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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ได้ทาการศึกษา การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ า ซึ่ ง
เป็ นวิธีการจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและลดค่าพลังงานไฟฟ้ าที่
ผูใ้ ช้พลังงานต้องจ่าย โดยเน้นวิธีการจัดการเป็ น 2 หลัก คือ การจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ การบริ หารการใช้พลังงาน
โดยผูจ้ ดั ทา ได้ทาการศึกษาข้อมูล และแนวทางการจัดการได้
ไฟฟ้ า จาก ศูนย์การค้าอิมพีเรี ยล ลาดพร้าว เพื่อนาไปสร้างแผนงานด้าน
การใช้ไฟฟ้ า ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลทรวงอก ซึ่ งเป็ น
กรณี ศึกษาในโครงงานนี้ โดยนาเสนอแผนการทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบแสง
สว่าง และระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งประเมินผลค่าไฟฟ้ าที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการ และระยะเวลาคืนทุน โดยสรุ ปในรู ปของ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการด้านไฟฟ้ าได้ คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ าและค่าความ
ต้องการไฟฟ้ าสูงสุ ดที่ลดลง
คาส าคัญ : การจัดการด้า นการใช้ไ ฟฟ้ า,การจัดการด้า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน,การบริ หารการใช้พลังงาน,ระบบแสงสว่าง,ระบบปรั บอากศ,
ระยะเวลาคืนทุน,ค่าความต้องการไฟฟ้ าสูงสุ ด

Abstract
This project present a study on demand-side
management , which is a method to reduce the energy consumption and
to promote cost saving by focusing on two main schemes : (1) energy
efficiency management and (2) load management.
In this project ,the demand side management project at the
Imperial World department store is studied and investigated. Next, we
develop a simple DSM procedure and apply it to Chalermprakiat
building at the Breast hospital. The result are a energy saving plan for
lighting and air conditioning systems. The plan also includes
assessment on electricity bill saving , investment costs and payback
period , summarized as a decrease in energy demand and peak demand.

Keywords: demand-side management, energy consumption, energy
efficiency management, load management, energy demand, peak
demand

1. บทนา
1.1ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปั จจุบนั การพัฒนาประเทศ พลังงานมีความสาคัญอยู่ใน
ลาดับต้นๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ าที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นมาก จาก
ความต้องการไฟฟ้ าที่สูงขึ้นเรื่ อยๆนี้เอง ทาให้ตอ้ งมีการจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้ าเพื่อเป็ นการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัดและคุม้ ค่าที่สุด
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ า เป็ นวิธีการที่ใช้การบริ หารจัดการ
ที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า และลดค่ าใช้จ่ายที่ เกิดจากการใช้
พลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ าถ้ามี การดาเนิ นการอย่าง
เหมาะสมและสม่ าเสมอจะมี ผลดี ท้ งั ต่ อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในด้านการลดลงของ
ค่ าใช้จ่า ย ส่ วนผลดี ต่อผู้ผลิ ตไฟฟ้ าในด้า นของการเลื่ อนเวลาการสร้ า ง
โรงไฟฟ้ าเพิ่มในอนาคตรวมถึ งสามารถนาไปเป็ นข้อมูลประกอบการ
พยากรณ์ก รค่ าความต้องการพลัง งานไฟฟ้ าเพื่อ เป็ นประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการพลังงานและจัดทาแผนพัฒนาพลังงานในอนาคตด้วย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทรวงอก เป็ นอาคารของ
หน่วยงานราชการ จัดเป็ นอาคารควบคุ ม ควรมี การบริ หารจัดการการใช้
พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งลักษณะของอาคาร เป็ นอาคารขนาดใหญ่
สิ บชั้นที่มีการใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการใช้งานหลายประเภททั้ง
เป็ นห้องตรวจของแพทย์ ห้องพักของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ห้อง
ตรวจตามแผนกต่างๆ รวมถึงเป็ นอาคารที่พกั รักษาตัวของผูป้ ่ วยด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อศึกษาวิธีการทาง DSM ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั
2.เพื่อสร้างแผนพัฒนาการใช้พลังงาน โดยวิธีการทาง DSM
ให้กบั โครงการที่ศึกษาได้
3.สามารถวัดผลและประเมินประสิทธิ ภาพและระยะเวลาคืน
ทุนจากการนาวิธีการทาง DSM มาใช้ในโครงการที่ศึกษาได้

2.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า
การจัดการด้า นการใช้ไฟฟ้ าเป็ นกระบวนการที่ จัดการเพื่ อ
สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด ลดความต้องการใช้
ไฟฟ้ า ตลอดจนการใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งวิธีการที่ ดาเนิ นการ
จัดการมี 2 รู ปแบบคื อ 1.การจัดการด้านการอนุ รักษ์พลังงาน (Energy
Efficiency) และ 2.การบริ หารการใช้พลังงาน (Load management)
โดยการวัดผลประสิ ท ธิ ภ าพการน าการจัด การด้า นการใช้
ไฟฟ้ า มี 2 ดรรชนีช้ ีวดั คือ 1.ค่าพลังงานไฟฟ้ า(Energy charge) 2. ค่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้ า (Demand charge)

เมื่อ

Speed (Synchronous) =
f : ความถี่แรงดันไฟฟ้ า เข้ามอเตอร์
P : จานวนขั้วมอเตอร์เหนี่ยวนา

2.3 การบริหารการใช้ โหลด (Load management)
2.3.1 Peak Clipping คือวิธีการจัดการให้ช่วงความต้องการไฟฟ้ า
สูงสุ ดลดลง (Reduction of Peak Load) วิธีการทัว่ ไป คือ การควบคุมเวลา
และปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าโดยตรง โดยควบคุมที่อุปกรณ์

2.2 การจัดการด้ านการอนุ รักษ์ พลังงาน (Energy Efficiency)
2.2.1.ระบบแสง (Lighting System)
2.2.1.1 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)
เป็ นชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกันเป็ นวงจร เพื่อทางาน
ในย่ายความถี่สูง ดังนั้นชิ้นส่ วนจะมีขนาดเบาและเล็กเมื่อเทียบตัว
เหนี่ยวนาแกนเหล็กและหม้อแปลง จึงทาให้ลดการสูญเสี ยที่ตวั บัล ลาสต์
ถึง 60 %
เหล็กธรรมดา
เหล็ก
อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดการ
สูญเสี ยต่า
หลอดไฟที่ใช้
36 วัตต์
36 วัตต์
36 วัตต์
กาลังไฟฟ้ าที่
36 วัตต์
36 วัตต์
32 วัตต์
หลอด
กาลังสูญเสี ยที่
10 วัตต์
6 วัตต์
4 วัตต์
บัลลาสต์
กาลังไฟฟ้ าวงจร
46 วัตต์
42 วัตต์
36 วัตต์
รวม
ดัชนี
1.0
0.91
0.78
เปรี ยบเทียบ
ความสูญเสี ย
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบบัลลาสต์ชนิดต่างๆ

ภาพที่ 2.1 กราฟ Peak Clipping
2.3.2 Valley Filling คือ การเพิม่ ความต้องการในช่วง off-peak ถ้าหาก
ต้นทุนหน่วยสุ ดท้าย (Long-run marginal cost) ต่ากว่าราคาค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย
การใช้วิธีการเพิ่มปริ มาณจาหน่าย ก็จะทาให้ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยต่าลงได้
วิธีการที่นิยมใช้สาหรับเป้ าหมายนี้กค็ ือ การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage)

ภาพที่ 2.2 กราฟ Valley Filling

2.3.3 Load Shifting คือ load management อีกวิธีหนึ่งที่เลื่อนการใช้
ไฟฟ้ าจากช่วง peak มาสู่ off-peakในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานภายใน 1
วัน เช่นการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน storage water heating หรื อ เลื่อน
เวลาการใช้ไฟฟ้ าโดยผูใ้ ช้เอง

ภาพที่ 2.3 กราฟ Load Shifting

2.2.2 ระบบปรับอากาศ (Air Condition System)
2.2.2.1 อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์
(Variable Speed Drive :VSD)

3. ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน
3.1 ขั้นตอนการศึกษาข้ อมูล

อุ ป กรณ์ ป รั บ ความเร็ ว รอบมอเตอร์ เป็ นอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งสามารถปรับความถี่ไฟฟ้ าเพื่อเปลี่ยนรอบความเร็ วของ
มอเตอร์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลงของโหลด โดยอาศัยหลักการ
ปรับความถี่ของแรงดันไฟฟ้ าขาเข้ามอเตอร์เหนี่ยวนา ทาให้ความเร็ วรอบ
มอเตอร์เปลี่ยนแปลง ไปตามความสัมพันธ์ดงั นี้

ส่ วนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2553 ได้ติดต่อกับบริ ษทั อินโนเวชัน่ จากัด
เพื่อขอความสนับสนุนเพื่อเข้าไปศึกษาการสร้างแผนการจัดการด้านการ
ใช้ไฟฟ้ าที่ ศูนย์การค้าอิ มพีเรี ยลเวิลด์ ลาดพร้ าว หลังจากได้ความรู้ จาก

ในภาคต้น ปี การศึกษา 2553 ได้ทาการศึ กษาข้อมูลและทฤษฏี การ
ประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมการทาการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ า

ศูน ย์ก ารค้า อิ ม พี เ รี ย ลเวิ ล ด์ล าดพร้ า วแล้ว ได้ท าการน าความรู้ เ ข้า ไป
ประยุกต์ใ ช้ที่ อาคารเฉลิ ม พระเกีย รติ โรงพยาบาลทรวงอก ซึ่ งมี ความ
เหมาะสมแก่การใช้เป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษาและสร้ างแผนงานการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้ า เพราะเป็ นอาคารที่ มีระบบไฟฟ้ าขนาดใหญ่ และมี การ
ใช้ ง านมาแล้ ว ถึ ง 11 ปี จึ ง สมควรได้ รั บ การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานมากขึ้น
1. ไดอแกรมสายเดียว (single line diagram)
2. ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของโครงการ
3. ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบต่างๆ
4. ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโครงการ

3.2 เลือกใช้ เครื่องมือวัด เพื่อใช้ วัดค่ า Peak Load
ต้องเลือกตามความเหมาะสมของโครงการที่ จะทาการศึ กษา
ตามพิกดั ของเครื่ องมื อ วัดให้มี ความเหมาะสมกับ ขนาดของก าลัง งาน
ไฟฟ้ าที่โครงการใช้

3.3 สารวจพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้าของผู้ใช้ งานในโครงการ
เพื่อ ให้ท ราบถึ ง กิจ กรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุ ป กรณ์
ภายในอาคาร ที่มีการใช้งานในช่ วงเวลาต่ างๆ แบ่ งออกเป็ น 3 ระบบคื อ
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆ

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุ ด
2. แยกระบบเครื่ องใช้ไฟฟ้ าออกเป็ นระบบๆ
3. การคานวณผลด้านการใช้ไฟฟ้ าของอุปกรณ์/เครื่ องจักร

3.5 วิเคราะห์ หามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับโหลด
ประเภทต่ างๆ
การจัดการหลักที่เลือกนามาใช้กบั การวิเคราะห์หามาตรการที่
เหมาะสมมี 2 ประเภท การอนุ รักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) และ
การบริ หารการใช้พ ลังงาน (Load Management) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ก บั ความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี ว่าควรจะเลือกใช้มาตรการทางด้านใด

3.6 การประเมินผลในทางเศรษฐศาสตร์
1. ค านวณหาอัต ราผลตอบแทนที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะวิ ธี ก ารที่ น ามาใช้ ใ น
โครงการ เปรี ยบเทียบกับข้อมูลเดิมว่าสามารถลดค่าใช้จ่าย ได้เท่าไร
2.คานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนาเทคนิคมาใช้
3. เปรี ย บเที ย บหาระยะเวลาคื น ทุ น ในการลงทุ น ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ แ ละ
มาตรการต่างๆ
4. วิเคราะห์หาความคุม้ ค่าในการดาเนินการลงทุ นและ การดาเนิ นการใช้
มาตรการต่างๆ โดยหาจุดคุม้ ค่าในการลงทุน

3.7 นาข้ อมูลที่ได้ ท้ งั หมด สรุปรวมกันเพื่อสร้ างแผน การ
จัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและการจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า

4.1 ผลการศึกษาข้ อมูล
พบว่าถูกแบ่งควบคุมด้วย MDB 2 ตู้ โดยตู้แรก จ่ ายโหลดชั้น
1-6 และตู้ที่ 2 จ่ ายโหลดชั้น 7-10 โดยทางานอยู่ 430 kW และค่ าโหลด
ฐานอยู่ที่ 220 kW จากการเก็บข้อมูลพบว่าอัตราการใช้พลังงานในรอบ
สัปดาห์มีค่าใกล้เคี ยงกันทุ ก วัน ทั้ง วันท าการและวันหยุ ดเสาร์ -อาทิ ต ย์
เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทาให้แม้ในวันหยุด หรื อวันเสาร์ อาทิตย์ ค่าความต้องการพลังงานก็ไม่แตกต่างกันมาก

4.2 ช่ วงเวลาที่มีค่าความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสู งสุ ด
ในช่วงเวลา 8.00 น – 18.00 น เนื่ องจากเป็ นเวลาทาการปกติ
จะเป็ นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ าสูงสุ ด มี ค่าโหลดอยู่ที่ 430 kW และเวลา
18.00 น – 8.00 น เป็ นช่วงโหลดฐาน มีค่าโหลดอยู่ที่ 220 kW

4.3 วิธีการดาเนินงานเพื่อสร้ างแผนการจัดการด้ านการใช้
ไฟฟ้า
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล ทาให้สามารถเขี ยนแผนผังการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ การสร้ างแผนการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ าให้กบั
อาคารหรื อโรงงานตั้งแต่ตน้ จนจบ

4.4 ผลการประเมิณกิจกรรมการใช้ พลังงาน
4.4.1 ระบบแสงสว่าง
แบ่งการใช้งานออกตามประเภทห้องซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2
ประเภทหลัก คือ
1. เปิ ด – ปิ ด เป็ นเวลา
2. เปิ ด – ปิ ด ตามลักษณะการใช้งานของผูใ้ ช้

4.4.2 ระบบปรับอากาศ
แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
1. เครื่ องปรับอากาศแบบหน่วยเดี ยว ไม่ สามารถคาดคะเนการใช้งานได้
ขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้
2. เครื่ องปรับอากศแบบรวมศูนย์ มีความเหมาะสมที่จะนาการจัดการด้าน
การใช้ไฟฟ้ ามาดาเนินการมากกว่า เพราะระบบมี มอเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่ ใช้
กาลังฟ้ ามาก สามารถนาอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์มาใช้เพื่อปรั บ
ลดค่าความต้องการพลังงานได้

4.5 การจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า
4.5.1 ระบบ แสงส ว่ า ง

ใ ช้ ก าร ติ ดตั้ ง บั ล ล าส ต์
อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ แทนบัล ลาสต์แบบแกนเหล็กแบบเดิ ม เพราะมี ก าลัง
สู ญ เสี ย น้อ ยกว่ า อี ก ทั้งบัล ลาสต์อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ย ัง ช่ ว ยลด พลังงานที่
หลอดไฟใช้ได้ดว้ ย หลังจากการติดตั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ในอาคาร
ทั้ง 10 ชั้น สามารถลดพลังงานไฟฟ้ ารวมได้เท่ากับ 41.641 kWh
4.5.2 ระบบปรับอากาศ ในระบบปรั บอากาศ ใช้อุปกรณ์
ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ทางานโดย
อาศัยหลักการปรับความถี่ ของแรงดันไฟฟ้ าขาเข้ามอเตอร์ เหนี่ ยวนา ทา

ให้ ค วามเร็ ว รอบมอเตอร์ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความถี่ ข าเข้ า ของ
กระแสไฟฟ้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทรวงอก มี ชิลเลอร์ ปั๊ ม
ในระบบปรั บ อากาศแบบรวมศูน ย์ท้ งั หมด 2 ตัวมี พิ กดั การทางานเต็ ม
กาลังอยู่ที่ 15 kW ที่ ความถี่ 50 Hz แต่ ในภาวะโหลดในอากาศปกติ ไม่
จาเป็ นต้องทาการใช้งานเต็มโหลดพร้อมกันทั้งสองตัว จึงทาการติดเครื่ อง
ปรั บความเร็ วรอบมอเตอร์ เข้าไปเพื่ อลดความเร็ วรอบของมอเตอร์ ชิ ล
เลอร์ปั๊ม 1 ตัวให้เหลือความถี่ 40 Hz ทาให้กาลังการทางานลดลงเหลื อ 7
kW ซึ่ งเพียงพอต่อสภาพอากาศในปกติจึงทาให้ลดพลังงานไฟฟ้ าไปได้ 8
kWสรุ ปดังตารางต่อไปนี้
กาลังไฟฟ้ า ความถี่ที่ใช้ เวลาที่ใช้
พลังงาน
อุปกรณ์
(kW)
(Hz)
งาน(ชม.) ไฟฟ้ า(kW)
มอเตอร์
15
50
24
15
CHP1
มอเตอร์
7
40
10
7
CHP2
รวม(ลดพลังงานไฟฟ้ าลง 8 kWจากเดิมต้องใช้งานCHP
22
ทั้งสองที่ความถี่ 50 Hzใช้พลังงาน 30 kW)
ตารางที่ 4.1 ผลการจัดการระบบปรับอากาศ

5. สรุปผลการศึ กษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 การประเมินความคุ้มทุน โดยคิดจากค่ าพลังงานไฟฟ้าที่
ลดลง
5.1.1 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน
ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
= (ปริ มาณพลังงานที่ลดลง) ×
(จานวนชัว่ โมงที่ใช้งานต่อวัน)×30 วัน × อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อ
หน่วยของโรงพยาบาลทรวงอก ในปี 2553ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการ
จัดการในระบบแสงสว่างในบริ เวณโถงทางเดิน(ต่อเดือน)
= 2.833 x 24 x 30 x 3.45
= 7,037.172 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการจัดการในระบบแสงสว่างในบริ เวณ
พื้นที่ในห้อง(ต่อเดือน)
= 38.718 x 10 x 30 3.45
= 40,073.13 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือนจากการจัดการในระบบแสงสว่าง
= 7,037.172 + 40,073.13
= 47,110.302 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือนจากระบบปรับอากาศ
= 8 x 10 x 30 x 3.45 = 8,280 บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน= 47,110.302 + 8,280 = 55,390.302 บาท

5.1.2 ต้นทุนค่าดาเนินการและระยะเวลาคืนทุน
อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ 2 ชุดๆละ 95,000 บาท = 190,000บาท
ระยะเวลาคืนทุน= ราคาต้นทุนการติดตั้ง ÷ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน
= 190,000 ÷ 8,280 = ประมาณ 23 เดือน หรื อ 1.9 ปี
ราคาชุดบัลลาสต์อิเล็กทรอทิกส์ 4,452ชุดๆละ 280 บาท

4,452 x 280 = 1,246,560 บาท
ระยะเวลาคืนทุน = ราคาต้นทุนการติดตั้ง ÷ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน
= 1,265,560 ÷ 47,110.302
= ประมาณ 27 เดือน หรื อ 2.2 ปี
รวมต้นทุนการติดตั้ง = 190,000 + 1,246,560 = 1,436,560 บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน = 55,390.302 บาทต่อเดือน
รวมระยะเวลาคืนทุน=ราคาต้นทุนการติดตั้ง ÷ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อเดือน
= 1,436,560 ÷ 55,390.302 = ประมาณ 26 เดือน หรื อ 2.2 ปี

5.2 ผลที่ได้ รับจากการดาเนินงานโครงงาน
จากผลการประเมิ นแผนการจัดการพบว่า หากอาคารเฉลิ ม
พระเกียรติ โรงพยาบาลทรวงอกดาเนินการตามแผนงาน จะมีอตั ราการใช้
พลังงานลดลง 13,655.16 kWh ต่ อปี ค่ าพลังงานลดลง 55,390.302 บาท
ต่ อเดื อนโดยที่ ใช้งบประมาณในการลงทุ น 1,436,560 บาทโดยใช้เวลา
2.2 ปี ในการคืนทุน
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