




บทนำ                   

ความเป็นมา โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5                            
วัตถุประสงค์                              
การดำ เนินโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า “กลยุทธ์ 3 อ.”              

	 อ.อาคารประหยัดไฟฟ้า	:ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม		

	 อ.อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า	:ภาคที่อยู่อาศัย		 	 	

	 อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า	:เสริมสร้างทัศนคติ	

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5               

1	 โครงการประชาร่วมใจ	ใช้หลอดผอม	 	 	 																							

2 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หลอดผอมเบอร์	5

3	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ตู้เย็น	 	 																			

4		 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	เครื่องปรับอากาศ																							

5	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หลอดตะเกียบ	 	 										

6		 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	บัลลาสต์นิรภัย	

	 และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	T5	 	 										

7	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	พัดลมไฟฟ้า	 										

8		 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	 																				

9	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	โคมไฟฟ้า													 																		

10	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ข้าวกล้องหอมมะลิ		 												

11	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

12	 โครงการ	Standby	Power	1	Watt

	 			-	เครื่องรับโทรทัศน์

	 			-	จอคอมพิวเตอร์

การสุ่มกลับทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	5

การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์	ผลิตภัณฑ์เบอร์	5
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	 นับตั้งแต่ได้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าบนตู้เย็นเป็นอุปกรณ์

แรก	 เมื่อปี	 2537	 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความประสิทธิภาพ

และมาตรฐานการประหยัดไฟอย่างแพร่หลายเรื่อยมา	 ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนา	 เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์	5	เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

	 จนถึงวันนี้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานประหยัดไฟติดฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	รวม	14	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ตู้เย็น	เครื่องปรับอากาศ	หลอดตะเกียบ	

บัลลาสต์นิรภัย	 พัดลมไฟฟ้า	 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	 โคมไฟฟ้า	 ข้าวกล้องหอมมะลิเบอร์	 5	 บัสลาสต์-

อิเล็กทรอนิกส์	T5	พัดลมส่ายรอบตัว	หลอดผอมเบอร์	5	กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า	โคมไฟฟ้าหลอดผอม-

เบอร์	 5	และ	Standby	 Power	1	Watt	 	 ของเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์	 ซึ่ง	 กฟผ.ยังคงมี

เป้าหมาย	พัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและติดสัญลักษณ์	“ฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5”	 ในตลาดเมืองไทยให้กว้างยิ่งขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการติดฉลาก

เบอร์	5	ไปแล้ว	กฟผ.ยังได้มีการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพให้เพ่ิมมากข้ึน	เพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อผู้

บริโภค	 และผลการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศพร้อมกับการปรับโฉมฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์	5	เพื่อความชัดเจนของข้อมูลและรายละเอียดบนฉลาก	ที่ต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภค

	 เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงการดำาเนินโครงการฯ	 ที่มาของการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	

ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 และเป็นข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงต่าง	ๆ	ได้รับทราบถึงวิธีการใช้งาน	และการบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด

อย่างถูกต้อง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จึงได้จัดทำาหนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เบอร์	 5	

ขึ้นโดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เบอร์	5	ที่	กฟผ.	ดำาเนินการตลอด	16	ปี	ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้

รับประโยชน์สูงและประหยัดสุด	 จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์	5	แล้ว	ยังเป็นการสานต่อภารกิจของ	กฟผ.	ต่อแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ	ภายใต้สัญลักษณ์

	“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5”
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	 จากการขยายตัวของสังคม	 และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย	 ส่งผลให้ความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้น	 ทำาให้	 กฟผ.	 จำาเป็นต้องขยายแหล่งผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้

ไฟฟ้าขึ้น	 ซึ่งนอกจากจะต้องจัดหาแหล่งผลิต	 และใช้เงินทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว	 การนำาเข้า

เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ยังต้องใช้เงินลงทุน	 และมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

	 งานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	(Demand	Side	Management	หรือ	DSM)	 เป็นภาระกิจ

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้	 กฟผ.	 ดำาเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ	ตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2534	และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	20	กันยายน	

2536	ภายใต้ชื่อ	“โครงการประชาร่วมใจ	ประหยัดไฟฟ้า”	(Together	Conservation)	และได้ดำาเนิน

โครงการ“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5”	มาโดยตลอด

	 ปัจจุบัน	กฟผ.	ยังคงดำาเนินการต่อเนื่องกับ	โครงการ	“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5”	โดย

การประสานงานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน	 โดยการดำาเนินงาน

ด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ซึ่งมีตรากระทรวงพลังงาน

กำากับอยู่คู่กับตราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า	

และมีประสิทธิภาพ	ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำาเนินโครงการดังนี้

	 รณรงค์ให้ผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า	ผลิตและนำาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและจำาหน่ายใน

													ราคาที่เหมาะสม

	 จูงใจและเสริมสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน	โดยให้ความรู้และสร้างความ

													เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 เสนอทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

	 สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า	รวมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำา

													พลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์
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	 เพื่อให้การดำาเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 บรรลุผลในการลดการใช้พลังงานโดย

รวมของชาติ	และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังจากทุก	ๆ	ฝ่าย	ดังนั้น	กฟผ.จึงใช้แนวทางในการดำาเนินโครงการ

ด้วยการใช้วิธีจูงใจ	โดยการสร้างการรับรู้	และความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า

แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ	โดยแบ่งกลุ ่มเป้าหมายออกตามประเภทของผู ้ใช้ไฟฟ้า	คือ	

กลุ่มภาคที่อยู่อาศัย	กลุ่มภาคธุรกิจและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม	ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า	 “	3	อ.”	

คือ	อาคารประหยัดไฟฟ้า	อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า	และ	อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า	

การดำ เนินงาน
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	 สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	 คิดเป็นร้อยละ75	 ของการใช้

พลังงานทั้งประเทศ	 ยิ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าใด	 การใช้พลังงานจะสูงตามไปด้วย	

และเพื่อให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนี้	จึงมุ่งที ่จะ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม	 เห็นความสำาคัญและพร้อมใจกันใช้อุปกรณ์

ประหยัดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง	เช่นเดียวกับกลุ่มภาคท่ีอยู่อาศัยพร้อมไปกับการใช้มาตรการต่าง	ๆ

ที่จะทำาให้เกิด	“อ”	ที่หนึ่ง	คือ	อาคาร	/	โรงงานประหยัดไฟฟ้า	ซึ่งได้แก่	การบริหารการใช้ไฟฟ้า	การ

ปรับปรุงระบบป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร	 การใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง	 การปรับปรุง

ระบบแสงสว่าง	 และการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง	 ลดต้นทุนการผลิต

สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กลยุทธ์ 3 อ. 
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อ. อาคาร/โรงงานประหยัดไฟฟ้า
: ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม



 กลุ่มประชาชนในภาคที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ	 25	

ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ	 การดำาเนินงานในภาคที่อยู่อาศัยนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปที่

การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง	โดย	กฟผ.ได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า	และผู้ประกอบการผลิตและนำาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

ประหยัดไฟ	ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น	ๆ	ให้เป็นอุปกรณ์

ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยแล้ว	 ยังทำาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่ำา	 หมดไปจากตลาด

เมืองไทยอีกด้วย

การดำาเนินการในภาคที่อยู่อาศัย	ได้แก่

	 ปี	2536	 โครงการประชาร่วมใจ	ใช้หลอดผอม

	 ปี	2537	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ตู้เย็น

	 ปี	2538	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	เครื่องปรับอากาศ

	 ปี	2539	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หลอดตะเกียบ

	 ปี	2541	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	บัลลาสต์นิรภัย

	 ปี	2542	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ข้าวกล้องหอมมะลิ

	 ปี	2544	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	พัดลมไฟฟ้า

	 ปี	2547	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

	 ปี	2547	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	โคมไฟฟ้า

	 ปี	2552	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	หลอดผอมเบอร์	5

	 ปี	2552	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	T5

	 ปี	2552	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	พัดลมส่ายรอบตัว

	 ปี	2553	 โครงการ	Standby	Power	1	Watt	(เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์)

	 ปี	2554	 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

อ. อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
: ภาคที่อยู่อาศัย
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	 ถึงแม้ว่าการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัย	 และอาคาร

ประหยัดไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบความสำาเร็จแล้วก็ตาม	ทัศนคติหรือการรับรู้เรื่อง

การประหยัดพลังงาน	มีความจำาเป็นต้องตอกย้ำา	และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

	 กฟผ.ได้ดำาเนินโครงการปลูกฝังอุปนิสัยการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพแก่เยาวชน	โดยประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร	

จัดตั้ง	 “ห้องเรียนสีเขียว”	 (GREEN	 LEARNING	 ROOM)	 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการ

ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติ	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดย

ผ่านระบบการศึกษาของประเทศ	 เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ยั่งยืน	 ซึ่งใน

ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียวอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม	426	โรงเรียน

	 ต่อมาปี	2552	ได้ต่อยอดพัฒนายกระดับห้องเรียนสีเขียว	มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว	ปัจจุบันมีโรง

เรียนสีเขียวแล้ว	30	โรงเรียน

	 นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์	และจัดกิจกรรมสนับสนุน

ผ่านสื่อบุคคลและสื่อสาธารณะ	 ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด	 สร้างความ

เชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์	5	ต่อไป

อ. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า
: สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
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โครงการหลอดผอม
	 หลอดผอมฟลูออเรสเซนต์	หรือเรียกกันทั่วไปว่า	หลอดนีออน	เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน

ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ	 หากทุกครัวเรือนหันมาใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงแทนหลอดไฟฟ้า

ที่มีประสิทธิภาพต่ำา	 จะส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมโครงการประชาร่วมใจ	

ใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า	 จึงได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2536	 โดย	 กฟผ.	 ได้รับความร่วมมือ

จากบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าภายในประเทศจำานวน	 	 5	 ราย	 ได้แก่	 บริษัท	 ฟิลิปส์อิเลคทรอนิกส์	

(ประเทศไทย)	 จำากัด	 ,บริษัทไทยโตชิบาไลท์ติ้ง	 จำากัด	 ,	 บริษัท	 สยามทรีนิตี้อินเตอร์เทรด	 จำากัด	 ,	

บริษัท	เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ	จำากัด	และ	บริษัท	ลี้กิจเจริญแสง	จำากัด)

	 ในการยุติการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์	ขนาด	40	และ	20	วัตต์	หรือท่ีเรียกกันว่าหลอดอ้วน

และหันมาผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์	ขนาด	36	และ	18	วัตต์	หรือ	“หลอดผอม”	แทน	ซึ ่งให้

แสงสว่างเท่ากันแต่ประหยัดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	 10	 โครงการหลอดผอมสามารถลดความต้องการใช้

พลังงานไฟฟ้าลงได้	 1,957.5	 ล้านหน่วย	 ลดพลังงานไฟฟ้า	 401.5	 เมกะวัตต์	 ลดปริมาณการเกิด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าลงถึง	1,446,682	ตัน	(ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2554)	

	 ด้วยความสำาเร็จในการยุติการผลิตหลอดอ้วน	 และสร้างตลาดหลอดผอม	 นับเป็น

ประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญของวงการพลังงานไทย	และเป็นโครงการแรกของโลกที่	กฟผ.	สามารถ

ผลักดันให้หลอดอ้วนหมดไปจากตลาดเมืองไทยได้อย่างสิ้นเชิง	และหันมานิยมใช้หลอดผอมกันอย่าง

แพร่หลาย
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		 ปี	2550	เพื่อให้ประเทศไทยมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น	กฟผ.	จึงสนับสนุนให้

ประชาชนเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์	 5	 โดยดำาเนินการให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน	 ผู้ผลิต	

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท	 ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมถึง

ประชาชน	 เพื่อให้มีการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาภาวะโลกร้อน	 โดยส่งเสริมให้

มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งมีขนาด	28	วัตต์	และ	14	วัตต์	 เพื่อนำามาใช้แทนหลอดผอมเดิม

ขนาด	30	วัตต์	และ	18	วัตต์	ตามลำาดับ	จะประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่าหลอดผอมเดิมถึง	30	%	

ขณะที่ให้แสงสว่างเท่ากัน	โดยมีอายุการใช้งานตั้งแต่	15,000	ชั่งโมง

หลอดผอม
เบอร์ 5
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ขนาดใหม่ของหลอดผอมใหม่
	 หลอดผอมใหม่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	5	หุน	(5/8’)	มีขนาดเล็กกว่าหลอดผอมเดิม

ประมาณ	40%	และเล็กกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาเกือบ	60	%

เปรียบเทียบขนาดหลอดอ้วน หลอดผอม และหลอดผอมเบอร์ 5



เกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติเฉพาะหลอดผอมใหม่ เบอร์ 5

หมายเหตุ		1.	หลอดผอมเบอร์	5	ใช้งาน	8	ชั่วโมง/วัน

														2.	คำานวณอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3.28	บาท

หมายเหตุ
CRI	=	Color	Rendering	Index
ROHS	=	Restriction	of	Hazardous	Substances	Directive

16

127,920

ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำาหนด

(	Rated	Value	)
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หลอดผอมเบอร์ 5 ร่วมลดโลกร้อน
	 หากเราเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์	5	ขนาด	28	วัตต์	แทนหลอดผอมขนาด	36	วัตต์	ซึ่งมี

อยู่	160	ล้านหลอดทั่วประเทศแล้ว		จะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงปีละ	2,400	เมกกะวัตต์	หรือ	

7,000	ล้านหน่วย/ปี	คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้	21,000	ล้านบาท/ปี	ลดการนำาเข้าเชื้อเพลิง	

8,300	ล้านบาท/ปี	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	4,000	ล้านตันต่อปี
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	 ตู้เย็นเป็นอุปกรณ์แรกที่ได้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ	 ในปี	 2537	 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตและนำาเข้าตู้เย็นรายใหญ่ในประเทศ	5	รายได้แก่	บริษัท	ซันโยยูนิเวอร์
แซลอีเล็คทริค	จำากัด	(มหาชน),	 	บริษัท	ฮิตาชิคอนซูมเมอร์โปรดักซ์	(ประเทศไทย)	จำากัด,	บริษัท	
กันยงอีเล็คทริก	 จำากัด	 (มหาชน),	 บริษัท	 เอ.พี.เนชั่นแนล	 อีเล็คทริค	 จำากัดและบริษัทไทยโตชิบา
อุตสาหกรรม	จำากัด	พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งทดสอบระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)		โดยมีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(สฟอ.)		ดำาเนินการ
ทดสอบการดำาเนินงานในระยะแรกเฉพาะตู้เย็น	 1	 ประตูต่อมาในปี	 2542	 	 จึงได้มีการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพกับตู้เย็น	 2	 ประตูขึ้นไป	 ซึ่งปัจจุบันพบว่าตู้เย็นมีการติดฉลากเกือบ	 100	
เปอร์เซนต์

ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของตู้เย็นเบอร์ 5 ให้ประหยัดไฟมากข้ึน
	 กฟผ.	ได้มีการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานตู้เย็น	1	ประตูและ	2	ประตูขึ้นไป	เพื่อให้มี
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		ดังนี้
	 1.	ปี	2544	กฟผ.	และผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานตู้เย็นเบอร์	5		ให้ประหยัด
ไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ	 20	 โดยใช้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 (ค.ศ.2001)	 ซึ่งนอกจากจะทำาให้
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการใช้ตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วยังนำาไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอื่นๆ	อีกด้วย
	 2.	ปี	2548	สมอ.	ได้กำาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำา	Minimum	Energy
Performance	Standard	(MEPS)	ของตู้เย็น	มอก.	2186-2547	ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ	เพื่อไม่ให้
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำา	 ผลิตหรือนำาเข้ามาจำาหน่ายในประเทศไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม	2549	เป็นต้นไป	ดังนั้น	กฟผ.	ได้ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของตู้เย็น	1	ประตู	และตู้เย็น	2	
ประตูขึ้นไป	ในปี2549	(ค.ศ.	2006)	และปี	2550	(ค.ศ.2007)	ตามลำาดับ
	 3.	 ปี	 2554	 กฝผ.	 ได้ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพตู้เย็นให้ประหยัดพลังงานสูงขึ้นจากเกณฑ์
เดิมอีก	 7.5%	 โดยเร่ิมการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพสำาหรับตู้เย็น	 1	 ประตูและตู้เย็น	 2	 ประตูข้ึนไป
ต้ังแต่เดือนมกราคม	2554	(ค.ศ.2011)	และเดือนมกราคม	2555	(ค.ศ.2012)	ตามลำาดับ	
	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานของตู้เย็นในอดีตต้ังแต่ปี	 2538	 ตู้เย็นใช้พลังงานโดยเฉล่ีย
เคร่ืองละ	335	kWh	เม่ือเทียบกับปัจจุบันปี	2554	ตู้เย็นใช้พลังงานเฉล่ียเพียง	173	kWh	หรือลดการ
ใช้พลังงานลงคร่ึงหน่ึง

ตู้เย็น
ประหยัดไฟเบอร์ 5
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
									•	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขท่ี	มอก.	455	–	2537	และมอก.	2186	–2547
								•	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน

หมายเหตุ		 1.	คำานวณอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3.28	บาท
	 	 2.	ตู้เย็นใช้งาน	24	ชั่วโมง/วัน
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การคำานวณค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานตู้เย็นเบอร์ 5
ประกอบด้วย	2	ส่วน

	 1.		ด้านพลังงาน

	 	 1.1	Ec	(Energy	Consumption)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	=	พลังงานที่ใช้ใน	1	วัน

	 	 1.2	ด้านอุณหภูมิ	(องศาเซลเซียส)	(	ำC)		

	 	 	 1.2.1		Tf			(	ำC)		=		อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็ง

	 	 	 1.2.2		Tm	(	ำC)		=		อุณหภูมิภายในช่องแช่เย็น

	 2.		ด้านปริมาตร	

	 	 2.1	Vf	(ลูกบาศก์เดซิเมตร)	=	ปริมาตรภายในช่องแช่แข็ง

	 	 2.2	Vr	(ลูกบาศก์เดซิเมตร)	=	ปริมาตรภายในช่องแช่เย็น				

	 	 2.3	Vv	(ลูกบาศก์เดซิเมตร)	=	ปริมาตรภายในช่องแช่ผัก

	 	 2.4	Vt	(ลูกบาศก์เดซิเมตร)	=	(Vf	+	Vr	+	Vv)	=	ปริมาตรทั้งหมดของตู้เย็น

 คำานวณค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

	 1.			การหาค่าตัวแปร

	 1.1	K		 =			32	–	อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็ง	(	ำC)

	 																		32	–	อุณหภูมิภายในช่องแช่เย็น	(	ำC)

	 	 =			32	–	Tf			(	ำC)

																															32	–	Tm	(	ำC)

	 1.2	การหาค่าปริมาตรปรับเทียบของตู้เย็น	(Adjusted	Volume;	AV)	(ลิตร,ลูกบาศก์เดซิเมตร)		

	 	 =			Vf	x	K(Vr	+	Vv)	

	 2.		คำานวณค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้เย็น

	 2.1	คำานวณค่า	EC	(กิโลวัตต์	–	ชั่วโมง/ปี)			=		พลังงานที่ใช้ใน		1	วัน	x	365	วัน

	 	 	 	 	 					=		Ec	x	365	

	 2.2	หาค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน	(kWh/Y)	ของตู้เย็น	โดยการนำาค่า	AV	จากข้อ	1.2	

มาแทนค่าในสมการ	โดยเลือกตามค่า	AV	และชนิดของตู้เย็นตามตารางที่	1	และ	2	สำาหรับ	ตู้เย็น	1	

ประตูและ	2	ประตูขึ้นไป	ตามลำาดับ

	 3.		พิจารณาระดับประสิทธิภาพพลังงาน

	 กำาหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานของตู้เย็น	โดยนำาค่า	Ec	(kWh/Y)	ที่ได้จากการคำานวณ

ใน	ข้อ	2.1	เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน	(Energy	Consumption	Criteria)	ของแต่ละ

ระดับตามข้อ	2.2	หากค่า	Ec	(kWh/Y)	ที่คำานวณได้อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใด	จะได้

ผลลัพธ์เป็นระดับประสิทธิภาพพลังงานของตู้เย็นที่ทำาการทดสอบ
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การใช้งานและการบำารุงรักษาตู้เย็นประหยัดไฟฟ้า

 

	 1.	ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มือและปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อยืดอายุการใช้งาน

	 2.	ควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย	15	ซม.	เพื่อให้อากาศถ่ายเท	ช่วยระบายความร้อน

	 				ได้ดียิ่งขึ้น

	 3.	ควรตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็น	ที่ระดับ	3			เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมกับ

	 			การรักษาคุณค่าอาหารในตู้เย็น	การตั้งอุณหภูมิตู้เย็นไว้เย็นกว่าที่กำาหนดไว้	1	องศา- 

	 			เซลเซียส	จะทำาให้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง	25%

	 4.	ควรละลายน้ำาแข็งอย่างสม่ำาเสมอ		ด้วยการถอดปลั๊กตู้เย็นเป็นครั้งคราว

	 5.	อย่าตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน		เพราะจะทำาให้เครื่องต้องทำางานมากกว่าปกติ

	 6.	อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย	ๆ	หรือใส่ของร้อนในตู้เย็น		เพราะจะทำาให้ตู้เย็นสูญเสียความเย็น

	 7.	ตรวจสอบยางขอบประตูอยู่เสมอ		และควรเปลี่ยนใหม่ทันทีที่ชำารุดหรือเสื่อมสภาพ

	 8.	ในกรณีที่ตู้เย็นมีการต่อสายลงดิน		ควรทดสอบว่ามีไฟฟ้ารั่วลงดินหรือไม่

่
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เครื่องปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร์ 5

	 จากความสำาเร็จในการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	 5	 บนตู้เย็นประหยัดไฟฟ้า	
กฟผ.	ได้ใช้วิธีเดียวกันนี้	ผลักดันให้เกิดเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า	 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ	
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการเติบโตสูงและใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทั้งในภาค
ที่อยู่อาศัยและภาคอาคารธุรกิจ	 	 โดยเริ่มเปิดตัวโครงการเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์	 5	 เมื่อ
วันที่	20	กันยายน	2538		ด้วยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ	ในการกำาหนดระดับ
ประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ	 เพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ	 เบอร์	 5	 โดยมี
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(สฟอ.)	เป็นหน่วยงานทดสอบค่าประสิทธิภาพ

ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ
	 1.	 ปี	 2548	 สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 ได้กำาหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำาหรือ	Minimum	Energy	Performance	Standard	(MEPS)	โดยกำาหนดให้
เครื่องปรับอากาศสำาหรับห้องขนาดไม่เกิน	8,000	วัตต์	และ	12,000	วัตต์	มีอัตราส่วนประสิทธิภาพ
พลังงานไม่น้อยกว่า	 2.82	 (9.6	 	 BTU/hr/W)	 และ	 2.53	 (8.6	 BTU/hr/W)	 	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
มีนาคม	2548	ดังนั้นเครื่องปรับอากาศในขอบข่ายดังกล่าวจะต้องผ่าน	มอก.	2134	-	2545	จึงจะ
สามารถผลิตและนำาเข้า	 เพื่อจำาหน่ายภายในประเทศได้	 	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประหยัด
พลังงานเพิ่มขึ้น	 กฟผ.	 จึงได้ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์	 5	 จากเดิมค่าประสิทธิภาพพลังงาน	 EER	
10.6	 (BTU/hr/W)	 เป็น	 EER	11.0	 (BTU/hr/W)	ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ	5	
โดยโครงการนี้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่มกราคม	2549
	 2.	 ปี	 2554	 กฟผ.	 ได้มีการปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มจากเดิมอีกเป็น	 EER	
11.6	เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด	≤8,000	วัตต์		(27,296	BTU/hr)		ส่วนเครื่องปรับอากาศ
ที่มีขนาด	>8,000		วัตต์	 	ยังคงใช้เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานเท่าเดิม	คือ	 	EER	11.0	โดยปรับ
หน้าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	5		ในรูปแบบปี		2011
	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอดีตปี	 2539	 เครื่องปรับอากาศ		
(12,000	BTU/hr)	ใช้พลังงานโดยเฉลี่ยเครื่องละ		2.176		kWh/ปี		เมื่อเทียบกับปัจจุบันปี		2554		
เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานเฉลี่ยเพียง		1,589		kWh/ปี		หรือลดการใช้พลังงานลง		27	เปอร์เซ็นต์
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
						 		•	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่	มอก.	1155	-	2536,

	 					มอก.	2134	-	2545

					 		•	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน
				 		อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน(	Energy	Efficiency	Ratio:	EER)

	 EER		=		ขีดความสามารถทำาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	(BTU/hr)

	 	 				 จำานวนกำาลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้	(W)		

   

	 ตัวอย่าง		 การคำานวณเครื่องปรับอากาศขนาด	12,000	BTU/hr

	 	 ใช้พลังงานไฟฟ้า	1,000	W	

	 ดังนั้น	EER	คำานวณได้จาก

	 	 EER		=	12,000	BTU/hr

	 	 	 1,000	W

	 	 							=	12.00		BTU/hr/W	

 

 11.00 - 11.99

 

 10.60 - 10.99    11.60

 

 10.60 - 10.99

 

 9.60 -10.59    11.0
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เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 คุ้มค่ากว่า

1.	เลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง
2.	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		ควรใช้ช่างผู้ชำานาญงาน		และควรวางเครื่องในจุดที่เครื่องจ่ายความเย็น		
				ได้ดี	เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.	หมั่นทำาความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นทุกๆเดือน	หรือมากกว่าถ้าจำาเป็น	และทำาความสะอาดใหญ่ปีละ		
				2	ครั้ง	เพื่อทำาให้เครื่องปรับอากาศสามารถจ่ายความเย็นได้เต็มที่,	ประหยัดพลังงานลงได้	10%		
				และยืดอายุการใช้งาน
4.	ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่	25-26	องศาเซลเซียส	เพราะอุณหภูมิที่ลดลง	1	องศาจะทำาให้ต้องเสีย
				ค่าไฟฟ้า	เพิ่มประมาณ	10	%

หมายเหตุ		 1.	กำาหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน	8	ชั่วโมง/วัน

												 	 2.	ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย	=	3.28	บาท/หน่วย

การใช้งานและบำารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า
การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธีจะทำาให้เครื่องปรับอากาศทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยัดพลังงาน	ดังนั้นก่อนซื้อเครื่องปรับอากาศ	ควรพิจารณาดังนี้
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	 ในปี	2539	เพื ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯในวโรกาส

ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	กฟผ.	จึงได้รณรงค์ให้คนไทยใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้

โดยใช้ชื ่อโครงการล้านดวงใจ	ร่วมใจภักดิ ์	ร่วมประหยัดไฟ

	 จากการรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนหลอดไส้มาใช้้หลอดตะเกียบทำาให้มีหลอดตะเกียบท่ี

คุณภาพต่ำาเข้ามาจำาหน่ายในประเทศไทยมากขึ้น	 กฟผ.	 และผู้ผลิต/ผู้นำาเข้า	 จึงได้ร่วมมือกันในการ

ส่งเสริมให้มีการติดฉลากหลอดตะเกียบประหยัดไฟ	ในเดือนกันยายน	2544	โดยได้รับความร่วมมือ

จากบริษัทผู้ผลิตและนำาเข้าร่วมส่งหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ	 เพื่อเข้าทดสอบ

และติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	 5	 โดยได้กำาหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์			

(Lumen/Watt)

ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานหลอดตะเกียบ
	 กฟผ.	ได้ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพหลอดตะเกียบประหยัดไฟเบอร์	5	เมื่อปี	2550	ซึ่งหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ต้องผ่านมาตรฐาน	มอก.	956	–	2533,	มอก.	1955	–	2551	และมีอายุ

การใช้งานไม่น้อยกว่า	6,000	ชั่วโมง	ซึ่งทำาให้ประหยัดค่าไฟได้	70-80	เปอร์เซนต์

หลอดตะเกียบ
ประหยัดไฟเบอร์ 5
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ความสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดค่าไฟได้มากถึง 70 - 80%
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31

47
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80
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หมายเหตุ		1.	หลอดตะเกียบใช้งาน	8	ชั่วโมง/วัน

														2.	คำานวณอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3.28	บาท
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่		2233-2548

	 •	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน



	 ปี	2550	กฟผ.	รณรงค์โครงการ	“เพ่ือชาติ	เลิกหลอดไส้	ใช้หลอดตะเกียบเบอร์	5”	มีเป้าหมาย

เพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ที่ยังมีในระบบจำานวน	 30	 ล้านหลอด	 เพื่อให้

เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนถึง	1,500	ล้านหน่วยต่อปี	หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า

ปีละ	 4,500	 ล้านบาท	 โดยสามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง	 300	 เมกกะวัตต์	 หรือเทียบ

เท่ากำาลังผลิตของเขื่อนวชิราลงกรณ	 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สู่ชั้นบรรยากาศถึง	

700,000	ตัน	ซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์	จากการใช้น้ำามันรถยนต์	300	ล้าน

ลิตรต่อปี	 หรือเท่ากับการใช้รถยนต์	 240,000	 คันใน	 1	 ปี	 และช่วยลดการนำาเข้าเชื้อเพลิงเพื่อการ

ผลิตไฟฟ้าได้ถึง	3,000	ล้านบาทต่อปี

	 สำาหรับการณรงค์นำาร่องนั้น	 เริ่มต้นโดยการแจกหลอดตะเกียบจำานวน	 800,000	 หลอด	

ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้หลอดตะเกียบเพิ่มขึ้น	ถือเป็นการ

สร้างและขยายตลาดหลอดตะเกียบขึ้นในประเทศไทย	 พร้อมกันนั้นได้สนับสนุน	 ให้เกิดผู้ผลิต/

ประกอบหลอดตะเกียบในประเทศไทย	 อีกทั้งได้ขอความร่วมมือประกอบกับการใช้กลไกลทางการ

ตลาด	จำาหน่ายหลอดตะเกียบเบอร์	5	ซึ่งผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพ	และอายุการใช้งาน	โดย

บรรจุในกล่องของ	 กฟผ.	 ผ่านร้านสะดวกซื้อ	 และซุปเปอร์สโตร์ทั่วประเทศ	 ในราคา	 55	 บาท	 และ	

58	 บาท	 สำาหรับหลอดขนาด	 13	 วัตต์	 และ	 20	 วัตต์	 ตามลำาดับ	 ซึ่งเป็นราคาที่จูงใจให้เกิดการใช้

หลอดตะเกียบเพิ่มขึ้น	 	 	 	และในปี	2554	กฟผ.	 ได้กระตุ้นการจำาหน่ายหลอดตะเกียบอย่างต่อเนื่อง	

ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการใช้หลอดตะเกียบเบอร์	 5	 ชนิดเกลียว	 ขนาด	 9,13,20	 วัตต์	 และวาง

จำาหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2554	 เป็นต้นไป	 จากการรณรงค์ดังกล่าวคาดว่า	 หลอดใส้จะหมดจาก

ประเทศไทยได้
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	 บัลลาสต์	เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้คู่กับหลอดฟลูออเรสเซนต์	มีหน้าที่ปรับแรงดันและควบคุม

การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการส่องสว่างของหลอด	บัลลาสต์จึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหน่ึง

ที่	กฟผ.	เลือกดำาเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตบัลลาสต์ในประเทศ	ส่งบัลลาสต์แกนเหล็ก

เข้าทดสอบ	และติดฉลากเป็น	“บัลลาสต์เบอร์	5	นิรภัย”	เมื่อปี	2541	ซึ่งจะช่วยลดการการใช้ไฟฟ้า

ในระบบแสงสว่างได้อีกทางหนึ่ง

บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย ประหยัดไฟ ปลอดภัยกว่า

	 บัลลาสต์เบอร์	5	นิรภัย	ปลอดภัยกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิม	เนื่องจากมีอุณหภูมิขณะ

ใช้งานไม่เกิน	75	องศาเซลเซียส	แต่บัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิมมีอุณหภูมิขณะใช้งานประมาณ	110	

-	120	องศาเซลเซียส	ความร้อนที่น้อยกว่าจึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	ทั้งยังช่วยให้ประหยัด

ค่าไฟฟ้าจากการที่เครื่องปรับอากาศทำางานน้อยลงอีกด้วย	 แม้บัลลาสต์แกนเหล็กประสิทธิภาพสูง	

หรือ	“บัลลาสต์เบอร์	5	นิรภัย”	จะมีราคาสูงกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิม	แต่ด้วยประสิทธิภาพที่

เหนือกว่า	จะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิมถึงร้อยละ	45	เนื่องจาก

บัลลาสต์เบอร์	 5	 นิรภัยนี้	 มีการสูญเสียพลังงานไม่เกิน	 5.5	 วัตต์	 ในขณะที่บัลลาสต์แบบเดิมมีการ

สูญเสียพลังงานประมาณ	10	–	12	วัตต์	ซึ่งการรณรงค์บัลลาสต์เบอร์	5	นี้จะมีผลให้การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศลดลงได้ในระดับหนึ่ง	 ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้บัลลาสต์แกนเหล็กน้อยลงเนื่องจาก

หันมาใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	T5	กันมากขึ้น	

บัลลาสต์
เบอร์ 5 นิรภัย
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ 

    •	ตามมาตรฐาน	AS/NZS	4783.2:2002

				 •	ข้อกำาหนดของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน
 บัลลาสต์เบอร์	 5	นิรภัย	 เบอร์	 5	 จะต้องผ่านการรับรองตาม	มอก.	 23-2521	 และมีค่า

ประสิทธิภาพตามตาราง

บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
	 กฟผ.	ได้พัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	T5	เพื่อใช้ร่วมกับหลอดผอมเบอร์	5	โดยได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ผลิตและนำาเข้าร่วมปรับปรุงและพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี	2550เป็นต้นมา		

ทั้งนี้เนื่องจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์กินไฟน้อย	เมื่อใช้ร่วมกับหลอดผอมเบอร์	5		แล้วทำาให้ประหยัด

พลังงานได้มากขึ้นอีกถึงประมาณ	30%		และต่อมาในปี	2552	กฟผ.	ได้ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	

5	ให้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เบอร์	5	เป็นต้นมา
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	IEC	60929

	 •	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่	มอก	1506-2541

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานและคุณสมบัติเฉพาะ 

	 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	 T5	 เบอร์	5	มี	2	ขนาด	คือ	ขนาดใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์	

14	วัตต์	และ	28	วัตต์	มีรายละเอียดดังนี้

	 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	T5	เบอร์	5	ต้องผ่านมาตรฐาน	มอก.1955	–	2551	และมีอายุ

การใช้งานไม่น้อยกว่า	5	ปี	

คุณสมบัติของบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกส์ T5 เบอร์ 5

ำc

51 51
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	 พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานเป็นจำานวนมากในประเทศไทย	 เพราะสภาพภูมิ
อากาศที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปีของประเทศ	 ทำาให้ทุกครัวเรือนต้องมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อน	
และจากข้อมูลทางการตลาดกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ได้รายงานว่าพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หนึ่งที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง
	 และเพื่อเป็นการพัฒนาพัดลมให้มีประสิทธิภาพสูง	 ในปี	 2544	 กฟผ.	 จึงได้เปิดตัวโครง
การฯและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าแก่พัดลม	 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิตพัดลม
ชั้นนำาในประเทศ	 พร้อมใจกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งผลที่ได้รับจากการใช้พัดลม
ประหยัดไฟเบอร์	5	นี้	จะช่วยให้ประเทศไทยประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำาเข้าน้ำามันเตา	สำาหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
	 จากความสำาเร็จในการติดฉลากของพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ	 ตั้งพื้นและติดผนัง	 จนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค	ในปี	2552	กฟผ.	จึงสามารถติดฉลากให้กับพัดลมชนิดส่ายรอบตัวได้เพิ่มอีก	1	ชนิด	
พัดลมไฟฟ้าที่รับรองฉลากเบอร์	5	มี	4	ชนิด	คือ
	 •	ชนิดตั้งพื้น
	 •	ชนิดตั้งโต๊ะ
	 •	ชนิดติดผนัง
	 •	ชนิดส่ายรอบตัว

			 และปี	 2553	 โดยความร่วมมือของผู้ผลิตและนำาเข้าพัดลมระบายอากาศ	 จึงได้มีการลง

นามความร่วมมือ	(MOU)	ในวันที่	31	สิงหาคม	2553	เพื่อที่จะให้มีการทดสอบ	และติดฉลากพัดลม

ระบายอากาศต่อไป

พัดลม
ประหยัดไฟเบอร์ 5
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ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานพัดลมไฟฟ้าให้สูงขึ้น

 ในปี	 2554	 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ	 กฟผ.	 ได้มีการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของ	
พัดลมซึ่งจะประหยัดพลังงานมากขึ้นอีก	 8%	 ทำาให้พัดลมมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้นกว่าเดิม	 จะ
เห็นได้ว่าการใช้พลังงานของพัดลมในอดีตตั้งแต่ปี	 2544	 พัดลมขนาด	 16	 นิ้วใช้พลังงานโดยเฉลี่ย
เครื่องละ	97.6	Kwh	เมื่อเทียบกับปัจจุบันปี	2554	พัดลมใช้พลังงานเฉลี่ยเพียง	79.8	Kwh	หรือลด

การใช้พลังงานลง	18%

มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขท่ี	มอก.	92	–	2536	(ต้ังโต๊ะ,ติดผนัง)
	 •	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่	มอก.	127	–	2536	(ตั้งพื้น)
	 •	ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขที่	มอก.	527	–	2528	(ส่ายรอบตัว)
	 •	ข้อกำาหนดของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานพัดลมประหยัดไฟเบอร์ 5
 
	 •	ประสิทธิภาพค่าใช้งาน		=			อัตราการระบายอากาศ		(m	/min)
	 	 	 	 									กำาลังไฟฟ้าที่ใช้						(W)
	 	 มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อวัตต์	(m	/min/W)
	 •	พัดลมที่ส่งทดสอบจะต้องผ่านมาตรฐานมอก.	934	-	2533	ด้านความปลอดภัย

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)

วันที่	31	สิงหาคม	2553

ผู้ผลิตและนำาเข้าพัดลมระบาย

อากาศ	ณ	ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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การใช้งานและการบำารุงรักษาพัดลมประหยัดไฟฟ้า
	 1.	ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร
	 2.	อย่าเปิดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
	 3.	เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
	 4.	ไม่ควรมีวัสดุติดไฟใกล้บริเวณพัดลม	เช่น	ผ้าม่าน
	 5.	พัดลมที่เปิดแล้วไม่หมุนหรือหยุดหมุนจะร้อน	และเกิดไฟไหม้ได้ให้รีบปิดพัดลม	และ
	 				ถอดปลั๊กเพื่อส่งซ่อมต่อไป
	 6.	ตรวจสอบสภาพของสายอ่อนที่ใช้อยู่เสมอ	ซึ่งฉนวนมักจะชำารุดง่าย

	 7.	เมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมและถอดปลั๊กออก

หมายเหตุ	 1.	พัดลมใช้งานเฉลี่ยวันละ	8	ชั่งโมง

														 2.	คำานวณอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3.28	บาท
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	 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายแทบทุกครัวเรือนและนับวันจะมี

จำานวนการใช้เพิ่มขึ้นทุกๆปี	 จะเห็นได้จากยอดจำาหน่ายที่สูงถึง	 1,500,000	 ใบต่อปี	 ทั้งนี้เพราะคน

ไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก	หม้อหุงข้าวจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องมีใช้ประจำาบ้าน	และเพื่อให้เกิด

การประหยัดพลังงานในครัวเรือน	กฟผ.	จึงได้ศึกษาหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพหม้อหุงข้าวไฟฟ้า	

โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำาหน่าย	 และหน่วยงานทดสอบ	 (สถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์)	 เพื่อกำาหนดมาตรฐานประสิทธการประหยัดไฟฟ้า	 โดยการติดฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์	5	ให้กับหม้อหุงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน	เพราะนอกจากจะทำาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดค่าไฟแล้ว	ยังส่ง

ผลให้เกิดการประหยัดพลังงานจำานวนมากให้กับประเทศอีกด้วย	และเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2547	

กฟผ.ได้มีพิธีมอบฉลากและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ประหยัดไฟเบอร์ 5
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	JIS	C	9212	–	1993

	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	CCEC/T	11	–	2001

	 •	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน

                    

	 		ขณะที่	 							 :	ประสิทธิภาพพลังงานความร้อน,	เปอร์เซ็นต์ความละเอียด	0.1	%

        	 :	อุณหภูมิน้ำาเริ่มต้น,	องศาเซลเซียส	(		ำC)

	 	 							 :	อุณหภูมิน้ำาสูงสุด,	องศาเซลเซียส	(		ำC)

	 	 							 :	มวลน้ำาก่อนทดสอบ,	กิโลกรัม	(kg)

	 	 							 :	มวลหม้อหุง,	กิโลกรัม	(kg)

	 	 							 :	ความจุความร้อนจำาเพาะของวัสดุที่ใช้ทำาหม้อหุง,

	 	 	 		กิโลจูล/กิโลกรัม	–	เคลวิน	(kJ/kgฺฺฺฺฺ.K)

	 	 							 :	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้,	วัตต์	–	ชั่วโมง	(W.h)	

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	มอก.1039	–	2534	ด้านความปลอดภัย

ก่อนการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	5	โดยมีค่าประสิทธิภาพตามตาราง
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2.		เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กออก

การใช้งานและการบำารุงรักษาหม้อหุงข้าวประหยัดไฟฟ้า
1.	ควรเลือกหม้อหุงข้าวเบอร์	5	ประหยัดไฟกว่า	10%

หมายเหตุ		 1.		E	คือ	ค่าพลังไฟฟ้าท่ีใช้ในการหุงเฉล่ียเท่ากับ	300	วัตต์	-	ช่ัวโมง

													 2.		กำาหนดให้ใช้หม้อหุงข้าว	2	ครั้ง/วัน,	365วัน/ปี	และใช้อัตราค่า

	 	 					ไฟฟ้า	3.28	บาท/หน่วย
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หม้อหุงข้าวทั่วไป													มากกว่า	300																		0.3

หม้อหุงข้าวเบอร์	5												ไม่เกิน	270																		0.27									

			330						315										330																												270										285													270



44



	 กฟผ.	 ได้เริ่มติดฉลากโคมไฟประสิทธิภาพสูงในปี	 พ.ศ.2547	 ด้วยความร่วมมือระหว่าง	

กฟผ.	 กับ	 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย	 ที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	

การผลิตโคมไฟประสิทธิภาพสูง	โดยในการทดสอบใช้มาตรฐานอ้างอิงตามมาตรฐานสากลและ

มาตรฐานภายในประเทศ	 ปี	 2550	 กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	(กฟผ.)	จัดตั้ง	“เครือข่ายร่วมลดโลกร้อน	ด้วยหลอดผอมเบอร์	5”		โดยการเปลี่ยนมา

ใช้หลอดผอมเบอร์	5	(28	วัตต์)	แทนหลอดผอม			เดิม	36	วัตต์	และในปี	2553	กฟผ.	จึงได้ดำาเนินการ

จัดทำาโคมไฟฟ้าสำาหรับหลอดผอมเบอร์	 5	 ชนิดตะแกรง	 และจากความร่วมมือของบริษัทที่ให้การ

สนับสนุนโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือนำาเข้า	

เป็นผลทำาให้มีการจำาหน่ายโคมไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ	 ขึ้นในประเทศไทย	 ตั้งแต่

เดือนมกราคม	2554	เป็นต้นไป

โคมไฟฟ้าเบอร์ 5 มี 3 ประเภท	คือ

1.		โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง	(Louver	luminaires)

2.		โคมไฟส่องลง	(Down	light)	ชนิดฝังฝ้า

	 2.1	โคมไฟส่องลง	(Down	light)	ประเภทหลอดเดี่ยวแนวตั้งชนิดฝังฝ้า	สำาหรับหลอดคอม

	 						แพคฟลูออเรสเซนต์	ชนิดขั้วเกลียว	E27	ดวงโคมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบใน	

	 						(ส่วนที่เป็นตัวสะท้อนแสง)	ระหว่าง	12	–	30	เซนติเมตร	โดยใช้หลอดที่มีลูเมน

	 						ไม่น้อยกว่า	760	ลูเมน

	 2.2	โคมไฟส่องลง	(Down	light)	ประเภทหลอดคู่แนวนอนชนิดฝังฝ้าสำาหรับหลอดคอม

	 						แพคฟลูออเรสเซนต์	ชนิดขั้ว	G24	ดวงโคมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบใน	

	 						(ส่วนที่เป็นตัวสะท้อนแสง)	ระหว่าง	12	–	30	เซนติเมตร	โดยใช้หลอดที่มีลูเมน

	 							ไม่น้อยกว่า	760	ลูเมน

3.		โคมไฟฟ้าสำาหรับหลอดผอมเบอร์	5	ชนิดตะแกรง

โคมไฟฟ้า
เบอร์ 5
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	CIE	121	-	1996

	 •	ทดสอบตามมาตรฐานการประกวดโคมไฟประสิทธิภาพสูง

 •	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพ
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	 ประสิทธิภาพของโคมไฟประสิทธิภาพสูงเบอร์	 5	 สามารถลดจำานวนการใช้หลอดไฟจาก

จำานวนที่ต้องใช้ติดในโคมไฟรุ่นเก่าลงได้	เช่น	จาก	3	หลอด/โคม	เหลือเพียง	2	หลอด/โคม	หรือจาก	

2	หลอด/โคม	เหลือเพียง	1	หลอด/โคม	โดยให้ความสว่างเท่าเดิม	และสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง

ร้อยละ	30

	 ปัจจุบันมีอาคารทั้งภาครัฐและเอกชนติดตั้งโคมไฟฟ้าเบอร์	5	และเห็นผลการประหยัดแล้ว	

ได้แก่	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สำานักงานใหญ่,	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	สำานักงานใหญ่,	โรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช	กรุงเทพ	ฯลฯ

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) วันท่ี	31	สิงหาคม	2553	

ผู้ผลิตและนำาเข้าโคมไฟฟ้าเบอร์	5	ณ	ห้องเวนช่ันฮอลล์	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ข้าวกล้องหอมมะลิ
เบอร์ 5

	 จากการศึกษาการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการสีข้าวพบว่า	การขัดสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวขาว

ถึง	3	ครั ้งนั ้น	จะต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากถึงร้อยละ	60	ของกระบวนการขัดสีข้าวทั ้งหมด	

ขณะเดียวกันข้าวที่ต้องผ่านการขัดสีถึง	3	ครั้ง	ทำาให้จมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว	ซึ่งเป็นส่วนที่อุดม

ไปด้วยคุณค่าของสารอาหารนานาชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลุดออกไปด้วย

	 “ข้าวกล้องหอมมะลิเบอร์	 5”	 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนคนไทยหันมาบริโภคข้าว

กล้องเพื่อสุขภาพที่ดี	 ขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรไปพร้อม	 ๆ	 กับการ

ดูแลสภาพแวดล้อม

 

	 “ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำาให้ร่างกายแข็งแรง	ข้าวขาวเมล็ดสวย	แต่เขาเอาของดีออกไป
หมดแล้ว	มีคนบอกว่า	คนจนกินข้าวกล้อง	เรากินข้าวกล้องทุกวัน	เรานี่แหละเป็นคนจน”

	 จากพระราชดำารัส	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ที่พระราชทานในวโรกาสที่เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเกี่ยวข้าว	 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์	 ตำาบลบางแตน	 อำาเภอบ้านสร้าง	 จังหวัด

ปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2541	ให้คนไทยบริโภคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพที่ดี	โครงการข้าว

กล้องเบอร์	5	จึงนับเป็นโครงการที่สนองพระราชดำารัสของพระองค์ท่านโดยตรง
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ
	 •	ทดสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	มอกช.	4000-2546

	 •	ข้อกำาหนดของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานเบอร์ 5
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ประโยชน์ของข้าวกล้อง
	 ข้าวกล้องถึงแม้จะมีสีสันไม่น่ารับประทาน		เม่ือหุงแล้วไม่ขาวนุ่มเท่าข้าวขัดขาว	แต่ข้าวกล้องน้ัน

มีคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายต่อร่างกาย		เนื่องจากข้าวกล้องเป็นข้าวที่ผ่านการ

กะเทาะเปลือก	 จึงยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

ของร่างกาย	รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่นานาชนิด	ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้าง	 	และฟื้นฟูให้อวัยวะ

ส่วนต่างๆ	ของร่างกายทำางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว		ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ	เช่น	โรคไขมันใน

เส้นเลือดสูง	โรคเบาหวาน,	โรคภูมิแพ้			โรคไตวาย	เป็นต้น		นอกจากนี้ข้าวกล้องยังมีเส้นใยอาหารซึ่ง

ช่วยในการทำางานของระบบขับถ่ายและป้องกันโรคมะเร็งลำาไส้อีกด้วย

-- -
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	 กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย	

ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในสำานักงานและที่อยู่อาศัย	 กฟผ.	 จึงได้ศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลย	ี

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต	 และผู้ประกอบการในการผลิต/นำาเข้าเพื่อให้กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น	โดยติดฉลากเบอร์5	และวางจำาหน่ายในปี	2554	เป็นต้นไป

กระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า
เบอร์ 5
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มาตรฐานอ้างอิงการทดสอบ 
	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	JIS	C9213	–	1888

	 •	กฎกระทรวง	กำาหนดกระติกน้ำาร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง	พ.ศ.	2552

	 •	ข้อกำาหนดของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานความร้อน

	 :	ค่าประสิทธิภาพพลังงาน	(ร้อยละ)

	 :	มวลของน้ำาที่ใช้ในการทดสอบ	(กิโลกรัม)

	 :	ค่าความจุความร้อนจำาเพาะของน้ำา	(กิโลจูล/กิโลกรัม-เคลวิน)	=	4.187	

	 :	อุณหภูมิน้ำาสูงสุด	(เคลวิน)

	 :	อุณหภูมิน้ำาเริ่มต้น	(เคลวิน)

	 :	ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)								

หมายเหตุ				1.	กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ยวันละ	2	ครั้ง/วัน	

																2.	คำานวณอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ	3.28	บาท
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การใช้งานและการบำารุงรักษากระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า
	 1.	ควรใส่น้ำาให้พอเหมาะกับความต้องการ

	 2.	เมื่อน้ำาเดือดต้องถอดปลั๊กทันที

	 3.	อย่าเสียปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่

	 4.	ขณะใช้งานควรวางบนพื้นที่ไม่ติดไฟ	และไม่ควรวางใกล้วัสดุติดไฟ

	 5.	เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กออก

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)	ผู้ผลิตและนำาเข้ากระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

วันที่	31	สิงหาคม	2553	ณ	ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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	 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องการประหยัดพลังงาน	รวมทั้งประเทศไทยได้รณรงค์

ดำาเนินการในส่วนของอุปกรณ์โดยการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ให้กับหลายผลิตภัณฑ์	แต่ยังมี

อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกหลายชนิดที่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยไม่จำาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้า

ในสถานะขณะรอใช้งาน(Standby	Mode)	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จึงได้ดำาเนิน

การตามมาตรการ	 โดยประกาศจัดทำาโครงการ	 “Standby	 Power	 1	Watt”	 สำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง

รับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์	ด้วยการติดฉลากให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี	Standby	Power	

ไม่เกิน	1	 วัตต์	พร้อมรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องใช้

ไฟฟ้า	 ทั้งนี้เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของตนเองและของประเทศอีกทางหนึ่ง	 และจาก

การดำาเนินการดังกล่าว	 	 กฟผ.	 ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตและนำาเข้าเครื่องรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์จำานวน	15	ราย	ส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบและติดฉลาก		Standby	Power	1	Watt	และ

ได้มีการวางจำาหน่ายตั้งแต่	15	ตุลาคม	2553	เป็นต้นไป

Standby Power 1 Watt
(เครื่องรับโทรทัศน์ และจอคอมพิวเตอร์)
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มาตราฐานอ้างอิงการทดสอบ

	 •	ทดสอบตามมาตรฐาน	IEC	62301

	 •	ข้อกำาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์

ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	451	ล้านหน่วย	(GWh)/ปี
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การใช้งานและการบำารุงรักษา เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
	 1.	เลือกซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอรท่ีมีกำาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน	1	วัตต์

	 2.	ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตซ์จากเบรกเกอร์ทุกครั้ง

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการ	Standby	Power	1	Watt	รักษ์โลก	
วันที่	24	สิงหาคม	2552	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	กรุงเทพฯ
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	 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	5	ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค	กฟผ.ได้ดำาเนินการ

ซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์	5	ในตลาด	เพื่อเป็นการสุ่มกลับผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของโครงการมาทดสอบอย่างต่อ

เนื่องเป็นประจำาทุกปี	สำาหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ทดสอบแล้วค่าประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

เดิมที่ทดสอบไว้เมื่อเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ	กฟผ.	จะถอดฉลากคืน	หรือเปลี่ยนค่าประสิทธิภาพบน

ฉลากแล้วแต่กรณี	อีกทั้งห้ามทำาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากในรุ่นดังกล่าวอีกต่อไป

	 ปัจจุบันฉลากเบอร์	 5	 มีผู้ลอกเลียนแบบมาก	 โดยมีการติดฉลากเลียนแบบ	 หรือติด

เพียงครึ่งเดียว	 ซึ่งหาก	 กฟผ.	 ตรวจพบ	 จะแจ้งดำาเนินคดีตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า									หากบุคคลใดลอกเลียนแบบถือว่ามี

ความผิด

การสุ่มกลับทดสอบผลิตภัณฑ์
ที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5
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ตัวอย่างฉลากปลอม



	 ปี	2554		คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนอนุรักษ์พลังงานระยะยาว	20	ปี	ของประเทศ	

ซึ่งถือเป็นแผนอนุรักษ์พลังงานแผนแรกที่จะลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ร้อยละ	25		

ภายในปี	2573		เมื่อเทียบกับปี	2548		โดยการลดการใช้พลังงานประมาณ	30,000	พันตันเทียบ

เท่าน้ำามันดิบ	(Ktoe)	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ						ประกอบกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น		เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2554		รัฐบาลมีนโยบายเลื่อน

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกไป	3	ปี		ทำาให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องการ

บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างไรให้พอเพียงกับความต้องการของประเทศในระยะยาว		

ดังนั้น	เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายพิชัย		นริพทะพันธุ์)	ได้

มอบหมายให้	กฟผ.		ดำาเนินการรณรงค์กระตุ้นจิตสำานึกอนุรักษ์พลังงานให้ประชาชนมากขึ้น		ให้

ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พลังงาน		โดยเน้นการ

ประหยัดพลังงานเพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต		โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพ

เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานในโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์	5		

วางแผนรณรงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
กฟผ.	วางรากฐานงานรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า

ของการประหยัดพลังงานด้วยแนวทางต่างๆ		ด้วยกลยุทธ์	“ใช้วิธีจูงใจ		ไม่มีการบังคับ”	เพื่อให้ผู้ใช้

ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมหรือมากขึ้น		แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยลงและจ่าย

ค่าไฟลดลง			โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยรูปแบบง่าย	ๆ	ด้วยตนเอง			

และสร้างการรับรู้ในวงกว้างด้วยการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาต่างๆ		อาทิ		สื่อโทรทัศน์		วิทยุ		

หนังสือพิมพ์		นิตยสาร		สื่อกลางแจ้ง	สื่อสิ่งพิมพ์	ฯลฯ	เพื่อตอกย้ำาถึงแนวทางการดำาเนินงานของ	

กฟผ.	โดยมีประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมาย		และใช้สื่อบุคคลเข้าถึงพื้นที่รณรงค์ใน

จังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ			จัดกิจกรรมส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อและใช้เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์	5		

  

การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5
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คิดถึงความคุ้มค่า  คิดถึงเบอร์ 5 ตั้งแต่เริ่มต้น ”

	 กฟผ.	 	 ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางแก่ผู้ผลิต/	 ผู้นำาเข้า	 และจัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ	 	 ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า	 	 ให้เป็นอุปกรณ์ที่

มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2536	 	 	 	 และใช้สัญลักษณ์ฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์	5	 	 เป็นสื่อในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด	“	คิดถึงความคุ้มค่า	คิดถึงเบอร์	5	ตั้งแต่

เริ่มต้น	 ”	 	 เพื่อสร้างการยอมรับถึงแนวทางการดำาเนินงานส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลาก

ประหยัดไฟ	เบอร์	5		ของ	กฟผ.		ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนแปลงกลไกทางการตลาด

ได้เป็นอย่างดี			เพราะทั้งผู้ผลิต/นำาเข้า			ผู้จัดจำาหน่ายและประชาชนผู้บริโภคต่างยอมรับในผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์	5		ทำาให้ลดการใช้พลังงานโดยภาพรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
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ทั่วประเทศพิสูจน์ว่าประหยัดจริง
 

	 กว่า	15	ปี	แห่งความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในการดำาเนิน

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 	 	 ส่งผลให้ผู้ผลิตให้ความร่วมมือ	 	 ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ

ในฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 	 ที่ติดอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 14	 ผลิตภัณฑ์	 ตู้เย็น	 	 เครื่องปรับอากาศ									

บัลลาสต์แกนเหล็กและแบบ	 อิเลคทรอนิกส์	 	 พัดลมและพัดลมส่ายรอบตัว	 	 หลอดคอมแพคฟลู-										

ออเรสเซนต์		หม้อหุงข้าวไฟฟ้า		หลอดผอมเบอร์	5		กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า		เครื่องรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร	์(	Standby	Power		1-watt	)	โคมไฟฟ้าและโคมไฟ	T5		ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	นับ

วันผู้ผลิตยังคงให้ความร่วมมือ		ซึ่ง	กฟผ.	ได้มีการติดตามสุ่มกลับทดสอบจากตลาด		เพื่อตรวจสอบ

ค่าประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค		ผู้บริโภคก็ยิ่งให้ความเชื่อถือคนละเล็ก		

คนละน้อย	บ้านโน้นนิด	ออฟฟิตนี้หน่อยก็ร่วมเป็นพลังประหยัดไฟกว่า	150	ล้านฉลาก		ปัจจุบัน	ณ	

สิ้นเดือนกรกฎาคม	 2554	 	 กฟผ.	 จ่ายฉลากไปทั้งสิ้น	 168	 ล้านฉลาก	 	 สามารถลดความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าได้	 2,183.4	 เมกะวัตต์	 เท่ากับเขื่อนภูมิพล	 3	 เขื่อน	 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์	

8,092,704	 ล้านตัน	 กฟผ.	 ยังคงดำาเนินการด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยการเพิ่ม

การติดฉลากผลิตภัณฑ์เบอร์	 5	 เพิ่มขึ้นทุกปี	 	 ทุกวันนี้ผู้บริโภคให้การยอมรับและเชื่อมั่นในฉลาก

ประหยัดไฟ		 	 	 เบอร์	5	เป็นสัญญาลักษณ์ของความประหยัดและเป็นข้อมูลของการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องใช้ไฟฟ้า		เพราะพิสูจน์แล้วว่าประหยัดจริง	

“ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5    ช่วยคุณประหยัดเงิน    ช่วยชาติประหยัดไฟ”
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ความเช่ือม่ันและศรัทธาจากประชาชนเป็นผลจากการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง 
 

	 ผลจากการสำารวจการรับรู้และเข้าใจต่อภาพลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 ของ	 กฟผ.		

ผ่านสื่อสาธารณะ	โดยสวนดุสิตโพล		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตชี้ให้เห็นว่า	ฉลากประหยัดไฟเบอร์	

5	ของ	กฟผ.	ได้สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง		การรณรงค์โครงการฯ	ดังกล่าว	ผ่าน

สื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องมือในการตอกย้ำาให้ประชาชนผู้บริโภค	 และพันธมิตรที่เข้า

ร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวทางการดำาเนินงานของ	กฟผ.	ที่ยึดหลักการดำาเนินงาน

ด้วยความโปร่งใส	เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก			

	 ผลการรับชมสื่อโฆษณาฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 ของ	 กฟผ.	 มีผลต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	 	 	 โดยจะเลือกซื้อและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลาก

ประหยัดไฟเบอร์	5		มากขึ้น		ถึงร้อยละ		96.94		เป็นอันดับสอง		รองจากการตัดสินใจเลือกซื้อที่ราคา	

หรือโปรโมชั่นต่างๆ	เป็นหลัก		ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานได้ถึง	19,920	ล้านหน่วย/ปี		ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	 8,042	พันตัน	 	 และที่สำาคัญคือการประหยัดเงินของผู้บริโภคโดยตรง	

(ข้อมูลสิงหาคม	2554)
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