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1. ความเปนมาของการใชไฟฟา
นับ ตั้ง แตป 2534-2539 ในชว งที่ย ัง ไมม ีก ารปรับ โครงสรา งอัต ราคา ไฟฟา
ผูประกอบการหลอมเหล็กไมมีทางเลือกในการใชไฟฟา จะตองใชการคิดคาไฟฟาระบบ TOD เพียง
อยางเดียว ซึ่งมีการใชไฟฟาในปริมาณมากตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหลักษณะ
การใชไฟฟา (Load Curve) เปลี่ยนแปลงไป จากชวงเวลาที่ใชไฟฟามากเพียง 3 ชั่วโมง (18.3021.30 น.) เพิ่มขึ้นเปน 13 ชั่วโมง (9.00-22.00 น.) เมื่อประมาณป 2537 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) จํา เปน ตองจัด หาพลัง งานไฟฟาสํารองใหมีเ พีย งพอตอความตองการของ
ประเทศ แนวทางหนึ่ง คือ การสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง-สายจําหนาย และจัดหาเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟาใหมีเพียงพอ วิธีการนี้จะสงผลใหตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นและเปน
ภาระแกผูใชไ ฟฟาโดยตรง เพื่อแกไ ขปญ หาต น ทุน คาไฟฟาแพงสําหรับผูใชและตน ทุน การผลิ ต
กระแสไฟฟาของ กฟผ. เอง ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2539 ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ใหมีการลดตนทุนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี เพื่อแกไขปญหาการสงออก เรื่องคาไฟฟาและการยกเวนระบบ TOD สําหรับ
โรงงานที่ตองทํางาน 24 ชั่วโมง จึงไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 โดยมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) รับไปพิจารณาในประเด็นการยกเลิกการ
เก็บคาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) โดยใหครอบคุมอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ตองทํา
การผลิต 24 ชั่วโมง และศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มประเภทผูใชไฟฟา รวมทั้งกําหนดใหมีอัตรา
คากระแสไฟฟาลดลง หลังจากที่ไดศึกษาและจัดทํารายละเอียด สพช. จึงไดประกาศปรับโครงสราง
อัตราคาไฟฟาขายปลีก โดยมีผลใชบังคับตั้งแตเดือนมกราคม 2540 ซึ่งไดแก การกําหนดใหอัตรา
TOU เปนอัตราเลือกสําหรับผูใชไฟฟาที่ใชอัตรา TOD มาตั้งแตเดือนธันวาคม 2534 เชน กลุมผูใช
ไฟฟารายใหญ และกลุมผูใชไฟฟาขนาดกลางที่ใชไฟฟาเกิน 355,000 หนวยตอเดือน หรือมีความ
ตองการพลังไฟฟาเกินกวา 2,000 กิโลวัตต ทั้งนี้หากเลือกใช TOU แลวจะกลับไปใช TOD แบบเดิม
ไมได กําหนดใหมีการแยกสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism
: Ft) ออกจากภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) และการปรับคา Ft ใหมีความผันผวนนอยลง โดยใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ 4 เดือน หลังจากที่มีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา กลุมผูประกอบการหลอม
เหล็กจํานวน 2 ราย จึงไดเปลี่ยนมาใชไฟฟาระบบ TOU ไประยะหนึ่ง และไดเขารวมประชุมหารือกับ
กรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 สรุปไดวาตนทุนคาไฟฟาสูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิต
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เหล็กแทงก็เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งยังไมสอดคลองกับการลดตนทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการใชไฟฟาแต
อยางใด
ตอมาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินป 2540 สงผลใหอุตสาหกรรมเหล็ก
ลดปริ มาณการผลิ ต ลง ซึ่ ง มี ผ ลโดยตรงตอ การใช ไ ฟฟา ที่ ลดลงด ว ย ทํ า ให ลัก ษณะการใช ไ ฟฟ า
เปลี่ย นแปลงไปอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง สอดคลองกับการประชุมหารือของกลุมอุต สาหกรรมเหล็กตอ
ภาครัฐในเรื่องคาไฟฟาแพง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2540 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 ไดมีมติเห็นชอบและมอบหมายให สพช. ดําเนินการศึกษา
ปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปผลและประกาศใชโครงสรางอัตราคา
ไฟฟาใหมได มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้

2. ระบบการคิดคาไฟฟา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดกําหนดอัตราคาไฟฟาในประเทศ
ไทย โดยมอบหมายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดูแลพื้นที่ในเขตตางจังหวัด และการไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) ดูแลพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง ซึ่งไดจัดแบงประเภทผูใชไฟฟาเปน 7 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง
ประเภทที่ 6 สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
ประเภทที่ 7 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
การจัดแบงผูใชไ ฟฟาในแตละประเภทดังกลาว เพื่อใหเหมาะสม เปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอลักษณะการใชไฟฟาในแตละประเภทที่แตกตางกัน
โรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญเปนกิจการขนาดใหญ จึงจัดอยูในผูใชไฟฟาประเภทที่ 4
ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต
(kW.) ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (Energy Charge) เฉลี่ย 3 เดือนเกิน 250,000
หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว ตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหมที่เริ่มใช
มาตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 เปนตนไป
การใชไฟฟาประเภทที่ 4 ยังแบงการใชไฟฟาตามแรงดันไฟฟาเปน 3 ระดับ ไดแก
แรงดันไฟฟา 69 กิโลโวลต (kV.) ขึ้นไป แรงดันไฟฟา 12-24 kV. และ แรงดันไฟฟาต่ํากวา 12 kV.
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ซึ่งอุตสาหกรรมหลอมเหล็กใชแรงดันไฟฟาเกินกวา 69 kV. ขึ้นไป โดยแบงการคิดคาไฟฟาเปน 2
รูปแบบ ดังตอไปนี้

2.1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD Rate)
สวนที่จะตองนํามาคํานวณคาไฟฟา คือ
1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ซึ่งจะคิดราคาตอกิโลวัตตตางกัน
ในแตละชวงเวลาในหนึ่งวัน ดังนี้
On Peak
: เวลา 18:30-21:30 น. ของทุกวัน (3 ชั่วโมงตอวัน)
Partial Peak : เวลา 08:00-18:30 น. ของทุกวัน (10.30 ชั่วโมงตอวัน)
(คิดคาความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนที่เกินจากชวง On Peak)
Off Peak
: เวลา 21:30-08:00 น. ของทุกวัน (10.30 ชั่วโมงตอวัน)
(ไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา)
2) คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) คิดจากพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมดในรอบ 1
เดือน
3) คาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft)
4) คาเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor)
5) คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT 7%)
ตารางที่ 1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (TOD Rate)
Demand Charge (บาทตอกิโลวัตต)

อัตรารายเดือน

Energy Charge

On Peak

Partial Peak

Off Peak (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
ที่มา : การไฟฟานครหลวง (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.mea.or.th

2.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate : TOU Rate)
สวนที่จะตองนํามาคํานวณคาไฟฟา คือ
1) คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ซึ่งจะคิดในชวง On Peak เทานั้น
โดยวัดออกมาเปนคาเฉลี่ยในแตละ 15 นาที แลวเลือกคาที่สูงที่สุดในรอบ 1 เดือน เพีย งคา เดีย ว
มาคิดคาไฟฟา
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2) คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) ซึ่งจะคิดราคาตอหนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
ตางกันตามชวงเวลา On Peak และ Off Peak ดังนี้
On Peak
: เวลา 09:00-22:00 น. วันจันทร-วันศุกร และวันพืชมงคล
(13 ชั่วโมงตอวัน)
Off Peak
: เวลา 22:00-09:00 น. วันจันทร-วันศุกร และวันพืชมงคล
(11 ชั่วโมงตอวัน)
: เวลา 00:00-24:00 น. วันเสาร-วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ
และวันหยุดตามปกติ (ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย) (24 ชั่วโมงตอวัน)
3) คาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft)
4) คาเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor)
5) คาบริการรายเดือน
6) คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT 7%)
ตารางที่ 2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (TOU Rate)
อัตรารายเดือน

Demand Charge Energy Charge
(บาทตอกิโลวัตต) (บาทตอหนวย)

คาบริการ
(บาทตอเดือน)

On Peak

On Peak Off Peak

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
ที่มา : การไฟฟานครหลวง (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://www.mea.or.th

228.17

3. สรุป
จะเห็นไดวาการคิดคาไฟฟาแบบ TOD และ TOU สวนที่นํามาคํานวณคาไฟฟามี 5 และ 6
สว น ตามลํ า ดั บ แต ส ว นที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ต น ทุ น ค า ไฟฟ า ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ของโรงงาน
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
ตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยในแตละ 15 นาที ที่สูงที่สุดในรอบ 1 เดือน (คิด 2 ครั้ง คือ On Peak และ
Partial Peak) มาคํานวณตามอัตราการคิดคาไฟฟาในตารางที่ 1 ซึ่งคาความตองการพลังไฟฟาจะไมมี
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ผลกับระยะเวลาของการใชไฟฟา ขณะที่คาพลังงานไฟฟาคิดเปนอัตราเดียว และมีผลตอระยะเวลาของ
การใชไฟฟา ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญที่ใชระบบ TOD จึงเลือกที่จะใชไฟฟาในชวง Off
Peak คือ เวลา 21.30-08.00 น. เพราะการไฟฟาไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา แตคิดเฉพาะคา
พลังงานไฟฟา ซึ่งคิดเปนอัตราเดียวทุกชวงเวลา
ระบบ TOU จะใหความสําคัญกับคาพลังงานไฟฟามากกวาคาความตองการพลังไฟฟา จึงอาจ
กลาวไดวา TOU เปนสวนกลับของ TOD กลาวคือ TOU ใชคาพลังงานไฟฟามาแบงเปน 2 ชวงเวลา
คือ (1) On Peak และ (2) Off Peak แทนที่จะใชคาความตองการพลังไฟฟาเหมือนกับที่ใชในระบบ
TOD แตตางกันตรงที่ TOU ไมมี Partial Peak
การคิดคาพลังงานไฟฟาในระบบ TOU ในชวง On Peak จะเสียคาไฟฟาสูงกวา Off Peak
ประมาณ 1 เทาตัว โดยจะแปรผันตรงกับระยะเวลาของการใชไฟฟา สวนคาความตองการพลังไฟฟา
คิดเปนอัตราเดียว โดยการไฟฟาจะมีมิเตอรบันทึกความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยในแตละ 15 นาที ที่
สูงที่สุดในรอบ 1 เดือน (คิด 1 ครั้ง เฉพาะ On Peak เทานั้น) และบวกกับคาบริการดวย ดังตารางที่ 2
ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชระบบ TOU จะดําเนินการผลิตในชวง Off Peak ใหมากเทาที่จะเปนไปได
คือ วันจันทร-วันศุกร ชวงเวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร-อาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ
วันหยุดตามปกติ เวลา 00.00-24.00 น. (ทั้งวัน)

4. ขอเสนอแนะ
การที่จะเลือกใชระบบใดนั้น ใหพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตเปนหลัก โรงงานเปดใหม โดย
ปกติจะมีเครื่องจักรใหมอยูแลวที่แสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ดีดวย จึงควรนําระบบ TOU มาใช
ตามที่การไฟฟาฯ ไดออกขอบังคับไว โรงงานเปดใหมจึงไมมีสิทธิ์ที่จะไปขอใชระบบ TOD แตโรงงาน
เกาจําเปนที่จะตองพิจารณาประสิทธิภาพการผลิต หากมีประสิทธิภาพการผลิตสูง ควรใชระบบ TOU
เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตสูงจะสงผลตอการใชคาความตองการพลังไฟฟาใหมีความสม่ําเสมอ มี
ความแปรปรวนนอย โดยมีคาการกระจายของปริมาณความตองการพลังไฟฟาอยูในชวงแคบๆ และ
นอยๆ เมื่อตองดําเนินการผลิตยาวนานและตอเนื่อง จะทําใหเสียคาความตองการพลังไฟฟาต่ํากวา
TOD เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สูงจะสงผลใหเครื่องจักรมีความตองการพลังไฟฟานอยกวา
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา และเมื่อเลือกผลิตในชวง Off Peak ก็จะไมเสียคาความ
ตองการพลังไฟฟาแตอยางใด เพียงแตเสียคาพลังงานไฟฟาที่ต่ํากวา TOD เล็กนอย อีกดวย แตถา
ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา คาความตองการพลังไฟฟาจะมีความแปรปรวนมาก จึงควรใชระบบ TOD
และตองสามารถบริหารจัดการใหดําเนินการผลิตในชวง Off Peak มากที่สุด รองลงมาคือ Partial
Peak โดยหลีกเลี่ยงการใชไ ฟฟาในชวง 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 สามารถที่จะดําเนินการผลิตตาม
ภาวะปกติได เพราะชวง On Peak มีเพียง 3 ชั่วโมง เทานั้น
อยางไรก็ตาม หากประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรต่ํา และอยูในภาวะจํายอมที่ตองใช
ไฟฟาระบบ TOU ควรพิจารณานําอุปกรณ Power Capacitor หรือ Synchronous Machines เขามา
ติดตั้งในระบบไฟฟา จะชวยปรับปรุงคา Power Factor ใหสูงขึ้น สงผลใหความตองการพลังไฟฟา
ลดลง นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีการที่อาจตองนํามาพิจารณาใชประกอบรวมกัน เชน การกระจาย
Load Factor ใหมีความสม่ําเสมอกัน เปนตน

