บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงจําลองสถานการณจริง (simulation research) มุงเนนศึกษา
แนวทางการออกแบบชองเปดใหไดรับความรอนและแสงสวางอยางเหมาะสมในอาคารสํานักงาน
ดวยการจําลองโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อสรางแนวทางดังกลาวตองอาศัยการศึกษาปจจัยทั้งสอง
อยางละเอียด โดยสามารถแบงชวงการศึกษาออกเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้
1. การศึกษารวบรวมทฤษฎีดานแสงธรรมชาติและการไดรับความรอน การรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานอาคารสํานักงานที่มีอยูจริงในปจจุบัน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจําลองดานการใช
พลังงานแสงสวางและความรอนในอาคารสํานักงาน ดวยโปรแกรม Visual Doe 4.0
2. การจําลองดานการไดรับความรอนและการใชแสงธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐ
ดวยโปรแกรม Visual Doe 4.0 โดยเปนการทดลองเพื่อหาคาอัตราสวนชองเปดตอผนังทั้งหมด คา
สัมประสิทธิ์การบังเงารวม และคาการสองผานของแสงสวาง กรณีที่เหมาะสมที่สุด คือ มีการ
ประหยัดพลังงานสูงสุดในแตละกรณี
3. การศึกษาเพื่อหาความเหมาะสม ระหวางปจจัยดานการใชแสงธรรมชาติและการ
ไดรับความรอน โดยแสดงเปนคาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานในชองเปดแตละทิศ และใน
อัตราสวนชองเปดตอผนังอาคารแตละกรณีมีคาการสองผานของแสงสวางและคาสัมประสิทธิ์การ
บังเงาตางกัน คาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงานเปนสัดสวนของการใชพลังงานรวมทั้งปตอพื้นที่
ใชสอยอาคารเมื่อมีการใชอุปกรณตรวจวัดแสงธรรมชาติเพื่อทดแทนแสงประดิษฐ ที่ลดลงไดจาก
กรณีที่ไมมีการใชอุปกรณตรวจวัดแสงธรรมชาติเพื่อทดแทนแสงประดิษฐเปนเปอรเซ็นต
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยหรือแผนการทดลองของงานวิจัยนี้ สามารถแบงเปน 2 ชวง โดยในชวง
ที่ 1 คือ สวนของการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาคารสํานักงานจริง เพื่อใหการจําลองผลการ
ทดลองมีความใกลเคียงกรณีจริงมากที่สุด และนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการจําลองรูปแบบ
อาคารตัวแทน (reference building) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Doe 2.0 ชวงที่ 2 เปนการจําลอง
การใชแสงธรรมชาติในอาคารสํานักงาน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Visual Doe 4.0
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ภาพที่ 3.1
ระเบียบวิธวี ิจยั

ศึกษารวบรวมทฤษฎีดานความรอนและแสงสวาง
ศึกษารวบรวมกรณีศึกษาอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร

จําลองดวยโปรแกรม Visual Doe 4.0
ศึกษาความรอนและแสงสวางกรณีชองเปด 4 ทิศ ที่มี WWR SC และ VT ตาง ๆ

กรณีที่ไมมีการใชอุปกรณตรวจวัดแสง
ธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐ

กรณีที่มีการใชอุปกรณตรวจวัดแสง
ธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐ

คาการใชพลังงานรวมของอาคารตอ
ตารางเมตรตอป

คาการใชพลังงานรวมของอาคารตอ
ตารางเมตรตอป

คาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงาน
วิเคราะหและอภิปรายผล
สรุปผลกรณีที่ดีที่สุดในแตละทิศ
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยนี้ ไดแก อาคารสํานักงานที่มีลักษณะผังพื้นอาคารสวนใหญซ้ําซอน
คล ายคลึง กัน และตั้ง อยูในเขตอากาศแบบรอ นชื้ น ซึ่ งกลุม ตัวอยางในการวิจัย ไดแก อาคาร
สํานักงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 อาคาร โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเปนการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากเกณฑการเขาถึงขอมูลของผูวิจัย
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
3.3.1 การเก็บขอมูลกรณีศึกษาอาคารสํานักงาน
รวบรวมอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพฯ ไดจํานวน 42 อาคาร โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาการเขาถึงขอมูล โดยการถายภาพและเก็บขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ของแตละอาคาร
ตามประเด็นดานการไดรับแสงธรรมชาติ ดังนี้ ขนาดพื้นที่แตละชั้น ขนาดชองเปด ทิศทางการ
วางตัวของอาคาร ความสูงพื้นถึงเพดาน และวัสดุกระจกและเปลือกอาคาร
3.3.2 การจําลองดวยโปรแกรม Visual Doe 4.0
การสรางแบบจําลองดานแสงธรรมชาติและความรอน ดวยโปรแกรม Visual Doe 4.0
โดยมีตัวแปร 4 ชนิด คือ ทิศทาง อัตราสวนชองเปดตอผนังอาคาร คาสัมประสิทธิ์การบังเงา และ
คา การส อ งผ า นของแสงสว า ง ทํ า การทดลองเป น 2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะที่มี ก ารใช อุป กรณ
ตรวจจับแสงธรรมชาติเพื่อใชทดแทนแสงประดิษฐ และลักษณะที่ไมมีการใชประโยชนจากแสง
ธรรมชาติ
3.3.3 รายละเอียดตัวแปร
1. คาสัมประสิทธิ์การบังเงา ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดใหเปนคาสัมประสิทธิ์การบังเงาที่
เปนคารวมระหวางคุณสมบัติกระจกและอุปกรณบังแดด ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์การบังเงา 0.1 ที่
ตามทฤษฎีจะทําใหมีการไดรับความรอนผานชองเปดต่ําที่สุด จึงเปนคาสัมประสิทธิ์การบังเงาที่
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รวมระหวางคุณสมบัติกระจกและอุปกรณบังแดดดวย อยางไรก็ตามผูผลิตและผูจําหนายกระจก
ไมสามารถผลิตคุณสมบัติกระจกที่มีคาสัมประสิทธิ์การบังเงา 0.1 ไดจริงในปจจุบัน และการใช
อุปกรณบังแดดใหมีคาสัมประสิทธิ์การบังเงา 0.1 มีความเปนไปไดยาก จึงไมใชคาสัมประสิทธิ์การบังเงา
ดังกลาวเปนตัวแปรในการจําลอง
ตารางที่ 3.1
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการวิจัย
ตัวแปร
ตัวแปรตน 1
ตัวแปรตน 2

ชื่อ
ทิศทางของชองเปด

อัตราสวนชองเปดตอผนังอาคาร (WWR)
เปนเปอรเซ็นต
ตัวแปรตน 3
คาสัมประสิทธิ์การบังเงา (SC)
ตัวแปรตน 4
คาการสองผานของแสงสวาง (VT)
ตัวแปรตาม
การใชพลังงานรวมตอตารางเมตรตอป
ตัวแปรควบคุม คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
(U-value) และตําแหนงการวางอุปกรณ
ตรวจจับแสงธรรมชาติ

รายละเอียด
ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก
10% - 100% หางกันชวงละ 10%
0.2 - 1.0 หางกันชวงละ 0.1
10% - 100% หางกันชวงละ 10%

2. อัตราสวนชองเปด รายละเอียดอัตราสวนชองเปดขนาดตาง ๆ เปนไปตามตาราง
3.2 ลักษณะชองเปดที่กําหนดเปนชองเปดยาวตอเนื่องมีเพียงดานเดียวในผังอาคาร ความกวาง
ของชองเปดจะใชความกวางเต็มพื้นที่ผังพื้นโดยเวนระยะ 0.1 เมตร ของทั้งสองดานเปนผนังทึบ
เพื่อปองกันการไดรับแสงจากดานขางที่เปนทิศทางอื่น ดังภาพ 3.2
3. ลักษณะตําแหนงการวางอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติ วางสูงจากพื้น 0.80 เมตร
ตรวจจับแสงธรรมชาติที่ความเขมแสง 300 ลักซ เวนระยะหางจากชองเปด 1.5 เทาของความสูง
ชองเปดจากพื้น (ระยะ X) ตามทฤษฎีการใชงานแสงธรรมชาติไดดีในระยะดังกลาว และตําแหนง
การวางอุปกรณ 2 ตัวในแนวขนานกับชองเปด (ระยะ Y) จะวางที่ระยะ 1/4 และ 3/4 ของความ
กวางชองเปด ดังภาพ 3.3
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ภาพที่ 3.2
ลักษณะชองเปดที่อัตราสวนชองเปดตาง ๆ กัน
อุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติ
(วาง ณ ตําแหนง 1/4 และ 3/4 ของความกวางชองเปด)
ก.

ข.

ค.
Y1

หมายเหตุ: ก. อัตราสวน 10%
ข. อัตราสวน 30%
ค. อัตราสวน 90%

Y2
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ภาพที่ 3.3
ลักษณะตําแหนงการวางอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติ

ก.

วาง ณ ตํ า แหน ง 1/4
และ 3/4 ของความ
กวางชองเปด (ระยะ
Y1, Y2)

ข.

Y1

Y2

ค.
หมายเหตุ: ก. อัตราสวน 10%
ข. อัตราสวน 30%
ค. อัตราสวน 90%

ระยะหางจากชอง
เปด 1.5 เทาของ
ความสูงชองเปด
จากพื้น (ระยะ X)
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ตารางที่ 3.2
ขนาดชองเปดในอัตราสวนชองเปดตาง ๆ
อัตราสวนชอง
เปดตอผนัง
อาคาร (%)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ความกวาง
ชองเปด
(เมตร)
10.67
21.3
31.8
31.8
31.8
31.8
31.8
31.8
31.8
31.8

ความสูงชอง
เปด (เมตร)
1.20
1.20
1.20
1.61
2.00
2.42
2.82
3.22
3.62
4.00

ความสูงชอง
เปดจากพื้น
(เมตร)
2.00
2.00
2.00
2.41
2.80
3.22
3.62
4.00
4.00
4.00

ตําแหนงอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติ
ระยะหางจากชอง ระยะแนวขนานชอง
เปด – X (เมตร)
เปด – Y1, Y2 (เมตร)
3.00
13.40, 18.60
3.00
11.18, 21.33
3.00
8.00, 24.00
3.62
8.00, 24.00
4.20
8.00, 24.00
4.83
8.00, 24.00
5.43
8.00, 24.00
6.00
8.00, 24.00
6.00
8.00, 24.00
6.00
8.00, 24.00

3.3.4 ขอมูลพื้นฐานในการจําลองโปรแกรม
1. ขอมูลจากการสํารวจ ศึกษาและสํารวจตัวอยางอาคารสํานักงานจํานวน 37 อาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดขอมูลพื้นฐาน ดังตอไปนี้
1) อาคารสํานักงาน มีขนาดอยูระหวาง 25 - 42 เมตร ตามความกวางชวงเสา จึง
เลือกจําลองที่ขนาด 32 เมตร จํานวน 4 ชวงเสา
2) ความสูงพื้นถึงพื้นแตละชั้น ประมาณ 4 เมตร เนื่องจากตองเวนระยะพื้นที่งาน
ระบบประมาณ 1 เมตร
3) มาตรฐานการใชพลังงานไฟฟาแสงประดิษฐ 16 วัตตตอตารางเมตร ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และความเขมของการสองสวางไมนอย
กวา 300 ลักซ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
4) ระดับความสูงที่ใชงาน (working plane) ในสํานักงาน คือ 0.8 เมตร
2. ขอมูลการจําลองการใชพลังงานของอาคาร
1) ใชขอมูลสภาพอากาศจริงของกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 10 ป ในการอางอิง
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2) ไมมีการใชมานบังแดดภายในอาคาร
3) กําหนดคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเปนตัวแปรคงที่
4) เปนอาคารสรางขึ้นเดี่ยว ๆ ไมมีการบังแดดจากอาคารขางเคียง หรือตนไม และ
ใชผังพืน้ ชั้นเดียวเปนตัวแทนทุกชัน้
5) กําหนดพิกัดที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ (กรุงเทพมหานคร)
6) กําหนดใหแบบจําลองไดรับความรอนจากผนังทีละดาน และชองเปดโปรงแสง
เทานั้น โดยไมไดรับความรอนจากหลังคา เพดาน และพื้น
7) กําหนดวัสดุผนัง และพื้นเปนตัวแปรคงที่ และคาสัมประสิทธิ์การบังเงาของชอง
เปดเปนคาที่รวมอิทธิพลของกระจก และอุปกรณบังแดดเขาดวยกันแลว
3. ขอมูลการจําลองทางดานสภาพแวดลอมของอาคาร ในการจําลองอาคารอางอิง ได
มีการกําหนดคาสภาพแวดลอมในอาคารที่ศึกษา ดังนี้
1) จํานวนผูใชงาน 25 ตารางเมตรตอคน
2) การกําหนดเวลาการใชงาน เฉพาะวันจันทรถึงศุกร เวลา 8.00 - 17.00 น.
3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Visual Doe 4.0 ใชในการจําลอง
ดานการใชพลังงานจากการไดรับความรอน และแสงธรรมชาติ
3.5 การทดสอบเครื่องมือ
งานวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะเปนงานวิจัยเชิงการประยุกตใชโปรแกรมเพื่อนําไปปรับปรุงเปน
แนวทางการออกแบบ จึงเปนการจําลองสถานการณที่ไมอาจเกิดขึ้นจริงในการใชงาน นั่นคือ
อาคารกอนการใชงานที่ไมมีอุปกรณเครื่องใชสํานักงานใด ๆ เลย ไมมีการใชกลองทดลองเพื่อทํา
การวิจัย ในการทดสอบเครื่องมือจึงไมมีความจําเปนในการวิจัยนี้ นอกจากนั้น เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยนี้ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร Visual Doe 4.0 เปนโปรแกรมที่มีพื้นฐานเดียวกันกับโปรแกรม
Doe 2.0 ซึ่งมีการทดสอบ แกไข และปรับปรุงอยูเสมอมาเปนเวลากวา 10 ป ขอแตกตางมีเพียงแค
ลักษณะการใชโปรแกรมเทานั้น (interface) ทําใหเปนโปรแกรมที่มีความคงที่ของขอมูล และผล
การทดลองสูงมาก ผลการทดสอบเครื่องมือสามารถดูรายละเอียดไดในคูมือการใชโปรแกรม
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3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลจากการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Visual Doe 4.0 ซึ่ง
สามารถใชในการจําลองสถานการณที่ไมอาจเกิดขึ้นจริงได นั่นคือ อาคารวางเปลากอนการใชงาน
การใชโปรแกรมชวยใหสามารถตัดตัวแปรแทรกซอนของการทดลองได ผลจากการจําลองออกมา
ในรูปแบบการใชพลังงานตอป แบงเปน 4 รูปแบบ คือ การทําความเย็น (cool) พัดลมระบบปรับ
อากาศ (fans) ระบบแสงสวาง (lights) และอุปกรณไฟฟา (equipment) ดังภาพที่ 3.4
ภาพที่ 3.4
ลักษณะขอมูลที่ไดจากการจําลองโดยใชโปรแกรม Visual Doe 4.0
Electric End Uses

Lights
15934

7359

Equipment
kWh/y
23390

Cool
48978

Fans

3.7 การวิเคราะหและสรุปผล
จากการจําลองขางตน คาที่ไดนํามาวิเคราะหและสรุปผลเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. นําคาการใชพลังงานรวมในกรณีที่มีการใชอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติทดแทน
แสงประดิษฐ มาวิเคราะหความสัมพันธ และอิทธิพลของตัวแปรทั้ง 4 แบบ คือ ทิศทาง อัตราสวน
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ชองเปด คาสัมประสิทธการบังเงา และคาการสองผานของแสงสวาง ตอคาการใชพลังงานดานการ
ทําความเย็น
2. นําคาการทําความเย็น พัดลมระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และอุปกรณไฟฟา
มาคํานวณเปนคาการใชพลังงานโดยรวมตอตารางเมตรตอป และคาการประหยัดพลังงานในแตละ
กรณี เมื่อเทียบกรณีที่มีการใชอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐจากกรณีที่ไมมกี าร
ใชอุปกรณดังกลาวเปนเปอรเซ็นต
คาการใชพลังงานโดยรวมตอตารางเมตรตอป = คาการใชพลังงานการทําความเย็น +
คาการใชพลังงานพัดลมระบบปรับอากาศ +
คาการใชพลังงานระบบแสงสวาง +
คาการใชพลังงานอุปกรณไฟฟา
คาเปอรเซ็นตการประหยัดพลังงาน = (X-Y) x 100
X
เมื่อ

X = เปอรเซ็นตของคาการใชพลังงานรวมของอาคารตอตารางเมตรตอป ของกรณีที่
ไมมีการใชอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐ
Y = เปอรเซ็นตของคาการใชพลังงานรวมของอาคารตอตารางเมตรตอป ของกรณีที่
มีการใชอุปกรณตรวจจับแสงธรรมชาติทดแทนแสงประดิษฐ

