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 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดประสงค เพื่อตองการศึกษาหาชองเปดท่ีเหมาะสมของหองพัก
ผูปวยในโรงพยาบาล เนื่องจากผูปวยท่ีเขามาทําการรักษานั้นตองมีการใชชีวิตในหองพักผูปวย
ตลอดเวลา ซ่ึงการเปดชองเปดของโรงพยาบาลสวนใหญมักตองการทัศนียภาพจากภายนอก แตการ
เปดชองเปดท่ีมีขนาดกวางเต็มบานชองเปดไปถึงเพดานนั้นแมจะสงผลดีตอแสงสวางจากธรรมชาติ
ท่ีจะเขามาภายในพ้ืนท่ีหอง แตนั้นหมายถึงปริมาณแสงท่ีมากตามมาดวย อาจสงผลทําใหเกิดแสง
บาดตา และตองมีการปดมานตามมา ท้ังท่ีปริมาณแสงธรรมชาตินั้นก็มีปริมาณมากพอ แต
จําเปนตองปดมานและใชไฟฟาแทนท่ีดังกลาว  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ 1) การทําการสํารวจแบบสอบถาม
เพื่อใหทราบถึงชวงเวลาท่ีมีปญหาที่แสงเขามาเกินความจําเปนและปดมาน และเก็บขอมูลมาจําลอง
ในโปรแกรม Desktop Radiance และข้ันทดลองจําลองรูปแบบที่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบจากรูป
แบบเดิมและการใชรูปแบบเดิมแตมีการใชมานท้ังแนวตั้งและแนวนอน ผลการวิจัยพบวาการใช
มานแนวต้ังการปรับมุมท่ี 60 องศาเปนระยะ 1.50 เมตร ไดคาสองสวางลดลง 18.2% สวนมาน
แนวนอนระยะ 1.20 เมตร คาสองสวางลดลง 8.4% สวนรูปแบบท่ีมีการปรับเปล่ียนโดยตรงนั้น คือ
การใชสีผนังท่ีมีคาสะทอนของแสงจากเดิม 85.7% เปล่ียนเปน 46.7% จะทําใหแสงของหองมีคา
สองสวางลดลง 54.4% รองลงมา คือการใชรูปแบบหองเดิมแตมีการเปล่ียนวัสดุกระจกท่ีมีคาการ
สองผานจากเดิม 88.7% เปล่ียนเปน 49.6% จะทําใหแสงของหองมีคาลดลง 43.2% และการปรับ
ระยะหนาตางยื่นออกไป 1 เมตร ความสองสวางลดลง 20.3% และท่ีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณแสงอยู
ในเกณฑท่ีกําหนด  
 ผลการวิจัยสรุปไดวาการใชมานสามารถชวยในการลดปริมาณแสงท่ีจะเขามาแต
ปริมาณแสงก็ยังคงมาก การใชสีท่ีมีคาการสะทอนของแสงที่เหมาะสมและวัสดุกระจกท่ีมีคาการ
สองผานของแสงท่ีเหมาะสมชวยใหคาความสบายตาของหองเพ่ิมมากข้ึน และสามารถเปดมานได
ตลอดท้ังวันเปนการเปดทัศนียภาพมุมมองของผูปวย และปริมาณแสงมีความพอดีตอการใชงานไม
กอใหเกิดแสงบาดตา และลดการใชพลังงานไฟฟา 
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 This research explores the window treatment strategy for the patient rooms in 

Srinagarind Hospital, Khonkean in order to improve the utilization of day lighting and reduce 

the problem of glare. This study consist of two parts: the survey of problems with lighting 

conditions in the patient rooms using questionnaire and photometric measurement, and 

investigation of potential window treatment strategies using Desktop Radiance computer 

program.  

 The lighting conditions design inside the patient rooms with eight different types of 

window treatment strategies were simulate and then evaluated in term of illuminance level 

,uniformity and potential glare. The strategies ranged from changing window size, using 

window blind to changing the transmittance of glazing. The result showed that while using 

window blind could be less if the wall is painted with colors of lower reflectance or use glazing 

with lower transmittance. 
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 ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ ตองขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาริณี รามสูตร ในการใหคําแนะนําท่ีดีอยางมากสําหรับการทําวิทยานิพนธ
คร้ังนี้มาโดยตลอด อาจารย ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยกุล สําหรับคําแนะนําและชวยเหลือในการติดตองาน
กับทางโรงพยาบาล ใหสามารถดําเนินการลุลวงผานไปไดดวยดี คณะกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ ทุกทานท่ีคอยใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จและนําไป
ประยุกตใชตอไป 
 นอกจากนี้ ขอบคุณเพ่ือน ๆ พี่ ๆ นอง ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาอนุรักษ
พลังงาน ท่ีคอยใหกําลังใจและชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณ พอและแม สําหรับทุก ๆ อยางท่ีคอยใหกําลังใจ และเปนหวงดูแล
ตลอดมา  
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