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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ความม่ันคงดานพลังงานเกิดจากการมีแหลงพลังงานของตนเองท่ีสามารถใชประโยชนไดเต็ม

ศักยภาพและความสามารถในการจัดหาพลังงานจากภายนอกใหเพียงพอกับความตองการใช รวมถึงการมี

แหลงพลังงานสํารองท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงตองอาศัยการบริหารจัดการพลังงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

โดยแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการพลังงานดังกลาวนั้น ตองดําเนินการควบคูไปท้ังการกํากับดูแลใหมี

การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังมีปจจัยทาทายในการสรางความม่ันคงทาง

พลังงานและการบริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของประชากร การ

ขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเปนผลใหมีความตองการใชพลังงานเพ่ิม

มากข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจํานวนมากโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามัน)  
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๒ 

 จากรายงานสรุปสถานการณพลังงานของประเทศไทย มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ ของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ระบุวา “การใชพลังงานยังคงเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยท่ีน้ํามันสําเร็จรูปยังคงเปนพลังงานท่ีใชมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๕๐.๗ ของการใชพลังงานข้ัน

สุดทายท้ังหมด รองลงมาประกอบดวย ไฟฟา พลังงานหมุนเวียน กาซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 

และถานหิน/ลิกไนต คิดเปน รอยละ ๒๐.๘, ๘.๙, ๗.๒, ๖.๕ และ ๕.๙ ตามลําดับ” โดยมีรายละเอียดแสดง

ในรูปท่ี ๑ อยางไรก็ตาม ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศนั้น ไดมีการดําเนินการตามแผน

อนุรักษพลังงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ ของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายท่ีจะลดระดับความ

เขมขนการใชพลังงานของประเทศ (Energy Intensity : EI) ลงอยางนอยรอยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙ 

เม่ือเทียบกับปฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ ตามแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ประกอบดวย

มาตรการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการท้ังสิ้น ๑๐ มาตรการ (มาตรการ EE1 – EE10) โดยมาตรการอนุรักษ

พลังงานดานมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุเพ่ือการประหยัดพลังงาน (EE3) ถือเปนหนึ่ง

ในมาตรการสําคัญภายใตแผนอนุรักษพลังงานฉบับนี้ดวย ซ่ึงมีเปาหมายการประหยัดพลังงานในมาตรการนี้คิด

เปนสัดสวนถึงรอยละ ๘.๐๓ ของเปาหมายผลประหยัดพลังงานท้ังหมด และยังเปนมาตรการท่ีมีผลกระทบ 

(Impact) ในวงกวางอีกดวย  

 ในฐานะท่ี พพ. เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดานการอนุรักษพลังงานไปสูการปฏิบัต ิ

การดําเนินการภายใตมาตรการอนุรักษพลังงานดานมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุเพ่ือ

การประหยัดพลังงาน (EE3) นี้ พพ. ไดศึกษากําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณประสิทธิภาพ

สูงและวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงานและดําเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหกับ

ผลิตภัณฑตางๆ โดยชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗ ไดติดฉลากใน ๘ ผลิตภัณฑ ไดแก เตาหุงตมใน

ครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว, อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร, กระจก, ฉนวนใยแกวแผนเรียบ,  

มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส, เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา, เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็ก

ระบายความรอนดวยอากาศ และเตากาซแรงดันสูง มีจํานวนการออกฉลากท้ังสิ้น ๑๗ ลานใบ ซ่ึงคิดเปน

ศักยภาพการประหยัดพลังงานไดประมาณ ๔๒๔ พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอป หรือคิดเปนมูลคาพลังงานท่ี

ประหยัดไดราว ๘,๐๐๐ ลานบาทตอป  โดยการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีไดรับการติดฉลากแทนการใชผลิตภัณฑ

ประสิทธิภาพต่ํา จะเปนการชวยลดการใชพลังงานของประเทศ และยังเปนการลดจํานวนผลิตภัณฑ

ประสิทธิภาพต่ําไปโดยปริยาย อีกท้ังยังสงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงจาก

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาดังกลาว ถึงแมวาจะมีการดําเนินการในมาตรการนี้เปนไปตามแผนงานและเกิด

ศักยภาพการอนุรักษพลังงานเบื้องตนท่ีใกลเคียงกับเปาหมาย แตจากการประเมินและติดตามผลของ พพ.

หลังจากมีการออกฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหกับผูผลิตและผูจําหนายใน ๘ ผลิตภัณฑ

ดังกลาวไปแลว พบวาการจําหนายวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงยัง



๓ 

มีสัดสวนไมมากเทาท่ีควร ซ่ึงจากการดําเนินการสงเสริมและติดตามการใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีผานมาพบวาสัดสวนเฉลี่ยของวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีมีในทองตลาดอยูระหวางรอยละ 

๔๐-๗๐ และวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมีการจําหนายใหกับ

ผูบริโภคในสัดสวนรอยละ ๓๐-๘๐ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑ 

จากการประเมินเบื้องตนพบวาสาเหตุของการจําหนายวัสดุอุปกรณและสินคาท่ีติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูงท่ีมีปริมาณนอยนั้น เกิดจากท้ังในสวนของผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค โดยใน

สวนของการผลิตวัสดุอุปกรณและสินคาท่ีติดฉลาก ยังมีตนทุนคอนขางสูง รวมท้ังผูผลิตบางรายอาจยังไมเห็น

ถึงศักยภาพตลาดของสินคาในกลุมดังกลาวนี้  นอกจากนี้ในสวนของพฤติกรรมผูบริโภคและผูจําหนายยังขาด

ความตระหนักและการรับรูในการเลือกซ้ือหรือจําหนายสินคาท่ีคํานึงถึงปจจัยดานประสิทธิภาพและความคุมคา

ในการประหยัดพลังงานในระยะยาวมากกวาปจจัยดานราคา ทําใหมีการนิยมใชสินคาราคาถูกเปนสวนใหญ (ซ่ึง

มีคุณภาพต่ํา) หรือยังมีความไมเชื่อม่ันในการตัดสินใจเลือกใชสินคาท่ีมีการติดฉลากประสิทธิภาพ จึงทําใหมี

การสงเสริมวัสดุอุปกรณและสินคาท่ีติดฉลากไมสามารถขยายตลาดไดเทาท่ีควร 

การดําเนินการท่ีจะสามารถทําใหสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมีการ

จําหนายไดมากข้ึน เพ่ือใหมีเกิดผลการประหยัดพลังงานท่ีมากข้ึนไปดวยนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาควรตองให

ความสําคัญกับการสรางความตองการซ้ือ (Demand Push) เปนสําคัญ ซ่ึงตองมีการพิจารณาลักษณะการซ้ือ

และการขาย ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเลือกใช และปญหาจากผูมีสวนเก่ียวของตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

ไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค โดยตองทําการศึกษา รวบรวมขอมูลในปจจุบัน และทําการวิเคราะห

เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจ เห็นความสําคัญ และตระหนักในการประหยัดและอนุรักษพลังงานโดย

การใชสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงใหมากข้ึน ผานกระบวนการสงเสริมดานมาตรการทางการเงิน 

(Financial support) ของภาครัฐท่ีเหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย รวมท้ังการโฆษณา และ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูและความเขาใจใหกับกลุมเปาหมายในวงกวาง ซ่ึงจะสามารถสรางความ

ตองการซ้ือจากผูบริโภคและสงผลใหมีการขยายขนาดของตลาดสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงใหโตข้ึน 

เม่ือมีการผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงเพ่ิมมากข้ึนแลว ก็จะสงผลใหตนทุนในการผลิตลดต่ําลง 

ผูบริโภคก็สามารถเขาถึงสินคาท่ีมีคุณภาพไดมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหมีการใชพลังงานของประเทศ

ลดลงแลว ยังเปนการลดการแทรกแซงและนําเขาสินคาท่ีไมมีคุณภาพจากตางประเทศไดอีกดวย 

การแกไขปญหาเพ่ือการสงเสริมระบบจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงเพ่ือใหเกิด

ความตองการซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้น ผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการ คือ ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล

ความตองการของผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

data) ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูมีสวนไดเสีย เชน โรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง 



๔ 

หรือรานคา ตัวแทนจําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) และผูบริโภค รวมท้ังขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) ท่ีไดจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทาง

ในการสนับสนุน การสรางความตระหนักและการรับรูและแนวโนมความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย และ

ขอมูลท่ีจําเปนอ่ืนๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหและจัดทําเปนกลยุทธ/แนวทางสงเสริมระบบจําหนายสินคาท่ีติด

ฉลากแบบเชิงรุกท่ีตองเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินการ

ไดจริง โดยผูวิจัยคาดหวังวาแนวทางดําเนินการเชิงรุกดังกลาวนี้ จะสามารถทําใหกลุมเปาหมายเกิดการ

ตัดสินใจในการผลิต การขาย การซ้ือและการใชสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงไดงายข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจาก

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะมีการนําไปใชประโยชนประกอบการจัดทําแนวนโยบายและมาตรการ/โครงการท่ี

เหมาะสม สําหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม 

กอใหเกิดผลการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนท่ีเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงสงผลใหประเทศมีประสิทธิภาพ

การใชพลังงานและขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และมีความม่ันคงทางพลังงานสืบตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือ-ขายของสินคา 

๒. เพ่ือสํารวจ รวบรวม วิเคราะหปญหา และอุปสรรค ของการจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลาก

ประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมระบบจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงท่ีเหมาะสม

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้จะทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎีแนวคิด การจําหนาย และ    

กลยุทธการสงเสริมการจําหนาย โดยมีเอกสารและงานวิจัย ท่ีเก่ียวของดังนี้  

๑. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแนวคิด การจําหนาย และกลยุทธการสงเสริมการจําหนาย

ประเภทตาง ๆ เชน การจัดแสดงสินคา Exhibition การสาธิตคุณประโยชนและวิธีการใชสินคา การลดราคา

สินคา (Price-off) หรือการใชคูปอง เปนตน 

๒. แนวคิดเก่ียวกับระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง  

๓. เอกสาร บทความ และงานวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการสงเสริมการจําหนายสินคาท่ีติดฉลาก

ประสิทธิภาพสูง 

๔. แนวคิดของผูมีสวนเก่ียวของ เชน บริษัทผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง หรือรานคา 

ตัวแทนจําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) เปนตน 



๕ 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจําหนาย และกลยุทธ

การสงเสริมการจําหนาย รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง เพ่ือให

ไดกลยุทธ หรือแนวทางการสงเสริมการเลือกซ้ือเลือกใชสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงใหมีจํานวนมากข้ึน 

อันเปนการอนุรักษพลังงานของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยในเรื่อง “การสงเสริมระบบจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง” เปนการ

วิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมาย คือ โรงงานผูผลิตสินคาท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง หรือรานคา ตัวแทน

จําหนาย หรือรานคาสมัยใหม (Modern trades) และผูบริโภค รวมท้ังใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

คือ ขอมูลท่ีไดจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล

โดยคนควาจากแหลงตางๆ ไดแก หองสมุด วสท. หองสมุด พพ. รวมท้ังเว็บไซตตางๆ  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

๑. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือ-ขายของสินคา 

๒. ทําใหทราบถึง ปญหา และอุปสรรค ของการจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูง

ในปจจุบัน 

๓. ทําใหทราบถึงแนวทางสงเสริมระบบการจําหนายผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประสิทธิภาพสูงของ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสม 

 



๖ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปท่ี ๑.๒ แผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัยของโครงการการศึกษาแนวทางสงเสริมเชิงรุกสําหรับ 

ระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง 

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 ๑) การศึกษาแนวคิดของ

การสงเสริมระบบขาย 

กลยุทธทางการตลาด 
ทฤษฎีเก่ียวกับความ

ตระหนัก  
พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภค 
การตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค 
การสงเสริมการขาย 

 ขอมูลทุติยภูมิ 

 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่
เก่ียวของกับการสงเสริมการขาย 

 ความตระหนักและกลยทุธทาง
การตลาด 

 ผลงานที่เก่ียวกับการจาํหนาย
ผลิตภัณฑทีต่ิดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง 

 ขอมูลปฐมภูมิ 

 การสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก 
ผูบริโภค ผูจาํหนาย 
และผูผลิตโดยใช
แบบสอบถามและการ
สัมภาษณเชิงลึก 

๒) รวบรวมขอมูล 

๓) การวิเคราะหระบบจําหนายผลิตภัณฑท่ีติด

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน

ปจจุบัน 

๔) การหาแนวทางสงเสริมระบบการจําหนาย

ผลิตภัณฑท่ีติดฉลากประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพสูง 



๗ 

กรอบแนวคิดการวิจัยของโครงการการศึกษาแนวทางสงเสริมเชิงรุกสําหรับระบบการ

จําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานไดแสดงไวดังรูปท่ี ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การศึกษาแนวคิดของการสงเสริมการขาย โดยเปนการศึกษาทฤษฎีการจําหนาย ปจจัยท่ีมี

ผลตอการซ้ือขายสินคา และการสงเสริมระบบจําหนาย 

๒. การรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการดําเนินโครงการ โดยขอมูลท่ีตองรวบรวมไดแก  

๒.๑ ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมระบบ

จําหนาย รวมท้ังผลงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัด

พลังงานประสิทธิภาพสูง 

๒.๒ ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซ่ึงไดแก ผูบริโภค ผู

จําหนาย และผูผลิตโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก 

๓. การวิเคราะหระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน

ปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงสถานะของระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน

ปจจุบัน วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร 

๔. การหาแนวทางสงเสริมระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพ

สูง เพ่ือพัฒนาระบบการจําหนายสินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในอนาคตอันใกล ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปริมาณการจําหนาย สินคาท่ีติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใหมากข้ึน

ท้ังระบบ 

 

นิยามศัพท 

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หมายถึง ฉลากท่ีแสดงคาประสิทธิภาพสําหรับสินคา 

โดยคาประสิทธิภาพท่ีปรากฏบนตัวฉลาก เปนคา ประสิทธิภาพท่ีไดจากการทดสอบจริงตามมาตรฐานท่ี

กําหนดของ แตละสินคา โดยรูปแบบฉลากของแตละสินคา มีลักษณะเหมือนกัน จะตางกันบริเวณขอความ

ดานลาง ซ่ึงจะระบุชนิด และแสดงคาประสิทธิภาพของสินคานั้น ๆ 

เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว หมายถึง เตาแกส (ความดันต่ํา) หรือเตาหุง

ตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว เปนอุปกรณท่ีมีการ ใชอยางแพรหลายท้ังในครัวเรือนและใน

กิจการเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการท่ีเก่ียวของกับการ ประกอบอาหารเชน รานคาหรือภัตตาคารซ่ึง

เปนเตาหุงตมท่ีใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการใหพลังงานความรอน ประเภทปรุงอาหารเหนือเตาชนิดมีเปลวไฟ 

โดยการดําเนินการติดฉลากเตาแกสความดันต่ํา ซ่ึงเปนเตาแกสท่ีผานมาตรฐานการทดสอบ และมีคา

ประสิทธิภาพเชิงความรอนตั้งแตรอยละ ๕๓ ข้ึนไป และเม่ือทําการพิจารณาประสิทธิภาพเชิงความรอน



๘ 

พบวา เม่ือคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเพ่ิมสูงข้ึน แสดงวาเตาแกสนั้นสามารถนําเอาความรอนท่ีไดจากการ

เผาไหมจากกาซหุงตมมาใชในการประกอบอาหารไดมากกวาเตาแกสท่ีมีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ํา 

ประสิทธิภาพเชิงความรอน หมายถึง พลังงานความรอนท่ีนําไปใชงานในการประกอบอาหาร

ตอ พลังงานความรอนท่ีใชของแตละเตา โดยในการหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกส หาไดจาก

การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๒๓๑๒-๒๕๔๙ : เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว ซ่ึงเปน

การทดสอบเพ่ือหาปริมาณการใชกาซของเตาแกสดวยการตมน้ําใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนจาก ๒๕  ํC เปน ๗๕  ํC  

เตากาซแรงดันสูง หมายถึง เตาหัวตมท่ีใชกับรานอาหารท่ัวไป สําหรับใชงานท่ีตองการความ

รอนสูงในเวลาท่ีรวดเร็ว หรือการปรุงอาหารในภาชนะขนาดใหญ 

อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร หมายถึง อุปกรณท่ีใชควบคุมความเร็วรอบมอเตอรให

เหมาะสมกับสภาวะโหลด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของมอเตอร ทําใหประหยัดพลังงานได 

โดยท่ัวไปมอเตอรจะทํางานเต็มกําลัง ไมวาภาระงานจะมากหรือนอยเพียงใด แตในสภาวะการใชงานจริง 

มอเตอรอาจไมตองทํางานเต็มกําลังอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน การใชมอเตอรปมน้ํา อาจมีบางชวงเวลาท่ีไม

ตองการใชน้ํามากนัก จึงตองมีชุดวาลวควบคุมสําหรับลดปริมาตรน้ําใหพอดีกับความตองการ การใชอุปกรณ

ปรับความเร็วรอบมอเตอรตอเขาไปในระบบจะควบคุมการทํางานของมอเตอร โดยปรับตามการใชงาน เม่ือ

ความเร็วรอบลดลง ปริมาณไฟฟาท่ีใชก็จะลดลงดวย เปนตน 

กระจก หมายถึง วัสดุท่ีใชเปนสวนประกอบของผนังดานนอกของอาคารท่ีชวยในการอนุรักษ

พลังงาน โดยการลดความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีสองผานกระจกได ฉะนั้น กระจกจึงสามารถลดภาระการ

ทํางานของเครื่องปรับอากาศได จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการลดการใชพลังงานจากระบบปรับอากาศ ซ่ึง

มีการใชพลังงานเปนสัดสวนท่ีสูงมากในการใชงานในอาคารโดยสวนใหญ 

ฉนวนใยแกวแผนเรียบ หมายถึง วัสดุท่ีมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน โดยฉนวนใยแกว 

จะทําหนาท่ีปองกันความรอนจากภายนอกเขาสูอาคารทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานนอยลง จึงสามารถ

ประหยัดพลังงาน และลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศได 

มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส หมายถึง อุปกรณหลักท่ีมีการใชพลังงานมากในภาคอุตสาหกรรม 

เนื่องจากใชกําลังไฟฟาสูง และเปดใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน การเลือกใชมอเตอรท่ีติดฉลากจะชวย

ประหยัดคาไฟ 

เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา หมายถึง เครื่องยนตดีเซลการเกษตร ใช

น้ํามันเปนเชื้อเพลิง สวนใหญนําเครื่องยนตไปใชกับรถไถ เครื่องสูบน้ํา และรถอีแตน เปนตน ควรเลือกใชท่ี

ติดฉลากจะชวยประหยัดน้ํามันไดรอยละ ๕-๗ เม่ือเทียบกับเครื่องยนตท่ัวไป 

เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กระบายความรอนดวยอากาศ หมายถึง เครื่องยนตเบนซิน

การเกษตรใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง สวนใหญใชในงานเกษตรกรรมอาทิ เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญา เครื่องพน



๙ 

ยาฆาแมลง เปนตน จึงควรเลือกใชเครื่องยนตเบนซินท่ีติดฉลาก ซ่ึงจะชวยประหยัดน้ํามันได รอยละ ๓-๗ 

เม่ือเทียบกับเครื่องยนตท่ัวไป 

ส่ือประชาสัมพันธ หมายถึง ชองทางการสื่อสารท่ีจะนําขาวสารไปสูกลุมเปาหมาย และเปน

เครื่องมือท่ีใชในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีจะนําไปสูภาพลักษณท่ีดีใหแก

องคกร 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
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