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บทคัดย่อ  
 บทความนี้น าเสนอประโยชน์จากการน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่บันทึกได้จากมิเตอร์อ่านไฟฟ้า
อัตโนมัติ มาใช้เพื่อประเมินความคุ้มค่าและรูปแบบที่เหมาะสม
ของการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า ขั้นตอนการประเมิน
เริ่มจากการน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานตัวอย่าง มาใช้เป็น
ระบบทดสอบเพื่ออ้างอิงเป็นกรณีฐาน แล้ววิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 3 มาตรการ ได้แก่ การ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ด้วยขนาดคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลด
ออก การติดตั้งคาปาซิเตอร์ด้วยขนาดคงที่แต่สามารถควบคุม
การปลด/สับ ได้ในช่วงเวลาท างานของโรงงาน และการควบคุม
ขนาดคาปาซิเตอร์อย่างเหมาะสมตลอดเวลาโดยใช้ตัวควบคุม
อัตโนมัติ  ความคุ้มค่าของแต่ละมาตรการประเมินโดยใช้ 
ระยะเวลาคืนทุนที่ค านวณจากเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้ 
และอัตราตอบแทนภายในของโครงการ ที่ค านวณจากอายุการ
ใช้งานของคาปาซิเตอร์ที่ 5 ปี โดยน าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียส่วน
ต่างของขดลวดของหม้อแปลงในแต่ละมาตรการมารว่มพิจารณา 
ผลที่ได้จากระบบทดสอบตัวอย่างช้ีให้เห็นว่า มาตรการเน้นลด
ค่าปรับตัวประกอบก าลังไฟฟ้าโดยการติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาดที่
เหมาะสมคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออกและมาตรการ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์ด้วยขนาดที่เหมาะสมคงที่แบบสามารถ
ควบคุมการปลด/สับได้ในช่วงเวลาท างานมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนสูงกว่ามาตรการที่ใช้ตัวควบคุมอัตโนมัตคิวบคุมการท างาน
คาปาซิเตอร์ให้เหมาะสมตลอดเวลา เนื่องจากมีเงินลงทุนสูงไม่
คุ้มกับต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงที่สามารถลดลง
ได้ วิธีการที่น าเสนอสามารถใช้อธิบายให้ผู้ประกอบการเห็น
ความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า , ค่าปรับตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้า, การติดตั้งคาปาซิเตอร์ในโรงงาน, มิเตอร์
อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ  
 

1.  บทน า 
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor; PF) ในระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าปรับปรุงโดยการติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor; 
C) และควบคุมอย่างเหมาะสม มีประโยชน์หลายประการ เช่น 
ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียและเพิ่มความสามารถในการรองรับ
โหลดของอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลง หรือสายป้อนเหนือจุดติดตั้ง 
C [1] นอกจากน้ีประโยชน์โดยทางอ้อมยังสามารถลดผลกระทบ
จากแรงดันไฟฟ้าตก และช่วยให้เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งไฟฟ้าดีขึ้น [2] การไฟฟ้าในหลายประเทศได้น าประเด็น
การปรับปรุง PF ให้รวมอยู่ในเงินค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก
ผู้ประกอบการในรูป ค่าปรับตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (power 
factor charge) ค่าปรับก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ (Reactive Power 
Charge) ค่าไฟในหน่วย kVA [3] นอกจากนี้ ความสามารถใน
การรักษาแรงดันของระบบด้วยการจ่ายพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
จัดเป็นบริการเสริมความมั่นคงระบบ (Ancillary Services) ที่มี
การศึกษาวิจัยในธุรกิจไฟฟ้าที่แปรรูปไปแล้ว [4], [5] 

ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ใน [6] มีการศึกษาความคุ้มค่า
ของการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่สามารถช่วยลด
พลังงานสูญเสียในระบบส่งโดยใช้เกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าของ
ประเทศแคนาดา โดยพบว่ามีอัตราการคืนทุน 0.16 ปี ใน [7] 
และ [8] ได้ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนปรับปรุง PF โดยใช้
เกณฑ์การคิดค่าปรับและให้โบนัสของประเทศอิยิปต์พบว่ามี
อัตราการคืนทุนในแต่ละกรณีศึกษาระหว่าง 0.11-0.16 ปี 
ส าหรับประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial 
Electricity Authority; PEA) ได้มีการคิดค่าพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
ส่วนเกินเป็นรายเดือนจากลูกค้าผู้ใช้ไฟบางประเภท ในเดือนที่
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ สูงสุดเกินร้อยละ 
61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าจริงสูงสุดในเดือนนั้น ตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม 2554 ค่าปรับนี้เพิ่มจาก 14.02 บาท/kVar 
เป็น 56.07 บาท/kVar ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกปรับต้องหันมาให้
ความสนใจค่าไฟในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น 
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ในอดีตการออกแบบปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการบันทึกปริมาณและรูปแบบการใช้
ไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง [9] ซึ่งพบว่ามีปัญหาพื้นฐาน เช่น 
 ความเพียงพอและเหมาะสมของข้อมูล 
 ไม่ค านึงถึงพลังงานไฟฟ้าสูญเสียส่วนต่างของหม้อแปลง 
 มาตรการทางเลือกมีน้อย 

แต่ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงทุนในโครงการมิเตอร์
อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading; AMR) [10] 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายและมีการติดตั้งใช้งาน เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหผู้้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่บันทึกได้มาช่วย
วางแผนประหยัดพลังงานหรือลดค่าไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมขี้น 
 บทความนี้ ได้ เสนอแนวทางประเมินความคุ้มค่า และ
เหมาะสมของมาตรการการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้าใน

โรงงานอุตสาหกรรมบางรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ การ
ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออก 
การติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบคงที่แต่สามารถควบคุมการปลด/สับ
ได้ในบางช่วงเวลา และการควบคุมขนาดคาปาซิเตอร์อย่าง
เหมาะสมตลอดเวลาโดยใช้ตัวควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจาก
มิเตอร์ AMR ความคุ้มค่าของแต่ละมาตรการสามารถประเมิน 
โดยใช้ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period; PB) และ อัตรา
ผลแทนภายใน (Internal Rate of Return; IRR) ตลอดอายุการ
ใช้งานของ C วิธีการที่น าเสนอสามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 

2. ค่าไฟฟ้าของ PEA [11] 
PEA แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 8 ประเภท ค่าไฟฟ้าหลัก 

ประกอบไปด้วย ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้า และค่าปรับ PF 
ดังแสดงสรุปในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การคิดค่าไฟฟ้าหลักของผู้ใช้ไฟฟ้า 8 ประเภท 

ประเภท ลักษณะผู้ใช้ไฟ 
องค์ประกอบค่าไฟฟ้าหลัก 

พลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าพลังไฟฟ้า (kW) ค่าปรับ PF 

1  บ้านอยู่อาศัย  
1) อัตราปกตแิบบก้าวหน้าตามระดับการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

ไม่คิด ไม่คิด 
2) อัตรา TOU  ตามระดับแรงดัน 

2 กิจการขนาดเล็ก  
1) อัตราปกต ิก้าวหน้าส าหรับแรงดนัต่ า คงที่ส าหรับแรงดัน 22 - 33 kV 

ไม่คิด ไม่คิด 
2) อัตรา TOU  ตามระดับแรงดัน 

3 กิจการขนาดกลาง อัตราปกติกับ TOU ขึ้นกับระดับแรงดัน ตาม Peak และ Off Peak คิด 
4 กิจการขนาดใหญ ่ อัตรา TOD กับ TOU ขึ้นกับระดับแรงดัน ตาม Peak, Partial และ 

Off Peak 
คิด 

5 กิจการเฉพาะอย่าง อัตรา TOU กับรอ TOU ขึ้นกับระดับแรงดนั ตาม Peak และ Off Peak คิด 

6 
องค์กรที่ไม่

แสวงหาก าไร 
1) อัตราปกต ิก้าวหน้าส าหรับแรงดนัต่ า คงที่ส าหรับแรงดัน 22 - 33, 69 kV 

ตาม Peak และ Off Peak คิด 
2) อัตรา TOU  ตามระดับแรงดัน 

7 
สูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1) อัตราปกตแิบบก้าวหน้า 
ตาม Peak และ Off Peak ไม่คิด 

2) อัตรา TOU  ตามระดับแรงดัน 
8 ไฟฟ้าชั่วคราว อัตราคงที ่ ไม่คิด ไม่คิด 

 
3.  ข้อพิจารณาในการปรับปรุง PF 
3.1 ประโยชน์จากการปรับปรุง PF 

การปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้าท าโดยติดคาปาซิเตอร์
ใหจ้่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ CQ ปริมาณดังสมการที่ (1) 

  C 2 1Q P tan tan    (1) 

dP และ dQ คือค่าพลังไฟฟ้าจริงและรีแอคตฟีสูงสุดประจ าเดอืน 
เพื่อปรับมุมตัวประกอบก าลังไฟฟ้าจาก 2 1  เมื่อ P คือค่า
ก าลังไฟฟ้าของโหลด ณ เวลานั้น ประโยชนร์ูปธรรมที่ได้ คือ  

 ลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดหม้อแปลงลงเหลือดัง
สมการที่ (2)  
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T T Cnew rated
Cu Cu 2 2
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P Q Q
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 (2) 

rated
TCuP , P และ TQ คือก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดหม้อ

แปลง ณ พิกัดก าลัง ก าลังไฟฟ้าจริง และรีแอคตีฟที่ไหลผ่าน
หม้อแปลงแต่ละคาบเวลา ตามล าดับ 

 ลดพลังไฟฟ้าสูงสุดลงเหลือดังสมการที่ (3)  

 new old new old
d d Cu,d Cu,dP P P P    (3) 

old
Cu,dP และ new

Cu,dP คือก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดหม้อ
แปลง ณ คาบเวลาที่เกิดพลังไฟฟ้าจริงสูงสุด ก่อนและหลังการ
ปรับปรุง PF 

 ลดค่าปรับ PF ลงได้เป็นค่า ดังสมการที่ (4) 

  new
charg ed d C dPF 56.07 Q Q 0.6197P     (4) 

dP และ dQ คือค่าพลังไฟฟ้าจริงและรีแอคตฟีสูงสุดประจ าเดอืน 
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3.2 รูปแบบการควบคุมและเงินลงทุน 
 C ขนาดคงที่ (Fixed Capacitor) หมายถึง ติดตั้ง C 

ขนาดคงที่ค่าหนึ่งตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออก วิธีนี้ลงทุน
เฉพาะค่า C ไม่มีระบบควบคุมเพิ่มเติม สามารถลดค่าปรับจาก
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้ แต่อาจท าให้พลังงานไฟฟ้าสูญเสียใน
หม้อแปลงเพิ่มขึ้น เหมาะกับระบบท่ีมีโหลดค่อนข้างคงที่  

 C แบบสวิตช์ (Switched Capacitor) หมายถึง 
ติดตั้ง C ค่าคงที่ แต่สามารถควบคุมสวิตช์เข้าระบบได้ใน
ช่วงเวลาท างานและปลดออกเมื่อเลิกงาน วิธีนี้สามารถลด
ค่าปรับ PF และพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงได้ ใช้เงิน
ลงทุนพอควร เหมาะกับโหลดที่ค่อนข้างคงที่ในช่วงเวลาท างาน 

 ระบบควบคุม PF อัตโนมัติ (APFC) หมายถึง การ
ลงทุนระบบ APFC ที่สามารถควบคุมการสวิตช์เลือกค่า C แบบ
อัตโนมัติตามขนาดโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถลดค่าปรับ 
PF และพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงได้มากที่สุด แต่มีเงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง เหมาะกับโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.3 ต าแหน่งการติดต้ัง C 

 ขั้วทุติยภูมิหม้อแปลง นิยมติดตั้งด้วย C ขนาดคงที่ไม่
มีการปลดออก ลงทุนเฉพาะค่า C ไม่มีระบบควบคุม สามารถ
ลดค่าปรับ PF ได้ แต่ลดพลังงานสูญเสียหม้อแปลงได้บางส่วน 

 
รูปที่ 1 การติดตั้ง C แบบคงที่ท่ีด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง 

 ตู้ไฟหลัก (MDB) ติดตั้ง C ได้ทั้งแบบคงที่และแบบ
สวิตช์เข้าระบบได้ในช่วงเวลาท างาน วิธีหลังสามารถลดค่าปรับ 
PF ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียในหม้อแปลงและสายป้อนหลักได้  

 
รูปที่ 2 การติดตั้ง C ที่ตูไ้ฟฟ้าหลัก 

 ตู้ควบคุมมอเตอร์ (MCC) นิยมติดตั้ง C แบบสวิตช์เลือกค่า
พร้อมระบบ APFC เพื่อให้ท างานได้แบบอัตโนมัติ สามารถลด
ค่าปรับ PF ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสยีในหม้อแปลง สายป้อนหลัก
และสายป้อนย่อยได้ แต่ลงทุนสูง 

 
รูปที่ 3 การติดตั้งระบบ APFC ทีตู่้ควบคุมมอเตอร์ 

3.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 
การลงทุนติดตั้ง C เพื่อปรับปรุง PF แต่ละวิธีที่กล่าวถึงใน

ข้างต้นมีจุดเด่นและด้อยแตกตา่งกัน ในบทความนี้ประเมินความ
คุ้มค่าของการลงทุน โดยใช้ระยะเวลาการคืน และ อัตราตอบ
แทนภายใน ดังสมการที่ (5) และ r ในสมการที่ (6) ตามล าดับ 

 0

m

C
PB

C
  (5) 

 

N
m

m
m 0

C
NPV =  = 0

(1+r)


  (6) 

0C ในสมการที่ (4) คือเงินลงทุน และ mC ในสมการที่ (5) 
และ (6) คือ ผลตอบแทนรายเดือนที่ได้จากการลดค่าปรับ PF 
และ พลังงานสูญเสียในหม้อแปลง N  คือจ านวนเดือนที่คิดจาก
อายุการใช้งานของ C ที่ 5 ปี 

4. ระบบมิเตอร์ AMR 
เป็นระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านระบบสื่อสาร 

และน าข้อมูลที่อ่านได้มาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถดูข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าของตนได้ได้โดยป้อนรหัสผ่าน 
ข้อมูลโหลดที่บันทึกไว้จะเป็นค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าจริงและรี
แอคตีฟทุก 15 นาที เรียกว่าพลังไฟฟ้า (Demand) ข้อมูลที่
บันทึกได้นี้มลีะเอียดมากพอส าหรับใช้จัดการพลังงาน และใช้คิด
ค่าไฟไฟฟ้า และยังมีข้อดีอื่นๆ  อีก เช่น 
 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็น 

เวลา 2 ปีได้ตลอดเวลา จากฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ใน  
 สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

และรายปี พร้อมบันทึกค่าได้ 
 สามารถน าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ภายในสถานประกอบการของ

ตนเองไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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รูปที่ 4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของระบบมิเตอร์ AMR 

5.  ระบบทดสอบ 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ใช้ข้อมูลโรงงานอาหารแปรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
เป็นระบบทดสอบ ดังนี ้

 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 ซื้อไฟท่ีแรงดัน 22 kV 
 หม้อแปลงหน้าโรงงานมีขนาด 250 kVA  
 ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดหม้อแปลงท่ีพิกัด 2.5 kW 
 ช่วงเวลาการท างานปกติ คือ 03:00-15:00 น. 

5.2 อัตราค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟประเภท 3 กิจการขนาดกลาง 
 ค่าพลังงานไฟฟ้า 3.7731 บาท/kWh 9:00-22:00 น. 

และ 2.2695 บาท/kWh 22:00-9:00 น. 
 ค่าพลังไฟฟ้า 132.93 บาท/kW 
 คิดค่าปรับตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 56.07 บาท/kVar  

5.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
เพื่อความง่ายในการค านวณ จะใช้ข้อมูล ณ วันที่บันทึกค่า 

แทนข้อมูลการใช้ไฟตลอดเดือน ดังรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่บันทึกได้จากมิเตอร์ AMR 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตลอดวันของโรงงานนี้มีค่า 825.38 
kWh พลังไฟฟ้าจริงและรีแอคตีฟสูงสุดมีค่า 95.12 kW และ 
106.08 kVar ตามล าดับ ต้นทุนพลังงานไฟฟ้า พลังไฟฟ้า และ
ค่าปรับตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของเดือนนี้มีค่า 2357.9 บาท 
12644.3 บาท และ 2642.8 บาท ตามล าดับ 

6. ผลการค านวณ 
การประเมินผลมาตรการปรับปรุง PF มี 3 กรณี ได้แก ่

 กรณี I ติดตั้ง C แบบคงที่ตลอดเวลาโดยไม่มีการปลดออก  
 กรณี II ติดตั้ง C แบบคงที่ แต่ตั้งเวลาสวิตช์เข้าใช้งาน 

03:00-15:00 ซึ่งเป็นเวลาท าการผลิตของโรงงาน 
 กรณี III ควบคุมโดยใช้ APFC ที่ PF 0.95 lagging 
6.1 พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย 

พลังงานไฟฟ้าสูญเสียของขดลวดหม้อแปลงในหนึ่งวันของ
กรณีฐานท่ีไม่มีการปรับปรุง PF มีค่า 4.27 kWh ขนาด C ที่ท า
ให้เกิดพลังงานสญูเสยีน้อยสดุในกรณีที่ I และ II คือ 40 kVar 
และ 70 kVar  ตามล าดับ มีผลให้เกิดพลังงานไฟฟ้าสญูเสียใน
หนึ่งวันเป็น 2.81 kWh และ 2.21 kWh ในกรณ๊ที่ III ที่ใช้ 
APFC ควบคุมแบบอัตโนมัติท าให้พลังงานไฟฟ้าสูญเสยีลดลงได้
มากที่สุดเป็น 1.91 kWh ผลการค านวณแสดงดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดหม้อแปลง  
6.2 ค่าปรับ PF 

ค่าปรับ PF กรณีฐานมีค่า 2642.8 บาท สามารถลดลงให้
เป็นศูนย์ได้เมื่อท าการลดพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟลงให้เหลือน้อยกว่า 
58.95 kVar สามารถค านวณไดจ้ากสมการที่ (2) ในกรณีที่ I 
และ II ท าได้โดยตดิตั้ง C ขนาดใหญ่กว่า 47.13 kVar ส่วนใน
กรณีที่ III สามารถลดค่าปรับในส่วนน้ีได้ทั้งหมดเนื่องจากมีการ
ควบคุม PF ที่ 0.95 lagging 
6.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน 

การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละมาตรการ 
จะใช้ ระยะเวลาคืนทุน (PB) และ IRR ตลอดอายุการใช้งานของ 
C ที่ประเมินไว้ 5 ปี ตามที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4.4 โดยต้นทุนที่
ใช้ในการค านวณในกรณีที่ I มีเฉพาะค่า C กรณีที่ II มีค่า C และ
ค่าติดตั้งระบบควบคุมแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ กรณีที่ III คิดจาก
ราคา C พร้อมตู้ควบคุมและระบบ APFC ราคาอุปกรณ์ทั้งหมด
ประมาณจากราคาจริงในท้องตลาด ผลที่ได้ของกรณีที่ I และ II 
แสดงได้ดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ตามล าดับ ส่วนกรณีที่ III 
ที่ลงทุนระบบ APFC ได้ PB 51.9 เดือน IRR 0.486 %/เดือน 
ผลตอบแทนรวม 5 ปี มีค่า 23,302 บาท ซึ่งพบว่ามีค่าต่ ากว่า 2 
กรณีแรกเนื่องจากมีเงินลงทุนสูงประมาณ 150,000 บาท 

kW, kVar 

kW 
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ตารางที่ 2 การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนกรณีที่ I 

 
ขนาดคาปาซิเตอร์ (kVar) 

10 20 30 40 50 60 70 80 
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (บาท) 54.9 92.7 113.5 117.3 104.0 73.6 26.3 -38.2 

ค่าพลังไฟฟ้าลดลง (บาท) 10.6 20.1 28.5 35.9 42.2 47.5 51.7 54.8 
ค่าปรับ PF ที่ลดลง (บาท) 557.9 1,116.2 1,674.6 2,233.4 2,642.8 2,642.8 2,642.8 2,642.8 

ต้นทุน (บาท) 4,000 5,500 7,000 8,850 10,500 13,500 16,500 17,500 
PB (เดือน) 6.4 4.5 3.9 3.7 3.8 4.9 6.1 6.6 

IRR (%/เดือน) 15.6 22.3 26.0 27.0 26.6 20.5 16.5 15.2 
ผลตอบแทนรวม 5 ป ี(บาท) 33,403 68,236 102,000 134,344 156,840 152,335 146,744 142,066 

ตารางที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนกรณีที่ II 

 
ขนาดคาปาซิเตอร์ (kVar) 

10 20 30 40 50 60 70 80 
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (บาท) 49.6 90.4 122.6 146.1 160.9 166.9 164.3 153.0 

ค่าพลังไฟฟ้าลดลง (บาท) 10.6 20.1 28.5 35.9 42.2 47.5 51.7 54.8 
ค่าปรับ PF ที่ลดลง (บาท) 557.9 1,116.2 1,674.6 2,233.4 2,642.8 2,642.8 2,642.8 2,642.8 

ต้นทุน (บาท) 8,000 10,500 13,000 15,850 18,500 22,500 26,500 28,500 
PB (เดือน) 12.9 8.6 7.1 6.6 6.5 7.9 9.3 10.0 

IRR (%/เดือน) 7.9 11.8 14.2 15.3 15.5 12.8 10.8 9.8 
ผลตอบแทนรวม 5 ป ี(บาท) 29,085 63,101 96,547 129,074 152,253 148,932 145,026 142,533 

 

7. สรุป 
บทความนี้น าเสนอแนวทางประเมินความคุ้มค่าและ

รูปแบบที่เหมาะสมของการปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกได้จากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ ผลที่ได้
พบว่า รูปแบบการติดตั้ง C แบบคงที่ตลอดเวลาโดยไม่ปลด
ออก และรูปแบบการติดตั้ง C แบบคงที่แต่สามารถสวิตช์ใน
ช่วงเวลาท างานของโรงงาน เป็นมาตรการที่ให้ผลตอบแทน
การลงทุนสูงมาก ส่วนมาตรการใช้ระบบ APFC ความคุ้มค่าจะ
น้อยกว่าสองกรณีแรกเนื่องจากเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง  
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