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บทคัดยอ
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดที่ไมมีวันหมด และ
เปนพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพรูปแบบหนึ่งในภาวะที่โลกกําลังเผชิญ
วิกฤตดานพลังงาน การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใชหลักการเปลี่ยน
พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย เ ป น พลั ง งานไฟฟ า ได โ ดยตรงไม ก อ ให เ กิ ด
มลภาวะในกระบวนการผลิ ต กระแสไฟฟ า และส ง เสริ ม การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ทั้งนี้ กฟน. เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหความ
สนใจดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน โดยในป 2549 นี้
กฟน. ไดริเริ่มดําเนินการโครงการทดลองติดตั้งระบบผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในสถานีไฟฟายอยของ กฟน. ซึ่งสอดคลอง
กั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห เ พิ่ ม สั ด ส ว นการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งาน
ทดแทน เชน แสงอาทิตย ลม น้ํา ขยะมูลฝอย จาก 0.5% ในป 2545 เปน
8% ในป 2554 เมื่ อ เที ย บกั บ กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า รวมของประเทศ
บทความนี้นําเสนอหลักการทํางาน ขอมูลตางๆ ของระบบผลิตไฟฟาจาก
เซลล แสงอาทิต ย รายงานสถานะของระบบผลิ ต ไฟฟ า จากเซลล
แสงอาทิตยในประเทศไทย และในเขตระบบจําหนายของ กฟน.
คําสําคัญ : การผลิตไฟฟา, พลังงานแสงอาทิตย, เซลลแสงอาทิตย

ศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมในการที่จะนําแสงอาทิตยมาใช
งานในดานพลังงาน ซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงานหันมาใหความสนใจ
และศึกษาระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเปนจํานวนมาก

2. การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
2.1 หลักการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยอาศัยหลักการตกกระทบ
ของแสงบนวัตถุประเภทสารกึ่งตัวนํา ที่มีความสามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง โดยเมื่อแสงอาทิตยตกกระทบลงบน
เซลลแสงอาทิตยจะกระตุนใหเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในเซลล
แสงอาทิตย และเกิดกระแสไฟฟาหากนํามาตอใหครบวงจร

1. บทนํา
ปจจุบันปญหาดานพลังงานเปนปญหาระดับโลกที่กําลังไดรับ
ความสนใจอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือการคาดการณปริมาณที่กําลังหมด
ไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ซึง่ เปนเชื้อเพลิงหลักที่ใชเพื่อใหไดมา
ซึ่งพลังงานในปจจุบัน เหลานี้เปนผลใหประเทศตางๆ ทั่วโลกเริ่มหันมา
ใหความสําคัญกับการประหยัดและอนุรักษพลังงาน การเสาะหาแหลง
พลังงานทดแทนที่ยังยืน รวมทั้งเริ่มตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่จะตามมาจากการใชพลังงาน
พลังงานจากแสงอาทิตยก็เปนอีกพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่
ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ เนื่องจากเปนพลังงานสะอาดที่ไมมีวันสิ้นสุด
สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งการผลิตไฟฟาและการผลิตความรอน
โดยในปจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยทั่วโลก
แลวกวา 5,300 MW (พ.ศ.2548) [1] ทั้งนี้ประเทศที่มีการติดตั้งมากที่สุด
3 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งติดตั้งไปแลว
ประมาณ 1,131 MW 794 MW และ 365 MW ตามลําดับ (พ.ศ.2547) [1]
สําหรับประเทศไทยเองซึ่งมีแสงอาทิตยคอนขางสม่าํ เสมอตลอดทั้งปก็มี

รูปที่ 1 หลักการทํางานพื้นฐานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เปน
ไฟฟากระแสตรง ดังนั้นจําเปนตองใชเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter)
ในการแปลงไฟฟา จากไฟฟากระแสตรง ใหเปนไฟฟากระแสสลับ เพื่อ
นํามาใชกับเครื่องใชไฟฟาทั่วไป หรือเพื่อจายไฟเขาระบบจําหนายของ
การไฟฟา
ทั้งนี้วัสดุที่นิยมนํามาทําเซลลแสงอาทิตยมากที่สุดในปจจุบัน
คือ ซิลิคอน เนื่องจากสามารถหาไดงาย มีปริมาณมาก ราคาถูก คงทนและ
เชื่อถือได
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รูปที่ 2 ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน

2.2 เซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตยทใี่ ชงานในปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุมใหญ
ไดแกประเภทซิลิคอนและประเภทสารประกอบที่ไมใชซิลิคอนซึ่งเซลล
แสงอาทิตยที่ผลิตจากสารเหลานี้บางชนิดจะใหประสิทธิภาพสูงกวา 25%
แตปจจุบันยังมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับเซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิคอน
เซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิคอนสามารถแบงตามลักษณะ
ของผลึกเปน 2 ประเภทไดแก
- ประเภทที่เปนรูปผลึก (Crystalline) สามารถแบงยอยไดอีก
2 ประเภท ไดแก ผลึกเดี่ยว (Single Crystalline หรือ Mono Crystalline)
และผลึกรวม (Poly Crystalline หรือ Multi Crystalline)
ความแตกตางระหวางเซลลแสงอาทิตยซิลิคอนแบบผลึกเดี่ยว
และผลึกรวม สังเกตไดจากเซลลแบบผลึกเดี่ยวจะเห็นเปนสีน้ําเงินเขม
เพียงสีเดียว สวนเซลลแบบผลึกรวมจะเห็นหนาผลึกหลายๆ หนา และมี
ประสิทธิภาพต่ํากวา อยางไรก็ตามเซลลซิลิคอนที่เปนรูปผลึกจะมีขอเสีย
คือแตกหักงายในกระบวนการผลิต
- ประเภทที่ไมเปนรูปผลึก (Amorphous) ไดแกประเภทฟลม
บาง ซึ่งใชปริมาณซิลิคอนในการผลิตนอยกวาประเภททีเ่ ปนรูปผลึกมาก
ทําใหมีราคาถูกกวา โคงงอได และมีประสิทธิภาพต่ํากวาเซลลซิลิคอนที่
เปนรูปผลึกประมาณ 50%
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิคอน
ชนิดเซลลแสงอาทิตย
ประสิทธิภาพ
Single Crystalline
15-16%
Multi Crystalline
14-15%
Amorphous
6-8%
เซลลแสงอาทิตยแตละเซลลจะใหคาแรงดันต่ํามาก การนํา
เซลลแสงอาทิตยมาใชงานจะตองนําเซลลหลายๆ เซลลมาตออนุกรมกัน
เพื่อเพิ่มคาแรงดันใหสูงขึ้นตามความตองการ โดยเซลลที่นํามาตอกันใน
จํานวนและขนาดทีเ่ หมาะสมเรียกวา แผงเซลลแสงอาทิตย นอกจากนี้ใน
การประกอบแผงเซลลจะตองมีสวนประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความคงทน
แข็งแรง การปองกันความชื้น หรือเพือ่ สะดวกตอการขนยายและติดตั้ง

รูปที่ 3 เซลลแสงอาทิตย
ในการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตย จะนําแผงเซลลอาทิตยมา
ตอกันเพื่อใหไดกําลังการผลิต แรงดัน และกระแสตามตองการ เรียกวา
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ดังนั้นในการเลือกใชเซลลแสงอาทิตยแตละ
ชนิดซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ไฟฟาตางกันเพื่อใหไดกําลังไฟฟาเทากัน จะตองใชปริมาณแผงเซลลและ
พื้นที่ในการติดตั้งตางกัน
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเซลลแสงอาทิตย
ไดแก ความเขมของแสง และอุณหภูมิ โดยปริมาณกระแสที่ผลิตไดเปน
สัดสวนโดยตรงกับความเขมของแสง ในขณะที่แรงดันไฟฟาจะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉลีย่ แลวแรงดันจะลดลง 0.5% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1
องศา

3. ราคาระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย [2]
ราคาระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยขนาด 3 kWp มี
ราคาดังแสดงไวในตารางที่ 2 และมีแนวโนมจะลดลงในอนาคต ทั้งนี้
ตนทุนการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยอยูที่ประมาณ 13-16 บาทตอ
หนวย หากไดรับการสนับสนุนใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําเทากับ 3% และ
กําหนดระยะเวลาคืนทุน 10-12 ป
ตารางที่ 2 ราคาระบบเซลลแสงอาทิตยขนาด 3 kWp ในปจจุบัน
ราคา (บาท)
ราคา (บาท)
รายการ
(Crystalline) (Amorphous)
1. แผงเซลลแสงอาทิตย
420,000
315,000
(140 B/Wp)
(105 B/Wp)
2. BOS และอุปกรณอื่นๆ
125,000
110,000
3. คาวัสดุ คาแรงติดตั้งระบบ
65,000
55,000
และอื่นๆ
รวมคาใชจายทั้งสิน้ ตอระบบ
610,000
480,000
ราคาระบบ (B/Wp)
203
160

4. ผลการสํ า รวจสถานภาพโรงงานผลิ ต เซลล แ สงอาทิ ต ย
อุปกรณสวนควบ และแบตเตอรี่ในประเทศไทย [2]
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ตารางที่ 3 ผลการสํารวจสถานภาพโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
กําลังการผลิตตอป
(MW/Y)
ชื่อบริษัท
ผลิตภัณฑ
แผน
แผงเซลล
เซลล
บ.โซลารตรอน
แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
30
จํากัด (มหาชน)
แผนเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Cells)
25
แผนและแผงเซลลชนิดอะมอรฟส
5
5
บ.บางกอกโซลาร ซิลิคอน (Cells/Modules)
จํากัด
แผนและแผงเซลลชนิดอะมอรฟส
10
10 (15*)
ซิลิคอน (Cells/Modules)
(15*)
บ.ชารปเทพนคร
แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
7
จํากัด
บ.ไทยเอเยนซีเอ็นจิ แผงเซลลชนิดผลึกและอะมอรฟส
10
เนียริ่ง จํากัด
ซิลิคอน (Mudules)
บ.เอกรัฐโซลาร
แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
15
จํากัด (มหาชน)
แผนเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Cells)
25
รวม
65
77
หมายเหตุ : สวทช. กําลังขยายกําลังการผลิตเซลลชนิดอะมอรฟสซิลคิ อนอีก 3 MW/ป
* ขอมูลจากเอกสารของ บ.บางกอกโซลาร จํากัด

เครื่องจักร

เงินลงทุน
(ลานบาท)

เริ่มผลิต

จังหวัดที่ตั้ง

ญี่ปุน
เยอรมนี
ฮังการี

120
1000
500

2547
2549
2547

นครราชสีมา
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา

ฮังการี

2549

ฉะเชิงเทรา

ญี่ปุน

800
(1000*)
-

2548

นครปฐม

ญี่ปุน

-

2548

อยุธยา

ญี่ปุน
เยอรมนี

200
1400

2548
2549

ฉะเชิงเทรา
ระยอง

ตารางที่ 4 บริษัทที่ผลิตอุปกรณสวนควบและผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ
บริษัท
ผลิตภัณฑ
บ.ลีโอนิคส จํากัด
อินเวอรเตอร & ตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่
บ.ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (Forth)
บ.เพาเวอรโซลูชั่นเทคโนโลยี จํากัด (Solar Tec)
บ.ไทยเอ็นเนอรยีคอนเซอรเวชั่น จํากัด (Econo Watd)
บ.ซินโดมอิเลคทรอนิกส อินดัสตรี จํากัด
บ.สยามโซลาร แอนด อีเลคทรอนิกส จํากัด
บ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (3K)
บ.ยัวซาแบตเตอรี่จํากัด (มหาชน) (Yuasa)
บ.สยามฟูรูกาวา จํากัด (FB)
บ.สยามโชคบุญมา จํากัด (NC)
องคการแบตเตอรี่ (Power, BOT)
สยามยีเอสแบตเตอรี่ (GS)

อินเวอรเตอร & ตัวควบคุมการประจุสาํ หรับ
โครงการไฟฟาเอื้ออาทร
อินเวอรเตอร & ตัวควบคุมการประจุสาํ หรับ
โครงการไฟฟาเอื้ออาทร
อินเวอรเตอร & ตัวควบคุมการประจุสาํ หรับ
โครงการไฟฟาเอื้ออาทร
อินเวอรเตอร & ตัวควบคุมการประจุ (รับผลิต
ตามความตองการของลูกคา
ตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

สถานที่ตั้งโรงงาน
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
ปทุมธานี
สุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา
สระบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
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5. ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
การผลิตไฟฟาในประเทศไทยในปจจุบันใชเชื้อเพลิงจากกาซ
ธรรมชาติ ถานหิน น้ํามันเตา น้ําโดยการสรางเขื่อน และอื่นๆ ทั้งนี้การใช
กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนประมาณ 71%
ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ซึ่งพบวามีตนทุนการผลิตคอนขางสูง ทั้งยังตอง
นําเขากาซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอื่นๆ จากตางประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานอยางลาวและมาเลเซียอีกดวย
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตและใชไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตย รวมทั้งสิ้นประมาณ 26 MW เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังผลิตไฟฟา
ทั้งหมดประมาณ 26,000 MW คิดเปนการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
เพียงประมาณ 0.10 % เทานั้น โดยกวา 90% เปนระบบผลิตไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตยชนิด Stand-alone ไมตอเชื่อมเขากับระบบของการไฟฟา
ตารางที่ 5 สัดสวนการใชงานระบบเซลลแสงอาทิตย (พ.ศ. 2548) [2]
ชนิดระบบ
สัดสวน (%)
ระบบไฟฟาแบบอิสระในหมูบาน
70.20
ระบบประจุแบตเตอรี่
8.90
ระบบเชื่อมตอสายสง
6.40
ระบบโทรคมนาคม
5.80
ระบบสูบน้ํา
4.60
อื่นๆ
4.10
รวม
100
ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งใชงานแลวเกือบ
ทั้งหมดไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เชน
กฟภ. กฟผ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฯลฯ โดยหนวยงานที่ติดตั้งมากที่สุดไดแก
กฟภ. คิดเปน 70.4% หรือประมาณ 18.3 MW ทั้งนี้ปริมาณสวนใหญอยู
ในโครงการ Solar Home System (พ.ศ.2548) ซึ่งติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยชนิดไมตอเชื่อมกับระบบของการไฟฟา ขนาด 120
W ใหแกบานที่ยังไมมีไฟฟาใชทั่วประเทศจํานวน 150,000 หลัง รวม
ทั้งสิ้น 18 MW [2],[3]
สถานีไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จ.แมฮองสอน ของ กฟผ.
เปนสถานีไฟฟาเซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดการผลิตสูงที่สุดที่เชื่อมตอกับ
ระบบจําหนาย โดยมีขนาด 504 kWp โดยผลการประเมินการใชงานในป
แรก (เม.ย. 2547 – มี.ค. 2548) สามารถผลิตไฟฟาไดเฉลี่ย 1,300 หนวย/
kWp/ป [2]

6. ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในพื้นที่ของ กฟน.
ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ตอเชื่อมและจายไฟ
เขามาในระบบจําหนายของ กฟน. เทาที่มีขอมูลอยูใ นขณะนี้มีขนาด
ติดตั้งรวมประมาณ 600 kWp ซึ่งระบบสวนใหญเปนระบบในโครงการ

ของหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยไดรับเงินสนับสนุนใน
การติดตั้งบางสวนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดแก
- โครงการของ กฟผ. จํานวน 3 โครงการ รวมประมาณ 100
kWp ไดแก
- โครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาบาน 10 หลัง (พ.ศ.2541)
- โครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาบาน 50 หลัง (พ.ศ.2547)
- โครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยบนหลังอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารของรัฐ
(พ.ศ.
2543) ไดแก สํานักงานของ สนพ. และ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ผูใชไฟฟาและหนวยงานที่เขารวมโครงการ
อยูในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ.
- โครงการของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดแก
โครงการติดตั้งระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบน
หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ.2546) รวมประมาณ 16 kWp
นอกจากนี้ยังมีผูใชไฟฟาบางรายลงทุนติดตั้งระบบเองและ
ตอเชื่อมเขากับระบบของ กฟน. เชนกัน ไดแก
- หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สาขาพระราม 1 ติดตั้งระบบ
ขนาด 459 kWp (พ.ศ.2547)
- บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ติดตั้ง
ระบบขนาด 8 kWp
ทั้งนี้คาดวาจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยเพิ่มเขามาในระบบของ กฟน. อีกในอนาคต

7. โครงการทดลองติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
ในสถานีไฟฟายอยของ กฟน.
ในป 2549 นี้ ฝายวิจัยและพัฒนาไดรับอนุมัติในหลักการจาก
ผูวาการใหดําเนินการทดลองติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
แบบเชื่อมตอกับระบบจําหนาย ภายในสถานีไฟฟายอยของ กฟน. จํานวน
3 สถานี เพื่อเปนแหลงขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยในดานตางๆ เชน การทํางาน ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
การเชื่อมตอและจายไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบจําหนายและผลกระทบตอ
ระบบจําหนาย ผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตร เปนตน รวมทั้งยังเปนการ
สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนซึ่งจะเปนการลดการใช
พลังงานเชื้อเพลิงอีกดวย ซึ่งปจจุบันโครงการนี้ยังอยูในระยะเริ่มตนใน
การพิจารณาความเหมาะสมของขนาดและประเภทของระบบที่จะติดตั้ง
และรายละเอียดในดานอื่นๆ
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8. สรุป
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่
เปนพลังงานสะอาดและไมมีที่สิ้นสุด การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
มีขอไดเปรียบ เชน ไมมีสวนที่เคลื่อนไหวขณะใชงาน ทําใหไมมีมลภาวะ
ทางเสียง ไมมีมลภาวะเปนพิษในกระบวนการผลิตไฟฟา การบํารุงรักษา
นอยมาก ใชงานงาย สามารถผลิตเปนแผงขนาดตางๆ เพื่อการติดตั้งขนาด
ระบบตามตองการไดงาย สามารถติดตั้งไดทุกที่ที่มีแสงอาทิตย ทั้งพื้นที่
หางไกล กลางทะเล และสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดโดยตรงซึ่งเปน
พลังงานที่นํามาใชไดสะดวกที่สุด แตราคาระบบยังคงมีราคาสูงและระยะ
คืนทุนนาน
ทั้งนี้หากการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
มีมาตรการ
สนับสนุนที่ชัดเจนจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การชดเชย
ราคาคาไฟที่สมเหตุสมผล การลดดอกเบี้ยเงินกู การสนับสนุนการลงทุน
ติดตั้ง หรือการลดหยอนภาษีเงินได มาตรการเหลานี้จะชวยกระตุนใหมี
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยมากขึ้น ทําใหเกิดผลดีใน
ภาพรวมของประเทศ คือ ลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และยัง
เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเซลลแสงอาทิตยภายในประเทศ
อีกดวย
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