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บทคัดย่อ

ปฏิบัติการออกแบบส่องสว่างอาคารในเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เป็นกิจกรรม
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ทดลองออกแบบการส่องสว่างอาคารหอสมดุแห่งชาต ิซึง่เป็นโบราณสถานแห่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญ
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
ให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิระหว่างนสิติและนกัศึกษาทัง้สองสถาบนั รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างประสบการณ์
และเพ่ิมพูนความรูค้วามเข้าใจในด้านต่างๆ เกีย่วกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนทัง้สองประเทศ โดยโครงการนีจ้ดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 8-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ปฏิบัติการออกแบบส่องสว่างอาคารในเวียงจันทน์ สปป. ลาว นับเป็นตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เป็นการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ผ่านประสบการณ์ ข้อมูล และมุมมองใหม่ เพื่อความเข้าใจของผู้ที่เรียนรู้ โดยเน้น       
องค์รวมของเนื้อหาและเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียน ในระยะเวลาจ�ากัด

 ผลงานการฝึกปฏบิตักิารออกแบบการส่องสว่างในครัง้นี ้ท�าให้นสิิตและนกัศึกษาได้เรยีนรูถ้งึกระบวนการออกแบบการ
ส่องสว่างทกุขัน้ตอนจนถงึการน�าเสนอผลงาน แม้การศกึษาและออกแบบจะใช้ระยะเวลาเพยีงสัน้ๆ แต่เนือ่งจากอาคาร
หอสมดุแห่งชาตลิาวเป็นอาคารทีม่คีวามส�าคญัและเป็นทีรู่จ้กัของทกุคนใน ส.ป.ป. ลาว จงึเป็นทีส่นใจและเป็นทีป่ระทบั
ใจของผู้เข้าร่วมฟังการน�าเสนอท้ังสองสถาบันเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง
ในเชิงวิชาการและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ :  ปฏิบัติการออกแบบส่องสว่าง  โบราณสถาน  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ไดอะลักซ์ 
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Abstract

This paper describes the Lighting Design Workshop held in Vientiane, Laos PDR, on July 8-19, 2014.  
The workshop was one of several academic collaborations between the Faculty of Architecture, 
University of Laos and the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, using the National Library 
of Laos, a significant historic building, as a case study. The objective of the workshop was to promote 
knowledge exchange between the students from both institutions, and to create an experience of 
learning between ASEAN countries.  

The lighting design workshop was a good example of integrative studies as it could blend many topics 
of study through new experiences, information, and perspectives into the learners’ total understanding, 
emphasizing holistic contents and constructing learners’ knowledge in a short period of time. 

The outcome of this lighting design workshop helps students achieve a better understanding of the 
lighting design process through the final presentation to the public. As the National library of Laos is 
a well-known building, the presentation was of interest and very much impressed by all participants 
from both universities. Therefore, this workshop was an example of integrative studies both academic 
and relationship between universities in ASEAN Community.

Keywords:  Lighting Design Workshop,  historic building,  integrative studies,  DIALux
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บทน�า

ปฏิบัติการออกแบบส่องสว่างอาคารในเวียงจันทน์ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เป็น
กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีใ่ช้อาคารหอสมดุแห่งชาติ 
ซึง่เป็นโบราณสถานแห่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัและมคีณุค่า
ทางประวัติศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบครั้งนี้เป็นหนึ่งใน
โครงการความร่วมมอืระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาวและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส ่งเสริมให้เกิดการ         
แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิระหว่างนสิติและนกัศกึษา
ทัง้สองสถาบนั รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างประสบการณ์ และ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนท้ังสองประเทศ โดยโครงการน้ีจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ปฏิบัติการออกแบบส่องสว่างอาคารในเวียงจันทน์       
นับเป็นตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
กล่าวคอื เป็นการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ผ่านประสบการณ์ 
ข้อมูล และมุมมองใหม่ เพื่อความเข้าใจท้ังหมดของผู้ที่
เรียนรู้ โดยเน้นองค์รวมของเน้ือหาและเน้นการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียน ในระยะเวลาจ�ากัด ซึ่งประกอบด้วย
หลายกิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1) การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานการส่องสว่าง ชนิดของ
หลอดไฟและชุดดวงโคม เพื่อให้นิสิตและนักศึกษา
เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบส่องสว่าง และ
สามารถเลือกใช้ชนิดของหลอดไฟและชุดดวงโคม   
ที่ให้ลักษณะของแสงสว่างตรงกับแนวคิดในการ
ออกแบบ  

2) การวเิคราะห์ตวัอย่างอาคารทีม่รีปูแบบใกล้เคยีงกนั
กับกรณีศึกษาและมีวิธีการส่องสว่างที่น่าสนใจ เพื่อ
เปิดกว้างแนวความคิด และเปิดโอกาสให้นิสิตและ
นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  

3) การเข้าเยี่ยมชมอาคารกรณีศึกษา เพื่อส�ารวจและ
เก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ข้อมูลด้านแสงสว่าง  
ทั้งแสงธรรมชาติและแสงไฟฟ้า

4) การก�าหนดแนวคิดและทางเลือกในการออกแบบ
ส่องสว่าง โดยการร่างภาพตัวอย่างเพื่อแสดงวิธี   
การส่องสว่าง รูปแบบและทิศทางของแสงสว่างที่
ออกแบบลงบนกระดาษสีด�า 

5) การทดลองติดตั้งชุดดวงโคมในการให้แสงสว่างกับ
อาคารกรณีศึกษาในสภาพจริง (mock-up) เพื่อ
ศึกษาแสงสว่างในลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่
ปรากฏบนอาคาร และบันทึกรายละเอียดไว้ใช้ใน 
การออกแบบส่องสว่างต่อไป  

6) การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ไดอะลกัซ์ (DIALux 
4.12) ช่วยจ�าลองสภาพแสงสว่าง จากแนวคดิในการ
ออกแบบของนิสิตและนักศึกษา  

7) ท�าการคัดเลือกแบบร่างของแต่ละกลุ่มมาพัฒนาให้
แตกต่างกัน แล้วจึงน�าเสนอผลงานออกแบบขั้น
สมบรูณ์แก่ร่วมผูโ้ครงการทกุโครงการและคณาจารย์
ทั้งจากสองสถาบัน

ผลงานการฝึกปฏิบัติการออกแบบการส่องสว่างในครั้งน้ี 
ท�าให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบ
การส่องสว่างทุกขั้นตอนจนถึงการน�าเสนอผลงาน แม้
ระยะเวลาทีท่�าการศึกษาและออกแบบจะเป็นเพยีงระยะ
เวลาสั้นๆ แต่เนื่องจากอาคารหอสมุดแห่งชาติลาว      
เป็นอาคารที่มีความส�าคัญและเป็นที่รู ้จักแพร่หลายใน 
ส.ป.ป. ลาว จึงเป็นที่สนใจและเป็นที่ประทับใจของผู้    
เข้าร่วมฟังการน�าเสนอเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาและความส�าคัญของการส่องสว่าง
อาคารกรณีศึกษา

ประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1893  
เมือ่ฝรัง่เศสได้สร้างศนูย์กลางการปกครองอนิโดจนีทีเ่มอืง
เว้ (Hue) ประเทศเวียดนามแล้ว จึงได้ส่งข้าราชการ
อาณานิคมมาปกครองประเทศลาว และสร้างอาคารพัก-
อาศัย และที่ท�าการของรัฐ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่   
ได้รับอิทธิพลตะวันตกยุคฟื้นฟูสถาปัตยกรรมในอดีตที่
แพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 ขึ้นมากมายในนครหลวง
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เวียงจันทน์ จนกลายเป็นเมืองท่ีสวยงามและทันสมัย     
แต่เมือ่เวลาผ่านไปหลายสบิปี อาคารเหล่านีท้รดุโทรมลง 
จนกระทั่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยของ
อาคารหลายหลังให้เป็นร้านอาหาร ส�านักงาน ร้านค้า  
โรงแรม ธนาคาร โรงเรียน ฯลฯ
  
หอสมุดแห่งชาติลาวสร้างขึ้นในสมัยอยู ่ภายใต้การ
ปกครองของฝร่ังเศส ต้ังอยูบ่นถนนเชษฐาธริาช  นครหลวง 
เวยีงจนัทน์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1929  เมื่อแรกสร้างเป็น
ที่ท�าการของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี ค.ศ. 1959 
จงึปรบัเปลีย่นการใช้สอยเป็นหอสมดุแห่งชาตลิาว ซึง่เป็น
หน่วยงานในสงักดัของกระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม 
มาจนถึงปัจจุบัน

อาคารกรณีศึกษา

ลักษณะอาคารภายนอก เป็นอาคารสูง 2 ชั้น แบบ
สมมาตรเท่ากันทั้งสองข้าง เน้นทางเข้าบริเวณมุขกลาง  
ชุดหน้าต่างจัดวางเป็นจังหวะ มีการตกแต่งด้วยปูนปั้น
เป็นซุ้มเหนือประตูและหน้าต่าง โดยที่มีแนวบัวปูนปั้น
เชื่อมหน้าต่างและประตูต่อเนื่องกันโดยรอบอาคาร  
ภายในมบีนัไดอยูท่ีบ่รเิวณปีกทัง้สองด้านของอาคาร และ
ทางเดนิโดยรอบห้องทีเ่ป็นพืน้ทีใ่ช้สอย  เพือ่ท�าให้ระบาย
อากาศได้สะดวก ในขณะทีแ่สงแดดส่องไม่ถงึพืน้ทีใ่ช้สอย
ภายในห้อง ตอบสนองต่อสภาพอากาศร้อนชื้น

ภาพที่ 1  ผังพื้นอาคารชั้นล่าง

ภาพที่ 2  ผังพื้นอาคารชั้นบน
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ภาพที่ 3  รูปด้านหน้าของอาคาร  

ภาพที่ 4  รูปด้านสกัดของอาคาร  

ภาพที่ 5  รูปตัดตามยาวของอาคาร
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ภาพที่ 6  รูปตัดตามขวางของอาคาร  

การก่อสร้างอาคาร เป็นระบบผนังรับน�้าหนัก โดยใช้อิฐ
พื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าอิฐในปัจจุบันถึงสองเท่า ผนัง
อาคารมีความหนาประมาณ 40 เซนติเมตร ไม่มีเหล็ก
เสริม โครงสร้างพื้นเป็นพื้นไม้ทั้งสองชั้น หลังคาด้านบน
เดิมใช้กระเบื้องดินเผาท่ีเรียกว่าดินขอ มุงสานกันแบบ
เกลด็ปลา ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นกระเบือ้งซีแพคโมเนยี (ภาพ
ที่ 1-6)

ขั้นตอนการศึกษา

ปฏบิตักิารส่องสว่างอาคารครัง้นี ้มนีสิติและนกัศกึษาเข้า
ร่วมโครงการจ�านวน 30 คน เป็นนสิติไทย 20 คน รวมทัง้
นิสิตปริญญาโทและเอกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยจ�านวน 
3 คน และเป็นนักศึกษาลาว 10 คน มีอาจารย์ผู้ดูแล
โครงการ 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์พรรณชลัท         
สุริโยธิน และ อาจารย์จันทะวง แก้วสะเหน่หา โดยแบ่ง
นสิติไทยและนกัศกึษาลาวออกเป็นกลุม่ย่อย กลุม่ละ 7-8 
คน จ�านวน 4 กลุ่ม โดยมีข้ันตอนการศึกษาและเรียนรู้
ตามล�าดับ ดังนี้

1)	 การบรรยายเกีย่วกบัพืน้ฐานการส่องสว่าง	

การบรรยายเกีย่วกบัพืน้ฐานการส่องสว่าง ชนดิของหลอดไฟ 
และชุดดวงโคม เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาเข้าใจข้อมูล
เบือ้งต้นในการออกแบบส่องสว่าง มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึ
คุณสมบัติของหลอดไฟและสามารถเลือกใช้ชนิดของ
หลอดไฟและชุดดวงโคม ที่ให้รูปแบบของแสงสว่างตรง
กับแนวคิด  

เนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้มีระยะเวลาค่อนข้างสั้น ผู้สอน
จงึจ�าเป็นต้องให้ความรูเ้บือ้งต้นด้านการส่องสว่างกบันสิติ
และนักศึกษา ใช้วิธีการเลือกค�าศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการส่องสว่างมาสอน โดยจัดท�าเป็นเอกสารค�าสอน
เพื่อแจกและอธิบาย ตลอดจนให้นิสิตและนักศึกษา
ท�าความรู้จักกับหลอดไฟและชุดดวงโคมประเภทต่างๆ 
ด้วยอปุกรณ์จรงิ เช่น หลอด PAR30 หลอด PAR38 หลอด
ทังสเตนฮาโลเจน MR16 หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ
หลอด LED เป็นต้น เพือ่ให้นสิติสามารถอธบิายถงึ วธิกีาร
ส่องสว่าง และสามารถก�าหนดรายละเอียดการเลือกใช้
หลอดไฟและชุดดวงโคมได้

2)	 การวิเคราะห์ตัวอย่างอาคารที่มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับกรณีศึกษา

การวิเคราะห์อาคารตัวอย่างในประเทศไทยที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก และมีวิธีการส่อง
สว่างที่น่าสนใจ เพื่อเปิดกว้างแนวความคิด และเปิด
โอกาสให้นสิติและนกัศกึษามโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิ
เห็น เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  
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ร้านอาหาร Blue Elephant ภูเก็ต
ที่มา : http://www.thai2ticket.com/node/4517

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อย กรุงเทพฯ
ที่มา : http://bookclub-scb.blogspot.com/2013/12/blog-post.
html

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ
ท่ีมา : http://www.lifestyleasia.com/bk/th/dining/eat/ feature/
night-museum/

ภาพที่ 7  ตัวอย่างการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปแบบและวิธีการส่อง-
สว่างผ่านตัวอย่างอาคารหลายหลัง จากข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต น�าเสนอลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ
อาคาร ชนิดของแหล่งก�าเนิดแสง รูปแบบและวิธีการ  
ส่องสว่างภายนอกอาคาร ตวัอย่างเช่น ธนาคารไทยพาณชิย์ 
สาขาตลาดน้อย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พระต�าหนักชาลี-
มงคลอาสน์ และร้านอาหาร Blue Elephant เป็นต้น (ภาพ
ที ่7)

 

3)	การส�ารวจอาคารกรณีศึกษา

การส�ารวจอาคารกรณีศึกษา นอกเหนือจากรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม (ภาพที ่8-9) ระบบโครงสร้าง การจดัพืน้ที่
ใช้สอยภายในอาคาร วัสดุพื้น ผนัง และฝ้าเพดานแล้ว 
นสิิตยงัได้ศกึษาระดบัแสงธรรมชาตแิละแสงไฟฟ้าภายใน
พืน้ทีใ่ช้งานของห้องสมดุโดยใช้เครือ่งวดัระดบัความส่อง-
สว่าง (lux meter) และส�ารวจต�าแหน่งการติดตั้งชุด   
ดวงโคม เพื่อการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 

พระต�าหนกัชาลมีงคลอาสน์ พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม
ท่ีมา : http://f.ptcdn.info/323/007/000/1374026197-1SNJ03-o.jpg
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จากการส�ารวจพบว่า ในช่วงเวลากลางวนับรเิวณทางเดนิ
โดยรอบห้องมีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานโดยไม่   
ต้องใช้แสงไฟฟ้า เนื่องจากทางเดินโดยรอบได้รับแสง
ธรรมชาติผ่านทางหน้าต่างช่องแสงกระจก ซึ่งเป็น
หน้าต่างสองชัน้ ภายนอกเป็นหน้าต่างบานเปิดไม้ ลกูฟัก

ภาพที่ 8 สภาพภายนอกอาคารหอสมุดแห่งชาติลาว 
ที่มา : http://www.nationallibraryoflaos.org/

ภาพที่ 9  ประตูทางเข้าหลัก

เป็นบานเกลด็ไม้ตดิตายระบายอากาศได้ ภายในเป็นบาน
กรอบไม้ลูกฟักกระจกแบบ French window สามารถ
เลือกปิดบานทีอ่ยูภ่ายนอกเพือ่กนัแดดได้ ดงัแสดงในภาพ
ที่  10-11 

ภาพที่ 11  ทางเดินชั้นบนภาพที่ 10  ทางเดินชั้นล่าง
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ส่วนภายในห้องสมุดซ่ึงแบ่งออกเป็นห้องอ่านหนังสือ
ประเภทต่างๆ ทีใ่ช้ทัง้เกบ็และอ่านหนงัสอื มกีารส่องสว่าง
โดยใช้แสงจากดวงโคมฟลูออเรสเซนต์บนฝ้าเพดานเป็น
หลัก อีกทั้งยังพบว่าการกั้นห้องย่อยภายในอาคารเป็น
ห้องทบึและการใช้ระบบปรบัอากาศเพือ่ท�าความเยน็นัน้ 
มีส่วนท�าให้ไม่สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
เหมอืนเมือ่แรกสร้าง จากผลการวดัค่าระดบัแสงธรรมชาติ 
(วัดขณะปิดไฟฟ้าแสงสว่าง) ดังแสดงในภาพที่ 12

ส�าหรบัภายนอกอาคารแม้จะมดีวงโคมตดิผนงัอยูบ้่างแต่
ก็ไม่ได้เปิดใช้งานในเวลากลางคืน สภาพภายนอกอาคาร
จึงค่อนข้างมืด แม้ว่าอาคารจะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ก็ตาม  
จึงควรที่จะส่องสว่างอาคารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
หลังนี้ในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงค�่าท่ียังมีการ
สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก 

4)	 การก�าหนดแนวคิดและทางเลือกในการ
ออกแบบส่องสว่าง

ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การก�าหนดแนวคิดในการ
ออกแบบ (concept design) และการร่างภาพตัวอย่าง
เพื่อแสดงวิธีการส่องสว่าง รูปแบบและทิศทางของ      
แสงสว่างที่ออกแบบลงบนกระดาษสีด�า ว่ามีผลต่อองค์
ประกอบทางสถาปัตยกรรมและต่อภาพรวมของอาคาร
อย่างไรบ้าง โดยแต่ละกลุ่มร่างภาพทางเลือกการส่อง-
สว่างอาคาร กลุ่มละ 2-3 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 13

ภาพที่ 12  ตัวอย่างผลการวัดระดับความส่องสว่าง ชั้นบน ขณะปิดไฟ (เฉพาะแสงธรรมชาติ)
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างภาพร่างแนวคิดการส่องสว่างอาคารกรณีศึกษาในกระดาษสีด�า

5)	 การทดลองติดตั้งชุดดวงโคมกับอาคาร
กรณีศึกษาในสภาพจริง	(mock-up)	

เพือ่ศกึษาแสงสว่างในลกัษณะและรปูแบบต่างๆ ทีป่รากฏ
บนอาคาร บันทึกภาพและรายละเอียดไว้ใช้ในการ
ออกแบบส่องสว่างต่อไป  ในขัน้ตอนนีน้สิติและนกัศกึษา
จะได้ทดสอบการให้แสงสว่าง ณ อาคารกรณีศึกษา ใน
ช่วงเวลาประมาณ 18.00-21.00 น. โดยใช้หลอดไฟและ

ชุดดวงโคมที่เตรียมมาจากประเทศไทย การทดสอบ     
ท�าโดยวางชุดดวงโคมหรือหลอดไฟแต่ละประเภท         
ยังต�าแหน่งต่างๆ ของอาคาร เพื่อศึกษาวิธีการส่องสว่าง
และพิจารณารูปแบบของแสงสว่างที่ปรากฏ (lighting 
effects) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของ  
ตวัอาคาร รวมทัง้ท�าการบนัทกึรปูแบบแสงสว่างทีท่�าการ
ทดสอบ เพื่อน�ามาประกอบกับการออกแบบ ดังภาพ
ตัวอย่างที่ 14
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MR16 50W 24 degree – uplighting LED 14.4W – grazing

Fluorescent 18W – floodlighting PAR38 80W flood – floodlighting

PAR30 50W 10 degree – uplighting Torch – uplighting

ภาพที่ 14  ตัวอย่างการส่องสว่างอาคารในสภาพจริง
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LED 7.2 W และ 14.4W – uplight PAR38 80W 12 degree – wall mounted

ภาพที่ 14  ตัวอย่างการส่องสว่างอาคารในสภาพจริง (ต่อ)

LED 12.6W – uplighting LED 12.6W – downlighting
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างภาพผลงานการออกแบบส่องสว่างที่ใช้ในการน�าเสนอ

ผลงานกลุ่มที่ 1 ผลงานกลุ่มที่ 2

ผลงานกลุ่มที่ 3 ผลงานกลุ่มที่ 4

6)	 การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	DIALux	
4.12	ช่วยจ�าลองสภาพแสงสว่าง

การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�าลองสภาพแสงสว่าง 
DIALux 4.12 ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เสรี (free software)     
ที่นิสิตสามารถดาวน์โหลดและฝึกฝนการใช้งานได้โดย   
ไม่ยากเกินไป หากมีความรู้พื้นฐานด้านการส่องสว่าง 
โปรแกรมนี้ช่วยให้นิสิตสามารถเขียนรูปแบบอาคาร 
ก�าหนดวสัดพุืน้ผวิ สมัประสทิธิก์ารสะท้อนแสง ชนดิของ
หลอดไฟฟ้าและดวงโคม และท�าการค�านวณค่าความ  
ส่องสว่าง ค่าความสว่าง และจ�าลองสภาพแสงสว่างได้ 
ใกล้เคียงกับสภาพจริง ในระยะเวลาอันสั้น

7)	 การออกแบบและน�าเสนอผลงานการ
	 	 ส่องสว่าง

การออกแบบส่องสว่างอาคารกรณศึีกษา ด้วยการร่างภาพ
น�าเสนอแนวความคดิของนสิติและนกัศกึษาในแต่ละกลุม่ 
และท�าการคัดเลือกแบบของแต่ละกลุ ่มมาพัฒนาให้        
มีความแตกต่างกัน แล้วจึงน�าเสนอผลงานออกแบบขั้น
สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจ�าลองสภาพ
แสงสว่าง ร่วมกับโปรแกรมการตกแต่งภาพ ให้ใกล้เคียง
กับสภาพจริงมากยิ่งขึ้น และน�าเสนอผลงานทุกขั้นตอน
กับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ผลงาน
สุดท้ายแสดงในภาพที่ 15
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ภาพที่ 16  ขั้นตอนการออกแบบส่องสว่างของกลุ่มที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6

นิสิตแต่ละกลุ่มได้แสดงศักยภาพในการออกแบบส่อง-
สว่างอาคารให้เป็นที่ประจักษ์ ตัวอย่างเช่น ผลงานของ
กลุ่มที่ 1 ที่ใช้แนวคิดของภาพเงาด�า (silhouette) ตาม
ขั้นตอนในภาพที่ 16 เริ่มจากเตรียมภาพอาคารยามค�่า     
ที่ยังไม่มีการส่องสว่าง (ขั้นตอนที่ 1) จากนั้นให้แสงส่อง
ขึ้นที่ผนังด้านหลังซุ้มทางเข้าเพื่อให้เกิดภาพเงาด�าเน้น
ทางเข้า และให้แสงมุมแคบท่ีใต้แนวจั่วเพื่อส่องให้เห็น
แนวเส้นกรอบหลังคา (ขั้นตอนที่ 2) แล้วจึงเพิ่มแสงส่อง
ขึ้นเน้นเสาคู่เหนือซุ้มทางเข้า (ขั้นตอนที่ 3) ให้เกิดความ
เปรียบต่างระหว่างเสาคูท่ีช่ัน้ล่างและชัน้บน ต่อมาจงึส่อง
ข้างมุขทางเข้าทั้งชั้นล่างและชั้นบนด้วยดวงโคมสาดขึ้น
ให้ผนังอาคารสว่าง (ขั้นตอนที่ 4) เพื่อเน้นมุขทางเข้า
อาคารทัง้สองชัน้แบบภาพเงาด�า แล้วจงึเพิม่ดวงโคมส่อง
ขึ้น-ลงที่ผนังชั้นล่างเป็นจังหวะเพื่อส่องทางเดินรอบ
อาคาร (ขั้นตอนที่ 5) และเพิ่มแสงส่องขึ้นที่ขอบหน้าต่าง
ชัน้บน (ขัน้ตอนที ่6)  เพือ่ความสมบรูณ์ของการส่องสว่าง
อาคารหอสมดุแห่งชาตเิมือ่มองจากฝ่ังตรงข้าม ซึง่ผูใ้ช้งาน

อาจเลือกเปิดไฟในขั้นตอนใดก็ได้ เพราะตั้งแต่ขั้นตอน    
ที่ 2 ก็เริ่มมีการเน้นทางเข้าอาคารตามแนวความคิดแล้ว 
(ภาพที่ 16) 

จากปฏบิตักิารในห้องเรยีนจนถงึผลงานสดุท้ายทีน่สิติและ
นกัศกึษาในแต่ละกลุม่น�าเสนอ ผูส้อนสามารถประเมนิได้
ว่า นสิติชาวไทยมคีวามรูค้วามเข้าใจในทกุขัน้ตอนของการ
ศกึษาเป็นอย่างด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้โปรแกรมการ
ส่องสว่างและทกัษะการเลือกใช้ดวงโคมเบือ้งต้น ส�าหรบั
นักศึกษาชาวลาวซึ่งอาจไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการส่อง-
สว่างมาเลย มคีวามสนใจการทดลองตดิตัง้ชดุดวงโคมกบั
อาคารกรณีศึกษาในสภาพจริงเป็นอย่างมาก ส่วนการใช้
โปรแกรมการส่องสว่างและทกัษะการเลอืกใช้ดวงโคมเบือ้ง
ต้นนัน้อาจจ�าเป็นต้องใช้เวลานานกว่าในการท�าความเข้าใจ 
และนักศึกษาชาวลาวจ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะในการ       
น�าเสนอผลงานในทีส่าธารณะให้มากยิง่ขึน้
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บทเรียนส�าคัญที่ได้รับจากปฏิบัติการออกแบบการส่อง-
สว่างร่วมกันคร้ังน้ีคือ การร่วมมือกันระหว่างสถาบัน   
การศึกษา ทั้งคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ทั้งด้านการ 
ด�าเนนิการซึง่ต้องเตรยีมการเป็นอย่างด ีตัง้แต่การก�าหนด
เวลา ตารางการท�างาน การเตรียมสถานท่ีจัดงาน ห้อง
ปฏบิตักิาร และทีพ่กั ตลอดจนการเตรยีมเนือ้หาการเรยีน
การสอนในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ท�าให้ผู้สอนต้อง 
จัดเตรียมสื่อการสอนให้พร้อมมาจากประเทศไทยและ  
จัดวิธีการเรียนการสอนให้กระชับ เพื่อให้ได้ผลงานตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ภาพที่ 17  คณาจารย์และนิสิตและนักศึกษาที่ร่วมปฏิบัติการออกแบบส่องสว่าง

ผลงานการฝึกปฏิบัติการออกแบบการส่องสว่างในครั้งน้ี 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาของทั้ง
สองสถาบัน ที่สามารถร่วมงานและเรียนรู้ซ่ึงกันได้เป็น
อย่างด ีจนเกดิเป็นมติรภาพและความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้น
ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง นอกเหนือจากการเรียนรู้ถึง
กระบวนการออกแบบการส่องสว่างทุกขั้นตอนจนถึง
การน�าเสนอผลงาน แม้จะเป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ กต็าม 
โครงการนี้จึงนับว่าเป็นตัวอย่างของการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทั้งในเชิงวิชาการและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวทิยาลัยและระหว่าง
ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งน่าจะมีการจัดโครงการ
เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
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