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EXECUTIVE 
SUMMARY
 By the end of 2018, the total number 
of solar panels installed worldwide produced 
500,000 megawatts (MW) of electricity, a 24% 
increase from the previous year. This number, 
however, was only 2.6% of the total electricity 
consumed worldwide that year. 
 The three countries with the highest 
proportion of electricity generated from solar 
panels in 2018 are Honduras (14.0%), Germany 
(7.9%), and Greece (7.5%). Thailand ranks lower 
than the average world rate, at only 2.3%. 
 What is more concerning is that more 
than 90% of solar power installations in 
Thailand are large-scale solar farms instead 
of solar rooftops on households. This is true 
despite technology advancements giving 
consumers the ability to produce electricity 
in their rooftops. Besides helping homeowners 
minimise the cost of electricity bills, solar 
rooftop electricity can also become a means 
of income through sales, turning consumers 
into prosumers.
 The most viable policy solution to support 
installing solar panels is using the 'Net metering' 
system. This simple method requires the least 
amount of investment and cuts the need to buy 
additional meters, equipment to prevent reflux, 
or install batteries. 
 Net metering is an electricity billing 
mechanism that allows the flow of electricity 
produced from the solar cells into the transmission 
line during the day when most house owners 
are not home. Electricity from the transmission 
line can flow back into the house during the 
night when the owners are back home. The 
net usage is then calculated monthly as per 
the meter reading. 
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 Many countries, wealthy and poor, 
like the European Union, Australia, the United 
States, Canada, India, Pakistan, and Kenya, 
have widely adopted the net metering policy. 
However, Thailand is yet to build a favourable 
policy environment for it. Although Thailand 
has promoted household solar power for more 
than a decade, the installation challenges have 
caused delays in the progress of solar rooftop 
systems.
 This report emphasises the need for a 
net metering system in Thailand, with the aim 
of installing a 3,000-MW solar rooftop system 
within three years, followed by analyses of 
far-reaching economic, social, and environmental 
benefits. It will also address the concerns  
regarding solar rooftop systems and suggest 
solutions to enhance the security of power 
systems, electricity costs, and the management 
of expired solar panels. 

Policy Proposal
 
 The policy proposal in this report focuses 
on using the net metering system to buy 
solar-generated electricity from households 
with installed solar rooftop systems, making 
them the producers and consumers of electricity 
at the same time.
 Besides, this report proposes three  
essential schemes to drive the policy:

 Scheme 1: Installation of solar rooftop 
system of one million households
 This scheme proposes that the govern-
ment invest in solar panel systems for power 
generation for one million households in three 
years. Such an investment would generate 
1.5 kilowatts (kW) of electricity at the cost of 
60,000 baht per household. 
 This scheme will enable each household 
to produce approximately 225 units of electricity 
at a value of 855 baht per month. The remaining 
electricity (after use) can be sold back to the 
electrical system, producing extra income for 

low-income households in the long run. 
 It will also add 1,500 MW installed 
capacity into the system at an investment of 
60,000 million baht. The 10,403 million baht 
these households will save per year will result 
in the return of investment within 5.77 years.

 Scheme 2: Installation of solar rooftop 
panels in state hospitals
 This  scheme proposes that  the  
governmentinvest  in  the insta l lat ion  
of solar systems on state hospitals' rooftops, 
in three size categories:
 1,000 kW for approximately 120 large-
size hospitals at a total investment of 3,600 
million baht. This will help the hospitals save 
electricity costs of 6,935,000 baht per year 
per hospital. 
 100 kW for approximately 800 district 
hospitals at a total investment of 2,400 million 
baht. This will help the hospitals save electricity 
costs of 693,500 baht per year per hospital. 
 5 kW for approximately 7,250 sub- 
district health promotion hospitals at a total 
investment of 1,450 million baht. This will help 
the hospitals save electricity costs of 34,675 
baht per year per hospital.
 Overall, this scheme will help 8,170 
hospitals increase the installed capacity of 
236 MW at a total investment of 7,450 million 
baht, and will help the hospitals save a total 
of 1,638 million baht per year with a return of 
investment within 4.55 years

 Scheme 3: Installation of solar rooftop 
panels in schools
 This scheme proposes that the government 
invest in the installation of solar systems on 
schools' rooftops, in four size categories:

 (1) 100 kW for approximately 720  
extra-large-size schools at a total investment 
of 2,160 million baht. This will help the schools 
save electricity costs and earn an income at  
a total of 693,500 baht per year per school. 

5ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)



 (2) 100 kW for approximately 1,982 
large-size schools at a total investment of 5,946 
million baht. This will help the schools save 
electricity costs and earn an income at a total 
of 693,500 baht per year per school.
 (3) 30 kW for approximately 12,933 
medium-size schools at a total investment of 
11,640 million baht. This will help the schools 
save electricity costs and earn an income at a 
total of 208,050 baht per year per school.
 4) 5 kW for approximately 15,368 
small-size schools at a total investment of 3,077 
million baht. This will help the schools save 
electricity costs and earn an income at a total 
of 34,675 baht per year per school. 

 This scheme will help 31,021 schools 
increase the installed capacity by 735.12 MW 
at an investment of 22,823 million baht. It will 
help the schools save the budgets and earn 
additional income at a total of 5,098 million 
baht per year with a return of investment 
within 4.48 years. 

 The cumulative total installed capacities 
of all three schemes will be 2,778 MW with 
an investment of 98,859 million baht in three 
years. Moreover, electricity costs worth 18,628 
million baht per year will be saved with additional 
incomes for households, hospitals, and schools 
with a payback period of 5.31 years. Over a 
25 year timeframe, the benefits to the public 
generated by the three schemes will amount 
to 465,689 million baht.

 When combined with the fourth scheme, 
the installation of approximately 222 MW of solar 
rooftop systems will increase the production 
capacity by 3,000 MW. This can be achieved In 
three years, using 74,000 households at 3 kW 
each as well as the net metering system.
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Social and environmental benefits

 The installation of rooftop solar systems is expected 
to deploy 38,333 people for the installation work for over 
three years, and 15,000 people will get maintenance jobs. 
Together, these installations will create more than 50,000 
jobs.
 From an environmental perspective, the solar 
rooftop systems will help reduce electricity generated by 
natural gas power plants and greenhouse gas emissions 
by approximately 1.48 million tonnes per year. In the 
scenario that Thailand uses coal for power generation, 
the installation of solar rooftop systems will offset 
4.52 million tonnes of greenhouse gas per year. Such a 
reduction of carbon dioxide, when compared to electricity 
produced from natural gas, is equivalent to the absorption 
capacity of one million rais (395,368.61 acres) of forest 
areas with multipurpose plants (at 100 plants per rai 
and 1.47 tonnes per rai per year of carbon dioxide  
absorption rate).  
  If compared to electricity produced from coal, the 
installation of solar rooftop systems will offset carbon 
dioxide equivalent to the absorption capacity of 3 million 
rais of forest areas with multipurpose plants. Additionally, 
the electricity generated by solar rooftop systems will also 
offset 804 tonnes of nitrogen oxides (NOx) emissions per 
year that electricity production from natural gas would 
emit. Similarly, in the scenario that Thailand uses coal for 
electricity production, the installation of solar rooftop 
systems will offset 10,098 tonnes of NOx per year.

Management of the security in electrical 
systems over the next three years

 As of October 2019, the total power generation 
in Thailand is 44,443 MW, whereas the peak power  
demand for the year 2019 is 30,853 MW. This means 
that the country still has a reserve of 13,590 MW  
electricity generating capacity. This reserve capacity is 
44% of the peak power demand, which is 29% or 8,962 
MW more than the recommended standard reserve of 
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15%. These backup power plants can, therefore, 
help produce enough electricity for years to 
come. 
 Currently, the construction of a large-scale 
power plant is ongoing. According to the Power 
Development Plan 2018 (PDP 2018), the Thai 
government will build seven more plants in 
the next five years (2020-2024). These plants 
include natural gas power plants as well as a 
large hydropower dam in Lao PDR, increasing 
the electricity generation capacity by 7,600 
MW.
 Since the beginning, the Electricity  
Generating Authority of Thailand (EGAT), 
together with the Metropolitan Electricity 
Authority (MEA) and the Provincial Electricity 
Authority (PEA), has been responsible for the 
operations and management of the production 
and power transmission lines.
 According to their data, the difference 
in electricity usage during Saturdays-Sundays 
(weekends) vs. Mondays-Fridays (weekdays) 
amounts to several thousand MW less.
 In particular, during the early hours of 
Sunday evening until the dawn of Monday, 
electricity usage is significantly reduced. As 
shown in the graph, a reduced electricity usage 
of approximately 6,700 MW occurs during 
21.00 hrs. - 04.00 hrs.

The EGAT manages the fluctuation of about 
10,000 MW of electricity usage every week. 

• A decrease of 6,700 MW of electricity usage 
during 21.00 hrs. of Sunday 15 September until 
4.00 hrs. of Monday 16 September

• An increase of 7,200 MW of electricity usage 
during 4.00 hrs. of Monday 16 September until 
11.00 hrs.

• An additional increase of 2,000 MW of electricity 
usage during 11.00 hrs. - 19.00 hrs.
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 On Monday mornings, during 4.00 hrs. - 
11.00 hrs., there is a rapid increase in electricity 
usage by about 7,200 MW. The fluctuations 
continue with an additional increase of around 
2,000 MW after 11.00 hrs until 19.00 hrs. when 
the peak is reached. 

 All three electricity authorities (EGAT, 
MEA, and PEA) have been managing the 
fluctuations in the power consumption, which 
requires management in the production 
and the transmission line systems of about 
10,000 MW every week. Hence, it is expected 
that the management of the reduction and 
increase of 3,000 MW solar-generated electricity 
in the next three years will not pose any 
additional challenges to the security of the 
electrical systems.

Building long-term electrical system 
security

 This report proposes two groups of 
solutions regarding the concerns about the 
operations in the case of increased solar-gen-
erated electricity, i.e., of more than 5,000 MW. 

 1) Security in the national transmission 
system 
Solution 1: To manage the power plants that 
are flexible to be more efficient. Pumped- 
storage hydropower plants, biogas power 
plants and small hydropower plants can increase 
or reduce the power generation without  
additional costs. Their systems could be  
repurposed, with some incentives to enable 
reduction or pauses in production when there 
is solar power and to increase the production 
during the evening and night times.
Solution 2: To invest in increasing the flexibility 
of suitable large power plants, especially  
natural gas power plants to enable the increase 
and reduction of power generation faster and 
at a lower cost.

Solution 3: To adjust the electricity rates as 
per the Time of Use (TOU), making the rates 
cheaper during the day and more expensive 
during the night. This will be relevant, especially 
in the early evenings, which should have the 
most expensive rate. Under this scheme, large 
power users, as well as other groups of users, 
will be able to adjust their electricity usage  
appropriately according to the TOU. To proceed 
with this, the government may introduce a  
'voluntary experimental electricity charge system' 
and make it mandatory at the right time. 
Solution 4: Is to design and manage electric 
vehicles in such a way as to respond to electrical 
system security. Upon returning to their 
homes in early evenings or at night, the electric  
vehicles will be able to plug into the electrical 
system and supply the remaining electricity 
for use in the houses from the batteries. This 
can be done by developing an application  
technology that will enable the electricity transfer 
from the electric vehicles to homes or sell to the 
electrical system. This will enhance the stability 
and security of the electrical system during 
the peak hours from evening until late at night 
when the power demand decreases and is good 
for charging electric car batteries again. With 
such management, the more electric vehicles 
we have, the more security in the electricity 
system in the evenings. 
Solution 5: Is storing electrical power in  
batteries by either investing in small batteries 
in households or buildings or investing in large 
batteries at the power transmission line level 
while the costs of storing electric power in  
batteries are continuously decreasing. 
Solution 6: It stores electrical energy in cold 
or heat forms, which has a lower cost of power 
storage than in a battery. For example, keeping 
electricity as 'chill' in a mini-PCM refrigerator 
costs approximately 1.7 baht per electrical 
unit. Likewise, storing electricity as hot water 
in a small dT 40K water heater costs about 0.4 
baht per electrical unit only.
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 2) Security in the transmission line system 
in each area
Solution 1: Is to match the demands between 
solar rooftop electricity producers and  
daytime electricity users such as shopping malls,  
convenience stores, community malls, hospitals, 
schools, etc., within the community. This demand 
matching can allow the remaining electricity from 
the solar rooftops to be more efficiently utilised 
in nearby areas rather than sending to faraway 
areas incurring  higher costs and losses of  
electricity in transmission lines.
Solution 2: Is to invest in connecting the power 
distribution system in each area (feeder)  
together from the original straight-line system 
(similar to a herringbone system). Connecting 
more and more feeder ends (into a loop system) 
with an on-off switch can greatly increase the 
stability of the electrical system. 
 Since the concerned electricity authorities 
already allocate billions of baht of earnings as 
investments in developing electricity transmission 
systems, they should also plan and schedule 
investment to develop transmission lines as 
per these guidelines with a time frame that will 
cover various areas throughout the country.
Solution 3: Is to adjust the transformers, either 
change the settings or replace the units with 
overcurrent. 
 Implementing and developing these 
various approaches will enable more efficient 
management of the power fluctuations generated 
by solar and other renewable energy. In the 
long run, it will help maintain the stability and 
security of the electrical system in the transition 
towards 100% renewable energy usage.

Guidelines for managing solar panels 
throughout the lifespan

 Lastly, this report proposes a guideline 
for managing solar panels in three phases 
according to the life cycle of their usage.
• Reduce:  The most fundamental principle  

of reducing the use of solar panels is  
optimising the solar panels. This will reduce 
the amount of new/unused solar panels  
in the future by default. Also, proper  
maintenance procedures will enable 
the lifetime of the solar panel to be as  
expected (i.e., around 25-30 years).

• Reuse: After 25-30 years of use, the solar 
panels will be less effective, but can still 
be used continuously. Thus, reusing these 
old solar panels for other purposes, such 
as pumping water for agriculture, will help 
reduce the amount of new solar panels. 
Besides, some damaged solar panels can 
be fixed for reuse or sold to help build a 
market for second-hand solar panels. 

• Recycle: At the final stage of the lifespan 
of solar panels, they can be recycled to 
salvage materials such as glass, aluminium, 
copper, etc. Approximately 85% of the 
materials can be reclaimed. In the long 
term, the International Renewable Energy 
Agency (IRENA) is working on the research 
and development to find efficient ways 
for more materials in the solar panels to 
be recycled. Solar panel recycling plants 
will also be developed in response to the 
increased number of expired solar panels 
by 2030. 

10 ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)



11ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)



บทคัดย่อ
เจ้ำของบ้ำนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้ำน) สำมำรถไหลเข้ำสู่
สำยส่งได้ก่อน  และในเวลำกลำงคืน (เจ้ำของบ้ำน
กลับมำ) ไฟฟ้ำจำกสำยส่งจงึไหลกลับเข้ำบ้ำน จำกนัน้
เมื่อครบเดือนจึงค�ำนวณกำรใช้สุทธิ (net) ตำมที่
ปรำกฏในมิเตอร์ 
 
 ปัจจุบัน หลำยประเทศได้น�ำนโยบำย Net 
metering ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ในประเทศร�ำ่รวย
และประเทศยำกจน เช่น สหภำพยุโรป ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ  อินเดีย ปำกีสถำน และ
เคนยำ เป็นต้น แต่ประเทศไทยเรำยังไม่มีนโยบำยนี้
เลย นอกจำกนี ้แม้ว่ำรฐับำลไทยจะมกีำรส่งเสรมิกำร
ใช้พลังงำนแสงอำทติย์ในบ้ำนเรอืนมำกกว่ำ 10 ปี แต่
ก็มีปัญหำอุปสรรคหลำยประกำรในกำรติดตั้ง จน
ท�ำให้ระบบโซลำร์เซลล์บนหลงัคำ หรอื โซลำร์รฟูท็อป 
ในประเทศไทยมคีวำมคบืหน้ำช้ำมำก ดงัทีไ่ด้กล่ำวไปแล้ว
 
 รำยงำนฉบับนี้ จึงเน้นย�้ำถึงควำมจ�ำเป็นใน
กำรน�ำระบบ Net metering มำใช้ในประเทศไทย โดย
ตั้งเป้ำหมำยที่จะมีระบบโซลำร์รูฟท็อป 3,000 เมกะ-
วัตต์ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี จำกนั้นจะวิเครำะห์ผล
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะ
เกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว รวมถงึแนวทำง
ในกำรรบัมอืกบัควำมห่วงกังวลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรน�ำระบบโซลำร์รฟูทอ็ปมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นในแง่ของ
ควำมม่ันคงในระบบไฟฟ้ำ ผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำ และ
กำรจดักำรกบัแผงโซลำร์เซลล์ทีห่มดอำยกุำรใช้งำน

 นับถึงสิ้นปี 2561 ทั่วโลกมีกำรติดตั้งแผง 
โซลำร์เซลล์แล้วจ�ำนวน 500,000 เมกะวัตต์ โดย
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 24  แต่หำกคิดสัดส่วน
พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำกโซลำร์เซลล์เมื่อเทียบกับ
พลังงำนไฟฟ้ำที่ทั่วโลกบริโภคในปี 2561 พบว่ำมี
เพียงร้อยละ 2.6 เท่ำนั้น โดย 3 ประเทศที่มีสัดส่วน
สงูสดุคอื ฮอนดรูสั (ร้อยละ 14.0) เยอรมน ี(ร้อยละ 
7.9)  และกรีซ (ร้อยละ 7.5)  ในขณะที่ประเทศไทยมี
สดัส่วนต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ของโลกคือร้อยละ 2.3  เท่ำนัน้ 
 
 ท่ีน่ำเสียดำยยิ่งกว่ำนั้นก็คือเกินกว่ำร้อยละ 
90 ของกำรตดิตัง้พลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย
เป็นแบบโซลำร์ฟำร์มขนำดใหญ่ แทนที่จะเป็นหลังคำ
บ้ำนส�ำหรับที่อยู่อำศัย ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบัน ด้วยควำม
ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยทีีผู่บ้รโิภคสำมำรถผลติไฟฟ้ำ
จำกหลงัคำบ้ำนตนเองได้แล้ว และสำมำรถลดจ�ำนวน
เงินที่เคยไหลออกอย่ำงเดียวให้ลดลงได้ หรือถ้ำดี
กว่ำนี้อีกก็สำมำรถท�ำให้เงินไหลเข้ำกระเป๋ำตนเอง 
ได้ด้วย  จนมกีำรกล่ำวกนัว่ำ ผูบ้รโิภค หรอื consumer 
ได้กลำยเป็น “prosumer” แล้ว
 
 นโยบำยกำรสนบัสนนุกำรตดิตัง้โซลำร์เซลล์
ทีไ่ด้รบัควำมนยิมมำกทีส่ดุ ง่ำยทีส่ดุ ลงทนุน้อยทีสุ่ด
โดยไม่ต้องซื้อมิเตอร์เพิ่มเติม ไม่ต้องติดอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้ำไหลย้อน และไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ ก็คือ 
นโยบำย “Net metering” คอืกำรอนุญำตให้กระแส
ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกโซลำร์เซลล์ (ในตอนกลำงวันซึ่ง
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ข้อเสนอเชิงนโยบายของรายงานฉบับน้ี จะเน้น
ที่การน�าระบบ Net metering มาใช้ในการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมและให้เกิด
ความเป็นธรรมกับครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบโซลาร์-
รูฟท็อป ซึ่งเป็นทั้งผู ้ผลิตและผู้บริโภคไฟฟ้าใน
เวลาเดียวกัน
 นอกจำกน้ี รำยงำนฉบับนี้ยัง เสนอ 3 
มำตรกำรส�ำคัญในกำรผลักดันเชิงนโยบำยได้แก่

 มาตรการที่ 1 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาบ้านเรือนประชาชนหนึ่งล้านครัวเรือน
 มำตรกำรนีเ้สนอให้รัฐบำลลงทนุตดิตัง้แผง
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำด้วยระบบโซลำร์เซลล์ขนำดครวั-
เรอืนละ 1.5 กโิลวตัต์ คิดเป็นเงินลงทุน 60,000 บำท
ต่อหลัง โดยจะตดิตัง้ได้ 1,000,000 ล้ำนครัวเรือนใน
ระยะเวลำ 3 ปี
 ผลลพัธ์ของมำตรกำรนี ้จะท�ำให้แต่ละครวัเรอืน
สำมำรถผลติไฟฟ้ำใช้ได้เองประมำณ 225 หน่วยต่อ
เดอืน คดิเป็นมลูค่ำ 855 บำทต่อเดอืน ไฟฟ้ำทีเ่หลือ
จำกกำรใช้งำนสำมำรถขำยคืนให้ระบบไฟฟ้ำ เพือ่เป็น
รำยได้เสรมิของครวัเรอืนทีม่รีำยได้น้อยในระยะยำว
 มำตรกำรที่ 1 นี้ จะท�ำให้ได้ก�ำลังกำรผลิต
ติดตั้งในระบบ 1,500 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุน
รวมกัน 60,000 ล้ำนบำท และช่วยให้ครัวเรือน
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ทั้งหมด 10,403 ล้ำนบำทต่อปี 
หรือสำมำรถคืนทุนได้ภำยในเวลำ 5.77 ปี

 มาตรการที่ 2 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาโรงพยาบาลของรัฐ
 มำตรกำรนีเ้สนอให้รฐับำลลงทนุตดิตัง้ระบบ
โซลำร์เซลล์บนหลังคำส�ำหรับโรงพยำบำลของรัฐ 
โดยแยกตำมขนำดของโรงพยำบำลดังนี้
 (1) ขนำด 1,000 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรง-
พยำบำลขนำดใหญ่ จ�ำนวนประมำณ 120 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 3,600 ล้ำนบำท ซึ่งจะช่วย
ให้โรงพยำบำลประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ปีละ 6,935,000 
บำทต่อแห่ง
 (2) ขนำด 1,000 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรง
พยำบำลขนำดใหญ่ จ�ำนวนประมำณ 800 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 2,400 ล้ำนบำท ซึ่งจะช่วยให้
โรงพยำบำลประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ปีละ 693,500 บำท
ต่อแห่ง

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  (3) ขนำด 5 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงพยำบำล
สร้ำงเสริมสุขภำพระดับต�ำบล จ�ำนวนประมำณ 
7,250 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 1,450 ล้ำน
บำท ซึ่งจะช่วยให้โรงพยำบำลประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้
ปีละ 34,675 บำทต่อแห่ง
 รวมแล้วมำตรกำรที่  2 นี้จะช่วยให้โรง-
พยำบำล 8,170 แห่ง มกี�ำลงักำรผลติตดิตัง้เพ่ิมข้ึน 
236 เมกะวตัต์ คดิเป็นเงนิลงทนุรวมกนั 7,450 ล้ำน
บำท โดยจะช่วยให้โรงพยำบำลประหยัดงบประมำณ
ได้ทัง้หมด 1,638 ล้ำนบำทต่อปี หรอืสำมำรถคนืทนุ
ได้ภำยในเวลำ 4.55 ปี

 มาตรการที่ 3 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาโรงเรียนของรัฐ
 มำตรกำรนี้ เสนอให้รัฐบำลลงทุนติดตั้ง
ระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำส�ำหรับโรงเรียนของรัฐ 
โดยแยกตำมขนำดของโรงเรียนดังนี้
 (1) ขนำด 100 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดใหญ่พิเศษ จ�ำนวนประมำณ 720 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 2,160 ล้ำนบำท ซ่ึงจะช่วย
ให้โรงเรียนประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 
693,500 บำทต่อแห่ง
 (2) ขนำด 100 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดใหญ่ จ�ำนวนประมำณ 1,982 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทนุทัง้หมด 5,946 ล้ำนบำท ซึง่จะช่วยให้โรงเรยีน
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 693,500 
บำทต่อแห่ง
 (3) ขนำด 30 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดกลำง จ�ำนวนประมำณ 12,933 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 11,640 ล้ำนบำท ซึ่งจะช่วย
ให้โรงเรียนประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 
208,050 บำทต่อแห่ง
 (4) ขนำด 5 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียนขนำด
เล็ก จ�ำนวนประมำณ 15,368 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทุนทั้งหมด 3,077 ล้ำนบำทซึ่งจะช่วยให้โรงเรียน
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 34,675 บำท
ต่อแห่ง

 รวมแล้วมำตรกำรที่ 3 นี้จะช่วยให้โรงเรียน 
31,021 แห ่ง มีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น 
735.12 เมกะวัตต ์  คิดเป ็นเงินลงทุนรวมกัน 
22,823 ล้ำนบำท โดยจะช่วยให้โรงเรียนประหยัดงบ
ประมำณและมรีำยได้เพิม่ทัง้หมด 5,098 ล้ำนบำทต่อปี 
หรือสำมำรถคืนทุนได้ภำยในเวลำ 4.48 ปี
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การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปคาดว่าจะท�าให้เกิด 
การจ้างงานประมาณ 38,333 คนในการติดต้ัง
ตลอดช่วงเวลา 3 ปี และยังท�าให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 15,000 คนในการดูแลรักษา หรือรวม
กันแล้วท�าให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 50,000 
ต�าแหน่งงาน 

 ในด้ำนสิ่งแวดล้อม ระบบโซลำร์รูฟท็อปจะ
ช่วยลดกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ
ลงได้และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงได้
ประมำณ 1.48 ล้ำนตันต่อปี หรือหำกประเมินว่ำ
ประเทศไทยจะใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรติด
ตั้งโซลำร์รูฟท็อปแทนดังกล่ำวข้ำงต้นจะลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงได้ประมำณ 4.52 ล้ำนตัน
ต่อปี ทั้งนี้ปริมำณกำรลดคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลด
ลงดังกล่ำว เมื่อเปรียบเทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำด้วย
ก๊ำซธรรมชำติเทียบเท่ำกับกำรดูดซับของพื้นที่ป่ำ
ไม้ท่ีมีพรรณไม้อเนกประสงค์ (อัตรำปลูก 100 ต้น
ต่อไร่ และดูดซับคำร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.47 ตัน
ต่อไร่ต่อปี) เท่ำกับ 1 ล้ำนไร่ เลยทีเดียว หรือหำก
เทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยถ่ำนหินปริมำณกำรลด
คำร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงดงักล่ำวจำกกำรติดต้ัง 
โซลำร์รูฟท็อปแทนเทียบเท่ำกับกำรดูดซับของพื้นท่ี
ป่ำไม้ท่ีมีพรรณไม้อเนกประสงค์เท่ำกับ 3 ล้ำนไร่ 

เลยทีเดียว นอกจำกนั้น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์-
รฟูท็อปยงัช่วยลดกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) จำกกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยก๊ำซธรรมชำติลงได้ 
804 ตนัต่อปี ในท�ำนองเดยีวกนัหรือหำกประเมนิว่ำ
ประเทศไทยจะใช้ถ่ำนหนิในกำรผลติไฟฟ้ำ กำรตดิตัง้
โซลำร์รูฟท็อปแทนดังกล่ำวข้ำงต้นจะลดกำรปล่อย
ออกไซด์ของไนโตรเจนลงได้ประมำณ 10,098 ตัน
ต่อปี

 ข้อมูลก�ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด ณ เดือน
ตุลำคม 2562 เท่ำกับ 44,443 เมกะวัตต์ ในขณะที่
ควำมต้องกำรพลงัไฟฟ้ำสงูสดุหรอืพคี ของปี 2562 
เท่ำกับ 30,853 เมกะวัตต์ จึงมีก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ
ส�ำรองของประเทศสูงถึง 13,590 เมกะวัตต์ หรือ
ร้อยละ 44 ของพีค ซึ่งสูงกว่ำมำตรฐำนร้อยละ 15 
มำกถึง 8,962 เมกะวัตต์ จึงสำมำรถสั่งเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้ำส�ำรองเหล่ำนี ้เพือ่ผลติไฟฟ้ำให้เพยีงพอได้
อีกหลำยปี
 ทั้งนี้  ยังมี โรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่ก�ำลัง
ก่อสร้ำง และรฐัก�ำหนดให้สร้ำงเพิม่ขึน้ในช่วง 5 ปีข้ำง
หน้ำ ปี 2563-2567 ตำมแผนพฒันำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ 
PDP2018 อีก 7 โรง ทัง้โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ และ
เข่ือนขนำดใหญ่ในประเทศลำว รวมแล้วจะมกี�ำลังผลติ
เพิม่ข้ึนอีกมำกถึง 7,600 เมกะวตัต์ 
 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและ
สำยส่งไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกับ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ด�ำเนินกำรมำตลอด
จนถงึปัจจบุนั ในแต่ละสปัดำห์ กำรใช้ไฟฟ้ำช่วงวนัเสำร์
และวันอำทิตย์ จะลดลงกว่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
หลำยพันเมกะวัตต์ โดยเฉพำะในช่วงหัวค�่ำของวัน
อำทิตย์ ถึงเช้ำมืดของวันจันทร์มีกำรใช้ไฟฟ้ำที่ลด
ลงมำก ดังเช่นข้อมูลในภำพ กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง
ประมำณ 6,700 เมกะวตัต์ในช่วง 21.00–04.00 น. 
พอถึงเช้ำวันจันทร์ กำรใช้ไฟฟ้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว ดังเช่นในช่วง 04.00–11.00 น. มีกำร
ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นประมำณ 7,200 เมกะวัตต์ แล้วก็
ผันผวนลดลงและเพิ่มขึ้นระหว่ำงวัน จนมีกำรใช้
สูงสุดในช่วงหนึ่งทุ่ม
 ทั้งสำมหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฯ ก็บริหำร
จัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำที่ลดลงและเพิ่มขึ้น ซึ่งจ�ำเป็น

การบริหารจัดการความม่ันคง 
ในระบบไฟฟ้าในช่วง 3  ปีข้างหน้า

 เมื่อรวมทั้ง 3 มำตรกำรนี้ จะท�ำให้ระบบ 
โซลำร์เซลล์แบบบนหลังคำมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 
เพิ่มขึ้น 2,778 เมกะวัตต์ ด้วยเงินลงทุนรวมกัน 
98,859 ล้ำนบำท (ในระยะเวลำ 3 ปี) และช่วย
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำ (และสร้ำงรำยได้เพิม่) ให้กบับ้ำนเรอืน  
โรงพยำบำล โรงเรียน ได้ 18,628 ล้ำนบำทต่อปี 
เพรำะฉะนัน้จะคนืทนุในระยะเวลำประมำณ 5.31 ปี และ
หำกค�ำนวณตลอดอำยุกำรใช้งำน 25 ปี มำตรกำร
ทัง้สำมนีจ้ะให้ประโยชน์แก่ประชำชน 465,689 ล้ำนบำท 

มาตรการท่ี 4 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาบ้านเรือนทั่วไปอีกประมาณ 222 เมกะวัตต์
 โดยจะติดตั้งครัวเรือนละรำว 3 กิโลวัตต์ 
จ�ำนวน 74,000 หลงั โดยระบบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำแบบ 
Net-metering ก็จะท�ำให้ระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำ
ในประเทศไทยมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 3,000  
เมกะวัตต์ในระยะเวลำ 3 ปี ตำมที่ได้วำงแผนไว้

ผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ต้องบริหำรจัดกำรกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบสำยส่ง
ไฟฟ้ำให้ลดลงและเพิม่ขึน้ ประมำณ 10,000 เมกะวัตต์
อยู่แล้วทุกๆ สัปดำห์ ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรกำร
ลดลงและเพิม่ขึน้ของไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ท่ีจะเพิม่
มำกข้ึน 3,000 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้ำงหน้ำ จึงไม่มี
ปัญหำในด�ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด

 

 

 ส่วนควำมห่วงกงัวลทีห่ลำยฝ่ำยเป็นห่วงว่ำ 
เมือ่มกีำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์มำกขึน้
เรือ่ยๆ เช่น มำกกว่ำ  5,000 เมกะวัตต์ จะด�ำเนินกำร
อย่ำงไร? รำยงำนฉบบันีไ้ด้เสนอแนวทำงในกำรเตรยีม
กำรเป็น 2 กลุม่ด้วยกันคือ

  1) ความมั่นคงในระบบสายส่งรวมของ
ประเทศ
 แนวทำงแรก คือ กำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำ 
ท่ีมีควำมยืดหยุ ่นให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดย 
โรงไฟฟ้ำเหล่ำนีส้ำมำรถเพิม่และลดก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ

ได้โดยไม่มีปัญหำและไม่มีต้นทุนเพิ่ม ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ
พลังน�้ำสูบกลับ โรงไฟฟ้ำแก๊สชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำ
พลังน�้ำขนำดเล็ก โดยออกแบบระบบและแรงจูงใจ
ให้ลดหรือหยุดผลิตในช่วงที่มีแสงอำทิตย์และเพิ่ม
ก�ำลังผลิตในช่วงเย็นและค�่ำ
 แนวทำงที่สอง คือ กำรลงทุนปรับควำม
ยืดหยุ ่นของโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่มีอยู ่แล้วให้มี
ควำมยืดหยุ่นมำกข้ึนกว่ำปัจจุบัน โดยเฉพำะโรง
ไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติให้สำมำรถเพิ่มและลดก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำได้มำกขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยมีต้นทุนใน
กำรด�ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำที่ต�่ำลงกว่ำเดิม
 แนวทำงที่สำม กำรปรับระบบค่ำไฟฟ้ำที่คิด
ตำมช่วงเวลำ (Time of Use หรือ TOU) ให้ค่ำไฟฟ้ำ
มีรำคำถูกลงในช่วงกลำงวัน และแพงขึ้นในช่วง
กลำงคืน โดยเฉพำะในช่วงหัวค�่ำซึ่งควรจะแพงท่ีสุด 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ จะพิจำรณำลงทุนเพื่อ
ปรับกำรใช้ไฟฟ้ำของตนเองให้เหมำะสม (Demand 
Response) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ำกลุ่มต่ำงๆ อำจจะ
บริหำรจัดกำรให้เหมำะสมมำกขึ้น ทั้งนี้ รัฐอำจจะ
ด�ำเนินกำรแบบ “ระบบค่ำไฟฟ้ำทดลองตำมควำม
สมัครใจ” จนเมื่อเหมำะสมแล้วจึงบังคับใช้เป็นระบบ
ค่ำไฟฟ้ำต่อไป
 แนวทำงที่สี่ กำรออกแบบและบริหำรจัดกำร
รถยนต์ไฟฟ้ำที่ก�ำลังเพิ่มมำกขึ้นให้ตอบโจทย์ควำม
มั่นคงของระบบไฟฟ้ำ เนื่องจำกรถยนต์ไฟฟ้ำทุก
คันมีแบตเตอร่ี เมื่อกลับมำถึงที่พักโดยเฉพำะใน
ช่วงเย็นหรือหัวค�่ำ ในเมื่อแบตเตอรี่ในรถยังมีไฟฟ้ำ
เหลืออยู่บ้ำง จึงควรออกแบบระบบแอปพลิเคชั่นให้
สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำจำกรถยนต์ไฟฟ้ำมำใช้ในบ้ำน
หรือส่งขำยเข้ำระบบไฟฟ้ำได้ เพื่อช่วยเสริมควำม
มั่นคงของระบบไฟฟ้ำในช่วงค�่ำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่ม
สูงขึ้นมำก จนเมื่อถึงช่วงดึกที่กำรใช้ไฟฟ้ำในระบบ
น้อยลง จึงค่อยใช้ไฟฟ้ำจำกระบบไปชำร์จรถยนต์
ไฟฟ้ำ หำกมีกำรบริหำรจัดกำรในแนวทำงนี้ จะท�ำให้
จ�ำนวนรถยนต์ไฟฟ้ำยิ่งมีมำกขึ้นเท่ำไรก็จะยิ่งช่วย
เสริมควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำในช่วงเย็นและ
หัวค�่ำได้มำกยิ่งขึ้น
 แนวทำงที่ห้ำ กำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำใน
แบตเตอร่ี ทั้งกำรลงทุนแบตเตอร่ีขนำดเล็กในแต่ละ
บ้ำนแต่ละอำคำรหรอืกำรลงทนุแบตเตอรีข่นำดใหญ่ 
ระดับสำยส่งไฟฟ้ำ ถึงแม้ว่ำต้นทุนกำรเก็บพลังงำน
ไฟฟ้ำในแบตเตอรี่จะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 แนวทำงที่หก กำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำเป็น
ควำมเย็นหรือเก็บเป็นควำมร้อน ซึ่งมีต้นทุนในกำร
เก็บพลังงำนถูกกว่ำกำรเก็บในแบตเตอรี่ ตัวอย่ำง

การสร้างความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าในระยะยาว

การไฟฟ้าฯ บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
และเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นเมกะวัตต์อยู่แล้ว
ทุกๆ สัปดาห์

• วนัอำทิตย์ 15 ก.ย. 21.00 น. ถงึวันจันทร์ 16 ก.ย. 04.00 น. 
กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง 6,700 เมกะวตัต์
• วันจันทร์ 16 ก.ย. 04.00 น. ถึง 11.00 น. กำรใช้ไฟฟ้ำ
เพิ่มขึ้น 7,200 เมกะวัตต์
• วันจันทร์ 11.น. ถึง 19.00 น. กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอีก 
2,000 เมกะวัตต์
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เช่น กำรเก็บไฟฟ้ำเป็นควำมเย็นในตู้เย็นขนำดเล็ก
แบบ PCM มีต้นทุนประมำณ 1.7 บำทต่อหน่วย
ไฟฟ้ำ ส่วนกำรเก็บไฟฟ้ำเป็นน�้ำร้อนในเคร่ืองท�ำน�ำ้
ร้อนขนำดเล็ก dT 40K มีต้นทุนประมำณ 0.4 บำท
ต่อหน่วยไฟฟ้ำเท่ำนั้น
                                                                                                                                                                                  

 2) ความมั่นคงในระบบสายส่งย่อยในแต่ละ
พื้นที่
 แนวทำงแรก กำรจับคู่ (Demand Matching) 
ระหว่ำงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์รูฟท็อปกับผู้ใช้
ไฟฟ้ำช่วงกลำงวนั เช่น ห้ำงสรรพสนิค้ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ 
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยำบำล โรงเรียน ฯลฯ เพื่อให้
ไฟฟ้ำทีเ่หลอืใช้จำกระบบโซลำร์รูฟทอ็ป ถูกใช้ในพืน้ที่
บริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องถูกส่งผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำ ไป
ใช้ในพ้ืนท่ีไกลออกไป
 แนวทำงที่สอง กำรลงทุนเชื่อมระบบจ่ำย
ไฟฟ้ำในแต่ละพ้ืนที่ (Feeder) เข้ำด้วยกัน จำกแต่
เดิมที่เป็นระบบเส้นตรงกระจำยออกไป (คล้ำยระบบ
ก้ำงปลำ) โดยเช่ือมต่อปลำย Feeder เข้ำด้วยกัน
มำกข้ึนๆ เรื่อยๆ (ให้กลำยเป็นระบบวง loop) และ
มีสวิตช์เปิด–ปิด ก็จะเพิ่มควำมมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ำได้มำก ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำได้
จัดสรรค่ำไฟฟ้ำที่เรำจ่ำย ไปลงทุนพัฒนำระบบ
สำยส่งไฟฟ้ำปีละหลำยหมื่นล้ำนบำทอยู่แล้ว ก็ควร
จะวำงแผนและก�ำหนดกำรลงทุนพัฒนำสำยส่ง
ไฟฟ้ำตำมแนวทำงนี้ให้ชัดเจน มีกรอบเวลำที่จะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ
 แนวทำงทีส่ำม กำรปรับหม้อแปลง โดยปรบั
กำรต้ังค่ำที่หม้อแปลง หรือเปลี่ยนหม้อแปลงเฉพำะ
บำงตัวท่ีแรงดันล้นเกิน
 กำรด�ำเนินกำรและพัฒนำแนวทำงต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ร่วมกัน จะท�ำให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงำน
แสงอำทิตย์และพลังงำนหมุนเวียนอื่นๆ ได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพมำกขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จึงสำมำรถรกัษำ
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำในกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่
กำรใช้พลงังำนหมนุเวียนท้ังหมด 100 เปอร์เซน็ต์ใน
ระยะยำวได้เป็นอย่ำงดี

 สุดท้ำย รำยงำนฉบับนี ้ได้เสนอแนะแนวทำงใน
กำรจดักำรแผงโซลำร์เซลล์ตลอดช่วยอำยุกำรใช้งำน
ออกเป็น 3 ขัน้ตอนตำมวงจรชวีติกำรใช้งำน คือ

 การลดการใช้ (Reduce) หลักกำรพื้นฐำนที่สุด
ของกำรลดกำรใช้แผงโซลำร์เซลล์คือ กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของแผงโซลำร์เซลล์ ซึ่งจะเป็นกำรลด
ปริมำณกำรใช้แผงโซลำร์เซลล์เหลือใช้ในอนำคตไป
โดยปริยำย นอกจำกนั้น กระบวนกำรในกำรดูแล
รักษำอย่ำงเหมำะสม ก็จะท�ำให้อำยุกำรใช้งำนของ
แผงโซลำร์เซลล์เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ (คือ
ประมำณ 25-30 ปี)

 การใช้ซ�้า (Reuse) ภำยหลังจำกกำรใช้งำน  
25-30 ปี แผงโซลำร์เซลล์จะมีประสิทธิภำพน้อยลง  
แต่ยังสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น 
กำรน�ำแผงโซลำร์เซลล์ที่เปลี่ยนแล้วไปใช้งำนซ�้ำใน
วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น กำรสูบน�้ำเพื่อกำรเกษตร 
ก็จะสำมำรถลดปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่เป็นของ
เสียลงได้ นอกจำกนี้ กำรซ่อมแซมแผงโซลำร์เซลล์
ที่เสียหำยบำงส่วน ก็สำมำรถน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ และ
สร้ำงสร้ำงตลำดโซลำร์เซลล์มือสองได้เช่นกัน

 การรีไซเคิล (Recycle) ในขั้นตอนสุดท้ำยของ
กำรใช้งำนตลอดช่วงอำยุของแผงโซลำร์เซลล์ เรำ
สำมำรถที่จะรีไซเคิลแผงโซลำร์เซลล์ เพื่อให้ได้วัสดุ
เช่น กระจก อลูมีเนียม ทองแดง กลับมำใช้ใหม่ได้ 
ในอัตรำประมำณร้อยละ 85 ของวัสดุทั้งหมด ทั้งน้ี
ในระยะยำวทบวงกำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำง
ประเทศ International Renewable Energy 
Agency, IRENA) จะมีกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อ
ให้สำมำรถน�ำวัสดุต่ำงๆ ในแผงโซลำร์เซลล์กลับ
มำใช้ให้ได้มำกขึ้น และพัฒนำโรงงำนรีไซเคิลแผง 
โซลำร์เซลล์ เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณแผง 
โซลำร์เซลล์หมดอำยุที่จะมีมำกขึ้นในปี 2573

แนวทางการจัดการแผงโซลาร์เซลล์
ตลอดช่วงอายุใช้งาน
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บทที่ 1 
พัฒนาการของโซลาร์เซลล์
และรูฟท็อปทั่วโลก

 1.1 การผลติไฟฟ้าด้วยกงัหันไอน�า้กบัการผลติ
ไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์
 แมว่้ำผู้บรโิภคสว่นมำกไม่ได้เป็นผู้เชีย่วชำญ
เร่ืองกำรผลิตไฟฟ้ำ แต่ก็พอจะทรำบในหลักกำร
เบื้องต้นว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกระบวนกำร
ผลิตไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ หรือน�้ำมัน
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อต้มน�้ำให้เดือดจนเป็นไอ แล้วใช้
พลังไอน�้ำนั้นไปหมุนกังหันไอน�้ำ (steam turbine) 
ซ่ึงประดิษฐ์ข้ึนคร้ังแรกเมื่อประมำณ 120 ปีที่แล้ว 
แล้วใช้เพลำของกังหันไปหมุนเคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำ 
(ไดนำโม-เป็นกำรหมุนขดลวดตัดสนำมแม่เหล็ก) จน
ท�ำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่แล้วไหลเป็นกระแสไฟฟ้ำ
เพื่อน�ำไปใช้เป็นพลังงำนตำมวัตถุประสงค์
 กระบวนกำรผลติดงักล่ำวยงัไม่ได้นบัรวมถงึ
กำรได้มำของเช้ือเพลิงที่ใช้เผำไหม้ ซึ่งต้องเปิดหน้ำ
ดิน ขุด เจำะลึกนับพันเมตร และขนส่งซึ่งส่วนมำก
เป็นกำรขนส่งเป็นระยะทำงไกลๆ ข้ำมน�้ำ ข้ำมทวีป
กว่ำจะไปถึงโรงไฟฟ้ำ 
 หำกกล่ำวถึงเฉพำะขั้นตอนกำรผลิตใน
บรเิวณโรงไฟฟ้ำ นกัวิทยำศำสตร์ประเมนิว่ำประมำณ
ร้อยละ 60 ของพลังงำนทั้งหมดได้สูญเสียไปเป็น
ควำมร้อน  ซึ่งพลังงำนที่เรำต้องกำรใช้จริงๆ คือ
พลงังำนไฟฟ้ำน้ันจะเหลอือยูเ่พยีงร้อยละ 40 เท่ำนัน้ 
เม่ือนับรวมกระบวนกำรผลิตทั้งหมด ตั้งแต่กำร
ส�ำรวจหำแหล่งเชือ้เพลงิจนถงึได้กระแสไฟฟ้ำ และส่ง
กระแสไฟฟ้ำไปให้ผูใ้ช้งำนถงึบ้ำน จงึเป็นกระบวนกำร
ที่ไม่น่ำจะเรียกได้ว่ำมีประสิทธิภำพสูง เมื่อเทียบกับ
กระบวนกำรผลิตที่จะกล่ำวถึงต่อไปน้ี คือกำรผลิต
ไฟฟ้ำด้วยโซลำร์เซลล์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โซลำร์เซลล์
บนหลังคำ (solar rooftop)
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 กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยโซลำร์เซลล์ 
ไม่มีขั้นตอนอะไรมำกมำยเหมือนกับกำรผลิตแบบ
เดิม คอื ไม่ต้องใช้เช้ือเพลงิเพ่ือเผำไหม้เพือ่ต้มน�ำ้จดื   
ไม่ต้องใช้น�้ำหล่อเย็น ไม่ใช้ไดนำโม เพียงแค่มีแสง
อำทิตย์ก็สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ ซึ่งในแสงอำทิตย์
ที่ส ่องลงมำน้ันมีอนุภำคที่ เ รียกว ่ำ “โฟตอน” 
(photon) นับหลำยล้ำนล้ำนอนุภำคต่อวินำที   
อนุภำคโฟตอนจะเป ็นผู ้ ไป “ เตะ” อิ เล็กตรอน
วงนอกสุดของแผ่นรับแสงที่ผลิตจำกสำรกึ่งตัวน�ำ  
(semiconductor) แผ่นรับแสงอำทิตย์ดังกล่ำว

เรียกว่ำ "แผงโซลำร์เซลล์" (photovoltaic solar 
panel) เมือ่ต่อเส้นทำงให้อเิลก็ตรอนจ�ำนวนมหำศำล
และมีพลงังำนสงูทีห่ลดุออกมำนีก้บัเส้นลวดตวัน�ำก็
จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้ำที่เรำต้องกำร

 1.2  ท�าไมแผงโซลาร์เซลล์จึงมีราคาถูกลง
 สำรกึ่งตัวน�ำ ก็คือวัสดุที่มีคุณสมบัติทำง 
กำรน�ำไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำงฉนวน (insulator) ซึง่มคีวำม
สำมำรถในกำรน�ำไฟฟ้ำได้ต�ำ่มำก และตวัน�ำ (conductor) 
ซึง่มคีวำมสำมำรถในกำรน�ำไฟฟ้ำได้สงู เช่น ทองแดง 
สำรกึ่งตัวน�ำที่นิยมน�ำมำผลิตแผงโซลำร์เซลล์ก็คือ
ซลิคิอน (silicon) ซึง่เป็นธำตทุีถ่ลงุได้จำกทรำย และ
เป็นธำตทุีมี่มำกทีส่ดุในโลกชนดิหนึง่  ดงันัน้ อุปกรณ์
ทีผ่ลิตด้วยสำรกึง่ตวัน�ำ เช่น แผงวงจรคอมพวิเตอร์ 
ชิน้ส่วนวงจรในโทรศพัท์มอืถอื และแผงโซลำร์เซลล์ จงึ
มีรำคำถูก และจะย่ิงมีรำคำถูกลงอีกมำกหำกตลำด
ขยำยตวัมำกขึน้
 กลบัมำทีก่ำรผลติไฟฟ้ำ หำกพเิครำะห์กนัให้
ลึกๆ เรำจะพบว่ำทั้งกำรผลิตแบบเดิมและกำรผลิต
ด้วยโซลำร์เซลล์ต่ำงก็ใช้ “พลังงำน”  จำกดวงอำทติย์
เหมอืนกนั เพรำะถ่ำนหนิ ก๊ำซธรรมชำตแิละน�ำ้มัน ต่ำง
กเ็กดิมำจำกกำรสังเครำะห์แสงของพชืทีต้่องใช้แสง
อำทติย์  ถ่ำนหินก็มำจำกพชื  ก๊ำซธรรมชำติกม็ำจำก
ซำกไดโนเสำร์ซึง่กินพชืเป็นอำหำร  พลังงำนฟอสซลิ
จงึเป็นพลังงำนจำกดวงอำทติย์ทีถ่กูสะสมไว้เมือ่ 200 
ล้ำนปีมำแล้ว ในขณะที่อนุภำคโฟตอนที่กระทบแผง 
โซลำร์เซลล์ เป็นพลังงำนจำกดวงอำทิตย์ที่ “สด 
ทุกวัน” และไม่มีวันหมด จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภท
พลังงำนหมุนเวียน ในขณะที่พลังงำนฟอสซิลมี
จ�ำนวนจ�ำกดัและถกูผกูขำดด้วยคนจ�ำนวนน้อย
 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยพลังงำนฟอสซิลถูกจัดอยู่ในประเภท “ฟิสิกส์
ดัง้เดมิ” (Classical Physics) ในขณะทีก่ำรผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยโซลำร์เซลล์ถกูจดัอยู่ในประเภท “ฟิสิกส์ควอนตมั” 
(Quantum Physics) หรือฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 พัฒนำกำรของฟิสิกส์ควอนตัมได้ส่งผลให้
นักวิทยำศำสตร์หลำยคนได้รับรำงวัลโนเบลสำขำ
ฟิสิกส์ สองผลงำนที่ ได ้รับรำงวัลดังกล่ำวคือ 
ผลงำนของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ผู้ที่สำมำรถอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์โฟโตอิเล็กทริก, Photoelectric  
Effect - รับรำงวัลปี 2462)  และ “ผลงำนวิจัย
เรื่องสำรกึ่งตัวน�ำและกำรค้นพบปรำกฎกำรณ์
ทรำนซสิเตอร์" (ผลงำนร่วมของสำมนกัวทิยำศำสตร์
ชำวสหรำชอำณำจกัรและสหรฐัอเมรกิำเมือ่ปี 2499) 
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 ว่ำไปแล้วกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์-
เซลล์จะคล้ำยกับกระบวนกำรสังเครำะห์แสงของพืช 
(Photosynthesis)  คือกระบวนกำรที่ใช้พลังงำน
จำกแสงอำทิตย์เพื่อมำเปล่ียนน�้ำ (ที่ผ่ำนทำงรำก) 
กับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในอำกำศให้เป็นแป้ง 
เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นแบบ “สดทุกวัน” เช่นกัน
 ปัจจบุนัเรำต่ำงยอมรบักนัว่ำ ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีได้ท�ำให้วิถีชีวิตของเรำต้องเปลี่ยน
ไปอย่ำงรวดเร็ว กำรสื่อสำรทำงโทรทัศน์ถูกแทนที่
ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนสำมำรถรับและส่งสำร
เองได้อย่ำงง่ำยดำยและต้นทนุต�ำ่ แล้วท�ำไมในวงกำร
พลังงำนจึงเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงช้ำ
 กำรเปล่ียนผ่ำนพลังงำนจำกกำรพึ่งพำ 
เชือ้เพลงิฟอสซิลสูก่ำรใช้พลงังำนจำกแสงอำทติย์ใน
กำรผลิตไฟฟ้ำจึงเป็นควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ที่จะน�ำมำใช้ในกำรสร้ำงแนวโน้มกำรผลิตและใช้
พลังงำนที่ยั่งยืนมำกขึ้น

 1.3  คิดใหม่เรื่องพลังงาน
 กำรผลติไฟฟ้ำด้วยแผงโซลำร์เซลล์ นอกจำก
จะมคีวำมแตกต่ำงทีส่�ำคัญจำกกำรผลติแบบเดมิแล้ว 
ยงัลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อนัจะส่งผล
ต่อวิกฤตกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ช่วย
ลดควำมเหลื่อมล�้ำและเป็น “ประชำธิปไตยพลังงำน” 
(Energy Democracy) อีกด้วย อธิบำยง่ำยๆ คือ 
ผู้บริโภคท่ีเคยถูกท�ำให้เป็นผู้ซื้อเพียงอย่ำงเดียว 
หำกเข้ำถงึกำรผลติพลงังำนได้เองก็จะกลำยเป็นทัง้ 
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไปด้วยในตวัคนเดียวกัน ทีเ่รยีกว่ำ 
Prosumer   
 ด้วยเหตนุี ้ดร.เฮอร์มำนน์ เชยีร์ (Hermann 
Scheer) อดีตประธำนองค์กร “Eurosolar” ผู้ม ี
บทบำทส�ำคญัมำกในกำรส่งเสรมิพลงังำนหมุนเวยีน
โลกจึงได้สรุปว่ำ “กำรถกเถียงประเด็นพลังงำน
ตำมล�ำพังแบบแยกส่วน คือกำรลวงทำงปัญญำ” 
สอดคล้องกับรำยงำนเรื่อง “Rethinking Energy 
2017” โดยทบวงกำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำง 
ประเทศที่วิพำกษ์ เป ้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) 
ขององค์กำรสหประชำชำติว ่ำ “เป ้ำหมำยที่  7 
คือ พลังงำนหมุนเวียนที่สะอำดสำมำรถจ่ำยได้  
คือศูนย์กลำงหรือสำเหตุของอีก 16 เป้ำหมำย” 

 1.4 สถิติโลกที่น่าสนใจ
 นับถึงสิ้นปี 2561 ทั่วทั้งโลกมีกำรติดตั้ง
แผงโซลำร์เซลล์แล้วจ�ำนวน 500,000 เมกะวัตต์ โดย
เพิม่ข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 24  และ 3 ประเทศทีต่ดิตัง้
มำกทีสุ่ดคอื สำธำรณรัฐประชำชนจนี (ร้อยละ 35.2)  
สหรฐัอเมรกิำ (ร้อยละ 12.4)  และญ่ีปุ่น (ร้อยละ 11.2)1

 หำกคิดสัดส่วนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำก
โซลำร์เซลล์เมื่อเทียบกับพลังงำนไฟฟ้ำที่ชำวโลก
บริโภคในปี 2561 พบว่ำมีเพียงร้อยละ 2.6 เท่ำนั้น  
โดย 3 ประเทศที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ ฮอนดูรัส (ร้อย
ละ 14) เยอรมนี (ร้อยละ 7.9)  และกรีซ (ร้อยละ 7.5)  
ในขณะทีป่ระเทศไทยมสีดัส่วนต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ของโลก
คอืร้อยละ 2.3 เท่ำนัน้ และเกนิกว่ำร้อยละ 90 ของกำร
ติดต้ังในประเทศไทยเป็นแบบโซลำร์ฟำร์มขนำดใหญ่ 
แทนที่จะเป็นหลังคำบ้ำนส�ำหรับที่อยู่อำศัย
 หำกคิดจ�ำนวนกำรติดตั้งโซลำร์เซลล์เฉลี่ย
ต่อประชำกรหนึ่งคน พบว่ำ  3  ประเทศที่มีจ�ำนวน
สูงสุดคือ เยอรมนี ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  คือ  548, 
459 และ 442 วัตต์ต่อคน ตำมล�ำดับ2

 ถ ้ำเปรียบเทียบศักยภำพของพลังงำน 
แสงอำทติย์เหนอืพืน้ทีป่ระเทศเยอรมนกีบัประเทศไทย 
ใครๆ ก็คงจะทรำบว่ำ ประเทศไทยเรำมีศักยภำพ
มำกกว่ำอย่ำงแน่นอน แต่ควำมจริงก็คือในปี 2561 
ประเทศเยอรมนีสำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์
ได้ถึง 46,300 ล้ำนหน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของ
ไฟฟ้ำทีป่ระเทศนีบ้รโิภค3  โดยมกี�ำลงักำรตดิตัง้ด้วย
แผงโซลำร์เซลล์ 45,400 เมกะวัตต์
 พลังงำนไฟฟ้ำที่ประ เทศเยอรมนีผลิต
จำกโซลำร์เซลล์นี้ คิดเป็นร้อยละ 23 ของไฟฟ้ำที่
ประเทศไทยผลิตจำกเชื้อเพลิงทั้งหมดในปีเดียวกัน 
กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ ประเทศไทยสำมำรถใช  ้
แสงอำทิตย์ผลิตไฟฟ้ำแทนกำรซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิล
จำกต่ำงประเทศได้ถึงร้อยละ 23 ถ้ำคิดเป็นมูลค่ำ
ไฟฟ้ำก็กว่ำหนึ่งแสนล้ำนบำท
 
 

 

1  Task 1 – Strategy PV Analysis and Outreach, April 2019 , IEA – PVSP

2 อ้ำงแล้วใน 2

3  https://www.volker-quaschning.de/datserv/ren-Strom-D/index_e.php
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 1.5 นโยบายที่สามารถท�าให้ผู ้บริโภคเป็น  
“Prosumer”  ได้
 ตำมหลักวิชำฟิสิกส์แล้ว ไฟฟ้ำสำมำรถไหล
ผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำได้ 2 ทำง คือจำกโรงไฟฟ้ำไปสู ่
บ้ำนเรอืนหรอืจำกบ้ำนเรือนกลบัไปสู่สำยส่งก็ได้ แต่ที่
ผ่ำนๆ มำด้วยนโยบำยของรัฐบำล กระแสไฟฟ้ำได้ถกู
บงัคบัให้ไหลไปในทศิทำงเดยีวเท่ำนัน้ เงนิจงึไหลออก
จำกกระเป๋ำของผู้บริโภคเพียงอย่ำงเดียว ปัจจุบันนี้ 
ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ี ผู้บริโภคสำมำรถ
ผลติไฟฟ้ำจำกหลงัคำบ้ำนตนเองได้แล้ว โดยสำมำรถ
ลดจ�ำนวนเงินที่เคยไหลออกอย่ำงเดียวให้ลดลงได้ 
หรือถ้ำดีกว่ำนี้อีกก็สำมำรถท�ำให้เงินไหลเข้ำกระเป๋ำ
ตนเองได้ด้วย ผูบ้ริโภคจงึกลำยเป็น “Prosumer”
 นโยบำยที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด ง่ำย
ที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด ไม่ต้องซื้อมิเตอร์เพิ่มเติม ไม่
ต้องติดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำไหลย้อน และไม่ต้อง
ซื้อแบตเตอรี่ ก็คือ นโยบำย “Net-metering” คือ
กำรอนญุำตให้กระแสไฟฟ้ำทีผ่ลติได้จำกโซลำร์เซลล์
บนหลังคำบ้ำน (ในตอนกลำงวันซึ่งเจ้ำของไม่อยู่
บ้ำน) สำมำรถไหลเข้ำสู่ระบบสำยส่งได้ก่อน และใน
เวลำกลำงคนื (เจ้ำของบ้ำนกลบัมำ) ไฟฟ้ำจำกระบบ
สำยส่งก็ไหลกลับเข้ำบ้ำน เมื่อครบเดือนก็คิดกำรใช้
สุทธิ (net) ตำมค่ำไฟฟ้ำที่ปรำกฏในมิเตอร์  
 ป ัจจุ บัน  หลำยประ เทศได ้น� ำน โยบำย 
Net-metering ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในประเทศ 
ร�ำ่รวยและประเทศยำกจน เช่น สหภำพยโุรป ออสเตรเลยี 
สหรฐัอเมรกิำ แคนำดำ  อนิเดยี ปำกสีถำน และเคนยำ 
เป็นต้น แต่ประเทศไทยเรำยังไม่มีกำรน�ำนโยบำยนี้
เลยมำใช้

 1.6 “อย่าปล่อยให้การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อยู่ใน
มือของเจ้าของอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่”
 ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ วัตถุดิบที่น�ำมำผลิต
โซลำร์เซลล์กับกำรผลิตโทรศัพท์มือถือต่ำงก็มำ
จำกเทคโนโลยีสำรกึ่งตัวน�ำเหมือนกัน แต่ท�ำไมกำร
ใช้โทรศัพท์มือถือจึงได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว จำก
จ�ำนวนผู้ใช้ประมำณ ร้อยละ 0.5 เมื่อ 20 ปีก่อน หรือ
ประมำณร้อยละ 95 ของจ�ำนวนประชำกร เหตผุลส่วน
หนึ่งเป็นเพรำะว่ำ ควำมแตกต่ำงของคู่แข่งทำงกำร
ค้ำของสองสินค้ำดังกล่ำว
 ดังนั้น กำรผลักดันนโยบำย Net-metering 
จึงควรจะต้องยึดตำมค�ำแนะน�ำของ ดร.เฮอร์มำนน์ 
เชียร์ นักเคล่ือนไหวดำ้นนโยบำยพลังงำนหมุนเวียน
ชำวเยอรมนทีีว่่ำ “อย่ำปล่อยให้กำรส่งเสรมิพลังงำน
แสงอำทิตย์ในระบบพลังงำนและระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน อยู่ในมือของพ่อค้ำพลังงำน เพรำะมันจะ
เหมือนกับกำรปล่อยให้กำรรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี อยู่ใน
มอืเจ้ำของเจ้ำของอตุสำหกรรมกำรผลติบหุรี”่  ต้อง
อยู่ในมือของผู้บริโภคที่เป็น Prosumer จึงจะเกิด
ขึ้นได้ และกำรพัฒนำจึงจะย่ังยืนตำมเจตนำรมณ์ที่
มนุษยชำติทั้งโลกร่วมกันก�ำหนด
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บทที่ 2 
พัฒนาการของการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
ในประเทศไทย

 ประเทศไทยใช้งำนระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทติย์มำตัง้แต่ช่วงปี 2530 เพือ่ช่วยเป็นแหล่ง
พลงังำนให้กบัพืน้ทีห่่ำงไกลให้มนี�ำ้ใช้เพือ่กำรอปุโภค
และบริโภค กำรท�ำกำรเกษตรกรรม และมีไฟฟ้ำให ้
แสงสว่ำงในเวลำค�่ำคืน  
 ต่อมำรัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำกขึ้นภำยใต้มำตรกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดย
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(กพช.) ได้
เห็นชอบในกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำตั้งแต่ปี 2550 
เป็นต้นมำ (ควำมจริงเริ่มตั้งแต่ปลำยปี 2549) โดย
เริ่มจำกกำรก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ 500 เมกะวัตต์ 
(Megawatt : MW) ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทน
ร้อยละ 20 ภำยในระยะเวลำ 15 ปี (Renewable Energy 
Development Plan-REDP) และเพิม่เป็น 2,000 เมกะวตัต์ 
และ 3,000 เมกะวตัต์ ในแผนพฒันำพลงังำนทดแทน
และพลงังำนทำงเลอืกร้อยละ 25 ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 
(Alternative Energy Development Plan-AEDP)
 โดยในช่วงเริม่ต้น เมือ่วนัที ่4 กนัยำยน 2549 
กพช. ได้มมีตเิห็นชอบให้มีกำรส่งเสรมิกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทติย์และพลงังำนหมนุเวยีนอืน่ๆ  
โดยใช้มำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำผ่ำนระเบียบกำร 
รับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ โดยก�ำหนดส่วนเพิ่ม
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) จำกรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ

ตำมระเบียบผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก SPP Small Power  
Producer (มีปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำเสนอขำย
มำกกว่ำ 10 เมกะวัตต์ถึง 90 เมกะวัตต์) และผู้ผลิต
ไฟฟ้ำรำยเลก็มำก VSPP Very Small Power Producer 
(มปีริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเสนอขำยไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์) 
และในปี 2556 ได้มีกำรน�ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำแบบ 
มำตรกำรส่งเสริมกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนระยะยำว หรือที่เรียกว่ำ Feed-in Tariff 
(FiT) มำใช้กับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง
อำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop)

จากมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ของรัฐบาล  สามารถแบ่งประเภท 
การส่งเสริมและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าดังนี้

 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
 ก�ำหนดเป้ำหมำยรับซื้อไฟฟ้ำเริ่มต้นที่ 500 
เมกะวัตต์ ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 2,000 เมกะวัตต์ 
ในปี 2556 โดยในวันที่ 4 ธันวำคม 2549 และ 9 
เมษำยน 2550 กพช. ได้ก�ำหนดให้ส่วนเพิ่มรำคำรับ
ซือ้ไฟฟ้ำในอัตรำ 8 บำทต่อหน่วย ระยะเวลำสนบัสนนุ 
7 ปีทั้งกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) และผู้ผลิต
ไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) 
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 ภำยหลังกำรออกมำตรกำรให้ส่วนเพิ่มฯ 
ส�ำหรับโครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก และผู้ผลิต
ไฟฟ้ำรำยเล็กมำก ปรำกฏว่ำยังไม่มีโครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์เสนอขำยไฟฟ้ำ ซึ่งจำกกำร
ศึกษำของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) และกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน (พพ). ได้วิเครำะห์ต้นทุน กำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน พบว่ำกำรส่งเสริมส�ำหรับ
พลังงำนลมและพลังงำนแสงอำทิตย์ยังไม่คุ ้มค่ำ
กำรลงทุน กพช. จึงมีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 
2550 เห็นชอบให ้ขยำยระยะ เวลำสนับสนุน
ส�ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์จำก 7 ปี เป็น 10 ปี  
นับจำกวันเริ่มต้นจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ และเม่ือ
วันที่ 28 มิถุนำยน 2553 กพช. มีมติลดอัตรำส่วน
เพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ Adder ลงเหลือ 6.50 บำท
ต่อหน่วย พร้อมหยุดรับค�ำร้องขอขำยไฟฟ้ำจำก
โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น
ดินนับแต่นั้น ด้วย กพช. รับทรำบผลกำรศึกษำว่ำ 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
โครงกำรท่ีมีควำมสำมำรถผลิต ไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบใน
ระหว่ำงปี 2553-2568 ประมำณ 48,411 ล้ำนหน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 16 ของพลังงำนหมุนเวียนทั้งหมด 
แต่จะต้องใช้เงินสนับสนุนผ่ำนกลไกอัตรำส่วนเพิ่มฯ 
ประมำณ 289,932 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
72 ของเงินสนับสนุนทั้งหมด เนื่องจำกอัตรำส่วน
เพ่ิมฯ ส�ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์สูงกว่ำพลังงำน
หมุนเวียนอื่นค่อนข้ำงมำก 
 พร้อมกันนั้น กำรประชุม กพช. ในครั้งน้ัน 
ได ้ เ ห็นชอบมำตรกำรส ่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนระบบ FiT โดยเห็นควรให ้
คณะกรรมกำรที่จะจัดตั้งขึ้นภำยใต้ กพช. พิจำรณำ
อัตรำสนับสนุนในรูปแบบ FiT ส�ำหรับโครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีกำรติดตั้งบนหลังคำ 
ที่อยู่อำศัย และอำคำรพำณิชย์

 2. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจาก 
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งในพื้นที่ชุมชน 
 เป้ำหมำย  800 เมกะวัตต์ (โครงกำรละ 
1 เมกะวัตต์) ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน
ปี 2557 และ กพช. มอบหมำยให้ส�ำนกังำนกองทนุ
หมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำต ิ(สทบ.) เป็นเจ้ำของ
โครงกำร ก�ำหนดให้โครงกำรขำยไฟฟ้ำด้วยระบบ 
FiT เป็นระยะเวลำ 25 ปี ในอัตรำทีล่ดลงเป็นขัน้บันได
ตำมระยะเวลำ คอื 9.75 บำท ต่อหน่วย ในปีท่ี 1-3 และ 

6.50 บำทต่อหน่วย ในปีที ่4-10 และ 4.50 บำทต่อ
หน่วย ในปีที ่11-25 โดยให้เป็นกำรลงทนุโดยชมุชน
เอง ก�ำหนดให้ใช้เงนิกูจ้ำกธนำคำรของรฐัมำด�ำเนนิ
กำร และให้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน 
(กบง.) รับไปออกระเบียบหลักเกณฑ์ในกำรพัฒนำ
โครงกำรฯ รวมถงึคดัเลอืกหมูบ้่ำนทีม่ศัีกยภำพเพ่ือ
สมคัรเข้ำร่วมโครงกำร ปัจจบัุนโครงกำรยังไม่มกีำร
ด�ำเนินงำน ทัง้นี ้โครงกำรฯ รูปแบบเดมิ เป็นแนวทำง
ทีไ่ม่สำมำรถด�ำเนนิงำนให้เป็นรปูธรรมได้ เนือ่งจำก 
 (1) ชุมชนจะไม่สำมำรถจดัหำพ้ืนทีส่่วนกลำง
จัดต้ังโครงกำรได้ เพรำะจะต้องใช้ที่ดินส่วนรวมถึง 
10-12 ไร่ 
 (2) ชุมชนจะไม่สำมำรถจัดหำเงินลงทุนได้
เพรำะกำรใช้กองทนุหมูบ้่ำนจะมคีวำมเสีย่ง และชุมชน
ไม่สำมำรถกู้เงินลงทุนจำกธนำคำรได้เอง และกำร
ก�ำหนดให้ธนำคำรของรัฐเท่ำนั้นเป็นผู้ปล่อยกู้นั้น 
ธนำคำรของรัฐก็ไม่พร้อมรับควำมเส่ียงที่จะปล่อย
เงนิกู้ให้ชมุชนด�ำเนนิ โครงกำรนี้ 
  (3) ชุมชนไม่สำมำรถจัดหำเทคโนโลยีด้วย
ตนเองได้
  (4) ชุมชนยังไม่สำมำรถดูแลรักษำโรงไฟฟ้ำ
ด้วยตนเอง
  
 3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิส�าหรบัหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 เมือ่วนัที ่15 สิงหำคม 2557 กพช. เหน็ชอบ
ให้รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดินส�ำหรับหน่วยงำน
รำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร (โครงกำรฯ) โดย
มีขนำดติดต้ังไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 
เมกะวัตต์ ในอัตรำ FiT 5.66 บำทต่อหน่วย ระยะเวลำ
สนับสนุน 25 ปี ก�ำหนดกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิง
พำณชิย์ Scheduled Commercial Operation Date 
(SCOD) ภำยในเดือนธนัวำคม 2558 แต่ในวันท่ี 15 
พฤษภำคม 2560 กพช. ได้มมีต ิให้ยตุกิำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ
ตำมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินส�ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรภำยหลังจำกกำรด�ำเนนิกำร
รับซื้อไฟฟ้ำส�ำหรับหน่วยงำนรำชกำรจ�ำนวน 100 
เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภำคกำรเกษตรจ�ำนวน 119 
เมกะวัตต์ เสร็จส้ินเรยีบร้อยแล้ว
 ทัง้นี ้ ก่อนหน้ำนัน้ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้หำรือส�ำนักงำน
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คณะกรรมกำรกฤษฎีกำในประเด็นข้อกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกับแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ส�ำหรับ
หน่วยงำนรำชกำร ซึ่งเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ได้มหีนงัสอืตอบ
ข้อหำรอืสรปุได้ดงันี ้ (1) กรณส่ีวนรำชกำร หำกไม่มี
กฎหมำยให้อ�ำนำจส่วนรำชกำรนั้นในกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ย่อมไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้ (2) กรณีมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ จะด�ำเนิน
กำรได้ต้องอยู่ภำยใต้วัตถุประสงค์และอ�ำนำจหน้ำที่
ตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยจดัตัง้ รวมทัง้ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับนโยบำย วัตถุประสงค์ และภำรกิจหลัก 
หำกกฎหมำยจัดตั้งมหำวิทยำลัยไม่ได้ก�ำหนดให้มี
วตัถปุระสงค์และอ�ำนำจเก่ียวกับกำรผลติและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำอนัเป็นกำรประกอบกจิกำรในเชงิพำณชิย์อย่ำง
ชัดเจนแล้ว ย่อมไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ (3) 
กรณอีงค์กำรทีรั่ฐจดัตัง้ขึน้ หำกกฎหมำยจดัต้ังไม่ได้
ก�ำหนดให้มอี�ำนำจในกำรประกอบกจิกำรอนัมลีกัษณะ
ในทำงกำรค้ำ ย่อมไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ 
แต่ในกรณท่ีีกฎหมำยจดัตัง้ให้อ�ำนำจในกำรประกอบ
กิจกำรอันมีลักษณะในทำงกำรค้ำ ย่อมสำมำรถเข้ำ

กลุม่ประเภทอาคาร ก�าลงัการผลติตดิตัง้ อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า (FiT)

(1) บ้ำนอยู่อำศัย ไม่เกิน 10 กโิลวัตต์ ( kWp) 6.96 บำทต่อวัตต์ (watt)

(2) อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก มำกกว่ำ 10 ถึง 250 กิโลวัตต์ 
(kWp) 6.55 บำทต่อวัตต์ (watt)

(3) อำคำรธุรกิจขนำด
กลำง-ใหญ่/โรงงำน

มำกกว่ำ 250 ถงึ 1,000 กโิลวตัต์ 
(kWp) 6.16 บำทต่อวัตต์ (watt)

กลุม่ประเภทอาคาร ก�าลงัการผลติตดิตัง้ อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า (FiT)

(1) บ้ำนอยู่อำศัย ไม่เกนิ 10กโิลวัตต์ (kWp) 6.85 บำทต่อวัตต์ (watt)

(2) อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก มำกกว่ำ 10 ถึง 250 กิโลวัตต์ 
(kWp) 6.40 บำทต่อวัตต์ (watt)

(3) อำคำรธุรกิจขนำด
กลำง-ใหญ่/โรงงำน

มำกกว่ำ 250 ถงึ 1,000 กิโลวตัต์ 
(kWp) 6.01 บำทต่อวัตต์ (watt)

อัตรา FiT ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2556

อัตรา FiT ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2557-2558

ร่วมโครงกำรฯ ได้ เช่น กรณีขององค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก และ (4) กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.) แม้กฎหมำยจดัต้ัง อปท. จะก�ำหนด
ให้อ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรจดัให้มแีละบ�ำรุงกำรไฟฟ้ำ
ได้ แต่ต้องเป็นระบบกำรบรกิำรสำธำรณะเพือ่ประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิน่ของตนเอง ไม่ได้หมำยควำม
ว่ำจะมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำหรือร่วมทุนกับ
เอกชนในลักษณะทีเ่ป็นกำรประกอบกจิกำรค้ำขำยให้
แก่บุคคลอ่ืนเป็นกำรทัว่ไป อปท. จงึไม่มอี�ำนำจเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ได้ อีกทั้งขัดต่อประเพณีกำรปกครองที่
ห้ำมมิให้รฐักระท�ำกำรค้ำขำยแข่งขันกบัเอกชนด้วย

 4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
 4.1 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง
อำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำด้วยอัตรำ FiT พ.ศ.
2556 ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 
13 สิงหำคม 2556 ได้มีมติรับทรำบมติของ กพช.
ในกำรประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 16 กรกฎำคม 2556 
เหน็ชอบให้มีกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลติไฟฟ้ำ
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พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Rooftop 
PV System) โดยมปีริมำณก�ำลงักำรผลติตดิตัง้ของ
แผงโฟโตโวลเทอกิ (Photovoltaic Panel) รวม 200 
เมกะวัตต์ (MWp) จ�ำแนกเป็น 100 เมกะวัตต์ (MWp) 
ส�ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนอยูอ่ำศยั และอกี 100 เมกะวตัต์ 
ส�ำหรบัอำคำรประเภทธรุกจิและโรงงำน ทัง้นี ้ให้มกีำร
เริ่มจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เข้ำสู่ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำภำยในปี 2556 ด้วยอัตรำกำรรับซื้อแบบ FiT 
ระยะเวลำกำรสนับสนนุ 25 ปี
 ในระหว่ำงนั้น กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปมี
ปัญหำในเรือ่งควำมชดัเจนกำรตคีวำมในค�ำนยิำมของ 
“โรงงำน” ตำมกฎหมำย และปัญหำกำรขออนุญำต
ดดัแปลงอำคำรตำมข้อก�ำหนดของกรมโยธำธกิำรและ
ผงัเมือง ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำสูร่ะบบเชงิพำณชิย์ได้ภำย ในก�ำหนดต่อมำ
เมือ่วันที่ 15 สิงหำคม 2557 กพช. มีมติเห็นชอบ
ปรับอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ในรูปแบบ FiT ส�ำหรับใช้ใน
กำรรับซื้อไฟฟ้ำในปี 2557-2558 โดยมีระยะเวลำ
สนับสนุน 25 ปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำในปี 2556 
หรือ FiT 2556 เป้ำหมำย 200 เมกะวัตต์สูงสุดได้
ด�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ.2559 มปีรมิำณกำรตดิตัง้
ทัง้สิน้ 129.68 เมกะวตัต์สงูสดุ แบ่งสดัส่วนกำรตดิตัง้
ของ กฟน. ร้อยละ 40 (50.98 เมกะวัตต์สงูสดุ จ�ำนวน  
2,163 รำย) และ กฟภ. ร้อยละ 60 (78.70 เมกะวตัต์
สูงสุด จ�ำนวน 3,972 รำย) ส�ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำประเภทบ้ำน
อยู่อำศัยฯ พบว่ำ ระบบของ กฟน. เท่ำกับ 14.93 
เมกะวัตต์สูงสดุ จ�ำนวน 2,067 รำย และ กฟภ. เท่ำกับ 
33.12 เมกะวัตต์สูงสุด จ�ำนวน 3,894 รำย พบว่ำ
ประเภทบ้ำนอยูอ่ำศยัส่วนใหญ่ระบบฯ มขีนำด 9-10 
กโิลวตัต์สงูสดุ 
 ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ที่ตดิตัง้บนหลงัคำประเภทอำคำรธุรกจิ/โรงงำนพบว่ำ 
ระบบของ กฟน. เท่ำกบั 36.05 เมกะวตัต์สงูสดุจ�ำนวน 
96 รำย และ กฟภ. เท่ำกับ 46.57 เมกะวัตต์สูงสุด 
จ�ำนวน 73 รำย ทั้งนี้พบว่ำส่วนใหญ่ขนำดของ
ระบบฯ มำกกว่ำ 250-1,000 กิโลวัตต์สูงสุด

 4.2 โครงกำรน�ำร่อง (Pilot Project) กำร
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์บนหลังคำอย่ำงเสรี 
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2558 สภำปฏิรูป
แห่งชำต ิ(สปช.) เหน็ชอบข้อเสนอโครงกำรปฏิรปูเรว็ 
(Quick win) เรื่อง โครงกำรส่งเสริมกำรติดตั้ง 
โซลำร์รฟูอย่ำงเสร ี(ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยแสงอำทติย์ 
ส�ำหรบับ้ำนและอำคำร) ซึง่ต่อมำทีป่ระชมุ กบง. เมื่อ 
วันที่ 7พฤษภำคม 2558 ได้เห็นชอบหลักกำรกำร 
ด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิกำรตดิตัง้โซลำร์รฟูอย่ำงเสรี 
(โครงกำรส่งเสรมิฯ) โดยเน้นให้เป็นกำรผลิตไฟฟ้ำเพือ่
ใช้เองในบ้ำนและอำคำรเป็นหลกัแล้วจงึขำยไฟฟ้ำส่วน
ทีเ่กนิให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำยให้น้อยทีส่ดุ ต่อมำ
ทีป่ระชมุ กบง. วนัที ่24 กมุภำพนัธ์ 2559 และวนัท่ี 
17 พฤษภำคม 2559 ได้เปล่ียนหลักกำรทีจ่ะให้มกีำร
ขำยไฟฟ้ำส่วนเกนิได้เป็น ไม่มกีำรรบัซือ้ไฟฟ้ำส่วนเกนิ
ทีไ่หลย้อนเข้ำระบบสำยจ�ำหน่ำย และเพือ่ให้โครงกำร
น�ำร่องฯ มีแรงจูงใจให้ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำก
ขึ้น ให้มีกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบ
ด้ำนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำย
เรียกเก็บจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำด้วย
แสงอำทติย์ส�ำหรับบ้ำนและอำคำร เฉพำะผูเ้ข้ำร่วมใน
โครงกำรน�ำร่องฯ ครัง้นี ้จ�ำนวน 100 เมกะวัตต์แทน
 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 กกพ. จึง
ได้ออกประกำศโครงกำรน�ำร่อง (Pilot Project)  
กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ 
อยำ่งเสรี พ.ศ. 2559 มีเป้ำหมำยก�ำลงักำรผลติตดิต้ัง
รวมทัง้ส้ิน 100 เมกะวัตต์ ไม่มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำส่วน
เกนิ แต่ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบด้ำน 
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำ เฉพำะกลุ่มที่เชื่อมต่อที่ระดับ 

ลกัษณะ
กลุม่เป้าหมาย (เมกะวัตต์ , MWp)

บ้าน อาคาร รวม

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 10 40 50

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 10 40 50
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แรงดนัต�ำ่กว่ำ 12 กิโลโวลต์ โดยแบ่งปริมำณกำรตำม
กลุ่มเป้ำหมำยและพื้นที่ดังนี้

 4.3 โครงกำรโซลำร์ภำคประชำชน พ.ศ.2562 
เมือ่วนัที ่23 พฤษภำคม 2562 กกพ. ได้ด�ำเนินกำร
ตำมมติ กพช. เมือ่วนัที ่24 มกรำคม 2562 และมติ 
กบง. เม่ือวันที ่ 24 ธนัวำคม 2561 ออกประกำศเชญิ
ชวนกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคำส�ำหรบัภำคประชำชน
ประเภทบ้ำนอยูอ่ำศยั พ.ศ.2562 (โครงกำรโซลำร์ภำค
ประชำชน) โดยมีสำระส�ำคัญ คือ
 (1) กลุ่มเป้ำหมำยเป็นภำคครัวเรือน ผู้ใช้
ไฟฟ้ำประเภทบ้ำนอยู่อำศัย สำมำรถติดแผงโซลำร์

บนหลังคำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้เองเป็นหลักและ
ขำยไฟฟ้ำส่วนที่เหลือจำกกำรใช้เข้ำสู่ระบบได้
 (2) รำคำรับซื้อไฟฟ้ำส่วนเกินในอัตรำไม่เกิน 
1.68 บำทต่อหน่วย (kWh) ซึง่เป็นอตัรำต้นทนุกำรผลติ
ไฟฟ้ำหน่วยสุดท้ำยระยะส้ัน (Short Run Marginal 
Cost : SRMC) ตำมข้อมูลของ กฟผ.
 (3) ขนำดก�ำลังผลิตติดต้ังไม ่ เ กิน 10  
กิโลวัตต์ (kWp)
 (4) ปริมำณรับซื้อของกำรไฟฟ้ำไม่เกิน 100 
เมกะวตัต์ โดยแบ่งเป็นพืน้ที ่กฟน. 30 เมกะวตัต์ และ 
กฟภ. 70 เมกะวตัต์ ก�ำหนดวนัจ่ำยเข้ำระบบในปี 2562
 (5) ระยะเวลำรับซื้อ 10 ปี ด้วยหลักกำรว่ำ
เป็นกำรติดแผงโซลำร์บนหลังคำเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้ำใช้เองเป็นหลักและขำยไฟฟ้ำส่วนที่เหลือจำก
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กำรใช้เข้ำสูร่ะบบได้ ดังนัน้จงึเป็นหลักกำรซือ้และขำย
ไฟฟ้ำระบบหักลบยอดบิล (Net Billing)
 ควำมคืบหน้ำของโครงกำร ณ วันที่  7 
มิถุนำยน 2562 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 1,379 
รำย รวมก�ำลงัผลติตดิตัง้ 6,863 กโิลวตัต์ หรอื 6.863 
เมกะวตัต์ เท่ำนัน้ แบ่งเป็นระบบของ กฟน. 280 รำย 
1.218 เมกะวตัต์ และระบบของ กฟภ. จ�ำนวน 1,129 
รำย 5.645 เมกะวตัต์

 5. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้งานเอง
 สืบเนื่องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสง-
อำทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคำได้รับกำรส่งเสริมจำก
ภำครัฐโดยกำรรับซื้อไฟฟ้ำแบบ FiT ในปี 2556 
ท�ำให้กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคำเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยมำกขึ้น ประกอบกับ
รำคำของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่
สูงจึงท�ำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถจัดหำมำใช้งำนได้ 
ซึ่งต่อมำควำมแพร่หลำยในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทติย์เพือ่ใช้งำนเองเพิม่มำกขึน้ทัง้ทีต่ดิต้ังบน
หลังคำ และบนพื้นดินเพื่อช่วยลดค่ำไฟฟ้ำ

 สถำนะรบัซือ้ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ตำม
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 
(AEDP) ณ เดือนกันยำยน 2561 
 จำกเป้ำหมำย 6,000 เมกะวตัต์ มพีนัธะผกูพนั
กับภำครัฐแล้ว 6,704 รำย และมีก�ำลังผลิตติดตั้ง 
3,250 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น 
 (ก) โซลำร์ฟำร์ม 474 รำย ก�ำลงัผลติตดิตัง้ 
              2,694 เมกะวัตต์ 
 (ข) โซลำร์รูฟท็อป 3,131 รำย ก�ำลังผลิต 
       ติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ 
 (ค) โซลำร์รำชกำรฯ 99 รำย ก�ำลังผลิต 
       ติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ 
 ทั้งนี้  มีข ้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์ 
แสงอำทิตย์บนหลังคำ ในปัจจุบัน จำก 6,810 รำย 
ก�ำลังผลิตติดตั้ง 336.58 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 

 (1) กำรรับซื้อกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสง-
อำทิตย์บนหลังคำ แบบ FiT ปี 2556 จ�ำนวน 1,619 
รำย ก�ำลังผลิตติดตั้ง 93.69 เมกะวัตต์ ก�ำหนด
วันที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial 
Operation Date COD) ภำยใน 31 ธันวำคม 2556 
 (2) กำรรับซื้อกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์ 
แสงอำทิตย์บนหลังคำ แบบ FiT ปี 2558 (รับซื้อเพิ่ม
ให้ครบ 100 เมกะวัตต์) จ�ำนวน 4,513 รำย ก�ำลัง
ผลิตตดิตัง้ 35.89 เมกะวตัต์ ก�ำหนดวนั COD ภำยใน  
31 ธนัวำคม 2558 รวมข้อ (1) และ (2) ปรมิำณรบัซือ้
ไฟฟ้ำ 129.58 เมกะวัตต์และ 
 (3) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
บนหลังคำ (Pilot Project) ปี 2559 (ไม่ขำยเข้ำระบบ, 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน-
พพ.) จ�ำนวน 184 รำย ก�ำลงัผลติตดิตัง้ 6 เมกะวัตต์ 
 (4) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
บนหลังคำ (Self Consumptions) จ�ำนวน 461 รำย 
ก�ำลังผลิตติดตั้ง 161 เมกะวัตต์ และ 
 (5) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ 
บนหลังคำ (Private PPA) จ�ำนวน 33 รำย ก�ำลัง
ผลติตดิตัง้ 40 เมกะวตัต์ รวมปรมิำณไฟฟ้ำทีไ่ม่ขำย 
เข้ำระบบตำมข้อ (3) – (5) 207 เมกะวัตต์

 ข้อมูลอ้างอิง  
• รำยงำนสถำนภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 
กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน 
กระทรวงพลังงำน

• มตคิณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิและ
มติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบักิจกำรพลังงำน
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บทที่ 3 
ปัญหาของการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
(Solar PV Rooftop) ในประเทศไทย

หรือยัง ซึ่งจำกกำรตรวจสอบนโยบำยและมำตรกำร
ที่ เก่ียวข้อง รวมถึงกำรรวบรวมควำมเห็นของ
ประชำชนและผู้ประกอบกำร พบว่ำมีปัญหำอุปสรรค
ประกอบกันหลำยประกำรจนกลำยเป็นกำรลดทอน
แรงจงูใจทีจ่ะให้ประชำชนเข้ำมส่ีวนร่วมกนัในกำรผลติ
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ไปโดยปริยำย  ดังต่อไปนี้
 1.1 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้ง
ที่ยังสร้างภาระให้ประชาชนเกินควร
 กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปไม่ว่ำจะเป็นผู ้ใช้
ไฟฟ้ำประเภทไหน หำกอยูใ่นกลุ่มทีมี่ขนำดกำรตดิตัง้
ไม่เกนิ 1,000 กโิลวตัต์ ในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยใน
ปัจจุบันจะต้องเกีย่วข้องกบัหน่วยงำน 3 หน่วยงำน คือ
 • ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลังงำน 
แม้ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำที่ต�่ำกว่ำ 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ หรือ 1,000 กิโลวัตต์ที่จ�ำหน่ำยผ่ำนระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและผลิตเพื่อใช้ในกิจกำรของตนเอง
จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตำม 
พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดประเภท ขนำด และลักษณะ
ของกจิกำรพลังงำน ทีไ่ด้รบักำรยกเว้นไม่ต้องขอรบั
ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2552 
แต่เป็นกิจกำรที่ต้องแจ้งต่อส�ำนักงำน กกพ. ตำม
ประกำศ กกพ. เรื่อง กำรก�ำหนดให้กิจกำรพลังงำน
ทีไ่ด้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรบัใบอนญุำตเป็นกจิกำร
ทีต้่องแจ้ง พ.ศ.2551 ดงันัน้ ผูต้ดิตัง้โซลำร์รฟูทอ็ป
จึงต้องไปย่ืนแบบแจ้งประกอบกิจกำรพลังงำนที่ได้
รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต ที่ส�ำนักงำน 
กกพ.

 ปัจจุบันกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ท่ีติดตั้งในประเทศไทย อำจจ�ำแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ติดต้ังและผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้
เองและขำยไฟฟ้ำส่วนเกนิเข้ำระบบหลกัตำมโครงกำร
ส่งเสริมของรัฐบำล โดยมีกำรแบ่งตำมประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้ำและขนำดก�ำลังผลิต ดังนี้

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ติดต้ังและผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้
เองรวมถึงผลิตและขำยไฟฟ้ำกันเองโดยไม่ได้ขำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบหลัก

  1. ปัญหาอุปสรรคของกลุม่ท่ีตดิต้ังเพือ่
ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
 แม ้จะมีข ้อมูลบ ่งชัดว ่ำรำคำของระบบ 
โซลำร์เซลล์มีทิศทำงที่ต�่ำลงอย่ำงรวดเร็ว แต่กำร
ติดต้ังโซลำร์รูฟท็อปในประเทศไทยกลับไม่ขยำยตัว
เท่ำทีค่วรแม้ว่ำจะมโีครงกำรส่งเสรมิของรฐับำลออก
มำอยู่เป็นระยะ ส่ิงที่ต้องตั้งค�ำถำมคือว่ำ รัฐบำลมี
มำตรกำรสร้ำงแรงจงูใจให้กับประชำชนเพยีงพอแล้ว

(1) บ้ำนอยู่อำศัย ไม่เกนิ 10 กโิลวตัต์ (kWp)

(2) อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก มำกกว่ำ 10 ถงึ 250 
กโิลวตัต์ (kWp)

(3) อำคำรธุรกิจขนำด
กลำง-ใหญ่/โรงงำน

มำกกว่ำ 250 ถึง 1,000 
กิโลวัตต์ (kWp)
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 • กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำย ด้วยกำรติดตั้ง 
โซลำร์รูฟท็อปในระบบต่อเข้ำกับระบบสำยส่งจำก 
กำรไฟฟ้ำ On Grid ที่ระบบเชื่อมผ่ำนระบบจ�ำหน่ำย
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำย  ผู้ตดิตัง้ต้องด�ำเนนิกำร
ตำมมำตรฐำนในด้ำนควำมปลอดภยัและมำตรฐำนใน
กำรเชื่อมโยงเข้ำกับระบบตำมข้อก�ำหนดระบบโครง
ข่ำยของกำรไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
เตมิจำกค่ำตดิต้ัง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชือ่มโยงระบบ
ไฟฟ้ำ กำรตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • ส�ำนกังำนโยธำท้องถิน่ เนือ่งจำกในปัจจบุนั 
กำรตดิต้ังโซลำร์รูฟทอ็ป ถูกมองว่ำเป็นกำรก่อสร้ำง 
ดดัแปลงอำคำร แม้ว่ำปัจจบุนัจะไม่ต้องยืน่ขอใบอนุญำต
ดดัแปลงอำคำร อ.1 แล้ว (ส�ำหรบัพืน้ทีต่ดิตัง้แผงไม่เกนิ 
160 ตำรำงเมตร น�้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ต่อตำรำงเมตร) แต่ต้องยื่นรำยกำรค�ำนวณควำม
แข็งแรงของโครงสร้ำงหลังคำ ลงนำมรับรอง
โดยวิศวกรโยธำ และยื่นแบบ ข.1 แจ้งเพื่อทรำบที่
ส�ำนักงำนโยธำท้องถ่ิน  ท�ำให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยให้
กับวิศวกรโยธำเพิ่มเติม
 ท้ังนีใ้นอดตี ผูต้ดิตัง้โซลำร์รูฟทอ็ปต้องยืน่ขอ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือใบอนุญำต 
รง.4 ด้วย ปัจจุบันกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปขนำด
กำรติดตั้งไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญำต รง.4 แล้ว

 1.2 ระยะเวลาที่ประกาศโครงการและ
ก�าหนดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบมีระยะเวลา
สั้นหรือกระชั้นชิด
 กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปอย่ำงถูกกฎหมำย
และต้องกำรเข้ำโครงกำรขำยไฟฟ้ำของรัฐจะต้องมี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนเงินทุน กำรจัดเตรียมเอกสำร
ของหน่วยงำนต่ำง  ๆตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ครบถ้วน 
แต่หำกรัฐก�ำหนดระยะเวลำของโครงกำรสั้นหรือ
กระชัน้ชดิเกนิไป จะเป็นอปุสรรคต่อกำรมส่ีวนร่วมของ
ประชำชนในกำรติดต้ังโซลำร์รูฟท็อป ตำมนโยบำย
ของรัฐบำลได้
 กรณตีวัอย่ำง กำรรบัซือ้โซลำร์รฟูทอ็ป แบบ 
FiT ปี 2556 กกพ. ออกประกำศวันที่ 6 กันยำยน 
2556 และก�ำหนดให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องลง
นำมในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำโดยเรว็ภำยในเวลำท่ีกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำยก�ำหนด และจะต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบกำรไฟฟ้ำภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2556 รวม
ระยะเวลำทั้งหมด 4 เดือนเท่ำนั้น 
 ในขณะที่โครงกำรวำงเป้ำหมำยไว้ท่ี 200 
เมกะวัตต์ แต่ด้วยระยะเวลำที่กระชั้นชิด อำจท�ำให ้
ผู้สนใจเกิดปัญหำขึ้นหลำยด้ำน เช่น กำรจัดหำงบ
ลงทุน  กำรติดต่อว่ำจ้ำงช่ำงติดต้ัง กำรจัดเตรียม
เอกสำรรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมของกำรไฟฟ้ำเองที่ไม่สำมำรถท�ำได้ทัน
ตำมเวลำทีก่�ำหนด จนผูส้นใจเข้ำโครงกำรไม่เป็นไปตำม
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เป้ำหมำย และต้องมกีำรขยำยระเวลำพร้อมทัง้มกีำร
ปรบัลดอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำแบบ FiT ลงมำ เช่น ประเภท
ครวัเรอืนเดิมรบัซ้ือ 6.96 บำทต่อหน่วยลดเหลือ 6.85 
บำทต่อหน่วย และลดเป้ำหมำยจำก 200 เมกะวตัต์เหลือ
เพยีง 100 เมกะวัตต์ ในปี 2558 ปัจจบุนัโครงกำรนี้
เสรจ็สิน้แล้ว โดยเมือ่ปี 2561 พบข้อมลูว่ำมปีรมิำณ
รบัซือ้ไฟฟ้ำเพยีง 129.58 เมกะวัตต์เท่ำนัน้ 
 ล่ำสุดโครงกำรโซลำร์รูฟภำคประชำชนที่ 
กกพ. ออกประกำศเมื่อ 23 พฤษภำคม 2562 วำง
เป้ำหมำยเฉพำะประเภทผูใ้ช้ไฟครวัเรอืน 100 เมกะวตัต์ 
และก�ำหนดอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำส่วนเกนิที ่1.68 ต่อหน่วย 
โดยต้องจ่ำยเข้ำระบบให้ทันภำยในสิ้นปี 2562 รวม
ระยะเวลำเพิม่ขึน้มำเป็น 6 เดอืน แต่ ณ เดอืนมถินุำยน 
2562 มผีูเ้ข้ำร่วมโครงกำร 1,379 รำย และมีก�ำลัง 
ตดิตัง้ 6.8 เมกะวัตต์เท่ำน้ัน
 1.3 ไม่มมีาตรการสนบัสนนุด้านการเงินจาก
ภาครฐัและเอกชน
 แม้ว่ำกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปจะมีค่ำใช้จ่ำย
ลดลงอย่ำงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต จำกระยะ
เวลำคืนทุนร่วม 10 ปี เหลือ 4-5 ปีในปัจจุบัน แต่ด้วย
พฤตกิรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของครวัเรอืนส่วนใหญ่ทีอ่ำจ
ไม่สอดคล้องกบักำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์
ทีเ่กดิขึน้เฉพำะในช่วงทีม่แีสงแดด  ท�ำให้ประชำชนเหน็ว่ำ
อำจไม่คุ้มค่ำหำกต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่หลัก
หม่ืน หลกัแสนในครำวเดยีวเพือ่ตดิตัง้โซลำร์รฟูทอ็ป 
เพื่อลดค่ำไฟฟ้ำหรือขำยไฟฟ้ำส่วนเกินให้กับรัฐบำล  
 1.4 ราคารับซื้อไฟฟ้าตามโครงการของ
รฐับาลไม่จูงใจ 
 รัฐบำลประกำศรับซื้อไฟฟ้ำจำกกำรติดตั้ง 
โซลำร์รฟูทอ็ปเป็นคร้ังแรกในปี 2556 ตำมโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ 
พ.ศ.2556 ด้วยอตัรำ FiT ตัง้แต่ 6.16 บำทต่อหน่วย 
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่/โรงงำน 6.55 
บำทต่อหน่วย ส�ำหรับอำคำรธุรกิจขนำดเล็ก และ 
6.96 บำทต่อหน่วย ส�ำหรับบ้ำนอยู่อำศัย และใน
กำรขยำยระยะเวลำโครงกำรได้ประกำศลดรำคำ
รับซื้อให้ต�่ำลงอีกเล็กน้อย แม้จะมีอัตรำรับซื้อที่สูง
กว่ำรำคำที่กำรไฟฟ้ำขำยให้ประชำชนซึง่อยูป่ระมำณ 

3 บำทเศษในขณะนั้น แต่ด้วยระยะเวลำโครงกำรที่
สั้นและกระชั้นชิด อีกทั้งยังมีอุปสรรคในกำรต้อง
ขอใบอนุญำต รง.4 ยอดกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
ของประชำชนจงึได้เพยีงแค่ครึง่เดยีวจำกเป้ำหมำยที่
วำงไว้ 200 เมกะวตัต์
 ต่อมำรฐับำลประกำศโครงกำรน�ำร่อง (Pilot 
Project) กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย  ์
บนหลังคำอย่ำงเสรี พ.ศ.2559 แม้จะมีชื่อว่ำเป็น 
โซลำร์รฟูทอ็ปเสร ีแต่รฐับำลกลบัไม่ยอมรบัซือ้ไฟฟ้ำ
ส่วนเกินจำกประชำชนเลย เพียงแต่ให้มีกำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบด้ำนเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ�ำหน่ำยเรียกเก็บจำกผู้ผลิต
ไฟฟ้ำด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยแสงอำทิตย์ส�ำหรับ
บ้ำนและอำคำรแทนเท่ำนัน้ ผลลพัธ์คอื จำกเป้ำหมำยที่
ตัง้ไว้ 100 เมกะวัตต์ แต่ ณ ปี 2561 พบว่ำมีจ�ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 184 รำย ก�ำลังผลิตตดิตัง้เพียง  
6 เมกะวตัต์เท่ำน้ัน 
 ล่ำสุด คือ โครงกำรโซลำร์ภำคประชำชน 
พ.ศ.2562 ประกำศรำคำรับซือ้ไฟฟ้ำส่วนเกนิในอตัรำ 
1.68 บำทต่อหน่วย ในขณะที่รำคำขำยไฟฟ้ำบ้ำนใน
ปัจจบุนัอยูท่ี ่3.68 บำทต่อหน่วย (ไม่รวมภำษมูีลค่ำ
เพิม่) ผลปรำกฏว่ำจำกเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ 100 เมกะวตัต์ 
ณ เดือนมถินุำยน 2562 ทีผ่่ำนมำ มีผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร
เพยีง 6.8 เมกะวตัต์เท่ำนัน้
 1.5 ความไม่มัน่ใจในมาตรฐานของช่างตดิ
ตัง้และอปุกรณ์ทีใ่ช้ รวมทัง้การบรกิารหลงัตดิตัง้
 ปัญหำลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ไม่ต่ำงจำกกำร
สร้ำงบ้ำน หรอืกำรน�ำรถเข้ำอูซ่่อม ปัญหำทีพ่บส�ำหรบั
กำรตดิตัง้โซลำร์รฟูทอ็ป เริม่จำกกำรขำดควำมรูใ้น
ระบบกำรท�ำงำนโซลำร์รูฟท็อป มำตรฐำนและแหล่ง
ที่มำของอุปกรณ์ที่จะใช้ของผู้บริโภค ช่ำงโฆษณำ
โอ้อวดเกนิจรงิ ค�ำนึงถงึแต่ก�ำไรมำกกว่ำคณุภำพงำน 
และขำดควำมรบัผดิชอบในกำรให้บรกิำรหลงักำรติด
ตัง้ จ�ำเป็นจะต้องมกีลไกรบัรองทีม่มีำตรฐำน มีควำม 
น่ำเชือ่ถอื และสำมำรถใช้กลไกทำงกฎหมำยก�ำกับดแูล
ได้อย่ำงเหมำะสม
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  2. ปัญหาอปุสรรคของกลุ่มทีต่ดิตัง้โดย
ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
 ด้วยภำระค่ำไฟฟ้ำที่ปรับสูงขึ้นตำมล�ำดับ 
ประกอบกับเทคโนโลยีและรำคำของโซลำร์เซลล์ท่ีต�่ำ
ลงมำ แต่ด้วยปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวมำ
ข้ำงต้น ท�ำให้เกิดกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปมำกขึ้น 
ซึ่งมีทั้งที่แจ้งและไม่แจ้งต่อส�ำนักงำน กกพ. จึงท�ำให้
ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำมีปริมำณกำรติดตั้งรวมแล้ว
จ�ำนวนเท่ำใด กลุม่ทีต่ดิตัง้โดยไม่ได้ขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ
อำจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือน และกลุ่ม
อำคำรภำคธุรกิจ ซึ่งประสบปัญหำดังนี้
 2.1 ปัญหาของกลุ่มครัวเรือน พบว่ำ เมื่อ
มีกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปไปแล้ว ไฟฟ้ำพลังงำน 
แสงอำทิตย์ที่ผลิตได้อำจมำกกว่ำปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำในครัวเรือนบำงช่วงเวลำ เช่น ช่วงไปท�ำงำน
นอกบ้ำนตอนกลำงวัน ท�ำให้มิเตอร์เกิดกำรหมุน 
ย้อนกลบั และท�ำให้ตวัเลขมเิตอร์น้อยลงได้  หำกกำร
ไฟฟ้ำตรวจพบ กำรไฟฟ้ำจะท�ำกำรแก้ไขด้วยกำร
ติดตั้งเครื่องป้องกันกำรหมุนย้อนกลับของมิเตอร์ 
หรือเปลี่ยนเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอลที่ตัวเลขหน่วยค่ำ
ไฟฟ้ำไม่ย้อนกลับ โดยใช้เหตุผลวำ่มิเตอร์เสียและค่ำ
ไฟฟ้ำต�่ำลงผิดปกติ 
 ผูติ้ดตัง้มเิตอร์บำงรำยอำจต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย
ให้กับกำรไฟฟ้ำในกำรแก้ไขปัญหำของมิเตอร์คิดค่ำ
ไฟฟ้ำด้วย บำงรำยเมือ่ถกูตรวจพบปัญหำจะถกูระงบั
กำรออกบิลค่ำไฟฟ้ำและถูกเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำแบบ
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนนับแต่เดือนที่เกิดปัญหำเรื่อย
ไป จนกว่ำจะยนิยอมให้แก้ไขมเิตอร์หรือเปล่ียนมเิตอร์
เป็นมเิตอร์ดจิติอล ส�ำหรับไฟฟ้ำส่วนเกินทีผ่ลติได้จำก
พลงังำนแสงอำทติย์ กำรไฟฟ้ำยอมให้จ่ำยเข้ำสู่ระบบ

ได้แต่ไม่มกีำรรบัซือ้ ท�ำให้ครวัเรอืนทีต่ดิตัง้ได้ประโยชน์
จำกโซลำร์รูฟทอ็ป เฉพำะช่วงกลำงวนัทีต่นเองใช้งำน 
ส่วนไฟฟ้ำทีผ่ลติได้เกนิจ่ำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำโดย
ไม่มค่ีำตอบแทน หรอื “จ่ำยให้ฟร”ี น่ันเอง
 จำกปัญหำดังกล่ำว เพือ่ให้ได้ควำมคุม้ค่ำจำก
กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปท�ำให้ผู้ติดตั้งในกลุ่มบ้ำน
อยู่อำศัยบำงรำยเลือกที่จะหลบเล่ียงและระมัดระวัง 
ไม่ให้กำรไฟฟ้ำตรวจพบกำรหมุนกลับของมิเตอร์  
ด้วยกำรปิดระบบกำรท�ำงำนของโซลำร์รูฟท็อปใน
วันที่ตรงกับกำรไฟฟ้ำมำจดมิเตอร์ ส่งผลให้ก�ำลัง
ผลติตดิตัง้โซลำร์รฟูทอ็ปของบ้ำนอยูอ่ำศยักลุม่นีไ้ม่
ปรำกฏในรำยงำนของภำครัฐไปโดยปริยำย
 2.2 ปัญหาของกลุ่มอาคารภาคธุรกิจ และ
ซื้อขายไฟฟ้ากันเอง 
 พบข้อมลูปัญหำส�ำคัญทีท่�ำให้ต้นทนุค่ำใช้จ่ำย
ทีสู่งขึน้โดยไม่จ�ำเป็น และถกูยกน�ำมำเป็นข้อเรียกร้อง
ต่อ กกพ. 2 ประกำร คอื
 • กำรก�ำหนดผู ้ประกอบกำรต้องติดตั้ง
เครื่องรีเลย์ (relay) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กระแสไฟฟ้ำเกินเข้ำมำในระบบสำยส่ง โดยเครื่อง
ดังกล่ำวต้องลงทุนติดตั้งอยู ่ระหว่ำงประมำณ 
500,000-600,000 บำทต่อเมกะวัตต์ 
 • กำรจ่ำยค่ำไฟฟ้ำส�ำรอง (back up rate) 
ที่จะเรียกเก็บจำกกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เองรำยใหญ่
โดยให้เหตผุลว่ำ ในกรณีทีก่ำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์- 
รูฟท็อปมีปัญหำก็จะต้องใช้ไฟฟ้ำจำกระบบปกติ 
ซึ่งประเด็นนี้ภำคเอกชนมองว่ำ ในเมื่อภำครัฐไม่ได้
สนับสนุนให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์รูฟท็อปอยู่
แล้ว ก็ไม่ควรมำเก็บค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก
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บทที่ 4 
ความแตกต่างระหว่างระบบหักลบ
ยอดบิลกับระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า

 ปัจจุบัน ระบบการคิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่
ประชาชนซ้ือจากระบบมาใช้ และส่วนที่เราขายเข้า
ระบบไฟฟ้าไป มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบคือ

 • ระบบหักลบยอดบิล (Net Billing) ระบบ
หกัลบยอดบลินีจ้ะมรีำคำไฟฟ้ำทีแ่ตกต่ำงกนั ระหว่ำง
รำคำไฟฟ้ำท่ีครวัเรอืนซือ้มำจำกกำรไฟฟ้ำฯ (เช่น 3.8 
บำทต่อหน่วย) กับรำคำที่กำรไฟฟ้ำรับซื้อจำกบ้ำน
เรือนประชำชน (เช่น 1.68 บำทต่อหน่วย) ระบบนี้จึง
จ�ำเป็นต้องแยกกำรบนัทกึปริมำณไฟฟ้ำทีซ่ือ้จำกกำร
ไฟฟ้ำฯ และที่ขำยให้กำรไฟฟ้ำฯ ออกจำกกัน เพรำะ
จะน�ำมำคูณด้วยรำคำค่ำไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันนั่นเอง 
ก่อนที่จะมำหักลบยอดบิลกันเป็นขั้นตอนสุดท้ำย
 • ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net Metering) 
ระบบหกัลบหน่วยไฟฟ้ำนี ้รำคำทีซ่ือ้จำกระบบและขำย
ให้ระบบจะมีรำคำเดียวกัน (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือรำคำที ่
ผู้บริโภคซือ้จำกกำรไฟฟ้ำ) ดงันัน้ ระบบนีจึ้งไม่จ�ำเป็น
ต้องแยกบันทึกปริมำณไฟฟ้ำที่ซื้อจำกกำรไฟฟ้ำฯ 
และทีข่ำยให้กำรไฟฟ้ำฯ แต่จะใช้กำรหกัลบหน่วยไฟฟ้ำ
ที่ขำย (ให้กำรไฟฟ้ำฯ) และที่ซื้อ (มำจำกกำรไฟฟ้ำฯ) 
เสียก่อน  แล้วค่อยน�ำไปคูณกับรำคำ (ซึ่งเป็นรำคำ
เดียวกัน) เพื่อที่จะดูว่ำในเดือนนั้น เรำจะต้องจ่ำย
ให้กำรไฟฟ้ำฯ หรือได้รับเงินจำกกำรไฟฟ้ำฯ จ�ำนวน
เท่ำไร

 ทัง้นี ้เพือ่ให้เหน็ควำมแตกต่ำงในกำรคดิเงนิ
ของทั้งสองระบบนี้ รำยงำนฉบับนี้จึงเปรียบเทียบ
กำรค�ำนวณค่ำไฟฟ้ำของสองระบบนี้ให้เห็นเปรียบ-
เทียบกัน

 4.1 ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟท็อป และการซื้อไฟฟ้าจากระบบ 
 เมื่อเรำติดตั้งโซลำร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้ำ เรำ
สำมำรถแบ่งสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรใช้ไฟฟ้ำ
ออกเป็น 4 ส่วน คือ
 •  ส่วน A: คือ ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำใน 
ช่วงเวลำที่ ไม ่มีกำรผลิตไฟฟ้ำ (ช ่วงเวลำหลัง 
เที่ยงคืนจนถึงเช้ำมืด) ซึ่งเรำต้องใช้และซื้อไฟฟ้ำ 
จำกกำรไฟฟ้ำฯ
 •  ส่วน B: คือปริมำณที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำ
และมีกำรใช้ไฟฟ้ำเท่ำกัน (ช่วงเวลำกลำงวัน) ซึ่ง 
หมำยถึงเรำไม่จ�ำเป็นต้องซื้อไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำฯ 
และเรำก็ไม่มีไฟฟ้ำเหลือไปขำยกำรไฟฟ้ำฯ ด้วย
 • ส่วน C: คือ ปริมำณที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำ
มำกกว่ำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (ช่วงเวลำกลำงวัน)  
ซึ่งหมำยถึง ไฟฟ้ำส่วนที่เหลือน้ัน เรำสำมำรถขำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบได้
 • ส่วน D: คือ ปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำ
ที่ไม่มีกำรผลิตไฟฟ้ำ (ช่วงเวลำพระอำทิตย์ตกดิน
จนถึงเที่ยงคืนจนถึงเช้ำมืด)
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ภาพ สถานการณ์การผลิตและใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา 

 เพือ่ให้เข้ำใจได้ง่ำยๆ เรำจะสมมุตใิห้กำรไฟฟ้ำ
ทั้ง 4 ส่วน คิดเป็นปริมำณไฟฟ้ำ 50 หน่วยต่อเดือน 
เท่ำๆ กนั และให้รำคำค่ำไฟฟ้ำเท่ำกบั 3.8 บำทต่อหน่วย 
และรำคำทีก่ำรไฟฟ้ำฯ จะซือ้จำกเรำ (ในช่วงทีเ่รำผลิต
ไฟฟ้ำมำกกว่ำที่ใช้) คือ 1.68 บำทต่อหน่วย

 4.2 การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
 (ก) กรณีไม่มีระบบโซลาร์เซลล์
 ในกรณีที่เรำยังไม่ได้ติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์ 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของเรำตลอดเดือนจะเท่ำกับ 
150 หน่วย (มำจำกส่วน A, B และ D ส่วนละ 50 
หน่วย) แน่นอนว่ำเรำต้องซือ้จำกกำรไฟฟ้ำฯ ทัง้หมด 
โดยเสียค่ำไฟฟ้ำเท่ำกับ 570 บำทต่อหน่วย
 (ข) กรณีระบบหักลบยอดบิล (Net Billing )
ถ้ำเป็นระบบ Net Billing แบบที่ใช้อยู่ในโครงกำร 
โซลำร์ภำคประชำชน ระบบจะบันทึกข้อมูลแยกเป็น 2 
ส่วนคือ
 1. ส่วนกำรซื้อไฟฟ้ำ เท่ำกับ ปริมำณไฟฟ้ำ
ส่วนที่ซื้อ (หรือส่วนที่ A+D) แล้วคูณด้วย 3.8 บำท
ต่อหน่วย หรือเท่ำกับ (50+50) คูณด้วย 3.8 = 380 
บำทต่อเดือน
 2. ส่วนกำรขำยไฟฟ้ำ เท่ำกับ ปริมำณไฟฟ้ำ
ทีข่ำย (หรอืส่วน C) แล้วคูณด้วย 1.68 บำทต่อหน่วย 
หรือเท่ำกับ 50 คูณด้วย 1.68 = 84 บำทต่อเดือน
 จำกนั้น ระบบจะน�ำส่วนที่ซื้อและขำยไฟฟ้ำ
มำหักลบกัน ซึ่งในกรณีนี้เรำจะต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้ 

กำรไฟฟ้ำฯ เท่ำกบั 296 บำทต่อเดอืน หรอืกำรตดิตัง้
และขำยไฟฟ้ำในระบบน้ีจะช่วยให้ประหยัดเงินได้ 274 
บำทต่อเดือน
 (ค) กรณีระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net- 
Metering)
 แต่หำกเป็นกรณีที่เรำใช้ระบบหักลบหน่วย
ไฟฟ้ำ ระบบจะหักลบปริมำณหน่วยไฟฟ้ำส่วนที่ซื้อ 
(ส่วน A+D =100 หน่วย) กบัปรมิำณหน่วยไฟฟ้ำส่วน
ทีข่ำยไฟฟ้ำ (ส่วน C = 50 หน่วย) ก่อน หรือเท่ำกบัใน
กรณีนี้เรำจะเป็นฝ่ำยที่ซื้อไฟฟ้ำสุทธิ 50 หน่วย จำก
นัน้ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้ำจะน�ำปริมำณกำรซือ้ไฟฟ้ำ
สุทธิ (50 หน่วยต่อเดือน) ไปคูณกับรำคำไฟฟ้ำ 3.8 
บำทต่อหน่วย เท่ำกบั 190 บำทต่อเดอืน หรือเท่ำกบั
ว่ำ หำกติดตั้งโซลำร์เซลล์และคิดค่ำไฟฟ้ำตำมระบบ
นี้จะประหยัดเงินได้ 380 บำทต่อเดือน ซึ่งประหยัดได้
มำกกว่ำระบบหักลบยอดบิลถึง 106 บำทต่อเดือน

4.3 การเปรียบค่าไฟฟ้ากรณีที่ปริมาณการซื้อ
และการขายไฟฟ้าเท่ากัน
 ครำวน้ี เรำลองสมมุติให้ปริมำณกำรซื้อและ
กำรขำยไฟฟ้ำเท่ำกนั โดยกำรเพิม่ปรมิำณไฟฟ้ำส่วน
ที่ขำยเข้ำระบบในส่วน C เพิ่มมำกขึ้นเป็น 100 หน่วย
ต่อเดือน ท�ำให้ปริมำณที่เรำซื้อไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ 
(ส่วน A+D = 100 หน่วย) เท่ำกับส่วนที่ขำย (ส่วน B 
= 100 หน่วย) พอดี
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 ในกรณีของระบบหักลบยอดบิลก็จะแยก
บันทึก (ก) ค่ำไฟฟ้ำส่วนที่ซื้อไว้เท่ำกับ 100 หน่วย 
คูณด้วย 3.8 บำทต่อหน่วย เท่ำกับ 380 บำทต่อ
เดือน และ (ข) ค่ำไฟฟ้ำส่วนที่ขำยเท่ำกับ 100 หน่วย 
คูณด้วย 1.68 บำทต่อหน่วย เท่ำกับ 168 บำทต่อ
เดือน ก่อนที่จะน�ำส่วน (ก) และ ส่วน (ข) มำหักลบกัน 
ท�ำให้เรำยังต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำเท่ำกบั 380-168 = 212 
บำทต่อเดอืนอยูด่ ีแม้ว่ำไฟฟ้ำทีเ่รำซือ้และทีเ่รำขำยจะ
เท่ำกันก็ตำม
 แต่ถ้ำเป็นระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าปริมำณ
กำรซื้อและขำยไฟฟ้ำจะเท่ำกันพอดี นั่นแปลว่ำเรำจะ 
ไม่ต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฯ เลย (ค่ำไฟฟ้ำ
เท่ำกับ 0 บำทต่อเดือน) หรือเท่ำกับว่ำเรำสำมำรถ
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้มำกกว่ำระบบหักลบยอดบิลถึง 
212 บำทต่อเดือน เลยทีเดียว

 4.4 การเปรยีบเทียบค่าไฟฟ้ากรณท่ีีไฟฟ้าเหลอื
ขายเข้าระบบ 50 หน่วย/เดือน
 ครำวนี้เรำสมมุติให้เรำมีไฟฟ้ำเหลือขำยเข้ำ
ระบบ (ส่วน C) เพิ่มขึ้นอีกจำก 100 หน่วย เป็น 150 
หน่วย มำกกว่ำปริมำณไฟฟ้ำที่ใช้ 100 หน่วย (ส่วน 
A+D) นั่นแปลว่ำ เรำจะมีไฟฟ้ำเหลือขำยสุทธิเท่ำกับ 
50 หน่วย ครำวนี้ลองมำดูว่ำระบบทั้งสองจะให้ผล
แตกต่ำงกันอย่ำงไร

 ในกรณีของระบบหักลบยอดบิล ก็จะแยก
บันทึก (ก) ค่ำไฟฟ้ำส่วนที่ซื้อไว้เท่ำกับ 100 หน่วย 
คูณด้วย 3.8 บำทต่อหน่วย เท่ำกับ 380 บำทต่อ
เดือน และ (ข) ค่ำไฟฟ้ำส่วนที่ขำยเท่ำกับ 150 หน่วย 
คูณด้วย 1.68 บำทต่อหน่วย เท่ำกับ 252 บำทต่อ
เดือน ก่อนที่จะน�ำส่วน (ก) และ ส่วน (ข) มำหักลบกัน 
ท�ำให้เรำยงัต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำเท่ำกบั 380-252 = 128 
บำทต่อเดอืน ให้กบักำรไฟฟ้ำฯ แม้ว่ำในควำมเป็นจริง 
เรำจะเป็นคนขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฯ มำกกว่ำ
ก็ตำม
 แต่ถ้ำเป็นระบบหักลบหน่วยไฟฟ้า ระบบจะ
หักลบยอดหน่วยขำยและซื้อไฟฟ้ำ ซึ่งในกรณีนี้ เรำ
ก็จะมีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำสุทธิเท่ำกับ 50 หน่วย 
เท่ำกนัพอด ีซึง่ต่อมำเรำกจ็ะน�ำ 50 หน่วย มำคณูกบั 
3.68 เท่ำกับ 190 บำทต่อเดือน หรือเท่ำกับเรำจะมี
รำยได้จำกกำรไฟฟ้ำฯ 190 บำทต่อเดอืน ซึง่มำกกว่ำ
ระบบหกัลบยอดบิลถงึ 318 บำทต่อเดอืน เลยทเีดยีว

 4.5 สรุป
 ระบบหกัลบยอดบิลจงึเป็นระบบทีไ่ม่เป็นธรรม
ต่อผูท้ีต่ดิตัง้ระบบโซลำร์เซลล์ เพรำะแม้กระทัง่ตนเอง
สำมำรถเป็นผู้ขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำแล้วก็ตำม แต่ก็
ยังต้องเป็นผู้จ่ำยเงินค่ำไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำอยู่ดี ใน
ขณะที่ระบบหักลบหน่วยจะเป็นระบบที่คิดแบบตรงไป
ตรงมำตำมกำรซื้อและกำรขำยอย่ำงแท้จริง
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บทที่ 5 
โซลาร์รูฟท็อปกับความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า

 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ ช่วยเสริม
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำในช่วงกลำงวันได้อย่ำง
ชดัเจน โดยเฉพำะช่วงฤดูร้อนทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำสูงมำก 
โซลำร์รูฟท็อปก็จะผลิตไฟฟ้ำได้ดี ตอบสนองต่อ 
กำรใช้ไฟฟ้ำที่สูงขึ้นได้
 แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง โซลำร์รูฟท็อป ไม่สำมำรถ
ผลิตไฟฟ้ำช่วงกลำงคืนได้ รวมทั้งในแต่ละวัน แต่ละ
เดือน ก็อำจจะผลิตได้มำกน้อยแตกต่ำงกัน จึงมี
ประเด็นเกี่ยวกับควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ โดย
หน่วยงำนภำครัฐและนักวิชำกำรบำงส่วน พูดถึง
ควำมจ�ำเป็นในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเวลำกลำงคืนที่ไม่มีไฟฟ้ำจำก 
แสงอำทิตย์แล้ว
 หากพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงของ
ประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการจัดการพลังงาน
ของประเทศอ่ืนๆ ก็จะเห็นว่า การบริหารจัดการ
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าที่มีโซลาร์รูฟท็อป
จ�านวนมาก ไม่ได้น่ากงัวลมากนกั เพราะมทีางออก
ท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีประเทศไทยได้ด�าเนินการ 
อยู่แล้ว และแนวทางที่ควรพัฒนาต่อไปในระยะสั้น
และระยะยาว ดังนี้

 1. การบริหารจัดการความมั่นคงในช่วง 
 ระยะ 3–5 ปีข้างหน้า
 ข้อมูลก�ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด ณ เดือน
ตุลำคม 2562 เท่ำกับ 44,443 เมกะวัตต์ ในขณะ
ท่ีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดหรือพีค ของปี 
2562 เท่ำกับ 30,853 เมกะวัตต์ จึงมีก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ำส�ำรองของประเทศสูงถึง 13,590 เมกะวัตต์ 
หรือร้อยละ 44 ของพีคควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด

ของประเทศ ซึง่สงูกว่ำมำตรฐำนร้อยละ 15 มำกถึง 
8,962 เมกะวตัต์ จงึสำมำรถส่ังเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้ำ
ส�ำรองเหล่ำนี ้เพือ่ผลติไฟฟ้ำให้เพยีงพอได้อกีหลำยปี
 เมื่อเทียบกับโซลำร์เซลล์ทั้งประเทศที่มีอยู่
ประมำณ 3,250 เมกะวัตต์ โดยมีส่วนของโซลำร์-
รูฟท็อปประมำณ 130 เมกะวัตต์ ก็เป็นสัดส่วนไม่ถึง
หนึ่งในสี่ของก�ำลังผลิตส�ำรองเท่ำนั้น
 ทั้งนี้  ยังมี โรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่ก�ำลัง
ก่อสร้ำง และรัฐก�ำหนดให้สร้ำงเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2563-
2567 ตำมแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ PDP2018 
อีก 7 โรง ทั้งโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ และเขื่อน 
ขนำดใหญ่ในประเทศลำว รวมจะมีก�ำลังผลิตเพิ่มข้ึน
อีกมำกถึง 7,600 เมกะวัตต์
 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิต
ไฟฟ้ำและระบบสำยส่งไฟฟ้ำที่ กฟผ. ร่วมกับ กฟน. 
และ กฟภ. ด�ำเนินกำรมำตลอดจนถึงปัจจุบัน พบ
ว่ำ กำรใช้ไฟฟ้ำในแต่ละวัน แต่ละสัปดำห์ จะมีควำม
ผันผวนเพิ่มขึ้นและลดลงหลำยพันเมกะวัตต์อยู่แล้ว 
โดยเฉพำะในช่วงวันเสำร์และอำทิตย์ ดังตัวอย่ำง
ข้อมูลในภำพที่แสดงกำรใช้ไฟฟ้ำของทั้งประเทศใน
วันเสำร์ที่ 16 กับวันอำทิตย์ที่ 17 พฤษภำคม 2563 
จะเห็นว่ำ กำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงกลำงดึกลดลงอย่ำง
มำก หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฯ กต้็องบรหิำรจดักำรระบบ
กำรผลิตไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับกำรใช้ไฟฟ้ำที่ลดลง
ประมำณ 9,500 เมกะวตัต์ในช่วง 22.00 – 08.00 น. 
(ลูกศรที่ 1 กับลูกศรที่ 2)
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 หลังจำกนั้น กำรใช้ไฟฟ้ำก็เพิ่มสูงขึ้น โดย
เฉพำะในช่วงหวัค�ำ่ หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฯ ต้องบรหิำร
จัดกำรไฟฟ้ำท่ีเพิ่มขึ้นประมำณ 5,500 เมกะวัตต์ใน 
ช่วงเวลำเพยีง 3 ชัว่โมงครึง่ระหว่ำง 17.30 - 21.00 น. 
(ลูกศรที่ 3 กับลูกศรที่ 4) ทั้งนี้ หำกไม่ใช่ในช่วง
วิกฤตโควิด-19 กำรใช้ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลง  
น่ำจะมำกกว่ำนี้อีก
 ดงันัน้จงึเห็นได้ว่ำทัง้สำมหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฯ 
ก็บรหิำรจัดกำรระบบกำรผลติไฟฟ้ำและระบบสำยส่ง
ไฟฟ้ำให้สอดคล้องกบักำรใช้ไฟฟ้ำทีล่ดลงและเพิม่ขึน้ 
ประมำณ 10,000 เมกะวตัต์อยูแ่ล้วทกุๆ สปัดำห์ ดังนัน้
กำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำ จำก
กำรลดลงและเพิ่มขึ้นของไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่
จะเพิ่มมำกขึ้น 3,000 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้ำงหน้ำ 
จึงน่ำจะด�ำเนินกำรได้อย่ำงไม่มีปัญหำ เนื่องจำกมี
ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำหลำยสิบปี อีกทั้งยังสำมำรถ
พัฒนำต่อยอดกับควำมรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
ปัจจุบันและอนำคตได้อีกด้วย

 2. การบริหารจัดการความมั่นคงในระยะยาว
 หำกเรำพิจำรณำควำมมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ำท่ีมโีซลำร์รูฟทอ็ปเพิม่ข้ึนรำว 10,000 เมกะวตัต์ 
ภำยใน 10 ปี แนวทำงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่
ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือถ่ำนหิน เพื่อผลิตไฟฟ้ำเฉพำะ

การไฟฟ้าฯ บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและลดลง  
ประมาณ 10,000 เมกะวัตต์อยู่แล้วทุกๆ สัปดาห์

• ช่วง 22.00 น. ของวันที ่16 ถงึ 8.00 น. ของวนัที ่17 กำรใช้ไฟฟ้ำลดลง 9,500 เมกะวตัต์ (ลกูศรที ่1 กบัลกูศรที ่2)
• ช่วง 17.30 - 21.00 น. กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 5,500 เมกะวัตต์ (ลูกศรที่ 3 กับลูกศรที่ 4)

ในช่วงที่ไม่มีแสงอำทิตย์เป็นแนวทำงที่ไม่คุ ้มค่ำ 
เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่เหล่ำนี้ สร้ำงมำเพ่ือ 
เดินเครื่องเต็มก�ำลังตลอด 24 ชั่วโมง
 แต่เรำมีแนวทำงอื่นๆ อีกหลำยแนวทำง ซึ่ง
เหมำะสมมำกกว่ำในกำรตอบสนองกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ที่เพิ่มขึ้นและลดลงของโซลำร์รูฟท็อปและพลังงำน
หมุนเวียนอื่นๆ โดยมีควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรสร้ำง
โรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ และบำงแนวทำงทีเ่น้นกำรบรหิำร
จัดกำรจะมีกำรลงทุนและต้นทุนน้อยกว่ำกันมำก  
จึงช่วยลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำได้อีกด้วย
 แนวทำงต่ำงๆ เหล่ำน้ี สำมำรถพัฒนำและ
ด�ำเนนิกำรร่วมกนัได้ตำมควำมเหมำะสม โดยสำมำรถ
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม ได้แก่

 1) ความมั่นคงในระบบสายส่งรวมของ
ประเทศ
 แนวทำงแรก คอื กำรบรหิำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำ
ทีม่คีวำมยดืหยุน่ให้มปีระสทิธิภำพมำกขึน้ โดยโรงไฟฟ้ำ
เหล่ำนีส้ำมำรถเพิม่และลดก�ำลงัผลติไฟฟ้ำได้โดยไม่มี
ปัญหำและไม่มีต้นทุนเพิ่ม ได้แก่ โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ
สูบกลับ โรงไฟฟ้ำแก๊สชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ
ขนำดเล็ก โดยออกแบบระบบและแรงจูงใจให้ลดหรือ
หยุดผลิตในช่วงที่มีแสงอำทิตย์และเพิ่มก�ำลังผลิต
ในช่วงเย็นและค�่ำ
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ไฟฟ้ำจำกระบบไปชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ
 หำกมกีำรบรหิำรจดักำรในแนวทำงนี ้จะท�ำให้
จ�ำนวนรถยนต์ไฟฟ้ำยิ่งมีมำกข้ึนเท่ำไร ก็จะยิ่งช่วย
เสรมิควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำในช่วงเยน็และหวัค�ำ่
ได้มำกยิ่งขึ้น
 แนวทำงที่ห ้ำ กำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำใน
แบตเตอร่ี ทั้งกำรลงทุนแบตเตอรี่ขนำดเล็กในแต่ละ
บ้ำน แต่ละอำคำร หรือกำรลงทนุแบตเตอร่ีขนำดใหญ่ 
ระดับสำยส่งไฟฟ้ำ ถึงแม้ว่ำต้นทุนกำรเก็บพลังงำน
ไฟฟ้ำในแบตเตอรี่ จะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่จำก
ข้อมูลในปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ โดยแบตเตอรี่
แต่ละประเภท มีต้นทุนแตกต่ำงกันมำก
 ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลต้นทุนกำรเก็บพลังงำน
ไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ขนำดเล็กส�ำหรับระบบในบ้ำน
เรือน แบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว เติมน�้ำกรด มีต้นทุน
ประมำณ 16.7 บำทต่อหนึ่งหน่วยไฟฟ้ำ (kWh) 
แบตเตอรี่ประเภท Lithium iron Phosphate  
มีต้นทุนประมำณ 6.7 บำทต่อหน่วย ส่วนแบตเตอรี่
ประเภท LiLA hybrid มต้ีนทนุประมำณ 5 บำทต่อหน่วย
 แนวทำงที่หก กำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำเป็น
ควำมเย็น หรือเก็บเป็นควำมร้อน ซึ่งมีต้นทุนในกำร
เก็บพลังงำนถูกกว่ำกำรเก็บในแบตเตอรี่ ตัวอย่ำง
เช่น กำรเก็บไฟฟ้ำเป็นควำมเย็นในตู้เย็นขนำดเล็ก
แบบ PCM มีต้นทุนประมำณ 1.7 บำทต่อหนึ่งหน่วย
ไฟฟ้ำ (kWh) ส่วนกำรเก็บไฟฟ้ำเป็นน�ำ้ร้อนในเครือ่ง
ท�ำน�้ำร้อนขนำดเล็ก dT 40K มีต้นทุนประมำณ 0.4 
บำทต่อหน่วยเท่ำนั้น

 แนวทำงที่สอง คือ กำรลงทุนปรับควำม
ยดืหยุน่ของโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ทีม่อียูแ่ล้วให้มคีวำม
ยดืหยุ่นมำกขึน้กว่ำปัจจบัุน โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำก๊ำซ-
ธรรมชำติ ให้สำมำรถเพิ่มและลดก�ำลังผลิตไฟฟ้ำได้
มำกขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยมีต้นทุนในกำรด�ำเนินกำร
ผลิตไฟฟ้ำที่ต�่ำลงกว่ำเดิม
 แนวทำงที่สำม กำรปรับระบบค่ำไฟฟ้ำที่
คิดตำมช่วงเวลำ (Time of Use หรือ TOU) ให้ค่ำ
ไฟฟ้ำมรีำคำถกูลงในช่วงกลำงวนัและแพงขึน้ในช่วง
กลำงคืน โดยเฉพำะในช่วงหัวค�่ำซึ่งควรจะแพงที่สุด 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ จะพิจำรณำลงทุนเพื่อ
ปรับกำรใช้ไฟฟ้ำของตนเองให้เหมำะสม (Demand  
Response) รวมทั้งผู ้ใช้ไฟฟ้ำกลุ่มต่ำงๆ อำจจะ
บริหำรจัดกำรให้เหมำะสมมำกขึ้น ทั้งนี้ รัฐอำจจะ
ด�ำเนินกำรแบบ “ระบบค่ำไฟฟ้ำทดลองตำมควำม
สมัครใจ” จนเมื่อเหมำะสมแล้ว จึงบังคับใช้เป็นระบบ
ค่ำไฟฟ้ำต่อไป
 แนวทำงที่ส่ี กำรออกแบบและบริหำรจัดกำร
รถยนต์ไฟฟ้ำที่ก�ำลังเพิ่มมำกขึ้นให้ตอบโจทย์ควำม
มัน่คงของระบบไฟฟ้ำ เนือ่งจำกรถยนต์ไฟฟ้ำทกุคนั
มแีบตเตอรี ่เมือ่กลบัมำถึงทีพ่กัโดยเฉพำะในช่วงเย็น
หรือหัวค�่ำ ในเม่ือแบตเตอรี่ในรถยังมีไฟฟ้ำเหลืออยู่
บ้ำง จึงควรออกแบบระบบแอพพลิเคชั่นให้สำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำจำกรถยนต์ไฟฟ้ำมำใช้ในบ้ำนหรือส่งขำย
เข้ำระบบไฟฟ้ำได้ เพือ่ช่วยเสริมควำมม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้ำในช่วงค�ำ่ทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่สงูขึน้มำก จนเมือ่
ถึงช่วงดึกท่ีกำรใช้ไฟฟ้ำในระบบน้อยลง จึงค่อยใช้
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 2) ความมัน่คงในระบบสายส่งย่อยในแต่ละ
พื้นที่
 แนวทำงแรก กำรจบัคู ่(Demand Matching) 
ระหว่ำงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์รูฟท็อปกับผู้ใช้
ไฟฟ้ำช่วงกลำงวนั เช่น ห้ำงสรรพสนิค้ำ ร้ำนสะดวกซือ้ 
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยำบำล โรงเรียน ฯลฯ เพื่อให้
ไฟฟ้ำทีเ่หลอืใช้จำกระบบโซลำร์รูฟทอ็ป ถกูใช้ในพืน้ที่
บรเิวณใกล้เคยีง ไม่ต้องถกูส่งผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำไปใช้
ในพื้นที่ไกลออกไป
 แนวทำงที่สอง กำรลงทุนเช่ือมระบบจ่ำย
ไฟฟ้ำในแต่ละพื้นที่ (Feeder) เข้ำด้วยกัน จำกเดิม
ที่เป็นระบบเส้นตรงกระจำยออกไป (คล้ำยระบบ 
ก้ำงปลำ) โดยเชื่อมต่อปลำย Feeder เข้ำด้วยกัน 
มำกข้ึนๆ เร่ือยๆ (ให้กลำยเป็นระบบวง loop) และมี
สวิตช์เปิด–ปิด ก็จะเพิ่มควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ
ได้มำก ซึ่งในแต่ละปี กำรไฟฟ้ำฯ ได้จัดสรรค่ำไฟฟำ้
ที่เรำจ่ำย ไปลงทุนพัฒนำระบบสำยส่งไฟฟ้ำ ปีละ
หลำยหมื่นล้ำนบำทอยู่แล้ว ก็ควรจะวำงแผนและ
ก�ำหนดกำรลงทุนพัฒนำสำยส่งไฟฟ้ำตำมแนวทำง
นี้ให้ชัดเจน มีกรอบเวลำที่จะครอบคลุมพื้นที่ต่ำงๆ 
ทั่วประเทศ
 แนวทำงทีส่ำม กำรปรับหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดย
ปรับกำรตั้งค่ำที่หม้อแปลงหรือเปลี่ยนหม้อแปลง
เฉพำะบำงตัวที่แรงดันล้นเกิน
 กำรด�ำเนินกำรและพัฒนำแนวทำงต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ร่วมกัน จะท�ำให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มข้ึนและลดลงของพลังงำน

แสงอำทิตย์และพลังงำนหมุนเวียนอื่นๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นๆ อย่ำงต่อเนื่อง จึงสำมำรถ
รักษำควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำได้อย่ำงดี ในกำร
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนทั้งหมด 
100 เปอร์เซ็นต์ในระยะยำว 

ข้อมูลอ้างอิง 
• ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน, ก�าลังผลติ

ไฟฟ้าในปัจจบุนั www.eppo.go.th/index.pdp/th
• กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, กราฟและ

สถิติก�าลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด, http://www.egat.co.th/index.
php?option=com_content&view=arti-
cle&layout=edit&id=80&Itemid=116)

• Peter Adelmann, 2019, Decentralization 
of the Electricity Supply – Advanced 
Solar Home Systems, presentation in the 
seminar “Power to the People”, Faculty of 
Architecture, Chulalongkorn University, 
Bangkok, 2nd December 2019, Institute 
for Decentralized Electrification, Entrepre-
neurship and Education, Ulm, Germany 
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บทที่ 6 
ระบบการสนับสนุนทางการเงิน
ส�าหรับโซลาร์รูฟท็อป

 หำกมองในแง่ของกำรลงทุนและกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำแล้ว แม้กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์-
รูฟท็อปจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเริ่มต้น (Upfront cost) 
สงู แต่หลงัจำกตดิตัง้แล้วจะมค่ีำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิ
งำนต�่ำมำก บวกกับเมื่อสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยค่ำ
ไฟฟ้ำ และ/หรือสำมำรถขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบได้ ก็จะ
เป็นกำรลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนคืนมำภำยในระยะเวลำ
ประมำณ 7 ปี โดยที่ผู้ลงทุนหรือผู้ด�ำเนินกำรจ�ำเป็น
ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องน้อยมำก
 ส่วนรูปแบบของกระแสเงินลงทุนและกระแส
รำยรับรำยจ่ำยดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องมีกลไกกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม มิฉะนั้น เงินลงทุน
เริ่มต้นที่ค่อนข้ำงสูงอำจกลำยเป็นอุปสรรคในกำร
ลงทุนในระบบโซลำร์รูฟท็อปได้ และด้วยผลตอบแทน
คนืทีส่ม�ำ่เสมอ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูทีแ่น่นอน และ
มีระยะเวลำกำรคืนทุนประมำณ 3-8 ปี ในกำรลงทุน
ในระบบโซลำร์รูฟท็อป กำรพัฒนำระบบสนับสนุน
ทำงกำรเงินจึงเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ไม่ยำกนัก

 รูปแบบกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่จะมีส่วน
ช่วยในกำรลงทุนในระบบโซลำร์รูฟท็อปมีอยู่ด้วยกัน
หลำยแบบ ดังที่จะได้ยกตัวอย่ำงดังต่อไปนี้

 1. ระบบสนิเช่ือส่วนบุคคลส�าหรบัโซลาร์รฟูทอ็ป
 ระบบสินเชื่อส ่วนบุคคลส�ำหรับโซลำร ์-
รูฟท็อป เป็นระบบสินเชื่อปกติที่สถำบันกำรเงิน/
ธนำคำรพำณิชย์มีให้ส�ำหรับกำรลงทุนในสินทรัพย์
ส�ำหรับครัวเรือน เช่น บ้ำน รถยนต์ เพียงแต่ระบบ 
โซลำร์รฟูทอ็ปเป็นสนิทรพัย์ทีส่ร้ำงรำยได้ท่ีค่อนข้ำง
สม�่ำเสมอในตัวเอง ซึ่งต่ำงจำกกำรกู้ซื้อบ้ำนหรือ
รถยนต์ทีม่กัจะต้องใช้รำยได้จำกผูกู้้ (ทีม่กัจะมีควำม

เสีย่งในกำรประกอบอำชพีร่วมด้วย) กำรให้สนิเชือ่ใน
ระบบโซลำร์รฟูทอ็ปจงึถอืว่ำมคีวำมเสีย่งต�ำ่มำก และ
อำจจะสำมำรถจัดระบบช�ำระคืนสินเช่ือแบบอัตโนมัติ
ได้ด้วย
 ในปัจจบัุน ธนำคำรพำณชิย์บำงแห่งมกีำรให้
สินเชื่อในกำรลงทุนระบบโซลำร์รูฟท็อปกับโรงงำน 
อำคำรพำณิชย์ ซึ่งมีระยะเวลำกำรคืนทุนที่เร็วมำก 
และเมื่อระบบโซลำร์รูฟท็อปมีต้นทุนที่ต�่ำลงมำก ดัง
นัน้ จงึไม่ใช่เร่ืองทีย่ำกนักทีธ่นำคำรพำณิชย์ สถำบนั
กำรเงินต่ำงๆ จะขยำยกำรให้สินเชื่อมำยังบ้ำนเรือน
ของครัวเรือนธรรมดำ
 ปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะมส่ีวนตัดสินใจของธนำคำร
พำณิชย์ สถำบันกำรเงิน ในกำรให้สินเชื่อกับระบบ 
โซลำร์รูฟท็อปของครัวเรือน คือ 
 (ก) รูปแบบและอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ โดย 
รูปแบบที่เหมำะสมส�ำหรับกำรลงทุนมำกที่สุดคือ 
ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้ำ
 (ข) กำรให้มำตรฐำนอุปกรณ์ และมำตรฐำน
กำรตดิตัง้ระบบโซลำร์รฟูทอ็ป รวมถงึมำตรฐำนและ
ระบบควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้ติดตั้งด้วย 
 (ค) นโยบำยส่งเสริม สนับสนุนจำกภำครัฐ 
 (ง) กำรเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรควำม
ยั่งยืน มำตรกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถำบันกำรเงินนั้นๆ

 2. ระบบกองทุนโซลาร์รูฟท็อปและการร่วม
ลงทุน
 ระบบสนับสนุนกำรเงินแบบที่สองมีลักษณะ
แตกต่ำงจำกแบบแรก ตรงที่หน่วยด�ำเนินกำรไม่ใช่
ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่มีอยู ่ แต่
เป ็นกำรด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำน/กองทุนที่มี
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ภำพตัวอย่ำงของกองทุนแสงอำทิตย์มีกำรติดตั้งระบบโซลำร์รูฟท็อปในโรงพยำบำลของรัฐ 7 แห่ง 
มีก�ำลังกำรผลิตรวมกันมำกกว่ำ 2 เมกะวัตต์

วัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งเสริมกำรติดตั้งโซลำร์-
รูฟท็อปเป็นกำรเฉพำะ (ขอเรียกว่ำ กองทุนโซลำร์-
รูฟท็อป) โดยอำจจะด�ำเนินกำรระดมทุนจำกผู ้ที่
ต้องกำรลงทุน (เพื่อแทนกำรฝำกเงินในสถำบันกำร
เงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ) และน�ำมำใช้ในกำรลงทุน
เพื่อติดตั้งโซลำร์รูฟท็อป โดยสำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้ทั้ง (ก) กำรร่วมลงทุน และแบ่งปันผลประโยชน์ที ่
ได้จำกกำรลดค่ำไฟฟ้ำและกำรขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบ 
(ข) กำรกูยื้มเพือ่กำรลงทนุ (รูปแบบนีจ้ะคล้ำยกบัแบบ
แรก) และ (ค) กำรเช่ำซื้อ ซึ่งกองทุนโซลำร์รูฟท็อปจะ
ต้องมกีำรศกึษำและก�ำหนดขัน้ตอนโดยละเอยีดต่อไป
 กำรจัดตั้งกองทุนเฉพำะ หรือกองทุน 
โซลำร์รูฟท็อป มีข้อดีเพิ่มเติมขึ้น 3 ประกำรคือ  
(ก) กำรด�ำเนนิกำรของกองทนุสำมำรถใช้ผูเ้ชีย่วชำญ
หรือผู ้ด�ำเนินกำรด้ำนโซลำร ์รูฟท็อปที่ เชื่อถือ
ได้โดยตรง กล่ำวคือ มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน
มำกกว่ำธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอื่นๆ 
(ข) กองทุนโซลำร์รูฟท็อป สำมำรถเปิดโอกำสให้

ประชำชนที่อยำกลงทุนในพลังงำนหมุนเวียนและ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี เข้ำร่วมลงทุนได้โดยตรง โดยได้ผล
ประโยชน์ตอบแทนดีพอสมควร และ (ค) ผลประโยชน์
ทำงสิ่งแวดล้อมที่ได้จำกกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อป 
(เช่น กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง) จะ
ถูกรวบกันไว้ในกองทุนโซลำร์รูฟท็อปเหล่ำนี้ ท�ำให้
สะดวกในกำรน�ำไปใช้เพือ่สร้ำงผลประโยชน์จำกกลไก
อ่ืนๆ ทีอ่ำจจะมตีำมมำ (เช่นเดยีวกบัคำร์บอนเครดติ 
ที่เคยมี) เพรำะมีต้นทุนค่ำด�ำเนินกำรไม่สูงมำกนัก 
เนือ่งจำกผลประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนจำกบ้ำนเรอืนและ/หรอื
โครงกำรต่ำงๆ ถกูรวมไว้ในกองทนุโซลำร์รฟูทอ็ปแล้ว
 นอกจำกนี้ ในระยะยำว ประเทศไทยอำจมี
กองทุนโซลำร์รูฟท็อปมำกกว่ำหนึ่งกองทุน และ
สำมำรถแข่งขนักัน ทัง้ในแง่ (ก) กำรให้บริกำรตดิตัง้
และดูแลรักษำที่ดี และ (ข) กำรให้ผลตอบแทนต่อกำร
ลงทุนที่จูงใจมำกกว่ำ
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 อย ่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนในกำรจัดตั้ง
กองทุนโซลำร์รูฟท็อปย่อมมีควำมเส่ียงในกำร 
ด�ำเนินกำร โดยควำมเส่ียงที่ส�ำคัญที่สุดคือ ควำม
ไม่แน่นอนของนโยบำยกำรสนับสนุนและกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลของภำครัฐ ทั้งนี้ หำกภำครัฐ
มีกำรก�ำหนด (ก) ปริมำณ (ข) เงื่อนไข (ค) ระยะ
เวลำ และ (ง) รำคำกำรรับซื้อที่แน่นอน จูงใจ และสม
เหตุสมผลมำกพอ ควำมเสี่ยงในกำรจัดตั้งกองทุน 
โซลำร์รูฟทอ็ปจะน้อยลง และสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่
อำจเป็นผู้ผลักดันและร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน 
โซลำร์รูฟท็อปได้

 3. ระบบลดหย่อนภาษีส�าหรับการลงทุนใน 
โซลาร์รูฟท็อปสาธารณะ
 รูปแบบที่สำม มี ลักษณะคล ้ำยกองทุน 
แสงอำทติย์ทีภ่ำคประชำชนร่วมกันจดัต้ังขึน้ เพ่ือรบั
บรจิำคเงนิในกำรไปลงทนุตดิตัง้ในโรงพยำบำลของ
รัฐทั้งส้ิน 7 แห่ง ในปี 2562 ควำมส�ำเร็จของกำร
ด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับ
โรงพยำบำลทั้ง 7 แห่งไปได้มำกทีเดียว
 ภำครัฐอำจน�ำควำมส�ำเร็จลักษณะดังกล่ำว 
มำปรับประยุกต์เป็นกำรระดมทนุส�ำหรับกำรติดตัง้ใน
อำคำรหรือพื้นที่ของรัฐ  เช่น โรงพยำบำล โรงเรียน 
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ โดยอำจมีกองทุนลักษณะเดียวกับ
กองทุนแสงอำทิตย์ เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรเชื่อม
ประสำนระหว่ำงผู้บริจำคทุน (ซึ่งอำจเป็นผู้บริจำค
รำยย่อย) กับหน่วยงำนของรัฐที่จะติดต้ังโซลำร์-
รฟูทอ็ป และมกีำรเปิดให้ผูบ้รจิำคสำมำรถหกัลดหย่อน 
ภำษีได้โดยสะดวก ซึ่งอำจเป็นหักภำษีในครำวเดียว 
หรือทยอยหักภำษีเป็นรำยปี (เช่น 3-5 ปี เพื่อให้
สำมำรถหักภำษีได้เต็มจ�ำนวน) หรือ สำมำรถให้หัก
ภำษีได้สองเท่ำของยอดเงินบริจำค ก็น่ำจะท�ำให้
สำมำรถระดมทุนจำกผู้สนใจได้มำกขึ้น
 กำรด�ำเนินกำรเช่นนี้จะมีข้อดีส�ำหรับภำครัฐ
คือ (ก) กำรลดภำระในกำรลงทุนของภำครัฐลง และ 
(ข) กำรลดค่ำใช้จ่ำยประจ�ำ (ค่ำไฟฟ้ำ) ของหน่วยงำน
รฐั ซึง่หำกท�ำในจ�ำนวนมำกขึน้และในระยะยำว จะช่วย
ลดงบประมำณทีเ่ป็นรำยจ่ำยประจ�ำของรฐับำลลงได้ 
ท�ำให้สำมำรถไปใช้เป็นงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำร
ลงทุนได้มำกขึ้นด้วย
 ทัง้นี ้ในกำรด�ำเนนิงำน รฐับำลอำจให้กองทนุ
แสงอำทิตย์ หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีควำมช�ำนำญ 
เป็นผู้รับด�ำเนินกำรให้รัฐบำล เพื่อให้สำมำรถด�ำเนิน
กำรได้เลยทันที
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บทที่ 7 
ต้นทุนแฝงของโซลาร์รูฟท็อป:
แพงจริงหรือไม่?

 ข้อกงัวลทีว่่ำ กำรตดิตัง้ระบบโซลำร์เซลล์บน
หลังคำ หรือ โซลำร์รูฟท็อป ที่ก�ำลังเป็นนิยมมำกขึ้น
เรือ่ยๆ จะท�ำให้ต้นทนุค่ำไฟฟ้ำหรอืค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ
ของผูใ้ช้ไฟฟ้ำปกตเิพิม่สงูขึน้ หรือทีม่กีำรเรียกกนัว่ำ 
“ต้นทุนแฝงของโซลำร์รูฟท็อป”
 หลำยคนอำจสงสัยว่ำ ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำที่เพิ่ม
ขึ้นหรือต้นทุนแฝงดังกล่ำวหมำยถึงอะไร? เพรำะเรำ
คดิอยู่เสมอว่ำนอกเหนอืจำกช่วยประหยดัเงนิและช่วย
สิ่งแวดล้อมแล้ว  กำรติดตั้งโซลำร์เซลล์คือกำรช่วย
ระบบไฟฟ้ำของประเทศ ดังนั้น รำยงำนฉบับนี้จึงจะ
ไปค้นหำค�ำตอบว่ำต้นทุนแฝงที่ว่ำนั้นคืออะไร

 ความกังวลเรื่องต้นทุนแฝง
 ควำมห่วงกังวลดังกล่ำวเร่ืองต้นทุนแฝง
ของโซลำร์รูฟท็อปมำจำก 2 สำเหตุด้วยกันคือ
 หนึง่ ควำมกงัวลเรือ่งต้นทนุจำกกำรส�ำรอง
ก�ำลังกำรผลติไฟฟ้ำในระบบ กล่ำวคอื แม้ว่ำผูต้ดิตัง้
ระบบโซลำร์เซลล์ จะตดิตัง้ระบบดงักล่ำวแล้ว แต่ยังมี
กำรเช่ือมต่อกับระบบสำยส่งไฟฟ้ำปกติอยู่ดี เพรำะ
ฉะนั้น แม้ว่ำในวันปกติ ผู้ติดตั้งโซลำร์เซลล์เหล่ำนี้จะ
ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำฯ เต็มที่ แต่กำรไฟฟ้ำฯ ก็
ต้องส�ำรองไฟฟ้ำ (หรือมีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ) เผื่อ
ไว้อยู่ดี ซึ่งนั่นอำจท�ำให้ต้นทุนของระบบไฟฟ้ำสูงขึ้น
 สอง ควำมกงัวลเรือ่งกำรเฉลีย่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ
จำกต้นทุนโดยรวมของระบบ กล่ำวคือ เมื่อผู้ติดตั้ง
ระบบโซลำร์เซลล์และใช้ไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์ของ
ตนเองแล้ว หน่วยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ ย่อม
ลดลง ท�ำให้เมือ่น�ำหน่วยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำทีล่ดลงไปหำร
ด้วยต้นทนุโดยรวมของระบบแล้ว อตัรำค่ำไฟฟ้ำของ
ระบบจะเพิม่สูงขึ้น เพรำะตัวหำร (จ�ำนวนหน่วยไฟฟำ้
ที่จ�ำหน่ำย) ลดลงนั่นเอง

 ปริมาณโซลาร์รูฟท็อปในปัจจุบัน
 ก่อนจะตอบค�ำถำมนี้ เรำจ�ำเป็นต้องทรำบ
ภำพรวมกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปในประเทศไทยเสีย
ก่อน ข้อมูลล่ำสุดที่เรำรวบรวมได้ ประเทศไทยของ
เรำมโีซลำร์รฟูทอ็ป 2 ประเภท คือ แบบทีข่ำยเข้ำระบบ 
และแบบที่ใช้เอง โดยแบบที่ขำยเข้ำระบบแล้วมีจ�ำนวน
ทัง้ส้ิน 130 เมกะวตัต์ และทีต่ดิตัง้ใช้เองโดยไม่ได้ขำย
เข้ำระบบ มอีกีประมำณ 207 เมกะวตัต์ (ส่วนใหญ่เป็น
โรงงำนและส�ำนักงำน) ปัจจุบันเรำมีโซลำร์รูฟท็อป 
รวมทั้งหมดประมำณ 337 เมกะวัตต์ โดยมำจำก 
ผู้ติดตั้งจ�ำนวนประมำณ 6,800 รำย
 ส่วนโครงกำรโซลำร์เซลล์ภำคประชำชน ที่
ก�ำลังเปิดรบัสมคัรกนัอยู ่ตอนนีม้ผีูเ้ข้ำร่วมประมำณ 
11 เมกะวัตต์ เรำจึงอำจใช้ตัวเลขกลมๆ ของ 
โซลำร์รูฟท็อปท่ี 350 เมกะวัตต์ ซึ่ง ณ ตัวเลขนี ้
โซลำร์รฟูทอ็ปทัง้ประเทศน่ำจะผลติไฟฟ้ำได้ประมำณ 
510 ล้ำนหน่วยต่อปี (หรือล้ำนกโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปี)

 ระบบไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน
 ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดของระบบไฟฟ้ำ
ในปี 2562 อยู่ที่ 30,853 เมกะวัตต์ (กฟผ. ณ วันที่ 
2 พฤษภำคม 2562) ส่วนก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 43,074 เมกะวัตต์ (ณ วันที่ 31 
สิงหำคม 2562) หมำยควำมว่ำ เรำมกี�ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำส�ำรองในระบบ 12,221 เมกะวัตต์ (ประมำณ
ร้อยละ 40 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด)
 ในแง่ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทัง้ประเทศ ซึง่กค็อื
หน่วยไฟฟ้ำจ�ำหน่ำย มีกำรระบไุว้ในแผนพฒันำก�ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำว่ำ ปี 2562 ประเทศไทยเรำจะใช้ไฟฟ้ำทัง้
ส้ิน 211,664 หน่วยต่อปี (หรอืกโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปี)
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 เพรำะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำ กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย์ทีเ่ป็นโซลำร์รฟูทอ็ป 350 เมกะวตัต์ 
ต่อปียังมีสัดส่วนน้อยมำก กล่ำวคือ เทียบเท่ำกับ 
ร้อยละ 1.1 ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ 
และเทยีบเท่ำกบัร้อยละ 0.8 ของก�ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ
ทั้งประเทศเท่ำนั้น และหำกเทียบกับปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำท้ังประเทศ ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกโซลำร์รูฟท็อป 
ก็ประมำณร้อยละ 0.2 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทั้ง
ประเทศเท่ำนั้น

 ความ (ไม่น่า) กังวลเรื่องต้นทุนของก�าลังการ
ผลิตส�ารอง
 ตำมทีบ่ำงฝ่ำยได้แสดงควำมกงัวลว่ำ ก�ำลงั
กำรผลิตตดิตัง้ของโซลำร์รฟูทอ็ป 350 เมกะวตัต์ จะ
มผีลให้ประเทศไทยต้องไปส�ำรองไฟฟ้ำไว้เพือ่รองรบั
กรณผีูต้ดิตัง้โซลำร์รูฟทอ็ปจะไม่ใช้ไฟฟ้ำจำกโซลำร์-
รฟูท็อปของตนเอง (เช่น ตอนกลำงคนื) แล้วหนัไปใช้
ไฟฟ้ำจำกระบบ ท�ำให้เรำต้องมีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ส�ำรอง 350 เมกะวัตต์นี้ไว้ และอำจกลำยเป็นต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นในระบบไฟฟ้ำได้
 อย ่ำงไรก็ดี  เรำจ�ำ เป ็นต ้องพิจำรณำ
สถำนกำรณ์ข้อเท็จจริงประกอบด้วย โดยเฉพำะใน
ปัจจุบันที่เรำมีก�ำลังกำรผลิตส�ำรองในระบบเหลือ
ประมำณ 12,221 เมกะวตัต์ ซึง่มำกกว่ำ 350 เมกะวตัต์ 
อยูห่ลำยสบิเท่ำตวั (ประมำณ 35 เท่ำ) เรำจงึไม่จ�ำเป็น
ต้องไปลงทุนในก�ำลังกำรผลิตส�ำรองใดๆ เพ่ิมเลย 
เพรำะเรำมกี�ำลงักำรผลติส�ำรองมำกมำยอยูแ่ล้วและ
ก�ำลังกำรผลิตส�ำรองที่มำกมำยเกินควำมต้องกำร 
(เกนิกว่ำร้อยละ 15 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด) 
นีเ่องทีเ่ป็นต้นทนุแฝงทีแ่ท้จรงิทีผู่ใ้ช้ไฟฟ้ำทกุคนแบก
อยู่ ซึ่งเรำจะกล่ำวถึงในตอนท้ำย
 สรุปว่ำ ควำมห่วงกังวลแรกนี้ ไม่มีควำม 
น่ำเป็นห่วงแต่ประกำรใด

 ต้นทนุแฝงจากการเฉลีย่จ่ายจากหน่วยจ�าหน่าย
ไฟฟ้าที่ลดลง
 ส�ำหรับควำมห่วงกังวลประกำรที่สองนี้  
เรำเห็นด้วยว่ำ เมื่อระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินจำกค่ำไฟฟ้ำจำกผู้ท่ีติดตั้งโซลำร์เซลล์ 
ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำที่ยังคงเดิม จะถูกน�ำไปหำรด้วย
จ�ำนวนหน่วยไฟฟ้ำจ�ำหน่ำยทีล่ดลง ซึง่แปลว่ำ ต้นทนุ
ส�ำหรบัผูท้ีย่งัคงซือ้ไฟฟ้ำตำมปกติจะต้องเพิม่ข้ึน แต่
จะเพิ่มขึ้นสักเท่ำไร? นี่เป็นประเด็นที่เรำอยำกชวนคิด 
ในปัจจบุนั อตัรำค่ำไฟฟ้ำทีเ่รียกเก็บคือประมำณ 3.8 
บำทต่อหน่วย เมือ่ไม่สำมำรถเรยีกเก็บจำก 510 ล้ำน

หน่วยนี้ได้ ก็แปลว่ำเงินจะลดลงไปประมำณ 1,938 
ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเมื่อถูกน�ำไปถัวจ่ำยส�ำหรับจ�ำนวน
หน่วยไฟฟ้ำทีเ่หลือประมำณ 211,154 ล้ำนหน่วยต่อปี 
(ค�ำนวณจำก 211,664 ลบด้วย 510 ล้ำนหน่วย
ต่อปี) เท่ำกับว่ำไฟฟ้ำแต่ละหน่วยจะแพงข้ึนเท่ำกับ 
0.009 บำทต่อหน่วย หรือประมำณ 1 สตำงค์ต่อ
หน่วย (จำกรำคำเดมิ 3.8 บำทต่อหน่วย หรอืแพงขึน้ 
ร้อยละ 0.2)
 เพรำะฉะนั้น สัดส่วนค่ำไฟฟ้ำที่แพงขึ้น จึง
น้อยมำก  

 ผลประโยชน์ค่าไฟฟ้าที่ยังไม่ได้พูดถึง
 ย่ิงไปกว่ำนัน้ กำรติดต้ังระบบโซลำร์เซลล์ยงั
มผีลประโยชน์ส�ำคญัต่อระบบไฟฟ้ำด้วย นัน่คือ กำร
ลดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เชือ้เพลิง (ซึง่แน่นอนว่ำ กำร 
ไฟฟ้ำฯ ต้องไปซื้อมำ) ลงได้ด้วย และกำรลดต้นทุน
ค่ำเช้ือเพลิงของระบบไฟฟ้ำลงกเ็ป็นประโยชน์ส�ำหรบั 
ผูใ้ช้ไฟฟ้ำรำยอืน่ๆ ด้วย ซึง่ผลประโยชน์ส่วนนีย้งัไม่ได้
ถกูพดูถงึจำกผูท้ีห่่วงกังวลเรือ่งต้นทนุแฝงดงักล่ำว
สมมุติว่ำ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์ 510 ล้ำน
หน่วย ช่วยลดกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศได้ 
(เรำซ้ือไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศประมำณ 3,500 เมกะวตัต์) 
เรำจะประหยัดค่ำไฟฟ้ำไปได้เท่ำกบั 1.8 บำทต่อหน่วย 
(รำคำทีเ่รำซือ้ไฟฟ้ำจำกประเทศเพือ่นบ้ำน) คณูด้วย 
510 ล้ำนหน่วยต่อปี เท่ำกับ 918 ล้ำนบำทต่อปี 
 เมือ่น�ำต้นทนุค่ำเชือ้เพลิงทีป่ระหยัดได้ส่วนนี้
มำถวัจ่ำยให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ำทกุคน ต้นทนุค่ำเชือ้เพลงิที่
ระบบโซลำร์รูฟท็อปช่วยประหยัดได้จะเท่ำกับ 0.004 
บำทต่อหน่วย 
 เพรำะฉะนั้น สัดส่วนค่ำไฟฟ้ำที่แพงขึ้นจึงลด
ลงจำก 0.009 บำทต่อหน่วยที่ค�ำนวณไว้เดิม เพรำะ
ถูกน�ำมำลบด้วย 0.004 บำทต่อหน่วยแล้ว (หรือ
ต้นทนุค่ำเชือ้เพลงิทีป่ระหยดัได้) จะเหลอืเพยีง 0.005 
บำทต่อหน่วย หรือประมำณครึ่งสตำงค์ต่อหน่วย 
เท่ำนั้นเอง หรือหำกคิดเทียบเป็นร้อยละ ค่ำไฟฟ้ำก็
จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 เท่ำนั้น

 แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร?
 แน่นอนว่ำ ผู้ที่ห่วงกังวลจะยังสงสัยว่ำ หำก
มีกำรติดตั้งระบบโซลำร์รูฟท็อปมำกขึ้น ภำระค่ำใช้
จ่ำยในส่วนของค่ำไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นก็อำจจะมำกข้ึน
ในอนำคต เรำเลยลองค�ำนวณว่ำ หำกเรำมีโซลำร์- 
รฟูทอ็ปตดิตัง้ประมำณ 3,000 เมกะวตัต์ ในปี 2565 
(หรือเกือบ 10 เท่ำของที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) ต้นทุนแฝง
จะเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด เรำลองมำค�ำนวณกัน
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 ล�ำดับแรก ก�ำลังกำรผลิตส�ำรองยังมี
เหลือเฟือ โดยในปี 2565 ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ทั้งหมดจะมีประมำณ 54,431 เมกะวัตต์ ในขณะที่มี
ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุประมำณ 35,213 เมกะวตัต์ 
หรือมีก�ำลังกำรผลิตส�ำรองเท่ำกับ 19,218 เมกะ- 
วัตต์ (เท่ำกับร้อยละ 54.6 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำ
สูงสุด) ดังนั้น จึงรองรับก�ำลังกำรผลิตส�ำรองของ
ระบบโซลำร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ ได้อย่ำงสบำย 
โดยไม่ต้องเสียต้นทุนในกำรติดต้ังก�ำลังกำรผลิต
ส�ำรองเพิ่มแต่อย่ำงใด
 ล�ำดับที่สอง กำรเฉลี่ยจ่ำยต้นทุนค่ำไฟฟ้ำที่
จ�ำหน่ำยได้ลดลง หำกมีระบบโซลำร์รูฟท็อป 3,000 
เมกะวัตต์แล้ว จะผลิตไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์ได้
ประมำณ 4,380 ล้ำนหน่วยต่อปี ในปี 2565 ซึ่งจะ
เป็นส่วนท่ีไม่ได้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฯ และกำร
ไฟฟ้ำจะน�ำเงินค่ำไฟฟ้ำส่วนนี้ (3.8 บำทต่อหน่วย) 
หักลบด้วยค่ำเชื้อเพลิงที่โซลำร์เซลล์ช่วยประหยัดได้ 
(คิดจำกรำคำไฟฟ้ำทีเ่รำซือ้จำกต่ำงประเทศ 1.8 บำท
ต่อหน่วย) หรอืประมำณ 2 บำทต่อหน่วย ไปเรยีกเกบ็
จำกผูใ้ช้ไฟฟ้ำรำยทีเ่หลอื ตำมทีไ่ด้เคยกล่ำวมำ คดิเป็น
เงินประมำณ 8,760 ล้ำนบำทต่อปี โดยมีในปี 2565 
ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งประเทศคำดว่ำจะ
ประมำณ 236,488 ล้ำนหน่วย เมือ่หักลบ 4,380 ล้ำน
หน่วย ทีร่ะบบโซลำร์รฟูทอ็ปผลติได้เองแล้ว กจ็ะเหลอื
ปรมิำณกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำทีจ่ะเรยีกเกบ็เงนิประมำณ 
232,108 ล้ำนหน่วย ซึ่งเมื่อน�ำตัวเลข 8,760 ล้ำน
บำทที่กำรไฟฟ้ำฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ ไปถัวเฉลี่ย
จ่ำยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่เหลือแล้วจะเท่ำกับ 0.038 บำทต่อ
หน่วย หรือประมำณ 4 สตำงค์ต่อหน่วย ซึ่งเทียบ
เท่ำกับค่ำไฟฟ้ำจะแพงขึ้นร้อยละ 1 (เมื่อเปรียบเทียบ
กับรำคำค่ำไฟฟ้ำ 3.8 บำทต่อหน่วย)

 อย่ามองข้ามต้นทุนแฝงที่แท้จริง
 สดุท้ำยจะเหน็ได้ว่ำ ต้นทนุแฝงทีบ่ำงฝ่ำยห่วง
กังวลในกำรติดตั้งระบบโซลำร์รูฟท็อปเป็นต้นทุนที่
น้อยมำกๆ กล่ำวคือ ต้นทุนดังกล่ำวในปัจจุบันอยู่ที่ 
0.5 สตำงค์ต่อหน่วย (เทียบเท่ำกับร้อยละ 0.1 ของ
รำคำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน) และหำกมีกำรขยำยกำร
ติดต้ังระบบโซลำร์รูฟท็อปจนเป็น 3,000 เมกะวัตต์ 
ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 4 สตำงค์ต่อหน่วย (หรือ
ประมำณร้อยละ 1 ของรำคำค่ำไฟฟ้ำปัจจบุนั) เท่ำนัน้
แต่จำกตัวเลขก�ำลังกำรผลิตส�ำรองทีค่ำดว่ำจะเหลือ
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในปี 2565 ทัง้ๆ ทีร่ะบบไฟฟ้ำควร
มกี�ำลงักำรผลิตส�ำรองประมำณร้อยละ 15 เพือ่ไม่ให้
แบกต้นทุนส่วนนี้จนมำกเกินไป ต้นทุนแฝงส่วนจะมี
ปรมิำณมำกกว่ำต้นทนุแฝงของระบบโซลำร์รฟูทอ็ป
เป็นอย่ำงมำก
 สมมุติว่ำ เรำยอมให้ระบบไฟฟ้ำมีก�ำลังกำร
ผลิตส�ำรองที่ร้อยละ 15 แปลว่ำ ระบบไฟฟ้ำไทยในปี 
2565 ควรมีก�ำลังกำรผลิตส�ำรองประมำณ 5,282 
เมกะวตัต์ แต่เรำกลบัมกี�ำลงักำรผลติส�ำรองมำกถงึ 
19,218 เมกะวัตต์ หรือเกินไปประมำณ 13,936  
เมกะวัตต์ หำกทุกๆ หนึ่งเมกะวัตต์ใช ้เงินลงทุน
ประมำณ 30 ล้ำนบำท ระบบไฟฟ้ำของเรำก็จะลงทุน
เกินไปประมำณ 418,000 ล้ำนบำท 
 แน่นอนว่ำ เงินจ�ำนวนนี้จะต้องมำถัวเฉลี่ย
จ่ำยส�ำหรบัผูใ้ช้ไฟฟ้ำทกุคน ประมำณ 10-15 สตำงค์
ต่อหน่วย ซึ่งมำกกว่ำต้นทุนแฝงของระบบโซลำร์-
รูฟท็อปเป็นอย่ำงมำก
 กำรทวงคนืและสร้ำงสรรค์ควำมเป็นธรรมใน
ระบบไฟฟ้ำและระบบค่ำไฟฟ้ำจึงเป็นภำรกิจที่ส�ำคัญ
มำกๆ ที่ทุกคนต้องช่วยกัน
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บทที่ 8 
การจัดการกับแผงโซลาร์เซลล์
ในช่วงปลายอายุการใช้งาน

 โดยทั่วไป แผงโซลำร์เซลล์มีอำยุกำรใช้
งำนประมำณ 30 ปี (ซึ่งค�ำว่ำอำยุกำรใช้งำนหมำย
ถึง ประสิทธิภำพกำรใช้งำนลดลงเหลือร้อยละ 85) 
อย่ำงไรก็ดี ค�ำว่ำ อำยุกำรใช้งำนดังกล่ำว ก็มิได้
หมำยควำมว่ำ แผงโซลำร์เซลล์ดงักล่ำวจะไม่สำมำรถ
ใช้งำนได้อกี เพรำะในทำงปฏิบตั ิโดยทัว่ไป แผงโซลำร์- 
เซลล์ทีเ่ลกิใช้งำนมกัมปีระสทิธภิำพกำรใช้งำนต�ำ่กว่ำ
ร้อยละ 85
 ทบวงกำรพลงังำนหมนุเวยีนระหว่ำงประเทศ 
ได้คำดกำรณ์ปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่เลิกใช้งำน
ทั่วโลก พบว่ำ ในปี 2559 ปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่
เลิกใช้งำนเท่ำกับ 43,000-250,000 ตัน (ประมำณ
ร้อยละ 0.1-0.6 ของแผงโซลำร์เซลล์ที่ใช้สะสมมำ
ทั้งหมด) ปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่เลิกใช้งำนทั่ว
โลกจะเพ่ิมมำกขึ้นในช่วงปี 2573 และจะถึงช่วง
สูงสุดในปี 2593 เมื่อปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่
เลิกใช้แล้วทั่วโลกจะมีปริมำณประมำณ 5.5-6 ล้ำน
ตัน หรือเทียบเท่ำกับร้อยละ 4 ของแผงโซลำร์เซลล์
ที่ใช้สะสมมำทั้งหมด (และใกล้เคียงกับปริมำณแผง 
โซลำร์เซลล์ที่จะติดตั้งใหม่ในแต่ละปีดังกล่ำว ซึ่งมี
ประมำณ 6.7 ล้ำนตัน)
 กำรจดักำรกบัแผงโซลำร์เซลล์ทีห่มดอำยุจงึ
เป็นเรื่องท่ีมีควำมท้ำทำยมำกขึ้นในอนำคต ปัจจุบัน 
สหภำพยุโรปเป็นประเทศเดยีวทีม่กีฎระเบยีบข้อบงัคบั
เรื่อง “กำรจัดกำรแผงโซลำร์เซลล์เมื่อสิ้นอำยุกำรใช้
งำน” โดยครอบคลมุทัง้ (ก) กำรรวบรวมแผงโซลำร์-
เซลล์ (ข) กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ และ (ค) กำรรีไซเคิล
เพื่อน�ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ โดยยึดหลักกำรควำมรับ
ผดิชอบเพิม่เตมิของผูผ้ลติ (extended-producer- 
responsibility principle) หมำยควำมว่ำ ผู้ผลิตที่
จัดหำแผงโซลำร์เซลล์ให้กับสหภำพยุโรปจะต้องจ่ำย

เงนิส�ำหรับกำรรวบรวมและกำรรีไซเคลิแผงโซลำร์เซลล์
เมื่อสิ้นอำยุกำรใช้งำน
 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกแผงโซลำร์เซลล์ที่ส้ิน
อำยุกำรใช้งำนแล้วยังมีประสิทธิภำพในกำรผลิต
พลังงำนได้อยู่ แม้จะลดน้อยลงไปบ้ำง (โดยท่ัวไป
ประมำณร้อยละ 85) ดังนั้น กำรน�ำแผงโซลำร์เซลล์
มำใช้ซ�ำ้ (Reuse) จงึเป็นแนวทำงทีส่�ำคญัมำกในกำร
ลดปริมำณแผงโซลำร์เซลล์ที่ต้องก�ำจัด
 ภำยหลังจำกกำรใช้งำนซ�ำ้แล้ว แผงโซลำร์เซลล์
สำมำรถน�ำมำรีไซเคิลได้อีก โดยกำรรีไซเคิลจะท�ำให้
กำรผลติแผงโซลำร์เซลล์สำมำรถเป็นระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (circular economy) ได้อย่ำงครบวงจร 
มูลค่ำของวัสดุที่รีไซเคิลได้จำกแผงโซลำร์เซลล์  
จะประมำณ 450 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ในปี 2573 (เทียบ
เป็นมูลค่ำปี 2559) และจะเพิ่มเป็น 15,000 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2593 (เทียบเป็นมูลค่ำปี 2559)

 แนวทางการจัดการแผงโซลาร์เซลล์
 ก่อนจะตอบค�ำถำมนี้ เรำจ�ำเป็นต้องทรำบ
ภำพรวมกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปในประเทศไทยเสีย
ก่อน ข้อมูลล่ำสุดที่เรำรวบรวมได้ ประเทศไทยของ
เรำมโีซลำร์รฟูทอ็ป 2 ประเภท คือ แบบทีข่ำยเข้ำระบบ 
และแบบที่ใช้เอง โดยแบบที่ขำยเข้ำระบบแล้วมีจ�ำนวน
ทัง้ส้ิน 130 เมกะวตัต์ และทีต่ดิตัง้ใช้เองโดยไม่ได้ขำย
เข้ำระบบ มอีกีประมำณ 207 เมกะวตัต์ (ส่วนใหญ่เป็น
โรงงำนและส�ำนักงำน) ปัจจุบันเรำมีโซลำร์รูฟท็อป 
รวมทั้งหมดประมำณ 337 เมกะวัตต์ โดยมำจำก 
ผู้ติดตั้งจ�ำนวนประมำณ 6,800 รำย
 ส่วนโครงกำรโซลำร์เซลล์ภำคประชำชน ที่
ก�ำลังเปิดรบัสมคัรกนัอยู ่ตอนนีม้ผีูเ้ข้ำร่วมประมำณ 
11 เมกะวัตต์ เรำจึงอำจใช้ตัวเลขกลมๆ ของ 

50 ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)



โซลำร์รูฟท็อปที่ 350 เมกะวัตต์ ซึ่ง ณ ตัวเลขนี ้
โซลำร์รฟูท็อปทัง้ประเทศน่ำจะผลติไฟฟ้ำได้ประมำณ 
510 ล้ำนหน่วยต่อปี (หรือล้ำนกโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปี)

 ระบบไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน
 ทบวงกำรพลงังำนหมนุเวยีนระหว่ำงประเทศ 
แนะน�ำกระบวนกำรในกำรจดักำรแผงโซลำร์เซลล์ใช้แล้ว
ออกเป็น 3 ขั้นตอนตำมวงจรชีวิตกำรใช้งำน คือ
• การลดการใช้ (Reduce) หลักกำรพื้นฐำนที่สุด

ของกำรลดกำรใช้แผงโซลำร์เซลล์คือ กำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพของแผงโซลำร์เซลล์ ซึง่จะเป็นกำรลด
ปริมำณกำรใช้แผงโซลำร์เซลล์เหลือใช้ในอนำคต
ไปโดยปรยิำย ตวัอย่ำงเช่น ในภำพด้ำนล่ำง สดัส่วน
น�้ำหนักของแผงโซลำร์เซลล์ต่อก�ำลังไฟฟ้ำที่
ผลิตได้ลดลงเรื่อยๆ นอกจำกนั้น กระบวนกำร
ในกำรดูแลรักษำอย่ำงเหมำะสม ก็จะท�ำให้อำยุ
กำรใช้งำนของแผงโซลำร์เซลล์เป็นไปตำมทีค่ำด
กำรณ์ไว้ (คือประมำณ 25-30 ปี)

• การใช้ซ�้า (Reuse) ภำยหลังจำกกำรใช้งำน 
25-30 ปี แผงโซลำร์เซลล์จะมีประสิทธิภำพ 
น้อยลง แต่ยังสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ดังนั้น กำรน�ำแผงโซลำร์เซลล์ที่เปลี่ยนแล้วไป 
ใช้งำนซ�้ำในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น กำรสูบน�้ำ 
เพื่อกำรเกษตร ก็จะสำมำรถลดปริมำณแผง 
โซลำร์เซลล์ที่ เป ็นของเสียลงได้ นอกจำกน้ี  
กำรซ่อมแซมแผงโซลำร์เซลล์ที่เสียหำยบำงส่วน 
ก็สำมำรถน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ และสร้ำงสร้ำงตลำด 
โซลำร์เซลล์มอืสองได้เช่นกนั

• การรีไซเคิล (Recycle) ในขั้นตอนสุดท้ำย
ของกำรใช ้งำนตลอดช่วงอำยุของแผงโซ
ลำร ์ เซลล ์  เรำสำมำรถที่จะรี ไซเคิลแผงโซ
ลำร์เซลล์ เพื่อได้วัสดุเช่น กระจก อลูมีเนียม 
ทองแดง กลับมำใช้ใหม่ได้ ในอัตรำประมำณ
ร้อยละ 85 ของวัสดุทั้งหมด ทั้งนี้ในระยะยำว
ทบวงกำรพลังงำนหมุนเวียนระหว่ำงประเทศ 
จะมีกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้สำมำรถน�ำวัสดุ
ต่ำงๆ ในแผงโซลำร์เซลล์กลับมำใช้ให้ได้มำก
ขึ้น และพัฒนำโรงงำนรีไซเคิลแผงโซลำร์เซลล ์ 
เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณแผงโซลำร์เซลล์
หมดอำยุที่จะมีมำกขึ้นในปี 2573
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ภำพ กระบวนกำรรีไซเคิลแผงโซลำร์เซลล์
ที่มำ: IRENA, 2016. End-of-Life Management of Solar Photovoltaic Panel.
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ทั้งนี้ เพ่ือด�ำเนินกำรตำมที่ทำงทบวงกำรพลังงำน
หมุนเวียนระหว่ำงประเทศ เสนอควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในเชิงนโยบำยในกำรจัดกำรปัญหำแผงโซลำร์เซลล์
หมดอำยุ ประกอบด้วย

• กำรยกร่ำงกฎระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำร
จัดกำรแผงโซลำร์เซลล์ตลอดช่วงอำยุ โดยอำจ
เรียนรู ้จำกแนวทำงและประสบกำรณ์ที่มีกำร
ด�ำเนินกำรในสหภำพยุโรป โดยในกรณีของ
ประเทศไทย กกพ. เป็นผู้ยกร่ำงกฎระเบียบข้อ
บงัคบัดังกล่ำว

• กำรจัดท�ำระบบฐำนข ้อมูลกำรใช ้งำนและ
ประสิทธิภำพของแผงโซลำร์เซลล์แต่ละประเภท/
แต่ละรุ่น เพื่อท�ำให้กำรวำงแผนกำรจัดกำรแผง 

โซลำร์เซลล์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพครบถ้วน
ทัง้วงจร รวมถงึสำมำรถคำดกำรณ์ตลำดมือสอง 
และปริมำณกำรเข้ำสู่โรงงำนรีไซเคิลของแผง 
โซลำร์เซลล์ได้อีกด้วย

• ทดลอง พัฒนำ และลงทุนระบบในกำรจัดกำร
แผงโซลำร์เซลล์เช่น ศูนย์กำรซ่อมแซมแผง 
โซลำร์เซลล์ ตลำดมือสองของแผงโซลำร์เซลล์ 
ใช ้ซ�้ำ หรือกำรจัดท�ำโรงงำนต้นแบบในกำร
รีไซเคิลแผงโซลำร์เซลล์ เป็นต้น

• กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผูเ้ก่ียวข้องทกุภำคส่วน 
ถงึกำรใช้งำนและกำรจดักำรแผงโซลำร์เซลล์แบบ
ครบถ้วนทั้งวงจร
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บทที่ 9 
ข้อเสนอและเป้าหมายเชิงนโยบาย

 รำยงำนฉบบันี ้ขอเสนอเป้ำหมำยเชิงนโยบำย 
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ทีจ่ะมกีำรตดิตัง้แผงโซลำร์เซลล์
บนหลงัคำ ประมำณ 3,000 เมกะวัตต์ โดยจ�ำแนกเป็น 
ดังต่อไปนี้
 1. กำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำ 
      บ้ำนเรอืนประชำชน 1,000,000 ครวัเรือน
 2. กำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำ 
      โรงพยำบำล 10,000 แห่ง
 3. กำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำ 
      โรงเรียน 30,000 โรงเรียน
 4. กำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์บนหลังคำ 
      บ้ำนเรือนทั่วไป

 9.1 มาตรการเชิงนโยบาย

 มาตรการที่ 1 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ
บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนหนึ่งล้านครัวเรือน
 มำตรกำรนี้เสนอให้รัฐบำลลงทุนติดตั้งแผง
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้วยระบบโซลำร์เซลล์ขนำดครัว
เรอืนละ 1.5 กโิลวตัต์ คิดเป็นเงนิลงทนุ 60,000 บำท
ต่อหลงั โดยจะตดิตัง้ได้ 1,000,000 ล้ำนครวัเรอืนใน
ระยะเวลำ 3 ปี
 ผลลัพธ์ของมำตรกำรนี้ จะท�ำให้แต่ละครัว
เรือนสำมำรถผลิตไฟฟ้ำใช้ได้เองประมำณ 225 
หน่วยต่อเดือน คิดเป็นมูลค่ำ 855 บำทต่อเดือน 
ไฟฟ้ำที่เหลือจำกกำรใช้งำนสำมำรถขำยคืนให้ระบบ
ไฟฟ้ำ เพ่ือเป็นรำยได้เสริมของครัวเรือนที่มีรำยได้
น้อยในระยะยำว
 มำตรกำรที่ 1 นี้ จะท�ำให้ได้ก�ำลังกำรผลิต
ติดตั้งในระบบ 1,500 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุน
รวมกัน 60,000 ล้ำนบำท และช่วยให้ครัวเรือน
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ทั้งหมด 10,403 ล้ำนบำท
ต่อปี หรือสำมำรถคืนทุนได้ภำยในเวลำ 5.77 ป ี ©
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 มาตรการที่ 2 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ
บนหลังคาโรงพยาบาล
 มำตรกำรนีเ้สนอให้รฐับำลลงทนุตดิตัง้ระบบ
โซลำร์เซลล์บนหลังคำส�ำหรับโรงพยำบำล โดยแยก
ตำมขนำดของโรงพยำบำลดังนี้
 (1) ขนำด 1,000 กโิลวตัต์ ส�ำหรบัโรงพยำบำล
ขนำดใหญ่ จ�ำนวนประมำณ 120 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทนุทัง้หมด 3,600 ล้ำนบำท และจะช่วยให้โรงพยำบำล
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ปีละ 6,935,000 บำทต่อแห่ง

 (2) ขนำด 100 กโิลวตัต์ ส�ำหรบัโรงพยำบำล
อ�ำเภอ จ�ำนวนประมำณ 800 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุน
ทั้งหมด 2,400 ล้ำนบำท และจะช่วยให้โรงพยำบำล
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ปีละ 693,500 บำทต่อแห่ง
 (3) ขนำด 5 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงพยำบำล
สร้ำงเสริมสุขภำพระดับต�ำบล จ�ำนวนประมำณ 
7,250 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 1,450 ล้ำน
บำท และจะช่วยให้โรงพยำบำลประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้
ปีละ 34,675 บำทต่อแห่ง
 รวมแล้วมำตรกำรที ่2 นีจ้ะช่วยให้โรงพยำบำล 
8,170 แห่ง มีก�ำลังกำรผลิตติดต้ังเพิ่มขึ้น 236  
เมกะวตัต์ คดิเป็นเงนิลงทนุรวมกนั 7,450 ล้ำนบำท 
และช่วยให้โรงพยำบำลประหยัดงบประมำณได้
ทัง้หมด 1,638 ล้ำนบำทต่อปี หรือสำมำรถคืนทนุได้
ภำยในเวลำ 4.55 ปี

 มาตรการที่ 3 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ
บนหลังคาโรงเรียน
 มำตรกำรนีเ้สนอให้รฐับำลลงทนุตดิตัง้ระบบ
โซลำร์เซลล์บนหลังคำส�ำหรับโรงเรียน โดยแยกตำม
ขนำดของโรงเรียนดังนี้
 (1) ขนำด 100 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดใหญ่พเิศษ จ�ำนวนประมำณ 720 แห่ง คิดเป็น 
เงินลงทุนทั้งหมด 2,160 ล้ำนบำท และจะช่วยให้
โรงเรียนประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 
693,500 บำทต่อแห่ง
 (2) ขนำด 100 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดใหญ่ จ�ำนวนประมำณ 1,982 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทนุทัง้หมด 5,946 ล้ำนบำท และจะช่วยให้โรงเรยีน
ประหยดัค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิม่ ปีละ 693,500 บำท
ต่อแห่ง 
 (3) ขนำด 30 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียน
ขนำดกลำง จ�ำนวนประมำณ 12,933 แห่ง คิดเป็น
เงินลงทุนทั้งหมด 11,640 ล้ำนบำท และจะช่วย
ให้โรงเรียนประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 
208,050 บำทต่อแห่ง 
 (4) ขนำด 5 กิโลวัตต์ ส�ำหรับโรงเรียนขนำด
เล็ก จ�ำนวนประมำณ 15,368 แห่ง คดิเป็นเงนิลงทนุ
ทั้งหมด 3,077 ล้ำนบำท และจะช่วยให้โรงเรียน
ประหยัดค่ำไฟฟ้ำและมีรำยได้เพิ่ม ปีละ 34,675 บำท
ต่อแห่ง
 รวมแล้วมำตรกำรที่ 3 นี้จะช่วยให้โรงเรียน 
31,021 แห่ง มกี�ำลงักำรผลติตดิต้ังเพิม่ข้ึน 735.12 
เมกะวตัต์ คิดเป็นเงนิลงทนุรวมกนั 22,823 ล้ำนบำท 
และช่วยให้โรงเรียนประหยัดงบประมำณและมีรำยได้
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 หำกมีกำรติดตั้งระบบโซลำร์รูฟท็อปจ�ำนวน 
3,000 เมกะวัตต์ จะท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนในกำรติด
ตั้งแผงโซลำร์เซลล์จ�ำนวนมำก 
 โดยสมมุติให้ หนึ่งหน่วยธุรกิจในกำรติด
ต้ังแผงโซลำร์รูฟท็อปได้ 1 เมกะวัตต์ต่อปี หรือ 
3 เมกะวัตต์ในช่วงเวลำ 3 ปี เพรำะฉะนั้น กำรที่จะ
บรรลุเป้ำหมำยโซลำร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ 
เรำควรจะมีหน่วยธุรกิจติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปเช่นนี้ 
ประมำณ 1,000 หน่วยธุรกิจทั่วประเทศ (เฉลี่ย
ประมำณ 1 หน่วยธุรกิจต่ออ�ำเภอ) 
 กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อป 1 ครั้งนั้นจะก่อให้
เกิดกำรจ้ำงงำนคือ กำรจ้ำงงำนในกำรติดตั้ง 10 
คนวัน และกำรจ้ำงงำนในกำรดูแลรักษำแผง 4 คน
วนัต่อปี เพรำะฉะนั้นภำยในระยะเวลำ 3 ปี กำรติดตั้ง 
โซลำร์รูฟท็อปจะท�ำให้้เกิดกำรจ้ำงงำนประมำณ 
11,500,000 คนวัน หรือรำว 38,333 อัตรำ  
และเกิดกำรจ้ำงงำนในกำรดูแลรักษำประมำณ 
4,600,000 คนวันต่อปีท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน
ประมำณ 15,000 คนในกำรดูแลรักษำ หรือรวมกัน
มำกกว่ำ 50,000 ต�ำแหน่ง โดยจะเป็นกำรจ้ำงงำน
ในต�ำแหน่งวิศวกรมำกกว่ำ 3,750 ต�ำแหน่ง ช่ำง
เทคนิคประมำณ 15,500 ต�ำแหน่ง ฝ่ำยบริหำรและ
ธุรกำร ประมำณ 5,000 ต�ำแหน่ง และนอกเหนือจำก
นี้เป็นต�ำแหน่งพนักงำนทั่วไป และคำดว่ำจะสร้ำง
รำยได้ให้แรงงำนรวมทั้งหมดประมำณ 3,200 ล้ำน
บำทต่อปี
 2. การลดความยากจน 
 กำรลงทุนเพ่ือสนับสนุนครัวเรือนที่มีรำยได้
น้อยให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำใช้ได้เองด้วยระบบโซลำร์-
รฟูทอ็ป ขนำด 1.5 กโิลวตัต์ จะเป็นส่วนหนึง่ของกำร
ลดปัญหำควำมยำกจนในระยะยำว (กล่ำวคือตลอด
ระยะเวลำ 20-25 ปีของอำยกุำรใช้งำนของโซลำร์เซลล์) 
เพรำะโซลำร์รฟูขนำดดงักล่ำวจะผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ประมำณ 225 หน่วยต่อเดือน ซึ่งจะช่วยลดรำยจ่ำย
และ/หรอืเพิม่รำยได้ให้กบัครัวเรอืนทีม่รีำยได้น้อย (ใน
ระบบระบบหกัลบหน่วยไฟฟ้ำ) ประมำณ 855 บำทต่อ
เดือน (อัตรำค่ำไฟฟ้ำ 3.8 บำทต่อหน่วย) ซึ่งเกือบ
เท่ำกับหนึ่งในสำมของเส้นควำมยำกจน (Poverty 
line) (ก�ำหนดที่ 2,686 บำทต่อคนต่อเดือน ในปี 
2560) หรอืมำกกว่ำเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอำยทุีร่ฐับำล
จ่ำยให้ในแต่ละเดอืน นอกจำกจะช่วยให้ครวัเรอืนเหล่ำ
นีล้ดภำระค่ำใช้จ่ำย และ/หรือเพิม่รำยได้จำกค่ำไฟฟ้ำ
ของตนได้แล้ว ยังสำมำรถน�ำเงินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นนี้ไป
ลงทุนต่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนได้อีกด้วย

เพ่ิมท้ังหมด 5,098 ล้ำนบำทต่อปี หรือสำมำรถคืน
ทุนได้ภำยในเวลำ 4.48 ปี
 เมือ่รวมทัง้ 3 มำตรกำรนี ้จะท�ำให้ระบบโซลำร์- 
เซลล์แบบบนหลังคำมีก�ำลังกำรผลิตติดต้ังเพ่ิมขึ้น 
2,778 เมกะวัตต์ ด้วยเงินลงทุนรวมกัน 98,859 
ล้ำนบำท (ในระยะเวลำ 3 ปี) และช่วยประหยดัค่ำไฟฟ้ำ 
(และสร้ำงรำยได้เพิ่ม) ให้กับบ้ำนเรือน โรงพยำบำล 
โรงเรียน ได้ 18,628 ล้ำนบำทต่อปี เพรำะฉะนั้นจะ
คืนทุนในระยะเวลำประมำณ 5.31 ปี และหำกค�ำนวณ
ตลอดอำยุกำรใช้งำน 25 ปี มำตรกำรทั้งสำมนี้จะให้
ประโยชน์แก่ประชำชน 465,689 ล้ำนบำท 

 มาตรการท่ี 4 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาบ้านเรือนทั่วไป 
 อีกประมำณ 222 เมกะวัตต์ โดยจะติดตั้ง 
ครัวเรือนละรำว 3 กิโลวัตต์ จ�ำนวน 74,000 หลัง 
โดยระบบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำแบบระบบหักลบหน่วยไฟฟ้ำ
กจ็ะท�ำให้ระบบโซลำร์เซลล์บนหลงัคำในประเทศไทยมี
ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 3,000 เมกะวัตต์ในระยะเวลำ  
3 ปี ตำมที่ได้วำงแผนไว้

9.2 ผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 นอกเหนอืจำกประโยชน์ในด้ำนของกำรเสรมิ
ควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำและกำรช่วยลดกำรใช ้
เชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำแล้ว กำรตดิตัง้โซลำร์รฟูทอ็ป
ยังมีผลดีทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 
3 ประกำร ได้แก่

 1. การสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และการจ้างงาน
 หำกมีกำรติดตั้งระบบโซลำร์รูฟท็อปจ�ำนวน 
3,000 เมกะวัตต์ จะท�ำให้เกดิกำรจ้ำงงำนในกำรตดิตัง้
แผงโซลำร์เซลล์จ�ำนวนมำก โดยสมมติุให้ หนึง่หน่วย
ธุรกิจในกำรติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์รับติดตั้งขนำด 
5 กโิลวัตต์ ปีละ 200 แห่งเป็นเวลำ 3 ปี เท่ำกบัหนึง่
หน่วยธุรกิจติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปจะสำมำรถติดตั้ง 
โซลำร์รฟูท็อปได้ 1 เมกะวตัต์ต่อปี หรอื 3 เมกะวตัต์
ในช่วงเวลำ 3 ปี เพรำะฉะนัน้กำรทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำย 
โซลำร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ เรำควรจะมีหน่วย
ธุรกิจติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปเช่นนี้ประมำณ 1,000 
หน่วยธรุกจิทัว่ประเทศ (หรอืหำกจะกล่ำวโดยถวัเฉล่ีย
ประมำณ 1 หน่วยธรุกิจต่ออ�ำเภอ) 
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 3. การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 กำรติดตั้งโซลำร์รูฟท็อป 3,000 เมกะวัตต์ 
จะช่วยลดกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้ 
โดยคำดว่ำ กำรผลติไฟฟ้ำจำกโซลำร์รฟูทอ็ปจะผลิต
ไฟฟ้ำได้ 4,468 ล้ำนหน่วย ในปี 2565 ท�ำให้สำมำรถ
ลดกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ (ซึ่ง
มักจะตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เมือง) ลงได้ ซึ่งจะช่วยลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงได้ประมำณ 1.48 ล้ำนตนั
ต่อปี (ค�ำนวณจำกอัตรำกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก 
ตลอดวัฎจักรชีวิตของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ธรรมชำติที่ 0.4 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วย (kWh) ค�ำนวณจำกอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกโซลำร์รฟูทอ็ป (ประเภทมัลต-ิครสิตลัไลน์ multi-
Si [1] ที่ผลิตจำกประเทศจีน) ที่ 0.068 กิโลกรัม
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย) หรือหำกประเมินว่ำ
ประเทศไทยจะใช้ถ่ำนหนิในกำรผลติไฟฟ้ำ กำรติดต้ัง 
โซลำร์รูฟท็อปแทนดังกล่ำวข้ำงต้นจะลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลงได้ประมำณ 4.52 ล้ำนตันต่อปี 
ทั้งนี้ปริมำณกำรลดคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง
ดังกล่ำว เมื่อเปรียบเทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำด้วย
ก๊ำซธรรมชำติเทียบเท่ำกับกำรดูดซับของพื้นที่ป่ำ
ไม้ท่ีมีพรรณไม้อเนกประสงค์ (อัตรำปลูก 100 ต้น
ต่อไร่ และดูดซับคำร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.47 ตัน
ต่อไร่ต่อปี) เท่ำกับ 1 ล้ำนไร่ เลยทีเดียว หรือหำก
เทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยถ่ำนหินปริมำณกำรลด
คำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงดังกล่ำวจำกกำรติดตั้ง
โซลำร์รูฟท็อปแทนเทียบเท่ำกับกำรดูดซับของพื้นที่
ป่ำไม้ที่มีพรรณไม้อเนกประสงค์เท่ำกับ 3 ล้ำนไร่ เลย
ทีเดียว
 นอกจำกนัน้ กำรผลติไฟฟ้ำจำกโซลำร์รฟูทอ็ป
ยังช่วยลดกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) 
จำกกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยก๊ำซธรรมชำติลงได้ 804 
ตันต่อปี (ค�ำนวณจำกอัตรำกำรปล่อยออกไซด์ของ
ไนโตรเจนตลอดวัฎจักรชีวิตของกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติที่ 0.3 กรัมต่อหน่วย kWh-อัตรำกำร
ปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนตลอดวัฎจกัรชวีติของ
กำรผลติไฟฟ้ำจำกกำรผลติไฟฟ้ำจำกโซลำร์รฟูทอ็ป 
0.12 กรัมต่อหน่วย kWh) ในท�ำนองเดียวกันหรือ
หำกประเมินว่ำประเทศไทยจะใช้ถ่ำนหินในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ กำรตดิตัง้โซลำร์รูฟทอ็ปแทนดงักล่ำวข้ำงต้น
จะลดกำรปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนลงได้ประมำณ 
10,098 ตันต่อปี ดังนั้น กำรใช้โซลำร์รูฟท็อปจึงมี
ผลดีอย่ำงมำกต่อกำรลดภำวะโลกร้อนในอนำคต
และช่วยแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในเขตเมือง 
ในปัจจุบันอีกด้วย
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