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ข้อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย  

โดย มลูนิธิพลงังานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีต้องพึง่พาการนําเข้าพลงังานจากตา่งประเทศ โดยปริมาณนําเข้าสทุธิ

ตัง้แต่ปี 2552 จนถึงปัจจบุนั อยู่ในระดบั 55% - 57% ของความต้องการใช้พลงังานของประเทศ ในขณะท่ี 
ราคาพลงังานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลงังานในประเทศ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีศกัยภาพด้านพลงังานหมนุเวียน
คอ่นข้างมาก ดงันัน้ การสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนและการใช้พลงังานอย่างประหยดั ยงัคง
เป็นแนวทางที่สําคญัแนวทางหนึ่งในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กับประเทศ โดยตามแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ปี ของกระทรวงพลงังาน ได้กําหนดเป้าหมายสดัสว่นการใช้พลงังาน
ทดแทนตอ่การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายท่ี 25% ในปี 2564 ซึง่ ณ เดือนมีนาคม 2557 อยู่ท่ีระดบั 11.4% ขยายตวั
เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ประมาณ 12.2%  

 

ถึงแม้ว่าการลงทนุในโครงการพลงังานหมนุเวียนในภาพรวมยงัคงขยายตวั แต่โดยส่วนใหญ่มาจาก
การลงทนุในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับประโยชน์จากการปรับตวัลดลงของ
ราคาวสัดอุปุกรณ์ และมาตรการสง่เสริมพลงังานหมนุเวียนในอดีต ยกเว้นมาตรการของ Solar Rooftop ท่ีเป็น
มาตรการใหม่ ในขณะท่ีการพฒันาโครงการพลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ ชะลอตวั อนัเน่ืองมาจากปัญหาอปุสรรค 
หลายประการทัง้ในเร่ืองกระแสการตอ่ต้านของชมุชนจากความไมเ่ช่ือมัน่ในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ และขัน้ตอนการดําเนินการของภาครัฐท่ีลา่ช้าและไมเ่ป็นธรรม ซึง่จําเป็นท่ีจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว 

 

  มลูนิธิพลงังานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นองค์กรท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสนบัสนนุงานตามนโยบายของ
ภาครัฐด้านพลงังาน โดยเฉพาะการสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนในประเทศให้เป็นไปอยา่งแพร่หลาย จงึได้
จัดทําข้อเสนอการพัฒนาพลงังานหมุนเวียนของประเทศไทยท่ีจะช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการพฒันา
พลงังานหมนุเวียนได้ตรงจดุและสามารถนําไปปฏิบติัได้จริง เกิดผลอย่างยัง่ยืนตอ่ประเทศชาติ บนบรรทดัฐาน
ของการแข่งขันท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม เพ่ือนําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและสาธารณชน ทัง้นี  ้ข้อเสนอ
ดงักลา่วได้นําเสนอให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียบางสว่นแล้ว เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 และได้นําความเห็น
จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีดงักลา่วมาปรับปรุงข้อเสนอ โดยสรุปได้ดงันี ้   
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ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. อตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศมีแนวโน้มท่ีจะสงูขึน้ตอ่ไปในอนาคต เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าสงูขึน้ตาม
การเพ่ิมของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลติไฟฟ้าในอนาคตจําเป็นต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) เพ่ิมขึน้ตามลําดบั ซึง่จะทําให้ค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยสงูขึน้จาก 3.55 บาท/หน่วยในปี 2555 เป็น 4.95 
บาท/หน่วย ในปี 2573 หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราเฉล่ีย 2% ตอ่ปี  

2. วสัดสุิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงของเสียหรือเหลือทิง้จากการเกษตรและอตุสาหกรรม และ
ขยะ ซึง่ปัจจบุนัสร้างปัญหามลพิษ สามารถท่ีจะนํามาเปลีย่นรูปเป็นพลงังานได้ 

3. เน่ืองจากประเทศไทยต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือผลติไฟฟ้าเพิ่มขึน้ อตัรารับซือ้ไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย์ ควรกําหนดให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีหลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าท่ีใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชือ้เพลงิ 

4. การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานหมนุเวียนจะมีต้นทุนท่ีสงูกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงประเภท
ฟอสซิล (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนํา้มนั) จึงไม่สามารถแข่งขนักับการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงฟอสซิลได้  
ในการสง่เสริมจงึจําเป็นต้องให้สว่นเพ่ิมหรือราคารับซือ้ไฟฟ้าในอตัราพิเศษ (Adder หรือ Feed-in tariff) ซึง่
สว่นเพิ่มนีจ้ะถกูผลกัไปเป็นค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค ดงันัน้ การสง่เสริมจําเป็นต้องคํานึงถึงปริมาณไฟฟ้าท่ีรับซือ้ 
ท่ีเหมาะสมของพลงังานหมนุเวียนประเภทตา่งๆ เพ่ือไมใ่ห้สร้างภาระตอ่ผู้บริโภคท่ีสงูเกินไป 

5. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มท่ีจะลดลงตามเวลา จาก
การพัฒนาเร่ืองเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการตลาด อัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสําหรับ
โครงการใหมค่วรมีการทบทวนทกุปีเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

6. เทคโนโลยีซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการผลติพลงังานหมนุเวียนท่ีได้รับความเช่ือถือจะเป็นเทคโนโลยี
ของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจบุนัมีการผลิตชิน้ส่วนและประกอบอปุกรณ์บางสว่นได้ในประเทศแล้ว 
แต่ยงัเป็นประเด็นด้านความน่าเช่ือถือ หากไม่สนบัสนนุให้อปุกรณ์และชิน้ส่วนในประเทศมีการพฒันาในเชิง
มาตรฐานท่ีเทียบเคียงหรือพิสจูน์ได้เทียบเทา่การรับรองของสากล โอกาสของการถกูนําไปใช้งานจะน้อย เพราะ
สถาบนัการเงินท่ีปลอ่ยสนิเช่ือจะไมใ่ห้การยอมรับ 

7. การส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียน จะช่วยให้เกิด
เทคโนโลยีต้นแบบของประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีถกูลงได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม ในการสง่เสริมการศกึษา วิจยั พฒันา
เทคโนโลยีด้านพลงังานหมนุเวียนที่ผ่านมา มีหลายเทคโนโลยีที่ได้รับการสนบัสนนุแตไ่ม่สามารถนําไปใช้งาน
ได้จริงในเชิงพาณิชย์ แม้มีการให้เงินสนบัสนนุการศึกษาวิจยัเทคโนโลยีมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชัน่ เน่ืองจากในการให้การสนบัสนนุการศกึษาวิจยัเทคโนโลยีต้นแบบของประเทศ ไม่กําหนดเง่ือนไข
หรือทําให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ 
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8. ประเทศไทยมีศกัยภาพในการพฒันาพลงังานหมนุเวียนท่ีใช้ในเชิงความร้อน รวมถึงการพฒันา
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนในพืน้ท่ีห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งการพัฒนาพลังงาน
หมนุเวียนในลกัษณะความร้อนจะช่วยทดแทนการใช้เชือ้เพลิงประเภทฟอสซิล และการผลิตไฟฟ้าจะช่วยให้
ชมุชนเข้าถึงไฟฟ้า นอกจากนี ้การสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนเพ่ือใช้เอง เช่น ระบบ solar 
rooftop จะชว่ยลดความต้องการไฟฟ้าจากระบบ และช่วยชะลอการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าใหมอ่อกไปได้ระยะหนึง่ 

9. ประชาชนและชมุชนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านพลงังานหมนุเวียน ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง 
ทําให้มีทัศนคติท่ีไม่ดี และเกิดกระแสต่อต้านในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับ
โครงการด้านพลงังานอ่ืนๆ 

10. สถาบนัการเงินขาดความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยีการผลิตพลงังานหมนุเวียนท่ียงัไม่ได้มีการพฒันา
โครงการจริงในประเทศ ทําให้โครงการพฒันาด้านพลงังานหมนุเวียนมีต้นทนุด้านการเงินท่ีสงูกวา่โครงการทัว่ไป  
 

สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 

1. ขัน้ตอนการพิจารณาอนญุาตโครงการด้านพลงังานหมนุเวียนของภาครัฐ มีความซํา้ซ้อน ล่าช้า 
และไมโ่ปร่งใส ได้แก่ การออกใบอนญุาตโรงงาน (รง.4) และการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

2. การแอบอ้างเพ่ือเรียกผลประโยชน์ของนกัการเมืองและข้าราชการ 
3. มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนไม่มีความต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

พลงังานแสงอาทิตย์ ทําให้ภาคเอกชนไมส่ามารถวางแผนการลงทนุได้ 
4. กระแสการต่อต้านของชมุชน ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เช่ือมัน่ในผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีบทบาทในการทําความเข้าใจชมุชนน้อยเกินไป 
5. ความไมเ่ช่ือมัน่ของนกัลงทนุและสถาบนัการเงินตอ่โยบายของภาครัฐ 
6. ความสามารถของระบบสง่ไฟฟ้าไมร่องรับไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 
7. ระบบการรับซือ้ สง่ และจําหน่ายของการไฟฟ้าไมเ่อือ้ตอ่พลงังานหมนุเวียน 
8. การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานท่ียงัไมค่รบถ้วน 
9. ปัญหาอปุสรรคในการพฒันาโครงการขยะ อนัเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทนุ

ในกิจการของรัฐ  
10. ปัญหาการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงการท่ีได้รับ 

การตอบรับซือ้ไฟฟ้าแล้วแต่ยงัไม่ลงนามในสญัญาและโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า 
จํานวน 2,000 เมกะวตัต์ 2) โครงการแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) จํานวน 200 เมกะวตัต์ และ 
3) โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ระดบัชมุชน จํานวน 800 เมกะวตัต์ 
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11. การไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ของ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ท่ีปรับปรุงและพฒันาโครงการแล้วเสร็จรวม 23 โครงการ 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยเพ่ือความย่ังยืน 

ข้อเสนอการพฒันาพลงังานหมนุเวียนของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ข้อเสนอหลกั ได้แก ่

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีซํา้ซ้อน เพ่ือขจดัอปุสรรคการขออนญุาตจากภาครัฐ
ในการพฒันาโครงการ SPP/VSPP โดยสร้างกระบวนการที่เปิดกว้าง โปร่งใส และขจดัการเลอืกปฏิบตั ิ

2. การให้คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญัติ
การประกอบกิจการพลงังาน 

3. การกําหนดมาตรการสง่เสริมพลงังานหมนุเวียนท่ีชดัเจน 
4. การสง่เสริมโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 
5. การสง่เสริมโครงการพลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ 
6. มาตรการท่ีใช้ในการสง่เสริมโครงการพลงังานหมนุเวียน 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซํา้ซ้อน  เพื่อกําจดัช่องทางในการเรียกผลประโยชน์และ
เพือ่สร้างกระบวนการท่ีเปิดกว้าง โปร่งใส การปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนัสาํหรับผู้ประกอบการแตล่ะราย 

1.1 แก้ไขมาตรา 48 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน เพ่ือให้คณะกรรมการกํากบักิจการ
พลงังาน (กกพ.) สามารถออกใบอนุญาตให้แก่กิจการพลงังาน (กิจการไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ) ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร
และ พ.ร.บ.โรงงาน  

1.2 แก้ไขนิยามของโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน โดยให้ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ท่ีติดตัง้บนหลงัคาไมเ่ข้าขา่ยเป็นโรงงาน 

1.3 ให้กระทรวงการคลงั ออกประกาศกําหนดให้โรงไฟฟ้าขยะ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตาม  
พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ สําหรับโครงการท่ีมี
มลูคา่เงินลงทนุเกิน 1,000 ล้านบาท เพือ่ให้เกิดความคลอ่งตวัในการพฒันาโครงการ 

1.4 ยกเลกิคณะกรรมการบริหารมาตรการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ซึง่เป็นการ
เพ่ิมขัน้ตอนในการพิจารณารับซือ้ไฟฟ้าและซํา้ซ้อนกบัอํานาจของ กกพ. ตาม พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการพลงังาน 
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1.5 ให้กระทรวงพลงังานร่วมกบัสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
จดัทําคู่มือกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการพิจารณา EIA สําหรับโรงไฟฟ้า เพื่อลดการใช้
ดลุพินิจของคณะกรรมการผู้ ชํานาญการภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ 

 

2. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ พ.ร.บ. การประกอบ
กจิการพลังงาน 

2.1 ดาํเนินการให้การอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้าในรูปแบบจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ตามวตัถปุระสงค์ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลงังานอย่างแท้จริง โดยปรับปรุง
อตัรากําลงัและเจ้าหน้าท่ีให้สามารถตรวจการอนญุาตการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้อง
ขอความเหน็จากหน่วยงานอ่ืน 

2.2 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จาํนวน 23 โครงการ ซึง่เดิมได้ร่วมกบัชมุชน
ในการพฒันาโครงการและจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในพืน้ท่ีห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า แต่ต่อมา 
การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคได้ขยายเขตระบบสง่ไฟฟ้าและปักเสาพาดสายสง่ไฟฟ้าไปยงัพืน้ท่ี ทําให้
ชาวบ้านไม่ใช้ไฟฟ้าจากโครงการ ดงันัน้ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ พพ. จงึได้ปรับเปลีย่นระบบเพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบ VSPP และมอบโอน
โครงการให้กบัหน่วยงานท้องถ่ิน เพือ่นํารายได้มาใช้ในการพฒันาชมุชนตอ่ไป 

2.3 ประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายอย่างใกล้ชิดในการกํากับดแูลให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน ตามมาตรา 7(3), (4) และ (8) เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กบั SPP/VSPP ได้แก่ 

- ปัญหาการปฏิเสธการตอบรับซือ้ไฟฟ้าจากเหตุผลการเชื่อมโยงระบบของ SPP/VSPP 
โครงการพลงังานหมนุเวียน ทําให้มีผลกระทบระบบของการไฟฟ้า 

- ปัญหาราคาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงระบบ (อุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐาน 
การไฟฟ้า) มีราคาสงูเกินไป 

- การลดขั น้ตอนในการติดต่อกับการไฟฟ้า  และใช้ระบบส่ง ข้อมูลแบบ  Online 
 โดยกําหนดให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ (การขอเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและการ
ชําระคา่ไฟฟ้าให้กบัผู้ประกอบการ) 
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2.4 พัฒนาข้อมูลศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ทันสมัยร่วมกับ พพ. และการแสดงข้อมูล
เร่ือง ข้อจํากัดของระบบส่งไฟฟ้าในการรับซือ้ของการไฟฟ้าในแต่ละพืน้ท่ี ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูล ให้กบัผู้ประกอบการทราบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

2.5 การกาํกับดูแลตามมาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าในประเดน็มาตรฐานทางเทคนิค 
(Technical Standard) ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานแรงดนัไฟฟ้าและมาตรฐานความเช่ือถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าของ SPP/VSPP 
 

3. การกาํหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวยีนที่ชัดเจน 

3.1 มาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนควรอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี ต้นทนุและศกัยภาพวตัถดิุบในประเทศไทย 
- มีเป้าหมายระยะยาวให้กิจการด้านพลงังานหมนุเวียนดําเนินการได้ โดยไม่มีการอดุหนุน

หรืออดุหนนุน้อยท่ีสดุ 
- ใช้ระบบการแข่งขนัด้านราคา หลกีเลีย่งการให้โควตาการผลติ 
- การกําหนดส่วนเพ่ิมอตัรารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) มีความเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมการ 

รับซือ้ไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพมากกว่าการกําหนดอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ 
Feed-in Tariff  (FiT) ท่ีมีการกําหนดสว่นผนัแปรตามต้นทนุเชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ซึง่ยาก
และเป็นภาระกบัหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูล  

3.2 ให้กระทรวงพลังงานกําหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนและเปิดให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการประกาศใช้มาตรการตา่งๆ หรือ
การยกเลกิมาตรการสนบัสนนุ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการปฏิบติัตอ่ผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและสถาบันการเงินในการ
พฒันาโครงการ 

3.3 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แยกกิจการระบบผลิตไฟฟ้าออกจาก
กิจการระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือให้การบริหารงานมีความโปร่งใสในการลงทุนการขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าท่ีไมเ่อือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายใดโดยเฉพาะ 

3.4 กําหนดให้การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP) ท่ีจะต้องมีแผนการดําเนินการท่ีชดัเจน เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจํากดัของ
ระบบสง่ไฟฟ้าในการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู
รวมไปถงึการพฒันาระบบสง่ไฟฟ้าแบบ Smart Grid  
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4. การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทติย์ 

4.1 กําหนดแผนการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวและมีเป้าหมายการ
รับซือ้ที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดแผนการรับซือ้ไฟฟ้าในแต่ละปีให้ครอบคลมุโครงการฟาร์ม
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก การติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านพกัอาศยั กิจการขนาด
กลางและโรงงาน ทัง้นี ้การกําหนดเป้าหมายการรับซือ้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่เพดานและ
ข้อจํากัดในการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลงังานสามารถปรับเพ่ิม
เป้าหมายการรับซือ้ได้ โดยมีการทบทวนแผนการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นทางเทคโนโลยี ต้นทนุและผลกระทบตอ่คา่ไฟฟ้าจากการนําเข้า LNG 

4.2 โครงการ SPP/VSPP แสงอาทิตย์ที่ยังค้างอยู่ จํานวน 2,000 เมกะวัตต์ ให้เจรจากบั 
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีได้รับการตอบรับซือ้ไฟฟ้าแล้ว (ได้รับ Adder 
6.5 บาทต่อหน่วย) และโครงการ Solar Thermal ท่ีขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นการใช้ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยปรับเง่ือนไขอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าให้เหมาะสม คํานึงถึงต้นทุนท่ี
หลกีเล่ียงได้ของการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ LNG เป็นเชือ้เพลงิ 

4.3 โครงการพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาบ้าน ธุรกจิขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
และโรงงาน จาํนวน 200 เมกะวัตต์ :  
- เปิดเสรีไมมี่การจํากดัโควตาสาํหรับประเภทบ้านพกัอาศยั 
- ขยายกําลงัการผลิตติดตัง้สําหรับประเภทบ้านพกัอาศยัให้ติดตัง้ได้เกินกว่า 10 กิโลวัตต์  

ไม่จํากัดเพียงหลังคาบ้านเท่านัน้ (โดยให้รวมถึงหลังคาโรงจอดรถและหลังคาทางเดิน
ภายในบริเวณบ้าน) 

- โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับใช้เอง เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า 
ในบ้านเรือน อาคาร กิจการและโรงงาน ให้สามารถใช้วิธีหกัลบหน่วย (Net metering) 
ในชว่งท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เกินกวา่ความต้องการใช้ 

4.4 โครงการพลังงานแสงอาทติย์ระดบัชุมชน จาํนวน 800 เมกะวัตต์  
- มอบหมายให้กระทรวงพลงังานเป็นผู้ ดําเนินการแทนการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
- การพิจารณารับซือ้ไฟฟ้าจะต้องคํานงึถงึรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 

 การกระจายโครงการโดยเปิดให้ชมุชนมีสว่นร่วมครอบคลมุทกุภาคของประเทศ 
 ปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีตอบรับซือ้ไฟฟ้าควรจะสอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ในแตล่ะพืน้ท่ี 
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 ควรกําหนดขนาดกําลงัการผลติติดตัง้ไมเ่กิน 1 เมกะวตัต์/โครงการ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้พฒันาโครงการรายเลก็ๆ สามารถแขง่ขนัได้ 

- กําหนดเง่ือนไขโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ระดับชุมชนโดยใช้รูปแบบ BOT (Built 
Operate Transfer) โดยกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนให้กบัชมุชนอย่างเหมาะสม 
ระยะเวลาการมอบโครงการคืนให้กบัชมุชน และกําหนดอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีการ
ประมลูแขง่ขนั 

 

5. การส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ 

5.1 เร่งผลกัดนัการกําหนดมาตรสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนสําหรับโครงการขนาดเล็ก
ในพืน้ท่ีหา่งไกลระบบสง่ไฟฟ้า 

5.2 สนบัสนนุการผลิตพลงังานหมนุเวียนเพ่ือใช้เองทัง้ในรูปแบบของไฟฟ้าและความร้อน  เพื่อลด
และชะลอการลงทุนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ตลอดจนลดการนําเข้าเชือ้เพลิงเชิงพาณิชย์จาก
ต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจบุนัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของรัฐไม่สามารถเกิดขึน้ได้ง่ายจากกระแส
การตอ่ต้านของชมุชนในประเดน็ความกงัวลด้านผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน 

5.3 ส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนระดบัชุมชน เพ่ือกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้า 
ไปยังชุมชนที่มีศกัยภาพ และเพ่ือลดกระแสการต่อต้านจากชุมชน อีกทัง้เปิดโอกาสให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า โดยใช้วตัถดิุบภายในชุมชน ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน โดยใช้มาตรการส่งเสริมแบบร่วมลงทุนทัง้ใน
รูปแบบระหว่างรัฐกบัชมุชน หรือชมุชนกบัเอกชน และกําหนดการแบง่ผลตอบแทนให้แก่ชมุชน
ในระดบัที่เหมาะสม 

5.4 การให้เงินสนบัสนนุการศกึษา วิจยั พฒันา และสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพลงังานหมนุเวียนของ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ควรจะเช่ือมโยงหรือสนับสนุนโครงการท่ีมีศกัยภาพ 
ในการพฒันาโครงการเชิงพาณิชย์ 

5.5 ให้กระทรวงพลงังานดําเนินการกําหนดมาตรฐานชิน้ส่วนและอปุกรณ์ด้านพลงังานหมนุเวียน 
เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานสําหรับผู้พฒันาและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสถาบันการเงินในการให้
สนิเช่ือและเพ่ือให้โครงการมีความยัง่ยืน 

5.6 ให้การสนบัสนนุด้านการผลิตชิน้ส่วนและอปุกรณ์ด้านพลงังานหมนุเวียนในประเทศ โดยต้อง
กําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําของอปุกรณ์และใช้เป็นเง่ือนไขในการพจิารณาให้การสนบัสนนุ 

5.7  สง่เสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานท่ีถกูต้องแก่ประชาชน อาทิ  
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- ข้อจํากดัของประเทศไทยในการจดัหาเชือ้เพลิงสําหรับการผลติไฟฟ้า  
- ศกัยภาพพลงังานหมนุเวียน เทคโนโลยีและต้นทนุในการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวียนแตล่ะประเภท มุง่เน้นการขจดัปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาโครงการ
พลงังานหมนุเวียน เพ่ือลดการตอ่ต้านจากชมุชน 

- การกําหนดให้มีการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้ด้านพลงังานและพลงังานหมนุเวียนไว้
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 

6. มาตรการที่จะใช้ในการส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ 

6.1 มาตรการเช่าซือ้อุปกรณ์ (Equipment Leasing) ผ่านโครงการ ESCO Fund หรือการให้
เงนิทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงนิ 
- โครงการ Solar rooftop  ประเภทบ้านพกัอาศยั 
- โครงการผลติพลงังานหมนุเวียนเพ่ือใช้เองทัง้ในรูปแบบของไฟฟ้าและความร้อน 

6.2 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
- การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุ (Investment Subsidy) สาํหรับโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่

หรือโครงการขนาดเลก็ รวมถงึโครงการพฒันาพลงังานหมนุเวียนด้านการผลติความร้อน 
และโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในพืน้ท่ีหา่งไกลระบบสง่ไฟฟ้า 

- สนบัสนนุการศกึษา วิจยั พฒันา และสาธิตเทคโนโลยีการผลติพลงังานหมนุเวียน 
- การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุ (Investment Subsidy) หรือการร่วมลงทนุ (Equity 

Investment) ในการสง่เสริมโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนระดบัชมุชน 


