
การรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตั้งบนหลงัคา 

Solar PV Rooftop พลงังานทางเลือกในอนาคต ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้องตามอาคาร บา้นเรือน ซ่ึง
กระทรวงพลงังานตั้งเป้าส่งเสริมใหไ้ด ้1,000 เมกะวตัต ์ในปี 2557 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานสะอาดอีกประเภทหน่ึง และมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั ซ่ึง
กระทรวงพลงังานมีนโยบายส่งเสริม และได้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ในแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) จาก 2,000 เมกะวตัต์ หรือ 2,628 ลา้น
หน่วย เป็น 3,000 เมกะวตัต ์หรือ 3,942 ลา้นหน่วย 

และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  และกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) ได้มีการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยบ์นหลงัคา เพื่อ
ทดแทนโรงงานประเภท Peaking Plant ลดการลงทุนของภาครัฐ ท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้า ณ 
Load Center เป็นการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 

โดยมีการส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 3 กลุ่ม และก าหนดใหข้าย
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) ไดแ้ก่ กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 10 kWp (kilowatt peak) อตัรา 
Fit 6.96 บาท/หน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 250 kWp อตัรา Fit 6.55 บาท/หน่วย และกลุ่ม
อาคารธุรกิจขนาดกลาง–ใหญ่/โรงงาน ท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 1,000 MWp อตัรา Fit 6.16 บาท/หน่วย โดยมีระยะเวลา
สนบัสนุน 25 ปี ส่วนกลุ่มท่ีมีขนาดมากกวา่ 1 MWp ยงัไมไ่ดมี้การพิจารณา 

 

รูป 1 กลุ่มผูติ้ดตั้งระบบไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

ทั้งน้ี พพ. ไดป้ระเมินตน้ทุนการลงทุนของแต่ละกลุ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ สนพ. ไดป้ระเมินตวัเลขทาง
การเงิน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 



ตาราง 2 ตน้ทุนการลงทุนของแต่ละกลุ่ม 

 กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั 
กลุ่มอาคารธุรกิจ

ขนาดเลก็ 
กลุ่มอาคารธุรกิจขนาด
กลาง–ใหญ่/โรงงาน 

1) ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง (kWp) 0 – 10 10 – 250 250 – 1,000 

2) เงินลงทุนระบบ (บาทต่อวตัต)์ 63.7 58.4 58.2 

3) ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา (% ต่อปี) 0.68 0.60 0.57 

4) ค่าตวัประกอบไฟฟ้า (%) 14.84 14.84 14.84 

5) อตัราการเส่ือมสภาพของเซลล ์(% ต่อปี) 1 1 1 

 

ตาราง 3 ตวัเลขทางการเงินของแต่ละกลุ่ม 

 
กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั 

กลุ่มอาคารธุรกิจ
ขนาดเลก็ 

กลุ่มอาคารธุรกิจขนาด
กลาง–ใหญ่/โรงงาน 

1) สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) 1:1 1:1 3:2 

2) อตัราดอกเบ้ีย MLR MLR MLR 

3) ระยะเวลาการกู ้(ปี) 8 8 8 

4) อตัราภาษีเงินได ้(%) 10 15 30% (BOI 8+5 ปี) 

5) อตัราผลตอบแทนส่วนทุน (IRR) 12 12 12 

 

ส าหรับในปี 2556 จะมีการรับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ FiT ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 200 MWp ประกอบดว้ย กลุ่ม
บา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 100 MWp กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็กและอาคารธุรกิจขนาดกลาง–ใหญ่/
โรงงาน ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งรวมกนั 100 MWp โดยใหมี้การจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial 
Operation Date, COD) แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2556 และใชว้ธีิการหกัลบหน่วย (Net Metering) รวมถึง
การลดภาษีรายได ้

ทั้งน้ี พพ. ไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยบ์นหลงัคาให้ได ้1,000 MW ในระยะเวลา 
10 ปี โดยในปี 2557 พพ. จะสนบัสนุนเพิ่มเติมแก่หน่วยงานราชการมีขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 25 MW ส าหรับ



หลงัคาอาคารศาลากลางจงัหวดั หลงัคาอาคารของรัฐ เช่น อบต. อบจ. เป็นตน้ ทั้ง 74 จงัหวดั ระยะเวลา 12 เดือน 
ใชง้บประมาณ 1.847 ลา้นบาท ซ่ึงจะช่วยประหยดัพลงังานได ้36.5 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่ากวา่ 146 ลา้นบาท/ปี (คิด
ค่าไฟฟ้าท่ี 4 บาท/หน่วย) ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 11 ลา้นลิตร/ปี หรือประมาณ 330 
ลา้นบาท/ปี (คิดราคาน ้ามนัดีเซล 30 บาท/ลิตร) รวมไปถึงลดปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ลดการปล่อย 
CO2 ไดป้ระมาณ 18,900 ตนั/ปี ลดการปล่อย Sox ไดป้ระมาณ 5 ตนั/ปี และลดการปล่อย Nox ไดป้ระมาณ 52 
ตนั/ปี 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย ์จึงเป็นอนาคตท่ีน่าจะสดใสของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะเป็นการช่วยลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นการช่วยท าใหเ้กือบทุกอาคาร
ภาครัฐ บา้นเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใชไ้ดเ้องในอนาคต และแน่นอนวา่ก็ตอ้งเป็นการลดการพึ่งพาพลงังานจาก
ต่างประเทศในท่ีสุด 

 

รูปหน้าแรก 


