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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

3 
ตอนทีผ่่านมา	ทีผ่มได้เคยอธบิายในเรือ่งวธิกีารเลอืกซือ้เครือ่ง
ปรบัอากาศไป	ยงัพอจ�าได้ไหมครบั…ไม่เป็นไรครบัส�าหรบัคน

ทีเ่พิง่มาอ่านคบเดก็สร้างบ้านในตอนนี	้ผมขอสรปุชนดิของเคร่ืองปรบั
อากาศและข้อจ�ากัด	ในตารางที่เข้าใจง่ายอีกครั้ง	ดังนี้

จะเห็นว่าประสิทธิภาพในการท�าความเย็นของระบบปรับ
อากาศแต่ละประเภทแตกต่างกัน	 รวมถึงต้นทุนที่ใช้ในการติดตั้ง
ก็แตกต่างกันไปอีกด้วย	ทั้งนี้คงต้องค�านึงถึงสภาพการใช้งานด้วย
ว่าปริมาณการใช้งานมากน้อยแค่ไหน	คุ้มค่าท่ีจะลงทุนติดตั้งหรือ
ไม่และสถานที่เอื้ออ�านวยในการติดตั้งระบบไหม	 จึงท�าการเลือก
ระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด	 แต่หากเป็นการเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศตามบ้านท่ัวไปก็จะเป็นประเภท	PACKAGE	AIR	
COOL	อันประกอบไปด้วยแบบ	split	type	และแบบ	window	type	
เนือ่งจากต้นทุนในการตดิตัง้น้อยทีส่ดุและเหมาะสมกบัปรมิาณการ
ใช้งานไม่มาก

จากฉบับที่แล้วต่อ

ฉบับชาวบ้าน

เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้ส่ง
เสริมให้ประชาชนร่วมใจการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุ่งหมายในการลดการใช้
พลังงานโดยรวมของประเทศ	จึงได้จัดตั้งโครงการ	“ประชาชนร่วมใจ	
ประหยดัไฟฟ้า”	โดยให้ผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าผลติ	หรอืน�าเข้าอปุกรณ์
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีการเติบโตสูงและใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	ทั้งในบ้านพัก
อาศัยและในภาคธุรกิจ	

กฟผ.	 ได้ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศให้
เข้าร่วมโครงการเพื่อก�าหนดระดับประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่อง
ปรับอากาศเพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์	 5	 เพื่อติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐาน	ส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	โดยสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	
(สฟอ.)	เป็นหน่วยงานทดสอบค่าประสทิธภิาพโดยเกณฑ์ทีใ่ช้ก�าหนด	

ประหยัดไฟเบอร์ 5	 หมายถึง	 ท่านจ่ายค่าก�าลังไฟฟ้า	 1	
หน่วยจะได้ความเย็นไม่น้อยกว่า	10,600	บทียูี	(ซึง่เครือ่งปรบัอากาศ
ปกติโดยทั่วไปท่านจ่ายค่าไฟฟ้า	 1	หน่วย	จะได้ความเย็นประมาณ	
7,000-8,000	บีทียูเท่านั้น)	 สอบถามข้อมูล	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	 
0	2436	8290-96	(แสดงว่าถ้าใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์	5	ประหยัด
ไฟฟ้าประมาณ	35%)	ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์	5	เป็นลกัษณะป้ายสี
เหลอืงและระบรุายละเอยีดต่างๆ	ของเครือ่งปรบัอากาศตัวนัน้	หากมี
ข้อสงสัยว่า	เครื่องปรับอากาศของท่านประหยัดไฟฟ้าได้จริงหรือไม่

ตอน

วิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
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ความสามารถ
ทำาความเย็นต่อ Watt น้อยมาก สูง น้อย สูงมาก

ต้นทุนในการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ น้อยมาก น้อย สูง สูงมาก
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

จากความส�าเร็จในการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
เบอร์	 5	บนตู้เย็นประหยัดไฟฟ้า	 กฟผ.	 ได้ใช้วิธีเดียวกันผลักดันให้
เกิดเคร่ืองปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า	 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการเติบโตสูงและใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท้ังในภาคท่ีอยู่อาศัยและภาคธุรกิจ	 โดย
เริ่มเปิดตัวโครงการฯ	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2538	 ด้วยความ
ร่วมมือจากบริษัทผู ้ผลิตเครื่องปรับอากาศ	 ในการก�าหนดระดับ
ประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ	 เพื่อติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพเบอร์	 5	 โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 
(สฟอ.)	เป็นหน่วยงานทดสอบค่าประสิทธิภาพ

ปี	2548	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	
ได้ก�าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า	(Minimum	Energy	
Performance	Standard	 (MEPS)	 โดยก�าหนดให้เครื่องปรับอากาศ
ส�าหรับห้องขนาดไม่เกิน	 8,000	 และ	 12,000	 วัตต์	 มีอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า	 2.82	 และ	 2.53	 (9.6	 และ	 8.6	
BTU/hr/W)	 ตามล�าดับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีนาคม	 2548	 ดังนั้น	 
เครื่องปรับอากาศในขอบข่ายดังกล่าวจะต้องผ่าน	มอก.	2134-2545	
จึงจะสามารถผลิตและน�าเข้าเพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศได้	 ดังนั้น	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น	กฟผ.	จึงได้ปรับ
เกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์	5	จากเดิม	ค่าประสิทธิภาพพลังงาน	EER	
10.6	เป็น	EER	11	ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ	5	
โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่	มกราคม	2549	เป็นต้นมา

ประสิทธิภาพ Energy Efficiency Ratio 

(EER)

หมายเหตุ: มอก. 2134-2545 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศส�าหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: ประสิทธิภาพ
พลังงาน ให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน ค่าพลังงานไฟฟ้า
ต่อหน่วย = 3.28 บาท / หน่วย

การบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า

การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี	 จะท�าให้เครื่องปรับ
อากาศท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังาน	ดงันัน้	ก่อน
ซื้อเครื่องปรับอากาศ	ควรพิจารณาดังนี้

1. เลอืกเครือ่งปรบัอากาศให้เหมาะสมกบัขนาดของห้อง

2. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	 ควรใช้ช่างผู้ช�านาญงาน	
และควรวางเครือ่งในจดุทีเ่ครือ่งจ่ายความเยน็ได้ด	ีเพือ่ให้เครือ่งปรบั
อากาศท�างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

3. หมั่นท�าความสะอาดแผ่นกรองฝุ ่นทุกๆ เดือนหรือ
มากกว่าถ้าจ�าเป็นและท�าความสะอาดใหญ่ปีละครั้ง	เพื่อยืดอายุการ
ใช้งาน	

4.  ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่ 25-26 องศาเซลเซียส	เพราะ
อณุหภมูทิีล่ดลง	1	องศาจะท�าให้ต้องเสยีค่าไฟฟ้าเพิม่ประมาณ	10	%	

5. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
6. ถ้าต้องออกจากห้องเป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงควรปิด

เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 
เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 

ระดับประสิทธิภาพ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)

เบอร์	5	 มากกว่าหรือเท่ากับ	11.0

เบอร์	4	 มากกว่าหรือเท่ากับ	10.6	-	น้อยกว่า	11.0	

เบอร์	3	 มากกว่าหรือเท่ากับ	9.6	-	น้อยกว่า	10.6

EER	=

=

=

ขีดความสามารถท�าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	
(BTU/Hr)	จ�านวนก�าลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้	(Watt)
12,000	BTU/Hr
1,000	Watt
12	BTU/ชั่วโมง/วัตต์

 
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

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 คุ้มค่ากว่า 

ขนาด
เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ  

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) 
ผลการประหยัดที่ได้ต่อปี

บีทียู/ชม
ตัน

ความเย็น
เบอร์ 5

มอก. 
2134-2545 

หน่วย (kWh)  
ประมาณ 

บาท  
ประมาณ 

12,000 1 12.24 9.6 787.25 2,582.20

18,000 1.5 11.84 9.6 1,035.81 3,397.46

24,000 2 11.76 9.6 1,340.82 4,397.88

28,000 2.33 11.50 8.6 2.397.41 7,863.51


