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บทคัดยอ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารพักอาศัยประเภททางเดิน
กลาง เพื่อเปนทางเลือก
 หนึ่งของผูประกอบการในการเลือกนําไปออกแบบอาคารใหมหรือปรับปรุงอาคารเดิมให
เหมาะสมสําหรบัผูใชงานโดยใชจงัหวดัขอนแกนเปนพืน้ทีท่าํการศึกษา ขอบเขตของการวิจยัน้ันจะ
ศึกษาตําแหนงและขนาดของชองเปด ดวยขอจาํกัดในเรื่องรูปแบบอาคารจึงเลือกใชชองเปดทาง
ดานขางรวมไปถึงทิศทางการวางอาคาร รูปแบบของหุนจําลองไดใชกฎกระทรวงในการกําหนด
ขอบเขตของอาคาร ในสวนของตัวแปรในการทดลองน้ันจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
ที่เก่ียวของกับลักษณะทางกายภาพของชองเปด (ลักษณะการเปดดานขาง ความกวางชองเปด
ดานขาง และจํานวนชองเปดดานขาง) และสวนที่ 2 ที่เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของทาง
เดินกลาง (การกําหนดคาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคาร การเพิ่มความสูงระยะดิ่ง 
และการเพ่ิมความกวางของทางเดินกลาง) ทาํการทดลองในโปรแกรม Dialux4.9 โดยกําหนดเวลา
ในการทดลอง 08:00-16:00น. ทุกๆ 2 ชั่วโมง วันที่ 21 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม จากผลการทดลองพบวา ในสวนที่ 1 ลักษณะการเปดดานขางที่เหมาะสม คือ แบบท่ี
มีการกระจายตัว (ไมตรงกัน) ความกวางของชองเปดดานขางเหมาะสมที่ความกวาง 1-2 เมตร 

และมีจํานวนชองเปด 2 หรือ 3 จุดตอความยาวของหองพักใน 1 ชัน้ ยาว 40 เมตร ซึง่จะทําให
มปีรมิาณแสงเขามาในสวนทางเดินกลางไดมากและสม่ําเสมอท่ีสดุในสวนที ่2 พจิารณาปจจยัอืน่ๆ 

โดยใชการกําหนดคาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคาร การเพิ่มความสูงระยะดิ่ง และ
การเพิ่มความกวางของทางเดินกลาง ชวยใหแสงธรรมชาติเฉลี่ยภายในสําหรับชองเปด 2 ชอง 
เพิ่มขึ้นประมาณ 40-60 lux และเพิ่มขึ้น 60-90 lux สําหรับชองเปด 3 ชอง เม่ือแบงสัดสวน
การกระจายของแสงพบวาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคารมอีทิธพิลตอการกระจาย
แสงมากท่ีสุดประมาณ 48% รองลงมาคือ การเพิ่มความสูงระยะดิ่งประมาณ 26% และการเพิ่ม
ความกวางของทางเดินกลางประมาณ 26% 

 
Abstract

 The objective of this work is to study daylighting in a corridor of building-
type with double-loaded rooms in Khon Kean in order to provide alternatives for 
building developers in terms of building design and renovation. The research scope 
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covered an examination of the position and size of openings, structural limitations, 
and building orientation. There were two parts of experimental variables: the 
physical confi gurations of openings: width; number of openings; and the physical 
features of a double-loaded corridor area, which relate to the adjustment of the 
refl ective coeffi cient of interior surfaces, the extension of vertical line elevation 
and the expansion of a hallway. The experiment was conducted by dialux4.9 every 
two hours from 8:00-16:00 hr. on 21st March, 21st June, 21st September, and 21st 
December. The study of the fi rst part showed that in a room with a total fl oor 
length of 40 meters, there should be two or three openings of two or three meters 
width in a diffused position, this result made an appropriate daylight level and 
its uniformity. In accordance with the second part, the distribution of daylight in 
the building was altered by adjusting the refl ective coeffi cient of interior surfaces, 
and extending vertical line elevation and widening the hallway. In a hallway with 
two window openings this adjustment led to an increase in daylight distribution 
of 60-90 lux, and in a hallway with three window openings, daylight distribution 
increased by 40-60 lux. It was also found that increasing the refl ection of interior 
surfaces was the most effective factor which led to an increase in daylight distri-
bution of 48%, whilst a vertical line elevation extension and hallway expansion 
led to an increase in daylight distribution of 26%.

คําสําคัญ : แสงธรรมชาติ, ทางเดินกลาง, ชองเปด
Keywords: Daylighting, Double-Loaded Corridor, Openings

1.  บทนํา
 ปจจุบันอาคารพักอาศัยรวมในพื้นท่ีที่ราคาที่ดินมีมูลคา
สูง มีรูปแบบการกอสรางโดยคํานึงถึงประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 

อาคารถกูออกแบบโดยเนนจาํนวนหองพกัใหมากทีส่ดุ มกีารใชทาง
เดนิกลางเชือ่มระหวางหองพกั ซึง่สามารถตอบสนองความตองการ

ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมากบนพ้ืนท่ีจํากัดได แตขอเสียของอาคาร

พักอาศัยประเภททางเดินกลาง (Double-Loaded Corridor) นัน้ คอื
มีชองเปดในบริเวณทางเดินจํากัด ชองเปดสวนใหญจะอยูบริเวณ
บนัไดหนไีฟจงึมกีารใชแสงสวางจากแสงประดิษฐตลอดทัง้วนั จาก
ขอมลูสถิตกิารใชไฟฟาของประเทศไทย พบวาการใชพลังงานไฟฟา
ในสวนของอาคารพักอาศัยของประเทศไทยในป 2553 มีการใช

พลังงานไฟฟารวมท้ังสิ้น 33,337 ลานกิโลวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก
ป 2552 9.8% และเปนสัดสวน 22.3% ของการใชพลังงานไฟฟา
ทัง้ประเทศ โดยการใชพลงังานไฟฟาในระบบแสงสวางคดิเปน 15% 
ของการใชพลังงานไฟฟาในอาคารทั้งหมด [1]

 การแกปญหาดังกลาววิธีหนึ่งคือการนําแสงธรรมชาติ 
(Daylight) มาใชในอาคาร เพือ่ลดการใชไฟฟาจากแสงประดิษฐใน
เวลากลางวัน โดยจะใชแสงท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดแสงจากทองฟา 
(Diffuse light or Daylight) เปนหลัก งานวิจัยนี้จึงตองการ
ออกแบบอาคารโดยการใชแสงธรรมชาติรวมกับใชแสงประดิษฐ 
(Artifi cial light) ที่เหมาะสมมาใชในพื้นที่สวนทางเดินกลาง เพื่อ
ลดการใชไฟฟาสําหรับใหแสงสวางและเปนทางเลือกหนึ่งของ

ผูประกอบการในการเลือกนําไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะ
สมกับโครงการของตนและเปนแนวทางในการปรับปรุงอาคารเกา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชจังหวัดขอนแกนเปนพ้ืนที่ทําการ

ศึกษา 
 กําหนดขอบเขตของอาคารพักอาศัยที่ศึกษาและทําการ
วิจัย โดยใชกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดขอบเขตของ
หุนจาํลองในเคร่ืองประมวลผล โดยมขีอบเขตดังนี ้1) ความสูงของ
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อาคารไมเกิน 23 เมตร 2) ความยาวของอาคาร ระยะบันไดหนีไฟ
ไมเกนิ 40 เมตร 3) ชองทางเดนิในอาคาร กวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
4) ความสูงระยะด่ิง ไมตํ่ากวา 2.60 เมตร เก็บขอมูลการออกแบบ
อาคารพักอาศัยประเภททางเดินกลางในจังหวัดขอนแกน เพ่ือ
สาํรวจและเกบ็ขอมูลทางกายภาพ วเิคราะหความสวางจากอาคาร
จริงเปรียบเทียบกับหุนจําลองในโปรแกรม dialux4.9 โดยกําหนด
ชั้นของการทดลองไวที่ชั้น 1 และไมไดกําหนดอาคารภายนอก

หุนจาํลองทีเ่หมาะสมควรมีความสวางทีผ่านเกณฑมาตรฐานความ
สวาง ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะใชมาตรฐานความสวางเพ่ือใชเปน
เกณฑในการวัดความสวางภายในบริเวณทางเดินกลาง ซึ่งจะใช
เกณฑมาตรฐานความสวาง 20 lux [2] 50 lux [3] และ 100 lux 
[4] และองคประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight factor) ที่เหมาะ
สมสําหรับทางเดิน เฉลี่ยอยูที่ 2% หรอือยางนอย 0.6% [5] โดย
ตําแหนงการวัดความสวางอยูที่พื้น ที่ระดับ  0.00 เมตร 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย
 ตัวแปรในการวิจัยนั้น ตัวแปรตนจะแบงเปน 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ที่เก่ียวของกับลักษณะทางกายภาพของชองเปด ไดแก 

1) ลกัษณะการเปดดานขาง (ศกึษาการเปดชองเปดดานเดียว และ
ชองเปด 2 ดานทีต่รงกัน กวาง 1 เมตร) 2) ความกวางชองเปดดาน

ขาง (ศกึษาความกวางชองเปด ขนาด 1 2 และ 4 เมตร) 3) จาํนวน

ภาพที่ 1 ลักษณะการเปดดานขาง (a) ชองเปดดานเดียว กวาง 1 เมตร (b) ชองเปด 2 ดานที่ตรงกัน กวาง 1 เมตร

ชองเปด (ศึกษาจํานวนชองเปด 1 2 3 และ 4 ชอง) แสดงในภาพท่ี 
1-3 และสวนที่ 2 ที่เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของทางเดิน
กลาง ในสวนนีจ้ะนาํผลการทดลองท่ีไดจากสวนที ่1 มาทดลองเพ่ือ
เพิ่มปริมาณแสงธรรมชาติใหมากขึ้น มี 3 วิธีไดแก 1) การกําหนด

คาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคาร 2) การเพ่ิมความ
สูงระยะดิ่ง 3) การเพิ่มความกวางของทางเดินกลาง 



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555 65

ภาพที่ 2  ความกวางชองเปดดานขาง (a) ชองเปดดานเดียว กวาง 1 เมตร (b) ชองเปดดานเดียว กวาง 2 เมตร (c) ชองเปดดานเดียว กวาง 4 เมตร

ภาพที่ 3 จํานวนชองเปด (a) ชองเปด 1 ชอง กวาง 1 เมตร (b) ชองเปด 2 ชองกวาง 1 เมตร (c) ชองเปด 3 ชอง กวาง 1 เมตร (d) ชองเปด 4 ชองกวาง 1 เมตร
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 ตวัแปรตามคือปรมิาณและการกระจายของแสงธรรมชาติ 
ตัวแปรควบคุมในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) รูปแบบและขนาดของ
อาคาร (กําหนดขนาดอาคารในการจําลองกวาง 12 เมตร ยาว 40 
เมตร โดยอางอิงขนาดอาคารจากกรณีศึกษา) 2) ชองเปดดานขาง
ของอาคารติดกับบันได (กําหนดขนาดชองเปดดานขางอาคารที่
ติดบันไดหนีไฟ กวาง 1.50 สูง 2.60 เมตร และกวาง 2 เมตร สูง 
3 เมตร) 3) กําหนดใหความสูงของชองเปดสูงจากพื้นถึงฝาเพดาน 
4) ชั้นของหุนจําลองและอาคารภายนอก กําหนดไวที่ชั้น 1 5) ชวง
เวลาทําการทดลอง 6) พื้นที่ชองเปดท่ีใชเปนชองแสงไมไดใชเปน
ทางเดิน (งานวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาการจัดตําแหนงของหอง ศึกษา
แคบริเวณทางเดินกลางเทานั้น)
 ทดลองแสงธรรมชาติโดยสรางหุนจําลองในโปรแกรม 
Dialux 4.9 (โปรแกรมคอมพวิเตอรสาํหรบัการออกแบบระบบแสง

สวาง) กําหนดท่ีตั้งในโปรแกรม Dialux 4.9 ตั้งจังหวัดขอนแกน 
ละติจูดที่ 16.42 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 102.83 องศาตะวันออก 
กําหนดขนาดของหุนจําลอง กวาง 12 เมตร ยาว 40 เมตร ความ
สูงระยะดิ่ง 2.6 เมตร แสดงในภาพที่ 4 กําหนดคาการสะทอนของ
แสงของหองโดยใชคาการสะทอนของแสงจากวัสดมุาตรฐานในการ
ออกแบบ โดยกําหนดใหฝาเพดานมีคาการสะทอนของแสง 70% 
เชน ฝาเพดานทาสีขาว ฝาเพดานทาสีครีม กําหนดใหผนังมีคาการ
สะทอนของแสง 50% เชน ผนังทาสีเทาออน ผนังสีเขียวออน ผนัง
สีฟาออน ผนังสีเหลืองออน ผนังสีชมพูออน เปนตน กําหนดใหพื้น
มคีาการสะทอนของแสง 20% เชน พืน้คอนกรตี พืน้ไมโอค พืน้หิน
แกรนติ เปนตน กาํหนดการบาํรงุรกัษาของทางเดนิกลางเปน Very 
clean room ซึ่งมี Maintenance factor เทากับ 0.80 แสดง
รายละเอียดในภาพที่ 5

ภาพที่ 4 สรางผนังภายในตามรูปแบบของหุนจําลองที่ตองการศึกษา

(a)                                                                         (b)

ภาพที่ 5 กําหนดรายละเอียดของหอง (a) กําหนดคาการสะทอนของแสงของหอง (b) กําหนดการบํารุงรักษาหอง



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555 67

 กําหนดทิศทางเพื่อทดลอง 4 ทิศทาง (เหนือ ใต ตะวัน
ออก ตะวันตก) โดยใชเวลาทดลองตั้งแต 08:00-16:00 น. ทุกๆ 
2 ชั่วโมง ของวันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 
ธันวาคม ภายใตทองฟาแบบ ทองฟาโปรง (Clear Sky) ทองฟามี
เมฆปกคลุมบางสวน (Partly Cloudy Sky) และ ทองฟามเีมฆมาก 
(Overcast Sky) กําหนดพ้ืนท่ีทําการทดลองในโปรแกรม โดยใช 

Calculation Surface วดัคาแสงในระนาบแนวนอนรวมไปถึงการ
ใช Daylight factor calculation surface เพื่อหาคา Daylight 
Factor สวนการกําหนดพ้ืนที่วัดแสงน้ัน จะแบงโซนบริเวณทาง
เดินเปน 8 โซนระยะหางระหวางโซน 5 เมตร ทําการทดลองและ
สรุปผล แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กําหนดพื้นที่วัดแสงโดยแบงโซนบริเวณทางเดินเปน 8 โซนระยะหางระหวางโซน 5 เมตร

3. ผลการวิจัยสวนที่ 1 ที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
 กายภาพของชองเปด
 ในการวิเคราะหผลการทดลองสวนท่ี 1 ที่เก่ียวของกับ
ลักษณะทางกายภาพของชองเปดนั้นไดผลการวิจัยดังนี้

 1. ชองเปดดานเดียว หรือ 2 ดานที่ตรงกัน กับความ
สวางภายในทางเดินกลาง
 เมือ่เปดชองเปดดานเดยีว หรอื 2 ดานทีต่รงกนั ตาํแหนง

ชองเปดท่ีมีผลตอความสวางน้ัน ไดผลการทดลองเฉล่ียพิจารณา
เฉพาะโซนที่ 2-7 เพราะมีปริมาณแสงสวางที่ตํ่ากวาเกณฑ ได

ความสวางเฉล่ียตั้งแต 08:00-16:00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 21 
มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม ในทุกสภาพทองฟา ได
ผลการทดลองในทุกทิศทางแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวาลักษณะของชองเปดในทุก
ทิศทาง ชองเปด 2 ดานที่ตรงกันนั้น เม่ือเสียพื้นที่สําหรับชองเปด
เปน 2 เทา แตความสวางที่ไดเม่ือเทียบกับชองเปดดานเดียวความ
สวางเพิ่มขึ้น 4-5 lux เม่ือพิจารณาเฉพาะเร่ืองแสงที่เกิดขึ้น ชอง
เปดดานเดียวเสียพื้นที่นอยกวาจึงมีความเหมาะสมในการใชงาน
มากกวาชองเปด 2 ดานที่ตรงกัน
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แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงอิทธิพลของลักษณะของชองเปดตอปริมาณแสงธรรมชาติเฉล่ียภายในทางเดินกลาง เม่ือชองเปดหันไปทาง
ทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก

ภาพที่ 7 หุนจําลองท่ีไดจากโปรแกรม (a) ชองเปดดานเดียว กวาง 1 เมตร (b) ชองเปด 2 ดานที่ตรงกัน กวาง 1 เมตร

 2. การทดสอบเร่ืองอทิธพิลของความกวางของชองเปด 
กับความสวางภายในทางเดินกลางดวยแสงธรรมชาติความกวาง

ที่มีผลตอความสวาง ไดผลการทดลองเฉล่ียพิจารณาเฉพาะโซน
ที่ 2-7 เพราะมีปริมาณแสงสวางท่ีตํ่ากวาเกณฑ ความสวางเฉล่ีย
ตั้งแต 08:00-16:00 น. ของวันท่ี 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 
กันยายน และ 21 ธันวาคม ในทุกสภาพทองฟา ไดผลการทดลอง
ในทุกทิศทาง แสดงในแผนภูมิที่ 2

 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา เมื่อเพิ่มความกวางของชอง
เปด ทิศทางมีความสําคัญตอความสวางและการกระจายตัวของ

แสง เมือ่ความกวางเพิม่ขึน้ในทศิทางท่ีชองเปดหนัไปทางทิศตะวนั
ออก ความกวาง 4 เมตรมีความสวางที่เพิ่มขึ้นสูงมากเม่ือเทียบกับ
ทิศทางอื่นๆ ทิศทางการเปดความกวางของชองเปดจึงมีอิทธิพล
สูง แตชองเปดเพียงจุดเดียวทําใหความสวางที่เขามาสวางเปนจุด 
ไมเหมาะสมสําหรับการใชงานที่ตองการความสม่ําเสมอของแสง

ภายในอาคาร จงึจาํเปนตองเพิม่จาํนวนชองเปดใหแสงสามารถเขา
มาภายในอาคารไดอยางสม่ําเสมอตลอดทางเดินกลาง
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แผนภูมิที่ 2   แผนภมูแิสดงอทิธพิลของความกวางของชองเปดตอปรมิาณแสงธรรมชาตเิฉล่ียภายในทางเดนิกลาง เม่ือชองเปดหนัไปทาง
ทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก

ภาพที่ 8 หุนจําลองที่ไดจากโปรแกรม (a) ชองเปดดานเดียว กวาง 1 เมตร (b) ชองเปดดานเดียว กวาง 2 เมตร (c) ชองเปดดานเดียว กวาง 4 เมตร

 3. การทดสอบเร่ืองอิทธิพลของจํานวนชองเปดกับ
ความสวาง ไดผลการทดลองเฉล่ียพจิารณาเฉพาะโซนท่ี 2-7 เพราะ
มีปริมาณแสงสวางที่ตํ่ากวาเกณฑ ความสวางเฉลี่ยตั้งแต 08:00-

16:00 น. ของวนัที ่21 มนีาคม 21 มถินุายน 21 กนัยายน และ 21 
ธันวาคม ในทุกสภาพทองฟา ไดผลการทดลองในทุกทิศทางแสดง
ในแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 แผนภมูแิสดงอทิธพิลของจาํนวนชองเปดตอปรมิาณแสงธรรมชาตเิฉล่ียภายในทางเดนิกลาง เมือ่ชองเปดหนัไปทางทศิเหนอื 
ใต ตะวันออก และตะวันตก

ภาพที่ 9 หุนจําลองที่ไดจากโปรแกรม (a) ชองเปด 1 ชอง กวาง 1 เมตร (b) ชองเปด 2 ชอง กวาง 1 เมตร (c) ชองเปด 3 ชอง กวาง 1 เมตร (d) ชองเปด 4 

ชอง กวาง 1 เมตร

 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา เมื่อเพิ่มจํานวนชองเปด ความ
สวางจะเพิ่มข้ึนตามจํานวนของชองเปดในทุกทิศทาง แตเมื่อ
พจิารณาเรือ่งการใชพืน้ทีส่าํหรบัเวนวางเปนชองเปดน้ัน พบวาการ
เพิม่จาํนวนชองเปดเปน 4 ชอง เม่ือเทียบกบัการเพ่ิม 1 ชอง แตกตาง

กันเพียง 6-7 lux แตเสียพื้นที่มากข้ึนเปน 4 เทา เมื่อพิจารณา

ความสม่ําเสมอของแสงตามเกณฑ 20 50 และ 100 lux จํานวน
ชองเปด 2 ชอง และ 3  ชอง กวาง 1 เมตรจึงเหมาะสมสําหรับนํา
ไปใชงานมากกวากรณจีาํนวนชองเปด 1 และ 4 ชอง กวาง 1 เมตร 
แสดงในภาพท่ี 10
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ภาพที่ 10   ความสม่ําเสมอของแสงตามเกณฑ 20 50 และ 100 lux เปรียบเทียบระหวางจํานวนชองเปด 2 ชอง 3 ชอง และ 4 ชอง

4.  ผลการวิจัยสวนที่ 2 ที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
 กายภาพของทางเดินกลาง
 เมื่อไดผลการทดลองรูปแบบของหุนจําลองที่เหมาะสม 
จึงนําเสนอแนวทางการเพิ่มปริมาณแสงธรรมชาติ โดยแบงเปน 3 
แนวทาง คือ 
 1)  การกาํหนดคาการสะทอนของแสงจากพืน้ผิวภายใน
อาคาร จากการกําหนดคาการสะทอนของแสงของหองโดยใชคา
การสะทอนของแสงจากวัสดุปกติในการออกแบบขางตนนั้น ได

ปรับปรุงโดยการเพิ่มคาการสะทอนอางอิงขอมูลจากอาคารทั่วไป
ที่ทําการสํารวจภายในจังหวัดขอนแกน โดยแตเดิมกําหนดใหฝา
เพดานมคีาการสะทอนของแสง 70% เพิม่ขึน้เปน 80% (ฝาเพดาน
ฉาบเรียบทาสีขาว) กําหนดใหผนังมีคาการสะทอนของแสง 50% 
เพิ่มข้ึนเปน 70% (ผนังอิฐฉาบเรียบทาสีขาว) กําหนดใหพื้นมีคา
การสะทอนของแสง 20% เพิ่มขึ้นเปน 50% (พื้นแกรนิตโตสขีาว) 
และใหผนังภายนอกอาคารกําหนดใหมีคาสะทอนแสง 70% (ผนัง
อิฐฉาบเรียบทาสีขาว) ไดผลการทดลองแสดงในแผนภูมิที่ 4-5

แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิความสวางเฉลี่ยชองเปด 2 จุด กอนและหลังกําหนดคาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคาร เมื่อชองเปด
หันไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก
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แผนภูมิที่ 5  แผนภูมิความสวางเฉลี่ยชองเปด 3 จุด กอนและหลังกําหนดคาการสะทอนของแสงจากพ้ืนผิวภายในอาคาร เมื่อชองเปด
หันไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก

 2)  การเพิ่มความสูงระยะดิ่ง โดยเพิ่มความสูงของ
ผนังถึงฝาเพดานเปน 3.00 เมตร (ระยะความสูงโดยทั่วไปจากการ
สํารวจ) ทดลองและเปรียบเทียบหุนจําลองเดิมท่ีมีความสูง 2.60 

เมตร และ 3) การเพิม่ความกวางของทางเดนิกลาง (เพิม่ความกวาง
จาก 1.5 เมตร เปน 2 เมตร) โดยใชกรณจีาํนวนชองเปด 2 ชอง และ 
3 ชองในการปรับปรุง ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6 (a) แนวทางการเพ่ิมปริมาณแสงธรรมชาติ เมือ่ชองเปดหนัไปทางทิศเหนือ (b) แนวทางการเพ่ิมปริมาณแสงธรรมชาติ เมือ่
ชองเปดหันไปทางทิศใต
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แผนภูมิที่ 6 (c) แนวทางการเพ่ิมปรมิาณแสงธรรมชาติ เม่ือชองเปดหนัไปทางทิศตะวนัออก (d) แนวทางการเพ่ิมปริมาณแสงธรรมชาติ 
เมื่อชองเปดหันไปทางทิศตะวันตก

 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา แนวทางการเพ่ิมปริมาณแสง
ธรรมชาติ 3 แนวทาง คือ การกําหนดคาการสะทอนของแสงจาก
พื้นผิวภายในอาคาร การเพิ่มความสูงระยะดิ่ง การเพิ่มความกวาง
ของทางเดินกลาง โดยใชกรณจีาํนวนชองเปด 2 ชอง และ 3 ชองนัน้ 
ความสวางท่ีไดมคีวามใกลเคยีงกัน แตเม่ือใชแนวทางการออกแบบ
ทั้งหมดรวมกัน พบวากรณีจํานวนชองเปด 3 ชองนั้น ความสวาง

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับกรณีจํานวนชองเปด 2 ชองประมาณ 30 lux 
ทั้งนี้ ผูประกอบการตองพิจารณาในสวนของความเหมาะสมของ
เกณฑตามมาตรฐานความสวาง (20 50 หรอื 100 lux) ทศิทางและ
การเสียพืน้ทีใ่นการใชงานในการเลือกใชจาํนวนชองเปด แสดงราย
ละเอียดในตารางที่ 1-2

ตารางท่ี 1   ประมาณการคากอสราง กรณีชองเปด 2 จุด พิจารณาเฉพาะพื้นที่ภายในทางเดินกลาง

ลําดับ รายการ ขนาด (ตร.ม.) ราคา/ ตร.ม.* รวมเปนเงิน (บาท)

1
2
3
4
5

6

งานกอสราง
ชองเปด / ชั้น (พื้นท่ีที่ใชสําหรับทําชองเปด)
งานผนังทึบตัน
งานฝาเพดาน (ฉาบเรียบสีขาว)

งานทาสีภายใน (ทาสีขาว)
งานพื้น (ไมรวมราคาแกรนิตโตสีขาว)
หองพัก

พื้นที่สําหรับทําหองพัก / ชั้น

6

296.8
70.5

296.8

70.5

409.5

-
240

340
60

250

105.5**

-
71,232
23,970
17,808
17,625

43,202

รวมคากอสราง 130,635
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ตารางท่ี 2 ประมาณการคากอสราง กรณีชองเปด 3 จุด พิจารณาเฉพาะพื้นที่ภายในทางเดินกลาง

ลําดับ รายการ ขนาด (ตร.ม.) ราคา/ ตร.ม.* รวมเปนเงิน (บาท)

1
2
3
4
5

6

งานกอสราง
ชองเปด / ชั้น (พื้นท่ีที่ใชสําหรับทําชองเปด)
งานผนังทึบตัน 
งานฝาเพดาน (ฉาบเรียบสีขาว)
งานทาสีภายใน (ทาสีขาว)
งานพื้น (ไมรวมราคาแกรนิตโตสีขาว)
หองพัก
พื้นที่สําหรับทําหองพัก / ชั้น

9
325.5
75.8

325.5
75.8

404.3

-
240
340
60

250

105.5**

-
78,120
25,772
19,530
18,950

42,654

รวมคากอสราง 142,372

* การประมาณการรวมคาแรงรวมคาวัสดุ ณ. วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ตามราคากลาง
** อางอิงจากคาเชาหองอาคารพักอาศัยที่ทําการสํารวจ 36 ตร.ม. 3,800 บาท/เดือน

5.  สรุปผลการวิจัย
 จากการพิจารณาผลการทดลองพบวา การนําแสง
ธรรมชาติมาใชในอาคารพักอาศัยประเภททางเดินกลางนั้น ชอง
เปดและรูปแบบการจัดตําแหนงของชองเปดควรสัมพันธกันกับ
ทิศทางอาคาร สามารถสรุปเปนแนวทางในการออกแบบชองเปด
และตําแหนงชองเปด ไดดังนี้
 1. การจัดตําแหนงชองเปดแบบเย้ืองกัน จะใหความ
สวางเฉลี่ยภายในบริเวณทางเดินสม่ําเสมอไดดีกวาจัดตําแหนง
ชองเปดตรงกัน 
 2. การเพิม่ความกวางของชองเปดเปน 4 เมตร ชวยให
แสงเขามาภายในบรเิวณทีต่ดิกับชองเปดประมาณ 90-110  lux ซึง่
ผานเกณฑมาตรฐานความสวาง แตในโซนอ่ืนๆ มีความสวางเพียง 
7-10 lux จึงอาจทําใหเกิดแสงบาดตาได ความกวางของชองเปด
ที่เหมาะสม มีความกวางประมาณ 1-2 เมตร ในตําแหนงท่ีเยื้อง
กัน และใชการออกแบบภายในเพ่ือชวยกระจายแสงใหดียิ่งขึ้น 
 3. ทศิทางของชองเปดมีความสาํคญัอยางมาก ในกรณี

ที่ชองเปดอยูทิศเหนือ-ใต แสงธรรมชาติภายในอาคารจะมีความ
สมํ่าเสมอตลอดทั้งวัน มากกวาทิศตะวันออก-ตก เพราะ เม่ือชอง
เปดอยูในทิศตะวันออก ในชวงเชาแสงจะเขามาภายในอาคารมาก
จนเกินความจําเปนและอาจเกิดแสงบาดตา อาจแกไขไดโดยการ
เพ่ิมอุปกรณบังแดดและใชหิ้งสะทอนแสงเขามาโดยการสะทอน 

เพือ่ชวยใหแสงกระจายไดอยางสมํา่เสมอ สวนในกรณทีีช่องเปดอยู

ในทิศตะวันตก แสงจากดวงอาทิตยจะเริ่มตํ่าลง ทําใหความสวาง
ภายในไมเพียงพอ อาจมีความจําเปนตองใชแสงประดิษฐรวมกับ
แสงธรรมชาติ
 4. การกาํหนดคาการสะทอนของแสงจากพืน้ผวิภายใน
อาคารน้ัน จะมีอิทธิพลในการเพ่ิมแสงธรรมชาติมากกวา
การเพ่ิมความสูงระยะด่ิงและการเพ่ิมความกวางของทางเดิน
กลาง จึงเปนตัวเลือกที่ดี สะดวกและประหยัดงบประมาณสําหรับ
ผูประกอบการในการเลือกใช 
 5. การใชพื้นที่สําหรับการออกแบบชองเปดนั้น อาจ

จะทําใหผูประกอบการสูญเสียพื้นที่สําหรับการออกแบบหองพัก
ใหเชา ซึ่งจากการวิจัยนี้ไดสรุปกรณีหุนจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับ
การนําแสงธรรมชาติมาใชในอาคารพักอาศัย คอื กรณีชองเปด 2 จดุ 

และ ชองเปด 3 จดุ ทัง้นีผู้ประกอบการควรพจิารณาเรือ่งการทีต่อง
เวนทีเ่พือ่จดัสรางเปนชองแสง ควบคูไปกบัปรมิาณแสงธรรมชาตทิี่
สามารถเขาถึงได
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