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บทสรุปผูบริหาร โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟาและรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟา 

จากเทคโนโลยีเปลี่ยนพลกิโฉม      
 โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟาและรูปแบบธุรกิจการซ้ือขายไฟฟาจากเทคโนโลยีเปล่ียนพลิกโฉม มีวัตถุประสงคเพ่ือประ

เมินความเปนไปไดของการเติบโตของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจพลิกโฉมและผลกระทบท่ีมีตอระบบไฟฟาของประเทศไทยในอนาคต เพ่ือ

นํามาสูการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟาใหสามารถรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกโฉมตอกิจการพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทยในอนาคตไดอยางครอบคลุม จากการทบทวนการศึกษาจากแหลงตางๆ พบวาเทคโนโลยีที่คาดวาจะสรางผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอระบบไฟฟาประกอบดวย  

(1) กลุม Prosumer ประกอบดวยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ 

รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรม ที่สนับสนุนการซ้ือขายไฟฟาระหวางกัน  

(2) กลุมเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม ประกอบดวยเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอของยานยนต (connectivity) ระบบขับ

ขี่อัตโนมัติ (autonomous driving) การใชยานพาหนะรวมกันในการเดินทาง (shared mobility) และการเปล่ียนรูปแบบพลังงานเปน

ไฟฟา (electrification) โดยทั้งหมดจะถูกเรียกโดยรวมวา “C-A-S-E”  

กลุมอื่นๆ เชน เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตอบสนอง

ดานโหลด (demand response: DR) เปนตน 

 

การวิเคราะหภาพอนาคต (scenario) จากการศึกษาพบวา “ปจจัยวิกฤติ” ท่ีสงผลกระทบสูงตอระบบไฟฟา (high impact) 

และเปนปจจัยท่ีคาดการณอนาคตไดยาก (high uncertainty) ท่ีคาดวาจะเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดภาพอนาคตธุรกิจไฟฟาอันเกิด

จากเทคโนโลยีพลิกโฉมในอีก 20 ขางหนาประกอบไปดวยปจจัย 2 กลุม ไดแก  

(1) ปจจัยดานเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ครอบคลุมองคประกอบ 4A ประกอบไปดวย ความคุมคา 

(affordability) การใชงาน (applicability) การเขาถึงผลิตภัณฑในทองตลาด (accessibility) และการยอมรับเทคโนโลยีใหม 

(acceptability)  

(2) ปจจัยดานนโยบายและการกํากับ อาทิเชน การเปล่ียนแปลงในโครงสรางกิจการไฟฟา รูปแบบการกําหนดอัตราคาไฟฟา 

บทบาทของรัฐวิสาหกิจและผูเลนใหมในกิจการไฟฟา รวมถึงการพัฒนาระบบ smart grid  

ปจจัยวิกฤติขางตนไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหภาพอนาคตท่ีเปนไปได ท่ีสะทอนการเติบโตและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี

พลิกโฉมสําหรับประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนาพรอมกับการประเมินแนวโนมการเติบโตของตลาดสําหรับกลุม prosumer กลุมยานยนต

ไฟฟา (personal car: PC) จักรยานยนตพลังงานไฟฟา (electric motorcycle: eMC) ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (EMS) การ

ตอบสนองดานโหลด (automated demand response: ADR) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) การวิเคราะหแนวโนมตลาดเชิงปริมาณ

ถูกวิเคราะหดวยแบบจําลองทางเลือกผูใช (customer choice model) บนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามดวยวิธีการทดลองทางเลือก 

(choice experiment) นิยามของภาพอนาคตและผลการวิเคราะหแนวโนมตลาดเชิงปริมาณสําหรับภาพอนาคตแตละแบบแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ภาพอนาคตที่เปนไปได (Plausible Scenario) ที่สะทอนธุรกิจไฟฟาของไทยในอกี 20 ปขางหนา  

 

การวิเคราะหความความเปนไปไดทางเงิน ประกอบไปดวยการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ 2 รูปแบบ คือ 1. การวิเคราะหภาพรวม

ของธุรกิจใหมเชิงคุณภาพดวย business model canvas (BMC) และ 2. การประเมินมูลคาของกระแสเงินสดของผูประกอบกิจการตลอด

อายุโครงการ ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้  

• สําหรับกลุม prosumer และการซ้ือขายไฟฟาเปน peer-to-peer และกลุม platform operator รวมถึงผูใหบริการ

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS service provider) พบวา ผลตอบแทนของ กลุมกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ จะดีกวา กลุม

บานอยูอาศัย เนื่องจากปริมาณการใชไฟฟาสอดคลองกับการผลิตไฟฟา และโครงสรางคาไฟฟาชวงที่มีการผลิตไฟฟาสูงกวา 

อยางไรก็ดีในระยะยาวกลุมบานอยูอาศัยมีแนวโนมจะมีความคุมคาในการลงทุนโดยเฉพาะภาพอนาคต New paradigm 

นอกจากนี้ยังพบวากรณีที่มี การติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน จะมีผลตอบแทนการลงทุนแยกวากรณีที่ไมไดติดต้ัง ผลการการ

วิเคราะหความออนไหวยังชีใ้หเหน็วาคา wheeling charge ที่สูง (ERC sandbox = 1.151 บาทตอหนวย) ทําใหผลตอบแทน

จากการจําหนายไฟฟาผานระบบไฟฟาตํ่ามากจนไมคุมคาในการลงทุน อาจเปนอุปสรรคตอการเติบโตของตลาด prosumer 

• สําหรับกลุมผูใหบริการสถานีอัดประจุยานยนตพลังงานไฟฟาสาธารณะและกลุมผูใหบริการ battery swapping 

สําหรับจักรยานยนตพลังงานไฟฟา เปนการพิจารณาองคประกอบการใชประโยชนขั้นตํ่าที่ใหผลตอบแทนการลงทุนที่

คาดหวัง โดยพบวาสําหรับ EV charger องคประกอบการใชประโยชนขั้นตํ่าจะอยูที่รอยละ 10 ถึง 20 และสําหรับ battery 

swapping จะอยูที่รอยละ 85 เนื่องจากกิจการ battery swapping จําเปนตองใชเงินลงทุนที่มากกวาสําหรับคาใชจาย 

battery ที่ตองหมุนเวียนในระบบ นอกจากนี้ยังพบวาเม่ือเงินลงทุนติดต้ังถูกลงจากเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีการพัฒนามากขึน้ 

จะสามารถลดราคาจําหนายไฟฟาสําหรับอัดประจุลงไดประมาณรอยละ 20 ถึง 25 สําหรับ charger และรอยละ 30 – 35 

สําหรับ battery swapping ผลการการวิเคราะหความออนไหวยังชี้ใหเห็นวาผลตอบแทนการลงทุนขึน้กบัอัตราคาไฟฟาและ

ตนทุนการติดต้ังระบบผลิตเปนหลัก โดยการเปล่ียนแปลงของอัตราคาไฟฟาสงผลกระทบมากกวาเงินลงทุนเล็กนอย 
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ผลกระทบตอระบบไฟฟา: การเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมโดยเฉพาะ prosumer ยานยนตพลังงานไฟฟา และระบบกักเก็บ

พลังงาน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการปฏิบัติงานในระบบไฟฟา อยางไรก็ตาม ในการศึกษา

เนนไปที่รายละเอียดผลกระทบสําหรับดานการวางแผนระบบไฟฟาเปนหลัก ซ่ึงเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบในดานความตองการใช

ไฟฟา และการจัดหาไฟฟาในเรื่องของกําลังการผลิตและการวางแผนกําลังการผลิตไฟฟา รวมถึงผลกระทบดานเทคนิคตอระบบจําหนาย

โดยสังเขป  

• ผลกระทบตอความตองการใชไฟฟา: กรณีท่ียังไมมีการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงการเติบโตของ 

prosumer และยานยนตพลังงานไฟฟามีแนวโนมท่ีจะทําใหรูปแบบความตองการใชไฟฟาเปล่ียนแปลงไป โดย peak load 

จะแปลงไปยังชวง 18.00-22.00 น. ที่ประมาณ 82,975 MW สําหรับกรณีภาพอนาคต ZEV ทั้งนี้หากมีมาตรการท่ีชวย

ปรับเปล่ียน load profile ของยานยนตไฟฟาใหมีการประจุพลังงานเพ่ิมขึ้นในชวงเวลากลางวันแทนชวงหัวค่าํ เชน มาตรการ 

TOU และการเพ่ิม EV charger ในอาคารจอดรถ จะสามารถชวยลดความตองการใชไฟฟาสูงสุดลงได ในขณะที่ความตองการ

ใชไฟฟาโดยรวมในทุกกรณีจะลดลงจากการเติบโตของ prosumer ยกเวนกรณีภาพอนาคต ZEV ที่คาดวาจะมีความตองการ

ใชไฟฟาสุทธิเพ่ิมขึ้นจากตลาด ZEV ที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

• ผลกระทบตอระบบผลิตและระบบสงไฟฟา: เทคโนโลยีพลิกโฉมทําใหความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบเพ่ิมขึ้น ทําให

ตองเพ่ิมโรงไฟฟาเขาสูระบบมากกวาตามแผนที่วางไว หรือตองมีมาตรการเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา ซ่ึงจะสามารถ

ชวยลดจํานวนโรงไฟฟาที่ตองเพ่ิมเขาสูระบบไดในกรณีที่สัดสวนความตองการพลังงานตอความตองการใชไฟฟาสูงสุดขางตน 

ภาพอนาคต ZEV ท่ีมีโรงไฟฟาตัวแทนและมาตรการเพ่ิมความยืดหยุนเขาสูระบบมาก จะมีตนทุนคาไฟฟาคงท่ีสูง ในภาพ

อนาคต New Paradigm ท่ีมีความตองการพลังงานตํ่าลงจาก DPV จะทําใหตนทุนคาไฟฟาคงท่ีสูงเนื่องจากตัวหารมีคา

นอยลงในขณะที่ตนทุนคาไฟฟาผันแปรไมแตกตางจากเดิมนักเนื่องจากเงื่อนไขสัดสวนการใชเชื้อเพลิงและการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด เทคโนโลยีพลิกโฉมท่ีเขาสูระบบทําใหกําลังไฟฟาสูงสุดท่ีไหลผานสายสงระหวางภูมิภาคลดลงเนื่องจาก

กําลังผลิตไฟฟาและความตองการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ีเดียวกัน อยางไรก็ตามหากเทคโนโลยีพลิกโฉมทําใหความตองการ

พลังงานและความตองการใชไฟฟาสูงสุดเพ่ิมขึ้นอยางมาก กําลังไฟฟาสูงสุดที่ไหลผานสายสงก็จะเพ่ิมขึ้นตามโหลด 

• ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา: สําหรับ “ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า” พบวาปจจัยท่ีจํากัดปริมาณเทคโนโลยีพลิก

โฉมท่ีสามารถเพ่ิมเขาสูระบบไฟฟาคือเงื่อนไขพิกัดหมอแปลงไฟฟา ในขณะท่ีเงื่อนไขแรงดันไฟฟา และฮารมอนิกในระบบ

ไฟฟานั้นจะมีผลเปนอันดับรองลงมา เม่ือพิจารณาถึงขนาดของกระแสลัดวงจรจะพบวาถึงแมเทคโนโลยีพลิกโฉมจะทําให

ขนาดกระแสลัดวงจรมีคาเพ่ิมขึ้นเล็กนอย คากระแสลัดวงจรท่ีปรับเพ่ิมขึ้นแลวยังคงตํ่ากวาคาพิกัดกระแสลัดวงจรของ

อุปกรณปองกันในระบบไฟฟาแรงดันตํ่าอยางมาก เม่ือมีการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานรวมกับเทคโนโลยีพลิกโฉมจะพบวา

ระบบกักเก็บพลังงานทําใหปริมาณเทคโนโลยีพลิกโฉมท่ีสามารถเขาสูระบบไฟฟามีคาเพ่ิมขึ้น ไมวาระบบกักเก็บพลังงานนั้น

จะติดต้ังตามบานอยูอาศัย หรือติดต้ังไวในระบบจําหนายไฟฟาก็ตาม “สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันกลาง” พบวา

ภายใตภาพอนาคต New paradigm และ ZEV การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณเทคโนโลยีพลิกโฉมจะสงผลตอระบบ

จําหนายไฟฟาอยางมาก แมวาจะมีการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแลวก็ตาม โดยสัดสวนการ

จายโหลดของหมอแปลงไฟฟา ต้ังแตป ค.ศ. 2035 นั้นจะมีแนวโนมเกินกวาขนาดพิกัดของหมอแปลงไฟฟา ในขณะที่แรงดัน

ในระบบจําหนายไฟฟาก็มีแนวโนมจะผันผวนมากขึ้น โดยสําหรับภาพอนาคต ZEV ในป ค.ศ. 2040 แรงดันในระบบจําหนาย

ไฟฟาจะเริ่มมีแนวโนมตํ่ากวาขอกําหนดของการไฟฟาฯ ทั้งนี้สาเหตุหลักของผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณยานยนตไฟฟา ซ่ึงเกินกวาศักยภาพสูงสุดท่ีระบบจําหนายไฟฟาสามารถรองรับได ท้ังนี้ หากพิจารณาปริมาณการ

เติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมรวมกับเงื่อนไขผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นก็จะยังอยู
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ภายใตขอกําหนดของการไฟฟาฯ อยางไรก็ตาม หากตองพิจารณาปริมาณการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมเปนไปตามคา

พยากรณของแตละภาพอนาคต การกําหนดแนวทางในการแกปญหาจึงเปนส่ิงจําเปน โดยผลกระทบหลักท่ีเกิดขึ้นจะมาจาก

การเพ่ิมขึ้นของปริมาณยานยนตไฟฟา ซ่ึงสามารถบรรเทาผลกระทบไดจาก (1) การปรับปรุงระบบไฟฟา อาทิเชน การเพ่ิม

ขนาดพิกัดหมอแปลง การขยายสายปอน การติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน หรือการติดต้ังอุปกรณเพ่ือปรับปรุงคุณภาพไฟฟา 

อยางไรก็ตามการดําเนินการตามแนวทางนี้ การไฟฟาฯ อาจตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และใชเวลาในการปรับปรุงระบบ

คอนขางนาน และ (2) การใชระบบการอัดประจุยานยนตอัจฉริยะ เปนอีกแนวทางที่มีประสิทธภิาพ และใชเงินลงทุนจํานวนที่

นอยกวา คือ การใชระบบการอัดประจุยานยนตอัจฉริยะ (smart charging) ซ่ึงจะเปนการจัดสรรลําดับ และปริมาณการอัด

ประจุยานยนตไฟฟาของบานพักอาศัยแตละหลัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะสามารถลดความตองการไฟฟาสูงสุด

จากการอัดประจุลง แตจะใชเวลาในการอัดประจุสําหรับรถยนตไฟฟาทุกคันเพ่ิมมากขึ้น 

 

ผลกระทบตอระบบพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก การศึกษานี้ไดเลือกใชแบบจําลองสมดุลพลังงาน (energy 

accounting model) เปนวิธีการในการวิเคราะหความตองการใชและการจัดหาพลังงานท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางสาขาการใชและ

สาขาการผลิตพลังงาน รวมถึงการซ้ือขายพลังงาน รวมถึงการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน โดยผลการ

วิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้  

• ประสิทธิภาพพลังงาน แนวโนมการพัฒนาดานประสิทธิภาพพลังงานจะดีขึ้นตอเนื่องจากแรงขับเคล่ือนสําหรับการลดตนทุน

และการแขงขัน โดยในภาพอนาคต Blueprint (ป ค.ศ.2020-2040) จะมีอัตราการลดลงของความเขมการใชพลังงานขั้น

สุดทายราวรอยละ 1.81 ตอป และเม่ือมีการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมในภาพอนาคต Big bomb, Transform และ 

New paradigm จะสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในภาพอนาคต ZEV policy มีอัตราการลดลงของ

ความเขมขนการใชพลังงานสูงที่สุดคือประมาณรอยละ 2.94 ตอป สําหรับความเขมขนการใชพลังงานขั้นสุดทาย  

• สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา หากพิจารณาเฉพาะความตองการใชพลังงานไฟฟาจะเห็นภาพของสัดสวนการใชพลังงาน

ไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกกรณี อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบตอความตองการใชพลังงานไฟฟาท่ีเกิดจากกลุม 

prosumer และยานยนตพลังงานไฟฟาจะมีลักษณะในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือกลุม prosumer จะทําใหความตองการ

ใชไฟฟาชะลอตัวลงในขณะท่ียานยนตพลังงานไฟฟาจะทําใหความตองการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้น โดยในภาพอนาคต New 

paradigm จะเห็นการชะลอตัวของความตองการใชไฟฟามากท่ีสุดในบรรดา 4 ภาพอนาคตขางตนเนื่องจากตลาด 

prosumer ที่เติบโตคอนขางมากโดยเฉพาะในกลุมบานอยูอาศัยในระยะยาวนั่นเอง ในทางกลับกันเม่ือมองไปที่ภาพอนาคต 

ZEV policy ท่ีมีมุมมองการเติบโตของตลาดยานยนตพลังงานไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีมากกวากลุม prosumer 

คอนขางมาก สงผลใหความตองการใชไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้นอยางกาวกระโดด จนมีสัดสวนการใชไฟฟาท่ีประมาณรอยละ 30 

เทียบกับสัดสวน ในภาพอนาคต Blueprint, Big bomb, Transform และ New paradigm ท่ีอยูในระดับเพียงรอยละ 20-

24 ผลการศึกษานี้จึงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีพลิกโฉมที่จําเปนตองมีการมองภาพรวม

สําหรับเทคโนโลยีไปพรอมๆ กัน 

• การจัดหาพลังงาน ภาพอนาคต Blueprint จะเห็นแนวโนมการนําเขาพลังงานที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเพ่ิมขึ้นมากกวา

รอยละ 55.07 ของปริมาณการนําเขาในป พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) ดวยเหตุจากความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะการนําเขาที่เพ่ิมขึ้นของกาซธรรมชาติเพ่ือรองรับการเติบโตของกําลัง

การผลิตไฟฟาและความตองการใชในภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่แหลงพลังงานในประเทศมีขอจํากัดในการพัฒนา 

ซ่ึงสอดคลองกับแผนจัดหากาซธรรมชาติ รวมถึงการนําเขาน้ํามันดิบท่ีอาจตองพ่ึงพาการนําเขาท้ังหมด นอกจากนี้ ในสวน

ของถานหินกค็าดวาจะมีการนําเขาเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน หากเปรียบเทียบภาพอนาคต กรณีตางๆ จะเห็นไดวาในภาพอนาคต 
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New paradigm ท่ีมีอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมสูงท่ีสุดในบรรดา 4 ภาพ จะมีปริมาณการนําเขาพลังงานในป 

พ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) ชะลอตัวลงมากท่ีสุดแตยังคงมีแนวโนมเปนขาขึ้นภายในชวงเวลาของการศึกษา ความตองการใช

ไฟฟาที่ชะลอตัวลงมากที่สุดในกรณี New paradigm สงผลทําใหความตองการนําเขากาซธรรมชาติซ่ึงสวนใหญถูกใชในการ

ผลิตไฟฟาลดลงตามไปดวย ในทางกลับกันในกรณี ZEV policy ความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดจากยาน

ยนตพลังงานที่เพ่ิมขึ้นในสัดสวนที่มากกวา prosumer คอนขางมาก ทําใหความตองการนําเขากาซธรรมชาติกลับเพ่ิมสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ แตดวยการใชน้ํามันสําเร็จรูปท่ีลดลงก็สงผลใหความตองการนําเขาน้ํามันดิบก็ลดลงอยางมาก และดวย

สัดสวนการนําเขาน้ํามันดิบท่ีลดลงนั้นสูงกวาการนําเขากาซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหสัดสวนการนําเขาพลังงานในภาพรวม

ของภาพอนาคต ZEV policy สามารถชะลอตัวจนมีแนวโนมลดลงไดในชวงต้ังแตป ค.ศ.2030-2033   

• การปลอยกาซเรือนกระจก ในภาพอนาคต Blueprint ในป ค.ศ.2040 มีการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) เพ่ิมขึ้นประมาณ

รอยละ 12.67 เม่ือเทียบกับป ค.ศ.2018 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงนอยกวาการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานขั้นสุดทาย (เพ่ิมขึ้น

รอยละ 28.6) และพลังงานขั้นตน (เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7) แสดงใหเห็นถึงสัดสวนของแหลงพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

มากขึ้น และหากเปรียบเทียบภาพอนาคตกรณีตางๆ จะเห็นไดวาภาพอนาคต New paradigm จะมีปริมาณการปลอย GHG 

นอยท่ีสุดโดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียเหลือเพียงรอยละ 0.08 ตอป ซ่ึงยังคงไมสามารถทําใหปริมาณการปลอย GHG จากภาค

พลังงานของไทยมีทิศทางลดลงได ในขณะท่ีภาพอนาคต ZEV policy จะสามารถเห็นภาพของจุดสูงสุดของการปลอย GHG 

ในชวงป ค.ศ.2030-2033 และเริ่มมีทิศทางลดลงหลังจากนั้น โดยในภาพอนาคต ZEV มีอัตราการปลอย GHG ลดลงเฉล่ียที่

ราวรอยละ 0.16 ตอป อยางไรก็ตาม ดวยระดับดังกลาวยังไมสามารถบรรลุเปาหมายของการลดการปลอย GHG ตาม 

pathway ของภาพอนาคต 1.5oC และ 2oC ตามเปาหมายของขอตกลงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จําเปนตองมี

ทางเลือกการลดการปลอย GHG อื่นๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเทคโนโลยีพลิกโฉมในขอบเขตของการศึกษานี้ 

โดยสรุป ในภาพรวมการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมจะชวยใหการพัฒนาประสิทธิภาพดีขึ้น ลดการนําเขาพลังงาน และลดการ

ปลอย GHG ทั้งนี้อยูบนเงื่อนไขที่ตองมีการบริหารจัดการพลังงานและสรางความยืดหยุนใหระบบพลังงานควบคูกัน 

 
 ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย การศึกษานี้ไดเลือกใชแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป (computable general equilibrium: CGE 

model) ในการวิเคราะห โดยแบบจําลองสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตางๆ ภายในระบบเศรษฐกิจ ทั้งรายสาขาการผลิต 

รายสาขาครัวเรือน ภาครัฐบาล และภาคการคาระหวางประเทศ ผลการวิเคราะหประกอบดวย 

• เศรษฐกิจมหภาค การเพ่ิมขึ้นของการผลิตและใชไฟฟา (prosumer) ควบคูไปกับการสงเสริมการใชรถยนตไฟฟา (EV) สง

ผลบวกตอเศรษฐกิจมหภาค โดยทําใหเกิดการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริง (real GDP) เพ่ิมขึ้นสูงสุดที่รอย

ละ 0.914 สําหรับภาพอนาคตกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน (ไมมีการใชเทคโนโลยีพลิกโฉม) การบริโภคโดยรวมที่แทจริง

เพ่ิมขึ้นสูงสุดที่รอยละ 1.32 ภาพอนาคตกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน การลงทุนที่แทจริงเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่รอยละ 1.609 ภาพ

อนาคตกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน ครัวเรือนมีการบริโภคและเงินออมที่สูงขึ้นโดยเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่รอยละ 1.62 สําหรับกรณี 

ZEV เทียบกับกรณีฐาน 

• ดัชนีราคาสินคาอุปโภค การขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในภาพอนาคตแตละแบบ ไดสงผลใหเกิดเงินเฟอมากขึ้นจาก

กรณีฐาน เนื่องจากมีการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคโดยรวม ท้ังจากการบริโภคโดยรวม และการลงทุนโดยรวม ไดทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงตอระดับราคาสินคา อยางไรก็ตาม พบวาดัชนีราคาสินคาอุปโภคในทุกกรณีสูงขึ้นเพียงเล็กนอยจากกรณีฐาน 

เนื่องจากเกิดการขยายตัวของอุปทานโดยรวมเชนกนั (จากการขยายตัวของสาขาการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิตทั้งอุปกรณที่

เกี่ยวของกับไฟฟาท่ีผลิตไดจากหลังคาบานเรือน และยานยนตไฟฟา) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินคาไมสงผล

กระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก 
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• ระบบเศรษฐกิจรายสาขา สาขาที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก ประกอบไปดวยสาขาที่เกี่ยวของกับการผลิตวัสดุและอุปกรณเพ่ือ

ใชในกิจกรรมการผลิตและใชไฟฟา (prosumer) และการผลิตและการใชงานรถยนตไฟฟา (EV)  ดังเชน การผลิตไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาเรือน (เพ่ิมขึ้นสูงสุดรอยละ 145) การซอมแซมและบํารุงรักษายานยนตไฟฟา (เพ่ิมขึ้นสูงสุดรอย

ละ 91.8) แผงโซลารเซลล (เพ่ิมขึ้นสูงสุดรอยละ 19.9) แบตเตอรี่ยานยนตไฟฟา แบตเตอรี่ การผลิตยานยนตไฟฟา ฯลฯ จะ

เปนสาขาที่เกิดการขยายตัวของการผลิตสินคาและบริการที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนผลโดยตรงจากสมมติฐานของการขยายตัวของ 

prosumer และ EV ซ่ึงสงผลใหเกิดความตองการสินคาเหลานี้ แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานผลกระทบทางลบ จะ

เห็นไดวาการผลิตและจําหนายไฟฟาในรูปแบบด้ังเดิม รวมถึงการผลิตยานยนตแบบสันดาปภายใน และสาขาท่ีเกี่ยวของกับ

น้ํามัน จะไดรับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด เชนเดียวกับการซอมแซมและบํารุงรักษายานยนตทางบก การผลิต จําหนาย และ

สงจายไฟฟาของรัฐวิสาหกิจ (ลดลงสูงสุดรอยละ 9.5) การผลิตไฟฟาของเอกชน (ลดลงสูงสุดรอยละ 9.5) รวมไปถึงการผลิต

ปโตรเลียม (ลดลงสูงสุดรอยละ 8.5)  น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ (ลดลงสูงสุดรอยละ 2.9) ถานหิน (ลดลงสูงสุดรอยละ 2.2) 

และอื่นๆ ผลการวิเคราะหนี้คาดวาจะสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในดาน

สาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต และการรองรับการจางงาน

ที่ลดลงในสาขาที่ไดรับกระทบเชิงลบ 

• ผลกระทบทตอภาคการคลัง พบวาการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมทําให กระทรวงการคลังจะมีรายไดรวมลดลงอยาง

ตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการลดลงของการใชรถยนตสันดาปภายใน ทําใหรายรับภาษีของรัฐบาลลดลง ทั้งภาษีศุลกากรและ

ภาษีนําเขาอื่นๆ (ลดลงสูงสุดท่ีรอยละ 3.385 สําหรับกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน) รวมถึงภาษีทางออมสุทธิซ่ึงเปนผลรวม

ของภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต (ลดลงสูงสุดที่รอยละ 1.524 สําหรับกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน) แตอยางไรก็ตาม 

เนื่องจากภาคครัวเรือนและภาคเอกชนมีรายไดสูงขึ้น จึงสามารถชําระภาษีเงินไดบุคคลและนิติบุคคลไดมากขึ้น (เพ่ิมขึ้น

สูงสุดท่ีรอยละ 1.62 สําหรับกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน) ทําใหในภาพรวมรายไดภาครัฐลดลงสุทธิสูงสุดท่ีรอยละ 0.669 

สําหรับกรณี ZEV เทียบกับกรณีฐาน 

โดยสรุปจะเห็นไดวาการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉมสงผลบวกตอระบบเศรษฐกิจไทย ท้ังในดานมหภาค รวมถึงสงผลบวกตอ

ครัวเรือนโดยรวมท้ังรายได การบริโภค และการออม นอกจากนี้ ยังสงผลบวกตอสาขาการผลิตท่ีผลิตวัตถุดิบและสินคาท่ีเกี่ยวของกับ 

prosumer และ EV อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหก็ไดแสดงใหเห็นถึงผลกระทบดานลบท่ีจะเกิดขึ้นเชนกัน โดยผลกระทบดานลบจะเกิด

ขึ้นกับสาขาการผลิตไฟฟาบางประเภท การผลิตและแปรรูปเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล รวมถึงรายไดรวมของกระทรวงการคลังและดุลการ

คลังของประเทศ  

  

ขอเสนอแนะดานนโยบาย เปนการเสนอแนะแนวทางและมาตรการรับมือกับการเติบโตของเทคโนโลยีพลิกโฉม โดยเฉพาะ

บทบาทของภาครัฐที่เปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา มีเปาหมายหลักในการสรางโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี และบรรเทาผลกระทบเชงิลบท่ีอาจเกิดขึ้น ขอมูลดังกลาวจะเปนแนวทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การปรับตัว สรางโอกาสทางธุรกิจสําหรับภาคเอกชน และเพ่ิมทางเลือกสําหรับผูใชพลังงานไฟฟา ในอนาคต ในการศึกษานี้ไดจัดทํา

ขอเสนอแนะดานนโยบายบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหชองวาง ประกอบไปดวยประเด็นพิจารณา 4 มิติ ประกอบไปดวย (1) ดานนโยบาย

และมาตรการสงเสริมกิจการใหม (2) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (3) ดานการรับมือกับผลกระทบท่ีมีตอระบบไฟฟา (4) ดานการ

พัฒนาเทคโนโลยีและการสงเสริมผูประกอบการในประเทศ โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะที่สําคัญไดดังตอไปนี้ 

1) ภาพอนาคต Blueprint 

ตลาดเทคโนโลยีพลิกโฉม (disruptive technology: DRTs) ที่ยังไมเติบโตมากนักอาจทําใหธุรกิจใหมมีขอจํากัดในเรื่องขนาดของ

ตลาด ดังนั้นในภาพอนาคต Blueprint อาจเนนไปที่การพัฒนาตลาดผูใชและสรางแรงจูงใจ เชน มาตรการภาษี และอื่นๆ ในดานการพัฒนา



   

 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาสํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562 7 

โครงสรางพ้ืนฐานควรเนนไปท่ีการขยายสถานีอัดประจุสําหรับยานยนตพลังงานไฟฟาใหครอบคลุมรองรับความตองการท่ีเพ่ิมขึ้น 

เชนเดียวกันกับการนําโครงสรางพ้ืนฐานเดิมโดยเฉพาะระบบโครงขายไฟฟามาใชประโยชนจากการเติบโตของปริมาณการซ้ือขายไฟฟาแบบ 

P2P ซ่ึงจําเปนตองมีการเปดใหบุคคลท่ีสามารถสามารถใชประโยชนได รวมถึงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบสงไฟฟา และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเนนไปที่การสรางความยืดหยุนในระดับของการปฏิบัติการรองรับตลาดใหม ที่คาดวาจะคอยๆ เพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง ในขณะที่การสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศควรเนนไปที่กิจการ engineering procurement & construction (EPC) และ

กิจการที่เกี่ยวของกับการจัดการซากแผงโซลาเซลล ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพที่เขาไปในหวงโซคุณคาได 

2) ภาพอนาคต Big bomb 

ดวยเทคโนโลยีที่กาวกระโดด กลยุทธหลักสําหรับภาพอนาคต Big bomb จึงควรเนนไปท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะ

การเพ่ิมทางเลือกในการสรางความยืดหยุนใหระบบไฟฟา ซ่ึงประกอบดวยการตอบสนองดานโหลด การกําหนดอัตราคาไฟฟาแบบ real-

time pricing ระบบผลิตแบบ fast response & peaking plant ที่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงโหลดในแตละชวงเวลาได รวมถึงการ

ใชระบบกักเก็บพลังงาน ซ่ึงคาดวาจะมีตนทุนที่ลดลงอยางมากในกรณีนี้ นอกจากนี้ ยังตองมีการยกระดับระบบปฏิบัติการไฟฟาใหสามารถ

รองรับขอมูลขนาดใหญเพ่ือใหสามารถกําหนดอัตราคาไฟฟาแบบใหมได สําหรับยานยนตพลังงานไฟฟานั้นจําเปนตองมีการกําหนด

มาตรฐานการเชื่อมตอและติดต้ังทางไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุพรอมท้ังการเชื่อมโครงขายสถานีอัดประจุไฟฟาจากผูใหบริการท่ี

หลากหลาย และสามารถรองรับการใชงานแบบจายพลังงานยอนกลับ (V2X) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานของผูใช

ไดมากขึ้น ในขณะท่ีการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศควรเนนไปท่ีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ซ่ึงถือเปนโอกาสสําหรับธุรกิจใหมของ

ไทยที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของหวงโซคุณคา ESS โดยเฉพาะสวนของอุตสาหกรรมการผลิต ESS และการพัฒนา battery swapping ได 

3) ภาพอนาคต Transform 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางกิจการไฟฟาเปนหัวใจสําคัญของภาพอนาคต Transform ซ่ึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของผู

เลนในกิจการ การปรับโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ีสะทอนตนทุนการจัดหาในแต

ละสวนใหมีความชัดเจน เพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและโปรงใส เชนเดียวกันกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตองมีการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการรองรับผูเลนในกิจการที่หลากหลาย เชน มีระบบการจัดสรรกําลังการผลิตไฟฟา (dispatching) สําหรับ TSO และ DSO 

รองรับกิจการที่อยูบนตลาดซ้ือขายไฟฟา ในขณะท่ีทางเลือกในการสรางความยืดหยุนในระบบไฟฟาควรเนนไปท่ีทางเลือกท่ีมีตนทุนตํ่า 

เชน การตอบสนองดานโหลด ระบบผลิตแบบ fast response & peaking plant ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงโหลดในแตละ

ชวงเวลาได โดยระบบกักเก็บพลังงานอาจยังไมมีความคุมคาในการใช โดยสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศควรเนนไปท่ี

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กและ prosumer รวมถึงการพัฒนา mini/micro-grid ท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดระบบ

ผลิตแบบกระจายศูนยทําใหผูเลนในกิจการไฟฟามีความหลากหลายและจะทําใหระบบตลาดซ้ือขายไฟฟามีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

4) ภาพอนาคต New Paradigm 

การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการเติบโตของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหในภาพ New paradigm จําเปนตองมีการพัฒนา

ทุกๆ ดานไปพรอมๆ กัน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางกิจการสูตลาดซ้ือขายไฟฟา การสรางแรงจูงใจใหผูเลนใหมเขาสูตลาด

ซ้ือขายไฟฟา การปรับปรุงอัตราคาไฟฟาที่มีการแยกองคประกอบตนทุนในแตละชวงเวลาและสถานี (local marginal price: LMP) การ

พัฒนาระบบ smart grid ซ่ึงประกอบดวยสถาปตยกรรมการส่ือสารท่ีสามารถเชื่อมโยงผูเลนในกิจการเขาดวยกัน (interoperability) 

มาตรฐานการเชื่อมตอและติดต้ังทางไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุพรอมท้ังการเชื่อมโครงขายสถานีอัดประจุไฟฟาจากผูใหบริการท่ี

หลากหลาย และสามารถรองรับการใชงานแบบจายพลังงานยอนกลับ (V2X) มาตรฐานอุปกรณไฟฟาดานผูใชรองรับ smart appliances 

และการตอบสนองดานโหลด การพัฒนาทางเลือกในการสรางความยืดหยุนในระบบไฟฟาในทุกรูปแบบ การสนับสนุนระบบผลิตแบบ

กระจายศูนย (distributed generation) ซ่ึงองคประกอบดังกลาวมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังนั้นหัวใจสําคัญของแนวทางการ

พัฒนาในภาพอนาคต New paradigm คือการผลักดันใหเกิดการพัฒนาในทุกองคประกอบไปดวยกัน   
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ขอเสนอแนะดานกฎหมายและการกํากับกิจการ 

1) ภาพอนาคต Blueprint 

ภายใตโครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ Blueprint การซ้ือขายไฟฟาไมไดถูกจํากัดในรูปแบบท่ีผูผลิตไฟฟาจะตองขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

กฟน. และ กฟภ. ภายใตโครงสรางกิจการไฟฟาแบบผูรับซ้ือรายเดียวเทานั้น หากแตยังมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางผูใชไฟฟาดวยกันอีกดวย 

(P2P) ในมิติของการกํากับดูแล กกพ. สามารถอาศัยอํานาจหนาที่ในการการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามสวนที่ 1 ของหมวด 4 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในการออกใบอนุญาตผลิตจําหนายไฟฟาแก prosumer ซ่ึงประสงคจะผลิตและ

จําหนายไฟฟาโดยในรูปแบบ P2P การพัฒนากรอบในการกํากับดูแลเพ่ือรองรับการซ้ือขายไฟฟาในรูปแบบ P2P ดังกลาวมีความสอดคลอง

กับ EU Renewable Energy Directive 2018 ซ่ึงกําหนดใหรัฐสมาชิกรองรับการซ้ือขายพลังงานทดแทนระหวางผูเขารวมตลาดโดยการทํา

สัญญาที่มีการกําหนดเงื่อนไขไวลวงหนาวาดวยการเกิดสัญญาโดยอัตโนมัติและการชําระหนี้ตามสัญญา  

นอกจากผูผลิตและจําหนายไฟฟาในรูปแบบ P2P แลว โครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ Blueprint ยังเปดโอกาสใหผูประกอบกิจการ

อื่นๆ สามารถใหบริการไฟฟาได เชน ผูรวบรวมโหลดและผูใหบริการดานการจัดการพลังงาน เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการใหบริการ

ดังกลาว กกพ. อาจใชอํานาจตามมาตรา 47 วรรคสองของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพ่ิมประเภทใบอนญุาต

การใหบริการจัดการพลังงานโดยผูใหบริการจัดการพลังงานผูรวบรวมโหลดสําหรับการตอบสนองดานโหลด (ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของ

ตางประเทศเชน Law 155/2020 ของโรมาเนียท่ีไดกําหนดใหการรวบรวมโหลดเปนกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา) 

ตลอดจนกําหนดใหการบริการเกี่ยวระบบมิเตอรอัจฉริยะเปนกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาต (สอดคลองกับแนวทางของ Ofgem ที่กําหนด

เงื่อนไขในใบอนุญาตการประกอบกิจการมิเตอรอัจฉริยะ (smart meter license conditions) ซ่ึงออกใหแกผูจัดหาไฟฟา) และอาจพัฒนา

เงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ือสารเพ่ือสนับสนุนมิเตอรอัจฉริยะ (smart meter communication license) ตาม

แนวทางของ Ofgem 

การซ้ือขายไฟฟาในรูปแบบ P2P ระหวาง prosumer นั้นจําเปนท่ีจะเขาถึงและใชโครงขายไฟฟาเพ่ือสงผานไฟฟาไปยังผูซ้ือไฟฟา 

(wheeling service) กกพ. มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิในการเขาถึงโครงขายไฟฟาดังกลาวมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ใน

กรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน 

และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายพลังงานไมเปนไปตามหลักการตามมาตรา 81 ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับ

ใบอนุญาตที่ออกขอกําหนดดังกลาวแกไขหรือปรับปรุงขอกําหนดใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา 81 ได 

ในสวนของการกํากับดูแลอัตราคาบริการนั้น กกพ. สามารถใชอํานาจตามมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ.2550 ในการกํากับอัตราคาไฟฟาท่ีมีการซ้ือขายไฟฟาในรูปแบบ P2P หรือการจําหนายไฟฟาแกผูใช EV ที่สะทอนตนทุนของ

ระบบในแตละชวงเวลาและกําหนดกรอบเพดานในการคิดราคาคาไฟฟาที่จําหนายใหผูใช EV เชน การกําหนดเพดานของการคิดคาไฟฟาใน

การจําหนายตอ (maximum re-sale price: MRP) ตามแนวทางของ Ofgem  

สวนการกํากับดูแลอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟานั้น กกพ. กํากับอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟา (wheeling charge) 

และคาบริการเสริม (ancillary service) คาความพรอมจาย (capacity charge) และคาผลิตพลังงาน (energy charge) สําหรับการซ้ือขาย

ไฟฟาในรูปแบบ P2P โดย กกพ. อาจกําหนดใหผูประกอบกิจการระบบโครงขายประกาศวิธีการคํานวณการคิดคาบริการใหสาธารณชน

รับทราบ เชนเดียวกับ distribution connection and use of system agreement (DCUSA) ของสหราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ กกพ. ยังสามารถใชอํานาจตามในการกําหนดมาตรมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความปลอดภัยของอุปกรณที่เกี่ยวของ

กับการประกอบกิจการไฟฟาที่มีการใหอนุญาต ซ่ึงรวมไปถึงการจําหนายไฟฟาใหกับผูใช EV ตลอดจนการใหบริการเกี่ยวกับการตอบสนอง

ดานโหลด 

2) ภาพอนาคต Big bomb 
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ภายใตโครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ Big bomb นั้นจะมีการซ้ือขายไฟฟาในรูปแบบ P2P และมีการใหบริการรวบรวมโหลดและผู

ใหบริการดานการจัดการพลังงานเชนเดียวกับโครงสรางธุรกิจแบบ Blueprint ดังนั้น ขอเสนอในการกํากับดูแลท่ีไดกลาวในขอ 6.2.1 ยอม

สามารถนํามาปรับใชกับขอเสนอในสวนของ 6.2.2 นี้ไดดวย อยางไรก็ตาม ภายใตโครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ Big bomb นั้นจะมีการติดต้ัง

และใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) มากย่ิงขึ้น  

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและ prosumer สามารถติดต้ังและใชระบบกักเก็บพลังงานได กกพ. อาจออกใบอนุญาตผลิตและจําหนาย

ไฟฟาใหกับผูใชระบบกักเก็บพลังงานดังกลาวได หากเปนกรณีที่ไมมีระบบผลิตไฟฟาและไมมีการจําหนายไฟฟาใหบุคคลอื่น โดย กกพ. อาจ

อาศัยอํานาจตามมาตรา 47 วรรคสองของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เพ่ิมประเภทใบอนุญาตและเงื่อนไขการใช

งานระบบกักเก็บพลังงานได (ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดกับดําเนินการของ Ofgem ท่ีไดกําหนดนิยามของ electricity storage และ

ขอกําหนดตลอดจนเงื่อนไขการใชงานระบบกักเก็บพลังงานเอาไวใน generation licence standard conditions (มิถุนายน พ.ศ.2562)) 

สวนบุคคลผูติดต้ังและใชงานระบบกักเก็บพลังงานจะไมไดเปนผูประกอบกิจการไฟฟาตามความหมายของพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ.2550 

นอกจากนี้ ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟา เชน กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ยังอาจติดต้ังและใชระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือ

ตอบสนองการเพ่ิมขึ้นของการผลิตไฟฟาจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและการรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟา ทั้งนี้ จากมุมมองทาง

กฎหมาย คณะผูวิจัยมีความเห็นวาตามกฎหมายจัดต้ังการไฟฟาท้ังสามสามารถอาศัยตามกฎหมายจัดต้ังในการติดต้ังและใชงานระบบกัก

เก็บพลังงานเพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาได เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 

ไมไดมีบทบัญญัติที่กําหนดขอหามดังกลาวเอาไว จึงอาจกลาวไดวา กฟผ. กฟน. และ กฟภ. สามารถอาศัยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายจัดต้ัง

ประกอบกิจการไฟฟาโดยอาศัยระบบกักเก็บพลังงานได 

การท่ีผูประกอบกิจการะบบโครงขายไฟฟา เชน กฟผ. กฟน. และ กฟภ. นั้นสามารถใชระบบกักเกบ็พลังงานไดนั้นยังคงมีลักษณะ

แตกตางไปจากกรอบการกํากับดูแลกิจการไฟฟาตาม Electricity Directive 2019 ของสหภาพยุโรป ซ่ึงไดกําหนดหามมิใหผูประกอบ

กิจการระบบสงและระบบจําหนายไฟฟาเปนเจาของระบบกักเกบ็พลังงาน เนื่องจากตาม EU Electricity Directive 2019 (Directive (EU) 

2019/944) นั้น  DSO นั้นจะตองมีความเปนอิสระจากการประกอบกิจารไฟฟาอื่นที่ไมเกี่ยวกับกิจการระบบจําหนายไฟฟาทั้งในเชิงรูปแบบ

ทางกฎหมายและการตัดสินใจ และการใหบริการระบบกักเก็บพลังงานถูกมองวาเปนหนึ่งในการใหบริการดานพลังงานท่ีมีการแขงขันกันใน

ตลาดได  

ดวยเหตุนี้ จึงตองปองกันมิใหผูประกอบกิจการระบบสงและระบบจําหนายไฟฟามีการอุดหนุนขาม (cross subsidization) 

ระหวางการประกอบกิจการระบบสงหรือระบบจําหนายไฟฟากับการใหบริการระบบกักเก็บพลังงาน 

3) ภาพอนาคต Transform 

ภายใตโครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ Transform นั้นการประกอบธุรกิจไฟฟานั้นถูกพัฒนาตอไปจนมีการแขงขันในกิจการคาสงและ

คาปลีกไฟฟา โดย prosumer หรือผูผลิตไฟฟาจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนดวยตนเองนั้นสามารถเขาสูตลาดการซ้ือขายไฟฟาไดโดยไม

ถูกกําหนดใหตองขายไฟฟาใหกับการไฟฟาโดยเฉพาะอีกตอไป ภายใตโครงสรางการประกอบธุรกิจไฟฟาดังกลาว  

บทบาทของ กกพ. จึงเปล่ียนแปลงจากผูกํากับดูแลการซ้ือขายไฟฟาซ่ึงรัฐวิสาหกิจเปนผูรับซ้ือไฟฟาหลัก เปนแบบท่ีรองรับการ

จัดหาไฟฟากับระบบการซ้ือขายไฟฟากันเองระหวางประชาชนกับประชาชน กลาวคือ กกพ. จะตองเปดโอกาสใหผูใชไฟฟานั้นสามารถซ้ือ

ขายไฟฟากันโดยอิสระ นั่นคือ ผูใชไฟฟารายหนึ่งอาจเลือกที่จะซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาหรือผูใหบริการจัดหาไฟฟาอื่นซ่ึงไมใชการไฟฟาฝาย

จําหนายได (หรืออาจเรียกไดวาการเปดเสรีกิจการคาปลีกไฟฟา) 

เพ่ือสงเสริมการแขงขันในกิจการไฟฟาภายใตโครงสรางธุรกิจแบบ Transform กกพ. จึงจําเปนท่ีตองอาศัยอํานาจตามมาตรา 60 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเพ่ือมิใหมีการกระทําการใด อันเปนการผูกขาด 

ลดการแขงขัน หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการพลังงาน โดยกําหนดหลักเกณฑในกําหนดขอบเขตและนิยามของของตลาดท่ีเกี่ยวของ 
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(relevant markets) ตลอดจนผูมีอํานาจเหนือตลาดที่เกี่ยวของในการใหบริการพลังงานตลอดจนมาตรการแกไขพฤติกรรมที่สงผลเปนการ

จํากัดการแขงขัน เพ่ือใหมีการแยกกิจการไฟฟาสวนท่ีแขงขันกันไดออกจากกิจการท่ีมีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ เชน กิจการระบบ

โครงขายไฟฟาซ่ึง กกพ. สามารถกํากับดูแลกิจการดังกลาวผานการกํากับอัตราคาบริการที่เกี่ยวของ 

ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมการแขงขันในกิจการไฟฟา กกพ. อาจพิจารณาท่ีจะกําหนดใหมีการแยกเจาของระบบโครงขายกับกิจการท่ี

สามารถแขงขันกันได ตามแนวทางของสหรัฐอเมริการ (FERC Order No.2000) ซ่ึงกําหนดใหมีการแยกผูมีอํานาจควบคุมระบบสงไฟฟา

ออกจากผูประกอบการรายอื่นโดยมีการจัดต้ังองคกรสายสงไฟฟาระดับภูมิภาค เชน การพัฒนากรอบทางกฎหมายที่สงผลใหมีการแยกสวน

การประกอบกิจการของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. โดยกําหนดใหมีการแยกกิจการระบบโครงขายไฟฟาออจากกิจการท่ีมีการแขงขันไดเชน 

กิจการคาปลีกไฟฟาเปนตน 

สําหรับการกํากับดูแลระบบการซ้ือขายไฟฟาผานดิจิทัลแฟลตฟอรมนั้น กกพ. จําเปนตองพิจารณาวาจะมีการกํากับผูใหบริการ

แพลตฟอรมดังกลาวหรือไม ในประเด็นนี้ Ofgem ไดต้ังขอสังเกตเอาไววาแฟลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการซ้ือขายไฟฟาในชวงเริ่มตนนั้นจะเปน

การดําเนินการโดยปราศจากการกํากับดูแล เชน อาจเปนการใหบริการโดยบุคคลหรือองคกรท่ีไมไดเปนผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ

พลังงาน โดย Ofgem ไดต้ังขอสังเกตตอไปวาการออกแบบระบบการกํากับดูแลแฟลตฟอรมดิจิทัลสําหรับการซ้ือขายพลังงานนั้นเปนเรื่องที่

มีความทาทายเนื่องจาก การกํากับดูแลอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการพัฒนาของเทคโนโลยีได 

4) ภาพอนาคต New paradigm 

โครงสรางธุรกิจไฟฟาแบบ New paradigm นั้นมีความแตกตางจากโครงสรางธุรกิจในรูปแบบ Transform ในแงท่ีวาจะมีการใช

งานระบบกักเก็บไฟฟาเพ่ือสนับสนุนระบบไฟฟา ดวยเหตุนี้ ขอเสนอในการกํากับดูแลจึงมีลักษณะเชนเดียวกับขอเสนอการกํากับดูแลธุรกิจ

ในรูปแบบ Big bomb กลาวคือการพัฒนากรอบในการกํากับดูแลการติดต้ังและใชงานระบบกักเก็บพลังงาน เชน การกําหนดประเภทและ

เงื่อนไขการใชงาน อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลในมิติอื่นๆ เชน การสงเสริมการแขงขันในกิจการไฟฟานั้นยอมมีลักษณะเชนเดียวกับการ

กํากับดูและธุรกิจในรูปแบบ Transform 

 


