PRESS RELEASE

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ดร.ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ในฐานะประธานมู ลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ เ ปิ ดเผยว่ า มู ลนิธิ
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม (มพส.) ได้ จัดทํา “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย”
เพื่อเสนอต่อ คสช. และกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็ นข้ อเสนอที่จะช่วยให้ ภาครัฐแก้ ไขปัญหาของการพัฒนาโครงการ
ด้ านพลังงานหมุนเวียนของไทยได้ ตรงจุด และสามารถนําไปปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บนบรรทัดฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็ นธรรม
ในช่วงที่ผ่านมา ผู้พัฒนาโครงการด้ านพลังงานหมุนเวียนต้ องประสบปั ญหาอุปสรรคหลายด้ าน ทําให้
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ เช่ น โครงการขยะติดปั ญหาการดําเนินการตาม
พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการค่อนข้ างนาน โครงการชีวมวลมีปัญหาเรื่องการต่อต้ าน
ของชุมชนและปั ญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง ส่วนโครงการแสงอาทิตย์กม็ ีการกําหนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้ าที่ไม่
ต่อเนื่อง การพิจารณารับซื้อไฟฟ้ าก็เลือกปฏิบัติกบั ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ าอย่างไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งมาตรการ
ของภาครัฐที่ทาํ ให้ เกิดข้ อจํากัดมากมาย ทําให้ โครงการไม่เดินหน้ าเท่าที่ควร รวมถึงปั ญหาข้ อจํากัดของระบบส่ง
ไฟฟ้ าที่ไม่เพียงพอกับศักยภาพในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ประเด็นสําคัญคือปั ญหาอุปสรรคที่มา
จากภาครัฐ โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการไฟฟ้ า ปั ญหาข้ อจํากัดของระบบส่ง
ไฟฟ้ า ซึ่ง คสช. และกระทรวงพลังงานควรจะต้ องเร่งเข้ ามาแก้ ไขให้ ได้ โดยเร็ว
ในข้ อ เท็จ จริ ง ต้ น ทุ น ของโครงการด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย นหลายประเภทได้ ป รั บ ลดลงค่ อ นข้ า งมาก
โดยเฉพาะพลั งงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่ประสิทธิภาพการผลิ ตไฟฟ้ าสูงขึ้น ทําให้ ต้นทุ นการผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ แล้ ว ซึ่งที่ผ่านมาการกําหนดราคารับซื้อไฟฟ้ าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนจะอ้ างอิงกับต้ นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ของการไฟฟ้ า (Avoided Cost) ซึ่งในอดีตอ้ างอิง
กับราคานํา้ มันเตาที่เป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า และต่อมาเป็ นก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์
เปลี่ยนไปพอสมควร ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไม่เพียงพอ ส่วนก๊าซพม่ าก็มีปริมาณจํากัดเช่ นกัน เพราะพม่ า
มีความต้ องการใช้ ในประเทศมากขึ้น ตอนนี้แหล่ งก๊าซ คือ LNG ที่ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศในราคาแพงกว่า
ก๊าซอ่าวไทยถึง 100% ดังนั้น ต้ นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ ของการไฟฟ้ าที่เหมาะสมสําหรับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนในตอนนี้กค็ วรจะอิงกับราคา LNG เมื่อเปรียบเทียบราคา LNG กับราคารับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามสัญญารับซื้อ (FIT) ระยะเวลา 25 ปี จะเห็นได้ ว่าค่าไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ไม่ได้ มีต้นทุนที่แพงกว่า
LNG
โดยข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ประกอบด้ วย 6 ข้ อเสนอหลัก ได้ แก่
1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซ้ ํ าซ้อน เช่น แก้ ไขมาตรา 48 ของ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน เพื่อให้ กกพ. ออกใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่น แก้ ไขนิยามของโรงงาน
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน โดยให้ ยกเว้ นระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ตี ิดตั้งบนหลังคาไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
ให้ โรงไฟฟ้ าขยะที่มูลค่าเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้ านบาท ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยการให้
เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ และให้ ยกเลิกคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อกําจัดช่องทางในการเรียกผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือผู้มีอาํ นาจ และ
สร้ างความโปร่งใส

2. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะต้องปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน โดยดําเนินการให้ การอนุ ญาตประกอบกิจการไฟฟ้ าในรูปแบบ One
Stop
Service
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้ าให้ แก่โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํา้ ของ พพ. จํานวน 23 โครงการ ประสานงาน
ร่วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่ายอย่างใกล้ ชิดในการกํากับดูแล ลดขั้นตอนในการติดต่อและใช้ ระบบส่งข้ อมูลแบบ
Online รวมทั้งการพัฒนาข้ อมูลศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ทนั สมัยและแสดงข้ อมูลเรื่องข้ อจํากัดของระบบส่ง
ไฟฟ้ าในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล ให้ กบั ผู้ประกอบการทราบก่อนการตัดสินใจลงทุน
3. การกําหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ชดั เจน อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปิ ดให้ผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น มีเป้าหมายระยะยาวให้ กิจการด้ านพลั งงานหมุ นเวียน
ดําเนินการได้ โดยไม่มีการอุดหนุ นหรืออุดหนุ นน้อยที่สุด ใช้ ระบบการแข่งขันด้ านราคาและหลีกเลี่ยงการให้
โควต้ าการผลิต ควรแยกกิจการระบบผลิตไฟฟ้ าออกจากกิจการระบบส่งไฟฟ้ า พัฒนาระบบส่งไฟฟ้ าแบบ Smart
Grid และกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผน PDP
4. การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ : 1) เร่งดําเนินการโครงการ SPP/VSPP ที่ยังค้ างอยู่
ให้ มีการเจรจาโดยปรับเงื่อนไขอัตราการรับซื้อไฟฟ้ าให้ เหมาะสม 2) โครงการ Solar rooftop จํานวน 200 เมกะวัตต์
ให้ เปิ ดเสรีไม่มีการจํากัดโควต้ า ขยายกําลังการผลิตติดตั้งได้ เกินกว่า 10 กิโลวัตต์ และไม่จาํ กัดเพียงหลังคาบ้ าน
เท่ า นั้ น สํา หรั บ ประเภทบ้ านพั ก อาศั ย และโครงการติ ด ตั้ ง สํา หรั บ ใช้ เองให้ สามารถใช้ วิ ธี หั ก ลบหน่ ว ย
(Net metering) และ 3) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน จํานวน 800 เมกะวัตต์ มอบหมายให้
กระทรวงพลังงานเป็ นผู้ดาํ เนินการแทน กฟภ. และพิจารณารับซื้อไฟฟ้ าโดยกระจายโครงการให้ ชุมชนมีส่วนร่วม
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยใช้ รูปแบบ BOT และกําหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้ าโดยใช้ วิธกี ารประมูลแข่งขัน
5. การส่ งเสริ มโครงการพลัง งานหมุ น เวี ยนอื่นๆ เช่ น ส่ ง เสริ มโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
หมุนเวียนระดับชุมชน เพื่อกระจายแหล่ งผลิตไฟฟ้ าไปยังชุมชนที่มีศักยภาพ และเพื่อลดกระแสการต่อต้ านจาก
ชุมชน อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมเป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ้ า ให้ การสนับสนุนด้ านการ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศโดยกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของอุปกรณ์และใช้ เป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาให้ การสนับสนุน ส่งเสริมการสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานที่ถูกต้ องแก่ประชาชน
รวมถึงการกําหนดให้ มีการเรี ยนการสอน เรื่ อง ความรู้ด้านพลั งงานและพลั งงานหมุ นเวียนไว้ หลั กสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. มาตรการที่จะใช้ในการส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อาทิ 1) มาตรการเช่ าซื้อ
อุปกรณ์ ผ่านโครงการ ESCO Fund หรือการให้ เงินทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันการเงิน แก่โครงการ Solar rooftop
ประเภทบ้ า นพั ก อาศั ย โครงการผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย นเพื่ อ ใช้ เ องทั้ง ในรู ป แบบของไฟฟ้ าและความร้ อ น
2) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า เช่น ให้ Investment Subsidy โครงการที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่หรือโครงการขนาดเล็ก รวมถึงโครงการ RE ในพื้นที่ห่างไกล
ทั้งนี้ ดร.ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้ อเสนอดังกล่าวได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแล้ วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และ มพส. ได้ นาํ ข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศไทยเสนอต่อพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้ าฝ่ ายเศรษฐกิจของ คสช. และกระทรวงพลังงาน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดนโยบายการปฏิรูปพลังงานของประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป

*สามารถดาวน์โหลดข้ อเสนอฯ ได้ ท่ี www.efe.or.th/datacenter/ckupload/files/RE_proposal_2014.pdf

