
เครื่องปรับอากาศเบอร ์5 
ในปี 2536 กฟผ. เริ่มด ำเนินกำรเพ่ือให้ เกิดเครื่องปรับอำกำศประสิทธิภำพพลังงำนสูงหรือ

เครื่องปรับอำกำศเบอร์ 5  โดยประกำศเชิญชวนผู้ผลิต/น ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำย เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่ง กฟผ. ได้เริ่ม
เปิดตัวโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 เครื่องปรับอำกำศ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2538 และจำกควำม
ร่วมมือของบริษัทท่ีให้กำรสนับสนุนโครงกำรฯ ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และ/หรือกำรน ำเข้ำ เป็นผลให้มี
แผนกำรจ ำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศที่ติดฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ในเดือนมกรำคม 2539 ซึ่ง
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ด้ำน
เศรษฐกิจ และพลังงำนในปัจจุบัน โดยเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติในระยะยำว 

 มาตรฐานการทดสอบ 
เครื่องปรับอำกำศเบอร์ 5 ต้องผ่ำนกำรทดสอบเพ่ือหำค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล ตำม

มำตรฐำน ดังนี้ 
- มอก. 2710–2558 เครื่องปรับอำกำศและปั๊มควำมร้อน – แบบไม่มีท่อส่งลม กำรทดสอบ

และกำรระบุส ำหรับสมรรถนะ หรือ 
- ISO 5151 : 2010 Non - ducted air conditioners and heat pumps - Testing and 

rating for performance (กำร ทดสอบและกำรระบุส ำหรับสมรรถนะ) 
- มอก. 2714 เล่ม 1–2558 เครื่องปรับอำกำศแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศและปั๊มควำม

ร้อนแบบอำกำศสู่อำกำศ – วิธีกำรทดสอบและค ำนวณปัจจัยด้ำนสมรรถนะตำมฤดูกำล เล่ม 1 
ปัจจัยด้ำนสมรรถนะในกำรท ำควำมเย็นตำมฤดูกำล หรือ  

- ISO 16358-1 : 2013 Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps – 
Testing and calculating methods for seasonal performance factors – part 1 : 
Cooling seasonal performance factor (วิธีกำรทดสอบและค ำนวณปัจจัยด้ำนสมรรถนะ
ตำมฤดูกำล) 

- ข้อก ำหนดโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 เครื่องปรับอำกำศ 

 เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
กฟผ. ก ำหนดระดับประสิทธิภำพพลังงำนเป็น  5 ระดับ โดยระดับที่ (เบอร์) ที่ ได้รับรองจำก

โครงกำรฯ แสดงถึงระดับประสิทธิภำพพลังงำนเครื่องปรับอำกำศ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 5     เป็นระดับประสิทธิภำพ  ดีมำก 
 ระดับท่ี 4     เป็นระดับประสิทธิภำพ  ดี 
 ระดับท่ี 3     เป็นระดับประสิทธิภำพ  ปำนกลำง 
 ระดับท่ี 2     เป็นระดับประสิทธิภำพ  พอใช้ 
 ระดับท่ี 1     เป็นระดับประสิทธิภำพ  ต่ ำ 



  กำรก ำหนดระดับประสิทธิภำพพลังงำน แบ่งเกณฑ์ตำมชนิดและขนำดเครื่องปรับอำกำศ โดยพิจำรณำ
ค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER)  ดังนี้ 

-  เครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed 

เกณฑ์ระดับประสิทธิภำพเครื่องปรับอำกำศ ชนิด Fixed speed เกณฑ์พลังงำน ปี ค.ศ. 2017 
(พ.ศ. 2560) 

-  เครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter 

เกณฑ์ระดับประสิทธิภำพเครื่องปรับอำกำศ ชนิด Variable speed/Inverter เกณฑ์พลังงำน ปี 
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

 เปรียบเทียบผลประหยัดจากการใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 คุ้มค่ากว่า 
ขนาด เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) 
ผลการประหยัดท่ีได้ต่อปี 

บีทียู/ชม. ตันควำมเย็น เบอร ์5 มอก. 2134-2553 หน่วย (kWh)  
ประมำณ 

บำท  
ประมำณ 

12,000 1 15.00 9.6 1,314 5,203 

18,000 1.5 15.00 9.6 1,971 7,805 

s24,000 2 15.00 9.6 2,628 10,407 

28,000 2.33 14.00 9.6 2,677 10,600 

 

ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) 
เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 

ไม่เกิน 8,000 วัตต ์
11.15 - 11.59  11.60 – 11.99 12.00 – 12.44 12.45 – 12.84 ≥ 12.85 

(≤27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
มำกกว่ำ 8,000 - 12,000 วัตต์ 

11.15 - 11.44  11.45 – 11.79 11.80 – 12.09 12.10 – 12.39 ≥ 12.40 (>27,296 - 40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) 
เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 

ไม่เกิน 8,000 วัตต ์
12.00 - 12.59 12.60 - 13.39 13.40 – 14.19 14.20 - 14.99 ≥15.00 

(≤27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 
มำกกว่ำ 8,000 - 12,000 วัตต์ 

11.00 - 11.69 11.70 - 12.39 12.40 - 13.19 13.20 - 13.99 ≥14.00 (>27,296 - 40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 



หมายเหต ุ   - กำรค ำนวณค่ำใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (หน่วย/ปี) ค ำนวณได้ ดังนี้ 
 ก ำลังไฟฟ้ำจำกกำรค ำนวณ (กิโลวัตต์) x จ ำนวนชั่วโมงใช้งำนเครื่องปรับอำกำศต่อปี (ชั่วโมง/ปี) 
 - ค่ำไฟฟ้ำ (บำท/ปี) ค ำนวณได้ ดังนี้ 
 ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (หน่วย/ปี) x อัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/หน่วย) 
 โดย จ ำนวนชั่วโมงใช้งำนเครื่องปรับอำกำศต่อปี คิดจำกกำรใช้งำนเครื่องปรบัอำกำศ ใน 1 วัน 

 ใช้งำน 8 ชั่วโมง ดังนั้น ใน 1 ปี ใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ = 8 x 365 = 2,920 ชั่วโมง 
   อัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 บำท/หน่วย 
  ก ำลังไฟฟ้ำจำกกำรค ำนวณ (กิโลวัตต์)  
   =     ขีดควำมสำมำรถท ำควำมเย็นสุทธิที่ระบุ declare (บีทีย/ูชั่วโมง)   

 

 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า 

กำรใช้เครื่องปรับอำกำศอย่ำงถูกวิธี จะท ำให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยัดพลังงำน ดังนั้นก่อนซื้อเครื่องปรับอำกำศ ควรพิจำรณำดังนี้ 
 1. เลือกเครื่องปรับอำกำศให้เหมำะสมกับขนำดของห้อง  

ขนาดห้อง 
(ตารางเมตร) 

ห้องนอน ห้องท างาน/ห้องรับแขก 

 ไม่โดนแดด
(BTU/hr) 

โดนแดด
(BTU/hr) 

ไม่โดนแดด
(BTU/hr) 

โดนแดด
(BTU/hr) 

9-12 7,000 8,000 8,000 9,000 
13-14 8,000 9,000 9,000 11,000 
15-17 9,500 11,000 11,000 13,500 
18-20 12,000 13,500 13,500 16,500 
21-24 15,000 16,500 16,500 20,000 
25-33 18,000 20,000 20,000 26,500 
34-44 24,000 26,500 26,500 30,000 

 2. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ควรใช้ช่ำงผู้ช ำนำญงำน และควรวำงเครื่องในจุดที่เครื่องจ่ำยควำม
เย็นได้ด ีเพ่ือให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 3. หมั่นท ำควำมสะอำดแผ่นกรองฝุ่นทุก ๆ เดือนหรือมำกกว่ำถ้ำจ ำเป็น และท ำควำมสะอำดใหญ่ปี
ละครั้ง เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำน 
 4. ตั้งอุณหภูมิให้เหมำะสมที่ 25- 26 องศำเซลเซียส เพรำะอุณหภูมิที่ลดลง 1 องศำจะท ำให้ต้อง
เสียค่ำไฟฟ้ำเพ่ิมประมำณ 10 % 
 5. ปิดเครื่องปรับอำกำศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งำน 
 6. ถ้ำต้องออกจำกห้องเป็นเวลำมำกกว่ำครึ่งชั่วโมงควรปิดเครื่องปรับอำกำศทุกครั้ง 

ค่ำประสิทธิภำพตำมฤดูกำลที่ระบุ declare (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) x 1,000 


