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MATCHING LAMP AND BALLASTMATCHING LAMP AND BALLAST

   ลไกการทำงานของหลอดไฟบางชนิดจำเปนตอง
    มีอปุกรณทีเ่รยีกวา บัลลาสต (Ballast) ชวยในการ

สรางแรงดันไฟฟาในการจุดติดหลอดและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟา โดยหลอดแตละชนดิกจ็ะมกีลไกในการทำงานที่
แตกตางกัน ดังน้ันในการเลือกบัลลาสต ตองเลือกให
เหมาะสมกับหลอดไฟฟาชนดินัน้ๆ เพ่ือเปนการยดือายุการ
ใชงานและเปนการประหยดัพลังงานดวย

หลอดฟลอูอเรสเซนต (Fluorescent)
บัลลาสตในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต เม่ือกระแส

ไฟฟาไหลผานตัวนำ จะทำใหเกิดการเหนี่ยวนำในตัวเอง
(Self Inductance) ขึน้และบัลลาสตจะทำหนาทีเ่ปนอปุกรณ
ปองกันอนัตราย (Safety Devices) ปองกันไมใหกระแสไฟฟา
ไหลผานหลอดมากเกินไปหรือเปนตัวจำกัดกระแสไฟฟา
ทีไ่หลผานหลอดนัน่เอง

บัลลาสตท่ีใชสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต
1.บัลลาสตชนิดขดลวด (Choke coil Ballast)

คือ บัลลาสตที่มีขดลวดพันอยูบนแกนเหล็กที่เปนแผนบาง
วางเรียงซอนกันเหมาะสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต
ประเภทอนุไส

2.บัลลาสตชนิดหมอแปลงไฟฟาขดลวดชุดเดียว
(Autotransformer Ballast) คอื บัลลาสตทีมี่ขดลวดพัน
อยบูนแกนเหล็กทีเ่ปนแผนบางวางเรยีงซอนกนัอยแูลวดงึแท็ป
(Tap) ของขดลวดออก เพ่ือตองการเพ่ิมแรงดันไฟฟาเหมาะ
สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนตประเภทอุนไส ในวงจรอาจมี
หลายหลอดข้ึนกับพิกัดของบัลลาสตในการตอวงจรเพ่ือ
นำไปใชงานสามารถพิจารณาขอมูลบนตัวบัลลาสตตามที่
ผผูลิตระบไุว

3.บัลลาสตอเิลก็ทรอนิกส (Electronic Ballast)
เปนบัลลาสตที่สรางข้ึนมาเพ่ือการประหยัดพลังงานและ
คาตวัประกอบกำลงั (Power Factor) สูง การทำงานอาศยั
การเปล่ียนแปลงความถ่ีทีป่อนใหหลอดจากเดมิ 50Hz ไปเปน

ความถีป่ระมาณ 10kHz ถงึ 30kHz ซึง่สามารถนำไปใชกบั
หลอดฟลูออเรสเซนตทัว่ไป

หลอดนีออน (Neon Lamp)
เปนหลอดไฟฟาชนิดที่มีการบรรจุกาซตางๆ เขาไป

เพ่ือใหเกดิแสงสวางสีตางๆ ตามชนดิของกาซทีบ่รรจเุขาไป
กลไกการทำงานของหลอด เม่ือมีการดิสชารจของกาซ
ชวงน้ีจะตองการแรงดันไฟฟาสูง เพ่ือที่จะสตารตใหเกิด
การอารกในหลอด ซึง่อาศยัแรงดันไฟฟาสูงจากหมอแปลง
ความตานทานขดลวดสงู (High Reactance Transformer)
แรงดันไฟฟาที่หมอแปลงสรางขึ้นจะถูกกำหนดตามขนาด
คาแรงดันไฟฟาทางทตุยิภูมิของหมอแปลงไฟฟาและกระแส
ลัดวงจรของหมอแปลงไฟฟาดวย

หลอดแสงจนัทร (Mercury Lamp)
มี 2 ชนดิคอื ชนดิทีไ่มใชบัลลาสตกบัชนดิทีใ่ชบัลลาสต
หลอดแสงจันทรชนดิท่ีใชบัลลาสต  บัลลาสตจะทำ

หนาที่เพ่ิมแรงดันไฟฟาใหกับอิเล็กโทรดหลักที่อยูภายใน
กระเปาะแกวดานในแลวจะทำใหกาซทีบ่รรจุอยใูนกระเปาะ
แกวดานในเกดิการแตกตัวและเปลงแสงออกมา ตอจากนัน้
บัลลาสตจะเปนตัวกำจัดกระแสไฟฟาไมใหไหลเขาหลอด
แสงจันทรมากเกินไป

บัลลาสตท่ีใชสำหรับหลอดแสงจันทร ม ี2 ประเภท
ใหญ คือ

1.บัลลาสตปกติ(Normal Ballast)
1.1.บัลลาสตแบบขดลวด (Reactor Ballast) เปน

บัลลาสตทีมี่ลักษณะคลายบัลลาสตทัว่ๆ ไป โดยจะมขีดลวด
ทองแดงพันอยบูนแกนเหล็ก (Core) และจะตออนกุรมอยกูบั
หลอดแสงจันทรขณะใชงาน

1.2.บัลลาสตแบบลาหลัง (Lag Ballast)
เปนบัลลาสตที่สรางข้ึนโดยเอาแนวความคิดของการรวม
เอาบัลลาสตแบบรีแอกเตอรกับหมอแปลงไฟฟาขดลวด
เขาดวยกนั



      

2.บัลลาสตท่ีมีกำลังไฟฟาคงท่ี
(Constant Wattage Ballast)
เปนบัลลาสตที่จะรักษากำลังของหลอด
แสงจันทร ใหคง ท่ี  เ ม่ือแรง ดันไฟฟา
เปล่ียนแปลงไป

2.1.บัลลาสตรักษาระดับแรงดัน
ไฟฟา (Regulator Ballast) เปนบัลลาสต
ทีส่รางขึน้มามีขดลวด 2 ชดุ และขดลวดน้ี
จะพนัอยบูนแกนเหล็ก มีลักษณะเหมือนหมอ
แปลงไฟฟา ซึง่ขดลวดท้ังสองชุดนีจ้ะพนัแยก
ออกจากกนั ขดลวดชุดที ่ 2 ทำหนาทีเ่ปน
ขดลวดทุติยภูมิจะทำงาน อยูในชวงสภาพ
การอิ่มตัวของแกนเหล็ก (Magnet ic
Saturation) จงึสามารถรกัษาระดบักระแส
ไฟฟาทีไ่หล ในวงจรของหลอดแสงจันทรให
คงที่ไดดีมาก และตัวเก็บประจุตัวที่ตอ
อนุกรมอยูกับบัลลาสตจะทำหนาที่เปนตัว
จำกัดกระแสไฟฟาที่ไหลอยูในวงจรของหลอดแสงจันทร
สวนอีกตัวหนึ่งท่ีตอขนานกับบัลลาสตดานขดลวดทุติยภูมิ
ซึง่เรียกวา ตวัเกบ็ประจคุาสูงสุด (Peaking Capacitor) จะทำ
หนาที่ เปนตัวชวยเพ่ิมคาแรงดันไฟฟาของวงจรเปด
(Open Circuit Voltage) ในกรณีที่หลอดแสงจันทรจะตอง
สตารตทีอ่ณุหภมิูต่ำมากๆ

2.2.บัลลาสตรกัษาระดับแรงดันไฟฟาแบบใชหมอ
แปลงไฟฟาขดเดียว (Autoregulator Ballast) เปนการ
นำเอาคุณสมบัติของบัลลาสตรักษาระดับแรงดันไฟฟากับ
หมอแปลงแบบขดเดียวมารวมเขาดวยกนั จะเหน็วาสวนหนึง่
ของขดลวดทางดานปฐมภูมิจะทำหนาทีเ่ปนขดลวดชดุทตุยิภูมิ
และขดลวดท้ังสองน้ี จะไมแยกวงจรไฟฟาออกจากกันเปน
สาเหตุทีท่ำใหมีขดีความสามารถในการรักษาระดบัแรงดัน
ไฟฟาต่ำกวาบัลลาสตรกัษาระดบัแรงดันไฟฟา

หลอดแสงจนัทรชนดิท่ีไมใชบัลลาสต  การทำงาน
ภายในหลอดแสงจันทร ทกุอยางเหมือนกบัหลอดแสงจันทร
แบบท่ีใชบัลลาสตทกุอยางแตกตางกันทีต่วัตานทานไสหลอด
(Filament) ทีเ่ปนทงัสเตน ทีอ่ยภูายในหลอดแสงจันทรจะทำ
หนาที่แทนบัลลาสต เพ่ือใชในการจุดหลอดแสงจันทร
ในชวงแรกและเม่ือหลอดแสงจันทรเร่ิมทำงานแลว ก็จะ
ทำงานปกติเหมือนหลอดแสงจันทรแบบท่ีใชรวมกับบัลลาสต

หลอดโลหะฮาไลด (Metal Halide Lamp) การ
ทำงานของหลอดตองมีตัวจุดติด (Ignitor) ชวยสรางพัลส
(Pulse) ทีมี่ความถ่ีสูง เพ่ือทีจ่ะทำใหบัลลาสตสรางแรงดัน
ไฟฟาสูง เพ่ือไปขับหลอดโลหะฮาไลดและทำใหเกิดการ
แตกตัวของสารและกาซที่บรรจุอยูภายในหลอดฮาไลดเม่ือ
หลอดฮาไลด ทำงานแลวตวัชวยตดิหลอดกจ็ะหมดหนาทีเ่หลือ
แตบัลลาสตทีจ่ะทำหนาทีจ่ำกดักระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา
ทีไ่ปตกครอมหลอด

บัลลาสตท่ีใชสำหรบัหลอดโลหะ ฮาไลด
1. บัลลาสตแบบรักษาระดับแรงดันไฟฟา

(Regulator Ballast) เปนบัลลาสตทีส่รางข้ึนมามีลักษณะ
คลายกับหมอแปลงไฟฟาและมีตัวเก็บประจุตออนุกรม
ทางดานทตุยิภูมิของขดลวดเพือ่รกัษาระดบัแรงดันไฟฟาให
สม่ำเสมอ

2.บัลลาสตแบบลาหลงั (Lag Ballast) เปนบัลลาสต
ทีส่รางข้ึนโดยรวมเอาบัลลาสตแบบรีแอกเตอรกบัหมอแปลง
ขดลวดเดียวเขาดวยกนั เพ่ือใหบัลลาสตรกัษาระดับแรงดัน
ไฟฟาทีต่กครอมหลอด ใหมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของระดับแรงดันระหวางสาย (Line Voltage)

3.บัลลาสตแบบนำคาสงูโดยใช หมอแปลงไฟฟา
ขดเดียว (Lead Peak Autotransformer Ballast)
เปนบัลลาสตทีมี่ลักษณะคลายกบับัลลาสตแบบรักษาระดบั
แรงดันไฟฟาโดยใชหมอแปลงไฟฟาขดเดียวตางกันที่เพ่ิม
จำนวนขดลวดใหมากขึน้เพ่ือตออนกุรมกบัคาตวัประจเุพ่ือให
มีการรกัษาระดับแรงดันไฟฟาดขีึน้ แตรกัษาระดบัแรงดัน
ไฟฟาโดยใชหมอแปลงไฟฟาขดเดยีวแตจะไมดเีทากบับัลลาสต
แบบรักษาระดบัแรงดันไฟฟา

4.บัลลาสตแบบขดลวด (Reactor Ballast)
เปนบัลลาสตทีส่รางขึน้มาใชในการชวยใหหลอดทำงานไดดี
ซึง่มีลักษณะเปนคอยลของขดลวดพนัรอบแกนเหล็ก เพ่ือให
แรงดันไฟฟาสูงขึน้ขณะเริม่สตารตหลอด

อานตอฉบับหนา
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เทคโนโลยหีลอดไฟในอนาคต ‘OLED’
งอได  ไมเปนหลอด แตเปนแผน
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เทคโนโลยหีลอดไฟในอนาคต ‘OLED’
งอได  ไมเปนหลอด แตเปนแผน



      



      



      


  



        มาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ในฐานะหนวยงานทีมี่วตัถปุระสงคในการสงเสริมใหเกดิ
       ความรคูวามเขาใจทีถ่กูตองดานไฟฟาแสงสวางในประเทศไทย  พรอมทัง้มีสวนใหความรวมมือแก

หนวยงานและองคกรตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนในดานวชิาการมาโดยตลอด ผมในฐานะกรรมการของสมาคมฯ
เม่ือไดทราบขาวโครงการสนับสนุนใหใชหลอด ที5 ของทางกระทรวงพลังงานโดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยทีโ่ครงการดงักลาวมงุหวงัใหเปล่ียนการใชหลอดฟลูออเรสเซนตของประเทศไทยเกอืบทัง้หมดจาก
หลอดเดิม ท8ี ขนาด 18 วตัตและ 36 วตัต มาเปนหลอด ท5ี ขนาด 14 วตัตและ 28 วตัต ผมจงึเห็นวานา
จะนำเสนอเนื้อหาขอมูลดานวิชาการที่ควรรู
เก่ียวกับหลอดไฟชนิดนี้รวมถึงอุปกรณที่ตองใช
กับหลอดน้ีแกสาธารณชน ซึ่งกอนหนานี้ทาง
สมาคมฯ ไดเคยมีบทความเบ้ืองตนในเว็บไซต
ของทางสมาคมฯ เกี่ยวกับหลอดชนิดนี้มา
บางแลว แตในตอนนี้จะขออธิบายมากข้ึนให
เขาใจยิ่งขึ้น แตก็จะไมทำใหซับซอนมากเกินไป
กอนอืน่มาเขาใจหลอดฟลูออเรสเซนตกอนหลอด
ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent lamp) คอืหลอด
ไอปรอทความดันต่ำ (low pleasure mercury
vapor) ชนดิหนึง่โดยอาศยัการเกิดพลังงานจาก
อะตอมของปรอท, ไสหลอดและกาซชนกัน
ภายในหลอดและใชพลังงานท่ีไดมาจากกระบวนการของอะตอมที่เกิดในรูปการแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
(ultraviolet radiation) ไปกระตนุสารเรอืงแสง (แปงฟอสฟอรัส) ทีเ่คลือบผิวดานในหลอดใหเกิดการเปลงแสง

หลอดฟลูออเรสเซนตทุกรุนอาศัยหลักการนี้ เพียงแตวาการจุดติดของหลอดรวมถึงอุปกรณควบคุม
การจายกระแสไฟฟาเขาหลอด (บัลลาสต) รวมถึงวัตถุทีใ่ชอาจแตกตางกัน

หลอดฟลูออเรสเซนตที่คนไทยรูจักเปนอยางดี
คอืหลอดอวนในอดตีขนาด 20 วตัตและ 40 วตัตหรอื
ทางเทคนิคคือหลอด ท1ี2 ตอมาเม่ือประมาณสิบปทีแ่ลว
เรามีการเปล่ียนมาใชหลอดผอมขนาด 18 วัตตและ
36 วตัต โดยทางเทคนคิคอืหลอด ท8ี ในขณะทีห่ลอด
ตัวใหม ที5 นี้ทางการไฟฟาฝายผลิตใหชื่อวาหลอด
ผอมใหมขนาด 14 วัตตและ 28 วัตต ที่จริงแลวคำวา ที5
หรอื ท8ี หรอื ท1ี2 นัน้หมายถงึขนาดเสนผาศนูยกลาง
ของหลอดวามีขนาดกี่หุน เชน ที8 หมายถึง ขนาด
เสนผาศนูยกลางของหลอดคือ 8 หนุหรอื 26 มม.

หลอดผอมใหม
ท5ี (T5) สิง่ควรรกูอนตดัสนิใจ

(กรณีศึกษาที่นาสนใจคลายการเลิกใชโทรทัศนจอแกวแลวหันไปซื้อจอ LCD)

ส

หลอดผอมใหม
ท5ี (T5) สิง่ควรรกูอนตดัสนิใจ



      



โดยทีห่ลอด ท1ี2 กบั ท8ี นัน้มีความยาวเทากนัสำหรบั
ขนาดวัตตที่ใชแทนกัน จึงทำใหสามารถเปล่ียนทดแทนกันได
ซึ่งน่ันก็คือส่ิงท่ีหลอด ที8 ถูกออกแบบมา เพ่ือใชเปล่ียนแทน
หลอดเกา ท1ี2 ไดเลย โดยใชบัลลาสตเดิม ในขณะทีห่ลอด ท5ี
มีขนาดความยาวที่ส้ันกวาและตองใชบัลลาสตเฉพาะของหลอด
ท5ี ซึง่ตองเปนบัลลาสตอเิล็กทรอนกิส แตกมี็การคดิคนอปุกรณ
ชดุทีช่วยประยกุตใหนำหลอด ท5ี มาใสกบัโคมเดิมของหลอด ท8ี
ซึ่งควรตองพิจารณาใหดีเพราะยังไมมีมาตรฐานสากลที่ชัดเจน
ของอุปกรณที่วานี้ เพราะวาในปจจุบันเรามีมาตรฐานที่ชัดเจน
ทัง้สากลและของ มอก. วาดวยหลอดฟลูออเรสเซนตไมวา ท5ี,

8 หรือ 12 รวมทั้งมาตรฐานท่ีชัดเจนเชื่อถือไดทั้งสากล
และของ มอก. สำหรบับัลลาสต อเิล็กทรอนกิส กมี็แลวแต
ตวัอปุกรณชดุทีช่วยประยกุตใหนำหลอด ท5ี มาใสกบัโคมเดิม
ของหลอด ท8ี นัน้ยงัไมชดัเจนเทาไหร ดงัน้ันในการใชหลอด
ที5 ถาเปนการติดตั้งใหมใชหลอด ที5 รวมกับบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสที่ทำมาสำหรับใชกับหลอด ที5 จะเปนการ
ตดัสินใจทีเ่หมาะสมกวา การประยกุตโคมของเกา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงถาตองการไดประสิทธิภาพของแสงจากหลอด ที5
ไปใชงานใหคุมกับเงินที่จาย

กอนอืน่ขออธบิายเพ่ิมวาหลอด ท5ี ดกีวาในแงใด
ถาเราดตูารางเปรยีบเทยีบขางลางจะพบวาหลอด ท5ี
มีคาประสิทธิภาพ ลูเมนตอวัตต (lumen/watt)
(คาปรมิาณแสงท่ีไดตอกำลงัไฟฟาทีใ่ช) มากกวา แตคา
ในตารางเปนคาปริมาณแสงท่ีไดเมือ่หลอดทำงานไดเต็ม
ตามประสทิธภิาพของหลอดนัน้ นัน่กค็อืคาปรมิาณแสง
ของหลอดทั้งสองใชคาสูงสุดแตที่อุณหภูมิตางกันคือ
หลอด 36 วตัตนัน้ทีอ่ณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียสทำงาน
ไดดสุีดไดปริมาณแสงมากสุด ในขณะทีห่ลอด 28 วตัต
นัน้เปนคาทีอ่ณุหภมิู 35 องศาเซลเซยีส

ดูภาพกราฟประกอบ
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หมายเหตุ   จากการทดสอบ สีของแสงไมมีการเปล่ียนแปลง และระดับความสวางลดลงนอยมาก

  

บทนำ
ปญหาทางดานพลังงานขาดแคลนและภาวะโลกรอนเปนส่ิงท่ีจะตองคำนงึถึงในการออกแบบและใชงานอุปกรณไฟฟา

ใหเตม็ประสิทธภิาพ ในบทความนีจ้ะนำเสนอแนวทางในการประหยดัพลังงานในระบบแสงสวางของหลอดเมทัลฮาไลด Ballast
ชนดิ CWA ในการใหแสงสวางภายในอาคารศนูยการคา สวนมากจะมกีารนำแสงอาทติยมาใชในการใหแสงสวางผานทาง
หลังคาโปรงแสงในตอนกลางวัน ทำใหสามารถทีจ่ะทำการ Dim หลอดเมทลัฮาไลด เพ่ือใหแสงท่ีเหมาะสมและเกิดการประหยดั
พลังงาน

การทำงาน
อุปกรณประหยัดพลังงานท่ีใชสำหรับควบคุมพลังงานของระบบสองสวาง ใชเทคโนโลยีของตัวประมวลผล

ไมโครคอนโทรเลอร ผสานกับวงจรสวิตช เพ่ือลดคาใชจายทีสู่ญเสียจากหลอด HID และฟลูออเรสเซนตไดระหวาง 15-40%
นอกจากนีย้งัมีฟงกชัน่ทีต่อบสนองความตองการของผใูชอืน่ๆ เชน การตัง้เวลาเพ่ือควบคมุระดบัพลังงาน และเปด/ปด
มีฟงกชัน่ควบคมุแสงสวางเปนตน

ทำการทดสอบการประหยัดพลงังาน
ติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานขนาด 2 KVA 2 ชุด โดยแตละชุดจะ

ควบคมุหลอดเมทลัฮาไลด ขนาด 400 kW 3 หลอด และใช Ballast ชนดิ CWA
ทำการวัดคากำลังไฟฟาและคาความสวาง (lux) กอนการติดตั้งและ

หลังติดตัง้อุปกรณควบคมุความสองสวาง
ทำการ DIM แบบ Manual และ Auto
ทำการทดสอบอุณหภูมิของโคมไฟ High bay

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบอุปกรณประหยัดพลังงาน (D POWER) กับหลอด Metal Halide 3 หลอด และใช Ballast ชนิด CWA

⌫  ⌫
     ⌫     ⌫  ⌫  

การควบคุมความสองสวางของหลอด
ชนิดหลอดเมทัลฮาไลด

ในการใหแสงสวางภายในอาคารศนูยการคา

การควบคุมความสองสวางของหลอด
ชนิดหลอดเมทัลฮาไลด

ในการใหแสงสวางภายในอาคารศนูยการคา
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สรปุผลการทดลองการควบคุมความสองสวางหลอด Metal Halide 3 หลอด
ท่ี Level 1 สามารถประหยดัพลังงานได  220 W ระดบัความสวางลดลง 3 lux ประหยดัพลังงานได 16.42 %
ท่ี Level 2 สามารถประหยดัพลังงานได  260 W ระดบัความสวางลดลง 8 lux ประหยดัพลังงานได 19.4 %
ท่ี Level 3 สามารถประหยดัพลังงานได  290 W ระดบัความสวางลดลง 16 lux ประหยดัพลังงานได 21.64 %
ท่ี Level 4 สามารถประหยดัพลังงานได  330 W ระดบัความสวางลดลง 25 lux ประหยดัพลังงานได 24.63 %
จากการทดสอบการ DIM ที ่Level ตางๆ นัน้สามารถทีจ่ะทำใหเกดิการประหยดัพลังงานในระบบแสงสวางไดจรงิ

และสามารถท่ีจะไปประยกุตใชในการควบคมุความสองสวางท้ังภายในอาคารและนอกอาคาร

สรปุผลการทดลองการตรวจวดัอุณหภูมขิองโคมไฟ High bay
จากการตรวจวดัอณุหภมิูของโคมไฟ Highbay ทีห่องไฟฟา 5 จำนวน 4 จดุ คอื Ambient Temp, ตวัโคม Prismatic

Acrylic, Housing บริเวณ Ballast และขัว้หลอด ตัง้แตเวลา 09.00 - 23.00 น. โดยเปรียบเทียบระหวางการวัดอณุหภูมิ
ไมผานอปุกรณประหยดัพลังงานกับการวัดอณุหภูมิผานอปุกรณประหยดัพลังงาน ดงัตารางท่ี 2 สามารถสรุปไดดงัน้ี

1. Ambient Temp เฉล่ีย มีความแตกตางกัน 0.57 OC ซึ่งแสดงวาอุณหภูมิแวดลอมเฉล่ียทั้ง 2 วันแทบไมมี
ความแตกตางกนั

2. ตวัโคม Prismatic Acrylic เฉล่ีย มีอณุหภูมิลดลง 3.01 OC เม่ือเทยีบกับการวดัอณุหภูมิไมผานอปุกรณประหยดั
พลังงาน

3. Housing บริเวณ Ballast เฉล่ีย มีอณุหภูมิลดลง 3.65 OC เม่ือเทยีบกบัการวดัอณุหภมิูไมผานอปุกรณประหยดั
พลังงาน

4. ขัว้หลอด เฉล่ีย มีอณุหภมิูลดลง 4.5 OC เม่ือเทยีบกับการวดัอณุหภมิูไมผานอปุกรณประหยดัพลังงาน
จากการวดัอณุหภมิูของโคมไฟ High bay อณุหภมิูจะลดลงเฉล่ีย 3 - 5 oC ในแตละโคมไฟ ซึง่ถาทำการตดิตัง้อุปกรณ

D-Power (Light Sever) ทัง้หมดจะทำใหเกดิการประหยดัพลังงานในสวนของ Chiller และอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา
แสงสวางยาวนานขึน้ เนือ่งจากอณุหภมิูในตวัอปุกรณไฟฟาแสงสวางลดลง

ตารางท่ี 2 การตรวจวดัอณุหภูมิของโคมไฟ High bay
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ผลงานโคมไฟติดผนัง “Light & Shadow”

ควารางวัลในการประกวด
“Wallpaper* Design Contest 2008”

ผลงานโคมไฟติดผนัง “Light & Shadow”
ควารางวัลในการประกวด

“Wallpaper* Design Contest 2008”
กิจกรรมการประกวด “Wallpaper Design

Contest 2008” การออกแบบเฟอรนิเจอร หรือผลิตภัณฑ
ภายใตแนวความคิด การเปลี่ยนมุมมองการใชงาน แปลงความหมาย
ฟงกชั่นเดิม เพื่อสรางสรรคงานออกแบบใหมให โมเดิรน
ไลฟสไตล (REINVENTING FUNCTIONALTY for Modern
Lifestyle) ซ่ึงหลักเกณฑการตัดสินคือ ผลงานท่ีสงเขามา
ตองตอบโจทยของ นิตยสาร Wallpaper ในหัวขอตางๆ เชน
ความสดใหมของไอเดียสรางสรรค, ความเปนไปไดจริงในการผลิต,
ใชแนวความคิด เปลี่ยนมุมมองการใชงาน แปลงความหมาย
ฟงกชั่นเดิมและเปนนวัตกรรมการใชวัสดุแบบใหมๆ

ผลการประกวดหนมุคนเกง มารวย ดุษฎีสนุทรสกุล
นักศึกษาชั้นป 4 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจาของผลงาน “Light & Shadow” ควารางวลั รบัเงินรางวลั
100,000 บาท และนาฬกิาราโด รนุ Ceramica Chronograph
มูลคา 99,000 บาท

มารวย บอกวา ผลงาน “Light & Shadow”
เปนโคมไฟติดผนังท่ีใชแสงและเงาทำใหเกิดกราฟฟกท่ีตองการมี
แรงบันดาลใจจากแสงและเงาทีมี่อยตูามธรรมชาต ินำมาปรบัใชให
เขากับโคมไฟ โดยแปลงฟงกชั่นเดิมจากโคมไฟ จุดเดนของงาน

ชิ้นน้ีคงเปนเรื่องของการใชแสง และเงามาเปนองคประกอบ
เพราะปกติโคมไฟท่ัวไปจะมแีตแสงแบบธรรมดา แตผมสรางความ
ประทับใจใหคนดูเมือ่เปดโคมไฟน้ีขึน้มาก็จะเหน็แสง และเงาในรปูแบบ
ท่ีแปลกตาเหมือนต้ังอยูบนพ้ืน “สำหรับความยากของการทำ
ผลงานชิน้น้ี เจาตวัเลาวา อยท่ีูการทดลองแสงเงาใหเคลือ่นไหว
ไปตามท่ีเราตองการ” ตองปรับหลายรอบมากกวาจะเขาท่ี
ใชเวลาคิด ทดลอง อยูประมาณ 3-4 อาทิตย ปญหาท่ีเจอ
ก็อยูท่ีการติดต้ังเพราะตองเจาะผนัง และเดินสายไฟดานหลัง
อาจตองแกปญหาโดยปรับมาเปนแขวนผนังแทน ในสวนของการ
พฒันาหรอืตอยอดผลงานก็สามารถทำได เชน เปลีย่นวัสดุใหม
จากเหล็กไปเปนอะคริลิก ซ่ึงจะทำใหสีของแสงเปลี่ยนไปตามสี
ของอะครลิกิ”

ภาณุ อิงคะวัต หน่ึงในคณะกรรมการตัดสิน กลาวถึง
ผลงาน “Light & Shadow” วาสามารถตอบโจทยของการ
ประกวดไดแตก “เขาสามารถหยบิเอาเรือ่งของการใชงานของแสง
และเงามาเปลี่ยนฟงกชั่นไดอยางนาสนใจ อยากใหไปพัฒนาปรับปรุง
จุดดอยใหดีขึ้น ซ่ึงผลงานชิ้นน้ีสามารถนำไปตอยอดไดอีก ในเรื่อง
การเปลี่ยนสีของแสงไฟ หรือ เปลี่ยนมาใชวัสดุอื่นๆ ท่ีดูเพิ่มมูลคา
มากขึ้นใหสมฐานะไอเดียจะชวยใหผลงานดูลงตัวมากขึ้น”
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