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ก 
 

บทคัดย่อ 
  ประเทศไทยมีการส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบันพลังงานทางเลือกถือเป็นพลังงานท่ีส าคัญและมีผลต่อความมั่นคง
ของประเทศ เนื่องจากไม่มีทรัพยากรน  ามันและแก๊สธรรมชาติเป็นของตนเองท่ีเพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศทั งในปัจจุบันและอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันจะมีพลังงานทางเลือกหลายประเภท แต่พลังงาน
ทางเลือกท่ีเหมาะกับประเทศไทยในล าดับต้นๆคือการน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรมีปริมาณแสงอาทิตย์ตลอดทั งปีและมีระยะเวลาในการ
รับแสงในแต่ละวันค่อนข้างยาวนาน จากเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงบรรจุแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานในด้านการสนับสนุน
พลังงานทดแทน 
  การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หลายอย่าง โดยเฉพาะในภาคประชาชนท่ีน ามาติดตั งบนหลังคาตามบ้านเรือนหรือท่ีเรียกว่า Solar Rooftop 
แต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี  ทางส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยในการ
ด าเนินแผนการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop ตั งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าวยังพบอุปสรรคหลายประการจึงท าให้ผู้จัดท ารายงานท าการศึกษารายงานฉบับนี  
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ค าน า 
 
  รายงานฉบับนี จัดท าเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการๆส่งเสริมการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ในภาคประชาชนท่ีน ามาติดตั งบนหลังคาตามบ้านเรือนหรือท่ีเรียกว่า Solar Rooftop    
  ซึ่งรายงานฉบับนี ได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ 
จากนั นได้น ามาคัดเลือกปัจจัยท่ีมีความส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับโครงการโดยผู้เช่ียวชาญ จากนั นจึง
จัดท าข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ Solar Rooftop  ท่ีทาง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยใน
การด าเนินแผนการส่งเสริมการใช้ Solar Rooftop ตั งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน โดยทางผู้จัดท าหวังว่า
รายงานฉบับนี จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป  
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บทที่ ๑ 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

           ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การปฏิรูปด้านพลังงานได้แบ่ง
แผนปฏิบัติงานออกเป็น 6 เรื่องคือ  1. ด้านบริหารจัดการพลังงาน 2. ด้านไฟฟ้า 3. ด้านปิโตรเคมี 4. ด้าน
สนับสนุนพลังงานทดแทน 5. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพื นฐาน จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จะอยู่
ในด้านท่ี 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยมีการบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2018 (Power Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ตามแผนการ
ด าเนินงานดังกล่าวได้มีแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ นในสัดส่วน 20% ของพลังงานท่ีใช้
ทั งหมดของประเทศในระยะเวลา 20 ปี นับตั งแต่ปี 2561-2580 คิดเป็นก าลังผลิตตามเป้าหมายประมาณ
10,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 500 เมกะวัตต์ต่อป ีโดยเป็นการส่งเสริมเฉพาะในส่วนการส่งเสริมพลังงาน
ไฟฟ้าภาคประชาชนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นการติดตั งบน
หลังคา (Solar Rooftop) ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

รูปท่ี 1 แสดงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
 

    
รูปท่ี 2 แสดงแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานตามแผน PDP 2018 แยกตามแหล่งประเภทแหล่งผลิต 
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รูปท่ี 3 แสดงการคาดการณ์การผลิตพลังงานไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน 
 

รูปท่ี 4 แสดงสัดส่วนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์ภาคประชาชน 
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  ประเทศไทยตั งอยู่ในภูมิศาสตร์ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากมีแสงแดดตลอดปีและทุกพื นท่ีในประเทศมีปริมาณแสงแดดใกล้เคียงกัน ประกอบกับปัจจุบัน
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดมีราคาถูกลงกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนถึง 5 เท่า และมีอายุการใช้งานยืนยาวกว่า 25 ปี 
ท าให้การส่งเสริมการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ได้รับการยอมรับมากขึ นในปัจจุบันนี  

รูปท่ี 5  การติดตั ง Solar Rooftop ภาคประชาชน 
 
  โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนเป็นการผสมผสานเรื่องการอนุรักษ์พลังงานการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเวลาเดียวกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนในทุกหลังคาเรือน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี  
  1. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ชุมชนทุกพื นท่ี ทุกวัย 
ทุกระดับอาชีพและชนชั น 
  2. เพื่อกระตุ้นความสนใจและการรับรู้ความต้องการในการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน   
ชีวิตประจ าวัน 
  3. เพื่อเสริมสร้างการลดต้นทุนทั งทางตรง(การผลิตกระแสไฟฟ้า) และทางอ้อม (การจัดการ  
เชิงอนุรักษ์พลังงาน) 
  4. เพื่อชี ชัดต่อชุมชนในเรื่องการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริงในการน าพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้และปรับเปล่ียนทัศนคติต่อพลังงานแสงอาทิตย์ 
  5. เพื่อให้เกิดการประยุกต์การใช้งานท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมของแต่ละชุมชน รวมถึงการ
ต่อยอดทางความคิดและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เช่น สถานศึกษาและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  6. เผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันและทิศทางอนาคต เพื่อให้
เกิดการต่อยอดจินตนาการและกระตุ้นให้เกิดความต้องการทดลองใช้โซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน    
  เนื่องด้วยระยะเวลาตามแผน PDP 2018 มีระยะเวลา 20 ปี แต่การด าเนินการตามแผนงาน
ช่วงแรกมีระยะเวลาโครงการ 10 ปี ในครั งนี จะแบ่งการศึกษาแผนการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ช่วงๆละ 3-4 ปี
นับตั งแต่ปี 2561-2570 แต่เนื่องจากการเตรียมงานแผน PDP 2018 มีความล่าช้ากว่าก าหนดถึง 2 ปี 
การศึกษาโครงการดังกล่าวในช่วงแรกจึงเริ่มด าเนินการตั งแต่ปี 2562-2565 ตามเอกสารวิจัยฉบับนี  

รูปท่ี 6 โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชน 

เป้าหมายของโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชน 

  แนวความคิดโครงการอยู่ภายใต้สมมุติฐาน ข้อจ ากัดทางสภาพแวดล้อมของขนาดพื นท่ี
หลังคาบ้านโดยใช้ค่าเฉล่ียการติดตั งขนาดไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ (kW) ต่อบ้านแต่ละหลัง ปริมาณก าลังไฟฟ้าตาม
แผนการผลิตท่ีต้องการใน 10 ปีข้างหน้าคือ 100 เมกะวัตต์ต่อป ี(100 เมกะวัตต์ = 100,000 กิโลวัตต์) 
       บ้าน 1 หลังติดตั ง 5 กิโลวัตต์ นั่นคือเป้าหมายการติดตั งมีจ านวนบ้าน 200,000 หลัง
โดยประมาณ นอกจากนี มีการตั งเป้าหมายการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์กับประชาชนในอัตราไม่
น้อยกว่า 5 เท่าของปริมาณยอดคาดการณ์การติดตั งดังตารางแสดงดังนี  

 

 
 
 
 
 



6 
 

 
เป้าหมาย              ตัวชี วัดความส าเร็จ(ครัวเรือน)              หน่วย:พัน รวม 

แผนระยะท่ี 1 แผนระยะท่ี 2 แผนระยะท่ี 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เป้าหมายการให้ความรู้
กับประชาชน 

5 10 15 20 50 150 150 200 200 200 900 

เป้ าหมายการ ติด ตั ง 
Solar Rooftop 

1 2 3 4 10 30 30 40 40 40 200 

 
ตารางท่ี 1 : แสดงเป้าหมายของโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนระยะเวลาโครงการ 10 ปี 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  ๑. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในโครงการ
ติดต้ัง Solar Roof Top ให้ครบตามเป้าหมายท่ีกระทรวงพลังงานได้ต้ังไว้ตามแผน PDP 2018 
  ๒. เพื่อศึกษาและจัดท าแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและหา
แนวทางป้องกันล่วงหน้า 
  ๓. เพื่อศึกษาหาแนวทางและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เข้าถึงประชาชนท่ัวไป
อย่างท่ัวถึงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์         

ขอบเขตของการศึกษา 

  1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษานี มุ่งเน้นข้อมูลจากการลงพื นท่ีปฏิบัติจริง เพื่อ เก็บ
ข้อมูลและศึกษาด้านความคิดเห็น รวมทั งพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใน
ระยะแรกจะมุ่งเน้นการศึกษาประชากรในระดับรายได้ปานกลางถึงสูงแล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ
และผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทนจ านวน 5 ท่าน 
  2. ขอบเขตทางด้านสถานท่ี พื นท่ีท่ีมีประชาชนหนาแน่นในหมู่บ้านขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ๆ 
  3. ขอบเขตทางด้านเวลา ระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานในช่วงท่ี 1 มีระยะเวลา 3 ปี 
นับตั งแต่ปี 2563-2565 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

  1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาล, ข้อมูลด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้านอื่นๆ 
  2. เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการศึกษา ใช้เทคนิคการท าแผนโดย
มุ่งเน้นการศึกษาสภาวะแวดล้อมภายในประเทศและภายนอกประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ
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ในระดับประเทศมากกว่าการวิเคราะห์สภาพองค์กรภายในของมูลนิธิฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการน้อยกว่า โดยมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั นตอนคือ 
  1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมท่ัวไป (Environment Scanning) เป็นการส ารวจสภาพ
ท่ัวไปในทุกด้านทั งภายในประเทศและนอกประเทศท่ีคาดว่าจะมีผลในการสนับสนุนหรือขัดขวางในการ
ด าเนินโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคัญโดยตรงต่อโครงการและ
มีผลต่อการด าเนินโครงการในระยะ 1-5 ปีเท่านั น 
  2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) SWOT คือเครื่องมือท่ี
ใช้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย
อาศัยข้อมูลการวิเคราะห์จากการศึกษาปัจจัยจากภายในและภายนอกประเทศ ทั งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรมทั งในด้านบวกและลบ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงและมีความส าคัญ จากนั นน ามา
ก าหนดผ่านปัจจัยหลัก 4 ประการคือ จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) จนกลายเป็นแผนงานในขั นต้นเพื่อก าหนดทิศทางหรือสร้างเป็นแผนงานองค์กรในระยะ
สั นหรือช่วงเวลาท่ีสามารถคาดเดาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆได้ 
  3. การจัดท ายุทธศาสตร์องค์กร 
               3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  การจัดท าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของโครงการ
เริ่มจากการก าหนดทิศทาง ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

    3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) 
    3.3 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 

  1. ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเรื่องการส่งเสริมประเภทของพลังงานทดแทนเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ 
  2. การให้การศึกษาประชาชนอย่างท่ัวถึงทั งประเทศเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ 
  3. นโยบายการผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขึ นกับราคาน  ามันในตลาดโลก และมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการนโยบายการส่งเสริม เมื่อใดท่ีราคาน  ามันลดลงการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวก็จะ
ลดลงด้วย  เพราะการลงทุนในพลังงานด้านแสงอาทิตย์จะคุ้มทุนในระยะเวลาท่ียาวนานเมื่อค่าไฟฟ้าลดลง 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. สร้างแผนการส่งเสริมให้ประชาชนระดับครัวเรือน มีการตัดสินใจในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่ง  เป็นพลังงานทางเลือก ตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลวางไว้ 

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

 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ัวไป (Environmental Scanning)  

  เป็นการด าเนินการเพื่อตรวจสอบสภาวะทั งในและต่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการด าเนิน
โครงการSolar Rooftop 

1.1 สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศ 
      ด้านบวก   

• แผนการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยัง่ยืน SDGs7 (Sustainable 
Development Goals ) ระยะเวลา 10 ปี 

• ท่ัวโลกมีความต่ืนตัวในการร่วมมือกันรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม 

• แผนการใช้พลังงานหมุนเวียนถูกบรรจุในแผนพัฒนาประเทศส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มการใช้
พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล 

• มีการรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานท่ีผลิตจากฟอสซิลในท่ัวโลก 

• อุตสาหกรรม การผลิตวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และตัวแปลง
ไฟฟ้า มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีการขยายการติดตั งไปท่ัวโลกท าให้
ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์มีราคาต่ าลงกว่า 50% 

• แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นใหม่ มีน  าหนักเบาและขั นตอนการติดตั งสะดวก ท าให้
เป็นท่ีนิยมในระดับครัวเรือนด้วย 

• การเกิดเทคโนโลยีด้าน AI บน Block Chain ท าให้ประสิทธิภาพในการซื อ-ขายไฟฟ้า มี
ความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงขึ น เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการซื อขาย
ไฟฟ้าจากรัฐสู่ประชาชน เป็นประชาชนสู่ประชาชน หรือบ้านต่อบ้าน ก็ซื อขายไฟฟ้า
กันเองได้ 

• เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มีประสิทธิภาพสูงขึ นและมีบทบาทใน
ทุกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

• ประชาชนท่ัวโลกให้ความสนใจในพลังงานหมุนเวยีนมากยิ่งขึ น 

• มีการแข่งขันในอุตสาหกรรม Solar Energy ท่ัวโลกท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
อย่างรวดเร็ว 

• เป็นการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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  ด้านลบ 

• ราคาน  ามันในตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงตลอดเวลาเมื่อราคาน  ามันลดลง
อย่างรุนแรง จะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก 

• นโยบายของบริษัทน  ามันรายใหญ่ของโลกมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือกในประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

• กฎหมายในหลายประเทศยังไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเสรี 

• ประเทศมหาอ านาจสหรัฐและจีน พยายามเข้าครอบครองแหล่งวัตถุดิบในการผลิต 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศมีค่อนข้างน้อย 
            1.2 สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ 
                ด้านบวก 

• แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วน (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สนับสนุนให้มีการ
จัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

• แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561-2580 (PDP 2018) สนับสนุน
ให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล ประมาณ 20% ของก าลัง
การใช้ไฟฟ้าทั งหมดของประเทศ 

• ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ตั งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรท าให้มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างตลอดทั งปี 

• ภาคเอกชนเริ่มต่ืนตัวในการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ นทั งระดับ
อุตสาหกรรมและครัวเรือนประเภทหมู่บ้าน 

                 
              ด้านลบ 

• ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแท้จริง 

• กฎ ระเบียบภาครัฐยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

• ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการติดตั งและดูแลรักษา ไม่ครอบคลุมพื นท่ีท่ัว
ประเทศ 

• ความตระหนักเรื่องการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมของประชาชนยังมีค่อนข้างน้อย 

• อุปกรณ์ติดตั งชุด Solar Cell ร้อยละ70 ยังต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้
ค่อนข้างน้อยมีต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 

• นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเปล่ียนแปลงตามรัฐมนตรีพลังงานท่ีมา
รับผิดชอบในช่วงนั นๆ 

• ปัญหาด้านขยะอิเลคโทรนิคของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ 
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  2.  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
                การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เป็นการน าข้อมูลมาเพื่อค้นหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะมีผลลัพธ์ตามตารางข้างล่างนี  
         2.2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศ (External Factors) 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือ C-PEST 
 
องค์ประกอบหลัก 
และตัวแปร 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

สรุปผลกระทบ 

C – Customer - ตลาดด้าน Solar 
Energy กระจายไปท่ัว
โลกในระยะเวลา
รวดเร็ว 

- ในประเทศโลกท่ี 3 การ
ใช้ Solar Energy จะมี
วัตถุประสงค์เพื่อลด
ความเหล่ือมล  าของ
สังคม 

- ประชาชนชั นล่างใน
สังคมยังไม่สามารถ
ติดตั งระบบ Solar 
Energy ได้ 

- ประชาชนส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้เรื่อง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

P-Politic - แผน SDGs7 
- พลังงานหมุนเวียนถูก

บรรจุในแผน พัฒนา
ประเทศ 

- บริษัทน  ามันยักษ์
ใหญ่ในโลกมี
นโยบายกีดกันการ
ใช้พลังงานทางเลือ 

 

E-Economic - การแข่งขันใน
อุตสาหกรรม Solar 
Energy ท าให้ราคา
อุปกรณ์ถูกลงมากกว่า 
50% 

- การขึ นลงของราคา
น  ามันในตลาดโลก
มีผลต่อการลงทุน
ในอุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือก 

- สหรัฐและจีนมี
ความพยายามใน
การเข้าครอบครอง
แหล่งวัตถุดิบ 

 

S-Social - ท่ัวโลกตื่นตัวในการ
ร่วมมือกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

- รณรงค์ลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิล 

- กฏหมายในหลาย
ประเทศไม่
เอื ออ านวยให้มีการ
พัฒนาด้านพลังงาน
ทางเลือก 
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- ประชาชนท่ัวโลกให้
ความสนใจกับพลังงาน
หมุนเวียน 

- ธรรมชาติฟื้นตัวจากการ
ลดปริมาณการใช้
เชื อเพลิงฟอสซิล 

T-Technology - แผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์มีน  าหนัก
เบาและติดตั งง่ายขึ น 

- เทคโนโลยีด้าน AI ใน
การใช้ Block Chain 
ในการบริหารการซื อ-
ขายไฟฟ้า 

- เทคโนโลยี Energy 
Storage มีการพัฒนา
ให้ตอบรับกับ
อุตสาหกรรมด้าน
พลังงานได้ทั งระบบ 

- การแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม Solar 
Energy ในโลกท าให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านนี อย่างรวดเร็ว 

- การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
ผลิตอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศมี
ค่อนข้างน้อย 

 

 

 ตารางท่ี 2   การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนอกประเทศ (External Factors) 

        2.2.2 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ใช้เทคนิค STEEPM 

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

พลังงานทางเลือก 
- ความตระหนักเรื่องอนุรกัษ์

ส่ิงแวดล้อมของประชาชนยัง
มีน้อย 

- ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับพลังงานจาก
แสงอาทิตย์และการติดตั ง 
Solar Roof Top 

T (Technology) - AI มีบทบาทอย่างมากในการ
เข้ามาช่วยบริการจัดการซื อ-
ขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ 
Block Chain 

- การเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่มีเฉพาะคนบาง
กลุ่มในสังคม 
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- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในด้าน
พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั ง
การติดตั งและด้านวิชาการ
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง 

E (Economic) - ภาคเอกชนต่ืนตัวให้การ
สนับสนุนพลังงานทางเลือก
เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษ 

- ประเทศมีพื นท่ีว่างมาก
พอท่ีจะจัดท า Solar Farm 

- ประชาชนชั นล่างต่างไม่มี
ก าลังทรัพย์ในการติดตั ง
อุปกรณ์ Solar Energy 

- วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั ง 
Solar Energy ส่วนใหญ๋
น าเข้าจากต่างประเทศ 

E (Environment) - ตั งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มี
แสงอาทิตย์ตลอดทั งปี ลด
การใช้พลังงานจากน  ามัน 

- ช่วยในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

- ปัญหาด้านขยะอิเลคโทรนิค
ของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ 

P (Politic) - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- แผนพัฒนาก าลังการผลิต

ไฟฟ้า 

- นโยบายสนับสนุนด้าน
พลังงานทางเลือก
เปล่ียนแปลงตามรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน 

- กฏหมายและระเบียบ
บางอย่างเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

M (Military) - เป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของ
ประเทศ 

 

ตารางท่ี 3  วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ใช้เทคนิค STEEPM 
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  ได้มีการคัดเลือกและพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 
4 ล าดับ โดยการใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารด้านพลังงานจ านวน 5 ท่าน จากนั นน ามาจัดล าดับความส าคัญ
ตามตารางดังนี  

จุดแข็ง 
STRENGTH 

จุดแข็ง 
WEAKNESS 

โอกาส 
OPPORTUNITY 

อุปสรรค 
THREAT 

S1. แผนSDGs7 
S2. แผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้า (PDP) 
S3. ตั งอยู่ใกล้เส้นศูนย์   
สูตร มีแสงอาทิตย์
ตลอดทั งปี 
S4. ภาคเอกชนต่ืนตัว
ให้การสนับสนุน
พลังงานทางเลือกเพื่อ
ลดปัญหาด้านมลพิษ 

W1. ประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
W2. กฎหมายและ
ระเบียบทางราชการ
เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาพลังงาน
ทางเลือก 
W3. วัสดุ อุปกรณ์ใน
การติดตั ง Solar 
Rooftop ส่วนใหญ่
น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
W4. เทคโนโลยี 
Energy Storage อยู่
ระหว่างการพฒันาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ น 

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

T1. บริษัทน  ามันยักษ์
ใหญ่ในโลกมีนโยบาย
กีดกันการใช้พลังงาน
ทางเลือก 
T2. การเข้าถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่มี
เฉพาะคนบางกลุ่มใน
สังคม 
T3. ประชาชนชั นล่าง
ไม่มีก าลังทรัพย์ในการ
ติดตั งอุปกรณ์ Solar 
Rooftop 
T4. ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
ในด้าน Solar Energy 
ทั งด้านวิชากรและการ
ติดตั ง Solar 
Rooftop 

ตารางท่ี 4 SWOT ท่ีได้รับการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
  การวิเคราะห์เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแผนปฏิบัติงานท่ี
วางไว้จ าเป็นต้องมีขั นตอนในการน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไปทั ง
ภายในด้วยวิธี STEEPM และภายนอกด้วยวิธีการ C-PEST มาผ่านการพิจารณาจัดล าดับ ความส าคัญและ
ผลกระทบในด้านต่างๆ ทั งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้วยเทคนิค SWOT จากนั นจึงน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้กระบวนการถ่วงน  าหนักเพื่อพิจารณาดูความส าคัญและก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนงานว่า
สถานะปัจจุบันขององค์กรหรือแผนงานอยู่ในสถานะใด โดยแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี  
  1. สถานะได้เปรียบมีจุดแข็งและมีโอกาสก้าวหน้าสูง ต้องรีบด าเนินแผนงาน 
   2. สถานะมีโอกาสในการพัฒนาแต่ยังมีอุปสรรคบางอย่างอยู่บ้าง 
  3. สถานะเสียเปรียบและมีอุปสรรคสูงต้องเร่งแก้ไขท่ีปัญหาหรืออุปสรรคก่อน 
   4. สถานได้เปรียบแต่มีจุดอ่อนมากควรรีบแก้ไขจุดอ่อนก่อนเป็นล าดับแรก 
          จากข้อมูลท่ีได้รับผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT ในขั นต่อไปได้ด าเนินการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญในด้านพลังงานแสงอาทิตย์มา 5 ท่านเพื่อสนทนา ตอบค าถามและจัดล าดับความส าคัญในแต่ละ
หัวข้อท่ีคัดเลือกโดยก าหนดปัจจัยควบคุมการเก็บข้อมูลดังนี  
  1. ตัวเลือกท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั งนี มาจากข้อมูลท่ีได้จากการผ่านกระบวนการคัดเลือกใน
ครั งแรกด้วยเครื่องมือ C-PEST และ STEEPM จากนั นจึงน ามาวิเคราะห์ SWOT ในล าดับสุดท้าย  
  2. การก าหนดตัวเลือกมี 3 ระดับคือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยน้อย
หรือไม่เห็นด้วย โดยจัดล าดับคะแนนเป็น 3 2 และ 1 จากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
  3. จากนั นท าการก าหนดถ่วงน  าหนักให้ความส าคัญส าหรับปัจจัยในแต่ละเรื่องขึ นกับ
เครื่องมือท่ีใช้ว่ามีเครื่องมืออยู่กี่ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและอื่นๆ จากนั นจึงได้ท า
การก าหนดน  าหนักในแต่ละด้านว่ามีด้านละเท่าไหร่ขึ นกับความสัมพันธ์ในเรื่องนั นต่อแผนงานนี ต้อง
ด าเนินงาน ซึ่งค่ารวมจะต้องไม่เกิน 1.0 
  4. จากนั นน าผลท่ีได้จากข้อ 2-3 มาคูณเข้าด้วยกันก็จะได้ข้อมูลท่ีมีการถ่วงน  าหนักเพื่อ
น าไปก าหนดจุดในกราฟเป็น 4 ด้าน และดูผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินแผนงานต่อไปในอนาคต 
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ขั นตอนดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาจัดล าดับและแสดงผลออกมาเป็นตารางและกราฟดังนี  
ค่าน  าหนักเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (ข้อมูลจาก STEEPM). 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น  าหนัก คะแนนเฉล่ีย น  าหนักxคะแนนเฉล่ีย สรุป 
(S-W) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง

(S) 
จุดอ่อน

(W) 
ด้านสังคม (Socisl) 
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 

 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.58 4.66 -1.08 
เฉล่ียปัจจัยภายนอก 4.12  

 
ค่าน  าหนักเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (ข้อมูลจาก C-PEST) 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น  าหนัก คะแนนเฉล่ีย น  าหนักxคะแนนเฉล่ีย 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 
เฉล่ียปัจจัยภายนอก 4.59  
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  จากนั นจึงได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Metrix เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งเปรียบเทียบกับสถานะปัจจุบันขององค์กรหรือโครงการในการพิจารณาเลือก
แนวทางการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามศักยภาพท่ีมีอยู่จริง  โดยจากรูปกราฟสามารถวิเคราะห์ได้
ว่าโครงการติดตั ง Solar Rooftop อยู่ในสถานะท่ีมีปัจจัยท่ีแข็งแกร่งสนับสนุนแต่มีจุดอ่อนในเรื่องความรู้ของ
ประชาชนประกอบกับกฏหมายและระเบียบข้อบังคับยังเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  จากข้อมูลเบื องต้น
ดังกล่าวจึงได้ท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมผ่านกระบวนการ TOWS Metrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ท าให้ราคาอุปกรณ์ถูกลงกว่า 50% 
O3. ทั่วโลกต่ืนตัวในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
O4. AI มีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาช่วยปริการจัดการซื อ-ขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่   

ที่เรียกว่า Block Chain 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
S1. แผนSDGs7 
S2. แผนพัฒนาก าลังการ

ผลิตไฟฟ้า (PDP) 
S3. ตั งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

มี แสงอาทิตย์ตลอดทั ง
ปี 

S4. ภาคเอกชนต่ืนตัวให้
การสนับสนุนพลังงาน
ทางเลือกเพื่อลดปัญหา
ด้านมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     จุดแข็ง (STRENGTH) 
• ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการส่งเสริม

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
• ทั่วโลกสนับสนุนการรักษาสิ่งแวด 

ล้อมด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
• เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการ

เติบโตในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
• อุปกรณ์การติดตั ง Solar Energy มี

ราคาต่ าลง 
•ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะใน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

      จุดอ่อน (WEAKNESS) 
• ต้องเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้กับประชาชน 
• สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตด้าน 

Energy Storage และอุกรณ์ Solar 
Rooftop ให้ผลิตในประเทศ 

• แก้ไขกฏหมายและระเบียบที่เป็น
อุปสรรคในการสนับสนุนการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
W1. ประชาชนส่วนใหญ่

ข า ด ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

W2. กฎหมายและระเบียบ
ท า ง ร า ช ก า ร เ ป็ น
อุปสรรคในการพัฒนา
พลังงานทางเลือก 

W3. วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ติดตั ง Solar Rooftop 
ส่วนใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

W4. เ ทค โน โล ยี  Energy 
Storage อ ยู่ ระหว่ า ง
ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

   โอกาส (OPPORTUNITY) 
• แผนพัฒนาประเทศสนับสนุนการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เป็น
พลังงานส ารองของประเทศ 

• สร้างการตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ที่ได้
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ นจากการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์แทนน  ามัน 

• เริ่มต้นการขยายการใช้พลังงานแสง 
อาทิตย์จากภาคธุรกิจลงสู่ประชาชน 

• สนับสนุนด้านสินเชื่อให้ประชาชน
เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ 

• ส่งเสริมการสร้างบุคคลากรในธุรกิจ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 

      ภัยคุกคาม (THREAT) 
• การพัฒนาถูกขัดขวางโดยผู้ที่มีผล 

ประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจพลังงาน 
• การเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ถูก

จ ากัดด้วยปัจจัยเรื่องความรู้และทุน
ทรัพย์ในการลงทุนติดตั ง 

• เทคโนโลยีเพ่ือกักเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Energy Storage) อยู่
ระหว่างการพัฒนาเพ่ือการใชใ้นเชิง
เศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์ 

• บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ 

• วัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศ 

 T1. บริษัทน  ามันยักษ์ใหญ่ในโลกมีนโยบายกีดกันการใช้พลังงานทางเลือก 
T2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเฉพาะคนบางกลุ่มในสังคม 
T3. ประชาชนชั นล่างไม่มีก าลังทรัพย์ในการติดตั งอุปกรณ์ Solar Rooftop 
T4. ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน Solar Energy ทั งด้านวิชากรและ    
     การติดตั ง Solar oftop 

 

ตารางท่ี 5 TOWS Metrix 
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ผลจากการวิเคราะห์ตาราง TOWS Metrix สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ได้ดังนี          
  3.1.1 วิสัยทัศน์  
  “ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ในราคาท่ีเหมาะสม”      
        3.1.2 พันธกิจ 
                              1. ส่งเสริมด้านความรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
                        2. ส่งเสริมด้านเงินทุนในการติดตั ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน 
                        3. เสริมสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ในธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
                         4. แก้ไขกฎหมายและระเบียบนี เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
        3.1.3  เป้าประสงค์ 
                1. ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 
20,000 ครัวเรือนในระยะเวลา 2 ปี 
                   2. ภาคประชาชนมีการติดตั ง Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือนใน
ระยะ 2 ปีแรก 
                3. สร้างมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ทั งผู้ประกอบการ 
พนักงานติดตั งและมาตรฐานอุปกรณ์ต่างๆ 
                4. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นตัวขับเคล่ือนภาค
ประชาสังคม 
   3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
  จากตาราง TOWS Metrix โครงการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐทั งในและต่างประเทศ อีกทั งมีการพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วรวมถึง
สภาพภูมิศาสตร์ตั งอยู่ในพื นท่ีๆเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านความรู้ของ
ประชาชน และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ส าหรับโครงการนี ในประเทศ ประกอบกับยังมีกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค   แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถด าเนินการภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นกลยุทธในการวางแผนโครงการให้ประสพความส าเร็จ 
          เข้าใจ : ต้องเรียนรู้ถึงความต้องการพื นฐานของประชาชนและความสามารถในเชิง
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 
         เข้าถึง : การได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องจากประชาชน จ าเป็นต้องใช้ช่องทางการส่ือสารใน
หลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกมิติ 
          พัฒนา : จากข้อมูลท่ีได้รับจะสามารถน ามาประเมินเพื่อด าเนินโครงการให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ทั งการให้การศึกษาและการสนับสนุนทางด้านเงินทุน การแก้ไขกฏหมายและระเบียบท่ีเป็น
ปัญหาและการเสริมสร้างบุคคลากรท่ีสนับสนุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง
กลุ่มสังคมเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลักดันให้การด าเนินงานมีความยั่งยืนตลอดไป 
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 3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 
  ดังนั นจึงขอน าเสนอแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการด้วยการแก้จุดอ่อน ดังต่อไปนี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์กับประชาชน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนท่ัวไปในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1 การเข้าถึงประชาชนตามชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

25 25 25 25 
โครงการ  
1.รถนิทรรศการเคล่ือนท่ี 
2.การจัดสัมนาระดับชุมชน 
3.การใช้ส่ือประเภทต่างๆ 
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การใช้สื่อเพื่อให้เข้าถึงประชาชน 
          ส่ือส่ิงพิมพ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่ือโทรทัศน์ 
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ส่ือออนไลน์ 
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การจัดเสวนาเร่ืองพลังงานแสงอาทิตย์ 
              จัดเสวนาระดับประเทศ 
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จัดเสวนาเฉพาะกลุ่ม 
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จัดเสวนาออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปตามชุมชนและหมู่บ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและผู้ประกอบการเอกชน 
เป้าประสงค์ท่ี 2 1.ประชาชน 2. ผู้ประกอบการค้าอุปรณ์พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างพลังจากเครือข่ายความร่วมมือ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

25 25 25 25 
โครงการ  
1. การจัดเสวนาในทุกระดับ 
2.การประชุมแลก เปล่ียนความคิดเห็น 
3.การสร้างตัวแทนเพื่อเจรจาต่อรองกับ
ผู้ผลิตในต่างประเทศรวมถึงการเจรจา
กับภาครัฐในเงื่อนไขต่างๆ 
 

       

 
การสร้างความร่วมมือระดับองค์กรขนาดใหญ่ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่สนับสนุนการใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ใหเ้ข้าถึงทุกครัวเรือน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
  เพื่อให้แผนด าเนินการส่งเสริมการใช้ Solar rooftop ภาคประชาชนประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีได้วางแผนไว้เพื่อเป็นพลังงานส ารองของชาติในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ 2562-
2572) และแผนพลังงานของชาติ ระยะ 10 ปีนั น จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งจาก
ภายในและภายนอกในระยะ 3 ปี ต่ังแต่ปี 2563-2565 เห็นว่าควรด าเนินโครงการเร่งด่วน 5 เรื่องคือ 
       1. การส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนในเชิงลึกเกี่ยวกับพลังงานท่ีผลิตมาจาก
แสงอาทิตย์ผ่านแผง Solar cell จากผลการการศึกษาท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับพื นฐานแต่ยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการ
ท างานของอุปกรณ์แปลงพลังงาน, รายละเอียดของอุปกรณ์รวมถึงขั นตอนการติดตั งตลอดจนขั นตอน
การขออนุญาติการติดตั งและการขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า ท าให้เกิดความลังเลในการตัดสินใจ
ติดตั ง ทางมูลนิธิจึงเห็นว่าควรโดยเน้นกระบวนการเข้าถึงประชาชนใน 3 รูปแบบหลักคือ  
                1.1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผ่านส่ือด้านต่างๆเช่น ส่ือสิงพิมพ์ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต ส่ือโซเชียลต่างๆ ฯลโดยในขั นแรกควรเน้นหนักครอบครัวที่มีผู้อยู่อาศัยประจ าในบ้านช่วง
กลางวันท่ีมีแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานใช้ได้ตรงทันทีส่วนการขายคืนไฟฟ้าให้การไฟฟ้าถือเป็น
วัตถุประสงค์รองของการติดตั ง 
               1.2 การเข้าประชาสัมพันธ์โดยตรงผ่านส่ือนิทรรศการ นิทรรศการเคล่ือนท่ี และ
การจัดสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องด้วยประชาชนส่วนหนึ่งยังต้องการความมั่นใจ
ในการเข้าร่วมโครงการและต้องการสัมผัสกับอุปกรณ์และวิธีการท างานจากอุปกรณ์จริง การใช้
นิทรรศการเคล่ือนท่ีไปตามชุมชนขนาดใหญ่ต่างๆจึงมีความจ าเป็นและการจัดสัมมนาทั งขนาดใหญ่
และย่อยจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ น 
              1.3 การสร้างความร่วมมือของกลุ่มประชาชนผ่านกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่ในประเทศ เป็นการลดขั นตอนในด้านเวลาการท างานได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยระบบการท างาน
ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้รวบรวมประชาชนท่ีสนใจในแต่ละโครงการและท าการ
ประชาสัมพันธ์ในครั งเดียว 
  2. การแก้ปัญหาความยุ่งยากในข้อกฎหมายและระเบียบ เพื่อขออนุญาติการติดตั ง 
Solar Rooftop รวมถึงการรวมกลุ่มกันเป็นผู้ค้าไฟฟ้าในชุมชนเดียวกัน ปัญหาข้อนี ถือเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคัญในการพัฒนาระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะในปัจจุบันการขออนุญาติติดตั งระบบ 
Solar Rooftop รวมถึงการขออนุญาติขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ายังมีขั นตอนมากมายท าให้ประชาชน
ท่ัวไปเกิดความเบื่อหน่ายในการด าเนินการต้องผลักภาระไปให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตั งแผงโซล่าเป็น
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ผู้ด าเนินการให้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในด้านผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ีสนใจจะ
ด าเนินการติดตั งทั งโครงการก็ยังติดปัญหาเรื่องกฏระเบียบในด้านกฏหมายในการด าเนินการเป็นผู้ค้า
ไฟฟ้าเหมือนการไฟฟ้าแต่มีขนาดเล็ก ท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน ดังนั นจึงควรสร้างเวทีกลาง
ให้มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่าง  ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคประชาชน
และภาคผู้ประกอบการติดตั ง Solar Rooftop  
  3. การส่งเสริมเงินทุนในรูปสินเช่ือต่างๆในอัตราดอกเบี ยพิเศษ ให้แก่ประชาชนท่ี
สนใจจะติดตั งระบบ Solar rooftop รวมถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ท่ีพร้อมให้ความร่วมมือ
ด้วยการติดตั งระบบ Solar rooftop ทั งโครงการท่ีท าการก่อสร้างใหม่ ผ่านนโยบายรัฐอย่างเป็น
รูปแบบการส่งเสริมอย่างจริงจังและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
  4. การส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิตแบตเตอรี่ อย่างจริงจังทั งการส่งเสริมในด้าน
กฏหมายและสิทธิพิเศษด้านภาษีให้มีการสร้างโรงงานผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี่ในในประเทศเพื่อ
ลดต้นทุนในการติดตั ง Solar Rooftop อีกทั งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั ง Solar Rooftop. 
แบบระบบ  Hybrid ซึ่งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ผ่านแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นการลดภาระของ
การไฟฟ้าในการเตรียมก าลังไฟฟ้าส ารองส าหรับบ้านประชาชนท่ีใช้ระบบ Solar Rooftop  ในช่วงท่ี
ไม่มีแสงอาทิตย์  นอกจากนี แบตเตอรี่จะมีความส าคัญในระบบการส ารองพลังงานของโลกมากขึ นใน
เกือบทุกมิติทั งด้านการส ารองพลังงานให้กับระบบพลังงานทางเลือกต่างๆหรือการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในระบบขนส่งท่ีใช้ไฟฟ้า 
  5. การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการในระบบ  Solar Rooftop ทั ง
มาตรฐานด้านอุปกรณ์และมาตรฐานด้านการติดตั งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศและ
เตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันระดับสากลในอนาคต 
  6. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับผู้ผลิตอุปกรณ์ในระบบ  Solar Rooftop 
ระดับโลกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี่ร่วมกันและสร้างไทยเป็นศูยน์กลางการผลิตเพื่อส่งออก โดยเน้นด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี่ร่วมกันเป็นหลัก ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั น 
       การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโลกนับวันมีความส าคัญมากยิ่งขึ นและทุกประเทศใน
โลกมีความเห็นตรงกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดท่ีมีปริมาณไม่จ ากัดแต่การน ามาใช้
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี่ในส่วนต่างอีกหลายด้าน เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับประเทศไทยในโลกอนาคตเกี่ยวกับพลังงาน รัฐบาลจ าเป็นต้องมีน
โบายการด าเนินการท่ีชัดเจน มีการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการด าเนินการให้ถึงเป้าหมาย
ร่วมกัน รวมถึงต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในประเทศทั งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงภาค
การศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือในระดับโลกพลังงานทางเลือกในระดับโลกอย่างมืออาชีพ
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