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บทคัดย่อ 
 การติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านพกัอาศยัในประเทศไทยในปัจจุบนันัน้ยงัขาดการ
สนบัสนนุจากภาครัฐ เนื่องจากยงัไม่มีมาตรการที่ชดัเจนส าหรับการให้ประชาชนทัว่ไปสนใจลงทนุติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้าน ซึง่มาตรการในอดีตที่ผา่นมานัน้ก่อให้เกิดปัญหาและความไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ลงทนุและ
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ในการศกึษานีจ้ึงได้ก าหนดโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Fixed Feed-in Tariff (FIT) และค านวณ
อตัรา FIT ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอตัราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดโดยค านึงถึงต้นทนุของการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีค่าต่างกนัตามเทคโนโลยี 
โดยการศกึษานีไ้ด้ออกแบบรูปแบบมาตรการทางการเงินไว้ 3 รูปแบบ แตล่ะรูปแบบมีความเหมาะสมกบักลุม่ผู้มีรายได้ใน
ระดบัท่ีตา่งกนัและให้ผลตอบแทนที่ดี ทัง้ยงัสง่ผลกระทบกบัผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไปน้อยอีกด้วย 
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ABSTRACT 

 In Thailand, the investment in residential rooftop solar power systems is still not 

attractive because there is still a lack of support measures for this market segment.  The 

support measures that the government has put in place to date have been focused primarily on 

large-scale solar farm investment and caused many problems both for the investors and 

ratepayers. This study hence designs a fixed feed-in tariff measure (FiT) to support 

residential-scale rooftop solar systems installation.  A fixed FiT is an electricity purchasing 

price that reflects the investment costs of different renewable energy technologies.  Three 

rates of FiT are proposed to provide attractive returns for three levels of income groups. The 

FiT measure will result in negligible impacts on ratepayers, given the current residential 

rooftop target specified in Thailand’s Alternative Energy Development Plan.    
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1.บทน า 
1.1 ความเป็นมาของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุม่ประเทศอาเซียนที่มีมาตรการสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนในการผลิต
ไฟฟ้า โดยแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 (Renewable Energy Development Plan : REDP) ได้
ก าหนดเป้าหมายของการใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2565 ไว้ที่ 500 เมกะวตัต์ [1] และเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภาครัฐจึงก าหนดมาตรการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนด้วยการให้
สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) โดย ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จะได้รับ Adder ที่ 8 บาทต่อหน่วย 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญา [2] ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงเป้าหมายตามแผน REDP โดยเปลี่ยนไปใช้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) แทน และก าหนดเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ปริมาณ 2,000 เมกะวตัต์ ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) จ านวน 1,000 เมกะวตัต์ [3] ซึ่ง แม้จะมีการตัง้เป้าหมายที่ชดัเจนผ่านแผน
พลงังานทดแทน แตม่าตรการสนบัสนนุทางการเงินท่ีผา่นมายงัไมจ่งูใจการลงทนุการผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้าน 
ประกอบกบัเกิดประเด็นปัญหาหลายด้านจากการน านโยบายไปปฏิบตัิ การศกึษานีเ้ป็นการออกแบบมาตรการทางการเงิน
ที่จูงใจการลงทนุ โดยมีการออกแบบโครงสร้างการสนบัสนุนทางการเงินจากภาครัฐที่จะช่วยรับประกนัประสิทธิภาพของ
การผลติไฟฟ้า และลดผลกระทบตอ่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระยะยาวด้วย   

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อก าหนดรูปแบบมาตรการทางการเงินท่ีเหมาะสมซึง่จะช่วยจงูใจให้เจ้าของที่อยูอ่าศยัในประเทศไทยให้มคีวาม
สนใจติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาที่อยูอ่าศยัมากขึน้และมีผลกระทบกบัประชาชนทัว่ไปน้อยที่สดุ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศกึษานีจ้ะศกึษาต้นทนุการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาส าหรับบ้านพกัอาศยั
ขนาดกลาง ท่ีมีขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 15(45) เช่ือมโยงระบบแรงต ่า 220 โวล์ท และไม่มีการติดตัง้แบตเตอร่ีเพื่อส ารอง
ไฟฟ้า โดยมีก าลงัการผลติติดตัง้ของระบบไมเ่กิน 3.5 กิโลวตัต์  

1.4 ประเดน็ปัญหา 
1.4.1 ปัญหาที่เกดิจากโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้า  

ภาครัฐได้สนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยการก าหนดสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าจ านวน 8 
บาทตอ่หนว่ย ซึง่จ่ายให้ผู้ผลติไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า [4] มลูค่าของการจ่ายสว่นเพิ่ม
ราคารับซือ้จะสง่ผ่านมาถึงผู้ ใช้ไฟฟ้าผ่านทางค่า Ft  โดยส าหรับรายที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วการไฟฟ้าจะรับซือ้ในราคา 
คา่ซือ้ไฟฟ้าฐาน + สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า + คา่Ft ซึง่โครงสร้างราคาดงักลา่วท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในสองประเด็น
คือ (1) แนวโน้มราคาคา่ไฟฟ้าฐานและคา่ Ft มีคา่เพิ่มขึน้ตามต้นทนุการผลติไฟฟ้ารวม ท าให้ราคารับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ตามเวลา (2) สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าที่ผู้ลงทนุได้รับจะถกูสง่ผ่านไปยงัค่า Ft ซึ่งหากมีการรับซือ้ไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียนเป็นจ านวนมากขึน้จะท าให้ค่า Ft มีค่าสงูขึน้และท าให้ราคารับซือ้ไฟฟ้าที่ผู้ลงทนุได้รับมีค่ามากขึน้
ด้วย ซึง่เทา่กบัผู้ประกอบการได้คา่รับคา่ไฟฟ้าเพิ่มขึน้โดยมิได้ลงทนุเพิ่มเติม ซึง่การท่ีราคารับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จะไม่สะท้อน
ต้นทนุการผลติไฟฟ้าที่แท้จริงเนื่องจากการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นการลงทนุเพียงครัง้เดียว  
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ด้วยสาเหตขุ้างต้น โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Fixed Feed-in Tariff (FIT) ที่เป็นอตัราค่าไฟฟ้าที่ค านึงถึง
ต้นทนุของการผลติไฟฟ้าซึง่มีคา่ตา่งกนัตามเทคโนโลยี จึงน่าจะเป็นการก าหนดค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมส าหรับผู้ ประกอบการ
และผู้ ใช้ไฟฟ้า โดยค านวณราคาจากต้นทนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนและก าหนดราคาจ าแนกตามเชือ้เพลิง 
เทคโนโลยีที่ใช้ และขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ โดยจะรับประกนัราคาที่แนน่อนตลอดอายโุครงการ 

1.4.2 ปัญหาที่เกดิจากการที่ผู้ประกอบการใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต ่า 
จากการให้สว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้าส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในราคาที่สงูถึง 8 บาทตอ่หนว่ย 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นัน้ มีผู้ประกอบการบางรายใช้อปุกรณ์การผลติไฟฟ้าที่มีประสทิธิภาพต ่าเพื่อลดต้นทนุของโรงไฟฟ้า 

ท าให้เกิดความเสีย่งตอ่เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และเมื่อไมส่ามารถผลติไฟฟ้าได้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท าให้ภาครัฐ
เกิดความไมแ่นน่อนในการวางแผนด้านอปุทาน (supply) ส าหรับการจดัหาพลงังานไฟฟ้าในอนาคตได้ 

1.4.3 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
กระบวนการ ระยะเวลา และหลกัเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนญุาตจากหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมมีความ

ซับซ้อนและใช้เวลาไม่แน่นอน โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน และในหลายกรณีใช้เวลาเกินกว่า 1 ปี 

ยกตวัอยา่งเช่น พรบ.ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2535 กลา่วว่า โรงงาน คือ อาคาร สถานที่ที่ใช้เคร่ืองจกัรที่มีก าลงัรวม
ตัง้แต ่5 แรงม้าขึน้ไป (3.728 กิโลวตัต์) จะต้องขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) [5] ซึ่งขัน้ตอนและเอกสารที่ใช้
พิจารณามีความซบัซ้อน และในการพิจารณาจะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมลูอย่างละเอียดเพื่อให้สง่ผลกระทบกบัประชาชน
น้อยที่สดุ ซึง่ระบบผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลงัคาที่พกัอาศยัที่มีก าลงัการผลติติดตัง้เกินกวา่ 3.728 กิโลวตัต์ไม่ควรถือว่า
เป็นโรงงานเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตัง้กับกระบวนการผลิตไม่ไ ด้มีความซับซ้อนจนก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภยัของประชาชนโดยรอบได้ 

 

2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
2.1 การวิเคราะห์ทางการเงนิ (Cashflow Analysis) 
 การวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับมาตรการทางการเงินในการศึกษานี ้ใช้การประเมินต้นทนุ (Cost) และก าหนด
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเพื่อหาคา่ไฟฟ้า FIT ที่เหมาะสม แตเ่นื่องจากโครงการเป็นการลงทนุท่ีมีระยะเวลาถึง 25 ปี 
ท าให้ในการคิดผลตอบแทนต้องคิดอตัราสว่นลด (Discount  Rate) ท่ีเกิดจากการเสยีโอกาสในการลงทนุและภาวะเงินเฟ้อ 
และจะต้องปรับคา่เวลาตลอดอายขุองโครงการเพื่อใช้วดัวา่โครงการท่ีลงทุนไปให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ โดยมีสมการที่
ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
 

Annual Cashflow = Electricity Revenue + Government support – Initial Investment – Cost of O&M – Loan Payment  
 

                       
               

                    
    เมื่อ n คือ จ านวนปี  (1) 

 
จะได้มลูค่าผลตอบแทนสทุธิของโครงการ ณ ปัจจุบนัคือ NPV= ∑Present Cashflow ซึ่งส าหรับโครงการที่มี

มลูคา่ผลตอบแทนสทุธิมากกวา่ 0 เป็นโครงการท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
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2.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 เป็นการศึกษาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่คาดว่าจะเกิดขึน้และมีผลกระทบกบัต้นทนุหรือผลตอบแทน
สทุธิของการลงทนุ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์คือสามารถประมาณการได้วา่หากเกิดเหตกุารณ์ที่มีตวัแปรใดไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อการลงทนุอย่างไรบ้าง ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทนุของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้แก่ ราคาต้นทนุของแผงโซลาร์เซลล์และอปุกรณ์ประกอบ เป็นต้น 

 
3. นิยามของกรณีศึกษาและเหตุผลในการก าหนดกรณีศึกษา 
 ในการวิเคราะห์หาต้นทนุและผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับการลงทุนติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา ผู้ เขียนได้ใช้วิธีการก าหนดกรณีศกึษาโดยศึกษานโยบายการสนบัสนนุทางการเงินของต่างประเทศ
และปัญหาที่เกิดขึน้จากนโยบายการสนบัสนนุในอดีตของประเทศไทยและแนวโน้มมาตรการการสนบัสนนุในอนาคต เพื่อ
น ามาก าหนดมาตรการทางการเงินที่จะใช้สนบัสนนุในประเทศไทย ส าหรับการศึกษานีจ้ะก าหนดมาตรการทางการเงิน 3 
รูปแบบ ดงันี ้

3.1 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 1  
 มาตรการนีเ้ป็นมาตรการส าหรับประชาชนทัว่ไป เป็นการกระตุ้นให้เกิดเจ้าของที่พกัอาศยัเกิดแรงจูงใจและเป็น
การกระตุ้นให้ตลาดระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึง่ในขณะนีย้งัอยูใ่นขัน้เร่ิมต้น ให้เร่ิมขยายตวัและมีการแขง่ขนักนั
มากขึน้ ในมาตรการนีเ้จ้าของที่พกัอาศยัสามารถขอสินเช่ือจากกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ESCO Fund) 
ร้อยละ 40 ของเงินลงทุน และช าระเงินลงทุนร้อยละ 60 ของต้นทุนระบบในปีแรก โดยเจ้าของที่พกัอาศยัจะได้รับเงิน
สนบัสนนุจากภาครัฐ (Subsidy) ในอตัราร้อยละ 50 ของเงินลงทนุทัง้หมด โดยภาครัฐจะจ่ายคืนให้เป็นรายปีเป็นเวลา 10 
ปี ซึ่งการจ่ายคืนนัน้จะมีเง่ือนไขว่าระบบที่ติดตัง้นัน้จะต้องมีคุณภาพดีและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ภาครัฐจะจ่ายเงินสนบัสนุนให้ทกุสิน้ปีหลงัจากได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแล้ว โดยส าหรับมาตรการ
ทางการเงินรูปแบบนีก้ าหนดอตัราผลตอบแทน (IRR) ไว้ที่ 6% ระยะเวลาการสนบัสนนุด้วย FIT 25 ปี 

3.2 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 2 
 มาตรการนีเ้ป็นมาตรการส าหรับผู้ที่มีฐานะปานกลาง –สงู โดยสามารถจ่ายเงินลงทนุได้เตม็วงเงิน โดยก าหนด 
IRR ที่ 6% ระยะเวลาการสนบัสนนุด้วย FIT 25 ปี 

3.3 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 3 
 มาตรการนีเ้ป็นมาตรการที่เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจจะติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ แต่ไม่
สามารถจ่ายเงินลงทนุทัง้หมดได้ในคราวเดียว โดยสามารถขอสินเช่ือจากกองทนุเพื่อสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ESCO 
Fund) ได้เต็มจ านวนเงินลงทนุ โดย ESCO Fund จะคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 (Flat rate) ระยะเวลาในการผ่อนช าระคือ 
5 ปี โดยก าหนด IRR ที่ 6% ระยะเวลาการสนบัสนนุด้วย FIT 25 ปี 

 
4. สมมุตฐิานในการศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ทางการเงินในทีน่ีจ้ะพิจารณาแยกเป็น 3 สว่นดงันี ้
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4.1 ต้นทนุระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
ในการศกึษานีจ้ะใช้ข้อมลูต้นทนุระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จากการส ารวจราคาจากผู้ประกอบการใน

ประเทศโดยพบว่า ราคาต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์เฉลี่ยอยู่ที่  64.73 บาทต่อวตัต์คิดเป็นร้อยละ 62 ของต้นทุนระบบ โดย
ส าหรับอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ จะคิดที่ร้อยละ 38 ของต้นทนุระบบ ส าหรับต้นทนุอินเวอร์เตอร์จะคิดที่ราคา 17.14 บาทต่อ
วตัต์ แตเ่นื่องจากระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ไมจ่ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษา โดยเฉพาะแผงโซลาร์
เซลล์มีอายกุารใช้งานถึง 25 ปี แต่จะมีประสิทธิภาพลดลงร้อยละ0.5 ทกุปี อาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของ
อปุกรณ์ซึง่ในการศกึษานีจ้ะประมาณการอยูท่ี่ร้อยละ 1 ของราคาระบบตอ่ปี ส าหรับอินเวอร์เตอร์ให้มีอายกุารใช้งาน 11 ปี
ตามตารางที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านพบว่า มลูค่าการลงทนุ
สว่นใหญ่จะอยูใ่นการลงทนุติดตัง้ในครัง้แรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 63 ของมลูค่าการลงทนุทัง้หมด และเนื่องจากระบบ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่วเมื่อติดตัง้แล้วจะท างานอตัโนมตัิท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่จะมีการ
ตรวจสอบสภาพอปุกรณ์และท าความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ทกุปี และการเปลีย่น Inverter ในปีที่ 11 ดงัแสดงในรูปท่ี  1 

Cost Assumption  Reference 
Cost of Panel 55-90 ฿/วตัต์ 

เฉลีย่อยูท่ี่ 64.73 บาทตอ่วตัต์ 
คิดเป็น 62%ของราคาระบบ 

จากใบเสนอราคา 4 บริษัท ในชว่งเดือน ก.พ. – 
พ.ค. 2556 ชนิด Panel แบบ Crystalline  

Cost of Balance of system 38%ของราคาระบบ ค านวณจากการข้อมลูในใบเสนอราคา เป็น
ราคารวมอินเวอร์เตอร์และอปุกรณ์ประกอบ 
รวมไปถึงคา่ขนสง่และติดตัง้  

Cost of O&M 1%ของราคาระบบ คา่บริการตรวจสอบอปุกรณ์รายปีและ
คา่บริการท าความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ 

Cost of Inverter 17.14 บาทตอ่วตัต์ คา่เฉลีย่จากใบเสนอราคา  
Capacity Factor 13% ค านวณจากข้อมลูการผลติไฟฟ้าของผู้ผลติ

ไฟฟ้าขนาดเลก็มากพลงังานแสงอาทิตย์บน
หลงัคาบ้านท่ีได้รับ Adder และจา่ยไฟฟ้าเข้า
ระบบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคแล้วแล้ว 

Annual Degradation 0.5% จากผลการศกึษาของ National Renewable 
Energy Laboratory (NREL) (NREL,2012) [8] 

Panel Life 25 years อายกุารรับประกนัของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
Inverter Life 11 years Solarpraxis (2012) [9] 
 

ตารางที่ 1 แสดงต้นทนุระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
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4.2 ตัวแปรควบคุมทางการเงนิ  

ในการศกึษานีจ้ะใช้แหลง่สนิเช่ือจาก ESCO Fund เป็นหลกั ซึง่จะคิดดอกเบีย้ร้อยละ 4 คงที ่โดยมีระยะเวลาการ
ผอ่นช าระท่ี 5 ปี และก าหนดอตัราผลตอบแทน (IRR) ที่ 6% ซึง่มากกวา่ดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร ตามตารางที่ 2 

 
 

 
 

 

 

 

 
4.3 เป้าหมายของการสนับสนุน  

ในการศึกษานีก้ าหนดเป้าหมายของการสนบัสนุนตามแผน AEDP2011 กล่าวคือ ตามแผนดงักลา่วให้มีการ
ติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านจ านวน 1,000 MW ในเวลา 10 ปี ดงันัน้เป้าหมายการสนบัสนนุ
ตอ่ปีคือ 100 MW ส าหรับตวัประกอบการประมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของทัง้ประเทศ (Forecast Factor) ให้มีการเพิ่มขึน้ 

 

รูปที่ 1 สดัสว่นการลงทนุระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาบ้าน 

Financial Assumption  Reference 
Interest 4% จาก ESCO Fund [10] 
Loan Period 5 ปี จาก ESCO Fund [10] 
IRR 6% ปัจจบุนัยงัไมม่ีผลส ารวจวา่ผู้ใช้ไฟท่ีสนใจติดตัง้

ระบบสนใจอตัราผลตอบแทนทีเ่ทา่ไร ดงันัน้ผู้ เขียน
จึงใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 
(20 ปี) เป็นแหลง่อ้างองิ 

Discount rate 3% อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปีพ.ศ. 2555 
 

ตารางที่ 2  แสดงตวัแปรควบคมุทางการเงิน 
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4% ต่อปีตามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP2010) [11] โดยคิดหน่วยการใช้
ไฟฟ้าฐานในปี พ.ศ. 2555 ที่ปริมาณ 162,668 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง [12] ซึ่งจะสามารถน าไปคิดผลกระทบค่า Ft จากการ
สนบัสนนุโครงการได้ตามสมการ 

คา่    เปลีย่นแปลง  
 เงินสนบัสนนุรายปี  คา่     จ านวนโครงการ

หนว่ยการใช้ไฟฟ้าในปีนัน้
 

5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
ในการศกึษานีจ้ะใช้วิธีทดสอบการเปลีย่นแปลง 2 กรณี คือ 

 - กรณีที่  1 ต้นทนุของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลง +/- 10% โดยส าหรับค่าอื่นๆ ให้คงที่ 
เนื่องจากอปุกรณ์ที่ใช้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บางอยา่งไมส่ามารถผลิตได้ในประเทศ ความเปลี่ยนแปลงด้าน
ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลท าให้ต้นทุนของระบบเปลี่ยนแปลงไป  โดยให้ FIT ที่ราคาเท่ากับราคาที่ได้จาก
การศกึษาจะมีผลกระทบกบัผลตอบแทนสทุธิกบัระยะเวลาคืนทนุอยา่งไร 
 - กรณีที่ 2 เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ เป็นท่ี MRR เฉลีย่ ณ วนัท่ี 24 มิ.ย. 2556 มีคา่ 8.62%ตอ่ปี โดยวิธีการคิด
ดอกเบีย้จะคิดแบบลดต้นลดดอก เนื่องจากเง่ือนไขของการขอเงินสนบัสนนุจาก ESCO Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
ESCO Fund อาจไมใ่ห้เงินสนบัสนนุ ดงันัน้ หากไมส่ามารถขอเงินสนบัสนนุจาก ESCO Fund ที่คิดดอกเบีย้แบบคงที่ได้ ผู้
ลงทนุสามารถขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ โดยให้ต้นทุนระบบให้คงที่ และ FIT เท่ากับราคาที่ได้จากการศึกษาจะมี
ผลกระทบกบัผลตอบแทนสทุธิกบัระยะเวลาคืนทนุอยา่งไร 

 

6. ผลการศึกษา 
 โดยเมื่อน าต้นทนุดงักลา่วที่มาศกึษาในแตล่ะมาตรการทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้

6.1 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 1 
 เมื่อต้นทนุของแผงโซลาร์เซลล์เฉลี่ยที่ 64.73 บาทต่อวตัต์ มลูค่าการลงทนุของระบบขนาด 3.5 กิโลวตัต์ จะอยู่ที่ 
365,411.29 บาท การใช้มาตรการทางการเงินตามรูปแบบท่ี 1 ภาครัฐจะต้องสนบัสนนุเงินลงทนุจ านวน 182,705.65 บาท
ตอ่ระบบ โดยจะแบง่จ่าย 10 ปี ซึง่ผู้ลงทนุสามารถกู้ เงินจาก ESCO Fund ร้อยละ 40 ของวงเงินลงทนุคิดเป็น 146,164.52 
บาท เมื่อก าหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ท าให้ภาครัฐจะต้องรับซือ้ไฟฟ้าในราคาหน่วยละ 6.64 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจะมีระยะเวลาคืนทนุ 9 ปี ซึ่งหากมีการติดตัง้ระบบเป็นจ านวน 100 MW จะท าให้ค่า Ft เพิ่มขึน้ 
0.0079 บาทตอ่หนว่ย ดงัตารางที่ 3 โดยการลงทนุจะมีผงักระแสเงินสดดงัรูปท่ี 2  

 

 

 

 

Cost of Panel          64.73  บาท 
Overall Cost  365,411.29  บาท 
Government support 
(เงินสนบัสนนุตอ่ระบบ)  182,705.65  บาท 
FIT           6.64  บาท 
Payback Period 9 ปี 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อน ามาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 1 มาใช้ 
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5.2 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 2 

เมื่อต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์เฉลี่ยที่ 64.73 บาทต่อวตัต์ เจ้าของบ้านจะต้องจ่ายเงินลงทุนติดตัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านเป็นมลูคา่ 365,411.29 บาท ซึง่เมื่อก าหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ท าให้ภาครัฐ
จะรับซือ้ไฟฟ้าในราคาหนว่ยละ 9.39 บาท ระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีระยะเวลาคืนทนุ 13 ปี ดงัตารางที ่4 และการลงทนุจะ
มีผงักระแสเงินสดดงัรูปท่ี 3 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อน ามาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 2 มาใช้ 

Cost of PV          64.73  บาท 
Overall Cost  365,411.29  บาท  
FIT           9.39  บาท  
Payback Period 13 ปี 

 

 

รูปที่ 3 ผงักระแสเงินสดจากการลงทนุโครงการโดยใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 2 

รูปที่ 2 ผงักระแสเงินสดจากการลงทนุโครงการโดยใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 1 
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การใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 2 ในการสนบัสนนุนัน้ หากมีการติดตัง้ระบบเป็นจ านวน 100 MW จะท าให้
คา่ Ft เพิ่มขึน้ 0.0069 บาทตอ่หนว่ย 
 

5.3 มาตรการทางการเงนิรูปแบบที่ 3 
 การใช้มาตรการทางการเงินในรูปแบบที่ 3 เจ้าของบ้านจะขอสินเช่ือการลงทนุจาก ESCO Fund โดย

เงินลงทนุทัง้หมดในตอนแรก ESCO Fund จะเป็นผู้จ่ายและเจ้าของบ้านจะผ่อนช าระในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 คงที่ 5 ปี 
คิดเป็นปีละ 87,698.71 บาท หรือประมาณ 7,300 บาทตอ่เดือน ซึง่เมื่อก าหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ท าให้ภาครัฐจะรับ
ซือ้ไฟฟ้าในราคาหนว่ยละ 9.49 บาท ระยะเวลา 25 ปี ซึง่หากใช้มาตรการดงักลา่วจะมีระยะเวลาคืนทนุ 15 ปี ดงัตารางที ่5 
และการลงทนุโครงการจะมีผงักระแสเงินสดดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 3 ในการสนบัสนนุนัน้ หากมีการติดตัง้ระบบเป็นจ านวน 100 MW จะท าให้

คา่ Ft เพิ่มขึน้ 0.0070 บาทตอ่หนว่ย 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อน ามาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 3 มาใช้ 

Cost of Panel          64.73  บาท 
Total Paid  438,493.55  บาท 
FIT           9.49  บาท 
Payback Period 15 ปี 

 

รูปที่ 4 ผงักระแสเงินสดจากการลงทนุโครงการโดยใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 3 
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5.4 ประโยชน์และผลกระทบ 
 จากการศกึษามาตรการทางการเงินส าหรับการสนบัสนนุการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน
หลงัคาบ้านทัง้ 3 มาตรการพบวา่ 

5.4.1 เปรียบเทยีบทัง้ 3 มาตรการ 
 ในการศกึษามาตรการทางการเงินเพื่อการสง่เสริมการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้าน
ทัง้ 3 กรณีศกึษา สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 6 

 

 

 

 
 
 
 
 จากตารางจะเห็นวา่การสง่เสริมการติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านด้วยมาตรการทาง
การเงินรูปแบบท่ี 2 จะให้ผลตอบแทนการลงทนุสงูสดุ เนื่องจากเป็นมาตรการท่ีเจ้าของเป็นผู้ออกเงินลงทนุเองทัง้หมด โดย
ภาครัฐจะจ่ายคา่ตอบแทนให้ในรูปแบบ Feed-in Tariff อยา่งไรก็ดกีารให้การสนบัสนนุด้วยมาตรการทางการเงินในรูปแบบ
ที่ 1 และ 3 นัน้ ช่วยลดภาระการลงทนุส าหรับผู้ที่มีความสนใจ เนือ่งจากทัง้สองมาตรการผู้ลงทุนไมจ่ าเป็นต้องมีเงินลงทนุ
ก้อนใหญ่ในตอนแรก 

5.4.2 ผลกระทบจากการใช้มาตรการทางการเงิน 
เนื่องจากการให้การสนบัสนนุด้วยมาตรการทางการเงินนัน้ เมด็เงินท่ีน ามาให้การสนบัสนนุจะสง่ผา่นมายงัผู้ใช้

ไฟฟ้าผา่นคา่ Ft ดงันัน้ การท่ีมีระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านเพิม่ขึน้ จะท าให้เกิดผลกระทบกบัผู้ใช้
ไฟฟ้าคือท าให้คา่ Ft สงูขึน้ โดยจากการศกึษาทัง้ 3 มาตรการได้ข้อสรุปดงัรูปท่ี 5 

 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลของมาตรการทางการเงินทัง้ 3 รูปแบบ 

 

มาตรการทางการ
เงินรูปแบบท่ี 1 

มาตรการทางการเงิน
รูปแบบท่ี 2 

มาตรการทางการ
เงินรูปแบบท่ี 3 

Feed in Tariff per kWh 6.64 9.39 9.49 
Government support 
(เงินสนบัสนนุตอ่ระบบ)  182,705.65  - - 
Electricity Income (Baht/year) 623,381.43 881,579.06 890,848.56 
NPV  75,116.51 113,809.55 87,506.52 
Payback period (year) 9 ปี 13 ปี 15 ปี 

 

รูปที่ 5 แสดงผลกระทบกบัคา่ Ft จากการใช้มาตรการทางการเงินทัง้ 3 รูปแบบ 
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 จากกราฟจะเห็นวา่ ผลกระทบกบัค่า Ft ส าหรับการใช้มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 1 จะมีผลกระทบมากกว่า
รูปแบบอื่นๆ ทัง้นี ้จุด peak ของกราฟแต่ละเส้นเกิดจากสมมติฐานของการทยอยเข้าระบบของโครงการพลงังาน
แสงอาทิตย์ โดยเกิดการเข้าระบบปีละ 100 MW เป็นเวลา 10 ปี ดงันัน้ ผลกระทบต่อค่าไฟจึงสะสมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ใน
ระหวา่งปีที่ 1-10 และตัง้แตปี่ที่ 11 เป็นต้นไปผลกระทบตอ่คา่ Ft เร่ิมลดลงเนื่องจากไม่มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่ม
อีก 

โดยส าหรับมาตรการการเงินรูปแบบที่ 1 นัน้ มีผลกระทบมากกว่ารูปแบบอื่นเนื่องจากภาครัฐจะต้องจ่ายเงิน
สนบัสนนุการลงทนุเป็นเวลา 10 ปี ดงันัน้หากมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปีละ 100 MW ในปีที่ 10 ภาครัฐจะต้องจ่ายเงิน
สนบัสนนุพร้อมคา่ซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff ส าหรับโครงการทัง้หมด 1,000 MW และในปีที่ 11 จะมีจ านวน 100 MW ที่จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบในปีแรกที่ภาครัฐจ่ายเงินสนบัสนนุครบจ านวนแล้ว ยงัคงเหลือแต่ค่าไฟฟ้า Feed-in Tariff ที่จะต้องจ่ายไป
อีก 15 ปีเทา่นัน้ ส าหรับมาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 2 และ 3 ภาครัฐไมต้่องจ่ายเงินสนบัสนนุในช่วง 10 ปีแรก ดงันัน้จะ
มีผลกระทบกบัคา่ Ft ในช่วงแรกน้อยกวา่มาตรการแรก แตภ่าครัฐต้องจ่ายเงินคา่ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ที่ราคาสงู
กวา่ ท าให้ในระยะยาวสง่ผลกระทบกบัคา่ Ft มากกวา่มาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 1 

5.4.3 ผลประโยชน์ของการสนับสนุนต่อประเทศไทย 
1) ลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าของภาครัฐ หากมีการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000 เมกะวตัต์ ตามแผน AEDP จะช่วยให้ภาครัฐสามารถลด
การลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึง่ใช้เงินลงทนุมหาศาลได้  

2) ลดการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลติไฟฟ้า โดยหากมีการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ 100 เมกะวตัต์ต่อปี จะสามารถลดการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า
ได้ถึง 790 ล้านลกูบาศก์ฟตุ (คิดจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดก าลงัการผลิต 800 เมกะวตัต์ ที่มีค่าความสิน้เปลืองใน
การใช้เชือ้เพลงิเฉลีย่เพื่อการผลติพลงังานไฟฟ้าเทา่กบั 6,800 BTU/kWh) 

3) ลดก าลงัไฟฟ้าสญูเสียในระบบสายสง่และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้าติดตัง้อยู่ใกล้กบัที่
บริเวณที่ต้องใช้ไฟฟ้า ท าให้สามารถลดก าลงัสญูเสยีในการสง่พลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยูไ่กลออกไปได้ เช่น ใน
บางกรณีที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อยูห่า่งจากบริเวณที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ท าให้เกิดการสญูเสียพลงั
ไฟฟ้าในระบบจ าหน่าย ซึ่งในบางกรณีสงูถึงร้อยละ 10 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งหมายความว่าภาครัฐต้อง
จ่ายเงินสนบัสนนุไปโดยไมไ่ด้พลงังานไฟฟ้ามาใช้ในระบบถึงร้อยละ 10 

5.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
5.5.1 กรณีที่ 1 ให้ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์มีค่าเปล่ียนแปลง +/- 10% 
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 จากตาราง พบวา่ การท่ีต้นทนุของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ของเงินลงทนุนัน้ ท าให้
อตัราผลตอบแทนในทกุมาตรการลดลง แตส่ าหรับระยะเวลาในการคืนทนุในมาตรการท่ี 1 ยงัคงเดิม แตอ่ยา่งไรก็ดี
ผลตอบแทนที่ได้ก็ยงัคงมากกวา่การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ โดยส าหรับมาตรการท่ี 2 และ 3 การเปลีย่นแปลงต้นทนุ
จะไมส่ง่ผลกระทบกบัคา่ Ft เนื่องจากภาครัฐไมต้่องจา่ยเงินสนบัสนนุเพื่อจงูใจการลงทนุ แตจ่ะกระทบกบัผู้ลงทนุเพราะท า
ให้ผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทนุเปลีย่นไป 

5.5.2 กรณีที่ 2 เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ เป็นที่ MRR เฉล่ีย ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2556 มีค่า 
8.62%ต่อปี โดยวิธีการคิดดอกเบีย้จะคดิแบบลดต้นลดดอก 
 การวิเคราะห์ความออ่นไหวตามกรณีที่ 2 ที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้นัน้จะไม่กระทบกบัมาตรการทาง
การเงินรูปแบบที่ 2 ซึ่งเจ้าของเป็นผู้ลงทนุเองทัง้หมด แต่จะกระทบกับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้มาตรการทาง
การเงินรูปแบบท่ี 1 และ 3 เทา่นัน้ โดยจากการศกึษาได้ผลการศกึษาตามตารางที่ 8 
 
 

 

 

 
 

จากตารางพบวา่ การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ส าหรับสินเช่ือส าหรับการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บน
หลงัคาบ้านนัน้มีผลท าให้อตัราผลตอบแทนที่ได้ลดลง และจะท าให้มีระยะเวลาในการคืนทนุนานขึน้แตย่งัคงให้ผลตอบแทน

 ต้นทนุเพิ่ม 10% ต้นทนุลด 10% 
มาตรการทางเงิน
รูปแบบท่ี 1 

มาตรการทาง
เงินรูปแบบท่ี 2 

มาตรการทาง
เงินรูปแบบท่ี 3 

มาตรการทางเงิน
รูปแบบท่ี 1 

มาตรการทาง
เงินรูปแบบท่ี 2 

มาตรการทาง
เงินรูปแบบท่ี 3 

FIT  6.64 บาท 9.39 บาท 9.49 บาท 6.64 บาท 9.39 บาท 9.49 บาท 
IRR 4.93% 4.91% 4.48% 7.13% 7.27% 7.96% 
Payback Period  9 ปี 14 ปี 16 ปี 9 ปี 9 ปี 13 ปี 
ผลกระทบกบัคา่ Ft ตอ่
ก าลงัการผลติ 100 MW 

0.0086 บาทตอ่
หนว่ย 

0.0069 บาทตอ่
หนว่ย 

0.0070 บาทตอ่
หนว่ย 

0.0079 บาทตอ่
หนว่ย 

0.0069 บาท
ตอ่หนว่ย 

0.0070 บาทตอ่
หนว่ย 

ตารางที่ 7 แสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงต้นทนุของระบบ 

ตารางที่ 8 แสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 มาตรการทางเงิน
รูปแบบท่ี 1 

มาตรการทางเงิน
รูปแบบท่ี 3 

FIT 6.64 บาท 9.49 บาท 
อตัราผลตอบแทน 5.76% 5.6% 
Payback Period 9 ปี 15 ปี 
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ทีม่ากกวา่การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ โดยส าหรับมาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 1 จะให้ผลตอบแทนในอตัรา 5.76% 
ระยะเวลาคืนทนุ 9 ปี และมาตรการทางการเงินรูปแบบท่ี 3 จะให้ผลตอบแทนในอตัรา 5.6% ระยะเวลาคืนทนุ 15 ปี 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษารูปแบบมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมส าหรับการสนบัสนนุระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาบ้านในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า การใช้มาตรการทางการเงินทัง้ 3 รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาของโครงสร้าง
ราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบเดิมนัน้ ให้ผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลกระทบกบัค่าไฟฟ้าน้อยท าให้เกิดความเป็นธรรมกบัทัง้ผู้ลงทนุ
และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่ไป 

อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ FIT เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินเท่านัน้ ส าหรับในสว่นของปัญหา
การออกใบอนญุาตและการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องนัน้ ผู้ เขียนได้ศึกษาแล้วพบว่าในต่างประเทศภาครัฐซึ่งเป็นผู้
ก าหนดนโยบายจะออกรูปแบบและวิธีการท่ียืดหยุน่และเหมาะสมกบัสถานการณ์ตอ่ไป ทัง้นีน้โยบายที่ออกมาจะส าเร็จได้
ยงัต้องอาศยัปัจจยัและความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทัง้กบัผู้ลงทนุและประชาชนผู้ใช้ไฟ
ทัว่ไป 
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