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บทคัดยอ 
การนําแสงธรรมชาติมาใชกับหองเรียนทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพชวยลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาได แตการ

ควบคุมปริมาณแสงธรรมชาติใหคงที่ทําไดยากเพราะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทองฟา และจากการประเมิน
ผลการวิจัยอาคารเรียนตนแบบของคณะกรรมการกองออกแบบและกอสราง กรมสามัญศึกษาสรุปวา หองเรียนทั่วไปมีการ
ใชแสงไฟฟาตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีระดับความสองสวางไมเพียงพอกับการเรียนการสอน และมีปญหาแสงจารบกวนการ
มองเห็น นอกจากนี้ผลการประเมินยังช้ีใหเห็นวา โรงเรียนในชนบทบางแหงอยูในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใช ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมี
จุดประสงคเพื่อศึกษารูปแบบหองเรียนที่ใชแสงธรรมชาติมีการกระจายแสงอยางสม่ําเสมอและใหความสองสวางอยาง
เพียงพอตลอดทั้งวัน และไมมีแสงจารบกวนการมองเห็นที่ระนาบทํางานและหนากระดาน สามารถลดปริมาณการใชแสง
ไฟฟา เพื่อการประหยัดพลังงานและมีการมองเห็นที่สบายตามากที่สุด 

ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากการสํารวจหองเรียนทั่วไป และสรางหุนจําลองหองเรียนเปนตัวแทนสําหรับทดลองและ
วิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น นําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลเพื่อต้ังสมมติฐานและสรางหุนจําลองหองเรียนรูปแบบใหม 
ซึ่งมีแบบตาง ๆ  จํานวน 5 แบบ และแบงยอย ๆ  ออกเปน 12 กรณี จากนั้นทําการทดลองและวิเคราะหผลเพื่อคัดเลือก
หองเรียนที่เหมาะสมและใหความสบายตามากที่สุด นําหองเรียนที่ไดรับการคัดเลือกแลวมาทําการทดลองเพิ่มเติมกรณีที่มี
การประยุกตใชกับชองแสงดานบน รวมทั้งทดลองหาวิธีการติดตั้งกระดานไวทบอรดและตําแหนงการติดตั้งดวงโคมที่
ปราศจากแสงจาสะทอนรบกวนการมองเห็น 

การวิเคราะหและประเมินผลการทดลองสรุปวา หองเรียนแบบที่ 4 กรณีศึกษาที่ 8 มีความเหมาะสมและใหความสบาย
ตาในการมองเห็นมากที่สุด เพราะการเอียงกระจกหนาตางทํามุมกับระนาบตั้ง 15 องศา ชวยลดมุมมองที่มองเห็นทองฟาลง 
และลดความสวางที่หนาตางใหอยูในระดับที่ตายอมรับได รวมทั้งมีอัตราสวนความเปรียบตางความสวางที่หนาตางกับผนัง
รอบหนาตางนอยกวากรณีอื่น ๆ  และการเอียงฝาเพดานจรดหนาตางทําใหมีการไลลําดับความเปรียบตางความสวางที่
หนาตางกับฝาเพดานและเพิ่มระยะ Effective Daylight ดวย จากภาพถายและการโปรเจคแสงที่โตะเรียนและกระดาน พบวา
การติดตั้งกระดานไวทบอรดควรปรับเอียงมุม 5 องศา สอบเขาดานบน และการปรับหนาโตะเรียนใหเอียง 5 องศา ชวยหลบ
แสงจาสะทอนในมุมวิกฤติ (25 องศา)จากกระดานและโตะเรียน ไมใหเขาตานักเรียน สวนการติดตั้งดวงโคมไฟฟาที่
กระดานตองใชเกล็ดบังแสงหรือพลาสติกชวยกระจายแสงไมใหมีแสงตกกระทบที่กระดานโดยตรง รวมทั้งการติดตั้งดวง
โคมใหแสงภายในหองเรียนตองไมอยูในระยะที่มีแสงสะทอนจากโตะเรียนเขาตานักเรียน สวนการประยุกตใชชองแสง
ดานบนกับหองเรียนใหม เพื่อเพิ่มความสวางภายในหองเรียนแตตองใชอุปกรณทึบแสง เพื่อก้ันแสงจากชองแสงดานบน
ไมใหตกกระทบกระดานโดยตรง 

สรุปผลของการวิจัยนี้มีประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางการออกแบบหองเรียน ที่ประหยัดพลังงานและมีระดับความ
สองสวางเพียงพอตลอดทั้งวัน ปราศจากแสงจารบกวนการมองเห็น ทําใหการมองเห็นของครูและนักเรียนมีความสบายตา
มากที่สุด 



 

 
ABSTRACT 

Using daylight within classrooms can reduce electrical energy, but effectively. However, controlling 
daylight is difficult because of the impact of the sky condition. The research of Construction Committee of 
Education Department asserted that classrooms use mostly artificial light due to the inefficiency and the 
inconsistency of illumination levels that cause glare and visual discomfort. The research also pointed out that a 
number of schools in rural areas of Thailand have no electricity. They can employ only natural light which also 
causes the same problems. To conquer, the problems, the objectives are to find out a new model of classrooms 
using daylight without glare on working planes and whiteboard and to provide the illumination enough for 
daytime studying period to decrease the consumption of electricity and to increase visual comfort. 

The experimental research started with the survey of general case of classrooms and set up a model to 
inspire the hypotheses of the new classroom model. Five different types of windows were installed for 12 studied 
cases to find out the most suitable window type that not only alleviates glare, but also increases illumination 
level in classrooms. From the 12 cases, it was found that the window type 4 of the case study number 8 is the 
most suitable case because the tilting of the window can best reduce the brightness contrast between outside and 
inside the classrooms that soothes glare and reduces the contrast brightness ratio of the window and its 
surrounding wall. Inclining the ceiling height down to the window head produces the contrast grading of the 
illumination level and enhances the Effective Daylight. When addressing clerestory in classroom, it helps 
provide the sufficient illumination level without the need of artificial light during daytime.  The attention was 
also paid to the installation of the whiteboard by employing the digital photos and light projecting found that the 
whiteboard surface should be 5 degree upward tilted. However, if the clerestory and the tilted whiteboard were 
used in the same time, the sunblind would be installed near the clerestory to obstruct some ray of daylight not to 
fall directly on the whiteboard surface to prevent the critical angle of the reflected light (25 degrees) which 
causes the reflected glare to students’ eyes. The table top should be adjusted to 5 degrees incline to keep the eyes 
away from the annoying reflected glare perfectly. To provide consistent diffusion of artificial light, translucent 
plastic should be applied onto light soffit. 

The conclusion of this research gives the guideline of classroom design for energy saving that provides 
enough the illumination level without glare problem. 

 
บทนํา 

ความสองสวางของแสง (Illumination) มีบทบาท
สําคัญตอการมองเห็นของมนุษย และตาของมนุษยมี
ความสามารถในการรับรังสีของแสงอาทิตยที่อยูในชวง
ของการมองเห็นได มนุษยจึงมองเห็นสิ่งตางๆบนโลกได 
อยางไรก็ตาม ความชัดเจนในการมองเห็นขึ้นอยูกับความ
เปรียบตางความสวางจา (Brightness Contrast) ระหวาง
วัตถุหรือภาพที่เห็นกับฉาก ถาความเปรียบตางมากความ
ชัดเจนของภาพที่เห็นก็จะมากตามไปดวยโดยไมจําเปนตอง
เพิ่มระดับความสองสวาง (Illumination Level) ใหกับภาพนั้น 
แตถาอัตราสวนของความเปรียบตางความสวางจาของแสง
แตกตางกันมากๆ  จะสงผลตอขบวนการปรับตา (Eye 
Adaptation) ทําใหตาไมสามารถปรับตัวกับความสวางจาได
ทันที จึงเปนสาเหตุของความไมสบายตาในการมองเห็น 
(Discomfort Glare) ดังนั้นการใหแสงสวางภายในอาคารจึง
ควรจัดใหมีความเปรียบตางความสวางอยูในอัตราสวนที่
เหมาะสม  และสัมพันธ กับช วงเวลาของการปรับตา              
เพื่อนําไปสูความสบายตาในการมองเห็น  (Visual  Comfort) 

 

ความเปนมาของปญหา 
ในป พ.ศ. 2539 องคการยูเนสโกใหทุนสนับสนุน

การวิจัยกับคณะกรรมการกองออกแบบและกอสราง กรม
สามัญศึกษา เพื่อทําการประเมินผลอาคารเรียนตนแบบที่มี
การกอสรางขึ้นในป 2532 และมีการใชงานมาแลวชวงเวลา
หนึ่ง ผลการประเมินสรุปวา หองเรียนทั่วไปใชแสงไฟฟา
ตลอดทั้งวัน เนื่องจากระดับความสองสวางภายในไม
เพียงพอกับการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังพบอีกวา 
โรงเรียนในชนบทบางแหงอยูในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใช 
รวมทั้งหองเรียนสวนมากออกแบบใหมีหนาตางดานขาง 
ซึ่งความสวางจากชองแสงดานขางนี้จะดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนใหมองออกไปนอกหองเรียน ทําใหนักเรียน
ขาดสมาธิและรบกวนการเรียนการสอนได ทั้งยังเปน
แหลงกําเนิดแสงจาไมสบายตา (Discomfort Glare) เพราะ
บริเวณที่นั่งใกลหนาตางมักจะไดรับรังสีตรงจากดวง
อาทิตย (Direct Sunlight) และเปนบริเวณที่มีมุมมองที่
มองเห็นแสงกระจายจากทองฟาไดมากที่สุด (Skylight) 
ดังนั้นจึงมักจะมีการแกไขปญหาแสงจาโดยยื่นชายคายาว  



 

เพื่อปองกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย และชวยลดมุมมองที่
มองเห็นทองฟาลง แตในขณะเดียวกันก็ทําใหระดับความ
สองสวางภายในหองเรียนลดลงจนไมเพียงพอกับกิจกรรม
การใชงาน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา ยังไมมีการวิจัย
เกี่ยวกับการออกแบบแสงสวางภายในหองเรียนใหมีระดับ
ความสองสวางภายในหองเรียนอยางเพียงพอ  และมี
อัตราสวนความเปรียบตางความสวางจาระหวางภายในกับ
ภายนอกอาคารอยางเหมาะสม เพื่อลดปญหาแสงจาที่เปน
สาเหตุของความไมสบายตา ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษารูปแบบของหองเรียนที่เหมาะสม และวิธีการใหแสง
สวางภายในหองเรียนโดยเนนการใชแสงธรรมชาติเปน
หลักรวมกับการใชแสงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดพลังงาน ปราศจากแสงจารบกวนการมองเห็น 
และเพิ่มระดับความสองสวางใหเพียงพอกับการเรียนการ
สอนตลอดทั้ ง วัน  รวมทั้ งมีการกระจายแสงภายใน
หองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการมองเห็นของครูและ
นักเรียนมีความสบายตามากที่สุด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การออกแบบแสงสวางภายในหองเรียนเพื่อความ
สบายตามีตัวแปรที่เกี่ยวของมากมาย จึงกําหนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้ 

1. เก็บขอมูลความสองสวางของแสงกระจาย 
(Diffuse) จากทองฟ าภายในหอง เรี ยน  เฉพาะ
ชวงเวลาที่มีการเรียนการสอนทุก ๆ 2 ช่ัวโมง และ
เลือกสภาพทองฟาโปรง (Clear Sky) ที่มีคา Sky 
Ratio ไมเกิน 0.3  

2. ระดับตาของนักเรียน(ขณะนั่ง) 1.10 เมตร,
ระดับตาครู (ขณะยืน) 1.60 เมตร 

3. ขอบเขตในการมองเห็นในแนวระนาบ 
(Horizontal) 30 องศา และในแนวดิ่ง (Vertical) 60 
องศา 

4. กําหนดที่ ต้ังหุนจําลองหองเรียนอยูในเขต
ละติจูดที่ 140 N  

5. ศึกษามุมกระทําของแสงที่ตกกระทบพื้นผิว
กระดานและพื้นผิวโตะและสะทอนเขาสูตา เปนมุม 

25 องศา (มุมวิกฤติ) ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงจา
สะทอน (Reflected Glare) และเงาสะทอนเหนือภาพ 
(Veiling Reflected Glare)  

 
ขอตกลงเบื้องตน 
ตัวแปรสําคัญในการวิจัยตามเกณฑความสบายตาที่

กําหนดโดย IES และ CIE ไดแก 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. อัตราสวนความเปรียบตางความสวางจา

ระหวางชองแสงกับผนังโดยรอบ(ไมเกิน 20:1 เฉพาะ
ทิศเหนือไมเกิน 25:1) และอัตราสวนความเปรียบตาง
ความสวางจาที่หนาตางกับบริเวณไกลหนาตาง     
(ไมเกิน 10:1) 

2. ระดับความสองสวางของแสง ณ ตําแหนง   
ตาง ๆ  ภายในหองเรียนในรูปของคาเดไลท แฟค
เตอร(ไมตํ่ากวา 2%) 

3. มุมกระทําและตําแหนงของแสงจาสะทอน     
ที่กระดาน และเงาสะทอนเหนือภาพที่โตะเรียน 

ตัวแปรคงที่ 
1. ขนาดหองเรียน กวาง 7 ม. ยาว 9 ม. ความ     

สูงพื้นถึงฝาเพดาน 3.2 ม. ความสูงของพื้นที่ใช    
งาน 0.60 ม.  

2. หองเรียนมีชองเปดดานขางดานเดียว ระดับ
ความสูงของวงกบลางของชองเปดจากพื้น 0.90 ม. 

3. วัสดุชองแสง: กระจกใส sc=1 คาการสงผาน
ของแสง (Transparent) 88 % กรณีไมมีกระจก        
คาสงผาน = 100 %  

 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
คาเดยไลทแฟคเตอร (Daylight Factor, DF) แบง

ออกเปน  
1. ค า เ ด ย ไ ลท แ ฟค เ ต อ ร ใ น แนว ร ะน าบ                      

( Horizontal Daylight Factor, DFH ) หมายถึง คา
สัดสวนปริมาณของแสงที่ตกกระทบลงบนพื้นที่ใช
งานภายในอาคารในแนวระนาบตอปริมาณแสงที่ตก
ลงบนแนวระนาบภายนอกอาคาร (ไมรวมแสงตรง
จากดวงอาทิตย ) 

2. คาเดยไลทแฟคเตอรในแนวระตั้ง ( Vertical 
Daylight Factor, DFV ) หมายถึง คาสัดสวนปริมาณ



 

ของแสงที่ตกกระทบลงบนพื้นที่ใชงานภายในอาคาร
ในระนาบตั้งตอปริมาณแสงที่ตกลงบนแนวระนาบ
ภายนอกอาคาร (ไมรวมแสงตรงจากดวงอาทิตย ) 
พื้นที่ใชงาน (Working Plane) หมายถึง บริเวณและ

ระดับความสูงของพื้นที่ประกอบกิจกรรมตางๆ 
ความเปรียบตาง (Contrast) หมายถึง การเปรียบ 

เทียบความสวางที่สะทอนออกจากผิววัตถุกับความสวาง
รอบ ๆ  วัตถุนั้น 

ความสองสวางจา (Luminance) หมายถึง ปริมาณ
แสงที่สะทอนหรือสงผานออกจากวัตถุ มีหนวยวัดเปน    
ฟุตแลมเบริด ( Foot-Lambert; fL )  

แสงจา (Glare) หมายถึง แสงที่อยูในมุมมองของตาที่
ทําใหเกิดการระคายเคืองตาและมองเห็นวัตถุไดยากหรือ
มองไมเห็น 

อัตราสวนความจาของแสง (Brightness Ratio) 
หมายถึง อัตราสวนความจาของแสงระหวางชิ้นงานกับ
พ้ืนที่ขางเคียง 

ความสบายในการมอง (Visual Comfort) หมายถึง 
สภาพความเปรียบตางความสวางระหวางชิ้นงานกับพื้นที่
ขางเคียงที่มีอัตราสวนสัมพันธกัน 

สนามแหงการมองเห็น (Visual Field) หมายถึง 
ขอบเขตในการมองของผูสังเกตขณะที่ศีรษะและตาของผู
สังเกตอยูนิ่ง 

มุมแหงการมอง (Viewing Angle) หมายถึง มุม
กระทําที่อยูระหวางเสนตั้งฉากพื้นผิววัสดุที่มองกับแนว
แหงการมอง 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบหองเรียนที่ให
ความสบายตาในการมองเห็น มีการกระจายแสงอยาง
สม่ําเสมอและเพียงพอตอการมองเห็นและสามารถลด
ปญหาแสงจาจากแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาประดิษฐใน
สนามแหงการมองได 

2. เพื่อใชเปนแนวทางการออกแบบชองเปด ที่มี
อัตราสวนความเปรียบตางความสวางจาระหวางชองเปด
กับผนังรอบๆ เหมาะสมกับชวงเวลาของการปรับตา 

3. เพื่อทราบวิธีการหลีกเลี่ยงปญหาแสงจาสะทอนที่
กระดานไวทบอรดและเงาสะทอนเหนือภาพที่โตะเรียน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาคนควาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับ

ความสองสวางของหองเรียนที่กําหนดโดย IES, CIE และ
เทคนิคการแกไขปญหาแสงจา และรวบรวมสูตรตาง ๆ      
ที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

 
สูตรเดยไลท แฟคเตอร  

DFH (%) = ความสวางภายในระนาบนอน * 100 %      (1) 
ความสวางภายนอกในระนาบนอนไมรวมแสงแดดตรง 

DFV (%) = ความสวางภายในระนาบตั้ง * 100 %…..…(2) 
ความสวางภายนอกในระนาบตั้งไมรวมแสงแดดตรง 
 
สูตรคํานวณอัตราสวนความเปรียบตางความสวางจา 
Contrast Brightness Ratio = Lo / Lw……...(3)โดยที่  
Lo  = คาความสองสวาง (Luminance)   ของชองแสง 
Lw  = คาความสองสวาง (Luminance) ของผนังรอบ

ชองแสง 
 
สมการคํานวณความสวางจากทองฟาและจากดวง

อาทิตย (แสงแดดตรง) ท่ีกระทํากับหนาตางไดรับความ
สวางจาก 2 ทิศทาง คือ  

1. ความสวางของแสงกระจายจากทองฟา    
ระนาบตั้งที่กระทํากับหนาตางตามแตละทิศของ
หนาตาง (Illumination From The Clear Sky on 
Window: Ekw) มีหนวยเปนฟุตแคนเดิล (fc)  

2. ความสวางของแสงแดดตรงจากทองฟา  
ระนาบตั้งที่กระทํากับหนาตางตามแตละทิศของ
หนาตาง (Illumination From The Sun on Window: 
Euw) มีหนวยเปนฟุตแคนเดิล (fc)  
ความสวางของแสงจากทองฟากระทํากับหนาตาง 

(Illumination From The Sun and Sky on Window: Ekuw) 
Ekuw    =    Ekw  +  Euw….……………………(4) 
 
สมการคํานวณความสวางที่สะทอนจากพื้นเขา

หนาตาง  
1. ความสวางของแสงกระจายจากทองฟาที่

กระทํากับพื้นกอนสะทอนความสวางมาที่หนาตาง
ตามแตละทิศของหนาตาง (Illumination From the 
Sky on Ground: Ekg) มีหนวยเปน ฟุตแคนเดิล (fc



2. ความสวางของแสงแดดตรงที่กระทําพื้นกอน
สะทอนความสวางมาที่หนาตาง (Illumination From 
The Sun on Ground: Eug) มีหนวยเปน ฟุตแคนเดิล (fc) 
ความสวางของแสงสะทอนจากพื้นกระทํากับ

หนาตาง (Illumination on The Window From Ground: 
Ekug) 

Ekug = RF *0.5 * (Ekg + Eug)…..…..……(5)โดยที่ 
RF คาการสะทอนแสงของวัสดุพ้ืน ซึ่งการวิจัยนี้ใช

วัสดุที่เปนพื้นหญาที่มีคาการสะทอนแสง 6%  
หมายเหตุ แสงกระจายระนาบตั้งและแสงแดดตรง

ใชสมการคํานวณความสวางของทศพร  นามเทพ  (ดู
วิทยานิพนธ เทคนิคการประมาณคาความสองสวางจาก
ปริมาณรังสีดวงอาทิตย, ปการศึกษา 2542) 

 
สมการคํานวณความสวางเฉลี่ยภายในหอง (Average 

Reflectance: Avg. RF) 
Avg. RF (%) = [(Wall area * Wall RF) + (Ceiling 

area * Ceiling RF) + (Floor area * Floor RF) + (Window 
Glass area * RF) / Total Surface] …………..…………(6) 

หมายเหตุ ในการวิจัยนี้ใชคาการสะทอนแสงของ
กระจกใสที่หนาตาง 15% 

 
สมการคํานวณคาการสะทอนแสงของวัสดุ 
Reflectance = (Reflected / Incident ) * 100…....(%) 
 
ขั้นตอนที่ 2. สํารวจปจจัยตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอการ

มองเห็นภายในหองเรียนตัวอยางจํานวน 10 หอง และ
สรุปผลเพื่อจัดทําหุนจําลองเปนตัวแทนในการทดลอง 

 
ขั้นตอนที่ 3. คํานวณความสองสวางของแสงธรรมชาติ 

โดยใชขอมูลความสองสวางของแสงธรรมชาติของ
กรุงเทพมหานครปลาสุด (ต้ังแตเดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2544) ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเทียบ 
เคี ยงหาค า เดยไลท  แฟคเตอร  ที่ ไดจากการวัดแสง              
ณ  สถานที่จริง  

 
ขั้นตอนที่ 4. ประเมินผลการทดลองตาง ๆ  เกี่ยวกับ

ความสบายตาของหองเรียนตัวอยาง ไดแก 

1. ความสวางจาที่สงผานหนาตาง และความเปรียบ
ตางความสวางที่หนาตางกับผนังโดยรอบ 

2. อัตราสวนความสวางจา โดยเปรียบเทียบคาความ
สวางจาที่ผนังรอบหนาตางกับคาความสวางจาของทองฟา 

3. อัตราสวนความสวางจาที่ตําแหนงระดับตาครูที่
ยืนอยูหางจากหนาตางไกลที่สุดกับความสวางจาที่หนาตาง 

4. มุมและระยะการมองของนักเรียนกับการติดตั้ง
กระดานไวทบอรด  

5. ตําแหนงการติดตั้งดวงโคมไฟฟา เพื่อหลีกเลี่ยงเงา
สะทอนเหนือภาพ (Veiling Reflected Glare) ที่โตะเรียน 

ขั้นตอนที่ 5. วิเคราะหและประเมินความไมสบายตา
ในการมองเห็นของหองเรียนตัวอยาง นํามาเปนขอมูล
สําหรับตั้งสมมติฐานในการออกแบบหองเรียนรูปแบบ
ใหม และสรางหุนจําลองหองเรียนมีรูปแบบตาง ๆ  กัน     
5 แบบ แบงออกเปน 12 กรณีศึกษา เพื่อใชทดสอบวัดแสง
รวมทั้งวิเคราะหผลตามขั้นตอนแบบเดียวกับหองเรียน
ตัวอยาง ดังนี้ 

1. ทดสอบวัดแสงหุนจําลองหองเรียนรูปแบบ
ใหม 5 แบบ 12 กรณีศึกษากับสภาพทองฟาจริง โดย
หันหนาตางไปดานทิศเหนือเทานั้น และประเมินผล
เพื่อคัดเลือกเพียง 3 กรณีศึกษาที่มีเหมาะสมและให
ความสบายตา  

2. ทดสอบวั ดแสงหุ นจํ าลองหอง เรี ยน  3 
กรณีศึกษาที่ถูกคัดเลือก กับสภาพทองฟาจริงทั้ง 4 
ทิศ และวิเคราะหผลการทดลอง เพื่อคัดเลือกรูปแบบ
หนาตางที่มีความเหมาะสมและมีความสบายตาใน
การมองเห็นมากที่สุดเพียงกรณีเดียว 

3. ทดสอบหองเรียนกรณีศึกษาที่ถูกคัดเลือกกับ
การประยุกตใชชองแสงดานบน โดยการทดสอบวัด
แสงกับสภาพทองฟาจริงทั้ง 4 ทิศ  
ขั้นตอนที่ 6. การสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเพื่อ

เสนอเปนแนวทางการออกแบบหองเรียนรูปแบบใหมเพื่อ
ความสบายตา ดังนี้ 

1. การเสนอแนวทางออกแบบหนาตางของ
หองเรียนรูปแบบใหม รวมทั้งการประยุกตใชกับชอง
แสงดานบน  

2. การเสนอแนวทางการแกไขปญหาแสงจา
สะทอนที่กระดานและเงาสะทอนเหนือภาพที่โตะ



 

เรียน และเสนอแผนภูมิแสดงตําแหนงการติดตั้งดวง
โคมที่ควรหลีกเลี่ยง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

1. ลักซมิเตอร (Lux Meter) ใชวัดความสวาง
ภายนอก มินอลตา  ลักซมิเตอร (Minolta Lux 
Meter)T10 ใชวัดความสวางทั้งภายใน (การวัดความ
สวางภายในและภายนอกทําการวัดเวลาเดียวกัน) 

2. กลองถายภาพระบบDigital ยี่หอ Nikon รุน 
COOLPIX 950 เลนส Wide Converter WC-E24 
0.66 X (2.8 mm wide angle) แสดงผล ขาว – ดํา 

 
หุนจําลองและวิธีการวัดแสง 

1. หุนจําลองมาตราสวน 1:20 วัสดุที่ใชเปนวัสดุทึบ
แสงและมีน้ําหนักเบากําหนดใหมีคาการสะทอนแสง พ้ืน 
ฝาเพดาน และผนัง 70% 50% และ 30%ตามลําดับและ
รอยตอชนที่ขอบและมุมหองของหุนจําลองปดดวยผาเทป
สีดําสนิทเพื่อปองกันไมใหมีแสงผานเขามาตามรอยตอของ
ผนัง ชองเปดของหุนจําลองไมมีวัสดุโปรงแสง (ใหนําคา
ความสวางที่ วัดไดหักออกจากคาการสงผานโดยการ
คํานวณ)  

2. ตําแหนงวัดแสงภายในหุนจําลองแนวระนาบ
ทํางาน(DFH) สูงจากพื้น 0.60 เมตร และมีระยะตางๆ ดังนี้ 
0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 และ 9 เมตร 
ตามลําดับ ดูรูปที่1 

3. ตําแหนงวัดแสงในระนาบตั้ง(DFV) ที่ ก่ึงกลาง
หนาตาง ตามจุดตัดที่กําหนด ดังรูปที่2 โดยการวัดแสงที่
หนาตางใหหัน Probe ออกไปรับแสงภายนอกหองเรียน  
ดังรูปที่ 3 

4. ตําแหนงวัดแสงในระนาบตั้ง(DFV) ที่กระดาน 
อยูที่กลางกระดานสูงจากพื้นเปนระยะตางๆ ดังนี้ 0.50 
1.00 1.50 2.00 2.50 และ 3.00 เมตร ตามลําดับ สวนจุดวัด
แสงที่กระดานที่ระดับตานักเรียน (1.10 เมตร) กําหนดให
หางจากดานขางผนังหอง 0.50 เมตร และมีระยะหางทุกๆ 
1.00 เมตร ดูรูปที่ 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงผังพื้นแสดงจุดที่ทําการวัดปริมาณแสง

ในระนาบนอนและระดับความสูงที่ใชงาน  (Working 
Plane) 

 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงจุดที่ทําการวัดแสงในแนวตั้งที่หนาตาง 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงการหัน Probe ออกไปภายนอกหองเพื่อ

วัดแสงในแนวตั้งที่หนาตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงจุดที่ทําการวัดแสงในแนวตั้งที่กระดาน

และจุดที่ทําการวัดแสงในแนวตั้งระดับตานักเรียนที่
กระดาน 

 
การติดตั้งเครื่องมือวัดแสงภายในหุนจําลอง 

การวัดแสงที่ระนาบทํางานและระนาบตั้ง ทํารองและ
กานสําหรับติดหัววัดแสง มินอลตา ลักซมิเตอร ดังรูปที่ 5 

 
 



 

 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงการติดตั้งเครื่องมือวัดแสงภายในหุน 

จําลองทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
 

การถายภาพภายในหุนจําลอง 
โดยใชผาทึบสีดําปดคลุมสวนที่ตองยื่นมือเขาไป

กดชัตเตอร เพื่อปองกันแสงสวางจากภายนอกดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 แสดงการใชผาสีดําทึบแสงคลุมหุนจําลอง

ขณะทําการถายภาพ 
 

การออกแบบหุนจําลองหองเรียนตัวอยาง 
ขอสรุปจากการสํารวจหองเรียนตัวอยางจํานวน 10 

หองเรียน มีดังนี้ดูรูปที่ 7 และ 8 
1. ขนาดของหองเรียนมาตรฐาน กรมสามัญศึกษา

สําหรับนักเรียนจํานวน 50 คน มีขนาด กวาง 7 ม. ยาว 9 ม. 
สูง 3.20 ม.รูปแบบ 

2. หนาตางบานเปดลูกฟกไม สูงจากพื้น 0.90 ม. ความ
สูงของหนาตาง 1.20 ม. และมีชองแสงเหนือหนาตางสูง    
0.60 ม. โดยมากมีหนาตางดานเดียวและหันหนาตางไปทุกทิศ 

3. คาการสะทอนแสงของวัสดุ ฝาเพดาน 70% ผนัง 
50% พ้ืน 30%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 ขนาดและรูปแบบหนาตางหองเรียนตัวอยาง

จําลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  ภาพถายภายในหองเรียนตัวอยางจําลอง 
 

ผลการทดลองหุนจําลองหองเรียนตัวอยาง 
การทดลองหองเรียนตัวอยางจําลองทําการทดลองกับ

สภาพทองฟาจริง หันหนาตางไปทางทิศเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่1 แสดงการเปรียบเทียบคาเดยไลท แฟคเตอร 

เวลา 8.00 - 12.00 และ 16.00 น. ทองฟาโปรง ทิศเหนือ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 แสดงความสวางจาที่หนาตาง (fL) และแสดง

อัตราสวนความเปรียบตางความสวางที่หนาตางกับผนัง
รอบหนาตาง เวลา 12.00 น ทองฟาโปรง ทิศเหนือ 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 แสดงอัตราสวนความเปรียบตางความสวาง

ที่หนาตางกับบริเวณหางจากหนาตางมากที่สุด เวลา 12.00 น. 
ทองฟาโปรง ทิศเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเดยไลท แฟค

เตอรระนาบตั้งที่กระดาน เวลา 8.00 - 12.00 และ 16.00 น 
ทองฟาโปรง ทิศเหนือ 

 
ผลการวิเคราะหหองเรียนตัวอยางพบวา การนําแสง

ธรรมชาติมาใชยังไมมีประสิทธิภาพและไม เพียงพอ 
รวมทั้งมีปญหาแสงจาสงผลใหการมองเห็นของครูและ
นักเรียนไมสบายตา เนื่องจากหองเรียนทั่วไปมีหนาตาง
ตามดานยาวของหอง ทําใหมีแสงจาจากความสวางจาที่
หนาตางรบกวนการมองของครูและนักเรียน และแมวาจะมี
การออกแบบยื่นชายคายาวก็ยังคงมีปญหาแสงจาจาก
แสงแดดตรงเกิดขึ้นบริเวณโตะเรียนใกลหนาตางโดยเฉพาะ 

ในเวลาชวง เช าของวันที่มีสภาพทองฟาโปรง  และ
อัตราสวนความเปรียบตางของความสวางจาระหวาง
หนาตางกับผนังรอบ ๆ  หนาตางเกิน 20:1 นอกจากนี้
ในชวงเวลาหลังเที่ยงวันจนถึงในเวลาเย็นระดับความสอง
สวางภายในหองไมเพียงพอ ทําใหการมองเห็นไมชัดเจน
และไมสบายตา 

 
ขั้นตอนการออกแบบหองเรียนรูปแบบใหมและผล
การทดลอง 

การออกแบบหองเรียนรูปแบบใหม 
การออกแบบหองเรียนแบบใหมจึงมีการปรับเปลี่ยน

ตําแหนงของหนาตางตามดานกวางของหองเรียน เพื่อให
แนวการมองของนักเรียนไมถูกรบกวนดวยแสงจา และ
สามารถประยุกตใชกับชองแสงดานบนไดดี แตการยาย
หนาตางดังกลาว สงผลกระทบโดยตรงกับทิศการมองของ
ครู  ดังนั้นจึงตองศึกษารูปแบบหนาต างที่ เหมาะสม 
สามารถลดความเปรียบตางระหวางชองแสงกับผนังที่อยู
โดยรอบ เพื่อใหการมองเห็นของครูมีความสบายตา  

หองเรียนใหมนี้ใชขนาด 7 X 9 ตรม. ซึ่งเปนขนาด
เดียวกันกับหองเรียนตัวอยาง ลักษณะหนาตางเปนบาน
เลื่อนกรอบอลูมิเนียม ลูกฟกกระจกใส ขนาดความสูงของ
ชองเปด 1.60 ม. (รวมชองแสง) และกําหนดใหคาการ
สะทอนแสงของวัสดุของฝาเพดาน 70% ผนัง 50% และ
พ้ืน 30%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 11 แสดงแปลนและรูปตัดหองเรียนแบบใหม 
 
 



 

รูปแบบหนาตางของหองเรียนที่ใชในการวิจัย มี
ท้ังหมด 5 แบบ แบงยอย ๆ  12 กรณีศึกษา ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 มี 2 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 1 
และ 2 ออกแบบเพิ่มพื้นที่ชองแสงดานลางดวยอิฐแกวเพื่อ
ลดพื้นที่ของผนังรอบชองแสง ดูรูปที่12 

รูปแบบที่ 2 มี 2 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 3 
และ 4 ออกแบบผนังรอบชองแสง (Splayed Window) ใหมี
การปาดเฉียงและลบมุม ดูรูปที่13 

รูปแบบที่ 3 มี 2 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 5 
และ 6 ออกแบบใหฝาเพดานลาดเอียงมาจรดกับวงกบบน
ของหนาตาง ดูรูปที่14 

รูปแบบที่ 4 มี 3 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 7, 8 
และ 9 ออกแบบเอียงกระจกหนาตางทํามุมกับระนาบตั้ง
เปนมุม 10, 15 และ 20 องศา ตามลําดับ ดูรูปที่15 

รูปแบบที่ 5 มี 3 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 10, 
11 และ 12 ออกแบบเอียงกระจกหนาตางทํามุมกับระนาบ
ต้ังเปนมุม 10, 15 และ 20 องศา ตามลําดับ ดูรูปที่16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 แสดงรูปแบบหนาตางที่ 1 กรณีศึกษาที่ 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 แสดงรูปแบบหนาตางที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 และ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 แสดงรูปแบบหนาตางที่ 3 กรณีศึกษาที่ 5 และ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15 แสดงรูปแบบหนาตางที่ 4 กรณีศึกษาที่ 7, 8 และ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 แสดงรูปแบบหนาตางที่ 5 กรณีศึกษาที่ 10, 11 และ 12 



 

 
การทดลองแสงจาสะทอนที่กระดานไวทบอรด 
กระดานไวทบอรด มีคุณสมบัติของพื้นผิวก่ึงมันเงา 

(Specular Diffuse) จึงทดสอบการติดตั้งโดยทํามุมเอียง
สอบ 2 มุม คือ 5 และ 7.5 องศา เพื่อเลือกมุมสอบที่
เหมาะสมไมทําใหเกิดเงาสะทอนแสงที่กระดานเปนมุม
วิกฤตสะทอนเขาสูตา  

การศึกษาตําแหนงติดต้ังดวงโคมใหแสงที่กระดาน
ไวทบอรด 

โดยใชวิธีการโปรเจคแสงจากดวงโคมตกกระทบกับ
กระดานเพื่อหลีกเลี่ยงแสงจาสะทอนเขาตานักเรียนในมุม
วิกฤติ 25 องศา 

 
สรุปผลการวิจัยหองเรียนรูปแบบใหมท่ีใหความ
สบายตาในการมองเห็นตามลําดับการทดลองเปน
ขั้น ๆ  ดังนี้ 

1. สรุปการแกไขปญหาแสงจาของชองแสงดานขาง
เพื่อใหการมองเห็นภายในหองเรียนมีความสบายตา 

ผลการประเมินรูปแบบหนาตางหองเรียนทั้ง 12 
กรณีศึกษา เฉพาะการทดสอบแสงดานทิศเหนือ พบวามี 3 
กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาที่ 3, 8 และ 11 มีอัตราสวน
ความเปรียบตางความสวางจาโดยรอบหนาตางที่ใหความ
สบายตา และจากการทดสอบและประเมินผลหองเรียน 3 
กรณีศึกษา ทั้ง 4 ทิศ พบวาหองเรียนกรณีศึกษาที่ 8 ให
ความสบายตามากที่สุดเหมาะสม เนื่องจากเปนรูปแบบ
ชองแสงที่สามารถปองกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย โดยไม
จําเปนตองยื่นชายคายาว ทําใหไมมีแสงจาจากแสงแดดตรง
ดังนั้นการมองเห็นผานชองแสงออกไปภายนอกหองมี
ความสบายตา ดูรูปที่ 17, 18 และ 19 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 17  หนาตางกรณีศึกษาที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 แสดงการมองเห็นและของครูไปยังหนาตาง

กรณีศึกษาที่ 8 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19 แสดงการตกกระทบและการสะทอนของ

แสงธรรมชาติผานหนาตางกรณีศึกษาที่ 8 
 
เมื่อพิจารณามุมมองที่มองผานชองหนาตางออกไป

ภายนอกพบวามุมมองทองฟานอยกวามุมมองที่มองเห็น
พ้ืนดิน ดังนั้นจึงมองเห็นความสวางที่สะทอนจากพื้นหญา
มีคาการสะทอนแสงเพียง 6% เทานั้น ถาพิจารณาความ
สวางของแสงธรรมชาติในวันที่ทองฟาโปรงมีคาความ
สวางทองฟาที่รวมความสวางของแสงแดดตรงและแสง
กระจายจากทองฟาประมาณ 4000 ฟุตแลมเบิรต จะมีความ
สวางที่สะทอนจากพื้นหญาและสงผานหนาตางเพียง 240 
ฟุตแลมเบิรต เทานั้น  



 

นอกจากนี้การเอียงกระจกหนาตาง ทําใหมีความเขม
สวางของแสงธรรมชาติที่ตกกระทบกับหนาตางลดลง 
ดังนั้นความสวางจาที่กระจกหนาตางเอียงจึงมีความจาบาด
ตานอยลงตามกฎของแลมเบิรดโคไซน (Lambert’s Cosine 
Law) และการปาดเอียงลบมุมผนังที่ขอบลางหนาตางดาน
นอกหองเรียน  เพื่อใหแสงธรรมชาติตกกระทบและ
สะทอนเขามาภายในหองเรียนในรูปของแสงกระจาย 

(Diffuse Light) ที่มีความเขมสวางของแสงลดลงอีกดวย 
และการเอียงฝาเพดานจรดวงกบบนของหนาตางนอกจาก
จะชวยไลลําดับความเปรียบตาง (Contrast Grading) ความ
สวางที่กระจกหนาตางไปยังฝาเพดานแลว ยังชวยกระจาย
แสงภายในหองเรียนทําใหมีระยะ Effective Daylight 
เพิ่มขึ้นอีกดวย  

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบหองเรียนตัวอยางกับกรณีศึกษาที่ 8 ทองฟาโปรง ทิศเหนือ เวลา 12:00 น. 
กรณีศึกษา อัตราสวนความเปรียบตาง 

ความสวางหนาตางกับผนัง 

อัตราสวนความเปรียบตาง 

ความสวางที่หนาตางกับหนาชั้น 

ค ว า ม ส ว า ง ที่

หนาตาง(fL) 

คาDFhที่หนาชั้นเรียน

(%) 

ระยะEffective Daylight (ม.) 

หองเรียน

ตัวอยาง 

บน           27:1 

ขาง        122:1, 149:1 

ลาง        149:1 

29:1      560 fL 

   8:00 น.    2.69% 

12:00 น.    0.91% 

16:00 น.    0.32% 

  8:00 น.    6.50 ม. 

12:00 น.    1.00 ม. 

 16:00 น.    0.00 ม. 

      8 

ฝาเอียง      9:1 

ลาง          33:1 7.7:1      433 

  8:00 น.    1.61% 

12:00 น.    1.43% 

16:00 น.    1.30% 

  8:00 น.    6.00 ม. 

12:00 น.    6.00 ม. 

 16:00 น.    5.00 ม. 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบหองเรียนตัวอยาง

กับหองเรียนรูปแบบใหม พบวา หองเรียนรูปแบบใหมมี
ระดับความสองสวางที่อยูในรูปของคาเดไลทแฟคเตอร
มากกว าหอง เรี ยนตัวอย าง  และให  ระยะ  Effective 
Daylight ที่ไกลกวาดวย จึงมีการกระจายแสงภายใน
หองเรียนดีกวาหองเรียนตัวอยาง และใหอัตราสวนความ
เปรียบตางความสวางที่หนาตางกับหนาช้ันเรียนของ
หองเรียนรูปแบบใหมไมเกิน 10:1 แมวาอัตราสวนความ

เปรียบตางความสวางจาระหวางหนาตางกับผนังสวนลาง
ใตหนาตางเกิน 20:1 ก็ตามแตในทางปฏิบัติแลวนักเรียนจะ
นั่งบังผนังสวนลางนี้ และมุมมองของคุณครูที่มองไปยัง
หนาตางอยูสูงกวาผนังสวนลาง จึงไมมีผลกระทบตอการ
มองเห็นของคุณครู ดูรูปที่ 18 นอกจากนี้ความสวางที่
หนาตางของหองเรียนรูปแบบใหมในมุมแหงการมองไม
เกินคาความสวางสูงสุด 495 ฟุตแลมเบิรต (Flynn, 1988) 
และอยูในเกณฑความสวางที่ตายอมรับได  

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 8 ท้ัง 4 ทิศ ทองฟาโปรง เวลา 12:00 น. 
ทิศ อัตราสวนความเปรียบตาง 

ความสวางหนาตางกับผนัง 
อัตราสวนความเปรียบตาง 
ความสวางที่หนาตางกับหนาชั้น 

ค ว า ม ส ว า ง ที่
หนาตาง (fL) 

  คา  DFh ที่หนาชั้นเรียน   
 (%) 

ระยะEffective Daylight (ม) 

เหนือ ฝาเอียง        9:1 
ลาง           33:1 7.7:1 433 

  8:00 น.    1.61% 
12:00 น.    1.43% 
16:00 น.    1.30% 

  8:00 น.    6.00 ม. 
12:00 น.    6.00 ม. 
16:00 น.    5.00 ม. 

ใต ฝาเอียง     19:1 
ลาง           64:1 21:1 901 

  8:00 น.    0.70% 
12:00 น.    1.04% 
16:00 น.    1.26% 

  8:00 น.    2.50 ม. 
12:00 น.    4.50 ม. 
16:00 น.    5.00 ม. 

ออก ฝาเอียง     9.7:1 
ลาง           22:1 6:1 326 

  8:00 น.    0.83% 
12:00 น.    0.98% 
16:00 น.    1.18% 

  8:00 น.    3.00 ม. 
12:00 น.    4.00 ม. 
16:00 น.    5.00 ม. 

ตก ฝาเอียง     12:1 
ลาง           25:1 6.8:1 381 

  8:00 น.    0.65% 
12:00 น.    1.25% 
16:00 น.    2.40% 

  8:00 น.    2.00 ม. 
12:00 น.    5.00 ม. 
16:00 น.    9.00 ม.  



ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 8 กับการ
จัดวางตําแหนงหนาตางทิศทั้ง 4 พบวา ทิศตะวันออก ให
ความเหมาะสมและมีความสบายตาในการมองเห็นมาก
ที่สุด เนื่องจากมีคาอัตราสวนความเปรียบตางความสวางที่
หนาตางกับหนาช้ันเรียน 6:1และมีความสวางที่หนาตาง 
326 ฟุตแลมเบิรต ซึ่งเปนความสวางนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ความสวางทั้ง 4 ทิศ ทิศที่เหมาะสมรองลงมาไดแก ทิศ
ตะวันตก และทิศเหนือ สวนทิศใต พบวามีปญหาแสงจา
เกิดขึ้นกับทิศใต ดังนั้นจึงควรมีการแกไขปญหาแสงจา 
โดยเลือกใชกระจกตัดแสงเพื่อลดความเขมแสงธรรมชาติ 
จากผลการคํานวณความสวางที่สองผานกระจกตัดแสงที่
ยอมใหมีคาการสงผาน 32% สามารถลดความสวางที่
หนาตางใหอยูในระดับที่ตายอมรับได แตควรเลือกใชอยาง
ระมัดระวังเนื่องจากการใชกระจกตัดแสงอาจทําใหระดับ
ความสองสวางภายในหองเรียนลดลงได ดังนั้นหองเรียน
รูปแบบใหมจึ งควรประยุกตใช กับชองแสงดานบน 
(Clerestories) ที่มีกระจกที่ใหคาสงผานมากๆ เพื่อใหระดับ
ความสองสวาง (Illumination Level) ภายในหองดีขึ้น  

 
2. สรุปการแกไขปญหาแสงจาสะทอน 
การปรับเอียงกระดานใหสอบเอียงดานบน 5 องศา 

ดังรูปที่ 20 ทําใหไมมีแสงจาสะทอนรบกวนการมองเห็น
ของนักเรียน และมีระยะยื่นจากการเอียงของกระดาน
ดานลางประมาณ 12.5 เซนติเมตร ซึ่งไมสงผลกระทบกับ
การเขียนกระดานของครู 

 
 
 
 
รูปที่ 20 แสดงการเอียงกระดาน 5 องศา สามารถลด

ปญหาแสงจาสะทอนได 
 
3. สรุปการติดตั้งดวงโคมกับกระดานเพื่อหลีกเล่ียง

แสงจาสะทอน (Reflected Glare) 
การวิจัยนี้เสนอเพียงแบบเดียวเพ่ือใหมองเห็นวิธีการ

ติดตั้งที่หลีกเลี่ยงแสงจากหลอดไฟตกกระทบกับกระดาน
โดยตรง และสรุปไดวาควรติดตั้งดวงโคมหางจากกระดาน
ประมาณ 0.30 เมตร โดยเลือกใชดวงโคมที่มีเกล็ดบังแสง 

(Louver) จากหลอดไฟเพื่อปองกันแสงจาสะทอน (Reflected 
Glare) ที่กระดานในมุมวิกฤติ (มุม 25 องศา) ดูรูปที่ 21 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 21 แสดงตําแหนงการติดตั้งดวงโคมที่กระดาน

เพื่อหลีกเลี่ยงแสงตกกระทบที่กระดาน 
 
4. สรุปการติดตั้งดวงโคมแสงไฟฟาเพื่อหลีกเล่ียง

แสงจาสะทอนที่ ทําให เ กิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ 
(Veiling Reflected Glare) 

การพิจารณาตําแหนงดวงโคมกับโตะเรียน เพื่อ
หลีกเลี่ยงแสงจาสะทอนเขาสูตานักเรียนในมุมวิกฤติ (มุม
25 องศา) และปองกันการเกิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ ที่
เปนสาเหตุใหความชัดเจนในการมองเห็นลดลงขณะเขียน
หรืออ านหนังสือ  ซึ่ งโดยปกติการจัดโตะ เรียนจะมี
ระยะหางประมาณ 0.90-1.20 เมตร กรณีโตะผิวหนาเรียบ
ไมควรติดตั้งดวงโคมสูงจากพื้นมากกวา 2.60 เมตร หรือ
ควรพิจารณาใชโตะผิวหนาเอียง 5 องศา ดูรูปที่ 22 และ 23 

1. กรณีผิวหนาโตะเรียนเรียบ 
 
 
 
 
 
รูปที่ 22 แสดงตําแหนงติดตั้งดวงโคมกับโตะเรียน

ผิวหนาเรียบที่ทําใหการเกิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงตําแหนงติดตั้งดวงโคมกับโตะ

เรียนผิวหนาเรียบที่ทําใหการเกิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ 
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2. กรณีผิวหนาโตะเรียนเอียง 5 องศา 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 23 แสดงตําแหนงติดตั้งดวงโคมกับโตะเรียน

ผิวหนาเอียง 5 องศาที่ทําใหการเกิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงตําแหนงติดตั้งดวงโคมกับโตะ

เรียนผิวหนาเอียงที่ทําใหการเกิดเงาสะทอนบนพื้นผิววัสดุ 

สรุปผลการประยุกตใชชองแสงดานบนกับชองแสง
กรณีศึกษาท่ี 8 เปนขอ ๆ ดังนี้ 

การประยุกตใชกับชองแสงดานบน (Clerestory) ทํา
ใหระดับความสองสวางโดยเฉพาะที่หนาช้ันเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นและการกระจายแสงธรรมชาติภายในหองเรียนดีขึ้น 
และมีระยะ Effective Daylight มากขึ้นจนเกือบไมตองใช
แสงไฟฟาประดิษฐตลอดชวงเวลาที่มีการเรียนการสอน 
(8.00-16.00น) ดูแผนภูมิที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที่ 5 แสดงคาเดยไลท แฟคเตอร เวลา12.00 น. 

ทองฟาโปรง ทิศเหนือ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 8 กับชองแสงดานบนทองฟาโปรง เวลา 12:00 น.  
ทิศ อัตราสวนความเปรียบตางความสวาง 

ที่หนาตางกับหนาชั้น 

ความสวางที่หนาตาง (fL) คาDFhที่หนาชั้นเรียน (%) ระยะEffective Daylight (ม.) 

เหนือ 

4:1 433  

  8:00 น.    4.04% 

12:00 น.    2.86% 

16:00 น.    3.10% 

  8:00 น.    9.00 ม. 

12:00 น.    9.00 ม. 

16:00 น.    9.00 ม. 

ใต 

17:1 901 

  8:00 น.    1.21% 

12:00 น.    1.57% 

16:00 น.    1.72% 

  8:00 น.    6.00 ม. 

12:00 น.    6.00 ม. 

16:00 น.    7.00 ม. 

ตะวันออก 

5:1 326 

  8:00 น.    1.53% 

12:00 น.    1.33% 

16:00 น.    1.47% 

  8:00 น.    6.00 ม. 

12:00 น.    5.50 ม. 

16:00 น.    6.00 ม. 

ตะวันตก 

4.7:1 381 

  8:00 น.    1.08% 

12:00 น.    2.14% 

16:00 น.    6.23% 

  8:00 น.    4.00 ม. 

12:00 น.    9.00 ม. 

16:00 น.    9.00 ม. 
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จากตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองการประยุกตใช
ชองแสงดานบนกับชองแสงดานขางกรณีศึกษาที่ 8 พบวา
มีอัตราสวนความเปรียบตางที่หนาตางกับหนาช้ันเรียน
ลดลง  ยกเวนการหันหนาตางไปทางทิศใต  กรณีนี้ให
พิจารณาเลือกใชกระจกตัดแสงกับชองแสงดานขางที่ใหคา
การสงผานนอยลง และเลือกใชกระจกชองแสงดานบนที่มี
คาการสงผาน(Transparency) มากๆได เนื่องจากความ
สวางในมุมมองที่เปนมุมเงยมากกวา 25 องศาขึ้นไปสายตา
สามารถยอมรับความสวางไดมากตั้งแต1125 ถึง 2250 ฟุต
แลมเบิรต (Flynn, 1988)  

 
สรุปการแกไขปญหาแสงจาสะทอน  (Reflected 
Glare) ท่ีกระดาน 

ในกรณีที่มีการประยุกตใชชองแสงดานบนกับชอง
แสงดานขางกรณีศึกษาที่ 8 สรุปการแกไขเพื่อไมใหแสง
จากชองแสงดานบนตกกระทบกระดานโดยตรงจนทําให
เกิดแสงจาสะทอนเขาตานักเรียน ตองติดตั้งใชอุปกรณทึบ
แสง ดังรูปที่ 24 ที่ระยะหางประมาณ 1.80 เมตร และมี
ความลกึไมนอย 0.42 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 24 แสดงการใชอุปกรณบังแสงจากชองแสง

ดานบนเพื่อปองกันการเกิดแสงจาสะทอน 
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