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บทคัดย่อ  
 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หาการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน เพ่ือหา
ฟิล์มท่ีเหมาะสมที่สุดในการป้องกันแสงที่เกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์ การส่งผ่านแสงวัดโดยการใช้เครื่องยูวี-วิสิเบลิ-เนียร์ไออาร์ 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว ผลการวิจัยพบว่าท่ีความยาวคลื่น 300-350 นาโนเมตร  
ของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความยาวคล่ืนการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดงเมื่อกระจกสไลด์   
ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส อย่างไรก็ตามกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยที่สุด 
เม่ือสังเกตท่ีความยาวคลื่น 350-800 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่ากระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่ง 
ผ่านแสง 90% ในขณะท่ีการติดฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ 
2% 5% และ10% ย่ิงกว่านั้นการวัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยังพบแบนด์ท่ี
ความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร และ 620 นาโนเมตร โดยท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ต
และแสงท่ีตามองเห็น ซ่ึงส่งผลให้การติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากแสงท่ีส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย  
 
คําสําคัญ: การส่งผ่านแสง  ฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน  ฟิล์มแบบด้าน  ฟิล์มแบบใส  
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Abstract 
 

The aim of this research is to study transmission in visible range of ultra-clear screen protector 
film, anti-glare screen protector film and blue light cut screen protector film for selection the suitable film 
in protection human retina pigment epithelial (RPE). The transmission can be measured by using UV-VIS-
NIR spectrophotometer with generate white light by xenon lamp. The research result found that slide 
glass (no film) showed the highest transmission and shift to red wavelength when stick ultra-clear screen 
protector film and anti-glare screen protector film. However, glass slide with blue light cut film transmit 
the least light at wavelength 300-350 nm. The visible wavelength 350-800 nm was observed that slide glass 
transmit light about 90%. Whereas glass slide with ultra-clear screen protector film, glass slide with anti-
glare screen protector film and glass slide with blue light cut film transmit light reduced the transmission 
of light about 2%, 5% and 10%, respectively. Moreover, the bands at wavelength 380 and 620 nm were 
observed in visible range which reduced the transmission of light in ultraviolet and visible range. It was 
result of reducing harm to retina pigment epithelium. 

 
Keywords:  transmission, blue light cut screen protector film, anti-glare screen protector film, ultra-clear 

screen protector film  
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1. ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  
 

ในอดีตมนุษย์รู้จักใช้โทรศัพท์สําหรับการส่ือสารระยะไกลเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart 
phone) ได้มีเข้ามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากข้ึน เพราะนอกจากการสื่อสารระยะไกลแล้ว โทรศัพท์อัจฉริยะยังมีส่วนเสริมอีก

มากเพ่ิมเข้ามา อาทิเช่น การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต หรือแม้แต่การ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ก็สามารถทําได้ง่าย ถึงกระนั้นการใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจําวันมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อดวงตามนุษย์

ได้ เนื่องจากแสงในช่วงท่ีตามองเห็น (Visible light) ส่งผลต่อจอประสาทตา (Retina) และเย่ือบุมีสารสีของจอประสาทตา 
(Retina pigment epithelium, RPE) ทํ าให้ตาล้ าและร่างกายอ่อนล้ าได้  (Ueda et al., 2009:863, Arnault et al., 
2013:e71398) โดยเฉพาะแสงท่ีมีพลังงานสูงท่ีความยาวคลื่นประมาณ 380 นาโนเมตร และแสงสีน้ําเงินท่ีความยาวคลื่นสั้น

ประมาณ 415-455 นาโนเมตร มีความอันตรายมากท่ีสุด (Chamorro et al., 2013:008, Zhao et al., 2018:1999) ดังนั้น
มนุษย์จึงได้ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดกับดวงตาและหาวิธีป้องกัน (Zhou et al., 2011:1) สําหรับวิธีท่ีง่ายและนิยมใช้มากท่ีสุด

ในปัจจุบัน คือ การติดฟิล์มกรองแสงลงบนหน้าจอโทรศัพท์อัจฉริยะ เพราะง่ายต่อการใช้ ราคาไม่แพง มีความทนทานสูง และ
มีอายุการใช้งานนาน ฟิล์มกรองแสง 

ฟิล์มกรองแสงมีหลายประเภท อาทิเช่น ฟิล์มกันรอยแบบใส (Ultra-clear screen protector film) ฟิล์มกันรอย

แบบด้าน (Anti-glare screen protector film) และ ฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน (Blue light cut screen protector film) ซ่ึง
ฟิล์มท้ังสามชนิดให้การส่งผ่านแสงแตกต่างกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของการส่งผ่านแสงในช่วงอัลตราไวโอเล็ตถึง

ช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มแต่ละประเภทเพ่ือหาฟิล์มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงมนุษย์ โดยการใช้
เครื่องยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS-NIR Spectrophotometer) โดยมีหลอดซีนอน (Xenon lamp) 
เป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว  
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

2.1 การเตรียมวัสดุ 
ทําความสะอาดกระจกสไลด์โดยการเช็ดด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เพ่ือกําจัดฝุ่น จากนั้นนําฟิล์มท่ีถูกเลือกใช้ในงานวิจัยนี้

ซ่ึงมี 3 ประเภท ได้แก่ ฟิล์มกันรอยแบบใส ฟิล์มกันรอยแบบด้าน  และฟิล์มตัดแสงสีน้ํ าเงิน ความหนาประมาณ  
0.24 มิลลิเมตร ตัดฟิล์มท้ังสามประเภทให้มีขนาด 2.5 x 7.5 ตารางเซนติเมตร เพ่ือติดฟิล์มลงบนกระจกสไลด์โดยขณะติด

ฟิล์มต้องไม่ให้เกิดฟองอากาศภายใน เม่ือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์ม แบบติดฟิล์มใส แบบติดฟิล์มด้าน และแบบติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน 
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2.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การวัดการส่งผ่านแสงวัดโดยการใช้เคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมอเตอร์ รุ่น UV-3600 Shimadzu 

โดยมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสง ในเบื้องต้นต้องทําการ Baseline เครื่องวัดเพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนใน

อากาศ จากนั้นทําการวัดการส่งผ่านแสงทําได้โดยวางแผ่นกระจกสไลด์ลงบนแท่นวางดังภาพท่ี 2 และต้ังค่าการวัดข้ึนทีละ  
1 นาโนเมตร ท่ีความยาวคลื่นต้ังแต่ 300 ถึง 800 นาโนเมตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยเป็นการวัดแบบลําแสงคู่ 
(Double beam) เม่ือได้ค่าการทดลองของฟิล์มแต่ละประเภท นําผลการทดลองพล็อตกราฟและเปรียบเทียบการส่งผ่านแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การวางแผ่นกระจกสไลด์ลงบนแท่นเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมอเตอร์ 

 
 3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 จากการเตรียมฟิล์มแต่ละประเภทและติดลงบนประจกสไลด์พบว่า กระจกสไลด์ท่ีไม่ติดฟิล์ม กระจกสไลด์แบบติด

ฟิล์มใส กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้าน มีความใส ไม่มีสีเม่ือมองด้วยตาเปล่า ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบติดฟิล์มกันแสงสีน้ําเงิน

มีความใสแต่มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นสีน้ําเงินอ่อน  
 ฟิล์มแต่ละประเภทท่ีติดลงบนกระจกสไลด์ถูกวัดการส่งผ่านแสงของท่ีช่วงความยาวคล่ืน 300-800 นาโนเมตร 
เนื่องจากเป็นช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไลโอเล็ตและช่วงแสงท่ีตามองเห็น ซ่ึงการส่งผ่านแสงที่มากเกินไปในช่วงน้ี อาจ
ส่งผลอันตรายต่อจอประสาทตาได้ โดยทําการวัดการส่งผ่านแสง ณ อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) แสดงดังภาพท่ี 3 
ผลการวิจัยพบว่าการส่งผ่านแสงที่ความยาวคล่ืน 300-350 นาโนเมตร ของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความยาวคล่ืนการ

ส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดง (Red shift) เม่ือกระจกสไลด์ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส อย่างไรก็ตาม
กระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยมาก จึงอาจบอกได้ว่าการติดฟิล์มแต่ละ

ชนิดช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตซ่ึงอาจมีอันตรายต่อดวงตาได้ โดยกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการลดรังสี

ในช่วงอัลตราไวโอเล็ตดีท่ีสุด อีกท้ังเม่ือสังเกตท่ีความยาวคลื่น 350-800 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่า

กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่งผ่านแสง ได้ประมาณ 90% กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มใสมีการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 88% 
กระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้านส่งผ่านแสงได้ประมาณ 85% เนื่องจากการติดฟิล์มใสและฟิล์มด้านอาจช่วยลดการส่งผ่านแสง

ในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ 2% และ 5% ตามลําดับ ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ี

ตามองเห็นดีท่ีสุด โดยมีการลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 10% เม่ือเปรียบเทียบกับกระจกสไลด์ท่ีไม่ได้ติดฟิล์ม ย่ิงกว่านั้นการ
วัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยังพบแบนด์ท่ีความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร 

และ 620 นาโนเมตร สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงไอออนในระดับชั้นพลังงาน 4A2
4T1(P) และ 4A24T2 ตามลําดับ ซ่ึงอาจ
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เกิดจากฟิล์มมีส่วนผสมของโครเมียมไอออนประจุ 3+ (380 นาโนเนตร) และ 6+ (620 นาโนเมตร) (Piyachat et al., 
2012:787) โดยท่ีความยาวคล่ืนท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ตและแสงสีน้ําเงิน ซ่ึงส่งผลให้การติดฟิล์ม

ตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากแสงที่ส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย จากผลการวิจัยสามารถชี้ให้เห็นว่าการติดฟิล์มตัดแสง

สนี้ําเงินช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตและการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นได้ ซ่ึงช่วยถนอมดวงตาได้มากกว่าการติด
ฟิล์มแบบอ่ืนหรือไม่ติดฟิล์มเลย 
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 ภาพท่ี 3 การส่งผ่านแสงของกระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์ม แบบติดฟิล์มใส แบบติดฟิล์มด้าน  

              และแบบติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงิน 

 
4. บทสรุป 
  

 งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองผลของการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นของฟิล์มแต่ละประเภทเพื่อหาฟิล์มท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการป้องกันแสงท่ีเกิดอันตรายต่อดวงมนุษย์ โดยการใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิล-เนียร์ไออาร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลอด

ซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสงขาว ผลการวิจัยพบว่าท่ีความยาวคลื่น 300-350 นาโนเมตร กระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีความ

ยาวคลื่นการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด และมีการเลื่อนไปทางแสงสีแดง (Red shift) เม่ือกระจกสไลด์ติดฟิล์มด้านและฟิล์มใส 
อย่างไรก็ตามกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินมีการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วงนี้น้อยมาก จึงอาจบอกได้ว่าการติด

ฟิล์มแต่ละชนิดช่วยลดการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตซ่ึงอาจมีอันตรายต่อดวงตาได้ เม่ือสังเกตท่ีความยาวคล่ืน 350-800 นา

โนเมตร ซ่ึงเป็นแสงในช่วงท่ีตามองเห็น พบว่ากระจกสไลด์แบบไม่ติดฟิล์มมีการส่งผ่านแสงมากท่ีสุด โดยกระจกสไลด์แบบติด

ฟิล์มใสและกระจกสไลด์แบบติดฟิล์มด้านลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 2% และ 5% ตามลําดับ ในขณะท่ีกระจกสไลด์แบบ

ตัดแสงสีน้ําเงินลดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นดีท่ีสุด โดยลดการส่งผ่านแสงได้ประมาณ 10% เม่ือเปรียบเทียบกับ

กระจกสไลด์ท่ีไม่ติดฟิล์มเลย ย่ิงกว่านั้นการวัดการส่งผ่านแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นของกระจกสไลด์แบบตัดแสงสีน้ําเงินยัง

พบแบนด์ท่ีความยาวคลื่น 380 นาโนเมตร และ 620 นาโนเมตร ซ่ึงอาจเกิดจากฟิล์มมีส่วนผสมของโครเมียมไอออนประจุ 3+ 
(380 นาโนเนตร) และ 6+ (650 นาโนเมตร) โดยท่ีความยาวคลื่นท้ัง 2 แบนด์ ช่วยลดการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ตและแสง

ท่ีตามองเห็น จึงสรุปได้ว่าการติดฟิล์มตัดแสงสีน้ําเงินช่วยลดอันตรายจากรังสีและแสงท่ีมากเกินไปท่ีส่งผลต่อจอประสาทตาได้ด้วย 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
  

 ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
ท่ีอํานวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย  
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