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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันการประเมินผลแสงธรรมชาติจะใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติซึ่งเปนวิธีแบบ 

อพลวัต (Static Daylighting Metric) อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวไมสามารถแสดงประสิทธิภาพและ

ประโยชนของแสงธรรมชาติไดโดยแทจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการจําลองแสงธรรมชาติใน

อาคารสํานักงานเปรียบเทียบระหวางวิธีการอพลวัตและวิธีการพลวัต (Dynamic Daylighting 

Metric) โดยเลือกใชคา Daylight Autonomy และคา Useful Daylight Illuminance ซึ่งสามารถ

แสดงปริมาณและคุณภาพของแสงท่ีแตกตางกันตามสภาพทองฟาจริงในแตละชวงเวลาได การศึกษา

ครั้งนี้ใชโปรแกรม DAYSIM 2.1 ผานการสรางแบบจําลองอาคารดวยโปรแกรม Ecotect Analysis 

2011 และกําหนดขอบเขตอาคารท่ีศึกษาเปนอาคารสํานักงานท่ีพบไดท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ขนาดความกวาง 19.8 เมตร และระยะความลึกจากขอบอาคารถึงแกนอาคาร 12.2 เมตร กําหนด

สัดสวนชองเปดตอพื้นผนัง  (Window to wall ratio) 40% 60% และ 80% และกําหนดรูปแบบ

การติดต้ังห้ิงสะทอนแสงท่ีแตกตางกันเพื่อดูผลของแสงในอาคารท่ีติดต้ังอุปกรณบังแดด 

ผลการทดลองช้ีใหเห็นวาการใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัดในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติดวยวิธีการอพลวัตกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% 

และ 80% นั้นสงผลใหสัดสวนพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% 

เพิ่มข้ึนตามขนาดของชองเปดและมีสัดสวนของพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติใกลเคียงกันในทุกทิศของ

ชองเปด ในสวนของการใชคา Daylight Autonomy ในการประเมินผลแสงธรรมชาติดวยวิธีการ

พลวัตนั้นแมวาสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนังท่ีมากข้ึนจะทําใหสัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ

เพิ่มมากข้ึนก็ตาม แตเปนการใหขอมูลในเชิงปริมาณเทานั้นหากนําผลการประเมินแสงธรรมชาติ   
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โดยใชคา Useful Daylight Illuminance มาพิจารณาควบคูกันจะเห็นวาสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนตามขนาดชองเปดท่ีใหญข้ึนไมไดบงบอกถึงคุณภาพของแสงท่ีสอดคลองกันตามไป

ดวย ซึ่งการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติในประเทศไทยควรคํานึงถึงปริมาณความสองสวางท่ีมาก

เกินไปเพราะจะทําใหความรอนถายเทเขาสูอาคารมากข้ึน ดังนั้นหากใชคา Daylight Autonomy   

ในการประเมินผลแสงธรรมชาติจึงควรใช Useful Daylight Illuminance ในการพิจารณา

ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารควบคูกันจึงจะทําใหเกิดความสอดคลองกันท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของแสงท่ีไดรับ ท้ังนี้ผลการวิจัยดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของขอเสนอแนะในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สภาพแสงในการใชงานจริงมากข้ึน 

 

คําสําคัญ: แสงธรรมชาติ, การจําลองแสงธรรมชาติดวยวิธีการอพลวัตและพลวัต,  อาคารสํานักงาน 
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ABSTRACT 

 

Daylight Factor, as a static metric, is presently used as an evaluation of daylighting in 

buildings. However, It can not truly reflects the performance and benefits of daylight 

all year round. This research aims to compare the use of static, daylight factor, and 

dynamic daylighting metrics, Daylight Autonomy and the Useful Daylight Illuminance, 

in office building which can indicate the different of daylight quantity and quality 

vary to the actual sky condition. Daysim2.1 program and Ecotect Analysis 2011 are 

used in this research. The scope of the study are office buildings generally found in 

Bangkok with 19.8 meters width and 12.2 meters in depth from edge to building core. 

The window-to-wall ratio (WWR) of 40% 60% and 80% with different profile of light-

shelves are used as case studies in this simulation for further study of building with 

external shading. The result of static daylight metric showed that by increasing the 

WWR of a space , Daylight Factor are greater than 2% due to the opening size. Also, 

it showed similar results on all directions in every WWR. When use the Daylight 

Autonomy as a measurement in evaluation of dynamic metric, the daylit area 

increased by increasing of WWR, but it only showed quantitative information. Further 

analyzing with the Useful Daylight Illuminance show that the Daylight Autonomy 

does not indicate the daylight quality consistently. As, In Thailand, more daylight 

may result in higher heat gain in building and should be considered in daylight 
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evaluation. Therefore, the Daylight Autonomy should be used together with the 

Useful Daylight Illuminance. Finally, the research results can be developed as a 

guideline of daylight evaluation in office building. This may lead to the new paradigm 

in daylight assessment that reflected actual daylight performance. 

 

Keywords: Daylighting , Static and Dynamic Daylighting Metrics , Office Building 



(5) 

  

  

กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยไปไดดวยดีดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย อวิรุทธ 

ศรีสุธาพรรณ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหคําปรึกษาแนะนําแงคิดตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ

ทําการวิจัย ท่ีเกิดข้ึนดวยความเอาใจใสในทุกข้ันตอน ต้ังแตเริ่มทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ ขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล กรรมการ

วิทยานิพนธผูใหคําปรึกษาตาง ๆ รวมถึงวางแนวทาง วิธีการจัดทํา และการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ

จนแลวเสร็จ 

 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธท่ีไดใหความกรุณาใหคําปรึกษาตาง ๆ รวมถึงใหขอมูลสนับสนุนท่ีเปนประโยชนสําหรับใน

งานวิจัย ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

สุดทายนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีใหการสนับสนุนมาโดยตลอด รวมถึงครู

อาจารยทุกทานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและ

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือดวยดีเสมอมา 

 

 

 นายชนินทร กุลสุรกิจ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



(6) 

  

  

สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (1) 

 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ (5) 

 

สารบัญตาราง (13) 

 

สารบัญภาพ (14) 

 

บทท่ี 1 บทนํา 1

  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 2 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 2 

1.4 กระบวนการวิจัย 3 

1.4.1 ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแสงธรรมชาติ 3 

1.4.2 กําหนดขนาดของแบบจําลองจากรายละเอียดผังพื้นพื้นฐาน 3 

ของอาคารสํานักงาน 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 

1.6 นิยามคําศัพท 4 

  

บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 6

  

2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับแสงเบ้ืองตน 6 

2.1.1 คุณสมบัติของแสง 6 

2.1.2 แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติ 7 



(7) 

  

  

2.1.2.1 แหลงกําเนิดแสงโดยตรงจากแสงอาทิตย (Direct Sunlight) 7 

2.1.2.2 แหลงกําเนิดแสงจากแสงสะทอนจากทองฟา 

(Diffuse Light or Daylight) 7 

2.1.2.3 แหลงกําเนิดแสงจากการสะทอนจากพื้นผิว (Reflected Light) 7 

2.1.3 สภาพทองฟา 7 

2.1.3.1 สภาพทองฟาโปรง (Clear sky) 7 

2.1.3.2 ทองฟามีเมฆบางสวน (Partly Cloudy Sky) 7 

2.1.3.3 ทองฟามีเมฆมาก (Overcast Sky) 8 

2.1.4 คําศัพทและคํานิยามเกี่ยวกับแสง 8 

2.1.4.1 ความสองสวาง (illuminance ; E) 8 

2.2 การพิจารณาแสงสวางภายในอาคาร 9 

2.2.1 การพิจารณาแสงสวางภายในอาคารแบบ STATIC 9 

2.2.2 การพิจารณาแสงสวางภายในอาคารแบบ DYNAMIC 10 

2.2.2.1 Daylight Autonomy (DA) 10 

2.2.2.2 Continuous Daylight Autonomy (cDA) 10 

2.2.2.3 Maximum Daylight Autonomy (DAmax) 11 

2.2.2.4 Useful Daylight illuminance (UDI) 11 

2.2.2.5 Daylight Saturation Percentage (DSP) 11 

2.2.3 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร DAYSIM 2.1 ในการจําลองแสงธรรมชาติ 11 

2.2.3.1 การปอนขอมูลและการแสดงผลลัพธของโปรแกรม DAYSIM 12 

(1) การปอนขอมูลของโปรแกรม DAYSIM 12 

(1) การแสดงผลลัพธของโปรแกรม DAYSIM 13 

2.2.3.2 หลักการทํางานของโปรแกรม DAYSIM 13 

(1) การคํานวณแสงสวางรายป  13 

 (Annual Illuminace Calculations) 

(2) การวัดแสงธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศ 14 

 (Climate-based Daylighting Metrics) 

(3) การใชไฟฟาแสงสวาง (Electric Lighting Use) 14 

(4) การปองกันแสงในรูปแบบ Dynamic (Dynamic Shading) 14 

 



(8) 

  

  

2.2.3.3 ขอไดเปรียบและขอจํากัดในการใชโปรแกรม DAYSIM 14 

(1) ขอไดเปรียบของโปรแกรม DAYSIM 14 

(2) ขอจํากัดของโปรแกรม DAYSIM 15 

2.3 การประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร 16 

2.3.1 ห้ิงสะทอนแสง (Light shelves) 16 

2.3.1.1 รูปแบบท่ัวไปของห้ิงสะทอนแสง 16 

2.3.1.2 ประโยชนของห้ิงสะทอนแสง 17 

2.3.1.3 ชนิดและวัสดุของห้ิงสะทอนแสง 17 

2.3.2 ฝาเพดาน (Ceiling) 18 

2.4 เกณฑการประเมินอาคารเขียว 19 

2.4.1 เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมไทย (TREES) 19 

2.4.2 เกณฑการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED) 21 

2.4.2.1 การจําลองสภาพแสงดวยคอมพิวเตอร (simulation) 21 

2.4.2.2 การวัด (measurement) 23 

2.4.2.3 การผสมผสาน (combination) 23 

2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 23 

2.5.1 ดานการประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร 23 

2.5.2 ดานการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร 26

  

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 28 

  

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 28 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 30 

3.3 ข้ันตอนการศึกษา 30 

3.3.1 การกําหนดตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 30 

3.3.1.1 ตัวแปรตน 30 

3.3.1.2 ตัวแปรตาม 31 

3.3.1.3 ตัวแปรควบคุม 31 

3.3.2 การกําหนดหองมาตรฐาน 31 

3.3.3 กําหนดรายละเอียดของกรณีศึกษา 32 



(9) 

  

  

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 33 

3.5 วิธีการทดลอง 33 

3.5.1 ข้ันตอนการประเมินแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน 33 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 34 

3.6.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในอาคารท่ีไดจากการจําลองแสง 34 

ธรรมชาติแบบ STATIC เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกณฑท่ีใชในการวัดผล 

3.6.2 เปรียบเทียบพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในอาคารท่ีไดจากการจําลองแสง 34 

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกณฑท่ีใชในการวัดผล 

3.6.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA 34  

3.6.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI 34  

3.6.3 สรุปการเลือกใชรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและเกณฑในการวัดผล 35 

แสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานท่ีเหมาะสมรวมถึงนําเสนอแนวทางการ 

จําลองแสงธรรมชาติและรูปแบบของเกณฑในการวัดผลในอาคารรูปแบบ 

ตางๆท่ีควรนําไปประยุกตใชตอไป  

3.6.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 35 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 40% ของผนังอาคาร 

3.6.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 35 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 60% ของผนังอาคาร 

3.6.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 35 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 80% ของผนังอาคาร 

 

บทท่ี 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 36 

  

4.1 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 38 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ 
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4.2 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 46 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ 

4.3 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 54 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ  

4.4 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 62 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ 

4.5 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 66 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ 

4.6 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติ 68 

แบบ STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง 

โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐาน 

ท่ี 300 ลักซ 

4.7 การเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 70 

DYNAMIC ในกรณีสัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร มีคา 40% 60% และ 80%  

ตามลําดับ โดยกําหนดอุปกรณปองกันแสงไมเคล่ือนไหว 

4.7.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 70 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 

4.7.1.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบ 70 

แสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอ 

พื้นท่ีผนัง 40% 

4.7.1.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA 72  

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 
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4.7.1.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI 74  

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 

4.7.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 76 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% 

4.7.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบ 76 

แสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอ 

พื้นท่ีผนัง 60% 

4.7.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA 78  

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% 

4.7.2.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI 80 

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% 

4.7.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 82 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% 

4.7.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบ 82 

แสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอ 

พื้นท่ีผนัง 80% 

4.7.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA 83  

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% 

4.7.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI 85 

ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% 

  

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 87 

  

5.1 ขอสรุปท่ีไดจากการทดลอง 88 

5.1.1 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลอง 88 

แสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัด 

ในการประเมินผล 

5.1.2 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลอง 91 

แสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช DA เปนหนวยวัดในการประเมินผล 
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5.1.2.1 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยใชคา DA  91 

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวน 

ชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 

5.1.2.2 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยใชคา DA  91 

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวน 

ชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และ 80% 

5.1.3 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลอง 92 

แสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDIเปนหนวยวัดในการประเมินผล 

5.1.3.1 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยใชคา UDI 92  

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวน 

ชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 

5.1.3.2 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยใชคา UDI 92  

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวน 

ชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และ 80% 

5.2 แนวทางการออกแบบและนําไปประยุกตใช 94 

5.2.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 94 

STATIC และ DYNAMIC กับรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติ 

ตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย 

5.2.1.1 เปรียบเทียบความสัมพันธของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการ 94 

ประเมินผลแสงธรรมชาติดวยหนวยวัด DF DA และ UDI เพื่อเสนอ 

แนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติของ 

เกณฑการประเมินอาคารเขียว TREES 

5.2.2 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC กับประสิทธิภาพการสองสวาง 96 

ในอาคารสํานักงาน 

5.3 ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 97 

 

รายการอางอิง 98 

 

ประวัติผูเขียน 101 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หนา 

     2.1 คาความสวางท่ีเหมาะสมกับการใชงานประเภทตางๆ 9 

     2.2 คาตัวประกอบแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ 10 

     2.3 หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 20 

     2.4 เกณฑการใหคะแนนตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในสภาพแสงธรรมชาติ 22 

แบบอิสระตามฤดูกาล โดยการจําลองแสงธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร 

     2.5 เกณฑการใหคะแนนตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาความสองสวางอยูใน 22 

ชวง 300 ถึง 3000 ลักซ โดยการจําลองแสงธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร 

     2.6 เกณฑการใหคะแนนโดยการวัดความสองสวางตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 23 

ท่ีมีคาความสองสวางอยูในชวง 300 ถึง 3000 ลักซ 

     3.1 รายละเอียดกรณีศึกษาของตัวแปรพื้นฐาน 43 

     5.1 ตารางสรุปผลการเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับสัดสวน 93 

ชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 

     5.2 หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 95 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี หนา 

   2.1 รูปแบบของสภาพทองฟา 9 

   2.2 โปรแกรมจําลองแสงธรรมชาติ DAYSIM 2.1 15 

   2.3 รูปแบบท่ัวไปของห้ิงสะทอนแสง 16 

   2.4 รูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงท่ีเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย 17 

   2.5 รูปแบบฝาเพดานท่ีสัมพันธกับการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร 18 

   2.6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา%DF กับระยะจากชองเปดท่ีใชแผงสะทอน 25 

แสงเหนือระนาบทํางานโคง วัสดุกระเจิงแสงท่ีระดับ 2.75 เมตรรวมกับห้ิงสะทอน 

แสงลักษณะตางๆ ภายใตสภาพทองฟา overcast sky 

   3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 29 

   3.2 สัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 30 

   3.3 รูปแบบหองทดลอง 32 

   4.1 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC  38 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.2 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 40 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.3 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 42 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.4 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 44 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวาง 

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.5 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 46 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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   4.6 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 48 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.7 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 50 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.8 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 52 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวาง 

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.9 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 54 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.10 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 56 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.11 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 58 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.12 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 60 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวาง 

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.13 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 62 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกัน 

แสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 
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4.14 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 64 

 และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกัน 

แสงเคล่ือนไหวแบบปรับดวยมือ 

   4.15 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 66 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกัน 

แสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 

   4.16 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 68 

และ DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีไมติดต้ัง 

ห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกัน 

แสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 

   4.17 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จาก 70   

การจําลองแสงธรรมชาติดวยวิธีการอพลวัตกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง  

40% โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.18 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 72 

ใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40%  

โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.19 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 74 

ใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40%  

โดยกําหนดคาความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.20 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จาก 76   

การจําลองแสงธรรมชาติดวยวิธีการอพลวัตกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 

60% โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.21 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 78 

ใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60%  

โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.22 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 80 

ใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60%  

โดยกําหนดคาความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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   4.23 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จาก 82   

การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง  

80% โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.24 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 83 

ใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80%  

โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   4.25 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดย 85 

ใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80%  

โดยกําหนดคาความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

   5.1 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2%  88 

โดยแบงตามสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ในปจจุบันการออกแบบอาคารสํานักงานมักใหความสําคัญกับการใชแสงธรรมชาติใน

อาคารมากข้ึนเนื่องจากการใชแสงธรรมชาตินั้นนอกจากจะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาจากแสง

ประดิษฐแลวนั้นยังสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารอีกดวย ซึ่งการนําแสงธรรมชาติมา

ใชในอาคารสํานักงานมักพบปญหาเรื่องปริมาณแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชไมเพียงพอตอการใชงาน     

ซึ่งการเลือกใชรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติท่ี

สามารถบอกถึงปริมาณและคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชภายในอาคารไดนั้นเปนทางเลือกท่ี

นาสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพใชงานแสงธรรมชาติในอาคารท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

                การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคาร ในปจจุบันยังคงใชการจําลองแสงธรรมชาติใน

อาคารแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติ

ซึ่งเปนการจําลองแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาแบบมีเมฆปกคลุมมาก (overcast sky) สงผลให

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติภายในอาคารนั้นมีสัดสวนท่ีจํากัด รวมถึงไมสามารถบอกคุณภาพของแสง

ธรรมชาติท่ีนํามาใชงาน  

เนื่องจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC จะประเมินผลโดยใชคาตัวประกอบ

แสงธรรมชาติ คือ อัตราสวนของแสงภายใน ณ จุดหนึ่ง เทียบกับแสงภายนอก วัดในแนวระนาบเพียง

อยางเดียวซึ่งถือเปนหนวยวัดพื้นฐานท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในการประเมินผลแสงธรรมชาติใน

อาคาร โดยคาตัวประกอบแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสมตอการใชงานแสงธรรมชาติในพื้นท่ีตามมาตรฐาน

ท่ีถูกกําหนดไวท่ี 2-5% โดยประมาณ ซึ่งการวัดผลโดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาตินั้นมีขอจํากัดใน

เรื่องคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดจากการใชงาน เนื่องจากการจําลองแสงธรรมชาติไมไดอางอิงแสง

จากสภาพทองฟาในแตละชวงเวลาตามจริง  

                งานวิจัยนี้ไดมุงเนนศึกษาการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานแบบ DYNAMIC 

ซึ่งเปนการจําลองแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาจริง ดังเชน ทองฟาโปรง ทองฟามีเมฆปกคลุม

บางสวน และ ทองฟามีเมฆมาก รวมถึงมีหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติท่ีสามารถวิเคราะห

คุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดรับ โดยจะแสดงพฤติกรรมการสองสวางของแสงธรรมชาติท่ี

เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลาของช่ัวโมงการทํางานตลอดป และมีปริมาณแสงธรรมชาติท่ีไมเทากัน

ในแตละทิศ สงผลใหแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชในอาคารสํานักงานเพิ่มมากข้ึนและมีความละเอียด
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ถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน รวมถึงศึกษาการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานแบบ STATIC ซึ่ง

ใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัดในการประเมินผล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการนําแสง

ธรรมชาติมาใชในอาคารท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพผานการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 

และ DYNAMIC รวมถึงนําเสนอรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและการเลือกใชหนวยวัดในการ

ประเมินผลใหเหมาะสมกับรูปแบบอาคารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชแสงธรรมชาติใน

อาคารสํานักงาน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของขอเสนอแนะในการปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลแสง

ธรรมชาติตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทยใหสอดคลองกับสภาพแสงตามการใชงานจริง  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1.2.1 ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคาร เชน 

การออกแบบห้ิงสะทอนแสง สัดสวนพื้นท่ีกระจกตอพื้นท่ีผนัง ใหสามารถนําแสงธรรมชาติมาใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

1.2.2 วิเคราะหและประเมินคาความสองสวางของแสง (Illuminance) ตามรูปแบบการ

จําลองแสงธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีใชงานท่ีเหมาะสมดวยวิธีการแบบ STATIC และ DYNAMIC 

1.2.3 เปรียบเทียบความแตกตางในการใชประโยชนจากแสงธรรมชาติท่ีไดรับผานการ

จําลองโมเดลอาคารสํานักงานดวยวิธีการแบบ STATIC และ DYNAMIC และประเมินผลแสง

ธรรมชาติดวยหนวยวัดท่ีตางกัน 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

1.3.1 การศึกษานี้เปนการศึกษาการสําหรับอาคารสํานักงานท่ีต้ังอยูในเขตละติจูดท่ี 14 

องศาเหนือซึ่งถือเปนตัวแทนของสภาพภูมิอากาศเขตรอนช้ืนและเปนท่ีต้ังของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 กําหนดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา คือ 08.00-16.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาใชงานของ

อาคารสํานักงานโดยทําการศึกษาตลอดท้ังป 

1.3.3 ขนาดและสัดสวนของอาคารสํานักงานท่ีใชในการศึกษา โดยอาคารอางอิงเปน

อาคารสํานักงานท่ีมีผังพื้นรูปแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีแกนอาคารอยูบริเวณพื้นท่ีกลางอาคาร 

1.3.4 การศึกษาไมมีปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกอาคารมาเกี่ยวของ เชน แสงสะทอน

จากอาคารรอบขาง 
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1.3.5 งานวิจัยนี้เลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการนําแสงธรรมชาติเขามาใชใน

อาคารสํานักงาน ไดแก ห้ิงสะทอนแสง ฝาเพดาน อัตราสวนชองเปดตอผนังทึบ คาการสองผานแสง 

และ คาการสะทอนแสงภายใน 

1.3.6 การศึกษาจะพิจารณาเฉพาะความสองสวางบริเวณพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ

เทานั้น ไมรวมการพิจารณาถึงผลกระทบของปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนในอาคาร 

 

1.4 กระบวนการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารสํานักงานโดยการประเมินผลแสง

ธรรมชาติดวยวิธีการพลวัต แบงการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 

1.4.1 ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแสงธรรมชาติ 

1.4.1.1 ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับแสงเบ้ืองตน 

1.4.1.2 ศึกษารูปแบบของออกแบบเพื่อการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคาร 

1.4.1.3 ศึกษาทฤษฏีในการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร ท้ังแบบ STATIC และ 

DYNAMIC 

1.4.1.4 ศึกษาแนวทางการออกแบบแสงสวางในอาคารสํานักงาน 

1.4.1.5 ศึกษาวิธีการคํานวณและการประเมินคุณภาพและปริมาณแสงสวาง 

1.4.2 กําหนดขนาดของแบบจําลองจากรายละเอียดผังพื้นพื้นฐานของอาคาร

สํานักงาน 

1.4.2.1 ศึกษาตัวแปรห้ิงสะทอนแสงชนิดตางๆ และ สัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 

1.4.2.2 ทําการจําลองและประเมินผลแสงธรรมชาติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

DAYSIM 2.1 

1.4.2.3 สรุปผลวิเคราะหรูปแบบของห้ิงสะทอนแสง ท่ีมีผลตอการนําแสง

ธรรมชาติมาใชงานภายในอาคารสํานักงานใหเปนไปไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.4.2.4 วิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนความแตกตางของพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติในอาคารสํานักงานท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยใช

หนวยวัดท่ีแตกตางกัน 

1.4.2.5 วิเคราะห อภิปราย และสรุปผลการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 

และ DYNAMIC เพื่อเสนอเปนแนวทางในการเลือกใชรูปแบบของเกณฑในการจําลองแสงธรรมชาติท่ี
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เหมาะสมและชวยในการเพิ่มศักยภาพของเกณฑการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารตามมาตรฐาน

อาคารเขียวในปจจุบันท่ีถูกนํามาใชในการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานใหสอดคลอง

กับสภาพแสงธรรมชาติในการใชงานจริง 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.5.1 สามารถนํารูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติไปประยุกตใชในการจําลองแสง

ธรรมชาติในอาคารเพื่อประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติอาคารท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

1.5.2 ช้ีใหเห็นถึงขอดีและขอเสียตาง ๆ ท่ีไดจากการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคาร

ท้ังแบบ STATIC และ DYNAMIC ซึ่งใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมในรูปแบบท่ีแตกตางกัน 

1.5.3 เปนแนวทางใหแกสถาปนิกนักออกแบบรวมถึงผูท่ีสนใจสามารถเลือกใชรูปแบบ

การจําลองแสงธรรมชาติรวมถึงเลือกใชหนวยวัดในประเมินผลแสงธรรมชาติใหเหมาะสมกับรูปแบบ

อาคารเพื่อใหผลการจําลองแสงธรรมชาติมีความถูกแมนยําใกลเคียงกับสภาพแสงตามจริง สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการใชงานแสงธรรมชาติท่ีเพิ่มมากข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.5.4 สามารถใชเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติใน

อาคารของเกณฑอาคารเขียวในปจจุบัน ใหมีความสอดคลองกับอาคารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการประเมินผลโดยใชเกณฑอาคารเขียวท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

1.6 นิยามคําศัพท 

1.6.1 ความสองสวาง (illuminance , E) หมายถึงปริมาณแสงท่ีตกกระทบลงบนวัตถุ

ตอพื้นท่ีหนึ่ง มีหนวยเปนลักซ (Lux) หรือฟุตแคนเดิล (fc) 

1.6.2 ตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor , DF) หมายถึง สัดสวนความสอง

สวางของปริมาณแสงภายในตอปริมาณแสงภายนอก ท่ีไมไดรับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย 

(Kaufman,1996) 

1.6.3 อัตราสวนพื้นท่ีกระจกตอพื้นท่ีผนังอาคาร (Window to wall ratio : WWR) 

หมายถึงสัดสวนระหวางพื้นท่ีกระจกตอพื้นท่ีผนังอาคารท้ังหมด ซึ่งจะคิดเปนเปอรเซ็นตตอผนังอาคาร 

1.6.4 แสงธรรมชาติอิสระตามฤดูกาล (Daylight Autonomy , DA) หมายถึง พื้นท่ีท่ี

สามารถใชแสงธรรมชาติไดโดยไมตองใชแสงสวางจากแสงประดิษฐ บงบอกเปนสัดสวนของเวลา

ท้ังหมดใน 1 ป ท่ีมีความสองสวางมากกวา 500 ลักซ ภายใตทุกสภาพทองฟาตลอดท้ังป รวมถึง

คํานวณพฤติกรรมการใชงานอาคารในทุกประเภท เชน การเปดมานปดมานของผูใชอาคาร เพื่อให
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เกิดประสิทธิภาพในการใชแสงธรรมชาติภายในอาคารไดดีท่ีสุด 

1.6.5 แสงในชวงการใชงานท่ีเหมาะสม (Useful Daylight Illuminance , UDI) 

หมายถึง หนวยวัดแสงธรรมชาติท่ีแสดงพื้นใชงานแสงธรรมชาติโดยแบงคาความสวางในพื้นท่ีออกเปน 

3 ชวงของความสวาง ไดแก  

0-100 ลักซ เปนชวงท่ีแสงธรรมชาติไมเพียงพอตอการใชงาน  

100-2000 ลักซ เปนชวงท่ีสามารถใชแสงธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวา  

มากกวา 2000 ลักซ ข้ึนไปเปนชวงของแสงธรรมชาติท่ีเขามายังพื้นท่ีเกินความ

ตองการทําใหเกิดความไมสบายตาหรือเกิดแสงจา 

1.6.6 การจําลองแสงธรรมชาติแบบอพลวัต (Static Daylighting Method) หมายถึง 

รูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาแบบมีเมฆปกคลุมมาก (overcast sky) เพียง

รูปแบบเดียวโดยวัดผลดวยคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ หรือ คาความสองสวางซึ่งเปนหนวยวัดใน

รูปแบบอพลวัตเพียงอยางเดียว โดยในงานวิจัยนี้ไดใชคําทับศัพทเรียกแทนวา “STATIC” 

1.6.7 การจําลองแสงธรรมชาติแบบพลวัต (Dynamic Daylighting Method) หมายถึง 

การจําลองแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาจริง ท้ังแบบทองฟาโปรง ทองฟามีเมฆปกคลุมบางสวน 

และ ทองฟามีเมฆมาก โดยจะแสดงผลความสวางของพื้นท่ีภายในท่ีสัมพันธกับเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป

ในทุกๆชวงเวลาตามแตละช่ัวโมงการทํางานของท้ังป สงผลใหปริมาณแสงธรรมชาติท่ีไดมีปริมาณท่ี

เพิ่มมากข้ึนและมีความละเอียดถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึนเนื่องจากมีการคํานวณปริมาณแสงธรรมชาติ

จากสภาพทองฟาท่ีเกิดข้ึนในทุกๆช่ัวโมงการใชงานอาคารในแตละวันตามจริง โดยวัดผลดวยคาแสง

ธรรมชาติอิสระตามฤดูกาล (Daylight Autonomy), คาแสงท่ีมีความสวางอยูในชวงเหมาะสมแกการ

ใชงาน (Useful Daylight Illuminance) เปนตน โดยในงานวิจัยนี้ไดใชคําทับศัพทเรียกแทนวา 

“DYNAMIC”  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับแสงธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ โดย

แบงเนื้อหาออกเปน 5 สวนดังนี้ 

 

                 2.1 ทฤษฏีเก่ียวกับแสงเบื้องตน 

                 2.2 การพิจารณาแสงสวางในอาคาร 

                 2.3 การประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร 

                 2.4 เกณฑการประเมินอาคารเขียว 

                 2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฏีเก่ียวกับแสงเบื้องตน 

 

2.1.1 คุณสมบัติของแสง 

    แสงธรรมชาติเปนแสงท่ีไดมาจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนแสงท่ีไดมาเปลาและมีคุณคา

สูงในหลายๆดาน แสงอาทิตยท่ีเรียกกันวา แสงขาว (white light) เปนแสงชนิดเดียวท่ีมีพลังงานคล่ืน

แสงครบทุกชวงความยาวคล่ืน ซึ่งสงผลใหวัตถุท่ีอยูภายใตแสงอาทิตยมีแสงสีเปนธรรมชาติมากท่ีสุด 

คือ สีของวัตถุนั้นๆจะไมผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง  แสงธรรมชาติมีประสิทธิภาพลูเมนสูงถึง 110-

115 ลูเมนตตอวัตต (Lumen/watts) ซึ่งนับวาสูงมากเมื่อเทียบกับ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท ซึ่งมีคา

เพียง 60-70 ลูเมนตอวัตต 

    แสงธรรมชาติแบงไดเปน 2 ประเภทคือ แสงสะทอนจากทองฟา และ แสงตรง

จากดวงอาทิตย โดยระดับแสงสะทอนจากทองฟาจะใหความสวางประมาณ 400-1,400 ฟุตแคนเดิล 

ในขณะท่ีแสงตรงจากดวงอาทิตยจะใหความสวางไดถึง 10,000 ฟุตแคนเดิล โดยประเภทของแสงท่ี

เหมาะแกการนํามาใชในอาคารคือแสงสะทอนจากทองฟาเนื่องจากเปนแสงท่ีมีความเขมพอเหมาะ ไม

จาจนเกินไปเมื่อเทียบกับแสงโดยตรงจากดวงอาทิตยซึ่งอาจกอใหเกิดความไมสบายตาในการมองเห็น    

(visual discomfort)  
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2.1.2 แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติ 

        แหลงกําเนิดแสงธรรมชาติสามารถแบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 

2.1.2.1 แหลงกําเนิดแสงโดยตรงจากแสงอาทิตย (Direct Sunlight) เปน

แสงสวางท่ีเกิดจาการแผรังสีของดวงอาทิตยโดยตรง มีคาความสวางต้ังแต 10,000 ฟุตแคนเดิลข้ึนไป 

ซึ่งเปนคาความสวางท่ีสูงและมีความแปรปรวนมาก เปนแสงท่ีไมเหมาะแกการนํามาใชงาน 

2.1.2.2 แหลงกําเนิดแสงจากแสงสะทอนจากทองฟา (Diffuse Light or 

Daylight) เปนแสงสวางจากดวงอาทิตยท่ีเกิดจากการสะทอนแสงและกระจายแสงในช้ันบรรยากาศ

ท่ีหอหุมโลก รวมถึงเมฆบนทองฟา ดังนั้นทองฟาจึงกลายเปนแหลงกําเนิดแสงทางออม ซึ่งใหแสงท่ีมี

ความเหมาะสมแกการนํามาใชงานภายในอาคาร เนื่องจากปริมาณและความเขมของแสงท่ีลดลงกวา

แสงแดดตรง 

2.1.2.3 แหลงกําเนิดแสงจากการสะทอนจากพื้นผิว (Reflected Light) เปน

แสงธรรมชาติท่ีเกิดจากการสะทอนของแสงอาทิตยกับพื้นดินคิดเปนรอยละ 10-30 ของแสงแดงตรง

และแสงสะทอนจากทองฟา และคิดเปนสัดสวนรอยละ 15 ของแสงธรรมชาติท้ังหมดท่ีกระทบกับ

หนาตาง 

2.1.3 สภาพทองฟา 

สภาพทองฟา เปนตัวกําหนดระดับความสองสวาง ( Illumination-E) ภายในอาคาร

จากการท่ีดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดแสง ถาสามารถทราบระดับความสวาง ( Luminance-L) ของ

ทองฟาก็สามารถทราบคาความสวางภายในอาคารได โดยสภาพทองฟามีอยู  3 ลักษณะ ไดแก 

2.1.3.1 สภาพทองฟาโปรง (Clear Sky) 

 สภาพทองฟาแบบทองฟาโปรง คือ ทองฟาท่ีมีเมฆปกคลุมไมเกิน 30% 

ระดับความสวางเกิดจากองคประกอบ 2 อยาง คือ แสงตรงจากดวงอาทิตย (Direct Sun) และแสง

กระจายจากทองฟา (Diffuse Illumination) ซึ่งข้ึนอยูกับตําแหนงของดวงอาทิตยในแนวต้ัง (Solar 

Altitude) เปนหลักโดยท่ีระดับความสวางของทองฟา (Sky Luminance) ท่ีระดับสูงสุด (Zenith) มี

คานอยกวาระดับความสวางในแนวราบ(Horizontal) ประมาณ 3 เทา ของทองฟาท่ีระดับขอบฟา 

2.1.3.2 ทองฟามีเมฆบางสวน (Partly Cloudy Sky) 

 สภาพทองฟาแบบมีเมฆบางสวน คือ สภาพทองฟาท่ีมีเมฆปกคลุมประมาณ 30 ถึง 70% ระดับความ

สองสวางของทองฟาทําไดยาก เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของเมฆท่ีมีอยูตลอดเวลา หากเมฆท่ีปกคลุม

นั้นบางเบาและนอยระดับความสวางของฟาจะมีคามากกวาทองฟาแบบโปรง 10 ถึง 15 เปอรเซ็นต 

ซึ่งเปนผลมาจากการสะทอนแสงของเมฆ (Nudamaru และ Oki,1983)   
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2.1.3.3 ทองฟามีเมฆมาก (Overcast Sky) 

สภาพทองฟาแบบมีเมฆมาก คือ สภาพทองฟาท่ีมีเมฆปกคลุมต้ังแต 70% 

ข้ึนไปทําใหไมสามารถมองเห็นแหลงกําเนิดแสงได และจะมีระดับความสวางท่ีตําแหนงสูงสุดของ

ทองฟามากกวาระดับความสวางท่ีสองกระทบพื้นผิวในแนวระนาบประมาณ 3 เทา 

 

 
                a) clear sky               b) partly cloudy sky           c) overcast sky      

 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบของสภาพทองฟา. จาก e-light , 2013 . 

 

2.1.4 คําศัพทและคํานิยามเก่ียวกับแสง 

2.1.4.5 ความสองสวาง (illuminance ; E) หมายถึง ความหนาแนนของฟลักซ

สองสวาง (ปริมาณแสง) ท่ีตกกระทบบนพื้นผิวใดๆ หรือ ปริมาณความสองสวางบนพื้นผิวท่ีพิจารณา

แทนดวยสัญลักษณ E โดยมีหนวยเปน ลูเมนตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีไดแก ลูเมนตอตารางเมตร หรือ

เรียกวา 1 ลักซ (Lux : lx) และ 1 ลูเมนตอตารางฟุตหรือเรียกวา 1 ฟุตแคนเดิล (fc.)  โดยลักษณะ

ของพื้นผิว คาการสะทอนแสง และคาการสองผานแสงของวัตถุจะไมสงผลตอคาความสวางท่ีวัดไดบน

วัตถุนั้นๆ 

 

Footcandles (fc) = lumens / area 



9 

  

  

2.2 การพิจารณาแสงสวางภายในอาคาร 

 

2.2.1 การพิจารณาแสงสวางภายในอาคารแบบ STATIC 

วิธีลูเมน (Lumen Method)เปนการพิจารณาคาความสองสวางรวมท่ีตกกระทบ  

ณ จุดใดจุดหนึ่งในระดับท่ีกําหนดภายในอาคาร อันเนื่องมาจากปริมาณแสงจากภายนอกท่ีสองผาน

ชองเปดหรือชองแสงเขามาในขณะหนึ่ง วิธีนี้ปริมาณแสงท่ีสะทอนจากภายนอกอาคารและแสง

สะทอนจากพื้นผิวภายใน เชน ผนัง ฝาเพดาน จะมีผลตอปริมาณแสงธรรมชาติท่ีเขาสูภายในหองนั้นๆ

โดยจะใชการอางอิงตําแหนงจากระยะชองเปดไปยังตําแหนง 5 ตําแหนง เชน 10% 30% 50% 70% 

และ 90% ของความลึกหอง ซึ่งเปนรูปแบบพื้นฐานในการคํานวณหาคาความสองสวางภายใน

แนวนอนท่ีจุดอางอิงท้ัง 5 จุด 

 

ตารางท่ี 2.1  

 

คาความสวางท่ีเหมาะสมกับการใชงานประเภทตางๆ 

 

ชนิดของกิจกรรม 

ชวงของความสองสวาง 

ลักซ (lux) ฟุตแคนเดิล

(fc.) 

พื้นท่ี ท่ีไมตองการความละเอียดมากนัก เชน ทางเดิน 100-150-200 10-15-20 

การมองเห็นวัตถุท่ีมีความเปรียบตางสูง หรือ มีขนาดใหญ 200-300-500 20-30-50 

การมองเห็นวัตถุท่ีมีความเปรียบตางขนาดกลาง หรือ มีขนาดเล็ก 500-750-1000 50-75-100 

หมายเหตุ. จาก Stein and Reynolds,2000 : p. 197 

 

วิธีตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight  Factor Method ; DF) 

เปนวิธีการคิดองคประกอบแสงธรรมชาติสําหรับการใหแสงสวางดานขางท่ีแสดง

คาเปอรเซ็นต โดยการคํานวณคาความสวางภายนอกจะพิจารณาเฉพาะแสงในแนวราบในสภาพ

ทองฟาท่ีมีเมฆปกคลุมมาก เพราะมีคาท่ีแนนอนสําหรับการคํานวณองคประกอบแสงธรรมชาติ   

= (ความสวางภายในจุดท่ีอางอิง x 100)/ความสวางในแนวราบภายนอกท่ีไมถูกบัง 

 

DF = 
 Eintx 100

Eext
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อัตราสวนระหวางคาองคประกอบแสงธรรมชาติท่ีนอยท่ีสุดตอคาองคประกอบ

แสงธรรมชาติโดยเฉล่ียนั้นสัมพันธกับคาความเปรียบตางของแสงในท่ีวาง ดังนี้ 

 

DFmin ≥
0.3

DFavg
 

 

โดยการคํานวณหาคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ สามารถนําคาท่ีไดมาใช 

เปรียบเทียบกับคาอางอิงเพื่อหาความเหมาะสมกับการใชงานในแตละแบบ 

 

ตารางท่ี 2.2  

 

คาตัวประกอบแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ 

การใชงานพื้นท่ี คา DF(%) 

การอานหนังสือ และ การใชงานปกติในชวงเวลาหนึ่ง 1.5-2.0 

การอานหนังสือ หรือการทํางานท่ีตองใชสายตาในท่ีหนึ่งๆ 

ในชวงเวลานานๆ หรืองานท่ีตองมีอุปกรณเสริมท่ีไมอันตรายมาก 

2.0-5.0 

งานท่ีตองการความละเอียดสูง และมีอันตรายมากๆ 5.0-8.0 

หมายเหตุ. จาก Stein and Reynolds,2000 : p.200 

 

2.2.2 การพิจารณาแสงสวางในอาคารแบบ DYNAMIC 

2.2.2.1 Daylight Autonomy (DA) 

พื้นท่ีท่ีสามารถใชแสงธรรมชาติไดโดยไมตองใชแสงสวางจากแสงประดิษฐ  

บงบอกเปนสัดสวนของเวลาท้ังหมดใน 1 ป ท่ีมีความสองสวางมากกวา 500 ลักซ ภายใตทุกสภาพ

ทองฟาตลอดท้ังป รวมถึงคํานวณพฤติกรรมการใชงานอาคารในทุกประเภท เชน การเปดมานปดมาน

ของผูใชอาคาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชแสงธรรมชาติภายในอาคารไดดีท่ีสุด 

2.2.2.2 Continuous Daylight Autonomy (cDA) 

เปนการนําพื้นท่ีท่ีมีความสวางใกลเคียงกับคามาตรฐาน เชน กําหนดความ 

สวางของพื้นท่ีหนึ่งๆ เปน 500 ลักซ แตพื้นบริเวณโดยรอบรวมถึงพื้นท่ีอื่นๆท่ีมีคาความสวางใกลเคียง 

500 ลักซ สามารถนํามาคํานวณเปนพื้นท่ีท่ีสามารถใชงานแสงธรรมชาติได ดังตัวอยาง เชน พื้นท่ีท่ี

กําหนดมีคาความสวาง 300 ลักซ จะได 500/300 = 0.6 ซึ่งสามารถนําไปเปนสัดสวนในการลดใช

พลังงานแสงสวางจากแสงประดิษฐได 
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2.2.2.3 Maximum Daylight Autonomy (DAmax) 

แสดงถึงพื้นท่ีใชงานท่ีไดแสงธรรมชาติท่ีแสงมีความสวางเกินกวา 10 เทา 

ของความสวางท่ีตองการ ซึ่งหนวยวัดนี้สามารถตรวจสอบแสงท่ีมีความสวางมากเกินความตองการ

หรือแสงจา โดยสามารถระบุไดวาเกิดแสงจาข้ึนบริเวณใดและเกิดข้ึนบอยครั้งหรือไม ซึ่งพื้นท่ีท่ีมีคา 

DAmax มากจะใชแสงธรรมชาติไดนอยมากเนื่องจากแสงมีความสวางมากเกินความตองการ  

2.2.2.4 Useful Daylight illuminance (UDI) 

แสดงถึงพื้นใชงานแสงธรรมชาติโดยแบงคาความสวางในพื้นท่ีออกเปน 3 ชวง 

ของความสวาง ไดแก  

0-100 ลักซ เปนชวงท่ีแสงธรรมชาติไมเพียงพอตอการใชงาน  

100-2000 ลักซ เปนชวงท่ีสามารถใชแสงธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวา  

2000 ลักซ ข้ึนไปเปนชวงของแสงธรรมชาติท่ีเขามายังพื้นท่ีเกินความตองการทํา

ใหเกิดความไมสบายตาหรือเกิดแสงจา 

2.2.2.5 Daylight Saturation Percentage (DSP) 

แสดงถึงพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในลักษณะเดียวกันกับแบบ UDI แตมี 

การขยายชวงของความสวางออกเปน 400lux – 4300lux ซึ่งแสงสวางท่ีมากเกินกวาชวงท่ีกําหนดถือ

เปนแสงท่ีมากเกินความตองการไมเหมาะแกการใชงาน โดยความสวางของแสงท่ีมีคาเกินชวงความ

สวางท่ีกําหนดมาเทาใดก็จะถูกหักลบกลับไปในสัดสวนท่ีเทากันสงผลใหสัดสวนของแสงท่ีไดตอพื้นท่ี

ลดนองลง โดยในงานวิจัยนี้ไมไดนําคา DSP มาใชในการศึกษาเนื่องจากเปนหนวยวัดท่ีนิยมใชกับ

อาคารขนาดใหญ เชน โรงงาน โกดังสินคา ไมนิยมใชสําหรับประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคาร

สํานักงาน 

2.2.3 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร DAYSIM 2.1 ในการจําลองแสงธรรมชาติ 

โปรแกรม DAYSIM 2.1 เปนซอฟตแวรท่ีไดรับการยอมรับและใชในการวิเคราะห

แสงธรรมชาติและในการศึกษากวา 90 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งถูกพัฒนาข้ึน National Research 

Council Canada (NRC) , Massachusetts Institude of Technology (MIT) , Havard 

University รวมกับ Fraunhofer Institude for Solar Energy Systems (ISE) ในประเทศเยอรมนี 

โดยการพัฒนาท้ังหมดไดรับการประสานงานโดย Christoph Reinhart ต้ังแตป ค.ศ. 1998 โดย

โปรแกรม DAYSIM 2.1 จะใชพื้นฐานชุดคําส่ังในการจําลองแสงธรรมชาติจากโปรแกรม Radiance 

โดยสามารถจําลองแสงธรรมชาติไดท้ังวิธีการแบบ STATIC และวิธีการแบบ DYNAMIC ภายใตสภาพ

ทองฟาตามจริงตลอดท้ังปโดยใชไฟลสภาพอากาศในรูปแบบ .wea ซึ่งเปนการแปลงไฟลขอมูลสภาพ
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อากาศจากโปรแกรม Energyplus ในการคํานวณแสงธรรมชาติและใหผลของการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC เปนแบบภาพเสมือนจริง หรือ ในรูปแบบของคาความสองสวางบนระนาบ

ของจุดวัดภายใตสภาพทองฟาตามจริง ซึ่งโปรแกรม DAYSIM2.1 สามารถคํานวณพฤติกรรมของแสง

ในแตละชวงเวลาตลอดท้ังปไดโดยการจําลองแสงธรรมชาติในครั้งเดียว ซึ่งมีขอดีในแงของระยะเวลา

การคํานวณท่ีนอยลงกวาการใชโปรแกรม Radiance ในการคํานวณแสงซึ่งสามารถคํานวณแสงจาก

สภาพทองฟาแบบเดียวในแตละครั้งของการจําลองแสงธรรมชาติซึ่งใชเวลาในการคํานวณแสงมาก 

รวมถึงสามารถจําลองพฤติกรรมผูใชงานในการควบคุมแสงสวางภายในอาคารและอุปกรณปองกันแสง 

เพื่อคํานวณปริมาณการใชไฟฟาแสงสวางตามสถานะของอุปกรณบังแดด ซึ่งสามารถใชงานควบคูไป

กับโปรแกรมจําลองการใชพลังงานในอาคาร เชน EnergyPlus , eQUEST ตัวโปรแกรมสามารถแสดง

ผลไดในหลากหลายรูปแบบผานโปรแกรมตางๆท่ีรองรับ เชน Rhinoceros, Sketch up รวมถึง 

Ecotect analysis 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ใชการจําลองแสงธรรมชาติดวยโปรแกรม DAYSIM รวมกับ

เครื่องมืออื่น เชน Ecotect Analysis 2011 ผูวิจัยเลือกใชการทดลองผานโปรแกรม DAYSIM 2.1 ซึ่ง

เปนรุนท่ีใชภาษา Java Runtime ในการใชงานรวมกับโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.3.1 การปอนขอมูลและการแสดงผลลัพธของโปรแกรม DAYSIM 

(1) การปอนขอมูลของโปรแกรม DAYSIM ประกอบดวยชนิดของขอมูล

ตางๆดังนี้ 

1. Radiance building scene files  

ไฟลอาคารจากโปรแกรมRadiance 

2. Radiance sensor point grid file  

ไฟลจุดวัดแสงจากโปรแกรม Radiance 

3. EnergyPlus weather data  

ไฟลขอมูลสภาพอากาศในรูปแบบ .wea ซึ่งเปนการแปลงไฟลขอมูล

สภาพอากาศจากโปรแกรม Energyplus มาใชในโปรแกรม DAYSIM 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรม DAYSIM 2.1 รวมกับ โปรแกรม 

Autodesk Ecotect 2011 ผูวิจัยจึงเลือกใชไฟลแบบจําลองอาคาร และ ไฟลจุดวัดแสงจากโปรแกรม 

Autodesk Ecotect 2011 
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(2) การแสดงผลลัพธของโปรแกรม DAYSIM ประกอบดวยชนิดของ

ขอมูลตางๆดังนี้ 

1. Annual illuminance/luminance profile due to daylight at 

investigated sensor points ความสวางและความสองสวางของแสงท่ีไดรับบริเวณจุดวัดในชวงเวลา

ใชงานตลอดท้ังป 

2. Daylight Autonomy Distribution พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติแบบ

อิสระตามฤดูกาลโดยแสดงผลเปนสัดสวนของช่ัวโมงใชงานตลอดป 

3. Daylight Factor Distribution พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติโดยมี

คาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% 

4. Annual Electric Lighting Energy use for different lighting 

control systems ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแสงวางรายป ใชเพื่อกําหนดรูปแบบของระบบ

ควบคุมแสงท่ีแตกตางกัน 

2.2.3.2  หลักการทํางานของโปรแกรม DAYSIM ข้ึนอยูกับชุดของแบบจําลอง

ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) การคํานวณแสงสวางรายป (Annual Illuminace Calculations) 

โปรแกรม DAYSIM มีวิธีการคํานวณพื้นท่ีท่ีไดรับแสงสวางในชวงเวลาใช

งานตลอดท้ังปของท้ังพื้นท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารในระดับพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดย

โปรแกรม DAYSIM จะจําลองความสวางของแสงในทุกสภาพทองฟาจําลองในทุกฤดูกาล และ มีรังสี

ยอนกลับในรูปแบบของ Ray-tracer ซึ่งเปนการใหแสงแบบโดยตรง ซึ่งจะมีความแมนยําในการใหเงา 

การสะทอน รวมถึงความโปรงใส โดยมีขอเสียในเรื่องของเวลาท่ีใชในการคํานวณมากและจะตอง

คํานวณแสงใหมทุกครั้งท่ีเปล่ียนมุมมอง โดยผลการจําลองท่ีไดจะแสดงขอมูลท้ังคาความสวาง คา

ความสองสวาง ความเขมของแสง  ในแตละจุดวัดท่ีผูใชงานกําหนด ซึ่งสามารถนําขอมูลไปประยุกตใช

ไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ดังเชน 

- ช้ีวัดแสงธรรมชาติท่ีไดรับตามสภาพภูมิอากาศ 

- เพื่อคํานวณการใชไฟฟาแสงสวางประจําปสําหรับการรูปแบบการ

ควบคุมแสงท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 

(2) การวัดแสงธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศ (Climate-based 

Daylighting Metrics) 

โดยในชวงทศวรรษท่ีผานมารูปแบบตัวช้ีวัดท่ีใชในการอธิบายและ

ประเมินผลพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติใหมๆไดถูกพัฒนาข้ึน โดยตัวช้ีวัดเหลานี้ใหผลสรุปของแสงท่ีอยู
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สภาพพรอมใชงานในพื้นท่ีใชงานท้ังหมดเปนเวลาตลอดท้ังป ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีไดจําลองแสงธรรมชาติดวย

โปรแกรม DAYSIM แบงออกเปน 2 ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ไดแก Daylight Autonomy และ Useful 

Daylight Illuminance ซึ่งในปจจุบันคาแสงธรรมชาติอิสระตามฤดูกาล (Daylight Autonomy)   

เปนตัวช้ีวัดท่ีไดรับการยอมรับโดยสมาคมวิศวกรรมสองสวางในทวีปอเมริกาเหนือ (IESNA) 

(3)  การใชไฟฟาแสงสวาง (Electric Lighting Use) 

โปรแกรม DAYSIM ใชรูปแบบการจําลองพฤติกรรมผูใชงานท่ีเรียกวา 

Lightswitch โดยคํานวณจากคาความสวางรายปในชวงเวลาใชงานท่ีผูใชงานกําหนด โดยผูใชงานทํา

การควบคุมระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณปองกันแสงดวยตนเอง โดยโปรแกรม DAYSIM สามารถ

คํานวณการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางบริเวณพื้นท่ีใชงานท้ังหมดได ซึ่งโปรแกรม DAYSIM จะ

แสดงผลพื้นท่ีภายในท่ีไดรับแสงธรรมชาติในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับโปรแกรม

จําลองพลังงานในอาคาร เชน EnergyPlus และ eQuest เพื่อวิเคราะหควบคุมปริมาณแสงและความ

รอนบริเวณพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติตอไป 

(4) การปองกันแสงในรูปแบบ Dynamic (Dynamic Shading) 

โปรแกรม DAYSIM สามารถจําลองพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติโดย

กําหนดอุปกรณการปองกันแสงแบบ Dynamic เชน บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการกําหนดรูปแบบของอุปกรณ

ปองกันแสงแบบ Dynamic นั้นโปรแกรม DAYSIM จะคํานวณแสงธรรมชาติรายปในลักษณะท่ี

หลากหลายตามรูปแบบของอุปกรณปองกันแสงโดยอัตโนมัติในตําแหนงท่ีคงท่ีตลอดท้ังป ซึ่งใน

ข้ันตอนหลังการประเมินจะใชการจําลองพฤติกรรมผูใชงานท่ีเรียกวา Lightswitch เพื่อคาดการณการ

ทํางานของระบบปองกันแสงท่ีเปนไปได 

2.2.3.3 ขอไดเปรียบและขอจํากัดในการใชโปรแกรม DAYSIM 

(1) ขอไดเปรียบของโปรแกรม DAYSIM 

โปรแกรม DAYSIM เปนโปรแกรมแรกท่ีมีความเช่ือถือไดในการ

คาดการณการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักซึ่งพิจารณาจากการควบคุมแสงและมานกันแสงของ

ผูใชอาคาร โดยรูปแบบพฤติกรรมผูใชงานมีพื้นฐานอยูบนฐานขอมูลท่ีไดทําการศึกษาจริงจากผูใชงาน 

ซึ่งเครื่องมือท่ีนํามาใชในการประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานของอุปกรณควบคุมแสงสวาง

แบบอัตโนมัติเปรียบเทียบกับรูปแบบปรับดวยผูใชงานคือแสงสวางโดยการคาดการณมีความแมนยํา

สูงเนื่องจากตัวโปรแกรม DAYSIM นั้นมีพื้นฐานข้ึนอยูกับการจําลองแบบ Radiance โดยโปรแกรมมา

พรอมกับฟงกชันในการสอนการใชงานรวมถึงรายละเอียดวิธีใชแบบออนไลนชวยใหผูเริ่มตนใชงาน

สามารถทําความเขาใจรายละเอียดตางๆของโปรแกรมไดโดยงาย 
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(2) ขอจํากัดของโปรแกรม DAYSIM 

เนื่องจากโปรแกรม DAYSIM จะใชพื้นฐานชุดคําส่ังในการจําลองแสง

ธรรมชาติจากโปรแกรม Radiance ทําใหผูใชงานโปรแกรมจําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจใน

วิธีการต้ังคาพารามิเตอรของโปรแกรมใหมีความเหมาะสมในกับงานแตละประเภท 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 โปรแกรมจําลองแสงธรรมชาติ DAYSIM 2.1 
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2.3 การประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร 

 

2.3.1 ห้ิงสะทอนแสง (light shelves) 

ห้ิงสะทอนแสงเปนอุปกรณท่ีมีลักษณะยื่นออกจากตัวอาคารเพื่อใชประโยชนใน

การบังแดดและสะทอนเขาสูอาคาร ซึ่งตัวแปรสําคัญในการเลือกใชห้ิงสะทอนแสงข้ึนอยูกับ ความสูง 

ระยะยื่น ความลึก รวมถึงตําแหนงและขนาดของชองเปด ตลอดจนพื้นผิวท่ีนํามาทําเปนตัวสะทอน

แสง และรูปทรงของห้ิงสะทอนแสง 

ความสูงของการติดต้ังเปนส่ิงท่ีตองคํานึงถึงเนื่องจากการสะทอนแสงท่ีมีผลตอฝา

เพดาน เพื่อใหแสงตกกระทบกับห้ิงสะทอนแสงและสะทอนไปยังฝาเพดานใหกระจายแสงตอไป ท้ังนี้

ตองพิจารณาในตําแหนงท่ีไมกอใหเกิดการบังสายตาดวย 

ความลึกของห้ิงสะทอนแสงข้ึนอยูกับตําแหนงของชองเปด ทิศทาง และมุมของ

ดวงอาทิตยท่ีกระทําตอชองเปด การออกแบบห้ิงสะทอนแสงท่ีมีความลึกเหมาะสมจะชวยปองกัน

ความรอนและแสงจาท่ีเกิดบริเวณใกลกับหนาตาง 

2.3.1.1 รูปแบบท่ัวไปของห้ิงสะทอนแสง 

(a) external light shelves    (b) internal light shelves   (c) combined light shelves 

 
ภาพท่ี 2.3 รูปแบบท่ัวไปของห้ิงสะทอนแสง. จาก Claude,RL.,1986. 

 

การใชห้ิงสะทอนแสงเปนการชวยในการนําแสงธรรมชาติมาใชภายในอาคารให

ลึกมากข้ึนและลดแสงบาดตาบริเวณใกลชองเปดภายในอาคาร จากากรศึกษาพบวาแสงท่ีไดจากห้ิง

สะทอนแสงมีประสิทธิภาพดีกวาแสงท่ีสองผานเขามาโดยรอบกรอบอาคาร หรือดีกวาแสงท่ีสองผาน

ชองเปดโดยตรง โดยห้ิงสะทอนแสงสามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบดังนี้ 

1. ห้ิงสะทอนแสงภายนอกอาคาร (external light  shelf) 

2. ห้ิงสะทอนแสงภายในอาคาร (internal light shelf) 

3. ห้ิงสะทอนแสงแบบผสม (combined light shelf) 
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โดยห้ิงสะทอนแสงภายในอาคารและแบบผสมเหมาะสําหรับใชงานภูมิอากาศเขต

หนาวเนื่องจากเมื่อแสงสองผานกระจกและตกกระทบบนห้ิงสะทอนแสงจะเกิดการนําความรอน การ

สะสมความรอน และการแผรังสีความรอนคล่ืนยาว ทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก(greenhouse effect) 

ชวยเพิ่มความอบอุนภายในอาคารในภูมิประเทศเขตหนาวได 
 

2.3.1.2 ประโยชนของห้ิงสะทอนแสง 

1. การปองกันแสงแดดตรงเขาสูอาคาร 

2. ชวยลดแสงบาดตา (Glare) 

3. ชวยในการเพิ่มระยะความลึกของแสงธรรมชาติใหสามารถเขาไปได

ลึกมากข้ึน 

4. เพิ่มความสม่ําเสมอของความสวางของแสงธรรมชาติภายในอาคาร 

5. ชวยลดภาระการทําความเย็นและไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร 

6. ลดการใชพลังงานในอาคาร 
 

2.3.1.3 ชนิดและวัสดุของห้ิงสะทอนแสง  

วัสดุท่ีนํามาใชผลิตเปนห้ิงสะทอนแสงนั้น สามารถแบงไดตามลักษณะ

การใชงาน คือ แบบใชงานถาวร ไดแก คอตกรีต อลูมิเนียม และโพลีคาบอเนต ซึ่งมีคากอสราง

คอนขางแพงแตคาบํารุงรักษานอย มีความคุมคาในการลงทุนตามระยะเวลา สวนห้ิงสะทอนแสงแบบ

ใชงานช่ัวคราว ไดแก ยิปซัมบอรด แผงอลูมิเนียม ซึ่งมีราคาถูก ติดต้ังงายและมีน้ําหนักเบา แตตองมี

การบํารุงรักษาอยูเสมอ  

 
ภาพท่ี 2.4 รูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงท่ีเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย. จาก วรภัทร 

อังสนันรัตนา,2549. 
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ห้ิงสะทอนแสงและแผงกันแดดในประเทศไทยสวนใหญท่ีนิยมใชกันจะเปนห้ิง

สะทอนแบบติดต้ังภายนอกอาคาร เนื่องจากการแผรังสีความรอนของแผงกันแดดไมสามารถแผเขา

มายังพื้นท่ีภายในได แลวลมยังพัดระบายความรอนจากแผงกันแดดภายนอกไดอีกดวย (อาวุธ 

สีรสรรคศักด์ิ,2548) และการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกนั้นห้ิงสะทอนแสงยังสามารถทําหนาท่ีใน

การปองกันปริมาณรังสีตรงจากดวงอาทิตย ซึ่งทําใหเกิดความรอนเพิ่มข้ึน ปองกันน้ําฝน ปองกันความ

ปลอดภัย และชวยบังคับกระแสลม 

จากการศึกษารูปทรงของแผงกันแดดภายนอกอาคาร (วรภัทร อังสนันรัต, 2549) 

ซึ่งประกอบดวยแบบเรียบ แบบเอียงข้ึน 30 องศา แบบโคงเวาและแบบโคงนูน พบวา รูปแบบเรียบมี

คุณสมบัติในการกันแสงตรงมากท่ีสุดในทุกชวงเวลา แตไมมีคุณสมบัติในการกระจายแสงสูสวนลึกของ

อาคาร สามารถใชงานไดดีเมื่อดวงอาทิตยออมทางทิศใต สวนรูปแบบโคงเวาจะกระจายแสงสูสวนลึก

ลึกของหองไดดีท่ีสุดแตกันแสงตรงไดไมดีนัก ทําใหเหมาะกับการใชงานในชวงท่ีดวงอาทิตยออมทาง

ทิศเหนือ ซึ่งเปนชวงท่ีมีความเขมแสงนอยสําหรับชองเปดทางทิศใตจึงไมเกิดปญหาแสงจาบริเวณชอง

เปด สวนรูปแบบเอียงข้ึน 30 องศามีคุณสมบัติใกลเคียงกับแบบโคงเวา คือ กระจายแสงสูสวนลึกไดดี

แตไมสามารถกันแสงตรง สวนรูปแบบโคงนูน ไมมีท้ังคุณสมบัติการกันแสงตรงและสะทอนแสงสูสวน

ลึกของหอง รูปทรงห้ิงสะทอนแสง และแผงกันแดดท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ ชนิดเรียบ 

เนื่องจากลดแสงตรงไดมากท่ีสุดเกือบทุกชวงเวลาของป และเปนรูปทรงท่ีงายตอการผลิตและติดต้ัง

มากท่ีสุด 

 

2.3.2 ฝาเพดาน (Ceiling) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 รูปแบบฝาเพดานท่ีสัมพันธกับการนําแสงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร. จาก ยิ่งสวัสด์ิ 

ไชยะกุล,2554. 
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รูปแบบของฝาเพดานเปนสวนสําคัญท่ีมีผลตอการสองสวางของแสงธรรมชาติเขา

มาภายในอาคารโดยการสะทอนแสงของพื้นผิวภายในอาคารในสัดสวนท่ีมากท่ีสุด การออกแบบฝา

เพดานในรูปแบบท่ีแตกตางกันจะสงผลตอปริมาณความลึกของแสงธรรมชาติท่ีจะเขาสูอาคารจากทาง

ดานขางท่ีแตกตางกัน รวมถึงการเลือกใชวัสดุ และลักษณะพื้นผิวของฝาเพดานก็สงผลตอ

ประสิทธิภาพการสองสวางของแสงธรรมชาติเขามาภายในอาคารเชนกัน โดยฝาเพดานแบบเอียงข้ึน

จากชองเปดจะชวยเพิ่มความลึกของแสงภายในพื้นท่ีไดมากกวาฝาเพดานแบบเรียบ (International 

Energy Agency, 2000, p.12) และฝาเพดานท่ีมีพื้นผิวมันวาวและมีคาการสะทอนแสงท่ีสูง จะชวย

สะทอนแสงเขาสูภายในไดดียิ่งข้ึน แตควรระวังการเกิดปญหาแสงจา 

 

2.4 เกณฑการประเมินอาคารเขียว 

 

เกณฑในการประเมินอาคารเขียวเปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินซึ่งเปนท่ียอมรับ ไดแก 

อาคารท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อาคารท่ีชวยลดการใชพลังงานในอาคาร และเปนอาคารท่ีสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูใชงานท่ีมีคุณภาพดี ท้ังหนวยงานรัฐและเอกชนตางใหความสนใจในการจัดการ

สภาพแวดลอม และ การใชพลังงานในสวนของอาคาร เพื่อชวยลดการแกปญหาภาวะโลกรอนโดย

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดการใชพลังงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการใชพลังงานใน

ประเทศท่ียั่งยืน 

ปจจุบันในแตละประเทศท่ัวโลกไดพัฒนาเกณฑการประเมินข้ึนมาเพื่อใชเปนมาตรฐาน

ในการประเมินอาคารเชียว ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหนวยงานสภาอาคารเขียวของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา United States Green Building Council – USGBC เปนผูพัฒนาเกณฑ 

Leadership in Energy and Environment Design (LEED) เปนเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุดและถูกนําไปเปนพื้นฐานในการดัดแปลงเกณฑการประเมินอาคารเขียวในกลุมประเทศตาง ๆ 

โดยในปจจุบันประเทศไทยไดมีการนําหลักเกณฑในการประเมินอาคารเขียว ซึ่งจัดทําโดยสถาบัน

อาคารเขียวไทย มาใชเปนแนวทางในการกอสราง ปรับปรุงอาคารท้ังเกาและใหมสําหรับอาคารเขียว

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยเกณฑการประเมินของไทยในปจจุบันโดยใชช่ือวา TREE – NC V.1.1 เริ่ม

ใชเมื่อป พ.ศ.2555 

2.4.1 เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย (TREES) 

หลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว จัดทําโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อใชเปน

แนวทางในการกอสราง ปรับปรุงอาคารท้ังเกาและใหมสําหรับอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย

เกณฑการประเมินของไทยในปจจุบัน ใชช่ือวา TREE – NC V.1.1 โดยเริ่มใชเมื่อป พ.ศ.2555 โดย
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เนื้อหาสําหรับการประเมินประกอบไปดวย 8 หมวดหลัก ไดแก 

1. การบริหารจัดการอาคาร(Building Management) 

2. ผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape) 

3. การประหยัดน้ํา (Water Conservation) 

4. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 

5. วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง (Materials and Resources) 

6. คุณภาของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 

7. การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Protection) 

8. นวัตกรรม (Green Innovation) 

สําหรับการประเมินแสงธรรมชาติจะอยูในหมวดคุณภาพของสภาวะแวดลอมภายใน

อาคาร หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร มีรายละเอียดการใหคะแนน ตามตารางท่ี 2.7 

 

ตารางท่ี 2.3  

หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 

พื้นท่ีท่ีมี Daylight Factor มากกวา 2% คะแนน 

46-55% 1 

56-65% 2 

66-75% 3 

76-100% 4 

หมายเหตุ. จาก สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555. 

 

การดําเนินการใชการจําลองสภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยข้ันตํ่าออกแบบให

รอยละ 45 ของพื้นท่ีท่ีมีการใชงานประจํา มีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2 เปอรเซ็นตโดย

จําลองในสภาพทองฟาทีมีเมฆปกคลุมทึบ และวัดคาตัวประกอบแสงธรรมชาติท่ีระนาบทํางานสูงจาก

พื้น 75 เซนติเมตร โดยการจําลองสภาพตองสะทอนสภาพความเปนจริงทางกายภาพของอาคารไมวา

จะเปน คาการสองผานแสงสวางของกระจก คาการสะทอนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเมื่อจําลอง

สภาพไมจําเปนตองคิดวามีการปดมานภายในอาคาร หรือมีอาคารหรือองคประกอบภายนอกท่ีมาบัง 

แสงแตตองนําอุปกรณบังแดดถาวรท่ีติดต้ังภายนอกมาคํานวณดวย 
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2.4.2 เกณฑการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED) 

หลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว จัดทําโดยสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งไดรับความนิยมในระดับสากล ถือวาเปนเกณฑมาตรฐานท่ีถูกนําไปเปนพื้นฐานในการดัดแปลง

เกณฑอาคารเขียวใหเหมาะสมในแตละประเทศโดยมีการพัฒนา ปรับปรุงเกณฑการประเมินจนใน

ปจจุบันเปนรุนท่ี 4 เริ่มใชต้ังแตเดือนกรกฏาคมป 2013 โดยใชช่ือวา LEED V.4 โดยเนื้อหาสําหรับ

การประเมินประกอบไปดวย 7 หมวดหลัก ไดแก 

 

1. สถานท่ีต้ังเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Sites) 

2. การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 

3.พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 

4. วัสดุและการกอสราง (Material and Resources) 

5. คุณภาพสภาพแวดลอมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 

6. นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design) 

7. การเอื้อตอสภาวะทองถ่ิน (Regional Priority) 

 

โดยหัวขอท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก หมวดคุณภาพสภาพแวดลอมในอาคาร หัวขอ 

IEQ CREDIT 8.1 แสงธรรมชาติและทิวทัศนภายนอก โดยออกแบบใหอยางนอยรอยละ 75 ของพื้นท่ี

ท่ีมีการใชงานประจําท้ังหมดท่ีไดรับแสงธรรมชาติ โดยเกณฑการประเมินอาคารเขียว LEED มีวิธีการ

ประเมินแสงธรรมชาติอยู 4 รูปแบบดังนี ้

 

2.4.2.1 การจําลองสภาพแสงดวยคอมพิวเตอร(simulation) 

การจําลองสภาพแสงดวยคอมพิวเตอรนั้นแบงออกเปน 2 ทางเลือก โดย

ทางเลือกแรกนั้นเปนการใหคะแนนจากพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติแบบอิสระตามฤดูกาลมีคาความ

สองสวางซึ่งมีคาความสวางอยูระหวาง 300-3000 ลักซและมีชวงเวลาท่ีแสงตกลงยังพื้นท่ีใชงาน

ประจําไมตํ่ากวา 50% ของช่ัวโมงการทํางานตลอดป 
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ตารางท่ี 2.4 

 

เกณฑการใหคะแนนตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในสภาพแสงธรรมชาติแบบอิสระตาม

ฤดูกาล โดยการจําลองแสงธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร 

New Construction, Core and Shell, School, Retail, Data Center, Warehouses and 

Distribution Centers, Hospitality, CI 

sDA (for regularly occupied floor area) Points 

55% 2 

75% 3 

หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013. 

 

โดยอีกทางเลือกหนึ่งนั้นเปนการใหคะแนนจากการคํานวณคาความสอง

สวาง โดยพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมีคาความสองสวางอยูในชวง 300-3000 ลักซโดยคํานวณท้ัง

ความเขมของแสงตรงจากดวงอาทิตยและแสงกระจายในสภาพทองฟาแบบไมมีเมฆปกคลุม     

(Clear sky) ในวันวิษุวัต (Equinox) 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ในชวงเวลา 9.00น. และ 15.00 

น. โดยใชคาเฉล่ียรายช่ัวโมงของท้ังสองวันในการคิดคะแนน ซึ่งในการคํานวณแสงในกรณีนี้ไมคิดรวม

มานบังแสง ฉากกั้น และเฟอรนิเจอรลอยตัวตางๆ แตจะคิดเฉพาะอุปกรณท่ีติดต้ังถาวรในบริเวณ

พื้นท่ีท่ีทําการจําลองแสงธรรมชาติ 

 

ตารางท่ี 2.5 

  

เกณฑการใหคะแนนตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาความสองสวางอยูในชวง 300 ถึง 

3000 ลักซ โดยการจําลองแสงธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร 

New Construction, Core and Shell, School, Retail, Data Center, Warehouses and 

Distribution Centers, Hospitality, CI 

Percentage of regularly occupied floor area Points 

75% 1 

90% 2 

หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013. 
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2.4.2.2 การวัด(measurement) 

 

ตารางท่ี 2.6  

เกณฑการใหคะแนนโดยการวัดความสองสวางตามสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาความสอง

สวางอยูในชวง 300 ถึง 3000 ลักซ 

New Construction, Core and Shell, School, Retail, Data Center, Warehouses and 

Distribution Centers, Hospitality, CI 

Percentage of regularly occupied floor area Points 

75% 2 

90% 3 

หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013. 

 

จดบันทึกคาความสวางท่ีวัดไดจากพื้นท่ีภายในอาคาร โดยท่ีคาความสวาง

ข้ันตํ่าเทากับ 300 ลักซ และสูงสุดเทากับ 3000 ลักซ โดยการวัดท่ีเหมาะสมนั้นจะทําการวัดทุกช่ัวโมง

ระหวางเวลา 9.00-15.00 น. การวัดคาความสองสวางสําหรับพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญกวา 14 ตารางเมตร

จะวัดเปนตารางทุกๆระยะหางไมเกิน 3 เมตรของผังพื้นอาคาร สวนกรณีท่ีพื้นท่ีมีขนาดเล็กกวา 14 

ตารางเมตรจะทําการวัดเปนตารางทุกๆระยะหางไมเกิน 90 เซนติเมตร  

2.4.2.3 การผสมผสาน (combination) 

วิธีการประเมินท้ังหมดท่ีกลาวมา สามารถใชการประเมินหลายๆรูปแบบ

ผสมกันได เพื่อใหบรรลุตามคาความสวางข้ันตํ่าท่ีเกณฑการประเมินอาคารเขียว LEED ไดกําหนดไว 

 

2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

2.5.1 ดานการประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร 

ประเทศไทยมีการศึกษาการออกแบบเพื่อประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร

สํานักงานในหลากหลายรูปแบบ สามารถแบงออกเปนแนวทางการศึกษาดังนี้  

ลักษณะแรกเปนการศึกษาการออกแบบห้ิงสะทอนแสงรวมกับฝาเพดานโดยมี

จากการศึกษาพบวารูปแบบของห้ิงสะทอนแสงและแผงกันแดดในประเทศไทยสวนใหญท่ีนิยมใชกัน

จะเปนห้ิงสะทอนแบบติดต้ังภายนอกอาคาร เนื่องจากการแผรังสีความรอนของแผงกันแดดไม

สามารถแผเขามายังพื้นท่ีภายในได แลวลมยังพัดระบายความรอนจากแผงกันแดดภายนอกไดอีกดวย 



24 

  

  

(อาวุธ สีรสรรคศักด์ิ, 2548) และการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกนั้นห้ิงสะทอนแสงยังสามารถทํา

หนาท่ีในการปองกันปริมาณรังสีตรงจากดวงอาทิตย ซึ่งทําใหเกิดความรอนเพิ่มข้ึน ปองกันน้ําฝน 

ปองกันความปลอดภัย และชวยในการบังคับกระแสลม 

จากการศึกษารูปทรงของแผงกันแดดภายนอกอาคาร (วรภัทร อังสนันรัตนา

,2549) ซึ่งประกอบดวยแบบเรียบ แบบเอียงข้ึน 30 องศา แบบโคงเวาและแบบโคงนูน พบวา 

รูปแบบเรียบมีคุณสมบัติในการปอนกันแสงแดดตรงมากท่ีสุดในทุกชวงเวลา แตไมมีคุณสมบัติในการ

กระจายแสงสูสวนลึกของอาคาร สามารถใชงานไดดีเมื่อดวงอาทิตยออมทางทิศใต สวนรูปแบบโคงเวา

จะกระจายแสงสูสวนลึกลึกของหองไดดีท่ีสุดแตกันแสงตรงไดไมดีนัก ทําใหเหมาะกับการใชงานในชวง

ท่ีดวงอาทิตยออมทางทิศเหนือ ซึ่งเปนชวงท่ีมีความเขมแสงนอยสําหรับชองเปดทางทิศใตจึงไมเกิด

ปญหาแสงจาบริเวณชองเปด สวนรูปแบบเอียงข้ึน 30 องศามีคุณสมบัติใกลเคียงกับแบบโคงเวา คือ 

กระจายแสงสูสวนลึกไดดีแตไมสามารถกันแสงตรงได สวนรูปแบบโคงนูน ไมมีท้ังคุณสมบัติการ

กันแสงตรงและสะทอนแสงสูสวนลึกของหอง จากการศึกษาพบวาการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก

รวมกับห้ิงสะทอนแสงภายในจะสามารถใชประโยชนจากแสงธรรมชาติไดดีท่ีสุด โดยห้ิงสะทอนแสง

ภายนอกควรติดต้ังท่ีระยะยื่นจากชองเปด 1.2 เมตร ขนาดสัดสวน 2.3 : 4 (ระยะด่ิง 0.685 เมตร)

และห้ิงสะทอนแสงภายในแบบโคงเวาติดต้ังท่ีมีความลึกเทากับ 1.4 เมตร ติดต้ังท่ีระดับความสูง 2.2

เมตร รวมท้ังการติดต้ังฝาเพดานรวมกับห้ิงสะทอนแสงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติ

ในอาคารไดดียิ่งข้ึนรูปทรงห้ิงสะทอนแสง สวนแผงกันแดดท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ ชนิด

เรียบ เนื่องจากลดแสงตรงไดมากท่ีสุดเกือบทุกชวงเวลาของป และเปนรูปทรงท่ีงายตอการผลิตและ

ติดต้ังมากท่ีสุด 

ลักษณะท่ีสองเปนการประยุกตใชห้ิงสะทอนแสงกับองคประกอบอาคารตางๆ ได

มีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแผงสะทอนเหนือระนาบการทํางานภายในอาคาร (ไกรฤทธิ์ ฤกษ

เกษม , 2554. ) โดยมีการศึกษารูปแบบของแผงสะทอนแสงเหนือระนาบการทํางาน ท้ังรูปทรง   

ระยะความสูงในการติดต้ัง ระยะหางจากชองเปด เปนตน รวมถึง ประเมินผลโดยใชหุนจําลองในการ

วัดคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor) ท่ีเพิ่มข้ึนและระยะท่ีความสองสวางผานเกณฑ   

2% DF จากชองเปดทิศเหนือ-ใต เพื่อหาความสองสวางจากแสงธรรมชาติท่ีไดและแสงประดิษฐท่ี

ตองการเพิ่มมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน จากการศึกษา พบวาแผงสะทอน

แสงเหนือระนาบทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดทางดานกายภาพ คือลักษณะโคงระนาบนอน 

พื้นผิวมีการสะทอนแสงลักษณะกระเจิงแสง (spread reflection) และติดต้ังท่ีระดับความสูง

ประมาณ 2.75 เมตร มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระยะจากชองเปดท่ีมีคาความสองสวางเพียงพอจาก

กรณีปกติ( base case )ท่ีใช ห้ิงสะทอนแสงแบบเรียบท่ีชองเปดอยางเดียวเพิ่มข้ึน 1.70 เมตร หรือ 
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42.50% ในทิศเหนือ และเพิ่มข้ึน 1.75 เมตร หรือ 53.85% ในทิศใต ประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึน  

34.42 % ตอปในทิศเหนือและ 12.40 % ตอปในทิศใต นอกจากนี้ยังพบอีกวาหากมีการใชแผง

สะทอนแสงเหนือระนาบทํางานดังกลาวนี้รวมกับห้ิงสะทอนแสงโคงจะสามารถเพิ่มระยะท่ีแสงสวาง

เพียงพอไดอีก 10.53% ในทิศเหนือ และ 16.00% ในทิศใต อีกท้ังสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึนได

อีก 17.68 % ตอปในทิศเหนือ และ14.13 % ตอปในทิศใตอีกดวย 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา DF กับระยะจากชองเปดท่ีใชแผงสะทอนแสงเหนือ

ระนาบทํางานโคง วัสดุกระเจิงแสงท่ีระดับ 2.75 เมตร รวมกับห้ิงสะทอนแสงลักษณะตางๆ ภายใต

สภาพทองฟา overcast sky. จาก ไกรฤทธิ์ ฤกษเกษม, 2554. 
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2.5.2 ดานการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร 

Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building 

Design 

ไดทําการศึกษาการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC ในหลากหลายรูปแบบ

เปรียบเทียบกับการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยทําการเปรียบเทียบท้ังขอดีและขอเสียของ

ท้ังสองวิธีการ โดยแบงการศึกษาออกเปนการทดลอง 3 รูปแบบ 

รูปแบบการทดลองท่ี 1 ใชกระจก 4 ชนิดท่ีแตกตางกัน โดยรูปแบบท่ีใชอางอิงทํา

การติดต้ังห้ิงสะทอนแสงบริเวณชองเปดและใชกระจกใสในสวนของหนาตางชวงบนและหนาตางชวง

กลาง  

รูปแบบการทดลองท่ี 2 เปนรูปแบบของการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับควบคุม

อุปกรณปองกันแสงแดด  โดยในการศึกษานี้พบวา การใชการควบคุมอุปกรณปองกันแสงแดดแบบ

อัตโนมัติจะใหผลการปองกันแดดและใชงานแสงธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพสูงในรูปแบบการจําลอง

แสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC ในขณะท่ีการควบคุมอุปกรณปองกันแสงธรรมชาติแบบมีผูควบคุมชวย

ใหการใชงานแสงธรรมชาติดีข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับการท่ีผูใชงานไมทําการควบคุม 

รูปแบบการทดลองท่ี 3 เปนการเปรียบเทียบระหวางสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตาง

กัน 2 รูปแบบซึ่งอยูบนเสนละติจูดท่ีคลายกัน เมืองโคโลราโด และ อารเคตาในรัฐแคลิฟอรเนีย โดยท้ัง

สองเมืองไดรับแสงแดดโดยตรงในปริมาณมาก ทําใหผูใชงานมักใชมานบังแดดภายใน โดยการทดลอง

นี้การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC ไมสามารถวัดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการใชงานมาน

บังแดดของผูใชอาคารได 

ผลสรุปกลาววาการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC มีสวนชวยในการ

ตัดสินใจในการออกแบบเพื่อใชประโยชนจากแสงธรรมชาติรวมถึงชวยลดเวลาและคาใชจายในการ

ออกแบบลงเปนอยางมาก 

จากการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยขางตนนั้นพบวารูปแบบการนําแสงธรรมชาติมา

ใชงานในอาคารปจจุบันนั้นมักใหความสําคัญในการปรับเปล่ียนรูปแบบของแผงอุปกรณตางๆ เชน ห้ิง

สะทอนแสง รวมถึง การปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคาร เชน ฝาเพดาน ผนังภายในอาคาร รวมถึง การ

เลือกใชกระจกท่ีมีคุณสมบัติเดนในดานการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารรวมถึงสัดสวนชองเปดตอ

พื้นท่ีผนัง ซึ่งองคประกอบตางๆเหลานี้ ท่ีมีความเกี่ยวของโดยท่ีงานวิจัยท่ีศึกษามาในเบ้ืองตน โดย

ขอบกพรองท่ีเห็นไดชัดคืองานวิจัยสวนใหญนั้นไมไดคํานึงถึงหลักเกณฑหรือวิธีการท่ีใชในการจําลอง

แสงธรรมชาติภายในอาคารเทาท่ีควร ซึ่งในงานวิจัยตางๆยังคงเลือกใชรูปแบบการจําลองแสง

ธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC สงผลใหปริมาณแสงธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชไดไมวาจะเปน
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ชวงเวลาหรือความลึกความเขมของแสงนั้นมีขอจํากัดเนื่องจาก การจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC เลือกใชการจําลองภายใตสภาพทองฟาแบบมืดครึ้มเพียงแบบเดียว ทําใหปริมาณแสง

ธรรมชาติท่ีนํามาใชในอาคารนั้นอยูในเกณฑข้ันตํ่า สงผลใหการศึกษาวิจัยตางๆมุงเนนท่ีจะพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนองคประกอบตางๆของอาคารท่ีมีผลตอการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารซึ่งสงผลตอ

คาใชจายในการกอสรางท้ังในทางดานโครงสรางและทางสถาปตยกรรมรวมถึงการดูแลรักษาท่ีเพิ่ม

มากข้ึน  

ซึ่งหากในงานวิจัยมีการใชการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC แทนการ

จําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC นั้นสงผลใหปริมาณแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชไดในอาคารสํานักงาน 

มีปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนและมีความละเอียดถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึนเนื่องจากมีการคํานวณปริมาณ

แสงธรรมชาติจากสภาพทองฟาท่ีเกิดข้ึนในแตละวันและเวลาตามจริง สงผลในดานการประหยัด

พลังงานในอาคารสํานักงานในสวนของแสงสวางรวมถึงการนําแสงธรรมชาติเขามาใชประโยชนใน

อาคารไดมากก็ยังชวยลดคาใชจายในการติดต้ังองคประกอบตางๆของอาคารท่ีมีผลตอการใช

ประโยชนจากแสงธรรมชาติภายในอาคารสํานักงาน 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงจําลองสถานการณจริง (simulation research) มุงเนนศึกษา

แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการใชงานแสงธรรมชาติดวยการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน

เพื่อลดการใชพลังงานแสงสวาง ดวยการจําลองโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อสรางแนวทางดังกลาวตอง

อาศัยการศึกษาปจจัยอยางละเอียด โดยสามารถแบงชวงการศึกษาออกเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้ 

1. การศึกษารวบรวมทฤษฏีดานแสงธรรมชาติ รวมถึงศึกษาขอมูลพื้นฐานของอาคาร

สํานักงานในปจจุบัน เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานดวย 

โปรแกรม Daysim2.1 

2. จําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานดวยโปรแกรม DAYSIM 2.1 ผานการสราง

แบบจําลองดวยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 โดยทําการจําลองท้ังแบบ STATIC และ 

DYNAMIC โดยเปนการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการใชแสงธรรมชาติดวยการจําลองแสง

ธรรมชาติท่ีเหมาะสมในการใชงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3. เปรียบเทียบสัดสวนความแตกตางของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน

ท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยใชหนวยวัดในการประเมินผลท่ี

แตกตางกัน 

4. วิเคราะห อภิปราย และสรุปผลการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และแบบ 

DYNAMIC เพื่อเสนอแนวทางการเลือกใชรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและหนวยวัดท่ีเหมาะสมกับ

รูปแบบอาคารเพื่อชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน รวมถึง

นําไปประยุกตใชในการปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติตามเกณฑอาคารเขียวใน

ประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชงานแสงธรรมชาติใหสอดคลองกับสภาพแสงตามการใชงานจริง 

 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

  

ระเบียบวิธีวิจัยแบงออกเปน 2 ชวงโดยชวงแรกเปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการ

จําลองแสงธรรมชาติและการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานเพื่อนํามาใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการจําลองแสงธรรมชาติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร DAYSIM 2.1 โดยผานการสราง

แบบจําลองดวยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 ชวงท่ี 2 เปนการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร

แบบ STATIC และ DYNAMIC โดยใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติท่ีแตกตางกัน  
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ภาพท่ี 3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกอาคารสํานักงานรูปแบบท่ีมีแกนอาคารอยูบริเวณ

กลางอาคาร เนื่องจากผังพื้นอาคารสํานักงานแบบนี้สามารถใชงานแสงธรรมชาติไดจากทุกทิศทาง   

ซึ่งกลุมตัวอยางอาคารท่ีใชในการวิจัยไดแก อาคารสํานักงานท่ีมีสัดสวน 1:1 หรือรูปแบบอาคาร

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

 

3.3 ข้ันตอนการศึกษา 

 

3.3.1 การกําหนดตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

3.3.1.1 ตัวแปรตน เปนรูปแบบอาคารสํานักงานท่ีใชโดยท่ัวไปครอบคลุม

รูปแบบสถาปตยกรรม ดังตอไปนี้ 

1. อัตราสวนชองเปดตอผนังทึบอาคาร (Window to wall ratio) จาก

การศึกษาพบวา อัตราสวนชองเปดตอผนังทึบของอาคารสํานักงานมีอัตราสวนรอยละ 20 – 80 โดย

คาสูงสุดมีคาไมเกินรอยละ 90 และคาตํ่าสุดมีคาไมตํ่ากวารอยละ 20 ซึ่งรูปแบบอาคารสํานักงานใน

ปจจุบันมักจะเลือกใชผนังกระจกในการออกแบบทําใหมีอัตราสวนของชองเปดตอผนังทึบอาคารท่ี

คอนขางสูง ดังนั้นในการทดลองจึงไดกําหนดคาอัตราสวนชองเปดตอผนังทึบอาคาร มีคา 40 , 60 

และ 80 เปอรเซ็นตตามลําดับ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.2 สัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 
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2. การใชห้ิงสะทอนแสง เปนองคประกอบพื้นฐานท่ีชวยในการนําแสง

ธรรมชาติมาใชภายในอาคาร ซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยจากการศึกษาพบวารูปแบบ

ของห้ิงสะทอนแสงท่ีสามารถใชงานแสงธรรมชาติภายในอาคารสํานักงานไดดี คือ ห้ิงสะทอนแสงแบบ

โคงเวามีระยะยื่นจากชองเปด 1.2 เมตร ขนาดสัดสวน 2.3 : 4 (ระยะด่ิง 0.685 เมตร) และเปน

รูปทรงท่ีงายตอการผลิตและติดต้ังมากท่ีสุด ในการทดลองจึงไดกําหนดตัวแปรตนในสวนห้ิงสะทอน

แสงแบบโคงเวา ซึ่งเปนรูปแบบท่ีสามารถใชงานแสงธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ (วรภัทร อังสนัน

รัตนา ,2549) 

3. การใชอุปกรณปองกันแสง ในการทดลองไดกําหนดอุปกรณปองกันแสง

แบบเคล่ือนไหวและแบบไมเคล่ือนไหวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของรูปแบบการปองกันแสงท่ี

สงผลตอพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 

3.3.1.2 ตัวแปรตาม 

 1. พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในอาคารท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ

ต้ังแต 2% ข้ึนไป 

 2. ผลของแสงธรรมชาติในอาคารจากการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร

ดวยวิธีการพลวัตในรูปแบบตางๆ เชน DA , DAmax , UDI 

3.3.1.3 ตัวแปรควบคุม 

1. ขนาดสัดสวนและรูปแบบผังพื้นของอาคารสํานักงานท่ีใชในการศึกษา 

2. คาการสะทอนแสงขององคประกอบภายในอาคารสํานักงาน โดยให

ผนังมีคาการสะทอนแสงเทากับ 60 เปอรเซ็นต ฝาเพดานมีคาการสะทอนแสง 80 เปอรเซ็นต และพื้น

มีคาการสะทอนแสง 20 เปอรเซ็นต 

3. ระนาบทํางานท่ีใชในการทดลองมีระยะความสูง 0.75 เมตร 

4. ลักษณะของห้ิงสะทอนแสงและฝาเพดานท่ีนํามาทดลองกําหนดใหมี

พื้นผิวท่ีมีรูปแบบการสะทอนแบบกระจายแสง 

5. กําหนดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา คือ 08.00-16.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลา

ใชงานของอาคารสํานักงาน 

3.3.2 การกําหนดหองมาตรฐาน 

แบบจําลองท่ีใชในการทดลอง เปนอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาชองเปด

ทิศทางเดียว ซึ่งมีสัดสวน 19.80 x 12.20 เมตร โดยมีระยะความสูงจากพื้นถึงฝาเพดาน 2.80 เมตร 

โดยระยะความลึกจากผนังอาคารถึงผนังสวนบริการมีคาเทากับ 12.2 เมตร และมีพื้นท่ีใชงานเฉล่ีย 

240 ตารางเมตร ซึ่งเปนรูปแบบอาคารท่ีมีความสอดคลองกับอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(อัจฉรา ,2553 ดัดแปลง) 

 
ภาพท่ี 3.3 รูปแบบหองทดลอง 

 

3.3.3 กําหนดรายละเอียดของกรณีศึกษา 

 

ตารางท่ี 3.1  

 

รายละเอียดกรณีศึกษาของตัวแปรพื้นฐาน 

ตัวแปรพื้นฐาน รายละเอียด กรณีศึกษา 
จํานวน

กรณีศึกษา 
รวม 

orientation 
ทิศเหนือ , ทิศใต , ทิศตะวันออก , ทิศ

ตะวันตก 
4 4 

 

108 กรณี 

WWR 40% , 60% , 80% 3 12 

Light Shelves 

- ห้ิงสะทอนแสงภายนอกแบบโคงเวา 

- ห้ิงสะทอนแสงภายในแบบโคงเวา 

- ห้ิงสะทอนแสงภายนอก และ ภายใน  

  แบบโคงเวาติดต้ังรวมกัน 

 

3 

 

36 

Shading Device 

- อุปกรณปองกันแสงไมเคล่ือนไหว 

- อุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบ 

  ปรับดวยมือ (Manual) 

- อุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหว 

  อัตโนมัติ (Automatic) 

 

3 

 

108 

 



33 

  

  

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เลือกใชโปรแกรมจําลองแสงธรรมชาติ DAYSIM 2.1 ซึ่งเปนซอฟตแวร

ท่ีไดรับการยอมรับและใชในการวิเคราะหแสงธรรมชาติและในการศึกษากวา 90 ประเทศท่ัวโลก ซึ่ง

ถูกพัฒนาข้ึน National Research Council Canada (NRC) , Massachusetts Institude of 

Technology (MIT) , Havard Universityรวมกับ Fraunhofer Institude for Solar Energy 

Systems (ISE) ในประเทศเยอรมนี โดยการพัฒนาท้ังหมดไดรับการประสานงานโดย Christoph 

Reinhart ต้ังแตป ค.ศ. 1998 โดยโปรแกรม DAYSIM 2.1 จะใชพื้นฐานชุดคําส่ังในการจําลองแสง

ธรรมชาติจากโปรแกรม Radiance โดยสามารถจําลองแสงธรรมชาติไดท้ังแบบ STATIC และ 

DYNAMIC ภายใตสภาพทองฟาตามจริงตลอดท้ังปโดยใชไฟลสภาพอากาศในรูปแบบ .wea ซึ่งเปน

การแปลงไฟลขอมูลสภาพอากาศจากโปรแกรม Energyplus ในการคํานวณแสงธรรมชาติ ซึ่ง

โปรแกรม DAYSIM2.1 สามารถคํานวณพฤติกรรมของแสงในแตละชวงเวลาตลอดท้ังปไดโดยการ

จําลองแสงธรรมชาติเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีขอดีในแงของการใชระยะเวลาการคํานวณแสงนอย รวมถึง

สามารถจําลองพฤติกรรมผูใชงานในการควบคุมแสงสวางภายในอาคารและอุปกรณปองกันแสง เพื่อ

คํานวณปริมาณการใชไฟฟาแสงสวางตามสถานะของอุปกรณบังแดด ซึ่งสามารถใชงานควบคูไปกับ

โปรแกรมจําลองการใชพลังงานในอาคาร เชน EnergyPlus , eQUEST ตัวโปรแกรมสามารถแสดง

ผลไดในหลากหลายรูปแบบผานโปรแกรมตางๆท่ีรองรับ เชน Rhinoceros, Sketch up รวมถึง 

Ecotect Analysis 

 

3.5 วิธีการทดลอง 

 

3.5.1 ข้ันตอนการประเมินแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน 

1. กําหนดลักษณะทางกายภาพของอาคารสํานักงานท่ีใชในการทดลอง 

2. กําหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวของท่ีใชในการออกแบบกรณีศึกษา 

3. กําหนดจํานวนของกรณีศึกษาเพื่อใชในการทดลอง 

4. ทดลองกรณีศึกษาโดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC ดวย

โปรแกรม DAYSIM 2.1 ผานการสรางแบบจําลองอาคารดวยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 

5. ทดลองกรณีศึกษาโดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC ดวย

โปรแกรม DAYSIM 2.1 ผานสรางแบบจําลองอาคารดวยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 
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6. วิเคราะหผลพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลอง

แสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC และประเมินผลโดยใชหนวยวัด คาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติ แสงธรรมชาติแบบอิสระตามฤดูกาล และ การใชประโยชนจากแสงธรรมชาติในชวงของแสง

ท่ีเหมาะสม 

7. สรุปผลและอภิปรายผลสัดสวนความตางของพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติ

ภายในอาคารเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยผลการ

ทดลองท่ีไดสามารถนําไปประยุกตใชในการปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินแสงธรรมชาติตามเกณฑ

อาคารเขียวในปจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลแสงธรรมชาติใหมีความถูกตองแมนยํา

สอดคลองกับสภาพแสงตามการใชงานจริงมากข้ึน 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการทดลองการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน นําผลการทดลองท่ีไดจาก

การจําลองแสงธรรมชาติดวยโปรแกรม DAYSIM 2.1 มาวิเคราะหเปรียบเทียบพื้นท่ีใชงานแสง

ธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยทําการเปรียบเทียบผล

ท่ีไดจากเกณฑการประเมินท่ีแตกตางกัน เชน คาตัวประกอบแสงธรรมชาติ คา Daylight Autonomy

และ คา Useful Daylight Illuminance ซึ่งสงผลตอพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติทีแตกตางกันในแตละ

เกณฑการวัดท่ีใช โดยมีรูปแบบการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

3.6.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในอาคารท่ีไดจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ STATIC เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑท่ีใชในการวัดผล 

การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC ซึ่งใชเกณฑในการวัดผลดวยคาตัว

ประกอบแสงธรรมชาติ 

3.6.2 เปรียบเทียบพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในอาคารท่ีไดจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑท่ีใชในการวัดผล 

3.6.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA 

3.6.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI 

3.6.3 สรุปการเลือกใชรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและเกณฑในการวัดผลแสง

ธรรมชาติในอาคารสํานักงานท่ีเหมาะสม รวมถึงนําเสนอแนวทางการจําลองแสงธรรมชาติและ

รูปแบบของเกณฑในการวัดผลในอาคารรูปแบบตางๆท่ีควรนําไปประยุกตใชตอไป 
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3.6.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 40% ของผนังอาคาร 

(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 40% ของผนังอาคาร 

(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการวัดผล 

กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 40% ของผนังอาคาร 

(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

วัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 40% ของผนังอาคาร 

3.6.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 60% ของผนังอาคาร 

(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 60% ของผนังอาคาร 

(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการวัดผล 

กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 60% ของผนังอาคาร 

(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

วัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 60% ของผนังอาคาร 

3.6.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 

ในกรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 80% ของผนังอาคาร 

(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 80% ของผนังอาคาร 

(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการวัดผล 

กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 80% ของผนังอาคาร 

(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

วัดผล กรณีอาคารมีสัดสวนชองเปด 80% ของผนังอาคาร 
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

จากการประเมินคาความสวางของแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรDaysim 2.1 ผลการทดลองแสดงปริมาณรอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติภายใน

อาคาร ซึ่งเกิดจากรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและการเลือกใชเกณฑในการวัดผลแสงธรรมชาติท่ี

แตกตางกัน รวมถึง กําหนดอัตราสวนของชองเปดตอผนังอาคาร (Window to wall ratio) และ    

การกําหนดรูปแบบของการติดต้ังห้ิงสะทอนแสง ซึ่งการเปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในบทนี้ 

แสดงใหเห็นถึงกรณีศึกษาตางๆท่ีสามารถเพิ่มพื้นท่ีท่ีใชประโยชนจากแสงธรรมชาติไดมากยิ่งข้ึนเพื่อ

อภิปรายผลของตัวแปรตางๆ ท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร  

 

โดยผลการทดลองจะนําเสนอตามวิธีการประเมินแสงธรรมชาติตางๆดังนี้ 

วิธีการแบบ STATIC 

1. Daylight Factor (DF) : คาตัวประกอบแสงธรรมชาติ เปนวิธีการคิดองคประกอบ

แสงธรรมชาติสําหรับการใหแสงสวางดานขางท่ีแสดงคาเปอรเซ็นต โดยการคํานวณคาความสวาง

ภายใน ณ จุดใดจุดหนึ่งเทียบกับภายนอก โดยจะพิจารณาเฉพาะแสงในแนวราบในสภาพทองฟาท่ีมี

เมฆปกคลุมมาก  

วิธีการแบบ DYNAMIC 

2. Daylight Autonomy (DA) : ช่ัวโมงการใชงานแสงธรรมชาติในพื้นท่ีโดยไมพึ่งพา 

แสงประดิษฐ บงบอกเปนสัดสวนของเวลาท้ังหมดใน 1 ป ภายใตทุกสภาพทองฟาตลอดท้ังป โดยใน

การทดลองไดแบง DA ออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 

DA > 50% แสดงพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงาน

ตลอดป 

DA > 80% แสดงพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงาน

ตลอดป 

DA 100%  แสดงพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติทุกช่ัวโมงการใชงานตลอดป 

DAmax แสดงถึงพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทา

ของความสองสวางท่ีตองการ ซึ่งหนวยวัดนี้สามารถตรวจสอบแสงท่ีมีความสองสวางมากเกินความ

ตองการหรือแสงจา โดยสามารถระบุไดวาเกิดแสงจาข้ึนบริเวณใดและเกิดข้ึนบอยครั้งหรือไม 
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3. Useful Daylight Illuminance (UDI) : แสดงถึงพื้นใชงานแสงธรรมชาติโดยแบง 

คาความสวางในพื้นท่ีออกเปน 3 ชวงของความสวาง ไดแก  

UDI0-100 ลักซ เปนชวงท่ีแสงธรรมชาติไมเพียงพอตอการใชงาน  

UDI100-2000 ลักซ เปนชวงท่ีสามารถใชแสงธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

UDI2000 ลักซ ข้ึนไปเปนชวงของแสงธรรมชาติท่ีเขามายังพื้นท่ีเกินความตองการทําให

เกิดความไมสบายตาหรือเกิดแสงจา 
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4.1 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 

และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอ

พื้นท่ีผนัง 40% และคาความสองสวางพื้นฐาน 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.1 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.1 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 18% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 42% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 33% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทางทิศใต โดยมีพื้นท่ี 5.91% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 83% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 6.45% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใช

งานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสอง

สวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง 

UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.2 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.2 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 16% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 42.21% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 32.69% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เม่ือแบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 5.29% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 85.62% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 5.8% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

ความสองสวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.3 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายใน โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.3 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 15% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ซึ่งลดลงจากกรณีพื้นฐานและกรณีท่ีมีการ

ติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 33.55% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติมากกวา 50% ของ

ช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 27.24% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติมากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศ

ใต โดยมีพื้นท่ี 4.94% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 

75.54% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมี

พื้นท่ี 5.4% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป โดย

แบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศใตมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง  

UDI100-2000 มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4.4 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับ

ห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.4 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC ธรรมชาติ 13% 

ของพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ซึ่งลดลงจากกรณีพื้นฐาน

และกรณีท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช

คา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 33.44% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 26.49% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 4.02% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 78.87% ท่ีไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 4.66% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใช

งานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศใตมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสอง

สวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุด 
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4.2 เปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC 

และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชองเปดตอ

พื้นท่ีผนัง 60% และคาความสองสวางพื้นฐาน 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.5 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.5 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 48% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดของแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 97.69% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 18.36% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 65.76% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 20.53% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสอง

สวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.6 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก    โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.6 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 46% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดของแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 98.41% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 17.22% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 68.39% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 19.1% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

ความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยู

ในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.7 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายใน โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.7 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 41% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ี 97.34% ของแบบจําลองไดรับ

แสงธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 79.3% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 15.19% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 69.92% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 16.71% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

ความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยู

ในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 



52 

  

  

 
 

ภาพท่ี 4.8 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับ

ห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.8 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 39% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ี 99.35% ของแบบจําลองไดรับ

แสงธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 82.46% ในแบบจําลองไดรับ

แสงธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมาก

ท่ีสุดเมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 12.98% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของ

ความสองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 73.9% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% 

ของช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 14.89% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% 

ของช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ

ท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยู

ในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุด 
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4.3 เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 80% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐานท่ี 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.9 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.9 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 54% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 23.57% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 59.2% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใช

งานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 26.17% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใช

งานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสอง

สวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง 

UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.10 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.10 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 54% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 23.77% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 61.06% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 26.19% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความ

สองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง 

UDI>2000 นอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4.11 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายใน โดย

กําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.11 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 45% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 17.82% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 66.35% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 19.81% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความ

สองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง 

UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.12 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก    

รวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน โดยกําหนดความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.12 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 45% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเมื่อ

แบบจําลองมีชองเปดทิศใต โดยมีพื้นท่ี 16.26% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 68.33% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมง

ใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 18.7% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใช

งานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสอง

สวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง 

UDI>2000 นอยท่ีสุด 
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4.4 เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 40% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐานท่ี 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.13 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 
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จากภาพท่ี 4.13 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 18% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 32.66% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 20.81% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศเหนือ โดยมีพื้นท่ี 4.11% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของ

ความสองสวางท่ีกําหนดซึ่งมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดทางทิศเหนือและมีพื้นท่ี 44.53% 

ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 3.82% 

ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชอง

เปดทางทิศเหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 

มากท่ีสุดและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทาง

ทิศใต จากผลการช้ีใหเห็นวาแสงทางทิศเหนือเปนแสงท่ีมีคุณภาพดีทําใหการกําหนดอุปกรณปองกัน

แสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติจึงเปดรับแสงทางทิศเหนือเขามาในปริมาณมากแตกตางจากการทดลอง

ท่ีกําหนดอุปกรณปองกันแสงแบบไมเคล่ือนไหวซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากทางชองเปด

ทิศใตและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในชวงความสองสวาง UDI>2000 มากทางทิศใตและทิศ

ตะวันตก 
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ภาพท่ี 4.14 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบปรับดวยมือ 
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จากภาพท่ี 4.14 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 18% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 27.57% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 18.41% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เม่ือแบบจําลองมีชองเปดทิศเหนือ โดยมีพื้นท่ี 2.9% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดซึ่งมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดทางทิศเหนือและมีพื้นท่ี 41.45% ไดรับแสง

ธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 2.58% ไดรับแสง

ธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศ

เหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมี

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศตะวันออก  

 

โดยในการกําหนดการอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบปรับดวยมือในการจําลองแสง

ธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC ผลการทดลองมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ

ในกรณีท่ีแบบจําลองมีชองเปดทางทิศตะวันออกลดลงอยางผิดปกติในทุกกรณีของการทดลอง ท้ังนี้

อาจเกิดจากพฤติกรรมของผูใชงานท่ีไมมีการปรับเปล่ียนลักษณะของอุปกรณปองกันแสงใหสอดคลอง

กับสภาพแสงในแตละชวงเวลา จากการทดลองช้ีใหเห็นวาการจําลองแสงธรรมชาติท่ีมีตัวแปรในสวน

ของพฤติกรรมผูใชงานเขามาเกี่ยวของ มีผลทําใหสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมีความไม

สอดคลองกับสภาพแสงตามจริงในแตละชวงเวลารวมถึงมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีนอยกวา

การจําลองแสงธรรมชาติท่ีกําหนดอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ ดังนั้นในการนําไปใช

งานจริงควรกําหนดเฉพาะรูปแบบของอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติเพื่อใหไดผลการ

ทดลองท่ีถูกตองแมนยําตามพฤติกรรมของแสงในแตละชวงเวลาตามจริง 
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4.5 เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐานท่ี 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.15 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 
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จากภาพท่ี 4.15 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 47% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ี 96.73% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 59.91% ในแบบจําลองไดรับแสง

ธรรมชาติมากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด

เมื่อแบบจําลองมีชองเปดทิศเหนือ โดยมีพื้นท่ี 13.1% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของ

ความสองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 73.41% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% 

ของช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 11.78% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% 

ของช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

ความสองสวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศใต 
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4.6 เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีไดจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC กับทิศทางชองเปดและรูปแบบห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนดสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 80% และคาการสองสวางข้ันพื้นฐานท่ี 300 ลักซ 

 

 
ภาพท่ี 4.16 สัดสวนของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ 

DYNAMIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% กรณีไมติดต้ังห้ิงสะทอนแสง โดยกําหนด

ความสองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ และกําหนดอุปกรณปองกันแสงเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 
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จากภาพท่ี 4.16 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผล สงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ 54% ของพื้นท่ีท้ังหมดใน

แบบจําลองมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติสงผลใหพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 50% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปและมีพื้นท่ี 66.61% ในแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติ

มากกวา 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดเม่ือ

แบบจําลองมีชองเปดทิศเหนือ โดยมีพื้นท่ี 13.1% ท่ีแสงมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความ

สองสวางท่ีกําหนดและมีพื้นท่ี 73.41% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป รวมถึงมีพื้นท่ี 11.78% ไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของ

ช่ัวโมงใชงานตลอดป โดยแบบจําลองท่ีมีชองเปดทางทิศเหนือสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติท่ีมีความสองสวางในชวง UDI100-2000 มากท่ีสุดและมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

ความสองสวางอยูในชวง UDI>2000 นอยท่ีสุดทางทิศใต  
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4.7 การเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC ในกรณี

สัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร มีคา 40% 60% และ 80% ตามลําดับ โดยกําหนดอุปกรณ

ปองกันแสงไมเคลื่อนไหว 

 

4.7.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับ

อาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40%  

4.7.1.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 

 

  

ภาพท่ี 4.17 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จากการ 

จําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% โดยกําหนดความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.17 การใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผล

แสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% ใหผลการจําลองแสงธรรมชาติเปน

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ในสัดสวนพื้นท่ีท่ีนอย

ใกลเคียงกันในทุกทิศของชองเปด โดยสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจะลดลงเมื่ออาคารมีการ

ติดต้ังห้ิงสะทอนแสงเพิ่มมากข้ึน โดยมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติมากกวา 2% นอยท่ีสุดในกรณีท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับห้ิงสะทอนแสง

ภายใน ซึ่งการใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติไมสามารถบอกคุณภาพ

ของแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชงาน 
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4.7.1.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการ

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40%  

 

 
 

ภาพท่ี 4.18 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% โดยกําหนดความสองสวางข้ัน

ตํ่า 300 ลักซ 
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ภาพท่ี 4.18 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% โดยกําหนดความสอง

สวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพท่ี 4.18 การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคาร

ท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% ใหผลการจําลองแสงธรรมชาติเปนสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติในแตละชวงเวลาของช่ัวโมงการใชงานตลอดป โดยผลการทดลองช้ีใหเห็นวาสัดสวนพื้นท่ีท่ี

ไดรับแสงธรรมชาติมีความแตกตางกันในแตละทิศของชองเปดและทุกรูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอน

แสง โดยในกรณีท่ีอาคารมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายในจะสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาตินอยท่ีสุด ซึ่งการวัดผลแสงธรรมชาติโดยใชคา DA สามารถบอกไดเพียงพฤติกรรมของแสง

ในแตละชวงเวลาหากตองการทราบถึงคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดรับควรใชคา DAmax ซึ่งเปน

หนวยวัดท่ีแสดงสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสอง

สวางท่ีตองการและคา UDI ท่ีสามารถบอกคุณภาพของแสงท่ีเหมาะสมในการใชงานมาประกอบกันใน

การพิจารณาประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติเพื่อใหไดแสงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมแกการนําไปใชงานท้ัง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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4.7.1.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ 

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40%  

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% โดยกําหนดคาความสองสวาง

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 



75 

  

  

 
 

ภาพท่ี 4.19 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% โดยกําหนดคาความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพ 4.19 การใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ี

มีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงท่ีนํามาใชโดยมีสัดสวน

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปในสัดสวนท่ี

มากใกลเคียงกันในทุกทิศของชองเปดและทุกรูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอน โดยมีพื้นท่ีสวนนอยท่ีไดรับ

แสงธรรมชาติอยูในชวง UDI>2000 มากกวา80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดป เนื่องจากชองเปดท่ีมีขนาด

เล็กจึงมักไมพบปญหาความสองสวางมากเกินความตองการและปญหาความรอนในอาคาร  
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4.7.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับ

อาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60%  

4.7.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผลผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60%  

 

 
 

ภาพท่ี 4.20 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จากการ 

จําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยกําหนดความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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จากภาพท่ี 4.20 การใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผล

แสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% ใหผลการจําลองแสงธรรมชาติเปน

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ในสัดสวนพื้นท่ีท่ีเพิ่ม

มากข้ึนตามชองเปดท่ีมีขนาดใหญข้ึน ใกลเคียงกันในทุกทิศของชองเปด โดยสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติจะลดลงในกรณีท่ีอาคารมีการติดต้ังห้ิงสะทอน โดยมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

คาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% นอยท่ีสุดในกรณีท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก

รวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน ซึ่งการใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติไม

สามารถบอกคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชงาน 
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4.7.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการ

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยกําหนดความสองสวางข้ัน

ตํ่า 300 ลักซ 
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ภาพท่ี 4.21 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยกําหนดความสอง

สวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพท่ี 4.21 การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคาร

ท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยผลการทดลองช้ีใหเห็นวาพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับ

แสงธรรมชาติเปนชวงเวลามากกวา 50% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปในทุกทิศของชองเปดและทุก

รูปแบบของการติดต้ังห้ิงสะทอนแสง ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชแสง

ธรรมชาติไดเนื่องจากผลการทดลองไมมีความแตกตางของสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ ซึ่งการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติโดยใชคา DA นั้นยังคงบอกไดเพียงพฤติกรรมของแสงในแตละชวงเวลาหาก

ตองการทราบถึงคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดรับควรใชคา DAmax ซึ่งเปนหนวยวัดท่ีแสดงถึง

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางเกินกวา 10 เทาของความสองสวางท่ีตองการซึ่งมี

สัดสวนมากในกรณีท่ีไมมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสง และคา UDI ท่ีสามารถบอกคุณภาพของแสงท่ี

เหมาะสมในการใชงานมาประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติเพื่อใหไดแสงท่ีมี

คุณภาพเหมาะสมแกการนําไปใชงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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4.7.2.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60%  

 

 
 

ภาพท่ี 4.22 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยกําหนดคาความสองสวาง

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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ภาพท่ี 4.22 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% โดยกําหนดคาความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพ 4.22 การใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ี

มีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงท่ีนํามาใชโดยมีสัดสวน

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปโดยมีสัดสวน

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากในกรณีของชองเปดทางทิศเหนือและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยู

ในชวง UDI>2000 มากกวา80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปมากในกรณีชองเปดทางทิศใตซึ่งสงผลใหเกิด

ปญหาความรอนและความสองสวางของแสงมากเกินความตองการ 
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4.7.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับ

อาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% 

4.7.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสง

ธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80%  

 

 
ภาพท่ี 4.23 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% จากการ 

จําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC กับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยกําหนดความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ 

 

จากภาพท่ี 4.23 การใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผล

แสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% ใหผลการจําลองแสงธรรมชาติเปน

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ในสัดสวนพื้นท่ีท่ีเพิ่ม

มากข้ึนตามชองเปดท่ีมีขนาดใหญข้ึนใกลเคียงกันในทุกทิศของชองเปด โดยสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง
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ธรรมชาติจะลดลงในกรณีท่ีอาคารมีการติดต้ังห้ิงสะทอน โดยมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมี

คาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% นอยท่ีสุดในกรณีท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอก

รวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน ซึ่งการใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติไม

สามารถบอกคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชงานเมื่อนํามาใชในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับ

อาคารท่ีมีชองเปดขนาดใหญจึงมักเกิดปญหาเรื่องความสองสวางของแสงท่ีมากเกินไปสงผลตอความ

รอนในอาคาร 

4.7.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA ในการ

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% 

 
 

ภาพท่ี 4.24 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยกําหนดความสองสวางข้ัน

ตํ่า 300 ลักซ 
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ภาพท่ี 4.24 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา DA ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยกําหนดความสอง

สวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพท่ี 4.24 การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคาร

ท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยผลการทดลองช้ีใหเห็นวาพื้นท่ีท้ังหมดในแบบจําลองไดรับ

แสงธรรมชาติเปนชวงเวลามากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปในทุกทิศของชองเปดและทุก

รูปแบบของการติดต้ังห้ิงสะทอนแสง ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชแสง

ธรรมชาติไดเนื่องจากผลการทดลองไมมีความแตกตางของสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติ หาก

ตองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารควรเปรียบเทียบจากสัดสวนพื้นท่ีท่ี

ไดรับแสงธรรมชาติตลอดป ซึ่งการประเมินผลแสงธรรมชาติโดยใชคา DA นั้นยังคงบอกเพียง

พฤติกรรมของแสงในแตละชวงเวลาหากตองการทราบถึงคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดรับควรใชคา 

DAmax ซึ่งเปนหนวยวัดท่ีแสดงถึงสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางเกินกวา 10 

เทาของความสองสวางท่ีตองการและคา UDI ท่ีสามารถบอกคุณภาพของแสงท่ีเหมาะสมในการใชงาน
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มาประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติเพื่อใหไดแสงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมแกการ

นําไปใชงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.7.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

ประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% 

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา 

UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยกําหนดคาความสองสวาง

ข้ันตํ่า 300 ลักซ 
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ภาพท่ี 4.25 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

โดยใชคา UDI ในการประเมินผลกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% โดยกําหนดคาความ

สองสวางข้ันตํ่า 300 ลักซ  

 

จากภาพท่ี 4.25 การใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคาร

ท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 80% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงท่ีนํามาใชโดยมีสัดสวน

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวง UDI100-2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงานตลอดปมากทางชอง

เปดทิศเหนือและมีพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวง UDI>2000 มากกวา 80% ของช่ัวโมงใชงาน

ตลอดปมากทางชองเปดทิศใตซึ่งสงผลใหเกิดปญหาความรอนและความสองสวางของแสงท่ีมากเกิน

ความตองการ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาและทําการทดลองเพื่อหารูปแบบของการจําลองแสงธรรมชาติและการ

เลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสม โดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC ดวยโปรแกรม Daysim 2.1และสรางแบบจําลองอาคารผานโปรแกรม 

Autodesk Ecotect 2011 โดยแบงสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนังของแบบจําลองออกเปน 40% 60% 

และ 80% ตามลําดับเพื่อศึกษาวิธีการจําลองแสงธรรมชาติและเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับรูปแบบอาคารรวมถึงเสนอแนวทางการประยุกตใชในการปรับปรุงเกณฑการประเมินผล

แสงธรรมชาติตามเกณฑอาคารเขียวของไทย โดยสามารถวิเคราะหผลและสรุปผลการทดลองไดตาม

วัตถุประสงคดังนี้ 

5.1 ขอสรุปท่ีไดจากการทดลอง 

5.1.1 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ STATIC 

5.1.2 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลอง

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC 

5.2 แนวทางการออกแบบและนําไปประยุกตใช 

5.3 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
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5.1 ขอสรุปท่ีไดจากการทดลอง 

 

5.1.1 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัดในการประเมินผล 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดยแบง

ตามสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 
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ภาพท่ี 5.1 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดย

แบงตามสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80%  
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ภาพท่ี 5.1 (ตอ) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดย

แบงตามสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80%  

  

จากการจําลองประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC โดยใช

คาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผล พบวา สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัว

ประกอบแสงธรรมชาติมากวา 2% จะเพิ่มมากข้ึนตามสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนังท่ีมากข้ึนโดยมี

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติใกลเคียงกันในทุกทิศของชองเปด ดังภาพท่ี 5.1 ซึ่งช้ีใหเห็นวาทิศ

ของชองเปดไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติเนื่องจากการใชคาตัว

ประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลนั้นจะคํานวณแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาแบบมีเมฆ

ปกคลุมมากแสงจึงมีความสวางเทากันท่ัวทองฟา การใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงพบวา รูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงท่ี

แตกตางกันมีผลตอสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% 
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ลดลงโดยจะลดลงมากท่ีสุดในกรณีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกรวมกับห้ิงสะทอนแสงภายใน      

โดยคาตัวประกอบแสงธรรมชาติสามารถใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติใน

อาคารสํานักงานในเชิงปริมาณไดในทุกสัดสวนชองเปดและในทุกรูปแบบการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงท่ี

แตกตางกัน โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของแสงท่ีนํามาใชงาน  

5.1.2 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา DA เปนหนวยวัดในการประเมินผล 

การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติจะใหผลเปนสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับ

แสงธรรมชาติท่ีแตกตางกันในแตละชวงเวลาตลอดท้ังป โดยทิศของชองเปดท่ีแตกตางกันมีผลตอ

สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีตางกันเนื่องจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC เปนการ

จําลองแสงธรรมชาติจากทุกสภาพฟาในแตละชวงเวลาตามจริง รวมถึงมีหนวยวัด DAmax ท่ีใชในการ

บอกคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีไดรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีแสงมีความ

สองสวางมากเกินความตองการโดยสามารถระบุบริเวณและจํานวนครั้งท่ีแสงมีความสองสวางมากเกิน

ความตองการได 

5.1.2.1 ประสิทธิภาพการใชคา DA เปนหนวยวัดในการประเมินผลกับอาคารท่ี

มีสัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร 40% 

การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 40% นั้นมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติมากท่ีสุดในชองเปดทางทิศใตและการ

ใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงสงผลใหสัดสวนพื้นท่ี

ท่ีไดรับแสงธรรมชาติลดลงมากท่ีสุดในชองเปดทางทิศใต 

5.1.2.2 ประสิทธิภาพการใชคา DA เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสง

ธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร 60% และ 80% 

การใชคา DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชอง

เปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และ 80% มีผลใหพื้นท่ีท้ังหมดของแบบจําลองไดรับแสงธรรมชาติมากกวา  

50% และ 80% ของช่ัวโมงการใชงานตลอดปในทุกทิศของชองเปดและทุกรูปแบบการติดต้ังห้ิง

สะทอนแสง โดยท้ัง 2 กรณีดังกลาวไมสามารถใชคา DA เปรียบเทียบความแตกตางของสัดสวนพื้นท่ีท่ี

ไดรับแสงธรรมชาติได ดังนั้นการนําคา DA มาใชในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีชองเปด

ขนาดใหญในประเทศไทยตองคํานึงถึงความสองสวางของแสงและความรอนภายในอาคารดวย จึงควร

ใช DAmax ซึ่งเปนหนวยวัดท่ีแสดงถึงพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติเกินกวา 10 เทาของความสองสวางท่ี

ตองการ หรือ คา UDI ท่ีสามารถบอกคุณภาพของแสงธรรมชาติท่ีนํามาใชประกอบกันในการพิจารณา

เพื่อใหไดแสงธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการนําไปใชงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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5.1.3 ประสิทธิภาพการใชงานแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานจากการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI เปนหนวยวัดในการประเมินผล 

จากการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารดวยวิธีการพลวัตโดยใชคา UDI ในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานสามารถบอกสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติโดยแบง

ตามชวงของความสองสวางออกเปน พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางตํ่าเกินกวาจะใชงาน

ได (UDI0-100) พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวงท่ีเหมาะแกการใชงาน (UDI100-2000) และพื้นท่ีท่ี

ไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางมากเกินความตองการใชงาน (UDI>2000) โดยท่ีหนวยวัด UDI มี

การบอกถึงคุณภาพของแสงในแตละพื้นท่ีอยางชัดเจน จึงสามารถใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การใชแสงธรรมชาติไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5.1.3.1 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน โดยใชคา UDI

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร 40% 

การใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติดวยวิธีการพลวัตกับ

อาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 40% พบวาพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในชวงความสองสวางท่ี

เหมาะสมแกการใชงานมากท่ีสุดในกรณีท่ีอาคารมีชองเปดทางทิศเหนือ โดยการใชคา UDI ในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายในจะมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติในชวง UDI100-2000 นอยท่ีสุด ซึ่งคา UDI เปนหนวยวัดท่ีคํานึงถึงผูใชงานเปนปจจัยพื้นฐาน 

โดยหากตองการทราบถึงประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในเชิงปริมาณโดยละเอียดควรใชหนวยวัด

อ่ืน เชน คา DA ท่ีมีสามารถใหขอมูลสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในเชิงปริมาณโดยละเอียดมาใช

ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคาร 

5.1.3.2 ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน โดยใชคา UDI 

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอผนังอาคาร 60% 

และ 80% 

การใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติดวยวิธีการพลวัตกับ

อาคารท่ีมีสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนัง 60% และ 80% จะใหสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในชวง 

UDI100-2000  มากท่ีสุดในกรณีชองเปดทางทิศเหนือและการใชคา UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติ

กับอาคารท่ีมีการติดต้ังห้ิงสะทอนแสงสงผลใหมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติในชวง UDI100-2000 

เพิ่มข้ึนและสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีอยูในชวง UDI>2000 ลดลง 
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ตารางท่ี 5.1  

 

ตารางสรุปผลการเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับสัดสวนชองเปด 

ตอพื้นท่ีผนัง 40% 60% และ 80% 

WINDOW-TO-

WALL RATIO 
WWR 40% WWR 60% WWR 80% 

QUANTITY & 

QUALITY 
QUANTITY QUALITY QUANTITY QUALITY QUANTITY QUALITY 

DF > 2% O X O X O X 

DA > 50% O X X X X X 

DA > 80% O O O O X X 

DA > 100% O X O X O X 

DAmax (>50%) X O X O X O 

UDI100-2000(>80%) X O X O X O 

DA > 50% + 

DAmax (>50%) 
O O O O O O 

DA > 80% + 

DAmax (>50%) 
O O O O O O 

DA 100% + 

DAmax (>50%) 
O O O O O O 

DA > 50% + 

UDI100-2000 

(>80%) 

O O O O O O 

DA > 80% + 

UDI100-2000 

(>80%) 

O O O O O O 

DA 100% + 

UDI100-2000 

(>80%) 

O O O O O O 

O : สามารถพิจารณาได , X : ไมสามารถพิจารณาได 
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5.2 แนวทางการออกแบบและนําไปประยุกตใช 

 

จากการศึกษาวิจัยและทําการทดลองเพื่อศึกษาวิธีการจําลองแสงธรรมชาติในอาคาร

สํานักงานและเลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติใหเหมาะสมกับรูปแบบอาคารนั้น 

พบวาการจําลองแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานแบบ STATIC โดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ

เปนหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติถูกใชอยางแพรหลายอยูในปจจุบัน ใหผลการจําลองแสง

ธรรมชาติท่ีไมสอดคลองกับสภาพแสงในแตละชวงเวลาตามจริง เนื่องจากคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ

เปนการจําลองแสงธรรมชาติโดยอางอิงจากสภาพทองฟาแบบมีเมฆปกคลุมมากสงผลใหมีสัดสวน

พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติเทากันในทุกทิศของชองเปด ซึ่งในสภาพแสงตามการใชงาน

จริงนั้นแสงในแตละทิศของชองเปดจะมีปริมาณและความสองสวางของแสงท่ีแตกตางกัน โดย

มาตรฐานอาคารเขียวในปจจุบันท่ีใชอยูในประเทศไทยอยางแพรหลาย เชน TREES ซึ่งจัดทําโดย

สถาบันอาคารเขียวไทยยังคงใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนมาตรฐานในการใหคะแนนในสวน

ของการใชแสงธรรมชาติในอาคาร ซึ่งอาคารท่ีถูกออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติไดผานตามเกณฑการ

ใหคะแนนตามมาตรฐานอาคารเขียวนั้นอาจไมสามารถใชแสงธรรมชาติไมมีประสิทธิภาพมากพอใน

สภาพการใชงานจริง โดยในงานวิจัยนี้ไดนําผลการศึกษาทดลองมาประยุกตใชเปนจุดเริ่มตนในการ

เสนอแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบเกณฑการใหคะแนนในสวนของการใชแสงธรรมชาติในอาคาร

ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชเกณฑ TREES ในการประเมินผลการใชแสง

ธรรมชาติในอาคารใหสอดคลองกับสภาพแสงตามการใชงานจริง 

5.2.1 เปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการจําลองแสงธรรมชาติแบบ 

STATIC และ DYNAMIC กับรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติตามมาตรฐานอาคารเขียวของ

ประเทศไทย 

5.2.1.1 เปรียบเทียบความสัมพันธของพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติจากการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติดวยหนวยวัด DF DA และ UDI เพื่อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติของเกณฑการประเมินอาคารเขียว TREES  

ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการนําหลักเกณฑในการประเมินอาคารเขียวท่ีจัดทํา

โดยสถาบันอาคารเขียวไทย มาใชเปนแนวทางในการกอสรางปรับปรุงอาคารท้ังเกาและใหมสําหรับ

อาคารเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยเกณฑการประเมินของไทยในปจจุบัน โดยใชช่ือวา TREE – NC 

V.1.1 โดยเริ่มใชเมื่อป พ.ศ.2555 สําหรับการประเมินแสงธรรมชาติจะอยูในหมวดคุณภาพของสภาวะ

แวดลอมภายในอาคาร หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร มีรายละเอียดการใหคะแนน 

ตามตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี5.2  

 

หัวขอ IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 

พ้ืนท่ีท่ีมี Daylight Factor มากกวา 2% คะแนน 

46-55% 1 

56-65% 2 

66-75% 3 

76-100% 4 

หมายเหตุ. จาก สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555. 

 

การดําเนินการโดยใชการจําลองสภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในข้ันตํ่าไดกําหนดให

สัดสวนพื้นท่ี 45% ของพื้นท่ีท่ีมีการใชงานประจํามีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% โดย

จําลองในสภาพทองฟาทีมีเมฆปกคลุมมากและวัดผลโดยใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติท่ีระนาบ

ทํางานสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร โดยการจําลองสภาพตองสะทอนสภาพความเปนจริงทางกายภาพ

ของอาคารไมวาจะเปนคาการสองผานแสงสวางของกระจก คาการสะทอนแสงของวัสดุภายในอาคาร 

โดยเมื่อจําลองสภาพไมจําเปนตองคิดวามีการปดมานภายในอาคาร หรือมีอาคารหรือองคประกอบ

ภายนอกท่ีมาบังแสงแตตองนําอุปกรณบังแดดถาวรท่ีติดต้ังภายนอกมาคํานวณดวย ซึ่งสังเกตไดวา

เกณฑการประเมินอาคารเขียวของไทยในหัวขอของการใชแสงธรรมชาติในอาคารยังคงใชรูปแบบของ

การจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และใชคาตัวประกอบแสงธรรมชาติเปนหนวยวัดในการ

ประเมินผลซึ่งเปนวิธีจําลองแสงธรรมชาติภายใตสภาพทองฟาแบบมีแบบมีเมฆปกคลุมมากเพียงแบบ

เดียว ซึ่งสงผลใหสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติรวมถึงชวงเวลาการใชงานและคุณภาพของแสง

ธรรมชาติท่ีไดนั้นมีขอจํากัดอยูมาก 

จากภาพท่ี 5.1 พบวาพื้นท่ีใชงานแสงธรรมชาติในสวนของคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ

ท่ีมากกวา 2% นั้น มีพื้นท่ี 54% ของพื้นท่ีใชงานท้ังหมด ซึ่งการออกแบบใหอาคารมีการใชประโยชน

จากแสงธรรมชาติใหผานเกณฑ TREES นั้นตองมีพื้นท่ีท่ีมีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติระหวาง      

46 – 55% ของพื้นท่ีใชงานท้ังหมดเปนอยางนอย ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยและทําการทดลองพบวามี

เพียงแบบจําลองท่ีมีสัดสวนชองเปดตอผนัง 80% ซึ่งเปนชองเปดขนาดใหญโดยไมติดต้ังห้ิงสะทอน

แสงและติดต้ังห้ิงสะทอนแสงภายนอกจึงจะมีสัดสวนพื้นท่ี 54% ท่ีไดรับแสงธรรมชาติโดยมีคาตัว

ประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% ซึ่งผานตามมาตรฐานท่ีเกณฑ TREES กําหนดไวในข้ันตํ่าเทานั้น 

ทําใหการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติในอาคารใหสามารถทําคะแนนไดตามเกณฑ TREES จึงตอง

ออกแบบเพื่อนําแสงธรรมชาติมาใชในปริมาณท่ีมากข้ึนโดยการเพิ่มขนาดของชองเปดใหมีขนาดใหญ
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ข้ึนหรือการปรับเปล่ียนคาการสองผานแสง (VT) หรือ คาการสองผานแสงตอคาสัมประสิทธการ

สงผานรังสีความรอนจากรังสีอาทิตย (LSG) ของกระจกรวมถึงคาการสะทอนแสงขององคประกอบ

ภายในอาคาร เชน ฝาเพดาน ผนัง และพื้นใหมีคาการสะทอนแสงมากข้ึน ซึ่งสงผลใหแสงมีความสอง

สวางมากเกินความตองการรวมถึงเกิดปญหาความรอนในอาคารซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติในอาคารสําหรับอาคารในประเทศไทยซึ่งเปน

ประเทศในเขตรอนช้ืนและมีแสงแดดมากตลอดป ซึ่งเกณฑการประเมินผลแสงธรรมชาติของเกณฑ 

TREES ในสวนของการใชแสงธรรมชาติในอาคารยังขาดมาตรฐานท่ีจะรองรับกับปญหาเรื่องคุณภาพ

การใชแสงธรรมชาติในอาคาร จากผลจากการวิจัยช้ีใหเห็นถึงปญหาแสงจาและความรอนท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชคา DAmax และ UDI>2000 ในการประเมินผลซึ่งเปนหนวยวัดท่ีบอกถึงแสงท่ีมีความสองสวาง

มากเกินความตองการซึ่งมีสัดสวนพื้นท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนเมื่อชองเปดมีขนาดใหญข้ึน โดยงานวิจัยนี้จึงเปน

จุดเริ่มตนของขอเสนอแนะในการเพิ่มมาตรฐานในการใชแสงธรรมชาติในอาคารใหมีความครอบคลุม

ในสวนของคุณภาพของแสงท่ีนํามาใชประกอบกันในการพิจารณาดวย ซึ่งการใชคา DF DA หรือ UDI 

เพียงอยางใดอยางหนึ่งไมสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสง

ธรรมชาติไดอยางครอบคลุม ดังนั้นในการกําหนดเกณฑในการประเมินผลแสงธรรมชาติสําหรับอาคาร

ในประเทศไทยควรใชรูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติดวยวิธีการพลวัตโดยการนําคา DA UDI ซึ่ง

สามารถประเมินผลแสงธรรมชาติไดโดยละเอียดท้ังสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติและคุณภาพของ

แสงท่ีไดรับมาใชประกอบการพิจารณาแสงธรรมชาติเพื่อใหไดแสงท่ีมีคุณภาพในการใชงานตามสภาพ

แสงจริงท่ีผานการพิจารณาปญหาเรื่องความรอนและแสงจา รวมถึงสัดสวนชองเปดตอพื้นท่ีผนังเปน

อีกปจจัยหนึ่งท่ีควรนํามาใชเปนขอกําหนดในการพิจารณาแสงสวางในอาคารตามมาตรฐานอาคาร

เขียวของไทยควบคูไปกับการจําลองแสงธรรมชาติดวยวิธีการพลวัต เพราะการเลือกใชหนวยวัดในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติกับสัดสวนชองเปดอาคารท่ีเหมาะสมจะสงผลตอประสิทธิภาพการใชแสง

ธรรมชาติในอาคารท่ีสอดคลองกับสภาพแสงตามจริงในแตละชวงเวลามากข้ึน  

5.2.2 การจําลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC กับประสิทธิภาพการสองสวางใน

อาคารสํานักงาน 

การจําลองแสงธรรมชาติในอาคารแบบ DYNAMIC โดยใชคา UDI ในการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงานสามารถบอกสัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติโดยแบง

ตามชวงของความสองสวางออกเปน พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางตํ่าเกินกวาจะใชงาน

ได (UDI0-100) พื้นท่ีท่ีไดรับแสงธรรมชาติอยูในชวงท่ีเหมาะแกการใชงาน (UDI100-2000) และพื้นท่ีท่ี

ไดรับแสงธรรมชาติท่ีมีความสองสวางมากเกินความตองการใชงาน (UDI>2000) โดยท่ีหนวยวัด UDI มี

การบอกถึงคุณภาพของแสงในแตละพื้นท่ีอยางชัดเจน การใชคา UDI ดังกลาวไมเพียงแสดงถึง
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ประสิทธิภาพทางดานปริมาณแสงธรรมชาติทางดานระดับการสองสวาง แตยังแสดงถึงความสม่ําเสมอ

ของแสงในแตละพื้นท่ีได  นอกจากนี้วิธีการดังกลาวยังเปนการแสดงความสวางจากทิศทางท่ีแตกตาง

กันได ดังนั้นหากพิจารณาวิธีการนี้และนําไปใชในการจัดพื้นท่ีและชองเปดของอาคารสํานักงานให

เหมาะสม อาทิเชน การเปดชองเปดใหเห็นวิวภายนอกในบางบริเวณ รวมถึงการจัดกลุมพื้นท่ีทํางาน

ตาง ๆ นอกจากจะเปนการสงเสริมสภาพการสองสวางใหเพียงพอตอการมองเห็นแลว ยังเปนการชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตใหแกผู

ท่ีทํางานภายในได (Carlopio; 1996; Veitch, J., et al, 1998; 2002; 2003; 2005) ดังท่ี Carlopio 

(1996) “ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น ประกอบดวยปจจัยทางดานการออกแบบ

สภาพแวดลอมซึ่งรวมไปถึง คุณภาพของแสง ทิศทางของแสง คุณภาพของอากาศและความสะอาด” 

 

5.3 ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

 

5.3.1 งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาดวยวิธีการทําแบบจําลองและ

ประเมินผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนั้นอาจมีการเก็บขอมูลในสภาพแวดลอมจริงมาใช

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความเท่ียงตรงและถูกตองแมนยํามากข้ึน 

5.3.2 จากขอบเขตงานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชแสง

ธรรมชาติในอาคารสํานักงานโดยการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC เทานั้นไมได

คํานึงผลกระทบดานความรอนท่ีเกิดข้ึนในอาคารสํานักงาน ดังนั้นการนําไปใชในการออกแบบจริงควร

มีการคํานึงถึงเรื่องของความรอนท่ีเกิดข้ึนและการปรับเปล่ียนวิธีการจําลองแสงธรรมชาติและการ

เลือกใชหนวยวัดในการประเมินผลใหเหมาะสมกับสภาพอาคารและสภาพแวดลอมจริงโดยรอบ 

5.3.3 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจําลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC 

เพื่อศึกษารูปแบบการจําลองแสงธรรมชาติและการใชหนวยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติท่ี

เหมาะสมกับรูปแบบอาคารโดยไดศึกษาเฉพาะในกรณีท่ีอุปกรณปองกันแสงไมเคล่ือนไหว และมีการ

ช้ีใหเห็นถึงปญหาดานผลการจําลองแสงธรรมชาติในกรณีท่ีอุปกรณปองกันแสงมีการเคล่ือนไหวแบบ

ปรับดวยมือและแบบอัตโนมัติในเบ้ืองตน ดังนั้นอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําลองแสง

ธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC ในกรณีท่ีอุปกรณปองกันแสงแบบเคล่ือนไหวโดยละเอียด

เพื่อการนําไปประยุกตใชไดในหลากหลายกรณีมากข้ึน 

5.3.4 งานวิจัยนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของขอเสนอแนะในการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ประเมินผลแสงธรรมชาติของเกณฑการประเมินอาคารเขียวไทย ซึ่งการปรับเปล่ียนรูปแบบเกณฑการ

ใหคะแนนใหมีความเหมาะสมกับการนําไปใชจริงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดตอไป  
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	4.7.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC 82
	ในกรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60%
	4.7.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบ 82
	แสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อ
	พื้นที่ผนัง 80%
	4.7.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA 83
	ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%
	4.7.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI 85
	ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%

	5.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลอง 88
	แสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติเป็นหน่วยวัด
	ในการประเมินผล
	5.1.2 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลอง 91
	แสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ DA เป็นหน่วยวัดในการประเมินผล
	5.1.2.1 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยใช้ค่า DA  91
	เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วน
	ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40%
	5.1.2.2 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยใช้ค่า DA  91
	เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วน
	ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% และ 80%

	5.1.3 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลอง 92
	แสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDIเป็นหน่วยวัดในการประเมินผล
	5.1.3.1 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยใช้ค่า UDI 92
	เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วน
	ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40%
	5.1.3.2 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยใช้ค่า UDI 92
	เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วน
	ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% และ 80%

	5.2.1 เปรียบเทียบพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ 94
	STATIC และ DYNAMIC กับรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติ
	ตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย
	5.2.1.1 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการ 94
	ประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยหน่วยวัด DF DA และ UDI เพื่อเสนอ
	แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติของ
	เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREES

	5.2.2 การจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC กับประสิทธิภาพการส่องสว่าง 96
	ในอาคารสำนักงาน

	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
	ในปัจจุบันการออกแบบอาคารสำนักงานมักให้ความสำคัญกับการใช้แสงธรรมชาติในอาคารมากขึ้นเนื่องจากการใช้แสงธรรมชาตินั้นนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงประดิษฐ์แล้วนั้นยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้อาคารอีกด้วย ซึ่งการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารสำ...
	การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคาร ในปัจจุบันยังคงใช้การจำลองแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติเป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติซึ่งเป็นการจำลองแสงธรรมชาติภายใต้สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆปกคลุมมาก (overcast sky) ส่งผลใ...
	เนื่องจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC จะประเมินผลโดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ คือ อัตราส่วนของแสงภายใน ณ จุดหนึ่ง เทียบกับแสงภายนอก วัดในแนวระนาบเพียงอย่างเดียวซึ่งถือเป็นหน่วยวัดพื้นฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคาร โดยค...
	งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานแบบ DYNAMIC ซึ่งเป็นการจำลองแสงธรรมชาติภายใต้สภาพท้องฟ้าจริง ดังเช่น ท้องฟ้าโปร่ง ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมบางส่วน และ ท้องฟ้ามีเมฆมาก รวมถึงมีหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติที่สา...
	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
	1.2.1 ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร เช่น การออกแบบหิ้งสะท้อนแสง สัดส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนัง ให้สามารถนำแสงธรรมชาติมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	1.2.2 วิเคราะห์และประเมินค่าความส่องสว่างของแสง (Illuminance) ตามรูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติบริเวณพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมด้วยวิธีการแบบ STATIC และ DYNAMIC
	1.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่ได้รับผ่านการจำลองโมเดลอาคารสำนักงานด้วยวิธีการแบบ STATIC และ DYNAMIC และประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยหน่วยวัดที่ต่างกัน

	1.3 ขอบเขตการวิจัย
	งานวิจัยเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานโดยการประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยวิธีการพลวัต แบ่งการดำเนินการวิจัยดังนี้
	1.4.1.1 ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับแสงเบื้องต้น
	1.4.1.2 ศึกษารูปแบบของออกแบบเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร
	1.4.1.3 ศึกษาทฤษฏีในการจำลองแสงธรรมชาติในอาคาร ทั้งแบบ STATIC และ DYNAMIC
	1.4.1.4 ศึกษาแนวทางการออกแบบแสงสว่างในอาคารสำนักงาน
	1.4.1.5 ศึกษาวิธีการคำนวณและการประเมินคุณภาพและปริมาณแสงสว่าง


	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.5.1 สามารถนำรูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ในการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติอาคารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
	1.5.2 ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารทั้งแบบ STATIC และ DYNAMIC ซึ่งใช้หน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน
	1.5.3 เป็นแนวทางให้แก่สถาปนิกนักออกแบบรวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเลือกใช้รูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติรวมถึงเลือกใช้หน่วยวัดในประเมินผลแสงธรรมชาติให้เหมาะสมกับรูปแบบอาคารเพื่อให้ผลการจำลองแสงธรรมชาติมีความถูกแม่นยำใกล้เคียงกับสภาพแสงตามจริง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ...
	1.5.4 สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารของเกณฑ์อาคารเขียวในปัจจุบัน ให้มีความสอดคล้องกับอาคารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์อาคารเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	1.6 นิยามคำศัพท์
	1.6.1 ความส่องสว่าง (illuminance , E) หมายถึงปริมาณแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุต่อพื้นที่หนึ่ง มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือฟุตแคนเดิล (fc)
	1.6.2 ตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor , DF) หมายถึง สัดส่วนความส่องสว่างของปริมาณแสงภายในต่อปริมาณแสงภายนอก ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์ (Kaufman,1996)
	1.6.3 อัตราส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังอาคาร (Window to wall ratio : WWR) หมายถึงสัดส่วนระหว่างพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังอาคารทั้งหมด ซึ่งจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อผนังอาคาร
	1.6.4 แสงธรรมชาติอิสระตามฤดูกาล (Daylight Autonomy , DA) หมายถึง พื้นที่ที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้โดยไม่ต้องใช้แสงสว่างจากแสงประดิษฐ์ บ่งบอกเป็นสัดส่วนของเวลาทั้งหมดใน 1 ปี ที่มีความส่องสว่างมากกว่า 500 ลักซ์ ภายใต้ทุกสภาพท้องฟ้าตลอดทั้งปี รวมถึงคำนวณ...
	1.6.5 แสงในช่วงการใช้งานที่เหมาะสม (Useful Daylight Illuminance , UDI) หมายถึง หน่วยวัดแสงธรรมชาติที่แสดงพื้นใช้งานแสงธรรมชาติโดยแบ่งค่าความสว่างในพื้นที่ออกเป็น 3 ช่วงของความสว่าง ได้แก่
	0-100 ลักซ์ เป็นช่วงที่แสงธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	100-2000 ลักซ์ เป็นช่วงที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
	มากกว่า 2000 ลักซ์ ขึ้นไปเป็นช่วงของแสงธรรมชาติที่เข้ามายังพื้นที่เกินความต้องการทำให้เกิดความไม่สบายตาหรือเกิดแสงจ้า
	1.6.6 การจำลองแสงธรรมชาติแบบอพลวัต (Static Daylighting Method) หมายถึง รูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติภายใต้สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆปกคลุมมาก (overcast sky) เพียงรูปแบบเดียวโดยวัดผลด้วยค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ หรือ ค่าความส่องสว่างซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบอพลวัตเพ...
	1.6.7 การจำลองแสงธรรมชาติแบบพลวัต (Dynamic Daylighting Method) หมายถึง การจำลองแสงธรรมชาติภายใต้สภาพท้องฟ้าจริง ทั้งแบบท้องฟ้าโปร่ง ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมบางส่วน และ ท้องฟ้ามีเมฆมาก โดยจะแสดงผลความสว่างของพื้นที่ภายในที่สัมพันธ์กับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในทุ...


	บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแสงธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
	2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับแสงเบื้องต้น
	2.1.1 คุณสมบัติของแสง

	แหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณีดังนี้
	2.1.2.1 แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงจากแสงอาทิตย์ (Direct Sunlight) เป็นแสงสว่างที่เกิดจาการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์โดยตรง มีค่าความสว่างตั้งแต่ 10,000 ฟุตแคนเดิลขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าความสว่างที่สูงและมีความแปรปรวนมาก เป็นแสงที่ไม่เหมาะแก่การนำมาใช้งาน
	2.1.2.2 แหล่งกำเนิดแสงจากแสงสะท้อนจากท้องฟ้า (Diffuse Light or Daylight) เป็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เกิดจากการสะท้อนแสงและกระจายแสงในชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก รวมถึงเมฆบนท้องฟ้า ดังนั้นท้องฟ้าจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดแสงทางอ้อม ซึ่งให้แสงที่มีความเหมาะส...
	2.1.2.3 แหล่งกำเนิดแสงจากการสะท้อนจากพื้นผิว (Reflected Light) เป็นแสงธรรมชาติที่เกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์กับพื้นดินคิดเป็นร้อยละ 10-30 ของแสงแดงตรงและแสงสะทอนจากท้องฟ้า และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของแสงธรรมชาติทั้งหมดที่กระทบกับหน้าต่าง
	สภาพท้องฟ้า เป็นตัวกำหนดระดับความส่องสว่าง ( Illumination-E) ภายในอาคารจากการที่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสง ถ้าสามารถทราบระดับความสว่าง ( Luminance-L) ของท้องฟ้าก็สามารถทราบค่าความสว่างภายในอาคารได้ โดยสภาพท้องฟ้ามีอยู่  3 ลักษณะ ได้แก่
	2.1.3.1 สภาพท้องฟ้าโปร่ง (Clear Sky)
	สภาพท้องฟ้าแบบท้องฟ้าโปร่ง คือ ท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมไม่เกิน 30% ระดับความสว่างเกิดจากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ แสงตรงจากดวงอาทิตย์ (Direct Sun) และแสงกระจายจากท้องฟ้า (Diffuse Illumination) ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในแนวตั้ง (Solar Altitude) เ...
	2.1.3.3 ท้องฟ้ามีเมฆมาก (Overcast Sky)
	สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆมาก คือ สภาพท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมตั้งแต่ 70% ขึ้นไปทำให้ไม่สามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงได้ และจะมีระดับความสว่างที่ตำแหน่งสูงสุดของท้องฟ้ามากกว่าระดับความสว่างที่ส่องกระทบพื้นผิวในแนวระนาบประมาณ 3 เท่า
	2.1.4.5 ความส่องสว่าง (illuminance ; E) หมายถึง ความหนาแน่นของฟลักซ์ส่องสว่าง (ปริมาณแสง) ที่ตกกระทบบนพื้นผิวใดๆ หรือ ปริมาณความส่องสว่างบนพื้นผิวที่พิจารณาแทนด้วยสัญลักษณ์ E โดยมีหน่วยเป็น ลูเมนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ได้แก่ ลูเมนต่อตารางเมตร หรือเรียกว่...

	2.2 การพิจารณาแสงสว่างภายในอาคาร
	2.2.1 การพิจารณาแสงสว่างภายในอาคารแบบ STATIC
	วิธีลูเมน (Lumen Method)เป็นการพิจารณาค่าความส่องสว่างรวมที่ตกกระทบ
	ณ จุดใดจุดหนึ่งในระดับที่กำหนดภายในอาคาร อันเนื่องมาจากปริมาณแสงจากภายนอกที่ส่องผ่านช่องเปิดหรือช่องแสงเข้ามาในขณะหนึ่ง วิธีนี้ปริมาณแสงที่สะท้อนจากภายนอกอาคารและแสงสะท้อนจากพื้นผิวภายใน เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน จะมีผลต่อปริมาณแสงธรรมชาติที่เข้าสู่ภายในห้อง...
	ตารางที่ 2.1
	ค่าความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ
	วิธีตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight  Factor Method ; DF)
	เป็นวิธีการคิดองค์ประกอบแสงธรรมชาติสำหรับการให้แสงสว่างด้านข้างที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ โดยการคำนวณค่าความสว่างภายนอกจะพิจารณาเฉพาะแสงในแนวราบในสภาพท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุมมาก เพราะมีค่าที่แน่นอนสำหรับการคำนวณองค์ประกอบแสงธรรมชาติ
	= (ความสว่างภายในจุดที่อ้างอิง x 100)/ความสว่างในแนวราบภายนอกที่ไม่ถูกบัง
	DF = , ,E-int.x 100-,E-ext..
	อัตราส่วนระหว่างค่าองค์ประกอบแสงธรรมชาติที่น้อยที่สุดต่อค่าองค์ประกอบแสงธรรมชาติโดยเฉลี่ยนั้นสัมพันธ์กับค่าความเปรียบต่างของแสงในที่ว่าง ดังนี้
	,DF-min.≥,0.3-,DF-avg..


	โดยการคำนวณหาค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ สามารถนำค่าที่ได้มาใช้
	เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงเพื่อหาความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละแบบ
	2.2.2 การพิจารณาแสงสว่างในอาคารแบบ DYNAMIC
	2.2.2.1 Daylight Autonomy (DA)
	พื้นที่ที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้โดยไม่ต้องใช้แสงสว่างจากแสงประดิษฐ์
	บ่งบอกเป็นสัดส่วนของเวลาทั้งหมดใน 1 ปี ที่มีความส่องสว่างมากกว่า 500 ลักซ์ ภายใต้ทุกสภาพท้องฟ้าตลอดทั้งปี รวมถึงคำนวณพฤติกรรมการใช้งานอาคารในทุกประเภท เช่น การเปิดม่านปิดม่านของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารได้ดีที่สุด
	2.2.2.2 Continuous Daylight Autonomy (cDA)
	เป็นการนำพื้นที่ที่มีความสว่างใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน เช่น กำหนดความ
	สว่างของพื้นที่หนึ่งๆ เป็น 500 ลักซ์ แต่พื้นบริเวณโดยรอบรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่มีค่าความสว่างใกล้เคียง 500 ลักซ์ สามารถนำมาคำนวณเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานแสงธรรมชาติได้ ดังตัวอย่าง เช่น พื้นที่ที่กำหนดมีค่าความสว่าง 300 ลักซ์ จะได้ 500/300 = 0.6 ซึ่งสาม...
	2.2.2.3 Maximum Daylight Autonomy (DAmax)
	แสดงถึงพื้นที่ใช้งานที่ได้แสงธรรมชาติที่แสงมีความสว่างเกินกว่า 10 เท่า
	ของความสว่างที่ต้องการ ซึ่งหน่วยวัดนี้สามารถตรวจสอบแสงที่มีความสว่างมากเกินความต้องการหรือแสงจ้า โดยสามารถระบุได้ว่าเกิดแสงจ้าขึ้นบริเวณใดและเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่ ซึ่งพื้นที่ที่มีค่า DAmax มากจะใช้แสงธรรมชาติได้น้อยมากเนื่องจากแสงมีความสว่างมากเกิน...
	2.2.2.4 Useful Daylight illuminance (UDI)
	แสดงถึงพื้นใช้งานแสงธรรมชาติโดยแบ่งค่าความสว่างในพื้นที่ออกเป็น 3 ช่วง
	ของความสว่าง ได้แก่
	0-100 ลักซ์ เป็นช่วงที่แสงธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	100-2000 ลักซ์ เป็นช่วงที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
	2000 ลักซ์ ขึ้นไปเป็นช่วงของแสงธรรมชาติที่เข้ามายังพื้นที่เกินความต้องการทำให้เกิดความไม่สบายตาหรือเกิดแสงจ้า
	2.2.2.5 Daylight Saturation Percentage (DSP)
	แสดงถึงพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติในลักษณะเดียวกันกับแบบ UDI แต่มี
	การขยายช่วงของความสว่างออกเป็น 400lux – 4300lux ซึ่งแสงสว่างที่มากเกินกว่าช่วงที่กำหนดถือเป็นแสงที่มากเกินความต้องการไม่เหมาะแก่การใช้งาน โดยความสว่างของแสงที่มีค่าเกินช่วงความสว่างที่กำหนดมาเท่าใดก็จะถูกหักลบกลับไปในสัดส่วนที่เท่ากันส่งผลให้สัดส่วนขอ...
	2.2.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ DAYSIM 2.1 ในการจำลองแสงธรรมชาติ
	ภาพที่ 2.2 โปรแกรมจำลองแสงธรรมชาติ DAYSIM 2.1
	2.3 การประยุกต์ใช้แสงธรรมชาติในอาคาร

	2.3.1 หิ้งสะท้อนแสง (light shelves)
	หิ้งสะท้อนแสงเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะยื่นออกจากตัวอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในการบังแดดและสะท้อนเข้าสู่อาคาร ซึ่งตัวแปรสำคัญในการเลือกใช้หิ้งสะท้อนแสงขึ้นอยู่กับ ความสูง ระยะยื่น ความลึก รวมถึงตำแหน่งและขนาดของช่องเปิด ตลอดจนพื้นผิวที่นำมาทำเป็นตัวสะท้อนแสง ...
	ความสูงของการติดตั้งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากการสะท้อนแสงที่มีผลต่อฝ้าเพดาน เพื่อให้แสงตกกระทบกับหิ้งสะท้อนแสงและสะท้อนไปยังฝ้าเพดานให้กระจายแสงต่อไป ทั้งนี้ต้องพิจารณาในตำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดการบังสายตาด้วย
	ความลึกของหิ้งสะท้อนแสงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของช่องเปิด ทิศทาง และมุมของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อช่องเปิด การออกแบบหิ้งสะท้อนแสงที่มีความลึกเหมาะสมจะช่วยป้องกันความร้อนและแสงจ้าที่เกิดบริเวณใกล้กับหน้าต่าง
	2.3.1.1 รูปแบบทั่วไปของหิ้งสะท้อนแสง
	โดยหิ้งสะท้อนแสงภายในอาคารและแบบผสมเหมาะสำหรับใช้งานภูมิอากาศเขตหนาวเนื่องจากเมื่อแสงส่องผ่านกระจกและตกกระทบบนหิ้งสะท้อนแสงจะเกิดการนำความร้อน การสะสมความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนคลื่นยาว ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก(greenhouse effect) ช่วยเพิ่มความอบอุ...
	2.3.1.2 ประโยชน์ของหิ้งสะท้อนแสง
	1. การป้องกันแสงแดดตรงเข้าสู่อาคาร
	2. ช่วยลดแสงบาดตา (Glare)
	3. ช่วยในการเพิ่มระยะความลึกของแสงธรรมชาติให้สามารถเข้าไปได้ลึกมากขึ้น
	4. เพิ่มความสม่ำเสมอของความสว่างของแสงธรรมชาติภายในอาคาร
	5. ช่วยลดภาระการทำความเย็นและไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
	6. ลดการใช้พลังงานในอาคาร
	2.3.1.3 ชนิดและวัสดุของหิ้งสะท้อนแสง
	วัสดุที่นำมาใช้ผลิตเป็นหิ้งสะท้อนแสงนั้น สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน คือ แบบใช้งานถาวร ได้แก่ คอตกรีต อลูมิเนียม และโพลีคาบอเนต ซึ่งมีค่าก่อสร้างค่อนข้างแพงแต่ค่าบำรุงรักษาน้อย มีความคุ้มค่าในการลงทุนตามระยะเวลา ส่วนหิ้งสะท้อนแสงแบบใช้งานชั่วคราว ...
	หิ้งสะท้อนแสงและแผงกันแดดในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันจะเป็นหิ้งสะท้อนแบบติดตั้งภายนอกอาคาร เนื่องจากการแผ่รังสีความร้อนของแผงกันแดดไม่สามารถแผ่เข้ามายังพื้นที่ภายในได้ แล้วลมยังพัดระบายความร้อนจากแผงกันแดดภายนอกได้อีกด้วย (อาวุธ สีรสรรค์ศักดิ์,254...
	จากการศึกษารูปทรงของแผงกันแดดภายนอกอาคาร (วรภัทร อังสนันรัต, 2549) ซึ่งประกอบด้วยแบบเรียบ แบบเอียงขึ้น 30 องศา แบบโค้งเว้าและแบบโค้งนูน พบว่า รูปแบบเรียบมีคุณสมบัติในการกันแสงตรงมากที่สุดในทุกช่วงเวลา แต่ไม่มีคุณสมบัติในการกระจายแสงสู่ส่วนลึกของอาคาร ...

	2.3.2 ฝ้าเพดาน (Ceiling)
	รูปแบบของฝ้าเพดานเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการส่องสว่างของแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคารโดยการสะท้อนแสงของพื้นผิวภายในอาคารในสัดส่วนที่มากที่สุด การออกแบบฝ้าเพดานในรูปแบบที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อปริมาณความลึกของแสงธรรมชาติที่จะเข้าสู่อาคารจากทางด้านข้างที่แตก...
	2.4 เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
	เกณฑ์ในการประเมินอาคารเขียวเป็นหนึ่งในรูปแบบการประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคาร และเป็นอาคารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานที่มีคุณภาพดี ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในการจัด...
	ปัจจุบันในแต่ละประเทศทั่วโลกได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินอาคารเชียว ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยงานสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา United States Green Building Council – USGBC เป็นผู้พัฒนาเกณฑ์ Leadership in ...
	2.4.1 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES)
	หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารทั้งเก่าและใหม่สำหรับอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเกณฑ์การประเมินของไทยในปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า TREE – NC V.1.1 โดยเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยเ...
	1. การบริหารจัดการอาคาร(Building Management)
	2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
	3. การประหยัดน้ำ (Water Conservation)
	4. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
	5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)
	6. คุณภาของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
	7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
	8. นวัตกรรม (Green Innovation)
	สำหรับการประเมินแสงธรรมชาติจะอยู่ในหมวดคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร หัวข้อ IE 4 การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร มีรายละเอียดการให้คะแนน ตามตารางที่ 2.7
	การดำเนินการใช้การจำลองสภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยขั้นต่ำออกแบบให้ร้อยละ 45 ของพื้นที่ที่มีการใช้งานประจำ มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์โดยจำลองในสภาพท้องฟ้าทีมีเมฆปกคลุมทึบ และวัดค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติที่ระนาบทำงานสูงจากพื้น 75 เซ...
	แสงแต่ต้องนำอุปกรณ์บังแดดถาวรที่ติดตั้งภายนอกมาคำนวณด้วย
	2.4.2 เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED)
	หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว จัดทำโดยสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับความนิยมในระดับสากล ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกนำไปเป็นพื้นฐานในการดัดแปลงเกณฑ์อาคารเขียวให้เหมาะสมในแต่ละประเทศโดยมีการพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินจนในปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ...
	1. สถานที่ตั้งเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Sites)
	2. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
	3.พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
	4. วัสดุและการก่อสร้าง (Material and Resources)
	5. คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
	6. นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design)
	7. การเอื้อต่อสภาวะท้องถิ่น (Regional Priority)
	โดยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ หมวดคุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร หัวข้อ IEQ CREDIT 8.1 แสงธรรมชาติและทิวทัศน์ภายนอก โดยออกแบบให้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที่ที่มีการใช้งานประจำทั้งหมดที่ได้รับแสงธรรมชาติ โดยเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED มีวิธีกา...
	2.4.2.1 การจำลองสภาพแสงด้วยคอมพิวเตอร์(simulation)
	การจำลองสภาพแสงด้วยคอมพิวเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก โดยทางเลือกแรกนั้นเป็นการให้คะแนนจากพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติแบบอิสระตามฤดูกาลมีค่าความส่องสว่างซึ่งมีค่าความสว่างอยู่ระหว่าง 300-3000 ลักซ์และมีช่วงเวลาที่แสงตกลงยังพื้นที่ใช้งานประจำไม่ต่ำกว...
	ตารางที่ 2.4
	เกณฑ์การให้คะแนนตามสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในสภาพแสงธรรมชาติแบบอิสระตามฤดูกาล โดยการจำลองแสงธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์
	หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013.
	โดยอีกทางเลือกหนึ่งนั้นเป็นการให้คะแนนจากการคำนวณค่าความส่องสว่าง โดยพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติมีค่าความส่องสว่างอยู่ในช่วง 300-3000 ลักซ์โดยคำนวณทั้งความเข้มของแสงตรงจากดวงอาทิตย์และแสงกระจายในสภาพท้องฟ้าแบบไม่มีเมฆปกคลุม     (Clear sky) ในวันวิษุวั...
	ตารางที่ 2.5
	เกณฑ์การให้คะแนนตามสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าความส่องสว่างอยู่ในช่วง 300 ถึง 3000 ลักซ์ โดยการจำลองแสงธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์
	หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013.
	2.4.2.2 การวัด(measurement)
	ตารางที่ 2.6
	เกณฑ์การให้คะแนนโดยการวัดความส่องสว่างตามสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าความส่องสว่างอยู่ในช่วง 300 ถึง 3000 ลักซ์
	หมายเหตุ. จาก LEED V.4, 2013.
	จดบันทึกค่าความสว่างที่วัดได้จากพื้นที่ภายในอาคาร โดยที่ค่าความสว่างขั้นต่ำเท่ากับ 300 ลักซ์ และสูงสุดเท่ากับ 3000 ลักซ์ โดยการวัดที่เหมาะสมนั้นจะทำการวัดทุกชั่วโมงระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. การวัดค่าความส่องสว่างสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 14 ตาราง...
	2.4.2.3 การผสมผสาน (combination)
	วิธีการประเมินทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถใช้การประเมินหลายๆรูปแบบผสมกันได้ เพื่อให้บรรลุตามค่าความสว่างขั้นต่ำที่เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว LEED ได้กำหนดไว้
	2.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง


	2.5.1 ด้านการประยุกต์ใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
	ประเทศไทยมีการศึกษาการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานในหลากหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็นแนวทางการศึกษาดังนี้
	ลักษณะแรกเป็นการศึกษาการออกแบบหิ้งสะท้อนแสงร่วมกับฝ้าเพดานโดยมีจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของหิ้งสะท้อนแสงและแผงกันแดดในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันจะเป็นหิ้งสะท้อนแบบติดตั้งภายนอกอาคาร เนื่องจากการแผ่รังสีความร้อนของแผงกันแดดไม่สามารถแผ่เข้ามายังพื้นที่...
	จากการศึกษารูปทรงของแผงกันแดดภายนอกอาคาร (วรภัทร อังสนันรัตนา,2549) ซึ่งประกอบด้วยแบบเรียบ แบบเอียงขึ้น 30 องศา แบบโค้งเว้าและแบบโค้งนูน พบว่า รูปแบบเรียบมีคุณสมบัติในการป้อนกันแสงแดดตรงมากที่สุดในทุกช่วงเวลา แต่ไม่มีคุณสมบัติในการกระจายแสงสู่ส่วนลึกข...
	ลักษณะที่สองเป็นการประยุกต์ใช้หิ้งสะท้อนแสงกับองค์ประกอบอาคารต่างๆ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแผงสะท้อนเหนือระนาบการทำงานภายในอาคาร (ไกรฤทธิ์ ฤกษ์เกษม , 2554. ) โดยมีการศึกษารูปแบบของแผงสะท้อนแสงเหนือระนาบการทำงาน ทั้งรูปทรง   ระยะความสูงในการติดต...
	ภาพที่ 2.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า DF กับระยะจากช่องเปิดที่ใช้แผงสะท้อนแสงเหนือระนาบทำงานโค้ง วัสดุกระเจิงแสงที่ระดับ 2.75 เมตร ร่วมกับหิ้งสะท้อนแสงลักษณะต่างๆ ภายใต้สภาพท้องฟ้า overcast sky. จาก ไกรฤทธิ์ ฤกษ์เกษม, 2554.

	2.5.2 ด้านการจำลองแสงธรรมชาติในอาคาร
	Dynamic Daylight Performance Metrics for Sustainable Building Design
	ได้ทำการศึกษาการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC ในหลากหลายรูปแบบเปรียบเทียบกับการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยทำการเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้งสองวิธีการ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นการทดลอง 3 รูปแบบ
	รูปแบบการทดลองที่ 1 ใช้กระจก 4 ชนิดที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบที่ใช้อ้างอิงทำการติดตั้งหิ้งสะท้อนแสงบริเวณช่องเปิดและใช้กระจกใสในส่วนของหน้าต่างช่วงบนและหน้าต่างช่วงกลาง
	รูปแบบการทดลองที่ 2 เป็นรูปแบบของการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับควบคุมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด  โดยในการศึกษานี้พบว่า การใช้การควบคุมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดแบบอัตโนมัติจะให้ผลการป้องกันแดดและใช้งานแสงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในรูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DY...
	รูปแบบการทดลองที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบซึ่งอยู่บนเส้นละติจูดที่คล้ายกัน เมืองโคโลราโด และ อาร์เคตาในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั้งสองเมืองได้รับแสงแดดโดยตรงในปริมาณมาก ทำให้ผู้ใช้งานมักใช้ม่านบังแดดภายใน โดยการทดลองนี...
	ผลสรุปกล่าวว่าการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติรวมถึงช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบลงเป็นอย่างมาก
	จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยข้างต้นนั้นพบว่ารูปแบบการนำแสงธรรมชาติมาใช้งานในอาคารปัจจุบันนั้นมักให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หิ้งสะท้อนแสง รวมถึง การปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ฝ้าเพดาน ผนังภายในอาคาร รวมถึง การเลือกใช้...
	ซึ่งหากในงานวิจัยมีการใช้การจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC แทนการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC นั้นส่งผลให้ปริมาณแสงธรรมชาติที่นำมาใช้ได้ในอาคารสำนักงาน มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการคำนวณปริมาณแสงธรรมชาติจากสภ...


	บทที่ 3 วิธีการวิจัย
	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงจำลองสถานการณ์จริง (simulation research) มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการใช้งานแสงธรรมชาติด้วยการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานแสงสว่าง ด้วยการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแนวทางดังกล่าวต้องอ...
	1. การศึกษารวบรวมทฤษฏีด้านแสงธรรมชาติ รวมถึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานของอาคารสำนักงานในปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานด้วย โปรแกรม Daysim2.1
	2. จำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานด้วยโปรแกรม DAYSIM 2.1 ผ่านการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011 โดยทำการจำลองทั้งแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยเป็นการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้แสงธรรมชาติด้วยการจำลองแสงธรรมชาติที่เหมาะสมในการใช้งานทั้ง...
	3. เปรียบเทียบสัดส่วนความแตกต่างของพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานที่ได้จากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยใช้หน่วยวัดในการประเมินผลที่แตกต่างกัน
	4. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และแบบ DYNAMIC เพื่อเสนอแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติและหน่วยวัดที่เหมาะสมกับรูปแบบอาคารเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในกา...
	3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
	ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจำลองแสงธรรมชาติและการออกแบบเพื่อใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจำลองแสงธรรมชาติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DAYSIM 2.1 โดยผ่านการสร้างแบบจำลองด้วย...

	ภาพที่ 3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
	3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
	ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่อาคารสำนักงานรูปแบบที่มีแกนอาคารอยู่บริเวณกลางอาคาร เนื่องจากผังพื้นอาคารสำนักงานแบบนี้สามารถใช้งานแสงธรรมชาติได้จากทุกทิศทาง   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาคารที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ อาคารสำนักงานที่มีสัดส่วน 1:1 หรือรูปแบบอาคารสี...

	3.3 ขั้นตอนการศึกษา
	3.3.1 การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
	3.3.1.1 ตัวแปรต้น เป็นรูปแบบอาคารสำนักงานที่ใช้โดยทั่วไปครอบคลุมรูปแบบสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้
	1. อัตราส่วนช่องเปิดต่อผนังทึบอาคาร (Window to wall ratio) จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนช่องเปิดต่อผนังทึบของอาคารสำนักงานมีอัตราส่วนร้อยละ 20 – 80 โดยค่าสูงสุดมีค่าไม่เกินร้อยละ 90 และค่าต่ำสุดมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ซึ่งรูปแบบอาคารสำนักงานในปัจจุบันมั...
	ภาพที่ 3.2 สัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% 60% และ 80%
	2. การใช้หิ้งสะท้อนแสง เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ช่วยในการนำแสงธรรมชาติมาใช้ภายในอาคาร ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของหิ้งสะท้อนแสงที่สามารถใช้งานแสงธรรมชาติภายในอาคารสำนักงานได้ดี คือ หิ้งสะท้อนแสงแบบโค้งเว้ามีระยะยื่...
	3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันแสง ในการทดลองได้กำหนดอุปกรณ์ป้องกันแสงแบบเคลื่อนไหวและแบบไม่เคลื่อนไหวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการป้องกันแสงที่ส่งผลต่อพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติ
	3.3.1.2 ตัวแปรตาม
	1. พื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในอาคารที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติตั้งแต่ 2% ขึ้นไป
	2. ผลของแสงธรรมชาติในอาคารจากการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารด้วยวิธีการพลวัตในรูปแบบต่างๆ เช่น DA , DAmax , UDI
	3.3.1.3 ตัวแปรควบคุม
	1. ขนาดสัดส่วนและรูปแบบผังพื้นของอาคารสำนักงานที่ใช้ในการศึกษา
	2. ค่าการสะท้อนแสงขององค์ประกอบภายในอาคารสำนักงาน โดยให้ผนังมีค่าการสะท้อนแสงเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ ฝ้าเพดานมีค่าการสะท้อนแสง 80 เปอร์เซ็นต์ และพื้นมีค่าการสะท้อนแสง 20 เปอร์เซ็นต์
	3. ระนาบทำงานที่ใช้ในการทดลองมีระยะความสูง 0.75 เมตร
	4. ลักษณะของหิ้งสะท้อนแสงและฝ้าเพดานที่นำมาทดลองกำหนดให้มีพื้นผิวที่มีรูปแบบการสะท้อนแบบกระจายแสง
	5. กำหนดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา คือ 08.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาใช้งานของอาคารสำนักงาน

	3.3.2 การกำหนดห้องมาตรฐาน
	แบบจำลองที่ใช้ในการทดลอง เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่องเปิดทิศทางเดียว ซึ่งมีสัดส่วน 19.80 x 12.20 เมตร โดยมีระยะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 2.80 เมตร โดยระยะความลึกจากผนังอาคารถึงผนังส่วนบริการมีค่าเท่ากับ 12.2 เมตร และมีพื้นที่ใช้งานเฉลี่ย 240 ตา...
	ภาพที่ 3.3 รูปแบบห้องทดลอง

	3.3.3 กำหนดรายละเอียดของกรณีศึกษา
	ตารางที่ 3.1
	รายละเอียดกรณีศึกษาของตัวแปรพื้นฐาน
	3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.5 วิธีการทดลอง
	3.5.1 ขั้นตอนการประเมินแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน
	1. กำหนดลักษณะทางกายภาพของอาคารสำนักงานที่ใช้ในการทดลอง
	2. กำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการออกแบบกรณีศึกษา
	3. กำหนดจำนวนของกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการทดลอง
	4. ทดลองกรณีศึกษาโดยการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC ด้วยโปรแกรม DAYSIM 2.1 ผ่านการสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011
	5. ทดลองกรณีศึกษาโดยการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC ด้วยโปรแกรม DAYSIM 2.1 ผ่านสร้างแบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรม Ecotect Analysis 2011
	6. วิเคราะห์ผลพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC และประเมินผลโดยใช้หน่วยวัด ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ แสงธรรมชาติแบบอิสระตามฤดูกาล และ การใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในช่วงของแสงที่เหมาะสม
	7. สรุปผลและอภิปรายผลสัดส่วนความต่างของพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติภายในอาคารเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยผลการทดลองที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินแสงธรรมชาติตามเกณฑ์อาคารเขียวในปัจจุบันเพื...

	3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ในการทดลองการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน นำผลการทดลองที่ได้จากการจำลองแสงธรรมชาติด้วยโปรแกรม DAYSIM 2.1 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติที่ได้จากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC โดยทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากเกณฑ์การประเมินท...
	3.6.1 เปรียบเทียบพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารที่ได้จากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล
	การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC ซึ่งใช้เกณฑ์ในการวัดผลด้วยค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ
	3.6.2 เปรียบเทียบพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารที่ได้จากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล
	3.6.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA
	3.6.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI
	3.6.3 สรุปการเลือกใช้รูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติและเกณฑ์ในการวัดผลแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานที่เหมาะสม รวมถึงนำเสนอแนวทางการจำลองแสงธรรมชาติและรูปแบบของเกณฑ์ในการวัดผลในอาคารรูปแบบต่างๆที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

	3.6.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMICในกรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 40% ของผนังอาคาร
	(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 40% ของผนังอาคาร
	(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 40% ของผนังอาคาร
	(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 40% ของผนังอาคาร

	3.6.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC ในกรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 60% ของผนังอาคาร
	(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 60% ของผนังอาคาร
	(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 60% ของผนังอาคาร
	(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 60% ของผนังอาคาร

	3.6.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC ในกรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 80% ของผนังอาคาร
	(1) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 80% ของผนังอาคาร
	(2) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 80% ของผนังอาคาร
	(3) การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการวัดผล กรณีอาคารมีสัดส่วนช่องเปิด 80% ของผนังอาคาร


	บทที่ 4  ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	2. Daylight Autonomy (DA) : ชั่วโมงการใช้งานแสงธรรมชาติในพื้นที่โดยไม่พึ่งพา
	แสงประดิษฐ์ บ่งบอกเป็นสัดส่วนของเวลาทั้งหมดใน 1 ปี ภายใต้ทุกสภาพท้องฟ้าตลอดทั้งปี โดยในการทดลองได้แบ่ง DA ออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้
	DAmax แสดงถึงพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติที่แสงมีความส่องสว่างเกินกว่า 10 เท่าของความส่องสว่างที่ต้องการ ซึ่งหน่วยวัดนี้สามารถตรวจสอบแสงที่มีความส่องสว่างมากเกินความต้องการหรือแสงจ้า โดยสามารถระบุได้ว่าเกิดแสงจ้าขึ้นบริเวณใดและเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่
	3. Useful Daylight Illuminance (UDI) : แสดงถึงพื้นใช้งานแสงธรรมชาติโดยแบ่ง
	ค่าความสว่างในพื้นที่ออกเป็น 3 ช่วงของความสว่าง ได้แก่
	UDI0-100 ลักซ์ เป็นช่วงที่แสงธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	UDI100-2000 ลักซ์ เป็นช่วงที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	UDI2000 ลักซ์ ขึ้นไปเป็นช่วงของแสงธรรมชาติที่เข้ามายังพื้นที่เกินความต้องการทำให้เกิดความไม่สบายตาหรือเกิดแสงจ้า
	4.7 การเลือกใช้หน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC ในกรณีสัดส่วนช่องเปิดต่อผนังอาคาร มีค่า 40% 60% และ 80% ตามลำดับ โดยกำหนดอุปกรณ์ป้องกันแสงไม่เคลื่อนไหว
	4.7.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40%
	4.7.1.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40%
	จากภาพที่ 4.17 การใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% ให้ผลการจำลองแสงธรรมชาติเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% ในสัดส่วนพื้นที่ที่น้อยใกล้เคียงกั...
	ภาพที่ 4.18 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.18 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพที่ 4.18 การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% ให้ผลการจำลองแสงธรรมชาติเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลาของชั่วโมงการใช้งานตลอดปี โดยผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รั...
	4.7.1.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการ ประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40%
	ภาพที่ 4.19 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.19 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพ 4.19 การใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงที่นำมาใช้โดยมีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติอยู่ในช่วง UDI100-2000 มากกว่า 80% ของชั่วโมงใช้งานตลอดปีในสัดส่วนที่มากใกล้...
	4.7.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60%
	4.7.2.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60%
	จากภาพที่ 4.20 การใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% ให้ผลการจำลองแสงธรรมชาติเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% ในสัดส่วนพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นตาม...
	4.7.2.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60%
	ภาพที่ 4.21 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.21 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพที่ 4.21 การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% โดยผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดในแบบจำลองได้รับแสงธรรมชาติเป็นช่วงเวลามากกว่า 50% ของชั่วโมงใช้งานตลอดปีในทุกทิศของช่องเปิดและทุกรูปแบบของการต...
	4.7.2.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60%
	ภาพที่ 4.22 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.22 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพ 4.22 การใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงที่นำมาใช้โดยมีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติอยู่ในช่วง UDI100-2000 มากกว่า 80% ของชั่วโมงใช้งานตลอดปีโดยมีสัดส่วนพื้นที่...
	4.7.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC และ DYNAMIC กับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%
	4.7.3.1 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%
	จากภาพที่ 4.23 การใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% ให้ผลการจำลองแสงธรรมชาติเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% ในสัดส่วนพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นตาม...
	4.7.3.2 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%
	ภาพที่ 4.24 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.24 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% โดยกำหนดความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพที่ 4.24 การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% โดยผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดในแบบจำลองได้รับแสงธรรมชาติเป็นช่วงเวลามากกว่า 80% ของชั่วโมงใช้งานตลอดปีในทุกทิศของช่องเปิดและทุกรูปแบบของการต...
	4.7.3.3 การประเมินผลแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80%
	ภาพที่ 4.25 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	ภาพที่ 4.25 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% โดยกำหนดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 300 ลักซ์
	จากภาพที่ 4.25 การใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 80% ผลการทดลองบอกถึงคุณภาพของแสงที่นำมาใช้โดยมีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติอยู่ในช่วง UDI100-2000 มากกว่า 80% ของชั่วโมงใช้งานตลอดปีมากทางช่องเปิดทิ...

	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	จากการศึกษาและทำการทดลองเพื่อหารูปแบบของการจำลองแสงธรรมชาติและการเลือกใช้หน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติที่เหมาะสม โดยการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC ด้วยโปรแกรม Daysim 2.1และสร้างแบบจำลองอาคารผ่านโปรแกรม Autodesk Ecotect 2011 โดยแบ่งสัดส่...
	5.1 ข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง
	5.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC
	5.1.2 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองธรรมชาติแบบ DYNAMIC
	5.2 แนวทางการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้
	5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
	5.1 ข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง
	5.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติเป็นหน่วยวัดในการประเมินผล
	ภาพที่ 5.1 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% โดยแบ่งตามสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% 60% และ 80%
	ภาพที่ 5.1 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% โดยแบ่งตามสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% 60% และ 80%
	ภาพที่ 5.1 (ต่อ) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกว่า 2% โดยแบ่งตามสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% 60% และ 80%
	จากการจำลองประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติในการประเมินผล พบว่า สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติมากว่า 2% จะเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังที่มากขึ้นโดยมีสัดส่วนพื้น...
	5.1.2 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า DA เป็นหน่วยวัดในการประเมินผล
	การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติจะให้ผลเป็นสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาตลอดทั้งปี โดยทิศของช่องเปิดที่แตกต่างกันมีผลต่อสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่ต่างกันเนื่องจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC เป็นการจ...
	5.1.2.1 ประสิทธิภาพการใช้ค่า DA เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อผนังอาคาร 40%
	การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% นั้นมีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติมากที่สุดในช่องเปิดทางทิศใต้และการใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีการติดตั้งหิ้งสะท้อนแสงส่งผลให้สัดส่วนพื้นที...
	5.1.2.2 ประสิทธิภาพการใช้ค่า DA เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อผนังอาคาร 60% และ 80%
	การใช้ค่า DA ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% และ 80% มีผลให้พื้นที่ทั้งหมดของแบบจำลองได้รับแสงธรรมชาติมากกว่า  50% และ 80% ของชั่วโมงการใช้งานตลอดปีในทุกทิศของช่องเปิดและทุกรูปแบบการติดตั้งหิ้งสะท้อนแสง โดยทั้ง ...
	5.1.3 ประสิทธิภาพการใช้งานแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI เป็นหน่วยวัดในการประเมินผล
	จากการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารด้วยวิธีการพลวัตโดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานสามารถบอกสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติโดยแบ่งตามช่วงของความส่องสว่างออกเป็น พื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีความส่องสว่างต่ำเกินกว่าจะใช้งานได้ (UD...
	5.1.3.1 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน โดยใช้ค่า UDIเป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อผนังอาคาร 40%
	การใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยวิธีการพลวัตกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 40% พบว่าพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในช่วงความส่องสว่างที่เหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุดในกรณีที่อาคารมีช่องเปิดทางทิศเหนือ โดยการใช้ค่า UDI ในการประเมินผล...
	5.1.3.2 ประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงาน โดยใช้ค่า UDI เป็นหน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อผนังอาคาร 60% และ 80%
	การใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยวิธีการพลวัตกับอาคารที่มีสัดส่วนช่องเปิดต่อพื้นที่ผนัง 60% และ 80% จะให้สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติในช่วง UDI100-2000  มากที่สุดในกรณีช่องเปิดทางทิศเหนือและการใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติกับอาค...
	O : สามารถพิจารณาได้ , X : ไม่สามารถพิจารณาได้
	5.2 แนวทางการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้
	จากการศึกษาวิจัยและทำการทดลองเพื่อศึกษาวิธีการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานและเลือกใช้หน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติให้เหมาะสมกับรูปแบบอาคารนั้น พบว่าการจำลองแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานแบบ STATIC โดยใช้ค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติเป็นหน่วยวัดในการประเม...
	5.2.1 เปรียบเทียบพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC กับรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศไทย
	5.2.1.1 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติจากการประเมินผลแสงธรรมชาติด้วยหน่วยวัด DF DA และ UDI เพื่อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREES
	จากภาพที่ 5.1 พบว่าพื้นที่ใช้งานแสงธรรมชาติในส่วนของค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติที่มากกว่า 2% นั้น มีพื้นที่ 54% ของพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ซึ่งการออกแบบให้อาคารมีการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้ผ่านเกณฑ์ TREES นั้นต้องมีพื้นที่ที่มีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติระหว...


	5.2.2 การจำลองแสงธรรมชาติแบบ DYNAMIC กับประสิทธิภาพการส่องสว่างในอาคารสำนักงาน
	การจำลองแสงธรรมชาติในอาคารแบบ DYNAMIC โดยใช้ค่า UDI ในการประเมินผลแสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานสามารถบอกสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติโดยแบ่งตามช่วงของความส่องสว่างออกเป็น พื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติที่มีความส่องสว่างต่ำเกินกว่าจะใช้งานได้ (UDI0-100)...

	5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
	5.3.1 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาด้วยวิธีการทำแบบจำลองและประเมินผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นอาจมีการเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมจริงมาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
	5.3.2 จากขอบเขตงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติในอาคารสำนักงานโดยการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC เท่านั้นไม่ได้คำนึงผลกระทบด้านความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคารสำนักงาน ดังนั้นการนำไปใช้ในการออกแบบจริงควรมีการคำนึง...
	5.3.3 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจำลองแสงธรรมชาติแบบ STATIC และ DYNAMIC เพื่อศึกษารูปแบบการจำลองแสงธรรมชาติและการใช้หน่วยวัดในการประเมินผลแสงธรรมชาติที่เหมาะสมกับรูปแบบอาคารโดยได้ศึกษาเฉพาะในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันแสงไม่เคลื่อนไหว และมีการชี้ให้เห็นถึงปั...
	5.3.4 งานวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลแสงธรรมชาติของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้จริงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดต่อไป
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