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ตลาดไฟฟ้าเสร ี(Merchant Power Market) เทรนดท์น่ีาจับตาของธุรกิจพลังงานโลก  

เคยสงสยักนัไหมว่า ไฟฟา้ทีมนษุยม์ใีชก้นัทงัวนัทงัคนืมาจากไหน ทกุคนจะมีโอกาสเขา้ถึงไฟฟา้ทมีีทงั

ความเสถียร ไม่ตก ไม่ดบั และเป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้มไดง้่ายหรือเปล่า หรือมีวิธีการใดทีเราจะใชไ้ฟฟา้ใน

ราคาทสีะทอ้นตน้ทนุทแีทจ้ริงไดบ้า้ง 

“การผลิตไฟฟ้า” เป็นอีกหนึงภาคอตุสาหกรรมทีตอ้งเขา้สู่โหมดปรบัตัวและเปลียนผ่านเพือตอบโจทยด์า้น

การลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศ จากนโยบาย Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสทุธิเป็นศนูยที์นานาประเทศออกมาประกาศเจตนารมณ ์ขณะเดียวกนัก็ยงัคงตอ้งสรา้ง

เสถียรภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูร้บัซือ ควบคู่ไปกับการสรา้ง

ผลกาํไรใหม้นัคงในฐานะผูด้าํเนินธุรกิจทีตอ้งสง่มอบผลตอบแทนใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สีย ดว้ยเหตนุี ระบบ

โครงสรา้งการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนตลาดการซือ-ขายไฟฟ้าทีมีอยู่ในวงการไฟฟ้าจงึเป็น

ประเด็นทีน่าศึกษาเรียนรู ้หากเราทกุคนต่างตอ้งการพลงังานไฟฟ้าทมีีคณุภาพ กล่าวคือ ตอบโจทยท์งัทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

 

ใครเป็นใครในตลาดไฟฟ้า 

สาํหรบัตลาดซือ-ขายไฟฟ้าทัวไป กว่าทีไฟฟ้าจะส่งต่อมาถึงประชาชน มีผูที้เกียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน 5 

กลุ่ม ได้แก่  ผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน ซึงเป็นผู ้ผลิตทังรายใหญ่ (IPP - Independent Power 

Producer) รายเ ล็ก  (SPP - Small Power Producer) และ รายเล็กม าก (VSPP -  Very Small Power 

Producer) ผูด้แูลระบบสายส่งทีรบัไฟจากผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายและแจกจ่ายไปยงัพืนทีต่างๆ ผูจ้าํหน่ายไฟฟ้า

แบบขายปลีกใหผู้ใ้ชร้ายย่อย สดุทา้ยคือ ผูบ้รโิภคทีใชไ้ฟฟ้า  

ในกรณีทีไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคทีบริหารโดยภาครฐั รฐับาลจะรบัซือไฟฟ้าทีผลิตไดท้ังหมดเพือนาํไป

แจกจ่ายใหป้ระชาชน และทาํสญัญาซือ-ขายระยะยาวกบัผูผ้ลิต แต่หากไฟฟ้าเป็นสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาด

ซือ-ขายไฟฟ้าเสรี จะมีกลไกทีกาํหนดการซือ-ขาย ซงึผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งขายใหร้ฐัหรือหน่วยงาน

ของรฐัเพียงรายเดียว อาจจะขายใหก้บับรษิัทเอกชนทีจะกระจายไฟฟ้าใหก้บัรายย่อยอีกทอดก็ได ้อย่างไรก็

ตาม ระบบสายส่งมกัจะยงัอยู่ในความดแูลของหน่วยงานภาครฐั 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) (BPP) ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าชนันาํในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที

มุ่งขยายกาํลังผลิตไฟฟ้าทีมีคุณภาพ (Quality Megawatt) ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ยสมดุล

ของพอร์ตธุ รกิจจากทังพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงานหมุน เ วียน 

(Renewable Power Business) ดาํเนินธุรกจิไฟฟ้าใน 8 ประเทศ ทงัในไทย สปป.ลาว จีน อนิโดนีเซีย ญีปุ่ น 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ไดเ้รียนรูแ้ละศึกษาตลาดซือ-ขายไฟฟ้าในแต่ละประเทศ ทาํให้

เขา้ใจและเห็นถึงลกัษณะเฉพาะของตลาดไฟฟ้าทีแตกต่างกนั 

ตลาดไฟฟ้าในต่างประเทศ 

“ในตลาดทีมีการแข่งขันสูงอย่างตลาดไฟฟ้าเสรี ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และ

ญีปุ่ น ราคาไฟฟ้าจะสะทอ้นตน้ทุนการผลิตทีแทจ้ริง เนืองจากผูผ้ลิตทีมีอยู่หลายรายในตลาดจะแข่งขันกนั

ในดา้นราคา และพยายามควบคุมตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของตัวเองใหไ้ด้ตาํทีสุด ซึงสุดทา้ยแลว้จะส่งผล

ประโยชนต่์อผูบ้ริโภคทีจะไดใ้ชไ้ฟฟ้าในราคาทีสมเหตสุมผล” ดร.กิรณ ลิมปพยอม ซีอีโอ บมจ.บ้านปู 

เพาเวอร ์กล่าว “ผูผ้ลิตไฟฟ้าหลายรายเป็นทงัผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายดว้ย โดยภาครฐัก็จะมีส่วนร่วมใน

การเขา้มาบรหิารจดัการระบบการซือ-ขายไฟฟ้าและมมีาตรการต่างๆ เพือป้องกนัไฟฟ้าขาดแคลนหรือดบั”  

ในแง่ของการเปลียนผ่านไปใชท้รพัยากรหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตยห์รือลมนนั ปัจจุบนัตน้ทุนการผลิตมี

แนวโนม้ถูกลงจนถึงระดับทีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้หากมาพรอ้มกับกบัเทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกับระบบ
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กกัเก็บพลงังานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี การใชไ้ฟฟ้าทีผลิตจากพลงังานหมนุเวียนก็จะขยายตัว เมือผนวกกับ

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเพิมขึน ทาํใหมี้การแข่งขันดา้นราคาจากฝังผูผ้ลิต ซึงอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดใ้ช้

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในราคาทีตาํลงเช่นกนั 

“เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการผลิตเชือเพลิงเพือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดถู้กพัฒนามาอย่างต่อเนือง ทาํให้

ในช่วงปี 2010 เกิดการเปลียนผ่านเชือเพลิงทีใชใ้นการผลิต โดยเปลียนจากถ่านหินไปเป็นก๊าซธรรมชาติ

จากหินดินดาน หรือ Shale gas ส่งผลใหร้าคาไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าของสหรฐัฯ ทีเป็นตลาดขนาดใหญ่มี

แนวโนม้โดยเฉลียลดลงเรือยๆ ตังแต่ปี 2013 เป็นตน้มา นบัเป็นการเปลียนแปลงครงัใหญ่ของตลาดไฟฟ้า

ในสหรัฐฯ เนืองจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีราคาถูกกว่าถ่านหิน ซึงเหตุการณ์นีจะไม่

สามารถเกดิขึนไดอ้ย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 5-10 ปี ถา้ไม่ใช่รูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรี” ดร.กิรณกล่าวถึง

การเปลียนผ่านของเชือเพลิงในตลาดไฟฟ้าเสรีของสหรฐัอเมริกา 

“ผู้ผลิตไฟฟ้าทีอยู่ในตลาดไฟฟ้าเสรีทีมีการแข่งขันสูง จะมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเพือตอบรบักับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค หากผูผ้ลิตในตลาดรูปแบบนีส่วนใหญ่เลือกผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมนุเวียนที

มีเสถียรภาพในการผลิตตาํ ก็จะทาํใหส้ดัส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินหรือก๊าซฯ ทีมีเสถียรภาพใน

ผลิตสูงหรือมีความสามารถในการผลิตได้ในปริมาณเท่าทีต้องการมีจาํนวนลดน้อยลงตามไปด้วย ใน

บางครงัจะทาํใหเ้สถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวมลดลง ส่งผลใหร้าคาไฟฟ้าในตลาดมีการปรบัตัวสูงขึน

กว่าปกติเพือสะทอ้นความเสียงทีจะเกิดปัญหาไฟดับไดใ้นบางช่วงเวลา บางตลาดไฟฟ้าในสหรฐัฯ ภาครฐั

จะมีการออกนโยบายทีเกียวขอ้งเป็นช่วงๆ หากกาํลงัการผลิตสาํรองลดลงตาํกว่าระดับทีกาํหนด หรือเห็น

ว่าในระบบไฟเริมไม่มีเสถียรภาพ ก็อาจจะมีนโยบายค่าตอบแทนเพือจูงใจ (Incentive) ใหก้ับโรงไฟฟ้า

พืนฐาน เพือทาํใหร้ะบบโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึน” ดร.กิรณอธิบายเสรมิ 

ขนาดของตลาดกาํหนดสภาพการแข่งขัน?  

รูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรีเหมาะสมกบัประเทศทีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู และประชาชนในประเทศมีกาํลงั

ซือสงู รวมถึงมีนโยบายและแผนพลงังานทีเอือต่อการดาํเนินธุรกิจของเอกชน อย่างไรก็ตาม บางประเทศที

มีขนาดเล็กและมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าประมาณ 40,000 - 50,000 เมกะวัตต ์ก็เริมเปิดใหม้ีการแข่งขันเสรีใน

ตลาดแลว้ ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปรมี์ตลาดแบบประมูลซือขายไฟ (Wholesale Market) กาํกับดูแล

โดยหน่วยงานภาครฐั แมจ้ะเป็นประเทศทีมีขนาดเล็ก แต่ดว้ยผูบ้ริโภคมีกาํลงัซือสงู ทาํใหส้ามารถยอมรบั

ค่าไฟในราคาทีแข่งขนักนัและไม่มีการอดุหนุนจากภาครฐัได ้
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สาํหรบัสภาพตลาดในสหรฐัฯ ออสเตรเลีย และญีปุ่ น ที BPP เขา้ไปทาํธุรกิจ เราจะเห็นรายละเอียดของ

ตลาดทมีีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง อาทิ 

 สหรฐัอเมริกา เนืองจากเป็นประเทศทีมีขนาดพืนทีทีใหญ่ทําใหม้ีตลาดแบบประมูลซือขายไฟ

จาํนวนมาก แต่ละตลาดมีหน่วยงานกาํกับแยกกัน นโยบายจึงต่างกัน ทีน่าสนใจเป็นพิเศษคือ

รฐัเท็กซสั ซึงมีตลาดซือ-ขายไฟฟ้าทีชือว่า Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) จะมี

นโยบายแยกจากตลาดอืนชัดเจน และไม่ค่อยไดร้บัอิทธิพลจากนโยบายส่วนกลางมากนัก เป็น

ตลาดทแีข่งขนัเสรีมาก ราคาแข่งขนัสงู เป็นตลาดทีกาํลงัโตในหลายๆ ดา้น 

 ออสเตรเลีย เป็นประเทศทีมีตลาดซือ-ขายไฟฟ้าเสรีแบบเรียลไทมห์รือ Spot market ทีไม่มีการ

ประมูลซือไฟฟ้าล่วงหน้า ทังนี รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเจตนารมณ์การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net-Zero Emission) ภายในปี 2593 สง่ผลใหแ้ต่ละรฐัตอ้งออกนโยบายเพือ

สนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าทีใชเ้ชือเพลิงจากแหลง่พลงังานหมนุเวียนเพิมมากขึน 

 ญีปุ่ น เป็นประเทศหนึงทีมีนโยบายดา้นพลงังานทีชดัเจนโดยมุ่งเนน้ทีการสรา้งสมดลุทางพลงังาน 

เป็นตลาดทีมีการเติบโตของความตอ้งการใช้ไฟฟ้า มีนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจาก

ภาครฐั และมีแพลตฟอรม์ซอื-ขายไฟฟ้า (Energy Trading) ทีเป็นการคา้ปลีกใหผู้ใ้ชร้ายย่อย 

รูปแบบของตลาดไฟฟ้าไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความต้องการใชไ้ฟฟ้า ประเภทของพลงังานทีใชใ้นการผลิต 

รวมถึงมาตรการเพือรบัมือกบัการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึงภาครฐัของแต่ละประเทศก็จะมีส่วนใน

การกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานเพือใหเ้กิดความเหมาะสมและเกิดประโยชนต์่อผูบ้รโิภค ดงันนั สภาพการ

แข่งขันในตลาดไฟฟ้า จึงเป็นอีกมิติหนึงทีน่าจับตาดูว่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อความมันคงของพลังงาน

ไฟฟ้า ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจทีสะทอ้นจากตน้ทุนการผลิต และความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ก็

ตอ้งพิจารณาสามเหลียมทงั 3 ดา้นนีใหส้มดลุกนั  

-------------------------------------------------------------------- 


