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วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศทีใ่ช้งานเกิน 10 ป ี
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ เสนอการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานเกิน 10 ปี ใน ศูนย์กลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการสํารวจ ค่าของพลังงานไฟฟ้า กระแส แรงดัน และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของ
เครื่องปรับอากาศ นําข้อมูลที่ได้มาทําการคํานวณหากําลังไฟฟ้า อัตราค่าไฟของเคร่ืองปรับอากาศตามชั่วโมงของการใช้งาน เปรียบเทียบการ
ประหยัดพลังงาน และอัตราคืนทุนของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ (ย่ีห้อ เอ และ ยี่ห้อ บี) กับ เครื่องปรับอากาศเก่า จากน้ันมาทําการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศใหม่ การวิเคราะห์พบว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ ย่ีห้อ เอ   
มีจํานวนเครื่องปรับอากาศที่ควรเปลี่ยน 184 เครื่อง และมีอัตราการประหยัดไฟอยู่ที่ประมาณ 157.84 กิโลวัตต์ ต่อ ปี ย่ีห้อ บี มีจํานวน
เครื่องปรับอากาศที่ควรเปลี่ยน 183 เครื่อง และมีอัตราการประหยัดไฟมากกว่า ย่ีห้อ A ประมาณ 22.74 กิโลวัตต์ ต่อ ปี ทั้งสองย่ีห้อ        
มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ทีประมาณ 2.4 ปี ซ่ึงข้อมลูที่ได้จะใช้เป็นประโยชน์สําหรับการอนุรักษ์พลังงานต่อไปได้ 
คําสําคัญ : ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การประหยัดพลังงาน 

1.ความสําคัญ 
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ภายใน ศูนย์กลาง มทร.อีสาน จํานวนมาก ใช้งานเกิน 10 ปี ทําให้ประสิทธิภาพลดลง ในขณะที่การใช้

พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน ซ่ึงมีผลทําให้ค่าไฟเพิ่มมากขึ้น ทําให้ทางมหาวิทยาลัยตอ้งสูญเสยีงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลด้าน
พลังงานที่สูญเสียจากการใช้เครื่องปรับอากาศ คณะผู้วิจัย จึงวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุเกิน 10 ปี โดย
เปรียบเทียบถึงอัตราการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศเก่า และใหม่ที่จะติดตั้ง วิเคราะห์ต้นทุนการลงทุนติดตั้ง และค่าดูแลรักษาระบบ รวมถึง
จุดคุ้มทุน ระยะคืนทุน และวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ของโครงการ ทั้งด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยนําเอาต้นทุน และผลประโยชน์ดังกล่าว 
มาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 คํานํา 

ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตซ่ึงมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ภายในอาคารจําเป็นต้องมีการปรับอากาศ เพ่ือให้บุคลากรสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบปรับอากาศโดยการทําความเย็นมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูง ระบบปรับ
อากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์จํานวนมาก ซ่ึงสามารถปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลง 
และการใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้  

2.2 ชนิดของเครื่องปรับอากาศ 
การแบ่งประเภทของเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ การแบ่งตามใช้งาน การระบายความร้อนของคอนเด็นซ่ิง ตามชนิดของ

คอมเพรสเซอร์ และตามขนาด ซ่ึงเป็นที่นิยมมากที่สุด [2] 
1. เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเป็นเครื่องปรับอาการที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือน และสํานักงานขนาดเล็ก เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

มักเป็นเครื่องเดี่ยว เรียกว่า Unitary สามารถปรับอากาศได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงอุปกรณ์อื่น 
2. เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window) เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างจะรวมอุปกรณ์ทั้ง 4 อย่าง ในตัวเครื่องเดียวกัน 

ติดตั้งโดยให้ด้านหนึ่งอยู่ในห้องส่วนอีกด้านอยู่ภายนอก ทําหน้าที่ระบายความร้อน ดังน้ันการติดตั้งจึงต้องติดตั้งบริเวณช่องหน้าต่างหรือเจาะ
ช่องที่ผนังด้านที่แข็งแรงในกรณี ที่เป็นบ้านไม้ก็อาจมีเสียงดังข้อดีของเครื่องปรับอากาศประเภทนี้คือประหยัดเนื้อที่ไม่จําเป็นต้องมีที่สําหรับ
ตั้งคอนเด็นซ่ิงยูนิต และความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดน้ีจะสูงกว่าแบบอ่ืนๆ เพราะทุกอย่างประกอบเสร็จจาก
โรงงานไม่ข้ึนกับการติดตั้งดังนั้นการสูญเสีย ประสิทธิภาพในการ ทําความเย็นจึงมีน้อยมาก 

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะแยกเป็น 2 ส่วนคือส่วนทําความเย็นที่เรียกว่า
แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) จะเป็นส่วนที่อยู่ภายในห้อง ซ่ึงภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator Coil) และอุปกรณ์ลดความดัน 
(บางรุ่นจะติดตั้งไว้ในคอนเด็นซ่ิง) อีกส่วนหน่ึงคือคอนเด็นซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) จะตั้งอยู่ภายนอกประกอบด้วยคอนเด็นเซอร์คอยล์ 
(Condensor Coil) และ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งสองส่วนนี้จะต่อถึงกันโดยระบบท่อนํ้ายา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีข้อดีคือ
ส่วนที่ปรับอากาศจะเงียบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิตได้ดังนี้ 

- แบบตั้งพ้ืนจุดเด่นของการติดตั้งลักษณะน้ีคือ สะดวกต่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแต่ฝุ่นละอองในห้องอาจเข้าเครื่องได้ง่าย
เป็น ผลให้ต้องทําความสะอาดไส้กรองบ่อยๆและยังเสียพ้ืนที่ใช้สอยไปส่วนหน่ึงด้วย 
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กับด้านนอก

บํารุงรักษาไ

เช่น โรงงาน
อุปกรณ์มาต

2.3

สากล โดยที
เย็นหรือคว
หมายความ

ขนาดกว้าง
ใช้งานทั้งก
อุณหภูมิภา

วิธี
1.พ

อากาศที่แต

2.ป

3.ห
กับทิศตะวัน

4.ห

 
 
 
 

- แบบติดผนังต
- แบบติดผนังจ

กและคอนเด็นซิง่
- แบบแขวนใต

ไม่สะดวกนัก 
4. เครื่องปรับอ

น โรงแรม ห้าง
ต่อพ่วงเพื่อให้ระ
3 การคํานวณห

BTU (British 
ที่ความร้อน 1 Bt
ามสามารถในกา

มว่าเครื่องปรับอา
การคํานวณหา
1. ห้องทีต่้องก
3. ช่วงเวลาทีจ่
5. จํานวนคนที
7. มีพัดลมดูดอ
ตัวอย่าง การคํ

 4 เมตร ยาว 5 
ลางวันและกลาง
ายนอกห้องปรับอ

ธทํา ในการคํานว
พ้ืนที่ห้องและปริ
ตกต่างระหว่างใน

พื้นที่ห้อง  
ปริมาณความร้

ปริมาตรห้อง คําน
ปริมาณความร้

หน้าต่างที่แดดสอ่
นตกและเนื่องจา
ปริมาณความร้

หน้าต่างทุกบานที
ปริมาณความร้

ต่ําลักษณะน้ีคลา้
จะประหยัดเนื้อที
งยูนิต อยู่ใกล้ๆกั
ต้เพดานประหยั

อากาศขนาดใหญ
สรรพสินค้า โรง
ะบบสมบูรณ์ เครื่
าขนาดของเคร่ือ
Thermal Unit)
tu คือปริมาณคว
ารดึงความร้อน อ
ากาศสามารถในก
าขนาดเครื่องปรับ
การปรับอากาศอย
จะใช้เครื่องปรับอ
ที่อยู่ในห้องปรับอ
อากาศเพื่อการระ
ํานวณหาขนาดเ
เมตร เพดานสูง 
งคืน จํานวนคนที
อากาศเป็น 35 C

ณใช้ข้อมูลที่ได้รั
ริมาณความร้อน
นห้องปรับอากาศ

 =  ความ
ร้อน    = พื้นที่
นวณหาค่าปริมา
ร้อน   = ปริมา
อง (เลือกเฉพาะด
ากทิศตะวันตกได้
ร้อน  = พื้นที่
ที่เหลือ (ไม่รวมใน
ร้อน  = พื้นที่

ายกับแบบแรกแต
ที่ดูแลรักษาง่าย แ
ับแฟนคอยล์ยูนิต
ยัดเน้ือที่มากที่สุ

ญ่เครื่องปรับอาก
งพยาบาล เป็นต้น
องปรับอากาศแบ
องปรับอากาศ (
) คือ หน่วยที่ใชวั้
วามร้อนที่ทําให้นํ้
ออกจากห้องปรับ
การดึงความร้อน
บอากาศ ข้อมูลที
ยู่ชั้นไหนของอาค
อากาศ  
อากาศ  
ะบายอากาศหรอื
ครื่องปรับอากาศ
3 เมตร เป็นห้อง
ที่อยู่ในห้อง 3 ค
C  ( 95 F ) 

รูปที่ 1 แปลน

ับ ใช้แบบฟอร์มก
น คํานวณหาค่าป
ศกับอากาศภายน
มกว้าง x ความย
ห้อง x แฟกเตอร
ณความร้อน ที่เกิ
าตรห้อง x แฟกเ
ดา้นที่ได้รับความ
ดร้ับความร้อนสูงก
หน้าต่าง x แฟก
นข้อ 3) 
หน้าต่าง x แฟก

ต่ต่างกันตรงที่ฝุน่
แต่จะยากกว่าแบ
ต 
ด ระยะลมเป่าไ

กาศขนาดใหญ่เป็
นเครื่องปรับอาก
บบนี้จะมีราคาแพ
BTU) 
วัดปริมาณความร้
นํ้า 1 ปอนด์ มีอุณ
บอากาศในหน่วย
ออกจากห้อง 14

ที่ต้องทราบเกี่ยวกั
คาร  

  
  

อไม่  
ศ ให้คํานวณหาข
งที่อยู่ในชั้นกลาง
คน มีดวงไฟภาย

ห้องที่จะหาขนา

การคํานวณหาขน
ปริมาณความร้อ
นอกห้อง 
ยาว =  4x5
ร ์  =  20x32
กดิจากการถ่ายเท
ตอร์ (ใช้ค่า 20 เ
มร้อนสูงสดุเพียงด
กว่าจึงคิดจากด้า
เตอร์ (ใช้ค่า1,20

เตอร์ (ใช้ค่า 160

นละอองจะเข้าเค ื
บบตั้งพ้ืนการติดตั

ไกลกว่า ฝุ่นละอ

นเคร่ืองปรับอาก
กาศประเภทนี้มัก
พงแต่ประสิทธิภา

ร้อนหน่วยหนึ่ง ส
ณหภูมิเพิ่มขึ้น/ล
บีทียู (Btu) เช่น

4,000 บีทียูภายใ
กับห้องที่ต้องการ

2. ตําแหน่งของ
4. เพดานได้รับ
6. ดวงไฟ และอ
8. ขนาดพ้ืนที่ห้

ขนาดเครื่องปรับอ
งของอาคาร และ
ยในห้องประมาณ

ดเครื่องปรับอาก

นาดเครื่องปรับอ
นที่ผ่านเข้ามา ต

  
2  (32 คือแฟกเต
ทอากาศภายในห้
เป็นค่าแฟกเตอร์
ด้านเดียว) จากตั
นทิศตะวันตก 

00 เป็นค่าแฟกเต

0 เป็นค่าแฟกเตอ

ร่ืองน้อยกว่า 
ตั้งส่วนใหญ่ จํากั

อองเข้าเครื่องย

กาศที่ใช้กันในอุต
กประกอบด้วยวง
าพสูง 

สามารถเทียบไดก้ั
ดลง 1 F เครื่อง
เครื่องปรับอาก

ในเวลา 1 ชั่วโมง
รปรับอากาศคือ
งห้องตั้งอยู่ทิศใด
ความร้อนโดยตร
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช
หอ้งที่ต้องการปรับ
อากาศที่จะใช้ติด
ะตั้งอยู่ทางทิศใต้
ณ 80 วัตต์ เป็น

 
กาศ 

อากาศ ดังน้ี  
ตามขนาดของพื้
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5.ผนังภายนอกห้องด้านที่แดดส่อง (ทิศตะวันตก) เป็นการคํานวณหาค่าปริมาณความร้อน ซึ่งถ่ายเทผ่านผนังห้องด้านที่ถูกแดดส่อง 
ปริมาณความร้อน  = พ้ืนทีผ่นังภายนอก x แฟกเตอร ์(ใช้ค่า 144 เป็นค่าแฟกเตอร์) = [(3x5)+(1.1x1.1x2)]x144  

=1,812 Btu/h 
6.ผนังภายนอกทั้งหมด (ไม่รวมข้อ 5) 

ปริมาณความร้อน  = พ้ืนทีผ่นัง x แฟกเตอร์ (ใช้ค่า 100 เป็นค่าแฟกเตอร์)  = 10.02x100    = 1,002 Btu/h 
7.ผนังด้านในติดกับห้องที่ไม่ได้ปรับอากาศ 

ปริมาณความร้อน  = พ้ืนทีผ่นังด้านใน x แฟกเตอร์ (ใชค่้า 44 เป็นค่าแฟกเตอร์) = [(3x5)+(3x4)]x44   = 1,188 Btu/h 
8.ฝ้าเพดานหรือหลังคา 

ปริมาณความร้อน  = พ้ืนทีฝ่้าเพดาน x แฟกเตอร์ (ใช้ค่า 32 เป็นค่าแฟกเตอร์) = (5 x 4) x 32    = 640 Btu/h 
9.จํานวนคนที่อยู่ในห้อง 3 คน 

ปริมาณความร้อน  = จํานวนผู้อาศัย x แฟกเตอร์ (ใช้ค่า 600 เป็นค่าแฟกเตอร์) = 3 x 600    = 1,800 Btu/h 
10.ดวงไฟและเครือ่งใช้ไฟฟ้า (คํานวณหาปริมาณความร้อนในเวลากลางวัน ความร้อนจากดวงไฟจึงไม่ม)ี 
11. ปริมาณความร้อนทั้งหมดรวม (จากข้อ 1 ถึง ข้อ 9) = 640 +1,200 + 2,904 + 317 +1,812 +1,002 +1,188 + 640 1,800 

           = 11,503 Btu/h 
ในทางปฏิบัติให้เลือกเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คํานวณได้เล็กน้อย จากตัวอย่างนี้ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 

12,000 Btu/h 
2.4 การคํานวณหาประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ หรือค่า EER 

EER หรือค่า Energy Effective Ratio เป็นค่าบ่งบอกอัตราส่วนของเครือ่งปรับอากาศ เป็นค่าที่เป็นค่าหลักที่ใช้วัดประสทิธิภาพ
การใช้พลังงาน กบั ค่าไฟโดยสรุปแล้ว ค่า EER นั้นคือค่าอัตราส่วนของความเย็นที่เครื่องปรับอากาศทําได้จริง หารด้วย กําลังไฟฟ้าที่
เครื่องปรับอากาศใช้        
            โดยมีสมการดังนี ้ EER = [(Btu/hr) / (Watt)] 
    ซ่ึงค่า EER เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินฉลากพลงังานอีกด้วย 

2.5 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 
โครงการของภาคเอกชน และโครงการของภาครัฐมีความแตกต่างกันหลายประการ ดังนั้นในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตัดสินใจจึง

แตกต่างกัน ซ่ึงในการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาลแตกต่างกันออกไป เพราะว่าโครงการส่วนมากไม่ได้มีรายได้หรือรายรับมีแต่รายจ่าย
เท่านั้น เช่น ลงทุนสร้างสะพานให้รถข้าม จะต้องลงทุนสร้างในขั้นต้นและต้องเสียค่าบํารุงรักษาอีก ระยะเวลาของโครงการหรืออายุของ
โครงการจะยาวนานกว่าของเอกชน ประกอบกับเงื่อนไข มีกฎระเบียบในการลงทุนมากกว่า โครงการบางโครงการแบ่งการลงทุนเป็นหลาย
ช่วง ในการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจจึงยากกว่าของเอกชน อย่างไรก็ตามโครงการของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกําไร (Non-Profit) แต่ก็ยังเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะชนให้ได้ใช้กัน ซ่ึงประโยชน์ดังกล่าวสามารถวัดเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (benefit – 
cost ratio; B/C)โดยจะต้องพยายามแปลงผลประโยชน์ที่ได้รับออกมาเป็นมูลค่าของเงิน ส่วนเงินที่ใช้ลงทุนรู้แน่นอนอยู่แล้วอัตราส่วนของ
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมีลักษณะดังสมการที่ 1 [2] 

อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)  =  ผลประโยชน ์                        (1) 
เงินลงทุน 

 อัตราส่วน > 1 แสดงว่า ควรตัดสินใจเลือกโครงการน้ัน แต่ถ้าอัตราส่วน < 1 แสดงว่าโครงการน้ันไม่น่าสนใจลงทุน แต่อัตราส่วน = 
1 แสดงว่าโครงการน้ันคุ้มทุน ในทางปฏิบัติจริง ผู้ลงทุนจะมี B/C ที่ต่ําสุดของแต่ละคน 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนนั้น มูลค่าของเงินจะอยู่ในช่วงเวลาในการลงทุนแตกต่างกัน ผู้วิเคราะห์จะต้อง
แปลงมูลค่าเงินที่อยู่ตามช่วงเวลาต่างๆ มาอยู่ที่จุดเดียวกัน อาจจะแปลงเป็นมูลมูลค่า ปัจจุบันมูลค่ารายปี หรือมูลค่าอนาคตก็ได้ ดังน้ัน
สมการท่ี 1 จึงดัดแปลงให้เหมาะสมได้ดังสมการที่ 2 

อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)  =  ผลประโยชน์เทียบเท่า               (2) 
              เงินลงทุนเทียบเท่า 

2.6 การคํานวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนโครงการเดี่ยว 
การทําธุรกิจหากเป็นโครงการเดี่ยว จะมีผลประโยชน์ที่ได้รับกับเงินลงทุนข้ันต้น และค่าดําเนินการเป็นส่วนใหญ่แต่ในบางครั้ง

การที่เป็นสาธารณูปโภค ผลประโยชน์ที่สูญเสียไป เช่น การสร้างเข่ือน ทําให้สูญเสียป่าไม้ที่มีอยู่เดิม เป็นต้น จึงประยุกต์สูตรได้เป็นสมการ 3 
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน B/C  = ได้ประโยชน์ - เสียประโยชน์          (3) 

                                                                             ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
        ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าซ่อมบํารุง ค่าดําเนินการ เป็นต้น ในบางครั้งจะเปรียบเทียบกับเงินลงทุนครั้ง

แรก ดังสมการที่ 4 
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อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน  B/C  = ได้ประโยชน์ - เสียประโยชน์ - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ          (4) 
                                                                         ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
         จากสมการทั้งสองสมการ ควรจะลงทุนต่อเมื่อ B/C >1 สมการท่ี 3 นิยมใช้มากกว่าสมการที่ 4 เพราะใช้วิเคราะห์ธุรกิจได้ทุกประเภท 
ถ้าใช้สมการท่ี 2.4 มีจุดที่ไม่เหมาะสมสําหรับธุรกิจบางประเภท เงินลงทุนข้ันต้นสูง เมื่อเทียบกับค่าดําเนินการต่ํา เช่น หอพัก ส่วนธุรกิจบาง
ประเภท เงินลงทุนต่ํา แต่ค่าดําเนินการสูง จะมีผลต่อค่า B/C มาก 

3. การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
การวางแผนการดําเนินงานดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ มีการวางแผนการดําเนินงานโดยแบ่งออกเป็นข้ันตอนดังต่อไปน้ี  
1.สํารวจเก็บข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ตามรายการสํารวจของ ศูนย์กลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2.ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า ระหว่างเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่ากับเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ 
3.วิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่าของ ระยะเวลาคืนทุน อัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
3.1การสํารวจข้อมูล 

ข้อมูลที่ทําการสํารวจ ประกอบด้วย กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ ซ่ึงข้อมูลจะนําไปวิเคราะห์อัตราค่าไฟ และ
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ของเครื่องปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดจากการสํารวจหน่วยงาน ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ไดท้ําการสํารวจ รวมทั้งสิ้น 231 เครื่อง 
ที่ หน่วยงาน จํานวน ท่ี หน่วยงาน จํานวน 
1  วิศวกรรมไฟฟ้า   33 11 สถาปัตยกรรม 26 
2  วิศวกรรมโยธา  27 12 การจัดการผังเมือง 2 
3  วิศวกรรมสํารวจ  8 13 เทคโนโลยีมัลตมิีเดีย 7 
4  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 5 14 สํานักงานอธิการบด ี 39 
5  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 6 15 สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 
6  วิศวกรรมโทรคมนาคม 9 16 สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
7  วิศวกรรมอุตสาหการ 8 17 สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 
8  วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ 10 18 ศูนย์การเรียนรวมเครื่องทําความเย็นและ ปรับอากาศ 12 
9  วิศวกรรมเครื่องกล 7 19 คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ 11 
10  เครื่องจกัรกลเกษตร 5 20 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 5 

 
3.2 เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า และประสิทธิภาพการประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศใหม่กับเคร่ืองปรับอากาศเก่า                           

จากการสํารวจค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ทําให้ทราบค่าพลังงานของเครื่องปรับอากาศและสามารถนํามา
คํานวณหาอัตราค่าไฟของเคร่ืองปรับอากาศเครื่องเก่าแต่ละเครื่อง และได้เปรียบเทียบอัตราค่าไฟของเครื่องปรับอากาศเคร่ืองใหม่กับ
เครื่องปรับอากาศเครื่องเก่า ซ่ึงได้ยกตัวอย่างเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่สองย่ีห้อได้แก่ ย่ีห้อ A และ ย่ีห้อ B การคํานวณหาประสิทธิภาพ
อัตราการประหยัดของเครื่องปรับอากาศ ในตารางที่ 2 

การคํานวณหาอัตราค่าไฟ ชั่วโมงการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเฉล่ีย 4 ชั่วโมงต่อวัน เครื่องปรับอากาศ (เครื่องเก่า) ห้องฝ่าย
สารบรรณรับ-ส่งหนังสือ ขนาด 36,362.03 บีทียู (ย่ีห้อ Fujibishi) 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการใช้เครื่องปรับอากาศเก่า กับเครื่องปรับอากาศแบบ A แบบ B 
ชนิดเครื่องปรับอากาศ กําลังไฟฟ้า(kW) ชั่วโมงใช้งาน ค่าไฟต่อหน่วย ค่าไฟต่อวัน ค่าไฟต่อเดือน ค่าไฟฟ้าต่อปี หมายเหตุ 
Fujibishi (ของเดิม) 5.356 4 4 85.696 2570.88 30,850.56 - 
A 3.239 4 4 51.824 1554.72 18,656.64 EER = 11.76 
B 3.427 4 4 54.832 1644.96 19,739.52 EER = 11 
 เครื่องปรับอากาศเก่า เทียบกับเครื่องแบบ A 12,193.92
 เครื่องปรับอากาศเก่า เทียบกับเครื่องแบบ B 11,111.04
 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศเก่า เทียบกบัเครื่องแบบ A 39.53
 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศเก่า เทียบกบัเครื่องแบบ B 36.02

ดังนั้น หากเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่เป็นแบบ B จะประหยัดค่าไฟมากกว่าเคร่ืองปรับอากาศเครื่องเก่า 11,111.04 บาท/ปี 
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เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระหว่างเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่กับเครื่องเก่า เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามนโยบายประหยัดพลังงาน เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน 10 % ข้ึนไปถือว่า
เงื่อนไขแรกผ่าน น่าลงทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องใหม่ 
ตัวอย่าง วิธีคิดประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คิดเป็น %  
               = (อัตราค่าไฟของเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเก่า – อัตราค่าไฟของเครื่องปรับอากาศเคร่ืองใหม่) x 100 
       อัตราค่าไฟของเครื่องปรับอากาศเคร่ืองเก่า        
               = (30,850.56 - 12,193.92) x 100   =   39.53 % 

                                30,850.56 
                  ดังนั้น ประสทิธิภาพในการประหยัดพลังงาน = 39.53 % 

 
3.3 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองใหม่ ยี่ห้อ A และ B 

จากการเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพอัตราการประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศทั้งสองย่ีห้อ ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพอัตราการ
ประหยัดไฟ จํานวน และย่ีห้อของเครื่องปรับอากาศ ที่จะต้องทําการเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบหากประสิทธิภาพอัตราการประหยัดไฟ 10 % 
ข้ึนไป ถือว่าอยู่ในเง่ือนไขที่ควรจะทําการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ การคํานวณหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) 

การต้ังงบลงทุน ยี่ห้อ A 
งบลงทุนในการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ย่ีห้อ A จํานวน 184 เครื่อง เป็นทั้งหมด 7,388,500 บาท  
ระยะเวลาคืนทุน 
อัตราการประหยัดไฟต่อปี อัตราการประหยัดไฟต่อปีของเครื่องปรับอากาศย่ีห้อ A เป็นเงิน 2,243,681.28 บาทต่อปี 
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุน/อัตราการประหยัดไฟ  = 7,388,500 / 2,243,681.28 = 3.29 ปี 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) 
หาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน จากสมการที่ 2.4 แบบ (B/C) , B/C > 1 น่า   
ลงทุน เงินลงทุน  7,388,500 บาท ระยะเวลา 10 ปี ลดการสูญเสียได้ปีละ 
ต้นทุนต่อปี      = 7,388,500 (A/P,7%,10) = (7,388,500) (0.14238)  = 1,051,974.63 
คิดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 500  บาท/ปี 
ดังนั้น (B/C)      = (ได้ประโยชน์) - (เสียประโยชน์) - (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ)   

                                                              ค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปีทั้งหมด                                         
ดังนั้นอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)   = 2,243,681.28 - 500   = 2.13   (อัตราส่วน (B/C) 1 น่าลงทุน) 

                                                                                     1,051,974.63              
การคํานวณหาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)  
การต้ังงบลงทุน ยี่ห้อ B  
งบลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ย่ีห้อ B จํานวน 183 เครื่อง เป็น ทั้งหมด 6,785,500 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 

เทียบอัตราการประหยัดไฟต่อปี อัตราการประหยัดไฟต่อปีของเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ B เป็นเงิน 1,035,488.24 บาท/ปี 
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน   = เงินลงทุน/อัตราการประหยัดไฟ  = 6,785,500 / 2,044,431.36  = 3.32 ปี 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) 
หาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน จากสมการที่ 2.4 แบบ (B/C), B/C > 1 น่าลงทุน 
เงินลงทุน  6,785,500 บาท ระยะเวลา 10 ปี ลดการสูญเสียได้ปีละ 
ต้นทุนต่อปี         = 6,785,500 (A/P,7%,10)  = (6,785,500) (0.14238)  = 966,119.49 
คิดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 500  บาท/ปี 

               ดังน้ัน B/C      = ได้ประโยชน์-เสียประโยชน์-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
                                                           ค่าใช้จ่ายของต้นทุนต่อปีทั้งหมด                                         

ดังนั้นอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)  = 2,044,431.36 - 500  = 2.12 (อัตราส่วน(B/C) 1 น่าลงทุน) 
                                                                                966,199.49     
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4.  สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
จากการสํารวจข้อมูลพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ใน ศูนย์กลาง มทร.อีสาน แล้ววิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ สรุปได้ ดังน้ี  
เครื่องปรับอากาศท้ังหมด จํานวน 231 เครื่อง กําลังไฟฟ้ารวม 719.80 kW 
เครื่องปรับอากาศย่ีห้อ A จํานวน 184 เคร่ือง กําลังไฟฟ้ารวม 561.95 kW อัตราประหยัดกว่าเครื่องเก่า 157.84 kW/ปี 
เครื่องปรับอากาศย่ีห้อ B จํานวน 183 เครื่อง กําลังไฟฟ้ารวม 539.21 kW อัตราประหยัดกว่าเครื่องเก่า 180.58 kW/ปี 
การต้ังงบลงทุนและผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 
เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ A จํานวน 184 เคร่ือง ลงทุน 7,388,500 บาท ประหยัด 1,152,170.29 บาท/ปี คืนทุน 3.29 ปี อัตรา B/C 

มีค่าเท่ากับ 2.13 และเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ B จํานวน 183 เครื่อง ลงทุน 6,785,500 บาท ประหยัด 1,035,488.24 บาท/ปี เวลาคืนทุน 
3.32 ปี อัตรา B/C มีค่าเท่ากับ 2.12 
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