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การก าหนดและบรหิารนโยบายพลงังานหมนุเวยีนยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ 

มาตรการสนบัสนนุทางการเงนิไมค่ านงึถงึขอ้จ ากดัของโครงการ 
และการจดัการผลกระทบตอ่คา่ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

ขอ้จ ากดัของระบบสง่ไฟฟ้าสง่ผลกระทบตอ่การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก 
พลงังานหมนุเวยีน 

การท าหนา้ทีต่ามกฎหมายของ กกพ. ทีย่งัไมค่รบถว้น 

มาตรการสนบัสนนุอืน่ทีค่วรเพิม่เตมิ 



    สนพ. ท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง  

• ศกึษาวเิคราะหป์ระเมนิขอ้เสนอดา้น
นโยบาย/มาตรการ กอ่นเสนอด าเนนิการ 

• ศกึษาความเป็นไปไดข้องสถานการณ์
แนวโนม้ดา้นพลังงานตา่งๆ 

• รวบรวมปัญหาอปุสรรคจากผูม้สีว่นได ้
เสยีทกุภาคสว่น และน าปัญหาของการ
ปฏบิัตสิูก่ารแกไ้ข 

• ทบทวนแผนและการปฏบิัตเิป็นระยะให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป 
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• มาตรการสง่เสรมิถกูยกเลกิและชะลอในขัน้ตอนการ
ปฏบิัตขิอง กกพ. ในหลายครัง้ 
สาเหต ุ - ไมน่ าความเห็นแยง้ไปทบทวนมาตรการ 
 - การก าหนดนโยบายและมาตรการ 
   ไมศ่กึษาอยา่งรัดกมุและครบถว้น 
   (การประเมนิปัญหา และผลกระทบ) 

• การก าหนดและด าเนนินโยบาย/มาตรการของ
หน่วยงานภายใต ้ก.พลังงาน เกีย่งการรับผดิชอบ
จ ากดัเฉพาะสว่นทีรั่บผดิชอบ ไมม่องเป็นองคร์วม
ในการใหน้โยบาย/มาตรการใหด้ าเนนิการได ้

• ขาดหน่วยงานของกระทรวงฯ ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลาง ท าหนา้ทีศ่กึษาประเมนิความเหมาะสม
ครบถว้นของนโยบาย ประสานผลักดันการปฏบิัติ
และน าปัญหาไปสูก่ารด าเนนิการแกไ้ข 

• ขาดการทบทวนแผนและการปฏบิัตเิป็นระยะๆ 
การศกึษาวเิคราะหส์ถานการณ์และเรือ่งทีจ่ะสง่ผล
กระทบตอ่แผน เพือ่ทบทวนแผนและมาตรการให ้
เหมาะสมอยูเ่สมอ 

 

การก าหนดและบรหิารนโยบายพลงังานหมนุเวยีนยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ 



 

1. ใช ้FiT Bidding กบัโครงการพลังงานหมนุเวยีน
ขนาดใหญ ่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีม่กีารใชง้านเชงิ
พาณชิยแ์ลว้ 

2. ใชห้ลักการ Avoided cost (ตน้ทนุทีห่ลกีเลีย่งได ้
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติใชใ้นการผลติไฟฟ้า ของ 
กฟผ. – ปัจจบุนั LNG หรอื NG น าเขา้) ในการ
ก าหนดราคารับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 
 ซึง่รวมถงึไฟฟ้าทีไ่หลยอ้นเขา้ระบบสง่จากการ
ตดิตัง้ระบบโซลา่รฟู 

3. โครงการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล กา๊ซชวีภาพ พลัง
น ้าและขยะ ขนาดเล็กมาก (ต า่กวา่ 1 MW) ก าหนด 
FiT อัตราพเิศษ สามารถยืน่เสนอขายไฟฟ้าและ
พัฒนาโครงการได ้ 
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• FiT Bidding ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุัน มุง่เนน้
เฉพาะอตัราสนับสนุนทีต่ า่สดุอยา่งเดยีว  
โดยไมพ่จิารณาถงึขอ้จ ากดั เป็นอปุสรรค
แกโ่ครงการและผูป้ระกอบการรายเล็ก 
และการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีนเพือ่สนับสนุนนโยบายเฉพาะ
อืน่ เชน่ การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
การสง่เสรมิชมุชน 

• Competitive Bidding   

– โครงการขนาดใหญจ่ะไดเ้ปรยีบโครงการ

ขนาดเล็ก เพราะมตีน้ทนุตอ่หน่วยต า่กวา่ 

– ผูป้ระกอบการรายใหญม่คีวามสามารถใน

การแขง่ขนัสงูกวา่รายเล็ก 

– เหมาะส าหรับเทคโนโลยทีีม่กีารพสิจูนแ์ลว้ 

มกีารใชง้านเชงิพาณชิยแ์ลว้ 

– ตอ้งมผีูแ้ขง่ขนัจ านวนมากราย 

– โครงการทีมุ่ง่ขายไฟฟ้าเขา้ระบบเป็นหลกั 

 

มาตรการสนบัสนนุทางการเงนิไมค่ านงึถงึขอ้จ ากดัของโครงการ 
และการจดัการผลกระทบตอ่คา่ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 



 

1. กระทรวงพลังงานโดย กกพ. ควรด าเนนิการใหม้ี
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นกลางตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ความเห็นและขอ้เสนอของการไฟฟ้า 

2. กระทรวงพลังงานโดย กพพ. ควรใหก้ารไฟฟ้า
เสนอแผนพัฒนาระบบสง่ไฟฟ้าทีส่นับสนุนการรับ
ซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทีช่ดัเจนและมี
ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน รวมถงึก ากบัให ้
ด าเนนิการตามแผน 

3. แยกกจิการระบบผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าออกจาก
กจิการระบบสง่ไฟฟ้า ตามหลักการบรหิารจัดการที่
ด ีโดยอาศยัอ านาจตาม พรบ. ทนุรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี้
หน่วยงานทีแ่ยกจาก กฟผ. ยงัมสีถานะเป็น
รัฐวสิาหกจิทีก่ระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่ 

4. กกพ. เผยแพรข่อ้มลูศกัยภาพระบบสง่ไฟฟ้าให ้
ผูพั้ฒนาโครงการทราบอยา่งเทา่เทยีมกนั 

5 

• กระทรวงพลังงานใหเ้ป็นดลุยพนิจิของ
การไฟฟ้าฝ่ายเดยีวในการประเมนิ
ความสามารถของระบบสง่ไฟฟ้าในการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 

• ศักยภาพระบบสง่ไฟฟ้าไมร่องรับการรับ
ซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กา๊ซชวีภาพ 

• กฟผ. มสีถานะเป็นทัง้ผูผ้ลติไฟฟ้าและ
ผูบ้รหิารระบบสง่ไฟฟ้า มสีว่นไดส้ว่นเสยี
กบัการอนุมัตรัิบซือ้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีน 

• การเปิดรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนทีผ่า่นมา กกพ. เปิดเผยขอ้มลู
ศักยภาพระบบสง่ไฟฟ้าพรอ้มกบัประกาศ
รับซือ้ไฟฟ้า โดยมกี าหนดเวลาการยืน่
ขอ้เสนอขายไฟฟ้าทีก่ระชัน้ ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกับขัน้ตอนและระยะเวลาใน
การพัฒนาโครงการ 

 

ขอ้จ ากดัของระบบสง่ไฟฟ้าสง่ผลกระทบตอ่การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก RE 



 

1. กกพ. ตอ้งน าความเห็นทีถ่กูเสนอไปปรับปรงุการ
ออกระเบยีบและน ามาตรการดา้นพลงังานหมนุเวยีน
สูก่ารปฏบิตั ิตอ้งด าเนนิการอยา่งครบถว้นและ
ถกูตอ้ง เพือ่ใหก้ารด าเนนิการสามารถปฏบิตัไิด ้
อยา่งไมเ่กดิปัญหา และเป็นไปตามกรอบเวลา 

2. กกพ. ตอ้งเผยแพรข่อ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั มคีวามเทา่
เทยีมกนัในการเขา้ถงึขอ้มลู และมรีะยะเวลาที่
เหมาะสมตามขัน้ตอนการพัฒนาโครงการ  

3. กกพ. ตอ้งตรวจสอบ/กลัน่กรองการเสนอความเห็น
ดา้นนโยบายและกฎระเบยีบทีก่ารไฟฟ้าก าหนด 
เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม
ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. การท าการศกึษา ก ากบัดแูลกจิการพลังงาน 
ใหค้รบถว้นตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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• การรับฟังความเห็น เพยีงใหค้รบตามขัน้ตอน
กอ่นด าเนนิการ ไมน่ าความเห็นไปปรับปรงุ
มาตรการ /และมใีหข้อ้มลูทีไ่มค่รบถว้น 

• ก าหนดเวลาการยืน่ขอ้เสนอขายไฟฟ้าจ ากดั 
ไมส่อดคลอ้งกบัขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ 

• การเผยแพรข่อ้มลูระบบโครงขา่ยไฟฟ้าและ
การประกอบกจิการพลงังาน กกพ. ยังมคีวาม
บกพรอ่ง ไมเ่ทา่เทยีมกนัในการเขา้ถงึขอ้มลู 
และยังไมช่ดัเจน ท าใหม้ผีูใ้ชห้าผลประโยชน ์

• การก ากบัดแูลกจิการพลงังานทีม่กีารผกูขาด
ยังไมม่ปีระสทิธภิาพ ไมเ่ป็นธรรม ไมโ่ปรง่ใส 

• ความจ าเป็นในการท าการศกึษา ในเรือ่งการ
พยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าโดยอสิระ และ
การศกึษาทบทวนขอ้ก าหนดการเชือ่มโยง
ระบบโครงขา่ยทีเ่หมาะสม เพือ่ใหก้ารเสนอ
ความเห็นเรือ่งแผนพฒันาไฟฟ้าและขยาย
โครงขา่ยไฟฟ้าตอ่ กพช. และ ครม. ถกูตอ้ง 
และก ากบัดแูลการก าหนดระเบยีบของการ
ไฟฟ้าตอ่ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า
เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม 

การท าหนา้ทีต่ามกฎหมายของ กกพ. ทีย่งัไมค่รบถว้น 



 

1. แกไ้ขมาตรา 48 ของ พรบ. การประกอบกจิการ
พลังงานเพือ่ให ้กกพ. เป็นผูอ้อกใบอนุญาต
เบ็ดเสร็จ 

2. ยกเลกิคณะกรรมการบรหิารมาตรการสง่เสรมิการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (คณะกรรมการ 
RE) เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า โดยก าหนดหลักเกณฑใ์นการ
อนุมัตทิีช่ดัเจน และให ้กกพ. เป็นผูพ้จิารณาอนุมัต ิ

3. ใหก้ระทรวงพลังงานและ สผ. จัดท าคูม่อืก าหนด
หลักเกณฑก์ารพจิารณา EIA ส าหรับโรงไฟฟ้า เพือ่
ลดการใชด้ลุพนิจิของคณะกรรมการผูช้ านาญการ
ภายใตค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
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กฎหมายและระเบยีบกฎเกณฑท์ีซ่ า้ซอ้น/ การสนบัสนุน RE มาตรการอืน่ๆ 

 

1. สง่เสรมิโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีนระดบัชมุชน ให ้
ชมุชนมสีว่นรว่ม เพือ่ลดกระแสการ
ตอ่ตา้นจากชมุชน 

2. ใหก้ารสนับสนุนดา้นการผลติชิน้สว่น
และอปุกรณ์ดา้นพลังงานหมนุเวยีน 

3.  สง่เสรมิการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นพลังงานทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชน 

4. การสนับสนุนดา้นการใหส้นิเชือ่
ดอกเบีย้ต า่ รวมถงึการเชา่ซือ้และ 
รว่มลงทนุผา่น ESCO Revolving Fund 
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มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม (มพส.) 
Energy for Environment Foundation (E for E) 

 
เลขที ่99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 
 

โทรศพัท ์: 0 2953 9881-4 
โทรสาร : 0 2953 9885 

 
http://www.efe.or.th 

Email: efe@efe.or.th ; escofund@efe.or.th 
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