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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
1. บทนํา 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดมอบหมายใหมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 

(มพส.) ทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงและจัดทํารางระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) เพื่อเปนการสงเสริมการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทั้งดวยการมีระเบียบปฏิบัติที่สงเสริม

ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากอยางจริงจัง และมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเปน

สิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับผูลงทุนและสังคม นอกจากนี้เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระเบียบการ

รับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในสวนของ Renewable Portfolio Standard (RPS) ใหมีความ

สมบูรณสามารถใชไดในทางปฏิบัติ  

 

หลักการที่ใชในการศึกษาครัง้นี ้คือ การขยายปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบของผูผลิตไฟฟา

พลังงานหมุนเวียนขนาดเลก็มาก ใหมากกวา 1 เมกะวัตต กําหนดอัตรารับซื้อไฟฟาจากหลกัการตนทนุ

ที่หลกีเลี่ยงได (Avoided Cost) โดยอาจใหเงนิสนับสนุนการลงทนุเพิ่มเติมสําหรบัโครงการที่มตีนทนุ

สูง และการใหผูผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนสามารถขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนายได

โดยตรง รวมถึงใหมีการกาํหนดมาตรฐานและคาใชจายในการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟา ใหมคีวาม

เหมาะสมและเปนธรรม พรอมทั้งเสนอรปูแบบการใหเงินสนับสนนุกบัเทคโนโลยพีลังงานหมนุเวยีนที่

ยังไมสามารถดําเนนิการไดในเชิงพาณิชย  

 
2. การทบทวนนิยามของพลังงานหมุนเวียนและกระบวนการผลิตไฟฟา VSPP 

 

เนื่องจากการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธภิาพนัน้ ไมไดจํากัดเฉพาะการใช

ประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนเทานัน้ การผลิตไฟฟาจาก “พลังงานทุกประเภท” ลวนสามารถ

สงเสริมการใชทรัพยากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพได และเพื่อเปนการเปดกวางใหระเบยีบการรับ

ซื้อไฟฟานี้สามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต ที่อาจทําใหเกิดประเภทแหลงพลงังาน 

เชื้อเพลิง หรือกระบวนการผลิตไฟฟาใหมๆ ขึ้นได มพส. จึงเสนอใหปรับเปลี่ยน “ระเบียบการรับซื้อ

ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก” เปน   “ระเบียบการรบัซื้อไฟฟาจากผูผลิต

ไฟฟาขนาดเลก็มาก”  
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การสงเสริมผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากนี ้ ยังคงมุงเนนไปที่การใชพลังงานหมุนเวียนเปนหลกั 

ดังนัน้ในสวนของนิยามจงึไดเสนอใหมกีารกําหนดนยิามของ “พลังงานหมนุเวยีน” เพิ่มเติมเพื่อความ

ชัดเจนและความสะดวกในการทําความเขาใจ และในสวนของลกัษณะกระบวนการผลิตไฟฟา ก็ได

เพิ่มเติมข้ึนเพือ่ใหครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพในการใชพลังงานสูง และเปนเทคโนโลยทีี่

สะอาด ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ซึ่งไดแก การผลิตไฟฟาจากพลังงานที่เหลือทิ้ง 

พลังงานสูญเสีย หรือพลงังานที่เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต การใช หรือการขนสงเชื้อเพลิง

ประเภทตางๆ แตไมใชการผลิตไฟฟาจากพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไป

โดยตรง เนื่องจากหากจะใชพลังงานฟอสซิลแลวจะตองเปนระบบ Cogeneration หรือระบบ 

Combined Heat and Power (CHP) เทานัน้ ซึ่งจะตองมีมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลงังาน และ

สัดสวนพลงัความรอนทีน่ําไปใชประโยชนในกระบวนการอุณหภาพตามที่กาํหนด 

 
3. การศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะศักยภาพความเปนไปไดของการพัฒนาการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน 
 

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานศักยภาพความเปนไปไดของการพัฒนาการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยอาศัยขอมูลที่ไดมีการจัดเก็บและวิเคราะหโดยหนวยงานตางๆ พบวา 

ศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศโดยรวมมีขนาดระหวาง 2,160 ถึง 2,410  

เมกะวัตต (ไมรวมศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย และประมาณการศักยภาพการผลิตไฟฟาจาก

พลังลมระหวาง 50 ถึง 300 เมกะวัตต) ซึ่งทั้งศักยภาพของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย 

จําเปนตองอาศัยการพิจารณาขอจํากัดดานการใชประโยชนที่ดินประกอบดวยเปนสําคัญ (รายละเอียด

ไดแสดงไวในบทที่ 3) 

 

จากการสํารวจศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ตางๆ จะเห็นไดวา พลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศไทยหลายประเภทมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชนในการผลิตไฟฟาไดอีกมาก 

โดยสามารถรองรับกําลังการผลิตที่สูงกวา 1 เมกะวัตต กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่

พบจากการสํารวจมีขนาดตั้งแต 200 กิโลวัตต จนถึง 3 เมกะวัตต ข้ึนอยูกับประเภทพลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีที่เลือกใช อยางไรก็ตาม ความคุมทุนที่จะผลิตยังขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของอีกหลาย

ประการ รวมทั้งศักยภาพที่แทจริงที่ตองคํานึงถึงขอจํากัดดานประโยชนการใชพื้นที่ประกอบดวย 
 
  สําหรับพลังงานชีวมวลมีศกัยภาพในการผลิตพลังงานของทั้งประเทศซึ่งประเมนิจากปริมาณ

ผลผลิต โดยคํานึงถึงความสามารถในการจัดเก็บ และความตองการใชโดยอุตสาหกรรมอื่นๆ แลว
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ประมาณ 1,403 เมกะวัตต โดยมีขนาดของโครงการไดตั้งแต 300 กิโลวัตต ขึ้นไป ในปจจุบันชวีมวลถูก

นําไปใชเปนเชือ้เพลิงในโรงไฟฟาหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนมาก จึงประสบปญหาดานราคา และ

ความคุมทุน ทาํใหความไดเปรียบในการใชทดแทนพลังงานฟอสซิลลดลงไป นอกจากนีย้ังพบวาชีว

มวลทีม่ีการใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน แกลบ ชานออย เศษไมยางพารา กะลาปาลม และเสนใย

ปาลม ตลอดเวลาที่ผานมามีศักยภาพนอยลง สวนชวีมวลประเภทอืน่ๆ ทีย่ังมีศกัยภาพอยูมากและควร

สงเสริมใหนํามาใชประโยชน ไดแก ฟางขาว ใบออยและยอดออย เหงามนัสําปะหลัง ทะลายปาลม

เปลา ซงัขาวโพด 

  

 ศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพของทัง้ประเทศ ประเมนิจากศักยภาพของน้ําเสยี

จากการเลี้ยงสัตวและอุตสาหกรรมรวมทัง้สิ้น 257 เมกะวัตต ศกัยภาพการผลิตกาซชวีภาพจากฟารม

เลี้ยงสตัวสวนใหญพบในการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร และไก สวนการผลิตกาซชีวภาพจากอุตสาหกรรม

การเกษตรมีศกัยภาพสงูในอุตสาหกรรมน้ําตาล น้ํามนัปาลม แปงมันสําปะหลงั โรงฆาสัตว กระดาษ 

และผงชูรส โดยการผลิตกาซชีวภาพจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจาก

ผูประกอบการหันมาใชระบบผลิตกาซชีวภาพแทนการบําบัดน้าํเสียแบบเดิมเพิ่มข้ึน เพราะชวยลด

ปญหาสิง่แวดลอมไดอยางมปีระสิทธิภาพ และสามารถผลิตพลังงานเปนผลพลอยได สําหรับขนาดของ

โครงการเปนไปตามปริมาณของเสียแตละแหงไดตั้งแต 400 กิโลวัตต ถึง 3 เมกะวตัต โดยที่ 3 เมกะ

วัตตคือกําลังการผลิตจริงจากโครงการของโรงแปงมันสําปะหลงัขนาดใหญมาก 

 

 ขยะชุมชนมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากขยะของทั้งประเทศ ประเมินจากศักยภาพการ

จัดการขยะดวยเทคโนโลยีตางๆ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) รวมทั้งสิ้น 

100 เมกะวัตต การแปลงขยะใหเปนพลังงานมีหลายเทคโนโลยี แตที่ผานการศึกษาถึงความเปนไปได

ในการดําเนินการจริงไดแก การผลิตกาซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไรอากาศ การผลิตกาซ

ชีวภาพจากหลุมฝงกลบ และการใชเตาเผา โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพควรมีปริมาณขยะตั้งแต 50 ตันตอวัน

ขึ้นไป สวนขนาดของโครงการขึ้นอยูกับปริมาณขยะของแตละพื้นที่ ซึ่งอาจนอยกวาและมากกวาขนาด

จากการสํารวจ โดยขนาดโครงการจริงที่มีการดําเนินการอยูในปจจุบัน อยูระหวาง 435 กิโลวัตต – 2.5 

เมกะวัตต 

 

 สําหรับพลังงานลมนัน้ ประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลีย่ทั้งปต่ํากวา 6 เมตรตอวนิาทีที่ความ

สูง 65 เมตร จึงไมไดจัดอยูในเขตที่มีศกัยภาพในการผลิตพลังงานจากลมไดสูงนกั ศักยภาพของ

พลังงานลมจะมีมากในชวงเดอืนมิถนุายน-สิงหาคม โดยพื้นทีท่ี่มีศักยภาพพบในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี 

สุราษฎรธาน ี นครศรีธรรมราช และสงขลา แตขอจํากัดที่พบจากการสํารวจ คือ พืน้ทีท่ี่มีศักยภาพ
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พลังงานลมสงูมักจะมกีารใชประโยชนที่ดินในรูปแบบอื่นๆ อยูมาก และขาดแนวสายไฟฟาสําหรับ

เชื่อมตอ ดังนั้นในการประเมินศักยภาพที่ทาํไดในปจจบุันจึงเปนการประเมินจากความเรว็ลมเฉลีย่ใน

พื้นที่นัน้ๆ โดยยังมิไดคํานึงถึงขอจํากัดจากการใชประโยชนที่ดิน หากตองการหาศกัยภาพที่แทจริงของ

ทั้งประเทศ จะตองทาํการสาํรวจโดยละเอียดเพื่อหาพื้นที่ที่สามารถตั้งกงัหนัลมไดจริงในบริเวณที่มี

ศักยภาพ ขนาดของโครงการอาจเปนไดตั้งแต 600 กิโลวัตต ถึง 2 เมกะวัตต โดยขนาดของกงัหนัลมที่

ผลิตในเชิงพาณิชยที่ใชกนัมากที่สุดทั่วโลกในปจจุบนั คือขนาด 1.5 เมกะวัตต ทั้งนี้ในแตละพืน้ที่ที่

สามารถดาํเนนิการจรงิได อาจมีกงัหนัลมไดหลายตัวและอาจมีขนาดของทั้งโครงการสูงกวาที่ระบุก็ได 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของพืน้ที ่

  

 พื้นที่สวนใหญของประเทศจะไดรับพลังงานแสงอาทิตยสูงสุดในชวงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปทั่วประเทศมีคาประมาณ 18.2 เมกะจูล ตอ ตร.ม.ตอ

วัน โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตย

เฉลี่ยทั้งป 20-24 เมกะจูล ตอ ตร.ม.ตอวัน อยางไรก็ดีศักยภาพที่ไดประเมินขึ้นยังมิไดคํานึงถึงขอจํากัด

จากการใชประโยชนที่ดิน ดังนั้นศักยภาพที่แทจริงควรทําการศึกษาในรายละเอียดตอไป สําหรับขนาด

ของแตละโครงการ ขึ้นอยูกับจํานวนแผงเซลแสงอาทิตยที่ติดตั้ง ซึ่งแปรผันตามพื้นที่ที่ม ีและเงินลงทุน 
 

 สําหรับพลังน้ําขนาดเล็กนั้น ไดมีการประเมินศักยภาพจากการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็กของ พพ. กรมชลประทาน และการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งโครงการที่ติดตั้งแลวเสร็จ อยู

ระหวางการติดตั้ง และโครงการที่อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม โดยมีศักยภาพในการผลิต

ไฟฟาของทั้งประเทศ 350 เมกะวัตต ปญหาสําคัญที่พบ คือ ปริมาณน้ําในฤดูแลงที่ไมเพียงพอ และ

การติดตั้งโรงไฟฟาอาจสงผลกระทบตอปริมาณน้ําที่จําเปนสําหรับการเกษตร สวนขนาดขึ้นอยูกับ

ปริมาณน้ําของแตละพื้นที่ ซึ่งอาจติดตั้งไดตั้งแตขนาด 200 กิโลวัตตขึ้นไป 

 
4. การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟาสําหรับ VSPP ที่เหมาะสม 
 

จากการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฟฟาสําหรับ VSPP ทําใหทราบวาพลังงาน

หมุนเวียนในประเทศไทยหลายประเภทมีเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่สามารถรองรับการใชประโยชนได

อยางแพรหลายและเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ เชน พลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานน้ํา

ขนาดเล็ก พลังงานบางประเภทมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับใชงานไดจริงแตอาจไมมีการใชงานอยาง

แพรหลายมากนัก เชน ขยะชุมชน พลังงานลม ในขณะที่พลังงานบางประเภทมีศักยภาพในการผลิต

ไฟฟาอยูมากแตยังขาดเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชผลิตไฟฟาไดอยางเหมาะสม เชน พลังงาน
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แสงอาทิตย ซึ่งมีอุปสรรคสําคัญคือตนทุนการผลิตที่สูงมากและยังไมสามารถใชไดอยางแพรหลาย 

หรือสามารถแขงขันในเชิงพาณิชยได เปนตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะพัฒนา

เทคโนโลยีการใชประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟาไดอีกมาก หากไดรับการสนบัสนนุ

จากภาครัฐอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการลดตนทุนการพัฒนาระบบและสามารถนําไปสูการแขงขนัใน

เชิงพาณิชยได ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนแตละประเภทที่ประเทศไทยมีศักยภาพไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

 สรุปประเภทของเทคโนโลยีสําหรับพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท เปนดังนี้ 
 

- พลังงานชีวมวล: หมอไอน้ําและเครื่องจักรไอน้ําสําหรับโรงสีขาวแตมีประสิทธิภาพ

คอนขางต่ํา หมอไอน้ําและกังหันไอน้ําสําหรับระบบผลิตไฟฟาที่ใหญกวา 5 เมกะวัตตขึ้นไป และแกสซิ

ไฟเออรสําหรับระบบขนาดเล็กอยางชุมชนหรือผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 

- พลังงานจากกาซชีวภาพ: เครื่องยนตผลิตไฟฟาโดยใชเครื่องยนตดีเซลดัดแปลงซึ่ง

สามารถผลิตไดเองในประเทศ และเครื่องยนตผลิตไฟฟาที่ใชกาซชีวภาพโดยเฉพาะซึ่งเปนอุปกรณที่ตอง

นําเขาจากตางประเทศ มีราคาสูงแตจะมีประสิทธิภาพสูงกวา 

- ขยะชุมชน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นอยูกับปริมาณขยะตอวัน หากปริมาณขยะต่ํา

กวา 50 ตัน/วัน จะไมเหมาะและไมคุมทุนในการใชผลิตไฟฟา ควรใชผลิตปุยอินทรียแทน สําหรับ

ปริมาณ 50-250 ตัน/วัน สามารถใชเทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชอากาศเพื่อผลิตเปนกาซชีวภาพ 

และชุมชนเมืองที่มีปริมาณขยะมากกวา 250 ตัน/วัน ขึ้นไป สามารถผลิตไฟฟาไดจากกาซชีวภาพจาก

การฝงกลบ (Landfill Gas) หรือ การเผาในเตาเผา (Incineration)  

- พลังงานลม: แกนกังหันแบบแกนนอนคูกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Induction 

generator อยางไรก็ตาม การเลือกใชกังหันลมแกนนอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยังตองพิจารณา

ปจจัยที่สําคัญอกีหลายประการ เชน Power Curve ขนาดใบพัด ความสูงของเสาและความตานทาน

ลม และปริมาณความพรอมจายสุทธิ (Capacity Factor) เปนตน ซึ่งจะตองเลือกองคประกอบเหลานี้

ใหเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะติดตั้งดวย  

- พลังงานแสงอาทิตย: เซลลแสงอาทิตย เชน เทคโนโลยีการผลิตแบบไฮบริด (ระหวาง

อะมอรฟสซิลิกอนและผลึกซิลิกอนแบบฟลมบาง) นาจะมคีวามเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ 

อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยยังคงอยูในขั้นตอนของการวิจัย

และพัฒนา และการนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังมีขอจํากัดอยูมาก ดังนั้น การประเมินเทคโนโลยี

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยยังคงไมสามารถทําไดอยางชัดเจน 

และยังคงตองอาศัยทิศทางการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีเปนแนวทางการพิจารณาที่สําคัญตอไป 
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- พลังน้ําขนาดเล็ก: การเลือกใชเทคโนโลยีกังหันน้ําที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น 

ขึ้นอยูกับระดับความสูงของแหลงน้ําที่จะใชผลิตกระแสไฟฟาเปนสําคัญ กลาวคือ ถาระดับน้ําอยูสูง

ควรใชกังหัน Pelton หรือ Francis ถาระดับน้ําอยูต่ําควรใชกังหันแบบ Kaplan หรือ Francis ซึ่งกังหัน

น้ําทั้งสองประเภทมีการใชงานแพรหลายและสามารถจัดหาไดโดยงาย 

 
5. การศึกษา วิเคราะห เสนอแนะระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจาก VSPP 
 

จากการศึกษาเพื่อปรับปรุงและจัดทํารางระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนขนาดเล็กมากใหรองรับแนวนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียน สาระสําคัญของประเด็นในการเสนอแกไขระเบียบฯ มีทั้งหมด 6 ประเด็น ไดแก  

 

5.1 ชื่อระเบียบ นิยาม และลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา เปนการขยายขอบเขตของ

ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาใหครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงทุกประเภท ที่

สงเสริมการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการเปลี่ยนชื่อระเบียบใหสอดคลอง

กันไปดวย 

5.2 เง่ือนไขการรับซ้ือไฟฟา ขยายปริมาณพลังไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากแตละรายที่

จายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนายจากเดิมไมเกิน 1 เมกะวัตต เปนไมเกิน 6 เมกะวัตต 

5.3 คาใชจายของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ใหการไฟฟาฝายจําหนายคิดคาใชจายในการ

เชื่อมโยงไมเกินกวาที่กําหนดเดิม สําหรับ VSPP ทุกขนาด 
5.4 หลักการกําหนดอัตราคาไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

อัตรารับซื้อไฟฟายังคงใหเปนตามเดิม แตเสนอใหมีการคิด “คาดําเนินการโครงการรับซื้อไฟฟาจาก

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของการไฟฟาฝายจําหนาย ซึ่ง

จะมีภาระงานที่มากข้ึนในการสนับสนุนโครงการรับซ้ือไฟฟาตามระเบียบฯ ทั้งนี้ ใหยกเวนสําหรับ

โครงการ VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 1 เมกะวัตต (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 9)  
5.5 การไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของกระบวนการผลิตไฟฟาดวยระบบผลิต

พลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน สําหรับ VSPP ที่ใชพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไปในการ

ผลิตไฟฟาจะตองใชระบบ Cogeneration ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต และขอกําหนดเรื่องการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพที่

นอกเหนือจากการผลิตไฟฟา โดยหากไมสามารถปฏิบัติตามไดจะตองเสียคาปรับตามสัดสวนที่ปฏิบัติ

ไมได 
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5.6 การบังคับใชระเบียบฯ ใหม กําหนดใหบังคับใชเฉพาะ VSPP ที่จะยื่นคํารองและขอเสนอ

การขายไฟฟาภายหลังการออกระเบียบฉบับใหมนี้ สําหรับ VSPP รายเดิมสามารถขอยุติสัญญาซื้อ

ขายไฟฟาเดิมและใชสัญญาซื้อขายไฟฟาที่แกไขใหมตามระเบียบใหมได สําหรับ SPP ประเภท non-

firm รายเดิม สามารถขอยุติสัญญาซื้อขายไฟฟาเดิมและใชสัญญาซื้อขายไฟฟาตามระเบียบนี้ได

เชนกัน  

 
6. การศึกษาและวิเคราะห ระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการ
ไฟฟาฝายจําหนาย 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการ

ไฟฟาฝายจําหนาย โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดทางเทคนิคในระดับนานาชาติ และการหารือรวมกับ 

SPP และ VSPP ทําใหไดขอเสนอแนะการปรับปรุงระเบียบวาดวยการเดินเครื่องฯ ในประเด็น

ตางๆ ดังนี้  

 

6.1 ปริมาณพลงัไฟฟาขายเขาระบบ ปรับเปนไมเกนิ 6 เมกะวัตต 

6.2 ชนิดของเชื้อเพลิง แกไขใหครอบคลุมผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากทีผ่ลิตไฟฟาจากพลงังาน

หมุนเวียนและเชื้อเพลิงอืน่ๆ รวมทัง้การนําพลังงานที่ไดมาจากกระบวนการผลิต การใช หรือการขนสง

เชื้อเพลิง ไดแก พลงังานที่เหลือทิง้ พลังงานสูญเสีย และพลังงานที่เปนผลพลอยได  

6.3 ขั้นตอนในการขออนุญาตการเชื่อมโยงทางไฟฟา เสนอใหเพิ่มเติมโดยใหมีการระบุ

ขั้นตอนและหลักการในการพิจารณารับซือ้ไฟฟาในระเบียบฯ ใหชัดเจน 

6.4 การทดสอบการเชื่อมโยงทางไฟฟา เสนอใหเพิ่มเติมรายละเอียดและแนวทางในการ

ทดสอบการเชือ่มโยงทางไฟฟา 

6.5 มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบไฟฟาและอุปกรณปองกัน มพส. ไดจัดทําขอเสนอแนะ

รูปแบบมาตรฐานการเชื่อมทางไฟฟาไวในบทที่ 7  

6.6 ปริมาณพลงัไฟฟาสาํหรับการเชื่อมโยงของ VSPP ที่ระดับแรงดนัตํ่า ใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาค พิจารณาขยายปรมิาณพลงัไฟฟาที ่ VSPP สามารถทําการเชื่อมโยงที่ระดับแรงดันต่ําไดตาม

ความเหมาะสมของระบบในแตละพื้นที ่
 

นอกจากนี ้ ยงัมีรายละเอียดบางประการที่ยังเหน็ควรใหคงขอความไวเชนเดมิตามที่กําหนดใน

ระเบียบฉบับปจจุบัน แตใหทําการปรึกษาหารือรวมกับการไฟฟาฝายจาํหนายถึงแนวทางการแกไข

ปญหาในประเด็นตางๆ ดังนี ้
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• การรกัษาระดับแรงดันไฟฟา 

• การรกัษาความถี่ไฟฟา 

• การรกัษา Power Factor 

• ฮารมอนิก 

• แรงดันกระเพื่อม 
 

7. การศกึษา วิเคราะห และเสนอแนะรูปแบบมาตรฐาน และคาใชจายการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟา 
 

 มพส. ไดจัดทาํขอเสนอแนะรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมโยงทางไฟฟาของ VSPP ทีม่ีระดับการ

ปองกันอยูในระดับที่เพยีงพอ ที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดแกอุปกรณของโรงไฟฟาขนาดเล็ก

มากและระบบของการไฟฟาในกรณทีี่เกิดภาวะผิดปกตใินระบบไฟฟา และมีคาลงทุนในระบบปองกัน

ทางไฟฟาทีย่อมรับได รูปแบบที่เสนอทัง้หมด 11 รูปแบบ แบงแยกตามชนิดและขนาดของเครื่องกําเนิด

ไฟฟา โดยมีรายละเอยีดปรากฏในบทที ่7 

   

 สําหรับการประมาณการคาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟานั้น มพส. ไดทําการศึกษาและ

จัดทําคาใชจายขึ้นตามประเภทและขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยครอบคลุมเครื่องกําเนิดไฟฟาทุก

ประเภทตามรางระเบียบฯ ใหมที่ไดทําการศึกษาซึ่งไดแก Synchronous Generator, Induction 

Generator และ Grid Intertie Inverter สําหรับคาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของ VSPP ราย

เดิมที่ประสงคจะขยายการผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึนนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยหลักคือ ระบบปองกันทางไฟฟาที่มี

อยูเดิม หากระบบปองกันทางไฟฟาไดรับการออกแบบที่เผ่ือไวแลว คาใชจายในการเชื่อมโยงจะลดลง

ไปจากที่สรุปไว 
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  สรุปคาใชจายในการเชื่อมโยงแยกตามประเภทและขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนดังนี้ 

 

ประเภท/ขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
คาใชจายในการเชื่อมโยง 

(บาท) 

1. Synchronous Generator ขนาดไมเกิน 500 kVA 

2. Synchronous Generator ขนาด 500 – 1000  kVA 

3. Synchronous Generator ขนาด 1000 - 5000 kVA 

4. Synchronous Generator ขนาด 5000 - 7000 kVA 

5. Induction Generator (เชื่อมโยงที่ระดับแรงดันต่ํา)     

ขนาดไมเกิน 300 kVA 

6. Induction Generator ขนาดไมเกิน 500 kVA 

7. Induction Generator ขนาด 500 - 1000 kVA 

8. Grid Intertie Inverter ขนาดไมเกิน 500 kVA 

1,413,860.50 

1,507,460.50 

2,048,536.10 

4,154,054.60 

317,470.50 

 

590,908.00 

684,508.00 

954,649.00 

 

 
8. การศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ระเบียบการรับซ้ือไฟฟาตามมาตรการ RPS 
 

 มาตรการบงัคบัการกาํหนดสดัสวนการจัดหาไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable 

Portfolio Standard, RPS) ที่มีใชในตางประเทศจะใชกบัตลาดไฟฟาเสรีทัง้หมด และมีเพยีงประเทศไทย

เพยีงประเทศเดียวที่มาตรการ RPS ใชกับตลาดไฟฟาในระบบควบคุม โดยกําหนดเปนเงื่อนไขหนึง่ในการ

ยื่นขอเสนอโครงการลงทนุสรางโรงไฟฟาใหมที่มีการผลิตเขาสูระบบตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไป ในราง

ระเบียบ RPS ที่ผานความเหน็ชอบคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่24 สิงหาคม 2547 กําหนดใหในการลงทุนสราง

โรงไฟฟาใหมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะตองสรางหรือจัดหาไฟฟาพลงังานหมนุเวียนในระดับไมต่ํากวารอย

ละ 5 ของกําลังการผลิตไฟฟาฟอสซิลที่ลงทนุ มิฉะนั้นแลว ตองชําระคาปรับในอัตรา 1.3 เทาของราคา

ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่ประมูลไดในรอบนั้น ซึ่งรางระเบียบดังกลาวยังขาดความครบถวนที่จะสามารถ

นําไปใชปฏิบัติได 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ มพส. ไดจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรางระเบียบ RPS ที่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อใหสามารถนาํไปใชปฏิบัติไดตามขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมาย แตอยางไร

ก็ตาม มพส. มีความเหน็วาแมจะมีการปรับปรุงแกไขระเบียบดังกลาวแลว แตการปฏิบัติเพื่อใหไดกําลัง

การผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวยีนในระดับ 5% ของกําลังการผลิตติดตั้งยังไมสามารถดําเนินการได

ภายใตระเบียบดังกลาว เนื่องจากการไมสามารถใหความชัดเจนในประเด็นตนทุนและราคารับซื้อ

ไฟฟา ซึ่งการกําหนดใหการจัดหาไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนเปนเงื่อนไขในการลงทุนการสราง
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โรงไฟฟาทีม่ีวตัถุประสงคเพือ่สนับสนนุความตองการใชไฟฟาหลักของประเทศนั้น เปนความเสี่ยงตอ

ความมัน่คงดานการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศ นอกจากนัน้ยงัเปนอปุสรรคตอการพัฒนา

พลังงานหมุนเวียนที่มีตนทนุการผลิตสูง  
 
มพส. จึงเสนอใหแยกโครงการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน ออก

จากการกําหนดเปนเงื่อนไขในการประมูลสรางโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาอสิระในรอบตอไป โดย
ใหนํากาํลงั/หรือปริมาณการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระดับ 5% ของกําลังการผลิต
ติดต้ังของระบบ มาเปดประมูลเพื่อกอสรางโรงไฟฟาหมุนเวยีนเปนการเฉพาะ เพือ่ใหได
ผูประกอบการที่ชํานาญและตนทุนการผลิตในระดบัตํ่า โดยโรงไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีน

เหลานี้ไมมีความจําเปนตองใชระเบียบ RPS เนื่องจากสามารถใชระเบียบ SPP และ VSPP ตามขนาด

การผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบที่กําหนดตามระเบียบนั้นๆ ดังนัน้ จึงไมมีความจําเปนตองกําหนด

ระเบียบ RPS เพิ่มเติมเพื่อสนับสนนุพลงังานหมนุเวยีนแตอยางใด 

 
9. การศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบายโครงสรางราคารับซ้ือไฟฟา VSPP 
 

 ในสวนของโครงสรางราคารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มพส. เห็นควรใหคง

หลักการการกําหนดโครงสรางการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากในระเบียบที่เสนอใหม

ตามที่กําหนดในระเบียบเดิม แตเสนอใหมีการคิด “คาดําเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา

ขนาดเล็กมาก” โดยจํานวนพลังงานไฟฟาสวนที่ขายเกินกวาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมาก จะถูกหักออกรอยละ 2 เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของการไฟฟา

ฝายจําหนาย ซึ่งจะมีภาระงานที่มากขึ้นในการสนับสนุนโครงการรับซื้อไฟฟาตามระเบียบฯ ทั้งนี้ ให

ยกเวนสําหรับโครงการ VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 1 เมกะวัตต 

 

สําหรับการวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน มพส.ไดวิเคราะหและ

ประเมินตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 10 ประเภท ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน

ลม เชื้อเพลิงแกลบ กาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ กาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานแปง

มันสําปะหลัง กาซชีวภาพจากน้ําเสียฟารมสุกร แกสซิไฟเออร ขยะชุมชน ทะลายปาลมเปลา และพลัง

น้ําขนาดเล็กมาก  

 

โดย มพส. ไดทําการวิเคราะหรวมไปถึงการใหการสนับสนุนทางการเงินที่แกผูประกอบการ

โครงการ ซึ่งจะทําใหอัตราผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อเปน
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การศึกษาแนวทางการกําหนดราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่สอดคลองกับตนทุนการผลิต

ใหมากขึ้น ในที่นี้กําหนดอัตราผลตอบแทนโครงการไวระหวางรอยละ 6-11 และระยะเวลาของการ

สนับสนุนระหวาง 7-20 ป ทั้งนี้ การกําหนดใหมีการสนับสนุนอยางต่ําเปนระยะเวลา 7 ป เนื่องจาก

ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่โครงการมีภาระเงินกูกับสถาบันการเงิน และเปนชวงที่โครงการอาจจะ

ประสบปญหาทางดานภาระดอกเบี้ยและชําระคืนเงินตนแกสถาบันการเงิน  

 

ในสวนของราคารับซ้ือไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายในการศึกษาครั้งนี้ มพส. ใชราคาขาย

สง TOU เฉลี่ยระหวางชวง Peak และ Off-peak ณ แรงดัน 11 - 33 กิโลโวลต รวมกับคา Ft ขายสง

เฉลี่ย ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ซึ่งเทากับ 0.4456 บาทตอหนวย ที่ราคาเฉลี่ย 2.6038 บาทตอหนวย 

สรุปตนทุนและเงินสนับสนุนในแตละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีที่จะตองใหการสนับสนุนเพื่อให

ผลตอบแทนเทากับรอยละ 11.0  ตลอดอายุโครงการ สําหรับระยะเวลาการสนับสนุน 7 ป และสรุป

ราคารับซื้อไฟฟาที่ควรจะไดรับตลอดอายุโครงการ ที่จะทําใหแตละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยมีคีวาม

คุมทุน ณ ระดับอัตราผลตอบแทน (IRR) ที่ 6% 8% 10% และ 11 % มีดังนี้ (รายละเอียดปรากฏอยูใน

บทที่ 9) 

 

 
การสนับสนุนในระยะ 7 ปแรก ที่จะใหอัตรา
ผลตอบแทนตลอดอายุโครงการ IRR 11%  

ประเภทเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี ตนทุน 
ตอ

หนวย 
(บาท) 

อัตรา
ผลตอบแทน
ตลอดอายุ
โครงการ**  

(IRR%) หากไม
มีเงินสนับสนุน 

เงิน
ชวยเหลือ
ตอหนวย 

(บาท) 

Feed-in 
Tariff1 ตอ
หนวย 
(บาท) 

สัดสวนของเงิน
ชวยเหลือตอ
เงินลงทุน ณ 
มูลคาปจจุบัน 

พลังงานแสงอาทิตย 11.18  n.a. 26.22  28.82  85.60 % 

พลังงานลม 2.78  n.a. 2.77  5.37 46.55 % 

ชีวมวล 2.29  7.25 % 0.26  2.86  14.23 % 

ฟารมสุกรขนาด 12,000 ตัว2  1.92  9.83 % 0.11  2.71  3.42 % 

แกสซิไฟเออร 120 kW 2.57  0.33 % 0.56  3.16  31.59 % 

ขยะชุมชนขนาด 100 ตันตอวัน3 

-  ถังหมักขยะ 

-  เตาเผาขยะ4 

-  หลุมฝงกลบขยะ 

 

12.97  

16.99  

8.75  

 

n.a. 

n.a. 

1.22 % 

 

13.21  

17.94  

5.29  

 

15.81  

20.54  

7.89  

 

81.69 % 

128.72 % 

38.14 % 

ทะลายปาลมเปลา 2.20  7.07 % 0.35  2.95  14.94 % 
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อัตรารับซื้อไฟฟาตลอดอายุโครงการ** ณ ระดับอัตรา
ผลตอบแทนตางๆ  (บาทตอหนวย) 

ประเภทเทคโนโลยี 6% 8% 10% 11% 

พลังงานแสงอาทิตย (3.016kW) 15.68 17.18 18.66 19.39 

พลังงานลม (1.5 MW) 3.65 3.94 4.23 4.37 

พลังงานชีวมวล (6 MW) 2.60 2.63 2.72 2.76 

กาซชีวภาพจากฟารมสุกร (12,000 ตัว)2 2.60 2.60 2.61 2.68 

แกสซิไฟเออร (120 kW) 2.80 2.88 2.95 2.98 

ขยะชุมชน (100 ตันตอวัน)3         

     -  ถังหมักขยะ 9.09 9.88 10.67 11.06 

     -  เตาเผาขยะ 17.24 18.57 19.89 20.54 

     -  หลุมฝงกลบขยะ 4.26 4.96 5.65 5.99 

พลังงานทะลายปาลมเปลา (6MW) 2.60 2.65 2.77 2.82 

หมายเหตุ   **อายุโครงการ 20 ป ยกเวนโครงการผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพจากฟารมสุกร และแกสซิไฟเออรอายุ

ของโครงการ 15 ป 

 1. Feed-in tariff เปนอัตราสนับสนุนนับจากวันเริ่มขายไฟฟา โดยมีคาเทากับราคาขายสงเฉล่ีย 2.6038 

บาทตอหนวย บวกเงินชวยเหลือตอหนวยที่จะใหอัตราผลตอบแทนโครงการ IRR 11% ตลอดอายุ

โครงการ 

2. ฟารมสุกรขนาด 12,000 ตัว ที่ใชเครื่องยนตไฟฟาที่ผลิตในประเทศ  

3. กําหนดอัตราคาบําบัดขยะเทากับ 350.00 บาทตอตัน         

4. การสนับสนุนสําหรับเตาเผาขยะจะตองมีระยะเวลาอยางนอย 20 ป เพื่อใหโครงการมีอัตรา

ผลตอบแทนเทากับ 11% 

5. เทคโนโลยีที่ไมจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางการเงิน ไดแก ระบบผลิตกาซชีวภาพในฟารมสุกร

ขนาด 18,000 และ 54,000 ตัวขึ้นไป (ใชเครื่องยนตไฟฟาที่ผลิตในประเทศ) ระบบผลิตกาซชีวภาพ

จากน้ําเสียของโรงงานแปงมันสําปะหลังและโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ และระบบผลิตไฟฟาจากพลัง

น้ําขนาดเล็กมาก 

 
10. แนวทางการใหการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

 

ในการพิจารณาการใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายไฟฟา

ของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนใหเขาสูะบบเพิ่มข้ึน  มพส. ไดยึดหลักการของการ

ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ใหความเทาเทียมสําหรับผูประกอบการทุกราย และตองเปน

แนวทางที่มีความชัดเจนและเรียบงาย จึงเสนอใหใชระบบ Feed-in tariff ในการกําหนดอัตราเงิน

สนับสนุน ซึ่งไมจํากัดระยะเวลาของการสมัครขอรับการสนับสนุน โดยใหการสนับสนุนจนกวาวงเงิน
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สนับสนุนจะหมดลง ระดับการสนับสนุนจะถูกกําหนดเปนอัตราเดียวสําหรับทุกเทคโนโลยี ซึ่งคิดจาก

หลักผลประโยชนของพลังงานหมุนเวียนที่มีตอส่ิงแวดลอมและสังคม โดยจะใหการสนับสนุนสําหรับ

โครงการที่มีตนทุนในการผลิตไฟฟาไมสูงกวาตนทุนการผลิตไฟฟารวมของประเทศ (การพจิารณาจะรวม

ตนทุนการผลิตตอสิงแวดลอมและสังคมดวย)  

 

ระดับการสนับสนุนพิจารณาจากความแตกตางของตนทุนการผลิตตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

พลังงานหมุนเวียนที่ต่ํากวาของเชื้อเพลิงรวมของประเทศ (Fuel Mix) ซึง่จะทาํใหโครงการทีต่นทนุการผลติ

ไฟฟาในระดับตํ่าเขาสูระบบกอน ในขณะที่โครงการที่มีตนทุนการผลิตสูงใหแยกออกไปทําการสนับสนุน

เปนการเฉพาะแตละโครงการๆ ไป ระยะเวลาในการใหการสนับสนุนจะเปนในชวงแรกที่ผูประกอบการมี

ภาระในการชําระเงินกูลงทุน และจากแนวโนมคาไฟที่จะเพิ่มข้ึนจะทําใหผูผลิตไฟฟามีรายไดเพิ่มข้ึนดวย 

สําหรับแหลงเงินสนับสนุนเสนอใหใชเงินจากกองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ที่มีการกําหนด

แผนงานในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนไว การสนับสนุนจึงสามารถกระทําไดทันทีโดยมี

งบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน 

 

จากการวิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟา โดยรวมตนทุนที่แทจริงที่ใชในการผลิตไฟฟากับ 

Externality Cost ของพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท กับตนทุนของเชื้อเพลิงรวมที่ใชในการผลิต

ไฟฟาของไทย (Fuel Mix) ตามหลักการขางตน สรุปขอเสนอแนะคือ VSPP ที่ผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนทั้งหมด สามารถจะไดรับเงินสนับสนุนเทากับสวนตางของ Externality Cost ของ Fuel Mix 

และของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเทากับ 0.60 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะเวลา 7 ป  

 

สําหรับแหลงเงินที่จะนํามาใชใหการสนับสนุนนั้น เสนอใหใชจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน โดยในอนาคตหากสามารถจัดเก็บเงินจากปริมาณไฟฟาที่จําหนายจากผูผลิตไฟฟา 

IPP ประเภทฟอสซิลที่ชนะการเปดประมูลในรอบตอไปได อาจเปนแหลงเงินอีกแหลงหนึ่งของกองทุน

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใชในการสนับสนุนการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
 

 
11. สรุป 

 

รางระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ มพส. นําเสนอในการศึกษาครั้งนี้

นับวาเปนการสงเสริมผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเพิ่มข้ึนในหลายประเด็น ตั้งแตการเพิ่มลักษณะ

กระบวนการผลิตไฟฟาใหมีความหลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น การเพิ่มเพดานการรับซ้ือไฟฟาจาก

ไมเกิน 1 เมกะวัตต เปน 6 เมกะวัตต การผอนปรนเงื่อนไขทางเทคนิค เชน การแกไขรูปแบบการ
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เชื่อมโยงระบบไฟฟาและอุปกรณปองกันใหมีตนทุนที่ลดลง การขยายปริมาณพลังไฟฟาเชื่อมโยงกับ

ระบบจําหนายที่ระดับแรงดันต่ําตามความเหมาะสม ตลอดจนขอเสนอแนะในทางเทคนิคหลาย

ประการ ซึ่งถาหากไดมีการนํารางระเบียบฯ นี้ไปบังคับใช และการไฟฟาฝายจําหนายเห็นชอบที่จะนํา

ขอเสนอตางๆ ไปพัฒนาตอ ก็จะทําใหเปนประโยชนกับ VSPP ข้ึนมาก โดยเฉพาะ VSPP ที่ผลิตไฟฟา

จากเศษวัสดุเหลือใช ของเสีย หรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตของกิจการเดิม 

 

นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นในประเทศมากเทาที่

ศักยภาพของแหลงพลังงานหมุนเวียนในประเทศมี  มพส.เสนอใหมีการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม

แกผูผลิตไฟฟา VSPP ที่ใชพลังงานหมุนเวียน โดยอางอิงกับตนทุนที่แทจริงของสังคมที่ใชในการผลิต

ไฟฟา และแหลงของเงินที่ใชคือกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 

สําหรับนโยบาย RPS นั้น เสนอใหแยกออกจากการกําหนดเปนเงื่อนไขในการประมูลสราง

โรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาอิสระในรอบตอไป โดยใหนํากําลัง/หรือปริมาณการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

ในระดับ 5% ของกําลังการผลิตติดตั้งของระบบ มาเปดประมูลเพื่อกอสรางโรงไฟฟาหมุนเวียนเปนการ

เฉพาะ เพื่อใหไดผูประกอบการที่ชํานาญและตนทุนการผลิตในระดับตํ่า โดยโรงไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนเหลานี้ไมมีความจําเปนตองใชระเบียบ RPS เนื่องจากสามารถใชระเบียบ SPP และ VSPP 

ตามขนาดการผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบที่กําหนดตามระเบียบนั้นๆ ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตอง

กําหนดระเบียบ RPS เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแตอยางใด 
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