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Editor’s Letter

อุทิศ จันทรเจนจบ

นายกสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย

สวัสดีคะ ทานผูอานที่เคารพ

ในชวงที่ผานมา บานเมืองเกิดความไมเขาใจกันและ 

วุนวายเปนอันมาก ซึ่งสงผลกระทบอันมหาศาล 

ทางบรรณาธิการขอเปนกำลังใจใหสมาชิก และทาน 

ผูอานทุกทานใหฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปไดดวยดี 

และมีความคิดสรางสรรค ในการปรองดอง กับหลายๆ 

ฝาย เพ�อชวยใหประเทศผานพนวิกฤติ ไดดวยแสงไฟ 

ซึ่งเปรียบเสมือนทางนำไปสู ความสำเร็จ 

นอกจากนี้แลวเพ�อนบานเรา เชน 

ประเทศจีนไดเจริญรุดหนาไปมาก และไดเปน 

เจาภาพจัดงาน World Expo 2010 

ยอนกลับมาเมืองไทยนั้นคงไมไกลเกินกำลังนัก

ฉบับนี้ทางบรรณาธิการขอเสนอ 

Theme “World Expo 2010” 

โดยรวมถึงการออกแบบแสงไฟ ณ 

ไทยพาวิลเลี่ยนที่เมืองเซี่ยงไฮ ตองขอขอบคุณ

บริษัท ดีไซน 103 จำกัด 

ในฐานะสถาปนิกและผูประสานงานใหไดมาซึ่ง

บทความที่เขียนโดย บริษัท with light จำกัด 

มากไปกวานั้นทางบริษัทยังไดชวยเขียนบทความ

แนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและใหแสงในงาน

แสดงสินคาและพิพิธภัณฑอีกดวย 

ตองขอขอบคุณ บริษัท with light จำกัด มา ณ ที่นี้ 

สวนงานดานการศึกษา ดร.จรรยาพร  จุลตามระ 

ไดเขียนสรุปกิจกรรมที่สมาคมไฟฟาแสงสวาง

แหงประเทศไทยไดใหการสนับสนุนในแงของ

การศึกษาและชุมชนกุฎีจีนจะเปนอยางไรนั้น

โปรดพลิกอานในเลมได

ทายนี้ ทานสมาชิกและผูอานที่ประสงคจะมีสวนรวม 

ในการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณ 

ก็เขียนสงมาไดที่ tiea_association@hotmail.com 

หรือหากทานมีอะไรอยากใหเพิ่มเติมหรือติชม 

ทางบรรณาธิการขอนอมรับฟงเพ�อการปรับปรุงแกไขใหดี

ขึ้น สำหรับฉบับนี้ เทานี้กอนนะคะ สวัสดีคะ

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน
บรรณาธิการ

เรียน ทานสมาชิกที่เคารพรัก 

เหตุการณบานเมืองในชวงท่ีผานมาเปนความสูญเสียคร้ังใหญอีกคร้ังหน่ึง

ของบานเมืองไทยของเรา  คงจะปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาลฝายเดียว 

คงเปนเร�องยากที่จะแกไขใหเรียบรอยลงไดในเร็ววัน  ตองเปนหนาที่ของ 

ชาวไทยทุกคน ทุกหมูเหลา ตองชวยกันพัฒนาเพ�อใหบานเมืองกาวหนา 

ตอไปไดดวยดี ก็คงจะตองใชเวลาอีกพอสมควร ระยะนี้เปนชวงการแขงขัน 

กีฬา ขาวของการแขงขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใตเสียงของ “วูวูเซลา” 

คงจะทำใหลืมเร�องรายๆ ไปบาง  ก็หันมาปรองดองกันเถอะนะครับ

 ตอนนี้เปนชวงที่งาน  World Expo 2010 Shanghai China 

ซึ่งเริ่มตนเม�อ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2553 เปนระยะเวลา 6 เดือน  

ทางสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทยขอเชิญทานสมาชิกไปชมงาน 

โดยทางสมาคมฯ ไดใหบริษัทฯนำเที่ยวเปนผูจัดการเดินทาง พาเดินทางไป 

เขาชมงาน ทัศนศึกษา และศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

ในชวงระยะเวลาวันที่ 19 - 23 กันยายน 2553 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ 

ภูมิอากาศกำลังสบาย และเปนชวงเวลากอนวันชาติจีนซึ่งเปนเวลาที่ 

ประชาชนชาวจีนหยุดงานและจะเขามาชมงานนี้กันเปนจำนวนมาก 

ทานสมาชิกที่สนใจจะรวมเดินทางกรุณาติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ 

สมาคมฯ

 เร�องความคืบหนาของการจัดประชุม Lux Pacifica 2013 ขณะ 

นี้ ไดจัดตั้งคณะทำงานเพ�อดำเนินการจัดการประชุม  ไดมีบริษัทฯที่จัดงาน 

แสดงสินคามาเสนอตัวเพ�อรวมเตรียมการจัดประชุมและการจัดงาน 

นิทรรศการแสดงสินคาไฟฟาแสงสวางตามที่คณะกรรมการวางแผนวาจะ

เปนงาน Bangkok International Lighting ครั้งแรกของเมืองไทย 

ในการนี้ ไดมีกรรมการของสมาคมฯเดินทางไปรวมงาน Light and 

Building 2010 ที่ Frankfurt และดูงาน Guangzhou International 

Lighting ที่ประเทศจีน  

 ชวงขณะนี้มีการจัดงานที่เกี่ยวของทางแสงสวางหลายงาน 

เชน Light fair International 2011 ที่ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

และที่จีนเร็วๆ นี้คืองาน China International for Lighting Industry  

และที่ประเทศญี่ปุน Yokohama LED/OLED Lighting Technology Expo 

Tokyo แผนงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวาระป 2552 

–2553 จะเปนการเตรียมงานเพ�อจัดการประชุม  Lux Pacifica 2013 

และการจัดงานแสดงสินคาทางไฟฟาแสงสวางซึ่งจะเปนงานใหญที่ 

ตองการความรวมมือจากทานสมาชิกและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

การไฟฟาทั้ง 3 แหง ผูผลิตและผูจำหนายอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการตางๆ รวมทั้ง 

สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ เราคงจะไดรวมมือกันในโอกาสนี้เพ�อตอนรับ 

ผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิกของเรา

  ในวาระวันเขาพรรษาป 2553 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 

เปนวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 ขอใหทานสมาชิกทุกทาน 

ทุกครอบครัว ทุกสถาบันนำประเพณีที่ปูยาตาทวดใหความสำคัญ นำหลัก 

ปฎิบัติไปประพฤติปฎิบัติอยางเหมาะสม ประเทศชาติจะอยูเย็นเปนสุขได 

ประชาชนตองมีศีลธรรม เลิกอบายมุขทุกประเภท  ตั้งใจทำบุญ ทำทาน 

รักษาศีล ยอมเกิดประโยชนทั้งในดานครอบครัวและอยูรวมกันอยางมี 

ความสุข ซึ่งจะสงผลตอสังคมโดยรวมอยางยิ่งตอไป

สวัสดีครับ.
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การจัดอบรมหลักสูตร 

“LED Lighting Systems”

สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

ไดจัดอบรมหลักสูตร “LED Lighting Systems” 

ระหวางวันที่ 1- 2 เมษายน 2553

เวลา 09.00 – 16.15 น. ณ หองประชุม 3

ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 

(เทพลีลา 11) มีผูเขาอบรมทั้งหมด 71 ทาน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ�อใหเกิดการพัฒนา

ทักษะของวิศวกร ชาง ผูควบคุมงาน 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานและผูสนใจใหมีความ

เชี่ยวชาญมีความสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมหลักสูตร “Workshop on 

Photometricdata.ies Generation”

หลักสูตรอบรมนี้จัดขึ้นเพ�อพัฒนาความรู 

ของผูที่ตองใช Software สำเร็จรูป 

เพ�อการออกแบบระบบแสงสวางใหสามารถสราง 

data file ของขอมูลของดวงโคมไฟฟาใน Format 

ของ ies ซึ่งเปน Format ที่นิยมใชกันมาก 

ในปจจุบันได  โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณสูงในสาขาวิชานี้ 

เปนผูบรรยายเพ�อประโยชนตอสมาชิก 

และผูสนใจทั่วไป ระหวางวันที่ 14–15 พฤษภาคม 

2553 ณ หองนนทรี 3 ชั้น 4 โรงแรมเคยูโฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีผูเขาอบรมทั้งหมด 47 ทาน

Activities
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ANSI - American National Standards

Institute, www.ansi.org 

ไดจัดทำมาตรฐาน 

• C78.377-2008 : Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

• Specifies the recommended chromaticity 

(color) ranges for white light LEDs with 

various correlated color temperatures (CCTs). 

• C82.77-2002 Harmonic Emission Limits 

– Related Power Quality Requirements for 

Lighting •  Specifies the maximum allowable 

harmonic emission of SSL power supplies.

มาตรฐานที่เกี ่ยวของกับหลอดแอลอีดี LED 

(Light Emitting Diode) มีมาตรฐานอะไรบาง 

บทความในตอนนี้จึงขอแนะนำมาตรฐานที่เกี่ยว

ของกับหลอด LED จากหนวยงานตาง ๆ คือ

CIE - International Commission on 

Illumination, www.cie.co.at 

ไดจัดทำมาตรฐาน

• CIE 13.3 : 1995 Method of Measuring 

and Specifying Colour Rendering Properties 

of Light Sources • defining the CRI metric. 

• CIE 15 : 2004 Colorimetry • defining 

various CIE chromaticity and CCT metrics. 

• CIE 127 : 2007 Measurements of LEDs 

• Addresses LED luminous intensity 

measurement; applies only to individual 

LEDs, not to arrays or luminaires. 

• CIE S 009 / E : 2002 Photobiological 

Safety of Lamps and Lamp Systems • 

Specifies measurement techniques to 

evaluate optical radiation hazards and eye 

safety risks of LEDs and LED clusters

มาตรฐาน

เกี่ยวกับหลอด LED
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FCC - Federal Communications Commis-

sion, www.fcc.gov 

ไดจัดทำมาตรฐาน

• FCC 47 CFR Part 15 Radio Frequency 

Devices • Specifies FCC requirements for 

maximum allowable unintended radio-

frequency emissions from electronic 

components, including SSL power supplies 

and electronic drivers. 

IEC - International Electrotechnical 

Commission, www.iec.ch 

ไดจัดทำมาตรฐาน

• IEC 60838-2-2 ed1.0 (2006-05) 

Miscellaneous lampholders - Part 2-2: 

Particular requirements - Connectors for 

LED-modules

• IEC 61347-2-13 ed1.0 (2006-05) Lamp 

controlgear - Part 2-13: Particular require-

ments for d.c. or a.c. supplied electronic 

controlgear for LED modules 

• IEC 62031 ed1.0 (2008-01) LED 

modules for general lighting - Safety 

specifications

• IEC 62384 ed1.0 (2006-08) DC or AC 

supplied electronic control gear for LED 

modules - Performance requirements

• IEC 62386-207 ed1.0 (2009-08) Digital 

addressable lighting interface - Part 207: 

Particular requirements for control gear - 

LED modules (device type 6) 

• IEC 62471 ed1.0 (2006-07) Photobio-

logical safety of lamps and lamp systems

• IEC/PAS 62612 ed1.0 (2009-06) 

Self-ballasted LED-lamps for general lighting 

services - Performance requirements
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NEMA - National Electrical Manufacturers 

Association, www.nema.org 

ไดจัดทำมาตรฐาน

• NEMA SSL-1 Power Supply • specify 

operational characteristics and electrical 

safety of SSL power supplies and drivers. 

UL - Underwriters Laboratories Inc., 

www.ul.com 

ไดจัดทำมาตรฐาน 

• ANSI/UL 8750 : Safety Standard for 

Light Emitting Diode (LED) Equipment for 

Use in Lighting Products

• UL 8750 Outline of Investigation for 

Light-Emitting Diode (LED) Light Sources for 

Use in Lighting Products • specify the 

minimum safety requirements for SSL 

components, including LEDs and LED arrays, 

power supplies, and control circuitry. 

• UL 1598 Luminaires • Specifies the 

minimum safety requirements for luminaires. 

The requirements in this document may be 

referenced in other documents such as UL 

8750 or separately used as part of the 

requirements for SSL products. 

• UL 153 Portable Electric Luminaires • 

Specifies the minimum safety requirements 

for corded portable luminaires. 

• UL 1012 Power Units Other Than Class 

2 • Specifies the minimum safety require-

ments for power supplies other than Class 2 

(as defined in NFPA 70-2005). 

• UL 1310 Class 2 Power Units • Specifies 

the minimum safety requirements for Class 2 

power supplies (as defined in NFPA 

70-2005). 

• UL 1574 Track Lighting Systems • 

Specifies the minimum safety requirements 

for track lighting systems. 

• UL 2108 Low Voltage Lighting Systems 

• Specifies the minimum safety requirements 

for low-voltage lighting systems. 

• UL 60950-1 Information Technology 

Equipment – Safety – Part 1: General 

Requirements • Specifies the minimum safety 

requirements for electronic hardware.

IESNA - Illuminating Engineering Society 

of North America, www.iesna.org 

ไดจัดทำมาตรฐาน

• LM-79 - 08 IESNA Approved Method for 

the Electrical and Photometric Measurements 

of Solid-State Lighting Products • Specifies 

procedures for measuring total luminous 

flux, electrical power, luminous efficacy, and 

chromaticity of SSL luminaires and

replacement lamp products. 

• LM-80 - 08 IESNA Approved Method for 

Measuring Lumen Maintenance of LED Light 

Sources • Specifies procedures for determin-

ing lumen maintenance of LEDs and LED 

modules (but not luminaires) related to 

effective useful life of the product. 

• LM-XX Method for the Measurements of 

High-Power LEDs • Will provide a standardized 

method for thermal, electrical and photometric 

measurements of high-power LEDs. 

• RP-16 - 05 Addendum a Nomenclature 

and Definitions for Illuminating Engineering • 

provides industry standard definitions of 

lighting terms, including all lighting

technologies. Addendum a provides 

definitions of solid state lighting terms. 

• TM-16 - 05 IESNA Technical 

Memorandum on Light Emitting Diode (LED) 

Sources and Systems • provides a general 

description of LED devices and systems, and 

answers common questions about the use of 

LEDs. 

• TM-21 Lumen Depreciation Lifetime 

Estimation Method for LED Light Sources • 

provide a method for determining an LED 

luminaire or integral replacement lamp’s 

expected operating life, based on initial 

performance data collected per IES-LM-80
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 สวนนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

คนไทย ในมิวเซียม สยาม ที่ถูกจัดแสดงในอาคาร 

อนุรักษ หลังหนึ่งของกรมศิลปากร ซึ่งคืออาคาร 

กระทรวงพานิชยเดิม ที่ตั้งตรงบริเวณปากคลอง 

ตลาดนี้ ไมใชเปนการนำเอาวัตถุจัดแสดงเกี่ยวกับ 

คนไทย หรือประวัติศาสตรชาติไทยมานำเสนอแต 

เนื ้อหา และวิธีการเลาเร�องนั้น จะเริ ่มจากการ 

ตั้งคำถาม วาความเปนไทยอยูที่ ไหน

 เนื ้อหานิทรรศการตองการใหผู เขาชม 

ไดคิดพิจารณา จากขอมูลและเนื้อหาที่จัดแสดง 

มีการใชส�อ interactive เขามาเปนสวนสำคัญ

ในการนำเสนอเพ�อใหเกิดความนาสนใจ และ

แรงจูงใจในการเรียนรู ดวยตนเอง แมวาจะมี 

วัตถุจัดแสดง ที่เปนของเกาอยูบางก็มีเปนสวน

นอยเทานั้น

 “รุง” ไดถูกใชเปนตัวเลาเร�อง ในงาน 

ออกแบบนิทรรศการ เปนการเดินทางของรุง 

จากอดีตถึงปจจุบัน ตั้งแตดานนอกของอาคาร 

และภายในสวนนิทรรศการ รวมพื้นที่จัดแสดง 

ประมาณ 2,000 ตรม. ในหองนิทรรศการรวม 

จำนวน 18 หอง

 นอกเหนือไปจากความพยายามในการใชแสง 

ชวยสรางบรรยากาศและอารมณในการชมนิทรรศการ 

เพ�อชวยกระตุนการเรียนรูแลว องคประกอบทั้งสาม 

อยางที่ ไดกลาวถึงขางตน ไดแก อาคารอนุรักษ รุง 

และ interactive นี ้มีผลในการออกแบบแสงสวาง 

ใหกับชุดนิทรรศการตางๆ พอสมควร

 ผูเขียนจะขอเลาถึงการแสดงของนิทรรศการ 

บางหอง ที่นาสนใจ ทั้งในแนวคิดในการใหแสงสวาง 

เทคนิคการใหแสง หรือการแกปญหาที่อาจจะเปน

ประโยชนกับทานผูอาน

เลาสูกันฟง

Museum

exhibition
lighting ที่มิวเซียม สยาม 

ผศ.ดร.วรรณภา พิมพวิริยะกุล

อาคารมิวเซียมสยาม

จากรูปจะเห็นการใชไฟสอง

Uplight สวนประติมากรรมรุง

เพ�อใหเห็นเดนชัดในเวลากลางคืน

บรรยากาศโถงทางเขาหลัก

ดานหลังที่เห็นในรูป คือ Welcome hall
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 การใหแสงสวางในพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดง 

เนนเร�องการสรางอารมณมากกวาการใหแสง 

เพ�อการอนุรักษชิ ้นงานที่จัดแสดง เน�องจาก

มิวเซียมสยามเปนพิพิธภัณฑเพ�อการเรียนรู  

อยางที่ ไดกลาวขางตน

 แนวทางของการใหแสงสวางในแตละหอง 

นิทรรศการจึงมีความหลากหลายใหสอดคลอง 

กับบรรยากาศแตละหอง มีการใชหลอดไฟทั้ง

ประเภท ฮาโลเจน ฟลูออเรสเซนต LED และ 

Fiber Optic โดยคำนึงถึงการใชงานการสราง 

บรรยากาศเปนหลัก     

 ทั้งนี้ยังไดคำนึงถึงการประหยัดพลังงานใน

หองที่สามารถทำได (มีการใชระบบ dimming- 

system ดวยอยูแลวเพ�อควบคุมปริมาณ 

แสงใหสอดคลองกับบรรยากาศที่ตองการ) 

มีการนำเสนอเอาสีของแสงมาใชในการสราง

บรรยากาศท่ีแตกตางของแตละหองนิทรรศการ 

โดยจะพูดถึงในรายละเอียดตอไป

 เน�องจากอาคารจัดแสดงเปนอาคาร

อนุรักษ การติดตั ้งดวงโคมมีขอจำกัดเร�อง

ตำแหนงในการติดตั้ง โดยจำเปนตองติดตั้ง 

ดวงโคมตามแนวฝาเพดานเดิมหรือถามีระยะ 

ความสูงพอก็จะใชวิธี ทำโครงเหล็กหอยจาก

ฝาเดิมเปนตำแหนงที่ติดตั้งรางไฟ ทำใหมีขอ 

จำกัดในการปรับแสงเพ�อสองบอรดนิทรรศการ 

หรือวัตถุจัดแสดง ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือการ 

ใหแสงบนรุงในโถงตอนรับ (Welcome hall) 

ซึ่งในโถงตอนรับจะมี  “รุง”  พาดผานที่โลง

ภายในหอง มีการใชแสงสีแดงในรูปตัวหนังสือ 

(เปนประโยคคำถามเกี่ยวกับตนกำเนิดของคน

ไทย) สองไปที่รุง (แสงตัวหนังสือสีแดงเกิดจาก 

1X 70W MH projector+ custom Gobo) 

แตดวยตำแหนงการติดตั้ง ที่ถูกกำหนดโดย

แนวฝาเพดานทำใหการปรับตัวหนังสือเขากับ

รุงจึงทำไดยาก นอกจากนี้

 มีการใชแสงฮาโลเจนสองใหแสงเงากับรุงเพ�อ

ใหเกิดมิติท่ีนาสนใจ เนนความโคงและล�นไหล แตเน�องจาก 

สวน ตอนรับนี้เปนจุดที่ ไดรับแสงธรรมชาติ การใช 

แสงไฟ จากฮาโลเจน จึงไมเดนชัดมากนักในตอน 

กลางวัน

 แมวาจะมีขอจำกัดในการออกแบบ คุณคาของ 

งานสถาปตยกรรมอนุรักษหลังนี้ก็ทำใหมีความตั้งใจที่

จะใชแสงในการเปนส�อใหผูชม ไดมีโอกาสซึมซับความ 

งามขององคประกอบทางสถาปตยกรรม เชน ลวดลาย 

บนฝาเพดาน เชน ในหองฉายหนัง (Emersive theater) 

ที่ติดกับ Welcome hall ภายในหองนี้รุงก็จะพาดผาน 

กลางหองและกลายเปนจอรับภาพ การใหแสงในหองนี้ 

ตองการเนนรุ ง และองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

ภายในหอง (ลวดลายบนฝาเพดาน ฯลฯ) โดยใหมี 

น้ำหนักของแสงสีฟาที่แตกตางกัน การสองไฟเพ�อเปน 

ambient light (blue fluorescent) กำหนดใหเปนไฟ 

uplight ก็เพ�อใหความสวางเบาๆ บนฝาเพดาน

การใชแสงที่เปนตัวหนังสือสีแดง

เปนองคประกอบในการจัดแสดง

“รุง”  ที่ถูกอาบดวยแสงสีฟาลอยอยู 

มีการใชแสงฮาโลเจนสองเบาๆ บนพื้น 

เพ�อเพิ่มความสวางโดยทั่วไปในหองฉายหนัง 

(Emersive Theater) 
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 เนนใหเห็นลวดลายที่งดงามของอาคารอนุรักษ 

มีการใช Blue LED inground uplight เพ�อสอง 

รุงจากดานลาง เพ�อใหสามารถสองใหไดเต็มผืนรุง 

(เน�องจากพื้นภายในหองเปนพื้นไมสักจึงเลือกที่จะ

ไมเจาะพื้น แตเปนการวางดวงโคมบนพื้นเดิมแทน 

หลังทำครอบไมครอบทับอีกครั้ง) และเพ�อใหเกิด 

ความตอเน�องไปสูหองนิทรรศการตอไป (หลังจาก 

การชมภาพยนตร 7 นาทีเสร็จ) จึงไดมีการลำดับ 

การเปดไฟที่สองรุงใหเปดเปนจังหวะ ไปในทิศทาง 

ของหองถัดไป

งานระบบไฟฟาภายในหองนิทรรศการนี้

จะติดตั้งอยูบนโครงเหล็กที่หอยลงมาจากฝา

เพดานเดิมอีกที เพ�อใหเกิดความเรียบรอย

ในการเดินงานระบบ และใหมีจุดในการยึดกับ 

โครงสรางเดิมนอยที่สุด

บรรยากาศภายในหอง Founding of-

Ayutthaya ที่จำเปนตองคุมปริมาณ

แสงสวางใหนอย แตการใหแสงตอง

ตอบสนองกิจกรรมหลายอยางพรอมกัน

หอง Map Room

บรรยากาศแสงสีแดง และแสง

warm white ในหอง

New Ayutthaya
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 การใหแสงเพ�อสองตัวหนังสือบนรุงก็เปนอีก

ตัวอยางหนึ่งที่ทำไดยากในสภาพแวดลอมที่สลัว 

ตัวอยางเชน ในหอง Founding of Ayutthaya 

เน�องจากมีการฉาย ภาพยนตร และมีการใชระบบ 

Fiber optic ขนาดเล็ก เปนสวนของ display 

(แผนที่แสดงชวงเวลาการเกิดขึ้นของอาณาจักร

สุวรรณภูมิ) ขณะเดียวกันก็มีความจำเปนในการให

ผูชม สามารถอานเนื้อความที่สกรีนบนรุงได 

(ตัวหนังสือขาวบนรุงสีดำ) โครงสรางของรุงที่มี 

การบิดทั้งสองระนาบทำใหการสองไฟจากดานบน 

เพียงอยางเดียวทำไดไมมากพอ รวมถึงปญหาที่ 

ไมไดคำนึงถึงมากอน คือเม�อรุงถูกยึดติดกับโครง 

เหล็กแลว ตัวหนังสือสีขาวที่สกรีนอยูดานหนาจึง 

จางลง ทำให contrast ระหวางตัวหนังสือกับ

background นอยลง การแกปญหาทำไดโดย ติดตั้ง 

ไฟสองขึ้นเพิ่มเติมจากขางหนาของรุง

 การใชสีเพ�อชวยกระตุนบรรยากาศ หรือส�อถึง 

ความหมายที่เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทรรศการก็เปนแนว

ทางหนึ่งในการออกแบบ เชน ในหอง New Ayutthaya 

ที่มีการใชแสงจาก LED สีแดง เนนใหเกิดบรรยากาศ 

ที่แตกตางจากหองกอนหนา (หอง Map room) ที่มี 

การใชแสงจาก fluorescent เปน light box) และเพ�อ 

เนนสีแดงของผนังภายในที่ทางผูออกแบบนิทรรศการ 

กำหนดไวแลว หรือการใชแสงสีแดงในการสรางความ 

รูสึกที่รุนแรงในหอง War room โดยใหแสงสองผาน 

ตัวหุนทหารที่กำลังจะออกรบ และยังใชแสงสีเขียว 

(สีคูตรงขาม) สองกลับมาจากอีกดาน เพ�อใหเกิดเงา 

ของแสงสีแดง และสีเขียวทอดผานบนพื้น เพ�อแสดง 

แนวคิดที่วา ในสงครามไมมีมิตรและศัตรูที่แทจริง 

เงาของหุนทหารที่ทอดผานทั้งสองทางบนพื้นนั้นก็ 

เปรียบเสมือนเงาสะทอนเห็นวา บุคคลคนหนึ่งอาจเปน 

มิตรหรือศัตรูก็ได เม�อเวลาแปรเปลี่ยนไป 

 ความสวางจากจอภาพ LCD ที่มีความจามาก 

นอกจากจะกลายเปน ambient lighting ในหอง 

บางหอง ในหลายสวนยังรบกวนการมองเห็นรวมทั้ง  

 ภาพเคล�อนไหวจากจอ ทำใหระดับของแสง

แปรเปลี ่ยนไปอยูตลอดเวลา และทำใหบรรยากาศ 

โดยรวมควบคุมไดยาก และผูชมอาจจะขาดสมาธิ 

ในการชมนิทรรศการได ซึ่งเปนขอควรระวังในการ 

ออกแบบตอไป

 ตัวอยางสุดทาย คือการใชแสง backlight สราง 

บรรยากาศในหอง Thailand Today ที่ออกแบบใหมี 

จอภาพยนตรเล็กๆ ติดตั้งบนโครงเหล็กสีขาวที่แทน 

โครงสราง DNA ที่เกิดขึ้นตอเน�องไปไมรู จบ (ผนัง 

หลังเปนกระจกเงา) ในหองนี้การใหแสง backlight 

จากดานบนเพียงดานเดียว นอกจากจะสองใหเห็น 

โครงเหล็กสีขาวไดชัดเจนแลว ความไมสมดุลของ 

น้ำหนักแสงในหองยังชวยใหเกิดความรูสึกถึงการ 

เคล�อนไหวมากกวาการใหแสงที่มีน้ำหนักเสมอกัน  

 ดวยเนื้อที่จำกัดของหนากระดาษ ผูเขียนขอจบ 

เร�องราวจาก มิวเซียม สยาม ไวแตเพียงเทานี้กอน 

หวังวาเกร็ดเล็กนอยจากการเลาสูกันฟงนี้จะเปน

ประโยชนใหผูอานไดบาง

บรรยากาศที่กดดันในหอง

War Room

บรรยากาศในหอง

Thailand Today







 เน�องจากลักษณะรูปแบบอาคารศาลาไทยเปน 

การสอดประสานของรูปแบบงานสถาปตยกรรม

ไทยในภูมิภาคตางๆ โดยเลือกเอาลักษณะเดนและ 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว นำมาจัดวางอยางมีสัดสวน 

และลงตัวโดยในแตละสวนอาคารจะมีรายละเอียด 

ที ่งดงามของงานสถาปตยกรรมไทยแสดงอยู 

อยางเดนชัด

 แนวความคิดหลักในการใหแสงสวางใน

แตละสวนตัวอาคาร จึงคำนึงถึงการชวยสงเสริมให 

ความเปนเอกลักษณและลักษณะเฉพาะที ่งดงาม

ของรายละเอียดตางๆ ของแตละอาคารโดดเดน 

ขึ ้นมา สามารถมองเห็นไดชัดจากระยะไกล 

ซึ ่งความงดงามเหลานี้จะอยูในความทรงจำของ

ผูเขาชมงานตลอดไป

Lighting design

concept of 

Thailand
Pavilion
คุณชนรรถ โชติษฐยางกูร

Lighting Design + ApplicationLighting Design + Application TIEA Newsletter | 17
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1. สวนอาคารดานบน 

การออกแบบทิศทางการใหแสงของสวนอาคาร

ดานบนจะเปนลักษณะสองขึ ้น เพ�อเนนรูปทรง

หลังคาโคงที ่งดงามดัวยโคมที่เลือกใชเปนโคม

หลอด HPS ขนาด 150 วัตตพรอม Flood

Beam Reflector เพ�อใหแสงที่มีองศากวางเพ�อ 

ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหลังคา และเนน

ยอดแหลมของหลังคา

 ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะใหโดดเดน

ในตอนกลางคืนดวยโคม Metal Halide ขนาด 

150 วัตต พรอม Narrow Beam Reflector 

ที่ ใหองศาแสงแคบสวนอาคารศาลาที ่อยู บน

ยอดอาคารจะมีการใหแสงที่ฐานเสาทั ้งสี ่ดาน

ดวยโคม 35 วัตต Metal Halide สวนหลังคาจะ 

เลือกโคมหลอด 50 วัตต Halogen แบบองศา

แคบ เน�องจากมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งซอนอยู 

ที่หลังคาเพ�อเนนรายละเอียดของงานตกแตง

หลังคา เพ�อใหสามารถเห็นความละเอียดออนและ

ความงดงามของตัวอาคารไดชัดจากระยะไกล 

สวนผนังอาคารดานบนโดยรอบถูกออกแบบให

มีความสวางอยางสม่ำเสมอและตอเน�องกันตลอด

แนวผนังอาคารโดยเลือกใชหลอด 28 วัตต 

T5 ฟลูออเรสเซนตเพ�อใหไดอารมณแสงตาม

ที่ออกแบบไว

 สีของแสงที่เลือกใชทั้งหมด จะเปนสีโทนอุน 

2700K -3000K (WARM WHITE) เพ�อ 

ชวยสงเสริมสีของภาพรวมอาคารใหมีความ

โดดเดนมากยิ่งขึ้น เน�องจากสีของตัวอาคาร, 

หลังคา และลวดลายตางๆ ของงานสถาปตย-

กรรมไทยสวนมากจะใชสีโทนนี้เปนหลักอยูแลว 

สวนตำแหนงการติดตั้งดวงโคมทั้งหมดไดมี

การออกแบบใหซอนอยูในตัวงานสถาปตยกรรม

ใหมากที่สุด เพ�อไมใหรบกวนกับรูปแบบ และความ

งดงามของอาคารคงไวใหเห็นเฉพาะความสวางที่

ออกมาจากดวงโคมเทานั้น 

 แนวทางการออกแบบสำหรับการใหแสงกับ 

ตัวอาคารจะแบงไดเปนสามสวนหลักๆ คือ 

1 สวนอาคารดานบนรวมถึงหลังคาและยอด 

อาคาร 2 สวนฐานอาคารโดยรอบ และ 3 สวน

องคประกอบตางๆ เชน ซุมทางเขา, ยักษ,

หอระฆัง และ ศาลาจัตุรมุข
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3. บริเวณสวนองคประกอบตางๆ 

ซุมทางเขา ออกแบบใหความสวางโดยอาศัยไฟ 

สองขึ้นจากพื้นและไฟสองขึ้นจากใตน้ำโดยเลือก

ใชโคม 100 วัตต halogen แบบความดันต่ำเพ�อ 

ความปลอดภัย แสงที่ผานน้ำจะทำใหเกิดพรายน้ำ 

ขึ ้นบนผนังซุมอาคารเพ�อสรางบรรยากาศเชิญ 

ชวนและตอนรับผูชมนิทรรศการเขาสูตัวอาคาร 

สวนสำหรับยักษทั้งสองตนมีการใชโคมแบบฝงพื้น 

หลอด 50 วัตต MR16/halogen สองขึ้นเพ�อให 

ยักษทั ้งคู ดูสงางามและนาเกรงขาม ตลอดแนว 

สะพานทางเดินจะมีโคมไฟฝงพื้นใชหลอด 7 วัตต 

compact fluorescent ตลอดแนวสองขางทาง 

เปนการแสดงความเชื้อเชิญและชวยนำทางผูเขา

ชมเขาสูตัวอาคาร 

 สำหรับศาลาไทย นอกจากจะมีโคมหลอด 50 

วัตต MR16/halogen แบบองศาแคบที่ชวยเนน 

ความละเอียดออนของตัวสถาปตยกรรมซอนอยู

ตามหลังคาแลว ยังมีการเพิ่มโคม LED ที่สามารถ

เปลี่ยนสีไดติดซอนที่ ใตฐานอาคารดวย เพ�อชวย 

เพิ ่มความต�นตาต�นใจใหกับผู เขาชมเวลามีการ

แสดงดวย

2. สวนฐานอาคาร 

จะเปนการใหแสงลักษณะสองขึ้นจากพื้นที่หนาเสา

โดยรอบอาคารโดยเลือกใชโคมแบบฝงพื้น หลอด

50 วัตต MR16/halogen เพ�อสรางความรูสึกถึง 

ความมั่นคงและชวยสรางความรูสึกถึงความยิ่ง

ใหญและมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน

ของงานสถาปตยกรรมไทย

 นอกจากนี้ยังมีโคมตกแตงติดผนังโดยใชหลอด

20 วัตต compact fluorescent ที่มีลักษณะรูปทรง

แบบโคมไทยโบราณเพ�อชวยสรางบรรยากาศและ

สงเสริมความงดงามของตัวอาคารใหมากขึ้น 

หลอดประเภทนี้จะใหความสวางมากแตมีความรอน

ที่เกิดขึ้นนอยและชวยในการประหยัดพลังงานไดดี



Flowing of Light and Shadow

Sophisticated lighting art can harmonize the 

architecture and environment. A comfortable 

lighting environment not only gives people an 

enjoyment of beauty but also shows the 

cultural charm of a city. When the sky turns 

dark, what kind of lighting story will China 

Pavilion tell the visitors with its splendid profile 

and rich connotations?

"Lighting is all about feeling it by hearts. "

What an amazing look will China Pavilion take 

on at night?

According to Yao Jianping, Project Manager of 

China Pavilion, "it will look like a different China 

Pavilion at night. It takes successful lighting to 

attain this goal." At present, the project team is 

busy with the overall design of lighting of China 

Pavilion. In Yao's words: "It's a process of field 

experimenting. It's not just something you draw 

in your sketch book. You can only tell the effect 

after you've finished."

Yao told us that the lighting design of China 

Pavilion was to be in accordance with the 

qualities of the architecture, steady and tasteful, 

and to exhibit the color and texture of the 

architecture itself. The design should be the 

icing on the cake without exaggerating or 

creating any gaudy effects, but adding "flowers" 

to the "brocade". Under this guidance, a 

combination of internally penetrating lights and 

externally projected lights constituted the basic 

approach in the lighting design of China 

Pavilion.

Apart from the two basic approaches, some 

special-effect lighting would also promise 

visitors more surprises at night. The design is 

meant to create a "connection between heaven 

and earth". An effect of connecting the Pavilion 

to both the sky and the ground was achieved 

by lighting. Designers placed spotlights around 

the 68m-high light ceiling to project light both 

toward the sky and toward the entrance 

platform of China Pavilion. Seen from outside, 

there seemed to be a beam of light inside of 

the pavilion which connects the heaven and the 

earth.

"Green lighting concepts run through the whole 

designing process."

Green lighting concepts represent mankind's 

pursuit of sustainable development in the area 

of urban lighting. In today's world where 

energy conservation and environmental 

protection are advocated, green lighting 

technology has become the direction of future 

development in lighting. Ying Jinsong, designer 

responsible for floodlighting project of China 

Pavilion, told us in advance some technological 

highlights of green lighting in China Pavilion.

"Green lighting concept runs through the whole 

designing process of China Pavilion," Ying said, 

" and we mainly use the new energy-saving 

LED lights and other high-efficient and 

endurable lights and equipments.

Designers also took into consideration the issue 

of visual comfort when they designed the 

lighting of China Pavilion, and they attempted 

to ensure the visitors a more comfortable 

visiting experience through a hi-tech approach, 

i.e. the intelligent brightness balance control 

system.

The Story of the 

China

Pavilion

ที่มาจาก http://en.expo2010.cn/a/20090722/000004_2.htm
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 ในระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2553 ที่ผาน 

มานี้ สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทยไดรวมให 

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ�อการอนุรักษศิลป

สถาปตยกรรม “กะดีจีน-ศิลปตามตรอก” งาน 

ศิลปกลางแปลง กับ แสงไฟ ความหมายใหมใน 

ยานเกา ซ่ึงจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ  คณะกรรมาธิการอนุรักษศิลปสถาปตย- 

กรรม และเปนกิจกรรมตอเน�องจากโครงการแผนท่ี 

มรดก วัฒนธรรม ทองถิ่นริมน้ำบางกอก ณ 

ยานกุฎีจีน ชุมชนที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งริมแมน้ำ 

เจาพระยา อันเปนโครงการ ตั้งแตป 2550 

โดยมีวัตถุประสงคเพ�อ 

 1)  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวย 

งานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะยาน

กุฎีจีน 

 2) สงเสริมการฟนฟูยานกุฎีจีนโดยใชงานศิลปะ 

และการจัดแสงสำหรับสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตลอดจนพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ที่สำคัญตอคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 3) สรางความตระหนักรูและปลูกจิตสำนึกของ 

ชุมชนและสาธารณะ อันจะนำไปสูการอนุรักษมรดก 

วัฒนธรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป กิจกรรม 

ครั้งนี้มีคณาจารยจากภาควิชาการออกแบบผังเมือง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนหัวหนาคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปดวยหัวหนา 

ชุมชน ชาวชุมชน นิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ�นๆ 

โดย ดร.จรรยาพร จุลตามระ และ ดร. อัจฉราวรรณ 

จุฑารัตน อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ 

ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(มจธ.) และกรรมการสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง

ประเทศไทย ไดเขารวมจัดกิจกรรมดังกลาว อีกทั้ง 

ไดนำนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาหลักสูตรปริญญาโท 

ดานการออกแบบแสงสวาง มจธ. เขารวมการจัดแสง 

ในครั้งนี้ดวย

 บริเวณที่มีการปรับปรุงการออกแบบแสงสวาง 

ชั่วคราว ไดแก มัสยิดกุฎีขาว ศาลาทาน้ำโบสถซาง- 

ตาครูส ศาลาทาน้ำวัดกัลยาณฯ และทางเดินริม 

แมน้ำเจาพระยา ซึ่งเปนที่ๆ ชาวชุมชนใชประโยชน 

มากที่สุดและตองการใหมีการปรับปรุง

 โดยกิจกรรมครั้งนี้ คณะทำงานไดรับการเอื้อเฟอ 

หลอดไฟประหยัดพลังงาน และโคมไฟแอลอีดี จาก 

บริษัท ฟลิปสอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด และ 

โคมไฟสำหรับภายนอกอาคารพรอมอุปกรณเสริมจาก 

บริษัท วี-เอฟ ไลทติ้ง จำกัด โดยระหวางทดสอบการ 

ติดตั้ง คุณรังสรรค  พูนอัศวสมบัติ ประธานสาขา 5 

การสองสวางนอกอาคาร และประธานคณะทำงาน 

โครงการศึกษาและจัดทำแผนท่ีแสงสวาง (Night Map) 

ของกรุงเทพมหานคร ของสมาคมฯ ไดเขารวมสังเกต 

การณดวย จากการสอบถามและการใหความเห็น 

ของผูนำชุมชน ชาวชุมชน และ นักทองเที่ยว ทั้งชาว 

ไทยและชาวตางชาติ สวนใหญใหความเห็นวาเปน 

กิจกรรมที่ดีและมีสวนทำใหสภาพภูมิทัศนของชุมชน

ดีขึ้น 

 การใหแสงสวางแกอาคารสาธารณะทั้งสามแหง 

เปนประโยชนตอชุมชน และทำใหชาวชุมชนมีความ 

ภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ มัสยิดกุฎีขาว 

และการออกแบบโคมไฟชั่วคราว สำหรับบริเวณ 

ทางเดินริมแมน้ำเจาพระยา ซึ่งไดปรับใชลวดลายที่ 

แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท่ีมีความหลากหลาย 

ทั้งนี้ คณะทำงานจะไดรวบรวมและจัดทำผลงานขั้น 

สมบูรณเพ�อจัดแสดงในงานสถาปนิก ’53 ระหวาง 

วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 ตอไป 

“กะดีจีน ศิลปตามตรอก”

งานศิลปกลางแปลง กับ แสงไฟ

ความหมายใหมในยานเกา

ดร.จรรยาพร จุลตามระ
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Expo 2010 Shanghai China

http://en.expo2010.cn/

LIGHTFAIR INTERNATIONAL 2011

http://www.lightfair.com/lightfair/V40/

Facebook สมาคมไฟฟาแสงสวาง

แหงประเทศไทย
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