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กกกกกกกกการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของชองแสงดานขางและอุปกรณบังแดด  ที่
เหมาะสมกับอาคารหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสวางภายในอาคารหองสมุด  
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของอาคารที่ศึกษา  คือ  หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”   ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอลาด
หลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี  อาคารดังกลาวประกอบดวยพื้นที่ชั้นลางที่เปนหองสมุด  และพื้นที่ชั้นสองที่เปนหอง
เอนกประสงคและหองโสตทัศนศึกษา  
กกกกกกกกขั้นตอนการศึกษามีดังนี้คือ   1)  ศึกษาสภาพปญหาการใชแสงสวางธรรมชาติภายในอาคารหองสมุด            
2)  ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Desktop Radiance 2.0)  ที่นํามาใชในการจําลองสภาพแสงสวางธรรมชาติ
ภายในอาคาร  โดยศึกษาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวัดคาจริงและคาที่ไดจากโปรแกรม     3)  ศึกษารูปแบบ
ของชองแสงและอุปกรณบังแดดที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับอาคารหองสมุด     4)  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
จําลองสภาพแสงธรรมชาติภายในอาคารหองสมุด  ที่มีรูปแบบของชองแสงและอุปกรณบังแดดที่แตกตางกัน               
5)  วิเคราะหผลที่ไดจากการจําลองแสงสวางในอาคาร  โดยปจจัยที่นํามาพิจารณาประกอบดวย  คาความสอง
สวาง  คาแสงบาดตา  และคาความสม่ําเสมอของความสองสวาง   เพื่อหารูปแบบของชองแสงและอุปกรณบัง
แดดที่เหมาะสมที่สุด 
กกกกกกกกผลของการศึกษาวิจัยพบวา  อาคารหองสมุดในสวนของพื้นที่ชั้นลางมีปญหาในเรื่องของระดับคา
ความสองสวางที่ไมเพียงพอและมากเกินไปในบางพื้นที่   และความสม่ําเสมอของแสงที่ไมเหมาะสม  และมี
ปญหาเรื่องแสงบาดตา  โดยแนวทางที่นํามาปรับปรุงแกไขมีทั้งหมด  7  กรณี  พบวา  กรณีที่ 7 คือ  การเพิ่มชอง
แสงเหนือหนาตาง  และการติดตั้งหิ้งสะทอนแสงระยะยื่นภายนอก  0.89 เมตร  และภายใน  0.31 เมตร  เปนวิธีที่
ดีที่สุด  โดยชวยใหแสงสวางภายในหองสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม   21.8 %   ความสม่ําเสมอของความสองสวางเพิ่มขึ้น
จากเดิม  38.6 %   สวนสภาวะแสงบาดตามีคาใกลเคียงกับรูปแบบเดิม   
กกกกกกกกในสวนของพื้นที่ชั้นบน  ปจจุบันมีปญหาคาความสองสวางไมเพียงพอ  เนื่องจากมีพื้นที่ชองแสงนอย  
และมีชายคายื่นมาบังแสง  โดยแนวทางที่ปรับปรุงแกไขคือ  การเพิ่มชองแสงเหนือหนาตางเดิม  พบวาในสวน
ของหองเอนกประสงคชวยใหคาความสองสวางภายในเพิ่มขึ้นจากเดิม  15.9 %   ความสม่ําเสมอของความสอง
สวางดีขึ้นกวาเดิม  2.1 %    ในสวนของหองโสตทัศนศึกษามีคาความสองสวางภายในเพิ่มขึ้นจากเดิม  8.7 %   
ความสม่ําเสมอของความสองสวางดีขึ้นกวาเดิม  2 %   สวนสภาวะแสงบาดตามีคาใกลเคียงกับรูปแบบปจจุบัน   
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AAAAAAAA The purpose of this research is to study type of opening for side lighting and type of shading 

devices which is suitable for public library “Chalermrachakumaree” in order to provide effective and 

appropriate illuminance level in the library building. This scope of research is studying the public library 

“Chalermrachakumaree” in Ladlumkeaw , Pathumthanee province which consists of the library  in the first 

floor and a multi-purpose room  and an  audiovisual room in the second  floor. 

 

AAAAAAAAThe study is as followed:  1) studying  the  problem  of  using  daylight  in the public  library.   

2) studying the computer program to simulate illuminance  level in the library.  3) studying the appropriate 

shading devices which are suitable for the library  building .  4) using the computer program to simulate 

daylight in the  library  which has different types of openings and shading devices.  5) analyzing the 

simulation results  by considering the important  factors,  i.e. illuminance level,  glare condition, and  

uniformity  of  illumination  to select the suitable type of openings  and shading devices. 

 

AAAAAAAA The result of the study shows that the library has problem of insufficient and over 

illuminance levels in some area, uniformity of illumination, and glare condition. Seven cases with different 

types of opening and shading devices were simulated . It is found  that the seventh case, adding upper 

window and light shelves (0.89 m of the external length and 0.31 m of the internal length) is the best way to 

solve the problems. The illuminance level inside the room increases by 21.8 %, the uniformity of 

illumination increases by 38.6 %, and the glare condition  is closed  to the  existing  condition. 

 

AAAAAAAA On the second floor, there is insufficient illuminance level because of the small opening sizes 

and obstruction of daylight from roof overhangs. It is found that by adding upper window, the illuminance 

level in the multi-purpose room increases by 15.9 %, the uniformity of illumination increases by 2.1 %. In 

the audiovisual room,  the illuminance level increases by 8.7% and the uniformity of illumination increases 

by 2 %, The glare condition of both  rooms  are  closed  to  the  existing  conditions. 
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กกกกกกกกงานวิจัยฉบับนีสํ้าเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาและชวยเหลืออยางดี
ยิ่งของ รองศาสตราจารย  มาลิน ี  ศรีสุวรรณ  และผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีชญา  มหัทธนทวี 
อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธทั้งสองทาน ที่สละเวลาอนัมีคามาคอยใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่
ดีที่เปนประโยชนตั้งแตตนมาโดยตลอด  ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน  สําหรับความกรุณาสละเวลามาในการเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธในครั้งนี ้ นายพันธศกัดิ์ ทัพวงค บรรณารักษประจําหองสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทมุธานี และเจาหนาที่หองสมุดทุกทาน ที่ใหขอมูลตางๆ และอนุญาตใหเขา
สํารวจอาคารหองสมุดฯ  เพื่อนๆ รุนพี่และเพื่อนรวมรุนศิลปากรทุกๆ คน สําหรับมิตรภาพ ความ
ชวยเหลือ และคําปรึกษาทีด่ีในทุกๆ เร่ือง  
กกกกกกกกสุดทายนี้ตองขอกราบขอบพระคุณ พอ แม สมาชิกในครอบครัวทกุทาน ที่คอยให 
กําลังใจและสนับสนนุในเรื่องตางๆ ที่อยูเบื้องหลงัในการทําวทิยานพินธฉบับนี้ และนางสาวนนัรุจ ี 
ปฎิพัฒน สําหรับกาํลังใจที่ดียิ่ง ตลอดจนบคุคลอื่นๆ ที่ไมไดเอยนาม ที่มีสวนชวยเหลือให
วิทยานิพนธนีสํ้าเร็จไดดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


