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        รัฐบาลอิสราเอลสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

  กระทรวงการสาธารณูปโภค พลังงานและทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่ก้ากับดูแล
บริษัทภาครัฐของประเทศอิสราเอลได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับอาคาร
ส้านักงานและบริษัทในเครือของรัฐบาลอิสราเอล โดยตั งเป้าหมายเพ่ือประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ส้านักงานและบริษัทในเครือของรัฐบาลลดลงร้อยละ 20 นอกจากนี  ได้ก้าหนดลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 
17 ในปี 2030 และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นร้อยละ 10 ภายในปี 2020 โดย
รณรงค์ให้ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนดาดฟ้าของอาคารบริษัทในเครือ ซึ่งจะท้าให้เกิดการประหยัดทางการเงิน 
โดยการคิดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าจะค้านวณจากทั งช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าในระดับสูงและระดับต่้า อัตราการใช้ไฟฟ้าใน

ระดับสูงเท่ากับ 1.23 เชคเกล กิโลวัตต์ต่อ
ชั่ ว โ ม ง  ทั ง นี  ต้ นทุ นการติ ดตั ง แผ ง เ ซลล์
แสงอาทิตย์ประมาณ 4,000 เชคเกล (ประมาณ 
38,000 บาท) มีอายุการใช้งาน 25 ปี และมี
ค่าบ้ารุงรักษาและค่าประกันภัยประมาณ 100 
เชคเกล (ประมาณ 940 บาท) ต่อปี และค่า
คาดการณ์ของก้าลังการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 0.5 
โดยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 – 15 
ตารางเมตร จะผลิตไฟฟ้าได้ 1 กิโลวัตต์ และ

สามารถผลิตไฟฟ้าจ้านวน 1,750 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในราคาต้นทุน 0.46 – 0.56 เชคเกล กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
ซึ่งผู้อ้านวยการหน่วยงานที่ก้ากับดูแลบริษัทภาครัฐของประเทศอิสราเอล (นาย Ori Yogev)  ระบุว่าจะมีก้าไร
สุทธิต่อตารางเมตรอยู่ระหว่าง 502 – 1,061 เชคเกล ต่อตารางเมตร จากการลงทุนการติดตั งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ประมาณ 4,000 เชคเกล และในพื นที่ขนาด 250 เอคอร์ จะท้าให้เกิดก้าไรสุทธิประมาณ 502,420 
เชคเกล ถึง 1.08 ล้านเชคเกล โดยอาจจะใช้การบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบ PFI (Private Finance 
Initiative) ซึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข้างมาก และท้าให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนใน
ทิศทางบวกตั งแต่เริม่ต้นของโครงการ 
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 ภายใต้กรอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส้าหรับอาคารส้านักงานและบริษัทในเครือของรัฐบาลอิสราเอล 
ผู้อ้านวยการด้านการพัฒนาและการปฏิบัติการด้านพลังงาน 
กระทรวงการสาธารณูปโภค พลังงานและทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
ของประเทศอิสราเอล (นาย David Weizmann) ได้ด้าเนินการส่ง
หนังสือขอทราบข้อมูลรายงานการใช้พลังงานของปี 2015 ไปยัง
หน่วยงานที่ก้ากับดูแลบริษัทภาครัฐของประเทศอิสราเอล และให้

ก้าหนดส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงฯ ทราบภายในเดือนมีนาคม 2016 เพ่ือกระทรวงฯ จะได้ด้าเนินการ
จัดล้าดับความส้าคัญในการใช้นโยบายประหยัดพลังงานให้แก่บริษัทในเครือของรัฐบาลดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม มีจ้านวนบริษัทเพียงเล็กน้อยที่ตอบสนองการร้องขอในขณะนี   

  ทั งนี  นโยบายการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานและพลังงานไฟฟ้าส้าหรับบริษัทในเครือ
ของรัฐบาลเป็นผลต่อเนื่องจากแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจของกระทรวงฯ เมื่อเดือนมกราคม 2560 โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ้านวน 300 ล้านเชคเกล และในขณะที่มีการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานและ
พลังงานไฟฟ้าส้าหรับบริษัทในเครือของรัฐบาล ภาคเอกชนได้มีความพยายามด้าเนินการในเรื่องดังกล่าว
เช่นกัน บริษัท Vertex Energy แจ้งข้อมูลการด้าเนินการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยได้
ท้าสัญญาการติดตั งระบบนวัตกรรมด้านการให้ความอบอุ่นภายในอาคารของโรงแรม Queen of Sheba ที่
เมือง Eilat ซึ่งระบบนวัตกรรมดังกล่าวจะท้าให้เกิดการลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าและก๊าซปิโตรเลียมเทียบเป็น
จ้านวนเงินเท่ากับ 400,000 เชคเกล ต่อปี 

  บริษัท Smar Tap ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Intel และ Amazon พัฒนาและติดตั งระบบ
ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าและน ้าประปาในโรงแรม Sheraton Tel Aviv จากผลการด้าเนินการดังกล่าว
สามารถลดการใช้น ้าประปาลงร้อยละ 30 และลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 8 โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลการ
ใช้น ้าประปา เช่น ความดันน ้า อุณหภูมิ อัตราการไหลของน ้า และประมวลผลเพ่ือควบคุมการใช้น ้าประปาให้
เหมาะสมกับจ้านวนการใช้น ้าและลดการสิ นเปลือง 
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ทั งนี  ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนนโยบายการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน

และพลังงานไฟฟ้าส้าหรับบริษัทในเครือของรัฐบาล จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตขึ นร้อยละ 62 ภายในปี 
2030 เมื่อเปรียบเทียบกกับปี 2015 หรือประมาณ 96 เทร่าวัตต์ต่อชั่วโมง และต้นทุนการบริหารจัดการ
เพ่ือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2030 จะมีมูลค่าประมาณ 24.3 พันล้านเชคเกล และมีก้าไร
จากการด้าเนินการประมาณ 79.9 พันล้านเชคเกล 
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 29/03/2560  

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

  ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยความ

เข้มรังสีของแสงอาทิตย์ทั่วประเทศทุกพื นที่ เป็นค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 18.0 เมกะจูลต่อตารางเมตร/วัน     

( MJ / m2 – day ) ซ่ึงจัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศ 

 

 (ท่ีมา: คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, 2555) 
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แม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่น้อยเม่ือเทียบกับพลังงานรูปแบบอื่น แต่ก็ 
 
แม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับพลังงานรูปแบบ
อ่ืน แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อย โดยในปี 2554 ที่มีการใช้ประมาณ 100.34 เมกะวัตต์ เป็น 1,419.58 เมกะ
วัตต์ ในปี 2558   

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCI J)/ วารสารประชาไท ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2560 

ประเทศไทยอาจพิจารณาจัดท้าแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) และ
การไปศึกษา จัดเก็บข้อมูลการผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศอิสราเอล และบริษัท 
start-up ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนดังกล่าว เพ่ือพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย และอาจแสวงหา
ลู่ทางขยายการค้า การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องจากการด้าเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงชิ นส่วนพลังงาน
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น 

 
ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

       3  เมายน 2560 
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน     
  ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 
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