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วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษารูปแบบของชองเปดดานบน ของอาคารประเภท
ตลาดสด ที่มีผลตอประสิทธิภาพการสองสวางภายในตลาด และเพื่อ ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ชองแสงดานบนหลังคาของอาคารตลาดที่นํามาเปนกรณีศึกษา
ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากการสํารวจรูปแบบอาคารตลาดในกรุงเทพมหานคร โดยนําผล
จากการสํารวจมาเปรียบเที ยบ และนําอาคารที่มี ปญหามากที่สุดเปนกรณีศึกษา โดยอาคารที่
นํามาเปนกรณีศึกษาคือ อาคารตลาดบางกอกนอย เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของแสงสวางที่ไม
เพียงพอ ( 89 - 187 ลักซ) และในบางตําแหนงมีปริมาณแสงที่มากจนเกินไป วิธีการศึกษาทําโดย
นําแบบอาคารมาจําลองในโปรแกรม Desktop Radiance 2.0 ปจจัยที่นํามาเปรียบเทียบ ไดแก
คาความสองสวาง และคาความสม่ําเสมอของแสง โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงแกไข 3 วิธีดังนี้
1. เปลี่ยนคาการสองผ านแสง (Transmittance) ของวั สดุมุ งหลั งคาที่ เปนกระเบื้อง
โปรงแสงที่มีคาแตกตางกัน 6 ชนิด ตั้งแต 30 - 80% พบวาวัสดุหลังคาที่มีคาการสองผานแสงที่
80% จะใหผ ลดีที่สุด โดยทําใหคาความสองสวางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 493 ลักซ และคาความ
สม่ําเสมอของแสงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปน 46.10%
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบชองแสงดานบนจํานวน 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ขยายพื้นที่
ของชองแสง รูปแบบที่ 2 เพิ่มตําแหนงการเจาะชองแสง และ รูปแบบที่ 3 ทําหลังคาซอนชั้น พบวา
รูปแบบที่ 3 ใหผลดีที่สุด และรองลงมาคือรูปแบบที่ 1 โดยมีคาความสองสวางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน
646 และ 520 ลักซ คาความสม่ําเสมอของแสงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 55.20% และ 55.60% ตามลําดับ
3. นําหลังคารูปแบบที่ 1 และ 3 นํามาปรับเพิ่มแผงกันแดดดานหลังเพื่อแกปญหาใน
เรื่องของแสงที่เขามามากเกินไปในบริเวณทางดานทิศตะวันตกของตลาด พบวา รูปแบบที่ 1
เพิ่มแผงกันแดดใหผลที่ดีที่สุด โดยมีคาความสองสวางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 575 ลักซ และคาความ
สม่ําเสมอของแสงเพิ่มขึ้นเปน 59.10%
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The objectives of this research were to study appropriate top aperture designs
which affect daylighting quality of market buildings and to find appropriate design solutions to
improve daylighting in the market building which was chosen as a case study.
The eight market buildings in Bangkok were investigated in order to select the one
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which has the most serious daylighting problems. Bang Kok Noi market building was chosen
because of its inadequate illuminance levels (89 - 187 lux) and glare problems. The research
employed the Desktop Radiance 2.0 Program to simulate lighting conditions in the building.
Illuminance level and uniformity of illumination were two factors considered in this research.
The research explored three design options to improve daylighting performance in the
building, namely:
1. Changing visible transmittance (VT) of the transparent roof tiles to six levels of
VT from 30% to 80%. The transparent roof tile with VT of 80% was the best option. The
illuminance level and uniformity of illumination in the building were increased to 493 lux and
46.10%, respectively.
2. Changing top apertures to three different designs, namely: Type I, increasing
the area of the transparent roof tiles: Type II, increasing the number of the transparent roof
tiles at different positions: and Type III, creating two storey roof with top aperture between the
roofs. Type III was the best option following by Type I. The Type III and Type I options
increased the illuminance level up to 646 and 520 lux, respectively and increased the
uniformity of illumination up to 55.20% and 55.60%, respectively.
3. Installing shading devices on the eastern side of the building with top apertures
of Type I and Type III in order to reduce glare problems. Type I with shading devices was the
best option. The illuminance level and the uniformity of illumination were increased to 575 lux
and 59.10%, respectively.
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งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับคําแนะนําชวยเหลืออยางดีตลอด
การทํางานจาก รองศาสตราจารย มาลินี ศรีสุวรรณ และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทั้งสองทานไดใหคําแนะนํา และ
ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ อันเปนประโยชนตองานวิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียติคุณ อรศิริ ปาณินท และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน ที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานิพนธครั้งนี้ และใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตองานวิจัยนี้เปนอยางมาก
ขอขอบพระคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานตลาดบางกอกนอยที่เอื้อเฟอขอมูลที่
เปนประโยชน
ทายที่สุดขอขอบคุณครอบครัวที่เขาใจ คอยใหกําลังใจ และใหการสนับสนุนในทุกๆ
ดานเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อนรวมรุนทุกทาน และผูที่ใหการชวยเหลือที่ไมได
กลาวมา ในที่นี้ดวย
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