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บทคัดย่ อ
การติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านพักอาศัยในประเทศไทยในปั จจุบนั นันยั
้ งขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากยังไม่มีมาตรการที่ชดั เจนสาหรับการให้ ประชาชนทัว่ ไปสนใจลงทุนติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ าน ซึง่ มาตรการในอดีตที่ผา่ นมานันก่
้ อให้ เกิดปั ญหาและความไม่เป็ นธรรมกับผู้ลงทุนและ
ประชาชนผู้ใช้ ไฟฟ้ า ในการศึกษานี ้จึงได้ กาหนดโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้ าแบบ Fixed Feed-in Tariff (FIT) และคานวณ
อัตรา FIT ที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นอัตราค่าไฟฟ้ าที่กาหนดโดยคานึงถึงต้ นทุนของการผลิตไฟฟ้ าซึ่งมีค่าต่างกันตามเทคโนโลยี
โดยการศึกษานี ้ได้ ออกแบบรูปแบบมาตรการทางการเงินไว้ 3 รูปแบบ แต่ละรู ปแบบมีความเหมาะสมกับกลุม่ ผู้มีรายได้ ใน
ระดับที่ตา่ งกันและให้ ผลตอบแทนที่ดี ทังยั
้ งส่งผลกระทบกับผู้ใช้ ไฟฟ้ าทัว่ ไปน้ อยอีกด้ วย
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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.บทนา
1.1 ความเป็ นมาของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในกลุม่ ประเทศอาเซียนที่มีมาตรการส่งเสริ มการใช้ พลังงานหมุนเวียนในการผลิต
ไฟฟ้ า โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 (Renewable Energy Development Plan : REDP) ได้
กาหนดเป้าหมายของการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้ าปี พ.ศ. 2565 ไว้ ที่ 500 เมกะวัตต์ [1] และเพื่อให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ภาครัฐจึงกาหนดมาตรการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนด้ วยการให้
ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) โดย สาหรับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้ รับ Adder ที่ 8 บาทต่อหน่วย
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ าตามสัญญา [2] ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ภาครัฐได้ มีการ
ปรับปรุ งเป้าหมายตามแผน REDP โดยเปลี่ยนไปใช้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
(พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) แทน และกาหนดเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ปริ มาณ 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้ วย ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จานวน 1,000 เมกะวัตต์ [3] ซึ่ง แม้ จะมีการตังเป
้ ้ าหมายที่ชดั เจนผ่านแผน
พลังงานทดแทน แต่มาตรการสนับสนุนทางการเงินที่ผา่ นมายังไม่จงู ใจการลงทุนการผลิตไฟฟ้ าแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ าน
ประกอบกับเกิดประเด็นปั ญหาหลายด้ านจากการนานโยบายไปปฏิบตั ิ การศึกษานี ้เป็ นการออกแบบมาตรการทางการเงิน
ที่จูงใจการลงทุน โดยมีการออกแบบโครงสร้ างการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐที่จะช่วยรับประกันประสิทธิภาพของ
การผลิตไฟฟ้ า และลดผลกระทบต่อผู้ใช้ ไฟฟ้ าในระยะยาวด้ วย

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อกาหนดรูปแบบมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมซึง่ จะช่วยจูงใจให้ เจ้ าของที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยให้ มคี วาม
สนใจติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยูอ่ าศัยมากขึ ้นและมีผลกระทบกับประชาชนทัว่ ไปน้ อยที่สดุ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษานี ้จะศึกษาต้ นทุนการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสาหรับบ้ านพักอาศัย
ขนาดกลาง ที่มีขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้ าไม่เกิน 15(45) เชื่อมโยงระบบแรงต่า 220 โวล์ท และไม่มีการติดตังแบตเตอรี
้
่ เพื่อสารอง
ไฟฟ้า โดยมีกาลังการผลิตติดตังของระบบไม่
้
เกิน 3.5 กิโลวัตต์

1.4 ประเด็นปั ญหา
1.4.1 ปั ญหาที่เกิดจากโครงสร้ างราคารั บซือ้ ไฟฟ้า
ภาครัฐได้ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ าจานวน 8
บาทต่อหน่วย ซึง่ จ่ายให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ า [4] มูลค่าของการจ่ายส่วนเพิ่ม
ราคารับซื ้อจะส่งผ่านมาถึงผู้ใช้ ไฟฟ้ าผ่านทางค่า Ft โดยสาหรับรายที่จ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบแล้ วการไฟฟ้ าจะรับซื ้อในราคา
ค่าซื ้อไฟฟ้ าฐาน + ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า + ค่าFt ซึง่ โครงสร้ างราคาดังกล่าวทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในสองประเด็น
คือ (1) แนวโน้ มราคาค่าไฟฟ้ าฐานและค่า Ft มีคา่ เพิ่มขึ ้นตามต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ ารวม ทาให้ ราคารับซื ้อไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นตามเวลา (2) ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ าที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะถูกส่งผ่านไปยังค่า Ft ซึ่งหากมีการรับซื ้อไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียนเป็ นจานวนมากขึ ้นจะทาให้ ค่า Ft มีค่าสูงขึ ้นและทาให้ ราคารับซื ้อไฟฟ้ าที่ผ้ ลู งทุนได้ รับมีค่ามากขึ ้น
ด้ วย ซึง่ เท่ากับผู้ประกอบการได้ คา่ รับค่าไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นโดยมิได้ ลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ การที่ราคารับซื ้อไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นจะไม่สะท้ อน
ต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ าที่แท้ จริ งเนื่องจากการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นการลงทุนเพียงครัง้ เดียว
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ด้ วยสาเหตุข้างต้ น โครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้ าแบบ Fixed Feed-in Tariff (FIT) ที่เป็ นอัตราค่าไฟฟ้ าที่คานึงถึง
ต้ นทุนของการผลิตไฟฟ้ าซึง่ มีคา่ ต่างกันตามเทคโนโลยี จึงน่าจะเป็ นการกาหนดค่าไฟฟ้ าที่เป็ นธรรมสาหรับผู้ ประกอบการ
และผู้ใช้ ไฟฟ้ า โดยคานวณราคาจากต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนและกาหนดราคาจาแนกตามเชื ้อเพลิง
เทคโนโลยีที่ใช้ และขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ โดยจะรับประกันราคาที่แน่นอนตลอดอายุโครงการ

1.4.2 ปั ญหาที่เกิดจากการที่ผ้ ูประกอบการใช้ อุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่า
จากการให้ สว่ นเพิม่ ราคารับซื ้อไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาที่สงู ถึง 8 บาทต่อหน่วย
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นัน้ มีผ้ ปู ระกอบการบางรายใช้ อปุ กรณ์การผลิตไฟฟ้ าที่มีประสิทธิภาพต่าเพื่อลดต้ นทุนของโรงไฟฟ้ า
ทาให้ เกิดความเสีย่ งต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ า และเมื่อไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าทาให้ ภาครัฐ
เกิดความไม่แน่นอนในการวางแผนด้ านอุปทาน (supply) สาหรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าในอนาคตได้

1.4.3 ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินตามกฎหมายและกฎระเบียบ
กระบวนการ ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมมีความ
ซับซ้ อนและใช้ เวลาไม่แน่น อน โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ องหลายหน่ว ยงาน และในหลายกรณี ใ ช้ เ วลาเกิ นกว่า 1 ปี
ยกตัวอย่างเช่น พรบ.ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2535 กล่าวว่า โรงงาน คือ อาคาร สถานที่ที่ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวม
ตังแต่
้ 5 แรงม้ าขึ ้นไป (3.728 กิโลวัตต์) จะต้ องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) [5] ซึ่งขันตอนและเอกสารที
้
่ใช้
พิจารณามีความซับซ้ อน และในการพิจารณาจะต้ องใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ สง่ ผลกระทบกับประชาชน
น้ อยที่สดุ ซึง่ ระบบผลิตไฟฟ้ าแสงอาทิตย์บนหลังคาที่พกั อาศัยที่มีกาลังการผลิตติดตังเกิ
้ นกว่า 3.728 กิโลวัตต์ไม่ควรถือว่า
เป็ นโรงงานเนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและการติดตัง้ กับกระบวนการผลิตไม่ไ ด้ มีความซับซ้ อนจนก่อให้ เกิ ดความไม่
ปลอดภัยของประชาชนโดยรอบได้

2.แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 การวิเคราะห์ ทางการเงิน (Cashflow Analysis)
การวิเคราะห์ทางการเงินสาหรับมาตรการทางการเงินในการศึกษานี ้ ใช้ การประเมินต้ นทุน (Cost) และกาหนด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อหาค่าไฟฟ้ า FIT ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากโครงการเป็ นการลงทุนที่มีระยะเวลาถึง 25 ปี
ทาให้ ในการคิดผลตอบแทนต้ องคิดอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เกิดจากการเสียโอกาสในการลงทุนและภาวะเงินเฟ้ อ
และจะต้ องปรับค่าเวลาตลอดอายุของโครงการเพื่อใช้ วดั ว่าโครงการที่ลงทุนไปให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าหรื อไม่ โดยมีสมการที่
ใช้ ในการวิเคราะห์คือ
Annual Cashflow = Electricity Revenue + Government support – Initial Investment – Cost of O&M – Loan Payment
เมื่อ n คือ จานวนปี

(1)

จะได้ มลู ค่าผลตอบแทนสุทธิ ของโครงการ ณ ปั จจุบนั คือ NPV= ∑Present Cashflow ซึ่งสาหรับโครงการที่มี
มูลค่าผลตอบแทนสุทธิมากกว่า 0 เป็ นโครงการที่ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน
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2.2 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis)
เป็ นการศึกษาถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นและมีผลกระทบกับต้ นทุนหรื อผลตอบแทน
สุทธิของการลงทุน โดยประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิเคราะห์คือสามารถประมาณการได้ วา่ หากเกิดเหตุการณ์ที่มีตวั แปรใดไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างไรบ้ าง สาหรับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อต้ นทุนของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ แก่ ราคาต้ นทุนของแผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์ประกอบ เป็ นต้ น

3. นิยามของกรณีศึกษาและเหตุผลในการกาหนดกรณีศึกษา
ในการวิเคราะห์หาต้ นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนสาหรับการลงทุนติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ผู้เขียนได้ ใช้ วิธีการกาหนดกรณีศกึ ษาโดยศึกษานโยบายการสนับสนุนทางการเงินของต่างประเทศ
และปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากนโยบายการสนับสนุนในอดีตของประเทศไทยและแนวโน้ มมาตรการการสนับสนุนในอนาคต เพื่อ
นามากาหนดมาตรการทางการเงินที่จะใช้ สนับสนุนในประเทศไทย สาหรับการศึกษานี ้จะกาหนดมาตรการทางการเงิน 3
รูปแบบ ดังนี ้

3.1 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 1
มาตรการนี ้เป็ นมาตรการสาหรับประชาชนทัว่ ไป เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดเจ้ าของที่พกั อาศัยเกิดแรงจูงใจและเป็ น
การกระตุ้นให้ ตลาดระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ ในขณะนี ้ยังอยูใ่ นขันเริ
้ ่ มต้ น ให้ เริ่ มขยายตัวและมีการแข่งขันกัน
มากขึ ้น ในมาตรการนี ้เจ้ าของที่พกั อาศัย สามารถขอสินเชื่อจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ESCO Fund)
ร้ อยละ 40 ของเงินลงทุน และชาระเงินลงทุนร้ อยละ 60 ของต้ นทุนระบบในปี แรก โดยเจ้ าของที่พกั อาศัยจะได้ รับเงิ น
สนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) ในอัตราร้ อยละ 50 ของเงินลงทุนทังหมด
้
โดยภาครัฐจะจ่ายคืนให้ เป็ นรายปี เป็ นเวลา 10
ปี ซึ่งการจ่ายคืนนันจะมี
้
เงื่อนไขว่าระบบที่ติดตังนั
้ นจะต้
้
องมี คุณภาพดีและสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
ภาครัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้ ทกุ สิ ้นปี หลังจากได้ ตรวจสอบประสิทธิ ภาพของระบบผลิตไฟฟ้ าแล้ ว โดยสาหรับมาตรการ
ทางการเงินรูปแบบนี ้กาหนดอัตราผลตอบแทน (IRR) ไว้ ที่ 6% ระยะเวลาการสนับสนุนด้ วย FIT 25 ปี

3.2 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 2
มาตรการนี ้เป็ นมาตรการสาหรับผู้ที่มีฐานะปานกลาง –สูง โดยสามารถจ่ายเงินลงทุนได้ เต็มวงเงิน โดยกาหนด
IRR ที่ 6% ระยะเวลาการสนับสนุนด้ วย FIT 25 ปี

3.3 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 3
มาตรการนีเ้ ป็ นมาตรการที่เหมาะสาหรั บผู้ที่สนใจจะติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่
สามารถจ่ายเงินลงทุนทังหมดได้
้
ในคราวเดียว โดยสามารถขอสินเชื่อจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ESCO
Fund) ได้ เต็มจานวนเงินลงทุน โดย ESCO Fund จะคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4 (Flat rate) ระยะเวลาในการผ่อนชาระคือ
5 ปี โดยกาหนด IRR ที่ 6% ระยะเวลาการสนับสนุนด้ วย FIT 25 ปี

4. สมมุตฐิ านในการศึกษา
ในการวิเคราะห์ทางการเงินในทีน่ ี ้จะพิจารณาแยกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้

5
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4.1 ต้ นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในการศึกษานี ้จะใช้ ข้อมูลต้ นทุนระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จากการสารวจราคาจากผู้ประกอบการใน
ประเทศโดยพบว่า ราคาต้ นทุนแผงโซลาร์ เซลล์เฉลี่ยอยู่ที่ 64.73 บาทต่อวัตต์ คิดเป็ นร้ อยละ 62 ของต้ นทุนระบบ โดย
สาหรับอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จะคิดที่ร้อยละ 38 ของต้ นทุนระบบ สาหรับต้ นทุนอินเวอร์ เตอร์ จะคิดที่ราคา 17.14 บาทต่อ
วัตต์ แต่เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นระบบที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการบารุงรักษา โดยเฉพาะแผงโซลาร์
เซลล์มีอายุการใช้ งานถึง 25 ปี แต่จะมีประสิทธิภาพลดลงร้ อยละ0.5 ทุกปี อาจมีค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบสภาพของ
อุปกรณ์ซงึ่ ในการศึกษานี ้จะประมาณการอยูท่ ี่ร้อยละ 1 ของราคาระบบต่อปี สาหรับอินเวอร์ เตอร์ ให้ มีอายุการใช้ งาน 11 ปี
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงต้ นทุนระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Cost Assumption
Cost of Panel

Cost of Balance of system

Cost of O&M
Cost of Inverter
Capacity Factor

Annual Degradation
Panel Life
Inverter Life

Reference
55-90 ฿/วัตต์
จากใบเสนอราคา 4 บริ ษัท ในช่วงเดือน ก.พ. –
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 64.73 บาทต่อวัตต์ พ.ค. 2556 ชนิด Panel แบบ Crystalline
คิดเป็ น 62%ของราคาระบบ
38%ของราคาระบบ
คานวณจากการข้ อมูลในใบเสนอราคา เป็ น
ราคารวมอินเวอร์ เตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
รวมไปถึงค่าขนส่งและติดตัง้
1%ของราคาระบบ
ค่าบริ การตรวจสอบอุปกรณ์รายปี และ
ค่าบริ การทาความสะอาดแผงโซลาร์ เซลล์
17.14 บาทต่อวัตต์
ค่าเฉลีย่ จากใบเสนอราคา
13%
คานวณจากข้ อมูลการผลิตไฟฟ้ าของผู้ผลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็กมากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้ านที่ได้ รับ Adder และจ่ายไฟฟ้ าเข้ า
ระบบของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคแล้ วแล้ ว
0.5%
จากผลการศึกษาของ National Renewable
Energy Laboratory (NREL) (NREL,2012) [8]
25 years
อายุการรับประกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
11 years
Solarpraxis (2012) [9]

จากการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านพบว่า มูลค่าการลงทุน
ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นการลงทุนติดตังในครั
้
ง้ แรก คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 63 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
และเนื่องจากระบบ
ผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวเมื่อติดตังแล้
้ วจะทางานอัตโนมัติทาให้ ไม่มีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานแต่จะมีการ
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และทาความสะอาดแผงโซลาร์ เซลล์ทกุ ปี และการเปลีย่ น Inverter ในปี ที่ 11 ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 สัดส่วนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ าน

4.2 ตัวแปรควบคุมทางการเงิน
ในการศึกษานี ้จะใช้ แหล่งสินเชื่อจาก ESCO Fund เป็ นหลัก ซึง่ จะคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 4 คงที่ โดยมีระยะเวลาการ
ผ่อนชาระที่ 5 ปี และกาหนดอัตราผลตอบแทน (IRR) ที่ 6% ซึง่ มากกว่าดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคาร ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงตัวแปรควบคุมทางการเงิน
Financial Assumption
Interest
Loan Period
IRR

4%
5 ปี
6%

Discount rate

3%

Reference
จาก ESCO Fund [10]
จาก ESCO Fund [10]
ปั จจุบนั ยังไม่มีผลสารวจว่าผู้ใช้ ไฟที่สนใจติดตัง้
ระบบสนใจอัตราผลตอบแทนทีเ่ ท่าไร ดังนันผู
้ ้ เขียน
จึงใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
(20 ปี ) เป็ นแหล่งอ้ างอิง
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปี พ.ศ. 2555

4.3 เป้าหมายของการสนับสนุน
ในการศึกษานี ้กาหนดเป้าหมายของการสนับสนุนตามแผน AEDP2011 กล่าวคือ ตามแผนดังกล่าวให้ มีการ
ติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านจานวน 1,000 MW ในเวลา 10 ปี ดังนันเป
้ ้ าหมายการสนับสนุน
ต่อปี คือ 100 MW สาหรับตัวประกอบการประมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของทังประเทศ
้
(Forecast Factor) ให้ มีการเพิ่มขึ ้น
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4% ต่อปี ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP2010) [11] โดยคิดหน่วยการใช้
ไฟฟ้าฐานในปี พ.ศ. 2555 ที่ปริ มาณ 162,668 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง [12] ซึ่งจะสามารถนาไปคิดผลกระทบค่า Ft จากการ
สนับสนุนโครงการได้ ตามสมการ
เงินสนับสนุนรายปี ค่า
จานวนโครงการ
ค่า เปลีย่ นแปลง
หน่วยการใช้ ไฟฟ้ าในปี นัน้

5. การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis)

ในการศึกษานี ้จะใช้ วิธีทดสอบการเปลีย่ นแปลง 2 กรณี คือ
- กรณีท่ ี 1 ต้ นทุนของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนแปลง +/- 10% โดยสาหรับค่าอื่นๆ ให้ คงที่
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บางอย่างไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศ ความเปลี่ยนแปลงด้ าน
ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลทาให้ ต้นทุนของระบบเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ FIT ที่ราคาเท่ากับราคาที่ได้ จาก
การศึกษาจะมีผลกระทบกับผลตอบแทนสุทธิกบั ระยะเวลาคืนทุนอย่างไร
- กรณีท่ ี 2 เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย เป็ นที่ MRR เฉลีย่ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2556 มีคา่ 8.62%ต่อปี โดยวิธีการคิด
ดอกเบี ้ยจะคิดแบบลดต้ นลดดอก เนื่องจากเงื่อนไขของการขอเงินสนับสนุนจาก ESCO Fund อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อ
ESCO Fund อาจไม่ให้ เงินสนับสนุน ดังนัน้ หากไม่สามารถขอเงินสนับสนุนจาก ESCO Fund ที่คิดดอกเบี ้ยแบบคงที่ได้ ผู้
ลงทุนสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ โดยให้ ต้นทุนระบบให้ คงที่ และ FIT เท่ากับราคาที่ได้ จากการศึกษาจะมี
ผลกระทบกับผลตอบแทนสุทธิกบั ระยะเวลาคืนทุนอย่างไร

6. ผลการศึกษา
โดยเมื่อนาต้ นทุนดังกล่าวที่มาศึกษาในแต่ละมาตรการทางการเงินสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

6.1 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 1
เมื่อต้ นทุนของแผงโซลาร์ เซลล์เฉลี่ยที่ 64.73 บาทต่อวัตต์ มูลค่าการลงทุนของระบบขนาด 3.5 กิโลวัตต์ จะอยู่ที่
365,411.29 บาท การใช้ มาตรการทางการเงินตามรูปแบบที่ 1 ภาครัฐจะต้ องสนับสนุนเงินลงทุนจานวน 182,705.65 บาท
ต่อระบบ โดยจะแบ่งจ่าย 10 ปี ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถกู้เงินจาก ESCO Fund ร้ อยละ 40 ของวงเงินลงทุนคิดเป็ น 146,164.52
บาท เมื่อกาหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ทาให้ ภาครัฐจะต้ องรับซื ้อไฟฟ้ าในราคาหน่วยละ 6.64 บาท เป็ นระยะเวลา 25 ปี
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน 9 ปี ซึ่งหากมีการติดตังระบบเป็
้
นจานวน 100 MW จะทาให้ ค่า Ft เพิ่มขึ ้น
0.0079 บาทต่อหน่วย ดังตารางที่ 3 โดยการลงทุนจะมีผงั กระแสเงินสดดังรูปที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อนามาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 1 มาใช้

Cost of Panel
Overall Cost
Government support
(เงินสนับสนุนต่อระบบ)
FIT
Payback Period

64.73 บาท
365,411.29 บาท
182,705.65 บาท
6.64 บาท
9 ปี
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รูปที่ 2 ผังกระแสเงินสดจากการลงทุนโครงการโดยใช้ มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 1

5.2 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 2
เมื่อต้ นทุนของแผงโซลาร์ เซลล์เฉลี่ยที่ 64.73 บาทต่อวัตต์ เจ้ าของบ้ านจะต้ องจ่ายเงินลงทุนติดตังระบบผลิ
้
ต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านเป็ นมูลค่า 365,411.29 บาท ซึง่ เมื่อกาหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ทาให้ ภาครัฐ
จะรับซื ้อไฟฟ้ าในราคาหน่วยละ 9.39 บาท ระยะเวลา 25 ปี โดยจะมีระยะเวลาคืนทุน 13 ปี ดังตารางที่ 4 และการลงทุนจะ
มีผงั กระแสเงินสดดังรูปที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อนามาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 2 มาใช้
Cost of PV
Overall Cost
FIT
Payback Period

64.73
365,411.29
9.39
13

บาท
บาท
บาท
ปี

รูปที่ 3 ผังกระแสเงินสดจากการลงทุนโครงการโดยใช้ มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 2
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การใช้ มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 2 ในการสนับสนุนนัน้ หากมีการติดตังระบบเป็
้
นจานวน 100 MW จะทาให้
ค่า Ft เพิ่มขึ ้น 0.0069 บาทต่อหน่วย

5.3 มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 3
การใช้ มาตรการทางการเงินในรู ปแบบที่ 3 เจ้ าของบ้ านจะขอสินเชื่อการลงทุนจาก ESCO Fund โดย
เงินลงทุนทังหมดในตอนแรก
้
ESCO Fund จะเป็ นผู้จ่ายและเจ้ าของบ้ านจะผ่อนชาระในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4 คงที่ 5 ปี
คิดเป็ นปี ละ 87,698.71 บาท หรื อประมาณ 7,300 บาทต่อเดือน ซึง่ เมื่อกาหนดผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 ทาให้ ภาครัฐจะรับ
ซื ้อไฟฟ้าในราคาหน่วยละ 9.49 บาท ระยะเวลา 25 ปี ซึง่ หากใช้ มาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลาคืนทุน 15 ปี ดังตารางที่ 5
และการลงทุนโครงการจะมีผงั กระแสเงินสดดังรูปที่ 3
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อนามาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 3 มาใช้

Cost of Panel
Total Paid
FIT
Payback Period

64.73
438,493.55
9.49
15

บาท
บาท
บาท
ปี

รูปที่ 4 ผังกระแสเงินสดจากการลงทุนโครงการโดยใช้ มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 3
การใช้ มาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 3 ในการสนับสนุนนัน้ หากมีการติดตังระบบเป็
้
นจานวน 100 MW จะทาให้
ค่า Ft เพิ่มขึ ้น 0.0070 บาทต่อหน่วย
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5.4 ประโยชน์ และผลกระทบ
จากการศึกษามาตรการทางการเงินสาหรับการสนับสนุนการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้ านทัง้ 3 มาตรการพบว่า

5.4.1 เปรี ยบเทียบทัง้ 3 มาตรการ
ในการศึกษามาตรการทางการเงินเพื่อการส่งเสริ มการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ าน
ทัง้ 3 กรณีศกึ ษา สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบผลของมาตรการทางการเงินทัง้ 3 รูปแบบ

Feed in Tariff per kWh
Government support
(เงินสนับสนุนต่อระบบ)
Electricity Income (Baht/year)
NPV
Payback period (year)

มาตรการทางการ
เงินรูปแบบที่ 1
6.64

มาตรการทางการเงิน
รูปแบบที่ 2
9.39

มาตรการทางการ
เงินรูปแบบที่ 3
9.49

182,705.65
623,381.43
75,116.51
9 ปี

881,579.06
113,809.55
13 ปี

890,848.56
87,506.52
15 ปี

จากตารางจะเห็นว่าการส่งเสริ มการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านด้ วยมาตรการทาง
การเงินรูปแบบที่ 2 จะให้ ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด เนื่องจากเป็ นมาตรการที่เจ้ าของเป็ นผู้ออกเงินลงทุนเองทังหมด
้
โดย
ภาครัฐจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ในรูปแบบ Feed-in Tariff อย่างไรก็ดกี ารให้ การสนับสนุนด้ วยมาตรการทางการเงินในรูปแบบ
ที่ 1 และ 3 นัน้ ช่วยลดภาระการลงทุนสาหรับผู้ที่มีความสนใจ เนือ่ งจากทังสองมาตรการผู
้
้ ลงทุนไม่จาเป็ นต้ องมีเงินลงทุน
ก้ อนใหญ่ในตอนแรก

5.4.2 ผลกระทบจากการใช้ มาตรการทางการเงิน
เนื่องจากการให้ การสนับสนุนด้ วยมาตรการทางการเงินนัน้ เม็ดเงินที่นามาให้ การสนับสนุนจะส่งผ่านมายังผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่านค่า Ft ดังนัน้ การทีม่ ีระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้ านเพิม่ ขึ ้น จะทาให้ เกิดผลกระทบกับผู้ใช้
ไฟฟ้าคือทาให้ คา่ Ft สูงขึ ้น โดยจากการศึกษาทัง้ 3 มาตรการได้ ข้อสรุปดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงผลกระทบกับค่า Ft จากการใช้ มาตรการทางการเงินทัง้ 3 รูปแบบ
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จากกราฟจะเห็นว่า ผลกระทบกับค่า Ft สาหรับการใช้ มาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 1 จะมีผลกระทบมากกว่า
รู ปแบบอื่นๆ ทัง้ นี ้ จุด peak ของกราฟแต่ละเส้ นเกิ ด จากสมมติ ฐานของการทยอยเข้ าระบบของโครงการพลัง งาน
แสงอาทิตย์ โดยเกิดการเข้ าระบบปี ละ 100 MW เป็ นเวลา 10 ปี ดังนัน้ ผลกระทบต่อค่าไฟจึงสะสมเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ใน
ระหว่างปี ที่ 1-10 และตังแต่
้ ปีที่ 11 เป็ นต้ นไปผลกระทบต่อค่า Ft เริ่ มลดลงเนื่องจากไม่มีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม
อีก
โดยสาหรับ มาตรการการเงินรู ปแบบที่ 1 นัน้ มีผลกระทบมากกว่ารู ปแบบอื่น เนื่องจากภาครัฐจะต้ องจ่ายเงิ น
สนับสนุนการลงทุนเป็ นเวลา 10 ปี ดังนันหากมี
้
การจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบปี ละ 100 MW ในปี ที่ 10 ภาครัฐจะต้ องจ่ายเงิน
สนับสนุนพร้ อมค่าซื ้อไฟฟ้ า Feed-in Tariff สาหรับโครงการทังหมด
้
1,000 MW และในปี ที่ 11 จะมีจานวน 100 MW ที่จ่าย
ไฟฟ้าเข้ าระบบในปี แรกที่ภาครัฐจ่ายเงินสนับสนุนครบจานวนแล้ ว ยังคงเหลือแต่ค่าไฟฟ้ า Feed-in Tariff ที่จะต้ องจ่ายไป
อีก 15 ปี เท่านัน้ สาหรับมาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 2 และ 3 ภาครัฐไม่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนในช่วง 10 ปี แรก ดังนันจะ
้
มีผลกระทบกับค่า Ft ในช่วงแรกน้ อยกว่ามาตรการแรก แต่ภาครัฐต้ องจ่ายเงินค่าไฟฟ้ าในรูปแบบ Feed-in Tariff ที่ราคาสูง
กว่า ทาให้ ในระยะยาวส่งผลกระทบกับค่า Ft มากกว่ามาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 1

5.4.3 ผลประโยชน์ ของการสนับสนุนต่ อประเทศไทย
1) ลดการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าของภาครัฐ หากมีการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2564 จานวน 1,000 เมกะวัตต์ ตามแผน AEDP จะช่วยให้ ภาครัฐสามารถลด
การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ซงึ่ ใช้ เงินลงทุนมหาศาลได้
2) ลดการนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเพื่อใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า โดยหากมีการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ 100 เมกะวัตต์ต่อปี จะสามารถลดการนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้ า
ได้ ถึง 790 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ (คิดจากโรงไฟฟ้ าก๊ าซธรรมชาติขนาดกาลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ ที่มีค่าความสิ ้นเปลืองใน
การใช้ เชื ้อเพลิงเฉลีย่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 6,800 BTU/kWh)
3) ลดกาลังไฟฟ้ าสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้ า เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้ าติดตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ที่
บริ เวณที่ต้องใช้ ไฟฟ้ า ทาให้ สามารถลดกาลังสูญเสียในการส่งพลังไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่อยูไ่ กลออกไปได้ เช่น ใน
บางกรณีที่โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อยูห่ า่ งจากบริ เวณที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า ทาให้ เกิดการสูญเสียพลัง
ไฟฟ้าในระบบจาหน่าย ซึ่งในบางกรณีสงู ถึงร้ อยละ 10 ของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ซึ่งหมายความว่าภาครัฐต้ อง
จ่ายเงินสนับสนุนไปโดยไม่ได้ พลังงานไฟฟ้ ามาใช้ ในระบบถึงร้ อยละ 10

5.5 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
5.5.1 กรณีท่ ี 1 ให้ ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าเปลี่ยนแปลง +/- 10%
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ตารางที่ 7 แสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงต้ นทุนของระบบ

FIT
IRR
Payback Period
ผลกระทบกับค่า Ft ต่อ
กาลังการผลิต 100 MW

ต้ นทุนเพิ่ม 10%
ต้ นทุนลด 10%
มาตรการทางเงิน มาตรการทาง มาตรการทาง มาตรการทางเงิน มาตรการทาง มาตรการทาง
รูปแบบที่ 1
เงินรูปแบบที่ 2 เงินรูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 1
เงินรูปแบบที่ 2 เงินรูปแบบที่ 3
6.64 บาท
9.39 บาท
9.49 บาท
6.64 บาท
9.39 บาท
9.49 บาท
4.93%
4.91%
4.48%
7.13%
7.27%
7.96%
9 ปี
14 ปี
16 ปี
9 ปี
9 ปี
13 ปี
0.0086 บาทต่อ 0.0069 บาทต่อ 0.0070 บาทต่อ 0.0079 บาทต่อ
0.0069 บาท 0.0070 บาทต่อ
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
ต่อหน่วย
หน่วย

จากตาราง พบว่า การทีต่ ้ นทุนของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ของเงินลงทุนนัน้ ทาให้
อัตราผลตอบแทนในทุกมาตรการลดลง แต่สาหรับระยะเวลาในการคืนทุนในมาตรการที่ 1 ยังคงเดิม แต่อย่างไรก็ดี
ผลตอบแทนที่ได้ ก็ยงั คงมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยสาหรับมาตรการที่ 2 และ 3 การเปลีย่ นแปลงต้ นทุน
จะไม่สง่ ผลกระทบกับค่า Ft เนื่องจากภาครัฐไม่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อจูงใจการลงทุน แต่จะกระทบกับผู้ลงทุนเพราะทา
ให้ ผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนเปลีย่ นไป

5.5.2 กรณีท่ ี 2 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ เป็ นที่ MRR เฉลี่ย ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2556 มีค่า
8.62%ต่ อปี โดยวิธีการคิดดอกเบีย้ จะคิดแบบลดต้ นลดดอก
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามกรณีที่ 2 ที่ให้ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยนันจะไม่
้
กระทบกับมาตรการทาง
การเงินรู ปแบบที่ 2 ซึ่งเจ้ าของเป็ นผู้ลงทุนเองทังหมด
้
แต่จะกระทบกับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ มาตรการทาง
การเงินรูปแบบที่ 1 และ 3 เท่านัน้ โดยจากการศึกษาได้ ผลการศึกษาตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย

FIT
อัตราผลตอบแทน
Payback Period

มาตรการทางเงิน
มาตรการทางเงิน
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 3
6.64 บาท
9.49 บาท
5.76%
5.6%
9 ปี
15 ปี

จากตารางพบว่า การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยสาหรับสินเชื่อ สาหรับการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้ านนันมี
้ ผลทาให้ อตั ราผลตอบแทนที่ได้ ลดลง และจะทาให้ มีระยะเวลาในการคืนทุนนานขึ ้นแต่ยงั คงให้ ผลตอบแทน
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วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่3 (กันยายน – ธันวาคม) 2556
ทีม่ ากกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยสาหรับมาตรการทางการเงินรู ปแบบที่ 1 จะให้ ผลตอบแทนในอัตรา 5.76%
ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี และมาตรการทางการเงินรูปแบบที่ 3 จะให้ ผลตอบแทนในอัตรา 5.6% ระยะเวลาคืนทุน 15 ปี

6. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมสาหรับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาบ้ านในประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า การใช้ มาตรการทางการเงินทัง้ 3 รู ปแบบเพื่อแก้ ไขปั ญหาของโครงสร้ าง
ราคารับซื ้อไฟฟ้ าแบบเดิมนัน้ ให้ ผลตอบแทนที่ดีและส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้ าน้ อยทาให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทังผู
้ ้ ลงทุน
และประชาชนผู้ใช้ ไฟฟ้ าทัว่ ไป
อย่างไรก็ดีการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ FIT เป็ นเพียงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินเท่านัน้ สาหรับในส่วนของปั ญหา
การออกใบอนุญาตและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องนัน้ ผู้เขียนได้ ศึกษาแล้ วพบว่าในต่างประเทศภาครัฐซึ่งเป็ นผู้
กาหนดนโยบายจะออกรูปแบบและวิธีการที่ยืดหยุน่ และเหมาะสมกับสถานการณ์ตอ่ ไป ทังนี
้ ้นโยบายที่ออกมาจะสาเร็ จได้
ยังต้ องอาศัยปั จจัยและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมทังกั
้ บผู้ลงทุนและประชาชนผู้ใช้ ไฟ
ทัว่ ไป
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