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หัวข้ อ : จีพ
้ ลังงานเปิ ดรับซื้อไฟเพิม่
กองทัพบกจับมือภาคเอกชน หนุนตังโซลาร์
้
ฟาร์ ม 310 เมกะวัตต์ ในพื ้นที่ราชพัสดุ ยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงานขอไฟเขียว
เปิ ดรับซื ้อเพิม่ พร้ อมปูพรมอีก 20 แห่ง ตามโครงการโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการอีก 100 เมกะวัตต์ ด้ านกระทรวงพลังงาน ยันยัง
ไม่ตอบรับ ขอลุยจัดทาร่างระเบียบรับซื ้อไฟฟ้ าโซลาร์ ฟาร์ มจากส่วนราชการก่อน
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี ้กองทัพบกได้ มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริ มพลังงาน
ทดแทนให้ มากขึ ้น โดยจะนาที่ราชพัสดุที่อยูใ่ นความครอบครองมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยการร่วมกับภาคเอกชนที่มศี กั ยภาพ
เข้ ามาดาเนินโครงการผลิตพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเมื่อช่วงปลายปี ที่ผา่ นมา
กองทัพบกได้ ทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้ ความเห็นชอบการรับซื ้อไฟฟ้ าโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซลาร์ ฟาร์ ม) จานวน 5 โครงการ รวมกาลังการผลิต 310 เมกะวัตต์ ใช้ พื ้นที่รวม 4.46 พันไร่
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเป็ นโครงการที่กองทัพบก ริ เริ่ มขึ ้นมาใหม่ ยังไม่มสี ญ
ั ญารับซื ้อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ประกอบกับยังไม่มใี บอนุญาต และยังไม่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อบริ ษัทที่ยื่นเสนอขายไฟฟ้ าไว้ เดิม เนื่องจากเป็ นโครงการที่
ดาเนินการภายหลังที่ได้ มีการหยุดรับซื ้อไฟฟ้ าเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2553 เพื่อให้ โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้ ตาม
นโยบายของกองทัพบกทีต่ งไว้
ั ้ จึงขอให้ กระทรวงพลังงานพิจารณารายละเอียดโครงการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ(กพช.)ให้ ความเห็นชอบต่อไป
ประกอบด้ วยโครงการโซลาร์ ฟาร์ ม ขนาด 80 เมกะวัตต์ ของบริษัท ฮันวา อาทิตย์ เอนเนอร์ ยี่ จากัด ตังในพื
้ ้นที่ศนู ย์การทหาร
ราบ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการโซลาร์ ฟาร์ ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท เสริ มสร้ าง คอร์ ปอเรชัน่
จากัด ตังในพื
้ ้นที่กรมการสัตว์ทหารบก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการโซลาร์ ฟาร์ ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท สไมล์ซนั ไรส์คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ตังในพื
้ ้นที่กรมการสัตว์ทหารบก
อาเภอเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โครงการโซลาร์ ฟาร์ ม ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท อาวล์ เอ็นเนอร์ จี จากัด ร่วมกับ
บริ ษัท เบสท์เทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ตังโครงการในพื
้
้นที่ศนู ย์การทหารราบ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
โครงการโซลาร์ ฟาร์ ม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไทยโซล่าร์ รูฟ จากัด ตังในพื
้ ้นที่กองทัพภาคที่ 2 อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากนี ้ ยังขอให้ กระทรวงพลังงาน พิจารณาตอบรับซื ้อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าจากหญ้ าเน
เปี ยร์ ขนาด 1เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยบริ ษัท รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ ยี(โฮลดิ ้ง) จากัด โครงการผลิตก๊ าซชีวภาพ จากหญ้ าเนเปี ยร์ ขนาดกาลังผลิต 72
ตันต่อวัน ในพื ้นที่ มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี โดยบริ ษัท ไทยมัน่ คง จากัด โครงการผลิตน ้ามันดีเซลสังเคราะห์
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จากหญ้ าเนเปี ยร์ ขนาดกาลังผลิต 2 พันลิตรต่อชัว่ โมง ในพื ้นที่รับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 1 อาเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี โดยบริษัท แอดวานซ์มลั ติซิสเต็มส์ จากัดและโครงการผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ขนาดกาลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ในพื ้นที่
มณฑลพลทหารบกที่ 33 อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริ ษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จากัด
รวมถึงการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ตอ่ แห่ง จานวน 20 โครงการ
รวมกาลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ใช้ พื ้นที่รวม 1.2 พันไร่ ที่กองทัพบกร่วมกับบริษัทเอกชน ตามโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตังไม่
้ เกิน 5 เมกะวัตต์ตอ่ แห่ง รวม 800 เมกะวัตต์
ซึง่ ได้ รับสนับสนุนค่าไฟฟ้ าในรูปแบบฟี ดอินทาริ ฟ 5.66 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี กาหนดการจ่ายไฟฟ้ าเข้ า
ระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ ้นเดือนธันวาคม 2558
นายทวารัฐ สูตบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยว่า ในส่วนที่กองทัพบกยื่นขอให้ มีการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้ าจากโซลาร์
ฟาร์ มเพิม่ ขึ ้นมา 310 เมกะวัตต์ นัน้ กระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้ มกี ารพิจารณาแต่อย่างใด เนื่องจากต้ องการดาเนินงานในส่วน
ของการรับซื ้อไฟฟ้ าจากโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการและสหกรณ์ก่อน ซึง่ ทางคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน(กกพ.) อยู่
ระหว่างจัดทาระเบียบรับซื ้อไฟฟ้ าที่จะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี ้ จากนันทางกระทรวงพลั
้
งงานจะต้ องพิจารณาว่าการลงทุนใน
แต่ละโครงการของโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการจะดาเนินการอย่างไร เพราะเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ที่หน่วยงานราชการมี
พื ้นที่แต่อาจให้ เอกชนลงทุน ซึง่ จะต้ องพิจารณาการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินราชการต่อไป
โดยขณะนี ้พบว่ามีหน่วยงานราชการยื่นโครงการมาเป็ นจานวนมาก เป็ นของกองทัพบกไม่ตา่ กว่า 30 โครงการ กาลังการ
ผลิตกว่า 400 เมกะวัตต์
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