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เจาะ “ตลาดไฟฟ้าเสรี” โอกาสของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟในบริบทใหม่ 
 
แนวคิด “ตลาดไฟฟ้าเสรี” หรือ Merchant Power Market ไดถู้กหยิบยกมาพูดถึงในวงกวา้งมากขึน้ในช่วง    
2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมีค าถามจากผูบ้ริโภคเกิดขึ้นมากมายว่าเหตุใดประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลยี ญีป่ ุ่ น ฯลฯ ถงึไดเ้ป็นตลาดไฟฟา้เสรี มีขัน้ตอนหรือระยะเวลาในการเปลีย่นผา่น จากตลาดไฟฟา้
ทีม่ีผูซ้ือ้ไฟรายเดยีว (Single Buyer Market) ไปสูต่ลาดไฟฟา้เสรีอย่างไร รวมถงึผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชไ้ฟฟา้แต่ละ
กลุ่มจะตอ้งมกีารปรบัตวัอย่างไร การใชไ้ฟในตลาดไฟฟา้เสรีค่าไฟถูกกวา่จรงิหรือ และทีส่  าคญัคอืผูบ้ริโภคจะ
ไดร้บัประโยชนอ์ะไรเมือ่อยู่ในตลาดไฟฟา้เสร ี
 
ดร.กิรณ ลิมปพยอม ซีอีโอ บมจ.บา้นปู เพาเวอร ์กล่าวว่า “จากประสบการณข์องบา้นป ูเพาเวอร ์ที่ด  าเนิน
ธุรกิจไฟฟ้ามากว่า 20 ปีในหลากหลายประเทศ ไดเ้ห็นมุมมองการใชไ้ฟในตลาดหลากหลายรูปแบบ ตอ้ง
ยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบที่เป็นตลาดไฟฟ้าที่มีผู้ซือ้ไฟรายเดียวไปสู่ตลาดไฟฟ้าเสรีนั้น  ใช้
ระยะเวลาแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละประเทศ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบันโยบายดา้นพลงังาน ความตอ้งการใช้
ไฟฟ้า ประเภทของเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า รายไดป้ระชากรต่อหวั ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านดงักล่าวมี
เปา้หมายเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูบ้รโิภค โดยจะตอ้งตอบโจทยท์ัง้ทางดา้นความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม” 
 
เส้นทางความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดไฟฟ้าเสรี 
ปัจจัยส าคญัในการพิจารณาว่าแต่ละประเทศมีความพรอ้มที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดไฟฟ้าเสรีแลว้หรือยงั 
สามารถพิจารณาไดจ้าก 1) มีจ านวนผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในตลาดที่มากพอใหผู้บ้ริโภคได้
เลือก 2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าในตลาดไม่มีรายใดมีอิทธิพลเหนือตลาดหรือสามารถก าหนดราคาได ้ซึง่จะสง่ผลใหร้าคา
ค่าไฟเกิดมาจากการแข่งขนัที่เป็นธรรมตามกลไกตลาด 3) มีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบซือ้ขาย
ไฟฟ้า เพื่อใหร้องรบักับตลาดไฟฟ้าเสรี และ 4) มีแผนนโยบายในการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน ดว้ยปัจจัยที่
กลา่วไป สง่ผลใหแ้ต่ละประเทศใชร้ะยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านไปสูต่ลาดไฟฟ้าเสรทีี่แตกตา่งกนัไป 
 



 

ในประเทศญ่ีปุ่ นใชเ้วลาประมาณ 15-16 ปี ถึงสามารถเปลี่ยนผ่านไดอ้ย่างสมบูรณ ์ตัง้แต่ปี 2000 จนถึงปี 
2016 เริ่มจากการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มลกูคา้ที่ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าปริมาณมากอย่างโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
ส านักงาน สามารถเลือกซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟได้เอง จากนั้นจึงขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง เช่น 
โรงพยาบาล โรงงานกิจการ SME และกลุ่มลกูคา้ครวัเรือนหรือผูบ้ริโภครายย่อยตามล าดบัปริมาณการใชไ้ฟ 
โดยมีการพฒันาและเตรียมความพรอ้มระบบต่างๆ เช่น รูปแบบสญัญาซือ้ขาย ระบบการจัดส่ง ระบบการ
ช าระเงิน ฯลฯ มารองรบัการด าเนินงานของผูข้ายไฟอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีภ้าครฐัยงัคงท าหนา้ที่ดแูลและบรหิาร
จดัการโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างเช่นระบบสายส่งอยู่ เพราะไม่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจส าหรบัเอกชนในการ
สรา้งสายสง่เพิ่มเติมโดยไม่มีความตอ้งการรองรบั 
 
ขณะที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (EU) เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านตัง้แต่ปี 1996 และเป็นตลาดไฟฟ้าเสรี
สมบูรณใ์นปี 2009 โดยเริ่มจากภาครฐัวางกรอบนโยบายพรอ้มทัง้แสดงเจตจ านงว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบ
ไปสู่ตลาดไฟฟ้าเสรีภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานตลาดไฟฟ้า ทัง้ผูผ้ลิต 
ผูด้แูลระบบสายสง่ ผูจ้  าหน่ายและแจกจ่าย และผูบ้รโิภคท่ีใชไ้ฟฟ้า ไดเ้ตรียมความพรอ้ม  
 
“ต้นทุนพลังงาน” ปัจจัยส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อค่าไฟ 
ไม่ว่าจะอยู่ในตลาดไฟฟ้าแบบไหน ก็ตอ้งเผชิญกบัการปรบัค่าไฟขึน้หรือลง ซึ่งเป็นผลมาจากตน้ทนุพลงังาน
ในการผลิตไฟฟ้าที่ประกอบดว้ย “ราคาเชือ้เพลิง” และ “ตน้ทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า” ของแต่ละประเทศ 
โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสัน้ ไดแ้ก่ ตน้ทนุเชือ้เพลิง โดยเฉพาะน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตทิี่มี
ความผันผวน ส่วนระยะกลางหรือระยะยาว เป็นผลจากตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินเฟ้อ       
เป็นตน้ ซึ่งลว้นส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงหรืออุปกรณท์ี่ตอ้งใชใ้นการก่อสรา้งหรือปรบัปรุง  
การด าเนินงานในอนาคต โดยแตล่ะตลาดซือ้ขายไฟฟ้าก็จะไดร้บัผลกระทบแตกตา่งกนัไป  
 
ในตลาดที่มีผูซ้ือ้ไฟรายเดียว ภาครฐัเป็นผูซ้ือ้ไฟฟ้าที่ผลิตไดท้ัง้หมดจากผูผ้ลิตไฟฟ้า โดยท าหนา้ที่เป็นเจา้ของ
และควบคมุดแูลการด าเนินงานของระบบสายสง่และระบบจ าหน่ายเพื่อแจกจ่ายใหก้บัผูบ้รโิภค การปรบัราคา
ค่าไฟอาจมาจากราคาเชือ้เพลิงและตน้ทุนอื่นๆ โดยจะมีการเฉลี่ยตน้ทุนจากตลาดโดยรวมในทุกพืน้ที่ที่      
ดูแลอยู่ การปรบัราคาค่าไฟที่สะทอ้นตน้ทุนการผลิตมกัจะท าไดช้า้กว่าระบบตลาดไฟฟ้าเสรีเพราะมกัจะมี



 

ขอ้จ ากัดในการปรบัราคาตามกลไลภาครฐั แต่มีขอ้ดีคือภาครฐัสามารถควบคุมราคาไฟฟ้าที่จะส่งต่อไปยงั
ผูบ้รโิภครายย่อยได ้สามารถแทรกแซงโดยการตรงึค่าไฟหรือใหก้ารอดุหนนุอื่นๆ ในขณะที่อาจไม่สะทอ้นภาพ
ของการแข่งขนัในตลาดที่เปลี่ยนไป 
 
ขณะที่ตลาดไฟฟ้าเสรี ซึ่งมีกลไกที่ก าหนดการซือ้-ขาย ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับ
บรษัิทเอกชนผ่านระบบตลาดขายสง่ไฟฟ้า (Wholesale Market) โดยตน้ทนุของผูผ้ลิตเกิดจากตน้ทนุพลงังาน 
(Energy cost) คิดเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย ต้นทุนความหนาแน่นของการส่งไฟในระบบ 
(Congestion cost) ที่เฉลี่ยมาจากแต่ละพืน้ที่ และตน้ทุนการสูญเสียไปในระบบสายส่ง (Loss) จากการที่
พลงังานไฟฟ้าบางส่วนสญูหายระหว่างการขนส่งในระบบ ต่อมาเม่ือน าไฟฟ้ามาจ าหน่ายในตลาดคา้ปลีก 
(Retail Market) ก็จะมีตน้ทนุคา่การตลาด และค่าการกระจายไฟฟ้าไปยงัผูบ้รโิภคเขา้มาดว้ย ขอ้ดีคือเอกชนที่
แข่งขนักนัในตลาดมกัจะมีความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทนุเชือ้เพลิงไดด้ี มีความเช่ียวชาญ สามารถ
รกัษาเสถียรภาพของราคาไดร้ะดบัหนึ่ง เพราะสว่นใหญ่ก็จะมีสญัญาซือ้-ขายระยะยาว นอกจากนี ้กลไกราคา
ยงัมีประสิทธิภาพ เพราะมีการเปิดเผยราคาซือ้ขาย ท าใหเ้อกชนสามารถแข่งขนักนัได้ แต่มีอีกประเด็นที่ตอ้ง
ค านึงคือ หากตน้ทนุการผลิตผนัผวน อาจสง่ผลใหค้่าไฟฟ้ารายย่อยผนัผวนตามไปดว้ย ราคาไฟในตลาดจะมี
การขยบัขึน้หรอืลงตามตน้ทนุการผลิตที่แทจ้รงิอยู่เสมอ 
 
ผู้บริโภคได้รับประโยชนอ์ย่างไรในตลาดไฟฟ้าเสรี  
ในฝ่ังของผูบ้ริโภคไฟฟ้ารายใหญ่ แน่นอนว่าไดป้ระโยชนด์า้นตน้ทุน สามารถเขา้ถึงแหล่งที่ใหต้น้ทนุถกูที่สดุ 
ขณะที่ลกูคา้รายย่อย ไดป้ระโยชนจ์ากการแข่งขนักนัของผูผ้ลิตและผูข้ายไฟที่ส่งผลใหร้าคาเป็นไปตามกลไก
ตลาดและแข่งขนักนัออกแบบผลิตภณัฑท์างการตลาดต่างๆ ซึ่งผูบ้ริโภคสามารถเลือกผูผ้ลิตไดเ้หมือนเลือก
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทมื์อถือ โดยสามารถเลือกใหเ้หมาะกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของตนเอง รวมทัง้เลือกไดว้่า
จะเนน้ใชไ้ฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งใด เป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือผลิตจากเชือ้เพลิงที่หาได้
ภายในทอ้งถิ่น เพื่อใหป้ระโยชนค์ืนกลบัสู่ทอ้งถิ่นที่ตนเองอาศยัอยู่ไดส้งูสดุ ดงัเช่นในญ่ีปุ่ นที่มีนโยบายภาษี
ทอ้งถิ่นเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
 



 

ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy Trading)  
ในตลาดซือ้ขายไฟฟ้าเสรี แพลตฟอรม์ซือ้-ขายไฟฟ้า (Energy Trading) นบัเป็นจิก๊ซอวช์ิน้ส  าคญัท่ีช่วยบรหิาร
ความเสี่ยงหรอืการจดัการความผนัผวนที่จะเกิดขึน้ในระบบทัง้ในฝ่ังของผูผ้ลิตไฟฟ้าและผูบ้รโิภค รวมถึงสรา้ง
โอกาสในการท าก าไรเพิ่มขึน้ โดยเป็นแพลตฟอรม์ซือ้-ขายไฟฟ้าที่มีกระบวนการคลา้ยกบัการซือ้ขายสินทรพัย์
ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นกระบวนการที่ เกิดขึน้ในตลาดขายส่งไฟฟ้า (Wholesale electricity market) มี
ประโยชนใ์นการซือ้ไฟฟ้าในราคาที่ตอ้งการหรือเป็นช่องทางท าก าไรจากส่วนต่างของราคาปัจจบุนัและราคา
ในวนัที่สง่มอบ ผูท้ี่มีบทบาทในตลาดนี ้ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้า สถาบนัการเงิน และนกัลงทนุรายใหญ่ 
 
ส าหรบัผูผ้ลิตไฟฟ้านัน้ Energy Trading เป็นช่องทางที่ใชเ้พื่อจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างเสรีตามความสามารถใน
การแข่งขนัของตนเอง โดยสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเขา้มาช่วยลดความผนัผวนของราคา ท าใหผู้ผ้ลิต
สามารถประเมินรายรบัไดด้ีขึน้ ลดความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนรายใหญ่จะหาโอกาสท าก าไรในขณะที่รอส่ง
มอบสินคา้ รบัความเสี่ยงดา้นราคาและอตัราแลกเปลี่ยนโดยใชเ้ครื่องมือบรหิารความเสี่ยงเขา้มาช่วย อย่างไร
ก็ดี การมีตลาดซือ้ขายไฟฟ้าก็ช่วยท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นราคาจึงสง่ผลดีต่อผูบ้รโิภคในทางออ้มดว้ย  
 
ส าหรบัการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบตลาดไฟฟ้าที่มีผูซ้ือ้รายเดียวไปสูต่ลาดไฟฟ้าเสรีนัน้ แน่นอนว่าผูบ้รโิภคจะ
ไดร้บัประโยชนจ์ากการแข่งขันในตลาดที่ท  าใหร้าคาค่าไฟโดยทั่วไปจะถูกลง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคก็ตอ้ง
รบัมือกบัความผนัผวนของราคาค่าไฟฟ้าที่มากขึน้ดว้ย ดงันัน้ การเปลี่ยนผ่านจึงตอ้งใชร้ะยะเวลาและมีกลไก
ในการปอ้งกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในมมุของผูบ้รโิภคก็ตอ้งมีการศกึษารูปแบบการซือ้ไฟฟ้าที่จะตอบโจทย์
การใชไ้ฟฟ้าของตนเองมากที่สดุ ในมมุของผูข้ายก็ตอ้งน าเสนอรูปแบบการขายหรือมีกลยุทธก์ารตลาดเพื่อ
ดึงดดูลกูคา้ ในมมุของผูผ้ลิตไฟฟ้าก็เช่นกนั ตอ้งมีความเขา้ใจในเทรนดพ์ลงังานของโลกและความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค รวมถึงมีความเช่ียวชาญในการบรหิารจดัการตน้ทนุในการผลิตไฟฟ้าและสรา้งความสามารถใน
การแข่งขนัในระยะยาว เพื่อสรา้งประโยชนแ์ละคณุค่าต่อคนทกุกลุม่ตัง้แต่ตน้น า้ยนัปลายน า้ 
 
(สามารถอ่านบทความ “ตลาดไฟฟา้เสรี (Merchant Power Market) เทรนดท์ีน่า่จบัตาของธุรกิจพลงังานโลก” ยอ้นหลงั ไดท้ี ่
https://www.banpupower.com/activities/merchant-power-market/?lang=th) 
 
 

https://www.banpupower.com/activities/merchant-power-market/?lang=th


 
แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

1. เว็บไซตข์องกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ่ น 
www.enecho.meti.go.jp/en/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/what/ 

2. เว็บไซตข์องงานบรกิารดา้นวิทยาศาสตรแ์ละความรู ้คณะกรรมาธิการยโุรป  
https://ses.jrc.ec.europa.eu/evolving-electricity-markets-schemes 

### 
 
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  าในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้าคณุภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นป ูเพาเวอร์
มุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขัน้
สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายก าลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 
5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ: 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
ดวงกมล สาลีรตัน ์ 061 446 6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ 086 846 8264 paninard_s@banpu.co.th 
 
เอบเีอ็ม คอนเนค 
ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย) 086 316 3555  chanadda.t@abm.co.th 
สาธิดา ศรธีญัญาธรณ ์(แอม๋)  085 166 2442 satida.s@abm.co.th 
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