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สพบ. ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ประจําป ๒๕๕๙ คร้ังที ่๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันพุธ
ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 สืบเน่ืองจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น อีกทั้งแนวโนมการใชพลังงานในประเทศ เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง กระทรวง
พลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดดําเนินโครงการสงเสริม เคร่ืองจักร อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยจัดทํา“ฉลากประสิทธิภาพสูง”เพ่ือเปน เคร่ืองมือ
ชวยประชาชนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงทําใหสามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงานลงได ในการ
น้ีคณะทํางาน KM.ทีม สพบ. ไดเลงเห็นความสําคัญของโครงการดังกลาวฯ จึงไดเรียนเชิญคุณวัชรินทร บุญฤทธ์ิ 
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ และคุณบวรพงค สุนิภาษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานัก
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน มาเปนวิทยากรเพ่ือใหความรูความเขาใจ “ฉลากประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ”
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยเนื้อหาบรรยายเก่ียวกับการดําเนินการโดยสรุปไดดังน้ี  

ฉลากประสิทธิภาพสูงคือฉลากที่แสดงคาประสิทธิภาพ สําหรับผลิตภัณฑ โดยคาประสิทธิภาพทีป่รากฏบน
ตัวฉลาก เปนคาประสิทธิภาพที่ไดจากการทดสอบจริงตามมาตรฐานท่ีกําหนดของแตละผลิตภัณฑ โดยรูปแบบ
ฉลากประสิทธิภาพสงูของแตละผลิตภัณฑมีลักษณะเหมือนกัน จะตางกันบริเวณขอความดานลาง ซึ่งจะระบุชนิด
และแสดงคาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑน้ัน 

ฉลากประสิทธิภาพสูงตางกับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 อยางไร ?ฉลากทั้ง 2 แบบนี้ถือเปนฉลากที่ใชในการ
สงเสริมผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงเหมือนกัน ซึง่กระทรวงพลังงานไดมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดําเนินโดยการไฟฟาฯ รับผิดชอบดําเนินการสงเสริมการ
ใชเคร่ือง ใชไฟฟาประสิทธิภาพสูง และติดฉลากประหยัดไฟเบอร 5 เชน เคร่ืองปรับ อากาศ หมอหุงขาว ตูเย็น 
เปนตน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรับผิดชอบดําเนินการสงเสริมการใชเคร่ืองจักร อุปกรณ ที่
ใชพลังงานอื่นๆ ท่ีไมใชไฟฟาไดแก เตาแกส อุปกรณปรับความเร็ว รอบมอเตอร กระจก และฉนวนใยแกวจะเห็นไดวา
ฉลากทั้งสองแบบมีหนาท่ีสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนผูบริโภค ผูซื้อสินคาและอุปกรณ หากอุปกรณใดมีฉลาก
ประสิทธิภาพสูงหรือฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จะทําใหลดคาใชจายดานพลังงาน และ ประหยัดเงินลงได 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินโครงการ จัดทําแผนสงเสริมเคร่ืองจักร อุปกรณ
ประสิทธิภาพสงู และวัสดุอุปกรณ เพ่ือการอนุรักษพลังงานในป พ.ศ. 2549เพ่ือศึกษาวามีอุปกรณใดมีศักยภาพใน
การประหยัดพลังงานสูงมากพอที่จะทําการสงเสริมใหมีการใชงานอยางแพรหลาย และไดมีการดําเนินการตอเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน โดยพพ.ไดคัดเลือกผลิตภัณฑนํารอง จํานวน 4 ชนิดไดแก เตาแกส อุปกรณปรับความเร็วรอบ
มอเตอร กระจก และฉนวนใยแกวซ่ึงในป พ.ศ. 2552 ไดมีการมอบฉลากประสิทธิภาพสูงใหแกผูผลิตผลิตภัณฑท้ัง 
4 ชนิดที่ผานเกณฑคามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง ท้ังสิ้น จํานวน 25 ราย 36 ยี่หอ 356 รุน และใน
อนาคตจะทําการสงเสริมใหมีการติดฉลากประสิทธิภาพสูงกับผลิตภัณฑทั้งสิ้น 54 ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง  
เตาแกส (ความดันตํ่า) แกสหรือเตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว เปนอุปกรณที่มีการใช

อยางแพรหลายทั้งในครัวเรือนและในกิจการเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาหารเชน รานคาหรือภัตตาคาร ซ่ึงเปนเตาหุงตมท่ีใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอนประเภทปรุง



  

อาหารเหนือเตาชนิดมีเปลวไฟ โดยการดําเนินการติดฉลากเตาแกสความดันต่ํา    ซึ่งเปนเตาแกสท่ีผานมาตรฐาน
การทดสอบ และมีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนตั้งแตรอยละ 53 ขึ้นไป 

ประสิทธิภาพเชิงความรอน คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนหมายถึงพลังงานความรอนที่นําไปใชงานใน
การประกอบอาหารตอพลังงานความรอนที่ใชของแตละเตา โดยในการหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตา
แกส หาจาก การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2312-2549 : เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว ซ่ึง
เปนการทดสอบเพ่ือหาปริมาณการใชกาซของเตาแกสดวยการตมนํ้าใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 25  ํC เปน 75  ํC  

อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร เปนอุปกรณที่ใชควบคุมความเร็วรอบมอเตอร ใหเหมาะสมกับ 
สภาวะโหลด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของมอเตอร ทําใหประหยัดพลังงานได โดยท่ัวไปมอเตอรจะ
ทํางานเต็มกําลัง ไมวาภาระงานจะมากหรือนอยเพียงใด แตในสภาวะการใชงานจริง มอเตอรอาจไมตองทํางานเต็ม
กําลังอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน การใชมอเตอรปมนํ้าอาจมีบางชวงเวลาที่ไมตองการใชนํ้ามากนัก จึงตองมีชุด
วาลวควบคุมสําหรับลดปริมาตรนํ้าใหพอดีกับ ความตองการ การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรตอเขาไปใน
ระบบจะควบคุมการทํางานของมอเตอร ปรับตามการใชงาน เมื่อความเร็วรอบลดลง ปริมาณไฟฟาที่ใชก็จะลดลง
ดวยหลักการทํางานของอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรจะทําการปรับความถี่และแรงดันของแหลงจายไฟที่
จายไฟใหมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ซ่ึงภายในประกอบดวยวงจรคอนเวอรเตอรทําหนาที่แปลงไฟฟากระแสสลับ
เปนไฟฟากระแสตรง และวงจรอินเวอรเตอรทําหนาท่ีแปลงไฟฟากระแสตรงเปน เม่ือทําการพิจารณาประสิทธิภาพ
เชิงความรอนพบวา เมื่อคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเพ่ิมสูงขึ้น แสดงวา เตาแกสน้ันสามารถนําเอาความรอนท่ีได
จากการเผาไหมจากกาซหุงตมมาใชในการประกอบอาหารไดมาก กวาเตาแกสที่มีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ํา 

กระจกเปนสวนประกอบของผนังดานนอกของอาคารที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน โดยการลดความรอน
จากรังสีอาทิตย ท่ีสองผานกระจก ฉะน้ันกระจกจึงสามารถลดภาระการทํางาน                   ของ
เคร่ืองปรับอากาศได จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการลดการใชพลังงานจากการปรับอากาศ ซึ่งมี   การใชพลังงาน
เปนสัดสวนท่ีสูงมากในการใชงานในอาคารโดยสวนใหญ  

ฉนวนใยแกว วนใยแกวเปนวัสดุท่ีมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน โดยฉนวนใยแกว            

จะทําหนาที่ปองกันความรอนจากภายนอกเขาสูอาคารทําใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานนอยลง จึงสามารถ

ประหยัดพลังงาน และลดภาระการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศได วัตถุประสงคของการใชฉนวนใชสําหรับ

อุปกรณความรอนเพ่ือท่ีจะลดการสูญเสียทางความรอนออกสูบริเวณโดยรอบ ในสวนของการ          

ถายเทความรอนม ี3 วธีิ คอื  

1. การนําความรอน (CONDUCTION)  

2. การพาความรอน (CONVECTION)  

3. การแผความรอน (RADIATION) 

ซึง่กลไกการปองกันความรอนของฉนวนใยแกวมลีักษณะดังนี้ คือ  

1. การนําความรอนเสนใยแกวมีคาการนําความรอนท่ีต่ํา และคดไปคดมาทําใหเกิด      

การปองกันการนําความรอน 

2. คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจาก        

รังสอีาทติย (Light to Solar Gain : LSG)คอืสัดสวนของแสงในชวงความยาวคลื่นท่ีสามารถมองเห็นดวยตา

เปลาสองเขามาในตัวอาคาร 

 



  

ฉลากประสิทธิภาพสูง  

การประหยัดพลังงานรูปแบบใหมลาสุดนอกเหนือจากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 เพียงแค

มองหาฉลากประสทิธภิาพสูงบนสนิคาท่ัวไป (ท่ีไมใชเคร่ืองใชไฟฟา) เชน  

- ฉนวนใยแกว 

- เตาแกส 

- อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive : VSD) 

- กระจกเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีสามารถชวยคุณลดคาใชจาย ชวยชาต ิประหยดัพลังงาน 

 ความรวมมอืภาคประชาชน  

 การเลือกใชผลติภัณฑที่ไดรับการตดิฉลากแทนการใช ผลิตภัณฑประสิทธิภาพต่ําจะเปนการชวย

ลดการใชพลังงานของประเทศ และยังเปนการลดจํานวนผลติภัณฑ ประสิทธิภาพต่ําไปโดยปริยาย อกีท้ังยัง

สงผลใหมกีารพัฒนาผลติภัณฑใหมปีระสทิธิภาพสูงขึ้นเร่ือยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กิจกรรมการจัดการความรู สพบ. เดือนธันวาคม 2558 

หัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู : ฉลากประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 
 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


