
พลังงานบนหลังคา 

ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
ผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)
Solar Rooftop Revolution : A Green and Just Recovery for Thailand 2021-2023

ปฎิวัติ



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. 

 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. 
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 (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.

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.

 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. 
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บทคัดย่อ
เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้าน) สามารถไหลเข้าสู่
สายส่งได้ก่อน  และในเวลากลางคืน (เจ้าของบ้าน
กลับมา) ไฟฟ้าจากสายส่งจงึไหลกลับเข้าบ้าน จากนัน้
เมื่อครบเดือนจึงค�านวณการใช้สุทธิ (net) ตามที่
ปรากฏในมิเตอร์ 
 
 ปัจจุบัน หลายประเทศได้น�านโยบาย Net 
metering ไปใช้อย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศร�า่รวย
และประเทศยากจน เช่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา  อินเดีย ปากีสถาน และ
เคนยา เป็นต้น แต่ประเทศไทยเรายังไม่มีนโยบายนี้
เลย นอกจากนี ้แม้ว่ารฐับาลไทยจะมกีารส่งเสรมิการ
ใช้พลังงานแสงอาทติย์ในบ้านเรอืนมากกว่า 10 ปี แต่
ก็มีปัญหาอุปสรรคหลายประการในการติดตั้ง จน
ท�าให้ระบบโซลาร์เซลล์บนหลงัคา หรอื โซลาร์รฟูท็อป 
ในประเทศไทยมคีวามคบืหน้าช้ามาก ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว
 
 รายงานฉบับนี้ จึงเน้นย�้าถึงความจ�าเป็นใน
การน�าระบบ Net metering มาใช้ในประเทศไทย โดย
ตั้งเป้าหมายที่จะมีระบบโซลาร์รูฟท็อป 3,000 เมกะ-
วัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี จากนั้นจะวิเคราะห์ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะ
เกิดข้ึนจากการด�าเนนิการดงักล่าว รวมถงึแนวทาง
ในการรบัมอืกบัความห่วงกังวลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การน�าระบบโซลาร์รฟูทอ็ปมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ
ความม่ันคงในระบบไฟฟ้า ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า และ
การจดัการกบัแผงโซลาร์เซลล์ทีห่มดอายกุารใช้งาน

 นับถึงสิ้นปี 2561 ทั่วโลกมีการติดต้ังแผง 
โซลาร์เซลล์แล้วจ�านวน 500,000 เมกะวัตต์ โดย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 24  แต่หากคิดสัดส่วน
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์เมื่อเทียบกับ
พลังงานไฟฟ้าที่ทั่วโลกบริโภคในปี 2561 พบว่ามี
เพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น โดย 3 ประเทศที่มีสัดส่วน
สงูสดุคอื ฮอนดรูสั (ร้อยละ 14.0) เยอรมน ี(ร้อยละ 
7.9)  และกรีซ (ร้อยละ 7.5)  ในขณะที่ประเทศไทยมี
สดัส่วนต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลกคือร้อยละ 2.3  เท่านัน้ 
 
 ท่ีน่าเสียดายยิ่งกว่านั้นก็คือเกินกว่าร้อยละ 
90 ของการตดิตัง้พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย
เป็นแบบโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ แทนที่จะเป็นหลังคา
บ้านส�าหรับที่อยู่อาศัย ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบัน ด้วยความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยทีีผู่บ้รโิภคสามารถผลติไฟฟ้า
จากหลงัคาบ้านตนเองได้แล้ว และสามารถลดจ�านวน
เงินที่เคยไหลออกอย่างเดียวให้ลดลงได้ หรือถ้าดี
กว่านี้อีกก็สามารถท�าให้เงินไหลเข้ากระเป๋าตนเอง 
ได้ด้วย  จนมกีารกล่าวกนัว่า ผูบ้รโิภค หรอื consumer 
ได้กลายเป็น “prosumer” แล้ว
 
 นโยบายการสนบัสนนุการตดิตัง้โซลาร์เซลล์
ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ ง่ายทีส่ดุ ลงทนุน้อยทีสุ่ด
โดยไม่ต้องซื้อมิเตอร์เพิ่มเติม ไม่ต้องติดอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน และไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ ก็คือ 
นโยบาย “Net metering” คอืการอนุญาตให้กระแส
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ (ในตอนกลางวันซึ่ง

10 ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)
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การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปคาดว่าจะท�าให้เกิด 
การจ้างงานประมาณ 38,333 คนในการติดตั้ง
ตลอดช่วงเวลา 3 ปี และยังท�าให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 15,000 คนในการดูแลรักษา หรือรวม
กันแล้วท�าให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 50,000 
ต�าแหน่งงาน 

 ในด้านสิ่งแวดล้อม ระบบโซลาร์รูฟท็อปจะ
ช่วยลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ลงได้และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
ประมาณ 1.48 ล้านตันต่อปี หรือหากประเมินว่า
ประเทศไทยจะใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า การติด
ตั้งโซลาร์รูฟท็อปแทนดังกล่าวข้างต้นจะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 4.52 ล้านตัน
ต่อปี ทั้งนี้ปริมาณการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลด
ลงดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วย
ก๊าซธรรมชาติเทียบเท่ากับการดูดซับของพ้ืนที่ป่า
ไม้ที่มีพรรณไม้อเนกประสงค์ (อัตราปลูก 100 ต้น
ต่อไร่ และดูดซับคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.47 ตัน
ต่อไร่ต่อปี) เท่ากับ 1 ล้านไร่ เลยทีเดียว หรือหาก
เทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินปริมาณการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงดงักล่าวจากการตดิตัง้ 
โซลาร์รูฟท็อปแทนเทียบเท่ากับการดูดซับของพื้นท่ี
ป่าไม้ที่มีพรรณไม้อเนกประสงค์เท่ากับ 3 ล้านไร่ 

เลยทีเดียว นอกจากนั้น การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์-
รูฟท็อปยังช่วยลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) จากการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติลงได ้
804 ตันต่อปี ในท�านองเดยีวกันหรือหากประเมนิว่า
ประเทศไทยจะใช้ถ่านหนิในการผลิตไฟฟ้า การตดิตัง้
โซลาร์รูฟท็อปแทนดังกล่าวข้างต้นจะลดการปล่อย
ออกไซด์ของไนโตรเจนลงได้ประมาณ 10,098 ตัน
ต่อปี

 ข้อมูลก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ณ เดือน
ตุลาคม 2562 เท่ากับ 44,443 เมกะวัตต์ ในขณะที่
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุหรอืพคี ของปี 2562 
เท่ากับ 30,853 เมกะวัตต์ จึงมีก�าลังผลิตไฟฟ้า
ส�ารองของประเทศสูงถึง 13,590 เมกะวัตต์ หรือ
ร้อยละ 44 ของพีค ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 15 
มากถึง 8,962 เมกะวัตต์ จึงสามารถสั่งเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าส�ารองเหล่านี ้เพือ่ผลติไฟฟ้าให้เพียงพอได้
อีกหลายปี
 ทั้งนี้  ยังมี โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ก�าลัง
ก่อสร้าง และรฐัก�าหนดให้สร้างเพิม่ขึน้ในช่วง 5 ปีข้าง
หน้า ปี 2563-2567 ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า 
PDP2018 อีก 7 โรง ทัง้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และ
เข่ือนขนาดใหญ่ในประเทศลาว รวมแล้วจะมกี�าลังผลติ
เพิม่ข้ึนอกีมากถึง 7,600 เมกะวตัต์ 
 ในด้านการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
สายส่งไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด�าเนินการมาตลอด
จนถึงปัจจบัุน ในแต่ละสัปดาห์ การใช้ไฟฟ้าช่วงวนัเสาร์
และวันอาทิตย์ จะลดลงกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
หลายพันเมกะวัตต์ โดยเฉพาะในช่วงหัวค�่าของวัน
อาทิตย์ ถึงเช้ามืดของวันจันทร์มีการใช้ไฟฟ้าที่ลด
ลงมาก ดังเช่นข้อมูลในภาพ การใช้ไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 6,700 เมกะวัตต์ในช่วง 21.00–04.00 น. 
พอถึงเช้าวันจันทร์ การใช้ไฟฟ้าก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังเช่นในช่วง 04.00–11.00 น. มีการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 7,200 เมกะวัตต์ แล้วก็
ผันผวนลดลงและเพิ่มขึ้นระหว่างวัน จนมีการใช้
สูงสุดในช่วงหนึ่งทุ่ม
 ทั้งสามหน่วยงานการไฟฟ้าฯ ก็บริหาร
จัดการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงและเพิ่มขึ้น ซึ่งจ�าเป็น

การบริหารจัดการความมั่นคง 
ในระบบไฟฟ้าในช่วง 3  ปีข้างหน้า

 เมื่อรวมทั้ง 3 มาตรการนี้ จะท�าให้ระบบ 
โซลาร์เซลล์แบบบนหลังคามีก�าลังการผลิตติดตั้ง 
เพิ่มขึ้น 2,778 เมกะวัตต์ ด้วยเงินลงทุนรวมกัน 
98,859 ล้านบาท (ในระยะเวลา 3 ปี) และช่วย
ประหยดัค่าไฟฟ้า (และสร้างรายได้เพิม่) ให้กบับ้านเรอืน  
โรงพยาบาล โรงเรียน ได้ 18,628 ล้านบาทต่อปี 
เพราะฉะนัน้จะคืนทนุในระยะเวลาประมาณ 5.31 ปี และ
หากค�านวณตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี มาตรการ
ทัง้สามนีจ้ะให้ประโยชน์แก่ประชาชน 465,689 ล้านบาท 

มาตรการที่ 4 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาบ้านเรือนทั่วไปอีกประมาณ 222 เมกะวัตต์
 โดยจะติดตั้งครัวเรือนละราว 3 กิโลวัตต์ 
จ�านวน 74,000 หลงั โดยระบบการรบัซือ้ไฟฟ้าแบบ 
Net-metering กจ็ะท�าให้ระบบโซลาร์เซลล์บนหลงัคา
ในประเทศไทยมีก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 3,000  
เมกะวัตต์ในระยะเวลา 3 ปี ตามที่ได้วางแผนไว้

ผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอเชิงนโยบายของรายงานฉบับน้ี จะเน้น
ที่การน�าระบบ Net metering มาใช้ในการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมและให้เกิด
ความเป็นธรรมกับครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบโซลาร์-
รูฟท็อป ซึ่งเป็นทั้งผู ้ผลิตและผู้บริโภคไฟฟ้าใน
เวลาเดียวกัน
 นอกจากน้ี รายงานฉบับนี้ยัง เสนอ 3 
มาตรการส�าคัญในการผลักดันเชิงนโยบายได้แก่

 มาตรการที่ 1 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาบ้านเรือนประชาชนหนึ่งล้านครัวเรือน
 มาตรการนีเ้สนอให้รัฐบาลลงทนุตดิตัง้แผง
ผลติพลงังานไฟฟ้าด้วยระบบโซลาร์เซลล์ขนาดครวั-
เรอืนละ 1.5 กโิลวตัต์ คิดเป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
ต่อหลัง โดยจะตดิตัง้ได้ 1,000,000 ล้านครัวเรือนใน
ระยะเวลา 3 ปี
 ผลลพัธ์ของมาตรการนี ้จะท�าให้แต่ละครวัเรอืน
สามารถผลติไฟฟ้าใช้ได้เองประมาณ 225 หน่วยต่อ
เดอืน คดิเป็นมลูค่า 855 บาทต่อเดอืน ไฟฟ้าทีเ่หลือ
จากการใช้งานสามารถขายคืนให้ระบบไฟฟ้า เพือ่เป็น
รายได้เสรมิของครวัเรอืนทีม่รีายได้น้อยในระยะยาว
 มาตรการที่ 1 น้ี จะท�าให้ได้ก�าลังการผลิต
ติดตั้งในระบบ 1,500 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุน
รวมกัน 60,000 ล้านบาท และช่วยให้ครัวเรือน
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด 10,403 ล้านบาทต่อปี 
หรือสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 5.77 ปี

 มาตรการที่ 2 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาโรงพยาบาลของรัฐ
 มาตรการนีเ้สนอให้รฐับาลลงทนุตดิตัง้ระบบ
โซลาร์เซลล์บนหลังคาส�าหรับโรงพยาบาลของรัฐ 
โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาลดังนี้
 (1) ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรง-
พยาบาลขนาดใหญ่ จ�านวนประมาณ 120 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 3,600 ล้านบาท ซึ่งจะช่วย
ให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 6,935,000 
บาทต่อแห่ง
 (2) ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรง
พยาบาลขนาดใหญ่ จ�านวนประมาณ 800 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 2,400 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้
โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 693,500 บาท
ต่อแห่ง

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  (3) ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพระดับต�าบล จ�านวนประมาณ 
7,250 แห่ง คิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 1,450 ล้าน
บาท ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดค่าไฟฟ้าได้
ปีละ 34,675 บาทต่อแห่ง
 รวมแล้วมาตรการที่  2 นี้จะช่วยให้โรง-
พยาบาล 8,170 แห่ง มกี�าลงัการผลติตดิตัง้เพ่ิมข้ึน 
236 เมกะวตัต์ คดิเป็นเงนิลงทนุรวมกนั 7,450 ล้าน
บาท โดยจะช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณ
ได้ทัง้หมด 1,638 ล้านบาทต่อปี หรอืสามารถคนืทนุ
ได้ภายในเวลา 4.55 ปี

 มาตรการที่ 3 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บน
หลังคาโรงเรียนของรัฐ
 มาตรการนี้ เสนอให้รัฐบาลลงทุนติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาส�าหรับโรงเรียนของรัฐ 
โดยแยกตามขนาดของโรงเรียนดังนี้
 (1) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ�านวนประมาณ 720 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 2,160 ล้านบาท ซ่ึงจะช่วย
ให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่ม ปีละ 
693,500 บาทต่อแห่ง
 (2) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ�านวนประมาณ 1,982 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทนุทัง้หมด 5,946 ล้านบาท ซึง่จะช่วยให้โรงเรยีน
ประหยัดค่าไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่ม ปีละ 693,500 
บาทต่อแห่ง
 (3) ขนาด 30 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง จ�านวนประมาณ 12,933 แห่ง คิด
เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 11,640 ล้านบาท ซึ่งจะช่วย
ให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่ม ปีละ 
208,050 บาทต่อแห่ง
 (4) ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส�าหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก จ�านวนประมาณ 15,368 แห่ง คิดเป็นเงิน
ลงทุนทั้งหมด 3,077 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้โรงเรียน
ประหยัดค่าไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่ม ปีละ 34,675 บาท
ต่อแห่ง

 รวมแล้วมาตรการที่ 3 นี้จะช่วยให้โรงเรียน 
31,021 แห ่ง มีก�าลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้น 
735.12 เมกะวัตต ์  คิดเป ็นเงินลงทุนรวมกัน 
22,823 ล้านบาท โดยจะช่วยให้โรงเรียนประหยัดงบ
ประมาณและมรีายได้เพิม่ทัง้หมด 5,098 ล้านบาทต่อปี 
หรือสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 4.48 ปี

12 ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566) 13ปฎิวัติพลังงานบนหลังคา: ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและเป็นธรรมผ่านระบบโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย (พ.ศ.2564-2566)



เช่น การเก็บไฟฟ้าเป็นความเย็นในตู้เย็นขนาดเล็ก
แบบ PCM มีต้นทุนประมาณ 1.7 บาทต่อหน่วย
ไฟฟ้า ส่วนการเก็บไฟฟ้าเป็นน�้าร้อนในเครื่องท�าน�า้
ร้อนขนาดเล็ก dT 40K มีต้นทุนประมาณ 0.4 บาท
ต่อหน่วยไฟฟ้าเท่านั้น
                                                                                                                                                                                  

 2) ความม่ันคงในระบบสายส่งย่อยในแต่ละ
พื้นที่
 แนวทางแรก การจบัคู ่(Demand Matching) 
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปกับผู้ใช้
ไฟฟ้าช่วงกลางวัน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ 
คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ เพื่อให้
ไฟฟ้าทีเ่หลอืใช้จากระบบโซลาร์รฟูทอ็ป ถกูใช้ในพืน้ที่
บริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องถูกส่งผ่านสายส่งไฟฟ้า ไป
ใช้ในพื้นที่ไกลออกไป
 แนวทางที่สอง การลงทุนเชื่อมระบบจ่าย
ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ (Feeder) เข้าด้วยกัน จากแต่
เดิมที่เป็นระบบเส้นตรงกระจายออกไป (คล้ายระบบ
ก้างปลา) โดยเชื่อมต่อปลาย Feeder เข้าด้วยกัน
มากข้ึนๆ เร่ือยๆ (ให้กลายเป็นระบบวง loop) และ
มีสวิตช์เปิด–ปิด ก็จะเพิ่มความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าได้มาก ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานการไฟฟ้าได้
จัดสรรค่าไฟฟ้าท่ีเราจ่าย ไปลงทุนพัฒนาระบบ
สายส่งไฟฟ้าปีละหลายหม่ืนล้านบาทอยู่แล้ว ก็ควร
จะวางแผนและก�าหนดการลงทุนพัฒนาสายส่ง
ไฟฟ้าตามแนวทางนี้ให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่จะ
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 แนวทางทีส่าม การปรบัหม้อแปลง โดยปรบั
การต้ังค่าที่หม้อแปลง หรือเปล่ียนหม้อแปลงเฉพาะ
บางตัวที่แรงดันล้นเกิน
 การด�าเนินการและพัฒนาแนวทางต่างๆ 
เหล่านี้ร่วมกัน จะท�าให้เราสามารถบริหารจัดการ
การผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง จึงสามารถรกัษา
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการเปล่ียนผ่านไปสู่
การใช้พลงังานหมุนเวยีนท้ังหมด 100 เปอร์เซน็ต์ใน
ระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 สดุท้าย รายงานฉบบันี ้ได้เสนอแนะแนวทางใน
การจดัการแผงโซลาร์เซลล์ตลอดช่วยอายกุารใช้งาน
ออกเป็น 3 ข้ันตอนตามวงจรชวีติการใช้งาน คือ

 การลดการใช้ (Reduce) หลักการพื้นฐานที่สุด
ของการลดการใช้แผงโซลาร์เซลล์คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะเป็นการลด
ปริมาณการใช้แผงโซลาร์เซลล์เหลือใช้ในอนาคตไป
โดยปริยาย นอกจากนั้น กระบวนการในการดูแล
รักษาอย่างเหมาะสม ก็จะท�าให้อายุการใช้งานของ
แผงโซลาร์เซลล์เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (คือ
ประมาณ 25-30 ปี)

 การใช้ซ�้า (Reuse) ภายหลังจากการใช้งาน  
25-30 ปี แผงโซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพน้อยลง  
แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
การน�าแผงโซลาร์เซลล์ที่เปล่ียนแล้วไปใช้งานซ�้าใน
วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การสูบน�้าเพ่ือการเกษตร 
ก็จะสามารถลดปริมาณแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นของ
เสียลงได้ นอกจากนี้ การซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์
ที่เสียหายบางส่วน ก็สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้า และ
สร้างสร้างตลาดโซลาร์เซลล์มือสองได้เช่นกัน

 การรีไซเคิล (Recycle) ในขั้นตอนสุดท้ายของ
การใช้งานตลอดช่วงอายุของแผงโซลาร์เซลล์ เรา
สามารถที่จะรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ได้วัสดุ
เช่น กระจก อลูมีเนียม ทองแดง กลับมาใช้ใหม่ได้ 
ในอัตราประมาณร้อยละ 85 ของวัสดุทั้งหมด ทั้งน้ี
ในระยะยาวทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ International Renewable Energy 
Agency, IRENA) จะมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ให้สามารถน�าวัสดุต่างๆ ในแผงโซลาร์เซลล์กลับ
มาใช้ให้ได้มากข้ึน และพัฒนาโรงงานรีไซเคิลแผง 
โซลาร์เซลล์ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณแผง 
โซลาร์เซลล์หมดอายุที่จะมีมากขึ้นในปี 2573

แนวทางการจัดการแผงโซลาร์เซลล์
ตลอดช่วงอายุใช้งาน

ต้องบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่ง
ไฟฟ้าให้ลดลงและเพิม่ขึน้ ประมาณ 10,000 เมกะวตัต์
อยู่แล้วทุกๆ สัปดาห์ ดังนั้นการบริหารจัดการการ
ลดลงและเพิม่ขึน้ของไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ท่ีจะเพิม่
มากข้ึน 3,000 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้างหน้า จึงไม่มี
ปัญหาในด�าเนินการรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าแต่อย่างใด

 

 

 ส่วนความห่วงกงัวลทีห่ลายฝ่ายเป็นห่วงว่า 
เมือ่มกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์มากขึน้
เรือ่ยๆ เช่น มากกว่า  5,000 เมกะวัตต์ จะด�าเนินการ
อย่างไร? รายงานฉบบันีไ้ด้เสนอแนวทางในการเตรยีม
การเป็น 2 กลุม่ด้วยกันคือ

  1) ความมั่นคงในระบบสายส่งรวมของ
ประเทศ
 แนวทางแรก คือ การบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 
ท่ีมีความยืดหยุ ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
โรงไฟฟ้าเหล่านีส้ามารถเพิม่และลดก�าลงัผลติไฟฟ้า

ได้โดยไม่มีปัญหาและไม่มีต้นทุนเพิ่ม ได้แก่ โรงไฟฟ้า
พลังน�้าสูบกลับ โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ และโรงไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดเล็ก โดยออกแบบระบบและแรงจูงใจ
ให้ลดหรือหยุดผลิตในช่วงที่มีแสงอาทิตย์และเพ่ิม
ก�าลังผลิตในช่วงเย็นและค�่า
 แนวทางที่สอง คือ การลงทุนปรับความ
ยืดหยุ ่นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู ่แล้วให้มี
ความยืดหยุ่นมากข้ึนกว่าปัจจุบัน โดยเฉพาะโรง
ไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติให้สามารถเพิ่มและลดก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึนและรวดเร็วขึ้น โดยมีต้นทุนใน
การด�าเนินการผลิตไฟฟ้าที่ต�่าลงกว่าเดิม
 แนวทางที่สาม การปรับระบบค่าไฟฟ้าที่คิด
ตามช่วงเวลา (Time of Use หรือ TOU) ให้ค่าไฟฟ้า
มีราคาถูกลงในช่วงกลางวัน และแพงขึ้นในช่วง
กลางคืน โดยเฉพาะในช่วงหัวค�่าซึ่งควรจะแพงท่ีสุด 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะพิจารณาลงทุนเพื่อ
ปรับการใช้ไฟฟ้าของตนเองให้เหมาะสม (Demand 
Response) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มต่างๆ อาจจะ
บริหารจัดการให้เหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐอาจจะ
ด�าเนินการแบบ “ระบบค่าไฟฟ้าทดลองตามความ
สมัครใจ” จนเมื่อเหมาะสมแล้วจึงบังคับใช้เป็นระบบ
ค่าไฟฟ้าต่อไป
 แนวทางที่สี่ การออกแบบและบริหารจัดการ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ก�าลังเพิ่มมากขึ้นให้ตอบโจทย์ความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าทุก
คันมีแบตเตอร่ี เมื่อกลับมาถึงที่พักโดยเฉพาะใน
ช่วงเย็นหรือหัวค�่า ในเมื่อแบตเตอรี่ในรถยังมีไฟฟ้า
เหลืออยู่บ้าง จึงควรออกแบบระบบแอปพลิเคชั่นให้
สามารถจ่ายไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในบ้าน
หรือส่งขายเข้าระบบไฟฟ้าได้ เพื่อช่วยเสริมความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงค�่าที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
สูงขึ้นมาก จนเมื่อถึงช่วงดึกที่การใช้ไฟฟ้าในระบบ
น้อยลง จึงค่อยใช้ไฟฟ้าจากระบบไปชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า หากมีการบริหารจัดการในแนวทางนี้ จะท�าให้
จ�านวนรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งมีมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งช่วย
เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเย็นและ
หัวค�่าได้มากยิ่งขึ้น
 แนวทางท่ีห้า การเก็บพลังงานไฟฟ้าใน
แบตเตอร่ี ทั้งการลงทุนแบตเตอร่ีขนาดเล็กในแต่ละ
บ้านแต่ละอาคารหรอืการลงทนุแบตเตอรีข่นาดใหญ่ 
ระดับสายส่งไฟฟ้า ถึงแม้ว่าต้นทุนการเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางที่หก การเก็บพลังงานไฟฟ้าเป็น
ความเย็นหรือเก็บเป็นความร้อน ซึ่งมีต้นทุนในการ
เก็บพลังงานถูกกว่าการเก็บในแบตเตอรี่ ตัวอย่าง

การสร้างความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าในระยะยาว

การไฟฟ้าฯ บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
และเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นเมกะวัตต์อยู่แล้ว
ทุกๆ สัปดาห์

• วนัอาทิตย์ 15 ก.ย. 21.00 น. ถงึวันจันทร์ 16 ก.ย. 04.00 น. 
การใช้ไฟฟ้าลดลง 6,700 เมกะวตัต์
• วันจันทร์ 16 ก.ย. 04.00 น. ถึง 11.00 น. การใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 7,200 เมกะวัตต์
• วันจันทร์ 11.น. ถึง 19.00 น. การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 
2,000 เมกะวัตต์
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