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1. ความเปนมาของการใชไฟฟา 
  นับตั ้งแตป 2534-2539 ในชวงที่ย ังไมมีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา 
ผูประกอบการหลอมเหล็กไมมีทางเลือกในการใชไฟฟา จะตองใชการคิดคาไฟฟาระบบ TOD เพียง
อยางเดียว ซ่ึงมีการใชไฟฟาในปริมาณมากตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหลักษณะ
การใชไฟฟา (Load Curve) เปล่ียนแปลงไป จากชวงเวลาท่ีใชไฟฟามากเพียง 3 ช่ัวโมง (18.30-
21.30 น.) เพ่ิมขึ้นเปน 13 ช่ัวโมง (9.00-22.00 น.) เม่ือประมาณป 2537 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) จําเปนตองจัดหาพลังงานไฟฟาสํารองใหมีเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ แนวทางหนึ่ง คือ การสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง-สายจําหนาย และจัดหาเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟาใหมีเพียงพอ วิธีการนี้จะสงผลใหตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้นและเปน
ภาระแกผูใชไฟฟาโดยตรง เพ่ือแกไขปญหาตนทุนคาไฟฟาแพงสําหรับผูใชและตนทุนการผลิต
กระแสไฟฟาของ กฟผ. เอง ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2539 ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีใหมีการลดตนทุนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี เพ่ือแกไขปญหาการสงออก เร่ืองคาไฟฟาและการยกเวนระบบ TOD สําหรับ
โรงงานท่ีตองทํางาน 24 ช่ัวโมง จึงไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2539 โดยมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) รับไปพิจารณาในประเด็นการยกเลิกการ
เก็บคาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) โดยใหครอบคุมอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีตองทํา
การผลิต 24 ช่ัวโมง และศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมประเภทผูใชไฟฟา รวมท้ังกําหนดใหมีอัตรา
คากระแสไฟฟาลดลง หลังจากท่ีไดศึกษาและจัดทํารายละเอียด สพช. จึงไดประกาศปรับโครงสราง
อัตราคาไฟฟาขายปลีก โดยมีผลใชบังคับตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ซ่ึงไดแก การกําหนดใหอัตรา 
TOU เปนอัตราเลือกสําหรับผูใชไฟฟาท่ีใชอัตรา TOD มาตั้งแตเดือนธันวาคม 2534 เชน กลุมผูใช
ไฟฟารายใหญ และกลุมผูใชไฟฟาขนาดกลางท่ีใชไฟฟาเกิน 355,000 หนวยตอเดือน หรือมีความ
ตองการพลังไฟฟาเกินกวา 2,000 กิโลวัตต ท้ังนี้หากเลือกใช TOU แลวจะกลับไปใช TOD แบบเดิม
ไมได กําหนดใหมีการแยกสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism 
: Ft) ออกจากภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) และการปรับคา Ft ใหมีความผันผวนนอยลง โดยใหมีการ
เปล่ียนแปลงทุกๆ 4 เดือน หลังจากท่ีมีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา กลุมผูประกอบการหลอม
เหล็กจํานวน 2 ราย จึงไดเปล่ียนมาใชไฟฟาระบบ TOU ไประยะหนึ่ง และไดเขารวมประชุมหารือกับ
กรมทรัพยากรธรณี เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2540 สรุปไดวาตนทุนคาไฟฟาสูงขึ้น ในขณะท่ีผลผลิต
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เหล็กแทงก็เพ่ิมขึ้นดวย  ซ่ึงยังไมสอดคลองกับการลดตนทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการใชไฟฟาแต
อยางใด 

  ตอมาเม่ือเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินป 2540 สงผลใหอุตสาหกรรมเหล็ก
ลดปริมาณการผลิตลง ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการใชไฟฟาท่ีลดลงดวย ทําใหลักษณะการใชไฟฟา
เปล่ียนแปลงไปอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับการประชุมหารือของกลุมอุตสาหกรรมเหล็กตอ
ภาครัฐในเร่ืองคาไฟฟาแพง เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2540 เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2541 ไดมีมติเห็นชอบและมอบหมายให สพช. ดําเนินการศึกษา
ปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหมอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงสามารถสรุปผลและประกาศใชโครงสรางอัตราคา
ไฟฟาใหมได มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2. ระบบการคิดคาไฟฟา 
  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในประเทศ
ไทย โดยมอบหมายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดูแลพ้ืนท่ีในเขตตางจังหวัด และการไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) ดูแลพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงไดจัดแบงประเภทผูใชไฟฟาเปน 7 ประเภท ดังนี้  

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย 
ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก 
ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง 
ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ 
ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง 
ประเภทท่ี 6 สวนราชการและองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร 
ประเภทท่ี 7 สูบน้ําเพ่ือการเกษตร 

การจัดแบงผูใชไฟฟาในแตละประเภทดังกลาว เพ่ือใหเหมาะสม เปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอลักษณะการใชไฟฟาในแตละประเภทท่ีแตกตางกัน   

โรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญเปนกิจการขนาดใหญ จึงจัดอยูในผูใชไฟฟาประเภทท่ี 4 
ซ่ึงมีความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) เฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต
(kW.) ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (Energy Charge) เฉล่ีย 3 เดือนเกิน 250,000 
หนวยตอเดือน โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว ตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหมท่ีเร่ิมใช
มาตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 เปนตนไป  

  การใชไฟฟาประเภทท่ี 4 ยังแบงการใชไฟฟาตามแรงดันไฟฟาเปน 3 ระดับ ไดแก 
แรงดันไฟฟา 69 กิโลโวลต (kV.) ขึ้นไป แรงดันไฟฟา 12-24 kV. และ แรงดันไฟฟาต่ํากวา 12 kV. 
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ซ่ึงอุตสาหกรรมหลอมเหล็กใชแรงดันไฟฟาเกินกวา 69 kV. ขึ้นไป โดยแบงการคิดคาไฟฟาเปน 2 
รูปแบบ ดังตอไปนี ้

2.1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD Rate)  
สวนท่ีจะตองนํามาคํานวณคาไฟฟา คือ  

  1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ซ่ึงจะคิดราคาตอกิโลวัตตตางกัน
ในแตละชวงเวลาในหนึ่งวัน ดังนี้ 

On Peak : เวลา 18:30-21:30 น. ของทุกวัน (3 ช่ัวโมงตอวัน)  
Partial Peak : เวลา 08:00-18:30 น. ของทุกวัน (10.30 ช่ัวโมงตอวัน) 
(คิดคาความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีเกินจากชวง On Peak) 
Off Peak : เวลา 21:30-08:00 น. ของทุกวัน (10.30 ช่ัวโมงตอวัน) 
(ไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา) 

  2) คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) คิดจากพลังงานไฟฟาท่ีใชท้ังหมดในรอบ 1 
เดือน 

  3) คาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) 
  4) คาเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor) 
  5) คาภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT 7%) 

ตารางที ่1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (TOD Rate)  

Demand Charge (บาทตอกิโลวัตต) อัตรารายเดือน 

On Peak Partial Peak Off Peak 

Energy Charge 

(บาทตอหนวย) 

แรงดันไฟฟา 69 kV. ขึ้นไป  224.30 29.91 0 1.6660 

แรงดันไฟฟา 12-24 kV. 285.05 58.88 0 1.7034 

แรงดันไฟฟาต่ํากวา 12 kV. 332.71 68.22 0 1.7314 
ท่ีมา : การไฟฟานครหลวง (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.mea.or.th 

2.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU Rate) 
สวนท่ีจะตองนํามาคํานวณคาไฟฟา คือ 

  1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ซ่ึงจะคิดในชวง On Peak เทานั้น 
โดยวัดออกมาเปนคาเฉล่ียในแตละ 15 นาที แลวเลือกคาท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 1 เดือน เพียงคาเดียว
มาคิดคาไฟฟา  

http://www.mea.or.th
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  2) คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) ซ่ึงจะคิดราคาตอหนวย (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 
ตางกันตามชวงเวลา On Peak และ Off Peak ดังนี้  

On Peak : เวลา 09:00-22:00 น. วันจันทร-วันศุกร และวันพืชมงคล  
(13 ช่ัวโมงตอวัน) 

Off Peak : เวลา 22:00-09:00 น. วันจันทร-วันศุกร และวันพืชมงคล  
(11 ช่ัวโมงตอวัน) 

  : เวลา 00:00-24:00 น. วันเสาร-วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาต ิ
และวันหยุดตามปกต ิ(ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย) (24 ช่ัวโมงตอวัน) 

3) คาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) 
  4) คาเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor) 
  5) คาบริการรายเดือน 

6) คาภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT 7%) 

ตารางที ่2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (TOU Rate) 

Energy Charge 
(บาทตอหนวย) 

อัตรารายเดือน Demand Charge 
(บาทตอกิโลวัตต) 

On Peak On Peak Off Peak 

คาบริการ 
(บาทตอเดือน) 

แรงดันไฟฟา 69 kV. ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17 

แรงดันไฟฟา 12-24 kV. 132.93 2.6950 1.1914 228.17 

แรงดันไฟฟาต่ํากวา 12 kV. 210.00 2.8408 1.2246 228.17 
ท่ีมา : การไฟฟานครหลวง (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.mea.or.th 
 
3. สรุป 
 จะเห็นไดวาการคิดคาไฟฟาแบบ TOD และ TOU สวนท่ีนํามาคํานวณคาไฟฟามี 5 และ 6 
สวน ตามลําดับ แตสวนท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนคาไฟฟาท่ีใชในการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมมี 2 สวน คือ (1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) และ (2) คาพลังงาน
ไฟฟา (Energy Charge)  

ระบบ TOD จะใหความสําคัญตอคาความตองการพลังไฟฟามากกวาคาพลังงานไฟฟา โดย
แบงคาความตองการพลังไฟฟาเปน 3 ชวงเวลา คือ (1) On Peak (2) Partial Peak และ(3) Off 
Peak การไฟฟาจะเก็บคาสถิติในชวง On Peak และ Partial Peak เทานั้น โดยใชมิเตอรบันทึกความ
ตองการพลังไฟฟาเฉล่ียในแตละ 15 นาที ท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 1 เดือน (คิด 2 คร้ัง คือ On Peak และ 
Partial Peak) มาคํานวณตามอัตราการคิดคาไฟฟาในตารางท่ี 1 ซ่ึงคาความตองการพลังไฟฟาจะไมมี

http://www.mea.or.th
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ผลกับระยะเวลาของการใชไฟฟา ขณะท่ีคาพลังงานไฟฟาคิดเปนอัตราเดียว และมีผลตอระยะเวลาของ
การใชไฟฟา ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญท่ีใชระบบ TOD จึงเลือกท่ีจะใชไฟฟาในชวง Off 
Peak คือ เวลา 21.30-08.00 น. เพราะการไฟฟาไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา แตคิดเฉพาะคา
พลังงานไฟฟา ซ่ึงคิดเปนอัตราเดียวทุกชวงเวลา 

ระบบ TOU จะใหความสําคัญกับคาพลังงานไฟฟามากกวาคาความตองการพลังไฟฟา จึงอาจ
กลาวไดวา TOU เปนสวนกลับของ TOD กลาวคือ TOU ใชคาพลังงานไฟฟามาแบงเปน 2 ชวงเวลา 
คือ (1) On Peak และ (2) Off Peak แทนท่ีจะใชคาความตองการพลังไฟฟาเหมือนกับท่ีใชในระบบ 
TOD แตตางกันตรงท่ี TOU ไมมี Partial Peak   

การคิดคาพลังงานไฟฟาในระบบ TOU ในชวง On Peak จะเสียคาไฟฟาสูงกวา Off Peak 
ประมาณ 1 เทาตัว โดยจะแปรผันตรงกับระยะเวลาของการใชไฟฟา สวนคาความตองการพลังไฟฟา
คิดเปนอัตราเดียว โดยการไฟฟาจะมีมิเตอรบันทึกความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียในแตละ 15 นาที ท่ี
สูงท่ีสุดในรอบ 1 เดือน (คิด 1 คร้ัง เฉพาะ On Peak เทานั้น) และบวกกับคาบริการดวย ดังตารางท่ี 2 
ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชระบบ TOU จะดําเนินการผลิตในชวง Off Peak ใหมากเทาท่ีจะเปนไปได 
คือ วันจันทร-วันศุกร ชวงเวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร-อาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ
วันหยุดตามปกติ เวลา 00.00-24.00 น. (ท้ังวัน) 

 

4. ขอเสนอแนะ 
การท่ีจะเลือกใชระบบใดนั้น ใหพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตเปนหลัก โรงงานเปดใหม โดย

ปกตจิะมีเคร่ืองจักรใหมอยูแลวท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีดวย จึงควรนําระบบ TOU มาใช 
ตามท่ีการไฟฟาฯ ไดออกขอบังคับไว โรงงานเปดใหมจึงไมมีสิทธ์ิท่ีจะไปขอใชระบบ TOD แตโรงงาน
เกาจําเปนท่ีจะตองพิจารณาประสิทธิภาพการผลิต หากมีประสิทธิภาพการผลิตสูง ควรใชระบบ TOU 
เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตสูงจะสงผลตอการใชคาความตองการพลังไฟฟาใหมีความสมํ่าเสมอ มี
ความแปรปรวนนอย โดยมีคาการกระจายของปริมาณความตองการพลังไฟฟาอยูในชวงแคบๆ และ
นอยๆ เม่ือตองดําเนินการผลิตยาวนานและตอเนื่อง จะทําใหเสียคาความตองการพลังไฟฟาต่ํากวา 
TOD เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงจะสงผลใหเคร่ืองจักรมีความตองการพลังไฟฟานอยกวา
เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา และเม่ือเลือกผลิตในชวง Off Peak ก็จะไมเสียคาความ
ตองการพลังไฟฟาแตอยางใด เพียงแตเสียคาพลังงานไฟฟาท่ีต่ํากวา TOD เล็กนอย อีกดวย แตถา
ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา คาความตองการพลังไฟฟาจะมีความแปรปรวนมาก จึงควรใชระบบ TOD 
และตองสามารถบริหารจัดการใหดําเนินการผลิตในชวง Off Peak มากท่ีสุด รองลงมาคือ Partial 
Peak โดยหลีกเล่ียงการใชไฟฟาในชวง On Peak อยางเด็ดขาด เพราะ Off Peak ไมเสียคาความ
ตองการพลังไฟฟา สวน Partial Peak เสียในอัตรา 29.91 บาทตอกิโลวัตต นอยกวาชวง On Peak 
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กวา 7 เทาตัว สวนคาพลังงานไฟฟาเสียเพียงอัตราเดียวทุกชวงเวลา สามารถท่ีจะดําเนินการผลิตตาม
ภาวะปกติได เพราะชวง On Peak มีเพียง 3 ช่ัวโมง เทานั้น 

อยางไรก็ตาม หากประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจักรต่ํา และอยูในภาวะจํายอมท่ีตองใช
ไฟฟาระบบ TOU ควรพิจารณานําอุปกรณ Power Capacitor หรือ Synchronous Machines เขามา
ติดตั้งในระบบไฟฟา จะชวยปรับปรุงคา Power Factor ใหสูงขึ้น สงผลใหความตองการพลังไฟฟา
ลดลง นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีการท่ีอาจตองนํามาพิจารณาใชประกอบรวมกัน เชน การกระจาย 
Load Factor ใหมีความสมํ่าเสมอกัน เปนตน      

 

 


