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วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงเพื่อชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชแสงธรรมชาติในอาคาร ที่มีความเหมาะสมกับหองทํางาน อาคารศาลากลาง

จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาเฉพาะชองเปดดานขางอาคารดานทิศเหนือ ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

รูปแบบของชองแสง อุปกรณบังแดดหรือหิ้งสะทอนแสง และวัสดุกระจก ทั้งหมดรวม 14 รูปแบบ 

โดยแบงเปนการศึกษาประสิทธิภาพ 2 สวน สวนแรกไดแก คาความสองสวาง คาแสงบาดตาแบบ 

VCP (Guth visual comfort propability) และคาความสมํ่าเสมอของความสองสวาง ศึกษาโดย

การจําลองดวยโปรแกรม Desktop Radiance 2.0 ภายใตสภาพทองฟามีเมฆปกคลุมบางสวน 

ในชวงเวลาทํางานทุก 2 ชั่วโมง ของวันที่ 21 เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม สวนที่

สองไดแก ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตลอดทั้งป  ศึกษาจากการจําลองดวยโปรแกรม 

EnergyPlus 4.0.0 โดยใชขอมูลสภาพอากาศ ของกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวา รูปแบบที่ 6b (หิ้งสะทอนแสงภายนอก 0.70 เมตร

ภายใน 0.65 เมตร กระจกใสและความสูงชองแสง 1.00 เมตร) สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพแสง

ธรรมชาต ิโดยทําใหคาความสองสวางเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 157 ลักซ คือเพ่ิมจาก 73 ลักซ เปน 230 ลักซ 

หรือเพ่ิมข้ึน 313% คาความสมํ่าเสมอเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย 17.28% คา VCP เฉล่ีย 66.9% ซึ่ง

ใกลเคียงกับคาที่ยอมรับได (70%) และสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาในการสองสวางลงได 

1,301 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป แตการใชไฟฟาในการปรับอากาศเพิ่มข้ึน 488 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป  

โดยรวมแลวทําใหสามารถลดการใชไฟฟารวมทั้งหมด 813 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป หรือคิดเปนการ

ลดการใชพลังงานไฟฟา 2.68%  
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The objective of this research is to study methods for improving natural 

lighting in the office area of Nonthaburi city hall. The study focuses on the side lighting 

of the building.  The variables of the study are glass types, window sizes, shading 

devices or lightshelves. There are 14 types of side lighting for comparisons.  The study 

consists of visual and thermal performances. The visual performance consists of 

illuminance level, glare index (Guth visual comfort probability, VCP) and uniformity of 

illumination. The lighting simulation settings in Desktop Radiance 2.0 program are based 

on partly cloudy sky, on 21st of March, June, September, and December, for every two 

hours during 8:30 am – 4:30 pm. The thermal performance consists of annual electricity 

consumption for lighting and air conditioning. The energy simulation setting in   

EnergyPlus 4.0.0 program is based on Bangkok weather data. 

The results of this research show that the best solution of side lighting is the 

6b type (height of upper window 1.00 m., width of outside lightshelf 0.70 m, inside 0.65 

meter, with clear glass window). This type can increase the average illuminance levels 

approximately 157 lux (from 73 lux to 230 lux or 313%). The uniformity of illumination 

increases approximately 17.28%. The average VCP level is approximately 66.9% which 

is close to the acceptable VCP level (70%).  The lighting energy consumption decreases 

1,310 kWh per year but the energy consumption for air conditioning increases 488 kWh 

per year. However, the overall energy consumption decreases 813 kWh per year 

(2.68%). 
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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับคําแนะนํา ที่เปนประโยชนตลอดการ

ทํางานจาก รองศาสตราจารย มาลินี ศรีสุวรรณ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี ซึ่งทานทั้งสองไดใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัย

มาโดยตลอด  

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน ที่ไดกรุณาสละเวลาเปน

ประธานในการสอบวิทยานิพนธคร้ังนี้ และไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัยนี้เปนอยาง

มาก  

 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา เจาหนาที่

อาคารศาลากลางนนทบุรี เจาหนาที่กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธกิารและผังเมือง ทีเอ้ือเฟอขอมูล

ที่มีประโยชนตองานวิจัยนี ้

 ขอขอบคุณทุกกําลังใจและความชวยเหลือโดยเฉพาะจากครอบครัว และบุคคลทานอ่ืน

ที่ไมไดกลาวไวในที่นี ้

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทานที่ได

กลาวมา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




