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อุทิศ  จันทร์เจนจบ 
นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551-2552 

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ศ.ดร.ประโมทย์อุณห์ไวทยะ
ทีป่รกึษาคณะกรรมการเกษมกหุลาบแกว้,พรเทพธญัญพงคช์ยั,ประสทิธิ์เหมวราพรชยั,เทง้สขุสดุประเสรฐิ,ปกรณ์บรมิาสพร,ประกรณ์เมฆจำเรญิ,ทองมนิทร์
กิจจาธิป,สุรพลวัฒนวงค์,ผศ.ประสิทธิ์พิทยพัฒน์,รศ.ศุลีบรรจงจิตร,วิวัฒน์กุลวงศ์วิทย์
คณะกรรมการบรหิาร นายกสมาคมอทุศิจนัทรเ์จนจบอปุนายกไชยะแชม่ชอ้ย,จริฏัฐ์มงคลวเิศษวรา,อดุมสขุสดุประเสรฐิเลขาธกิารผศ.ดร.ปฐมทศัน์จริะเดชะ
กรรมการกลาง ผศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์, พิธาน ชัยจินดา, จตุพงษ์ จาตุรวงศ์, มนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์, วีรพล เอาทารย์สกุล, ดร.จรรยาพร จุลตามระ,
พิสัณห์ถิรวศินเหรัญญิกนภาพรวิมลอนุพงษ์ปฏิคมชายชาญโพธิสารนายทะเบียนอุดมสิทธิการุณประชาสัมพันธ์กิตติสุขุตมตันติ
ประธานและรองประธานสาขาวิชาการ สาขา 1 การมองเห็นและสี ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ สาขา 2 การวัดแสงและการแผ่รังสี จิรนันท์ อมรมนัส,
โรจนาลี้เจริญสาขา 3 การส่องสว่างในอาคาร รศ.วรศักดิ์นิรัคฆนาภรณ์,ดร.อรรถพลเง่าพิทักษ์กุลสาขา 4 การให้แสงในคมนาคม สุรพลลีประดิษฐวรรณ,
ฉตัรชยัสขุสดุประเสรฐิสาขา 5 การสอ่งสวา่งนอกอาคาร รงัสรรค์พนูอศัวสมบตั,ิสนิกีานต์สทิธิน์ยีตาเดชสาขา 6 แสงกบัเคมแีละชวีวทิยา สพุฒัน์เพง็มาก,
นพดาธีรอัจฉริยกุลสาขา 7 เรื่องทั่วไป วรวุฒิเมธาบุตร,นวรัตน์ฤดีพิพัฒนพงศ์


เรียนท่านสมาชิกที่เคารพรัก

ในนามของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกรชุดใหม่และขอ
แสดงความยินดีสำหรับรศ.ศุลีบรรจงจิตรรศ.วรศักดิ์นิรัคฆนาภรณ์ผศ.ประสิทธิ์พิทยพัฒน์ท่านที่ปรึกษาและ
ประธานสาขา3ของสมาคมฯที่ได้รับเกียรติเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการสภาวิศวกรชุดใหม่นี้ด้วย

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณหทัย หริวรวงศ์ในการจากไปของคุณหทัย  หริวรวงศ์ ซึ่งท่าน
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯมาเป็นเวลายาวนานท่านได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2552เมือ่
อายุ90ปี7เดอืนเศษคณุหทยัหรวิรวงศ์เปน็หนึง่ทา่นทีอ่ยู่ในกลุม่คณะผูก้อ่ตัง้สมาคมฯและทำคณุประโยชน์โดย
ท่านได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯมาโดยตลอดท่านได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการร่วม
แข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปีของสมาคมฯท่านจะไปร่วมด้วยเสมอคุณหทัยหริวรวงศ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานหีบเชิงชาย
รวมทัง้พระราชทานเพลงิศพเมือ่วนัที่22สงิหาคม2552ดว้ยคณุงามความดขีองคณุหทยัหรวิรวงศท์ีท่ำมาตลอด
ชีวิตขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เวลา
10.00-15.00น.ในการประชุมครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อTAXPLANNINGโดยคุณอัครวุฒิเลขะกุลจากIntegratedwealsolution
Co.,Ltd.และมีสมาชิกของเราได้เข้าร่วมออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอีกจำนวนมาก

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการดูงาน Light +Building 2010ที่ FrankfurtประเทศGermany โดย4สมาคมวิชาชีพคือ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทยรว่มกนัจดัและสมาคมฯเราไดร้บัหนา้ที่ใหเ้ปน็ผูจ้ดัรายการขณะนีร้ายการดงูานไดก้ำหนดออกมาแลว้โดยทาง4สมาคมวชิาชพีไดม้อบให้
TRAVELCITYCO.,LTD. เปน็ผูน้ำการเดนิทางครัง้นี้  โดยกำหนดใหช้มงานLighting+Building2010 เตม็2วนั เพือ่สามารถไดร้ายละเอยีดของงาน
อยา่งเตม็ที่ จากนัน้เปน็การเขา้ชมโรงงานของ Philips ทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์ และทีป่ระเทศฝรัง่เศส ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มเทศกาลดอกไม้
ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกและพาทา่นนัง่รถไฟTGVอนัลอืชือ่ของประเทศฝรัง่เศสประทบัใจตลอดการเดนิทางและทา่นจะไดพ้บปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กับเพือ่นรว่มเดนิทางของสมาชกิทัง้4สมาคมวชิาชพีทา่นทีต่อ้งการรว่มเดนิทางสามารถตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก4สมาคมวชิาชพี

ทา้ยนีผ้มขอใหท้า่นสมาชกิของสมาคมฯมารว่มการประชมุใหญส่ามญัประจำปี2552 เพือ่ชว่ยกนัเสรมิสรา้งความกา้วหนา้ เสนอแนะสิง่ทีท่า่นตอ้งการ
ให้สมาคมฯช่วยเหลือท่านเพื่อเราจะอยู่ร่วมกันอย่างยืดยาวและมั่นคงต่อไปขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับสวัสดีครับ.

ดร.อัจฉราวรรณจุฑารัตน์
บรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วง ในปีนี้รัฐบาลถึงกับกำหนด
ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ดิฉันเห็นว่าบทบาทของแสงประดิษฐ์ในเวลากลางคืนนั้นมีความสำคัญในการเน้นให้เกิดความตระหนักของ
ความงามและความหมายหรือการสื่อสารขององค์ประกอบของเมืองกับผู้ใช้สถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก ในครั้งนี้เราจึงได้นำเรื่องแสงกับเมืองมาเป็น Theme ต้องขอขอบคุณผู้เขียนหลายคนที่ได้ให้เกียรติและเวลาเขียนเกี่ยวกับแสงในพื้นที่
ระดับเมือง คุณกิตติ สุขุตมตันติ และคุณวีรพล เอาทารย์สกุล ได้นำเสนอโปรเจคที่ช่วยสนับสนุนเพื่อก่อให้เห็นถึงความสำคัญของแสงในสถานที่
ต่างๆ เช่น การติดตั้งแสงโดยศิลปินชื่อดัง Olafur Eliasson มหานครนิวยอร์ค และการจัดตั้งรางวัล City-Light-People ขอบคุณ ดร.จรรยาพร
จุลตามระคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมจธ.สุดท้ายต้องขอขอบคุณDr.LuoxiHaoที่ ได้มีโอกาสได้รู้จักกับTIEAในงานLux
Pacifica2009ที่ผ่านมาที่กรุงเทพฯDr.Haoเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบExpoLightingMasterPlan2010ที่นครเซี่ยงไฮ้ได้ส่งบทความ
มาให้ ได้เรียนรู้วิธีคิดของคนจีน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในเล่มนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและทำให้เข้าถึงการสรรค์สร้างความงามของ
สถาปัตยกรรมและเมืองในยามค่ำคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายผลไปยังกลุ่มผู้วางแผนและออกแบบเมืองที่จะมีผลกระทบอย่างมากในความ
สำเร็จของโครงการกับเมืองในภาพรวมที่มากไปกว่านั้นขอให้มั่นใจได้เลยว่าศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของแสงและการออกแบบวางแผนที่ดีนั้น
สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ดี น่าประทับใจในเวลากลางคืน ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยและส่งผลให้ผู้มาเยือนหรือผู้ใช้สถานที่กลับ
มาอีกเป็นการเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
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งานสัมมนาประจำปีและงานแสดงผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและเครื่องกล ครั้งที่ 25 
ภายในงานจะประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล2วันคือวันที่21สิงหาคม

2552 สำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ารายใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง และในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 จะเป็นการสัมมนาสำหรับสมาชิกของ
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และผู้สนใจ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับ
การสนบัสนนุจากการไฟฟา้สว่นภมูภิาค โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดังานเพือ่ใหส้มาชกิ
ไดร้บัทราบขา่วสารความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ต่างๆ อันจะนำไปสู่การสรรค์สร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และ
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในบูทของ
สมาคมวิชาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกบูท

งาน The E5 Engineering Series 2009 
สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มการจดังานTheE5Engineering
Series 2009 ซึ่งถือเป็นงานที่มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยรอคอย เพราะงานนี้เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรม
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงระบบความปลอดภัยภายใน
อาคารเปน็งานทีจ่ะไดม้ีโอกาสนำนวตักรรมใหม่ๆ  รวมถงึความรู้ในเรือ่งระบบไฟฟา้
และความปลอดภัยมานำเสนอให้กับกลุ่มมืออาชีพในวงการอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องธุรกิจและอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนา
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาการของวิศวกรรมส่องสว่าง และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการของ
สมาคมฯ รว่มจดัโดยสมาคมชา่งเหมาไฟฟา้และเครือ่งกลไทย สมาคมไฟฟา้แสงสวา่ง
แหง่ประเทศไทยสมาคมวศิวกรออกแบบและปรกึษาเครือ่งกลและไฟฟา้ไทยสมาคม
ผูต้รวจสอบและบรหิารความปลอดภยัอาคารระหวา่งวนัที่18-20มถินุายน2552
ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา

Activities 

ร่วมเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ที่ปรึกษาของสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแหง่ประเทศไทย ไดจ้ดังานเลีย้งแสดง
ความยินดีแก่ที่ปรึกษาของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแหง่
ประเทศไทยคอืรองศาสตราจารย์วรศกัดิ์นริคัฆนาภรณ,์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และรอง
ศาสตราจารย์ศุลีบรรจงจิตรซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภาวิศวกรณโรงแรมสยามซิตี้

การสมัมนา เรือ่ง การออกแบบระบบไฟฟา้-สือ่สาร 
(รุ่นที่ 3) 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ วิศวกรรมอย่าง
ตอ่เนือ่ง และการใชม้าตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟา้สำหรบั
ประเทศไทย มาตรฐานเกีย่วกบัไฟฟา้แสงสวา่งมาตรฐาน
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบระบบไฟฟา้กำลงั,ระบบ
ไฟฟา้แสงสวา่ง และระบบสือ่สารในอาคารอยา่งถกูตอ้ง
และแพร่หลายมากขึ้นจนสามารถนำไปใช้ ในการ

อ อ ก แบบ จ ริ ง
ส ม า ค ม ไ ฟฟ้ า
แสงสว่างแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทยได้ตระหนัก
ถึงการเผยแพร่ทางด้านวิชาการนี้จึงได้จัดหลักสูตรการสัมมนาการออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสารขึ้นโดยได้
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในสาขาวิชานี้เป็นผู้บรรยายเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและ
ผู้สนใจทั่วไประหว่างวันที่7-8สิงหาคม2552และวันที่14-15สิงหาคม2552ณห้องประชุม3
ชั้น3อาคารวสท.มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด47ท่าน
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Making LED Light ing Solut ions Simple™

www.FutureLightingSolutions.com

Asia@FutureLightingSolutions.com

Telephone: +66 2 361 8400

947 Thosapol Land 3 18th Floor,
Bangna-Trad Road,

Bangkok, Thailand, 10260



Law and regulation 

Aseries of man-made waterfalls installed around New York 
Harbor were lit using LED lighting fixtures to simulate the 
effect of moonlight on the water. 

The New York CityWaterfalls public art installation, by artist Olafur Eliasson,
comprisedfourman-madewaterfallsintheNewYorkHarborsituatedalongthe
shorelinesofLowerManhattan,BrooklynandGovernors Island.Oneof thekey
featuresofthewaterfallswastheiruseofLEDlightingbehindthewaterflowto
simulatetheeffectofmoonlight.

TheWaterfallsrangedfrom90to120-feettallandwereonviewfromJune26
through October 13, 2008. The project was commissioned by the non-profit
PublicArtFundincollaborationwiththeCityofNewYork.

Eachwaterfallpumped35,000gallonsofwaterperminutefromtheEastRiver
to the top of a scaffold. As the water flowed over the lip of the falls it is
illuminatedbyLEDfixtures.

Each waterfall utilized a continuous row of assembled 5 feet sections of LED
fixtures,withamixtureofcoolandwarmwhiteLEDscontrolledby3separate
channels.Thetotalwattagewas300Wper5ft.sectionat100%output,while
theactualoperatingloadwas15-25%,dependingonthesite.

LightfromtheLEDfixturesgrazedthe
back of the water, penetrating the
flow and accentuating the effect of
windgustsandchangesinwaterflow
rate. A custom baffle just below the
LEDsourcepreventedglareatnormal
viewingangles.

The LightingDesigner for the project
wasMichaelMehl of Jaros,Baum&
Bolles. “Working with LEDs offered
us very interesting possibilities both
technicallyandaesthetically in realizing
Eliasson’sartisticvision,”hesaid.

Someimmediateconcernsovertheuse
ofLEDs,suchascolorrenderingand
heat dissipation, were overcome by
thenatureoftheexteriorenvironment
inthisproject,saidMehl.Unlikeprior
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โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันต ิ 
Law and regulation 

“Unlike prior projects we have worked on, LEDs were
not initially chosen for their promise of extended life,
sincetheprojecthadalimitedinstallationperiodofonly
fourmonthsofoperation,”headded.

Hiding the source was the biggest challenge, so that
thewaterwouldappearasiflitbymoonlight.“Thesize-
to-light output ratio of the LEDs favored them over
conventionallampsources,”saidMehl.“Wefocusedour
designattentiononthecaveatsofthetechnology,such
aslamp-to-lampcolorconsistencyandoptics.”

Thedesigneralsobelievesthatacriticalcomponentto
usingLEDs,beyondthespecificsource,isthechoiceof
manufacturer. “Architectsand lightingdesignersshould
chooseamanufacturerwhounderstandsthetechnology
and can aide the design process considerably. Since
LEDsareacompilationofcomponents,thebest friend
the lighting consultant can have with the burgeoning
technologyistoworkwithamanufacturerwhounderstand
the nuances of LEDs and can integrate ever-evolving
aspects of the technology, while delivering on the
conventional design process of conception through
installation.”
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งาน Light + building 2010ที่ Frankfurtประเทศ
เยอรมันระหว่างวันที่12 -20 เมษายน2553และจะเข้า

เยีย่มชมโรงงานบรษิทัฟลิปิสอ์เิลก็ทรอนกิส์(ประเทศไทย)จำกดั

ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส

ร่วมจัดโดย 4 สมาคมวิชาชีพ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.), สมาคมช่างเหมา

ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษา

เครือ่งกลและไฟฟา้ไทย,สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแหง่ประเทศไทย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณทศพรและคุณอภิสรา  
โทรศัพท์0-2935-6905โทรสาร0-2935-6569E-mail:tiea_association@hotmail.com,www.tieathai.org



Lighting Design+Application 
By : Luoxi Hao, Yi Lin, Xundong Li, Guojian Hu, 
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ABSTRACT 
2010 Shanghai China EXPO Lighting master plan as an
importantspecificplanismainlybasedontheanalysisofEXPO
function and its site lighting components. The master plan
consists of the following sub-plans such as luminance level
division, color temperature division, colorful & dynamic light
control,lightingrequirementsforkeyareas,advancedtechnology
application, and specific lighting planning for building, street,
landscape, and public space.All are focused on innovation and
sustainability.

Keywords:WorldExpo,lightingmasterplan,innovation,sustainability

1. Brief Introduction of World Expo Shanghai 
BeingthefirstWorldExpositiononthethemeofcity,Expo2010ShanghaiChina
willattractabout200nationsand internationalorganizations to takepart in the
exhibition aswell as 70million visitors from home and abroad, focusing on the
theme“BetterCity,BetterLife.”Forits184dayswithdurationfromMay1toOct
31, 2010, participants will display urban civilization to the full extent, exchange
their experiences of urban development, disseminate advanced notions on cities
andexplorenewapproachestohumanhabitat, lifestyleandworkingconditions in
thenewcentury.

TheExpoSitecoversatotalareaof5.28squarekilometers,includingtheenclosed
areaandoutsideareasofsupportfacilities.TheExpoSitespansbothsidesofthe
HuangpuRiver,with3.93sqkminPudongand1.35sqkminPuxi.Theenclosed
areameasures 3.28 sq km. There are 12 pavilion groups, eight of which is in
PudongSectionand four inPuxi,eachwithanaverageareaof10-15hectares.
Taking into account such factors as proper walking distance and perception of
visitors, themaster plan of Expo Shanghai puts forward a five-level structure of
park,enclosedarea, zones,groupsandclusters.Foreignnationalpavilions, tobe
grouped by the continent they belong to, will include 3 types: Type 1, pavilions
designedandbuiltbyofficialparticipants;Type2,stand-alonepavilionsbuiltbythe
Organizer and rented to participants; Type 3, joint pavilions constructed by the
Organizer and offered spaces to developing nations free of charge. Permanent
BuildingsareChinaPavilion, ThemePavilions, ExpoBoulevard,WorldExpoCentre
andExpoPerformanceCentre.

2. Key Issues and Highlights of EXPO Lighting Master Planning 
2.1 Key Issues 

5issuesasfollowinghavebeenemphasizedespeciallyinEXPOlightingmasterplan
considering Chinese current urban lighting situation and EXPO characteristic. A.
Innovationonscience, technologyandart;B.High-efficient andenergy saving;C.
Humanization;D.Ecologicalandenvironmentalprotection;E.Sustainabledevelopment.

Since 1851 when the Great Exhibition of Industries of All Nations was held in
London, the World Expositions have attained increasing prominence as grand
events for economic, scientific, technological and cultural exchanges, serving as an
importantplatform fordisplayinghistoricalexperience,exchanging innovative ideas,

demonstrating esprit de corps and
looking to the future. All facilities for
lighting should be representative for
innovative technology and design.
Actually China is one of the most
energy consuming countries around
the world. Facing the crisis of global
energy,weadvocate thehigh-efficient
and energy-saving lighting system to
Shanghai EXPO lighting system. It is
alsoa response to theworld’sgreen
lighting strategy being harmonious
between human and the nature and
realizingzeroenergyconsumption.70
million visitors mean huge population
flow in EXPO site. Lighting should
take into account of people-oriented
humanized design. Some industrial
relic buildings like the 142-year-old
Jiangnan Shipyard, 100-year-old
Shanghai Pudong Steel Corporation
and110-year-oldNanshi Power plant
will be renovated for EXPO with
the technology of ecological and
environmental protection. It is certain
that solar energy, LED lighting,
wind-solar hybrid power, photovoltaic
technology will be used in Expo
pavilions to achieve the goal of
sustainabledevelopment.

2.2 Highlights of Shanghai EXPO 
Site Lighting 

By means of the relevant strategy,
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Shanghai EXPO lighting system should be the Chinese urban lighting model for
high-efficientandenergysaving.Fromtheviewofhistory&culture,weendeavor
tocreateecologicalandprotectivelightingpatternforindustrialrelicsinShanghai
Exposite.Asfortechnology,ontheUBPA(UrbanBestPracticeArea)peoplecan
findthe largescaleandconcentratedLED integratedapplication.Forhuman life,
visitorsorcitizenwouldgetinteractiveexperienceonlightartandenjoyinnovative
lifefromlightingtechnology.

ToChineseindustry,EXPOsitelightingwillbedefinitelythemaximalapplicationof
productswhicharemadeinChina.

3. Control Plans 
3.1 Luminance Level Division Sub-plan 

Basedon the landscapepropertiesof theEXPOsite, the luminance level of the
siteisdividedintodifferentclasses.Thegoalistokeepthewholesiteharmonious
while thekey regionsareemphasizedby lighting.Fromtheperspectiveof visual
comfortandenergysaving,thesitehastomaintainthebalancebetweenbrightness
anddarkness. Ithas tobeconsideredcarefully that the luminance levelmaybe
changed according to the orientation and function shift on-Expo and post-Expo
reutilization.

3.2 Color Temperature Division Sub-plan 

Color temperature division sub-plan is to give the restrictive conditions for the
selectionofcolortemperatureorthelightcolorfordifferentpartsinEXPOsite.Itwill
meetthehumanvisualpreferenceandenhancetherecognitionofdifferentspaces.

3.3 Colorful & Dynamic Light Control Sub-plan 

To improve the luminousquality of the site, this sub-plan is to control thearea
andextentofapplicationofcolorfulanddynamiclightsinordertoavoidthevisual
environmentinastateofdisorderandlightingpollution.

3.4 Advanced Technology Application Sub-plan 

ByconsideringthedifferentfeaturesofeachpartofEXPOsiteintotheplan,this
sub-planenumeratesfeasiblelightingtechnologiesforExposite.Whenitcomesto
luminaires for EXPO, they should not only meet the needs of decorativeness,
functionality, and durability but also embody scientific & technical innovation. As
mutually complementary advantages it is the best way to fulfill plan with the
commoneffortofenterprises,universities,andresearchinstitutes.

4. The Specialized Lighting Planning for 2010 EXPO Site 
4.1 The Facade Lighting Planning for Expo Site Building 

Accordingtodifferentfunctionandlocationofeachbuilding,thisspecificplanclassified
the facade lighting into4controlclasses,whicharekey lighting,proper lighting,
suggestedlighting,andnotsuitableforlighting.Theplancanbeservedasdesign
andconstructionguidanceforthefacadelightingofeachbuildingintheExposite.

4.2 The Road Lighting Planning for EXPO Site 

According to thegeneralplanofEXPOsite, thespecific road lightingplangives
control with photometric criteria for streets, elevated footpaths, tunnels, and
pedestrianpath.Roadlightingenergysavingsampleisalsoapartoftheplan.

In addition, we have finished the public space lighting sub-plan, the landscape
lightingsub-plan,andthesignandguidingsystemlightingsub-plan.

5. The Key Regions’ Lighting Planning 
5.1 One axis and 4 pavilions of EXPO site 

ExpoBoulevard,whichiscalledEXPOaxis,withChinapavilion,WorldExpoCentre,
ThemePavilions,PerformanceCentreonitssidescomposingthestateofoneaxis
andfourpavilionsarethelandmarksofEXPOsite.Theywillbecomethekeyarea

of nightscape. Lighting for this area
mustbecome the visual centerof the
whole EXPO site and will be the
platform for combining lighting arts
and techs. In the plan we give some
lighting suggestions for this key area.
Astheexpressivenodalregionatnight
and visual center on EXPO site, it is
definitely the platform for presenting
the integration of lighting art and
technologytoo.Becauseitisthemost
important landscapeonEXPOsiteand
themainaxis forpenetration flow,we
have to consider about the visual and
behavior needs of visitors and create
joyfulspacesbyexcellentlighting.

5.2 Urban Best Practices Area 
(UBPA) 

With a site sized more than 15
hectares, the Urban Best Practices
Area offers a stage for cities around
the world to propose their innovative
solutions to urban issues from
differentperspectives.UBPAexhibitions
willfocusonpracticeswhichareworth

studying for fully implementation in
the future cities. As an exhibition
area, the old factory buildings will be
renovatedintoserialpavilions,covering
livable cities, sustainable urbanization,
protection and utilization of historical
heritages and technological innovation
inbuiltenvironment.

WorldExpoShanghaihaschosenmore
than55projectstoexhibitintheUBPA
oftheExposite,InordertodriveChina
LEDindustry,weraiseduptheideaof
LED application concentrated in the
UBPA. It is full with opportunity and
challengeforthedomesticLEDindustry.
UBPAwillapplyLEDlightinginpractice
ofoutdoorandindoorlighting.Interactive
entertainment with LED will be fully
considered in this community. LED
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processand theremote
transferoflightingcontrol,
weproposedthespecific
lighting control method
andmanagementmode.

Duringtheworkingprocess,
we cooperated with the
R&D depar tments of
domestic enterprises to
make several prototype
luminaries range from
residence,officetoroad.

NodoubtEXPOneedsinnovation.SoforChineseenterprises,theymustseizethe
opportunity to promote R&D level, to understand how to protect intellectual
propertytokeepfaircompetition,andhowtoorganizeR&Dteamtosolvethekey
issuessuchasthermalproblemsaswellassecondaryopticsdesignbymeansof
lensandreflectorforLEDluminaries.

7. Summarize 
It is to be honored to undertake such an important lighting plan work. The
challengewe faced is that EXPOaffair is always in a stateof changesuchas
participation.EXPOsitefunction,pavilionconstruction,landshiftandeventetc.As
amasterplan,weunderstand itshouldsolvemacro-levelandcontrol issuesso
astosetupcommoncognitiveobjectivesbetweenEXPObureau,projectowners,
designinstitutesandlightingproductmanufactures.Tosomeextentitisaguiding
andcontrolplannotmandatorynorm.Theroleofthislightingmasterplanisto
push forward the integrated application of lighting technology and lighting art
according with our economic developing stage. Meanwhile, we must consider
environmentalissues,energysaving,innovation,andstrategy.

Finallywecompletedonecopyofplantext,10copiesofguidelineandanimation.
In order to implement comprehensively the lighting master plan the guidelines
have been distributed to design institutions and departments related to EXPO
constructiontodirecttheirconcreteworkeffectively.

8. ACKNOWLEDGEMENTS 
WewouldliketothankmembersofShanghaiWorldExpoCoordinationBureaufor
theirvaluableassistanceandcooperation.AlsowethankstoScienceandTechnology
CommissionofShanghaiMunicipalityandShanghaiTongjiUrbanPlanningInstitute
forthesupportforourworking.
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lighting will be designed creatively and
show the concept of future lighting.
Therefore we give the EXPO LED
application and innovation suggestions
forenterprises.LEDapplicationfieldsin
EXPOsiteincludeLuminaries,architectural
lightinganddisplayetc. IncaseofLED
applicationonEXPO,LEDinnovationshould
aim uniquely at EXPO and solve the
keytechnologicalproblems. Independent
innovation, intellectual property right
protection and preventing copy are
the important aspects for EXPO LED
application.R&Dteamshouldconsistof
technician range from chip, package,
heatradiation,optics,circuit,machinery,
craftwork and design. Luminaries’
manufactures have to deeply know
about LED technology and upriver
enterpriseshavetoknowabout lighting
and fixtures.We have to describe the
technicalcharacteristicsofLEDproducts
undertheconditionoflackingofstandards
atpresent.Experimentsandmeasurements
should be emphasized in order to get
rationaluseofLEDpractically.

6. Research Projects Support 
Innovative EXPO Lighting 
The lighting master plan for Shanghai
EXPO site is actually a research-based
project.Itappliessomeachievementsto
thelightingplanfromourresearchwork
supported by national and municipal
science and technology departments.
High efficient and energy saving as
sustainable goal for EXPO lighting was
raised up just at the very beginning of
themaster plan.We also put forward
the idea of integrated application of
lightingscienceandtechnologywhichis
integrating solar energy, LED lighting,
visualfilmandimage,inductiontechnology,
video frequency technology, internet
technology and new type of materials
andsoon.Thatwillapplytothedesign
of the large symbolic and landscape
pole, visual guide system, lighting art
installationandthefloodlightingforthe
EXPO pavilions. Our research includes
not only the specific luminaries design
butalso the ideasandmethodsof the
integratedapplicationoflightingscience
andtechnology.

In addition, to apply high-efficient and
energy-saving lighting in EXPO site, the
digitallightingconstructionframeneeds
to be worked out. Through the signal
collection of urban lighting, storage,
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บทบาทของการออกแบบแสงสว่างสำหรับชุมชนเมือง
ในปัจจุบันการออกแบบแสงสว่างสำหรับชุมชนเมืองหรือ Urban Lighting
เป็นมากกว่าการให้แสงสว่างเพื่อการมองเห็นและความปลอดภัยในเวลา
ค่ำคืน ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ
และประเทศเกาหลีใต้ การออกแบบแสงสว่างสำหรับชุมชนเมืองเป็นองค์
ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน[1]โดยมักมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่กับการออกแบบแสงสว่าง ที่ ไม่เพียงแต่คำนึงถึง
ประโยชน์ใชส้อยและการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ แตย่งัคำนงึถงึ
การสรา้งบรรยากาศทีเ่ปน็มติรทศันยีภาพทีส่วยงามและกลมกลนื เพือ่ชว่ย
สง่เสรมิภาพลกัษณข์องเมอืง สรา้งความภาคภมูใิจใหค้นในทอ้งถิน่และสรา้ง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

การใช้แสงสว่างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเมืองและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เมือง Lyon

ในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองและแผนด้านแสงสว่าง
(Lighting Plan) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1989 และประสบความสำเร็จ
ทั้งในด้านการพัฒนาทัศนียภาพของเมือง(รูปที่1)คุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น และการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว [2] ในบทความนี้ผู้เขียนจะ
นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการด้าน
แนวคิดและเทคนิคการออกแบบที่ทำให้Lyonได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง
ตน้แบบของการออกแบบแสงสวา่งสำหรบัชมุชนเมอืง ซึง่นา่จะเปน็ประโยชน์
ต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในบ้านเราได้

จุดเปลี่ยนของการพัฒนาและปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
เมืองLyonเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นครั้ง
แรกในสมัยโรมันบนเนินเขา Fourviere และด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำสำคัญ
สองสายไหลผ่าน(RhoneและSoane)ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกลางหรือช่วงศตวรรษที่ 14 - 18 ทำให้ย่าน
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เมืองเก่าของLyonได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การUNESCOในยุค1970
ไดเ้ริม่กอ่ตัง้ศนูยก์ลางเมอืงแหง่ทีส่อง(Part-Dieu)เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชนเมอืง
การค้าและการลงทุน ในยุค 1980 มีการก่อสร้างสนามบินนานาชาติและเริ่มมีการใช้
รถไฟความเร็วสูงTGVทำให้การเดินทางระหว่างParis-Lyonใช้เวลาเพียง2ชั่วโมง
เท่านั้น

แม้จะมีการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ แต่ลักษณะของผังเมืองที่มีการทับซ้อนของเมืองเก่าตั้งแต่
สมัยโรมันจนถึงยุคกลางทำให้มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นและถนนที่ค่อนข้างแคบพื้นที่
สาธารณะส่วนใหญ่จึงถูกใช้เพื่อสร้างถนนและที่จอดรถซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ชาวเมืองขาด
พื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อทัศนียภาพของเมืองและความสง่างาม
ของสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงไม่
นิยมพักค้างแรมใน Lyon แต่มักเดินทางด้วยรถไฟ TGV กลับไปพักผ่อน ในปารีส
ทำใหธุ้รกิจโรงแรมและร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างมาก

ด้วยวิสัยทัศน์ของ Mr. Michel Noir นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีนโยบายให้จัดทำ
แผนพัฒนาเมืองและแผนด้านแสงสว่างขึ้นครั้งแรกในปี 1989 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
และระบบไฟฟา้แสงสวา่งของโบราณสถาน อาคารและพืน้ทีส่าธารณะทีส่ำคญัของเมอืง
จำนวน7แห่ง(รูปที่2)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้รับผิดชอบโดยตรงคือรองนายกเทศมนตรีด้านผังเมือง(Townplanning)
และแผนกไฟฟา้สาธารณะ(PublicLightingDepartment)โดยมีMr.PhilippeChabonneau
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองเป็นที่ปรึกษาหลัก ในระหว่างนั้นมีการปรับปรุงระบบ
แสงสว่างของสะพานแห่งหนึ่ง ทำให้ชาวเมืองเห็นประโยชน์ของการออกแบบแสงสว่าง
ที่มีคุณภาพและให้การสนับสนุนโครงการที่เมืองนำเสนอ

โดยทั่วไปแผนด้านแสงสว่างสำหรับเมืองหรือชุมชน
เมืองคือแผนที่กำหนดขอบเขตการพัฒนาและภาพ
รวมของแนวทางการให้แสงสว่างสำหรับองค์ประกอบ
ทางภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สำคัญ รวมทั้ง
สาธารณูปโภค เช่น ถนนสะพานและมักกำหนด
ระยะเวลาดำเนนิการไวด้ว้ย โดยผูจ้ดัทำแผนตอ้งศกึษา
ลักษณะทางกายภาพของเมืองและประวัติศาสตร์ของ
ทอ้งถิน่ เอกลกัษณท์างศลิปวฒันธรรมสถาปตัยกรรม
และการใช้สีและวัสดุในท้องถิ่น ลักษณะของกิจกรรม
และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หรือชุมชนในปัจจุบัน
รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ควร
สำรวจอุปกรณ์ด้านแสงสว่างที่มีอยู่ จากนั้นจึงกำหนด
ลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการพัฒนาก่อนหลัง
โดยคำนึงถึงการจัดสรรงบประมาณ ประโยชน์ใช้สอย
และความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย ระยะเวลาในการจัด
ทำแผนด้านแสงสว่างจะใช้เวลาประมาณ 3-9 เดือน
ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความละเอียดของแผน[3]

เมื่อมีการจัดทำแผนด้านแสงสว่างแล้วผู้รับผิดชอบจึง
เชิญบริษัทที่ปรึกษาหรือนักออกแบบแสงสว่างที่มี
ประสบการณ์เข้าประกวดแบบ(designcompetition)
จากนั้นจึงทำการประมูลหาผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
และตดิตัง้อปุกรณ์ในระหวา่งนัน้แผนกไฟฟา้สาธารณะ
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ของเมืองได้ทำความเข้าใจและเจรจากับเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่
จะตดิตัง้เพือ่ตกลงดา้นคา่ใชจ้า่ยสำหรบัอปุกรณ์คา่ตดิตัง้และคา่บำรงุ
รกัษาสว่นคา่ไฟฟา้สำหรบัอาคารและสถานทีท่ีอ่ยู่ในแผนบรษิทัผูผ้ลติ
และจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส (EDF) ให้การสนับสนุนโดย
จำหน่ายไฟฟ้าให้ในราคาถูก นอกจากวิสัยทัศน์ นโยบายจากผู้บริหาร
และการมีผู้รับผิดชอบที่สามารถประสานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสทิธภิาพแลว้ ปจัจยัสดุทา้ยทีผู่เ้ขยีนเหน็วา่มคีวามสำคญัตอ่ความ
สำเร็จของเมืองLyonคือการจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยแสง
สว่างสำหรับ facade อาคารสำคัญและพื้นที่สาธารณะจะถูกควบคุม
จากส่วนกลาง ซึ่งเวลาปิดและเปิดไฟจะต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล ส่วน
การบำรุงรักษาหากเป็นการเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียจะรับผิดชอบโดย
แผนกไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนไฟถนนบางส่วนจะว่าจ้างบริษัทภายนอก
ให้ทำการเปลี่ยนหลอดและอุปกรณ์ทุกๆ 3 ปีและบริจาคให้แก่เมือง
Ouagadougouในทวีปแอฟริกา

จากการดำเนินงานตามแผนด้านแสงสว่างฉบับที่ 1 มาอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าการกำหนดแนวทางการออกแบบแสงสว่างในภาพรวม
ทำใหท้ศันยีภาพในยามคำ่คนืของเมอืงLyonมคีวามสวยงามและยงัคง
มเีสนห่ข์องเมอืงประวตัศิาสตรท์ีรุ่ง่เรอืงในขณะเดยีวกนักม็บีรรยากาศ
ของชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนในท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ
และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการเยี่ยมชมในเวลากลางวัน
ในรูปที่3และรูปที่4แสดงการออกแบบแสงสว่างภายในสแควร์
PlacedeTerreauxซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความเก่าแก่และสำคัญ

ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการของเมือง (Hotel de
Ville) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ และรายล้อมด้วยคาเฟ่และร้านอาหาร ที่
ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์และพัก
ผ่อนหย่อนใจในเวลากลางวันและกลางคืน รูปที่ 5 และรูปที่ 6 เป็น
สวนสาธารณะสองแห่งในย่านชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ไม่ไกลจากย่าน
เมืองเก่าซึ่งมีการใช้แสงสี (coloured light)และการฉายกราฟฟิก
ได้อย่างมีศิลปะ

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากแผนกไฟฟ้า
สาธารณะของเมืองเกี่ยวกับแผนด้านแสงสว่างฉบับที่ 2 ที่จัดทำ
ขึ้นในปี 2004 ดังแสดงต่อรูปที่ 7 เพื่อให้ตอบสนองกับแผน
พัฒนาเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลกที่ ให้

ความสำคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนืมากขึน้ โดยเฉพาะในแงข่อง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมีส่วนร่วมของคนในท้อง
ถิ่น และจากการสัมภาษณ์ Mr. Laurent Fachard (Les
Eclairagistes Associes) นักออกแบบแสงสว่างที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีผลงานในระดับนานาชาติและเป็นผู้ออกแบบ
แสงสวา่งสถานทีส่ำคญัของเมอืงหลายแหง่เชน่ Place de Terreaux
(รูปที่3และรูปที่4)และสวนสาธารณะParkdeGerland(รูปที่
6) ผู้เขียนเห็นว่ามีแนวความคิดและเทคนิคการออกแบบที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการใช้อุณหภูมิสีของแสงเพื่อ
แสดงลำดับความสำคัญของอาคารในบริเวณใกล้เคียงกัน การใช้
แสงสีและการฉายภาพกราฟฟิกที่ เหมาะสมและไม่ทำลาย
ทัศนียภาพของชุมชนเมืองหรือที่ Carl Gardner เรียกว่า ‘Colour
blight’การใช้เทคโนโลยีด้านแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น
หลอดLEDและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอใน
รายละเอียดในตอนต่อไป
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เนื้อหาในบทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุีและNational Institute
of Applied Sciences (INSA Lyon) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุน
Thai-Franco และผู้เขียนขอขอบคุณ Dr. Jean-Michel Deleuil
นักวิจัยร่วมที่ ให้ความช่วยเหลือในการแปลเอกสารและการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนด้านแสงสว่างของ
เมืองLyon

รูปที่ 7 The new Lighting Plan Structure 
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เกือบตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แสงสว่างภายในเมืองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยในการมองเห็น
และสร้างให้เกิดความปลอดภัยเท่านั้น แต่กลายมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งใน
การวางผังเมืองซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆ

การวางแผนดา้นแสงสวา่งเปน็อยา่งดชีว่ยสรา้งวสิยัทศัน์ใหม่ๆ  โดยการสอ่งเนน้คณุลกัษณะ
ที่โดดเดน่ของเมอืงหรอืปดิบงัสว่นที่ไมส่วยงามสง่เสรมิใหผู้ค้นอยากคน้หาภาพลกัษณ์ใหม่ๆ 
ของเมืองซึ่งไม่สามารถเห็นได้ในยามกลางวันและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเพื่อที่จะบ่งชี้ และส่งเสริมความสำคัญของแสงสว่างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ตัวเมือง Philips โดยความร่วมมือกับ Lighting Urban Community International
Association(LUCI)ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า80รายจาก54เมืองใน4ภาคพื้นทวีป
และ 23 ราย จากหน่วยงานวิชาชีพเกี่ยวกับแสงสว่าง (บริษัทนานาชาติ ผู้ออกแบบแสง
สว่างสถาปนิกและมหาวิทยาลัย)และโดยการริเริ่มจากCityofLyonในปีค.ศ.2002
ได้จัดให้มีการประกวดCity.People.Lightawardขึ้นทุกปีเพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่าง
เมืองต่างๆ และผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับแสงสว่างในการใช้แสงเป็นเครื่องมือที่สำคัญใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของเมอืง และใหค้วามสำคญัตอ่สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื
ในขณะเดียวกัน

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ประกวดก็เพื่อให้รางวัลแด่เมืองที่
มีความเข้าใจในการนำเสนอความ
เข้ากันของแสงสว่างผู้คนและ
ตัวเมือง โดยการรวมเอาความ
ต้องการของการใช้ชีวิตในเมืองไว้
ในการวางแผนระบบแสงสว่างได้
อยา่งมเีหตมุผีล ซึง่รางวลันีจ้ะชว่ย
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึง
ประโยชน์ของแสงสว่างต่อการ
ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษณ์ ข อ ง เ มื อ ง
ก ารช่ ว ย เพิ่ ม ความปลอดภั ย
หรือการสร้างความสวยงามแก่
สถาปัตยกรรมต่างๆแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานภาครัฐ
สถาปนิกผังเมืองฯลฯ

งานที่สามารถส่งประกวดจะต้อง
เป็นงานติดตั้งถาวร ซึ่งเพิ่งจะ
แล้วเสร็จภายใน 2 ปีก่อนการส่ง
เข้าประกวด และเป็นงานที่เปิดให้
สาธารณะเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้
จ่ายโดยมีเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้

 เนื้อหาโดยรวมของโครงการ เช่น เป็น
ส่วนหนึ่งของเมือง ซึ่งสามารถทำซ้ำได้
ในที่อื่นๆอีกหรือไม่

 เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
พลังงาน มลภาวะทางแสง ผลกระทบ
ตอ่พชืและสตัว์การใชอ้ปุกรณท์ีส่ามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่เป็นต้น

 ขอบเขตเวลาของโครงการ เช่น เป็น
โครงการระยะสัน้หรอืเปน็สว่นหนึง่ของ
โครงการระยะปานกลาง-ระยะยาว

 เนื้อหาด้านการเงิน เช่น งบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้มีการวางแผนไว้
หรือไม่อย่างไร

 คณะทำงานประกอบด้วยใครบ้าง

 คุณค่าของงานต่อภาพลักษณ์ของเมือง
ต่อการท่องเที่ยวต่อสังคมฯลฯ

 คณุภาพโดยรวมของขอ้มลูเชน่ภาพถา่ย
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาฯลฯ

สำหรับคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ตัดสิน
การประกวดจะประกอบไปด้วยบุคคลจาก
หลากหลายหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้อง
กับการวางผังเมืองและแสงสว่าง ได้แก่
นกัออกแบบแสงสวา่ง,นกัวางผงัเมอืง,ภมูิ
สถาปนิก, วิศวกรแสงสว่าง และสถาปนิก
ผังเมือง

โดยตัง้แตป่ีค.ศ.2003มีโครงการมากมาย
จากเมอืงตา่งๆทัว่โลกสง่เขา้ประกวด ไดร้บั
รางวัลและสร้างชื่อเสียง ซึ่งนอกเหนือจาก
จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชมุชนแลว้ ยงัเปน็การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย
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Lighting Research+Technology 
โดย : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล 

 
เมืองที่ ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 
2003 เป็นต้นมา 
1. Cergy-Pontoise,France 
2. Gent,Belgium
3. Koln,Germany
4. Vienna,Austria 
5. Heinsberg,Germany

ในปี ค.ศ.2008 ที่ผ่านมานั้น เมืองที่ได้รับ
รางวัลที่1ได้แก่โครงการ“Seoul Jung-
gu Cheonggye Plaza to Seongdong-
gu Sidhapcheolgyo Railroad Bridge”  
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการ
นำธรรมชาติกลับเข้ามาสู่เมือง โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ถูก
ละเลย และสร้างบรรยากาศดั่งเทพนิยาย
ในยามค่ำคืน ซึ่งมีการประยุกต์แสงสว่าง
และความมืด สีสัน ในการสร้างสภาพ
แวดล้อมสำหรับกิจกรรมนันทนาการและ
การพักผ่อนใจกลางเมืองอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในปีนี้
ได้แก่RigaRailwayBridgeประเทศลัตเวีย
และStGallenประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้
รับรางวัลที่3ไปครอง

สำหรับประเทศไทยซึ่งได้รับการโหวตว่า
เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ
ของโลกอยู่ เสมอ มีหลายจังหวัดที่ เป็น
จุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่ ว โลก
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ และมีหลายแห่งได้รับ

การจดทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าแสงสว่างมักไม่ได้ถูกนำมา
เปน็องคป์ระกอบ และใชอ้ยา่งเปน็ประโยชนเ์ทา่ทีค่วร ซึง่อาจเกดิจากการขาดการตระหนกั
หรือขาดการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ดังจะ
เห็นได้ว่าการประกวดที่ผ่านๆมาไม่มีเมืองหรือจังหวัดใดของประเทศไทยเข้าประกวดเลย
แต่ก็หวังว่าการออกแบบและวางแผนแสงสว่างจะได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาแผนงาน และนำไปประยุกต์ใช้จนสามารถเข้าประกวดและได้รับรางวัล
สำหรับการประกวดครั้งต่อๆไป

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.luciassociation.org, www.citypeoplelight.com/award 
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Lighting Design+Application 
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 
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URBAN LIGHT : A PROPERTY 
PRACTITIONERS GUIDE TO 
NATURAL LIGHT IN THE BUILT 
ENVIRONMENT 

By : Andrew Thompson 

Royal Institution of Chartered 
Surveyors and The Institution of 
Occupational Safety and Health  
Price: EUR ��.9�/ USD, �0.9�/ 
GBP ��.99 

This new book aims to clearly 
define and explain the law and technical practice 
regarding rights to light, planning daylight and sunlight 
and how these are used in environmental impact 
assessments (EIA). Issues such as the valuation of 
compensation are discussed, with examples provided. The 
technical application is set out with reference to several 
short statutes. These are complemented by the useful 
additions of a summary of case law and a glossary of 
terms. Not exclusively for surveyors, it also provides an 
ideal reference for solicitors, architects, local authorities, 
colleges and universities and interested property owners 
with natural light issues due to adjacent development. 
This book deals with the latest guidance set out in 
BS��0�: �00� and the technical guidance of the Code 
for Sustainable Homes to help practitioners operate in 
the full field of natural light within the urban environment 
illustrated sourcebook, providing a new insight into the 
role of structure, and discussing the point where the 
technical and the aesthetic meet to create the discipline 
of architecture. 

Light The Cities : Lighting 
Design For Urban Spaces ; 
A Handbook 

By : Ulrike Brandi, Christoph 
Geissmar-brandi  

Price: Rs.���� 

The improvement of public 
lighting is an effective and 

economical way to enhance the attractiveness of 
urban downtown areas. Many cities in Germany and 
Europe have already recognized this fact and used 
master plans to create entirely new systems of urban 
lighting. They have been motivated to do so by the 
desire to compete with other cities and to upgrade 
and enhance their city centers.  

Although this trend is widespread and enduring, a 
typology of urban lighting has not been available until 
now. As a concrete and practical guide, this book 
establishes first standards for the field. Drawing on the 
authora (TM)s experience, it addresses the technical 
and planning aspects of the task and provides 
important information on feasibility and possible 
financing models. Organized systematically and with 
a wealth of color illustrations, detail drawings, and 
implementation plans, it is an indispensable guide to 
successfully interacting with other planners, government 
departments, and investors. 

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
ILLUMINATING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND 
487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 11) ถ.รามคำแหง 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

เรียน เลขาธิการสมาคม 

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... 

หมายเลขสมาชิก............................................................................................................. มีความประสงค์ 

 สมัคร/ต่ออายุสมาชิกบุคคล รายปี  �00   บาท 

    � ปี �,000  บาท 

    ตลอดชีพ �,000 บาท 

 สมัคร/ต่ออายุสมาชิกนิติบุคคล รายปี �,000 บาท 

    � ปี �0,000 บาท 

 แก้ ไขข้อมูลสมาชิก 

 อื่นๆ ................................................................................................................................... 

ชื่อบุคคล ................................................................................................................................................... 

ตำแหน่ง ..................................................................................................................................................... 

สถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................... 

เลขที่ ......................................................... ตรอก/ซอย ........................................................................ 

ถนน ......................................................... ตำบล/แขวง ........................................................................ 

อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์  .......................................... โทรศัพท์ ............................................................................... 

โทรสาร ...................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ เลขที่ ............................................... ตรอก/ซอย ........................................................................ 
ถนน ......................................................... ตำบล/แขวง ........................................................................ 
อำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์  .......................................... โทรศัพท์ ............................................................................... 
โทรสาร ..................................................... มือถือ .................................................................................. 
e-mail : .................................................................................................................................................... 
สถานที่ติดต่อ  ที่ทำงาน  ที่บ้าน 
เงื่อนไขการชำระเงิน 
 เงินสด 
 สั่งจ่ายเช็คในนาม สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
 โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
  ธนาคารธนชาต บัญชีออมทรัพย์ สาขาสำนักต้นสน 
  เลขที่บัญชี 001-2-08323-0 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) 
  เลขที่บัญชี 092-1-06644-9 
ลงชื่อ ........................................................................................... 
(.....................................................................................................) 
หมายเหตุ - แบบฟอร์มนี้ ใช้สำหรับการติดต่อสมาคมฯ ในเรื่องทั่วไป 
 - การสมัครสมาชิกสมาคมฯ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางสมาคมจะจัดส่งใบสมัคร  

  ไปให้ผู้สมัคร 
 - สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะตอ่อาย ุหรอืแก้ ไขขอ้มลูสมาชกิ โปรดกรอกหมายเลขสมาชกิดว้ย  
 - แบบฟอร์มติดต่อสมาคมฯ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้กรอกข้อมูลได้ 
 - ส่งเอกสารนี้มาที่สมาคมฯ เท่านั้น 

สมาชิกและผู้สนใจ
สามารถติดต่อได้
โดยใช้แบบฟอร์ม
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หลอดเสนเลคิเซ เล็กจัด ประหยัดจริง

หาซื้อไดตามรานคาทั่วไป และ

สอบถามขอมูล โทร. 034-419-299

อันตรายจากหลอดไฟแบบเกา ไมถึงตาย
แตอาจหมดตัวได...เปลี่ยนมาใชหลอดเสน
แบบใหมที่มีขนาดเล็ก(T5) ใหความสวาง
เพิ่มขึ้น และประหยัดไฟมากกวาเดิม

ร ะ วั ง ไ ฟ ดู ด

www.lekise.com

หลอดเสนเลคิเซ เล็กจัด ประหยัดจริง

*ผานการทดสอบและรับรองผลจากศูนยวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารและสมองกลฝงตัว มทร.อีสาน วข. ขอนแกน
 เมื่อวันที่ 8-9 ม.ค. 52 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดหลอดฟลูออเรสเซนตT10 รุน 40 วัตต
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มากกวาและประหยัดไฟสูงกวา 40%*
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