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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ศึกษาการเปลี ยนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่ วย Lux เป็ น หน่ วย ค่ารู รับแสง (f-stop)
สําหรับให้ความสว่างการบันทึกภาพ ระหว่าง วิธีการวัดด้วยเครื องวัดแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการ
คํานวณตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใต้ทฤษฏี จดั แสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง พร้ อมการ
บันทึกภาพตัวแบบบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ตําแหน่งที 1 โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่าความ
คลาดเคลือนการวัดกับการคํานวณในหน่ วย Lux มีค่า 10.9 % และ f-stop มีค่า 0.71 % ตําแหน่ งที 2 โคมเสริ ม
หลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W หน่วย Lux มีค่า 19.3 % และ f-stop มีค่า 1.25 % และตําแหน่งที 3 โคมส่ อง
หลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W หน่ วย Lux มีค่า 11.1 % และ f-stop มีค่า 0.12 % สาเหตุความคลาด
เคลื อนมาจากความไม่เสถี ยร ซึ งเกิ ดจากการถื อเครื องมือวัดด้วยมือแทนการใช้ยึดเครื องมือวัดไว้บนขาตัง และ
ปริ มาณแสงทีไม่สมําเสมออันเกิดจากการกระพริ บของโคมไฟ ทังนีภายในคู่มือผลิตภัณฑ์โคมไฟส่ วนใหญ่ระบุค่า
ความเข้มแสงเป็ น หน่วย Lux หรื อ fc แต่ไม่ระบุ ในหน่วย ค่ารู รับแสง สําหรับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพ
จําเป็ นต้อง ทราบค่ารู รับแสง ซึ งจะปรากฏในเมนู กล้องบันทึกภาพ ดังนัน ผูค้ วบคุ มการจัดแสง ต้องการ ค่ารู รับ
แสงตัดสิ นใจวางแผนการเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับปริ มาณการให้ความสว่างกับตัวแบบหรื อบุคคล เพือลด
การใช้โคมไฟทีมีค่ากําลังไฟฟ้ าสู งและความสว่างมากเกินความจําเป็ น และเป็ นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมสําหรับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพสําหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์
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Abstract
This research was to study the relationship between Lux and f-stop illuminance units for photography
recording by using incident light measuring and calculating based on Lambert Cosine Law under the three-point
light theory. The results found that the first position lamp that was main lamp (1,000W Fresnel TungstenHalogen lens) had a measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal
10.9% and 0.71 % respectively, the second position lamp (650W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a
measurement error with the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 19.3% and 1.25%
respectively and the third position lamp (2,000W Fresnel Tungsten-Halogen lens) had a measurement error with
the calculation of the light intensity in Lux and f-stop units equal 11.1% and 0.12 % respectively.
The inconstancies were caused by holding the tool by hand instead of using a fixed stand while
measuring and the flickering of the lamps. The Study revealed that the camera menu currently does not provide
Lux information and the light manufacturers only give information in Lux and Foot-candle units. Therefore, it is
the gaffer’s responsibility to decide the amount of illumination suitable for recording the subject/person without
using excessive brightness. This approach can also save energy and indirectly make it more cost effective for
television and film lighting.
Key words: Lambert Cosine Law; Illuminance (Lux); Illuminance (f-stop)
1. บทนํา
งานด้านสื อสารมวลชน เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จําเป็ นต้องมีการจัดแสง เพิมความ
สว่าง และกําหนดโทนสี ทีปรากฏให้กบั ฉาก เวที รวมถึงนักแสดงทีเข้าฉาก จากการศึกษาพบว่าการใช้แหล่งกําเนิ ด
แสง หรื อหลอดไฟ ทีหลากหลายและมีขนาดกําลังวัตต์แตกต่างกัน เช่ น โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน ตังแต่
500 วัตต์ ถึ ง 2,000 วัตต์ นิ ยมจัดแสงภายในสตูดิโอ และ โคมหลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซนท์ และ หลอดไฟ
อาร์ ก (Hydrargyrum Medium-arc Iodide; HMI) ขนาด 75 วัตต์ ถึง 10,000 วัตต์ หลอดแอลอีดีกาํ ลังสู ง ขนาด 100
วัตต์ นิยมจัดแสงภายนอกสตูดิโอ [1] เพือทดแทนแสงธรรมชาติช่วงเวลากลางวัน ดังนันค่าความสว่างการจัดแสง
เป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญในการบันทึกภาพ เพือทําให้การนําเสนอบุคคลหรื อวัตถุได้ดี สามารถสื อความหมาย
ทางภาพ และแสดงออกทางความรู ้สึกทางอารมณ์ตรงตามทีต้องการ
การจัดแสงสําหรับถ่ายทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ [2] องค์ประกอบที 1
แหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ หรื อ แหล่งกําเนิ ดแสงประดิษฐ์ ทังสเตน-ฮาโลเจน เอช เอม ไอและ แอล อี ดี กําลังสู ง
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จําเป็ นต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้ าจํานวนมาก เช่น ขนาดกําลังไฟฟ้ า 800 วัตต์ ถึ ง 12000 วัตต์ องค์ประกอบที 2 ควบคุ ม
คุ ณ ภาพของแสงไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความกระด้ า ง หรื อ อ่ อ นนวล ด้ ว ยปริ มาณแสงสว่ า ง และอุ ณ หภู มิ สี ข องแสง
องค์ประกอบที 3 ตําแหน่ งโคมไฟไม่ตากว่
ํ า 3 ตําแหน่ง สําหรับการจัดแสง สามารถออกแบบความสว่าง หาค่า
ความสว่างทีเหมาะสม ให้กบั วัตถุ คน สถานที เพือการบันทึกภาพ ได้จากการวัด โดยใช้เครื องมือวัดแสง และต้อง
อาศัยการคํานวณเพือทวนสอบความเหมาะสมของค่าความสว่างทีถูกต้อง สําหรับการหาค่าความสว่างต้องทราบ
องค์ประกอบทีทําให้เกิดความสว่าง โดยใช้หลักการการหาความสว่างกับงานทีต้องการแสงสว่างแบบต่างๆ เช่น
ห้อง สนามกี ฬา หรื อ ห้างสรรพสิ นค้า การจัดแสงภายในและภายนอกสตูดิโอ ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ ซึ ง
ขันตอนดังกล่าวพิจารณาตัวแปรความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย ลักษ์ (Lux) [3] โดยการหาค่าความสว่างการ
จัดแสง โดยทัวไปในงานด้านโทรทัศน์ และภาพยนตร์ พิจารณาในหน่วย f-stop มากกว่า ในหน่วย ลักษ์ (Lux)
งานวิจยั นีศึกษาการเปลียนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็ น หน่วย f-stop และเปรี ยบเทียบ
ค่าการวัดกับการคํานวณ ตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) [4] ภายใต้ทฤษฏีการจัดแสงโคมไฟ 3
ตําแหน่งเพือให้เกิดมิติ วัตถุ หรื อ บุคคล เพือความสมบูรณ์สําหรับการบันทึกภาพ [5] สําหรับงานวิจยั นี โคมไฟ 3
ตําแหน่ง ประกอบด้วยโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ทําหน้าทีให้ความสว่าง โคมเสริ มหลอดไฟ
ทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W ทํา หน้า ที แก้ปั ญ หาเงาที เกิ ด จากโคมไฟตํา แหน่ ง ไฟหลัก โคมส่ อ งหลัง หลอดไฟ
ทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W ทําหน้าทีช่วยให้วตั ถุ หรื อ บุคคล ไม่กลืนกับฉากหลัง และงานวิจยั นี ได้ศึกษาปริ มาณ
ความเข้มแสง ในหน่วย Lux เป็ น หน่วย f-stop ทีมีความเหมาะสม สําหรับการจัดแสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง สําหรับ
แนวทางการศึกษางานวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์ต่อการ พิจารณาแหล่งกําเนิ ดแสง ประเภทอืนๆ เช่น หลอดไฟคอม
แพ็คฟลูออเรสเซนท์ หลอดไฟอาร์ ก โดยเฉพาะอย่างยิงหลอดแอลอีดีกาํ ลังสู ง ทีเริ มมีบทบาทมากขึนสําหรับการ
จัดแสงการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การติดตังโคมไฟและการวัดค่ าความเข้ มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
โคมไฟ 3 ตําแหน่ง [6] ประกอบด้วย โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W โคมเสริ มหลอดไฟ
ทังสเตน-ฮาโลเจน 650W โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W ติ ดตังตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
กําหนดหมวดควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot ) 11, 12 และ 11 องศา ตามลําดับ ส่ งผลให้เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วงกระจายแสงของโคมไฟทีตกกระทบบนตัวแบบ 0.8, 0.7 และ 0.8 เมตร ตามลําดับ สัมพันธ์กบั ระยะระหว่างจุด
กําเนิ ดแสงไปยังจุ ดทีแสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ในทิศทางแนวทําองศากับพืน มีค่า 3.5, 3.5 และ 4 เมตร
ตามลําดับ ระยะระหว่างจุดกําเนิ ดแสงไปยังจุดทีแสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ในทิศทางแนวระนาบกับพืน มี
ค่า 3 เมตร เท่ากัน ระยะความสู งจากพืนถึงโคมไฟ ทีระยะ 3.5, 3.5 และ 4.34 เมตร ระยะความสู งจากพืนถึงจุดที
แสงตกกระทบบนตัวแบบบุคคล ทีระยะ 1.7, 1.8 และ 2.64 เมตร เครื องวัดค่าความเข้มแสง รุ่ น (Sekonic Color
C500) [7] สําหรับวัดหน่วย Lux และ Foot Candle เครื องวัดรุ่ น (Sekonic Light L-758) สําหรับวัดหน่วย f-stop วัด
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บริ เวณปลายจมูกตัวแบบ และ กําหนดค่ากล้องบันทึกภาพ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที (Frame
rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200 ดังรู ปที 1-3

รู ปที 1 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W

รู ปที 2 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W

รู ปที 3 การวัดค่าความเข้มแสงตําแหน่งโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
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2.2 การวัดค่ าความเข้ มแสงและทิศทางความเข้ มแสง
ตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 2200 Lux และ
204.4 fc และ f-stop มีค่า 5.64 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้านขวา
ตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณใต้คอตัวแบบเข้มมาก ดังรู ปที 4

รู ปที 4 ทิศทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
ตําแหน่งโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 1240 Lux และ
115.2 fc และ f-stop มีค่า 4.05 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้านซ้าย
ตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณใต้คอตัวแบบเข้มปานกลาง ดังรู ปที 5

รู ปที 5 ทิศทางแสงโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
ตําแหน่งโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W จากการวัดมีปริ มาณความเข้มแสง 4500 Lux
และ 418.2 fc และ f-stop มีค่า 8.01 สําหรับปริ มาณความเข้มแสงจากค่าดังกล่าวสังเกตจากทิศทางแสงมาทางด้าน
หลังตัวแบบ และบันทึกภาพให้มีขนาดภาพแคบ ความเข้มของเงาบริ เวณด้านหลังตัวแบบเข้มมากทีสุ ด ดังรู ปที 6
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รู ปที 6 ทิศทางแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
โคมไฟ 3 ตํา แหน่ ง จากแหล่ ง กํา เนิ ด แสงหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน เมื อติ ด ตังตํา แหน่ ง โคมไฟ 3
ตําแหน่ง จากแหล่งกําเนิดแสง 1000W, 650W และ 2000W จากนันวัดค่าความเข้มแสงรวมทีหน้ากล้องบันทึกภาพ
ทีตําแหน่งตัวแบบบุคคลปลายจมูก เพือให้ได้ปริ มาณแสงปกติ (Normal)ในหน่วย f-stop มีค่า 5.66 โดยบันทึกภาพ
ตัวแบบบุคคลให้มีขนาดภาพกว้าง เพือพิจารณาทิศทางแสงของโคมไฟ 3 ตําแหน่ง และบันทึกภาพตัวแบบบุคคล
ให้มีขนาดภาพแคบ ลักษณะทิศทางแสง และความเข้มแสงทีแตกต่างกัน ทิศทางแสงทางด้านซ้ายเกิดจากตําแหน่ง
โคมหลักความเข้มแสงมีค่ามากกว่าปริ มาณแสงทางด้านขวา ทีเกิดจากตําแหน่งโคมเสริ ม ส่ งผลให้เกิดมิติตวั แบบ
สังเกตทิศทางเงาทีปลายจมูกด้านขวาซึ งเกิดจากทิศทางแสงโคมหลัก และด้านหลังตัวแบบเกิ ดจากโคมส่ องหลัง
ของตัวแบบมีค่าปริ มาณความเข้มแสงมากทีสุ ดส่ งผลให้ตวั แบบไม่กลืนไปกับฉากดํา ดังรู ปที 7

รู ปที 7 ทิศทางแสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
2.3 การคํานวณค่ าความเข้ มแสงตามกฎแลมเบิร์ตโคไซน์
การคํานวณความเข้มแสงประกอบด้วยโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง ดังนี โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
1000W โคมเสริ มหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 650 W โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W สําหรั บ
งานวิจยั นี ยกตัวอย่า งการคํา นวณโคมหลัก หลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ตามกฎแลมเบิ ร์ตโคไซน์ [8]
ช่างภาพกํากับภาพกําหนดการตังค่ากล้องดิจิตอล ที Shutter Speed 1/50 sec ค่า frame rate 25 fps ค่า ISO 200 และ
ผูจ้ ดั แสง (Gaffer) ต้องการจัดแสงให้เกิดค่าความเข้มแสง ในหน่ วย f-stop เท่ากับ 5.6 จากรู ปที 8 กําหนดหมวด
ควบคุมการกระจายแสง Spot 11 องศา ระยะห่ างระหว่างโคมไฟถึงตําแหน่งของตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางวงแสงที 4 เมตร เท่ากับ 0.8 เมตร มีปริ มาณความเข้มแสง 1960 Lux
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รู ปที 8 ข้อมูลความเข้มแสงในหน่วย Lux ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W

รู ปที 9 การหาระยะติดตังโคมไฟตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
จากรู ปที 9 กําหนดให้
D คือ ระยะระหว่างจุดกําเนิ ดแสงไปยังจุดทีแสงตกกระทบบนพืนทีใช้งาน หรื อ ตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร
X คือ ระยะความยาวของพืนทีใช้งานในแนวระนาบถึงตัวแบบ 3 เมตร
Y คือ ระยะความสู งโคมไฟถึงพืนที หน่วย เมตร คํานวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส
Y  D2  X 2
Y  4 2  32

m

Y  2.64
l

คือ ระยะแหล่งกําเนิดแสงในทิศทางเอียงไปยังพืนทีให้ความสว่างหรื อตัวแบบ คํานวณตามทฤษฏีพีทาโกรัส
l  42  0.42

 4.01

พืนทีผิวทรงกรวย ( A

sureface of cone

m

) คือ ทีระยะ 4.01

Asureface of

cone

=  R 2    Rl  





Asureface of cone     0.42     0.4  4.01 
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Asureface of

cone

m2

 5.541

มุม   คือ มุมระหว่างเส้นตังฉากกับระนาบเอียงและตรงทีตกกระทบพืนทีตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
Cos 

d
T
3

Cos 

4

  41o

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณี บนั ทึกภาพกําหนด f-stop มีค่า 5.6 ดังสมการที (1)
N คือ ความเข้มแสงหน่วย f-stop เท่ากับ 5.6
T คือ ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) เท่ากับ 1/50 วินาที
S คือ ความไวแสง ตามมาตรฐาน ASA หรื อ ISO หรื อ EI เท่ากับ 200
E

  N 2 250 

E 

 T

S



(1)



2
  5.6  250 
E 


200 
 1

 50


E  1960
E

lx

ตรงตามข้อมูลความเข้มแสง รู ปที 8

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย foot candle กรณี บนั ทึกภาพกําหนด f-stop มีค่า 5.6 ดังสมการที (2)
fc 

25  f  stop  f  stop
0.02  ASA

fc 

25  5.6  5.6
0.02  200

(2)

fc  196
E

คือ ความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux กรณี กาํ หนดในหน่วย foot candle ดังสมการที (3)

(3)

E  fc 10.76
E  196  10.76
E  2108.96

lx คลาดเคลือน 148.96 จากค่าประมาณการ 10.76

หรื อสามารถคํานวณค่าความเข้มแสงในหน่วย f-stop ด้วยค่า foot candle
f  stop 

0.02  ASA  fc
25
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f  stop 

0.02  200  196
25

f  stop  5.6

 คือ ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (Luminous Flux) ที ระยะ 4.01 ดังสมการที (4)





 1960    0.42     0.4 4.01 


 10857

(4)

lm

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
กรณี การวัดและการคํานวณได้กาํ หนดระยะต่างๆ ของโคมไฟกับตัวแบบบุคคลมีค่าเท่ากันยกเว้นหมวด
ควบคุมกระจายแสงแคบ (Spot) โคมหลัก และโคมส่ องหลัง 11 องศา ในขณะทีโคมเสริ ม 12 องศา ต่างกัน 1 องศา
ทังนีเนืองจากคุณสมบัติตวั โคมไฟทีระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ (Photometric Data) [9] สําหรับการกําหนดค่าเครื องวัด
คุ ณสมบัติทางแสง และกล้องบันทึกภาพ กําหนดค่าเท่ากันได้แก่ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที
(Frame Rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) มีค่า 1/50 sec, ความไวแสง (ISO) มีค่า 200
3.1 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) มีค่า
42257 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 122004 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และการ
คํานวณ มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 10

รู ปที 10 การวัด และการคํานวณ คุณสมบัติทางแสงโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W
3.2 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมเสริมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) มีค่า
23991 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 69250 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และการคํานวณ
มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 11
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รู ปที 11 การวัด และการคํานวณ คุณสมบัติทางแสงโคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W
3.3 กรณีตําแหน่ งทิศทางแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
จากคุณสมบัติโคมไฟระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, )
มีค่า 74642 lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I ) มีค่า 215504 cd ส่ งผลให้ได้ค่าจากการวัด และ
การคํานวณ มีค่าความเข้มแสงในหน่วย Lux และ f-stop ดังรู ปที 12

รู ปที 12 การวัดและการคํานวณ คุณสมบัติแสงโคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W
3.4 การเปรียบเทียบการวัดและการคํานวณค่ าความเข้ มแสง (Illuminance , E ) โคมไฟ 3 ตําแหน่ ง
ความคลาดเคลื อนการวัดและการคํานวณสาเหตุเกิ ดจากกําหนดเครื องวัดคุ ณสมบัติทางแสง และ กล้อง
บันทึกภาพ ได้แก่ อัตราการแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที มีค่าการคํานวณ 24 fps สําหรั บการวัด 25 fps,
ความเร็ วชัตเตอร์ (Shutter Speed) การคํานวณ 1/48 sec สําหรับการวัด 1/50 sec ความไวแสง (ISO) เท่ากันมีค่า
200

37

จิรศักดิ ปรีชาวีรกุล / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที 1 การเปรี ยบเทียบการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Illuminance , E )
ความเข้ มแสง Illuminance  E 
โคมหลอดไฟ
ทังสเตน–ฮาโลเจน

ตําแหน่งไฟหลัก
1000W
ตําแหน่งไฟเสริ ม
650W
ตําแหน่งไฟส่ องหลัง
2000W

การวัด
ค่ าการตังกล้ อง
Shutter Speed 1/50 s
Frame rate 25 fps
ISO 200
2200 Lux
204.4 fc
5.64
1240 Lux

การคํานวณ
ค่ าการตังกล้ อง
Shutter Speed 1/48 s
Frame rate 24 fps
ISO 200
1960 Lux
182.1 fc
5.6
1000 Lux

115.2 fc
4.05
4500 Lux
418.2 fc
8.01

92.93 fc
4
4000 Lux
371 fc
8

ความคลาดเคลือน (%)

10.9
10.9
0.71
19.35
19.33
1.25
11.11
11.28
0.12

จากตารางที 1 ค่าการวัดและการคํานวณของความเข้มแสง (Illuminance , E ) ในหน่ วย ลักษ์ (Lux) และ
ฟุตแคนเดิ ล (fc) และค่ารู รับแสง (f-stop) ประกอบด้วยโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
1000W โคมเสริ ม หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W และ โคมส่ องหลัง หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W
กําหนดค่าตัวแปรการติดตังโคมไฟร่ วมกับตําแหน่งตัวแบบบุคคลให้มีค่าใกล้เคียงมากทีสุ ดเพือควบคุมไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลือนด้วยวิธีการวัด ด้วยเครื องวัดทัง 2 ประเภท และการคํานวณ มีการกําหนดตัวแปรติดตังตําแหน่ง
ต่างๆ ให้มีค่าเดียวกันมากทีสุ ด ได้แก่ ค่าการกระจายแสงของโคมไฟแบบจุด (Spot) [10] ระยะห่ างระหว่างโคมไฟ
กับตัวแบบบุคคล การควบคุมสภาพแสงภายในสตูดิโอให้เป็ นแบบทึบ [11] จากนันนําค่าทีได้จากการวัดและการ
คํานวณพล็อตกราฟแท่งและกราฟเส้นแสดงความคลาดเคลือนจากการวัดและการคํานวณ ดังรู ปที 13-15
จากรู ปที 13 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย Lux
ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 2200 Lux และ 1960 Lux คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือน
ปานกลาง คือ 10.9 % โคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 1240 Lux และ 1000 Lux คิดเป็ น
เปอร์ เซนต์คลาดเคลือนสู งสุ ด คือ 19.35 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 4500 Lux
และ 4000 Lux คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 11.11 %
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รู ปที 13 ความเข้มแสง  E  หน่วย Lux โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W
จากรู ปที 14 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย fc ของ
โคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า 204.4 fc และ 182.1 fc คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลื อนปาน
กลาง คือ 10.9 % โคมเสริ มหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่า 115.2 fc และ 92.93 fc คิดเป็ นเปอร์ เซนต์
คลาดเคลือนสู งสุ ด คือ 19.35 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 2000W มีค่า 418.2 fc และ 371 fc
คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 11.28 %

รู ปที 14 ความเข้มแสง  E  หน่วย fc โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W

39

จิรศักดิ ปรีชาวีรกุล / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

จากรู ปที 15 แสดงค่ากราฟระหว่างการวัดและการคํานวณความเข้มแสง (Iluminance , E ) หน่วย f-stop
ของโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W มีค่า f-stop เท่ากับ 5.64 และ 5.6 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือน
ปานกลาง คื อ 0.71 % โคมเสริ ม หลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W มีค่ า f-stop เท่ากับ 4.04 และ 4 คิ ดเป็ น
เปอร์ เซนต์ค ลาดเคลื อนสู งสุ ด คื อ 1.25 % และ โคมส่ องหลังหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W มี ค่า f-stop
เท่ากับ 8.01 และ 8 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์คลาดเคลือนตําสุ ด คือ 0.12 %

รู ปที 15 ความเข้มแสง ( E ) หน่วย f-stop โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W, 650W และ 2000W
รู ปที 16 เป็ นกรณี ตวั อย่าง ณ ตําแหน่งโคมหลักหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน 1000W ผูผ้ ลิตโคมไฟได้ระบุ
ข้อมูลตามคู่มือผลิตภัณฑ์ กําหนดให้หมวดควบคุมการกระจายแสงแบบจุด (Spot) มีค่า 11 องศา ระยะห่างระหว่าง
โคมไฟถึงตําแหน่งของตัวแบบบุคคลระยะ 4 เมตร เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกระจายแสงทีตกกระทบตัวแบบมีค่า
0.8 เมตร ช่างภาพกําหนดการตังค่ากล้องดิจิตอล ที Shutter Speed 1/48 sec ค่า Frame Rate 24 fps ค่า ISO 200
ดังนันเมือนําค่าต่างๆ ไปคํานวณ พบว่าค่าความเข้มแสงเท่ากับ 1960 Lux หรื อ 182.1 Foot Candle และมีค่า f-stop
เท่ากับ 5.6 ดังนันขันตอนการวัดบริ เวณปลายจมูกของตัวแบบ ผูจ้ ดั แสง (Gaffer) จะต้องกําหนดค่าคุณสมบัติของ
กล้องบันทึกภาพ และ เครื องวัดค่าความเข้มแสง รุ่ น (Sekonic Color C500) สําหรับวัดหน่วย Lux และ Foot
Candle เครื องวัดรุ่ น (Sekonic Light L-758) สําหรับวัดหน่วย f-stop ให้ตรงกับการคํานวณ แต่เนื องจากไม่สามารถ
กําหนดค่าจากเครื องวัด ทัง 2 ประเภท ให้ตรงตามค่ากล้องบันทึกภาพ เนื องจากคุ ณสมบัติของเครื องวัดตังอัตรา
การแสดงภาพเคลื อนไหวในหนึ งวินาที (Frame rate) มีค่า 25 fps, ความเร็ วชัทเตอร์ (Shutter Speed) 1/50 sec,
ความไวแสง (ISO) 200 ส่ งผลให้ค่าความเข้มแสงมีค่า 2200 Lux หรื อ 204.4 Foot Candle แต่ยงั คงได้ค่า f-stop
คลาดเคลือนไม่ถึงครึ ง Stop มีค่า 5.64 จาก 5.6
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รู ปที 16 การเปรี ยบเทียบการคํานวณกับข้อมูลคู่มือผลิตภัณฑ์ โคมหลอดไฟทังสเตน-ฮาโลเจน
4. สรุ ป
งานวิจยั นีศึกษาการเปลียนค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux เป็ นหน่วย f-stop สําหรับให้ความ
สว่างการบันทึกภาพ ระหว่าง วิธีการวัดด้วยเครื องวัดแสงตกกระทบ (Incident Light) และวิธีการคํานวณตามกฎ
แลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law) ภายใต้ทฤษฏีจดั แสงโคมไฟ 3 ตําแหน่ง ทังนีผูผ้ ลิตโคมไฟส่ วนใหญ่
ภายในคู่มือผลิตภัณฑ์ (Photometric Data) จะระบุค่าความเข้มแสง (Illuminance) หน่วย Lux หรื อ fc และไม่ระบุ
ค่าความเข้มแสงในหน่วย ค่ารู รับแสง f-stop ซึ งทางด้านการจัดแสงในการบันทึกภาพจําเป็ นต้องใช้หน่วย ค่ารู รับ
แสง ซึ งสรุ ปงานวิจยั นีได้วา่ กรณี การวัดค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) หน่วย ลักษ์ (Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล
(fc) และหน่วยค่ารู รับแสง (f-stop) มีค่าความคลาดเคลือน เนื องจากความไม่เสถียรจากการวัดในขณะถือเครื องวัด
แสงโดยให้จุดรั บแสง คือตัวโดมพลาสติ กสี ข าวซึ งทํา หน้า ที การอ่านค่าพลังงานแสงและค่าพลังงานไฟฟ้ า มี
ระยะห่าง ทีตัวแบบบุคคลสําหรับจัดแสงมีความไม่เสถียร ดังนันการถือเครื องวัดด้วยคนแทนการตังเครื องวัดด้วย
ขาตังส่ งผลให้ค่าความคลาดเคลือนการวัดลดลง และผลการศึกษา การคํานวณความเข้มแสง (Illuminance , E )
หน่วย ลักษ์ (Lux) หน่วยฟุตแคนเดิล (fc) และหน่วยค่ารู รับแสง (f-stop) ตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์ เริ มต้นคํานวณ
โคมไฟ 3 ตําแหน่ง โดยนําค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) จากคู่มือผลิตภัณฑ์โคมไฟ พบว่าค่าการคํานวณตรง
ตามตามกฎแลมเบริ ตโ์ คไซน์
ดังนันการวัดและการคํานวณของโคมไฟ 3 ตําแหน่ ง ประกอบด้วยตําแหน่ งโคมหลักหลอดไฟทังสเตนฮาโลเจน 1000W ตําแหน่ ง โคมเสริ มหลอดไฟทัง สเตน-ฮาโลเจน 650W และ ตําแหน่ ง โคมส่ องหลังหลอดไฟ
ทัง สเตน-ฮาโลเจน 2000W มี ค่ า ความคลาดเคลื อนคิ ด เป็ นเปอร์ เ ซนต์ไ ม่ สู ง จึ ง สามารถนํา ไปใช้สํ า หรั บ การ
กําหนดค่าความเข้มแสง หน่วย ลักษ์ หรื อ f-stop ได้ ทังนีการกําหนดค่า f-stop สําหรับช่างภาพในกรณี ตอ้ งการจัด
แสงให้กบั ตัวแบบบุคคลทีอยูใ่ นฉากช่างภาพต้องกําหนดความเข้มแสงเบืองต้นในหน่วย f-stop ตามความต้องการ
ของบรรยากาศผูก้ าํ กับต้องการ ดังนันการเริ มต้นกําหนดค่า f-stop จะช่ วยให้ผูจ้ ดั แสงสามารถประมาณการใช้
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ประเภทและขนาดกําลังไฟฟ้ าของโคมไฟให้เกิดความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายเนื องจากค่าไฟฟ้ าจากโคมไฟ
สําหรับการจัดแสงข้อเสนอแนะหากคุณสมบัติของโคมไฟและแหล่งกําเนิ ดแสงทุกประเภทของโคมไฟ ทีโรงงาน
ผู ้ผ ลิ ต โคมไฟแต่ ล ะบริ ษ ัท มี ก ารเพิ มรายละเอี ย ดระบุ ใ นคู่ มื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากเดิ ม ที ระบุ คุ ณ สมบัติ ท างแสง
ประกอบด้วยค่าฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux, ) ในหน่วย lm ค่าความเข้มส่ องสว่าง (luminous Intensity, I )
ในหน่วย cd และค่าความเข้มแสง (Illuminance , E ) ในหน่วย ลักษ์ (Lux) หรื อ ฟุตแคนเดิล (fc) ทีนํามาใช้ได้กบั
ระบบแสงสว่างภายในอุตสาหกรรม และ ทีพักอาศัย ในเชิ งวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทีเหมาะสมไม่ให้
เกิ ดผลกระทบกับการมองของมนุ ษย์ ควรมีการเพิมเติมคุ ณสมบัติทางแสง ค่าความเข้มแสง (Illuminance , E )
สําหรั บการบันทึกภาพด้านผลิ ตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ ในหน่ วยค่ารู รับแสง (f-stop) ที นําไปพิจารณา
ร่ วมกับการจัดแสงเพือการบันทึกภาพให้กบั ตัวแบบบุคคล หรื อฉาก ในการปรับค่ากล้องบันทึกภาพ เพือเพิมความ
เข้มแสงให้ได้ความสว่างใกล้เคียงกับการมองด้วยตาเปล่า หรื อ ภาพทีให้แสงปกติ (Normal) และหากทางผูผ้ ลิ ต
โคมไฟได้ระบุขอ้ มูลในคู่มือผลิตภัณฑ์ ทัง 2 หน่วย คือ ลักษ์ (Lux) และ ค่ารู รับแสง (f-stop) จะช่วยให้การจัดแสง
สามารถประมาณค่าความเข้มแสง เบืองต้นได้ ซึ งจะส่ งผลต่อการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าสําหรับการกําหนด
ขนาดกําลังไฟฟ้ า และ เครื องปันไฟได้อย่างเหมาะสม
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