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บทคดัย่อ 

ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจยัหลกัในการใช้ชีวิตประจ าวนั นบัวา่เป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม อีกมุมหน่ึงท่ีผูค้นอาจจะละเลยไม่ให้ความสนใจนกั ก็คือ การใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน ซ่ึงเม่ือ

เกิดไฟฟ้าดบัอาจจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศมากนกั เพราะครัวเรือนไม่ไดมี้ผลผลิตท่ีมีมูลค่าทาง

ตลาด ถึงแม้ว่าความเสียหายท่ีเกิดจากไฟฟ้าดับในภาคครัวเรือนจะมีขนาดเล็ก แต่จะมีต้นทุนทางด้าน

จิตวิทยาส าหรับกิจกรรมท่ีก าลงัท าตอ้งหยุดชะงกั ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ีก็เพื่อวดัความ

สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เม่ือเกิดไฟฟ้าดบัในภาคครัวเรือน ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบสอบถามเพื่อส ารวจ

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า และความเตม็ใจจะจ่ายของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อ

หลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดับ ผลการส ารวจพบได้ว่า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั คือ การสูญเสีย

ช่วงเวลาการพกัผอ่นท่ีตอ้งอาศยัการใชไ้ฟฟ้าท่ีมกัจะเกิดในช่วงค ่า ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ความเต็มใจท่ี

จะจ่ายของครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งจะเทียบเท่ากบัอตัรารายไดสุ้ทธิเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบัในช่วงค ่า จึง

ไม่น่าแปลกใจในแง่ของจ านวนเงินท่ีแน่นอนของเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค าส าคัญ: ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าดบั, ความเตม็ใจจะจ่าย, สูญเสียการพกัผอ่น 
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Economics loss in the case of a power outage in the household sector  

in Bangkok 
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Abstract 

 

 Electricity is a primary factor in everyday life. This is a key factor in the economic 

and social development. One perspective that people may not interested in the use of 

electricity in the household sector. When a power failure occurs, may not affect the economy 

much because households do not have a product that the market value. Although the damage 

caused by a power outage in the household will be small. But there are psychological costs 

for activities that are doing to a halt. Thus, the purpose of this study was to measure the 

economic loss when power outage in the household has occured. The questionnaire used in 

this study to investigate the electrical behavior of the sample and the willingness to pay for 

electricity in the area of Bangkok, to avoid power outages. Results of the survey showed, 

costs incurred when a power outages is loss of leisure time dependent the use of electricity, 

which often occurs in the evening, about 1 hour 30 minutes. The willingness to pay of 

households sample is equivalent to the rate of net income to avoid a power outage in the 

evening. It is not surprising in terms of certain amounts of money involved. 
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1. บทน า 

 ไฟฟ้าถือว่าเป็นสาธารณูปโภคท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการท่ีประเทศจะพฒันาไปได ้และเป็นปัจจยั

หลกัในการด ารงชีวิตประจ าวนั การส่ือสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัต่อหลกัการมนุษยชนจะเกิดข้ึนและจะมีประสิทธิภาพ

ไม่ไดถ้า้ขาดไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ในดา้นการเพิ่มผลผลิตทั้งใน

ดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั การกระจายรายได ้การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใน

การผลิต และการขายสินคา้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ แต่เม่ือปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีมี

เพิ่มมากข้ึน ก าลงัการผลิตไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ปัญหาท่ีจะเกิดตามมาคือ การเกิดไฟฟ้าดบั ซ่ึงผลกระทบจาก

ไฟฟ้าดบัน้ีในภาคอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบถึง ค่าจา้งท่ีจ่ายให้พนักงาน ผลก าไรท่ีเสียไปเน่ืองจาก

ไฟฟ้าดบั ค่าจา้งท่ีจะตอ้งจ่ายล่วงเวลา วตัถุดิบเน่าเสียเกิดความเสียหาย ค่าใชจ่้ายในการเร่ิมกระบวนการผลิต

ใหม่ และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหายเน่ืองจากไฟฟ้าดบั  

 ในอีกแง่มุมหน่ึงในภาคครัวเรือนท่ีผูค้นอาจจะละเลยไม่ให้ความสนใจมากนัก นั้นก็คือในภาค

ครัวเรือนการเกิดไฟฟ้าดบัอาจจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะครัวเรือนไม่ไดมี้ผลผลิตท่ีมีมูลค่า

ทางตลาด นั่นเป็นแรงผลักดันท่ีท าให้ผูว้ิจ ัยอยากท าการศึกษาว่า เม่ือเกิดไฟฟ้าดับความสูญเสียทาง

เศรษฐศาสตร์ในภาคครัวเรือนจะเป็นเช่นไร ซ่ึงจากสถิติของการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2545 จนถึงเดือน

มีนาคม 2556 พบวา่ จ  านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนมีมากข้ึนเร่ือยๆ และมีจ านวนมากกวา่ในภาคธุรกิจ ภาค

การเกษตร และหน่วยงานราชการรวมกนั 

 การวดัความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ในภาคครัวเรือนนั้นค่อนขา้งท าไดย้าก เพราะไม่มีผลผลิตที

ออกมาจากภาคครัวเรือนนั้นไม่มีมูลค่าทางตลาด การวดัจึงท าไดค้่อนขา้งยาก ค่าใชจ่้ายในการท่ีเกิดไฟฟ้าดบั

คือ การสูญเสียของการพกัผ่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาตอนเยน็ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนมาก ซ่ึง

จริงๆแลว้การท่ีเกิดไฟฟ้าดบัในภาคครัวเรือน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Outage Cost) จะมีขนาดเล็ก แต่จะมี

ตน้ทุนทางดา้นจิตวิทยาส าหรับกิจกรรมท่ีก าลงัท าอยูต่อ้งหยุดชะงกัไปเพราะไฟฟ้าดบั ตราบเท่าท่ีผูผ้ลิตใน

ภาคครัวเรือนวางแผนการจดัสรรเวลาของตวัผูผ้ลิตไปในดา้นอ่ืนๆ ก่อนไฟฟ้าจะดบั 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อวดัความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ในเม่ือเกิดไฟฟ้าดบัในภาคครัวเรือน 
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2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ลกัษณะของตลาดไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีลกัษณะเป็นตลาดผูกขาด โดยการผลิตไฟฟ้าอยู่ใน

ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น ส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าก็มี

ลกัษณะเดียวกนัคือเป็นลกัษณะของตลาดผกูขาดเช่นเดียวกนั คือ แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง ท่ีจะจ าหน่าย

ไฟฟ้าใหก้บักรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีจะท าการจ าหน่ายไฟฟ้า

ใหก้บัจงัหวดัท่ีเหลือ ซ่ึงตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าสามารถแบ่งออกมาได ้3 ส่วน คือ ตน้ทุนในการขยายก าลงั

การผลิตพลงัไฟฟ้า ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า และตน้ทุนในส่วนของลูกคา้ 

 เน่ืองจากปัจจุบนัมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จากทั้งอุตสาหกรรมโรงงาน อาคารท่ี

พกัอาศยั โครงการบา้นจดัสรร ท่ีก่อตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ส่ิงท่ี

ตามมาคือ เกิดการไฟฟ้าดบัในบางพื้นท่ี ซ่ึงผลกระทบจากไฟฟ้าดบั คือ ความเสียหายเน่ืองจากไฟฟ้าดบั 

(Outage Cost) ของสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการเกิดไฟฟ้าดับอาจท าให้

กระบวนการผลิตสินคา้มีปัญหา เกิดความล่าช้า หรือท าให้ปัจจยัการผลิตเน่าเสีย ในภาคครัวเรือนการเกิด

ไฟฟ้าดบัอาจท าให้เกิดการสูญเสียความพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าเน่ืองจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่สามารถท างานได ้

เช่น การชมโทรทศัน์ การอ่านหนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงเราจะเรียกความเสียหายจากไฟฟ้าดบัเม่ือมีความตอ้งการ

ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอีก 1 กิโลวตัตว์า่ ความเสียหายส่วนเพิ่มจากไฟฟ้าดบั(ธีระพงษ ์วิกิตเศรษฐ, 2554: 801-805)  เม่ือมีการ

เกิดไฟฟ้าดบับ่อยข้ึนเท่าใดค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์จากการเกิดไฟฟ้าดบัก็ยิง่เพิ่มมากข้ึน น่าจะเป็นการดีท่ี

จากจุดความตอ้งการของสังคมในมุมมองของความน่าเช่ือถือของระบบไฟฟ้าควรจะปรับตวัให้เหมาะสมใน

ระดบัท่ีผลรวมของตน้ทุนทางเศรษฐกิจเม่ือไฟฟ้าดบัและค่าใชจ่้ายในการจดัหาระบบท่ีมีขั้นต ่า ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่ควรจะเพิ่มข้ึนไปยงัจุดท่ีตน้ทุนทางสังคมส่วนเพิ่มของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะเท่ากบัตน้ทุนทาง

สังคมส่วนเพิ่มของการขาดหายไปหรือการหยุดชะงกัของการจ่ายกระแสไฟฟ้า(Mohan Munasinghe and 

Mark Gellerson, 1979: 353-365)  การเปรียบเทียบตน้ทุนทางสังคมและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีทรัพยากรการลงทุนเป็นส่ิงท่ี

หายากและเงินกอ้นใหญ่จะอุทิศให้กบัการผลิตพลงังานไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายดา้นอุปทานอาจถูกก าหนดจากการ

พิจารณาค่อนขา้งตรงไปตรงเทคนิควิศวกรรมบนพื้นฐานของวิธีการวางแผนระบบพลงังานไฟฟ้า(Denis 

Anderson, 1972: 267-301) ในดา้นอุปสงค์ค่าใช้จ่ายให้กบัสังคมจากการลดระดบัของความน่าเช่ือถือ

อุปทานของการผลิตไฟฟ้าท่ีอยูห่่างไกลมากข้ึนยากท่ีจะก าหนดและยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบมาก(Michael 

L. Telson, 1975: 679-694)  
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีเราจะเนน้ท่ีความเสียหายเน่ืองจากไฟฟ้าดบัในภาคครัวเรือน นัน่คือ การสูญเสีย

ช่วงเวลาในการพกัผอ่น หรือ กิจกรรมในครัวเรือน เช่น การท าความสะอาด การท าอาหาร เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายหลกัของความลม้เหลวของพลงังานไฟฟ้าใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัคือ การสูญเสียของการ

พกัผ่อนในขณะท่ีมูลค่าส่วนเพิ่มของการพกัผ่อนท่ีเท่ากบัอตัรารายไดค้รัวเรือนของก าไรสุทธิ ผลลพัธ์ของ

การส ารวจในบราซิลสนบัสนุนสมมติฐานน้ี(Mohan Munasinghe, 1980: 361-369) การตรวจสอบการ

ด ารงอยู่ของผลกระทบสภาพท่ีเป็นอยู่ในการประเมินมูลค่าของผูบ้ริโภคของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะท่ี

ผลิตภณัฑ์ท่ีประเมินมูลค่าไม่ได ้ในท่ีน้ีคือ ความน่าเช่ือถือของการให้บริการไฟฟ้าท่ีอยูอ่าศยั การประเมิน

มูลค่าดงักล่าวไดก้ลายเป็นส่ิงส าคญัในการวางแผนทรัพยากรอรรถประโยชน์ไฟฟ้าและอตัราการท า พบผล

สถานะเดิมอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงจะตอ้งได้รับการแก้ไขในการเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการเก่ียวกบัความ

น่าเช่ือถือของการให้บริการไฟฟ้า(Raymond S Hartman Michael J Doane and Chi-Keung Woo, 

1991: 141-162) ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั การพึ่งพาต่ออุปทานของการผลิต

ไฟฟ้าเน่ืองจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัและความพอใจท่ีมีความหลากหลายมาก ดงันั้นค่าใช้จ่ายในการ

หยุดท างานจึงเป็นเหตุผลส าคญั  เพื่อท่ีจะใช้ในระดบัสูงของความไม่แน่นอนมาพิจารณา ในแบบจ าลอง 

Monte Carlo ไดด้ าเนินการในการศึกษาส าหรับกรณีของภาคครัวเรือนส่วนบุคคลในประเทศเยอรมนันี

(Aaron J Praktiknjo Alexander Hahnel and Georg Erdmann, 2011: 7825-7833) พบวา่ในภาค

ครัวเรือนการเต็มใจท่ีจะจ่ายข้ึนอยูก่บัระยะเวลาของไฟฟ้าท่ีดบั และเต็มใจท่ีจะจ่ายอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสูงข้ึน

ส าหรับกรณีท่ีไฟฟ้าดบัไปโดยทนัที การเปล่ียนแปลงในภาพรวมของความเต็มใจจะจ่าย เน่ืองจากความ

แตกต่างท่ีสังเกตไดใ้นท่ีอยู่อาศยัและตวัแปรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัผลกระทบ

แทจ้ริงจากภาวะไฟฟ้าดบั(Fredrik Carlsson and Peter Martinsson, 2007: 75-89)  

 วิธีการปฏิบติัท่ีใช้ในครัวเรือนให้เป็นหน่วยการผลิตท่ีใช้ปัจจยัการผลิต เช่น เวลาของสมาชิกใน

ครัวเรือน และตลาดสินคา้ (เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) ในส่วนผลิตผลท่ีจะเกิดข้ึนในครัวเรือน เช่น การพกัผ่อน

หยอ่นใจและโภชนาการ ท่ีใหอ้รรถประโยชน์(Gary Becker, 1965: 493-517) ค่ า ใ ช้ จ่ า ยของก า ร

หยุดท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเน่ืองจากไฟฟ้าดบั อาจประเมินได้จากปัจจยัการผลิตท่ีเน่าเสียไป เช่น ผกั 

ผลไม ้เน้ือ ท่ีแช่ในตูเ้ยน็ หรือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีท างานไม่ได ้เช่น พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองดูดฝุ่ น 

 การวดัผลในภาคครัวเรือนนั้นค่อนขา้งท าไดย้าก เพราะผลิตผลท่ีออกมาจากหน่วยการผลิตภาค

ครัวเรือนนั้นไม่มีมูลค่าทางการตลาด เช่น การพกัผอ่น แต่ในคร้ังน้ีเราจะวดัออกมาในรูปแบบความพอใจท่ี
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ลดลงเน่ืองจากกิจกรรมท่ีท าอยูต่อ้งมีเหตุให้หยุดชะงกั ซ่ึงเราจะดูท่ีเป็นรายกิจกรรมท่ีน่าสนใจในครัวเรือน

อนัไดแ้ก่ การท าความสะอาดบา้นเรือน การปรุงอาหาร และการพกัผอ่น 

 กรณีการท าความสะอาดบา้นเรือน เม่ือเกิดไฟดบั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนคือไม่สามารถท า

กิจกรรมนั้นต่อไปได ้อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปท ากิจกรรมอ่ืน นอกจากน้ีในช่วงเวลาท่ีก าหนดเช่น วนั

หน่ึงจะมีระดบัของการทดแทนบางอยา่งระหวา่งการท าความสะอาดและกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัการท าความ

สะอาดอ่ืน ๆ ในบา้น ดงันั้นความเสียหายจากไฟฟ้าดบัจะมีขนาดเล็ก กิจกรรมการท าความสะอาดเหล่าน้ีจะ

ถูกละเวน้ในทฤษฎีทางเศรษฐกิจท่ีจะไม่เห็นคุณค่าของกิจกรรมการท าความสะอาด บญัชีส าหรับพวกเขาใน

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการไหลเทียบเท่าของรายไดเ้ป็นตวัเงิน(Hildete Pereira 

de Melo Claudio Monteiro Considera and Alberto Di Sabbato, 2007: 435-454) แต่จะมีค่าใชจ่้าย

บางอยา่ง รวมทั้งค่าใชจ่้ายทางจิตวทิยาของการหยดุชะงกัในกิจกรรมท่ีก าลงัท าในกิจวตัรประจ าวนัตามปกติ

ตราบใดท่ีมนัจะสันนิษฐานวา่ผูผ้ลิตในครัวเรือนมีเหตุผลจดัสรรเวลาของพวกเขาไปหลายชนิดของการผลิต

ก่อนท่ีไฟฟ้าจะดบั 

 ส าหรับในดา้นการเตรียมอาหารนั้น แต่ละช่วงม้ืออาหารจะมีความส าคญัเป็นอยา่งมากถา้อาหารท่ี

ปรุงนั้นตอ้งใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ เคร่ืองตม้น ้ าร้อน ซ่ึงถ้าเกิดไฟฟ้าดบั การเตรียม

อาหารตอ้งหยุดชะงกั ถา้เป็นม้ือท่ีเร่งรีบอาจตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ืออาหารทานนอกบา้นแทน หรือตอ้งงด

หรือเล่ือนการทานอาหารม้ือนั้น ถ้าในพื้นท่ีท่ีมีทราบล่วงหน้าว่าไฟฟ้าจะดบั หรืออตัราการไฟฟ้าดบัใน

บริเวณนั้นเกิดข้ึนบ่อย อาจมีการเตรียมซ้ือเตาแก๊ส ก๊าซหุงตม้ เตรียมเอาไวส้ ารอง ในขณะท่ีถา้กลุ่มผูบ้ริโภค

มีการใชเ้ตาแก๊ส ก๊าซหุงตม้เป็นประจ า ความเสียหายจากไฟฟ้าดบัจะมีขนาดเล็กมากเช่นกนั 

 ในกรณีการพกัผ่อนนั้นจะแตกต่างจาก การท าความสะอาด และการเตรียมอาหาร เพราะความ

เสียหายจากไฟฟ้าดบัมีผลกระทบกบัการพกัผอ่นอยา่งมาก ซ่ึงท าให้การพกัผอ่นถูกจ ากดั  โดยทัว่ไปชัว่โมง

ท างาน อายุ และการศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกการพกัผอ่นในครอบครัว(Sanae Tashiro, 2009: 161-

180) ซ่ึงส าหรับช่วงเวลาในการท างานหารายไดม้กัเป็นช่วงเวลาท่ีถูกก าหนดมาแลว้ ตามปกตินั้นช่วงเวลา

เยน็มกัเป็นเวลาแห่งการพกัผ่อนแต่ในกรณีของแม่บา้นจะถือว่าการพกัผ่อนไม่ไดจ้  ากดัแค่ตอนเยน็ เพราะ

อาจมีการทดแทนในการพกัผ่อนเป็นในช่วงกลางวนั ก็จะท าให้ความเสียหายในกรณีไฟฟ้ามีค่าน้อยมาก 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการคิดซ ้ าของแม่บา้น(Reuben Gronau, 1973: 634-651) 
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 ในกรณีกิจกรรมสันทนาการอ่ืน เช่น การดูโทรทศัน์ การฟังเพลง การอ่านหนงัสือ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

ตอ้งใช้ไฟฟ้า เม่ือไฟฟ้าดบัจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีจะทดแทนกิจกรรมเดิมท่ีท าอยู ่ค่าใช้จ่ายใน

การเปล่ียนกิจกรรมย่อมเกิดข้ึน ในขณะท่ีการสูญเสียของกิจกรรมเพื่อการพกัผ่อนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของความเสียหายท่ีเกิดจากไฟฟ้าดับในท่ีอยู่อาศัย รูปแบบของกิจกรรมใน

ครัวเรือนข้ึนอยู่กับทางเลือกเพื่อการพกัผ่อนของผูบ้ริโภค ท่ีได้รับการพฒันาเพื่อประเมินการสูญเสีย

สวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหยดุชะงกัในการจดัหาไฟฟ้าส ารอง 

 นอกจากน้ี กระแสไฟฟ้าท่ีขดัขอ้งจะท าให้เสียการท างานของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ตูเ้ย็น  

เคร่ืองปรับอากาศ และพดัลม ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกับประเภทของกิจกรรมท่ีใช้ใน

ครัวเรือนท่ีเพิ่งพูด ในกรณีน้ีผลท่ีเกิดจากการหยุดชะงกัจะมีนยัส าคญัท่ีเก่ียวพนักบัระยะเวลาท่ีไฟฟ้าดบั ซึง

ถา้ไฟฟ้ามีการดบัเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน จะยิง่ส่งผลเสียท าใหค้วามเสียหายจากไฟฟ้าดบัมีมาก เช่น อาหาร

ในตูเ้ยน็อาจเกิดการเน่าเสีย นั่นก็เป็นการเพิ่มความเสียหายให้มากข้ึนอีก นอกเหนือจากผลดา้นปัจจยัการ

ผลิตแลว้ อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มอเตอร์การท างาน อาจมีอายุการใชง้านท่ีลดลงจากเดิม เน่ืองจากการหยุด

ท างานอยา่งกระทนัหนั ความเสียหายในดา้นน้ีก็ตอ้งน าความคิดรวมเช่นกนั แต่ทั้งน้ีกรณีไฟฟ้าดบัเป็นระยะ

เวลานานยงัไม่เคยเกิดข้ึนในเมืองไทยมาก่อน 

 เม่ือมีการเกิดไฟฟ้าดบั ครัวเรือนตอ้งมีค่ามชจ่้ายทางออ้มท่ีเกิดข้ึนมานัน่คือ การซ้ืออุปกรณ์ท่ีจะให้

พลงังานมาทดแทนไฟฟ้าท่ีดบัไป เช่น แบตเตอร่ี ไฟฉาย เทียน ไมขี้ดไฟฟ้า เป็นตน้  

3. วธีิการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบักิจกรรมของในภาคครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้าเป็น

ปัจจยัในการผลิตท่ีน่าสนใจ อนัประกอบดว้ย การท าความสะอาด การประกอบอาหาร และการพกัผอ่น ซ่ึง

มูลค่าของการเกิดไฟฟ้าดบัในรูปความเสียหายท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นอาจเป็นขนาดท่ีเล็กนอ้ย แต่ทั้งน้ี

ยงัมีมูลค่าในทางจิตวิทยาของการเกิดไฟฟ้าดบัโดยไม่ทราบล่วงหน้า เป็นผลให้กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าของ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในภาคครัวเรือนตอ้งหยดุชะงกัลง โดยอยูบ่นขอ้สันนิษฐานท่ีวา่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไฟฟ้าในภาคครัวเรือน

ไดท้  าการจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆเอาไวแ้ลว้ก่อนท่ีไฟฟ้าจะดบั 
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มูลค่าการพกัผอ่นตามความคาดหมาย  

 ในท่ีน้ีเราจะพิจารณาอรรถประโยชน์ในภาคครัวเรือน โดยให้อรรถประโยชน์ ท่ีอยู่ในรูปตวั U  

แสดงถึงฟังกช์ัน่ของการพกัผอ่น (S) ซ่ึงเป็นการพกัผอ่นท่ีตอ้งอาศยัการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า การพกัผอ่นท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งอาศยัการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในรูปตวั V และรายรับของครัวเรือนในรูปตวั I  

     U = U(S, V, I)      (1) 

 การพกัผ่อนท่ีตอ้งอาศยัการใช้ไฟฟ้า (S) จะแสดงถึงฟังก์ชัน่ของปัจจยัการผลิต (input) ในภาค

ครัวเรือน ประกอบไปดว้ย เวลา ( t ) หน่วยเป็นชัว่โมง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ( e ) กิโลวตัตช์ัว่โมง ปริมาณ

การไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (z)  เช่น โทรทศัน์  และปัจจยัการผลิตอ่ืน (x) 

     S = S(t, e, z, x)     (2) 

 ส าหรับการพกัผ่อนประเภทท่ีไม่จ  าเป็นตอ้องอาศยัการใช้ไฟฟ้า จะแสดงในรูปของฟังก์ชัน่เวลา 

(  ) และปัจจยัการผลิตอ่ืน (m) 

     V = V(, m)      (3) 

   เน่ืองจาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (e) และปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (z) อาจเขียนเป็นฟังก์ชัน่ของการผลิตไฟฟ้าโดยใชต้น้ทุน (k) และเวลา (t) เป็นตวัช้ีวดัความ

เขา้ขน้ของการใชง้าน ดงันั้น  

     e = e(k, t) และ z = z(k, t) 

 งบประมาณในแต่ละครัวเรือนอาจเขียนไดว้า่ 

    I = w(H – t - ) – pe – bk – cx – rm    (4) 

 โดยท่ี 

  w = อตัรารายไดสุ้ทธิ (ต่อชัว่โมง) 

  H = จ านวนท่ีเป็นไปไดสู้งสุดของชัว่โมงในท างาน 

  p = ราคาเฉล่ียต่อกิโลวตัตช์ัว่โมงของพลงังานไฟฟ้า 
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  b = รายไดก่้อนเทียบเท่ากบัหน่วยของ k ในช่วงเวลานั้น 

  c = ตน้ทุนต่อหน่วยของปัจจยัการผลิตอ่ืนท่ีใช ้x 

  r = ตน้ทุนต่อหน่วยของปัจจยัการผลิตอ่ืนท่ีใช ้m 

 ในเบ้ืองตน้นั้น จะพิจารณาในระยะยาว เช่น ในระยะเวลา 1 ปี อรรถประโยชน์สูงสุดภายใตเ้ง่ือนไข

ขอ้จ ากดังบประมาณเชิงเส้น 

  L = U(S, V, I) - [H – t -  - 
 

 
(I + pe + bk + cx + rm)   (5) 

 เง่ือนไขการหาอนุพนัธ์คร้ังแรก จะแสดงอตัราการทดแทนส่วนเพิ่มของรายไดส้ าหรับการพกัผอ่นท่ี

ข้ึนอยูก่บัการใชไ้ฟฟ้า การรักษาอรรถประโยชน์ใหค้งท่ีจากผูบ้ริโภคในระยะยาว 

                              (6) 

        เป็นการวดัมูลค่าในรูปตวัเงินส่วนเพิ่มของการพกัผอ่นท่ีข้ึนอยูก่บัการใชไ้ฟฟ้า นัน่คือ การ

เพิ่มข้ึนของรายไดท่ี้จะชดเชยการพกัผอ่นท่ีข้ึนอยูก่บัการใชไ้ฟฟ้า โดยท่ีจะยงัคงอยูใ่นเส้นความพอใจเท่ากนั 
(Indifference Curve)  

 ต่อไปเราจะพิจารณาถึงผลกระทบจากการท่ีเกิดไฟฟ้าดบัโดยท่ีไม่ทราบล่วงหน้าท่ีกระทบถึงการ

พกัผอ่นท่ีตอ้งอาศยัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า     ซ่ึงในระยะสั้นนั้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอาจมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบั

เวลา จึงอาจเขียนไดว้า่ 

                    

 จากสมการท่ี (6) เราจะแทนท่ี    ดว้ย    จะไดว้า่ 

            (      
  

)           (7) 

 ดา้นซา้ยของสมการท่ี (7) จะแสดงถึงการลดลงของการจดัสวสัดิการโดยรวม เน่ืองจากการสูญเสียท่ี

เพิ่มข้ึนของพกัผ่อนท่ีต้องอาศัยการใช้ไฟฟ้า      ท่ีเกิดจากการหยุดท างานท่ีไม่ทราบล่วงหน้าจาก

ระยะเวลา      ในขณะท่ีดา้นขวาของสมการเป็นตวัช้ีวดัมูลค่าของปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นต่อการผลิตเพื่อ

การพกัผอ่น 
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 อยา่งไรก็ตามค่าไฟฟ้าในครัวเรือนจะลดลงเน่ืองจากไม่สามารถใชไ้ฟฟ้าไดเ้พราะมีช่วงเวลาท่ีไฟฟ้า

ดบั (    
  

)   กิโลวตัต์ชัว่โมง ดงันั้นการสูญเสียสวสัดิการสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนหรือค่าใช้จ่ายในการหยุดท างาน

เน่ืองจากไฟฟ้าดบัโดยไม่ทราบล่วงหนา้ ระยะเวลา ( t) อาจจะเขียนไดว้า่ 

                     
  

   

                      (8) 

 อตัราการทดแทนส่วนเพิ่มของรายไดส้ าหรับการพกัผอ่นท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

การรักษาอรรถประโยชน์ใหค้งท่ี (      )จะไดว้า่ 

                        (9) 

 สมการท่ี (7) จะคล้ายกบัสมการท่ี (9) การวดัความเปล่ียนแปลงของสวสัดิการ เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนในการพกัผอ่นท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ( V) ในรูปของมูลค่าปัจจยั

การผลิต เช่น เวลา ( t) และปัจจยัการผลิตอ่ืน ( m) ท่ีจ  าเป็นในการผลิตเพื่อการพกัผอ่น  ดงักล่าวไวก่้อน

หน้าน้ีการประเมินเชิงประจกัษ์ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากไฟฟ้าดบัในภาคครัวเรือนเป็นเร่ืองยาก เพราะไม่มี

มูลค่าทางการตลาดของผลผลิตท่ีออกมาจากภาคครัวเรือน 

 แต่จากสมการท่ี (8) เราสามารถประยกุตใ์หอ้ยูใ่นรูปของอตัรารายไดสุ้ทธิ ไดด้งัน้ี 

        

  
        (10) 

 เน่ืองจากอตัรารายไดสุ้ทธิ จากสมการท่ี (8) ยงัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นขวาของสมการดว้ย 

นัน่คือ 

           
  

  
       (11) 

 ดงันั้นมูลค่าในรูปตวัเงินท่ีเพิ่มข้ึนของการพกัผอ่นท่ีตอ้งการอาศยัการใชไ้ฟฟ้า และการพกัผอ่นท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งอาศยัไฟฟ้าต่อหน่วยเวลาโดยประมาณเท่ากบัอตัรารายไดสุ้ทธิ  

 สมมติวา่ ทุกเง่ือนไขเป็นไปตามรูปแบบวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least squares; OLS) เป็น

จริงทุกประการ รูปแบบสมการพื้นฐานคือ 

     OCi = 1 + 2 Yi + Ui    (12) 
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 โดยท่ี OCi คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเกิดไฟฟ้าดบั 

            Yi  คือ รายไดใ้นครัวเรือนท่ี i ของกลุ่มตวัอยา่ง 

             Ui คือ ตวัรบกวน 

            1,2 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ  

ในแง่ปฏิบติันั้น การเช่ือมโยงทางทฤษฎีระหว่างการพกัผ่อนและอตัรารายไดท่ี้ไดรั้บ จะเป็นไป

ตามท่ีควรจะเป็น เพราะการพกัผ่อนท่ีข้ึนอยู่กบัการใช้ไฟฟ้าและชั่วโมงการท างานท่ีเกิดข้ึนจริง อาจไม่

ทดแทนทางกายภาพโดยตรงส าหรับในแต่ละบุคคล เช่น ในวนัท างานปกติ ชัว่โมงการท างานจะเร่ิมตน้ท่ี

09.00นาฬิกาจนถึง17.00นาฬิกา แต่ทวา่การพกัผ่อนท่ีตอ้งข้ึนอยู่กบัการใชไ้ฟฟ้าอาจจะเร่ิมตน้หลงัจากเวลา 

19.00 นาฬิกาซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมืดแลว้ ดงันั้นการแลกไดแ้ลกเสียส่วนเพิ่ม (the marginal trade off) 

ระหวา่งการพกัผอ่นท่ีตอ้งอาศยัการใชไ้ฟฟ้าและชัว่โมงการท างาน อาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผา่นการปรับตวัใน

การแทรกแซงช่วงเวลาการพกัผอ่นท่ีไม่ตอ้งอาศยัการใชไ้ฟฟ้า 

ตามท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ี ความได้เปรียบในทางปฏิบติัท่ีส าคญัของวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนเม่ือเกิดไฟฟ้าดบัของผูท่ี้อยู่อาศยับนพื้นฐานของการพกัผ่อน คือ ความเช่ือมัน่ท่ีค่อนขา้งง่ายต่อการ

ได้รับข้อมูลรายได้ บ่อยคร้ังท่ีจะได้รับความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปตามแนวทางเดียวกันระหว่างรายได้ของ

ครัวเรือน และการใชไ้ฟฟ้า ส าหรับตวัอย่างโดยทัว่ไปของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนโดยใช้ขอ้มูลใบเสร็จการ

เรียกเก็บเงินค่าใชไ้ฟฟ้า และขอ้มูลจากการส ารวจงบประมาณในครัวเรือน ดว้ยวิธีการน้ีระดบัการใชไ้ฟฟ้า

ในภาคครัวเรือนก็อาจสามารถประมาณการได ้

แต่ในบางคร้ังการใช้วิธีการประมาณการโดยอาศยัขอ้มูลใบเสร็จการเรียกเก็บเงินค่าใช้ไฟฟ้า และ

ขอ้มูลจากการส ารวจงบประมาณในครัวเรือนอาจน าไปสู่การประเมินท่ีผิดพลาดได ้เช่น มกัจะสันนิษฐานวา่

พนกังาน ลูกจา้ง สามารถแตกต่างกนัไปในชัว่โมงของการท างานของพวกเขาถือเอาค่าจา้งของพวกเขา ท่ีมี

มูลค่าส่วนเพิ่มของเวลาวา่งของพวกเขา ตามธรรมเนียมปกติการปฎิบติังานตามขอ้จ ากดัของสหภาพแรงงาน

ก าหนดให้ชัว่โมงการท างาน 40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรืออาจเป็นการป้องกนัการเกิดการจา้งงานไม่เพียงพอ 

ถา้คนงานไม่สามารถท่ีจะท างานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาตอ้งการ ค่าจา้งของพวกเขาจะประเมินมูลค่าของ

การพกัผอ่นท่ีหายไป จุดท่ีเก่ียวขอ้งคือ อตัราค่าจา้งในเวลากลางวนัไม่ไดเ้ป็นพร็อกซ่ีท่ีดีส าหรับมูลค่าของ
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การพกัผอ่นหยอ่นใจ อตัราค่าจา้งส่วนเพิ่มท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการพกัผอ่นอาจเหมาะสมกวา่ และในบาง

กรณีอาจเป็นอตัราการจ่ายเงินของการท างานล่วงเวลา 

ค่าใชจ่้ายของสมาชิกในครอบครัวท่ียงัไม่มีรายไดจ้ะถูกละเวน้ไม่น ามาคิด โดยคิดเฉพาะสมาชิกท่ีมี

รายไดข้องครอบครัวเท่านั้น เช่น มูลค่าของเวลาแม่บา้นอาจจะสามารถประมาณการในรูปแบบรายไดเ้ฉล่ีย

ของผูห้ญิงท่ีท างานนอกบา้น แมว้า่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไฟฟ้าดบันั้นอาจไม่ถูกตอ้งมากนกั เพราะว่า

ความแตกต่างของผลิตผลระหวา่งแม่บา้น กบัผูห้ญิงท่ีท างานนอกบา้น 

ผูท่ี้อยูอ่าศยัอาจสามารถคาดการณ์การเกิดไฟฟ้าดบัได ้จากข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ือต่างๆ หรือ

เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพื่อให้เม่ือเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบัผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนจะไดมี้การเตรียม

ตวั เช่น จดัหาเคร่ืองป่ันไฟส ารอง หรือตดัสินออกไปพกัผอ่นนอกบา้นแทน ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือ

เกิดไฟฟ้าดบัจะมีนอ้ยกวา่ในกรณีท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดไฟฟ้าดบั แต่ไฟฟ้าไม่ดบั 

ถา้กิจกรรมการพกัผ่อนนอกบา้นบางอยา่งท่ีท าให้รู้สึกมีความสุขโดยท่ีมีผลกระทบมาจากการเกิด

ไฟฟ้าดบั ในกรณีน้ีควรท่ีจะแยกออกจากกนั สุดทา้ยในสถานการณ์ไฟฟ้าดบับางคร้ังก็มีความเป็นไปไดท่ี้

อาจท าใหผู้ท่ี้อยูอ่าศยัในบริเวณท่ีเกิดไฟฟ้าดบัไดรั้บประโยชน์ เช่น ไดอ่้านหนงัสือท่ีตนเองชอบ 

 ปัญหาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า การประเมินค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั โดยท่ีสรุปจาก

ตวัเลือกในการพกัผ่อนของผูบ้ริโภค ควรเป็นไปอย่างอิสระ ซ่ึงในระยะสั้น ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มว่าจะเกิน

จากความเต็มใจจะจ่ายส าหรับกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีขาดหายไปจากการเกิดไฟฟ้าดบั ตามเส้นอุปสงค์ระยะยาว

ของภาคครัวเรือน ดงันั้นการตรวจสอบเชิงประจกัษ์ของสมการท่ี 10 นั้น ตอ้งข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีเต็มใจจะจ่ายในระยะสั้น เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบัโดยไม่คาดคิด ซ่ึงเราจะท าการส ารวจใน

รูปของการท าแบบสอบถามเพื่อถามความเตม็ใจจะจ่ายของผูบ้ริโภคในภาคครัวเรือนต่อไป 

4. ผลการศึกษา 

 จากการสอบถามผูบ้ริโภคจ านวน 400 ครัวเรือนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการไฟฟ้า

นครหลวงเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคในกลุ่มตวัอย่างต่างเห็นว่าไฟฟ้ามีความจ าเป็น

อย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคในกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าช่วงเวลาตอนค ่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อการ

พกัผอ่นมีความจ าเป็นมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสอบถามผูบ้ริโภคถึงความสมคัรใจของผูบ้ริโภคท่ีจะจ่ายเพิ่มเป็น

พิเศษเท่าไรถา้มีการเกิดไฟฟ้าดบัโดยไม่มีแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีความสมคัรใจจะจ่าย
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เพิ่มเป็นพิเศษเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบัโดยไม่แจง้ล่วงหน้าในช่วงท่ีนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีพกัผอ่น

ซ่ึงเป็นช่วงกลางวนัท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ ส าหรับในช่วงเวลาตอนค ่าท่ีไฟฟ้ามีความจ าเป็นในการพกัผอ่นนั้น 

กลุ่มตวัอยา่งมีความสมคัรใจท่ีจะจ่ายเพิ่มเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบัจะพบว่าจ านวนเงินท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

ยนิดีจะจ่ายเพิ่มนั้นเป็นสัดส่วนเชิงเส้นตรงกบัระยะเวลาท่ีไฟฟ้าเกิดการขดัขอ้ง ส าหรับการเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ก่ีนาที กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่พวกเคา้นิยมจะออกมานัง่คุยกนั หรืออยูเ่ฉยๆมากกวา่ท่ี

จะเลือกจ่ายเงินเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าขดัขอ้งในช่วงเวลาท่ีไฟฟ้าจ าเป็นต่อการพกัผอ่น แต่ถา้เกิดไฟฟ้า

ดบัมากกวา่ 1 ชัว่โมง 30 นาที กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สมคัรใจจ่ายเงินเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบั  

 จากกลุ่มตวัอยา่งนั้นพบวา่ระยะเวลาท่ีไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการพกัผอ่นนั้นประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาที จากกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 40 เปอร์เซ็นใชเ้วลากบัการดูโทรทศัน์ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นใชเ้วลากบัการ

เล่นอินเตอร์เน็ต ประมาณ 15 เปอร์เซ็นใช้เวลากบัการทานอาหาร และ 25 เปอร์เซ็นใช้เวลากบัการท า

กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การอ่านหนงัสือ นอนหลบั โดยเฉล่ียแลว้สมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตวัอย่างมีสมาชิก

ประมาณ 3.5 คน และส่วนใหญ่แลว้กลุ่มตวัอยา่ง จะเขา้นอนในช่วงเวลา 22.00-23.00 นาฬิกา 

 จากค าถามในแบบสอบถามขอ้ 9 และขอ้ 12 เป็นการประเมินทางออ้มของค่าใช้จ่ายในการเกิด

ไฟฟ้าดบัไดรั้บการก าหนดจ านวนเงินเพิ่มเติมในแต่ละครัวเรือนไดพ้ิจารณาอยา่งเหมาะสม คือ การช าระเงิน

ให้กบัองคก์ารไฟฟ้านครหลวง ถา้การเกิดไฟฟ้าดบัโดยท่ีไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ลดลงคร่ึงหน่ึงจาก

เดิม และการคืนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าของครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งหากอตัราการเกิดไฟฟ้าดบัมีเป็นสองเท่า 

 จากสมการท่ี (12) โดยท่ีเราจะก าหนดให้อยูใ่นเง่ือนไขปกติของวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

least squares; OLS) จะประมาณค่า 1 = 3.375 และค่า 2 = 0.856 ไดค้่า              ผลรวม

ก าลงัส องของค่าความคลาดเคล่ือน (SSR) = 3228.2  
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รูปท่ี 1 

 จากรูปท่ี 1 นั้น เป็นการน าเสนอกราฟของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัรายไดข้องครัวเรือนท่ีเป็น

กลุ่มตวัอย่าง การเพิ่มข้ึนของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นแบบ monotonic increasing คือความชนัเป็นบวก 

รายไดเ้พิ่มข้ึนการใชไ้ฟฟ้าก็จะเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่จะเกิดความอ่ิมตวัท่ีบริเวณปลายเส้นกราฟ 

จากการท าส ารวจในคร้ังน้ีจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัรายไดอ้อกเป็นทั้งส้ิน 4 ระดบั คือ รายได้

ระดบัล่าง (Lower; L) คือ มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนปีละประมาณ 96,000 บาท รายไดร้ะดบักลาง (Medium; M) 

คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียปีละประมาณ 144,000 บาท รายไดร้ะดบัสูง (High; H) คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียปีละประมาณ 240,000 บาท และในกลุ่มรายไดร้ะดบัสูงมาก (Upper-High; UH) ระดบัรายได้

เฉล่ียปีละประมาณ 420,000 บาท ซ่ึงรายไดแ้ละปริมาณการใชไ้ฟฟ้าไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 1 และการใชไ้ฟฟ้า

ของกลุ่มตวัอยา่ง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือไฟฟ้าดบั ซ่ึงจะสมมติวา่ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะเท่ากบัอตัรารายไดเ้ฉล่ีย 

ค่าใช้จ่ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อชัว่โมงของเกิดไฟฟ้าดบัในเวลาวา่ง  ซ่ึงเราจะสมมติวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

เหล่าน้ีจะเท่ากบัอตัรารายไดร้ายไดเ้ฉล่ีย จากรูปท่ี 1 และรูปแบบในชีวิตประจ าวนัของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีหายไปเน่ืองจากการขาดการพกัผอ่นเม่ือเกิด

ไฟฟ้าดบัจะถูกค านวณ ซ่ึงอาจจะมองเห็นว่าในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อชัว่โมงนั้นเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ืองท่ีระดบัรายได ้ค่าใชจ่้ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีหายไปนั้นจะมีความเสถียร 

แต่จะมีกระโดดเล็กน้อยในค่าใช้จ่ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อกิโลวตัต์ชั่วโมงหายไปส าหรับระดบัรายได้

สูงสุดเน่ืองจากผลกระทบความอ่ิมตวัใน รูปท่ี1  ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี 
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การวิเคราะห์ไม่ไดพ้ิจารณาการกระจายรายได ้ดงันั้นผลลพัธ์ในตารางจะไดรั้บการประเมินในแง่

ของการท่ีเรียกว่า ราคาท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ทางปฏิบติัค่าใช้จ่ายในการเกิดไฟฟ้าดบั เช่น การบริโภคหรือ

รายไดอ้าจจะเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่บนพื้นฐานของการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการ

บริโภคหรือรายได ้ท่ีค่าใชจ่้ายจากการเกิดไฟฟ้าดบัในครัวเรือนท่ียากจนควรไดรั้บการถ่วงน ้ าหนกัมากข้ึน 

ชนิดของน ้าหนกัน้ีอาจจะเรียกวา่ ราคาทางสังคม 

5. สรุป 

 ผลการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ครัวเรือน พบได้

วา่ ค่าใชจ่้ายของกลุ่มตวัอยา่งอนัเน่ืองจากเกิดไฟฟ้าดบั คือการสูญเสียช่วงเวลาการพกัผอ่นท่ีตอ้งอาศยัการใช้

ไฟฟ้ามกัจะเกิดในช่วงเวลาตอนค ่า ระยะเวลาท่ีไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการพกัผอ่นจะอยูท่ี่ประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที นอกจากน้ีสรุปไดว้่าในช่วงเวลาท่ีท่ีเกิดไฟฟ้าดบัอตัรารายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนเป็นมาตรวดัทาง

การเงินท่ียอมรับได้ เม่ือตอ้งสูญเสียการพกัผ่อนส่วนเพิ่มเน่ืองจากการเกิดไฟฟ้าดบัในช่วงเวลาพกัผ่อน 

ถึงแมว้า่กลุ่มตวัอยา่งจะมีขนาดเล็กมากก็ตาม 

 โดยทัว่ไปตวัช้ีวดัของค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีไฟฟ้าดบัน้ีสูงกวา่มูลค่าของจ านวนหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ี

ขาดหายไป ถา้หลงัจากมีราคาในระดบัอตัราค่าไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ในส่วนของความตอ้งการส าหรับการ

ผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน ในสมการท่ี 9 นั้น ตอกย  ้าความจริงท่ีวา่จ  านวนกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีสูญเสียไปจากการท่ี

ไฟฟ้าดบัโดยท่ีไม่ทราบล่วงหน้าไม่ไดเ้ป็นส่วนเพิ่ม ความเต็มใจของครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะจ่ายเงินจะ

เทียบเท่ากบัอตัรารายไดร้ายไดสุ้ทธิท่ีจะหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบัในช่วงเวลาตอนค ่า จึงไม่น่าแปลกใจใน

แง่ของจ านวนเงินท่ีแน่นอนของเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครัวเรือนในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการไฟฟ้ามีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 25,000 บาท ความเต็มใจจะจ่ายเพื่อหลีกเล่ียงไฟฟ้าดบั 500 บาท หรือคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นตข์อง

เงินเดือน 

 หากการพิจารณาการกระจายรายไดถู้กมองขา้มแล้ว ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเกิดไฟฟ้า

ดบัต่อชัว่โมงของการเพิ่มข้ึนของการเกิดไฟฟ้าดบัในกรณีท่ีมีรายไดร้วมเขา้อยูด่ว้ย ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายกรณี

ท่ีเกิดไฟฟ้าดบัต่อกิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีหายไปจะมีความเสถียร ถา้หากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเกิดไฟฟ้าดบั

เป็นไปตามเส้นการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของรายได ้นัน่คือการก าหนดราคาทางสังคม 

สถานการณ์จะตรงกนัขา้มกนั  ค่าใชจ่้ายในการเกิดไฟฟ้าดบัต่อชัว่โมงของดบัจะคงท่ี แต่ค่าใชจ่้ายในการเกิด

ไฟฟ้าดบัต่อชัว่โมงกิโลวตัตท่ี์สูญเสียลดลงกบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
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 ประโยชน์หลกัของการประเมินค่าใชจ่้ายในการพกัผอ่นท่ีเกิดจากการขดัขอ้งให้กบัผูท่ี้อยูอ่าศยันั้น

เป็นความเช่ือมัน่ท่ีง่ายต่อการไดรั้บขอ้มูลรายได ้ ตวัอย่างเช่นในกรณีของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจมา ก็

มกัจะเป็นไปได้ท่ีจะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างรายได้ของครอบครัวและจ านวนกิโลวตัต์ชั่วโมงในการ

บริโภคไฟฟ้าส าหรับตวัอยา่งโดยทัว่ไป และท าให้อยูบ่นพื้นฐานของสาธารณูปโภคไฟฟ้าในการบนัทึกการ

เรียกเก็บเงิน ระดบัรายไดข้องครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้าอาจจะสามารถประเมินได ้ซ่ึงในท่ีสุดผลการทดสอบเชิง

ประจกัษข์องมูลค่าการพกัผอ่นท่ีสูญเสียไปจากการท่ีไฟฟ้าดบันั้นข้ึนอยูก่บับรรทดัฐานของความเต็มใจท่ีจะ

จ่าย 

ข้อเสนอแนะ  

 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งเพียงแค่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

แต่จริงๆแลว้จ านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งจึงมีขนาดท่ีเล็กเกินไป ผลท่ีไดจึ้ง

เพียงแค่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเมืองหลวงเท่านั้น และในการสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนไม่เขา้ใจถึงค าถามตอ้งใช้

เวลาในการอธิบาย ดงันั้นค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถามควรเป็นค าถามหรือวิธีท่ีง่ายต่อการสอบถามหรือ
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แบบสอบถามการวจิยั 

 พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในครัวเรือน 

กรณีศึกษาผูใ้ชไ้ฟฟ้านครหลวงพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาค่าไฟฟ้าท่ีท่านใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน_________หน่วยต่อเดือน  

คิดเป็น________บาทต่อเดือน 

 

2. โดยเฉล่ียแลว้ต่อเดือนในครัวเรือนของท่าน เกิดไฟฟ้าขดัขอ้งหรือไฟฟ้าดบั โดยท่ีท่านไม่ทราบล่วงหนา้ก่ี

นาที_________นาทีต่อเดือน 

 

3. ช่วงเวลาใดท่ีการใชไ้ฟฟ้าเพื่อการพกัผอ่นของท่านมีความจ าเป็นมากท่ีสุด 

 __________________________________________ 

 

4. สมมติวา่ ในครัวเรือนของท่านเกิดไฟฟ้าดบัในช่วงเวลาพกัผอ่นตามท่ีท่านระบุไวใ้นขอ้ 3 โดยท่ีไม่มีการ

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท าให้กิจกรรมการพกัผอ่นของท่านตอ้งหยดุชะงกัลง ไม่วา่จะเป็น การดูโทรทศัน์ การ

ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ อยากทราบวา่ท่านสมคัรใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อ

หลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าดบั 

 4.1 หน่ึงนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั_____________________________บาท 

 4.2 ยีสิ่บนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั_____________________________บาท 

 4.3 สามสิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั___________________________บาท 

 4.4 หกสิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั____________________________บาท 

 4.5 เกา้สิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั____________________________บาท 
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5. สมมติวา่ ในครัวเรือนของท่านเกิดไฟฟ้าดบัโดยท่ีไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในช่วงเวลาอ่ืนๆท่ี

นอกเหนือจากช่วงเวลาพกัผอ่นตามท่ีท่านระบุไวใ้นขอ้ท่ี 3 นั้น เช่น ในขณะท่ีท่านก าลงัท าความสะอาดบา้น 

หรือท าอาหาร เป็นตน้ อยากทราบวา่ท่านสมคัรใจท่ีจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อหลีกเล่ียงการ

เกิดไฟฟ้าดบั 

 5.1 หน่ึงนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั_____________________________บาท 

 5.2 ยีสิ่บนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั_____________________________บาท 

 5.3 สามสิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั___________________________บาท 

 5.4 หกสิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั____________________________บาท 

 5.5 เกา้สิบนาทีท่ีเกิดไฟฟ้าดบั____________________________บาท 

 

6. ท่านคิดวา่ไฟฟ้าเป็นบริการท่ีมีความส าคญั 

 (   ) ใช่     (   ) ไม่ใช่ 

     ท่านคิดวา่ค่าบริการไฟฟ้าแพงเกินไป 

 (   ) ใช่     (   ) ไม่ใช่ 

 

7. โดยเฉล่ียแลว้ ในช่วงเวลากลางคืนท่านใชเ้วลากบักิจกรรมการพกัผอ่นของท่านก่ีชัว่โมงต่อวนั 

 7.1 ดูโทรทศัน์__________________________________ชัว่โมง 

 7.2 เล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต____________________ชัว่โมง 

 7.3 อ่านหนงัสือ__________________________________ชัว่โมง 

 7.4 ทานอาหารค ่า_________________________________ชัว่โมง 

 7.5 ฟังเพลง_____________________________________ชัว่โมง 

 7.6 อ่ืนๆ________________________________________ชัว่โมง 

 

8. โดยปกติแลว้ท่านเขา้นอนตอนก่ีโมง _______________________________ 

 

9. ถา้การเกิดไฟฟ้าดบัไดล้ดลงจากระดบัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัลงคร่ึงนึง อยากทราบวา่ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะ

จ่ายเพิ่มเท่าไรต่อเดือน___________________________________บาทต่อเดือน 
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10. สมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัมีก่ีคน__________________คน 

 

11. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนท่าน__________________________บาท 

 

12. สมมติวา่ระดบัการเกิดไฟฟ้าดบันั้นเกิดข้ึนเป็นสองเท่าจากเดิม คุณคิดวา่ค่าไฟฟ้าในเดือนควรจะไดรั้บ

การพิจารณาใหล้ดลงจากเดิมอยา่งเป็นธรรมเท่าไร______________________บาทต่อเดือน 

 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ท่ีน้ีท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือดว้ยดี ขอบคุณมากค่ะ 

 


