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สารจากนายก

เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพรัก
วารสารฉบับนี้ออกมาถึงมือท่านผู้อ่านคงจะเป็นเวลาที่การประชุม Lux Pacifica 2009 จบลงไปแล้ว เพราะการ
ประชุมได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 23 และจบลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบถึงความ
เป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่เมือง Khabarovsk ประเทศ Russia แล้วอยู่ๆ ก็ย้ายมาจัดที่
กรุงเทพฯ สืบเนื่องมาจากการประชุมของคณะกรรมการจัดประชุม Lux Pacifica ในการประชุมที่เมือง Cairns
ประเทศ Australia เมื่อ 24 - 26 กรกฏาคม 2548 ได้สรุปให้ทาง Dr. Gennady Shakhparunyants ได้ ไปพิจารณา
ให้ Russia เป็นเจ้าภาพในปี 2009 และขอให้แจ้งกลับภายใน 3 เดือน ถ้าไม่พร้อมก็ให้ ไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2009
ต่อมาทางรัสเซียได้ประกาศจัดการประชุมที่เมือง Khabarovsk ซึ่งเป็นเมืองกำลังจะเฉลิมฉลอง 150 ปี สมาคมฯ
ก็เตรียมตัวส่งกรรมการไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
Dr.Warren Julian ซึ่งเป็นประธานกรรมการ Board ของการจัดการประชุม Lux Pacifica ได้แจ้งมาทางสมาคมฯ เมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ว่าทางประเทศรัสเซียไม่สามารถจัดประชุมได้จะต้องจัดที่กรุงเทพฯ ตามกำหนดเดิมคือ วันที่ 23 - 25 เมษายน 2552 โดยทาง Dr. Warren Julian
จะเป็นผู้ดำเนินการและขอให้ทางสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยช่วยเหลือตามสมควร สมาคมฯ จึงได้ช่วยเหลือตามที่ร้องขอมา แต่เราไม่
สามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครัง้ นี้ ได้เนือ่ งจากมีระยะเวลาการเตรียมงานเพียง 2 เดือนเศษเกรงว่าจะดำเนินการได้ ไม่ดเี ท่าทีท่ างสมาคมฯ
อยากจะทำ ดังนัน้ ทางสมาคมฯ จึงเป็นเจ้าของบ้านทีย่ นิ ดีชว่ ยเหลือตามสมควรในภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองทีว่ นุ่ วายสับสนในเวลานี้
อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกของสมาคมฯ โดยตรงคือ การประกาศหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ตามประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผูท้ ำ
ต้องจัดให้ โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตมีระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ทำในต่าง
ประเทศด้วย ทางสำนักงานจะต้องเดินทางไปตรวจสอบโรงงานเช่นเดียวกับผู้ผลิตภายในประเทศ  โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที่ที่ ไปตรวจสอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ขอรับหลักเกณฑ์ TISI-R-PC-01  Criteria for Product Certification ได้
ที่สำนักงานฯ www.tisi.go.th ครับ
ท้ายนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในภาวะ
เศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นปัจจุบันไปได้อย่างมีสติที่มั่นคง ขอให้ท่านมีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไปนะครับ
สวัสดีครับ.

อุทิศ จันทร์เจนจบ
นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่เคารพ ฉบับนี้ขอนำเสนออีกมุมมองหนึ่งในงานแสงสว่างให้กับท่านผู้อ่านในแง่มุมของศิลปะ ซึ่งใช้การออกแบบแสงเป็นสื่อ
และอีกแง่มุมในการใช้ศักยภาพของแสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรม ในสมัยก่อนๆ ที่ผ่านมานั้น แสงสว่างเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เรามองเห็น
แต่ ในความต้องการของสังคมในปัจจุบันนั้นมีมากกว่าความสว่างที่เพียงพอ สิ่งที่ควรคำนึงถึงความสำคัญของแสงสว่างจะเชื่อมโยงกับสภาพ
แวดล้อมและความเป็นอยู่ ได้ดีเพียงใด ผลลัพธ์ของแสงในงานศิลปะ และสถาปัตยกรรมสามารถสะท้อนกับเนื้อหาหรือบริบททางสังคม ณ
ปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความโดยนักเขียนรับเชิญ คือ คุณอวัตถา  ธนะพานิช, ดร.วรภัทร์  
อิงคโรจน์ฤทธิ์ และอาจารย์ Ong Swee Hong จากประเทศสิงคโปร์ จะทำให้ท่านได้ขบคิด และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานออกแบบแสงสว่างที่ท่านกำลังทำอยู่ให้สะท้อนถึงบริบทที่เหมาะสมกับบ้านเมืองของเราต่อไป ฉบับหน้าทางบรรณาธิการ
จะขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับแสงสว่างในระดับเมืองโดยนักเขียนรับเชิญจากนครเซี่ยงไฮ้ ผู้ออกแบบ Lighting Master Plan งาน World
Expo ปีหน้า คอยติดตามอ่านให้ ได้นะคะ พบกันฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
ดร.อัจฉราวรรณ  จุฑารัตน์
บรรณาธิการ

คณะกรรมการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551-2552
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศ.ดร.ประโมทย์  อุณห์ ไวทยะ
ทีป
่ รึกษาคณะกรรมการ เกษม กุหลาบแก้ว, พรเทพ ธัญญพงค์ชยั , ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย, เท้ง สุขสุดประเสริฐ, ปกรณ์ บริมาสพร, ประกรณ์ เมฆจำเริญ, ทองมินทร์  
กิจจาธิป, สุรพล วัฒนวงค์, หทัย หริวรวงศ์, ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์, รศ.ศุลี บรรจงจิตร, วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
คณะกรรมการบริหาร นายกสมาคม อุทศิ จันทร์เจนจบ อุปนายก ไชยะ แช่มช้อย, จิรฏั ฐ์ มงคลวิเศษวรา, อุดม สุขสุดประเสริฐ เลขาธิการ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
กรรมการกลาง ผศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์, พิธาน ชัยจินดา, มนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์, วีรพล เอาทารย์สกุล, ดร.จรรยาพร จุลตามระ, พิสัณห์ ถิรวศิน เหรัญญิก
นภาพร วิมลอนุพงษ์ ปฏิคม ชายชาญ โพธิสาร นายทะเบียน อุดม  สิทธิการุณ ประชาสัมพันธ์ กิตติ  สุขุตมตันติ
ประธานและรองประธานสาขาวิชาการ สาขา 1 การมองเห็นและสี ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ สาขา 2 การวัดแสงและการแผ่รังสี จิรนันท์ อมรมนัส,
โรจนา ลี้เจริญ สาขา 3 การส่องสว่างในอาคาร รศ.วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์, ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล สาขา 4 การให้แสงในคมนาคม สุรพล ลีประดิษฐวรรณ,
ฉัตรชัย สุขสุดประเสริฐ สาขา 5 การส่องสว่างนอกอาคาร รังสรรค์ พูนอัศวสมบัต,ิ สินกี านต์ สิทธิน์ ยี ตาเดช สาขา 6 แสงกับ เคมีและชีววิทยา สุพฒ
ั น์ เพ็งมาก,
นพดา ธีรอัจฉริยกุล สาขา 7 เรื่องทั่วไป วรวุฒิ เมธาบุตร, นวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์
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งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2009
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมส่องสว่างให้แก่ สมาชิกสภา
วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเลือกใช้
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างถูกต้อง เพือ่ เผยแพร่
กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ เพื่อร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะแม่ ข่ า ย ร่ ว มจั ด โดยสภาวิ ศ วกร และ
สมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์   ระหว่างวันที่ 23 - 25
เมษายน 2552 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม และ
นิทรรศการไบเทค บางนา

การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ ประจำปี 2552

GOLF BSA 2009

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการจัด GOLF BSA
2009 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกอล์ฟ Bangkok Golf Club
ถนนติวานนท์ บางกะดี จังหวัดปทุมธานี

งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7 (PEC-7)

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม
การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7 (PEC-7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีใน
การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิ ช าการของคณาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย
นั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ ผู้ ป ระกอบการ และนั ก วิ ช าการ
ในภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ ทั้งของภาครัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น อ อ ก สู่ ส า ธ า ร ณ ช น จั ด โ ด ย ค ณ ะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2552 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Lux

Activities
Pacifica

เป็นการรวมกลุ่มวิชาการทางด้าน
วิ ศ วกรรม/สถาปั ต ยกรรมส่ อ งสว่ า งของกลุ่ ม ประเทศแถบชายฝั่ ง
มหาสมุทรแปซิฟิค โดยมีการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติทาง
ด้านแสงสว่าง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาตลอดจนให้ความสำคัญ
กับการออกแบบไฟฟ้าที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด หลั ก การของ
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำคัญ
การประชุม Lux Pacifica กำหนดจัดทุกๆ 4 ปี โดยในปี พ.ศ. 2548
ได้จัดขึ้น ณ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับการประชุมในปี พ.ศ. 2552
ประเทศรัสเซีย ได้ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม แต่ด้วยเหตุ
บางประการ ประเทศรัสเซียไม่สามารถจัดการประชุม Lux Pacifica
2009 ได้ ดังนั้น Prof.Dr. Warren Julian ได้เปลี่ยนมาใช้สถานที่จัดที่
ประเทศไทย โดยจัดระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2552 ณ
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม สำหรับการประชุมในปีนี้ภายใต้หัวข้อ
“Light without Borders”
Dr. Warren Julian
Illuminating Engineering Society of Australia & New Zealand
คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ได้กล่าวเปิดงาน
คณะกรรมการบริหาร Lux Pacifica ประกอบด้วย
Dr. Warren Julian
Illuminating Engineering Society of Australia & New Zealand (Host)
Mr. James Jewell
Illuminating Engineering Society of North America (Founding Chair)
Dr. Hajimu Nakamura
Illuminating Engineering Institute of Japan
Mr. Wang Jinsui
China Illuminating Engineering Society
Mr. Hari Mamak
Indian Society of Lighting Engineers
Anna Shakhparunyants
The Illuminating Engineering Society of Russia
Mr. Utis Chanchenchop
Illuminating Engineering Association of Thailand (TIEA)
Gustav Krizinger
Illuminating Engineering Society of South Africa

บริเวณงานเลี้ยง Welcome Party		
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บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริเวณงานเลี้ยง Farewell Party
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ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีประเทศที่    
เข้าร่วมประกอบด้วย 1. ญีป่ นุ่ 2. จีน 3. รัสเซีย 4. นิวซีแลนด์ 5. ออสเตรเลีย
6. ไทย 7. อเมริกา 8. อินเดีย 9. ฮ่องกง 10. อังกฤษ และได้มีการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการจำนวน 60 บทความ นำเสนอทั้งในรูปแบบการนำเสนอ
แบบปากเปล่า และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ นอกจากนี้แล้ว ในการจัดงาน
ครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายๆรูปแบบ อาทิ เช่น การเลี้ยงต้อนรับ การ
เลี้ยงอาหารเย็น การเลี้ยงอำลา รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของ Lux Pacifica  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 มีผู้
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. คุณอุทศิ จันทร์เจนจบ, 2. ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์,
บริเวณภายในห้องประชุม
3. Dr. Warren Julian (AU), 4. Mr. James Jewell (USA), 5. Dr. Hajimu Nakamura (JP),       
6. Anna Shakhparunyants (RU), 7. Avinash Kulkarni (India), 8. Roy Speed (NZ) โดย
สาระสำคัญที่หารือในที่ประชุมได้แก่ การหาเจ้าภาพเพื่อจัดการประชุม Lux Pacifica ในปี
พ.ศ. 2556 โดยที่ประชุมมีผู้เสนอ ประเทศอินเดีย และประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้สรุป
ให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดครัง้ ต่อไป ในปี พ.ศ. 2556 คุณอุทศิ จันทร์เจนจบ
นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้เสนอสถานทีท่ จี่ ะจัดการประชุมในเบือ้ งต้น
คือ เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึง่ ทางสมาคมจะได้ประชุม เพือ่ หาสถานทีจ่ ดั งานทีเ่ หมาะสมต่อไป

บริเวณแสดงโปสเตอร์หน้าห้องประชุม

www.FutureLightingSolutions.com
Asia@FutureLightingSolutions.com

Telephone: +66 2 361 8400
947 Thosapol Land 3 18th Floor,
Bangna-Trad Road,
Bangkok, Thailand, 10260

Making LED Lighting Solutions Simple™

www.tieathai.org
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Law and regulation



ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกคำสั่ง Directive 2005/32/EC เมื่อปี 2005 กำหนดกรอบ
สำหรับเงื่อนไขการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบครบวงจร เพื่อใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ (Ecodesign of Energy-using
Products หรือ EuP Directive) ซึ่งเป็นมาตรการโดยสมัครใจ และหลังจากหารือกับผู้มีส่วน
ร่ ว มและจั ด ทำการศึ กษาแล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปจะคัดเลือกสินค้าที่มีความสำคัญ
เพื่อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะรายสินค้า ที่เรียกว่า “มาตรการดำเนินการ” (implementing
measure) ขึ้นมาบังคับใช้ต่อไปนั้น  

สหภาพยุโรปประกาศข้อกำหนด ecodesign
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ ไม่มีบัลลาสต์ในตัว
คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกระเบียบ Commission Regulation (EC) No 245/2009 ลงพิมพ์
ใน Official Journal ฉบับที่ L76 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2009 กำหนดเงื่อนไข ecodesign
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ ไม่มีบัลลาสต์ ในตัว หลอด high-intensity discharge lamps
และบัลลาสต์ และดวงโคม (Luminaires) ที่ใช้ ในการทำงานของหลอดไฟตามคำจำกัดความ
ในมาตรา 2 (Article 2) ของระเบียบ โดยมีสินค้าที่ ได้รับการยกเว้นตาม Annex I คำอธิบาย
ตัวชี้วัดเชิงเทคนิคและคำนิยามต่างๆ ตาม Annex II รายละเอียดข้อกำหนด ecodesign ตาม
Annex III ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ตาม Annex IV เกณฑ์แสดงผล
การชี้วัดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสินค้า high-intensity discharge (HID) ตาม
Annex V เกณฑ์แสดงผลการชีว้ ดั สำหรับสินค้าทีต่ ดิ ตัง้ ในสำนักงาน ตาม Annex VI และ เกณฑ์
แสดงผลการชี้วัดสำหรับสินค้าที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ตาม Annex VII ของระเบียบดังกล่าว
ซึ่งสามารถดูทางเว็ปไซท์ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF  

สาระของระเบียบคือ
มาตรา 1 : ระบุขอบเขตของสินค้าทีค่ รอบคลุมภายใต้ระเบียบนี้ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่ ไม่มีบัลลาสต์ ในตัวที่วางจำหน่ายในตลาด และหลอด high-intensity discharge (HID
lamps) และบัลลาสต์และดวงโคม (Luminaires) ที่ใช้ ในการทำงานของหลอดดังกล่าว รวมทัง้
การใช้หลอดไฟดังกล่าวในสำนักงานและทีส่ าธารณะ ยกเว้นสินค้าทีอ่ ยู่ในรายการตาม Annex I
มาตรา 2 : อธิบายคำนิยามต่างๆ
มาตรา 3 : ระบุให้ข้อกำหนด ecodesign เป็นไปตามรายละเอียดใน Annex II และมีขั้น
ตอนการใช้ปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนแรก ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน
2010 เป็นต้นไป และขัน้ ตอนสุดท้าย ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2017 เป็นต้นไป
มาตรา 4 : ระบุให้ขั้นตอนการประเมินความสอดคล้อง (conformity assessment) ต้องใช้
ระบบ internal design control system ตาม Annex IV หรือระบบ management system
ตาม Annex V ของคำสั่ง Directive 2005/32/EC
มาตรา 5 : ระบุถงึ ขัน้ ตอนการตรวจพิสจู น์สำหรับวัตถุประสงค์การเฝ้าระวังตลาด ตาม Annex IV
มาตรา 6 : ระบุเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด (indicative benchmark) สำหรับผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีดีที่สุดที่วางจำหน่ายในตลาด ตาม Annex V-VII

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
ทางเทคโนโลยี ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี
หลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
มาตรา 9 : กำหนดให้ ร ะเบี ย บนี้ มี
ผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ลง
ประกาศใน Official Journal แล้ว คือ
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2009

อนึ่ง ข้อกำหนด Ecodesign
ตาม Annex III
มีหัวข้อรายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้

1. ข้อกำหนดประสิทธิภาพความส่อง
สว่าง (Lamp efficacy requirements)
สำหรั บ หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ที่ ไ ม่ มี
บัลลาสต์ ในตัว และหลอด highintensity discharge (HID lamps) ซึ่ง
ดู จ ากประสิ ท ธิ ภ าพอั ต ราความส่ อ ง
www.tieathai.org



Law and regulation
โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ

สว่าง (rated luminous efficacy) ปัจจัยในการบํารุงรักษา (lamp lumen maintenance
factors) และพิกัดอายุการใช้งานของหลอด (lamp survival factors)
2. ข้อกำหนดสมรรถภาพหลอดไฟ (Lamp performance requirements) สำหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ที่ ไม่มีบัลลาสต์ ในตัว และหลอด high-intensity discharge (HID lamps)
ซึ่งดูจากดัชนีแสดงสี (colour rendering index or Ra)
3. ข้อกำหนดสำหรับบัลลาสต์ที่ใช้ ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ ไม่มี บัลลาสต์ ในตัว และ
บัลลาสต์ที่ ใช้ ในหลอด high-intensity ซึ่งเทียบจากระดับชั้นของดัชนีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานขั้นต่ำ (minimum energy efficiency index class)
4. ข้อกำหนดสำหรับดวงโคม (Luminaires) ที่ใช้ในการทำงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่ ไ ม่ มี บั ล ลาสต์ ใ นตั ว และหลอด high-intensity discharge lamps discharge
(HID lamps) ต้องใช้กับบัลลาสต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
5. ข้อกำหนดด้านข้อมูลของสินค้า (Product Information Requirements)
5.1 ข้อมูลสินค้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
หรือทางสื่ออื่นที่ผู้ผลิตเห็นว่าเหมาะสม (Information on free-access websites and in
other forms they deem appropriate)
5.2 ข้อมูลสินค้าต้องอยู่ในรูปเอกสารทางเทคนิค (technical documentation) เพื่อ
ประโยชน์ ในการประเมินความสอดคล้อง (conformity assessment) โดยครอบคลุม
ข้อมูลในข้อ 5.2 ทั้งหมดด้วย
ดูรายละเอียดได้ที่
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 ลงพิมพ์ ใน Official Journal ฉบับที่ L76 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2009
กำหนดเงื่อนไข ecodesign สำหรับสินค้าหลอดไฟประเภท Non-directional Household
Lamps โดยธิบายตัวชี้วัดเชิงเทคนิคและคำนิยามต่างๆ ตาม Annex I ข้อกำหนด
Ecodesign สำหรับ Non-directional Household Lamps ตาม Annex II ขั้นตอนการ
ตรวจพิสูจน์สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ตาม Annex III และเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด ตาม
Annex IV ของระเบียบดังกล่าว

สหภาพยุโรปประกาศข้อกำหนด ecodesign
สำหรับหลอดไฟประเภท Non-directional household lamps
คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกระเบียบ Commission Regulation (EC) No 244/2009 ลง
พิมพ์ ใน 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
สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ตาม Annex III และเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด ตาม Annex IV
ของระเบียบดังกล่าว

สาระของระเบียบคือ
มาตรา 1 : ระบุขอบเขตของสินค้าที่ครอบคลุมภายใต้ระเบียบนี้ ได้แก่ หลอดไฟที่วาง
จำหน่ายในตลาดเป็น Non-directional Household Lamps รวมทั้งหลอดไฟประเภทนี้ที่
ไม่ ได้ ใช้ ในบ้านเรือนหรือที่ติดเป็นส่วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยกเว้นหลอดไฟใช้ ในบ้าน
เรือนและวัตถุประสงค์พิเศษ ตามที่ระบุในมาตรา 1 (a) – (g)
มาตรา 2 : อธิบายคำนิยามต่างๆ
มาตรา 3 : ระบุให้ข้อกำหนด ecodesign เป็นไปตามรายละเอียดใน Annex II และมีขั้น
ตอนการใช้ปฏิบัติทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน โดยเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนแรก ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2009 และขั้นตอนสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2016
มาตรา 4 : ระบุให้ขั้นตอนการประเมินความสอดคล้อง (conformity assessment) ต้อง
ใช้ระบบ internal design control system ตาม Annex IV หรือระบบ management
system ตาม Annex V ของคำสั่ง Directive 2005/32/EC
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มาตรา 5 : ระบุถึงขั้นตอนการตรวจ
พิสูจน์สำหรับวัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง
ตลาด ตาม Annex III
มาตรา 6 : ระบุเกณฑ์แสดงผลการชี้วัด
(indicative
benchmark)
สำหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี ดี ที่ สุ ด ที่ ว าง
จำหน่ายในตลาด
มาตรา 7 : กำหนดให้มีการทบทวน
ร ะ เ บี ย บ นี้ ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยี ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี หลัง
จากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
มาตรา 8 : กำหนดให้ระเบียบนี้มีผล
บังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ลงประกาศใน
Official Journal แล้ว คือตั้งแต่วันที่ 13
เมษายน 2009

อนึ่ง ข้อกำหนด Ecodesign
สำหรับหลอดไฟ Non-directional
Household Lamps ตาม Annex II
มีหัวข้อรายละเอียดด้านต่างๆ ดังนี้

1. ข้ อ กำหนดประสิ ท ธิ ภ าพหลอดไฟ
(Lamp Efficacy Requirements) ซึ่งดูจาก
การแปลงพลั ง งานไฟฟ้ า ไปเป็ น ระดั บ
ความส่องสว่าง
2. ข้ อ กำหนดการทำงานของหลอดไฟ
(Lamp Functionality Requirements) ซึ่ง
ดูจากการทำงานทัว่ ๆ ไปของหลอดไฟ เช่น
อายุการใช้งาน การดูแลรักษา หรือระยะ
เวลาการส่องสว่างนับแต่เปิดสวิตช์ ไฟ
3. ข้อกำหนดด้านข้อมูลของสินค้าหลอด
ไฟ (Product Information Requirements
on Lamps) ประกอบด้วย
3.1 ข้ อ มู ล ที่ ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น อ ย่ า ง    
เด่นชัดบนกล่อง/บรรจุภัณฑ์ ก่อนการซื้อ
โดยผู้บริโภคที่เป็น end-users และข้อมูล
ทางเว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม
(Information to be displayed prior to
purchase to end-users on the packaging
and on free access website)
3.2 ข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ที่ ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ
(Information to be made publicity available
on free-access websites) โดยครอบคลุม
ข้อมูลในข้อ 3.1 ทั้งหมดด้วย
ดูรายละเอียดได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:PDF
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“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
shadow is necessary to consider. Artistic
creation has also influenced the way of
light is used in architecture.
Light has been used for aesthetical
effects in architecture throughout human
history. However, for the past century,
light has emerged to contemporary art
world. In the decade of seventies, artists
such as Dan Flavin and Jame Turrell
created their artworks with very simple
luminous objects like commercially available
fluorescent tube, neon light and projector.
Dan Flavin (1933-1996) was an
American minimalist artist whose his
work marks the beginning of light art. He
defined a perspective of the space from
human’s perception of light with variation

sizes of fixture, marking architecture configuration, defining corner and edges. It
drew the lines in midair. His lighting sculptures consciously blurred between art
and architecture.
James Turrell has created artworks,which are concerned light and space. His
firstsolo exhibition at Pasadena Art Museum in 1966 created with several light
projection pieces, which appeared to create three dimensional objects outoflight.
For instance, Alfrum Proto sometimes referred to as cross corner projection
piece creates the illusion that a three dimensional cube is floating in the corner
of the room. He describes his work as being not minimalist or conceptual, but
perceptual.
In later works, Turrell’s consisted of light being projected on to awall to create
an optical illusion. He cut into the
gallery wall and created a smaller
room within the wall, which was
flood with light. The simply flat
plane became three dimensions.
He delivers his audience with
pure experiential ar tworks.
Currently, James Turrell has been
working on his lifetime projectRoden Carter, which will be open
to public in 2011. The work is a
www.tieathai.org
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combination of architecture,
installation art, astronomical
observatory and Turrell’s skyscape
works. It will be your perceptions and
interactions with the space and the
ever changing nature  of light created
by the light of the sun, moon, stars and other celestial events.

The perception of light in different time and space creates many fascinating pieces
of art. A spectacular work of Danish Icelandic artist - Olafur Eliasson called ‘The
Weather Project’, which was installed at Turbine Hall, Tate Modern in London
reportedly attracted two millions visitors, many of whom were repeat visitors.The
ceiling of the hall was replaced by a reflection of a space below. At the far end of
the hall was a semi circular form of 200 mono-frequency lamps, which emitted
light at such a narrow of wavelength. The arc repeated in the mirror overhead
produces a sphere of dazzling radiance linking the space with the reflection that
was a representation of sun and sky. His work crosses art and science in light.
He explores his art in conjunction with the viewer.
In 2008, The Museum of Modern Art (MOMA) and P.S.1 in New York presented
the comprehensive survey of Eliasson’s work-‘Take You Time’ for the 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
frequency of lighting fixtures that turned the whole room in to monochrome color;
mirror reflects spotlight beam that created artificial dimension; strobes illuminate
a thin curtain of falling water, causing the eye to “freeze” the droplets in midair.
His works bring us to reflect more critically on our experience on this world.
From the nineties to the current decade, the development of technology and
science has speedily shaped this world. LED technology along with the technology
of lighting controller and computer programming has been expanding the way we
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
transform the darkness of the sky with
spectacular abstract composition. Not
just only architectural lighting, he also
works in art projects. At Branly
Museum, Paris, he installed illuminating
rods that react the ambient temperature
by changing color. The 1,600 lighting
fixtures are connected to the computer
of a weather station. Not just only effect human’s perception, the project
also interacts with its surrounding.
The creation of light seems never endless especially when it collaborates
with science and technology. The experience of human’s perception with
light, time and space passing through the artists has been transforming in
diversities ways. Some are very directly and truthfully. Some are illusion.
Above all those, they are always fascinating to human being in both mental
and physical. It brings us into another perspective of how we experience the
world.

“I am not an electrician or a stage
designer or a land scape consultant. My
craft is to brighten things up after
sunset” Yann Kersal-the lighting artist
said in Metropolis maggazine. He is not
a part of contemporary art scene like
Turrell or Eliasson but his work is akin
to large scale urban architecture. He
developed his interest in experimental
lighting while studying school of fine art.
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, the entire lighting fixtures of

Branly, Paris, 2006;
Lighting designed by
Yann Kersale

www.tieathai.org
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Lighting Design+Application
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

ข้อแนะนำ
ในการประยุกต์ ใช้เทคนิค
การใช้แสงธรรมชาติกับอาคาร

ช่องเปิดด้านบนของอาคารประเภทสนามบินซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงของพื้นผิวเพดานสูง
และมีการใช้แผงบังแดดแบบกึ่งโปร่ง ที่ทำหน้าที่ป้องกันรังสีอาทิตย์ตรง และสะท้อนแสงขึ้นไปยังฝ้าเพดานในเวลาเดียวกัน
ในภาพสังเกตได้ว่าไม่มีการใช้แสงในบริเวณส่วนกลางของอาคารเลย

เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร (Architectural Daylighting) เป็นเทคนิคการ
ออกแบบระบบแสงสว่างเทคนิคหนึ่งที่ ได้รับการอ้างถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการ
จำลองและการเก็บข้อมูลจากอาคารจริงในต่างประเทศพบว่าเทคนิคการใช้แสง
ธรรมชาติในอาคาร สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้
อาคาร

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

ในยุคทีม่ นุษย์ยงั มิได้มกี ารคิดค้นแหล่งกำเนิดพลังงานประดิษฐ์ สถาปนิกและวิศวกร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง และต้อง
สามารถประยุกต์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สำหรับระบบ
แสงสว่าง แสงธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญของการออกแบบอาคาร ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างของอาคารสมัยเก่าที่เน้นการออกแบบอาคารให้มีหน้าต่าง
ขนาดกว้างและสูงที่สุดเพื่อการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้มากที่สุด หากแต่
เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติได้ถูกลดบทบาทลงหลังจากการคิดค้นพลังงานไฟฟ้า
และแสงประดิษฐ์ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยแสงประดิษฐ์ ได้เข้ามาแทนที่การใช้
แสงธรรมชาติได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแสงประดิษฐ์มากมาย จนกระทัง่

แม้ว่าในปัจจุบันวิกฤตการณ์พลังงาน และปัญหา
โลกร้ อ น ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาหลั ก ของประเทศไทย
หากแต่ จ ากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และจากการสำรวจอาคารที่ ก่ อ สร้ า งใหม่ ใน
ประเทศไทยพบว่าเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติยัง
มิได้มีการประยุกต์ ใช้อย่างแพร่หลายเท่าเทียมกับ
การประยุกต์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ
โดยเหตุผลหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ ใช้
เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติกบั อาคาร ได้แก่ การขาด
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ความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง องค์ ป ระกอบของเทคนิ ค การใช้ แ สง
ธรรมชาติแบบต่างๆ การขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ
ระบบอาคารที่เอื้อต่อการใช้แสงธรรมชาติ และการขาดความรู้
ความเข้าใจทางด้านประสิทธิภาพของเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ
ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพของแสงธรรมชาติที่เป็นแสงสว่างจาก
แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ที่ ใ ห้ ป ริ ม า ณ แ ส ง ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพสูง บทความชิ้นนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้
แสงธรรมชาติกับอาคาร โดยนำเสนอข้อแนะนำต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักออกแบบแสงสว่าง สถาปนิก วิศวกร และ เจ้าของ
อาคารในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบอาคาร ในรูปแบบของการ
บรรยายว่าจะ “ทำอย่างไร” (How-to) ซึ่งเป็นคำถามที่ที่ปรึกษา
ด้ า นแสงธรรมชาติ แ ละนั ก ออกแบบแสงสว่ า งมั ก จะได้ รั บ จาก
สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของโครงการ ในช่วงเริ่มต้นของการ
ออกแบบ โดยเน้นที่การนำเสนอแนวความคิดในภาพกว้างที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบอาคารในช่วงเริ่มต้น หากแต่จะไม่มีการ
ลงรายละเอียดของแต่ละข้อแนะนำ เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั การประสาน
แนวความคิดทางด้านการออกแบบต่อไป

ข้อแนะนำที่หนึ่ง
เริ่มต้นคิดแบบบูรณาการ
สิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกในการออกแบบอาคารที่เอื้อต่อการใช้
แสงธรรมชาติคือการคิดแบบบูรณาการ ในการปฏิบัติวิชาชีพการ
ประสานงานกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบระบบแสงสว่าง
และที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน อาจถูกขัดขวางจากปัจจัยทางด้าน
เวลาและงบประมาณ ข้อผิดพลาดหนึ่งที่มักจะพบได้ ในการปฏิบัติ
วิชาชีพคือการทำงานแบบเป็นเส้นตรง โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ
ระบบแสงสว่างแล้ว มักจะเข้ามาร่วมงานเป็นอันดับสุดท้าย หลัง
จากที่การตัดสินใจทางด้านการจัดสรรพื้นที่ ระบบเปลือกอาคาร
ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ได้ถูกกระทำไปแล้ว ผลกระทบ
ทีต่ ามมาในหลายๆ กรณีคอื เกณฑ์ ในการออกแบบทีต่ งั้ ไว้วา่ จะเป็น
อาคารประหยัดพลังงานโดยการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม
อาจจะไม่ ได้รบั การตอบสนองอย่างเต็มที  
่ ดังนัน้ หากต้องการอาคาร
ทีเ่ น้นการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร ก็ควรจะมีการออกแบบอาคาร
แบบบูรณาการ โดยเสนอให้มองอาคารเป็นองค์รวมที่มีความสลับ
ซับซ้อน และระบบต่างๆ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตลอดเวลา
การตัดสินใจในการออกแบบ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
ระบบอืน่ ๆ ของอาคารด้วย ในแง่มมุ ของระบบแสงสว่างอาจจะมีการ
ตั้งเป้าหมายหลักของการออกแบบไว้ เช่น การออกแบบระบบแสง
สว่างนัน้ จะต้องก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายต่อผู้ ใช้อาคาร การออกแบบ
ระบบแสงสว่ า งนั้ น จะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ เ จ้ า ของ
อาคาร และการออกแบบระบบแสงสว่างนั้นจะต้องช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของอาคาร และลดค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษา ในขณะที่อยู่ ในช่วงของการออกแบบ ก็ควรคำนึงถึง
เป้าหมายหลักของการออกแบบทีต่ งั้ ไว้เป็นทีต่ งั้ การกำหนดให้เทคนิค
การใช้แสงธรรมชาติเป็นระบบหลักในกระบวนการคิดแบบ ก็จะส่ง
ผลต่อรูปแบบสุดท้ายของอาคารที่จะเอื้อต่อการใช้แสงธรรมชาติ
อย่างสูงสุด
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ข้อแนะนำที่สอง
การคำนึงถึงความเป็นไปได้ ในการใช้แสงธรรมชาติ
ในอาคาร
สิ่ ง ที่ ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง เป็ น อั น ดั บ สองในการใช้ เ ทคนิ ค การใช้ แ สง
ธรรมชาติในอาคารคือความเป็นไปได้ ในการใช้แสงธรรมชาติใน
อาคาร เนื่องด้วยแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่
ไม่เสถียร (เมือ่ เปรียบกับแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์) ประเด็นสำคัญ
ในข้อแนะนำข้อนี้คือ ผู้ออกแบบควรประเมินถึงความเป็นไปได้ ใน
การใช้แสงธรรมชาติในอาคารก่อนที่จะเริ่มออกแบบ ซึ่งอาจทำได้
โดยการกระทำการวิเคราะห์พื้นที่ก่อสร้างในเรื่องของภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และอาคารข้างเคียง เช่น การใช้ตารางการโคจรของ
ดวงอาทิตย์ (Sun Path Diagram) มาประกอบการวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งของข้อแนะนำข้อนี้คือจะทำอย่างไร
จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าต่าง (หรือช่องเปิดของแสง
ธรรมชาติ) ได้อย่างสูงสุด การใช้แสงธรรมชาติในอาคารไม่ ใช่แค่
เป็นเพียงการเจาะช่องหน้าต่างให้เกิดปริมาณแสงเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่ ได้จากช่องเปิดของแสงธรรมชาติ
ยังมีอีกมากมาย เช่น เป็น “หน้าต่าง” ที่เชื่อมต่อระหว่างภายใน
และสิง่ แวดล้อมภายนอกอาคาร เป็นช่องสำหรับการระบายอากาศ
เป็นช่องทางหนีไฟฉุกเฉินในเวลาจำเป็น ความสวยงามของรูปด้าน
อาคาร เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดช่องแสงธรรมชาติ ก็ต้อง
คำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นประเด็นทางด้านลบ เช่น ความร้อน
ที่จะส่งผ่านเข้ามาภายในอาคาร ความเป็นส่วนตัว (ในกรณีที่คน
ภายนอกสามารถมองเห็นเข้ามายังพื้นที่ภายในได้)
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วก็ควรจะนำข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์เพื่อระบุถึงความเป็นไปได้ ในการใช้แสงธรรมชาติโดยการ
ถ่วงเฉลี่ยข้อดี และข้อเสีย ซึ่งจะนำมาสู่การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้
เทคนิคแสงธรรมชาติหรือไม่ในที่สุด ดังนั้นในการออกแบบอาคาร
จึงควรมีการคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องความเป็นไป
ได้ ในการใช้แสงธรรมชาติกับอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ใช้อาคารทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมสภาวะ
แวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสม
การใช้ ฉ ากกั้ น ห้ อ งที่ มี ข นาดไม่ สู ง มากนั ก จะเปิ ด โอกาสให้ แ สง
ธรรมชาติเข้ามาส่วนในของอาคารได้มากขึ้น และการใช้ช่องเปิด
ด้านบน (Skylight) เพือ่ ช่วยเพิม่ ปริมาณแสง ในรูปแสดงจะไม่มกี ารเปิด
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณใกล้หน้าต่างและใต้ช่องเปิดด้านบน
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ข้อแนะนำที่สาม
การออกแบบระบบเปลือกอาคาร
เมื่อได้มีการตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ เป็น
ระบบหลักในการให้แสงในอาคาร ขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบ
ระบบเปลือกอาคาร โดยวัตถุประสงค์หลักคือการออกแบบให้เปลือก
อาคารมีลักษณะที่เอื้อต่อระบบแสงธรรมชาติ และส่งเสริมสภาวะ
แวดล้อมภายในที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอาคาร
สำหรับการออกแบบในเขตร้อนชื้นเช่นในประเทศไทยนั้น เกณฑ์ ใน
การคัดเลือกระบบเปลือกอาคารมักจะเน้นหนักไปที่การลดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารผ่านเปลือกอาคารที่เป็นวัสดุทึบแสง
และวัสดุโปร่งแสง ไม่ว่าจะเป็นในการนำ การพา หรือการแผ่รังสี
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
เกี่ยวข้องกับค่าการใช้พลังงาน เช่น ค่า Overall Thermal Transfer
Value (OTTV) และ Roof Thermal Transfer Value (RTTV) เพื่อที่
จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสม
กับอาคารที่ ใช้แสงธรรมชาติ สำหรับอาคารหลายๆ ประเภทอาจ
จะต้ อ งมี ก ารขอความช่ ว ยเหลื อ จากที่ ป รึ ก ษาด้ า นพลั ง งานเพื่ อ
ทำการเลื อ กและสรุ ป รายการวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นแบบ
อาคารขั้นสุดท้าย
สำหรับระบบแสงสว่างธรรมชาติในเขตร้อน การปกป้องช่องเปิด
จากรังสีอาทิตย์ตรงจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อาคารประหยัด
พลังงาน และช่วยลดสภาวะไม่น่าสบายตา ในการนี้ผู้ออกแบบ
หรือที่ปรึกษาควรมีความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคนิคการออกแบบ
แผงบังแดดที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ใน
แต่ละเวลา สถานที่ และทิศทางที่กำหนด
สำหรับการออกแบบระบบแสงธรรมชาติในเขตร้อน วิธกี ารป้องกัน
รังสีดวงอาทิตย์มใิ ห้สง่ ผ่านเข้ามายังอาคารได้ดที สี่ ดุ คือ การออกแบบ
แผงกันแดดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผงกันแดดที่เหมาะสมควร
อยู่ ภ ายนอกอาคารเพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ รั ง สี
อาทิตย์ส่งผ่านเข้ามายังภายในอาคารซึ่งอาจ
เป็นแหล่งความร้อนสะสม รูปแบบของแผง
บังแดดได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ชนิ ด ของวั ส ดุ อ าคารระบบควบคุ ม แผงบั ง
แดด สำหรับอาคารสำนักงานในประเทศไทย
ในอดี ต เราคงจะคุ้ น ตากั บ แผงบั ง แดดที่
ทำมาจากโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ในปัจจุบันมีการใช้อลูมิเนียมเป็นแผงบังแดด
มากขึ้น ระบบแผงบังแดดมีศักยภาพดีที่สุด
ในปั จ จุ บั น คื อ ระบบแผงบั ง แดดภายนอก
แผงกั น แดดภายนอกอาคารที่ ท ำหน้ า ที่ เ ป็ น
หิ้งสะท้อนแสงไปด้วยในตัว ณ อาคาร
Sacramento Municipal Utility District
Office Building, เมือง ซาคราเมนโต้ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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แบบอัตโนมัติ (Dynamic Shading Systems) ที่สามารถควบคุมให้
มีการปิดและเปิด (บังแดดแต่ ไม่บังวิว) ได้ตามสภาพภูมิอากาศ
หากแต่ระบบแผงบังแดดอัตโนมัตกิ ม็ รี าคาแพง ดังนัน้ สถาปนิกและ
ผู้ออกแบบอาจเลือกใช้ระบบแผงบังแดดแบบไม่เคลื่อนไหว (Fixed
Shading Systems) แทนซึ่งมีราคาถูกกว่า

ข้อแนะนำที่สี่
การจัดพืน้ ที่ ใช้สอย และการออกแบบหน้าต่าง
การออกแบบพื้นที่ ใช้สอยและการออกแบบหน้าต่างเป็นอีกหัวข้อที่
ต้องคำนึงถึงควบคู่ ไปกับการออกแบบระบบเปลือกอาคาร ในแง่ของ
การออกแบบพื้นที่ ใช้สอย และการออกแบบหน้าต่างมีข้อแนะนำ
เบื้องต้นอยู่หลายประการ อาทิ
การออกแบบให้พนื้ ทีอ่ าคารทุกส่วนได้รบั แสงธรรมชาติ ซึง่ อาจหมาย
ถึงการออกแบบให้อาคารมีขนาดไม่ลกึ มาก (ตามเกณฑ์ในการออกแบบ
อาคารในต่างประเทศระบุถึงขนาดความหนาของอาคาร) การจัด
ให้ห้องผู้บริหารส่วนตัว (Private Offices) อยู่ด้านในแทนที่จะอยู่
ด้านนอก การจัดให้มีระบบแสงธรรมชาติในห้องน้ำเพื่อช่วยลดการ
ใช้แสงประดิษฐ์ และการออกแบบอาคารให้อยูล่ อ้ มรอบคอร์ท หรือ
เอเทรียม ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติทั้งทางนอน
(จากหน้าต่าง) และทางตั้ง (จากเอเทรี่ยม หรือช่องเปิดด้านบน)
หน้าต่างที่มีความสูงมาก จะส่งผลให้ปริมาณของแสงธรรมชาติ
เข้าไปได้ลึกมากตามความสูงของหน้าต่าง ในขณะที่พื้นที่หน้าต่าง
ซึง่ อยู่ในระดับทีต่ ำ่ กว่าโต๊ะทำงานจะส่งผลต่อปริมาณแสงธรรมชาติ
ภายในค่อนข้างน้อย
การแบ่งโซนการควบคุมระบบแสงสว่างเป็นโซนย่อยจะช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการปิดและเปิดโคมไฟ ทั้งนี้อาจจะแยกตามโซนที่
ได้รับแสงธรรมชาติ เช่น บริเวณพื้นที่ ใกล้หน้าต่างหรือที่เรียกว่า
“Daylighting zone” ซึ่งเป็นเขตที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คิดเป็นประมาณ 1.5-2.5 เท่าของความสูง
ของหน้าต่าง และโซนที่ ไม่ ได้รับแสงธรรมชาติ ในบริเวณทั้งสอง
ส่วนนี้ ควรจัดให้มีการปิดเปิดระบบไฟฟ้าแยกออกจากกัน หรืออีก
นัยหนึ่งอาจจะจัดให้มีการควบคุมระบบแสง
สว่ า งเป็ น โซนย่ อ ยตามขนาดของพื้ น ที่ แ ละ
การใช้งาน
การเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการรับแสงธรรมชาติ
ในทางทฤษฎี ขนาดของหน้าต่างที่เพิ่มขึ้น
ย่อมส่งผลต่อปริมาณแสงที่เพิ่มขึ้นด้วย หาก
แต่ยังรวมไปถึงปริมาณความร้อนที่จะส่งผ่าน
เข้ามายังส่วนการใช้งานของอาคาร อาจจะ
ต้ อ งมี ก ารขอความช่ ว ยเหลื อ จากที่ ป รึ ก ษา
ด้ า นพลั ง งานเพื่ อ ทำการปรั บ ขนาดของ
หน้าต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในสำนักงานทั่วไป การออกแบบหน้าต่างมัก
จะเป็นแบบต่อเนื่องในทางนอน หากแต่ถ้า
มี ห น้ า ต่ า งแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ก็ ค วรกำหนด
ตำแหน่ ง ของหน้ า ต่ า งให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่
ใช้สอย และควรเลือกใช้ฉากกั้นห้องที่มีความ
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(ในช่วงที่ ไม่มีรังสีอาทิตย์ตรง) ในช่วงเวลาที่เหลืออาจจะต้องปิด เพื่อป้องกันสภาวะไม่
สบายตาจากแสงจ้า และจากความร้อนที่เข้ามาทางหน้าต่าง
ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์และออกแบบตกแต่งภายในอย่างเหมาะสม ไม่ควรจัดเฟอร์นิเจอร์
ให้ผู้ ใช้อาคารหันหน้าเข้าสู่หน้าต่าง หรือหันหลังให้หน้าต่างโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ ใช้อาคาร
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน เนื่องจากจะเกิดความเปรียบต่างของบริเวณทำงาน
(Task) และบริเวณหน้าต่างทีเ่ ป็นฉากหลัง (Surrounding Background) และเกิดเงาสะท้อน
จากหน้าต่างเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปิดม่านหน้าต่างในที่สุด
การเลือกใช้สีโทนอ่อนในอาคารจะช่วยเพิม่ การสะท้อนแสงภายในอาคาร (Internal Reflection)
ได้มากขึ้น จึงหลีกเลี่ยงการใช้สี โทนเข้ม โดยเฉพาะในบริเวณที่ ใกล้กับหน้าต่างหรือแหล่ง
กำเนิดแสง เช่น เพดานและผนังเป็นต้น
การวิเคราะห์ค่าความสว่าง (Luminance
Value) ของห้องทำงานที่ ไม่มีแผงกันแดด
จากภาพจะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าความสว่าง
ของคอมพิ ว เตอร์ เ ที ย บกั บ พื้ น ที่ ด้ า นหลั ง
คอมพิวเตอร์ เกินกว่าอัตรา 1:3 ซึ่งจะ
ทำให้เกิดสภาวะไม่น่าสบายตา
สู ง ไ ม่ ม า ก นั ก เ พื่ อ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ แ ส ง
ธรรมชาติส่องเข้าไปในอาคารได้ลึกที่สุด
การแบ่งพื้นที่หน้าต่างให้เป็นสองส่วนและ
ให้มีการควบคุมการปิดเปิดที่แยกออกจาก
กัน กล่าวคือ ควรแบ่งหน้าต่างให้เป็นส่วน
ที่ ให้แสง (Light Window) และ ส่วนที่ ให้
วิว (View Window) ในปัจจุบันจะพบว่า
หน้าต่างที่มีอยู่มักถูกปิดด้วยม่านหน้าต่าง
มูลี่ หรือม่านปรับแสง ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก
สาเหตุหลายประการเช่นหน้าต่างมีความ
จ้าเกินไปต่อการทำกิจกรรมภายในอาคาร
หรือ ความต้องการความเป็นส่วนตัว (Need
for Privacy) หากมีการแบ่งพื้นที่หน้าต่าง
ของอาคารให้เป็นสองส่วน ผู้ ใช้อาคารก็จะ
สามารถเลื อ กที่ จ ะปิ ด หน้ า ต่ า งในส่ ว นที่
“ให้วิว” โดยที่เปิดม่านหน้าต่างในส่วนที่
“ให้แสง” ทิง้ ไว้ โดยทีผ่ ู้ ใช้อาคารยังสามารถ
รู้สึกพึงพอใจได้อยู่
หน้ า ต่ า งทุ ก ด้ า นสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
มากน้อยแตกต่างกัน หากแต่ต้องได้รับการ
ออกแบบ และการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบ
ที่ ต่ า งกั น สำหรั บ อาคารในประเทศไทย
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ เป็ น ทิ ศ ที่ ง่ า ยที่ สุ ด
ในการออกแบบเนื่ อ งจากมี ช่ ว งเวลาที่
พระอาทิตย์อ้อมไปทางด้านทิศเหนือ และ
ใต้ ใ นเวลาต่ า งๆ กั น ของปี อาจจะมี ก าร
ออกแบบหน้าต่างให้มีแผงกันแดดทางนอน
เพือ่ ช่วยลดรังสีอาทิตย์ตรง ในส่วนหน้าต่าง
ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ตะวั น ตก
จะสามารถใช้แสงธรรมชาติได้เพียงครึ่งวัน

ข้อแนะนำที่ห้า
การออกแบบประสานระบบอาคาร
เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติกับอาคารจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการประหยัด
พลังงานเลยหากไม่ ได้มีการออกแบบให้เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติประสานกับระบบ
อื่นๆ ของอาคาร สำหรับประเทศในเขตร้อนชื้นพลังงานส่วนใหญ่ ในอาคารจะถูกใช้กับ
กับระบบปรับอากาศ (ประมาณร้อยละ 40-70) และระบบแสงสว่าง (ประมาณร้อยละ
20-40) ในการประยุกต์ ใช้เทคนิคระบบแสงธรรมชาติกับอาคารจึงควรคำนึงถึงการลด
ภาระการทำความเย็น และการลดการใช้พลังงานในส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้
มากที่สุดโดยมีข้อแนะนำเบื้องต้นดังนี้
การจำกัดสัดส่วนของพืน้ ผิวภายนอกอาคารต่อปริมาตรภายในของอาคาร กล่าวคือ สัดส่วน
ของพื้นผิวอาคารต่อปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อปริมาณของแสงธรรมชาติให้เพิ่มขึ้น
ด้วย หากแต่ปริมาณของแสงที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลปริมาณความร้อนที่เข้ามายังอาคารด้วย
ดังนั้นในการออกแบบอาคารจึงควรคำนึงถึงรูปฟอร์มของอาคารและเทคนิคอื่นๆ เช่น
การใช้แผงบังแดด และการใช้กระจกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ซึง่ จะช่วยลดภาระการทำความเย็น
ของของระบบปรับอากาศและปริมาณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
ควรมี ก ารจำลองและคำนวณค่ า การใช้ พ ลั ง งานตั้ ง แต่ ช่ ว งเริ่ ม พั ฒ นาแบบอาคาร
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกระบบเปลือกอาคาร และคำนวณซ้ำอีกครั้งเพื่อ
การจัดทำรายการประกอบแบบ
สืบเนื่องมาจากการจำลองและคำนวณค่าการใช้พลังงาน นักออกแบบควรเลือกใช้กระจก
ที่ มี คุ ณ สมบัติเหมาะสม และเลือกขนาดของหน้าต่างที่มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ การประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของผู้ ใช้
อาคาร

เลือกใช้ระบบการจัดการพลังงานของอาคาร
แยกโซนในการควบคุมระบบปรับอากาศ โดยแยกโซนในการควบคุมเป็นโซนย่อยตาม
พื้นที่ (เช่น Daylight Zone vs. Non Daylight Zone) แบ่งตามขนาดของพื้นที่ หรือ แบ่ง
ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ (เช่นการแยกโซนการควบคุมระหว่าง Private Office
และ Open-Plan Office) และควรปรับแต่งอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับระบบปรับอากาศให้
สอดคล้องกับพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ
ระบบควบคุมแสงสว่างถือเป็นกุญแจสำคัญในการลดพลังงานที่ ใช้ ไปในระบบแสงสว่าง
ของอาคาร โดยควรจัดให้มีการปรับแต่งระดับของแสงสว่างให้สอดคล้องกับพื้นที่และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ
ควรเปิดโอกาสให้มีการปรับระดับของแสงสว่างได้มากกว่าที่จะเพียงการ ปิด และเปิด
เช่นการติดตั้งระบบการหรี่แสงสว่าง
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Lighting Design+Application
โดย : ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

เลือกใช้เทคนิคการให้แสงเฉพาะที่ประกอบกับระบบการให้แสง
ในพื้นที่ทั่วไป เช่นการเพิ่มปริมาณโคมไฟเฉพาะที่ (Task Light)
กฎหัวแม่มือกฎหนึ่งที่สามารถใช้ ได้คือ ปริมาณแสงในพื้นที่ทั่วไป
อาจจะน้อยกว่าปริมาณของแสงเฉพาะที่ ได้ถึงสามเท่า
ออกแบบอาคารโดยการคำนึงถึงการประสานระบบแสงธรรมชาติ
กับระบบแสงประดิษฐ์ตั้งแต่ช่วงแรกของการออกแบบ ทั้งนี้รวมไป
ถึงวิธกี ารเลือกดวงโคม การจัดตำแหน่งของดวงโคม และการจัดให้
มี ร ะบบควบคุ ม แสงสว่ า งที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ หั ว วั ด ปริ ม าณแสง
ธรรมชาติ
ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของพื้นที่ที่มีการใช้แสงธรรมชาติคือ
ปัญหาทางด้านสภาวะไม่นา่ สบายตา ซึง่ มักจะเกิดจากการทีป่ ริมาณ
ของแสงธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างนั้นมีความสว่างมาก
เกินไป หากไม่มีการเสริมปริมาณของแสงในอาคารในพื้นที่ทั่วไป
(Ambient Light) ก็จะทำให้หน้าต่างนั้นมีความสว่างมากเกินไป ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความไม่สบายตา ผลลัพธ์ที่ ได้กค็ อื ผู้ ใช้อาคารจะปิดม่าน
หน้ า ต่ า งเพื่ อ ลดสภาวะไม่ ส บายตา ซึ่ ง ทำให้ เ ทคนิ ค การใช้ แ สง
ธรรมชาติกับอาคารไม่เกิดประสิทธิภาพตามที่ ได้ตั้งไว้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร
กลวิธีง่ายๆ เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ ใช้อาคารในเรื่องของการใช้งาน
อาคารที่ มี เ ทคนิ ค การใช้ แ สงธรรมชาติ เ ป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก
การทำความเข้ า ใจกั บ ปริ ม าณความสว่ า งของแสงธรรมชาติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาล การใช้งานระบบควบคุมแสง
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการประหยั ด พลั ง งาน
จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การประยุกต์ ใช้เทคนิคการใช้
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.

ปัญหาอีกประการที่สำคัญที่เกิดกับพื้นที่ที่มีการใช้แสงธรรมชาติ
คื อ การที่ ป ริ ม าณของแสงจะมี ป ริ ม าณมากในบริ เ วณที่ ใ กล้ กั บ
หน้ า ต่ า ง ในขณะที่ ป ริ ม าณของแสงจะลดลงอย่ า งมากด้านใน
ของห้อง อัตราความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างบริเวณ
ใกล้หน้าต่างและบริเวณด้านในจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าห้องนั้นมืด
กว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ดังนั้นจึง
ควรมีการติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อเสริมปริมาณของแสงสว่างใน
โซนที่อยู่ด้านในของอาคาร
นอกจากเทคโนโลยีทางด้านหน้าต่างและกระจกที่ ได้มีการใช้อยู่ ใน
ปัจจุบนั แล้ว ยังมีเทคโนโลยีทางด้านการใช้แสงธรรมชาติประสิทธิภาพ
สูงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเทคโนโลยีบางส่วนยังอยู่ ในช่วงของการ
วิจยั ทดลอง และบางเทคโนโลยีก็ได้มกี ารนำมาจำหน่ายในท้องตลาด
แล้ว เช่น ระบบทีพ
่ งึ่ พาการสะท้อนแสง (Light Redirecting Systems)
ระบบทีพ
่ งึ่ พาการนำแสง (Light Guiding System) และระบบควบคุม
แสงอัตโนมัติ (Automated Lighting Control Systems) แม้ว่าใน
ปัจจุบันระบบต่างๆ อาจจะมีราคาแพงหากแต่นักออกแบบระบบ
แสงสว่าง สถาปนิก และวิศวกร อาจจะสามารถนำมาเลือกใช้ ได้
หากได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว

ข้อแนะนำที่หก
ปัจจัยมนุษย์
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า เกณฑ์ ใ นการออกแบบระบบแสง
สว่างข้อที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายต่อผู้ ใช้
อาคาร ข้อแนะนำสุดท้ายที่ควรคำนึงถึงคือปัจจัยทางด้านมนุษย์
โดยเฉพาะกิจกรรมของมนุษย์ (ในที่นี้คือผู้ ใช้อาคาร) ที่เกี่ยวกับการ
รับรู้ความสว่าง และการควบคุมแสงสว่างที่เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่อง
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การใช้ แ สงธรรมชาติ กั บ อาคารให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด นักออกแบบแสงสว่าง สถาปนิก และวิศวกร ควร
เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใช้อาคาร และนำความคิดเห็น
เหล่านั้น มาประมวลและบูรณาการเข้าไปกับแบบอาคาร เพื่อให้
TIEA Newsletter APRIL-JUNE 2009

เทคนิคการให้แสงสว่างทางด้านบน (Clerestory Window) เพื่อ
ช่วยเพิ่มปริมาณแสงในส่วนกลางของอาคารในกรณีที่แสงจาก
หน้าต่างเข้ามาไม่ถึง
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Lighting Design & Application

โดย : Swee Hong, Ong (Lecturer) Temasek Polytechnic

A

fter 6 activities packed days at the Milan Fairgrounds, the 25th edition of the
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 to urban illumination fixtures, were on display. From the highlights noted in
most of the stands, the favour of the year is, once again, Light Emitting Diode (LED)
lighting fitting. However, the spotlight is not solely on the LED fittings or products that
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
and creativity, whilst displaying
a harmonious marriage
between lighting technicalities
and craftsmanship. At
Artemide stand, a surrealistic
environment was created

through contrasting their products against the mass
white space. Also, attention was drawn to their
collaboration acclaimed designers like Karim Rashid
and Ross Lovegrove that resulted in a series of visually
striking designs.
At, internationally acclaimed lighting designer, Ingo
Maurer’s stand, the thin line between imagination and
reality was juxtaposed with his vivid choice of colours.
He, who never failed to amaze with his ingenious take
on design, had showcased his design collection at his
specially designed booth, whose background was a striking composition of yellow, blue
and red.  Also on display was his installation, titled, “Le lacrime del Pescatore”, which
is a poetically constructed layered “fishing net”, that is consisting of 350 large and
slightly phosphorescent crystals that can be reconfigured in accordance to individual
preference.
Other than these interesting booths and designs that were omnipresent at the
Fairgrounds, other lighting related activities were happening outside the Fairgrounds.
One of the highlights of Euroluce 2009 was the neon installation titled I=N=V=O=C=
A=T=I=O=N (I call your image to mind), that was designed by internationally acclaimed
light artist, Cerith Wyn Evans. The installation, which some critics had claimed an
interesting synergy between light and memory, is an interesting piece that is formed
by a Neon sculpture that is approximately 6m in diameter. This would be set against
the backdrop of the Milano Triennale Garden, challenging one’s original perception of
TIEA Newsletter APRIL-JUNE 2009

light in space. Besides the
installation art, Viabizzuno, had
also set up a mobile booth at
the corner of via San Marco,
offering a magical evening made
up of white bicycles and a mobile
display, for the invited guests.
With a wide repertoire of
activities and fringe events to
promote increase awareness in
lighting design appreciation, the
event concluded after an intense
line-up of lighting–related activities,
from Light Focus seminar
organized by the Professional
Lighting Designer Association
(formerly known as ELDA),
to Designing Designer 2009

conference, to a Practical
Interior Lighting Workshop. With
these events that promote good
lighting design appreciation and
the enthusiasm reflected in
all manufacturers’ stands, there
is no doubt that the 25th edition
of Euroluce had seen lighting
design appreciation and education
at its best.
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LED Lighting Taiwan 2009
June 11-13, 2009: Taipei, Taiwan
การสัมมนา เรื่อง การออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร (รุ่นที่ 3)
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 และวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
BMAM EXPO ASIA
September 3-5, 2009: IMPACT Exhibition and Convention
Center, Bangkok, Thaniland
Lux Europa 2009
September 9-11, 2009: Istanbul, Turkey
Light Russia 2009
September 21 – 23, 2009: Moscow, Russia
Bangkok E&E 2009October 7-11, 2009: IMPACT Exhibition and
Convention Center, Bangkok, Thailand

Leipzig Light Festival
October 9, 2009, Germany
LUCI Annual Meeting and World Light City Pavilion
October 19-22, 2009, Gwangju, South Korea
EXPERIENCING LIGHT 2009
October 26-27, 2009: Eindhoven, Netherlands
Professional Lighting Design Convention (PLDC)
October 29-31, 2009, Berlin, Germany
BIEL Light+Building Buenos Aires 2009
November 3 – 7, 2009: Buenos Aires, Argentina
Lyon Light Festival
December 8, 2009
Light + Building 2010
Frankfurt Germany April, 11 - 16, 2010

Daylighting :

Light Revealing Architecture

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.

“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.

Natural Light in Architecture
By : Derek Phillips
Price: $78.00

By : Marietta S. Millet
Price: US $110.00
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