
                                           
      

รายละเอียดโครงการ

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

เซลลแ์สงอาทติยห์รอืโซลารเ์ซลล ์(Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐอ์เิล็กทรอนิกสท์ี่

เปลีย่นพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง เซลลแ์สงอาทติยท์ ามา

จากสารกึง่ตวัน า ซ ึง่ดดูกลนืพลงังานแสงอาทติยแ์ลว้เปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้า โดย

ไฟฟ้าที่ไดจ้ะ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

ประกอบดว้ย แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละชดุแปลง กระแสไฟฟ้า (อนิเวอรเ์ตอร)์ รวมทัง้

หมอ้แปลง ในกรณีมกีารจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบสายส่ง โดยมหีลกัการท างานของระบบ

ดงันี ้ 

เมื่อมีแสงอาทติยต์กกระทบแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เซลลแ์สงอาทติยท์ ัง้หมดจะผลติ

กระแสไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านระบบควบคุมเขา้อนิเวอรเ์ตอร ์อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเปลีย่น

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัจ่ายเขา้หมอ้แปลง และส่งเขา้สู่ระบบสายส่ง 

เอกสารประกอบโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์                                                               

(SSE 1 Solar PV1-10 Power Plant Project) 
 

 

 
ที่มาของโครงการ 

   

เน่ืองจากความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้า

ของประเทศไทยมีแนวโน้ม เพิ่มขึน้ 

ปร ะกอบกับการส่ ง เสร ิมจากภาค 

รฐับาล ที่ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุนการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เพื่อ

ช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่มี ต่อ

สิ่งแวดลอ้มและชมุชนอนัเกดิจากการ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยเชือ้เพลิงฟอสซลิ ตาม

แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี พ.ศ.

2551-2565  ทางบร ิษัทสยามโซลาร ์

เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั  ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพ

ของพลัง งานแสงอาทิตย  ์ ซึ่ง เ ป็น

พลงังานสะอาดและไม่มีวนัหมด ในการ

น ามาใชผ้ลิตกระแสไฟ ฟ้า  จึงได ้

ด า เ นินการศึกษาความ เ ป็นไปได ้

ทางดา้นเทคโนโลยีและทางดา้นการ

ลงทุน พรอ้มทั้งศึกษาผลกระทบต่อ

สิ่ ง แวดล ้อมและชุมชน จนกระทั่ ง

ตัดสินใจด าเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมด 10 แห่ง ใน

พืน้ที่จงัหวดักาญจนบุรแีละสุพรรณบุร ี

โดยท าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย

ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ที ่  มี

ก าลังการติดตั้งรวมกว่า 100 เมกกะ

วตัต ์ ทัง้นี้นอกจากการจ าหน่ายไฟฟ้า

แลว้ ทางบรษิัทฯยงัมีความตระหนักถงึ

ปัญหาภาวะโลกรอ้น  โครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยนี์้จงึได ้

เขา้ร่วมโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก

แบบสมัครใจตามมาตรฐานทองค า  

(Gold Standard VER) ซึ่งโครงการ

ดงักล่าวสามารถลดกา๊ซเรอืนกระจกที่

ปล่อยออกสู่ช ัน้บรรยากาศไดถ้ึงปีละ 

80,000 ตัน ค า ร บ์ อ นไ ด อ อกไ ซ ด ์

เทยีบเท่า 

 

ขอ้ดขีองโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

 แสงอาทติยเ์ป็นพลงังานจากธรรมชาต ิซ ึง่สะอาดและไม่มวีนัหมด 

 สามารถตดิตัง้ไดท้กุทีแ่ละไดไ้ฟฟ้ามาใชโ้ดยตรง ไม่มกีระบวนการที ่

ซบัซอ้น 

 ไม่ตอ้งใชเ้ช ือ้เพลงิอืน่ ไม่มกีารเผาไหมเ้ช ือ้เพลงิทีท่ าใหเ้กดิมลพษิ 

 ไม่เกดิของเสยี และมลพษิทางเสยีง 

 ไม่มชี ิน้ส่วนทีเ่คลือ่นไหว การสกึหรอนอ้ย การซอ่มบ ารุงต า่ อายกุารใช ้

งานยาวนาน 

 มนี า้หนักเบา ตดิตัง้ง่าย สามารถปรบัเขา้กบัสภาพพืน้ทีไ่ดท้กุรูปแบบ 

 ใหผ้ลตอบแทนทีน่่าพอใจ ประมาณ 10-15% ต่อปี โดยมรีะยะเวลาคนืทนุ

นอ้ยกว่า10 ปี 
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การผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลยเีซลลร์บัแสงแบบโฟโตโวลทาอคิหรอื PV ซ ึง่เป็นแผ่น     เซลล ์

รบัแสงชนิดโพลคีรสิตลัไลนท์ีผ่ลติและน าเขา้จากต่างประเทศ  โดยบรษิทัผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติยช์ ัน้น าของโลก คอื บรษิทัโคเนอร ์

ยี ่และบรษิทัซนัเอดสินั ซ ึง่แผ่น PV ประเภทนีม้ขีนาดบางและมนี ้าหนักเบา ประสทิธภิาพสูง อายุการใชง้านยาวนานกว่า 25 ปี และ

ผลติดว้ยวสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม   

                       

     

ประโยชน์ที่ไดร้บัจากโครงการ 

 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากโครงการต่อชมุชนและส่วนรวม 

 ชว่ยสรา้งความมั่นคงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และ

ลดการน าเขา้เช ือ้เพลงิเพือ่ผลติไฟฟ้า 

 ไฟฟ้าจากแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานสะอาดและปลอดภยั ดี

ต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชน 

 ชว่ยพฒันาระบบไฟฟ้าในพืน้ที ่เชน่ การเปลีย่นสายส่ง 

เสาไฟฟ้า เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจ่ายไฟฟ้า ชว่ย

ลดปัญหาไฟฟ้าตก 

 ส่งเสรมิการจา้งงาน และสรา้งอาชพีใหก้บัชมุชน พนักงาน

ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯมาจากชมุชนในพืน้ที ่เป็นการ

ส่งเสรมิการกลบัมาท างานในพืน้ทีบ่า้นเกดิของตนเอง 

 มกีารคนืรายไดสู้่ชมุชน ทัง้ในรูปกองทนุ การเสยีภาษี

ใหก้บัทอ้งถิน่ และการสนับสนุนดา้นการศกึษารวมทัง้

กจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ในชมุชน อาท ิการแขง่กฬีา งานวนั

เด็ก งานวนัส าคญัทางศาสนา ฯลฯ
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การจดัท ารายงานการศึกษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย 

 

เน่ืองจากทางบรษิทัสยามโซลารเ์อ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั มคีวามตระหนักถงึคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยังานการท างาน รวมทัง้

สขุภาพของพนักงานและชมุชนใกลเ้คยีง จงึจดัไดจ้ดัท ารายงานการศกึษาฯฉบบัดงักล่าวขึน้ ส าหรบัโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง จ านวนรวม

10 ฉบบั โดยบรษิทัเนเจอรไ์นนจ์ ากดั เป็นผูเ้ช ีย่วชาญในการจดัท ารายงาน 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากทางโครงการ , การสรา้งมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ,

การสรา้งแผนเฝ้าระวงัตดิตามและตรวจสอบผลกระทบ  ซ ึง่ทางโครงการไดม้กีารจดัท าแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นการ

ลดผลกระทบ และมกีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ีอง 

ผลกระทบดา้นน ้า     

ระหว่างการกอ่สรา้ง 

มกีารตดิตัง้ถงับ าบดัน า้เสยีเพือ่รองรบัน า้เสยีทีเ่กดิจากการ

อปุโภคบรโิภค 

ระหว่างการด าเนินการ 

ไม่มกีารใชน้ า้ในกระบวนการผลติ น า้เสยีทีเ่กดิจากการลา้ง

ท าความสะอาดแผ่นเซลลแ์สงอาทติย ์ไม่ไดม้กีารปนเป้ือน

สารเคมใีดๆ 

ผลกระทบดา้นเสยีง     

ระหว่างการกอ่สรา้ง 

เน่ืองจากในการกอ่สรา้งไม่มเีคร ือ่งจกัรหนัก จงึไม่มเีสยีง

รบกวนชมุชนรอบขา้ง  

ระหว่างการด าเนินการ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าไม่มกีารเคลือ่นไหวของเคร ือ่งจกัร จงึ

ไม่กอ่ใหเ้กดิเสยีงรบกวนต่อพนักงานและชมุชนรอบขา้ง 

ผลกระทบดา้นอากาศ  

ระหว่างการกอ่สรา้ง 

ไม่กอ่ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ อาจมฝีุ่ นเพยีงเล็กนอ้ย 

ระหว่างการด าเนินการ 

เน่ืองจากไม่มกีารเผาไหมเ้ช ือ้เพลงิ จงึไม่กอ่ใหเ้กดิไอเสยี 

ผลกระทบดา้นดนิ     

ระหว่างการกอ่สรา้ง 

มกีารแยกขยะ ขยะจากการกอ่สรา้งทางผูร้บัเหมาเกบ็รวบรวม

ไปก าจดัภายนอก 

ระหว่างการด าเนินการ 

ไม่มขีองเสยีจากกระบวนการ ของเสยีจากการซอ่มบ ารุง เชน่ 

อะไหล่เกา่ น า้มนัหมอ้แปลง รวมทัง้เซลลร์บัแสงทีช่ ารุด 

ทางผูร้บัเหมาน าไปก าจดัภายนอก  

 

 

ดา้นความปลอดภยั  การชีบ่้งอนัตราย , การประมนิความเสีย่ง , การสรา้งมาตรการป้องกนั รวมทัง้จดัท าแผนบรหิารจดัการความ

เสีย่ง 

ดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน  ทางบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมลงพืน้ที ่เพือ่การประชาสมัพนัธข์อ้มูลโครงการใหแ้กผู่น้ าชมุชนและ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ และการกระจายข่าวสารไปยงัชมุชม รวมทัง้ผูท้ ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีและไดร้บัผลกระทบจากโครงการ  , การจดัประชมุ

เพือ่ใหค้วามรูแ้ละรบัฟังขอ้คดิเห็น , การศกึษาดงูานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์, การเปิดเวทปีระชาคม และการขอมตจิากชมุชน   

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนตัง้แต่ระยะแรกของการด าเนินการ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธ ์

อนัดรีะหว่างโรงไฟฟ้าและชมุชน เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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การลดการปล่อยกา๊ซเร ือนกระจก  

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ ัง้ 10 แห่ง ไดเ้ขา้รว่มโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกแบบสมคัรใจ ภายใตม้าตรฐานทองค า 

(Gold Standard) ซึง่มาตรฐานทองค านี ้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทีย่ ั่งยนืทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มและชมุชน  โดยมกีารประเมนิผล

กระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ในทกุระยะของการด าเนินการ , การระบมุาตรการการจดัการ และการตรวจตดิตาม

ผลกระทบเป็นระยะ จงึเป็นทีม่าของการเปิดรบัฟังความคดิเห็นเพิม่เตมิในคร ัง้นี ้

โดยปกต ิการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลกัของประเทศไทย ทีโ่ดยมากใชถ่้านหนิเป็นเช ือ้เพลงิซ ึง่เป็นเช ือ้เพลงิฟอสซลิ กอ่ใหเ้กดิการ

ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกออกสู่บรรยากาศจากการเผาไหมเ้ช ือ้เพลงิในปรมิาณมาก  จากรายงานขององคก์ารบรหิารกา๊ซเรอืนกระจก

ในปี 2553 ระบวุ่า ปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ที ่0.5554 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์

เทยีบเท่าต่อเมกกะวตัตช์ ัว่โมงของไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(Grid Emission Factor 0.5554 tCO2e/MWh)  ในขณะทีเ่ซลลแ์สงอาทติยไ์ม่มี

การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในการผลติไฟฟ้า  

 

การค านวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดไดจ้ากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่จ่ายเขา้ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ   

สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี ้

 

Baseline Emission :  ค่าปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน  ในทีนี่ค้อื ปรมิาณการปล่อยกา๊ซ

เรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าหลกัของประเทศไทย 

 Baseline Emission  =   MWh  *  Grid Emission Factor 

 

Project Emission :  ค่าปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าของโครงการ  

 Project  Emission  =   0 

 

Emission Reduction  :  ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้มหีน่วยเป็นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

 

 

  

จากขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งสามารถผลติกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายใหแ้กก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคไดเ้ฉลีย่ปี

ละ 15,000  หน่วย  ดงัน้ัน การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยนี์ ้สามารถลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกออกสู่ช ัน้

บรรยากาศไดก้ว่าปีละ 8,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า ต่อปี ต่อโรงไฟฟ้า  โดยรวมโรงไฟฟ้าทัง้สบิแห่งสามารถลดการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกไดก้ว่าปีละ 80,000 ตนั 
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