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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 

 
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน  
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเคร่ืองหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้
จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมากขึ้น ผลักดันให้
ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่าน
ทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520  และได้รับการตอบสนองจาก

ผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการจัดทําโครงการฉลาก
เขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council 
for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 
และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิด
จากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลางต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
เมื่อผลิตภัณฑ์น้ันถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนด 

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่า 
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ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่ 
 

1. ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 3. ตู้เย็น 

4. สี 5. เคร่ืองสุขภัณฑ์ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย์ 

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร์ 

13. เคร่ืองซักผ้า 14. ฉนวนกันความร้อน 15. ฉนวนยางกันความร้อน 

16. มอเตอร์ 17. ผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 18. บริการซกัน้ําและซักแห้ง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม 21. น้ํามันหล่อล่ืน 

22. เคร่ืองเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา 24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

25. สบู่ 26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 

28. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เคร่ืองเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพท์มือถือ 35. เคร่ืองโทรสาร 36. รถยนต์นั่ง 

37. เคร่ืองรับโทรทัศน์ 38. เคร่ืองพิมพ์ 39. เคร่ืองเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน 

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 42. เคร่ืองดับเพลิง 

43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา 44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผ่นยิปซัม 

46. หมึกพิมพ์ 47. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนต์บอร์ด 

 
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด 
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหาย

ของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต 
การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้
ใหม่ (recycle) 
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การสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
การขอใช้ฉลากเขียวเป็นการดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการ

ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้ฉลากเขียว 
สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนด
เพ่ือย่ืนขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท ต่อรุ่น หรือแบบ หรอื
เครื่องหมายการค้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานต่างๆ  และจัดทําสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและ
ติดที่ผลิตภัณฑ์  เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตามข้อกําหนดแล้ว  ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียม
การใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท ต่อรุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี  

 

 
 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ี 51 

โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑ์พดัลม 

 
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนคิ 

นายสุรินทร์ อรรถกิจการค้า   ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
คณะอนุกรรมการเทคนคิ 

นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล    ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน 
      ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ผศ.ดร. พิชญ  รัชฎาวงศ์     ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
นางสาววัลภา  จุฬารัตน     ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ  

นางอภิพร  เกศกนกวรกิจ 
 

รศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่    ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแห่ง 
นางมีนา  พิทยโสภณกิจ    ประเทศไทย 

 
นางสาวทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์   ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 

แห่งชาติ 
 

นายวงศ์พัทธ์  วิศาลเมธี    ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
นายวิชญา เมฆสวรรค์     ผู้แทนจากบรษิัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

นายจิตวัฒน์  วีระอาชากุล    จํากัด 
 
นายเอนก ทรงศรีสวัสด์ิ    ผู้แทนจากบรษิัท กันยงอีเลคทริค จํากัด  

(มหาชน) 
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ผู้แทนคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์  ฝ่ายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

 นางสาวประกายธรรม สุขสถติย์  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 นางสาวเหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์  
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรบัผลิตภัณฑ์พดัลม 

(electric fan) 
(TGL-51-11) 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนคิคณะท่ี 51 
 

 
1. เหตุผล 
 

จากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของพัดลม พบว่าในขณะใช้งานจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และการผลิตกระแสไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน นอกจากน้ียังก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การเกิดภาวะโลกร้อนและภาวะฝนกรด อีกด้วย  
 
ตัวพัดลมเองน้ัน สามารถแยกช้ินส่วนเพ่ีอนํากลับมาแปรใช้ใหม่ได้ เพียงแต่จําเป็นจะต้องมีการระบุ
ชนิดของวัสดุให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการแยกประเภท และลดจํานวนมูลฝอยที่จะนําไปกําจัดใน
ขั้นตอนสุดท้ายลงด้วย อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของพัดลมส่วนใหญ่น้ันเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ หากไม่มี
การควบคุมการใช้งาน ก็จะมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจํานวนมากและ
ยังก่อให้เกิดมูลฝอยที่ต้องส่งไปกําจัด   
 
ดังน้ัน การกําหนดให้พัดลมที่ได้รับฉลากเขียว  จะต้องให้มีค่าประสิทธิภาพในการใช้งานในระหว่าง
การใช้งานสูง จะช่วยให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และถ้ามีการระบุชนิดของวัสดุให้ชัดเจน จะช่วยให้ง่ายต่อการแยกประเภทวัสดุ ง่ายต่อการนําไปรี
ไซเคิล และถ้าหากควบคุมให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเย่ือเวียนทําใหม่ก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากร 
และลดมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดลงได้อีกด้วย 

 
2. ขอบเขต 

 
พัดลมในที่น้ี ครอบคลุมถึง พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังโต๊ะและ/หรือติดผนัง พัดลมไฟฟ้า
กระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดพัดลมแขวนเพดาน พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิดส่ายรอบตัว และพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ ที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 
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3. บทนิยาม 
  

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังโต๊ะและ/หรือติดผนัง หมายถึง พัดลมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการ
นําไปใช้ต้ังโต๊ะและ/หรือติดผนัง 
 
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน หมายถึง พัดลมที่ประกอบอยู่บนฐานโดยมีความสูงคงที่หรือปรับ
ได้ 
 
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน หมายถึง พัดลมที่มีใบพัดไม่น้อยกว่าสองใบ ใช้มอเตอร์
หมุนโดยตรง ประกอบอยู่บนอุปกรณ์สําหรับแขวนลงจากเพดานเพ่ือให้ใบพัดหมุนได้แนวระนาบ
นอน 
 
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว หมายถึง พัดลมท่ีมีใบพัดต้ังแต่สามใบขึ้นไป ใช้มอเตอร์
หมุนโดยตรง ติดไว้ที่เพดาน ส่ายรอบตัวอย่างต่อเน่ืองกัน 

 
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ หมายถึง พัดลมที่มีใบพัดต้ังแต่สามใบข้ึนไป ใช้มอเตอร์
หมุนโดยตรง ติดไว้เพ่ือจุดประสงค์ในการระบายอากาศ เช่น ที่ผนัง เพดาน ฯลฯ 

 
4. ข้อกําหนดทั่วไป 
  

4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 934 

4.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังน้ี 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังโต๊ะและ/หรือติดผนัง 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 92 หรือ  
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน มาตรฐานเลขที่ 

มอก. 127  หรือ  
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน มาตรฐาน

เลขที่ มอก.205 หรือ 
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว มาตรฐาน

เลขที่ มอก. 572 หรือ 
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ มาตรฐาน

เลขที่ มอก.710 หรือ 
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ข้อ 1 – 5 อย่างใดอย่างหน่ึง ขึ้นอยู่กับชนิดของพัดลมที่ขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
หรือ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนด 
หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 
 

4.3 กระบวนการผลิต การขนส่ง และการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ    

 
5. ข้อกําหนดพิเศษ 

5.1 มีประสิทธิภาพการใช้งาน ตามค่าที่กําหนดในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทพัดลม ระดับที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือมีค่าประสิทธิภาพการ
ใช้งานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าที่กําหนดในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้งาน  

Type Fan diameter (cm) ค่าประสิทธิภาพการใช้งานตาม ฉลาก
เขียว(m3/min/W) 

20 0.54 

25 0.78 

30 1.01 

35 1.00 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังโต๊ะและ/
หรือติดผนัง 

40 1.21 

30 1.01 

35 1.00 

40 1.21 

50 1.20 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน 

60 1.32 

90 0.98 

120 1.27 

140 1.27 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดพัดลม
แขวนเพดาน 

150 1.26 

30 1.01 

35 1.00 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว 

40 1.21 

15 0.25 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบาย
อากาศ 20 0.22 
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Type Fan diameter (cm) ค่าประสิทธิภาพการใช้งานตาม ฉลาก
เขียว(m3/min/W) 

25 0.30 

30 0.40 

40 0.42 

 

50 0.46 

 
5.2 การใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิต 

5.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง หรือเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจํากัดการใช้สารอันตราย
บางชนิด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2368 หรือ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนด
ใน Directive 2002/95/EC The restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 
 

5.3 ช้ินส่วนพลาสติกในผลิตภัณฑ์ที่มีนํ้าหนักมากกว่า 25 กรัม ต้องไม่มีส่วนผสมของสารหน่วงการ
ติดไฟ (flame retardant) ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ชนิดของสารหน่วงการติดไฟ (flame retardant) ที่ห้ามใช้ผสมในช้ินส่วนพลาสติกที่

มีนํ้าหนักมากกว่า 25 กรัม 
  

ชื่อสาร หมายเลข CAS No. 

Decabromodiphenyl 13654-09-6 

Mono bromodiphenyl ether 101-55-3 

Dibromophenyl ether 2050-47-7 

Tri bromodiphenyl ether 49690-94-0 

Tetra bromodiphenyl ether 40088-47-9 

Penta bromodiphenyl ether 32534-81-9 

Hexa bromodiphenyl ether 36483-60-0 

Hepta bromodiphenyl ether 68928-80-3 

Octa bromodiphenyl ether 32563-52-1 

Nona bromodiphenyl ether 6396-56-1 

Deca bromodiphenyl ether 1163-19-5 

สารคลอโรพาราฟีน ท่ีมีความยาวโซ่ของ C 10-13 อะตอม 85565-84-8 

สารท่ีมีองค์ประกอบ Chlorine มากกว่า 50 % โดยน้ําหนัก  
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5.4 ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนช้ินส่วนพลาสติกที่มีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 50 

กรัม  โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติก
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 เพ่ือ
สะดวกต่อการคัดแยกเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 

 
5.5 บรรจุภัณฑ์ 

5.5.1 กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ  
• กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรอง

เคร่ืองหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ฉบับล่าสุด(TGL-8-R1-06) หรือ ผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง  

• กรณีกระดาษทําลอนลูกฟูก ต้องเป็นกระดาษทําลอนลูกฟูกที่ได้รับการรับรอง
เคร่ืองหมายฉลากเขียวตามข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ 
(TGL-8-R1-06)ฉบับล่าสุด หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของข้อกําหนด
ฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก 

 
5.5.2 วัสดุที่ใช้เพ่ือเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่มีส่วนประกอบของสาร 

CFCs 
5.5.3 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

5.5.4 สีพิมพ์ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่พบโลหะหนัก ได้แก่ ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม 
และโครเมียม (+6)  
กรณีเกิดความไม่บริสุทธ์ิและปนเป้ือนที่มาจากวัตถุดิบ อนุญาตให้มีปริมาณโลหะ
หนักไม่เกินเกณฑ์กําหนด ดังน้ี ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม (+6) รวมกัน
ไม่เกิน 100 ppm  

 
5.6 มีคําแนะนําเก่ียวกับการใช้งาน และการบํารุงรักษาพัดลมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงาน  เช่น 
• ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
• ควรเลือกใช้ความแรงหรือความเร็วของลมให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานที ่
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• อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะจะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าตลอดเวลา เพ่ือ
หล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

• เมื่อไม่ต้องการใช้พัดลมควรปิด เพ่ือให้มอเตอร์ได้มีการพักและไม่เสื่อมสภาพเร็ว 
• หมั่นทําความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใบพัดตะแกรงครอบ และ ช่องลม

ตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม  
 

6. วิธีทดสอบคุณภาพและเอกสารประกอบการขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 
 
6.1 ผู้ทําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ ต้องได้รับ ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 934  
ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ ต้องได้รับ ใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อ
จําหน่ายในราชอาณาจักร ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้า
กระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 934  
 

6.2 ผู้ทําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ ต้องได้รับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 4.2 หรือ แสดงผลทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันๆขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์
ที่ขอการรับรองฉลากเขียว  
ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ ต้องได้รับ ใบอนุญาตนําผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อ
จําหน่ายในราชอาณาจักรให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดใน
ข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 4.2 หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันๆขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฉลากเขียว 

 
6.3 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงสัญลักษณ์พัดลมประหยัดไฟ เบอร์ 5 หรือ ผลทดสอบ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐานฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทพัดลม ระดับที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 
6.4 ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย หรือ หนังสือรับรองซึ่งประทับตราสําคัญ

ของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต ว่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิด มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2368 หรือ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดใน Directive 2002/95/EC The 
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restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

 
6.5 ผู้ผลิตต้องย่ืนเอกสารหลักฐานแสดงว่าไม่ได้มีการใช้สารหน่วงการติดไฟ และสารที่มีข้อระบุ

อันตราย ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดพิเศษที่ 5.3 ซึ่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวประทับตรา
สําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต 

 
6.6 ผู้ผลิตต้องย่ืนเอกสารหลักฐานรับรองว่าช้ินส่วนพลาสติกในผลิตภัณฑ์มีการแสดงสัญลักษณ์

บ่งบอกประเภทพลาสติก ซึ่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท และ
ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษทัผู้ผลิต พร้อมทั้งส่ง
ช้ินส่วนให้ทําการตรวจพินิจบนช้ินส่วนพลาสติกที่ใช้เป็นสว่นประกอบของพัดลมที่มีนํ้าหนัก
ไม่น้อยกว่า 50 กรัม จํานวน 1 ช้ิน  

 
6.7 บรรจุภัณฑ์ 

ผู้ผลิตต้องย่ืนหลักฐานว่าเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.4 โดยหลักฐาน
ประกอบด้วย  
6.7.1 กรณีกระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ผู้ผลิตต้องแสดงใบอนุญาตเคร่ืองหมายฉลาก

เขียวสําหรับกระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง หรือ แสดงผลทดสอบที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับกระดาษท่ีใช้สําหรับทําผิวกล่อง 

6.7.2 กรณีกระดาษทําลอนลูกฟูก ผู้ผลิตต้องย่ืนใบอนุญาตเคร่ืองหมายฉลากเขียวสําหรับ
กระดาษทําลอนลูกฟูก หรือ แสดงผลทดสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดฉลาก
เขียวสําหรับกระดาษทําลอนลูกฟูก 

6.7.3 หนังสือรับรองแสดงว่าวัสดุที่ ใ ช้เ พ่ือเป็นวัสดุกันกระแทกในบรรจุภัณฑ์ไม่มี
ส่วนประกอบของสาร CFCs หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัท
และลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตวัสดุกันกระแทก 

6.7.4 กรณีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิตต้องย่ืนหนังสือรับรองที่เช่ือได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์สําหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 
หนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

6.7.5 ผลทดสอบโลหะหนักในสีที่ใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ตามวิธีทดสอบที่ระบุ
ในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335  สําหรับตะก่ัว, ISO 3856-4 หรือ   
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ASTM D 3335 สําหรับแคดเมียม, ISO 3856-5 สําหรับโครเมียม (VI) และ ISO 
3856-7 หรือ ASTM D 3624 สําหรับปรอท หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า 

 
6.8 แสดงคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับพัดลมให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฉลากเขียว 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

1) การทดสอบต้องทําในห้องปฏิบัติการดังต่อไปน้ี 
1.1) ห้องปฏิบัติการของราชการ ห้องปฏิบัติการภายใต้กํากับของราชการ หรือ 
1.2) ห้องปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ได้รับการรับรองความสามารถของ      

ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อกําหนด 
ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ  มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)  

2) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ย่ืนขอใช้ฉลากเขียว  
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ภาคผนวก 

 

1. ขั้นตอนการร่างข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์พัดลม 
 

 
คําจํากัดความและขอบเขต 

 
 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พัดลมและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พัดลมต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของผลติภัณฑ์พัดลมต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

พิจารณาสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์พัดลมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สดุ 
 
 

กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พัดลมทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

TGL-51-11 

17 

2. พัดลมไฟฟ้า (Electric Fans) อุตสาหกรรมและการผลิต 
 

พัดลมเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้สภาวะอากาศในห้องหรือบริเวณที่ใช้งาน มีสภาพของ
อุณหภูมิ สภาพของการเคลื่อนตัวในอากาศและสภาพของการระบายอากาศที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า
พัดลมที่มีจําหน่ายในท้องตลาดจะมีลักษณะและรูปร่างของการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ี
ก้อเพ่ือต้องการให้พัดลมสามารถใช้ในสถานที่และสภาพการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ สําหรับพัดลม
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันน้ีสามารถแบ่งออกตามการใช้งานและการติดต้ังได้ 6 แบบ คือ 
1) พัดลมต้ังโต๊ะ (Desk fans) 
2) พัดลมต้ังพ้ืน (Floor Fans) 
3) พัดลมติดผนัง (Wall Fans) 
4) พัดลมแบบแขวนเพดาน (Ceiling Fans) 
5) พัดลมแบบโคจรหรือ พัดลมแบบส่ายรอบตัว (Orbit Fans) 
6) พัดลมดูดอากาศ (Ventilating Fans) 
 
2.1 พัดลมตั้งโต๊ะ (Desk fans)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของพัดลมแบบต้ังโต๊ะ 
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2.1.1 ลักษณะของพดัลมตั้งโต๊ะ 
 
พัดลมต้ังโต๊ะเป็นพัดลมที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถเคลือ่นย้ายไปมาได้สะดวกและ
โดยปกติการใช้งานผู้ใช้มักจะต้ังบนโต๊ะเพ่ือให้ระดับของลมที่ออกมาจากพัดลมได้
ตามท่ีต้องการเพราะพัดลมดังกล่าวจะมีช่วงความสูงเพียง 1-2 ฟุตเท่าน้ัน และจะมี
ขนาดต้ังแต่ 8-16 น้ิว (ขนาดจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด) สําหรับอุปกรที่
ควบคุมการทํางานของพัดลมจะมีสวิทช์เป็นตัวตัดต่อให้พัดลมสามรถทํางานได้ และ
สวิตช์ดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเร็วของพัดลมให้มรีะดับความเร็วที่ต้องการ
ของผู้ใช้ ซึ่งระดับความเร็วของพัดลม จะมีต้ังแต่ 2-4 ระดับ และที่ด้านท้ายของพัด
ลมจะมีปุ่มควบคุมการส่ายของพัดลม โดยเมื่อกดปุ่มดังกล่าวพัดลมจะสามารถส่ายไป
มาได้ 

 
ส่วนประกอบของพัดลมแบบต้ังโต๊ะ 
พัดลมต้ังโต๊ะจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ 7 ส่วนคือ 
 
1. ตะแกรงพัดลมหน้าและหลัง (Fan Guard) ส่วนประกอบส่วนน้ีจะเป็นส่วน

ป้องกันอันตรายให้กับผู้ใช้ในการกันมิให้อวัยวะส่วนหน่ึงส่วนใดไปถูกหรือสัมผัส
กับใบของพัดลม 

2. ใบพัดลม (Blades) ใบพัดลมดังกล่าวจะมีหน้าที่ดูดอากาศเข้าทางข้างหลังและ
เป่าอากาศออกทางด้านหน้า โดยที่ใบพัดลมจะต่อยึดกับแกนของมอเตอร์และจะ
มีฝาขัดเพ่ือยึดใบพัดด้านหน้าอีกทีหน่ึง 

3. โครงของพัดลม (housing) โครงดังกล่าวจะมีหน้าที่ยึดมอเตอร์และอุปกรณื
ประกอบของมอเตอร์ส่วนต่างๆ 

4. สวิทช์ควบคุมระดับความเร็วของพัดลม (Speed Control Switch) สวิทช์
ดังกล่าวจะมีอยู่ 2 แบบ คือแบบปุ่มกด (push switch) และแบบโรตาร่ี (Rotary 
Switch) ซึ่งสวิทช์ควบคุมระดับความเร็วจะทําหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้าของ
มอเตอร์และขดลวดระดับความเร็วภายในมอเตอร์เพ่ือให้มอเตอร์มีความเร็วตาม
ความต้องการ 

5. สวิทช์ต้ังเวลา หรือไทเมอร์ (Timer) ในพัดลมบางรุ่นอาจจะมีสวิทช์ต้ังเวลาเพ่ือ
กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพัดลม โดยปกติจะต้ังเวลาได้ประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง 

6. มอเตอร์พัดลม (Fan motor) มอเตอร์ที่ใช้ในพัดลมแบบต้ังโต๊ะโดยทั่วไปจะใช้
มอเตอร์ 2 แบบ คือ มอเตอร์แบบเชดเดดโปล (Sheded pole motor) และ
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มอเตอร์แบบ แคปาซิเตอร์รนัมอเตอร์ (Capacitor Run 
Motor) สําหรบัขดลวดระดับความเร็ว (Auxiliary Winding) โดยปกติจะพันทับ
อยู่บนขดรัน (Running Winding) 

7. อุปกรณ์การส่ายของพัดลม (Oscillate Mechanism) สําหรับอุปกรณ์สว่นน้ีจะ
ทําหน้าที่ให้เกิดการส่ายไปมาของพัดลมเพ่ือให้แรงลมกระจายไปท่ัวบริเวณที่ 
พัดลมต้ังอยู่ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบด้วยชุดเฟืองที่ทดรอบมาจาก 
เฟืองตัวหนอนท่ีเพลาด้ายท้ายมอเตอร์ และส่งกําลังให้กับแกนส่ายของพัดลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 2 ลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการส่ายของพัดลม 
 

2.2 พัดลมตั้งพื้น (Floor Fans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 ลักษณะของพัดลมต้ังพ้ืน 
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2.2.1 ลักษณะพัดลมแบบต้ังพื้น 
พัดลมแบบต้ังพ้ืนเป็นพัดลมที่มีช่วงความสูงมากว่าพัดลมแบบต้ังโต๊ะมาก ดังน้ันพัด
ลมแบบนี้จึงเหมาะที่จะวางใช้งานบนพ้ืนและโดยปกติพัดลมชนิดน้ีจะติดล้อที่ฐาน
ของพัดลมเพ่ือให้การเคลื่อนย้ายพัดลมสะดวกย่ิงขึ้น สําหรับสวิทช์ควบคุมพัดลมก็
จะมีเช่นเดียวกับพัดลมแบบต้ังโต๊ะ กล่าวคือจะประกอบด้วยสวิทช์ควบคุมระดับ
ความเร็วของพัดลมและปุ่มควบคุมการส่ายไปมาซึ่งอาจจะอยู่ด้ายท้ายของพัดลม
เหมือนกับพัดลมแบบต้ังโต๊ะ และพัดลมต้ังพ้ืนบางรุ่นอาจจะมีปุ่มควบคุมการส่าย
แบบปุ่มบิด โดยจะติดต้ังอยู่ใกล้กับสวิทช์ควบคุมระดับความเร็วของพัดลม 
 

2.2.2 ส่วนประกอบของพัดลมแบบต้ังพืน้ 
พัดลมแบบต้ังพ้ืนจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ 7 ส่วน คอื 
1. ตะแกรงพัดลมหน้าและหลัง (Fan Guard) ตะแกรงดังกล่าวจะทําหน้าที่กันมิ

ให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากใบพัดในขณะที่พัดลมทํางาน 
2. ใบพัดลม (Blades) ใบพัดลมดังกล่าวจะเป็นแบบ propeller เหมือนกับพัดลม

ทั่วไป 
3. โครงและขาต้ังของพัดลม (housing and Stand) ส่วนประกอบส่วนน้ีจะทํา

หน้าที่ยึดมอเตอร์พัดลมและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน และสําหรับขาต้ังของพัด
ลมแบบนี้จะสามารถปรับระดับสูงตํ่าตามความต้องการได้ 

4. สวิทช์ควบคุมระดับความเร็วของพัดลม (Speed Control Switch) สวิทช์
ดังกล่าวจะทําหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดระดับความเร็วเพ่ือให้พัดลม
สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 

5. สวิทช์ต้ังเวลา หรือไทเมอร์ (Timer) สวิทช์ต้ังเวลาที่ใช้กับพัดลมชนิดน้ีก็
เหมือนกับสวิทช์ต้ังเวลาที่ใช้กับพัดลมแบบต้ังโต๊ะและแบบติดผนัง ซึ่ง
ส่วนประกอบภายในก้อจะประกอบด้วยชุดเฟืองประกอบกับลานนาฬิกาและ
คอนแทค (Contact) โดยขณะที่ลานนาฬิกาภายในยังทํางานอยู่คอนแทคก็จะ
ต่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามอเตอร์แต่ถ้าลานนาฬิกาหยุดทํางานคอนแทค
ก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านมอเตอร์ทําให้พัดลมหยุดทํางาน 

6. มอเตอร์พัดลม (Fan motor) มอเตอร์ที่ใช้ในพัดลมแบบนีส้่วนใหญ่จะเป็น
มอเตอร์แบบ แคปาซิเตอร์รนัมอเตอร์ (Capacitor Run Motor) สําหรบั
มอเตอร์แบบเชดเดดโปล (Sheded pole motor) จะมใีช้กับพัดลมต้ังพ้ืนรุ่น
เก่าเท่าน้ัน 

7. อุปกรณ์การส่ายของพัดลม (Oscillate Mechanism) สําหรับอุปกรณ์สว่นน้ี
จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการสายของพัดลมโดยพัดลมแบบต้ังพ้ืนจะมีลักษณะ
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การควบคุมอยู่ 2 แบบ คือ แบบปุ่มกดด้านหลังพัดลมและ
แบบปุ่มบิดที่อยู่ด้านหน้าใกล้กับสวิทช์ควบคุมระดับความเร็ว 

 
2.3 พัดลมติดผนัง (Wall Fans)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 ลักษณะของพัดลมติดผนัง 
 

2.3.1 ลักษณะพัดลมติดผนัง 
พัดลมติดผนังเป็นพัดลมที่ออกแบบเพ่ือให้ติดต้ังใช้งานบริเวณผนังภายในอาคาร
บ้านเรือน ส่วนการควบคุมระดับความเร็วและการส่ายของพัดลมจะใช้ระบบชัก
หรือดึงด้วยเชือกแทนที่จะเป็นลักษณะปุ่มกดเหมือนกับพัดลมแบบต้ังโต๊ะและแบบ
ต้ังพ้ืน เพราะเมื่อติดพัดลมกับผนังแล้วการชักหรือดึงด้วยเชือกจะสะดวกกว่าการ
ใช้ปุ่มกดควบคุมการทํางานของพัดลม พัดลมแบบนี้โดยปกติจะถูกออกแบบให้
สามารถควบคมุการส่ายของพัดลมได้ด้วยการดึงด้วยเชือกเช่นเดียวกับการปรับ
ระดับความเร็วของพัดลม 

 
2.3.2 ส่วนประกอบของพัดลมแบบติดผนงั 

พัดลมแบบติดผนังจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ 6 ส่วน คอื 
1. ตะแกรงพัดลมหน้าและหลัง (Fan Guard)  
2. ใบพัดลม (Blades)  
3. โครงพัดลม (housing) 
4. สวิทช์ควบคุมระดับความเร็วของพัดลม (Speed Control Switch) สวิทช์

ดังกล่าวน้ีจะเป็นสวิทช์ที่ต้องใช้เชือกดึงเพ่ือบังคับให้สวิทช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้า
เข้ามอเตอร์และควบคุมระดับความเร็วของพัดลม 
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5. มอเตอร์พัดลม (Fan motor) สําหรับมอเตอร์ที่ใช้ในพัดลม
แบบน้ีจะเป็นมอเตอร์แบบ แคปรัน โดยจะมีสายไฟออกมาจากมอเตอร์
ประมาณ 5 เสน้ เพ่ือต่อเข้ากับสวิทช์และแคปาซิเตอร์ 

6. อุปกรณ์การส่ายของพัดลม (Oscillate Mechanism) สําหรับพัดลมแบบน้ีจะ
ควบคุมการส่ายไปมาของพัดลมโดยการชักหรือดึงเชือกที่ออกมาจากตัวพัดลม 

 
2.4 พัดลมแบบติดเพดานหรือ พดัลมแขวนเพดาน (Ceiling Fans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ลักษณะของพัดลมแบบติดเพดานหรือพัดลมแขวนเพดาน 
 

2.4.1 ลักษณะของพดัลมแบบติดเพดาน 
โดยทั่วไปพัดลมเพดานจะมีอยู่ 2 แบบ คือ พัดลมติดเพดานแบบธรรมดาและพัด
ลมเพดานแบบโคจรแต่ถ้าเรียกว่าพัดลมติดเพดานก็หมายถึงพัดลมติดเพดานแบบ
ธรรมดา และถา้เรียกว่าพัดลมโคจร ก็จะหมายถึงพัดลมเพดานแบบโคจร 
 
พัดลมติดเพดานจะเป็นพัดลมที่ให้แรงลมสม่าํเสมอ ส่วนมากจะนิยมใช้ในอาคาร
บ้านเรือน โรงเรียน สํานักงาน และโรงงาน เป็นต้น ข้อเสยีของพัดลมแบบนี้จะอยู่
ตรงที่ว่า เมื่ออากาศที่เพดานเหนือพัดลมเป็นอากาศร้อน พัดลมดังกล่าวจะดูด
อากาศร้อนและเป่าอากาศลงมาเป็นลมร้อน ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นผลให้ผุใ้ช้จะมี
ความรู้สึกไม่สบายจากการได้รับลมร้อนดังกล่าว สําหรับสวิทช์ควบคุมระดับ
ความเร็วของพัดลมแบบนี้จะติดต้ังอยู่ในระดับที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก 
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2.4.2 ส่วนประกอบของพัดลมแบบติดเพดาน 
1. แกนของพัดลม (Iron Pipe) แกนดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นตัวโยงและยึด

ระหว่างตัวพัดลมกับเพดาน โดยแกนพัดลมจะมีรูเพ่ือไว้สําหรับแขวนเข้ากับ
ตะขอที่ยึดติดกับเพดาน และนอกจากน้ีแกนพัดลมก็ยังเป็นท่อที่นําสายไฟเข้า
มายังตัวพัดลมอีกด้วย สําหรับระดับความสูงตํ่าของพัดลมก็สามารถทําได้โดย
การตัดต่อแกนดังกล่าวตามระดับความสูงตํ่าที่ต้องการได้ 

2. ตัวพัดลม (Attic Motor Fan) สําหรับตัวพัดลมเพดานจะประกอบด้วยเปลือก
และตัวมอเตอร์โดยจะมีรุสําหรับขันสกรูเพ่ือยึดใบพัด แต่สําหรับตัวมอเตอร์
ของพัดลมแบบนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากมอเตอร์ธรรมดา  กล่าวคือ
มอเตอร์แบบน้ีจะมีส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตอเตอร์ (Stator) อยู่ตรง
กลางของตัวมอเตอร์ซึ่งส่วนดังกล่าวน้ีจะมีขดลวดพันอยู่ด้วย  และสําหรับ
ตัวหมุนจะเป็นแบบกรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor) และจะอยู่ล้อมรอบ
ตัวอยู่กับที่หรือสเตอเตอร์อีกทีหน่ึง ดังรูป 

3. ใบพัดลม (Blades) ใบพัดลมของพัดลมเพดานจะมี 3-4 ใบ และแต่ละใบจะ
แยกเป็นอิสระ ดังน้ันในการถอดประกอบจึงทําได้ทีละใบเท่าน้ัน 

4. สวิทซ์ควบคุมระกับความเร็ว (Speed Control Switch) สําหรับสวิตซ์
ดังกล่าวน้ีจะติดต้ังในระดับที่ผู้ใช้สามารถใช้สวิตซ์ดังกล่าวได้อย่างสะดวก และ
ภายในสวิตซ์จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นสวิตซ์เลือกแบบโรตาลี่ (Rotary 
Switch) และส่วนที่เป็นขดลวดระดับความเร็ว ซึ่งจะใช้แทนขดลวดระดับ
ความเร็วในมอเตอร์เพราถ้ามอเตอร์ที่ติดเพดานพันขดลวดน้ีไว้ภายในมอเตอร์
ก็จะทําให้การเดินสายความสิ้นเปลืองของสายไฟมีมากขึ้นโดยไม่จําเป็น 
(เพราะสายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์จะมีประมาณ 4-5 เสน้) 
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2.5 พัดลมแบบโคจรหรือพัดลมส่ายรอบตัว (Orbit Fans) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่6 ลักษณะของพัดลมแบบโคจรหรือพัดลมส่ายรอบตัว 
 

พัดลมน้ีจัดได้ว่าเป็นพัดลมติดเพดานแบบหน่ึง  ซึ่งจะต้องทําการติดต้ังบนเพดานเหมือนพัดลม
ติดเพดานแบบธรรมดา  แต่สาํหรับการส่งแรงลมแบบน้ีจะมีลักษณะทีแ่ตกต่างจากพัดลม
เพดานแบบธรรมดา  กล่าวคอืพัดลมโคจรจะใช้แรงลมที่เป็นรัศมีวงกลมโดยแรงลมท่ีส่งออกไป
ก็จะสามารถปรับให้แคบหรือกว้างได้โดยการปรับสกรูยึดทีด้่านท้ายของพัดลม  สําหรบัข้อเสีย
ของพัดลมแบบนี้จะอยู่ที่ตรงท่ีแรงลมที่ตรงกับพัดลมในแนวด่ิงจะมีน้อยมาก 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 วิธีประกอบและติดต้ัง 
 

2.5.1 ส่วนประกอบของพัดลมแบบโคจร 
1. ตะแกรงพัดลมหน้าหลัง (Fan Guards)  ส่วนประกอบส่วนน้ีจะทําหน้าที่

ป้องกันอันตรายให้กับใบพัดลมและผูใ้ช้ 
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2. ใบพัดลม (Blades) ใบพัดลมของพัดลมแบบนี้จะมีลักษณะ
เหมือนกับพัดลมแบบต้ังโต๊ะหรือแบบต้ังพ้ืนโดยจะมีฝาปิดด้านหน้าของใบพัด
เช่นเดียวกัน 

3. โครงของพัดลม (Housing) ส่วนประกอบส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่หุ้มมอเตอรแ์ละ
ยึดตระแกรงของพัดลม 

4. มอเตอร์พัดลม (Fan Motor) มอเตอร์ของพัดลมแบบนี้จะเป็นมอเตอร์แบบ 
แคปรัน  โดยจะมีแคปาซิเตอร์ร่วมอยู่ในวงจรด้วย 

5. สวิตซ์ควบคุมระกับความเร็ว (Speed Control Switch) สวิตซ์ดังกล่าวน้ีจะ
เป็นสวิตซ์ชนิดเดียวกันกับสวิตซ์ของพัดลมเพดาน ซึ่งจะสามารถควบคุม
ความเร็วของพัดลมได้ 3-4 ระดับความเร็ว 

 

2.6 พัดลมดูดอากาศ (Ventilating Fans) 
รูปที ่8 ลักษณะของพัดลมดูดอากาศ 

 
พัดลมดูดอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ  จัดได้ว่าเป็นพัดลมที่มีใช้มากทั้งในอาคารบ้านเรือน  
โรงงานและห้องปรับอากาศ  การติดต้ังพัดลมดูดอากาศส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูดหรือ
ระบายอากาศที่ไม่บริสุทธ์ิภายในห้องออกมานอกห้อง  เพราะอากาศท่ีอยู่ภายในห้องสถานที่
ทํางานหรือในโรงงานอาจจะมีความบริสุทธ์ิของอากาศๆไม่เพียงพอกับการที่มนุษย์ต้องอยู่
อาศัยหรือทํางาน  เช่น  ในโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะมีสารเคมีหรือฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เป็น
ผลจากการผลิต  หรือแม้แต่ในร้านอาหารก็จะมีควันไฟที่เกิดจากการปรุงอาหาร  ดังน้ันถ้าเรา
สามรถจัดสภาพอากาศในสถานที่ต่าง ๆ โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเข้าช่วยเพ่ือลดฝุ่น ควัน 
หรือสารพิษต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศผลก็จะให้สถานที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศที่ดีขึ้น
กว่าเดิม 
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2.6.1 ส่วนประกอบของพัดลมดูดอากาศ 
พัดลมดูดอากาศจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 
1. ครีบกันแมลง (Fan Grille) ครีบดังกล่าวน้ีจะทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ห้องกันยุง

หรือแมลงต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาภายในห้อง  ในขณะที่พัดลมหยุดทํางาน (ไม่
หมุน) แต่เมื่อพัดลมทํางานครีบดังกล่าวจะเปิดเพ่ือให้พัดลมสามารถดูดอากาศ
ได้  โดยปกติครีบกันแมลงจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1.1 ครีบกันแมลงแบบใช้แรงดึง  ครีบแบบน้ีจะประกบด้วยกลไกแบบเปิด  

ซึ่งพดลมท่ีใช้ครีมแบบน้ีโดยปกติจะมีลักษณะกลมและมีเชือกสําหรับดึง
อยู่ 2 เส้น  คือ เมื่อผู้ใช้ดึงเชือกเพ่ือเปิดพัดลม เชือกดังกล่าวน้ีก็จะดึงให้
สวิตซ์ต่อเพ่ือให้พัดลมทํางาน  และพร้อมกันน้ันครีบก็จะถูกดึงให้เปิด
ด้วย  แต่เมื่อดึงเชือกที่อยู่อีกเส้นหน่ึง  สวิตซ์ก็จะตัดไฟเข้ามอเตอร์และ
พร้อมกันน้ันครีบก็จะถูกปิด 

1.2 ครีบกันแมลงแบบใช้แรงลม  ครีบแบบน้ีจะเปิดก็ต่อก็ต่อเมื่อได้รับ
แรงลมจากมอเตอร์  กล่าวคือ เมื่อพัดลมทํางานจะทําให้แรงลมเป่าให้
ครีบลอยตัวขึ้น  แต่เมื่อไม่มีแรงลมครีบดังกล่าวก็จะปิดเองซึ่งโดยปกติ
ครีบแบบน้ีจะวางในแนวขวาง  และอาจจะทําแผ่นโลหะหรือพลาสติก 

2. สวิตซ์ปรับทิศทางลม (Intake and Exit Switch) สวิตซ์ปรับทิศทางลมเป็น
สวิตซ์ใช่สําหรับควบคุมให้พัดลมดูดอากาศออกจากห้องควบคุมให้พัดลมนํา
อากาศออกจากภายนอกห้องเข้ามาภายในห้อง  โดยเมื่อปรับสวิตซ์ดังกล่าวน้ี
พัดลมจะมีทิศทางในการหมุนตรงข้ามกับครั้งแรก 

3. โครง (Housing) โครงมอเตอร์จะทําหน้าที่ เป็นตัวยึดอุปกณ์ต่าง ๆ ของ
มอเตอร์เข้าด้วยกัน เช่น ตัวมอเตอร์ ละสวิตซ์ เป็นต้น 

4. มอเตอร์ (Electric Motor)  มอเตอร์ที่ใช้ในพัดลมแบบน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
มอเตอร์แบบแคปรัน (Cap.Run Motor) 
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3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พัดลมและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 

3.1 การตลาด 
การผลิตพัดลมในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีไม่สลับซับซ้อนนัก 
ปัจจุบัน มีผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ประมาณ  6 ราย ได้แก่  บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 
บริษัท  ฮานาบิชิ อิเล็กทริค คอร์ปอเรชัน จํากัด บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด  
บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท วนวิทย์แมนูเฟคเจอริ่ง 
จํากัด และบริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  ผู้ผลิตรายใหญ่มีทั้งการร่วมทุนกับ
ต่างประเทศและผู้ผลิตที่เป็นคนไทยล้วน รูปแบบการผลิตทั้งการผลิตภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของตนเองและรับจ้างผลิตให้กับเคร่ืองหมายการค้าจากต่างประเทศ  นอกนั้นจะเป็น
ผู้ผลิตรายย่อยที่ทําการผลิตเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคระดับล่างเป็นหลัก พัด
ลมที่ผลิตในประเทศน้ัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ พัดลมต้ังโต๊ะ พัดลมต้ังพ้ืน  
พัดลมติดผนัง  พัดลมเพดาน และพัดลมปรับระดับ  โดยกลุ่มพัดลมต้ังโต๊ะน้ันจะมีส่วนแบ่ง
ตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 55 ของการผลิตพัดลมทั้งหมด ทั้งน้ี  ในปี 2551 มีปริมาณการผลิต 
1,310,124 เครื่อง หรือลดลงร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหน้า มีอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่
ร้อยละ 65.18 ของกําลังการผลิตรวม และในช่วงครึ่งปีแรกของปี  2552  การผลิตพัดลมมี
ปริมาณอยู่ที่  834,820 เครื่อง หรือลดลงร้อยละ 0.9  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการ
ใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ 61.57 ของกําลังการผลิตรวม เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการชะลอ
ตัวลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทําให้อุปสงค์ตลาดโดยรวมทั้งในและ
ต่างประเทศลดลง  อีกทั้งยังถูกซ้ําเติมจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ทํา
ให้ความเช่ือมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลง แต่ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2552 คาดว่า  การ
ผลิตพัดลมจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวขึ้น  

 
สําหรับ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติกสําหรับทําโครงและใบพัด  สายไฟ  
ลวดทองแดง  คอนเดนเซอร์ และมอเตอร์ ปัจจุบันผู้ผลิตรายใหญ่สามารถใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศได้ทั้งหมด แต่สําหรับตลาดพัดลมคุณภาพสูงยังคงต้องนําเข้าวัตถุดิบบาง
ประเภท เช่น เม็ดพลาสติก มอเตอร์ เป็นต้น 
 
ท่ีมา : กลุ่มวิจัยด้านอุตสาหกรรม ธนาคารนครหลวงไทย (2552) 

 
3.2 การนําเขา้-ส่งออก 

จากการสรุปสถานการณ์การนําเข้าและส่งออกพัดลม ในช่วงปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2553  เมื่อ
พิจารณาแนวโน้มจากปี 2551 พบว่า แนวโน้มการนําเข้าพัดลมลดลงจากปี 2551 เมื่อ
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พิจารณาแนวโน้มจากปี พ.ศ.2551 พบว่า ปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ. 2553 
มูลค่าการนําเข้าพัดลม ลดลงจากปี พ.ศ.2551 คิดเป็นร้อยละ 11.96 และ 5.85 ตามลําดับ 

  
ในปี พ.ศ.2553 มูลค่าการนําเข้าพัดลม มาจากกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด ซึ่ง
ประเทศที่มีมูลค่าการนําเข้าพัดลมมากที่สุด คือ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 94.82 ของมูลค่า
การนําเข้า รองลงมาคือ ประเทศฮ่องกง และประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 2.32 และ 
1.60 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3 สถิติการนําเข้าพัดลม ปี พ.ศ.2551-2553 

 

การนําเข้าพัดลม 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ประเทศ 
ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 1  1,289 0 0 2  3,000 
ออสเตรเลีย 8  12,419 9  17,053 5  9,500 
บังคลาเทศ 0 0 1  500 0 0 
เบลเยียม 1  400 0 0 4  4,000 
บาห์เรน 1  839 0 0 0 0 
แคนาดา 0 0 0 0 12  22,179 
สวิตเซอร์แลนด์ 3  300 2  3,300 0 0 
จีน 3,338,575  85,209,106 472,018  78,535,327 329,899  82,392,622 
โคลัมเบีย 0 0 1  2,500 0 0 
เยอรมน ี 142  116,623 35  167,602 5  6,200 
อียิปต์ 0 0 5  19,206 1  3,000 
สเปน 7  7,175 0 0 1  348 
ฟินแลนด์ 2  16,432 0 0 0 0 
ฝร่ังเศส 1  1,233 3  3,599 4  6,100 
อังกฤษ 10  8,000 6  3,306 14  16,418 
ฮ่องกง 4,001  4,640,824 1,326  1,800,097 2,412  2,019,202 
ฮังการี 0 0 2  7,000 0 0 
อินโดนีเซีย 4  2,739 3  1,300 2  2,200 
อิสราเอล 0 0 1  273 0 0 
อินเดีย 2  4,499 51  18,299 98  81,594 
อิตาลี 6  2,532 13  10,743 2  1,400 
ญี่ปุ่น 4,450  680,916 9  6,528 8  18,321 
กัมพูชา 0 0 1  1,000 0 0 
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การนําเข้าพัดลม 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ประเทศ 
ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 

เกาหลีใต้ 37  82,078 96  31,281 51  42,424 
คูเวต 0 0 0 0 1  500 
พม่า 18  5,400 1  500 2  1,500 
มาเลเซีย 132  87,283 505  22,863 10  6,720 
ไนจีเรีย 2  1,135 0 0 0 0 
เนเธอร์แลนด์ 2  2,505 1  333 3  2,500 
นิวซีแลนด์ 0 0 30  64,189 6  3,597 
การ์ตา 0 0 1  1,425 0 0 
ซาอุดิอาระเบีย 3  3,000 1  500 0 0 
สวีเดน 0 0 4  932 0 0 
โอมาน 0 0 0 0 2  2,000 
ฟิลิปปินส์ 2  1,400 4  2,601 1  800 
สิงคโปร์ 7  12,238 24  17,983 13  10,715 
เซเนกัล 5  85,416 0 0 0 0 
สวาซิแลนด์ 0 0 1  604 0 0 
สโลวาเกีย 0 0 0 0 1  2,516 
ไทย 24  317,849 2  1,285 23  832,323 
ตุรกี 0 0 1  346 0 0 
ติมอร์ตะวันออก 2  2,780 0 0 0 0 
ไต้หวัน 6  101,376 2  1,000 2  1,523 
สหรัฐอเมริกา 120  510,142 3  3,015 12  10,348 
เวียดนาม 519  377,581 1,504  506,713 3,633  1,390,115 
แอฟริกาใต้ 1  900 0 0 1  1,000 

รวม 3,348,094 92,296,409 475,666 81,253,203 336,230 86,894,665 

ที่มา : กรมศุลกากร (2554) 

 
การส่งออกพัดลม แสดงดังตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาแนวโน้มจากปี พ.ศ.2551 พบว่า แนวโน้มการ
ส่งออกพัดลม มีปริมาณลดลงจากปี พ.ศ.2551 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มจากปี พ.ศ.2551 พบว่า 
ปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 มูลค่าการส่งออกพัดลม ลดลงจากปี พ.ศ.2551คิดเป็นร้อยละ 
30.22 และ 8.21 ตามลําดับ 
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ในปี พ.ศ.2553 มูลค่าการส่งออกพัดลม มาจากกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียมาก
ที่สุด ซึ่งประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกพัดลมมากที่สุด คือ ประเทศกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 19.06 
รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม และพม่า คิดเป็นร้อยละ 18.51 และ 15.68 ตามลําดับ 
 

ตารางที่  4 สถิติการส่งออกพัดลม ปี พ.ศ.2551-2553 
 

การส่งออกพัดลม 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 707  863,306 1,711  2,595,337 980  1,473,269 
แองโกลา 32  9,939 4  1,321 12  6,477 
ออสเตรีย 0 0 0 0 1  3,900 
ออสเตรเลีย 20  63,602 2  1,370 113  4,041 
บังคลาเทศ 1,029  783,905 685  1,623,843 1,868  1,262,802 
เบลเย่ียม 5  5,680 6  1,800 0 0 
บัลแกเรีย 4  124 0 0 0 0 
เบนิน 2  621 15  5,619 0 0 
บรูไนดารุสซาลาม 411  298,381 552  579,293 1,709  1,212,551 
บราซิล  0 0 4  8,954 0 0 
ภูฏาน 2  129 0 0 0 0 
คองโก 4  4,725 0 0 12  42,605 
สวิตเซอร์แลนด์ 0 0 0 0 4  5,881 
โกตดิวัวร์ 5  5,865 0 0 0 0 
แคเมอรูน 6  3,685 0 0 0 0 
จีน 2  55,082 363  263,135 2,897  6,474,164 
โคลัมเบีย 0 0 1,520  273,907 0 0 
เยอรมน ี 582  1,105,890 9  3,846 2  1,062 
เดนมาร์ก 1  348 0 0 0 0 
สเปน 502  865,609 22  69,637 0 0 
ฟิจิ 6  18,214 0 0 0 0 
ฝร่ังเศส 5  1,960 40  6,678 0 0 
อังกฤษ 0 0 0 0 54  35,140 
กาน่า 225  124,096 1  770 0 0 
กรีซ 0 0 9  4,050 0 0 
แกมเบีย 0 0 0 0 6  4,514 
กินี 0 0 136  46,799 8  1,600 
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การส่งออกพัดลม 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 
ฮ่องกง 24,355  12,706,812 25,270  12,615,478 29,658  15,621,953 
ฮังการี 3  1,500 0 0 0 0 
โครเอเชีย 0 0 9  50,520 0 0 
อินโดนีเซีย 4  800 42  32,233 0 0 
ไอร่ีแลนด์ 13  5,000 0 0 0 0 
อินเดีย 89  43,088 636  2,410,076 178  10,677,847 
อิรัก 3  8,948 0 0 0 0 
อิหร่าน 0 0 300  407,034 1,400  1,699,024 
จอร์แดน 0 0 248  354,406 716  649,889 
ญี่ปุ่น 35,978  29,115,239 1,084  1,518,430 63  33,684 
กัมพูชา 58,490  23,491,369 61,526  28,183,060 74,369  34,945,259 
คอโมโรส 30  10,149 4  920 35  8,956 
เกาหลีเหนือ 670  339,499 0 0 0 0 
เกาหลีใต้ 25  119,038 13  9,389 1  415 
คาซัคสถาน 5  3,663 0 0 0 0 
คูเวต 0 0 8  2,838 0 0 
ลาว 22,706  20,155,029 9,317  5,855,486 9,136  9,425,200 
เลบานอน 0 0 520  672,968 989  1,244,353 
ศรีลังกา 19,045  9,398,062 8,705  4,800,418 2,035  1,884,733 
พม่า 15,103  6,062,302 30,811  16,565,278 63,265  28,750,117 
มองโกเลีย 165  173,589 180  209,274 100  121,381 
มอลตา 31  6,200 0 0 0 0 
มอริเตเนีย 0 0 30  13,148 0 0 
มัลดีฟส์ 930  653,346 105  196,074 180  184,928 
มาเลเซีย 65,272  21,611,036 30,705  10,983,450 45,225  15,511,032 
โมซัมบิก 0 0 2  350 5  3,790 
นิวแคลิโดเนีย 0 0 22  14,000 39  21,529 
ไนจีเรีย 15  7,512 57  36,948 1  500 
เนเธอร์แลนด์ 9  65,452 0 0 4  6,424 
นอร์เวย ์ 0 0 1,666  75,171 50  27,114 
เนปาล 0 0 0 0 606  1,021,009 
นิวซีแลนด์ 1,555  2,832,615 354  784,530 0 0 
ปาปัวนิวกีนี 5  7,849 23  55,767 71  11,500 
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การส่งออกพัดลม 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลค่า (บาท) 
ฟิลิปปินส์ 318  1,738,264 280  3,002,192 613  6,657,692 
ปากีสถาน 0 0 24  3,982 0 0 
ซาอุดิอาระเบีย 4,000  25,861 0 0 0 0 
การ์ตา 3  1,636 15  124,865 3  4,806 
โรมาเนีย 0 0 0 0 3  578 
เซเชลล ์ 0 0 24  10,327 6  1,635 
ซูดาน 0 0 2  346 5  23,646 
สวีเดน 0 0 2  3,800 0 0 
สิงคโปร์ 39,654  18,003,422 15,884  7,621,398 0 0 
เซเนกัล 5  4,771 3  1,991 7  7,836 
โตโก  22  13,669 70  16,639 77  52,899 
ตุรกี 0 0 40  59,228 48  68,778 
ตรินิแดดและโตเบโก 0 0 5  7,500 0 0 
ไต้หวัน 0 0 0 0 2  735 
สหรัฐอเมริกา 29,689  36,120,887 0 0 38  27,810 
เวียดนาม 8,712  12,805,450 22,900  37,151,763 22,359  33,947,776 
หมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนา 26  13,245 57  30,139 380  201,086 
มาโยเต 0 0 11  8,810 25  8,000 
แอฟริกาใต้ 0 0 2  5,489 10  10,787 

รวม 330,480 199,756,463 216,035 139,382,074 280,416 183,361,368 

ที่มา : กรมศุลกากร (2554) 

 

ตารางที่ 5 ผู้ประกอบการผลิตและนําเข้าพัดลม 
 
ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กําจรอุตสาหกรรม 

  
56/11 ม.7 ซ.ทองปาน 2 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 0-2415-0257 

ทําพัดลมและของใช้จาก
พลาสติก เช่น ตะกร้า 
 

2 บริษัท โรงงานสยามทรัพย์ จํากัด 
  

174/14 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสน

นอกเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2277-0042 

ผลิตเคร่ืองใช้ในบ้าน เช่น 

กระติกน้ํา, เคร่ืองเป่าผม, กา
ต้มน้ํา, พัดลม, เตารีด, และ
เคร่ืองปั่นผลไม้ 

3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอลอีเล็คทริค
อินดัสทรี 

486 ม.8 ซ.สุขสวัสด์ิ 44 (วัดสารอด) ถ.สุขสวัสด์ิ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ 10140 

ผลิตพัดลมชนิดต่าง ๆ เช่น พัด
ลมเพดาน 
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ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
   

4 สยามอีเล็คทริค 
  

1/254 ม.5 ซ.จัดสรรรถไฟ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2589-2346,0-2589-5336 

ทําพัดลมและกระติกน้ํา  

5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ย่งง่วนฮวด
อุตสาหกรรม 
  

43/31 ม.7 ซ.วัดกําแพง ถ.พระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0-2415-8110 

ทําพัดลม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ
พัดลม และแบบหล่อฉีดโลหะ 
 

6 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานเคร่ืองไฟฟ้า
แสตนดาร์ด 
  

1 ซ.สุขสวัสด์ิ 24 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2468-0264 

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม ปั้ม
น้ํา และเคร่ืองเป่าลม
อุตสาหกรรม 
 

7 บริษัท กรุงเทพอิเลคทริค แอนด์ เอนเต
อร ไพร์ส จํากัด 
  

9/3-9/4 นิคมฯบางชัน ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

ผลิตพัดลม และอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

8 บริษัท เจ.เอส.พี (ไทยแลนด์) จํากัด 
  

95-95/1 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140 

ทําพัดลมและอุปกรณ์พัดลม 
 

9 บริษัท ซินวินด้ี อิเล็คทริค จํากัด 
  

3/11-12 ม.4 ซ.คลองส่ีวา ถ.วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวง

หนองแขมเขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ทําพัดลมไฟฟ้า 
 

10 บริษัท ไทยย่งฮง อีเลคตริค จํากัด 
  

ข.6นิคมฯบางชัน ม.14 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

ประกอบพัดลม มอเตอร์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกาแขวน
และนาฬิกาปลุก 

11 บริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 
  

428/1 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   10250 

ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น 
พัดลมเพดาน 

12 บริษัท ยูเนียนคราวน์ จํากัด 
  

88-88/1 ม.4 ซ.วัดแสมดํา ถ.พระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0-2427-7967 

ผลิตพัดลมต้ังโต๊ะ 
 

13 บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 4/632 ม.1 ซ.วัดสะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน 

กรุงเทพฯ 10150 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม 
 

14 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด 
(มหาชน) 
  

376ชั้น 2 ม.4 ซ.สุขสวัสด์ิ 36 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-0200 

ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
เช่น พัดลม เคร่ืองอบจวน ไดร์
เป่าผม ฯลฯ 
 

15 บริษัท สยามการไฟฟ้า จํากัด 
  

108 ซ.สุขสวัสด์ิ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-5034 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม
และโคมไฟต่าง ๆ 
 

16 บริษัท อังคพล อีเล็คทริค จํากัด 
  

308/1 ม.8 ซ.สุขสวัสด์ิ 26 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-7565 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีด, 
เตาไฟฟ้า, พัดลม, โคมไฟ 
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ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
17 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บรรยงเอ็นยิเนียร่ิง 

  
94 นิคมฯบางชัน ม.4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 0-2517-9215-9 

ผลิตเคร่ืองรีดพลาสติกและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (พัดลม) 
 

18 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตซูคาวาอิเลคทริค 
  

141/428 ม.9 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-4820-2 

ประกอบพัดลม 
 

19 บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์
ปอเรชั่น จํากัด 

3/72 หมู่ 5 ซ.สุขสวัสด์ิ แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0-2877-0288-9 

จําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น 
พัดลม 

20 บริษัท โคบุนชิ (ไทยแลนด์) จํากัด 
  

419 ม.17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง  
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2315-3139 

พัดลมและชิ้นส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน
เคร่ืองปรับอากาศทําจาก
พลาสติก 

21 บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จํากัด 
  

69/61-65 ม.6 ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ผลิตและประกอบพัดลม เตาไฟ 
เตาอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สําหรับใช้ในบ้าน 

22 บริษัท ทิพย์โฮลด้ิง จํากัด 
  

888/129 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ 3 
ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
   

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
อุปกรณ์ ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม 
เคร่ืองดูดฝุ่น หม้อหุงข้าวและ
เคร่ืองปั่นเอนกประสงค ์

23 บริษัท เอส.เค.ไอ. จํากัด 
  

903 ม.15 ถ.เทพารักษ์ กม. 22  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2706-1015-7 

ผลิตและประกอบพัดลมและ
อุปกรณ์ปัดน้ําฝนรถยนต์ 
 

24 บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
  

67 ม. 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20  ต.บางโฉลง อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-23372900-15 

ผลิตและประกอบพัดลม ผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์
การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

25 บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

101 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ 10540 
 

ประกอบพัดลม พัดลมระบาย
อากาศในครัวเรือน พัดลม
อุตสาหกรรม พัดลมระบาย
อากาศและชิ้นส่วนที่กรอง

อากาศ (Air Filter) 
26 บริษัท พี.เอ็น.ซี.อินดัสเทรียล จํากัด 

 
219,219/1-4 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
 
   

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม
ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลมไฟฟ้า 
เคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น เตารีด
ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กะทะ
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน เคร่ืองดูด
ฝุ่น หม้ออุ่นอาหาร โคมไฟฟ้า 
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ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
เคร่ืองดักยุงและแมลง เป็นต้น 

27 บริษัท อาเดนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด 

71/14 ม.11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์  

ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ประกอบพัดลมไฟฟ้าและเตา
รีดไฟฟ้า 

28 บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตร้ี 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  

290-1 ม.4 ซ.5 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2324-0529-34 

พัดลม 
 

29 บริษัท ซาเซี่ยไต้เซี่ยปี้ จํากัด. 
  

113/1 ม.7 ถ.บางพลี-ตําหรุ  

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่นพัด
ลม และอ่ืนๆ 
 

30 บริษัท พี.เอ็น.ซี.อินดัสเทรียล จํากัด 
  

219,219/1-4 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 

ผลิตพัดลมต้ังโต๊ะ 
 

31 บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 
  

64/1 ม. 4 ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2394-3676 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อ

หุงข้าวไฟฟ้า พัดลม เคร่ืองเป่า

ผม 

32 บริษัท หงเซิน อีเลคทริครัล (ประเทศ
ไทยป จํากัด 
  

605/10 ม.17 ซ.บางพลีพัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 

ประกอบพัดลม เคร่ืองนวด 
เคร่ืองออกกําลังกาย 
 

33 บริษัท อาเคมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด 
  

113/5 ม.7 ถ.ก่ิงแก้ว-บางพลี  ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 

รับจ้างประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เช่นพัดลม เตาไฟฟ้า 
 

34 บริษัท แอร์ โรแยล อินดัสทรีส์ จํากัด 
  

712 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2324-0861-2   

พัดลมติดเพดาน มอนิเตอร์ 
 

35 เอ็ม.เค.มอเตอร์ 
  

287/26 ม.10 ซ.สุขสวัสด์ิ 78 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ในคลองบาง

ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 

ผลิตและประกอบพัดลม 
มอเตอร์พัดลม 
 

36 ซิต้ีอีเล็กทริก 
  

110/85 ม.6 ซ.สุขสวัสด์ิ 78 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระ

ประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 

ผลิตชุดปล๊ักสายไฟและอุปกรณ์
ปล๊ักสายไฟฟ้าและผลิตพัดลม
ไฟฟ้า 

37 บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จํากัด 
  

321 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสด์ิ  

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

10290 
โทร. 0-2425-0934-5 

ผลิตชิ้นส่วนสปริงแผ่นใช้ใน
รถยนต์ อะไหล่จักรยานยนต์ 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม 
เคร่ืองซักผ้า 

38 บริษัท ทีทีซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด 
  

50 ม.4 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
   

ประกอบเคร่ืองปรับอากาศ พัด
ลม ตู้เย็น เตาไฟฟ้า เตารีด
ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตา
ไมโครเวฟและเคร่ืองซักผ้า 

39 บริษัท ทีทีซี ฮีท จํากัด 
  

50 ม.4 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ผลิตชิ้นส่วนและประกอบ
เคร่ืองปรับอากาศ ประกอบพัด
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ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
ลม เตารีดไฟฟ้า และหม้อหุง
ข้าว 

40 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด 129/5 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

ผลิตพัดลม ตู้เย็น เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ฯลฯ 

41 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จํากัด 
  

72/1 ม. 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  

ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร. 0-2879-3699 

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและพัดลม 
 

42 บริษัท ไทยย่งฮงอีเล็คตริค จํากัด 
  

17/7 ม.5 ซ.วัดดอนใหญ่ ถ.ลําลูกกา  

ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

ผลิตพัดลม 
 

43 บริษัท พรต อินเตอร์เทรด จํากัด 
  

105/200-1 ม.1 ถ.เทศปทุม ต.บางขะแยง 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
   

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม 
เคร่ืองทําน้ําอุ่น เตาอบ
ไมโครเวฟ มอเตอร์พัดลม 
ส่วนประกอบต่างๆ ของพัดลม 

44 บริษัท เอเชียน อิเลคทริก อินดัสตรี 
จํากัด 

105/200 ม.1 ถ.เทศปทุม ต.บางขะแยง 
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้านานาชนิด 
อาทิ พัดลม เคร่ืองทําน้ําอุ่น 
หม้อหุงข้าว 

45 บริษัท เทราล ไทย จํากัด 
  

150 ม.16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระส้ัน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทร. 0-3522-1257 

เคร่ืองสูบน้ํา ปั๊มน้ํา และพัดลม 
 

46 บริษัท เลิฟสตาร์(ไทยแลนด์) จํากัด 
  

99 ม. 8 ถ.สามโคก-เสนา ต.ไม้ตรา 
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 
โทร. 0-3523-8313 

ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น 
กระติกน้ํา เคร่ืองเป่าผม กาต้ม
น้ํา พัดลม เตารีด เคร่ืองปั่น
ผลไม้ 

47 บริษัท คิวเซ็น (ประเทศไทย) จํากัด 
   

899/9 ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง  

จ.ชลบุรี 20220 
   

ผลิต ประกอบอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน 
เช่น พัดลม เตาแก๊ส เตาไฟ เตา
อบ หม้อหุงข้าว ตู้ทําน้ําร้อนน้ํา
เย็น กระทะไฟฟ้า กระทะบาร์บี
คิว กะทะเทปันยากิ 

48 บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตร้ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

220 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 0-3849-4059 

ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์พัด

ลมติดเพดาน,โคมไฟ,พัดลมติด

เพดานพร้อมโคมไฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

49 บริษัท ไทยยูนิต แบร์ร่ิง มอเตอร์ จํากัด 
  

613 ม.5 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 21140 
โทร. 0-3891-3282-3   

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และ
ประกอบพัดลม 
 

50 บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

610/1 ม.9 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม 
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ที่ ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศพัท์ ประกอบกิจการ 
51 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประเสริฐ เวนติเร

เตอร์ 
187 ม.9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่50230 ทําพัดลม เคร่ืองระบาย

อากาศ เชื่อมโลหะต่างๆ 

52 บริษัท เอส.ที.แอล. อิมปอร์ตแอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด 
  

769 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
 

ประกอบพัดลมไฟฟ้า เคร่ือง
เล่นดีวีดี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กะทะไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน 

53 บริษัท โฮลเวลล์ อินดัสเทรียล จํากัด 
  

177 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม  

จ.ราชบุรี 70120 
 

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น 
พัดลม,หม้อหุงข้าว,เคร่ืองซักผ้า 

54 บริษัท โซน่าร์ อินดัสเตรียล จํากัด 
  

29,29/1,29/2 ม.3 ถ.เพชรเกษม  

ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น เตารีด 
พัดลม เคร่ืองซักผ้า หม้อหุง
ข้าว กระติกน้ําร้อน อ่ืน ๆ  

55 บริษัท ศิริชัยร่วมมิตร จํากัด 
  

34/2 ม. 5ถ.เลียบคลองเทพกาญจนา  

ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 74000 

ทําพัดลมและอุปกรณ์พัดลมทุก
ชนิด กล่องใส่เคร่ืองมือ และปั๊ม
โลหะ 

56 บริษัท โฮลีไทย อินดัสทรี จํากัด 
  

3/11 ม.4 ถ.เอกชัย ต.บางนํ้าจืด 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. 0-2451-2275 
 

ผลิต ประกอบ ดัดแปลง 
ชิ้นส่วน สําหรับใช้กับเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตพัดลมและ
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของพัดลม 

57 บริษัท จิง ไท่ ซิง เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 62/5 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 

ผลิต ประกอบ พัดลม 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

58 บริษัท ซุปเปอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป (1997) 
จํากัด 

93/13 ม.6ถ.เทพกาญจนา ต.บางนํ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 

จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 08-1439-1567   

ประกอบพัดลมไฟฟ้า 
 

59 บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จํากัด 
  

18/5 ม.13 ซ.เพชรเกษม 91 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย  
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 

ผลิตและประกอบ พัดลม
อุตสาหกรรม  

60 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิจจานันต์วิศวกรรม 
  

36/3 ม. 13 ซ.สุขาภิบาล 3 
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 

ทําพัดลมไฟฟ้า และรับจ้างพัน
คอล์ยมอเตอร์พัดลมและ
ชิ้นส่วนพัดลมผลิตมอเตอร์พัด
ลมตะแกรงพัดลม 

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการตามกรอบการปรับปรุง 

      ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156 
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4. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์พัดลมต่อสิ่งแวดล้อม 
ประ เ ด็ น ปัญหาสิ่ ง แ วดล้ อมที่ สํ า คั ญตลอดวั ฏจั ก ร ชี วิ ต พั ดลม  สามา รถแ บ่ ง ไ ด้ เ ป็ น  
4 ระยะ คือ ก่อนการผลิต(การจัดหาวัตถุดิบ) ขณะผลิต  การใช้งาน ทิ้งหลังใช้ ดังตาราง     

 
ตารางที่ 6 ผลกระทบผลิตภัณฑ์พัดลมต่อสิง่แวดล้อม 

 

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พัดลม 
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม 

ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช ้
การใช้ทรัพยากร      

− วัตถุดิบ   × × 
− พลังงาน   2 × 
− น้ํา  × × × 
การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย 1   × × 
การปล่อยสารมลพิษ     

− อากาศ  * × × 
− น้ํา  * × × 
− ดิน  * ×  

ผลกระทบอ่ืนๆ (other impacts)     

-    เสียง  * × × 
-    กลิ่น × × × × 
ขยะมูลฝอย/ของเสีย   * × 

4 

ความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน    **3  

ความปลอดภัย   **3  

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด 

   มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด 

× ไม่เกี่ยวข้อง 
  * มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

** มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1 สีท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ 
2 พลังงานไฟฟ้า 
3 คูมือการใช้งาน 
4 ชิ้นส่วน, บรรจุภัณฑ์ 
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3.1 ก่อนการผลิต 
 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นก่อนการผลิต ได้แก่ การใช้สี ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายใน
กระบวนการผลิต ถ้าหากมีการใช้สีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายต่างๆ เช่น โลหะหนัก หรือสี
ที่มีการปนเป้ือนของสารก่อมะเร็ง ก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้ ดังน้ันจึง
ต้องมีการควบคุมสี ให้ใช้สีที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก หรือสารก่อมะเร็ง หรือสารอันตราย
อ่ืน เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
3.2 ขณะผลิต 

 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะผลิตพัดลม ได้แก่ การปล่อยสารมลพิษออกสู่อากาศ นํ้า 
และดิน จากกระบวนการผลิต อีกทั้งในการผลิตบางคร้ังก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และถ้ามี
การจัดการที่ไม่ดีเพียงพอ ก็จะมีขยะมูลฝอย/ของเสียเกิดจากกระบวนการผลิตได้  
 
แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน ได้มีข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ควบคุมเก่ียวกับการปล่อยมลพิษ ขยะมูลฝอย/ของเสีย และการ
ควบคุมเสียงดังรบกวน เหล้าน้ีไว้แล้ว 
 

3.3 ขณะใช้งาน 
 
ขณะใช้งานพัดลมนั้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก อาทิเช่น ทรัพยากรพลังงานเช้ือเพลิง ทรัพยากรนํ้าและ
อากาศ ดิน และทรัพยากรมนุษย์ และมีก๊าซและสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น อาทิ
เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ก๊าซและธาตุ ไอนํ้า เสียง กาก ขี้เถ้า นํ้าทิ้ง โลหะหนัก ซึ่งหากไม่ได้รับ
การจัดการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เกิดปัญหามลพิษทางนํ้าและอากาศตลอดจนการหมดสิ้นไปของ
ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติในที่สุด  
 
ดั ง น้ัน พัดลมที่ มีประสิท ธิภาพค่าใ ช้ งานดี  มีการใ ช้พลั งงานไฟฟ้าน้อย  ก็จะ ช่วย 
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ด้วย 
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3.4 ทิ้งหลังใช ้
 
บรรจุภัณฑ์ของพัดลมส่วนใหญ่น้ันเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ หากไม่มีการควบคุมการใช้งาน ก็
จะมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจํานวนมากและยังก่อให้เกิดมูล
ฝอยท่ีต้องส่งไปกําจัด แต่ถ้าหากควบคุมให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อเวียนทําใหม่ก็จะช่วย
ลดการใช้ทรัพยากร และลดมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดลงได้อีกด้วย 
 
ในตัวพัดลมเองน้ัน สามารถแยกช้ินส่วนเพ่ีอนํากลับมาเปรใช้ใหม่ได้ เพียงแต่จําเป็นจะต้องมี
การระบุชนิดของวัสดุให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการแยกประเภท และลดจํานวนมูลฝอยที่จะนําไป
กําจัดในขั้นตอนสุดท้ายลงด้วย 
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