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บทคัดย่ อ
รั ฐ บาลได้ด าเนิ น นโยบายโครงการ Solar PV Rooftop ส าหรั บ ภาคประชาชน ซึ่ งเป็ นการให้
ประชาชนหรื อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อ
สนับสนุนให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าในประเทศมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรื ออาคาร/
โรงงาน การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษารู ปแบบการรับซื้ อและผลกระทบทางการเงินจากการติดตั้ง
Solar PV Rooftop ภายใต้ก ารรั บ ซื้ อแบบ Solar PV Rooftop เสรี ส าหรั บ ภาคประชาชนต่ อการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค โดยศึกษารู ปแบบการรับซื้ อและผลกระทบจากผูใ้ ช้ไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภท (ประเภทบ้านอยูอ่ าศัย ธุ รกิจ
และอุ ตสาหกรรมที่ มีการติ ดตั้ง Solar PV Rooftop) ภายใต้รูปแบบการรั บซื้ อไฟฟ้ าส่ วนเกิ นที่แตกต่างกัน
ได้แก่ Buy-back (เช่ น Net metering และ Net billing) การคานวณผลกระทบทางด้านรายได้ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ทาการคานวณออกเป็ น 2 ส่ วนคือรายได้ของการขายไฟฟ้าและรายได้จากการนาไฟฟ้ าที่รับซื้ อ
จากโครงการ Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชนมาขายต่อ สาหรับการคานวณต้นทุนค่าซื้ อไฟฟ้าก็จะ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อต้นทุ นที่ ซ้ื อฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และต้นทุ นค่าซื้ อ
ไฟฟ้าจากโครงการ Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชน ผลการศึกษาพบว่าภายใต้การรับซื้ อไฟฟ้าจาก
โครงการ Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชนรู ปแบบกรณี ที่ไม่มีการคืนส่ วนต่าง (ทั้งรับซื้ อส่ วนเกิ น
และคืนต้นทุนให้ กฟผ.) จะทาให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้กาไรจากโครงการนี้ เป็ นจานวน 271,071,908
บาทต่อปี ส่ วนอีกกรณี คือถ้ามีการคื นส่ วนต่าง (ทั้งรับซื้ อส่ วนเกิ นและคื นต้นทุ นให้ กฟผ.) จะทาให้การ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้กาไรจากโครงการนี้เป็ นจานวน 84,697,123 บาทต่อปี
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ABSTRACT
The government has implemented the Solar PV Rooftop Project for the public sector. It is for
the public or electricity users to install solar PV rooftop systems to support domestic electricity users to use
electricity from solar energy installed on the roof of houses or buildings/factories. The objective of this
study is to study the purchasing patterns and the financial impacts of installing Solar PV Rooftop for the
public sector to the Provincial Electricity Authority (PEA). The study determined the purchasing patterns
and the impacts of three types of electricity users (household, business and industry that install the Solar PV
Rooftop) under different purchasing types of excess electricity, including buy-back such as Net-metering
and Net-billing. The calculation of income impact of the PEA is determined into two parts, which are the
income from selling electricity and the income from purchased electricity of the project and sold to users.
The calculation of cost is determined into two parts, which are the cost of purchased electricity from the
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and the cost of purchased electricity from the Solar
PV Rooftop project. Results are shown that under the purchased electricity from the Solar PV Rooftop
project in case of no excess return (both from excess purchase and cost return to EGAT) will lead to the
total profit from the project of 271,071,908 Bath/year. In case of excess return (both from excess purchase
and cost return to EGAT) will lead to the total profit from the project of 84,697,123 Bath/year.

บทนา
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับโครงการนา
ร่ องการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าไว้ใช้เองภายในบ้านอยู่อาศัย และ
อาคารพาณิ ชย์/โรงงานอุตสาหกรรม โครงการนาร่ องนี้ อนุ ญาตให้ผูบ้ ริ โภคผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคาของ
ตนในระบบ PV โดยกระแสไฟฟ้ าส่ วนที่ เกิ นจากการบริ โภคจะไหลกลับเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ าโดยไม่ไ ด้รับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากการไฟฟ้ า และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
(กบง.) เห็ นชอบแนวทางการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มการติดตั้ง Solar PV Rooftop ในรู ปแบบ Net-billing
ซึ่ งเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนให้กบั หน่วยการผลิตไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop ที่เหลือใช้ สามารถขายให้กบั
การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ ายในราคาที่ต่ ากว่าราคาค่าไฟฟ้ าขายส่ งที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต จาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ า
นครหลวงและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ งโครงการ Net-billing ดังกล่าว มีผูใ้ ช้ไฟฟ้ าให้ความสนใจ
เป็ นอย่าง เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มผลตอบแทน ลดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ให้กบั การลงทุนติดตั้ง
ระบบ Solar PV Rooftop แต่อย่างไรก็ตาม การลดการใช้ไฟฟ้ าช่วงกลางวันรวมถึงภาระต้นทุนที่เกิดจากการ
รับซื้ อไฟฟ้ าส่ วนเกิ น (Excess Power) จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ Net Billing จะส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้ง
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การไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่ายในเรื่ องของ รายได้ ต้นทุน และหน่วยสู ญเสี ย รวมถึงส่ งผลให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ติดตั้ง
Solar PV Rooftop (Rate Payer) ได้รับผลกระทบคือ ค่า Ft ที่สูงขึ้นอีกด้วย
การสนับสนุนของโครง Solar PV Rooftop ในประเทศไทย ได้เริ่ มมีนโยบายจากภาครัฐ ในวันที่
16 ก.ค. 2556 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) (คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.),
“ประกาศ กกพ. เรื่ องการรับซื้ อไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556”)
เห็ นชอบนโยบายการสนับ สนุ น ทางด้า นราคาส าหรั บ ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop โดยนโยบาย
สนับสนุ นดังกล่าวคล้ายคลึงกับการสนับกลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากหรื อ VSPP ที่ได้รับราคาแบบอัตรา
Adder แต่อย่างไรก็ตามการสนับสนุ นทางด้านการเงิ นมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่ น 1.) การคานวณ
ราคาไม่ได้สอดคล้องกับราคาค่าไฟฟ้ าในตลาดไฟฟ้ าเหมื อนเช่ นอัตรา Adder 2.) มี การกาหนดราคาตาม
ขนาดกาลังการผลิ ตติดตั้ง 3.) กาหนดให้มีการรับซื้ อพลังงานจาก Solar PV Rooftop รวมไม่เกิ น 200 MW
โดยแบ่งเป็ นประเภทบ้านอยู่อาศัยและอาคารหรื อโรงงานในปริ มาณประเภทละ 100 MW และต่อมาในปี
2559 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ เห็นชอบแนวทางการดาเนิ นโครงการนาร่ อง (Pilot Project)
การผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี (ระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิตย์สาหรับบ้านและ
อาคาร) (คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.), (“ประกาศ กกพ. เรื่ อง โครงการนาร่ อง (Pilot Project)
การผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559”) โดยเป็ นการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์หรื อ Solar PV Rooftop เพื่อนาพลังงานมาใช้ในบ้านและอาคาร แต่อย่างไรก็ตาม
พลัง งานไฟฟ้ า ส่ ว นเกิ น จะไม่ ไ ด้รั บ การชดเชยจากการไฟฟ้ า โดยงานวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
ตรวจสอบและประเมินผลกระทบจากการติ ดตั้ง Solar PV Rooftop ต่อการไฟฟ้ า และระบบจาหน่ าย โดย
แบ่งเป็ น สาหรับบ้านอยูอ่ าศัยที่ติดตั้งแผงไม่เกิน 10 kW จานวน 20 MW และกลุ่มธุ รกิจและโรงงานที่ติดตั้ง
แผงมากกว่า 10 kW แต่ไม่เกิน 1 MW จานวน 80 MW โดยแบ่งปริ มาณการตามกลุ่มเป้ าหมายและพื้นที่ โดย
จากการตรวจสอบสถานะพบว่า ปั จจุบนั มีผผู ้ า่ นการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ กพช. และ กกพ. กาหนดน้อยกว่า
40% จากเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณการตามกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย (เมกะวัตต์, MWp)
บ้าน
อาคาร
รวม
การไฟฟ้านครหลวง
10
40
50
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
10
40
50
(คณะกรรมการก ากับ กิ จการพลัง งาน (กกพ.), (“ประกาศ กกพ. เรื่ อง โครงการนาร่ อง (Pilot Project)
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559”)
พื้นที่ดาเนิ นการ
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่ าศัย กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่จาหน่ายของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการรับซื้ อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop และผลกระทบทางการต่อ การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค

ขอบเขตการศึกษา
1. ศึ กษารู ปแบบการรั บซื้ อไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop ภาคประชาชน แบบ Net Billing และ
แบบ Net Metering ผ่า นระบบจ าหน่ า ยของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ภายใต้ก ารรั บ ซื้ อ รู ป แบบ Solar PV
Rooftop ภาคประชาชน
2. ศึกษาผลกระทบของมาตรการสนับสนุ นของภาครัฐที่มีผลกระทบทางด้านการเงินของ การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของ Solar PV Rooftop ในประเทศไทย ภายใต้การรับซื้ อรู ป แบบ
Solar PV Rooftop ภาคประชาชน
3. ทาการศึกษาผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่ าศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการ
ขนาดใหญ่ ในเขตจาหน่ายของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยใช้ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ
กลุ่มเป็ นตัวแทนในการวิเคราะห์

ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษารู ปแบบการรับซื้ อไฟฟ้าและผลกระทบทางการเงินจาก Solar PV Rooftop สาหรับภาค
ประชาชนต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคนี้ ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบจากการส่ งเสริ มของนโยบายภาครั ฐ ดังนั้นผู ้
ศึกษาจึงได้หาข้อมูลอ้างอิงจากผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง
มานิตย์ ศรี คงแก้ว
(2557)

อนัน สุวรรณชัยสกุล
(2551)

ธนวดี ศุภตโลวัฒนา
(2546)

ณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์
(2558)

ศึกษา
ผลการศึกษา
ศึกษาความคุม้ ค่าในการลงทุนผลิต
ความคุม้ ค่าในการลงทุนมีความอ่อนไหวต่อ
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้าน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบ ในปี แรก
อยูอ่ าศัย
หากระบบผลิตไฟฟ้าได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 การ
ลงทุนจะไม่คุม้ ค่า และความคุม้ ค่ายังขึ้นอยูก่ บั อัตรา
การเสื่ อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
ศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินใน
อัตราคิดลดร้อยละ 7.5โครงการจะไม่มีความคุม้ ค่า
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์
ในการลงทุน โดยโครงการจะมีความคุม้ ค่าได้ก็
แสงอาทิตย์สาหรับครัวเรื อนที่มีทาเลอยู่ ต่อเมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทาให้ตน้ ทุน
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
การติดตั้งเท่ากับ 103 บาทต่อ วัตต์
ทาการศึกษาเรื่ องคุม้ ค่าทางการเงินของ การลงทุนจะมีความคุม้ ค่าก็ต่อเมื่อได้รับการ
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
อุดหนุนด้านต้นทุนจากรัฐบาลจนกระทัง่ ต้นทุน
แสงอาทิตย์บนหลังคา
การติดตั้งระบบน้อยกว่า 95 บาท/วัตต์ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูงอุปกรณ์ต่างๆ
ยังคงต้องนาเข้าจากต่างประเทศ หากไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลแล้วการลงทุนจะไม่มีความ
คุม้ ค่าเลย
ศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนระบบ ความคุม้ ค่าในการลงทุนมีความอ่อนไหวต่อ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของระบบ ในปี แรก
หลังคาอาคารในจุฬาลงกรณ์
หากระบบผลิตไฟฟ้าได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 การ
มหาวิทยาลัย
ลงทุนจะไม่คุม้ ค่า

จากผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ในอดี ตที่ผ่านมาส่ วนมากจะทาการศึกษาความคุ ม้ ค่าของผูล้ งทุนใน
มาตรการต่างๆ แต่ยงั ไม่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการรับซื้ อผลกระทบทางด้านการเงินจาก Solar PV
Rooftop สาหรับภาคประชาชนในกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ซึ่ งมีการรับซื้ อจากนโยบายที่ส่งเสริ มของ
ทางภาครั ฐ ซึ่ งหากทราบว่าผูใ้ ช้ไฟฟ้ ากลุ่ มใดมี ผลกระทบทางการเงิ นและรู ปแบบการรั บซื้ อ จะช่ วยให้
รั ฐบาลมี แนวทางที่ ชัดเจนขึ้ นในการมี นโยบายมุ่ งเน้น การส่ ง เสริ ม ไปยัง กลุ่ ม ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า นั้นให้ เข้า ร่ วม
โครงการติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุ นให้แก่ กลุ่มที่ยงั ไม่มี
ความคุม้ ค่าเพื่อให้ภาครัฐสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ สัดส่ วนการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก PDP 2018 ได้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาในประเด็น
นี้โดยศึกษาในกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้า 3 ประเภทตามเกณฑ์การแบ่งประเภทของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้แก่บา้ นอยู่
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อาศัย กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ โดยจะศึกษาถึงรู ปแบบการรับซื้ อและผลกระทบทางการเงิน
จาก Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชน และ Solar PV Rooftop เสรี ของแต่ละกลุ่มด้วย

วิธีการดาเนินการศึกษา
การประเมินต้นทุนและผลกระทบทางการเงินต่อการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค สาหรับภาคประชาชน
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดข้อสมมติในการวิเคราะห์ ดังนี้

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากการติดตั้ง Solar Rooftop ในประเทศไทยกาหนดได้ ดังนี้
การเก็บข้ อมูลและการคานวณผลกระทบทางการเงิน
การศึกษาจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่มตามประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้า คือ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัย (HH), ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดกลาง (MGS) หรื อ อาคาร/โรงงาน < 1MW และ ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ประเภทกิจการขนาดใหญ่ (LGS) หรื อ อาคาร/โรงงาน > 1MW
รู ปแบบพฤติกรรมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจะเป็ นการดึงข้อมูลจากระบบการศึกษาลัก ษณะการใช้
ไฟฟ้าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop เพื่อนามาเปรี ยบเทียบสัดส่ วน
การใช้ไฟฟ้ าและผลิตไฟฟ้ าในแต่ละวันของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ติดตั้งแผง Solar PV Rooftop ตามปริ มาณที่กาหนด
ของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า ทั้ง 3 ประเภท โดยแยกเป็ นวันท างาน (Workday) และวันหยุด (Holiday) ตามภาพที่ 1-3
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ตามลาดับ โดยกราฟจะแสดงถึงสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้ า สาหรับการใช้ไฟฟ้าใน 1 เดือน ของแต่ละประเภทผูใ้ ช้
ไฟฟ้า
จากข้อมูล Load Profile ประเภทบ้านอยูอ่ าศัย (HH) จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการใช้ไฟของผูใ้ ช้ไฟ
ประเภทนี้ จะใช้ไฟในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน ซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ่ วมโครงการประเภทนี้ ลดการซื้ อไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและจะช่วยเสริ มความมัน่ คงด้านพลังงาน และลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดของ
ประเทศลงได้ ตามภาพที่ 1
จากข้อมูล Load Profile ประเภทกิ จการขนาดกลาง (MGS) และ Load Profile ประเภทกิ จการ
ขนาดใหญ่ (LGS) จะเห็นได้วา่ มีพฤติกรรมการใช้ไฟช่วงกลางวันมาก จึงเหมาะที่จะติดตั้ง Solar PV Rooftop
เพื่อลดการใช้ไฟในช่ วงนี้ เนื่ องจากประเภทกิ จการขนาดกลาง (MGS) และ Load Profile ประเภทกิ จการ
ขนาดใหญ่ (LGS) ใช้ไฟค่อนข้างที่จะสู งทั้งวัน ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3
ศึกษารวบรมข้ อมูลรู ปแบบการรับซื้อไฟฟ้ าส่ วนเกินจาก Solar PV Rooftop
การศึกษานี้ จะศึกษารู ปแบบการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop แบบ Net Billing และแบบ
Net Metering ผ่านระบบจาหน่ ายของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค ภายใต้การรั บซื้ อรู ปแบบ Solar PV Rooftop
ภาคประชาชน
LOAD RESEARCH OF PEA
Enquiry by Population - Graph by Day Type
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ภาพที่ 1 Load Profile ประเภทบ้านอยูอ่ าศัย (HH)
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LOAD RESEARCH OF PEA
Enquiry by Population - Graph by Day Type
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ภาพที่ 2 Load Profile ประเภทกิจการขนาดกลาง (MGS)
LOAD RESEARCH OF PEA
Enquiry by Population - Graph by Day Type
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ภาพที่ 3 Load Profile ประเภทกิจการขนาดใหญ่ (LGS)
การศึกษาผลกระทบทางด้านการเงิน ได้กาหนดการคานวณจากรายได้ของการขายไฟฟ้ า(TR1)
และรายได้จากการนาไฟฟ้ าที่รับซื้ อมาขานต่อ (TR2) และสาหรับการคานวณต้นทุน จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
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ต้นทุ นค่าซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต (TC1) และต้นทุ นค่าซื้ อไฟฟ้ าจากโครงการ Solar PV Rooftop
สาหรับภาคประชาชน โดยข้อมูลที่ศึกษารวบรวมเป็ นข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟและการติ ดตั้ง Solar PV
Rooftop ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปี 2556 และปี 2558 ที่ขายไฟฟ้ าเข้าระบบของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคแล้ว
โดยคิ ดคานวณจากสั ดส่ วนการใช้ไ ฟฟ้ า ข้อมู ลจริ ง ของการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคเที ยบกับ กลุ่ มเป้ าหมายที่
ส่ งเสริ มการติดตั้ง Solar PV Rooftop ตามนโยบายปี 2561 ตามตารางที่ 3
โดยผลการวิเคราะห์รายได้ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (PEA) จากการขายไฟฟ้าหลักๆ จะ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
รายได้จากการขายไฟฟ้า TR1
TR1 = P1 x Q1
กาหนดให้
P1
=
ราคาที่ขายไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
Q1
=
ปริ มาณไฟฟ้าที่ขายให้ผใู ้ ช้ไฟ
รายได้จากากรนาไฟฟ้าที่รับซื้ อมาขายต่อ TR2
TR2 = P1 x Q2
กาหนดให้
P1
=
ราคาที่ขายไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
Q1
=
ปริ มาณไฟฟ้าที่รับซื้ อมาจากโครงการ Solar PV Rooftop
ภาคประชาชนแล้วนาไปขายให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ารายอื่นต่อส่ วน
ต้นทุนของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจากการซื้ อไฟฟ้า จะ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ต้นทุนค่าซื้ อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) TC1
TC1 = R1 x S1
กาหนดให้
R1
=
ราคาค่าซื้ อไฟฟ้าจาก (กฟผ.)
S1
=
ปริ มาณการซื้ อไฟฟ้าจาก (กฟผ.)
ต้นทุนค่าซื้ อไฟฟ้าจากโครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชน TC2
TC2 = R2 x S2
กาหนดให้
R2
=
ราคาค่าซื้ อไฟฟ้าจากโครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop
สาหรับภาคประชาชน
S2
=
ปริ มาณการซื้ อไฟฟ้าจากโครงการรับซื้ อ Solar PV
Rooftop สาหรับภาคประชาชน

1412

10
ตารางที่ 3 สรุ ปหน่วยรายเดือนที่นามาศึกษาและวิเคราะห์
ประเภท จานวน
ผูใ้ ช้ไฟ (ราย)
บ้านใหญ่ 4,000
อาคาร/
โรงงาน
111
< 1MW
อาคาร/
โรงงาน
20
> 1MW
รวม
4,131

หน่วยที่หายไปเนื่องจากมีการติด Solar
Peak
Off Peak
รวม
436,000
652,000
1,088,000

หน่วยที่รับซื้อจาก VSPP
Peak
Off Peak
รวม
892,000
64,000
956,000

1,188,810

1,452,990

2,641,800

5,447,547

1,992,900

1,073,100

3,066,000

2,120,433

7,567,980

ไม่เหลือขาย

6,795,800

ตารางที่ 4 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก (บาท/หน่วย)
ประเภทผูใ้ ช้ไฟ
Peak
บ้านขนาดใหญ่
5.1135
อาคาร/โรงงาน < 1MW
4.2097
อาคาร/โรงงาน > 1MW
4.2097

8,523,980

Off Peak
2.6037
2.6295
2.6295

ตารางที่ 5 อัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้ อตามประกาศ (บาท/หน่วย)
ประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้า
บาท/หน่วย
บ้านขนาดใหญ่
1.68
อาคาร/โรงงาน < 1MW
1
อาคาร/โรงงาน > 1MW
0.5
ตารางที่ 6 อัตราค่าไฟฟ้าซื้ อจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (บาท/หน่วย)
ประเภท
Peak
Off Peak
ราคาซื้ อ กฟผ. แรงดัน 22 – 33 kV
4.2243
2.3567
ตารางที่ 7 ส่ วนต่างค่าซื้ อ กฟผ. และโครงการรับซื้ อจาก Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชน (บาท/
หน่วย)
ประเภท
Peak
Off Peak
ราคาซื้ อ กฟผ. แรงดัน 22 – 33 kV
4.2243
2.3567
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ผลการศึกษา
1. การศึ ก ษารู ป แบบการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ส่ วนเกิ น โครงการจาก Solar PV Rooftop ส าหรั บ ภาค
ประชาชน และ Solar PV Rooftop เสรี เป็ นการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการรับซื้ อไฟฟ้ าจาก Solar PV Rooftop
ระหว่างรู ปแบบการรับซื้ อ Net Metering (รู ปที่ 4) กับแบบ Net Billing (รู ปที่ 5) ว่ามีขอ้ แตกต่างกันอย่างไร

รู ปที่ 4 Net Metering

รู ปที่ 5 Net Billing

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความแตกต่างระหว่าง Net Metering และ Net Billing คือ ราคา
ของพลังงานไฟฟ้ าส่ วนเกินที่ไหลเข้าสู่ ระบบของการไฟฟ้ า โดยหลักการ Net Metering จะกาหนดราคาของ
พลังงานไฟฟ้ าส่ วนเกินเท่ากับราคาขายปลีกที่การไฟฟ้ าจาหน่ายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า แต่สาหรับ Net Billing จะ
มี ก ารก าหนดราคาส่ วนเกิ นโดยจะก าหนดให้ต่ า กว่า ราคาขายปลี ก หรื อเท่ า กับ ราคาค่ าไฟฟ้ า ขายส่ งตาม
หลักการ Avoided cost ซึ่ งหลักการของ Net Billing ยังมีความพิเศษคือ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถเก็บสะสมหน่ วย
ไฟฟ้ าส่ วนเกินไว้ชดเชยค่าไฟฟ้ าในเดือนอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่ งในบางประเทศมีการกาหนดปริ มาณการติดตั้ง
Solar PV Rooftop เพื่ อให้ส อดคล้องกับ แนวทางการใช้ม าตรการ Net metering และ Net Billing เช่ น ใน
สหรั ฐอเมริ กาจะกาหนดให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ ติดตั้ง Solar PV Rooftop ไม่เกิ น 10 kW จะได้รับการอุดหนุ นใน
รู ปแบบ Net metering ในขณะที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงมากกว่า 10 kW จะได้รับการสนับสนุนพลังงานไฟฟ้า
ส่ วนเกิ นในรู ปแบบ Net Billing ซึ่ งได้แสดงผลวิเคราะห์ขอ้ ดี -ข้อเสี ยของรู ปแบบการรั บซื้ อ Net Metering
กับรู ปแบบการรับซื้ อ Net Billing ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงผลวิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสี ยของรู ปแบบการรับซื้ อ Net Metering กับรู ปแบบการรับซื้ อ Net
Billing
องค์ ประกอบของ
Net Metering และ
Net Billing
การชดเชยไฟฟ้า
ส่ วนที่เกิน
(Compensation for
Excess Electricity)

มิเตอร์ (Meter)

การติดตั้งค่ามิเตอร์
(Meter Setting)

Net Metering

Net Billing

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

เนื่องจากมีการ
ชดเชยไฟฟ้า
ส่ วนเกินที่อตั ราขาย
ปลีก จึงดึงดูดผู ้
ลงทุนมาก

และด้วยเหตุผล
เดียวกัน ทาให้การ
ไฟฟ้าสู ญเสี ยรายได้
เร็ วกว่า และ
มากกว่ากรณี อื่นๆ

สามารถใช้มิเตอร์
จานหมุนที่มีอยูโ่ ดย
ไม่ตอ้ งเปลี่ยน
มิเตอร์
ไม่ตอ้ งตั้งค่ามิเตอร์
ใหม่ เพียงแต่ตอ้ ง
อนุญาตให้มิเตอร์
จานหมุน หมุน
ย้อนกลับ (สาหรับ
บ้านอยูอ่ าศัย)

-

-

-

-
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ข้ อดี
อัตราชดเชยไฟฟ้า
ส่ วนเกินสามารถ
กาหนดให้เท่ากับ
มากกว่า หรื อน้อยกว่า
ค่าไฟฟ้าปลีก เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

ข้ อเสี ย
การปรับอัตราให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ควรอยู่
บนหลักการที่
เหมาะสม และต้องมี
กลไกการปรับที่
สม่าเสมอ (เช่น ทุก
ปี )
ต้องเปลี่ยนมิเตอร์
เป็ นแบบ
อิเลคทรอนิคส์ จึง
เพิ่มค่าใช้จ่าย
หากมีการนับหน่วย
ไฟฟ้าที่ไหลย้อนราย
ชัว่ โมง มิเตอร์
จาเป็ นต้องมี
หน่วยความจาสู งขึ้น
และประเภทคนอ่าน
และเก็บข้อมูลจาก
มิเตอร์ ที่แพงขึ้น

13
องค์ ประกอบของ
Net Metering และ
Net Billing
การจัดการทางบัญชี
(Account Setting)

Net Metering

Net Billing

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

-

การไฟฟ้ายังไม่คุน้
กับระบบที่มีการ
อนุญาตสะสม
หน่วยเพื่อหักลบ
หน่วยในรอบบิล
ถัดๆไป และใช้
มิเตอร์แบบดิจิตอล
ไม่สามารถเก็บภาษี
จากไฟฟ้าส่ วนเกิน
ที่เก็บเป็ นเครดิต

ง่ายสาหรับการไฟฟ้า
เนื่องจากแยกไฟฟ้าไหล
เข้าและออกอย่างชัดเจน

-

สามารถเก็บได้จาก
ไฟฟ้าส่ วนเกิน

-

หากใช้มิเตอร์จาน
หมุนก็จะไม่
สามารถเก็บข้อมูล
ไฟฟ้าไหลย้อนเข้า
ระบบได้

สามารถเก็บข้อมูลไฟฟ้า
ส่ วนที่เกินที่ไหลเข้า
ระบบของการไฟฟ้า
และคานวณ Load ที่
เปลี่ยนไปได้

-

การเก็บภาษี (Tax
Revenue
Collection)

-

การติดตาม
ตรวจสอบ
(Monitoring)

-

2. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลกระทบทางด้านการเงิ นจาก Solar PV Rooftop สาหรับ
ภาคประชาชนต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ตามมติคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่ งได้มีมติ
เห็ นชอบโครงการส่ งเสริ มการติดตั้ง Solar PV Rooftop แบบ Net Billing ปี 2560 มีปริ มาณเป้ าหมายและ
พื้นที่ จานวน 305.63 MW แบ่งเป็ น การไฟฟ้ านครหลวง 150 MW และ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 150 MW
ทั้งนี้ โดยแต่ละการไฟฟ้ าจะมีกลุ่มเป้ าหมายคือ บ้านอยูอ่ าศัย 20 MW และ อาคาร/โรงงาน 130 MW โดยได้
ศึกษาและรวมรวมข้อมูลผูเ้ ข้าร่ วมโครงการตามพฤติกรรมการติด Solar Rooftop เหมือนโครงการ Solar PV
Rooftop ปี 2556 และ 2558 ที่ขายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคแล้ว ซึ่ งได้ศึกษาและวิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กบั โครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop สาหรับ
ภาคประชาชน (TR1) และนาข้อมูลมาคานวณรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยกาหนดให้อตั ราค่า
ไฟฟ้าขายปลีกตามอัตราที่ กฟภ. กาหนดไว้
บาท/หน่วย
Peak
Off Peak
รวม
บ้านขนาดใหญ่
2,229,486
1,697,612
3,927,098
อาคาร/โรงงาน < 1MW
5,004,533
3,820,637
8,825,170
อาคาร/โรงงาน > 1MW
8,389,511
2,821,716
23,970,323
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์รายได้จากการนาไฟฟ้ าที่รับซื้ อโครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop สาหรับ
ภาคประชาชนมาขายต่อ (TR2) และนาข้อมูลมาคานวณรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยกาหนดให้
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกตามอัตราที่ PEA กาหนดไว้
บาท/หน่วย
Peak
Off Peak
รวม
บ้านขนาดใหญ่
4,561,242
166,637
4,727,879
อาคาร/โรงงาน < 1MW
22,932,539
5,575,679
28,508,218
อาคาร/โรงงาน > 1MW
รวม
33,268,147
ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนค่าซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (TC1) และนา
ข้อมูลมาคานวณรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยกาหนดให้อตั ราค่าซื้ อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ต
แห่งประเทศไทยแรงดัน 22- 33 kV ที่กาหนดไว้
บาท/หน่วย
Peak
Off Peak
รวม
บ้านขนาดใหญ่
1,838,415.36
1,538,453.76
3,376,869
อาคาร/โรงงาน <
5,026,917.00
3,427,689.22
8,454,606
1MW
อาคาร/โรงงาน >
8,418,607.47
2,528,974.77
10,947,582
1MW
รวม
22,779,058
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนค่าซื้ อจากโครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชน
(TC2) และนาข้อมูลมาคานวณรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยกาหนดให้อตั ราค่าซื้ อไฟฟ้าจาก
นโยบายภาครัฐ ที่กาหนดไว้
บาท/หน่วย
Peak
Off Peak
รวม
บ้านขนาดใหญ่
1,500,912
105,168
1,606,080
อาคาร/โรงงาน < 1MW
5,453,000
2,122,556
7,575,556
อาคาร/โรงงาน > 1MW
รวม
9,181,636
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนต่างค่าซื้ อจากโครงการรับซื้ อ Solar PV Rooftop สาหรับภาค
ประชาชน กรณี คืนส่ วนต่างจากการผลิตที่เหลือเข้าระบบ และนาข้อมูลมาคานวณกาไรจากการ
ขายไฟฟ้า โดยกาหนดให้อตั ราค่าซื้ อไฟฟ้าเฉลี่ยจากนโยบายภาครัฐและอัตราค่าซื้ อไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยแรงดัน 22- 33 kV ที่กาหนดไว้
บาท/หน่วย
Peak
Off Peak
รวม
บ้านขนาดใหญ่
1,118,983.50
78,406.50
1,197,390
อาคาร/โรงงาน < 1MW
10,537,922.50
4,101,838.61
14,639,761
อาคาร/โรงงาน > 1MW
รวม
15,837,151

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้และผลกระทบทางการเงินจากการติดตั้ง Solar PV Rooftop บนหลังคา
ภายใต้การรับซื้ อแบบ Solar PV Rooftop ภาคประชาชน ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งในปี พ.ศ. 2559 และปี
พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ดาเนิ นนโยบายโครงการ Solar PV Rooftop เสรี และภาคประชาชน ทั้ง 2 โครงการ
พบว่าจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบการรับซื้ อในรู ปแบบ Net Billing สามารถใช้ในประเทศได้
เหมาะสมกว่ารู ปแบบ Net metering ซึ่ งจากการศึกษาผลกระทบทางการเงินจากการติดตั้ง Solar PV Rooftop
บนหลัง คาภายใต้ก ารรั บ ซื้ อ แบบ Solar PV Rooftop ภาคประชาชน ต่ อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคแบ่ ง ตาม
ประเภทผูใ้ ช้ไฟ 3 ประเภท กลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการ Solar PV Rooftop ภาคประชาชนระยะที่ 1 ปี 2561 เพื่อ
ผลิตไฟฟ้ าใช้เองเป็ นหลักและที่เหลือสามารถขายเข้าระบบได้ โดยกลุ่มเป้ าหมายเป็ นภาคครัวเรื อน ประเภท
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ที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) ติ ดตั้งน้อยกว่า 10 kW/มิ เตอร์ ในกรณี ที่การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคต้องมี การรั บซื้ อไฟฟ้ า
ส่ วนเกินจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ส่ งผลให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีตน้ ทุนที่สูงขึ้น และทาให้รายได้ลดลงสู ง
กว่าการลดลงของต้นทุนที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้มาจากการลดการซื้ อไฟฟ้ าจาก กฟผ. จากกลุ่มที่เขาร่ วม
ทั้ง 2 โครงการจะสรุ ปได้ดังนี้ (1) กาไรจากการไฟฟ้ ากรณี ไม่ คืนส่ วนต่ าง(ทั้ง รั บซื้ อส่ วนเกิ นและส่ ง ให้
กฟผ.) เป็ นจานวน 271,071,908 บาท/ปี (2) กาไรจากการไฟฟ้ ากรณี คืนส่ วนต่าง(ทั้งรับซื้ อส่ วนเกินและส่ ง
ให้ กฟผ.) เป็ นจานวน 84,697,124 บาท/ปี
ดัง นั้น ถ้า ไม่ มี ก ารรั บ ซื้ อไฟฟ้ า ส่ วนเกิ นจาก Solar PV Rooftop จะส่ ง ผลดี ก ับ การไฟฟ้ า ส่ วน
ภูมิภาค โดยมีตน้ ทุนการซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต ที่ลดลงมากกว่ารายได้ค่าไฟฟ้ าที่ลดลงจากการใช้
ไฟฟ้าเองขอผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ Solar PV Rooftop ซึ่ งจะมีหน่วยเหลือเข้าระบบในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจาก
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าในเวลากลางคืนสู งกว่ากลางวัน ซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ่ วม
โครงการลดการซื้ อไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคและจะช่ วยเสริ ม ความมัน่ คงด้า นพลังงาน และลด
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ดของประเทศลงได้ และตามเป้ าหมายของรัฐบาลต้องการจะให้ครัวเรื อน ชุ มชน
และภาคอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองด้วย ซึ่ งจะมีรายได้จากการขายไฟเข้าระบบ
ผ่านการสนับสนุนมาตรการภาษี และอัตรารับซื้ อไฟที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้หนั มาติดตั้งกันมากขึ้น ส่ วนการ
ส่ ง เสริ ม จะเป็ นไปตามเป้ า หมายที่ รัฐบาลคาดไว้หรื อไม่ น้ ัน คงต้องมาดู ก ันว่า มาตรการต่ า งๆ ที่ ออกมา
สนับสนุ นนั้น จูงใจเพียงพอหรื อไม่ แต่อย่างน้อยก็อย่าลืมว่าการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์น้ นั ถือ
เป็ นพลังงานสะอาด ใช้ได้ไม่มีวนั หมดเลยทีเดียว

ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ปแบบและผลกระทบทางการเงินจาก Solar PV Rooftop
สาหรับภาคประชาชนต่อการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยไม่ได้คานึงถึงผลกระทบเชิงเทคนิคในระบบจาหน่ายว่า
เกิ ดผลกระทบภายทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบอย่างไรบ้าง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาในประเด็น
ของผลกระทบเชิงเทคนิคจาก Solar PV Rooftop สาหรับภาคประชาชนต่อการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ปแบบและผลกระทบทางการเงินจาก Solar PV Rooftop
สาหรั บภาคประชาชนต่อการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค ในมุ มมองการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ าย สาหรั บการศึ กษาครั้ง
ต่อไป ควรศึ กษาความคุ ม้ ค่าทางการเงิ นและทางเศรษฐศาสตร์ ในมุ มมองประชาชน เพื่อศึ กษาว่าการให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้เกิดผลประโยชน์สุทธิ ต่อประชาและ
สังคมโดยรวมอย่างไร
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