
การคดิคา่ไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

     จาก สภาวะเศรษฐกจิตกตําในปัจจบุนั สง่ผลทําใหห้ลายบา้นตอ้งสํารวจและควบคมุ
คา่ใชจ้า่ย ในการครองชพีของตวัเองไมว่า่จะเป็น คา่ใชจ้า่ยในการกนิอยู ่ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย ใน
ดา้นสาธารณูปโภค เชน่ คา่ไฟฟ้า คา่นําประปา คา่นํามนัรถ เพอืใหเ้พยีงพอกบัเงนิรายไดท้ตีน
ไดรั้บ สําหรับคา่ใชจ้า่ยทเีราหลกีเลยีงไมไ่ด ้เชน่ คา่ไฟฟ้านัน เรามวีธิตีรวจสอบคา่ใชจ้า่ยวา่ เรา
ใชไ้ฟฟ้าไปกหีน่วย จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เป็นจํานวนเงนิเทา่ไร อกีทงัยงัสามารถหาแนวทางการ
ประหยดัไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 

 

 
กอ่นทเีราจะทราบอตัราคา่ไฟฟ้านัน เราควรจะทราบวา่ เครอืงใชไ้ฟฟ้านันๆ ใชไ้ฟฟ้าหรอืกนิไฟ
เทา่ไหรเ่สยีกอ่น โดยสงัเกตคูม่อืการใชง้าน หรอืแถบป้ายทตีดิอยูก่บัเครอืงใชไ้ฟฟ้า ทเีขยีนวา่ 
กําลงัไฟฟ้า มหีน่วยเป็นวัตต ์(Watt) ถา้เครอืงใชไ้ฟฟ้ามจํีานวนวตัตม์าก ก็กนิไฟมากตามไป
ดว้ย ดงันัน ทา่นสามารถคํานวณดจูากเครอืงใชไ้ฟฟ้าทงัหมด ในบา้นทา่นวา่มเีครอืงใชไ้ฟฟ้ากี
ชนดิแตล่ะชนดิกนิไฟกวีัตต ์และเปิดใชง้านประมาณเดอืนละกชีวัโมง หลังจากนัน ทา่นก็นํามา
คดิคํานวณ ทา่นจะทราบวา่ในแแตล่ะเดอืนทา่นใชไ้ฟฟ้าไปประมาณกหีน่วยเพอืเป็นแนวทางใน 
การประหยดัคา่ไฟฟ้าได ้
สําหรับการใชไ้ฟฟ้า 1 หน่วยหรอื 1 ยนูติคอื เครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาด 1,000 วตัตท์ใีชง้านใน 1 
ชวัโมง หรอืใชส้ตูรการคํานวณดงัน ี 

     กาํลงัไฟฟ้า (วตัต)์ชนดินนัๆ  x จาํนวนเครอืงใชไ้ฟฟ้า / 1000 x จาํนวนชวัโมงที
ใชง้านใน 1 วนั = จาํนวนหนว่ยหรอืยนูติ 
 
ตวัอยา่ง บา้นอยูอ่าศยัทวัไป สมมตุวิา่บา้นของทา่นมเีครอืงใชไ้ฟฟ้าทงัหมด 6 อยา่งดงัตอ่ไปน ี
สงัเกตจํานวนวตัตเ์พอืมาคํานวณ การใชไ้ดจ้ากป้ายทตีดิหรอืคูม่อืของเครอืงใชไ้ฟฟ้า 
 
1. มหีลอดไฟฟ้าขนาด 40 วตัต ์(รวมบลัลาสตอ์กี 10 วตัต ์เป็น 50 วตัต)์ จํานวน 10 ดวง เปิด
ใชป้ระมาณวนัละ 6 ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 50x10 / 1,000x6 = 3 หน่วย หรอืประมาณเดอืน
ละ (30x3)=90 หน่วย 
 
2. หมอ้หงุขา้ว ขนาด 600 วตัต ์จํานวน 1 ใบ เปิดใชป้ระมาณวนัละ 30 นาท ีจะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 
600x1/1000x0.5=0.3 หน่วย หรอืประมาณเดอืนละ (30x0.3)=9 หน่วย 
 
3. ตูเ้ย็น ขนาด 125 วตัต ์จํานวน 1 ตู ้เปิดตลอด 24 ชวัโมง สมมตุคิอมเพรสเซอรทํ์างาน 8 
ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 125x1/1000x8= 1 หน่วย หรอืประมาณเดอืนละ (30x1)= 30 หน่วย 
 
4. เครอืงปรับอากาศ ขนาด 2,000 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดวนัละ 12 ชวัโมง สมมตุิ
คอมเพรสเซอรทํ์างานวนัละ 8 ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 2,000x1/1000x8= 16 หน่วย หรอื
ประมาณดอืนละ (30x16)= 480 หน่วย 
 



5. เครอืงปรับอากาศ ขนาด 1,300 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดใชง้านวนัละ 8 ชวัโมง สมมตุคิอม
เรสเซอรทํ์างานวนัละ 5 ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 1,300x1/ 1,000x5= 6.5 หน่วย หรอื
ประมาณวนัละ (30x6.5) = 195 หน่วย 
 
6. เตารดีไฟฟ้า ขนาด 800 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดวนัละ 1 ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 
800x1/1000x1 = 0.8 หน่วย หรอืประมาณเดอืนละ (30x0.8)= 24 หน่วย 

7. ทวีสีขีนาด 100 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดใชง้านวนัละ 3 ชวัโมง จะใชไ้ฟฟ้าวนัละ 100x1 / 
x3 = 0.3 หรอืประมาณเดอืนละ (30x0.3) = 9 หน่วย 
 
8. เครอืงทํานําอุน่ ขนาด 4,500 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดใชง้านวนัละ 1 ชวัโมงจะใชไ้ฟฟ้าวนั
ละ 4,500x1 / 1000x1=4.5 หน่วย หรอืประมาณเดอืนละ (30x4.5) = 135 หน่วย 
 
9. เตาไมโครเวฟ ขนาด 1,200 วตัต ์จํานวน 1 เครอืง เปิดใชง้านวนัละ 30 นาท ีจะใชง้านวนัละ 
1,200x1 / 1000x0.5 = 0.6 หน่วย หรอืประมาณเดอืนละ (30x0.6) = 18 หน่วย 
 
ดงันันในแตล่ะเดอืนบา้นของทา่นใชไ้ฟฟ้าไปทงัหมดประมาณ 990 หน่วย จากนันทา่นก็สามารถ
คํานวณคา่ไฟฟ้าของทา่นไดต้ามอตัราคา่ไฟฟ้าดงัน ี
อตัราคา่ไฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยั ซงึมผีูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็นจํานวนมากแบง่ออกเป็น 2 ประเภท
ไดแ้ก ่
1.1 ประเภทมกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าไมเ่กนิ 150 หน่วยตอ่เดอืนมอีตัรา ดงัตอ่ไปน ี(ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพมิ) 

คา่ไฟฟ้าตาํสดุ คอื ไมม่กีารใช้
ไฟฟ้า 4.67 บาท 

5 หน่วย (กโิลวตัต์
ชวัโมง) แรก (หน่วยท ี1-5) เป็นเงนิ 4.96 บาท 

10 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี6-15) หน่วยละ 0.7124 บาท 
10 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี16-25) หน่วยละ 0.8993 บาท 
10 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี26-35) หน่วยละ 1.1516 บาท 
65 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี36-100) หน่วยละ 1.5348 บาท 
50 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี101-150) หน่วยละ 1.6282 บาท 
250 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี151-400) หน่วยละ 2.1329 บาท 

เกนิกวา่ 400 หน่วย (หน่วยท ี401เป็นตน้
ไป) หน่วยละ 2.4226 บาท 

      1.2 ประเภทปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 150 หน่วยตอ่เดอืนมอีตัราดงัตอ่ไปน(ีไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพมิ) 

คา่ไฟฟ้าตาํสดุ คอื ไมม่กีารใชไ้ฟฟ้า เดอืนละ 83.18 บาท 
35 หน่วย(กโิลวตัต์
ชวัโมง) (หน่วยท ี1-35) เป็นเงนิ 85.21 บาท 

115 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี36-150) หน่วยละ 1.1236 บาท 
250 หน่วยตอ่ไป (หน่วยท ี151-400) หน่วยละ 2.1329 บาท 

เกนิกวา่ 400 หน่วย (หน่วยท4ี01เป็นตน้
ไป) หน่วยละ 2.4226 บาท 



    ปัจจบุนั การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ยงัไมม่กีารปรับโครงสรา้งคา่กระแสไฟฟ้าแตอ่ยา่งใด 
ซงึอตัราคา่ไฟฟ้าทใีชใ้นปัจจบุนัไดเ้รมิใชม้าตงัแตเ่ดอืนมกราคม 2540 เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตาม
การคดิคา่ไฟฟ้านัน มปัีจจัยอยา่งหนงึทจีะตอ้งมาคํานวณดว้ย นันก็คอืคา่การปรับอตัราคา่ไฟฟ้า
โดยอตัโนมัต ิหรอืทเีราเรยีกวา่คา่ Ft (Energy Adjustment charge) หลายทา่นคงสงสยัวา่คา่ 
Ft คอือะไร ความหมายของคา่ดงักลา่วคอืเป็นตัวประกอบ ทใีชใ้นการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดย
อตัโนมตัมิคีา่เป็นสตางคต์อ่หน่วยใชสํ้าหรับ ปรับคา่ไฟฟ้าทขีนึลง ในแตล่ะเดอืนโดยนําไปคณู 
กบัหน่วยการใชป้ระจําเดอืน คา่ Ft ดงักลา่วอาจจะเพมิขนึหรอืลดลง ทงันผีูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษีคา่ไฟฟ้า ประจําเดอืนนันๆ 
 
ตวัอยา่งวธิกีารคดิคา่ไฟฟ้า 
สมมตุวิา่เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 1.2 ใชไ้ฟฟ้าไป 990 หน่วย  

35 หน่วยแรก   85.21  บาท  
115 หน่วยตอ่ไป (115x1.1236 บาท) 129.21  บาท  
250 หน่วยตอ่ไป (250x2.1329 บาท) 533.22  บาท  

สว่นทเีกนิกวา่ 400 หน่วย (990-400 = 590 x 2.4226 
บาท) 1,429.33  บาท  

รวมเป็นเงนิ   2,176.97  บาท  

 
คํานวณคา่ Ft โดยดไูดจ้ากใบแจง้หน/ีใบเสร็จรับเงนิ หรอืสอบถามจากการไฟฟ้านครหลวง 
 
ตวัอยา่ง       คา่ Ft มถินุายน 2541 หน่วยละ 5.45 สตางค ์

990 หน่วย x 0.05045 
บาท   499.46  บาท  

รวมเงนิ 2,176.97+499.46 = 2,676.43  บาท  
ภาษีมลูคา่เพมิ 10% = 2,676.43 x 7/ 100 = 187.35  บาท  
รวมเป็นเงนิ 2,863.78 บาท คา่ไฟฟ้าทเีรยีกเก็บ 2,863.75  บาท  

 
   หมายเหต ุในกรณีทคํีานวณคา่ไฟฟ้าแลว้เศษสตางคท์คํีานวณไดม้คีา่ตํากวา่ 12.50 สตางค ์
กฟน. จะทําการปัดเศษลง ใหเ้ต็ม จํานวน ทกุๆ 25 สตางค ์และถา้เศษสตางค ์มคีา่เทา่กบัหรอื
มากกวา่ 12.5 สตางค ์กฟน.จะปัดเศษขนึใหเ้ต็มจํานวนทกุ ๆ 25 สตางค ์
 
         สําหรับตวัอยา่งการคดิคา่ไฟฟ้าทใีหม้าขา้งตน้นทีา่นสามารถนําไปคํานวณการใช ้ไฟฟ้า
ในบา้นของทา่นได ้ เพอืเป็นแนวทางในการประหยดั
คา่ไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม การใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั และ
มปีระสทิธภิาพนัน ทา่น ควรรูจั้กเลอืกเครอืงไฟฟ้าให ้
เหมาะสมกบัการใชง้าน และใชเ้ทา่ทจํีาเป็นซงึจะชว่ย
ใหท้า่น สามารถ ประหยดัคา่ไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่ง
มาก 


