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ประเทศไทยพยายามกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ในอดีตเราพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาติ
ในสัดส่วนท่ีสูง
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แผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคต (PDP 2015)
จึงก าหนดให้เพิ่มสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียน และถ่านหิน
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ที่มำ: แผนพัฒนำก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำ 2558-2579



ความพยายามในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
ประสบอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง

3
ท่ีมำ: รวบรวมจำกข่ำว



แนวโน้มทั่วโลกจะลดการพึ่งพาถ่านหนิ 
และเพิ่มบทบาทของพลังงานหมุนเวียน

4ท่ีมำ: International Energy Agency, “World Energy Outlook 2017” 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง



ระบบไฟฟ้าไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบที่พึ่งพาถ่านหินน้อยลง
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• เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่ำนหิน 
ก๊ำซธรรมชำติ)

• บริหำรแบบรวมศูนย์
• ประสิทธิภำพต่ ำ ยืดหยุ่น

น้อยและไม่มั่นคง

• พลังงำนหมุนเวียน
• ประสิทธิภำพสูง ยืดหยุ่นและ

มั่นคง
• บริหำรกระจำยศูนย์

ต้นทุนพลงังำนหมนุเวียน
ที่ต่ ำลง

Climate change
movement

Disruptive forces

ที่มำ: ControlSysที่มำ: ControlSys

ระบบไฟฟ้าปัจจุบัน: ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต:



ระบบไฟฟำ้แห่งอนำคต: 
สะอำด ชุมชนมสี่วนร่วม และตน้ทนุต่ ำ
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- ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีส่วนร่วมในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ (prosumer) และบริหำร
โครงข่ำยไฟฟ้ำของตน
- กระจำยแหล่งผลิตไฟฟ้ำไปตำมพื้นท่ี
ต่ำง ๆ ช่วยเพิ่มควำมม่ันคง

ใช้พลังงำนหมุนเวียน (คำร์บอน
ต่ ำ) ไม่ต้องพึ่งพำเชื้อเพลิงน ำเข้ำ 
แต่มีควำมผันผวนสูง และอำจผลิต
ไฟฟ้ำได้ไม่ตรงกับเวลำที่มีควำม
ต้องกำร

– มีกำรติดต่อส่ือสำร ระหว่ำงผู้ผลิต กำรไฟฟ้ำ ผู้บริโภค (IoT) ท ำให้บริหำรกำร
ผลิตและกำรใช้ไฟฟ้ำได้มีประสิทธิภำพ
–ปรับตัวต่อสภำวะกำรผลิตและกำรใช้ไฟฟำ้ที่ผันผวนได้ดี (ยืดหยุ่น) รองรับกำร
เติบโตของพลังงำนหมุนเวียนได้โดยที่ต้นทุนไม่สูง

ที่มำ: ControlSys

สะอาด

ชุมชนมสี่วนร่วม 

ยืดหยุ่นและต้นทุนต่ า

1

2
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ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System, ESS)
จะเป็นหัวใจส าคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

คุณสมบัติส าคัญของ ESS
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เก็บไฟฟ้ำที่ผลิตได้ตอน demand ต่ ำ ไว้ใช้
ตอน demand สูง (รวมถึงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน)

สำมำรถเลือกระดับลงทุนที่เหมำะสมกับควำม
จ ำเป็น ลดควำมสิ้นเปลืองในกำรลงทุน

เหมำะแก่กำรน ำมำใช้งำนเพื่อรักษำเสถียรภำพ
ของระบบไฟฟ้ำ ลดต้นทุนในกำรใช้โรงไฟฟ้ำ
เพื่อรักษำเสถียรภำพ

ESS บำงประเภท สำมำรถปล่อยและ
เก็บพลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

ไม่ต้องสร้ำง scale ใหญ่เหมือนกับ
สร้ำงโรงไฟฟ้ำ

โยกย้ำยพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงเวลำได้*1

2

3

สำมำรถน ำไปใช้ในที่ห่ำงไกล และปรับเปลี่ยน
กำรท ำงำนได้หลำกหลำย จึงเกิดเป็นกำร
ประหยัดจำกขอบเขต (economy of scope)

ESS สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ และ
ตอบสนองกำรใช้งำนที่หลำกหลำย
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ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System, ESS)
จะเป็นหัวใจส าคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

ESS มีประโยชน์ในทุกส่วนของระบบไฟฟ้า 

8ที่มำ: energystoragesense.com

ติดตั้งที่โรงไฟฟ้า ติดตั้งที่ระบบสายส่ง
ติดตั้งที่ระบบ
จ าหน่าย

ติดตั้ง ณ 
สถานที่ใช้
ไฟฟ้า

ติดตั้งคู่กับ
พลังงาน

แสงอาทิตย์และลม 
แบบกระจาย



ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System, ESS)
จะเป็นหัวใจส าคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต
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บทบาทส าคัญของ ESS ในระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

1. ช่วยให้ระบบไฟฟ้ำ “สะอาด” 

2. ช่วยให้ระบบไฟฟ้ำ “ยืดหยุ่น” และมี “ต้นทุนต่ าลง”

3. ช่วยให้ชุมชนและธุรกิจ “มีส่วนร่วม” 
ในกำรผลิตไฟฟ้ำและบริหำรโครงข่ำยย่อยของตน



1. ช่วยให้ระบบไฟฟ้า “สะอาด”
รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น

ลักษณะเฉพาะของพลังงานหมุนเวียน (โดยเฉพำะลมและแสงอำทิตย)์
• มีควำมผันผวน (variable)
• ปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ อำจไม่ตรงกับควำมต้องกำรเสมอไป
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1. เพิ่มเสถยีรภำพของพลงังำนหมุนเวยีน: ติดตัง้โดย กฟผ. และ/หรอื wind farm, solar 
farm เพื่อลดต้นทุนจำกกำรส ำรองไฟฟ้ำและกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพิ่ม

ตัวอย่ำงกำรใชง้ำน ESS เพื่อเพิ่มมลูคำ่ใหพ้ลงังำนหมนุเวยีน

ที่มำ: E&I Consulting; Energy 
Storage Association



1. ช่วยให้ระบบไฟฟ้า “สะอาด”
รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น

11

2. เพิ่มมูลคำ่ใหก้บัพลงังำนหมุนเวยีน โดยเก็บไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ในช่วงที่มีมูลค่ำต่ ำ (ควำมต้องกำรต่ ำ) ไว้ใช้ในช่วงที่มีมูลค่ำสูง (ควำมต้องกำรสูง)

• ติดตั้งโดย กฟผ. เพื่อลดต้นทุนในกำรจัดหำไฟฟ้ำ
• ติดตั้งโดยผูใ้ชไ้ฟฟำ้ พร้อมแผงโซลำร์ เพื่อลดกำรซื้อไฟฟ้ำจำกโครงข่ำย

ตัวอย่ำง กำรใช้งำน ESS เพื่อเพิ่มมลูคำ่ใหพ้ลงังำนหมุนเวยีน (ต่อ)

ผู้ใช้ไฟฟำ้: เก็บไฟฟ้ำส่วนเกินจำกโซลำร์รูฟท็อปตอนกลำงวัน 
ไว้ใช้ตอนหัวค่ ำ

ผู้ดูแลระบบไฟฟำ้: บรรเทำกำรเกิดกรำฟรูปเป็ด (duck curve) 
ที่เกิดจำกโซลำร์ PV ลดควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองไฟฟ้ำ และลด
ต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำช่วง peak ค่ ำ/กลำงคืน

ที่มำ: Velocity solar ที่มำ: Burnett (2016) Stanford University’s coursework 

เก็บพลงังำน

ปล่อยพลงังำน



1. ลดตน้ทุนกำรผลติไฟฟำ้ โดยกำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงที่ควำมต้องกำรต่ ำ/ต้นทุนถูก (เช่น
ตอนกลำงคืน) ไว้จ่ำยให้โครงข่ำยในช่วงที่ควำมต้องกำรสูง/ต้นทุนสูงได้
2. ลดพคีไฟฟ้ำ เป็นแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในช่วงที่เกิดควำมต้องกำรสูง ลดควำมจ ำเป็นในกำร
สร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่

2. ช่วยลดต้นทุนของระบบไฟฟ้า
และต้นทุนของสังคม

ESS สามารถช่วยเสริมการท างานของโรงไฟฟ้า 
เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าหลัก
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ที่มำ: Massachusetts Energy 
Storage Initiative Study (2013)

ตัวอย่ำง กำรใช้งำน ESS เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในระบบไฟฟำ้
(ติดตัง้โดย กฟผ. หรือผูใ้หบ้รกิำรเอกชน)



2. ช่วยลดต้นทุนของระบบไฟฟ้า
และต้นทุนของสังคม

3. รักษำเสถยีรภำพในระบบไฟฟ้ำ ESS บำงประเภทสำมำรถจ่ำยไฟได้เร็ว จึงสำมำรถน ำมำใช้
สร้ำงเสถียรภำพให้กับระบบไฟฟ้ำร่วมกับโรงไฟฟ้ำได้

4. ชะลอกำรลงทนุในสำยสง่ ติดตั้ง ESS ในบริเวณที่มีควำมต้องกำรสูง ลดควำมแออัดของสำย
ส่ง และชะลอกำรลงทุนในสำยส่ง
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ตัวอย่ำง กำรใช้งำน ESS เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในระบบไฟฟำ้ (ต่อ)
(ติดตัง้โดย กฟผ. หรือผูใ้หบ้รกิำรเอกชน)

เสถียรภำพ = สมดุลระหว่ำงกำรผลิต
และควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง

ควำมไม่สมดุลมีแนวโน้มสูงขึ้นตำม
สัดส่วนของพลังงำนหมุนเวียนในระบบ

ที่มำ: E&I Consulting; Energy Storage Association



3. ช่วยให้ชุมชนและธุรกิจ “มีส่วนร่วม” 
ในการผลิตไฟฟ้าและบริหารโครงข่ายย่อย

1. บริหำรจดักำรพลงังำนหมุนเวียนในเครอืขำ่ย เก็บพลังงำนไฟฟ้ำที่
ผลิตได้จำกพลังงำนหมุนเวียนในเครือข่ำยไว้ใช้ ลดต้นทุนกำรซื้อไฟฟ้ำ 
ลดกำรสูญเสียจำกกำรส่งไฟฟ้ำ

2. ลดคำ่ไฟฟำ้ บริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำภำยในอำคำร หรือภำยใน
โครงข่ำยย่อย ๆ ร่วมกับอุปกรณ์สื่อสำร (IoTs) ช่วยลด peak และ
ลดค่ำไฟฟ้ำ

3. เพิ่มควำมมัน่คง ใช้เป็นแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง (Uninterrupted 
Power Supply, UPS) หรือเพื่อรักษำคุณภำพไฟฟ้ำในยำมที่ไฟตก
หรือไฟดับ 
• มูลค่ำจะสูงมำกในอนำคต เมื่อใช้ในธุรกิจด้ำนข้อมูล และกำรสื่อสำร 

เช่น Data center และเครือข่ำยสื่อสำรขอ้มูล เป็นต้น
14

ตัวอย่ำง กำรใช้งำน ESS ในโครงขำ่ยแบบกระจำยศนูย ์(ติดตั้งโดยผูใ้ช้ไฟฟำ้)

โครงขำ่ยไฟฟำ้แบบกระจำยศนูย์ (distributed grid): ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีส่วนร่วมในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ กำรขำยไฟฟ้ำและบริหำรพลังงำนไฟฟ้ำในเครือข่ำยย่อย ๆ ของตน



ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System, ESS)
จะเป็นหัวใจส าคัญของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต
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บทบำทส ำคญัของ ESS ในระบบไฟฟ้ำแหง่อนำคต
1. ช่วยให้ระบบไฟฟ้ำ “สะอาด” 
2. ช่วยให้ระบบไฟฟ้ำ “ยืดหยุ่น” รองรับควำมผันผวนได้มำกข้ึน และมี “ต้นทุนต่ าลง” จำก

กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ
3. ช่วยให้ชุมชนและธุรกิจ “มีส่วนร่วม” ในกำรผลิตและบริหำรโครงข่ำยย่อยของตน

กฟผ./ผูด้แูลระบบ
• บริหำรจัดกำรโครงข่ำยง่ำยขึ้น แม้จะมี

พลังงำนหมุนเวียนเพิ่ม
• มีต้นทุนกำรจัดหำไฟฟ้ำ และดูแล

เสถียรภำพของโครงข่ำยที่ต่ ำลง

ผู้ใชไ้ฟฟำ้/ชมุชน/ธรุกจิ 
• มีควำมมั่นคงทำงพลังงำนไฟฟ้ำมำกขึ้น 
• ลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำที่ซื้อจำกโครงข่ำยหลัก
• (อำจ) มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำส่วนเกิน
• ไม่ต้องจ่ำยค่ำไฟฟ้ำแพงในระยะยำว



ESS มีหลากหลายเทคโนโลยี
ซึ่งมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป

16
ที่มา: U.S. Energy Information Administration, based on Energy Storage Association

พลังงำนไฟฟำ้ทีเ่กบ็ได ้(Energy)

คว
ำม
รว
ดเ
รว็
ใน
กำ
รป
ลอ่
ยพ

ลงั
งำ
น 

2 คุณสมบัติส ำคัญที่ก ำหนดลักษณะกำรใช้งำนของ ESS แต่ละเทคโนโลยี 
• พลังงำนไฟฟำ้ทีเ่กบ็ไวไ้ด ้(Energy) 
• อัตรำกำรเกบ็และปลอ่ยไฟฟำ้ (Power)

ท่ีมำ: ดัดแปลงจำก www.batteryuniversity.com



แบตเตอรี่ Lithium-ion
เป็นเทคโนโลยีที่ศักยภาพสูงสุดในระยะเวลาอันใกล้

 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ
 ต้นทุนต่ าลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประสิทธิภาพและรอบการท างานสูงขึ้น อันเป็นผลจาก

การพัฒนาตลาด consumer electronics (มือถือ, กล้องถ่ายรูป, แล็ปท็อป) และยานยนต์
ไฟฟ้า

17ที่มำ: Massachusetts Energy Storage Initiative Study (2013)
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ประโยชน์จากการลงทุนใน ESS
ในประเทศไทย อยู่ในรูปของการลดต้นทุนเป็นหลัก

 จุดคุ้มทนุ: ประโยชน์ของ ESS (ต่อผู้ลงทุน) > ต้นทุน ESS

 ในที่น้ี จะน ำเสนอตัวอย่ำงควำมคุ้มทุนของ การใช้แบตเตอรี่ควบคู่กับ
พลังงานหมุนเวียนเท่านั้น

19

ประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ESS

ลดต้นทุนกำร
ให้บริกำร

เพิ่มรำยได้

ESS ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บรกิำรบำง
ประเภท จึงให้ผลตอบแทนในรูปของต้นทุนที่ลดลง
เมื่อเทียบกับตัวเลือกปัจจุบัน

ESS สำมำรถร่วมให้บริกำรในระบบไฟฟ้ำ
ควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้ำได้

ในบริบทของประเทศไทย ประโยชน์ส่วนใหญ่ของ ESS จะอยู่ในรูปของกำรลดต้นทุน เนื่องจำก
กติกำในระบบไฟฟ้ำปัจจุบัน ยังไม่รองรับให้ ESS มีส่วนร่วมให้บริกำรเพื่อสร้ำงรำยได้



การใช้ ESS ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน
ช่วยชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

20

• พลังงำนลมและแสงอำทิตย์ อำจไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มก ำลังในชว่งที่มีควำมต้องกำรสูง
• ESS สำมำรถช่วยให้ผลผลิตไฟฟำ้จำกระบบพลังงำนหมุนเวียน มีควำมสม่ ำเสมอและคงที่เทียบเท่ำโรงไฟฟ้ำ

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

Solar PV (1 kW) + ESS (3 kWh) ชะลอ
การสร้างโรงไฟฟำ้ถำ่นหนิได้ 0.2 kW:

เทียบเท่ากับผลประหยัด 8,574 บาท 
ต่อ 1kWh ESS (ระยะเวลา 10 ปี)

รูปแบบกำรผลติไฟฟำ้จำก Solar PV + ESS

ต้นทุนทีล่ดลงจำก Solar PV + ESS = ค่ำลงทุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ + ค่ำเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
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ชั่วโมงของวัน

ผลผลติเฉลีย่ของ
Solar PV 

ผลผลติเฉลีย่ของ
Solar PV + ESS ตำม
ข้อก ำหนดของ SPP 

Hybrid Firm 

ที่มำ: ค ำนวณโดยคณะผู้วิจัย โดยใช้สมมติฐำนว่ำระบบ ESS มีอำยุกำรใช้งำน 10 ปี และระบบ ESS ถูกน ำมำใช้ติดคู่กับระบบ Solar PV ขนำด 1 kW ที่มีอยู่แล้วในระบบ เพื่อใหพ้ลังไฟฟ้ำท่ีผลิตแต่ละ
ช่วงเวลำ เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรผลิตไฟฟ้ำตำมประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำในโครงกำร SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 

Solar PV (1 kW) + ESS (3 kWh) ชะลอ
การสร้างโรงไฟฟำ้กงัหนัแกส๊ได้ 0.26 kW:
เทียบเท่ากับผลประหยัด 4,343 บาท 
ต่อ 1kWh ESS (ระยะเวลา 10 ปี)



การใช้ ESS ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
มีแนวโน้มจะคุ้มคา่ในเวลาอันใกล้
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ที่มำ: ค ำนวณโดยคณะผู้วิจัย โดยใช้ประมำณกำรณ์ต้นทุน ESS จำก Bloomberg New Energy Finance (2017) และประมำณกำรณ์ต้นทุนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินและ Solar PV 
จำกกฟผ. และ กำรศึกษำ EIA’s Annual Energy Outlook 2017
หมำยเหตุ: กำรค ำนวณนี้เป็นกำรประมำณแบบเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้ำงอิงเบื้องต้นส ำหรับระบบไฟฟ้ำของประเทศไทยเท่ำนั้น ผู้ลงทุนจ ำเป็นต้องท ำกำรประเมินมูลค่ำประโยชน์
จำกข้อมูลจ ำเพำะของสถำนที่และรูปแบบกำรใช้งำนนั้น ๆ เพื่อให้ได้มูลค่ำที่แม่นย ำที่สุด  

การใช้งาน ESS เสริมความมั่นคงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวโน้มจะคุ้มค่าภายในระยะเวลา 5-
10 ปีจากนี้ ดังนั้น แผนพลังงานระยะยาวของประเทศ ควรพิจารณาทางเลือกเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ มาใช้

ด้วย

รำคำแบตเตอรี่ Li-ion จำกกำรส ำรวจโดย BNEF
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ผลประหยัดจำกกำรใช้ ESS + PV 
ชะลอกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน

ประมำณกำรรำคำแบตเตอรี่ Li-ion โดย BNEF

ผลประหยัดจำกกำรใช้ESS + PV 
ชะลอกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำกังหันแก๊ส



การใช้งาน ESS ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายในปัจจุบัน 
เพราะผลตอบแทนน้อย เมื่อเทียบกับต้นทุนระบบ ESS

22

แนวโน้ม: เทคโนโลยีจะถูกลงเรื่อย ๆ 
จำกกำรแข่งขันในตลำดโลก

1. ควำมคุม้คำ่แตล่ะ Application น้อย เพรำะ
โครงสร้ำงรำคำในระบบไฟฟ้ำปัจจุบัน ท ำให้ผล
ประหยัดจำก ESS มีมูลค่ำไม่สูงมำก

2. โอกำสในกำรใช้ ESS พร้อมกันหลำย 
Application เพื่อเพิม่มลูคำ่ ท ำได้ยำก เพรำะ
กติกำในระบบไฟฟ้ำยังไม่อ ำนวยให้ ESS มี
ส่วนร่วมให้บริกำรในระบบ

แนวโน้ม: ขึ้นอยู่กับนโยบำยของรัฐ

>

ต้นทุนเทคโนโลยี ประโยชน์ (ผลตอบแทน)



การน า ESS มาใช้งานในหลายรูปแบบพร้อม ๆ กัน 
สามารถเพิ่มความคุ้มค่าโดยรวมให้กับระบบได้

“Benefit stacking” คุ้มทุนเร็วข้ึน
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ลดต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า

ลดพีค
ชะลอการลงทุนใน

สายส่ง

ลดค่าไฟฟ้าแบบ
TOU

ลดค่า Demand 
charge

เพิ่มความม่ันคงของ
แหล่งไฟฟ้า

เพิ่มมูลค่าให้
พลังงานหมุนเวียน

เพิ่มเสถียรภาพให้
พลังงานหมุนเวียน

ติดตั้งท่ีโครงข่ายไฟฟ้า 
(ใช้งานโดย กฟผ.)

ติดตั้งโดยผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอาคารและ

โรงงาน

1

2

3

ตัวอย่ำงกำรใชง้ำน ESS ที่เกิดพรอ้มกนัได้



สรุปและข้อเสนอแนะ
 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล จะเป็นทำงเลือก

ที่กำรผลิตไฟฟ้ำที่มีบทบำทลดลงเรื่อย ๆ ในอนำคต
 ระบบไฟฟ้ำของประเทศ จึงต้องปรับไปสู่ ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต 

ซึ่งเป็นระบบที่สะอำด ชุมชนมีส่วนร่วม และต้นทุนต่ ำ 
 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เป็นหัวใจส ำคัญที่จะช่วยรองรับกำร

เปลี่ยนดังกล่ำว
 ESS จะสร้ำงประโยชน์ให้กับ

• ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า - ในรูปแบบของต้นทุนที่ต่ ำลง และ
กำรบริหำรจัดกำรที่ง่ำยขึ้น

• ผู้ใช้ไฟฟ้า – ในรูปแบบของค่ำไฟฟ้ำที่ถูกลงและควำมมั่นคง
ของพลังงำนไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้

• ธุรกิจ - ในรูปแบบของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรในระบบไฟฟำ้

 เทคโนโลยี ESS ที่มีศักยภำพสูงในระยะสั้น/ปำนกลำง คือ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion

 ปัจจุบันกำรใช้งำน ESS ในประเทศไทย ยังไม่แพร่หลำย เนื่องจำก
ต้นทุน ESS ยังสูง และโอกำสสร้ำงรำยได้ในกิจกำรไฟฟ้ำมีจ ำกัด 24



สรุปและข้อเสนอแนะ

 แนวโน้มการใช้ ESS ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย จะเริ่มคุ้มค่าในอีกไม่ช้า...ท าอย่างไร
ประเทศไทยจึงจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี ESS มากที่สุด ?

25

-ศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจประโยชน์ของกำรน ำ ESS มำ
ใช้งำนในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงละเอียด
-ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยีอย่ำงใกล้ชิด 
เพื่อให้สำมำรถน ำ ESS มำใช้ได้ทันทีที่คุ้มค่ำ

รัฐ/การไฟฟ้า/ธุรกิจ/ผู้ใช้ไฟฟ้า

-พิจำรณำบทบำทของเทคโนโลยพีลงังำนใหม ่ๆ ในแผน
พลังงำนระยะยำวของประเทศ
-ปรับกตกิำของกจิกำรไฟฟำ้ เปิดโอกำสให้เทคโนโลยี
พลังงำนรูปแบบใหม่ ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมให้บริกำรในระบบ
ไฟฟ้ำ

รัฐ/ผู้ก ากับดูแล



South Australia คือตัวอย่างของระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต ที่มี
พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานเป็นหัวใจส าคัญ

26

• ระบบแบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (100 MW)
• เก็บพลังงานไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม Hornsdale ในเวลาท่ีความต้องการไฟฟ้าต่ า เพื่อน ามาใช้เวลา

ความต้องการสูง และเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
• เริ่มด าเนินการปลายปี 2560 เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ ซึ่งเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2559
• ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา ระบบแบตเตอรี่นี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าส ารอง

ภายใน 0.14-4 วินาที ถือเป็นการรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งเร็วกว่าการใช้โรงไฟฟ้าอย่าง
มาก

ที่มำ: www.theguardian.com

Hornsdale Power Reserve Battery, 
South Australia
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