
การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการท าเกษตรกรรม 
ในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

โดย นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 

Thirteenth Five-Year Plan 2016-2020 on National Economic and Social Development) มุ่งเน้น
นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก
การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสีเขียว (Green development) อย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดความเข้มพลังงาน
หรือสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และลดความเข้มก๊าซคาร์บอนหรือสัดส่วน
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP ลงร้อยละ 15 และร้อยละ 18 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2015 

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก เพ่ือการผลิตพลังงานบริโภค
ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.2 ของการบริโภคพลังงานรวม โดยปี 2014 จีนมีบริโภคพลังงาน
ขั้นต้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.26 ล้านตันของถ่านหินซึ่งเป็นสถิตทิี่สูงที่สุด และคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 5 ล้านตัน
ในปี 2020 ทั้งนี้มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรที่ดีขึ้น สภาพความเป็นเมืองที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น และแรงกดดันด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas emission) ในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงความถี่การเกิดภัยพิบัติที่เพ่ิมขึ้นได้
สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากแก่ประเทศ ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าว ท าให้ประเทศจีนปรับนโยบาย
ด้านพลังงานโดยอยู่บนหลักการ 2R คือ การทดแทนด้วยพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ (Replace) การลดปริมาณ    
การใช้พลังงาน (Reduce)  



ในบทความนี้จะน าเสนอหลักการของนโยบายพลังงานเพียง R เดียว นั่นคือ Replace การทดแทน
ด้วยพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ สามารถด าเนินการในหลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดอย่าง     
เต็มรูปแบบ (Clean technology) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น ามาใช้ส าหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือให้การใช้
วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบ ความเสี่ยงต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการควบคุมมลพิษและของเสียที่แหล่งก าเนิดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
ดังนั้น หนึ่งในนโยบายส าคัญของแผนนี้ คือ 
รั ฐ บ า ล จี น ต้ อ ง ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถการแข่ งขันทางธุ รกิ จของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจการผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าล้นตลาด  ท าให้ผู้ประกอบการ
จีนพยายามมองหาตลาดใหม่ๆ ที่จะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจเพ่ือต่อยอดการใช้งานในภาคธุรกิจอ่ืนมากขึ้น 
ซ่ึงธุรกิจเกษตรเป็นเป้าหมายล าดับต้นๆ ของผู้ประกอบการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะพ้ืนที่และประชากร
ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 แนวคิดการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคา ร่วมกับการท าเกษตรกรรมในโรงเรือน 
(Greenhouse) สามารถผลิตพลังงานได้ทั้งรูปแบบ
ความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงรูปแบบการติดตั้งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงเรือน 
ก าลั ง ได้ รับความนิยมอย่างมากในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จากข้อมูล สถานการณ์ตลาดแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ เ พ่ือผลิต ไฟฟ้าในภาคเกษตร (PV 
agricultural market) มี อั ต ร า เ ติ บ โ ต เ ฉลี่ ย ต่ อปี
มากกว่าร้อยละ 200 โดยปี 2015 มีขยายตัวสูงถึงประมาณ 2.6 GW คิดเป็นมูลค่าประมาณ 24.7 พันล้าน
หยวน หรือประมาณ 47.5 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ และภายใต้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       

ฉบับล่ าสุ ดที่ มุ่ ง ส่ ง เ สริ ม    
การลงทุนให้น าพลังงาน
ท ด แ ท น ม า ใ ช้ ใ น
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ่ื น      
เพ่ิมมากขึ้น คาดว่าอีก 5 ปี
ข้างหน้าจะส่งผลให้มีการ
ขยายตั วของตลาด เ พ่ิ ม
สูงขึ้นถึง 7.8 GW คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 74 พันล้าน



หยวน หรือประมาณ 370,000 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาทต่อหยวน) การขยายตัวของตลาด
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปีนับเป็นโอกาสดีที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตพลังงานให้ใกล้เคียงกับพลังงานที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นต้น 

 

ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงส าหรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงเรือน 

1. ลักษณะสภาพอากาศทั่วไป ประเทศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว การเพ่ิมอุณหภูมิด้วย
ระบบความร้อน (Heat system) ภายในโรงเรือนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในฤดูร้อนบางพ้ืนที่จะมีอุณหภูมิสูง
กว่า 40 องศาเซลเซียส  ระบบความเย็น (Cooling 
system) จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนในช่วงเวลา
กลางวันหรือค่าความร้อนสะสมตลอดทั้งวันสูงกว่าระดับที่
เหมาะสม 

2. ท่ีตั้งของประเทศ (ต าแหน่งละติจูด) ความลาดเอียง
ของหลังคาท่ีต้องมีความลาดเอียงให้เท่ากับหรือใกล้เคียง
กับละติจูดในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ลักษณะและรูปร่างของโรงเรือน ความเหมาะสมของโรงเรือน เช่น รูปลักษณ์ ความสูง วัสดุประกอบ
โครงสร้างโรงเรือน เป็นต้น รวมทั้งอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศภายในโรงเรือน การควบคุมโรคและ

แมลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 

4. ความเข้มและปริมาณแสงที่พืชได้รับ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสัดส่วนพ้ืนที่
ติดตั้งบนหลังคาโรงเรือน ส่งผลต่อปริมาณแสงแดด
ที่พืชจะได้รับ พืชจ าเป็นต้องได้รับความเข้มและ
ปริ ม าณแสงที่ เ หม าะสม ส าหรั บน า ไป ใช้ ใ น
กระบวนการสัง เคราะห์  เ พ่ือการเจริญเติบโต      
ทางสรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบทางเคมีภายในพืช (พลังงานที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาที่มีแสงแดดเป็นสารตั้ งต้นจะเปลี่ยน               

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตและออกซิเจน) ซึ่งพืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสง
ที่แตกต่างกัน บางชนิดต้องการช่วงแสงยาว (Long day, LD) บางชนิดต้องการความเข้มแสงสั้น (Short day, SD) 



การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับการท าเกษตรกรรมในโรงเรือนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ช่วยเพ่ิมประโยชน์การใช้ที่ดินด้วยการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของ
โรงเรือน ลดภาระการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร รวมถึงสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม อีกหลายประเทศทั่วโลกเริ่มศึกษาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงเรือน 
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการออกแบบประเภทโรงเรือน ประเภทของวัสดุประกอบโครงสร้างโรงเรือน   
ชนิดของพืชที่น ามาวิจัยส่วนใหญ่เป็นมะเขือเทศ และพืชอ่ืน เช่น ผักกาดขาว หัวหอม wild rocket พืชจ าพวกใบ 
เป็นต้น ในประเทศกลุ่มเขตภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Climates) เช่นเดียวกับประเทศไทย อย่างเช่น
มาเลเซียเริ่มมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 18.75 วัตต์ 
จ านวน 48 แผง อินเวอร์เตอร์ จ านวน 1 เครื่อง แบตเตอรี่ส ารอง จ านวน 12 ตัว และระบบควบคุม จ านวน     
1 ระบบ เพ่ือสร้างความเย็นภายในโรงเรือนด้วยการผลิตไฟฟ้าไปหมุนพัดลมไอน้ า ขนาดก าลังไฟฟ้า 400 วัตต์ 
จ านวน 2 เครื่อง ในช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรือนได้ทั้งหมด        
โดยไม่ต้องพ่ึงพาไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 

 ส าหรับประเทศไทย การประยุกต์ใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา
โรงเรือนส าหรับภาคการเกษตรยังไม่แพร่หลาย อาจมาจากข้อมูลด้านเทคนิค การบริหารจัดการ รวมทั้งข้อมูล
การลงทุนยังไม่เพียงพอ ท าให้ยากต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ดังนั้น หากภาครัฐต้องการมุ่งส่งเสริม  
การผลิตพลังงานเพ่ือใช้เอง (self-consumption) ควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์
ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เช่น 

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ จากสถิติย้อนหลัง 60 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 – 2556 
อุณหภูมิสูงที่สุดของภาคเหนือประมาณ 44-44.5 °C ต่ าที่สุดประมาณ 0.8-1 °C ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดของ    
ภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณ 43-43.5 °C ต่ าที่สุดประมาณ 5-8 °C ความแตกต่างกันของอุณหภูมิ  
ท าให้ต้องมีการประยุกต์ออกแบบระบบเพ่ือปรับใช้ในแต่ละอุณหภูมิให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทย ลักษณะภูมิ
ประเทศของภาคเหนือมีเขาสูงสลับกับหุบเขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งพ้ืนที่ภูเขาสูงและที่ราบ ในขณะที่
ภาคกลางมีลักษณะพ้ืนที่เป็นแอ่งที่ราบ ส่งผลให้ปริมาณแสงที่ตกกระทบแต่ละจุดของพ้ืนที่จะแตกต่างกันไป  

- การออกแบบโรงเรือน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ เหมาะสมต่อ              
การเจริญเติบโตของพืชปลูกแต่ละชนิด ซึ่งควรเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จะมีความคุ้มค่าและสามารถ
คืนทุนได้เร็ว  

- การก าหนดสัดส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ส่งผลต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่
พืชจะได้รับ หากปริมาณแสงไม่เพียงพอหลังการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา การลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณแสงภายในโรงเรือนจะสูงมาก  



ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถน ามาใช้วางแผนและก าหนดนโยบายทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนของ
ภาครัฐเพ่ือการยกระดับการท าเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังขยายตลาดอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไปยังภาคการผลิตอ่ืนให้หลากหลายมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ        
ภาคเกษตรและพลังงานให้สูงขึ้นในอนาคต 
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