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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาในรมใหมี
สภาพแวดลอมดานแสงสวางท่ีเหมาะสม และกอใหเกิดความสบายตาในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนและการแขงขันกีฬา และเพื่อศึกษาแนวทางการใชแสงธรรมชาติใหเกิดการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
 โดยศึกษารูปแบบอาคารสนามกีฬาในรมของโรงเรียนสารคามพิทยาคมซ่ึง จากการศึกษา
อาคารตัวอยางพบวามีปญหาเร่ืองแสงสวางไมเพียงพอตอการเรียนการสอน จึงทําการศึกษาโดยการ
สรางแบบจําลองดวยโปรแกรม Desktop Radiance 2.0 ปจจัยท่ีนํามาเปรียบเทียบไดแกคาความสอง
สวาง (Illuminance) และคาความสมํ่าเสมอของแสง (Uniformity) มีข้ันตอนการปรับปรุงดังนี้ 
 ปรับเปล่ียนรูปแบบชองแสงทางดานบน (Top Aperture) เปน 3 รูปแบบ แบบท่ี 1 แบบ 
Clerestory แบบท่ี 2 แบบ Sawtooth และแบบท่ี 3 คือ แบบ Two-story พบวารูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการ
ปรับปรุง คือ แบบ Clerestory สามารถเพ่ิมคาสองสวางของแสงไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ท่ี 400 ลักซ  และมีคาความสมํ่าเสมออยูท่ี 0.6 
 จากนั้นนําอาคารรูปแบบ Clerestory มาปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการเพิ่มวัสดุสะทอนแสง
ใตหลังคาแบงเปน 2 แบบคือ แบบที่ 1 ตีฝาดวยวัสดุแผนฝาไวนิลสีขาวท่ีมีคาการสะทอนแสงเทากับ 
75เปอรเซ็นต และแบบท่ี 2 แผนฝาไวนิลสีขาวท่ีมีคาการสะทอนแสงเทากับ 86เปอรเซ็นต พบวา 
รูปแบบท่ีสองทําใหอาคารมีคาความสองสวางของแสงเพ่ิมมากข้ึนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และ
มีคาความสมํ่าเสมอเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกิดผลดีตอผูใชอาคารในการเรียนการสอน 
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 This research investigates new daylighting strategy for Sarakhampittayakhom 

school gymnasium. It is intended to propose a lighting solution that is satisfactory in term of 

function, energy efficiency and visual comfort. A survey showed that the existing lighting 

condition is insufficient for teaching physical education and playing sports. The study tested a 

range of daylighting solutions using a Desktop Radiance computer programme to simulate the 

lighting conditions. The criteria used to assess the lighting conditions were Illuminance and 

Uniformity. The test was carried out with three different  types of top aperture: clerestory, 

sawtooth and two-story. It was found that the clerestory aperture was the most suitable 

solution with the uniformity of 0.62 and the average illuminance exceeding 500 lux as 

recommended by IES and CIE. The study attempted to increase the performance of the 

clerestory aperture solution by adding reflective ceiling and found that illuminance and 

uniformity were much improved. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาของอาจารย ผูชวยศาสตราจาย  
ดร. ธาริณี รามสูต  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ท่ีคอยแนะแนวทางในการทําวิจัยคร้ังนี้ ตลอดจน
ใหคําปรึกษาทุกข้ันตอนในการทําวิทยานิพนธ และอาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู 
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีธุรการทุกคนท่ีใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานตาง ๆ 
ใหสําเร็จไปไดดวยดี 
 ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษา รวมถึงให
กําลังใจในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
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