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สรุปผู้บรหิาร 

 ในโครงการน้ี ผู้ดําเนินโครงการได้ดําเนินการคํานวณหาศักยภาพแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยดําเนินงานได้แบ่งกระบวนการในการ
ประเมินศักยภาพพลังงานออกเป็น 2 วิธีการ คือ 1) ประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางสถิติ โดยได้ทําการ
คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม และจากการลงพ้ืนที่สํารวจ 2) ประเมินโดยใช้กระบวนการภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
โดยผู้ดําเนินงานได้นําแผนที่ความละเอียดสูง มาทําการหาขนาดของพ้ืนที่หลังคาโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละ
จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากน้ียังได้ใช้กระบวนการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาทําการหักลบพ้ืนที่บนพ้ืนดิน
เพ่ือหาขนาดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดต้ังโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพ้ืนดินในแต่ละจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย 

 จากการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน พบว่าประเทศไทยมี
พ้ืนที่ของหลังคาโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือ 5.3 ล้าน
ตารางเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.4 ล้านตารางเมตร ภาคกลาง 70.5 ล้านตารางเมตร ภาคตะวันตก 
7.6 ล้านตารางเมตร ภาคตะวันออก 41.5 ล้านตารางเมตร และภาคใต้ 6.9 ล้านตารางเมตร ทั้งน้ีผลจากการ
ประเมินศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ในกรณีที่ใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 100 Watt-peak ต่อตารางเมตร พบว่าจะมีกําลังการผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 5,983 
MW  

 สําหรับในการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนพ้ืนดิน พบว่าประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 410,163 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 
16,652 GW จากผลท่ีได้น้ีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดต้ังโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง
บนหลังคาและบนพ้ืนดินที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง 

 

 

 

 

 

 



 

Executive Summary 

In this project, electricity generation potential by using photovoltaic solar cell panels 
was investigated. The approaches of the electricity generation were divided into two 
processes, which are 1) statistical approach and 2) geographical information system (GIS) 
based approach. Arial photograph and high resolution maps from satellite images were 
employed to identify the available factory rooftop and land areas over the whole region of 
Thailand.  

The total area of available factory rooftops in Thailand was approximately 150 
million square kilometers. This can be divided into 5.3 million square meters  for the north, 
18.4 million square meters for northeast, 70.5 million square meters for central, 4.6 million 
square meters for western, 41.5 million square meters for eastern and 6.9 million square 
meters for southern regions. It can be found that the overall electricity generation over the 
rooftops with 100 Watt-peak/m2 of photovoltaic solar panels could reach a peak of 5,983 
MW. 

For the land areas, the total available area in Thailand was 4 1 0 , 1 6 3  square 
kilometers. Using a scenario of 100 Watt peak per square meters photovoltaic solar panels, 
the estimate electricity generation over the available areas in Thailand was approximately 
16,652 GW, which is a considerably high potential value for Thailand.  
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