่ียของ
ผลวิจยัทีละคู่สลบักันไปมาจนกระทั่งครบทุกคู ่เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค
การให้แสงสว่างแต่ละเทคนิคภายในกลุ่มเทคนิคการให้แสงสว่างภายในสิม 
(ส่วนท่ี 2) และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสภาพแสงสว่างภายในเดิม (ส่วนท่ี 1) 
กับกลุ่มบรรยากาศภายในสิม หลังออกแบบปรับปรุงแสงสว่าง (ส่วนท่ี  3) ดงั
ตารางท่ี 4-8 
  1) เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการให้แสงสว่างภายในกลุ่ม
เทคนิคการให้แสงสว่าง การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเทคนิคภายในกลุ่ม
เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิม ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ภาพจ าลองเทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิม (สว่นท่ี 2) 
ในกลุม่ตวัอย่างบคุคลเขา้วดั 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) 
 

ภาพจ าลอง
เทคนิค 

การรับรู้ความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

เทคนิค (A) เทคนิค (B) 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 

Wall grazing 

Downlighting -0.56 0.000* -0.36 0.082 -0.15 1.000 0.45 0.013* 0.35 0.214 

Wallwashing 0.41 0.024* 0.37 0.064 0.21 1.000 -0.02 1.000 0.05 1.000 

Uplighting -0.51 0.001* -0.57 0.000* 0.43 0.021* 0.09 1.000 0.39 0.089 

Highlighting -0.87 0.000* -0.93 0.000* -0.47 0.007* -0.75 0.000* -0.56 0.001* 

Backlighting -0.31 0.285 -0.34 0.135 0.57 0.000* 0.13 1.000 0.56 0.001* 
Structural-
lighting 

-0.09 1.000 -0.15 1.000 0.09 1.000 0.02 1.000 0.13 1.000 

Downlighting 

Wallwashing 0.97 0.000* 0.73 0.000* 0.36 0.123 -0.47 0.007* -0.30 0.579 

Uplighting 0.05 1.000 -0.21 1.000 0.58 0.000* -0.36 0.126 0.04 1.000 

Highlighting -0.31 0.285 -0.57 0.000* -0.32 0.300 -1.20 0.000* -0.91 0.000* 

Backlighting 0.25 0.974 0.02 1.000 0.72 0.000* -0.32 0.304 0.21 1.000 
Structural- 
lighting 

0.47 0.004* 0.21 1.000 0.24 1.000 -0.43 0.022* -0.22 1.000 

Wall washing 

Uplighting -0.92 0.000* -0.94 0.000* 0.22 1.000 0.11 1.000 0.34 0.264 

Highlighting -1.28 0.000* -1.30 0.000* -0.68 0.000* -0.73 0.000* -0.61 0.000* 

Backlighting -0.72 0.000* -0.71 0.000* 0.36 0.123 0.15 1.000 0.51 0.004* 
Structural-
lighting 

-0.50 0.002* -0.52 0.001* -0.12 1.000 0.04 1.000 0.08 1.000 

Uplighting 

Highlighting -0.36 0.088 -0.36 0.082 -0.90 0.000* -0.84 0.000* -0.95 0.000* 

Backlighting 0.20 1.000 0.23 1.000 0.14 1.000 0.04 1.000 0.17 1.000 
Structural- 
lighting 

0.42 0.018* 0.42 0.016* -0.34 0.194 -0.07 1.000 -0.26 1.000 

Highlighting 
Backlighting 0.56 0.000* 0.59 0.000* 1.04 0.000* 0.88 0.000* 1.12 0.000* 
Structural- 
lighting 

0.78 0.000* 0.78 0.000* 0.56 0.000* 0.77 0.000* 0.69 0.000* 

Backlighting 
Structural- 
lighting 

0.22 1.000 0.19 1.000 -0.48 0.000* -0.11 1.000 -0.43 0.034* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเทคนิคภายในกลุ่มเทคนิคการให้
แสงสว่างภายในสิม (ส่วนท่ี 2) ในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วดั พบว่า มีจ  านวนคู่
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เปรียบเทียบท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ความรูส้ึกสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ และสวยงาม ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาเทคนิคท่ีมีผลต่อความรูส้ึก ตอ้งพิจารณาเป็นรายคู่เปรียบเทียบซึ่ง
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  2) เปรียบเทียบระหว่างสภาพแสงสว่างภายในเดิม กับสภาพ
แสงสว่างหลงัออกแบบปรบัปรุง แบง่การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่างสภาพแสง
สว่างภายในเดิม กับสภาพแสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง ออกเป็น 3 คู่
เปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 5-8 ไดแ้ก่ 1) เปรียบเทียบระหว่าง สภาพแสงสว่าง
ภายในเดิม กับสภาพแสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง (เทคนิค D U H B) 2) 
เปรียบเทียบระหวา่งสภาพแสงสว่างภายในเดมิ กบัสภาพแสงสว่างหลงัออกแบบ
ปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) และ 3) เปรียบเทียบระหว่างสภาพ
แสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง (เทคนิค D U H B) กับสภาพแสงสว่างหลัง
ออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเตมิ) 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มสภาพแสงสว่าง
ภายในเดิม (ส่วนท่ี 1) กบักลุ่มบรรยากาศภายในสิม หลงัออกแบบปรบัปรุงแสง
สวา่ง (สว่นท่ี 3) ในกลุม่ตวัอย่างบคุคลเขา้วดั พบวา่สภาพหลงัออกแบบปรบัปรุง
แสงสว่าง (ส่วนท่ี 3) มีคา่เฉล่ียมีคา่มากกว่า สภาพแสงสว่างภายในเดิม (ส่วนท่ี 
1) ในทกุความรูส้ึก และแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทัง้หมดทกุรูปแบบ 
ยกเวน้ ในดา้นความรูส้ึกสงบ ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้  
  ผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาพหลังออกแบบปรบัปรุงแสง
สว่าง (ส่วนท่ี 3) ดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) กบัเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D 
U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) ในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วัด พบว่า เทคนิคพืน้ฐานมี
คา่เฉล่ียมากกว่าเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม ในดา้นความรูส้ึกสงบ และศกัดิ์สิทธ์ิ 
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ยกเวน้ รูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแตม้ และรูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ แตน่อ้ยกว่าในดา้นการรบัรูค้วามรูส้ึกผ่อนคลาย น่าสนใจ 
และสวยงาม ในทกุรูปแบบสิม โดยมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ในทกุความรูส้ึก ยกเวน้ความสวยงาม ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้เพดาน และไม่มี 
ฮูปแตม้ ความรูส้ึกน่าสนใจ และความสวยงามส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝ้าเพดาน 
และมีฮูปแตม้ และรูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ ความรูส้ึกผ่อน
คลาย นา่สนใจ และสวยงาม ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
ดงัตารางท่ี 5-8 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีมี่ฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ทิธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 
Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+WG) 3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 
Sig. 0.278 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+WG) 3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 
Sig. 0.000* 0.041* 0.013* 0.002* 0.089 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีมี่ฝ้าเพดาน และมีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

Sig. 1.000 1.000 0.060 0.024* 0.015* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีไ่ม่มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

Sig. 0.067 1.000 0.003* 0.000* 0.000* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีไ่ม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 
Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

Sig. 0.159 1.000 0.505 0.028* 0.003* 

* แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(P<0.05) 
  

3.2 ผลการศึกษาการปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
ผลจากการจ าลองแสงสวา่งดว้ยโปรแกรม DIALux 4.12 ตามรูปแบบการ

ใชง้านตามบริบทท่ีแตกต่างกันใหผ้่านเกณฑท่ี์แนะน า ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้
เพดาน และมีฮปูแตม้ และสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ ดงัตารางท่ี 9-10 
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ตารางท่ี 9 ปรมิาณความสว่างเฉล่ีย (
avE ) และความสม ่าเสมอของการ

ส่องสว่าง ( OU ) ภายใตก้ารจ าลองแสงประดิษฐ์ ส  าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน 
และมีฮปูแตม้ 
 

พืน้ทีท่ างาน
ทางสายตา 
(Task) 

รูปแบบภายในสิมประเภทมีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ จ าแนกตามบริบทการใช้งาน 

ประกอบ 
พธีิกรรม 
(เทคนิค  
D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจติรกรรมฝาผนัง 
(เทคนิค D U H B + WW) 

Dimmer 0% Dimmer 25% Dimmer 50% Dimmer 75% Dimmer 100% 
 

avE  

 

OU  

 

avE
 

 

OU  

 

avE  

 

OU
 

 

avE
 

 

OU
 

 

avE  

 

OU  

 

avE  

 

OU  

ทางสญัจร  

(+0.00) 

299 0.53 131 0.39 196 0.70 262 0.74 328 0.7 394 0.69 

อา่นหนงัสือ  

(+0.50) 

346 0.45 155 0.30 230 0.65 306 0.66 382 0.62 458 0.60 

พระพทุธรูป  

(+1.00) 

800 0.40 648 0.28 692 0.33 736 0.37 779 0.40 823 0.43 

ผนงัฮปูแตม้ 1 

(ดา้นหนา้) 

180* 0.70* 132 0.50 174 0.54 217 0.57 259 0.59 302 0.60 

ผนงัฮปูแตม้ 2 

(ดา้นซา้ย) 

194* 0.40* 130 0.48 174 0.52 218 0.54 262 0.55 306 0.53 

ผนงัฮปูแตม้ 3 

(ดา้นขวา) 

193* 0.39* 129 0.47 173 0.51 216 0.53 260 0.55 304 0.52 

ผนงัฮปูแตม้ 4 

(ดา้นหลงั) 

138* 0.48* 221 0.43 241 0.42 262 0.42 282 0.42 302 0.40 

*การใชง้านแสงสว่างส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน Track 
Light ส าหรบัสอ่งเนน้ผนงัฮปูแตม้  
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ตารางท่ี 10 ปริมาณความสว่างเฉล่ีย (
avE ) และความสม ่าเสมอของ

การส่องสว่าง ( OU ) ภายใตก้ารจ าลองแสงประดิษฐ์ ส  าหรบัสิมประเภทไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 

พืน้ทีท่ างาน
ทางสายตา 
(Task) 

รูปแบบภายในสิมประเภทไม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ จ าแนกตามบริบทการใช้งาน 

ประกอบ
พธีิกรรม  
(เทคนิค  
D U H B) 

ทอ่งเทีย่วชมภาพจติรกรรมฝาผนัง 
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

Dimmer 0% 
Dimmer 

25% 
Dimmer 50% Dimmer 75% Dimmer 100% 

 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  

ทางสญัจร  

(+0.00) 

292 0.50 134 0.38 198 0.66 263 0.77 328 0.76 393 0.73 

อา่นหนงัสือ  

(+0.50) 

339 0.43 160 0.29 235 0.62 309 0.71 384 0.67 459 0.63 

พระพทุธรูป  

(+1.00) 

793 0.40 650 0.29 692 0.33 736 0.37 779 0.40 822 0.43 

ผนงัฮปูแตม้ 1 

(ดา้นหนา้) 

176* 0.69* 160 0.38 201 0.46 243 0.50 285 0.51 327 0.56 

ผนงัฮปูแตม้ 2 

(ดา้นซา้ย) 

189* 0.38* 146 0.40 188 0.46 232 0.50 275 0.47 319 0.44 

ผนงัฮปูแตม้ 3 

(ดา้นขวา) 

188* 0.36* 152 0.40 194 0.46 237 0.50 281 0.47 324 0.44 

ผนงัฮปูแตม้ 4 

(ดา้นหลงั) 

132* 0.45* 244 0.30 263 0.35 283 0.38 302 0.40 322 0.42 

*การใชง้านแสงสว่างส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน Track 
Light ส าหรบัสอ่งเนน้ผนงัฮปูแตม้  
 

จากการตารางข้างต้น ทดลองติดตั้งดวงโคมให้สอดคล้องกับภาพ
จ าลองแสงสว่าง เพ่ือใหมี้ความสว่างผ่านเกณฑท่ี์แนะน า พบว่า สามารถจ าลอง
ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน าไดท้ัง้ 2 รูปแบบภายในสิม และ 2 รูปแบบการ
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ใชง้าน แตส่  าหรบัรูปแบบการใชง้านส าหรบัท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั ท่ี
อาจตอ้งการเปิดดวงโคม Tracklight เพ่ือส่องเนน้ผนงัฮูปแตม้ และเปิดดวงโคม 
Cove light เพ่ือสอ่งเนน้องคป์ระกอบโครงสรา้งหลงัคา ส าหรบัรูปแบบภายในสิม
ท่ีไม่มีฝา้เพดาน อาจมีความสว่างโดยรวมมากเกินไป อาจไม่ไดบ้รรยากาศตาม
ภาพจ าลองท่ีต้องการ เช่น ความสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ จึงพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรบัหรี่ความสว่าง (Dimmer) ส าหรบัดวงโคม Downlight เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการปรบัเพิ่ม หรือลดแสงสว่างทั่วไป เพ่ือเนน้ใหอ้งคป์ระกอบ ผนังฮูปแตม้ 
และองคพ์ระพทุธรูปมีความโดดเดน่ชดัเจนขึน้ ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 
 4.1 ด้านการปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 

แสงสวา่งมีบทบาทช่วยส่งเสรมิใหบ้รรยากาศภายในสิมดีขึน้ได ้โดยการ
ใชเ้ทคนิคการให้แสงสว่างท่ีแตกต่างร่วมกัน เพ่ือใหเ้กิดวัตถุประสงคข์องการ
สรา้งบรรยากาศตามบริบทการใชง้านท่ีแตกตา่งกนั อาจเลือกใชเ้พียงบางเทคนิค 
หรือรูปแบบการให้แสงสว่างท่ีมีบทบาทช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ และ
ความรูส้ึกท่ีตอ้งการ เช่น การใชง้านส าหรบัพระภิกษุเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา อาจเน้นบรรยากาศของความสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย การใช้งาน
ส าหรบันกัท่องเท่ียวเพ่ือชมความงามของสถาปัตยกรรม อาจเนน้บรรยากาศของ
ความนา่สนใจ และความสวยงาม เป็นตน้ 

ผลการตอบแบบสอบถามความรู้สึกท่ีเกิดจากแสงสว่างของกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลเข้าวัด สรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเทคนิค Downlighting Uplighting Highlighting และBacklighting 
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สามารถเป็นเทคนิคพื ้นฐานท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าท าให้เกิดบรรยากาศท่ี
เหมาะสมภายในสิมไดดี้กว่าสภาพแสงสว่างเดมิ ดงัภาพท่ี 11 

 
 
 
 
ก่อนปรบัปรุงแสงสวา่ง 
  
               
 
 
 
 
 
หลงัปรบัปรุงแสงสวา่ง 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 บรรยากาศก่อน และหลงัการปรบัปรุงแสงสว่าง ตัวอย่าง: สิมประเภทไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ 
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 4.2 ด้านการปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
ผลจากการจ าลองแสงสว่างเม่ือจ าลองให้ผ่านเกณฑ์ความสว่างท่ี

แนะน าเพ่ือใหส้ามารถใชง้านพืน้ท่ีภายในไดโ้ดยมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ ภาพรวม
อาจมีความสว่างมากเกินไป อาจลดทอนบรรยากาศบางอย่างท่ีตอ้งการได ้เช่น 
ความสลวัของแสงสว่างท่ีท าใหเ้กิดความสงบ ความศกัดิส์ิทธ์ิ ทัง้นีอ้าจพิจารณา
การติดอุปกรณช์่วยปรับระดับความสว่างของหลอดไฟ (Dimmer) เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการควบคุมบรรยากาศ และความสว่าง ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีอาจไม่ตอ้งการความสว่างท่ีเพียงพอ แต่เพ่ือเน้นบรรยากาศเพียง
เทา่นัน้ 
   
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากสมมติฐานของการศึกษาท่ีว่า แนวทางการปรบัปรุงแสงสว่างดว้ย
แสงประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความเหมาะสมในดา้นคณุภาพ และปริมาณแสงสว่าง 
ตอ่ประเภทการใชง้านพืน้ท่ีภายในสิมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งผลการศกึษาการปรบัปรุง
คณุภาพแสงสว่าง พบว่า การออกแบบปรบัปรุงแสงสว่างดว้ยแสงประดิษฐ์ โดย
ใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีแตกตา่งรว่มกนั สามารถท าใหเ้กิดบรรยากาศภายใน
สิมท่ีเหมาะสมกว่าสภาพแสงสว่างเดิม โดยมีค่าเฉล่ียการรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิด
จากแสงสว่าง มากกว่าในทุกการรับรู ้ความรู้สึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
การเลือกใช้เทคนิค Downlighting Uplighting Highlighting และBacklighting 
สามารถเป็นเทคนิคพืน้ฐานท่ีส่งผลให้เกิดความรูส้ึกต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ ทัง้นีเ้ป็น
เพราะการเลือกใชเ้ทคนิคดงักล่าวร่วมกัน ส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศภายในสิมท่ี
เกิดการเนน้ความสว่างบริเวณองคพ์ระพุทธรูป ท าใหเ้กิดค่าความเปรียบต่าง 
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(Contrast) ของความสว่าง ระหว่างองคพ์ระพุทธรูป และผนงัซึ่งเป็นพืน้หลงั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศา พงศศ์รีเพียร (นริศา พงศศ์รีเพียร, 2557) ท่ี
พบว่าค่าความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างวัตถุ และพืน้หลงัมีผลต่อการ
รบัรูค้วามรูส้ึกตา่ง ๆ ทัง้หมด ไดแ้ก่ สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ นา่เคารพ สบายใจ และพอใจ
ในการใหแ้สงสว่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยเม่ือค่าความเปรียบต่างของ
ความสว่าง ระหว่างวตัถุและพืน้หลงัมาก ค่าเฉล่ียของการรบัรูค้วามรูส้ึกต่าง ๆ 
ทัง้หมดจะสูงกว่าเม่ือค่าความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างวัตถุและพืน้
หลงัต ่า ผลการศึกษาการปรบัปรุงปริมาณแสงสว่าง พบว่า สามารถสรา้งแนว
ทางการใหแ้สงสว่างภายในสิม ใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมโดยจ าแนกตามบริบท
การใชง้านท่ีแตกต่างกันได ้เม่ืออา้งอิงกับเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน าส าหรับ
อาคารประเภทโบสถ ์
 ผลการศึกษานี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือปรบัปรุงแสงสว่างส าหรับ
อาคารสิมอีสานโบราณ หรืออาคารประเภทศาสนสถานท่ีใกล้เคียงได้ และ
สามารถเป็นแนวทางในการเลือกใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่าง ท่ีสง่ผลตอ่ความรูส้ึก 
ใหก้บัผูค้นท่ีสนใจทั่วไป ท่ีอาจน าไปประยกุตใ์ชก้บังานภายในประเภทอ่ืน ๆ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการปรบัปรุงคุณภาพแสงสว่างภายในสิมในงานวิจัยนี ้
อ้างอิงวิธีการให้แสงสว่างภายในอาคารจากเทคนิคการให้แสงสว่างเพียง 7 
เทคนิค การเลือกใชเ้ทคนิคอาจมีการผสมรูปแบบการใหแ้สงสว่างท่ีแตกตา่งจาก
การศกึษานี ้และในการศกึษาการปรบัปรุงปริมาณแสงสว่าง น าเสนอเฉพาะการ
ติดตัง้ดวงโคมเพ่ือใหไ้ดค้วามสว่างตามเกณฑท่ี์ก าหนด อา้งอิงจากเกณฑค์วาม
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สว่างส าหรบัอาคารประเภทอุโบสถ ซึ่งในการใชง้านจริง บรรยากาศภายในสิม
อาจไมไ่ดต้อ้งการความสว่างตามเกณฑท่ี์ก าหนด และควรท าการศกึษาตอ่ไป 
 การให้แสงสว่างภายในสิม ควรค านึงถึงการเลือกใช้ประเภทของ
แหล่งก าเนิดแสง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือฮูปแต้ม 
ภายในสิม 
 รูปแบบของสิมในการศกึษานี ้เป็นเพียงการจ าแนกองคป์ระกอบภายใน
สิม จากการส ารวจกรณีศึกษาอาคารสิม จ านวน 8 อาคาร เพ่ือเป็นตน้แบบใน
การใหแ้สงสว่างส าหรบัอาคารสิมอ่ืน ๆ ซึ่งสิมแตล่ะอาคารอาจมีบริบทท่ีแตกต่าง
กันไป อาจตอ้งวิเคราะหก์ารใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีเหมาะสมกับแต่ละสิม
เพิ่มเตมิ 
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