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ตลาดไฟฟ้าเสรี (Merchant Power Market) เทรนดท์ีน่่าจับตาของธุรกิจพลังงานโลก  

เคยสงสยักนัไหมว่า ไฟฟา้ทีม่นษุยม์ีใชก้นัทัง้วนัทัง้คนืมาจากไหน ทกุคนจะมีโอกาสเขา้ถงึไฟฟา้ทีม่ี

ทัง้ความเสถียร ไม่ตก ไม่ดบั และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มไดง้่ายหรือเปล่า หรือมีวธิีการใดทีเ่ราจะใชไ้ฟฟา้ใน

ราคาทีส่ะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้ริงไดบ้า้ง 

“การผลิตไฟฟ้า” เป็นอีกหนึ่งภาคอตุสาหกรรมที่ตอ้งเขา้สู่โหมดปรบัตวัและเปลี่ยนผ่านเพื่อตอบโจทย์

ดา้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศ จากนโยบาย Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสทุธิเป็นศนูยท์ี่นานาประเทศออกมาประกาศเจตนารมณ ์ขณะเดียวกนัก็ยงัคงตอ้งสรา้ง

เสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูร้บัซือ้ ควบคู่ไปกบัการสรา้งผล

ก าไรใหม้ั่นคงในฐานะผูด้  าเนินธุรกิจที่ตอ้งสง่มอบผลตอบแทนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดว้ยเหตนุี ้ระบบโครงสรา้ง

การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนตลาดการซือ้-ขายไฟฟ้าที่มีอยู่ในวงการไฟฟ้าจึงเป็นประเด็นที่น่าศกึษา

เรียนรู ้หากเราทุกคนต่างตอ้งการพลงังานไฟฟ้าที่มีคณุภาพ กลา่วคือ ตอบโจทยท์ัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

ใครเป็นใครในตลาดไฟฟ้า 

ส าหรบัตลาดซือ้-ขายไฟฟ้าทั่วไป กว่าที่ไฟฟ้าจะสง่ต่อมาถึงประชาชน มีผูท้ี่เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน 

5 กลุม่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าภาครฐัและเอกชน ซึ่งเป็นผูผ้ลิตทัง้รายใหญ่ (IPP - Independent Power Producer) 

รายเล็ก (SPP - Small Power Producer) และรายเล็กมาก (VSPP - Very Small Power Producer) ผู้ดูแล

ระบบสายส่งที่รบัไฟจากผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายและแจกจ่ายไปยงัพืน้ที่ต่างๆ ผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าแบบขายปลีกใหผู้ใ้ช้

รายย่อย สดุทา้ยคือ ผูบ้รโิภคที่ใชไ้ฟฟ้า  

ในกรณีที่ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่บริหารโดยภาครฐั รฐับาลจะรบัซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตไดท้ั้งหมดเพื่อ

น าไปแจกจ่ายใหป้ระชาชน และท าสญัญาซือ้-ขายระยะยาวกับผูผ้ลิต แต่หากไฟฟ้าเป็นสินคา้โภคภัณฑใ์น

ตลาดซือ้-ขายไฟฟ้าเสรี จะมีกลไกที่ก าหนดการซือ้-ขาย ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่จ าเป็นต้องขายให้รัฐหรือ



 

หน่วยงานของรฐัเพียงรายเดียว อาจจะขายใหก้ับบริษัทเอกชนที่จะกระจายไฟฟ้าใหก้ับรายย่อยอีกทอดก็ได ้

อย่างไรก็ตาม ระบบสายสง่มกัจะยงัอยู่ในความดแูลของหน่วยงานภาครฐั 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (BPP) ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก ที่มุ่งขยายก าลงัผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพ (Quality Megawatt) ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ย

สมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าใน 8 ประเทศ ทัง้ในไทย สปป.ลาว จีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมรกิา ไดเ้รียนรูแ้ละศกึษาตลาดซือ้-ขายไฟฟ้าในแต่ละประเทศ ท าใหเ้ขา้ใจ

และเห็นถึงลกัษณะเฉพาะของตลาดไฟฟ้าที่แตกต่างกนั 

 

 



 

ตลาดไฟฟ้าในต่างประเทศ 

“ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างตลาดไฟฟ้าเสรี ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย 

และญ่ีปุ่ น ราคาไฟฟ้าจะสะทอ้นตน้ทุนการผลิตที่แทจ้ริง เนื่องจากผูผ้ลิตที่มีอยู่หลายรายในตลาดจะแข่งขัน

กันในดา้นราคา และพยายามควบคุมตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของตัวเองใหไ้ดต้  ่าที่สุด ซึ่งสุดทา้ยแลว้จะส่งผล

ประโยชนต่์อผูบ้ริโภคที่จะไดใ้ชไ้ฟฟ้าในราคาที่สมเหตุสมผล” ดร.กิรณ ลิมปพยอม ซีอีโอ บมจ.บ้านปู 

เพาเวอร ์กล่าว “ผูผ้ลิตไฟฟ้าหลายรายเป็นทัง้ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายดว้ย โดยภาครฐัก็จะมีส่วนร่วมในการ

เขา้มาบรหิารจดัการระบบการซือ้-ขายไฟฟ้าและมีมาตรการต่างๆ เพื่อปอ้งกนัไฟฟ้าขาดแคลนหรือดบั”  

ในแง่ของการเปลี่ยนผ่านไปใชท้รพัยากรหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตยห์รือลมนั้น ปัจจุบนัตน้ทุนการ

ผลิตมีแนวโนม้ถูกลงจนถึงระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได ้หากมาพรอ้มกับกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ

ระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ การใชไ้ฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานหมุนเวียนก็จะขยายตวั เมื่อผนวก

กับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการแข่งขันดา้นราคาจากฝ่ังผูผ้ลิต ซึ่งอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดใ้ช้

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในราคาที่ต  ่าลงเช่นกนั 

“เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดถู้กพฒันามาอย่างต่อเนื่อง ท า

ใหใ้นช่วงปี 2010 เกิดการเปลี่ยนผ่านเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิต โดยเปลี่ยนจากถ่านหินไปเป็นก๊าซธรรมชาติ

จากหินดินดาน หรือ Shale gas ส่งผลให้ราคาไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าของสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่มี

แนวโนม้โดยเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ ตัง้แต่ปี 2013 เป็นตน้มา นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของตลาดไฟฟ้าใน

สหรฐัฯ เนื่องจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีราคาถูกกว่าถ่านหิน ซึ่งเหตกุารณน์ีจ้ะไม่สามารถ

เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 5-10 ปี ถา้ไม่ใช่รูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรี” ดร.กิรณกลา่วถึงการเปลี่ยน

ผ่านของเชือ้เพลิงในตลาดไฟฟ้าเสรีของสหรฐัอเมรกิา 

“ผูผ้ลิตไฟฟ้าที่อยู่ในตลาดไฟฟ้าเสรีที่มีการแข่งขันสูง จะมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบรบั

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค หากผูผ้ลิตในตลาดรูปแบบนีส้่วนใหญ่เลือกผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมนุเวียนที่

มีเสถียรภาพในการผลิตต ่า ก็จะท าใหส้ดัส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินหรือก๊าซฯ ที่มีเสถียรภาพในผลิต

สงูหรือมีความสามารถในการผลิตไดใ้นปรมิาณเท่าที่ตอ้งการมีจ านวนลดนอ้ยลงตามไปดว้ย ในบางครัง้จะท า



 

ใหเ้สถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวมลดลง ส่งผลใหร้าคาไฟฟ้าในตลาดมีการปรบัตัวสูงขึน้กว่าปกติเพื่อ

สะทอ้นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟดับไดใ้นบางช่วงเวลา บางตลาดไฟฟ้าในสหรฐัฯ ภาครฐัจะมีการออก

นโยบายที่เก่ียวขอ้งเป็นช่วงๆ หากก าลงัการผลิตส ารองลดลงต ่ากว่าระดบัที่ก าหนด หรือเห็นว่าในระบบไฟเริ่ม

ไม่มีเสถียรภาพ ก็อาจจะมีนโยบายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ (Incentive) ใหก้บัโรงไฟฟ้าพืน้ฐาน เพื่อท าใหร้ะบบ

โดยรวมมีเสถียรภาพมากขึน้” ดร.กิรณอธิบายเสรมิ 

ขนาดของตลาดก าหนดสภาพการแข่งขัน?  

รูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรีเหมาะสมกบัประเทศที่มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู และประชาชนในประเทศมี

ก าลงัซือ้สงู รวมถึงมีนโยบายและแผนพลงังานที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจของเอกชน อย่างไรก็ตาม บางประเทศ

ที่มีขนาดเล็กและมีก าลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 40,000 - 50,000 เมกะวัตต ์ก็เริ่มเปิดใหม้ีการแข่งขันเสรีใน

ตลาดแลว้ ตวัอย่างเช่น ประเทศสิงคโปรม์ีตลาดแบบประมลูซือ้ขายไฟ (Wholesale Market) ก ากบัดแูลโดย

หน่วยงานภาครฐั แมจ้ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่ดว้ยผูบ้รโิภคมีก าลงัซือ้สงู ท าใหส้ามารถยอมรบัค่าไฟใน

ราคาที่แข่งขนักนัและไม่มีการอดุหนนุจากภาครฐัได ้

ส าหรบัสภาพตลาดในสหรฐัฯ ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น ที่ BPP เขา้ไปท าธุรกิจ เราจะเห็นรายละเอียด

ของตลาดที่มีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง อาทิ 

• สหรฐัอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดพืน้ที่ที่ใหญ่ท าให้มีตลาดแบบประมลูซือ้ขายไฟจ านวน

มาก แต่ละตลาดมีหน่วยงานก ากบัแยกกนั นโยบายจึงต่างกนั ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือรฐัเท็กซสั ซึ่งมี

ตลาดซือ้-ขายไฟฟ้าที่ชื่อว่า Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) จะมีนโยบายแยกจาก

ตลาดอ่ืนชดัเจน และไม่ค่อยไดร้บัอิทธิพลจากนโยบายส่วนกลางมากนกั เป็นตลาดที่แข่งขนัเสรีมาก 

ราคาแข่งขนัสงู เป็นตลาดที่ก าลงัโตในหลายๆ ดา้น 

• ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีตลาดซือ้-ขายไฟฟ้าเสรีแบบเรียลไทม์หรือ Spot market ที่ไม่มีการ

ประมลูซือ้ไฟฟ้าล่วงหนา้ ทัง้นี ้รฐับาลออสเตรเลียไดป้ระกาศเจตนารมณก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สทุธิเป็นศนูย ์(Net-Zero Emission) ภายในปี 2593 ส่งผลใหแ้ต่ละรฐัตอ้งออกนโยบายเพื่อสนบัสนนุ

การผลิตไฟฟ้าที่ใชเ้ชือ้เพลิงจากแหลง่พลงังานหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ 



 

• ญ่ีปุ่ น เป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายดา้นพลงังานที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นที่การสรา้งสมดุลทางพลังงาน 

เป็นตลาดที่มีการเติบโตของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า มีนโยบายสนบัสนนุพลงังานหมนุเวียนจากภาครฐั 

และมีแพลตฟอรม์ซือ้-ขายไฟฟ้า (Energy Trading) ที่เป็นการคา้ปลีกใหผู้ใ้ชร้ายย่อย 

รูปแบบของตลาดไฟฟ้าไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ประเภทของพลงังานที่ใชใ้นการ

ผลิต รวมถึงมาตรการเพื่อรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภาครฐัของแต่ละประเทศก็จะมีส่วน

ในการก าหนดนโยบายดา้นพลงังานเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและเกิดประโยชนต่์อผูบ้รโิภค ดังนัน้ สภาพการ

แข่งขนัในตลาดไฟฟ้า จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าจบัตาดูว่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อความมั่นคงของพลงังานไฟฟ้า 

ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจที่สะท้อนจากต้นทุนการผลิต และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ต้อง

พิจารณาสามเหลี่ยมทัง้ 3 ดา้นนีใ้หส้มดลุกนั  

### 

เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุม
ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้  าในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นป ูเพาเวอร์
มุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขั้น
สงูที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายก าลังผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 
5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: 

ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
ดวงกมล สาลีรตัน ์ 061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ   086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 

เอบีเอ็ม คอนเนค 
ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย) 086-316-3555  chanadda.t@abm.co.th 
สาธิดา ศรีธัญญาธรณ ์(แอ๋ม)  085-166-2442 satida.s@abm.co.th 
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