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การบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซน (Ozone Water Treatment) 

 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 

โอโซน คือ อะไร 
โอโซนเปนโมเลกุลที่ประกอบไปดวยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญลักษณทางเคมีเปน O3 โอโซนเปนกาซ
ที่ไมเสถียรและสลายไดดวยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติจากการที่รังสี
อัลตราไวโอเลตในแสงอาทติยทําใหโมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นสตาโตรสเฟยร ที่ระดับความ
สูง 15-50 กิโลเมตรเหนือระดับนํ้าทะเลแตกตวัออกเปนอะตอมของออกซิเจนและไปทําปฏิกิริยารวมตวั
กับออกซิเจนกลายเปนโอโซน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
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รูปท่ี 1.1: การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ 

 

นอกจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแลว โอโซนยังสามารถเกิดขึ้นไดจากการผานอากาศแหงและมี
คุณสมบัติทีเ่หมาะสมเขาไปยังสนามไฟฟาแบบ Corona Discharge ทําใหออกซิเจนในอากาศบางสวน
แตกตวัเกิดอะตอมออกซิเจน ซ่ึงจะรวมตวักับออกซิเจนเกิดเปนโอโซนได ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปท่ี 1.2: แสดงรูปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟาแบบ Corona Discharge 
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• กรณีการใชโอโซนในระบบซักผา 
จากขอมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครื่องซักผาขนาดใหญในตางประเทศ และกรณีศึกษาใน
ประเทศไทย การใชโอโซนสามารถใหผลที่ชัดเจนในการลดขั้นตอนการซัก ปริมาณการใชนํ้ารอน 
ปริมาณการใชสารเคมีและผงซักฟอก ทําใหลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับผลิตน้ํารอนในการ
กระบวนการซักไดประมาณ 80% ลดปริมาณการใชนํ้าไดประมาณ 5%-20% และลดปริมาณสารเคมี
สําหรับซักลางไดประมาณ 5%-30% นอกจากนี้การซักผาที่ใชนํ้าอุณหภูมิต่ําลงยังสงผลตอคณุภาพ
ของผาที่ซักดวย 

 
จากขอมูลการวิจัยการใชระบบโอโซนกับระบบเคร่ืองซักผาขนาดใหญกับโรงแรมแหงหน่ึงในประเทศไทย 
ไดแสดงผลประหยัดไวดังน้ี 
 
 

ข้ันตอน กอนติดต้ังระบบโอโซน หลังติดต้ังระบบโอโซน 

1 ซักลางน้ําเปลา (3 นาที) - 
2 ซักโดยใชผงซักฟอกและน้ํารอน (20 นาที) ซักโดยใชผงซักฟอกและน้ําโอโซน (15 นาที) 
3 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) ซักลางน้ําโอโซน (3 นาที) 
4 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) ซักลางน้ําโอโซน (3 นาที) 
5 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) - 

ตารางที่ 3.1: แสดงตัวอยางเปรียบเทียบขั้นตอนการซักผากอนและหลังติดต้ังระบบโอโซน 
 

พลังงานที่ประหยัด
ได 

คาใชจายกอน
ติดต้ัง 

(บาท/ป) 

คาใชจายหลัง
ติดต้ัง 

(บาท/ป) 

คาใชจายท่ีลดลง 
(บาท/ป) 

ผลการประหยัด 
(%) 

เคมีภัณฑ 698,979 412,807 286,172 40.94 
คาไฟฟา 471,061 229,948 241,113 51.18 
คากาซ LPG 
สําหรับทําน้ํารอน 

166,688 - 116,688 100 

คาน้ํา 76,851 63,718 13,133 17.09 
คาใชจายท้ังหมด 1,413,579 706,474 707,105 50.03 

ตารางที่ 3.2: แสดงตัวอยางเปรียบเทียบคาใชจายและผลประหยัดในการติดต้ังระบบโอโซน 
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ตารางที่ 1 การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

รายละเอียด **เชื้อเพลงิ 
LPG 

(ลิตร/ป) 
 

ไฟฟา 
(กิโลวตัต-
ชั่วโมง/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจลู/ป) 

คาใชจาย
รวม 

(บาท/ป) 

*การใชพลังงานกอนการ
ปรับปรุง 
 

40,748.50 
 

23,182.26 
 

1,270,183 
 

477,760.57 
 

**หมายเหตุ : เน่ืองจากระบบซักผาเดิมของโรงแรม มีการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟารวมกันในระบบ ดังน้ัน ในการ
คํานวณการใชพลังงานรวมกอนการปรับปรุง จะแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานข้ันตน โดยใชคาประสิทธิภาพใน
การเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทากับ 0.45 ดังน้ัน การใชพลังงานไฟฟาสําหรับเคร่ืองซักผา แปลง
เปนพลังงานขั้นตน = 23,182.26 x 3.6/0.45 = 185,458 เมกะจูลตอป 

 
2.3 วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครือ่งจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 

 

• วิธีการปรับปรุง 
 

อาคารโรงแรม แกรนด จอมเทียน พาเลซ ไดดําเนินการติดตั้งระบบโอโซนสําหรับเครื่องซักผา 
(Ozone for Laundry System) อยูภายในบริเวณโรงแรมฯ โดยยกเลิกการใชนํ้าธรรมดาและนํ้า
รอนในการซักเปลี่ยนมาใชนํ้าซ่ึงผลิตจากระบบโอโซนแทน พรอมทั้งปรับลดเวลาในโปรแกรม
การซักของแตละขั้นตอนลง โดยมีรายละเอียดและรูปของระบบโอโซนที่ทําการตดิตั้งแสดงไดดัง
รูป 
 

• รายละเอียดเครื่องจกัร/อุปกรณใหม 
 

ระบบผลิตโอโซนสําหรับเครื่องซักผา 
  - ยี่หอ/รุน    Active Air Ozonizer 

(Model WA-040) 
  - พิกัดการผลิตโอโซน   40  กรัมตอชั่วโมง 
  - พิกัดระบบไฟฟา   700  วัตต 
  - วงจรขับ    300-1000 Hz 
  - พิกัดปมหมุนเวียนน้ําเติมโอโซน 1.1  กิโลวัตต 

- จํานวน    1  ชุด 

David
- ยี่หอ/รุน Active Air Ozonizer
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• หลักการทํางานและรายละเอียดของระบบโอโซนสําหรับเครื่องซักผา 

        
ชุดอุปกรณหลอดผลิตโอโซน (เคร่ืองกําเนิดโอโซน) จะประกอบไปดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส หมอ
แปลงแรงดันสูงเพ่ือสรางกระบวนการ Corona Discharge ทําใหเกิดการแตกตัวของออกซิเจน 
(O2) อะตอมและรวมตัวกับออกซิเจนใหมเปนกาซโอโซน (O3) จากน้ัน ดวยกระบวนการสราง
ความดันโดยปมนํ้าทําละลาย (ปมหมุนเวียนน้ําเติมโอโซน)   จะทําใหกาซโอโซนถูกดูดเขามา
ผสมและทําละลายกับนํ้าที่บริเวณทอเวนจูร่ี และไหลเวียนเขาสูถังทําละลายสแตนเลสเพื่อรอการ
สงจายน้ําโอโซนใหแกเคร่ืองซักผาตอไป  

 
ระบบโอโซนนี้จะทํางานจายนํ้าโอโซนโดยอัตโนมัติเม่ือมีความตองการใชนํ้าจากเครื่องซักผา 
โดยอาศัย Flow Switch และวงจรอิเล็กทรอนิกสในการควบคุมการทํางาน 

 

• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณใหม 
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                          รูปท่ี 3 อุปกรณผลิตโอโซนและจายนํ้าโอโซนใหแกเคร่ืองซักผา 
 

                                              
 
                                        รูปท่ี 4 แสดงอุปกรณภายในของระบบผลิตโอโซน  
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รูปท่ี 5 แสดงการติดต้ังของเคร่ืองผลิตโอโซนและอุปกรณประกอบตาง ๆ 
 

• การดําเนินการและติดตั้ง 
 

อาคารบริษัท แกรนด จอมเทียน พาเลซ จํากัด เริ่มดําเนินการโครงการติดตัง้เทคโนโลยีการ
บําบัดและปรบัสภาพน้ําดวยโอโซน ในเดือน เมษายน 2551 และดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 7 เดือน 

 
2.4 ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index) และผลประหยดัพลังงานของ

เทคโนโลย ี
 
ภายหลังการติดตั้งระบบโอโซนแลวเสร็จ ระบบซักผาของโรงแรมจะใชพลังงานไฟฟาเปนพลงังานหลัก 
โดยมีการใชพลังงานไฟฟาในสองสวนคือ เคร่ืองซักผาและระบบโอโซน ดังน้ันในการคํานวณดัชนีการใช
พลังงานหลังการปรับปรุง จึงพิจารณาจากปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องซักผารวมกับปริมาณ
การใชพลังงานในการผลิตโอโซนเฉลี่ยสําหรับเครื่องซักผาแตละเครื่อง เทียบกับจํานวนรอบการซักผา
จํานวนเทากับกอนการปรับปรุง เพ่ือเทียบผลประหยัดกับดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง
ตอไป  
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ดัชนีการใชพลังงานสําหรับเครื่องซักผา   =  ปริมาณการใชพลังงาน  

                    จํานวนรอบการซักผา  
 
*ดัชนีการใชพลังงานเฉลีย่หลังการปรบัปรุง =  1.025 กิโลวตัตชั่วโมงตอรอบ 

 
(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 

 
2.5 การใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Consumption) และผลประหยัด

คาใชจายพลงังานของสถานประกอบการ 
 
ภายหลังการปรับปรุง ระบบซักผาของโรงแรม มีการใชพลังงานไฟฟาในสองสวน คือ เคร่ืองซักผาและ
ระบบโอโซน โดยมีปริมาณการใชพลังงานหลังการปรับปรุง แสดงไดดังน้ิ 
 
การใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องซักผา :  
 
คาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวย (แผนกซักรีด)  3.84  บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง 
คา LPG เฉลี่ยตอหนวย    9.54  บาท/ลิตร 
 
 
รวมการใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องซักผาหลังปรับปรุง  
  =  การใชพลังงานไฟฟาของเครื่องซักผาทั้ง 5 เคร่ือง    
                                                              (L3+L4+L5+L14+L15)                                                   
       
      =  18,959.20   กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 
รวมคาใชจายพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องซักผาหลังการปรับปรุง 
      =  72,803.33   บาทตอป 
 
การใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบโอโซน :  
   
รวมการใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบโอโซนหลังปรับปรุง  
  =  การใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบโอโซนของเครื่อง

ซักผา ทั้ง 5 เคร่ือง ( L3+L4+L5+ L14 + L15 ) 



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การบําบัดและปรับสภาพนํ้าดวยโอโซน (5 พ.ย.52)  หนา 21 จาก 31 

 
      =  1,588.29   กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 
รวมคาใชจายพลังงานไฟฟาสําหรับระบบโอโซนหลังการปรับปรุง 
      =  6,099.03   บาทตอป 
 
รวมคาใชจายพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องซักผาและระบบโอโซนหลังการปรับปรุง 
      = 78,902.36   บาทตอป 
 
ตารางที่ 2 การใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 

รายละเอียด *เชื้อเพลิง 
LPG 

(ลิตร/ป) 
 

ไฟฟา 
(กิโลวตัต-
ชั่วโมง/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจลู/ป) 

คาใชจาย
รวม 

(บาท/ป) 

การใชพลังงานหลังการ
ปรับปรุง (พลงังานไฟฟา
สําหรับเครื่องซักผาและ
ระบบโอโซน) 

- 20,547.49 164,380 78,902.36 

 
ทั้งน้ี ภายหลังการเปลี่ยนมาใชนํ้าโอโซนทดแทนการใชนํ้ารอนรวมกับเครื่องซักผา ไดมีการตรวจสอบ
คุณภาพของผาที่ผานการซัก พบวา ไดคุณภาพเชนเดียวกับการใชนํ้ารอนในการซัก 

 

      
 
                 กอนซัก      หลังซักดวยน้ําโอโซน 

 
รูปท่ี 6 แสดงผากอนซัก และหลังซักโดยเคร่ืองซักผาท่ีใชนํ้าโอโซน 



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การบําบัดและปรับสภาพนํ้าดวยโอโซน (5 พ.ย.52)  หนา 22 จาก 31 

 
ตารางที่ 3 ผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 

รายละเอียด *เชื้อเพลิง 
LPG 

(ลิตร/ป) 
 

ไฟฟา 
(กิโลวัตต-
ชั่วโมง/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใช
พลังงาน 

(กิโลวัตต-
ชั่วโมง/รอบ) 

การใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
การใชพลังงานหลัง
ปรับปรุง 

40,748.50 
 
- 

23,182.26 
 

20,547.49 

1,270,183 
 

164,380 

477,760.57 
 

78,902.36 

2.245 
 

1.025 

ผลประหยัด 40,749 2,634.77 1,105,803 398,858 1.220 

 
ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลย ี
 
ดัชนีการใชพลังงานเฉลี่ยกอนการปรับปรุง = 2.245 กิโลวัตตชัว่โมงตอรอบ 
ดัชนีการใชพลังงานเฉลี่ยหลังการปรับปรงุ = 1.025 กิโลวตัตชั่วโมงตอรอบ 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีเทากับ 
   = (ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง) /  
      ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง * 100  
 
   =  (2.245 – 1.025 ) / 2.245 x 100 
   =   54.34 % 
 
ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งสิ้น   800,000  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป            398,858  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน      2.01   ป 
 
 
 
 
 
 




