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บทคัดย่อ 
  ประเทศไทยมีการส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบันพลังงานทางเลือกถือเป็นพลังงานท่ีสำคัญและมีผลต่อความ
มั่นคงของประเทศ เนื่องจากไม่มีทรัพยากรน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเป็นของตนเองท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันจะมีพลังงานทางเลือกหลาย
ประเภท แต่พลังงานทางเลือกท่ีเหมาะกับประเทศไทยในลำดับต้นๆคือการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรมีปริมาณแสงอาทิตย์
ตลอดทั้งปีและมีระยะเวลาในการรับแสงในแต่ละวันค่อนข้างยาวนาน จากเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึง
บรรจุแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงทางพลังงานในด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยมีแผนการส่งเสริมการใช้ Solar 
Rooftop ภาคประชาชนเป็นแผนระดับกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อ 
                     1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้แ ละมีส่วนร่วมใน
โครงการติดต้ัง Solar Roof Top ให้ครบตามเป้าหมายท่ีกระทรวงพลังงานได้ต้ังไว้ตามแผน PDP 2018 
  2. เพื่อศึกษาและจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และหาแนวทางป้องกันล่วงหน้า 
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ท่ัวไปอย่างท่ัวถึงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์         
  ผลที่ได้รับจากการศึกษาเกิดจากขั้นตอนการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการรวบรวม
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆท้ังภายในประเทศและต่างประเทศด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิจัย 
บทความ และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน และผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย
เครื่องมือ STEEP-Mและ C-PEST  เมื ่อได้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว จึงนำมา
วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysys และนำมาถ่วงน้ำหนักความสำคัญ 
จัดทำกราฟเพื่อหาสถานะภาพองค์กร ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เมื่อได้สถานะภาพขององค์กร
แล้ว จะสามารถกำหนดกลยุทธและแผนงานในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสม
ที่สุด สำหรับองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนดไว้และเกิดเป็นข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะในภาคประชาชนที่นำมาติดตั้งบนหลังคาตามบ้านเรือนหรือที่เรียกว่า 
Solar Rooftop แต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี้ 
ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่ง
ประเทศไทยในการดำเนินแผนการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน 
แต่เนื ่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวยังพบอุปสรรคหลายประการจึงทำให้ผู ้จัดทำรายงาน
ทำการศึกษารายงานฉบับนี้ 
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คำนำ 
  รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการๆส่งเสริมการใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์ในภาคประชาชนท่ีนำมาติดต้ังบนหลังคาตามบ้านเรือนหรือท่ีเรียกว่า Solar Rooftop    
  ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ประเทศ จากนั้นได้นำมาคัดเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับโครงการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงจัดทำข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
Solar Rooftop  ที ่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมมือกับมูลนิธ ิสถาบัน
พลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยในการดำเนินแผนการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop ต้ังแต่ปี พ.ศ.
2562 จนถึงปัจจุบัน โดยทางผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการเพื่อ
การพัฒนาประเทศต่อไป  
 
 
        นายพัฒนา ทิวะพันธุ์ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

           ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การปฏิรูปด้านพลังงานได้
แบ่งแผนปฏิบัติงานออกเป็น 6 เรื่องคือ 1. ด้านบริหารจัดการพลังงาน 2. ด้านไฟฟ้า 3. ด้านปิโตรเคมี 
4. ด้านสนับสนุนพลังงานทดแทน 5. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) จะอยู่ในด้านท่ี 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยมีการบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2018 (Power Development Plan 2018 หรือ 
PDP 2018) ตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้มีแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น
ในสัดส่วน 20% ของพลังงานท่ีใช้ท้ังหมดของประเทศในระยะเวลา 20 ปี นับต้ังแต่ปี 2561-2580 คิด
เป็นกำลังผลิตตามเป้าหมายประมาณ10,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 500 เมกะวัตต์ต่อปี โดยเป็น
การส่งเสริมเฉพาะในส่วนการส่งเสริมพลังงานไฟฟ้าภาคประชาชนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นการติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop) ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์
หรือประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
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รูปท่ี 2 แสดงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
 

รูปท่ี 3 แสดงแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานตามแผน PDP 2018 แยกตามแหล่งประเภทแหล่งผลิต 
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รูปท่ี 4 แสดงการคาดการณ์การผลิตพลังงานไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน 
 

รูปท่ี 5 แสดงสัดส่วนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์ภาคประชาชน 
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  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเหมาะกับการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ เนื ่องจากมีแสงแดดตลอดปีและทุกพื ้นที่ในประเทศมีปริมาณแสงแดดใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับปัจจุบันอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดมีราคาถูกลงกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนถึง 5 เท่า และมีอายุ
การใช้งานยืนยาวกว่า 25 ปี ทำให้การส่งเสริมการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ได้รับการยอมรับมากขึ้นใน 
ปัจจุบันนี้ 
  คำจำกัดความ Solar Rooftop หมายถึงการนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวรับแสงแดดแล้วเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ผ่าน
อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)แล้วส่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้
งาน 

รูปท่ี 6 การติดต้ัง Solar Rooftop ภาคประชาชน 
  โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนเป็นการอนุรักษ์พลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนในทุกหลังคาเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงการดังนี้ 
  1. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ชุมชนทุกพื้นท่ี 
ทุกวัย ทุกระดับอาชีพและชนช้ัน 
  2. เพื่อกระตุ้นความสนใจและการรับรู้ความต้องการในการนำพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
  3. เพื่อเสริมสร้างการลดต้นทุนท้ังทางตรง(การผลิตกระแสไฟฟ้า) และทางอ้อม (การ
จัดการเชิงอนุรักษ์พลังงาน) 
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  4. เพื่อชี ้ชัดต่อชุมชนในเรื ่องการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริงในการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้และปรับเปล่ียนทัศนคติต่อพลังงานแสงอาทิตย์ 
  5. เพื่อให้เกิดการประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน 
รวมถึงการต่อยอดทางความคิดและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เช่น สถานศึกษาและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. เผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันและทิศทางอนาคต 
เพื่อให้เกิดการต่อยอดจินตนาการและกระตุ้นให้เกิดความต้องการทดลองใช้โซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน    
  เนื่องด้วยระยะเวลาตามแผน PDP 2018 มีระยะเวลา 20 ปี แต่การดำเนินการตาม
แผนงานช่วงแรกมีระยะเวลาโครงการ 10 ปี ในครั้งนี้จะแบ่งการศึกษาแผนการปฏิบัติงานออกเป็น   
3 ช่วง ๆ ละ 3-4 ปีนับต้ังแต่ปี 2561-2570 แต่เนื่องจากการเตรียมงานแผน PDP 2018 มีความล่าช้า
กว่ากำหนดถึง 2 ปี การศึกษาโครงการดังกล่าวในช่วงแรกจึงเริ่มดำเนินการต้ังแต่ปี 2562-2565 ตาม
เอกสารวิจัยฉบับนี้ 

รูปท่ี 7 โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชน 
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เป้าหมายของโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชน 

  แนวความคิดโครงการอยู่ภายใต้สมมุติฐาน ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมของขนาด
พื้นที่หลังคาบ้านโดยใช้ค่าเฉลี่ยการติดตั้งขนาดไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ (kW) ต่อบ้านแต่ละหลัง ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าตามแผนการผลิตที่ต้องการใน 10 ปีข้างหน้าคือ 100 เมกะวัตต์ต่อปี (100 เมกะวัตต์ = 
100,000 กิโลวัตต์) 
       บ้าน 1 หลังติดต้ัง 5 กิโลวัตต์ นั่นคือเป้าหมายการติดต้ังมีจำนวนบ้าน 200,000 หลัง
โดยประมาณ นอกจากนี้มีการตั้งเป้าหมายการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์กับประชาชนใน
อัตราไม่น้อยกว่า 5 เท่าของปริมาณยอดคาดการณ์การติดต้ังดังตารางแสดงดังนี้ 

เป้าหมาย              ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ครัวเรือน)              หน่วย:พัน รวม 
แผนระยะท่ี 1 แผนระยะท่ี 2 แผนระยะท่ี 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เป้าหมายการให้
ความรู้กับประชาชน 

5 10 15 20 50 150 150 200 200 200 900 

เป้าหมายการติดต้ัง 
Solar Rooftop 

1 2 3 4 10 30 30 40 40 40 200 

ตารางท่ี 1 : แสดงเป้าหมายของโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนระยะเวลาโครงการ 10 ปี 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมใน
โครงการติดต้ัง Solar Roof Top ให้ครบตามเป้าหมายท่ีกระทรวงพลังงานได้ต้ังไว้ตามแผน PDP 2018 
  2. เพื่อศึกษาและจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และหาแนวทางป้องกันล่วงหน้า 
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ท่ัวไปอย่างท่ัวถึงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์       
ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษานี้มุ่งเน้นข้อมูลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อ
เก็บข้อมูลและศึกษาด้านความคิดเห็น รวมทั้งพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการศึกษาประชากรในระดับรายได้ปานกลางถึงสูงแล้วนำมา
วิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทนจำนวน 5 ท่าน 
  2. ขอบเขตทางด้านสถานที่ พื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่นในหมู่บ้านขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ๆ 
  3. ขอบเขตทางด้านเวลา ระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานในช่วงท่ี 1 มีระยะเวลา 3 ปี 
นับต้ังแต่ปี 2563-2565 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
  1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาล, ข้อมูลด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้านอื่น  ๆ
  2. เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการศึกษา ใช้เทคนิคการทำแผนโดย
มุ่งเน้นการศึกษาสภาวะแวดล้อมภายในประเทศและภายนอกประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการใน
ระดับประเทศมากกว่าการวิเคราะห์สภาพองค์กรภายในของมูลนิธิฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
น้อยกว่า โดยมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
      2.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไป (Environment Scanning) เป็นการสำรวจ
สภาพท่ัวไปในทุกด้านท้ังภายในประเทศและนอกประเทศท่ีคาดว่าจะมีผลในการสนับสนุนหรือขัดขวางในการ
ดำเนินโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมท่ีมีความสำคัญโดยตรงต่อโครงการและ
มีผลต่อการดำเนินโครงการในระยะ 1-5 ปีเท่านั้น 
      2.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) SWOT คือ
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการในช่วงเวลา
หนึ่งๆ โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์จากการศึกษาปัจจัยจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรมทั้งในด้านบวกและลบ ที่มีผลกระทบโดยตรงและมีความสำคัญ 
จากนั ้นนำมากำหนดผ่านปัจจัยหลัก 4 ประการคือ จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จนกลายเป็นแผนงานในขั้นต้นเพื่อกำหนดทิศทางหรือสร้างเป็น
แผนงานองค์กรในระยะส้ันหรือช่วงเวลาท่ีสามารถคาดเดาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆได้ 
      2.3 การจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร 
  3. เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  การจัดทำเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของโครงการเริ่ม
จากการกำหนดทิศทาง ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

     3.1 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS) 
     3.2 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) 

ข้อจำกัดของการศึกษา 

  1. ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเรื่องการส่งเสริมประเภทของพลังงานทดแทนเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ 
  2. การให้การศึกษาประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื ่องพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ 
  3. นโยบายการผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นกับราคาน้ำมันในตลาดโลก และมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการนโยบายการส่งเสริม เมื่อใดท่ีราคาน้ำมันลดลงการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวก็จะ
ลดลงด้วย  เพราะการลงทุนในพลังงานด้านแสงอาทิตย์จะคุ้มทุนในระยะเวลาท่ียาวนานเมื่อค่าไฟฟ้าลดลง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. สร้างแผนการส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือน มีการตัดสินใจในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่ง  เป็นพลังงานทางเลือก ตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลวางไว้ 

 2. เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 
  3. เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์และสร้าง
งานให้ประชาชนในประเทศ 
  4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงาน
จากฟอสซิล  
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั่วไป (Environmental Scanning)  

  เป็นการดำเนินการเพื่อตรวจสอบสภาวะท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการดำเนิน
โครงการSolar Rooftop 

1.1 สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศ 
      โอกาส   

• แผนการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยัง่ยืน SDGs7 (Sustainable 
Development Goals ) ระยะเวลา 10 ปี 

• ท่ัวโลกมีความต่ืนตัวในการร่วมมือกันรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม 

• แผนการใช้พลังงานหมุนเวียนถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศส่วนใหญ่เพื่อเพิ่ม
การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล 

• มีการรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานท่ีผลิตจากฟอสซิลในท่ัวโลก 

• อุตสาหกรรม การผลิตวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และ
ตัวแปลงไฟฟ้า มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีการขยายการติดต้ัง
ไปท่ัวโลกทำให้ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์มีราคาต่ำลงกว่า 50% 

• แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นใหม่ มีน้ำหนักเบาและขั้นตอนการติดต้ังสะดวก 
ทำให้เป็นที่นิยมในระดับครัวเรือนด้วย 

• การเกิดเทคโนโลยีด้าน AI บน Block Chain ทำให้ประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย
ไฟฟ้า มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากรัฐสู่ประชาชน เป็นประชาชนสู่ประชาชน หรือบ้าน
ต่อบ้าน ก็ซื้อขายไฟฟ้ากันเองได้ 

• เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมี
บทบาทในทุกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

• ประชาชนท่ัวโลกให้ความสนใจในพลังงานหมุนเวยีนมากยิ่งขึ้น 

• มีการแข่งขันในอุตสาหกรรม Solar Energy ท่ัวโลกทำให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ว 

• เป็นการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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       อุปสรรค 

• ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงตลอดเวลาเมื่อราคาน้ำมัน
ลดลงอย่างรุนแรง จะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก 

• นโยบายของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของโลกมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในประเทศท่ีกำลังพัฒนา 

• กฎหมายในหลายประเทศยังไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเสรี 

• ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีน พยายามเข้าครอบครองแหล่งวัตถุดิบในการ
ผลิต 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศมีค่อนข้างน้อย 
 1.2 สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ 
                จุดแข็ง 

• แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วน (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สนับสนุนให้
มีการจัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

• แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 (PDP 2018) 
สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล ประมาณ 
20% ของกำลังการใช้ไฟฟ้าท้ังหมดของประเทศ 

• ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ต้ังอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีแสงอาทิตย์ส่องสว่าง
ตลอดท้ังปี 

• ภาคเอกชนเริ่มต่ืนตัวในการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นท้ังระดับ
อุตสาหกรรมและครัวเรือนประเภทหมู่บ้าน 

               จุดอ่อน 
• ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแท้จริง 
• กฎ ระเบียบภาครัฐยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
• ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการติดต้ังและดูแลรักษา ไม่ครอบคลุม

พื้นท่ีท่ัวประเทศ 
• ความตระหนักเรื่องการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมของประชาชนยังมีค่อนข้างน้อย 
• อุปกรณ์ติดต้ังชุด Solar Cell ร้อยละ70 ยังต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศ 

ทำให้ค่อนข้างน้อยมีต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 
• นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเปล่ียนแปลงตามรัฐมนตรีพลังงาน

ท่ีมารับผิดชอบในช่วงนั้นๆ 
• ปัญหาด้านขยะอิเลคโทรนิคของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ 

•  
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  2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
              การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เป็นการนำข้อมูลมาเพื่อค้นหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะมีผลลัพธ์ตามตารางข้างล่างนี้ 
       2.2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศ (External Factors) 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือ C-PEST 
องค์ประกอบหลัก 
และตัวแปร 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

สรุปผลกระทบ 

 
 

- ตลาดด้าน Solar Energy กระจายไป
ท่ัวโลกในระยะเวลารวดเร็ว 

- ในประเทศโลกท่ี 3 การใช้ Solar 
Energy จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำของสังคม 

- ประชาชนชั้นล่างในสังคมยังไม่
สามารถติดต้ังระบบ Solar 
Energy ได้ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

P-Politic - แผน SDGs7 
- พลังงานหมุนเวียนถูกบรรจุในแผน 

พัฒนาประเทศ 

- บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในโลกมี
นโยบายกีดกันการใช้พลังงานทาง
เลือ 

 

E-Economic - การแข่งขันในอุตสาหกรรม Solar 
Energy ทำให้ราคาอุปกรณ์ถูกลง
มากกว่า 50% 

- การข้ึนลงของราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกมีผลต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก 

- สหรัฐและจีนมีความพยายามใน
การเข้าครอบครองแหล่งวัตถุดิบ 

 

S-Social - ท่ัวโลกต่ืนตัวในการร่วมมือกันรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- รณรงค์ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล 
- ประชาชนท่ัวโลกให้ความสนใจกับ

พลังงานหมุนเวียน 
- ธรรมชาติฟื้นตัวจากการลดปริมาณ

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

- กฏหมายในหลายประเทศไม่
เอื้ออำนวยให้มีการพัฒนาด้าน
พลังงานทางเลือก 

 

T-Technology - แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มีน้ำหนัก
เบาและติดต้ังง่ายข้ึน 

- เทคโนโลยีด้าน AI ในการใช้ Block 
Chain ในการบริหารการซื้อ-ขายไฟฟ้า 

- เทคโนโลยี Energy Storage มีการ
พัฒนาให้ตอบรับกับอุตสาหกรรมด้าน
พลังงานได้ท้ังระบบ 

- การแข่งขันด้านอุตสาหกรรม Solar 
Energy ในโลกทำให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านนี้อย่างรวดเร็ว 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศมี
ค่อนข้างน้อย 

 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนอกประเทศ C-PEST (External Factors) 
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  2.2.2 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ใช้เทคนิค STEEP-M 

 องค์ประกอบหลักและตัวแปร       จุดแข็ง (Strength)     จุดอ่อน (Weakness) 
S (Social) - ประชาชนสนับสนุนการใช้

พลังงานทางเลือก 
- ความตระหนักเรื่องอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมของประชาชนยังมีน้อย 
- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ

พลังงานจากแสงอาทิตย์และการ
ติดต้ัง Solar Roof Top 

T (Technology) - AI มีบทบาทอย่างมากในการ
เข้ามาช่วยบริการจัดการซื้อ-
ขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ 
Block Chain 

- การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มี
เฉพาะคนบางกลุ่มในสังคม 

- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในด้านพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ท้ังการติดต้ังและด้าน
วิชาการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง 

E (Economic) - ภาคเอกชนต่ืนตัวให้การ
สนับสนุนพลังงานทางเลือก
เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษ 

- ประเทศมีพื้นท่ีว่างมากพอท่ีจะ
จัดทำ Solar Farm 

- ประชาชนช้ันล่างต่างไม่มีกำลัง
ทรัพย์ในการติดต้ังอุปกรณ์ Solar 
Energy 

- วัสดุอุปกรณ์ในการติดต้ัง Solar 
Energy ส่วนใหญ๋นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

E (Environment) - ต้ังอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มี
แสงอาทิตย์ตลอดท้ังปี ลดการ
ใช้พลังงานจากน้ำมัน 

- ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหาด้านขยะอิเลคโทรนิคของ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ 

P (Politic) - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 

- นโยบายสนับสนุนด้านพลังงาน
ทางเลือกเปล่ียนแปลงตามรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน 

- กฏหมายและระเบียบบางอย่างเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 

M (Military) - เป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศ 

 

ตารางท่ี 3  วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ใช้เทคนิค STEEP-M 
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  ได้มีการคัดเลือกและพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่มีความสำคัญ
มากที่สุด 4 ลำดับ โดยการใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารด้านพลังงานจำนวน 5 ท่าน จากนั้นนำมา
จัดลำดับความสำคัญตามตารางดังนี้ 

จุดแข็ง 
STRENGTH 

จุดแข็ง 
WEAKNESS 

โอกาส 
OPPORTUNITY 

อุปสรรค 
THREAT 

S1. แผนSDGs7 
S2. แผนพัฒนากำลัง
การผลิตไฟฟ้า (PDP) 
S3. ต้ังอยู่ใกล้เส้นศูนย์   
สูตร มีแสงอาทิตย์
ตลอดท้ังปี 
S4. ภาคเอกชนต่ืนตัว
ให้การสนับสนุน
พลังงานทางเลือกเพื่อ
ลดปัญหาด้านมลพิษ 

W1. ประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
W2. กฎหมายและ
ระเบียบทางราชการ
เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 
W3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
การติดต้ัง Solar 
Rooftop ส่วนใหญ่
นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 
W4. เทคโนโลยี 
Energy Storage อยู่
ระหว่างการพฒันาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O1.พลังงานหมุนเวียน
ถูกบรรจุในแผนพัฒนา
ประเทศ 
O2. การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม Solar 
Energy ทำให้ราคา
อุปกรณ์ถูกลงกว่า 
50% 
O3. ท่ัวโลกตื่นตัวใน
การร่วมมือกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
O4. AI มีบทบาทอย่าง
มากในการเข้ามาช่วย
ปริการจัดการซื้อ-ขาย
ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ท่ี
เรียกว่า Block Chain 

T1. บริษัทน้ำมันยักษ์
ใหญ่ในโลกมีนโยบาย
กีดกันการใช้พลังงาน
ทางเลือก 
T2. การเข้าถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่มี
เฉพาะคนบางกลุ่มใน
สังคม 
T3. ประชาชนช้ันล่าง
ไม่มีกำลังทรัพย์ในการ
ติดต้ังอุปกรณ์ Solar 
Rooftop 
T4. ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
ในด้าน Solar Energy 
ท้ังด้านวิชากรและการ
ติดต้ัง Solar 
Rooftop 

ตารางท่ี 4 SWOT ท่ีได้รับการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญ 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
    จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysys จะเห็นถึง
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง  จุดอ่อน ของโครงการเพื่อนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ได้ดังนี้       
วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ในราคาท่ีเหมาะสม”      
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมด้านความรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
  2. ส่งเสริมด้านเงินทุนในการติดต้ัง Solar Rooftop ให้กับประชาชน 
  3. เสริมสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ในธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
  4. แก้ไขกฎหมายและระเบียบนี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์
เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 20,000 
ครัวเรือนในระยะเวลา 2 ปี 
  2. ภาคประชาชนมีการติดต้ัง Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือนในระยะ 
2 ปีแรก 
  3. สร้างมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังผู้ประกอบการ พนักงาน
ติดต้ังและมาตรฐานอุปกรณ์ต่างๆ 
  4. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนภาค
ประชาสังคม 
  การวิเคราะห์เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแผนปฏิบัติ
งานท่ีวางไว้จำเป็นต้องมีข้ันตอนในการนำข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไปทั้งภายในด้วยวิธี STEEP-M และภายนอกด้วยวิธีการ C-PEST มาผ่านการพิจารณาจัดลำดับ 
ความสำคัญและผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้วยเทคนิค SWOT 
จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กระบวนการถ่วงน้ำหนักเพื่อพิจารณาดูความสำคัญและกำหนด
ยุทธศาสตร์ในแผนงานว่าสถานะปัจจุบันขององค์กรหรือแผนงานอยู่ในสถานะใด โดยแบ่งได้ 4 
ประเภทดังนี้ 
  1. สถานะได้เปรียบมีจุดแข็งและมีโอกาสก้าวหน้าสูง ต้องรีบดำเนินแผนงาน 
   2. สถานะมีโอกาสในการพัฒนาแต่ยังมีอุปสรรคบางอย่างอยู่บ้าง 
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  3. สถานะเสียเปรียบและมีอุปสรรคสูงต้องเร่งแก้ไขท่ีปัญหาหรืออุปสรรคก่อน 
   4. สถานได้เปรียบแต่มีจุดอ่อนมากควรรีบแก้ไขจุดอ่อนก่อนเป็นลำดับแรก 
          จากข้อมูลท่ีได้รับผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT ในขั้นต่อไปได้ดำเนินการ
เชิญผู ้เชี ่ยวชาญในด้านพลังงานแสงอาทิตย์มา 5 ท่านเพื ่อสนทนา ตอบคำถามและจัดลำดับ
ความสำคัญในแต่ละหัวข้อท่ีคัดเลือกโดยกำหนดปัจจัยควบคุมการเก็บข้อมูลดังนี้ 
  1. ตัวเลือกที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มาจากข้อมูลที่ได้จากการผ่านกระบวนการ
คัดเลือกในครั้งแรกด้วยเครื่องมือ C-PEST และ STEEP-M จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ SWOT ในลำดับ
สุดท้าย  
  2. การกำหนดตัวเลือกมี 3 ระดับคือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วย
น้อยหรือไม่เห็นด้วย โดยจัดลำดับคะแนนเป็น 3 2 และ 1 จากมากไปหาน้อยตามลำดับ 
  3. จากนั้นทำการกำหนดถ่วงน้ำหนักให้ความสำคัญสำหรับปัจจัยในแต่ละเรื่องขึ้นกับ
เครื่องมือท่ีใช้ว่ามีเครื่องมืออยู่กี่ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและอื่นๆ จากนั้นจึง
ได้ทำการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านว่ามีด้านละเท่าไหร่ขึ้นกับความสัมพันธ์ในเรื่องนั้นต่อแผนงานนี้
ต้องดำเนินงาน ซึ่งค่ารวมจะต้องไม่เกิน 1.0 
  4. จากนั้นนำผลที่ได้จากข้อ 2-3 มาคูณเข้าด้วยกันก็จะได้ข้อมูลที่มีการถ่วงน้ำหนัก
เพื่อนำไปกำหนดจุดในกราฟเป็น 4 ด้าน และดูผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินแผนงาน
ต่อไปในอนาคต 

ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาจัดลำดับและแสดงผลออกมาเป็นตารางและกราฟดังนี้ 
ค่าน้ำหนักเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (ข้อมูลจาก STEEP-M). 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น้ำหนัก คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักxคะแนนเฉล่ีย สรุป 
(S-W) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง

(S) 
จุดอ่อน

(W) 
ด้านสังคม (Social) 
ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  
ด้านส่ิงแวดล้อม(Environment)  
ด้านการเมือง (Politic) 
ด้านการทหาร (Military) 

0.20 
0.30 
0.20 
0.10 
0.20 
0.10 

3.00 
2.40 
2.80 
6.00 
4.00 
3.00 

4.60 
4.40 
5.40 
2.60 
5.40 

- 

0.60 
0.72 
0.56 
0.60 
0.80 
0.30 

0.92 
1.32 
1.08 
0.26 
1.08 

- 

-0.32 
-0.60 
-0.52 
0.34 
-0.28 
0.30 

 
สรุปปัจจัยภายใน 3.58 4.66 -1.08 
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ค่าน้ำหนักเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (ข้อมูลจาก C-PEST) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
น้ำหนัก คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักxคะแนนเฉล่ีย สรุป 

(O-T) โอกาส อุปสรรค โอกาส
(O) 

อุปสรรค
(T) 

C พฤติกรรมลูกค้า 
P การเมืองและกฎหมาย 
E เศรษฐกิจ 
S สังคม-วัฒนธรรม 
T เทคโนโลยี 

0.15 
0.30 
0.20 
0.15 
0.20 

4.20 
6.00 
3.00 
9.40 
9.00 

5.20 
2.20 
4.60 
2.00 
1.40 

0.63 
1.80 
0.60 
1.41 
1.80 
6.24 

0.78 
0.66 
0.92 
0.30 
0.28 
2.94 

-0.15 
1.14 
-0.32 
1.11 
1.52 

สรุปปัจจัยภายนอก 6.24 2.94 3.30 
 

 
กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
  นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือหา
จุดอ่อนจุดแข็งเปรียบเทียบกับสถานะปัจจุบันขององค์กรหรือโครงการในการพิจารณาเลือกแนวทางการดำเนินงาน
ให้ประสบความสำเร็จตามศักยภาพที่มีอยู่จริง  โดยจากรูปกราฟสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงการติดตั ้ง Solar 
Rooftop อยู่ในสถานะที่มีปัจจัยที่แข็งแกร่งสนับสนุนแต่มีจุดอ่อนในเรื่องความรู้ของประชาชนประกอบกับกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวจึงได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ผ่านกระบวนการ TOWS Matrix 

 

 

 

O, 6.24

S, 3.58

T, 2.94

W, 4.66

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00
O

S

T
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 O1. พลังงานหมุนเวียนถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศ 
O2. การแข่งขันในอุตสาหกรรม Solar Energy ทำให้ราคาอุปกรณ์ถูกลงกว่า 50% 
O3. ทั่วโลกต่ืนตัวในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
O4. AI มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาช่วยปริการจัดการซื้อ-ขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ที่

เรียกว่า Block Chain 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
S1. แผนSDGs7 
S2. แผนพัฒนา

กำลังการผลิต
ไฟฟ้า (PDP) 

S3. ต้ังอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตรมี 
แสงอาทิตย์
ตลอดทั้งปี 

S4. ภาคเอกชน
ต่ืนตัวให้การ
สนับสนุน
พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือ
ลดปัญหาด้าน
มลพิษ 

 
 
 
 
 

     อาทิตย์สดใส (S) 
• ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

• ทั่วโลกสนับสนุนการรักษาสิ่ง
แวด ล้อมด้วยการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

• เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุน
การเติบโตในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

• อุปกรณ์การติดต้ัง Solar 
Energy มีราคาต่ำลง 

• ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
เหมาะในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

      อาทิตย์อัสดง (W) 
• ต้องเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้กับประชาชน 
• สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตด้าน Energy 

Storage และอุกรณ์ Solar Rooftop ให้ผลิต
ในประเทศ 

• แก้ไขกฏหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคใน
การสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
W1. ประชาชนส่วนใหญ่

ขาดความรู้เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

W2. กฎหมายและ
ระเบียบทางราชการ
เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 

W3. วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ติดต้ัง Solar 
Rooftop ส่วนใหญ่
นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

W4. เทคโนโลยี Energy 
Storage อยู่ระหว่าง
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

   อาทิตย์รุ่งอรุณ (O) 
• แผนพัฒนาประเทศสนับสนุนการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เป็น
พลังงานสำรองของประเทศ 

• สร้างการตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ที่ได้
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนจากการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์แทนน้ำมัน 

• เริ่มต้นการขยายการใช้พลังงานแสง 
อาทิตย์จากภาคธุรกิจลงสู่ประชาชน 

• สนับสนุนด้านสินเชื่อให้ประชาชน
เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ 

• ส่งเสริมการสร้างบุคคลากรในธุรกิจ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 

      อาทิตย์อับแสง (T) 
• การพัฒนาถูกขัดขวางโดยผู้ที่มีผล ประโยชน์

ทับซ้อนในธุรกิจพลังงาน 
• การเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ถูกจำกัดด้วย

ปัจจัยเรื่องความรู้และทุนทรัพย์ในการลงทุน
ติดต้ัง 

• เทคโนโลยีเพ่ือกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Energy Storage) อยู่ระหว่างการพัฒนา
เพ่ือการใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์ 

• บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ 

• วัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ส่วน
ใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ 

 T1. บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในโลกมีนโยบายกีดกันการใช้พลังงานทางเลือก 
T2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเฉพาะคนบางกลุ่มในสังคม 
T3. ประชาชนชั้นล่างไม่มีกำลังทรัพย์ในการติดต้ังอุปกรณ์ Solar Rooftop 
T4. ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน Solar Energy ทั้งด้านวิชากรและ    
การติดต้ัง Solar oftop 

 

ตารางท่ี 5 TOWS Matrix 
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  จากตาราง TOWS Matrix โครงการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ังมีการพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อตอบสนองอย่าง
รวดเร็วรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ตั ้งอยู่ในพื้นที่ๆเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แต่ยังมี
จุดอ่อนในด้านความรู้ของประชาชน และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์สำหรับโครงการนี้ใน
ประเทศ ประกอบกับยังมีกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค    
มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 
                จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ TOWS Matrix  และการใช้ค่าถ่วงน้ำหนักจนได้จุด
สถานะขององค์กรแล้วจะเห็นได้ว่าจะมองเห็นถึงโอกาสในการดำเนินโครงการแต่ก็ยังมีจุดอ่อนท่ีต้อง
แก้ไขอีกหลายประการ โดยสามารถกำหนดแผนในระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ  2563-2565) โดยกำหนดเป็น 
2 ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ 9 โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การให้ความรู ้และเพิ ่มโอกาสการเข้าถึงของประชาชนเกี ่ยวกับพลังงานแสง.     
อาทิตย์และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์ 
  กลยุทธที่ 1 การเข้าถึงประชาชนเป็นรายบุคคลตามชุมชนต่างๆ 
                         โครงการท่ี 1 รถนิทรรศการเคล่ือนท่ี 
                         โครงการท่ี 2 การจัดสัมมนาระดับชุมชน 
                         โครงการท่ี 3 การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
           กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในการติดต้ัง Solar Rooftop จำนวน 5,000 ครัวเรือน
ในระยะเวลา 3 ปี 
                         โครงการท่ี 1 การสนับสนุนด้านเงินทุนในการติดต้ัง Solar Rooftop 
                         โครงการท่ี 2 การคัดเลือกบริษัทติดต้ังท่ีได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ 
           เป ้าประสงค์ เพ ิ ่มความร ู ้และความสามารถในด้านเทคโนโลยี ่การผลิต การติดต้ัง
อุปกรณ์Solar พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ 
           กลยุทธ     การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
                          โครงการท่ี 1 สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
                          โครงการท่ี 2 จัดเสวนาระดับประเทศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
                          โครงการท่ี 3 จัดเสวนากลุ่มผู้ประกอบการกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ 
                          โครงการที่ 4 จัดเสวนาร่วมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนและภาครัฐ
ดังนั ้นจึงขอนำเสนอแผนงานในการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการด้วยการแก้จุดอ่อน 
ดังต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้ความรู้และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงของประชาชนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมไม่น้อย

กว่า 30,000 ครัวเรือนในระยะ 3 ปี 
กลยุทธ์ที่ 1 การเข้าถึงประชาชนเป็นรายบุคคลตามชุมชนต่าง  ๆ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ 1 
รถนิทรรศการเคลื่อนที่ 
กิจกรรม 
1. การให้ความรู้ประชาชน
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส ์
2. จัดกิจกรรมและเกมส์ 
3. ติดต้ังSolar Rooftopเพ่ือ 
ให้เห็นและสัมผัสได้จริง 
 

1. สร้างองคค์วามรู้ให้ประชาชน 
2. กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดต้ัง Solar Rooftop 
3. เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงโครงการ 

ประชาชนในชุมชนสาธารณะ
และหมู่บ้านจัดสรรต่าง  ๆ

-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-มูลนิธิพลังงานทางเลือก 

โครงการที่ 2  
การสัมมนาระดับชุมชน 
กิจกรรม 
1. จัดสัมมนาในชุมชน 
2. จัดศึกษาดูงานSolar    
Rooftop สำหรับผู้นำชุมชน 

1. สร้างผู้นำทางความคิดด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์และ
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับชุมชน 

ผู้นำชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครและหัว
เมืองหลักต่าง  ๆ

-กระทรวงพลังงาน 
-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-มูลนิธิพลังงานทางเลือก 
-บริษัทแกรมมี่ จำกัด
(มหาชน) 

โครงการที่ 3 
การสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
กิจกรรม 
1.รณรงค์การติดต้ังSolar    
Rooftop ผ่านกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ 
2.ติดต้ังSolar    Rooftopทั้ง
หมู่บ้านสำหรับโครงการใหม ่

1. สร้างความร่วมมือภาค
ประชาชนในสังคมขนาดใหญ่ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการให้
บรรลุเป้าหมายได้เร็วย่ิงข้ึน 

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

-กระทรวงพลังงาน 
-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-มูลนิธิพลังงานทางเลือก 
-การไฟฟ้า 
-กระทรวงมหาดไทย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนในการติดต้ัง Solar Rooftop จำนวน 5,000ครัวเรือนในระยะเวลา 
3 ปี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ 1 
การสนับสนุนด้านเงินทุนใน
การติดต้ัง Solar Rooftop 
 

เพ่ือการตัดสินใจในการติดต้ัง 
Solar Rooftop รวดเร็วย่ิงข้ึน 

ประชาชนทั่วไปในโครงการ -กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงการคลัง 
-ธนาคารพานิชย์ต่างๆ 

โครงการที่ 2 
การคัดเลือกบริษัทติดต้ังที่ได้
มาตรฐาน 
 

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ประชาชนทั่วไปในโครงการ -คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-มูลนิธิพลังงานทางเลือก 
-สถาบันการศึกษา 
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การใช้สื่อเพื่อให้เข้าถึงประชาชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
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สื่อออนไลน์

สื่อทาง Face book 

สื่อวิดีทัศน ์
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การจัดเสวนาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

จัดเสวนาระดับประเทศ 
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จัดเสวนาระดับประเทศ 
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จัดเสวนาออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

จัดเสวนาเฉพาะกลุ่ม 
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การจัดนิทรรศการเคล่ือนท่ีไปตามชุมชนและหมู่บ้าน 
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การจัดนิทรรศการเคล่ือนท่ีไปตามชุมชนและหมู่บ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมพลังงานอาทิตย์ใน
ประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 1 เพิ่มความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีการผลิต การติดต้ังอุปกรณ์ 
Solar พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการท่ี 1 
สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ 

-เพื่อสร้างมาตรฐานกลาง
ของอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
-สร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนในการติดต้ัง 
Solar Rooftop 

บริษัทในอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ 

-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-มูลนิธิพลังงาน
ทางเลือก 
-สถาบันการศึกษา 

โครงการท่ี 2 
จัดเสวนาระดับประเทศด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

สร้างความร่วมมือ
ระดับประเทศใน
อุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ัว
โลก 

-กระทรวงพลังงาน 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวง
อุตสาหกรรม 
-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
-มูลนิธิพลังงาน
ทางเลือก 
 

โครงการท่ี 3 
จัดเสวนากลุ่มผู้ประกอบการ
กิจการพลังงานแสงอาทิตย์ 

สร้างความร่วมมือในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อต่อยอด
ทางธุรกิจและการ
แลกเปล่ียนเทคโนโลยี 

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์และ
ประชาชนในภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

-กระทรวงพลังงาน 
-คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 
 

โครงการท่ี 4 
จัดเสวนาร่วมระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ประชาชนและ
ภาครัฐ 
 

-เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น 
นโยบาย กฎหมาย 
ข้อกำหนด หรือวิธีการค้า
ต่างๆ 
-สร้างความสัมพันธ์แบบ
ภาคีเพื่อการก้าวไปสู่
อนาคต 

สร้างความแข็งแกร่งให้
ประเทศไทยเกี่ยวกับ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
อนาคต 

-รัฐบาล 
-กระทรวงต่างๆ 
-ผู้นำภาคประชาชน 
-มูลนิธิพลังงาน
ทางเลือก 
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การสร้างความร่วมมือระดับองค์กรขนาดใหญ่ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่สนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 
  เพื่อให้แผนดำเนินการส่งเสริมการใช้ Solar rooftop ภาคประชาชนประสบผลสำเร็จตามท่ีได้
วางแผนไว้เพื่อเป็นพลังงานสำรองของชาติในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ 2562-2572) และแผน
พลังงานของชาติ ระยะ 10 ปีนั้น จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังจากภายในและภายนอกในระยะ 
3 ปี ต่ังแต่ปี 2563-2565 เห็นว่าควรดำเนินโครงการเร่งด่วน 5 เรื่องคือ 
       1. การส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนในเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานท่ีผลิตมาจากแสงอาทิตย์
ผ่านแผง Solar cell จากผลการการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระดับพื้นฐานแต่ยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของอุปกรณ์แปลง
พลังงาน, รายละเอียดของอุปกรณ์รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งตลอดจนขั้นตอนการขออนุญาติการติดต้ังและการ
ขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า ทำให้เกิดความลังเลในการตัดสินใจติดตั้ง ทางมูลนิธิจึงเห็นว่าควรโดยเน้น
กระบวนการเข้าถึงประชาชนใน 3 รูปแบบหลักคือ  
                1.1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผ่านส่ือด้านต่างๆเช่น ส่ือสิงพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
สื ่อโซเชียลต่างๆ ฯลโดยในขั้นแรกควรเน้นหนักครอบครัวที ่มีผู ้อยู ่อาศัยประจำในบ้านช่วงกลางวันที ่มี
แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานใช้ได้ตรงทันทีส่วนการขายคืนไฟฟ้าให้การไฟฟ้าถือเป็นวัตถุประสงค์รองของการ
ติดต้ัง 
               1.2 การเข้าประชาสัมพันธ์โดยตรงผ่านสื่อนิทรรศการ นิทรรศการเคลื่อนที่ และการจัด
สัมมนาต่างๆเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องด้วยประชาชนส่วนหนึ่งยังต้องการความมั่นใจในการเข้าร่วม
โครงการและต้องการสัมผัสกับอุปกรณ์และวิธีการทำงานจากอุปกรณ์จริง การใช้นิทรรศการเคลื่อนที่ไปตาม
ชุมชนขนาดใหญ่ต่างๆจึงมีความจำเป็นและการจัดสัมมนาท้ังขนาดใหญ่และย่อยจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
              1.3 การสร้างความร่วมมือของกลุ่มประชาชนผ่านกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ใน
ประเทศ เป็นการลดขั้นตอนในด้านเวลาการทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยระบบการทำงานในกลุ่มธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้รวบรวมประชาชนท่ีสนใจในแต่ละโครงการและทำการประชาสัมพันธ์ในครั้งเดียว 
  2. การแก้ปัญหาความยุ่งยากในข้อกฎหมายและระเบียบ เพื่อขออนุญาติการติดตั้ง  Solar 
Rooftop รวมถึงการรวมกลุ่มกันเป็นผู้ค้าไฟฟ้าในชุมชนเดียวกัน ปัญหาข้อนี้ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการ
พัฒนาระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะในปัจจุบันการขออนุญาติติดตั้งระบบ Solar Rooftop รวมถึง
การขออนุญาติขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ายังมีขั้นตอนมากมายทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเบื่อหน่ายในการ
ดำเนินการต้องผลักภาระไปให้ผู้ประกอบธุรกิจติดต้ังแผงโซล่าเป็นผู้ดำเนินการให้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง ในด้านผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ีสนใจจะดำเนินการติดต้ังท้ังโครงการก็ยังติดปัญหาเรื่องกฏระเบียบ
ในด้านกฏหมายในการดำเนินการเป็นผู้ค้าไฟฟ้าเหมือนการไฟฟ้าแต่มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการ 
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ลงทุน ดังนั้นจึงควรสร้างเวทีกลางให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง  ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ภาคประชาชนและภาคผู้ประกอบการติดต้ัง Solar Rooftop  
  3. การส่งเสริมเงินทุนในรูปสินเชื่อต่างๆในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้แก่ประชาชนที่สนใจจะ
ติดต้ังระบบ Solar rooftop รวมถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ีพร้อมให้ความร่วมมือด้วยการติดต้ังระบบ 
Solar rooftop ท้ังโครงการท่ีทำการก่อสร้างใหม่ ผ่านนโยบายรัฐอย่างเป็นรูปแบบการส่งเสริมอย่างจริงจังและ
มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
  4. การส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิตแบตเตอรี่ อย่างจริงจังท้ังการส่งเสริมในด้านกฏหมาย
และสิทธิพิเศษด้านภาษีให้มีการสร้างโรงงานผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี่ในในประเทศเพื่อลดต้นทุนในการ
ติดตั้ง Solar Rooftop อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้ง Solar Rooftop. แบบระบบ  Hybrid ซึ่ง
สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ผ่านแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นการลดภาระของการไฟฟ้าในการเตรียมกำลังไฟฟ้า
สำรองสำหรับบ้านประชาชนที่ใช้ระบบ Solar Rooftop  ในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์  นอกจากนี้แบตเตอรี่จะมี
ความสำคัญในระบบการสำรองพลังงานของโลกมากขึ้นในเกือบทุกมิติทั้งด้านการสำรองพลังงานให้กับระบบ
พลังงานทางเลือกต่างๆหรือการเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบขนส่งท่ีใช้ไฟฟ้า 
  5. การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการในระบบ  Solar Rooftop ท้ังมาตรฐานด้าน
อุปกรณ์และมาตรฐานด้านการติดตั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศและเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต 
  6. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับผู้ผลิตอุปกรณ์ในระบบ  Solar Rooftop ระดับโลก
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี่ร่วมกันและสร้างไทยเป็นศูยน์กลางการผลิตเพื่อส่งออก โดยเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี่
ร่วมกันเป็นหลัก ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น 
       การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโลกนับวันมีความสำคัญมากยิ่งขึ ้นและทุกประเทศในโลกมี
ความเห็นตรงกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที ่มีปริมาณไม่จำกัดแต่การนำมาใช้ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี่ในส่วนต่างอีกหลายด้าน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสำหรับประเทศไทยในโลกอนาคตเกี่ยวกับพลังงาน รัฐบาลจำเป็นต้องมีน โบายการดำเนินการท่ี
ชัดเจน มีการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการดำเนินการให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงต้องมีการสร้าง
องค์ความรู้ในประเทศทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงภาคการศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือใน
ระดับโลกพลังงานทางเลือกในระดับโลกอย่างมืออ
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