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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


บทบรรณาธิการ 
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ มีหลายแหล่งข่าวที่คาดว่าปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการ
ได้ปรับปรุงศักยภาพของตนให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะก้าวสู่เวทีโลกในยามเศรษฐกิจฟื้นตัวในภายภาคหน้า ฉบับนี้ คุณกิตติ
สุขุตมตันติจึงได้ขอเสนอบทความและบทเรียนจากโศกนาฏกรรมอัคคีภัยที่ไม่ใช่ครั้งแรกในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เหตุการณ์
แบบนี้เกิดเป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงกฎหมายด้านแสงสว่างมาฝากให้อ่านและขบคิดกัน อีกเทรนด์ที่มาแรงคือเรื่องของการประหยัด เช่น การนำ
ของเก่ามาใช้ใหม่ โดยเพิ่มคุณค่าด้วยการออกแบบ และการเลือกใช้หลอดผอมใหม่ (หลอด T5) เพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดจากบทความ
ของคุณจตุพงษ์จาตุรวงศ์ที่นำเสนอมาให้พิจารณากันฉบับนี้นอกเหนือไปกว่านี้แล้วผศ.ชาญศักดิ์อภัยนิพัฒน์ได้กรุณาลงบทความวิชาการ
ในการเลือกใช้บัลลาสต์ที่เหมาะสมกับชนิดหลอด เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ควรจะเป็นและประหยัดพลังงานอีกด้วยสุดท้ายนี้เป็นเรื่องสืบ
เนื่องจากบทความฉบับที่แล้วเรื่องหลอดเมทัลฮาไลด์ จากคุณวีรพล เอาทารย์สกุล ที่ได้เขียนเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกัน จึงนำมาลงให้
ท่านผู้อ่านพิจารณากันด้วยค่ะเจอกันฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะ
          ดร.อัจฉราวรรณจุฑารัตน์
          บรรณาธิการ

สารจากนายกสมาคม 
วารสาร TIEA ฉบับนี้ถึงมือท่านผู้อ่านก็เป็นเวลาที่การประชุมสุดยอดอาเซียนเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยคลาย
ความวิตกกังวลของประชาชนคนไทยหลายๆ คน อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งดำเนินการเมื่อ
สถานการณ์ภายในยังไม่เรียบร้อยแต่เนื่องจากสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)ได้ก่อตั้งเมื่อปี
๒๕๑๐ที่กรุงเทพมหานครมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง๕ประเทศแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๐ประเทศวัตถุประสงค์สำคัญ
ในการก่อตั้งระยะแรกคือความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ ต่อมาได้ขยายความร่วมมือออกไปทางด้านวัฒนธรรม
และความมัน่คงการรวมตวัของ๑๐ประเทศมคีวามใกลช้ดิและกา้วสูค่วามเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัมากขึน้ สำหรบั
ประเทศไทยการประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการพื้นฟูความเชื่อมั่นของนานาชาติกลับมา

ตามที่ทางสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยได้เคยแจ้งข่าวเพื่อเชิญชวนท่านสมาชิกในการร่วมงานการ
ประชุม Lux Pacifica 2009 ซึ่งได้กำหนดการจัดประชุมที่เมือง Khabarovsk ประเทศ Russia ระหว่างวันที่

23 - 25 เมษายน 2552 นั้น เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เราได้รับแจ้งจาก Professor Dr.Warren Julian ซึ่งเป็น Chairman, Lux Pacifica
2009ว่าทางประเทศRussiaไม่สามารถจัดการประชุมLuxPacifica2009ได้และจะขอจัดการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยตามกำหนดเวลาเดิม
โดยขอร้องให้สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกบางประการในการจัดการประชุมเรื่องสถานที่สำหรับการ
ประชุมและประสานงานสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยมนีโยบายการจดัอยา่งประหยดัและเรยีบงา่ยเพือ่ใหง้านประชมุทางวชิาการครัง้นีส้ามารถดำเนนิตอ่ไปได้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกของ Lux Pacifica ที่ได้ดำเนินการมาได้ด้วยดีตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1989 ที่ Shanghai ประเทศจีน และ
ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดครั้งที่2ที่กรุงเทพฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน1993ครั้งที่3จัดที่เมืองNagoyaประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1997ครั้งที่4
จัดที่เมืองNewDelhiประเทศอินเดียครั้งที่6จัดที่เมืองClarinsประเทศAustraliaครั้งที่7กำลังจะจัดที่ประเทศRussiaซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ
จะดำเนินการต่อไปได้ผมได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับคณะกรรมการสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยหลายท่านเกรงว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจจะ
ไม่พอเพียงที่จะจัดงานให้เรียบร้อยได้จึงได้ขอให้ปฏิเสธไปแต่ทางChairman,LuxPacifica2009และDr.JamesEarlJewellU.S.A.ได้ขอร้องให้
ช่วยเหลือในการจัดงานหากเราไม่ช่วยการจัดการประชุมครั้งนี้คงล้มเหลวและจะขาดความเชื่อมั่นและอาจเป็นเหตุให้การประชุมซึ่งเป็นความร่วมมือ
รว่มใจในวิชาการทางวิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคPacificRimซึ่งประกอบด้วยU.S.A.,Hongkong, India,Australia,China,Japan,
Russia และประเทศไทย ที่ได้ดำเนินมามากกว่า 20 ปี อาจถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดาย ในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในวงการไฟฟ้า
แสงสว่างจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประมาณ150ท่านเพื่อแลกเปลี่ยนผลการคิดค้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลงานความก้าวหน้าทางแสงสว่าง
ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก และเป็นโอกาสให้สมาชิกของเราได้ร่วมงานสัมมนาที่มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา หลากหลายประเทศได้มีโอกาส
พูดคุยหรือฟังอภิปรายจากบุคคลเหล่านี้ จะทำให้เกิดความคิดแนวทางใหม่ๆ เกิดไอเดียที่จะนำมาพัฒนาและมีโอกาสได้ร่วมบรรยายบนเวทีในห้อง
ประชุมใหญ่ ร่วมการนำเสนอบทความและเสนอโปสเตอร์ในโอกาสนี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอให้ช่วยกันรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีไทยของเรา
เพือ่ใหผู้ม้าเยอืนมคีวามสขุเทา่ที่ในฐานะคนไทยจะตอ้งชว่ยกนัสรา้งความเชือ่มัน่ในบา้นเมอืงไทยทีร่กัยิง่ของเรา เนือ่งจากมรีะยะเวลาในการเตรยีมงาน
สัน้มากจึงขอให้ท่านกรุณาติดตามข่าวของการดำเนินการในเร็วๆนี้ทางwww.tieathai.orgสวัสดีครับ
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สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา
“เนรมิตเมืองให้สวยด้วยแสงไฟกับฟิลิปส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรับรู้ และความสำคัญของการใช้แสงสว่างอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการประหยัดพลังงานในการตกแต่งเมืองเพื่อ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้แก่เมืองนั้นๆ อย่างมีเอกลักษณ์
จัดโดย บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันจนัทรท์ี่ 12 มกราคม2552 เวลา 13.30 -17.15น.ณหอ้ง
Monet-Pissarro-Cezanneชั้น4โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 

1. บริษัทไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเมนท์จำกัด(มหาชน)
2. บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
3. บริษัทเอ็มเคพีจำกัด
4. บริษัทไทยโตชิบาไลท์ติ้งจำกัด
5. บริษัทตะวันออกซินเทคจำกัด
6. บริษัทออสแรม(ประเทศไทย)จำกัด
7. บริษัทไดเร็คชั่นแพลนจำกัด
8. บริษัทเซ็นเทเซียจำกัด
9. บริษัทแสงมิตรอีเลคตริคจำกัด
10. บริษัททาซ่าอินดัสเทรียลจำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณจำกัด

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2552 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิศวกร สถาปนิก หรือ
ผู้สนใจด้านการส่องสว่างให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จำเป็นต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาแบบระยะยาวและ
ต่อเนื่อง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงได้
จดัโปรแกรมอบรมดา้นการสอ่งสวา่งเปน็หลกัสตูรอบรม
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร
ระหว่างวันที่9-11มีนาคม2552ณห้องนนทรี2
โรงแรม เคยู โฮมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผู้เข้า
อบรมจำนวน25ท่าน

งานสัมมนา “เนรมิตเมืองให้สวยด้วยแสงไฟกับฟิลิปส์” 

สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแหง่ประเทศไทยจดังานประชมุใหญส่ามญัประจำปี2551ในวนัศกุรท์ี่12ธนัวาคม2551เวลา11.00-15.00น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารเงินในสภาวะวิกฤต และสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกและบริษัท
ผู้ร่วมออกบูทผลิตภัณฑ์ทางด้านแสงสว่างดังต่อไปนี้

เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ รายได้จากการ
แข่งขันจะนำไปใช้เป็นทุนช่วยกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ และ
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2552นี้จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟ
ทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552มีผู้
เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน200ท่าน

การจัดอบรม “หลักสูตรการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร” 



โครงการประกวดโคมไฟประสิทธิภาพสูง ประจําปี 255� 

รางวัลโคมฝังฝ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์T5ขนาด2x28W

รางวัลโคมโรงงานหลอดฟลูออเรสเซนต์T5ขนาด2x28W

รางวัลโคมโรงงานหลอดฟลูออเรสเซนต์T5ขนาด4x28W

1.1 รางวัลชนะเลิศ 
บริษัทวี.ซี.เคอินดัสเตรียลไลน์สจํากัด
รุ่น1215T5/228

1.2 รางวัลชมเชย 
บริษัทมงคลอินดัสเตรียลเวอร์คจํากัด
รุ่นMAP282/BF/M9L/M9R/30

1.3 รางวัลชมเชย 
บริษัทมงคลอินดัสเตรียลเวอร์คจํากัด
รุ่นMAP282/DBP/M9L/M9R/30

2.1 รางวัลชนะเลิศ 
บริษัทมงคลอินดัสเตรียลเวอร์คจํากัด
รุ่นMQ282/M9R

2.2 รางวัลชมเชย 
บริษัทวินสตาร์ไล้ท์ติ้งจํากัด
รุ่นIT228WRAL

2.3 รางวัลชมเชย 
บรษิทัไลทต์ิง้แอนด์อคีวปิเมนท์จาํกดั(มหาชน)
รุ่นSFH2/28-200/HB53/WSMI

2.4  รางวัลชมเชย 
บริษัทวี.ซี.เคอินดัสเตรียลไลน์สจํากัด
รุ่น111T5/228

2.5  รางวัลชมเชย 
บริษัทตะวันออกซินเทคจํากัด
รุ่นXBM-1228MG

2.6  รางวัลชมเชย 
บริษัทมงคลอินดัสเตรียลเวอร์คจํากัด
รุ่นMGMT282/M9R/15

3.1  รางวัลชนะเลิศ 
บริษัทวินสตาร์ไล้ท์ติ้งจํากัด
รุ่นS&B0454FHR

3.2  รางวัลชมเชย 
บรษิทัไลทต์ิง้แอนด์อคีวปิเมนท์จาํกดั(มหาชน)
รุ่นSFH4/28-400/HB53/WSMI

3.3  รางวัลชมเชย 
บริษัทตะวันออกซินเทคจํากัด
รุ่นXBM-2428MG

3.4  รางวัลชมเชย 
บริษัทมงคลอินดัสเตรียลเวอร์คจํากัด
รุ่นMHI284/M9R

3.5  รางวัลชมเชย 
บริษัทแสงมิตรอีเลคตริคจํากัด
รุ่นDLT5-3040
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� Law and regulation 

ระเบียบการ กำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Directive 2002/96/
EC on Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ WEEE) เป็นระเบียบที่
กำหนดให้ประเทศสมาชิกอียูใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณ การทิ้งเศษซาก
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(WasteElectricalandElectronicEquipmentหรือ
WEEE)อาทิมีระบบการแยกWEEEออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยมีสถานที่คัดแยกที่
เหมาะสมผูบ้รโิภคในครวัเรอืนสามารถนำWEEEไปคนืตอ่ผูจ้ดัจำหนา่ยโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย

สินค้าที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic 
Equipment: EEE)  

ประเภทสินค้าและรายการสินค้าที่จัดเป็น EEE ปรากฏใน Annex IA และ IB  
ของระเบียบดังกล่าว ดังนี ้

1. อุปกรณ์ให้ความสว่างเช่นหลอดไฟประเภทต่างๆ

2. อุปกรณ์การแพทย์เช่นเครื่องตรวจหัวใจเครื่องฉายรังสีฯลฯ

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซัก
ผ้าไมโครเวฟเครื่องทำความเย็นฯลฯ

4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องดูดฝุ่น
เตารีดเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องเป่าผมนาฬิกาฯลฯ

5. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์ (รวมทั้งจอภาพ
แป้นพิมพ์เมาส์)เครื่องพิมพ์โทรศัพท์มือถือฯลฯ

6. อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคเช่นโทรทัศน์กล้องถ่ายวิดีโอลำโพงฯลฯ

7. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นสว่านไฟฟ้าจักรเย็บผ้าฯลฯ

8. ของเล่นเด็กอุปกรณ์สันทนาการและกีฬาเช่นรถไฟฟ้าวิดีโอเกมส์ฯลฯ

9. เครื่องมือตรวจสอบและควบคุมเช่นเครื่องดักควันอุปกรณ์ปรับความร้อนฯลฯ

10.เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเช่นเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มฯลฯ

การแยก WEEE ออกจากเศษซาก
ประเภทอื่น

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2549 ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการให้
มีอัตราการแยก WEEE ออกจากขยะ
ประเภทอื่นๆ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4 kg
ตอ่ประชากร1รายซึง่เปา้หมายดงักลา่ว
จะได้รับการปรับแก้อีกครั้งหนึ่งภายใน
วันที่  31 ธ.ค. 2551 โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชกิ ซึง่อาจใชก้ารคำนวณ
จากร้อยละของปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิสท์ีถ่กู จำหนา่ยใหแ้กผู่บ้รโิภค
ในครัวเรือนในช่วงปีก่อนหน้านั้น
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Law and regulation 

ก่อนที่ WEEE จะถูกนำไปผ่านกระบวนการใดๆ จะต้องนำของเหลวหรือส่วนประกอบ
ต่างๆเช่นแบตเตอรี่หมึกพิมพ์หลอดcathoderayเป็นต้นออกมาจากWEEEก่อน
(รายละเอียดของเหลวหรือส่วนประกอบปรากฏในAnnexIIของระเบียบฯ)

ประเทศสมาชกิอยีตูอ้งกำหนดใหส้ถานทีท่ี่ใช้ในการจดัการกบัWEEE(treatmentoperations)
ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากหนว่ยงานรบัผดิชอบและมกีารตรวจสอบอยา่งนอ้ยปลีะ1ครัง้
ทั้งนี้ สถานที่จัดการดังกล่าวต้องมีความสามารถด้านเทคนิคตามที่ปรากฏใน Annex III
ของระเบียบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับ WEEE 
จากผู้บริโภคในครัวเรือน 

ภายในวันที่13ส.ค.2548ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องกำหนดให้ผู้ผลิตออกค่าใช้
จ่ายสำหรบัการรวบรวมWEEEการจดัการ(treatment)การฟื้นฟูสภาพ(recovery)และ
การจำกัดWEEEจากครัวเรือนในสถานที่จัดแยกขยะอย่างเหมาะสม

สำหรับสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดหลังจากวันที่ 13 ส.ค. 2548 ผู้ผลิตแต่ละรายจะ
ต้องรับผิดชอบสำหรับการออกค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดการที่ เป็นWEEE ที่ตนเป็น
ผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตสามารถเลือกได้ว่าจะออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะแยก (individual
scheme)หรือรวมกลุ่มกัน(collectivescheme)

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องกำหนดให้ผู้ผลิตแต่ละรายใหก้ารรบัรอง (guarantee)
ในขณะที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดว่าจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดการ WEEE
และประทับตราบนผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ระบุว่าสินค้าดังกล่าววางตลาดภายหลังวันที่
13ส.ค.2548ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการWEEEอยู่ในรูปของแผนการเงินที่เหมาะสม
อาจเปน็การประกนัการรไีซเคลิหรอืการblockบญัชธีนาคารเปน็ตน้ทัง้นีค้า่ใชจ้า่ยในการ
เกบ็ การจดัการ และกำจดัWEEE จะต้องไม่แสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นแยกต่างหากในขณะที่มี
การจำหน่ายสินค้าใหม่นั้นๆ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดก่อนวันที่ 13 ส.ค. 2548 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจะอยู่ที่
ผู้ผลิตทุกรายที่ดำเนินธุรกิจอยู่ณเวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยแบ่งตามสัดส่วนเช่น
ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับ WEEE ที่มิได้มาจากครัวเรือน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดภายหลังวันที่ 13 ส.ค. 2548
กำหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด แต่ผลิตภัณฑ์ที่
วางตลาดก่อนวันที่ 13 ส.ค. 2548 สามารถกำหนดให้ผู้ ใช้ที่
มิใช่ครัวเรือนรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดของค่า ใช้จ่ายใน
การรวบรวมจัดการฟื้นฟูสภาพและกำจัดWEEEได้

ประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริโภครับ
ทราบข้อมูลที่จำเป็น ต่างๆ เช่น ข้อห้ามไม่ให้ทิ้งWEEE รวม
กับขยะทั่วไป ระบบการคืนและรวบรวมที่ผู้บริโภคสามารถใช้
บริการได้ บทบาทของผู้บริโภคในการนำWEEE กลับมาใช้ใหม่
รีไซเคิล และการฟื้นฟูสภาพรูปแบบต่างๆ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์อันเกิดจากสารเคมี อันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น โดยกำหนดให้มีเครื่องหมายระบุตามAnnex IVของระเบียบ
อย่างชัดเจน

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องออกกฎหมายภายในเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่
13ส.ค.2547ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ระเบียบกำหนดไว้มีผลและการ
ควบคมุตรวจสอบอยา่งสมำ่เสมอและหากไมม่กีารปฏบิตัติามระเบยีบจะตอ้งใชม้าตรการ
ทางกฎหมายบังคับให้มีการปฏบิตัติามระเบยีบตอ่ไป และภายใน 5 ปี ภายหลังการ

ประกาศระเบยีบนี้คณะกรรมาธกิารยุโรป
จะจัดทำรายงานโดยมีพื้นฐานจากข้อมูล
ดา้นเทคโนโลยี ประสบการณท์ี่ไดร้บัฯลฯ
ซึ่งอาจจัดทำเป็นข้อเสนอในการปรบัปรงุ
ระเบยีบนีต้อ่ไป

จับตาการทบทวนระเบียบ WEEE 
ในปี 2551 

เมื่อปี 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เริ่มกระบวนการทบทวนระเบียบดังกล่าว
โดยได้จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่
15มีนาคม2550และเริ่มทำการศึกษา
การปฏิบัติตามระเบียบ WEEE ในด้าน
ต่างๆ

ในปี 2551 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เปิดเวทีหารือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ให้
ความเห็น เกี่ยวกับระเบียบ WEEE
(stakeholderconsultation)โดยได้เปิดรับ
ฟงัขอ้คดิเหน็จนถงึวนัที่5มถินุายน2551
ซึ่ งการทบทวนระเบียบมี 4 ประเด็น
หลักได้แก่

1 เป้าหมาย ปริมาณของ WEEE ที่
ประเทศสมาชกิอยีตูอ้งรวบรวมเปา้หมาย
ในการฟืน้ฟสูภาพการรไีซเคลิ และการนำ
WEEEกลับมาใช้ใหม่
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2.ขอบเขตของระเบียบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดหรือไม่
หรือประเด็นใดที่จะต้องมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น

3. ความรับผิดชอบของผู้ผลิต โดยเฉพาะการประเมินค่าใช้จ่ายใน
การจัดการกับWEEE

4. การดำเนินการกับ WEEE โดยกระตุ้นการพัฒนาวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการกับWEEE

คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมจะจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับแก้ระเบียบนี้ ใน
ช่วงปลายปี2551ต่อไป

ข้อสังเกต 

- ระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกอียูออกกฎหมายภายในของ
ตนมารองรับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตราต่างๆ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอียูมีสิทธิที่จะออกกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้นได้ หรือมาตรการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้หากไม่ขัดกับระเบียบดังกล่าว

- ผู้ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบ WEEE คือ ผู้ผลิต (producer) และผู้จัดจำหน่าย
(distributor) ในสหภาพยุโรปตามระเบียบดังกล่าวซึ่งในArticle3 (i)ระบุว่าผู้ผลิต
หมายถึง

- ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ยี่ห้อของตน

- ผู้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการอื่น (other
suppliers)โดยใช้ยี่ห้อของตน

- ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอาชีพในสหภาพยุโรป

ส่วนผู้จัดจำหน่าย หมายถึง ผู้จัดหา
ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การค้าสำหรับผู้ที่นำ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นไปใช้ประโยชน์

ระเบียบดังกล่าวอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
การจัดทำนโยบายในการรักษาสภาพ
แวดล้อมที่ดีซึ่งในส่วนของไทยน่าจะมีการ
กระตุ้นให้ผู้ผลิตคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ในการ กำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ฯ รวมทั้ง
ก า ร อ อกแบบผลิ ต ภัณฑ์ ไ ฟฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นให้มีอายุการใช้งาน
ในระยะเวลานาน สะดวกต่อการนำกลับ
มาใช้ หรือนำไปรีไซเคิล หรือฟื้นฟูสภาพ
เพื่อลดปัญหาภาวะขยะล้นเมือง หรือ
ปัญหาการทิ้งส่วนประกอบที่มีสารเคมีที่
เป็นอันตรายและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่
ไปสัมผัสกับส่วนประกอบนั้นๆเป็นต้น

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับWEEE
http://ec.europa.eu 
http://europa.eu.int 
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หลอดโซเดียมความดันสูง  
(High Pressure Sodium Lamp)  

การทํางานของหลอดเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าให้วงจรของหลอดแล้ว

ตัวช่วยจุดติด (Ignitor) จะเป็นตัวสร้างพัลส์ความถี่สูง เพื่อที่ทําให้

บัลลาสต์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อไปใช้ในการขับหลอด ซึ่งแรงดัน

ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมานี้จะมีค่าประมาณ 2,500-3,000 โวลต์ แต่จะ

เกิดในระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมาก (ประมาณ1 ไมโครวินาที)

แล้วก็จะลดลง ส่วนก๊าซในหลอดก็เริ่มแตกตัวทําให้เกิดความร้อน

และความดันภายในหลอดอาร์กของหลอดโซเดียมความดันสูงขึ้น

เรื่อยๆความร้อนที่เกินขึ้นนี้จะทําให้ก๊าซโซเดียมและปรอทเกิดการ

แตกตัวตาม ซึ่งจะทําให้แสงสว่างเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง

แสงจ้าในที่สุด

บัลลาสต์ที่ ใช้สําหรับหลอดโซเดียม 
ความดันสูง 

บัลลาสต์ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ 

1. บัลลาสต์แบบขดลวด (Reactor Ballast) มีลักษณะเหมือน

บัลลาสต์ธรรมดา คือเอาขดลวดพันรอบแกนเหล็กที่เป็นแผ่นบางๆ

หลายๆแผ่นเรียงซ้อนกันอยู่

2. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดัน (Regulator Ballast) มีใช้

อยู่2ชนิดคือ

2.1. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าแบบใช้หม้อแปลง

ไฟฟ้าขดเดียว (Auto-Regulator Ballast) สร้างโดยอาศัยหลักการ

ของหม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียว เพื่อให้บัลลาสต์รักษาระดับแรงดัน

ไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดเปลี่ยนแปลงน้อย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายอยู่ระดับ+10%

2.2. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าด้วยวงจรแม่เหล็ก

เป็นบัลลาสต์ที่สร้างขึ้นมาไม่แต่เฉพาะจะสร้างขดลวดขึ้นมา

สําหรับทดแทนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่หลอดเท่านั้น

แต่ยังรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในสายส่งได้ถึง
+10%อกีดว้ยบลัลาสตช์นดินีจ้ะมขีดลวด3ชดุแยกออกจากกนั

ขดลวดปฐมภูมิ 1ชุดและขดลวดทุติยภูมิ 2ชุดขดลวดชุดที่ 1

จะต่อเข้ากับตัวเก็บประจุเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าส่วนขดลวด

ชุดที่ 2 จะต่อเข้ากับหลอดและตัวช่วยติด และขดลวดทุติยภูมิ

จะทํางานอยู่ในช่วงที่แกนเหล็กอิ่มตัว

อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้บัลลาสต์ ให้เหมาะสมกับหลอดชนิด

ต่างๆ นอกจากจะพิจารณาตามกลไลการทํางานของหลอด

ดังบทความข้างต้นแล้ว การเลือกหลอดที่มียี่ห้อเดียวกับบัลลาสต์

ก็ช่วยให้การทํางานของวงจรมีประสิทธิภาพสูง

โดย : ผศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ 
Lighting Research+Technology 

MATCHING LAMP AND BALLAST 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 
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ตามทีเ่กดิอคัคภียัในอาคารสาธารณะบางแหง่ในชว่งปีใหมท่ีผ่า่นมา
คุณกิตติสุขุตมตันติประชาสัมพันธ์สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย(www.tieathai.org)กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นอุทาหรณ์ที่น่าเสียใจเพราะมีคนเสียชีวิตหลายคน แต่ยังไม่ใช่
โศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายและจะยังคงมีคนเสียชีวิตอีกหลายๆ
คนในอนาคต เพราะคนไทยสว่นใหญ่ไมส่นใจความปลอดภยั และ
อาคารส่วนใหญ่ในเมืองไทยมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ซึ่งแม้จะมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522บงัคบักาํหนดใหต้อ้งมีโคมไฟปา้ยทางออกฉกุเฉนิ และ
ในประเทศไทยมีมาตรฐานใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2544แล้วแต่จนถึง
ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 99 ไม่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานดังกล่าวและเจ้าของอาคารก็ไม่สนใจ

เดนิทางไปพกัในโรงแรม ไปใชบ้รกิารอาคารสาธารณะศนูยก์ารคา้
ร้านอาหารสถานบริการที่ไหนในโลกก็จะเห็นสัญลักษณ์เหมือน
กันทั่วโลก เห็นแล้วเข้าใจได้ โดยไม่ยึดติดกับภาษาท้องถิ่นของ
แต่ละประเทศ

ป้ายทางออกที่ถูกต้อง ต้องเป็นสัญลักษณ์รูปภาพสีเขียวตัดกับสี
ขาวตามตัวอย่างในรูปที่ 1ห้ามใช้สีแดง เพราะการวิจัยพบว่า
ตามนษุยจ์ะไวตอ่การเหน็สเีขยีวในทีม่ดืไดง้า่ยทีส่ดุ (จงึไม่ใชส้แีดง
เพราะเหน็ไดย้ากในความมดื) และมาตรฐานกาํหนดใหเ้ปน็โคมไฟ
ป้ายทางออกที่ต้องส่องสว่างตลอดเวลาที่มีคนใช้งานอาคาร
(หา้มใชป้า้ยแบบไมส่วา่งหรอืแบบประหยดัพลงังาน ทีพ่อเกดิเหตุ
ไฟไหม้แล้วเดี๋ยวรอพระเจ้ามาเปิดสวิตช์ไฟให้สว่าง)


รูปที่ 2 ตัวอย่างป้ายทางออกที่ผิดมาตรฐานและห้ามใช้แต่ยังพบว่ามีการติดตั้ง

หลายแห่งในประเทศไทย 

การตดิตัง้ปา้ยทางออกดงักลา่ว มาตรฐานกาํหนดใหต้อ้งตดิตัง้ปา้ย
ทุกระยะไม่เกิน24 เมตรหากเลือกใช้ป้ายที่มีสัญลักษณ์สูง10
เซนตเิมตร(หากวดัถงึขอบปา้ยอาจวดัไดว้า่ปา้ยสงู15เซนตเิมตร)
เพราะหากติดตั้งห่างเกินกว่า 24 เมตรแล้ว การวิจัยพบว่าจะ
มองเห็นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดควันไฟบังแล้วอาจ
ยิ่งมองไม่เห็นได้จึงไม่ปลอดภัย

การตรวจสอบดว้ยตาไดง้า่ยๆ วา่อาคารสาธารณะทีท่า่นเขา้ไปใช้
บรกิารเชน่รา้นอาหารรา้นคา้ศนูยก์ารคา้สถานบรกิารโรงแรม
โรงพยาบาล สาํนกังาน โรงเรยีน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
นั้น ได้มีการติดตั้ งอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานได้ตาม
มาตรฐานหรอืไม่ โดยตรวจสอบอยา่งงา่ยทีส่ดุคอื เมือ่ทา่นเขา้ไป
ใช้ในอาคารสาธารณะใดๆ เมื่อเหลียวซ้ายแลขวา หันไปรอบตัว
แล้วจะต้องสามารถเห็นโคมไฟป้ายทางออกที่มีสัญลักษณ์รูป
ถูกต้องตามมาตรฐาน ภายในระยะไม่เกิน 24 เมตร จากจุดที่
ท่านมองได้ชัดเจน อย่างน้อย 1 โคมไฟป้ายทางออก ถ้าหาก

โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ 
Lighting Research+Technology 


รูปที่ 1 ตัวอย่างป้ายทางออกที่ถูกต้องตามมาตรฐาน วสท. 2004-2551  

ใช้ติดตั้งบอกทางออกไปสู่ทางหนีภัยที่ใกล้ที่สุด 

อาคารต่างๆ ที่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า
ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม โรงพยาบาล สํานักงาน
โรงเรียน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ต้องติดตั้งป้ายทางออก
เพื่อใช้บอกทางออกไปสู่ทางหนีภัยที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะติดตั้งคู่กับ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ที่หากไฟดับ ต้องให้ไฟส่องสว่างให้
เห็นทางเดินสว่างไม่น้อยกว่า 1 ลักซ์ ตลอดกึ่งกลางตลอดเส้น
ทางการหนภียั เพือ่ใหค้นสามารถมองเหน็ทางและอพยพออกจาก
อาคารได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดในกรณีเกิดเหตุเช่นอัคคีภัย
แผน่ดนิไหวมฉิะนัน้แลว้หากเกดิเหตุเชน่ไฟไหม้คนจะไมส่ามารถ
ออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว ก็จะทําให้เกิดเหตุ
โศกนาฏกรรมเสียชีวิตในอาคาร ดังนั้นระบบดังกล่าวจึงถือเป็น
ระบบพื้นฐานของความปลอดภัยของอาคาร

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก
ฉกุเฉนิทีเ่รยีกชือ่รหสัยอ่วา่มาตรฐานว.ส.ท.2004-2551ฉบบัที่
ถกูปรบัปรงุใหท้นัสมยัลา่สดุในปีพ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดใหอ้าคาร
ตอ้งตดิตัง้โคมไฟปา้ยทางออก ตามรปูแบบสญัลกัษณต์ามมาตรฐาน
คอืเปน็สญัลกัษณร์ปูภาพคนวิง่ผา่นประตูพรอ้มดว้ยลกูศรขนาด
ใหญ่ตามมาตรฐานISOซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์รูปภาพสากลที่คน
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อาคารใดท่านไม่สามารถมองเห็นโคมไฟป้ายทางออกได้ภายใน
ระยะ 24 เมตรแลว้ แสดงวา่อาคารนัน้ไม่ไดม้กีารตดิตัง้โคมไฟ
ป้ายทางออกให้มีจํานวนเพียงพอตามมาตรฐานและแสดงว่า
เจ้าของอาคารดังกล่าวก็ ไม่ ได้สนใจความปลอดภัยของผู้ ใช้
อาคาร

นอกจากการตดิตัง้ปา้ยทางออกในระดบับน เพือ่ใหม้องเหน็ไดง้า่ย
ในการเดนิอพยพจากภยัซึง่มาตรฐานไดก้าํหนดใหต้อ้งตดิตัง้เหนอื
ประตูทางออกและตลอดเส้นทางหนีภัยแล้วมาตรฐานยังแนะนํา
ใหอ้าคารทีม่คีวามพรอ้มทาํการตดิตัง้ปา้ยทางออกเพิม่คอืปา้ย
ที่ติดตั้งในระดับต่ำ หรือป้ายทางออกฝังพื้นสําหรับใช้มองเห็นใน
กรณีที่ต้องคลานหากมีควันไฟบังป้ายด้านบน และป้ายเสริมที่
แนะนาํใหต้ดิตัง้เพิม่ถา้พรอ้มเชน่ปา้ยในระดบัลา่งหรอืปา้ยฝงัพืน้

รูปที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกในระดับบน ซึ่งเป็นข้อกําหนดขั้นต่ำ

ตามมาตรฐาน 

แม้จะเกิดเหตุอัคคีภัยครั้งแล้วครั้งเล่าอาคารสาธารณะทั้งหลาย
ทัง้อาคารเอกชนและอาคารราชการ ก็ไมส่นใจตดิตัง้ปา้ยทางออก
ฉุกเฉินตามมาตรฐาน แม้ว่าโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินมีราคา
แค่ชุดละสองพันกว่าบาท แต่เจ้าของอาคารจะบอกว่าไม่มีงบ
ประมาณติดตั้ง แต่สามารถมีงบประมาณซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร
เพื่อความสวยงาม ซื้อผ้าม่าน ซื้อพรม หรือซื้ออุปกรณ์เพื่อ
ความสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ในราคาหลายแสน
หลายล้านบาทได้ แต่ไม่มีงบประมาณติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภยัพืน้ฐาน เชน่ ปา้ยทางออก ดงันัน้เหตอุคัคภียัในอาคาร
สาธารณะบางแหง่ในชว่งปีใหมท่ีผ่า่นมาจงึยงัไม่ใช่โศกนาฏกรรม
ครั้งสุดท้าย และจะยังคงมีคนเสียชีวิตจากอัคคีภัยอีกแน่นอน
ในอนาคตหากคนที่เกี่ยวข้องไม่สนใจในความปลอดภัยซึ่งความ
ปลอดภยัเปน็หนา้ทีข่องทุกคนกล่าวคือ

หน้าที่สําหรับเจ้าของอาคารคือจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ว.ส.ท. 2004-2551 แลว้ประชาสมัพนัธ์ใหผู้้ใชอ้าคารไดท้ราบวา่
อาคารนี้ปลอดภัยตามมาตรฐานแล้ว และกํากับดูแลให้พนักงาน
ดูแลอาคารหมั่นตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน มีแบตเตอรี่
ที่พร้อมใช้งานได้ยามฉุกเฉินโดยต้องมีการตรวจสอบบํารุงรักษา
แบตเตอรี่ทุก3เดือน

    โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ 
Lighting Research+Technology 

หนา้ทีส่าํหรบับรษิทัรบัประกนัภยัอาคาร คอื อาคารใดที่ไมต่ดิตัง้
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตาม
มาตรฐาน ควรตอ้งเพิม่เบีย้ประกนัภยั สว่นอาคารทีต่ดิตัง้ไดต้าม
มาตรฐานก็ควรลดเบี้ยประกันภัย

หน้าที่สําหรับราชการคือต้องให้ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคารและ
ผู้อนุญาตให้ใช้อาคาร ว่าสิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาคาร คือ ถ้าหากอาคารนั้นเกิดอัคคีภัย ได้มีการติดตั้ง
โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินที่บอกทางไปยังทางออก และมีไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉินให้คนเห็นทางหนีภัยออกจากอาคารพร้อม
ใช้งานได้สมบูรณ์ เพื่อให้อพยพคนหนีภัยออกจากอาคารให้เร็ว
ที่สุดได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตคนผู้ ใช้อาคาร หากอาคาร
สาธารณะใดไม่มีระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ ก็ไม่ควร
ตรวจอาคารดังกล่าวให้ผ่านความปลอดภัย และไม่ควรอนุญาต
ให้เปิดใช้อาคารสาธารณะดังกล่าวได้

หนา้ทีส่าํหรบัสือ่มวลชน คอืตอ้งเผยแพรค่วามรู้ใหป้ระชาชนรูจ้กั
ป้ายทางออกตามมาตรฐานซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อาคารสาธารณะ

และหนา้ทีส่าํหรบัประชาชน คอืโปรดชว่ยกนัเผยแพรส่ง่ตอ่ความ
รู้นี้ ให้คนที่เรารัก ให้มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสาธารณะ
ให้รู้จักหมั่นสังเกตป้ายทางออกทุกครั้งที่ เข้าไปใช้ ในอาคาร
สาธารณะ เพื่อให้รู้ว่าหากเกิดไฟไหม้แล้วควรจะหนีไปทางไหน
จึงจะใกล้และเร็วที่สุดและช่วยกันรักษาสิทธิของประชาชนใน
การกระตุ้นให้เจ้าของอาคารต้องสนใจความปลอดภัยของผู้มาใช้
บรกิารอาคารสาธารณะหากอาคารสาธารณะ เชน่ รา้นอาหาร
รา้นคา้ศนูยก์ารคา้สถานบรกิารโรงแรมโรงพยาบาลสาํนกังาน
โรงเรียนโรงงานโรงภาพยนตร์ฯลฯหากอาคารสาธารณะใดๆ
ไม่ปรับปรุงอาคารให้มีระบบความปลอดภัยพื้นฐาน โดยการ
ติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตาม
มาตรฐานแล้ว ประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็ไม่ควรเสี่ยงเอาชีวิต
ของตนไปใช้บริการในอาคารดังกล่าว และโปรดอย่าอุดหนุนหรือ
สนับสนุนการใช้บริการในอาคารที่เจ้าของอาคารไม่สนใจความ
ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

ข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐานว.ส.ท.2004-2551มาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
โปรดตดิตอ่วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
โทร0-2319-2410-3
โทรสาร0-2319-2710-11
E-mail:eit@eit.or.th,Website:www.eit.or.th
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โดย : คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล 
Lighting Research+Technology 

เรื่อง “การควบคุมความส่องสว่างของหลอดชนิดหลอดเมทัล
ฮาไลด์ในการให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์การค้า”หน้า18
ผมได้อ่านและมีข้อสงสัยในหลายประการดังนี้

ในบทความเป็นการทดสอบระบบกับหลอดเมทัลฮาไลด์ ใช้
ร่วมกับบัลลาสต์ CWA ซึ่งเป็นบัลลาสต์ที่มีความสูญเสียสูง
(หากคำนวณข้อมูลในวารสารCWAความสูญเสียในบัลลาสต์
ถึง 46 วัตต์ ในขณะที่บัลลาสต์ทั่วไปมี loss เพียงประมาณ
25-30วัตต์เท่านั้น)ดังนั้นการเริ่มต้นการศึกษาเพื่อการประหยัด
พลังงานจึงไม่น่าจะถูกต้อง

การทดสอบมุ่งเน้นที่การประหยัดพลังงาน ซึ่งระดับความสว่าง
มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นหัวข้อจึงไม่ควรเป็นเรื่อง
การควบคุมความสว่างของหลอด แต่เป็นการควบคุมการใช้
พลังงานของหลอดมากกว่า

ผลจากตารางพบว่าตัวอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้หลอดมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก กว่า 20% (คำนวณคร่าวๆจาก lux/W
ที่เพิ่มขึ้น) ซึ่งจากข้อมูลด้านเทคนิคของหลอดไฟแล้วไม่น่าเป็น
ไปได้ หลอดก๊าซคายประจุทุกชนิดหากมีการปรับหรี่จะทำให้
ประสิทธิภาพลดลง

อีกประการคือผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับหลอดไฟ ซึ่งมิได้มีการ
กล่าวถึงในบทความนี้ซึ่งเท่าที่ทราบมาพบว่าเมื่อมีการปรับหรี่
หลอดเมทัลฮาไลด์ทำให้มีผลข้างเคียงหลายด้านอาทิอายุหลอด
สั้นลงเนื่องจากก๊าซและขั้วอิเล็คโทรดภายในทำงานไม่ ได้ตาม
ที่กำหนดอาจมีการผิดเพี้ยนของสีและประสิทธิภาพต่ำลง

จากข้อสงสัยข้างต้น จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าอุปกรณ์และการทดสอบ
ดังกล่าวจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้จริงจำเป็นต้องมีข้อมูล
และการทดสอบเพิ่มเติม

จากบทความในวารสารTIEAปีที่2

ฉบับที่4ตุลาคม-ธันวาคม2551
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ผู้ใชง้านตอ้งเขา้ใจขอ้นีเ้วลานาํไปใช้เชน่หลอดท5ีขนาด
28 วัตต์ ถ้าใช้งานที่ 25 องศาเซลเซียสจะให้แสงน้อยลง
กว่า 2900 ลูเมนที่ระบุในตาราง ดูในกราฟจะเหลือที่
ประมาณแค่2600ลเูมนในขณะเดยีวกนัหลอด36วตัต์
แบบซุปเปอร์ ในตารางที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสให้
ปริมาณแสง3350ลูเมนแต่ถ้าใช้งานอยู่ที่อุณหภูมิ35
องศาเซลเซียส จะเหลือที่ประมาณแค่ 3000 ลูเมน
ดังนั้นหลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ ถูกออกแบบให้ ใช้ ใน
โคมไฟหรือที่ที่เป็นลักษณะปิดจะทํางานได้เต็มที่ดีกว่า
หลอด36วตัตเ์ดมิแตถ่า้เปน็บรเิวณเปดิโลง่หรอืรางเปลอืย
โดยที่อุณหภูมิอากาศค่อนข้างเย็นนั้น จะพบว่าหลอด
36 วัตต์ จะทํางานได้เต็มที่กว่า แต่ถ้าดูจากสภาพการใช้
งานในเมืองไทยก็คิดว่าหลอดที5ขนาด28วัตต์น่าจะ
ได้เปรียบกว่า แต่ต้องดูการใช้งานจริงเป็นกรณีไปแต่สิ่งที่
หลอด ท5ี ขนาด 28 วตัต์ จะไดเ้ปรยีบหลอด 36 วตัต์
เดิมมากกว่านั้นก็คือการที่หลอดที5ขนาด28วัตต์มีรูป
ร่างผอมกว่ามากซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ดีมากของแหล่ง

โดย : คุณจตุพงษ์  จาตุรวงศ์ 
Lighting Design+Application 

กําเนิดแสงที่มีขนาดผอมลงเพื่อช่วยในการออกแบบแผ่น
สะท้อนแสงในโคมไฟให้สามารถบีบลําแสงให้ส่องลงไปยัง
พื้นที่ใช้งานได้ดีกว่าและไกลกว่าเดิม สรุปคือว่าโคมไฟที่
ออกแบบและผลิตมาสําหรับหลอดที5ขนาด28วัตต์นั้น
สามารถที่จะติดตั้งใช้งานกับสถานที่ที่ความสูงของเพดาน
สูงมากขึ้นได้ หรือติดตั้งโคมไฟโดยเว้นระยะห่างของโคมได้
มากขึ้นเมื่อเทียบกับโคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสงด้วยเช่นกัน
แต่ใช้กับหลอด36วัตต์ในรูปข้างล่างจะเป็นลักษณะรูป
แบบการใช้ โคมไฟฝังฝ้าเพดานในออฟฟิศแบบที่มีตัว
สะทอ้นแสงระหวา่งโคมแบบเดมิทีใ่ชห้ลอด36วตัต์สองหลอด
กับโคมไฟฝังฝ้าเพดานในออฟฟิศแบบใหม่ที่ออกแบบให้ใช้

โคมไฟฟ้า 2X36 W ในสำนักงาน โคมไฟฟ้า 2X28 W ในสำนักงาน 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 
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หลอดที5ขนาด28วัตต์ สองหลอดจะเห็นว่าโคมของ
หลอด ที5 สามารถที่จะเว้นระยะห่างระหว่างด้านข้าง
ของโคมได้ไกลขึ้นในขณะที่ได้ความสว่างตามที่ต้องการเช่น
เดียวกับแบบเดิม

ในรูปด้านข้างเป็นรูปจากการทดลองติดตั้งจริง โดยจะเห็น
ว่าโคมของหลอด ที5 เว้นระยะห่างด้านข้างได้มากกว่าถึง
หนึ่งช่องฝ้าตามที่กล่าวก่อนหน้านี้

มีข้อสังเกตว่าโคมที5ขนาด28วัตต์ สองหลอดนั้นจาก
รูปแบบของโคมจะเห็นว่าช่องแสงของโคมจะต้องมีขนาด
เล็กกว่าของโคม 36 วัตต์เดิม เพื่อที่จะให้เกิดการบังคับ
แสงของตัวสะท้อนแสงทํางานได้ดีมากขึ้นเนื่องด้วย
คุณสมบัติของการเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ผอมกว่าของ
หลอดที5นี้

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ โคมไฟหลอด ที5 ที่ใช้
ประโยชน์จากการบังคับแสงของตัวสะท้อนแสงที่ทําได้ดีขึ้น
ทําให้แสงส่องได้ไกลมากขนาดว่าสามารถใช้แทนโคมไฮเบย์
ที่ความสูงมากได้อย่างเช่น ในรูปที่มีการใช้ โคมไฟสําหรับ
หลอด ที5 ในโรงเก็บเครื่องบินหรือโกดังสินค้าที่หลังคา
สูงมากแต่ในกรณีนี้จะใช้หลอดที5ประเภทhighoutput
(HO) โดยที่หลอดที5ขนาด28วัตต์ที่กล่าวมาก่อนนั้น
เป็นหลอดประเภท high ef ficiency (HE) โดยที่ถ้า
ความยาวเท่ากันกับที5(HE)ขนาด28วัตต์นั้นตัวที5
(HO)จะมีขนาดวัตต์อยูที่54วัตต์ ให้ความสว่างมากกว่า
อยู่ที่ 5000 ลูเมน ดังนั้นในกรณีที่ ใช้งานปกติแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เดิมก็ควรพิจารณาใช้
หลอด ที5 (HE) แต่ถ้าจะใช้งานที่ต้องการความสว่างมาก
ติดตั้งที่สูงมากเพื่อไปใช้แทนโคมแสงจันทร์หรือโคมไฮเบย์ก็
ควรพิจารณาตัวที5 (HO) อีกประการที่ ได้กล่าวไปบ้าง
ก่อนหน้านี้และอยากจะกล่าวซ้ำอีกคือ โคมไฟประเภทที่

มีตัวสะท้อนแสงเพื่อคุมแสงไปที่พื้นที่ใช้งาน ถ้าเป็นโคม
เดิมที่ออกแบบมาสําหรับหลอด 36 วัตต์ โดยที่การ
กระจายแสงสําหรับหลอด 36 วัตต์นั้น ถ้านําโคมนั้นมา
ประยุกต์ ใช้กับหลอดที5ขนาด28วัตต์ โดยไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ชุดช่วยประยุกต์ ให้นําหลอด ที5 มาใส่กับ
โคมเดิมของหลอดที8

ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม จะพบว่ามีโอกาสมากที่แสง
จากหลอดท5ีขนาด28วตัต์จะไม่ไดป้ระสทิธภิาพเทา่ไร
ในบางกรณีแสงอาจจะไม่ค่อยออกมาจากโคมเลยก็ ได้
เพราะว่าโคมไฟเดิมไม่ ได้ออกแบบมาเหมาะกับหลอดที่
ผอมลง จากรปูจะเหน็วา่ตวัสะทอ้นแสงในโคมสาํหรบัหลอด
ทัง้สองถงึแมล้กัษณะลอ้เลยีนกนักจ็รงิแตม่มุและระยะตา่งกนั

จะเหน็จากรปูวา่แมข้นาดโคมไฟทัง้สองจะมหีนา้กวา้งของโคม
เท่ากันแต่โคมไฟหลอดที5 จะมีช่องแสงขนาดเล็กกว่าเพือ่
ที่จะให้การบังคับแสงเหมาะสมกับหลอดที่มีขนาดผอมกว่า
ดงันัน้การทีจ่ะไดค้ณุสมบตัขิองหลอดท5ี ในการสอ่งบงัคบั
แสงได้ ไกลขึ้น ดีขึ้น ต้องอยู่ที่ โคมไฟที่ใช้ด้วยว่าเป็นโคม
ที่ออกแบบมาสําหรับหลอดที5นี้

โดย : คุณจตุพงษ์  จาตุรวงศ์ 
Lighting Design+Application 
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ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าด้วยจํานวน
หน้าที่จํากัดนี้ สิ่ งที่ผมพยาม
อธิบายจะมีส่วนช่วยให้ท่านทั้ง
หลายมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นใน
การที่จะตัดสินใจเลือกใช้หลอด
ผอมใหม่นี้อย่างเหมาะสมเพื่อให้

ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

ซึ่งผมเองยอมรับว่าหลอด ที5
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากของ
เดิมซึ่งโดยรวมย่อมน่าจะดีกว่า
แต่อย่างที่ผมกล่าวนําไว้ว่าถ้าเรา

ไม่ ได้นําข้อดีของหลอด ที5 มาใช้ ให้เต็มที่ เช่นหลอด ที5
สามารถใช้กับโคมที่ทําให้แสงกระจายไกลขึ้นสามารถ
ติดห่างขึ้นและลดจํานวนโคมได้ แต่ถ้าเรายังใช้จํานวนโคม
เท่าเดิมเหมือนกับการติดตั้งโคมสําหรับหลอด ที8 ผมว่า
เปรียบเทียบกับกรณีที่ตอนนี้คนเลิกใช้ โทรทัศน์จอแก้ว
ทีบ่า้นแลว้ไปซือ้จอLCDขนาดบางทนัสมยัมาใหม่ แตเ่มือ่
นํามาดูละครทีวีที่ออกอากาศช่องปกติกลับพบว่าภาพไม่ชัด
สู้ดูละครด้วยทีวีจอแก้วแบบเดิมชัดกว่าทั้งๆ ที่จอ LCD ที่มี
ขนาดบางเลก็และกนิเนือ้ทีน่อ้ยกวา่และถา้นาํไปดกูบัสญัญาณ
ภาพจากเครื่องเล่นดีวีดีจะได้ภาพที่สวยชัดมากแต่กลับใช้ดู
ละครทีวีได้ไม่ดีดังนั้นก่อนที่เราจะนําอะไรใหม่มาใช้งานก็ขอ
ใหศ้กึษาคณุสมบตัขิองสิง่นัน้ใหช้ดัเจนกอ่นจะได้ใชป้ระโยชน์
ได้เต็มที่ของสิ่งเหล่านั้น หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์พอ
สมควรนะครับ และในภาวะสภาพเศรษฐกิจการเมืองเช่นนี้
ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ



ในส่วนของบัลลาสต์ ผมคงไม่ต้องบรรยายมากเพราะจะใช้
คุณสมบัติมาตรฐานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่
ไม่ว่าจะของสากล เช่น IECหรือของมอก.ก็น่าจะเข้าใจได้
ไมย่าก เพราะไมซ่บัซอ้นกวา่บลัลาสตอ์เิลก็ทรอนกิสเ์ดมิทีเ่รา
รู้จัก เพียงแต่ต้องเป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอด
ที5 ไม่สามารถนําบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอด
ที8มาใช้แทนได้ แต่จะขอเน้นว่าผู้ ใช้ต้องศึกษาข้อมูลของ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดีเพราะแม้กระทั่งที่ผ่านมาใน
กรณีของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอดที8ขนาด36
วัตต์เดิม จะมีหลายครั้งที่ผู้ขายจะให้ข้อมูลที่ผิดแก่ผู้ ใช้ เช่น
บอกว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเมื่อนํามาใช้กับหลอด
ที8 ขนาด 36 วัตต์ แล้ววัดกําลังไฟทั้งระบบ (หลอดกับ
บัลลาสต์รวมกัน) กินไฟเท่ากับ 36 วัตต์ และอ้างดูเหมือน
ว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาไม่ ได้ ใช้กําลังไฟฟ้าเลย
แต่ที่จริงแล้วบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กําลังไฟฟ้า 4 วัตต์
โดยที่หลอดถูกทําให้ทํางานน้อยลงและหลอดใช้กําลังไฟที่
32วัตต์ซึ่งทําให้วัดกําลังไฟทั้งระบบได้ที่36วัตต์ซึ่งการ
ที่หลอดขนาด36วัตต์ใช้กําลังไฟที่32วัตต์จะได้ปริมาณ
แสงจากหลอดน้อยลงกว่าที่หลอดทําได้แสงจากหลอดอาจ
ลดเหลือแค่ 80% ด้วยช้ำ ดังนั้นผู้ใช้ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
จะได้ตัดสินใจได้ดีกว่า

โดย : คุณจตุพงษ์ จาตุรวงศ์ 
Lighting Design+Application 
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งาน THE RE-LAMP 
ของ ณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ 
Education news 

ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กับผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “The
Re-Lamp”วสัดทุี่ใชก้ค็อืขวดนำ้พลาสตกิไดร้บัรางวลั
เงินสด 50,000 บาท “แนวคิดหลักของผลงานชิ้นนี้
มาจากหลักการ The 3Rs คือ การนํามาใช้ ใหม่
(Reuse),การลด(Reduce),การกระบวนการรีไซเคิล
(Recycle)โดยลดทอนรายละเอยีดของตวัRทัง้3ตวั
และนํามาต่อกันจนเกิดเป็นModuleสามเหลี่ยมตาม
สัญลักษณ์ของหลักการThe3Rsจากนั้นจึงนํามาต่อ

เป็นโครงร่างของตัวโคมไฟ ผมเลือกวัสดุที่
สามารถหาได้ง่ายที่บ้านและสามารถ
ประดิษฐ์ได้เองง่ายๆ โดยเปลี่ยนขยะให้
เกิดเป็นชิ้นงานออกแบบที่สวยงาม
มีคุณค่า พร้อมทั้งสอดแทรกความ
หมายให้สังคมได้ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักการ
The 3Rs” “ผมคิดว่า สิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนมีคุณค่าใน
ตัวของมันเอง แม้แต่ขยะที่อยู่

รอบๆ ตัวเราก็สามารถใส่คุณค่าด้วย
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดชิ้นงานการออกแบบ

ที่ทรงคุณค่าได้ อย่างเช่นเราอาจประดิษฐ์โคมไฟให้ลูกจาก
ขวดนมทีล่กูดืม่ หรอืทาํชัน้วางของใหค้ณุพอ่จากขวดซปุไกส่กดั
เราก็จะได้งานออกแบบจากขยะที่มีคุณค่าและมีความหมาย
จากความคดิของเราเองและทีส่าํคญัคอืมเีพยีงชิน้เดยีวในโลกดว้ย”

รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ภูมินทร์อุดมเวชช์ศิษย์เก่าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับผลงาน
การออกแบบที่มีชื่อว่า “BAMBOO LAMP” วัสดุที่ ใช้ก็จะ
ประกอบไปด้วย กล่องกลมใส่ CD, ฐานรองเครื่องปั่นน้ำผลไม้
และขาตั้งกล้องที่ชํารุดแล้ว,ชุดหลอดไฟและขวดน้ำรับรางวัล
เงินสด 30,000 บาท “ผมนําเอาวัสดุที่ใช้แล้วมาประกอบกัน
คร่าวๆก็ดูเหมือนกับลําต้นไผ่ที่มีลักษณะเป็นปล้องๆจึงตั้งชื่อ
ว่าBAMBOOLAMPเป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้สอยรูป
แบบการใช้งานและความงามเกิดจากเนื้อแท้ของวัสดุที่นํามาใช้
ประกอบให้เข้ากันได้โดยตรงมีข้อดีคือน้ำหนักเบาเคลื่อนย้าย
สะดวกถอดประกอบง่ายมีโครงสร้างของการใช้งาน,ขนาดที่
ยืดหยุ่นรวมถึงการจัดวางที่เหมาะสมในการใช้งานในหลาก
หลายสถานที่ วัสดุหลักที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวัน

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ข่าว
ผลการประกวดโคมไฟ ตามที่บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด
(มหาชน)หรือMKได้จัดงานประกาศผลออกแบบในโครงการ
‘MKYoungCreativeDesignContest2008’ภายใต้แนวคิด
“Recycle for Home” โดยคุณชุติมา ตั้งมติธรรม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
กล่าวถึงการจัดการประกวดครั้งนี้ว่า บริษัทได้จัดโครงการ
ประกวดอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งปีนี้เป็นการ
ประกวดออกแบบของแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด
“Recycle for Home” มีผลงานแบบร่างที่ผ่านเข้ารอบจํานวน
11 ผลงาน ซึ่งได้รับงบประมาณในการนําไปพัฒนาต่อเป็น
ผลงานต้นแบบจนมาถึงรอบตัดสิน “ผลงานทุกชิ้นล้วนผ่าน
กระบวนการคิดที่ดี และที่สําคัญคือเป็นการจุดประกายไอเดีย
สรา้งสรรค์ใหก้บัคนรอบขา้งและสงัคมโดยรวมใหห้นัมาตระหนกั
ถึงความสําคัญของสิ่งเหลือใช้ หรือขยะที่สามารถนํามาใช้ใหม่
ให้เกิดคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการ
ใช้พลังงานและลดการก่อมลภาวะ”

สําหรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ MK Young Creative
DesignContest2008เป็นของณัฐพงศ์สารพูนทรัพย์นิสิต
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ข้อมูลจาก นสพ. ผู้จัดการ 

ยอดเยี่ยม 

ไดแ้ก่ศรณัย์อยูค่งดีศษิยเ์กา่คณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับผลงานการ
ออกแบบที่มีชื่อว่า “HILLS LAMP” วัสดุที่ใช้คือ
ถุงพลาสติก “HILLS LAMP คือโคมไฟที่มีแกนหลัก
เป็นซี่กรงอลูมิเนียมเส้นกลมเป็นหลัก สําหรับการ
นาํเอาถงุพลาสตกิที่ไดม้าจากซปุเปอรม์าเกต็ หรอืรา้น
สะดวกซื้อมาเสียบลงไปแบบง่ายๆ แล้วยังสามารถ
ดึงถุงเหล่านั้นกลับมาใช้ ได้อีก มันก็เหมือนกับที่เก็บ
ถุงพลาสติกชั้นดีที่นอกจากจะทําหน้าที่เป็นโคมไฟที่
ให้แสงนวลๆแปลกตายังดึงดูดความสนใจให้เราดึง
เ อ า ถุ ง พ ล า ส ติ ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เ อ า ก ลั บ ม า ใ ช้ อี ก
ซึ่งจะได้คอยเตือนไม่ให้เราต้องดึงถุงพลาสติกใหม่ๆ
จากแพคออกมาใช้ได้อีกด้วย”

BAMBOO LAMP 
ของ ภูมินทร์ อุดมเวชช์  
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ม. รังสิต 

โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ 
Education news 

มีต้นทุนที่ไม่แพงจัดหามาได้ง่ายและไม่ต้องอาศัยเวลามากในการผลิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ สุภาภรณ์ ภูวเกียรติกําจร
ศิษย์เก่าคณะออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงานการ
ออกแบบที่มีชื่อว่า “Shrub Shining Lamp” กับวัสดุที่ใช้ก็คือ แผ่น CD
รับรางวัลเงินสด15,000บาท“แนวคิดสําหรับผลงานชิ้นนี้เกิดจาก
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางของสิ่งต่างๆหรือที่เรียกว่า
StopMotionนํามาใช้ในการจัดเรียงให้เกิดมิติและผสมผสานกับรูปทรง
ธรรมชาติจากพุ่มไม้ อาศัยความโปร่งใสของแผ่น CD ให้เป็นเงาสะท้อน
ของแสง แสดงถึงการเจริญเติบโตของธรรมชาติ
ต่อไป ทั้งนี้ยังคงภายใต้คอนเซ็ปต์ “Recycle for
Home” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงกระแสภาวะโลกร้อน
เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์การนําวัสดุ Recycle
มาเป็นหัวใจในงานออกแบบ”

รางวัลสําหรับผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

Shrub Shining Lamp  
ของ สุภาภรณ์ ภูวเกียรติกําจร 

ศิษย์เก่าคณะออกแบบเซรามิกส์ ม.บูรพา 

HILLS LAMP 
ของ นายศรัณย์ อยู่คงดี 
ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม  
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. 
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The first part of LightingYourHome
Inside and Out will tell readers
everything they need to know to
designlightingfortheirhome.Rather
than live with an odd collection of
lampsand fixtures, readerswill learn
how to create lighting schemes for
everyroomaswellastheiryard.You
will learn how to select lamps,
fixtures, and bulbs that will work
togethertocreatesafe,usefullighting
that complements their furnishings,
creates the mood they want, and
increasesthevalueoftheirhome.


Beginning with an exploration of the
basichumanneedsofvisionandthe
perception of our exterior world,
LightingModernBuildings traces the
developmentof daylight fromearliest
times up to the present day - the
starting point for any lighting design
isthe“natural”source.Understanding
the role of daylight is the beginning
and knowledge of the various forms
of artificial light is essential. Early
buildingsonlyhaddaylightduringthe
dayandartificialatnight;todaythere
is integration of the two. The book
provides extensive coverage of day
and night lighting and how it is
designedtoprovideoptimumsolutions
inbuildingdesign.Sufficient technical
detail is provided in the book to
permitanunderstandingofthedesign
principlesofavarietyofschemes

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่โทร.029356905,022854546-7แฟก็ซ์029356569,022854288www.tieathai.org

 LED:Application
 (วิทยากร : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล) 
มาตรฐานไฟฉุกเฉินและวิธีการตรวจสอบ
 (วิทยากร : คุณกิตติ สุขุตมตันติ) 
LightingManagement
 (วิทยากร : อ.ไชยะ แช่มช้อย) 
GreenLighting
 (วิทยากร : คุณจิรนันท์ อมรมนัส) 


“dexigner” 
Lighting Your Home: Inside and Out 
byJaneCornell

Lighting Modern Buildings 
byDerekPhilips

กำหนดการวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 
 

National Engineering 2009 
April 2�-25, 2009: Bangkok International Traed & 
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand 

Lux Pacifica 2009 
April 2�-25, 2009: Holliday Inn Silom Hotel, 
Bangkok, Thailand 

Lightfair International 2009 
May 05-0�, 2009: New York, USA 

LED Expo 2009 (Korea) 
May 20-2�, 2009: Seoul, Korea 

LED Lighting Taiwan 2009 
June ��-��, 2009: Taipei, Taiwan 

The E5 Engineering Series 2009 
June ��-20, 2009: Bangkok International Traed & 
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand 

BMAM EXPO ASIA 
September �-5, 2009: IMPACT Exhibition and 
Convention Center, Bangkok, Thailand 

Lux Europa 2009 
September 9-��, 2009: Istanbul, Turkey 

Bangkok E&E 2009 
October �-��, 2009: IMPACT Exhibition and Convention 
Center, Bangkok, Thailand 

EXPERIENCING LIGHT 2009 
October 2�-2�, 2009: Eindhoven, Netherlands 
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