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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การกําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนของตางประเทศ
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ จะใชหลายมาตรการประกอบกัน
โดยที่สําคัญมี 5 มาตรการหลัก ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลอง และสาธิต ซึ่งเปน
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการผลิตในระยะยาว 2) การใหการสนับสนุนเพื่อลดตนทุนการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเปนมาตรการสงเสริมและสนับสนุนดานราคา โดยกําหนดราคารับซื้อไฟฟาใน
อัตราพิเศษสําหรับไฟฟาที่มาจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff) มาตรการนี้ประสบความสําเร็จในประเทศ
เดนมารก เยอรมนี และสเปน โดยในประเทศเหลานี้ ไดผานตนทุนสวนเพิ่มที่สูงกวาของเชื้อเพลิงทั่วไปใหผูบริโภคทาง
ราคาจํ า หน า ยปลี ก ค า ไฟฟ า 3) การกํ า หนดสั ด ส ว นการผลิ ต หรื อจั ด หาจากการผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ยน
(Renewable Portfolio Standard; RPS) ซึ่งเปนมาตรการสงเสริมและสนับสนุนดานปริมาณภายใตระบบตลาดไฟฟา
เสรี ที่ราคาหรืออัตราคาไฟฟาในทุกระดับถูกกําหนดดวยการแขงขันในตลาด เนื่องจากตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนไมสามารถแขงขันได จึงจําเปนตองใชมาตรการบังคับดานปริมาณ โดยกําหนดใหผูจําหนายไฟฟา
ตองจั ดหาไฟฟ าจากพลั งงานหมุ นเวี ยนในสั ดส วนที่ กํ าหนด ในระบบนี้ จะมี การกํ าหนดเครดิ ตการผลิ ตพลั งงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy Credit) ซึ่งหมายถึงปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ไดรับการพิสูจน
และรับรองวามีการผลิตจริง โดยถือเปนสินคาที่สามารถซื้อขายได 4) มาตรการสนับสนุนเพื่อลดภาระเงินลงทุน
เริ่มตน โดยใชมาตรการผานทางการใหเครดิตภาษีหรือใหเงินสนับสนุนการลงทุน ซึ่งรวมถึงการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
ซึ่งในปจจุบันมีการสนับสนุนเฉพาะโครงการขนาดเล็ก 5) มาตรการสนับสนุนในลักษณะอื่นๆ เชน การกําหนด
ระเบียบปฏิบัติที่สรางความคลองตัวและเหมาะสมสอดคลองกับพลังงานหมุนเวียน และขอกําหนดดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม เปนตน
2. ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย
2.1 การวิเคราะหตน ทุนและการลงทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
ศักยภาพพลังงานลมของโลก ณ สิ้นป พ.ศ. 2545 กําลังการผลิตรวมอยูในระดับ 32,000 เมกะวัตต โดยมี
อัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 30 ตอป เนื่องจากตนทุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
ไดลดลงกวารอยละ 90 อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม ยังมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล การลงทุนจึงตอง
อาศัยการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนการผลิตกระแสไฟฟาประกอบดวย ศักยภาพหรือ
ระดับความแรงลม ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของกังหันลม และขนาดของโครงการ ดังนั้น ตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลมในแตละพื้นที่จึงอาจมีความแตกตางกันมาก
พื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย จะอยูในบริเวณยอดเขาสูงในภาคเหนือและภาคใตที่สามารถ
รับลมมรสุมไดตลอดป และบริเวณชายฝงทะเลภาคใตทั้งฝงตะวันตก (แหลมพรมเทพ จ. ภูเก็ต) และฝงตะวันออก
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ตั้งแตแหลมตะลุมพุก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช ถึงแหลมตาชี จ. ปตตานี สําหรับโครงการพลังงานลมในประเทศ
ไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดผลิตไฟฟาจากกังหันลมที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยมีกําลัง
การผลิต 150 กิโลวัตตสูงสุด มี Capacity Factor หรือความสามารถในการผลิตไฟฟาตอกําลังผลิตสูงสุดเฉลี่ยอยูที่
14% และตนทุนการผลิตไฟฟาในระดับ 9.44 บาทตอหนวย นอกจากนั้น มีโครงการของเอกชนที่สนใจจะลงทุน คือ
โครงการ Thailand First Wind Farm ในพื้นที่ชายฝงทะเลจาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถึง อ.สิงหนคร จ. สงขลา
กําลังการผลิตรวมประมาณ 360 เมกะวัตตสูงสุด และ Capacity Factor ประมาณ 11%
สําหรับการวิเคราะหการลงทุนและตนทุนในการผลิตไฟฟาพลังงานลมที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
พิจารณาจากตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยหรือคาพลังงานไฟฟาตอหนวย (Cost of Energy ; COE) ที่ต่ําสุด ในพื้นที่ที่
มีการตรวจวัดศักยภาพพลังงานลมโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 4 แหง ไดแก แหลมตะลุมพุก จ. นครศรีธรรมราช
อ.สทิงพระ จ. สงขลา หาดราไว จ. สตูล และ อ. ตะกั่วปา จ. พังงา โดยใชขอมูลที่ตรวจวัด ณ ความสูง 40 เมตร แลว
นํามาคํานวณศักยภาพพลังงานลมที่ความสูง 70-100 เมตร โดยขนาดของกังหันลมที่ใชในการศึกษา คือ Class 1000,
1200 และ 1500 กิโลวัตต ผลการศึกษาพบวาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย จะอยูในชวง 3.77- 8.53 บาทตอหนวย
(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมซึ่งมีตนทุนการผลิตไฟฟาต่ําสุด คือ พื้นที่ชายฝงทะเล อ.สทิงพระ
จ. สงขลา และจากการศึกษาขนาดกําลังการติดตั้งกังหันลมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการลดความเสี่ยงทางเทคโนโลยี
การลดเงินลงทุนในชวงแรกของโครงการ และใหสามารถขายไฟฟาเขาระบบไดตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ได มพส. จึงเสนอแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ลมในระยะแรก ใหสงเสริมการติดตั้งกังหันลมขนาด 1 เมกะวัตต (1,000 กิโลวัตต) ที่ความสูง 80 เมตร
เสนผาศูนยกลางใบพัด 60 เมตร ที่ อ. สทิงพระ จ. สงขลา ซึ่งมีตนทุนการผลิตไฟฟาในระดับ 3.97 บาทตอหนวย
ในการวิเคราะหความเหมาะสมของการลงทุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม
โดยพิจารณาใหโครงการมี
ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return – FIRR) 10% พบวา คาพลังงานไฟฟาตลอดอายุ
โครงการ (20 ป) ที่ทําใหโครงการมีความเปนไปได ในชวงอัตราแลกเปลี่ยน 40-45 บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ จะอยูใน
ระดับ 5.20 – 5.88 บาทตอหนวย หรืออัตราเงินสนับสนุนคาพลังงานไฟฟาตลอดโครงการที่จะทําใหโครงการเกิดไดจะ
อยูในชวง 3.10 -3.78 บาทตอหนวย ที่เพิ่มจากราคารับซื้อไฟฟาเฉลี่ยในปจจุบันที่ 2.10 บาทตอหนวย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งรวมผลการวิเคราะหในกรณีที่ชวงเวลาการใหเงินสนับสนุนคาพลังงานไฟฟาเปน 7, 10 และ 15 ป ณ
อัตราแลกเปลี่ยน 40 และ 42 บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ ในการศึกษายังไดศึกษาถึง Sensitivity ของการเปลี่ยนแปลงคา
ของตัวแปรสําคัญอื่นๆ เชน อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลตอระดับการสนับสนุน
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ตารางที่ 1 : ผลการศึกษาระดับการสนับสนุนคาพลังงานไฟฟาสําหรับพลังงานลม ณ ผลการตอบแทนโครงการ 10%
Description
THB / 1 US$
Subsidy Years
COE; THB/kWh
Subsidy Pricing ; THB/kWh
20 Y Feed-in Pricing ; THB/kWh
IRR on Equity ; %
(D/E 70/30, Repayment 7 Years)
DSCR

WTG 1 MW, 60 m Dia, 80 mH, WTG 1,000 EU$ / kW, CAP Cost 1.2 *
WTG Cost, FIRR 10%
40
42
7
10
15
20
7
10
15
20
3.97 3.97 3.97 3.97 4.17 4.17 4.17 4.17
5.43 4.30 3.50 3.10 5.90 4.66 3.78 3.36
5.20
5.46
14.7% 12.6% 11.2% 10.4% 15.0% 12.6% 11.2% 10.4%
1.42

1.19

1.02

0.94

1.44

1.20

1.02

0.94

* COE : Cost of Energy
DSCR : Debt Service Coverage Ratio
2.2 การวิเคราะหตน ทุนและการลงทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาการใชพลังงานแสงอาทิตยขยายตัวในระดับ 20-25% ตอป ในขณะที่ราคาของ
ระบบเซลลแสงอาทิตยไดปรับตัวลดลง
เปนผลจากการพัฒนาระบบเซลลแสงอาทิตยและเทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยมีขนาดประมาณ 3-4 พันลานดอลลาร สหรัฐฯ ตอป
และมีปริมาณการจําหนาย 427 เมกะวัตต บริษัทผูผลิตระบบเซลลแสงอาทิตยรายใหญ ไดแก Sharp, Kyocera, BP
Solar และ Shell Solar และประเทศที่เปนตลาดหลักเซลลแสงอาทิตย คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมรนี โดยราคา
เซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ตอหนวยวัตตสูงสุด ไดลดลงจากระดับ 27 เหลือ 4 ดอลลาร สหรัฐฯ ซึ่งราคา Solar
Module จะเปน 40-50% ของตนทุนของระบบทั้งหมด ปจจุบัน ตนทุนระบบเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาอยูใน
ระดับ 8-10 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอวัตตสูงสุด โดยการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะสามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงอื่น
ไดหากระบบมีตน ทุนประมาณ 3 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอวัตตสูงสุด อัตราคาไฟฟาปลีกจะเปนตัวแปรหลักสําหรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมระบบเซลลแสงอาทิตย ประเทศที่มีอัตราคาไฟฟาสูงจะมีแนวโนมในการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตย
มาก
สําหรับการพัฒนาการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2539 มีโครงการ
สาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ดําเนินการโดย กฟผ. และไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปจจุบันมีโครงการตอเนื่องระยะที่ 2 ซึ่งการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตย
แบบเชื่อมตอกริด ชนิด Poly Crystalline มีคาใชจายประมาณ 205 บาทตอวัตตสูงสุด และชนิด Amorphous Silicon
ประมาณ 184 บาทตอวัตตสูงสุด นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการติดตั้ง
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ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยใหกับครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช (ปงบประมาณ 2547-2548) จํานวน
290,716 ครัวเรือน ติดตั้งระบบ 120 วัตตตอหลัง โดยมีราคาระบบละ 25,000 บาท
ในการวิเคราะหตนทุนและการลงทุนผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มพส. ใชราคาระบบเซลล
แสงอาทิตยจากโครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาพลังแสงอาทิตยบนหลังคาบานระยะที่ 2 โดยระบบ
ขนาด 3.02 กิโลวัตต มีตนทุนของ Solar Module 2.86 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอวัตตสูงสุด ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40-45
บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ มีตนทุนในการติดตั้งทั้งระบบในระดับ 574,335 - 620,447 บาท หากตนทุนของ Solar
Module ลดลงมาอยูในระดับ 2.381 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอวัตตสูงสุด จะมีตนทุนในการติดตั้ง 512,852 – 551,279
บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ และหากตนทุนของ Solar Module ลดลงมาอยูในระดับ 1.9 ดอลลาร สหรัฐฯ ตอวัตตสูงสุด
จะมีตนทุนการติดตั้ง 451,370 – 482,111 บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ และจากสมมุติฐานที่ใชในการวิเคราะหความ
เหมาะสมการลงทุนประกอบดวย คาบํารุงรักษาเปนรอยละ 0.1 ของตนทุนติดตั้งระบบ อายุโครงการ 25 ป อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู 5.75% จายคืนเงินกูภายใน 7 ป ราคาขายไฟฟากําหนดใหทดแทนไฟฟาจากระบบจึงเทากับอัตราคา
ไฟฟาปลีกรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 3.46 บาทตอหนวย และ Capacity Factor เทากับ 13.7% สรุปไดวา หากไมไดรับการ
สนับสนุนใดๆ ผลตอบแทนการลงทุนติดลบไมคุมการลงทุน ในกรณีใหการสนับสนุนเงินลงทุน (Investment
Subsidies) เพื่อใหผลตอบแทนการลงทุนอยูในระดับ 1-10% ตองใชเงินสนับสนุนการลงทุนในระดับ 67-82% ของ
เงินลงทุน ในกรณีใหการสนับสนุนการลงทุนตอหนวยการผลิตไฟฟา (Pricing Subsidies or Production Subsidies)
เพื่อใหผลการตอบแทนการลงทุนเปน 10% ณ อัตราแลกเปลี่ยนชวง 40-45 บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ ระดับการ
สนับสนุนตอหนวยการผลิตจะเทากับ 13.7-15.1 บาทตอหนวย ทําใหอัตรารับซื้อไฟฟาในระบบ Feed-in Tariff เปน
17.2-18.6 บาทตอหนวย ตามลําดับ นอกจากนี้ มพส. ยังไดทําการศึกษาระดับการสนับสนุนในลักษณะผสม คือ การ
สนับสนุนเงินลงทุน การสนับสนุนตอหนวยการผลิตไฟฟา และรวมถึงการใหเงินกูปลอดดอกเบี้ยดวย
2.3 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไฟฟาโดยการวิเคราะหทางการเงินเบื้องตน
จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย ระหวางการผลิตไฟฟาดวย
เทคโนโลยีที่ใชเชื้อเพลิงตางชนิดกัน โดยใชสมมุติฐานทางการเงินเดียวกัน และจํากัดขอบขายการวิเคราะห ไมรวม
ภาระการลงทุน เชน การเชื่อมสูระบบรวม การขนสงเชื้อเพลิง ซึ่งทําใหไดตนทุนการผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิงแตละชนิด
อยูในระดับต่ําสุด พบวาตนทุนในการผลิตไฟฟาตอหนวยของน้ํามัน (เตา) ถานหิน กาซธรรมชาติ ชีวมวล พลังน้ํา
ขนาดเล็กมาก ลม และแสงอาทิตย ในกรณีที่อายุโครงการเทากับ 15 ป จะอยูในระดับ 2.11, 1.66, 1.40, 1.80, 2.12,
4.59 และ 10.74 บาท และกรณีอายุโครงการตามจริงจะอยูในระดับ 2.01, 1.44, 1.35, 1.56, 1.75, 3.97 และ 9.06
บาท ตามลําดับ และหากเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งไดแก ชีวมวล พลังน้ําขนาดเล็ก
มาก พลังลม และพลังแสงอาทิตย กับการผลิตไฟฟาของกาซธรรมชาติตามอายุโครงการตามจริงพบวามีตนทุนการ
ผลิตไฟฟาสูงกวา 0.21, 0.40, 2.62 และ 7.71 บาท ตอหนวย

4

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 1 : การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิงประเภทตางๆ กับกาซธรรมชาติ
Electricity Producing Cost

Baht/kWh
10

9.067
9
7.71

8
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5
3.976
4
2.62

3
2.017
2

1.357

1.447

1.570
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0.21
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0.66

1

1.848
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0.49

0.40

Microhydro
(Village)

Microhydro
(Grid-con.)

0
NG

Fuel Oil

Prod. Cost

Wind

Solar
(Roof-top)

Cost DIFF (Comp. NG)

2.4 การศึกษาตนทุนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมของการผลิตไฟฟา (Externality Cost
Study)
ตนทุนจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมจากการผลิตไฟฟา หรือ Externality Cost หมายถึงมูลคาของ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการผลิตไฟฟา ซึ่งผูบริโภคจะเปนผูไดรับผลกระทบในที่สุด
เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานที่สะอาดจึงมี externality cost ต่ํากวาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ในการศึกษา
เพื่อกําหนดระดับ Externality Cost อางอิงสําหรับประเทศไทยนี้ มพส. ไดอางอิงผลการศึกษาจากโครงการ ExternE
ของกลุมประเทศในประชาคมยุโรป (EU) โดยจํากัดคา Externality Cost เฉพาะการกระจายในชวง 25-75% ซึ่งไดคา
Externality Cost ของแตละเชื้อเพลิง ดังนี้ ถานหิน 4.97-23.95 cents/kWh น้ํามัน 4.81-23.18 cents/kWh กาซ
ธรรมชาติ 1.42-6.85 cents/kWh ชีวมวล 1.14-5.49 cents/kWh พลังน้ํา 0.71-3.41 cents/kWh พลังลม 0.09-0.41
cents/kWh และพลังงานแสงอาทิตย 0.25-1.23 cents/kWh และกําหนด Externality Cost เพื่อใชในการอางอิงของ
ไทยใน 3 ลักษณะ คือ 1) ระดับต่ําสุดของ EU ที่ยอมรับในการศึกษา 2) ระดับเฉลี่ยของ EU ที่ไดจากการศึกษา และ 3)
ระดับเฉลี่ยของ EU ที่ปรับดวยสัดสวนของผลผลิตมวลรวมตอหนวยประชากรระหวางไทยและ EU ดังแสดงในรูปที่ 2
ซึ่งรวมถึง Externality Cost ของการผลิตไฟฟาในภาพรวมของไทยตามสัดสวนการใชเชื้อเพลิงแตละประเภท (Fuel
Mix) และจากการศึกษา มพส.เห็นวารัฐควรทําการศึกษา Externality Cost การผลิตไฟฟาของไทยอยางครบถวนและ
ถูกตอง เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงานที่ถูกตองตอไปในอนาคต
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รูปที่ 2 : คา Externality Cost การผลิตไฟฟาของเชื้อเพลิงแตละประเภท
Externality Cost
Baht/kWh
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Oil
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Min EU

2.0874

2.0202

0.5964

0.4788

0.2982

0.105

0.0378

0.9118

Adjusted EU

2.7563

2.6685

0.7884

0.6320
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0.1420

0.0479

1.2048

Avg EU

7.2534

7.0224

2.0748
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1.0332

0.3738
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3. การเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และระดับการสนับสนุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน
3.1 ขอเสนอแนะปรับปรุงการเปดประมูลใหการสนับสนุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
จากการศึกษาการใหเงินสนับสนุนโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ที่กองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดําเนินการในชวง 3-4 ปที่ผานมา มพส. ไดพบขอบกพรองในบางประเด็นและมีขอเสนอวา ในการใชวิธีการประมูลเพื่อ
กําหนดระดับการสนับสนุนในอนาคต จําเปนตองกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติใหครบถวนและรัดกุมตั้งแตตน โดยไม
เพื่อปองกันการเกิดปญหาในการพัฒนาโครงการระหวางภาครัฐและผูประกอบการ
เปลี่ยนแปลงแกไขภายหลัง
นอกจากนี้ ควรกําหนดการสนับสนุนใหครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย ควรใหการสนับสนุนเพิ่มเปนพิเศษ
สําหรับโครงการที่มีความรวมมือจากชุมชน และควรมีการสนับสนุนขอมูลศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจน ซึ่งจะ
ชวยผูประกอบการการตัดสินใจลงทุนไดอยางถูกตอง และควรทําการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะการทําชุมชุนสัมพันธในทองถิ่นตางๆ สําหรับการแกไขปญหาความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
ชีวมวล อาจใชการจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อรักษาเสถียรภาพตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวล
3.2 ขอเสนอมาตรการและนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย
ในการจัดทํานโยบายและมาตรการในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนของไทย มพส. เสนอใหใชหลาย
มาตรการประกอบกัน ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรการหลัก ไดแก 1) มาตรการสนับสนุนทางดานการพัฒนา
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เทคโนโลยี 2 )มาตรการผลักดันดานปริมาณหรือกําลังการผลิต 3) มาตรการผลักดันทางดานราคา 4)
มาตรการสนับสนุนดานภาษี และ 5) มาตรการสนับสนุนดานระเบียบปฏิบัติ
3.2.1

มาตรการสนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ประกอบดวย การใหเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนา และสาธิต โดยควรใหการสนับสนุน
สํ า หรั บเทคโนโลยี พ ลั งงานหมุ น เวี ยนที่ ยั ง ไม มี การผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ชย และอยู ใ นขั้ น ตอนของการทดลองสาธิ ต
นอกจากนั้น ควรสนับสนุนการศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา มาตรการที่สอง การใหการ
สนับสนุนการกําหนดมาตรฐานอุปกรณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจาก
พลั งงานหมุ นเวี ยนใช ชิ้ นสวนอุ ปกรณ ผลิ ตในประเทศที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเสนอให ใช อํานาจตามมาตรา 3 แห ง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานออกเปนกฎกระทรวงกําหนดประเภท คุณภาพ และมาตรฐานของ
อุปกรณและชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียน และมาตรการสุดทาย การสงเสริมการแลกเปลี่ยนและรับ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ประกอบดวย การจัดทําคูมือแนะนําพื้นที่ที่มีศักยภาพและแนวทางการลงทุนแกนักลงทุน
สนับสนุนการนําเขาชิ้นสวนอุปกรณที่สําคัญตลอดจนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไมสงเสริมการนําเขาระบบการผลิตหรือ
เทคโนโลยีที่สมบูรณแลวทั้งระบบ และปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนใหสะดวกและรวดเร็ว
3.2.2

มาตรการผลักดันดานปริมาณและกําลังการผลิต

มพส. ไดเสนอแนวทางของการกําหนดสัดสวนการผลิตหรือจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Portfolio Standard; RPS) โดยปรับการดําเนินการใหสอดคลองกับสถานะของประเทศไทย เปน
มาตรการบังคับเชิงปริมาณ โดยรัฐยังตองกําหนดราคารับซื้อไฟฟา จนกวาจะมีการแขงขันในตลาดเพียงพอ จึงใช
การกําหนดราคาซื้อขายไฟฟาตามกลไกตลาด การกําหนดสัดสวนการผลิตหรือจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ควรกําหนดดวยปริมาณการจัดหาแทนกําลังการผลิตติดตัง้ โดยใหผูจัดหาไฟฟาเพื่อจําหนายเปนผูรับผิดชอบ ซึ่ง
จะทําใหเกิดความชัดเจนเชิงปริมาณตามเปาหมายการพัฒนาของรัฐและคลองตัวดานการจัดหา นอกจากนั้น เพื่อใหเกิด
การกระจายเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา
ควรกําหนดสัดสวนการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแยกตาม
เทคโนโลยี โดยกําหนดจากศักยภาพประกอบกับตนทุนการผลิตไฟฟาของพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนภาระการสนับสนุนหรือภาระตนทุนที่ผูบริโภคตองรับภาระมากเกินไป สําหรับมาตรการเพือ่ ใหมีการ
ดําเนินการอยางจริงจัง รัฐควรกําหนดเปนกฎหมายหรือขอบังคับพรอมบทลงโทษ อาจใชการกําหนดเปนเงื่อนไขการ
ประมูลการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาใหมในอนาคต
หรืออาจใชโอกาสการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาสรางเปนขอ
กําหนดใหผูจัดหาไฟฟาตองปฏิบัติ นอกจากนั้นแลว ควรจัดตั้งองคกรกํากับดูแลอิสระ ซึ่งจะทําใหงานกํากับดูแลมี
เอกภาพและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับเพื่อสามารถกําหนดขอปฏิบัติและบทลงโทษ องคกรจะ
มีหนาที่ตรวจสอบและใหการรับรองปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน กํากับดูแลผูจัดหาไฟฟาใหจัดหา
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามที่กําหนด และกํากับดูแลดานตนทุนการผลิตไฟฟาของพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
ทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมเปนระยะๆ
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3.2.3

มาตรการผลักดันดานตนทุนและราคา

หากไมพิจารณาถึงตนทุนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมแลว
ตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนจะสูงกวาเชื้อเพลิงทั่วไป รัฐจึงจําเปนตองใหการสนับสนุนเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือกําหนดราคา
รับซื้อไฟฟาใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง มพส. เสนอแนวทางสนับสนุนเปน 2 ลักษณะ คือ สําหรับ
โครงการขนาดเล็กและสําหรับโครงการขนาดใหญหรือมีการผลิตเชิงพาณิชย โครงการขนาดเล็กซึ่งไมใชการผลิต
เชิงพาณิชย (ไมมีวัตถุประสงคมุงขายไฟฟาเขาระบบเพื่อใหเกิดรายได) เสนอใหเงินสนับสนุนการลงทุน
(Investment Subsidy) เนื่องจากโครงการขนาดเล็กมีการผลิตไฟฟาและรายไดในระดับต่ํา ไมคุมสําหรับการติดตาม
ดูแลการผลิต โดยใหการสนับสนุนสําหรับโครงการที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ํากวา 9 - 10% และระดับการสนับสนุน
กําหนดจากระดับที่ทําใหผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสม นอกจากนั้น ยังอางอิงระดับการสนับสนุนของตางประเทศ
พรอมกับใชหลักการกระตุนใหผูผลิตไฟฟาตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดเงือ่ นไขกํากับการผลิต
ไฟฟา เชน การรับประกันการใชงานหรือซอมบํารุง เปนตน
สําหรับโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชย และ/หรือ มีขนาดใหญ เสนอใหใชการใหการ
สนับสนุนตอหนวยการผลิต (Production Subsidy) ผานการกําหนดอัตรารับซื้อไฟฟาอัตราพิเศษ หรือ Feed-in
Tariff โดยสําหรับโครงการสาธิตหรือโครงการเริ่มตนของประเทศที่จัดมีความเสี่ยง รัฐอาจใหการสนับสนุนเพิ่มเติม
เชน การสนับสนุนเงินลงทุนสวนหนึ่ง หรือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สูตรกําหนดราคารับซื้อไฟฟา (Feed-in Tariff) ควร
กําหนดจากตนทุนที่หลีกเลี่ยงได (Avoided Cost) ของการลงทุนของโรงไฟฟากาซธรรมชาติ บวกดวยอัตราสนับสนุน
พิเศษซึ่งหมายถึงอัตราสวนเพิ่มพิเศษที่สะทอนตนทุนการผลิตของพลังงานหมุนเวียนที่สูงกวากาซธรรมชาติ สําหรับ
หลักการกําหนดอัตราสนับสนุนพิเศษของอัตรารับซื้อไฟฟาสําหรับพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท เสนอให
ใชการเปดประมูลแขงขันใหนักลงทุนเสนอระดับเงินสนับสนุนตอหนวยการผลิตที่ตองการ ทําใหไดระดับการสนับสนุน
เริ่มตนที่เหมาะสม และไดขอมูลการลงทุนและตนทุนการผลิตที่แทจริง เพื่อใชเปนฐานในการติดตามและประเมินภาวะ
ตลาด รวมถึงการประเมินระดับการสนับสนุนครั้งตอไป การบริหารตนทุนสวนเพิ่มพิเศษ นอกจากการใชเงินกองทุน
สนับสนุน รัฐอาจใชกลไกการกระจายตนทุนสูผูบริโภคผานคาไฟฟาอัตราปลีก โดยจําเปนตอง จัดตั้งองคกรกํากับ
ดูแลอิสระ ทําหนาที่บริหารตนทุนสวนเพิ่ม กํากับดูแลการกําหนดราคารับซื้อไฟฟา และติดตามประเมินภาวะตลาด
องคกรกํากับดูแลอิสระจึงไมควรเปนหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับการกําหนดราคาหรืออัตราคาไฟฟา
3.2.4

มาตรการผลักดันดานภาษี

ในปจจุบันโครงสรางภาษีที่เกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียนมีความเหมาะสมแลว โดยอากรขาเขา
สําหรับอุปกรณจําเปนนําเขาอยูในระดับต่ํา (รอยละ 1-5) และอากรขาเขาของวัสดุที่ผลิตไดในประเทศอยูในระดับสูง
(รอยละ10-30) เพื่อคุมครองและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนในประเทศ มพส. มีขอเสนอเพิ่มเติม คือ รัฐ
จําเปนตองกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของอุปกรณหรือชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ เพื่อสนับสนุนใหการผลิตไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนดวยอุปกรณหรือชิ้นสวนเหลานั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเมื่อการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ
ภายในประเทศมีการขยายสูเชิงพาณิชยแลวควรลดอากรขาเขาลง
เพื่อใหผูลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมี
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ทางเลือกในการใชอุปกรณและชิ้นสวนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดตนทุนของโครงการพลังงานหมุนเวียน นอกจากนั้น ยังเปน
การผลักดันใหผูผลิตอุปกรณของไทยปรับตัวลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มคุณภาพชิ้นสวนและอุปกรณดานพลังงาน
หมุนเวียน ทําใหสามารถแขงขันและขยายสูตลาดสากลได นอกจากนั้น สําหรับการสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
ดานพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ เชน การผลิตชิ้นสวนอุปกรณสําหรับพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมีความเปนไปได
มากที่สุด รัฐบาลควรกําหนดใหเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับสิทธิ์การสนับสนุน
การลงทุนสูงสุด
3.2.5

มาตรการสนับสนุนดานระเบียบปฏิบัติ

การกําหนดระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ ตลอดจนวิธีการเชือ่ มโยงเพื่อขายไฟฟาเขา
ระบบรวม จัดเปนวิธีการหรือมาตรการพื้นฐานของภาครัฐ ในการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ เนือ่ งจาก
พลังงานหมุนเวียนมีลักษณะทีแ่ ตกตางจากพลังงานหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงตองการระเบียบและวิธปี ฏิบัติของการรับซื้อ
ไฟฟาเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับลักษณะการผลิตหรือจัดหาพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบการรับซือ้ ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจะอยูในขอ 4
3.3 ขอเสนอแนวทางการใหเงินสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย
3.3.1

พลังงานลม

การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมเปนโครงการขนาดใหญ จึงเสนอใหใชการสนับสนุนตอหนวยการ
ผลิต (Production Subsidy) กําหนดผานราคารับซื้อไฟฟาหรือคาพลังงานไฟฟาในอัตราพิเศษ (Feed-in Tariff) คือ
เทากับตนทุนในการผลิตไฟฟาที่หลีกเลี่ยงได (Avoided Cost) บวกดวยอัตราสนับสนุนสวนเพิ่มพิเศษ โดยอัตรา
สนับสนุนสวนเพิ่มพิเศษ เสนอใหใชวิธีการประมูลเพื่อใหผูสนใจลงทุนเสนออัตราสนับสนุนที่ตองการ มพส. เสนอให
ทําการสนับสนุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมแบงออกเปน 3 ระยะ ทั้งนี้ เพื่อไมสรางภาระการสนับสนุนใหกับ
ภาครัฐมากเกินไป ดังนี้
• ระยะที่ 1 (ชวงปที่ 1-2) : กําลังการผลิต 10 เมกะวัตต เนื่องจากเปนโครงการเริ่มตนมีความ
เสี่ยงของโอกาสที่อาจไมสามารถหาแหลงเงินลงทุนได มพส. จึงเสนอการใหเงินสนับสนุนการลงทุนสวนหนึ่ง
ประกอบการสนับสนุนตอหนวยการผลิตไฟฟา โดยใหเงินสนับสนุนการลงทุนในระดับรอยละ 30 ของมูลคาโครงการ
มีเพดานการสนับสนุนเงินลงทุนที่ 17 ลานบาทตอเมกะวัตตการติดตั้ง (จากตนทุนราคาอุปกรณ ณ ป พ.ศ. 2546)
และกําหนดเพดานการเปดประมูลแขงขันสําหรับการสนับสนุนตอหนวยการผลิตไฟฟาในระดับ 1.62-2.09 บาทตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง ณ อัตราแลกเปลี่ยนระหวาง 40-45 บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ
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• ระยะที่ 2-3 : ระยะที่ 2 ชวงปที่ 3-5 และระยะที่ 3 ชวงปที่ 5 เปนตนไป มพส. เสนอใหใชการ
สนับสนุนตอหนวยการผลิตเพียงประเภทเดียว โดยประเมินจากตนทุนการผลิตไฟฟาพลังงานลม ณ ภาวะตลาดใน
ขณะนั้น ซึ่งในระยะที่ 2 ยังใชเงินกองทุนสนับสนุน ดังนั้น ควรสนับสนุนในระดับ 30 เมกะวัตต และสําหรับระยะที่ 3
ตนทุนการผลิตไฟฟาไดลดลง รัฐสามารใชการกําหนดราคารับซื้อไฟฟาโดยผานภาระตนทุนสวนเพิ่มไปสูผูบริโภค
ทั้งนี้ การกําหนดอัตราการสนับสนุนตอหนวยการผลิต จะตองมีการทบทวนอัตราที่เหมาะสมเมื่อ
เวลาผานไปแลวระยะหนึ่ง เชน ทุก 3 - 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพพลังงานลมในการผลิตไฟฟาจริง
3.3.2

พลังงานแสงอาทิตยและพลังน้ําขนาดเล็กทีไ่ มใชการผลิตเชิงพาณิชย

จากแนวทางในการสนับสนุนในขอ 3.2.3 มพส. เสนอการใหเงินสนับสนุนตอหนวยการติดตั้ง ดังนี้
• ลักษณะและขนาดของโครงการ ไมใชโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชย และจากการ
วิเคราะหอัตราผลตอบแทนการลงทุน โครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยและพลังน้ําขนาดเล็กที่จะไดรับการ
สนับสนุนตองมีกําลังการผลิตเทากับหรือต่ํากวา 50 กิโลวัตต
• ระดับการใหการสนับสนุน กําหนดจากระดับการลงทุนในอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่
เหมาะสม สําหรับพลังงานแสงอาทิตยยังคํานึงถึง การอางอิงระดับการสนับสนุนทั่วไปของตางประเทศ พรอมกับใช
หลักการกระตุนใหผูผลิตไฟฟาตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น มพส. จึงเสนอ ดังนี้
กรณีทั่วไป
-

พลังงานแสงอาทิตย ใหการสนับสนุนไมเกินรอยละ 50 ของตนทุนติดตั้งระบบ ทั้งนี้ตองไมเกิน
100 บาทตอวัตต
พลังน้ําขนาดเล็ก ใหการสนับสนุนไมเกินรอยละ 30 ของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองไมเกิน 25 บาทตอ
วัตต

กรณีโครงการชุมชน/หรือสรางประโยชนตอสังคม
-

กําหนดอัตราสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรณีทั่วไปอีกในระดับรอยละ 10 ของตนทุนระบบหรือเงิน
ลงทุน
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• ขอกําหนดประกอบการใหการสนับสนุน เพื่อใหการผลิตไฟฟามีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขดานเทคนิค
-

ตองใชอุปกรณหรือชิ้นสวนที่ผานมาตรฐานหรือการรับรองที่ทางการกําหนด
บริษัทที่รับติดตั้งระบบตองผานการเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตองใหการรับประกันการใชงานระบบเปนระยะเวลา 5 ป

ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุน
-

สมัครขอจองสิทธิการรับเงินคาติดตั้งคืนตามระดับที่รัฐสนับสนุน
โครงการขนาดเล็กกวา 10 กิโลวัตตใหติดตั้งแลวเสร็จภายใน 1 ป
โครงการที่มีขนาดใหญกวาใหติดตั้งแลวเสร็จภายใน 2 ป
ขอรับเงินสนับสนุนตามสิทธิ์ที่จองไวเมื่อมีการติดตั้งระบบแลวเสร็จแลว

3.3.3

พลังงานแสงอาทิตยและพลังน้ําขนาดเล็กทีม่ ุงการผลิตเชิงพาณิชย

ในกรณีนี้รัฐจําเปนตองกําหนดราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหเพียงพอกับการลงทุน
โดย มพส. เสนอใหกําหนดราคารับซื้อไฟฟาในลักษณะ Feed-in Tariff ซึ่งกําหนดเทากับอัตราตนทุนที่หลีกเลี่ยงได
(Avoided Cost) บวกดวยอัตราสนับสนุนหรือตนทุนสวนเพิ่มของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม แสงอาทิตย และ
พลังน้ําขนาดเล็ก อัตราสนับสนุนสวนเพิ่มดังกลาว เสนอใหใชแนวทางของการเปดประมูล และจากการศึกษาการ
ลงทุน ณ อัตราผลตอบแทน 10% เพดานอัตราการสนับสนุนตอหนวยการผลิต และอัตรา Feed-in Tariff เบื้องตน
สําหรับชวงเวลา 20 ป จะเปนตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : อัตรา Feed-in Tariff และอัตราสนับสนุนตอหนวยการผลิตเบื้องตนของพลังงานลม พลังน้ํา
ขนาดเล็ก และพลังงานแสงอาทิตย
หนวย
อัตรา Feed-in Tariff (20 ป) เพดานอัตราการสนับสนุน
(บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง)
เบื้องตน*
ตนทุนสวนเพิม่
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลาร สหรัฐฯ) 40
42
45
40
42
45
พลังงานลม
5.20
5.46
5.88
3.1
3.36
3.78
พลังงานน้ําขนาดเล็ก
2.43
0.33
พลังงานแสงอาทิตย
17.23 17.78 18.61 13.77 14.32 15.15
หมายเหตุ : * (1) เบื้องตนหมายถึงอัตรารับซื้อไฟฟาจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราการสนับสนุนที่ประมูลได
(2) พลังงานน้ําขนาดเล็ก มีขนาดกําลังการติดตั้ง 50 กิโลวัตต ซึ่งขนาดกําลังการติดตั้งที่สูงกวานี้มี
ความคุมทุน
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4. การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาที่ใชพลังงานหมุนเวียน
เพื่อใหการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลเกิดผลทางปฏิบัติ มพส. เสนอให
กําหนดระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนเปนการเฉพาะ (SPP) โดยปรับเปลี่ยน
และเพิ่มเติมบางประเด็นในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก ในสวนของการใชเชื้อเพลิงเพลังงาน
นอกรูปแบบที่เปนอยู ใหสอดคลองกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางของตางประเทศ คือ การ
เสนอใหทบทวนโครงสรางราคารับซื้อไฟฟา โดยเสนอใหกําหนดราคารับซื้อไฟฟาจากตนทุนที่หลีกเลี่ยงได บวก
ดวยมูลคาผลประโยชนดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการใชพลังงานหมุนเวียน ทําใหราคารับซื้อ
ไฟฟาสะทอนตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น สําหรับ ขอกําหนดที่เสนอใหแกไขและเพิ่มเติม
จากระเบียบเดิม ประกอบดวย 1) การกําหนดใหรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปนลําดับแรก 2) การยกเลิกการ
จํากัดพลังไฟฟาที่จายเขาระบบในชวงการใชไฟฟาต่ําสุด (Off-peak) 3) การไมจํากัดชวงระยะเวลาที่ตองผลิตไฟฟา
เขาระบบ 4) การเสนอใหแกไขสูตรคํานวณปริมาณพลังไฟฟา ในกรณีคาพลังไฟฟาติดลบใหกําหนดเทากับศูนย 5) การ
ทบทวนการกําหนดระยะเวลาการหยุดซอมบํารุงที่เหมาะสม 6) การเสนอใหมีการกําหนดมาตรการที่เพิ่มความคลองตัว
ดานการผลิต จัดสง และจําหนายไฟฟา ไดแก Wheeling: การฝากสงไฟฟาเขาสูระบบเพื่อสงไปยังผูใชในพื้นที่อื่น
Banking: ระบบธนาคารไฟฟา โดยผูผลิตไฟฟาสามารถฝากปริมาณการผลิตไฟฟาที่แนนอนกับผูผลิตหรือผูจัดหาไฟฟา
ของระบบ และถอนคืนในชวงเวลาที่แนนอน Third Party Sale: การอนุญาตใหขายไฟฟาแกบุคคลที่สาม โดยการไฟฟา
สามารถคิดคาบริการไดในระดับหนึ่ง 7) การเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกรเพื่อกํากับดูแลขอกําหนดทาง
เทคนิคของการเชื่อมโยงระบบ ใหเปนไปอยางถูกตอง ยุติธรรม และโปรงใส และ 8) การใหสิ่งจูงใจสําหรับการไฟฟาที่
รับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
สําหรับระเบียบรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กมากที่ใชพลังงานหมุนเวียน (VSPP) มพส. เสนอใหมีการ
แกไขอุปสรรคและปญหาในการจําหนายไฟฟาเขาระบบ ประกอบดวย การเรงดําเนินการเพื่อใหเกิดความชัดเจนดาน
การปฏิบัติของการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มระบบ Net-metering การขออนุญาตขายไฟฟาเขาระบบ มพส. เสนอใหยึด
แนวทางปฏิบัติเดียวกันกับผูผลิตไฟฟารายเล็ก โดยในขั้นตอนของการขออนุญาตขายไฟฟาเขาระบบ ไมตองใชหลักฐาน
การไดรับสัมปทาน โดยใหแสดงหลักฐานดังกลาวกอนเดินเครือ่ งและขายไฟฟาเขาระบบ และเสนอใหใชอํานาจตาม
กฎหมาย ปว. 28 กําหนดขัน้ ตอนและเงือ่ นไขการขอสัมปทานใหมีความคลองตัว ประหยัดเวลาและคาใชจาย โดย
ออกเปนประกาศกระทรวงพลังงาน นอกจากนั้นแลว มพส. ไดเสนอแนวทางการปรับปรุงขอกําหนดทางเทคนิคของระบบ
ควบคุมและปองกันในการตอเชือ่ มระบบผลิตไฟฟาเขากับระบบสงและจําหนาย ที่ลดภาระการลงทุนโดยไมกระทบความ
ปลอดภัยของระบบโดยรวม โดยเสนอเปนแบบมาตรฐานเบื้องตนเพื่อใหผูประกอบการสามารถเลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม และเสนอใหจัดตั้งคณะทํางานประกอบดวยผูเกี่ยวของเพื่อศึกษาและปรับปรุงแบบมาตรฐานเบื้องตนดังกลาว
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบโดยเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย นอกจากนี้ ไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวยทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อกํากับดูแลขอกําหนดทางเทคนิค เชนเดียวกับการปฏิบัตขิ องการรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตรายเล็ก และการใหสิ่งจูงใจสําหรับการไฟฟาในการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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7. การใหชุมชนมีสวนรวมกับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
การใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมกับโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
เปนสิ่งที่มีความจําเปนในปจจุบัน
เพราะโครงการที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบกับชีวิตและสิ่งแวดลอมของสมาชิกชุมชน ชุมชนจึงมีสิทธิที่จะรวมรับรู รวม
ตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงรวมอยูในกระบวนการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว โดยระดับของ
การมีสวนรวมจะแตกตางไปตามแตลักษณะและขนาดของโครงการ ความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ความเต็ม
ใจของเจาของโครงการ และศักยภาพของผูมีสวนรวม ในรายงานฉบับนี้จะเนนไปที่การมีสวนรวมของโครงการที่พัฒนา
โดยเจาของโครงการ ซึ่งถาเปนผูลงทุนทองถิ่นก็จะไดเปรียบผูที่มาจากภายนอกพื้นที่ อยางไรก็ดียังมีการมีสวนรวมอีก
รูปแบบหนึ่งที่เปนการรวมพัฒนาโครงการโดยชุมชนกันเอง ซึ่งสวนมากจะเปนตัวอยางจากตางประเทศและยังไมเปนที่
ปรากฏนักในประเทศไทย โดยสรุปก็คือการสรางเวทีใหเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กันในชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก
ในปญหาหรือเห็นความจําเปนในการดําเนินการบางอยางรวมกัน จนนําไปสูกระบวนการทํางาน
“กระบวนการมีสวนรวม” และ “กิจกรรมชุมชนสัมพันธ” เปนคนละความหมายแตมีความเชื่อมโยงกันอยาง
มาก กลาวคือกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนเครื่องมือของเจาของโครงการในการสรางโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมกับการ
ดําเนินโครงการ หากวาชุมชนมีความตระหนักในสิทธิของชุมชน มีความตองการที่จะมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ของ
โครงการ ก็สามารถที่จะหารือกับเจาของโครงการเพื่อขอมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ไดตามความเหมาะสม แต
สําหรับในสวนของเจาของโครงการแลวจะมีความซับซอนกวานั้น ดังนั้นรายงานนี้จึงไดสรุปขั้นตอนและวิธีการทํา
กิจกรรมชุมชนสัมพันธควบคูไปกับการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนไวดวย โดยหัวใจสําคัญก็คือการเขาไปหา
ชุมชนตั้งแตระยะเริ่มตนโครงการ เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองของโครงการดวยตัวของเจาของหรือผูพัฒนาโครงการเอง
ตั้งแตในขณะที่ชุมชนยังไมมีขอมูลจากแหลงอื่นหรือมีทัศนคติที่เปนลบกับโครงการ พรอมกับรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากชุมชนใหมากที่สุด และตอบคําถามใหไดอยางชัดเจนและถูกตอง พยายามสรางพันธมิตรกับองคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่ โดยผานการใหขอมูลและสรางความเขาใจในโครงการ ซึ่งจะนําไปสูความรวมมืออันดีตอไป
เพราะในกิจกรรมบางอยางเชนการเสริมสรางการเรียนรูชุมชน
โครงการอาจตองพึ่งพาองคกรในพื้นที่ในการ
ดําเนินการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธตองทําอยางตอเนื่อง โดยใหขั้นตอนของกิจกรรมสัมพันธกับระยะเวลาของโครงการ
และใหเกียรติกับผูแทนชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชน ในการเปนเจาของกิจกรรมมากกวา
การที่เจาของโครงการจะเปนเจาภาพเองตลอด
การทําโครงการอยางมีคุณภาพที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
การเปดเผยขอมูลอยาง
จริงใจ การมีทัศนคติเชิงบวกกับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ และการทํากิจกรรมกับชุมชนอยางเปนธรรมชาติ ลวนมี
สวนอยางมากที่จะทําใหสมาชิกชุมชนใหการตอบรับโครงการและเจาของโครงการ โดยสวนเสริมก็คือการแบงปน
ผลประโยชนของโครงการใหแกชุมชน ซึ่งนอกจากจะเปนรายไดภาษีที่ทองถิ่นจะไดรับแลว หากผูดําเนินโครงการ
ชวยเหลือทองถิ่นดวยการจางงาน การบริจาคสิ่งจําเปนใหกับโรงเรียน หรือชวยเหลือชุมชนตามความเหมาะสม ก็จะ
ชวยสรางความรูสึกที่ดีใหกับชุมชนไดมากขึ้น
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อยางไรก็ดี หากสถานการณมิไดราบรื่นดังที่กลาวไว ก็มีขอเสนอเกี่ยวกับการหาขอยุติของความขัดแยงใน
ทองถิ่นดวย ในกรณีที่สมาชิกชุมชนมีความเห็นตางกันในการที่จะรับหรือไมรับโครงการนั้นๆ ในพื้นที่ องคกรทองถิ่น
เชนองคการบริหารสวนตําบลควรทําหนาที่เปนองคกรกลางในการประมวลความคิดเห็นของทั้งสองฝาย แลวใหมี
องคกรในระดับจังหวัดเปนผูตัดสินชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาจะมีขอสรุปในกรณีพิพาท
6. การศึกษาวิเคราะหและเสนอแนวทางการสนับสนุนพลังน้ําขนาดเล็กมาก
ปจจุบันมีโครงการพลังน้ําขนาดเล็กมากที่ยังดําเนินการอยูเพียง 23 โครงการ จากทั้งหมดที่จัดสรางขึ้น 59
โครงการ โดยสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการยกเลิกการใชงานของบางโครงการ คือ ชาวบานขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องการบริหารจัดการและการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟา ทําใหการดําเนินการเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ มีปญหาเรื่องเครื่องจักรบอยครั้ง และเมื่อระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาเชื่อมตอถึงหมูบานที่ตั้ง
โครงการพลังน้ํา ชาวบานจะเลือกใชไฟฟาจากการไฟฟา เนื่องจากมีความสะดวกสบายมากกวา และไมตองดูแล
ระบบพลังน้ําเอง
จากการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนของการติดตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําใหม พบวาในกรณีที่คา Plant Factor
(PF) เทากับ 50% และที่ระดับผลตอบแทนการลงทุนในระดับรอยละ 10 ขึ้นไปนั้น ขนาดระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลัง
น้ําขนาดเล็กมากที่มีความคุมคาการลงทุน คือ ขนาด 60 กิโลวัตตขึ้นไป และหากกําหนดใหคาผลตอบแทนการลงทุนที่
รอยละ 10 เปนคาตอบแทนที่สามารถจูงใหชุมชนสนใจลงทุนติดตั้งระบบไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กมาก พบวาโรงฟาพลัง
น้ําขนาด 20 กิโลวัตต ตองสนับสนุนการลงทุนประมาณ 60-80% ของเงินลงทุน ขนาด 40 กิโลวัตต จะสนับสนุนไมเกิน
33% และ ขนาด 50 กิโลวัตต จะตองการสนับสนุนไมเกิน 19% ของเงินลงทุน
สําหรับการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนเชื่อมตอระบบไฟฟาของพลังน้ําขนาดเล็กมากเดิมที่มีอยูแลว ให
สามารถขายไฟฟาเขาระบบจําหนายของการไฟฟาได โดยพิจารณาจากโรงไฟฟาที่เครื่องจักรยังอยูในสภาพที่สามารถ
ซอมแซมได และโครงสรางของฝายและทอยังคงอยูในสภาพที่ดี ซึ่งถือเปนกลุมที่มีศักยภาพที่สุดในการเชื่อมตอ
โรงไฟฟาพลังน้ําเขากับระบบจําหนายของการไฟฟา มพส. พบวาโรงไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต 40 กิโลวัตต ขึ้นไป จะมี
ความคุมทุนภายใน 2 ป (ยกเวนกรณี โรงไฟฟาขนาด 40 กิโลวัตต ที่มี PF 50% จะคืนทุนภายใน 3 ป) นอกจากนั้น
แลว มพส. ไดเสนอแนวทางการแกปญหาเพื่อใหสามารถนําระบบไฟฟาพลังน้ํามาใชอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) การ
สรางระบบบริหารจัดการที่ดีควบคูกับการดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟา 2) การเชื่อมตอระบบพลังน้ํากับระบบจําหนาย
ของการไฟฟา เพื่อทําใหเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคา และ 3) การจัดตั้งหนวยงานขึ้นรับผิดชอบในรูปแบบของ
ศูนยสงเสริมโรงไฟฟาพลังน้ําของประเทศไทย
7. การเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนภายใตระบบกิจการไฟฟาเสรี
มพส. มีความเห็นวาในระบบการแขงขันเสรี ที่ตลาดไฟฟามีการแขงขันอยางเพียงพอ มาตรการการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่จะเหมาะสมกับตลาดไฟฟามากที่สุด ไดแก มาตรการกําหนดใหผูจําหนายไฟฟาตอง
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จัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (RPS) ซึ่งจะเปนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอยางยั่งยืน โดยปริมาณการจัดหา
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นทุกปตามปริมาณการจําหนายหรือการใชที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแลว ระบบการ
ซื้อขายเครดิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่สะทอนจากอุปสงคและอุปทานหรือการแชงขัน จะทําใหราคาซื้อขาย
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยูในระดับต่ําสุด แตในระยะแรกของการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา การแขงขันยังไม
เพียงพอ การใชกลไกตลาดหรือระบบ RPS จะเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการรายเล็กหรือรายใหมที่จะเขามาสู
ตลาดไฟฟา เนื่องจากมีความพรอมในการแขงขันนอยกวาผูประกอบการรายใหญ ดังนั้น มพส. จึงเสนอวาในชวงแรก
รัฐควรใชมาตรการกําหนดราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนดวยอัตราพิเศษ หรือ Feed-in Tariff เพื่อเพิ่ม
จํานวนผูประกอบการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมากขึ้น และเมื่อการแขงขันในตลาดไฟฟาพอเพียงแลว จึง
เปลี่ยนไปใชกลไกตลาด ดวยระบบ RPS
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