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 ในปจจุบันหองอานหนังสือของอาคารหอสมุดแหงชาติ มีการใชไฟฟาแสงประดิษฐตลอดทั้งวัน 
โดยพ้ืนที่สวนใหญภายในหองมีระดับคาความสองสวางของแสงจากธรรมชาติที่ไมเพียงพอกับการอานหนังสือ 
ในขณะที่บริเวณใกลหนาตางมีคาความสองสวางที่สูงมากอันกอใหเกิดปญหาแสงบาดตา ดังน้ันการวิจัยครั้งนี้จึงมี
จุดประสงค เพ่ือศึกษารูปแบบหิ้งสะทอนแสงที่ชวยลดปญหาดังกลาว 
 ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากการสํารวจหองอานหนังสือ และวัดคาความสองสวางภายในหอง 
ทําการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร Desktop Radiance 2.0 โดยเปรียบเทียบคาความสองสวางที่คํานวณจาก
โปรแกรมกับคาที่ไดจากการวัดสถานที่จริง เพ่ือศึกษาความถูกตองแมนยําของโปรแกรม จากน้ันจึงจําลองหอง
อานหนังสือ ซึ่งมีรูปแบบหิ้งสะทอนแสงที่แตกตางกัน 16 รูปแบบ วัสดุอะลูมิเนียมสีขาวดาน และวิเคราะหผลเพ่ือ
คัดเลือกรูปแบบหิ้งสะทอนแสงที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 7 รูปแบบ นํารูปแบบหิ้งสะทอนแสงที่ไดรับการคัดเลือก
แลวมาทําการจําลองโดยเปล่ียนเปนวัสดุอะลูมิเนียมสีเงินมันวาว เพ่ือหารูปแบบของหิ้งสะทอนแสง และวัสดุที่ใช
ที่เหมาะสมที่สุด การจําลองใชสภาพทองฟามีเมฆปกคลุมบางสวน (Partly Cloudy Sky) วันที่ทําการจําลอง 21 
มีนาคม 21 มิถุนายน 21 ธันวาคม และเวลาที่ทําการจําลอง 9.00 11.00 13.00 15.00 และ 17.00 น. โดยปจจัยที่
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบ ไดแก คาความสองสวาง คาแสงบาดตา และคาความสมํ่าเสมอของความสองสวาง 
 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของหิ้งสะทอนแสงทั้งหมด 16 รูปแบบ ที่ใชวัสดุอะลูมิเนียม
คอมโพสิทสีขาวดาน หิ้งสะทอนแสงแบบ D2 (ภายนอกแนวราบระยะยื่น 1.50 เมตร ภายในระยะยื่น 0.50 เมตร    
มุมเอียงลง 25  ํ) มีคาคะแนนรวมที่ดีที่สุด เมื่อเปล่ียนวัสดุของหิ้งสะทอนแสงเปนวัสดุอะลูมิเนียมคอมโพสิทสีเงิน
มันวาว พบวาหิ้งสะทอนแสงแบบ H1 (ภายนอกระยะยื่น 1.50 เมตร มุมเอียงขึ้น 25  ํ ภายในระยะยื่น 0.50 เมตร มุม
เอียงลง 25  ํ) มีคะแนนรวมทุกปจจัยที่สูงกวาหิ้งสะทอนแสงรูปแบบอื่น แตเน่ืองจากการติดต้ังหิ้งสะทอนแสงแบบ 
H1 ซึ่งภายนอกมีมุมเอียงขึ้นน้ัน อาจจะมีปญหาในแงของนํ้าฝนไหลเขาอาคาร ดังน้ันรูปแบบของหิ้งสะทอนแสง
ที่ควรนําไปใชจึงเปนหิ้งสะทอนแสงแบบ D2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางสภาพปจจุบันที่ไมมีหิ้งสะทอนแสงกับมีหิ้ง
สะทอนแสงแบบ D2 ที่ใชวัสดุอะลูมิเนียมคอมโพสิทสีขาวดาน พบวาการมีหิ้งสะทอนแสงดังกลาวทําใหตําแหนง
ที่มีคาความสองสวางเพ่ิมขึ้นมีจํานวน 11% ของตําแหนงที่ทําการวัดคาทั้งหมด โดยมีคาความสองสวางที่เพ่ิมขึ้น
โดยเฉล่ีย 3.0% ตําแหนงที่มีคา VCP ที่สูงขึ้นมีจํานวน 74.9% ของตําแหนงท่ีทําการวัดทั้งหมด โดยมีคา VCP ที่
เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 26.7% และชวงเวลาที่มีคาความสม่ําเสมอของความสองสวางเพ่ิมขึ้นคิดเปน 80% ของชวงเวลา
ทั้งหมดท่ีทําการศึกษา โดยมีคาความสม่ําเสมอของความสองสวางที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 12.2% 
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 Nowadays the reading room in the national library building uses mostly artificial 

light all day. Most reading areas have inefficient Illuminance level from daylight whereas 

areas near windows have very high illumniance level that causes visual discomfort.  

Therefore, the purpose of this research is to study various types of lightshelves to alleviate 

these problems.  

 The experimental research started with surveying the reading room and measuring 

the illuminance level inside the room. Second step was studying a computer program 

“Desktop radiance 2.0,” and comparing the illuminance level value calculated from the 

computer program with the values measured from the reading room in order to determine the 

software accuracy. Then the reading room was simulated with 16 different types of 

lightshelves made from white aluminum composite material. Then the results from the 

simulation were analyzed to find seven most suitable lightshelves. The selected lightshelves 

were simulated by changing to silver aluminum composite material. The simulate conditions 

were on partly cloudy sky, during the 21st March, the 21st June, and the 21st December. The 

simulate hours were 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, and 17.00 respectively. Considered factors 

were illumance levels, Guth Visual Comfort Probability (VCP), and uniformity of illuminance.

  Comparing all 16 lightshelves using white aluminum composite material, the 

best one is type D2 which the exterior is 1.50 m. deep and the interior is 0.50 m. deep with 25 

degree downward tilt. When they are changed to silver aluminum composite material, type H1 

(the exterior is 1.50 m. deep with 25 degree upward tilted and the interior is 0.50 m. deep with 

25 degree downward tilt) is the best. Due to the shape of H1 (upward tilt), it can cause 

penetration of rain into the reading room. Therefore, the recommended lightshelf for the 

reading room is type D2 with white aluminum composite material. Comparing between the 

reading room without lightshelf and the one with lightshelf type D2 using white aluminum 

composite material, it is found that the one with the lightshelf, 11% of all sensor points have 

higher illuminance levels (average increased illuminance value is 3%); 74.9% of all view 

points have higher VCP values (average increased VCP value is 26.7%); and 80% of all 

simulated times have higher uniformity of illuminance values (average increased uniformity of 

illuminance value is 12.2%). 
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 วิทยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีดวยความกรุณา ความอนุเคราะห และความ
ชวยเหลือเปนอยางดีจาก รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา  
มหัทธนทวี อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงทานท้ังสองไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางอัน
เปนประโยชนตอการศึกษาวทิยานิพนธใหความชวยเหลือมาโดยตลอด และใหความอนุเคราะห
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง บุคคลท่ีตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ 
อรศิริ  ปาณินท และผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธุดา  พฒุิไพโรจน ท่ีไดกรุณาสละเวลาในการสอบ
วิทยานพินธ และใหคําแนะนําในการวิจยัคร้ังนี้ ขอกราบขอบพระคุณเจาหนาท่ีหอสมุดแหงชาติทุก
ทานท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลือทางดานขอมูลทางกายภาพ และสถานท่ีของหองอานหนังสือ ณ 
อาคารหอสมุดแหงชาติ ตลอดจนดานขอมูลไฟฟาแสงประดิษฐ  
 ทายท่ีสุดขอขอบคุณ ครอบครัวท่ีคอยเปนกําลังใจใหตลอดเวลาจนจบปริญญาโท และ
เพื่อนๆรวมรุนทุกทานท่ีไดทํางานรวมกนัมาตลอดหลักสูตร ตลอดจนบุคคลท่ีใหความชวยเหลือ ซ่ึง
ไมไดกลาวในท่ีนี้ดวย 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




