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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,หทัยหริวรวงศ์,ผศ.ประสิทธิ์พิทยพัฒน์,รศ.ศุลีบรรจงจิตร,วิวัฒน์กุลวงศ์วิทย์
คณะกรรมการบรหิาร นายกสมาคมอทุศิจนัทรเ์จนจบอปุนายกไชยะแชม่ชอ้ย,จริฏัฐ์มงคลวเิศษวรา,อดุมสขุสดุประเสรฐิเลขาธกิารผศ.ดร.ปฐมทศัน์จริะเดชะ
กรรมการกลางผศ.ชาญศักดิ์อภัยนิพัฒน์,พิธานชัยจินดา,มนต์นฤทธิ์ธาราพงศ์สวัสดิ์,วีรพลเอาทารย์สกุล,ดร.จรรยาพรจุลตามระ,พิสัณห์ถิรวศินเหรัญญิก
นภาพรวิมลอนุพงษ์ปฏิคมชายชาญโพธิสารนายทะเบียนอุดมสิทธิการุณประชาสัมพันธ์กิตติสุขุตมตันติ
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 แสงกบั เคมแีละชวีวทิยา สพุฒัน์เพง็มาก,
นพดาธีรอัจฉริยกุลสาขา 7 เรื่องทั่วไป วรวุฒิเมธาบุตร,นวรัตน์ฤดีพิพัฒนพงศ์


เรียนท่านสมาชิกที่เคารพรัก

วารสารฉบับนี้ออกมาถึงมือท่านผู้อ่านคงจะเป็นเวลาที่การประชุม Lux Pacifica 2009 จบลงไปแล้ว เพราะการ
ประชุมได้เริ่มต้นเมื่อวันที่23และจบลงเมื่อวันที่25 เมษายน2552ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบถึงความ
เป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่เมือง Khabarovsk ประเทศ Russia แล้วอยู่ๆ ก็ย้ายมาจัดที่
กรุงเทพฯ สืบเนื่องมาจากการประชุมของคณะกรรมการจัดประชุม Lux Pacifica ในการประชุมที่เมือง Cairns
ประเทศAustraliaเมื่อ24-26กรกฏาคม2548ได้สรุปให้ทางDr.GennadyShakhparunyantsได้ไปพิจารณา
ให้Russiaเป็นเจ้าภาพในปี2009และขอให้แจ้งกลับภายใน3เดือนถ้าไม่พร้อมก็ให้ไทยเป็นเจ้าภาพในปี2009
ต่อมาทางรัสเซียได้ประกาศจัดการประชุมที่เมือง Khabarovsk ซึ่งเป็นเมืองกำลังจะเฉลิมฉลอง 150ปี สมาคมฯ
ก็เตรียมตัวส่งกรรมการไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

Dr.Warren Julian ซึ่งเป็นประธานกรรมการBoard ของการจัดการประชุม Lux Pacifica ได้แจ้งมาทางสมาคมฯ เมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ว่าทางประเทศรัสเซียไม่สามารถจัดประชุมได้จะต้องจัดที่กรุงเทพฯตามกำหนดเดิมคือวันที่23-25เมษายน2552โดยทางDr.WarrenJulian
จะเป็นผู้ดำเนินการและขอให้ทางสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยช่วยเหลือตามสมควร สมาคมฯ จึงได้ช่วยเหลือตามที่ร้องขอมา แต่เราไม่
สามารถเปน็เจา้ภาพในการจดัการประชมุครัง้นี้ ไดเ้นือ่งจากมรีะยะเวลาการเตรยีมงานเพยีง 2 เดอืนเศษเกรงวา่จะดำเนนิการได้ไมด่เีทา่ทีท่างสมาคมฯ
อยากจะทำดงันัน้ทางสมาคมฯจงึเปน็เจา้ของบา้นทีย่นิดชีว่ยเหลอืตามสมควรในภาวะเศรษฐกจิและปญัหาการเมอืงทีวุ่น่วายสบัสนในเวลานี้

อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกของสมาคมฯ โดยตรงคือ การประกาศหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรมตามประกาศณวนัที่4มนีาคมพ.ศ.2552ขอ้กำหนดกจิกรรมในระบบควบคมุคณุภาพผลติภณัฑข์องผูท้ำ
ต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตมีระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ทำในต่าง
ประเทศด้วยทางสำนักงานจะต้องเดินทางไปตรวจสอบโรงงานเช่นเดียวกับผู้ผลิตภายในประเทศโดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที่ที่ ไปตรวจสอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมพ.ศ.2552เป็นต้นไปขอรับหลักเกณฑ์TISI-R-PC-01CriteriaforProductCertificationได้
ที่สำนักงานฯwww.tisi.go.thครับ

ท้ายนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในภาวะ
เศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นปัจจุบันไปได้อย่างมีสติที่มั่นคงขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับ

สวัสดีครับ.

สารจากนายก 

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่เคารพฉบับนี้ขอนำเสนออีกมุมมองหนึ่งในงานแสงสว่างให้กับท่านผู้อ่านในแง่มุมของศิลปะซึ่งใช้การออกแบบแสงเป็นสื่อ
และอีกแง่มุมในการใช้ศักยภาพของแสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนๆที่ผ่านมานั้นแสงสว่างเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เรามองเห็น
แต่ในความต้องการของสังคมในปัจจุบันนั้นมีมากกว่าความสว่างที่เพียงพอ สิ่งที่ควรคำนึงถึงความสำคัญของแสงสว่างจะเชื่อมโยงกับสภาพ
แวดล้อมและความเป็นอยู่ ได้ดีเพียงใดผลลัพธ์ของแสงในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมสามารถสะท้อนกับเนื้อหาหรือบริบททางสังคมณ
ปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไรเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความโดยนักเขียนรับเชิญคือคุณอวัตถาธนะพานิช,ดร.วรภัทร์
อิงคโรจน์ฤทธิ์ และอาจารย์ Ong Swee Hong จากประเทศสิงคโปร์ จะทำให้ท่านได้ขบคิด และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานออกแบบแสงสว่างที่ท่านกำลังทำอยู่ให้สะท้อนถึงบริบทที่เหมาะสมกับบ้านเมืองของเราต่อไป ฉบับหน้าทางบรรณาธิการ
จะขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับแสงสว่างในระดับเมืองโดยนักเขียนรับเชิญจากนครเซี่ยงไฮ้ ผู้ออกแบบ Lighting Master Plan งาน World
Expoปีหน้าคอยติดตามอ่านให้ได้นะคะพบกันฉบับหน้าสวัสดีค่ะ

ดร.อัจฉราวรรณจุฑารัตน์
บรรณาธิการ
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สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมส่องสว่างให้แก่ สมาชิกสภา
วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเลือกใช้
อปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งอยา่งถกูตอ้ง เพือ่เผยแพร่
กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ เพื่อร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะแม่ข่าย ร่วมจัดโดยสภาวิศวกร และ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประ เทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระหว่างวันที่ 23 - 25
เมษายน 2552ณ ศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการไบเทคบางนา


งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009 

Activities


GOLF BSA 2009 
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการจัด GOLF BSA
2009 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2552ณสนามกอล์ฟBangkokGolfClub
ถนนติวานนท์บางกะดีจังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2552 

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม
การจัดงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่7(PEC-7)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีใน
การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ
ในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันต่างๆทั้งของภาครัฐ
และ เอกชน ออกสู่ ส าธารณชน จั ด โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหวา่งวนัที่ 21 - 22พฤษภาคม 2552ณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 7 (PEC-7) 
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Lux Pacifica เป็นการรวมกลุ่มวิชาการทางด้าน
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรมส่องสว่างของกลุ่มประเทศแถบชายฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิค โดยมีการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติทาง
ด้านแสงสว่าง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาตลอดจนให้ความสำคัญ
กับการออกแบบไฟฟ้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการของ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำคัญ

การประชุมLuxPacificaกำหนดจัดทุกๆ4ปี โดยในปีพ.ศ.2548
ได้จัดขึ้นณประเทศออสเตรเลียสำหรับการประชุมในปีพ.ศ.2552
ประเทศรัสเซียได้ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมแต่ด้วยเหตุ
บางประการ ประเทศรัสเซียไม่สามารถจัดการประชุม Lux Pacifica
2009ได้ดังนั้นProf.Dr.WarrenJulianได้เปลี่ยนมาใช้สถานที่จัดที่
ประเทศไทย โดยจัดระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2552 ณ
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม สำหรับการประชุมในปีนี้ภายใต้หัวข้อ
“Light without Borders” 
Dr. Warren Julian 
IlluminatingEngineeringSocietyofAustralia&NewZealand
คุณอุทิศ จันทร์เจนจบนายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ได้กล่าวเปิดงาน
คณะกรรมการบริหาร Lux Pacifica  ประกอบด้วย  
Dr. Warren Julian 
IlluminatingEngineeringSocietyofAustralia&NewZealand(Host)
Mr. James Jewell 
IlluminatingEngineeringSocietyofNorthAmerica(FoundingChair)
Dr. Hajimu Nakamura 
IlluminatingEngineeringInstituteofJapan
Mr. Wang Jinsui 
ChinaIlluminatingEngineeringSociety
Mr. Hari Mamak 
IndianSocietyofLightingEngineers
Anna Shakhparunyants 
TheIlluminatingEngineeringSocietyofRussia
Mr. Utis Chanchenchop 
IlluminatingEngineeringAssociationofThailand(TIEA)
Gustav Krizinger 
IlluminatingEngineeringSocietyofSouthAfrica

บริเวณงานเลี้ยง Welcome Party   บริเวณงานเลี้ยง Farewell Party 

Activities

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีประเทศที่
เขา้รว่มประกอบดว้ย1.ญีปุ่น่2.จนี3.รสัเซยี4.นวิซแีลนด์5.ออสเตรเลยี
6.ไทย7.อเมริกา8.อินเดีย9.ฮ่องกง10.อังกฤษและได้มีการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการจำนวน60บทความนำเสนอทั้งในรูปแบบการนำเสนอ
แบบปากเปล่าและการนำเสนอแบบโปสเตอร์นอกจากนี้แล้ว ในการจัดงาน
ครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายๆรูปแบบอาทิเช่นการเลี้ยงต้อนรับการ
เลี้ยงอาหารเย็น การเลี้ยงอำลา รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของLuxPacifica

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 มีผู้
เขา้รว่มประชมุดงันี้1.คณุอทุศิจนัทรเ์จนจบ,2.ดร.อจัฉราวรรณจฑุารตัน,์

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

บริเวณแสดงโปสเตอร์หน้าห้องประชุม 

บริเวณภายในห้องประชุม 

3. Dr.Warren Julian (AU), 4.Mr. James Jewell (USA), 5. Dr. Hajimu Nakamura (JP),
6.AnnaShakhparunyants (RU),7.AvinashKulkarni (India),8.RoySpeed (NZ) โดย
สาระสำคัญที่หารือในที่ประชุมได้แก่การหาเจ้าภาพเพื่อจัดการประชุมLuxPacificaในปี
พ.ศ.2556 โดยที่ประชุมมีผู้เสนอประเทศอินเดียและประเทศไทยซึ่งที่ประชุมไดส้รปุ
ใหป้ระเทศไทยไดเ้ปน็เจา้ภาพในการจดัครัง้ตอ่ไป ในปี พ.ศ. 2556 คณุอทุศิ จนัทรเ์จนจบ
นายกสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแหง่ประเทศไทย ไดเ้สนอสถานทีท่ีจ่ะจดัการประชมุในเบือ้งตน้
คอืเชยีงใหม่และภเูกต็ซึง่ทางสมาคมจะไดป้ระชมุเพือ่หาสถานทีจ่ดังานทีเ่หมาะสมตอ่ไป

Activities
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มาตรา 7 : ก ำ ห น ด ใ ห้ ย ก เ ลิ ก
Directive 2000/55/EC ภายใน
เวลา 1 ปี หลังจากระเบียบนี้มีผล
บังคับใช้

มาตรา 8 : ก ำ ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ทบทวนระเบียบนี้ตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีภายในเวลาไม่เกิน5ปี
หลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

มาตรา 9 : กำหนดให้ระเบียบนี้มี
ผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ลง
ประกาศในOfficialJournalแล้วคือ
ตั้งแต่วันที่7เมษายน2009

อนึ่ง ข้อกำหนด Ecodesign 
ตาม Annex III 
มีหัวข้อรายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี ้

1. ข้อกำหนดประสิทธิภาพความส่อง
สว่าง(Lampefficacyrequirements)
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ ไม่มี
บัลลาสต์ในตัว และหลอด high-
intensitydischarge(HIDlamps)ซึ่ง
ดูจากประสิทธิภาพอัตราความส่อง

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกคำสั่ง Directive 2005/32/EC เมื่อปี 2005 กำหนดกรอบ
สำหรับเงื่อนไขการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบครบวงจรเพื่อใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ(EcodesignofEnergy-using
ProductsหรือEuPDirective)ซึ่งเป็นมาตรการโดยสมัครใจและหลังจากหารือกับผู้มีส่วน
ร่วมและจัดทำการศึกษาแล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปจะคัดเลือกสินค้าที่มีความสำคัญ
เพื่อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะรายสินค้า ที่เรียกว่า “มาตรการดำเนินการ” (implementing
measure)ขึ้นมาบังคับใช้ต่อไปนั้น

สหภาพยุโรปประกาศข้อกำหนด ecodesign 
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ ไม่มีบัลลาสต์ในตัว 
คณะกรรมาธิการฯได้ออกระเบียบCommissionRegulation(EC)No245/2009ลงพิมพ์
ใน Official Journal ฉบับที่ L76 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2009 กำหนดเงื่อนไข ecodesign
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ไม่มีบัลลาสต์ในตัวหลอด high-intensity discharge lamps
และบัลลาสต์ และดวงโคม (Luminaires) ที่ใช้ในการทำงานของหลอดไฟตามคำจำกัดความ
ในมาตรา2(Article2)ของระเบียบโดยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามAnnexIคำอธิบาย
ตัวชี้วัดเชิงเทคนิคและคำนิยามต่างๆตามAnnexIIรายละเอียดข้อกำหนดecodesignตาม
AnnexIIIขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สำหรับการเฝ้าระวังตลาดตามAnnexIVเกณฑ์แสดงผล
การชี้วัดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสินค้า high-intensity discharge (HID) ตาม
AnnexVเกณฑแ์สดงผลการชีว้ดัสำหรบัสนิคา้ทีต่ดิตัง้ในสำนกังานตามAnnexVIและเกณฑ์
แสดงผลการชี้วัดสำหรับสินค้าที่ติดตั้งในที่สาธารณะตามAnnexVII ของระเบียบดังกล่าว
ซึ่งสามารถดูทางเว็ปไซท์ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF

สาระของระเบียบคือ 
มาตรา 1 : ระบขุอบเขตของสนิคา้ทีค่รอบคลมุภายใตร้ะเบยีบนี้ไดแ้ก่หลอดฟลอูอเรสเซนต์
ที่ ไม่มีบัลลาสต์ในตัวที่วางจำหน่ายในตลาด และหลอด high-intensity discharge (HID
lamps)และบลัลาสตแ์ละดวงโคม (Luminaires)ที่ใช้ในการทำงานของหลอดดงักลา่วรวมทัง้
การใชห้ลอดไฟดงักลา่วในสำนกังานและทีส่าธารณะยกเวน้สนิคา้ทีอ่ยู่ในรายการตามAnnexI

มาตรา 2 : อธิบายคำนิยามต่างๆ

มาตรา 3 : ระบุให้ข้อกำหนด ecodesign เป็นไปตามรายละเอียดใน Annex II และมีขั้น
ตอนการใช้ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนแรก ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน
2010เปน็ตน้ไปและขัน้ตอนสดุทา้ยตัง้แตว่นัที่7เมษายน2017เปน็ตน้ไป

มาตรา 4 : ระบุให้ขั้นตอนการประเมินความสอดคล้อง(conformityassessment)ตอ้งใช้
ระบบ internal design control systemตามAnnex IV หรอืระบบmanagement system
ตามAnnexVของคำสั่งDirective2005/32/EC

มาตรา 5 : ระบถุงึขัน้ตอนการตรวจพสิจูนส์ำหรบัวตัถปุระสงคก์ารเฝา้ระวงัตลาดตามAnnexIV

มาตรา 6 : ระบุเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด (indicative benchmark) สำหรับผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีดีที่สุดที่วางจำหน่ายในตลาดตามAnnexV-VII
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มาตรา 5 : ระบุถึงขั้นตอนการตรวจ
พิสูจน์สำหรับวัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง
ตลาดตามAnnexIII

มาตรา 6 : ระบุเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด
(indicative benchmark) สำหรับ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีดีที่สุดที่วาง
จำหน่ายในตลาด

มาตรา 7 : กำหนดให้มีการทบทวน
ระ เบี ยบนี้ ต ามความก้ า วหน้ าทา ง
เทคโนโลยี ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี หลัง
จากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

มาตรา 8 : กำหนดให้ระเบียบนี้มีผล
บังคับใช้20วันหลังจากที่ลงประกาศใน
Official Journal แล้ว คือตั้งแต่วันที่ 13
เมษายน2009

อนึ่ง ข้อกำหนด Ecodesign 
สำหรบัหลอดไฟ Non-directional 
Household Lamps ตาม Annex II 
มีหัวข้อรายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี ้ 
1. ข้อกำหนดประสิทธิภาพหลอดไฟ
(LampEfficacyRequirements)ซึ่งดูจาก
การแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นระดับ
ความส่องสว่าง

2. ข้อกำหนดการทำงานของหลอดไฟ
(Lamp Functionality Requirements) ซึ่ง
ดจูากการทำงานทัว่ๆไปของหลอดไฟเชน่
อายุการใช้งานการดูแลรักษาหรือระยะ
เวลาการส่องสว่างนับแต่เปิดสวิตช์ไฟ

3. ข้อกำหนดด้านข้อมูลของสินค้าหลอด
ไฟ(Product InformationRequirements
onLamps)ประกอบด้วย

3.1ข้ อมู ลที่ ส ามารถมอง เห็ นอย่ า ง
เด่นชัดบนกล่อง/บรรจุภัณฑ์ ก่อนการซื้อ
โดยผู้บริโภคที่เป็น end-users และข้อมูล
ทางเว็บไซต์ที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
(Information to be displayed prior to
purchasetoend-usersonthepackaging
andonfreeaccesswebsite)

3.2ข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
ผ่านทางเว็บไซต์ที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(Informationtobemadepublicityavailable
onfree-accesswebsites)โดยครอบคลมุ
ข้อมูลในข้อ3.1ทั้งหมดด้วย

ดูรายละเอียดได้ที ่

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
L e x U r i S e r v . d o ? u r i =
OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:PDF

สว่าง(rated luminousefficacy)ปัจจัยในการบํารุงรักษา(lamp lumenmaintenance
factors)และพิกัดอายุการใช้งานของหลอด(lampsurvivalfactors)

2.ข้อกำหนดสมรรถภาพหลอดไฟ(Lampperformancerequirements)สำหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่มีบัลลาสต์ในตัวและหลอดhigh-intensitydischarge(HIDlamps)
ซึ่งดูจากดัชนีแสดงสี(colourrenderingindexorRa)

3. ข้อกำหนดสำหรับบัลลาสต์ที่ใช้ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ ไม่มี บัลลาสต์ในตัว และ
บัลลาสต์ที่ใช้ในหลอดhigh-intensityซึ่งเทียบจากระดับชั้นของดัชนีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานขั้นต่ำ(minimumenergyefficiencyindexclass)

4. ขอ้กำหนดสำหรบัดวงโคม (Luminaires) ที่ใช้ในการทำงานของหลอดฟลอูอเรสเซนต์
ที่ ไม่มีบัลลาสต์ ในตัว และหลอด high-intensity discharge lamps discharge
(HIDlamps)ต้องใช้กับบัลลาสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

5. ข้อกำหนดด้านข้อมูลของสินค้า(ProductInformationRequirements)

5.1 ข้อมูลสินค้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หรือทางสื่ออื่นที่ผู้ผลิตเห็นว่าเหมาะสม(Informationonfree-accesswebsitesandin
otherformstheydeemappropriate)

5.2 ข้อมูลสินค้าต้องอยู่ในรูปเอกสารทางเทคนิค (technical documentation) เพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินความสอดคล้อง (conformity assessment) โดยครอบคลุม
ข้อมูลในข้อ5.2ทั้งหมดด้วย

ดูรายละเอียดได้ที ่

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriOJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกระเบียบ Commission Regulation (EC) No
244/2009 ลงพิมพ์ใน Official Journal ฉบับที่ L76 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2009
กำหนดเงื่อนไขecodesignสำหรับสินค้าหลอดไฟประเภทNon-directionalHousehold
Lamps โดยธิบายตัวชี้วัดเชิงเทคนิคและคำนิยามต่างๆ ตาม Annex I ข้อกำหนด
Ecodesign สำหรับ Non-directional Household Lamps ตาม Annex II ขั้นตอนการ
ตรวจพิสูจน์สำหรับการเฝ้าระวังตลาดตามAnnexIIIและเกณฑ์แสดงผลการชี้วัดตาม
AnnexIVของระเบียบดังกล่าว

สหภาพยุโรปประกาศข้อกำหนด ecodesign 
สำหรับหลอดไฟประเภท Non-directional household lamps  
คณะกรรมาธิการฯได้ออกระเบียบCommissionRegulation(EC)No244/2009ลง
พิมพ์ใน Official Journal ฉบับที่ L76 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2009 กำหนดเงื่อนไข
ecodesign สำหรับสินค้าหลอดไฟประเภท Non-directional Household Lamps โดย
อธิบายตัวชี้วัดเชิงเทคนิคและคำนิยามต่างๆ ตาม Annex I ข้อกำหนด Ecodesign
สำหรับ Non-directional Household Lamps ตาม Annex II ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์
สำหรับการเฝ้าระวังตลาดตามAnnex IIIและเกณฑ์แสดงผลการชี้วัดตามAnnex IV
ของระเบียบดังกล่าว

สาระของระเบียบคือ 
มาตรา 1 : ระบุขอบเขตของสินค้าที่ครอบคลุมภายใต้ระเบียบนี้ ได้แก่ หลอดไฟที่วาง
จำหน่ายในตลาดเป็นNon-directional Household Lamps รวมทั้งหลอดไฟประเภทนี้ที่
ไม่ได้ใช้ในบ้านเรือนหรือที่ติดเป็นส่วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยกเว้นหลอดไฟใช้ในบ้าน
เรือนและวัตถุประสงค์พิเศษตามที่ระบุในมาตรา1(a)–(g)

มาตรา2:อธิบายคำนิยามต่างๆ

มาตรา3:ระบุให้ข้อกำหนดecodesignเป็นไปตามรายละเอียดในAnnexIIและมีขั้น
ตอนการใช้ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน โดยเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนแรก ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน2009และขั้นตอนสุดท้ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2016

มาตรา4:ระบุให้ขั้นตอนการประเมินความสอดคล้อง(conformityassessment)ต้อง
ใช้ระบบ internal design control system ตาม Annex IV หรือระบบmanagement
systemตามAnnexVของคำสั่งDirective2005/32/EC
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��LightingResearch+Technology

“A great American poet once asked 
the architect, ‘What slice of the sun 
does your building have? What light 
enters your room?’-as if to say the 
sun never knew how great it is until 
it struck the side of a building”

“Light is the theme: Louis I. Kahn and the 
Kimbell Art Museum” 

Light in architecture defines size and
geometric of the space. It also leads
us to appreciate the elements of the
architecture, texture and color. The
balance of illumination, darkness and
shadowisnecessarytoconsider.Artistic
creation has also influenced the way of
lightisusedinarchitecture.

Light has been used for aesthetical
effects inarchitecturethroughouthuman
history. However, for the past century,
light has emerged to contemporary art
world. Inthedecadeofseventies,artists
such as Dan Flavin and Jame Turrell
created their artworks with very simple
luminousobjectslikecommerciallyavailable
fluorescenttube,neonlightandprojector.

Dan Flavin (1933-1996) was an
American minimalist artist whose his
workmarksthebeginningoflightart.He
defined a perspective of the space from
human’sperceptionof lightwithvariation

sizesoffixture,markingarchitectureconfiguration,definingcornerandedges.It
drewthelinesinmidair.Hislightingsculpturesconsciouslyblurredbetweenart
andarchitecture.

James Turrellhascreatedartworks,whichareconcernedlightandspace.His
firstsoloexhibitionatPasadenaArtMuseumin1966createdwithseverallight
projectionpieces,whichappearedtocreatethreedimensionalobjectsoutoflight.
For instance, AlfrumProto sometimes referred to as cross corner projection
piececreatestheillusionthatathreedimensionalcubeisfloatinginthecorner
oftheroom.Hedescribeshisworkasbeingnotminimalistorconceptual,but
perceptual.

Inlaterworks,Turrell’sconsistedoflightbeingprojectedontoawalltocreate
anopticalillusion.Hecutintothe
gallerywallandcreatedasmaller
room within the wall, which was
flood with light. The simply flat
plane became three dimensions.
He delivers his audience with
pu re  e xpe r i en t i a l  a r tworks . 
Currently,JamesTurrellhasbeen
working on his lifetime project-
RodenCarter,whichwill be open
topublic in2011.Thework isa

By Awattha Thanaphanit 
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combinat ion of arch i tecture ,
insta l lat ion ar t ,  astronomica l
observatory and Turrell’s skyscape
works.Itwillbeyourperceptionsand
interactionswiththespaceandthe

everchangingnatureoflightcreated
bythelightofthesun,moon,starsandothercelestialevents.  

Theperceptionoflightindifferenttimeandspacecreatesmanyfascinatingpieces
ofart.AspectacularworkofDanish Icelandicartist-OlafurEliassoncalled ‘The
Weather Project’, which was installed at Turbine Hall, Tate Modern in London
reportedlyattractedtwomillionsvisitors,manyofwhomwererepeatvisitors.The
ceilingofthehallwasreplacedbyareflectionofaspacebelow.Atthefarendof
thehallwasasemicircular formof200mono-frequency lamps,whichemitted
light at such a narrowofwavelength. The arc repeated in themirror overhead
producesasphereofdazzlingradiance linkingthespacewiththereflectionthat
wasarepresentationofsunandsky.Hisworkcrossesartandscience in light.
Heexploreshisartinconjunctionwiththeviewer.

In2008,TheMuseumofModernArt(MOMA)andP.S.1inNewYorkpresented
thecomprehensivesurveyofEliasson’swork-‘TakeYouTime’ forthe first time in
the United States. He recontextualized natural phenomena by relating his
inspiration in Scandinavia with reality, perception and representation. He created
immersive environment by using simpple, makeshift simple devices such as low
frequencyoflightingfixturesthatturnedthewholeroomintomonochromecolor;
mirrorreflectsspotlightbeamthatcreatedartificialdimension;strobesilluminate
athincurtainoffallingwater,causingtheeyeto“freeze”thedropletsinmidair.
Hisworksbringustoreflectmorecriticallyonourexperienceonthisworld.

From the nineties to the current decade, the development of technology and
sciencehasspeedilyshapedthisworld.LEDtechnologyalongwiththetechnology
oflightingcontrollerandcomputerprogramminghasbeenexpandingthewaywe
use light. Since the twenties, LED first invented and introduced as a particle
electronic component. At the present time, it has brought both designers and
artists’ imagination cross over limitations of illuminating system because of its
possibilities.
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the building facade, which are all,
programmed from a single computer
transformthedarknessoftheskywith
spectacular abstract composition. Not
just only architectural lighting, he also
works in art projects. At Branly
Museum, Paris, he installed illuminating
rodsthatreacttheambienttemperature
by changing color. The 1,600 lighting
fixturesareconnectedtothecomputer

of aweather station.Not just only effect human’s perception, the project
alsointeractswithitssurrounding.

The creation of light seems never endless especially when it collaborates
with science and technology. The experience of human’s perception with
light,timeandspacepassingthroughtheartistshasbeentransformingin
diversities ways. Some are very directly and truthfully. Some are illusion.
Aboveallthose,theyarealwaysfascinatingtohumanbeinginbothmental
andphysical.Itbringsusintoanotherperspectiveofhowweexperiencethe
world.

“I am not an electrician or a stage
designeroralandscapeconsultant.My
craft is to brighten things up after
sunset” Yann Kersal-the lighting artist
saidinMetropolismaggazine.Heisnot
a part of contemporary art scene like
Turrell orEliassonbuthiswork isakin
to large scale urban architecture. He
developed his interest in experimental
lightingwhilestudyingschooloffineart.

The sky is a massive canvas that he
paints on by light. One of his notable
projects is Agbar Tower in Barcelona,
Spain. By balancing art, science and
technology,theentirelightingfixturesof

 By Awattha Thanaphanit 
LightingResearch+Technology

Branly, Paris, 2006; 
 Lighting designed by 

Yann Kersale 
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เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร(ArchitecturalDaylighting)เป็นเทคนิคการ
ออกแบบระบบแสงสว่างเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการอ้างถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการ
จำลองและการเก็บข้อมูลจากอาคารจริงในต่างประเทศพบว่าเทคนิคการใช้แสง
ธรรมชาตใินอาคาร สามารถชว่ยลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้แสงสวา่งไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
อาคาร

ในยคุทีม่นษุยย์งัมไิดม้กีารคดิคน้แหลง่กำเนดิพลงังานประดษิฐ์สถาปนกิและวศิวกร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้งและต้อง
สามารถประยกุต์ใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สำหรบัระบบ
แสงสว่าง แสงธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญของการออกแบบอาคาร ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างของอาคารสมัยเก่าที่เน้นการออกแบบอาคารให้มีหน้าต่าง
ขนาดกว้างและสูงที่สุดเพื่อการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้มากท่ีสุด หากแต่
เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติได้ถูกลดบทบาทลงหลังจากการคิดค้นพลังงานไฟฟ้า
และแสงประดิษฐ์ในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยแสงประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่การใช้
แสงธรรมชาติได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแสงประดิษฐ์มากมายจนกระทัง่

ถึงวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2516
และครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ.2523ก่อให้เกิดความตื่น
ตัวทางด้านการประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดการ
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี และแผนการดำเนิน
การต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยหัวข้อ
การใช้แสงธรรมชาติ และการใช้แสงสว่างอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัย

แม้ว่าในปัจจุบันวิกฤตการณ์พลังงาน และปัญหา
โลกร้อนยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย
หากแต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และจากการสำรวจอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ใน
ประเทศไทยพบว่าเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติยัง
มิได้มีการประยุกต์ ใช้อย่างแพร่หลายเท่าเทียมกับ
การประยุกต์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ
โดยเหตุผลหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ ใช้
เทคนคิการใชแ้สงธรรมชาตกิบัอาคารไดแ้ก่การขาด

โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 
LightingDesign+Application

ข้อแนะนำ 
ในการประยุกต์ ใช้เทคนิค
การใช้แสงธรรมชาติกับอาคาร

ช่องเปิดด้านบนของอาคารประเภทสนามบินซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงของพื้นผิวเพดานสูง 
และมีการใช้แผงบังแดดแบบกึ่งโปร่ง ที่ทำหน้าที่ป้องกันรังสีอาทิตย์ตรง และสะท้อนแสงขึ้นไปยังฝ้าเพดานในเวลาเดียวกัน 

ในภาพสังเกตได้ว่าไม่มีการใช้แสงในบริเวณส่วนกลางของอาคารเลย 
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ความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบของเทคนิคการใช้แสง
ธรรมชาติแบบต่างๆ การขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ
ระบบอาคารที่เอื้อต่อการใช้แสงธรรมชาติ และการขาดความรู้
ความเข้าใจทางด้านประสิทธิภาพของเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ

ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพของแสงธรรมชาติที่เป็นแสงสว่างจาก
แหล่ งพลั งงานทดแทนที่ ใ ห้ ปริ มาณแสงที่ มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง บทความชิ้นนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้
แสงธรรมชาติกับอาคาร โดยนำเสนอข้อแนะนำต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักออกแบบแสงสว่างสถาปนิกวิศวกรและเจ้าของ
อาคารในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบอาคาร ในรูปแบบของการ
บรรยายว่าจะ “ทำอย่างไร” (How-to) ซึ่งเป็นคำถามที่ที่ปรึกษา
ด้านแสงธรรมชาติและนักออกแบบแสงสว่างมักจะได้รับจาก
สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของโครงการ ในช่วงเริ่มต้นของการ
ออกแบบ โดยเน้นที่การนำเสนอแนวความคิดในภาพกว้างที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบอาคารในช่วงเริ่มต้น หากแต่จะไม่มีการ
ลงรายละเอยีดของแตล่ะขอ้แนะนำ เพือ่เปดิโอกาสใหก้บัการประสาน
แนวความคิดทางด้านการออกแบบต่อไป

ข้อแนะนำที่หนึ่ง 

เริ่มต้นคิดแบบบูรณาการ 

สิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกในการออกแบบอาคารที่เอื้อต่อการใช้
แสงธรรมชาติคือการคิดแบบบูรณาการ ในการปฏิบัติวิชาชีพการ
ประสานงานกนัระหวา่งสถาปนกิ วศิวกร นกัออกแบบระบบแสงสวา่ง
และที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน อาจถูกขัดขวางจากปัจจัยทางด้าน
เวลาและงบประมาณ ข้อผิดพลาดหนึ่งที่มักจะพบได้ในการปฏิบัติ
วชิาชพีคอืการทำงานแบบเปน็เสน้ตรงโดยเฉพาะสำหรบันกัออกแบบ
ระบบแสงสว่างแล้ว มักจะเข้ามาร่วมงานเป็นอันดับสุดท้าย หลัง
จากที่การตัดสินใจทางด้านการจัดสรรพื้นที่ ระบบเปลือกอาคาร
ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ได้ถูกกระทำไปแล้ว ผลกระทบ
ทีต่ามมาในหลายๆ กรณคีอื เกณฑ์ในการออกแบบทีต่ัง้ไวว้า่จะเปน็
อาคารประหยัดพลังงานโดยการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม
อาจจะไม่ไดร้บัการตอบสนองอยา่งเตม็ที่ดงันัน้หากตอ้งการอาคาร
ทีเ่นน้การใชแ้สงธรรมชาตใินอาคาร กค็วรจะมกีารออกแบบอาคาร
แบบบูรณาการ โดยเสนอให้มองอาคารเป็นองค์รวมที่มีความสลับ
ซับซ้อน และระบบต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตลอดเวลา
การตัดสินใจในการออกแบบ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
ระบบอืน่ๆ ของอาคารดว้ย ในแงม่มุของระบบแสงสวา่งอาจจะมกีาร
ตั้งเป้าหมายหลักของการออกแบบไว้ เช่นการออกแบบระบบแสง
สวา่งนัน้จะตอ้งกอ่ใหเ้กดิสภาวะนา่สบายตอ่ผู้ใชอ้าคารการออกแบบ
ระบบแสงสว่างนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของ
อาคาร และการออกแบบระบบแสงสว่างนั้นจะต้องช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของอาคาร และลดค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาในขณะที่อยู่ ในช่วงของการออกแบบก็ควรคำนึงถึง
เปา้หมายหลกัของการออกแบบทีต่ัง้ไวเ้ปน็ทีต่ัง้ การกำหนดใหเ้ทคนคิ
การใช้แสงธรรมชาติเป็นระบบหลักในกระบวนการคิดแบบก็จะส่ง
ผลต่อรูปแบบสุดท้ายของอาคารที่จะเอื้อต่อการใช้แสงธรรมชาติ
อย่างสูงสุด

ข้อแนะนำที่สอง 

การคำนึงถึงความเป็นไปได้ ในการใช้แสงธรรมชาติ
ในอาคาร 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับสองในการใช้เทคนิคการใช้แสง
ธรรมชาติในอาคารคือความเป็นไปได้ ในการใช้แสงธรรมชาติใน
อาคารเนื่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่
ไมเ่สถยีร (เมือ่เปรยีบกบัแหลง่กำเนดิแสงประดษิฐ)์ ประเดน็สำคญั
ในข้อแนะนำข้อนี้คือ ผู้ออกแบบควรประเมินถึงความเป็นไปได้ใน
การใช้แสงธรรมชาติในอาคารก่อนที่จะเริ่มออกแบบ ซึ่งอาจทำได้
โดยการกระทำการวิเคราะห์พื้นที่ก่อสร้างในเรื่องของภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และอาคารข้างเคียง เช่น การใช้ตารางการโคจรของ
ดวงอาทิตย์(SunPathDiagram)มาประกอบการวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งของข้อแนะนำข้อนี้คือจะทำอย่างไร
จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าต่าง (หรือช่องเปิดของแสง
ธรรมชาติ) ได้อย่างสูงสุด การใช้แสงธรรมชาติในอาคารไม่ใช่แค่
เป็นเพียงการเจาะช่องหน้าต่างให้เกิดปริมาณแสงเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่ ได้จากช่องเปิดของแสงธรรมชาติ
ยังมีอีกมากมาย เช่น เป็น “หน้าต่าง” ที่เชื่อมต่อระหว่างภายใน
และสิง่แวดลอ้มภายนอกอาคาร เปน็ชอ่งสำหรบัการระบายอากาศ
เป็นช่องทางหนีไฟฉุกเฉินในเวลาจำเป็นความสวยงามของรูปด้าน
อาคาร เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดช่องแสงธรรมชาติ ก็ต้อง
คำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นประเด็นทางด้านลบ เช่น ความร้อน
ที่จะส่งผ่านเข้ามาภายในอาคาร ความเป็นส่วนตัว (ในกรณีที่คน
ภายนอกสามารถมองเห็นเข้ามายังพื้นที่ภายในได้)

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วก็ควรจะนำข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์เพื่อระบุถึงความเป็นไปได้ในการใช้แสงธรรมชาติโดยการ
ถ่วงเฉลี่ยข้อดี และข้อเสีย ซึ่งจะนำมาสู่การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้
เทคนิคแสงธรรมชาติหรือไม่ในที่สุด ดังนั้นในการออกแบบอาคาร
จึงควรมีการคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องความเป็นไป
ได้ในการใช้แสงธรรมชาติกับอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ใช้อาคารทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมสภาวะ
แวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสม

โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 
LightingDesign+Application

การใช้ฉากกั้นห้องที่มีขนาดไม่สูงมากนักจะเปิดโอกาสให้แสง
ธรรมชาติเข้ามาส่วนในของอาคารได้มากขึ้น และการใช้ช่องเปิด
ดา้นบน (Skylight) เพือ่ชว่ยเพิม่ปรมิาณแสง ในรปูแสดงจะไมม่กีารเปดิ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณใกล้หน้าต่างและใต้ช่องเปิดด้านบน 
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ข้อแนะนำที่สาม 

การออกแบบระบบเปลือกอาคาร 

เมื่อได้มีการตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ เป็น
ระบบหลักในการให้แสงในอาคาร ขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบ
ระบบเปลอืกอาคารโดยวตัถปุระสงคห์ลกัคอืการออกแบบใหเ้ปลอืก
อาคารมีลักษณะที่เอื้อต่อระบบแสงธรรมชาติและส่งเสริมสภาวะ
แวดล้อมภายในที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอาคาร

สำหรับการออกแบบในเขตร้อนชื้นเช่นในประเทศไทยนั้น เกณฑ์ใน
การคัดเลือกระบบเปลือกอาคารมักจะเน้นหนักไปที่การลดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารผ่านเปลือกอาคารที่เป็นวัสดุทึบแสง
และวัสดุโปร่งแสง ไม่ว่าจะเป็นในการนำการพาหรือการแผ่รังสี
สถาปนิก วิศวกร และนักออกแบบระบบแสงสว่าง ควรมีความรู้
เบื้องต้นทางด้านคุณสมบัติของวัสดุที่จะเลือกใช้ เช่น ค่า Solar
Heat Gain Coefficient (SHGC) ค่า U-Value ค่า R-Value ค่า
Shading Coefficient (SC) ค่า Visible Transmittance ของวัสดุ
เปลือกอาคาร พร้อมทั้งเกณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับค่าการใช้พลังงานเช่นค่าOverallThermalTransfer
Value(OTTV)และRoofThermalTransferValue(RTTV)เพื่อที่
จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสม
กับอาคารที่ใช้แสงธรรมชาติ สำหรับอาคารหลายๆ ประเภทอาจ
จะต้องมีการขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านพลังงานเพื่อ
ทำการเลือกและสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ในแบบ
อาคารขั้นสุดท้าย

สำหรับระบบแสงสว่างธรรมชาติในเขตร้อน การปกป้องช่องเปิด
จากรังสีอาทิตย์ตรงจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อาคารประหยัด
พลังงาน และช่วยลดสภาวะไม่น่าสบายตา ในการนี้ผู้ออกแบบ
หรือที่ปรึกษาควรมีความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคนิคการออกแบบ
แผงบังแดดที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ใน
แต่ละเวลาสถานที่และทิศทางที่กำหนด

สำหรบัการออกแบบระบบแสงธรรมชาตใินเขตรอ้น วธิกีารปอ้งกนั
รงัสดีวงอาทติยม์ใิหส้ง่ผา่นเขา้มายงัอาคารไดด้ทีีส่ดุคอืการออกแบบ
แผงกันแดดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผงกันแดดที่เหมาะสมควร
อยู่ภายนอกอาคารเพื่อสกัดกั้นมิ ให้รั งสี
อาทิตย์ส่งผ่านเข้ามายังภายในอาคารซึ่งอาจ
เป็นแหล่งความร้อนสะสม รูปแบบของแผง
บังแดดได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ชนิดของวัสดุอาคารระบบควบคุมแผงบัง
แดด สำหรับอาคารสำนักงานในประเทศไทย
ในอดีต เราคงจะคุ้นตากับแผงบังแดดที่
ทำมาจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในปัจจุบันมีการใช้อลูมิเนียมเป็นแผงบังแดด
มากขึ้น ระบบแผงบังแดดมีศักยภาพดีที่สุด
ในปัจจุบันคือระบบแผงบังแดดภายนอก

LightingDesign+Application
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 

แผงกันแดดภายนอกอาคารที่ทำหน้าที่เป็น
หิ้งสะท้อนแสงไปด้วยในตัว ณ อาคาร 
Sacramento Municipal Utility District 
Office Building, เมือง ซาคราเมนโต้ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แบบอัตโนมัติ (Dynamic Shading Systems)ที่สามารถควบคุมให้
มีการปิดและเปิด (บังแดดแต่ ไม่บังวิว) ได้ตามสภาพภูมิอากาศ
หากแตร่ะบบแผงบงัแดดอตัโนมตักิม็รีาคาแพง ดงันัน้สถาปนกิและ
ผู้ออกแบบอาจเลือกใช้ระบบแผงบังแดดแบบไม่เคลื่อนไหว (Fixed
ShadingSystems)แทนซึ่งมีราคาถูกกว่า

ข้อแนะนำที่สี ่

การจดัพืน้ที่ใชส้อย และการออกแบบหน้าต่าง 

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการออกแบบหน้าต่างเป็นอีกหัวข้อที่
ตอ้งคำนงึถงึควบคู่ไปกบัการออกแบบระบบเปลอืกอาคารในแงข่อง
การออกแบบพื้นที่ใช้สอย และการออกแบบหน้าต่างมีข้อแนะนำ
เบื้องต้นอยู่หลายประการอาทิ

การออกแบบใหพ้ืน้ทีอ่าคารทกุสว่นไดร้บัแสงธรรมชาติ ซึง่อาจหมาย
ถงึการออกแบบใหอ้าคารมขีนาดไมล่กึมาก (ตามเกณฑ์ในการออกแบบ
อาคารในต่างประเทศระบุถึงขนาดความหนาของอาคาร) การจัด
ให้ห้องผู้บริหารส่วนตัว (Private Offices) อยู่ด้านในแทนที่จะอยู่
ด้านนอกการจัดให้มีระบบแสงธรรมชาติในห้องน้ำเพื่อช่วยลดการ
ใชแ้สงประดษิฐ์ และการออกแบบอาคารใหอ้ยูล่อ้มรอบคอรท์ หรอื
เอเทรียม ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติทั้งทางนอน
(จากหน้าต่าง)และทางตั้ง(จากเอเทรี่ยมหรือช่องเปิดด้านบน)

หน้าต่างที่มีความสูงมาก จะส่งผลให้ปริมาณของแสงธรรมชาติ
เข้าไปได้ลึกมากตามความสูงของหน้าต่างในขณะที่พื้นที่หน้าต่าง
ซึง่อยู่ในระดบัทีต่ำ่กวา่โตะ๊ทำงานจะสง่ผลตอ่ปรมิาณแสงธรรมชาติ
ภายในค่อนข้างน้อย

การแบ่งโซนการควบคุมระบบแสงสว่างเป็นโซนย่อยจะช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการปิดและเปิดโคมไฟ ทั้งนี้อาจจะแยกตามโซนที่
ได้รับแสงธรรมชาติ เช่น บริเวณพื้นที่ใกล้หน้าต่างหรือที่เรียกว่า
“Daylightingzone”ซึ่งเป็นเขตที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดคิดเป็นประมาณ1.5-2.5เท่าของความสูง
ของหน้าต่าง และโซนที่ ไม่ได้รับแสงธรรมชาติ ในบริเวณทั้งสอง
ส่วนนี้ ควรจัดให้มีการปิดเปิดระบบไฟฟ้าแยกออกจากกัน หรืออีก

นัยหนึ่งอาจจะจัดให้มีการควบคุมระบบแสง
สว่างเป็นโซนย่อยตามขนาดของพื้นที่และ
การใช้งาน

การเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการรับแสงธรรมชาติ
ในทางทฤษฎี ขนาดของหน้าต่างที่เพิ่มขึ้น
ย่อมส่งผลต่อปริมาณแสงที่เพิ่มขึ้นด้วยหาก
แต่ยังรวมไปถึงปริมาณความร้อนที่จะส่งผ่าน
เข้ามายังส่วนการใช้งานของอาคาร อาจจะ
ต้องมีการขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา
ด้านพลังงานเพื่อทำการปรับขนาดของ
หน้าต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในสำนักงานทั่วไป การออกแบบหน้าต่างมัก
จะเป็นแบบต่อเนื่องในทางนอน หากแต่ถ้า
มีหน้าต่างแบบไม่ต่อเนื่องก็ควรกำหนด
ตำแหน่งของหน้าต่างให้สอดคล้องกับพื้นที่
ใช้สอย และควรเลือกใช้ฉากกั้นห้องที่มีความ
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สู ง ไ ม่ ม ากนั ก เพื่ อ เ ปิ ด โ อกาส ให้ แ ส ง
ธรรมชาติส่องเข้าไปในอาคารได้ลึกที่สุด

การแบ่งพื้นที่หน้าต่างให้เป็นสองส่วนและ
ให้มีการควบคุมการปิดเปิดที่แยกออกจาก
กัน กล่าวคือ ควรแบ่งหน้าต่างให้เป็นส่วน
ที่ให้แสง (Light Window) และ ส่วนที่ให้
วิว (View Window) ในปัจจุบันจะพบว่า
หน้าต่างที่มีอยู่มักถูกปิดด้วยม่านหน้าต่าง
มูลี่ หรือม่านปรับแสงทั้งนี้อาจจะเกิดจาก
สาเหตุหลายประการเช่นหน้าต่างมีความ
จ้าเกินไปต่อการทำกิจกรรมภายในอาคาร
หรอื ความตอ้งการความเปน็สว่นตวั (Need
for Privacy) หากมีการแบ่งพื้นที่หน้าต่าง
ของอาคารให้เป็นสองส่วน ผู้ใช้อาคารก็จะ
สามารถเลือกที่จะปิดหน้าต่างในส่วนที่
“ให้วิว” โดยที่เปิดม่านหน้าต่างในส่วนท่ี
“ใหแ้สง”ทิง้ไว้ โดยทีผู่้ใชอ้าคารยงัสามารถ
รู้สึกพึงพอใจได้อยู่

หน้าต่างทุกด้านสามารถใช้ประโยชน์ ได้
มากน้อยแตกต่างกัน หากแต่ต้องได้รับการ
ออกแบบ และการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบ
ที่ต่างกัน สำหรับอาคารในประเทศไทย
ทิศเหนือ และทิศใต้ เป็นทิศที่ง่ายที่สุด
ในการออกแบบเนื่องจากมีช่วงเวลาที่
พระอาทิตย์อ้อมไปทางด้านทิศเหนือ และ
ใต้ ในเวลาต่างๆกันของปีอาจจะมีการ
ออกแบบหน้าต่างให้มีแผงกันแดดทางนอน
เพือ่ชว่ยลดรงัสอีาทติยต์รง ในสว่นหนา้ตา่ง
ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
จะสามารถใช้แสงธรรมชาติได้เพียงครึ่งวัน

การวิเคราะห์ค่าความสว่าง (Luminance 
Value) ของห้องทำงานที่ไม่มีแผงกันแดด 
จากภาพจะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าความสว่าง
ของคอมพิวเตอร์เทียบกับพื้นที่ด้านหลัง
คอมพิวเตอร์ เกินกว่าอัตรา 1:3 ซึ่งจะ
ทำให้เกิดสภาวะไม่น่าสบายตา 

LightingDesign+Application
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 

(ในช่วงที่ ไม่มีรังสีอาทิตย์ตรง) ในช่วงเวลาที่เหลืออาจจะต้องปิด เพื่อป้องกันสภาวะไม่
สบายตาจากแสงจ้าและจากความร้อนที่เข้ามาทางหน้าต่าง

ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบตกแต่งภายในอย่างเหมาะสม ไม่ควรจัดเฟอร์นิเจอร์
ให้ผู้ ใช้อาคารหันหน้าเข้าสู่หน้าต่าง หรือหันหลังให้หน้าต่างโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ ใชอ้าคาร
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เนื่องจากจะเกิดความเปรียบต่างของบริเวณทำงาน
(Task) และบรเิวณหนา้ตา่งทีเ่ปน็ฉากหลงั (Surrounding Background) และเกดิเงาสะทอ้น
จากหน้าต่างเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปิดม่านหน้าต่างในที่สุด

การเลอืกใชส้ีโทนออ่นในอาคารจะชว่ยเพิม่การสะทอ้นแสงภายในอาคาร (Internal Reflection)
ได้มากขึ้นจึงหลีกเลี่ยงการใช้สีโทนเข้มโดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับหน้าต่างหรือแหล่ง
กำเนิดแสงเช่นเพดานและผนังเป็นต้น

ข้อแนะนำที่ห้า 

การออกแบบประสานระบบอาคาร 

เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติกับอาคารจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการประหยัด
พลังงานเลยหากไม่ ได้มีการออกแบบให้เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติประสานกับระบบ
อื่นๆ ของอาคาร สำหรับประเทศในเขตร้อนชื้นพลังงานส่วนใหญ่ในอาคารจะถูกใช้กับ
กับระบบปรับอากาศ (ประมาณร้อยละ 40-70) และระบบแสงสว่าง (ประมาณร้อยละ
20-40) ในการประยุกต์ใช้เทคนิคระบบแสงธรรมชาติกับอาคารจึงควรคำนึงถึงการลด
ภาระการทำความเย็น และการลดการใช้พลังงานในส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
มากที่สุดโดยมีข้อแนะนำเบื้องต้นดังนี้

การจำกดัสดัสว่นของพืน้ผวิภายนอกอาคารตอ่ปรมิาตรภายในของอาคาร กลา่วคอื สดัสว่น
ของพื้นผิวอาคารต่อปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อปริมาณของแสงธรรมชาติให้เพิ่มขึ้น
ด้วย หากแต่ปริมาณของแสงที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลปริมาณความร้อนที่เข้ามายังอาคารด้วย
ดังนั้นในการออกแบบอาคารจึงควรคำนึงถึงรูปฟอร์มของอาคารและเทคนิคอื่นๆ เช่น
การใชแ้ผงบงัแดดและการใชก้ระจกทีม่ปีระสทิธภิาพสงูซึง่จะชว่ยลดภาระการทำความเยน็
ของของระบบปรับอากาศและปริมาณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ

ควรมีการจำลองและคำนวณค่าการใช้พลังงานตั้งแต่ช่วงเริ่มพัฒนาแบบอาคาร
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกระบบเปลือกอาคาร และคำนวณซ้ำอีกครั้งเพื่อ
การจัดทำรายการประกอบแบบ

สืบเนื่องมาจากการจำลองและคำนวณค่าการใช้พลังงาน นักออกแบบควรเลือกใช้กระจก
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเลือกขนาดของหน้าต่างที่มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์การประหยัดพลังงานและสภาวะน่าสบายของผู้ ใช้
อาคาร

เลือกใช้ระบบการจัดการพลังงานของอาคาร 

แยกโซนในการควบคุมระบบปรับอากาศ โดยแยกโซนในการควบคุมเป็นโซนย่อยตาม
พื้นที่(เช่นDaylightZonevs.NonDaylightZone)แบ่งตามขนาดของพื้นที่หรือแบ่ง
ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (เช่นการแยกโซนการควบคุมระหว่างPrivateOffice
และ Open-Plan Office) และควรปรับแต่งอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับระบบปรับอากาศให้
สอดคล้องกับพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ

ระบบควบคุมแสงสว่างถือเป็นกุญแจสำคัญในการลดพลังงานที่ใช้ ไปในระบบแสงสว่าง
ของอาคาร โดยควรจัดให้มีการปรับแต่งระดับของแสงสว่างให้สอดคล้องกับพื้นที่และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ

ควรเปิดโอกาสให้มีการปรับระดับของแสงสว่างได้มากกว่าที่จะเพียงการปิดและเปิด
เช่นการติดตั้งระบบการหรี่แสงสว่าง
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เลือกใช้เทคนิคการให้แสงเฉพาะที่ประกอบกับระบบการให้แสง
ในพื้นที่ทั่วไป เช่นการเพิ่มปริมาณโคมไฟเฉพาะที่ (Task Light)
กฎหัวแม่มือกฎหนึ่งที่สามารถใช้ ได้คือ ปริมาณแสงในพื้นที่ทั่วไป
อาจจะน้อยกว่าปริมาณของแสงเฉพาะที่ ได้ถึงสามเท่า

ออกแบบอาคารโดยการคำนึงถึงการประสานระบบแสงธรรมชาติ
กับระบบแสงประดิษฐ์ตั้งแต่ช่วงแรกของการออกแบบทั้งนี้รวมไป
ถงึวธิกีารเลอืกดวงโคม การจดัตำแหนง่ของดวงโคม และการจดัให้
มีระบบควบคุมแสงสว่างที่มีการเชื่อมต่อกับหัววัดปริมาณแสง
ธรรมชาติ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของพื้นที่ที่มีการใช้แสงธรรมชาติคือ
ปญัหาทางดา้นสภาวะไมน่า่สบายตาซึง่มกัจะเกดิจากการทีป่รมิาณ
ของแสงธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างนั้นมีความสว่างมาก
เกินไป หากไม่มีการเสริมปริมาณของแสงในอาคารในพื้นที่ทั่วไป
(AmbientLight)ก็จะทำให้หน้าต่างนั้นมีความสว่างมากเกินไปซึ่ง
จะกอ่ใหเ้กดิความไมส่บายตา ผลลพัธท์ี่ไดก้ค็อืผู้ใชอ้าคารจะปดิมา่น
หน้าต่างเพื่อลดสภาวะไม่สบายตาซึ่งทำให้เทคนิคการใช้แสง
ธรรมชาติกับอาคารไม่เกิดประสิทธิภาพตามที่ได้ตั้งไว้

ปัญหาอีกประการที่สำคัญที่เกิดกับพื้นที่ที่มีการใช้แสงธรรมชาติ
คือการที่ปริมาณของแสงจะมีปริมาณมากในบริเวณที่ ใกล้กับ
หน้าต่าง ในขณะที่ปริมาณของแสงจะลดลงอย่างมากด้านใน
ของห้อง อัตราความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างบริเวณ
ใกล้หน้าต่างและบริเวณด้านในจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าห้องนั้นมืด
กว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ดังนั้นจึง
ควรมีการติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อเสริมปริมาณของแสงสว่างใน
โซนที่อยู่ด้านในของอาคาร

นอกจากเทคโนโลยีทางด้านหน้าต่างและกระจกที่ ได้มีการใช้อยู่ใน
ปจัจบุนัแลว้ยงัมเีทคโนโลยทีางดา้นการใชแ้สงธรรมชาตปิระสทิธภิาพ
สูงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเทคโนโลยีบางส่วนยังอยู่ในช่วงของการ
วจิยัทดลองและบางเทคโนโลยกี็ไดม้กีารนำมาจำหนา่ยในทอ้งตลาด
แลว้เชน่ระบบทีพ่ึง่พาการสะทอ้นแสง(LightRedirectingSystems)
ระบบทีพ่ึง่พาการนำแสง(LightGuidingSystem)และระบบควบคมุ
แสงอัตโนมัติ (Automated Lighting Control Systems) แม้ว่าใน
ปัจจุบันระบบต่างๆ อาจจะมีราคาแพงหากแต่นักออกแบบระบบ
แสงสว่างสถาปนิก และวิศวกรอาจจะสามารถนำมาเลือกใช้ ได้
หากได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว

ข้อแนะนำที่หก 

ปัจจัยมนุษย ์

ดังที่ ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าเกณฑ์ ในการออกแบบระบบแสง
สว่างข้อที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายต่อผู้ ใช้
อาคาร ข้อแนะนำสุดท้ายที่ควรคำนึงถึงคือปัจจัยทางด้านมนุษย์
โดยเฉพาะกิจกรรมของมนุษย์(ในที่นี้คือผู้ใช้อาคาร)ที่เกี่ยวกับการ
รับรู้ความสว่าง และการควบคุมแสงสว่างที่เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่อง
ในการประยุกต์ ใช้เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติกับอาคารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนักออกแบบแสงสว่างสถาปนิกและวิศวกรควร
เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใช้อาคารและนำความคิดเห็น
เหล่านั้นมาประมวลและบูรณาการเข้าไปกับแบบอาคาร เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร

กลวิธีง่ายๆเช่นการให้ความรู้แก่ผู้ ใช้อาคารในเรื่องของการใช้งาน
อาคารที่มีเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก
การทำความเข้าใจกับปริมาณความสว่างของแสงธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาล การใช้งานระบบควบคุมแสง
ที่มีความซับซ้อน การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน
จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การประยุกต์ใช้เทคนิคการใช้
แสงธรรมชาติกับอาคารเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 
เอกสารอ้างอิง 
Tips for Daylighting with Windows: The Integrated Approach. 
LBNL, Berkeley, CA, USA, 1998. 
Daylight in Buildings: A Source Book on Daylighting Systems 
and Components. International Energy Agency (IEA) Solar 
Heating and Cooling Programme, LBNL, Berkeley, CA, USA, 
2000. 


LightingDesign+Application
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 

เทคนิคการให้แสงสว่างทางด้านบน (Clerestory Window) เพื่อ
ช่วยเพิ่มปริมาณแสงในส่วนกลางของอาคารในกรณีที่แสงจาก
หน้าต่างเข้ามาไม่ถึง 
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22 LightingDesign&Application
โดย : Swee Hong, Ong (Lecturer) Temasek Polytechnic 

After6activitiespackeddaysattheMilanFairgrounds,the25theditionofthe
Euroluce had concluded in the city of Milan. This year, the biennale
international lighting event had attracted 525 exhibitors, of which 175

exhibitors originated from 25 different countries. Across an area of approximately
43,000 square meters, various types and design of lighting products, from light
sources tourban illumination fixtures,wereondisplay.Fromthehighlightsnoted in
mostofthestands,thefavouroftheyearis,onceagain,LightEmittingDiode(LED)
lightingfitting.However,thespotlightisnotsolelyontheLEDfittingsorproductsthat
had flaunted the latest technological development. As seen from the different
exhibitors, pushing the design limit is still on many manufacturers’ key agenda.
Products from notable lighting manufacturer like Flos and Artemide, often

demonstrated an ingenious
combination of innovation
andcreativity,whilstdisplaying
a harmonious marriage
betweenlightingtechnicalities
and cra f tsmansh ip .  At
Artemidestand,asurrealistic
environment was created

through contrasting their products against the mass
white space. Also, attention was drawn to their
collaboration acclaimed designers like Karim Rashid
andRossLovegrovethatresultedinaseriesofvisually
strikingdesigns.

At, internationally acclaimed lighting designer, Ingo
Maurer’sstand,thethin linebetween imaginationand
realitywas juxtaposedwithhisvividchoiceofcolours.
He,whoneverfailedtoamazewithhisingenioustake
ondesign,hadshowcasedhisdesigncollectionathis
speciallydesignedbooth,whosebackgroundwasastrikingcompositionofyellow,blue
andred.Alsoondisplaywashisinstallation,titled,“LelacrimedelPescatore”,which
isapoeticallyconstructed layered “fishingnet”, that isconsistingof350 largeand
slightlyphosphorescentcrystalsthatcanbereconfigured inaccordanceto individual
preference.

Other than these interesting booths and designs that were omnipresent at the
Fairgrounds,other lightingrelatedactivitieswerehappeningoutside theFairgrounds.
OneofthehighlightsofEuroluce2009wastheneoninstallationtitledI=N=V=O=C=
A=T=I=O=N(Icallyourimagetomind),thatwasdesignedbyinternationallyacclaimed
light artist, CerithWyn Evans. The installation, which some critics had claimed an
interestingsynergybetweenlightandmemory,isaninterestingpiecethatisformed
byaNeonsculpturethatisapproximately6mindiameter.Thiswouldbesetagainst
thebackdropoftheMilanoTriennaleGarden,challengingone’soriginalperceptionof

light in space. Besides the
installation art, Viabizzuno, had
also set up a mobile booth at
the corner of via San Marco,
offeringamagicaleveningmade
upofwhitebicyclesandamobile
display,fortheinvitedguests.

With a wide repertoire of
activities and fringe events to
promote increase awareness in
lighting design appreciation, the
eventconcludedafteranintense
line-upoflighting–relatedactivities,
from Light Focus seminar
organized by the Professional
Lighting Designer Association
(formerly known as ELDA),
to Designing Designer 2009

conference, to a Practical
InteriorLightingWorkshop.With
theseeventsthatpromotegood
lighting design appreciation and
the enthusiasm reflected in
allmanufacturers’ stands, there
isnodoubtthatthe25thedition
of Euroluce had seen lighting
designappreciationandeducation
atitsbest.
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LightRevealingArchitecture
By:MariettaS.Millet
Price:US$110.00
 
“The extraordinary range of architecture [presented by Millet] 
coupled with the author’s lucid presentation of light as a rich and 
evocative part of design is central to what architects do, or ought to. 
This book fills a vast need for the design profession.” -- M. Susan 
Ubbelohde, University of California, Berkeley “Marietta Millet takes 
us through ancient and contemporary buildings in a manner knowing 
and gracious, with a combination of universal principles and local 
details that informs and delights. This book will be a splendid 
contribution to the literature on lighting.” -- John S. Reynolds, 
University of Oregon Published By John Wiley and Sons, Inc. 

LEDLightingTaiwan2009
June ��-��, 2009: Taipei, Taiwan 
การสัมมนาเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร(รุ่นที่3)
ระหว่างวันที่ �-� สิงหาคม 2��2 และวันที่ ��-�� สิงหาคม 2��2 
ณ ห้องประชุม � ชั้น � อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง �9 (วัดเทพลีลา) 
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
BMAMEXPOASIA
September �-�, 2009: IMPACT Exhibition and Convention 
Center, Bangkok, Thaniland 
LuxEuropa2009
September 9-��, 2009: Istanbul, Turkey 
LightRussia2009
September 2� – 2�, 2009: Moscow, Russia 
BangkokE&E2009October �-��, 2009: IMPACT Exhibition and 
Convention Center, Bangkok, Thailand 

LeipzigLightFestival
October 9, 2009, Germany 
LUCIAnnualMeetingandWorldLightCityPavilion
October �9-22, 2009, Gwangju, South Korea 
EXPERIENCINGLIGHT2009
October 2�-2�, 2009: Eindhoven, Netherlands 
ProfessionalLightingDesignConvention(PLDC)
October 29-��, 2009, Berlin, Germany 
BIELLight+BuildingBuenosAires2009
November � – �, 2009: Buenos Aires, Argentina 
LyonLightFestival
December �, 2009 
Light+Building2010
Frankfurt Germany April, �� - ��, 20�0 
 

Daylighting:
NaturalLightinArchitecture
By:DerekPhillips
Price:$78.00
 
Daylighting offers a general theory 
and introduction into the use of 
natural light in architecture. It 
includes a series of well-illustrated 
case studies. Most of the examples 
are of British architecture. 
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