ภาพรวม
อุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ของไทย
แผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสาคัญทางด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดตาม
เทรนด์รักษ์โลกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็น
หนึ่ งในพลั งงานทางเลื อกหลั กที่ ทั่ วโลกเลื อกใช้ รวมถึ งผู้ ประกอบการยั งให้ ความส าคั ญในการวิ จั ยและพั ฒ นา
เทคโนโลยี การผลิ ตไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ใหม่ ๆ เพื่ อให้ เพี ยงพอต่ อความต้ องการที่ เพิ่ มมากขึ้ นอี กด้ วย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รายงาน Solar Cells and Modules-Global Market Trajectory & Analytics ของ Global
Industry Analysts Inc., (GIA) ที่ได้มีการคาดการณ์ว่า ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลทั่วโลกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง
127.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 20261
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https://www.prnewswire.com/news-releases/global-solar-cells-and-modules-market-to-reach-127-7billion-by-2026--301290831.html
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ประเภทของโซล่าร์เซลล์
สาหรับเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในปัจจุบันนั้น ร้อยละ 90 ทาจากสารกึ่งตัวนาซิลิกอน (Silicon) โดยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการวางจาหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาดและได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน 3 ประเภทหลัก ๆ มีดังนี้2
ภาพที่ 1 แผงโซล่าร์เซลล์ประเภทต่างๆ

ที่มา: https://solarmagazine.com/solar-panels/

1) แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ทามาจากซิลิกอน
ที่มีความบริสุทธิ์สูง ด้วยการนาซิลิกอนไปผ่านกระบวนการทาให้เป็นก้อนและนาไปหลอมละลายเพื่อให้ออกมาเป็น
แท่งผลึกเดี่ยวขนาดใหญ่หรือเป็นแท่งทรงกระบอก หลังจากนั้นจึงนามาตัดให้เป็ นแผ่นสี่เหลี่ยม (เวเฟอร์) พร้อมทั้ง
ลบมุมทั้งสี่ออกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี
ประสิทธิภาพในผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดและมีราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาแผงโซล่าร์เซลล์ชนิดอื่น

2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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2) แผงโซล่ าร์ เซลล์ ชนิ ดโพลี ค ริ สตั ลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ท ามาจากผลึ ก
ซิลิ กอน โดยทั่วไปจะเรียกว่ า โพลี คริสตั ลไลน์ (Polycrystalline: p-Si) หรือมัลติคริสตั ลไลน์ (Multi-crystalline:
mc-Si) โดยนาไปหลอมละลาย เทลงในโมลด์หรือแม่แบบที่เป็นสี่เหลี่ยมและเมื่อซิลิกอนเย็นตัวลงแล้ว จึงจะนามา
ตัดเป็นแผ่นบาง ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและไม่มีการตัดมุม ทั้งนี้ แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์เป็นชนิดที่
มีขั้นตอนกระบวนการในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและมีการใช้ปริมาณซิลิกอนในการผลิตน้อยกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์
3) แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) มีกระบวนการการผลิ ตที่แตกต่างจาก
แผงโซล่าร์เซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์และชนิดโพลีคริสตัลไลน์อย่างสิ้นเชิง โดยการผลิตโซล่าร์เซลล์ชนิดฟิล์ม
บางนั้น จะนาเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อน
กันหลาย ๆ ชั้น ซึ่งสารที่นามาฉาบก็มีหลายชนิดและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดวัสดุที่นามาใช้ เช่น
Amorphous silicon (a-Si), Cadmium telluride (CdTe), Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS)
และ Organic photovoltaic cells (OPC) เป็ นต้น ทั้ งนี้ แผงโซล่ าร์เซลล์ ชนิ ดฟิ ล์ มบางเป็ นแผงโซล่ าร์เซลล์ ที่
สามารถผลิตได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าชนิดอื่น แต่อย่างไรก็ตาม แผงโซล่าร์เซลล์ชนิดดังกล่าวกลับเป็นชนิดที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้น้อยที่สุด
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4
ภาพรวมการใช้งานโซล่าร์เซลล์ของโลก
รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างก็เร่งผลักดันนโยบายทางด้านโซล่าร์เซลล์ ทาให้ในปัจจุบันการติดตั้งระบบ
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกาลังการติดตั้งสะสมทั่วโลกทั้งหมด ณ สิ้นปี 2020
อยู่ ที่ประมาณ 714 กิกะวัตต์ (GW) ทั้ งนี้ ประเทศ 5 อันดับแรก ที่ มีกาลั งการติดตั้งโซล่ าเซลล์ มากที่ สุ ดในโลก
ในปี 2020 ได้แก่3
1) จีน มีกาลังการติดตั้งโซล่าร์เซลล์แล้วทั้งสิ้น 254,355 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจีนได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มกาลังการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 1,200 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2030 นอกจากนี้ ยังได้
มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 การบริโภคพลังงานทดแทนในประเทศจีนจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของการ
บริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของจีน หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของจีน4
ทั้งนี้ จีนถือเป็นผู้นาในตลาดสินค้าโซล่าร์เซลล์ของโลก โดยได้รับอุปสงค์ภายในประเทศจากการเพิ่มกาลัง
ผลิตของพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมปัญหาด้านมลภาวะและอุปสงค์จากต่างประเทศ ได้แก่ เทรนด์พลังงาน
สะอาดที่กาลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
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http://www.energygreenplus.co.th และ IRENA statistics (Last updated on: 29th September, 2021)
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3152240/chinas-clean-energy-push-targets-sandyrocky-reaches-solar-and และ https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/120983
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2) สหรัฐฯ มีกาลังการติดตั้งโซล่าร์เซลล์แล้ว
ทั้ ง สิ้ น 75,572 เมกะวั ต ต์ (MW) ซึ่ ง สหรั ฐ ฯ ได้
ตั้งเป้ าหมายที่ จะลดการปล่ อยคาร์บอน ร้อยละ 80
ในภาคการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2030 และมุ่งสู่การใช้
พลั งงานไฟฟ้ าหมุ น เวี ย น 100% ภายในปี 2035
นอกจากนี้ The Solar Futures Study โดย Department
of Energy ยั ง เผยว่ า ในปี 2035 สหรั ฐ ฯ จะมี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถึง
ร้ อ ยละ 40 ของการผลิ ต ไฟฟ้ า ในสหรั ฐ ฯ ทั้ ง นี้
พลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยน
ภาคพลังงานของสหรัฐฯ ให้เป็นพลังงานสะอาดและ
จะช่วยทาให้สหรัฐฯ สามารถบรรลุ เป้ าหมายในการ
ลดการปล่อยคาร์บอนได้ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย5
3) ญี่ ปุ่น มีกาลังการติดตั้งโซล่าร์เซลล์แล้ ว
ทั้ งสิ้ น 67,000 เมกะวัตต์ (MW) โดยแหล่ งพลั งงาน
ทางเลื อ ก เช่ น พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ ละพลั งงาน
หมุ น เวี ยนอื่ น ๆ ได้ รั บความนิ ยมมากขึ้ นตั้ งแต่ เกิ ด
ภัยพิบั ตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี 2011 ทั้งนี้ กาลั งการ
ติดตั้งโซล่ าร์เซลล์ ของญี่ ปุ่ นอาจสู งถึง 100 กิกะวัตต์
(GW) ภายในปี 2025 ขึ้ นอยู่ กั บนโยบายของรั ฐบาล
และต้นทุนโซล่าร์เซลล์
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4) เยอรมนี มีก าลั งการติดตั้ งโซล่ า ร์เซลล์
แล้ ว ทั้ งสิ้ น 53,783 เมกะวั ต ต์ (MW) โดยรั ฐ บาล
เยอรมันได้เสนอให้ เพิ่ม เป้าหมายการติ ดตั้งโซล่ า ร์
เซลล์ เป็ น 100 กิ ก ะวั ต ต์ (GW) ในปี 2030 และ
แม้ว่าเยอรมันจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่พื้นที่ที่มีแดด
น้อย แต่ ร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานทั้งหมดใน
ประเทศมาจากแสงอาทิ ต ย์ แ ละคาดว่ า ตั ว เลข
ดั ง กล่ า วจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 65 ภายในปี
20306
5) อินเดีย มีกาลังการติดตั้งโซล่าร์เซลล์แล้ว
ทั้ ง สิ้ น 39,211 เมกะวั ต ต์ (MW) โดยอิ น เดี ย ได้
ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
เป็ น 280 กิ ก ะวั ต ต์ (GW) ภายในปี 2030-2031
อีกด้วย7
ส าหรับประเทศไทยนั้ น พบว่า ในปี 2020
ที่ผ่านมา กาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
มีปริมาณรวม 12,005 เมกะวัตต์ (MW) เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 1.3 โดยเป็ นกาลั งการผลิ ตติดตั้งไฟฟ้ า
จากพลั งงานแสงอาทิตย์ 2,979.4 เมกะวัตต์ (MW)
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.88

https://edition.cnn.com/2021/09/08/politics/solar-energy-doe-report-climate/index.html
6
http://www.energygreenplus.co.th/2021/06/18/5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0
%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87/
7
Reuters, March 9, 2021. UPDATE 1- India to levy import tax on solar modules, cells from April 2022 - memo. และ
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
8
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2563 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

6
ภาพรวมอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ไทย
มูลค่าการค้าสินค้าโซล่าร์เซลล์ของไทย
กราฟที่ 1 มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสินค้าโฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยัง
ไม่ได้ประกอบ (HS 85414021) ของไทย ปี 2016-2020

กราฟที่ 2 มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าโฟโตวอลตาอิ ก
เซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทาเป็นแผง (HS 85414022)
ของไทย ปี 2016-2020

ที่มา: Trademap รวบรวมและวิเคราะห์โดยแผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากกราฟที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2018-2020 การนาเข้าสินค้าโฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้
ประกอบ (HS 85414021) ของไทยจากทั่ว โลกมีการขยายตัว โดยประเทศนาเข้าหลั กของไทย ได้แก่ จีน
เวียดนามและมาเลเซีย ในขณะที่การส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปทั่วโลกกลับหดตัว โดยประเทศส่งออก
หลักของไทย ได้แก่ เวียดนาม
จากกราฟที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2018-2020 การนาเข้าสินค้าโฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบ
ขึ้นเป็นโมดูลหรือทาเป็นแผง (HS 85414022) ของไทยจากทั่วโลกมีการขยายตัว โดยประเทศนาเข้าหลักของ
ไทย ได้แก่ จีน ขณะที่การส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปทั่วโลกก็มีการขยายตัวเช่นกัน โดยประเทศส่งออก
หลักของไทย ได้แก่ สหรัฐ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง ร้อยละ 97
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จะเห็นได้ว่า ไทยพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ ในการส่งออกสินค้าโฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูล
หรือทาเป็นแผง (HS 85414022) ค่อนข้างมาก โดยความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ จะทาให้การ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วของไทยไปสหรั ฐ ฯ ขยายตั ว มากขึ้ น ในขณะที่ เวี ย ดนามนั้ น ก็ เป็ น อี ก ประเทศที่
ผู้ป ระกอบการไทยควรให้ ความสนใจเนื่ องจากการผลิ ตพลั งงานหมุนเวียนในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลั งงานแสงอาทิต ย์ นั้ น ได้ มีการเติบ โตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเวียดนามได้ตั้ งเป้ าหมายที่จะเพิ่ มสั ดส่ ว นการผลิ ต
พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นร้อยละ 15-20 ภายในปี 2030 และเพิ่ มขึ้นเป็นร้อยละ 25-30
ภายในปี 20459
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ของไทย

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ผู้ ป ระกอบการที่ ด าเนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ โซล่ า ร์ เซลล์ จ านวน 36 ราย 10
โดยมีรายละเอียดดังนี้
· กิจการการผลิตโซล่าร์เซลล์ จานวน 22 ราย ซึ่งเป็นการลงทุนจาก 1) ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ จานวน
10 ราย (ร้ อยละ 45) โดยส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ ประกอบการสั ญชาติ จี นที่ ลงทุ นในกิ จการขนาดเล็ กและขนาดใหญ่
2) ผู้ ป ระกอบการสั ญ ชาติ ไทย จ านวน 8 ราย (ร้ อยละ 37) และ 3) ผู้ ป ระกอบการที่ มี การร่ วมทุ นระหว่ าง
ผู้ประกอบการสัญชาติไทยและผู้ประกอบการชาวต่างชาติ จานวน 4 ราย (ร้อยละ 18)
· กิจการการประกอบโซล่าร์เซลล์ จานวน 14 ราย ซึ่งเป็นการลงทุนจาก 1) ผู้ประกอบการสัญชาติไทย
จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 72) โดยส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ ประกอบการที่ ลงทุ นในกิ จการขนาดเล็ ก 2) ผู้ ประกอบการ
ชาวต่างชาติ จานวน 3 ราย (ร้อยละ 21) และ 3) ผู้ประกอบการที่มีการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการสัญชาติไทย
และผู้ประกอบการชาวต่างชาติ จานวน 1 ราย (ร้อยละ 7)
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https://www.reuters.com/article/vietnam-energy-solar-idUKL4N2H31A2
10
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
สำนั กงานมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรม
(สมอ.)11

ผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์
และส่วนประกอบจาเป็ นต้ องมี มาตรฐานเพื่อควบคุม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้านการใช้งาน โดย
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มี
การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์ของไทย ซึ่งอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ทั้งภายในและภายนอกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้อง
ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภั ยพื้นฐานและการ
ทดสอบเพิ่มเติมที่เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
ทั้งนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์
แสงอาทิตย์หรือสิ นค้าโซล่าร์เซลล์ และส่วนประกอบ
ที่ทาง สมอ. ได้มีการกาหนดให้มีการใช้งานในไทยนั้น
มีทั้งมาตรฐานทั่วไป มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส และ
มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p3_tis/p3tis.php

1) มาตรฐานทั่ วไป ตั วอย่ างเช่ น มอก.
2210-2555 (มอก. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน
ชนิดฟิ ล์มบาง-คุณสมบั ติการออกแบบและรับรอง
แบบ) มอก. 2606-2557 (มอก. ระบบเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ –ลั ก ษณะของการเชื่ อ มต่ อ ระบบ
จ าห น่ ายไฟ ฟ้ า) ม อก.2607 -2563 (ม อก.
อิ น เวอร์ เตอร์ ที่ ใช้ กั บ ระบบเซลล์ แสงอาทิ ต ย์ ที่
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขั้นตอนการทดสอบ
ระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้า ขณะไฟฟ้าดับ) เป็นต้น
2) มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
สมอ. ได้กาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ได้แก่
มอก. เอส 176-2564 สาหรับการให้ บริการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมาตรฐานฉบับนี้จะเป็น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพการ
บริ ก ารเพื่ อใช้ ในการรั บ รองผู้ ป ระกอบการและ
ยกระดับการบริการให้มีคุณภาพที่ดี
3) มาตรฐานสากล ปั จจุ บั นหน่ วยงาน
ด้านมาตรฐานสากลอย่าง International Electro
Committee (IEC) ได้มีการออกมาตรฐานเกี่ยวกับ
แผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ และส่ วนประกอบ เพื่ อใช้
สาหรับทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและ
ประเมิ น ผลทางด้ านความปลอดภั ย ของเซลล์
แสงอาทิ ตย์ โดยมาตรฐานโซล่ าร์ เซลล์ ของ IEC

9

ที่ทางสมอ. ได้น ามาปรับเป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) เช่น 1) IEC 61515 Crystalline Silicon
Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules-Design Qualifcation and Type Approval หรือ มอก. 1843 2) IEC
61646 Thin-Film Terrestrail Photovoltaic (PV) ModulesDesign Qualification and Type Approval หรื อ
มอก. 2210 และ 3) การทดสอบมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า: ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
มาตรฐาน IEC 60364-7-712 เป็นต้น
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ สนใจหรื อต้ องการศึ กษาเกี่ ยวกั บมาตรฐานเพิ่ มเติ ม สามารถติ ดต่ อได้ ที่ ส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-3300 หรือเว็บไซต์ https://www.tisi.go.th/
และนอกจากด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์และส่วนประกอบในไทย
จะต้องปฏิบัติตามแล้ว ผู้ประกอบการก็อาจจะต้องให้ความสาคัญกับประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยเพื่อ
ไม่ให้เสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน

ตัวอย่างมาตรการกีดกันทางการค้าของต่างประเทศที่ไทยควรระวัง

อินเดีย กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานทดแทนของอินเดีย (Ministry of New and Renewable
Energy: MNRE) เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลั งได้เห็ นชอบกับข้อเสนอในการจัดเก็บ ภาษี ศุล กากรเบื้ องต้น
(Basic Customs Duty: BCD) ในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 40 สาหรับการนาเข้าโซล่ าร์เซลล์ และแผง
โซล่ าร์ตามล าดับ ในปี 2022 ซึ่งในปั จ จุ บั น อิน เดียยังไม่ได้มีการจัดเก็บ ภาษี ศุล กากรขาเข้าส าหรับ สิ นค้ า
ดังกล่าว แต่มีมาตรการปกป้องเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมท้องถิ่นโดยการเก็บภาษีนาเข้าโซล่าร์เซลล์และแผง
โซล่าร์ ร้อยละ 15 จากจีน มาเลเซีย และประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้วในเดือน
กรกฎาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา12 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอินเดียจะจัดเก็บภาษีศุลกากรตามกาหนดในเดือนเมษายน
ปี 2022 แต่ไทยก็ยังคงสามารถส่งออกสินค้าโซล่าร์เซลล์ไปอินเดียโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ได้ โดยมีอัตราภาษีเป็น 0 เรียบร้อยแล้ว
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Reuters, March 9, 2021. UPDATE 1- India to levy import tax on solar modules, cells from April 2022
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สหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการปกป้องในรูปแบบโควตาภาษี (TRQ) กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline
Silicon Photovoltaic Cells and Modules: CSPV) หรือโซล่ าร์เซลล์ และชิ้นส่ ว นหรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่มี
ส่ ว นประกอบของโซล่ า ร์ เซลล์ โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2018 - 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2022
(ระยะเวลา 4 ปี ) ซึ่งครอบคลุ มรายการสิน ค้า 4 พิ กัด (HS 8 หลั ก) ได้แก่ HS 85414060 HS 85013180
HS 85016100 และ HS 8507208013
ต่อมาสหรัฐฯ ได้ปรับมาตรการแรงขึ้นจากเดิมที่เคยยกเว้นการเก็บภาษีเซฟการ์ดสินค้าแผงโซล่าร์เซลล์
ชนิดที่รับแสงได้ 2 ด้านก็เปลี่ยนมาเก็บภาษี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2020 ซึ่งสินค้านี้ อยู่ภายใต้
พิกัด 85414060 และเพิ่มอัตราภาษีเซฟการ์ดเฉพาะสินค้าโซล่าร์เซลล์ พิกัด 85414060 ในปีที่ 4 เป็นร้อยละ
18 (จากเดิมร้อยละ 15) มีผลบังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2021 - 6 กุมภาพันธ์ 2022 มาตรการเซฟการ์ดที่บังคับใช้
อยู่ นี้ จ ะสิ้ น สุ ดในวัน ที่ 6 กุมภาพั น ธ์ 2022 นี้ จึงต้องติดตามต่อไปว่าสหรัฐฯ จะต่ออายุมาตรการหรือออก
มาตรการใหม่หรือไม่14
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พิกัดอัตราศุลกากรระดับ 8 หลัก (Harmonized Tariff Schedule of the United States 2021) ของสหรัฐฯ โดยเป็น
ข้อมูลจาก United State International Trade Commission (USITC)
14
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

11

นโยบายโซล่าร์เซลล์ของประเทศไทย

ตัวอย่างนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ของไทย

สาหรับประเทศไทยนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เช่น เดียวกับประเทศ
อื่นๆ โดยภาครัฐได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ของไทยทั้งทางด้านการผลิตและการ
ใช้งาน ตัวอย่างนโยบาย อาทิ
1) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561–2580 (AEDP2018) โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน15
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงาน
จากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกที่มีอยู่ภายในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน
รูปของพลังงานไฟฟ้ า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพต่อการใช้พ ลังงานขั้น สุดท้ ายที่ร้อยละ 30 ในปี
พ.ศ. 2580 (2037)
ทั้งนี้ เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปของพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2580
(2037) ได้ แ ก่ พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ 12,139 เมกะวัต ต์ (MW) และพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ทุ่ น ลอยน้ า 2,725
เมกะวัตต์ (MW)
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2) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018 Revision1) โดยสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน16
สาหรับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018 Revision1) ซึ่งเป็น
แผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศนั้น ได้ให้ความสาคัญกับ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในราย
ภูมิภาคที่ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบผลิ ตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ไปจนถึงระบบจาหน่ายไฟฟ้า และผลิตไฟฟ้าให้
สอดคล้ องกั บ ปริม าณความต้อ งการใช้งานไฟฟ้าตามจานวนประชากรที่เพิ่ มขึ้น เพื่ อรองรับ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของการจัดทาแผน PDP2018 Revision1 คือ การผลิตและ
การรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต จากพลั งงานหมุ น เวียนตามนโยบายส่ งเสริม การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั งงานหมุ น เวีย น
ซึ่งประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้าร่วมกับโรงไฟฟ้า
พลังน้าและโรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็กของ กฟผ. รวมถึ งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยจะมีการรับซื้อเป็นรายปี
และรับซื้อในราคาไม่เกินราคาขายส่งเฉลี่ย (Grid Parity) เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น
ทั้งนี้ เป้าหมายกาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 ตามแผน PDP2018 Revision1
นั้น ระบุว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ทั้งสิ้น 18,833 เมกะวัตต์ (MW)
ในขณะที่กาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2568 นั้น พบว่า ไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้ 3,185 เมกะวัตต์ (MW)
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3) การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น (BOI) ได้ มี ม าตรการการส่ งเสริ ม การลงทุ น ส าหรั บ
ผู้ ประกอบการที่ ผลิ ตเซลล์ แสงอาทิ ตย์ และผู้ ประกอบการที่ น าเซลล์ แสงอาทิ ตย์ มาใช้ งาน โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1) ผู้ประกอบการที่ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับกิจการผลิ ตเซลล์ แสงอาทิตย์ และ/หรือวัตถุดิบ
สาหรับเซลล์แสงอาทิตย์นั้น (กิจการประเภท 5.4.2) จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหากการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มี
กรรมวิธีการผลิตและ Energy Yield ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ A2 คือ
ยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุ คคล 8 ปี ยกเว้นอากรน าเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรของนาเข้าเพื่ อวิจัย ยกเว้นอากร
วัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การนาเข้าช่างฝีมือ
และผู้ชานาญการ วีซ่าและใบอนุญาตทางาน การน าเข้าคนต่างด้าวเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน และการส่ งออก
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น และหากผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็จะได้รับ
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ทางภาษีจาก BOI เพิ่มเติม คือ ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 50% อีก 3 ปี
(กรณีที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) และได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 50% อีก 2 ปี ในกรณีที่ลงทุนใน
พื้นที่เฉพาะใน EEC17
2.2) ผู้ประกอบการที่นาเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งาน เช่น การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน
เป็นต้น18 สามารถขอส่งเสริมได้ตามมาตรการย่อย เรื่อง การลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน การลงทุนเพื่อใช้
พลั งงานทดแทน หรื อการลงทุ น เพื่ อลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งมาตรการดั งกล่ าวครอบคลุ มกรณี การ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนที่กาหนด ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อให้เกิดการนาพลังงานทดแทนมาใช้ และ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
วงเงิน 50% ของเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร19
นอกจากนี้ กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซล่าร์เซลล์อย่างกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน้าจากพลังงานหมุุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น (กิจการประเภท
7.1.1.2) ก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ A2 เช่นเดียวกับกิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ และ/หรือวัตถุดิบสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ (กิจการประเภท 5.4.2)
17

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
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https://www.boi.go.th/index.php?page=faq&group_id=101535&_order_by=
19
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นอกจากนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ แล้ว ภาครัฐยังออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าร์เซลล์ด้วย โดยแผงโซล่าร์เซลล์และส่วนประกอบนั้นมีอายุการใช้งาน
โดยเฉลี่ยประมาณ 20 ปี 20 และการใช้งานโซล่าร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากในปัจจุบั นอาจนาไปสู่ปัญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต จึงต้องมีกระบวนการจัดการขยะและการรีไซเคิลที่
เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างในสหภาพยุโรปนั้น แผงโซล่าร์เซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้ ว จะถื อ เป็ น ขยะอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Waste) และต้ อ งจั ด การตามกฎหมายการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive)
สาหรับการดาเนินงานของประเทศไทยนั้น พบว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มี ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการซากผลิตภัณ ฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์21 ซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความสาคัญกับการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ถอดชิ้นส่วน
และกาจัดซากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวอย่างมาตรา เช่น
- มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทาลายซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่าหรือทิ้งปนอยู่
กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยต้องนาไปคืนที่ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
- มาตรา 32 การจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ให้ดาเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้ผลิต
หรือผู้ผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น หรือผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.) ดังกล่ าวอยู่ ระหว่างการพิ จารณาปรับ แก้ไขตั ว ร่างและยังไม่ มี
กาหนดการเผยแพร่หรือบังคับใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในเบื้ องต้น ร่างกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมแค่ผลิ ตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรศัพท์มื อถือ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และตู้เย็น แต่ในอนาคตอาจครอบคลุมถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผงโซล่ าร์ เซลล์ ด้ ว ย ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด การจั ด การแผงโซล่ าร์ เซลล์ ที่ ห มดอายุ ก ารใช้ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
20

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.pcd.go.th/laws/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4
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ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น ได้ศึกษาแนวทางบริหาร
จัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ 22 โดยผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ในปัจจุบันการบริหาร
จัดการขยะจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังใช้วิธีการคัดแยกขยะแล้วนาไปย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆ
ก่อนเข้าตามกระบวนการและน าทิ้งในหลุ มฝั งกลบตามกฎหมาย ดังนั้น การส่ งเสริมให้ มีการจัดตั้งโรงงาน
รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรในประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ในขณะที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ได้มี การพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างครบวงจร23 โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแต่งแร่และ
โลหการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถรีไซเคิลส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ เศษกระจกโลหะผสมซิลิกอน เงินบริสุทธิ์
ทองแดงบริสุทธิ์ อะลูมิเนียม และผงเงิน ให้สามารถนากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งถือเป็น
ความสาเร็จครั้งแรกของประเทศไทย
จะเห็นได้ว่า ภาครัฐไทยได้เตรียมการเพื่อรับมือกับซากเซลล์แสงอาทิตย์บ้างแล้ว ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่ง
ผลั กดั นให้ กฎหมายการจั ดการซากผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และแผนงานต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับซากเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นเป็นจานวนมหาศาลในอนาคต
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สรุป
เราคงไม่อาจปฏิ เสธเทรนด์รัก ษ์โลกและการลดการปล่ อยคาร์บ อนได้ เนื่อ งจากประเทศผู้ น าทาง
เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ต่างก็ขานรับเทรนด์ดังกล่าวพร้อมทั้งออก
นโยบายสนั บ สนุ น ในการเลื อ กใช้ พ ลั งงานสะอาดและพลั งงานหมุ น เวี ย นอย่ า งการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์ สาหรับประเทศไทยนั้น หากภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งทาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจนทาให้อุปกรณ์ต่างๆ มีต้นทุนในการผลิตและการติดตั้งที่ถูกลง และประชาชนก็จะสามารถเข้าถึง
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ มากขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นแรงกระตุ้น
ภาคธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องตามมา เช่น ธุรกิจการผลิตอินเวอร์เตอร์และวัสดุอุปกรณ์ของระบบโซล่าร์เซลล์
ธุรกิจการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ งานด้านบารุงรักษา เป็นต้น รวมไปจนถึงเกิดการพัฒนาระบบ
กักเก็บ พลังงานอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ระบบการควบคุมการทางานผ่ านแพลตฟอร์มและ
อุปกรณ์ดิจิทัล และการใช้ CCTV และเซ็นเซอร์ในการอ่านข้อมูลต่างๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะออกนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดภายในประเทศ
และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตและส่งออกโซล่าร์เซลล์ไปยังประเทศคู่ค้าได้มากขึ้นแล้ว
แต่ก็ยังมีข้อควรระวังอื่นๆ ด้วย กล่าวคือ หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสนับสนุนให้ เกิดการผลิตภายในประเทศ ทาให้ใน
ปัจจุบัน ประเทศคู่ค้าของไทยหลายรายเริ่มมีการออกมาตรการกีดกันทางค้าเพื่อหวังที่จะลดการพึ่งพาการ
นาเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยจีนซึ่งเป็น
ผู้ผลิตโซล่าร์เซลล์รายใหญ่ของโลกกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนโพลีซิลิคอน (Polysilicon) และการขาด
แคลนกระจกในการผลิ ตแผงโซล่ า ร์ เซลล์ เนื่องจากความต้องการโซล่ า ร์เซลล์ ทั่ว โลกที่ เพิ่ มสู งขึ้น 24 ดังนั้ น
ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือและหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิต
และการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
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