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บทที่ 1 บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ได
ลงนามบั น ทึ กข อตกลงความร ว มมื อว า ดว ยการสงเสริมและสนับสนุน “โครงการสนับ สนุน การจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผานมา โดยให
ความสนใจเปนพิเศษตอโครงการนิคมอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมระบบสํารองไฟฟา (Energy Storage)
ซึ่งถือเปน Quick Win โครงการหนึ่งที่สําคัญของสอท.
เทคโนโลยีการสํารองไฟฟาสําหรับโครงขายไฟฟา หรือ Grid Energy Storage เปนเทคโนโลยีที่กําลัง
ไดรับความสนใจอยางมากจากรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแล (Regulator) โครงขายไฟฟาทั่วโลก เนื่องจาก
เทคโนโลยี Grid Energy Storage สามารถชวยเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสวนเกินเพื่อนํามาใชเวลาที่มีความ
ตองการไฟฟาสูง (peak) สามารถชวยเพิ่มความยืดหยุนของระบบไฟฟาใหสามารถตอบสนองตอระดับความ
ตองการและการผลิตที่มีความผันแปรไดอยางทันทวงที Grid Energy Storage จึงชวยแกปญหาความผันแปร
ของอุปสงคและอุปทานในระบบโครงขายไฟฟา ซึ่งชวยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟา อันเปน
ประเด็นที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
ดวยเหตุนี้ ความตองการเทคโนโลยี Grid Energy Storage จึงมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามสัดสวน
การใชพลังงานทดแทนและยานยนตไฟฟา (Electronic Vehicles) ที่จะเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟาทั่วโลก
และนาจะเปนโอกาสดีของประเทศไทยที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต Grid Energy Storage ซึ่งคาดวาจะ
มีความตองการที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในตลาดโลก นอกจากจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศแลว Grid
Energy Storage ยังจะเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงขายไฟฟาของประเทศ และสามารถเปนฐานเพื่อตอยอดไป
ยังการผลิตระบบสํารองไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค (Consumer
Electronics) ซึ่งจะมีความตองการสูงขึ้นในอนาคตเชนเดียวกัน
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ดั ง นั้ น สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย ได
ทําการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการสงเสริมอุตสาหกรรมสํารองไฟฟาสําหรับโครงขายไฟฟา
ของประเทศ (Grid Energy Storage) โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาบทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสํ ารองไฟฟาสํ าหรับโครงขายไฟฟ า (Grid Energy
Storage) ตอการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตระบบสํารองไฟฟาสําหรับโครงขายไฟฟา (Grid Energy
Storage) ในประเทศไทย
3. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบสํารองไฟฟาสําหรับโครงขาย
ไฟฟาของประเทศ (Grid Energy Storage)
1.2 นิยามของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และแบตเตอรี่
ในส ว นนี้ คณะผู วิ จั ย จะทบทวนนิ ย ามของเทคโนโลยี กักเก็ บ พลั ง งาน และนิ ย ามของแบตเตอรี่ ที่
กลาวถึงในระดับสากลและในประเทศไทย
1.2.1 นิยามโดยทั่วไปของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
ทบวงพลั ง งานระหว า งประเทศ (International Energy Agency, 2014) ได ก ล า วถึ ง เทคโนโลยี
กักเก็บพลังงาน (Energy storage) ไววาคือ เทคโนโลยีใดก็ตามที่สามารถกักเก็บพลังงาน (เชน ความรอน หรือ
ไฟฟา) ที่ผลิตในชวงเวลาหนึ่ง เพื่อนําออกมาใชตอบสนองความตองการในอีกชวงเวลาหนึ่งได
European Commission เสนอนิย ามของเทคโนโลยีกักเก็บ พลังงานไวใกลเคีย งกัน คือ “Energy
storage in the electricity system means the deferring of an amount of the energy that was
generated to the moment of use, either as final energy or converted into another energy
carrier.” (European Commission, 2017)
จะเห็นไดวา นิยามขางตนครอบคลุมเทคโนโลยีกักเก็บพลั งงานหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบั ติ
ดังกล า ว ได แก เทคโนโลยี กักเก็ บ พลั งงานเชิงกล (Mechanical Energy Storage เชน Pumped-Hydro
Storage) เทคโนโลยี กั ก เก็ บ พลั ง งานความร อ น (Thermal Energy Storage เช น Latent Thermal)
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเคมี (Chemical Energy Storage เชน Hydrogen Storage) เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานไฟฟาเคมี (Electrochemical Energy Storage เชน แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ Lithium-ion)
2

และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟา (Electrical Energy Storage เชน Super-Capacitors) ซึ่งคณะผูวิจัย
จะกลาวในรายละเอียดในบทที่ 2
ในระบบไฟฟาแบบดั้งเดิมนั้น ไฟฟาที่ผลิตขึ้นไมสามารถถูกกักเก็บไวใชในเวลาตอมาได ผูดูแลระบบ
(System operator) จะตองรักษาระดับการผลิตไฟฟาในแตละตําแหนงและชวงเวลา ใหเทากับความตองการ
ใชไฟฟาในตําแหนงและชวงเวลาเดียวกันอยูเสมอ เพื่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟา ดังนั้น
การนํ าเทคโนโลยี กักเก็ บพลั งงานไฟฟ า (Energy Storage) เขามาใชจ ะมีบ ทบาทพลิกโฉมการทํางานของ
กิจการไฟฟาไปอยางสิ้นเชิง เพราะทําใหระดับการผลิตไฟฟาไมจําเปนตองเทากับความตองการไฟฟาในทุก
ขณะและทุกตําแหนงอีกตอไป ทําใหผูดูแลระบบสามารถเพิ่มความยืดหยุนและลดตนทุนของระบบไฟฟาได
เชน การเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดในชวงตนทุนถูกไวใชในชวงที่ตนทุนแพง หรือเก็บพลังงานไฟฟาสวนเกิน
จากพลังงานทดแทนที่ผลิตไดในชวงเวลาที่ความตองการต่ําไวใชในเวลาที่ความตองการสูง
1.2.2 นิยามโดยทั่วไปของแบตเตอรี่
เทคโนโลยี Energy Storage ดั้งเดิมที่ป ระเทศไทยและทั่ว โลกคุน เคยคื อเทคโนโลยี แบตเตอรี่ ซึ่ง
จัดเปนเทคโนโลยี Electrochemical Energy Storage และมีองคประกอบหลัก 3 สวนไดแก
1. ขั้วบวก (cathode) เปนสวนที่ใหอิเล็กตรอนระหวางที่เกิดปฏิกิริยาเคมี
2. ขั้วลบ (anode) เปนสวนที่รับอิเล็กตรอนจากขั้วบวก
3. อิเล็กโทรไลต (electrolyte) เปนสารละลายที่ทําหนาที่สงผานอิออนบวกระหวาง cathode และ
anode ระหวางการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เทคโนโลยี แ บตเตอรี่ ใ นป จ จุ บั น มี อ ยู ห ลากหลาย โดยมี ค วามแตกต า งหลั ก อยู ที่ อั ต ราส ว นและ
องค ป ระกอบของสารเคมี ที่ ใ ช ผ ลิ ต cathode, anode, และ electrolyte ซึ่ ง องค ป ระกอบของสารเคมี ที่
แตกตางกันจะสงผลใหแบตเตอรี่ชนิดตางๆ มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน เชน อัตราการกักเก็บหรือการปลดปลอย
ประจุ ข องพลั ง งานที่ ส ะสมไว (Power rating) พลัง งานและกํา ลั งไฟฟ า ตอ ปริม าตร (Power and energy
density) พลังงานและกําลังไฟฟาตอน้ําหนัก (Specific power and energy) จํานวนรอบที่สามารถกักเก็บ
และปลอยพลังงานได (discharge cycle) เปนตน
แบตเตอรี่ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันสวนใหญเปนแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิซึ่งสามารถชารจและ
นํา กลั บมาใชใหม ได (rechargeable battery) เชน แบตเตอรี่ตะกั่ว กรด (Lead-acid battery), แบตเตอรี่
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Lithium-ion, แบตเตอรี่ Lithium-ion polymer, แบตเตอรี่ Nickel- Metal Hydrid (NiMH) ดั ง ที่ ส รุ ป ใน
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ชนิดของแบตเตอรี่ Rechargeable ที่พบบอย
ชื่อทั่วไปของแบตเตอรี่
ตะกั่วกรด (lead acid)
เหล็กนิกเกิล (Nickel – Iron)
นิกเกิลแคดเมียม (Nickel – Cadmium/NiCad)
นิกเกิลเมทัลไฮไดรด (Nickel – Metal Hydride)
ลิเทียม (Lithium-ion)
ลิเทียมโพลิเมอร (Lithium-ion polymer)
ที่มา: ลิ้มทองกุล, พิมพา (2015)

การใชงาน
สตารทเครื่องยนตในรถยนต รถไฟ ยานยนตอื่นๆ เครื่องสํารองไฟฟา
เครื่องสํารองไฟฟาขนาดกลางและใหญ เครื่องขุดเจาะ
อุปกรณไฟฟาขนาดพกพา หรือขนาดเล็ก ไฟฉุกเฉิน เครื่องบิน
(สําหรับสตารท) แฟลช รถไฟฟา รถไฮบริด
อุปกรณไฟฟาขนาดพกพาสมัยเกา รถไฟฟา รถไฮบริด แหลงสํารอง
ไฟฟาสําหรับ พลังงานหมุนเวียน
อุปกรณไฟฟาขนาดพกพาสมัยเกา รถไฟฟา รถไฮบริด แหลงสํารอง
ไฟฟาสําหรับ พลังงานหมุนเวียน
อุปกรณไฟฟาขนาดพกพา ของเลน เครื่องบินบังคับ

จะเห็นไดวา เทคโนโลยีแบตเตอรี่แตละแบบนั้น มีความแตกตางกันทั้งในดานองคประกอบ คุณสมบัติ
และประโยชนใชสอย ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐในประเทศไทยตางมีนิยามของแบตเตอรี่ที่แตกตางกันตาม
บริบทและขอบเขตความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน
กรมสรรพสามิต กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตไวที่รอยละ 10 ของมูลคาแบตเตอรี่แบบเหมารวมทุก
ประเภท โดยไม จํ า แนกประเภทของแบตเตอรี่ ว า เป น เทคโนโลยี ใ ด ทั้ ง ๆ ที่ แ บตเตอรี่ แ ต ล ะประเภทมี
องคประกอบแตกตางกันและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมเทากัน (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2)
กรมศุลกากร จัดแบงพิกัดภาษีศุลกากรในระบบสากล (Harmonized System) ซึ่งสะทอนเทคโนโลยี
ยอยของแบตเตอรี่ ในพิกัด ศุล กากร 8507 อัน ไดแก หม อสะสมไฟฟ าประเภทเลดแอซิด นิกเกิ ลแคดเมีย ม
นิกเกิลเหล็ก นิกเกิลเมทัลไฮไดร ลิเทียมไอออน และหมอสะสมไฟฟาประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ ยังจัดแบงพิกัด
ศุล กากรยอยลงไปตามการใชงาน เชน การใช งานสําหรั บสตารทเครื่องยนตแบบลูกสูบ อากาศยาน และ
คอมพิวเตอรชนิดแล็ปท็อป รวมถึง โนตบุกและซับโนตบุก เปนตน โดยอัตราภาษีศุลกากรสําหรับแบตเตอรี่
นําเขาแตละประเภทยอยสวนใหญจะจัดเก็บในอัตราภาษีเดียวกันทั้งในกรณีของประเทศผูสงออกทั่วไป (อัตรา
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MFN/WTO ประมาณรอยละ 30) และประเทศผูสงออกจากประเทศที่ไทยมีความตกลงการคาเสรีดวย (อัตรา
FTA ประมาณรอยละ 0-5 โดยขึ้นอยูกับประเทศผูสงออก)
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กําหนดมาตรฐานสินคาที่แตกตางกันเกี่ยวกับ
กับแบตเตอรี่โดยครอบคลุมสินคา 3 ประเภท ไดแก หนึ่ง แบตเตอรี่ใชสตารท ชนิดตะกั่ว-กรด สอง เซลลและ
แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลตแอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลตอื่นที่ไมใชกรดสําหรับการใชงานแบบพกพา
เฉพาะดานความปลอดภัย และสาม เซลลและแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลตแอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลต
อื่นที่ไมใชกรด-เซลลและแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียมสําหรับการใชงานแบบพกพา ทั้งนี้ เฉพาะแบตเตอรี่
ประเภทที่สองเทานั้นที่กําหนดเปนมาตรฐานภาคบังคับโดยใหผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายจะตองผลิต นําเขา
และจําหนายแตผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานแลวเทานั้น ขณะที่สินคาสองประเภทที่เหลือเปนการกําหนด
มาตรฐานทั่วไปซึ่งเปนมาตรฐานของผลิตภัณฑที่รับรองโดย สมอ. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคและผู
ซื้อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กําหนดใหสินคาที่เกี่ยวของกับแบตเตอรี่ 3 ประเภทเปนของเสียเคมีวัตถุ ที่
อยูในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งเปนการนิยามที่คอนขางกวาง ไดแก หนึ่ง แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดทั้งที่อยู
ในสภาพสมบูรณและแยกสวน (wasted lead-acid batteries, whole or crushed) สอง ของเสียประเภท
แบตเตอรี่ยังไมไดแยกประเภท (unsorted waste batteries) และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
หรือเศษทีมีสวนประกอบเปนตัวเก็บประจุไฟฟาและแบตเตอรี่อื่นๆ (electrical and electronic assemblies
or scrap containing such as accumulators and other batteries)
1.2.3 ขอบเขตของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ที่ศึกษา
โครงการวิจัยนี้จะมุงศึกษาอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่เปนหลัก เนื่องจาก
เปนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กําลังแพรหลายและมีพัฒนาการทั้งในดานการผลิตและการตลาด (ราคา)
ที่รวดเร็ว ในปจจุบั น โดยเฉพาะอย างยิ่งในการใชงานสําหรับ โครงขายไฟฟา ทั้ งนี้ การศึกษาจะครอบคลุ ม
แบตเตอรี่ที่มีองคประกอบของสารเคมีชนิดตางๆ ที่มีการศึกษาและการผลิตในเชิงพาณิชย รวมถึงลักษณะการ
ใชงาน (application) ตางๆ ในโครงขายไฟฟาดวย
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นอกจากนี้ โครงการวิจัยนี้จะพิจารณาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สําหรับ grid ในกรอบของหวงโซมูลคา
(value chain) กลาวคือ ตั้งแตขั้นตอนการหาวัตถุดิบ การผลิตสวนประกอบ การประกอบขั้นสุดทาย ไปจนถึง
ผูซื้อหรือผูบริโภครวมถึงการรีไซเคิลซึ่งมีมูลคาเกิดขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1.1
ในดานการผลิต เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยจะเปนการนําเขาจากแหลง
ผลิตในตางประเทศ การนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ การประกอบสวนประกอบของเซลล
แบตเตอรี่ เชน อิเล็กโทรด การประกอบเปนแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน (system integrator) เพื่อ
สงตอไปยังผูใชหรือผูบริโภค
ในการบริโภค ครอบคลุมตั้งแตผูผลิตไฟฟา (generator) ผูควบคุมระบบและโครงขายไฟฟา (system
operator) ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานทดแทน (renewable energy provider) และผู ใ ช ไ ฟฟ า ทั้ ง ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมและครัวเรือน (industrial and residential consumer)
ภาพที่ 1.1 หวงโซมูลคาของการผลิต Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่
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บทที่ 2 บทบาทของเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage)
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2.1 บทบาทของ Energy Storage ในโครงข่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยี Energy Storage มีศักยภาพในการนํามาใช้กับโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่ง/สายจําหน่าย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า การบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า และการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของ
พลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้า
จากการทบทวนการศึกษาในต่างประเทศหลายชิ้นที่วิเคราะห์ประโยชน์ของการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
Energy Storage เช่น Fitzgerald, Mandel, Morris และ Touati (2015), Sandia National Laboratories
(2010), Marco Liserre แ ล ะ Thilo Sauter (2010), Navigant Research (2017), Telaretti แ ล ะ
Dusonchet (2017) คณะผู้ วิ จั ย สามารถจั ด กลุ่ ม การใช้ ง านเทคโนโลยี Energy Storage ในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า
(value chain) ของอุต สาหกรรมไฟฟ้ า ได้ เป็ น 5 ตํ า แหน่ง ได้แ ก่ ส่ ว นการผลิต ไฟฟ้า (Generation), การ
ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า (System operator), การใช้ ค วบคู่ กั บ พลั ง งานทดแทน (Renewable energy), ส่ ว น
ระบบสายส่งและสายจําหน่าย (Transmission and Distribution), และส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer/End
users) โดยตารางที่ 2.1 สรุปการใช้งาน Energy Storage ในตําแหน่งต่างๆ ของห่วงโซ่มูลค่าของกิจการไฟฟ้า
ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 14 ประการ1
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อนึ่ง ประโยชน์ของ Grid Energy Storage นั้นยังมีอีกมากมาย แต่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงหยิบยกประโยชน์บางส่วนที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมมาอภิปรายในรายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 2.1 สรุปการใช้งานของ Energy Storage ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตําแหน่งในห่วงโซ่มูลค่า
ส่วนการผลิตไฟฟ้า (Generation)

ลักษณะการใช้งาน (Application)
ใช้ควบคู่กับโรงไฟฟ้า หรือทดแทนโรงไฟฟ้า
1. Electric energy time-shift
2. Electric supply capacity

ส่วนการควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า
(System operator)

ใช้เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า
3. Load following and Area regulation
4. Electric supply reserve capacity
5. Voltage support

การใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน

ใช้เพิ่มเสถียรภาพให้กับพลังงานทดแทน โดยเก็บพลังงานไฟฟ้าที่

(Renewable energy)

ผลิตได้ไว้ใช้เมื่อมีความต้องการเท่านั้น
6. Renewable energy time-shift
7. Renewable capacity firming
8. Wind/solar generation grid integration

ระบบสายส่งและสายจําหน่าย

ใช้ ช ะลอการลงทุ น ในสายส่ ง และสายจํ า หน่ า ย เพื่ อ รองรั บ ความ

(Transmission & Distribution)

ต้องการไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นในระบบ
9. Transmission congestion relief
10. T&D upgrade deferral

ผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumers)

ใช้สร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และใช้ควบคู่กับระบบการจัด
การพลังงานภายในอาคาร
11. Time-of-use management
12. Demand charge management
13. Electric service reliability
14. Electric service power quality

ที่มา: Sandia National Laboratories (2010) และ Deloitte “Energy storage: Tracking the technologies that will
transform the power sector,”
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2.1.1 การใช้งานในส่วนการผลิตไฟฟ้า (Generation)
2.1.1.1 Electric energy time-shift or energy arbitrage (กักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้สําหรับ
สร้างกําไรจากการซื้อ/ขายไฟฟ้า)
Energy Storage สามารถสร้างกําไรเพิ่มเติมหรือลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าโดยรวมได้ โดยการซื้อ
ไฟฟ้าในช่วงที่ไฟฟ้าราคาถูกมากักเก็บไว้ใน Energy Storage และนําออกมาขายต่อได้ในช่วงที่ไฟฟ้าราคาสูง
(Electric energy time-shift) ซึ่งความสามารถในการกักเก็บพลังงานนี้ จะทําให้การซื้อขายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะการผลิตไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่จําเป็นจะต้องเท่ากับความต้องการไฟฟ้า
ณ เวลานั้นๆ อีกต่อไป
การใช้เทคโนโลยี Energy Storage ในลักษณะนี้ จะสร้างประโยชน์ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนํามาใช้
คู่กับพลังงานทดแทน เช่น ลม หรือแสงอาทิตย์ ซึ่งในบางครั้งผลิตไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลาที่ความต้องการไฟฟ้า
ต่ํา ทําให้มูลค่าของไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่มากนัก การเก็บไฟฟ้าส่วนเกินนี้ไว้ใช้หรือขายในช่วงเวลาที่ความต้องการ
ไฟฟ้าสูง จะช่วยเพิ่มมูลค่าของไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวได้
2.1.1.2 Electric supply capacity (ชดเชยการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม)
จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้การไฟฟ้า
หรือผู้ผลิตไฟฟ้าต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน
ขายสร้างระบบสายส่งและสายจําหน่าย คือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ (lumpy investment) ที่ต้องมาเสริมให้
ระบบผลิตไฟฟ้ามีกําลังการผลิตเพียงพอสําหรับความต้องการบริโภคไฟฟ้าสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ใน 1 ปี ดั ง นั้ น การลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า ใหม่ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการไฟฟ้ า สู ง สุ ด (peaking capacity)
ส่วนมากจึงใช้ระบบกังหันก๊าซแบบ simple cycle ที่มีต้นทุนการสร้างต่ํากว่ากังหันแบบ combined cycle
แต่มีต้นทุนการดําเนินการสูงกว่า (operating cost) เพราะระบบไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
การสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวจึงไม่มีความคุ้มค่า เพราะระบบการผลิตไฟฟ้าจําเป็นต้องมีกําลัง
การผลิตเกินความต้องการไฟฟ้าปกติอยู่เกือบจะตลอดเวลา (idle capacity) เทคโนโลยี Energy Storage
สามารถชะลอหรือลดความจําเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ โดยการกักเก็บพลังงานในยามปกติสํารองไว้
ใช้สําหรับนําจ่ายในช่วงความต้องการบริโภคไฟฟ้าสูงสุด หรือพูดในอีกแง่ก็คือ Energy Storage สามารถทํา
10

หน้าที่แทน “โรงไฟฟ้า peaking plant” ในยามที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งข้อได้เปรียบของ Energy
Storage ก็คือการสามารถเลือกขนาดของการลงทุนเท่าที่จําเป็นได้ (scalable) จึงทําให้หลีกเลี่ยงการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สิ้นเปลือง และนําไปสู่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมที่ลดลง
2.1.2 การใช้งานในส่วนการควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า (System operator)
2.1.2.1 Ancillary Service (บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า)
บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกันคือ Load Following Service และ Regulation Service โดยทั้งสองส่วนนี้ต่างใช้ควบคุม
ความผันผวนในปริมาณการใช้ไฟฟ้า (load) และปริมาณการผลิตไฟฟ้า (supply) ที่อาจไม่สอดคล้องกัน ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ระบบจะสูญเสียเสถียรภาพในการทํางาน
โครงข่ายไฟฟ้าจําเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างกําลังการผลิตและการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของระบบ โดย Load Following จะสร้างสมดุลในช่วงเวลาประมาณห้านาทีไปจนถึงสามสิบนาที
ในขณะที่ Regulation Service จะสร้ า งสมดุ ล ในระยะที่ ถี่ ก ว่ า (ระดั บ นาที ) ซึ่ ง งานควบคุ ม ไฟฟ้ า นี้ จ ะมี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนของพลังงานทดแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจาก
ลมและแสงอาทิตย์ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่น ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีการ
กักเก็บพลังงานต่อ regulation service และ load following service มีดังนี้
ผลต่อ Load Following โดยทั่วไป Load Following Service จะใช้การผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนเป็นหลัก ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามหลังการเพิ่มความต้องการบริโภคไฟฟ้าโดยรวม (Load)
และการผลิตจะลดลงตามหลังการลดลงของความต้องการบริโภคไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของ
load จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาเช้า และลดลงในช่วงเวลาเย็น โดยตัวอย่างของ Load Following สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะและการใช้ Load Following

ที่มา: Energy Storage for the Electricity Grid: Benefits and Market Potential Assessment Guide (2010)

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนส่วนใหญ่ ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับการผลิต
ค่าใดค่าหนึ่ง ดังนั้น การเดินโรงไฟฟ้าให้เพิ่มหรือลดการผลิตไฟฟ้าตามระดับการเปลี่ยนแปลงของ load เป็น
การบังคับให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตได้เต็มกําลัง (Generation at partial load) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตต่ําลง ใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองขึ้นและปล่อยมลภาวะเพิ่มสูงขึ้น
เทคโนโลยี Energy Storage สามารถให้บริการ Load Following แทนการใช้โรงไฟฟ้าหลักได้ ด้วย
ข้อได้เปรียบหลายประการ ได้แก่ ประการแรก เทคโนโลยี Energy Storage สามารถเก็บหรือปล่อยพลังงาน
ไฟฟ้าได้ที่หลายระดับ โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากเท่ากับกรณีของการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ประการที่สอง Energy Storage หลายเทคโนโลยีสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการ
ผลิตด้วยการกักเก็บและปลดปล่อยไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้เมื่อมีความจําเป็นต้องเพิ่ม
หรือลดพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้น
ผลต่อ Regulation Service มีจุดประสงค์หลักในการลดความผันผวนของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (load)
และการผลิตไฟฟ้า (supply) ที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ เช่น ความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ หรือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ไฟฟ้าอย่างกระทันหัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคลาสสิคใน
ประเทศอังกฤษ ที่ผู้ควบคุมระบบจําเป็นต้องบริหารไฟฟ้าหลังหนังซีรี่ย์ดังจบตอน เพราะชาวอังกฤษต่างแห่กัน
เปิดเตาเพื่อชงชาในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจํานวนมาก
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ตัวอย่างของการใช้ Regulation Service แสดงได้ดังภาพที่ 2.2 ด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่าเส้นสีแดง
แสดงถึงความผันผวนของความต้องการรวมของระบบโดยไม่มี Regulation แต่หากมี Regulation จะทําให้
เส้นความต้องการรวมของระบบมีเสถียรภาพ แสดงดังเส้นสีดําหนา ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งพลังงานที่ใช้สําหรับ
Regulation Service จะต้องเป็นระบบที่พร้อมที่จะลดหรือเพิ่มพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ
ภาพที่ 2.2 ลักษณะและการใช้ Regulation

ที่มา: Energy Storage for the Electricity Grid: Benefits and Market Potential Assessment Guide (2010)

ในปัจจุบัน Regulation service จะพึ่งพาโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้
ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเพิ่มหรือลดการผลิตในเวลาอันสั้นด้วยสาเหตุเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวไปใน
กรณีของ Load following ดังนั้น การนําเทคโนโลยี Energy Storage เข้ามาใช้แทนที่โรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อน จะช่วยลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของระบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น การติดตั้ง Energy Storage ควบคู่กับแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน จะช่วยให้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ผลิตได้มีความคงที่มากขึ้น (Renewable energy
firming) และช่วยป้องกันระบบจากความผันผวนระยะสั้น
2.1.2.2 Electric supply reserve capacity (บริการสํารองไฟฟ้า)
โดยปกติผู้ดูแลระบบ (System operator) จะต้องมีการสํารองการผลิตไฟฟ้าบางส่วนเอาไว้ใช้เพื่อ
รองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ในกรณีที่กําลังการผลิตบางส่วนเกิดความเสียหายจนไม่สามารถผลิตได้ โดย
ปริมาณการสํารองจะต้องมีขนาดขั้นต่ําเท่ากับกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในระบบ หรือทั่วไปจะ
ประมาณร้อยละ 15–20 ของกําลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
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ประเภทของการสํารองไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ Spinning reserve คือการ
สํารองไฟฟ้าโดยที่ระบบสํารองไฟฟ้ามีการทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่จะไม่มีการผลิตไฟฟ้าออกมา เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อคําสั่งการผลิตไฟฟ้าได้ภายใน 10 นาที และประเภทที่สองคือ Non-spinning reserve คือระบบ
ที่มีการสร้างระบบไว้สํารองไฟฟ้าแต่ไม่มีการเดินเครื่องใดๆ ทั้งสิ้น แต่สามารถเดินเครื่องเพื่อตอบสนองต่อ
คําสั่งการผลิตไฟฟ้าได้ภายใน 10 นาที
เช่นเดียวกันกับกรณี Load following service และ Regulation service โรงไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสํารอง
ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ต้องมีการเดินเครื่องแบบไม่เต็มกําลังตลอดเวลา (ในกรณี
Spinning reserve) และต้องสามารถเร่งเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มอย่างรวดเร็วได้เมื่อมีความต้องการ ซึ่งส่งผล
ให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ํากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ การสํารองไฟฟ้าแบบ spinning reserve ก็มีการ
ใช้ระบบ pumped hydro เช่นกัน ซึ่งก็ติดปัญหาการหาสถานที่เหมาะสมในการสร้างเขื่อน และแรงต้านที่
เพิ่ ม ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละข้ อ ได้ เ ปรี ย บของเทคโนโลยี Energy
Storage ดังที่กล่าวไปในกรณี Load following service และ Regulation service ทําให้ Energy Storage
เหมาะแก่การนํ ามาใช้สํ าหรั บกั กเก็ บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ยามสํารองแทนที่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้
เช่นเดียวกัน
2.1.2.3 Voltage support (ช่วยรักษาสมดุลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)
อีกหนึ่งปัญหาที่ทางผู้จัดการระบบไฟฟ้าต้องจัดการและดําเนินการอย่างสม่ําเสมอคือ การปรับสมดุล
ค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกหรือแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ําเสมอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากการเพิ่ ม ขึ้น ของการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทนที่ มีค วามผั น ผวนโดยเฉพาะจากพลั ง งานลมและ
แสงอาทิตย์ วิธีปัจจุบันที่ ผู้ จัดการระบบใช้ รักษาสมดุล ค่าแรงดันไฟฟ้า คือการจั ดสรรทรัพยากรการผลิต
บางส่วนของโรงไฟฟ้า เพื่อสร้าง Reactive power (VAR) สําหรับในการปรับแรงดันไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนํามาใช้แทนกําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า เพื่อรักษาระดับแรงดัน
ได้ ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี Energy Storage คือสามารถติดตั้งกระจายในส่วนต่างๆ ของระบบสายส่ง/สาย
จํ า หน่ า ยในลั ก ษณะ Distributed storage เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของการรั ก ษาสมดุ ล ณ จุ ด นั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า การพึ่ ง พา Reactive power จากโรงไฟฟ้ า ที่ ถู ก ส่ ง มาจากระยะไกลๆ นอกจากนี้
เทคโนโลยี Energy Storage ยังสามารถนํามาติดตั้งควบคู่กับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อควบคุม
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ผลผลิตไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบให้มีความสม่ําเสมอมากขึ้น (Renewable energy firming) ทําให้สามารถลด
ผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้าได้
2.1.3 การใช้งานในระบบสายส่งและสายจําหน่าย (Transmission & Distribution)
2.1.3.1 Transmission congestion relief (การลดข้อจํากัดในสายส่งไฟฟ้า)
ประโยชน์อีกประการของ Energy Storage คือสามารถใช้ใ นการแก้ปัญ หาข้อจํากัด/ความแออั ด
(Transmission congestion relief) ที่เกิดขึ้นกับสายส่งในกรณีที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก หรือ
ช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสายส่งในปริมาณที่สูง (โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม) ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ปัญหาดังกล่าวจะทําให้การไฟฟ้าต้องลงทุนขยายขนาดของสายส่ง หรือต้องกําหนด
ราคาค่าไฟฟ้าในบางพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากให้สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า Locational marginal pricing
(LMP) เพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าว
การติดตั้งเทคโนโลยี Energy Storage ในตําแหน่งที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากหรือตําแหน่ง
ที่มีการป้อนไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจํานวนมาก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สายส่ง/สายจําหน่ายได้ เพราะ
Energy Storage จะทําการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าบางส่วนในช่วงเวลาที่ไม่มีความแออัดของสายส่ง และดึง
พลังงานออกมาใช้ในช่วงเวลาหรือบริเวณที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูง ทําหน้าที่เป็นดั่งกันชนที่ช่วยลดการ
เกิดเหตุการณ์แออัดของระบบสายส่งได้
2.1.3.2 T&D upgrade deferral (การชะลอหรืองดการลงทุนเพื่อขยายระบบส่งและจําหน่าย
ไฟฟ้า)
โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของสายส่งและจําหน่ายไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Peak demand) ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทํา
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจําหน่ายมีความจําเป็นต้องลงทุนขยายระบบสายส่งและสายจําหน่ายไฟฟ้า
(Transmission and distribution system) เพื่อรองรับความต้องการสูงสุดนี้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) มิได้เกิดขึ้นตลอดเวลา หากแต่
เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในแต่ละปีเท่านั้น ในขณะที่การลงทุนเพื่อขยายระบบสายส่งและระบบจําหน่ายเพื่อ
รองรับความต้องการสูงสุดนี้ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ (lumpy investment) ดังนั้น แม้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
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สูงสุดจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก การไฟฟ้ากลับจําเป็นต้องลงทุนจํานวนมากเพื่อขยายระบบส่งและจําหน่าย ซึ่งถูกใช้
งานอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงถือเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ํา
ในกรณีนี้ การติดตั้ง Grid Energy Storage แม้เพียงเล็กน้อย (incremental) ในบริเวณระบบส่งหรือ
สายจําหน่ายที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak load) ใกล้เคียงกับกําลังการส่งไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบสามารถ
ทําได้ (design ratings) จะสามารถช่วยชะลอหรือลดความจําเป็นในการขยายระบบส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้าได้
นอกจากนี้ การใช้ Grid Energy Storage ยังช่วยลดภาระการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบส่ง/จําหน่ายที่มีอายุ
มากแล้ว ทําให้สามารถยืดอายุของอุปกรณ์ในระบบส่ง/ระบบจําหน่ายที่มีอยู่แล้วออกไปได้อีกด้วย ซึ่งความ
ได้เปรียบของเทคโนโลยี Energy Storage ก็คือการไฟฟ้าสามารถเลือกลงทุนในระบบขนาดเล็กเท่าที่จําเป็น
เท่านั้น (incremental) ส่งผลให้การไฟฟ้าสามารถนําเม็ดเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ในการลงทุนอื่นที่มีความคุ้มค่า
สูงกว่า
2.1.4 การใช้งานโดยผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumers)
2.1.4.1 Time-of-use and demand charge management
Time-of-use management (การบริหารค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้)
เทคโนโลยี Grid Energy Storage จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภายใต้โครงสร้างราคา
แบบ Time-of-use (“TOU”) ลงได้ เพราะผู้บริโภคไฟฟ้าสามารถที่จะกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไฟฟ้า
มีราคาถูก (ช่วง Off-peak) และนําไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ใน Energy Storage มาใช้ในช่วงที่ไฟฟ้ามีราคาแพง (ช่วง
Peak) ซึ่งลักษณะของการใช้งานนี้จะเหมือนกับในกรณี Energy arbitrage ของผู้ดูแลระบบ
อย่ างไรก็ ตาม เนื่องจากการใช้ Energy Storage โดยผู้ใ ช้ไฟฟ้ามั กจะเป็ นระบบขนาดเล็ก ดั งนั้น
ประโยชน์และความคุ้มทุนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับจากการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าว อาจยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบ
กั บ ต้ น ทุ น ระบบ Energy Storage ในปั จ จุ บั น กรณี ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ คื อ การใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วสํ า หรั บ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตามนิคมอุสาหกรรมต่างๆ หรือหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เป็นต้น
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Demand charge management (การบริหารค่าความต้องการพลังไฟฟ้า)
ประโยชน์ประการต่อมาของการมีเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานต่อผู้ใช้ไฟฟ้าคือ การลดค่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้า (Demand charge2) โดยแนวทางโดยทั่วไปของการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าให้ได้
ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การลดการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (load) สูงสุด และเพิ่ม
การใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงเวลาที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ํา โดยเฉลี่ยการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในแต่ละ
เวลาให้ใกล้เคียงกัน มีการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ
ในอดีต ความพยายามที่จะลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก
เพราะต้องจัดทําลักษณะการใช้ไฟฟ้าของตนเองทุก 15 นาที (load profile) และต้องคอยจดหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด แต่
ในปัจ จุบันนี้ มีอุป กรณ์ ที่ ช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การค่าความต้ องการไฟฟ้ าได้ ส ะดวกและรวดเร็ วขึ้น ได้แ ก่
โปรแกรมการอ่านข้อมูลจาก Digital Power Meter ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบ LAN หรือ
USB ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรู้และตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ในทันที (real-time) และย้อนหลัง
(retrospective) ทั้งยังสามารถคํานวณการใช้ไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของบิลค่าไฟฟ้าได้ในทันที ทําให้ง่ายใน
การบริหารจัดการลดค่าไฟฟ้าส่วนนี้มากขึ้น
เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนํ า มาใช้ เ ป็ น ทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ในการบริ ห ารจั ด การความ
ต้องการพลังไฟฟ้า โดยการดึงพลังงานไฟฟ้าที่สํารองไว้มาใช้ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด (peak) เพื่ อลดค่าความต้องการพลั งไฟฟ้าดังกล่ าว และเฉลี่ยการซื้ อใช้ไฟฟ้ าจาก
โครงข่ายในแต่ละช่วงเวลาให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่สามารถให้
พลังงานใช้ไฟฟ้าได้ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงสําหรับการนํามาใช้แทนการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงความ
ต้องการบริโภคไฟฟ้าสูงสุด

2

Demand charge หรือ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของ
กิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ ให้ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ โดยค่าความต้องการไฟฟ้าจะเก็บจากกิจการขนาดกลาง
ขึ้นไป (ที่มา : goo.gl/xvLU7b)
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2.1.4.2 Electric Service Reliability and Power Quality (การสํารองไฟฟ้า และการรักษา
คุณภาพไฟฟ้า)
ประโยชน์สําคัญประการสุดท้ายของการใช้เทคโนโลยี Energy Storage สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือการ
สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน ลดการพึ่ ง พาไฟฟ้ า จากระบบสายส่ ง ลดความเสี่ ย งจากปั ญ หาไฟฟ้ า ดั บ
(outages) รวมไปถึงช่วยรักษาค่ าความต่างศักย์ไฟฟ้า (voltage) ให้คงที่ ซึ่งการมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่าง
ต่อเนื่องที่ความต่างศักย์คงที่ จะมีความสําคัญมากสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเดิน
เครื่องจักรการผลิตอย่างสม่ําเสมอ และโรงงานอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อความผันผวนของคุณภาพไฟฟ้า เช่น
โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
2.1.5 การใช้ควบคู่กบั พลังงานทดแทน (Renewable energy)
2.1.5.1 Renewable Energy Time-Shift
การติดตั้ง Energy Storage สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (PV self-consumption) โดยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Self-consumption นั้น
ไฟฟ้ าที่ผ ลิตได้ จ ากเซลล์แสงอาทิ ตย์จะถูกนําไปใช้ สนองความต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ าภายในอาคารก่ อน (Selfconsumption) ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนที่เหลือ (excess electricity) จะถูกส่งกลับเข้าโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งในบาง
กรณีอาจไม่ได้รับการชดเชยใดๆ เลย ดังนั้น มูลค่าหรือประโยชน์หลักของการติดเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Selfconsumption จะมาจากการลดค่าไฟฟ้าเป็นหลัก
หากต้นทุนของระบบ Energy Storage ต่ําเพียงพอหรือราคาขายปลีกไฟฟ้าสูงพอ การติดตั้ง Energy
Storage สามารถถูกนํามาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ส่วนเกิน (excess electricity)
เพื่อเก็บไว้ใช้ยามที่เซลล์แสงอาทิตย์หยุดทํางาน หรือเก็บไว้ใช้ยามที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าไฟฟ้าที่เซลล์
แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้ ณ ขณะนั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบเซลล์
แสงอาทิตย์มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว3
การติดตั้ง Energy Storage ควบคู่กับพลังงานลม สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
กังหันลมได้ในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการที่มีการทําสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า เพราะโดยทั่วไป
3

ปัจจุบันผู้ประกอบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ เลือกติดแผงคิดเป็นเพียงครึ่งเดียวของปริมาณความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้
ปริมาณการผลิตต่ํากว่าใช้งานเสมอ จึงแทบไม่มีไฟฟ้าส่วนเกิน
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แล้ว สัญญาการขายไฟฟ้าจะมีการกําหนดปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลา จากธรรมชาติของลมที่
พัดไม่สม่ําเสมอ ทําให้มีการผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณขายสูงสุดในบางช่วงและผลิตได้ไม่ถึงปริมาณขายสูงสุดใน
บางช่วงเวลา การติดตั้ง Energy Storage จะช่วยเก็บไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่ผลิตได้เกินกว่าปริมาณที่ขายได้ เพื่อ
นําไปไว้ขายคืนระบบในช่วงเวลาที่ผลิตได้ต่ํา ทําให้รายได้จากการขายไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้น
2.1.5.2 Renewable Capacity Firming (การลดความผันผวนของพลังงานทดแทน)
ดังที่กล่าวไปในตอนต้น ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนบางประเภท โดยเฉพาะ ลมและ
แสงอาทิตย์ จะมีความผันผวนและควบคุมไม่ได้ (intermittent) เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผง solar PV อาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีเมฆเคลื่อนผ่าน หรือไฟฟ้าจากกังหันลมอาจ
พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีลมกระโชก
ความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนนี้เอง อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานและความ
มั่นคงของระไฟฟ้า ทําให้ผู้ดูแลระบบ (system operator) มีความจําเป็นต้องเพิ่มกําลังการผลิตสําหรับดูแล
ระบบความมั่ น คง (ancillary service) ซึ่ งโดยทั่ว ไปหมายถึง การสร้ างโรงไฟฟ้ าที่ ส ามารถตอบสนองและ
ปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงานทดแทนอย่าง
กระทันหัน
เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนํามาใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้มิให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว การทํางานร่วมกันดังกล่าวจะช่วยลดความ
ต้องการ ancillary service และลดต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบได้ ทั้งนี้
จากมุมมองของผู้ใช้งาน (prosumer) อาจไม่มีแรงจูงใจในการรักษาเสถียรภาพการผลิตพลังงานทดแทน
นอกเสียจากจะมีโครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้าที่ให้ราคาพิเศษแก่พลังงานที่เสถียร (firmed renewables)
2.1.6 มูลค่าโดยรวมของระบบ Energy Storage (Benefits Stacking)
จากส่ ว นที่ 2.1.1 – 2.1.5 จะเห็ น ได้ ว่ า Energy Storage มี ลั ก ษณะการใช้ ง านและประโยชน์ ที่
หลากหลายในระบบไฟฟ้ า ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น Energy Storage ระบบเดี ย วกั น สามารถนํ า มาใช้ ง านได้ ห ลาย
ลักษณะพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น การใช้ Energy Storage เพื่อเก็บไฟฟ้าส่วนเกิน ณ ช่วงเวลาหนึ่งไว้ใช้ในอีก
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง (Electricity time-shift) หากเกิ ด ขึ้ น ในตํ า แหน่ ง และเวลาที่ เ หมาะสม ก็ จ ะสามารถสร้ า ง
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ประโยชน์เพิ่มเติมในลักษณะของการช่วยลดพีค (electric supply capacity), ชะลอการลงทุนในระบบสายส่ง
สายจําหน่าย (T&D upgrade deferral) และช่วยลดข้อจํากัดของระบบสายส่ง (transmission congestion
relief) ได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะการใช้งานที่ส่งเสริมกัน (complementary applications) แสดงอยู่ในภาพ
ที่ 2.3
ภาพที่ 2.3 ลักษณะการใช้งานทีส่ ่งเสริมกันของระบบ Energy Storage (Complementary
Energy Storage Applications)

ที่มา: Sandia National Laboratories (2010) และ Deloitte “Energy storage: Tracking the technologies that will
transform the power sector,”

จากประโยชน์ ก ารใช้ ง านที่ ห ลากหลายนี้ เ อง ในการพิ จ ารณามู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของระบบ Energy
Storage จําเป็นต้องรวมประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน (benefits stacking) ดังนั้น ใน
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หลายๆ กรณีจะพบว่าหากคิดมูลค่าของระบบ Energy Storage จากการใช้งานรูปแบบเดียว การลงทุนใน
ระบบ Energy Storage อาจจะไม่คุ้มค่า แต่หากมีการผนวกรวมประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานในรูปแบบที่
ส่งเสริมกันทั้งหมด จะทําให้การลงทุนมีความคุ้มค่าได้
2.2

เทคโนโลยี Grid Energy Storage ที่มีอยู่ในปัจจุบนั
เทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ตามหลักการการทํางานดังที่แสดงใน

ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สรุปเทคโนโลยีสําคัญในแต่ละประเภท
ประเภท

ตัวอย่างเทคโนโลยี

ระบบสํารองพลังงานเชิงกล

• Pumped-Storage Hydro (PSH)

(Mechanical Energy storage)

• Compressed Air Energy Storage (CAES)
• Liquid Air Energy Storage (LAES)
• Flywheels (FW)

ระบบสํารองพลังงานความร้อน

• Thermo-Chemical

(Thermal Energy storage)

• Sensible Thermal
• Latent Thermal

ระบบสํารองพลังงานเคมี

• Hydrogen Storage (H)

(Chemical Energy storage)

• Substitute Natural Gas (SNG)

ระบบสํารองพลังงานไฟฟ้าเคมี

• Lead-Acid Batteries (L/A)

(Electrochemical Energy

• Sodium-Sulfur Batteries (NaS)

storage)

• Lithium-Ion Batteries (Li-ion)
• Redox Flow Batteries

ระบบสํารองพลังงานไฟฟ้า

• Super-capacitors

(Electrical Energy storage)

• Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Guney and Tepe (2017)

เทคโนโลยี Pumped-Storage Hydro (PSH) กักเก็บมวลน้ํ าเหนื อเขื่อนในรู ปของพลั งงานศักย์
(potential energy) ที่สามารถปล่อยออกมาเพื่อนํามาหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าในภายหลังได้ รูปแบบการ
ทํางานของ PSH ไม่ต่างจากเขื่อนกักเก็บน้ําทั่วไป แต่จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่สามารถนํามวลน้ําที่ปล่อย
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ออกจากอ่างนํามากักเก็บไว้ใช้ใหม่ โดยมักจะมีการสูบกลับในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ํา (off-peak)
ตัวอย่างของเทคโนโลยีประเภทนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 4 เป็นต้น
ระบบ Compressed Air Energy Storage (CAES) กักเก็บพลังงานด้วยการบีบอัดก๊าซในถัง หรือ
ในชั้นหินใต้ดิน ซึ่งระบบ CAES จะประกอบไปด้วย compressor ที่มีหน้าที่บีบอัดก๊าซ และ expander ที่มี
หน้าที่ปลดปล่อยก๊าซ โดยกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งจะถูกขับเคลื่อนด้วยมวลอากาศที่ถูกผลักดันจากการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เทคโนโลยี Liquid Air Energy Storage (LAES) หรือการกักเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว เป็น
เทคโนโลยีเก่าที่นํามาปรับปรุงใหม่ ทํางานด้วยการเพิ่มอุณหภูมิจนอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว แล้วจึง
กักเก็บของเหลวลงสู่ภาชนะบรรจุ เมื่อปลดปล่อยของเหลวจะกลับรูปคืนสู่สถานะดังเดิม โดยก๊าซที่ปลดปล่อย
ออกมาจะมีแรงดันที่สามารถนํามาปั่นกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้
Flywheels คือระบบกักเก็บพลังงานในรูปของแรงเฉื่อยที่กระทําต่อวัตถุรูปทรงกระบอก พลังงานที่
เก็บสะสมจะขึ้นอยู่กับรูปทรง มวล น้ําหนัก และความเร็วในการหมุน (angular velocity) ของวัตถุ ทําให้มี
ความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่ต่างกันออกไปตามวัสดุที่เลือกใช้ ระบบ flywheels สามารถนํามา
เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง เพื่อทําหน้าที่แปลงพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า (discharge) และ
แปลงพลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นพลังงานจลน์ (charge) ระบบ flywheels สมัยใหม่อาจมีการสูบอากาศออก
และใช้ลูกปืนแม่เหล็ก (magnetic bearing) เพื่อลดแรงเสียดทาน ทําให้ระบบสามารถกักเก็บพลังงานได้
ยาวนาน
ระบบ Thermo-Chemical ใช้หลักการกักเก็บความร้อนโดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี
(physic-chemical process) คื อ กระบวนการดู ด ซั บ (adsorption process) และกระบวนการดู ด ซึ ม
(absorption process) ที่ มี ห น้ า ที่ ดึ ง ดู ด ความร้ อ น (charge) และปลดปล่ อ ยความร้ อ น (discharge) ของ
สารเคมีที่เลือกใช้เป็นตัวกลาง
ระบบ Sensible Thermal หรือระบบความร้อนสัมผัสที่ใช้พลังงานความร้อนมาเพิ่มอุณหภูมิของ
วัสดุโดยตรง วัสดุที่นํามาใช้และมวลน้ําหนักจะเป็นตัวกําหนดขนาดของพลังงานที่สามารถกักเก็บได้ โดยวัสดุที่
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นํามาใช้อาจจะเป็นของเหลว ของแข็ง หรือเป็นของเหลวผสมของแข็งก็ได้ วัสดุที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายคือ
molten salt เพราะสามารถทนความร้อนได้สูง
ระบบ Latent Thermal ไม่ได้กักเก็บพลังงานความร้อนสัมผัส แต่ใช้ latent heat หรือพลังงาน
ความร้อนที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสถานะ เช่น เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ เป็นต้น โดยใช้วัสดุที่เรียกว่า phase
change materials (PCMs) เป็ น ตั ว กลาง ระบบดั ง กล่ า วจะขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารนํ า ความร้ อ น
(thermal conductivity) มวลน้ํ าหนั กของวัส ดุ และค่า enthalpy ของระบบ ที่ ใ ช้เป็ นตัวกําหนดปริ มาณ
พลังงานที่สามารถกักเก็บได้
การกักเก็บพลังงานในรูปของก๊าซ Hydrogen มีข้อดีคือเป็นตัวกลางที่สะอาด สามารถผลิตทดแทน
ได้เรื่อยๆ และนํามาใช้งานได้หลายวิธี โดยทั่วไปก๊าซ Hydrogen จะถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีแทนการใช้
พลังงานฟอสซิล โดยจะมีเพียงไอน้ําที่เป็นของเหลือจากปฏิกิริยาทางเคมี รูปแบบการกักเก็บมี 2 แนวทาง คือ
การกักเก็บแบบกายภาพ (physical storage) ที่กักเก็บ Hydrogen ในรูปของก๊าซ หรือของเหลว (Liquid
Hydrogen) และการกั ก เก็ บ ในวั ส ดุ (material-based storage) ที่ ใ ช้ ก ระบวนการดู ด ซั บ (adsorption
process) ระบบ hydrogen storage สามารถนํามาต่อใช้กับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (combustion turbines)
หรือต่อเข้ากับ fuel cells เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้า หรือต่อเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion
engines) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผลิตความร้อนได้
การกักเก็บพลังงานในรูปของ Substitute Natural Gas (SNG) ซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติ (natural
gas) และก๊าซชีวภาพ (bio gas) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแบบ Hydro-Carbon ที่
บรรจุอยู่ในแท็งค์ความดันหรือในใต้ดิน ที่สามารถนํามาใช้เพื่อผลิตความร้อนในภายหลังได้ ข้อเสียหลัก คือ
ยังคงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศระหว่างกระบวนการเผาไหม้
ระบบ Electrochemical Energy Storage คือ ระบบสํารองไฟฟ้าเคมี หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
แบตเตอรี่ ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่มีหลากหลายประเภท โดย
คุณลักษณะของเทคโนโลยีต่างๆ จะขึ้นอยู่กับวัสดุและสารเคมีที่ใช้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ไ ด้ แ ก่ lead-acid batteries, sodium-sulfur batteries, Lithium-Ion batteries แ ล ะ redox flow
batteries เป็นต้น
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เทคโนโลยี Super-Capacitors เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ที่มาเติมช่องว่างระหว่าง capacitors
ดั้งเดิม และแบตเตอรี่ทั่วไป การทํางานของ Super-Capacitors มีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยี capacitors
ดั้งเดิม แต่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานมากกว่า เทคโนโลยี super-capacitors มีส่วนประกอบที่
แตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไป โดยการใช้สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (electrolyte solution) ระหว่างตัวนําไฟฟ้า
สองด้านที่เป็นของแข็ง (solid conductors) จึงทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป
เทคโนโลยี Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) ทํ า งานโดยใช้ ป ฏิ กิ ริ ย า
สัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า electrodynamics principle พลังงานจะ
ถูกกักเก็บในรูปของสนามพลังแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าใน superconducting coil โดย
ระบบจะต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ําพอเพื่อที่จะทําให้วัสดุมีคุณลักษณะที่เป็นตัวนํายิ่งยวด (superconductivity)
2.3

คุณลักษณะทีส่ ําคัญของเทคโนโลยี Energy Storage แต่ละประเภท
การเลือกใช้เทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าในแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน (application)

โดยสามารถแบ่งลักษณะการทํางานแบบหยาบๆ คือระบบสํารองพลังงานที่ต้องเก็บพลังงานปริมาณมากเป็น
เวลานาน (Energy Application) ที่ เ หมาะแก่ ก ารนํ า มาใช้ โ ยกย้ า ยพลั ง งานที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ปใช้ ใ นช่ ว งเวลาอื่ น
(Electric energy time-shift) โดยเฉพาะการนํามาใช้เพื่อให้บริการ Load Following แทนการใช้โรงไฟฟ้าใน
ปั จ จุ บั น และ ระบบสํ า รองพลั ง งานที่ ส ามารถปลดปล่ อ ยและสะสมพลั ง งานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว (Power
Application) ที่เหมาะแก่การใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้า (power quality) และการใช้งานเพื่อ
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง (uninterrupted power supply) ซึ่งต้องการความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการพลังงานจํานวนมากอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆ
ความแตกต่างสําคัญของเทคโนโลยี Energy Storage แต่ละประเภท จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การกักเก็บและปลดปล่อยไฟฟ้า ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ อายุการใช้งาน และต้นทุน โดยในแต่ละ
ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 ความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า (Energy and Power)
ในบริบทของการสํารองไฟฟ้าจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับ 2 คุณลักษณะของเทคโนโลยี คือ ปริมาณ
พลัง งานที่ ร ะบบสํ า รองไฟฟ้า สามารถเก็ บ สะสม (Rated Energy Capacity) ที่ มีหน่วยเป็ น kWh หรื อ
MWh และอัตราการกักเก็บหรือการปลดปล่อยประจุของพลังงานที่สะสมไว้ (Power Rating) ที่มีหน่วย
เป็น kW หรือ MW ซึ่งเมื่อนําปริมาณพลังงานมาหารด้วยอัตราการปลดปล่อย ก็จะได้ระยะเวลาที่เทคโนโลยี
สามารถปลดปล่อยพลังงาน ณ จุดพิกัดกําลังได้ (Discharge Time Duration at Power Rating)
ตัวแปรทั้ง 3 นี้จะเป็นตัวกําหนดลักษณะการใช้งานของแต่ละเทคโนโลยี ภาพที่ 2.4 แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการนํามาใช้งานของเทคโนโลยีสํารองพลังงานประเภทต่างๆ โดยแต่ละจุดสีดําแสดงถึงโครงการติดตั้ง
ระบบสํารองพลังงานที่มีอยู่จริง ส่วนแกนตั้งแสดงถึง Power Rating ขณะที่แกนนอนแสดงถึง Rated Energy
Capacity และเส้นทแยงคือเส้นแบ่งของระยะเวลาที่เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยพลังงานได้ ณ จุดพิกัดกําลัง
เนื่องจากเทคโนโลยีสํารองพลังงานสามารถเรียงต่อเพิ่มได้ (stack up) เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งจึง
สามารถให้ Power rating และ Rated energy capacity เท่าใดก็ได้ถ้าเรียงต่อกันเป็นจํานวนมากพอ การ
เปรียบเทียบที่ระดับเทคโนโลยีแบบหน่วยต่อหน่วยจึงไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีจุดอ้างอิง (reference point) ที่ทํา
ให้สามารถเปรียบเทียบเทคโนโลยีได้ ภาพที่ 2.4 จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การศึกษานี้ เพราะเป็นกราฟที่สร้าง
มาจากโครงการที่มีอยู่จริง จึงสะท้อนความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีไว้แล้วในกระบวนการตัดสินใจของ
โครงการ
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ภาพที่ 2.4 ลักษณะการนํามาใช้งานของแต่ละเทคโนโลยี เปรียบเทียบจาก Power rating, Rated energy capacity
และ Discharge time duration at power rating

ที่มา: Luo et al. (2015)
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จะเห็นได้จากภาพที่ 2.4 ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการกักเก็บพลังงานเป็นปริมาณมาก (Bulk
storage) คื อ เทคโนโลยี ที่ อ ยู่ ใ นมุ ม ขวาบน เช่ น Pumped-storage hydro (PSH) และ Compressed air
Energy Storage (CAES) ส่วนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วจะอยู่
ในมุ ม ซ้ า ยล่ า ง เช่ น Super-capacitors, Flywheels และ Superconducting magnetic Energy Storage
(SMES) เป็นต้น เทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือระบบสํารองพลังงานไฟฟ้าเคมี ส่วนมากจะอยู่ช่วงกลางๆ คือมีความ
เหมาะสมกับทั้งสองลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่กับตําแหน่งของจุดบนกราฟ และขนาดของโครงการ อย่างไรก็
ตามแม้ ว่ า ภาพที่ 2.4 จะแสดงถึ ง ความเหมาะสมในเชิ ง เทคนิ ค แต่ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง ระดั บ ความพร้ อ ม
(maturity) ของเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวกําหนดต้นทุนของโครงการและความเชื่อถือได้ (reliability) ของระบบ
(ภาพที่ 2.5)
ภาพที่ 2.5 ระดับความพร้อม (maturity) ของแต่ละเทคโนโลยี

ที่มา: Hart and Sarkissian (2016)

ประเด็นที่สําคัญรองลงมาเป็นเรื่องของปริมาตรและน้ําหนักที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบสํารองไฟฟ้า
โดยจะวัดได้จากพลังงานและกําลังไฟฟ้าต่อปริมาตร (power and energy density) ที่มีหน่วยเป็น W/L
และ Wh/L ตามลํ า ดั บ (ภาพที่ 2.6) และพลั ง งานและกํ า ลั ง ไฟฟ้ า ต่ อ น้ํ า หนั ก (specific power and
energy) ที่มีหน่วยเป็น W/kg และ Wh/kg ตามลําดับ (ภาพที่ 2.7) จากกราฟในรูปทั้งสองจะเห็นได้ว่า ถ้า
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เทคโนโลยียิ่งเข้าใกล้มุมขวาบนมากเท่าไร ยิ่งมีปริมาตรและน้ําหนักน้อยลงเท่านั้น ขณะที่ถ้าอยู่มุมซ้ายล่างก็จะ
มีปริมาตรและน้ําหนักเยอะ ประเด็นทั้งสองนี้มีความสําคัญต่อการเลือกเทคโนโลยีในระดับหนึ่งสําหรับการใช้
งานในโครงข่ายไฟฟ้าที่มีพื้นที่จํากัด แต่อาจจะไม่สําคัญมากเท่ากับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ที่น้ําหนัก
และปริมาตรเป็นประเด็นสําคัญในขั้นตอนการออกแบบ
ภาพที่ 2.6 เปรียบเทียบพลังงานและกําลังไฟฟ้าต่อปริมาตรของเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้า

ที่มา: Luo et al. (2015)
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ภาพที่ 2.7 เปรียบเทียบพลังงานและกําลังไฟฟ้าต่อน้ําหนักของเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้า

ที่มา: Luo et al. (2015)

2.3.2 ประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จ (cycle efficiency)
ประสิ ท ธิ ภ าพของการกั ก เก็ บ พลั ง งานต่ อ รอบชาร์ จ หรื อ cycle efficiency มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง คื อ
ประสิทธิภาพไป-กลับ (round-trip efficiency) เพราะการคํานวณประสิทธิภาพต้องคํานึงถึงขั้นตอนการกัก
เก็บพลังงานและช่วงปลดปล่อยพลังงาน ค่าประสิทธิภาพสามารถคํานวณได้จากอัตราส่วนระหว่างพลังงานที่
ปล่อยออกมาเทียบกับพลังงานที่ใส่เข้าไป ถ้าระบบสํารองไฟฟ้ามีค่าประสิทธิภาพสูง ก็จะมีการสูญเสียพลังงาน
ในระหว่างขั้นตอนการกักเก็บหรือปลดปล่อยน้อย ดังนั้น เทคโนโลยีที่มีค่าประสิทธิภาพต่ําจึงไม่เหมาะกับ
ลักษณะการใช้งานที่มีรอบการชาร์จบ่อยๆ ภาพที่ 2.8 เปรียบเทียบ cycle efficiency ระหว่างเทคโนโลยี
สํารองไฟฟ้าประเภทต่างๆ จากรูปจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่หลายๆ ประเภทมีค่าประสิทธิภาพที่เกาะ
กลุ่มกันระหว่างร้อยละ 60 ไปจนถึงร้อยละ 98 โดยจะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ Lithium-Ion, Lead Acid และ
Sodium Sulfur
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นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เหมาะกับ Power Application เช่น Flywheel และ Super-capacitor ก็มี
ค่าประสิทธิภาพที่สูงมากเช่นกัน ขณะที่เทคโนโลยีที่ใช้สําหรับ Energy Application เช่น Pumped-storage
hydro (PSH) และ Compressed air Energy Storage (CAES) นั้นกลับมีค่าประสิทธิภาพเพียงแค่ร้อยละ 70
ถึง 88 และร้อยละ 42 ถึง 70 ตามลําดับ
ภาพที่ 2.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จ (cycle efficiency)

ที่มา: Luo et al. (2015)

2.3.3 ความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานต่อรอบ (cycling capacity) และอายุการใช้
งาน (operating lifetime)
เทคโนโลยีสํารองพลังงานมีข้อจํากัดอยู่ประการหนึ่งคือ อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่ทํา
การกักเก็บและปลดปล่อยพลังงาน มีหน่วยเป็นรอบ (cycles) ปัญหาคือจํานวนรอบและอายุการใช้งานจะ
เปลี่ยนแปลงตามความลึกของการปลดปล่อยพลังงาน (Depth of discharge) ที่มีหน่วยเป็นร้อยละ โดย
แต่ละเทคโนโลยีจะมีพิกัดที่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้ที่ต่างกัน ในกรณีที่มีการปลดปล่อยพลังงานไม่ตรง
พิกัด ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Memory effect ที่ทําให้อายุการใช้งานลดลงเป็นอย่างมาก
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สําหรับการใช้งานเทคโนโลยี Grid Energy Storage จําเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปลดปล่อย
ที่ลึกพอควร โดยมาตรฐานทั่วไปของความลึกในการปลดปล่อย จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ภาพที่ 2.9
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกับอายุการใช้งานที่ความลึกในการปลดปล่อยร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lead acid มีอายุการใช้งานที่ต่ํามากเมื่อใช้งานที่ความลึกในการปลดปล่อยร้อยละ 80
ต่างจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานเกินพันรอบขึ้นไป ขณะที่เทคโนโลยี Pumped-Storage
Hydro, Compressed Air, Super-Capacitors และ Flywheels มีอายุการใช้งานที่นานเกินหมื่นรอบ
ภาพที่ 2.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ร้อยละ80 Depth of Discharge

ที่มา: Carnegie et al. (2013)

2.3.4 ต้นทุน (Capital cost)
แน่นอนว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งระบบสํารองไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ คือความคุ้มค่าทาง
การเงิ น อย่ า งไรก็ ดี การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ระหว่ า งเทคโนโลยี ไ ม่ ส ามารถทํ า ได้ โ ดยตรงเนื่ อ งจากแต่ ล ะ
เทคโนโลยีมีอายุการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ผู้เปรียบเทียบจําเป็นต้องคํานวณ
มูลค่าของต้นทุนในลักษณะของ Levelized cost of storage (LCOS) ตามภาพที่ 2.10 ซึ่งสะท้อนสัดส่วน
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ระหว่างผลรวมของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร (ไม่รวมต้นทุนพลังงาน) ของระบบ Energy Storage กับ
ปริมาณของพลังงานที่ระบบ Energy Storage สามารถปลดปล่อยได้ทั้งหมดภายในช่วงอายุการใช้งานของ
ระบบ
ภาพที่ 2.10 วิธีคํานวณ Levelized Cost of Storage (LCOS)

ที่มา: Gardner (2016)

การคิดต้นทุนด้วยวิธี LCOS จะได้มูลค่าที่คงที่เสมอ ต่างจากการคํานวณต้นทุนต่อรอบการชาร์จ (cost
per cycle) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพ วิธีคํานวณต้นทุนแบบ LCOS จึง
เหมาะที่จะนํามาใช้เปรียบเทียบเทคโนโลยีสํารองพลังงานต่างประเภท อย่างไรก็ตามวิธีคํานวณดังกล่าวตอบ
โจทย์เพียงแค่ต้นทุนของการเก็บพลังงาน เป็นการวิเคราะห์ที่มองด้านเดียวเท่านั้น การคัดเลือกเทคโนโลยีที่ดี
ที่สุดจําเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของหลายปัจจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานในลักษณะเดียวกัน4

4

การคํานวณ LCOS แบบต่างๆ https://www.apricum-group.com/how-to-determine-meaningful-comparable-costs-of-energystorage/
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ภาพที่ 2.11 เปรียบเทียบราคา LCOS ระหว่างเทคโนโลยีสาํ รองพลังงานปี 2558 และ 2573 (€ 2014)

ที่มา: Gardner (2016)

ภาพที่ 2.12 ราคา LCOE ระหว่างเทคโนโลยีผลิตพลังงานที่กําลังจะเริ่มใช้งานปี 2565

ที่มา: EIA (2017)
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ภาพที่ 2.11 เปรียบเทียบราคา LCOS ระหว่างเทคโนโลยีสํารองพลังงานในปี 2558 และ 2573 จะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มี LCOS ต่ําที่สุด ได้แก่ Pumped-Storage Hydro และ Compressed Air
Storage สําหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-Ion และ Redox flow ปัจจุบันยังมีราคาที่สูงกว่าแบตเตอรี่
ดั้งเดิมอย่าง Lead acid และ Sodium Sulfur อย่างเห็นได้ชัด และยังมีช่วงระหว่างราคาสูงสุดและต่ําสุดที่
กว้าง แสดงถึงการกระจายตัวของราคาตลาดระหว่างผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ ดีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-Ion
และ Redox flow ยังมีศักยภาพที่จะลดราคาจนสามารถเทียบเคียงราคาของเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ภายในปี 2573
ในกรณีที่ต้องการเปรียบเที ยบราคากับการผลิตไฟฟ้ าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิ ลและก๊ าซธรรมชาติ ผู้
เปรียบเทียบจําเป็นที่จะต้องคิดรวมค่า LCOS ของระบบสํารองไฟฟ้า คู่กับค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าไปด้วย
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ ภาพที่ 2.12 เปรียบเทียบราคา Levelized cost of energy (LCOE) ระหว่าง
เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าต่างๆ ที่กําลังจะเริ่มใช้งานในปี 2565 จะเห็นได้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้นทุนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์และพลังงานลม จะถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน แต่ยังไม่
สามารถเทียบเท่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติได้
เทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์และพลังงานลม สามารถนํามาติดตั้งร่วมกับเทคโนโลยี
Grid Energy Storage เพื่อนํามาแทนที่การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติได้ ถ้าต้นทุนรวม
ของการผลิตพลังงานทดแทนและ Energy Storage ต่ําพอ อย่างไรก็ดี สังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวม
ต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางธรรมชาติที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกรณีที่มีการคิดคํานวณราคา
คาร์บอน (carbon price) รวมไปด้วย ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติก็จะ
สูงขึ้น
2.3.5 ปัจจัยอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
Energy Storage เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ปัจจัยอื่นๆ นี้อาจจะไม่สําคัญมากนักแต่ในบางลักษณะการใช้
งานก็มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เช่น ระยะเวลาในการตอบสนอง (response time) ที่สําคัญต่อการใช้ในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ไฟตก หรือ การคายประจุเอง (self-discharge) ที่มีความสําคัญต่อลักษณะการใช้งานที่ต้องการ
เก็บพลังงานเป็นเวลานาน รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental impacts) ที่อาจจะเป็นปัจจัย
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ที่ต้องคํานึงถึง เป็นต้น Luo et al. (2015) และ Guney and Tepe (2017) ได้สรุปปัจจัยเหล่านี้ไว้ในตารางที่
แสดงอยู่ในภาคผนวก
2.3.6 เทคโนโลยีอนื่ ที่จําเป็นต้องใช้ควบคู่กับ Energy storage
การเลือกใช้เทคโนโลยีสํารองพลังงานประเภทต่างๆ นอกจากจะต้องคํานึงถึงคุณลักษณะของแต่ละ
เทคโนโลยีแล้ว ยังต้องทําความเข้าใจและคํานวณต้นทุนรวมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อการทํางานของระบบ
เช่ น เทคโนโลยี Pumped-Storage Hydro (PSH) ที่ต้องคํานึงถึงกังหั น turbine เพื่อเปลี่ ยนพลังงานจาก
แรงดันน้ําให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือระบบการกักเก็บพลังงานในรูปของก๊าซ Hydrogen ที่จําเป็นต้อง
คํานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เช่น สถานีผลิตก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และสถานีเติมก๊าซ เป็นต้น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสําคัญที่สุดต่อเทคโนโลยีกักเก็บไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คือ inverter
และ converter ที่ทําหน้าที่แปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดย inverter ทํา
หน้าที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นกระแสสลับ (DC-AC) และ converter ทําหน้าที่แ ปลงไฟฟ้าจาก
กระแสสลับไปเป็นกระแสตรง (AC-DC) เทคโนโลยีดังกล่าวมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอย่างมากหลัง
เริ่ ม มี ก ารนํ า semiconductor switching devices เช่ น diodes และ transistors ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ แ บบ
active devices ที่ทําหน้าที่สับสวิตซ์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ามาใช้ ควบคู่กับอุปกรณ์แบบ passive
devices ดั้งเดิม เช่น resistors capacitors และ inductors
การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี inverter และ converter นั้ น อยู่ ภ ายใต้ ศ าสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า Power
Electronics ที่มีอีกชื่อเรียกคือ Solid-State Electronics ตามลักษณะของเทคโนโลยี เทคโนโลยีดังกล่าวใน
ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ ที่ สํ า คั ญ และมี ก ารนํ า มาใช้ ทั่ ว ไปในหลายๆ
application ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อการกักเก็บพลังงาน เช่น การนํามาใช้เพื่อควบคุมการผลิตพลังงานทดแทนเข้าสู่
โครงข่ายไฟฟ้า การนํามาใช้ควบคุมและขับเคลื่อนมอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรโรงงาน เครนและลิฟท์
และการนํามาใช้แปลงไฟบ้านให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น การวิจัยปรับปรุงคุณภาพ
ของ power electronics มักจะเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Solid-State Devices)
ดีไซน์ของ inverter และ converter (Topology Design) และการพัฒนาระบบควบคุมการทํางานของสวิตซ์
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(control system) ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานต่อรอบสูงมาก ประมาณ ร้อยละ90 5 (AbuRub et al., 2014)
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญและจําต้องใช้ควบคู่กับระบบสํารองพลังงานประเภทแบตเตอรี่ คือระบบ
Battery Management System (BMS) ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่กํากับและควบคุมการทํางาน
ของแบตเตอรี่ โดยทําหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สังเกตและติดตามการทํางานของแบตเตอรี่ เช่น วัดอุณหภูมิ ตรวจระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ระดับของพลังงานที่กักเก็บ (state of discharge) ความลึกของการปลดปล่อยพลังงาน (depth
of discharge) และ ระดับสุขภาพของแบตเตอรี่ (state of health) เป็นต้น
2. คํานวณและวิเคราะห์การทํางานของแบตเตอรี่ เช่น วิเคราะห์กระแสไฟฟ้าสูงสุดในการ charge
และ discharge ปริมาณพลังงานที่กักเก็บได้ต่อรอบ ค่าความต้านทาน (impedance) ภายในของ
แต่ละเซลล์ ไปจนถึงการเก็บข้อมูลพลังงานที่ปลดปล่อยไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรก
และจํานวนรอบการใช้งาน เป็นต้น
3. สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ BMS ของแบตเตอรี่อื่นๆ ที่ต่อกันแบบ
อนุกรมหรือขนาน ติดต่อกับระบบ Controller Area Network (CAN) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมยานยนตร์ ไปจนถึง การติดต่อกับ DC-bus ของระบบเครือข่ายไฟฟ้า เป็นต้น
4. ป้องกันการทํางานของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิ แรงดัน
ปริมาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งาน เป็นปัจจัยที่ทําให้ระบบ
BMS มี ความสําคั ญ อย่ างยิ่ง เนื่ องจาก battery cell โดยทั่วไปจะมี rated voltage ที่ต่ํา การ
นํามาใช้จริงจึงต้องนําหลายๆ เซลล์มาต่อพ่วงกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่ม operating voltage ตาม
ความต้องการของการใช้งานแต่ละแบบ ปัญหาคือขั้นตอนการผลิตเซลล์ในโรงงานมักมีความ
คลาดเคลื่อน (imperfection) จึงส่งผลให้บางเซลล์ที่อัดประจุ (charge) ได้เต็มก่อน และบางเซลล์
ที่ปล่อยประจุ (discharge) หมดก่อน ส่งผลให้อายุการใช้งานของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่แพ็คไม่
เท่ากัน ระบบ BMS จึงมีหน้าที่ปรับระดับแรงดันของแต่ละเซลล์ (เรียกว่า state of charge) ให้
เท่ากันในทุกรอบเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็ค
5

การคํานวณประสิทธิภาพของทั้งระบบ จําเป็นต้องนําประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จของแบตเตอรี่ (2.2.2) มาคูณกับ
ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของระบบ power electronics และประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า
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2.4 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-Ion
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-Ion เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่สําคัญที่มีศักยภาพสูงในตลาดเนื่องจาก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ านมามีการขยายกําลั งการผลิตทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ มี power
density และ energy density สูงเหมาะแก่การนํามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles) การแข่งขันที่
เพิ่มขึ้นกับกําลังการผลิตขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) ที่ทําให้ราคาต่อ
kWh-cycle ของแบตเตอรี่ Lithium-Ion ลดลงเป็นอย่างมาก (ภาพที่ 2.13) ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้นํา
รายละเอียดของเทคโนโลยีแบบต่างๆ ของแบตเตอรี่ Lithium-Ion มานําเสนอ ณ ที่นี้
ภาพที่ 2.13 เปรียบเทียบราคาต่อ kWh-cycle ของแบตเตอรี่ Lithium-Ion และเทคโนโลยีอื่นๆ

ที่มา: Massachusetts Energy Storage Initiative

แบตเตอรี่ Lithium-Ion ที่พบได้โดยส่วนใหญ่ในตลาดมีอยู่สองรูปแบบคือ (i) Cylindrical Cell ที่มี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก และ (ii) แบบ Prismatic & Pouch Cell ที่มีลักษณะเป็นซองอ่อนทรงสี่เหลี่ยม
แบตเตอรี่ Lithium-Ion แบบ cylindrical นั้นมีข้อดีคือ สามารถผลิตได้ง่ายกว่าและมีความเสถียรเชิง
โครงสร้าง นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยสูง ได้รับการออกแบบมาให้แตกตัวออกเมื่อได้รับแรงดันจากภายนอก
จึ ง ลดโอกาสเกิ ด เพลิ ง ไหม้ และยั ง มี อ ายุ ก ารใช้ ง านยาวนานและราคาถู ก ข้ อ เสี ย หลั ก ของแบตเตอรี่ รู ป
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ทรงกระบอกคือ เมื่อนํามาจัดเรียงต่อๆ กันจะเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ทําให้แบตเตอรี่แพ็คมีขนาดใหญ่และกิน
เนื้อที่
ในทางกลับกันแบตเตอรี่ Lithium-Ion แบบ prismatic และ pouch มีความเบาและบางจึงประหยัด
เนื้อที่กว่า สามารถนํามาซ้อนกันเป็นชั้นทําให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ จึงมีการ
นํามาใช้ ผลิตมือถื อ และแท็ บเล็ ตที่ มีน้ําหนักเบา ข้ อเสียของรูปแบบ prismatic/pouch คือต้นทุนในการ
ออกแบบและการผลิตที่ยังมีราคาแพงอยู่ และมีอายุการใช้งานต่ําเพราะไม่สามารถจัดการกับความร้อนได้ดีนัก
นอกจากนี้ การผลิตแบตเตอรี่ Lithium-Ion แบบ prismatic/pouch ของหลายๆ บริษัทยังไม่มีมาตรฐานที่ใช้
ร่วมกันจึงไม่สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้บ่อยครั้ง
นอกจากความแตกต่างในด้านดีไซน์แล้ว เทคโนโลยี Lithium-Ion ยังมีความแตกต่างในส่วนของ
วัตถุดิบที่เลือกใช้ ในการผลิต cathode และ anode และสารละลาย electrolyte อีกด้วย
cathode และ anode ทําหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ทําหน้าที่ปล่อยและเก็บประจุ
Lithium Ions และ อิเล็กตรอน วัสดุ cathode ที่ใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Iron Phosphate (LFP),
Nickel Manganese (NMC), Manganese (LMO), Titanate (LTO), Cobalt Oxide ในขณะที่วัสดุที่ใช้งาน
แพร่หลายสําหรับ anode คือกราไฟต์ (ภาพที่ 2.14 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ LithiumIon ที่สําคัญในตลาด)
สารละลาย electrolyte ทําหน้าเก็บประจุและเหนี่ยวนําระหว่างสองขั้วไฟฟ้า ปัจจุบันเทคโนโลยีส่วน
ใหญ่ใช้สารละลาย electrolyte ที่เป็นของเหลว โดยเทคโนโลยีที่ใช้ electrolyte ที่เป็นของแข็ง หรือที่เรียก
อีกชื่อว่า solid-state batteries กําลังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา และกําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถประหยัดเนื้อที่และมี energy density ที่สูงเพราะ electrolyte ที่เป็นของแข็ง
สามารถลดพื้นที่ ระหว่ าง cathode และ anode ได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่ าวยั งมีอายุ การใช้งานที่
ยาวนานกว่า และมีความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะไม่ติดไฟและไม่ระเบิด อย่างไรก็ตามเทคโนโลยียัง
กล่าวยังติดข้อจํากัดอยู่บางประการ เช่น ความสามารถนําไฟฟ้าต่ํา (low conductance) และยังคงมีราคา
ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ แ พง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาอี ก หลายปี ก ว่ า ราคาจะเที ย บเท่ า กั บ เทคโนโลยี Lithium-Ion ที่ ใ ช้
สารละลาย electrolyte แบบเหลวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้
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ภาพที่ 2.14 เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-Ion ที่สําคัญในตลาด
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ที่มา: ดัดแปลงจาก Linear Technology, 2014
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Energy
Density

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion ส่วนมากมาจากกระบวนการผลิต
(ภาพที่ 2.15) โดยเฉพาะการปลดปล่อยของก๊าซอีเทน ฟอสเฟต ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ สารคลอโรฟลูโอ
คาร์ บ อนที่ ถู ก ปลดปล่ อ ยระหว่ า งขั้ น ตอนการผลิ ต มากกว่ า ครึ่ ง ขณะที่ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกอย่ า ง
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างขั้นตอนการผลิตนั้นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับการปล่อยก๊าซระหว่างการใช้งาน6
ภาพที่ 2.16 เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตแบตเตอรี่
Lithium-ion ชนิดต่างๆ ส่วนภาพที่ 2.17 เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 3
ชนิด คือ Lead acid battery, Lithium Manganese battery และ Lithium Iron Phosphate battery
ภาพที่ 2.15 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสารอันตรายอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ขั้นตอน
การใช้งาน และระหว่างการขนส่งเพื่อนําไปรีไซเคิล 7

ที่มา: Zackrisson et al., 2010

6
7

การปลดปล่อยก๊าซต่างๆ ของแบตเตอรี่คํานวณจาก Life cycle assessment ที่วิเคราะห์การปล่อยก๊าซตลอดช่วงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ผลลัพท์มาจากการวิเคราะห์การใช้งานของแบตเตอรี่ Lithium-ion ของรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) การใช้งานแบตเตอรี่สําหับโครงข่ายไฟฟ้าอาจให้
สัดส่วนที่แตกต่างออกไป
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ภาพที่ 2.16 พลังงานที่ใช้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ Lithium-ion

ที่มา: Peters et al., 2017
หมายเหตุ:

NMC – Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
LFP – Lithium Phosphate
LMO – Lithium Manganese

ภาพที่ 2.17 เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 3 ชนิด

ที่มา: Wang et al., 2018
หมายเหตุ:

normalized effect results at mid-point
LAB – Lead acid battery
LMB – Lithium manganese battery (หรือ LMO ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2.4)
LIPB – Lithium iron phosphate battery (หรือ LFP ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2.4)

41

ปัจจุบันการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion ยังไม่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากยังไม่มี
แบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน (End-of-life batteries) เป็นจํานวนมากพอ และอาจจะ
ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งทศวรรษจนกว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันจะหมดอายุลง
งานวิจัยการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion ในขณะนี้เน้นการพัฒนากระบวนการแยกแร่ธาตุสําคัญๆ
ที่ใช้ผลิต cathode เช่น cobalt และ nickel เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่เพราะเป็นแร่ธาตุหายากที่มีมูลค่าสูง (Xu
et al., 2008) ขณะที่ส่วนประกอบที่ทํามาจาก lithium carbonate กลับมีความสําคัญต่อกระบวนการรีไซเคิล
น้อยกว่า เพราะมีมูลค่าเฉลี่ยคิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด8 และแม้ว่าแหล่งที่มา
ของ lithium จะถูกจํากัดอยู่ในบางพื้นที่ (ภาพที่ 2.18) แต่ก็ยังหาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแร่ชนิดอื่นๆ
ภาพที่ 2.18 แผนที่แสดงอุปทานของ lithium ทั่วโลก

ที่มา: Grosjean et al., 2012

ขั้นตอนการรีไซเคิลของแบตเตอรี่ Lithium-ion มีความซับซ้อนกว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่อื่นๆ เช่น
แบตเตอรี่กรดตะกั่ว หรือ แบตเตอรี่ Ni-MH เนื่องจากแบตเตอรี่ Lithium-ion มีส่วนผสมของแร่ธาตุที่นํามา
8

https://waste-management-world.com/a/1-the-lithium-battery-recycling-challenge
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ผลิตหลากหลายกว่า และมีการใช้วัตถุทําปฏิกิริยา (active materials) ที่มีลักษณะเป็นผงเคลือบอยู่บนฟอยด์
เหล็ก ซึ่งกระบวนการแยกส่วนประกอบออกจากกันนั้นมีหลายขั้นตอน (ภาพที่ 2.19) นอกจากนี้การบรรจุ
ภัณฑ์ของเซลล์แบตเตอรี่ก็มีส่วนที่ทําให้กระบวนการรีไซเคิลมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเซลล์จํานวนมากถูกแพ็ค
รวมกั น และถู ก บรรจุ ร วมเข้ า กั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ เช่ น ระบบบริ ห ารจั ด การความร้ อ น (thermal
management system) และ ระบบบริ ห ารจั ด การแบตเตอรี่ (battery management system) เป็ น ต้ น
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่พ่วงมาด้วยมักประกอบไปด้วยวัตถุดิบและแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูงที่อาจสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการรีไซเคิลได้ในระดับหนึ่ง
ภาพที่ 2.19 Flow chart ของกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion

ที่มา: Xu et al., 2008

นอกจากความยากของประบวนการรีไ ซเคิ ล แล้ว การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมแบตเตอรี่ ก็มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การออกแบบเปลี่ยนไปอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและแร่ธาตุที่ใช้
ผลิต (Xu et al., 2008) ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่ต้องการจะลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ นอกจากนี้
เทคโนโลยีแบตเตอรี่สมัยใหม่ในปัจจุบันยังขาดมาตรฐานการผลิตที่ใช้ร่วมกัน ต่างจากดีไซน์ของแบตเตอรี่ตะกั่ว
จึงทําให้กระบวนการรีไซเคิลไม่สามารถกระทําได้โดยง่าย (still cannot be streamline)
แนวโน้มในอนาคตอาจมีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion เพิ่มขึ้น เพื่อลดความไม่แน่นอนและ
ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองโลก (geopolitics) ในกรณีที่โครงสร้างการใช้
พลังงานของโลกได้เปลี่ยนผ่านจากทรัพยากรน้ํามันไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆ และอุปสรรค
อื่นๆ โดยที่เศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิลน่าจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่มีสินค้ามาตรฐาน
เดียวกันของบริษัทตนเองอยู่ในตลาดเป็นจํานวนที่มากพอที่จําทําให้เกิดความคุ้มทุน
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2.5

เทคโนโลยี Grid Energy Storage ที่เหมาะแก่การใช้งานแต่ละประเภท
ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ว่าการใช้งานของ Grid Energy Storage สามารถแบ่งลักษณะการทํางาน

แบบหยาบๆ ได้ 2 ประเภท คือระบบสํารองพลังงานที่ต้องเก็บพลังงานปริมาณมากเป็นเวลานาน (Energy
Application) และ ระบบสํารองพลังงานที่สามารถปลดปล่อยและสะสมพลังงานได้อย่างรวดเร็ว (Power
Application) ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มการใช้งาน/ประโยชน์ของระบบ Grid Energy Storage ที่ระบุไว้
ในส่วนที่ 2.1 ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ข้างต้น และยกตัวอย่างเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกนํามาใช้ใน
แต่ละลักษณะ
ภาพที่ 2.20 และ ตารางที่ 2.3 สรุปตัวอย่างของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกใช้สําหรับการใช้งาน
ประเภทต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานลักษณะ Power Application คือเทคโนโลยีที่
มี Power ratings สูง มีจํานวนรอบการใช้งานยาวนาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของระบบได้
อย่างรวดเร็ว (มุมซ้ายล่างในภาพที่ 2.20) เช่น Batteries, Flow batteries, Small Compressed Air Energy
Storage, Super-capacitors, Superconducting Magnetic Energy Storage และ Flywheels เป็นต้น
ในส่ วนของ Energy Application การใช้ งานจะเปลี่ยนตามปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการเก็บ
พลังงาน ระบบสํารองพลังงานขนาดเล็ก (0.1kWh – 10kWh) อาจใช้เทคโนโลยี เช่น Small compressed
air energy storage, Lead acid batteries, Lithium-Ion batteries และ VRB flow batteries ขณะที่ระบบ
สํารองพลังงานขนาดกลาง (10kWh-100MWh) จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นเสียส่วนใหญ่ เช่น Lithium-Ion
batteries, Zinc Bromine Flow Batteries, VRB flow batteries, Sodium Sulfur Batteries, และ NickelCadmium Batteries เป็นต้น และระบบสํารองพลังงานขนาดใหญ่ (>100MWh) จะใช้ระบบที่มีความสามารถ
ในการกักเก็บพลังงานสูง เช่น Pumped-Storage Hydro, Large Compressed Air, และ Sodium Sulfur
Batteries เป็นต้น (มุมขวาบนในภาพที่ 2.20)
รายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1 และ 2
ในภาคผนวกท้ายบทที่ 2 โดยงานของ De Ibarra Et Al. (2013) เป็นการรวบรวมโครงการติดตั้งระบบสํารอง
พลังงานทั่วโลกระหว่างปี 2549 ถึง 2555 ในขณะที่ Luo et al. (2015) ได้ทํารายการเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ตามแต่ละลั ก ษณะการใช้ง าน โดยจํา แนกออกเป็น เทคโนโลยีที่ มีก ารใช้ง านแล้ วจริง (experienced) กั บ
เทคโนโลยีที่น่าจะมีศักยภาพในอนาคต (promising)
ในปัจจุบันการวิจัยเทคโนโลยีสํารองพลังงานในตลาดโลกกําลังมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทําให้เกิด
แนวโน้มที่จะก้าวข้ามข้อจํากัดด้านต้นทุนและปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนมากเลือกที่จะ
แข่งขันในตลาดแบตเตอรี่ โดยต่างก็เดิมพันในองค์ประกอบทางเคมีที่ต่างกัน เช่น ABB, AES Energy Storage,
Bosch Energy Storage Solutions, Gildemeister Energy Solutions, Greensmith Energy, Hitachi, LG
Chem, Lockheed Martin, Mitsubishi Heavy Industries, NGK Insulators, Panasonic, S&C Electric
Company, Saft, Samsung SDI, Sony Energy, Sumitomo Electric, Tesla Motors และ Toshiba เป็ น
ต้น ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีอย่าง Flywheels และ Super-capacitors นั้นก็ได้รับความสนใจเช่นกันจาก
บริ ษั ท ขนาดเล็ ก (SMEs และ start-ups) เช่ น Amber Kinetics, Beacon Power, Temporal Power,
Teraloop, Ioxus, และ Nesscap เป็นต้น (Roots Analysis, 2017)
ภาพที่ 2.20 คุณลักษณะและเทคโนโลยี Energy storage ที่เหมาะกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ

ที่มา: International Energy Agency’s “Energy Technology Perspectives 2014”
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2.6

บทสรุป
เทคโนโลยีสํารองไฟฟ้ากําลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ สืบเนื่องมาจากความจําเป็นที่

จะต้องปรับตัวของโครงข่ายจากแรงหักเห (disruptive forces) ต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวโน้มการขยายตัวของพลังงานทดแทนในประเทศอย่างรวดเร็ว และกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภู มิ อ ากาศ (climate change) ที่ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด การตื่ น ตั ว ต่ อ ความสํ า คั ญ ของ
พลังงานสะอาด ปัญหาคือ พลังงานทดแทนมีความผันผวน (intermittency) โดยธรรมชาติ ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะเซลล์
แสงอาทิตย์ ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองได้ (distributed generation)
ซึ่ ง จะเพิ่ ม ทางเลื อ กและอํ า นาจการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ (prosumers) ที่ จ ะเป็ น
แรงผลั ก ดั น สํ า คั ญ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นถ่ า ยเชิ ง โครงสร้ า งจากการผลิ ต ไฟฟ้ า จากส่ ว นกลาง
(centralized generation) ไปสู่การกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้า (distributed generation)
2. แนวโน้ ม การเติ บ โตของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ จ ะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารโครงข่ า ยไฟฟ้ า ซั บ ซ้ อ นยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจํานวนมากพร้อมๆ กัน (unplanned charging)
ซึ่งอาจจะสร้างอุปสงค์อย่างรวดเร็วจนโครงข่ายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
3. ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงได้ยาก รวมทั้งการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในอนาคต ยังคงเป็นปัญหาสําคัญต่ออนาคตความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
เทคโนโลยีสํารองพลังงานจะทําหน้าที่เป็นดั่งกันชน (buffer) ที่คอยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่จะผันผวนยิ่งขึ้น และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่จะผันผวนยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัญหานี้จะมีแนวโน้ม
ที่จะรุนแรงยิ่งขั้นในอนาคต ส่งผลให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ของเทคโนโลยีจะเป็นทางออกของการปรับตัว9
ปัจจุบันต้นทุนของเทคโนโลยีสํารองพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithiumion กําลังลดลงเรื่อยๆ สืบเนื่องจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการขยายการ
ผลิตขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดการประหยัดจากขนาด ต้นทุนที่ลดลงหมายถึงความเหมาะสมในการนํามาแก้ปัญหา
9

นอกเหนือจากเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟของตนเอง
ได้ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของอุปสงค์ และแบ่งเบาภาระของโครงข่ายได้ และสามารถนํามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า

46

ที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าประเภทไหนที่เป็นทางออกที่แก้ได้ทุกปัญหา และยังไม่เป็นที่แน่
ชัดว่าเทคโนโลยีใดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว การเลือกเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าจึงจําเป็นต้องวิเคราะห์ตาม
ประเภทการใช้งาน โดยต้องเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้า อัตราการ
กักเก็ บและการปลดปล่อย ประสิท ธิภาพในการกักเก็บ อายุการใช้ งาน ต้ นทุน และปัจจัยอื่นๆ ไปจนถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ ควบคู่ นอกจากนี้ยังต้องนํามาประเมิ นร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การนํามาใช้อย่างรอบด้าน
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ตารางที่ 2.3 สรุปตัวอย่างของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกใช้สาํ หรับการใช้งานประเภทต่างๆ
ลักษณะการใช้งาน
(แบบกว้าง)

ตําแหน่งการใช้
งาน

ลักษณะการใช้งาน (เฉพาะอย่าง)

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริง

Distribution and Transmission
Experienced: PHS and batteries; Promising: CAES, flow batteries, TES and fuel cells
Transmission & deferral
Distribution Transmission congestion
Experienced: large (PHS, CAES, TES); small (batteries, flow batteries, TES) Promising: flywheels,
management
fuel cells
Electric supply capacity
Experienced: PHS, CAES and batteries; Promising: flow batteries, solar fuels, fuel cells and TES
Generation
(Bulk energy) Electric energy time-shift
Experienced: PHS, CAES and batteries; Promising: flow batteries, solar fuels, fuel cells and TES
Energy Application
System
Electric supply reserve capacity Experienced: batteries; Promising: small-scale CAES, flywheels, flow batteries, SMES and fuel cells
Operator
End-use
TOU and demand charge bill Experienced: batteries; Promising: flow batteries, flywheels, SMES and super-capacitors
customer
management
Renewable
Renewable energy time-shift
Experienced: flywheels, batteries and super-capacitors; Promising: flow batteries, SMES and fuel
Integration
cells
Load following/Area regulation Experienced: flywheels, batteries, SMES, capacitors, super-capacitors; Promising: flow batteries
System
Operator
Voltage support
Experienced: batteries and flow batteries; Promising: SMES, flywheels and super-capacitors
End-use
Backup power
Experienced: flywheels, super-capacitors, batteries; Promising: SMES, small CAES, fuel cells, flow
Power application
customer
batteries
Renewable
Renewable capacity firming
Experienced: flywheels, batteries, SMES, capacitors, super-capacitors; Promising: flow batteries
Integration
ที่มา ดัดแปลงจาก Fitzgerald, Mandel, Morris และ Touati, (2015) และ Luo et al. (2015); หมายเหตุ: “Experienced” – เทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงแล้ว, “Promising” – เทคโนโลยีที่
น่าจะมีศักยภาพในอนาคต
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บทที่ 3 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตระบบสํารองไฟฟ้าสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid
Energy Storage) ในประเทศไทย

บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตระบบสํารองไฟฟ้าสําหรับโครงข่าย
ไฟฟ้า (Grid Energy Storage) ในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากความต้องการ Grid Energy Storage
ของประเทศไทย สถานะอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน และกฎระเบียบภาครัฐและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต Grid Energy Storage ในประเทศไทย
3.1

สถานะของความต้องการ Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน
1) สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในอดีต อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก
อ่าวไทยที่จะหมดไปในอีกไม่ช้า รวมไปถึงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้
สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลทบทวนแผนการผลิตไฟฟ้า โดยเน้นการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และกระจาย
รูปแบบการผลิตไปยังเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานน้ํา (นําเข้า) โดยภาพที่ 3.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP2015)
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ภาพที่ 3.1 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงประเภทต่างๆ พ.ศ. 2560 และ 2579
100.0

7.2
12.2

80.0

17.9
14.8

60.0

60.4

40.0
20.0

36.8
19.1

17.8

0.0

2.2

6.3

2560

2579

พลังน้ํา

น้ํามันเตา

ถ่านหิน

ก๊าซธรรมชาติ

ดีเซล

นําเข้า

พลังงานหมุนเวียน

นิวเคลียร์

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อย่างไรก็ตาม แผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพิ่มเติม ต้องประสบอุปสรรคเนื่องจากการต่อต้านของประชาชน มิให้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กระบี่ ซึ่งมีกําหนดจ่ายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2562 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา ที่มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าใน
ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพโดยรวม ซึ่งการต่อต้านของภาค
ประชาชนในประเด็นดังกล่าว ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนทําให้รัฐบาลต้องเลื่อนแผนการก่อสร้าง
ออกไป จนถึงปัจจุบัน (มกราคม พ.ศ. 2561) ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทําให้รัฐบาลเริ่มดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟ้า (PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ชุดใหม่ โดยมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพิจารณาการนําเทคโนโลยีทางพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น ระบบ Energy
storage, เทคโนโลยี ก ารจั ด การความต้ อ งการไฟฟ้ า (demand-side management), ระบบ smart grid,
micro grid เข้ามาเป็นทางเลือกในการจัดการระบบไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วย
การเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากจะถูกผลักดันด้วยนโยบาย
ส่งเสริมของรัฐบาลแล้ว ยังถูกผลักดันด้วยแนวโน้มราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก
จํ า นวนการติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ใช้ เ อง (self-consumption
rooftop PV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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บริบทสถานการณ์พลังงานดังที่กล่าวมาข้างต้น บ่งชี้ถึงโอกาสในการนําเทคโนโลยี Energy storage
เข้ามาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าควบคู่ไปกับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะช่วย
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (transition) ระบบพลังงานของประเทศไปสู่ระบบคาร์บอนต่ําแล้ว ยังสามารถลด
ความขัดแย้งที่เกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้อีกด้วย
แม้ว่าเทคโนโลยี Energy storage จะมีศักยภาพในการนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายในบริบทข้างต้น
แต่การใช้/ลงทุนในระบบ Energy storage ของของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็น
โครงการนําร่องที่ดําเนินงานโดยการไฟฟ้าฯ หรือโครงการติดตั้ง Energy storage ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนของภาคเอกชน ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดในส่วนถัดไป
2) สถานการณ์การใช้ Energy storage ในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยนั้น เทคโนโลยี Energy storage นั้นยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั้น มีการวางแผนพัฒนาแบตเตอรี่ทั้งหมดจํานวน 3 โครงการด้วยกัน โครงการแรก
คือ โครงการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีกําลังไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ (ความจุ 1
MWh) ที่ ช่ว ยจ่ า ยไฟฟ้า เข้ า ระบบไฟฟ้า ของแม่ ฮ่อ งสอนทั้ง จั ง หวั ด ได้ น าน 15 นาที ซึ่ ง จะติ ด ตั้ง อยู่ ข้า งกั บ
โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งในพื้นที่เพิ่มอีก 3 เมกะวัตต์ (รวมกําลังการผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ใน
พื้นที่ทั้งหมดเป็น 3.5 เมกะวัตต์) โดยการเลือกติดตั้งใน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสายส่งแรงสูง
รองรับ ทําให้เกิดไฟตก ไฟดับบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานดังกล่าวจะทํางานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ
สมาร์ทกริด ที่ กฟผ. จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้
ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ ที่ประเมินว่า เมื่อแล้วเสร็จโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จะช่วยลดเวลาใน
การเกิดไฟดับเหลือน้อยกว่า 500 นาที/ปี จากเดิมที่สูงถึง 2,614 นาที/ปี
ส่วนอีกสองโครงการนั้นอยู่ระหว่างการอนุมัติ คือ การติดตั้งแบตเตอรี่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบําเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีกําลังไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 16 MWh) และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ. ลพบุรี
มีกําลังไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ (ความจุ 21 MWh) ซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจํานวน
มากและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560)
นอกจากนี้ กฟผ. ได้ มี ก ารนํ า ระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู่ กั บ การใช้ เ ซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง
(hydrogen fuel cell) มาใช้กับกังหันลม ซึ่งสามารถเพิ่มความเสถียรในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ เป็น
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ประเทศแรกในเอเชีย โดยมีการสร้างกังหันลมเพิ่มอีก 12 ต้น เป็นกังหันลมแบบแกนนอน สําหรับความเร็วลม
ต่ํา ขนาดความสูงของเสา 94 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด 116 เมตร มีกําลังผลิตต้นละ 2 เมกะวัตต์
รวมทั้งสิ้น 24 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดิม รวมกับกังหันลมลําตะคองขนาด 1.25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ต้น
ประมาณการพลังงานจากกังหันลมเป็นปีละ 9.14 ล้านหน่วย โดยมีกําหนดจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบ
ภายในปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีบริษัท ไฮโดรไชน่า เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมมูลค่า
งานก่อสร้างกว่า 1,407 ล้านบาท (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560)
สําหรับโครงการในอนาคตนั้น กฟผ. มีโครงการพลังงานหมุนเวียนในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ
500 เมกะวัตต์ สําหรับโครงการระยะแรกซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนั้นมีจํานวน 7 โครงการ
(ปี 2561 – 2564) กําลังผลิตรวม 32 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา 4 โครงการ ที่
อ่างเก็บน้ําบางปูดํา ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ําห้วยเป็ดและอ่างเก็บน้ําห้วยทราย อ.แม่
เมาะ จ.ลําปาง และอ่างเก็บน้ําโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และโครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน
3 โครงการ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 2 จ.มุกดาหาร ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลําปาง และที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง
จอมบึง จ.ราชบุรี โดยสําหรับโครงการที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง จะมีการติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงาน (Battery Energy Storage System) โดยยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานเพิ่มเติมหรือไม่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, 2560)
สําหรับการลงทุนของภาคเอกชนที่โดดเด่นคือบริษัท Inter Far East Wind International ที่ลงทุน
พัฒนาโครงการนาลมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม มีกําลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์
โดยจะขายเข้าสู่ระบบ กฟภ. จํานวน 8.965 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจะถูกนํามาเก็บไว้ใน Battery storage ถือ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกในอาเซียนที่มีการจัดทําระบบกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลม
สาเหตุที่การลงทุนติดตั้งระบบ Energy storage ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยในขณะนี้เป็น
เพราะต้นทุนของเทคโนโลยี Energy storage ที่ยังแพง เมื่อเทียบกับประโยชน์ (ผลตอบแทน) ที่ได้รับจากการ
ลงทุน ซึ่งจากการทบทวนนโยบายของรัฐ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้วิจัยได้ประเมินศักยภาพ
ตลาดเชิงคุณภาพ สําหรับการใช้งาน Energy storage ในแต่ละ Application ไว้ใน ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 สถานการณ์ และศักยภาพตลาด (เชิงคุณภาพ) ของการใช้งาน Energy storage
รูปแบบต่างๆ ในปัจจุบนั
ตําแหน่งในห่วงโซ่
มูลค่า
ส่วนการผลิตไฟฟ้า
(Generation)

ส่วนการควบคุมระบบ
และโครงข่ายไฟฟ้า
(System operator)

ลักษณะการใช้งาน (Application)

สถานการณ์/ศักยภาพตลาดในปัจจุบัน

1. Electric energy time-shift
มีความสนใจจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนน้อย เพราะราคาที่ กฟผ.
กักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้สําหรับสร้าง รับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ยังเป็นราคาเดียว ไม่ใช่ TOU หรือ
กําไรจากการซื้อ/ขายไฟฟ้า
real-time pricing แต่มีความเป็นไปได้ที่ กฟผ. จะนํามาใช้
เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของตนเอง
2. Electric supply capacity
ศักยภาพน้อย เพราะ กฟผ. ยังเน้นการผลิตหรือซื้อไฟฟ้าจาก
(ชดเชยการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม) โรงไฟฟ้าหลัก (กังหันแก๊ส และพลังน้ํา) ในการให้บริการ
ดังกล่าว
3. Load following and Area ศักยภาพน้อย เพราะ กฟผ. ยังเน้นการผลิตหรือรับซื้อไฟฟ้า
regulation บริการเสริมความมั่นคง จากโรงไฟฟ้าหลัก และเขื่อนผลิตไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้บริการ
ของระบบไฟฟ้า
ดังกล่าว
4. Electric supply reserve capacity ศักยภาพน้อย เพราะกฟผ. ยังเน้นการผลิตหรือรับซื้อไฟฟ้า
(บริการสํารองไฟฟ้า)
จากโรงไฟฟ้าหลัก เพื่อให้บริการดังกล่าว

5. Voltage support (ช่วยรักษาสมดุล ศักยภาพน้อย เพราะกฟผ. ยังเน้นการผลิตหรือรับซื้อไฟฟ้า
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า)
(ในลั ก ษณะ reactive power) จากโรงไฟฟ้ า หลั ก เพื่ อ
ให้บริการดังกล่าว
การใช้ควบคู่กับพลังงาน 6. Renewable energy time-shift โรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนที่ ข ายไฟฟ้ า ในโครงการ
ทดแทน (Renewable
(เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เกิน เพื่อ FiT/Adder: การใช้งาน Energy storage ลักษณะนี้อาจยัง
energy)
ใช้หรือขาย ในเวลาที่ราคาไฟฟ้าใน ไม่คุ้ม เพราะราคารับซื้อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้สะท้อนต้นทุน
ระบบสูง)
ตามช่ ว งเวลา และสั ญ ญารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ตามมาตรการ
FiT/Adder ไม่ได้อนุญาตให้เก็บไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อขายในบาง
เวลา
บริษัท/โรงงานที่ลงทุนใน Solar PV self-consumption:
การใชงาน Energy storage ลั ก ษณะนี้ ยั ง ไม่ จู ง ใจ เพราะ
ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า กลางวั น สู ง กว่ า ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก
rooftop PV เนื่องจากถูกจํากัดด้วยพื้นที่หลังคา แต่มีความ
เป็นไปได้ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่และเงินทุน
มากพอ และมีความต้องการไฟฟ้าคุณภาพจํานวนมาก เช่น
ตามนิคมอุตสาหกรรมต่ างๆ (ต้องติดตั้งในลักษณะ micro
grid และสามารถนํ า มาใช้ ใ นการสํ า รองไฟฟ้ า และรั ก ษา
คุณภาพไฟฟ้าได้ ดูข้อ 12)
ครัวเรือนที่ลงทุนใน Solar PV self-consumption: การ
ใช้งาน Energy storage ลักษณะนี้ยังไม่จูงใจ เพราะราคา
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ตําแหน่งในห่วงโซ่
มูลค่า

ลักษณะการใช้งาน (Application)

7.

ระบบสายส่งและสาย
จําหน่าย
(Transmission &
Distribution)

8.

ผู้ใช้ไฟฟ้า
(Consumers)

10.

9.

11.

12.

สถานการณ์/ศักยภาพตลาดในปัจจุบัน

ไฟฟ้าตอนกลางคืน/หัวค่ํายังถูกอยู่ และราคาขายปลีกของ
ระบบยังคงแพงเกินไป ใช้เวลานานกว่าจะคืนทุน
Renewable capacity firming
เริ่มมีความเป็นไปได้ เพราะล่าสุดมีการรับซื้อไฟฟ้าแบบ SPP
(การลดความผั น ผวนของพลั ง งาน Hybrid firm ซึ่งอนุญาตให้ใช้พลังงานทดแทนร่วมกับระบบ
ทดแทน)
Energy storage ขายไฟฟ้ า คื น ให้ ร ะบบได้ และกฟผ. ได้
พั ฒ นาโครงการนํ า ร่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม เสถี ย รภาพของไฟฟ้ า จาก
พลังงานลมแล้ว
Transmission congestion relief ศั กยภาพมากในพื้น ที่ ห่า งไกล แต่กฟผ. ยัง ไม่มีแ ผนลงทุน
(การลดข้อจํากัดในสายส่งไฟฟ้า)
หรื อ แม้ แ ต่ พั ฒ นาโครงการนํ า ร่ อ งเพื่ อ นํ า ระบบ Energy
storage มาใช้งานในลักษณะดังกล่าว
T&D upgrade deferral
ศั ก ยภาพมากในบางสายส่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งอั พ เกรด
(การชะลอหรื อ งดการลงทุ น เพื่ อ แต่กฟผ. ยังไม่มีแผนลงทุน หรือแม้แต่พัฒนาโครงการนําร่อง
ขยายระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า)
เพื่อนําระบบ Energy storage มาใช้งานในลักษณะดังกล่าว
Time-of-use management
อาจยั ง ไม่ คุ้ ม ค่ า ในปั จ จุ บั น เพราะส่ ว นต่ า งราคาระหว่ า ง
(การบริหารค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา
peak/off-peak ยังไม่สูงพอ แต่มีศักยภาพในอนาคตเมื่อค่า
ของการใช้)
ไฟฟ้ า ปรั บ สู ง ขึ้ น และมี ก ารนํ า ค่ า ไฟฟ้ า แบบ Demand
response มาใช้
Demand charge management มีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน
(การบริหารค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้า)
Electric service reliability and คุ้มค่าสําหรับอุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการ
power quality
เดิ น เครื่ อ งจั ก รผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และต้ อ งการไฟฟ้ า ที่ มี
(การสํ า รองไฟฟ้ า และการรั ก ษา เสถียรภาพเพื่อรักษาสภาพเครื่องจักรและคุณภาพการผลิต
คุณภาพไฟฟ้า)

จะเห็นได้ว่า ภายใต้สถานการณ์ด้านนโยบายในประเทศไทยและต้นทุนของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การ
ใช้งานระบบ Energy storage ที่มีโอกาสคุ้มค่า จะจํากัดอยู่เพียง (1) การติดตั้งระบบ Energy storage ควบคู่
กับพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ (Renewable Capacity Firming) และ (2) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงเท่านั้น
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3.2

สถานะของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อค้นพบสําคัญเกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

รวมทั้งกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
1) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (battery energy storage) ในไทยส่วนใหญ่เป็นการ
ผลิตสําหรับใช้ในยานยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ประเภท SLI (Starting, Lighting & Ignition) ผู้ผลิตจํานวนมากที่อยู่ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนกับผู้ผลิตไทยและตั้งฐานการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (Lead-acid ) สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น เช่น บริษัท สยาม
ยีเอสแบตเตอรี่ จํากัด บริษัท ฟูรูกาวาแบตเตอรี่ จํากัด บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษัท ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี่(ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ประเภท
นี้จึงเป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยปริมาณการผลิตและ
ส่งออกในปัจจุบันอยู่ที่ 18 ล้านหน่วยต่อปี และ 5 ล้านหน่วยต่อปี ตามลําดับ (ภาพที่ 3.2)
ภาพที่ 3.2 ปริมาณการผลิต การจําหน่ายในประเทศ และการส่งออก

ล้านหน่วย

ของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สาํ หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในไทย
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2) ไทยยังไม่มีการผลิตแบตเตอรี่กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง (high performance battery) ใน
เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้สําหรับโครงข่ายการผลิตไฟฟ้า (grid)
เช่น แบตเตอรี่นิเกิลแคดเมียม (Nickel-Cadmium batteries) แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดร์ (Nickelmetal hydride batteries) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion batteries) และแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์
(Sodium–Sulfur battery) โดยมีการประเมินว่า ระดับขั้นของการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับ
โครงข่ายผลิตไฟฟ้ าของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ใ นขั้นตอนของการวิจัยและพั ฒนา (R&D) ภายในสถาบันวิจั ย
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเท่านั้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีการใช้งานแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง
กว้างขวาง แต่ก็เป็นการนําเข้ามาในลักษณะฝังตัว (embedded) อยู่ใ นผลิตภั ณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
รถยนต์บางประเภทที่ไทยนําเข้ามา ขณะที่การใช้งานสําหรับกักเก็บพลังงานในโครงข่ายผลิตไฟฟ้านั้น ยังมีอยู่
จํ า นวนน้ อ ยและนํ า เข้ า มาจากต่ า งประเทศ เช่ น โครงการลมลิ ก อร์ ของบริ ษั ท Inter Far East Wind
International ซึ่งนําเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากต่างประเทศเพื่อทดลองใช้กับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ลมที่ จ.นครศรีธรรมราช
3) กลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีข้อจํากัดบางประการในการเข้ามาผลิต
แบตเตอรี่สําหรับใช้งานในโครงข่ายผลิตไฟฟ้า
แม้ว่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการทดลองการใช้
งานระบบกักเก็บพลังงานแบบ stationary battery ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจ่ายไฟเสริมเมื่อกําลังการผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงกระทันหัน จะริเริ่มใช้
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งเป็นประเภทแบตเตอรี่ที่ไทยสามารถผลิตได้ แต่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ประเภทดังกล่าวหลาย
รายให้ความเห็นว่า แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไทยผลิตในปัจจุบันยังมีข้อจํากัดในการตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อ
กักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ผลิตในปัจจุบันถูกออกแบบไว้สําหรับการ
ใช้กระแสไฟฟ้าสูงในช่วงระยะสั้นสําหรับยานยนต์ อาจนําไปใช้งานแบบ stationary ซึ่งมีการใช้งานเป็นครั้ง
คราวในกรณีฉุกเฉินได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองลักษณะการใช้งานแบบ deep cycle ที่มีการจ่ายกระแส
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในระบบกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม โอกาสสําหรับผู้ผลิตกลุ่มนี้ในการใช้งานในโครงข่ายผลิต
ไฟฟ้ า ยั ง มี อ ยู่ เช่ น การต่ อ ยอดพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การพลั ง งานแบตเตอรี่ (Battery Management
System: BMS) สําหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด เป็นต้น
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4) มีโครงการวิจัยและพัฒนานําร่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่สําหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า
โครงการวิ จั ย “เทคโนโลยี ร ะบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน” โดยกระทรวงพลั ง งานและสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ด้วยงบประมาณการวิจัยรวมกว่า 765
ล้านบาท โครงการวิจัยนี้ครอบคลุมหัวข้อการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงานในภาพใหญ่ โดยกรอบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สําหรับโครงข่าย
ไฟฟ้าก็คือ กรอบการวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/
พลังงานทดแทน/ชุมชนห่างไกล จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้อนุมัติงบประมาณการวิจัยไปแล้วกว่าครึ่ง นั่นคือ
ประมาณ 301 ล้ า นบาท โดยตั ว อย่ า งโครงการวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แบตเตอรี่ สํา หรั บ โครงข่ า ยไฟฟ้ า เช่ น
โครงการวิจัยระบบสะสมพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 37.4 ล้านบาท) และโครงการวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน
6.5 ล้านบาท) เป็นต้น
5) ภาคเอกชนทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศแสดงความสนใจเข้ า มาลงทุ น ผลิ ต แบตเตอรี่ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้าในไทย
ในปัจจุบัน ผู้ผลิตอย่างน้อย 5 รายที่แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
ประเทศไทย โดยผลิตเพื่อมุ่งตลาดหลักสองประเภท ได้แก่ สําหรับโครงข่ายไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (ดู
ตารางที่ 3.2) กรณีของการผลิตเพื่อโครงข่ายไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกัน 3 บริษัท คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด
(มหาชน) (EA) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) และบริษัท Redflow (Thailand)
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท Redflow (Thailand) ซึ่ ง เป็ น การลงทุ น โดยตรงจากประเทศออสเตรเลี ย จะผลิ ต
ส่วนประกอบอิเล็กโทรด (electrode stacks) เพื่อส่งไปประกอบเป็นแบตเตอรี่ที่ออสเตรเลียแทน
ขณะที่อีกสองบริษัทที่เหลือ ได้แก่ บริษัท เบต้าเอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จํากัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
คอร์ปอเรชั่น ต่างมีแผนที่จะลงทุนผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์เป็นหลัก
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ตารางที่ 3.2 ผู้ผลิตทีส่ นใจลงทุนผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย
ผู้ลงทุน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
จํากัด (มหาชน) (EA)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
(GPSC)

ประเภท
แบตเตอรี่
Li-ion
Li-ion
(Semi-Solid
State)

บริษัท เบต้าเอ็นเนอร์ยี่
โซลูชั่น จํากัด

Li-ion NMC

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
คอร์ปอเรชั่น

Nickel-metal
hydride
electrode
stacks for zincbromine flow
batteries

Redflow (Thailand)
Limited

มูลค่าการ
ลงทุน (ล้าน
บาท)

ตลาด

ปีที่คาดว่า
จะลงทุน

ที่ตั้ง

3,000

Grid energy
storage

2561

ภาคตะวันออก

n.a.

Grid energy
storage

2561

ภาคตะวันออก

220

1,000

Electric
vehicle

n.a.

นิคมอุตสาหกรรม
บางปูเหนือ
จ.สมุทรปราการ

70,000
หน่วยต่อปี

n.a.

2560

จ. ฉะเชิงเทรา

n.a.

n.a.

2561

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราช จ.ชลบุรี

กําลังการผลิต
(MWh)
1,000
(1st phase)
100
st
(1 phase)

hybrid
vehicle
energy
storage (final
assembled in
Australia)

ที่มา: รวบรวมจากข่าว

จากการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ ภาพที่ 3.3 แสดงห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ที่มีความ
เป็นไปได้สําหรับการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้าในไทยก็คือ ไทยจะเริ่มผลิต
ตั้ ง แต่ ร ะบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน (System integration) การประกอบแบตเตอรี่ (battery pack) การผลิ ต
ส่วนประกอบของแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่ โดยที่วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนมาแล้ว (processed materials)
อาจเป็นการนําเข้ามา หรือนําเข้าแต่เพียงวัตถุดิบเพื่อมาผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ (purifying) ในประเทศ
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ภาพที่ 3.3 แนวโน้มการลงทุนผลิตแบตเตอรี่สําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: รวบรวมจากข่าวและการสัมภาษณ์
หมายเหตุ: * หมายถึง อยู่ในระหว่างการศึกษาแผนการลงทุน
** หมายถึง อยู่ในระหว่างการศึกษาแผนการลงทุน และอาจผลิตสําหรับตลาดอื่น เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เป็นหลัก

3.3

กฎระเบียบภาครัฐและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรีส่ ําหรับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศ
ไทย
1) ความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่เอื้อให้ไทยสามารถนําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบแบบอัตราภาษี
ใกล้ศูนย์เพื่อผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในโครงข่ายผลิตไฟฟ้า
จากการรวบรวมพิกัดภาษีศุลกากรตัวอย่างสินค้าสําคัญที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า พบว่า อัตรา

ภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีสําหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น
กลุ่มโลหะแร่เอิร์ท (HS 2805) กลุ่มนิกเกิล (HS 7502) และกลุ่มโคบอลต์ (HS 8105) เท่ากับศูนย์ ในการ
นําเข้าจากจีน ออสเตรเลีย และชิลี ขณะที่การนําเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ อาเจนตินา
บราซิล โปรตุเกส และซิมบับเว ซึ่งไทยไม่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีประมาณ
ร้อยละ 12-30 ในขณะที่การนําเข้าส่วนประกอบ เช่น แผ่นธาตุ ที่ใช้สําหรับแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ (HS
850790) และการนําเข้าแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ จากจีนและเกาหลีใต้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี จะถูก
เรียกเก็บภาษีร้อยละ 5 ยกเว้นจากญี่ปุ่นซึ่งอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเสรีที่ไทยมีกับญี่ปุ่นเป็นศูนย์
แล้ว (ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 อัตราภาษีศลุ กากรของตัวอย่างสินค้าวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่สาํ หรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้า
หน่วย: ร้อยละ

280511
280519
750210
750220
250410
250490
810520
810590
811100
750610
750620
850790

Non-FTA
partners

Key FTA partners

พิกัด
ศุลกากร

สินค้า
โลหะแรร์เอิร์ท:โซเดียม
โลหะแรร์เอิร์ทอื่นๆ
นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) -- ไม่เจือ
นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) -- เจือ
กราไฟต์ธรรมชาติ เป็นผงหรือเกล็ด
กราไฟต์ธรรมชาติอื่นๆ
โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์
แมงกานีสและของทําด้วยแมงกานีส
แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทําด้วยนิกเกิล -- เจือ
แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทําด้วยนิกเกิล -- ไม่เจือ
แผ่นธาตุและส่วนประกอบอื่นๆ สําหรับหม้อสะสมไฟฟ้า

จีน

ออสเตรเลีย

ชิลี

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Non-tariff
measures
ใบอนุญาต/
อัตรา MFN
ใบรับรองการนําเข้า
30
30
12
12
20
20
12
20
20
17
17
30

ที่มา: รวบรวมจากกรมศุลกากร
นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (non-tariff measures: NTMs) สําหรับการ
นําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังไม่มีการร้องขอใบอนุญาตนําเข้าหรือใบรับรองมาตรฐานสําหรับการ
นําเข้าดังกล่าว ทําให้ผู้ผลิตไม่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่ไม่ใช่ภาษีที่เกิดขึ้นในการนําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบ

6) การลดภาษีศุลกากรภายใต้ ACFTA ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไปเอื้อให้เกิดการแข่งขันจาก
แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่นําเข้าจากจีนได้มากขึ้น
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ACFTA) ไทยกําหนดให้สินค้าแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิเป็นสินค้าอ่อนไหว
(Sensitive list: SL) ทําให้ไทยกําหนดอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าดังกล่าวที่นําเข้าจากจีนไว้ค่อนข้างสูง นั่น
คือ ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ไทยมีข้อผูกพันภายใต้ความตกลงฯ ในการลด
อัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าประเภทนี้ลงเหลือร้อยละ 5 (ดูตารางที่ 3.4) ทําให้แบตเตอรี่จากจีนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากต้นทุนภาษีศุลกากรที่ลดลง
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ตารางที่ 3.4 อัตราภาษีศลุ กากรของตัวอย่างส่วนประกอบของแบตเตอรี่
และแบตเตอรีส่ ําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2561
หน่วย: ร้อยละ
พิกัด
ศุลกากร
85073090
85074090
85075090
85076090
85078090

Key FTA partners

Non-FTA
partners

จีน

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

อัตรา MFN

5

5

0

30

5

5

0

30

5

5

0

30

5

5

0

30

ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง*

5

5

0

30

ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง*

สินค้า
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลแคดเมียม --อื่นๆ
[นอกจากที่ใช้ในอากาศยาน]
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลเหล็ก --อื่นๆ
[นอกจากที่ใช้ในอากาศยาน]
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลเมทัลไฮไดร์ --อื่นๆ
[นอกจากที่ใช้ในอากาศยาน]
หม้อสะสมไฟฟ้าลิเทียมไอออน --อื่นๆ
[นอกจากที่ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็
อปและอากาศยาน]
หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ --อื่นๆ
[นอกจากที่ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็
อป โน๊ตบุ๊ก และอากาศยาน]

Non-tariff
measures
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
การนําเข้า
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง*
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง*
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง*

ที่มา: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน (10
พฤศจิกายน พ.ศ.2560); ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560); ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)
หมายเหตุ: ใบอนุญาตหรือใบรับรอง* หมายถึงกรณีที่ 1) ใบอนุญาตนําเข้าเฉพาะแบตเตอรี่ที่เป็นของเสียตามอนุสัญญาบาเซิ่ล
2) ใบรับรองมาตรฐานเฉพาะเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด
สําหรับการใช้งานแบบพกพา

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการนําเข้าแบตเตอรี่จากจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น แบตเตอรี่ประเภทลิเทียม
ไอออน (ไม่รวมที่ใช้ในอากาศยานและคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป โน๊ตบุ๊ก) พบว่า แม้ว่าอัตราภาษีจะอยู่ใน
อัตราที่สูง นั่นคือ ร้อยละ 20 แต่ไทยก็นําเข้าสินค้าดังกล่าวมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากมูลค่า 361 ล้านบาทในปี
พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,181 ล้านบาท1 ทําให้จีนมีส่วนแบ่งตลาดนําเข้าสินค้าประเภทนี้ในไทยเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 25.6 ในปี พ.ศ.2556 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 61.3 ในปัจจุบัน รองลงมาได้แก่ เยอรมนี (ร้อยละ 27.5)
และญี่ปุ่น (ร้อยละ 3.4) (ดูภาพที่ 3.4 ประกอบ)

1

ปัจจุบัน พิกัดศุลกากรสําหรับสินค้าแบตเตอรี่ทุติยภูมิแยกตามประเภทการใช้งานเพียงสองประเภทใหญ่ ได้แก่ การใช้งานในในอากาศยานและ
คอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อปและโน๊ตบุ๊ก โดยยังไม่มีการแยกพิกัดศุลกากรสําหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้น มูลค่าการนําเข้าที่แสดงใน
รายงานจึงเป็นของแบตเตอรี่ในใช้งานประเภทอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมแบตเตอรี่ที่ใช้สําหรับโครงข่ายไฟฟ้าด้วย
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ภาพที่ 3.4 มูลค่าการนําเข้าสินค้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (แบตเตอรี่ใหม่) ประเภทอื่นๆ
นอกจากการใช้งานในอากาศยานและการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุก
(HS 85076090000)

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
หน่วย: ล้านบาท

นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว กรณีของมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ของไทยซึ่งสามารถ
ส่งผลถึงภาวะการแข่งขันจากแบตเตอรี่ที่นําเข้าจากจีนในอนาคต พบว่าปัจจุบัน ไทยยังไม่มีมาตรการทาง
การค้าเฉพาะสําหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากมาตรฐานภาคบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เป็นการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิ
เล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสําหรับการใช้งานแบบพกพา ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานแบบอยู่กับที่ (stationary)
ของแบตเตอรี่สําหรับโครงข่ายไฟฟ้า (ดูตารางที่ 3.5 เพิ่มเติม) นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นของเสียประเภท
แบตเตอรี่ที่นําเข้ามา เช่น ลิเทียมไอออน พบว่า อยู่ในบัญชีรายชื่อ B ที่ไม่ถูกจัดว่าเป็นของเสียอันตรายที่ต้องมี
การควบคุมการนําเข้าตามอนุสัญญาบาเซิลว่าด้วยว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและการกําจัดที่ไทยให้สัตยาบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ดังนั้น ในภาพรวมในปัจจุบัน เมื่อกําแพงภาษี
ศุลกากรลดลงแล้วและยังไม่มีมาตรการอื่นๆ สําหรับการนําเข้า จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า ผู้ผลิตแบตเตอรี่
สําหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตอาจเผชิญกับการแข่งขันจากแบตเตอรี่นําเข้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่าง
จีนมากขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 3.5 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่
เลขที่ มอก.
มอก. 6 - 2559

ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด

ประเภทมาตรฐาน
มาตรฐานทั่วไป2

มอก. 2217 - 2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอล มาตรฐานบังคับ3
คาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสําหรับ
การใช้งานแบบพกพาเฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก. 2218 - 2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอล มาตรฐานทั่วไป
คาไลน์ หรือ อิเล็ก โทรไลต์อื่น ที่ไ ม่ใ ช่ก รด-เซลล์
และแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียมสําหรับการ
ใช้งานแบบพกพา
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ลักษณะการใช้งาน
รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
กล้องถ่ายรูป ฯ
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
กล้องถ่ายรูป ฯ

7) กิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากบีโอไอเป็น
การผลิตสําหรับการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์เท่านั้น
กิจการผลิตแบตเตอรี่สําหรับโครงข่ายผลิตไฟฟ้ายังไม่ถูกรวมอยู่ในรายการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน กิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในรายการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 2
รายการ ได้แก่
 แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ประเภทกิจการ 4.8.3.1 กิจการผลิตแบตเตอรี่
สําหรับรถยนต์ Hybrid, Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric
Vehicles (PHEV) และ
 แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกิจการ 5.2.6.1 กิจการผลิต
อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ มี ค วามจุ สู ง (High Density Energy Storage) ประเภท
แบตเตอรี่ (High Density Battery) ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2

3

มาตรฐานทั่วไป หมายถึง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย สมอ. โดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ
มาตรฐานบังคับ หมายถึง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นําเข้าและผู้จําหน่ายจะต้องผลิต นําเข้า และ
จําหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น
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โดยทั้งสองกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลา 8 ปี และ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ นอกจากนี้ เฉพาะกิจการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยน์เพิ่มเติมกรณีที่ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
บทสรุป
การนําเทคโนโลยี Energy storage เข้ามาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาสเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัว
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของการผลิตไฟฟ้าของไทยในอนาคต ใน
ปัจจุบันการใช้/ลงทุนในระบบ Energy storage ของของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก โดยสาเหตุประการสําคัญ
มาจากต้นทุนของเทคโนโลยี Energy storage ที่ยังแพง เมื่อเทียบกับประโยชน์ (ผลตอบแทน) ทําให้การใช้
งานระบบ Energy storage ในบางกลุ่มเท่านั้นที่มีโอกาสคุ้มค่า ได้แก่ การติดตั้งระบบ Energy storage ควบคู่
กับพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ (Renewable Capacity Firming) และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงเท่านั้น
ในด้านการผลิต ไทยยังไม่มีการผลิต Grid Energy Storage ในเชิงอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่ตั้งอยู่ในไทย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสําหรับการใช้งานเพื่อสตาร์ทยานยนต์ อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันเริ่มมีกิจกรรมการผลิตแบตเตอรี่บางส่วนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนา
และโครงการลงทุนจากภาคเอกชนจํานวนหนึ่ง ทั้งสําหรับการใช้งานใน Grid และยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ทํา
ให้ในอนาคต มีความเป็นไปได้สูงว่า ในอนาคตอันใกล้จะมีการตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่สําหรับ Grid เชิง
อุตสาหกรรมในไทย ตั้งแต่การผลิตระบบกั กเก็บพลังงาน (System Integrator) การประกอบแบตเตอรี่
(battery pack) และการผลิตส่วนประกอบของแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย
ประการสําคัญในอนาคตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สําหรับ Grid ก็คือ การแข่งขันจากแบตเตอรี่ที่นําเข้าจาก
จีน และกฎระเบียบและมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีรองรับการผลิตแบตเตอรี่สําหรับ Grid
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บทที่ 4 สถานการณ์ของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในต่างประเทศ

4.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในระดับโลก และภูมิภาคสําคัญ
ในกลางปี 2560 พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั้งหมดทั่วโลกรวม 176 กิกะวัตต์ โดยเป็นไฟฟ้าที่กักเก็บด้วย
เทคโนโลยีพลังงานน้ําแบบสูบกลับสูงถึง 169 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 96) รองลงมาคือ เทคโนโลยีพลังงานความ
ร้อน (Thermal storage) 3.3 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 1.9) เทคโนโลยีพลังงานเคมี (Electro-chemical) 1.9 กิกะ
วัตต์ (ร้อยละ 1.1) เทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้า (Electro-mechanical) 1.6 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 0.9) (ภาพที่
4.1)
ภาพที่ 4.1 พลังงานไฟฟ้าทีก่ ักเก็บทั่วโลก จําแนกตามประเภทเทคโนโลยี (กิกะวัตต์) ในกลางปี 2560
Thermal storage, Electro-chemical,
1.9
3.3

Electromechanical, 1.1

Pump Hydro, 169

ที่มา: US DOE (2017)

หากพิจารณาเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช่พลังงานน้ําแบบสูบกลับ (nonpumped storage hydro) (ภาพที่ 4.2) พบว่า
- ในส่วนของเทคโนโลยีพลังงานความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดคือ Molten salt
thermal storage โดยคิ ด เป็น สามในสี่ ข องไฟฟ้ า ที่ กั ก เก็บ ด้ ว ยเทคโนโลยี พ ลั ง งานความร้ อ น
ทั้งหมด
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- ในส่วนของเทคโนโลยีพลังงานเคมี เทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดคือ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
โดยคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีพลังงานเคมีทั้งหมด
- ในส่วนของเทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดคือ Flywheel โดยคิด
เป็นเกือบร้อยละ 60 ของไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้าทั้งหมด
ภาพที่ 4.2 พลังงานไฟฟ้าทีก่ ักเก็บด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช่พลังงานน้าํ แบบสูบกลับ
จําแนกตามเทคโนโลยี (กลางปี 2560)

ที่มา: US DOE (2017)

แม้ว่าสัดส่วนไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมี (electro-chemical storage) มีสัดส่วนเพียงร้อยละ
1.1 ของพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2539-2559) พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บด้วย
พลังงานเคมีเติบโตอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 4.3)
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ภาพที่ 4.3 ไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมีทั่วโลก (2539-2559)

ที่มา: US DOE (2017)

นอกจากนี้ EU-Japan Centre for Industrial Cooperation คาดการณ์ว่า ตลาดกักเก็บไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ทั่วโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงปี 2558-2567 และเทคโนโลยีที่จะมีส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุดคือ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รองลงมาคือ เทคโนโลยี power-to-gas และ
เทคโนโลยี Advanced flow battery (ภาพที่ 4.4)
ภาพที่ 4.4 ตลาดกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ (2558-2567)

ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 2016

การกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage) มีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
เนื่องจากอัตราการเติบโตของประชากรที่อยู่ใ นเมืองสูงขึ้น ทําให้ความต้องการกําลังไฟฟ้าสํารองเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) รวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
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ยังคงประสบปัญหาโครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่พัฒนาดีพอ ทําให้มีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และมีความสามารถที่
จํากัดในการจัดการพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บางประเทศยังไม่สามารถให้บริการ
ไฟฟ้าแก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลได้ จึงทําให้ระบบไมโครกริตที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการสํารองไฟฟ้าสําหรับ
โครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาสเติบโตสูง
หากพิจารณาพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก จําแนกรายประเทศ (ตารางที่ 4.1) พบว่า มากกว่า 3 ใน
4 ของพลั ง งานที่ กั ก เก็ บ ทั่ ว โลกกระจุ ก อยู่ ใ น 10 ประเทศเท่ า นั้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในจี น ญี่ ปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลก ทั้งนี้ ตลาดหลักของ
ไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมีคือ ญี่ปุ่น (255 เมกะวัตต์) และเยอรมนี (132 เมกะวัตต์) โดยคิดเป็นร้อยละ
78 ของทั่วโลก
ตารางที่ 4.1 ไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก จําแนกรายประเทศ (กลางปี 2560)

หากเปรียบเทียบกับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ทั่วโลก พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่สูงที่สุด รองลงมาคือ
ภูมิภาคเอเชียใต้ (ภาพที่ 4.2)
ที่มา: US DOE (2017)

หากเปรียบเทียบกับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ทั่วโลก พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาคือ
ภูมิภาคเอเชียใต้ (ภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5 การคาดการณ์กําลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า
ในตลาดเกิดใหม่ (2559-2568)

ที่มา: Navigant Research (2017)

4.1.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประเทศที่มีโครงข่ายไฟฟ้าที่ก้าวหน้า ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ขณะที่หลายประเทศยังคงมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กําลังพัฒนา และระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่มั่นคง (unreliable) แม้ว่า ในประเทศเหล่านี้เริ่มมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แต่การกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมี
ผู้ให้บริการไฟฟ้าเป็นเจ้าของ เพราะตลาดยังไม่มีการแข่งขันมากนัก
ในอนาคต จีนน่าจะเป็นตลาดกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก เนื่องจากการไฟฟ้าของจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้เริ่มใช้การกักเก็บพลังงานสําหรับ
โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้บริการไฟฟ้าผ่านโครงข่ายแล้ว และจีนอยู่ในช่วงการปฏิรูปตลาดพลังงานเพื่อเปิดให้ผู้ให้
บริการไฟฟ้าที่ไม่ใช่รัฐ (non-state owned) สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ในการใช้ระบบกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้
บริการไฟฟ้า (ภาพที่ 4.6)
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ภาพที่ 4.6 การคาดการณ์กําลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า ในประเทศจีน
(2559-2568)

ที่มา: IFC and ESMAP (2017)

อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ ตลาดพลังงานที่มีการกํากับดูแลสูงและมีการบูรณาการในแนวดิ่ง (vertically
integrated) ความยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างจํากัด และโครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่
ค่อยพัฒนา รวมทั้งการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระบบการกักเก็บพลังงาน
ในปัจจุบัน ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน
สําหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 28,610 เมกะวัตต์ แต่ประมาณร้อยละ 88 เป็นกําลังการผลิตจากการกักเก็บ
พลังงานน้ํา (pumped hydro storage) ซึ่งส่วนมากมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน
และบางส่วนจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ และไต้หวัน
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี 2559 ได้ เ ริ่ ม มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานสํ า หรั บ โครงข่ า ยไฟฟ้ า โดยใช้
แบตเตอรี่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัท AES ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
สําหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ในฟิลิปปินส์ และในปัจจุบัน ฟิลิปปินส์และจีนมีโครงการติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 100 เมกะวัตต์ และ 41.5 เมกะวัตต์
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ตามลําดับ นอกจากนี้ จีนได้ประกาศเป้าหมายในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้
แบตเตอรี่เพื่อรองรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2563
บริษัทผู้พัฒนาโครงการกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ใ นระดับชั้นนํา ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก คือ บริษัท AES Energy Storage
4.1.2 ภูมิภาคเอเชียใต้
ตลาดกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้คือ อินเดีย (ภาพที่ 4.7)
ขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากนัก
ในปี 2557 นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดียได้ประกาศเป้าหมายในการติดตั้งกําลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 100 กิกะวัตต์ภายในปี 2565 และในเดือนกันยายน 2560 ได้มีการติดตั้งกําลัง
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมากกว่า 8.6 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง
ภาพที่ 4.7 การคาดการณ์กําลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า
ในประเทศอินเดีย (2559-2568)

ที่มา: IFC and ESMAP (2017)
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อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียใต้
ได้แก่ โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อยพัฒนา การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระบบการกักเก็บพลังงาน ปัญหา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขาดการแข่งขันในตลาด
4.2 อุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในต่างประเทศทีส่ ําคัญ
ส่วนนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่สําคัญ เช่น
ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย และไต้หวัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และผู้เล่นหลักใน
อุตสาหกรรม ดังนี้
4.2.1 ญี่ปุ่น
นโยบายการส่งเสริ ม การกั กเก็ บพลังงานและนโยบายด้านพลั งงานโดยทั่ วไปของญี่ปุ่นเน้นความ
ยืดหยุ่น ความหลากหลาย และการพึ่งพาตัวเองทางพลังงาน ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในแผนพลังงานเชิงยุทธศาสตร์
ฉบับที่ 4 ในปี 2557 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟูกุชิมาในปี 2554 และการประกาศปิดโรงงาน
ไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีกําลังการผลิต 60 กิกะวัตต์ในเวลาต่อมา
แผนดั งกล่ าวยั งได้ระบุความสํ าคัญของพลังงานแสงอาทิ ตย์ ลม และน้ํา ในฐานะเป็น แหล่ งผลิ ต
พลังงานเชิ ง ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นานโยบายเทคโนโลยี แ บตเตอรี่ สํา หรั บ ระบบการกั ก เก็บ พลังงาน และ
ความสําคัญของตลาดกักเก็บพลังงาน โดยตั้งเป้าหมายว่า ญี่ปุ่นจะมีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
ร้อยละ 50 ของตลาดโลก (คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านล้านเยน) ภายในปี 25631 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573
ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสําหรับที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
ความจุ 277 MWh ซึ่ ง เป็ น ผลจากโครงการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น การสํ า รองไฟฟ้ า behind the meter ที่ ทํ า ให้
ยอดขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มสูงขึ้น

1

ในปี 2554 ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่ร้อยละ 18 ในตลาดโลก (ที่มา: Energy Storage Council, 2015)
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การปฏิรูปตลาดพลังงานไฟฟ้าของญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะเข้าถึงตลาดค้าปลีก
พลังงานไฟฟ้าที่เปิดเสรีที่มีมูลค่าถึง 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผู้ผลิตระบบสํารองพลังงานไฟฟ้าสามารถ
นําเสนอขายบริการให้แก่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและลูกค้าที่อยู่อาศัย
ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมีจํานวนมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีแ บตเตอรี่ ลิ เ ธีย มไอออน (ตารางที่ 4.2) เนื่ อ งจากการใช้ เ ทคโนโลยี แ บตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออนที่
แพร่หลาย และตลาดกักเก็บพลังงานขนาดเล็กในที่พักอาศัยและธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญ่และแข่งขันสูงในญี่ปุ่น
ตารางที่ 4.2 บริษัทผูผ้ ลิตแบตเตอรี่กกั เก็บพลังงานของญี่ปุ่น
เทคโนโลยีแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน (Li-Ion)

ผู้ผลิต

FDK Corporation
GS Yuasa Corporation
Hitachi
NEC
Toshiba
Mitsubishi Heavy Industry
Panasonic
Kyocera Corporation
ตะกั่วกรด (Pb-Acid)
GS Yuasa Corporation
Shin-Kobe Electric Machinery
นิกเกิลเมทัล ไฮไดรด์ (NiMH)
Kawasaki Heavy Industry
FDK Corporation
Panasonic
โซเดียมซัลเฟอร์ (Na S)
NGK Insulators
วานาเดียม รีด็อกซ์ โฟล (VRFB)
Sumitomo Electric
ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 2016

4.2.2 จีน
ในปัจจุ บัน จีนมีโครงการเกี่ ยวกับระบบสํารองพลังงานไฟฟ้ามากกว่ า 50 โครงการที่อยู่ระหว่ าง
ขั้นตอนการวางแผนและดําเนินงาน โดยมุ่งใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์
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นอกจากนี้ จีนอยู่ในระหว่างการประเมินแนวทางในการกํากับดูแลการกักเก็บพลังงานในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิต การจัดการโหลด การส่งจ่าย และการจําหน่าย
แม้ว่า จีนมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดจํานวนมาก แต่เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของจีน
ยังคงอยู่ในระดับกําลังพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาประเทศ 5 ปีของจีนในปี 2559 จึงระบุเป้าหมายในการพัฒนา
พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการติดตั้งระบบการกักเก็บพลังงานสําหรับระบบไฟฟ้า (ไม่รวมการกัก
เก็บพลังน้ําแบบสูบกลับ ระบบอัดอากาศ และระบบความร้อน) ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 20 จน
ทําให้มีกําลังไฟฟ้าสูงถึง 840 เมกะวัตต์ในปี 2557 โดยเทคโนโลยีที่นิยมมากที่สุด คือแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์
และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของกําลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมด
ในปี 2557 จีนได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสําหรับระบบไฟฟ้า (ไม่รวมการกักเก็บพลังน้ําแบบสูบ
กลับ ระบบอัดอากาศ และระบบความร้อน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกําลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั่วโลก ซึ่ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากในปี 2556 โดยจีนเน้นการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 71 ของกําลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั้งหมด รองลงมาคือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (ร้อยละ 14)
เพื่อสร้างพลังงานสะอาดและยั่งยืนในอนาคต รัฐบาลจีนมีนโยบายมุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ในช่วงปลายปี 2557 จีนมีกําลังไฟฟ้าจากพลังงานลม 114.6 กิกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่
เป็ น อั น ดั บ สามในจี น รองจากพลั ง งานความร้ อ น (thermal power) และพลั ง งานน้ํ า (hydropower)
ขณะเดียวกัน จีนได้ติดตั้งกําลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 28.1 กิกะวัตต์ ซึ่งทําให้จีนกลายเป็นตลาด
พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ที่ ใ หญ่ ที่สุ ด ในโลกแทนที่ส หรัฐอเมริก า นอกจากนี้ ในปี 2557 ความต้ องการกั กเก็ บ
พลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์คิดเป็น 5.7 กิกะวัตต์ และ 3.5 กิกะวัตต์ ตามลําดับ
ในด้านการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นการนําไปใช้บูรณาการกับพลังงาน
หมุนเวียน รองลงมาคือ กลุ่มของผู้ใช้สุดท้าย (end user) และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า (generation side) ในปี 2557
ดังแสดงในภาพที่ 4.8 ทั้งนี้ การใช้แบตเตอรี่สําหรับโครงข่ายและฝั่งการผลิตไฟฟ้ายังมีไม่มากนัก เนื่องจาก
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เทคโนโลยีหลักของระบบกักเก็บพลังงานสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศจีนคือ เทคโนโลยีแบบการกักเก็บพลัง
น้ําแบบสูบกลับ
ภาพที่ 4.8 การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเทศจีน ในปี 2557
Operational electrochemical battery Energy storage in China by
application area

Generation side 2MW

Renewable energy integration 24MW

Grid side 7MW

User side 13MW

EV charging stations 11MW

ที่มา: CNESA ES Project Database, 2014

ปัจจุบัน บริษัทจีนที่ดําเนินธุรกิจกักเก็บพลังงานมีจํานวนมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 บริษัทผูผ้ ลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของจีน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน (Li-Ion)

ผู้ผลิต
BYD
China Aviation Lithium Battery
Sunwoda Electronic
Zhejiang Narada Power Source
Shandong Sacred Sun Power Sources
Dalian Rongke Power
Prudent Energy
Shanghai Electric Group
Sieyuan Electric

ตะกั่วกรด (Pb-Acid)
ของไหลเหลว (fluid flow battery)
โซเดียมซัลเฟอร์ (Na S)
ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 2016
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โดยสรุ ป อุ ต สาหกรรม energy storage ในประเทศจี น ได้ เ ปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ที่ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอน
โครงการสาธิ ต (demonstration project stage) ไปสู่ ขั้น ตอนการดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ (commercial
operation stage) อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงประสบกับความท้าทายที่สําคัญหลายประการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสู่เชิงพาณิชย์ เช่น ต้นทุนเฉลี่ยที่ยังคงสูงอยู่ ระบบมาตรฐานทางเทคนิคที่ยังไม่
สมบูรณ์ และนโยบายการให้แรงจูงใจที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ (ดู Yu et al, 2016) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุนที่สูง
ในปี 2556 Guotai Junan Securities ได้คํานวณว่า ต้นทุนสําหรับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานที่จะ
ทําตลาดได้อยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (เทียบเท่ากับ 1,246 หยวนต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (PbAB) ประมาณ 1,000 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และ
ต้นทุนของแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ (NaS) และลิเธียมไอออน (LIB) ประมาณ 4,000 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ต้นทุนสูงเป็นข้อจํากัดการไปสู่เชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานของจีน ยกตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศจีน ไมโครกริดไม่ได้ใช้ระบบกักเก็บพลังงานอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ต้นทุนในการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของต้นทุนทั้งหมดของไมโครกริด อัตราค่าเสื่อมของระบบกักเก็บพลังงาน
ที่สูง เนื่องจากอายุการใช้งานสั้นและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว (เช่น การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานทําให้
อัตราการใช้ประโยชน์ของพลังงานลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ซึ่งทําให้เพิ่มรายได้จากค่าไฟฟ้าประมาณ 10-20
ล้านหยวนต่อปี ขณะที่ ต้นทุนค่าเสื่อมมากกว่า 30 ล้านหยวนต่อปี) และต้นทุนค่าดําเนินการที่สูง (เช่น ต้นทุน
เฉลี่ยในการอัดและคายประจุ (charge-discharge cost) ต่อครั้งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ 1.5
หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้สูงสุด)
2. มาตรฐานทางเทคนิคที่ยังไม่สมบูรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล กรม สมาคมอุตสาหกรรม ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การกักเก็บพลังงาน เช่น ข้อกําหนดทางเทคนิค ข้อกําหนดในการทดสอบ ข้อกํ าหนดในการควบคุมและ
ดําเนินการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทางเทคนิคบางประการยังไม่ได้มีการกําหนด เช่น มาตรฐานในการผลิต
การประมูลและเสนอราคา การตรวจสอบ การบํารุงรักษา
3. นโยบายการส่งเสริมยังไม่สร้างแรงจูงใจมากพอ
รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน แต่ยังไม่มี
นโยบายที่สร้างแรงจูงใจมากพอ เช่น ในปี 2548 มีการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงาน 2 แห่ง และในเดือน
กรกฎาคม 2552 กระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National Energy Administration:
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NEA) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทํามาตรการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ “Interim
Measures to the Financial Subsidy Management of Golden-sun Demonstration Project” โดยการ
ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
4.2.3 เกาหลีใต้
นอกเหนือจากการเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก (ผู้ผลิตรายใหญ่คือ LG
และ Samsung) เกาหลีใต้ยังได้ประกาศชัดเจนว่า อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วย
ทําให้ความต้องการไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้มีเสถียรภาพมากขึ้น และช่วยเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายให้เงินอุดหนุนการใช้ระบบ
กักเก็บพลังงานและการรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์
สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว การไฟฟ้าเกาหลีใต้ (Korea Electric Power Corporation: KEPCO)
จึงมีแผนที่จะสร้างโครงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์เพื่อช่วยควบคุมและรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้
อยู่ในเกณฑ์ (frequency regulation) ภายในปี 2560 โดยบริษัท Koham ได้ดําเนินงานผ่าน 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่นิกเกิล แมงกานีส โคบอลต์ (MNC) ออกไซต์ 24
เมกะวัตต์ (ความจุ 9 MWh) และ 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 6 MWh) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้ ว ย
แบตเตอรี่ลิเธียม ไททาเนท ออกไซต์ (LTo) 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 5 MWh) ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าโครงการ
ดังกล่าวช่วยทําให้ KEPCO สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเชื้อเพลิงได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
และทําให้เกาหลีใต้กลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
4.2.4 เยอรมนี
ตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของเยอรมนีเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินโครงการเปลี่ยน
ผ่านด้านพลังงาน (energy transition project) ของรัฐบาล โดยกําหนดเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างน้อยร้อยละ 80 (เทียบกับปี 2533) ภายในปี 2593 และลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า
นิวเคลียร์จนค่อยๆ หมดไปภายในปี 2566 ทั้งนี้ หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป เยอรมนีนับเป็น
ประเทศชั้นนําในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในปัจจุบันแหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 32 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2593
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ในด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (small-scale battery systems) ครัวเรือน
และภาคธุรกิจมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็กอย่างแพร่หลาย ในปี 2559 เยอรมนี มี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 1.6 ล้านแห่งโดยมีกําลังการผลิตรวมมากกว่า 41 กิกะวัตต์พีค (GWp)
ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกําลังการผลิตต่ํากว่า 30 กิโลวัตต์พีค (kWp) โดยเป็นการติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน และโดยเฉลี่ย สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเองเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 35 เป็นมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อมีการใช้แบตเตอรี่ในการกักเก็บพลังงานร่วมด้วย
ครัวเรือนและภาคธุรกิจมีการติดตั้งระบบกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 50,000 ราย
ณ ปี 2559 และคาดว่าน่าจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 เนื่องจากต้นทุนของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดลง นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานที่ใช้ในครัวเรือน โดยจัดให้มีโครงการคืนเงิน (rebates)
ร้อยละ 30 ของต้นทุนทั้งหมด หรือเฉลี่ยประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครัวเรือน รวมทั้งการให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยต่ําสําหรับระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
นอกจากนี้ ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานด้ ว ยแบตเตอรี่ ข นาดใหญ่ (large-scale battery systems) มี
บทบาทสูงขึ้นในการรวมแหล่งผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนเข้ามาในระบบ และการสร้างความสมดุลของพลังงานจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทันท่วงที ในหลายปีที่ผ่านมา โครงการสาธิตของระบบกัก
เก็บพลังงานได้เกิดขึ้นจํานวนมาก และส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงการเศรษฐกิจและ
พลังงาน และในเดือนกันยายน 2557 ระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรปที่เยอรมนี
ในปี 2559-2560 เยอรมนีมีโครงการระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าหลาย
โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ความจุแบตเตอรี่เพื่อรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าในเยอรมนีในปี 2559-2560
ความจุที่ติดตั้ง
ประเภทโครงการ
15 MW
Li-Ion second life
6*15 MW
Li-Ion
13 MW
Li-Ion second life
6 MW
Li-Ion
5 MW
Hybrid: Li-Ion, high-temperature, lead-acid
5 MW
Li-Ion
5 MW
Li-Ion
3 MW
Li-Ion, ads-tec
2 MW
Li-Ion second life
ที่มา: Germany Trade and Invest (GTAI), 2017

ดําเนินการโดย
Daimler, enercity
STEAG
Daimler
SWW, Siemens
Eon Energy Research Centre
Upside Group
Younicos, Wemag
Statkraft
Vattenfall, BMW, Bosch

4.2.5 ออสเตรเลีย
ตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในออสเตรเลียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากค่าไฟฟ้าที่สูง และ
มาตรการจูงใจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยในปี 2559 มีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บกักพลังงาน
ขนาด 52 MWh (เช่น โครงการขนาด 2 MWh ที่เหมือง Sandfire Resources Copper Mine และโครงการ
ขนาด 1.1 MWh ที่ชายหาด Alkimos ในรัฐเวสท์เทิร์นออสเตรเลีย) และในปี 2560 โครงการแบตเตอรี่เพื่อกัก
เก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่สําคัญ เช่น โครงการขนาด 100 MW/129 MWh ในรัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย ซึ่ง
สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ 1 ชั่วโมงสําหรับ 30,000 ครัวเรือน โดยบริษัท “Tesla” ทําการติดตั้งด้วย
ระบบแบตเตอรี่ Tesla’s PowerPack 2 โดยใช้เวลาน้อยกว่า 100 วัน2 ทั้งนี้ โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Technologies, Applications, Regions and Competitive Landscape (2017) ได้คาดการณ์ว่ า
ตลาดระบบกักเก็บพลังงานของออสเตรเลียจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 30.1 ในปี 256025663 เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาพลังงาน
2

3

โครงการนี้ใช้เพื่อกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ผลิตโดย Hornsdale Wind Farm ของบริษัท “Neoen” เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าในรัฐเซาท์เทิร์
นออสเตรเลีย เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงฤดูร้อน (ที่มา: https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/01/south-australiaturns-on-teslas-100mw-battery-history-in-the-making และ http://ourenergyplan.sa.gov.au/content/battery)
ที่มา: Australia Energy Storage Systems Market (2017-2023): Forecast by Technologies, Applications, Regions and Competitive
Landscape, 2017
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หมุนเวียนมากขึ้นในประเทศ ตลอดจน นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้
มากขึ้น โดยการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วทั้งประเทศ และมาตรการของรัฐที่ส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียน
ในปี 2558 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเป้าหมายในการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy Target: RET) 33,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2559 กําลังการผลิต
พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 17,500 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ทั้งหมด (ภาพที่ 4.9)
RET เป็นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเร่งให้เกิดโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ใน
ออสเตรเลีย ตลอดจน สร้างงานและกระตุ้นการลงทุนในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาล
ออสเตรเลียจึงมุ่งสนับสนุนการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่วทั้งประเทศ โดยในปี 2559 มีโครงการ
พลังงานหมุนเวียนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวน 10 โครงการ (ขนาด 264.1 เมกะวัตต์) โครงการที่กําลังก่อสร้าง
11 โครงการ (ขนาด 865.8 เมกะวัตต์) และในปี 2560 มีโครงการใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย 30 โครงการ (ขนาด
3,150 เมกะวัตต์)
ภาพที่ 4.9 การผลิตไฟฟ้าของออสเตรเลียในปี 2559

ที่มา: Clean Energy Council (2016)
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ในออสเตรเลีย รัฐทีม่ ีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดคือ รัฐแทสมาเนีย คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยแหล่งพลังงานหลักคือ พลังงานน้ํา รองลงมาคือ รัฐเซาท์เทริน์ออสเตรเลีย คิดเป็น
ร้อยละ 48 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยแหล่งพลังงานหลักคือ พลังงานลม (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 การผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละรัฐ (2016)
รัฐ

แทสมาเนีย
เซาท์เทริน์ออสเตรเลีย
วิคทอเรีย
เวสท์เทิร์นออสเตรเลีย
นิวเซาท์เวลส์
ควีนส์แลนด์
รวมทั้งหมด
ที่มา: Clean Energy Council (2016)

การผลิต
การผลิตจาก
การผลิตจาก
สัดส่วนของ
ไฟฟ้าทั้งหมด เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน
(GWh)
(GWh)
(GWh)
(ร้อยละ)
11,103
817
10,286
93
11,364
5,856
5,508
48
55,221
46,619
8,602
16
19,609
17,001
2,608
13
64,339
56,879
7,460
12
60,782
57,932
2,850
5
222,418
184,104
37,314
17

สําหรับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในออสเตรเลีย รายงานของ Australian Council of Learned
Academies (2017) ได้ระบุว่า ออสเตรเลียมีโอกาสสูงทางธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ (ตารางที่ 4.6) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โอกาสสําคัญจากการเป็นซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดของแร่ลิเธียม (Britt et al., 2016) ประกอบกับ
การมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาโซลูชั่นของการกักเก็บพลังงาน (รวมทั้ง แบตเตอรี่ และการออกแบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระบบ)
ตารางที่ 4.6 โอกาสของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในออสเตรเลีย
เทคโนโลยี
วัตถุดิบ การเพิ่มคุณค่าของสินแร่
Established Battery Technologies


Next-Gen Battery Technologies


Renewable Hydrogen and Ammonia

Thermal Energy Storage
Pumped Hydro Energy Storage

Integration and Control Technologies
ที่มา: Australian Council of Learned Academies (2017)
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การผลิต การใช้ การกําจัด












ในด้านการผลิต4 ในปี 2560 มีผู้ผลิตแบตเตอรี่เพียงรายเดียวในออสเตรเลียคือ PBM Defence ใน
รัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งผลิตแบตเตอรี่สําหรับเรือดําน้ํา อย่างไรก็ตาม บริษัทออสเตรเลียจํานวนหนึ่ง
ประสบความสําเร็จในการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยการร่วมมือกับบริษัท
ต่างชาติ เช่น
 Ecoult ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตต่างชาติ ในการผลิต UltraBattery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่ว
กรดที่ก้าวหน้า (advanced lead acid battery technology) ที่พัฒนาโดย Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ของออสเตรเลีย
 RedFlow ได้นําเทคโนโลยี zinc bromide flow battery ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี
ฐานการวิจัยและพัฒนาในออสเตรเลีย และมีโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกา และไทย5
 Gelion เป็ น บริ ษั ท ที่ แ ยกตั ว (spin off) ออกมาจากมหาวิ ท ยาลัย ซิ ด นี่ โดยร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
Armstrong Energy ของอังกฤษ เพื่อผลิต Gelionbatteries (ซึ่งแตกต่างจาก zinc brominein
ตรงที่ใช้เจล ไม่ได้ใช้ของเหลว) เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานและบ้านเรือน
 Nano Nouvelle ได้พัฒนา tin anode สําหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
4.2.6 ไต้หวัน
ในปี 2559 กําลังการผลิตไฟฟ้าในไต้หวันสูงถึง 264,114.2 GWh ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปี 2558
โดยการผลิตไฟฟ้าของไต้หวันเป็นการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงมากถึงร้อยละ 98
การผลิ ต ไฟฟ้ า ในไต้ ห วั น ส่ ว นใหญ่ ม าจากพลั ง งานความร้ อ น โดยคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 82
(ประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินร้อยละ 45.4 แก๊ส ร้อยละ 32.4 น้ํามัน ร้อยละ 4.2) ขณะที่ การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังมีสัดส่วนที่ต่ําเพียงร้อยละ 4.8 (Energy Statistics Handbook, 2016) (ภาพ
ที่ 4.11)

4
5

ดูรายละเอียดจาก ACOLA (2017)
https://redflow.com/redflow-chooses-thailand-battery-factory/
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ภาพที่ 4.10 โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในไต้หวัน
Structure of Power Generation
100%

4.13%

80%

26.53%

60%

4.30%
23.38%

3.20%
17.58%

4.77%
11.99%

17.13%
6.72%

32.41%
4.16%

40%
20%

38.63%

0%

3.03%
2538
Pumped Hydro Power

53.69%

45.42%

1.69%
2548
Coal

Oil

Gas

1.25%
2559
Nuclear

Renewable Energy

ที่มา: Energy Statistics Handbook (2016)

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํา (ร้อยละ
52.1) รองลงมาคือ การผลิตไฟฟ้าจากของเสีย (ร้อยละ 25.8) พลังงานลม (ร้อยละ 11.6) พลังงานแสงอาทิตย์
(ร้อยละ 9) และชีวมวล (ร้อยละ 1.5)
ภาพที่ 4.11 โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของไต้หวัน (2016)

ที่มา: Energy Statistics Handbook (2016)
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รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศเป้าหมายการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568
โดยมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 27.36 กิกะวัตต์ (จากเดิม กําลังการผลิตเพียง 4.3 กิกะวัตต์ ในปี 2558) และ
ปลอดพลังงานนิวเคลียร์ภายในปี 2568 (ดังแสดงในภาพที่ 4.12) โดยมีมาตรการสนับสนุน เช่น ระบบ FIT
สําหรับพลังงานหมุนเวียน6 ขณะเดียวกัน มีการแก้ไข พรบ. การไฟฟ้า ในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อออก
มาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และเปิดเสรีตลาดพลังงาน7 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยังไม่มี
การกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน
ภาพที่ 4.12 แผนการผลิตไฟฟ้าของไต้หวัน
Portfolio of Electricity Generation
100%

7.9%
5.8%
1.4%

9.3%
5.7%
1.2%

11.0%
5.7%
1.4%

17.5%

20.0%

70%

32.4%

12.9%
5.6%
1.5%

15.2%

80%

6.9%
5.8%
1.4%

32.8%

5.6%
1.5%

32.9%

4.4%
1.4%

1.1%
1.7%

33.8%

34.8%

36.0%

44.4%

50.1%

31.2%

26.0%

1.2%
2567

1.2%
2568

90%

60%
50%
40%
30%
20%

52.2%

50.9%

49.7%

46.9%

43.9%

40.7%

10%
0%

1.2%
2561

1.2%
2562

Pumped-storage hydro

1.2%
2563
Coal

1.2%
2564
Gas

1.2%
2565
Oil

1.2%
2566

Nuclear

Renewable energy

ที่มา: Taipawer Long-term Power Development Plan

ที่ผ่านมา ไต้หวันยังไม่มีโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดขึ้นในประเทศ (ตารางที่ 4.7)
แต่ในกลางเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลไต้หวันประกาศว่า มีแผนที่จะร่วมมือกับ Tesla เพื่อสร้างโครงการกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 25608
อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งถึงต้นปี 2561 ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
6
7
8

ระบบ feed-in-tariff (FIT) สําหรับพลังงานหมุนเวียน ได้เริ่มใช้นับตั้งแต่ปี 2552
ตลาดพลังงานในไต้หวันผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจของไต้หวันชื่อว่า Taiwan Power Company (Taipower)
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Taiwan-to-discuss-lithium-ion-battery-energy-storage-with-Teslafollowing-blackout
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ตารางที่ 4.7 โครงการกักเก็บพลังงานของไต้หวัน
ชื่อโครงการ

เทคโนโลยี

กําลังไฟฟ้า

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
n/a

เริ่มดําเนินการ

Mingtan Pumped
Open-loop Pumped
1,602 MW
1 มกราคม 1994
Storage Hydro Power
Hydro Storage
Plant ที่ Sun Moon Lake,
Nantou
Minghu Pumped Storage Open-loop Pumped
1,008 MW
n/a
1 สิงหาคม 1985
Powerplant ที่ Shuili,
Hydro Storage
Nantou
Tunghai Green
Lead-acid Battery
2 kw
3.36
21 ตุลาคม 2012
Transportation
Management and
Development/Low
Carbon Demonstration
Project ที่ Taichung*
หมายเหตุ: โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสถานีชาร์จแบตเตอรี่สําหรับ e-bikes และ e-scooters ในมหาวิทยาลัย Tunghai โดย
เป็นการกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา: DOE Global Energy Storage Database (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)

อนึ่ง ในด้านอุ ตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ไต้หวั นมี ความโดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ เนื่ อ งจากมี
อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต (ภาพที่ 4.13) กล่าวคือ
- ในส่วนของต้นน้ําประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิต cathode ทั้งหมด 10 แห่ง บริษัทผู้ผลิต anode
บริษัทผู้ผลิต Electrolyte บริษัทผู้ผลิต Separator และบริษัทผู้ผลิต Substrate
- ในส่วนกลางน้ําประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิต Cell ทั้งหมด 11 แห่ง บริษัทผู้ผลิต Battery Module
ทั้งหมด 20 แห่ง และบริษัทที่ให้บริการ Power Management
- ในส่วนปลายน้ํา ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทผู้ผลิต E-Scooter ทั้งหมด 10
แห่ง บริษัทผู้ผลิต E-bike และบริษัทผู้ผลิต Power Scooter
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ภาพที่ 4.13 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลเิ ธียมในไต้หวัน

ที่มา: ITRI
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บทที่ 5 มาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ในต่างประเทศ

ในบทนี้ คณะผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การทบทวนนโยบายที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม ระบบ Energy storage ใน
ต่างประเทศ โดยพบว่ามาตรการส่งเสริมต่างๆ จําแนกได้เป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่
1. มาตรการส่งเสริมอุปสงค์ (demand) ซึ่งเน้นการขยายตลาดผู้ใช้
2. มาตรการส่ ง เสริ ม อุ ป ทาน (supply) ซึ่ ง เน้ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ ลิ ต ในการลดต้ น ทุ น ตลอดจน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนําเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันไปใช้ประโยชน์จริง
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลังพัฒนา มาตรการของรัฐส่วนใหญ่มักเน้นการส่งเสริม
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน อย่างไรก็ตาม มาตรการส่งเสริมอุปทาน (เช่น การให้เงินอุดหนุน) มีบทบาทสําคัญ
ในช่วงการวิจัย พัฒนาและสาธิต และมาตรการส่งเสริมอุปสงค์ (เช่น การกําหนดเป้าหมายแบบบังคับ และการ
กําหนด กฎ กติกา และราคา) มีบทบาทสําคัญในช่วงการทําตลาดเฉพาะ และตลาดกลุ่มใหญ่ (Gyuk, 2011)
จากการทบทวนมาตรการส่งเสริมอุปสงค์ (demand) ในต่างประเทศ พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 5 มิติ
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และการพัฒนาโครงการนําร่อง Energy storage
หมายถึง ข้อตกลง/ข้อกําหนดจากทางการไฟฟ้าหรือรัฐบาล ในการศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไป
ได้ในทางเทคนิคของการนําระบบ Energy storage มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงโครงการนําร่องติดตั้ง
ระบบ Energy storage ในระดับเล็ก เพื่อใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนและโครงข่าย Smart grid
2. การกําหนดเป้าหมายบังคับการจัดหา Energy storage (Energy storage mandate)
หมายถึง การที่รัฐบาลกําหนดเป้าหมายการจัดหาและการใช้งานระบบ Energy storage ที่มีผล
บัง คับ การไฟฟ้า ให้ป ฏิบัติต ามภายในปีที่กํา หนด (Mandate) โดยรัฐ จะมีก ารติด ตามสถานการณ์อ ย่า ง
ใกล้ชิด และอาจมีบ ทลงโทษหากการไฟฟ้า ไม่ส ามารถบรรลุเ ป้า หมายได้ ตัว อย่า งของการใช้ม าตรการ
mandate ค ือ Energy storage procurement target ใ น ม ล ร ัฐ California, Oregon แ ล ะ
Massachusetts
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3. การให้แรงจูงใจด้านการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
หมายถึง มาตรการสนับสนุนทางการเงินในการลงทุนติดตั้งระบบ Energy storage เช่น การให้เครดิต
ทางภาษี (tax credit) หรือการคืนเงิน (rebate) แก่ผู้ติดตั้งระบบ Energy storage ซึ่งการให้แรงจูงใจด้าน
การเงินนี้ถือเป็ นทางเลือกสํ าหรับรั ฐบาลหรือผู้กําหนดนโยบายที่ไม่ต้องการกําหนดเป้าหมายแบบบังคั บ
(mandates) ดังเช่น มาตรการในข้อ 2 หรืออาจเป็นนโยบายเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดในมาตรการ
ข้อ 2 ก็ได้
4. การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน
หมายถึง การปรับปรุงมาตรการจูงใจสําหรับพลังงานทดแทนที่มีอยู่เดิม โดยให้เพิ่มแรงจูงใจจากการใช้
งานควบคู่กับระบบ Energy storage เข้าไปด้วย เช่น การขายไฟฟ้าจากระบบ Energy storage ที่อัดประจุ
(charge) จากแผงโซลาร์หรือกังหันลม อาจได้รับอัตรารับซื้อที่สูงกว่าการขายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์โดยตรง
5. การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกติกาของกิจการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของระบบ Energy storage
ในการให้บริการต่างๆ ของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบ Energy
storage ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้น โดยราคาไฟฟ้าในช่วง peak มีราคา
แพงกว่าราคาในช่วง off-peak มาก ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบ Energy storage เพื่อซื้อไฟฟ้าในช่วง
off-peak มาเก็บไว้ใช้ในช่วง peak หรือการอนุญาตให้ระบบ Energy storage สามารถให้บริการและได้รับ
เงินชดเชยจากบริการ capacity service เท่าเทียมกับโรงไฟฟ้าได้
จากการทบทวนมาตรการส่งเสริมอุปทาน (supply) ในต่างประเทศ พบว่าสามารถจําแนกได้เป็น 2
มิติ ดังนี้
1. การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในการวิจัย พัฒนา และสาธิต เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่ก้าวหน้าจํานวนมากยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนก่อนการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ (pre-commercialized stage) (Zame et al, 1017) และ
ต้นทุนของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันยังคงมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม การวิจัย พัฒนา และ
สาธิ ต จะช่วยลดต้นทุ นของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน สร้างรายได้จากการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานในรูปแบบการให้บริการต่างๆ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ก้าวหน้า
มากขึ้นต่อไป
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2. การให้แรงจูงใจทางภาษี (investment tax credit)
หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินในการให้เครดิตทางภาษีจากการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงาน เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มีต้นทุนสูงและความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสูง
คณะผู้วิจัยได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมระบบ Energy storage ในตลาดสําคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1

สหรัฐอเมริกา
สหรั ฐ อเมริ ก าเห็ น ความสํ า คั ญ ของ Energy storage ที่ มี ต่อ ระบบไฟฟ้ า และในฐานะเทคโนโลยี

สนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งสามารถเห็นได้
จากการนําเสนอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐ
ในระดับประเทศ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal government) ได้นําเสนอกฎหมายและ
นโยบายหลายฉบั บ เช่ น กฎหมาย Energy Storage Goals and Demonstration Projects Act เพื่ อ จั ด
ตั้งเป้าหมายและโครงการนําร่องที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage อย่างน้อยสามโครงการภายในปีพ.ศ. 2571
(S.1455, 2017) นอกจากนี้ กฎหมายเพื่อให้เลขาธิการกระทรวงพลังงานจัดตั้งแผนงานศึกษาวิจัย แผนงาน
สาธิตและการใช้งาน แผนการให้ทุนวิจัยและการสนับสนุนด้านเทคนิค และจุดประสงค์อื่นๆ ได้ถูกนําเสนอใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (S.1876, 2017) และยังมีการนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนและ
สิ่งจูงใจของการกักเก็บพลังงาน เช่น กฎหมายแรงจูงใจด้านภาษีและการใช้งานของ Energy storage (US
SB1868, 2017) เป็นต้น
กระทรวงพลังงาน (DOE) ของสหรัฐอเมริกานั้นมีบทบาทในการผลักดันนโยบายผ่านแผนงาน Energy
storage เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการวิจัยพัฒนา สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ทั้งประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
และเศรษฐกิจ การประเมินเชิงเทคนิคของทั้งองค์ประกอบระบบ Energy storage และ ระบบปฏิบัติการ ผ่าน
การร่วมมือกับคู่ค้าในอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรและผู้ให้บริการพลังงานของรัฐ เช่น California Energy
Commission, Massachusetts Clean Energy Center (MASS CEC), Oregon DOE, Vermont, Hawaii,
Washington, and New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA)
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รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า คู่ มื อ Energy storage System เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย และ
มาตรฐานในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
นอกจากนี้ DOE มุ่งเน้นการให้เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความ
ปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงาน ตัวอย่างของการให้เงินสนับสนุนการวิจัยโดยผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายใต้ American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) เช่ น การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของ
โครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 16 แห่งซึ่งมีความจุรวมกันมากกว่า 530 MW เป็นเงินทั้งสิ้น 185 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ตารางที่ 5.1) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ¼ ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 722 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ1
ตารางที่ 5.1 โครงการกักเก็บพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจยั จาก ARRA
ประเภท
Battery Storage for Utility Load Shifting or
Wind Farm Integration
Frequency Regulation Ancillary Services
Distributed Storage for Grid Support

จํานวน
3

ความจุ (MW)
57

1
5

20
8

Compressed Air Energy Storage

2

450

Demonstration of Promising Energy Storage
Technologies

5

1

16

536

รวม
ที่มา: U.S. DOE EAC (2014)

หมายเหตุ
โครงการมีขนาด 8-25 MW
โครงการ Flywheel
ระบบแบตเตอรี่ (4 โครงการ) และ
Ultracapacitor (1 โครงการ)
โครงการขนาด 300 และ 150
MW
ระบบแบตเตอรี่ (3 โครงการ)
Flywheel (1 โครงการ) CAES
(1 โครงการ)

ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการกักเก็บพลังงานในสหรัฐอเมริกา โครงการให้ทุนระดับชาติมี
หลายโครงการ ในที่นี้ จะขอกล่าวถึง 2 โครงการหลัก ได้แก่

1

หน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ร่วมให้เงินสนับสนุนวิจัยอีก 587 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ¾ ของมูลค่าโครงการรวม (ที่มา: U.S. DOE EAC, 2014)
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1. ARPA-E
Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2550
เพื่อเร่งการพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบสูงซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีความเสี่ยงสูง ต่อมา ในปีพ.ศ. 2552
โครงการได้รับเงินทุนสนับสนุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายใต้ American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)
ที่ผ่านมา ARPA-E ได้ ใ ห้เงิน สนับ สนุน แก่ 475 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และภายในปีพ.ศ. 2559 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ARPA-E จํานวน 45 โครงการสามารถ
ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้ถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 36 โครงการได้ทําการจัดตั้งเป็น
บริษัท
ภายใต้ ARPA-E นั้น โปรแกรมหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ได้แก่ Cycling
Hardware to Analyze and Ready Grid-Scale Electricity Storage (CHARGES) แ ล ะ Reliable
Electricity Based on Electrochemical Systems (REBELS) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ที่ชื่อว่า Innovative Development in Energy-Related Applied Science (IDEAS)
2. DOE Sunshot Initiative
3. Department of Energy (DOE)’s Sunshot Inititative เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2555 เพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาที่สามารถซื้อได้ (affordable) แก่ชาวอเมริกัน ภายใต้เงิน
สนั บ สนุ น ของ Sunshot โปรแกรมย่ อ ยที่ เ กี่ ย วกั บ การกั ก เก็ บ พลัง งาน เช่ น Concentrating
Solar Power sub-program และ Systems Integration sub-program เพื่อให้เงินสนับสนุน
การวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2559 Systems Integration sub-program
ให้เงินสนับสนุนทั้งสิ้น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับโครงการที่ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
ร่วมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ENERGISE)
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ในด้ า นแรงจู ง ใจทางภาษี ใ นการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมกั ก เก็ บ พลั ง งานแก่ ผู้ ป ระกอบการของ
สหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติการณ์คือ แรงจูงใจทางภาษีที่รัฐ Nevada ให้แก่โครงการ Gigafactory
ของ Tesla คิดเป็นมูลค่ามากกกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การยกเว้นภาษี
o Local sales and use tax (20 ปี)
o Employer excise tax imposed on the wages of employees (10 ปี)
o Property tax (10 ปี)
- การให้เครดิตภาษีที่โอนได้ (รวมสูงสุด 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลา 7 ปี) ภายใต้เงื่อนไขคือ
o การให้เครดิตภาษี 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการจ้างงานแบบประจําและเต็มเวลา 1
คน โดยกําหนดให้จํานวนแรงงานสูงสุด 6,000 คน (รวมสูงสุด 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
o การให้เครดิตภาษีร้อยละ 5 ของเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แรก (คิดเป็นเงิน
50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
o การให้เครดิตภาษีร้อยละ 2.8 ของเงินลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป (คิดเป็น
เงิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
- การให้อัตราลดค่าไฟฟ้า (เป็นเวลา 8 ปี สําหรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 25 MW)
o อัตราลดร้อยละ 30 ในปีที่ 1 และ 2
o อัตราลดร้อยละ 20 ในปีที่ 3, 4, 5 และ 6
o อัตราลดร้อยละ 10 ในปีที่ 7 และ 8
ในส่วนต่อไป คณะผู้วิจัยจะทําการสรุปมาตรการส่งเสริมการใช้งาน Energy storage ที่น่าสนใจใน
มลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา

2

http://www.diversifynevada.com/uploads/reports/Tesla_-_Incentive_Agreement_-_Execution_Package.pdf และ
https://www.theverge.com/2016/2/8/10937076/tesla-gigafactory-battery-factory-nevada-tax-deal-elon-musk
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5.1.1 มลรัฐ California
การกําหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า
มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นให้ความสําคัญกับ Energy storage มาก โดยมีการผลักดันทางนโยบายอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการสาธารณูปโภครัฐแคลิฟอร์เนียมีการจัดตั้งเป้าหมายสําหรับการติดตั้ง
Energy storage procurement สําหรับบริษัทจําหน่ายไฟฟ้าไว้ที่ 1,325 เมกะวัตต์ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งสูงที่สุด
ในประเทศสํ า หรั บ องค์ ก ารไฟฟ้ า ที่ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของ โดยกํ า หนดเป้ า หมายทั้ ง แบบติ ด ตั้ ง ในระบบสายส่ ง
(Transmission-connected), ติดตั้งในระบบสายจําหน่าย (Distribution-connected) และติดตั้ง ณ จุดใช้
ไฟฟ้า (Behind-the-meter/distributed) (Pacific Gas & Electric, Southern California Edison and San
Diego Gas & Electric) (State of California, 2017)
ต่อมาในปีพ.ศ. 2559 เป้าหมายการจัดหา Behind-the-meter/ distributed Energy storage ถูก
ขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก 500 MW (AB2868, 2017)
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการแนะนําร่างกฎหมายโครงการริเริ่ม Energy storage Initiative
ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบส่วนลด (rebate) ให้กับลูกค้าของกิจการไฟฟ้าที่ดําเนินการติดตั้ง Energy storage
system และให้กิจการไฟฟ้าจัดทําแผนจัดหาและบริหารเงินทุนเพื่อสนับสนุน Initiative ดังกล่าวตั้งแต่พ.ศ.
2561- พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายครั้งที่สามนั้นได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดตั้งแต่
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (SB-700 Energy storage Initiative, 2017)
นอกจากนี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นยังมี Self-Generation Incentive Program (SGIP) ซึ่งได้รับการ
แก้ไขในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ทําให้มีงบประมาณสําหรับอุดหนุนการติดตั้งระบบ Energy storage มาก
ขึ้ น (U.S. Department of Energy, 2017) และยั ง จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ การติ ด ตั้ ง Energy
storage ในชุมชนรายได้น้อยและชุมชนด้อยโอกาสในรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านงบประมาณ SGIP Equity Budget
อีกด้วย (California Public Utilities Commission, 2017)
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การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้กําหนดให้เมืองที่มีประชากรมากกว่า 200,000 คนต้องเผยแพร่แบบฟอร์มและ
กฎระเบียบการออกใบอนุญาตสําหรับติดตั้ง Energy storage ไว้ในเวปไซต์ รวมทั้งให้จัดทําระบบ online
สําหรับการอนุญาตติดตั้ง Energy storage ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดตั้ง Advanced Energy storage ลดอุปสรรคในการใช้งาน ดูแลการออกใบอนุญาตติดตั้ง Energy storage
และจะช่วยให้การพัฒนาโครงการ Energy storage ต่างๆ เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (Assembly Bill No.
546, 2017)
California Public Utility Commission (CPUC) ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับกับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรับฟังความเห็นจากทั้งสองฝ่ายและยุติข้อ
ขัดแย้งภายใน 60 วัน ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อระบบ Energy storage เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าลงได้
อย่างมาก (Assembly Bill No. 2861, 2016)
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ในปั จ จุ บั น คณะกรรมาธิ ก ารพลั ง งานรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย (California Energy Commission: CEC)
ดําเนินโครงการให้เงินสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาประยุกต์ (มูลค่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี)
ตลอดจนการสาธิตและนําเทคโนโลยีไปใช้ (มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี) รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวกด้านการตลาด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยตลาด การดําเนินการด้านกฎระเบียบ
และการพัฒ นาบุ ค ลากร (มู ล ค่ า 15 ล้ า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ต่ อปี ) ที่ ชื่อว่ า Electric Program Investment
Charge (EPIC) เพื่ อช่ วยเหลื อการพัฒ นาเทคโนโลยีของบริ ษั ท ในช่วงเริ่ม ต้ น โดยโครงการนี้มี ร ะยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558-31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการพลังงานรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Energy Commission: CEC) ได้ให้
เงินสนับสนุนการวิจัยในโครงการกักเก็บพลังงานผ่าน CEC Public Interest Energy Research (PIER) เป็น
มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2553-2554 โดยร่วมกับแหล่งทุนวิจัยสําคัญ อื่นๆ เช่น เงินจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ARRA และมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 614 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังแสดงในตาราง
ที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 โครงการกักเก็บพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจยั จาก CEC และ ARRA (พ.ศ. 2553-2554)
ผู้ได้รับเงิน
สนับสนุน
Southern
California
Edison
Primus Power
Corporation
Seeo Inc.

Sacramento
Municipal
Utility District
Amber
Kinetics, Inc

ชื่อโครงการ

เทคโนโลยี

Tehachapi Wind Energy Li-ion battery
Storage Project
Wind Firming Energy
Farm
Solid State Batteries
for Grid-Scale Energy
Storage
Premium Power
Distributed Energy
Storage Systems
Demonstration
Utility-Scale Flywheel
Energy Storage
Demonstration

EnerVault
Corporation

Flow Battery Solution
to Smart Grid
Renewable Energy
Applications
Los Angeles
Smart Grid
Department of Demonstration Project
Water and
Power
Pacific Gas and Advance Underground
Electric
Compressed Air Energy
Company
Storage Demonstration
Project

เงินสนับสนุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
PIER
ARRA และอื่นๆ
รวม
1.0
52.5
53.5

Zinc flow battery

1.0

45.7

46.7

Li-ion battery with
nano-structured
polymer
electrolytes
Zinc Bromine flow
battery

0.6

11.8

12.4

0.2

5.2

5.4

Advanced
technology utilityscale flywheel
energy storage
Novel ironchromium redox
flow battery (BESS)

0.4

9.6

10.0

0.5

9.0

9.5

Battery energy
storage systems for
electric vehicles

1.0

119.6

120.6

“Second
generation”
compressed air
energy storage
(CAES)

1.0

354.9

355.9

5.7

608.3

614.0

รวม
ที่มา: U.S. DOE EAC (2014)
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5.1.2 มลรัฐ Oregon
การกําหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า
Oregon เป็นมลรัฐที่สองรองจาก California ที่มีการกําหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดย
ในปี 2558 ได้ มี ก ารกํ า หนดเป้ า หมาย Energy storage procurement สํ า หรั บ การไฟฟ้ า ไว้ ที่ ขั้ น ต่ํ า 5
เมกะวั ต ต์ ต่ อ ชั่ ว โมง ภายในปี 2563 โดยการไฟฟ้ า สามารถติ ด ตั้ ง เทคโนโลยี กั ก เก็ บ พลั ง งานแบบใดก็ ไ ด้
(OREGON LEGISLATIVE ASSEMBLY, 2015) (Advance Energy Legistration Tracker, 2013) (Electrek,
2017)
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
Oregon Department of Energy (ODOE) เปิดให้มีการขอเงินอุดหนุนที่ชื่อว่า Request for Grant
Applications (RFGA) สําหรับโครงการสาธิตการกักเก็บพลังงานที่จะติดตั้งและดําเนินการในรัฐโอเรกอน โดย
เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง ODOE, U.S. DOE Office of Electricity’s Energy Storage Program
และ Sandia National Laboratories
ตัวอย่างการให้เงินอุดหนุนแก่โครงการสาธิตกักเก็บพลังงาน เช่น การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี Energy storage จํานวน 0.295 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ Eugene Water & Electric
Board สําหรับโครงการสาธิต Energy storage และเทคโนโลยี microgrid เพื่อพัฒนาวิธีการปรับปรุงความ
ยืดหยุ่นของระบบและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงข่ายในระยะยาว
นอกจากนี้ Oregon Department of Energy (ODOE) ได้ร่วมมือกับ Oregon Public Utility
Commission เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน Energy storage System อีกด้วย (Oregon Department of
Energy, 2017)
5.1.3 มลรัฐ Massachusetts
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
รั ฐ แมสซาชู เ ชตส์ นั้ น มี ก ารจั ด ตั้ ง Energy storage Initiative (ESI) เพื่ อ ประเมิ น และวิ เ คราะห์
ผลประโยชน์ของการนํา Energy storage มาใช้งานภายในรัฐ โดยมีการศึกษาผลทางเศรษฐกิจและโอกาสด้าน
การตลาดสํ า หรั บ Energy storage รวมไปถึ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบายต่ า งๆที่ จ ะผลั ก ดั น ทั้ ง อุ ต สาหกรรม
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(“State of Charge” report) และการให้ทุนสนับสนุนโครงการนําร่องสําหรับการใช้งาน Energy storage อีก
ด้วย
ESI Demonstration Program Advancing Commonwealth Energy storage (ESI ACES) เ ป็ น
โครงการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Energy storage Initiative และทําหน้าที่ให้ทุนสําหรับโครงการนําร่องต่างๆ ใน
รัฐ แมสซาชู เชตส์ ได้ทุ กขนาด ไม่ว่าจะเป็น utility, distribution system and behind the meter (BTM)
โดยมีการประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว (Commonwealth of Massachusetts., 2017)
การกําหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า
ผลการศึ ก ษาจากรายงาน State of Charge ภายใต้ ESI นํ า ไปสู่ ก ารประกาศเป้ า หมาย Energy
storage procurement สําหรับบริษัทจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อจัดหาระบบกักเก็บพลังงานที่ซึ่งใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า (คล้ายกับเป้าหมาย Energy storage procurement ใน California และ Oregon) โดย
มี เ ป้ า หมายที่ 200 เมกะวั ต ต์ ต่ อ ชั่ ว โมง ภายในวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (Commonwealth of
Massachusetts, 2017)
เป้าหมายดังกล่าวกําหนดให้บริษัทจําหน่ายไฟฟ้า (หรือการไฟฟ้า) รายงานสถานการณ์จัดหาระบบ
Energy storage, ผลการประเมิน cost-effectiveness ของโครงการที่ จั ดหา, โอกาสในการมี ส่วนร่ วมใน
wholesale market, และข้ อ เสนอแนะทางนโยบายในการส่ ง เสริ ม การจั ด หา Energy storage อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ต่อ Department of Energy Resource (DOER) เป็นประจําทุกปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2561
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
รัฐแมสซาชูเชตส์มีการเสนอกฏหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริม Energy storage โดยการให้ส่วนลด
(rebate) กับบริษัทต่างๆ ที่ติดตั้งหรือผลิตระบบ Energy storage และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการติดตั้งนั้นช่วย
ลด peak ของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ (Massachusetts House Bill 2600, 2017)
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การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
Massachusetts Department of Public Utilities (DPU) มี คํ า สั่ ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้ ผู้
ให้บริการไฟฟ้านั้นจัดทําแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยี Energy storage นั้นระบุไว้เป็น
หนึ่งในเครื่องมือสําหรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า (Department of Public Utilities, 2014)
5.1.4 มลรัฐ Washington
การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน
มลรั ฐ Washington มี ก ารกํ า หนด Renewable energy target ที่ บั ง คั บ ให้ ก ารไฟฟ้ า (utility) ต้ อ ง
จั ด หาพลั ง งานทดแทนให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายที่ กํ า หนดในแต่ ล ะปี สํ า หรั บ เป้ า หมายในปั จ จุ บั น และอนาคต
กําหนดให้การไฟฟ้าต้องจัดหาพลังงานทดแทนอย่างต่ําร้อยละ 9 ของหน่วยขายไฟฟ้ารายปี สําหรับทุกปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 และต้องจัดหาพลังงานทดแทนให้ได้อย่างต่ําร้อยละ 15 ของหน่วยขายไฟฟ้าราย
ปี สําหรับทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และการไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายพลังงานทดแทนได้โดยการ
ซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตพลังงานทดแทน หรือซื้อเครดิตพลังงานทดแทน (renewable energy credit) หรือทั้ง
สองวิธี ให้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรายปีที่รัฐกําหนด (HB1289 - 2013-14, 2013)
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในช่วง off-peak แล้วถูกนําไปเก็บไว้ใน
Energy storage และส่งกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในช่วง peak นั้นได้รับ renewable energy credit เท่ากับ 2.5
เท่าของหน่วยไฟฟ้าที่ส่งกลับ (เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางคืนได้ 10 หน่วย ถูกนําไปชาร์จ
Energy storage และมีการส่งไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบในช่วง peak เป็นจํานวน 10 หน่วย จะได้รับ renewable
energy credit เท่ากับ 25 หน่วย) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการกักเก็บพลังงานที่ใช้ควบคู่กับพลังงาน
ทดแทน (HB1289 - 2013-14, 2013)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 Washington Utilities and Transportation Commission นั้น
ได้เริ่มการศึกษาบทบาทของ Energy storage ที่มีต่อการวางแผน และการจัดซื้อจัดจ้างของกิจการไฟฟ้า
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นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการนั้นหวังว่ากิจการไฟฟ้านั้นจะมีแผนในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าเพื่อผลักดันการ
ติ ด ตั้ ง Energy storage แบบ Behind-the-meter เพื่ อ สนั บ สนุ น การลดการใช้ ง านช่ ว ง Peak อี ก ด้ ว ย
(Washington Utilities and Transportation Commission, 2017)
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ในปี 2557 Department of Commerce แห่ งมลรั ฐ วอชิ ง ตั น ได้ ป ระกาศให้ เ งิ น อุ ดหนุน สมทบใน
โครงการ smart grid มูลค่ามากกว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ผู้ดําเนินการโครงการสาธิต smart grid ซึ่งใช้
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 3 รายในมลรัฐวอชิงตัน ประกอบด้วย Snohomish County PUD (7.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) Puget Sound Energy (3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Avista Corporation (3.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ)
5.1.5 มลรัฐ New York
การกําหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า
มลรัฐนิวยอร์กมีการจัดตั้งโครงการ Energy storage Deployment Program โดยมีจุดประสงค์ใน
การผลั ก ดั น การติ ด ตั้ ง ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และกํ า หนดเป้ า หมาย Energy storage
procurement สําหรับมลรัฐภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งโครงการนี้ทําให้ New York เป็นมลรัฐที่ 4 ที่มีการกําหนด
เป้าหมายสําหรับ Energy storage ตามหลังมลรัฐ California, Oregon, และ Massachusetts (New York
State Assembly , n.d.)3 ซึ่งเป้าหมาย Energy storage นี้ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน
ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573 และมาตรการ Renewable Portfolio
Standard ของมลรัฐได้เป็นอย่างดี (New York State Energy Research and Development Authority,
2017) (Electrek, 2017)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
Con Edison ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารพลั ง งานในเมื อ ง New York ได้ จั ด ตั้ ง โครงการ Demand
Management Program (DMP) ที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินแก่เทคโนโลยีที่ช่วยลด peak demand โดย
เทคโนโลยี Energy storage ที่เข้าข่าย ได้แก่ Thermal storage และ Battery storage สามารถสมัครเข้า
3

อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย Energy storage ของมลรัฐนิวยอร์ก มิใช้เป้าหมายแบบบังคับเช่นใน California, Oregon, Massachusettes
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ร่วมประมูลเพื่อเสนอราคาที่ต่ําที่สุดในการให้บริการได้ (ConEdison, 2017)
5.1.6 มลรัฐ Hawaii
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
ในมลรั ฐ Hawaii นั้นมี ความพยายามผลั กดันมาตรการส่งเสริม Energy storage โดยให้แรงจูงใจ
ทางการเงิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ดี ยั ง ไม่ มี ม าตรการใดผ่ า นการเห็ น ชอบจนกลายมาเป็ น กฎหมาย
ตัวอย่ างเช่นกฏหมายที่มีเป้าหมายในการจัดตั้งโครงการนําร่องสามปีในการลดหย่ อนภาษี (income tax
credit) สําหรับระบบ Energy storage เป็นต้น (Walton, 2017) (HB1593 HD1 SD2, 2017)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
ในปีพ.ศ. 2557 บริษั ทผู้ให้บริ การไฟฟ้า Hawaii Electric Co. ได้ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนา
ระบบ Energy storage ขนาดตั้งแต่ 60-200 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเกาะ Oahu ซึ่งการเปิดรับข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการ
เปิ ด รั บ ข้อ เสนอจาก Energy storage โดยการไฟฟ้ า ที่ ค่อ นข้ า งใหญ่ ใ นขณะนั้ น (JOHN, 2014)(Hawaiian
Electric, 2017b)
นอกจากนี้ ณ ปีพ.ศ. 2560 Hawaii Electric Co. ยังมีโครงการสร้าง Energy storage ถึง 17 แห่ง
บนเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะฮาวาย (Hawaiian Electric, 2017a)
5.1.7 มลรัฐ Texas
มลรัฐ Texas นั้นมีบทบาทด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก
ถึงแม้จะไม่มีการผลักดันด้านนโยบายอย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีการดําเนินการโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า E.ON North America นั้นมีการ
สร้างระบบ Energy storage ขนาด 9.9 เมกะวัตต์เพิ่ม 2 แห่ง ที่ฟาร์มพลังงานลม Pyron (กําลังการผลิตจาก
กังหันลม 249 เมกะวัตต์) และฟาร์มพลังงานลม Inadale (กําลังการผลิตจากกังหันลม 197 เมกะวัตต์) โดย
ระบบ Energy storage นี้จะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากฟาร์มพลังงานลมและนําไฟฟ้าที่ได้มาให้บริการเสริมความ
มั่ น คงแก่ ร ะบบไฟฟ้ า (ancillary service) ให้ แ ก่ต ลาดซื้อ ขายไฟฟ้าของ Texas หรื อ Electric Reliability
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Council of Texas (ERCOT) นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า AEP ยังมีการ
เสนอโครงการ Energy storage อีก 2 โครงการเพื่อใช้ทดแทน Transmission and Distribution upgrades
โดยโครงการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้กํากับดูแลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (Maloney, Utility
Dive, 2017)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า
ในปีพ.ศ. 2557 มีการกําหนดบทบาทของ Energy storage ให้ถือเป็นผู้ผลิตพลังงาน (Generation
assets) ได้ หากไฟฟ้าที่จ่ายออกจากระบบ Energy storage นั้นเป็นไปเพื่อให้บริการไฟฟ้าหรือบริการเสริม
ความมั่นคง (ancillary service) ในตลาดขายส่งไฟฟ้า ซึ่งการกําหนดบทบาทดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้
Energy storage เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้าด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการเชื่อมต่อ สิทธิในการรับบริการใน
ระบบสายส่ ง และสิ ท ธิใ นการจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า หรื อ การให้ บริ ก ารเสริ ม ความมั่ น คง (ancillary service) ดั ง
ตัวอย่างของบริษัท E.On North America และบริษัท AEP ที่กล่าวถึงในข้างต้น (SB943, 2017)
5.1.8 มลรัฐ Maryland
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
มลรั ฐ Maryland เริ่ ม ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ Energy storage โดยการเสนอร่ า งกฎหมายเพื่ อ ให้
โครงการวิจัยโรงไฟฟ้าทําการศึกษาการปฏิรูปด้านกฎระเบียบและสิ่งจูงใจด้านตลาดที่อาจจําเป็นหรือเป็น
ประโยชน์เพื่อขยายการใช้อุปกรณ์ Energy storage ในรัฐซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการรัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 (Maryland Housebill 773, 2017)
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 มลรัฐ Maryland ได้เห็นชอบกฎหมายซึ่งกําหนดมาตรการอุดหนุน
Energy storage ผ่านทางมาตรการลดหย่อนภาษีรายได้ (income tax credit) ให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Energy storage แต่ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับบ้านอยู่อาศัย และไม่
เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯสําหรับอาคารพาณิชย์
ปัจ จุ บั น กฎหมายดั ง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการรอลงนามโดยผู้ ว่า การรั ฐ เพื่ อ ให้ ส ามารถบั งคั บ ใช้ เ ป็ น
กฎหมายอย่า งสมบู ร ณ์ ซึ่ งจะทํ าให้ม ลรั ฐ Maryland เป็ นผู้ ริเ ริ่ม มาตรการส่ ง เสริ ม Energy storage ผ่ า น
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ทางการลดหย่อนภาษี ซึ่งแตกต่างจากมาตรการบังคับ Energy storage procurement target ที่ดําเนินการ
อยู่ในมลรัฐ California, Oregon, และ Nevada (Senate Bill 758, 2017) (Spector, 2017)
5.2

เยอรมนี
ประเทศเยอรมนี นั้ น มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ก ารใช้ ง าน Energy storage ที่ ย าวนานมากที่ สุ ด ประเทศหนึ่ ง

โดยเฉพาะระบบ compressed-air ขนาด utility scale โดยโครงการแรกสร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ .ศ. 2521 ที่
โรงไฟฟ้าHuntorf สามารถจ่ายไฟฟ้าสูงสุดที่ 290 เมกะวัตต์ เป็นเวลาสามชั่วโมง ซึ่งยังทํางานอยู่จนถึงปัจจุบัน
(Azure International, 2017)
ประเทศเยอรมนีนับเป็นตลาด Energy storage ที่ใหญ่มากของโลก โดยปัจจุบันประเทศเยอรมนีนั้นมี
กฎหมายและนโยบายที่ ส นั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานทดแทนและ Energy storage ผ่ า นโครงการ Energy
Transition Project อยู่ แ ล้ ว ทั้ ง ร ะ ดั บ distributed แ ล ะร ะดั บ grid scale (Bräutigam, Rothacher,
Staubitz, & Trost, 2017) (KPMG, 2015) โดยแนวโน้มการเติบโตของตลาด Energy storage ของประเทศ
เยอรมนีในอนาคต จะถูกผลักดันด้วยราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (feed-in-tariff) ที่ลดลงเรื่อยๆ
ประกอบกับราคาค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างแพง และมาตรการอุดหนุนการติดตั้งระบบ Energy storage ควบคู่กับ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาติดตั้งระบบ Energy storage ขนาดเล็ก
(behind-the-meter) เพื่อลดค่าไฟฟ้ามากขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2559 มีการติดตั้งระบบ Energy storage สําหรับ
ที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนทั้งสิ้น 25,355 แห่ง (Sawin, Seyboth, & Sverrisson, 2017)
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
สําหรับโครงการนําร่องต่างๆนั้นมีทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก เช่น การนํา
Energy storage มาใช้กับโรงไฟฟ้าก๊าซ โดยมีโรงไฟฟ้าเข้าร่วมประมาณ 100 แห่ง ใน ปีพ.ศ. 2557 นอกจากนี้
ยังมีการทดลองนํา battery ขนาด 100 mw มาใช้งานที่กับบ้าน 40 หลังใน หมู่บ้านในเมือง Walldorf โดย
battery จะทําการจ่ายไฟเมื่อความต้องการไฟฟ้านั้นสูงกว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ (Bräutigam
et al., 2017)
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มากไปกว่ า นั้ น ยั ง มี โ ครงการติ ด ตั้ ง ระบบแบตเตอรี่ Vanadium-redox flow ขนาด 1.6 MWh และ
ระบบแบตเตอรี่ Li-ion RE ขนาด 560 MWh บนเกาะ Pellworm เพื่อสนับสนุนการใช้งานพลังงานทดแทน
และหลีกเลี่ยงการขยายระบบโครงข่ายที่มีราคาสูง
ไม่เพียงเท่านั้นในปีพ.ศ. 2557 มีโครงการ The Wemag Battery Park project ใน Schwerin ที่มีการ
ติดตั้งแบตเตอรี่ lithium-ion ขนาด 5 MW เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับโครงข่ายไฟฟ้าและสนับสนุนพลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตั้งระบบแบตเตอรี่ขนาด 135 MW ให้กับ Süwag Energie AG เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงให้กับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตยอีกด้วย (Azure International,
2017)
สําหรับปีพ.ศ. 2559 ยังมีโครงการ The Stored Energy in the Sea โดย Fraunhofer Institute for
Wind Energy and Energy System Technology ซึ่งเป็นการทดลองแนวคิดการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่
โดยใช้ แ รงดั น น้ํ า ผลั ก ดั น ระบบปั๊ ม ไฟฟ้ า ผ่ า นหน่ ว ยกั ก เก็ บ ที่ จ มอยู่ ใ นทะเลซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ ระบบ hydro
pumped แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีโครงการนําร่องติดตั้งระบบ pumped storage เข้ากับระบบพลังงานลม
ในโครงการ Naturstromspeicher Gaildorf โดยฐานของกังหันลมจะทําหน้าที่เป็นอ่างกักเก็บน้ํา และจะมี
การติดตั้งหน่วย pump-turbine ในหุบเขาที่ห่างออกไปอีก 200 เมตรอีกด้วย (Sawin et al., 2017)
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
รัฐบาลเยอรมนีมีการให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํา และ investment grant ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น (Bräutigam et al., 2017) (Germany Trade and Invest, 2017b)
การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน
รัฐบาลเยอรมนีร่วมมือกับธนาคาร Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) มีนโยบายให้โรงไฟฟ้า
ระบบพลังงานทดแทน Renewable Energy System (RES) สามารถกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อติดตั้งระบบ PV
และ Energy storage โดยมีดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 1.31 และกําลังผลิตของ ระบบ PV ต้องไม่เกิน 30
kWp นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ผู้สมัครนั้นยังจะได้รับเงินสมทบร้อยละ 10 สําหรับการติดตั้ง Energy
storage อีกด้วย (SolarPower Europe, 2015) (KFW, 2017)
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นอกจากนี้ รัฐบาลเยอรมนียังมีการมอบเงินอุดหนุนมากถึงร้อยละ30 สําหรับโครงการ Solar PV ที่มีการ
ติดตั้งระบบ Energy storage โดยในปีพ.ศ. 2556 นั้นมีโครงการที่ได้รับอนุมัติถึง 1,100 โครงการ และยังมี
โครงการที่รอการพิจารณาอีกถึง 4,800 ฉบับ ซึ่งจํานวนการติดตั้งระบบ Energy storage ตลอดปีพ.ศ. 2556
นั้นมี จํานวนทั้งสิ้น 5,000 โครงการ (Azure International, 2017)
ในปีพ.ศ. 2559 รัฐบาลเยอรมนีได้ยืดระยะเวลาโครงการเงินอุดหนุนสําหรับระบบ Solar PV ที่มีการ
ติดตั้ง Energy storage สําหรับที่อยู่อาศัยไปจนสิ้นปีพ.ศ. 2561 โดยมอบเงินอุดหนุนให้สูงสุดร้อยละ 25 ของ
ราคา Solar panel และสามารถกู้ยืมเงินได้ถึง 2,000 ยูโรต่อ kw (International Energy Agency, 2017)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า
ประเทศเยอรมนีได้กําหนดอัตราอุดหนุนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (feed-in-tariff) ให้มีอัตรา
ต่ําลงเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนต้นทุนของระบบที่ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของประเทศเยอรมนี
จัดว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งแสดงดังภาพที่ 5.2
ภาพที่ 5.2 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกในประเทศต่างๆ

ที่มา: (Azure International, 2017)

ปัจจัยด้านราคาทั้ง 2 ประการนี้ทําให้การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบ
Energy storage เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและลดค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วง peak เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อ
เทียบกับบริบทของประเทศอื่นๆ
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การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ประเทศเยอรมนีมีโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage จํานวน
มาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel Cell เช่ น Clean Energy Partnership ที่ ทํ า โครงการ
ตั ว อย่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี hydrogen และ fuel cells ภายใต้ ส ถานการณ์ ต ลาดต่ า งๆ สํ า หรั บ การขนส่ ง
และจราจร และ National Hydrogen and Fuel Cell Technology Innovation Programme ที่ จั ด ทํ า
framework สําหรับโครงการศึกษาพัฒนาต่างๆ สําหรับเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel Cell
นอกจากนี้ รัฐบาลเยอรมนีได้ตั้งงบประมาณไว้ 1 พันล้านยูโรเพื่อการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี Hydrogen
และ Fuel Cell เป็นการเฉพาะ และตั้งหน่วยงาน National Organization for Hydrogen and Fuel Cell
Technology (NOW) ในปีพ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการนําเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel
Cell ไปใช้เชิงพาณิชย์อีกด้วย (Germany Trade and Invest, 2017a)
5.3

สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจั ก ร ถื อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องการวางแผนระบบไฟฟ้ า อย่ า งบู ร ณาการ โดยมี ก าร

พิจารณาศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ทั้งเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบการจัดการความต้องการพลังงาน เทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ (smart meter) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
การวางแผนอย่างบูรณาการนี้ จะเน้นการลดอุปสรรคการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีใหม่ การปรับ
สัญญาณทางราคาให้สะท้อนต้นทุนในระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการแก้ไขกติกาการแข่งขันของแต่ละเทคโนโลยีให้
เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความต้องการระบบ Energy storage เพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัย
การอุดหนุนทางการเงินมากนัก
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
ปัจจุบันสหราชอาณาจักรนั้นเริ่มให้ความสนใจ Energy storage โดยจัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ
Energy storage เช่น ทุนจํานวน 6 แสนปอนด์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Energy storage ขนาด
ใหญ่ (Ofgem, 2017).
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การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
แห่งสหราชอาณาจักร และหน่วยงานกํากับดูแลกิจการพลังงาน (Office of Gas and Electricity Markets,
Ofgem) ประกาศแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรให้เป็นโครงข่าย
ที่ทั นสมัย สามารถรองรั บ พลั ง งานทดแทน มี ค วามยื ดหยุ่น และตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยแผนการดั ง กล่ า วมาจากรายงาน “Upgrading Our Energy System: Smart
Systems and Flexibility Plan” ได้ระบุกิจกรรม 29 กิจกรรมที่รัฐบาลจะทําร่วมกับ Ofgem และภาคเอกชน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนในกิจการไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าสําหรับประชาชน ผ่านการดําเนินงานสําคัญ 3 ด้าน
คือ
1. ลดอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีพลังงานแบบใหม่มาใช้ ซึ่งรวมถึงบทบาทของ Energy storage
ด้วย เช่น
a. การกําหนดนิยาม บทบาทและสิทธิของเทคโนโลยี Energy storage ในระบบไฟฟ้า
b. การปรับปรุงระเบียบและค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อของระบบ Energy storage
c. การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Energy storage ที่มี
ศักยภาพและไม่ได้จํากัดแค่เทคโนโลยี Lithium-ion batteries
2. กระตุ้นให้เกิดรูปแบบ Smart homes and businesses
3. ส่ งเสริ ม ให้ตลาดไฟฟ้ ามีค วามยืดหยุ่ นมากขึ้ น เช่ น การปรับ ปรุงกติก าให้เ ทคโนโลยี Energy
storage และเทคโนโลยี ก ารจั ด การความต้ อ งการไฟฟ้ า (demand-side management)
สามารถมีส่วนร่วมให้บริการสํารองไฟฟ้า (Capacity service) ได้อย่างเท่าเทียมกับเทคโนโลยี
ดั้งเดิม (Ofgem, 2017)
ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2016 ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของประเทศสหราชอาณาจักร ได้เปิดประมูลการ
ให้บริการระบบสํารองไฟฟ้า (Capacity service) โดยอนุญาตให้ระบบ Energy storage และการบริการลด
ความต้องการไฟฟ้า (Demand-side response) เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสํารองไฟฟ้าได้ จากต้นทุน
ของ Energy storage ที่ลดต่ําลงมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ระบบ Energy storage ชนะการประมูลและได้รับ
สิทธิให้บริการ สํารองไฟฟ้าเป็นจํานวนร้อยละ 6 ของกําลังการผลิตทั้งหมดที่เปิดประมูล (DEIGN, 2016)
(Tisheva, 2017)
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การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มอบเงินทุนเพื่อศึกษาวิจัย smart energy technology ซึ่งรวมถึง Energy
storage ภายในปี ค.ศ. 2021 เป็นจํานวนทั้งสิ้น £70 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนจํานวน £246 ล้าน
ปอนด์ ผ่านโครงการ Faraday Challenge เพื่อออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สําหรับพาหนะไฟฟ้าอีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage เช่น การแข่งขันลดต้นทุนสําหรับ
Energy storage โดยมีเงินรางวัลทั้งสิ้น 9 ล้านปอนด์ (Ofgem, 2017).
5.4 ฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นตลาดใหญ่ในยุโรปสําหรับ Energy storage โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยบน
เกาะต่างๆ แต่ยังไม่มีมาตรการที่ผลักดัน Energy storage โดยตรง ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสนั้นมีกฎหมายและ
นโยบายที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอยู่แล้ว (KPMG, 2015) และการใช้งานระบบ Energy storage นั้น
ทําให้การใช้งานพลังงานหมุนเวียนนั้นมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นความต้องการ Energy
storage และแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนจึงน่าจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง National Energy Efficiency
Action Plan มีการระบุถึง Energy storage เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ควรผลักดันนวัตกรรมในอนาคต โดยมี
งบประมาณประมาณ 2 พันล้านยูโร (Ministry of Environment Energy and Sea, 2017) สรุปนโยบายการ
ส่งเสริม Energy storage ของฝรั่งเศสได้ดังนี้
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
ประเทศฝรั่งเศสมีการปรับ energy code โครงสร้างไฟฟ้า ให้รองรับกับ self-consumption โดยตรง
แต่ก็ไม่ มีการระบุถึง Energy storage โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุม ถึง Energy storage ใน
อนาคต (Michel Guénaire, Benjamin Jothy, Pierre-Adrien Lienhardt, Aurélia Rambaud, 2017)
นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่มีอัตราค่าบริการไฟฟ้าถูกที่สุด
จึงไม่มีการผลักดันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อความต้องการติดตั้ง Energy storage แต่อย่าง
ใด (Selectra, 2017) แต่สําหรับอัตราค่าไฟฟ้าบนเกาะต่างๆที่มีราคาสูง รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจึงมีการเปิดให้
ประมูลโครงการติดตั้งระบบ PV พร้อม Energy storage ถึง 67 โครงการ รวมทั้งสิ้น 63.3 เมกะวัตต์ บนเกาะ
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ต่างๆในประเทศฝรั่งเศสตามตารางที่ 5.3 ซึ่งมาพร้อมการประกันราคาที่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาไฟฟ้า
บนเกาะที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200 ยูโรต่อเมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าบนเกาะต่างๆ ถูกลง เป็นผลดี
ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว
ตารางที่ 5.3 แสดงพืน้ ที่ที่มกี ารติดตั้งระบบ PV พร้อมระบบ Energy storage
พื้นที่
Corsica
Guadeloupe
Guyana
La Réunion
Martinique
Mayotte
TOTAL
ที่มา: (Colthorpe, 2017)

จํานวนโครงการ
20
16
4
17
4
6
67

พลังงานที่จ่ายได้ (MW)
8.4
15.6
11.1
22.3
2.5
3.4
63.3

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ประเทศฝรั่งเศสมีการให้ทุนศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีด้าน Energy Storage อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งโดยภาครัฐและอุตสาหกรรม หนึ่งในผู้ให้ทุนในปัจจุบันคือ The National Research
Agency (Agence Nationale de la Recherche, ANR) (International Energy Agency, 2016)
นอกจากนี้ Electricité de France ซึ่งเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าในประเทศฝรั่งเศสนั้นได้มีการประเมินระบบ
การใช้งาน Energy storage ชนิด Li-ion แบตเตอรี่ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในสภาวะแวดล้อมแบบ
ต่างๆในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปี 2015 อีกด้วย (Burger, 2015)
5.5

ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย นั้ น วางตั ว เป็ น ผู้ นํ า ตลาดด้ า น Energy storage โดยมี ก ารนํ า ระบบ Energy

storage ไปใช้งานจริงโดยเฉพาะกับกิจการผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดยล่าสุดนั้น บริษัท Tesla ได้ทําการ
ก่อสร้างและเปิดใช้งาน Energy Storage ขนาด 100 MW/129 MWh ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ซึ่ง
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สามารถเก็บกักพลังงานได้หนึ่งชั่วโมงเต็มสําหรับ 30,000 ครัวเรือน (Roberts, 2017) โดยนโยบายการส่งเสริม
Energy storage ของประเทศออสเตรเลีย สามารถสรุปได้ดังนี้
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
โครงการที่โดดเด่นในปัจจุบันนั้นคือเงินทุน Next Generation Energy Storage Grants จากรัฐบาล
Australian Capital Territory (ACT) ที่เสนอเงินทุน 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้ 8 บริษัทติดตั้ง Energy
storage ในเมื องแคนเบอร์ ร่า (Gilon, 2012) นอกจากนี้ ยังมี โครงการความร่ วมมื อระหว่าง Australian
Renewable Energy Agency (ARENA) และ Clean Energy Finance Corp (CFEC) ที่ จั ด ตั้ ง โดยรั ฐ บาล
ออสเตรเลี ย มอบเงิ น ลงทุ น ในโครงการนํ า ร่ อ งศึ ก ษา Energy storage ขนาดใหญ่ เช่ น โครงการฟาร์ ม
แสงอาทิ ตย์ ข นาด 50 เมกะวั ตต์ ที่ Kidston Renewable Energy Hub โดยในเฟสสองมี โ ครงการพัฒ นา
pumped hydro storage ในพื้นที่เดียวกัน และโครงการ Lincoln Gap Wind Farm ที่มีข้อตกลงกับ Nexif
Energy ว่าจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 10 เมกะวัตต์เพิ่มเติม โดยเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้
สําหรับประมาณ 155,000 ครัวเรือนเป็นต้น (CFEC, 2017)
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในประเทศออสเตรเลีย
คือ Australian Renewable Energy Agency (ARENA) ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญ 3 ประการได้แก่
1. กําจัดอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว
2. ช่วยให้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้พลังงาน
3. สนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีใหม่
ARENA เห็นว่า เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น
ในปลายปีพ.ศ. 2559 จึงได้ให้เงินสนับสนุนโครงการกักเก็บพลังงานจํานวน 27 โครงการโดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 98
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ4 ตัวอย่างโครงการ เช่น การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบแบตเตอรี่ที่ใช้
ในครัวเรือน และระบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
นอกจาก ARENA แล้ ว สภาวิ จั ย ออสเตรเลี ย (Australian Research Council: ARC) เป็ น อี ก
หน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน โดยการให้เงินสนับสนุนการวิจัย 318
4

หากรวมกับเงินสมทบจากแหล่งอื่นๆ มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงานสูงถึง 197 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ที่มา: APEC, 2017)
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ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า “National Competitive Grants Programme” ที่เน้นการ
สนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยในจํานวนนี้ มีโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและ
แสงอาทิตย์ 8 โครงการ
5.6

เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้นั้นให้ความสําคัญกับ Energy storage และมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาตลอด มี

การระบุ Energy storage system สู่แผนพลังงานแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ.2578 ซึ่งนโยบายต่างๆ สามารถสรุป
ได้ดังนี้
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
ในแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่สองนั้น ภายในปี พ.ศ. 2578 เกาหลีใต้มีแผนที่จะจัดตั้งโครงการ
ตัวอย่างระบบ ESS ขนาดกลางถึงใหญ่ ระหว่าง 50-100 mw เช่นโครงการตัวอย่างระบบ compressed air
Energy storage system ขนาด 100 mw และการทดลองใช้งานแบตเตอรี่ lithium-ion ขนาด 50 MW กับ
พลังงานลม เป็นต้น (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015) นอกจากนี้ ยังมีโครงการ R&D ที่
ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากแผนงานปีก่อนๆ อีกด้วย เช่น เงินทุนการติดตั้ง Energy storage
จํานวน 100 หลังในปีพ.ศ.2556 (Jin, 2014)
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
เกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะให้เครดิตทางภาษี (tax credit) และแรงจูงใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Energy
storage อีกด้วย เช่น เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํา (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015)
การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน
นอกจากแรงจูงใจทางด้านการเงินแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติให้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้ง
ระบบ Energy storage ได้รับ renewable energy certificate เพิ่มเติมจากกรณีปกติอีกด้วย (박윤아,
2016)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า
ในอนาคต เกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุน
การลงทุนระบบ Energy storage (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015)
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การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
เกาหลีใต้ทุ่มเทวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการให้เงินสนับสนุนจากรัฐ กล่าวคือ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เกาหลีใต้ได้วางแผนการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2554 กระทรวงการค้า
อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy: MOTIE) ได้เผยแพร่รายงาน “K-ESS
2020” เพื่อประกาศแผนของเกาหลีใต้ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานเป็นร้อย
ละ 30 และกําหนดเป้าหมายการพัฒนาการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 1,700 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ.2563
ต่ อ มา ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ .ศ.2557 MOTIE จั ด ทํ า แผน “The Sixth Electricity Supply Plan (20132027)” และได้แก้ไขเป้าหมายการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็น 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ.2563
ในเดือนมกราคม 2554 MOTIE จัดทําแผน “2nd Energy Master Plan” เพื่อวางแผนการเติบโตทาง
พลังงานของเกาหลีใต้ภายในปีพ.ศ.2578 โดยให้ความสําคัญอย่างมากกับระบบกักเก็บพลังงาน โดยเน้นการ
ส่งเสริมการใช้การกักเก็บพลังงานในการจัดการความต้องการการใช้ไฟ การใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง
มาตรการด้านแรงจูงใจเพื่อให้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไปสู่กลุ่มตลาดผู้ใช้จํานวนมาก ตลอดจน การสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา และสาธิตเพื่อให้อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานของเกาหลีใต้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ภายใต้แผน “2nd Energy Master Plan” ได้มีการกําหนดเป้าหมายด้านการวิจัยพัฒนาที่สําคัญคือ
การลดต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานลงครึ่งหนึ่งภายในปีพ.ศ.2563 นอกจากนี้ การวิจัยพัฒนายังมุ่งเน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก นอกเหนือจากแบตเตอรี่ Li-ion, redox flow และ Na-S รวมทั้ง การสนับสนุน
โครงการสาธิ ต การกั ก เก็ บ พลั ง งานขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ มี ข นาด 50-100 เมกะวั ต ต์ (รวมถึ ง โครงการ
compressed air system ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และระบบแบตเตอรี่ Li-ion ที่เชื่อมต่อกับการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลมขนาด 50 เมกะวัตต์)
5.7

จีน
จีน เป็ น ประเทศที่ มี ก ารส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรม Energy storage เป็ น อย่ า งมาก โดยจะเห็ น ได้ จ าก

นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เช่น แผนดําเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน (พ.ศ.2557-พ.ศ.2563)
ซึ่งระบุให้ energy storage เป็นหนึ่งในสาขาและทิศทางด้านนวัตกรรมที่สําคัญ และคณะกรรมการปฏิรูปและ
พัฒนาแห่งชาติ (National Development and Reform Commission: NDRC) ได้กําหนดแผนในการรับมือ
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กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (พ.ศ.2557-พ.ศ. 2563) โดยการใช้เทคโนโลยี การกักเก็ บพลังงาน
หมุนเวียนขนาดใหญ่
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายอื่นๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน เช่น
- ในปี พ.ศ.2548 มีการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงาน 2 แห่ง
- ในปี พ.ศ.2552 พรบ. พลังงานหมุนเวียน (China Renewable Energy Bill) ฉบับแก้ไข ได้ระบุ
ถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานกับสมารท์กริด
- ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 กระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National
Energy Administration: NEA) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทํามาตรการ
ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น ใ น โ ค ร ง ก า ร “Interim Measures to the Financial Subsidy
Management of Golden-sun Demonstration Project” โดยการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
- ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 12 ได้ระบุว่า เทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงานมีความสําคัญมากในการส่งเสริมการสร้างสมาร์ทกริด การสร้างโครงข่ายไฟฟ้าในเขต
เมืองและชนบท และการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าได้สูงสุด (grid optimization) และนับเป็น
ครั้งแรกที่ การกักเก็บพลังงานได้ถูกกล่าวถึงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
- ในปี พ.ศ.2559 สํานักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (NEA) ได้นําแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563) ไปดํ า เนิ น การ โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะเพิ่ ม การใช้ พ ลั ง งาน
หมุนเวียน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
โดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือ
o เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นร้อยละ 15 ภายในปีพ.ศ.2563 และร้อยละ
20 ภายในปี พ.ศ.2573
o เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 680 เมกะวัตต์ ภายในปีพ.ศ.2563
o เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 210 เมกะวัตต์
o ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานมหาสมุทร (ocean power) และพลังงาน
ลม โดยติดตั้งอุปกรณ์ในทะเล (offshore)
o เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
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o ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในจีน และลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ
ลดอุปสรรคในการใช้พลังงานหมุนเวียน
การศึกษาของ China Energy storage Alliance (2017) พบว่า การขยายตัวของการใช้และติดตั้ง
Energy storage ของประเทศจีนจะมาจากนโยบายทางอ้อม โดยตัวอย่างของการสนับสนุนทางอ้อมนั้นเริ่ม
จากปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีการประกาศ national policy และ grid policy จากผู้ให้บริการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจของ
จี น (China's two state-owned grid companies) ซึ่ ง นโยบายดั ง กล่ า วช่ ว ยในการขยายการใช้ Energy
storage สําหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (end user) และการใช้ Energy storage เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้า (Electricity
use management applications)
ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการวางนโยบายและแผนการสนับสนุนออกมา 13 แผน5 ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 แผน
ที่ออกมาใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 และแผนที่เหลือจะออกตามมา โดยทั้ง 13 แผนนี้จะเกี่ยวข้องกับ การ
สนั บ สนุ น การใช้ Energy storage การตั้ ง ระบบ charging station ของ EV (China Energy storage
Alliance ,2017) นอกจากนี้ ในปีเดียวกันนี้ยังมีการประกาศใช้ Renewable Energy Quota Management
Approach ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Renewable portfolios standards ของสหรัฐอเมริกา6
สรุปนโยบายการส่งเสริม Energy storage ของประเทศจีนได้ดังนี้
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
การพัฒนาโครงการนําร่องของ Energy storage ในประเทศจีน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2554 มี
การติดตั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตจํานวน 4 ลูก ซึ่งรวมเป็น 14 MW และมีการใช้จาก
vanadium redox flow ทั้ ง สิ้ น 2 MW ที่ Zhangbei น อ ก จ า ก นี้ ท า ง China's National Energy
Administration ได้อยู่ระหว่างการดําเนินการวางแผนการสร้าง micro grid ทั้งสิ้น 30 แห่ง เช่น โครงการ
Turpan micro grid ที่ Xinjiang ซึ่งเป็นการขยายการติดตั้ง Energy storage โดยมีนโยบายสนับสนุนทางอ้อม
อยู่สองนโยบายสําหรับผู้ใช้กลุ่ม end user คือ ทางการไฟฟ้าของจีนได้อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายได้
ถ้าการติดตั้งมีกําลังน้อยกว่า 6 MW และมีการรับรองว่าจะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอัตรา 0.42 หยวนต่อ kWh

5
6

รายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/?country=China
ที่มา: http://en.cnesa.org/featured-stories/2016/3/8/china-renewables-quota
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และมีการกําหนดเป้าหมายของการติดตั้ งเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ที่ 14 GW ทําให้การขยายตัวของการติดตั้ง
Energy storage เพิ่มขึ้น (China Energy storage Alliance, 2015)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
จากการศึ ก ษาของ China Energy storage Alliance (2017) พบว่ า โครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้าถื อว่า เป็ น
ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมทําให้เกิดการใช้ Energy storage อย่างแพร่หลาย ซึ่งการที่โครงสร้างค่าไฟฟ้าของ
ประเทศจีนมีลักษณะคงที่ทําให้ค่าไฟฟ้าไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (ค่าไฟฟ้าของกลุ่มครัวเรือนถูกกว่ากลุ่ม
ธุรกิจและอุตสาหกรรม) จึงเป็นอุปสรรคหลักต่อการขยายตัวของ Energy storage ส่งผลทําให้คุณค่าและ
มูลค่าของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือระบบ Energy storage มีน้อยลง โดยในปีพ.ศ. 2557
ทาง National Reform and Development Commission (NDRC) ได้ มี ก ารออกมาแถลงแผนใน 5 ปี
ข้างหน้า หรือในปีพ.ศ. 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนราคาค่าไฟฟ้าจําหน่ายให้มีการสะท้อนต้นทุนของการผลิต
ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และได้เริ่มจากการนําค่าไฟฟ้าแบบ TOU มาใช้ในปีพ.ศ. 2558 กับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดของทรานฟอร์เมอร์ใหญ่กว่า 100 kVA โดยมีการใช้ใน 16 มณฑลของประเทศจีน (Energy storage
world forum, 2014)
การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ขณะที่ ทีมวิจัยในประเทศจีนจํานวนมากได้ทําการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน แต่
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการของหน่วยงานรัฐที่ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนเงินทุนวิจัยพัฒนาด้านการกัก
เก็บพลังงาน (APEC, 2017) อย่างไรก็ตาม ในระดับรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีน เช่น Dailian City และ
Bijie City ได้เริ่มให้การสนับสนุนโครงการสาธิตของระบบกักเก็บพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงาน
- Dalian City ในมณฑล Liaoning
ในเดื อ นมี น าคมพ.ศ. 2559 รัฐ บาลท้อ งถิ่น ได้ ป ระกาศนโยบาย “Dalian City People’s
Government Opinions on Advancing the Energy Storage Industry” ซึ่ ง มุ่ ง ให้ เ มื อ งต้ า
เหลี ย น (Dalian City) ในมณฑลเหลี ย วหนิ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการวิ จั ย และผลิ ต แบตเตอรี่
vanadium-flow และ Li-ion และในเดือนเมษายนพ.ศ. 2559 สํานักบริหารพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Administration: NEA) ได้ อ นุ มั ติ โ ครงการ Dalian’s National Chemical
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Storage Peak Load-Shifting Station ซึ่ ง มี ข นาด 200 MW หรื อ 800 MWh ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง
แรกที่ NEA ได้อนุมัติโครงการสาธิตการกักเก็บพลังงานทางด้านเคมีขนาดใหญ่
- Bijie City ในมณฑล Guizhou
ในปี พ .ศ. 2557 โครงการสาธิ ต compressed air storage/multiple energy source
(ความจุ ข นาด 1.5 MW) ได้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศจี น ที่ เ มื อ งปี้ เ จี๋ ย (Bije City) ใน
มณฑลกุ้ยโจว ต่อมา ในปีพ.ศ. 2559 เมืองปี้เจี๋ยกลายเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งชาติ
ด้านการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศจีน7
5.8 ญี่ปุ่น
ตลาดการใช้ ง าน Energy storage ของประเทศญี่ ปุ่ น เติ บ โตมาจาก 2 ปั จ จั ย หลั ก คื อ (i) นโยบาย
สนับสนุนในการอุดหนุนต้นทุนการติดตั้ง Energy storage และ (ii) รูปแบบค่าไฟของประเทศญี่ปุ่นที่มีราคา
แพงและรูปแบบค่าไฟฟ้าแบบ TOU ซึ่งสนับสนุนการใช้งาน Energy storage แบบซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกแล้ว
นํามาขายในราคาที่แพง (energy arbitrage) (IRENA, 2015) สรุปนโยบายการส่งเสริม Energy storage ของ
ประเทศญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้
การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนําร่อง
การพัฒนาโครงการนําร่องของ Energy storage ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกันของ
สองบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นคือ Sofbank energy และ Mitsubishi UFJ จัดทําแผนการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 102.3 MW รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 27 MWh ที่ฮอกไกโด ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่น โดยจะเริ่มการก่อสร้างภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 25618
ส่ ว นโครงการนํ า ร่ อ งอื่ น ๆ ที่ ท างประเทศญี่ ปุ่ น ได้ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว ก็ มี ห ลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ น
โครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW ร่วมกับ NAS แบตเตอร์รี่ขนาด 1.5 MW ที่เมือง Wakkanai
โครงการ Microgrid ที่เมือง Miyakojima มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 4 MW กังหันลมขนาด 4.2 MW
ร่วมกับ NAS แบตเตอรี่ขนาด 4 MW และ แบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 0.2 MWh นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดตั้ง
7

ที่มา : http://en.cnesa.org/featured-stories/2016/9/27/nine-updates-on-chinas-2016-energy-storage-industry

8

ที่มา: https://www.energy-storage.news/news/softbank-mitsubishi-ufj-to-build-102mw-pv-plant-with-27mwh-battery-system-i
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แบตเตอรี่ลิ เที ย มขนาด 20 MWh กับ โครงข่ า ยที่ Tohoku และโครงการติด ตั้ งแบตเตอรี่ข นาด 60 MWh
ประเภท Redox flow ที่ฮอกไกโด (Blume, 2015)
การให้แรงจูงใจทางการเงินสําหรับการติดตั้ง Energy storage
ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เน้นนโยบายในการส่งเสริม Energy storage ผ่านการสร้างแรงจูงใจด้าน
การเงินสําหรับการเก็บกักระบบสาธารณูปโภคและการจําหน่าย โดยรายงานของ Berre (2016) พบว่าในช่วง
ประมาณมีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศญี่ปุ่นเริ่มออกนโยบายอุดหนุนค่าต้นทุนการติดตั้ง Energy storage ผ่าน
Japan’s Ministry of Environment ทั้งสิ้นสองนโยบายหลัก
นโยบายแรกคื อ การอุ ด หนุ น การติ ด ตั้ ง storage แบบ stationary Lithium-ion battery โดยมี
งบประมาณสนับสนุน 21 พันล้านเยน ซึ่งจะทําการจ่ายเงินชดเชยต้นทุนค่าการติดตั้งแบตเตอรี่ตามเงื่อนไขของ
นโยบาย โดยสําหรับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเยนต่อครัวเรือน
โดยเงินที่ ได้รั บ การช่วยเหลือ จะคํ านวณจากสามส่ วนคือ 1. ราคาซื้อก่อนรวมภาษี 2. ราคาตลาด (ราคา
มาตรฐานจากทางรัฐบาลซึ่งสะท้อนสภาพตลาดการซื้อขายในปัจจุบัน) และ 3. ราคาเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง
เป็นราคาแบตเตอรี่ที่ผ่านการคาดการณ์สําหรับอีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ
โดยเมื่อราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาดจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นจํานวนหนึ่งในสามของส่วนต่างของราคาซื้อและ
ราคาเป้าหมายของรัฐบาล เมื่อราคาซื้อเท่ากับหรือต่ํากว่าราคาตลาด เงินอุดหนุนจะเท่ากับสองในสามของส่วน
ต่างราคาซื้อและราคาเป้าหมายของรัฐบาล9 โดยตัวอย่างการคํานวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างการคํานวณเงินอุดหนุนสําหรับติดตั้ง Energy storage
ราคาเป้าหมายของ

ร้อยละของการ

ราคาซื้อ

ราคาตลาด

1,600,000 เยน

1,540,000 เยน

476,000 เยน

374,667 เยน

23

1,500,000 เยน

1,540,000 เยน

476,000 เยน

682,667 เยน

46

รัฐบาล

ปริมาณเงินอุดหนุน

อุดหนุน

ที่มา : (Movellan, 2015)

9

ที่ ม า : http://www.renewableenergyworld.com/articles/2015/03/post-fit-japan-manufacturers-promote-pv-systems-withinverter-integrated-energy-storage-systems.html
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นโยบายที่ ส องคื อ โครงการ Battery-integrated stand-alone renewable energy generation
program ได้เสนอการอุดหนุนต้นทุนแบตเตอรี่เป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของต้นทุนการติดตั้งระบบแบตเตอรี่รวมกับ
การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (เช่น เซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหันลม) แต่จํานวนเงิน
อุดหนุนจะอยู่ที่ 30 ล้านเยนซึ่งน้อยกว่าจํานวนเงินอุดหนุนในนโยบายแรกมาก
นอกจากนโยบายหลักทั้งสองนโยบายแล้วทาง Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
มีโครงการ large stationary Lithium-ion battery support ช่วยเหลือต้นทุนการติดตั้งแบตเตอรี่ Lithiumion เป็นจํานวนสองในสามของต้นทุนสําหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 1 KW หรือมากกว่า และในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2558 METI ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 93 พันล้านเยน เพื่อทําการอุดหนุนกลุ่มผู้ติดตั้ง
แบตเตอรี่ขนาดเล็ก สําหรับกลุ่ม end user และยังได้ทําการจัดสรรงบประมาณกว่า 81 ล้านเยนเพื่อใช้สําหรับ
รองรับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และ
ทางภาครัฐยังได้ขยายการรับสมัครเข้าโครงการอุดหนุนการติดตั้งระบบแบตเตอรี่สําหรับ solar plants โดย
การขยายเวลาดังกล่าวเพราะต้องการขยายการใช้งานแบตเตอรี่ให้สูงขึ้นและได้มีการขยายการคิดปริมาณเงิน
สูงสุดในการอุดหนุนจากสูงสุดที่ 1 แสนเยนต่อ 1 kW ของกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มาเป็น 3
แสนเยนต่อ 1 kW ของกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการขยายเวลาดังกล่าวจะขยายไปจนถึง
วันที่ 31 มกราคมพ.ศ. 256010
โดยสรุป การให้แรงจูงใจทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นจะเน้นไปที่การติดตั้งแบตเตอรี่เทคโนโลยีแบบ
ลิเทียมเป็นหลักเพื่อนํามาใช้กับพลังงานทดแทน ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (end users) และโรงงานผลิตไฟฟ้า
(power plants)
การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่แพงและมีลักษณะของค่าไฟฟ้าแบบ TOU ซึ่ง
เหมาะสมที่จะนําไปใช้กับ application แบบที่ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกแล้วนํามาขายในราคาที่แพง (energy
arbitrage) (IRENA, 2015) จึงเอื้อต่อการทําให้เกิดตลาดและการใช้งาน Energy storage

10

ที่มา : http://techon.nikkeibp.co.jp/atclen/news_en/15mk/112000188/?ST=msbe

125

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานนับตั้งแต่เกิดวิกฤติพลังงานใน
ทศวรรษ 1970 โดยได้ริ เริ่มโครงการ “Sunshine Project” ในปีพ.ศ. 2517 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ
ต่อมา ในปีพ.ศ. 2521 ญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการ “Moonlight Project” เพื่อทําวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การดําเนินงานภายใต้โครงการเหล่านี้เป็นผลให้เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานและการผลิ ตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยี กักเก็ บพลั งงาน
กลายเป็นเทคโนโลยีสําคัญที่ช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ โดยเงินสนับสนุนมุ่งเน้นการวิจัย
พัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ lead-acid, Na-S และ flow
ในปีพ.ศ. 2546 “Sunshine Project” และ “Moonlight Project” ได้ยุบรวมกันกลายเป็น “New
Sunshine Project” หรือ NSS ซึ่งมีการให้เงินสนับสนุนมากกว่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในการ
ประยุ กต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ข องโครงการบู ร ณาการระบบกัก เก็ บ พลั ง งานและการผลิต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ แม้ว่า ต่อมา โครงการ NSS ได้สิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2553 รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงลงทุนในการวิจัยพัฒนา
ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, 2014) ได้นิยามเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงาน (Energy storage) ว่าหมายถึง เทคโนโลยีใดก็ตามที่สามารถกักเก็บพลังงาน (เช่น ความร้อน หรือ
ไฟฟ้ า ) ที่ ผ ลิ ต ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เพื่ อ นํ า ออกมาใช้ ต อบสนองความต้ อ งการในอี ก ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ได้ ขณะที่
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission, 2017) เสนอนิ ย ามของเทคโนโลยี กั ก เก็ บ พลั ง งานไว้
ใกล้เคียงกัน คือ การยืดเวลาการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในขณะนั้น โดยการนําไปใช้เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายหรือ
เปลี่ยนไปอยู่ในพาหะเก็บพลังงาน
จะเห็นได้ว่า นิยามข้างต้นครอบคลุมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบัติ
ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ เทคโนโลยี กั ก เก็ บ พลั ง งานเชิ ง กล (Mechanical energy storage เช่ น Pumped-hydro
storage) เทคโนโลยี กั ก เก็ บ พลั ง งานความร้ อ น (Thermal energy storage เช่ น Latent thermal)
เทคโนโลยี กัก เก็ บ พลั ง งานเคมี (Chemical energy storage เช่น Hydrogen storage) เทคโนโลยี กัก เก็ บ
พลังงานไฟฟ้าเคมี (Electrochemical energy storage เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ Lithium-ion)
และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Electrical energy storage เช่น Super-capacitors)
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กําลังแพร่หลายและมีพัฒนาการทั้งในด้านการผลิตและราคาที่รวดเร็วใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาที่สําคัญ ได้แก่ ประโยชน์ของ
energy storage สถานการณ์ด้านพลังงานและการใช้ Energy storage ของไทยในปัจจุบัน อุตสาหกรรม
Grid energy storage ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ มาตรการส่ ง เสริ ม Grid energy storage ใน
ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้นสําหรับประเทศไทย
ในการศึกษาในระยะต่อไป คณะผู้วิจัยจะศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินของการใช้งาน
ใน application ของ Grid energy storage ที่สําคัญในประเทศไทย เพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
Grid energy storage ที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทย ตลอดจน นํ า เสนอมาตรการสนั บ สนุ น ที่ จํ า เป็ น ของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid
energy storage ในประเทศไทย
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6.1 ประโยชน์ของ Energy storage
เทคโนโลยี Energy storage กําลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ ตามความต้องการ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (disruptive forces) ต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ
พลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจากส่วนกลาง (centralized generation)
ไปสู่การกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้า (distributed generation) ความแพร่หลายของยานยนต์ไฟฟ้า โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Energy
storage ซึ่งมีความสามารถในการโยกย้ายพลังงานไฟฟ้าจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง จะสามารถทําหน้าที่
เป็นดั่งกันชน (buffer) ที่คอยรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟ้าในทุกๆ ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า การจําหน่าย
และการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันต้นทุนของเทคโนโลยี Energy storage โดยเฉพาะเทคโนโลยี Battery storage กําลังลดลง
อย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการขยายการ
ผลิตขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดการประหยัดจากขนาด แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีสํารองไฟฟ้าใดที่เป็นทางออก
เดียวที่แก้ได้ทุกปัญหา และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีใดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว เราก็สามารถกล่าวได้ว่า
ในระยะสั้นเทคโนโลยี Battery storage น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตลาดสูงที่สุด เพราะนอกจากจะมี
ต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลาย
อีกด้วย
6.2 สถานการณ์ด้านพลังงาน และการใช้ Energy storage ของไทยในปัจจุบนั
นอกเหนือจากความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว แผนการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เทคโนโลยี Energy storage เข้ามามี
บทบาทต่อประเทศมากขึ้น เนื่องจากนโยบายการกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า ทําให้รัฐบาลปรับลดสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลง นอกจากนี้ กระแสการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจากภาคประชา
สังคม ยังทําให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกลายเป็นทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ การ
ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงได้จะต้องการระบบ Energy storage มาใช้ควบคู่เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี Energy storage จะเป็นกุญแจสําคัญให้ ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ระบบที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตคาร์บอนในปริมาณที่ต่ํา
และช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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แม้ว่า Energy storage จะมีความสําคัญสูงต่อระบบไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวไป แต่ปัจจุบันประเทศไทย
กลับยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้งานระบบ Energy storage ในโครงข่ายไฟฟ้า การลงทุนใน
ระบบ Energy storage ของประเทศไทยในปัจจุบันจึงยังมีไม่มากนัก นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็
เป็นโครงการนําร่องในพื้นที่ห่างไกลที่ดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า มีโครงการของภาคเอกชน ที่ติดตั้ง
Energy storage ควบคู่กับการผลิตพลังงานทดแทนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
สาเหตุที่การลงทุนติดตั้งระบบ Energy storage ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยในขณะนี้ เป็น
เพราะต้นทุนของเทคโนโลยี Energy storage ยังสูง เมื่อเทียบกับประโยชน์ (มูลค่าของผลตอบแทน) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีเพียงการใช้งานบางรูปแบบเท่านั้นที่อาจมี
ความคุ้มทุน ได้แก่ การติดตั้งคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพื่อรักษาเสถียรภาพ (Renewable capacity
firming) และการติดตั้ งโดยผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภทอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่ นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับ
กิจกรรมการผลิต
6.3 อุตสาหกรรมแบตเตอรีก่ ักเก็บพลังงานในประเทศไทย
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบตเตอรี่สําหรับใช้ในยานยนต์
และไทยยังไม่มีการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง (high performance battery) ในเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้
สํ า หรั บ โครงข่ า ยการผลิ ต ไฟฟ้ า (grid) อย่ า งไรก็ ต าม เริ่ ม มี กิ จ กรรมการผลิ ต แบตเตอรี่ บ างส่ ว น ได้ แ ก่
โครงการวิจัยและพัฒนา และโครงการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งสําหรับ grid และรถยนต์ไฟฟ้า/รถไฮบริด เช่น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด บริษัท เบต้าเอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น
จํากัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
รัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่สํ าหรับ Grid energy storage ที่
ชัดเจน เช่น กิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นเพียงการผลิตสําหรับการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
รถยนต์เท่านั้น
6.4 อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีส่ ําหรับ Grid energy storage ในต่างประเทศ
ตลาดแบตเตอรี่สําหรับ Grid energy storage ทั่วโลกเติบโตเร็ว 15 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (25392559) โดยในปี 2560 มีขนาด 1.9 GW หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บได้ทั่วโลก และมี
ศักยภาพเติบโตได้อีกมาก
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ตลาดหลักของแบตเตอรี่สําหรับ Grid energy storage ในปัจจุบันคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และเยอรมนี ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกที่กักเก็บในแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่
จะเติบโตเร็วในอนาคตคือ จีน ออสเตรเลีย และเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้ผ ลิ ตและผู้ ใ ห้บริ การแบตเตอรี่สํ าหรับ Grid energy storage รายใหญ่ในปั จจุ บันอยู่ ในประเทศ
หลักๆ ไม่กี่ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา (เช่น AES Energy Storage, ABB และ Tesla) ญี่ปุ่น (เช่น Panasonic,
Toshiba และ NEC) เกาหลีใต้ (เช่น LG และ Samsung) และจีน (เช่น BYD และ China Aviation Lithium
Battery (CALB)) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายว่า จะมีส่วนแบ่งในตลาด Grid energy storage ร้อยละ 50 ของ
ตลาดโลกภายในปี 2563
6.5 มาตรการส่งเสริม Grid energy storage ในต่างประเทศ
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างประเทศส่วนใหญ่ เป็นการเน้นมาตรการด้านอุปสงค์ มากกว่า
มาตรการด้านอุปทาน โดยประเทศหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่ส่งเสริมการใช้งาน Energy storage อย่างจริงจังมักใช้
มาตรการส่งเสริมหลายรูปแบบควบคู่กันไป มิใช่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง เช่น การ
ตั้งเป้าหมายบังคับจัดหา Energy storage จะใช้ควบคู่กับมาตรการให้แรงจูงใจทางการเงินในการติดตั้ง และ
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
นอกจากนี้ ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการส่งเสริม Energy storage ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มี
สั ด ส่ ว นหรื อ เป้ า หมายการใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ สู ง จึง ต้ อ งการนํ า Energy storage มาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยรั ก ษา
เสถียรภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้และเพิ่มผลตอบแทนที่ได้จากโครงการพลังงานหมุนเวียน
ข้อสังเกตของคณะผู้วิจัยต่อมาตรการส่งเสริมการใช้ Energy storage ในต่างประเทศมีดังนี้
 มาตรการส่งเสริมการศึกษาเชิงเทคนิคและพัฒนาโครงการนําร่อง เป็นมาตรการที่พบได้ในทุก
ประเทศที่ศึกษา เนื่องจากเป็นมาตรการที่เกิดได้ง่ายและเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สําคัญในการ
สร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่
 มาตรการกําหนดเป้าหมายจั ดหา Energy storage แบบบังคั บ พบได้ในหลายมลรัฐของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามอย่ า งจริ ง จั ง ในการนํ า Energy
storage เข้ามาใช้ แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศอื่นมากนัก เพราะถือเป็นมาตรการเชิง
บังคับ ซึ่งอาจทําให้มีแรงต่อต้าน
 มาตรการให้แรงจูงใจทางการเงินในการติดตั้ง Energy storage และการส่งเสริม Energy
storage ที่ติดตั้งคู่กับพลังงานทดแทน พบได้แพร่หลายกว่ามาตรการกําหนดเป้าหมายจัดหา
แบบบังคับข้างต้น เนื่องจากเป็นมาตรการส่งเสริมในเชิงบวกที่ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้ง
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Energy storage โดยตรง อย่างไรก็ดี การออกแบบมาตรการส่งเสริมประเภทนี้ต้องอาศัย
ความระมัดระวัง และปรับอัตราการส่งเสริมให้สะท้อนต้นทุนอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นภาระต่อ
งบประมาณ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆ มากจนเกินไป
 การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการใน
ไฟฟ้า เป็นมาตรการทางอ้อมที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Energy storage
และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (โดยเฉพาะต้นทุนจากกฎระเบียบ
การเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่ง) พบได้ในบางประเทศ/มลรัฐ ที่เล็งเห็นความสําคัญของการ
แก้ไขความบกพร่องของตลาดและการลดอุปสรรคให้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมาตรการนี้ถือ
เป็นการส่งเสริมการใช้ Energy storage ได้อย่างยั่งยืนกว่ามาตรการอุดหนุนทางการเงิน
เนื่องจากไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการอุดหนุนเพิ่มเติม แต่ความท้าทายของมาตรการ
ประเภทนี้คือ ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า เพราะกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าในวง
กว้าง และมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
ส่วนข้อสังเกตของคณะผู้วิจัยต่อมาตรการส่งเสริมการผลิต Energy storage ในต่างประเทศมีดังนี้
 มาตรการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต เป็นมาตรการที่มักพบในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
ญี่ ปุ่น และเกาหลีใ ต้ โดยประเทศเหล่า นี้มั ก ให้ การสนับ สนุน การพั ฒ นาเทคโนโลยีอย่า ง
ต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน เช่น เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงาน
ลงครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2020 อย่างไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาที่มุ่งพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยี เช่น จีน เริ่มให้การสนับสนุนโครงการสาธิตและการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
Grid energy storage อย่างจริงจัง
 มาตรการให้แรงจูงใจทางภาษี เป็นมาตรการที่ประเทศหรือมลรัฐให้การสนับสนุนทางการเงิน
โดยการยกเว้นภาษี หรือให้เครดิตทางภาษีในการลงทุน เนื่องจาก อุตสาหกรรมนี้มีต้นทุนสูง
และความเสี่ยงสูงทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม รายได้จากภาษีของภาครัฐที่ต้องสูญเสียไป
ควรก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่ประเทศหรือมลรัฐ จึงอาจมีเงื่อนไขให้บริษัทสนับสนุนทาง
การเงินด้านการศึกษาและสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น
6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้น
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid energy storage ใน
ประเทศไทย โดยการใช้มาตรการช่วยลดต้นทุน (cost-side) ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเพิ่มมูลค่า (benefitside) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรการช่วยลดต้นทุน (cost-side)
1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต Energy storage ในประเทศ ด้วยการให้แรงจูงใจทางภาษี โดย
มาตรการสนับสนุนการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรขยายการครอบคลุม
ถึงการผลิตแบตเตอรี่สําหรับ Grid energy storage ไม่ใช่จํากัดเฉพาะแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ และแบตเตอรี่สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยอย่างน้อยควรได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีเท่าเทียมกับการผลิตแบตเตอรี่สองประเภทดังกล่าวข้างต้น
2. การอุดหนุน (subsidize) ต้นทุนในการติดตั้งระบบ Energy storage ในช่วงแรกน่าจะเป็นมาตรการ
เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดตลาด มาตรการอุดหนุนที่ใช้แพร่หลายในต่างประเทศ ได้แก่ มาตรการเงิน
อุดหนุนโดยตรง (direct subsidy) และมาตรการลดหย่อนภาษี (tax credit) อย่างไรก็ดี มาตรการ
อุดหนุนต้นทุนดังกล่าวควรเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นภาระต่องบประมาณ หรือผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มากจนเกินไป นอกจากนี้ การคํานวณอัตราอุดหนุนควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถ
ปรับลดลงได้ตามต้นทุนของระบบ Energy storage ในตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
มาตรการช่วยเพิ่มมูลค่า/ผลตอบแทนจากการลงทุน
1. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Grid energy storage ทั้งด้านการเงินและบุคลากรวิจัย
จากภาครั ฐ ควรเน้ นการวิจั ยพัฒ นาที่มุ่ งเป้าหวัง ผลที่ชัดเจน และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์เชิ ง
พาณิชย์ได้จริง
2. การปรับกติกาในกิจการไฟฟ้า ควรเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ Energy storage และเทคโนโลยีด้าน
พลังงานรูปแบบใหม่ๆ สามารถมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า โดยได้รับค่าตอบแทนที่สะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการ เช่น
 ส่วนการผลิตไฟฟ้า-กฟผ. สามารถเปิดรับซื้อ “กําลังการผลิตไฟฟ้า” (capacity service) โดยให้
โรงไฟฟ้าหลัก โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงระบบ Energy storage เข้ามาประมูลเสนอราคา
เพื่อให้บริการไฟฟ้าในช่วง peak demand ดังเช่นในประเทศอังกฤษ ซึ่งหากตลาดมีการแข่งขัน
มากพอ กลไกการประมูลนี้จะช่วยควบคุมให้ต้นทุนการรับซื้อบริการดังกล่าวของกฟผ. อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
 ส่วนการควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า-กฟผ. สามารถเปิดรับซื้อ “บริการเสริมความมั่นคง”
(ancillary service) โดยให้โรงไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงระบบ Energy storage เข้ามาประมูลเสนอ
ราคาเพื่อให้บริการไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าว เช่นเดียวกับในตัวอย่างการผลิตไฟฟ้า
 ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า-หน่วยงานกํากับดูแลด้านพลังงานควรทบทวนโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าตามสถานที่และช่วงเวลา (ซึ่งรวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง ต้นทุนการลงทุนในโรงไฟฟ้า
และสายส่ง ต้นทุนการรักษาระบบ) โดยอาจใช้มาตรการคต่างๆ เช่น มาตรการ Critical peak
pricing (CPP) ซึ่งคิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา และกําหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าช่วงที่สูงที่สุดของวัน
(critical peak) สูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าช่วงอื่นมาก เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าใน
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ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมาตรการ Emergency demand response (DR) ที่มีการจ่ายเงินชดเชย
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาวิกฤติได้ ทั้งสองมาตรการนี้สามารถช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนในระบบ Energy storage เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว
 การใช้ Energy storage ควบคู่ กั บ พลั ง งานทดแทน-ควรเปิ ด รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งาน
ทดแทนที่มีเสถียรภาพ ในลักษณะเดียวกับโครงการรับซื้อ SPP Hybrid Firm (ซึ่งปัจจุบันปิดรับ
ซื้อไปแล้ว) โดยให้ผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนที่ติดคู่กับ Energy storage หรือพลังงาน
ทดแทนแบบผสมอื่นๆ เข้าประมูลแข่งขันเพื่อเสนอราคาขายไฟฟ้าที่ต่ําที่สุด
ในการศึกษาในระยะต่อไป คณะผู้วิจัยจะนําเสนอมาตรการดังกล่าวข้างต้น และมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ
ในรายละเอียด
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