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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเทีย บต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของเครื่ อ งอัด อากาศ 3
ทางเลือก โดยใช้ วิธวี ิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost, LCC) ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์หาความ
คุ้มค่าและความเป็ นไปได้ ทางการเงินสาหรับการลงทุนของทางเลือกการใช้ งานเครื่องอัดอากาศ มี
อายุโครงการ 10 ปี โดยทางเลือกที่ 1 ใช้ เครื่องอัดอากาศเครื่ องเดิม ทางเลือกที่ 2 ติดตั้งเครื่อง
อัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อจ่ายอากาศอัดปรับแรงดันสูง (Air High Pressure)
ที่ 7 bar และทางเลื อกที่ 3 ปรั บเปลี่ ยนเครื่ องอัดอากาศ ขนาด 11 kW ทดแทนขนาด 15 kW
เพื่ อจ่ ายอากาศอัดปรั บแรงดันต่า (Air low Pressure) ที่ 4 bar โดยวิธีคานวณต้ นทุนวงจรอายุ
(Life Cycle Cost, LCC) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเมื่อครบอายุโครงการ พบว่า ทางเลือกที่
2 มีมูลค่าปั จจุ บันของต้ นทุนวงจรอายุต่ากว่ าทางเลือกที่ 1 ที่ 37.54 % และทางเลือกที่ 3 อยู่ท่ี
31.70% ตามลาดับ และ ต้ นทุนวงจรอายุเฉลี่ยต่อปี ต่ากว่าอายุโครงการ จากการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้ ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ พบว่าโครงการทางเลือกที่
2 ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่ าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เมื่อสิ้นสุดโครงการมี
มูลค่าเท่ากับ -328,731.02 บาท ซึ่งมีค่าเป็ นลบ จากการศึกษาโดยมุ่งเน้ นการลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซ่อมบารุงในระบบอัดอากาศ ทางเลือก 2 มีความเหมาะสม เป็ นโครงการที่สามารถยืดอายุการใช้
งานของเครื่องจักร ลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ และยังสามารถลดการใช้ พลังงานได้ ใน
ระดับหนึ่ง
คาสาคัญ : เครื่องอัดอากาศ, วิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ, การประหยัดพลังงาน
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ABSTRACT
The objective of this study is to compare the air compressors expense cost by using Life
Cycle Cost, LCC analysis considering on three alternatives. This study aims to know the worthiness
and financial possibility after investment of each choice within 10 years as project period. There
are three alternatives are to remain the existing machine in operations, to install additional the
compressor with 5.5kW capacity to distribute power at 7 bar of air high pressure indication, and
third option is to replace the air compressor from 15kW up to 11kW by turning on the power at 4
bar of air low pressure respectively. The result after 10 years utilization not only shows net present
value (NPV) of the second option lower than the first option at 37.54 percent, while the third option
shows at 31.70 percent, respectively. But also, the average life cycle cost per year is lower than
project time frame. The summary of this research shows the internal rate of return of the second
option is not worth to invest due to its net present value (NPV) after 10 years is at -328,731.02 baht
with both negative result. This study is focusing on cost saving the maintenance expense.
Meanwhile, the result of this research presents that the second option can effectively extend the
lifetime of components and contribute the efficient use of good use including saving energy in the
same time.
Keywords: Air Compressors, Life Cycle Cost (LCC), Saving Energy
1. บทนา
เครื่องอัดอากาศ เป็ นอุปกรณ์สร้ างอากาศอัดเพื่อนาไปใช้ งานในกิจกรรมต่างๆ โดยมี
มอเตอร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ ชุดลูกสูบอัดอากาศทางานสร้ างแรงดัน สาหรั บเครื่ องอัดอากาศที่มี
ขนาดใหญ่และต้ องสร้ างแรงดันที่สูง จะเห็นว่าชุดลูกสูบจะเกิดการชารุดเสียหายมากที่สุดเนื่องจาก
ต้ องอัดอากาศที่ใช้ สาหรั บโรงพยาบาลมีข้อจากัด ห้ ามใช้ น้ามันหล่ อลื่ นในการลดแรงเสียดสีใน
กระบวนการสร้ างอากาศอัด ยิ่งทาให้ เกิดการเสี่ยงต่อการชารุดเสียหายของลูกสูบมากขึ้น
สาหรับอากาศอัด (Air) ที่ใช้ สาหรับโรงพยาบาล มีการใช้ งานที่ 2 แรงดัน คือ อากาศ
อัดปรับแรงดันต่า (Air low Pressure) และอากาศอัดปรับแรงดันสูง (Air High Pressure)
อากาศอัดปรับแรงดันต่า (Air low Pressure) ต้ องการแรงดันใช้ งานที่ 4 bar (58 psi)
ใช้ สาหรับเป็ นแรงดัน ให้ เครื่องมือแพทย์ท่วั ไปส่วนมาก OUT LET จะอยู่รวมกับกลุ่มแก๊สทาง
การแพทย์ ใช้ สาหรับเครื่องรมยาสลบ (Scavenging) ซึ่งส่วนนี้จะใช้ อากาศอัดจานวนมาก

อากาศปรับแรงดัน สูง (Air High Pressure) ต้ องการแรงดันใช้ งานที่ 7 bar (101.5
psi) ใช้ สาหรั บ ห้ อ งผ่ า ตัด (OR) เครื่ อ งมื อ แพทย์ ท่ีใช้ แ รงดั น สูง เช่ น เครื่ อ งผ่ า เจาะกะโหลก
เครื่องรัดห้ ามเลือดแขน และขา กรณีผ่าตัดใหญ่
อธิยุต จงใจ (2555) ได้ ศึกษาทางเลือกต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของเครื่องปรั บอากาศใหม่
และเครื่องปรับอากาศเดิม โดยใช้ วิธวี ิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost: LCC) วิเคราะห์
เปรียบเทียบต้ นทุนวงจรอายุของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แยกตามลักษณะการใช้ งานคือ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu และ 48,000 Btu ประเภทห้ องเรียนและห้ องทางาน อายุ
โครงการ 9 ปี เพื่อหาจุ ดคุ้มทุนและความเป็ นไปได้ ทางการเงินสาหรับการลงทุน จากการศึกษา
พบว่ าเครื่ องปรั บอากาศที่มีการปรั บเปลี่ยนใหม่ขนาด 36,000 Btu ประเภทห้ องเรียนและห้ อง
ทางาน และขนาด 48,000 Btu ประเภทห้ องทางานมีจุ ดคุ้มทุนไม่เกินเกณฑ์อายุการใช้ งานของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานที่ 8 ปี มีความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการลงทุน
ทั้งนี้มีมูลค่าปั จจุ บันสุทธิของโครงการเท่ากับ 445,112.32 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการเท่ากับ 12.92%
วี ริ น ทร์ งามเลิ ศ รั ศ มี , อุ ด มศั ก ดิ์ บุ ญ ศรี โ รจน์ , กฤติ เ ดช ดวงใจบุ ญ (2558). ได้
ทาการศึกษาการประหยัดพลังงานในเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชนิดความดันสูง โดยการติดตั้ง
เครื่องอัดอากาศแบบระบายความร้ อนด้ วยอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มักจะติดตั้งให้ อยู่
ภายในบริเวณอาคารที่ทาการผลิตหรือบริเวณห้ องเครื่องจักร ส่วนใหญ่แล้ วในบริเวณดังกล่าวเป็ น
พื้ นที่อับ ไม่ มีร ะบายอากาศที่ดี รวมทั้งการวางเครื่ องอัดอากาศฯ ประเภทนี้ ไว้ เรี ยงชุ ดกัน ยัง
ก่อให้ เกิดปัญหาด้ านความร้ อนกับอากาศแวดล้ อม ซึ่งเป็ นผลให้ ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ
ฯ ลดลง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้ นในการแก้ ไขปัญหาด้ านความร้ อนของอากาศแวดล้ อมที่นาไปใช้
อัดอากาศ โดยออกแบบและติดตั้งชุดระบายความร้ อนจากเครื่องอัดอากาศฯ แต่ละชุด ซึ่งผลจาก
การดาเนินการพบว่าสามารถลดอุณหภูมิแวดล้ อมภายในห้ องเครื่องก่อนนาไปใช้ อัดอากาศได้ ซึ่ง
ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ 7,290 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 27,993.60 บาท/ปี
นนทพน โรจนพิทยากุล (2557). ได้ ทาการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าในระบบ
อัดอากาศของโรงงานผลิตถุงมือ (โรงงานกรณีศึกษา) โดยมีเป้ าหมายในการลดพลังงานไฟฟ้ าใน
ระบบอากาศอัดต่อจานวนผลผลิตไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งได้ ดาเนินการศึกษาโดยนาหลักการของ
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle) หรือ QCC มาใช้ ในการดาเนินงานวิจัย และได้
กาหนดแผนการดาเนินงานวิจัยตามหลักการของวงจร เดิมมิ่ง (Deming Circle) หรือ PDCA ซึ่ง
ผลจากการสารวจสภาพปั ญ หาโดยใช้ วิ ธีการแผนภาพก้ า งปลา (Fishbone Diagram) และการ
ยืนยันสาเหตุโดยใช้ วิธีการคานวณหาค่ าพลั งงานไฟฟ้ าที่ลดลง สามารถสรุปสาเหตุได้ จานวน 4
หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ปรั บตั้งค่าความดันอากาศอัดสูงเกินไป (2) มีการรั่ วไหลของอากาศอัด (3)
อากาศก่อนอัดมีอุณหภูมิสงู และ (4)ควบคุมเครื่องอัดอากาศไม่เหมาะสม ต่อมาได้ กาหนดวิธกี าร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยใช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ แ บบแผนผั ง ต้ น ไม้ (Tree Diagram) และค านวณหา

ระยะเวลาคืนทุน สามารถสรุปวิธีการได้ จานวน 6 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความดัน
(2) ติดตั้งอุ ป กรณ์ ป รั บ ลดความดัน (3) ตรวจสอบจุ ดรั่ วไหล (4) ปิ ดท่อดู ดอากาศร้ อน (5)
ติดตั้งท่อระบายอากาศร้ อน และ (6) ปรับตั้งค่าควบคุมความดันซึ่งจากการดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไขสรุปผลได้ ว่าดีกว่าเป้ าหมาย โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าในระบบอากาศอัดต่อจานวนผลผลิตโดย
เฉลี่ยหลังการปรับปรุงตลอดระยะเวลา 13 เดือน มีค่าลดลงคิดเป็ น 14.3%หรือมีค่าลดลงเท่ากับ
27 kWh/Mpcs เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3
เดือน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการตัดสินใจทางเลือกติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
เพิ่มหรื อปรั บเปลี่ยนเครื่ องอัดอากาศใหม่ กับไม่มีการปรั บเปลี่ยนยังคงใช้ เครื่ องอัดอากาศเดิ ม
โดยใช้ หลักการต้ นทุนวงจรอายุ
3. ขอบเขตงานวิจยั
1. ทาการศึกษาเครื่องอัดอากาศ ขนาด 15 kW ภายในโรงพยาบาลพระรามเก้ า เท่านั้น
2. ทาการศึ กษาเปรี ยบเทียบต้ นทุ นค่ าใช้ จ่าย 3 ทางเลื อก คือ ทางเลื อกที่ 1 ใช้ เครื่ องอัด
อากาศเครื่องเดิม ทางเลือกที่ 2 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อจ่าย
อากาศอัดปรับแรงดันสูง (Air High Pressure) ที่ 7 bar และทางเลือกที่ 3 ปรับเปลี่ยนเครื่องอัด
อากาศ ขนาด 11 kW ทดแทนขนาด 15 kW เพื่ อ จ่ า ยอากาศอั ด ปรั บ แรงดั น ต่ า (Air low
Pressure) ที่ 4 bar เท่านั้น
3. ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางด้ านต้ นทุนค่าใช้ จ่ายระหว่าง 3 ทางเลือก โดยใช้ ทฤษฎี
ต้ นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost, LCC)
4. ทาการวิเคราะห์ทางการเงินสาหรับการลงทุน โดยใช้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
5. ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562
4. วิธีการดาเนินงานวิจยั
จากภาพที่ 1 คือขั้นตอนดาเนินการโดยเก็บข้ อมูลเครื่องอัดอากาศภายในโรงพยาบาล
พระรามเก้ า ทาการศึกษาข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงรวมถึงการใช้ พลังงานและนาข้ อมูลที่ได้
ทาการวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต (LCC) เพื่อหาโครงการที่มีความเหมาะสมเศรษศาสตร์

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทาวิจัย
5. ข้อมูลด้านอุปกรณ์ และการใช้พลังงาน
1. ข้ อมูลด้ านอุปกรณ์
เครื่ อ งอัดอากาศ (Air Compressor) ที่ใช้ งานในโรงพยาบาลพระรามเก้ า จะสร้ า ง
อากาศอัดเข้ าถังเก็บต้ นทางและส่งอากาศอัดเพื่ อส่งไปใช้ ท้ัง Air low Pressure และ Air High
Pressure ที่ผ้ ูออกแบบติดตั้งใช้ แรงดันจากเครื่องอัดอากาศเดียวกัน ซึ่งต้ องตั้งการทางานที่ 7 bar
และจะตัดการทางานที่ 9 bar เพื่ อให้ มากกว่ าแรงดันที่ใช้ งานของ Air High Pressure เมื่อเครื่อง
อัดอากาศส่ งอากาศอัดไปที่ 7 – 9 bar จะผ่ า น Regulator เพื่ อปรั บ แรงดัน ใช้ งานเป็ น 4 bar
สาหรับ Air low Pressure และ 7 bar สาหรับ Air High Pressure
การทางานของเครื่องอัดอากาศต้ องทางานในแรงดันที่สูงใน 1 วัน เครื่องที่อัดอากาศ
ใช้ สาหรับ Air High Pressure ทางาน 12 นาที ส่วนการอัดอากาศสาหรับ Air Low Pressure ใน 1
วันทางานถึง 100 นาที แต่พบว่ าอายุการใช้ งานของคอมเพลสเซอร์ ส้ันมาก ความถี่ในการชารุด
เสียหาย ต้ อ งเสียค่ า ใช้ จ่า ยในการซ่ อ มบ ารุ งเป็ นจานวนมาก ซึ่ งบางครั้ งชารุ ดเสีย หายมากไม่
สามารถซ่ อมเปลี่ ยนอุปกรณ์ได้ ต้ องทาการเปลี่ ยนคอมเพลสเซอร์ ตัวใหม่ ในตารางที่ 1 ราคา
อุปกรณ์ท่ตี ้ องทาการเปลี่ยนตามอายุการใช้ งาน เช่น กรองอากาศ เปลี่ยนทุกๆ 1 ปี มูลค่า ขนาด
15kW เท่ากับ 3,000 บาท ขนาด 5.5 kW เท่ากับ 2,400 บาท เป็ นต้ น

ตารางที่ 1 ราคาอุปกรณ์และชั่วโมงการใช้ งาน
รายการเปลี่ยน

ชั่วโมง/ปี

กรองอากาศ
สายพาน
ลูกปื น (bearing)
แหวนลูกสูบด้ านดูด (guidering)
แหวนลูกสูบด้ านอัด (pistonring)

(ปี )
1 ปี
1 ปี
4,000 ชม.
2,000 ชม.
2,000 ชม.

ราคา/เครื่อง (บาท)
15 kW
3,000.00
3,000.00
8,000.00
28,000.00
17,000.00

5.5 kW
2,400.00
2,400.00
2,400.00
7,000.00
4,500.00

2. ข้ อมูลการใช้ พลังงาน
จากภาพที่ 2 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้ า มี ก ารใช้ พ ลั ง งานในพลั ง งานหลั ก ๆ 3
ประเภท คือ ระบบปรับอากาศ ร้ อยละ 55 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ร้ อยละ 30 และระบบอื่นๆ ร้ อย
ละ 15 เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบสุขาภิบาล เป็ นต้ น
ระบบอื่นๆ
ร้ อยละ 15
ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่ าง
ร้ อยละ 30

ระบบปรับ
อากาศร้ อยละ
55

ภาพที่ 2 สัดส่วนการใช้ พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้ า
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทาการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือก 3 ทางเลือก ซึ่งวิเคราะห์อายุเครื่องอัดอากาศตาม
ชั่วโมงการใช้ งานในการเปรียบเทียบ 3 ทางเลือก มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านต่างๆ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ใช้ เครื่องอัดอากาศเครื่องเดิม วิเคราะห์ค่าลงทุนการปรับเปลี่ยนอะไหล่
เครื่ องอัดอากาศ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายด้านการบารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายด้านซ่ อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อจ่ายอากาศ
อัดปรั บแรงดันสูง (Air High Pressure) ที่ 7 bar ทาการวิเคราะห์ค่าลงทุนการติดตั้งเครื่ องอัด
อากาศใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายด้านการบารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายด้านซ่อมเปลี่ยน
อุปกรณ์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รูปแบบทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3 ปรับเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ ขนาด 11 kW ทดแทนขนาด 15 kW เพื่อ
จ่ายอากาศอัดปรับแรงดันต่า (Air low Pressure ) ที่ 4 bar ทาการวิเคราะห์ค่าลงทุนการติดตั้ง
เครื่องอัดอากาศใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายด้านการบารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายด้าน
ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 รูปแบบทางเลือกที่ 3
7. การวิเคราะห์ตน้ ทุนวงชีวิตของทั้ง 3 โครงการ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของเครื่ องอัดอากาศ โดยทฤษฎีต้นทุนวงจร
อายุ (Life Cycle Cost : LCC) เป็ นการนาเอาค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการของเครื่อง อัด
อากาศทั้ง 3 ทางเลือก โดยปรับต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ให้ เป็ นมูลค่าปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบต้ นทุนค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ยของแต่ละปี มูลค่าปัจจุบันรวมของต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่น้อยที่สดุ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

ภาพที่ 6 กราฟมูลค่าปั จจุบนั รวมของต้นทุนวงจรอายุของเครื่ องอัดอากาศ ทั้ง 3 ทางเลือก
จากภาพที่ 6 เมื่อพิ จารณาทางเลือกเครื่ องอัดอากาศ ทางเลือกที่ 1 ใช้ เครื่ องอัดอากาศ
เครื่องเดิม จากกราฟที่ 4.1 ต้ นทุนมูลค่าปั จจุ บัน เมื่อเริ่มต้ นโครงการในปี ที่ 1 จะมีมูลค่าปั จจุ บัน
รวมของต้ นทุนวงจรอายุ ต่ากว่ าทางเลือกที่ 2, 3 คือ 252,891.24 บาท จะเพิ่ มขึ้นในปี ที่ 2-5

และจะสูงขึ้นในปี ที่ 6, 7 ตามลาดับ จนสิ้นสุดโครงการในปี ที่ 10 จะมีมูลค่าปัจจุบันรวมของต้ นทุน
วงจรอายุท่ี 4,078,986.86 บาท ทางเลือกที่ 2 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1
เครื่อง เพื่อจ่ายอากาศอัดปรับแรงดันสูง (Air High Pressure) ที่ 7 bar โดยให้ เครื่องอัดอากาศ
ขนาด 15 kW ทางานเพื่อจ่ายอากาศอัดปรับแรงดันต่า (Air Low Pressure) ที่ 4 bar จึงต้ องมี
การลงทุน จากกราฟที่ 4.1 เมื่อเริ่ มต้ นโครงการในปี ที่ 1 จะมีมูลค่าปั จจุ บันรวมของต้ นทุนวงจร
อายุท่สี งู กว่าทางเลือกที่ 1 แต่ต่ากว่าทางเลือกที่ 3 คือ 743,300.53 บาท จะเพิ่มขึ้นตามลาดับจน
สิ้นสุดโครงการในปี ที่ 10 จะมีมูลค่ าปั จจุ บันรวมของต้ น ทุ นวงจรอายุ ท่ี 2,547,613.64 บาท
ทางเลือกที่ 3 ปรับเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ ขนาด 11 kW ทดแทนขนาด 15 kW เพื่อจ่ายอากาศ
อัดปรับแรงดันต่า (Air low Pressure) ที่ 4 bar ซึ่งทางเลือกนี้จะมีการติดตั้งเครื่องอัดอากาศใหม่
ขนาด 5.5 kW และขนาด 11 kW ทั้ง 2 ชุ ด ทาให้ ค่าการลงทุนสูง จากกราฟที่ 4.1 เมื่อเริ่ มต้ น
โครงการในปี ที่ 1 จะมีมูลค่าปัจจุบันรวมของต้ นทุนวงจรอายุท่สี ูงกว่าทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่
3 คือ 2,527,733.75 บาท และจะเพิ่ มขึ้นตามลาดับจนสิ้นสุดโครงการในปี ที่ 10 จะค่ าอยู่ ท่ี
3,730,166.92 บาท มูลค่าต้ นทุนวงจรของทั้ง 3 โครงการแสดงให้ เห็นว่า ทางเลือกที่ 2 มีมูลค่า
ปั จจุ บันของต้ นทุนวงจรอายุต่ากว่ าทางเลือกที่ 1 ที่ 37.54 % และทางเลือกที่ 3 อยู่ท่ี 31.70%
เมื่อสิ้นสุดโครงการทางเลือกที่ 2 มีมูลค่าเท่ากับ 2,547,613.64 บาท เปรียบเทียบการใช้ พลังงาน
3 ทางเลือกตลอดอายุโครงการ ทางเลือกที่ 1 มีมูลค่าเท่ากับ 588,015.00 บาท ทางเลือกที่ 2
มูลค่าเท่ากับ 291,301.80 และทางเลือกที่ 3 เท่ากับ 228,829.80 บาท จะพบว่า ทางเลือกที่ 3
มีค่าการใช้ พลังงานน้ อยกว่าทางเลือก ที่ 1 อยู่ท่ี 359,185.20 บาท คิดเป็ น 61.08 % และน้ อย
กว่าทางเลือกที่ 2 อยู่ท่ี 62,472.00 บาท คิดเป็ น 21.45 %
8. การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการสาหรั บการลงทุน ในช่วงอายุโครงการ 10 ปี
เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 % ต่อปี มี
รายละเอียดดังนี้
ทางเลือกที่ 2 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อจ่ายอากาศ
อัดปรับแรงดันสูง (Air High Pressure) ที่ 7 bar ต้ นทุนด้ านการลงทุนคือ ค่าใช้ จ่ายในการติดตั้ง
เครื่องอัดอากาศใหม่ คิดเป็ นเงินลงทุนรวมค่าอุปกรณ์ จานวน 558,540 .00 บาท ผลตอบแทน
ของโครงการเป็ นผลประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เป็ น
การลดการทางานของเครื่ อ งอัด อากาศ ขนาด 15 kW ทาให้ สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานหรื อ
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ าลงได้ เท่า กับ 29,761.32 บาท/ปี มู ล ค่ า ปั จจุ บ นั สุ ทธิ (NPV) ของผล
ประหยัดทางด้ านพลังงานไฟฟ้ าของโครงการติดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่ มอีก 1
เครื่ อง เมื่ อ สิ้ นสุ ด โครงการมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ -328,731.02 บาท ซึ่ ง มี ค่ า เป็ นลบ แสดงว่ า
ผลตอบแทนจากผลประหยัดทางด้ านพลังงานไฟฟ้ าได้ รับน้ อยกว่ าเงินที่ต้องลงทุนทั้งหมด อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ของโครงการติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก
1 เครื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการเท่ากับ -14.35 % เป็ นโครงการที่ไม่น่าลงทุน หรือปฏิเสธโครงการ
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสาหรับการลงทุนทางเลือกที่ 2

ปี ที่

ต้ นทุน

ผลตอบแทน

0
558,540.00
0.00
1
0
29,761.32
2
0
29,761.32
3
0
29,761.32
4
0
29,761.32
5
0
29,761.32
6
0
29,761.32
7
0
29,761.32
8
0
29,761.32
9
0
29,761.32
10
0
29,761.32
รวม (บาท)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ : NPV - (บาท)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ : IRR (%)

ส.ป.ส. มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนที่อตั ราดอกเบี้ย
(5%)

มูลค่าปัจจุบัน
ของ
ผลตอบแทน

0.00
1.05
1.1025
1.1576
1.2155
1.2763
1.3401
1.4071
1.4775
1.5513
1.6289

0.00
28,344.11
26,944.39
25,709.50
24,484.84
23,318.44
22,208.28
21,150.82
20,143.03
19,184.76
18,270.81
229,808.98
-328,731.02
-14.35 %

ทางเลือกที่ 3 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 11 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อจ่ายอากาศ
อัดปรั บแรงดันสูง (Air Low Pressure) ที่ 4 bar ต้ นทุนด้ านการลงทุนในการติดตั้งระบบ เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งอัด อากาศใหม่ คิ ด เป็ นเงิ น ลงทุ น รวมค่ า อุ ป กรณ์ จ านวน
2,505,940.00 บาท ผลตอบแทนของโครงการเป็ นผลประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
ขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เป็ นการลดการทางานของเครื่องอัดอากาศ ขนาด 11 kW ทาให้

สามารถลดการใช้ พลังงานหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้ าลงได้ เท่ากับ 35,918.52 บาท/ปี มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของผลประหยัดทางด้ านพลังงานไฟฟ้ าของโครงการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
ขนาด 11 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการมีมูลค่าเท่ากับ -2,228,586.76 บาท ซึ่งมีค่า
เป็ นลบ แสดงว่าผลตอบแทนจากผลประหยัดทางด้ านพลังงานไฟฟ้ าได้ รับน้ อยกว่าเงินที่ต้องลงทุน
ทั้งหมด อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ของโครงการติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 11
kW เพิ่ มอีก 1 เครื่ อง เมื่อสิ้นสุดโครงการเท่ากับ -28.95 % เป็ นโครงการที่ไม่ น่าลงทุ น หรื อ
ปฏิเสธโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนสาหรับการลงทุนทางเลือกที่ 3

ปี ที่

ต้ นทุน

0
2,505,940.00
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
รวม (บาท)

ผลตอบแทน
0.00
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52
35,918.52

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ : NPV - (บาท)
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ : IRR (%)

ส.ป.ส. มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนที่อตั รา
ดอกเบี้ย (5%)
0.00
1.05
1.1025
1.1576
1.2155
1.2763
1.3401
1.4071
1.4775
1.5513
1.6289

มูลค่าปัจจุบัน
ของ
ผลตอบแทน
0.00
34,208.11
32,579.16
31,028.44
29,550.41
28,142.69
26,802.87
25,526.63
24,310.34
23,153.82
22,050.78
277,353.24
2,228,586.76
-28.95%

9. สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการเปรียบเทียบทางเลือกเครื่องอัดอากาศ ภายในโรงพยาบาลพระราม
เก้ า โดยใช้ วิ ธีก ารวิ เคราะห์ ต้น ทุ นวงจรอายุ (Life Cycle Cost, LCC) เปรี ยบเทียบต้ น ทุ นและ
ผลตอบแทนของโครงการ ในช่วงอายุโครงการ 10 ปี โดยเปรียบเทียบ 3 ทางเลือก คือ 1) ใช้
เครื่องอัดอากาศเครื่องเดิม 2) ติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาด 5.5 kW เพิ่มอีก 1 เครื่อง และ 3)
ปรั บเปลี่ยนเครื่ องอัดอากาศ ขนาด 11 kW ทดแทนขนาด 15 kW เดิม โดยผู้ศึกษาได้ เล็งเห็น
ประโยชน์ ท่ี จ ะได้ รั บ จากการศึ ก ษานี้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ และจุ ดคุ้มค่าของการลงทุนสาหรับอนาคต รวมถึงลดปั ญ หา
ความเสียหายที่จะเกิดจากการซ่ อมบารุง การวางแผนงานซ่อมบารุงและการสารองอะไหล่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุเครื่องอัดอากาศ พบว่าทางเลือกที่ 2 เมื่อสิ้นสุด
โครงการมูลค่าปั จจุ บันของต้ นทุนวงจรอายุและต้ นทุนวงจรอายุเฉลี่ยต่อปี มีค่าต่ากว่ าที่สุด เป็ น
โครงการที่สามารถยืดอายุการใช้ งานของเครื่องจักร ลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ และ
สามารถลดการใช้ พลังงานได้ ในระดับหนึ่งได้ หากวิเคราะห์ด้านการใช้ พลังงาน จะพบว่าทางเลือก
ที่ 3 มี ค่ า การใช้ พ ลั ง งานน้ อ ยที่ สุ ด เพี ย ง 228,829.80 บาท น้ อ ยกว่ า ทางเลื อ กที่ 1 คิ ด เป็ น
61.08% , 21.44% ของทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ตามลาดับ
10. ข้อเสนอแนะ
1) การใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น วงจรอายุ ส ามารถน าไปวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปรั บเปลี่ยนเครื่ องจักรอื่นๆ ได้ การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุการปรั บเปลี่ยนเครื่ องปรั บอากาศ
แบบรวมศูนย์ (Chiller) เป็ นต้ น
2) การใช้ วิธวี ิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุสามารถนาไปวิ เคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง
เครื่ องจั ก รกลในอาคาร เช่ น การวิ เ คราะห์ ต้ นทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบ ารุ ง รั ก ษาระบบลิ ฟ ต์
เป็ นต้ น
3) ในการศึกษาครั้งนี้ในขั้นตอนวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ไม่ได้ ทาการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ เช่น ภาวะเงินเฟ้ อ ตัวแปรที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ซึ่งมีผล
ต่อต้ นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ด้ วย เพื่อให้ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการมีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
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