กลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการติ ดตัง
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Legal Mechanisms to Promote and Control Installations,
Solar Roof Top Solar Farms and Businesses
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บทคัดย่ อ
1

ดุษฎีนิพนธ์นีมีวตั ถุประสงค์ทีจะศึกษาเกียวกับ
กลไกทางกฎหมายในการส่งเสริ มและควบคุมการติดตัง
โซลาร์ รู ฟ ท็ อ ปและกิ จ การโซลาร์ ฟ าร์ ม เพื อศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับมาตรการทางกฎหมายพลังงาน
ทดแทนในการส่งเสริ มและควบคุมการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ของต่า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศสหพันธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศญีปุ่ น การ
วิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีศึกษาเอกสารเกียวกับ
นโยบายด้ า นพลัง งานทดแทน แผนพัฒ นาพลัง งาน
แผนอนุ รั ก ษ์ พลัง งาน แผนพัฒ นากํ า ลัง ผลิ ต ไฟฟ้ า
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ าง หรื อการตังโรงงาน
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร พ ลั ง ง า น ต า ม ม า ต ร า 4 8
พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 คือ
กฎหมายว่าด้ วยโรงงาน กฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
อาคาร กฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองหรื อกฎหมายว่า
นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ด้ วยการพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน มีการสัมภาษณ์
เชิ งลึก นักกฎหมาย ผู้ประกอบกิ จการเกียวกับโซลาร์
รู ฟท็อปและโซลาร์ ฟาร์ ม นักวิชาการด้ านวิศวกรไฟฟ้ า
นักวิชาการด้ านกิจการพลังงาน และมีการสรุ ปประเด็น
เพือจัดทําสนทนากลุม่ (Focus Group) แล้ วนําข้ อมูลที
ได้ ทงหมดมาวิ
ั
เคราะห์ปัญหา เพือจัดทําข้ อเสนอแนะใน
การวิจยั จากการศึกษาพบว่าเนืองจากประเทศไทยไม่มี
กฎหมายพลัง งานทดแทน มาบั ง คั บ ใช้ ในกิ จ การ
พลัง งานเป็ นการเฉพาะ ดั ง นั นจึ ง มี ปั ญหาในการ
ส่งเสริ มและควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ทังโซลาร์ รู ฟ ท็ อ ป และโซลาร์ ฟ าร์ ม คื อ
ปั ญหาความซั บ ซ้ อนของขั นตอนการขออนุ ญ าต
จําหน่ายไฟฟ้ า เพราะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายหลาย
ฉบับ ปั ญหาการจํ ากัดจํ านวนการรั บซือกระแสไฟฟ้ า
ซึ งหากเปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศ
สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีการออกกฎหมายว่า
ด้ วยการให้ สิทธิ กบั แหล่งพลังงานหมุนเวียนก่อน (Act
on granting priority to renewable energy sources)
คื อ ใครก็ ต ามที สามารถผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
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หมุนเวียนได้ ให้ สามารถป้อน (Feed -in) กระแสไฟฟ้ า
เข้ าสูร่ ะบบสายส่งได้ ก่อนและไม่จํากัดจํานวน ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาก็ไม่จํากัดจํานวน Net Energy Metering
ทัวทังรัฐ ปั ญหาด้ านมาตรการอุดหนุนผู้ประกอบกิจการ
เกียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ปั ญหาการจํากัดพืนทีใน
การก่ อ สร้ างโซลาร์ รู ฟ ท็ อ ปและโซลาร์ ฟ าร์ ม ตาม
พระราชบัญ ญัติ ก ารผัง เมื อ ง พ.ศ.2518 ที มี ช่ อ งว่า ง
ในช่วงระยะเวลาการจัดทําและประกาศผังเมืองรวม
ล่า ช้ า ทํ า ให้ ผู้ ประกอบกิ จ การอาศัย ช่ ว งเวลานี เร่ ง
ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างโซลาร์ ฟ าร์ ม ในพื นที ชนบทและ
เกษตรกรรม อี ก ทังแผนผัง เมื อ งรวมบางจัง หวัด ยัง
อนุญาตให้ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพืนที
ชนบทและเกษตรกรรมได้ อี ก ด้ วย ปั ญหาประการ
สุด ท้ า ยคื อ ประเทศไทยยังไม่มี ก ฎหมายควบคุม การ
กําจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึงเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ มี
เพียงประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice :
CoP) ทีออกโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
มาเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิเท่านัน ข้ อเสนอแนะในการ
วิจยั คือ ในระยะสันควรมีการแก้ ไข ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเกี ยวกับการติดตังโซลาร์ รูฟท็อปและกิจการ
โซลาร์ ฟาร์ มทีใช้ บังคับอยู่ให้ มีบทบัญญัติทีเหมาะสม
ด้ านการส่งเสริ ม และการควบคุมทีชัดเจนขึน เช่น การ
แก้ ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื อง
การรับซือไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยไม่ ต้ องบั ญ ญั ติ จํ า กั ด จํ า นวนการรั บ ซื อไฟฟ้ า
โดยเฉพาะโซลาร์ รูฟท็อป ควรปล่อยเสรี เหมือนประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริ กา
การควบคุมควรแก้ ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยการจัดผังเมืองรวมควรเพิมการกําหนดเขต
พืนที เป็ นทีดินประเภทกิจการพลังงานอีกเขตหนึง เพือ
ความชัดเจนในการตรวจสอบการใช้ ทีดินตามผังเมือง
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รวม ในระยะยาวควรมีการบัญญัติกฎหมายพลังงาน
ทดแทนออกมาใช้ บัง คับ กับ กิ จ การพลัง งานเป็ นการ
เฉพาะ โดยในกฎหมายฉบับดังกล่าว ต้ องกําหนดให้
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลเป็ นผู้ มี ห น้ าที ในการ
ดําเนินการเกียวกับการขออนุญาตจําหน่ายไฟฟ้ า (One
Stop Services) ต้ องกํ า หนดให้ มี ก ารรั บ ซื อ
กระแสไฟฟ้ าจากผู้ผลิตเข้ าสูร่ ะบบสายส่งได้ ก่อนและไม่
จํากัดจํานวน และต้ องกําหนดให้ ทกุ คนมีสิทธิเท่าเทียม
กัน ในการใช้ และผลิ ต พลัง งานหมุน เวี ย นเพื อขายสู่
ระบบสายส่งไฟฟ้ า เป็ นต้ น
คําสําคัญ: กฎหมาย, เซลล์แสงอาทิตย์

Abstract
The Objective of this dissertation were to
study legal mechanisms in supporting and
regulating generation of electricity from solar
rooftops and affairs of solar farms in order to
comprehend concepts that related to legal
measures under renewable energy law. This
sresearch focuses on comparison between
encouragement and regulation of electricity
generation from solar energy in Thailand and
other countries where are Germany, USA and
Japan.
This study was based on literature review
of policies concerned with renewable energy,
development plans on electricity generating
power. It was moreover based on the relevant
laws; indeed, the laws related to construction or
establishment of energy operating plants, Section
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48 under Plant Entrepreneurship Act B.E.2550,
the laws on building regulation, town plans or
energy development and encouragement.
The methodology of this research was indepth interview of lawyers, entrepreneurs,
electricity engineers, energy academics. The
summary of all relevant points were to be brought
for a Focus Group. Afterwards, the information
collected is analysed in order to spot the problem
and used as a basis for suggestions.
The Research result showed that Thailand
without laws on renewable energy to be
specifically applied. This therefore raised the
problem of supporting and regulating the
generation of electricity from solar energy for both
solar rooftops and solar farms. Regarded as a
problem were the complicated procedures in
application for permission to be granted before
generating electricity due to many applicable
laws involved.
The problem restriction of electricity
purchased number was another to be concerned.
In Germany for instance, there exists an act on
granting priority to renewable energy sources,
meaning that whosoever was capable of
producing electricity from renewable energy
could feed electricity into the main system
providing electricity with unlimited amount
allowed. This similarity could be found in USA
where there is no limitation on net energy
metering.

Besides, there were problems related to
support for solar energy entrepreneurs and
restriction on the areas deployed for construction
both with solar rooftops and solar farms under
Town Plans Act B.E.2518 which had loopholes
with respect to time periods of construction and
delayed of announcement of town plans, resulting
in that entrepreneurs take advantage during such
time to construct solar farms in rural and
agricultural areas.
There was permission under the principal
town plans in certain provinces to produce
electricity from solar energy in rural and
agricultural areas. Mainly problem that Thailand
without laws on regulating elimination of
electronic waste in the form of solar cells in spite
of Code of Practice issued by Energy Regulatory
Commission–regarded as a manual not the law in
force.
The recommendation of this study that
should be re-enactment of revised laws on
equipment of solar rooftops and solar farms with
provisions that were very much improved,
appropriate, regulatory and supportive. For
example, the announcement of Energy
Regulatory Commission on purchases of solar
electricity, especially solar rooftops, revised in the
manner that there should be freedom of
purchase; precisely, the limitation on the purchase
amount of electricity should be abolished as
epitomized of this by Germany and USA.
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It was highly advisable that Town Plans Act
B.E. 2518 should be revised by designating an
area specifically used for energy affairs in the
principal town plan; this was to assist monitoring
land use according to the principal town plan in
the long run.
Furthermore, there should be enactment of
renewable energy law in particular with the
provision that authorizes a sub-district administrative
organization to consider application for
generating electricity by providing one-stop
services. To make it more effective, the law
should firstly legalize the purchase process of
electricity from producers to be fed into the
providing system with unlimited amount allowed,
and last but not in the least, provide equal access
for all to utilize and produce renewable to be sold
to the providing system.
Keywords: Laws, Solar Cells

ความนํา
ประเทศไทยในขณะนี ยังไม่มีการตรากฎหมาย
เกียวกับพลังงานทดแทนมาใช้ บงั คับอย่างชัดเจน ทังที
ได้ ลงนามในพิธีสารเกียวโตทีจัดตังขึนภายใต้ อนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) และสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการกลไกการ
พัฒนาทีสะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) แล้ ว จึงทํ าให้ เ กิ ดปั ญ หาในการส่งเสริ มและ
ควบคุม การติ ด ตังโซลาร์ รู ฟ ท็ อ ป และกิ จ การโซลาร์
ฟาร์ ม หลายประการ คื อ เริ มตังแต่ ก ระบวนการขอ
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อนุญาตจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเข้ าสูร่ ะบบสายส่งทีต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลายฉบับ ทําให้ มีหลายขันตอน
ประชาชนผู้สนใจจะติดตังโซลาร์ รูฟท็อปไม่ร้ ู ว่าจะต้ อง
ไปติ ด ต่อ ที ใดบ้ า ง เพราะการยื นเอกสารแต่ ล ะเรื อง
จะต้ องไปติดต่อสถานทีตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เช่น การยืนขออนุญาตจําหน่าย
ไฟฟ้ าถ้ าอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลต้ อง
ไปยืนทีสาขาของการไฟฟ้ านครหลวงทีกํ าหนดไว้ 18
แห่ง ส่วนภูมิภาคต้ องไปยืนทีการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคเขต
ซึงกําหนดไว้ เพียง 12 แห่งทัวประเทศ การสงวนสิทธิw
การยกเลิ ก สั ญ ญาของการไฟฟ้ าก็ เ ป็ นปั ญหาที
ผู้ประกอบการทังโซลาร์ รูฟท็อปและโซลาร์ ฟาร์ มไม่ได้
รั บ ความไม่ เ ป็ นธรรม เพราะไม่ มี ก ฎหมายกํ า หนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการก่อสร้ างว่าอย่างไรถือว่า
ปฏิบตั ิตามแผนได้ และอย่างไรถือว่าไม่เป็ นไปตามแผน
และในกรณีทีเจ้ าพนักงานทุจริ ตในการตรวจสอบระบบ
ก็ไม่มีบทลงโทษทีชัดเจน ปั ญหาการตีความกฎหมาย
ขัดกันระหว่างอํานาจหน้ าทีอนุญาตติดตังโซลาร์ รูฟท็
อปของคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลัง งาน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กับ
การตีค วามการติ ดตังโซลาร์ รูฟ ท็อ ปขนาดไม่เ กิ น 10
กิโลวัตต์ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมจํ าพวกที 3 ต้ องขอ
ใบอนุญ าต รง.4 ตามพระราชบัญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ.
2535 ปั ญหาการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
ถูก ตี ค วามว่ า เป็ นการดัด แปลงอาคารทํ า ให้ ต้ อ งขอ
อนุญ าตดัด แปลงอาคาร อ. 1 ตามพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จากปั ญหาการขอใบอนุญาต
ทังสองทําให้ กระบวนการติดตังโซลาร์ รูฟท็อปล่าช้ าและ
ไม่ ส ามารถขายไฟฟ้ าได้ ตามกํ า หนด จึ ง เกิ ด ความ
เสียหายแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการทังสองเป็ นอย่างมาก การ
จํ า กัด จํ า นวนการรั บ ซื อกระแสไฟฟ้ า ก็ เ ป็ นอุป สรรค
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สํา คัญ ในการส่ง เสริ ม การผลิต กระแสไฟฟ้ าจากการ
ติดตังโซลาร์ รูฟท็อป และกิจการโซลาร์ ฟาร์ ม และยังขัด
กับหลักกฎหมายฟี ดอินทารี ฟ (Feed-in-Tariff Law) ที
ประเทศไทยนํ า มาเป็ นหลัก ในการปฏิ บัติ แต่ ไ ม่ นํ า
หลักการสําคัญในข้ อ 1 เรื องของการรับซือกระแสไฟฟ้ า
ทีผลิตได้ จากพลังงานแสงอาทิต ย์ ก่อ น และไม่จํ ากัด
จํานวนมาบัญญัติไว้ ในกฎหมายฉบับใด จึงอาจทําให้
การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนไม่เป็ นไป
ตามแผนที วางไว้ ร้ อยละ 25 ในปี พ.ศ.2564 ปั ญ หา
มาตรการอุดหนุนผู้ประกอบกิ จการเกี ยวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ เนืองจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศ
จีนมีราคาถูก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทีผลิตในประเทศ
ไทยจึ ง ไม่ ส ามารถสู้ร าคาได้ ดั ง นั นรั ฐ จึ ง ควรออก
กฎหมายบังคับให้ แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ที นําเข้ าจาก
ต่างประเทศ ต้ องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของ
สํานักงานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)
เพือป้องกันสินค้ าด้ อยคุณภาพเข้ าสู่ประเทศหรื อออก
ประกาศหรื อคําสังลดภาษี ให้ กบั ผู้ติดตังโซลาร์ รูฟท็อป
หรื อกิจการโซลาร์ ฟาร์ มทีใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีผลิต
ในประเทศไทย เพื อช่ ว ยและส่ง เสริ ม ให้ มี ผ้ ูผ ลิต แผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ทีเป็ นคนไทยมากขึน เรื องของการ
ควบคุมพืนทีการติดตังโซลาร์ ฟาร์ มเพือป้องกันปั ญหา
การบุกรุกพืนทีสีเขียว ซึงเป็ นเขตชนบทและเกษตรกรรม
มีปัญหาคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มี
ช่องว่างเรื องระยะเวลาการประกาศพืนทีควบคุมตามผัง
เมืองรวม และแผนของแต่ละจังหวัดก็ไม่เป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน คื อ บางจัง หวัด อนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นพื นที สีเ ขี ย วได้ แต่
จังหวัดใกล้ กนั กลับไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงอาจทําให้ เกิดความสับสน
ในการตรวจสอบการใช้ ทีดินตามผังเมืองรวมของเจ้ า

พนักงานได้ ปั ญหาประการสุดท้ าย คือ ไม่มีกฎหมาย
ควบคุมการกําจัดขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึงเป็ นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ปั จจุบันมีเพีย งคู่มือประมวลหลักการ
ปฏิบตั ิ (Code of Practice: CoP) เท่านัน ซึงตามคู่มือ
นีการกําจัดขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทีเกียวข้ องหลายฉบับ ซึงอาจทําให้ สบั สนใน
การปฏิบตั ิได้ ดังนันควรมีกฎหมายเฉพาะออกมาเพือ
บังคับใช้ กบั การกําจัดขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับมาตรการ
ทางกฎหมายพลัง งานทดแทน ในการส่ง เสริ ม และ
ควบคุมการผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิตย์ แบบ
ติ ด ตั งบนหลัง คาและการผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบติดตังบนพืนดินของประเทศไทย ของ
ต่างประเทศ และผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2. เพือศึก ษาปั ญ หาที เกิ ดจากการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา และการ
ผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตังบน
พืนดินของภาคเอกชน และปั ญหากลไกทางกฎหมาย
ในการควบคุมกิจการดังกล่าว
3. เพือศึกษาวิ เคราะห์ เ ปรี ยบเทีย บมาตรการ
ทางกฎหมายพลังงานทดแทนของต่างประเทศประเทศ
กับมาตรการทางกฎหมายพลังงานทดแทนของประเทศ
ไทยว่าเหมือนหรื อแตกต่างกันประการใด
4. เพือสามารถนํามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศทีมีความเหมาะสม มาปรับใช้ กบั กฎหมาย
ภายในประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสม
5. เพือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไข
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา และการ
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ผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตังบน
พื นดิ น ที มี อ ยู่เ ดิ ม ให้ มี ค วามทัน สมัย และครอบคลุม
ปั ญหามากขึน และเสนอแนะแนวทางการร่ างกฎหมาย
พลังงานทดแทนมาควบคุมกิจการดังกล่าวโดยตรง

สมมติฐานของการวิจัย
หากประเทศไทยมีการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย ที
เกียวกับการส่งเสริ ม และควบคุมการติดตังโซลาร์ รูฟท็
อปและกิ จการโซลาร์ ฟาร์ มทีมีอยู่เดิมให้ มีการบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (One Stop Services) ไม่
จํ า กั ด จํ า นวนการรั บ ซื อกระแสไฟฟ้ า มี ม าตรการ
อุด หนุน ผู้ผ ลิ ต แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จะทํ า ให้ มี ก าร
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม ส น ใ จ ที จ ะ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ม ากขึ น การ
ควบคุมนัน หากมีการแก้ ไขกฎหมายเกี ยวกับการผัง
เมื อ ง การก่ อ สร้ างโซลาร์ ฟ าร์ ม ในพื นที สีเ ขี ยว ที เป็ น
พืนทีชนบทและเกษตรกรรมจะลดน้ อยลง การกําหนด
มาตรการในการกํ า จัด ขยะแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ ะ
ป้องกันไม่ให้ เกิ ดปั ญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิมขึนได้
และหากมีการตรากฎหมายพลังงานทดแทนโดยตรง
ออกมาบัง คับใช้ โดยกํ าหนดสิทธิ พิเศษให้ กับกิ จการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะทําให้ ประเทศ
ไทยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ได้ ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า 9,516 เมกกะวัตต์
ภายในปี พ.ศ.2573

วิธีดาํ เนินการวิจัย
เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ โดยการศึ ก ษาวิ จัย
เกี ยวกับเรื องนีได้ กําหนดวิ ธีการวิจัยเป็ นการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจยั จากเอกสาร
หรื อ Documentary Research) โดย ศึกษาจากตัวบท
กฎหมายของทั งประเทศไทยและต่ า งประเทศที
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เกียวข้ องกับการกระทําความผิดเกียวกับการฟอกเงิน
และการยึดและอายัดทรั พ ย์ ที ได้ มาจากการฟอกเงิ น
นอกจากนียังศึกษาค้ นคว้ าจากข้ อมูลเอกสารต่างๆอัน
ได้ แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ ระเบียบข้ อบังคับ
และ คําพิพากษาของศาล ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต และ
นํ า วิ เ คราะห์ ห ลั ก กฎหมายและหาแนวทางเพื อ
เสนอแนะให้ มีความเป็ นธรรมต่อผู้ทีถูกยึดและอายัด
ทรัพย์สนิ โดยมิได้ เป็ นผู้กระทําความผิดต่อไป

ผลการวิจัย
ง า น วิ จั ย นี ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภา พ
(Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
วิจยั เอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ
ตํารา บทความและเอกสารวิชาการต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับ กฎหมายพลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ทังของต่างประเทศ และของประเทศไทย
ตลอดจนการสืบค้ นข้ อมูลจากสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุม่ ผู้ให้
สัมภาษณ์ ทีเกี ยวข้ องเฉพาะเจาะจง หลังจากนันสรุ ป
ประเด็นเพือจัดทําสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือ
เก็บข้ อมูลกลุม่ บุคลทีเกียวข้ องกับปั ญหา ประชากรและ
กลุม่ ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ คือ นักวิชาการด้ าน
กฎหมายพลัง งาน สมาชิ ก คณะอนุก รรมาธิ ก ารเพื อ
ศึก ษาอัต รารั บ ซื อไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
รู ป แบบฟี ดอิ น ทารี ฟ ที เหมาะสมและเป็ นธรรม ใน
คณะกรรมาธิ ก ารการพลัง งาน สภาผู้ แทนราษฎร
วิ ศ วกรไฟฟ้ าผู้ ชํ า นาญการด้ า นการผลิ ต ไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวแทนจากเทศบาล และ กลุ่มผู้
ติดตัง และผู้ขออนุญาตจําหน่ายไฟฟ้ าจากโซลาร์ รูฟท็ป
และกิ จ การโซลาร์ ฟ าร์ ม เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เครื อง
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บันทึกเสียง และกล้ องบันทึกภาพ การสนทนากลุม่ การ
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีจะทําการสัมภาษณ์ เชิ ง
และสนทนากลุม่ เพือสร้ างสัมพันธภาพทีดี รวมทังสร้ าง
ความเข้ าใจเกี ยวกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย และ
กระบวนการวิจัย หลังจากทําการสัมภาษณ์ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างโดยเรี ยงลําดับประเด็นคําถามตาม
แบบฟอร์ มสัมภาษณ์เชิงลึกครังละ 1 ท่าน เมือเสร็ จสิน
การสัมภาษณ์ เชิ งลึกแล้ วรวบรวมประเด็นปั ญหาเพือ
จัดทําการสนทนากลุ่ม 1 ครั ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) และหาข้ อสรุ ปเชิงเหตุผล
และข้ อเสนอแนะเชิงกฎหมาย

อภิปรายผล
การวิจัยเรื องกลไกทางกฎหมายในการส่งเสริ ม
และควบคุมการติดตังโซลาร์ รูฟท็อปและกิจการโซลาร์
ฟาร์ ม สอดคล้ องกับสมมติฐานทีตังไว้ ทังนีเพราะจาก
การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) พบว่าหากมีการแก้ ไขปรับปรุ งกฎหมาย เพือ
ลดขันตอนการขออนุญ าตจํ า หน่า ยกระแสไฟฟ้ า ไม่
จํ า กั ด จํ า นวนการรั บ ซื อกระแสไฟฟ้ า มี ม าตรการ
อุดหนุนจากรัฐบาล หรื อมีกฎหมายพลังงานทดแทนมา
ใช้ บัง คับ เพือให้ สิท ธิ พิ เศษกับกิ จการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ก็ จะมีผ้ ูทีสนใจติดตังโซลาร์ รูฟท็
อปและกิจการโซลาร์ ฟาร์ มมากขึน เช่น หลังจากทีมีการ
แก้ ไ ขบัญ ชี ท้ ายกฎกระทรวง ลํา ดับ ที 88 ที ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เมือปี พ.ศ.2557 ให้
การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากโซลาร์ รู ฟท็ อปทีไม่เ กิ น 10
กิโลวัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หรื อ ใบอนุญาต รง.4 แล้ วและหลังจากทีคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน ยืนเรื องต่อกรมโยธาธิการและผัง
เมืองเพือขอยกเว้ นให้ บ้านทีอยูอ่ าศัยทีติดตังโซล่าร์ รูฟท็
อปขนาดไม่ เ กิ น 70 ตารางเมตร กรณี แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกและไม่เกิน 150 ตารางเมตร แผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แบบฟิ ล์ ม บาง ไม่ ต้ องยื นข อ
ใบอนุ ญ าต (อ.1) ปรากฏว่ า ตามที คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ประกาศให้ มีการรับซือไฟฟ้ า
จากการติด ตังโซลาร์ รู ฟท็ อป 100 เมกะวัตต์ อาคาร
ประเภทบ้ านอยู่อาศัย ในปี พ.ศ.2558 มีผ้ สู นใจมายืน
ขอจํ าหน่ายไฟฟ้ าเกิ น กว่า 100 เมกะวัต ต์ แล้ ว และ
กรณีของโซลาร์ ฟาร์ มทีกําหนดรับซือไฟฟ้ าไว้ 2,800 เม
กะวัตต์ ก็มีผ้ ูสนใจมายืนขอจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเกิ น
กว่าทีกําหนดไว้ เช่นกัน จากการแก้ ไขกฎหมายทังสอง
กรณี นี ถื อ ได้ ว่า เป็ นไปตามแนวคิ ดเกี ยวกับ หลักการ
พัฒนาอย่างยังยืน คือ จําเป็ นต้ องมีระบบการเมืองการ
ปกครองที ให้ ห ลัก ประกัน และคํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของ
ท้ องถิ นและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตัง
โซลาร์ รูฟท็อปและกิจการโซลาร์ ฟาร์ ม

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจัยแบ่งข้ อเสนอแนะออกเป็ น 2 แนวทางคือ
ข้ อเสนอแนะด้ านกฎหมาย และข้ อเสนอแนะด้ านการ
บริ หารจัดการ ซึงมีสาระสําคัญ ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะด้ านกฎหมาย แบ่งออกเป็ น 2
กรณี คือ
1.1 การพัฒนากฎหมายระยะสัน ควรมีการ
แก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังต่อไปนี
1.1.1 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ.2518 ควรมีการกําหนดสีเขตพืนทีการใช้ ประโยชน์
ทีดินด้ านกิจการพลังงานทดแทนเพือผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพิมขึนมาอีกหนึงเขต เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
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พลัง งานทดแทนบางประเภทต้ อ งใช้ พื นที มาก เช่ น
กิจการโซลาร์ ฟาร์ ม จึงไม่ควรจะอนุญาตให้ ดําเนินการ
ในพืนทีสีเขียวได้ เพราะจะลดพืนทีในการทําการเกษตร
และทําให้ สินค้ าเกษตรซึงเป็ นหนึงในปั จจัยสีมีราคาที
แพงขึน และก่อนทีจะมีการแก้ ไขกฎหมายดังกล่าว รัฐ
ควรเร่ งดําเนินการจัดทําแผนผังเมืองรวม เพือประกาศ
เป็ นกฎกระทรวงควบคุมพืนทีการใช้ ประโยชน์ทีดินให้
ครอบคลุม ทุก จัง หวัด โดยเร็ ว เพราะปั จ จุ บัน กิ จ การ
โซลาร์ ฟาร์ มมีการขยายตัวเป็ นอย่างมาก ดังนันความ
ต้ องการใช้ พื นที จึ ง มากตามไปด้ วย หากรั ฐ ไม่ เ ร่ ง
ดําเนิน การประกาศควบคุม พืนที ก็ อาจจะทํา ให้ บาง
จังหวัดไม่เหลือพืนทีในการทําการเกษตรเลยก็เป็ นได้
1.1.2 ระเบี ย บประกาศที ออกตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
เรื องการรั บ ซื อไฟฟ้ าจากการผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา พ.ศ.2556
เนืองจาก ข้ อที 1 ของพระราชบัญญัติฉบับนี
ได้ กําหนดปริ มาณการรับซือกระแสไฟฟ้ าไว้ 200 เมกะ
วัต ต์ โดยแบ่ ง เป็ นบ้ า นอยู่อ าศัย ไม่เ กิ น 10 กิ โ ลวัต ต์
อาคารธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ไม่เ กิ น 250 กิ โ ลวัต ต์ อาคาร
ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่หรื อโรงงานไม่เกิน 1,000
กิ โ ล วั ต ต์ ก ร ณี โ ซ ล า ร์ ฟ า ร์ ม มี ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กําหนดปริ มาณ
การรั บ ซื อกระแสไฟฟ้ าไว้ 1,000 เมกะวัต ต์ และขอ
อนุญ าตติ ด ตังได้ ไ ม่เ กิ น 90 เมกะวัต ต์ จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด
ปั ญ ห า มี ผู้ ต้ อ ง ก า ร ยื น ใ บ ข อ อ นุ ญ า ต จํ า ห น่ า ย
กระแสไฟฟ้ าเกินกว่าเป้าหมาย AEDP
ผู้วิจยั จึงขอเสนอแนะว่าคณะกรรมการกํากับ
กิ จ การพลังงาน ควรแก้ ไ ขประกาศ ข้ อ ที 1 ไม่จํ า กัด
จํ า นวนการรั บ ซื อกระแสไฟฟ้ า ควรจะปล่อ ยเสรี ใ ห้
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ประชาชนทุก คนได้ มี โ อกาสผลิต กระแสไฟฟ้ าเพือใช้
หรื อขายให้ กับการไฟฟ้ าได้ ซึงเป็ นไปตามหลักการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน ทีเป็ นหลักการพืนฐานของการ
พัฒนาทียังยืน
1.2 การพัฒนากฎหมายระยะยาว
ควรมี ก ารจั ด ทํ า พระราชบั ญ ญั ติ
พลัง งานทดแทน เพื อประกาศใช้ บั ง คับ กั บ กิ จ การ
พลังงานโดยเฉพาะ เนืองจากการติดตังโซลาร์ รูฟท็อป
และกิจการโซลาร์ ฟาร์ มเพือขายไฟฟ้ าให้ กับการไฟฟ้ า
นัน เป็ นกิ จ การพลัง งาน แต่ ไ ม่ มี ก ฎหมายพลัง งาน
ทดแทนมาเป็ นหลัก ในการดํ า เนิ น การ จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด
ปั ญ ห า ห ล า ย ป ร ะ ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติพลังงานทดแทนควรมีหลักการสําคัญ
ดังนี
1.2.1 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน ต้ องให้ ประชาชนทุก
คนมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น ในการใช้ และผลิ ต พลัง งาน
ทดแทนเพือขายสูร่ ะบบสายส่งไฟฟ้ า
1.2.2 แนวนโยบายพืนฐานของรัฐต้ อง
ประกอบไปด้ วยหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1.2.2.1 รั บ ซื อกระแสไฟฟ้ าที
ผลิตได้ จากพลังงานทดแทนก่อน โดยไม่จํากัดจํานวน
1.2.2.2 ระยะเวลาในการรับซือ
ไฟฟ้ ามีสญ
ั ญา 25 ปี
1.2.2.3 การจ่ า ยเงิ น เพิ มเติ ม
ให้ กบั ผู้ผลิตตามประเภทของเชือเพลิง จํานวนเงินทีเพิม
ขึนมานี ผู้ใช้ ไฟฟ้ าทังประเทศเป็ นผู้จ่าย
1.2.3 กําหนดสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี
1.2.3.1 กําหนดประเภทของโรง
ผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งานทดแทนที ไม่ถื อ เป็ นโรงงานตาม
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กฎหมายว่าด้ วยโรงงาน หรื อให้ เป็ นโรงงานทีได้ รับการ
ยกเว้ นให้ จดั ตังได้ ในบางพืนที
1.2.3.2 กํ า ห น ด ใ ห้ ก า ร
ดําเนินการใดๆ เพือผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนบาง
ประเภท ไม่ ถื อ เป็ นการกระทาตามมาตรา 31 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุม อาคาร พ.ศ.2522 ซึ งแก้ ไ ข
เพิมเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 2)
พ.ศ.2535
1.2.3.3 กําหนดประเภทของโรง
ผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งานทดแทนที ได้ รั บ การยกเว้ นจาก
กฎหมายว่าด้ วยการ ผังเมือง ทังนี การยกเว้ นต้ องไม่ไป
กระทบการใช้ ประโยชน์ทีดินตามทีกําหนดไว้ ในผังเมือง
1.2.3.3 กํ า หนดข้ อยกเว้ นสา
หรับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเพือใช้ ในชุมชน
ชนิ ด ติ ด ตังอิ ส ระ (กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน. 2556 : มาตรา 29)
1.2.3.4 กําหนดให้ เทศบาลหรื อ
องค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นผู้มีหน้ าทีรับผิดชอบใน
การรั บเรื องขออนุญ าตจํ า หน่า ยไฟฟ้ าจากประชาชน
เพือประสานหน่วยงานทีเกียวข้ องตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
ว่าด้ วยการผังเมืองหรื อกฎหมายว่าด้ วยการพัฒนาและ
ส่งเสริ มพลังงาน
1.2.3.5 กํ า หนดให้ ผ้ ูติ ด ตังการ
ผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตังบน
หลังคา ไม่ต้องจ่ายภาษี เงินได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้ า
ให้ กบั การไฟฟ้ า หากใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตและอุปกรณ์
ติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตทีผลิตในประเทศไทย โดยมี
คนไทยเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึงหนึง
1.2.4 จั ด ตั ง ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น
พลังงานหมุนเวียนแบบมีสว่ นร่วมทีสอดคล้ องกันนับแต่

ระดับชาติ ภาค จังหวัด และท้ องถิน โดยตังกองทุนวิจยั
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในแต่ละจังหวัดเพือเป็ น
กลไกหลัก ในการวางแผน พร้ อมกั บ พั ฒ นาระบบ
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ งแวดล้ อมและ
สุขภาพทีเปิ ดกว้ างต่อการเข้ ามาตรวจสอบขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ นและชุ ม ชน ตลอดจนมี ก ลไก
กระบวนการป้องกันเยียวยาผลกระทบทางสิงแวดล้ อม
และสุ ข ภาพที ชั ด เจน เป็ นธรรมและทั น การณ์ มติ
สมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ ครังที 3
1.2.5 เพือประโยชน์ในการควบคุมการ
ใช้ พืนทีตามผังเมืองรวม ควรห้ ามมิให้ มีการติดตังโซลาร์
ฟาร์ ม ทีมีขนาดเกินกว่า 10 กิโลวัตต์ ในทีดินประเภทที
อยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อย ที ดิ น ประเภทที อยู่ อ าศั ย
หนาแน่นปานกลาง ทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนามาก
ที ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ทีดินประเภทอนุรัก ษ์
เพื อส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยและที ดิ น ประเภท
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู
ประการ
2. ข้ อเสนอแนะด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การมี ปั ญหาหลัก คื อ
เรื องของขันตอนการขออนุญาตจํ าหน่ายไฟฟ้ าทีต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลายฉบับ จึงมีความเกียวพันกับ
หลายหน่ ว ยงานดัง ได้ อ ธิ บ ายมาแล้ ว นัน ผู้ ศึ ก ษามี
ข้ อเสนอแนะ คื อ ให้ คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การ
พลังงานปรึกษาหารื อร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน
กรมโรงงานอุสาหกกรรม กรมโยธิ การและการผังเมือง
การไฟฟ้ าแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากเทศบาลหรื อ
องค์การบริ หารส่วนตําบล เรื องการมอบอํานาจหน้ าที
ในการรั บ เรื องใบขออนุ ญ าตจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าจาก
ประชาชนในพืนที แล้ วดําเนินการส่งต่อให้ หน่วยงานที
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เกี ยวข้ อ งพิ จ ารณาในส่ว นของตนและส่ง กลับ มายัง
เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล เพือประกาศให้
ผู้ยื นใบขออนุญ าตทราบถึ ง ผลการพิ จ ารณาภายใน
ระยะเวลาที กํ า หนด ซึ งเป็ นการลดขั นตอนและ
กระบวนการที ซั บ ซ้ อนของการยื นใบขออนุ ญ าต
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าและเป็ นไปตามหลักการบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จในจุดเดียว (One Stop Services) อีกทัง
ยั ง เป็ นการตรวจสอบระบบการทํ า งานระหว่ า ง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ด้ วยกั น เอง เช่ น ถ้ าการไฟฟ้ าไม่
อนุญ าตให้ ส่ ง กระแสไฟฟ้ าเข้ าสู่ร ะบบสายส่ ง หรื อ
ยกเลิกสัญญาซือขายไฟฟ้ าก็ต้องแจ้ งเหตุผลให้ เทศบาล
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หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลทราบเพือแจ้ งข้ อมูลแก่ผ้ ู
ขอใบอนุญาตอีกทอดหนึง
เหตุ ผ ลในการเสนอแนะให้ เทศบาลหรื อ
องค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ด้ านเอกสารขอจํ าหน่ายไฟฟ้ า เป็ นเพราะว่าเทศบาล
หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ นองค์กรทีใกล้ ชิดกับ
ประชาชนและประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ อย่างไม่เกรง
กลัว อีกทังยังมีหน่วยงานช่างไฟฟ้ าซึงสะดวกในการ
ให้ บริ การด้ านการให้ คํ าปรึ ก ษาหรื อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ าทีติดขัดของประชาชนในเบืองต้ นได้
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