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บทสรุปผูบริหาร โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย

ไฟฟาของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

ปจจุบัน ระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบแบบดั้งเดิมท่ีมีโรงไฟฟาขนาดใหญทําหนาท่ีผลิตไฟฟา

แลวสงผานระบบสายสงและจําหนายมายังผูใชไฟฟา เปนระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย (Distributed 

Energy Resources หรือ DER) ท่ีแหลงผลิตไฟฟามีขนาดเล็กลงและอยูใกลกับตําแหนงท่ีใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับกิจการไฟฟามีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เชน เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ระบบกักเก็บพลังงาน และอุปกรณสื่อสารและตรวจวัดตางๆ เปนตน การพัฒนาของ

เทคโนโลยีเหลานี้ประกอบกับราคาตนทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการเปลี่ยนโฉมรูปแบบ

กิจการไฟฟาในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ไปสูการท่ีผูใชไฟฟาเปลี่ยนจากเปนผูบริโภคเพียงอยาง

เดียวกลายเปนท้ังผูผลิตและผูใชไฟฟาในเวลาเดียวกัน (Prosumer) นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลไดมีการพัฒนา

และสามารถนํามาใชในการจัดการซ้ือขายไฟฟาได ซ่ึงนําไปสูรูปแบบการซ้ือขายไฟฟาแบบใหมท่ีเรียกวา Peer-

to-peer (P2P) ซ่ึงประชาชนสามารถเปนท้ังผูซ้ือและผูผลิตไฟฟาและสามารถซ้ือเองระหวางประชาชนและ

ประชาชนได โดยไมตองซ้ือผานผูดูแลระบบจําหนายไฟฟา 

โครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ ESB ของประเทศไทยแตเดิมนั้น มี Prosumer ท่ีผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง

และมีการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P Prosumer เปนผูผลิตไฟฟาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชภายในกิจการ และสงขาย

สวนเกินใหแกบุคคลอ่ืน ผูผลิตไฟฟาประเภทนี้มีอยูเปนจํานวนมากและกระจายตัวอยูในทุกอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ดี ดวยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและตนทุนของระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยบนหลังคา ทําใหกลุม Prosumer มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนและไมได

จํากัดอยูในกลุมกิจการหรือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น โดยกลุมผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยและ

กิจการขนาดเล็กมีแนวโนมในการผันตัวเปน Prosumer เพ่ิมมากข้ึน 

การเพ่ิมข้ึนของ Prosumer จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยบนหลังคารวมกับแนวคิด

เศรษฐกิจ P2P มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดแพลตฟอรมการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P มากข้ึนและชวยเพ่ิมทางเลือก

ใหกับผูบริโภคนอกเหนือจากการซ้ือไฟฟาจากระบบไฟฟาสวนกลาง โดยธุรกิจการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P เปน

เพียงการทําธุรกรรมทางการเงินท่ียังอาศัยโครงขายไฟฟาในการสงไฟฟาโดยการไหลของไฟฟาจะมาจากแหลง

ท่ีใกลท่ีสุด การซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P มิไดมีผลกระทบตอการเชื่อมตอระบบไฟฟาท่ีมีอยูแต

เดิม การซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ท่ีจะเกิดข้ึนเปนการซ้ือขายและสงมอบไฟฟาแบบเสมือน 

(Virtual) โดยมีตัวกลางประเภทตางๆ เพ่ิมเขามาเพ่ือสนับสนุนการทําธุรกรรมตางๆ เทานั้น 

การนํารูปแบบซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P มาใชในกลุม Prosumer สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปดาน

พลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลจะตองพิจารณากฎระเบียบท่ีเหมาะสมและเปนธรรมสําหรับการซ้ือขายไฟฟา

แบบ P2P และวางแผนท่ีจะเปดตลาดพลังงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดการซ้ือขายไฟฟาในกลุมผูใชไฟฟาและ 

Prosumer สงผลใหมีปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจากแบบดั้งเดิมท่ีเปนการรวมศูนยการผลิตไฟฟา 

(Centralized Generation) ของโรงไฟฟาขนาดใหญมาเปนการกระจายศูนยการผลิตไฟฟา (Distributed 
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Generation หรือ DG) มากข้ึน โดยประชาชนสามารถเลือกซ้ือไฟฟาท่ีมีราคาต่ํากวาการซ้ือไฟฟาจาก

หนวยงานภาครัฐได นอกจากนี้ ยังเปนการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมการกระจายสัดสวน

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาไปยังพลังงานทดแทนมากข้ึน ประกอบกับยุทธศาสตรแผนขับเคลื่อนพลังงาน

ทดแทนท่ีตองการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานจากทดแทน จึงไดมี

การเพ่ิมเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใหมตามแผน PDP2018 รวมเปนมากกวา 10,000 เม

กะวัตต 

Prosumer ภายใตกรอบแนวคิดของการศึกษานี้คือ ผูใชไฟฟาท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย

บนหลังคา โดยมีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง หากมีไฟฟาท่ีผลิตเกินความตองการใชก็สามารถ

แบงปนใหผูใชไฟฟารายอ่ืนได พลังงานไฟฟาท่ี Prosumer ผลิตข้ึนสามารถจําแนกเปน 3 สวน คือ (1) พลังงาน

ไฟฟาสวนท่ีใชเองภายใน (Self-consumption) (2) พลังงานไฟฟาสวนเกินท่ีเหลือจากการใชเอง และสามารถ

ซ้ือขายกันภายในสถานีไฟฟายอย ณ เวลานั้นๆ (Excess energy for local P2P trading) และ (3) พลังงาน

ไฟฟาสวนเกินท่ีไหลยอนเขาสถานีไฟฟายอย หลังจากท้ังการใชเองและซ้ือขายภายในสถานีไฟฟายอย ณ เวลา

นั้นๆ (Reverse power flow - P2P inter-area) โดยขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P ครอบคลุมพลังงาน

ไฟฟาสวนท่ี 2 และ 3 อยางไรก็ดี พลังงานในสวนท่ี 3 อาจไมตรงกับวัตถุประสงคของการผลิตไฟฟาแบบ

กระจายศูนย เพราะผูใชไฟฟามิไดอยูในพ้ืนท่ีผลิตไฟฟา ทําใหลดการสูญเสีย (Loss) ของไฟฟาไดลดลง และ

อาจไมคุมคาในกรณีท่ีมีการเก็บคาใชโครงขายไฟฟา (Wheeling charge) 

ขอเสนอรูปแบบธุรกิจ 

สถาบันฯ ไดจัดทํารูปแบบธุรกิจรวมท้ังสิ้น 11 รูปแบบ แบงเปน 

 Specific Model จํานวน 5 รูปแบบ คือ Neighbor Model (1 รูปแบบ), ESS Community (2 

รูปแบบ) และ Microgrid (2 รูปแบบ) โดยท่ีแตละรูปแบบจะมีเง่ือนไข (Specific Condition) เพ่ิมเติมจาก

เกณฑขนาดพ้ืนท่ีและการจัดสรรพลังงานไฟฟาใหมีความสูญเสียนอยท่ีสุด กลาวคือ  

Neighbor Model:  DSO เปนผูดําเนินโครงการ และ Prosumer ตองติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

ESS Community:  ตัวกลางตองติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

Microgrid:  รูปแบบการบริหารพลังงานในพ้ืนท่ีตองเปนการบริหารจัดการแบบไมโครกริด 

 Common Model จํานวน 6 รูปแบบ คือ Community (3 รูปแบบ) และ Marketplace Model 

(3 รูปแบบ) 

รูปแบบธุรกิจท่ีไดคะแนนสูงสุด 3 ลําดับจากการประเมินผลความเปนไปไดของรูปแบบธุรกิจของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีไดเขารวมในงานประชุมกลุมยอยเชิงปฏิบัติการ “ปจจัยท่ีเหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซ้ือ

ขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย” คือ (1) Neighbor Model บริหารงานโดย DSO (2) 

Community Model ท่ีบริหารงานโดย Agent และ (3) Community Model ท่ีบริหารงานโดย Platform 

Operator โดยตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยของแตละรูปแบบ  

ตารางท่ี 1 จุดเดนและจุดดอยของรูปแบบธุรกิจท่ีมีความเปนไปไดสูงสุดสําหรับประเทศไทย 3 ลําดับ 
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รูปแบบธุรกิจ จุดเดน จุดดอย 

1. Neighbor Model 

บริหารงานโดย 

DSO1 

 เ น่ืองจาก DSO เปนผูดําเนินงานทําให  

DSO มีขอมูลประกอบการบริหารจัดการได

แบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงมีขอกําหนดให  

Prosumer ต อ ง ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ กั ก เ ก็ บ

พลังงาน ทําใหไมสงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการระบบไฟฟาของสวนกลาง

มากนัก 

 สามารถใชระบบปฏิบัติการ/ธุรกรรมการ

ชําระเงินเดิมของ DSO ได แตอาจตองมี

การปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถ

เก็บขอมูลแยกธุรกรรม P2P ไดอยาง

ชัดเจน 

 ระบบการซื้อขายไมซับซอน 

 เน่ืองจากผูซื้อและผูขายตองดําเนินการจับ

คูสัญญากันเอง จึงอาจทําใหจํานวนผูซื้อ

ขายจับคู กันไดนอย และสงผลให เ กิด

ปริมาณการซื้อขายไฟฟานอย ดังน้ันจึงควร

มีการพัฒนาแพลตฟอรมท่ีเปดโอกาสใหผู

ซื้อขายจับคูกันไดเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกผูมีความประสงคท่ีจะซื้อขายไฟฟา

แบบ P2P เพ่ิมเติม 

 มีความยืดหยุนในการซื้อขายนอยเน่ืองจาก

ตองอางอิงท้ังปริมาณและราคาตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟา 

2. Community 

Model ท่ี

บริหารงานโดย 

Agent 

 Prosumer และผูใชไฟฟาไมจําเปนตอง

จับคูกันมากอน 

 สามารถปรับใชหลักเกณฑการกําหนดราคา

ซื้อขายไฟฟาไดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปน

การเพ่ิมโอกาสใหผูซื้อไฟฟาซื้อไฟฟาใน

ราคาต่ําลง และ/หรือ ผูขายไฟฟาขาย

ไฟฟาไดในราคาท่ีสูงข้ึน 

 เน่ืองจากขอบเขตการซื้อขายกวางกวา 

และ/หรือ มีปริมาณการซื้อขายไฟฟา

มากกว า รูปแบบ Neighbor หากการ

 มีรูปแบบท่ีซับซอนมากกวา Neighbor 

model ตองใชระบบในการประมวลผลท่ีมี

ประสิท ธิภาพสูง  ซึ่ งอาจทําใหตองใช

ทรัพยากรในการพัฒนาแพลตฟอรมเปน

จํานวนมาก 

 เ น่ืองจากขอบเขตการซื้อขายกวางกวา 

และ/หรือ มีปริมาณการซื้อขายไฟฟา

ม า ก ก ว า รู ป แ บ บ  Neighbor ดั ง น้ั น

ผลกระทบตอระบบไฟฟาจึงมีโอกาสท่ีจะ

                                                           
1 สถาบันฯ มีความเห็นวาภาครัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมขอยกเวนพิเศษ อยางเชน ขอกําหนดดานขอบเขตพื้นที่สําหรับคูสัญญาที่จับคูไดแตอยูขาม

เขตระบบสง/จําหนายไฟฟา ใหสามารถเขารวมโครงการได โดยจะตองจายคาบริการโครงขายในอัตราที่เหมาะสม และ/หรือ ขอกําหนดดานระบบ

กักเก็บพลังงานตามความเหมาะสมกับสถานการณและราคาของระบบในอนาคต 
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รูปแบบธุรกิจ จุดเดน จุดดอย 

3. Community 

Model ท่ี

บริหารงานโดย 

Platform 

Operator 

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ จะชวย

สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากแหลงผลิต

พลังงานแบบกระจายศูนย (DG) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ผู เ ล น ใหม  ท้ั ง  Agent และ  Platform 

operator ท่ีมีความเช่ียวชาญสูง จะเปน

ตัวเรงใหเกิดการแขงขันในตลาดซื้อขาย

ไฟฟา ซึ่งการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพและ

โปรงใสจะผูรับบริการ กลาวคือ ผูซื้อและ

ผูขายไฟฟาในระบบ P2P มีโอกาสไดรับ

ป ร ะ โ ย ช น สู ง ข้ึ น  ต า ง จ า ก รู ป แ บ บ 

Neighbor ท่ีไมมีการแขงขัน 

เกิดข้ึนสูงกวา สงผลใหการบริหารจัดการ

สมดุลไฟฟามีความซับซอนยิ่งข้ึน 

 ดวยขอกําหนดท่ีระบุใหตองมีการสงขอมูล

การผลิตและซื้อขายไฟฟาให DSO ทราบ 

จึงตองมีการปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความ

ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งอาจตองใชเงินลงทุนเปน

จํานวนมาก 

 ปจจุ บัน ตั วกลาง Platform operator 

และ Agent ยังไมไดรับอนุญาตในตลาด

ไฟฟาอยางเปนทางการ รวมถึงอัตราคาใช

โครงขายไฟฟายังไมไดขอสรุป จึงอาจตอง

ใช ระยะ เวลาค อนข า งนานกอน ท่ีจะ

สามารถดําเนินการไดจริง 

 

ท้ังนี้ สําหรับรูปแบบธุรกิจอ่ืนๆ มีความเปนไปไดภายใตกรอบเวลาดําเนินโครงการในระยะเวลาตาง ๆ 

เปนไปไดดังตารางท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซ่ึงเปนชวงคาบเก่ียวของการแกไข/เพ่ิมเติม ระเบียบการดําเนินงานใน

กิจการไฟฟาและยังไมมีการอนุญาตใหมี Retailer : ภาครัฐควรพิจารณาขยายขอบเขตอํานาจดําเนินการของ 

กฟน. และ กฟภ. ซ่ึงปจจุบันทําหนาท่ีเสมือนเปน Retailer อยูแลวใหครอบคลุมการบริหารธุรกรรมซ้ือขาย

ไฟฟาแบบ P2P ได  

ในสวนของการเปดเสรีในระดับตัวกลางใหมท่ีจะเขาชวยขับเคลื่อนธุรกรรมซ้ือขายไฟฟาท้ังใน

รูปแบบของ Agent และ Platform Operator นั้น สถาบันฯ คาดการณวามีความเปนไปไดและใชกรอบเวลา

ดําเนินการแกไข/ เพ่ิมเติม ระเบียบตาง ๆ ท่ีสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในระยะสั้นถึงปานกลางเชนกัน 

โดยสรุปผูท่ีจะทําหนาท่ีบริหารโครงการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P ดังนี้ 

One-to-One บริหารงานโดย กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเปน Retailer 

Many-to-One บริหารงานโดย Agent หรือ Platform Operator โดยตองประสานงานกับ 

กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเปน Retailer 

 ในระยะยาว ภายหลังการเปดเสรีในกิจการไฟฟาระดับคาปลีก ซ่ึงจะมี Retailer รายใหมเกิดข้ึน โดย

มีขอบเขตดําเนินการไดท้ังในธุรกรรมการจําหนายไฟฟารายปลีกและการบริหารธุรกรรม P2P แลว Retailer 

รายใหมนั้นก็จะเขามารับหนาท่ีบริหารโครงการแทน กฟน. และ กฟภ. ภายใตหลักการท่ีกําหนดได 

สถาบันฯ มีความเห็นวาในรูปแบบธุรกิจแบบ Specific Model ท้ัง 5 รูปแบบสามารถเสนอเปนแผนงาน

ระยะสั้นถึงปานกลางได โดยท่ี กฟน. หรือ กฟภ. จะเปนผูทําหนาท่ีในบทบาทของ Retailer และ Specific 
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Model ทุกรูปแบบมีความเปนไปไดในการดําเนินการในระยะยาวโดย Retailer รายใหมท่ีไดรับอนุญาตใหมีผู

ประกอบธุรกิจผูจําหนายไฟฟารายปลีก ภายใตหลักเกณฑของ Specific Model แตละรูปแบบ 

ในรูปแบบธุรกิจแบบ General Model ท้ัง 6 รูปแบบนั้น สามารถเสนอเปนแผนงานระยะสั้นถึงปาน

กลางได 4 รูปแบบ เฉพาะรูปแบบการบริหารภายใตโครงสราง Many-to-One โดยท่ี กฟน. หรือ กฟภ. จะเปน

ผูทําหนาท่ีในบทบาทของ Retailer คือ รูปแบบท่ี 5, 6, 10 และ 11 โดยภายใตกรอบดําเนินการระยะยาว

ภายหลังท่ีมีการอนุญาตใหมี Retailer รายใหมแลว รูปแบบธุรกิจแบบ General Model ท้ัง 6 รูปแบบ 

สามารถดําเนินการไดโดย Retailer ผูไดรับอนุญาต 

ตารางท่ี 2 ขอเสนอรูปแบบธุรกิจท่ีมีความเปนไปไดภายใตกรอบเวลาดําเนินโครงการในระยะเวลาตาง ๆ 

กรอบเวลา Specific Model General Model 

ระยะสั้น Model 1  Neighbor Model  

ระยะปาน

กลาง* 

Model 3  ESS Community Model (Agent) Model 5  Community Model (Agent) 

Model 8  Microgrid Model (Agent) Model 6  Community Model (Platform 

Operator) 

Model 2  ESS Community Model 

(Retailer) 

Model 11  Marketplace (Platform 

Operator) 

Model 7  Microgrid Model (Retailer) Model 10  Marketplace (Agent) 

ระยะยาว** Specific Model ทุกรูปแบบ Model 4  Community Model (Retailer) 

Model 9  Marketplace (Retailer) 

รวมถึง General Model 5, 6, 10, 11 

หมายเหตุ : เรียงตามผลคะแนนท่ีจัดลําดับในกิจกรรม Focus Group 

* กฟน. และ กฟภ. ทําหนาท่ีเสมอืนเปน Retailer ภายใตกรอบเวลาดําเนินงานระยะปานกลาง 

** Retailer ผูบริหารโครงการ คือ ผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจผูจําหนายไฟฟารายปลีก 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานในระยะแรก ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของเพ่ือรองรับการซ้ือขายไฟฟาสําหรับ Prosumer แบบ P2P ในทางเลือกท่ี 1 รูปแบบ Neighbor 

Model ท่ีบริหารงานโดย DSO นั้นจะตองมีการแกไขระเบียบของ กกพ. จํานวน 2 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา 

จํานวน 1 ฉบับและประกาศของ กกพ. จํานวน 1 ฉบับ และออกระเบียบ กกพ. เพ่ิมเติมอีก 1 ฉบับ ซ่ึงจะเห็น

ไดวามีข้ันตอนในการดําเนินการในทางกฎหมายนอยกวาและตองใชเวลาสั้นกวาทางเลือกอ่ืนในการดําเนินการ

ใหแลวเสร็จ ดังนั้น เม่ือพิจารณาประกอบผลการศึกษารูปแบบการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P ท่ีมีความเปนไปได

ในบริบทการดําเนินกิจการไฟฟาของประเทศไทยในบทท่ี 6 ท่ีจัดลําดับรูปแบบ Neighbor Model ท่ี

บริหารงานโดย DSO เปนอันดับท่ี 1 และการแกไขระเบียบ/ประกาศ และการออกระเบียบเพ่ิมเติม สถาบันฯ 

จึงเสนอวาในการดําเนินงานในระยะแรกนั้นทางเลือกท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบ Neighbor Model ท่ีบริหารงาน

โดย DSO 

ความเปนไปไดในการประกอบกิจการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ภายใตโครงสราง

กิจการไฟฟาแบบ Enhanced Single Buyer ในแงของความเปนไปไดในการประกอบกิจการซ้ือขายไฟฟา
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ของ Prosumer แบบ P2P ภายใตโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ ESB นั้น ทางสถาบันฯ พิจารณาวา มติของ

คณะรัฐมนตรี ซ่ึงใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเก่ียวกับโครงสรางกิจการ

ไฟฟารูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) ท่ีกระทรวงพลังงานนําเสนอ มีสถานะเปนการกระทําทาง

ปกครองประเภทหนึ่งท่ีเรียกวา “กฎ” ซ่ึงในทางทฤษฎีนั้น มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสถานะเปน “กฎ” อาจเกิดข้ึน

ไดอยู 2 ลักษณะคือ (1) มติคณะรัฐมนตรี ท่ีออกโดยอาศัยฐานจากกฎหมายแมบท เชน พระราชบัญญัติ และ 

(2) มติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่งข้ึนโดยไมมีกฎหมายแมบทใหอํานาจไวซ่ึงกรณีนี้ศาล

ปกครองไทยเดินตามทฤษฎีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายท้ังหลายของประเทศฝรั่งเศส โดยถือวา

อํานาจในการออกกฎเกณฑท่ัวไปของฝายบริหารนั้นโดยสภาพเปนอํานาจของฝายปกครอง เนื่องจากฝาย

บริหารมีหนาท่ีตองบังคับการตามกฎหมาย กรณีนี้จึงตองถือวาฝายบริหารมีอํานาจในการวางหลักเกณฑท่ัวไป

ท่ีจําเปนตอการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย บางกรณีคณะรัฐมนตรีอาจมีมติท่ีมีสภาพเปนกฎก็ได  

หากพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ซ่ึงใหอํานาจแกคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ

พัฒนาพลังงานประเทศตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ ดังนั้น การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเก่ียวกับโครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ ESB ท่ีกระทรวง

พลังงานนําเสนอ จึงมีลักษณะเปนการกระทําทางปกครองในรูปของ “กฎ” ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท  

ในขณะท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กําหนดให กกพ. กํากับการประกอบ

กิจการพลังงานโดยการออกใบอนุญาต ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดวาผูประกอบกิจการไฟฟาจะตองเปนภาครัฐแต

เพียงอยางเดียว หากแตยังเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถดําเนินการไดภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการฯ ท้ังนี้เพ่ือปองกันการผูกขาดและเพ่ือใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความม่ันคง มีปริมาณเพียงพอและท่ัวถึงในราคาท่ีเปนธรรมและมีคุณภาพท่ีไดมาตรฐานดังจะเห็นไดจาก

เหตุผลหรือวัตถุประสงคของการตรากฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น การดําเนินการภายใตโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ 

ESB ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงถูกลบลางไปโดยผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงอนุญาตใหภาคเอกชนสามารถประกอบกิจการพลังงานไดภายใตพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีสถานะเปน “กฎ” ซ่ึงนอกจากจะมี

สถานะเปนรูปแบบหนึ่งของการกระทําทางปกครองแลวยังมีสถานะเปนกฎหมายลําดับรองในขณะเดียวกันอีก

ดวย กฎหรือกฎหมายลําดับรองเชนวานี้จะมีสถานะอยูในลําดับชั้นต่ํากวาพระราชบัญญัติ กลาวไดวา การ

ประกอบกิจการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P สามารถทําไดภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยไมขัดหรือแยงกับการดําเนินการภายใตโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ ESB 

เนื่องจากมีสถานะท่ีสูงกวามติคณะมนตรี  

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูมีสวนเกี่ยวของในโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ Enhanced Single 

Buyer ในปจจุบันหากมีการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P 

ในสวนของการประเมินศักยภาพของ Prosumer พบวา กําลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟาของ 
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Prosumer มีชวงคาต่ําสุด-สูงสุดท่ีประมาณ 9,266 เมกะวัตตถึง 41,516 เมกะวัตต ตามแตสถานการณท่ีใชใน

การวิเคราะห โดยสัดสวนพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจะเปนการผลิตเพ่ือใชเองเปนสวนใหญ (ประมาณรอยละ 66 - 

79) และพลังงานไฟฟาสวนเกินท่ีสามารถขายผานรูปแบบ P2P ภายในสถานีไฟฟายอย (P2P local) คิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 1 - 4 ของโหลดประเทศ ในขณะท่ีพลังงานไฟฟาสวนเกินท่ีสามารถขายขามสถานี

ไฟฟายอย (P2P inter-area) มีสัดสวนนอย กลาวคือ มีสัดสวนไมเกินรอยละ 1 ของโหลดประเทศ 

จากการวิเคราะหผลกระทบจากการผลิตและซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer ตามหลักความสมดุลดาน

พลังงานสามดาน พบวา การผลิตและซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer มีผลกระทบตอระบบไฟฟาของประเทศ

ไทยในเชิงบวกในมิติของความม่ันคงของพลังงานและในมิติดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม แตสงผลกระทบ

เชิงลบในมิติดานความเสมอภาคทางพลังงาน โดยสงผลใหตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉลี่ยของประเทศสูงข้ึน 

รวมถึงเกิดประเด็นความไมเปนธรรมในการรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟา นอกจากนี้ การซ้ือขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ P2P อาจะสงผลกระทบตอผูมีสวนเก่ียวของในโครงสราง ESB ดังตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอผูมีสวนเก่ียวของในโครงสราง ESB 

ภาคสวน ผลกระทบ 

G: Generation •  จํานวน Prosumer ใหมท่ีอาจเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในอนาคต ทําใหมีจํานวนผูผลติไฟฟาท่ี

สามารถแขงขันดานตนทุนมากข้ึน 

T: Transmission •  การรักษาสมดลุไฟฟาซับซอนข้ึน ตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความผันผวน

จากการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาท่ีมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลตอตนทุนในการ

ดําเนินงานของ กฟผ. 

D: Distribution •  การบริหารระบบจําหนายไฟฟาซบัซอนข้ึนในสวนของการรักษาสมดุลไฟฟา อาจตองมีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความผันผวนจากการผลติไฟฟาและการใชไฟฟาท่ีมี

รูปแบบเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลตอตนทุนในการดําเนินงานของ กฟภ. และ กฟน. 

R: Retail •  การบริหารระบบคาปลีกไฟฟาซับซอนข้ึน การแจกแจงหนวยซื้อขายไฟฟาซับซอนข้ึน อาจ

ตองมีการปรับปรุงระบบ เพ่ือรองรับปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังการจดหนวยและการออก

ใบแจงหน้ี อาจสงผลตอตนทุนในการดําเนินงานของ กฟภ. และ กฟน.  

C: Customer •  ลูกคาของการไฟฟาท้ัง 3 แหงจะลดลง โดยลูกคาสวนหน่ึงจะซื้อไฟฟาจาก Prosumer 

 

การไฟฟาฯ ซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญในโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ ESB มีแนวโนมท่ีจะไดรับ

ผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P เปนหลัก โดยคาดวาจะมีการดําเนินการท่ีซับซอน

มากข้ึนและอาจตองมีการลงทุนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงระบบของตนเพ่ือรองรับความผันผวนของรูปแบบความ

ตองการใชไฟฟาท่ีเปลี่ยนไป อยางไรก็ดี การไฟฟาฯ อาจใชจุดแข็งในการเปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมไฟฟา

ในการปรับตัวและเขามีสวนรวมในการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P เพ่ือแสวงโอกาสทางธุรกิจได

เชนกัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับทางเลือกรูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer ตามรูปแบบท่ีนําเสนอ 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอท้ังผูใชไฟฟาและผูผลิตไฟฟาโดยรวมของประเทศ 

จากการวิเคราะหตามหลักความสมดุลดานพลังงานสามดาน พบวา การซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer 

แบบ P2P มีผลกระทบตอระบบไฟฟาของประเทศไทยในเชิงบวกในมิติของความม่ันคงของพลังงานและในมิติ

ดานความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม แตสงผลกระทบเชิงลบในมิติดานความเสมอภาคทางพลังงาน โดยสงผลให

ตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉลี่ยของประเทศสูงข้ึน รวมถึงประเด็นความไมเสมอภาคในการรับผิดชอบตนทุนของ

ระบบไฟฟา 

ขอเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบดานลบท่ีเกิดข้ึนตอระบบไฟฟาและผูใชไฟฟาโดยรวมของประเทศ

ไทย จําแนกเปนสองประเด็นหลักคือ ประเด็นตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉลี่ยของประเทศท่ีสูงข้ึน และประเด็น

ความไมเสมอภาคในการรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟา ซ่ึงประเด็นท้ังสองนี้มีผลครอบคลุมรูปแบบการซ้ือ

ขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ท้ัง 11 รูปแบบ 

1. ประเด็นตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉลี่ยของประเทศสูงข้ึน ควรนําศักยภาพการผลิตและซ้ือขายไฟฟา

ของ Prosumer รวมพิจารณาในการวางแผนดานการจัดหาไฟฟาอยางเหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนสราง

โรงไฟฟารวมถึงระบบสงและระบบจําหนายมากเกินความจําเปน 

2. ประเด็นความไมเปนธรรมในการรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟา ควรปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา

โดยแยกการเรียกเก็บตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผันออกจากกันใหชัดเจน ซ่ึงจะทําให Prosumer และผูซ้ือ

ไฟฟาจาก Prosumer รวมรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟารวมกับผูใชไฟฟาท่ัวไปอยางเปนธรรม  

ท้ังนี้ เม่ือมีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผันแยกกันอยาง

ชัดเจน ผลกระทบจากการผลิตและซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer ในประเด็นความไมเปนธรรมดานการ

รับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟาจะบรรเทาลงเนื่องจากตนทุนคงท่ีของระบบไฟฟาไดรับการจัดสรรและเรียก

เก็บจากผูใชไฟฟาทุกรายโดยไมข้ึนกับจํานวนหนวยไฟฟา สวนตนทุนแปรผันจะมีการเรียกเก็บตามจํานวน

หนวยไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาซ้ือจากการไฟฟาฯ ซ่ึง Prosumer ท่ีสามารถผลิตไฟฟาใชเองรวมถึงผูใชไฟฟาท่ีซ้ือ

ไฟฟาจาก Prosumer ก็สามารถประหยัดคาใชจายดานไฟฟาไดหากสามารถผลิตหรือซ้ือไฟฟาไดในราคาท่ีตํ่า

กวาการซ้ือจากการไฟฟาฯ ดังแสดงในรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 การกระจายความรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟาหากมีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาตาม

ขอเสนอแนะ 

การลดผลกระทบจากการผลิตและซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer ในมิติความเสมอภาคทางพลังงาน ควร

มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบเพ่ือหาขอตกลงรวมกันโดยยึดผลประโยชนของ

ประเทศเปนหลัก ซ่ึงจะมีสวนเสริมการดําเนินการตามเปาหมาย Carbon Neutrality ใหเกิดข้ึนอยางเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพ่ือรองรับการขับเคล่ือน 

Energy Transformation และ Carbon Neutrality Target คือ การใชกลไกการซ้ือขายเครดิตดาน

สิ่งแวดลอม เชน RECs มาลดภาระดานคาใชจายเชิงนโยบายในการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดย

ปรับใหการรับซ้ือไฟฟาเขา Energy Mix Portfolio ของประเทศเปนการรับซ้ือเฉพาะพลังงานไฟฟาโดยราคา

รับซ้ือตองไมรวมมูลคาของการเปนไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และการปรับกลไกการสนับสนุนพลัง

งานหมุนเวียนโดยใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขายเครดิตดานสิ่งแวดลอมใหแกผูตองการซ้ือผานชองทาง

ตางๆ ตามกลไกของเครดิต 

ในกรณีท่ีมีการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ีเรียกเก็บตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผันแยกกันอยางชัดเจน

ผนวกกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ผูใช

ไฟฟาทุกรายรวมถึง Prosumer จะรับผิดชอบตนทุนระบบไฟฟารวมกันอยางเปนธรรม และภาระดานการ

สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผันไปยังผูใชไฟฟาท่ีมีความประสงคหรือถูกกําหนดใหสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน

เปนหลัก โดยภาพรวมของการกระจายภาระตนทุนตางๆ สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 2 

 

ตนทุนแปรผัน:

EP

ตนทุนคงที่:

G (AP/CP) /

T / D / R

1

2

ผูใชไฟฟาท่ัวไป

Prosumer

1

2

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) นอยลงตามหนวยท่ี

ผลิตใชเอง

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) ตามการใชไฟฟาปรกติ

ประเภท ตนทุนคงที่ของระบบไฟฟา ตนทุนแปรผัน

ผูใชไฟฟาท่ัวไป

รับผิดชอบรวมกัน

โดยจายตามความมั่นคงดานไฟฟาท่ี

ตองการ

จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ

Prosumer
จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดคาใชจายลง

จากการผลิตใชเอง

ผูใชไฟฟาท่ีซื้อไฟฟาจาก 

Prosumer

จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดคาใชจายลง

จากการซื้อไฟฟาจาก Prosumer ท่ีอาจมีราคาต่ํา

ผูใชไฟฟาท่ีซ้ือไฟฟา

จาก Prosumer

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) นอยลงจากการซื้อ

ไฟฟาจาก Prosumer
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รูปท่ี 2 ภาพรวมของการกระจายภาระตนทุนตางๆ 

Green 

Attribute:

เชน RECs

ตนทุนแปรผัน:

EP

ตนทุนคงที่:

G (AP/CP) /

T / D / R

1

2

3

1

2

3

Prosumer

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) นอยลงตามหนวย

ท่ีผลิตใชเอง

รับ (3) ตามเครดิตท่ีผลิตได 

(ถามี)

ผูใชไฟฟาท่ัวไป

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) ตามการใชไฟฟา

ปรกติ

ผูใชไฟฟาท่ีสนับสนุน

พลังงานหมุนเวียน

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) ตามการใชไฟฟา

ปรกติ

จาย (3) ตามการสนับสนุน

ประเภท ตนทุนคงที่ของระบบไฟฟา ตนทุนแปรผัน Green Attribute

ผูใชไฟฟาท่ัวไป

รับผิดชอบรวมกัน

โดยจายตามความมั่นคง

ดานไฟฟาท่ีตองการ

จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ

-

ผูใชไฟฟาท่ีสนับสนุน

พลังงานหมุนเวียน

จายเงินซื้อเครดิตดาน

ส่ิงแวดลอม เชน RECs

Prosumer
จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ โดย

สามารถลดคาใชจายลงจากการผลิตใชเอง

มีโอกาสในการขายเครดิต

ดานส่ิงแวดลอม

ผูใชไฟฟาท่ีซื้อไฟฟา

จาก Prosumer

จายตามหนวยไฟฟาท่ีซื้อจากระบบ โดย

สามารถลดคาใชจายลงจากการซื้อไฟฟาจาก 

Prosumer ท่ีอาจมีราคาต่ํา

-

ผูใชไฟฟาท่ีซ้ือไฟฟา

จาก Prosumer

จาย (1) ตามความมั่นคงท่ี

ตองการ

จาย (2) นอยลงจากการซื้อ

ไฟฟาจาก Prosumer
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