ข้อเสนอ
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

จัดทําโดย

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม 2557

ข้ อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
โดย มูลนิธิพลังงานเพือ่ สิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ต้องพึง่ พาการนําเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ โดยปริ มาณนําเข้ าสุทธิ
ตังแต่
้ ปี 2552 จนถึงปั จจุบนั อยู่ในระดับ 55% - 57% ของความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศ ในขณะที่
ราคาพลังงานในตลาดโลกปรั บตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ อง จึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ พลังงานในประเทศ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มีศกั ยภาพด้ านพลังงานหมุนเวียน
ค่อนข้ างมาก ดังนั ้น การส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการใช้ พลังงานอย่างประหยัด ยังคง
เป็ นแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งในการสร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ กับประเทศ โดยตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี ของกระทรวงพลังงาน ได้ กําหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้ พลังงาน
ทดแทนต่อการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายที่ 25% ในปี 2564 ซึง่ ณ เดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 11.4% ขยายตัว
เพิม่ ขึ ้นจากปี 2556 ประมาณ 12.2%
ถึงแม้ ว่าการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมยังคงขยายตัว แต่โดยส่วนใหญ่มาจาก
การลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นโครงการที่ได้ รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของ
ราคาวัสดุอปุ กรณ์ และมาตรการส่งเสริ มพลังงานหมุนเวียนในอดีต ยกเว้ นมาตรการของ Solar Rooftop ที่เป็ น
มาตรการใหม่ ในขณะที่การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ชะลอตัว อันเนื่องมาจากปั ญหาอุปสรรค
หลายประการทังในเรื
้ ่ องกระแสการต่อต้ านของชุมชนจากความไม่เชื่อมัน่ ในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์ และขันตอนการดํ
้
าเนินการของภาครัฐที่ลา่ ช้ าและไม่เป็ นธรรม ซึง่ จําเป็ นที่จะต้ องเร่งแก้ ไขโดยเร็ ว
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เป็ นองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของ
ภาครัฐด้ านพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริ มการใช้ พลังงานหมุนเวียนในประเทศให้ เป็ นไปอย่างแพร่หลาย จึงได้
จัดทํา ข้ อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวี ยนของประเทศไทยที่ จะช่ว ยขจัดปั ญหาอุปสรรคของการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนได้ ตรงจุดและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง เกิดผลอย่างยัง่ ยืนต่อประเทศชาติ บนบรรทัดฐาน
ของการแข่งขันที่เท่า เทียมและเป็ นธรรม เพื่อนํ าเสนอต่อหน่วยงานภาครั ฐและสาธารณชน ทัง้ นี ้ ข้ อเสนอ
ดังกล่าวได้ นําเสนอให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียบางส่วนแล้ ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และได้ นําความเห็น
จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียดังกล่าวมาปรับปรุงข้ อเสนอ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ปัจจุบัน
1. อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากการใช้ ไฟฟ้าสูงขึ ้นตาม
การเพิม่ ของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจําเป็ นต้ องนําเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว
(LNG) เพิ่มขึ ้นตามลําดับ ซึง่ จะทําให้ ค่าไฟฟ้ าขายปลีกเฉลี่ยสูงขึ ้นจาก 3.55 บาท/หน่วยในปี 2555 เป็ น 4.95
บาท/หน่วย ในปี 2573 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลีย่ 2% ต่อปี
2. วัสดุสิ่งเหลือใช้ ทางการเกษตร รวมถึงของเสียหรื อเหลือทิ ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรม และ
ขยะ ซึง่ ปั จจุบนั สร้ างปั ญหามลพิษ สามารถที่จะนํามาเปลีย่ นรูปเป็ นพลังงานได้
3. เนื่องจากประเทศไทยต้ องนําเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพือ่ ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น อัตรารับซื ้อไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ควรกําหนดให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าที่ใช้
ก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็ นเชื ้อเพลิง
4. การผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานหมุนเวียนจะมีต้นทุนที่สงู กว่าการผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงประเภท
ฟอสซิล (ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ และนํา้ มัน) จึงไม่สามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลได้
ในการส่งเสริ มจึงจําเป็ นต้ องให้ สว่ นเพิ่มหรื อราคารับซื ้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Adder หรื อ Feed-in tariff) ซึง่
ส่วนเพิ่มนี ้จะถูกผลักไปเป็ นค่าไฟฟ้าของผู้บริ โภค ดังนัน้ การส่งเสริ มจําเป็ นต้ องคํานึงถึงปริ มาณไฟฟ้าที่รับซื ้อ
ที่เหมาะสมของพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพื่อไม่ให้ สร้ างภาระต่อผู้บริโภคที่สงู เกินไป
5. ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์มีแนวโน้ มที่จะลดลงตามเวลา จาก
การพัฒนาเรื่ องเทคโนโลยี และการแข่งขันทางการตลาด อัตรารั บซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสําหรั บ
โครงการใหม่ควรมีการทบทวนทุกปี เพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
6. เทคโนโลยีซงึ่ เป็ นต้ นทุนหลักของการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ได้ รับความเชื่อถือจะเป็ นเทคโนโลยี
ของต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ โดยปั จจุบนั มีการผลิตชิ ้นส่วนและประกอบอุปกรณ์ บางส่วนได้ ในประเทศแล้ ว
แต่ยงั เป็ นประเด็นด้ านความน่าเชื่อถือ หากไม่สนับสนุนให้ อปุ กรณ์ และชิ ้นส่วนในประเทศมีการพัฒนาในเชิง
มาตรฐานที่เทียบเคียงหรือพิสจู น์ได้ เทียบเท่าการรับรองของสากล โอกาสของการถูกนําไปใช้ งานจะน้ อย เพราะ
สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อจะไม่ให้ การยอมรับ
7. การส่ง เสริ ม การศึ ก ษา วิ จัย พัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พลัง งานหมุน เวี ย น จะช่ ว ยให้ เกิ ด
เทคโนโลยีต้นแบบของประเทศที่มีค่าใช้ จ่ายที่ถกู ลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริ มการศึกษา วิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมา มีหลายเทคโนโลยีที่ได้ รับการสนับสนุนแต่ไม่สามารถนําไปใช้ งาน
ได้ จริ งในเชิงพาณิชย์ แม้ มีการให้ เงินสนับสนุนการศึกษาวิจยั เทคโนโลยีมาเป็ นเวลานานแล้ ว เช่น เทคโนโลยี
แก๊ สซิฟิเคชัน่ เนื่องจากในการให้ การสนับสนุนการศึกษาวิจยั เทคโนโลยีต้นแบบของประเทศ ไม่กําหนดเงื่อนไข
หรื อทําให้ เกิดความเชื่อมโยงกับการใช้ งานจริ งในเชิงพาณิชย์
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8. ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ ในเชิงความร้ อน รวมถึงการพัฒนา
พลัง งานหมุน เวี ย นในการผลิตไฟฟ้าให้ แ ก่ชุม ชนในพืน้ ที่ ห่างไกลที่ ไ ฟฟ้าเข้ า ไม่ถึง ซึ่งการพัฒ นาพลัง งาน
หมุนเวียนในลักษณะความร้ อนจะช่วยทดแทนการใช้ เชื ้อเพลิงประเภทฟอสซิล และการผลิตไฟฟ้าจะช่วยให้
ชุมชนเข้ าถึงไฟฟ้า นอกจากนี ้ การส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ เอง เช่น ระบบ solar
rooftop จะช่วยลดความต้ องการไฟฟ้ าจากระบบ และช่วยชะลอการลงทุนสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ออกไปได้ ระยะหนึง่
9. ประชาชนและชุมชนในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพด้ านพลังงานหมุนเวียน ขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
ทํ า ให้ มี ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี และเกิ ดกระแสต่อต้ า นในการพัฒ นาโครงการด้ า นพลัง งานหมุน เวี ยนเช่น เดี ย วกับ
โครงการด้ านพลังงานอื่นๆ
10. สถาบันการเงินขาดความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ยงั ไม่ได้ มีการพัฒนา
โครงการจริ งในประเทศ ทําให้ โครงการพัฒนาด้ านพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนด้ านการเงินที่สงู กว่าโครงการทัว่ ไป

สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคต่ อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
1. ขันตอนการพิ
้
จารณาอนุญาตโครงการด้ านพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ มีความซํ ้าซ้ อน ล่าช้ า
และไม่โปร่งใส ได้ แก่ การออกใบอนุญาตโรงงาน (รง.4) และการลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
2. การแอบอ้ างเพื่อเรี ยกผลประโยชน์ของนักการเมืองและข้ าราชการ
3. มาตรการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนไม่มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ทําให้ ภาคเอกชนไม่สามารถวางแผนการลงทุนได้
4. กระแสการต่อต้ านของชุมชน ซึ่งเป็ นผลมาจากความไม่เชื่อมัน่ ในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีบทบาทในการทําความเข้ าใจชุมชนน้ อยเกินไป
5. ความไม่เชื่อมัน่ ของนักลงทุนและสถาบันการเงินต่อโยบายของภาครัฐ
6. ความสามารถของระบบส่งไฟฟ้ าไม่รองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
7. ระบบการรับซื ้อ ส่ง และจําหน่ายของการไฟฟ้าไม่เอื ้อต่อพลังงานหมุนเวียน
8. การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานที่ยงั ไม่ครบถ้ วน
9. ปั ญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงการขยะ อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
10. ปั ญหาการรับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งได้ 3 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงการที่ได้ รับ
การตอบรับซื ้อไฟฟ้าแล้ วแต่ยงั ไม่ลงนามในสัญญาและโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า
จํานวน 2,000 เมกะวัตต์ 2) โครงการแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จํานวน 200 เมกะวัตต์ และ
3) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน จํานวน 800 เมกะวัตต์
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
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11. การไม่ ส ามารถออกใบอนุญ าตประกอบกิ จ การไฟฟ้ าสํ า หรั บ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ า้ ของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) ที่ปรับปรุงและพัฒนาโครงการแล้ วเสร็จรวม 23 โครงการ

ข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน
ข้ อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ประกอบด้ วย 6 ข้ อเสนอหลัก ได้ แก่
1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซํ ้าซ้ อน เพือ่ ขจัดอุปสรรคการขออนุญาตจากภาครัฐ
ในการพัฒนาโครงการ SPP/VSPP โดยสร้ างกระบวนการที่เปิ ดกว้ าง โปร่งใส และขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
2. การให้ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน
3. การกําหนดมาตรการส่งเสริ มพลังงานหมุนเวียนที่ชดั เจน
4. การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
5. การส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
6. มาตรการที่ใช้ ในการส่งเสริ มโครงการพลังงานหมุนเวียน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การปรั บปรุ งกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ ท่ ีซาํ ้ ซ้ อน เพื่อกําจัดช่องทางในการเรี ยกผลประโยชน์และ
เพือ่ สร้ างกระบวนการที่เปิ ดกว้ าง โปร่งใส การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันสําหรับผู้ประกอบการแต่ละราย
1.1 แก้ ไขมาตรา 48 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้ คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) สามารถออกใบอนุญาตให้ แก่กิจการพลังงาน (กิจการไฟฟ้าและท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ) ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอํานาจตามตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และ พ.ร.บ.โรงงาน
1.2 แก้ ไขนิยามของโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน โดยให้ ยกเว้ นระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตังบนหลั
้
งคาไม่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
1.3 ให้ กระทรวงการคลัง ออกประกาศกําหนดให้ โรงไฟฟ้าขยะ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตาม
พ.ร.บ. ว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ สําหรับโครงการที่มี
มูลค่าเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้ านบาท เพือ่ ให้ เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาโครงการ
1.4 ยกเลิกคณะกรรมการบริ หารมาตรการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ เป็ นการ
เพิ่มขันตอนในการพิ
้
จารณารับซื ้อไฟฟ้าและซํ ้าซ้ อนกับอํานาจของ กกพ. ตาม พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการพลังงาน
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม

หน้ า 4 / 9

ข้ อเสนอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

1.5 ให้ กระทรวงพลังงานร่ วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.)
จัดทําคู่มือกําหนดหลักเกณฑ์ ที่ชดั เจนในการพิจารณา EIA สําหรับโรงไฟฟ้า เพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชํานาญการภายใต้ คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ
2. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะต้ องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน
2.1 ดําเนินการให้ การอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในรู ปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงานอย่างแท้ จริ ง โดยปรับปรุ ง
อัตรากําลังและเจ้ าหน้ าที่ให้ สามารถตรวจการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้อง
ขอความเห็นจากหน่วยงานอื่น
2.2 ออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้ แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์ พลังงาน (พพ.) จํานวน 23 โครงการ ซึง่ เดิมได้ ร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาโครงการและจ่ายไฟฟ้าให้ กับชาวบ้ านในพื ้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า แต่ต่อมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าและปั กเสาพาดสายส่งไฟฟ้าไปยังพื ้นที่ ทําให้
ชาวบ้ านไม่ใช้ ไฟฟ้าจากโครงการ ดังนัน้ เพื่อให้ การใช้ จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ พพ. จึงได้ ปรับเปลีย่ นระบบเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบ VSPP และมอบโอน
โครงการให้ กบั หน่วยงานท้ องถิ่น เพือ่ นํารายได้ มาใช้ ในการพัฒนาชุมชนต่อไป
2.3 ประสานงานร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่ ายอย่ างใกล้ ชิดในการกํากับดูแลให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 7(3), (4) และ (8) เพื่อแก้ ไขปั ญหา
ให้ กบั SPP/VSPP ได้ แก่
- ปั ญหาการปฏิเสธการตอบรั บซื ้อไฟฟ้าจากเหตุผลการเชื่อมโยงระบบของ SPP/VSPP
โครงการพลังงานหมุนเวียน ทําให้ มีผลกระทบระบบของการไฟฟ้า
- ปั ญ หาราคาอุป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเชื่ อ มโยงระบบ (อุป กรณ์ ต้ อ งผ่ า นมาตรฐาน
การไฟฟ้า) มีราคาสูงเกินไป
- การลดขั น้ ตอนในการติ ด ต่ อ กั บ การไฟฟ้ า และใช้ ระบบส่ ง ข้ อมู ล แบบ Online
โดยกําหนดให้ มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ (การขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและการ
ชําระค่าไฟฟ้าให้ กบั ผู้ประกอบการ)
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2.4 พัฒนาข้ อมูลศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ทันสมัยร่ วมกับ พพ. และการแสดงข้ อมูล
เรื่ อง ข้ อจํากัดของระบบส่ งไฟฟ้าในการรับซื ้อของการไฟฟ้าในแต่ละพื ้นที่ ตลอดจนการ
เผยแพร่ ข้อมูล ให้ กบั ผู้ประกอบการทราบก่อนการตัดสินใจลงทุน
2.5 การกํากับดูแลตามมาตรฐานการให้ บริ การของการไฟฟ้าในประเด็นมาตรฐานทางเทคนิค
(Technical Standard) ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าและมาตรฐานความเชื่อถือได้ ของ
ระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของ SPP/VSPP
3. การกําหนดมาตรการส่ งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจน
3.1 มาตรการส่ งเสริมพลังงานหมุนเวียนควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ต้ นทุนและศักยภาพวัตถุดิบในประเทศไทย
- มีเป้าหมายระยะยาวให้ กิจการด้ านพลังงานหมุนเวียนดําเนินการได้ โดยไม่มีการอุดหนุน
หรื ออุดหนุนน้ อยที่สดุ
- ใช้ ระบบการแข่งขันด้ านราคา หลีกเลีย่ งการให้ โควตาการผลิต
- การกําหนดส่วนเพิ่มอัตรารั บซื ้อไฟฟ้ า (Adder) มีความเหมาะสมสําหรั บการส่งเสริ มการ
รับซื ้อไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะ และก๊ าซชีวภาพมากกว่าการกําหนดอัตรารับซื ้อไฟฟ้าแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ที่มีการกําหนดส่วนผันแปรตามต้ นทุนเชื ้อเพลิงประเภทต่างๆ ซึง่ ยาก
และเป็ นภาระกับหน่วยงานที่ทําหน้ าที่กํากับดูแล
3.2 ให้ กระทรวงพลังงานกําหนดมาตรการส่ งเสริ มพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนและเปิ ดให้
ผู้มีส่วนได้ เสียได้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการประกาศใช้ มาตรการต่างๆ หรื อ
การยกเลิกมาตรการสนับสนุน เพือ่ ให้ เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะสร้ างความเชื่ อมั่น ให้ กับ นักลงทุน และสถาบันการเงินในการ
พัฒนาโครงการ
3.3 ให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) แยกกิจการระบบผลิตไฟฟ้าออกจาก
กิจการระบบส่ งไฟฟ้า เพื่อให้ การบริ หารงานมีความโปร่ งใสในการลงทุนการขยายระบบส่ง
ไฟฟ้ าที่ไม่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายใดโดยเฉพาะ
3.4 กําหนดให้ การพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้าเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP) ที่จะต้ องมีแผนการดําเนินการที่ชดั เจน เพื่อแก้ ไขปรับปรุ งข้ อจํากัดของ
ระบบส่งไฟฟ้าในการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสูง
รวมไปถึงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าแบบ Smart Grid
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
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4. การส่ งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
4.1 กําหนดแผนการรั บซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระยะยาวและมีเป้าหมายการ
รั บซือ้ ที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดแผนการรับซื ้อไฟฟ้าในแต่ละปี ให้ ครอบคลุมโครงการฟาร์ ม
แสงอาทิตย์ ขนาดเล็ก การติดตังแผงเซลล์
้
แสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้ านพักอาศัย กิจการขนาด
กลางและโรงงาน ทังนี
้ ้ การกําหนดเป้าหมายการรับซื ้อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่เพดานและ
ข้ อจํากัดในการรั บซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงานสามารถปรั บเพิ่ม
เป้ าหมายการรั บ ซื อ้ ได้ โดยมี ก ารทบทวนแผนการรั บ ซื อ้ ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นทางเทคโนโลยี ต้ นทุนและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าจากการนําเข้ า LNG
4.2 โครงการ SPP/VSPP แสงอาทิตย์ ท่ ียังค้ างอยู่ จํานวน 2,000 เมกะวัตต์ ให้ เจรจากับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้ รับการตอบรับซื ้อไฟฟ้าแล้ ว (ได้ รับ Adder
6.5 บาทต่อหน่วย) และโครงการ Solar Thermal ที่ขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็ นการใช้
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ตย์ โดยปรั บเงื่ อนไขอัตราการรั บ ซือ้ ไฟฟ้าให้ เหมาะสม คํา นึงถึงต้ นทุน ที่
หลีกเลีย่ งได้ ของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ LNG เป็ นเชื ้อเพลิง
4.3 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้ าน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
และโรงงาน จํานวน 200 เมกะวัตต์ :
- เปิ ดเสรี ไม่มีการจํากัดโควตาสําหรับประเภทบ้ านพักอาศัย
- ขยายกํ าลังการผลิตติดตังสํ
้ าหรั บประเภทบ้ านพักอาศัยให้ ติดตั ้งได้ เกิ นกว่า 10 กิ โลวัตต์
ไม่จํ า กัดเพีย งหลังคาบ้ านเท่า นัน้ (โดยให้ รวมถึงหลังคาโรงจอดรถและหลังคาทางเดิ น
ภายในบริ เวณบ้ าน)
- โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์ แสงอาทิ ตย์ สําหรั บใช้ เอง เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้า
ในบ้ านเรื อน อาคาร กิจการและโรงงาน ให้ สามารถใช้ วิธีหกั ลบหน่วย (Net metering)
ในช่วงที่ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่าความต้ องการใช้
4.4 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชุมชน จํานวน 800 เมกะวัตต์
- มอบหมายให้ กระทรวงพลังงานเป็ นผู้ดาํ เนินการแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าจะต้ องคํานึงถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
 การกระจายโครงการโดยเปิ ดให้ ชม
ุ ชนมีสว่ นร่วมครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
 ปริ มาณพลังไฟฟ้าที่ตอบรับซื ้อไฟฟ้าควรจะสอดคล้ องกับความต้ องการใช้ ไฟฟ้า
ในแต่ละพื ้นที่
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ควรกําหนดขนาดกําลังการผลิตติดตังไม่
้ เกิน 1 เมกะวัตต์/โครงการ เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการรายเล็กๆ สามารถแข่งขันได้
กําหนดเงื่อนไขโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชุมชนโดยใช้ รูปแบบ BOT (Built
Operate Transfer) โดยกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนให้ กบั ชุมชนอย่างเหมาะสม
ระยะเวลาการมอบโครงการคืนให้ กบั ชุมชน และกําหนดอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าโดยใช้ วิธีการ
ประมูลแข่งขัน


-

5. การส่ งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
5.1 เร่ งผลักดันการกําหนดมาตรส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสําหรับโครงการขนาดเล็ก
ในพื ้นที่หา่ งไกลระบบส่งไฟฟ้ า
5.2 สนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ เองทั ้งในรูปแบบของไฟฟ้าและความร้ อน เพื่อลด
และชะลอการลงทุนการสร้ างโรงไฟฟ้ าใหม่ ตลอดจนลดการนําเข้ าเชือ้ เพลิงเชิงพาณิ ชย์ จาก
ต่างประเทศ เนื่องจากปั จจุบนั โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของรัฐไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ง่ายจากกระแส
การต่อต้ านของชุมชนในประเด็นความกังวลด้ านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและวิถีชีวิตของชุมชน
5.3 ส่งเสริ มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน เพื่อกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้า
ไปยังชุมชนที่มีศกั ยภาพ และเพื่อลดกระแสการต่อต้ านจากชุมชน อีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ชุมชน
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและร่ วมเป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ้า โดยใช้ วตั ถุดิบภายในชุมชน ซึ่งเป็ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับของที่มีอยู่แล้ วในชุมชน โดยใช้ มาตรการส่งเสริ มแบบร่ วมลงทุนทัง้ ใน
รูปแบบระหว่างรัฐกับชุมชน หรื อชุมชนกับเอกชน และกําหนดการแบ่งผลตอบแทนให้ แก่ชมุ ชน
ในระดับที่เหมาะสม
5.4 การให้ เงินสนับสนุนการศึกษา วิจยั พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนของ
กองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน ควรจะเชื่อมโยงหรื อสนับสนุนโครงการที่มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
5.5 ให้ กระทรวงพลังงานดําเนินการกําหนดมาตรฐานชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ ด้านพลังงานหมุนเวียน
เพื่อใช้ เป็ นบรรทัดฐานสําหรั บผู้พฒ
ั นาและสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับสถาบันการเงินในการให้
สินเชื่อและเพือ่ ให้ โครงการมีความยัง่ ยืน
5.6 ให้ การสนับสนุนด้ านการผลิตชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศ โดยต้ อง
กําหนดมาตรฐานขันตํ
้ ่าของอุปกรณ์และใช้ เป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ การสนับสนุน
5.7 ส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานที่ถกู ต้ องแก่ประชาชน อาทิ
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- ข้ อจํากัดของประเทศไทยในการจัดหาเชื ้อเพลิงสําหรับการผลิตไฟฟ้า
- ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีและต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท มุง่ เน้ นการขจัดปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ
พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการต่อต้ านจากชุมชน
- การกําหนดให้ มีการเรี ยนการสอน เรื่ อง ความรู้ด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนไว้
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
6. มาตรการที่จะใช้ ในการส่ งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
6.1 มาตรการเช่ าซือ้ อุปกรณ์ (Equipment Leasing) ผ่ านโครงการ ESCO Fund หรื อการให้
เงินทุนหมุนเวียนผ่ านสถาบันการเงิน
- โครงการ Solar rooftop ประเภทบ้ านพักอาศัย
้ ปแบบของไฟฟ้ าและความร้ อน
- โครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ เองทังในรู
6.2 กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
- การสนับสนุนด้ านเงินลงทุน (Investment Subsidy) สําหรับโครงการที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่
หรื อโครงการขนาดเล็ก รวมถึงโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนด้ านการผลิตความร้ อน
และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื ้นที่หา่ งไกลระบบส่งไฟฟ้า
- สนับสนุนการศึกษา วิจยั พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียน
- การสนับสนุนด้ านเงินลงทุน (Investment Subsidy) หรื อการร่วมลงทุน (Equity
Investment) ในการส่งเสริ มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน
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