
ระบบไฟฟ้า



• การจัดแบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและการคดิค่า

ไฟฟ้า

• การคดิค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า

• การจัดการเพ่ือลดค่าพลงังานไฟฟ้า
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หน่วยพลงังานไฟฟ้า
• พลงังานไฟฟ้า electric Energy (KWh)
เช่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาด 1,000 W ใชง้าน 1 ชม.= 
1 หน่วย(kWh)

• ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า (Demand)  หน่วย 
KW
การคิดจะคิดค่าเฉล่ียกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในรอบเดือน
คาบเวลาในทุก 15 นาที
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การคดิค่าพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ค่าไฟฟ้า

ฐาน
ค่า Ft

ค่า 

Demand 
Charge

ค่า Power 
Factor
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ค่า FT

Ft เดิม หมายถึง Fuel Adjustment Charge 
หรือการปรับค่าไฟฟ้าตามราคาเช้ือเพลงิ ทีมี่ผลกระทบต่อต้นทุน

การผลติไฟฟ้า ปัจจุบันกาํหนดให้มีความหมายกว้างขึน้ คือ 

Energy Adjustment Charge เพ่ือให้

ครอบคลุมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ทีมี่ผลกระทบต่อต้นทุนการผลติ การ

จัดส่ง และการจําหน่ายไฟฟ้า ตัว t (subscript) 
หมายถึง การเปลีย่นแปลงตามระยะเวลา 
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• ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิหรือค่าไฟฟ้าผนัแปร หรือทีเ่รียกกนัส้ันๆว่า

ค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าทีป่รับเปลีย่นเพิม่ขึน้หรือลดลง ตามการ
เปลีย่นแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลงิและค่าซ้ือไฟฟ้า ที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า

• ล่าสุด ในการประชุม ครม. เม่ือวนัที ่22 มกราคม 2551 ได้มีมติ
เห็นชอบตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) ตั้งแต่วนัที ่22 มกราคม 2551 เป็นต้น
ไป ทั้งนีค้ณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล
การประกอบกจิการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงการปรับค่า
ไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัติ
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ค่าไฟฟ้าฐาน
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การจัดแบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและการคดิค่าไฟฟ้า

1. บ้านพกัอาศัย

2. กจิการขนาดเลก็

3. กจิการขนาดกลาง

4. กจิการขนาดใหญ่

5. กจิการเฉพาะอย่าง

6. ส่วนราชการและองค์กรทีไ่ม่แสวงหากาํไร

7. สูบนํา้เพ่ือกาเกษตร

8. ไฟฟ้าช่ัวคราว

อตัราค่าไฟฟ้า กฟภ. และ กฟน. แบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 8 

ประเภท
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1.บ้านพักอาศัย สําหรับการใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งวดั สํานัก

สงฆ ์และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราปกติ

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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2.กจิการขนาดเลก็ สาํหรับการใชไ้ฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกบับา้นอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม ส่วนราชการ

ท่ีมีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้า

เฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดตํ่ากวา่ 30 กิโลวตัต ์โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราปกติ

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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3.กิจการขนาดกลาง สําหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการท่ีมีลักษณะเป็น

อุตสาหกรรม รัฐวสิาหกิจ ตลอดจนบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 

30 กิโลวตัต ์แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวตัต ์และมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อ

เดือน โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราปกติ

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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4.กิจการขนาดใหญ่ สําหรับการใชไ้ฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจน

บริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัตข้ึ์นไป หรือมีปริมาณ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือนเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราตามช่วงเวลาของวนั (Time of Day Rate : TOD)

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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5.กิจการเฉพาะอย่าง สําหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และกิจการให้เช่าพกัอาศยั ตลอดจน

บริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวตัต์ข้ึนไป โดยต่อผ่าน

เคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

อตัราปกติ (สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทีย่งัไม่ได้ติดมเิตอร์ TOU)
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6. ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร สาํหรับการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยราชการ สาํนกังาน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน รวมถึงองคก์รท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีวตัถุประสงคใ์นการ

ให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ไม่รวมหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานท่ีทาํการของหน่วย

ราชการต่างประเทศ และสถานท่ีทาํการขององคก์รระหวา่งประเทศ โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราปกติ

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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7. สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร สําหรับการใชไ้ฟฟ้ากบัเคร่ืองสูบนํ้ าเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ สหกรณ์เพื่อ

การเกษตร กลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเคร่ืองเดียว

อตัราปกติ

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)
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8. ไฟฟ้าช่ัวคราว สาํหรับการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายวา่

ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เพื่องานก่อสร้าง ของสาํนกังานทะเบียนส่วน

ทอ้งถ่ิน และการใชไ้ฟฟ้าท่ียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า

เคร่ืองเดียว

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัอตัราค่าไฟฟ้า

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3 , 4 และ 5 ท่ีมี

เพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) เฉพาะเดือนท่ีมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉล่ียใน 15 นาที

ท่ีสูงสุดเกินกวา่ร้อยละ 61.97 ของความตอ้งการพลงัไฟฟ้าแอคตีฟเฉล่ีย ใน 15 นาทีท่ีสูงสุดเม่ือ

คิดเป็นกิโลวตัตแ์ลว้ โดยส่วนท่ีเกินจะตอ้งเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอตัรากิโลวาร์ (KVAR) 

ละ 14.02 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถา้ไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตดัท้ิง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ข้ึนไป คิดเป็น 1 

กิโลวาร์)

2. ค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเกบ็ตามอตัราขา้งตน้ เป็นอตัราท่ีเรียกเกบ็รายเดือน ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. หากค่าใชจ่้ายท่ีไม่อยูใ่นความควบคุมของการไฟฟ้าเปล่ียนแปลง จะมีการปรับค่าพลงังานไฟฟ้า

ต่อหน่วย ตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้า โดยอตัโนมติั (Ft) โดยอตัราการปรับ (ค่า Ft) จะแสดง

อยูใ่นใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 18



ตัวอย่างการคดิค่า KVAR Charge
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kVar Charge
Max.Demand = 1,179 kW
0.6197x1,179 = 730.63
kVar Charge = (1,065-730.63)=334.37 kVar

= 334.37x14.02 = 4,687.86 
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การจัดการเพ่ือลดค่าไฟฟ้า

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมการ

ใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง เพ่ือ

ลดค่าไฟฟ้าและส่งผลให้การใช้พลงังานไฟฟ้า

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
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แนวทางการจดัการ

• การลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วง on peak

• การปรับปรุงตวัประกอบกาํลงั

• อนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า

22



แนวทางการลดความต้องการพลงังานไฟฟ้า

สูงสุด

การคํานวณคา่ ความต้องการพลงังาน

ไฟฟา้ (Demand)  โดยจะคิดคา่เฉลี่ย

ทกุ 15 นาที  และนําคา่สงูสดุมาคิดคา่
ไฟฟา้ในรอบเดือน
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• ลดการใช้พลงังานในช่วงที ่  peak เช่นการป้ัมนํา้ในช่วง 

off peak 
– อตัรา TOU rate peak  09.00-22.00 น.

จันทร์-ศุกร์ และวนั พืชมงคล

– อตัรา TOD rate peak  18.30-21.30 น. 

ทุกวนั
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หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าทีท่าํหน้าทีเ่ปลีย่นระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
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กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลงไฟฟ้า

• กาํลงัสูญเสียขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) เกิดข้ึนในแกนเหลก็เรียกวา่ Iron 

Loss หรือ Core Loss จะมีค่าคงท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัโหลด แต่จะเปล่ียนแปลงไปตามการ

เปล่ียนแปลงของเส้นแรงแม่เหลก็ และข้ึนอยูก่บัความถ่ี ความหนาแน่นสูงสุดของ

เส้นแรงแม่เหลก็ คุณภาพของเหลก็ ปริมาตรหรือนํ้าหนกัของแกนเหลก็

• กาํลงัสูญเสียขณะมีโหลด (Load Loss)  หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปเน่ืองจาก

ความตา้นทานของขดลวดขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้าจ่ายโหลด กาํลงัสูญเสียน้ีเรียกวา่ 

Copper Loss
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กาํลงัสูญเสียของหมอ้แปลง สามารถนาํมาคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าได้
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การปรับปรุงการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

• การลดกําลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด สถานประกอบการท่ีใช้หมอ้แปลงไฟฟ้า

มากกว่า 1 ลูก เช่น ระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบเลือกจ่าย (Secondary Selective) ควร

ติดตั้งอุปกรณ์ตดัวงจร (Circuit Breaker) ทางดา้นปฐมภูมิ เพื่อตดัหมอ้แปลงไฟฟ้า

ออกจากระบบขณะท่ีไม่มีโหลด โดยติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเลก็สาํหรับใชใ้น

ดา้นรักษาความปลอดภยั

• การปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ การปรับแรงดนัไฟฟ้าของหมอ้แปลงไฟฟ้า

สามารถทาํไดโ้ดยปรับ TAP ของหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อใหไ้ดร้ะดบัแรงดนัท่ีตอ้งการ 

การกาํหนดระดบัแรงดนัไฟฟ้าจะตอ้งคาํนึงถึงระดบัแรงดนัท่ีต่อโหลด ซ่ึงเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้แรงดนัตก ดงันั้นเม่ือตอ้งการประหยดัไฟฟ้าให้ไดผ้ลจริงจงั จาํเป็น

จะตอ้งตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดต่างๆ ในระบบจ่ายไฟ รวมทั้งตรวจดูสภาพการ

เปล่ียนแปลงของแรงดนั ขณะเร่ิมเดินเคร่ืองและขณะเดินเคร่ือง การท่ีแรงดนัไฟฟ้า

มีค่าไม่เหมาะสมจะก่อใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานท่ีตวัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน
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• การปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลงัไฟฟ้า ช่วยลดการสูญเสียภายในหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ทาํใหห้มอ้แปลงไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดไดเ้พิ่มข้ึน การปรับปรุงค่าตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าท่ีดี ควรติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

เช่น ตวัเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ไวใ้นตาํแหน่งท่ีใกลก้บัโหลดท่ีมีตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่า

• การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะมี Core Loss ตํ่ากว่าแบบ

ธรรมดา

การปรับปรุงการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด
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ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor)

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า หมายถึง อตัราส่วนระหว่างกาํลงัไฟฟ้าจริง (Active Power) ต่อ

กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จะให้ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าต่างกนั

ออกไปแลว้แต่คุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ 30



การแกไ้ขค่า “ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า”(Power Factor) หรือเรียกย่อๆว่า PF ให้มีค่าสูงสุด 

(เท่ากบั 1) เป็นอีกแนวทางหน่ึงของการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และช่วยลดการ

สูญเสียในระบบจ่ายกาํลงัไฟฟ้าดว้ย

ตัวประกอบกาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
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ความสัมพนัธ์ของกาํลงัไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาํลงั
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จาก Vector Diagram ซ่ึงมีค่า PF เท่ากบั 0.8 เม่ือตอ้งการใช ้Real Power 80 kW จะตอ้งติดตั้ง

หมอ้แปลงไฟฟ้า ท่ีมีขนาดอยา่งนอ้ย 100 kVA แต่ถา้ลดมุม θ ใหเ้ลก็ลงไดม้ากเท่าไร ก็จะทาํใหค่้า 

kVar ลดลงไดม้ากเท่านั้น ทาํใหค่้า PF และ kVA ท่ีตอ้งการกจ็ะลดลงมีขนาดใกลเ้คียงกบักาํลงัไฟฟ้า

จริง 80 kW
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ผลของค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํา่
• จ่ายค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า สําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีความตอ้งการ Reactive Power 

เฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด (Maximum 15 Minute kVar Demand) เกินกวา่ร้อยล่ะ 63 

ของความตอ้งการไฟฟ้าเฉล่ีย (Average of Active Power) ใน 15 นาทีท่ีสูงสูด เม่ือคิด

เป็นกิโลวตัตแ์ลว้ (Maximum 15 Minute kW Demand) เฉพาะส่วนท่ีเกินจะตอ้งเสีย

ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า ใหก้ารไฟฟ้าในอตัรา kVar ล่ะ 14.02 บาท

• การใช้ฟ้าต่อเดือน (kWh/เดือน) เพิ่มขึน้ ยิ่งค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่าเท่าใด การ

สูญเสียกาํลงัไฟฟ้ากจ็ะมากข้ึนและทาํใหค้่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าสูงข้ึนตามไปดว้ย

• เงินลงทุนค่าอุปกรณ์สูงขึ้น ตอ้งใช้ขนาดสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์

ป้องกนัขนาดใหญ่ข้ึน

• ทําให้แรงดันไฟฟ้าตก เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าท่ีสูงทาํให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมใน

สายส่ง
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