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 รายงานของ GIZ ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการสนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์  

และเพิม่เป้าการใช้พลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 
 

 
 

  รัฐบาลไทยเดินหน้าเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตยซ่ึ์งประเทศไทยมีศกัยภาพในการพฒันาอยา่งสูง โดยเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (NEPC) ไดอ้นุมติัสองมาตรการท่ีจะเพ่ิมเป้าหมายติดตั้งก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยอี์ก 1,000 MW เป็น 
3,000 MW นบัตั้งแต่รัฐบาลปิดรับสมคัรผูส้นใจภาคเอกชนเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท่ี์รู้จกักนัในนามของ 
adder-tariff-scheme (feed-in premium) ไป มาตรการใหม่น้ีถือเป็นการเปิดโอกาสรอบใหม่ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการพฒันาการ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

โครงการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) 
มาตรการแรกท่ีมีการประกาศออกมาก็คือแนวทางการให้ความสนับสนุนแก่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย ์(PV) บน

หลงัคา ซ่ึงถือเป็นความกา้วหนา้ในดา้นน้ีเน่ืองจากเท่าท่ีผา่นมาอุตสาหกรรม PV ในประเทศไทยส่วนใหญ่ข้ึนกบัการติดตั้ง free-
field ขนาดใหญ่ภายใตโ้ครงการ adder-scheme แต่แนวทางใหม่ท่ีกระทรวงพลงังานประกาศออกมาน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนของภาคเอกชน และชุมชน ช่วงฉุดระดบั peak load และเสริมความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทย 
  คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ERC) ไดป้ระกาศกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในเร่ืองน้ีออกมาในช่วงคร่ึงแรกของ
เดือนกนัยายน 2556 และทาง GIZ ไดท้ าการแปลกฎระเบียบและขอ้บงัคบัน้ีอยา่งไม่เป็นทางการเป็นภาษาองักฤษโดยสามารถท่ี
จะดูกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัแปลไดจ้าก:  
http://www.thai-german-cooperation.info/download/20130918_giz_translation_solar_rooftop.pdf  

มาตรการส่งเสริม Solar rooftop มีโควตา/เป้าหมายซ่ึงคิดเป็นก าลงัการผลิตรวม 200 MW ซ่ึงจะกระจายไปยงักลุ่ม
ต่างๆ ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง ซ่ึงจากก าลงัการผลิตทั้งหมด 200 MW นั้น 80 MW จะถูกจดัสรรให้กบัการติดตั้งในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัไดแ้ก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ (40 MW ใหก้บัอาคารพกัอาศยั และอีก 40 MW ให้กบัอาคารพาณิชย)์ โดย
ใบสมคัรของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในส่วนน้ีจะถูกพิจารณาและด าเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในขณะท่ีใบสมคัรของ
ส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือจะถูกพิจารณาและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) (สามารถดูโควตา้ของแต่ละจงัหวดัไดจ้าก
ประกาศกฎระเบียบและขอ้บงัคบั) 

ทางการจะรับประกนั feed-in tariff เตม็ท่ีตลอด 25 ปีเร่ิมนบัจากวนัท่ีก าหนดใหเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(SCOD) 
ซ่ึงตามกฎเกณฑท่ี์ประกาศมานั้น SCOD ของระบบผลิตไฟฟ้า solar rooftop ทั้งหมดตั้งไม่หลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

จากการหารืออยา่งไม่เป็นทางการกบัเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงพลงังาน คาดวา่ในปี 2557 อาจจะมีการขยายเป้าหมาย 
200 MW ข้ึน โดยอาจจะมีการก าหนด feed-in tariff ท่ีต  ่าลง 
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ส าหรับผูท่ี้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยต์ามโครงการน้ีตอ้งยืน่ใบสมคัรท่ี PEA หรือ MEA ระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 23 
กนัยายน 2556 ถึงวนัศุกร์ท่ี 11 ตลุาคม 2556 ในช่วงเวลา 09:00-15:00 น. ยิง่ไปกวา่นั้น ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีติดตั้งระบบ PV บน
หลงัคาก็จะตอ้งผา่นการรับรองและลงทะเบียนกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (DEDE) หรือเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บในอนุญาตในการประกอบวชิาชีพในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง (ดู ภาคผนวก 7 หรือ กฎระเบียบและขอ้บงัคบั) 

ประเภทอาคาร ขนาด โควต้า FiT 

ท่ีอยูอ่าศยั 0-10 kW  100 MW 6.96 บาทต่อหน่วย 
(16.43 €Cent)  

อาคารพาณิชยข์นาด
เลก็และขนาดกลาง 

>10-250 kW  
100 MW 

6.55 บาทต่อหน่วย
(15.46€Cent) 

อาคาพาณชิย/์
อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดใหญ่ 

>250 kW-MW 6.16 บาทต่อหน่วย 
(14.54 €Cent) 

    
    
โครงการผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์ชุมชน  
                 ในขณะท่ีโครงการ rooftop ไดมี้การสรุปกฎระเบียบและขอ้บงัคบัออกมา
เรียบร้อยแลว้ แต่มาตรการท่ีสองน้ียงัอยูร่ะหวา่งการจดัท ากฎระเบียบและขอ้บงัคบั 
ซ่ึงจากความริเร่ิมของโครงการน้ี กระทรวงพลงังานไดส้านต่อแนวทางการพฒันา
แหล่งพลงังานโดยอิงอยูก่บัชุมชน และสร้างมูลค่าให้กบัทอ้งถ่ิน รวมถึงสร้างโอกาส
ในการท างานและช่องทางหารายได้ใหม่ๆ ให้กับคนในชุมชน โดยมาตรการน้ี
ประกอบดว้ยการก าหนด feed-in tariff อตัราพิเศษส าหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน และอิงอยู่กับชุมชน โดยมีสัดส่วนโควตา/
เป้าหมายก าลงัการผลิตรวม 800 MW ซ่ึงแต่ละโครงการคาดวา่จะมีขนาดประมาณ 1 
MW ซ่ึงโครงการท่ีอยู่ภายใตม้าตรการน้ีจะตอ้งมีก าหนด SCOD ภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ในขณะท่ีรายละเอียดของกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมาตรการน้ียงัอยู่
ระหวา่งการจดัท า แต่ขอ้มูลท่ีกระทรวงพลงังานเปิดเผยออกมาอยา่งไม่เป็นทางการก็
คือ การหาวธีิท่ีจะน าแนวคิดท่ีอิงอยูก่บัชุมชนมาปรับใช ้โดยในประเทศไทยนั้น  
ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นองคก์ารพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน
ท่ีให้เงินกู้/เงินช่วยเหลือแก่หมู่บ้านและชุมชน ซ่ึงจะมีการกันเงินส่วงนหน่ึงไว้
ส าหรับโครงการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์แต่เน่ืองจากความช่วยเหลือ
ทางการเงินท่ีหมู่บา้นแต่ละแห่งจะไดรั้บจากกองทุนยงัไม่พอท่ีจะติดตั้งก าลงัผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 1 MW คณะกรรมการชุมพิเศษจึงตอ้งพิจารณาการผกูรวม
เงินช่วยเหลือของแต่ละหมู่บา้นเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหโ้ครงการสามารถเกิดข้ึนได ้ซ่ึงคาด
วา่การจะเกิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยห์น่ึงโครงการตอ้งใชทุ้นประมาณ 15 
ลา้นบาท (355T Euro)  ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหมู่บา้นต่างๆ ถึง 60 หมู่บา้น
ดว้ยกนั ส าหรับส่วนของเงินกู ้(ซ่ึงกระทรวงพลงังานคาดวา่ตอ้งใชป้ระมาณ 45 ลา้น
บาท (1.065T Euro) จะมาจากธนาคารรัฐสองแห่ง คือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 
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ผลตอบแทนจากโครงการน้ี จะอยูใ่นรูปของ feed-in tariff ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง  
ซ่ึงจะจ่ายตรงไปใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ ท่ีร่วมลงทุนในส่วนของการติดตั้งระบบ ส่วนไฟฟ้า 
ท่ีผลิตข้ึนจะส่งไปใหก้บัระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ และไดรั้บค่าตอบแทนจากการจ่าย 
ไฟในอตัราท่ีคงท่ี ทั้งน้ีทางกระทรวงพลงังานตั้งเป้าหมายวา่ส่วนภาระหน้ีของโครงการ 
น้ีจะหมดไปภายในประมาณ 6-8 ปี ซ่ึงก าไรท่ีเกิดข้ึนจากช่วงท่ีเหลือท่ีค่าไฟยงัถูกตรึง 
ไวอ้ยูน่ั้นก็จะส่งตรงกลบัไปยงัหมู่บา้นต่างๆ ท่ีร่วมลงขนัเงินทุน 
 

ปีที ่ อตัรา FiT (บาท /kWh) 
1-3 9.75 (23.30 €Cent) 
4-10 6.50 (15.50 €Cent) 
11-25 4.50 (10.70 €Cent) 

 

ภาพร่างดา้นล่างน้ีแสดงถึงกระบวนการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายใหม่ภายใต้แผนพฒันาพลงังานทางเลอืก  
 
จากเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์อง NEPC ท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนอีก 1,000 MW ส่งผลใหเ้ป้าการผลิต 

 ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามแผนพฒันาพลงังานทางเลือกปี 2556 (AEDP) เพ่ิมข้ึนเป็น 3,000 MW จากเป้าเดิมท่ีตั้งไวท่ี้ 
2,000 MW ในปี 2555 เม่ือลองยอ้นกลบัไปดูแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนปี 2545 ปรากฏวา่มีการเพ่ิมเป้าหมายจาก 500MW 
เป็น 3,000MW ซ่ึงไม่เพียงแต่เป้าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยจ์ะเพ่ิมข้ึนเท่านั้น แต่เป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 
ก็เพ่ิมข้ึนดว้ย รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากตารางดา้นล่าง:  
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แหล่งพลงังาน  REDP 2008 (MW)  AEDP 2012 (MW)  AEDP 2013 (MW)  
น า้  324  1,608  324  
ลม  800  1,200  1,800  
ขยะ  160  160  400  
ก๊าซชีวภาพ  120  600  3,600  
ชีวมวล  3,700  3,630  4,800  
แสงอาทติย์ 500  2,000  3,000  
อืน่ๆ  4  3  3  
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