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รำยงำนฉบับสมบูรณ ์
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท้ารายงานส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560  ระยะเวลาการ
ด้าเนินงาน  9  เดือน  ตั้งแตว่ันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561  

ในปี พ.ศ. 2560 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีก้าลังการผลิตติดตั้งรายปี 250.80 
MWp และก้าลังการผลิตติดตั้งสะสม 2,697.26 MWp  แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามการเชื่อมต่อระบบจ้าหน่ายของ
การไฟฟ้า คือ 1. การผลิตไฟฟ้าฯ แบบเชื่อมต่อระบบจ้าหน่าย (On-Grid) มีปริมาณ  2,663.12 MWp และ 2. 
การผลิตไฟฟ้าฯ แบบไม่เชื่อมต่อระบบจ้าหน่ายหรือระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระ (Off-Grid) มีปริมารณ 34.14 
MWp  ทั้งนี้พบว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Hybrid System)  ซึ่งเป็นระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานอ่ืนๆ  ได้ถูกน้ามาใช้งานทั้งในรูปแบบเชื่อมต่อระบบจ้าหน่ายและ
แบบไม่เชื่อมต่อระบบจ้าหน่าย  ในปีเดียวกัน  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
มีก้าลังการผลิตติดตั้งรายปี 98.80 GWp และก้าลังการผลิตติดตั้งสะสม 402.5 GWp  โดยที่ประเทศจีนมี
ก้าลังการผลิตติดตั้งสะสมสูงสุด 131 GWp  รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา  51  GWp และญี่ปุ่น  49  GWp  

การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและทั่วโลกเติบโตด้วย
มาตรการรับซื้อไฟฟ้าทั้งแบบ FiT และ FiT Premium หรือ Adder  ส้าหรับประเทศไทยใช้มาตรการ Adder 
แล้วเปลี่ยนมาใช้ FiT ตามกลไกของตลาดที่ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง  ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองและคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตต่อไป  อย่างไรก็ตามการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยผู้บริโภคยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการก้าหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนและเป็นธรรม
ส้าหรับผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีผู้ประกอบการ 
13  บริษัท เป็นผู้ประกอบการคนไทย  6  บริษัท และที่เหลือเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มุ่งเน้นการ
ผลิตเพ่ือส่งขายในตลาดต่างประเทศ  ส่วนการเติบโตของการจ้าหน่ายอินเวอร์เตอร์พบว่าเติบโตเช่นกันโดย
สอดคล้องไปตามการเพ่ิมขึ้นของก้าลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ส่วนการผลิตและ
จ้าหน่ายแบตเตอรี่มีแนวโน้มการเติบโตทั้งจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP Firm และการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า  นอกจากนี้  งานด้านพลังงานของประเทศไทยขับเคลื่อนไปตามแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงาน
ของประเทศ  ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก้าลังการผลิตไฟฟ้าโดยก้าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูป
การจัดหาพลังงานทั้งระบบเกี่ยวโยงถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ฉบับใหม่รวม
การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีทีม่ีรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าและใช้แบตเตอรี่เพื่อส้ารองพลังงาน 
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กิตติกรรมประกำศ 

 
 การจัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 
2560  ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี  โดยส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะท้างานวิชาการฯ และให้
การอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความเห็นและข้อแนะน้าที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณคณะท้างานวิชาการจัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2559-2560 ที่เอ้ืออ้านวยให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆ ด้าน  เป็นผลให้การจัดท้ารายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยประสบผลส้าเร็จ  ดังนี้ 
 
 นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และที่ปรึกษา
คณะท้างานวิชาการจัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ .ศ. 
2559 – 2560  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  ที่ปรึกษาคณะท้างานฯ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  นายยงยุทธ์  สวัสดิสวนีย์  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และประธานคณะท้างานฯ  นายสุรีย์  จรูญศักดิ์  ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์  นางสาว
ปฐมาภรณ์ พูลเกษม  นางสาวธัญลักษณ์  มีทรัพย์  นางสาวจิระวดี  สุทธารัตน์  และนางสาวพีรยา  สอนไสย์  
นางสาวกัณฐาภรณ์  ลาธุลี และ นางสาวภัสรินทร์  เพชรช้าลิ ซึ่งเป็นคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายเทรี  คัมมินต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท้าหน้าที่
ตรวจสอบรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 
 คณะผู้แทนจากหน่วยงานได้แก่  นายวินัย  นาคนาม ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
นายศุภกร  แสงศรีธร ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายพรศักดิ์  อุดมทรัพยากุล ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง  
นายรณยุทธ  ตรีทอง ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน  นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์บุญเพ็ง 
ผู้แทนส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นายธ้ารงค์  อัมพรรัตน์  ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  นายรุ่งเรือง  สายพวรรณ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.กุลยศ  อุดมวงศ์เสรี 
ผู้แทนสถาบันวิจัยพลังงาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.กอบศักดิ์  ศรีประภา (NECTEC)  และดร.ไกรสร  
อัญชลีวรพันธุ์ (PTEC)  ผู้แทนส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย 
ผู้แทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร  นายโอบบุญ วงศ์สุรีย์ ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย  
ศ.ดร.ดุสิต  เครืองาม  ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย  ดร.วุฒิพงศ์  สุพนธนา ผู้แทน
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
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 -ฉ- กรกฎาคม 2561 

 

บทที่ 6 บทสรุปกำรด ำเนินงำน 193-200 
6.1 สรุปการด้าเนินงานโครงการ 193 
6.2 ถอดบทเรียนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 196 
6.3 ข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 198 
 

ภำคผนวก 
ภำคผนวก ก 

o สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกปี พ.ศ. 2559  และ พ.ศ. 2560 
o ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศจีน  ญี่ปุ่น  อินเดีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย 
o รายชื่อสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก, VSPP) 

ภำคผนวก ข 
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง ส้าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ. ปี พ.ศ. 2557 – 2560 

ภำคผนวก ค 
o บริษัทผู้ผลิตผลึกซิลิคอนใหญ่ในตลาดโลก 
o บริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตยรายใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 

ภำคผนวก ง 
o รายงานการประชุม คณะท้างานวิชาการ “จัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2561 
o รายงานการประชุม คณะท้างานวิชาการ “จัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” ครั้งที่ 2/2561 
o รายงานการประชุม คณะท้างานวิชาการ “จัดท้ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” ครั้งที่ 3/2561 
ภำคผนวก จ 

o อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบตามข้อก้าหนดของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
o อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -ช- กรกฎาคม 2561 

 

สำรบัญตำรำง 

หน้ำ 
ตำรำงท่ี 2.1 สัดส่วนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก 

ใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
6 

ตำรำงท่ี 2.2 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบ่งตามหน่วยงาน
ของ พ.ศ. 2559 – 2560 

18 

ตำรำงท่ี 2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พ.ศ. 2536 – 2560  
(หน่วย : ระบบ) 

19 

ตำรำงท่ี 2.4 ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พ.ศ. 2536 – 2560  
(หน่วย : กิโลวัตต์) 

20 

ตำรำงท่ี 2.5 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ส้าหรับหน่วยงาน
ด้านส่งเสริมการใช้งาน 

21 

ตำรำงท่ี 2.6 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ส้าหรับหน่วยงาน
ผู้ใช้งาน 

21 

ตำรำงท่ี 2.7 ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสาน   
พ.ศ. 2560 โดย มจธ. 

22 

ตำรำงท่ี 2.8 ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสาน โดย
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.  
ใน พ.ศ.2557 – 2560 

23 

ตำรำงท่ี 2.9 ระบบสูบน้้าเซลล์แสงอาทิตย์ตามโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน
จัดการตนเองทางด้านพลังงาน  พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 

24 

ตำรำงท่ี 2.10 ราคาซิลิคอนในช่วง พ.ศ. 2551 – 2560  
(อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 32 บาท/USD) 

27 

ตำรำงท่ี 2.11 บริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และก้าลังการผลิตติดตั้ง
ใน พ.ศ. 2560 

30 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -ซ- กรกฎาคม 2561 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

หน้ำ 
ตำรำงท่ี 2.12 ก้าลังการผลิตรายปีส้าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยใน 

พ.ศ. 2560 ที่ได้รับรองการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก. 1843-2553 และ มอก. 2580 เล่ม 2-2555) 

31 

ตำรำงท่ี 2.13 อัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 
2559 และ 2560 (หน่วย: CNY/kWh อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 CNY 
เท่ากับ 5.11 บาท) 

32 

ตำรำงท่ี 2.14 อัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 
2561 (หน่วย: CNY/kWh อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 CNY เท่ากับ 
5.11 บาท) 

33 

ตำรำงท่ี 2.15 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ของประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 

34 

ตำรำงท่ี 2.16 อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ของประเทศเยอรมันในช่วง กรกฎาคม – 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

35 

ตำรำงท่ี 2.17 โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ด้าเนินการ 
ใน พ.ศ. 2559 – 2560 

37 

ตำรำงท่ี 2.18 โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Firm 
และ Semi-Firm 

39 

ตำรำงท่ี 2.19 โครงการผลิต solar cell และ โครงการประกอบ Solar panel  
ที่ได้รับการส่งเสริมจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) 

42 

ตำรำงท่ี 2.20 โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

43 

ตำรำงท่ี 2.21 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสินเชื่อเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน 

47 

ตำรำงท่ี 2.22 มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์  อินเวอร์เตอร์ และระบบ
ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2559 – 2560 

48 

ตำรำงท่ี 2.23 แผนงานการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี 50 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -ฌ- กรกฎาคม 2561 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

หน้ำ 
ตำรำงท่ี 2.24 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและบริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามประกาศฯ ที่ 5/2560 
51 

ตำรำงท่ี 3.1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์รายปี พ.ศ. 2556 – 2560 
รวม VSPP 

60 

ตำรำงท่ี 3.2 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2556 – 2560 และ
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อสัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ 

61 

ตำรำงท่ี 3.3 ข้อมูลผู้ลงทุนผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศ 62 
ตำรำงท่ี 3.4 การประเมินการจ้างงานในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น 65 
ตำรำงท่ี 3.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 – 256 
67 

ตำรำงท่ี 4.1 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (PV System Implementation) 

72 

ตำรำงท่ี 4.2 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Electricity Generation from PV Systems) 

73 

ตำรำงท่ี 4.3 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลอุตสาหกรรมเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV Industry) 

73 

ตำรำงท่ี 4.4 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลงานวิจัย  พัฒนาและสาธิต
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Research Development 
and Demonstration in PV) 

73 

ตำรำงท่ี 4.5 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Related Businesses) 

74 

ตำรำงท่ี 4.6 รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลนโยบายพลังงานทดแทน  
การส่งเสริม และการสนับสนุน (Policy and Incentive Program) 

74 

ตำรำงท่ี 6.1 ข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

194 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -ญ- กรกฎาคม 2561 

 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

หน้ำ 

ตำรำงท่ี 6.2 ข้อมูลงานวิจัยพัฒนาและสาธิต และงานบริการของหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

195 

ตำรำงท่ี 6.3 ข้อมูลการส่งเสริมและมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 195 
ตำรำงท่ี 6.4 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการติดตามสถานะ 

การใช้งาน 
196 

ตำรำงท่ี 6.5 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการส่งเสริมจากภาครัฐ 197 
ตำรำงท่ี 6.6 ขั้นตอนการด้าเนินงานการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก้าลังการผลิต

ไฟฟ้า 
199 

ตำรำงท่ี 6.7 ขั้นตอนการด้าเนินงานการปฏิรูปการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี 

200 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -ฎ- กรกฎาคม 2561 

 

สำรบัญรูปภำพ 

หน้ำ 
รูปที่ 2.1 วิวัฒนาการของก้าลังการผลิตติดตั้งสะสมการผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกใน พ.ศ. 2560 
6 

รูปที่ 2.2 10 ประเทศท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุด 
ใน พ.ศ. 2559 

7 

รูปที่ 2.3 10 ประเทศท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุด 
ใน พ.ศ. 2560 

7 

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีน 8 
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย 8 
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศฟิลิปปินส์ 9 
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย 9 
รูปที่ 2.8 (ก) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 10 
รูปที่ 2.8 (ข) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง 

บนหลังคาบ้าน 
10 

รูปที่ 2.8 (ค) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคาร (BIPV) 

10 

รูปที่ 2.8 (ง) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบแปลง
เกษตรกรรม 

11 

รูปที่ 2.8 (จ) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย 11 
รูปที่ 2.9 แผนที่ศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 12 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง  จากข้อมูลการประเมินศักยภาพความเข้ม
รังสีอาทิตย์โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีค่าเฉลี่ย 18 เมกะจูลต่อตารางเมตร
ต่อวัน หรือเทียบเท่า 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน  และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐในระบบ VSPP (Very Small Power Producers) และ SPP (Small Power Producers) 
โดยให้ราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนสูงกว่าค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล   
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีจ านวนสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนปี พ.ศ. 2550 – 2565) เหตุผลหนึ่งคือ ราคา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงมากจากราคาประมาณ 150 บาทต่อวัตต์  ลดลงเป็น 20 – 25 บาทต่อวัตต์   
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับโลก  โดยที่ช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน
มาประเทศจีนเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์อันดับที่หนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้ราคาแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จูงใจต่อการลงทุนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในพ้ืนที่  เป็นเทคโนโลยีที่สะอาด  ไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและทางเสีย ง 
รวมถึงการก่อสร้างท าได้รวดเร็ว  ดังนั้นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความเสี่ยงต่ า  สามารถติดตั้ง
ได้ตามแผนงานและผลิตไฟฟ้าได้อย่างดี 
 ด้านนโยบายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 30 
ภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ AEDP 2015 (มติเห็นชอบเมื่อ 
17 ก.ย. 2559)  ทั้งนี้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานส าคัญในการผลักดันแผน AEDP ดังกล่าว  ซึ่งตามแผน
ยุทธศาสตร์ก าหนดให้ภายในปี พ.ศ. 2579 มีเป้าหมายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  6 ,000 
MWp   ดังนั้นจึงควรมีการติดตามและศึกษาข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  มาตรการส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ  การผลิตและอุตสาหกรรม   รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี   ธุรกิจและบริการต่า งๆ  เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน  ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์และผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศ 
 อนึ่งบทบาทของประเทศไทยด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับสากล  โดยอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ลงนามข้อตกลงการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือด้าน
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ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ ( International Energy Agency 
Photovoltaic Power Systems: IEA PVPS) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 เพ่ือความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  ประกอบด้วย  การประยุกต์ใช้งานและนโยบายการ
ส่งเสริมเพ่ือให้การใช้งานและการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลกอันจะน ามาซึ่งการช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนและการแปรปรวนของสภาพอากาศ   ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทยและจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
ไฟฟ้า  น ามาซึ่งข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ทาง  ทั้งต่อผู้เกี่ยวข้องจะได้ทราบทิศทาง  
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมถึงประสบการณ์ในการร่วมประชุมระดับสากล  รวมถึงเป็นรายงาน
ประจ าปีของประเทศ 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสรุปเป็น
รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
 1.2.2 เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและวิเคราะห์สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และเชื่อมโยงสู่การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับ
ต่างประเทศต่อไป 
 

1.3 เป้าหมายโครงการฯ  
 1.3.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสรุปเป็นรายงาน
สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 (PV Status Report 2016 - 
2017) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 1.3.2 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 1.4.1 ภาครัฐ-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย  การรับซื้อไฟฟ้า  การก ากับกิจการไฟฟ้า   
การส่ งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   หรือ  
สถาบันการศึกษาในประเทศและหน่วยงานต่างๆ ระหว่างประเทศ 
 1.4.2 ภาคเอกชน-ผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย  ผู้ลงทุน  และผู้รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 1.4.3 ประชาชนผู้สนใจ 
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1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.5.1  ติดตามและศึกษาข้อมูลสถานการณ์การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น  

ข้อมูลและสถานะการผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่ง (On-Grid) แบบไม่เชื่อมต่อสายส่ง (Off-Grid) การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานอ่ืนๆ  ในการผลิตไฟฟ้า (Hybrid System) การพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ทั่วโลกและในประเทศไทย พร้อมทั้งแนวนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของประเทศต่างๆ ในโลกและ
ในประเทศไทย  โดยการศึกษา  ติดตามจากแหล่งข้อมูล  หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
การลงพ้ืนที่หรือโดยการจัดประชุมผู้ เกี่ยวข้อง  และจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือบูรณาการการท างานซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยคณะท างานมีหน้าที่ให้ข้อมูลและร่วมประชุมให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินงานโครงการ  

1.5.1.1 การติดตามและศึกษาข้อมูลสถิติการติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
จัดกลุ่มตามการใช้งาน  ขนาดก าลังการติดตั้ง  พ้ืนที่ติดตั้ง  และอายุการใช้งาน  ส าหรับทั้งการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (On-Grid) แบบไม่เชื่อมต่อสายส่ง (Off-Grid) และการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานอ่ืนๆ ในการผลิตไฟฟ้า (Hybrid System)   

1.5.1.2 การติดตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกและในประเทศไทยซึ่ งประกอบด้วย
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะจัดแบ่งตาม
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  ปริมาณการผลิตและราคา  รวมถึงติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
กับแนวโน้มการผลิตและการใช้งานส าหรับตลาดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใหม่ๆ   

1.5.1.3 นโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของต่างประเทศและในประเทศไทยโดยติดตามและ
ศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานจากนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของต่างประเทศและประเทศไทย  
เช่น  มาตรการ Feed-in Tariff (FiT)  self-consumption  net-metering  และมาตรการสนับสนุนต่างๆ 
โดยมุ่งเน้นส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  

1.5.1.4 การศึกษาติดตามข้อมูลของประเทศต่างๆ ในข้อ 1.5.1.1 – 1.5.1.3 จากรายงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับนานาชาติ  

1.5.1.5 การศึกษาติดตามข้อมูลในประเทศไทยส าหรับข้อ 1.5.1.1 – 1.5.1.3  โดยจัดตั้งคณะท างาน
วิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือบูรณาการการท างานซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยคณะท างานมีหน้าที่ให้ข้อมูลและร่วมประชุมให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินงานโครงการ  นอกจากนี้มีการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   การลงพ้ืนที่หรือโดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

1.5.2  วิเคราะห์ผลการศึกษาจากการติดตามข้อมูลสถานการณ์ การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์  การพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย  ข้อมูลผู้ลงทุน  และอัตราการจ้าง
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งาน  พร้อมทั้งแนวนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของประเทศต่างๆ ในโลกและของประเทศไทย 
รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตามนโยบายของประเทศไทย  และเสนอแนะความเห็นในเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

1.5.2.1 วิเคราะห์การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้/ประโยชน์ที่ได้รับโดยจัดแบ่งตามประเภทการติดตั้งใช้งานได้แก่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เชื่อมต่อสายส่ง (On-Grid)  แบบไม่เชื่อมต่อสายส่ง (Off-Grid) และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
อ่ืนๆ ในการผลิตไฟฟ้า (Hybrid System) 

1.5.2.2 การพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์ด้านการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์/แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ประกอบการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลผู้ลงทุน และอัตราการจ้างงาน  รวมถึงอุตสาหกรรมอินเวอร์เตอร์ และ
แบตเตอรี่ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.5.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของประเทศต่างๆ และ
ในประเทศไทย ความสอดคล้องและความแตกต่างของนโยบายและมาตรการสนับสนุนของต่างประเทศกับ
ประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตามนโยบายของประเทศไทย และเสนอแนะความเห็นในเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

1.5.3  ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานสถานภาพ 
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยในรูปแบบฐานข้อมูล   

1.5.4  น าข้อมูลที่ศึกษาและวิเคราะห์มาจัดท าร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งร่างรายงานอย่างน้อย
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้  การติดตั้งการใช้งาน  การผลิต/อุตสาหกรรมและการวิจัยพัฒนา  นโยบายและ 
การสนับสนุนต่างๆ  และกิจกรรมแห่งปีของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.5.5 จัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 
เป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  โดยจัดท าจากร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานวิชาการจัดท ารายงาน
สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  9  เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 
2560  ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561  
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บทท่ี 2 

การติดตามและศึกษาข้อมูลสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

2.1 สถานการณ์การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จัดเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ  
 (1)   การผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่ง (On-Grid)  ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้ง
บนพ้ืนดิน  ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก  รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ติดตั้งบนหลังคา ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก และผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเอง 
 (2)   การผลิตไฟฟ้าแบบอิสระ (Off-Grid)  ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานในพ้ืนที่
ห่างไกล ไม่มีสายส่งหรือสายจ าหน่ายของการไฟฟ้า  เป็นการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน   กิจกรรมใน
โรงเรียน   ศูนย์พัฒนาต่างๆ ของชุมชน  รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างในท้องถนน  เป็นต้น   การผลิตไฟฟ้าแบบ
อิสระในรูปแบบใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานอ่ืนๆ เรียกว่า การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid 
Power System)  ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น  เป็นการช่วยเกื้อหนุนกันของแหล่งพลังงานทดแทนให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด และเหมาะสมกับแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ 
 นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ ถูกน ามาใช้กับการผลิต
ไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งด้วย เห็นได้จากโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Firm 
และ Semi-Firm พ.ศ. 2560 - 2561 
  

2.1.1 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในโลก 
 ใน พ.ศ. 2559  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีปริมาณทั้งสิ้น 75 
กิกะวัตต์ และ ใน พ.ศ. 2560  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ปริมาณทั้งสิ้น  98  กิกะวัตต์ ซึ่งมี
การเติบโตแบบเดียวกันและส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน ระบบฯ ขนาดใหญ่ระดับเมกะวัตต์
และเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย โดยที่การติดตั้งในประเทศจีนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 ของการติดตั้งใน พ.ศ. 
2560  ดังแสดงในรูปที่ 2.1 แสดงการเพ่ิมขึ้นของก าลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของ
โลกใน พ.ศ. 2560   และตารางที่ 2.1 แสดงสัดส่วนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกในปี 
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560   ส่วนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน  
แต่เป็นการติดตั้งในพื้นที่ซ่ึงไม่มีสายส่งและระบบจ าหน่ายพบส่วนใหญ่ในประเทศจีนและอินเดีย   
 รูปที่ 2.2 และ 2.3 แสดงก าลังการผลิตติดตั้งรายปีและก าลังการผลิตติดตั้งสะสม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 
2560  ตามล าดับ  ซึ่ง 10 ประเทศที่มีก าลังการผลิตติดตั้งสะสมสูงสุดยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่สลับต าแหน่ง  
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ส่วนก าลังการผลิตติดตั้งรายปีพบว่า 3 ประเทศแรกที่มีก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดใน พ.ศ. 2560 ได้แก่  
ประเทศจีน  สหรัฐอเมริกา และ อินเดีย ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ประเทศอินเดียเคยอยู่ในอันดับที่ 4 และอันดับที่ 3 
เป็นประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น พ.ศ. 2560 เป็นการสลับอันดับกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับอินเดีย      

 
รูปที่ 2.1   วิวัฒนาการของก าลังการผลิตติดตั้งสะสมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกใน พ.ศ. 
2560  

ที่มา : 2018 Snapshot of global photovoltaic markets, Report IEA PVPS T1-33:2018 

 
ตารางท่ี 2.1   สัดส่วนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

ทวีป ปี 25591, (%) ปี 25602, เมกะวัตต์ (%) 

เอเชียแปซิฟิก 60 75 

ยุโรป 5 7 

อเมริกา 20 13 
ตะวันออกกลาง และ อาฟริกา 2 3 

ส่วนอื่นๆ  13 2 
รวม 100 100 

หมายเหตุ : 1 2016 Snapshot of global photovoltaic markets, Report IEA PVPS T1-31:2017 
 2 2018 Snapshot of global photovoltaic markets, Report IEA PVPS T1-33:2018 
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รูปที่ 2.2   10 ประเทศท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดใน พ.ศ. 2559 

ที่มา : 2018 Snapshot of global photovoltaic markets, Report IEA PVPS T1-33:2018 

 

 
รูปที่ 2.3   10 ประเทศท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดใน พ.ศ. 2560 

ที่มา : 2018 Snapshot of global photovoltaic markets, Report IEA PVPS T1-33:2018 
 
 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของโลก  โดยส่วนใหญ่เป็นระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนพื้นดินระดับเมกะวัตต์  ดังตัวอย่างรูปที่ 2.4 – 2.7  ได้แก่ตัวอย่างการติดตั้งในประเทศจีน   อินเดีย  
ฟิลิปปินส์  และมาเลเซีย ตามล าดับ  นอกจากนี้การติดตั้งใช้งานรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตัวอย่างการติดตั้งใน
ประเทศญี่ปุ่น  ดังรูปที่ 2.8 ประกอบด้วย แบบติดตั้งบนหลังคาบ้าน  แบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร  แบบแปลง
เกษตรกรรม  และแบบทุ่นลอย 
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รูปที่ 2.4   ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีน 

ที่มา : PV Magazine 

 

 
รูปที่ 2.5   ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย 

ที่มา : PV Magazine 
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รูปที่ 2.6   ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศฟิลิปปินส์ 

ที่มา : PV Magazine 

 

 
รูปที่ 2.7   ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย 

ที่มา : PV Magazine 

 
 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในรายงานนี้ได้
รวบรวมตัวอย่างการติดตั้งใช้งานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความหลากหลาย ดังนี้ 
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รูปที่ 2.8   (ก) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน 

  

 

รูปที่ 2.8   (ข) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลังคาบ้าน 

  

 

รปูท่ี 2.8   (ค) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร 
(BIPV) 
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รูปที่ 2.8   (ง) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตยแ์บบแปลงเกษตรกรรม 

 

 

รูปที่ 2.8   (จ) ตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตยแ์บบทุ่นลอย 

 
 
2.1.2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงดังในรูปที่ 2.9   แสดงศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์
ของประเทศไทย ซึ่งพ้ืนที่ประมาณ 70 %  มีเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง (มากกว่า 1,700 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ตารางเมตร)  และการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีรูปแบบหลัก ๆ ได้แก่   

ก. ระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่งหรือระบบจ าหน่าย (Grid-Connected Systems) ของการไฟฟ้า  
ส าหรับในพ้ืนที่เมืองและเขตอุตสาหกรรม   

ข. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระ (Off-Grid Systems) ส าหรับในพ้ืนที่ห่างไกลสายส่งของการไฟฟ้า  
บางกรณีพบระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระผสมผสาน (Hybrid Systems)  ซึ่งได้รวมแหล่งพลังงาน
ผลิตไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ มาท างานด้วยกัน    
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ก. ระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่งหรือระบบจ าหน่าย (Grid-Connected Systems) 
รูปแบบการผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่งหรือระบบจ าหน่ายจัดได้  2  กลุ่ม 
(1) การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน  เป็นกลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และรายเล็กมาก 
(2) การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  เป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก และเพ่ือใช้งานเอง 
 
ในปี พ.ศ. 2560  การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีก าลังการผลิตติดตั้งสะสม  2,697.26 เมกะ

วัตต์สุงสุด  เป็นการผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่งหรือระบบจ าหน่าย  2,663.12  เมกะวัตต์สุงสุด เป็นการผลิตไฟฟ้า
แบบอิสระ 34.14 เมกะวัตต์สุงสุด (ข้อมูล จาก พพ., ธันวาคม 2560)  โดยรูปที่ 2.10 แสดงการกระจายของที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และโซล่าร์รูฟในประเทศไทย ณ พฤศจิกายน 2560  และรูปที่ 2.11 แสดงปริมาณการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย  พ.ศ. 2546 – 2560  ไม่รวมระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระ 

 
ที่มา : Solargis 

รูปที่ 2.9   แผนที่ศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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ที่มา : พพ. 

รูปที่ 2.10   ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และโซล่าร์รูฟในประเทศไทย ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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รูปที่ 2.11   ปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย  

(พ.ศ. 2546 – 2560) 
ที่มา : ส านักงาน กกพ.   กฟผ.   กฟภ.  กฟน.  และ พพ. 

 

 
สัดส่วน SPP แบ่งตามภูมิภาค 

 
สัดส่วน VSPP แบ่งตามภูมิภาค 

รูปที่ 2.12   สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ SPP และ VSPP และการกระจายในภูมิภาคของประเทศไทย 
ที่มา : ส านักงาน กกพ. 
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สัดส่วนปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รายเล็ก (SPP) ระบบขนาดมากกว่า 10 
เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 21 (588.47 เมกะวัตต์) จ านวน  7  แห่ง และระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ระบบขนาดตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ คิด
เป็นร้อยละ 79 (2,074.65 เมกะวัตต์) จ านวน 522 แห่ง  

การกระจายของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ SPP และ VSPP ในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศไทยแสดงในรูปที่ 2.12  พบว่าภาคกลางมีปริมาณการติดตั้งสูงสุด  1,302  เมกะวัตต์ (214  แห่ง)  
รองลงมาเป็นภาคตะวันออก 452 เมกะวัตต์ (90 แห่ง)   และภาคตะวันตก 440 เมกะวัตต์ (93 แห่ง) ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 404 เมกะวัตต์ (105  แห่ง)  และภาคเหนือ 178 เมกะวัตต์ (21  แห่ง) ภาคใต้มีปริมาณ
น้อยมากเพียง 0.026 เมกะวัตต์ (6  แห่ง) 

กลุม่ (2) ส าหรับการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนในโครงการ
รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556  เป้าหมาย 200 เมกะวัตต์  
สิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ก าลังการผลิตติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ จ านวน 6,166 ราย และ
โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559  เป้าหมาย 
100 เมกะวัตต์ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ มีก าลังการผลิตติดตั้ง 5.63 เมกะวัตต์ จ านวน 180 ราย ซึ่งทั้ง 2 
โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ   

อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้งานเองได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนั้นจ านวนรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 9,372 ราย 

อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเพ่ือใช้งานเองได้เริ่มต้นใน พ.ศ. 2559  และใน 
พ.ศ. 2560  ในพ้ืนที่ของ  กฟภ.  ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 224.47 เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 383 ระบบ  ส่วน 
ในพ้ืนที่  กฟน.  มีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 5.06 เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 23 ระบบ  รวมทั้งสิ้นก าลังการผลิต
ติดตั้ง  229.53  เมกะวัตต์สูงสุด  จ านวน 406 ระบบ   
 ในรูปที่ 2.13 แสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟน. ช่วงปี พ.ศ. 
2559 – 2560  รูปที่ 2.14  แสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟภ. ใน 
พ.ศ. 2560  แบ่งตามภูมภิาค 
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รูปที่ 2.13   การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟน.  

ใน พ.ศ. 2559 – 2560 
 
 

  
 

รูปที่ 2.14   การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟภ.  
ใน พ.ศ. 2560 แบ่งตามภูมิภาค 

 
นอกจากนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – 2560  (รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ ข.1  ภาคผนวก ข ) จ านวน  60 โครงการ ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อ
ระบบจ าหน่าย  38  โครงการ  ก าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 18.06 เมกะวัตต์ และระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระ จ านวน  22  โครงการ   
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ข. การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ 
ข.1 การติดตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย์แบบอิสระ 
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้งานใน

พ้ืนที่ซึ่งระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก  ทั้งนี้การใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอิสระเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2520  โดยหน่วยแพทย์อาสาสมัคร กระทรวงสาธรณสุขเพ่ีอการติดต่อวิทยุสื่อสาร
จากพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกลกับสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในเมือง  การใช้งานมีเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ   โดยใน 
พ.ศ. 2542 พบว่าการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระคิดเป็นร้อยละ 98.8  ของการติดตั้ง 
ใช้งานทั้งหมด 3.787 เมกะวัตต์ [ที่มา : สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและการใช้งาน 
เล่ม 2, ดุสิต  เครืองาม,กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542] 

การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในงานพัฒนาชนบท และงานศึกษา 
วิจัยด้านพลังงาน  สามารถจัดรูปแบบดังนี้  

1. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือประจุแบตเตอรี่   
2. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล  
3. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน  
4. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน  
5. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือการป้องกันชายแดน  
6. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือศูนย์สุขภาพของชุมชนพื้นที่ห่างไกล  
7. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ืออุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
8. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือการผลิตไฟฟ้าในชุมชน  
9. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
10. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ าในหมู่บ้าน  
11. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือศูนย์สุขภาพของชุมชน  
12. ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยไ์มโครกริด  
 
โดยใน พ.ศ. 2560  ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระมีก าลังการผลิตติดตั้งสะสม 34.14 เม

กะวัตต์  และรูปที่ 2.15 แสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระในช่วง พ.ศ. 2545 – 
2560   ตารางที่ 2.2  แสดงระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดยแสดงก าลังการผลิตติดตั้งสะสม
ในช่วง พ.ศ. 2559 – 2560  ซึ่งแบ่งตาม 12 หน่วยงาน  ประกอบด้วยหน่วยงานด้านส่งเสริมการใช้งาน ได้แก่ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  และหน่วยงาน
อ่ืนๆ เป็นหน่วยงานผู้ใช้งาน 
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ตารางที่ 2.3 และ 2.4 แสดงระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระของ พพ. ใน พ.ศ. 2536 – 
2560 จัดแบ่งเป็นจ านวนระบบสะสม และก าลังการผลิตติดตั้งสะสม ตามล าดับ 

 
ที่มา : พพ. 

รูปที่ 2.15   การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระในช่วง พ.ศ. 2545 – 2560 
ตารางท่ี 2.2 :  ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบ่งตามหน่วยงานของ พ.ศ. 2559 – 2560   

หน่วยงาน 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน 
(ระบบ) 

ก าลังติดต้ัง 
(kWp) 

จ านวน 
(ระบบ) 

ก าลังติดต้ัง 
(kWp) 

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2,074 4,706 2,787 5,047.51 
2. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 203,100 24,388 203,100 24,387.99 
3. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

4 3.60 4 3.60 

4. ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม 70 16.80 70 16.80 
5. กรมเจ้าท่า 578 15.52 578 15.52 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี 8 59.18 8 59.18 
7. ส านักวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม 2 5.70 2 5.70 
8. กรมการพลังงานทหาร 3 22.50 3 22.50 
9. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 21.60 3 21.60 

10. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 578 1,142.02 578 1,142.02 
11. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 0.30 1 0.30 

12. บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากดั 1 3,420 1 3,420.00 
รวม  33,801  34,142.72 
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ตารางท่ี 2.3 : ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พ.ศ. 2536 – 2560 (หน่วย : ระบบ) 

รายชื่อโครงการ 
 พ.ศ. 2536 - 2560 รวมจ านวน 

2536-2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 (ระบบ) 

ระบบประจุแบตเตอรี่   30 30 - - - - - - - - - - - - - 60 

โครงการพระราชด าร ิ 169 74 70 367 33 85 24 7 77 68 37 23 32 10 10 24 1,110 

โรงเรียนชนบท 30 23 40 54 11 10 10 10 10 11 7 10 10 10 - - 246 

โรงเรียนชนบทขยายฯ - - - - - 12 10 10 10 11 7 10 5 5 5 - 85 

โรงเรียนชนบทขนาดเล็ก - - - - - - - - - - - 10 10 - - - 20 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - - 40 40 16 21 20 20 10 11 8 10 10 20 20 10 256 

อุทยานแห่งชาต ิ - - -   10 10 10 10 5 22 8 - - 10 5 - 90 

โรงพยาบาลส่งสุขภาพฯ - 1 - 20 34 19 16 -   - - 5 5 5 5 - 110 

ระบบสูบน้ าฯ - 65 - - - - - - - 4 6 10 10 5 - - 100 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 38 - - - - - - - - - - - - - - - 38 

ฐานปฏิบัติการทางทหาร 10 - 40 40 20 22 75 - - 179 - - 208 42 - - 636 

ระบบ Mini Grid - 5 - - - -   - - - - - - - - - 5 

ระบบฯ ห้วยขาแข้ง - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 

ระบบจ่ายสายส่ง 20 kW 5 - - - - - - - - - - - - - - - 5 

ระบบฯ ป้องกันพื้นที่ชายแดน - 19 - - - - - - - - - - - - - - 19 

วิจัยสาธิตเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า - 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 

วิจัยสาธิตระบบประจุฯ 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

รวมจ านวนระบบฯ 253 221 220 521 124 179 165 57 112 306 73 79 290 108 45 34 2,787 
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ตารางท่ี 2.4 : ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พ.ศ. 2536 – 2560 (หน่วย : กิโลวัตต์) 

รายชื่อโครงการ 
 พ.ศ. 2536 - 2560 รวมก าลังติดต้ัง 

2536-2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 (kW) 

ระบบประจุแบตเตอรี่ 784.5 90 90 - - - - - - - - - - - - - 964.5 

โครงการพระราชด าร ิ 25.73 6.675 10.5 68.76 41.52 50 58 15 51 58.5 40.25 26.5 32.25 31.5 27 57 600.18 

โรงเรียนชนบท 89.5 115 200 270 33 50 50 50 50 55 35 50 50 30 - - 1,127.5 

โรงเรียนชนบทขยายฯ - - - - - 36 30 30 30 33 21 30 15 15 15 - 255 

โรงเรียนชนบทขนาดเล็ก - - - - - - - - - - - 30 30 - - - 60 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - - 60 60 24 31.5 30 30 15 16.5 12 15 15 30 30 15 384 

อุทยานแห่งชาต ิ - - - - 30 30 30 30 15 66 24 - - 30 15 - 270 

โรงพยาบาลส่งสุขภาพฯ - 1 - 40 65 38 32 - - - - 15 15 15 15 - 236 

ระบบสูบน้ าฯ - 130 - - - - - - - 8 12 20 20 10 - - 200 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 100.75 - - - - - - - - - - - - - - - 100.75 

ฐานปฏิบัติการทางทหาร 2.25 - 9 9 4.5 4.95 63.68 - - 158 - - 137 126 - - 514.38 

ระบบ Mini Grid - 50 - - - - - - - - - - - - -   50 

ระบบฯ ห้วยขาแข้ง - - - - - - - - - - - 28 - - -   28 

ระบบจ่ายสายส่ง 20 kW 100 - - - - - - - - - - - - - -   100 

ระบบฯ ป้องกันพื้นที่ชายแดน - 57 - - - - - - - - - - - - -   57 

วิจัยสาธิตเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า - 96.2 - - - - - - - - - - - - -   96.2 

วิจัยสาธิตระบบประจุฯ 4 - - - - - - - - - - - - - -   4 

รวมก าลังติดตั้ง (kW) 1,106.73 545.9 369.5 447.8 198 240.5 293.68 155 161 395 144.3 214.5 314.3 287.5 102 72 5,047.51 
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 ในโครงการนี้คณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทยมอบหมายตัวแทน ได้แก่  พพ. และ มจธ. ให้ด าเนินการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระของ พ.ศ. 2561  ผลการติดตามดังแสดงในตารางที่ 2.5  ส าหรับข้อมูลจากหน่วยงาน
ด้านส่งเสริมการใช้งาน และตารางท่ี 2.6  ส าหรับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ใช้งาน 
 

ตารางท่ี 2.5 : ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ส าหรับหน่วยงานด้านส่งเสริมการใช้งาน 

หน่วยงาน  
ข้อมูล พ.ศ. 2560 ข้อมูล ธ.ค. 2561 

จ านวน
(ระบบ) 

ก าลังการตดิตัง้ 
(kWp) 

จ านวน(ระบบ) ก าลังการตดิตัง้ (kWp) 

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

2,787 5,047.51 2,476 ระบบ*  3,613.986 kWp* 

2. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 203,100 24,388 กฟภ. โอนระบบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หมายเหตุ : * รวมระบบที่รื้อถอนและโอน ทั้งที่ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการ 

ตารางท่ี 2.6 : ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ส าหรับหน่วยงานผู้ใช้งาน 

หน่วยงาน  
ข้อมูล พ.ศ. 2560 ข้อมูล พ.ศ. 2561 

จ านวน
(ระบบ) 

ก าลังการตดิตัง้ 
(kWp) 

ระบบที่ใช้งาน (kWp) ระบบที่ไม่ใช้งาน (kWp) 

3. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเซลล์แสงอาทิตย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 3.60 3.60 kWp  4 ระบบ - 

4. ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม 70 16.80 - ไม่ใช้งานแล้ว 

5. กรมเจ้าท่า1 578 15.52 18.3 kWp   386 ระบบ  - 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

8 59.18 
52.4 kWp  
5 ระบบ  

รื้อถอนแล้ว 2 ระบบ เนื่องจาก
หมดอายกุารใช้งาน 

7. ส านักวิจยัและพัฒนาการทหารกลาโหม 
2 5.70 - 

รือ้ถอนแล้ว แต่มีแผนจะน ามา
ติดต้ังใหม่ 

8. กรมการพลังงานทหาร2 3 22.50 167 ระบบ  641 kWp  

9. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต3ิ 

3 21.60 
142.4 kWp  

 
- 

10. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 578 1,142.02 6 kWp  1 ระบบ - 

11. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 1 0.30 - ไม่ใช้งานแล้ว 

12. บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
1 3,420 

3,420 kWp แบบเชื่อมต่อระบบ
จ าหน่าย  

- 

รวม  34,142.73   

หมายเหตุ    1 กรมเจ้าท่า   18.3 kWp 386 ระบบ แบ่งเป็น 3 แบบ 
1. ระบบทุ่น จ านวน 135 ระบบ ๆ ละ 40 W รวม 5.4 kW 
2. ระบบหลอดไฟ จ านวน 250 ระบบ ๆ ละ 40 W รวม 10 kW 
3. ระบบเครื่องหมายการเดินเรือ 1 ระบบ ขนาด 2.9 kW 

2 กรมการพลังงานทหาร ส่วนที่เชื่อมตอ่ระบบจ าหนา่ย 15 ระบบ 450 kWp 
รวมทั้งสิ้น 182 ระบบ 1,091 kWp 
3 สวทช. 142.4 kWp ได้แก ่ 1. PV hybrid 70.6 kW (เซลล์แสงอาทิตย์ +
พลังงานลม) 3 แห่ง  2. PV hybrid 6.2 kW (เซลล์แสงอาทิตย์ + พลังน้ า) 3. 
PV 66 kW (เซลล์แสงอาทิตย)์ 
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ข.2 การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสาน (Hybrid Systems)   
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์  พลังงานลม  และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลมี

การใช้งานในรูปแบบสาธิตเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การใช้งานที่แพร่หลายมากข้ึน  ซึ่งส่วนมาก
นิยมใช้งานในพ้ืนที่ห่างไกล และไม่สะดวกต่อการพัฒนาระบบสายส่งหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า เช่น ในพ้ืนที่เขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า  อุทยานแห่งชาติ  และเกาะต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.7 ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด, มจธ. และตารางที่ 2.8  แสดงตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2557 
– 2560  

 
ตารางท่ี 2.7 : ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสาน  พ.ศ. 2560 โดย มจธ. 

สถานที ่
เซลล์

แสงอาทิตย์
(kWp) 

กังหันลม  
(kW) 

เคร่ีองยนต์
ก าเนิดไฟฟ้า 

(kW) 

แบตเตอร่ี 
(kW-h) 

บ้านเกาะจิก  จังหวัดจันทบุรี 47.5 10 50 240 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง  จังหวัดสุโขทัย 2 - 3 30.6 
เขานางร า  จังหวัดอุทัยธาน ี 2.4 - 10 38.4 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  จังหวัดเลย 24.78 2.5 48 240 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง 10.5 - 46 234 
จังหวัดอุทัยธาน ี     
อุทยานแห่งชาติตะรเุตา  จังหวัดสตูล 7.14 10 32 234 
หน่วยพิทักษ์อุทยานท่ี คล.2 (คลองน้ าไหล) 
จังหวัดก าแพงเพชร   

5 1 13 28.8 

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่  ธบ. 1 (เกาะ
ห้อง) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  จังหวัดกระบี่ 

5 - 13 29.3 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 5.76 1 26 28.8 

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 5.76 1 26 28.8 
อุทยานแห่งชาติแม่เมย  จังหวัดตาก 5.76 1 26 28.8 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค ์ 1.98 - 6 14.4 

รวม 123.58 26.5 299 1,175.9 
ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด, มจธ. 

 
นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2559 – 2560  ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด , มจธ. มี

แผนงานด าเนินการโครงการฯ ดังนี้ 
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1. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พพ. 5 (อ่าวมาหยา) อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

2. การจัดหาระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทะเลแหวก อุทยานแห่งชาติ  
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

3. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พพ. 3 (เกาะไม้ไผ่) อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

4. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.3 (เกาะโบยใหญ่)  อุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา    

5. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่  อพ. 2 (เขาพิงกัน) อุทยานแห่งชาติ 
อ่าวพังงา 

6. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.1 (เกาะละวะใหญ่) อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา 

7. ระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนส าหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลต.1 (เกาะรอก) อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะลันตา 

8. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: ต้นแบบอุทยานแห่งชาติทางทะเลสีเขียวเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 

9. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ ขนาดก าลังการผลิตรวม 11 กิโลวัตต์ จ านวน  
6 ชุด ส าหรับอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 

10. โครงการพัฒนาต้นแบบเกาะสีเขียวด้วยพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
11. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น PHPS50-35M จ านวน 1 ชุด 

 

ตารางท่ี 2.8 : ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสาน โดยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน และ พพ. ใน พ.ศ.2557 – 2560  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ที่ติดต้ัง ด าเนินงานโดย 
ก าลังการ

ติดต้ัง (kW) 
เกี่ยวกับระบบ 

1 โครงการศึกษาวิจยัน าร่องโรงไฟฟ้า
แบบผสมผสานเชิงปฏิบัติการ 

ค่ายพรหมโยคี ต.ไม้เค็ด 
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

412  1.ระบบโซล่ารเ์ซล ์
2.ระบบกังหันพลังงานลม 
3.เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ 
Generaor 

2 โครงการศึกษาวิจยัน าร่องโรงไฟฟ้า
แบบไฮบริดเชิงปฏิบตัิการส าหรับ 3 
จังหวัดชายแดนใต ้

กองพันทหารราบที่ 1 
กรมทหารที่  152 อ .
บันนังสตา จ.ยะลา 

354  

  รวม  766  
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ข.3 การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เพื่อการสูบน้ า (PV Water Pumping)   
 การส่งเสริมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตรในปีงบประมาณ 2558 
และ 2560  ดังตารางที่ 2.9 แสดงรายการระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ตามโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน
จัดการตนเองทางด้านพลังงาน  พ.ศ. 2558  และ พ.ศ. 2560  จ านวน 228  ชุด  ก าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น  
26,176.56  กิโลวัตต์ หรือ 26.176 เมกะวัตต์  ในระหว่างนั้น ปีงบประมาณ 2559  มีการส่งเสริมโครงการสูบ
น้ าเซลล์แสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการเกษตรกรรมและบ่อปะปารอบ ที่ 1 จ านวน 701 บ่อ 
และรอบที่ 2 จ านวน 145 บ่อ  รวมทั้งสิ้น  846  บ่อ 
 
ตารางที่ 2.9 : ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ตามโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด้าน
พลังงาน  พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560  

ล าดับ
ท่ี 

 พ.ศ. ช่ือโครงการ จังหวัด เทคโนโลยี 
จ านวน

ชุด 

ก าลังการ
ติดตั้ง 
(kW) 

1 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

3 7.2 

2 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

1 2.4 

3 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

2 4.8 

4 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

2 4.8 

5 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

2 4.8 

6 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

3 7.2 

7 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

1 2.4 

8 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

1 2.4 

9 2558 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ 

ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 
กิโลวัตต์ จ านวน 8 แผงต่อชุด 

1 2.4 

10 2558 โครงการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ให้กับชุมชนตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

น่าน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 295 กิโลวัตต์ 60 17700 

11 2558 โครงการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
ให้กับชุมชนตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

น่าน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 250 กิโลวัตต์ 30 7500 

12 2558 โครงการส่งเสริมการใช้ท่อสูบน้ าพญานาคเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ส าหรับ
สูบน้ าเพื่อการเกษตร 

นครนายก ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 
กิโลวัตต์ จ านวน 20 แผงๆ ขนาด 250 วัตต์ 

2 10 

13 2558 โครงการระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

พระนครศรีอยุธยา ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 45 
กิโลวัตต์ จ านวน 15 แผง ๆ ขนาด 300 วัตต์ 

10 450 

14 2558 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในกลุ่ม
เกษตรกร 

ราชบุร ี ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 
กิโลวัตต์  

2 10 
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ) : ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ตามโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด้าน
พลังงานพ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560  

ล าดับ
ท่ี 

 พ.ศ. ช่ือโครงการ จังหวัด เทคโนโลยี 
จ านวน

ชุด 

ก าลังการ
ติดตั้ง 
(kW) 

15 2558 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจากเซลล์แสงอาทิตย์ สุโขทัย ระบบสบูน้ าด้วยโซล่าเซลล์ ขนาด 2.52 กิโลวัตต์ 1 2.52 

16 2558 โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และการ
อนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ต าบลโขงเจียม  

อุบลราชธานี ระบบสบูน้ าเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ จ านวน 40 แผง ๆ ขนาด 250 วัตต์ 

1 10 

17 2558 โครงการน้ าดีเพราะมีแสงอาทิตย์ แพร่ ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ 
ขนาด 14.4 กิโลวัตต์  จ านวน 48 แผงๆ ขนาด 300 วัตต์ 

6 86.4 

18 2558 โครงการสูบน้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ชัยนาท ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์  จ านวน 
80 แผงๆ ขนาด 320 วัตต์ 

1 25 

19 2558 โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตรด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตร
นิคมแบบรวมกลุ่มตามแนวพระราชด าริ โครงการเพชรน้ าหนึ่ง 

เพชรบุร ี ระบบสบูน้ าเพื่อการเกษตร ขนาด 5 กิโลวัตต์  จ านวน 20  
แผง ๆ ขนาด 250 วัตต์ 

2 10 

20 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน หนองบัวล าภู ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ 
(ประมาณการ) 

1 2.4 

21 2558 โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สกลนคร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3 แรงม้า 1 2.24 

22 2560 โครงการสูบน้ าแสงอาทิตย์ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กระบี ่ ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ 2.5 กิโลวัตต์  2 5 

23 2560 โครงการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการสูบน้ าเพื่อการเกษตร ก าแพงเพชร ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.9 กิโลวัตต์ 22 63.8 

24 2560 โครงการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์สูบน้ าลดต้นทุนด้าน
การเกษตร 

ตาก ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.4 กิโลวัตต์ 15 36 

25 2560 โครงการลดต้นทุนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

น่าน ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 3.6 กิโลวัตต์ 3 10.8 

26 2560 โครงการลดต้นทุนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอบที่สอง) 

น่าน ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตยเ์คลื่อนที่ 3.6 กิโลวัตต์ 7 25.2 

27 2560 โครงการสูบน้ าแบบผิวดินเซลล์แสงอาทิตย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ ์ ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.5 กิโลวัตต์ 2 5 

28 2560 โครงการสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงาน
สะอาด อบต.สิงหนาท  

พระนครศรีอยุธย
า 

ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 4.5 กิโลวัตต์ 10 45 

29 2560 โครงการสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงาน
สะอาด อบต.สิงหนาท  

พระนครศรีอยุธย
า 

ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 4.5 กิโลวัตต์ 20 90 

30 2560 โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อ
การเกษตร ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ 

พะเยา ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.4 กิโลวัตต์ 4 9.6 

31 2560 โครงการสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา 

สงขลา ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตยเ์คลื่อนที่ 10 กิโลวตัต์ 2 20 

32 2560 โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตรจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.4 กิโลวัตต์ 2 4.8 

33 2560 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่ออาชีพเกษตรที่
ยั่งยืน  

หนองบัวล าภู ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.4 กิโลวัตต์ 2 4.8 

34 2560 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน กระบี ่ ระบบสบูน้ าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 2.4 กิโลวัตต์ 
(ประมาณการ) 

4 9.6 

    รวม  228 26,176.56 
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2.2 การพัฒนาของอุตสาหกรรมทั่วโลกและในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการผลิตที่เก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) อุตสาหกรรมต้นน้ า  (upstream industry) เช่น วัสดุในการผลิต   การผลิตผลึกซิลิคอน  การผลิต

แผ่นเวเฟอร์  และเครื่องจักรในการผลิต เป็นต้น   
(2) อุตสาหกรรมปลายน้ า (downstream industry) เช่น อินเวอร์เตอร์  ส่วนประกอบของ Balance 

of system (BOS)  การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์   การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์  การเงินและการลงทุน  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  การเชื่อมต่อ/การขนาน
ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่กับโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   การเดินเครื่องผลิต  การดูแลและ
บ ารุงรักษา  เป็นต้น  รวมถึง การผลิตตัวเก็บประจุ  การผลิตแบตเตอรี่   กลุ่มงานด้านไฟฟ้าก าลัง  สารสนเทศ
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน  และการท านายสภาพภูมิอากาศ 

ในรายงานนี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนของการผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ รวมถึงผู้ผลิต
ผลึกซิลิคอน  ใน พ.ศ. 2559  การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เติบโตร้อยละ 30 คิดเป็นปริมาณ 82 กิกะวัตต์  และ
ใน พ.ศ. 2560  การผลิตอยู่ในช่วง 90 – 95 กิกะวัตต์ (ประมาณการ) ดังแสดงในรูปที่ 2.16 แสดงการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2560 (ประมาณการ) 

 

 
รูปที่ 2.16  การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2560 (ประมาณการ) 

ที่มา : PV status report 2017, JRC Science for Policy Report 
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ตารางท่ี 2.10   ราคาซิลิคอนในช่วง พ.ศ. 2551 – 2560 (อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 32 บาท/USD) 

พ.ศ. ราคา (บาทต่อกิโลกรัม) 

2551 16,000 
2552 1,760 
2553 

ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
2554 
2555 ราคาลดลง 

2556 ราคาคงท่ี 
2557 

ราคาลดลง 2558 
2559 

2560 (กันยายน) 384 - 608 

 
ตารางที่ 2.10  แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาซิลิคอนที่ลดลงตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ณ เดือน

กันยายน 2560 ราคาอยู่ในช่วง 380 – 600 บาท/กิโลกรัม และปริมาณที่ใช้ในการผลิต ส าหรับแผงชนิดผลึก
เดี่ยว 4.3 กรัม/วัตต์  ส่วนแผงชนิดหลายผลึก 4.8 กรัม/วัตต์ ดังนั้น หากแผงขนาด 300 วัตต์ ราคาต้นทุน
ซิลิคอนเฉลี่ยเท่ากับ 524 - 829 บาทต่อแผง  ทั้งนี้ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในรูปที่ 2.17 
จะเห็นว่า ปี 2560  ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ อยู่ในช่วง 4 ,800 – 7,200 บาท/แผง (โดยคิด
จาก 0.5 – 0.75 USD/วัตต์ และ 32 บาท/USD) 

 
รูปที่ 2.17   ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลก 

ที่มา : PV Status Report 2017, JRC Science for Policy Report 
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2.2.1 ผู้ผลิตซิลิคอนแบบหลายผลึก 
ในภาวะที่ตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและความต้องการซิลิคอนให้มีความบริสุทธิ์สูง จึงมีการพัฒนา

กระบวนการผลิตพบว่า มี 2 กระบวนการผลิตหลักที่อาศัยวิธีการ Chemical  vapor deposition ได้แก่ 
Siemens process และ Fluidized-bed (FB) process  ใน พ.ศ. 2552  สัดส่วน 80% ของผู้ผลิตซิลิคอนใช้ 
Siemens process  ทั้งนี้โดยหลักการทั้ง 2 วิธีสามารถพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์ของ
ซิลิคอนได ้  

Siemens process :   กระบวนการผลิตแบบ batch ภายในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีก๊าซไซเลน หรือ ไตร
คลอโรไซเรน และก๊าซไฮโดรเจน  ซิลิคอนจะถูกปล่อยออกมาและเกาะติดบน filament ที่ได้รับกระแสไฟฟ้า
ตรงป้อนเข้าไป อุณหภูมิที่เกิดกลไล chemical vapor deposition อยู่ที่ 1,100 – 1,175 องศาเซลเซียส 
ส าหรับไตรคลอโรไซเรน  ข้อควรระวังในกระบวนการผลิตนี้ คือ (1) อุณหภูมิจะต้องเหมาะสมเพียงพอให้ ไอ
ซิลิคอน เกาะบนผิวของ filament  (2) อุณหภูมิจะต้องต่ ากว่าจุดหลอมเหลวของ filament (3) ระยะเวลา
ของการเกาะติดของซิลิคอนบนผิว filament ใช้เวลานาน หากเร่งกระบวนการจะส่งผลให้การเกาะติดของ
ซิลิคอนไม่สม่ าเสมอ และไม่สามารถน ามาใช้ในงานด้านสารกึ่งตัวน าไฟฟ้าและเซลล์แสงอาทิตย์   

Fluidized-bed reactor (FBR) process :   กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และใช้พลังงานน้อย
กว่า Siemens process ภายในเครื่องปฏิกรณ์นี้มีก๊าซเตรตะไฮโดรไซเลน หรือ ไตรคลอโรไซเรน และก๊าซ
ไฮโดรเจน ปล่อยเข้าทางด้านล่างของเครื่องอย่างต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิและความดันปานกลาง จากนั้นเมล็ด
ซิลิกอนบริสุทธิ์ถูกปล่อยลงมาจากด้านบนและแขวนลอยอยู่ภายในก๊าซ ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ก๊าซไซ
เลนจะกลายเป็นธาตุซิลิคอนและเกาะติดบนเมล็ดซิลิคอน ซึ่งเมล็ดซิลิคอนที่โตขึ้นก็จะตกลงสู่ด้านล่างอย่าง
ต่อเนื่อง  

การผลิตผลึกซิลิคอนที่มีราคาถูกกว่าด้วยความบริสุทธิ์ที่น้อยกว่า (5 -nines หรือ 6-nines) เรียกว่า 
upgraded metallurgical grade (UMG) silicon มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการ
เพ่ิมความบริสุทธิ์ให้แก่ซิลิคอนประเภทนี้ ราคาก็จะสูงขึ้นด้วย  ทั้งนี้วิธีการนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจาก ราคา
ซิลิคอนส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในตลาดโลกมีราคาถูก รวมทั้งในตลาดไม่ต้องการซิลิคอนความบริสุทธิ์ต่ า ใน
รูปที่ 2.18 แสดงไดอะแกรมกระบวนการผลิตซิลิคอนแบบ Siemens และ FBR  และรูปที่ 2.19 ตัวอย่าง
โรงงานผลิตซิลิคอนแบบ FBR ในประเทศจีนจะเปิดด าเนินการใน พ.ศ. 2561 โดยบริษัท REC Silicon ร่วม
ลงทุนกับบริษัทในประเทศจีน 

10 บริษัทใหญ่ในตลาดโลกที่เป็นผู้ผลิตผลึกซิลิคอน ดังแสดงในตารางที่ ค.1 ในภาคผนวก ค ซึ่งเป็น
บริษัทจีน 4 บริษัท  คิดเป็นการผลิตซิลิคอน  130,000  ตัน   สหรัฐอเมริกา 3 บริษัท เป็นการผลิตซิลิคอน  
132,000  ตัน ที่เหลือเป็นบริษัทเกาหลีใต้  72,000  ตัน   ไต้หวัน  50,000  ตัน  และญี่ปุ่น 20,000  ตัน  
ทั้งนี้ บริษัทของญี่ปุ่นได้ถูกรับช่วงต่อโดยมาเลเซีย ดังนั้นจะเห็นว่าปริมาณก าลังการผลิตซิลิคอนของบริษัทจีน
และบริษัทอเมริกาใกล้เคียงกัน 
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รูปที่ 2.18   ไดอะแกรมกระบวนการผลิตซิลิคอนแบบ Siemens และ FBR 
 

 
 

รูปที่ 2.19   โรงงานผลิตซิลิคอนแบบ FBR ในประเทศจีนจะเปิดด าเนินการ พ.ศ. 2561 
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2.2.2 ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  
ปี พ.ศ. 2556 บริษัษผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในโลก 350 บริษัท แต่ใน พ.ศ. 2559  บริษัทผู้ผลิตเซลล์

แสงอาทิตย์ในโลกลดลงเหลือเพียงกว่า 100 บริษัท  ในตารางที่ ค.2  ภาคผนวก ค  แสดงรายการบริษัทใหญ่
ของโลกจ านวน  20  บริษัท  ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีก าลังการผลิตสูงสุดโดยมากกว่า  31.5  กิกะวัตต์  ใน
ปี 2560 รายนามบริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ 3 อันดับ ได้แก่ Hanwha Group, Canadian Solar 
Inc.  และ  Motech Solar 
 ประเทศไทยมีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2547  ต่อมา พ.ศ. 2558  ผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยมากขึ้น  ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนโดยในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีก าลังการผลิตติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 4,009 เมกะวัตต์  ตาราง
ที่ 2.11  แสดงบริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และก าลังการผลิตติดตั้งปีพ.ศ. 2560  และตารางที่ 
2.12 แสดงก าลังการผลิตรายปีส าหรับเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับรอง
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1843-2553 และ มอก. 2580 เล่ม 2-2555) 

ตารางท่ี 2.11 : บริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และก าลังการผลิตติดตั้งใน พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผู้ผลิต ที่ตั้ง 
ปีท่ีเริ่มประกอบ

กิจการ 
ก าลังผลิตเซลล์ 

(เมกะวัตต์) 
ก าลังผลิตแผง 
(เมกะวัตต์) 

1 บริษัท แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2559 n/a 800 

2 บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จ ากัด อ.นวนคร จ.ปทุมธานี 2558 n/a 1,000 

3 บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบลี้ จ ากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2558 - 80 

4 บริษัท เจทชั่น โซล่า (ไทยแลนด์) จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2558 140 250 

5 บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2558 n/a 800 

6 บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2558 - 18 

7 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2547 180 180 

8 บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 2556 - 25 

9 บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2558 700 500 

10 บริษัท ฟูโซล่าร์ จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2555 - 25 

11 บริษัท ยิงลี่ โซล่า จ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2559 n/a 300 

12 บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จ ากัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2557 - 6 

13 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2548 n/a 25 

รวม n/a 4,009 

ที่มา : ผู้ประกอบการ 
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ตารางท่ี 2.12 : ก าลังการผลิตรายปีส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับรองการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1843-2553 และ มอก. 2580 เล่ม 2-2555)  

ล าดับ ผู้ผลิต 
การผลิตเซลล์ 
(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ผลึกซิลิคอน 
(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ซิลิคอนผลึกเด่ียว 

(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ซิลิคอนหลายผลึก 

(เมกะวัตต์) 
1 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ ากัด - 80 4 76 
2 บริษัท เจทช่ัน โซล่า (ไทยแลนด์) จ ากัด 140 250 - 250 

3 บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด - 12 1.2 10.8 
4 บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด - 2 0.6 1.4 

5 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 180 180 9 171 
6 บริษัท ฟูโซล่าร์ จ ากัด - 5 3.5 1.5 
7 บริษัท อิเรเดีย๊น โซลา่ จ ากัด - 2 - 2 
8 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ ากดั n/a 0.75 0.04 0.71 

 รวม 320 531.75 18.34 513.41 
ที่มา : ผู้ประกอบการ 

 จากตารางที่ 2.11 ผู้ประกอบการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีนและไต้หวัน 
ตั้งโรงงานผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และได้รับการรับรองเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI   ส่วนบริษัทผลิตซิลิคอนในประเทศไทย เป็นการผลิต
ซิลิคอนเกรดโลหกรรม มี 2 บริษัท ได้แก่ จี.เอส.เอ็นเนอร์จี จ ากัด และซีก้า นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 

 
2.3 นโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของต่างประเทศและในประเทศไทย 
 การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในทุกๆ ประเทศยอมรับกันว่าถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายและมาตรการ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากภาครัฐ  ส าหรับประเทศไทยได้เรียนรู้รูปแบบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายจากต่างประเทศ  เช่น เยอรมนี  ซึ่งประสบความส าเร็จด้านนโยบาย
ด้านพลังงานทดแทน  ประเทศไทยได้ศึกษาเรียนรู้และน ามาปรับใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2550 – 2565) เป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฉบับแรกของ
ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. 2550  ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2564) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579) 
ตามล าดับ 
 ส าหรับมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศที่เป็น
ผู้น าด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.3.1 มาตรการสนับสนุนต่างๆ ของต่างประเทศ 
ประเทศจีน 

การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีนเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทนใน พ.ศ. 2550  และต่อมา พ.ศ. 2559 มีปริมาณการติดตั้งสะสม 78 กิกะวัตต์  ส าหรับ
แผนพัฒนา 5 ปี ช่วง พ.ศ. 2559 – 2563 ก าหนดปริมาณการติดตั้งส าหรับระบบใหม่ 86.5 กิกะวัตต์ แบ่งเป็น
แบบพ้ืนดิน 54.5 กิกะวัตต์ และอยู่ในโปรแกรม “Top Runner Program” 32 กิกะวัตต์  ซึ่งเป็นการคัดเลือก
การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและการติดตั้งใช้งาน
เซลล์แสงอาทิตย์ 

ประเทศจีนก าหนดให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลเพ่ืมขึ้นเป็น 15% ใน พ.ศ.2563 จากเดิมใน พ.ศ. 
2558 อยู่ที่ 12% และมีเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงเป็น 18% และการใช้พลังงาน
ลดลง 15%  ซึ่งแสดงให้เห็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ประเทศจีนได้ลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้แก่  การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 พ.ศ. 2560 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 67% มีการ
ติดตั้ง  48.4 กิกะวัตต์  การผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 72% เทียบกับปีที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย  การผลิตไฟฟ้าระดับโรงไฟฟ้า (utility-scale)  และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย  (distributed-
generation)  เป็นการติดตั้งเพ่ิมขึ้นใน พ.ศ. 2560 ปริมาณ  17.2  กิกะวัตต์ (ณ พฤศจิกายน 2560) 
 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกและภาค
กลางของประเทศ  ส่วนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศยังมีไม่มากนักเนื่องจากประสบปัญหาบางประการ  
รูปที่ 2.20  แสดงการจัดแบ่งพ้ืนที่กับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT  พ.ศ. 2556  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง   ในตารางที่ 2.13  แสดงอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ใน พ.ศ. 2559 – 2560  และประกาศจะใช้
อัตรารับซื้อใหม่ดังแสดงในตารางที่ 2.14  เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 

 

ตารางท่ี 2.13 : อัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2559 และ 2560 (หน่วย: 
CNY/kWh อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 CNY เท่ากับ 5.11 บาท) 

Region FiT  พ.ศ. 2559 FiT  พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง (%) 
China’s Class 1 0.8 หรือ 4.14 บาท 0.65 หรือ  3.32  บาท - 18.75 
China’s Class 2 0.88 หรือ 4.50 บาท 0.75 หรือ  3.83  บาท - 14.77 

China’s Class 3 0.98 หรือ 5.00 บาท  0.85 หรือ  4.34  บาท - 13.27 
Distributed PV 0.42 หรือ 2.15 บาท  0.42 หรือ  2.15  บาท 0.00 
ที่มา : HIS, Price Bureau, National Development and Reform Commission, China 
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ตารางที่ 2.14 : อัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2561 (หน่วย: CNY/kWh 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 CNY เท่ากับ 5.11 บาท) 

 Region FiT  พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลง (%) 

China’s Class 1 0.55  หรือ  2.81  บาท - 15.38  
China’s Class 2 0.65  หรือ  3.32  บาท - 13.33 

China’s Class 3 0.75  หรือ  3.83  บาท - 11.76 
Distributed PV 0.37  หรือ  1.89  บาท - 11.90 

 

 
 

รูปที่ 2.20   แผนที่การจัดแบ่งเขตพ้ืนที่กับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ของประเทศจีน พ.ศ. 2556 

 
ประเทศญี่ปุ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากผลกระทบการระเบิดของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูจิมะในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ท าให้การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ถูกก าหนด
เป้าหมาย 83.1 กิกะวัตต์ ติดตั้งและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 36.2 กิกะวัตต์   ทั้งนี้การประกาศอัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้าแบบ FiT มีขึ้นในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2555 และมีการปรับปรุงทุกๆ ปี  และระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นแบบติดตั้งบนหลังคา (PV rooftop system)   

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตการผลิตไฟฟ้าท าให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนดินในระดับเมกะวัตต์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งใน  พ.ศ. 2559 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 
นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเวลาการปฏิรูปตลาดด้านพลังงานของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 
ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2557  ขณะเดียวกันได้ด าเนินการตาม COP21 ที่มีเป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน พ.ศ. 2573 คิดเป็นร้อยละ 26  
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อนึ่งเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการทบทวนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ส าหรับระบบผลิต

ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดตั้งแต่ 2 เมกะวัตต์ โดยก าหนดให้ต้องมีการประมูลแข่งขันกัน ซึ่งจะมีการประมูล
แข่งขันกัน 3 ครั้งใน พ.ศ. 2560 – 2561 ปริมาณ 1 – 1.5 กิกะวัตต์  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติโครงการจะมีเวลาใน
การด าเนินงาน 3 ปี   และอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ดังตารางที่ 2.15 

 
ตารางท่ี 2.15 : อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ของประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ขนาดระบบ 
ระยะเวลาการรับซื้อ 

(ปี) 
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 

(บาท/kWh), 39.5 บาท/ยูโร 

- มากกว่า 10 kWp 20 6.40 

- น้อยกว่า 10 kWp  
          ส าหรับการติดตั้งบนหลังคา 

10  

- กรณีมีอุปกรณ์ควบคุม  11.34 
- กรณีไม่มีอุปกรณ์ควบคุม  10.66 

 
สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2559 สหรัฐอเมริกามีการติดตั้งสะสมระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์   40.8  กิกะวัตต์  ในปี
เดียวกันมีการติดตั้งรายปี 15.13 กิกะวัตต์ สูงสุดมากกว่าปี 2558 ติดตั้ง 7.5 กิกะวัตต์ ทั้งนี้ระบบผลิตไฟฟ้า
ขนาดระดับเมกะวัตต์ตั้งอยู่ในรัฐต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอเนียแห่งเดียวคิดเป็นร้อยละ  34   
อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2560 – 2561 ปริมาณการติดตั้งจะลดลงและจะเพ่ิมจ านวนขึ้นใน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
ผลจากการดูแลคุณภาพของผู้พัฒนาโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการ 

การสนับสนุนจากภาครัฐจะมีรูปแบบแตกต่างกันทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการจูงใจด้านการเงินเช่น 
เครดิตภาษี เป็นต้น  หน่วยงานที่ดูแลฐานข้อมูลมาตรการจูงใจของแต่ละรัฐ คือ the North Carolina State 
University Solar Center เรี ย ก ชื่ อ ว่ า  “The Database of State Incentives for Renewables and 
Efficiency (DSIRE)” เว๊ปไซต์ www.dsireusa.org/ 

 
 
 

http://www.dsireusa.org/
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ประเทศเยอรมัน 
 ตลาดของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในเยอรมนีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องไปกับกฏหมาย
ด้านพลังงานทดแทนของประเทศ หรือ The Renewable Energy Sources Act, Erneuerbare Energien 
Gesetz EEG โดยประกาศใช้งานใน พ.ศ. 2543 เป็นการรับประกันการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT เป็นระยะเวลา  
20  ปี  ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการเติบโตของตลาดตลอดเวลา  ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 
2555  นโยบายรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT เริ่มปรับราคาทุกๆ เดือน  
 ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ที่จะได้รับเลือกให้ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ได้จะต้องเข้าร่วมและผ่าน
การประมูลที่ประกาศโดยหน่วยงานรัฐ และจะก าหนดปริมาณตามแนวนโยบาย ดังนั้นเริ่มวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ประกาศเชิญชวนส าหรับระบบขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์สูงสุด  อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ในช่วง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 2.16 
 
ตารางท่ี 2.16 : อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ของประเทศเยอรมันในช่วง กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

กรณีบ้านอยู่อาศัย  อาคารพาณิชย์ / แผ่นกั้นเสียง (sound barrier) 
ขนาดระบบ (กิโลวัตต์สูงสุด) อัตรารับซ้ือ FiT (บาท/ kWh), 39.5 บาท/ยูโร 

- ไม่เกิน 10  4.98 
- ตั้งแต่ 10 ถึง 40 4.85 

- มากกว่า 40 ถึง 750 4.35 
กรณีสถานที่เชิงพาณิชย ์

ขนาดระบบ (กิโลวัตต์สูงสุด) อัตรารับซ้ือ FiT (บาท/ kWh), 39.5 บาท/ยูโร 

- ไม่เกิน 750  3.49 
หมายเหตุ : ราคาไฟฟ้าปกติเฉลี่ย 9.28 – 10.86 บาท/kWh 

 
 
2.3.2  มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย  พ.ศ. 2559 - 2560 
 การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยด าเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 2015 (AEDP 2015) ระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2579  เป้าหมายการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 6,000 เมกะวัตต์  ในแต่ละปีจะมีการประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบการ
คัดเลือกคุณสมบัติ  ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินการในช่วง พ.ศ. 2559 – 2560 มีดังนี ้
 

2.3.2.1 การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 ใน พ.ศ. 2559  ประเทศไทยด าเนินงานการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ AEDP 2015 เป็นแผนหลักในการส่งเสริมพลังงานทดแทนของ
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ประเทศไทยและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่  6,000 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่มี
ความส าคัญเช่นเดียวกับพลังงานจากชีวมวล  ทั้งนี้โครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ด าเนินการแล้ว เสร็จใน  พ.ศ. 2559 อัน เป็น โครงการที่ มีความต่อเนื่ องจาก  พ.ศ. 2557 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีดังนี ้

(1) มติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557  กพช. เห็นชอบให้ด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจาก

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งในพ้ืนที่ชุมชน  800 เมกะวัตต์  โดยจัดแบ่งส าหรับกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตร 400 เมกะวัตต์ และส าหรับหน่วยงานราชการ 400 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff 

5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี จัดแบ่งเป็น 2 ระยะและระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อ 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559   

(2) มติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ส าหรับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 

10 กิโลวัตต์สูงสุดเพ่ือให้เต็มตามเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์สุงสุด ซึ่งมีส่วนเหลืออีก 69.36 เมกะวัตต์  ใน

รูปแบบ Feed-in Tariff 6.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี 

(3) มติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม  

ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินเดิมมีเป้าหมาย 2,800 เมกะวัตต์  แต่ในเวลาต่อมา

ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558  การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามความเห็นชอบคณะกรรมการ

บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คิดเป็นส่วนที่ค้างอยู่ 983.68 เมกะวัตต์ จ านวน 

171 โครงการ  

ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2560 เป็นการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 
ก าลังการติดตั้งรวมไม่เกิน 219 เมกะวัตต์วัตต์  ในรูปแบบ Feed-in Tariff 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ระยะเวลา 25 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานวันที่ 28 เมษายน 2560   ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.17   
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ตารางท่ี 2.17 : โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ด าเนินการใน พ.ศ. 2559 – 2560  

โครงการที่ด าเนินการ 
ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบฯ 

FiT (บาท/
กิโลวัตต-์ชั่วโมง) ปริมาณที่เข้าระบบฯ 

ปีพ.ศ. 2559 ระยะเวลา (ปี) 

(1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์
การเกษตร ระยะที่ 1  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

ก.ย. 
2559 

ธ.ค. 
2559 5.66 

217.871 เมกะวัตต์ 
จ านวน 52 ราย 

- ก าลังผลิตติดต้ังไม่เกิน 5 เมกะวัตต ์     25  

(2) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (Rooftop PV 
System) ส าหรับประเภทบา้นอยูอ่าศัย  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

  
6.85 

482 เมกะวัตต์ จ านวน 
6,002 ราย 

- ก าลังผลิตติดต้ังไม่เกิน 10 กิโลวัตต ์     25  

(3) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับผู้ที่ยื่น
ขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

  

5.66 
969 เมกะวัตต์ 
จ านวน 165 ราย 

- ก าลังผลิตติดต้ังไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์     25  

(4) โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 

ม.ค. 
2560 

   
- 

5.633 เมกะวัตต์ 
จ านวน 180 ราย 

- ก าลังผลิตติดต้ังไม่เกิน 10 กิโลวัตต ์       

ปีพ.ศ. 2560  
มิ.ย. 
2561 

 
ธ.ค. 
2561 

 
 

 
 

  
ผ่านเข้าท าสัญญา 
154.52 เมกะวัตต์ 35 
ราย (มี.ค. 2561) 

(5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์
การเกษตร ระยะที่ 24 

4.12 

- ก าลังผลติติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต ์     25  

ที่มา : มติ กพช. สนพ. ส านักงาน กกพ. และ พพ. 
หมายเหตุ   
1 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบตดิตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหนว่ยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 1 และวันท่ี 7 มิ.ย. 2560 ผ่านการอุทธรณ์ 33.95 เมกะวัตต์ 8 ราย อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 9.5 เม
กะวัตต์ 3 ราย ซึ่งกลุม่ที่ผ่านการอทุธรณ์ใช้อัตรา FiT 5.377 บาทต่อกิโลวัตต-์ช่ัวโมง อายุสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2584 
2 ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2559 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทีต่ดิตั้งบนหลงัคา (Rooftop PV 
System) พ.ศ. 2556 เป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบฯ ได้มีก าลังการติดตั้ง 130 เมกะวตัต์ จ านวน 6,166 ราย 
ส่วนประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานมีก าลังการติดตั้ง 82 เมกะวัตต์ จ านวน 164 ราย 
3 เริ่มด าเนินการวันท่ี 22 ส.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ระยะเวลา 5 เดือน ในรูปแบบการผลติเพื่อใช้งานเอง 
4 มติ กพช. วันท่ี 15 พ.ค. 2560 ให้ด าเนินรับซื้อไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ 100 เมกะวัตต์ และสหกรณภ์าคการเกษตร 
119 เมกะวัตต์ เสร็จแล้วให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 
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นอกจากนี้กิจกรรมเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่หน่วยงานด้านนโยบาย

ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการแต่ยังไม่มีมติจาก กพช. ได้แก่ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ Net 
Billing พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรูปแบบการส่งเสริมเป็นแบบ Net Billing  ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 305.63 เมกะวัตต์ 
จัดแบ่งปริมาณและพ้ืนที่  โดยให้ร่วมโครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 ที่มีสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จะ
ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและแก้ไขสัญญาเป็นแบบมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน  

 

2.3.2.2 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Non-Firm เป็น Firm 
การพัฒนาของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงเห็นได้จากปริมาณ

ก าลังการติดตั้งที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากศักยภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
ค่อนข้างสูง (เซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปี 1,200 – 1,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร) เนื่องจากประเทศ
ไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและราคาต้นทุนของระบบที่ลดลงท าให้สามารถแข่งขันกับไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้   

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประสบปัญหาความน่าเชื่อถือและ
ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งส่งผลให้การไฟฟ้าจะต้องมีภาระก่อสร้างโรงไฟฟ้าก าลังผลิต
ส ารองเพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้  และการ
ผลิตไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลาที่ภาระทางไฟฟ้าต่ า  ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลากลางวัน  และวันหยุด เป็นต้น 
รวมถึงไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในบางช่วงเวลา เช่น เวลากลางคืน  หรือช่วงเวลาที่ลมสงบ เป็นต้น  

จากปัญหาข้างต้นเพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการจ่าย
ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้มีการผสมผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายรูปแบบรวมเรียกว่า 
พลังงานหมุนเวียน  ทั้งนี้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบใหม่ได้รับความเห็นชอบ
จากมติ กพช. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT  ส าหรับการ
เปิดรับซื้อรายใหม่เท่านั้น  ดังแสดงในตาราง 2.18  โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ 
Firm และ Semi-Firm 
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ตารางท่ี 2.18 : โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Firm และ Semi-Firm 

การส่งเสริม พลังงานหมุนเวียน 
ปริมาณรับซ้ือ 
(เมกะวัตต์) 

การประมูลรับซ้ือไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ก าหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าฯ 

1. การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 
 
ก าลังการตดิตั้ง > 10 เมกะวัตต์ 
แต่ไมเ่กิน 50 เมกะวัตต ์

การผสมผสาน :  
ชีวมวล   
ก๊าซชีวภาพ(น้ าเสีย/ของเสีย)   
พลังน้ าขนาดเล็ก (0.1 – 10 
เมกะวัตต์ต่อเครื่อง)   
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)   
พลังงานลม   
เซลล์แสงอาทิตย ์

300 
แบ่งเป้าหมาย

ตามพื้นที ่

FiTF : 1.81 
FiTV,2560 : 1.85 
FiT1 : 3.66 
ระยะเวลา : 20 ปึ 1 ม.ค. 2563 ถึง 

31 ธ.ค. 25643 

2. (ร่าง) การรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ VSPP Semi-
Firm พ.ศ... 
 

ก าลังการตดิตั้ง  10 เมกะวัตต ์
 
Firm 6 เดือน : ครอบคลุม มี.ค. – 
มิ.ย.  ส่วนอีก 6 เดือนท่ีเหลือเป็น 
Non-Firm 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง :  
ชีวมวล   
ก๊าซชีวภาพ(น้ าเสีย/ของเสีย)   
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)   

269 แบ่ง
เป้าหมายตาม

พื้นที ่

ชีวมวล2 :  
FiTF : 2.39 – 2.61  
FiTV,2560 : 1.85 – 2.21 
FiT1 : 4.24 – 4.82 
ระยะเวลา : 20 ปี 
ก๊าซชีวภาพ : 
FiTF : 2.79 (พืชพลังงาน – 
3.76 (น้ าเสีย/ของเสีย) 
FiTV,2560 : 2.55 (พืชพลังงาน) 
FiT1 : 3.76 (น้ าเสีย/ของเสีย) 
– 5.34 (พืชพลังงาน) 
ระยะเวลา : 20 ปี 

31 ธ.ค. 2562 

ที่มา : มติ กพช.  สนพ.  และส านกังาน กกพ. 
หมายเหตุ  
1 อัตรา FiT จะใช้ส าหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 น้ัน FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core inflation) 
2 ค่าต่ าส าหรับก าลังการติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์  –  ค่าสูงส าหรับก าลงัการติดตั้ง  3 เมกะวัตต์  
3 ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตัง้แต่ปี 2563 เนื่องจากความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้า อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้น  
FiTF  คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ประมูลได้ เป็นส่วนคงที่ หน่วยเป็นบาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
FiTV  คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ผันแปรไปตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน หน่วยเป็นบาท/กิโลวัตต-์ช่ัวโมง 
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 รูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าแบบราคาคงที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการประมูลรับซื้อไฟฟ้า  ซึ่งมีการน ามาใช้งานตั้งแต่  พ.ศ. 2559 และใช้กับส าหรับโครงการ 
SPP Firm และ VSPP Semi-Firm ด้วย อัตราการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าคงที่และค่า
ไฟฟ้าผันแปร  การผลิตไฟฟ้าของเอกชนที่มีสัญญาประเภท Firm กับ กฟผ. นั้นจะต้องสามารถเดินเครื่องผลิต
ไฟฟ้าร้อยละ 100 ในช่วง Peak และในช่วง Off-peak ไม่เกินร้อยละ 65  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องควบคุมการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าดังต่อไปนี้ 

1. ในช่วง Peak ไม่เกิน 1.02 เท่าของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา และไม่ต่ ากว่า 0.98 เท่าของ

ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 

2. ในช่วง Off-Peak ต้องไม่เกิน 1.02 เท่าของปริมาณพลังไฟฟ้าที่ก าหนดในช่วง Off-Peak  

ก าหนดเวลาในช่วง Peak และ Off-Peak ดังนี้ 
(1) ช่วง Peak  เวลา 09.00 – 22.00 น. วันจนัทร์ – วันศุกร์ 

(2) ช่วง Off-Peak เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจนัทร์ – วันศุกร์ 

   เวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการปกติ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลง กฟผ. จะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 

2.3.2.3 การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ (BOI) 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งในส่วนอุตสหกรรม
การผลิตเซลล์  ผลิตวัตถุดิบแผงเซลล์  และการติดตั้งระบบ  โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ
ลงทุนก าหนดประเภทกิจการให้การส่งเสริม ดังนี้ 

1. การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และวัตถุดิบส าหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  

ประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ท่ีใช้
กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   ประเภทย่อย 5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ/หรือวัตถุดิบส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย ์

เงื่อนไข  

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 

 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตและ ENERGY YIELD ตามท่ี
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A2 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  8  ปี  โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
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 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์
ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
 

2. การประกอบแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์  (SOLAR MODULE) และโครงการผลิต อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับแผงแสงอาทิตย์ เช่น BATTERY และ INVERTER เป็นต้น  

ประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ท่ีใช้
กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์   ประเภทย่อย 5.4.8 กิจการการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์ส าหรับระบบที่ใช้
ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 
สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A3 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์
ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
 

ปัจจุบันมีโครงการผลิต Solar Cell และน าไปประกอบเป็น Solar Panel ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม 
จ านวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ก าลังผลิตไฟฟ้ารวม 4,345 เมกะวัตต์ ดังแสดงในตารางที่ 2.19 
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ตารางที่ 2.19 : โครงการผลิต solar cell และ โครงการประกอบ Solar panel ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

พ.ศ. จ านวนโครงการ ก าลังผลติ (เมกะวัตต์) เงินลงทุน (ล้านบาท) 
2547 2 30 500 

2548 2 25 100 

2549 2 40 2,400 

2550 2 39 2,000 

2551 1 30 1,800 

2555 1 8 10 

2556 - - - 
2557 1 120 690 
2558 2 53 91 
2559 2 900 331 
2560 2 3,100 1,650 
รวม 17 4,345 9,572 

ที่มา : บีโอไอ  
 

3. การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน   ประเภทย่อย 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน 

เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง คือ  
 จะต้องได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า  (PPA : POWER PURCHASE AGREEMENT)   

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้า    
ฝ่ายผลิต (กฟผ.) 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ    
เทศบาลต าบล ในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่  

 กรณีโครงการมีก าลังผลิต ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย(ENVIRONMENTAL SAFETY ASSESSMENT) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
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สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A2 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่  

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Solar Farm ที่ได้รับการส่งเสริม ก าลังผลิตไฟฟ้า

รวม 2,626.5 เมกะวัตต์  และประเภท Solar Rooftop ที่ ได้รับส่งเสริม  ก าลังผลิตไฟฟ้ารวม 126.5  
เมกะวัตต์ 

 
ตารางที่ 2.20 : โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 

พ.ศ. Solar Farm Solar Rooftop 
ก าลังผลิต 
(เมกะวัตต์) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ก าลังผลิต 
(เมกะวัตต์) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

สะสมถึง 
2554 

541.4 63,742 - - 

2555 621.5 57,073 - - 

2556 139.0 18,661 6.2 62 

2557 1.0 80 70.8 4,053 
2558 1,065.5 69,958 7.9 489 

2559 241.6 13,453 6.2 266 

2560 16.5 785 35.4 1,288 
รวม 2,626.5 22,3752 126.5 6,158 

ที่มา : บีโอไอ 
หมายเหตุ: ปี  2559 และ ปี 2560 มีโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ าจ านวน 1 และ 2 โครงการ 
ก าลังผลติรวม 2.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท 

 

 

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม  
1. เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  หากตั้ง

สถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน ในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า ได้แก่ กาฬสินธุ์ 

ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด  
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ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ  โครงการ

จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้นสุดลง 

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไร
สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

2. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
3/2557 และ 4/2561 หากตั้งสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนา
ทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา    
เงื่อนไข 

ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  500,000 บาท 
โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  ของ
อัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้า 
มาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไร
สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
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3. โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2559 และ 4/2561 หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอ 
ดังนี้ 

- อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า
ผสมผสาน” (AGRICULTURAL INDUSTRY CITY) 

- อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่ พ่ึ งพาตนเองอย่างยั่ งยืน 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT CITY)  

- อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (INTERNATIONAL BORDER CITY)  

เงื่อนไข 
 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  500,000 บาท 

โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้  

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้า 
มาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป้นระยะเวลา 10 ปี  

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไร
สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

4. พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: EEC) 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2560 หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
 
เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1,000,000 บาท 

 จะต้องยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560  
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โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ป ีจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานทดแทน ผลิตไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือใช้เองในโครงการที่มีลงทุนอยู่เดิม จะต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560  

โครงการที่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริม ดังนี้ 

 โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมต้องระยะเวลาการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  

 โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับส่งเสริมตาม
มาตรการนี้ได้ 

เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1,000,000 บาท 

 จะต้องยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากวันที่ส านักงานออกบัตรส่งเสริม 

โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของ
กิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม 
 
2.3.2.4 การส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนโดยให้เงินกู้ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพแต่ยังขาดเงิน

ลงทุน มีหลายลักษณะ เช่น การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment) การร่วมลงทุนกับบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO Venture Capital) การเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing) การช่วยให้โครงการ

อนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

การอ านวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) และการช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น โดยเงื่อนไข

ในการสนับสนุนโครงการจะต้องเข้าร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินสนับสนุนที่ได้รับเงินจัดสรร  ทั้งนี้
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ผู้จัดการกองทุนมี 2 ราย ได้แก่  มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 

ท าหน้าที่การบริหารจัดการกองทุนฯ 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือใช้เป็นวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ลงทุนใน

โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานโครงการละไม่เกิน 50 ล้าน

บาท โดยผ่านสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 5 ปี 

เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย  ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 6  โดยเริ่มตั้งแต่ 

ตุลาคม 2558 – 2560 สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 แห่งได้แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

(2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) (5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (7) ธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  และ (8) ธนาคารแลนด์  แอนด์  เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)   

 ตารางที่ 2.21 แสดงโครงการสินเชื่ออ่ืนๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน 

ส าหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.21 :   การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสินเชื่อเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด วงเงินกู้ 
ระยะเวลาการกู้ 

(ปี) 
สินเช่ือกรุงไทยประหยัด
พลังงาน  
(Green loans) 

สนับสนุนในโครงการที่มีการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงาน
ทดแทน หรือพลังงานสะอาด ท้ังผลิตเพื่อใช้เองในกิจการ และหา
รายได้จากแหล่งพลังงานนั้น  รวมถึงการลงทุนเพื่อก าจัดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม สินเช่ือน้ีครอบคลุมการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร  
หรืออุปกรณเ์พื่อการดังกล่าวด้วย 

ตามระเบียบ
ธนาคาร 

สูงสุดไม่เกิน 10 ป ี

สินเช่ือรับประกันการ

ประหยดัพลังงาน โดย
ธนาคารกสิกรไทย 

เป็นสินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการในรูปของสินเช่ือลีสซิ่ง เพื่อเช่าซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (K-Equipment Financing) จากบริษัท แฟค
เตอรี แอนด์อีควิปเมนท์ กสิกรไทย และเงินกู้ระยะยาวเพื่อสนับสนนุ
การลงทุนในโครงสร้างการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่าน
การใช้บริการจาก บริษัทจัดการดา้นพลังงาน (ESCO) 

สูงสุด 100 % 
ของเงินลงทุน
ทั้งหมดของ
โครงการ 

ระยะเวลาผ่อน
ช าระตามระยะเวลา

คืนเงินของการ
ลงทุนแต่ไมเ่กิน 5 ป ี

สินเช่ือรับประกันการ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น 
(Solar Rooftop) โด ย
ธนาคารกสิกรไทย 

เพื่อการประหยัดพลังงานหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากบริษัท
ผู้เช่ียวชาญและเป็นโครงการลงทุนด้านพลังงาน Solar Cell ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าภายในธุรกิจ หรือเพื่อท า
สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงการภาครัฐฯ 

สงูสุด 100 % 
ของเงินลงทุน
ทั้งหมดของ
โครงการ 

สูงสุด 12 ป ี

ที่มา : พพ.  และ ธนาคาร 
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2.3.2.5 มาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อก าหนดและระเบียบของการไฟฟ้า 
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท าหน้าที่เปลี่ยน

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า  อินเวอร์เตอร์ท าหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ท าหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้  ทั้งนี้
อุปกรณ์ดังกล่าวมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน   โดยมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมส าหรับประเทศไทย คือ มอก. และมาตรฐานสากล คือ IEC 

พ.ศ. 2559 - 2560 มาตรฐานที่ใช้งานส าหรับผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์  อินเวอร์เตอร์แบบ
เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย และระบบการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  โดย สมอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ
หรืออกมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ส าหรับประเทศไทย และเป็นหน่วยงานสมาชิกของ IEC 
ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  ได้ออกประกาศ มอก. แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอเตอร์ ออกมาแล้วตาม
รายละเอียดในตารางที่ 2.22 

 
ตารางที่ 2.22 :  มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์  อินเวอร์เตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์
แสงอาทิตย ์พ.ศ. 2559 – 2560  

ประเภท มาตรฐาน มาตรฐานที่สอดคล้อง ปีที่ประกาศ 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 1843:2553  IEC61215:2005 2554 

 มอก. 2210:2555  IEC61646:2008 2556 
 

มอก. 2580-1:2555  
IEC61730-1:2004-10  และ 
IEC61730-1 am.1:2011 

2556 

 
มอก. 2580-2:2555  

IEC61730-2:2004-10 และ 
IEC61730-2 am.1:2011 

2556 

อินเวอร์เตอร์แบบ มอก. 2603 เล่ม 1-2556 IEC 62109-1 Ed.1 (2010-04) 2556 
เชื่อมต่อระบบ มอก. 2603 เล่ม 2-2556 IEC 62109-2 Ed.1 (2011-06) 2556 
จ าหน่าย มอก. 2606:2557 IEC 61727 Ed.2 (2004-12) 2557 
 มอก. 2607:2557 IEC 62116 Ed.1 (2008-09) 2557 

ระบบการผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย ์

มอก. 2572:2555  IEC60364-7-712 2555 

ที่มา : สมอ. 

ใน พ.ศ. 2560 รายชื่อผู้ได้รับรองตามมอก. 1843:2553: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดิน ชนิดผลึก
ซิลิคอน – คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ มีบริษัทได้รับรองมาตรฐานนี้จ านวน 10 บริษัท และ มอก. 
2580-2:2555: คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบมี
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บริษัทได้รับรองมาตรฐานนี้ จ านวน 9 บริษัท    สามารถตรวจสอบได้จากระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   tisi.go.th/tis_dev/p4_license_report/p4license_report.php 

นอกจากนี้ส าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายต้อง
ค านึงถึงข้อก าหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายส าหรับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า  

- ข้อก าหนดส าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการ

ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61727-2004, IEC 62116-2008, IEEE 

1347-2003, IEEE 1547.1-2005  และ AS 4777.3-2005 

- ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส่วนมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ประกอบด้วย มอก. 2572: 
2555 ซึ่งประกาศเป็นมาตรฐาน มอก. ในปีพ.ศ. 2555  และมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุดจัดพิมพ์ปีพ.ศ. 2559  
เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ส าหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา โดยกล่าวถึงข้อก าหนดการติดตั้งและความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าหน้าที่เก็บสะสมพลังงาน คือแบตเตอรี่ 
มีมาตรฐานแบตเตอรี่ส าหรับระบบสะสมพลังงานส าหรับการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนี้ 

 IEC 60896-11:2002 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General 
requirements and methods of tests 

 IEC 60896-21:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - 
Methods of test 

 IEC 60896-22:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - 
Requirements 

 IEC 61427-1:2013 Secondary cells and batteries for photovoltaic energy system (PVES) 
– General requirements and methods of test 

 
2.3.2.5 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ สปช. ได้น าเสนอให้มีการปฏิรูปเร็ว โดยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2557  ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้มีมติให้จัดท าโครงการส่งเสริมยานยนไฟฟ้าให้เป็นโครงการระดับชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นเรื่อง
ในประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในการปฏิรูปพลังงานซึ่งประโยชน์ของการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งอันเป็นภาคส่วนที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมากที่สุดและ
จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางอากาศดีขึ้น  ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากหลากหลายแหล่ง
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รวมถึงพลังงานทดแทนจึงเป็นการพ่ึงพาและเกื้อหนุนกันของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์    

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้ก าหนดกลยุทธ์การผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยในภาค
ขนส่งมี เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  15 ,100 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 53 ล้านตันต่อปี  ประเทศไทยอยู่ระยะเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต  ทั้งนี้ในตารางที่ 2.23 แสดงแผนงานในระยะเวลา 20 ปี เพ่ือใน พ.ศ.2579  
ให้การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้ามีปริมาณ 1.2 ล้านคัน  

 
ตารางท่ี 2.23 :  แผนงานการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี 

ช่วงระยะของแผน กิจกรรม 
ระยะที่ 1  พ.ศ. 2559 – 2560 - เตรียมความพร้อมด้านกฏหมายการขออนุญาต 

- การสนับสนุนการวิจัยเรื่อง แบตเตอรี่ ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
- น าร่องกลุ่มรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส
มก.) 
- การน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าได้รับการยกเว้นภาษีอากรน าเข้า 
- เตรียมความพร้อมด้านสถานีอัดประจุยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 
- ร่างประกาศเรื่องก าหนดก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนตามกฎหมายว่า
ด้วยยานยนต ์
- ร่างแนวทางการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอยา่งปลอดภัย 

ระยะที่ 2  พ.ศ. 2561 – 2563 - เข้าสู่ระยะที่ 2 วิจัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เรื่องสมรรถนะแบตเตอรี่  มอเตอร ์
- เพิ่มจ านวนยานยนตไ์ฟฟ้า 
- ก าหนดรูปแบบค่าบริการ/มาตรฐานจุดบริการสถานีอัดประจุให้เพยีงพอ 
- มาตรการจูงใจใหภ้าคเอกชนลงทุน 

ระยะที่ 3  พ.ศ. 2564 – 2578 - ขยายผลการศึกษาส่งเสรมิไปยังยานยนตไ์ฟฟ้าส่วนบุคคล 
- พัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 

ระยะที่ 4  พ.ศ. 2579 เป็นต้นไป - คาดหวังว่ายานยนตไ์ฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนรถยนต์น้ ามันอย่างเต็มรูปแบบ  

ที่มา : กฟผ.   กฟภ.  กฟน. และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

 
มาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในช่วง พ.ศ. 2561 – 2563  โดยการส่งเสริมการลงทุนมี

ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5 / 2560 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ  ในหมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมี
การเปลี่ยนแปลงใช้ข้อความดังนี้ 
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4.8.3 กิจการผลิตอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-In 
Hybrid Electric Vehicles (PHEV) สิทธิและประโยชน์  กลุ่ม A2 

4.8.3.1   กิจการผลิตแบตเตอรี่   
4.8.3.2   กิจการผลิต Traction Motor   
4.8.3.3   กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน   
4.8.3.4   กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)  
4.8.3.5   กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ (DCU)  
4.8.3.6   กิจการผลิต On-Board Charger   
4.8.3.7   กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอรี่พร้อม เต้ารับ-เต้าเสียบ   
4.8.3.8   กิจการผลิต DC/DC Converter   
4.8.3.9   กิจการผลิต Inverter  
4.8.3.10  กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger   
4.8.3.11   กิจการผลิต Electric Circuit Breaker   
4.8.3.12   กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้า อัจฉริยะ (EV Smart Charging System)  
4.8.3.13   กิจการผลิตคานหน้า/คานหลัง ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า         

 
ทั้งนี้ตารางที่ 2.24 แสดงประเภท  เงื่อนไข  สิทธิและประโยชน์ส าหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ  
และกิจการบริการตามที่มีในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5 / 2560 
 
ตารางท่ี 2.24 : กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและบริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศฯ ที่ 5/ 2560 

ประเภทกิจการ สิทธิและประโยชน ์ ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอ 

4.16 กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles – HEV) 
และช้ินส่วน 

กลุ่ม B1 30 ธ.ค. 2560 

4.17 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก  
(Plug-In Hybrid Electric Vehicles - PHEV) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A4 30 ธ.ค. 2561 

4.18 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  
(Battery Electric Vehicles – BEV) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A3 30 ธ.ค. 2561 

4.19 กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  
(Battery Electric Bus) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A4 30 ธ.ค. 2561 

7.27 กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่ม A3 30 ธ.ค. 2561 
ที่มา : บีโอไอ 
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2.4 การจัดแต่งตั้งคณะท างานวิชาการ 

การด าเนินงานโครงการป็นงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์
แสงอาทิตย์  การผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์  การส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาครัฐและ
สถาบันทางการเงิน  กิจกรรมเด่นที่ ได้รับความสนใจ  รวมถึงรับทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จ าเป็นต้องมีคณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย (PV Status Report)  

ทั้งนี้คณะท างานวิชาการฯ  เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์  มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องในข้อมูลที่จ าเป็นของการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์  คณะท างานชุดนี้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ร่วมให้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ 
ประเทศไทย (PV Status Report) ในภาพรวมด้านการติดตั้ง การใช้งาน มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  การทดสอบมาตรฐานของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่สนใจทั้ง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาภาคการผลิตและบริการและหน่วยงานต่างๆที่สนใจอันจะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศและการน าไปใช้ประโยชน์ของสาธารณะ 

2. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทย (PV Status Report) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 คณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย  
(PV Status Report) ซ่ึงแต่งต้ังโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดังรูปที่ 2.21 -  
รูปที่ 2.23 
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รูปที่ 2.21 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทย (PV Status Report) หน้าที่ 1 / 3 
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รูปที่ 2.22 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทย (PV Status Report) หน้าที่ 2 / 3 
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รูปที่ 2.23 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทย (PV Status Report) หน้าที่ 3 / 3 
 

2.4.1 การประชุมคณะท างานวิชาการฯ  
 คณะท างานวิชาการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้ 
 (1) การประชุมครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:30-12:00 น.  ณ ห้องประชุมบุญ
รอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 การประชุมครั้งที่ 1/2561  เพ่ือรับทราบหน้าที่ในการด าเนินงาน และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 (2) การประชุมครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:30-12:00 น.  ณ ห้องประชุม
บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 การประชุมครั้งที่ 2/2561  เพ่ือพิจารณาร่างรายงานสถานภาพการผลิต
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 

(3) การประชุมครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:30-12:00 น.  ณ ห้อง
ประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11  การประชุมครั้งที่ 3/2561  เพ่ือพิจารณาร่างรายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย ครั้งที่ 2 
 
 รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมดังแสดงในภาคผนวก ง 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์ 

 
การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของโลก  

เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีในทุกพ้ืนที่และทุกๆ ส่วนของโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่ง
มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคการขนส่งเป็นส าคัญ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และมีความหนาว
เย็นที่รุนแรงเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากขึ้น  รวมถึงเกิดพายุที่รุนแรงและมี
จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ของโลกและได้ด าเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า  20  ปี    

พิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ลงนามในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ 
กรุงเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC)  คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายผูกพันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็น
เครื่องมือที่รัฐบาลทั่วโลกใช้กับการจัดการปัญหาโลกร้อน  นั่นคือ พิธีสารเกียวโตฉบับนี้บังคับให้ประเทศที่
พัฒนาแล้วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเทียบกับระดับใน พ.ศ. 2533 ระยะเวลาบังคับใช้ พ.ศ. 2551 – 
2555  ทั้งนี้พิธีสารเกียวโตเริ่มบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) 8 %  ประเทศญี่ปุ่น  6 % ฯลฯ  เป้าหมายของแต่ละประเทศก าหนดขึ้นจาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีต    ทั้งนี้การต่ออายุพิธีสารเกียวโต จากการประชุมว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โดฮา ใน พ.ศ. 2555 ท าให้ระยะผูกมัดการลดปริมาณการปล่อยที่สองตั้งแต่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ในช่วง พ.ศ. 2540 - 2550   การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งการผลิตและการใช้งานเริ่มต้นและ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี  ต่อมาใน พ.ศ. 2551 – 2561 การเติบโตยังคง
ด าเนินต่อเนื่องและชัดเจนอย่างมากในเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีน และญี่ปุ่น ส่วนสหรัฐอเมริกาก็มีการเติบโต
สูงมากเช่นกัน  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมในประเทศจีนซึ่ง
เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ตัวอย่าง อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ส่งผลต่อกลไกด้านราคาในตลาดโลกจากเดิมราคาอยู่ในระดับ 150 - 200 บาท/วัตต์  กลับลดลงอยู่ในระดับ 
15 – 20 บาท/วัตต์  ดังนั้นในทุกๆ ประเทศก็สามารถใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าได้ 
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เครื่องมือที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายพิธีสารเกียวโต  คือ นโยบายส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้  ในขณะที่พลังงานใหม่ เช่น ไฮโดรเจน หรือเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)  อยู่ในการพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์  อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์มีข้อเด่นได้เปรียบกว่าเทคโนโลยีอย่างอ่ืน คือ  

(1)  ระยะเวลาในการติดตั้งน้อย เนื่องจากไม่มีความซับซ้อนของอุปกรณ์ในระบบ นั่นคือ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์รับแสงแดดเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นกระแสไฟฟ้าตรงถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับโดย
อินเวอร์เตอร์เพ่ือให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ   และส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่มี
สายจ าหน่ายของการไฟฟ้าต้องเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือเก็บส ารองพลังงาน คือ แบตเตอรี่ 

(2)  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในระหว่างการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุการใช้งาน 25 – 30 ปี (ช่วงอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดที่ผู้ผลิตรับประกัน)   
รวมทั้งไม่มีมลพิษทางเสียงไม่ก่อปัญหาสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่หมดอายุสามารถใช้กลไกของภาครัฐในการควบคุมและเก็บกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

(3)  ราคาไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแข่งขันกับราคาไฟฟ้าพ้ืนฐานได้  เนื่องจากต้นทุน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ในระบบมีราคาลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(4)  เกิดอาชีพใหม่จากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่อยอดมาจากความรู้ความสามารถ
ที่มีอยู่  เช่น วิศวกรรมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  วิศวกรรมควบคุมการผลิตไฟฟ้า  บ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

ส่วนข้อด้อยของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มาจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน  ในวันที่แสงแดดไม่
เพียงพอ เช่น ท้องฟ้าครึ้ม  ท้องฟ้ามีเมฆมาก  ฝนตก เป็นต้น   การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับ
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลควบคู่ไปด้วยกัน  ส่งผลให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกก็ลดลงตามล าดับ 

นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มสารอนินทรีย์ 
(Inorganic solar cells) ได้แก่  เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิคอน (Crystalline silicon) ได้แก่ ชนิดผลึกเดียว 
(Single crystalline silicon) และชนิดหลายผลึก (Multi crystalline silicon)  และเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ฟิล์มบาง (Thin-film) เช่น a-Si (Amorphous silicon)  CIGS (Copper Indium Gallium Selenide)  และ  
CdTe (Cadmium Telluride)   เป็นต้น  (2) กลุ่มสารอินทรีย์ (Organic solar cells) ได้แก่  เซลล์ย้อมสี
ธรรมชาติ (Dye sensitised)   และ เพอรอสไกต์ (Perovskite)  ช่วงระยะเวลาของแต่ละเทคโนโลยีดูได้จาก
รูปที่ 3.1  
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รูปที่ 3.1   การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
 ใน พ.ศ. 2559 การผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.84 มีปริมาณ  199,567 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นโดยมีการใช้พลังงานอยู่ที่ 182,847 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากภาคครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ และกิจการขนาดเล็ก  ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ยังคงปรับลดลง  ต่อมาใน พ.ศ. 2560 การผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.82 มีปริมาณ 185,674 กิกะวัตต์ชั่วโมง  สาเหตุที่เพ่ิมขึ้นไม่มากเนื่องจากในปี
ที่ผ่านมาการผลิตเพ่ิมสูงอยู่ก่อนแล้ว  ประกอบกับมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองหรือซื้อตรงโดยไม่ผ่านระบบการ
ไฟฟ้า  โดยที่การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 170,802 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.33 ในทุกสาขาเศรษฐกิจ 
ยกเว้นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ทั้งนี้ภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นสอดคล้องตามการขยายตัวของผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรม  ส่วนภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าลดลง ได้แก่  สิ่งทอ  ซีเมนต์ และผลิตน้ าแข็ง  ภาคธุรกิจที่ใช้
ไฟฟ้าลดลง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน   
 รูปที่ 3.2  แสดงการผลิตพลังงานไฟฟ้ารายเดือนของ พ.ศ. 2556 – 2560 รวม VSPP หน่วยเป็น กิกะ
วัตต์ชั่วโมง (GWh)  ตารางที่ 3.1  แสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์รายปีใน พ.ศ. 2556 – 2560 
รวม VSPP รูปที่ 3.3 แสดงสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 7.19 ของการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  (อ้างอิงรายงานสถานการณ์การใช้น้ ามันและ
ไฟฟ้าของไทยช่วง 11 เดือนแรกของ พ.ศ. 2560 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 
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รูปที่ 3.2   การผลิตพลังงานไฟฟ้ารายเดือน พ.ศ. 2556 – 2560 (พฤศจิกายน) รวม VSPP 

 

 
รูปที่ 3.3   สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2560 (พฤศจิกายน) แยกตามชนิดเชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี 3.1 : ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์รายปี พ.ศ. 2556 – 2560 รวม VSPP 
พ.ศ. การผลิตไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) การเปลี่ยนแปลง (%) 

2556 181,206 - 
2557 186,024 2.59% 
2558 192,190 3.21% 
2559 199,567 3.70% 

2560 (พ.ย.) 185,674 - 

 
3.1  การติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
 การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก   ในระยะเวลา 5 ปี
ปริมาณการติดตั้งสะสมมีการเติบโตแบบเอ็กโปเนนเชียล พ.ศ. 2560  มีปริมาณการติดตั้งเข้าใกล้ 3,000 เมกะ
วัตต์  ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน พ.ศ. 2579 อยู่ที่ 6,000  เมกะวัตต์   ทั้งนี้การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนสามารถช่วยลดภาระการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้าได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.48 ต่อปี (คิดจาก พ.ศ. 2556 – 2559)  ดังแสดงในตารางที่ 3.2 และมีค่ารวมสะสมเท่ากับร้อยละ 
9.9   
 การเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองเพ่ิมมากขึ้นหรือการซื้อไฟฟ้าโดยไม่ผ่านระบบการซื้อ
ขายของการไฟฟ้าเริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นจากเดิมใน พ.ศ. 2559  การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.58 แต่ใน พ.ศ. 
2560 การใช้ไฟฟ้า 11 เดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.33 โดยภาพรวมเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนพบว่า ภาคอุตสาหกรรมใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.35 และภาคธุรกิจใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.26    
 อุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ลดลงร้อยละ 5.16)  
ซีเมนต์ (ลดลงร้อยละ 6.46)  และการผลิตน้ าแข็ง (ลดลงร้อยละ 2.36)   และธุรกิจที่ส าคัญที่ใช้ไฟฟ้าลดลง
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ (ลดลงร้อยละ 1.50) และสถาบันการเงิน (ลดลงร้อยละ 2.44)     
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ตารางที่ 3.2 : ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2556 – 2560 และสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่อสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ  

พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ (MW) 

823.46 1,298.51 1,419.58 2,146.03 2,692.26 

การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลังงานทดแทน (ktoe) 

1,341.00 1,467.00 1,556.00 2,122.00 2,473.00 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน (MW) 

3,788.46 4,494.03 7,962.79 9,436.52 10,237.93 

สัดส่วนก าลังการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย ์/ ก าลังการผลิต
พลังงานทดแทน (%) 

21.74 28.89 17.83 22.74 26.30 

การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์ (ktoe) 

291.48 423.88 277.40 482.58 650.32 

การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์ (GWh) 

3,389 4,929 3,226 5,612 7,563 

การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง
ประเทศ (GWh) 

164,341 168,685 174,833 182,847 221,781 

การใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย/์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งประเทศ (%) 

2.06 2.92 1.85 3.07 3.41 

หมายเหตุ   Conversion base : 1 ktoe เท่ากับ 11630000 kWh 
ขั้นตอนการค านวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์/การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศดังนี้  (1) น าการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (ktoe) คูณด้วยสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อก าลังการผลิต
พลังงานทดแทน  (2) จากข้อ 1 เปลี่ยนหน่วย ktoe เป็น GWh  (3) น าผลจากข้อ 2 หารด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังประเทศ   
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3.2 การพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ประเทศไทยมีศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง และการพัฒนาของอุตสากรรม
ด้านเซลล์แสงอาทิตย์เติบโตในส่วนของอุตสาหกรรมปลายน้ ามากกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ า นั่นคือ ความพร้อม
ของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า  ดังเห็นได้จากการเติบโตของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งในประเทศและการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ เช่น บริษัท จีพีเอสซี 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
 ในอีกทางหนึ่งส าหรับอุตสาหกรรมต้นน้ านั้น  การผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีปริมาณสูงขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่มีเพียง 250 เมกะวัตต์ แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมด้านเซลล์แสงอาทิตย์
ในประเทศไทยไปในทิศทางเติบโตเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอุตสาหกรรมไทยสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมไฮเทค หรือ อุตสาหกรรม 4.0  

 
3.2.1 ข้อมูลผู้ลงทุน 
 ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลผู้ลงทุนในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทยดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 : ข้อมูลผู้ลงทุนผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศ  

บริษัท เว็บไซด์/ประเทศ ที่อยู่ ผลิต 
ก าลังการผลิต 

(MW) 
เจทช่ัน โซล่า (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
พ.ศ. 2556 

www.jetionsolar.com 
ประเทศจีน 

83/44 หมู่ 10 ต าบล
หนองขาม อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุร ี

Monocrystallien, 
Polycrystalline, 
 

700 

  โทร : 085-387-4615 CIS Family CIGS 

ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ 
แอนด์เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

www.trinasolar.com 
ประเทศจีน 

นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้  7/496 หมู่ 
6 ต าบลมาบยางพร  

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 500 

 
 อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
โทร : 038-929-383 

เซลล์แสงอาทิตย ์ 700 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) : ข้อมูลผู้ลงทุนผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากต่างประเทศ  

บริษัท เว็บไซด์/ประเทศ ที่อยู่ ผลิต 
ก าลังการผลิต 

(MW) 
ซูทเท็น โซล่าร์ ประเทศ
ไทย จ ากัด 
ประเทศจีน 

http://www.schutt
en-solar.com 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
41/9 หมุ่ 8 ต าบลบ่อวิน 
อ าเภอศรรีาชา จังหวัด
ชลบุร ี

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

โจงลี เทลซัน โซล่าร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
ประเทศจีน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์) 

ไม่ระบ ุ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
7/473 หมู่ 6 ต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ

  โทร : 033-010-688   

แคนาเดียน โซล่าร์ แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
ประเทศจีน 

https://www.canad
iansolar.com/ 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
168/2 หมู่ 4 ต าบลบ่อวิน 
อ าเภอศรรีาชา จังหวัด
ชลบุร ี

เซลล์ / แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

1,000 / 800 

  โทร : 033-678-530   

 

3.2.2 อัตราการจ้างงาน 

 แนวโน้มของการจ้างงานด้านพลังงานทดแทนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบ เทคโนโลยี และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ  เริ่มด าเนินการตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรอง 
ที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  ใน พ.ศ. 2558  ทั้งนี้การจ้างงานด้านการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 
2558  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีจ านวนสูงที่สุด (2.77 ล้านต าแหน่ง) เช่น ประเทศจีน 
บราซิล สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่นและเยอรมัน   

รองลงมาเป็นการติดตั้งเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-fuel, 1.68 ล้านต าแหน่ง)  การติดตั้งใบพัดพลังงานลม 
(1.08 ล้านต าแหน่ง)  ติดตั้งแผงความร้อนแสงอาทิตย์ (939,000 ต าแหน่ง)  การผลิต Solid biomass 
(820,000 ต าแหน่ง)  Biogas (382,000 ต าแหน่ง)  เครื่องกังหันน้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (204,000 ต าแหน่ง) 
การผลิตพลั งงานจากความร้อนใต้ พิภพ (160,000 ต าแหน่ ง) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสง 
(Concentrating solar power) (14,000 ต า แ ห น่ ง ) (http://biomassmagazine.com/articles/13341/irena-

global-renewable-energy-jobs-increased-in-2015)  

http://biomassmagazine.com/articles/13341/irena-global-renewable-energy-jobs-increased-in-2015
http://biomassmagazine.com/articles/13341/irena-global-renewable-energy-jobs-increased-in-2015
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 รูปที่ 3.4 แสดงการจ้างงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
การจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั่วโลกมีกว่า 810,000,000 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  ในช่วงปีที่ผ่านมา 
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปีเกิดการ
สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งในอเมริกา  ยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน 
 อันดับหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งแรงงานในการผลิต เซลล์แสงอาทิตย์ของสหรัฐอเมริกาประมาณ 
374,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของพนักงานทั้งหมดในสายการผลิตไฟฟ้า  แนวโน้มทิศทางของงาน
ด้านพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังเติบโตขึ้นแตกต่างจากการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
(http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/for-us-jobs-creation-renewables-are-a-better-bet-

than-coal) 
 การจ้างงานด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยยังไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัดอย่างเป็นทางการ จึงอาศัยการ
ประมาณการเบื้องต้นจากผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงในตารางที่ 3.4  ทั้งนี้จากประเมินใน
ช่วงเวลา พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ต าแหน่งงานในการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ใน 26,200 – 34,060 
ต าแหน่ง โดยที่ก าหนดให้อีกร้อยละ 30 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม 

 
รูปที่ 3.4   การจ้างงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

 
 
 

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/for-us-jobs-creation-renewables-are-a-better-bet-than-coal
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ตารางท่ี 3.4 : การประเมินการจ้างงานในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น 

ล าดับ ประเภท/การผลิต 
ปริมาณหรือ

จ านวน 
อัตราการจ้าง 

(ต าแหน่ง/เมกะวัตต์) 
รวมการจ้างงาน 

(ต าแหน่ง) 

1 ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์บนพื้นดิน 

2,700 เมกะวัตต์ 4 – 61  16,200 

2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์บนพื้นดิน 

450 เมกะวัตต์2 7 – 103 4,500 

3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

100 เมกะวัตต์ 7 – 103 1,000 

4 ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 15 แห่ง 300 ต าแหน่ง/แห่ง 4,500 

รวม 26,200 
หมายเหตุ: 1 พนักงานเดินเครื่องและบ ารุงรักษาระบบ  4 – 6  ต าแหน่งต่อ 9 – 12  เมกะวัตต์ (จากการสัมภาษณ์) 
             2  ค่าเฉลี่ยการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย (2,700 เมกะวัตต์ / 6 = 450 เมกะวตัต์)   
   3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย์ 7 – 9 ต าแหน่งต่อเมกะวัตต์     
               (pv.energytrend.com/knowledge/Energy_Solar_USA.html) 

 
3.3 แนวนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของประเทศต่างๆ และในประเทศไทย 

การพัฒนาของอุตสาหกรรมและการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในทุกๆ ประเทศเกิดขึ้นได้จากการผลักดันโดย
นโยบายและมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะประเทศที่มีการติดตั้งใช้งานอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของโลก  เช่น ประเทศจีน  ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา นั้น จะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิต
เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์อันดับต้นๆ ของโลกด้วยเช่นกัน  ประเทศจะมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและ
นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอันสอดคล้องกับข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต ที่จะลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมาตรการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT  มาตรการทางภาษี  

การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มต้นด้วยมาตรการที่ภาครัฐให้เงิน
เพ่ือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ห่างไกลระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า  และการผลิตไฟฟ้า
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ภาคการเกษตร  แต่ในระยะต่อมาการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นแผนงานของประเทศ 
มีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของแผนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเติบโตและตลาดของ
เซลล์แสงอาทิตย์  พบว่ารูปแบบมาตรการสนับสนุนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษในรูปแบบ ADDER 
ระยะเวลา 10 ปี จากนั้นเปลี่ยนเป็น FiT ระยะเวลา 25 ปี พบว่าภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อน  กระทั่งประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียนด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  
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พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการใช้
มาตรการทางภาษีที่จูงใจปรากฏเป็นรูปธรรม  ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรากฏชื่อใน
รายชื่อผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ระดับโลก  ซึ่งประเทศมาเลเซียได้ปรากฏอยู่ก่อนหน้านี้  และคาดว่าประเทศใน
กลุ่มอาเซียนจะมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

 
3.3.1 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตามนโยบายของประเทศไทย 
 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตั้งแต่  พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน
เป็นเวลา 10 ปีของการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศ  ช่วยลดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบไปทุกๆ พ้ืนที่ และ
สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศให้พ่ึงพาตนเองได้และมีความยั่งยืน   ตารางที่ 3.5  แสดง
แผน-ผลของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2561   
 ประเด็นอุปสรรคใน 10 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย  
 (1)  ราคาแผงเซลล์และอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาสูง ซึ่งในช่วงเริ่ม
ประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีราคาของระบบยังไม่จูงใจในการลงทุน แม้ว่าจะได้อัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าราคาพิเศษท่ีสูงกว่าพลังงานทดแทนอย่างอ่ืนก็ตาม  ในช่วงเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดลงในตลาดโลกได้แสดงให้เห็นปรากฏชัดเจน ท าให้มีผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า เซลล์
แสงอาทิตยส์นใจลงทุนเพิ่มขึ้นตามล าดับ   
 (2)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายปรับตัวช้าที่จะเข้าสู่รูปแบบการ
ผลิตไฟฟ้าโดยผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงรูปแบบการก ากับดูแลกิจการพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทน
ยังมีรูปแบบและระเบียบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ในเวลานั้น   
 (3)  การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยต์ิดตั้งบนหลังคา ซึ่งมีจุดเด่นช่วยลดการสูญเสียไฟฟ้า
ในระบบส่งได้ดี พบปัญหาอุปสรรคข้อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้ง  เนื่องจากอยู่ในความ
รับผิดชอบต่างหน่วยงาน เช่น กรมโรงงานพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4)  
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  
(อ.1)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาใบขอผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.1) เป็นต้น  
ต่อมาได้น ามารวมอยู่ในการพิจารณาของส านักงานก ากับกิจการพลังงานเป็นการเฉพาะกิจ   
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ตารางท่ี 3.5 : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2561   

ที ่ พ.ศ. การส่งเสริม 
เป้าหมาย
การติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

การติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

ปัญหาอุปสรรค 

1 2551 แผนพั ฒ น าพ ลั ง งาน
ทดแทน 15 ปี  
(พ.ศ. 2551 – 2565)  

500 242.68 
(พ.ศ. 
2554) 

- แผงเซลล์และอุปกรณ์ในระบบฯ มีราคาสูง 

2 พ.ย. 
2554 

แผนพั ฒ น าพ ลั ง งาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 10 ปี  
(พ.ศ. 2555 – 2564) 

2,000 823.46 
(พ.ศ. 
2556) 

- หน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านพลังงานของประเทศ (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน
ก ากับกิจการพลังงาน) ปรับตัวช้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเซลล์แสงอาทิตย์เป็นจ านวนมาก  
เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาถูกลงอย่างมาก 

3 ก.ค. 
2556 

3,000 1,298.51 
(พ.ศ. 
2557) 

ระบบผลิตไฟฟ้าฯ ติดตั้งบนหลังคา 
- กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งเป็นอุปสรรค
เน่ืองจากอยู่ในความรับผิดชอบต่างหน่วยงาน เช่น กรมโรงงาน
พิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4)  
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)  กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาใบขอผลิตพลังงานควบคุม 
(พ.ค.1) เป็นต้น 
- การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายท้ังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า
นครหลวงเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้รองรับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

4 ส.ค. 
2557 

3,800 1,419.58 
(พ.ศ. 
2558) 

การผลิตไฟฟ้าฯ ติดตั้งบนพื้นดิน 
- ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่
สามารถรอบรับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 
- จุดรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถรองรับโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 ต.ค. 
2558 

แผนพั ฒ น าพ ลั ง งาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 20 ปี  
(พ.ศ. 2558 – 2579)  

6,000 2,446.12 
(พ.ศ. 
2559) 

การผลิตไฟฟ้าฯ ติดตั้งบนพื้นดิน : ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร 
- กฎระเบียบของหน่วยงานบางแห่งไม่มีให้ท าการผลิตไฟฟ้า
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
- ขาดแคลนพื้นท่ีการติดตั้งเน่ืองจากรอระบบส่งไฟฟ้าและจุดรับ
ซ้ือไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ 
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 (4)  ระบบส่งไฟฟ้าและจุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่สามารถรองรับได้  น าไปสู่การ
โครงการปรับปรุงทั้งระบบใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2562  
 (5)  การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนพ้ืนดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร เป็นโครงการที่อยู่ในช่วงที่ระบบส่งไฟฟ้าและจุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่สามารถรองรับ
ได้ ดังนั้นการหาพ้ืนที่ติดตั้งระบบเป็นความยากล าบาก กอปรกับหน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ได้มีกฏระเบียบให้
หน่วยงานสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้จึงท าให้โครงการด าเนินอย่างล่าช้ามาก 
 
3.3.2 แนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยด าเนินไปพร้อมๆ กับพลังงานทดแทนอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ  พลังงานลม ขยะมูลฝอยชุมชน พลังน้ าขนาดเล็ก และพลังงานรูปแบบใหม่  
ทั้งนี้พลังงานแต่ละอย่างมีรูปแบบของกลไกด้านธุรกิจที่คล้ายกันในบางส่วนและแตกต่างกันในอีกหลายๆ ส่วน  
เช่น แหล่งพลังงาน  กระบวนการผลิตไฟฟ้า  การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานของแต่ละพลังงานมีความเฉพาะเจาะจง     

แนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยที่ควบคู่ไปกับนโยบายการส่งเสริม
ของภาครัฐในรูปแบบโครงการต่างๆ   โดยจัดแบ่งตามห่วงโซ่มูลค่า (value chain) จากการผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์และมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต   การติดตั้งใช้งานโดยมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านคุณภาพการติดตั้ง  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการที่เป็นธรรม   
 การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมจาก BOI   ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจาก
ประเทศจีน  สร้างการจ้างงานให้กับคนไทยและการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมไฮเทค  คนไทยมีจ าเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพด้านการท างานและการสื่อสาร  ส่วนการพัฒนาการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เทคโนโลยีใหม่ๆ จึง
ควรได้รับการส่งเสริมด้านการวิจัย โอกาสความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตกับการน างานวิจัยสู่เ ชิง
พาณิชย์มีความเป็นจริงได้มากกว่าในอดีต 
 ตลาดการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองให้
ผู้บริโภคได้ใช้ของดีมีคุณภาพ  และเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าได้อีกด้วย  ส าหรับประเทศไทยการพัฒนา
ด้านมาตรฐานคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์  และอุปกรณ์ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ยังขาดความจริงจังและถูก
ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าเสียมากกว่าการคุ้มครองผู้บริโภค   ควรพัฒนาให้มีการ
เพ่ิมความเคร่งครัดในการออกมาตรฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
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 การติดตั้งใช้งานโดยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านคุณภาพการติดตั้ง การพัฒนาใน
เรื่องนี้ท าโดยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการติดตั้ง  และการตรวจสอบโดยหน่วยงานเพ่ือควบคุมให้การติดตั้ง
ใช้งานระบบเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการจะได้ผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งทางการไฟฟ้าก าลังด าเนินการ  ย่อมท า
ให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงควรมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการผลิตไฟฟ้าต่อไปจะมีผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยมากขึ้น  การผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้
เองและการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายในกลุ่มตลาดรูปแบบใหม่ เช่น หน่วยงานรัฐขายให้หน่วยงานรัฐ  และเอกชนขาย
ให้เอกชน เป็นต้น   สิ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจดังกล่าวคือ ความเชื่อมั่นทั้งในระบบการตรวจวัดและความถูกต้อง
รวดเร็ว   โดยหน่วยงานกลางท าหน้าที่ตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่น  การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สนับสนุนการด าเนินงานการใช้เซลล์แสงอาทิตย์  ลักษณะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว 
เช่น การประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ เป็นต้น  
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บทท่ี 4 

การเชื่อมโยงข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ 
 

4.1 การเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกน ามาจัดกลุ่มข้อมูลเป็น  5  กลุ่ม อยู่ในรูปฐานข้อมูล
โดยวิธีการจัดท าฐานข้อมูลแสดงในรูปที่ 4.1  กลุ่มข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้ 
 (1) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 (3) อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์  
 (4) งานวิจัย พัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 (5) นโยบายพลังงานทดแทน การส่งเสริม และการสนับสนุน  
 
 

 
 

รูปที่ 4.1   วิธีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทย 
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 จากรูปที่ 4.1  มีข้ันตอนการจัดท า ซึ่งสรุปโดยรวมดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์การท างาน เช่น ฐานข้อมูล 

กกพ. เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และระบบฐานข้อมูล SPP / VSPP เพ่ือติดตาม
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าโดยแบ่งตามขั้นตอนตั้งแต่ (1) ยื่นค าขอแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ (2) ตอบรับแล้วแต่
ยังไม่เซ็น PPA  (3) เซ็น PPA แล้วแต่ยังไม่ COD  (4) COD  (5) ยกเลิกตอบรับซื้อ  (6) ยกเลิกแบบค าขอ  (7) 
โครงการอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ (8) โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาคดี เป็นต้น 

2. การจัดเตรียมข้อมูลโดย CSSC KMUTT จัดอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel ตามการออกแบบใน
รายละเอียดการจัดท าฐานข้อมูล ซึ่งน าเสนอฐานข้อมูลและรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น 
ข้อความ และ กราฟ เป็นต้น  โดยการเชื่อมโยงกับไฟล์ Excel ด้วยกูเกิล ชีท (Google Sheets) เป็นแอป
พลิเคชันในกลุ่มของกูเกิล ไดรฟ์ (Google Drive) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกูเกิลมีลักษณะการท างานคล้ายกับ
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ที่สามารถสร้างคอลัมน์ และแถวใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปในเซลล์ได้และค านวณสูตรต่างๆ ได้ 
 

4.2 โครงสร้างข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูล 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย  รูปแบบข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มไปตามข้างต้น เพ่ือความสะดวกในการจัดข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอตามรูปแบบของรายงาน Thailand National Survey Report ส าหรับ IEA PVPS  ในฐานข้อมูลมี
รูปแบบการน าเสนอ 2 แบบคือ กราฟแท่ง  และตาราง  

1. การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV System Implementation) ประกอบด้วยรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 4.1  

2. พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Electricity Generation from PV Systems) 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 

3. อุตสาหกรรมการผลิต (PV Industry)  ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3 
4. งานวิจัย พัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Research Development and 

Demonstration in PV) ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 
5. ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Related Businesses) ประกอบด้วย

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5 
6. นโยบายพลังงานทดแทน  การส่งเสริมและการสนับสนุน  (Policy and Incentive Program)  

ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6 
ทั้งนี ้รูปที่ 4.2 ถึงรูปที่ 4.23 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลทั้ง 6 กลุ่ม  
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ตารางที่ 4.1 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV System 
Implementation) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 

ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
Installed Capacity of Photovoltaic Systems 

 

สัดส่วนการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบ
จ าหน่ายและแบบอิสระ 
Grid Connected and Off-Grid 

 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็ก (SPP) 
SPP Power Plants 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน 
VSPP Power Plants 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนหลังคา 
ตามมาตรการรับซื้อไฟฟ้า FiT ปี 2556 
Rooftop Systems 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง กฟภ. 
Self-Consumption Systems PEA 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง กฟน. 
Self-Consumption Systems MEA 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 
Off-Grid Systems 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
Hybrid Systems 
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ตารางที่ 4.2 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Electricity Generation from PV Systems) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
PV Electricity Production 

 
ภาพรวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
Electricity Production 

 
ภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้า 
Energy Consumption 

 
 
ตารางท่ี 4.3 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Industry) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 
การผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
Cell and Module Production 

 
ราคาแผงเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Module and System Pricing 

 

สัดส่วนของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
Share of PV Module Technology 

 
 
ตารางที่ 4.4 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลงานวิจัย  พัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Research Development and Demonstration in PV) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 

กิจกรรมงานวิจัยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
R&D Activity in PV 

 
งานวิจัยการสาธิต และประเมินพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
PV System Demonstration and Assessment Research 

 
รายการโครงการวิจัย  พัฒนาและสาธิต (มีเฉพาะภาษาไทย) 
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ตารางที่ 4.5 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Related Businesses) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 
อุปกรณ์ประกอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
Balance of System Equipment 

 
ระบบเก็บส ารองพลังงาน  
Energy Storage Systems 

 
ตารางที่ 4.6 : รูปแบบการเสนอและหัวข้อในกลุ่มข้อมูลนโยบายพลังงานทดแทน  การส่งเสริม และการ
สนับสนุน (Policy and Incentive Program) 

รูปแบบการเสนอ หัวข้อ 

 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) 
Alternative Energy Development Plan (AEDP2015) 

 
โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. 2559 – 2560 
PV Supporting Projects during 2016 – 2017 

 

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Firm และ Semi-
Firm  
SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm in 2017 

 
วิวัฒนาการของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
Evolution of Renewable Energy and Alternative Energy 
Development Plan 

 
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดย บีโอไอ 
Investment Promotion for PV Industry 

 

มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Standard Codes and Regulations 

 
การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric Vehicle Promotion 

 

การปฏิรูปพลังงาน 
Energy Reform of Thailand 
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รูปที่ 4.2   หน้าแรกของฐานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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รปูท่ี 4.3   ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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รูปที่ 4.4   สัดส่วนการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย 
และแบบอิสระ 

 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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รูปที่ 4.5   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็ก (SPP) 
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รูปที่ 4.6   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมากท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน (VSPP) 
 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

 

ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -80- กรกฎาคม 2561 

 

 
 

รูปที่ 4.7   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนหลังคา  
ตามมาตรการรับซื้อไฟฟ้า FiT ปี 2556 

 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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รูปที่ 4.8   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง ของ กฟภ. 

 
 

รูปที่ 4.9   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง ของ กฟน. 
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รูปที่ 4.10   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 
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รูปที่ 4.11   ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
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รูปที่ 4.12   พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 4.13   ภาพรวมพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 
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ปีงบประมาณ 2561 
 

 

 -86- กรกฎาคม 2561 

 
 

รูปที่ 4.14   ภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้า 
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รูปที่ 4.15   การผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 4.16   ราคาแผงเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 4.17   สัดส่วนของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

 
 

รูปที่ 4.18   กิจกรรมงานวิจัยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 4.19   งานวิจัย การสาธิต และประเมินพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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รูปที่ 4.20   อุปกรณ์ประกอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
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รูปที่ 4.21   แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) 
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รูปที่ 4.22   วิวัฒนาการของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
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รูปที่ 4.23   การปฏิรูปพลังงาน 
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บทท่ี 5 

ร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ของประเทศไทย 

 
5.1 ร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
ฉบับภาษาไทย 
 

ส่วนหน้าปก  
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คณะท างานวิชาการ 

 
คณะที่ปรึกษา 

นายประพนธ์    วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะท างานวิชาการจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2559 – 2560) 

ประธานคณะท างาน : นายยงยุทธ์   สวัสดิสวนีย ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
รองประธานคณะท างาน : นายสุรีย์     จรูญศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
รองประธานคณะท างาน : ดร.ธรียทุธ์  เจนวิทยา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
นางสาวปฐมาภรณ์   พูลเกษม 
นางสาวธัญลักษณ์   มีทรัพย ์
นางสาวกัญฐาภรณ์   ทาทอง 
นางสาวจิระวดี   สุทธารัตน ์
นางสาวภัสรินทร์   เพชรช าล ิ
นางสาวพีรยา   สอนไสย ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
นายวินัย   นาคนาม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายศุภกร   แสงศรีธร 
การไฟฟ้านครหลวง 
นายพรศักดิ์   อุดมทรัพยากุล 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 
ดร.ประสิทธ์ิ   สิริทิพยร์ัศม ี
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
นางสาวแพรวพรรณ   วงศ์บุญเพ็ง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
นายธ ารงค์   อัมพรรัตน ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.กุลยศ   อุดมวงศเ์สร ี
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ดร.กอบศักดิ์   ศรีประภา  
ดร.ไกรสร   อัญชลีวรพันธุ์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นิพนธ์   เกตุจ้อย 
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย 
ศ.ดร.ดุสิต   เครืองาม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายรุ่งเรือง   สายพวรรณ ์
ธนาคารกสิกรไทย  
นายโอบบุญ   วงศ์สุรยี์  
กรรมการวิชาการ กว 1016 ส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ดร.วุฒิพงศ์   สุพนธนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นางสาววิลาวณัย์   สีแก้ว 
นางสาวณัฐกาญจน์   สะการะพันธ์ทิพย์ 
ดร.ฐนกกร   เจนวิทยา (บรรณาธิการ) 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 -97- กรกฎาคม 2561 

สารบัญ 
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2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย       
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 2.2.3  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนหลังคา          
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3.2 ราคาแผงเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์      

3.3 งานวิจัย พัฒนาและสาธิต          

3.4 ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย        

3.5 ธุรกิจและบริการที่เก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์      

4. นโยบายพลังงานทดแทน  การส่งเสริมและการสนับสนุน            
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บทสรุปผู้บริหาร 
1.1 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2559 ก าลังการผลิตติดตั้งรายปี 1,026  เมกะ
วัตต์  ท าให้ก าลังการผลิตติดตั้งสะสมเป็น 2,446 เมกะวัตต์ และใน พ.ศ. 2560 ก าลังการผลิตติดตั้งรายปี 251 
เมกะวัตต์ ท าให้ก าลังการผลิตติดตั้งสะสมเป็น 2,697 เมกะวัตต์  ซึ่งปริมาณการติดตั้งรายปีใน พ.ศ. 2559 
เป็นสถิติที่สูงสุดของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  เนื่องจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) เดิม   ส่วนในปี พ.ศ. 2560  การติดตั้งระบบฯ ชะลอตัวลงเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง
โครงข่ายระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ประกอบด้วย   (1)  
แบบอิสระ เพ่ือใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งอาจพบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์กับแหล่งพลังงานอ่ืน เช่น พลังงานลม หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล เป็นต้น  (2)  แบบ
เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย เพ่ือขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าตามโครงการของภาครัฐ ได้แก่  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ปัจจุบันสัดส่วนของปริมาณก าลังการผลิตติดตั้ง SPP ร้อยละ 23 
และ VSPP ร้อยละ 77  (3)  การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายเพ่ือใช้งานเอง
ก าลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการซึ่งขยายตัวออกเป็นธุรกิจในรูปแบบการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายไฟฟ้าโดย
ภาคเอกชน 

ราคาแผงเซลล์และระบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ใน พ.ศ. 2559 – 2560  ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 16 – 20  
บาทต่อวัตต์ และราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 51 – 73  บาทต่อวัตต์ 

 

1.2 อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่  พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศและการผลิตเพ่ือส่งออกโดยผู้ประกอบการไทย ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 250 เมกะวัตต์ต่อปี  
ระยะเวลาผ่านมา 10 ปี ต่อมา ผู้ลงทุนจากต่างประเทศได้ตั้งโรงงานผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย  ส่งผลให้ก าลังการผลิตติดตั้งรวมใน พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนเป็น 4,029 เมกะวัตต์ต่อปี และส่วนใหญ่
เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศ 

นอกจากการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สร้างอาชีพให้กับคน
ไทยส าหรับอาชีพโดยตรง เช่น การเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ  การออกแบบและ
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ติดตั้งระบบฯ  การบ ารุงรักษา และการผลิต/จ าหน่ายอุปกรณ์ในระบบ เช่น อินเวอร์เตอร์  แบตเตอรี่  อุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ เป็นต้น อาชีพโดยทางอ้อม เช่น ธุรกิจการเงิน  และการศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

งานวิจัยพัฒนาและสาธิต เป็นงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และงานสนับสนุนเพ่ือการก าหนด
นโยบายโดยหน่วยงานภาครัฐ   ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของงานวิจัยในประเทศไทยได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ในด้านการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุที่เก่ียวข้อง และการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการใช้
งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จากนั้นการพัฒนาด้านงานวิจัยได้ศึกษาวิจัยการผลิตและประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิจัยเพ่ือนโยบาย  ส าหรับปัจจุบันการด าเนินงานวิจัยของประเทศ
ได้ปรับให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ  ซึ่งท าให้มีกลุ่มการวิจัยใหม่ ได้แก่ การ
ศึกษาวิจัยส าหรับการเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้าและการวิจัยบูรณาการ 

 

1.3 นโยบายพลังงานทดแทนและส่งเสริมสนับสนุน 
ใน พ.ศ. 2559 – 2560  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโดยภาครัฐประกอบด้วย  

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 1 : 217.87 เมกะวัตต์ จ านวน 52 ราย 

- โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV 

System) ส าหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย  ที่เพ่ิมเติมให้ครบเป้าหมายและรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT : 

48 เมกะวัตต์ จ านวน 6,002 ราย 

- โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ

ผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม : 969 เมกะวัตต์ จ านวน 

165 ราย 

- โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ .ศ. 

2559 : 5.63 เมกะวัตต์ จ านวน 180 ราย 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและ

สหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.4 กิจกรรมเด่น 
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2559 และ 2560  เป็นช่วงเริ่มต้นของงานการปฏิรูปประเทศเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทางการปฏิบัติของการปฏิรูป  และตามประกาศแผนปฏิรูประเทศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  การปฏิรูป
พลังงานมี  6  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  ด้านไฟฟ้า  ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ด้านการ
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สนับสนุนพลังงานทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  

การปฎิรูปพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ได้แก่ การปฏิรู ปด้านไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยก าหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (2) ส่งเสริมการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและ (3) ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า และการปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนประกอบด้วย 4 ประเด็น
ปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (2) แนวทาง
ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี และ (4) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งเพ่ือสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเตรียมพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิต
พลังงานเพื่อใช้เองและก าหนดมาตรฐานการลดการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  
 

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.1  สถานะการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.2  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย 

2.2.1  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็ก (SPP) 
2.2.2  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ทีต่ิดตั้งบนพ้ืนดิน 
2.2.3  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนหลังคา 
2.2.4  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเอง 
2.2.5  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย 

2.3  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 
2.4  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครกริด 
 
2.1  สถานะการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประเทศไทยใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2530 เพ่ือช่วยเป็นแหล่ง
พลังงานให้กับพ้ืนที่ห่างไกลให้มีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การท าการเกษตรกรรม และมีไฟฟ้าให้แสง
สว่างในเวลาค่ าคืน  ต่อมาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปมีความสะดวกสบายและ
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกของแหล่งพลังงานที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง  ในทุกๆ วันระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าเมื่อมีแสงจากดวงอาทิตย์  
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ความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่มีราคาถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าเดิม 

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2560  มีปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สะสม 2,697.26 เมกะวัตต์  
ซึ่งการติดตั้งรายปีในช่วง พ.ศ. 2554 – 2560 สะท้อนให้เห็นการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ  โดยมุ่งมั่นให้การสนับสนุนการผลิตและใช้งานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  แม้
จะประสบปัญหาอุปสรรคจากข้อระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อจ ากัดทางด้านเทคนิค
ของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
ที่มา : พพ., กฟผ., กฟภ., กฟน. และส านักงาน กกพ. 

รูปที่ 2.1 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2546 – 2560 
 

ตารางท่ี 2.1 :   ก าลังการผลิตติดตั้งสะสมและรายปีของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วง พ.ศ. 2554 
– 2560 (หน่วย : เมกะวัตต์สูงสุด) 

พ.ศ. 
ก าลังการผลิตติดต้ังสะสม ก าลังการผลิตติดต้ังรายปี 

เชื่อมต่อระบบฯ แบบอิสระ รวม เชื่อมต่อระบบฯ แบบอิสระ รวม 

2554 212.80 29.88 242.68 193.23 0.23 193.46 

2555 357.38 30.19 387.57 144.58 0.31 144.89 

2556 794.07 29.73 823.80 436.69 -0.46 436.23 
2557 1,269.36 29.15 1,298.51 475.29 -0.58 474.71 

2558 1,389.55 30.03 1,419.58 120.19 0.88 121.07 
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2559 2,412.32 33.80 2,446.12 1,022.77 3.77 1,026.54 

2560 2,663.12 34.14 2,697.26 250.80 0.34 251.14 
หมายเหตุ : ตัวเลขท่ีแสดงค่าเป็นลบหมายถึง ขนาดก าลังการผลติตดิตั้งที่ถูกรื้อถอน 
ที่มา : พพ., กฟผ., กฟภ., กฟน. และส านักงาน กกพ.  
 
2.2  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย 
2.2.1  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็ก (SPP)  
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ซึ่งขนาดก าลังการผลิต 10 – 90 เมกะวัตต์  ผู้ผลิตรายแรกขายไฟฟ้าเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2554 คือ บริษัท 
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด ต่อมา กรกฏาคม พ.ศ. 2555  บริษัท บางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบและธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากัด ขายไฟฟ้าเข้าระบบ  
 ในช่วง พ.ศ. 2558 – 2559 บริษัทที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ได้แก่ บริษัท เสริมสร้างพลังงาน 
จ ากัด   บริษัท อีเอ โซล่า ล าปาง จ ากัด   บริษัท เอสพีพี ซิค จ ากัด  และบริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากัด  
ทั้งนี้เมื่อ เมษายน พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ประกาศหยุดรับค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ส าหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินและพลังงานลม เนื่องจาก
ขาดความชัดเจนในนโยบายของรัฐและระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นใน พ.ศ. 2559 พบว่า SPP ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งสิ้น 588.47 
เมกะวัตต์สูงสุด 

 
ตารางท่ี 2.2 :   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 

ผู้ประกอบการ จังหวัดทีต้ั่ง 
ก าลังติดต้ัง 

(เมกะวัตต์สูงสุด) 
สถานะขายไฟฟ้า 

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ ากัด ลพบุร ี 72.591 ธ.ค.2554 

บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด พระนครศรีอยุธยา 34.438 ก.ค.2555 
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากดั นครสวรรค ์ 126.126 ธ.ค.2556 
บริษัท เสรมิสร้างพลังงาน จ ากัด ลพบุร ี 52 ก.พ.2558 
บริษัท อีเอ โซล่า ล าปาง จ ากัด ล าปาง 128.396 ก.พ.2558 

บริษัท เอสพีพี ซิค จ ากัด ลพบุร ี 41 ธ.ค.2558 
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากดั พิษณุโลก 133.92 เม.ย.2559 

รวม 588.471  

ที่มา : ส านักงาน กกพ. 
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2.2.2  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ทีต่ิดตั้งบนพ้ืนดิน  
การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับระบบขนาดตั้งแต่ 1 เมกะ

วัตต์ แต่ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์วัตต์ หรือ VSPP  ใน พ.ศ. 2560  มีก าลังการติดตั้งทั้งสิ้น  20074.65  เมกะวัตต์
สูงสุด ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ 2 มาตรการ คือการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder และ
แบบ FiT  ทั้งนี้อัตรารับซื้อแบบ Adder พ.ศ. 2551 – 2556 เท่ากับ 8.00 – 6.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ระยะเวลา 10 ปี  ซ่ึงการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าเพ่ือให้เหมาะสมกับราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดลง  ส่วน
อัตรารับซื้อแบบ FiT พ.ศ. 2557 – 2558 เท่ากับ 5.66 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี  ก าหนดค่า 
capacity factor ร้อยละ 16  รูปที่ 2.2  แสดงก าลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
พ้ืนดิน (VSPP) ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 

 
 

ที่มา : ส านักงาน กกพ. 
รูปที่ 2.2 :   ก าลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (VSPP) ในภูมิภาคต่างๆ  

ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 
2.2.3  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก (VSPP) ที่ติดตั้งบนหลังคา  

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาใน  พ.ศ. 2556 หรือ 
FiT2556 เป้าหมาย 200 เมกะวัตต์สูงสุด ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2559  มีปริมาณการติดตั้งทั้งสิ้น 
129.68 เมกะวัตต์สูงสุด แบ่งสัดส่วนการติดตั้งของ กฟน. ร้อยละ 40 (50.98  เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 2,163 
ราย) และ กฟภ. ร้อยละ 60 (78.70  เมกะวัตต์สูงสุด  จ านวน 3,972 ราย)  ในรูปที่ 2.3 แสดงการแจกแจง
ของก าลังการผลิตติดตั้งส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัยของ
แต่ละระบบ และรูปที่ 2.4 แสดงการแจกแจงของจ านวนรายของระบบฯ ที่แสดงในรูปที่ 2.3 โดยที่ กฟน. 
เท่ากับ 14.93 เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 2,067 ราย และ กฟภ. เท่ากับ  32.12 เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 3,894 
ราย  พบว่าประเภทบ้านอยู่อาศัยส่วนใหญ่ระบบฯ มีขนาด 9 – 10  กิโลวัตต์สูงสุด  และรูปที่ 2.5 แสดงการ
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แจกแจงของก าลังการผลิตติดตั้งส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทอาคาร
ธุรกิจ/โรงงานของแต่ละระบบ และรูปที่ 26 แสดงการแจกแจงของจ านวนรายของระบบฯ ที่แสดงในรูปที่ 2.5 
โดยที่ กฟน. เท่ากับ 36.05 เมกะวัตต์สูงสุด จ านวน 96 ราย และ กฟภ. เท่ากับ 46.57 เมกะวัตต์สูงสุด 
จ านวน 73 ราย  ทั้งนีพ้บว่าส่วนใหญ่ขนาดของระบบฯ > 250 – 1,000  กิโลวัตต์สูงสุด 

 
ที่มา : ส านักงาน กกพ. 

รูปที่ 2.3 : การแจกแจงของก าลังการผลิตติดต้ังส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ประเภทบ้านอยู่อาศัยของแต่ละระบบ, FiT2556 

 
ที่มา : ส านักงาน กกพ. 

รูปที่ 2.4 : การแจกแจงของจ านวนรายส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
ประเภทบ้านอยู่อาศัยของแต่ละระบบ, FiT2556 
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ที่มา :  
 

ที่มา : ส านักงาน กกพ. 
รูปที่ 2.5 : การแจกแจงของก าลังการผลิตติดตั้งส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานของแต่ละระบบ, FiT2556 
 

 
ที่มา : ส านักงาน กกพ. 

รูปที่ 2.6 : การแจกแจงของจ านวนรายส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานของแต่ละระบบ, FiT2556 
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2.2.4  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเอง  
สืบเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยการ

รับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ใน พ.ศ. 2556 ท าให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นที่รู้จักและ
คุ้นเคยมากขึ้น ประกอบกับราคาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สูงจึงท าให้บุคคลทั่วไปสามารถ
จัดหามาใช้งานได้ ซึ่งต่อมาความแพร่หลายในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองเพ่ิมมากขึ้นทั้ง
ที่ติดตั้งบนหลังคาและบนพ้ืนดินเพ่ือช่วยลดค่าไฟฟ้า  ทั้งนี้ใน พ.ศ. 2560 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟภ. มีก าลังการผลิตติดตั้ง  224.48 เมกะวัตต์สูงสุด  จ านวน 383 ราย  ดังรูปที่ 2.7 
โดยพ้ืนที่ภาคกลางมีการติดตั้งใช้งานมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือและภาคใต้ 
ตามล าดับ 

 

 
ที่มา : กฟภ. 

(ก) ก าลังการผลิตติดตั้งรายภูมิภาค 

 
ที่มา : กฟภ. 

(ข) จ านวนระบบที่ติดตั้งรายภูมิภาค 
รูปที่ 2.7 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ของ กฟภ. พ.ศ. 2560 

 
รูปที่ 2.8 (ก)  แสดงก าลังการผลิตติดตั้งตามขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของแต่ละระบบส าหรับการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ของ กฟภ. และรูปที่ 2.8 (ข)  แสดงจ านวนระบบที่ติดตั้งตาม
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของแต่ละระบบดังกล่าว  พบว่าก าลังการผลิตติดตั้งระบบฯขนาด > 10000 กิโลวัตต์
สูงสุด ปริมาณ 159.50 เมกะวัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71  รองลงมาเป็นระบบฯ ขนาด > 250 – 10000 
กิโลวัตต์สูงสุด ปริมาณ 55.54 เมกะวัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 24.63 และระบบฯขนาด > 10 – 250 กิโลวัตต์
สูงสุด ปริมาณ 8.76 เมกะวัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 3.91 ส่วนระบบฯ ขนาด < 10 กิโลวัตต์สูงสุด ปริมาณ 
0.66 เมกะวัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 0.39  

 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 -109- กรกฎาคม 2561 

 

 
ที่มา : กฟภ. 

(ก) ก าลังการผลิตติดตั้งตามขนาดก าลัง 
การผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 

 
ที่มา : กฟภ. 

(ข) จ านวนระบบที่ติดตั้งตามขนาดก าลัง 
การผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 

รูปที่ 2.8 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ กฟภ พ.ศ. 2560  
ตามขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 

 
 
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ของ กฟน. มีก าลังการผลิตติดตั้ง 5.06 เมกะ

วัตต์สูงสุด จ านวน 23 ราย ดังรูปที่ 2.9 ส่วนก าลังการติดตั้งตามขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 
แสดงในรูปที่ 2.10 พบว่าก าลังการผลิตติดตั้งระบบขนาด > 250-10000 กิโลวัตต์สูงสุด ปริมาณ 3.44 เมกะ
วัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68.05 รองลงมาขนาด > 10-250 กิโลวัตต์สูงสุด ปริมาณ 1.61 เมกะวัตต์สูงสุด    
คิดเป็นร้อยละ 31.83 และขนาด <10 กิโลวัตต์สูงสุด ปริมาณ 0.006 เมกะวัตต์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 0.12 
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ที่มา : กฟน. 

(ก) ก าลังการผลิตติดตั้งรายปี 
 

 
ที่มา : กฟน. 

(ข) จ านวนระบบที่ติดตั้งรายปี 

รูปที่ 2.9 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ของ กฟน.  

 
ที่มา : กฟน. 
(ก) ก าลังการผลิตติดตั้งตามขนาดก าลัง

การผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ, 
(ระบบขนาด < 10 kWp หน่วยก าลัง
ติดตั้งสะสมเป็น kWp) 

 
ที่มา : กฟน. 
(ข) จ านวนระบบที่ติดตั้งตามขนาดก าลัง

การผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 

รูปที่ 2.10 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้งานเองในพ้ืนที่ของ กฟน.  
ตามขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของแต่ละระบบ 
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2.2.5  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าขนาดใหญ่  โดยระบบขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 249.6 กิโลวัตต์  ที่อ่างเก็บน้ าเขื่อน
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  และจะต่อยอดผลการวิจัยพัฒนาเพ่ิมก าลังการผลิตเป็น 45 เมกะวัตต์ในระยะ
ต่อไป ต่อมาบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด ได้พัฒนาทุ่นลอยซึ่งผลิตจากโพลีเอทิลีนเกรดพิเศษส าหรับเป็น
ฐานรองรับให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย ซึ่งระบบสาธิตนี้ติดตั้งอยู่ที่ 
บ่อเก็บน้ าส ารอง ในบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จ ากัด จังหวัดระยอง 
 

  
ที่มา : กฟผ. 

รูปที่ 2.11 : ระบบสาธิตโครงการน าร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยขนาด 249.6 กิโลวัตต์ 
ทีอ่่างเก็บน้ า ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

  
ที่มา : พพ. 

รูปที่ 2.12 : ระบบสาธิตโครงการน าร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยขนาด 978.7 กิโลวัตต์  
ทีบ่่อเก็บน้ าส ารอง บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จ ากัด จังหวัดระยอง 
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2.3  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้งาน

ในพ้ืนที่ซึ่งระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก  เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2520  โดยหน่วย
แพทย์อาสาสมัคร กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือการติดต่อวิทยุสื่อสารจากพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกลกับสถานีอนามัย
หรือโรงพยาบาลในเมือง  การใช้งานมีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับโดยใน พ.ศ. 2542 การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอิสระติดตั้งใช้งานทั้งหมด 3.787 เมกะวัตต์  คิดเป็นร้อยละ 98.8 [ที่มา : สิ่งประดิษฐ์ออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ : ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและการใช้งาน เล่ม 2 , ดุสิต เครืองาม, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542] การส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และใน พ.ศ. 
2560  พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระมีก าลังการผลิตติดตั้งสะสม 34 เมกะวัตต์  ตาราง
ที่ 2.3  แสดงก าลังการผลิตติดตั้งสะสมของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระในรูปแบบต่างๆ พ.ศ. 
2560  ทีด่ าเนินการโดย พพ.  

 
ตารางที่ 2.3 : ก าลังการผลิตติดตั้งสะสมของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระในรูปแบบต่างๆ 
พ.ศ. 2560  ทีด่ าเนินการโดย พพ.  

รูปแบบการใช้งาน จ านวน (แห่ง) ก าลังการติดต้ังสะสม (กิโลวัตต์) 
โรงเรียนชนบท 389 1,543.25 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 256 384 
ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 92 298 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 110 236 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1,110 600.18 
ฐานปฏิบัติการทางทหาร 636 514.38 
ระบบสูบน้ า 100 200 
ระบบประจุแบตเตอรี่ 61 968.5 
ระบบ Mini Grid 5 50 

ระบบฯ ป้องกันพ้ืนท่ีชายแดน 19 57 
การสาธิตระบบฯเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย 9 196.2 

รวม 2,787 5,047.51  
ทีม่า : พพ. 
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จากตารางที่ 2.3  ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมและใช้งานในสถานที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้แก่ โรงเรียน
ในชนบท ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และฐานปฏิบัติการทางทหาร  รวมถึงพ้ืนที่ซึ่งประสบปัญหาจากความแห้งแล้ง
โดยส่งเสริมการใช้งานระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ ซึ่งผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน
รูปแบบอื่นๆ เช่น  พลังงานลม  เครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า  เป็นต้น  ได้รับความนิยมน ามาใช้ในพ้ืนที่ห่างไกล  ดัง
ตัวอย่างในตารางที่ 2.4  ทั้งนี้หน่วยงานที่มีประสบการณ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบผสมผสานได้แก่ มจธ.  กฟภ. และบริษัท ลีโอนิกส์  ในปัจจุบันระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานได้
พัฒนาเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กสอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
 

ตารางท่ี 2.4 : ตัวอย่างก าลังการผลิตติดตั้งสะสมของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน พ.ศ. 2560 

สถานที่ 
เซลล์แสงอาทติย์

(kWp) 
กังหันลม  

(kW) 
เครี่องยนต์ก าเนิด

ไฟฟ้า (kW) 
แบตเตอรี ่
(kW-h) 

บ้านเกาะจิก  จังหวัดจันทบุร ี 47.5 10 50 240 

อุทยานแห่งชาติรามค าแหง  จังหวัดสุโขทัย 2 - 3 30.6 

เขานางร า  จังหวัดอุทัยธานี 2.4 - 10 38.4 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  จังหวัดเลย 24.78 2.5 48 240 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวดัอุทัยธาน ี 10.5 - 46 234 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  จังหวัดสตูล 7.14 10 32 234 

อุทยานที่ คล.2 (คลองน้ าไหล)  จังหวัดก าแพงเพชร   5 1 13 28.8 

เกาะห้อง  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  จังหวัดกระบี่ 5 - 13 29.3 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 5.76 1 26 28.8 

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 5.76 1 26 28.8 

อุทยานแห่งชาติแม่เมย  จังหวัดตาก 5.76 1 26 28.8 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1.98 - 6 14.4 

รวม 123.58 26.5 299 1,175.9 

ที่มา : มจธ. 

 
2.4  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครกริด 

 ไมโครกริดหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Power Grid System) เป็นระบบปฏิบัติการ
จัดการระบบไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหลายๆ ประเภท เช่น โรงไฟฟ้าดีเซล  โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาด
เล็ก  โรงไฟฟ้าชีวมวล  โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  ระบบผลิตไฟฟ้าขนาด
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เล็กจะเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้ากับภาระทางไฟฟ้าที่สามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าไว้ด้วยกันในระบบ
เดียว  ทั้งนี้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย (Non-isolated microgrid) และแบบอิสระ 
(Isolated microgrid) ตามมาตรฐาน IEC TS 62898-1:2017 Microgrids-Part1:Guidelines for microgrid 
projects planning and specification 

ไมโครกริดแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย มีข้อเด่นคือสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย
และแบบอิสระ  ทั้งนี้ไมโครกริดแบบนี้จะมีการติดตั้งระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า  เน้นการใช้พลังงานตาม
ศักยภาพของแหล่งพลังงงาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น 

ไมโครกริดแบบอิสระจะไม่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า แต่จะมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล
เป็นหลัก  ซ่ึงนิยมใช้งานในพื้นที่ห่างไกลตัวอย่างเช่น พ้ืนที่บนเกาะ วัตถุประสงค์หลักของไมโครกริดแบบอิสระ
เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีระบบเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้าด้วย 

 ประโยชน์ของไมโครกริด ได้แก่ เพ่ิมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบผลิตไฟฟ้า  ช่วยให้
พ้ืนที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้งาน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาระไฟฟ้าโดยการผสมผสานของแหล่งผลิตไฟฟ้าที่
เหมาะสม และช่วยลดโอกาสที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้  ตารางที่ 2.5 แสดงตัวอย่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่มี
แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร่วมด้วย 
 
ตารางท่ี 2.5 :   ตัวอย่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร่วมด้วย  

โครงการ ที่ต้ัง หน่วยงาน 

โรงไฟฟ้าบ้านขุนแปะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 รายละเอียด 

 o ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ 7.3 kWp 
 o โรงไฟฟ้าพลังน้ า 96 kWp 
 o เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล 56 kWp 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  รายละเอียด 
(Microgrid) o ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ VSPP 

 o ระบบสะสมพลังงาน 3 MW / 1.5 MWh  
ชนิด Li-Ion 

ระบบโครงข่ายอัจฉรยิะ ณ วิทยาลัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร 

พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย รายละเอียด 
นเรศวร o ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ 400 kWp 

 o ระบบสะสมพลังงาน 100 kWh (ชนิด SLA) 
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บริษัท ปตท. น้ ามัน และค้าปลีก อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

จ ากัด (มหาชน) รายละเอียด 
 o ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ 550 kWp 
 o ระบบสะสมพลังงาน 2000 kWh (ชนิด SLA) 

บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด 
(มหาชน) 

ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
หรือ BCPG 

 รายละเอียด 
 o ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ 270 kWp 

 o ระบบสะสมพลังงาน 1023 kWh (ชนิด Li-Ion) 
ที่มา : กฟภ. และ กรรมการวิชาการ กว 1016 สมอ. 

 

   

 
 

รูปที ่2.13 : ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อุตสาหกรรมและการเติบโต 
3.1 การพัฒนาของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

3.2 ราคาแผงเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.3 งานวิจัย พัฒนาและสาธิต 

3.4 ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

3.5 ธุรกิจและบริการที่เก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

3.1  การพัฒนาของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยเติบโตแบบค่อยเป็นค่อย

ไป  ต่อมาช่วง พ.ศ. 2558 – 2559  มีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิต
เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ส่งผลให้จ านวนโรงงานและก าลังการผลิตติดตั้ง (Production 
Capacity) เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว   ตารางที่ 3.1 แสดงบริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และก าลังการ
ผลิตติดตั้งใน พ.ศ. 2560  ซึ่งบริษัทจากต่างประเทศมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นส าคัญ 

ใน พ.ศ. 2560 ก าลังการผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 4,009 เมกะ
วัตต์ จ านวน 13 บริษัท (ดังตารางที่ 3.1)  ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการคนไทย จ านวน 6 บริษัท รวมก าลังการ
ผลิตติดตั้ง  361  เมกะวัตต์  ส่วนอีก 7 บริษัทมาจากต่างประเทศ  ในตารางที่ 3.2 แสดงก าลังการผลิตรายปี
ส าห รับ แผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ในประเทศไทยใน  พ .ศ . 2560 ที่ ได้ รับ รองการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555)    
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ตารางท่ี 3.1 : บริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และก าลังการผลิตติดตั้งใน พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผู้ผลิต ที่ตั้ง 
ปีที่เริ่มประกอบ

กิจการ 

ก าลังการผลิต
เซลล์ 

(เมกะวัตต์) 

ก าลังการผลิต
แผง 

(เมกะวัตต์) 
หมายเหต ุ

1 บริษัท แคนาเดียนโซลาร์แมนูเฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 2559 1,000 800 ส่งออก 

2 บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จ ากัด อ.นวนคร จ.ปทุมธาน ี 2558 n/a 1,000 ส่งออก 

3 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ ากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี 2558 - 80  

4 บริษัท เจทชั่น โซล่า (ไทยแลนด์) จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2558 140 250 ส่งออก 

5 บริษัท โจงลี ่เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2558 n/a 800 ส่งออก 

6 บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2558 - 18 ส่งออก 

7 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2547 180 180  

8 บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลย ีจ ากัด อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี 2556 - 25  

9 บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2558 700 500 ส่งออก 

10 บริษัท ฟูโซล่าร์ จ ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2555 - 25  

11 บริษัท ยิงลี่ โซล่า จ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2559 n/a 300 ส่งออก 

12 บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จ ากัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2557 - 6  

13 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ ากัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2548 n/a 25  

รวม n/a 4,009  

ที่มา : ผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 3.2 : ก าลังการผลิตรายปีส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 ที่ได้รับรองการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1843 - 2553 และ มอก. 2580 เล่ม 2 - 2555)  

ล าดับ ผู้ผลิต 
การผลิตเซลล์ 
(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ผลึกซิลิคอน 
(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ซิลิคอนผลึกเด่ียว 

(เมกะวัตต์) 

แผงเซลล์ชนิด
ซิลิคอนหลายผลึก 

(เมกะวัตต์) 
1 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ ากัด - 80 4 76 
2 บริษัท เจทช่ัน โซล่า (ไทยแลนด์) จ ากัด 140 250 - 250 

3 บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด - 12 1.2 10.8 
4 บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด - 2 0.6 1.4 

5 บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 180 180 9 171 
6 บริษัท ฟูโซล่าร์ จ ากัด - 5 3.5 1.5 
7 บริษัท อิเรเดีย๊น โซลา่ จ ากัด - 2 - 2 

8 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จ ากดั n/a 0.75 0.04 0.71 
 รวม n/a 531.75 18.34 513.41 

ที่มา : ผู้ประกอบการ 
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3.2  ราคาแผงเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากราคาของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา  และปัจจุบันราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถ
แข่งขันกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้   ในอดีตราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาสูง 
ดังนั้นในการส่งเสริมจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ  โดยการจัดซื้อด าเนินการแบบรัฐอุดหนุน
ทั้งหมด (Subsidy)   

ตัวอย่างเช่น พ.ศ. 2540 - 2543 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินโครงการสาธิตระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลานั้น 
ต่อมา พ.ศ.  2548  การส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระหรือโครงการโซล่าร์
โฮมเพ่ือให้ชาวบ้านในหมู่บ้านห่างไกลมีไฟฟ้าใช้  เป็นต้น 

ตารางที่ 3.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2540 – 2560 และตารางที่ 
3.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2540 – 2560 การลดลงของ
ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 
 
ตารางท่ี 3.3 : การเปลี่ยนแปลงของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2540 - 2560 

ปี พ.ศ. 2540-2541 
2542-
2543 

2545-
2546 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ก าลังติดต้ังระดับกิโลวัตต์ 
(บาท/วัตต์สูงสุด) 

180 - 200 
110 

70-80 50-60 35-50 25-40 16-22 16-20 

ก าลังติดต้ังระดับเมกะ
วัตต์ (บาท/วัตต์สูงสุด) 

- - - 50-60 35-45 20-25 20-25 15-20 15-17 

ที่มา : ผู้ประกอบการ และผูล้งทุน  
 

ตารางท่ี 3.4 : การเปลี่ยนแปลงของราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2540 - 2560 
ปี พ.ศ. 2540-2541 2542-2543 2545-2546 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

บ้านอยูอ่าศัย  
(<10 กิโลวัตต์สูงสุด) 

210 - 250 200 - 220 n/a n/a 90-150 65-100 60-100 52-73 51-64 

อาคารธุรกจิ/โรงงาน  
(>10 – 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด) 

- - n/a n/a n/a 90-150 60-65 50-55 43-57 45-54 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(> 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด) 

- - - 110 60-100 40-60 30-50 42-57 41-48 

ที่มา : ผู้ลงทุน และผู้ประกอบการ 
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3.3  งานวิจัย พัฒนาและสาธิต 
งานวิจัย พัฒนาและสาธิตที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดแบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่  

(ก) การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุที่เก่ียวข้อง 

(ข) การผลิตและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในระบบที่เก่ียวข้อง 

(ค) การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(ง) งานวิจัยเพื่อนโยบายและมาตรการการส่งเสริม และก าหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

(จ) การเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้า 

(ฉ) การวิจัยบูรณาการ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ประกอบด้วยงานวิจัยพ้ืนฐาน และ
งานวิจัยเชิงประยุกต์  ซึ่งงานวิจัยพ้ืนฐานพบว่าเป็นงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ  ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยใน
กลุ่ม (ก) และ (ข) เพื่อการค้นคว้าพ้ืนฐานความรู้แนวทฤษฎีใหม่ๆ อันน าไปสู่การพัฒนาในงานวิจัยเชิงประยุกต์  
ทั้งนี้งานวิจัยพัฒนาและสาธิตซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์อยู่ในกลุ่ม (ค) เป็นงานวิจัยที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง   

งานวิจัยในกลุ่ม (ง) ท าการศึกษาเพ่ือรองรับการก าหนดนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน
ตามแผนพัฒนาต่างๆ  ส่วนงานวิจัยกลุ่ม (จ) เป็นงานวิจัยเพ่ือรองรับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  
และงานวิจัยกลุ่ม (ฉ) เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่บูรณาการความรู้หลายสาขาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความ
ต้องการของสังคม  

ใน พ.ศ. 2559 การวิจัย พัฒนาและสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ท าการศึกษาวิจัยโดย
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยรวมทั้งสิ้น  42  โครงการ  โดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

 
ที่มา : คลังข้อมูลงานวิจัยไทย วช.  สกว.  กฟผ.  กฟภ.  พพ.  สวทช.  มจธ. 

รูปที่ 3.1 : กิจกรรมการวิจัยพัฒนาและสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2559 – 2560 
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ตารางท่ี 3.5 : งานวิจัย พัฒนาและสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2560 

กลุ่มการวิจยั หน่วยงาน 

ก. การประดิษฐเ์ซลล์แสงอาทิตย์และวัสดทุี ่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

เกี่ยวขอ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 มหาวิทยาลัยนครพนม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข. การผลิตและประยุกต์ใชอุ้ปกรณ์ในระบบ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ค. การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

       แสงอาทิตย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

ง. งานวิจัยเพือ่นโยบายและมาตรการส่งเสริม  กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

และก าหนดคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

จ. การเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น0 ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ฉ. การวจิัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  

ที่มา : คลังข้อมูลงานวิจัยไทย วช.  สกว.  กฟผ.  กฟภ.  พพ.  สวทช. จุฬาฯ  และ มจธ.
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ตารางท่ี 3.6 : รายการโครงการวิจัย พัฒนาและสาธิตของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560  
ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มการวิจัย หน่วยงาน แหล่งทุน 

1 การเตรียมฟิล์มบาง SnS ด้วยวิธีซัลเฟอไรเซชันด้วยความ
ร้อนของฟิล์มโลหะ Sn ที่ได้จากการสปตัเตอร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย ์

ก 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

2 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เจือ
บิสมัทด้วยการเติมสารลดแรงตึงผิวเพื่อประยุกต์ใช้งาน
ทางเซลล์แสงอาทิตย์และออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

3 การเตรียมฟิล์มบางดีบุกซัลไฟด์โดยวิธีระเหิดสารเคมีใน
ระยะประชิดเพื่อประยกุต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ ก 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

  

4 การประดิษฐ์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททา
เนียมไดออกไซด์ส าหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง 

ก 
มหาวิทยาลัยนครพนม ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ

5 การปรับปรุงค่าความน าไฟฟ้าและช่องวา่งอิเล็กทรอนิกส์
ทางแสงของผลึกนาโนซิลิคอนควอนตัมดอทส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย ์

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

6 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ด้วย
เทคนิคต้นทุนต่ า 

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

7 การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงอิเล็กโตร
ไลท์สถานะของแข็งโดยไม่ต้องใช้ clean room 

ก 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 

8 การพัฒนานาโนคอมพอสิทเจลอิเล็กโตรไลต์ชนิดใหม่โดย
ใช้พอลิเมอร์ผสม PEO/PVDF-HFP เป็นเมทริกซ์เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 

ก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ

9 การพัฒนาเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดประเภทกราฟีนในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงเพื่อใช้ทดแทนแพลทินัม 

ก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ

10 การศึกษาการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 
เพอร์รอฟสไกต์ 

ก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

11 การปรับปรุงค่าความน าไฟฟ้าและช่องวา่งอิเล็กทรอนิกส์
ทางแสงของผลึกนาโนซิลิคอนควอนตัมดอทส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย ์

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

12 การหาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
โดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว 

ก 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

13 การสังเคราะห์สาร CsSnl 3-x Ax ( A=F, Cl and Br) 
แบบ p-type ส าหรับใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
แบบแข็ง 

ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตทังสเตนออกไซด์/ 
รีดิวส์แกรฟีนออกไซด์(WOx/rGO) เพื่อเป็นขั้วเคาน์เตอร์
ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 

ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มการวิจัย หน่วยงาน แหล่งทุน 

15 การพัฒนาต้นแบบเซลลแ์สงอาทิตยแบบเพอร์รอฟสไกต์บน
วัสดุรองรับที่โค้งงอได้ 

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

16 การขึ้นรูปต้นแบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบเพอร์รอฟสไกต์ที่โค้ง
งอได้ด้วยกระบวนการทางสารละลาย 

ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

17 การวิจยักล่องควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธภิาพสูง
ส าหรับแปลงเกษตรกรรม 

ข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

กองทุนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

18 การพัฒนาระบบติดตามจุดก าลังไฟฟ้าสงูสุดของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ด้วยระเบียบวิธีรบกวนและสงัเกตที่ถูกปรับแต่ง 

ข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ข 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

20 การศึกษาและวิเคราะห์เสถยีรภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก าลังเมื่อต่อกับวงจรกรองสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟา้ที่ใช้
ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
เช่ือมต่อกับกริด 

ข 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

21 การศึกษาการลดฮาโมนกิส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์
เช่ือมต่อกริดส าหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการใช้
วงจรฟิลเตอร์แบบแอลแอลซีแอล 

ข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  

22 ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียวส าหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ข 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะ
โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก 

ข 
มหาวิทยาลัยนเรศวร งบประมาณแผ่นดิน 

24 การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยระหวา่ง
การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดต้ังบนหลังคา
หรือจากระบบไฟฟา้แรงดันต่ าจากการไฟฟ้า 

ค 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

25 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหวา่งกังหันลม
ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย ์เพื่อเป็นต้นแบบครัวเรือนตามแนว
พระราชด าริพลังงานทดแทนส าหรับหมูบ่้านทหารผ่านศึก
บ้านเสลียงแห้ง 1 ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ค 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

  

26 การศึกษาแนวทางการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการร่วมสนับสนุนทุน
วิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. 

27 สมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบผสมผสานพลังงาน
แสงอาทิตย์และชวีมวลในจังหวัดชัยภูม ิ

ค 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

28 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้
แบบจ าลองระบบรวมแสง 

ค 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ กลุ่มการวิจัย หน่วยงาน แหล่งทุน 

29 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัด
พลังงานในอาคาร 

ค 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

30 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและพลงังานแสงอาทิตย์
แบบผสมผสานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ส าหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ขนาด 3 กิโลวัตต ์

ค 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี 

31 การประเมินสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งที่ติดต้ังบนหลังคาของอาคาร
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง 

ค 
    

32 การศึกษาหาความเหมาะสมการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ 

ค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  

33 ระบบผสมผสานส าหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ 

ค 
มหาวิทยาลัยนเรศวร งบประมาณแผ่นดิน 

34 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจดัการแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาดเล็กมากและสายจ าหน่าย
ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลขนาด 100 kW           ต.บ้านแปะ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม ่

ค 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

35 การพัฒนาทุ่นลอยน้ าขนาดใหญ่ส าหรับติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 249.6 kWp ที่เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชชธาน ี

ค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

36 โครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ค 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

37 โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
จากภาพถา่ยดาวเทียมส าหรับประเทศไทย ค 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

38 การพัฒนาขัว้แบตเตอรี่ที่ท าจากซีเมนตค์อมโพสิตส าหรับใช้
กับเซลล์แสงอาทิตย ์

จ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

39 การผลิตน้ าร้อนจากพลัังงานแสงอาทิตยร์่วมกับไฟฟ้าแบบ
บังคับการไหลเพื่อใช้ท าความสะอาดโรงเรือน 
ปศุสัตว์ทดแทนสารเคมี 

ฉ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

40 การเพิ่มประสิทธภิาพระหัดวิดน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
เกษตรกรรม 

ฉ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

41 การพัฒนากลุ่มเกษตรผสมผสานโดยใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์
ในการจัดการน้ าบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

ฉ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

42 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องกลเติมอากาศ แบบ ศทม. 
ส าหรับบ่อเล้ียงปลา 

ฉ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 
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3.4  ระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง

พอเพียงและมั่นคง  โดยการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้า  การส่งไฟฟ้า  และ
การจ าหน่ายไฟฟ้า  ดังโครงสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าในรูปที่ 3.2  ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าด าเนินกิจการหลักโดย 
กฟผ. และมีผู้ผลิตเอกชน รวมถึงการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ   การส่งไฟฟ้าอยู่ในการดูแลของ กฟผ. ส่ง
ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน.   ส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าแบ่งดูแลตามพ้ืนที่   ซึ่ง กฟน. ดูแลพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ 
กรุงเทพฯ  นนทบุรี และสมุทรปราการ   ส่วน กฟภ. ดูแลพื้นที่นอกเหนือจาก 3 จังหวัด   นอกจากนี้ กพช. ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศ และ  กกพ. ท าหน้าที่ดูแลภาพรวมโดยมีกฏระเบียบและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า  การส่งไฟฟ้าและการจ าหน่ายไฟฟ้า  โดยเฉพาะการให้อนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่ง  ระบบจ าหน่าย และการจ าหน่ายไฟฟ้า   

 
ที่มา : กฟผ.    

รูปที่ 3.2 : โครงสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
 

อย่างไรก็ตาม   การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนื่องจากการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า
แบบกระจาย (Distributed Generator)  อาจเป็นผลให้ระบบการจัดการส าหรับการจ าหน่ายไฟฟ้ามีความ
ซับซ้อนขึ้น  การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแบบเดิมนั้นเกิดขึ้นได้ยาก 
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และได้รับผลกระทบเกิดปรากฏการณ์พลิกผันความไม่แน่นอนของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจาก
ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง   

 

3.5  ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่มูลค่ามหาศาลซึ่งได้สร้างอาชีพและรายได้รวมทั้งเกิด
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน   จากข้อมูลสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยใน พ.ศ. 2560  จ านวนสมาชิก 113 
บริษัท พบว่าในกลุ่มสมาชิกทั้งหมดแบ่งสัดส่วนการประกอบการดังนี้ ธุรกิจออกแบบติดตั้งระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ร้อยละ 25  ธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าและที่ปรึกษาด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์ร้อยละ 15 และ 
17 ตามล าดับ  ธุรกิจซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ร้อยละ 14  งานบ ารุงรักษาร้อยละ 11   ผลิตอินเวอร์เตอร์/วัสดุ
อุปกรณ์ระบบร้อยละ 10  และผลิตเซลล์/แผงเซลล์แสงอาทิตย์ร้อยละ 5   และอ่ืนๆ ร้อยละ 4  เช่น ธุรกิจ
การเงิน  โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น 

 
ที่มา : สมาคมอตุสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย 

รูปที่ 3.3 : สัดส่วนกลุ่มธุรกิจและบริการที่เก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2560 เฉพาะ
บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย 

 
 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์หลักของระบบท าหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องมีอินเวอร์เตอร์ท าหน้าที่เปลี่ยนเป็น
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ไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บส ารองพลังงานไว้ใช้  ต่อไปจะได้กล่าวถึง 
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จ าหน่ายและใช้งานในประเทศไทย  

อินเวอร์เตอร์  ที่ ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ เป็นอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย  ซึ่งการเลือก
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายนั้นมีมาตรฐานและข้อก าหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นกับข้อก าหนดของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ กฟน. (MEA)  และ กฟภ. (PEA) 

ฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ที่จ าหน่ายและใช้งานในประเทศจ าเป็นต้องผ่านการทดสอบหรือผ่านหลักเกณฑ์ของ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย  

QR code กฟน. (MEA)   

 
รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตามข้อก าหนดส าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า

ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง-MEA 
QR code กฟภ. (PEA) 

 

รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน Inverter ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-PEA 
 
แบตเตอรี่  เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เก็บส ารองพลังงานไฟฟ้า  นิยมใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบอิสระ  และเริ่มถูกน ามาใช้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน พ.ศ.2560 โดยจะช่วยเก็บส ารองพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และจ่าย
ไฟฟ้าเมื่อต้องการเพ่ือสร้างความเชื่อถือและความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน  โดยทั่วไป
แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด  การออกแบบของแบตเตอรี่ชนิดนี้มีแผ่นตะกั่วที่มีลักษณะเฉพาะ
และมีน้ าหนักมาก  ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอย่างรายการแบตเตอรี่ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานทดแทนที่ผลิตในประเทศไทย 
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ตารางที่ 3.7 : ตัวอย่างรายการแบตเตอรี่ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนที่ผลิต
ในประเทศไทย 

ที่มา : มจธ. 

 
 

ล าดับ โรงงานผลิตในประเทศไทย ประเทศผู้ผลิต เคร่ืองหมายการค้า ประเภท 
1 บริษัท ดิฐธนโชติ จ ำกัด ไทย APPLEGREEN ตะกั่ว-กรด 
2 บริษัท สยำมแบตเตอรี่อินดัสทรี จ ำกัด ไทย BOLIDEN, TRANE SMF, 

CROWN, VICTORITE 
ตะกั่ว-กรด 

3 บริษัท สยำมฟรูุกำวำ แบตเตอรี่ จ ำกัด ญี่ปุ่น FB ตะกั่ว-กรด 

4 บริษัท สยำมจเีอสแบตเตอรี่ จ ำกดั ญี่ปุ่น GS ตะกั่ว-กรด 

5 บริษัท ไทยสโตเรจ จ ำกัด (มหำชน) ไทย 3K ตะกั่ว-กรด 

6 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น วี แบตเตอรี่ ไทย N.V. BATTERY ตะกั่ว-กรด 

7 บริษัท ยัวซ่ำแบตเตอรี่ ประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

ญี่ปุ่น YUASA, THUNDERLITE, 
YUCON 

ตะกั่ว-กรด 
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นโยบายพลังงานทดแทน การส่งเสริมและการสนับสนุน 
4.1 การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
4.2 การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (BOI) 
4.3 การส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนโดยให้เงินกู้ 
4.4 มาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อก าหนดและระเบียบของการไฟฟ้า 
4.5 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
 
4.1  การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 ใน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ AEDP 
2015 เป็นแผนงานหลักในการส่งเสริมพลังงานทดแทนของประเทศไทยและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์อยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์อยู่ในอันดับที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับพลังงานจากชีวมวล  ทั้ งนี้โครงการ
เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2559 เป็นโครงการที่มีความ
ต่อเนื่องจากโครงการใน พ.ศ. 2557 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
 

(1) มติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

พ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจาก

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งในพ้ืนที่ชุมชน  800 เมกะวัตต์ โดยจัดแบ่งส าหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 400 เมกะ

วัตต์ และส าหรับหน่วยงานราชการ 400 เมกะวัตต์  การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 5.66 บาทต่อ

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี โครงการได้จัดแบ่งเป็น 2 ระยะ  โดยที่ระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อ 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559  ส่วนระยะที่ 2 ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

(2) มติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ส าหรับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีขนาดก าลังการผลิต

ติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์สูงสุดเพ่ือให้เต็มตามเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์สุงสุด ซึ่งมีส่วนเหลืออีก 69.36 เมกะ

วัตต์  การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 6.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี โครงการฯ 

เสร็จสิ้นแล้วเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(3) มติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม  

ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินเดิมมีเป้าหมาย 2 ,800 เมกะวัตต์  แต่ในเวลา

ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น Feed-in Tariff 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม พ.ศ. 2558 การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามความเห็นชอบคณะกรรมการ

บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  จ านวน 983.68 เมกะวัตต์ จ านวน 171 

โครงการ ซึ่งโครงการฯ เสร็จสิ้นเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 
ตารางท่ี 4.1 :   โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการใน พ.ศ. 2559 – 2560  

โครงการที่ด าเนินการ 
ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบฯ 

FiT (บาท/
กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) ปริมาณที่เข้าระบบฯ 

ปีพ.ศ. 2559 ระยะเวลา (ปี) 
(1) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 1  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

ก.ย. 
2559 

ธ.ค. 
2559 5.66 

217.871 เมกะวัตต์ 
จ านวน 52 ราย 

- ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวตัต ์     25  

(2) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลงัคา 
(Rooftop PV System) ส าหรับประเภทบ้าน
อยู่อาศัย  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

  

6.85 
482 เมกะวัตต์ จ านวน 

6,002 ราย 

- ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวตัต ์     25  

(3) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนพ้ืนดิน
ส าหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม  

ธ.ค. 
2558 

มิ.ย. 
2559 

  

5.66 
969 เมกะวัตต์ จ านวน 

165 ราย 

- ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์     25  
(4) โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอยา่งเสรี พ.ศ. 
2559 

ม.ค. 
2560 

   
- 

5.633 เมกะวัตต์ 
จ านวน180 ราย 

- ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวตัต ์     25  

ปีพ.ศ. 2560  
มิ.ย. 
2561 

 
ธ.ค. 
2561 

 
 

 
 

  
ผ่านเข้าท าสัญญา 

154.52 เมกะวัตต์ 35 
ราย (มี.ค. 2561) 

(5) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 24 

4.12 

- ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวตัต ์     25  
ที่มา : มติ กพช. สนพ. ส านักงาน กกพ. และ พพ. 
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หมายเหตุ   
1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 1 และวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ผ่านการอุทธรณ์ 33.95 เมกะวัตต์ 8 ราย อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 
9.5 เมกะวัตต์ 3 ราย ซึ่งกลุ่มที่ผ่านการอุทธรณ์ใช้อัตรา FiT 5.377 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง อายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 
2584 
2 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV 
System) พ.ศ. 2556 เป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ ก าลังผลิตติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ จ านวน 6,166 ราย และแบ่งเป็นประเภทบ้าน
อยู่อาศัย 48 เมกะวัตต์ จ านวน 6,002 ราย ส่วนประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานก าลังการติดตั้ง 82 เมกะวัตต์ จ านวน 164 ราย 
3 เริ่มด าเนินการวันท่ี 22 ส.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ระยะเวลา 5 เดือน ในรูปแบบการผลิตเพื่อใช้งานเอง 
4 มติ กพช. วันที่ 15 พ.ค. 2560 ให้รับซื้อไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ 100 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภาคการเกษตร 119 เม
กะวัตต์ เมื่อเสร็จแล้วให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 

 

การขออนุญาตส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ที่ผ่านมาการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเนื่องจาก

ระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  เช่น  การขออนุญาตติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือก าลังการติดตั้งไม่เกิน 1,000 

กิโลวัตต์สูงสุด โดยให้แจ้งลงทะเบียนต่อส านักงาน กกพ. หรือในระบบฐานข้อมูลของส านักงาน กกพ. 

อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดมากกว่า 1 ,000 กิโลวัตต์สูงสุดหรือ
มากกว่า 1 เมกะวัตต์สูงสุด จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.4 ล าดับที่ 
88) ว่าด้วยโรงงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่าย หรือเพ่ือใช้ในกระบวนการประกอบกิจการโรงงานของตนเอง
และจ าหน่าย โดยให้ยื่นเอกสารค าขออนุญาต ร.ง.3 ต่อส านักงาน กกพ.  จากนั้นกระบวนการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการขอตั้งโรงงานและที่ตั้งของโรงงานด าเนินการโดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ที่โรงงาน
ตั้งอยู่และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงแจ้งส านักงาน กกพ. เพ่ือพิจารณาการออก
ใบอนุญาต รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นส าหรับขอรับใบอนุญาต ร.ง.4  จะไม่เกิน 60 วัน   ทั้งนี้ในขั้นตอนการแจ้ง
ต่อการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเพ่ือขอเชื่อมต่อระบบหรือขอขนานระบบไฟฟ้านั้นจะต้องด าเนินการเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้กิจกรรมเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่หน่วยงานด้าน
นโยบายได้ศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการแต่ยังไม่มีมติจาก กพช. ได้แก่ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ 
Net Billing พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรูปแบบการส่งเสริมเป็นแบบ Net Billing  โดยให้โครงการน าร่อง (Pilot 
Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 ที่มีสัญญากับการไฟฟ้าฝ่าย
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จ าหน่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการและแก้ไขสัญญาเป็นแบบมีการรับซื้อไฟฟ้า
ส่วนเกิน  
 

 
ที่มา : ส านักงาน กกพ. 

รูปที่ 4.1 : ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก Non-Firm เป็น Firm 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประสบปัญหาความน่าเชื่อถือและความมั่นคงใน
การจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การไฟฟ้าจะต้องมีภาระก่อสร้างโรงไฟฟ้าก าลังผลิตส ารองเพ่ือรองรับการ
จ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้  และความไม่สมดุลของการผลิต
ไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลาที่ภาระทางไฟฟ้าต่ า  ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลากลางวัน  และวันหยุด เป็นต้น รวมถึงไม่
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในบางช่วงเวลา เช่น เวลากลางคืน  หรือช่วงเวลาที่ลมสงบ เป็นต้น  

จากปัญหาข้างต้นเพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการจ่าย
ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้มีการผสมผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายรูปแบบรวมเรียกว่า 
พลังงานหมุนเวียน  ทั้งนี้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบใหม่ได้รับความเห็นชอบ
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จากมติ กพช. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT  ส าหรับการ
เปิดรับซื้อรายใหม่เท่านั้น  ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
แบบ VSPP Semi-Firm ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมาใช้ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าได้  

 

ตารางท่ี 4.2 :   โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Firm และ Semi-Firm 

การส่งเสริม พลังงานหมุนเวียน 
ปริมาณรับซ้ือ 
(เมกะวัตต์) 

การประมูลรับซ้ือไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ก าหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าฯ 

1. การรับซื้ อ ไฟฟ้ าจากผู้ ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 
 
ก าลังการติดตั้ง > 10 เมกะวัตต์ 
แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ 

การผสมผสาน :  
ชีวมวล   
ก๊าซชีวภาพ(น้ าเสีย/ของเสีย)   
พลังน้ าขนาดเล็ก (0.1 – 10 
เมกะวัตต์ต่อเครื่อง)   
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)   
พลังงานลม   
พลังงานแสงอาทิตย์ 

300 
แบ่งเป้าหมาย

ตามพื้นที ่

FiTF : 1.81 
FiTV,2560 : 1.85 
FiT1 : 3.66 
ระยะเวลา : 20 ปึ 1 ม.ค. 2563 ถึง 

31 ธ.ค. 25643 

การส่งเสริม พลังงานหมุนเวียน 
ปริมาณรับซ้ือ 
(เมกะวัตต์) 

การประมูลรับซ้ือไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ก าหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าฯ 

2. (ร่ าง) การรับซื้ อ ไฟฟ้ าจาก
ผู้ ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า ข น า ด เล็ ก ม า ก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ VSPP Semi-
Firm พ.ศ... 
 

ก าลังการติดตั้ง  10 เมกะวัตต์ 
 
Firm 6 เดือน : ครอบคลุม มี.ค. – 
มิ.ย.  ส่วนอีก 6 เดือนที่เหลือเป็น 
Non-Firm 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง :  
ชีวมวล   
ก๊าซชีวภาพ(น้ าเสีย/ของเสีย)   
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)   

269 แบ่ง
เป้าหมายตาม

พื้นที ่

ชีวมวล2 :  
FiTF : 2.39 – 2.61  
FiTV,2560 : 1.85 – 2.21 
FiT1 : 4.24 – 4.82 
ระยะเวลา : 20 ปี 
ก๊าซชีวภาพ : 
FiTF : 2.79 (พืชพลังงาน – 
3.76 (น้ าเสีย/ของเสีย) 
FiTV,2560 : 2.55 (พืชพลังงาน) 
FiT1 : 3.76 (น้ าเสีย/ของเสีย) 
– 5.34 (พืชพลังงาน) 
ระยะเวลา : 20 ปี 

31 ธ.ค. 2562 

ที่มา : มติ กพช.  สนพ.  และส านักงาน กกพ. 

หมายเหตุ  
1 อัตรา FiT จะใช้ส าหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน พ.ศ. 2560 โดยที่หลังจาก พ.ศ. 2560 นั้น FiTV 
จะเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐาน (Core inflation) 
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2 ค่าต่ าส าหรับก าลังการติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์  –  ค่าสูงส าหรับก าลังการติดตั้ง  3 เมกะวัตต์  
3 ก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เนื่องจากความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้า อาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
FiTF  คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ประมูลได้ เป็นส่วนคงท่ี หน่วยเป็นบาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
FiTV  คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ผันแปรไปตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐาน หน่วยเป็นบาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 
 รูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าแบบราคาคงที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการประมูลรับซื้อไฟฟ้า  ซึ่งน ามาใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 2559 และใช้กับส าหรับโครงการ SPP 
Firm และ VSPP Semi-Firm ด้วย อัตราการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าคงที่และค่าไฟฟ้า
ผันแปร  การผลิตไฟฟ้าของเอกชนที่มีสัญญาประเภท Firm กับ กฟผ. นั้นจะต้องสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ในช่วง Peak ร้อยละ 100 และในช่วง Off-peak ไม่เกินร้อยละ 65  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องควบคุมการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าดังต่อไปนี้ 

1. ในช่วง Peak ไม่เกิน 1.02 เท่าของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา และไม่ต่ ากว่า  0.98 เท่าของ

ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 

2. ในช่วง Off-Peak ต้องไม่เกิน 1.02 เท่าของปริมาณพลังไฟฟ้าที่ก าหนดในช่วง Off-Peak  

 
4.2  การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (BOI) 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในส่วน
อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์ ผลิตวัตถุดิบแผงเซลล์ และการติดตั้งระบบ  โดยที่นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน ก าหนดประเภทกิจการให้การส่งเสริม ดังนี้ 

1. การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และวัตถุดิบส าหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  

ประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทย่อย 5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ/หรือวัตถุดิบส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 
เงื่อนไข  

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 

 การผลิ ต เซลล์ แสงอาทิ ตย์  ต้ อ งมี กรรมวิ ธี ก ารผลิ ตและ  ENERGY YIELD ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
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สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A2 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์
ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
2. การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR MODULE) และโครงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่

ใช้ร่วมกับแผงแสงอาทิตย์ เช่น BATTERY และ INVERTER เป็นต้น  

ประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทย่อย 5.4.8 กิจการการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์ส าหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงาน
แสงอาทิตย ์
เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 
สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A3 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์
ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
ปัจจุบันมีโครงการผลิต Solar Cell และน าไปประกอบเป็น Solar Panel ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม 

จ านวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ก าลังผลิตไฟฟ้ารวม 4,345 เมกะวัตต์  
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ตารางท่ี 4.3 :  โครงการผลิต solar cell และ โครงการประกอบ Solar panel ที่ได้รับการส่งเสริม
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

พ.ศ. จ านวนโครงการ ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2547 2 30 500 

2548 2 25 100 

2549 2 40 2,400 

2550 2 39 2,000 

2551 1 30 1,800 

2555 1 8 10 

2556 - - - 

2557 1 120 690 

2558  2 53 91 
2559 2 900 331 

2560 2 3,100 1,650 

รวม 17 4,345 9,572 

ที่มา : บีโอไอ  

3. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน  
ประเภทย่อย 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน 
เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง คือ  
 จะต้องได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า  (PPA : POWER PURCHASE AGREEMENT)   

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้า    
ฝ่ายผลิต (กฟผ.) 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ    
เทศบาล ต าบล ในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่  
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 กรณีโครงการมีก าลังผลิต ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย(ENVIRONMENTAL SAFETY ASSESSMENT) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

สิทธิและประโยชน์   กลุ่ม A2 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่  

 สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm ที่ได้รับการส่งเสริม ก าลังผลิตไฟฟ้า
รวม 2,626.5 เมกะวัตต์ และประเภท Solar Rooftop ที่ได้รับส่งเสริม ก าลังผลิตไฟฟ้ารวม 126.5 เมกะวัตต์ 
 
ตารางท่ี 4.4 :  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 

พ.ศ. 
Solar Farm Solar Rooftop 

ก าลังผลิต 
(เมกะวัตต์) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ก าลังผลิต 
(เมกะวัตต์) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

 
2554 

541.4 63,742 - - 

2555 621.5 57,073 - - 
2556 139.0 18,661 6.2 62 
2557 1.0 80 70.8 4,053 
2558 1,065.5 69,958 7.9 489 

2559 241.6 13,453 6.2 266 
2560 16.5 785 35.4 1,288 

ที่มา : บีโอไอ 
หมายเหตุ : พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 มีโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ าจ านวน 1 และ 2 
โครงการ ก าลังผลติรวม 2.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท 

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม  
1. เพื่อกระจายความเจริญสู่ภู มิภาค  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่  2/2557          

หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน ในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า ได้แก่ 

กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
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ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ  

โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน อัตราร้อยละ 50       
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสิ้นสุดลง 

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่    
เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน        
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหัก
จากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 3/2557 และ 4/2561 หากตั้งสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา    
เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  500,000 บาท 
โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม ่

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50      
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี  จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้           
นิติบุคคล 

 ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้า 
มาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเปน็ระยะเวลา 5 ปี  

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่    
เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

   อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน ร้อยละ 
25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไร
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สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

3. โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2559 และ 4/2561 หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอ 
ดังนี้ 

- อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าผสมผสาน” (AGRICULTURAL INDUSTRY CITY) 

- อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่ พ่ึ งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT CITY)  

- อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (INTERNATIONAL BORDER CITY)  

เงื่อนไข 
ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  500,000 บาท   

โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม ่

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50      
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี  จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้           
นิติบุคคล 

 ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ 90 ของอัตราปกติส าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้า 
มาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเป้นระยะเวลา 10 ปี  

 อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่    
เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิไม่เกิน         
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหัก
จากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
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4. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: EEC) 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2560 หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1,000,000 บาท 

 จะต้องยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560  
โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน อัตราร้อยละ 50      
ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี  จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษี เงินได้           
นิติบุคคล 

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานทดแทน ผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้เองในโครงการที่มีลงทุนอยู่ เดิม จะต้องเป็นประเภทกิจการที่

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการ

ส่งเสริม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560  

โครงการที่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริม ดังนี้ 

 โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมต้องระยะเวลาการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  

 โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับส่งเสริม           
ตามมาตรการนี้ได ้

เงื่อนไข 

 ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1,000,000 บาท 

 จะต้องยื่นค าขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากวันที่ส านักงานออกบัตรส่งเสริม 

โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม ่

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของ
กิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม 

 ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม 
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4.3 การส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนโดยให้เงินกู้ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพแต่ยังขาดเงิน
ลงทุน มีหลายลักษณะ เช่น การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment) การร่วมลงทุนกับบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO Venture Capital) การเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing) การช่วยให้โครงการ
อนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
การอ านวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) และการช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น โดยเงื่อนไข
ในการสนับสนุนโครงการจะต้องเข้าร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินสนับสนุนที่ได้รับเงินจัดสรร  ทั้งนี้
ผู้จัดการกองทุนมี 2 ราย ได้แก่  มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
ท าหน้าที่การบริหารจัดการกองทุนฯ 
 การส่งเสริมในอีกรูปแบบหนึ่ง คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือใช้เป็นวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนที่ลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานโครงการละไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยผ่านสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 
3.5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 5 ปี เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย  ปัจจุบัน
โครงการอยู่ในระยะที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 
8 แห่งได้แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  (2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (3) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) (4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) (6) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (7) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  และ (8) 
ธนาคารแลนด์  แอนด์  เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)   นอกจากนี้ตารางที่  4.5 แสดงโครงการสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน ส าหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.5 :   การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสินเชื่อเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

ผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ (ปี) 

สินเช่ือกรุงไทยประหยัดพลังงาน  
(Green loans) 

สนับสนุนในโครงการที่มีการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือ
พลังงานสะอาด ท้ังผลิตเพื่อใช้เองในกิจการ 
และหารายได้จากแหล่งพลังงานนัน้  รวมถึง
การลงทุนเพื่อก าจัดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
สินเช่ือน้ีครอบคลุมการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง 
เครื่องจักร  หรืออุปกรณ์เพื่อการดงักล่าวด้วย 

ตามระเบียบ
ธนาคาร 

สูงสุดไม่เกิน 10 ป ี
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สินเช่ือรับประกันการประหยดั
พลังงาน โดยธนาคารกสิกรไทย 

เป็นสินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการในรูปของ
สินเช่ือลีสซิ่ง เพื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (K-Equipment Financing) จาก
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์อีควิปเมนท์ กสิกรไทย 
และเงินกู้ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างการจดัการดา้นพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก บริษัท
จัดการดา้นพลังงาน (ESCO) 

สูงสุด 100 % 
ของเงินลงทุน
ทั้งหมดของ
โครงการ 

ระยะเวลาผ่อนช าระ
ตามระยะเวลาคืนเงิน
ของการลงทุนแต่ไม่

เกิน 5 ป ี

สินเช่ือรับประกันการประหยัด
พลังงาน (Solar Rooftop) โดย
ธนาคารกสิกรไทย 

เพื่ อการประหยัดพลั งงานหรือการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากบริษัทผู้เช่ียวชาญและเป็น
โครงการลงทุนด้านพลังงาน Solar Cell ที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า
ภายในธุรกิจ หรือเพื่อท าสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับโครงการภาครัฐฯ 

สูงสุด 100 % 
ของเงินลงทุน
ทั้งหมดของ
โครงการ 

สูงสุด 12 ป ี

ที่มา : พพ.  และ ธนาคาร 

 
4.4  มาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อก าหนดและระเบียบของการไฟฟ้า 

สมอ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับหรือประกาศใช้มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับ
ประเทศไทย และเป็นหน่วยงานสมาชิกของ IEC ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์   อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่  ทั้งนี้อุปกรณ์
ดังกล่าวมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับ
ประเทศไทย คือ มอก. ที่มีข้อก าหนดทางเทคนิคสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC   ทั้งนี้ มอก. ส าหรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และอินเวอรเ์ตอร์ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่  4.6 :  มาตรฐานผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์  อินเวอร์เตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ใช้งาน พ.ศ. 2559 – 2560  

ประเภท มาตรฐาน มาตรฐานที่สอดคล้อง 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 1843:2553  IEC 61215:2005 
 มอก. 2210:2555  IEC 61646:2008 

 
มอก. 2580-1:2555  

IEC 61730-1:2004-10  และ IEC 
61730-1 am.1:2011 
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มอก. 2580-2:2555  

IEC 61730-2:2004-10 และ IEC 
61730-2 am.1:2011 

อินเวอร์เตอร์แบบ มอก. 2603 เล่ม 1-2556 IEC 62109-1 Ed.1 (2010-04) 
เชื่อมต่อระบบ มอก. 2603 เล่ม 2-2556 IEC 62109-2 Ed.1 (2011-06) 

จ าหน่าย มอก. 2606:2557 IEC 61727 Ed.2 (2004-12) 
 มอก. 2607:2557 IEC 62116 Ed.1 (2008-09) 

ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

มอก. 2572:2555  IEC 60364-7-712 

ที่มา : สมอ.  

 
ในพ.ศ. 2560 ผู้ได้รับรองตามมาตรฐาน มอก. 1843:2553: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดิน ชนิดผลึก

ซิลิคอน – คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ จ านวน 10 บริษัท และมาตรฐาน มอก. 2580-2:2555: 
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เล่ม 2 ข้อก าหนดส าหรับการทดสอบ จ านวน 9 บริษัท   
ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ได้จากระบบฐานข้อมูล   
tisi.go.th/tis_dev/p4_license_report/p4license_report.php 

นอกจากนี้ส าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายต้อง
ค านึงถึงข้อก าหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายส าหรับการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย  

- ข้อก าหนดส าหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการ

ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61727-2004, IEC 62116-2008, IEEE 

1347-2003, IEEE 1547.1-2005  และ AS 4777.3-2005 

- ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส่วนมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ประกอบด้วย มอก. 
2572: 2555 ซึ่งประกาศเป็นมาตรฐาน มอก. ใน พ.ศ. 2555  และมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุดจัดพิมพ์พ.ศ. 
2559  เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
โดยกล่าวถึงข้อก าหนดการติดตั้งและความปลอดภัย 

มาตรฐานแบตเตอรี่ส าหรับระบบสะสมพลังงานส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้ 

 IEC 60896-11:2002 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General 
requirements and methods of tests 
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 IEC 60896-21:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - 
Methods of test 

 IEC 60896-22:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - 
Requirements 

 IEC 61427-1:2013 Secondary cells and batteries for photovoltaic energy system (PVES) 
– General requirements and methods of test 

 
4.5  การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ สปช. ได้น าเสนอให้มีการปฏิรูปเร็ว โดยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2557  ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้มีมติให้จัดท าโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นโครงการระดับชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในการปฏิรูปพลังงานซึ่งประโยชน์ของการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งอันเป็นภาคส่วนที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมากที่สุดและ
จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางอากาศดีขึ้น  ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากหลากหลายแหล่ง
รวมถึงพลังงานทดแทนจึงเป็นการพ่ึงพาและเกื้อหนุนกันของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์    

นอกจากนี้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) ได้ก าหนดกลยุทธ์การผลักดัน
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยในภาคขนส่งมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  15,100 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 53 ล้านตันต่อปี  ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต   ตารางที่ 4.7 แสดงแผนงานในระยะเวลา 20 ปี เพื่อ
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้มีปริมาณ 1.2 ล้านคันใน พ.ศ.2579   

 
ตารางท่ี 4.7 :   แผนงานการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) 

ช่วงระยะของแผน กิจกรรม 
ระยะที่ 1  พ.ศ. 2559 – 2560 - เตรียมความพร้อมด้านกฏหมายการขออนุญาต 

- การสนับสนุนการวิจัยเรื่อง แบตเตอรี่ ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
- น าร่องกลุ่มรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
- การน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าได้รับการยกเว้นภาษีอากรน าเข้า 
- เตรียมความพร้อมด้านสถานีอัดประจุยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 
- ร่างประกาศเรื่องก าหนดก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยยานยนต์ 
- ร่างแนวทางการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอยา่งปลอดภัย 
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ระยะที่ 2  พ.ศ. 2561 – 2563 - เข้าสู่ระยะที่ 2 วิจัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เรื่องสมรรถนะแบตเตอรี่  มอเตอร ์
- เพิ่มจ านวนยานยนตไ์ฟฟ้า 
- ก าหนดรูปแบบค่าบริการ/มาตรฐานจุดบริการสถานีอัดประจุให้เพยีงพอ 
- มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน 

ระยะที่ 3  พ.ศ. 2564 – 2578 - ขยายผลการศึกษาส่งเสรมิไปยังยานยนตไ์ฟฟ้าส่วนบุคคล 
- พัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 

ระยะที่ 4  พ.ศ. 2579 เป็นต้นไป - คาดหวังว่ายานยนตไ์ฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนรถยนต์น้ ามันอย่างเต็มรูปแบบ  

ที่มา : กฟผ.   กฟภ.  กฟน. และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

 
มาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าใน พ.ศ. 2561 – 2563  โดยการส่งเสริมการลงทุนมีประกาศ

ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5 / 2560 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ  ในหมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  มีการ
เปลี่ยนแปลงใช้ข้อความดังนี้ 
4.8.3 กิจการผลิตอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-In Hybrid 
Electric Vehicles (PHEV) สิทธิและประโยชน์กลุ่ม A2 

4.8.3.1  กิจการผลิตแบตเตอรี่ 
4.8.3.2  กิจการผลิต Traction Motor 
4.8.3.3  กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน 
4.8.3.4  กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)  
4.8.3.5  กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ (DCU)  
4.8.3.6  กิจการผลิต On-Board Charger   
4.8.3.7  กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเต้ารับ เต้าเสียบ   
4.8.3.8   กิจการผลิต DC/DC Converter   
4.8.3.9   กิจการผลิต Inverter  
4.8.3.10  กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger   
4.8.3.11  กิจการผลิต Electric Circuit Breaker   
4.8.3.12  กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging System)  
4.8.3.13  กิจการผลิตคานหน้า/คานหลัง ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า 
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ทั้งนี้ตารางที่ 4.8 แสดงประเภท  เงื่อนไข  สิทธิและประโยชน์ส าหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ  และ
กิจการบริการตามที่มีในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5 / 2560 
 
ตารางท่ี 4.8 :  กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและบริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศฯ ที่ 5 / 2560 

ประเภทกิจการ สิทธิและประโยชน ์ ก าหนดระยะเวลายื่นค าขอ 
4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles – HEV) 
และช้ินส่วน 

กลุ่ม B1 30 ธ.ค. 2560 

4.17 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก  
(Plug-In Hybrid Electric Vehicles - PHEV) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A4 30 ธ.ค. 2561 

4.18 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  
(Battery Electric Vehicles – BEV) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A3 30 ธ.ค. 2561 

4.19 กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  
(Battery Electric Bus) และช้ินส่วน 

กลุ่ม A4 30 ธ.ค. 2561 

7.27 กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่ม A3 30 ธ.ค. 2561 

ที่มา : บีโอไอ 

 
กิจกรรมเด่นแห่งปีและแนวทางที่จะด าเนินต่อไป 
5.1 การปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและซื้อจากต่างประเทศมีปริมาณคงที่   ซึ่งใน
รูปที่ 5.1 แสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2560  และรูปที่ 5.2 แสดงก าลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2560  เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์  นอกจากนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าพฤติกรรม
การผลิตไฟฟ้าและการบริโภคพลังงานของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  กอปรกับการส่งเสริมของภาครัฐซึ่ง
เน้นให้มีการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมโดยมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
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แหล่งข้อมูล :  กฟผ.   ส านักงาน กกพ.  และ พพ. 

รูปที่ 5.1 : ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2560 

 
แหล่งข้อมูล :  พพ. 

รูปที่ 5.2 : ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2560 
 
จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การปฏิรูปพลังงาน เพ่ือน าประเทศสู่ความก้าวหน้าที่ม่ันคง 

และยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา  ประกอบด้วยการปฏิรูปพลังงาน  6  ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  ด้านไฟฟ้า  ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ด้านการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐาน  โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท คือ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยปรับสมดุลเพ่ือให้กลไกตลาดผลักดันให้

เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ทั้งช่วยส่งเสริมการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน  การก าหนดนโยบาย  การก ากับดูแล  การประกอบกิจการ  สร้าง

ธรรมภิบาลในการด าเนินกิจการของภาคพลังงานในภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งการใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ  การอนุรักษ์พลังงาน  การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน  การสนับสนุนยานยนต์

ไฟฟ้า  การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  และการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า 

การปฏิรูปพลังงานด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้า  โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง  และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน และ (3) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยปรับปรุงการ
ก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมทั้งจัดท า PDP รายภาค และใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานและที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขัน และกลไกตลาดในกิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยจะด าเนินการปรับโครงสร้างอย่าง
เป็นขั้นตอน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และยังคงรักษาเสถียรภาพและความมั่ นคง
ด้านพลังงานของประเทศ 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) ของประเทศไทย PDP 2018 ฉบับใหม่
โดยกระทรวงพลังงาน มีความจ าเป็นต้องปรับแผนเนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และสายส่งไม่เป็นไป
ตามแผน  และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป คือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ิมมาก
ขึ้น   การผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเองเพ่ิมมากขึ้น  และความต้องการไฟฟ้าสุทธิสูงสุดของระบบ (Peak) ในเวลา
กลางคืนแทนที่จากเดิมเป็นช่วงบ่าย 
 การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (2) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการ
น าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (4) ปฏิรูป
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง 
และก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

 การส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี ตามการปฏิรูปมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และ
ผลสัมฤทธิ์ คือ 
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1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์
รูฟได้อย่างเสรีเพ่ือใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง  

1.2 มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน   เอกชน-ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ไดอ้ย่างเสรี  

1.3 เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ  

1.4 โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 การด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  จึงแต่งตั้งคณะท างาน
พิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  กระทรวงพลังงาน 
ตามค าสั่งกระทรวงพลังงานที่ 17 / 2561 วันที่  4 พฤษภาคม 2561  และจัดตั้งคณะอนุคณะท างานเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการ 5 คณะ ตามค าสั่งกระทรวงพลังงานที่ 28 / 2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561   
ประกอบด้วย  (1) คณะอนุท างานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปพลังงานด้านการบริหารจัดการ  (2) คณะอนุ
ท างานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปพลังงานด้านไฟฟ้า  (3) คณะอนุท างานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
พลังงานด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  (4) คณะอนุท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปพลังงานด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน  (5) คณะอนุท างานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปพลังงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
โครงสร้างพืน้ฐานพลังงาน    
 คณะอนุคณะท างานทั้ง 5 คณะ มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปพลังงาน  และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ประสานงานและติดต่อประเมินผล
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด   รวมถึงน าเสนอผลด าเนินการต่ อคณะท างานพิเศษ
ประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ทั้งนี้คณะอนุท างาน
สามารถเชิญชวนบุคคลภายนอกให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ  และคณะอนุท างานปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตาม
คณะท างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมอบหมาย 
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ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนข้อมูล  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
นางสาวอริสา อเนกวรรณา 
นายรณยุทธ ตีทอง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายไพรัช กิจวรวุฒิ 
นายนันทวัฒน์ โตสง่า 
 
 
 
 

การไฟฟ้านครหลวง 
นางสาวปิ่นทิพย์ ทรัพย์สุทธิ 
นายธนนท์ แดงมณี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.สิริภา จุลกาญจน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล 
ดร.อุสาห์ บุญบ ารุง 
คุณสุกัญญา เพ็งมา 
 

ค าจ ากัดความ 
 ความหมาย ที่มา 

การผลิตไฟฟ้าผสมผสาน 
(Hybrid) 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนโดยมีประเภทพลังงาน
หมุนเวียนที่น ามาผลิตไฟฟ้าหน่ึงประเภทหรือมากกว่า 

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid Firm 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลติพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
ร่วมกัน (Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน
นอกรูปแบบกากหรือเศษวัสดุเหลอืใช้เป็นเชื้อเพลิง ขยะมูล
ฝอย ไม้จากการปลูกเป็นเชื้อเพลิง จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ก าลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวตัต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ 
(MW)  

คณะท างานวิชาการฯ 
หมายเหตุ จากระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสญัญา 
Non-Firm ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552, 
กฟผ. : กฟน. : กฟภ. 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในแบบ 
SPP Hybrid Firm 

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมี
ปริมาณพลังไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กแตล่ะรายที่จ่ายเข้า
ระบบของการไฟฟ้า มากกว่า 10 เมกะวัตต์ และไมเ่กิน 50 
เมกะวัตต์ ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า  

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid Firm 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนดิไฟฟ้าของตนเอง  การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็น
เชื้อเพลิง ขยะมูลฝอย ไม้จากการปลูกเป็นเช้ือเพลิง   
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. มีปริมาณพลังไฟฟ้า
ขายเข้าระบบไมเ่กิน 10 เมกะวัตต์ (MW) 

คณะท างานวิชาการฯ 
หมายเหตุ จากระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมา (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน  ส านักงาน กกพ. 
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พลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm 

พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 
2015) ประกอบด้วย ชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย)  
พลังน้ าขนาดเล็ก (ขนาดก าลังผลิตติดตั้งระหว่าง 0.1 – 10 
เมกะวัตต์ต่อเครื่อง) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)  พลังงานลม  
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 

พลังงานหมุนเวียนในแบบ 
VSPP Semi-Firm 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) 
และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)  อย่างใดอย่างหนึ่ งเป็น
เชื้อเพลิง 

(ร่าง) ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
VSPP Semi-Firm 

ไพเวทพีพีเอ (Private 
PPA) 

การซื้อ-ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ระหว่างภาคเอกชนท่ีได้รับใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
ส านักงาน กกพ. 

คณะท างานวิชาการฯ 
 

ไมโครกริด (Microgrid) การควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กท่ีกระจายตัวและสามารถมีแหล่งผลติไฟฟ้าหลายรูปแบบ 
ในรายงานฉบับน้ีกล่าวถึงเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

คณะท างานวิชาการฯ 
 

ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage 
System) 

ระบบหรืออุปกรณต์่างๆ ท่ีติดตั้งในโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm เพื่อให้
สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าท่ีผลติได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถ
กักเก็บไว้ได้ และสามารถแปลงพลงังานท่ีกักเก็บไว้ให้กลับมา
เป็นพลังงานไฟฟ้าใหม่ เพื่อขายเขา้สู่ระบบร่วมกับระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm 

ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 

ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) 

การรับซื้อไฟฟ้าที่ผลติจากพลังงานหมุนเวียน/พลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ าขนาด
เล็กและขนาดเล็กมาก ก๊าซชีวภาพ  ชีวมวล  และขยะชุมชน  
ซึ่งเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากราคาไฟฟ้าปกติในระยะเวลาทีไ่ดร้ับ
การสนับสนุน 

คณะท างานวิชาการฯ 
 

อัตรารับซ้ือไฟฟ้า Feed-in 
Tariff (FiT) 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศเป็นคราวๆ 
ไป 

คณะท างานวิชาการฯ 
หมายเหตุ จากระเบียบฯ ว่าดว้ยการรับซ้ือไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดต้ังบน
หลังคา พ.ศ. 2556 
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การให้บริการ (สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย) 
บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร ์จ ากัด www.thaisolarfuture.com                 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) www.ekarat-transformer.com   
 

            

บริษัท โพลเีทคโนโลยี จ ากัด www.polytech.co.th                 

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอน็ยีเนียริ่ง จ ากดั www.thai-a.com                 

บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร ์(ไทยแลนด์) จ ากดั www.sma-thailand.com; www.sma.de/en   
 

            

บริษัท โซโลเซล อินเตอรเ์ทรดเดอร ์จ ากัด www.solocellthai.com                 

บริษัท ลอจิกพาวเวอร ์จ ากัด (ส านักงานใหญ่) www.logicpowerth.com                 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) www.ckpower.co.th                 

บริษัท เอท ีเทคโนโลย่ี คอนซัลแทน็ท ์จ ากดั www.at-thai.com                 

บริษัท เพาเวอร์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) 

www.pst.co.th 

  
 

            

บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จ ากัด www.power-utah.co.th   
 

            

บริษัท คลีนเทคโซลาร ์(ประเทศไทย) จ ากัด www.cleantechsolar.com                 

บริษัท ลอย ซัพพลายแอนดเ์ซอร์วิส จ ากัด www.loyss.com                 

บริษัท กนักุลเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน) www.gunkul.com                 

บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ฟเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

www.itd.co.th 

                

บริษัท ยูนทิรีโอ เทคโนโลยี จ ากัด unitrio.co.th                 

บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

www.deltaww.com 

                

บริษัท เอ็นจินีโอ จ ากัด www.engineo.co.th                 

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด www.cspm.co.th/th                 

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลย่ี ไทยแลนด์ จ ากัด www.solomon.co.th                 

บริษัท แอสโทรเนอร์จ ีโซลาร ์(ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

www.astronergy.com 

                

บริษัท เข็มเหลก็ จ ากัด www.kemrex.com                 

บริษัท ลีโอนิคส์ จ ากดั www.leonics.com; www.leonics.co.th                 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) 

www.gpscgroup.com 

                

บริษัท บางกอกโซลาร ์พาวเวอร ์จ ากัด www.bangkoksolar.com                 

บริษัท ชาร์ป ไทย จ ากัด www.sharpthai.co.th                 

บริษัท อาร์อีซี ซิสเต็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั www.recgroup.com/en                 

บริษัท ก าแพงเพชรกรนีเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด www.kpngreen.co.th                 

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด www.schneider-electric.com                 

บริษัท ดอกเตอร ์กรนีเอนเนอร์จี จ ากดั www.drgreenenergy.com                 

บริษัท ทียูว ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั www.tuv.co.th                 

บริษัท อนิเตอรเ์ทค เทสติ้ง เซอรว์ิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

www.intertek.com; www.intertek.co.th 

                

บริษัท พรีฟอรม์ด์ ไลน ์โปรดัคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

www.preformed.asia/Thailand 

                

บริษัท ซอนนีดกิซ์โซล่าร์(ประเทศไทย) จ ากดั www.sonnedix.com                 
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บริษัท โซลเวนเทีย โซลาร ์จ ากัด www.solventiasolar.com                 

บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด www.tsus.co.th                 

บริษัท เอเซียนโซลาร์ จ ากัด www.enfsolar.com/pv/solar-system                 

บริษัท ล็อค โซลาร ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั www.locksolar.com                 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) www.solartron.co.th                 

บริษัท เจเจ-แลปป์ เคเบิ้ล (ที) จ ากัด www.jj-lappcable.com                 

บริษัท ดีเอ็นวี จแีอล (ประเทศไทย) จ ากัด www.dnvgl.com                 

บริษัท เอ็นเนอร์ลิงค ์เอเชีย โซลาร ์จ ากัด www.enerlink.co.th                 

บริษัท วอีี โซลาร ์ซิสเท็มส์ จ ากัด vesolar.com/th                 

บริษัท ไทยตาบูชิ อิเลก็ทริก จ ากัด www.thai-tabuchi.co.th                 

บริษัท บ้านโซล่าเซลล์ จ ากัด www.baansolarcell.co.th                 

บริษัท คอนเนอร์ย่ี (ไทยแลนด์) จ ากัด www.conergy.co.th                 

บริษัท โซล่าร์ เฟรนด์ จ ากดั -                 

บริษัท นวิ เอ็นเนอรจ์ี พลัส จ ากัด www.newenergy-plus.com                 

บริษัท โซลาร์คอน จ ากัด www.solarcon.co.th                 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จ ากัด www.super-energy.co.th                 

บริษัท เรเนโซล่า (ประเทศไทย) จ ากัด th.renesola.com                 

บริษัท อนิฟินทิ กรนี จ ากัด www.infinitegreen.co.th                 

บริษัท โซลาร์ ด ีคอร์ปอเรชนั จ ากัด www.solar-d.co.th                 

บริษัท เจทชัน่ โซล่า (ไทยแลนด์) จ ากัด www.jetion.com.cn                 

บริษัท อนิทเีกรเต็ด โซล่าร ์โซลูชั่นส์ จ ากัด isssolarsolution.com                 

บริษัท อเิรเดี๊ยน โซล่า จ ากัด www.irradiance.co.th                 

บริษัท เอบีบี จ ากัด http://new.abb.com/about                 

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด www.solarppm.co.th                 

บริษัท พิลเลอ่ร ์(ประเทศไทย) จ ากัด www.piller.co.th                 

บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จ ากัด www.kge.co.th                 

บริษัท โปรเซสเอ็นจเินียริ่ง เซอร์วิส จ ากดั www.pesco.co.th                 

บริษัท แอสซีเซ่ เอเชีย จ ากดั www.assyceasia.com                 

บริษัท คลีนโซลาร ์เอนเนอร์จี จ ากัด www.fb.com/CleansolarTH                 

บริษัท เสนา โซลาร ์เอนเนอร์ย่ี จ ากัด www.sena.co.th                 

บริษัท อโีคโพลิส จ ากัด www.infinitesolargroup.net/ecopolis                 

บริษัท อเีอชเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด www.ehs-support.com                 

บริษัท เอชายสร้างสรร จ ากดั -                 

บริษัท ไอแอลเอฟ คอนซัลติ้ง เอน็จเินียร์ 
(เอเซีย) จ ากัด 

www.ilf.com 

                

บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จ ากัด www.kinden.co.th                 

บริษัท บายเนเจอร์ จ ากัด -                 

บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ย่ี (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

www.yhe.co.th 

                

บริษัท บริลเลี่ยนท ์พาวเวอร์ จ ากัด www.blpower.co.th                 

บริษัท เอ็นแมก๊ซ์ โซล่าร ์วัน จ ากัด www.enmax.co.th                 

บริษัท เกรน็โซน (ประเทศไทย) จ ากัด grenzone-thailand.com                 
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บริษัท โซล่า เอก็ซ์เพรส จ ากัด www.solarexpress.co.th                 

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด -                 

บริษัท เอ็นเนอรเ์รย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

www.enerrayuac.co.th 

                

บริษัท อีซีทีไอ จ ากัด www.ecti.co.th                 

บริษัท ยูวี่ รนีิวเอเบ้ิล เอ็นเนอร์จีส ์ไทย จ ากัด www.juwi.com                 

บริษัท โซล่า เอน็เนอร์จ ีแลบอราตอรี่ จ ากดั Solar Energy Laboratory Co., Ltd.                 

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซ่ันส ์จ ากัด www.tpipolene.co.th                 

บริษัท ออนนิสที โซลูชัน่ จ ากัด www.honestysolution.com               

บริษัท อเิควเตอร์ โซลาร ์แคปปิทอล จ ากัด www.equatorsolar.co.th                 

บริษัท สตุมฟ ์เอเนอร์ย่ี เซอรว์ิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

www.stumpfenergy.com 

              
  
 

บริษัท โซลนิค โซล่าร ์พาวเวอร์ จ ากัด www.solniquesolarpower.com                 

บริษัท กรีน เยลโล ่(ไทยแลนด์) จ ากัด www.greenyellow.co.th                 

บริษัท เซาท์อีสด ์ซัน ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั -                 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) www.glow.co.th                 

บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร ์จ ากัด www.yanhee.co.th                 

บริษัท อมิแพค โซล่าร์ จ ากัด www.impactsolar.co.th                 

บริษัท บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากัด www.bcpggroup.com/th                 

บริษัท ดี แอนด์ เจ คลนี เอนเนอร์ย่ี ซิสเท็ม 
จ ากัด 

- 

                

บริษัท เอสพี โซล่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั www.true-solar.com; www.spsolar.co.th                 

บริษัท สยาม โซลาร์ จ ากัด Siam_solar@hotmail.co.th                 

บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จ ากัด www.staubli.com/electrical                 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท ์เอน็เนอร์ย่ี อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากัด 

www.eei.co.th 

                

บริษัท เวอร์ซอลโซลาร์ จ ากัด www.versolsolar.com/en                 

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ ากัด www.hilti.group/content/hilti/CP/XX/en.html                 

บริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจีว ีจ ากัด -                 

บริษัท โซเล็ค โซล่าร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด -                 

Emergent Ventures International Pte 
Ltd. 

www.emergent-ventures.com 

                

บริษัท อโีคะเทค โกลบอล จ ากัด thaitechno.net                 

บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จ ากัด www.mottmac.com                 

บริษัท พี.พี. โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากัด -                 

บริษัท บ่อพลอย โซล่าร ์จ ากดั -                 

บริษัท จิงโกะ โซลาร์ จ ากัด -                 

Subsakulchai Co., Ltd. -                 

บริษัท วัฒนาสุข เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด www.wattanasuk.com                 

บริษัท ซิมไบโอร์ โซลาร ์จ ากัด -                 

บริษัท สกายลิงค์โซลาร ์จ ากัด www.skylink.solar                 

บริษัท โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี โซลูชั่น จ ากัด s-e-s.co.th                 
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บริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) 

www.thaisolarenergy.com 

                

บริษัท มหานครมทิอล จ ากัด www.metropolitanmetal.com                 

บริษัท ไทย ฟิวเจอร ์เอน็เนอร์ยี จ ากัด www.tfe.co.th                 

บริษัท หลงจี โซล่าร ์เทคโนโลยี จ ากัด www.en.longi-solar.com                 

บริษัท คลีนเนอรจ์ี ้อินเตอรเ์นชัน่แนล (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

www.clenergy.com 

                

บริษัท เวลฟิกซ์อินเตอร์เทรด จ ากดั www.goomaxsolar.com/a/en/contact/Thailand_Distributor/index.html                 

บริษัท ทเีอสอีซี คอร์ปอเรชัน่ www.tsecpv.com                 

 
การให้บริการ 

  ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

  ซ้ือ-ขายวัสดุอุปกรณ์ 

  จ าหน่ายอินเวอร์เตอร์ 

  ผลิตและจ าหนา่ยอินเวอร์เตอร์ 

  จ าหน่ายสายไฟฟ้า 

  ผลิตเซลล์ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

  ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  ผลิตวัสดุอุปกรณ์ 

  เจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า 

  งานบ ารุงรักษา 

  การประกอบและซ่อมแซม 

  ที่ปรึกษา 

http://www.clenergy.com/
http://www.tsecpv.com/
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5.2 ร่างรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้ าจากพลั งงานแสงอาทิ ตย์ของประเทศไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
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Executive Summary 
1.1 Installed PV Power 

Thailand had 251 MWp of annual installation and 2,697 MWp of cumulative 
installation capacity in 2017. SPP and VSPP share 23 and 77 percent of total installation 
capacity, respectively. In the next two years the growth of ground mounted PV systems 
installation will slow down due to the construction of improvements to the transmission 
system by EGAT. 

Self-consumption PV systems are becoming more popular and the growth rate of this 
application is driven by the private sector. In 2017 , the average p-Si module price was 16 – 
20 Baht/Wp and the average system price was 51 – 73 Baht/Wp.  

 

1.2 PV Industry 

In 2017 , Thailand had 13 PV module manufactures and a production of 4,029 MW. 
Most investments are for export. Grid-connected inverters have to be approved according to 
MEA or PEA regulation for grid-connected systems. Most grid-connected inverters are 
imported. 

The energy storage systems business is at the initial state following the national 
program for electrical vehicles. Most local manufactures for energy storage are lead-acid 
battery. 

 

1.3 Supporting Measures 
Thailand had the incentive programs such as Adder for 10 years and Fit for 25 years. In 

2017 , the new scheme of incentive program as firm and semi-firm renewable energy were 
introduced. The renewable energy hybrid systems consist of biomass, biogas, wind energy 
and small hydro power as well as PV systems. Target is 300 MW and commercial operating 
date is the end of 2021. Meanwhile, semi-firm renewable energy does not include PV 
systems. 
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1.4 Energy Reforming 
 Thailand energy reforming is one of six directions for national reforming. PV systems 

involve the reforming of electricity and of renewable energy. The majority of energy reform 

of electricity consists of 3 issues. These are : 

1. To improve the Power Development Plan (PDP) of Thailand 
2. To support the electricity business competition and 
3. To reform the structure of electricity power system. 
Energy reform of renewable energy consists of 5 issues. These are : 
1. To manage the biomass fuel from fast-growth for biomass power plant. 
2. To support and eliminate the obstacles for solid waste collection for power plants. 
3. To support the liberalization of PV rooftop systems installation. 
4. To restructure energy consumption in the transport sector. 
5. To support the prosumers trend in terms of regulation, infrastructure and energy 
conservation standards. 
 
Implementation of PV Systems 
2.1 Installation Capacity of PV Systems 
2.2 Grid-connected PV Systems 
2.2.1 Small Power Producers (SPPs) 
2.2.2 Very Small Power Producers (VSPPs) of Ground Mounted PV Systems 
2.2.3 Very Small Power Producers (VSPPs) of Rooftop PV Systems 
2.2.4 Self-consumption PV Systems 
2.2.5 Floating PV Systems 
2.3 Off-Grid PV Systems 
2.4 Micro-grid with PV Systems 
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2.1 Installation Capacity of PV Systems 

At the end of 2017, the cumulative installation of PV systems in Thailand reached 
2,697.26 MW. The fast growth of PV systems during 2011 to 2017 reflects the importance of 
continuously promoting government policy. Much effort was paid for the development of PV 
applications in the country to confront the barriers from non-technical and technical issues 
especially the limitations  

from grid interconnection. 

 
Source: This data was provided by DEDE, EGAT, PEA, MEA and OERC. 

Fig. 2.1 :  Cumulative PV systems installation in Thailand as of end-2017 
 

Table 2.1 : PV systems installation from 2011 to 2017 (Unit: MWp) 

Year 
Cumulative Installation Annual Installation 

On-grid  Off-grid  Total On-grid  Off-grid  Total 
2011 212.80 29.88 242.68 193.23 0.23 193.46 
2012 357.38 30.19 387.57 144.58 0.31 144.89 
2013 794.07 29.73 823.80 436.69 -0.46 436.23 

2014 1269.36 29.15 1,298.51 475.29 -0.58 474.71 
2015 1,389.55 30.03 1,419.58 120.19 0.88 121.07 

2016 2,412.32 33.80 2,446.12 1,022.77 3.77 1,026.54 
2017 2,663.12 34.14 2,697.26 251.80 0.34 251.14 
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Remark : (-) means the PV systems was uninstalled. 
Source : This data was provided by DEDE, EGAT, PEA, MEA, and OERC. 
2.2 Grid-connected PV Systems 
2.2.1 Small Power Producers (SPPs) 

The first three SPPs contracting with EGAT were Natural Energy Development Co., Ltd. 
(NED) with COD held in December 2011 followed by Bangchak Solar Energy Co., Ltd. (BSE) in July 
2012, and EA Solar Nakornsawan Co., Ltd. in December 2013. 

 Larger SPPs with COD held during 2015 to 2016 were, for example, Serm Sang Palang 
Ngan Co.,Ltd., EA Solar Lampang Co., Ltd., SPP Six Co., Ltd., and EA Solar Phisanulok Co., Ltd. 
In April 2016, OERC announced the termination for the granting of Licenses in Energy 
Industry Operation for groundmounted PV systems and wind power due to the lack of clear 
supported policies and regulations and to avoid possible disadvantages. Consequently, at 
the end of 2016, the SPPs with PV system were capped at 588.47 MWp. 
 
Table 2.2  :   SPP power plants of PV systems in Thailand, Year 2011- 2017 (MWp) 

PV Plant Owner Location 
InstallationCapacity  

(MWp) 
COD date 

NED  Lopburi 72.59 Dec -11 
BSE Ayutthaya 34.44 Jul - 12 
EA Solar Nakhonsawan Nakhonsawan 126.13 Dec - 13 
Sarm Sarn Palung Ngaun Lopburi 52 Feb - 15 

EA Solar Lampang Lampang 128.39 Feb - 15 
SPP Six Lopburi 41 Dec - 15 

EA Solar Phisanulok Phisanulok 133.92 Apr  -16 
Total 588.47 
Source : This data was provided by OERC. 
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2.2.2 Very Small Power Producers (VSPPs) of Ground Mounted PV Systems 

The cumulative installation of ground mounted PV systems as power plants with 
generation capacity between 1 and 10 MWp was 2,074.99 MWp, totaling 352 projects in 
2017. These projects are under the incentive programs of the Adder and the FiT. The 
Adder was applicable during 2008 to 2013 with the top up of 8.00 baht/kWh over retail 
electricity price for 10 years and later reduced to 6.50 baht/kWh according to the decreasing 
of PV system price. The FiT was applicable during 2014 to 2015 with the fixed rate of 
electricity price at 5.66 baht/kWh for 25 years based on the capacity factor of 16 percent. 

Fig. 2.2 illustrates the share of installed capacity of VSPP ground mounted PV 
systems in Thailand in 2017. From this figure, the majority of the PV systems are not larger 
than 8 MWp restricted by the capacity of feeder according to the regulation of PEA. The 
systems larger than 8 MWp are exceptional allowed to compensate energy loss in the 
system due to environmental conditions under the Adder incentive scheme. Share of 
installation of VSPP with ground-mounted PV systems by regions of Thailand in 2017 is also 
represented in Fig. 2.3. 

 
      Source: This data was provided by OERC. 
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Fig. 2.2 : Installation capacity of VSPP ground mounted PV systems by regions of Thailand in 2017 
2.2.3   Very Small Power Producers (VSPPs) of Rooftop PV Systems 

In 2013, the PV promotion program with FiT incentive was launched to purchase 
electricity from rooftop solar PV projects totalling 200 MWp. The generation capacity of PV 
system from 1 - 1000 kWp was 129.68 MWp which consisted of 40 percent in responsibility 
of MEA (50.98 MWp for 2,163 projects) and 60 percent of PEA (78.70 MWp for 3,972 projects). 

For residential, the rooftop PV projects in responsibility of MEA are 14.93 MWp and 
2,067 projects meanwhile of PEA are 32.12 MWp and 3,894 projects.  

The systems with installed capacities of 9 – 10 kWp are mostly found as shown in  
Fig. 2.3 and Fig. 2.4. For commercial and factory, the systems in responsibility of MEA are 
36.05 MWp and 96 projects meanwhile of PEA are 46.57 MWp and 73 projects. The majority 
are larger than 250 to 1,000 kWp as shown in Fig. 2.5 and Fig. 2.6. 

 
Source: This data was provided by OERC. 

Fig. 2.3 :  The distribution of rooftop PV projects of residential by installed capacity for 
residential under FiT2013 program 
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   Source: This data was provided by OERC. 

Fig. 2.4 : The distribution of rooftop PV systems of residential by number of project for 
residential under FiT2013 program 

 
  Source: This data was provided by OERC. 

Fig. 2.5 :  The distribution of rooftop PV projects of commercial / factory by range of installed 
system capacity for commercial / factory under FiT2013 program 
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   Source: This data was provided by OERC. 

Fig. 2.6 : The distribution of rooftop PV systems of commercial / factory by number of 
project for commercial / factory under FiT2013 program 

 
 

2.2.4   Self-consumption using PV Systems 
The continuous promotion with FiT incentive of government for rooftop solar PV 

projects since 2013, together with the declining price of PV system bring the PV technology 
more widespread and affordable even for self-consumption to reduce electricity charge. In 
2017, the self-consumption to reduce electricity charge.In 2017, the self-consumption PV 
systems were 224.48 MWp for total 383 projects. 

It is found that most of the self-consumption PV systems or about 80 percent of all 
projects are located in the Central region of Thailand followed by the Northeast, North, and 
South regions as shown in Fig. 2.7. 
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   Source : This data was provided by PEA.                   Source : This data was provided by PEA. 

   (a) The installation capacity by region             (b) Number of project by region 
Fig. 2.7 : Self-consumption using PV systems under PEA in 2017 

 

  
   Source : This data was provided by PEA.                   Source : This data was provided by PEA. 

 (a) The installation capacity by range of           (b) Numbers of installed system by range of 
  installed systems capacity                               installed systems capacity 

Fig. 2.8: PEA self-consumption using PV systems by range of installed systems capacity 
 

In addition, the self-consumption systems under PEA, the cumulative installation and 
the numbers of installed systems with the range of installed systems capacity are 
represented in Fig. 2.8.  Fig. 2.8 (a), about 71 percent is the installed capacity of the systems 
larger than 1,000 kWp.  Follow by 24.63 percent of the systems 250 to 1,000 kWp, 3.91 
percent of the systems larger than 10 to 250 kWp, and 0.39 percent of the systems less than 
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10 kWp. However, the numbers of projects as shown in Fig. 2.8 (b) , mostly found are the 
systems less than 10 kWp and the systems larger than 10 to 250 kWp with 36.55 and 39.43 
percent of all projects, respectively.  The systems larger than 250 to 1,000 kWp are 20.30 
percent while the systems larger than 1,000 kWp are 3.81 percent.  

   
   Source : This data was provided by MEA.                  Source : This data was provided by MEA. 

   (a) The installation capacity in 2016-2017        (b) Number of installed systems in 2016-2017 

Fig. 2.9 : Self-consumption using PV systems under MEA between 2016 and 2017 
 

  
   Source : This data was provided by MEA.                   Source : This data was provided by MEA. 

  (a) The installation capacity by range of           (b) Numbers of installed system by range of 
installed systems capacity                                   installed systems capacity 

Fig. 2.10 : MEA self-consumption using PV systems by range of installed systems capacity 
 in 2016-2017 
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Fig. 2.9 and Fig. 2.10 show the self-consumption of PV systems under MEA since it was 
started in 2016.  In 2017 the cumulative installation of this scheme was 5.06 MWp and 23 
projects.  Most range of installed systems capacity is > 250 – 1000 kWp by 68.03 percent. 
Followed by 31.83 percent for >10 – 250 kWp and the rest is 0.12 percent for < 10 kWp. 
Meanwhile, most of the number of installed systems capacity is > 10 – 250 kWp by 65.22 
percent followed by 30.43 percent for > 250 – 1000 kWp. For residential, < 10 kWp is 4.35 
percent. 
2.2.5   Floating PV Systems  
 The application of floating PV systems (FPV) in Thailand focuses on the use of areas 
over large reservoirs initiated by EGAT. The first FPV system of EGAT is the 249.6 kWp system 
at the Sirindhorn Dam, Ubonratchathani Province.  It was also planned to expand the FPV 
totally to 45 MWp. Besides, Siam Cement Group (SCG) has developed the floating PV system 
from the use of HDPE material and demonstrated at SCG Chemicals, Rayong Province.     

    
        Source : Photos were provided by EGAT. 

Fig. 2.11 : Demonstration of 249.6 kW FPV at Sirindhorn Dam, Ubonratchathani Province 

   
     Source: Photos were provided by DEDE. 

Fig. 2.12 : Demonstration of 978.7 kW FPV at Rayong Olefin Ltd., Rayong Province 
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2.3   Off-Grid PV Systems 
The off-grid PV systems in Thailand have been introduced for mobile medical units in 

the remote areas since 1977.  The PV applications in remote areas were supported by 
government continuously; totaling 3.787 MWp in 1999.  However, the off-grid PV systems 
have been promoted continuously by DEDE since 1993.  The target was to bring the 
electricity to the rural areas, for instance, schools in the rural area, community learning 
centers, national parks and forests, sub-district health promoting hospitals, the royal 
development projects, military operations base, and including the solar pumping systems for 
the drought areas as shown in Table 2.3. 

PV hybrid systems are the other off-grid systems applications which have been 
introduced in the island and forest areas. Table 2.4 illustrates the typical PV hybrid system 
applications. PEA, NU and KMUTT as well as Leonic Ltd. have been carried out the PV hybrid 
systems.  
Table 2.3 : Typical Off-Grid PV systems application in 2017 

Applications Project Numbers (project) Installed capacity (kWp) 
Rural schools 389 1,543.25 
Community learning centers 56 384 
National parks and forests 92 298 
Sub-district health promoting hospitals 110 236 
The royal development projects 1,110 600.18 
Military operations base 636 514.38 

Solar pumping systems 100 200 
Battery charging station 61 968.5 

Mini-grid systems 5 50 
Border protection base 19 57 

Demonstration of grid connected system 9 196.2 
Total 2,787 5,047.51 
Source : This data was provided by DEDE. 
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Table 2.4 : Typical PV hybrid systems application in 2017 

Location 

Installed capacities 

PV  
(kWp) 

Wind turbine 
(kW) 

Diesel 
Generator 

(kW) 

Battery  
(kW-h) 

Baan Koh Jig, Chanthaburi  47.5 10 50 240 
Ramkhamheang National park, Sukhothai 2 - 3 30.6 

Khao Nang Ram, Uthai Thani 2.4 - 10 38.4 
Phu Kradueng National Park, Loei 24.78 2.5 48 240 

Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani 10.5 - 46 234 
Tarutao National Park, Satun 7.14 10 32 234 

Sustainable Power System for The Guardian Unit 
of Khlong Lan National Park at KL.2 (Khlong Nam 
Lai), Kamphaeng Phet   

5 1 13 28.8 

Sustainable Power System for The Guardian Unit 
of Than Bok Khorani National Park at TB.1 (Koh 
Hong), Krabi   

5 - 13 29.3 

Tat Mok National Park, Petchabun 5.76 1 26 28.8 
Thong Pha Phum National Park, Kanchanaburi 5.76 1 26 28.8 

Mae Moei National Park, Tak 5.76 1 26 28.8 
Mae Wong National Park, Nakhornsawan 1.98 - 6 14.4 

Total 123.58 26.5 299 1,175.9 
Source : This data was provided by KMUTT. 
 
2.4   Micro-grid with PV Systems 

 Micro-grid or Micro Power Grid System is a localized power system with the group of 
electricity sources (and loads) such as diesel engine power plant, small hydro power plant, 
biomass power plant, wind power plant, and solar power plant.  Its advantages are to 
improve reliability and security of the power system, to be useful for the rural electrification, 
to reduce the electricity cost from various sources, and to avoid the loss of load situation. 
The micro-grid system can control the sources in concert with the electrical loads and can 
be classified into the non-isolated (on-grid) and isolated (off-grid) systems (according to the 
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standard IEC TS 62898-1:2017 Microgrids-Part1:  Guidelines for micro-grid projects planning 
and specification). 

Non-isolated micro-grid system can operate in both the grid-connected mode and 
the island mode.  It can be used together with the energy storage system and can be 
controlled to suit local energy sources such as solar and wind. 

Isolated micro-grid system is designed not to connect with the grid but always 
consist of the diesel engine generator and the energy storage system for the use in the 
remote areas such as islands.  The advantages of the isolated micro-grid system are the 
continuity and reliability resulting from the energy storage system. 
Table 2.5 : Typical PV based micro-grid systems in Thailand. 

Projects Location Organization 
KhunPhae power plant Chom Thong, Chiang Mai PEA 

  PV system 7.3 kWp 

  Hydro power 96 kWp 

  Diesel generation 56 kWp 

The Electrification Improvement  Mae Sa Riang, Mae Hong Son PEA 
by The Micro-grid System  PV system  VSPP 

  Battery storage system 3 MW / 1.5 MWh  
Type: Li-Ion 

Smart Grid at the School of  Muang, Pitsanulok Naresuan University 
Renewable Energy of Naresuan  PV system 400 kWp 

University  Battery storage system 100 kWh (type: SLA) 

PTT Gas Station Sam Kok, PhathumThani PTT Plublic Co., Ltd. 
  PV system 550 kWp 

  Battery storage system 2,000 kWh (type: SLA) 

BCP Gas Station Sri Nakarin Road, Bangkok BCPG Public Co., Ltd. 

  PV system  270 kWp 

  Battery storage system 1,023 kWh (type: Li-Ion) 

Source : This data was provided by PEA and TISI Technical Committee 1016. 
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Source : NU 

Fig. 2.13 : Demonstration of micro-grid of PV systems at SERT, NU 
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3. PV Industry and Growth 
3.1 Development of PV Cell and Module Production 

3.2 PV Module and System Pricing  

3.3 Research, Development and Demonstration Activities  

3.4 Solar Electricity Business and Services 

3.1 Development of PV Cell and Module Production 
Solar electrification and PV manufacturing in Thailand has been encouraged gradually 

during the period 2007 to 2017, the exponential growth of PV worldwide has rapidly 
changed the PV market in Thailand.  Since 2015, many new module manufacturers have 
entered the Thai market. At the end of 2017, module production capacity increased to be 
4,009 MW from a total of 13 manufacturers, 361 MW from 6 local manufacturers and 3,268 
MW from 7 foreign manufacturers, as shown in Table 3.1.       
Table 3.1 : PV cell and module manufacturers in Thailand in 2017 

No. Manufacturers Location, province Start 
Production Capacity (MW) 

Remark 
Cell Module 

1 Canadian Solar Si Racha, Chon Buri 2016 1,000 800 Export 

2 Ekarat Solar Pluak Daeng, Rayong 2005 n/a 25 - 
3 Fullsolar Si Racha, Chon Buri 2012 - 25 - 
4 G.K. Bang Kruai, Nonthaburi 2015 n/a 80 - 
5 Gintech Nava Nakorn, Pathum Thani 2015 n/a 1,000 Export 
6 Irradiance Solar Mueang, Samut Sakhon 2014 - 6 - 
7 Jetion Solar Si Racha, Chon Buri 2015 140 250 Export 
8 Schutten Solar Si Racha, Chon Buri 2015 - 18 Export 

9 Solar Power Technology Sam Khok, Pathum Thani 2013 - 25 - 
10 Solartron Pak Chong, Nakhon 

Ratchasima 
2004 180 180 

- 

11 TaleSun Pluak Daeng, Rayong 2015 n/a 800 Export 
12 Trina Solar Pluak Daeng, Rayong 2015 700 500 Export 

13 Yingli Solar Pluak Daeng, Rayong 2016 n/a 300 Export 
Total n/a 4,009  

Source : This data was provided by manufactures. 
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Table 3.2 shows the PV cell and modules production capacity by technology as of 
2017. These module manufacturers receive the Thai Industrial Standard for crystalline silicon 
modules, namely TIS 1843:2553, TIS 2580-1:2555, and TIS 2580-2:2555. 

 
Table 3.2 : PV cell and module production capacity (MW) by technology in 2017 

No. Manufacturers Cell production (MW) 
Module production (MW) 

Crystalline-Si Mono-Si Poly-Si 
1 Ekarat Solar n/a 0.75 0.04 0.71 

2 Fullsolar - 5 3.5 1.5 
3 G.K. - 80 4 76 
4 Irradiance Solar - 2 - 2 
5 Jetion Solar 140 250 - 250 
6 Schutten Solar - 12 1.2 10.8 
7 Solar Power Technology - 2 0.6 1.4 
8 Solartron 180 180 9 171 
 Total n/a 531.75 18.34 513.41 

Source : This data was provided by manufactures. 

 

3.2  PV Module and System Pricing 
PV module price is always determined within the context of government support 

policies.  In the past, expensive PV modules made the investment impossible by private 
sector without corresponding investment by the government through subsidies such as 
demonstration and research programs. The timeline of the prices of PV module and system 
from 1997 to 2017 are illustrated in Tables 3.3 and 3.4, respectively.   

Since 2011, the number of megawatt PV systems has increased rapidly until 2017. The 
growth of large-scale PV systems slowed down after that due to the limitations on the 
transmission and distribution systems which are undergoing improvement.  However, the 
kilowatt-scale or rooftop solar PV systems continues to increase progressively.       
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Table 3.3 : Typical module prices for a number of years 
Year 1997 - 1998 1999 - 2000 2002 -  2003 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Typical module price, 
kW-scale (THB/Wp) 

180 - 200  
110 

70-80 50-60 35-50 25-40 16-22 16-20 

Best module price, 
MW-scale (THB/Wp) 

- - - 50-60 35-45 20-25 20-25 15-20 15-17 

Source : This data was provided by manufactures. 
 

Table 3.4 : Trend of system prices for different applications from 1997 to 2017 
Year 1997 - 1998 1999 - 2000 2002 -  2003 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Residential PV systems 
(<10 kWp, THB/Wp) 

210 - 250 200 - 220 n/a n/a 90-150 65-100 60-100 52-73 51-64 

Commercial / Factories 
PV systems (>10 – 
1,000 kWp, THB/Wp) 

- - - n/a n/a 90-150 60-65 50-55 43-57 45-54 

Ground mounted PV 
systems 
(> 1,000 kWp, THB/Wp) 

- - - 110 60-100 40-60 30-50 42-57 41-48 

Source : This data was provided by manufactures. 
 

3.3  Research, Development and Demonstration Activities 
The research, development and demonstration (RD&D)  of PV technology in Thailand 

can be classified into 6 categories. They are: 
(A) Fabrication of solar cells and materials  

(B) Invention and application of system components 

(C) PV applications 

(D) Policy support research 

(E) Integrated research 

(F) Energy storage systems 

Table 3.5 shows the RD&D activities and organization between 2016 and 2017, 
according to the (A) to (F) categories. 
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Table 3.5 : RD&D activities and organization between 2016 and 2017 

Research Topics Organization 
(A) Fabrication of solar cells and materials 
als 

CMU, CU, KU, KKU, KMITL, KMUTT, MU, NPU, NSTDA, 
PCRU, SNRU, SU, SWU, SUT, UBU 

(B) Invention and application of system 
components 

CU, NU, NIDA, PCRU, RMUTK, SWU, SUT 

(C) PV applications CMRU, DEDE, EGAT, KMITL, KMUTT, NRRU, NU, NSTDA, 
PCRU, PEA, RMUTK, RMUTT, SWU, UBRU, UP 

(D) Policy support research DEDE, CU, KMUTT, NIDA 
(E) Integrated research KKU 

(F) Energy storage systems BRU, KMUTT, NSTDA, RMUTSB, SNRU, SU, SUT 
Source : This data was provided by NRCT, TRF, NSTDA, ECPF, PDF, EGAT, PEA, DEDE and KMUTT. 
  

3.5  Solar Electricity Business and Services 
 Solar electricity business and services have high market value and can be an important 
source of job creation with high income. In 2017, the Thai Photovoltaic Industries Association 
(TPVA) with 113 members reported that the PV system design and installation business share 
25 percent of the market, followed by 17 percent from solar consultants, 15 percent from 
electricity purchasing of PV system owners, 14 percent from materials and components 
business, 11 percent from maintenance services, 10 percent from inverter and components 
production, 5 percent from solar cells and modules production, and 4 percent from others 
such as finance, construction, quality assurance and energy business.  

Apart from PV modules, the main equipment of PV systems, there are inverter and 
battery.  Inverter transforms the direct current from PV into an alternate current for 
appliances or to connect with the grid. The poor power quality from the electrical output of 
inverters can be risky and may harm appliances, utility instruments, or even power system 
operation.  Therefore, before connection of the inverter to the grid, permission must be 
granted by MEA or PEA according to the Grid Code and relevant regulations. The inverters 
that are permitted by MEA and PEA are Fig. 3.4 and Fig. 3.5, respectively.  
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Source : This data was provided by TPVA. 

Fig. 3.3 : Share of solar electricity business and services in 2017, only TPVA member 
 

 
Fig. 3.4 : QR code  for list of inverters that are permitted by MEA  

 

Fig. 3.5 : QR code  for list of inverters that are permitted by PEA  
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Battery is an electrical energy storage device that has often been used for stand-alone 
PV systems for a long time. Recently, batteries play an important role for grid-connected PV 
systems, especially in 2017, as equipment helping improvement on the reliability and 
security of the RE power system. Most of the batteries for PV systems in Thailand is lead-
acid battery with special lead plates designed to be regularly deeply discharged.       
Table 3.8 :  Typical Local Battery Manufacturers for PV and RE systems 

No. Manufacturers (Thai) Country Brand 
1 Dit Thana Chot Co.,Ltd Thailand APPLEGREEN 
2 Siam Battery Industry Co.,Ltd Thailand BOLIDEN, TRANE SMF, CROWN, VICTORITE 
3 Siam Furukawa Co.,LTD. Japan FB 
4 Siam GS Battery Co., Ltd. Japan GS 
5 Thai Storage Battery PCL Thailand 3K 
6 NV Battery  Ltd., P. Thailand N.V. BATTERY 
7 Yuasa Battery (Thailand) PCL Japan YUASA, THUNDERLITE, YUCON 

Source : This data was provided by manufactures. 
 
 

4. Framework for Deployment 
4.1  Policies and Incentives  
4.2  Investment Promotion for PV Industry  
4.3  Soft Loan Programs for Renewable Energy 
4.4  Standards, Codes and Regulations 
4.5  Electric Vehicle Promotion 
 

4.1  Policies and Incentives 
 National measures to support PV systems installation between 2016 and 2017 are 
shown in Table 4.1.  There are 4 projects finishing in 2017 and only the ground-mounted 
solar PV projects for government agencies and agricultural cooperatives Phase 2 is ongoing.        
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Table 4.1 : PV Supporting Projects during 2016 - 2017 
Projects FiT (THB/kW-hr) Commercial Operation Date 

(COD) 
Contracted 

capacity Year : 2016 Duration (Year) 
(1) Ground-mounted solar PV projects 

for government agencies and 
agricultural cooperatives Phase 1  

5.66 
DEC 
2015 

JUN 
2016 

SEP 
2016 

DEC 
2016 

217.871 MW 
of 52 projects 

: Capacity  5 MWp 25      

(2) Rooftop solar PV project for 
residential  

6.85 
DEC 
2015 

JUN 
2016 

  482 MW 
of 6,002 projects 

: Capacity  10 kWp 25      

(3) Ground-mounted solar PV project 
for the applicants from the previous 
Adder incentive scheme 

5.66 
DEC 
2015 

JUN 
2016 

  
969 MW 
of 165 projects 

: Capacity  10 MWp 25      

(4) Pilot Project of Freely Rooftop Solar 
PV System Installation 2016 Self-consumption 

JAN 
2017 

   5.633 MW 
of 180 projects 

: Capacity  10 kWp      

(5) Ground-mounted solar PV projects 
for government agencies and 
agricultural cooperatives Phase 24 

4.12 JUN 
2018 

DEC 
2018 

  PPA 154.52 MW 
of 35 projects  
(Mar 2018) 

: Capacity  5 MWp 25      

Source : This data was provided by EPPO, OERC, and DEDE. 
Remarks   
1 Information on December 30, 2016.  Later on June 7 in 2017, the additional 33.95 MW of 8 projects had 
passed agreement while the other 9.5 MW of 3 projects were during request for agreement base on the 
FiT 5.377 baht/kWh with contract term ended on December 30, 2041. 
2 On June 30 in 2016, the 130 MW ( from target 200 MW)  of total 6,166 rooftop solar PV projects for 
residential could supply electricity into the grid and 82 MW of total 164 projects for commercial and 
factory.   
3 Operated on August 22, 2016 - January 31, 2017 for 5 months under self-consumption scheme. 
4  According to ERC’ s resolutions on May 15 in 2017 to purchase solar electricity for 100 MW from 
government agencies and 119 MW from agricultural cooperatives and then terminate the program.   
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Solar PV development in Thailand has dramatically grown due to the reasonable module 
and system prices. However, an important barrier is the impact of RE on the reliability and 
security of the power system and the need for more back-up generation capacity to balance 
the power against the intermittent renewable energy sources. Therefore, the energy storage 
system and new incentive program were promoted to overcome this problem. In 2017, the 
National Energy Policy Council (NEPC) agreed to use the competitive bidding method with new 
FiT rates for SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm and allowed the energy storage system. 
Table 4.2 shows the supporting programs of SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm. 
Table 4.2 : SPP Hybrid Firm and VSPP Semi-Firm in 2017 

Supporting programs RE sources 
Target 
(MW) 

New FiT rates 
(baht/kWh) 

SCOD 

1. The purchase of 
electricity from SPP Hybrid 
Firm year 2017 
 
Installed capacity > 10 MW 
but not exceed 50 MW 

Hybrid :  
Biomass   
Biogas (wastewater/SW) 
Small hydro (0.1 – 10 
MW)   
Biogas (energy crop)   
Wind energy   
Solar energy 

300 
(Zoning) 

FiTF : 1.81 
FiTV,2017 : 1.85 
FiT1 : 3.66 
Duration : 20 years 1-Jan-20 to  

31-Dec-213 

2 . (Draft)  The purchase of 
electricity from VSPP Semi-
Firm year… 
 

Installed capacity  10 MW 
 
Firm for 6 months from Mar 
to Jun and the remaining 6 
months are Non-Firm 

Choose one :  
Biomass   
Biogas (wastewater/SW) 
Biogas (energy crop)   
 

269  
(Zoning) 

Biomass3 :  
FiTF : 2.39 – 2.61  
FiTV,2017 : 1.85 – 2.21 
FiT1 : 4.24 – 4.82 
Duration : 20 years  
Biogas : 
FiTF : 2.79 (energy crop – 
3.76 (WW/SW) 
FiTV,2017 : 2.55 (energy crop) 
FiT1 : 3.76 (WW/SW) – 5.34 
(energy crop) 
Duration : 20 years 

31-Dec-19 

Source : This data was provided by EPPO, and OERC. SCOD is scheduled commercial operation date. 
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Remark:  
1 This FiT rate is applicable in 2017.  After 2017, the FiT will continuously increase following the core    

inflation. 
2 The SCOD is planned starting from 2020 due to the readiness of transmission system and may change as 

appropriate and in accordance with the state of the facts.   
3 The lower is for installed capacity > 3 MW and the higher is for installed capacity  3 MW. 
FiTF      is the fixed electricity purchase rate (THB/kWh). 
FiTV      is the variable electricity purchase rate in accordance with the core inflation (THB/kWh) 
SCOD   is the Scheduled Commercial Operation Date 

4.2  Investment Promotion for PV Industry 
To promote the local industry, the Board of Investment announced incentives waiving 

import duty on PV-related manufacturing machinery and raw materials, as well as an 8 year 
corporate income tax holiday for 100 %  of investment cost (excluding land and working 
capital). According to an announcement of BOI No.2/2557 (Date: 3-Dec-2014). Table 4.3 and 
4. 4 show the BOI investment support for PV activities, including solar cells and related 
equipment, solar power plant and for the manufacture of solar cells, fabrication of modules, 
respectively. 
Table 4.3 : BOI investment support for manufacture of solar cells and fabrication of modules 

Year Projects Production capacity (MW) Capital cost (million THB) 

2004 2 30 500 
2005 2 25 100 

2006 2 40 2,400 
2007 2 39 2,000 
2008 1 30 1,800 
2012 1 8 10 
2013 - - - 

2014 1 120 690 
2015 2 53 91 
2016 2 900 331 
2017 2 3,100 1,650 

Total 17 4,345 9,572 
Source : This information was provided by BOI. 



การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 -182- กรกฎาคม 2561 

 

 

Table 4.4 : BOI investment support for solar power plant 

Year Solar Power Plants Solar Rooftop Systems 
Cumulative 

until 
Capacity (MW) 

Capital cost 
(million THB) 

Capacity (MW) 
Capital cost 
(million THB) 

2011 541.4 63,742 - - 

2012 621.5 57,073 - - 

2013 139.0 18,661 6.2 62 
2014 1.0 80 70.8 4,053 

2015 1,065.5 69,958 7.9 489 
2016 241.6 13,453 6.2 266 

2017 16.5 785 35.4 1,288 
Source : This information was provided by BOI. 
Remark :  
In 2016 and 2017, there were floating PV systems 1 and 2 projects, respectively, with total capacity of 2.5 
MW and capital cost of 104 million THB.  

 

4.3  Soft Loan Programs for Renewable Energy 
 The Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) , Ministry of 
Energy has implemented the Revolving Money for Energy Conservation by Financial 
Institutions project for the purpose to improve the energy efficiency of Thailand. The project 
is currently in phase 6 starting from December 2015 to 2017 with interest rate not exceeding 
3.5 percent per year, installment period not exceeding 5 years and credit line not exceeding 
50 million baht. There are 8 banks participating in the phase-6 project which are (1) Bangkok 
Bank, (2) Krung Thai Bank, (3) Bank of Ayudhya, (4) Kasikorn Bank, (5) CIMB Thai Bank, (6) Siam 
Commercial Bank, (7)  Export–Import Bank of Thailand, and (8)  Land and Houses Bank.  In 
addition, the soft loan programs to promote energy saving and renewable energy projects by 
commercial banks are represented in Table 4.5.        
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Table 4.5 : The soft loans for energy saving and renewable energy by Thai banks 
Products Details Credit line Installment period 

(years) 
KTB Green Loan For alternative energy, 

renewable energy, and clean 
energy projects with self-
consumption, energy business 
and including investment on 
environmental improvement. 
This loan covers investment in 
construction, machinery or 
equipment for such purposes.  

According to the 
bank's regulations 

Maximum not excess to 
10 years 

K-Energy Saving 
Guarantee Program 

A loan program that supports 
investment in energy efficiency 
projects through service from an 
energy management company 
with 2 types of Loan Term, for 
K-Equipment Leasing and for 
Long-term loan. 

Maximum 100% of 
capital investment 

Maximum not excess to 5 
years 

The K–Energy Saving 
Guarantee Program 
(Solar Rooftop) 

To reduce costs and increase 
revenue by selling electricity to 
the government. Enhance 
financial liquidity and 
competitiveness in the long run. 

Maximum 100% of 
capital investment 

Up to 12 years 

Source : This information was provided by Thai banks. 

 
4.4  Standards, Codes and Regulations 

PV module, Inverter and PV system standards of Thailand are under the responsibility 
of Thai Industrial Standards Institute ( TISI) .  The TISI is a member of the International 
Electrotechnical Commission ( IEC)  as a representative of Thailand, had announced in the 
Gazette on TIS of PV modules and inverters as follows:  
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Table 4.6 : TISI standards for PV modules, related equipment and PV systems 

Product TIS Standard Harmonization Standard 

PV Module TIS 1843:2553 IEC 61215:2005 
 TIS 2210:2555 IEC 61646:2008 
 

TIS 2580-1:2555 
IEC 61730-1 : 2004-10  and       IEC 
61730-1 am1 (2011-11) 

 
TIS 2580-2:2555 

IEC 61730-2:2004-10 and        IEC 
61730-2 am1 (2011-11) 

Grid-connected Inverter TIS 2603 No. 1-2556 IEC 62109-1 Ed.1 (2010-04) 

TIS 2603 No. 2-2556 IEC 62109-2 Ed.1 (2011-06) 

TIS 2606:2557 IEC 61727 Ed.2 (2004-12) 
 TIS 2607:2557 IEC 62116 Ed.1 (2008-09) 

Solar photovoltaic (PV) power 
supply systems 

TIS 2572:2555 IEC 60364-7-712 

Source : This information was provided by TISI. 
 

In Thailand, there are 10 brands of PV module that received the certified No.  TIS 
1843:2553 (Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and 
type approval)  and 9 brands that received the certified No.  TIS 2580-2:2555 (Photovoltaic 
(PV) module safety qualification - Part 2 : Requirements for testing). 

In addition to TIS standards, the grid-connected PV inverters have to be approved 
according to the power network system interconnection code of PEA and MEA as follows: 

-  The power network system interconnection code of MEA in consistent with IEC 

61727-2004, IEC 62116-2008, IEEE 1347-2003, IEEE 1547.1-2005 and AS 4777.3 - 2005 

-  The power network system interconnection code of PEA B.E. 2559 (2016) 

The standards for rooftop solar PV system installation consist of the TIS 2572:2555 
( published in 2012)  and Thailand Electrical Installation Standard:  Solar Rooftop Power 
Supply Installations which focus on the installation regulation and safety.   
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The energy storage device for solar PV system or battery involves the following 
standards : 

 IEC 60896-11:2002 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General 
requirements and methods of tests 

 IEC 60896-21:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - 
Methods of test 

 IEC 60896-22:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - 
Requirements 

 IEC 61427-1:2013 Secondary cells and batteries for photovoltaic energy system (PVES) 
– General requirements and methods of test 

 

4.5  Electric Vehicle Promotion 
The electric vehicle (EV)  promotion is one of the energy reformation policies of 

Thailand for fuel saving in transportation sector which is one of the highest consuming 
sectors and also to indirectly reduce air pollution. The electricity to be used in EV can come 
from various sources including renewable energy, especially solar PV systems.    

The 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011 - 2030) targets to promote the 
use of electric vehicles in transportation sector to save energy of 15,100 kTOE and to reduce 
carbon dioxide of 53 million tons per year. Thailand is in a transitional phase for the electric 
vehicle society in future. The target is to increase EV to be 1.4 million EVs within 2036. Table 
4.7 shows the 20-year plan of electric vehicle promotion. 
 
Table 4.7 : Electric Vehicle Promotion Plan in 20-year 

Phase 1: 2016 - 2017 - Law and regulations preparation 
- Support for battery research for electric vehicles 
- Piloting electric public buses of the Bangkok Mass Transit   Authority 
(BMTA) 
- Imported EVs with exemption of import duties. 
- EV charging station preparation 
- Draft announcement on the regulating of electric motors power used 
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in accordance with the Motor Vehicle Law. 
- Draft guidelines for the use of small electric vehicles safely. 

Phase 2: 2018 - 2020 - intensive and continuous research on the performance of motor and 
battery. 
- Increase the number of EV. 
- Set up a service charge / service station standards. 
- Investment incentives  

Phase 3: 2021 - 2035 - Improve and disseminate the study results to promote individual EVs. 
- Development of electricity demand management system of the 
country. 

Phase 4: From 2036 onwards - Expected that EVs will fully replace the conventional cars  

Source : This information was provided by EGAT, PEA, MEA and Electric Vehicle Association of Thailand. 

 
In Phase 2: 2018 – 2020, according to an announcement of the BOI No. 5/2017 for the 

investment promotion policy on electric vehicles, parts and accessories, it was planned to 
stimulate an investment in electric vehicle production that is valuable to the technological 
development of the automotive industry in the country.  This announcement, for metal 
products, machinery and transport equipment, specified that:  4 . 8 . 3  Manufacturing for 
Automobiles Hybrid, Battery Electric Vehicles ( BEV)  and Plug-In Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV), Incentives : Group A2. That are 
4.8.3.1   Battery manufacturing 
4.8.3.2   Traction Motor manufacturing   
4.8.3.3   Air-conditioning systems or parts          
            manufacturing using electricity    
4.8.3.4   Battery Management System   
            (BMS) manufacturing  
4.8.3.5   Driving Control Unit (DCU)  
            manufacturing 
4.8.3.6   On-Board Charger manufacturing   
4.8.3.7   Battery charger cable with outlet  
            manufacturing   

4.8.3.8    DC/DC Converter manufacturing  
4.8.3.9    Inverter manufacturing 
4.8.3.10  Portable Electric Vehicle Charger  
             manufacturing   
4.8.3.11  Electric Circuit Breaker  
             manufacturing  
4.8.3.12  EV Smart Charging System  
             manufacturing 
4.8.3.13  Front / Rear beam manufacturing  
             for electric bus
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Table 4.8 : List of Electric Vehicle Promotion by BOI according to BOI No.2/2557 

Business type Incentives 
4.16 Hybrid Electric Vehicles – HEV manufacturing and parts Group B1 

4. 17 Plug-In Hybrid Electric Vehicles – PHEV manufacturing 
and parts 

Group A4 

4.18 Battery electric vehicles manufacturing and parts Group A3 

4.19 Battery Electric Bus manufacturing and parts Group A4 
7.27 The EVs charging station  Group A3 
Source : This information was provided by BOI.  
 

5.  Highlights and Prospects 
5.1 Energy Reform of Thailand 

During 2015 – 2017, the electricity generation from renewable energy had increased 
continuously with electricity from conventional power plants, such as from EGAT, IPP, and 
Imported power, remaining constant. The growth of renewable energy sources for electricity 
production in Thailand are biomass and PV systems. This is due more to the reasonable cost 
of PV installation and modernization trends, rather than changing of electricity consumption 
behavior.  

 
   Sources : EGAT, OERC, and DEDE 

Fig. 5.1 : Electricity generation capacity in Thailand between 2015 and 2017  
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   Source : DEDE 

Fig. 5.2 : Renewable energy installation capacity in Thailand, between 2015 and 2017 
 

The situation of energy demand and energy supply in Thailand have changed, the 
single buyer model will be changed by the very small power producers and prosumers. In 
August 2017, act of plan and step for Energy Reform which 6 directions was announced. 
These are : 

1. Energy Management 

2. Electricity 

3. Petroleum and Petrochemical 

4. Renewable Energy 

5. Energy Conservation and Efficiency 

6. Technology Innovation and Infrastructure 

For PV systems, the two directions of energy reform involve directly, namely electricity 
and renewable energy. The majority of energy reform of electricity consists of three issues. 
These are : 

1. To improve the Power Development Plan (PDP) of Thailand 
2. To support the electricity business competition and  
3. To reform the structure of electricity power system.  
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Power Development Plan (PDP) of Thailand for the latest draft version 2018 by MOE 

has been improved according to the large-scale power plants projects and transmission lines 
projects did not follow the plan. Moreover, the new PDP has to deal with the changing of 
electricity consumption behavior causing the daily peak demand shift from daytime to 
nighttime. 

 
Energy reform of renewable energy consists of five issues. These are : 
1. To manage the biomass fuel from fast-growing for biomass power plant. 
2. To support and eliminate the obstacle of solid waste collection for power plant. 
3. To support the liberalization of PV rooftop systems installation. 
4. To restructure energy consumption in the transport sector. 
5.  To support the prosumers trend in term of regulation, infrastructure and energy 

conservation standard. 
The liberalization of PV rooftop systems installation is one of the reforms of renewable 

energy to support the green community and city by using residential PV rooftop systems and 
to support the private electricity production and distribution.  

The benefit of the liberalization of PV rooftop systems installation makes for new 
occupations and employment in the PV industry and business and to reduce the 
greenhouse gas emissions.       
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DEFINITIONS and ABBREVIATIONS 
Adder 

Adder is an incentive measure in purchasing of renewable energy such as wind, solar, 
small and micro hydro, biogas, biomass and municipal waste with the adder of existing 
electricity price for a certain period.  
 
Biomass 

Agricultural residues or wastes from production and agricultural products, lumber or 
wood from reforestation as fuel. 
 
Capacity Factor (CF) 

CF is a ratio of actual energy production in one year or over a period of time to the 
multiplication of installed capacity and number of hours in one year (8,760 hours) or over a 
period of time. 
 
Feed-in Tariff (FiT) 

FiT is an incentive measure in purchasing of renewable energy such as wind, solar, 
small and micro hydro, biogas, biomass and municipal waste with the fixed-rate electricity 
price for a certain period.  
 
Kilowatt Peak (kWp) and Megawatt Peak (MWp) 

The maximum power production of PV modules (or systems)  under standard test 
condition (STC) for PV module testing according to the scale of the power output as kilowatt 
and megawatt, respectively. 
 
Performance Ratio (PR) 

PR is a ratio of actual energy production divided by installed capacity to the incident 
solar irradiation divided by the reference solar irradiance at STC (1000 W/m2). 
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Small Power Producer (SPP) 
SPP is a private or state enterprise generating electricity using a cogeneration system 

(heat and power generation)  or non-conventional energy sources with generation capacity 
from 10 to 90 megawatts.  

( 1 ) Non-conventional energy sources are such as wind, solar, and small hydro 
excluding oil, natural gas, coal and nuclear. 

( 2 ) SPP includes the electricity generating projects using following sources 
•  Agricultural residues or wastes from industry or agriculture  
•  Processed products from agricultural residues or wastes from industry or agriculture  
•  Garbage 
•  Wood from reforestation 

 
Very Small Power Producer (VSPP) 

VSPP is a private or state enterprise generating electricity with generation capacity 
less than 10 megawatts using the following non-conventional energy sources.   
• Renewable energy sources such as wind, solar, small hydro, micro hydro and biogas 
• Agricultural residues or wastes from industry or agriculture, processed products from 
agricultural residues or wastes from industry or agriculture, garbage, wood from reforestation 
 

ACRONYMS 
BOI  Board of Investment 
BRU  Burriram Rajabhat University 
CMRU  Chiang Mai Rajabhat University 
CMU  Chiang Mai University 
CU   Chulalongkorn University 
DEDE  Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
EGAT  Electricity Generating Authority of Thailand 
EPPO  Energy Policy and Planning Office 
FiT  Feed-in Tariff 
KU  Kasetsart University 
KKU  Khon Kaen University 
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KMITL  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
KMUTT  King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
MEA  Metropolitan Electricity Authority 
MU  Mahidol University 
NPU  Nakhon Phanom University 
NRRU  Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
NU  Naresuan University 
NIDA  National Institute of Development Administration 
NSTDA  National Science and Technology Development Agency 
PCRU  Phetchabun Rajabhat University 
PEA  Provincial Electricity Authority 
RMUTK  Rajamangala University of Technology Krungthep 
RMUTSB  Rajamangala University of Technology Suvannabhumi 
RMUTT  Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
SCOD  Scheduled Commercial Operation Date 
SNRU  Sakon Nakhon Rajabhat University 
SU  Silpakorn University 
SWU  Srinakharinwirot University 
SUT  Suranaree University of Technology 
UBU  Ubon Ratchathani University 
UBRU  Ubon Ratchathani Rajabhat University 
UP  University of Phayao 

Special acknowledgements : 
Office of Energy Regulatory Commission 

Ms. Alisa Anekwanna 
Mr. Ronnayut Teethong 

Provincial Electricity Authority 
Mr. Prirach Kitworawut 
Mr. Nantawat Tosa-ngar 

Metropolitan Electricity Authority (MEA) 
Ms. Pintip Sepsutthi  
Mr. Thanont Dangmanee 

 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi 

Dr. Yossapong Laoonual, 
Dr. Usa Boonbumroong 
Ms. Sukanya Pengma 
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บทท่ี 6    

บทสรุปการด าเนินงาน 

 
6.1 สรุปการด าเนินงาน 
 การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด าเนินงานตามแนวทางการรวบรวมข้อมูล
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงาน ดังนี้ 

1. Thailand National Survey Report ซึ่ งมี ก า รจั ด ท า ร าย งาน ป ระจ าทุ ก ปี  จั ด ส่ ง ให้ กั บ 
International Energy Agency: Photovoltaic Power Systems Program ห รื อ  IEA PVPS  
น าส่งเป็นทางการโดย พพ. 

2. PVPS Annual Report ซึ่งมีการจัดท ารายงานประจ าทุกปี จัดส่งให้กับ International Energy 
Agency: Photovoltaic Power Systems Program หรือ IEA PVPS น าส่งเป็นทางการโดย พพ. 

3. สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
รายงานข้อ 1 และ 2 ทั้งนี้รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
ประกอบด้วยฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  เพ่ือใช้เผยแพร่โดยทั่วไป 

 โครงการการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน  9  เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2561  การด าเนินงานโครงการได้จัดตั้งคณะท างานวิชาการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่  

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4. การไฟฟ้านครหลวง 
5. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
6. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
7. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

8. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11. สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย 
12. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
13. กรรมการวิชาการ กว 1016  
14. ธนาคารกสิกรไทย 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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 โครงการการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปี พ.ศ. 2559 – 2560  ได้
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องจัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 (1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ดังตารางที่ 6.1  
 (2) อุตสาหกรรมการผลิต เป็นการส ารวจข้อมูลโดยการสอบถาม และสัมภาษณ์เป็นครั้งๆ  
 (3) งานวิจัยพัฒนาและสาธิต  ดังตารางที่ 6.2 
 (4) นโยบายและมาตรการส่งเสริม  ดังตารางที่ 6.3 
 
ตารางท่ี 6.1 : ข้อมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลักษณะข้อมลู 

ส านักงาน กกพ. ข้อมูลรายระบบของ SPP และ VSPP  - ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ

จัดท ารายงานเป็นข้อมูล

ที่หน่วยงานได้รวบรวมไว้

เป็นปกติ 

- การจัดเก็บข้อมลูแบ่ง

ตามหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้วยรูปแบบ

ข้อมูลทีแ่ตกต่างกัน  

 ข้อมูลรายระบบของ PV Rooftop 2556 ของ กฟน. และ กฟภ. 

กฟผ. ข้อมูลภาพรวมพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ของ SPP ปีพ.ศ. 2558 – 2560  

กฟภ. ข้อมูลรายระบบของ Self-consumption และสรุปเป็นภูมิภาค 

กฟน. ข้อมูลรายระบบของ Self-consumption 

พพ. ข้อมูลรายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้ โครงการเงิน

หมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (สกอ.)   

 โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ขอผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีพ.ศ.2557 – 2560  

 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ และภาพรวมของก าลังการติดตั้งราย

เดือน 

 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 
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ตารางท่ี 6.2 : ข้อมูลงานวิจัยพัฒนาและสาธิต และงานบริการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงลักษณะข้อมลูาน งานวิจัยพัฒนาและสาธิต และงาน

บริการ 
ลักษณะข้อมลู 

กฟผ. ข้อมูลโครงการวิจัย พัฒนาและสาธิตปี

พ.ศ. 2559 – 2560 

- รวบรวมจากตัวแทนหน่วยงาน กรณีที่เป็นงานวิจัย 

พัฒนา และสาธิตของหน่วยงาน 

- รวบรวมจากฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ 

- รวบรวมจากสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์

ไทย 

กฟภ. ข้อมูลโครงการวิจัย พัฒนาและสาธิตปี

พ.ศ. 2559 – 2560 

มจธ. ข้อมูลโครงการวิจัยจากฐานข้อมูล สกว 

และ วช. และอื่นๆ 

สวทช. รายช่ือหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและ

สาธิต  ตามกลุ่มการวิจัย 

สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์

แสงอาทิตย์ไทย 

ลักษณะธุรกิจของบริษัทสมาชิกฯ 

 

ตารางท่ี 6.3 : ข้อมูลการส่งเสริมและมาตรการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน การส่งเสริมและมาตรการสนับสนุน ลักษณะข้อมลู 

ส านักงานส่งเสริมการลงทุน มาตรการต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์  และผลการด าเนินงานถึงปีพ.ศ. 2560 

- ตั วแทนหน่ วยงาน ให้ การ

สนับสนุนข้อมู ลไม่สามารถ

สืบค้นโดยทั่วไป 

- ความน่าเช่ือถือของขึ้นกับ

ความเป็นผู้ช านาญการเฉพาะ

เรื่อง  

 

ธนาคารกสิกรไทย ผลการสัมภาษณ์ได้ทราบทิศทางความสนใจของนักลงทุน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองเพิ่ม

มากขึ้น และต้องการทราบความชัดเจนของ Private PPA 

มจธ. มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมของอุปกรณ์ในระบบผลติ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์  อินเวอร์เตอร์ 

และแบตเตอรี่  
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ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ในปีถัดไป  อย่างไรก็ตามการติดตามและอัพเดทข้อมูล
ต้องการการด าเนินการที่เป็นปกติ  จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้งานได้ 
 

6.2 ถอดบทเรียนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย  จัดแบ่งตามกลุ่มการใช้งาน  2  
แบบ ได้แก่ (1) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย และ (2) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอิสระ  ตารางที่ 6.4 แสดงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับการติดตามสถานะการใช้
งาน  ส่วนใหญ่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระไม่มีการติดตามสถานะการใช้งาน   ตารางที่ 6.5  
แสดงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการส่งเสริมจากภาครัฐ  
 
ตารางท่ี 6.4 : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการติดตามสถานะการใช้งาน 

ประเภทระบบ การขึ้นทะเบียน การตรวจสอบประจ าปี การใช้งาน 
1. การผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 

- SPP 
- VSPP 

- การตรวจภายใต้ พรบ. พลังงานควบคุม ส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป โดย พพ.  
- การตรวจสอบติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสมรรถนะของสถานประกอบกิจการ
พลังงาน  โดย ส านักงาน กกพ. 

เชื่อมต่อระบบ
จ าหน่าย 

2. การผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา 

- กิจการที่ได้รบัการ
ยกเว้น (PV Rooftop 
Systems) 

- การตรวจภายใต้ พรบ. พลังงานควบคุม ส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป โดย พพ.  
 

เชื่อมต่อระบบ
จ าหน่าย 

3. การผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเอง 
และเพื่อขายให้เอกชน- 

- กิจการที่ได้รบัการ
ยกเว้น (PV Rooftop 
Systems) 

- การตรวจภายใต้ พรบ. พลังงานควบคุม ส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป โดย พพ.  
 

เชื่อมต่อระบบ
จ าหน่าย 

เอกชน 
*มีท้ังระบบฯ ท่ีติดตั้งบน
พื้นดินและที่ตดิตั้งบนหลังคา 

- ผู้ได้รบัใบอนุญาต
ประกอบกิจการจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

- การตรวจภายใต้ พรบ. พลังงานควบคุม ส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป โดย พพ.  
- การตรวจสอบติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสมรรถนะของสถานประกอบกิจการ
พลังงาน 

 

4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอิสระ 

- หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 
- หน่วยงานท่ีรับโอน
ระบบฯ 

- ไม่มีการตรวจสอบประจ าปีอย่างเป็นระบบ แบบอิสระ 
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ตารางท่ี 6.5 : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการส่งเสริมจากภาครัฐ 
ปี  ก าลังติดต้ังสะสม (เมกะวัตต์) 

การส่งเสริมจากภาครัฐ 
พ.ศ. เชื่อมต่อระบบจ าหน่าย แบบอิสระ รวมท้ังสิ้น 
2530 0.12 0.03 0.15 

- การติดตั้งใช้งานในพ้ืนท่ีห่างไกล ไม่มไีฟฟ้าใช้ 
- การสาธิตการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ  
 

2535 0.12 0.12 0.24 
2540 0.13 1.64 1.77 

2545 0.32 2.57 2.89 
2546 1.10 3.13 4.22 
2547 1.76 9.07 10.83 
2548 1.77 22.11 23.88 - โครงการโซล่ารโ์ฮม 

2549 1.86 28.66 30.52 - การติดตั้งใช้งานในพ้ืนท่ีห่างไกล ไม่มไีฟฟ้าใช้ 
- การสาธิตการใช้งานในพ้ืนท่ีต่างๆ  2550 3.61 28.90 32.51 

2551 4.06 29.34 33.39 

- การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จาก SPP และ VSPP 
2552 13.67 29.49 43.17 
2553 19.57 29.65 49.22 

2554 212.80 29.88 242.68 
2555 357.38 30.19 387.57 

2556 793.73 29.73 823.46 - การรับซื้อไฟฟ้าจาก PV Rooftop Systems พ.ศ. 2556 
- การรับซื้อไฟฟ้าจาก Adder เดิม 
- การรับซื้อไฟฟ้าจาก Adder เดิม 

2557 1,268.78 29.73 1,298.51 

2558 1,389.55 30.03 1,419.58 
2559 2,412.32 33.80 2,446.12 - โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลติไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559  
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 

2560 2,663.12 34.14 2,697.26 

2561 3,245 
ณ 31 พ.ค. 61 

64.316**  3,309.32 - การติดตั้งระบบฯ เพื่อใช้งานเอง และเพื่อขายเอกชน-เอกชน 

หมายเหตุ   ** ระบบ ฯ แบบอิสระเดิม (34.14 เมกะวัตต์) + โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน 
ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560  (26.176 เมกะวัตต์) + ระบบ ฯ แบบอิสระได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560  (ประมาณ 4 เมกะวัตต์) 

 จากตารางที่ 6.5  การเพ่ิมขึ้นของก าลังการผลิตติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ิมขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ  ในปี พ.ศ. 2561 กลับเพ่ิมข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเอง   การเพ่ิมขึ้น
ของระบบผลิตไฟฟ้าฯ แบบอิสระ เนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐ  อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
เปลี่ยนแปลงเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต  ท าให้บริบทด้านพลังงานของประเทศไทยก้าวสู่รูปแบบใหม่ 
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6.3 ข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 เมษายน 2561 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ
ปฏิรูปประเทศ   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  ก าหนดให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ 
 การปฏิรูปพลังงานได้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบและเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศในการประชุมเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2561  ส าหรับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน 17 ประเด็น ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูปองค์กร 
ด้านพลังงาน (2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ (3) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุก 
ภาคส่วน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน 

2. ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขัน และ (3) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ 

3. ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และ (2) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4 โดยค านึงถึงการใช้พลังงานอย่าง
รับผิดชอบและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากปิโตรเลียม ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ  พัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซธรรมชาติ 

4. ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (2) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะ
มูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (4) ปฏิรูปโครงสร้างการ
ใช้พลังงานภาคขนส่ง  เพ่ือสนับสนุนพลังงานทดแทน  ส่งเสริมการแข่งขัน  และสร้างเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ  และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง และ
ก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

5. ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (2) การใช้ข้อบัญญัติ
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เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) และ (4) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม และ
เพ่ือลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

6. ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) การ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (2) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานเพ่ือส่งเสริมให้
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของประเทศ 
เพ่ือให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง 2 ประเด็น คือ (1) 
โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าโดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ 
เกี่ยวโยงถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ฉบับใหม่ ประกอบด้วย  4  ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังตารางที่ 6.6   (2) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี  ประกอบด้วย  8  ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังตารางที่ 6.7  
 
ตารางท่ี 6.6 : ขั้นตอนการด าเนินงานการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 

ขั้นตอนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค  ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้า
รายภาค  และต้นทุนไฟฟ้ารายภาคที่แท้จริง  การจัดหาและส ารองเช้ือเพลิงทั้งระบบ  
ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระหว่างภาค เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับ
ด าเนินการ 

พน. (สนพ.  พพ.  กฟผ.)  
กฟน.  กฟภ.  ส านักงาน กกพ. 

2. จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค  
ความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค  
การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การผลิตไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมโดยที่แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  ผ่านการรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

พน. (สนพ.  พพ.  กฟผ.) กฟน. 
กฟภ.  ส านักงาน กกพ. 

3. ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มคีวามทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) 

พน. (สนพ.  กฟผ.)  กฟน.  
กฟภ.  ส านักงาน กกพ. 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าไปด าเนินการ พน. (สนพ.  พพ.  กฟผ.)  
กฟน.  กฟภ. 
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ตารางท่ี 6.7 : ขั้นตอนการด าเนินงานการปฏิรูปการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี   
ขั้นตอนการด าเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี (1) การซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
ระหว่างเอกชน-เอกชน  เอกชน-ราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างเสรี  และ (2) เกิด
การว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
ใน ป ร ะ เท ศ จ าก ธุ ร กิ จ โซ ล า ร์ รู ฟ  เ ช่ น 
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่  ฯลฯ 

ส านักงาน กกพ. 

2. ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อ  การใช้บริการ 
และการปฏิบัติการ  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึง
การก าหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเช่ือมต่อที่
เหมาะสม  และเป็นธรรม ส าหรับโซลาร์รูฟเสรี (การมีผล
บังคับใช้ให้เป็นไปตามความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน  และเวลา ในการขอ
เช่ือมต่อกับการไฟฟ้า  มีการซื้อขายไฟฟ้าที่
ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน -เอกชน  
เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่าง
เสรี 

การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย  
และส านักงาน กกพ.   

3. ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสม
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากโซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่ 

เริ่มมีการใช้แบตเตอรี่เก็บสะสมไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟกันอย่างแพร่หลาย 

ส านักงาน กกพ. 

4. แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่อง พลังงานควบคุม 
โดยให้ โซลาร์รูฟที่มี ขนาดไม่ เกิน  1 ,000 kWp ไม่ เป็น
พลังงานควบคุม 

โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 kWp ไม่ต้อง
ขอใบนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 

ส านักงาน กกพ.  
และพพ. 

5. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของ
ฝ่ายจ าหน่าย 

มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน -เอกชน   เอกชน -ราชการ  แ ละ
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี 

การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย 
และส านักงาน กกพ.   

6. เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน   ส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการผลิตพลังงาน
ทดแทน  โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรี
เพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือ
อาคารของตนเอง 

7. ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้
หน่วยงานราชการสามารถติดตั้ ง Solar Rooftop เพื่อ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในหลากหลายรปูแบบ 

- กรมบัญชีกลาง 

8. จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้ 

หน่วยงานราชการที่ให้บริการแบบ One Stop 
Service ในการขออนุญาตติดตั้ งโซลาร์รูฟ 
และลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนต่างๆ ลง 

ส านักงาน กกพ.  พพ.  
กรอ.  สนพ.  กฟผ.  
กฟน.  กฟภ.   
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o สถานการณการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของโลกป 

พ.ศ. 2559  และ พ.ศ. 2560 

o ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศจีน  ญี่ปุน  อินเดีย  

ฟลิปปนส  มาเลเซีย 

o รายช่ือสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

(ผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก, VSPP) 
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ก.1   สถานการณการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของโลกป พ.ศ. 2559 
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ก.2   สถานการณการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของโลกป พ.ศ. 2560 
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ก.3.1   แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศจีน 

 

ก.3.2   แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศญี่ปุน 
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ก.3.3   แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศอินเดีย 

 

ก.3.4   แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศฟลิปปนส 
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ก.3.5   แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศมาเลเซีย 
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ก.4   รายชื่อสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (ผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก, VSPP) 

ชื่อสถานประกอบกิจการ จังหวัด 
กําลังตดิตั้ง 

(MWp) 
วันที่เริ่ม COD 

บริษัท ไออีซี แมทา แมแตง จํากัด แมมาลัย 1 เชียงใหม 1.152 23 มิถุนายน 2557 

บริษัท ไออีซี แมทา แมแตง จํากัด แมมาลัย 2 เชียงใหม 1.152 27 มิถุนายน 2557 

บริษัท เข็มเหล็ก จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรดอยเตา จํากัด) เชียงใหม 4.995 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท เชียงราย โซลาร จาํกัด เชียงราย 4 17 มกราคม 2556 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (เพชรบุรี 1) เพชรบุรี 1.7 10 กุมภาพันธ 2555 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาหนองชุมพล เพชรบุรี 7.998 30 พฤศจิกายน 2558 

บริษัท อิแมกอินเตอร จาํกัด (สัญญา PPA ที่ 1 และสัญญา PPA ที่ 2) เพชรบุรี 4.39 22 ธันวาคม 2558 

บริษัท บีเอสพี โฟร จาํกัด เพชรบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท บีเอสพี ไฟว จาํกัด เพชรบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท บีเอสพี ซิกซ จํากัด เพชรบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขากลัดหลวง เพชรบุรี 7.998 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บีเอสพี เซเวน จํากัด (โครงการ 1) เพชรบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท บีเอสพี เซเวน จํากัด (โครงการ 2) เพชรบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 2) เพชรบุรี 5.95 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 4) เพชรบุรี 5.95 25 เมษายน 2559 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด (สาขายางน้ํากลัดใต) เพชรบุรี 7.998 29 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 6) เพชรบุรี 5.95 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 9) เพชรบุรี 5.95 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 8) เพชรบุรี 5.95 26 เมษายน 2559 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 10) เพชรบุรี 8 26 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ที เอฟ อ ีโซลา จํากัด เพชรบุรี 8 13 มกราคม 2559 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 1) เพชรบุรี 5.95 26 เมษายน 2559 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 3) เพชรบุรี 5.95 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 13 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 
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ชื่อสถานประกอบกิจการ จังหวัด 
กําลังตดิตั้ง 

(MWp) 
วันที่เริ่ม COD 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 17 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 30 มิถุนายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 8 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 5 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.896 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 9 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 10 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 11 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 12 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 15 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 1 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 2 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 14 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.965 28 เมษายน 2559 

บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟา 2 จํากัด เพชรบุรี 7.998 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 5) เพชรบุรี 5.95 30 เมษายน 2559 

บริษัท เอ็นเนอรจี เซิฟ จาํกัด (สาขาหนองปรง 7) เพชรบุรี 5.949 30 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 3 โซลารฟารม) เพชรบุรี 5 30 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 4 โซลารฟารม) เพชรบุรี 5 30 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 6 โซลารฟารม) เพชรบุรี 5 30 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร จํากัด (โครงการเขาใหญ 7 โซลารฟารม) เพชรบุรี 5 30 เมษายน 2559 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร วัน จาํกัด (โครงการเขาใหญ 16 โซลารฟารม) เพชรบุรี 4.997 30 มิถุนายน 2559 

บริษัท กันกุล พาวเวอรเจน จํากัด (สาขาบานกลวย) เพชรบูรณ 3 09 มกราคม 2554 

บริษัท กันกุล พาวเวอรเจน จํากัด (สาขาบานกลวย ๒) เพชรบูรณ 4.5 07 มีนาคม 2556 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จ-ีพาวเวอร ซอรซ สาขาบึงสามพัน เพชรบูรณ 6.5 01 กุมภาพันธ 2556 

บริษัท กันกุล พาวเวอรเจน จํากัด สาขาวิเชียรบุรี เพชรบูรณ 9.6 20 มีนาคม 2556 

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอรเจน จาํกัด สาขาบึงสามพัน เพชรบูรณ 3.6 23 พฤษภาคม 2556 

บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท(ประเทศไทย) จํากัด(หวยสะแก โซ
เพชรบูรณ 8 31 สิงหาคม 2558 
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ลารฟารม) 

บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 1) จํากัด เลย 5.94 15 กันยายน 2554 

บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 2) จํากัด เลย 7.46 24 เมษายน 2557 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด (สาขาเตาปูน) แพร 7.998 26 เมษายน 2559 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (โรงไฟฟาแมฮองสอน) แมฮองสอน 4.9 01 พฤศจิกายน 2536 

บริษัท แมสะเรียง โซลา จํากัด (โครงการบานกาศ 3) แมฮองสอน 1 03 พฤษภาคม 2555 

บริษัท แมสะเรียง โซลา จํากัด (โครงการ 2) แมฮองสอน 1.094 22 กุมภาพันธ 2556 

บริษัท แมสะเรียง โซลา จํากัด โครงการ 1 แมฮองสอน 1.152  

บริษัท นภัสโซลา จํากัด แมฮองสอน 1.142  

บริษัท สแกน อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร จํากัด) 

กรุงเทพมหานคร 4.998 31 สิงหาคม 2560 

บริษัท อารพวีี พลังงาน จํากัด กาญจนบุรี 5.5 15 ตุลาคม 2555 

บริษัท เจเคอาร พลังงาน จาํกัด กาญจนบุรี 5.5 15 ตุลาคม 2555 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั (TSE-PV1-05) กาญจนบุรี 9.6 05 กันยายน 2556 

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอรโซลาร จาํกัด กาญจนบุรี 1.152 15 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV07 กาญจนบุรี 8.64 27 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV06 กาญจนบุรี 8.612 03 มิถุนายน 2557 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV08 กาญจนบุรี 8.645 06 มิถุนายน 2557 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาดอนแสลบ กาญจนบุรี 7.998 03 ธันวาคม 2558 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาพังตรุ กาญจนบุรี 7.997 23 พฤศจิกายน 2558 

บริษัท คอนเซอรวาชั่น ออฟ อีเนอรจี จาํกัด (PV1) กาญจนบุรี 5.995 27 พฤศจิกายน 2558 

บริษัท คอนเซอรวาชั่น ออฟ อีเนอรจี จาํกัด (PV2) กาญจนบุรี 5.995 27 พฤศจิกายน 2558 

บริษัท คอนเซอรวาชั่น ออฟ อีเนอรจี จาํกัด (PV3) กาญจนบุรี 5.995 27 พฤศจิกายน 2558 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาหลุมรัง กาญจนบุรี 7.998 07 ธันวาคม 2558 

บริษัท ซันพารค 2 จํากัด กาฬสินธุ 1.132 11 เมษายน 2557 
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บริษัท ซันพารค จํากัด กาฬสินธุ 1.2 21 เมษายน 2557 

บริษัท ไนน เอ โซลา จํากัด กําแพงเพชร 9.6 28 มีนาคม 2557 

บริษัท นอรธเวสต โซลาร จาํกัด กําแพงเพชร 10.184 13 มีนาคม 2557 

บริษัท โซลาเทค เอ็นเนอยี จํากัด กําแพงเพชร 10.184 26 มีนาคม 2557 

บริษัท บึงสามพัน โซลา จาํกัด กําแพงเพชร 10.18 13 มีนาคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 1) จํากัด ขอนแกน 5.94 16 กุมภาพันธ 2555 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 3) จํากัด ขอนแกน 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 4) จํากัด ขอนแกน 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 5) จํากัด ขอนแกน 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 8) จํากัด ขอนแกน 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท พี.พี. โซลา (หนองโน) จํากัด ขอนแกน 1.102 28 มิถุนายน 2556 

บริษัท ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย จํากัด ขอนแกน 2.324 26 มิถุนายน 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 2) จํากัด ขอนแกน 6.123 04 กรกฎาคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 7) จํากัด ขอนแกน 6.123 23 สิงหาคม 2556 

บริษัท วังการคารุงโรจน จํากัด ขอนแกน 1.198 21 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท พี.พี.โซลา (หวยโจด) จํากัด ขอนแกน 1.1 27 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท พี.พี.โซลา จํากัด โครงการ 2 ขอนแกน 1.202 21 มีนาคม 2557 

บริษัท พี.พี.โซลา จํากัด โครงการ 1 ขอนแกน 1.202 27 มีนาคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 6) จํากัด ขอนแกน 7.465 14 พฤษภาคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 9) จํากัด ขอนแกน 7.465 14 พฤษภาคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 10) จํากัด ขอนแกน 7.465 14 พฤษภาคม 2557 

บริษัท พี.พี.โซลา จํากัด โครงการ 3 ขอนแกน 1.191 13 มีนาคม 2558 

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จาํกดั (นายายอาม) จันทบุรี 4.996 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท วี โซลาร จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณโคนมสอยดาว จํากัด) จันทบุรี 1.987 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด ฉะเชิงเทรา 1.32 05 ตุลาคม 2550 
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บริษัท แอสตา พาวเวอร จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรพนมสาร

คาม จํากัด) 

ฉะเชิงเทรา 4.498 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

แปดร้ิว จาํกัด) 

ฉะเชิงเทรา 4.99 08 สิงหาคม 2560 

บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จาํกัด ฉะเชิงเทรา 2.236  

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 1.682  

บริษัท ซี ออน ทอป จํากัด ชลบุรี 7.92 12 มกราคม 2555 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 1 ชลบุรี 5.04 07 มีนาคม 2557 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 2 ชลบุรี 5.04 07 มีนาคม 2557 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 3 ชลบุรี 5.038 11 มีนาคม 2557 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 4 ชลบุรี 5.038 24 มีนาคม 2557 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 5 ชลบุรี 5.04 24 มีนาคม 2557 

บริษัท ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี จาํกัด โครงการ 6 ชลบุรี 5.04 24 มีนาคม 2557 

บริษัท แอสตา พาวเวอร จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณโคนมบานบึง จาํกัด) ชลบุรี 4.996 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จํากัด ชลบุรี 2.792  

บริษัท จ-ีพาวเวอร ซอรซ จาํกัด สาขาดงคอน ชัยนาท 6.5 05 มีนาคม 2555 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 3) ชัยภูม ิ 2.802 30 สิงหาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 2) ชัยภูม ิ 2.821 30 สิงหาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 1) ชัยภูม ิ 2.866 30 สิงหาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 4) ชัยภูม ิ 2.863 30 สิงหาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 5) ชัยภูม ิ 2.856 30 กันยายน 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 6) ชัยภูม ิ 2.881 30 กันยายน 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จาํกดั (โครงการ 7) ชัยภูม ิ 2.994 21 กรกฎาคม 2557 

บริษัท สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด (โครงการ 8) ชัยภูม ิ 2.983 21 กรกฎาคม 2557 

บริษัท สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด (โครงการ 9) ชัยภูม ิ 2.999 21 กรกฎาคม 2557 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี จาํกัด สาขาบาํเหน็จณรงค โครงการ 1 ชัยภูม ิ 12.532 06 มีนาคม 2556 
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บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี จาํกัด สาขาบาํเหน็จณรงค โครงการ 2 ชัยภูม ิ 12.366 06 มีนาคม 2556 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(ชัยภมูิ1) จํากัด ชัยภูม ิ 12.492 22 เมษายน 2557 

บริษัท อีทีอ ีเมเนจเมนท จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเมืองตราด 

จํากัด) 

ตราด 5 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท ซุปเปอรดรีมเพาเวอร จาํกัด ตาก 6.3 29 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท อิเควเตอร โซลาร ท ูจํากัด ตาก 5.944 29 มิถุนายน 2559 

บริษัท เชียงใหม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จํากัด ตาก 10.184 28 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท อินฟนิท อัลฟา แคปปตอล จํากดั ตาก 10.184 28 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอรเจน จาํกัด สาขาศรีจุฬา นครนายก 9.6 20 มิถุนายน 2556 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นครนายก 1.518 29 สิงหาคม 2559 

บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครนายก จาํกัด) 

นครนายก 4.998 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลารตา จํากัด สาขาไทรประปา  นครปฐม 7.5 20 กรกฎาคม 2555 

บริษัท โซลารตา จํากัด สาขาไทรยอย นครปฐม 3.045 31 สิงหาคม 2555 

บริษัท โซลารตา จํากัด บริษัท โซลารตา จํากัด นครปฐม 5.004 01 สิงหาคม 2555 

บริษัท โซลารตา จํากัด สาขาไทรใหญ นครปฐม 8.8 10 สิงหาคม 2555 

บริษัท โซลารซาร จํากัด ยันฮีโซลา-1 นครปฐม 7.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท โซลารวา จาํกัด ยันฮีโซลา-15 นครปฐม 7.997 17 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด (ยันฮีโซลา-21) นครปฐม 7.495 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด ยันฮีโซลา-24 นครปฐม 7.998 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด (ยันฮีโซลา-11) นครปฐม 7.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด ยันฮีโซลา-3 นครปฐม 7.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด (ยันฮีโซลา-9) นครปฐม 7.196 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด ยันฮีโซลา-12 นครปฐม 7.994 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท โซลารวา จาํกัด (ยันฮีโซลา-5) นครปฐม 7.998 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด (ยันฮีโซลา-2) นครปฐม 7.994 28 ธันวาคม 2558 
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บริษัท บีกริม.ยันฮีโซลาร เพาเวอร จํากดั (ยันฮีโซลา-6) นครปฐม 7.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท แอสตา พาวเวอร จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน

บางเลน ) 

นครปฐม 4.196 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท สแกน อินเตอร จาํกัด (มหาชน) (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตร

สตรีบางภาษี จํากัด) 

นครปฐม 5 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไอคิว เอ็นเนอรยี ่จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตร        นคร

ชัยศรี จํากัด) 

นครปฐม 4.996 27 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด นครปฐม 12 18 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด โซลาร โก-1(ไทรใหญกลาง) นครปฐม 12 18 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด โซลาร โก-3 (ไรไทรปา) นครปฐม 12.136 18 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด - 5 (ไรไทรหินมูล) นครปฐม 12.136 16 ธันวาคม 2556 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด - 4 (ไรไทรเพชร) นครปฐม 12.136 16 ธันวาคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 1) จํากัด นครพนม 5.94 22 เมษายน 2554 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 3) จํากัด นครพนม 7.464 31 มกราคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 2) จํากัด นครพนม 7.465 26 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช1) จํากัด นครราชสีมา 4.75 22 เมษายน 2553 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการนครราชสีมา2) นครราชสีมา 1 01 กุมภาพันธ 2554 

บริษัท รูทซัน จํากัด (โครงการ 1, 2) นครราชสีมา 2.04 04 กรกฎาคม 2554 

บริษัท อีสเอนเนอรจี จํากัด (สาขา 1) นครราชสีมา 2.2 22 กันยายน 2554 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 2) จํากัด  นครราชสีมา 5.94 13 กันยายน 2554 

บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด นครราชสีมา 6 08 มีนาคม 2555 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 3) จํากัด นครราชสีมา 5.94 09 มีนาคม 2555 

บริษัท รูทซัน จํากัด (โครงการ 3) นครราชสีมา 1.02 03 พฤษภาคม 2555 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 4) จํากัด นครราชสีมา 5.94 14 พฤษภาคม 2555 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โครงการ 7) จํากัด นครราชสีมา 5.94 31 พฤษภาคม 2555 

บริษัท บางเขนชัย จํากัด นครราชสีมา 8.1 10 สิงหาคม 2555 
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บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 8) จํากัด นครราชสีมา 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 5) จํากัด นครราชสีมา 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 9) จํากัด นครราชสีมา 6.123 11 มกราคม 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 6) จํากัด นครราชสีมา 6.123 26 มิถุนายน 2556 

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด นครราชสีมา 4.992 25 กันยายน 2559 

กองทัพภาคที ่2 (คายสุรธรรมพิทักษ) นครราชสีมา 1.001  

บริษัท เวนตุส โซลาร จํากัด นครราชสีมา 4.996 27 เมษายน 2560 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(นครราชสีมา) จาํกัด นครราชสีมา 12.492 08 เมษายน 2557 

บริษัท อนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากดั นครศรีธรรมราช 3.742  

บริษัท จ-ีพาวเวอร ซอรซ จาํกัด (โครงการตาขีด)  นครสวรรค 6.5 01 มีนาคม 2555 

บริษัท จ-ีพาวเวอร ซอรซ จาํกัด (โครงการตาสัง) นครสวรรค 6.5 01 มีนาคม 2555 

บริษัท เคเอสพี โซลารเพาเวอร จํากัด นครสวรรค 1.13 07 มกราคม 2556 

บริษัท กฤชณรงคธัญกิจ จํากัด นครสวรรค 7.98 25 ธันวาคม 2558 

บริษัท ซอยลกรีตเทคโนโลย ีจํากัด นครสวรรค 7.095 29 ธันวาคม 2558 

บริษัท พัฒนธุรกจิ จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณโคเนื้อ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกัด) 

นนทบุรี 4.347  

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตร

บางบัวทอง จาํกัด) 

นนทบุรี 3.35 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลา เพาเวอร (หนองคาย 1) จํากัด บึงกาฬ 7.464 31 มกราคม 2557 

บริษัท ซี.เค.แอนด ซัน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบุรีรัมย 

โครงการที่ 1 

บุรีรัมย 3.355 10 เมษายน 2556 

บริษัท ซี.เค. แอนด ซัน เอ็นเนอรยี ่(ประเทศไทย) จํากัด สาขา บุรีรัมย 

โครงการที่ 2 

บุรีรัมย 5.58 10 เมษายน 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 1) จํากดั บุรีรัมย 6.123 26 มิถุนายน 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 2) จํากดั บุรีรัมย 6.123 26 มิถุนายน 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 3) จํากดั บุรีรัมย 7.465 04 มีนาคม 2557 
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บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(บุรีรัมย) จาํกัด บุรีรัมย 12.502 17 มีนาคม 2557 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(บุรีรัมย1) จํากัด บุรีรัมย 12.502 11 เมษายน 2557 

บริษัท ชัยภัทรพันธุ จํากัด ปทุมธาน ี 1.75 27 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตร       สาม

โคก ) 

ปทุมธาน ี 4.996 23 ธันวาคม 2559 

บริษัท บลู โซลารฟารม 1 จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ปทุมธานี) 

ปทุมธาน ี 5 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไพรม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรลาดหลุมแกวพัฒนา จาํกัด) 

ปทุมธาน ี 2.995 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) (ผูสนับสนุน 

สหกรณการเกษตรเมืองปทุมธาน ีจํากัด) 

ปทุมธาน ี 4.997 08 สิงหาคม 2560 

บริษัท อาร เจ เอนเนอรจี จํากัด ปทุมธาน ี 3.42 08 ธันวาคม 2560 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ1) ประจวบคีรีขันธ 1.75 01 มีนาคม 2554 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาอางทอง 1 ประจวบคีรีขันธ 7.998 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาอางทอง 2 ประจวบคีรีขันธ 7.998 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาอางทอง 3 ประจวบคีรีขันธ 7.998 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสพีว ีวัน โซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการ 1) ประจวบคีรีขันธ 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสพีว ีวัน โซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการ 2) ประจวบคีรีขันธ 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสพีว ีวัน โซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการ 3) ประจวบคีรีขันธ 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสพีว ีทู โซลาร พาวเวอร จํากดั ประจวบคีรีขันธ 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท ออลวัน โซลาร พาวเวอร จํากัด (โครงการ 3) ประจวบคีรีขันธ 2 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( บอนอก โซลาร

ฟารม) 

ประจวบคีรีขันธ 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท ดับบลิวเอก็ซเอ 4 จํากัด ( กยุเหนือ 1 โซลารฟารม) ประจวบคีรีขันธ 5.947 30 เมษายน 2559 

บริษัท ดับบลิวเอก็ซเอ 5 จํากัด ( กยุเหนือ 2 โซลารฟารม) ประจวบคีรีขันธ 5.947 30 เมษายน 2559 

บริษัท ดับบลิวเอก็ซเอ 6 จํากัด (กุยเหนอื 3 โซลารฟารม) ประจวบคีรีขันธ 5.945 30 เมษายน 2559 
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บริษัท ดับบลิวเอก็ซเอ 7 จํากัด ( กยุเหนือ 4 โซลารฟารม) ประจวบคีรีขันธ 5.945 30 เมษายน 2559 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 6.378 15 กันยายน 2559 

บริษัท ไทยโก เอนเนอรจี จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณกองทุนสวนยางพงศ

ประศาสนพัฒนา จาํกัด) 

ประจวบคีรีขันธ 2.999 25 สิงหาคม 2560 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) (ผูสนบัสนุนสหกรณ

การเกษตรบางสะพานนอย จาํกัด) 

ประจวบคีรีขันธ 4.997 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลารตรอน เอ็นเนอรย ี5 จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณโคนม   บาง

สะพาน จํากัด) 

ประจวบคีรีขันธ 3.996 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลารตรอน เอ็นเนอรย ี5 จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณกองทุนสวน

ยางบางสะพาน จาํกัด) 

ประจวบคีรีขันธ 3 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท แอล โซลาร 1 จํากัด ปราจีนบุรี 8.25  

บริษัท โปร โซลาร กรุป จํากัด  ปราจีนบุรี 4 31 ตุลาคม 2554 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (โครงการหัวหวา_1 โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 25 ธันวาคม 2558 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (โครงการหัวหวา_2 โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 25 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จาํกัด (โครงการปราจีนบุรี 1) ปราจีนบุรี 7.998 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จาํกัด (โครงการปราจีนบุรี 2) ปราจีนบุรี 7.998 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (บางพลวง_1 โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (บางพลวง_2 โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (โนนหอม โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จาํกัด (ปราจีนบุรี 3) ปราจีนบุรี 2.995 27 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (โพธิ์งาม โซลารฟารม) ปราจีนบุรี 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร คอรปอเรชั่น จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรนาดี จํากัด) 

ปราจีนบุรี 4.997 29 ธันวาคม 2559 

ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเมืองปราจีนบุรี จํากัด ปราจีนบุรี 5 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(ปราจีนบุรี) จํากัด สาขากบินทรบุรี 

โครงการ 1 

ปราจีนบุรี 12.502 21 เมษายน 2557 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(ปราจีนบุรี) จํากัด สาขากบินทรบุรี 
ปราจีนบุรี 12.502 21 เมษายน 2557 
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โครงการ 2 

บริษัท โซลารตา จํากัด (สาขาไทรเสนา) พระนครศรีอยุธยา 2.88 07 เมษายน 2554 

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) สาขาบางปะอิน โครงการ 1 พระนครศรีอยุธยา 8.19 05 สิงหาคม 2554 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด โครงการอยุธยา 2 พระนครศรีอยุธยา 1.8 23 พฤษภาคม 2556 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด โครงการอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 7.239 16 ธันวาคม 2556 

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จาํกัด (โครงการ 2) พระนครศรีอยุธยา 9.54 30 เมษายน 2557 

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จาํกัด (โครงการ 3) พระนครศรีอยุธยา 9.543 16 กรกฎาคม 2557 

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จาํกัด (โครงการ 4) พระนครศรีอยุธยา 9.543 19 สิงหาคม 2557 

บริษัท บี.กริม ยันฮีโซลาร เพาเวอร จาํกัด (ยันฮีโซลา-14) พระนครศรีอยุธยา 4.999 22 ธันวาคม 2558 

บริษัท ไพรม อัลเทอรเนทีฟ เอ็นเนอรยี ่จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา จํากัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.995 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไพรม โรด โซลาร จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรผูใชน้ํา

ปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จาํกัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.996 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไพรม อัลเทอรเนทีฟ เอ็นเนอรยี ่จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางไทร จํากัด). 

พระนครศรีอยุธยา 4.996 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไพรม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณ

การเกษตรเสนา จาํกัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.995 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(ปราจีนบุรี) จํากัด (ผูสนับสนุนสหกรณ

การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จํากัด) 

พระนครศรีอยุธยา 2 23 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไอคิว เอ็นเนอรยี ่จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรบางปะหัน 

จํากัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.996 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. พระนครศรีอยธุยา จํากัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.998 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรย ี(ปราจีนบุรี) จํากัด (ผูสนับสนุนสหกรณ

การเกษตรบางปะอิน จาํกัด) 

พระนครศรีอยุธยา 4.996 14 มีนาคม 2560 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี จาํกัด สาขาบางปะหัน โครงการ 1 พระนครศรีอยุธยา 12.331 05 เมษายน 2556 

บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี จาํกัด สาขาบางปะหัน โครงการ 2 พระนครศรีอยุธยา 12.567 05 เมษายน 2556 
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บริษัท กันกุล พาวเวอรเจน จํากัด สาขาเนินปอ พิจิตร 5.4 06 มีนาคม 2556 

บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท(ประเทศไทย) จํากัด(วังหลุม โซลา

ฟารม) 

พิจิตร 8 25 สิงหาคม 2558 

บริษัท มีเดียมารค จาํกัด (วังหลุม โซลารฟารม) พิจิตร 5.9 03 ธันวาคม 2558 

เขาทรายโซลารฟารม พิจิตร 8 03 ธันวาคม 2558 

บริษัท เวิลด เอ็กซเชนจ เอเชยี จาํกัด (โครงการ 03) พิจิตร 5.942 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท เวิลด เอ็กซเชนจ เอเชยี จาํกัด (โครงการ 01) พิจิตร 5.942 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตารกรุป จาํกัด (โครงการ 01) พิจิตร 5.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท เวิลด เอ็กซเชนจ เอเชยี จาํกัด (โครงการ 02) พิจิตร 5.943 28 ธันวาคม 2558 

คายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลก 1.001 08 กุมภาพันธ 2560 

บริษัท เอสพีพี ไฟว จํากัด รอยเอ็ด 7.923 22 มิถุนายน 2555 

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) ระยอง 1.5 01 สิงหาคม 2555 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( คลองปูน โซลาร

ฟารม) 

ระยอง 5.95 08 มิถุนายน 2559 

บริษัท คลีนเทค โซลาร (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 1.404  

บริษัท พีทีพ ีโซลาร เอ็นเนอรจี จํากัด ราชบุรี 1.43 20 ธันวาคม 2556 

บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร จํากัด ราชบุรี 1.595 24 ธันวาคม 2556 

บริษัท 5 อมตะ จํากัด ราชบุรี 8 25 ธันวาคม 2558 

กรมการทหารชาง คายบุรฉัตร ราชบุรี 1.006  

บริษัท ไทยโก เอนเนอรจี จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรวัดเพลง 

จํากัด) 

ราชบุรี 4.997 24 สิงหาคม 2560 

บริษัท ไทยโก เอนเนอรจี จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรเพื่อ

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ราชบุรี จํากัด) 

ราชบุรี 4.997 24 สิงหาคม 2560 

บริษัท ไอคิว โซลา จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตรชาวไรออยโพ

ธาราม ) 

ราชบุรี 1.997 23 ธันวาคม 2559 

บริษัท เสริมสราง โซลาร จํากัด ราชบุรี 4.999  
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บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (ลพบุรี1) ลพบุรี 1.6 04 เมษายน 2555 

บริษัท อีเนอรคิว จํากัด (โครงการหวยหนิ1) ลพบุรี 1.25 01 ธันวาคม 2553 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการลพบุรี 5) ลพบุรี 4 05 ตุลาคม 2554 

บริษัท อินโดรามา โฮลด้ิงส จาํกัด ลพบุรี 2.025  

บริษัท โซลารพารค จาํกัด ลพบุรี 1.642 25 ตุลาคม 2554 

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย อีเนอรคิว หวยหิน 2 ลพบุรี 1.25 01 กุมภาพันธ 2555 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (โครงการลพบุรี 4) ลพบุรี 2 04 เมษายน 2555 

บริษัท อีเอ โซลา จาํกัด ลพบุรี 8.062 30 กันยายน 2555 

โครงการหวยหิน 3 ลพบุรี 1.26 26 กันยายน 2555 

บริษัท สแกน อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ จาํกัด ลพบุรี 2.5 27 มีนาคม 2555 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด โครงการลพบุรี 6 ลพบุรี 4.078 19 กุมภาพันธ 2556 

บริษัท ทิพยนารายณ จํากัด ลพบุรี 3.066 25 มิถุนายน 2556 

บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จาํกัด ลพบุรี 3.066 25 มิถุนายน 2556 

บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด ลพบุรี 6 27 มกราคม 2557 

บริษัท เอส อ ีซี เอ็นเนอรยี่ จํากัด ลพบุรี 1.214 09 ตุลาคม 2557 

บริษัท มีเดียมารค จาํกัด (ดงพลับ โซลารฟารม) ลพบุรี 5.9 21 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตารกรุป จํากัด (โครงการ 03) ลพบุรี 5.994 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท มีเดียมารค จาํกัด (โครงการหนองแขม โซลารฟารม) ลพบุรี 5.9 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร พาวเวอร วนั จํากัด ลพบุรี 2 30 ธันวาคม 2558 

กองพลทหารปนใหญ ลพบุรี 1.008  

บริษัท กสิกรรมจกัรกลลพบุรี จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรทาวุง 

จํากัด) 

ลพบุรี 4.997 27 ธันวาคม 2559 

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด (โครงการวังเพลิงโซลาร) ลพบุรี 10.29 02 พฤษภาคม 2556 

บริษัท หางฉัตร โซลา แพลนท จํากัด ลําปาง 1.126 01 เมษายน 2556 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด สาขาทุงกวาว ลําปาง 6.993 18 ธันวาคม 2558 
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บริษัท สุวรรณภพรุงเรืองทรัพย จาํกัด ลําปาง 1.2 24 สิงหาคม 2559 

บริษัท ไออีซี แมทา แมแตง จํากัด โครงการลําพูน 1 ลําพูน 1.152 23 กันยายน 2556 

บริษัท ไออีซี แมทา แมแตง จํากัด โครงการลําพูน 2 ลําพูน 1.152 23 กันยายน 2556 

บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟา จาํกัด ลําพูน 7.998 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอสพีพี โฟร จํากัด ศรีสะเกษ 6 05 มกราคม 2555 

บริษัท เอสพีพี ทรี จํากัด ศรีสะเกษ 8  

บริษัท ยูนิเวอรแซล โพรไวเดอร จาํกัด ศรีสะเกษ 3.214 19 กรกฎาคม 2555 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 1) จํากัด สกลนคร 5.94 01 กุมภาพันธ 2554 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 2) จํากัด สกลนคร 7.464 07 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตรบางพลี ) สมุทรปราการ 2.999 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไอคิว กรีน จํากดั ( โครงการสหกรณการเกษตรบางบอ ) สมุทรปราการ 4.996 27 ธันวาคม 2559 

บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) สมุทรปราการ 1.942  

บริษัท ต้ังแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร วัน จํากัด ( แพรกหนามแดง โซลารฟารม) สมุทรสงคราม 3.868 30 เมษายน 2559 

บริษัท พีเอสที เอนเนอรย ี2 จํากัด สมุทรสงคราม 4.998 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จาํกัด (โครงการ 1) สมุทรสาคร 6 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จาํกัด (โครงการ 2) สมุทรสาคร 3.998 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท(ประเทศไทย) จํากัด(กาหลง โซลาร

ฟารม) 

สมุทรสาคร 8 29 มกราคม 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (กาหลง โซลารฟารม) สมุทรสาคร 6 29 มกราคม 2559 

บริษัท อีเลคตริกา เอเชีย เพาเวอร จํากดั(กาหลง โซลารฟารม) สมุทรสาคร 8 29 มกราคม 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตรประสาน

กสิกิจ ) 

สมุทรสาคร 4.996 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด ( ผูสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดิน สําหรับสหกรณการเกษตรบาน

แพว จํากัด ) 

สมุทรสาคร 4.996 26 ธันวาคม 2559 

บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอรยี่ จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณการผลิตปุยอินทรีย

สมุทรสาคร จํากัด) 

สมุทรสาคร 5 27 ธันวาคม 2559 
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บริษัท บลู โซลารฟารม 3 จํากัด สมุทรสาคร 4.996 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท เอ็นแมกซ โซลาร 2 (พันทาย) จาํกัด (ผูสนับสนุนสหกรณ

การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จาํกัด) 

สมุทรสาคร 5 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท เอ็นแมกซ โซลาร 3 (โคกขาม) จาํกัด (ผูสนับสนุนสหกรณ

พัฒนาการประมงมหาชัย จํากัด) 

สมุทรสาคร 5 30 ธันวาคม 2559 

บริษัท ไอคิว โซลา จํากัด ( โครงการสหกรณการเกษตรกระทุมแบน ) สมุทรสาคร 4.996 24 พฤศจิกายน 2560 

บริษัท มีเดียมารค จาํกัด (หันทราย โซลารฟารม) สระแกว 5.9 25 เมษายน 2559 

บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท จาํกัด (หันทราย โซลารฟารม) สระแกว 8 25 เมษายน 2559 

บริษัท นอรท โซลา เพาเวอร จํากัด ( หนัทราย_1 โซลารฟารม) สระแกว 4 25 เมษายน 2559 

บริษัท นอรท โซลา เพาเวอร จํากัด ( หนัทราย_2 โซลารฟารม) สระแกว 4 25 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (หนองแวง โซลารฟารม) สระแกว 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (สระแกว) 1 จํากัด สระแกว 7.998 25 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                          

( หันทราย 1 โซลารฟารม) 

สระแกว 8 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 2 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 3 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 4 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 5 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 6 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท พาวเวอร เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                         

( หันทราย 7 โซลารฟารม) 

สระแกว 5.95 27 เมษายน 2559 

บริษัท อพอลโล โซลาร จํากัด ( วังน้ําเยน็ โซลารฟารม) สระแกว 3.6 27 เมษายน 2559 

บริษัท อามานูฟ จํากัด (โครงการโคกสนั่น โซลารฟารม) สระแกว 6 27 เมษายน 2559 
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บริษัท อามานูฟ จํากัด (โครงการวังใหม 1 โซลารฟารม) สระแกว 6 27 เมษายน 2559 

บริษัท อามานูฟ จํากัด (โครงการวังใหม 2 โซลารฟารม) สระแกว 6 27 เมษายน 2559 

บริษัท อามานูฟ จํากัด (โครงการคลองหินปูน โซลารฟารม) สระแกว 6 27 เมษายน 2559 

บริษัท อามานูฟ จํากัด (โครงการสวนปา โซลารฟารม ) สระแกว 6 27 เมษายน 2559 

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) (โครงการโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย (BMP solar project)) 

สระแกว 7.998 26 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 3) สระแกว 5.997 29 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 1) สระแกว 5.997 29 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 2) สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 5) สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 6) สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 1 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 2 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 3 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 4 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 1) สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 2) สระแกว 5.992 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 3) สระแกว 5.998 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 4) สระแกว 5.998 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 5) สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท เอส ทู พี อีเนอรจ ีจํากัด (โครงการโคกปฆอง 6) สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท โซลคิด โซลาร จํากัด สระแกว 5.995 29 เมษายน 2559 

บริษัท นอรธ อีสต ฟวเจอร อีเนอรจี จาํกัด สระแกว 5.988 29 เมษายน 2559 

บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร จาํกัด (โครงการศรีนาคา 4) สระแกว 5.998 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 5 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 
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บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 6 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 7 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี อีเนอรจ ีจํากัด โครงการศาลาลําดวน 8 สระแกว 6 29 เมษายน 2559 

บริษัท อินฟนิท กรีน จาํกัด สระบุรี 4.644 04 เมษายน 2554 

บริษัท เอสพีพี ท ูจาํกัด สระบุรี 8 02 พฤษภาคม 2555 

บริษัท พี.บี.วาย. กรีนเพาเวอร จํากัด, บริษัท นิวโซลาร เทคนิค จาํกัด, 

บริษัท สระบุรี โซลารแพลนท 2 จํากัด, บริษัท ฟวเจอร กูด เฮลธ 2 จํากัด, 

บริษัท คูล เวิลด เอ็นเนอรย ี2 จํากัด, บริษัท ไทย โซลาร แพลนท 2 จํากัด

, บริษัท แฮปป เวิลด เพาเวอร 2 จํากัด, บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอยี 2 

จํากัด, บริษัท เบสท โซลารแพลนท จาํกัด, บริษัท ตล่ิงชัน โซลารฟารม 

จํากัด 

สระบุรี 5.774 22 มิถุนายน 2555 

บริษัท อินฟนิท กรีน จาํกัด (สาขาหวยแหง) สระบุรี 5.626 23 เมษายน 2556 

บริษัท อินฟนิท กรีน จาํกัด (สาขาชาํผักแพว) สระบุรี 5.75 23 เมษายน 2556 

บริษัท อพอลโล โซลาร จํากัด ( วังมวง  โซลารฟารม ) สระบุรี 1.798 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท โซลารวา จาํกัด (เอชาย-3) สระบุรี 7.986 25 ธันวาคม 2558 

บริษัท ทีพีเอส คอมเมอรเชี่ยล จํากัด สระบุรี 7.986 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท โซลารวา จาํกัด (เอชาย-2) สระบุรี 6.473 18 ธันวาคม 2558 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (บานลํา_2 โซลารฟารม) สระบุรี 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท 17 อัญญวีร โฮลด้ิง จํากัด (บานลํา_1 โซลารฟารม) สระบุรี 6 25 เมษายน 2559 

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณผูเล้ียงโคน

มหินซอน) 

สระบุรี 4.996 28 ธันวาคม 2559 

บริษัท พัฒนธุรกจิ จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณโคนมไทย-เดนมารค (พระ

พุทธบาท) จํากัด) 

สระบุรี 4.997 27 ธันวาคม 2559 

บริษัท อนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากดั สระบุรี 9.894 20 พฤศจิกายน 2560 

บริษัท อนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากดั สระบุรี 2.489  

บริษัท โกลเดนไลท โซลา จํากัด สุโขทัย 10.184 21 กุมภาพันธ 2557 

บริษัท โซลารตา จํากัด สาขาไทรตาโตง สุพรรณบุรี 1 25 กรกฎาคม 2555 
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บริษัท โซลารตา จํากัด สาขาไทรสะพาน 2 สุพรรณบุรี 2 28 พฤศจิกายน 2555 

บริษัท โซลารตา จํากัด สุพรรณบุรี 5 17 สิงหาคม 2555 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั TSE-PV2-06 สุพรรณบุรี 9.6 17 กรกฎาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั (TSE-PV3-07) สุพรรณบุรี 9.6 28 ตุลาคม 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV04 สุพรรณบุรี 9.6 11 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดัสาขา SSE1-PV05 สุพรรณบุรี 9.6 11 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV09 สุพรรณบุรี 8.645 27 มีนาคม 2557 

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV10 สุพรรณบุรี 8.619 30 พฤษภาคม 2557 

บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตารกรุป (โครงการ 02) สุพรรณบุรี 5.995 28 ธันวาคม 2558 

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ดานชาง) จํากัด สุพรรณบุรี 1.997 30 ธันวาคม 2558 

บริษัท พัฒนธุรกจิ จาํกัด (ผูสนับสนุน สหกรณการเกษตรบางปลามา 

จํากัด) 

สุพรรณบุรี 4.997 27 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลาร โก จาํกัด   โซลาร โก - 6 (ไทรริน) สุพรรณบุรี 12 16 ธันวาคม 2556 

บริษัท เจ.พี. โซลา พาวเวอร จํากัด สุรินทร 3.175 22 กุมภาพันธ 2556 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 3) จํากดั สุรินทร 7.465 19 มีนาคม 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 1) จํากดั สุรินทร 7.465 27 มิถุนายน 2557 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 2) จํากดั สุรินทร 7.465 27 มิถุนายน 2557 

บริษัท พี.พี. โซลาร เพาเวอร จํากัด หนองคาย 1.101 01 เมษายน 2556 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด (อางทอง 1) อางทอง 0.9 11 กุมภาพันธ 2552 

บริษัท สยาม โซลา เพาเวอร จํากัด (มหาชน) อางทอง 9.6 29 มีนาคม 2556 

บริษัท อินฟนีต้ี โซลาร จาํกัด อางทอง 1.996 30 ธันวาคม 2558 

สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จาํกัด อางทอง 5 23 ธันวาคม 2559 

บริษัท โซลารตรอน เอ็นเนอรย ี2 จํากัด (ผูสนับสนุน สหกรณผูเล้ียงไกไข

ลุมแมน้ํานอย จํากัด) 

อางทอง 2 29 ธันวาคม 2559 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด อุดรธาน ี 1.5 01 เมษายน 2552 

บริษัท เรืองสิริวรรณ จํากัด อุดรธาน ี 1 29 ตุลาคม 2555 



ภาคผนวก ก - 25 / 25 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ จังหวัด 
กําลังตดิตั้ง 

(MWp) 
วันที่เริ่ม COD 

บริษัท โซลา เพาเวอร (อุดรธาน ี1) จํากดั อุดรธาน ี 7.46 03 มกราคม 2557 

บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จาํกัด โครงการอุบลราชธาน ี1 อุบลราชธาน ี 4.5 02 มีนาคม 2555 

บริษัท อีเอสพีพ ีจํากัด โครงการ 1 อุบลราชธาน ี 7.2 19 กันยายน 2556 

บริษัท พีที ไดรว (ประเทศไทย) จํากัด อุบลราชธาน ี 2.511 29 กันยายน 2557 

บริษัท อีเอสพีพ ีจํากัด โครงการ 3 อุบลราชธาน ี 5.092 25 มีนาคม 2557 

บริษัท อีเอสพีพ ีจํากัด โครงการ 2 อุบลราชธาน ี 7.638 25 มีนาคม 2557 

รวม  2,251.579  

หมายเหต ุ: ขอมูลใบอนุญาตประกอบการผลติไฟฟา, สํานักงาน กกพ. ณ 28 เมษายน 2561  
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ภาคผนวก ข 

โครงการผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์เพื่อใช้งานเอง 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทนุเพื่อส่งเสริม

การอนุรกัษ์พลังงาน และ พพ. 

ปี พ.ศ. 2557 – 2560 
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ตารางท่ี ข.1   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.ปี พ.ศ. 

2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 
กำรเชื่อมต่อระบบ เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

1 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

วิทยาลยัการอาชีพวัง 

ไกลกังวล  

พื้นที่ในวิทยาลยัการอาชีพวังไกลกังวล  100 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

2 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  พื้นที่ในมหาวิทยาลยันเรศวร  400 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

3 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี 

พื้นที่ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี 

200 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

4 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  พื้นที่ในมหาวิทยาลยัพะเยา  500 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

5 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พื้นที่ในมหาวิทยาลยัศิลปากร  250 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

6 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ  

พื้นที่ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

150 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

7 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พื้นที่ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   - - ติดต้ังระบบผลิตน้้าร้อนจาก

แสงอาทิตย ์

8 2557 (เพิ่มเติม) โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงาน

ราชการ (Campus Power) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พื้นที่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  - - ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย ์(Solar Collector)  

ภาคผนวก ข – 2 / 15 



ภาคผนวก ข - 3 / 15 
 

ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 
กำรเชื่อมต่อระบบ 

เทคโนโลยีเซลล์

แสงอำทิตย ์

9 2557 (เพิ่มเติม) โครงการรถพ่วงเคลื่อนที่ส้าหรับผลิตและใช้ไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ไฟฟ้าเข้า

ไม่ถึง 

กอ.รมน. หน่วยงานดา้นความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

72  แบบอิสระ รถพ่วงเคลื่อนที่ส้าหรับ

ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย ์

10 2557 (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาระบบแสงสวา่งด้วยชุดโคมส่องสว่างแบบ

แอลอีด ี(LED) ประหยัดพลังงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ

เพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางเพื่อความปลอดภัย 

ศอ.บต ด้าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมส่องสว่าง

แบบแอลอีด ี(LED) ขนาด 60 W ประหยดั

พลังงาน 4,000 ชุด  

 -  แบบอิสระ ชุดโคมส่องสว่าง 

แบบโซล่าเซลล์ 

11 2557 (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย์ ใน

พระต้าหนักทกัษิณราชนิเวศน ์ขนาด 30 kw และศูนย์

หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ขนาด 30 kw 

สป.พน. 1.พระต้าหนักทกัษิณราชนิเวศน ์30 kW 

2.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 30 kW 

60 เช่ือมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

12 2557 (เพิ่มเติม) โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

ด้านพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม ่

กอ.รมน. 1.มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่วิทยาเขตสะ

ลวง-ขี้เหล็ก อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม 

ติดต้ังแบบ Solar Farm ก้าลังการผลิตติดตั้ง 
702 kW  

2.โรงพยาบาลธัญญารกัษ์เชียงใหม่ อา้เภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ ติดต้ังแบบ Roof Top ก้าลัง

การผลิตติดตั้ง 96 kW 

3. ชุมชนต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ ก้าลังการผลิตติดตั้ง 102 kW 

900 เช่ือมต่อ 1. ติดต้ังแบบ Solar Farm  

2. ติดต้ังแบบ Roof Top  

3. Community Grid 

แบบ Grid  Interactive 

Inverter" 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 
กำรเชื่อมต่อระบบ เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

13 2557 (เพิ่มเติม) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อการพึ่งพา

ตนเอง ส้าหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

กอ.รมน. ศูนย์การเรียนรู ้10 แห่ง1  357.6  เชื่อมต่อ 1. Solar Rooftop    

2. Solar Fixed    

3. Solar Tracking 

14 2557 (เพิ่มเติม) โครงการพลังงานทดแทน ศูนย์ศิลปาชีพฯ 3 แห่ง กอ.รมน. ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ขนาดก้าลังติดต้ังรวม 300 กิโลวัตต์ จ้านวน 3 

แห่ง (แห่งละ 100 กิโลวัตต์)2  

300 เชื่อมต่อ  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ 

15 2557 (เพิ่มเติม) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กอ.รมน. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 3 1000  เชื่อมต่อ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

และเช่ือมต่อสายส่งลักษณะ

รวมศูนย์ และแบบกระจาย

ศูนย์ 

16 2557 (เพิ่มเติม) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามแนว

พระราชด้าร ิบ.ปางขอน อ. เมือง จ. เชียงราย 

กองทัพบก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนว

พระราชด้าร ิบ.ปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย 

120 เชื่อมต่อ  Grid  Interactive Inverter 

17 2557 (เพิ่มเติม) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราช

เสาวนีย ์บ. ปางคอง อ.ปางมะผา้ จ. แมฮ่่องสอน 

กองทัพบก โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระ

ราชเสาวนีย ์บ.ปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.

แม่ฮ่องสอน 

120 เชื่อมต่อ  Grid  Interactive Inverter 

18 2557 (เพิ่มเติม) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    

บ.ทิพุเย ม.3 ต. ชะเเล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุร ี

กองทัพบก โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.ทิพุ

เย ม.3 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

120 เชื่อมต่อ  Grid  Interactive Inverter 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 
กำรเชื่อมต่อระบบ เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

19 2557 (เพิ่มเติม) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ. หนองแคน        

ต. หนองแคน อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร 

กองทัพบก โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ.หนองแคน  

ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

120 เช่ือมต่อ Grid  Interactive Inverter 

20 2557 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบา้นห้วยป่าครั่ง 

ระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ 

กรมอุทยานฯ บ้านห้วยป่าครั่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 

   แบบอิสระ Solar Home 

21 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในหน่วยงานของกรมสรรพาวธุทหารบก 

กองทัพบก กรมสรรพาวุธทหารบก 1000 เช่ือมต่อ  1. Solar Roof Top 

2. Solar Farm 

22 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในค่ายบุรฉัตร 

กองทัพบก ค่ายบุรฉัตร 1000 เช่ือมต่อ Solar Farm 

23 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

กองทัพบก กองทัพภาคที ่3 

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

1000  เช่ือมต่อ Solar Farm 

24 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานใน กองทัพภาคที่ 2 

กองทัพบก กองทัพภาคที ่2 1000  เช่ือมต่อ Solar Farm 

25 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

กองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 1500  เช่ือมต่อ Solar Farm 

26 2557 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร  ส้าหรับใช้งานในกองบังคับ

การกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 

กองทัพบก กรมทหารราบที ่1  

มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 

120 เช่ือมต่อ  Solar Roof Top 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำรตดิตัง้ 

(kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

27 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์ 

ส้าหรับใช้งานในค่ายเอราวัณ 

กองทัพบก ค่ายเอราวัณ 1000 เช่ือมต่อ  Solar Farm 

28 2557 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในหน่วยบัญชาการป้องกนัภัยทาง

อากาศ กองทัพบก 

กองทัพบก หน่วยบญัชาการป้องกันภัยทางอากาศ 500  เช่ือมต่อ Solar Roof Top 

29 2557 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมในส่วนที่

ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

กองทัพอากาศ 1.สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภกูระดึง 

2.สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูโค้ง 

3..สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมเขาวงจันทร์แดง 

4..สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมเขาชะเมา 

258  แบบอิสระ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบ 
Stand-alone 

- ขนาดไม่น้อยกวา่ 75 kW 

จ้านวน 3 แห่ง  

- ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 kW 

จ้านวน 1 แห่ง 

30 2557 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ส้าหรับใช้งานระบบเรดาร์กองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ ระบบเรดาร์ กองทัพอากาศ4 

 

1365  เชื่อมต่อ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบ 

Grid backup พร้อมอุปกรณ์

ประกอบของระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าฯ ส้าหรับใช้งาน

ระบบเรดาร์ขนาด 90 kW 

จ้านวน 15 ระบบ และ 15 kW 

จ้านวน 1 ระบบ 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 

เทคโนโลยีเซลล์

แสงอำทิตย ์

31   โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

ส้าหรับใช้งานในหน่วยงานในสังกัดต้ารวจภธูรภาค 5 

ตร.ภาค 5 1.ต้ารวจภธูรภาค 5 จ.เชียงใหม่ 

2.ต้ารวจภธูรเชียงใหม ่

500  เชื่อมต่อ Solar Roof Top 

32 2557 (เพิ่มเติม)  โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ส้าหรับใช้งานในกองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัร 

กอ.รมน. กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจกัรบริเวณที่ด้าเนินงานติดต้ังโครงการ 

ดังนี้  1) บนหลังคา อาคาร กอ.รมน. 6 ชั้น ก้าลัง

การผลิต 30 kW 2) บริเวณหลังคารอาคาร ศปก.

ทบ.(เดิม) 3 ชั้น ก้าลังการผลิต 160 kW 

190 เชื่อมต่อ  Solar Roof Top 

33 2557 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ในชุมชน :  โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างด้วยหลอดไฟฟา้

ประหยัดพลังงานจากระบบผลิตไฟฟา้เซลล์แสงอาทิตย์ 

สป.พน. พื้นที่ชุมชนของ จ.เพชรบุรี 60  แบบอิสระ เสาไฟส่องสว่างด้วยหลอด

ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

จากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์แบบ Stand 

Alone 

34 2557 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ในชุมชน :  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสนาม

กีฬาบึงกาฬ 

สป.พน. สนามกีฬาบึงกาฬ จ้านวน 1 สนาม 300  เชื่อมต่อ ระบบแสงสว่างด้วยเซลล์

แสงอาทิตย ์
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำร

เชื่อมต่อ

ระบบ 

เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

35 2557 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานในชุมชน :  โครงการต้นแบบ

พลังงานทดแทน 

สป.พน. จ้านวน 2 ต้าบล ใน จ.ขอนแก่น   แบบอิสระ  หอสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ขนาดความจ ุ12 ลบ.ม. สูง 12 

เมตร (ปั๊มสูบน้้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ sqf 5A-7 ขนาด 

1,400 wp)  บ่อหมกัก๊าซ

ชีวภาพแบบถังโพลีเอทีลีน 

ขนาด 4 ลบ.ม.  

37 2558 โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลงังาน

ทดแทนในเขตพระราชฐาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พื้นที่ในเขตพระราชฐาน 904    เชื่อมต่อ 1.หลอดไฟฟ้า LED 

2.เครื่องปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง 
3.Solar Rooftop 

38 2558 โครงการศึกษาวิจยัน้าร่องโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน

เชิงปฏิบัติการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค่ายพรหมโยคี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง  

จ.ปราจีนบุร ี

412 แบบอิสระ  1.ระบบโซล่าร์เซลล์ 

2.ระบบกังหันพลังงานลม 

3.เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบ 
Diesel Generator 

39 2558 โครงการศึกษาวิจยัน้าร่องโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดเชิง

ปฏิบัติการส้าหรับ 3 จังหวัดชายแดนใต ้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กองพันทหารราบที1่ กรมทหารที ่152    

อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

354 แบบอิสระ  1.ระบบโซล่าร์เซล์ 

2.ระบบกังหันพลังงานลม 

3.เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบ 
Diesel Generator 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

40 2558 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน

แสงอาทิตย์ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ (โดย กรมช่างโยธา

ทหารอากาศ) 

11 กองบิน 1 โรงเรียนการบิน 

6 ฝูงสนามบิน 15 สถานีรายงาน 

   แบบอิสระ โคมไฟถนน LED พลังงาน

แสงอาทิตย ์

41 2558 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ ในหน่วยงานของ

กองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ (โดย กรมช่างโยธา

ทหารอากาศ) 

1.กองบิน 2 จ.ลพบุร ี

2.ฝูงบิน 237 กองบิน 23 จ.

ขอนแก่น 

3.โรงรียนการบิน จ.นครปฐม 

1000 เชื่อมต่อ  Solar แบบ Grid connected 

system 

42 2558 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ส้าหรับระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 

(TACAN) ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ (โดย กรมช่างโยธา

ทหารอากาศ) 

1.กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธาน ี

2.กองบิน 46 จ.พิษณุโลก 

180  เชื่อมต่อ Solar แบบ Grid connected 

system 

43 2558 โครงการผลิตพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ

ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน

เครือข่ายโรงเรียนไกลกังวล 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย ์จ้านวน 97 แห่ง ใน

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลใน

หน่วยงานสา้นักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 

ทั้งหมด 15 เขต 

   แบบอิสระ ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ 

แบบ PV Stand-alone system 

44 2558 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์พลังงานตามแนว

พระราชด้าร ิ(อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) 

กองอ้านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

สิรินธร 

333 แบบอิสระ  1.โซลาร์เซลล์ แบบ fixed โดย 

สร้าง Parking Car แบบทุ่นลอย 

(Solar water) และแบบติดตั้งบน

หลังคา (Solar Roof) 2.โคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย์ 3. หลอดLED 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

46 2558 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง และ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 แห่ง 

1040 เชื่อมต่อ  Solar แบบ Grid connected 

system 

47 2558 (เพิ่มเติม) โครงการสนับสนุนการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

ระบบโซล่าเซลล์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความ

มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

พื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส   จ้านวน 51 แห่ง 

  แบบอิสระ โคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า

เซลล์ 

48 2558 (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบการเรียนรูอ้าคารที่ใช้

พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในโรงเรียน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (Net Zero Energy Building) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

      

49 2558 (เพิ่มเติม) โครงการต้นแบบระบบกรองน้้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หน่วยงาน 15 แห่งในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนใต้ 

  แบบอิสระ   เครื่องผลิตน้้าดื่มด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์

50 2558 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ในหนว่ยงานของ

กองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 1000 เชื่อมต่อ โซล่าเซลล์ 

51 2558 (เพิ่มเติม) โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด 

LED เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ศอ.บต. พื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส 36 ต้าบล 

   แบบอิสระ  โคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

52 2558 (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนทุรกนัดารตาม

แนวพระราชดา้ริ ชุมชนบ้านป่าแป ๋จังหวัดล้าพูน 

กอ.รมน. ชุมชนบ้านป่าแป ๋หมู่ที่7 ต.ป่าพลู อ.

บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน 

50 แบบอิสระ โซล่าเซลล์ 

53 2558 (เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตหมู่บ้านเพือ่ความ

มั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

ด้วยพลังงานทดแทน (พื้นที่ พมพ. จังหวัด

เชียงใหม่) 

กอ.รมน. (พื้นที่ พมพ. จังหวัดเชียงใหม่)5 700 แบบอิสระ โซล่าเซลล์ 

54 2558 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

กอ.รมน. ศูนย์การเรียนรู้6 750 แบบอิสระ โซล่าเซลล์ 

55 2558 (เพิ่มเติม) โครงการสูบน้้าเพื่อการเกษตรตามแนว

พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง 

กอ.รมน. โครงการสูบน้้า7 500 แบบอิสระ ระบบสูบน้้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย ์

56 2558 (เพิ่มเติม) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (ส้านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

มจพ. สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ้านวน 

3 แห่ง 

30 เชื่อมต่อ โซล่าเซลล์ 

59 2559 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยพีลังงานแบบบูรณาการส้าหรับกลุ่ม

อาคารกรมยุทธโยธาทหารบก 

กรมยุทธโยธาทหารบก กลุ่มอาคารกรมยุทธโยธาทหารบก    เชื่อมต่อ โซล่าเซลล์ 
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

60 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ

ความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจาก 

พระราชด้าริ (พื้นที ่พมพ.) บ้านโบอ่อง หมู่ที่ 2 

ต้าบลปิล๊อก อ้าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยพลังงานทดแทน 

กอ.รมน. บ้านโบออ่ง หมู่ที ่2 ต้าบลปิล๊อก อ้าเภอ

ทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบุร ี

300 แบบอิสระ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย ์

61 2560 โครงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับพื้นที่

ชายแดนทางทะเลฝั่งอันดามันขยายผลอัน

เนื่องมาจากโครงการพระราชด้าร ิบ้านเกาะหาด

ทรายด้า ตา้บลหงาว อา้เภอเมือง จังหวดัระนอง 

กอ.รมน. ชุมชนพื้นที่ชายแดนทางทะเลฝั่งอันดา

มัน บ้านเกาะหาดทรายด้า  

ต้าบลหงาว อ้าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

145 แบบอิสระ โซล่าเซลล์ 

62 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส้าหรับ

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา 

มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 400 เชื่อมต่อ ระบบผลิตน้้าร้อนจาก

พลังงานแสงอาทิตย ์

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์บนอาคาร 

โคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์พร้อมหลอด LED  
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ)   โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเองส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ พพ.

ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

ล ำดับที ่ ปีงบประมำณ ชื่อโครงกำร / สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนที่ติดตั้ง 
ก ำลังกำร

ติดตัง้ (kW) 

กำรเชื่อมต่อ

ระบบ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทติย ์

63 2560 โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสบูน้้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บน

รถลากจูงขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน ภารกจิทางทหาร 

พลังงานทหาร หน่วยทหารที่มีฐานปฏิบัติการหรือ

หน่วยทหารที่มีที่ต้ังอยู่ชายแดน เพื่อให้

หน่วยทหารสามารถผลิตไฟฟา้ใช้ได้เอง

ใน การปฏิบัตภิารกจิทั้งในสภาวะปกติ

หรือ ในสภาวะฉกุเฉิน และหน่วยทหาร

ที่มีภารกิจการบรรเทาสาธารณภยัใน

การช่วยเหลือประชาชน 

125 แบบอิสระ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์เคลื่อนที่บนรถ

ลากจูง จ้านวน 125 ระบบ 

64 2560 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียและ

น้้าประปาดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ในพืน้ที่

ชายแดนใต ้

ศอ.บต. พื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ 240 เชื่อมต่อ ระบบบ้าบัดน้า้เสียและ

น้้าประปาดว้ยพลังงาน

แสงอาทิตย ์
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หมายเหตุ ส้าหรับตารางที่ ข.1 : 
1 ศูนย์การเรียนรู้ 10 แห่ง  ได้แก่  

1. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) ต้าบลห้วยติ๊กชู อ้าเภอภู

สิงห์ จังหวัดศรีษะเกษ    

2. ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี   

3. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตูมใต้ อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ    

4. ศูนย์การเรียนรู้โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ต้าบลวังน้้าเขียว อ้าเภอวังน้้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา    

5. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ บ้านแสลงพันธ์ ต้าบลแสลงพันธ์ อ้าเภอล้าปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย์    

7. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

8. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

9. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลตาจั่นอ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา (สถานี

ทดลองข้าว อ้าเภอพิมาย กรมวิชาการเกษตร)   

10. ศูนย์การเรียนรู้บ้านพุระก้า ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

2 ศูนย์ศิลปาชีพ 3 แห่ง ในพื้นที่  

1. โรงเรียนบ้านทัพหลวง อ้าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี   

2. ศูนย์ศิลปาชีพฯ บ้านคลิตี้บน - คลิตี้ล่าง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

3. ศูนย์ศิลปาชีพฯ บ้านบางกลอย - บ้านโป่งลึก อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

3 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ได้แก่ 

1. บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

2. บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

3. บ้านเจาะเกาะ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.จ.นราธิวาส 

4. บ้านน้้าด้า ต.ปุโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.นราธิวาส 

5. บ้านป่าหวายทราย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.นราธิวาส 

6. บ้านไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 

7. ต้าบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 
4 ระบบเรดาร์ กองทัพอากาศ   ดังนี้ 



ภาคผนวก ข - 15 / 15 
 

1. ศูนย์ควบคุมการปฏบิัติการทางอากาศ 

      สุราษฎร์ธาน ี

2. สถานีรายงานดอยอินทนนท์ 

3. สถานีรายงานภูหมันขาว 

4. สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง 

5. สถานีรายงานภูเขียว 

6. สถานีรายงานบ้านเพ 

7. สถานีรายงานสมุย 

8. สถานีรายงานภูเก็ต 

9. สถานีรายงานเขาวังชิง 

10. สถานีรายงานกาญจนบุรี 

11. สถานีรายงานเขาจาน 

12. สถานีรายงานอุบลราชธานี 

13. สถานีรายงานเขาเขียว 

14. สถานีรายงานพิษณุโลก 

15. สถานีรายงานหาดใหญ่ 

16. อุทยานการบนิกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 

 

5 พื้นที่ พมพ. เชียงใหม ่ ดังนี้ 

1. บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

2. บ้านไชยา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

3. บ้านห้วยไส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

4. บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

5. บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

6. บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

7. บ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

6 ศูนย์การเรียนรู้  ดังนี้

1. ศูนย์การเรียนรู้บ้านล้าภูพาน  

2. ศูนย์การเรียนรู้บ้านปากโสม 

3. ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองปลาปาก 

4. โครงการฯ บ้านสานแว้-นาโคกกุง 

5. โครงการฯ บ้านคกงิ้ว 

6. โครงการฯ บ้านเมืองเก่า หมู่1 

7. โครงการฯ บ้านเมืองเก่า หมู่2 

8. โครงการฯ บ้านจาร 

9. โครงการฯ บ้านโชคอ้านวย 

10. ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ้านค้อ 

11. ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ้านล้าปุ๊ก3 

12. ศูนย์การเรียนรู้บ้านทับใหญ่ 

13. ศูนย์การเรียนรู้บ้านพนมดิน 

14. ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกสะอาด 

15. ศูนย์การเรียนรู้บ้านโพธิทะลัน 

7 โครงการสูบน้้า  ดังนี้   

1. ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

2. ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

3. ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  

4. ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

5. ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 
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ภาคผนวก ค 

o บริษัทผู้ผลิตผลึกซลิิคอนใหญใ่นตลาดโลก 
o บริษัทผู้ผลิตเซลลแ์สงอาทิตยรายใหญ่ในป ีพ.ศ. 2559 
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ตารางท่ี ค.1   บริษัทผู้ผลิตผลึกซิลิคอนใหญ่ในตลาดโลก  

ล าดับ บริษัท ประเทศ 
ก าลังการผลิต 

ซิลิคอน (ตัน) แผ่นเวเฟอร์  
1 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 

http://www.gcl-poly.com.hk 
เริ่มการผลิต มีนาคม 2550 

จีน 70,000 (ปี 2558) 14 กิกะวัตต ์(ปี พ.ศ. 2558) 
18.5 กิกะวัตต ์(ปี พ.ศ. 2559) 

2 Wacker Polysilicon AG 
http://www.wacker.com 
มี โรงงานผลิตในประเทศเยอรมันและ
สหรัฐอเมริกา 

เยอรมัน, 
สหรัฐอเมริกา 

เยอรมัน : Burghausen 
 40,000, Nunchritz      
20,000, สหรัฐอเมริกา : 
20,000 (ปี 2559)  

– 

3 OCI Company Ltd. 
http://www.oci.co.kr 
ช่ือเดิม (DC Chemical) 

เกาหลีใต ้ 52,000 (ปี 2559) 
72,000 (ปี 2560) 

– 

4 TBEA Silicon Co. Ltd. 
http://www.tbea.com.cn 

จีน 26,000 (ปี 2559) – 

5 Hemlock Semiconductor Corpo-
ration 
http://www.hscpoly.com 

สหรัฐอเมริกา 36,000 (ปี 2559) – 

 บริษัทถือหุ้นโดย Dow Corning Corporation 75.5% และบริษัทญี่ปุ่น คือ Shin-Etsu Handotai Co. Ltd. 24.5% (ปี 
2558) 

6 China Silicon Corporation Ltd. 
Sinosico:http://www.sino-
si.com/eng/home.aspx 

จีน 16,000 (ปี 2559) – 

7 Sichuan Yonxiang Co. Ltd. 
http://www.scyxgf.com 

ไต้หวัน 50,000 (ปี 2560) – 

8 Daqo New Energy Co. Ltd. 
http://www.dqsolar.com 

จีน 18,000 (ปี 2560) 100 ล้านแผ่น (ปี 2559)  

9 REC Silicon ASA 
http://www.recsilicon.com 

นอร์เวย์ / 
สหรัฐอเมริกา 

16,000 (ปี 2559) – 

 บริษัทมีส านักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และปี 2557 มีกิจการค้าร่วมกับบริษัทจีน ต่อมาปี 2559ไดร้บัผลกระทบจากความ
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ 

10 Tokuyama Corporation  
http://www.tokuyama.co.ja 

ญี่ปุ่น 20,000 (เริ่มก่อสรา้งปี 
2554 ในมาเลเซีย) 

– 

 ปี 2553 บริษัทมีการผลิต 9200 ตัน ต่อมา 2554 บริษัทก่อสร้าง 20,000 ตันในมาเลเซียและถูกรับช่วงต่อโดย Tokuyama’s 
Malaysian ในปี 2560 
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ตารางท่ี ค.2   บริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตยรายใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 

ที ่ บริษัท ประเทศ (ก าลังการผลิตป ีพ.ศ. 2559, GW) 
ก าลังการ
ผลิตรวม 
(GW) 

1 Hanwha Group 
http://www.hanwha.com 

เกาหลีใต ้
(1.55) 

จีน 
(2.4) 

เยอรมัน 
(60 MW  

R&D 
facility) 

มาเลเซีย 
(1.75) 

- 
5.7 (ปี 2559) 
6.8 (ปี 2560) 

2 JA Solar Holding Co. Ltd. 
http://www.jasolar.com  

จีน 
(2.5 ปี 
2558) 

    

3 Trina Solar Ltd. 
http://www.trinasolar.com 

 
จีน 
(5) 

    

4 JinkoSolar Holding Co. Ltd. 
http://www.jinkosolar.com 

 
จีน 
(4) 

    

5 First Solar LLC 
http://www.firstsolar.com 

สหรัฐอเมริกา  
 

มาเลเซีย 
 

3.3 

6 Motech Solar 
http://www.motech.com.tw 

ไต้หวัน 
(2.14) 

จีน 
(1.06) 

   3.2 (ปี 2559) 
3.6 (ปี 2560) 

7 Tongwei Solar (Hefei) Co. Ltd. 
http://www.tw-solar.com/en/ 

 
จีน 

(3.8) 
    

8 Risen Energy Co., Ltd. 
http://www.risenenergy.com/en 

 
จีน 

(3.1) 
    

9 Canadian Solar Inc. 
http://www.canadian-solar.com/ 

แคนาดา จีน 
  

ไทย 
2.4 (ปี 2559) 
4.7 (ปี 2560) 

10 Yingli Green Energy Holding Co. 
Ltd. 
http://www.yinglisolar.com/ 

 
จีน 

(3.2) 

    

11 Shunfeng International Clean 
Energy Ltd. 
http://www.sfcegroup.com/en/ 

สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมัน 
  

2.3 

12 Longi Solar 
http://www.en.longi-solar.com 

 
จีน 
(2) 

    

13 Neo Solar Power Corporation 
http://www.neosolarpower.com 

ไต้หวัน 
(1.9) 
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ตารางท่ี ค.2 (ต่อ)   บริษัทผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตยรายใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 

ที ่ บริษัท ประเทศ (ก าลังการผลิตป ีพ.ศ. 2559, GW) 
ก าลังการ
ผลิตรวม 
(GW) 

14 Gintech Energy Corporation 
http://www.gintech.com/tw/ 

ไต้หวัน  
  

ไทย 1.5-1.6 

15 Changzhou EGing Photovoltaic 
Technology Co. Ltd. 
http://www.egingpv.com/ 

 
จีน 

(1.5) 

    

16 Suzhou Talesun Solar 
Technologies Co. Ltd. 
http://www.talesun-en.com/ 

 
จีน 
(1) 

  
ไทย 
(0.8) 

1.8 

17 Solarworld AG 
http://www.enfsolar.com 

สหรัฐอเมริกา 
(0.5) 

 
เยอรมัน 

(1) 
  

1.5 

18 Inventec Solar Energy Corpo-
ration 
http://www.inventecsolar.com 

 
จีน 

(1.6) 

    

19 Aiko Solar Energy Technology Co., 
Ltd. 
http://www.enaik.ztouch-make-
hn-16255.shushang-z.cn/ 

 
จีน 

(1.65) 

    

20 Hareon Solar Technology Co. Ltd. 
http://www.hareonsolar.com 

 
จีน 

(1.18) 
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ภาคผนวก ง 

o รายงานการประชุม คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงาน

สถานภาพการผลติไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทย” ครัง้ท่ี 1/2561 

o รายงานการประชุม คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงาน

สถานภาพการผลติไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทย” ครัง้ท่ี 2/2561 

o รายงานการประชุม คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงาน

สถานภาพการผลติไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทย” ครัง้ท่ี 3/2561 
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รายงานการประชุม 

คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย” 

 ครั้งท่ี 1/2561 

 วันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:30-12:00 น.  

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ช้ัน 11  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

 

คณะทํางานผูมาประชุม  

1.  คุณยงยุทธ  สวัสดิสวนยี   ประธานคณะทํางาน 

2.  คุณสุรีย  จรูญศักดิ์   รองประธานคณะทํางาน 

3.  ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา   รองประธานคณะทํางาน 

4. คุณวินัย   นาคนาม   คณะทํางาน 

5. คุณพรศักดิ์    อุดมทรัพยากุล   คณะทํางาน 

6. คุณแพรวพรรณ  วงศบุญเพ็ง     คณะทํางาน 

7.  คุณธํารงค อัมพรรัตน   คณะทํางาน 

8.  คุณภาณุ ถนอมวรสิน   คณะทํางาน 

9.  ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม   คณะทํางาน 

10. ดร.วุฒิพงศ สุพนธนา   คณะทํางาน 

11. ดร.กอบศักดิ์   ศรีประภา   คณะทํางาน 

12. รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศเสรี   คณะทํางาน 

13. คุณปฐมาภรณ พูลเกษม   คณะทํางาน  

14. คุณธัญลักษณ  มีทรัพย   คณะทํางาน 

15. คุณกัณฐาภรณ ลาธุล ี   คณะทํางาน 

16. คุณพีรยา สอนไสย   คณะทํางาน 

17. คุณภัสรินทร เพชรชําลิ   คณะทํางาน 

18. ดร.ฐนกกร   เจนวิทยา   คณะทํางานและเลขานุการ 

19. คุณจิระวดี สุทธารัตน   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

20. คุณวิลาวัณย  สีแกว   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

21. คุณณัฐกาญจน  สะการะพันธทิพย   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะทํางานผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร  ท่ีปรึกษา   

2. ผศ.ดร.นิพนธ      เกตุจอย  คณะทํางาน   

3. คุณศุภกร       แสงศรีธร  คณะทํางาน   

4. คุณโอบบุญ วงศสุรีย  คณะทํางาน   

5. ดร.ไกรสร   อัญชลีวรพันธุ  คณะทํางาน   

 

ผูเขารวมประชุม 

1. คุณอริสา   อเนกวรรณา  สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน 

2. คุณปนทิพย  ทรัพยสุทธิ  การไฟฟานครหลวง 

3. คุณวีรพงษ  สุรวาร ี  การไฟฟานครหลวง 

4. คุณณัฏฐนันท  จันทรจิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา 9:45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมคณะทํางานวิชาการจัดรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ซ่ึงแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย

ดําเนินตามแผน AEDP 2015 เปาหมายการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 6,000 เมกะวัตตในป 2579  ท้ังนี้

การศึกษาของ International Renewable Energy Agency (IRENA) ทําใหทราบวาประเทศไทยมีศักยภาพการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยถึง 16,000 เมกะวัตต  การสนับสนุนและสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย

ยังคงดําเนินไปควบคูกับการนําระบบสะสมพลังงาน (Energy Storage System) มาใชรวมกับการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย    

 โครงการนี้ชวยใหเกิดการติดตามและทราบขอมูลเก่ียวกับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในทุกๆ 

สวนของการใชงานและการผลิต  งานวิจัยพัฒนา  ทิศทางการสงเสริมและมาตรการตางๆ ของประเทศไทยและ

ตางประเทศ  เนนย้ําใหมีการรวบรวมปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาท่ีผานมาเพ่ือใชประโยชนในการสนับสนุน

ผูพัฒนาโครงการและผูประกอบการในอนาคต 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.1  การแตงตั้งคณะทํางานวิชาการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจาก 

 พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (PV Status Report) 

 5 ปท่ีผานมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดําเนินงานจัดทํารายงาน

สถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงการดําเนินงานไดสําเร็จ

ลุลวงจากความรวมมืออันดีของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน   โดยท่ีคณะทํางานวิชาการจัดทํา

รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (PV Status Report) จะถูกแตงตั้งข้ึน

ตามการจัดทํารายงานฯ ในแตละครั้ง  ซ่ึงท่ีผานมาประกอบดวย 2 ชุดคือ คณะทํางานวิชาการ ฯ ปพ.ศ. 2555 – 

2556 และคณะทํางานวิชาการ ฯ ปพ.ศ. 2557 – 2558      

   การรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานฯ สําหรับชวงเวลา พ.ศ. 2559 – 2560 นี้ไดแตงตั้งคณะทํางาน

วิชาการฯ ชุดใหมเพ่ือทําหนาท่ีติดตามและศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง

การสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย  ซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนปฏิบัติงานโดยอาศัยคําสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน ท่ี (บ) 9 / 2561 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานวิชาการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (PV Status Report) เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561  คณะทํางานชุดนี้มี

อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1.  รวมใหขอมูลสําหรับจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ

ไทย (PV Status Report) ในภาพรวมดานการติดตั้ง การใชงาน มาตรการสงเสริมการลงทุน อุตสาหกรรม  

เทคโนโลยีการผลิตเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณท่ีเก่ียวของ  การทดสอบมาตรฐานของแผงเซลลแสงอาทิตย 

ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแหลงขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีสนใจท้ังภาครัฐและ

สถาบันการศึกษา   หนวยงานวิจัยและพัฒนา   ภาคการผลิตและบริการ  และหนวยงานตางๆ ท่ีสนใจอันจะ

นําไปสูการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศและการนําไปใชประโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือใหรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ของประเทศไทย (PV Status Report) มีความครบถวนสมบูรณ 

การจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (PV Status 

Report)  เปนการรวบรวมขอมูลกิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในป พ.ศ. 2559 – 2560 ภายใต

คณะทํางานฯ มีแผนการดําเนินงานดังนี้  
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เดือน-ป กิจกรรม รายละเอียด 

มีนาคม 2561 วันท่ี 9 มีนาคม จัดประชุมคณะทํางาน

วิชาการฯ ครั้งท่ี 1 

พิจารณาโครงสรางขอมูลและองคประกอบขอมูล

เพ่ือใชจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 2559-

2560 รวมถึงหนวยงานท่ีใหขอมูล 

เมษายน 2561 รวบรวมขอมลูตางๆ ท่ีเก่ียวของ ติดตอประสานงานกับหนวยงานผูใหขอมูลแตละ

ดานเพ่ือนํามาเรียบเรียงเปนรางรายงานฯ 

พฤษภาคม 2561 จัดประชุมคณะทํางานวิชาการฯ ครั้งท่ี 2 พิจารณารางเน้ือหาของรายงานฯ 

มิถุนายน 2561  จัดประชุมคณะทํางานวิชาการฯ ครั้งท่ี 3 พิจารณารางรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 

2559 – 2560  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  ความเปนมาของ PV Status Report 

กอนป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีการใชงานระบบเซลลแสงอาทิตยมา 30 ป เนนการติดตั้งใชงานใน

พ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือใหหมูบาน โรงเรียน และชาวบานในชนบทมีไฟฟาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  รวมถึง

เกษตรกรรม  สาธารณสุขและการศึกษา  ปริมาณการติดต้ังสะสม 30.5 เมกะวัตตสูงสุด  จากนั้นตั้งแตป พ.ศ. 

2551 การผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยของประเทศไทยเขาสูยุคใหมเปน “การผลิตไฟฟาเชื่อมตอระบบจําหนาย” 

การเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในเชิงปริมาณเห็นไดจากการติดตั้งสะสมในแตละปเพ่ิมข้ึน  ในชวงป พ.ศ. 

2551 – 2556 ปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 33.4 เมกะวัตตเปน 823.8 เมกะวัตต และการติดต้ังรายปเพ่ิมสูงข้ึนทุกๆ ป 

เนื่องมาจากการสงเสริมของภาครัฐโดยใชมาตรการรับซ้ือไฟฟาราคาพิเศษ หรือ ADDER จากผูผลิตไฟฟาพลังงาน

ทดแทน SPP และ VSPP กอปรกับราคาแผงเซลลแสงอาทิตยในตลาดโลกลดลงอยางตอเนื่องเพราะประเทศจีน

ผลิตและจําหนายแผงเซลลแสงอาทิตยในตลาดโลก 

รายงาน Thailand PV Status Report เลมแรกมีข้ึนในป พ.ศ. 2554  จากการรวมกันปฏิบัติการเฉพาะ

กิจของตัวแทนจากกลุม “Solar Club”  นําโดยคณะนักวิชาการจาก สวทช. และ พพ. เนื้อหาของรายงานได

รวบรวมขอมูลสถานการณการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย  ซ่ึงขณะนั้นโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย SPP ขนาด 55 และ 30 เมกะวัตต และ VSPP ขนาด 1 – 2 เมกะวัตต เริ่มขายไฟฟาใหแก กฟผ. และ 

กฟภ. ตามลําดับ 

ขอมูลอุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยในรายงานประกอบดวยรายชื่อผูผลิต และกําลังการ

ผลิต/เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย  ผูประกอบการผลิตอินเวอรเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ   ผูประกอบการดาน

บริการ เชน การสรางโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย   การติดตามขอมูลการผลิตไฟฟา และการบํารุงรักษา เปนตน 
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ตอมาประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกลําดับท่ี 29 ของเครือขายความรวมมือดานระบบผลิตไฟฟา

เซลลแสงอาทิตยขององคการพลังงานระหวางประเทศ (International Energy Agency Photovoltaic Power 

Systems : IEA PVPS) เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานไดลงนามขอตกลงดังกลาว  ขอดีของการรวมเปนสมาชิกทําใหประเทศไทยเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับ

สากลดานการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับผูเชี่ยวชาญจากนานา

ประเทศนําไปสูความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย   ท้ังนี้ประเทศ

สมาชิก IEA PVPS มีหนาท่ีรายงานกิจกรรมดานพลังงานแสงอาทิตยของประเทศทุกปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย 

IEA PVPS   

การทํางานของผูเชี่ยวชาญใน IEA PVPS จะแบงเปนกลุมปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Task Force) ซ่ึงภาระกิจ

ท่ีเสร็จสิ้นแลว  8 กลุม และกําลังดําเนินงาน 7 กลุม (สามารถสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.iea-

pvps.org/)  สําหรับประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของ Task 1 : Strategic PV Analysis & Outreach โดย

อธิบดีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนตัวแทนของประเทศ และ Task 13 : 

Performance and Reliability of Photovoltaic Systems  ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา  ผูอํานวยการศูนยพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบระบบเซลลแสงอาทิตย มจธ. เปนตัวแทนของประเทศ  นอกจากนี้ประเทศไทยเคยสง

ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและการไฟฟาสวนภูมิภาคเขารวมการประชุมกับผูเชี่ยวชาญของ Task 14 : 

High Penetration of PV Systems in Electricity Grids     

ภารกิจหลักของการทําหนาท่ีตัวแทนประเทศสําหรับ Task 1 ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลสถิติการ

ใชงาน  การผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย  อุตสาหกรรมการผลิตและการวิจัยพัฒนาและการสาธิต นโยบายและ

มาตรการสงเสริมตางๆ ท่ีใชในการกระตุนใหเกิดการผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย  รวมถึงขอมูลราคาของแผงเซลล

แสงอาทิตย  อุปกรณในระบบ  คาใชจายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย  (คาแรงงาน และอ่ืนๆ)   

ท้ังนี้ขอมูลจากประเทศตางๆ จะถูกเผยแพรโดย IEA PVPS ในรูปแบบของรายงานขอมูลสถิติของ           

แตละประเทศคือ National Survey Report (NSR)  รายงานอีกฉบับเปนภาพรวมกิจกรรมของประเทศสมาชิก 

คือ  Annual Report รายงาน 2 ฉบับนี้จะถูกจัดทําข้ึนโดยตัวแทนประเทศ  อยางไรก็ตาม รายงานอีก 2 ฉบับท่ีจะ

ถูกจัดทําข้ึนโดย Operating Agent Task 1 คือ  Snapshot  เนนการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและแสดงการ

เปรียบเทียบ และ Trend Report  เปนรายงานเชิงวิเคราะหแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน   ท่ีผานมาผลงาน National 

Survey Report และ Annual Report ของประเทศไทยไดนําสง IEA PVPS ตั้งแตป 2013 – 2015 สามารถ

สืบคนและดาวนโหลดขอมูลไดท่ี http://www.iea-pvps.org  

การจัดทํารายงาน NSR และ Annual Report ไดนําขอมูลจากรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทยโดยคณะทํางานวิชาการฯ ท่ีผานมามีท้ังสิ้น 4 เลมประกอบดวย รายงานสถานภาพ

การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 – 2556 ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย 
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และรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 – 2558  ฉบับ

ภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย  ดังนั้นคณะทํางานวิชาการฯ ชุดใหมกําลังจะจัดทํารายงานสถานภาพการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 – 2560 ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย       

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  โครงสรางขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทย  

โครงสรางขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทยประกอบดวย (1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  (2) พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได (3) 

อุตสาหกรรมการผลิต  (4) การจางงาน  (5) งานวิจัยพัฒนาและสาธิต  (6) นโยบายและมาตรการสงเสริม 

มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

การติดตั้งระบบ ฯ หนวยงานท่ีใหขอมูลหนงานใหขอมูล 

- เชื่อมตอระบบจําหนาย* สํานักงาน กกพ. และ พพ. 

- ระบบอิสระ / ระบบผสมผสาน พพ. และ มจธ. 

- ไมโครกริด / มินิกริด ขอมูลใหม 

* ขอมูลในรายงานท่ีผานมา ยังไมไดแยก VSPP กับ PV rooftop 
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พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได หนวยงานท่ีใหขอมูล 

- SPP กฟผ. 

- VSPP กฟภ. และ กฟน. 

- PV rooftop ยังไมเคยรายงาน 

- PV rooftop (Self consumption) ขอมูลใหม 

 

 

อุตสาหกรรมการผลิต หนวยงานท่ีใหขอมูล 

- เซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย** ผูประกอบการผลิต 

- อินเวอรเตอร ผูประกอบการผลิต 

- แบตเตอรี่ ขอมูลใหม 

** การสํารวจราคาแผงเซลลแสงอาทิตยและระบบผลิตไฟฟาไดมาจากการสอบถามผูขายและราคาประกาศขาย 

 

การจางงาน หนวยงานใหขอมูล 

- กิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขอมูลใหม 

- กิจการผลิตเซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย ขอมูลใหม 

- การใหบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ขอมูลใหม 

 

 

งานวิจัยพัฒนา และสาธิต หนวยงานใหขอมูล 

- พัฒนาเซลลแสงอาทิตย สวทช. / จุฬาฯ / มจธ.   

- อุปกรณในระบบ : อินเวอรเตอร มจธ. 

- สาธิตใชงานและประเมินประสิทธิภาพ สวทช. / จุฬาฯ / มจธ. 

- นโยบายและมาตรการสงเสริม พพ. / สนพ. / จุฬาฯ 
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นโยบายและมาตรการสงเสริม หนวยงานใหขอมูล 

- การสงเสริมโดยทางตรง สนพ. / พพ. 

- การสงเสริมดานการลงทุน BOI 

- การสงเสริมโดยทางออม ธนาคารฯ  

- บริการดานมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ มจธ. 

 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้  

- มอบหมายให มจธ. จัดทํารายการเปรียบเทียบเนื้อหาของรายงานท่ีผานมา 2 ฉบับ ( ป พ.ศ. 2555-

2556 และ ป พ.ศ. 2557-2558)  และแสดงขอมูลท่ีตองนําสง IEA PVPS  เพ่ือประกอบการพิจารณา 

- การจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยควรมีความ

รวดเร็วทันกับการรายงาน IEA PVPS ในแตละป และรายงานมีความเปนปจจุบัน แสดงใหเห็นแนวโนมในอนาคต

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการวางแผน  การลงทุน และการปรับปรุงตอไป  แนวโนมในอนาคต เชน การผลิตไฟฟาPV 

rooftop อยางเสรี  และเทคโนโลยีการพัฒนา เปนตน 

- ขอมูลการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดสามารถขอขอมูล

จาก สํานักงาน กกพ. ได  เนื่องจากการไฟฟาท้ัง 3 แหง สงขอมูลใหเปนปกติ และไดแยกประเภทเปน SPP, VSPP 

และ PV rooftop ไวแลว   ท้ังนี้ การขออนุเคราะหขอมูลให มจธ. ทําหนังสือแจง พพ. พรอมรายละเอียดขอมูลท่ี

ตองการ เพ่ือทาง พพ. จะไดทําหนังสือขอขอมูลจาก สํานักงาน กกพ. ในลําดับตอไป  

- ขอมูลสําหรับระบบผลิตไฟฟาอิสระ และแบบผสมผสาน  หนวยงานท่ีใหขอมูลไดอยูเดิม ไดแก พพ. 

และ มจธ. ในการจัดทํารายงานครั้งนี้ ทาง สวทช. ยินดีใหความอนุเคราะหขอมูลในหัวขอนี้ 

- หัวขอยอย “นโยบายและมาตรการสงเสริม” ในหัวขอใหญ “งานวิจัยพัฒนาและสาธิต” ชื่อ

เหมือนกับหัวขอใหญ “นโยบายและมาตรการสงเสริม”  ท้ังนี้ใน 2 สวนมีความแตกตางกันเนื่องจากสวนของ

งานวิจัยจะเปนงานโครงการท่ีระบุงบประมาณ  ระยะเวลาดําเนินการและผูรับผิดชอบโครงการ  หมายถึง งานวิจัย

ในดานนโยบายไมใชนโยบายดานวิจัย  จึงควรตองปรับคํา 

- กฟผ. สามารถใหขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยพัฒนาและสาธิต  ซ่ึง กฟผ. มีโครงการในกลุม “สาธิตและ

ประเมินประสิทธิภาพ” คือ โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ํา 

- หัวขอ “อุตสาหกรรมการผลิต” หัวขอยอย “อินเวอรเตอร” เปลี่ยนเปน Power Conditioning 

Equipment  และหัวขอยอย “แบตเตอรี่” เปลี่ยนเปน Energy Storage  
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ระเบียบวาระท่ี 3.2  องคประกอบของขอมูลในโครงสรางขอมูล  

ขอมูลในแตละสวนของโครงสรางขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

การติดตั้งระบบ รายละเอียดนใหขอมูล 

- เชื่อมตอระบบจําหนาย 

ขอมูลสถิติการติดตั้งรายปและการติดตั้งสะสม 

เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยท่ีใชงาน / ขนาดระบบ / 

COD / พิกัดท่ีตั้ง 

- ระบบอิสระ / ระบบผสมผสาน ขอมูลสถิติการติดตั้งรายปและการติดตั้งสะสม 

เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยท่ีใชงาน / ขนาดระบบ / 

พิกัดท่ีตั้ง - ไมโครกริด / มินิกริด 

พลังงานไฟฟาท่ีได รายละเอียด 

- SPP พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได แยกแตละผูผลิต 

- VSPP พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดรวม 

- PV rooftop 
ยังไมเคยรายงาน คาดวาจะรายงานพลังงานไฟฟาท่ีผลิต

ไดรวม 

- PV rooftop (Self consumption) 
เปนสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต / อาจไดจากผลตาง

การใชไฟฟาในอดีตกับปปจจุบัน 

อุตสาหกรรมการผลิต รายละเอียด 

- เซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย บริษัทผูผลิต / เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย 

(อินเวอรเตอร / แบตเตอรี่) / กําลังการผลิตติดตั้ง / 

การผลิตรายป / ท่ีตั้งโรงงานผลิต / แผนการผลิตใน

อนาคต 

- อินเวอรเตอร 

- แบตเตอรี่ 

 

 

การจางงาน รายละเอียด 

- กิจการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ตําแหนงการจางงาน / ลักษณะการจางงาน (ประจํา / 

ชั่วคราว)  
- กิจการผลิตเซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย 

- การใหบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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งานวิจัยพัฒนา และสาธิต รายละเอียด 

- พัฒนาเซลลแสงอาทิตย 

หนวยงานท่ีดําเนินการ / รายละเอียดโครงการท่ี

ดําเนินการ 

- อุปกรณในระบบ : อินเวอรเตอร 

- สาธิตใชงานและประเมินประสิทธิภาพ 

- นโยบายและมาตรการสงเสริม 

นโยบายและมาตรการสงเสริม รายละเอียด 

- การสงเสริมโดยทางตรง 
หนวยงานท่ีดําเนินการ / รายละเอียดโครงการท่ี

ดําเนินการ 
- การสงเสริมโดยทางออม 

- การสงเสริมดานการลงทุน 

- บริการดานมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ 
บริษัท / หนวยงานท่ีใหบริการ / ขอบขาย

ความสามารถในการบริการ 

 

เพ่ิมเติมในรายงานฯ ฉบับใหม สําหรับขอมูลนโยบายและมาตรการสงเสริม รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการใชไฟฟา เชน การเพ่ิมขีดความสามารถในระบบสงไฟฟา  แผนการสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา  แผนการ

สงเสริมการติดตั้งสถานีประจุแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา เปนตน  

 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

- เสนอการจัดแบงกลุมระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไมโครกริด ตาม IEC ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม 

1. Non PV คือ การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีไมใชเซลลแสงอาทิตย 

2. การผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย (PV) แบงเปน 2 กลุม คือ  

(1)  PV grid แบงเปน on ground และ on building (แบงเปน BIPV และ on roof) 

(2)  PV in microgrids แบงเปน connected microgrids และ isolated microgrids 

- รายงาน IEA PVPS มีการกําหนดจัดแบงกลุมระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงการจัดทํา 

National Survey Report (NSR) ตองจัดทําใหสอดคลองกัน 

- การขอความอนุเคราะหขอมูลควรจะจัดทําเปนแบบฟอรมขอมูลท่ีตองการ หนวยงาน อาจจะระบุ

ตามนโยบาย/มาตรการสงเสริม 
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- อินเวอรเตอรในประเทศไทยมีผูผลิต 3 บริษัท คือ ลีโอนิกส จํากัด เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) และ ไทยตาบูชิอีเล็กทริค จํากัด 

- ขอมูลแบตเตอรี่ไดคําแนะนําใหหาจากทาง EV (Car), NECTEC และ ทาง สนพ จะมีโครงการเรื่อง 

Charging Station อาจจะสามารถใหขอมูลได ท้ังนี้ EV (Car) ทาง มจธ. (ดร. ยศพงษ ลออนวล) เปนประธานกลุม

วิจัยคลัสเตอรยานยนต และ สวทช. ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เชนกัน 

- ขอมูลผูประกอบการท่ีเก่ียวของ ทาง สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย สามารถรวบรวม

รายชื่อสมาชิกและจําแนกประเภทการผลิตหรือการใหบริการ 

- ขอมูลดาน “งานวิจัยพัฒนาและสาธิต” ทาง สวทช. สามารถใหขอมูลได รวมถึง ขอมูลดาน 

“นโยบายและมาตรการสงเสริม” บางสวน 

- หัวขอ “งานวิจัยพัฒนาและสาธิต” เดิมแบง 4 หัวขอยอยนั้น   ในรายงานฉบับใหมนี้ใหรวบรวม

งานวิจัย (ป พ.ศ. 2559-2560) และนํามาจัดกลุมใหม 

- ขอมูลการสงเสริมดานการลงทุน BOI สามารถใหขอมูลได  โดยมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทนในป 2561-2563   

- ขอใหการใหขอมูลจาก BOI ใสลําดับเลขท่ีหัวขอการสงเสริมของ BOI   รหัสการลงทุน และระบุ

ประกาศ BOI ฉบับท่ี 

- ขอมูลการสงเสริมโดย พพ. มีขอมูลอยูท่ี สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน (สกอ.) และสํานักพัฒนา

พลังงานแสงอาทิตย 

- สรุปหัวขอเพ่ิมเติมในรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย 

ไดแก  

 (1)  การขออนุญาตราชการเก่ียวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 (2)  แนวโนมในอนาคตโดยมีรายละเอียดเพียงพอท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนหรือการตัดสินใจ 

 (3)  กิจกรรมสมาชิกเปนรูปแบบตารางมีรายชื่อสมาชิกและจัดแบงประเภทการผลิตหรือการ

ใหบริการ 

 (4)  แผน AEDP 2015 ในสวนเริ่มตนของเลมกอนเนื้อหาของสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย 

 (5)  ขอมูลการติดตั้งและราคาระบบเซลลแสงอาทิตยใหยอนหลังไปใหไดนานท่ีสุด เชน ตั้งแต  

  ป 1998 (พ.ศ. 2541) ซ่ึงเปนราคาการจัดซ้ือระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ กฟผ. 

 (6)  ทายเลมควรมีภาคผนวกใหคนควาเพ่ิมเติมได เชน website การไฟฟา, ท่ีคนขอมูล PV status 

report เลมเกาๆ  

 (7)  โครงการความรวมมือระหวางประเทศลุมแมน้ําโขงและอาเซียน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

กิจกรรมมาตรการสงเสริมในป พ.ศ. 2558 – 2561 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (Adder เดิม) 

- เริ่ม 9 ม.ค. 2558 เสร็จสิ้น 30 มิ.ย. 2559 (ระยะเวลา 1 ป 5 เดือน)  

- ปริมาณ 969 เมกะวัตต (165 โครงการ) 

- FiT : 5.66 บาท/หนวย (COD 30 เม.ย. 2559)  

            5.377 บาท/หนวย (COD 30 มิ.ย. 2559) 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556  

- เริ่ม ก.ย. 2556 เสร็จสิ้น 30 มิ.ย. 2559 (ระยะเวลา 2 ป 9 เดือน) 

- เปาหมาย 200 เมกะวัตต ผลการดําเนินงาน  130  เมกะวัตต (6,166 ราย)  

- FiT : ระยะท่ี 1 (ป 2556) ⇒ 6.96 / 6.66 / 6.16 บาทตอหนวย ตามกําลังติดตั้ง 

            ระยะท่ี 2 (ป 2558) ⇒ 6.85 / 6.40 / 6.01 บาทตอหนวย ตามกําลังติดตั้ง 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณการเกษตร 

เปาหมาย 800 เมกะวัตต แตปรับเปลี่ยนเปน 500 เมกะวัตต 

- เริ่ม 13 มี.ค. 2558 เสร็จสิ้น 30 มิ.ย. 2561 (ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน)  

- ระยะท่ี 1 ปริมาณ COD : 266.82 เมกะวัตต (63 โครงการ) 

- FiT : 5.66 บาท/หนวย (COD 30 ธ.ค. 2559)  

            5.377 บาท/หนวย (COD 30 ส.ค. 2560) 

-  ระยะท่ี 2 ปริมาณ PPA : 171.52 เมกะวัตต (38 โครงการ)  

โครงการนํารอง (Pilot Project) การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาอยางเสรี พ.ศ. 2559 

- เริ่ม 22 ส.ค. 2559 เสร็จสิ้น 31 ม.ค. 2560 (ระยะเวลา 5 เดือน) 

- ปริมาณ 5.63 เมกะวัตต (180 ราย) จากเปาหมาย 100 เมกะวัตต และผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง 

ท้ังนี้ ระยะเวลา 4 ปท่ีผานมากิจกรรมการสงเสริมไมมีโครงการใหมและยังไมเห็นแนวทางขางหนา 
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

- สิ่งท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต 

(1) การปฏิรูปการสงเสริมกิจกรรมไฟฟาเสรี  โครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันครอบคลุมพลังงานทดแทนทุกชนิด 

(2) กฏหมายพลังงานอาคาร (Building Energy Code, BEC)  

(3) ESCO กับการลงทุนในภาครัฐ  

- การทํารายงานเนนในสวน PV เสนอใหเลมภาษาไทยควรปรับแกคําหนาปกหนังสือ เพ่ือแสดงใหชัดเจนวา

รายงานของเฉพาะ PV  

 

ปดประชุมเวลา 12:00 น. 

ผูบันทึกรายงานการประชุม : คุณณัฐกาญจน สะการะพันธทิพย 

ผูตรวจรายงานการประชุม : ดร.ฐนกกร เจนวิทยา 
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รายงานการประชุม 

คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย” 

 ครั้งท่ี 2/2561 

 วันศุกรท่ี 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30-12:00 น.  

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ช้ัน 11 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

คณะทํางานผูมาประชุม  

1.  คุณประพนธ  วงษทาเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  

2.  คุณยงยุทธ  สวัสดิสวนยี  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

    และประธานคณะทํางาน     

3. คุณสุรีย  จรูญศักดิ์  รองประธานคณะทํางาน (พพ.) 

4. ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา  รองประธานคณะทํางาน (มจธ.)  

5. คุณวินัย   นาคนาม  คณะทํางาน (กฟผ.) 

6. คุณศุภกร       แสงศรีธร  คณะทํางาน   (กฟภ.) 

7. คุณรณยุทธ  ตรีทอง  คณะทํางาน (สํานักงาน กกพ.) 

8. คุณธนนท  แดงมณี  คณะทํางาน (ผูแทน) (กฟน.)   

9. คุณรุงเรือง  สายพวรรณ  คณะทํางาน (สํานักงาน ส.อ.ท.) 

10. คุณโอบบุญ วงศสุรีย  คณะทํางาน   (ธนาคารกสิกรไทย) 

11. ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม  คณะทํางาน (สมาคมเซลลแสงอาทิตยไทย) 

12. ดร.วุฒิพงศ สุพนธนา  คณะทํางาน (กรรมการวิชาการ กว 1016) 

13. ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา  คณะทํางาน (NECTEC สวทช.) 

14. รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศเสรี  คณะทํางาน (สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ) 

15. คุณปฐมาภรณ พูลเกษม  คณะทํางาน (พพ.)  

16. คุณกัณฐาภรณ ลาธุล ี  คณะทํางาน (พพ.) 

17. คุณพีรยา สอนไสย  คณะทํางาน (พพ.)  

18. ดร.ฐนกกร เจนวิทยา  คณะทํางานและเลขานุการ (มจธ.)  

19. คุณจิระวดี สุทธารัตน  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (พพ.)  

20. คุณวิลาวัณย  สีแกว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (มจธ.)  

21. คุณณัฐกาญจน  สะการะพันธทิพย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (มจธ.)   
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คณะทํางานผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร  ท่ีปรึกษา   (มจธ.)  

2. คุณแพรวพรรณ  วงศบุญเพ็ง    คณะทํางาน (สนพ.)    

3. คุณธํารงค อัมพรรัตน  คณะทํางาน (สกท.) 

4. ดร.ไกรสร    อัญชลีวรพันธุ  คณะทํางาน   (PETC สวทช.) 

5. ผศ.ดร.นิพนธ      เกตุจอย  คณะทํางาน   (มน.) 

6. คุณธัญลักษณ  มีทรัพย  คณะทํางาน (พพ.)  

7. คุณภัสรินทร เพชรชําลิ  คณะทํางาน (พพ.)  

 

ผูเขารวมประชุม 

1. คุณศิริวรรณ  วรเดช  (กฟน.) 

2. คุณสุทิศา  สงวนตระกูล  (พพ.) 

3. คุณลักขณา   แยมเพ็ง  (พพ.) 

4. คุณปติยา  ชาญสมร  (มจธ.) 

 

เริ่มประชุมเวลา 9:45 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมคณะทํางานวิชาการจัดรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทย ครั้งท่ี 2  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1  

สาระการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ีศุกรท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยสรุปดังนี้  

1. การสงเสริมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยดําเนินตามแผน AEDP 2015 โดย

เปาหมายของการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 6,000 เมกะวัตตภายในปพ.ศ. 2579 ท้ังนี้ประเทศไทยมีศักยภาพ 

16,000 เมกะวัตต จากผลการศึกษาของ International Renewable Energy Agency (IRENA)  และแนวทาง

การสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยจะดําเนินควบคูไปกับการใชระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage 
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System)  การดําเนินโครงการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ซ่ึง

รวบรวมขอมูลครอบคลุมการใชงาน  การผลิตและอุตสาหกรรม  งานวิจัยพัฒนา ทิศทางการสงเสริมและมาตรการ

ตางๆ  และขอใหมีการรวบรวมปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาท่ีผานมา เพ่ือเปนประโยชนตอผูพัฒนา

โครงการและผูประกอบการ 

2. ความเปนมาของการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย 

เริ่มตนจากขอผูกพันระหวางประเทศของการเปนสมาชิกองคการพลังงานระหวางประเทศ (International Energy 

Agency Photovoltaic Power Systems : IEA PVPS) คณะนักวิชาการของประเทศไทยไดเริ่มเตรียมความพรอม

ตั้งแตปพ.ศ. 2554 รวมกันปฏิบัติการเฉพาะกิจของตัวแทนจากกลุม “Solar Club” นําโดย สวทช. และ พพ. 

กระท่ังวันท่ี 12 มีนาคม 2557 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานลงนามในขอตกลงเขารวม

เปนสมาชิกอยางเปนทางการ ซ่ึงประเทศไทยจัดเปนสมาชิกลําดับท่ี 29  ในทุกๆ ปประเทศสมาชิกจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ดังนั้นจึงแตงตั้งคณะทํางานวิชาการในการจัดทํา

รายงานสถานภาพของประเทศไทยเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนรายงานดังกลาว 

3. มอบหมายให มจธ. จัดทํารายการเปรียบเทียบเนื้อหารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทยท่ีผานมา 2 ฉบับ (ปพ.ศ. 2555 – 2556 และปพ.ศ. 2557 - 2558) กับขอมูลท่ีตองใช

จัดทําเปนรายงานประจําปตามแบบ IEA PVPS 

4. การจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยควรจัดทําใหรวดเร็ว

ทันกับการรายงานในแตละป  มีความเปนปจจุบัน ซ่ึงแสดงแนวโนมในอนาคตของการสงเสริมของภาครัฐ และการ

ลงทุนของผูประกอบกิจการภาคเอกชน 

5. การรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยขอความ

อนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงในแตละกิจกรรม ไดแก 

(1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการใชงาน ประกอบดวย การผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยเชื่อมตอระบบจําหนายตามมาตรการสงเสริมของภาครัฐ (โดย สํานักงาน กกพ.)   การผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระ (โดย พพ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ) และพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โดย พพ.)  

(2) อุตสาหกรรมและการผลิต  ธุรกิจท่ีเก่ียวของ   การวิจัย พัฒนาและสาธิต ประกอบดวย  การ

ประกอบกิจการผลิตเซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย  (โดยการสอบถามผูประกอบกิจการ)  ราคาแผงเซลลและ

ราคาระบบเซลลแสงอาทิตย (โดยการสํารวจตลาด)  สัดสวนของธุรกิจท่ีเก่ียวของ (โดยสมาคมเซลลแสงอาทิตย
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ไทย)  และการวิจัย พัฒนาและสาธิตของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  สถานศึกษา  และหนวยงานภาครัฐท่ีมี

ความเก่ียวของกับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

(3) นโยบายและการสงเสริมท้ังทางตรง และทางออม  ประกอบดวย โครงการสงเสริมตางๆ ตาม

ประกาศของภาครฐั  การสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  การสนับสนุน

ทางการเงินเพ่ือสงเสริมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  และการใหขอมูลการบริการดานควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑและความปลอดภัยเก่ียวกับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

6. หัวขอเพ่ิมเติมในรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  (1) การขออนุญาตราชการ

เก่ียวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  (2)  แนวโนมในอนาคตท่ีเปนประโยชนตอการวางแผน

หรือการตัดสินใจ  (3)  กิจกรรมสมาชิกเปนรูปแบบตารางมีรายชื่อสมาชิกและจัดแบงประเภทการผลิตหรือการ

ใหบริการ  (4)  แผน AEDP 2015 ไวในสวนเริ่มตนของเลม  (5)  ขอมูลการติดตั้งและราคาระบบฯ ตั้งแตป 1998 

(พ.ศ. 2541)  (6)  ทายเลมมีภาคผนวกใหคนควาเพ่ิมเติมได เชน website การไฟฟา, ท่ีคนขอมูล PV status 

report เลมเกาๆ  (7)  โครงการความรวมมือระหวางประเทศลุมแมน้ําโขงและอาเซียน 

 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2561 โดยใหเพ่ิมเติมหนวยงานตนสังกัดของคณะทํางานฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การเปรียบเทียบเนื้อหาของรายงานท่ีผานมา 2 ฉบับ (ปพ.ศ. 2555 – 2556 และปพ.ศ. 

2557 - 2558) ขอมูลท่ีตองใชจัดทําเปนรายงานประจําปตามแบบ IEA PVPS 

 เอกประกอบการประชุมวาระท่ี 3.1 Table of Contents ของ National Survey Report  แสดงรายการ

หัวขอเนื้อหาของ National Survey Report ประกอบดวย (1) การติดตั้งใชงาน  (2) ราคาของแผงเซลล/ระบบ

ผลิตไฟฟาฯ/การติดตั้งใชงาน/การสนับสนุนดานการเงิน (3) มาตรการสงเสริมของภาครัฐท้ังทางตรงและทางออม 

(4) งานวิจัยพัฒนาและสาธิตท่ีใชงบประมาณภาครัฐ  (5) อุตสาหกรรมการผลิตเซลลและแผงเซลลแสงอาทิตย 

และอุปกรณประกอบระบบ  (6) การจางงานและมูลคาทางธุรกิจ  (7) การมีสวนรวมจากการไฟฟาในมุมมองทาง

ธุรกิจ 
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 ดังนั้นรูปแบบการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศไทยจึงไดใชแนวทางเดียวกับ National Survey Report โดยการจัดกลุมขอมูลมีความแตกตางไปเพียง

เล็กนอย  ตามบริบทของกิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ดังนี้ 

1. การติดตั้งใชงาน (PV Systems Implementation) ประกอบดวย ภาพรวมของกิจกรรมการใชงาน

ของการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย  ซ่ึงไดจัดแบงกลุมใหญเปน (1) แบบเชื่อมตอระบบ

จําหนาย และจัดแบงตามขนาดกําลังการผลิต เชน SPP, VSPP สําหรับการผลิตไฟฟาฯ เชื่อมตอระบบจําหนาย 

รวมถึง PV Rooftop Systems (2) แบบอิสระ ซ่ึงมีรูปแบบการใชงานตามความตองการของแตละพ้ืนท่ี  รวมถึง

การผลิตไฟฟาฯ แบบผสมผสาน  นอกจากการติดตั้งระบบฯ แลวมีการรวบรวมขอมูลพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจาก

การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

2. อุตสาหกรรมและการเติบโต (PV Industry) ประกอบดวย อุตสาหกรรมการผลิตเซลลและแผงเซลล  

ราคาแผงและระบบเซลลแสงอาทิตย  สัดสวนเทคโนโลยีแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีใชงาน  การผลิต/จําหนายอุปกรณ

ประกอบระบบ รวมงานวิจัย พัฒนาและสาธิต  จากขอมูลเหลานี้นําไปสูการประเมินการจางงานท่ีเกิดจากการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

3. นโยบายและการสงเสริม (Policy and Incentive Program) ประกอบดวย นโยบายสงเสริมจาก

ภาครัฐและมาตรการจูงใจ  การสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ขอมูลท่ีเปน

ประโยชนสําหรับผูบริโภคและผูประกอบกิจการเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ   

4. กิจกรรมเดนแหงปและแนวทางท่ีจะดําเนินตอไป ประกอบดวย โครงการสงเสริมของภาครัฐท่ี

ดําเนินการอยู และท่ีจะดําเนินการในปถัดไป   

 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  สรุปผลการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน

สถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
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การรวบรวมขอมูลท่ีไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการจัดทํารายงาน

สถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยปพ.ศ. 2559 – 2560 และเพ่ือจัดเก็บเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับ

การจัดทํารายงานในปถัดไป  สรุปขอมูลตามกลุมๆ ไดแก การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการใช

งาน  อุตสาหกรรมและการผลิต  ธุรกิจท่ีเก่ียวของ  การวิจัย พัฒนาและสาธิต  และนโยบายและการสงเสริมท้ัง

ทางตรง และทางออม   ดังนี้ 

(1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการใชงาน 

หนวยงาน ขอมูล 

สํานักงาน กกพ. ขอมูลรายระบบของ SPP และ VSPP  

 ขอมูลรายระบบของ PV Rooftop 2556 ของ กฟน. และ กฟภ. 

กฟผ. ขอมูลภาพรวมพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยของ SPP ปพ.ศ. 2558 – 2560  

กฟภ. ขอมูลรายระบบของ Self-consumption และสรุปเปนภูมิภาค 

พพ. ขอมูลรายระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีขอรับการสนับสนุนภายใตโครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการ

อนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน (สกอ.)   

 โครงการติดตั้งโซลาเซลลขอผานกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปพ.ศ.2557 – 2560  

 ขอมูลพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตย และภาพรวมของกําลังการติดตั้งรายเดือน 

 ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระ 

ท้ังนี้ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงานและมีระยะเวลาใน

การสงเสริมมาจากในอดีตท่ีผานมาซ่ึงในชวงนั้นขาดไมมีการติดตามเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  ในเบื้องตน พพ. 

และ มจธ. จึงทําการสอบถามหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับทราบสถานภาพ โดยสรุปไดดังนี้ 

หนวยงาน (ขอมลูป 2536-2560) 
จํานวน

(ระบบ) 

กําลังติดต้ัง 

(kWp) 
ระบบท่ีใชงาน ระบบท่ีไมใชงาน 

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน 

2,787 5,047.511 

 
การตรวจสอบขอมลูประจําทุกๆป 

 

2. การไฟฟาสวนภมูิภาค 203,100 24,388 โอนระบบใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  

3. ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงาน

แสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 3.60 
การใชงานเปนปกต ิ
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4. ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม 70 16.80 ทาง พพ. ไดจัดสงหนังสือ 

รอขอมูลตอบกลับจากหนวยงาน 

 

5. กรมเจาทา 578 15.52 386 ระบบ 18.3 kWp แบงเปน 3 แบบ ไดแก 

1. ระบบทุน จํานวน 135 ระบบ ๆ ละ 40 W รวม 

5.4 kW 

2. ระบบหลอดไฟ จาํนวน 250 ระบบ ๆ ละ 40 W 

รวม 10 kW 

3. ระบบเครื่องหมายการเดินเรือ 1 ระบบ ขนาด 

2.9 kW 

 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

8 59.18 

ใชงาน 5 ระบบ 52.4 kWp 

รื้อถอนแลว 2 

เน่ืองจากหมดอายุ

การใชงาน 

7. สํานักวิจัยและพัฒนาการทหาร

กลาโหม 

2 5.70  รื้อถอนแลว แตมี

แผนจะนํามาติดตั้ง

ใหม 

8. กรมการพลังงานทหาร 3 22.50 ทาง พพ. ไดจัดสงหนังสือ 

รอขอมูลตอบกลับจากหนวยงาน 

 

9. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

3 21.60 
กําลังตรวจสอบ 

 

10. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 578 1,142.02 ทาง พพ. ไดจัดสงหนังสือ 

รอขอมูลตอบกลับจากหนวยงาน 

 

11. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

1 0.30  
ไมใชงานแลว 

12. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 1 3,420 ทาง พพ. ไดจัดสงหนังสือ 

รอขอมูลตอบกลับจากหนวยงาน 

 

รวม  34,125.93   

 

  



ภาคผนวก ง -  22 / 39 
 

(2) อุตสาหกรรมและการผลิต  ธุรกิจท่ีเก่ียวของ  การวิจัย พัฒนาและสาธิต  

หนวยงาน ขอมูล 

กฟผ. ขอมูลโครงการวิจัย พัฒนาและสาธิตปพ.ศ. 2559 – 2560 

กฟภ. ขอมูลโครงการวิจัย พัฒนาและสาธิตปพ.ศ. 2559 – 2560 

มจธ. ขอมูลโครงการวิจัยจากฐานขอมูล สกว และ วช. และอ่ืนๆ 

สวทช. รายช่ือหนวยงานดานวิจัย พัฒนาและสาธิต ตามกลุมการวิจัย 

สมาคมเซลลแสงอาทิตยไทย ลักษณะธุรกิจของบริษัทสมาชิกฯ 

(3) นโยบายและการสงเสริมท้ังทางตรง และทางออม   

หนวยงาน ขอมูล 

สํานักงานสงเสริมการลงทุน มาตรการตางๆ ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  และผลการดําเนินงานถึงปพ.ศ. 2560 

ธนาคารกสิกรไทย ผลการสัมภาษณไดทราบทิศทางความสนใจของนักลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยเพ่ือใชงานเองเพ่ิมมากข้ึน และตองการทราบความชัดเจนของ Private PPA 

มจธ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของอุปกรณในระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดแก 

แผงเซลล  อินเวอรเตอร และแบตเตอรี่  

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอแนะนําดังนี้ 

(ก) ขอมูลของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระ  (Off-grid)   

(1) การรวบรวมขอมูลระบบ Off-grid ควรติดตามขอมูลใหเปนปจจุบันในสวนของกําลังการผลิต

ติดต้ังจริงและท่ีใชงานได โดยใหหาวิธีในการรวบรวมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีใกลเคียงมากท่ีสุด การติดตามสอบถาม

หนวยงานตางๆ จําเปนตองทําหนังสือสงเขาไปชี้แจงซ่ึงโดยรวมแลวคิดวาขอมูลระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยแบบ Off-grid ในปตอๆ ไปจะมีความเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

(2) ระบบผลิตไฟฟาโซลารโฮม ซ่ึงมีการสงเสริมในปพ.ศ. 2548 ควรจะหาวิธีการประเมินใชความรู

หลักวิชาการทางสถิติเพ่ือทราบจํานวนระบบท่ีใชงานไดในปจจุบัน  
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(3) เสนอใหแบงตารางขอมูลระบบไฟฟาแบบอิสระแบงใหเห็นระบบท่ีใชงานอยูปจจุบัน และระบบ

ท่ีไมใชงานแลว 

(ข) ขอแนะนําใหจัดทําระบบฐานขอมูลของระบบเซลลแสงอาทิตยท่ีติดตั้งในประเทศไทย โดยมีเลข

ทะเบียนอยางเปนระบบ เพ่ือสืบคนและติดตามไดสะดวก ประกอบดวย  สถานท่ีติดตั้ง  อายุการใชงาน เปนตน

การกําหนดกรอบและกติกาในการเก็บขอมูลท่ีถูกตองจะทําใหประหยัดเวลาการทํางานในปตอๆไป  นอกจากนี้

อาจจะต้ังหนวยงานใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเปนเจาภาพในการรับผิดชอบและรวบรวม ซ่ึงอาจจะแบงวิธีรับ

สมัครไดหลายรูปแบบท้ัง ภาคสมัครใจ หรือ ภาคบังคับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 รางเนื้อหาของรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย 

พ.ศ. 2559 – 2560 

การจัดทําเนื้อหารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยปพ.ศ. 2559 – 2560 ดําเนินไป

ตามโครงรางตามการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2560 และรายการใหเพ่ิมเติมจํานวน 7 ขอ (จากการประชุมฯ ครั้งท่ี 

1/2560) ดังนี ้

(1) การขออนุญาตราชการเก่ียวกับการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ในบทท่ี 4 หัวขอ 4.1 ท่ีมาขอมูลสํานักงาน กกพ.  

(2) แนวโนมในอนาคตท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนหรือ

การตัดสินใจ 

ในบทท่ี 5 หัวขอ 5.2 ท่ีมาขอมูลจากหนวยงานดานนโยบาย 

(3) กิจกรรมสมาชิกเปนรูปแบบตารางมีรายช่ือสมาชิกและ

จัดแบงประเภทการผลิตหรือการใหบริการ 

รายช่ือสมาชิกฯ จัดทําเปนรูปแบบตารางไวปกหลังของรายงาน 

(4) แผน AEDP 2015 ไวในสวนเริ่มตนของเลม ในสวนตอจากสารบัญ 

(5) ขอมูลการติดตั้งและราคาระบบฯ ตั้งแตป 1998 (พ.ศ. 

2541) 

• เริ่มมีขอมูลการติดตั้งรายปพ.ศ. 2546 

• ราคาระบบฯ ทํายอนหลังตั้งแตปพ.ศ. 2540 สวนราคาแผง

เซลลแสงอาทิตย สอบถามขอมูลจากบริษัท โซลารตรอน  

(6) ทายเลมมีภาคผนวกใหคนควาเพ่ิมเตมิได เชน website 

การไฟฟา, ท่ีคนขอมูล PV status report เลมเกาๆ 

ในสวนทายเลม 

(7)  โครงการความรวมมือระหวางประเทศลุมแมนํ้าโขง

และอาเซียน 

ขอมูลสถานภาพดานพลังงานของอาเซียน (ASEAN) เพ่ิมเติมขอมูล

จากศูนยประชาคมอาเซียนรัฐสภา 
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอแนะนําสําหรับงานท่ีจะตองดําเนินการตอไปสําหรับเพ่ิมเติมเนื้อหาในรายงาน

สถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยปพ.ศ. 2559 – 2560 ดังนี ้

(ก) การติดตั้งและใชงาน : 

บทท่ี 2 หัวขอ 2.4 ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไมโครกริด ใหกําหนดนิยามใหชัดเจนและระบุ

วาเฉพาะท่ีมีระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน/เปนแหลงพลังงานรวม 

(ข) อุตสาหกรรม การผลิต  การจําหนาย  การบริการ และการวิจัยพัฒนาและสาธิต :  

(1) การเสนอขอมูลกําลังการผลิตเซลล/แผงเซลลแสงอาทิตย มีสวนท่ีเปน กําลังผลิตติดตั้ง 

(Production Capacity) และกําลังการผลิตจริง (Actual Production) ควรแบงออกเปน 2 

อยางไดแก การผลิตสงออกและการผลิตใชในประเทศโดยระบุวากําลังการผลิตรวมก่ีเมกะวัตต 

(MW) 

(2) การจัดกลุมขอมูลการวิจัยพัฒนาและสาธิต ในตารางท่ี 3.5 ชื่อกลุมการวิจัยใหปรับใหมและจัด

รายชื่อโครงการวิจัยพัฒนาและสาธิตของประเทศไทยปพ.ศ. 2559 – 2560 ใหเขากลุมดังนี้  

A.   การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยและวัสดุท่ีเก่ียวของ (Fabrication of Solar Cells and 

Material)  

B.   การผลิตและประยุกตใชอุปกรณในระบบท่ีเก่ียวของ 

C.   การใชงานระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

D.   งานวิจัยเพ่ือนโยบาย 

E.   การเก็บสํารองพลังงานไฟฟา 

F.   การวิจัยบูรณาการ 

(3) การใสเนื้อหารายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัยใหมีในเลมรายงานสถานภาพฯ ฉบับภาษาไทย

เทานั้น  โดยใหเพ่ิมเติมในสวนบรรยายวาเปนแบบ Basic Research หรือ  Applied 

Research สวนในรายงานฉบับภาษาอังกฤษแสดงกลุมวิจัยและหนวยงานเทานั้น 

(4) ขอมูลเก่ียวกับอินเวอรเตอรและแบตเตอรี่ใหแสดงในสวนงานอุตสาหกรรมดวย  
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(ค) นโยบายและการสงเสริมท้ังทางตรงและทางออม :  

(1) บทท่ี 4 หัวขอ 4.1 เก่ียวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ใหมีเนื้อหาของ

โครงการสงเสริมของภาครัฐท่ีไดดําเนินการไปในปพ.ศ.2559 – 2560  ซ่ึงเปนมาตรการ FiT  และ

เนื้อหาของประชาคมอาเซียนดานพลังงาน  นอกจากนี้สามารถติดตอกับหาขอมูลไดจาก กลุม 

ACE (Asean Centre for Energy) และผูท่ีเขารวมประชุมเพ่ือขอและอัพเดทขอมูล 

(2) มติ กพช. สามารถดาวน โหลดไดจากเว็ปไซต สนพ. ซ่ึงจะมีการอัพเดทรายงานการประชุมทุก

ครั้ง 

(3) หัวขอ 4.3 ใหตรวจสอบอีกครั้งวาการสนับสนุนพลังงานทดแทนโดยผานธนาคารท่ีระบุวาให

ดอกเบี้ยต่ําจริงหรือไม  และใหแยกกับสวนโครงการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ และ

ตรวจสอบบางโครงการของธนาคารกสิกรไทยวาสิ้นสุดระยะโครงการแลวหรือไม 

(4) เพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรฐานของระบบสะสมพลังงาน (Energy Storage) และการสงเสริมยาน

ยนตไฟฟาใหมีขอมูลเปนปจจุบัน 

(ง) กิจกรรมในอนาคตท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนหรือตัดสินใจ :  

(1) บทท่ี 5  ในสวนนี้ควรประกอบดวยเรื่อง  

- การจัดทําแผนพัฒนากําลังไฟฟา (Power Development Plan, PDP) PDP ฉบับใหมป 

2561 โดยกระทรวงพลังงาน 

- แผนปฏิบัติการปฏิรูปพลังงาน และยุทธศาสตรชาติ  การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เชน 

การยกเลิกโรงไฟฟาลําดับท่ี 88 โดยจะไมเปนโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงาน กกพ. ออกกฎระเบียบ

รองรับการยกเลิกนี้  

- เขียนใหเชื่อมโยง PV status report จากฉบับนี้ไปยังฉบับหนา  

(2) รูปภาพประกอบในรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  มีรูปท่ีไดรับการ

อนุเคราะหจาก กฟผ. PV floating และไดรับขอแนะนํารูปภาพ PV Floating จากบริษัท SCG  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 กิจกรรมการสงเสริมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

1. โครงการสงเสริมการติดต้ังโซลารรูฟอยางเสรี นําเสนอตอ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) โดยกําหนดการรับซ้ือไฟฟาสวนเหลือใช หรือเรียกวา Net Billing แบบราคาคงท่ี ระยะเวลา 25 ป 

เปาหมายการรับซ้ือในระยะแรก 305.63 เมกะวัตต โดยแบงปริมาณและพ้ืนท่ีดําเนินการของ กฟน. และ กฟภ. 

แบงปริมาณหนวยงานละ 150 เมกะวัตต และแบงเปน บานอยูอาศัย 20 เมกะวัตตและ อาคาร/โรงงาน 130 เมกะ

วัตต  สวน 5.63 เมกะวัตต เปนผูรวมโครงการนํารองการสงเสริมติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรีปพ.ศ. 2559 

2. การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือจําหนายตรงของภาคเอกชน (Private PPA) ซ่ึงมีแนวโนมวาจะ

มีกําลังการติดตั้งเพ่ิมมากข้ึน ขอมูลผูไดรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟารายปในชวงปพ.ศ. 2552 – 2560 ดังนี้  

ปพ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ใบอนุญาต

จําหนาย

ไฟฟา (ราย) 

30 19 6 5 22 11 18 19 35 

แหลงขอมูล : http://www.erc.or.th/ERCWeb2/default.aspx/ทะเบียนผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา 

3. ผูประกอบกิจการท่ีเปนเจาของอาคาร/โรงงานไดดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานเพ่ือใชงาน

เองและบางสวนเพ่ือจําหนายตรงใหผูประกอบกิจการ   กอปรกับหนวยงานภาครัฐดําเนินตามนโยบายการ

ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทนไดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชงานเอง

เชนกัน  ท้ังนี้รูปแบบการดําเนินธุรกิจเชน การเชาระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  และการเชาซ้ือระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 

 

มติท่ีประชุม  

ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอแนะนําดังนี้ 

- ขอมูลการศึกษาศักยภาพของไทยจากรายงานของ IRENA ซ่ึงขอขอมูลไดจาก พพ. 

- Private PPA ควรนิยามใหชัดเจน 

- โครงการท่ีรัฐสนับสนุนในอนาคตควรมุงเนนใหประชาชนท่ีติดแลวใชเองสําหรับบานอยูอาศัยเทานั้น

และไฟฟาสวนเกินใหรับซ้ือเขาระบบ โดยไมใหนิติบุคคลเขารวมโครงการ  



ภาคผนวก ง -  27 / 39 
 

- ตาราง Private PPA ขางตน นาจะเปนผูไดรับอนุญาตผลิตไฟฟาท้ังหมดซ่ึงไมใชเฉพาะการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเริ่มตนท่ีปพ.ศ. 2558 

- การรวบรวมเรื่องนโยบายควรจะรวบรวมวาท้ังหมดในแตละโครงการท่ีรัฐบาลสนับสนุนไปแลวมี

อะไรบาง และท่ีกําลังจะมีในปจจุบันมีอะไร มีกิจกรรมเชิงนโยบายอะไรท่ีเกิดข้ึนบาง แตอยางไรก็ตามควรจะระบุไว

วาอาจจะเปนแคเพียงการคาดการณเทานั้น อาจจะเกิดข้ึนจริงหรือไมไดเกิดข้ึนจริง อาจจะเขียนในหัวขอใหมวาได

มีการศึกษาอะไรในเชิงนโยบายบาง  ซ่ึงไมควรระบุวาเปนแนวโนมในอนาคต  แตการเขียนแนวโนมนโยบายใน

อนาคตนั้นควรตองมีการระบุท่ีมาและเหตุผลวาเปนอยางไร เชน ราคาแผงเซลลแสงอาทิตย ประเทศไทยมีการผลิต

ไฟขายไดเอง เปนตน แตท้ังนี้ตองวิเคราะหสถานการณตางๆรอบดานวาเปนอยางไรเพ่ือหาแนวโนมในอนาคต 

 

ปดประชุมเวลา : 12:00 น. 

ผูบันทึกรายงานการประชุม : คุณณัฐกาญจน สะการะพันธทิพย 

ผูตรวจรายงานการประชุม : ดร.ฐนกกร เจนวิทยา 
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รายงานการประชุม 

คณะทํางานวิชาการ “จัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย” 

 ครั้งท่ี 3/2561 

 วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30-12:00 น.  

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ช้ัน 11 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

 

คณะทํางานผูเขารวมประชุม  

1.  คุณยงยุทธ  สวัสดิสวนยี  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

    ประธานคณะทํางาน   

2.  คุณสุรีย  จรูญศักดิ์  รองประธานคณะทํางาน (พพ.) 

3. ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา  รองประธานคณะทํางาน (มจธ.)  

4. คุณวินัย   นาคนาม  คณะทํางาน (กฟผ.) 

5. คุณศุภกร       แสงศรีธร  คณะทํางาน   (กฟภ.) 

6.  คุณรณยุทธ  ตรีทอง  คณะทํางาน (สํานักงาน กกพ.) 

7.  คุณปนทิพย  ทรัพยสุทธิ    คณะทํางาน (ผูแทน) (กฟน.)  

8.  คุณรุงเรือง  สายพวรรณ  คณะทํางาน (สํานักงาน ส.อ.ท.) 

9. คุณโอบบุญ วงศสุรีย  คณะทํางาน   (ธนาคารกสิกรไทย) 

10. ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม  คณะทํางาน (สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย) 

11. ผศ.ดร.นิพนธ      เกตุจอย คณะทํางาน   (มน.) 

12. ดร.สิริภา จุลกาญจน  คณะทํางาน (ผูแทน) (จุฬาฯ) 

13. คุณสุทิศา  สงวนตระกูล คณะทํางาน (ผูแทน)  (พพ.) 

14. คุณปฐมาภรณ พูลเกษม  คณะทํางาน (พพ.)  

15. คุณกัณฐาภรณ ลาธุล ี  คณะทํางาน (พพ.) 

16. คุณพีรยา สอนไสย  คณะทํางาน (พพ.)  

17. ดร.ฐนกกร เจนวิทยา  คณะทํางานและเลขานุการ (มจธ.)  

18. คุณจิระวดี สุทธารัตน  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (พพ.)  

19. คุณวิลาวัณย  สีแกว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (มจธ.)  

20. คุณณัฐกาญจน  สะการะพันธทิพย    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ (มจธ.) 
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คณะทํางานผูไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ) 

1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ท่ีปรึกษา   (มจธ.)  

2. คุณแพรวพรรณ  วงศบุญเพ็ง   คณะทํางาน (สนพ.)    

3. คุณธํารงค อัมพรรัตน คณะทํางาน (สกท.) 

4. ดร.วุฒิพงศ สุพนธนา คณะทํางาน      (กรรมการวิชาการ กว 1016) 

5. ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา คณะทํางาน (NECTEC สวทช.) 

6. คุณเรืองฤทธิ์   หนิแหนะ คณะทํางาน (ผูแทน)   (PETC สวทช.) 

7. คุณธัญลักษณ  มีทรัพย คณะทํางาน (พพ.)  

ผูเขารวมประชุม 

1. คุณธนนท  แดงมณี  (กฟน.) 

2.  คุณอิทธิชัย  ฉัตรเทียนชัย  (พพ.) 

3.  คุณปติยา  ชาญสมร  (มจธ.) 

 

เริ่มประชุมเวลา 9:45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และใหเลขานุการนําเสนองานท่ีดําเนินการตามไดรับมอบหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 

 สาระการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ีศุกรท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยสรุปดังนี้  

1. การรวบรวมขอมูลท่ีไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการจัดทํา

รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยป พ.ศ. 2559 – 2560 และจัดเก็บเปนขอมูลสนับสนุน

สําหรับการจัดทํารายงานฯ ในปถัดไป แบงตามกลุมขอมูลดังนี้ 

(1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและการใชงาน  :  ขอมูลรายระบบของ SPP และ VSPP 

และ PV Rooftop 2556 โดย สํานักงาน กกพ.  ขอมูลภาพรวมการผลิตไฟฟา SPP ป พ.ศ. 2558 – 

2560  โดย กฟผ.  ขอมูลการผลิตไฟฟาเพ่ือใชงานเอง (Self-consumption)  โดย  กฟภ. และขอมูล

การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระในการใชงานรูปแบบตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุน โดย พพ. 

(2) อุตสาหกรรมและการผลิต ธุรกิจท่ีเก่ียวของ การวิจัย พัฒนาและสาธิต : ขอมูลโครงการวิจัย พัฒนา

และสาธิต โดย กฟผ.   กฟภ.  พพ.  สวทช.  และ มจธ.  ขอมูลการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย 
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(3) นโยบายและการสงเสริมท้ังทางตรงและทางออม  :  มาตรการตางๆ และผลการดําเนินงาน โดย สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  โปรแกรมการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย  และขอมูลมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของอุปกรณในระบบฯ โดย มจธ. 

2. การรวบรวมขอมูลระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระ (Off-Grid)  เพ่ือปรับปรุงขอมูลให

เปนปจจุบัน  โดยเริ่มติดตามในป พ.ศ. 2561 ซ่ึงไมกระทบกับการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยป พ.ศ. 2559 – 2560 ท้ังนี้ขอมูลในปท่ีผานมาทาง พพ. ไดรายงานในผลการดําเนินงานไป

แลว  สําหรับการติดตามในป พ.ศ. 2561 นี้ไดติดตามจากหนวยงานท่ีมีระบบอยูในฐานขอมูลของ พพ. แตบาง

กรณีติดตามไดยาก เชน Solar Home  ใหอาศัยหลักวิชาการและสถิติขอมูลมาชวยสนับสนุนได  สําหรับการ

ติดตามในอนาคต ควรมีการจัดทําการข้ึนทะเบียนและมีระบบฐานขอมูลเพ่ือความสะดวกในการติดตามตอไป 

3. ขอแนะนําจากคณะทํางานวิชาการฯ เพ่ือปรับปรุงรางรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทยป พ.ศ. 2559 – 2560 (สําหรับการประชุมครั้งท่ี 2/2561) 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 สรุปผลการติดตามขอมูลการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระ 

 การรวบรวมและติดตามขอมูลการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระท่ีไดรับการสงเสริมมาตั้งแต

ในอดีตซ่ึงยังไมมีระบบติดตามการใชงานอยางตอเนื่อง  และในป พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง  

ผลการดําเนินงานตอเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2/2561 โดยจัดแบงเปน (1) หนวยงานดานการสงเสริมการใชงาน 

และ (2) หนวยงานผูใชงาน ดังนี้ 

 (1)  กลุมขอมูลท่ีเปนหนวยงานดานสงเสริมการใชงาน 

หนวยงาน  

ขอมูลป พ.ศ. 2560 ขอมูลป พ.ศ. 2561 

จํานวน

(ระบบ) 

กําลังติดต้ัง 

(kWp) 
ระบบท่ีใชงาน  ระบบท่ีไมใชงาน  

1. กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 

2,787 5,047.511 

 การตรวจสอบขอมลูประจําทุกๆ ป  

2. การไฟฟาสวนภมูิภาค 203,100 24,388 *โอนระบบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

และอยูระหวางดําเนินการตดิตาม 
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 (2)  กลุมขอมูลของหนวยงานท่ีเปนผูใชงาน 

หนวยงาน  

ขอมูลป พ.ศ. 2560 ขอมูลป พ.ศ. 2561 

จํานวน

(ระบบ) 

กําลังติดต้ัง 

(kWp) 
ระบบท่ีใชงาน (kWp) 

ระบบท่ีไมใชงาน 

(kWp) 

3. ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงาน

แสงอาทิตย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 3.60 3.60 kWp 

4 ระบบ 
- 

4. ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม 70 16.80 - ไมใชงานแลว 

5. กรมเจาทา 578 15.52 18.3 kWp 

386 ระบบ แบงเปน 3 แบบ ไดแก 

4. ระบบทุน จํานวน 135 ระบบ ๆ 

ละ 40 W รวม 5.4 kW 

5. ระบบหลอดไฟ จํานวน 250 

ระบบๆ ละ 40 W รวม 10 kW 

6. ระบบเครื่องหมายการเดินเรือ  

1 ระบบ ขนาด 2.9 kW 

- 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

8 59.18 52.4 kWp  

5 ระบบ  

รื้อถอนแลว 2 

ระบบ  

7. สํานักวิจัยและพัฒนาการทหาร

กลาโหม 

2 5.70 
- 

รื้อถอนแลว มีแผน

จะนํามาติดตั้งใหม 

8. กรมการพลังงานทหาร 3 22.50 กําลังเตรยีมขอมลูเพ่ือสงให พพ.  

9. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

3 21.60 142.4 kWp  

1. PV hybrid  70.6 kW (พลังงาน

แสงอาทิตย และพลังงานลม) 

จํานวน  3 แหง  

2. PV hybrid 6.2 kW (พลังงาน

แสงอาทิตยและพลังนํ้า)  

3. พลังงานแสงอาทิตย 66 kW   

- 

10. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 578 1,142.02 6 kWp  1 ระบบ - 

11. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

1 0.30 
- ไมใชงานแลว 

12. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 1 3,420 3,420 kWp 

แบบเชื่อมตอระบบจําหนาย (on-grid) 
- 

รวม  34,142.73   

ท้ังนี้การดําเนินงานตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันจะทําตอไปโดย มจธ. และ พพ. 
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและเสนอวาใหระบุรายละเอียดเดือนท่ีทําการสํารวจขอมูลของปนั้นๆ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 รางรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 

2560  (ฉบับแกไขตามมติการประชุมครั้งท่ี 2/2560)  

 (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 4.1) 

การประชุมคณะทํางานวิชาการฯ ครั้งท่ี 2/2561 ไดมีขอแนะนําเพ่ือการปรับปรุงรายงานสถานภาพการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560  และผลดําเนินการแกไขจัดแบงเปน 4 กลุม  

(ก) การติดตั้งและใชงาน  

(ข) อุตสาหกรรม การผลิต  การจําหนาย  การบริการ  และการวิจัยพัฒนาและสาธิต  

(ค) นโยบายและการสงเสริมท้ังทางตรงและทางออม 

(ง) กิจกรรมในอนาคตท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนหรือตัดสินใจ 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

กลุมขอมูล หัวขอท่ี รายละเอียด 

(ก) การติดตั้งและใชงาน 2.2  ระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยเชื่อมตอระบบ

จําหนาย 

 

- (หนาท่ี -บทท่ี 2 : 7/11-)   

2.2.5 การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอย 

แกไขขอความเปน  “การพัฒนาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอย …… เพ่ือรองรบัระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 249.6 กิโลวัตต ท่ีเข่ือนสิ

รินธร จังหวัดอุบลราชธานี  และจะตอยอด

ผลการวิจัยพัฒนาเพ่ิมกําลังการผลิตเปน 45 เมกะวัตตใน

ระยะตอไป” 

 2.4 ระบบโครงขายไฟฟาขนาด

เล็กหรือไมโครกริด 

(หนาท่ี -บทท่ี 2 : 10/11- และ -บทท่ี 2 : 11/11-) 

- เพ่ิมเติมแผนงาน และการสงเสริมการลงทุน 
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กลุมขอมูล หัวขอท่ี รายละเอียด 

(ข) อุตสาหกรรม ฯ และ

การวิจัยฯ 

3.1 การพัฒนาของอุตสาหกรรม

เซลลแสงอาทิตยไทย 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 2/13-) 

- ตารางท่ี 3.1 : บริษัทผูผลิตเซลลและแผงเซลล

แสงอาทิตยและกําลังการผลิตติดตั้งปพ.ศ. 2560 

- ตารางท่ี 3.2 : กําลังการผลิตรายปสําหรับเซลลและแผง

เซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยปพ.ศ. 2560 ท่ีได การ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 1843-

2553 และ มอก. 2580 เลม 2-2555)  

3.2  ราคาแผงเซลลและระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 3/13-) 

- ตารางท่ี 3.3 : การเปลี่ยนแปลงของราคาแผงเซลล

แสงอาทิตยในปพ.ศ. 2540 – 2560 

- ตารางท่ี 3.4 : การเปลี่ยนแปลงของราคาระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในปพ.ศ. 2540 - 2560 

3.3  งานวิจัย พัฒนาและสาธิต (หนาท่ี -บทท่ี 3 : 4/13-) 

- เพ่ิมเติมการบรรยาย  Basic Research หรือ Applied 

Research  

- ตรวจสอบขอมูลจํานวนโครงการ แกไขจาก 44 เปน 42 

โครงการ 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 5/13-) 

- ตารางท่ี 3.5 : งานวิจัยพัฒนาและสาธิตพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทยปพ.ศ. 2559 – 2560 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 6/13-  ถึงหนาท่ี -บทท่ี 3 : 8/13-) 

- ตารางท่ี 3.6 : รายการโครงการวิจัยพัฒนาและสาธิตของ

ประเทศไทยปพ.ศ. 2559 – 2560 

3.4  ระบบการผลิตไฟฟา (หนาท่ี -บทท่ี 3 : 9 / 13-) 

- รูปท่ี 3.2 : โครงสรางระบบการผลิตไฟฟาของประเทศ

ไทย อางอิงจากรายงานประจําป 2559 ของ กฟภ. 
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กลุมขอมูล หัวขอท่ี รายละเอียด 

(ข) อุตสาหกรรม ฯ และ

การวิจัยฯ (ตอ) 

3.5  ธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวกับ

การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 11/13-) 

- ตารางท่ี 3.7 : อินเวอรเตอรยี่หอตางๆ ท่ีผานการทดสอบ

ตามขอกําหนดของการไฟฟานครหลวง (MEA) 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 12/13-) 

- ตารางท่ี 3.8 : อินเวอรเตอรยี่หอตางๆ ท่ีผานหลักเกณฑ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 

 

 3.5  ธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวกับ

การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

(ตอ) 

(หนาท่ี -บทท่ี 3 : 13/13-) 

- ตารางท่ี 3.9 : ตัวอยางรายการแบตเตอรี่สําหรับการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทดแทนท่ี 

ผลิตในประเทศไทย 

(ค) นโยบายและการ

สงเสริม 

4.1  การพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก 

 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 2/19-) 

- ตารางท่ี 4.1 : โครงการการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีดําเนินการในปพ.ศ. 2559 – 2560 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 4/19-) 

- การขออนุญาตสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคา 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 5/19-) 

- การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนจาก Non-

Firm เปน Firm 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 6/19-) 

- ตารางท่ี 4.2 : โครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนแบบ Firm และ Semi-Firm  

 4.3 การสงเสริมการใชงาน

พลังงานแสงอาทิตยโดยใหเงินกู 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 14/19-  ถึงหนา -บทท่ี 4 : 15/19-) 

- ตารางท่ี 4.5 : การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสินเชื่อ

เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

 4.4  มาตรฐานอุตสาหกรรม 

ขอกําหนดและระเบียบฯ 

(หนาท่ี -บทท่ี 4 : 16/19- ถึงหนาท่ี -บทท่ี 4 : 17/19-) 

- เพ่ิมมาตรฐานเก่ียวกับแบตเตอรี ่

 4.5  การสงเสริมยานยนตไฟฟา (หนาที่ -บทที่ 4 : 17/19- ถึงหนาที่ -บทที่ 4 : 19/19-) 

- เพิ่มเติมขอมูลแผนงานการสงเสริม และการสงเสริมการลงทุน   
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีขอแนะนําใหแกไขดังนี้ 

1. หนาปก 

- พ.ศ. เปลี่ยนเปนเลขอารบิก (ปก 1/2) เนื่องจากเนื้อหาภายในเลมเปนเลขอารบิกท้ังเลม 

- ตรวจสอบและระบุแกไขชื่อตนสังกัดของคณะทํางานใหเปนระดับนิติบุคคลใหเหมือนกัน และตรวจสอบ  

 ตําแหนงของท่ีปรึกษาคณะทํางานใหชัดเจน (ปก 2/2) 

- ใหเพ่ิมกิติกรรมประกาศ และรายชื่อผูท่ีขอขอบคุณและหนวยงานใหใสทายเลม  

- ระบุชื่อ version ท่ีแกไขดวยในครั้งนี้เปนรางรายงาน ฯ ฉบับท่ี 2 

2. สารบัญ 

- หัวขอ 2.2 เปลี่ยนคําวา การ เปนคําวา ระบบ ในทุกหัวขอยอย, หัวขอ 2.2.2 เปลี่ยนเปน “ระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยรายเล็กมาก (VSPP) บนพ้ืนดิน” และ หัวขอ 2.2.3 เปลี่ยนเปน “ระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยรายเล็กมาก (VSPP) บนหลังคา” (สารบัญ 1/6) 

- คําจํากัดความแกไขเปนเปนคําวา “คํานิยาม” และความหมายของนิยามแตละคําใหกระชับไดใจความ และแกไข

สรุปเปนตาราง โดยมีหัวขอดังนี้ คํานิยาม ความหมาย และ ท่ีมา (สารบัญ 2/6) และนําไปไวทายเลม 

- หัวขอผูผลิตไฟฟารายเล็ก SPP แกไขในสวนเนื้อหาขอ 1 เปน “มากกวา 10 เมกะวัตต” (สารบัญ 3/6)  

- หัวขอผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญใหตัดคําวา “เอกชน” ออก (สารบัญ 4/6) 

- ในหัวตาราง ป พ.ศ. 2560 (เมกะวัตต) และเปาหมายป พ.ศ. 2579 (สารบัญ 6/6) เพ่ิมคําวา “กําลังผลิตติดตั้ง”  

3. บทสรุปผูบริหาร 

ก. หัวขอ 1.1 (บทสรุป 1/3) 

- ยอหนาท่ี 1 ใหเรียบเรียงการบรรยายใหมโดยใหระบุ กําลังติดตั้งรายปกอนและกําลังติดตั้งสะสม ตามลําดับ 

- ยอหนาท่ี 2 ตัดคําวา “ท้ังนี้” ออกและเพ่ิม (3) แบบเชื่อมตอเพ่ือใชไฟฟาเอง 

- ยอหนาท่ี 3 แกไข “ราคาแผงเซลลและระแบบเซลลแสงอาทิตย” เปนตัวอักษรธรรมดาและ ตัดเครื่องหมาย  

“ : ” ออก และแกไขเขียนอธิบายสรุปเปนแนวโนมท่ีผานมาจากอดีตถึงปปจจุบัน และอธิบายราคา โดยรวมของ

ท้ัง 2 ป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 และเวนวรรคระหวาง ป และ พ.ศ. 

ข. หัวขอท่ี 1.2 (บทสรุป 1/3) 

- แกไขเพ่ิมเติมคําวา รวม หลังการผลิตติดตั้ง และ หนวยเปน เมกะวัตต/ป 

ค. หัวขอ 1.3 (บทสรุป 2/3) 

- แกไขหัวขอเปน การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
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- ในแตละโครงการสงเสริมสนับสนุนโดยภาครัฐ ใหระบุวาเปนโครงการตอยอดจากโครงการอะไรและรัฐรับซ้ือ

เพ่ิมเติมในอัตราอะไร เชน FiT หรือ Adder เปนตน 

4. บทท่ี 2 การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ก. หัวขอ 2.1  

- แกไขเปน สถานะการใชงานระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย (บทท่ี 2 : 1/11) 

-  รูปท่ี 2.1 แกชื่อเปน การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยป พ.ศ. 2546 – 2560 (บทท่ี 2 : 2/11) 

 - ตารางท่ี 2.1 แกชื่อเปน กําลังการผลิตติดตั้งสะสมรายปของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชวงป พ.ศ. 

2545 – 2560 (บทท่ี 2 : 2/11)  

- ตัวเลขท่ีติดคาลบใหอธิบายความหมายใหผูอานเขาใจชัดเจน (บทท่ี 2 : 2/11) 

ข. หัวขอ 2.2  

- แกไขหัวขอใหตรงกับสารบัญ (บทท่ี 2 : 3/11 ถึง 7/11) 

- ขอท่ี 2.2.2 แกไข 1-10 กิโลวัตตเปน “ไมเกิน 10 กิโลวัตต” (บทท่ี 2 : 3/11) 

- เรียบเรียงเนื้อหาใหมโดยไมตองอธิบายชี้แจงรายละเอียดแยกสัดสวนตามขนาดตางๆ แตใหบรรยายเปนภาพรวม 

และลบภาพท่ี 2.2 (บทท่ี 2 : 4/11) 

- แกไขรูปท่ี 2.4 ชื่อแกนนอน (X) เปน “ชวงกําลังการผลิตติดตั้งของแตละระบบ” หนวยเปน “kWp” และชื่อแกน

ตั้ง (Y) เปน “กําลังการผลิตติดตั้งสะสม” หนวยเปน “MWp”  (บทท่ี 2 : 5/11) 

- เพ่ิมเติมอีก 1 รูปภาพ โดยให แกนนอน (X) เปน “ชวงกําลังการผลิตติดตั้งของแตละระบบ” หนวยเปน “kWp”  

แกนตั้ง (Y) เปน “จํานวนระบบ (ราย)” ใชชื่อรูปวา “แจกแจงกําลังการติดตั้ง...........ของแตละระบบ” (บทท่ี 2 

: 5/11) 

- แกไขรูปท่ี 2.5 ใหแกไขเหมือน รูปท่ี 2.4 (บทท่ี 2 : 5/11) 

- หัวขอ 2.2.4 (บทท่ี 2 : 6/11) 

(1) แกไขประโยคเปน “สืบเนื่องจากการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาไดรับการสงเสริมจาก

ภาครัฐโดยการรับซ้ือไฟฟาแบบ FiT ในป พ.ศ. 2556 เปนตนมา ทําใหการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ี

ติดตั้งบนหลังคาเปนท่ีรูจักและคุนเคยมากข้ึน   กอปรกับราคาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไมสูง” 

(2) แกไขคําบรรยายใตรูป 2.6 เปน “สัดสวนการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใชงานเอง

ในพ้ืนท่ีของ กฟภ.”   

(3) รูป 2.6 และ 2.7 เพ่ิมเติมขอมูลของ กฟน. ดวย   

- หัวขอ 2.2.5 (บทท่ี 2 : 7/11) 

 (1) ยอหนาท่ี 1 แกไขชื่อ สถานท่ีติดตั้งเปน “อางเก็บน้ําเข่ือนสิรินธร” 
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 (2) ยอหนาท่ี 2 แกไขชื่อ บริษัทติดตั้งเปน “บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด” และสถานท่ีติดตั้งเปน “บริษัท 

ระยองโอลิฟนส จํากัด” ท่ีบอเก็บน้ําสํารอง 

ค. หัวขอท่ี 2.3  

- ทบทวนการเขียนเนื้อหาการเริ่มตนมี solar cell ในไทย ใหมโดยสามารถอางอิงไดจาก หนังสือของ อ.ดุสิต  

 “ออปโตอิเล็กทรอนิกสฯ เลม 2” ซ่ึงมีระบุวามี solar cell ในไทยเริ่มปไหน (บทท่ี 2 : 8/11) 

- เพ่ิมเติมโดยเขียนวาปริมาณการติดตั้งสะสม 34 MW ตั้งแต...ใสเชิงปริมาณวามีอยูเทาไหร ป 2526 และแสดง

ตัวอยางโครงการ (บทท่ี 2 : 8/11) 

- ตารางท่ี 2.3 แกไขชื่อเปน “ตัวอยางการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบอิสระในรูปแบบตางๆ ในป พ.ศ. 

2560 ดําเนินการโดย พพ.” (บทท่ี 2 : 9/11) 

- ตารางท่ี 2.4 แกไขชื่อเปน “ตัวอยางการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานโดย มจธ. ท่ีผานมาถึง ณ 

ป พ.ศ. 2560” (บทท่ี 2 : 9/11)  และนําไปไวสวนทายเลม  

- การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน ใหกลาวถึงหนวยงานอ่ืนๆ ดวย 

ง. หัวขอท่ี 2.4 (บทท่ี 2 : 10/11) 

- ขอความอนุเคราะหไดอะแกรมระบบไมโครกริดจากตนสังกัดและ กฟภ. เพ่ิมเติมอีก 1 ระบบ ท่ีดอยขุนแปะ 

- ให อ.นิพนธชวย ตรวจสอบนิยาม “ไมโครกริด” 

- ตารางท่ี 2.5 แกไขเปน สถานีบริการน้ํามัน บีซีพี 

5. บทท่ี 3  

ก. หัวขอท่ี 3.1 

- ตารางท่ี 3.1 เพ่ิมหมายเหตุโดยระบุชนิดธุรกิจเปน สงออกตางประเทศ หรือ ภายในประเทศ (บทท่ี 3 : 2/13) 

ข. หัวขอท่ี 3.2 

- ตารางท่ี 3.3 ป 2560 ควรมีขอสังเกตการ ดูรายละเอียดขอมูล ราคาดูสูงเกินไป (บทท่ี 3 : 3/13) และเพ่ิมท่ีมา 

“ผูลงทุน” 

- ตารางท่ี 3.4 ป ท่ีมาเปลี่ยนจาก กฟผ. เปน “ผูลงทุน” (บทท่ี 3 : 3/13) 

ค. หัวขอท่ี 3.3 

- รูปท่ี 3.1 เปลี่ยนจากกราฟวงกลม เปนตารางหรือแผนภูมิ (บทท่ี 3 : 4/13) 

- ตารางท่ี 3.5 ขอ ง. เปลี่ยนเปน งานวิจัยเพ่ือนโยบายและมาตรการการสงเสริม และกําหนดคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ โดยใหเพ่ิมเติมหนวยงาน มจธ และ NIDA (บทท่ี 3 : 4/13) 

ง. หัวขอท่ี 3.4 

- แกไขชื่อหัวขอเปน “ระบบการผลิตไฟฟาของประเทศไทย” (บทท่ี 3 : 9/13) 

- รูปท่ี 3.2 เอาตัวอยางจาก Block diagram : Enhance Single Buyer ของ กฟผ มาใช (บทท่ี 3 : 9/13) 
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จ. หัวขอท่ี 3.5 

- รูปท่ี 3.3 ใหระบุวาสัดสวนมาจากสมาคมอุสหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทยซ่ึงไมใชท้ังหมดของในประเทศไทย และ

แกไขชื่อท่ีมา “สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย” (บทท่ี 3 : 10/13) 

- ตารางท่ี 3.7 และ 3.8  ควรอยูในภาคผนวก และควรอัพเดทสถานะดวยวาขอมูลลาสุดเม่ือไหร และใชขอมูล

อัพเดทจาก การไฟฟา (บทท่ี 3 : 11/13 และ 12/13) 

- ตารางท่ี 3.9 ควรเพ่ิมชองระบุประเภทของแบตเตอรี่ วาเปนแบตเตอรี่ประเภทไหน (บทท่ี 3 : 13/13) 

ก. หัวขอท่ี 4.1 

- ตารางท่ี 4.1 ตรวจสอบขอมูล 217.87 เมกะวัตต จํานวน 52 ราย (บทท่ี 4 : 2/19) 

- รูปท่ี 4.1 ปรับแกใหอานเขาใจงายข้ึน หรือปรับเปน flow chart (บทท่ี 4 : 4/19) 

- เปลี่ยนคําพูด “แตยังไมมีมติจาก กพช.” เรื่อง Net Billing สําหรับโครงการโซลารรูฟเสรีโดยสามารถเขียนไดวา 

“จุฬาฯ...ไดทําการศึกษาและไดรายงานวา...อะไรท่ีทําใหมีผลกระทบตอเสถียรภาพตอระบบไฟฟา รวมท้ังได

เสนอโครงการใหรับซ้ือไฟฟาเกินท่ีไหลยอนเรียกวา Net Billing ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรอใหกระทรวงพลังงาน

นําเสนอเพ่ือให กพช มีลงมติอยางเปนทางการตอไป” (บทท่ี 4 : 5/19) 

ข. หัวขอท่ี 4.2 

 - ชื่อหัวขอใหระบุวงเล็บเปน BOI จะไดเขาใจงาย (บทท่ี 4 : 8/19) 

-  แกไขเปน “สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดสงเสริมการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ท้ังในสวนอุตสหกรรมการผลิตเซลล ผลิตวัตถุดิบแผงเซลล, การติดตั้งระบบ” (บทท่ี 4 : 8/19) 

- ตารางท่ี 4.3 แกไขชื่อเปน “โครงการผลิต solar cell และ โครงการประกอบ Solar panel ท่ีไดรับการสงเสริม

จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)” และแกไขท่ีมาเปน “บีโอไอ” (บทท่ี 4 : 9/19)  

- ตารางท่ี 4.4 แกไขชื่อเปน “โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)” และแกไขท่ีมาเปน “บีโอไอ” (บทท่ี 4 : 10/19) 

- หัวขอ 4.3 ใหเพ่ิมขอความ “โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” (บทท่ี 4 : 

14/19) 

- ตารางท่ี 4.6 ควรกลาวใหเขาใจงายวา สมอ. เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับหรืออกมาตรฐานสินคาอุตสหกรรม 

แหงประเทศไทย สําหรับประเทศไทย สมอ. ได ออกประกาศ มอก. แผงเซลลแสงอาทิตยและอินเวอเตอร 

ออกมาแลวตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 (บทท่ี 4 : 15/19) 

- แกไขท่ีมาเปน “สมอ.” ท่ีเดียว (บทท่ี 4 : 16/19) 

ค. หัวขอท่ี 4.5  

- การสงเสริมยานยนไฟฟา เปนการนําขอมูลมาใสใน Report ครั้งแรก ควรเขียนความเปนมาใหกระชับ วา 

“คณะกรรมการปฏิรูปแหงชาติ สปช. ไดนําเสนอใหมีการปฏิรูปเร็ว (…) ใหปฏิรูปโดยสงเสริมการใชยานยนต
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ไฟฟาในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2557  ตอมาคณะกรรมการสงเสริมนวัตกรรมแหงชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานไดมีมติใหจัดทําโครงการสงเสริมยานยนไฟฟาใหเปนโครงการระดับชาติตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา 

เปนเรื่องในประวัติศาสตรในประเทศไทย” ใหแทรกบทความแบบนี้ (บทท่ี 4 : 16/19) 

7. บทท่ี 5 

อ. ดุสิต เครืองาม จะชวยปรับแกเขียนเนื้อหาใหใหม  ใหฝายเลขานุการสงไฟลใหทางอีเมล 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 รางรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย  

พ.ศ. 2559 – 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ (Thailand PV Status Report 2016 – 2017) 

 (เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 4.2) 

 รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 

2560 ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ Thailand PV Status Report 2016 – 2017 มีโครงสรางเนื้อหาเชนเดียวกับฉบับ

ภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษจะเนนผลการดําเนินงาน ดังเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 4.2 

มติท่ีประชุม ปรับแกไขเนื้อหาใหสอดคลองกับฉบับภาษาไทยและสงเวียนทางอีเมลใหคณะทํางานตรวจสอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 5.1 การพิจารณาและการแกไขรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฉบับภาษาไทย และ

ฉบับภาษาอังกฤษ  ขออนุญาตสงเวียนทางอีเมลและกําหนดแลวเสร็จภายในวันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2561 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา : 13:30 น. 

ผูบันทึกรายงานการประชุม : คุณณัฐกาญจน สะการะพันธทิพย 

ผูตรวจรายงานการประชุม : ดร.ฐนกกร เจนวิทยา 

 

 

 
 



ภาคผนวก จ -  1 / 3 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
o อินเวอร์เตอร์ย่ีห้อต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบตาม

ข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 
o อินเวอร์เตอร์ย่ีห้อต่างๆ ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการ

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (PEA) 
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การเลือกอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายนั้นมีมาตรฐานและระเบียบต่างๆ ขึ้นกับข้อก าหนดของ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ กฟน. (MEA) ตารางที่ จ.1  และ กฟภ. (PEA) ตารางที่ จ.2 
ตารางท่ี จ.1 :   อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบตามข้อก าหนดของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) 

ที ่ ยี่ห้อ ประเทศ จ านวนรุ่น พิกัดก าลังไฟฟ้า (kW) 
1 ABB สวิตเซอร์แลนด ์ 20 3.3 - 27.6 
2 GROWATT จีน 11 3 และ 5 

3 DELTA ไต้หวัน 10 5 
4 SCHNEIDER ELECTRIC ฝรั่งเศส 9 1.5 - 4.6 

5 SMA เยอรมน ี 9 5, 20 และ 50 
6 JFY จีน 8 250 และ 500 

7 SAMIL POWER จีน 8 3.5 และ 5.5 
8 KACO เยอรมน ี 7 10 

9 CEHE จีน 5 3.5 
10 LEONICS ไทย 4 1 - 20 

11 PRIMEVOLT ไต้หวัน 4 3, 4.2 และ 5 
12 SAJ จีน 4 12, 20 และ 30 
13 ZEVERSOLAR จีน 4 1 - 30 
14 HOSOLA จีน 3 6.5 - 49.9 
15 HUAWEI จีน 3 4 และ 4.9 
16 REPLUS BY RENESOLA สหรัฐอเมริกา 3 3 - 20 
17 TM GOOD WE จีน 3 4 
18 TRANNERGY จีน 3 3 - 10 
19 ABLEREX สิงคโปร ์ 2 2, 3 และ 5 

20 EMERSON สหรัฐอเมริกา 2 2 - 5 
21 ENETELUS ญี่ปุ่น 2 2 - 4.6 
22 KLNE จีน 2 3 - 25 
23 SINENG จีน 2 250 และ 500 
24 AFORE จีน 1 2.5 - 25 

25 FRECON จีน 1 4.2 
26 FRONIUS ออสเตรยี 1 4.6, 10 และ 20 

27 OMNIK จีน 1 2.8, 4.6 และ 17 
28 STECA เยอรมน ี 1 4 

29 WOLONG จีน 1 3 - 20 
รวมจ านวน (รุ่น) 134  
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ตารางท่ี จ.2 :   อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

ที่ ยี่ห้อ ประเทศ 
ไม่เกิน 500 กิโลวัตต ์(kW) ทุกขนาดกิโลวตัต์ (kW) 

จ านวนรุ่น 
พิกัดก าลังไฟฟ้า 

(kW) 
จ านวนรุ่น พิกัดก าลังไฟฟ้า (kW) 

1 ABB สวิตเซอร์แลนด์ 4 2 – 10  4 20 – 1,000 

2 AMATA 
 

6 1.5 - 20 
 

 

3 CHINT POWER จีน 
 

 2 30 และ 500 

4 CHUPHOTIC ไทย 11 3 - 100 2 20 และ 50 

5 CLOU 
  

 2 20 และ 50 

6 DEC 
  

 1 500 

7 DELTA ไต้หวัน 
 

 2 20 และ 50 

8 FRECON จีน 
 

 1 10 

9 FRONIUS ออสเตรีย 
 

 2 20 และ 25 

10 FUJI ELECTRIC ญี่ปุ่น 
 

 1 1,000 

11 GOODWE 
 

2 5 และ 10 1 50 

12 GRAVIC 
 

2 3 และ 5 
 

 

13 GROWATT จีน 5 3.6 - 10 3 20, 40 และ 250 

14 HUAWEI จีน 
 

 7 12 – 60 

15 INVT 
 

3 3, 4.6 และ 10 
 

 

16 JFY จีน 
 

 1 30 

17 KACO เยอรมน ี
 

 5 6.5 – 50 

18 KEHUA 
  

 2 20 และ 500 

19 KSTAR 
 

2 5 และ 20 2 50 และ 500 

20 LEONICS ไทย 4 5 - 30 2 250 และ 680 

21 SAJ จีน 3 2, 3 และ 5 
 

 

22 SATCON 
  

 2 500 และ 1,000 

23 SCHNEIDER ฝรั่งเศส 
 

 2 25 และ 66 

24 SMA เยอรมน ี 3 3, 5 และ 9 5 20 – 1,000 

25 SOLAREDGE 
 

2 5 และ 10 2 25 และ 27.6 

26 SUNGROW 
  

 4 50 – 630  

27 TABUCHI ELECTRIC ไทย 2 3.5 และ 5.5  1 25 

28 TBEA 
  

 3 50, 500 และ 1,250 

29 TMEIC 
  

 1 1,000 

30 TOSOT 
 

1 12.5 
 

 

31 TRANNERGY จีน 1 10 1 33 

รวมจ านวน (112 รุ่น) 51  61  

 
 




	1_C3002-61_Cover-2 (2)
	2_PV_status_report_61_cover_Final
	3_PV_status_report_61_Staff&EXsum_Final
	4_PV_status_report_61_Ch1_Final
	5_PV_status_report_61_Ch2_Final_RE.01
	บทที่ 2
	การติดตามและศึกษาข้อมูลสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

	6_PV_status_report_61_Ch3_Final_RE.01
	7_PV_status_report_61_Ch4_Final_RE.01
	บทที่ 4
	การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

	8_PV_status_report_61_Ch5_Final_aw
	9_PV_status_report_61_Ch6_Final_RE.01
	10_ภาคผนวก_ก
	11_ภาคผนวก_ข
	12_ภาคผนวก_ค
	13_ภาคผนวก_ง
	14_ภาคผนวก_จ
	15_C3002-61_Cover-2 (1)



