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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความมั่นคงดานพลังงานเกิดจากการมีแหลงพลังงานของตนเองที่สามารถใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพและความสามารถในการจัดหาพลังงานจากภายนอกใหเพียงพอกับความตองการใช รวมถึงการมี
แหลงพลังงานสํารองที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งตองอาศัยการบริหารจัดการพลังงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
โดยแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการพลังงานดังกลาวนั้น ตองดําเนินการควบคูไปทั้งการกํากับดูแลใหมี
การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนที่ เป นมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังมีปจจัยท าทายในการสรางความมั่ นคงทาง
พลังงานและการบริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เมื่อมีการเพิ่ มขึ้น ของประชากร การ
ขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเปนผลใหมีความตองการใชพลังงานเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจํานวนมากโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามัน)

ที่มา : สถานการณพลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม - สิงหาคม
(Energy Situation January - August 2017), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (๒๕๖๐)

รูปที่ ๑.๑ แสดงสัดสวนการใชพลังงานของประเทศไทยระหวางเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

๒
จากรายงานสรุปสถานการณพลังงานของประเทศไทย มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ระบุวา “การใชพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยที่น้ํามันสําเร็จรูปยังคงเปนพลังงานที่ใชมากที่สุดคิดเปนรอยละ ๕๐.๗ ของการใชพลังงานขั้น
สุดทายทั้งหมด รองลงมาประกอบดวย ไฟฟา พลังงานหมุนเวียน กาซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม
และถานหิน/ลิกไนต คิดเปน รอยละ ๒๐.๘, ๘.๙, ๗.๒, ๖.๕ และ ๕.๙ ตามลําดับ” โดยมีรายละเอียดแสดง
ในรูปที่ ๑ อยางไรก็ตาม ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศนั้น ไดมีการดําเนินการตามแผน
อนุรักษพลังงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ ของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายที่จะลดระดับความ
เขมขนการใชพลังงานของประเทศ (Energy Intensity : EI) ลงอยางนอยรอยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙
เมื่ อเที ย บกั บ ป ฐ าน พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ งนี้ ตามแผนอนุ รั กษ พ ลั งงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ประกอบด ว ย
มาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการทั้งสิ้น ๑๐ มาตรการ (มาตรการ EE1 – EE10) โดยมาตรการอนุรักษ
พลังงานดานมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุเพื่อการประหยัดพลังงาน (EE3) ถือเปนหนึ่ง
ในมาตรการสําคัญภายใตแผนอนุรักษพลังงานฉบับนี้ดวย ซึ่งมีเปาหมายการประหยัดพลังงานในมาตรการนี้คิด
เปนสัดสวนถึงรอยละ ๘.๐๓ ของเปาหมายผลประหยัดพลังงานทั้งหมด และยังเปนมาตรการที่มีผลกระทบ
(Impact) ในวงกวางอีกดวย
ในฐานะที่ พพ. เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษพลังงานไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินการภายใตมาตรการอนุรักษพลังงานดานมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุเพื่อ
การประหยัดพลังงาน (EE3) นี้ พพ. ไดศึกษากําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณประสิทธิภาพ
สู งและวั ส ดุ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั งงานและดํ าเนิ น การติ ด ฉลากประหยั ด พลั งงานประสิ ท ธิ ภ าพสู งให กั บ
ผลิต ภัณ ฑตางๆ โดยชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗ ไดติ ดฉลากใน ๘ ผลิตภัณ ฑ ไดแก เตาหุงตมใน
ครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว, อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร, กระจก, ฉนวนใยแกวแผนเรียบ,
มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส, เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา, เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็ก
ระบายความรอนดวยอากาศ และเตากาซแรงดันสูง มีจํานวนการออกฉลากทั้งสิ้น ๑๗ ลานใบ ซึ่งคิดเปน
ศักยภาพการประหยัดพลังงานไดประมาณ ๔๒๔ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอป หรือคิดเปนมูลคาพลังงานที่
ประหยัดไดราว ๘,๐๐๐ ลานบาทตอป โดยการเลือกใชผลิตภัณฑที่ไดรับการติดฉลากแทนการใชผลิตภัณฑ
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ํ า จะเป น การช ว ยลดการใช พ ลั งงานของประเทศ และยั งเป น การลดจํ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ
ประสิทธิภาพต่ําไปโดยปริยาย อีกทั้งยังสงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจาก
ผลการดําเนินงานที่ผานมาดังกลาว ถึงแมวาจะมีการดําเนินการในมาตรการนี้เปนไปตามแผนงานและเกิด
ศักยภาพการอนุรักษพลังงานเบื้องตนที่ใกลเคียงกับเปาหมาย แตจากการประเมินและติดตามผลของ พพ.
หลั งจากมี ก ารออกฉลากประหยั ด พลั งงานประสิท ธิภ าพสูงให กับ ผูผ ลิตและผู จําหนายใน ๘ ผลิต ภั ณ ฑ
ดังกลาวไปแลว พบวาการจําหนายวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยัง

๓
มีสัดสวนไมมากเทาที่ควร ซึ่งจากการดําเนินการสงเสริมและติดตามการใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑที่ติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภ าพสูงที่ผานมาพบวาสัดสวนเฉลี่ยของวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณ ฑที่ติ ด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑท้ังหมดที่มีในทองตลาดอยูระหวางรอยละ
๔๐-๗๐ และวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมีการจําหนายใหกับ
ผูบริโภคในสัดสวนรอยละ ๓๐-๘๐ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑ
จากการประเมินเบื้องตนพบวาสาเหตุของการจําหนายวัสดุอุปกรณและสินคาที่ติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูงที่มีปริมาณนอยนั้น เกิดจากทั้งในสวนของผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค โดยใน
สวนของการผลิตวัสดุอุปกรณและสินคาที่ติดฉลาก ยังมีตนทุนคอนขางสูง รวมทั้งผูผลิตบางรายอาจยังไมเห็น
ถึงศักยภาพตลาดของสินคาในกลุมดังกลาวนี้ นอกจากนี้ในสวนของพฤติกรรมผูบริโภคและผูจําหนายยังขาด
ความตระหนักและการรับรูในการเลือกซื้อหรือจําหนายสินคาที่คํานึงถึงปจจัยดานประสิทธิภาพและความคุมคา
ในการประหยัดพลังงานในระยะยาวมากกวาปจจัยดานราคา ทําใหมีการนิยมใชสินคาราคาถูกเปนสวนใหญ (ซึ่ง
มีคุณภาพต่ํา) หรือยังมีความไมเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใชสินคาที่มีการติดฉลากประสิทธิภาพ จึงทําใหมี
การสงเสริมวัสดุอุปกรณและสินคาที่ติดฉลากไมสามารถขยายตลาดไดเทาที่ควร
การดํ าเนิ นการที่ จะสามารถทํ าให สิน คาที่ ติ ดฉลากประหยัด พลังงานประสิท ธิภ าพสูงมี การ
จําหนายไดมากขึ้น เพื่อใหมีเกิดผลการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นไปดวยนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาควรตองให
ความสําคัญกับการสรางความตองการซื้อ (Demand Push) เปนสําคัญ ซึ่งตองมีการพิจารณาลักษณะการซื้อ
และการขาย ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเลือกใช และปญหาจากผูมีสวนเกี่ยวของตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค โดยตองทําการศึกษา รวบรวมขอมูลในปจจุบัน และทําการวิเคราะห
เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจ เห็นความสําคัญ และตระหนักในการประหยัดและอนุรักษพลังงานโดย
การใชสิ น ค า ที่ ติด ฉลากประสิ ท ธิ ภ าพสู งให มากขึ้น ผานกระบวนการสงเสริมด านมาตรการทางการเงิน
(Financial support) ของภาครัฐที่เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้งการโฆษณา และ
ประชาสัมพัน ธเพื่อสรางความรูและความเขาใจใหกับ กลุมเปาหมายในวงกวาง ซึ่งจะสามารถสรางความ
ตองการซื้อจากผูบริโภคและสงผลใหมีการขยายขนาดของตลาดสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงใหโตขึ้น
เมื่ อมี การผลิ ตสิน ค าที่ ติดฉลากประสิทธิภ าพสู งเพิ่ มมากขึ้ นแลว ก็จะสงผลให ตนทุน ในการผลิตลดต่ําลง
ผูบริโภคก็สามารถเขาถึงสินคาที่มีคุณภาพไดมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสงผลใหมีการใชพลังงานของประเทศ
ลดลงแลว ยังเปนการลดการแทรกแซงและนําเขาสินคาที่ไมมีคุณภาพจากตางประเทศไดอีกดวย
การแกไขปญหาเพื่ อการสงเสริมระบบจําหนายสิน คาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อใหเกิด
ความตองการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการ คือ ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ความตองการของผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary
data) ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูมีสวนไดเสีย เชน โรงงานผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง

๔
หรือรานคา ตัวแทนจําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) และผูบริโภค รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) ที่ไดจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทาง
ในการสนับสนุน การสรางความตระหนักและการรับรูและแนวโนมความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย และ
ขอมูลที่จําเปนอื่นๆ เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําเปนกลยุทธ/แนวทางสงเสริมระบบจําหนายสินคาที่ติด
ฉลากแบบเชิงรุกที่ตองเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการ
ไดจริง โดยผูวิจัยคาดหวังวาแนวทางดําเนินการเชิงรุกดังกลาวนี้ จะสามารถทําใหกลุมเปาหมายเกิดการ
ตัดสินใจในการผลิต การขาย การซื้อและการใชสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงไดงายขึ้น ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะมีการนําไปใชประโยชนประกอบการจัดทําแนวนโยบายและมาตรการ/โครงการที่
เหมาะสม สําหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพื่อใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
กอใหเกิดผลการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนที่เปนไปตามเปาหมาย รวมถึงสงผลใหประเทศมีประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและขีดความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น และมีความมั่นคงทางพลังงานสืบตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยที่มีผลตอการซื้อ-ขายของสินคา
๒. เพื่อสํารวจ รวบรวม วิเคราะหปญหา และอุปสรรค ของการจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลาก
ประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน
๓. เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมระบบจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสม
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจั ยครั้งนี้ จะทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวยทฤษฎี แนวคิ ด การจําหน าย และ
กลยุทธการสงเสริมการจําหนาย โดยมีเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของดังนี้
๑. ทฤษฎี และแนวคิ ดเกี่ย วกับ แนวคิด การจําหนาย และกลยุท ธการสงเสริมการจําหนาย
ประเภทตาง ๆ เชน การจัดแสดงสินคา Exhibition การสาธิตคุณประโยชนและวิธีการใชสินคา การลดราคา
สินคา (Price-off) หรือการใชคูปอง เปนตน
๒. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง
๓. เอกสาร บทความ และงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการสงเสริมการจําหนายสินคาที่ติดฉลาก
ประสิทธิภาพสูง
๔. แนวคิดของผูมีสวนเกี่ยวของ เชน บริษัทผูผลิตสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง หรือรานคา
ตัวแทนจําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) เปนตน

๕

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจําหนาย และกลยุทธ
การสงเสริมการจําหนาย รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง เพื่อให
ไดกลยุทธ หรือแนวทางการสงเสริมการเลือกซื้อเลือกใชสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงใหมีจํานวนมากขึ้น
อันเปนการอนุรักษพลังงานของประเทศไดอยางมีป ระสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป โดยพื้นที่ที่ทําการศึกษา
ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยในเรื่อง “การสงเสริมระบบจําหนายสินคาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง” เปนการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) และการ
สั ม ภาษณ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยใช ข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) คื อ ข อ มู ล ที่ ได จ ากการ
สัมภาษณ เชิ งลึ กกลุ มเป าหมาย คือ โรงงานผู ผลิต สิน คาที่ติดฉลากประสิทธิภ าพสูง หรือรานคา ตัวแทน
จําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) และผูบริโภค รวมทั้งใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
คือ ขอมูลที่ไดจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
โดยคนควาจากแหลงตางๆ ไดแก หองสมุด วสท. หองสมุด พพ. รวมทั้งเว็บไซตตางๆ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
๑. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยที่มีผลตอการซื้อ-ขายของสินคา
๒. ทําใหทราบถึง ปญหา และอุปสรรค ของการจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง
ในปจจุบัน
๓. ทําใหทราบถึงแนวทางสงเสริมระบบการจําหนายผลิตภัณฑที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูงของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่เหมาะสม

๖

กรอบแนวคิดการวิจัย
๑) การศึกษาแนวคิดของ
การสงเสริมระบบขาย
 กลยุทธทางการตลาด
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ตระหนัก
 พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค
 การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค
 การสงเสริมการขาย

๒) รวบรวมขอมูล

ขอมูลทุติยภูมิ
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย
 ความตระหนักและกลยุทธทาง
การตลาด
 ผลงานที่เกี่ยวกับการจําหนาย
ผลิตภัณฑทตี่ ิดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง

ขอมูลปฐมภูมิ

 การสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก
ผูบริโภค ผูจาํ หนาย
และผูผลิตโดยใช
แบบสอบถามและการ
สัมภาษณเชิงลึก

๓) การวิเคราะหระบบจําหนายผลิตภัณฑที่ติด
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน
ปจจุบัน
๔) การหาแนวทางสงเสริมระบบการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
รูปที่ ๑.๒ แผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัยของโครงการการศึกษาแนวทางสงเสริมเชิงรุกสําหรับ
ระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๗
กรอบแนวคิ ด การวิ จัย ของโครงการการศึกษาแนวทางสงเสริมเชิ งรุกสํ าหรับ ระบบการ
จําหนายสิน คาที่ติด ฉลากประหยั ดพลั งงานประสิทธิภ าพสูงของกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ
พลังงานไดแสดงไวดังรูปที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การศึกษาแนวคิดของการสงเสริมการขาย โดยเปนการศึกษาทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยที่มี
ผลตอการซื้อขายสินคา และการสงเสริมระบบจําหนาย
๒. การรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการดําเนินโครงการ โดยขอมูลที่ตองรวบรวมไดแก
๒.๑ ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมระบบ
จําหนาย รวมทั้งผลงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง
๒.๒ ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก ผูบริโภค ผู
จําหนาย และผูผลิตโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก
๓. การวิเคราะห ระบบการจําหน ายสิน คาที่ ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิท ธิภ าพสูงใน
ปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงสถานะของระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน
ปจจุบัน วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร
๔. การหาแนวทางสงเสริมระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ
สูง เพื่อพัฒนาระบบการจําหนายสินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในอนาคตอันใกล ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปริมาณการจําหนาย สินคาที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมากขึ้น
ทั้งระบบ

นิยามศัพท
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หมายถึง ฉลากที่แสดงคาประสิทธิภาพสําหรับสินคา
โดยคาประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลาก เปนคา ประสิทธิภาพที่ไดจากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่
กําหนดของ แตละสินคา โดยรูปแบบฉลากของแตละสินคา มีลักษณะเหมือนกัน จะตางกันบริเวณขอความ
ดานลาง ซึ่งจะระบุชนิด และแสดงคาประสิทธิภาพของสินคานั้น ๆ
เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว หมายถึง เตาแกส (ความดันต่ํา) หรือเตาหุง
ตมในครัวเรือนใชกับก าซป โตรเลียมเหลว เป น อุป กรณ ที่มีการ ใชอย างแพรห ลายทั้ งในครัวเรือนและใน
กิจการเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่เกี่ยวของกับการ ประกอบอาหารเชน รานคาหรือภัตตาคารซึ่ง
เปนเตาหุงตมที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอน ประเภทปรุงอาหารเหนือเตาชนิดมีเปลวไฟ
โดยการดํ า เนิ น การติ ด ฉลากเตาแก ส ความดัน ต่ํา ซึ่งเป น เตาแกส ที่ ผานมาตรฐานการทดสอบ และมีค า
ประสิทธิภ าพเชิงความรอนตั้งแตรอยละ ๕๓ ขึ้นไป และเมื่อทําการพิจารณาประสิทธิภาพเชิงความรอน

๘
พบวา เมื่อคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาเตาแกสนั้นสามารถนําเอาความรอนที่ไดจากการ
เผาไหมจากกาซหุงตมมาใชในการประกอบอาหารไดมากกวาเตาแกสที่มีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ํา
ประสิทธิภาพเชิงความรอน หมายถึง พลังงานความรอนที่นําไปใชงานในการประกอบอาหาร
ตอ พลังงานความรอนที่ใชของแตละเตา โดยในการหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกส หาไดจาก
การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๒๓๑๒-๒๕๔๙ : เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งเปน
การทดสอบเพื่อหาปริมาณการใชกาซของเตาแกสดวยการตมน้ําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก ๒๕ ํC เปน ๗๕ ํC
เตากาซแรงดันสูง หมายถึง เตาหัวตมที่ใชกับรานอาหารทั่วไป สําหรับใชงานที่ตองการความ
รอนสูงในเวลาที่รวดเร็ว หรือการปรุงอาหารในภาชนะขนาดใหญ
อุปกรณ ปรับความเร็วรอบมอเตอร หมายถึง อุปกรณที่ใชควบคุมความเร็วรอบมอเตอรให
เหมาะสมกั บ สภาวะโหลด เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการทํ างานของมอเตอร ทําใหป ระหยั ดพลังงานได
โดยทั่วไปมอเตอรจะทํางานเต็มกําลัง ไมวาภาระงานจะมากหรือนอยเพียงใด แตในสภาวะการใชงานจริง
มอเตอรอาจไมตองทํางานเต็มกําลังอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน การใชมอเตอรปมน้ํา อาจมีบางชวงเวลาที่ไม
ตองการใชน้ํามากนัก จึงตองมีชุดวาลวควบคุมสําหรับลดปริมาตรน้ําใหพอดีกับความตองการ การใชอุปกรณ
ปรับความเร็วรอบมอเตอรตอเขาไปในระบบจะควบคุมการทํางานของมอเตอร โดยปรับตามการใชงาน เมื่อ
ความเร็วรอบลดลง ปริมาณไฟฟาที่ใชก็จะลดลงดวย เปนตน
กระจก หมายถึง วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของผนังดานนอกของอาคารที่ชวยในการอนุรักษ
พลังงาน โดยการลดความรอนจากรังสีอาทิตยที่สองผานกระจกได ฉะนั้น กระจกจึงสามารถลดภาระการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศได จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการลดการใชพลังงานจากระบบปรับอากาศ ซึ่ง
มีการใชพลังงานเปนสัดสวนที่สูงมากในการใชงานในอาคารโดยสวนใหญ
ฉนวนใยแกวแผนเรียบ หมายถึง วัสดุที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน โดยฉนวนใยแกว
จะทําหนาที่ปองกันความรอนจากภายนอกเขาสูอาคารทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานนอยลง จึงสามารถ
ประหยัดพลังงาน และลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศได
มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส หมายถึง อุปกรณหลักที่มีการใชพลังงานมากในภาคอุตสาหกรรม
เนื่ องจากใช กําลั งไฟฟ าสู ง และเป ดใชงานตอเนื่องเปน เวลานาน การเลือกใชมอเตอรที่ติดฉลากจะชว ย
ประหยัดคาไฟ
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา หมายถึง เครื่องยนตดีเซลการเกษตร ใช
น้ํามันเปนเชื้อเพลิง สวนใหญนําเครื่องยนตไปใชกับรถไถ เครื่องสูบน้ํา และรถอีแตน เปนตน ควรเลือกใชที่
ติดฉลากจะชวยประหยัดน้ํามันไดรอยละ ๕-๗ เมื่อเทียบกับเครื่องยนตทั่วไป
เครื่อ งยนต เบนซิ น ขนาดเล็ ก ระบายความรอ นด วยอากาศ หมายถึ ง เครื่อ งยนต เบนซิ น
การเกษตรใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง สวนใหญใชในงานเกษตรกรรมอาทิ เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญา เครื่องพน

๙
ยาฆาแมลง เปนตน จึงควรเลือกใชเครื่องยนตเบนซินที่ติดฉลาก ซึ่งจะชวยประหยัดน้ํามันได รอยละ ๓-๗
เมื่อเทียบกับเครื่องยนตทั่วไป
สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง ชองทางการสื่อสารที่จะนําขาวสารไปสูกลุมเปาหมาย และเปน
เครื่องมือที่ใชในการกระจายขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความรูความเขาใจที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดีใหแก
องคกร

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย

ดําเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใชเวลาประมาณ ๗ เดือน

