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งานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาหลักการทํางานของ
เทคโนโลยีระบบโอโซนสําหรับการซักผา ศึกษาถึงผลประหยัดตางๆที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ไดติดตั้งระบบโอโซนสําหรับการซักผา
และศึกษา
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งระบบ ทําการศึกษา
โดยใชกรณีตัวอยางของโรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
ทําการตรวจวัดเก็บขอมูลพลังงานที่ใช ปริมาณผาที่ซัก และคาใชจาย
ตางๆทั้งกอนและหลังการติดตั้งระบบโอโซน วิเคราะหเปรียบเทียบการ
ประหยัดพลังงานและคาใชจายตางๆ
ผลการศึกษาพบวาสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดทั้งสิ้น 50.02 % ผลประหยัดนี้ประกอบดวยคา
สารเคมีลดลง 40.94 % คาไฟฟาลดลง 51.18 % คาน้ําลดลง 17.09 %
คากาซ LPG ลดลง 100 % สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
พบวา มีระยะเวลาคืนทุน 2.12 ป และอัตราผลตอบแทนการลงทุน
37.58 %
คําสําคัญ; ระบบโอโซน/การซักผา/ประหยัดพลังงาน/โรงแรม
Abstract
The aims of this paper are to describe the ozone technology
performance for laundry system, to analize the energy
consumption and cost saving and to calculate the economics of
investment. The demonstration site for auditing is a hotel in
Prachuabkirikhan province. Measurements and data gathering of
before and after installing the ozone system are to conduct. The
comparative evaluation of energy and cost saving are suggested.
The results indicate that the ozone system can save the total
cost of 50.02% with comparing to the previous system. The
saving costs are consisted of 40.94% of chemical, 51.18% of
electricity, 17.09% of water, and 100% of LPG. For economical
analysis, it states an attractive pay back period of 2.12 years and
internal rate of return of 37.58%.
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

Keyword; Ozone system/ laundry/ energy saving/ hotel
1. บทนํา
โรงแรมจัดเปนอาคารธุรกิจขนาดใหญประเภทหนึ่งที่มีการใช
พลังงานมากทั้งพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ซึ่งพลังงานไฟฟา
ที่ใชนั้นแบงออกเปนการใชในระบบตางๆของอาคารคือ
ระบบปรับ
อากาศ ระบบแสงสวางและระบบอื่นๆ ที่ใชอํานวยความสะดวกภายใน
อาคาร ระบบซักรีดก็เปนระบบหนึ่งที่มีความจําเปนตองมีอยูในโรงแรม
ระบบซักรีดนี้เปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน
มากพอสมควร เนื่องจากโรงแรมจะตองมีการซักรีดผาประเภทตาง ๆ
เปนประจําทุกวัน เชน ผาคลุมเตียง ผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ถาเปนโรงแรมขนาดใหญแลว ปริมาณผาที่นํามาซักในแตละวันนั้นก็จะ
มากขึ้นตามลําดับ ฉะนั้นทางโรงแรมจึงหาวิธีในการประหยัดพลังงาน
รวมทั้งคาใชจายตางๆที่ใชในระบบซักรีด
ในระบบการซักผาของโรงแรมนั้นประกอบไปดวยตนทุนตางๆ
มากมาย เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเชื้อเพลิง คาสารเคมี ฯลฯ ทํา
ใหตนทุนของระบบสูง และอีกปญหาหนึ่งที่ทางโรงแรมตรวจพบคืออายุ
การใชงานของผาที่ซักคอนขางสั้น เนื่องจากตองใชน้ํารอนในการฆา
เชื้อโรคและชวยใหผาขยายตัว เพื่อใหสารเคมีหรือสารซักฟอกสามารถ
เขาไปขจัดสิ่งสกปรกตางๆ ไดดีขึ้นดังนั้นทางโรงแรมจึงคิดคนหาระบบ
ที่ชวยลดคาใชจายและตนทุน จึงมีการนําโอโซนมาใชในระบบซักผา ซึ่ง
โอโซนมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อที่รุนแรงโดยไมทําลายเนื้อผา จึงไม
จําเปนตองใชน้ํารอน และยังชวยลดปริมาณการใชสารเคมีรวมถึงน้ําใน
การลางทําความสะอาดผาดวย ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาหลักการทํางานของเทคโนโลยีระบบโอโซนสําหรับการซักผา
ศึกษาผลประหยัดตางๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดติดตั้งระบบแลว รวมทั้ง
ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งระบบ
2. เทคโนโลยีระบบโอโซนกับการใชงาน
2.1 หลักการกําเนิดโอโซน
นอกจากการเกิดขึ้นตามธรรมชาติแลว โอโซนยังสามารถถูกผลิต
ขึ้นไดโดยการใชรังสี UV และ การใช Corona Discharge Generators
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เครื่องใหกําเนิดโอโซนชนิดหลอดรังสี UV จะใชพลังงานจากไฟฟา
กระแสตรงหรือกระแสสลับมักใชชวงความยาวคลื่นของรังสีต่ํากวา 200
nm. ถาความยาวคลื่นสูงกวานี้จะทําใหไดกาซโอโซนนอยลงและกลับมี
กาซพิษมากขึ้นนิยมใชกับการผลิตขนาดเล็ก โดยการใชรังสี UV นั้นจะ
ทําใหอะตอมของออกซิเจนในอากาศเกิดการแตกตัว เพื่อใหเกิดการ
ฟอรมตัวเปนโอโซน ซึ่งวิธีการนี้จะเสียคาใชจายต่ําและอากาศที่ใชก็ไม
จําเปนตองเปนอากาศแหงเพื่อนํามาผลิตเปนโอโซน [1] สําหรับการใช
Corona Discharge Generators นั้น อุปกรณจะประกอบไปดวยแผน
Electrode 2 แผน Discharge Gap แคบๆนั้นจะเปนบริเวณที่
กระแสไฟฟาไหลผานซึ่งจะเกิดเปนแสงสีฟา (Blue Glow) ซึ่งเรียกวา
“Corona”
ซึ่งเมื่อผานอากาศเขาไปในชองวางนี้ออกซิเจนในอากาศ
บางสวนจะถูกทําใหเกิดการแตกตัวโดยกระแสไฟฟา
ซึ่งออกซิเจน
อะตอมนี้จะรวมตัวออกซิเจนเกิดเปนโอโซนขึ้นมา [2] ดังแสดงรูปที่ 1

หยาบกรานแตโอโซนจะฟอกสีผิวใหนวลเนียนขึ้น อีกทั้งชวยขจัดเหงื่อ
ไคล ไขมันบนผิวหนังและระงับกลิ่นกาย
• ทําใหคลอรีนหมดฤทธิ์ เหมาะสําหรับฆาเชื้อโรคในสระวายน้ํา
• ผสมน้ําเพื่อใชฉีดดอกไมใหสดและอยูไดนานขึ้น
ซึ่งน้ําโอโซน
สามารถทําลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดอยาง
รวดเร็ว ชวยใหกลีบดอกไมสดอยูไดนานขึ้นกวาปกติ แตจะตองใชใน
ความเขมขนที่ต่ํา
• ใชผสมน้ําเพื่อใชซักผา และลางภาชนะของเด็กออน ไมใหมี
ผงซักฟอกและเชื้อโรคตางๆตกคาง
• ใชในการฟอกน้ําสีใหใสขึ้น รวมทั้งยอยสลายสารที่เปนพิษไมใหมี
พิษ (เหมาะกับการยอมผา)
• เพื่ออบฆาเชื้อจุลินทรีย เพื่อการถนอมอาหารใหสามารถเก็บรักษา
ไดนานขึ้น ซึ่งน้ําโอโซนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีที่
ทําลายผัก ผลไม อาหารสด อาหารแหง ไขสด เนยแข็ง และอาหารแหง
และถั่วลิสงซึ่งมักจะถูกเชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะพวกเชื้อราเขาทําลาย
กอใหเกิดความเสียหายและทําใหคณ
ุ ภาพทั้งรสและกลิ่นไมนาบริโภค

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาของโอโซน

3. ระบบซักผาแบบเดิมและคาใชจายการซักผา
ระบบการซักผาในกรณีศึกษานี้ เปนโรงแรมขนาดใหญที่ตั้งอยูใกล
กับสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งจะมีผูมาใชบริการอยูเปนจํานวนมากในแตละ
เดือน จึงสงผลใหมีปริมาณผาที่ซักมากตามไปดวย ซึ่งทางโรงแรมมี
ระบบการซักผาที่ประกอบดวยเครื่องซักผาหลายขนาด มีทั้งขนาดใหญ
และขนาดเล็ก เพือ่ ความเหมาะสมในการเลือกใชงานตอการซักผาในแต
ละครั้ง ระบบการซักผาเดิมที่ทางโรงแรมใชอยูนั้นเปนระบบการซักผาที่
ใชวิธีการซักแบบปกติทั่วไปที่นิยมใชกันคือ การซักดวยน้ํารอน โดยใช
เครื่องซักผาขนาด 65 lbs จํานวน 4 เครื่องและขนาด 127 lbs จํานวน
2 เครื่อง ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 Basic Ozone Generator [3]
2.2 การประยุกตใชงานโอโซนในดานตาง ๆ [4]
ระบบโอโซนมีคุณสมบัติสามารถนํามาประยุกตใชในดานตางๆ
ดังนี้
• ดับกลิ่นอันเนื่องจากมูลของไรฝุน กลิ่นบุหรี่ในหองนอน หอง
ทํางาน รถยนต ตูเสื้อผา
• ชวยสลายสารพิษในพืช ผัก ผลไม รวมถึงอาหารสด โดยแชทิ้งไว
ประมาณ 10–15 นาที ซึ่งจะทําใหผัก ผลไม อาหารสดอยูไดนานไมเนา
เสียงาย
• ใชผสมน้ําเพื่อทําน้ําดื่ม ซึ่งจะชวยฆาเชื้อโรคและเพิ่มออกซิเจนใน
น้ํา (กําลังเปนที่นยิ ม) ซึ่งน้ําที่ผานโอโซนจะหมายถึงน้ําที่ถูกผสมดวย
โอโซนจนเขมขน 1 ppm. เปนเวลาไมนอยกวา 1 นาทีเพื่อใหแนใจวา
สามารถกําจัดสารพิษตกคางและเชื้อโรคไดอยางหมดจด แตการบริโภค
นี้ไมควรเกินวันละ 0.5 ลิตร (ประมาณ 2 แกว)
• ผสมกับน้ําเพื่อใชอาบ ทําใหผิวพรรณสดชื่นนุมนวล ลดความ
หยาบกรานเพราะแสงแดด ซึ่งแสงแดดจะกระตุนเซลลผิวหนังใหสราง
สารเคมีบางชนิดที่ทําใหผิวหนังมีสีคล้ําและเซลลเหีย่ วยนกอนวัย หรือ
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เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
น้ําเขา

เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
เครื่องซักผาขนาด 127 lbs
เครื่องซักผาขนาด 127 lbs

รูปที่ 3 ระบบการซักผาแบบเดิม
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการซักผาของระบบเดิม
ขั้นตอน
การซักผาของระบบเดิม
1
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (3 นาที)
2
ขั้นตอนการใชผงซักฟอก + น้ํารอน (20 นาที)
3
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (5 นาที)
4
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (5 นาที)
5
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (5 นาที)
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จากขั้นตอนของการซักผาดังแสดงในตารางที่1 นี้ ทุกขั้นตอนจะมี
การใชพลังงานและคาใชจายตางๆดังตอไปนี้คือ ขั้นตอนที่ 1, 3, 4 และ
5 จะเปนขั้นตอนที่มีการใชปริมาณน้ําที่มากพอสมควร สวนขั้นตอนที่ 2
จะเปนขั้นตอนที่มีการใชพลังงานและคาใชจายสูงที่สุดกวาทุกๆขั้นตอน
คือ จะมีการใชแกสเพื่อเปนพลังงานความรอน ในการทําน้ํารอนสําหรับ
ใชรวมกับผงซักฟอกในการซัก ซึ่งใชเวลานานถึง 20 นาที ในขั้นตอน
อื่นๆก็มีการใชพลังงานไฟฟาควบคูด วย ดังรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ
ในการซักผาของโรงแรมแหงนี้ในป 2545
ตารางที่ 2 คาใชจายในการซักผาระบบเดิม
รายการ
คาใชจาย (บาท/ป)
คาสารเคมี
698,979
คาไฟฟา
471,061
คาน้ํา
76,851
คาแกส
166,688
รวมคาใชจายทั้งหมด
1,143,579
ปริมาณผาที่ซัก (กก.)
755,362
คาใชจายการซักเฉลี่ย (บาท/กก.)
1.87
4. ระบบการซักผาดวยโอโซน
ระบบการซักผาดวยโอโซน คือระบบการซักผาที่ใชน้ําที่อุณหภูมิ
ต่ําซึ่งทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาและแกสในการทําน้ํารอน และยัง
สามารถลดสารเคมีและปริมาณน้ําในการซักผา กลาวคือ จากระบบการ
ซักผาดวยน้ํารอนซึ่งมีกระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน มีขั้นตอนการลาง
น้ําเปลารวมทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซึ่งจะเห็นไดวามีปริมาณการใชน้ํามาก
พอสมควร แตระบบการซักผาที่มีการติดตั้งระบบโอโซนนั้นจะเหลือ
ขั้นตอนการซักผาเพียง 3 ขั้นตอน สามารถลดขั้นตอนการลางน้ําเปลา
ไดถึง 2 ขั้นตอน(แสดงในตารางที่ 3) จึงสามารถประหยัดน้ําในขั้นตอน
สวนนี้ไดอยางมาก และน้ําทิ้งจากระบบซักผามีคุณลักษณะที่ดีขึ้น ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม
สวนจุดที่กอใหเกิดการประหยัดอีกหนึ่งจุดคือ
ระบบการซักผาดวยโอโซนจะไมใชน้ํารอนสําหรับการซักผา แตจะใชน้ํา
ที่ผานการผสมโอโซนซึ่งมีอุณหภูมิในระดับปกติ นํามาซักผาแทนการใช
น้ํารอน จึงสามารถลดการใชกาซสําหรับทําน้ํารอน ลดสารเคมีและสาร
ฟอกขาว ลดการทํางานของเครื่องซักผา สงผลใหอายุการใชงาน
ยาวนานมากขึ้น และประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง

รูปที่ 4 ระบบโอโซน Model NT-300 [5]

รูปที่ 5 ระบบโอโซน Model NT-350 [5]
5. วิธีการติดตั้งระบบ
การติดตั้งระบบโอโซนเขากับระบบเครื่องซักผาเดิมนั้นสามารถทํา
ไดงาย โดยการนําเครื่องกําเนิดโอโซนตอเขากับทอทางดานน้ําเขากอน
เขาเครื่องซักผา หลังจากที่มีการทํางานของเครื่องซักผา น้ําก็จะเขามา
ผสมกับโอโซนบริเวณเครื่องกําเนิดโอโซน โอโซนที่ถูกปลอยออกมานั้น
จะมีความเขมขนประมาณ 0.01–0.02 ppm. ซึ่งการติดตั้งนั้นก็ไม
ยากลําบากและไมตองดัดแปลงระบบเดิมมากมายนัก ทําใหน้ําที่ผาน
การผสมโอโซนสามารถนําไปใชกับเครื่องซักผาไดหลายๆเครื่อง ตาม
ขนาดที่ออกแบบไว ดังแสดงในรูปที่ 4-8 ซึ่งทางโรงแรมไดทําการติดตั้ง
ระบบโอโซนรุน NT 300 กับเครื่องซักผาขนาด 65 lbs จํานวน 3 เครื่อง
และรุน NT 350 กับเครื่องซักผาขนาด 127 lbs จํานวน 2 เครื่องและ
65 lbs จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
By Pass
น้ําเขา

น้ําออก
เครื่องซักผาขนาด 65 lbs

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการซักผาดวยระบบโอโซน
ขั้นตอน
การซักผาดวยระบบโอโซน
1
2
ขั้นตอนการใชผงซักฟอก + น้ําโอโซน (15 นาที)
3
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (3 นาที)
4
ขั้นตอนการลางน้ําเปลา (3 นาที)
5
-
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เครื่องกําเนิดโอโซน
NT 300

เครื่องซักผาขนาด 65 lbs

รูปที่ 6 แผนผังการติดตั้งระบบโอโซนรุน NT 300 กับเครื่องซักผา
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เครื่องซักผาขนาด 65 lbs
By Pass
น้ําเขา

น้ําออก
เครื่องซักผาขนาด 127 lbs

เครื่องกําเนิดโอโซน
NT 350

เครื่องซักผาขนาด 127 lbs

รูปที่ 7 แผนผังการติดตั้งระบบโอโซนรุน NT 350 กับเครื่องซักผา

ตารางที่ 5 คาใชจายหลังติดตั้งโดยใชปริมาณผาที่ซักของระบบเดิม
รายการ
คาใชจาย (บาท/ป)
คาสารเคมี
412,807
คาไฟฟา
229,948
คาน้ํา
63,718
คาแกส
รวมคาใชจายทั้งหมด
706,474
ปริมาณผาที่ซัก (กก.)
755,362
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาใชจาย
พลังงานที่
ประหยัด
เคมีภัณฑ
คาไฟฟา
คากาซ LPG
สําหรับทําน้ํารอน
คาน้ํา
คาใชจายทั้งหมด
(บาท / ป)

รูปที่ 8 ลักษณะการติดตั้งโอโซน [6]
6. ผลการตรวจวัดการประหยัดพลังงานและคาใชจาย
6.1 ผลการตรวจวัดหลังการติดตั้งระบบโอโซน
จากการตรวจวัดและเก็บขอมูลหลังการติดตั้งระบบโอโซนแลว
ปรากฏขอมูลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาใชจายในการซักผาระบบโอโซน
รายการ
คาใชจาย (บาท/ป)
คาสารเคมี
489,012
คาไฟฟา
272,388
คาน้ํา
75,480
คาแกส
รวมคาใชจายทั้งหมด
836,880
ปริมาณผาที่ซัก (กก.)
894,804
คาใชจายการซักเฉลี่ย(บาท/กก.)
0.94
เนื่องจากปริมาณผาที่ซักกอนและหลังการติดตั้งระบบไมเทากัน
จึงมีการคํานวณเปรียบเทียบคาใชจายหลังติดตั้งโดยใชปริมาณผาที่ซัก
ของระบบเดิมเปนฐาน ดังผลการคํานวณในตารางที่ 5
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คาใชจายกอน
การใชระบบ
(บาท / ป)
698,979
471,061
166,688

คาใชจายหลัง
การใชระบบ
(บาท / ป)
412,807
229,948
-

คาใชจาย
ที่ลดลง
(บาท/ป)
286,171.41
241,112.64
166,688.06

ผลการ
ประหยัด
%
40.94
51.18
100

76,851
1,413,579

63,718
706,474

13,132.64
707,104.74

17.09
50.02

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาใชจายตางๆ กอนการติดตั้งระบบและ
หลังการติดตั้งระบบ เห็นวา สามารถประหยัดคาใชทั้งหมดได 707,104
บาทตอป คิดเปน 50.02% ของคาใชจายทั้งหมด โดยสามารถประหยัด
คากาซ LPG ได 166,688 บาทตอป คิดเปน 100% ประหยัดคาไฟฟา
ได 241,112 บาทตอป คิดเปน 51.18% ประหยัดคาเคมีภัณฑได
286,171 บาทตอป คิดเปน 40.94% และประหยัดคาน้ําได 13,132
บาทตอป คิดเปน 17.09%
6.2 ผลการตรวจวิเคราะหกาซโอโซนในหองซักรีด
จากการตรวจวัดปริมาณโอโซนในบรรยากาศการทํางาน
จาก
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค โดย
ใชหลอดตรวจวัดและกระดาษเทียบสีชนิดอานคาไดทันที โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณหนาเครื่องซักผาดวยระบบโอโซน
ซึ่งทําการติดตั้ง
ระบบตรวจจับการรั่วไหลของโอโซน (Ozone detector) จํานวน 3 ชุด
ผลการตรวจวัด พบวา ไมมีการรั่วไหลของโอโซนในบรรยากาศการ
ทํางาน
6.3 ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะหทางชีวภาพของผาที่ซักดวย
น้ํารอนและโอโซน
ผลจากการเปรียบเทียบการวิเคราะหทางชีวภาพของผาที่ซักดวย
น้ํารอนและโอโซน
เพื่อดูปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดที่พบในผาวา
ปริมาณเชื้อจุลินทรียที่พบในผาที่ซักดวยน้ํารอนและปริมาณ
เชื้อจุลินทรียที่พบในผาที่ซักดวยโอโซน มีความแตกตางกันมากเทาใด
ซึ่งทําการทดสอบจากหองปฏิบัติการ Risk & Decisions Analysis
Laboratory (RADAL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พบวา ผาขนหนูที่ซักดวยน้ํารอน มีปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดที่พบใน
ผา 1.20 x 103 CFU/g และผาปลอกหมอนที่ซักดวยโอโซนมีปริมาณ
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เชื้อจุลินทรียทั้งหมดที่พบในผา 1.18 x 103 CFU/g จากคาที่ได แสดง
วา ผาที่ซักดวยโอโซนมีปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ตรวจพบในผานอยกวา
ผาที่ซักดวยน้ํารอนจากระบบเดิม
6.4 การสัมภาษณผูจัดการแผนกซักรีดและพนักงานซักรีด
ไดขอมูลวา หลังจากที่ไดใชระบบโอโซนสําหรับเครื่องซักผานี้แลว
สามารถลดขั้นตอนการซักผาในระบบซักรีดทั้งหมดเหลือเพียง
3
ขั้นตอน ซึ่งเมื่อลดขั้นตอนการซักแลวสิ่งที่ตามมาก็คือ ใชน้ํานอยลงทํา
ใหประหยัดน้ําและไฟฟา สวนในเรื่องคุณภาพของผาที่ซักดวยระบบ
โอโซน ไมปรากฏความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสีของผาหรือสีตก คุณภาพ
ของผายังเหมือนเดิม พนักงานซักรีดกลาวถึงคุณภาพของผาที่ไดจาก
การสัมผัสและการสูดดมวารูสึกสะอาด ไมมีสารตกคางใดๆ คาดวาจะ
ทําใหอายุการใชงานของผานานมากขึ้น
7. การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
ในการลงทุนติดตั้งระบบโอโซนสําหรับการซักผาในกรณีศึกษา
ดังกลาวนี้มีรายละเอียดคาใชจายดังนี้ คือ
คาระบบโอโซน
1,450,000 บาท
คาอุปกรณอื่น ๆ
50,000 บาท
รวมมูลคาทั้งสิ้น
1,500,000 บาท
ผลตอบแทนสุทธิปละ
707,104 บาท
จากขอมูลคาใชจายการลงทุนขางตน เมื่อนํามาวิเคราะห
เศรษฐศาสตร โดยใชเกณฑการตัดสินของระยะเวลาคืนทุน (Simple
Payback Period) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of
Return,IRR) ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period)
ระยะเวลาคืนทุน= เงินลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิตอป
= 1,500,000 / 707,104
= 2.12 ป
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR)
NPV =

N

NCFn

∑ (1 + i)
n =1

n

ไฟฟาลง 51.18% คิดเปนเงินที่ประหยัดได 241,112 บาทตอป ลดคา
น้ําลง 17.09% คิดเปนเงินที่ประหยัดได 13,132 บาทตอป ลดคาแกส
สําหรับการทําน้ํารอน 100% คิดเปนเงินที่ประหยัดได 166,688 บาท
ตอป รวมคาใชจายที่ประหยัดไดทั้งสิ้น 50.02% คิดเปนเงินที่ประหยัด
ได 707,104 บาทตอป สําหรับการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรในการลงทุนติดตั้งระบบโอโซน
เงินลงทุนทั้งระบบ
1,500,000 บาท เมื่อคิดระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) สามารถ
คืนทุนไดในระยะเวลา 2.12 ป และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR)
ที่ 37.58%
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− TIC = 0

NPV = 0
= 707,000 + 707,000 + 707,000 + 707,000 + 707,000 − 1,500,000
(1 + i )1

(1 + i) 2

(1 + i) 3

(1 + i ) 4

(1 + i ) 5

IRR = 37.56 %
8. บทสรุป
ผลการตรวจวัดการประหยัดพลังงาน หลังจากที่โรงแรมแหงนี้ได
ติดตั้งระบบโอโซนสําหรับการซักผาปรากฏวา
สามารถประหยัด
คาใชจายตางๆกลาวคือ สามารถลดคาใชจายของสารเคมีสําหรับการ
ซักผา 40.94% คิดเปนเงินที่ประหยัดได 286,171 บาทตอป ลดคา
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