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บทคัดย่อ
พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่ก่อก๊าซเรือนกระจก การพัฒนา
พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงมีบทบาทที่สำ�คัญต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการ
เกิดภาวะโลกร้อน ประเทศไทยมีการริเริ่มโครงการและใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในวงกว้าง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน
ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม จนถึงระดับชาติ โดยปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืน
นั้น ประกอบด้วย 1) ทำ�เลที่ตั้ง 2) เทคโนโลยี 3) ทีมงานมืออาชีพ 4) การจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ�และมั่นคง และ 5) นโยบาย
และการสนับสนุนจากภาครัฐ
คำ�สำ�คัญ:  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
Abstract
Solar energy is considered a clean and inexhaustible energy. With its environmental-friendliness and
less-to-none greenhouse gas emission, solar energy plays an important role in increasing a country’s energy
security, ensuring economic stability,  promoting environment conservation, and reducing the over usage of
fossil fuels which mainly contribute to global warming. In Thailand, promoting the benefits and development
of solar energy projects has been done broadly within various sectors, from household, community, industry,
and to a national level. Key success factors for the sustainable solar energy development comprise of:       
1) location, 2) technology, 3) professional team, 4) secured low cost funding, and 5) government’s policy
and support.
Keywords: Solar Energy, Clean Energy, Solar Energy Technology, Solar Energy Project, Key Success Factor
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บทนำ�

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำ�ลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ หมด (Total Installed
Capacity) ซึง่ ทัง้ ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจัดเป็นเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีม่ กี ารใช้แล้วหมดไป (กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, 2556) ดังนัน้ เพือ่ ลดการนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึง่ มีราคาผันผวน และเพือ่ เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ   ภาครัฐจึงกำ�หนดแผนพัฒนากำ�ลังการผลิตไฟฟ้า (PDP: Power Development
Plan 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งมีเนื้อหาหลักในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่มีการผลิตภายในประเทศ หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตไฟฟ้าจำ�นวน
9,201 เมกะวัตต์ โดยได้ตั้งเป้าหมายดังกล่าวเอาไว้ภายในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2555-2564) โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีกำ�ลัง
การผลิตติดตั้งรวมจากพลังงานทดแทน ทั้งสิ้นจำ�นวน 2,786.2 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของเป้าหมาย และยังคงมีกำ�ลัง
การผลิตที่ต้องติดตั้งเพิ่มจำ�นวน 6,415 เมกะวัตต์ หรืออีกกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2564 เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย ดังแสดงใน
ภาพที่ 1
กำ�ลังการผลิตติดตั้ง
ปี 2555
30%
2,786 MW

กำ�ลังการผลิตที่ต้อง
เพิ่ม ภายในปี 2564
70%
6,415 MW

ภาพที่ 1 สัดส่วนกำ�ลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทนในปี 2555 และกำ�ลังการผลิตที่ต้องพัฒนาเพิ่มภายในปี 2564
ที่มา: กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555)
การเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2555 กับเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2564 แยก
ตามประเภทเชื้อเพลิง ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า สัดส่วนเป้าหมายพลังงานทดแทนมาจากพลังงานชีวมวลสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ�ตามลำ�ดับ โดยพลังงานแสงอาทิตย์จัดว่ามีความสำ�คัญเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่
มีศกั ยภาพสูง ถือเป็นพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียนทีไ่ ม่มวี นั หมดและเป็นพลังงานสะอาด   โดยในปี 2555 ประเทศไทย
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นจำ�นวน 376.7 เมกะวัตต์ คิดเป็นเพียงร้อยละ 19 ของเป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์
จำ�นวน 2,000 เมกะวัตต์ในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโอกาสของการพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังมีอยู่สูงมากโดยคิดเป็น
ปริมาณพลังงานที่สูงถึง 1,623.3 เมกะวัตต์

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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0%
พลังงาน
รูปแบบใหม่

ปี 2555                1,959.90         376.7           101.8           111.7           193.4             42.7             0
เป้าหมายในปี 2564      3,630           2,000           1,608           1,200            600              160              3

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2555 กับเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2564
ที่มา: กระทรวงพลังงาน, สำ�นักนโยบายและแผนพลังงาน (2555)
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสำ�หรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 2 ประเภท
(International Energy Agency, 2011)  คือ
1. ระบบความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal)
ใช้การรวมรังสีจากแสงอาทิตย์ดว้ ยตัวรับแสงซึง่ ทำ�จากกระจก
หรือวัสดุสะท้อนแสง โดยจะทำ�ให้เกิดเป็นพลังงานความร้อน
ที่มีอุณหภูมิสูง ความร้อนที่ได้สามารถนำ�ไปใช้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้โดยตรงผ่านชุดเครือ่ งยนต์ (Stirling Engine) หรือนำ�
ความร้อนผลิตไอน�ำ้ ใช้กบั เครือ่ งจักรไอน�ำ้ ไปหมุนกังหันเครือ่ ง
กำ�เนิดไฟฟ้า ระบบความร้อนแสงอาทิตย์นี้มีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าอยูท่ ร่ี ะหว่างร้อยละ 13-15 ความเข้มรังสีตรงที่
เหมาะสมต้องมากกว่า 1,900 kWh/m2-yr สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้จากรังสีตรงเท่านั้น ซึ่งรังสีตรงจะมีมากในเขตทะเลทราย
2. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV)
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า โดยเซลล์
แสงอาทิตย์จะแปลงรังสีดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแส
ตรง ในกรณีที่ต้องการจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจะมีอุปกรณ์  
อิ น เวอร์ เ ตอร์ (Inverter) เพื ่ อ แปลงกระแสไฟฟ้ า จาก
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำ�หรับการนำ�ไปใช้
งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์นม้ี ปี ระสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่
ทีร่ ะหว่างร้อยละ 6-16
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จากแผนที่ ศั ก ยภาพพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข อง
ประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทยมีความ
เข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยตั้งแต่ 17-20 MJ/m2-day  หรือคิดเป็น
ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ต่อปีที่ประมาณ 1,3501,400 kWh/m2-yr ซึ่งถือได้ว่ามีความเข้มแสงอาทิตย์
ที่มีศักยภาพสำ�หรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเหมาะกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ในระดับสูงปานกลาง สำ�หรับระบบความร้อนแสงอาทิตย์
ยังไม่เหมาะสมเพราะสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของ
ประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีเมฆมาก ส่งผลให้ความเข้ม
ของรังสีตรงมีค่าน้อย จากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2555
พบว่า พลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 71 ของพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ
ด้วยปัจจัยเอื้อต่างๆ ทั้งในด้านความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ถูกพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการในการพัฒนา
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้มกี ารลงทุน
และนำ�เอาเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้อย่าง
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในภาคครัวเรือน สถานประกอบการ
ไปจนถึงนักลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งการที่จะสามารถประสบ-

ความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้
อย่างยัง่ ยืนนัน้ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องจะต้องมีการวางแผนอย่าง
ครอบคลุมโดยคำ�นึงถึงปัจจัยแห่งความเสร็จต่างๆ ที่จะได้
กล่าวถึงต่อไป
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืน
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ถอื เป็นแหล่งพลังงาน
ทีม่ กี ารนำ�มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทัง้ ด้านการพัฒนา
เพือ่ ใช้ในชุมชนห่างไกลทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ผลิตเพื่อจ่ายเข้าระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าในอำ�เภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตัง้ แต่ปี 2547 ภายใต้การดูแลของ
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ตแห่งประเทศไทย การถือกำ �เนิดของ
โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น

จั ง หวั ด ที่ มี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ อ ยู่ ใ นเขตเทื อ กเขาสู ง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน อีกทั้งเขตชุมชนเมืองอยู่ห่างไกล
ออกไป ทำ�ให้การสร้างระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ขนาด 115 KV ทำ�ได้ลำ�บากและไม่คมุ้ ต่อ
การลงทุน นอกจากนัน้ ยังมีตวั อย่างของการใช้พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์ภายในครัวเรือนจำ �กลางบางขวางจังหวัด
นนทบุรี ซึง่ จากผลการประเมินทางด้านสังคมพบว่า เจ้าหน้าที่
มี ค วามพึ ง พอใจกั บ ระบบเนื่ อ งจากช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยทาง
ด้านไฟฟ้าของเรือนจำ�  แม้วา่ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดชอบดูแล
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากงานประจำ� 
ประมาณร้อยละ 10 (นิพนธ์ เกตุจ้อย และคณะ, 2550)
ในการพัฒนาและดำ�เนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้อง
คำ�นึงถึงปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ดังนี้

1. ทำ�เลที่ตั้งโครงการ
• ความเข้มแสงสูงสม่ำ�เสมอตลอดปี
• ไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ
• ใกล้จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า

2. เทคโนโลยี

3. ทีมงานที่เชี่ยวชาญ

ปัจจัย
แห่ง
ความสำ�เร็จ

• เหมาะสมกับทำ�เล
• มีความเสถียร น่าเชื่อถือ
• คุ้มค่าแก่การลงทุน

• มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
• การบริหารจัดการเป็นมืออาชีพ
• เข้าใจลักษณะการใช้พลังงาน

4. การจัดหาแหล่งเงินทุน
• ต้นทุนต่ำ�และมั่นคง
5. นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ
• มีความต่อเนื่องและชัดเจน

ภาพที่ 3 ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืน
ที่มา: สร้างขึ้นโดยผู้เขียน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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1. ทำ�เลที่ตั้งโครงการ (Location)
การเลือกที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นับเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของโครงการ เนื่องจาก
ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเข้มของแสงอาทิตย์ ดังนั้น ทำ�เลที่ตั้งของโครงการควร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงสูงตลอดทั้งปี เพื่อทำ�ให้
เกิดผลผลิตอย่างต่อเนือ่ ง เพราะถ้าหากโรงไฟฟ้าตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่
ที่มีความเข้มแสงต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ�  และกระทบต่อความสามารถใน
การผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน (International Energy Agency, 2011)  
นอกจากนั้น ทำ�เลที่ตั้งของโครงการควรจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม และพายุ
เป็นต้น เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลัก
อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ทำ�ให้การผลิต
หยุดชะงักและมีต้นทุนสูงในการซ่อมแซม ในกรณีที่ต้องการ
ดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์
ทำ�เลที่ตั้งของโครงการควรอยู่ใกล้กับสายส่งของการไฟฟ้า
เพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งสายส่งที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของ
การไฟฟ้าและยังเป็นการลดการสูญเสียพลังงาน (Yield Loss)
ที่จะเกิดขึ้นในการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบด้วย
2. เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความผันแปรของ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
เทคโนโลยีแต่ละชนิดเหมาะสมกับพื้นที่ที่แตกต่างกัน หาก
เลือกเทคโนโลยีแบบใดแบบหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงภาย
หลังได้ยาก เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อติดตั้งไปแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนชนิดของ
แผงหรือระบบเทคโนโลยีจะต้องลงทุนใหม่ทั้งระบบ ดังนั้น
การเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์จะต้อง
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ
และลักษณะความเข้มแสงในทำ�เลที่ตั้ง มีความเสถียร ให้
ผลผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ ดูแลรักษาง่าย และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน นอกจากนี้ ยังควรเลือกเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตที่มี
ความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงในระยะยาว   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ
เร็วกว่ากำ�หนด จึงควรมีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิต
(Performance Guarantee) ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นใน
เรื่องประสิทธิภาพได้มากขึ้น
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โดยปกติ เงินลงทุนประมาณร้อยละ 60 ของโครงการ
จะถู ก ใช้ ไ ปสำ � หรั บ การลงทุ น ในเทคโนโลยี แ ผงเซลล์            
แสงอาทิตย์และระบบติดตั้ง (Balance of System: BOS)
เมื่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จะช่วยเพิม่ ผลผลิตพลังงานได้ถงึ ร้อยละ 6 ซึง่ จะสามารถช่วยลด
พื้นที่ติดตั้งโดยรวมของแผงและอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้
ประหยัดต้นทุนโดยรวมได้อีกด้วย (Green Rhino Energy,
n.d.)  ดังนัน้ การเลือกเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ราคาถูกลง และ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
(Cost Advantage) เช่น การที่ผู้ผลิตระบบ BOS สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ยืดอายุการใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้นาน
ถึง 7-10 ปี ทำ�ให้สามารถลดต้นทุนในระบบได้มหาศาล
(Aanesen, Heck, & Pinner, 2012)
3. ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
(Professional Team)
ที ม งานทุ ก ฝ่ า ยถื อ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ โ ครงการ
ประสบความสำ�เร็จ เนื่องจาก การเริ่มต้นดำ�เนินโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชน ครัวเรือน หรือเชิงพาณิชย์นั้น
มีกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
การก่อสร้าง และการผลิต ทำ�ให้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ต รงในการพั ฒ นาโครงการ
พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความราบรื่น ตั้งแต่การสรรหา
ที่ดิน การเลือกเทคโนโลยี การติดตั้งและเริ่มผลิต การบำ�รุง
รักษา และการบริหารจัดการตลอดโครงการ (Botha, 2007)  
โดยทีมงานต้องมีความเข้าใจในความต้องการใช้พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ของโครงการ   เพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสม
กับทำ�เลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง ระดับพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาตลอดทั้งปี ศักยภาพในการลงทุน
รวมถึงความสามารถในการจัดหาเงินทุน  หลายๆ องค์กรใช้
วิธีสรรหาผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการจากอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยสามารถเพิม่ ประสิทธิผลได้รอ้ ยละ
30-40 จากการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้
จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดิม
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ�และมั่นคง
(Secured Low Cost Funding)
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ต้องใช้เงินลงทุนสูง
และใช้เวลาในการดำ�เนินการติดตั้ง ดังนั้น ความสามารถ
ในการจัดหาเงินลงทุน และการบริหารจัดการสภาพคล่องจึงมี
ความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินโครงการ ในปัจจุบัน

องค์กรหลายแห่งพยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ในการจัดหา
เงินทุนแทนที่การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ด้วยการสร้าง
พันธมิตรความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพือ่ การเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนที่มีความมั่นคง และมีต้นทุนที่ต่ำ�กว่าการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน อาทิ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset Management
Firm) กองทุนเงินร่วมลงทุน (Private Equity Fund) การ
ร่วมทุน (Joint Venture) การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสถาบัน กองทุนสาธารณูปโภค และ บริษัทเอกชน
เป็นต้น ตัวอย่างที่มีให้เห็นในต่างประเทศ เช่น บริษัท Solar
City ได้รบั เงินสนับสนุนจาก Google ในการลงทุนในโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ส�ำ หรับทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยที่ Google ได้รบั ผล
ประโยชน์คนื กลับในด้านการประหยัดภาษี   การจัดตัง้ กองทุน
Solar Real-Estate Investment Trusts (Solar REITs) ทีใ่ ช้
วิธีการระดมทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจลงทุนในโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผูล้ งทุนสามารถชำ�ระค่าหน่วยลงทุน
ไปพร้อมกับการชำ�ระค่าสาธารณูปโภครายเดือน (Aanesen,  
Heck, & Pinner, 2012)  อย่างไรก็ดี ไม่วา่ รูปแบบการระดม
ทุนจะเป็นในลักษณะใด สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง คือ แหล่ง
เงินทุนนั้นต้องมีความมั่นคงและต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลา
โครงการ อีกทัง้ ยังต้องสามารถบริหารจัดการต้นทุนเงินทุนให้
อยูใ่ นระดับต� 
ำ่ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทน ทางการเงิน
ของโครงการ
5. นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อ
เนื่องและชัดเจน (Government Policy)
นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐมีบทบาทสำ�คัญ
อย่างยิง่ ต่อความยัง่ ยืนในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จาก
การศึกษาของ วัฒนพงษ์ รักษ์วเิ ชียร และคณะ (2542) พบ
ว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่ของการใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยมิได้เกิดจากความบกพร่องของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แต่อย่างใด แต่เกิดขึน้ จากการบริหารจัดการระบบที่
ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายในประเทศไทยนั้น
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบจะต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ และจัดให้มกี าร
สร้างองค์กรขึ้นภายในชุมชน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการการ
ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยในปัจจุบนั ภาครัฐให้การ
สนับสนุนทั้งในกลุ่มครัวเรือนและผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าใน
รู ป แบบเงิ น ช่ ว ยเหลือและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การลด

หย่อนภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีเครื่องจักร การ
สนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (สกพ.) ของสำ�นักงาน
นโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ได้ร ั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ในการขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า ซึง่ รายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
นีม้ สี ดั ส่วนประมาณร้อยละ 72 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากนโยบายของภาครัฐเปลีย่ นแปลงไปจะส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น การ
ปรับลดส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า จาก 8 บาท เหลือ 6 บาท
ในปัจจุบนั ทำ�ให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 18
อย่างไรก็ดี การขาดความต่อเนื่องและความไม่ชัดเจน
ของนโยบายจากภาครัฐส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการ
พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครัวเรือนและเอกชนขาดความมั่นใจและเกิด
ความลังเลในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการ
วางแผนแบบบูรณาการเพื่อวางนโยบายที่ให้การสนับสนุน
ในวงกว้างสำ�หรับทั้งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
การลงทุน การสร้างแรงจูงใจเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม
และสร้างนวัตกรรมในวงกว้าง โดยความช่วยเหลือต่างๆ นัน้
ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับต้นทุนของเทคโนโลยีทล่ี ดลง เพือ่
แก้ปัญหาความต้องการลงทุนที่ล้นตลาด สุดท้าย นโยบาย
ของภาครัฐควรสามารถนำ�มาต่อยอดในมิตทิ ห่ี ลากหลายได้
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการพลังงาน
จากแสงอาทิตย์นี้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนจากแหล่ ง พลั ง งานสะอาด
ประเภทอืน่ เช่น พลังงานจากลม น� 
ำ้ และความร้อนใต้พภิ พ
เป็นต้น โดยการสร้างความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนนั้น ปัจจัยที่
สำ�คัญทีส่ ดุ คือ นโยบายของภาครัฐทีต่ อ้ งมีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ภาครัฐไม่ควรให้ความสำ�คัญกับเฉพาะการบริหาร
จั ด การหรื อ การวางแผนกำ � ลั ง ติ ด ตั้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เท่านัน้ การทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืนจำ�เป็นต้องมีการ
รณรงค์สร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีทางเลือกของพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ได้แก่ ครัวเรือน เจ้าของทรัพย์สนิ สถาปนิก วิศวกร
นักวางแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การขนส่งมวลชน
สถาบันการศึกษา และชุมชน เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี ด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศอาจจะไม่เพียงพอต่อการกำ�หนดทิศทางในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆ ฝ่าย ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนควรจะสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ�พลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่ย่อมเยา เช่น การร่วมกันวางแผนความต้องการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับ
ประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตเป็นปริมาณมาก ทำ�ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) อันจะส่งผลให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์กลายเป็นสินค้า Commodity ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ติดข้อจำ�กัดด้านเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ�
เทคโนโลยีไปใช้ในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานให้แก่คนยากจน และท้ายที่สุด
คือ การลดการใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
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