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ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP

โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า โดยใช้ ร ะบบการผลิ ต พลั ง งาน
ความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) หรือการผลิต
ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้
เป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
(MW) ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้
(1) การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานนอกรู ป แบบ (NonConventional Energy) เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์
พลังนํ้าขนาดเล็ก (Mini Hydro) เป็นต้น (ยกเว้นการใช้
นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์)
(2) การผลิ ต ไฟฟ้ า ของผู้ ผ ลิ ต รายเล็ ก โดยใช้ เชื้ อ เพลิ ง
ดังต่อไปนี้
• กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรหรือกากจาก
การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการเกษตร
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ปรรู ป มาจากกากหรื อ เศษวั ส ดุ เ หลื อ
ใช้ จ ากการเกษตร หรื อ จากการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม หรือการเกษตร
• ขยะมูลฝอย
• ไม้จากการปลูกป่า
รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก VSPP
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โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า โดยใช้ พ ลั ง งานนอก
รูปแบบ มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะ
วัตต์ (MW) และมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้
• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังลม
พลังแสงอาทิตย์ พลังนํ้าขนาดเล็ก พลังนํ้าขนาดเล็ก
มาก และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
• ผลิตไฟฟ้าจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร
หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
การเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ปรรู ป มาจากกากหรื อ
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร ขยะมูลฝอย
ไม้จากการปลูกป่า เป็นต้น

ราคารับซื้อไฟฟ้าคงที่ Feed-in Tariff (FiT)

มาตรการจูงใจด้านราคาในการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังแสงอาทิตย์ พลัง
นํ้าขนาดเล็ก พลังนํ้าขนาดเล็กมาก ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล
และขยะชุมชน ซึ่งมีอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการ
สนับสนุน

คำ�จำ�กัดความ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ADDER

มาตรการจูงใจด้านราคาในการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังนํ้า
ขนาดเล็ก พลังนํ้าขนาดเล็กมาก ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และ
ขยะชุมชน ซึง่ เป็นส่วนทีเ่ พิม่ เติมจากราคาไฟฟ้าปกติในระยะ
เวลาที่ได้รับการสนับสนุน

วัตต์สูงสุด (Wp)

หน่วยของกำ�ลังไฟฟ้า คือ วัตต์สูงสุดของแผงโฟโตโวล
เทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน
(Standard Test Condition) ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ส�ำ หรับทดสอบ
แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ในระบบโซล่าร์
รูฟท็อปนิยมใช้เป็น กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) และในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์นิยมใช้เป็น เมกะวัตต์สูงสุด (MWp)

โครงการส่ ง เสริ ม การติ ด ตั้ ง โซล่ า ร์ รู ฟ อย่ า งเสรี
(Solar Quick Win)

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านและอาคารหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของบ้านและอาคาร โดยกำ�หนดให้นำ�ไฟฟ้าที่ผลิตได้
ไปใช้ในบ้านหรืออาคารก่อนเป็นอันดับแรก แล้วสามารถส่ง
ไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เองออกไปขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
จำ�หน่ายได้

Capacity Factor

อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจริงใน
รอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำ�ลังการผลิตติด
ตั้งและจำ�นวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี (8,760 ชั่วโมง)

Performance Ratio

อัตราส่วนของปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจริงในรอบ 1
ปี กับขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง เปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ของปริ ม าณพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ วั ด ได้ จ ริ ง กั บ ปริ ม าณ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน (1,000 วัตต์
ต่อตารางเมตร)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
การไฟฟ้านครหลวง		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน		
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา		
มหาวิทยาลัยนเรศวร		
มหาวิทยาลัยพะเยา		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย		
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน		
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		

พพ.
กฟผ.
กฟน.
กฟภ.
กกพ.
กพช.
จุฬาฯ
เอสจีเอส
มข.
มจธ.
มจพ.
มทร. ล้านนา
มน.
ม.พะเยา
มอ.
ม.อุบล
พีเทค
ซีเอสเอสซี
สจล.
สำ�นักงาน กกพ.
บีโอไอ
สนพ.
สวทช.
สมอ.

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เซลล์แสงอาทิตย์
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(ปริมาณตั้งแต่ 26 เมกะวัตต์สูงสุด)
บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำ�กัด
บริษัท โซลาร์ต้า จำ�กัด
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ จำ�กัด
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
บริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำ�กัด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จำ�กัด
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บริษัท จินเทค(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำ�กัด
บริษัท เจทชั่น โซล่า(ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ซัตเทน โซล่า จำ�กัด
บริษัท ซันเพาเวอร์ โซล่า จำ�กัด
บริษัท โซลาร์ตรอน จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท ทรินา ไซเอนซ์ แอนด์เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท บางกอกโซลาร์ จำ�กัด
บริษัท ฟูโซล่าร์ จำ�กัด
บริษัท ยิงลี่ โซล่า จำ�กัด
บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำ�กัด
ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ในประเทศไทย
บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็กทริค จำ�กัด
บริษัท ลีโอนิกส์ จำ�กัด
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โซล่าเซลล์หรือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจอย่างมาก กอปร
กับเป็นกิจการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ดำ�เนินธุรกิจขายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้า เรียกว่า “ยุคของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย” โดยการส่งเสริมจากนโยบายด้าน
พลังงานทดแทนของประเทศไทยและราคาแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างมาก

บทสรุป

ผู้บริหาร

ช่วงปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นการเริ่มต้น
การปฏิรปู ประเทศไทยในหลายๆ มิติ รวมถึงมิตขิ องพลังงาน
และพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนพืน้ ดินในระดับเมกะวัตต์ได้เพิม่ เป้าหมาย
1,000 เมกะวัตต์
การปรับเปลีย่ นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินสำ�หรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร และการขยายเวลาของการเชื่ อ มต่ อ ระบบ
จำ�หน่ายสำ�หรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาปีพ.ศ. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับเมกะวัตต์ที่มีอยู่
จำ�นวนมากในประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคกลาง เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีคา่ ความเข้มแสง
อาทิตย์ในระดับสูง ส่วนการกระตุน้ ให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคาซึง่ มีจดุ เด่นช่วยลดการ
ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 เป็นการดำ�เนินงานอย่างต่อ
สูญเสียในการส่งไฟฟ้า รัฐได้มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เมื่อเดือน เนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา มีประกาศในกฏกระทรวงอุตสาหกรรม
กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมามีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ ให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาไม่
ถือว่าเป็นโรงงาน จึงไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ
สถานการณ์การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง โรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.4) แต่ให้บังคับใช้ประมวลหลักการ
อาทิตย์ของประเทศไทยในช่วง 2 ปีนี้ แบ่งเป็นในปี พ.ศ. ปฏิบัติ (Code of Practice : COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข
2557 ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุดของการส่งเสริมโดยใช้มาตรการ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ADDER และในปีพ.ศ. 2558 เป็นระยะเริ่มต้นของการส่ง ได้เริ่มต้นการวางแนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับโครงการโซล่า
เสริมโดยใช้มาตรการ FiT กับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง รูฟท็อปเสรี
อาทิตย์ทั้งที่ติดตั้งบนพื้นดินและที่ติดตั้งบนหลังคา

1.1 การผลิตไฟฟ้า
พลังงงานแสงอาทิตย์
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ส ะสมมี ป ริ ม าณถึ ง 1,298 เมกะวั ต ต์ สู ง สุ ด
(MWp) เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อ
ระบบจำ�หน่ายติดตั้งบนพื้นดิน (On-grid) 1,269 เมกะวัตต์
สูงสุดและการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ
(off-grid) 29 เมกะวัตต์สูงสุด
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2558
มีการติดตั้งสะสม 1,419 เมกะวัตต์สูงสุดเป็นการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำ�หน่ายติดตั้งบนพื้นดิน
1,311 เมกะวัตต์สูงสุดและที่ติดตั้งบนหลังคา 78 เมกะวัตต์
สูงสุดรวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 30
เมกะวัตต์สงู สุด

1.2 ราคาแผงเซลล์
และระบบเซลล์แสงอาทิตย์

1.4 งานวิจัยและพัฒนา
การวิ จั ย พั ฒ นา และสาธิ ต การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์มีเพิ่มมากขึ้นในบริบทที่ประเทศมีการติดตั้ง
อยู่ในระดับกิกะวัตต์ ดังนั้นการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับความสนใจโดยเน้น
การจัดการนำ�กลับคืนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทหี่ มดอายุใช้งาน
และการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ
อย่ า งไรก็ ต าม การสาธิ ต การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในระดับเมกะวัตต์ดำ�เนินการโดย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และผลการกระทบจากสภาพ
แวดล้อมต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับเมกะวัตต์
ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) มีการวิจยั พัฒนาเกีย่ วกับ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาและ
ผสมผสานกับพลังงานทดแทนอื่นๆ โดยจะพัฒนาให้การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นแนวทางเลือกใหม่ส�ำ หรับ
สังคมที่ทันสมัยและสะดวกสบาย

1.3 อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์
ในปีพ.ศ. 2557 ผูป้ ระกอบการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในประเทศไทยทัง้ สิน้ 5 ราย มีก�ำ ลังการผลิตติดตัง้ รวม 235
เมกะวัตต์ ประกอบด้วยบริษทั บางกอกโซลาร์ จำ�กัด, บริษทั
เอกรัฐโซล่าร์ จำ�กัด, บริษทั ฟูโซล่าร์ จำ�กัด, บริษทั โซลาร์ตรอน
จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั โซล่าร์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
ในปี พ.ศ. 2558 ผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
รายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย มีกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 3,634
เมกะวัตต์ จึงมีผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสิ้น
12 ราย รวมกำ�ลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 3,869 เมกะวัตต์

ส่วนอินเวอร์เตอร์มีผู้ผลิตและตัวแทนจำ�หน่ายถึง 35 –
40 บริษัท โดยผู้ผลิตในประเทศมีเพียง 2 บริษัท
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินเป็นกลุ่ม
หลัก ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นลำ�ดับตามนโยบายของ
ภาครัฐ ส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน
หลังคาที่เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ได้ดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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1.5 กิจกรรมเด่นและแนวโน้ม

ราคาเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนแบบ
หลายผลึกอยูใ่ นช่วง 25 – 40 บาท/วัตต์สงู สุด และราคาเฉลีย่
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยูใ่ นช่วง 50 – 80
การแข่ ง ขั น ราคาของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ นตลาด
บาท/วัตต์สูงสุด ขึ้นกับรูปแบบการใช้งาน โดยที่การผลิต โลก ส่งผลให้ประเทศจีนและไต้หวันเข้ามาตั้งโรงงานผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตดิ ตัง้ บนพืน้ ดินมีราคาตํา่ กว่า โดย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
มีราคาอยูใ่ นระดับเดียวกันทัง้ ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 3,550 เมกะวัตต์

9

2

การผลิตไฟฟ้า

พลังงาน
แสงอาทิตย์
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2.1 การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
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การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทยทีเ่ ราเห็นในปัจจุบนั นัน้ มีจดุ เริม่ ต้น
มานานกว่า 20 ปีเป็นการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอิสระใช้งานในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นแหล่ง
ไฟฟ้าให้แสงสว่างในครัวเรือน การสูบน้าํ เพื่ออุปโภคบริโภค
และการเกษตร กิจกรรมในโรงเรียนเพื่อการศึกษา รวมถึง
การประจุแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งสำ�รองพลังงาน โดยมี
ปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อิสระ 30 เมกะวัตต์สูงสุดและแบบเชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย
20 เมกะวัตต์สงู สุด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายและเพิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างรวดเร็วจากการ
ผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าทัง้ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ท่ตี ิดตั้งบนพื้นดินหรือที่เรียกว่า โซล่าร์ฟาร์ม และที่
ติดตัง้ บนหลังคาหรือทีเ่ รียกว่า โซล่าร์รฟู ท็อป เนือ่ งจากราคา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างมากและราคารับซือ้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทจ่ี งู ใจ ซึง่ เป็นมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2557 การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ท่ี ติ ด ตั้ ง พื้ น ดิ น มี ป ริ ม าณสู ง กว่ า ที่ ติ ด ตั้ ง บน
หลังคา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นตามมติของคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2.2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้ง
สิ้น 35,668 เมกะวัตต์ และมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สะสม 1,298 เมกะวัตต์สูงสุด ในปีเดียวกันมี
ปริมาณการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าของพลังงานทดแทน 706
เมกะวัตต์ คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะมูลฝอยชุมชน โดยที่การผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลมีปริมาณสูงสุด รองลงมาคือ พลังงานแสง
อาทิตย์ และก๊าซชีวภาพ ตามลำ�ดับ
การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
จำ�หน่ายมีปริมาณการติดตั้งสะสม 1,269 เมกะวัตต์สูงสุด
โดยที่รวมการติดตั้งบนพื้นดินและที่ติดตั้งบนหลังคา ส่วน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระมีปริมาณติด
ตั้งสะสม 29 เมกะวัตต์สูงสุด

ปริมาณการติดตั้งรายปี

ปริมาณการติดตั้งสะสม

1,600

1,419
1,298

1,400
1,200
1,000

823

800
600
400
200

-

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ที่มา : พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. และสำ�นักงาน กกพ.

รูปที่ 2.1 : กำ�ลังการผลิตติดตัง้ สะสมและติดตัง้ รายปีของการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545 – 2558

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

(เมกะวัตต์)
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ที่มา : พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. และสำ�นักงาน กกพ.

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

รูปที่ 2.2 : สัดส่วนแบ่งตามประเภทการใช้งานของการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545 – 2558
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การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายปี
พ.ศ. 2557 เป็น 475 เมกะวัตต์สูงสุด ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียง
กับปีทผี่ า่ นมา ในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการติดตัง้ สะสมของ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย
เป็น 1,389 เมกะวัตต์สูงสุด และการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์แบบอิสระ 30 เมกะวัตต์
ในปีเดียวกัน นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยถูกกำ�หนด
เป้าหมายใหม่สำ�หรับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเพิ่มจาก
3,000 เมกะวัตต์สงู สุดเป็น 3,800 เมกะวัตต์สงู สุด สอดคล้อง
กับการปริมาณข้อเสนอโครงการที่ยื่นไว้เดิมในมาตรการ
ADDER ทัง้ นีก้ ารติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ สนองตอบ
ตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ

2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เชือ่ มต่อระบบจำ�หน่าย
ปี พ.ศ. 2557 ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของ
ประเทศไทย 168,656 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง และการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 180,945 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งมาจากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน 7,647 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปริมาณนี้เป็น
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1,928.66 กิกะวัตต์ชั่วโมง ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1: ปริมาณพลังงานไฟฟ้าผลิตได้ของโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ปี พ.ศ. 2555 – 2557
หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ปี
พ.ศ.

ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก(SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก
(VSPP)

รวม

2555

120.37

319.48

439.85

2556

161.37

781.60

942.97

2557

368.33

1,560.33

1,928.66

รวม

650.07

2,661.41

3,311.48

ที่มา : กฟผ. และ กฟภ.

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
10-90 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำ�กัด
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกที่ขายไฟฟ้าให้แก่
กฟผ. เมื่อเดือนธันวาคม 2554 กำ�ลังผลิตติดตั้งที่ 55 เมกะ
วัตต์สูงสุด ต่อมาบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในเดือนกรกฏาคม 2555 กำ�ลังการ
ผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์สูงสุด ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีการ
เปลีย่ นแปลงโครงการบริหารและเปลีย่ นเป็นบริษทั บางจาก
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด
(นครสวรรค์) ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. มีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
126 เมกะวัตต์สูงสุด ทั้งนี้จากการอัพเดทข้อมูลกำ�ลังการ
ผลิตติดตัง้ ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าบริษทั
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำ�กัด และ บริษัท บางจากโซลาร์
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด เพิ่มกำ�ลังการผลิตติดตั้งเป็น 73.16 เมกะ
วัตต์ และ 35.64 เมกะวัตต์ ตามลำ�ดับ
ปี พ.ศ. 2558 ในเดื อ นมกราคม บริ ษั ท เสริ ม สร้ า ง
พลังงาน จำ�กัด ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. มีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
52 เมกะวัตต์สูงสุด และในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จำ�กัด (ลำ�ปาง) ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. มีกำ�ลังการ
ผลิตติดตั้ง 128.39 เมกะวัตต์สูงสุด ตารางที่ 2.3 แสดงการ
ผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี พ.ศ. 2555 – 2557

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

2.3.1 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
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ตารางที่ 2.2: ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สำ�หรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน
บริษัท

จังหวัดที่ตั้ง

กำ�ลังการติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

สถานะ

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำ�กัด

ลพบุรี

73.16

ขายไฟฟ้า ธ.ค. 2554

บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

อยุธยา

35.64

ขายไฟฟ้า ก.ค. 2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด

นครสวรรค์

126.12

ขายไฟฟ้า ธ.ค. 2556

บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำ�กัด

ลพบุรี

52

ขายไฟฟ้า ม.ค. 2558

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด

ลำ�ปาง

128.39

ขายไฟฟ้า ก.พ. 2558

รวม

415.31

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ที่มา : กฟผ. และสำ�นักงาน กกพ. (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558)
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รูปที่ 2.3 : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำ�ลังการผลิต 35.64 เมกะวัตต์สูงสุด ที่อำ�เภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เริม่ ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เมือ่ กรกฎาคม 2555 (ทีม่ า : บริษทั บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด)
ตารางที่ 2.3: ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของเอกชนรายเล็ก (SPP)
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท

ที่ตั้ง

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำ�กัด

หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง
ปี พ.ศ.

รวม

2555

2556

2557

ลพบุรี

97.71

108.43

114.44

320.58

บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

อยุธยา

22.66

52.93

55.37

130.96

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด*

นครสวรรค์

-

-

198.50

198.50

120.37

161.36

368.31

650.04

รวม

ที่มา : กฟผ., * บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบฯ ของ กฟผ. เมื่อ ธันวาคม 2556

2.3.2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) มีขนาดกำ�ลังการผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยในปี พ.ศ. 2557 มีกำ�ลังการผลิต
ติดตัง้ ทัง้ สิน้ 965.80 เมกะวัตต์สงู สุด (จำ�นวน 242 โครงการ)
คิดเป็น 80.5% ของกำ�ลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งหมด ตารางที่ 2.4 แสดงรายการผู้ประกอบ

กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายเล็กมาก 10 อันดับ
แรก ซึ่ ง มี กำ � ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 732.46 เมกะวั ต ต์ สู ง สุ ด
(จำ�นวน 111 โครงการ)
เดือนกรกฎาคม 2558 มีกำ�ลังการติดตั้งสะสม 1,126
เมกะวัตต์สูงสุด ได้แก่ (1) เชื่อมต่อกับระบบจำ�หน่ายแล้ว
967.33 เมกะวัตต์สูงสุด (244 โครงการ) และ (2) ลงนาม
ในสัญญาแล้ว 10 เมกะวัตต์สูงสุด และ (3) ได้ตอบรับและ
รอลงนามในสัญญา 148.67 เมกะวัตต์สูงสุด.

ตารางที่ 2.4 : การเปรียบเทียบผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) สำ�หรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 อันดับแรก
ในปี พ.ศ. 2556 – 2557
ปี พ.ศ. 2557

ผู้ประกอบกิจการ

กำ�ลังการติดตั้ง
(MWp)

จำ�นวน
(โครงการ)

กำ�ลังการติดตั้ง
(MWp)

จำ�นวน
(โครงการ)

บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ จำ�กัด

1 (1)*

129.48

23

228.91

36

บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

2 (4)

32

4

124.78

10

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

3 (2)

40

5

91.16

10

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

4 (6)

30

4

72.40

6

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

5 (5)

30.90

6

61.70

10

บริษัท โซลาร์ต้า จำ�กัด

6 (3)

35

8

35.22

8

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด

7 (7)

27.25

12

33.38

13

บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด

8 (-)

-

-

30.23

6

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด

9 (-)

-

-

28.62

3

บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำ�กัด

10 (9)

22.5

9

26.06

9

732.46

111

รวมทั้งสิ้น
ที่มา : สำ�นักงาน กกพ. ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557, * ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงลำ�ดับในปี พ.ศ. 2556

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. 2556

ลำ�ดับ
และการ
เปลี่ยนแปลง

15

รูปที่ 2.4 : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคราช 1 ขนาดกำ�ลังการผลิต 6.12 เมกะวัตต์สูงสุด ที่อำ�เภอเนินสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อ เมษายน 2553 (ที่มา : บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ จำ�กัด)

2.3.3 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งบนหลังคา

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคามานานกว่า 15 ปี ดำ�เนินการโดย กฟผ.
และ สพช. (ปัจจุบนั เป็น สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
สนพ.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ
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ระยะที่ 1 เป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคาบ้าน 10 หลัง มีก�ำ ลังการผลิตติดตัง้ 23.76
กิโลวัตต์สูงสุด และระยะที่ 2 เป็นการติดตั้งบนหลังคา
บ้าน 50 หลัง มีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 154.34 กิโลวัตต์สูงสุด
รวมทั้งหมดในโครงการดังกล่าวมีบ้าน 60 หลัง โดยไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จะถูกใช้งานในบ้านให้เพียงพอ จากนั้นส่วนที่เหลือ
จึงจะจ่ายเข้าสู่ระบบจำ�หน่ายของ กฟน. เรียกว่า “Net
metering”

ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินโครงการเนือ่ งจากระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและความปลอดภัยของอาคาร
ส่งผลให้ตอ้ งขยายเวลาการเชือ่ มต่อกับระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
เพื่อขายไฟฟ้าภายในเดือนมิถุนายน 2558
กำ�ลังการติดตั้งของโครงการโซล่าร์รูฟท็อประยะที่ 1
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2558 มีปริมาณทัง้ สิน้ 113.86 เมกะวัตต์
สูงสุด ประกอบด้วย บ้านอยู่อาศัย 20.12 เมกะวัตต์สูงสุด
อาคารธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง 13.81 เมกะวัตต์สูงสุด และ
อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ 79.93 เมกะวัตต์สูงสุด ดังแสดง
ตารางที่ 2.5

โครงการโซล่าร์รฟู ท็อประยะที่ 2 ประกาศโครงการเมือ่
เดื อ นกั น ยายน ปี พ.ศ. 2556 สำ � นั ก งาน กกพ. มี กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อการติดตั้งใช้งานสำ�หรับบ้านอยู่อาศัย
ประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด (ขนาด < 10 กิโลวัตต์สูงสุด) ในส่วนที่เหลือของโครงการฯ
ตั้งบนหลังคา หรือเรียกกันทั่วไปว่า “โซล่าร์รูฟท็อป” โดย ระยะที่ 1 และให้เชื่อมต่อกับระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าเพื่อขาย
ใช้มาตรการ FIT ซึ่งมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์สูงสุด และ ไฟฟ้าภายในธันวาคม 2558
ช่วงต้นของโครงการมีปริมาณตอบรับเข้าร่วมโครงการ 133
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยม
กิโลวัตต์สูงสุด (ณ มกราคม 2558) และต่อมามีการยกเลิก
เพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Selfบางส่วน
consumption) จะช่วยลดภาระทางไฟฟ้าในช่วงความ
ต้ อ งการไฟฟ้ า สู ง สุ ด (Peak) ให้ กั บ โรงงานและอาคาร
สำ�นักงาน รูปที่ 2.5 แสดงตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
ของอาคารสำ�นักงาน

ตารางที่ 2.5 : สถานภาพโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา 200 เมกะวัตต์ ในระยะที่ 1
(เริ่มต้นโครงการเมื่อกันยายน พ.ศ. 2556 ข้อมูล ณ สิงหาคม 2558)
อาคารธุรกิจ
ขนาดใหญ่ / โรงงาน
(> 250 – 1,000
กิโลวัตต์สูงสุด)

อาคารธุรกิจ
ขนาดเล็ก / กลาง
(> 10 – 250
กิโลวัตต์สูงสุด)

รวม
เมกะวัตต์สูงสุด
(ราย)

เป้าหมาย

100

100

200

ลงนามสัญญา (ณ ม.ค. 2557):

31.78

100

131.78

กฟน.

40

40

80

ณ สิงหาคม 2558 (ราย)

3.37 (514)

36.87 (98)

40.16 (612)

รวม

8.92 (63)

27.95 (35)

ขายไฟฟ้า (COD)

2.43 (369)

8.79 (61)

26.24 (33)

37.46 (463)

ลงนามสัญญา (PPA)

0.94 (145)

0.13 (2)

1.70 (2)

2.70 (149)

กฟภ.

60

60

120

ณ กรกฎาคม 2558 (ราย)

16.75 (2,020)

56.87 (86)

73.63 (2,106)

รวม

4.89 (29)

51.98 (57)

ขายไฟฟ้า (COD)

3.69 (462)

3.36 (19)

34.31 (37)

41.36 (518)

ลงนามสัญญา (PPA)

13.06 (1,558)

1.53 (10)

17.67 (20)

32.26 (1,588)

รวมเมกะวัตต์สูงสุด (ราย)

20.12 (2,534)

รวม

93.74 (184)

113.86 (2,718)

13.81 (92)

79.93 (92)

ขายไฟฟ้า (COD)

6.12 (831)

12.15 (80)

60.55 (70)

78.82 (981)

ลงนามสัญญา (PPA)

14 (1,703)

1.66 (12)

19.37 (22)

35.03 (1,737)

ที่มา : กฟภ. กฟน. และสำ�นักงาน กกพ.

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

บ้านอยู่อาศัย
(<10 กิโลวัตต์สูงสุด)
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รูปที่ 2.5 : การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารสำ�นักงาน ขนาดกำ�ลังการผลิต 49 กิโลวัตต์สูงสุด
ที่อำ�เภอท่าลาน จังหวัดสระบุรี เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในโรงงานมิได้ขายไฟฟ้า
(ที่มา : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำ�กัด)

2.4 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอิสระ
การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศไทย
เริ่มต้นจากระบบผลิตไฟฟ้าฯ แบบอิสระในพื้นที่ห่างไกลที่
ไม่มีระบบจำ�หน่ายไฟฟ้านานมากว่า 20 ปีเพื่อส่งเสริมให้
คนในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านการศึกษา
และความสะดวกสบายในชีวติ รูปแบบการใช้งานไฟฟ้าทีไ่ ด้
ทัง้ เพือ่ แสงสว่าง วิทยุ และโทรทัศน์ ทัง้ ในบ้านอาศัย และใน
โรงเรียน นอกจากนี้เพื่อการสูบนํ้าทำ�เกษตรกรรมและประจุ
แบตเตอรี่ ตารางที่ 2.6 แสดงรูปแบบการใช้งานของการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
ผสานกับพลังงานทดแทน และเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าดีเซล ได้รบั
ความนิยมใช้งานในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจนถึงในปัจจุบนั ซึง่ แนวโน้ม
การพัฒนาไปสูร่ ะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชือ่ มต่อ
ระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ในรูปแบบมินิกริด หรือ ไมโคร
กริด (Mini-grid หรือ micro-grid)

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ตารางที่ 2.6: การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ
ในรูปแบบต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2558
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รูปแบบการใช้งาน

จำ�นวน (ระบบ)

โรงเรียนในชนบท
(ขนาด 2.5 – 5 กิโลวัตต์สูงสุด)

326

ป่าสงวนและอุทยาน กรมป่าไม้

75

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

226

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

158

ประจุแบตเตอรี่

367

ระบบสูบนํ้า

134

รวม

1,286

ที่มา : พพ.

รูปที่ 2.6 การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ
สำ�หรับการประจุแบตเตอรี่แบบรวมศูนย์
ที่อำ�เภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ด้านบน)
และการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ
สำ�หรับสูบนํ้าเพื่อใช้ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน ที่อำ�เภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
(ด้านล่าง) (ที่มา : มจธ.)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงพื้นที่บน
เกาะ เนื่องจากสามารถมีไฟฟ้าใช้ตลอดช่วงเวลาที่ต้องการ
เช่นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม
และเครื่องยนต์ดีเซล

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานใน
พื้นที่ของกรมป่าไม้ทั้งพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและส่วน
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมถึงไปถึงชุมชนในพื้นที่ห่าง
ไกล ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 2.7 และปี พ.ศ. 2558 มี
การขยายการใช้งานในอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง มีกำ�ลังการ
ติดตั้ง 20 กิโลวัตต์สูงสุด

สถานที่

เซลล์แสงอาทิตย์
(กิโลวัตต์สูงสุด)

กังหันลม
(กิโลวัตต์)

เครี่องยนต์
กำ�เนิดไฟฟ้า
(กิโลวัตต์)

แบตเตอรี่
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

บ้านเกาะจิก
จังหวัดจันทบุรี

47.5

10

50

240

อุทยานแห่งชาติรามคำ�แหง
จังหวัดสุโขทัย

2

-

3

30.6

เขานางรำ�
จังหวัดอุทัยธานี

2.4

-

10

38.4

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
จังหวัดเลย

25

2.5

50

240

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
จังหวัดอุทัยธานี

10.5

-

46

234

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จังหวัดสตูล

12.5

10

46

234

รวม

99.9

22.5

205

1,017

ที่มา : มจธ. (www.cesi.kmutt.ac.th)

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ตารางที่ 2.7 : ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
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รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

3

20

อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2547 สอดคล้องไปกับโครงการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของภาครัฐและเติบโตอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ต่อมามีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าโดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา ทำ�ให้การประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ของประเทศไทยโดยภาคเอกชนเติบโตอย่างก้าว
กระโดด
ในปี พ.ศ. 2551 การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีนในตลาดโลกมีความชัดเจน
และราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอย่างมาก ผู้ผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคาได้
งานวิ จั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง การสาธิ ต ระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยได้ดำ�เนินไปควบคู่
กับการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ บนพืน้ ดินและบนหลังคา ได้แก่
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
ในระยะยาว เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบการ
ทำ�งานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่าง
กันในกรณีของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ
เมกะวัตต์

อุตสาหกรรม

และการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิ ต ย์ ใ นประเทศไทย : จากการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้
งานเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้า ได้แก่
การผลิตในระดับเมกะวัตต์ส�ำ หรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ และการผลิตในระดับกิโลวัตต์ สำ�หรับที่ติดตั้ง
บนหลังคา
โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1,232.30 MWp in2014
ในปี พ.ศ. 2557

โซล่าร์รูฟท็อป
37.06 MWp
ในปี พ.ศ. 2557

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย
มีปริมาณการติดตั้งสะสม
ในปี พ.ศ. 2557 : 1,269.36 เมกะวัตต์สูงสุด
และในปี พ.ศ. 2558 : 1,389.55 เมกะวัตต์สูงสุด
แบ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,310.73 MWp
และโซล่าร์รูฟท็อป 78.82 MWp

รูปที่ 3.1 : วิวัฒนาการของการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

3.1 การพัฒนาของอุตสาหกรรม
เซลล์แสงอาทิตย์
ผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
เริ่มต้นมากว่า 10 ปีและสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของภาครัฐ อย่างเช่น โครงการ
โซล่าร์โฮมในปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2554
ได้รบั ความนิยมอีกครัง้ จากโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้มาตรการ ADDER ของภาครัฐ

ปี พ.ศ. 2556 ผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยทัง้ สิน้ 6 บริษทั ในปี พ.ศ. 2557 มีเพียง 5 บริษทั
โดยบริษัท ชาร์ปไทย จำ�กัด ได้หยุดการผลิตลง และในปี
พ.ศ. 2558 คาดการณ์ว่าจะมีผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิต
จากประเทศจีนและไต้หวัน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ทั้งนี้
ผู้ผลิตเดิมหลายรายมีแผนที่จะขยายกำ�ลังการผลิต

ตารางที่ 3.1 : บริษัทผู้ผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2558
ปีที่เริ่ม
ประกอบ
กิจการ

ผู้ผลิต

แผงเซลล์
ผลึกซิลิคอน

แผงเซลล์
อะมอร์ฟัสซิลิคอน

กำ�ลังการผลิต
ติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

กำ�ลังการผลิต (เมกะวัตต์)
การผลิต
เซลล์

ปี พ.ศ. 2557
บริษัท บางกอกโซลาร์ จำ�กัด

(พ.ศ. 2547)

-

-

2

65

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำ�กัด

(พ.ศ. 2548)

12

10

-

50

โซลาร์ตรอน จำ�กัด (มหาชน)

(พ.ศ 2547)1

45

55

-

70

บริษัท ฟูโซล่าร์ จำ�กัด

(พ.ศ. 2555)

-

0.8

-

25

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำ�กัด (พ.ศ. 2556)2

-

2

-

25

67.8

235

บริษัท จี.เอส.เอ็นเนอร์จี จำ�กัด

(พ.ศ. 2551)

ซิลิคอนเกรด โลหกรรม

-

-

45,000 ตัน/ปี

บริษัท ซีก้า นิวแมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

(พ.ศ. 2556)

ซิลิคอนเกรด โลหกรรม

-

-

30,000 ตัน/ปี

ปี พ.ศ. 2558 (รายใหม่)
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำ�กัด
จ.นนทบุรี

-

84

-

84

บริษัท เจทชั่น โซล่า(ไทยแลนด์) จำ�กัด จ.ชลบุรี

ü

ü

-

250

บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด จ.ระยอง

700

500

-

500

บริษัท ชัตเทน โซล่า จำ�กัด
จ.ปราจีนบุรี

ไม่ระบุ

ü

-

500

บริษัท ยิงลี่ โซล่า จำ�กัด

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

-

500

บริษัท จินเทค(ประเทศไทย) จ.ปทุมธานี

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

-

1,000

บริษัท ซันเพาเวอร์ โซล่า จำ�กัด

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

-

800

รวม

700

584

ที่มา : ผู้ผลิตในประเทศ บีโอไอ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1 ก่อตั้งบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2529 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด เมื่อ พ.ศ. 2547
2 เดิมชื่อบริษัทไทยเอเย่นซี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด เริ่มประกอบกิจการเมื่อ พ.ศ. 2547

3,634

(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2558)

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

รวม
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3.2 ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
ตารางที่ 3.3 : ราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี
พ.ศ. 2553 – 2558 (หน่วย: บาท/วัตต์สูงสุด)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่นำ�เข้า
จากต่างประเทศ ได้แก่ จีน (ซิลิคอนแบบหลายผลึก), ญี่ปุ่น
ปี พ.ศ.
2553-2555 2556 2557 2558
(ซิลิคอนแบบหลายผลึก และ CIGS), ไต้หวัน (อะมอร์ฟัส
ซิลิคอน) และเยอรมนี (ซิลิคอนแบบผลึกเดียวและแบบ
หลายผลึก)
บ้านอยู่อาศัย
(<10 กิโลวัตต์สูงสุด)

ในปี พ.ศ. 2557 ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในช่วง
35 – 50 บาท/วัตต์สูงสุด และในปี พ.ศ. 2558 อยู่ในช่วง
25 – 40 บาท/วัตต์สูงสุด ความแตกต่างของราคาขึ้นกับ
ขนาดของระบบที่ติดตั้งและเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ในตารางที่ 3.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 แบ่งเป็น
ระดับทั่วไป (ระดับกิโลวัตต์) และระดับเมกะวัตต์

อาคารธุรกิจ /
โรงงาน

ไม่มีการ
สำ�รวจ

(> 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด)

90-150
60-65 50-55

(> 10 – 1,000
กิโลวัตต์สูงสุด)

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

65-100 60-100

110*

60-100 40-60 30-50

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ทีม่ า : ผูป้ ระกอบการ เฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซลิ คิ อนแบบหลายผลึก
ตารางที่ 3.3 แสดงการเปลีย่ นแปลงราคาของระบบผลิต และ * หมายถึง ระบบทีม่ กี �ำ ลังผลิตติดตัง้ มากกว่า 30 เมกะวัตต์สงู สุด
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ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2553 – 2558 ความ
แตกต่างของราคาขึ้นกับเงื่อนไขการให้บริการ โดยที่ราคา
ประเทศไทยมีผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์คือ บริษัท ลีโอนิกส์
ของระบบฯ จะสูงขึ้นเมื่อรวมการให้บริการบำ�รุงรักษา การ
รับประกันการผลิตไฟฟ้า และมีระบบติดตามการผลิตไฟฟ้า จำ�กัด ที่ได้รับการยอมรับในประเทศมาเลเซีย สำ�หรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระและแบบผสมผสาน
ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
และในปี พ.ศ. 2557 มีบริษัทผลิตอินเวอร์เตอร์อีกราย คือ
บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็กทริค จำ�กัด
ตารางที่ 3.2 : ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในปี
พ.ศ. 2555 – 2558
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ปี พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
เริ่ ม ตั้ ง แต่ กั น ยายน 2556 ทำ � ให้ ต ลาดอิ น เวอร์ เ ตอร์ ใ น
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการสำ�รวจพบ
กำ�ลังผลิตติดตั้ง
ระดับกิโลวัตต์
70-80 50-60 35-50 25-40 ว่าบริษัทจำ�หน่ายอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นถึง 36 บริษัท (ที่มา
: ข้อมูลจากประกาศรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่ กฟภ. และ กฟน.
(บาท/วัตต์สูงสุด)
ให้การยอมรับ ณ พฤษภาคม 2558)
กำ�ลังผลิตติดตั้ง
ระดับเมกะวัตต์
(บาท/วัตต์สูงสุด)

50-60 35-45

20-25

ทีม่ า : ผูป้ ระกอบการ เฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซลิ คิ อนแบบหลายผลึก

3.3 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
n/a
CIS, CdTe 3.65%
2.95%

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีก�ำ ลัง
การติดตัง้ 1,419 เมกะวัตต์สงู สุด (ข้อมูล ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2558)
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำ�เข้าอุปกรณ์ในระบบ

รูปที่ 3.2 แสดงสัดส่วนของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ข้อมูล ณ
พฤษภาคม 2558) พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน
แบบหลายผลึกและแบบผลึกเดี่ยว (p-Si, m-Si) มีสัดส่วน
การใช้งานมากทีส่ ดุ คือ 77.26% รองลงมาคือ แผงเซลล์แสง
อาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a-Si) 9.61% อะมอร์ฟัส
ซิลิคอนบนไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอน (a-Si/μc-Si) 6.53 %
และ คอปเปอร์อินเดียมซิลิไนด์ (CIS) แคดเมียมเทลลูไลด์
(CdTe) 2.95 % ส่วนที่เหลืออีก 3.65% ไม่ระบุชนิดของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

3.4 งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 การทำ�วิจัยและ
พั ฒ นาเพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โ ดยจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ต่อมาการวิจยั พัฒนาและสาธิตการใช้งาน
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบนํ้าและประจุแบตเตอรี่
รวมถึงการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงเพื่อการสื่อสารและการสาธารณสุข

a-Si
9.61%

p-Si, m-Si
77.26%

รูปที่ 3.2 : สัดส่วนเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานใน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558)

โดยที่ p-Si : polycrystalline silicon,
		
m-Si : monocrystalline silicon
		
a-Si :
amorphous silicon
		
a-Si/μc-Si : amorphous silicon
			
on microcrystalline silicon,
		
CIS :
copper indium selenide
		
CdTe : Cadmium Telluline
ทีม่ า : ข้อมูลจากทะเบียนผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ สำ�นักงาน กกพ.

งานวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย
แบ่งได้ 4 กลุม่ ดังนี้ (1) เซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุทเี่ กีย่ วข้อง
(2) อุปกรณ์ในระบบทีเ่ กีย่ วข้อง คือ อินเวอร์เตอร์ และเครือ่ ง
ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (3) การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ และ (4) นโยบายส่งเสริมด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.4

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

งานวิจัยพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข องภาคเอกชนให้ ค วาม
สนใจการผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ทางหน่วยงานวิจยั และสถาบัน
การศึกษาของภาครัฐให้ความสนใจเทคโนโลยีการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ และการติดตามประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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ตารางที่ 3.4 : งานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน
เซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุที่เกี่ยวข้อง

- ซิลิคอน

บริษัท จี.เอส.เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
และ บริษัท ซีก้า นิวแมททีเรียลส์ จำ�กัด

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนแบบรอยต่อหลายชั้น

สวทช.

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน
และบนไมโครคริสตัสไลน์ซิลิคอน (a-Si/μc-Si)

สวทช.

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคอปเปอร์อินเดียมแกลเลี่ยมซิลิไนด์ (CIGS)

จุฬาฯ

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ และสีย้อม

จุฬาฯ มข. ม.อุบล มอ. มจพ. และ มจธ.

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

สวทช. และ ม.สุรนารี
อุปกรณ์ในระบบ

- อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย

บริษัท ลีโอนิกส์ จำ�กัด และ บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็กทริค จำ�กัด

- อินเวอร์เตอร์แบบอิสระ

บริษัท ลีโอนิกส์ จำ�กัด
การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

- สาธิตใช้งานและประเมินประสิทธิภาพ

สวทช. มจธ. จุฬาฯ มน. มทร. ล้านนา มทร.ธัญบุรี ม.พะเยา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ กฟผ. และ ปตท.

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

นโยบายและมาตรการส่งเสริม
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- Solar PV roadmap

จุฬาฯ

ที่มา : กฟผ. กฟภ. สวทช. พพ. มน. และ มจธ.

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทยถูกจัดแบ่งไปตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ภาค
เอกชนดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของผลการผลิต ทัง้ เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์
เตอร์ รวมถึงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วน
หน่วยงานวิจยั ในภาครัฐมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ และ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วน
รวมในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน
ในปี พ.ศ. 2558 สกว. ให้ความสนใจงานวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องไปกับการเติบโต
และยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่ ให้การสนับสนุนเงิน
ทุนเพือ่ การวิจยั ภายใต้ความร่วมมือ กฟผ. – สกว.

ทิศทางงานวิจัย พัฒนา และสาธิตที่ได้รับความสนใจใน
ช่วง 3-4 ปีนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในทุกๆ มิติ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ ผลกระทบของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อคุณภาพไฟฟ้าและระบบ
จำ�หน่ายไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตามการทำ�งาน
ในระยะยาวและการเสื่อมสภาพ เป็นต้น ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.5

กลุ่มงาน/ประเภทงาน

หน่วยงาน

Environmental effects

มน. สวทช. และ จุฬาฯ

Evaluation of off-grid
system

พพ.

Impact of PV
penetration

จุฬาฯ กฟผ. กฟภ. และ มจธ.

Improving the PV
performance

มจธ. และ สวทช.

Long term monitoring

สวทช. และ มจธ.

Loss analysis

สวทช.

PV floating plant

กฟผ. และ มจธ.

PV systems monitoring
and evaluation

มน. พพ. มจธ. สวทช. และ ปตท.

Smart grid, smart mini กฟภ. มน. สวทช. มจธ. ม.พะเยา และ
grid
กฟผ.
Tracking system

มน. และ กฟผ.

ที่มา : กฟผ. กฟภ. สวทช. พพ. มน. และ มจธ.

3.5 ระบบการผลิตไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
(1) การผลิตไฟฟ้า (2) การส่งไฟฟ้า และ (3) การจำ�หน่าย
ไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.3
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยดำ�เนินกิจการหลักโดย
กฟผ. ต่อมารัฐได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาดำ�เนินกิจการ
ผลิตไฟฟ้าได้ในรูปแบบของ IPP SPP และ VSPP อีกส่วน
หนึ่งเป็นการนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
การส่งไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของ
กฟผ. ส่วนการจำ�หน่ายไฟฟ้า สำ�หรับพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ อยู่ในการดูแลของ
กฟน. จังหวัดนอกจากนี้ให้อยู่ในการดูแลของ กฟภ.
ในปี พ.ศ. 2550 กกพ. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้ถูกจัด
ตั้งขึ้นเพื่อกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการด้านพลังงานของ
ประเทศไทยให้ เ กิ ด ความเสมอภาคและเป็ น ธรรมต่ อ ทั้ ง
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และกลุ่มผู้มีเกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์
กกพ. มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ดู แ ลภาพรวมของกฏระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และการ
จำ�หน่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะการติดตามตลาดด้านพลังงาน
เกี่ยวกับราคาไฟฟ้า การอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบจำ�หน่ายและจำ�หน่าย ฯลฯ

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ตารางที่ 3.5 : งานวิจยั ด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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รูปที่ 3.3 : โครงสร้างระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

ที่มา : สำ�นักงาน กกพ.

นโยบาย
พลังงานทดแทน

งเสริม
4 การส่
และมาตรการ

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

สนับสนุน
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การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
และการขับเคลื่อนจากนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน
ของประเทศ ซึ่งเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) และในเดือนกรกฎาคม 2556
ประกาศปรั บ ปรุ ง เป็ น แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) จากนั้น
ได้ปรับเป้าหมายการส่งเสริมมาตามลำ�ดับ กระทั่งปี พ.ศ.
2558 มีการเปลี่ยนแปลงการทำ�แผนพัฒนาพลังงานของ
ประเทศครั้งสำ�คัญ โดยให้แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ แผน
อนุรกั ษ์พลังงาน มีชว่ งระยะเวลาในการดำ�เนินงานอยูใ่ นเวลา
เดียวกันและกิจกรรมที่สอดคล้องกัน

4.1 นโยบายและมาตรการกระตุ้น
ตามมติของ กพช. เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ส่งผล
ให้มกี ารปรับเป้าหมายการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้
เป็น 3,800 เมกะวัตต์ จากเดิม 3,000 เมกะวัตต์ทป่ี ระกาศไว้
เมือ่ กรกฎาคม 2556 และใช้มาตรการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบอัตรา
คงที่ Feed-in-Tariff (FiT) ทัง้ หมด
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของภาครัฐที่
ยังดำ�เนินต่อเนือ่ งมีดงั นี้
(1) การรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ตดิ ตัง้ บนหลังคา ระยะที่ 2 เพือ่ ให้ครบ 100 เมกะวัตต์
สำ�หรับบ้านอยูอ่ าศัย (ขนาดระบบไม่เกิน 10 กิโลวัตต์)
(2) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน
สำ�หรับผูท้ ย่ี น่ื ความประสงค์ไว้เดิมในมาตรการ ADDER (สิน้
สุดมาตรการ ADDER ในปี พ.ศ. 2556)
(3) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำ หรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์การเกษตรเปลีย่ นจากโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อชุมชน 800 เมกะวัตต์ ตารางที่ 4.1 แสดง
อัตราการรับไฟฟ้าอัตราคงที่ Feed-in-Tariff (FiT)
นอกจากนีม้ โี ครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่
ใช้เอง (self-consumption) สำ�หรับหน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานเพือ่ ความมัน่ คง รวมถึงโครงการส่งเสริมการติดตัง้
โซล่ารูฟท็อปเสรีซง่ึ อยูร่ ะหว่างการกำ�หนดรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ตารางที่ 4.2 แสดงวิวัฒนาการของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 - 2558

ตารางที่ 4.1 : อัตราการรับไฟฟ้าอัตราคงที่ Feed-in-Tariff (FiT)
อัตราการรับซื้อ

ลักษณะระบบฯ

กำ�ลังผลิตติดตั้ง

ติดตั้งบนพื้นดิน :

เงื่อนไข

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557 2558

Capacity
Factor* (%)

ระยะเวลา (ปี)

≤ 90 MWp

ยังไม่มี FiT

5.66

16

25

≤ 10 kWp

6.96

6.85

> 10 – 250 kWp

6.55

6.40

14.84

25

> 250 – 1000 kWp

6.16

6.01

ติดตั้งบนหลังคา :
- บ้านอยู่อาศัย
- ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
- ธุรกิจขนาดใหญ่/
โรงงาน

ที่มา : พพ.และ สำ�นักงาน กกพ. * หมายถึง เริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2557

ตารางที่ 4.2 : วิวัฒนาการของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2558

ปี พ.ศ.

15 ปี แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551 – 2565

10 ปี แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2555 – 2564

2558 – 2579

ชีวมวล

เป้าหมาย
3,700

เป้าหมายเดิม
3,630

เป้าหมายใหม่
4,800

เป้าหมาย
5,570

ก๊าซชีวภาพ

120

600

600

600

3,000

680

ก๊าซชีวภาพ
(พืชพลังงาน)
พลังงานแสงอาทิตย์

500

2,000

3,000
3,800
(พ.ศ. 2557)

6,000

พลังงานลม

800

1,200

1,800

3,002

ขยะมูลฝอยชุมชน

160

160

400

500

พลังนํ้าขนาดเล็ก

324

1,608

324

376

พลังงานรูปแบบใหม่

3.5

3

3

0.3

ที่มา : พพ. และ สนพ.

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

พลังงานทดแทน

(หน่วย: เมกะวัตต์)
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4.2 การส่งเสริมสนับสนุนโดยทางอ้อม

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

นโยบายและมาตรการกระตุ้นโดยภาครัฐเป็นกรอบ
แนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานทดแทนของ
ประเทศไทย ในทางเดียวกันการส่งเสริมสนับสนุนโดยทาง
อ้อมจากภาครัฐ ช่วยให้เกิดการขับเคลือ่ นของกลไกและการ
ปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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(1) การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

จัดอยูใ่ นประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมได้ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ในประเภท
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน ประเภทย่อย
ให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน 1,000 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและ
กิโลวัตต์ สำ�หรับการติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า และส่วนหนึ่ง ไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของอาคารไม่จัดเป็นโรงงาน ดังนั้นไม่จำ�เป็นต้องขอใบ
สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (กลุ่ม A2)
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) อย่างไรก็ตาม ผู้เป็น
โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เจ้าของระบบจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำ�นักงาน กกพ. กรณี
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100
เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
หลังคา 200 เมกะวัตต์ (พ.ศ. 2556)
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
สำ�นักงาน กกพ. ประกาศแนะนำ�ให้ผปู้ ระกอบกิจการใช้
(ร่าง) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: COP)
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม สำ�หรับผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง สู่ภูมิภาค
หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุนใน
อาทิตย์ จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของ สำ�นักงาน กกพ. พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตํ่า ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ
นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรรี มั ย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว
แสงอาทิตย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบเซลล์แสง สุโขทัย สุรนิ ทร์ หนองบัวลำ�ภู อุบลราชธานี และอำ�นาจเจริญ
อาทิตย์ทงั้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ โดยมีราย โครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิทไี่ ด้จาก
ละเอียดของสิทธิประโยชน์ดังนี้
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะ
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำ�หนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
- อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริม
- อนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกจากกำ�ไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนใน
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม โดยผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะเลือก
หักจากกำ�ไรสุทธิของปีใดปีหนึง่ หรือหลายปีกไ็ ด้ ภายใน
10 ปี นับแต่วนั ทีม่ รี ายได้จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ทัง้ นี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ

(2) การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และวัตถุดิบ
สำ�หรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน โดย
ให้การส่งเสริมได้ในประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
ทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประเภทย่อย 5.4.2 กิจการ
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และ/หรือวัตถุดิบสำ�หรับเซลล์แสง
อาทิตย์
สิทธิและประโยชน์ ตามประเภทกิจการกลุ่ม A2 ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี โดยกำ�หนดสัดส่วนการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้
รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์ส�ำ หรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)
- ยกเว้ น อากรขาเข้ า สำ � หรั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ส ดุ จำ � เป็ น
สำ�หรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็น ระยะเวลา 1 ปี
สภาพการส่งเสริม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจาก
จำ�เป็นและเหมาะสม
พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งประเภท Solar Farm และ Solar
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
Rooftop สะสมถึงปี 2557 มีจำ�นวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
การส่งเสริมทั้งสิ้น 360 โครงการ กำ�ลังผลิตรวม 1,379.9
เงื่อนไข
เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 143,671 ล้านบาท ประกอบ
- ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนไม่นอ้ ย
ด้วย (1) Solar Farm จำ�นวน 221 โครงการ กำ�ลังผลิต
กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1,302.9 MW เงินลงทุน 139,556 ล้านบาท (2) Solar
- การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิตและ
Rooftop จำ�นวน 138 โครงการ กำ�ลังผลิตรวม 76.0 MW
Energy Yield ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เงินลงทุน 4,115 ล้านบาท ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 : การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

จำ�นวนโครงการ

กำ�ลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จำ�นวนโครงการ

กำ�ลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

สะสมถึง 2554

107

541.4

63,742

-

-

-

2555

78

621.5

57,073

-

-

-

2556

35

139.0

18,661

10

6.2

62

2557

1

1.0

80

129

70.8

4,053

รวมทั้งสิ้น

221

1,302.9

139,556

139

77.0

4,115

ที่มา : บีโอไอ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

เงื่อนไข
1. ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่
น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2. ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง คือ
2.1 จะต้องได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA : Power
Purchase Agreement) จาก กฟภ. หรือ กฟน.
หรือ กฟผ.
2.2 จะต้องได้รับความเห็นชอบการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้า จากองค์การบริหารส่วนตำ�บล/เทศบาล
ตำ�บล ในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่
2.3 กรณีโครงการมีกำ�ลังผลิต ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จะต้องได้รับความเห็น
ชอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ความปลอดภั ย
(Environmental Safety Assessment) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
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(3) การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar
Module) และโครงการผลิ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ช้ร่วมกับแผงเซลล์แสง
อาทิตย์เช่น Battery, Inverter เป็นต้น

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ตารางที่ 4.4 : การส่งเสริมผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบ
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน โดย
เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ให้การส่งเสริมได้ในประเภท 5.4 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/
และอินเวอร์เตอร์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์
มูลค่า
ทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประเภทย่อย 5.4.8 กิจการ
จำ�นวน
กำ�ลังการผลิต โครงการ
ปี พ.ศ.
โครงการ
(เมกะวัตต์) (ล้านบาท)
ผลิตชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์สำ�หรับระบบที่ใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์
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สิทธิและประโยชน์ ตามประเภทกิจการกลุ่ม A3 ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 5 ปี โดยกำ�หนดสัดส่วนการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ได้
รับการส่งเสริม (สิทธิและประโยชน์ส�ำ หรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)
- ยกเว้ น อากรขาเข้ า สำ � หรั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ส ดุ จำ � เป็ น
สำ�หรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จำ�เป็นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

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
(ถึงเดือน ส.ค.)

4

2,438

34,439.1

15

2,730

41,939.1

รวมทั้งสิ้น
เงื่อนไข
- ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนไม่นอ้ ย ที่มา : บีโอไอ
กว่า 1 ล้านบาท

ปัจจุบันมีโครงการผลิต Solar Cell และนำ�ไปประกอบ
เป็น Solar Panel ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม จำ�นวนทั้งสิ้น
15 โครงการ กำ�ลังผลิตไฟฟ้ารวม 41,939.1 เมกะวัตต์
ดังตารางที่ 4.4

(4) เปรียบเทียบสิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 10/2552 และ 2/2557
(4.1) การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และวัตถุดิบสำ�หรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ลำ�ดับ

สิทธิและประโยชน์

ประกาศฯ 10/2552

ประกาศฯ 2/2557

1

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ปี โดยกำ�หนดสัดส่วนการได้รับยกเว้น
8 ปี โดยไม่กำ�หนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษี 8ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของ
เงินได้นิติบุคคล
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

2

การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

เครือ่ งจักรใหม่ และใช้แล้วอายุไม่เกิน 10 ปี
ตัง้ แต่ปที ผ่ี ลิตถึงปีทน่ี �ำ เข้า ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้
รับการส่งเสริม

เฉพาะเครื่องจักรใหม่ ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริม

3

การยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็น สำ�หรับ
ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก

ตามเขตที่ตั้ง
(เขต 1 และ เขต 2: 1 ปี, เขต 3: 5 ปี)

เป็นระยะเวลา 1 ปี

4

สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

ได้รับ

ได้รับ

5

เงื่อนไขของการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์

ต้องมีกรรมวิธกี ารผลิตตามทีค่ ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ

ต้องมีกรรมวิธกี ารผลิตและ Energy Yield
ตามทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

(4.2) การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) และการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับแผงเซลล์แสง
อาทิตย์เช่น Battery, Inverter เป็นต้น
ลำ�ดับ

สิทธิและประโยชน์

ประกาศฯ 10/2552

ประกาศฯ 2/2557

ตามเขตที่ตั้ง (เขต 1: 5 ปี, เขต 2 นอก
นิคมฯ: 6 ปี, เขต 2 ในนิคมฯ 7 ปี, เขต 3: 8 8 ปี โดยกำ�หนดสัดส่วนการได้รับยกเว้น
ปี) โดยกำ�หนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของเงิน
เงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

1

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2

เครือ่ งจักรใหม่ และใช้แล้วอายุไม่เกิน 10 ปี
ตลอดระยะเวลาที่ได้
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร นับตัง้ แต่ปที ผ่ี ลิตถึงปีทน่ี �ำ เข้า ตลอดระยะเวลา เฉพาะเครื่องจัรักบรใหม่
การส่
งเสริม
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

3

การยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็น สำ�หรับ
ส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออก

ตามเขตที่ตั้ง
(เขต 1 และ เขต 2: 1 ปี, เขต 3: 5 ปี)

เป็นระยะเวลา 1 ปี

4

สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

ได้รับ

ได้รับ

ที่มา : บีโอไอ

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ที่มา : บีโอไอ
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4.3 มาตรฐาน ข้อกำ�หนด และ		
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบอุปกรณ์และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรฐาน มอก. ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์
สมอ. มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ อินเวอร์เ ตอร์แบบเชื่อมต่อระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐาน IEC และ สมอ. เป็นหน่วยงาน
จำ � หน่ า ย และระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ สมาชิกของ IEC ในฐานะตัวแทนประเทศไทย
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 : มาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภท

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
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อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย
ระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา : สมอ. และ มจธ.

มาตรฐาน

มาตรฐานที่สอดคล้อง

ปีที่ประกาศ

มอก. 1843:2553

IEC61215:2005

2554

มอก. 2210:2555

IEC61646:2008

2556

มอก. 2580-1:2555

IEC61730-1:2004 and am.1:2011

2556

มอก. 2580-2:2555

IEC61730-2:2004 and am.1:2011

2556

มอก. 2606:2557

IEC 61727

2557

มอก. 2607:2557

IEC 62116

2557

มอก. 2572:2555

IEC60364-7-712

2555

บริการทดสอบในประเทศไทย
การบริการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ใน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยซึ่งได้รับ
การยอมรับในระดับสากล และตารางที่ 4.6 แสดงหน่วยงาน
ที่ให้บริการทดสอบโดยแบ่งตามประเภทอุปกรณ์
(1) ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสง
อาทิตย์ (ซีเอสเอสซี) มจธ. ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ให้
บริการทดสอบครอบคลุมทุกๆ อุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์
เตอร์ และแบตเตอรี่ รวมถึงการทดสอบระบบฯ เพื่อเชื่อม
ต่อกับระบบจำ�หน่ายของการไฟฟ้า

(2) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(พีเทค) สวทช. ให้บริการทดสอบอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่
ตลอดจนการทดสอบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจำ�หน่ายของ
การไฟฟ้า
(3) สถาบั น ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้บริการทดสอบอินเวอร์เตอร์ในการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(4) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มน. ให้บริการทดสอบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์และการทดสอบระบบฯ
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบจำ�หน่ายของการไฟฟ้า

ประเภท

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน

ขอบข่ายความสามารถ

ซีเอสเอสซี มจธ.

IEC 61215 IEC 61646 IEC 61730-1/2*
และ มอก. สำ�หรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

พีเทค สวทช.

IEC 61215

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มน.

IEC 61646

เอสจีเอส

IEC 61215 IEC 61646 IEC 61730-1/2

ซีเอสเอสซี มจธ.

- IEC 62093* IEC 61727 IEC 62116 IEEE 1547*
สำ�หรับขนาดไม่เกิน 30 กิโลวัตต์
- ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำ�หนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มน.
และ สจล.

- ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำ�หนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551

ซีเอสเอสซี มจธ.

IEC 61724

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มน.

ไม่ระบุ

อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อระบบจำ�หน่าย

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา : มจธ. มน. และ สวทช.
* ทดสอบได้บางหัวข้อ

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

ตารางที่ 4.6 : หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบแบ่งตามประเภทอุปกรณ์์
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5

รายงานสถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

5.1 กิจกรรมเด่นแห่งปี
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กิจกรรมเด่นแห่งปี

แนวทาง
ที่จะดำ�เนินต่อไป

5.2 แนวทางที่จะดำ�เนินต่อไป

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และมาตรการ
ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เติบโตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงาน ส่ ง เสริ ม จากภาครั ฐ โดยการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า แบบ FiT ซึ่ ง
แสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์ โครงการต่างๆ ในปี พ.ศ. 2559 มีดังนี้
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
เตอร์นำ�เข้าจากต่างประเทศ และผู้ผลิตในประเทศก็ยังต้อง
บนพื้นดิน สำ�หรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
ประสบกับการแข่งขันในตลาดโลกที่ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตที่
การเกษตร (ระยะที่ 1) 600 เมกะวัตต์
ใหญ่ที่สุดในโลก
- การรับซือ้ ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำ�หรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา
ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม คาดว่า
ในระยะที่ 1 ประสบอุปสรรคจากระเบียบและข้อกำ�หนด
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์
ต่างๆ ที่ส่งผลให้การเชื่อมต่อระบบจำ�หน่ายของการไฟฟ้า
- โครงการโซล่าร์รูฟระยะที่ 2 ประกาศเมื่อกุมภาพันธ์
ขยายออกไปเป็นสิ้นเดือนมิถุยายน 2558 ส่วนโครงการฯ ใน
2558 ซึง่ ยังคงดำ�เนินการอยู่ และโครงการส่งเสริมการ
ระยะที่ 2 เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีกำ�หนดให้เชื่อม
ติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี
ต่อระบบจำ�หน่ายของการไฟฟ้าภายในเดือนธันวาคม 2558
ปี พ.ศ. 2557 การผลิ ต แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ น
ประเทศไทยมีกำ�ลังการผลิต 235 เมกะวัตต์ และในปี พ.ศ.
2558 มีผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายใหม่ส่วนใหญ่มาจาก
ต่างประเทศมีกำ�ลังการผลิตไม่น้อยกว่า 3.5 กิกะวัตต์ ผู้ผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เดิมอย่างบริษัท โซลาร์ตรอน จำ�กัด
ตัดสินใจขยายกำ�ลังการผลิตเป็น 200 เมกะวัตต์ บริษัท
บางกอกโซล่าร์ จำ�กัด เริ่มการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ผลึกซิลิคอน 5 เมกะวัตต์ และบริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำ�กัด
บริษัทฟูโซลาร์ จำ�กัด และบริษทโซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี
จำ�กัด มีแผนจะขยายกำ�ลังการผลิต
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ที่มา : กฟผ. กฟภ. และสำ�นักงาน กกพ.

เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รูปที่ 5.1 : การกระจายตัวของการติดตัง้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
เพิ่มเป็น 3,800 เมกะวัตต์สูงสุดในปี พ.ศ. 2557 และแผน อาทิตย์ SPP และ VSPP ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยที่ COD SPP หมายถึง โรงไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟฟ้าแล้ว
COD VSPP หมายถึง โรงไฟฟ้า VSPP ที่ขายไฟฟ้าแล้ว
ปี พ.ศ. 2558 – 2579 มีเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
PPA SPP หมายถึง โรงไฟฟ้า SPP ที่เซ็นสัญญาแล้ว
พลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 เมกะวัตต์สูงสุด
PPA VSPP หมายถึง โรงไฟฟ้า VSPP ที่เซ็นสัญญาแล้ว

