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สารจากนายกสมาคม

วารสาร TIEA ฉบับนี้ถึงมือท่านผู้อ่านก็เป็นเวลาที่การประชุมสุดยอดอาเซียนเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยคลาย
ความวิตกกังวลของประชาชนคนไทยหลายๆ คน อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งดำเนินการเมื่อ
สถานการณ์ภายในยังไม่เรียบร้อย แต่เนื่องจากสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ก่อตั้งเมื่อปี
๒๕๑๐ ที่กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ แต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญ
ในการก่อตั้งระยะแรกคือความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ ต่อมาได้ขยายความร่วมมือออกไปทางด้านวัฒนธรรม
และความมัน่ คง การรวมตัวของ ๑๐ ประเทศ มีความใกล้ชดิ และก้าวสูค่ วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึน้ สำหรับ
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
2009 ว่าทางประเทศ Russia ไม่สามารถจัดการประชุม Lux Pacifica 2009 ได้ และจะขอจัดการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยตามกำหนดเวลาเดิม
โดยขอร้องให้สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกบางประการในการจัดการประชุม เรื่องสถานที่สำหรับการ
ประชุมและประสานงานสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว โดยมีนโยบายการจัดอย่างประหยัดและเรียบง่ายเพือ่ ให้งานประชุมทางวิชาการครัง้ นีส้ ามารถดำเนินต่อไปได้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกของ Lux Pacifica ที่ ได้ดำเนินการมาได้ด้วยดีตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1989 ที่ Shanghai ประเทศจีน และ
ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ จัดครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1993 ครั้งที่ 3 จัดที่เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1997 ครั้งที่ 4
จัดที่เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย ครั้งที่ 6 จัดที่เมือง Clarins ประเทศ Australia ครั้งที่ 7 กำลังจะจัดที่ประเทศ Russia ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ
จะดำเนินการต่อไปได้ ผมได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับคณะกรรมการสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย หลายท่านเกรงว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจจะ
ไม่พอเพียงที่จะจัดงานให้เรียบร้อยได้ จึงได้ขอให้ปฏิเสธไป แต่ทาง Chairman, Lux Pacifica 2009 และ Dr.James Earl Jewell U.S.A. ได้ขอร้องให้
ช่วยเหลือในการจัดงาน หากเราไม่ช่วยการจัดการประชุมครั้งนี้คงล้มเหลวและจะขาดความเชื่อมั่นและอาจเป็นเหตุให้การประชุมซึ่งเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจในวิชาการทางวิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาค Pacific Rim ซึ่งประกอบด้วย U.S.A., Hongkong, India, Australia, China, Japan,
Russia และประเทศไทย ที่ ได้ดำเนินมามากกว่า 20 ปี อาจถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดาย ในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในวงการไฟฟ้า
แสงสว่างจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 150 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนผลการคิดค้น การวิจัย เพื่อพัฒนาการผลงานความก้าวหน้าทางแสงสว่าง
ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก และเป็นโอกาสให้สมาชิกของเราได้ร่วมงานสัมมนาที่มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา หลากหลายประเทศได้มี โอกาส
พูดคุยหรือฟังอภิปรายจากบุคคลเหล่านี้ จะทำให้เกิดความคิดแนวทางใหม่ๆ เกิดไอเดียที่จะนำมาพัฒนาและมี โอกาสได้ร่วมบรรยายบนเวทีในห้อง
ประชุมใหญ่ ร่วมการนำเสนอบทความและเสนอโปสเตอร์ ในโอกาสนี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอให้ช่วยกันรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีไทยของเรา
เพือ่ ให้ผมู้ าเยือนมีความสุขเท่าที่ในฐานะคนไทยจะต้องช่วยกันสร้างความเชือ่ มัน่ ในบ้านเมืองไทยทีร่ กั ยิง่ ของเรา เนือ่ งจากมีระยะเวลาในการเตรียมงาน
สัน้ มากจึงขอให้ท่านกรุณาติดตามข่าวของการดำเนินการในเร็วๆ นี้ทาง www.tieathai.org สวัสดีครับ

อุทิศ จันทร์เจนจบ
นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ มีหลายแหล่งข่าวที่คาดว่าปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการ
ได้ปรับปรุงศักยภาพของตนให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะก้าวสู่เวที โลกในยามเศรษฐกิจฟื้นตัวในภายภาคหน้า ฉบับนี้ คุณกิตติ
สุขุตมตันติ จึงได้ขอเสนอบทความและบทเรียนจากโศกนาฏกรรมอัคคีภัยที่ ไม่ใช่ครั้งแรกในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้เหตุการณ์
แบบนี้เกิดเป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงกฎหมายด้านแสงสว่างมาฝากให้อ่านและขบคิดกัน อีกเทรนด์ที่มาแรงคือเรื่องของการประหยัด เช่น การนำ
ของเก่ามาใช้ ใหม่ โดยเพิ่มคุณค่าด้วยการออกแบบ และการเลือกใช้หลอดผอมใหม่ (หลอด T5) เพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดจากบทความ
ของคุณจตุพงษ์ จาตุรวงศ์ ที่นำเสนอมาให้พิจารณากันฉบับนี้ นอกเหนือไปกว่านี้แล้ว ผศ.ชาญศักดิ์   อภัยนิพัฒน์ ได้กรุณาลงบทความวิชาการ
ในการเลือกใช้บัลลาสต์ที่เหมาะสมกับชนิดหลอด เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ควรจะเป็น และประหยัดพลังงานอีกด้วย สุดท้ายนี้เป็นเรื่องสืบ
เนื่องจากบทความฉบับที่แล้วเรื่องหลอดเมทัลฮาไลด์ จากคุณวีรพล เอาทารย์สกุล ที่ ได้เขียนเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกัน จึงนำมาลงให้
ท่านผู้อ่านพิจารณากันด้วยค่ะ เจอกันฉบับหน้านะคะ 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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งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 11.00 - 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารเงินในสภาวะวิกฤต และสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกและบริษัท
ผู้ร่วมออกบูทผลิตภัณฑ์ทางด้านแสงสว่าง ดังต่อไปนี้
1. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เอ็มเคพี จำกัด
4. บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
5. บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
6. บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จำกัด
8. บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด
9. บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
10. บริษัท ทาซ่า อินดัสเทรียล จำกัด
11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

งานสัมมนา “เนรมิตเมืองให้สวยด้วยแสงไฟกับฟิลิปส์”
สมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า งแห่ ง ประเทศไทย เข้ า ร่ ว มงานสั ม มนา
“เนรมิตเมืองให้สวยด้วยแสงไฟกับฟิลิปส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ า งความรั บ รู้ แ ละความสำคั ญ ของการใช้ แ สงสว่ า งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการประหยัดพลังงานในการตกแต่งเมืองเพื่อ
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้แก่เ มืองนั้นๆ อย่างมีเอกลักษณ์ 

จั ด โดย บริ ษั ท ฟิ ลิ ป ส์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด
ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 13.30 -17.15 น. ณ ห้อง
Monet - Pissarro - Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2552
เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ รายได้จากการ
แข่งขันจะนำไปใช้เป็นทุนช่วยกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ และ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสมาคมไฟฟ้ า แสงสว่ า งแห่ ง ประเทศไทย
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2552 นี้ จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟ
ทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้
เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 200 ท่าน

การจัดอบรม “หลักสูตรการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร”
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิศวกร สถาปนิก หรือ
ผู้สนใจด้านการส่องสว่างให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จำเป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาแบบระยะยาวและ
ต่อเนื่อง สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงได้
จัดโปรแกรมอบรมด้านการส่องสว่าง เป็นหลักสูตรอบรม
การออกแบบระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งภายนอกอาคาร
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2552 ณ ห้องนนทรี 2
โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้า
อบรมจำนวน 25 ท่าน
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โครงการประกวดโคมไฟประสิทธิภาพสูง ประจําปี 2551
รางวัลโคมฝังฝ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 2 x 28 W

1.1 รางวัลชนะเลิศ
บริษัท วี.ซี.เค อินดัสเตรียลไลน์ส จํากัด 	
รุ่น  1215 T5/228

1.2 รางวัลชมเชย
บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวอร์ค จํากัด
รุ่น  MAP 282/BF/M9L/M9R/30

1.3 รางวัลชมเชย
บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวอร์ค จํากัด 	
รุ่น MAP 282/DBP/M9L/M9R/30

รางวัลโคมโรงงานหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 2 x 28 W

2.1 รางวัลชนะเลิศ
บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวอร์ค จํากัด
รุ่น MQ 282/M9R

2.2 รางวัลชมเชย
บริษัท วินสตาร์ ไล้ท์ติ้ง จํากัด
รุ่น IT 228 WRAL

2.3 รางวัลชมเชย

2.4 รางวัลชมเชย
บริษัท วี.ซี.เค อินดัสเตรียล ไลน์ส จํากัด
รุ่น 111 T5/228

2.5 รางวัลชมเชย
บริษัท ตะวันออก ซินเทค จํากัด
รุ่น XBM-1228MG

2.6 รางวัลชมเชย
บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวอร์ค จํากัด
รุ่น MGMT 282/M9R/15

บริษทั ไลท์ตงิ้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รุ่น SFH 2/28-200/HB53/WSMI

รางวัลโคมโรงงานหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 4 x 28 W

3.1 รางวัลชนะเลิศ
บริษัท วินสตาร์ ไล้ท์ติ้ง จํากัด
รุ่น S&B0 454 FHR

3.2 รางวัลชมเชย

บริษทั ไลท์ตงิ้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รุ่น SFH 4/28-400/HB53/WSMI

3.4 รางวัลชมเชย
บริษัท มงคลอินดัสเตรียลเวอร์ค จํากัด
รุ่น MHI 284/M9R
TIEA Newsletter JANUARY-MARCH 2009

3.3 รางวัลชมเชย
บริษัท ตะวันออก ซินเทค จํากัด
รุ่น XBM-2428MG

3.5 รางวัลชมเชย
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จํากัด
รุ่น DLT5-3040
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Law and regulation

ระเบียบการ กำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Directive 2002/96/
EC on Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ WEEE) เป็นระเบียบที่
กำหนดให้ประเทศสมาชิกอียูใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณ
การทิ้งเศษซาก
ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ
WEEE) อาทิ มีระบบการแยก WEEE ออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยมีสถานที่คัดแยกที่
เหมาะสม ผูบ้ ริโภคในครัวเรือนสามารถนำ WEEE ไปคืนต่อผูจ้ ดั จำหน่ายโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
สินค้าที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic
Equipment: EEE)
ประเภทสินค้าและรายการสินค้าที่จัดเป็น EEE ปรากฏใน Annex IA และ IB
ของระเบียบดังกล่าว ดังนี้
1. อุปกรณ์ ให้ความสว่าง เช่น หลอดไฟประเภทต่างๆ
2. อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องฉายรังสี ฯลฯ
3. เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ใช้ ในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซัก
ผ้า ไมโครเวฟ เครื่องทำความเย็น ฯลฯ
4. เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้ ในครัวเรือน
เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องเป่าผม นาฬิกา ฯลฯ

เช่น

เครื่องดูดฝุ่น

5. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์ (รวมทั้งจอภาพ
แป้นพิมพ์ เมาส์) เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
6. อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค เช่น โทรทัศน์ กล้องถ่ายวิดีโอ ลำโพง ฯลฯ
7. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า ฯลฯ
8. ของเล่นเด็ก อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา เช่น รถไฟฟ้า วิดีโอเกมส์ ฯลฯ
9. เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม เช่น เครื่องดักควัน อุปกรณ์ปรับความร้อนฯลฯ
10. เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม ฯลฯ
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การแยก WEEE
ประเภทอื่น

ออกจากเศษซาก

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2549 ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการให้
มีอัตราการแยก WEEE ออกจากขยะ
ประเภทอื่นๆ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4 kg
ต่อประชากร 1 ราย ซึง่ เป้าหมายดังกล่าว
จะได้ รั บ การปรั บ แก้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ภายใน
วั น ที่ 31 ธ.ค. 2551 โดยคำนึ ง ถึ ง
ประสบการณ์ ด้ า นเทคนิ ค และเศรษฐกิ จ
ของประเทศสมาชิก ซึง่ อาจใช้การคำนวณ
จากร้อยละของปริมาณอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทถี่ กู จำหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภค
ในครัวเรือนในช่วงปีก่อนหน้านั้น

Law and regulation

โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ

ก่อนที่ WEEE จะถูกนำไปผ่านกระบวนการใดๆ จะต้องนำของเหลวหรือส่วนประกอบ
ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ หมึกพิมพ์ หลอด cathode ray เป็นต้น ออกมาจาก WEEE ก่อน
(รายละเอียดของเหลวหรือส่วนประกอบปรากฏใน Annex II ของระเบียบฯ)
ประเทศสมาชิกอียตู อ้ งกำหนดให้สถานทีท่ ี่ใช้ในการจัดการกับ WEEE (treatment operations)
ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ทั้งนี้ สถานที่จัดการดังกล่าวต้องมีความสามารถด้านเทคนิคตามที่ปรากฏใน Annex III
ของระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับ WEEE
จากผู้บริโภคในครัวเรือน
ภายในวันที่ 13 ส.ค. 2548 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องกำหนดให้ผู้ผลิตออกค่าใช้
จ่ายสำหรับการรวบรวม WEEE การจัดการ (treatment) การฟื้นฟูสภาพ (recovery) และ
การจำกัด WEEE จากครัวเรือนในสถานที่จัดแยกขยะอย่างเหมาะสม
สำหรับสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดหลังจากวันที่ 13 ส.ค. 2548 ผู้ผลิตแต่ละรายจะ
ต้องรับผิดชอบสำหรับการออกค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดการที่ เป็น WEEE ที่ตนเป็น
ผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตสามารถเลือกได้ว่าจะออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะแยก (individual
scheme) หรือรวมกลุ่มกัน (collective scheme)
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องกำหนดให้ผู้ผลิตแต่ละรายให้การรับรอง (guarantee)
ในขณะที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาดว่าจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดการ WEEE
และประทับตราบนผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ระบุว่าสินค้าดังกล่าววางตลาดภายหลังวันที่
13 ส.ค. 2548 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการ WEEE อยู่ในรูปของแผนการเงินที่เหมาะสม
อาจเป็นการประกันการรีไซเคิล หรือการ block บัญชีธนาคาร เป็นต้น ทัง้ นีค้ า่ ใช้จา่ ยในการ
เก็บ การจัดการ และกำจัด WEEE จะต้องไม่แสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นแยกต่างหากในขณะที่มี
การจำหน่ายสินค้าใหม่ นั้นๆ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดก่อนวันที่ 13 ส.ค. 2548 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจะอยู่ที่
ผู้ผลิตทุกรายที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ณ เวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยแบ่งตามสัดส่วน เช่น
ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ



ประกาศระเบียบนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
จะจัดทำรายงานโดยมีพื้นฐานจากข้อมูล
ด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ที่ ได้รบั ฯลฯ
ซึ่งอาจจัดทำเป็นข้อเสนอในการปรับปรุง
ระเบียบนีต้ อ่ ไป
จับตาการทบทวนระเบียบ WEEE
ในปี 2551
เมื่อปี 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เริ่มกระบวนการทบทวนระเบียบดังกล่าว
โดยได้จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2550 และเริ่มทำการศึกษา
การปฏิบัติตามระเบียบ WEEE ในด้าน
ต่างๆ
ในปี 2551 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เปิ ด เวที ห ารื อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ WEEE
(stakeholder consultation) โดยได้เปิดรับ
ฟังข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2551
ซึ่ ง การทบทวนระเบียบมี 4 ประเด็น
หลัก ได้แก่
1 เป้ า หมาย ปริ ม าณของ WEEE ที่
ประเทศสมาชิกอียตู อ้ งรวบรวม เป้าหมาย
ในการฟืน้ ฟูสภาพ การรีไซเคิล และการนำ
WEEE กลับมาใช้ ใหม่

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับ WEEE ที่มิได้มาจากครัวเรือน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดภายหลังวันที่ 13 ส.ค. 2548
กำหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด แต่ผลิตภัณฑ์ที่
วางตลาดก่อนวันที่ 13 ส.ค. 2548 สามารถกำหนดให้ผู้ ใช้ที่
มิใช่ครัวเรือนรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดของค่า ใช้จ่ายใน
การรวบรวม จัดการ ฟื้นฟูสภาพ และกำจัด WEEE ได้
ประเทศสมาชิ ก จะต้ อ งกำหนดมาตรการเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภครั บ
ทราบข้อมูลที่จำเป็น ต่างๆ เช่น ข้อห้ามไม่ให้ทิ้ง WEEE รวม
กับขยะทั่วไป ระบบการคืนและรวบรวมที่ผู้บริโภคสามารถใช้
บริการได้ บทบาทของผู้บริโภคในการนำ WEEE กลับมาใช้ ใหม่
รีไซเคิล และการฟื้นฟูสภาพรูปแบบต่างๆ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์อันเกิดจากสารเคมี อันตรายในผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น โดยกำหนดให้มีเครื่องหมายระบุตาม Annex IV ของระเบียบ
อย่างชัดเจน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องออกกฎหมายภายในเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่
13 ส.ค. 2547 ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ระเบียบกำหนดไว้ มีผลและการ
ควบคุมตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และหากไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามระเบียบจะต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมายบังคับให้มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบต่อไป และภายใน 5 ปี ภายหลังการ
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2. ขอบเขตของระเบี ย บ ว่ า จะมี ก ารเปลี่ยนแปลงอย่างใดหรือไม่
หรือประเด็นใดที่จะต้องมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
3. ความรับผิดชอบของผู้ผลิต โดยเฉพาะการประเมินค่าใช้จ่ายใน
การจัดการกับ WEEE
4. การดำเนินการกับ WEEE โดยกระตุ้นการพัฒนาวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการกับ WEEE
คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมจะจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับแก้ระเบียบนี้ ใน
ช่วงปลายปี 2551 ต่อไป
ข้อสังเกต
- ระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกอียูออกกฎหมายภายในของ
ตนมารองรับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตราต่างๆ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอียูมีสิทธิที่จะออกกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้นได้ หรือมาตรการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้หากไม่ขัดกับระเบียบดังกล่าว
- ผู้ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบ WEEE คือ ผู้ผลิต (producer) และผู้จัดจำหน่าย
(distributor) ในสหภาพยุโรป ตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งใน Article 3 (i) ระบุว่า ผู้ผลิต
หมายถึง
- ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ยี่ห้อของตน
- ผู้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการอื่น (other
suppliers) โดยใช้ยี่ห้อของตน
- ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอาชีพในสหภาพ ยุโรป

ส่ ว นผู้ จั ด จำหน่ า ย หมายถึ ง ผู้ จั ด หา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ
การค้าสำหรับผู้ที่นำ ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นไปใช้ประโยชน์
ระเบียบดังกล่าวอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
การจั ด ทำนโยบายในการรั ก ษาสภาพ
แวดล้อมที่ดี ซึ่งในส่วนของไทยน่าจะมีการ
กระตุ้นให้ผู้ผลิตคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ในการ กำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ฯ รวมทั้ง
ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ น้ น ให้ มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ในระยะเวลานาน สะดวกต่อการนำกลับ
มาใช้ หรือนำไปรีไซเคิล หรือฟื้นฟูสภาพ
เพื่ อ ลดปั ญ หาภาวะขยะล้ น เมื อ ง หรื อ
ปัญหาการทิ้งส่วนประกอบที่มีสารเคมีที่
เป็นอันตรายและก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้ที่
ไปสัมผัสกับส่วนประกอบนั้นๆ เป็นต้น
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ WEEE
http://ec.europa.eu
http://europa.eu.int
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MATCHING LAMP AND BALLAST
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

หลอดโซเดียมความดันสูง
(High Pressure Sodium Lamp)
การทํางานของหลอดเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าให้วงจรของหลอดแล้ว
ตัวช่วยจุดติด (Ignitor) จะเป็นตัวสร้างพัลส์ความถี่สูง เพื่อที่ทําให้
บัลลาสต์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อไปใช้ ในการขับหลอด ซึ่งแรงดัน
ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมานี้จะมีค่าประมาณ 2,500-3,000 โวลต์ แต่จะ
เกิดในระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมาก (ประมาณ 1 ไมโครวินาที)
แล้วก็จะลดลง ส่วนก๊าซในหลอดก็เริ่มแตกตัวทําให้เกิดความร้อน
และความดันภายในหลอดอาร์กของหลอดโซเดียมความดันสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความร้อนที่เกินขึ้นนี้จะทําให้ก๊าซโซเดียมและปรอทเกิดการ
แตกตัวตาม ซึ่งจะทําให้แสงสว่างเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
แสงจ้าในที่สุด

บัลลาสต์ที่ ใช้สําหรับหลอดโซเดียม
ความดันสูง
บัลลาสต์ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ
1. บัลลาสต์แบบขดลวด (Reactor Ballast) มีลักษณะเหมือน
บัลลาสต์ธรรมดา คือเอาขดลวดพันรอบแกนเหล็กที่เป็นแผ่นบางๆ
หลายๆ แผ่นเรียงซ้อนกันอยู่
2. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดัน (Regulator Ballast) มีใช้
อยู่ 2 ชนิด คือ
2.1. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าแบบใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าขดเดียว (Auto-Regulator Ballast) สร้างโดยอาศัยหลักการ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียว เพื่อให้บัลลาสต์รักษาระดับแรงดัน
ไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดเปลี่ยนแปลงน้อย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายอยู่ระดับ +10%
2.2. บัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าด้วยวงจรแม่เหล็ก
เป็ น บั ล ลาสต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาไม่ แ ต่ เ ฉพาะจะสร้ า งขดลวดขึ้ น มา
สําหรับทดแทนการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่หลอดเท่านั้น
แต่ ยั ง รั ก ษาระดั บ การเปลี่ ย นแปลงแรงดั น ไฟฟ้ า ในสายส่ ง ได้ ถึ ง
+10% อีกด้วย บัลลาสต์ชนิดนีจ้ ะมีขดลวด 3 ชุด แยกออกจากกัน
ขดลวดปฐมภูมิ 1 ชุด และขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุด ขดลวดชุดที่ 1
จะต่อเข้ากับตัวเก็บประจุเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ส่วนขดลวด
ชุดที่ 2 จะต่อเข้ากับหลอดและตัวช่วยติด และขดลวดทุติยภูมิ
จะทํางานอยู่ในช่วงที่แกนเหล็กอิ่มตัว
อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้บัลลาสต์ ให้เหมาะสมกับหลอดชนิด
ต่ า งๆ นอกจากจะพิ จ ารณาตามกลไลการทํ า งานของหลอด
ดังบทความข้างต้นแล้ว การเลือกหลอดที่มียี่ห้อเดียวกับบัลลาสต์
ก็ช่วยให้การทํางานของวงจรมีประสิทธิภาพสูง
www.tieathai.org
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ตามทีเ่ กิดอัคคีภยั ในอาคารสาธารณะบางแห่งในช่วงปีใหม่ทผี่ า่ นมา
คุณกิตติ สุขุตมตันติ ประชาสัมพันธ์ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย (www.tieathai.org) กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นอุทาหรณ์ที่น่าเสียใจเพราะมีคนเสียชีวิตหลายคน แต่ยังไม่ใช่
โศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายและจะยังคงมีคนเสียชีวิตอีกหลายๆ
คนในอนาคต เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ไม่สนใจความปลอดภัย และ
อาคารส่วนใหญ่ ในเมืองไทยมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก
ฉุกเฉิน ซึ่งแม้จะมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 บังคับกําหนดให้ตอ้ งมีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และ
ในประเทศไทยมีมาตรฐานใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 แล้วแต่จนถึง
ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 99 ไม่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานดังกล่าวและเจ้าของอาคารก็ ไม่สนใจ

เดินทางไปพักในโรงแรม ไปใช้บริการอาคารสาธารณะ ศูนย์การค้า
ร้านอาหาร สถานบริการ ที่ ไหนในโลกก็จะเห็นสัญลักษณ์เหมือน
กันทั่วโลก เห็นแล้วเข้าใจได้ โดยไม่ยึดติดกับภาษาท้องถิ่นของ
แต่ละประเทศ
ป้ายทางออกที่ถูกต้อง ต้องเป็นสัญลักษณ์รูปภาพสีเขียวตัดกับสี
ขาว ตามตัวอย่างในรูปที่ 1 ห้ามใช้สีแดง เพราะการวิจัยพบว่า
ตามนุษย์จะไวต่อการเห็นสีเขียวในทีม่ ดื ได้งา่ ยทีส่ ดุ (จึงไม่ใช้สแี ดง
เพราะเห็นได้ยากในความมืด) และมาตรฐานกําหนดให้เป็นโคมไฟ
ป้ายทางออก ที่ต้องส่องสว่างตลอดเวลาที่มีคนใช้งานอาคาร
(ห้ามใช้ปา้ ยแบบไม่สว่างหรือแบบประหยัดพลังงาน ทีพ
่ อเกิดเหตุ
ไฟไหม้แล้ว เดี๋ยวรอพระเจ้ามาเปิดสวิตช์ ไฟให้สว่าง)

รูปที่ 1 ตัวอย่างป้ายทางออกที่ถูกต้องตามมาตรฐาน วสท. 2004-2551
ใช้ติดตั้งบอกทางออกไปสู่ทางหนีภัยที่ ใกล้ที่สุด

อาคารต่างๆ ที่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า
ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม โรงพยาบาล สํานักงาน
โรงเรียน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ต้องติดตั้งป้ายทางออก
เพื่อใช้บอกทางออกไปสู่ทางหนีภัยที่ ใกล้ที่สุด ซึ่งจะติดตั้งคู่กับ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ที่หากไฟดับ ต้องให้ ไฟส่องสว่างให้
เห็นทางเดินสว่างไม่น้อยกว่า 1 ลักซ์ ตลอดกึ่งกลางตลอดเส้น
ทางการหนีภยั เพือ่ ให้คนสามารถมองเห็นทางและอพยพออกจาก
อาคารได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดในกรณีเกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย
แผ่นดินไหว มิฉะนัน้ แล้วหากเกิดเหตุ เช่น ไฟไหม้ คนจะไม่สามารถ
ออกจากอาคารได้ อ ย่ า งปลอดภั ย โดยเร็ ว ก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด เหตุ
โศกนาฏกรรมเสียชีวิตในอาคาร ดังนั้นระบบดังกล่าวจึงถือเป็น
ระบบพื้นฐานของความปลอดภัยของอาคาร
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก
ฉุกเฉินทีเ่ รียกชือ่ รหัสย่อว่า มาตรฐาน ว.ส.ท. 2004-2551 ฉบับที่
ถูกปรับปรุงให้ทนั สมัยล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดให้อาคาร
ต้องติดตัง้ โคมไฟป้ายทางออก ตามรูปแบบสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน
คือ เป็นสัญลักษณ์รปู ภาพคนวิง่ ผ่านประตู พร้อมด้วยลูกศรขนาด
ใหญ่ตามมาตรฐาน ISO ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์รูปภาพสากล ที่คน
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รูปที่ 2 ตัวอย่างป้ายทางออกที่ผิดมาตรฐานและห้ามใช้แต่ยังพบว่ามีการติดตั้ง
หลายแห่งในประเทศไทย

การติดตัง้ ป้ายทางออกดังกล่าว มาตรฐานกําหนดให้ตอ้ งติดตัง้ ป้าย
ทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร หากเลือกใช้ป้ายที่มีสัญลักษณ์สูง 10
เซนติเมตร (หากวัดถึงขอบป้ายอาจวัดได้วา่ ป้ายสูง 15 เซนติเมตร)
เพราะหากติดตั้งห่างเกินกว่า 24 เมตรแล้ว การวิจัยพบว่าจะ
มองเห็นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดควันไฟบังแล้วอาจ
ยิ่งมองไม่เห็นได้ จึงไม่ปลอดภัย
การตรวจสอบด้วยตาได้งา่ ยๆ ว่าอาคารสาธารณะทีท่ า่ นเข้าไปใช้
บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม
โรงพยาบาล สํานักงาน โรงเรียน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
นั้ น ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย พื้ น ฐานได้ ต าม
มาตรฐานหรือไม่ โดยตรวจสอบอย่างง่ายทีส่ ดุ คือ เมือ่ ท่านเข้าไป
ใช้ ในอาคารสาธารณะใดๆ เมื่อเหลียวซ้ายแลขวา หันไปรอบตัว
แล้ ว จะต้ อ งสามารถเห็ น โคมไฟป้ า ยทางออกที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป
ถูกต้องตามมาตรฐาน ภายในระยะไม่เกิน 24 เมตร จากจุดที่
ท่านมองได้ชัดเจน อย่างน้อย 1 โคมไฟป้ายทางออก ถ้าหาก
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อาคารใดท่านไม่สามารถมองเห็นโคมไฟป้ายทางออกได้ภายใน
ระยะ 24 เมตรแล้ว แสดงว่าอาคารนัน้ ไม่ ได้มกี ารติดตัง้ โคมไฟ
ป้ายทางออกให้ มี จํ า นวนเพี ย งพอตามมาตรฐานและแสดงว่ า
เจ้ า ของอาคารดั ง กล่ า วก็ ไ ม่ ไ ด้ ส นใจความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้
อาคาร
นอกจากการติดตัง้ ป้ายทางออกในระดับบน เพือ่ ให้มองเห็นได้งา่ ย
ในการเดินอพยพจากภัย ซึง่ มาตรฐานได้กาํ หนดให้ตอ้ งติดตัง้ เหนือ
ประตูทางออกและตลอดเส้นทางหนีภัยแล้ว มาตรฐานยังแนะนํา
ให้อาคารทีม่ คี วามพร้อม ทําการติดตัง้ ป้ายทางออกเพิม่ คือ ป้าย
ที่ติดตั้งในระดับต่ำ หรือป้ายทางออกฝังพื้นสําหรับใช้มองเห็นใน
กรณีที่ต้องคลานหากมีควันไฟบังป้ายด้านบน และป้ายเสริมที่
แนะนําให้ตดิ ตัง้ เพิม่ ถ้าพร้อม เช่น ป้ายในระดับล่าง หรือป้ายฝังพืน้
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หน้าทีส่ าํ หรับบริษทั รับประกันภัยอาคาร คือ อาคารใดที่ ไม่ตดิ ตัง้
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ตาม
มาตรฐาน ควรต้องเพิม่ เบีย้ ประกันภัย ส่วนอาคารทีต่ ดิ ตัง้ ได้ตาม
มาตรฐานก็ควรลดเบี้ยประกันภัย
หน้าที่สําหรับราชการ คือต้องให้ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร และ
ผู้อนุญาตให้ ใช้อาคาร ว่าสิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาคาร คือ ถ้าหากอาคารนั้นเกิดอัคคีภัย ได้มีการติดตั้ง
โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินที่บอกทางไปยังทางออก และมีไฟฟ้า
แสงสว่ า งฉุ ก เฉิ น ให้ ค นเห็ น ทางหนี ภั ย ออกจากอาคารพร้ อ ม
ใช้งานได้สมบูรณ์ เพื่อให้อพยพคนหนีภัยออกจากอาคารให้เร็ว
ที่ สุ ด ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต คนผู้ ใช้ อ าคาร หากอาคาร
สาธารณะใดไม่มีระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ ก็ไม่ควร
ตรวจอาคารดังกล่าวให้ผ่านความปลอดภัย และไม่ควรอนุญาต
ให้เปิดใช้อาคารสาธารณะดังกล่าวได้
หน้าทีส่ าํ หรับสือ่ มวลชน คือต้องเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนรูจ้ กั
ป้ายทางออกตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้อาคารสาธารณะ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกในระดับบน ซึ่งเป็นข้อกําหนดขั้นต่ำ
ตามมาตรฐาน

แม้จะเกิดเหตุอัคคีภัยครั้งแล้วครั้งเล่า อาคารสาธารณะทั้งหลาย
ทัง้ อาคารเอกชนและอาคารราชการ ก็ไม่สนใจติดตัง้ ป้ายทางออก
ฉุกเฉินตามมาตรฐาน แม้ว่าโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินมีราคา
แค่ชุดละสองพันกว่าบาท แต่เจ้าของอาคารจะบอกว่าไม่มีงบ
ประมาณติดตั้ง แต่สามารถมีงบประมาณซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร
เพื่ อ ความสวยงาม ซื้ อ ผ้ า ม่ า น ซื้ อ พรม หรื อ ซื้ อ อุ ป กรณ์เพื่อ
ความสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ในราคาหลายแสน
หลายล้านบาทได้ แต่ ไม่มีงบประมาณติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยพืน้ ฐาน เช่น ป้ายทางออก ดังนัน้ เหตุอคั คีภยั ในอาคาร
สาธารณะบางแห่งในช่วงปีใหม่ทผี่ า่ นมาจึงยังไม่ใช่ โศกนาฏกรรม
ครั้ ง สุ ด ท้ า ย และจะยั ง คงมี ค นเสี ย ชี วิ ต จากอั ค คี ภั ย อี กแน่นอน
ในอนาคตหากคนที่เกี่ยวข้องไม่สนใจในความปลอดภัย ซึ่งความ
ปลอดภัยเป็นหน้าทีข่ องทุกคน กล่าวคือ

และหน้าทีส่ าํ หรับประชาชน คือโปรดช่วยกันเผยแพร่สง่ ต่อความ
รู้นี้ ให้คนที่เรารัก ให้มีความปลอดภัยในการใช้อาคารสาธารณะ
ให้ รู้ จั ก หมั่ น สั ง เกตป้ า ยทางออกทุ ก ครั้ ง ที่ เ ข้ า ไปใช้ ใ นอาคาร
สาธารณะ เพื่อให้รู้ว่าหากเกิดไฟไหม้แล้วควรจะหนีไปทางไหน
จึงจะใกล้และเร็วที่สุด และช่วยกันรักษาสิทธิของประชาชนใน
การกระตุ้นให้เจ้าของอาคารต้องสนใจความปลอดภัยของผู้มาใช้
บริการอาคารสาธารณะ หากอาคารสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร
ร้านค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม โรงพยาบาล สํานักงาน
โรงเรียน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ฯลฯ หากอาคารสาธารณะใดๆ
ไม่ปรับปรุงอาคารให้มีระบบความปลอดภัยพื้นฐาน โดยการ
ติ ด ตั้ ง โคมไฟป้ า ยทางออกและไฟฟ้ า แสงสว่ า งฉุ ก เฉิ น ตาม
มาตรฐานแล้ว ประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็ไม่ควรเสี่ยงเอาชีวิต
ของตนไปใช้บริการในอาคารดังกล่าว และโปรดอย่าอุดหนุนหรือ
สนับสนุนการใช้บริการในอาคารที่เจ้าของอาคารไม่สนใจความ
ปลอดภัยของผู้ ใช้อาคาร
ข้อมูลอ้างอิงตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 2004-2551 มาตรฐาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่ า งฉุ ก เฉิ น และโคมไฟป้ า ยทางออกฉุ ก เฉิ น
โปรดติดต่อ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 0-2319-2410-3
โทรสาร 0-2319-2710-11
E-mail: eit@eit.or.th, Website : www.eit.or.th

หน้ า ที่ สํ า หรั บ เจ้ า ของอาคาร คื อ จะต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน
ว.ส.ท. 2004-2551 แล้วประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ ใช้อาคารได้ทราบว่า
อาคารนี้ปลอดภัยตามมาตรฐานแล้ว และกํากับดูแลให้พนักงาน
ดูแลอาคารหมั่ น ตรวจสอบบํ า รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
ฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน มีแบตเตอรี่
ที่พร้อมใช้งานได้ยามฉุกเฉิน โดยต้องมีการตรวจสอบบํารุงรักษา
แบตเตอรี่ทุก 3 เดือน
www.tieathai.org

14

Lighting Research+Technology
โดย : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล

จากบทความในวารสาร TIEA ปีที่ 2
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2551
เรื่อง “การควบคุมความส่องสว่างของหลอดชนิดหลอดเมทัล
ฮาไลด์ ในการให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์การค้า” หน้า 18
ผมได้อ่าน และมีข้อสงสัยในหลายประการ ดังนี้
ในบทความเป็ น การทดสอบระบบกั บ หลอดเมทั ล ฮาไลด์ ใช้
ร่วมกับบัลลาสต์ CWA ซึ่งเป็นบัลลาสต์ที่มีความสูญเสียสูง
(หากคำนวณข้อมูลในวารสาร CWA ความสูญเสียในบัลลาสต์
ถึง 46 วัตต์ ในขณะที่บัลลาสต์ทั่วไปมี loss เพียงประมาณ
25-30 วัตต์เท่านั้น) ดังนั้นการเริ่มต้นการศึกษาเพื่อการประหยัด
พลังงานจึงไม่น่าจะถูกต้อง
การทดสอบมุ่งเน้นที่การประหยัดพลังงาน ซึ่งระดับความสว่าง
มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นหัวข้อจึงไม่ควรเป็นเรื่อง
การควบคุมความสว่างของหลอด แต่เป็นการควบคุมการใช้
พลังงานของหลอดมากกว่า
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ผลจากตารางพบว่า ตัวอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้หลอดมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก กว่า 20% (คำนวณคร่าวๆจาก lux/W    
ที่เพิ่มขึ้น) ซึ่งจากข้อมูลด้านเทคนิคของหลอดไฟแล้วไม่น่าเป็น
ไปได้ หลอดก๊าซคายประจุทุกชนิดหากมีการปรับหรี่จะทำให้
ประสิทธิภาพลดลง
อีกประการคือผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับหลอดไฟ ซึ่งมิได้มีการ
กล่าวถึงในบทความนี้ ซึ่งเท่าที่ทราบมาพบว่าเมื่อมีการปรับหรี่
หลอดเมทัลฮาไลด์ทำให้มีผลข้างเคียงหลายด้าน อาทิ อายุหลอด
สั้นลง เนื่องจากก๊าซและขั้วอิเล็คโทรดภายในทำงาน ไม่ ได้ตาม
ที่กำหนด อาจมีการผิดเพี้ยนของสีและประสิทธิภาพต่ำลง
จากข้อสงสัยข้างต้น จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าอุปกรณ์และการทดสอบ
ดังกล่าวจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้จริง จำเป็นต้องมีข้อมูล
และการทดสอบเพิ่มเติม
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(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ผู้ ใช้งานต้องเข้าใจข้อนีเ้ วลานําไปใช้   เช่น หลอด ที5 ขนาด
28 วัตต์ ถ้าใช้งานที่ 25 องศาเซลเซียสจะให้แสงน้อยลง
กว่า 2900 ลูเมนที่ระบุในตาราง ดูในกราฟจะเหลือที่
ประมาณแค่ 2600 ลูเมน ในขณะเดียวกัน หลอด 36 วัตต์
แบบซุปเปอร์ ในตารางที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสให้
ปริมาณแสง 3350 ลูเมน แต่ถ้าใช้งานอยู่ที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซี ย ส จะเหลือที่ประมาณแค่ 3000 ลู เ มน
ดังนั้นหลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ ถูกออกแบบให้ ใช้ ใน
โคมไฟหรื อ ที่ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะปิ ด จะทํ า งานได้ เ ต็ ม ที่ ดี ก ว่ า
หลอด 36 วัตต์เดิม แต่ถา้ เป็นบริเวณเปิดโล่งหรือรางเปลือย
โดยที่ อุ ณ หภู มิ อ ากาศค่ อ นข้ า งเย็ น นั้ น จะพบว่ า หลอด
36 วัตต์ จะทํางานได้เต็มที่กว่า แต่ถ้าดูจากสภาพการใช้
งานในเมืองไทย ก็คิดว่าหลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ น่าจะ
ได้เปรียบกว่า แต่ต้องดูการใช้งานจริงเป็นกรณีไปแต่สิ่งที่
หลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ จะได้เปรียบหลอด 36 วัตต์
เดิมมากกว่านั้นก็คือการที่หลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ มีรูป
ร่ า งผอมกว่ า มากซึ่ ง จะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ม ากของแหล่ ง

กําเนิดแสงที่มีขนาดผอมลงเพื่อช่วยในการออกแบบแผ่น
สะท้อนแสงในโคมไฟให้สามารถบีบลําแสงให้ส่องลงไปยัง
พื้นที่ ใช้งานได้ดีกว่าและไกลกว่าเดิม สรุปคือว่าโคมไฟที่
ออกแบบและผลิตมาสําหรับหลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์นั้น
สามารถที่จะติดตั้งใช้งานกับสถานที่ที่ความสูงของเพดาน
สูงมากขึ้นได้ หรือติดตั้งโคมไฟโดยเว้นระยะห่างของโคมได้
มากขึ้นเมื่อเทียบกับโคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสงด้วยเช่นกัน
แต่ ใช้กับหลอด 36 วัตต์   ในรูปข้างล่างจะเป็นลักษณะรูป
แบบการใช้ โคมไฟฝั ง ฝ้ า เพดานในออฟฟิ ศ แบบที่ มี ตั ว
สะท้อนแสง ระหว่างโคมแบบเดิมทีใ่ ช้หลอด 36 วัตต์ สองหลอด
กับโคมไฟฝังฝ้าเพดานในออฟฟิศแบบใหม่ที่ออกแบบให้ ใช้

โคมไฟฟ้า 2X36 W ในสำนักงาน

โคมไฟฟ้า 2X28 W ในสำนักงาน
www.tieathai.org
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หลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ สองหลอด จะเห็นว่าโคมของ
หลอด ที5 สามารถที่จะเว้นระยะห่างระหว่างด้านข้าง
ของโคมได้ ไกลขึ้นในขณะที่ ได้ความสว่างตามที่ต้องการเช่น
เดียวกับแบบเดิม
ในรูปด้านข้างเป็นรูปจากการทดลองติดตั้งจริง โดยจะเห็น
ว่าโคมของหลอด ที5 เว้นระยะห่างด้านข้างได้มากกว่าถึง
หนึ่งช่องฝ้าตามที่กล่าวก่อนหน้านี้                    
มีข้อสังเกตว่าโคม ที5 ขนาด 28 วัตต์ สองหลอดนั้นจาก
รูปแบบของโคมจะเห็นว่าช่องแสงของโคมจะต้องมีขนาด
เล็กกว่าของโคม 36 วัตต์เดิม เพื่อที่จะให้เกิดการบังคับ
แสงของตั ว สะท้ อ นแสงทํ า งานได้ ดี ม ากขึ้ น เนื่ อ งด้ ว ย
คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด แสงที่ ผ อมกว่ า ของ
หลอด ที5 นี้  
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ โคมไฟหลอด ที5 ที่ ใช้
ประโยชน์จากการบังคับแสงของตัวสะท้อนแสงที่ทําได้ดีขึ้น
ทําให้แสงส่องได้ ไกลมากขนาดว่าสามารถใช้แทนโคมไฮเบย์
ที่ความสูงมากได้อย่างเช่น ในรูปที่มีการใช้ โคมไฟสําหรับ
หลอด ที5 ในโรงเก็บเครื่องบินหรือโกดังสินค้าที่หลังคา
สูงมาก แต่ ในกรณีนี้จะใช้หลอด ที5 ประเภท high output
(HO) โดยที่หลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ ที่กล่าวมาก่อนนั้น
เป็ น หลอดประเภท high efficiency (HE) โดยที่ ถ้ า
ความยาวเท่ากันกับ ที5 (HE) ขนาด 28 วัตต์ นั้นตัว ที5
(HO) จะมีขนาดวัตต์อยูที่ 54 วัตต์ ให้ความสว่างมากกว่า
อยู่ที่ 5000 ลู เ มน ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ ใ ช้ ง านปกติ แ ทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เดิมก็ควรพิจารณาใช้
หลอด ที5 (HE) แต่ถ้าจะใช้งานที่ต้องการความสว่างมาก
ติดตั้งที่สูงมากเพื่อไปใช้แทนโคมแสงจันทร์หรือโคมไฮเบย์ก็
ควรพิจารณาตัว ที5 (HO) อีกประการที่ ได้กล่าวไปบ้าง
ก่อนหน้านี้และอยากจะกล่าวซ้ำอีกคือ โคมไฟประเภทที่
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มีตัวสะท้อนแสงเพื่อคุมแสงไปที่พื้นที่ ใช้งาน ถ้าเป็นโคม
เดิ ม ที่ อ อกแบบมาสํ า หรั บ หลอด 36 วั ต ต์ โดยที่ ก าร
กระจายแสงสําหรับหลอด 36 วัตต์นั้น ถ้านําโคมนั้นมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ หลอด ที 5 ขนาด 28 วั ต ต์ โดยไม่ว่าจะ
เป็ น การใช้ ชุ ด ช่ ว ยประยุ ก ต์ ใ ห้ นํ า หลอด ที 5 มาใส่ กั บ
โคมเดิมของหลอด ที8
ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม จะพบว่ามี โอกาสมากที่แสง
จากหลอด ที5 ขนาด 28 วัตต์ จะไม่ ได้ประสิทธิภาพเท่าไร
ในบางกรณี แ สงอาจจะไม่ ค่ อ ยออกมาจากโคมเลยก็ ไ ด้  
เพราะว่ า โคมไฟเดิ ม ไม่ ไ ด้ อ อกแบบมาเหมาะกั บ หลอดที่
ผอมลง จากรูปจะเห็นว่าตัวสะท้อนแสงในโคมสําหรับหลอด
ทัง้ สองถึงแม้ลกั ษณะล้อเลียนกันก็จริงแต่มมุ และระยะต่างกัน
จะเห็นจากรูปว่าแม้ขนาดโคมไฟทัง้ สองจะมีหน้ากว้างของโคม
เท่ากันแต่ โคมไฟหลอด ที5 จะมีช่องแสงขนาดเล็กกว่าเพือ่
ที่จะให้การบังคับแสงเหมาะสมกับหลอดที่มีขนาดผอมกว่า
ดังนัน้ การทีจ่ ะได้คณ
ุ สมบัตขิ องหลอด ที5 ในการส่องบังคับ
แสงได้ ไกลขึ้น ดีขึ้น ต้องอยู่ที่ โคมไฟที่ ใช้ด้วยว่าเป็นโคม
ที่ออกแบบมาสําหรับหลอด ที5 นี้
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ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าด้วยจํานวน
หน้ า ที่ จํ า กั ด นี้ สิ่ ง ที่ ผ มพยาม
อธิบายจะมีส่วนช่วยให้ท่านทั้ง
หลายมี ค วามเข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น ใน
การที่จะตัดสินใจเลือกใช้หลอด
ผอมใหม่นี้อย่างเหมาะสมเพื่อให้
ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

ในส่วนของบัลลาสต์ ผมคงไม่ต้องบรรยายมากเพราะจะใช้
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานของบั ล ลาสต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี อ ยู่
ไม่ว่าจะของสากล เช่น IEC หรือของ มอก. ก็น่าจะเข้าใจได้
ไม่ยาก เพราะไม่ซบั ซ้อนกว่าบัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์เดิมทีเ่ รา
รู้จัก เพียงแต่ต้องเป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอด
ที 5 ไม่ ส ามารถนํ า บั ล ลาสต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ หลอด
ที8 มาใช้แทนได้ แต่จะขอเน้นว่าผู้ ใช้ต้องศึกษาข้อมูลของ
บั ล ลาสต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ดี เ พราะแม้ ก ระทั่ ง ที่ ผ่ า นมาใน
กรณีของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับหลอดที8 ขนาด 36
วัตต์เดิม จะมีหลายครั้งที่ผู้ขายจะให้ข้อมูลที่ผิดแก่ผู้ ใช้ เช่น
บอกว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเมื่อนํามาใช้กับหลอด
ที8 ขนาด 36 วัตต์ แล้ววัดกําลังไฟทั้งระบบ (หลอดกับ
บัลลาสต์รวมกัน) กินไฟเท่ากับ 36 วัตต์ และอ้างดูเหมือน
ว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาไม่ ได้ ใช้ กํ า ลั ง ไฟฟ้ า เลย
แต่ที่จริงแล้วบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้กําลังไฟฟ้า 4 วัตต์
โดยที่หลอดถูกทําให้ทํางานน้อยลงและหลอดใช้กําลังไฟที่
32 วัตต์ ซึ่งทําให้วัดกําลังไฟทั้งระบบได้ที่ 36 วัตต์ ซึ่งการ
ที่หลอดขนาด 36 วัตต์ ใช้กําลังไฟที่ 32 วัตต์ จะได้ปริมาณ
แสงจากหลอดน้อยลงกว่าที่หลอดทําได้แสงจากหลอดอาจ
ลดเหลือแค่ 80% ด้วยช้ำ ดังนั้นผู้ ใช้ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
จะได้ตัดสินใจได้ดีกว่า

ซึ่ ง ผมเองยอมรั บ ว่ า หลอด ที 5
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากของ
เดิ ม ซึ่ ง โดยรวมย่ อ มน่ า จะดี ก ว่ า  
แต่อย่างที่ผมกล่าวนําไว้ว่าถ้าเรา
ไม่ ได้นําข้อดีของหลอด ที5 มาใช้ ให้เต็มที่ เช่นหลอด ที5
สามารถใช้ กั บ โคมที่ ทํ า ให้ แ สงกระจายไกลขึ้ น สามารถ
ติดห่างขึ้นและลดจํานวนโคมได้ แต่ถ้าเรายังใช้จํานวนโคม
เท่าเดิมเหมือนกับการติดตั้งโคมสําหรับหลอด ที8 ผมว่า
เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ที่ ต อนนี้ ค นเลิ ก ใช้ โทรทั ศ น์ จ อแก้ ว
ทีบ่ า้ น แล้วไปซือ้ จอ LCD ขนาดบางทันสมัยมาใหม่   แต่เมือ่
นํามาดูละครทีวีที่ออกอากาศช่องปกติกลับพบว่าภาพไม่ชัด
สู้ดูละครด้วยทีวีจอแก้วแบบเดิมชัดกว่าทั้งๆ ที่จอ LCD ที่มี
ขนาดบางเล็กและกินเนือ้ ทีน่ อ้ ยกว่า และถ้านําไปดูกบั สัญญาณ
ภาพจากเครื่องเล่นดีวีดีจะได้ภาพที่สวยชัดมาก  แต่กลับใช้ดู
ละครทีวีได้ ไม่ดี ดังนั้นก่อนที่เราจะนําอะไรใหม่มาใช้งานก็ขอ
ให้ศกึ ษาคุณสมบัตขิ องสิง่ นัน้ ให้ชดั เจนก่อน  จะได้ ใช้ประโยชน์
ได้เต็มที่ของสิ่งเหล่านั้น หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์พอ
สมควรนะครับ และในภาวะสภาพเศรษฐกิจการเมืองเช่นนี้
ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ
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โดย : คุณกิตติ สุขุตมตันติ

งาน THE RE-LAMP
ของ ณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ข่าว
ผลการประกวดโคมไฟ ตามที่บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด
(มหาชน) หรือ MK ได้จัดงานประกาศผลออกแบบใน โครงการ
‘MK Young Creative Design Contest 2008’ ภายใต้แนวคิด
“Recycle for Home” โดยคุ ณ ชุ ติ ม า ตั้ ง มติ ธ รรม ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
กล่าวถึงการจัดการประกวดครั้งนี้ว่า บริษัทได้จัดโครงการ
ประกวดอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งปีนี้เป็นการ
ประกวดออกแบบของแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด
“Recycle for Home” มีผลงานแบบร่างที่ผ่านเข้ารอบจํานวน
11 ผลงาน ซึ่งได้รับงบประมาณในการนําไปพัฒนาต่อเป็น
ผลงานต้ น แบบจนมาถึงรอบตัดสิน “ผลงานทุกชิ้นล้วนผ่าน
กระบวนการคิดที่ดี และที่สําคัญคือเป็นการจุดประกายไอเดีย
สร้างสรรค์ ให้กบั คนรอบข้างและสังคมโดยรวมให้หนั มาตระหนัก
ถึงความสําคัญของสิ่งเหลือใช้ หรือขยะที่สามารถนํามาใช้ ใหม่
ให้เกิดคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการ
ใช้พลังงาน และลดการก่อมลภาวะ”
สําหรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ MK Young Creative
Design Contest 2008 เป็นของ ณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ นิสิต
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ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กับผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “The
Re-Lamp” วัสดุที่ใช้กค็ อื ขวดน้ำพลาสติก ได้รบั รางวัล
เงินสด 50,000 บาท “แนวคิดหลักของผลงานชิ้นนี้
มาจากหลั ก การ The 3Rs คื อ การนํ า มาใช้ ใ หม่
(Reuse), การลด (Reduce), การกระบวนการรีไซเคิล
(Recycle) โดยลดทอนรายละเอียดของตัว R ทัง้ 3 ตัว
และนํามาต่อกันจนเกิดเป็น Module สามเหลี่ยม ตาม
สัญลักษณ์ของหลักการ The 3Rs จากนั้นจึงนํามาต่อ
เป็นโครงร่างของตัวโคมไฟ ผมเลือกวัสดุที่
สามารถหาได้ ง่ า ยที่ บ้ า นและสามารถ
ประดิษฐ์ ได้เองง่ายๆ โดยเปลี่ยนขยะให้
เกิ ด เป็ น ชิ้ น งานออกแบบที่ ส วยงาม
มี คุ ณ ค่ า พร้ อ มทั้ ง สอดแทรกความ
หมายให้ สั ง คมได้ ต ระหนั ก ถึ ง การ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก การ
The 3Rs” “ผมคิดว่า สิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นบนโลกล้วนมี คุ ณ ค่ า ใน
ตั ว ของมั น เอง แม้ แ ต่ ขยะที่อยู่
รอบๆ ตั ว เราก็ ส ามารถใส่ คุ ณ ค่ า ด้ ว ย
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดชิ้นงานการออกแบบ
ที่ทรงคุณค่าได้ อย่างเช่นเราอาจประดิษฐ์ โคมไฟให้ลูกจาก
ขวดนมทีล่ กู ดืม่ หรือทําชัน้ วางของให้คณ
ุ พ่อจากขวดซุปไก่สกัด
เราก็ จ ะได้ ง านออกแบบจากขยะที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามหมาย
จากความคิดของเราเองและทีส่ าํ คัญคือ มีเพียงชิน้ เดียวในโลกด้วย”
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภูมินทร์ อุดมเวชช์ ศิษย์เก่าคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กั บ ผลงาน
การออกแบบที่ มี ชื่ อ ว่ า “BAMBOO LAMP” วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ก็ จ ะ
ประกอบไปด้วย กล่องกลมใส่ CD, ฐานรองเครื่องปั่นน้ำผลไม้
และขาตั้งกล้องที่ชํารุดแล้ว, ชุดหลอดไฟและขวดน้ำ รับรางวัล
เงินสด 30,000 บาท “ผมนําเอาวัสดุที่ใช้แล้วมาประกอบกัน
คร่าวๆ ก็ดูเหมือนกับลําต้นไผ่ ที่มีลักษณะเป็นปล้องๆ จึงตั้งชื่อ
ว่า BAMBOO LAMP เป็นการออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้สอย รูป
แบบการใช้งานและความงามเกิดจากเนื้อแท้ของวัสดุที่นํามาใช้
ประกอบให้เข้า กันได้ โดยตรง มีข้อดีคือน้ำหนักเบา เคลื่อนย้าย
สะดวก ถอดประกอบง่าย มีโครงสร้างของการใช้งาน, ขนาดที่
ยื ด หยุ่ น รวมถึ ง การจั ด วางที่ เ หมาะสมในการใช้ ง านในหลาก
หลายสถานที่ วัสดุหลักที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจําวัน
www.tieathai.org
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มีต้นทุนที่ ไม่แพงจัดหามาได้ง่าย และไม่ต้องอาศัยเวลามากในการผลิต”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ สุภาภรณ์ ภูวเกียรติกําจร
ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงานการ
ออกแบบที่มีชื่อว่า “Shrub Shining Lamp” กับวัสดุที่ใช้ก็คือ แผ่น CD
รั บ รางวั ล เงิ น สด 15,000 บาท “แนวคิดสําหรับผลงานชิ้นนี้เกิดจาก
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางของสิ่งต่างๆ หรือที่เรียกว่า
Stop Motion นํามาใช้ ในการจัดเรียงให้เกิดมิติและผสมผสานกับรูปทรง
ธรรมชาติจากพุ่มไม้ อาศัยความโปร่งใสของแผ่น CD ให้เป็นเงาสะท้อน
ของแสง แสดงถึงการเจริญเติบโตของธรรมชาติ
ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ยั ง คงภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ “Recycle for
Home” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงกระแสภาวะโลกร้อน
เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์การนําวัสดุ Recycle
มาเป็นหัวใจในงานออกแบบ”

BAMBOO LAMP
ของ ภูมินทร์ อุดมเวชช์
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม. รังสิต

รางวั ล สํ า หรั บ ผลงานที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์

HILLS LAMP
ของ นายศรัณย์ อยู่คงดี
ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

ยอดเยี่ยม

Shrub Shining Lamp
ของ สุภาภรณ์ ภูวเกียรติกําจร
ศิษย์เก่าคณะออกแบบเซรามิกส์ ม.บูรพา

ได้แก่ ศรัณย์ อยูค่ งดี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ กั บ ผลงานการ
ออกแบบที่มีชื่อว่า “HILLS LAMP” วัสดุที่ใช้คือ
ถุงพลาสติก “HILLS LAMP คือโคมไฟที่มีแกนหลัก
เป็นซี่กรงอลูมิเนียมเส้นกลมเป็นหลัก สําหรับการ
นําเอาถุงพลาสติกที่ ได้มาจากซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้าน
สะดวกซื้อมาเสียบลงไปแบบง่ายๆ แล้วยังสามารถ
ดึงถุงเหล่านั้นกลับมาใช้ ได้อีก มันก็เหมือนกับที่เก็บ
ถุงพลาสติกชั้นดีที่นอกจากจะทําหน้าที่เป็นโคมไฟที่
ให้แสงนวลๆ แปลกตา ยังดึงดูดความสนใจให้เราดึง
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
ซึ่งจะได้คอยเตือนไม่ ให้เราต้องดึงถุงพลาสติกใหม่ๆ
จากแพคออกมาใช้ ได้อีกด้วย”
ข้อมูลจาก นสพ. ผู้จัดการ
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LED : Application
(วิทยากร : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล)
   มาตรฐานไฟฉุกเฉินและวิธีการตรวจสอบ
(วิทยากร : คุณกิตติ สุขุตมตันติ)
   Lighting Management
(วิทยากร : อ.ไชยะ แช่มช้อย)
   Green Lighting
(วิทยากร : คุณจิรนันท์ อมรมนัส)
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Lighting Modern Buildings
by Derek Philips

National Engineering 2009
April 23-25, 2009: Bangkok International Traed &
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
Lux Pacifica 2009
April 23-25, 2009: Holliday Inn Silom Hotel,
Bangkok, Thailand
Lightfair International 2009
May 05-07, 2009: New York, USA
LED Expo 2009 (Korea)
May 20-23, 2009: Seoul, Korea
LED Lighting Taiwan 2009
June 11-13, 2009: Taipei, Taiwan
The E5 Engineering Series 2009
June 18-20, 2009: Bangkok International Traed &
Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
BMAM EXPO ASIA
September 3-5, 2009: IMPACT Exhibition and
Convention Center, Bangkok, Thailand
Lux Europa 2009
September 9-11, 2009: Istanbul, Turkey
Bangkok E&E 2009
October 7-11, 2009: IMPACT Exhibition and Convention
Center, Bangkok, Thailand
EXPERIENCING LIGHT 2009
October 26-27, 2009: Eindhoven, Netherlands

Beginning with an exploration of the
basic human needs of vision and the
perception of our exterior world,
Lighting Modern Buildings traces the
development of daylight from earliest
times up to the present day - the
starting point for any lighting design
is the “natural” source. Understanding
the role of daylight is the beginning
and knowledge of the various forms
of artificial light is essential. Early
buildings only had daylight during the
day and artificial at night; today there
is integration of the two. The book
provides extensive coverage of day
and night lighting and how it is
designed to provide optimum solutions
in building design. Sufficient technical
detail is provided in the book to
permit an understanding of the design
principles of a variety of schemes

“dexigner”
Lighting Your Home: Inside and Out
by Jane Cornell
The first part of Lighting Your Home
Inside and Out will tell readers
everything they need to know to
design lighting for their home. Rather
than live with an odd collection of
lamps and fixtures, readers will learn
how to create lighting schemes for
every room as well as their yard. You
will learn how to select lamps,
fixtures, and bulbs that will work
together to create safe, useful lighting
that complements their furnishings,
creates the mood they want, and
increases the value of their home.

www.tieathai.org
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