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การผลติพลงังานหมนุเวยีนในไทยขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
จากมาตรการของรฐัและการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี



ระเบยีบ SPP/VSPP คอืมาตรการหลกัทีส่ง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีน 



ตน้ทนุพลงังานหมนุเวยีนลดลงมาก 
ในขณะทีป่ระสทิธภิาพสงูขึน้ โดยเฉพาะลมและแสงอาทติย ์



พลงังานแสงอาทติยเ์ร ิม่แขง่ขนักบัเชือ้เพลงิฟอสซลิได ้ 
และหากตน้ทนุระบบกกัเก็บพลงังานลดลงมากอยา่งทีม่กีารคาดการณ์  

โฉมหนา้ระบบไฟฟ้าจะเปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ 



ปรมิาณส ารองกา๊ซธรรมชาตใินประเทศทีล่ดลง ประกอบกบัความไมช่ดัเจนของ
การจดัการกบัสมัปทานทีห่มดอายจุะท าใหก้ารผลติกา๊ซฯ ลดลงอยา่งรวดเร็ว 

ท าใหต้อ้งน าเขา้ LNG มากขึน้ เชือ้เพลงิที ่“หลกีเลีย่งได”้ คอื LNG 



ตน้ทนุทีล่ดลง + ประสทิธภิาพทีส่งูข ึน้  

ท าใหพ้ลงังานหมนุเวยีนสามารถแขง่ขนั
กบัเชือ้เพลงิฟอสซลิได.้................. 

แตท่ ัง้นี ้รฐัตอ้งก าหนดราคาพลงังาน  

ท ัง้พลงังานหมนุเวยีนและปิโตรเลยีมจาก
แหลง่ในประเทศตามตน้ทนุที ่“หลกีเลีย่งได”้ 

ของประเทศ ซึง่ก็คอื LNG........... 

รวมท ัง้ขจดัอปุสรรคจากกฎเกณฑข์องรฐั 



“สายสง่เต็ม” ในระยะส ัน้แกไ้ดโ้ดยกฎหมายทีม่อียูแ่ลว้ 

• กพช. พน. และ กกพ. มอี านาจตาม พ.ร.บ. การประกอบ 
กจิการพลงังาน  พ.ศ. 2550  เพยีงพอในการจดัการกบั 
ปญัหาการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของผูผ้ลติเอกชน เพือ่ให ้
เกดิความเป็นธรรมและการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้า 
ในลกัษณะทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศ 
 มาตรา 51 : หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการออกใบอนุญาต 

 มาตรา 79 : การอนุมตัแิผนระบบโครงขา่ยพลงังาน 

 มาตรา 80, 81 : การเชือ่มตอ่โครงขา่ยพลงังาน 

 มาตรา 82, 83, 84 : การรอ้งเรยีนและการส ัง่ใหแ้กไ้ขเงือ่นไขการเชือ่มโยง
ระบบโครงขา่ยพลงังาน 

 มาตรา 87, 88 : การบรหิารศนูยค์วบคมุโครงขา่ยพลงังานและการรอ้งเรยีน 

• การออกกฎหมายใหมค่วรพจิารณาอยา่งรอบคอบ เพราะ 
มโีอกาสทีจ่ะสรา้งข ัน้ตอนมากขึน้ในการพฒันาพลงังาน
หมนุเวยีน 

 



“สายสง่เต็ม” ก็เป็นปญัหากบั IPP  
และมผีลกระทบตอ่ตน้ทนุคา่ไฟฟ้าของระบบโดยรวม 

ตน้ทนุเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้ากา๊ซทีม่ ี
ประสทิธภิาพดทีีส่ดุต า่กวา่โรงไฟฟ้าทีม่ ี
ประสทิธภิาพต า่สดุ 50-60 สต./kWh 



เพือ่ใหม้กีารบรหิารระบบไฟฟ้า 
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเพือ่ใหผู้ผ้ลติไฟฟ้า
เอกชนทกุรายท ัง้ทีผ่ลติไฟฟ้าโดยพลงังาน

หมนุเวยีนและเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
ไดร้บัการปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม.................. 

จ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าโดยแยก
ระบบสายสง่+ศนูยค์วบคมุระบบ (SO) ออกมา 
ใหเ้ป็นอสิระจากการผลติไฟฟ้า และยกเลกิระบบ 

ผูซ้ือ้รายเดยีว (Single Buyer) เปิดใหม้ ี
การแขง่ขนั.......TPA, Retail Competition 



ตน้ทนุ RE + ระบบ Storage ทีล่ดลง + Smart Grid ท าใหร้ถไฟฟ้ามโีอกาส
ขยายตวัสงูมาก แตร่ฐัตอ้งก าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมในชว่งการเปลีย่นผา่น 

• Bloomberg ประเมนิวา่ตน้ทนุรถไฟฟ้าจะลดลงมาเทา่กบั ICE ภายในปี 2024 และ 
ในปี 2040 ความตอ้งการไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าจะเทา่กบั 10% ของความตอ้งการไฟฟ้า
ท ัง้หมด มผีลใหก้ารใชน้ า้มนัลดลง 13 ลา้นบารเ์รล/วนั 

• ประโยชนจ์ากการสง่เสรมิรถไฟฟ้าจะลดลงมาก หากการผลติไฟฟ้ายงัมาจากเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิเป็นหลกั การสง่เสรมิจงึควรด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาพลงังาน
หมนุเวยีน (เชน่ หากรถน ัง่+รถตู+้พคิอพั 13 ลา้นคนั เปลีย่นเป็นไฟฟ้าท ัง้หมด การใช้

ไฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ข ึน้ > 50%) 

• การใหแ้รงจงูใจทางการเงนิ/ภาษ ีควรมคีวามเทา่เทยีมกนัระหวา่งเทคโนโลยแีละควร
พจิารณาใหค้รบวงจร ท ัง้ภาษรีถยนต ์ภาษนี า้มนั และการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน
เพือ่รองรบั EV โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สภาวะแวดลอ้มของทกุทางเลอืก 

• รถไฟฟ้าไมไ่ดม้เีฉพาะ EV ทีใ่ชแ้บตเตอรี ่(BEV) แตย่งัมรีถไฟฟ้าทีใ่ช ้Hydrogen 
fuel cell (FCEV) ซึง่สามารถใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานปจัจบุนัได ้

ICE Hybrid Plug in hybrid BEV/H2 FCEV 



สรปุขอ้เสนอ 
• ก าหนดราคาพลงังาน ท ัง้พลงังานหมนุเวยีนและปิโตรเลยีมจากแหลง่ในประเทศ 

ตามตน้ทนุทีห่ลกีเลีย่งได ้ซึง่ก็คอื LNG และใชร้ะบบประมูลแขง่ขนัดา้นราคาในกรณี 
ทีโ่ครงการมลีกัษณะทีค่ลา้ยกนั (เชน่ แสงอาทติย)์ 

• ขจดัอปุสรรคจากกฎเกณฑภ์าครฐัตอ่การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน โดยในระยะส ัน้ 
กพช. พน. และ กกพ. ควรใชอ้ านาจตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน  
พ.ศ. 2550 ในการจดัการกบัปญัหาการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของผูผ้ลติเอกชน 
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมและการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าในลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ประเทศ 

• ในระยะยาว เพือ่ใหม้กีารบรหิารระบบไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหผู้ผ้ลติ
ไฟฟ้าเอกชนทกุรายท ัง้ทีผ่ลติไฟฟ้าโดยพลงังานหมนุเวยีนและเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
ไดร้บัการปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม จ าเป็นตอ้งปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า โดยแยกระบบ 
สายสง่+ศนูยค์วบคมุระบบ (SO) ออกมาใหเ้ป็นอสิระจากการผลติไฟฟ้าและยกเลกิ
ระบบผูซ้ ือ้รายเดยีว รวมท ัง้เปิดใหม้กีารแขง่ขนั 

• ตน้ทนุพลงังานหมนุเวยีนและระบบ Storage ทีล่ดลง + Smart Grid ท าให ้รถไฟฟ้า 
มโีอกาสขยายตวัสงูมาก แตร่ฐัตอ้งก าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมในชว่งการเปลีย่นผา่น 
เปิดกวา้งการเลอืกใชเ้ทคโนโลยแีละใหแ้รงจงูใจทางการเงนิอยา่งเทา่เทยีมกนั 

 

 




