
เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์ 

 IEA ส ารวจข้อมลูเก่ียวกบั PV และคาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2030 ประสทิธิภาพของ PV จะพฒันาไปอยูท่ี่ 25%  

Energy-Pay-Back Time (คือ ระยะเวลาในกระบวนการผลติ ประกอบ PV ทัง้หมดก่อนที่ PV จะจ่ายไฟฟ้าได้) 

ลดลงเหลอื 0.75 ปี และอายกุารใช้งานจะยาวขึน้เป็น 35 ปี (ปัจจบุนั ประสทิธิภาพอยูท่ี่ 16% และอายกุารใข้งานอยู่

ที่ 25 ปี) 

 ผู้น าทางเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ ได้แก่ เยอรมนั อเมริกา ญ่ีปุ่ น แตล่ะทีพยายามพฒันาเทคโนโลยีท าให้ประสทิธิภาพ

สงูขึน้ และราคาถกูลงจนสามารถแขง่กบัแหลง่ผลติไฟฟ้าชนิดอื่น 

 เทคโนโลยี PV มีหลายหลาย แตไ่มเ่ป็นท่ีนิยมเทา่ PV ชนิดซิลกิอน เนื่องจากราคาที่สงู ท าให้ไมเ่หมาะที่จะน ามาผลติ

ไฟฟ้า เช่น Perovskite PV ได้รับความสนใจเนื่องจากแนวคิดที่วา่หากไมต้่องใชเ่คร่ืองมือสญูญากาศในการผลติจะ

ท าให้ราคา PV ถกูลง แตใ่นการทดลองพบวา่ PV ที่ผลติได้เมื่อไมใ่ช้เคร่ืองมือสญูญากาศมีประสทิธิภาพต ่า 

เทคโนโลยีนีย้งัอยะ่หวา่งการพฒันา 

 ถึงแม้จะมเีทคโนโลยีใหมเ่กิดขึน้ เช่น Emerging PV แตเ่ทคโนโลยีใหมเ่หลา่นีย้งัไมค่อ่ยมีเสถียรภาพและราคาแพง

มาก ดงันัน้ เทคโนโลยีใหมเ่หลา่นีจ้ะมาช่วยเสริมให้ PV ชนิดซิลกิอนมีประสทิธิภาพดีขึน้ ส าหรับ PV ชนิดซิลกิอน

แบบ single และ multi ยงัเป็นที่นิยมตอ่ไปเนื่องจากเทคโนโลยีมีเสถียรภาพดี และราคาของ PV ยงัเป็นท่ียอมรับได้

ในตลาด นอกจากนี ้การพฒันาโครงสร้าง solar cell เพื่อเพิ่มประสทิธืภาพเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 

 ประเทศไทยมี เป้าหมายตดิตัง้ Solar PV 6000 MW ในปี ค.ศ. 2036 แตร่ายละเอียดที่จะท าให้ไปถึงเป้าหมายนัน้

อาจยงัไมช่ดัเจนเทา่ทีค่วร เช่น รัฐฯควรมี milestone ในการสนบัสนนุ PV อยา่งไร ต้องการให้ ระบบ scale ไหน 

เติบโต, ราคาพลงังาน LCOE ที่คาดหวงัจาก solar PV, Business model ที่เหมาะกบัประเทศไทย เป็นต้น 

 โอกาสธุรกิจ Solar ในไทยนัน้อาจเน้นไปท่ีธุรกิจการตดิตัง้ และบ ารุงรักษาไมว่า่จะเป็นโซลา่ฟาร์มหรือโซลา่รูฟ, การ

เป็นศนูย์ทดสอบ PV, หรือการพฒันาเทคโนโลยี PV ที่เหมาะสมกบัภมูิภาคอากาศ ร้อนชืน้ สว่นในด้านธุรกิจผลติแผง 

PV นัน้มีความเป็นไปได้ยากที่ไทยจะสามารถแขง่ขนัในเร่ืองราคากบัจีนได้ พร้อมทัง้ไทยไมม่ซีิลกิอนท่ีมีคณุภาพ  

 ก าลงัการผลติของระบบขึน้อยูป่ริมาณแสงและสมรรถนะของระบบ กรณีประเทศไทยก าลงัการผลติอยูท่ี่ 1000-

15000 kWh/kWp 

 เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าจาก PV ได้แก่ เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ เทคโนโลยีการจดั

การพลงังาน และ Energy storage  

 ราคา PV ที่ประกาศออกมาตามขา่ว อาจยงัไมใ่ช่ราคาที่ผลติได้จริง แตเ่ป็นราคาทีเ่กิดจากการ bid ในตลาด 

 ราคาผลติไฟฟ้าของ PV มาเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีอื่นควรรวมราคาแบตเตอร่ีด้วย 

Energy storage 

 Energy storage มีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ควบคูก่บัพลงังานหมนุเวยีน ลดก าลงัสญูเสยีในระบบ แบตเตอร่ีรถ

บนต์ไฟฟ้า การจดัการ าลงังานในอาคาร เป็นต้น 



 ส าหรับระบบไฟฟ้านัน้ สามารถแบง่การใช้งานของ Energy storage เป็น 2 ด้าน ได้แก่ power application (เช่น 

regulation, spinning reserve, ramp management เป็นต้น) และ Energy application (เช่น ลด Peak, ใช้

ควบคูก่บัพลงังานหมนุเวียน, Demand response เป็นต้น) 

 Energy storage มีหลายหลากประเภท สามารถกกัเก็บพลงังานในรูปเคมี ความร้อน electromagnetic พลงังาน

กล แตท่ี่เราคุ้นเคยคือแบตเตอร่ี การเลอืกใช้ Energy storage ขึน้อยูก่บัการใช้งาน 

 ตามข้อมลูของอเมริกา มลูคา่ของ Energy storage เพื่อประโยชน์ในด้านตา่งๆ ของระบบไฟฟ้ามคีา่แตกตา่งกนั 

นอกจากนี ้Energy storage แตล่ะชนิดก็เหมาะกบังานท่ีแตกตา่งกนั เช่น Energy storage ทีใช้ในงานคณุภาพ

ไฟฟ้าก็ต้องมีเวลาในตอบสนองทีเ่ร็ว เป็นต้น 

 เทคโนโลยีเก็บกกัพลงังานท่ีอยูใ่นช่วงการพฒันาและก าลงัจะออกสูต่ลาด เช่น compressed air energy storage, 

Sodium-sulfur batteries, ice storage, low-speed flywheel, molten salt, Lithium based batteries 

 ในปัจจบุนั ราคาแบตเตอร่ีที่น ามาใช้ใน EV ยงัสงู หากต้องการให้ EV สามารถแขง่ขนักบัน า้มนัได้ยงัจ าเป็นต้องได้รับ

เงินอดุหนนุจากรัฐฯ เป้าหมายของอเมริกาส าหรับ EV แบตเตอร่ีอยูท่ี่ $200/kWh ในปีค.ศ.2020 และ $160/kWh 

ในปีค.ศ. 2025 

 ราคาแบตเตอร่ีจะลดลงได้นัน้ต้องมีเทคโนโลยี มีตลาด มีความมต้องการ ถงึจะ ให้ราคาลดลง นอกจากนี ้ปริมาณ

และราคาวตัถดุิบที่ใช้ผลติแบตเตอร่ีก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ทีใ่ช้ประเมนิความเป็นไปได้ของราคาแบตเตอร่ี 

 ในแคลฟิอร์เนียมีกฏหมายบงัคบัให้ติดตัง้ energy storage หากต้องการติดตัง้พลงังานหมนุเวียน 

 การเข้ามาของพลงังานหมนุเวียนสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพแรงดนัในระบบจ าหนา่ยและความถ่ีในระบบสง่ การติดตัง้

แบตเตอร่ีในระบบจ าหนา่ยหรือระบบสง่นัน้ ขึน้อยูจ่ดุประสงค์ของการใช้แบตเตอร่ีและความคุ้มคา่ในการลงทนุ  

 ในอนาคตหากต้องการสนบัสนนุพลงังานหมนุเวยีนในรูปแบบ firm อาจให้ VSPP และ SPP ที่เป็นพลงังาน

หมนุเวยีนรวมราคาของ energy storage ด้วยและแขง่ขนักบั conventional generation 

การประสานเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์และ Energy Storage ในโครงขา่ยไฟฟ้าไทย 

 การผลติไฟฟ้าโดย PV ทีไ่มม่ี Energy storage เพื่อใช้เองนัน้เหมาะกบัลกัษณะการใช้ไฟฟ้าบางแบบ 

 ในบางสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ผู้ผลติไฟฟ้าติดตัง้แผง PV เพิ่มเพื่อขายไฟฟ้าได้มากขึน้ (เกินร้อยละ ๑๒๐ ของ 

 ขนาดอินเวอร์เตอร์) หากไมคุ่้มทีจ่ะลงทนุ ผู้ผลติฯอาจใช้ Energy storage จะมาช่วยเก็บพลงังานสว่นเกินเพื่อจ่าย

ในเวลาอื่นได้ 

 ข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัผลติติดตัง้ PV (เช่น ในระดบัแรงดนัไฟฟ้าแแรงดนัต า่ ต้องไมเ่กิน 15% ของหม้อแปลง และแรงดนั

ปานกลาง ต้องไมเ่กิน 20% ของหม้อแปลง) ควรได้รับการทบทวนหากต้องการสง่เสริมการติดตัง้พลงังานหมนุเวยีนที่

มากขึน้ รวมทัง้ ข้อจ ากดัสามารถเปลีย่นไปได้ เมื่อพิจารณาให้ใช้ PV ร่วมกบั energy storage ก าลงัผลติติดตัง้ของ 

PV โดยรวมสามารถเพิ่มขึน้มากกวา่ข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัผลติที่ตัง้ไว้ อยา่งไรก็ดี การออกกฏตา่งๆ นีม้ีจดุมุง่หมาย

เพื่อท่ีท าให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพท่ีมัน่คงทัง้แรงดนั และความถ่ี 



 ในภาคนโยบาย ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมายพลงังานแสงอาทิตย์ในหนว่ย MWp, MW หรือ MWh เมื่อ

พิจารณาการท างาน PV ร่วมกบั energy storage นอกจากนี ้ราคา energy storage อาจสง่ผลตอ่คา่ Ft 

 การท่ีระบบผลติไฟฟ้า (โดยเฉพาะที่ผลติเพื่อใช้เอง) มีเพิม่ขึน้ในระบบสง่และจ าหนา่ย อาจสง่ผลตอ่รายได้ของการ

ไฟฟ้าฯ รวมทัง้ในอนาคต อตุสาหกรรมหรือองค์กรอื่นมีศกัยภาพที่จะเป็นตวัแทนขายไฟฟ้าเช่นเดยีวกบัการไฟฟ้าฯ 

คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานจะด าเนินการอยา่งไร การก าหนดขอบเขตเพื่อการผลติไฟฟ้าเพื่อใช้เองควร

ครอบคลมุถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด จะอนญุาตให้เขตอตุสาหกรรมจ่ายไฟให้พืน้ท่ีใกล้เคียงได้หรือไม่  

 การติดตัง้ energy storage จะท าให้ต้นทนุการผลติไฟฟ้าสงูขึน้ ดงันัน้ ในกรณีที่รัฐฯไมม่ีเงินอดุหนนุให้ เจ้าของ

ระบบ PV สามารถประเมินความคุ้มทนุในการลงทนุเองได้ แตห่ากรัฐฯมเีงินอดุหนนุ อาจก่อให้เกิดการทจุริตด้วยการ

น าไฟฟ้าปกตมิาขายเข้าระบบไฟฟ้า 

 ผลกระทบของ Solar PV ตอ่โครงขา่ยไฟฟ้า เช่น การวางแผนก าลงัการผลติไฟฟ้า การเปลีย่นแปลงแรงดนัเละ

ความถ่ี การไหลย้อนของก าลงัการไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าสญูเสยี การท างานผิดพลาดของระบบป้องกนัไฟฟ้า เป็นต้น 

 การติดตัง้ PV ในระบบสง่หรือจ าหนา่ยนัน้จะสง่ผลตอ่การลงทนุในขยายและดแูลรักษาระบบนัน้ๆ ตา่งกนัไป ซึง่ราคา

การลงทนุเหลา่นีไ้มไ่ด้นมัาพจิารณาในแผนพลงังาน (Hidden costs) ในการจะใช้สายสง่ได้เสรีนัน้ ต้องให้โอกาส

การไฟฟ้าฯแสดง Hidden costs เหลา่นี ้

 


