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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดทางกฎหมาย สภาพปัญหาและอุปสรรคต่อมาตรการ
ทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ หาข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสาร รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการผลิตและใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ อี ยูไ่ ม่ชดั เจนแน่นอนทัง้ การผลิต การจ�ำหน่าย และการ
จัดตัง้ สถานประกอบการ และนโยบายของรัฐบาลมีความไม่แน่นอนต่อเนือ่ งเปลีย่ นแปลง
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ไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยอีกทั้งขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ
นโยบาย เพราะมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีห่ ลากหลาย จึงเป็นผลให้กฎหมายและนโยบาย
ดังกล่าวไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศให้พฒ
ั นาก้าวหน้าได้ งานวิจยั นีไ้ ด้เสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ค�ำส�ำคัญ: กฎหมาย พลังงานแสงอาทิตย์
Abstract
This research aims study a legal concepts, problems and obstacles
of legal measures affect the promotion of electricity production and
consumption from solar energy in Thailand that in comparison with
Germany, United States of America and Japan for providing recommendations
to improve Investment Promotion Act B.E. 2520, The Energy Industry Act
B.E. 2550 and City Planning Act, B.E. 2518. This research was based on
qualitative research method through analysis of documents and data
deriving from interviewing stakeholders of electricity production and
consumption from solar energy business, both public and private sector.
Fact finding from the study revealed that legal measures for the promotion
of electricity production and consumption from solar energy were unclear
in the production, distribution and establishment and governmental
policies are uncertain, arising from change of governmental policies in
each period. In addition, the legal measures have lacked of unity in policy
management because there are various agencies involved. As the results,
the laws and policies cannot function as a tool to promote the country's
electricity production and consumption from solar energy. The
recommendations of the research that shall be revised the laws and
governmental policies for the promotion of electricity production and
consumption from solar energy.
Keywords: Measures Laws, Solar Energy
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บทน�ำ
ในปัจจุบนั พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน
ที่ประเทศต่างๆ น�ำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน
มีแสงอาทิตย์ทงั้ ปีจงึ ควรใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าได้ดที สี่ ดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานทางเลือกชนิดอื่น ประกอบกับความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มมากขึ้นสวนทางกับปริมาณแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ที่มีอยู่จ�ำกัด
และราคาพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งพลังงานเชื้อเพลิง
ซากดึกด�ำบรรพ์ยังส่งผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักที่ก่อ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) (United States Environmental
Protection Agency, 2016 : เว็บไซต์) ซึง่ เป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมระดับโลก ในประเทศไทย
พบว่ามีการลงทุนประกอบและติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเน้นไปที่การผลิตไฟฟ้าในระดับย่อยเพื่อใช้
ในระดับครัวเรือน และพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนพืน้ ดินและในแหล่งน�ำ้ เป็นการติดตัง้
เพือ่ ใช้ในระดับทีใ่ หญ่ (Utility Scale) โดยเน้นเพือ่ ท�ำธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ป้อนให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แม้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579
(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) ก�ำหนดเป้าหมายว่า
ประเทศไทยจะต้องมีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ 6,000 เมกะวัตต์
ภายในปี พ.ศ.2579 แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มอี ยูเ่ พียง 1,419.6 เมกะวัตต์ (กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2558 : 3) เท่ากับว่ามาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอและขาดความชัดเจนแน่นอน ในขณะที่มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศญี่ปุ่น ก�ำลังเติบโตขึ้นตามล�ำดับ ปัญหาและอุปสรรคต่อมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมของประเทศไทยมีอยู่หลายประการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต
อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมาตรการทางภาษีและการช่วยเหลือทางการเงินของ
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ภาครัฐไม่เพียงพอ ปัญหาโครงสร้างของกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นระบบผูกขาด ปัญหา
การจ�ำหน่ายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเฉพาะการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) และระเบียบคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคา
รับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ.2557 ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการรับซือ้ ไฟฟ้าเป็นลักษณะ
มีเงื่อนไขต้องท�ำค�ำขอเพื่อให้การไฟฟ้าพิจารณา ไม่ใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษก่อน และ
การรับซือ้ ไฟฟ้าถูกก�ำหนดไว้เป็นงวดๆ แบบจ�ำกัดจ�ำนวน ในรูปแบบอัตราพิเศษ Feed-in
Tariff (FiT) ทีไ่ ม่ทนั สมัย อีกทัง้ ยังมีประกาศให้หยุดรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี พ.ศ.2553 และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ประกาศให้หยุดรับค�ำขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ส�ำหรับโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่จ�ำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอีก นอกจากนี้
กฎหมายได้กำ� หนดให้ผซู้ อื้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มเี พียงรายเดียว คือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�ำให้การไฟฟ้ามีอ�ำนาจในการต่อรองมากส่งผลต่อ
ขั้นตอนการยื่นขอจ�ำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอ�ำนาจในการพิจารณาค�ำขอไปอยู่ที่จุดเดียว ท�ำให้
เกิดการทุจริตรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนผู้ให้ผลประโยชน์กับหน่วยงานตนมากกว่า
รวมทั้งระบบผูกขาดยังส่งผลต่อการพัฒนาระบบสายส่ง ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้อง
ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดในแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งแผนดังกล่าวต้อง
ผ่านให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การปรับปรุงหรือแก้ไขระบบเพื่อน�ำไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบเป็นไปตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งที่ก�ำหนดให้ผู้ที่จะขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องยื่น
ค�ำขอและเสียค่าศึกษาระบบกับการไฟฟ้าก่อน ซึ่งในความเป็นจริงควรจัดให้คู่สัญญา
สามารถตกลงกันได้วา่ ผูป้ ระกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องท�ำการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยหรือไม่ และปัญหาสุดท้ายเกี่ยวกับสถานประกอบการคือมี
หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายหน่วยงาน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ซ�้ำซ้อนกัน เช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น ท�ำให้มีหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยาก ซํ้าซ้อน
ใช้เวลานาน และสิ้นเปลือง
ผูเ้ ขียนเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส�ำคัญระดับชาติ จึงได้ทำ� การศึกษาวิจยั
ในปัญหานี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความส�ำคัญและแนวคิดทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมการผลิต
และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ระดับใหญ่
(Utility Scale) ของประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีม่ งุ่ ส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
3. เพือ่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศทีม่ งุ่ ส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ระดับใหญ่ (Utility Scale)
ของประเทศไทย
5. เพือ่ หาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริม
การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อท�ำให้เกิดการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างแพร่หลายและ
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีใ้ ช้การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธวี จิ ยั เอกสาร (Documentary Research)
โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่
เป็นหนังสือ บทความ วารสาร สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ หัวข้อข่าว ต�ำรา กฎหมายต่างๆ สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ตัวบทกฎหมาย และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กีย่ วข้องในการศึกษาวิจยั ฉบับนี้
รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจยั พบว่าแม้ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริม
การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่สามมาตรการ ได้แก่ มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิต มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการจ�ำหน่าย และ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ แต่ยังไม่มีการพัฒนามาตรการ
ทางกฎหมายพลังงานแสงอาทิตย์เท่าทีค่ วร ท�ำให้เกิดปัญหาในการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังต่อไปนี้
1. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิต
		 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จัดว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาประเทศและกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกลุ่ม A2 และผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่ม A3 ซึ่งได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2520 แต่กลับไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีแบบไม่มีเงื่อนไขที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี แบบไม่จ�ำกัดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลในกลุ่ม
A1 ที่เป็นกิจการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559 : 10 - 13 และธ�ำรงค์ อัมพรรัตน์,
2560) ต่างประเทศจัดกลุม่ การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยูใ่ นโครงการ
วิจัยและพัฒนา R & D ที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และเพิม่ ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
มีเงินอุดหนุนประจ�ำปีประมาณ 4 พันล้านยูโร อัตราการให้เงินอุดหนุนอยูใ่ นช่วงร้อยละ
50 ของต้นทุนโครงการทัง้ หมด รวมทัง้ ยังมีการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแก่นกั ลงทุน
โดยตรง (Cash Incentives) เป็นเงินให้เปล่าไม่ต้องช�ำระคืน เพื่อลดต้นทุนในด้านการ
ติดตั้งอุปกรณ์การผลิต เช่น โครงการ GRW Cash Grants ที่มีอัตราจูงใจสูงที่สุดจะมี
เงินช่วยเหลือสูงสุดถึงร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายส�ำหรับกิจการขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกของประเทศ โดยเงินทุนสนับสนุนตั้งแต่ร้อยละ 20 - 30 ของต้นทุน
โครงการทีเ่ หมาะสมขึน้ อยูแ่ ต่ละท้องถิน่ เป็นผูก้ ำ� หนดเพดาน การให้เงินกูย้ มื ดอกเบีย้ ต�ำ 
่
(Interest Reduced Loans) เป็นเครือ่ งมือหรือโครงการทางการเงินทีเ่ สนอให้นกั ลงทุน
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ต่างชาติในเงือ่ นไขเดียวกันกับนักลงทุนของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีและอาจถือได้วา่
ได้ก�ำไรจากการกู้ยืมดอกเบี้ยต�่ำเพื่อช่วยลดการวางแผนทางการเงินระยะยาวได้ และ
การค�้ำประกันของภาครัฐ (Public Guarantees) เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่
นั ก ลงทุ น ที่ ไ ม่ มี หลัก ทรัพย์โดยการค�้ำประกัน กับ สถาบั น การเงิ น ให้ ถึ ง ร้ อ ยละ 80
ของจ�ำนวนเงินกู้ยืม (Iris Kirsch & Friedrich Henle, 2014 : 4 - 6) และโครงการวิจัย
พลังงานฉบับที่ 6 (The 6th Energy Research Programme) ที่ได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลกลางภายใต้กระทรวงการเศรษฐกิจต่างประเทศและพลังงาน
(BMWi) อย่างล่าสุดในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ. 2016) จัดงบประมาณให้ถึง 876 ล้านยูโร
เกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่ การเปลีย่ นแปลงพลังงานทีม่ สี ดั ส่วน
เงินทุนจ�ำนวนประมาณสามในสีเ่ ป็นเงินลงทุนในการวิจยั เกีย่ วกับพลังงานหมุนเวียนและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy, 2016 : เว็บไซต์) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของมาตรการส่งเสริมและ
ความส�ำเร็จของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีเป็นอย่างมาก
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ของประเทศไทยถือได้ว่าไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ได้มาจากภาครัฐโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และจากการน�ำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปัญหาคือโครงสร้างกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นระบบผูกขาดที่รัฐเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ซื้อรายเดียว เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอำ� นาจหน้าทีผ่ ลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ�ำหน่ายซึง่ พลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า
ทัง้ สองแห่งดังกล่าวจะเป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าและท�ำหน้าทีจ่ ำ� หน่ายไฟฟ้าไปยังประชาชนหรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งภาครัฐยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแลแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15 - 20 ปี และท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนที่จะเข้าระบบ ตลอดจน
ถ้าผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกว่า 20 เมกะวัตต์ เพื่อใช้เองหรือที่มีกําลัง
ผลิตรวมกันสูงกว่า 6 เมกะวัตต์ เพื่อขายแก่ประชาชนประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
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ของตนกับระบบไฟฟ้ต้องยื่นคําขอและได้รับความเห็นชอบจากตนก่อนตามหลักเกณฑ์
โดยการให้ความเห็นชอบนั้นอาจมีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ท�ำให้เห็นว่าประเทศไทยมีแนว
นโยบายและการก�ำกับดูแลแบบรวมศูนย์ (Centralization) ทีไ่ ม่สามารถสะท้อนสภาพ
ตลาดพลังงานในปัจจุบนั ทีม่ คี วามต้องการผลิตไฟฟ้าจ�ำนวนมากได้เลย ผลทีค่ าดว่าจะเกิด
จากนโยบายและการก�ำกับดูแลในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายผล
ประโยชน์ไปสูภ่ าคเอกชน โดยทีภ่ าระต้นทุนหลายอย่างรวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมจะยังคงอยู่หรือถูกผลักภาระให้กับภาครัฐ (ธงชัย มีนวล, 2560 : 9)
แตกต่างจากโครงสร้างการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ต่างประเทศที่มีแนวคิดทางกฎหมายในการผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในลักษณะ
ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันกันอย่างอิสระและเป็นระบบการแข่งขัน
แบบเสรี รวมทั้งการต่อต้านระบบการผูกขาด โดยมีหน่วยงานรัฐท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
เช่น ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มีกฎหมายอุตสาหกรรมพลังงาน พ.ศ.2478 (Energy
Industry Act of 1935) ที่ก�ำหนดโครงสร้างทั่วไปของตลาดไฟฟ้าที่มุ่งไปสู่การเปิดเสรี
และมีเจตนาทีจ่ ะลดราคาไฟฟ้าให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ภายในตลาดร่วมยุโรป
โดยการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรปและ
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอุตสาหกรรมพลังงานฉบับดังกล่าวและกฎหมาย
ต่อต้านการผูกขาด (Act Against Restraints of Competition) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เกิดการจัดหาพลังงานทีป่ ลอดภัยมีราคาสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ นิเวศน์
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรปได้วางหลักการไม่เลือก
ปฏิบัติส�ำหรับการจัดหาพลังงานและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสายไฟ ตามมาตรา 21
(2) ภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรมพลังงานฉบับใหม่ก�ำหนดว่าทุกกิจการที่ประสงค์
จะผลิตไฟฟ้าหรือเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้อย่างอิสระ
ตามมาตรา 3(2) และการอนุญาตให้จัดหาพลังงานอาจถูกปฏิเสธได้เฉพาะในกรณี
ทีผ่ ผู้ ลิตไฟฟ้ามีขอ้ จ�ำกัดด้านเทคนิคหรือเพือ่ ความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศเท่านัน้
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเปิดโอกาสให้นักลงทุน
เป็นเจ้าของสาธารณูปโภคประมาณร้อยละ 80 ของกระแสไฟฟ้าในการผลิตและการ
รับส่งไฟฟ้าได้อย่างอิสระเพื่อส่งเสริมการแข่งขันแบบเสรี และมีการเปิดตัวเป็นการ
แข่งขันแบบบูรณาการด้วยกฎหมายนโยบายพลังงาน พ.ศ.2535 (Energy Policy Act
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of 1992) และในทางปฏิบัติเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นไป เมื่อคณะ
กรรมการข้อบังคับด้านพลังงานแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Energy Regulatory
Commission: FERC) ออกค�ำสั่งที่จ�ำเป็นต้องมีระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการ
รับส่งบนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ในบางมลรัฐ เช่น มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ภาคเอกชนจัดหาไฟฟ้าถึงขนาดต้องขายโรงไฟฟ้าบางแห่งเพื่อป้องกัน
แข่งขันที่เข้มข้นของตลาด และประเทศญี่ปุ่นเริ่มให้ภาคเอกชนด�ำเนินการเป็นเจ้าของ
พลังงานไฟฟ้าและเริม่ จัดหากระแสไฟฟ้าให้กบั ประชาชนได้ตงั้ แต่ปี พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952)
และในปัจจุบนั พลังงานไฟฟ้าทีเ่ ป็นของเอกชนทีใ่ ห้บริการจัดหาพลังงานในระดับภูมภิ าค
เป็นสาธารณูปโภคไฟฟ้าทั่วไปและมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหากระแสไฟฟ้าจากการผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในพื้นที่บริการของตน ทั่วไปสาธารณูปโภคไฟฟ้าของ
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้หลักการเปิดเสรีทางการค้าอย่างอิสระ (The Federation of
Electric Power Companies of Japan, 2015 : 4, 18) ดังนั้น จึงเป็นแนวคิดทาง
กฎหมายแบบกลับหัวกลับหางหรือเป็นระบบที่สวนกันกับระบบการแข่งขันแบบเสรี
ของต่างประเทศ
2. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการจ�ำหน่าย
ในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเชื่อมต่อ รับซื้อ ส่ง และจ�ำหน่าย เป็นแบบ
มีเงื่อนไขที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติยื่นค�ำร้องขอและรอการพิจารณาเห็นชอบใน
ทุกขัน้ ตอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบกับการรับซือ้ ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเป็นการเปิดรับเป็นงวดๆ และรับซือ้ แบบจ�ำกัด
จ�ำนวน 2,800 เมกะวัตต์ ส�ำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบทีต่ ดิ ตัง้ บนพืน้ ดิน ตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) และระเบียบคณะกรรมการกาํ กับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน
สาํ หรับผูท้ ย่ี นื่ ขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ.2557
โดยแนวคิดทางกฎหมายเกีย่ วกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบ
ผูกขาดท�ำให้ผพู้ จิ ารณาการขอเชือ่ มต่อและสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ารวมอยูท่ จี่ ดุ เดียว อีกทัง้
ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ก็เป็นผูค้ ดั เลือกและพิจารณาอนุญาต ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นการเปิดช่องท�ำให้เกิดการ
ทุจริตในการรับซือ้ ไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้ กล่าวคือ หากมีผใู้ ห้ผลประโยชน์กบั หน่วยงาน
ตนมากกว่าก็อาจจะจัดท�ำสัญญาเชือ่ มต่อและท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ง่ายขึ้น รวมถึงปัญหาระบบผูกขาดยังส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบสายส่ง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 79 ก�ำหนด
ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตทีม่ รี ะบบโครงข่ายพลังงานต้องด�ำเนินการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการ
ขยายระบบโครงข่ายพลังงาน ซึง่ แผนดังกล่าวต้องผ่านให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกด้วย
ตลอดจนการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบเพื่อน�ำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทีก่ ำ� หนด
ให้ผู้ที่จะขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องยื่นค�ำขอและเสียค่าศึกษาระบบกับการ
ไฟฟ้าก่อน หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่เห็นชอบ ดังนั้น ปัญหา
มาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการจ�ำหน่ายทีม่ คี วามไม่แน่นอนจากการใช้ดลุ ยพินจิ
ของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งท�ำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บางรายอาจถูก
ปฏิเสธและได้รับการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างพลังงาน
เชือ้ เพลิงซากดึกด�ำบรรพ์กบั พลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึง่ มีผลกระทบต่อภาพรวมในตลาด
พลังงานของประเทศไทยไม่เฉพาะแต่ปัญหาดังกล่าวยังพบอีกว่าในปี พ.ศ.2553
การไฟฟ้าประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ล่าสุดได้มีประกาศในวันที่
29 เมษายน 2559 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หยุดรับ
ค�ำขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ส�ำหรับโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและพลังงานลมที่จ�ำหน่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็น
เครื่องยืนยันถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐและระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์
ในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบการได้เลย
ในขณะทีป่ ระเทศสหพันธรัฐเยอรมนีมกี ฎหมายพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy Sources Act: EEG) ที่ออกมาเป็นรูปธรรมก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการระบบ
โครงข่ายต้องยินยอมให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเชือ่ มต่อระบบโครงข่ายของตน
เป็นล�ำดับแรกและทันทีมีจุดเชื่อมต่อที่มีความเหมาะสมของแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด
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โดยผู้ผลิตไฟฟ้ามีสิทธิเลือกจุดเชื่อมต่ออื่นที่มีความเหมาะสมต่อแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด
แต่ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถเลือกจุดเชื่อมต่อจุดอื่นให้ใหม่ได้
หากจุดเชื่อมต่อทั้งสองข้างต้นมีประสิทธิภาพลดลง อีกทั้งต้องด�ำเนินการซื้อ ส่ง และ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดก่อนเป็นล�ำดับแรก เว้นแต่เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของพลังงาน และตามค�ำร้องขอของผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ประกอบ
กิจการต้องหาจุดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้แน่ใจว่าไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าจะสามารถเข้าสูร่ ะบบ
ได้โดยไม่ชักช้าด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อให้การซื้อ ส่ง และจ�ำหน่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในกรณีทปี่ ริมาณกระแสไฟฟ้าในระบบไม่เหมาะสม ผูป้ ระกอบกิจการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีสิทธิปฏิเสธค�ำขอเชื่อมต่อได้และหากผู้ประกอบกิจการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไม่ด�ำเนินการและมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนมีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผูป้ ระกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ เว้นแต่
ไม่จ�ำต้องรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับดังกล่าวได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบอัตราพิเศษ Feed-in Tariff (FiT) เป็นระบบการประมูล
(Auction) ในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 มีหลักเกณฑ์ก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มีราคา
ต�่ำสุดจะเป็นผู้ชนะเรียกว่าการประมูลย้อนกลับ (reverse auction) เนื่องจากเห็นว่า
สามารถลดอัตราค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้และสะท้อนต้นทุนของผูผ้ ลิตไฟฟ้า
ได้ดีกว่าระบบเดิมเห็นได้จากระบบการประมูลมีการทดลองจัดขึ้นในปี พ.ศ.2559
(ค.ศ.2016) จ�ำนวน 500 เมกะวัตต์ ของพลังงานแสงอาทิตย์และราคาซื้อขายไฟฟ้าลด
ลงร้อยละ 13 การลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญไม่ใช่จากการครบกําหนดของตลาดในปี
พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) และ พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) แต่จะมีการจัดการประมูลพลังงาน
แสงอาทิตย์เพิ่มอีก 700 เมกะวัตต์ (Chris Warren, 2016 : เว็บไซต์) ส�ำหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นก็ใช้ระบบดังกล่าวส�ำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับ
ใหญ่ (Utility Scale) ดังนั้น การศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม
การจ�ำหน่ายและนโยบายภาครัฐของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี ท�ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนขาดความน่าเชื่อถือและ
ที่ส�ำคัญมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
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3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ
ประเทศไทยจะมีมาตรการทางภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมสถานประกอบการ
อย่างนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ “คลัสเตอร์ (Cluster)” และมีเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีเป้าหมาย
ยกระดับพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพือ่ รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(Super Cluster) และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นฐานอุตสาหกรรมด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
โรงผลิตไฟฟ้า และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ยงั ไม่มคี วามชัดเจน เนือ่ งจากในปัจจุบนั
ยังไม่มกี ฎหมายเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินโครงการดังกล่าวท�ำให้การส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับใหญ่ (Utility
Scale) การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้
(อยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ...) และยังไม่มีกฎหมายพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงต้องน�ำกฎหมายทัว่ ไปมาบังคับใช้เกีย่ วกับการก่อสร้าง
อาคารหรือโรงงานที่ใช้ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับใหญ่ (Utility Scale)
ซึ่งมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ อีกตามมาคือความยุง่ ยากและการมีขนั้ ตอนในการ
ด�ำเนินการขออนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากมาย เริม่ ตัง้ แต่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่
การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ
ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวและหน่วย
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งานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจํานวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
นั้นๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย” พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2557) ล�ำดับที่ 88 ก�ำหนดไว้ว่า ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (1) การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดบนอาคาร ซึง่ บุคคลอาจเข้าอยูห่ รือใช้สอยได้โดยมีขนาดกาํ ลังการผลิตติดตัง้ สูงสุด
รวมกันของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ถือเป็นโรงงานจ�ำพวกที่ 3
ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการผังเมือง
พ.ศ.2518 ก�ำหนดควบคุมพื้นที่ในการก่อสร้างไว้ว่าการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท�ำ
โดยกฎกระทรวงและให้ใช้ได้ไม่เกินห้าปี ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้
ก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบตั กิ ารใดๆ ซึง่ ขัดข้อก�ำหนดของผังเมืองรวมนัน้ ล่าสุด
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยที่มีเป้าหมายการพัฒนาไว้ถึงปี พ.ศ.2600
ซึง่ มีการก�ำหนดลักษณะพืน้ ทีห่ ลากหลายประเภท แต่กลับขาดเรือ่ งพืน้ ทีท่ จี่ ะรองรับการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคต และยังมีปัญหากฎหมายผังเมืองที่เกือบทุกจังหวัด
มีพื้นที่จ�ำกัดห้ามสร้างโรงไฟฟ้าเลย เช่น ราชบุรี สระแก้ว และบางจังหวัดก็จะห้ามสร้าง
บางพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการแก้ไขจัดท�ำผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัดโดย
กรมโยธาธิการและการผังเมือง รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ.2535 ก� ำ หนดคุ ้ ม ครองเขตอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ที่ คุ ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อมไว้อีก แม้พบว่ามีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่
4/2559 ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส�ำหรับประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ล�ำดับที่ 88) โดยให้มีผลในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีผล
ใช้บังคับภายใน 1 ปีนับจากวันที่มีค�ำสั่งฉบับนี้ (ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559 จนถึง
20 มกราคม 2560) เพื่อลดข้อจ�ำกัดทางกฎหมายส่งผลให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
สามารถด�ำเนินการได้ชั่วคราวท�ำให้จะมีผู้ที่ไม่ผ่านเรื่องกฎหมายผังเมืองผ่านคุณสมบัติ
เพิ่มเติมเข้ามาได้ก็ตาม แต่ภาครัฐไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ทัน เนื่องจากมีโครงการ
โรงไฟฟ้ายื่นค�ำร้องขอเสนอเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากและมีข้อจ�ำกัดด้านเทคนิคและความ
พร้อมของระบบจ�ำหน่าย ประกอบกับตามข้อเท็จจริงเห็นว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง
เพราะคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาโดย
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ยึดข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ท�ำให้การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติล่าสุด
นั้นท�ำให้ผู้ที่ติดปัญหาผังเมืองหรืออยู่ในพื้นที่สีเขียวบางส่วนจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายส่งเสริมการด�ำเนินการเร่งรัดและเข้มข้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยการจัดตั้งเขตพื้นที่พลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือ SEZs ส�ำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ระดับใหญ่ (Utility Scale) ส่วนใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีการวางแผนและการก�ำหนดเขตเมืองและเขตปกครองของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการใช้ทดี่ นิ ในท้องถิน่ รัฐบาลท้องถิน่ มักบังคับ
ใช้แผนทั่วไปของตนเองและแผนครอบคลุมอื่นๆ ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับใหญ่สามารถอยู่ในชุมชนได้และการ
จัดแบ่งโซนส�ำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และตามเจตนารมณ์ของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ว่าท้องถิน่ ต้องมีกฎหมายทีจ่ ะสนับสนุนให้มกี ารติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ
ขจัดอุปสรรคและลดต้นทุนในการอนุญาต (US Bureau of Land Management, 2017
: เว็บไซต์)
ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
พลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) กฎหมายพลังงานไฟฟ้า
(Electricity Utility Act) ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำหนด
ให้โรงงานที่มีขนาดเล็กกว่า 50 กิโลวัตต์ ไม่จ�ำเป็นต้องส่งรายงานความปลอดภัย
การยื่นแผนก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานโดยกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI)
ในพื้นที่เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาด 2,000 กิโลวัตต์
แต่กิจการดังกล่าวมักจะได้รับสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับ
การอนุญาตจากรัฐและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) มีการแก้ไขกฎหมาย
สถานที่ตั้งโรงงาน (Factory Location Act) เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก�ำหนดสัดส่วนสาธารณูปโภค
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 65 ซึ่งจะ
พิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ จ�ำหน่ายเป็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ ต่อมาล่าสุดในปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) ซึ่งเป็นการแก้ไข
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แบบครบวงจรเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น โดยกระทรวง
เกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery)
ของประเทศญี่ปุ ่นได้ต รากฎหมายส่งเสริม การใช้พลั ง งานหมุ นเวี ย นในเขตชนบท
(Act on the Promotion of Renewable Energy in Rural Areas) ก�ำหนดให้ท้องถิ่น
เป็นศูนย์กลางที่จะให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส�ำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Edgar
Hahn, 2014 : 15 - 17) จึงเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสถานประกอบ
การของประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายหลายฉบับและ
หลายหน่วยงานเป็นการเพิ่มขั้นตอนมากกว่าจะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน
ซึ่งแตกต่างจากของประเทศญี่ปุ่นที่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับและขจัด
อุปสรรคของมาตรการดังกล่าวให้กับภาคเอกชน
สรุปผล
การศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะจากข้อมูลเอกสารที่ได้
ศึกษาวิจยั พบว่า หากประเทศไทยมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริม
การผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทไี่ ม่ชดั เจนแน่นอนทัง้ การผลิต การจ�ำหน่าย
และส่งเสริมสถานประกอบการ ในการเพิม่ สิทธิและประโยชน์ทางภาษีและการช่วยเหลือ
ทางการเงินจากภาครัฐ อีกทั้งเพิ่มการให้สิทธิพิเศษในการเชื่อมต่อ รับซื้อ ส่ง และ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กอ่ นพลังงานรูปแบบอืน่ แทนทีจ่ ะเป็นการก�ำหนด
หลักเกณฑ์เรื่องการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพือ่ ช่วยลดขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน การรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน รวมทั้งนโยบายภาครัฐไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยจะส่งผลให้การน�ำ
มาตรการมาใช้เพือ่ ส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มกี ารลงทุน
เพิม่ มากขึน้ ได้ เช่น ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของกฎหมายพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy Sources Act: EEG) ของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีอยู่แล้ว
โดยมีการน�ำระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่าง Feed-in Tariff (FiT)
มาใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและได้รับผลตอบรับที่ค่อยข้างดี ซึ่งหากน�ำหลักเกณฑ์การ
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนการรับซื้อไฟฟ้าและระบบการรับซื้อรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยที่สุดอย่าง
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ระบบการประมูล (Auction) มาใช้บังคับเพิ่มเติมด้วยก็จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าหรือผูต้ ดิ ตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์แบบทีต่ ดิ ตัง้ บนพืน้ ดินรายเล็กสามารถได้รบั โควต้า
ในการจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้ กว่า 2,800 เมกะวัตต์ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าจากระบบผูกขาดเป็นระบบแข่งขันแบบเสรีเพื่อรองรับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ แม้มาตรการนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการปรับใช้กับมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการจ�ำหน่ายของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการบริหาร
ด�ำเนินการด้านกิจการพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ แต่ในปัจจุบันต่างประเทศ
ได้ผันเปลี่ยนตัวเองเป็นรูปแบบเอกชนลงทุนเป็นเจ้าของเองกันเกือบหมดเพื่อน�ำมาใช้
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และอยู่บนแนวคิดทาง
กฎหมายพืน้ ฐานหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน (Participation) ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้นหากมีการก�ำหนดเขตพื้นที่
ใช้ประโยชน์ดา้ นพลังงานแสงอาทิตย์มาอีกหนึง่ เขตพืน้ ทีเ่ หมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีเขตพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SEZs ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ระดับใหญ่
(Utility scale) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นพิจารณาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่ไปกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกับของประเทศญี่ปุ่น เพื่อปิดช่องว่างของพระราช
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่มีการก�ำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ปัจจุบันแต่ละจังหวัดประกาศพื้นที่ส่งเสริมและควบคุมไม่เหมือน
กันในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดท�ำผังเมืองรวมอยู่ได้
ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยนี้คือ จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมทัง้ ด้านการพัฒนากฎหมายและด้านนโยบาย ซึง่ มีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนากฎหมาย ให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม
3 ฉบับ คือ
		 1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ควรให้แก้ไขเพิ่มเติมค�ำ
จ�ำกัดความของประเภทกิจการพัฒนาและวิจัยให้รวมถึงกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และควรจะจัด
อยูใ่ นบัญชีประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมการลงทุนอยูใ่ นหมวดที่ 7 กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค ข้อ 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา และข้อ 7.8 กิจการบริการด้านการ
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จัดการพลังงาน โดยเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์จัดอยู่ในกลุ่ม A1 ในการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 8 ปี แบบไม่ก�ำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
การยกเว้น
		 1.2 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 48
วรรคหนึง่ ควรให้แก้ไขปรับปรุงเป็น “ในกรณีทกี่ ารปลูกสร้างอาคาร หรือการตัง้ โรงงาน
เพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงาน
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็น
พร้อมทัง้ จํานวนค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บตามกฎหมายนัน้ ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ยกเว้นโรงงานทีม่ ขี นาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ สูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน
10 เมกะวัตต์” เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตใบประกอบกิจการให้รวดเร็ว
ขึ้นจากเป็นเดือนเป็นปีอาจจะรอเหลือเป็นวันหรืออาทิตย์เท่านั้น
		 1.3 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ควรก�ำหนดผังเมืองรวมแต่ละ
จังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ก�ำหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเขตพื้นที่ และก�ำหนดสัดส่วนสาธารณูปโภค
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมด หรือให้อ�ำนาจท้องถิ่นในการตรากฎหมายส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนในเขตชนบท
2. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
		 2.1 ระบบและกลไก ก�ำหนดให้มีระเบียบและหลักเกณฑ์การซื้อขาย
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งของภาครัฐและเอกชนจากผู้ประกอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นผูก้ ำ� กับดูแลและมีงบประมาณและกองทุนส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
		 2.2 การบริหารจัดการ ควรมีการบรูณาการส�ำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
(สพส.) (กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, 2560 : เว็บไซต์)
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ให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหน่วยงาน
กลางมีอำ� นาจหน้าทีบ่ ริหารกฎหมายและนโยบายของรัฐในด้านการส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ผู้เดียวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) มาใช้ในการขอใบอนุญาตในจุดเดียวเพื่อ
ประหยัดเวลาในการด�ำเนินการ และการที่ประเทศไทยตราพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขึ้นมาจะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความ
ชัดเจน รวมทัง้ เพือ่ รับคําร้องและศูนย์รบั คําขออนุญาตทีจ่ ดุ เดียว เพือ่ ให้การบริการและ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ
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