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The challenge of  4.0 Era 

CONTENT 

• Solar rooftop situation both in 
Thailand and globally 

• Problems about installing solar 
rooftop in 2013, 2015 and liberty 
solar rooftop in 2016 

http://www.nealanalytics.com/templates/


Economy and energy growth 
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Incessantly surging energy demand 
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Clean energy is supported throughout the world  
and is becoming an inexplicable world trend 
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Installation costs are gradually decreasing 
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More people are aware that using clean energy 
will help solve the world environmental problems 
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Thailand has supported clean energy for a while 
as seen in AEDP which Thailand has applied to 
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Selling clean energy back to grid is now available 
and a few people already started participating in 
the project 
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The number of participants are increasing despite 
some unsettled trouble that has a tiny effect on the 
number we aimed at first. 
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• How successful countries 
deal with the problems that 
happened during their 
developing time 

• Advantages and 
disadvantages from 
successful countries 

• The efficient way of applying 
what is appropriate to 
Thailand 

• How can Thailand benefit 
from the process and how 
can we achieve such progress 

 

Issue    Expansion of solar rooftop 

6 A lot of people have shown signs of support and interest towards the project 



A lot of people have shown signs of support and interest towards the project 

FACT 



Solar PV Rooftop Situation in Thailand 
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Solar PV Rooftop Situation in Thailand 
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Passed 



• Building controllable act 

• Factory controllable act 

• Conflict the way of using city areas productively 

• Effects from solar PV system’s wastes 

• Lack of knowledge in technology and related rules and 
regulations 

 

 

 

• Exception from Building Controllable Act 
and Factory Controllable Act 

• Code of Practice is initiated to prevent 
further effect on safety and environment 

 

Problems Installation of 
solar rooftop in 2013, 2015 
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few numbers have shown signs of support and interest towards the project 

Recent 
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Something new, Something different ! 

Global 
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CHAINA 
Solar rooftop 

Advantages 
- Adder and FiT Policy 
- Do not need to pay for wheeling charge. 
 
Disadvantages 
- Only a large scale.  
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GERMAN 
Solar rooftop 

Advantages 
- Energy storage  
- Multi rate benefits 
 
Disadvantages 
- Guaranteed at least 10% buying back 
- Multi rates benefit -> affect some participants 
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JAPAN 
Solar rooftop
Advantages 
- High Standard 
- Concern Environment & Green business 
 
Disadvantages 
- No self consumption for more than 10MW user 
- Only users with more than 10MW are allowed to use a 
battery 
- The regulation manual are mostly written in Japanese 

language. 
 
 

 



18 

USA 
Solar rooftop 
Advantages 
- Concern EE before setting the capacity of the PV system installed. 
- Guarantee product company on internet 
- Net metering 
- Battery storage 
 
Disadvantages 
- Different policy that supports buying power from solar PV rooftop systems in various 
states. 
- The wheeling charge is calculated based on the cost of installation solar PV rooftop 
systems. 
 
Advantages that are applicable to Thailand 
- Policy stating that people interested in the project should 
concern efficient energy (EE) before setting the size of the 
system should be made 
 

 

 
4 
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Australia 
Solar rooftop
Advantages 
- Support any sizes of the system 
- Pass the standard and training 
- There is policy that guarantees the products 
- Participants can complain and ask questions in case they need help 
in installing process 
 
Disadvantages 
- No policy about buying back excessive energy produced from 
participants 
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- Electricity expenses are efficiently controlled 

- Clean energy used for power generation is 

- Policy 

 - Standard 
21 

SWOT Analysis 

-    Production line.  
- Increase Clean generator/ reduce peak load.  

- Knowledge & Technology  

- Policy 
 

Presenter
Presentation Notes
Combine an image and multiple key statements with a strong grid.
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Discussion 
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Discussion 
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—Conclusion 
 

 
This project will be help to increase the system of the solar PV 

systems in Thailand more effective.  
 

However, it will be more successful in the future, if the policy and business model be 
improved by suggesting before. 

 
 Additional the experience from different country can applicable to be suitable and 

successful in PV solar rooftop systems in the future. 



Solar Hero Application 



ISSUE  
ที่เกี่ยวของกบั Solar Rooftop ในประเทศไทย 

PEA 4.0  
นโบบายของผูวาการ กฟภ. 

PEOPLE’S CHOICE  
จากงานแขงขนั SMART ENERGY HACKATHON 

ที่มาของโครงการ Solar Hero Application 

เปน Application ท่ีจะชวยสงเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop 
ของประชาชนและเสริมสรางความรูกับประชาชนใหตระหนักถึง
ประโยชนของการใชพลังงานสะอาดและโทษของการใชพลังงาน 
จากฟอสซิลท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

• เกิดอุบัติเหตุจากการติดตั้งท่ีไมไดมาตรฐาน 
• ประชาชนไมมีความรูเก่ียวกับ Solar Rooftop 
• ประชาชนไมมีเงินทุนในการติดตั้ง 
• ประชาชนมีความกังวลเก่ียวกับความเสียหาย

และการดูแลระบบหลังการติดตั้ง 

มีเปาหมาย คือ การสรางรายไดใหกับ
ประชาชนและประเทศ รวมถึงผลักดันใหเกิด
นวัตกรรมดานพลังงานใหมๆ ใหมีความ
ทันสมัยแขงขันในตลาดโลกได และสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน เพื่อตอ
ยอดธุรกิจเก่ียวกับพลังงานของประเทศให
เติบโตและกาวหนา 



SMART 
ENERGY 
HACKATHON 

KASIKORN 
BANK 



ปญหาและอุปสรรคในการตดิตั้ง Solar Rooftop ในประเทศไทย 

w 

a 

มีความสนใจในการติดตั้ง Solar Rooftop แตติดปญหาทางดานตางๆ ดังน้ี 
• เงินลงทุน 
• ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายท่ีประเมินไมได หลังการติดตั้ง 

Solar Rooftop เปนระยะเวลานาน 
• มาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผูติดตั้ง Solar Rooftop 

มุมมองดานประชาชน 

มุมมองดานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตองการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop แตติดปญหาทางดานตางๆ ดังน้ี 

• ผูท่ีติดตั้ง Solar Rooftop ไมแจง กฟภ. วาเช่ือมตอเขากับระบบโครงขาย 
ทําใหขอมูลประกอบการวิเคราะหไมสอดคลองกับความเปนจริง 

• เสถียรภาพและความม่ันคงในการจายพลังงานไฟฟาใหกับประชาชน 
• มาตรฐานความปลอดภัยของผูติดตั้ง Solar Rooftop  



เปาหมายของ Solar Hero Application 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีสนใจในการติดตั้ง Solar Rooftop 
โดยรวบรวมกระบวรการดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของไวใน Application เชน 

• ผลวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการใชพลังงานไฟฟา รวมถึงขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม 

• รวบรวมขอมูลของผูติดตั้งท่ีผานมาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop 
• รวบรวมขอมูลของแหลงเงินทุนจากธนาคารตางๆ ในประเทศไทย 
• สามารถติดตามผลการดําเนินการในกระบวรการตางๆ 

One Stop Service 

เพื่อพัฒนาให PEA เปนองคกร Digital ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 
และเปนส่ือกลางในการใหบริการดาน Solar Rooftop กับประชาชน 

PEA Digital Platform 

Renewable Energy in Thailand 
เพื่อสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและเสริมสรางความรูกับ

ประชาชนใหตระหนักถึงประโยชนของการใชพลังงานสะอาด 



ประโยชนที่จะไดรับ 

• เสริมสรางความรูและตระหนักถึงประโยชนของการใชพลังงานทดแทน 
• มีความสะดวกสบาย 
• มีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น 
• ไดระบบ Solar Rooftop ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 

 

ประชาชน 

ประเทศไทย 
• ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซต 
• พัฒนาดานพลังงานทดแทนไดอยางยั่งยืน 



My Self 

วิธีการ 
Social Society ประชาชนสามารถเลือกเปนสมาชิก Solar Hero ได 3 รูปแบบดังนี้ 

1) Own Hero ลงทุนในการตดิตัง้เอง              2) Social Hero ลงทุนรวมกบับคุคลอืน่              3) Society Hero บรจิาคหนวยไฟฟาทีไ่ดจากการตดิตัง้ใหแกหนวยงานตางๆ 

Social Society 



My Self 

ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการติดต้ัง 
Solar Rooftop ไดตาม Lifestyle ของตนเอง 
  

Vendor List ผลิตภัณฑและการติดต้ัง 
ที่ผานการรับรองมาตรฐานจาก กฟภ. 

Vendor List ทีม Maintenance 
ที่ผานการรับรองมาตรฐานจาก กฟภ. 

ขอมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
กับระบบ Solar Rooftop 

นอกจากนี้ยังมีรายการผลิตภัณฑ (Vendor List) ที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน, ขอมูลทางดานการบํารุงรักษาระบบ, ขอมูลของกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับระบบ Solar Rooftop และการสนับสนุนทางดานการเงิน ใหบริการ
ประชาชนเพื่อสงเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop อยางมีประสิทธิภาพ 



Social 

ประชาชนสามารถแลกเปล่ียนความรู
เก่ียวกับระบบ Solar Rooftop   

รวบรวมขอมูลของที่ปรึกษาทางดานการเงินจาก
ธนาคารตางๆ รวมถึงระบบการให/แลกเปลี่ยนความรูที่
เกี่ยวของกับระบบ Solar Rooftop ผานชองทาง
เครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, Twitter, 
Instagram, Line และเครือขายอื่นๆ เพื่อใหประชาชน
สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาติดตั้งระบบ 
Solar Rooftop ตอไป 



Society 
ประชาชนสามารถรวมเปนสวนหน่ึงในการ
บริจาคหรือสนุบสนุนในดานตางๆ ใหกับ
สังคมไทย  

ประชาชนที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop สามารถรวม
บริจาคพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมาสนับสนุนทางดานการศึกษา
, การแพทย, ศาสนา หรือชวยเหลือสัตวตามมูลนิธิตางๆ และ
ใ น 
 

ส ว น สุ ด ท า ย ข อ ง  Application 
สามารถสรุปขอมูลรวมทั้งประเทศ
ไดวาปจจุบันมีผูเขารวมโครงการ 
Solar Hero Application เปน
จํานวนเท า ใด  และสามารถลด
มลภาวะทางดานตางๆ ไปไดเทาไหร 



Social 

ขั้นตอนการใชงาน 

สแกนบิลคาไฟฟา ตรวจสอบขอมูลการใชไฟฟา ระบุพื้นทีห่ลังคา 



Social 

ขั้นตอนการใชงาน 

สรุปผลขอมลูระบบ Solar Rooftop ที่เหมาะสม 

เขารวมเปน 
Solar Hero 



Thank You 
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