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1 

1. บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยให้

ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมระบบสำรองไฟฟ้า (Energy Storage) 

ซึ่งถือเป็น Quick Win โครงการหนึ่งที่สำคัญของ สอท. 

เทคโนโลยีการสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า หรือ Grid Energy Storage เป็นเทคโนโลยีที่กำลัง

ได้รับความสนใจอย่างมากจากรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) โครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลก เนื่องจาก

เทคโนโลยี Grid Energy Storage สามารถช่วยเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินเพื่อนำมาใช้เวลาที่มีความ

ต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองต่อระดับความ

ต้องการและการผลิตที่มีความผันแปรได้อย่างทันท่วงที Grid Energy Storage จึงช่วยแก้ปัญหาความผันแปร

ของอุปสงค์และอุปทานในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า อันเป็น

ประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ   

ด้วยเหตุนี้ ความต้องการเทคโนโลยี Grid Energy Storage จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วน

การใช้พลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicles) ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าทั่วโลก 

และน่าจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต Grid Energy Storage ซึ่งคาดว่าจะ

มีความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดโลก นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศแล้ว Grid 

Energy Storage ยังจะเพิ่มเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ และสามารถเป็นฐานเพื่อต่อยอดไป

ยังการผลิตระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค  (Consumer 

Electronics) ซึ่งจะมีความต้องการสูงขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน 

ดังนั ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย ได้

ทำการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า

ของประเทศ (Grid Energy Storage) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้ 
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 เพ่ือศึกษาบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy 

Storage) ต่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 เพื่อศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 

Energy Storage) ในประเทศไทย 

 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบสำรองไฟฟ้าสำหรั บ

โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

1.2 นิยามของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และแบตเตอรี่  

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะทบทวนนิยามของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และนิยามของแบตเตอรี่ที่

กล่าวถึงในระดับสากลและในประเทศไทย  

1.2.1 นิยามโดยท่ัวไปของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, 2014) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยี 

กักเก็บพลังงาน (Energy storage) ไว้ว่าคือ เทคโนโลยีใดก็ตามท่ีสามารถกักเก็บพลังงาน (เช่น ความร้อน หรือ 

ไฟฟ้า) ที่ผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือนำออกมาใช้ตอบสนองความต้องการในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้  

European Commission เสนอนิยามของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไว้ใกล้เคียงกัน 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) 

จะเห็นได้ว่า นิยามข้างต้นครอบคลุมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเชิงกล (Mechanical energy storage เช่น Pumped-hydro 

storage)  เทคโนโลย ีก ักเก ็บพลังงานความร ้อน  (Thermal energy storage เช ่น Latent thermal) 

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเคมี (Chemical energy storage เช่น Hydrogen storage) เทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าเคมี (Electrochemical energy storage เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Electrical energy storage เช่น Super-capacitors) ซึ่งคณะผู้วิจัย

จะกล่าวในรายละเอียดในบทถัดไป (บทท่ี 2) 
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ในระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมนั้น ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นไม่สามารถถูกกักเก็บไว้ใช้ในเวลาต่อมาได้ ผู้ดูแลระบบ 

(System operator) จะต้องรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าในแต่ละตำแหน่งและช่วงเวลาให้เท่ากับความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งและช่วงเวลาเดียวกันอยู่เสมอ เพื่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ดังนั้น 

การนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy storage) เข้ามาใช้จะมีบทบาทพลิกโฉมการทำงานของ

กิจการไฟฟ้าไปอย่างสิ ้นเชิง เพราะทำให้ระดับการผลิตไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเท่ากับความต้องการไฟฟ้า  

ในทุกขณะและทุกตำแหน่งอีกต่อไป ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นและลดต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

เช่น การเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงต้นทุนต่ำไว้ใช้ในช่วงที่ต้นทุนสูง หรือเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจาก

พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในช่วงเวลาที่ความต้องการต่ำไว้ใช้ในเวลาที่ความต้องการสูง 

1.2.2 นิยามโดยท่ัวไปของแบตเตอรี่  

เทคโนโลยี Energy storage ดั้งเดิมที่ประเทศไทยและทั่วโลกคุ้นเคยคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซึ่ง

จัดเป็นเทคโนโลยี Electrochemical energy storage และมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

 ขั้วบวก (cathode) เป็นส่วนที่ให้อิเล็กตรอนระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาเคมี  

 ขั้วลบ (anode) เป็นส่วนที่รับอิเล็กตรอนจากขั้วบวก 

 อิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) เป็นสารละลายที่ทำหน้าที่ส่งผ่านไอออนบวกระหว่างแคโทด และ 

แอโนด ระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีอยู ่หลากหลาย โดยมีความแตกต่างหลักอยู ่ที ่อัตราส่วนและ

องค์ประกอบของสารเคมีที่ใช้ผลิตแคโทด แอโนด และอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งองค์ประกอบของสารเคมีที่แตกต่างกัน

จะส่งผลให้แบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น อัตราการกักเก็บหรือการปลดปล่อยประจุของ

พลังงานที่สะสมไว้ (Power rating) พลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตร (Power and energy density) 

พลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อน้ำหนัก (Specific power and energy) จำนวนรอบที่สามารถกักเก็บและปล่อย

พลังงานได้ (discharge cycle)  

แบตเตอรี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิซึ่งสามารถชาร์จและ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (rechargeable battery) เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead-acid battery), แบตเตอรี่ 

ลิเทียมไอออน (Lithium-ion), แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ (Lithium-ion polymer), แบตเตอรี่นิกเกิล

เมทัลไฮไดรด์ (Nickel- Metal Hydride: NiMH) ดังที่สรุปในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 ชนิดของแบตเตอรี่ Rechargeable ที่พบบ่อย 

ชื่อทั่วไปของแบตเตอร่ี การใช้งาน 

ตะกั่วกรด (lead-acid) สตารต์เครื่องยนต์ในรถยนต์ รถไฟ ยานยนต์อื่น ๆ  

เครื่องสำรองไฟฟ้า  

เหล็กนิกเกลิ (Nickel – Iron) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ เครื่องขุดเจาะ 

นิกเกิลแคดเมียม (Nickel – Cadmium/NiCad) อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดพกพา หรือขนาดเล็ก ไฟฉุกเฉิน เครื่องบิน 

(สำหรับสตาร์ต) แฟลช รถไฟฟ้า รถไฮบริด 

นิกเกิลเมทลัไฮไดรด์ (Nickel – Metal Hydride) อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดพกพาสมยัเก่า รถไฟฟ้า รถไฮบรดิ แหล่งสำรอง

ไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวยีน 

ลิเทียมไอออน (Lithium-ion) อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดพกพาสมยัเก่า รถไฟฟ้า รถไฮบรดิ แหล่งสำรอง

ไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวยีน 

ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ (Lithium-ion polymer) อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดพกพา ของเลน่ เครื่องบินบังคับ 

ที่มา: พิมพา ลิ้มทองกุล (2015) 

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่แต่ละแบบนั้น มีความแตกต่างกันทั้งในด้านองค์ประกอบ คุณสมบัติ 

และประโยชน์ใช้สอย ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยต่างมีนิยามของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันตาม

บริบทและขอบเขตความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น 

กรมสรรพสามิต กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตไว้ที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าแบตเตอรี่แบบเหมารวมทุก

ประเภท  โดยไม่จำแนกประเภทของแบตเตอรี่ว ่าเป็นเทคโนโลยีใด ทั ้ง ๆ ที่แบตเตอรี่แต่ละประเภทมี

องค์ประกอบแตกต่างกันและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เท่ากัน (ดูเพ่ิมเติมในบทที่ 2) 

กรมศุลกากร จัดแบ่งพิกัดภาษีศุลกากรในระบบสากล (Harmonized System) ซึ่งสะท้อนเทคโนโลยี

ย่อยของแบตเตอรี่ในพิกัดศุลกากร 8507 ได้แก่ หม้อสะสมไฟฟ้าประเภทตะกั่วกรด นิกเกิลแคดเมียม นิกเกิล

เหล็ก นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ ลิเทียมไอออน และหม้อสะสมไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังจัดแบ่งพิกัด

ศุลกากรย่อยลงไปตามการใช้งาน เช่น การใช้งานสำหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ อากาศยาน และ

คอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป รวมถึง โน้ตบุ๊กและซับโน้ตบุ๊ก โดยอัตราภาษีศุลกากรสำหรับแบตเตอรี่นำเข้าแต่ละ

ประเภทย่อยส่วนใหญ่จะจัดเก็บในอัตราภาษีเดียวกันทั้งในกรณีของประเทศผู้ส่งออกทั่วไป (อัตรา MFN/WTO 

ประมาณร้อยละ 30) และประเทศผู ้ส่งออกจากประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วย (อัตรา FTA 

ประมาณร้อยละ 0-5 โดยขึ้นอยู่กับประเทศผู้ส่งออก) 
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สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ

กับแบตเตอรี่โดยครอบคลุมสินค้า 3 ประเภทได้แก่ 1) แบตเตอรี่ใช้สตาร์ตชนิดตะกั่ว-กรด 2) เซลล์และ 

แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา

เฉพาะด้านความปลอดภัย และ 3) เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์

อื่นที่ไม่ใช่กรด-เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบลิเทียมสำหรับการใช้งานแบบพกพา ทั้งนี้ เฉพาะแบตเตอรี่

ประเภทที่สองเท่านั้นที่กำหนดเป็นมาตรฐานภาคบังคับโดยให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า 

และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ขณะที่สินค้าสองประเภทที่เหลือเป็นการกำหนด

มาตรฐานทั่วไปซึ่งเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย สมอ. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ 3 ประเภทเป็นของเสียเคมีวัตถุ  

ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นการนิยามที่ค่อนข้างกว้าง ได้แก่ 1) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดทั้งที่อยู่

ในสภาพสมบูรณ์และแยกส่วน (wasted lead-acid batteries, whole or crushed) 2) ของเสียประเภท

แบตเตอรี่ยังไม่ได้แยกประเภท (unsorted waste batteries) 3) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ

เศษที่มีส่วนประกอบเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อ่ืน ๆ (electrical and electronic assemblies or 

scrap containing such as accumulators and other batteries) 

1.2.3  ขอบเขตของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ที่ศึกษา 

โครงการวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่เป็นหลัก เนื่องจาก

เป็นเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กำลังแพร่หลายและมีพัฒนาการทั้งในด้านการผลิตและการตลาด (ราคา) 

ที่รวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษาจะครอบคลุม  

แบตเตอรี่ที่มีองค์ประกอบของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมถึงลักษณะการ

ใช้งาน (application) ต่าง ๆ ในโครงข่ายไฟฟ้าด้วย  

นอกจากนี้ โครงการวิจัยนี้จะพิจารณาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในกรอบของ 

ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ตั้งแต่ขั้นตอนการหาวัตถุดิบ การผลิตส่วนประกอบ การประกอบขั้นสุดท้าย ไป

จนถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค รวมถึงการรีไซเคิล ซึ่งมีมูลค่าเกิดข้ึนในทุก ๆ ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1.1  

ในด้านการผลิต เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยจะเป็นการนำเข้าจากแหล่ง

ผลิตในต่างประเทศ การนำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ การประกอบส่วนประกอบของเซลล์  
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แบตเตอรี่ เช่น อิเล็กโทรด การประกอบเป็นแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน (system integrator) เพ่ือ

ส่งต่อไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค 

ในการบริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตไฟฟ้า (generator) ผู้ควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า (system 

operator) ผู ้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable energy provider) และผู ้ใช้ไฟฟ้าทั ้งในนิคม

อุตสาหกรรมและครัวเรือน (industrial and residential consumer)  

ภาพที่ 1.1 ห่วงโซ่มูลค่าของการผลิต Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่ 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย   
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2. บทบาทของเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage) 

และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปจัจุบัน 

 

2.1 บทบาทของ Energy Storage ในโครงข่ายไฟฟ้า 

เทคโนโลยี Energy Storage มีศักยภาพในการนำมาใช้กับโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า

จะเป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่ง/สายจำหน่าย การเพ่ิม

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) คณะผู ้วิจัยสามารถจัดกลุ ่มการใช้งานเทคโนโลยี Energy Storage ในห่วงโซ่มูลค่า 

(value chain) ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้เป็น 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ส่วนการผลิตไฟฟ้า  (Generation), การ

ควบคุมระบบไฟฟ้า (System operator), การใช้ควบคู ่กับพลังงานทดแทน (Renewable energy), ส่วน

ระบบสายส่งและสายจำหน่าย (Transmission and Distribution), และส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer/End 

users) โดยตารางที่ 2.1 สรุปการใช้งาน Energy Storage ในตำแหน่งต่าง ๆ ของห่วงโซ่มูลค่าของกิจการไฟฟ้า 

ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 14 ประการ1 

ตารางท่ี 2.1 สรุปการใช้งานของ Energy Storage ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ตำแหน่งในห่วงโซ่มูลค่า ลักษณะการใช้งาน (Application) 

ส่วนการผลิตไฟฟ้า (Generation) ใช้ควบคู่กับโรงไฟฟ้า หรือทดแทนโรงไฟฟ้า 

1. Electric energy time-shift 

2. Electric supply capacity 

 
1  อนึ่ง ประโยชน์ของ Grid Energy Storage นั้นยังมีอีกมากมาย แต่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงหยิบยกประโยชน์บางส่วนที่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมมาอภิปรายในรายงานฉบับนี้ 
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ตำแหน่งในห่วงโซ่มูลค่า ลักษณะการใช้งาน (Application) 

ส่วนการควบคมุระบบและโครงข่ายไฟฟ้า 

(System operator) 

ใช้เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า 

3. Load following and Area regulation 

4. Electric supply reserve capacity 

5. Voltage support 

การใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน  

(Renewable energy) 

ใช้เพิ่มเสถียรภาพให้กับพลังงานทดแทน โดยเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีผลติ

ได้ไว้ใช้เมื่อมีความต้องการเท่าน้ัน 

6. Renewable energy time-shift 

7. Renewable capacity firming 

8. Wind/solar generation grid integration 

ระบบสายส่งและสายจำหนา่ย 

 (Transmission & Distribution) 

ใช้ชะลอการลงทุนในสายส่งและสายจำหน่าย เพื่อรองรบัความต้องการ

ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึ้นในระบบ 

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 (2015) 

2.1.1 การใช้งานในส่วนการผลิตไฟฟ้า (Generation) 

2.1.1.1 Electric energy time-shift or energy arbitrage (กักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้สำหรับสร้างกำไร

จากการซื้อ/ขายไฟฟ้า) 

Energy Storage สามารถสร้างกำไรเพิ่มเติมหรือลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าโดยรวมได้ โดยการซื้อ

ไฟฟ้าในช่วงที่ไฟฟ้าราคาถูกมากักเก็บไว้ใน Energy Storage และนำออกมาขายต่อได้ในช่วงที่ไฟฟ้าราคาสูง 

(Electric energy time-shift) ซึ่งความสามารถในการกักเก็บพลังงานนี้ จะทำให้การซื้อขายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง
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ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะการผลิตไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับความต้องการไฟฟ้า 

ณ เวลานั้น ๆ 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

หรือผู้ผลิตไฟฟ้าต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม ซึ่งการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ มีลักษณะคล้ายกับการลงทุน

สร้างระบบสายส่งและสายจำหน่าย คือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ (lumpy investment) ที่ต้องมาเสริมให้

ระบบผลิตไฟฟ้ามีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคไฟฟ้าสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง

ใน 1 ปี ดังนั ้น การลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่เพื ่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peaking capacity) 

ส่วนมากจึงใช้ระบบกังหันก๊าซแบบ simple cycle ที่มีต้นทุนการสร้างต่ำกว่ากังหันแบบ combined cycle 

แต่มีต้นทุนการดำเนินการสูงกว่า (operating cost) เพราะระบบไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า 

การสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าวจึงไม่มีความคุ้มค่า เพราะระบบการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องมีกำลัง

การผลิตเกินความต้องการไฟฟ้าปกติอยู่เกือบจะตลอดเวลา (idle capacity) เทคโนโลยี Energy Storage 

สามารถชะลอหรือลดความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมได้ โดยการกักเก็บพลังงานในยามปกติสำรองไว้

ใช้สำหรับนำจ่ายในช่วงความต้องการบริโภคไฟฟ้าสูงสุด หรือพูดในอีกแง่ก็คือ Energy Storage สามารถทำ

หน้าที่แทน “โรงไฟฟ้า peaking plant” ในยามที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งข้อได้เปรียบของ Energy 

Storage ก็คือการสามารถเลือกขนาดของการลงทุนเท่าที่จำเป็นได้ (scalable) จึงทำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สิ้นเปลือง และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมที่ลดลง  
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2.1.2 การใช้งานในส่วนการควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า (System operator) 

2.1.2.1 Ancillary Service (บริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า) 

บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกันคือ Load Following Service และ Regulation Service โดยทั้งสองส่วนนี้ต่างใช้ควบคุม

ความผันผวนในปริมาณการใช้ไฟฟ้า (load) และปริมาณการผลิตไฟฟ้า (supply) ที่อาจไม่สอดคล้องกัน  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ระบบจะสูญเสียเสถียรภาพในการทำงาน 

โครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างกำลังการผลิตและการใช้ไฟฟ้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ

ความมั่นคงของระบบ โดย Load Following จะสร้างสมดุลในช่วงเวลาประมาณห้านาทีไปจนถึงสามสิบนาที 

ในขณะที่ Regulation Service จะสร้างสมดุลในระยะที่ถี ่กว่า (ระดับนาที) ซึ ่งงานควบคุมไฟฟ้านี ้จะมี

ความสำคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมากในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนของพลังงานทดแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจาก

ลมและแสงอาทิตย์ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่น ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีการ

กักเก็บพลังงานต่อ regulation service และ load following service มีดังนี ้

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 ใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองขึ้นและปล่อยมลภาวะเพ่ิมสูงขึ้น 

เทคโนโลยี Energy Storage สามารถให้บริการ Load Following แทนการใช้โรงไฟฟ้าหลักได้ ด้วย

ข้อได้เปรียบหลายประการ ได้แก่ ประการแรก เทคโนโลยี Energy Storage สามารถเก็บหรือปล่อยพลังงาน

ไฟฟ้าได้ที่หลายระดับ โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากเท่ากับกรณีของการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

ประการที่สอง Energy Storage หลายเทคโนโลยีสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการ

ผลิตด้วยการกักเก็บและปลดปล่อยไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นต้ องเพ่ิม

หรือลดพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้น 

ผลต่อ Regulation Service มีจุดประสงค์หลักในการลดความผันผวนของปริมาณการใช้ไฟฟ้า (load) 

และการผลิตไฟฟ้า (supply) ที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ เช่น ความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมและ

แสงอาทิตย์ หรือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคลาสสิกในประเทศ
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อังกฤษ ที่ผู้ควบคุมระบบจำเป็นต้องบริหารไฟฟ้าหลังหนังซีรีส์ดังจบตอน เพราะชาวอังกฤษต่างแห่กันเปิดเตา

เพ่ือชงชาในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก  

ตัวอย่างของการใช้ Regulation Service แสดงได้ดังภาพที่ 2.2 ด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่าเส้นสีแดง 

(เส้นหยัก) แสดงถึงความผันผวนของความต้องการรวมของระบบโดยไม่มี Regulation แต่หากมี Regulation 

จะทำให้เส้นความต้องการรวมของระบบมีเสถียรภาพ แสดงดังเส้นสีดำหนา ซึ่ งจะเห็นได้ว่าแหล่งพลังงานที่ใช้

สำหรับ Regulation Service จะต้องเป็นระบบที่พร้อมลดหรือเพ่ิมพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ 

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 จะช่วยลดความสิ ้นเปลืองและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของระบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

เมื่อระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น การติดตั้ง Energy Storage ควบคู่กับ

แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน จะช่วยให้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ผลิตได้มีความคงที่มากขึ้น (Renewable 

energy firming) และช่วยป้องกันระบบจากความผันผวนระยะสั้น 
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2.1.2.2 Electric supply reserve capacity (บริการสำรองไฟฟ้า) 

โดยปกติผู้ดูแลระบบ (System operator) จะต้องมีการสำรองการผลิตไฟฟ้าบางส่วนเอาไว้ใช้ เพ่ือ

รองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ในกรณีที่กำลังการผลิตบางส่วนเกิดความเสียหายจนไม่สามารถผลิตได้ โดย

ปริมาณการสำรองจะต้องมีขนาดขั้นต่ำเท่ากับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในระบบ หรือทั่วไปจะอยู่

ทีป่ระมาณร้อยละ 15–20 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  

ประเภทของการสำรองไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ Spinning reserve คือการ

สำรองไฟฟ้าโดยที่ระบบสำรองไฟฟ้ามีการทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่จะไม่มีการผลิตไฟฟ้าออกมา เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองต่อคำสั่งการผลิตไฟฟ้าได้ภายใน 10 นาที และประเภทที่สองคือ Non-spinning reserve คือระบบ

ที่มีการสร้างระบบไว้สำรองไฟฟ้าแต่ไม่มีการเดินเครื่องใด ๆ ทั้งสิ้น แต่สามารถเดินเครื่องเพื่อตอบสนองต่อ

คำสั่งการผลิตไฟฟ้าได้ภายใน 10 นาที 

เช่นเดียวกันกับกรณี Load following service และ Regulation service โรงไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสำรอง

ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ต้องมีการเดินเครื่องแบบไม่เต็มกำลังตลอดเวลา (ในกรณี 

Spinning reserve) และต้องสามารถเร่งเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิมอย่างรวดเร็วได้เมื่อมีความต้องการ ซึ่งส่งผล

ให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี ้การสำรองไฟฟ้าแบบ spinning reserve ก็มีการ

ใช้ระบบ pumped-hydro เช่นกัน ซึ่งก็ติดปัญหาการหาสถานที่เหมาะสมในการสร้างเขื่อน และแรงต้านที่

เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติและข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี Energy 

Storage ดังที่กล่าวไปในกรณี Load following service และ Regulation service ทำให้ Energy Storage 

เหมาะแก่การนำมาใช้สำหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ยามสำรองแทนที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้

เช่นเดียวกัน 

2.1.2.3 Voltage support (ช่วยรักษาสมดุลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า) 

อีกหนึ่งปัญหาที่ทางผู้จัดการระบบไฟฟ้าต้องจัดการและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอคือ การปรับสมดุล

ค่าแรงดันไฟฟ้าเพ่ือป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกหรือแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น

จากการเพิ ่มขึ ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนโดยเฉพาะจากพลังงานลมและ

แสงอาทิตย์ วิธีปัจจุบันที่ผู ้จัดการระบบใช้รักษาสมดุลค่าแรงดันไฟฟ้า คือการจัดสรรทรัพยากรการผลิต

บางส่วนของโรงไฟฟ้า เพ่ือสร้าง Reactive power (VAR) สำหรับการปรับแรงดันไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้า   
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เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนำมาใช้แทนกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า เพ่ือรักษาระดับแรงดัน

ได้ ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี Energy Storage คือ สามารถติดตั้งกระจายในส่วนต่าง ๆ ของระบบสายส่ง/

สายจำหน่ายในลักษณะ Distributed storage เพื่อแก้ปัญหาของการรักษาสมดุล ณ จุดนั้น ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าการพึ ่งพา Reactive power จากโรงไฟฟ้าที ่ถูกส่งมาจากระยะไกล ๆ นอกจากนี้ 

เทคโนโลยี Energy Storage ยังสามารถนำมาติดตั้งควบคู่กับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพ่ือควบคุม

ผลผลิตไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น (Renewable energy firming) ทำให้สามารถลด

ผลกระทบต่อแรงดนัไฟฟ้าได้ 

2.1.3  การใช้งานในระบบสายส่งและสายจำหน่าย (Transmission & Distribution) 

2.1.3.1 Transmission congestion relief (การลดข้อจำกัดในสายส่งไฟฟ้า) 

ประโยชน์อีกประการของ Energy Storage คือสามารถใช้ในการแก้ปัญหาข้อจำกัด/ความแออัด 

(Transmission congestion relief) ที่เกิดขึ้นกับสายส่งในกรณีที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก หรือ

ช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสายส่งในปริมาณที่สูง (โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม) ซึ่ง

การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ปัญหาดังกล่าวจะทำให้การไฟฟ้าต้องลงทุนขยายขนาดของสายส่ง หรือต้ องกำหนด

ราคาค่าไฟฟ้าในบางพ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากให้สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า Locational marginal pricing 

(LMP) เพ่ือที่จะลดปัญหาดังกล่าว 

การติดตั้งเทคโนโลยี Energy Storage ในตำแหน่งที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากหรือตำแหน่ง

ที่มีการป้อนไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำนวนมาก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สายส่ง/สายจำหน่ายได้ เพราะ  

Energy Storage จะทำการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าบางส่วนในช่วงเวลาที่ไม่มีความแออัดของสายส่ง และดึง

พลังงานออกมาใช้ในช่วงเวลาหรือบริเวณที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูง ทำหน้าที่เป็นดั่งกันชนที่ช่ วยลดการ

เกิดเหตุการณ์แออัดของระบบสายส่งได้  

2.1.3.2 T&D upgrade deferral (การชะลอหรืองดการลงทุนเพื่อขยายระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า) 

โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Peak demand) ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำ
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ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายจำหน่ายมีความจำเป็นต้องลงทุนขยายระบบสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า 

(Transmission and distribution system) เพ่ือรองรับความต้องการสูงสุดนี้  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) มิได้เกิดข้ึนตลอดเวลา หากแต่

เกิดข้ึนเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในแต่ละปีเท่านั้น ในขณะที่การลงทุนเพ่ือขยายระบบสายส่งและระบบจำหน่ายเพ่ือ

รองรับความต้องการสูงสุดนี้ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ (lumpy investment) ดังนั้น แม้ความต้องการใช้ไฟฟ้า

สูงสุดจะเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก การไฟฟ้ากลับจำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากเพ่ือขยายระบบส่งและจำหน่าย ซึ่งถูกใช้

งานอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 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 

(incremental) ส่งผลให้การไฟฟ้าสามารถนำเม็ดเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ในการลงทุนอ่ืนที่มีความคุ้มค่าสูงกว่า 

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  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ Energy Storage โดยผู้ใช้ไฟฟ้ามักจะเป็นระบบขนาดเล็ก ดังนั้น 

ประโยชน์และความคุ้มทุนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับจากการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าว อาจยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบ

กับต้นทุนระบบ Energy Storage ในปัจจุบัน กรณีที ่มีความเป็นไปได้ คือ การใช้ระบบดังกล่าวสำหรับ

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตามนิคมอุสาหกรรมต่าง ๆ หรือ หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่  
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Demand charge management (การบริหารค่าความต้องการพลังไฟฟ้า) 

ประโยชน์ประการต่อมาของการมีเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานต่อผู้ใช้ไฟฟ้าคื อ การลดค่าความ

ต้องการพลังไฟฟ้า (Demand charge2) โดยแนวทางโดยทั่วไปของการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การลดการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ( load) สูงสุด และเพ่ิม

การใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงเวลาที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำ โดยเฉลี่ยการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในแต่ละ

เวลาให้ใกล้เคียงกัน มีการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง  ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ในอดีต ความพยายามที่จะลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

เพราะต้องจัดทำลักษณะการใช้ไฟฟ้าของตนเองทุก 15 นาที (load profile) และต้องคอยจดหน่วยการใช้

ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด แต่

ในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการค่าความต้องการไฟฟ้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ได้แก่ 

โปรแกรมการอ่านข้อมูลจาก Digital Power Meter ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ระบบ LAN หรือ 

USB ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรู้และตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ในทันที (real-time) และย้อนหลัง 

(retrospective) ทั้งยังสามารถคำนวณการใช้ไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของบิลค่าไฟฟ้าได้ในทันที ทำให้ง่ายใน

การบริหารจัดการลดค่าไฟฟ้าส่วนนี้มากข้ึน 

เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกเพิ ่มเติมในการบริหารจัดการความ

ต้องการพลังไฟฟ้า โดยการดึงพลังงานไฟฟ้าที่สำรองไว้มาใช้ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) เพื่อลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าดังกล่าว และเฉลี่ยการซื้อใช้ไฟฟ้าจาก

โครงข่ายในแต่ละช่วงเวลาให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่สามารถให้

พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงสำหรับการนำมาใช้แทนการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่ายในช่วงความ

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 และการรักษาคุณภาพ

ไฟฟ้า) 

ประโยชน์สำคัญประการสุดท้ายของการใช้เทคโนโลยี Energy Storage สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือการ

สร้างความมั ่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบสายส่ ง ลดความเสี ่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับ 

(outages) รวมไปถึงช่วยรักษาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (voltage) ให้คงที่ ซึ ่งการมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่าง

ต่อเนื่องที่ความต่างศักย์คงที่ จะมีความสำคัญมากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเดิน

เครื่องจักรการผลิตอย่างสม่ำเสมอ และโรงงานอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อความผันผวนของคุณภาพไฟฟ้า เช่น 

โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์  

2.1.5 การใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน (Renewable energy) 

2.1.5.1 Renewable Energy Time-Shift 

การติดตั้ง Energy Storage สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง

เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (PV self-consumption) โดยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Self-consumption นั้น 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกนำไปใช้สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารก่อน (Self-

consumption) ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนที่เหลือ (excess electricity) จะถูกส่งกลับเข้าโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งในบาง

กรณีอาจไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ เลย ดังนั้น มูลค่าหรือประโยชน์หลักของการติดเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Self-

consumption จะมาจากการลดค่าไฟฟ้าเป็นหลัก 

หากต้นทุนของระบบ Energy Storage ต่ำเพียงพอหรือราคาขายปลีกไฟฟ้าสูงพอ การติดตั้ง Energy 

Storage สามารถถูกนำมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ส่วนเกิน (excess electricity) 

เพื่อเก็บไว้ใช้ยามที่เซลล์แสงอาทิตย์หยุดทำงาน หรือเก็บไว้ใช้ยามที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าไฟฟ้าที่เซลล์

แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้ ณ ขณะนั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบเซลล์

แสงอาทิตย์มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว3 

 
3  ปัจจุบันผู้ประกอบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ เลือกติดแผงคิดเป็นเพียงครึ่งเดียวของปริมาณความต้องการไฟฟ้ าทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้

ปริมาณการผลิตต่ำกว่าใช้งานเสมอ จึงแทบไม่มีไฟฟ้าส่วนเกิน 
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การติดตั้ง Energy Storage ควบคู่กับพลังงานลม สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

กังหันลมได้ในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า เพราะโดยทั่วไป

แล้ว สัญญาการขายไฟฟ้าจะมีการกำหนดปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลา จากธรรมชาติของลมที่

พัดไม่สม่ำเสมอ ทำให้มีการผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณขายสูงสุดในบางช่วงและผลิตได้ไม่ถึงปริมาณขายสูงสุดใน

บางช่วงเวลา การติดตั้ง Energy Storage จะช่วยเก็บไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่ผลิตได้เกินกว่าปริมาณที่ขายได้ เพ่ือ

นำไปไว้ขายคืนระบบในช่วงเวลาที่ผลิตได้ต่ำ ทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้น 

2.1.5.2 Renewable Capacity Firming (การลดความผันผวนของพลังงานทดแทน) 

ดังที่กล่าวไปในตอนต้น ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนบางประเภท โดยเฉพาะลมและ

แสงอาทิตย์ จะมีความผันผวนและควบคุมไม่ได้ (intermittent) เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผง solar PV อาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีเมฆเคลื่อนผ่าน หรือไฟฟ้าจากกังหันลมอาจ

พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีลมกรรโชก  

ความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนนี้เอง อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความ

มั่นคงของระบบไฟฟ้า ทำให้ผู้ดูแลระบบ (system operator) มีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับ

ดูแลระบบความมั่นคง (ancillary service) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองและ

ปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงานทดแทนอย่าง

กะทันหัน  

เทคโนโลยี Energy Storage สามารถนำมาใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนเพ่ือช่วยรักษาเสถียรภาพของ

ไฟฟ้าที่ผลิตได้มิให้เปลี่ยนแปลงมากเกินไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว การทำงานร่วมกันดังกล่าวจะช่วยลดความ

ต้องการ ancillary service และลดต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบได้  ทั้งนี้

จากมุมมองของผู้ใช้งาน (prosumer) อาจไม่มีแรงจูงใจในการรักษาเสถียรภาพการผลิตพลังงานทดแทน 

นอกจากจะมีโครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้าที่ให้ราคาพิเศษแก่พลังงานที่เสถียร (firmed renewables) 

2.1.6  มูลค่าโดยรวมของระบบ Energy Storage (Benefits Stacking) 

จากส่วนที ่ 2.1.1 – 2.1.5 จะเห็นได้ว่า Energy Storage มีลักษณะการใช้งานและประโยชน์ที่

หลากหลายในระบบไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้น Energy Storage ระบบเดียวกัน สามารถนำมาใช้งานได้หลายลักษณะ
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พร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น การใช้ Energy Storage เพ่ือเก็บไฟฟ้าส่วนเกิน ณ ช่วงเวลาหนึ่งไว้ใช้ในอีกช่วงเวลา

หนึ่ง (Electricity time-shift) หากเกิดขึ ้นในตำแหน่งและเวลาที ่เหมาะสม ก็จะสามารถสร้างประโยชน์

เพ่ิมเติมในลักษณะของการช่วยลดพีค (electric supply capacity), ชะลอการลงทุนในระบบสายส่งสาย

จำหน่าย (T&D upgrade deferral) และช่วยลดข้อจำกัดของระบบสายส่ง (transmission congestion relief)  

ได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะการใช้งานที่ส่งเสริมกัน (complementary applications) แสดงอยู่ในภาพที่ 2.3 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะการใช้งานที่ส่งเสริมกันของระบบ Energy Storage 

(Complementary Energy Storage Applications) 

 
ที่มา: Sandia National Laboratories (2010) และ Deloitte (2015) 

จากประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายนี้เอง ในการพิจารณามูลค่าที ่แท้จริงของระบบ Energy 

Storage จำเป็นต้องรวมประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน (benefits stacking) ดังนั้น  
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ในหลาย ๆ กรณีจะพบว่าหากคิดมูลค่าของระบบ Energy Storage จากการใช้งานรูปแบบเดียว การลงทุนใน

ระบบ Energy Storage อาจจะไม่คุ ้มค่า แต่หากมีการผนวกรวมประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานในรูปแบบที่

ส่งเสริมกันท้ังหมด จะทำให้การลงทุนมีความคุ้มค่าได้ 

2.2  เทคโนโลยี Grid Energy Storage ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ตามหลักการการทำงานดังแสดงใน

ตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปเทคโนโลยีสำคัญในแต่ละประเภท 

ประเภท ตัวอย่างเทคโนโลยี 

ระบบสำรองพลังงานเชิงกล 

(Mechanical Energy storage) 

▪ Pumped-Storage Hydro (PSH) 

▪ Compressed Air Energy Storage (CAES) 

▪ Liquid Air Energy Storage (LAES) 

▪ Flywheels (FW) 

ระบบสำรองพลังงานความร้อน 

(Thermal Energy storage) 

▪ Thermo-Chemical 

▪ Sensible Thermal 

▪ Latent Thermal 

ระบบสำรองพลังงานเคมี 

(Chemical Energy storage) 

▪ Hydrogen Storage (H) 

▪ Substitute Natural Gas (SNG) 

ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าเคมี 

(Electrochemical Energy 

storage) 

▪ Lead-Acid Batteries (L/A) 

▪ Sodium-Sulfur Batteries (NaS) 

▪ Lithium-ion Batteries (Li-ion) 

▪ Redox Flow Batteries 

ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า 

(Electrical Energy storage) 

▪ Super-capacitors 

▪ Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Guney and Tepe (2017) 

เทคโนโลยี Pumped-Storage Hydro (PSH) กักเก็บมวลน้ำเหนือเขื่อนในรูปของพลังงานศักย์ 

(potential energy) ที่สามารถปล่อยออกมาเพ่ือนำมาหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าในภายหลังได้ รูปแบบการ

ทำงานของ PSH ไม่ต่างจากเขื่อนกักเก็บน้ำทั่วไป แต่จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สามารถนำมวลน้ำที่ปล่อย
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ออกจากอ่างนำมากักเก็บไว้ใช้ใหม่ โดยมักจะมีการสูบกลับในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ (off-peak) 

ตัวอย่างของเทคโนโลยีประเภทนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 4 

ระบบ Compressed Air Energy Storage (CAES) กักเก็บพลังงานด้วยการบีบอัดก๊าซในถัง หรือ

ในชั้นหินใต้ดิน ซึ่งระบบ CAES จะประกอบไปด้วย compressor ที่มีหน้าที่บีบอัดก๊าซ และ expander ที่มี

หน้าที่ปลดปล่อยก๊าซ โดยกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งจะถูกขับเคลื่อนด้วยมวลอากาศที่ถูกผลักดันจากการ

เปลี่ยนแปลงของแรงดันเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

เทคโนโลยี Liquid Air Energy Storage (LAES) หรือการกักเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว เป็น

เทคโนโลยีเก่าที่นำมาปรับปรุงใหม่ ทำงานด้วยการเพิ่มอุณหภูมิจนอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว แล้วจึง

กักเก็บของเหลวลงสู่ภาชนะบรรจุ เมื่อปลดปล่อยของเหลวจะกลับรูปคืนสู่สถานะดังเดิม โดยก๊าซที่ปลดปล่อย

ออกมาจะมีแรงดันที่สามารถนำมาปั่นกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

ระบบ Flywheels คือระบบกักเก็บพลังงานในรูปของแรงเฉื่อยที่กระทำต่อวัตถุรูปทรงกระบอก 

พลังงานที่เก็บสะสมจะขึ้นอยู่กับรูปทรง มวล น้ำหนัก และความเร็วในการหมุน (angular velocity) ของวัตถุ 

ทำให้มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่ต่างกันออกไปตามวัสดุที่เลือกใช้ ระบบ flywheels สามารถ

นำมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง เพื่อทำหน้าที่แปลงพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า (discharge) และ

แปลงพลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นพลังงานจลน์ (charge) ระบบ flywheels สมัยใหม่อาจมีการสูบอากาศออก

และใช้ลูกปืนแม่เหล็ก (magnetic bearing) เพ่ือลดแรงเสียดทาน ทำให้ระบบสามารถกักเกบ็พลังงานได้นาน  

ระบบ Thermo-Chemical ใช้หลักการกักเก็บความร้อนโดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี 

(physic-chemical process) คือกระบวนการด ูดซ ับ (adsorption process) และกระบวนการด ูดซึม 

(absorption process) ที่มีหน้าที ่ดึงดูดความร้อน (charge) และปลดปล่อยความร้อน (discharge) ของ

สารเคมีที่เลือกใช้เป็นตัวกลาง 

ระบบ Sensible Thermal หรือระบบความร้อนสัมผัสที่ใช้พลังงานความร้อนมาเพิ่มอุณหภูมิของ

วัสดุโดยตรง วัสดุที่นำมาใช้และมวลน้ำหนักจะเป็นตัวกำหนดขนาดของพลังงานที่สามารถกักเก็บได้ โดยวัสดุที่

นำมาใช้อาจจะเป็นของเหลว ของแข็ง หรือเป็นของเหลวผสมของแข็งก็ได้ วัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายคือ 

molten salt เพราะสามารถทนความร้อนได้สูง 
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ระบบ Latent Thermal ไม่ได้กักเก็บพลังงานความร้อนสัมผัส แต่ใช้ latent heat หรือพลังงาน

ความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะ เช่น เปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยใช้วัสดุที่เรียกว่า phase change 

materials (PCMs) เป็นตัวกลาง ระบบดังกล่าวจะขึ ้นอยู ่กับค่าสัมประสิทธิ ์การนำความร้อน (thermal 

conductivity) มวลน้ำหนักของวัสดุ และค่า enthalpy ของระบบ ที่ใช้เป็นตัวกำหนดปริมาณพลังงานที่

สามารถกักเก็บได้ 

การกักเก็บพลังงานในรูปของก๊าซไฮโดรเจน มีข้อดีคือเป็นตัวกลางที่สะอาด สามารถผลิตทดแทนได้

เรื่อย ๆ และนำมาใช้งานได้หลายวิธี โดยทั่วไปก๊าซไฮโดรเจน จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีแทนการใช้

พลังงานฟอสซิล โดยจะมีเพียงไอน้ำที่เป็นของเหลือจากปฏิกิริยาทางเคมี รูปแบบการกักเก็บมี 2 แนวทาง คือ 

การกักเก็บแบบกายภาพ (physical storage) ที ่กักเก็บไฮโดรเจนในรูปของก๊าซหรือของเหลว (Liquid 

Hydrogen) และการกักเก็บในวัสดุ  (material-based storage) ที ่ใช ้กระบวนการดูดซับ (adsorption 

process) ระบบ hydrogen storage สามารถนำมาต่อใช้กับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (combustion turbines) 

หรือต่อเข้ากับ fuel cells เพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้า หรือต่อเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion 

engines) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือผลิตความร้อนได้ 

การกักเก็บพลังงานในรูปของ Substitute Natural Gas (SNG) ซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติ (natural 

gas) และก๊าซชีวภาพ (bio gas) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแบบ Hydro-Carbon ที่

บรรจุอยู่ในแท็งก์ความดันหรือในใต้ดิน ที่สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตความร้อนในภายหลังได้  ข้อเสียหลัก คือ 

ยังคงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศระหว่างกระบวนการเผาไหม้ 

ระบบ Electrochemical Energy Storage คือ ระบบสำรองไฟฟ้าเคมี หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

แบตเตอรี่ ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่มีหลากหลายประเภท โดย

คุณลักษณะของเทคโนโลยีต่าง ๆ จะขึ ้นอยู ่กับวัสดุและสารเคมีที ่ใช้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที ่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย ได้แก่ แบตเตอรี่ตะก่ัว-กรด (lead-acid batteries), โซเดียมซัลเฟอร์ (sodium-sulfur batteries), 

ลิเทียมไอออน (lithium-ion batteries) และรีด๊อกซ์ โฟล์ว (redox flow batteries)  

เทคโนโลยี Super-Capacitors เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ที่มาเติมช่องว่างระหว่าง capacitors 

ดั้งเดิม และแบตเตอรี่ทั่วไป การทำงานของ Super-Capacitors คล้ายคลึงกับเทคโนโลยี capacitors ดั้งเดิม

แต่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานมากกว่า เทคโนโลยี super-capacitors มีส่วนประกอบที่แตกต่างจาก
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แบตเตอรี่ทั่วไป โดยการใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte solution) ระหว่างตัวนำไฟฟ้าสองด้านที่

เป็นของแข็ง (solid conductors) จึงทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป 

เทคโนโลยี Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) ทำงานโดยใช้ปฏิก ิร ิยา

สัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและพลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า electrodynamics principle พลังงานจะ

ถูกกักเก็บในรูปของสนามพลังแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าใน superconducting coil โดย

ระบบจะต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำพอเพ่ือที่จะทำให้วัสดุมีคุณลักษณะที่เป็นตัวนำยิ่งยวด (superconductivity)  

2.3  คุณลักษณะท่ีสำคัญของเทคโนโลยี Energy Storage แต่ละประเภท 

การเลือกใช้เทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าในแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน (application) 

โดยสามารถแบ่งลักษณะการทำงานแบบหยาบ ๆ คือระบบสำรองพลังงานที่ต้องเก็บพลังงานปริมาณมากเป็น

เวลานาน (Energy Application) ที ่เหมาะแก่การนำมาใช้โยกย้ายพลังงานที่ผลิตได้ไปใช้ในช่วงเวลาอ่ืน 

(Electric energy time-shift) โดยเฉพาะการนำมาใช้เพ่ือให้บริการ Load Following แทนการใช้โรงไฟฟ้าใน

ปัจจุบ ัน และระบบสำรองพลังงานที ่สามารถปลดปล่อยและสะสมพลังงานได้อย่างรวดเร ็ว (Power 

Application) ที่เหมาะแก่การใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า (power quality) และการใช้งานเพ่ือ

เป็นแหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง (uninterrupted power supply) ซึ่งต้องการความสามารถในการตอบสนอง

ต่อความต้องการพลังงานจำนวนมากอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 

ความแตกต่างสำคัญของเทคโนโลยี Energy Storage แต่ละประเภท จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การกักเก็บและปลดปล่อยไฟฟ้า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อายุการใช้งาน และต้นทุน โดยในแต่ละ

ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้  

2.3.1  ความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (Energy and Power) 

ในบริบทของการสำรองไฟฟ้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ 2 คุณลักษณะของเทคโนโลยี คือ ปริมาณ

พลังงานที่ระบบสำรองไฟฟ้าสามารถเก็บสะสม (Rated Energy Capacity) ที่มีหน่วยเป็น kWh หรือ MWh 

และอัตราการกักเก็บหรือการปลดปล่อยประจุของพลังงานที่สะสมไว้ (Power Rating) ที่มีหน่วยเป็น kW หรือ 

MW ซึ ่งเมื ่อนำปริมาณพลังงานมาหารด้วยอัตราการปลดปล่อย ก็จะได้ระยะเวลาที ่เทคโนโลยีสามารถ

ปลดปล่อยพลังงาน ณ จุดพิกัดกำลังได้ (Discharge Time Duration at Power Rating) 
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ตัวแปรทั้ง 3 นี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะการใช้งานของแต่ละเทคโนโลยี ภาพที่ 2.4 แสดงให้เห็นถึง

ลักษณะการนำมาใช้งานของเทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยแต่ละจุดสีดำแสดงถึงโครงการติดตั้ง

ระบบสำรองพลังงานที่มีอยู่จริง ส่วนแกนตั้งแสดงถึง Power Rating ขณะที่แกนนอนแสดงถึง Rated Energy 

Capacity และเส้นทแยงคือเส้นแบ่งของระยะเวลาที่เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยพลังงานได้ ณ จุดพิกัดกำลัง 

เนื่องจากเทคโนโลยีสำรองพลังงานสามารถเรียงต่อเพ่ิมได้ (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 

จะเห็นได้จากภาพที่ 2.4 ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการกักเก็บพลังงานเป็นปริมาณมาก (Bulk 

storage) คือเทคโนโลยีที ่อยู ่ในมุมขวาบน เช่น Pumped-storage hydro (PSH) และ Compressed air 

Energy Storage (CAES) ส่วนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วจะอยู่

ในมุมซ้ายล่าง เช่น Super-capacitors, Flywheels และ Superconducting magnetic Energy Storage 

(SMES) เทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าเคมี ส่วนมากจะอยู ่ช่วงกลาง  ๆ คือมีความ

เหมาะสมกับทั ้งสองลักษณะการใช้งานขึ ้นอยู ่ก ับตำแหน่งของจุดบนกราฟ และขนาดของโครงการ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพที่ 2.4 จะแสดงถึงความเหมาะสมในเชิงเทคนิค แต่ก็ยังไม่ได้คำนึงถึงระดับความพร้อม 

(maturity) ของเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนของโครงการและความเชื่อถือได้ (reliability) ของระบบ 

(ภาพที่ 2.5) 



 

 

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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ภาพที่ 2.5 ระดับความพร้อม (maturity) ของแต่ละเทคโนโลยี 

 
ที่มา: Hart and Sarkissian (2016) 

ประเด็นที่สำคัญรองลงมาเป็นเรื่องของปริมาตรและน้ำหนักที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า 

โดยจะวัดได้จากพลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตร (power and energy density) ที่มีหน่วยเป็น W/L 

และ Wh/L ตามลำดับ (ภาพที ่ 2.6) และพลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อน้ำหนัก (specific power and 

energy) ที่มีหน่วยเป็น W/kg และ Wh/kg ตามลำดับ (ภาพที่ 2.7) จากกราฟในรูปทั้งสองจะเห็นได้ว่า ถ้า

เทคโนโลยียิ่งเข้าใกล้มุมขวาบนมากเท่าไร ยิ่งมีปริมาตรและน้ำหนักน้อยลงเท่านั้น ขณะที่ถ้าอยู่มุมซ้ายล่างก็จะ

มีปริมาตรและน้ำหนักมาก ประเด็นทั้งสองนี้มีความสำคัญต่อการเลือกเทคโนโลยีในระดับหนึ่งสำหรับการใช้

งานในโครงข่ายไฟฟ้าที่มีพื้นที่จำกัด แต่อาจจะไม่สำคัญมากเท่ากับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ที่น้ำหนัก

และปริมาตรเป็นประเด็นสำคัญในขั้นตอนการออกแบบ 
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ภาพที่ 2.6 เปรียบเทียบพลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตรของเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้า 

 
ที่มา: Luo et al. (2015)  

ภาพที่ 2.7 เปรียบเทียบพลังงานและกำลังไฟฟ้าต่อน้ำหนักของเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้า 

 
ที่มา: Luo et al. (2015) 
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2.3.2  ประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จ (cycle efficiency)  

ประสิทธิภาพของการกักเก ็บพลังงานต่อรอบชาร ์จ  หรือ cycle efficiency มีอีกชื ่อหนึ ่ งคือ

ประสิทธิภาพไป-กลับ (round-trip efficiency) เพราะการคำนวณประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงขั ้นตอน 

การกักเก็บพลังงานและช่วงปลดปล่อยพลังงาน ค่าประสิทธิภาพสามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่าง

พลังงานที่ปล่อยออกมาเทียบกับพลังงานที่ใส่เข้าไป ถ้าระบบสำรองไฟฟ้ามีค่าประสิทธิภาพสูง ก็จะมีการ

สูญเสียพลังงานในระหว่างขั้นตอนการกักเก็บหรือปลดปล่อยน้อย ดังนั้น เทคโนโลยีที่มีค่าประสิทธิภาพต่ำจึง

ไม่เหมาะกับลักษณะการใช้งานที่มีรอบการชาร์จบ่อย ๆ ภาพที่ 2.8 เปรียบเทียบ cycle efficiency ระหว่าง

เทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จากรูปจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่หลาย ๆ ประเภทมีค่า

ประสิทธิภาพที่เกาะกลุ่มกันระหว่างร้อยละ 60 ไปจนถึงร้อยละ 98 โดยจะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มี

การใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเทียม

ไอออน, แบตเตอรี่ตะก่ัวกรด และแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ 

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) 
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2.3.3  ความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานต่อรอบ (cycling capacity) และอายุ 

การใช้งาน (operating lifetime) 

เทคโนโลยีสำรองพลังงานมีข้อจำกัดอยู่ประการหนึ่งคือ อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่  

กักเก็บและปลดปล่อยพลังงาน มีหน่วยเป็นรอบ (cycles) ปัญหาคือจำนวนรอบและอายุการใช้งานจะ

เปลี่ยนแปลงตามความลึกของการปลดปล่อยพลังงาน (Depth of discharge) ที่มีหน่วยเป็นร้อยละ โดย

แต่ละเทคโนโลยีจะมีพิกัดที่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้ต่างกัน ในกรณีที่มีการปลดปล่อยพลังงานไม่ตรง

พิกัด ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Memory effect ทีท่ำให้อายุการใช้งานลดลงเป็นอย่างมาก 

สำหรับการใช้งานเทคโนโลยี Grid Energy Storage จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปลดปล่อย

ที่ลึกพอควร โดยมาตรฐานทั่วไปของความลึกในการปลดปล่อย จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ภาพที่ 2.9 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกับอายุการใช้งานที่ความลึกในการปลดปล่อยร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่า

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lead acid มีอายุการใช้งานที่ต่ำมากเมื่อใช้งานที่ความลึกในการปลดปล่อยร้อยละ 80 

ต่างจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานเกินพันรอบขึ้นไป ขณะที่เทคโนโลยี Pumped-Storage 

Hydro, Compressed Air, Super-Capacitors และ Flywheels มีอายุการใช้งานที่นานเกินหมื่นรอบ 

ภาพที่ 2.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ร้อยละ 80 Depth of Discharge 

 
ที่มา: Carnegie et al. (2013) 
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2.3.4  ต้นทุน (Capital cost) 

แน่นอนว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ คือความคุ้มค่าทาง

การเงิน อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างเทคโนโลยีไม่สามารถทำได้โดยตรง  เนื่องจากแต่ละ

เทคโนโลยีมีอายุการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ ผู้เปรียบเทียบจำเป็นต้องคำนวณ

มูลค่าของต้นทุนในลักษณะของ Levelized cost of storage (LCOS) (ภาพที่ 2.10) ซึ ่งสะท้อนสัดส่วน

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 อย่างไรก็ตาม วิธีคำนวณดังกล่าวตอบ

โจทย์เพียงแค่ต้นทุนของการเก็บพลังงาน เป็นการวิเคราะห์ที่มองด้านเดียวเท่านั้น การคัดเลือกเทคโนโลยทีี่ดี

ที่สุดจำเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของหลายปัจจัยที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้งานในลักษณะเดียวกัน4 

  

 
4  ดูรายละเอียดการคำนวณ LCOS แบบต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที ่Mayr และ Beushausen (2016) 
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ภาพที่ 2.11 เปรียบเทียบราคา LCOS ระหว่างเทคโนโลยีสำรองพลังงานปี 2015 และ 2030 (€ 2014) 

 
ที่มา: Gardner (2016) 

ภาพที่ 2.12 ราคา LCOE ระหว่างเทคโนโลยีผลิตพลังงานที่กำลังจะเริ่มใช้งานปี 2022 

 
ที่มา: EIA (2017) 
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ภาพที่ 2.11 เปรียบเทียบราคา LCOS ระหว่างเทคโนโลยีสำรองพลังงานในปี 2015 และ 2030 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 อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion 

และ Redox flow ยังมีศักยภาพที่จะลดราคาจนสามารถเทียบเคียงราคาของเทคโนโลยีอื ่น  ๆ ได้ภายในปี 

2030  

ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบราคากับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติ ผู้

เปรียบเทียบจำเป็นที่จะต้องคิดรวมค่า LCOS ของระบบสำรองไฟฟ้า คู่กับค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าไปด้วย 

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ ภาพที่ 2.12 เปรียบเทียบราคา Levelized cost of energy (LCOE) ระหว่าง

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ที่กำลังจะเริ่มใช้งานในปี 2022 จะเห็นได้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้นทุนของการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์และพลังงานลม จะถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน แต่ยังไม่

สามารถเทียบเท่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติได้  

เทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์และพลังงานลม สามารถนำมาติดตั ้งร่วมกับ

เทคโนโลยี Grid Energy Storage เพื่อนำมาแทนที่การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติได้ 

ถ้าต้นทุนรวมของการผลิตพลังงานทดแทนและ Energy Storage ต่ำพอ อย่างไรก็ดี สังเกตว่าตัวเลขดังกล่าว

ยังไม่ได้รวมต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางธรรมชาติที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกรณีที่มีการคิด

คำนวณราคาคาร์บอน (carbon price) รวมไปด้วย ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซ

ธรรมชาติก็จะสูงขึ้น 

2.3.5 ปัจจัยอ่ืน ๆ  

นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี Energy 

Storage เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ปัจจัยอื่น ๆ นี้อาจจะไม่สำคัญมากนักแต่ในบางลักษณะการใช้งานก็มี

ความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ระยะเวลาในการตอบสนอง (response time) ที่สำคัญต่อการใช้ในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ไฟตก หรือ การคายประจุเอง (self-discharge) ที่มีความสำคัญต่อลักษณะการใช้งานที่ต้องการเก็บ

พลังงานเป็นเวลานาน รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental impacts) ที่อาจจะเป็นปัจจัยที่
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ต้องคำนึงถึง Luo et al. (2015) และ Guney and Tepe (2017) ได้สรุปปัจจัยเหล่านี้ไว้ในตารางที่แสดงอยู่

ในภาคผนวกท้ายบท 

2.3.6  เทคโนโลยีอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ Energy storage 

การเลือกใช้เทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ นอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของแต่ละ

เทคโนโลยีแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจและคำนวณต้นทุนรวมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานของระบบ 

เช่น เทคโนโลยี Pumped-Storage Hydro (PSH) ที่ต้องคำนึงถึงกังหัน turbine เพื่อเปลี่ยนพลังงานจาก

แรงดันน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือระบบการกักเก็บพลังงานในรูปของก๊าซ Hydrogen ที่จำเป็นต้อง

คำนึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น เช่น สถานีผลิตก๊าซ ท่อส่งก๊าซ และสถานีเติมก๊าซ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสำคัญที่สุดต่อเทคโนโลยีกักเก็บไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่คือ inverter 

และ converter ที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดย inverter ทำ

หน้าที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นกระแสสลับ (DC-AC) และ converter ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจาก

กระแสสลับไปเป็นกระแสตรง (AC-DC) เทคโนโลยีดังกล่าวมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากหลัง

เร ิ ่มมีการนำ semiconductor switching devices เช ่น diodes และ transistors ซึ ่งเป็นอุปกรณ์แบบ 

active devices ที่ทำหน้าที่สับสวิตช์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ามาใช้ ควบคู่กับอุปกรณ์แบบ passive 

devices ดั้งเดิม เช่น resistors capacitors และ inductors 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี inverter และ converter นั้นอยู่ภายใต้ศาสตร์ที่เรียกว่า Power 

Electronics ที่มีอีกชื่อเรียกคือ Solid-State Electronics ตามลักษณะของเทคโนโลยี เทคโนโลยีดังกล่าวใน

ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สำคัญ และมีการนำมาใช้ทั่วไปในหลาย ๆ 

application ไม่ใช่แค่เพียงเพ่ือการกักเก็บพลังงาน เช่น การนำมาใช้เพ่ือควบคุมการผลิตพลังงานทดแทนเข้าสู่

โครงข่ายไฟฟ้า การนำมาใช้ควบคุมและขับเคลื่อนมอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรโรงงาน เครนและลิฟต์ 

และการนำมาใช้แปลงไฟบ้านให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  ๆ การวิจัยปรับปรุงคุณภาพของ 

power electronics มักจะเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Solid-State Devices) ดีไซน์ของ 

inverter และ converter (Topology Design) และการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของสวิตช์ (control 
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system) ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานต่อรอบสูงมาก ประมาณร้อยละ 90 5 (Abu-Rub et 

al., 2014) 

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญและจำต้องใช้ควบคู่กับระบบสำรองพลังงานประเภทแบตเตอรี่ คือระบบ 

Battery Management System (BMS) ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่กำกับและควบคุมการทำงาน

ของแบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 สังเกตและติดตามการทำงานของแบตเตอรี่ เช ่น ว ัดอุณหภูมิ ตรวจระดับแรงดันและ

กระแสไฟฟ้า ระดับของพลังงานที่กักเก็บ (state of discharge) ความลึกของการปลดปล่อย

พลังงาน (depth of discharge) และ ระดับสุขภาพของแบตเตอรี่ (state of health) 

 คำนวณและวิเคราะห์การทำงานของแบตเตอรี่ เช่น วิเคราะห์กระแสไฟฟ้าสูงสุดในการ charge 

และ discharge ปริมาณพลังงานที่กักเก็บได้ต่อรอบ ค่าความต้านทาน (impedance) ภายใน

ของแต่ละเซลล์ ไปจนถึงการเก็บข้อมูลพลังงานที่ปลดปล่อยไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้ง

แรก และจำนวนรอบการใช้งาน 

 สื่อสารกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ BMS ของแบตเตอรี่อ่ืน ๆ ที่ต่อกันแบบ

อนุกรมหรือขนาน ติดต่อกับระบบ Controller Area Network (CAN) ที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึง การติดต่อกับ DC-bus ของระบบเครือข่ายไฟฟ้า  

 ป้องกันการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิ แรงดัน 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งาน เป็นปัจจัยที่ทำให้ระบบ 

BMS มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเซลล์แบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมี rated voltage ที่ต่ำ การ

นำมาใช้จริงจึงต้องนำหลาย ๆ เซลล์มาต่อพ่วงกันแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิม operating voltage ตาม

ความต้องการของการใช้งานแต่ละแบบ ปัญหาคือขั้นตอนการผลิตเซลล์ในโรงงานมักมีความ

คลาดเคลื่อน (imperfection) จึงส่งผลให้บางเซลล์ที่อัดประจุ (charge) ได้เต็มก่อน และบาง

เซลล์ที่ปล่อยประจุ (discharge) หมดก่อน ส่งผลให้อายุการใช้งานของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่

 
5  การคำนวณประสิทธิภาพของทั้งระบบ จำเป็นต้องนำประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จของแบ ตเตอรี่ (2.3.2) มาคูณกับ

ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของระบบ power electronics และประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า 
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แพ็คไม่เท่ากัน ระบบ BMS จึงมีหน้าที่ปรับระดับแรงดันของแต่ละเซลล์ (เรียกว่า state of 

charge) ให้เท่ากันในทุกรอบเพ่ือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็ค  

2.4  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion) 

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำคัญที่มีศักยภาพสูงในตลาด เนื่องจาก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการขยายกำลังการผลิตทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มี power 

density และ energy density สูงเหมาะแก่การนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles) การแข่งขันที่

เพิ่มขึ้นกับกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) ที่ทำให้ราคาต่อ 

kWh-cycle ของแบตเตอรี่ Lithium-ion ลดลงเป็นอย่างมาก (ภาพที่ 2.13) ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้นำ

รายละเอียดของเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ของแบตเตอรี่ Lithium-ion มานำเสนอ ณ ที่นี้   

ภาพที่ 2.13 เปรียบเทียบราคาต่อ kWh-cycle ของแบตเตอรี่ Lithium-ion และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

 
ที่มา: Massachusetts Energy Storage Initiative  

 

แบตเตอรี่ Lithium-ion ที่พบได้โดยส่วนใหญ่ในตลาดมีอยู่สองรูปแบบคือ 1) Cylindrical Cell ที่มี

ลักษณะเป็นทรงกระบอก และ 2) แบบ Prismatic & Pouch Cell ที่มีลักษณะเป็นซองอ่อนทรงสี่เหลี่ยม  
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แบตเตอรี่ Lithium-ion แบบ cylindrical นั้นมีข้อดีคือ สามารถผลิตได้ง่ายกว่าและมีความเสถียรเชิง

โครงสร้าง นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยสูง ได้รับการออกแบบมาให้แตกตัวออกเมื่อได้รับแรงดันจาก

ภายนอกจึงลดโอกาสเกิดเพลิงไหม้ และยังมีอายุการใช้งานยาวนานและราคาถูก ข้อเสียหลักของแบตเตอรี่รูป

ทรงกระบอกคือ เมื่อนำมาจัดเรียงต่อ ๆ กันจะเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ทำให้แบตเตอรี่แพ็กมีขนาดใหญ่และ

กินเนื้อที ่

ในทางกลับกันแบตเตอรี่ Lithium-ion แบบ prismatic และ pouch มีความเบาและบางจึงประหยัด

เนื้อที่กว่า สามารถนำมาซ้อนกันเป็นชั้นทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ จึงมีการ

นำมาใช้ผลิตมือถือ และแท็บเล็ตที่มีน้ำหนักเบา ข้อเสียของรูปแบบ prismatic/pouch คือต้นทุนในการ

ออกแบบและการผลิตที่ยังมีราคาแพงอยู่ และมีอายุการใช้งานต่ำเพราะไม่สามารถจัดการกับความร้อนได้ดีนัก 

นอกจากนี้ การผลิตแบตเตอรี่ Lithium-ion แบบ prismatic/pouch ของหลาย ๆ บริษัทยังไม่มีมาตรฐานที่ใช้

ร่วมกันจึงไม่สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้บ่อยครั้ง 

นอกจากความแตกต่างในด้านดีไซน์แล้ว เทคโนโลยี Lithium-ion ยังมีความแตกต่างในส่วนของ

วัตถุดิบที่เลือกใช้ในการผลิตแคโทด แอโนด และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ อีกด้วย  

แคโทดและแอโนด ทำหน้าที ่เป็นขั ้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที ่ทำหน้าที ่ปล่อยและเก็บประจุ  

Lithium-ion และอิเล็กตรอน วัสดุแคโทดที่ใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Iron Phosphate (LFP), 

Nickel Manganese (NMC), Manganese (LMO), Titanate (LTO), Cobalt Oxide ในขณะที่วัสดุที่ใช้งาน

แพร่หลายสำหรับแอโนด คือแกรไฟต์ (ภาพที่ 2.14)  

สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทำหน้าเก็บประจุและเหนี่ยวนำระหว่างสองขั้วไฟฟ้า ปัจจุบันเทคโนโลยีส่วน

ใหญ่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของเหลว โดยเทคโนโลยีที่ใช้อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็ง หรือที่เรียกอีก

ชื่อว่า solid-state batteries กำลังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา และกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถประหยัดเนื้อที่และมี energy density ที่สูงเพราะอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็ง

สามารถลดพื้นที่ระหว่างแคโทดและแอโนดได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 

และมีความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะไม่ติดไฟและไม่ระเบิด อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวยังติด

ข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ความสามารถนำไฟฟ้าต่ำ (low conductance) และยังคงมีราคาต้นทุนการผลิต

ที่สูง ซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าราคาจะเทียบเท่ากับเทคโนโลยี Lithium-ion ที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์

แบบเหลวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้    
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ภาพที่ 2.14 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion ที่สำคัญในตลาด

 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Linear Technology (2014) 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Lithium-ion ส่วนมากมาจากกระบวนการผลิต 

(ภาพที่ 2.15) โดยเฉพาะการปลดปล่อยของก๊าซอีเทน ฟอสเฟต ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารคลอโรฟลูโอ

คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยระหว่างขั ้นตอนการผลิตมากกว่าครึ ่ง ขณะที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง

คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างขั้นตอนการผลิตนั้นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับการปล่อยก๊าซระหว่างการใช้ง าน6 

ภาพที่ 2.16 เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ 

Lithium-ion ชนิดต่าง ๆ ส่วนภาพที่ 2.17 เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 3 

ชนิด คือ Lead acid battery, Lithium Manganese battery และ Lithium Iron Phosphate battery 

ภาพที่ 2.15 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสารอันตรายอ่ืน ๆ ในระหว่างขั้นตอนการผลิต 

ขั้นตอนการใช้งาน และระหว่างการขนส่งเพื่อนำไปรีไซเคิล7 

 
ที่มา: Zackrisson et al. (2010) 

  

 
6  การปลดปล่อยก๊าซต่าง ๆ ของแบตเตอรี่คำนวณจาก Life cycle assessment ที่วิเคราะห์การปล่อยก๊าซตลอดช่วงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 
7  ผลลัพธ์มาจากการวิเคราะห์การใช้งานของแบตเตอรี่ Lithium-ion ของรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) การใช้งานแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอาจให้

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 เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 3 ชนิด 

 
ที่มา: Wang et al. (2018) 

หมายเหตุ: normalized effect results at mid-point 

LAB – Lead acid battery 

LMB – Lithium manganese battery (หรือ LMO ตามที่อธิบายไว้ในส่วนท่ี 2.4)  

LIPB – Lithium iron phosphate battery (หรือ LFP ตามที่อธิบายไว้ในส่วนท่ี 2.4) 



42 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
ปัจจุบันการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion ยังไม่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากยังไม่มี

แบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน (End-of-life batteries) เป็นจำนวนมากพอ และอาจจะ

ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งทศวรรษจนกว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันจะหมดอายุลง  

งานวิจัยการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Lithium-ion ในขณะนี้เน้นการพัฒนากระบวนการแยกแร่ธาตุสำคัญ ๆ 

ที่ใช้ผลิตแคโทด เช่น โคบอลต์และนิกเกิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เพราะเป็นแร่ธาตุหายากที่มีมูลค่าสูง (Xu et al., 

2008) ขณะที่ส่วนประกอบที่ทำมาจากลิเทียมคาร์บอเนต กลับมีความสำคัญต่อกระบวนการรีไซเคิลน้อยกว่า 

เพราะมีมูลค่าเฉลี่ยคิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด (Kumar, 2011) และแม้ว่า

แหล่งที่มาของลิเทียมจะถูกจำกัดอยู่ในบางพ้ืนที่ (ภาพที่ 2.18) แต่ก็ยังหาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแร่ชนิดอื่น ๆ  

ภาพที่ 2.18 แผนที่แสดงอุปทานของลิเทียมทั่วโลก 

 
ที่มา: Grosjean et al. (2012) 

ขั้นตอนการรีไซเคิลของแบตเตอรี่ Lithium-ion มีความซับซ้อนกว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่อื่น ๆ เช่น 

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ Ni-MH เนื่องจากแบตเตอรี่ Lithium-ion มีส่วนผสมของแร่ธาตุที่นำมาผลิต

หลากหลายกว่า และมีการใช้วัตถุทำปฏิกิริยา (active materials) ที่มีลักษณะเป็นผงเคลือบอยู่บนฟอยด์เหล็ก 

ซึ่งกระบวนการแยกส่วนประกอบออกจากกันนั้นมีหลายขั้นตอน (ภาพที่ 2.19) นอกจากนี ้การบรรจุภัณฑ์ของ
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เซลล์แบตเตอรี่ก็มีส่วนทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเซลล์จำนวนมากถู กแพ็กรวมกัน 

และถูกบรรจุรวมเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการความร้อน (thermal management 

system) และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (battery management system) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่

พ่วงมาด้วยมักประกอบด้วยวัตถุดิบและแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูงที่อาจสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรีไซเคิลได้ระดับหนึ่ง 

ภาพที่ 2.19 Flow chart ของกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

 
ที่มา: Xu et al. (2008) 

นอกจากความยากของกระบวนการรีไซเคิลแล้ว การพัฒนาของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การออกแบบเทีป่ลี่ยนไปอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและแร่ธาตุที่

ใช้ผลิต (Xu et al., 2008) ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่ต้องการจะลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ นอกจากนี้

เทคโนโลยีแบตเตอรี่สมัยใหม่ในปัจจุบันยังขาดมาตรฐานการผลิตที่ใช้ร่วมกัน ต่างจากดีไซน์ของแบตเตอรี่ 

ตะกั่วกรด จึงทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่สามารถกระทำได้โดยง่าย (still cannot be streamline)  

แนวโน้มในอนาคตอาจมีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ lithium-ion เพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความไม่แน่นอนและความ

ผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองโลก (geopolitics) ในกรณีที่โครงสร้างการใช้พลังงาน

ของโลกได้เปลี่ยนผ่านจากทรัพยากรน้ำมันไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานรูปแบบใหม่  ๆ และอุปสรรคอื่น ๆ 

โดยที่การประหยัดจากขนาดของการรีไซเคิล น่าจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่มีสินค้ามาตรฐาน

เดียวกันของบริษัทตนเองอยู่ในตลาดเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้เกิดความคุ้มทุน 

2.5  เทคโนโลยี Grid Energy Storage ที่เหมาะแก่การใช้งานแต่ละประเภท 

ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการใช้งานของ Grid Energy Storage สามารถแบ่งลักษณะการทำงาน

แบบหยาบ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ระบบสำรองพลังงานที่ต้องเก็บพลังงานปริมาณมากเป็นเวลานาน (Energy 

Application) และระบบสำรองพลังงานที่สามารถปลดปล่อยและสะสมพลังงานได้อย่างรวดเร็ว (Power 

Application) ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มการใช้งาน/ประโยชน์ของระบบ Grid Energy Storage ที่ระบุไว้
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ในส่วนที่ 2.1 ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ข้างต้น และยกตัวอย่างเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกนำมาใช้ในแต่ละ

ลักษณะ  

ภาพที่ 2.20 และตารางที่ 2.3 สรุปตัวอย่างของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกใช้สำหรับการใช้งาน

ประเภทต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานลักษณะ Power Application คือเทคโนโลยี

ที่มี 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  

ในส่วนของ Energy Application การใช้งานจะเปลี่ยนตามปริมาณและระยะเวลาที ่ต้องการเก็บ

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) จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น Lithium-ion 

batteries, Zinc Bromine Flow Batteries, VRB flow batteries, Sodium Sulfur Batteries, และ Nickel-

Cadmium Batteries และระบบสำรองพลังงานขนาดใหญ่ (>100MWh) จะใช้ระบบที่มีความสามารถในการ

กัก เก ็ บพล ั ง ง านส ู ง  เช ่ น  Pumped-Storage Hydro, Large Compressed Air, และ Sodium Sulfur 

Batteries (มุมขวาบนในภาพที่ 2.20) 

รายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2 ในภาคผนวกท้ายบทที่ 2 โดยงานของ De Ibarra Et Al. (2013) เป็นการรวบรวมโครงการติดตั้ง

ระบบสำรองพลังงานทั่วโลกระหว่างปี 2006 ถึง 2012 ในขณะที่ Luo et al. (2015) ได้ทำรายการเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมตามแต่ละลักษณะการใช้งาน โดยจำแนกออกเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแล้วจริง (experienced) 

กับเทคโนโลยีที่น่าจะมีศักยภาพในอนาคต (promising)  

ในปัจจุบัน การวิจัยเทคโนโลยีสำรองพลังงานในตลาดโลกกำลังมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทำให้เกิด

แนวโน้มที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดด้านต้นทุนและปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ บริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากเลือกที่จะ

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 แ ล ะ  Toshiba  
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ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีอย่าง flywheels และ super-capacitors นั้นก็ได้รับความสนใจเช่นกันจากบริษัท

ขนาดเล็ก (SMEs และ start-ups) เช่น Amber Kinetics, Beacon Power, Temporal Power, Teraloop, 

Ioxus, และ Nesscap (Roots Analysis, 2017) 

ภาพที่ 2.20 คุณลักษณะและเทคโนโลยี Energy storage ที่เหมาะกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ 

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

2.6  บทสรุป 

เทคโนโลยีสำรองไฟฟ้ากำลังมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ สืบเนื่องมาจากความจำเป็นที่

จะต้องปรับตัวต่อ disruptive forces ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) แนวโน้มการขยายตัวของพลังงานทดแทนในประเทศอย่างรวดเร็ว และกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทางสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่ทำให้ผู ้บริโภคเกิดการตื ่นตัวต่อความสำคัญของ

พลังงานสะอาด ปัญหาคือ พลังงานทดแทนมีความผันผวน (intermittency) โดยธรรมชาติ ซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะเซลล์

แสงอาทิตย์ ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองได้ (distributed generation) 

ซึ ่งจะเพิ ่มทางเลือกและอำนาจการตัดสินใจของผู ้บริโภคยุคใหม่ (prosumers) ที ่จะเป็น
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แรงผลักดันสำคัญให้เกิดการเปลี ่ยนถ่ายเช ิงโครงสร้างจากการผลิตไฟฟ้าจากส่วนกลาง  

(centralized generation) ไปสู่การกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้า (distributed generation) 

2) แนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า ที ่จะทำให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้าซับซ้อนยิ ่งขึ้น 

โดยเฉพาะในกรณีที ่ม ีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากพร้อม  ๆ กัน (unplanned 

charging) ซึ่งอาจจะสร้างอุปสงค์อย่างรวดเร็วจนโครงข่ายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

3) ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงได้ยาก รวมทั้งการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความ

ต้องการในอนาคต ยังคงเป็นปัญหาสำคัญต่ออนาคตความม่ันคงทางพลังงานของชาติ 

เทคโนโลยีสำรองพลังงานจะทำหน้าที่เป็นดั่งกันชน (buffer) ที่คอยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าที่จะผันผวนยิ่งขึ้น และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่จะผันผวนยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัญหานี้จะมีแนวโน้ม

ที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

ของเทคโนโลยีจะเป็นทางออกของการปรับตัว8 

ปัจจุบัน ต้นทุนของเทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี แบตเตอรี่  

Lithium-ion กำลังลดลงเรื่อย ๆ สืบเนื่องจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการ

ขยายการผลิตขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด ต้นทุนที่ลดลงหมายถึงความเหมาะสมในการนำมา

แก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าประเภทไหนที่เป็นทางออกสำหรับทุกปัญหา และยัง

ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีใดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว การเลือกเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าจึงจำเป็นต้อง

วิเคราะห์ตามประเภทการใช้งาน โดยต้องเปรียบเทียบความสามารถในการกักเก็บและปลดปล่อยพลังงาน

ไฟฟ้า อัตราการกักเก็บและการปลดปล่อย ประสิทธิภาพในการกักเก็บ อายุการใช้งาน ต้นทุน และปัจจัยอื่น ๆ 

ไปจนถึงเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องที่ต้องใช้ควบคู่ นอกจากนี้ยังต้องนำมาประเมินร่วมกับเทคโนโลยีการผลิต

พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์การนำมาใช้อย่างรอบด้าน  

 
8  นอกเหนือจากเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟของตนเอง 

ซึ ่งจะช่วยลดความผันผวนของอุปสงค์ และแบ่งเบาภาระของโครงข่ายได้ และสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปตัวอย่างของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ถูกใช้สำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ 

ลักษณะ 

การใช้งาน  

(แบบกว้าง) 

ตำแหน่ง 

การใช้งาน 

ลักษณะการใช้งาน (เฉพาะ

อย่าง) 
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริง 

Energy 

Application 

Transmission 

& Distribution 

Distribution and 

Transmission deferral 

Experienced: PHS and batteries; Promising: CAES, 

flow batteries, TES and fuel cells 

Transmission congestion 

management 

Experienced: large (PHS, CAES, TES); small (batteries, 

flow batteries, TES) Promising: flywheels, fuel cells 

Generation 

(Bulk energy) 

Electric supply capacity 
Experienced: PHS, CAES and batteries; Promising: 

flow batteries, solar fuels, fuel cells and TES 

Electric energy time-

shift 

Experienced: PHS, CAES and batteries; Promising: 

flow batteries, solar fuels, fuel cells and TES 

System 

Operator 

Electric supply reserve 

capacity 

Experienced: batteries; Promising: small-scale CAES, 

flywheels, flow batteries, SMES and fuel cells 

End-use 

customer 

TOU and demand 

charge bill management 

Experienced: batteries; Promising: flow batteries, 

flywheels, SMES and super-capacitors 

Renewable 

Integration 

Renewable energy 

time-shift 

Experienced: flywheels, batteries and super-

capacitors; Promising: flow batteries,  

SMES and fuel cells 

Power 

application 

System 

Operator 

Load following/ 

Area regulation  

Experienced: flywheels, batteries, SMES, capacitors, 

super-capacitors; Promising: flow batteries 

Voltage support 
Experienced: batteries and flow batteries; Promising: 

SMES, flywheels and super-capacitors 

End-use 

customer 
Backup power 

Experienced: flywheels, super-capacitors, batteries; 

Promising: SMES, small CAES, fuel cells,  

flow batteries 

Renewable 

Integration 

Renewable capacity 

firming 

Experienced: flywheels, batteries, SMES, capacitors, 

super-capacitors; Promising: flow batteries 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fitzgerald, Mandel, Morris และ Touati, (2015) และ Luo et al. (2015); หมายเหตุ: “Experienced” – 

เทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงแล้ว, “Promising” – เทคโนโลยีที่น่าจะมีศักยภาพในอนาคต 
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ตารางท่ี 1 สำรวจโครงการติดตั้งระบบสำรองพลังงานทั่วโลกระหว่างปี 2006 ถึง 2012 

 
ที่มา: de Ibarra et al. (2013)  
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ตารางท่ี 2 รายการลักษณะการใช้งาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
ที่มา: Luo et al. (2015) 
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ตารางท่ี 3: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบสำรองพลังงาน 

 
ที่มา: Guney and Tepe (2017) 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ 

 
ที่มา: Luo et al. (2015)  
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ (ต่อ) 

 
ที่มา: Luo et al. (2015) 

ตารางท่ี 6: รายละเอียดเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสำรองพลังงานประเภทต่าง ๆ 

 
ที่มา: Luo et al. (2015) 
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3.  แนวทางการประยุกต์ใช้ Grid Energy Storage ในประเทศไทย 

 

3.1  ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินของการใช้งานประเภทต่าง ๆ 

โดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนของการลงทุนในระบบ Energy storage สำหรับผู้ลงทุน จะอยู่ในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 

1) ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided cost) จากการติดตั้ง Energy storage  หมายถึง ต้นทุนที่ลดลง

จากการนำ Energy storage มาใช้งานแทนเทคโนโลยีดั้งเดิมในแต่ละ application เช่น  

 การนำ Energy storage มาใช้แทนกำลังการผลิต (capacity) บางส่วน ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของการ

สร้างโรงไฟฟ้าใหม่  

 การนำ Energy storage มาใช้ลดความแออัดของระบบสายส่ง (transmission congestion) 

เพ่ือลดความจำเป็นในการลงทุนขยายสายส่งลง หรือ 

 การนำ Energy storage กักเก็บไฟฟ้าไว้ในช่วง off-peak เพื่อนำออกมาใช้ในช่วง peak เพื่อลด

ค่าไฟฟ้า  

2) รายได้ที ่ เพิ ่มขึ ้น (Additional revenue) จากการติดตั ้ง Energy storage หมายถึง การนำ  

Energy storage มาให้บริการที่มีมูลค่าในระบบไฟฟ้า เช่น การซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในช่วงเวลาที่

ความต้องการต่ำ (ราคาถูก) มาเก็บไว้ใน Energy storage เพื่อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ความต้องการ

สูง (ราคาแพง) 

ประโยชน์หรือมูลค่าของระบบ Energy storage จะมีความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะการใช้งานหรือ 

Application แต่ละแบบ ซึ่งลักษณะการใช้งานสามารถแบ่งได้กว้าง ๆ เป็น 2 ลักษณะคือ  

 Energy application เป็นการใช้งานที่ต้องเก็บพลังงานปริมาณมากเป็นเวลานาน เช่น การปรับ

เวลาของการผลิต/ใช้ไฟฟ้า (energy time-shift) การเพิ่มปริมาณไฟฟ้าในระบบตามช่วงเวลา

ของวัน/ฤดูกาล (load following)  
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 Power application ซึ่งเป็นการใช้งานที่ต้องอาศัยการปลดปล่อยและ/หรือสะสมพลังงานได้

อย่างรวดเร็ว เช่น การรักษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า (power quality) การรักษาความถี่ของระบบ

ไฟฟ้า (frequency regulation) (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561) 

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะนำเสนอตัวอย่างการคำนวณมูลค่าประโยชน์จากการใช้งาน  Energy storage 

แบบ Lithium-ion ในรูปแบบ (application) ต่าง ๆ โดยอ้างอิงกรอบการคำนวณจากการศึกษาในอดีต เช่น 

Eyer et al. (2010), USDOE (2012), Lazard (2016, 2017, 2018) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย (2561) โดยมูลค่าของประโยชน์จะแสดงเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present value) ตลอดอายุการใช้งานของ 

Energy storage ซึ่งคณะผู ้วิจัยจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับต้นทุนของ Energy storage เพื่อใช้

ตัดสินใจเบื้องต้นว่าการลงทุนจะคุ้มค่าเมื่อใด (มี Net Present Value > 0) โดยตารางที่ 3.1 แสดงการใช้งาน

ของ Energy storage ที่คณะผู้วิจัยทำการคำนวณมูลค่าในการศึกษานี้ และตารางที่ 3.2 แสดงสมมติฐานของ

เทคโนโลยี Energy storage ที่ใช้เป็นต้นแบบในการคำนวณ 

ตารางท่ี 3.1 การใช้งาน Energy storage ที่คณะผู้วิจัยจะใช้ประมาณมูลค่าในการศึกษานี้ 

ตำแหน่งในห่วง

โซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 

ความหมาย ผู้ใช้งาน 

ส่วนการผลิตไฟฟ้า 

(Generation) 

1. Electric energy time-

shift (Energy arbitrage) 

การเก็บไฟฟ้าทีผ่ลติได้ในช่วง off-

peak (ต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำ) ไว้จ่ายเข้า

ระบบในช่วง peak (ต้นทุนการผลติ

ไฟฟ้าสูง) 

กฟผ. 

2. Electric supply capacity  

(Peak shaving) 

การใช้ ES เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

ในช่วงพีคของปี แทนการสร้าง

โรงไฟฟ้าใหม ่

กฟผ. 

3. Frequency regulation ใช้ ES ทำ frequency regulation  

แทนโรงไฟฟ้าความร้อน ทำให้ไมต่้อง

เตรียมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า

ความร้อนไวม้ากเท่าเดิม 

กฟผ. 

การใช้ควบคู่กับ

พลังงานทดแทน 

4. Renewable energy 

time-shift 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนในช่วงที่ต้นทุนถูก เพื่อ

นำมาใช้ในช่วงที่ต้นทุนไฟฟ้าแพง  

ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจ, โรงงาน 

และบ้านอยู่อาศยั 
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ตำแหน่งในห่วง

โซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 

ความหมาย ผู้ใช้งาน 

(Renewable 

energy) 

5. Renewable capacity 

firming แบบ SPP Hybrid 

Firm 

ใช้ ES คู่กับพลังงานหมุนเวียนเพื่อทำ

ให้ผลผลติไฟฟ้าสม่ำเสมอ และขาย

ไฟฟ้าคืนให้ระบบไฟฟ้าได้ตามราคารับ

ซื้อ SPP Hybrid Firm 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(Consumers) 

6. Time-of-use 

management 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจากระบบในช่วงราคา

ถูก (off-peak) ไว้ใช้ในช่วงราคาแพง 

(on-peak) 

ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจและ

โรงงาน 

7. Demand charge 

management 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจากระบบในช่วงราคา

ถูก (off-peak) ไว้ใช้ลดค่า demand 

charge  

ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจและ

โรงงาน 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

ตารางท่ี 3.2 สมมติฐานด้านเทคนิคของระบบ Energy storage ที่ใช้ในการคำนวณ 

คุณลักษณะ สมมติฐาน 

เทคโนโลยี Energy storage  Lithium-ion 

อายุการใช้งาน (Cycle life) 4,000 – 6,000 รอบ 

Round-trip efficiency 80% 

Capacity degradation 1.5%- 3% ต่อปี หรือ capacity ลดเหลือ 80% หลังจากการใช้งาน 6,000 รอบ 

Depth-of-discharge (DoD) 70% 

ช่วงราคาสำหรับ Energy application 

(1C-rate หรือต่ำกว่า) 

200 – 500 USD/kWh  

ช่วงราคาสำหรับ Power application 

(2C-rate ขึ้นไป) 

400 – 700 USD/kWh  

อัตราคิดลด (discount rate) 6% 

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/USD 32 บาท/USD 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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ข้อควรระวังในการแปลผลการคำนวณ 

 ชื่อเรียกประเภทของการใช้งาน Energy storage อาจมีนิยามที่แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา 

ดังนั้น มูลค่าของ Energy storage ที่ประเมินในการศึกษาชิ้นนี้จะเป็นมูลค่าตามนิยามที่ได้ระบุไว้

ในส่วนต่อไปนี้เท่านั้น 

 การใช้งานหลายประเภทที่ระบุไว้ในการศึกษานี้ เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า 

ซึ่งแท้จริงแล้วแต่ละปัญหามีทางเลือกของการแก้ไขที่หลากหลาย และทางเลือกที่ดีที ่สุดหรือ

ต้นทุนต่ำที่สุด อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ Energy storage หรือแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion 

เลยก็เป็นได้ (แต่ระบบ Energy storage สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีแก้ไขปัญหาได้) 

 ความคุ้มค่าของการใช้งานในการศึกษาชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างการคำนวณความคุ้มค่าของการใช้ระบบ 

Energy storage แบบ Lithium-ion เท่านั้น 

 สมมติฐานความถี่ของการใช้ระบบ Energy storage ในการศึกษานี้ เป็นการประมาณคร่าว ๆ 

เท่านั้น โดยความถี่ของการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง  

 ช่วงราคาต้นทุนระบบ Energy storage แบบ Lithium-ion ในความเป็นจริงจะค่อนข้างกว้าง 

ขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อใช้งานในแต่ละ application  

 ผลการคำนวณความคุ้มค่าที่นำเสนอในส่วนนี้ เกิดจากการกำหนดสมมติฐานด้านเทคนิคและ

เศรษฐศาสตร์หลายประการตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 3.2 ซึ่งหากผู้ประกอบการใช้สมมติฐานการ

คำนวณที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ก็อาจทำให้ผลการประเมินความคุ้มค่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่

นำเสนอได้ 

รายละเอียดว ิธ ีการคำนวณและผลการคำนวณความคุ ้มค ่าในแต่ละ application ทั ้ง 6 ว ิธี  

ประกอบด ้ วย  1) Electric energy time-shift (Energy arbitrage) 2) Electric supply capacity (Peak 

shaving) 3) Frequency regulation 4) Renewable energy time-shift 5) Renewable capacity firming 

แบบ SPP Hybrid Firm 6) Time-of-use and Demand charge management โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1.1  Electric Energy Time-shift 

ความหมาย กฟผ. สามารถซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหรือผลิตไฟฟ้าเอง ในช่วง off-peak ซึ่ง

ต้นทุนต่ำ มาเก็บไว้ใน Energy storage เพื่อนำออกมาขายให้แก่ กฟภ. กฟน. และผู้ใช้ไฟฟ้าอื่น  ๆ ในช่วง 

peak เพ่ือเป็นการลดต้นทุนโดยรวมในการจัดหาไฟฟ้า  

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

ตารางท่ี 3.3 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของ Energy time-shift 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน กฟผ. 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

ผลประหยดัต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า ท่ีมาจากการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ต้นทุนต่ำ 

(off-peak) เพื่อขายในช่วงที่ต้นทุนสูง (on-peak) 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ Energy storage และต้นทุนการจดัหาไฟฟ้า

ในช่วง off-peak 

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Energy application 

▪ ความถี ่ที ่ม ีการอัดประจุ/ปล่อยประจุของระบบ Energy storage คือ  

1 รอบต่อวัน หรือ 365 รอบต่อปี 

▪ อายุการใช้งาน Energy storage ประมาณ 5,500 รอบ 

▪ ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในช่วง off-peak เท่ากับ 1.6 บาท/kWh 

▪ ค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ ่ม เต ิม เช ่น Balance of system, Power conversion,  

EPC cost, Controlling infrastructure อ ้ า งอ ิ ง จ ากการศ ึ กษาของ 

Lazard (2016, 2017, 2018) 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที่ 3.1 แสดงความคุ้มค่าหรือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage เพื่อใช้งานแบบ Energy 

time-shift ที่ระดับต้นทุนของ Energy storage ต่าง ๆ (100 – 500 USD/kWh) และท่ีต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า

ช่วงพีคที่แตกต่างกัน (4, 7, และ 9 บาท/kWh) ซึ่งผลการคำนวณบ่งชี้ว่าการลงทุนในการใช้งานแบบ Energy 



62 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
time-shift เพียงอย่างเดียวนั้นคุ้มค่าได้ยาก โดยจะเกิดความคุ้มทุนก็ต่อเมื่อต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าในช่วงพีค

สูงมาก ๆ (เกิน 7 บาท/kWh) และต้นทุนของ Energy storage ต่ำกว่า 100 USD/kWh เทา่นั้น 

ภาพที่ 3.1 ผลการคำนวณความคุ้มค่าการใช้งานแบบ Energy time-shift โดย กฟผ. 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

3.1.2 Electric Supply Capacity 

ความหมาย กฟผ. สามารถชะลอการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ จากการใช้ระบบ Energy storage 

เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสริมกับโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ในช่วงพีคของปี โดยประโยชน์จากการชะลอการลงทุนดังกล่าว จะ

เกิดข้ึนระหว่างปีแรกไปจนถึงปีสุดท้ายที่มีการชะลอการลงทุนเท่านั้น 

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

ตารางท่ี 3.4 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของ Electric Supply Capacity 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน กฟผ. 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

ผลประหยดัต้นทุนการลงทุนในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 1 kW รวมถึงตน้ทุนการดูแล

รักษาโรงไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่ชะลอการลงทุนได้ (เท่ากับอายุการใช้งานของ 

Energy storage) 
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องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ Energy storage,  

ต้นทุนพลังงานในการอัดประจ ุ

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Power application 

▪ ความถี ่ที ่ม ีการอัดประจุ/ปล่อยประจุของระบบ Energy storage คือ  

1 รอบต่อวัน หรือ 365 รอบต่อปี 

▪ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage 

คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 15 ปี 

▪ ค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ ่ม เต ิม เช ่น Balance of system, Power conversion,  

EPC cost, Controlling infrastructure อ ้ า งอ ิ ง จ ากการศ ึ กษาของ 

Lazard (2016, 2017, 2018) 

▪ ต ้นท ุนการสร ้างโรงไฟฟ้าก ังห ันก ๊าซเพิ ่มเต ิมในปัจจ ุบ ัน เท ่ากับ  

700 USD/kWh 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที่ 3.2 แสดงความคุ้มค่าหรือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage เพื่อใช้งานแบบ Electric 

Supply Capacity ที่ระดับต้นทุนของ Energy storage ต่าง ๆ (400 – 700 USD/kWh) และที่ต้นทุนการ

สร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทีแ่ตกต่างกัน (600, 700, และ 800 USD/kW) โดยจะสังเกตได้ว่าช่วงราคาต้นทุนของ 

Energy storage ที่ใช้ในกรณีนี้เป็นราคาของเทคโนโลยีที่เหมาะกับ Power application ซึ่งจะต่างจากระดับ

ต้นทุนที่ใช้ในกรณี Energy time-shift ซึ่งเป็นช่วงราคาต้นทุนของเทคโนโลยีที่เหมาะกับ Energy application 

ผลการคำนวณบ่งชี้ว่าการลงทุนใน Energy storage เพื่อใช้ชะลอการลงทุนในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

เพิ่มเติมนั้นคุ้มค่าได้ง่าย เพราะผลประหยัดจากต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้นค่อนข้างสูง ทำให้การ

ลงทุนใน Energy storage เริ่มคุ้มค่าตั้งแต่ช่วงราคาของ Energy storage ตั้งแต่ 600 USD/kWh 
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ภาพที่ 3.2 ผลการคำนวณความคุ้มค่าการใช้งานแบบ Electric Supply Capacity 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

3.1.3 Regulation Service (frequency regulation) 

ความหมาย ในระยะสั้น (ระดับวินาที) ระบบไฟฟ้ามักจะเกิดความไม่สมดุลของความต้องการไฟฟ้า 

(demand) และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง (supply) อยู่เกือบตลอดเวลา ซึ่งความไม่สมดุลนี้หากเกิดในระดับ

ที่สูง ก็จะส่งผลให้ความถี่ (frequency) ในระบบไฟฟ้าหลุดออกนอกเกณฑ์และเกิดความไม่เสถียรของระบบ

ไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ดูแลระบบจึงต้องจัดหากำลังไฟฟ้าสำรองเพื่อมาช่วยรักษาสมดุลระยะสั้นนี้ไว้ตลอดเวลา  

ที่ผ่านมา กำลังไฟฟ้าสำรองสำหรับรักษาสมดุลนี้จะได้จากการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขึ้น/ลงในระยะสั้น  ๆ แต่

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยทั่วไปไม่สามารถเพิ่ม/ลดกำลังการผลิตได้รวดเร็วมากนัก ผู้ดูแลระบบจึง

ต้องเตรียมกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าหลาย ๆ แห่งเพื่อให้แต่ละแห่งทำงานเสริมกัน จึงถือเป็นการสิ้นเปลือง

กำลังการผลิตโดยใช่เหตุ   

ดังนั้น กฟผ. สามารถนำ Energy storage มาใช้แทนโรงไฟฟ้าเพ่ือรักษาเสถียรภาพระยะสั้นของระบบ

ไฟฟ้าได้ เนื่องจาก Energy storage บางเทคโนโลยี สามารถตอบสนองและปล่อยไฟฟ้าได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้า

หลักที่ใช้ความร้อนและสามารถปรับระดับการตอบสนองได้ทั้ง 2 ทิศทาง (คือดึงพลังงานไฟฟ้าออกจากระบบ 

และเพิ่มพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ) ดังนั้น regulation service จึงต้องการใช้กำลังไฟฟ้าติดตั้งจาก Energy 
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storage น้อยกว่ากำลังไฟฟ้าติดตั้งของโรงไฟฟ้า เพ่ือการจัดการ regulation service ในระดับเดียวกัน ส่งผล

ให้ กฟผ. สามารถชะลอการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมได้ 

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

ตารางท่ี 3.5 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของ Regulation Service 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน กฟผ. 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

ผลประหยดัต้นทุนการลงทุนในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 kW รวมถึงตน้ทุนการดูแล

รักษาโรงไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่ชะลอการลงทุนได้ (เท่ากับอายุการใช้งานของ 

Energy storage) 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ Energy storage,  

ต้นทุนพลังงานในการอัดประจ ุ

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Power application 

▪ ความถี ่ที ่ม ีการอัดประจุ/ปล่อยประจุของระบบ Energy storage คือ  

4.8 รอบต่อวันหรือ 1,680 รอบต่อปี 

▪ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage 

คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 5 ป ี

▪ ค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ ่ม เต ิม เช ่น Balance of system, Power conversion,  

EPC cost, Controlling infrastructure อ ้ า งอ ิ ง จ ากการศ ึ กษาของ 

Lazard (2016, 2017, 2018) 

▪ ต ้นท ุนการสร ้างโรงไฟฟ้าก ังห ันก ๊าซเพิ ่มเต ิมในปัจจ ุบ ัน เท ่ากับ  

700 USD/kWh 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที ่  3.3 แสดงความคุ ้มค ่าหร ือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage เพื ่อใช ้งานแบบ 

Frequency regulation ที่ระดับต้นทุนของ Energy storage ต่าง ๆ (400 – 700 USD/kWh) และที่ต้นทุน

การสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่แตกต่างกัน (600, 800, และ 800 USD/kW)  
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ผลการคำนวณบ่งชี้ว่าการลงทุนใน Energy storage เพ่ือใช้ชะลอการลงทุนในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเพ่ือ

ทำ Frequency regulation นั้นคุ้มค่าได้ง่าย เพราะผลประหยัดจากต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้น

ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Energy storage 1 kW สามารถชะลอการลงทุนโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซได้ถึง 

2 kW ทำให้การลงทุนใน Energy storage มีความคุ้มค่าแล้วในช่วงราคาปัจจุบัน 

ภาพที่ 3.3 ผลการคำนวณความคุ้มค่าการใช้งานแบบ Frequency regulation 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

3.1.4 Renewable Energy Time-shift 

ความหมาย ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง rooftop PV สามารถใช้ระบบ Energy storage เก็บพลังงานไฟฟ้าที่

ผลิตจาก rooftop PV ที่มากเกินความต้องการใช้ไฟฟ้า มาไว้ใช้ในช่วงที่ rooftop PV ผลิตไม่ได้ ซึ่งจะช่วยลด

บิลค่าไฟฟ้าได้ 

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

ตารางท่ี 3.6 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของ Renewable Energy Time-shift 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง solar PV 
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องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

ผลประหยดัค่าไฟฟ้า ท้ังในส่วนของ Energy cost และ demand charge ที่ลด

ได้จากการติดตั้ง solar PV ควบคู่กับ Energy storage 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ solar PV และ Energy storage 

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Energy application 

▪ ความถี ่ที ่ม ีการอัดประจุ/ปล่อยประจุของระบบ Energy storage คือ  

1 รอบต่อวันหรือ 365 รอบต่อป ี

▪ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage 

คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 15 ปี 

▪ ค ่าใช ้จ ่ายเพ ิ ่ม เต ิม เช ่น Balance of system, Power conversion,  

EPC cost, Controlling infrastructure อ ้ า งอ ิ ง จ ากการศ ึ กษาของ 

Lazard (2016, 2017, 2018) 

▪ ต้นทุนค่าไฟฟ้า 

▪ ช่วง off-peak: 2.6 บาท/kWh 

▪ ช่วง Peak: 4.2 บาท/kWh 

▪ ค่า Demand charge: 136 บาท/kW 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที ่ 3.4 แสดงความคุ ้มค่าหรือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage เพื ่อใช้งานร่วมกับ 

rooftop PV ภายใต้สมมติฐานต้นทุนของ Energy storage ต่าง ๆ (400 – 700 USD/kWh) และท่ีราคาไฟฟ้า

ขายปลีกในช่วงพีคที ่แตกต่างกัน (4.2, 7, และ 10 บาท/kW) ในขณะที่ภาพที ่ 3.5 แสดง NPV ภายใต้

สมมติฐานสัดส่วนของพีคไฟฟ้ารายเดือนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดได้ 

จากผลการคำนวณในภาพที่ 3.4 จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าในการใช้ Energy storage ร่วมกับ rooftop 

PV เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) นั้นคุ้มค่าได้ยากมาก เพราะจะเริ่มคุ้มทุนก็ต่อเมื่อค่าไฟฟ้าต่อ

หน่วยในช่วงพีค สูงเกิน 10 บาท/kWh และต้นทุนของ Energy storage ลดต่ำกว่า 50 USD/kWh ในขณะที่

ภาพที่ 3.5 ชี้ว่าการใช้ Energy storage ร่วมกับ rooftop PV เพื่อลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้า (demand 

charge) อาจคุ้มค่าได้ง่ายกว่าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามี load profile ที่ค่อนข้างแหลม คือมีพีคไฟฟ้าช่วงกลางวัน 
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(อาจเป็นช่วงสั้น ๆ) ที่สูงกว่าช่วงอ่ืนมาก ก็จะช่วยให้ผลประหยัดจาก demand charge สูงขึ้น และการลงทุน

ใน Energy storage คุ้มค่าง่ายขึ้น 

ภาพที่ 3.4 ผลของราคาไฟฟ้าช่วง Peak ต่อความคุ้มค่าของ Renewable Energy Time-shift 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

ภาพที่ 3.5 ผลของปริมาณ Peak ไฟฟ้าที่ลดได้ ต่อความคุ้มค่าของ Renewable Energy Time-shift 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 
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3.1.5 Renewable Capacity Firming 

ความหมาย ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสามารถใช้ Energy storage ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อทำให้

ผลผลิตไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอและพึ่งพาได้มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะคำนวณความคุ้มค่าของระบบ

พลังงานหมุนเว ียนที ่ค ู ่ก ับระบบ Energy storage เพื ่อขายไฟฟ้าตามนโยบาย SPP Hybrid Firm โดย

ข้อกำหนดของระบบคือต้องมีการผลิตไฟฟ้าที่ 100% ของกำลังการผลิตในช่วง peak และที่ 65% ของกำลัง

การผลิตในช่วง off-peak และจะได้รับรายได้จากอัตรารับซื้อไฟฟ้าสูงสุด (ราคาประมูลตั้งต้น) คือ 3.66 บาท/

หน่วย ในระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี 

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

ตารางท่ี 3.7 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของ Renewable Capacity Firming 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ร่วมโครงการ SPP Hybrid Firm 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

รายได้จากการขายไฟฟ้าในโครงการ SPP Hybrid Firm ตลอดอายสุัญญา 20 ปี 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ solar PV และ Energy storage 

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Energy application 

▪ ขนาดของ PV system คือ 1 kW โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกขนาดของ Energy 

storage ตามความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของ PV system เพื่อให้สามารถ

อัดและปล่อยประจุให้ได้รูปแบบการผลิตไฟฟ้าตามข้อกำหนดของโครงการ 

SPP Hybrid Firm (ภาพที่ 3.6) 

▪ ความถ ี ่ท ี ่ม ีการอ ัดประจ ุ/ปล ่อยประจ ุของระบบ Energy storage คือ  

1 รอบต่อวันหรือ 365 รอบต่อปี 

▪ เนื ่องจากอายุการใช้งานของ Energy storage อยู ่ที ่ 4,000 – 6,000 รอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการได้ตามอายุสัญญา 20 ปี จะต้องมีการลงทุนซ้ำ 1 ครั้ง 

▪ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น Balance of system, Power conversion, EPC cost, 

Controlling infrastructure อ้างอิงจากการศึกษาของ Lazard (2016, 2017, 

2018) 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 
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ภาพที่ 3.6 ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของ PV system ขนาด 1 kW (สีเหลือง) และ 

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา SPP Hybrid Firm (สีฟ้า) 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที่ 3.7 แสดงความคุ้มค่าหรือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage ร่วมกับ rooftop PV เพ่ือ

ขายในโครงการ SPP Hybrid Firm โดยใช ้สมมติฐานต้นท ุนของ Energy storage ต่างๆ (80 – 300 

USD/kWh) และสมมติฐานราคารับซื้อไฟฟ้าในโครงการที่แตกต่างกัน (2.45, 2.65 และ 2.85 บาท/kW)  

จากผลการคำนวณ จะเห็นได้ว่าราคารับซื้อไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สามารถส่งผลต่อความ

คุ้มค่าของโครงการอย่างมาก โดยที่ราคารับซื้อไฟฟ้าสูงสุด (ราคาประมูลตั้งต้น 2.85 บาท/kW) การลงทุนใน

ลักษณะนี้จะสามารถคุ้มทุนได้ตั้งแต่ราคา Energy storage ที่ 175 USD/kWh สำหรับราคารับซื้อที่ประมูลได้

ต่ำลงมา คือที ่ 2.65 บาท/kWh การลงทุนจะคุ ้มค่าก็ต่อเมื ่อต้นทุนของ Energy storage ต่ำกว่า 100 

USD/kWh    
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ภาพที่ 3.7 NPV ของการลงทุน Energy storage ร่วมกับ PV system ในโครงการ SPP Hybrid Firm 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

3.1.6  Time-of-use and Demand Charge Management 

ความหมาย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและโรงงาน สามารถใช้ระบบ Energy storage เก็บไฟฟ้าจาก

โครงข่ายไว้ในช่วงที่ไฟฟ้าราคาถูก (off-peak) เพื่อนำออกมาใช้ในช่วงที่ไฟฟ้าราคาแพง (peak) เพื่อลดค่า

ความต้องการกำลังไฟฟ้า (demand charge) และค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) จากบิลค่าไฟฟ้า

โดยรวม ซึ่งการใช้งานลักษณะนี้จะคล้ายกับการใช้งานแบบ Renewable Energy Time-shift แต่จะแตกต่าง

กันตรงที่มาของไฟฟ้าที่ใช้อัดประจุเท่านั้น 

วิธีคำนวณความคุ้มค่า 

คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า (load profile) เฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ 

(Large General Service) ในเขตพื้นที่ของ กฟภ. มาเป็นต้นแบบในการคำนวณความคุ้มค่า โดยสมมติให้ผู้ใช้

ไฟฟ้าติดตั้ง Energy storage เพื่ออัดประจุ (charge) ในช่วง off-peak และนำไฟฟ้าจาก Energy storage 

ออกมาใช้ (discharge) ในช่วง peak เพื่อให้รูปร่างของ load profile ราบเรียบดังเส้นประในภาพที่ 3.8 โดย

ประเด็นสำคัญที่ควรระวังในการแปลผล คือลักษณะการใช้ Energy storage ตามสมมติฐานนี้ อาจมิใช่
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ลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงที่สุด หากแต่คณะผู้วิจัยเลือกนำเสนอเพราะง่ายแก่การเข้าใจ และ

เป็นการยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน Energy storage ที่อาจไม่คุ้มค่ามากนัก 

ตารางท่ี 3.8 สรุปสมมติฐานการคำนวณความคุ้มค่าของการใช้งานแบบ TOU and  
Demand charge management 

องค์ประกอบการคำนวณ รายละเอียด 

ผู้ลงทุน/ผู้ใช้งาน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานขนาดใหญ่ (Large General Service) 

ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

(return) 

ผลประหยดัค่าไฟฟ้า ท้ังในส่วนของ Energy cost และ demand charge ที่

ลดได้จากการอัดประจุในช่วง off-peak และนำไฟฟ้าออกมาใช้ในช่วง peak 

ต้นทุน (cost) ต้นทุนการลงทุนและดูแลระบบ Energy storage 

ตัวช้ีวัดของการลงทุน Net Present Value (NPV) โดย NPV > 0 หมายถึงคุ้มค่าในการลงทุน 

สมมติฐานอื่น ๆ  ▪ การใช้งานประเภท Energy application 

▪ คณะผู้วิจัยเริ่มต้นจากข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า (load profile) ของ

ผ ู ้ ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ าขนาด ใหญ ่ ใน เขต  กฟภ .  และ เล ื อกร ู ปแบบการ 

charge/discharge Energy storage เพื ่อให้ load profile มีลักษณะ

เรียบตามเส้นประในภาพที่ 3.8 

▪ ความถี่ที ่มีการอัดประจุ/ปล่อยประจุของระบบ Energy storage คือ  

1 รอบต่อวันหรือ 365 รอบต่อป ี

▪ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage 

คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 15 ปี 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 
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ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างลักษณะการใช้ไฟฟ้า (load profile) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่  
(Large General Service) ในวันที่สูงที่สุดของเดือน 

 

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.), คำนวณโดยคณะผู้วิจยั 

ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ภาพที่ 3.9 แสดงความคุ้มค่าหรือ NPV ของการลงทุนใน Energy storage เพื่อใช้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ โดยใช้สมมติฐานต้นทุนของ Energy storage ต่าง ๆ (25 – 300 

USD/kWh) และสมมติฐานราคาไฟฟ้าช่วง peak ที่แตกต่างกัน (5.32 ถึง 10.64 บาท/kWh หรือ 100%-

300% ของราคาไฟฟ้าช่วง off-peak)  

จากผลการคำนวณ จะเห็นว่าแม้ราคาไฟฟ้าช่วง peak จะสูงกว่าราคาไฟฟ้าช่วง off-peak ถึง 3 เท่า 

(300%) หรือแม้ต้นทุนของระบบ Energy storage จะลดต่ำลงเหลือ 25 USD/kWh การลงทุนใน Energy 

storage เพื่อใช้งานในลักษณะนี้ก็ยังไม่คุ้มค่า ซึ่งเหตุผลหลักของความไม่คุ้มค่ามาจากรูปแบบการใช้ไฟฟ้า 

(load profile) ที่ใช้คำนวณที่มีความแตกต่างระหว่างพีคไฟฟ้าและช่วงอื่น ๆ ค่อนข้างน้อย ทำให้ผลประหยัด

จาก demand charge ไม่สูงมากนัก ดังนั้นลักษณะรูปแบบการใช้ไฟฟ้ามีผลเป็นอย่างมากต่อความคุ้มค่าใน
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การลงทุน หากลงทุนระบบ Energy storage ในรูปแบบการใช้ไฟฟ้าบางแบบ (เช่นแบบที่นำมาเสนอนี้) ต่อให้

ปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนก็มิอาจทำให้เกิดความคุ้มค่าได้เลย 

ภาพที่ 3.9 NPV ของการลงทุน Energy storage เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
(Large General Service) 

 

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

3.2  สรุปความคุ้มค่าของการใช้งานแบบต่าง ๆ และข้อเสนอแนวทางการใช้ Grid Energy Storage 

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ตารางที่ 3.9 สรุปผลการคำนวณความคุ ้มค่าของการใช้ Energy storage ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม

สมมติฐานตามตารางที่ 3.2 โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าจากสมมติฐานของงานศึกษาชิ้นนี้ การลงทุนเพื่อใช้งาน

ประเภท Energy application ในประเทศไทยในปัจจุบันเกิดความคุ้มทุนได้ยาก เนื่องจากผลต่างระหว่างราคา

ไฟฟ้าช่วง peak และ off-peak, ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าช่วง peak และ off-peak รวมถึงกติกาการรับซื้อไฟฟ้า 

ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดผลประหยัดหรือสร้างรายได้มากนัก จึงจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อต้นทุน Energy storage ต่ำ

มาก ๆ หรือผลต่างระหว่างราคาไฟฟ้าสูงมาก ๆ เท่านั้น ในขณะที่การใช้งานประเภท Power application ใน

ปัจจุบันจะคุ้มทุนได้ง่ายกว่าโดยไม่ต้องรอให้ต้นทุนของ Energy storage ลดต่ำลงมากนัก
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ตารางท่ี 3.9 ผลการคำนวณความคุ้มค่าของการใช้งาน Energy Storage  
แบบลิเทียมไอออน (Lithium-ion) 

ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 

ประเภท 

การใช้งาน 

ความหมาย ผู้ใช้งาน ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

ส่วนการผลิต

ไฟฟ้า 

(Generation) 

1. Electric 

energy time-shift 

(Energy 

arbitrage) 

Energy 

application 

การเก็บไฟฟ้าทีผ่ลติ

ได้ในช่วง off-peak 

(ต้นทุนจัดหาไฟฟ้า

ต่ำ) ไว้จ่ายเข้าระบบ

ในช่วง peak (ต้นทุน

การจัดหาไฟฟ้าสูง) 

กฟผ. 

 

คุ้มค่าได้ยาก ต้องอาศัย

ต้นทุน Energy storage ที่

ต่ำกว่า 100 USD/kWh 

หรือต้นทุนการจดัหาไฟฟ้า

ในช่วง peak สูงกว่า 7 

บาท/kWh 

2. Electric 

supply capacity 

(Peak shaving) 

Power 

application 

การใช้ ES เป็น

แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

ในช่วงพีคของปี แทน

การสร้างโรงไฟฟ้า 

gas turbine ใหม ่

กฟผ. คุ้มค่า (NPV > 0) ณ 

ต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้า 

gas turbine ระดับปจัจุบัน 

(850 USD/kWh) และ

ต้นทุน battery (แบบ Li-

ion) ตำ่กว่า 650 

USD/kWh 

3. Frequency 

regulation 

Power 

application 

ใช้ ES ทำ 

frequency 

regulation แทน

โรงไฟฟ้าความร้อน 

ทำให้ไม่ต้องเตรียม

ลงทุนกำลังการผลิต

ของโรงไฟฟ้าความ

ร้อน (gas turbine) 

ไว้มากเท่าเดิม 

กฟผ. คุ้มค่า (NPV > 0) ณ 

ต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้า 

gas turbine ระดับปจัจุบัน 

(850 USD/kWh) และ

ต้นทุน battery  

(แบบ Li-ion) ต่ำกว่า 650 

USD/kWh 

การใช้ควบคู่

กับพลังงาน

ทดแทน 

4. Renewable 

energy time-shift 

Energy 

application 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจาก 

rooftop PV ในช่วง

ที่ผลิตไดเ้กิน  

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ธุรกิจ, 

โรงงาน 

ไม่คุ้มคา่ (NPV < 0) แม้

ต้นทุน battery จะต่ำกว่า 

50 USD/kWh หรือมีการ

ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่
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ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 

ประเภท 

การใช้งาน 

ความหมาย ผู้ใช้งาน ผลการคำนวณความคุ้มค่า 

(Renewable 

energy) 

เพื่อนำมาใช้ในช่วงที่

ราคาไฟฟ้าแพง  

และบ้าน

อยู่อาศัย 

เพิ่มขึ้นสูงจากปัจจุบัน 

เพราะผลประหยดัค่าไฟฟ้า

ส่วนใหญ่เกดิจากการใช้

ไฟฟ้าที่ได้จาก rooftop PV 

โดยตรง (โดยไม่ต้องเก็บไว้

ใน Energy storage) 

ยกเว้นกรณีทีผู่้ใช้ไฟฟ้ามีพีค

ไฟฟ้าที่สูงกว่าการใช้ไฟฟ้า

ปกติมาก ๆ เท่านั้น 

5. Renewable 

capacity firming 

แบบ SPP Hybrid 

Firm 

Energy 

application 

ใช้ ES คู่กับโรงไฟฟ้า

แสงอาทิตย์เพื่อทำให้

ผลผลติไฟฟ้า

สม่ำเสมอ และขาย

ไฟฟ้าคืนให้ระบบ

ไฟฟ้าไดต้ามราคารับ

ซื้อ SPP Hybrid 

Firm 

ผู้ผลิต

ไฟฟ้า

เอกชน 

เริ่มคุม้ค่า (NPV > 0) เมื่อ

ต้นทุน battery ต่ำกว่า 

100 USD/kWh และราคา

รับซื้อไฟฟ้าสูงกว่า 2.65 

บาท/หน่วย (ซึ่งในความ

เป็นจริง ราคารับซื้อเฉลี่ย

จากการประมลู อยู่ที่

ประมาณ 2.4 บาท/หน่วย

เท่านั้น) 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(Consumers) 

6. Time-of-use 

management 

Energy 

application 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจาก

ระบบในช่วงราคาถูก 

(off-peak) ไว้ใช้

ในช่วงราคาแพง 

(on-peak) 

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ธุรกิจและ

โรงงาน 

ไม่คุ้มคา่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทกิจการขนาดใหญ่ที่

มี load profile ค่อนข้าง

เรียบ (ตามข้อมูลที่

คณะผู้วิจัยใช้ในการ

วิเคราะห์) 

 

7. Demand 

charge 

management 

Power 

application 

ใช้ ES เก็บไฟฟ้าจาก

ระบบในช่วงราคาถูก 

(off-peak) ไว้ใช้ลด

ค่า demand 

charge  

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ธุรกิจและ

โรงงาน 

ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย
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4. ศักยภาพของอุตสาหกรรมระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า  

(Grid Energy Storage) ในประเทศไทย 

 

ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเป็นผล

สืบเนื่องมาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในอดีต อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก

อ่าวไทยที่จะหมดไปในอีกไม่ช้า รวมไปถึงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้

สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลทบทวนแผนการผลิตไฟฟ้า โดยเน้นการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และกระจาย

รูปแบบการผลิตไปยังเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน 

และพลังงานน้ำ (นำเข้า) โดยภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) และสัดส่วน

การผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP2015) 

ภาพที่ 4.1 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2560 และ 2579 

 

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

อย่างไรก็ตาม แผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เพิ่มเติม ต้องประสบอุปสรรคเนื่องจากการต่อต้านของประชาชน มิให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

กระบี่ ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2562 และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา ที่มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าใน
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ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพโดยรวม ซึ่งการต่อต้านของภาค

ประชาชนในประเด็นดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนทำให้รัฐบาลต้องเลื่อนแผนการก่อสร้าง

ออกไป จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้รัฐบาลเริ่มดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากำลังการ

ผลิตไฟฟ้า (PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ชุดใหม่ โดยมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพิจารณาการนำเทคโนโลยีทางพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น ระบบ Energy 

storage, เทคโนโลยีการจัดการความต้องการไฟฟ้า (demand-side management), ระบบ smart grid, 

micro grid เข้ามาเป็นทางเลือกในการจัดการระบบไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วย 

การเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากจะถูกผลักดันด้วยนโยบาย

ส่งเสริมของรัฐบาลแล้ว ยังถูกผลักดันด้วยแนวโน้มราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก

จำนวนการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื ่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (self-consumption 

rooftop PV) ที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

บริบทสถานการณ์พลังงานดังที่กล่าวมาข้างต้น บ่งชี้ถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยี  Energy storage 

เข้ามาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าควบคู่ไปกับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะช่วย

สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (transition) ระบบพลังงานของประเทศไปสู่ระบบคาร์บอนต่ำแล้ว ยังสามารถลด

ความขัดแย้งที่เกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้อีกด้วย 

แม้ว่าเทคโนโลยี Energy storage จะมีศักยภาพในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในบริบทข้างต้น 

แต่การใช้/ลงทุนในระบบ Energy storage ของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็น

โครงการนำร่องที่ดำเนินงานโดยการไฟฟ้าฯ หรือโครงการติดตั้ง Energy storage ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนของภาคเอกชน  

ในส่วนต่อไป คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงสถานะการใช้และความต้องการ  Grid Energy Storage และ

สถานะของอุตสาหกรรมการผลิตระบบ Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้ง ความ

เหมาะสมของประเทศไทยในการผลิตระบบ Grid energy Storage 
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4.1 สถานะการใช้และความต้องการ Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน  

สำหรับประเทศไทยนั้น เทคโนโลยี Energy storage ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนา

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) มีการวางแผนพัฒนาแบตเตอรี่ทั้งหมดจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการติดตั้ง

แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีกำลังไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ (ความจุ 1 MWh) ที่ช่วยจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบไฟฟ้าของแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดได้นาน 15 นาที ซึ่งจะติดตั้งอยู่กับโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะ

ติดตั้งในพื้นที่เพิ่มอีก 3 เมกะวัตต์ (รวมกำลังการผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ทั้งหมดเป็น 3.5 เมกะวัตต์) 

โดยการเลือกติดตั้งใน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสายส่งแรงสูงรองรับ ทำให้เกิดไฟตก ไฟดับ

บ่อยครั้ง นอกจากนี้ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานดังกล่าวจะทำงานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรื อ

สมาร์ทกริด ที่ กฟผ. จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้

ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยประเมินว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จะช่วยลดเวลาใน

การเกิดไฟดับเหลือน้อยกว่า 500 นาที/ปี จากเดิมท่ีสูงถึง 2,614 นาท/ีป ี 

ส่วนอีกสองโครงการนั้นอยู่ระหว่างการอนุมัติ คือ การติดตั้งแบตเตอรี่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จ

ณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีกำลังไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 16 MWh) และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล  

จ.ลพบุรี มีกำลังไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ (ความจุ 21 MWh) ซึ ่งทั ้งสองพื ้นที่นี ้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนจำนวนมากและจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560) 

นอกจากนี ้ กฟผ. ได้มีการนำระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู ่กับการใช้เซลล์เชื ้อเพลิง 

(hydrogen fuel cell) มาใช้กับกังหันลม ซึ่งสามารถเพิ่มความเสถียรในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ เป็น

ประเทศแรกในเอเชีย โดยมีการสร้างกังหันลมเพ่ิมอีก 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 (กฟผ., 2560) 

สำหรับโครงการในอนาคตนั้น กฟผ. มีโครงการพลังงานหมุนเวียนในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
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ประมาณ 500 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการระยะแรกซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนั้นมีจำนวน 

7 โครงการ (ปี 2561 – 2564) กำลังผลิตรวม 32 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ 4 

โครงการ ที่อ่างเก็บน้ำบางปูดำ ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป็ดและอ่างเก็บน้ำห้วย

ทราย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และโครงการเซลล์

แสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3 โครงการ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 2 จ.มุกดาหาร ที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง 

และท่ีสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง จ.ราชบุรี โดยสำหรับโครงการที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง จะมีการติดตั้งพร้อม

แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) โดยยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีการ

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มเติมหรือไม่ (กฟผ., 2560)  

สำหรับการลงทุนของภาคเอกชนที่โดดเด่นคือบริษัท Inter Far East Wind International ที่ลงทุน

พัฒนาโครงการนาลมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม มีกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ 

โดยจะขายเข้าสู่ระบบ กฟภ. จำนวน 8.965 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Battery storage ถือ

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกในอาเซียนที่มีการจัดทำระบบกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลม 

ปัจจุบัน การใช้ Energy Storage System (ESS) ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับต่ำและโอกาสทางธุรกิจยังมีน้อย เมื่อเทียบกับต้นทุนของเทคโนโลยี โดย

ตารางที่ 4.1 สรุปสถานการณ์และศักยภาพการใช้งาน ESS ในลักษณะต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยสังเคราะห์

มาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และผลการประเมินความคุ้มค่าของ

การใช้งาน ESS ในบทที่ 3 

ตารางท่ี 4.1 ประเมินศักยภาพของการนำ ESS มาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 
ผู้ลงทุน สถานการณ์/ศักยภาพในปัจจุบนั 

ส่วนการผลิตไฟฟ้า 

(Generation) 

1. Electric energy time-

shift (Energy arbitrage) 

- เก็บพลังงานช่วงถูกไว้

ขายในช่วงแพง 

ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

การลงทุนไมคุ่้มค่า เพราะราคาที่ IPP ขาย

ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ยังเป็นราคาเดียว ไม่ใช่ 

TOU หรือ real-time pricing 

กฟผ. การลงทุนไมคุ่้มค่า เพราะผลต่างระหว่าง

ราคาไฟฟ้าช่วง peak และ off-peak  ไม่

สูงพอ 
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ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 
ผู้ลงทุน สถานการณ์/ศักยภาพในปัจจุบนั 

2. Electric supply 

capacity 

3. Peak shaving 

ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

 

 

 

ยังไม่มีนโยบายหรือการส่งเสริมทีแ่น่ชัด 

เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่าต้นทุน

ของระบบ Energy storage ยังสูงอยู่ และ

มีการทำสญัญารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ใหม่ไปล่วงหน้าแล้ว จึงไมม่ีตลาดสำหรับ

การให้บริการ capacity 

กฟผ. การลงทุนคุ้มค่าแล้วในระดับราคาปัจจุบัน 

ส่วนการควบคมุระบบ

และโครงข่ายไฟฟ้า 

(System operator) 

4. Load following and 

frequency regulation 

ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

 

ปัจจุบัน กฟผ. ใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อน ในการทำ ancillary service และยัง

ไม่เปดิโอกาสใหเ้ทคโนโลยีพลังงานแบบ

ใหม่เข้าร่วมให้บริการ เนื่องจากผูก้ำหนด

นโยบายเช่ือว่าต้นทุนของระบบ Energy 

storage ยังสูงอยู่ และมีการทำสญัญารบั

ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ไปล่วงหน้าแล้ว 

กฟผ. การลงทุนคุ้มค่าแล้วในระดับราคาปัจจุบัน 

5. Electric supply 

reserve capacity 

ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

 

ยังไม่มีนโยบายหรือการส่งเสริมทีแ่น่ชัด 

เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่าต้นทุน

ของระบบ Energy storage ยังสูงอยู่ และ

มีการทำสญัญารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ใหม่ไปล่วงหน้าแล้ว จึงไมม่ีตลาดสำหรับ

การให้บริการ capacity 

กฟผ. การลงทุนคุ้มค่าแล้วในระดับราคาปัจจุบัน 

6. Voltage support ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

 

ปัจจุบัน กฟผ. ใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อน เพื่อทำ voltage support และยังไม่

เปิดโอกาสให้เทคโนโลยีพลังงานแบบใหม่

เข้าร่วมให้บริการ เนื่องจากผู้กำหนด

นโยบายเช่ือว่าต้นทุนของระบบ Energy 
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ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 
ผู้ลงทุน สถานการณ์/ศักยภาพในปัจจุบนั 

storage ยังสูงอยู่ และมีการทำสญัญารบั

ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ไปล่วงหน้าแล้ว 

การใช้ควบคู่กับ 

พลังงานทดแทน  

(Renewable energy) 

7. Renewable energy 

time-shift 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท

อาคารพาณิชย์

และโรงงาน 

การลงทุนยังไมคุ่้มค่า เพราะผลผลติจาก 

Solar PV ถูกนำไปใช้ลดบิลคา่ไฟฟ้าในตอน

กลางวันเป็นหลักอยู่แล้ว จึงไมจ่ำเป็นต้องมี 

ESS เพื่อเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท

บ้านอยู่อาศัย 

การลงทุนยังไมคุ่้มค่า เพราะแม้ ESS จะ

เก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยใ์นตอน

กลางวันไว้ได้ แต่ราคาซื้อไฟฟ้าจาก

โครงข่ายตอนกลางคืน/หัวค่ำยังถูกอยู่ ทำ

ให้ผลประหยดัที่ไดไ้ม่คุม้ค่า  

8. Renewable capacity 

firming 

9. Wind/solar generation 

grid integration 

ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนใน

โครงการ SPP 

Hybrid firm 

การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม/แสงอาทิตย์ 

คู่กับ ESS ยังไม่คุ้มค่า เพราะราคาตั้งต้นใน

การประมูลต่ำมาก ในขณะที่ต้นทนุ ESS 

ยังสูงอยู่ 

ระบบสายส่งและสาย

จำหน่าย 

(Transmission & 

Distribution) 

10. Transmission 

congestion relief 

กฟผ./ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

ยังไม่มีนโยบายการรับซื้อบริการดงักล่าว 

11. T&D upgrade deferral กฟผ./ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชน (IPP) 

ยังไม่มีนโยบายการรับซื้อบริการดงักล่าว 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(Consumers) 

12. Time-of-use 

management 

 ปัจจุบันยังไม่คุม้ค่า เพราะส่วนต่างราคา

ระหว่าง peak/off-peak ยังไมสู่งพอ แต่มี

ร่างอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Demand 

response ออกมาแล้ว 

13. Demand charge 

management 

 คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบางกลุ่ม ท่ีมีความ

ต้องการไฟฟ้าปรมิาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ 

14. Electric service 

reliability 

 คุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรมหรือโรงงาน

ขนาดใหญ่ที่ต้องการเดินเครื่องจักรผลิต
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ตำแหน่งใน 

ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการใช้งาน 

(Application) 
ผู้ลงทุน สถานการณ์/ศักยภาพในปัจจุบนั 

อย่างต่อเนื่อง และต้องการไฟฟ้าที่มี

เสถียรภาพเพื่อรักษาสภาพเครื่องจักรไว ้

15. Electric service power 

quality 

 คุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรมหรือโรงงาน

ขนาดใหญ่ที่ต้องการเดินเครื่องจักรผลิต

อย่างต่อเนื่อง และต้องการไฟฟ้าที่มี

เสถียรภาพเพื่อรักษาสภาพเครื่องจักรไว ้

ทีม่า: สรุปโดยคณะผู้วิจัย 

การใช้ระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจาก อุปสรรคในการใช้ระบบกัก

เก็บพลังงานในประเทศไทย 3 ประการ ได้แก่ อุปสรรคที่เก่ียวข้องกับราคาเทคโนโลยี อุปสรรคด้านกฎระเบียบ 

และอุปสรรคด้านความเชื่อมั่นของประชาชนและภาครัฐ 

1) อุปสรรคด้านราคาของเทคโนโลยีและภาษ ี

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่นำเข้า ESS เพื่อใช้งานในประเทศไทย จะต้องจ่ายภาษีประเภทต่าง ๆ 

(กระทรวงการคลัง, 2560) ที ่มีผลทำให้ต้นทุนการนำเข้า Energy storage แบบแบตเตอรี่สูงขึ ้นมาก ซึ่ง

ประเภทภาษีท่ีสำคัญได้แก่ 

 ภาษีนำเข้า: ร้อยละ 10 ของมูลค่านำเข้า (กรณีลิเทียมไอออน) 

 ภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่ ซึ่งจัดเก็บโดยอ้างอิงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่

ประเภทตะกั่วกรด (ซึ่งแต่เดิมเป็นแบตเตอรี่เพียงชนิดเดียวที่มีการใช้งาน) แม้ปัจจุบันจะมี

เทคโนโลยีอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า แต่อัตราภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่ทุก

ชนิดที่นำเข้ามา ยังคงถูกกำหนดให้เท่ากับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดเช่นเดิมที่ร้อยละ 8 ของมูลค่า

ราคาแนะนำขายปลีก (MSRP) (กรมสรรพสามิต, 2561) 

 ภาษีมหาดไทย: ร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม: ร้อยละ 7 ของมูลค่าหลังจากรวมภาษีข้างต้นไว้แล้ว 
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2) กฎระเบียบและโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ไม่เอื้อให้เกิดธุรกิจหรือ Business model ใหม่ ๆ 

กฎระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Grid code) 

ในปัจจุบัน การไฟฟ้าทั้งสามแห่งยังไม่มีการออกกฎระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ 

Energy storage มีเพียงระเบียบการเชื่อมต่อสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์ 

(distributed renewable generation) เท่านั้น ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบการเชื่อมต่อนี้เอง นำไปสู่

ความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เกี ่ยวข้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ที ่คิดจะลงทุนในระบบ Energy 

storage และเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจลงทุนในระบบ Energy 

storage ควบคู่กับระบบ rooftop PV แล้วขายไฟฟ้าให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของอาคารในรูปแบบของ 

Power Purchase Agreement 

นอกจากนี้ กฎระเบียบการเชื่อมต่อสำหรับทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ยังไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

และโครงข่ายไฟฟ้า สามารถซื้อขายไฟฟ้าได้ 2 ทางระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า หรือระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยกันเอง ข้อจำกัดนี้เอง ทำให้รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Energy storage เกิดขึ้นได้ยาก 

ตัวอย่างเช่น การลงทุนในระบบ Energy storage ควบคู่กับระบบ rooftop PV เพื ่อขายให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยกันเองในรูปแบบ peer-to-peer energy trading  

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) 

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice (CoP) ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ 

และกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จะต้องดำเนินการตาม CoP และเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ CoP ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตด้วย (คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน, 2557) 

ปัจจุบัน มี CoP สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นและบน

หลังคา) เชื้อเพลิงชีวมวล ขยะมูลฝอย ขยะอุตสาหกรรม และก๊าซชีวภาพแล้ว แต่ยังไม่มีการออก CoP สำหรับ

ระบบ Energy storage 
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ข้อกังวลของผู้ที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ คือ CoP สามารถมีผลย้อนหลังสำหรับโครงการที่เริ่ม

ดำเนินการมาก่อนการออก CoP ได้ ตัวอย่างเช่น CoP ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถูก

กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 แต่มีผลครอบคลุมทุกโครงการผลิตไฟฟ้าตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน 

ทั้งที่สร้างก่อนและหลังการบังคับใช้ CoP ซึ่งการบังคับใช้ CoP ที่มีผลย้อนหลังนี้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ

ลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะการปฏิบัติตาม CoP จะเพ่ิมต้นทุนของโครงการ ทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร์ได้เท่ากับที่ผู้ลงทุนคำนวณไว้ตอนต้น 

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า 

กฎระเบียบและโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดธุรกิจไฟฟ้า

แบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ Energy storage มากนัก โดยคณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง

อุปสรรคที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก ประเทศไทยยังไม่มีตลาด Ancillary service หรือ capacity service และ กฟผ. ก็ยัง

ไม่เปิดให้เทคโนโลยีอื่น ๆ ร่วมให้บริการดังกล่าวได้ ซึ่งจากการประเมินในบทที่ 3 พบว่าการลงทุนในระบบ 

Energy storage เพื่อให้บริการ Ancillary หรือ capacity service ใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนแล้วจากระดับราคาใน

ปัจจุบัน  

ประการที่สอง ระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังไม่รองรับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) 

ใหม่ ๆ ที่จะเกิดระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง (prosumer) เช่น การลงทุนในระบบ Energy storage ควบคู่กับ

ระบบ rooftop PV เพื ่อขายให้แก่ผ ู ้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเองในรูปแบบ peer-to-peer energy trading ซึ่ง

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจแบบใหม่นี้ ต้องนำรายละเอียดของธุรกิจให้แก่ผู้กำกับดูแล (กกพ.) 

พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ประการสุดท้าย ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ SPP Hybrid firm แม้จะเปิดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานลม/แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งร่วมกับระบบ ESS เข้าแข่งขันได้ แต่ข้อกำหนดให้ผลผลิตไฟฟ้ามีความคงที่ 

(firm) ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์จำเป็นต้องลงทุนในระบบ  ESS จำนวนมากเพื่อรักษาระดับ

ผลผลิตของไฟฟ้าให้ได้ตามข้อกำหนด ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาประมูลตั้งต้นที่ต่ำมาก (อ้ างอิงจากต้นทุนของ

โรงไฟฟ้าชีวมวล) ทำให้การลงทุนดังกล่าวยังไม่คุ้มค่า (คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าในกรณี

นี้ไว้ในบทที่ 3) 
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3) ความเชื่อม่ันของประชาชน และภาครัฐ 

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้วิจัยพบว่าการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งรวมถึงผู้กำกับดูแล (กกพ.) 

ยังมีความเห็นว่าต้นทุนของระบบ Energy storage สูงอยู่ ดังนั้นการนำระบบ Energy storage มาใช้ในระบบ

ไฟฟ้าจะยังไม่เกิดความคุ้มทุนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาที่ประเมินศักยภาพและ

ความคุ้มค่าของการนำ Energy storage มาใช้อย่างจริงจังในบริบทของประเทศไทย 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาครัฐ เห็นว่าการใช้งานระบบ Energy 

storage ที่น่าจะมีศักยภาพสูงที่สุด คือการนำมาใช้ควบคู่กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะ

พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ควบคุมได้ยาก (intermittent) และมีแนวโน้มการเติบโต

เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

ประการสุดท้าย จากผู้แทนจากการไฟฟ้าฯ ที่ได้ลงพื ้นที่ดำเนินการโครงการนำร่องติดตั ้งระบบ 

Energy storage พบว่าประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมีความกังวลในเรื่องของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เช่น การดำเนินโครงการนำร่องการติดตั้งระบบ Energy storage ของ กฟผ. ใน จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า

ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลในด้านความเชื่อถือได้ของเทคโนโลยี การกำจัดขยะแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุการ

ใช้งาน การรีไซเคิล และผลกระทบจากมลภาวะจากแบตเตอรี่ในระยะยาว 

โดยสรุป ภายใต้สถานการณ์ด้านนโยบายในประเทศไทยและต้นทุนของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การใช้

งานระบบ Energy storage ที่มีโอกาสคุ้มค่า จะจำกัดอยู่เพียง 1) การติดตั้งระบบ Energy storage ควบคู่กับ

พลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ (Renewable Capacity Firming) และ 2) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงเท่านั้น 

4.2  สถานะการผลิตของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงสถานะของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน โดยการนำเสนอห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

สูงของโลกในปัจจุบัน และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของประเทศไทย 
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4.2.1 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงของโลกในปัจจุบัน 

การผลิตแบตเตอรี่กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยผู้เล่นสำคัญในระดับโลก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ต้นน้ำ (upstream) มีผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย และอารเ์จนตินา และกลุ่มกลางและปลายน้ำ (mid 

and downstream) ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และยุโรป โดยประเทศที่มีห่วงโซ่ครบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง

ปลายน้ำคือ จีน (ภาพที่ 4.2) ทั้งนี้ สถานะหรือบทบาทของผู้เล่นต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่นี้เป็นผล

อย่างสำคัญจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ที่แตกต่างกัน  

ภาพที่ 4.2 ผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัยรวบรวม 

กลุ่มกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน 

(ตารางที่ 4.2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ในฐานะผู้บุกเบิก (first mover advantage) ตั้งแต่

การผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมของบริษัท Sony ของญี่ปุ ่นในช่วงทศวรรษ 1990 จนก้าวไปสู่การผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุดของโลก ต่อเนื่องมาถึงแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicles) 

ในปัจจุบัน  

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นประเทศชั้นนำของกลุ่มกลางน้ำและปลายน้ำ 

ได้แก่  
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ประการแรก สถานะของผู้บุกเบิกและรักษาขีดความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ผลิตจาก

เอเชียตะวันออกสามารถตอบสนองต่อความต้องการแบตเตอรี่ที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาได้ 

ประการที่สอง เอเชียตะวันออกเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน  ซึ่งเป็นตลาดขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกของสินค้าจำนวนมากท่ีใช้แหล่งสำรองไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจัยเรื่อง

ขนาดตลาดเป็นความได้เปรียบและช่วยสนับสนุนให้ฐานการผลิตแบตเตอรี่ยังคงอยู่ในเอเชียตะวันออกใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา  

ประการที่สาม ผลพวงจากการอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างยาวนานทำให้ทั้งสามประเทศก้าวหน้าในการ

ทำวิจัยและพัฒนากักเก็บพลังงาน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการผลิตเหนือกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

ตารางท่ี 4.2 แนวโน้มการลงทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำในขั้นปลายน้ำในอนาคต 

บริษัท 

(ประเทศ) 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์หลัก 

แนวโน้มการลงทุนใน 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 

BYD 

(จีน) 

16-17 

(overall Li-ion 

battery market) 

Information technology; 

Electric Vehicles; 

Energy storage system  

2019: 24GWh battery factory in 

Qinhai, China 

LG Chem 

(เกาหลีใต้) 

16-17 

(overall Li-ion 

battery market) 

Battery for electronic 

devices and electric 

vehicles 

2019: $1.07 billion battery 

factories in Nanjing, China 

(expansion) 

CATL 

(จีน) 

8 

(overall Li-ion 

battery market) 

Battery for automotive 2018: €280 million for 14GWh 

battery factories in Germany  

SAMSUNG SDI 

(เกาหลีใต้) 

n.a. Battery for energy storage 

and automotive; 

Display plasma panels; 

Solar energy panels; 

2019: $2.4 billion battery and 

capacitor plants in Tianjin, China 

PANASONIC 

(ญี่ปุ่น) 

29 

(battery market 

for plug-in Hybrid 

and EVs) 

Battery for automotive 2019: Expansion Tesla Gigafactory 

1 in US (in talk) 
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บริษัท 

(ประเทศ) 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์หลัก 

แนวโน้มการลงทุนใน 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 

TOSHIBA CORP 

(ญี่ปุ่น) 

n.a. Battery for energy storage 

and automotive 

2019: ¥16.2 billion battery 

factories in Yokohama, Japan 

ที่มา: รวบรวมจากแหล่งข่าว 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มต้นน้ำมีความได้เปรียบจากการถือครองแหล่งแร่สำรองที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งลิเทียม อันได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย รวมถึงอาร์เจนตินา ทำหน้าที่ผลิตสินแร่และส่งออกไปยังประเทศเอเชีย

ตะวันออก เพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดให้ได้สารตั้งต้นสำหรับการผลิตส่วนประกอบของแบตเตอรี่ เมื่อตลาด

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงมีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศในกลุ่มต้นน้ำนี้พยายามขยับ

ตนเองไปสู่การผลิตขั้นกลางน้ำและขั้นปลายน้ำมากข้ึน ออสเตรเลียพยายามดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตในเอเชีย

ตะวันออกรวมถึงผู้ผลิตท้องถิ่นในขั้นตอนการสกัดแร่และผลิตสารตั้งต้น (precursor) ในประเทศแทนการ

ส่งออกแร่ ซึ่งประกอบด้วยสินแร่สำหรับผลิตสารตั้งต้นเพียงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมี

ผู้ผลิตจำนวนน้อยที่ลงทุนในกระบวนการผลิตดังกล่าวในออสเตรเลีย หนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท Tianqi ซึ่งมีแผน

จะลงทุนประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพ่ือผลิตลิเทียมไฮดรอกไซด์ (LiOH) ประมาณ 48,000 ตันต่อ

ปีในออสเตรเลีย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า จีนเป็นประเทศเดียวที่มีกิจกรรมการผลิตครบตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตสินแร่

สำคัญบางตัวไปจนถึงผลิตเป็นระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้ง 

จีนมีแหล่งสำรองแร่ที่สำคัญต่อการผลิตแบตเตอรี่ เช่น แร่ลิเทียม (ประมาณ 3 พันตันต่อปี เป็นอันดับสี่ของ

โลกรองจากชิลี อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย) นอกจากนี้ จีนยังมีโรงงานที่สกัดแร่ลิเทียม (conversion 

plant) ที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก ตัวอย่างผู้ผลิตจีนที่มีสายการผลิตครบทั้งห่วงโซ่อุปทานได้แก่ BYD  

ซึ่งเริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟฟ้าใหม่ได้ (rechargeable battery) ในปี 1995 สำหรับ

โทรศัพท์ติดตามตัวและคอมพิวเตอร์ (laptop) ปัจจุบัน BYD มีฐานการผลิตตั้งแต่ขั้นต้นน้ำในออสเตรเลีย 

รวมถึงในขั้นปลายน้ำในจีน และประเทศอื่น ๆ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกาเหนือ และยุโรป ปัจจุบัน 

(ข้อมูลปี 2559) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 16-179  

 
9  BMO Capital Markets, Battery Raw Materials, the Fundamental 2016. 
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การเติบโตของตลาดแบตเตอรี่จูงใจให้ผู ้เล่นรายใหม่นอกเหนือจากประเทศข้างต้นพยายามเข้าสู่

อุตสาหกรรมนี้ กล่าวคือ สหรัฐฯ และยุโรป ได้พยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมในช่วงปลายน้ำ โดยอาศัยการเติบโต

ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ผู้ผลิตบางกลุ่มจากสหรัฐฯ และยุโรปได้เข้าสู่ห่วงโซ่

อุปทานในระดับโลกแล้ว ยกตัวอย่างเช่น 3M, DowDuPont, Johnson Controls, ConocoPhillips และ 

Tesla จากสหรัฐฯ รวมถึง BASF, Evonik Industries, และ Continental AG จากเยอรมัน บริษัทเหล่านี้

ดำเนินการผลิตในช่วงกลางน้ำ (แคโทดและแอโนด) ไปจนถึงปลายน้ำ (เซลล์และเซลล์แพ็ก) เพ่ือตอบสนองต่อ

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก  

โดยสรุป ภาพของห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมในอนาคตอันใกล้น่าจะเปลี ่ยนแปลงน้อยมาก 

เนื่องจากแนวโน้มการลงทุนในขั้นต้นน้ำจนถึงปลายน้ำยังคงมุ่งไปที่ประเทศทั้งสองกลุ่มนี้ (ตารางที่ 4.2) โดยมี

สหรัฐฯ และยุโรปก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรายใหม่ในข้ันกลางน้ำและปลายน้ำ 

4.2.2 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงของไทยในปัจจุบัน 

หากพิจารณาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงของไทยในปัจจุบัน 

พบว่า มีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ 1) ไทยกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจาก

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และ 2) การผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีความคืบหน้าไม่มาก

นัก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 

เมื่อเปรียบกับผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมแล้ว ไทยแทบจะเริ่มต้นจากศูนย์ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม

นี้ เนื่องจากไม่มีแหล่งสำรองแร่เหมือนกับประเทศกลุ่มต้นน้ำ รวมทั้งขีดความสามารถในการผลิตยังคงห่างไกล

จากกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ในขั้นกลางน้ำและปลายน้ำในเอเชียตะวันออก อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ไทยมีอยู่ใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการผลิตสำหรับใช้ในยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง แบตเตอรี่ประเภท SLI (Starting, 

Lighting & Ignition) ผู้ผลิตจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนกับผู้ผลิตไทย

และตั้งฐานการผลิตในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 

(Lead-acid) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง 

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอาศัยการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมถึงในภูมิภาคใน

อนาคตเป็นกุญแจในการตั้งฐานการผลิตแบตเตอรี่ในขั้นปลายน้ำ (ในทำนองเดียวกับยุโรป และสหรัฐฯ) ดังจะ
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เห็นได้จากโครงการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  

(ตารางที่ 4.3) ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  

ประการแรก การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก 

(Global trend) ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์

ส่วนใหญ่รวมถึงที่มีฐานการผลิตในไทยสะสมเทคโนโลยีและนำเสนอรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสู่ตลาดมากขึ้น 

รวมถึงตลาดในประเทศไทยด้วย ตั้งแต่ประเภทไฮบริด (HEVs) ไปจนถึงประเภทแบตเตอรี่ (BEVs)  

ประการที่สอง การตอบสนองของนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย ทั้งด้านอุปทาน  

(บีโอไอ) และอุปสงค์ (ภาษีสรรพสามิต) ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างราคารถยนต์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้

เชื้อเพลิงลดน้อยลง จนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสามารถมองเห็นถึงขนาดตลาดที่ชัดเจนได้กว่าในอดีต (ซึ่งส่วนต่าง

ราคาของรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้ยังคงสูงอยู่) รวมทั้งเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่พยายามจูงใจให้ผู ้ผลิตพ่วง  

การลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่กับประกอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วย  

ประการที ่สาม ฐานการผลิตรถยนต์และชิ ้นส่วนไทยที ่ม ีอยู ่ เดิมเป็นข้อได้เปรียบในเรื ่องขีด

ความสามารถในการต่อยอดไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  

ตารางท่ี 4.3 โครงการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในไทย 

บริษัท ประเภทรถยนต์ 
มูลค่าการลงทุน  

(หน่วย: ล้านบาท) (ปีที่อนุมัติ) 
ที่ต้ังโรงงาน 

โตโยต้า มอเตอร ์ ไฮบริด (HEVs) 20,000 (2560) ฉะเชิงเทรา 

ฮอนด้า ไฮบริด (HEVs) 2,766 (2561) อยุธยาและปราจีนบรุ ี

นิสสัน ไฮบริด (HEVs) 10,960 (2561) สมุทรปราการ 

มาสดา้ ไฮบริด (HEVs) 11,481 (2561) ระยอง 

ซูซูก ิ ไฮบริด (HEVs) 2,500 (รอการอนุมัติ) ระยอง 

เมอร์เซเดซ ปลักอินไฮบริด (PHEVs) 4,000 (2561) สมุทรปราการ 

บีเอ็มดับเบลิย ู ปลักอินไฮบริด (PHEVs) 705 (2561) ระยอง 

เอ็มจ ี ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEVs) 1,030 (2561) ระยอง 

พลังงานมหานคร ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEVs) 1,092 (2561) ฉะเชิงเทรา 

ฟอมม์ ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEVs) 1,000 (2561) ชลบุร ี

ที่มา: รวบรวมจากข่าว 



94 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
2) การผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก 

ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้ามีความคืบหน้าไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

แบตเตอรี่กลุ่มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ภาคเอกชนในไทยเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับตลาดระบบกักเก็บ

พลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในขั้นปลายน้ำนับจนถึงปัจจุบันมีเพียง 4 โครงการเท่านั้น (ตารางที่ 4.4) ได้แก่ 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์ จำกัด (มหาชน) (EA) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) 

โครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ

บริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย)   

ตารางท่ี 4.4 โครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 

ผู้ผลิต 
ประเภท

แบตเตอร่ี 

กำลังการ

ผลิต 

(MWh) 

มูลค่าการ

ลงทุน 

(ล้านบาท) 

ตลาด 
ปีที่คาดว่า

จะลงทุน 
ที่ต้ัง 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ 

จำกัด (มหาชน) (EA) 
Li-ion 

1,000       

(1st phase) 
5,000 

Grid energy 

storage 
2561 ฉะเชิงเทรา 

บริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ 

จำกัด (มหาชน) 

(GPSC) 

Li-ion 

(Semi-Solid 

State) 

100         

 (1st 

phase) 

 

n.a. 
Grid energy 

storage 
2561 ชลบุร ี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 

สถาบันวิทยสริิเมธี 

(VISTEC) 

Li-ion, Li-S n.a. 180  

EV; Grid 

energy 

storage 

2562 ระยอง 

บริษัท เรดโฟลว์  

(ประเทศไทย)   

electrode 

stacks for 

zinc-bromine 

flow batteries 

(ZBM2)  

n.a.  n.a. 

Battery 

stack (final 

assembled 

in Australia) 

2561 ชลบุร ี

ที่มา: รวบรวมจากข่าว 
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ในฐานะผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรม บริษัทผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทยใช้วิธีการซื้อเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในสายการผลิตแบตเตอรี่ในขั้นปลายน้ำ กล่าวคือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด 

(มหาชน) ใช้เทคโนโลยีจากประเทศไต้หวัน (Amita technology) และจีน (Shenzen Growatt New Energy 

Technology) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) ใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐฯ (24 M 

Technology) ส่วนบริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) ใช้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่ออสเตรเลีย  

ในขณะที่โครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน สถาบัน  

วิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตนเอง โดยเริ่มต้นในฐานะ

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ ซึ่งเชื่อว่า เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศเขต

เมืองร้อนและจะสามารถลดต้นทุนของแบตเตอรี่ได้เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมทั้งการตั้งโรงงาน

แบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับการผลิตในอนาคต โครงการนี้มีเป้าหมายผลิตแบตเตอรี่สำหรับกลุ่มตลาดรถยนต์

ไฟฟ้าก่อนและในอนาคตจะขยายไปสู่ตลาดโครงข่ายไฟฟ้า  

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงการผลิตแล้ว บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีแผนการผลิต

ขนาดใหญ่ที ่สุด กล่าวคือ 1,000 MWh ในแผนการลงทุนระยะที่หนึ ่ง นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่จะตั้ง

โรงงานผลิตส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เช่น โรงงานผลิตอะลูมิเนียมฟอยล์ โรงงานผลิต

น้ำยาอิเล็กโทรไลต์ และอุปกรณ์สำหรับผลิตสารตั ้งต้นอื่น ๆ รองลงมาได้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะลงทุนตั้งกำลังการผลิต 100 MWh  

ขณะที่บริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) แตกต่างจากท้ังสองบริษัทข้างต้น เนื่องจากไม่ใช่บริษัทไทย แต่

เป็นการลงทุนจากประเทศออสเตรเลียเพื่อผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่ (Battery stack) นอกประเทศและนำ

กลับไปประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่ที่ออสเตรเลีย ทำให้เลือกที่ตั้งโรงงานในเขตประกอบการเสรี  (free trade 

zone) ที่ จ.ชลบุรี (ภาพที่ 4.3) นอกจากนี้ บริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) มีขนาดกำลังการผลิตที่น้อยมาก 

(ประมาณ 90 ชิ้นต่อเดือน) เนื่องจากบริษัทแม่ที่ออสเตรเลียต้องการให้เป็นโครงการทดลองผลิตชิ้นส่วน

แบตเตอรี่ในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการผลิตไปแล้ว  
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ภาพที่ 4.3 โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของบริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) 

 

ที่มา: Redflow board pleased by Thai factory progress (2018)  

โดยสรุป ภาพของห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ใน

ประเทศจึงเป็นการผลิตในขั้นปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิตเซลล์แบตเตอรี่และประกอบเป็นแบตเตอรี่ รวมไปถึง

ระบบกักเก็บพลังงาน (ภาพที่ 4.4) โดยที่สายการผลิตของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาจ

ครอบคลุมถึงช่วงกลางน้ำ เนื่องจากบริษัทมีแผนงานที่จะตั้งโรงงานผลิตส่วนประกอบอื่น  ๆ สำหรับการผลิต

เซลล์แบตเตอรี่ด้วย ในขณะที่การผลิตในขั้นต้นน้ำ ผู้ผลิตในไทยจะนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 

เพื่อนำมาผลิตต่อในประเทศ นอกจากนี้ ตลาดหลักของผู้ผลิตเหล่านี้จะอยู่ที่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ยกเว้น

เพียงบริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) ซึ่งส่งชิ้นส่วนแบตเตอรี่กลับไปเพ่ือประกอบที่ออสเตรเลีย  
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ภาพที่ 4.4 ห่วงโซ่อุปทานของไทยในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

4.3  ความเหมาะสมของประเทศไทยในการผลิตระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่าย (Grid Energy 

Storage)  

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ถึงมูลค่าเพิ่มของการผลิตระบบสำรองไฟฟ้าและความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ (comparative advantage) ของประเทศไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรม Grid Energy Storage  

4.3.1  มูลค่าเพิ่มของการผลิตระบบสำรองไฟฟ้า 

ในภาพรวม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในต่างประเทศ (ตารางที่ 4.5) แสดงให้เห็นว่า ภาพของการ

ผลิตแบตเตอรี่ลิเทยีมในปัจจุบัน แทบจะใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปแล้ว กล่าวคือ ให้ผลตอบแทน

แบบ smile margin profile (Chamber of Commerce and Industry of Western Australia, 2018) โดย

ผู้ผลิตในขั้นต้นน้ำและปลายน้ำได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ขณะที่ในการผลิตช่วงกลางน้ำได้ผลตอบแทน

น้อยกว่า 

ทั้งนี้ ในการผลิตในขั้นต้นน้ำนั้น ปริมาณแหล่งสำรองแร่ที่สำคัญเท่าที่มีการสำรวจพบมีอยู่เพียง 

ไม่ก่ีประเทศท่ัวโลก ทำให้อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เล่นรายใหม่มีอยู่ค่อนข้างสูง ขณะที่มูลค่าเพ่ิม

สูงที่สุดของการผลิตแบตเตอรี่เกิดขึ้นในช่วงปลายน้ำ เนื่องจากผู้ผลิต (โดยส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออก) 

ถือครองและเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีรวมถึงขีดความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ การอยู่ใกล้ลูกค้าหรือ
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ตลาดทำให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความต้องการและพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง ในทาง

ตรงกันข้าม การผลิตในขั้นกลางน้ำ เช่น การผลิตแคโทดและอิเล็กโทรไลต์ นั้นมีการประเมินว่า อุปสรรคในการ

เข้าสู่อุตสาหกรรมค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับช่วงต้นน้ำและปลายน้ำ เนื่องจากการใช้ทุนในการเริ่มต้นผลิตไม่สูง

เมื่อเทียบกับการทำเหมืองแร่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่จำเป็นไม่สูงมากนัก ทำให้การแข่งขันใน

กลุ่มนี้ค่อนข้างเข้มข้นและให้ผลตอบแทนไม่สูง 

ตารางท่ี 4.5 การแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่ลิเทียม 

  

Upstream 

Resources 

Lithium 

Compounds 

Cathode 

Materials 

Lithium 

Hexafluorro - 

phosphate 

Electrolyte Batteries 

Entry Barrier High High Low Medium Low Medium 

Capital 

Requirement 
High Medium Low Low Low Medium 

Production 

Know-how 
Medium High Low High Low Medium 

Clear Industry 

Standard 
Yes Yes No Yes Yes Yes 

Access to Raw 

Materials 
Medium Hard Medium Medium Medium Easy 

ที่มา: Ganfeng Lithium (2018) 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในจีนตลอดห่วงโซ่การผลิต  (ภาพที่ 4.5) 

พบว่า ผลตอบแทนของผู้ผลิตในขั้นต่าง ๆ ของการผลิตแบตเตอรี่ในจีนเติบโตขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่โดย

เฉลี่ยแล้ว ผลตอบแทนของผู้ผลิตในขั้นต้นน้ำและปลายน้ำจะอยู่ในระดับสูง ขณะที่ผู้ผลิตในขั้นกลางน้ำจ ะ

ได้รับผลตอบแทนไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากบริษัทจำนวน

หนึ่งนี้อาจสะท้อนการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  
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ภาพที่ 4.5 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE)  
ของผู้ผลิตแบตเตอรี่ในห่วงโซ่อุปทานของจีน 

 

ที่มา: CCIWA (2018) 

ในกลุ่มแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEVs) ก็เช่นเดียวกัน มีการวิเคราะห์

ว่า ขั้นตอนที่สร้างมูลค่าให้กับแบตเตอรี่มากที่สุดคือ ขั้นปลายน้ำในการประกอบขั้นสุดท้าย (ร้อยละ 40) 

รองลงมาได้แก่ ขั้นต้นน้ำในส่วนการสกัดให้ได้สารตั้งต้น (ร้อยละ 29) ขณะที่ขั้นตอนกลางน้ำ โดยเฉพาะการ

ผลิตขั้วแคโทดซ่ึงสร้างมูลค่าต่ำท่ีสุดในการผลิตแบตเตอรี่ (ภาพที่ 4.6)   

ภาพที่ 4.6 ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับรถยนต์ไฮบริด 

 

ที่มา: Clean Energy Manufacturing Analysis Center (2016) 
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4.3.2  ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของประเทศไทยในการเข้าสู่

อุตสาหกรรม Grid Energy Storage 

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตต้นน้ำที่สำคัญของ

การผลิตแบตเตอรี่ ทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดของไทยจึงอยู่ที่การผลิตในช่วงกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ดังเช่น

บริษัทไทยจำนวนหนึ่งที่ได้ริเริ่มบุกเบิกไปแล้ว ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ

ผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับโครงข่าย (Grid Energy Storage) ในบทบาทดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

ประการแรก อุปสงค์หรือตลาดในประเทศ ซึ ่งสามารถก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนการผลิต 

(economy of scale) การพัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

ปลายน้ำสำหรับผู้ผลิตอื่นนอกจากสามยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออก  

ยกตัวอย่างเช่น กรณีของออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) 

ในการผลิตช่วงต้นน้ำ แต่ที่ผ่านมาการขยับสู่การผลิตขั้นปลายน้ำไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ปัจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งมาจากขนาดตลาดในปัจจุบันที่ยังไม่มากพอท่ีจะคุ้มค่าในการผลิต (CCIWA, 2018) 

ในกรณีของประเทศไทย ขนาดตลาดของระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายในไทยยังไม่ชัดเจน

มากเท่าใดนัก การลงทุนของทั ้งบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นั้นดูจะสะท้อนเป้าหมายที่จะเป็นผู้บุกเบิก (first mover) มากกว่าการมองเห็นถึง

ขนาดของตลาดที่ชัดเจน เนื่องจากในการขยับเข้ามาสู่การผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ ทั้งสองบริษัท

ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการระบบกักเก็บพลังงานจากธุรกิจในเครือข่ายเป็นหลัก ทั้ง

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของทั้งสองบริษัท รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าในกรณีของบริษัท พลังงาน

บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

โจทย์นี้มีความคล้ายคลึงกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในช่วงประมาณสิบปีที่แล้ว เนื่องจากใน

ฝั่งอุปทานหรือผู้ผลิตต่างมีเทคโนโลยีที่พร้อม รวมทั้งต้นทุนของแบตเตอรี่ซึ่งแม้ว่าในขณะนั้นจะยังสูงอยู่แต่ก็มี

แนวโน้มลดลงอย่างมาก แต่ในฝั่งอุปสงค์ ราคาที่แตกต่างกันอย่างมากของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง

อย่างเดียวทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในขณะนั้นคาดการณ์ขนาดตลาดได้ยากและลังเลที่จะตั้งฐานการผลิตรถยนต์

รวมถึงแบตเตอรี่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ 
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ตลาดแบตเตอรี่กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นก่อน 

ศักยภาพของตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจนมากกว่าแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า 

เนื่องจากนโยบายสนับสนุนด้านอุปสงค์ เช่น ภาษีสรรพสามิต มีผลให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าลดลงมาใกล้เคียง

กับรถยนต์ที่ใช้เชื ้อเพลิงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตลาดรถยนต์ไฮบริดที่เติบโตขึ้นในช่วงสั ้น  ๆ ในช่วงปี  

2553-2554 หลังจากรัฐบาลได้ลดภาษีศุลกากรนำเข้าชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญ  นี่จึงเป็นแรงจูงใจประการ

สำคัญที ่ทำให้บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์ จำกัด (มหาชน) เลื อกผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

นอกเหนือจากตลาดโครงข่ายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว  

ในกรณีของแบตเตอรี่สำหรับโครงข่าย การวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยบ่งชี้ว่า ศักยภาพของตลาดในไทย

ในปัจจุบันยังค่อนข้างจำกัด ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดของแบตเตอรี่สำหรับสำรองพลังงานไฟฟ้ายังไม่

แพร่หลายนักส่วนหนึ่งเนื่องจากต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ยังสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยตลาดกลุ่ม

ที่มีศักยภาพมากที่สุดมีเพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบ Energy storage ควบคู่กับพลังงานทดแทนเพื่อเพ่ิม

เสถียรภาพ (Renewable Capacity Firming) และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร

พาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงเท่านั้น 

ขนาดของตลาดที่ยังไม่แน่นอนทำให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทบทวน

แผนการลงทุนใหม่ว่าควรมีขนาดกำลังผลิตเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม และหาตลาดรองรับเพื ่อให้มั ่นใจว่า

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ผลิตได้มีราคาที่เหมาะสมและมีลูกค้ารองรับ รวมทั้งเปิดกว้างที่จะหาพันธมิตรเข้า

ร่วมทุนด้วย (ผู้จัดการออนไลน์, 2561) 

ประการที ่สอง เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า 

เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางน้ำและปลายน้ำอยู่ในมือของผู้ผลิต

ในประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งสะสมประสบการณ์การผลิตและค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่าง

ยาวนาน ในกรณีของไทย ผู้ผลิตในไทยต่างใช้วิธีซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในส ายการผลิต

ในช่วงเริ่มต้นเพ่ือให้สามารถดำเนินการผลิตเองได้ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญท่ีจะชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอนาคตอยู่ที่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดของผู้ผลิตในไทยเอง รวมทั้งสถาบันวิจัยในประเทศที่ได้ริเริ่ม

ทดลองวิจัยและพัฒนาในด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์ 

กักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ประการที่สาม สภาพการแข่งขันในประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถใน

การผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เนื่องจากการผลิตและการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายใน

ไทยยังมีไม่มากนัก ทำให้สภาพการแข่งขันในประเทศยังไม่สูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในอนาคต มีความ

เป็นไปได้ว่า ภาวะการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าจะมาจากการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากจีน 

แม้ว่ากฎระเบียบภาครัฐส่วนใหญ่จะเอื้ออำนวยต่อการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ แต่แนวโน้มการ

นำเข้าแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงจากจีนมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งไปกว่านั้น (ภาพที่ 4.7) กรณีของมาตรการทาง

การค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ของไทยซึ่งสามารถส่งผลถึงภาวะการแข่งขันจากแบตเตอรี่ที ่นำเข้าจากจีนใน

อนาคต พบว่า ปัจจุบัน ไทยยังไม่มีมาตรการทางการค้าเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า 

เนื่องจากมาตรฐานภาคบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเซลล์และ

แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อ่ืนที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา ซึ่ง

แตกต่างจากการใช้งานแบบอยู่กับที่ (stationary) ของแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า 

ภาพที่ 4.7 มูลค่าการนำเข้าสินค้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (แบตเตอรี่ใหม่) ประเภทอ่ืน ๆ นอกจากการใช้
งานในอากาศยานและการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชนิดแล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุ๊ค   

(HS 85076090000) (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์  
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ประการที่สี่ สภาพแวดล้อมทางนโยบาย ซึ่งสามารถส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ

ผลิตของไทยได้ ในภาพรวมถือได้ว่า สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายของไทยค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อการผลิต

แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงข่าย โดยเฉพาะด้านอุปทาน (supply-side) เช่น มาตรการส่งเสริม

การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาตรการทางภาษีที่มีอยู่ ได้แก่ ภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบและ

ส่วนประกอบในอัตราที่ต่ำ (ดูรายละเอียดในบทที่ 7) 
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5. สถานการณ์ของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในต่างประเทศ 

 

5.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในระดับโลก 

ในกลางปี 2560 พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั้งหมดทั่วโลกรวม 176 กิกะวัตต์ โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ 

กักเก็บด้วยเทคโนโลยีพลังงานน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydro) สูงถึง 169 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 96) 

รองลงมาคือ เทคโนโลยีพลังงานความร้อน (Thermal storage) 3.3 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 1.9) เทคโนโลยี

พลังงานเคมี (Electro-chemical) 1.9 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 1.1) และเทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้า (Electro-

mechanical) 1.9 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 0.9) (ภาพที่ 5.1) 

ภาพที่ 5.1 พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี (กิกะวัตต์) ในกลางปี 2560 

 

ที่มา: US DOE (2017) 
 

หากพิจารณาเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที ่ก ักเก็บด้วยเทคโนโลยีที ่ไม ่ใช ่พลังงานน้ำแบบสูบกลับ  

(non-pumped storage hydro) (ภาพที่ 5.2) พบว่า  

 เทคโนโลยีพลังงานความร้อนที่ใช้แพร่หลายมากท่ีสุดคือ การกักเก็บความร้อนด้วยเกลือที่เกิดการ

หลอมละลาย (Molten salt thermal storage) โดยคิดเป็นสามในสี ่ของไฟฟ้าที ่กักเก็บด้วย

เทคโนโลยีพลังงานความร้อนทั้งหมด 

Pump Hydro, 169

Thermal storage, 3.3
Electro-chemical, 1.9

Electro-mechanical, 1.1
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 เทคโนโลยีพลังงานเคมีที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดคือ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยคิดเป็นกว่า 

ร้อยละ 60 ของไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีพลังงานเคมีทั้งหมด 

 เทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้าที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดคือ ล้อตุนกำลัง (Flywheel) โดยคิดเป็นเกือบ

ร้อยละ 60 ของไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีพลังงานกลไฟฟ้าทั้งหมด 

ภาพที่ 5.2 พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช่พลังงานน้ำแบบสูบกลับ  
จำแนกตามเทคโนโลยี (กลางปี 2560) 

 
ที่มา: US DOE (2017) 

แม้ว่าสัดส่วนไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมี (electro-chemical storage) มีเพียงร้อยละ 1.1 ของ

พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2539-2559) พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมี

เติบโตอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 5.3)  
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ภาพที่ 5.3 ไฟฟ้าที่กักเก็บด้วยพลังงานเคมีทั่วโลก ระหว่างปี 2539 ถึง 2559 

 
ที่มา: US DOE (2017) 

นอกจากนี้ EU-Japan Centre for Industrial Cooperation คาดการณ์ว่า ตลาดกักเก็บไฟฟ้าจาก

พลังงานลมและแสงอาทิตย์ทั่วโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงปี 2558-2567 และเทคโนโลยีแบตเตอรี่

ล ิเทียมไอออนจะมีส่วนแบ่งตลาดมากที ่ส ุด รองลงมา  คือ เทคโนโลยีการเปลี ่ยนพลังงานให้เป็นก๊าซ  

(power-to-gas) และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการไหลของของส่วนเก็บพลังงาน (Advanced flow battery)  

(ภาพที่ 5.4)  

ภาพที่ 5.4 ตลาดกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ (2558-2567) 

 
ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (2016)  
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ในปัจจุบัน การกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage) มีความสำคัญมากขึ้น 

เนื่องจาก อัตราการเติบโตของประชากรที่อยู่ในเมืองสูงขึ้น ทำให้ความต้องการกำลังไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศยังคงประสบปัญหา

โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่ดีพอ ทำให้มีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และมีความสามารถที่จำกัดในการจัดการพลังงาน

หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บางประเทศยังไม่สามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ประชากรในพื้นที่

ห่างไกลได้ จึงทำให้ระบบไมโครกริดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาส

เติบโตสูง 

หากพิจารณาพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก จำแนกรายประเทศ (ตารางที่ 5.1) พบว่า มากกว่า  

3 ใน 4 ของพลังงานที ่กักเก็บทั ่วโลกกระจุกตัวอยู ่ใน 10 ประเทศเท่านั ้น โดยเฉพาะ จีน ญี ่ปุ ่น และ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลก และส่วนใหญ่เป็น

การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบสูบกลับ (pumped hydro storage) ทั้งนี้ ตลาดหลักของไฟฟ้าที่ 

กักเก็บด้วยพลังงานเคมี (Electro-chemical) คือ ญี่ปุ่น (255 เมกะวัตต์) และเยอรมนี (132 เมกะวัตต์) โดย

คิดเป็นร้อยละ 78 ของโลก  

ตารางท่ี 5.1 ไฟฟ้าที่กักเก็บทั่วโลก จำแนกรายประเทศ (กลางปี 2560) 

 
ที่มา: US DOE (2017) 

หากเปรียบเทียบกับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ทั่วโลก พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ

แปซิฟิกมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาคือ 

ภูมิภาคเอเชียใต้ (ภาพที ่5.5) 
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ภาพที่ 5.5 การคาดการณ์กำลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในตลาดเกิดใหม่
ระหว่างปี 2559 ถึง 2568 

 
ที่มา: Navigant Research (2017) 

5.2  ภาพรวมของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในภูมิภาคสำคัญ 

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม  Grid Energy Storage ในภูมิภาคสำคัญ

ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และภูมิภาคเอเชียใต้ 

5.2.1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประเทศที่มีโครงข่ายไฟฟ้าที่ก้าวหน้า คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ในขณะที่หลายประเทศยังคงมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนา และระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่มั่นคง (unreliable) แม้ประเทศเหล่านี้เริ่มมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อให้

เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แต่การกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมี  

ผู้ให้บริการไฟฟ้าเป็นเจ้าของ เพราะตลาดยังไม่มีการแข่งขันมากนัก 

ในปัจจุบัน ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน

สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 28,610 เมกะวัตต์ แต่ประมาณร้อยละ 88 เป็นกำลังการผลิตจากการกักเก็บ

พลังงานน้ำ ซึ่งส่วนมากมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจของจีน และบางส่วนจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของ

ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน  



112 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ได้เริ ่มมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้

แบตเตอรี่เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัท AES ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน

สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ในฟิลิปปินส์ ในปัจจุบัน ฟิลิปปินส์และจีนมีโครงการติดตั้งระบบ 

กักเก ็บพลังงานสำหร ับโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้ แบตเตอร ี ่ล ิ เท ียมไอออนขนาด 100 เมกะว ัตต ์ และ  

41.5 เมกะวัตต์ ตามลำดับ นอกจากนี้ จีนได้ประกาศเป้าหมายในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับ

โครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่เพ่ือรองรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2563  

ในอนาคต จีนน่าจะเป็นตลาดกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟิก เนื่องจากการไฟฟ้าของจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้เริ ่มใช้การกักเก็บพลัง งานสำหรับ

โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้บริการไฟฟ้าผ่านโครงข่ายแล้ว และจีนอยู่ในช่วงการปฏิรูปตลาดพลังงานเพื่อเปิดให้  

ผู้ให้บริการไฟฟ้าที่ไม่ใช่รัฐ (non-state owned) สามารถเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ในการใช้ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า

เพ่ือให้บริการไฟฟ้า (ภาพที่ 5.6) 

ภาพที่ 5.6 การคาดการณ์กำลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในจีน 
ระหว่างปี 2559 ถึง 2568 

 
ที่มา: IFC and ESMAP (2017) 

อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ ตลาดพลังงานที่มีการกำกับดูแลสูงและมีการบูรณาการในแนวดิ่ง ( vertically 
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integrated) ความยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างจำกัด และโครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่

ค่อยพัฒนา รวมทั้งการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระบบการกักเก็บพลังงาน   

5.2.2  ภูมิภาคเอเชียใต้ 

ตลาดกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้คือ อินเดีย ขณะที่ประเทศ

อ่ืน ๆ ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากนัก ทั้งนี้ ความต้องการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอินเดียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 อินเดียจะมีกำลังการกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้ามากกว่า 

1,800 เมกะวัตต์ (ภาพที่ 5.7) ซึ่งคิดเป็นขนาดประมาณ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับจีน (International Finance 

Corporation & Energy Sector Management Assistance Program, 2017)  

ภาพที่ 5.7 การคาดการณ์กำลังและรายได้ของการกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอินเดีย 
ระหว่างปี 2559 ถึง 2568 

 
ที่มา: IFC and ESMAP (2017) 

ปัจจุบัน การกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอินเดียยังใช้เทคโนโลยีพลังงานน้ำแบบสูบกลับ

เป็นหลัก ส่วนการกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังไม่แพร่หลายนัก (Shyam & 

Kanakasabapathy, 2018) โดยบางโครงการยังอยู ่ในขั ้นตอนการทดลองเท่านั ้น เช่น การพัฒนาระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่ก้าวหน้า (Advanced Lead 

Acid) และลิเทียมไอออน (Lithium Ion) ในพื้นที ่ปุทุจเจรี (Puducherry) ทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็น
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โครงการที่ขับเคลื่อนหลักโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมไฟฟ้าของพื้นที่ปุทุจเจรี และรัฐวิสาหกิจ Power 

Grid Corporation of India (Kappagantu, Senn, M., & Arul Daniel, 2015; Power grid, 2018) 

ตัวอย่างโครงการที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม คือ ความร่วมมือระหว่างบริษัท AES India และ Mitsubishi 

ในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าที่ให้บริการโดย Tata Power Delhi Distribution 

Limited (Tata Power-DDL) ขนาด 10 เมกะวัตต์ในรัฐเดลี โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ

บริษัท Fluence (Advancion Energy Storage) และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคมปี 2561 ที่ผ่านมา (The 

Fluence Team, 2018) 

ในอนาคต การกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนตามทิศทางนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าให้

มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 (Sharma, 2018) รวมถึงการ

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2558 รัฐบาลประกาศเป้าหมายในการติดตั้งพลังงาน

ทดแทนรวม 175 GW ภายในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้มากกว่าร้อยละ 40 

(ตารางที่ 5.2)  

ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบการติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า  
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 และเป้าหมายท่ีรัฐบาลต้องการบรรลุภายในปี 2565 

ประเภทพลังงานทดแทน 
กำลังการผลิตสะสม ณ เดือน

กรกฎาคม 2561 (GW) 

เป้าหมายการติดต้ังพลังงานทดแทน

สะสมภายในปี 2565 (GW) 

พลังงานลม 35 99.5 

พลังงานแสงอาทิตย ์ 24.6 60 

พลังงานชีวมวล 9.9 10 

พลังงานน้ำขนาดเล็ก 4.5 5 

รวม 74 174.5 

ที่มา: Ministry of New & Renewable Energy (2015, 2018) 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวยังประสบกับอุปสรรคอยู ่หลายครั ้ง  เช่น  

ความล่าช้าในการเปิดประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 

ของรัฐวิสาหกิจ Solar Energy Corporation of India (SECI) (RenewableWatch, 2017) และความไม่
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แน่นอนของโครงการในลักษณะเดียวกันบนหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ของรัฐวิสาหกิจ  NLC India ซึ่งถูก

ยกเลิกภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นในปี 2560 และถูกนำกลับมาประมูลอีกครั้งในปี 2561 โดยผู้ที่ชนะการ

ประมูลยังคงเป็นบริษัทรายเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง (Kenning, 2018) นอกจากนี้ เป้าหมายบางประการที่กำหนด

ขึ้นอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เห็นได้ชัดจากการปรับลดเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 เหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น (Shan, 2018) 

นอกเหนือจากอินเดีย ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต้มีพัฒนาการด้านตลาดกักเก็บพลังงานอยู่น้อย

มาก และมีแนวโน้มว่าการขยายตัวจะยังคงจำกัดมากในทศวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม บางประเทศเริ่มมีการตื่นตัว

ในการใช้การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ เช่น ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลเนปาลและบังคลาเทศได้มี

การลงนามในข้อตกลงเพื ่อพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำสูบกลับซึ่งมีความจุ 1,600  

เมกะวัตต์  

โดยสรุป อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค

เอเชียใต้ ได้แก่ โครงข่ายไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อยพัฒนา การขาดแคลนผู้เชี่ ยวชาญด้านเทคนิคระบบการกักเก็บ

พลังงาน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขาดการแข่งขันในตลาด  

5.3  อุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในต่างประเทศที่สำคัญ 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่สำคัญ เช่น 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย และไต้หวัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและ 

ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม ดังนี้ 

5.3.1  สหรัฐอเมริกา 

แหล่งกักเก็บไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา คือโรงงานกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

จากพลังน้ำ ซึ่งตั้งอยู่แถบแม่น้ำ Housatonic ในมลรัฐคอนเนตทิคัต ในปี 2472 (ค.ศ. 1929) และหลังจากเกิด

วิกฤติน้ำมันในช่วงทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกาได้เร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้น

อย่างมาก  

  



116 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
ในปี 2561 ทั่วโลกมีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งแล้วรวมทั้งสิ้น 175.8 กิกะวัตต์ โดยมีโครงการที่

ดำเนินการอยู ่รวม 1,361 โครงการ และโครงการที ่อยู ่ในระหว่างการก่อสร้าง 18 โครงการ ขณะที่  

สหรัฐอเมริกามีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 25.2 กิกะวัตต์ โดยมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ประมาณ 558 

โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 41 ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก) และโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33 ของโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั่วโลก) ทั้งนี้ จำนวนโครงการกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงมากกว่าร้อยละ 174 ในช่วงปี 2556-2561 (University of Michigan, 

Center for Sustainable Systems, 2018) 

ในบรรดามลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโดยมี

โครงการที่ดำเนินการอยู่ 220 โครงการ (4.2 กิกะวัตต์) รองลงมาคือ มลรัฐเวอร์จิเนีย และเซาท์แคโรไลนา 

(ภาพที่ 5.8) 

ภาพที่ 5.8 โครงการกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา จำแนกตามมลรัฐ 

 

ที่มา: Center for Sustainable Systems, University of Michigan (2018)  

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาจำแนกได้เป็น 4 ประเภท (ภาพที่ 5.9) ได้แก่ 

 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Hydroelectric Storage) ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 94 ของการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา หรือ 23.6 กิกะวัตต์ในเดือน

มิถุนายน 2561 

 เทคโนโลย ีการก ักเก ็บพล ังงานด ้วยการอ ัดอากาศ (Compressed Air Energy Storage)  

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกามีระบบที่ดำเนินการอยู่ 4 ระบบ ซึ่งช่วยกักเก็บพลังงาน 0.114 กิกะวัตต์  
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 เทคโนโลย ีการก ักเก ็บพล ั งงานด ้ วย แบตเตอรี่  (Advanced Battery Energy Storage) 

สหรัฐอเมริกามีโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หลายประเภท ทั้งแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 

ลิเทียมไอออน นิกเกิล โซเดียม รวมไปถึงสารละลายเหลว โดยมีการกักเก็บพลังงานรวม 0.75  

กิกะวัตต์  

 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแบบล้อตุนกำลัง (Flywheel Energy Storage) ซึ่งมีการกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้ารวมประมาณ 0.058 กิกะวัตต์ในสหรัฐอเมริกา 

ภาพที่ 5.9 โครงการกักเก็บพลังงานในสหรัฐอเมริกา จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ในปี 2561 

 

ที่มา: Center for Sustainable Systems, University of Michigan (2018)  

ในด้านการวิจัยและพัฒนา กระทรวงพลังงาน (Department of Energy) บริหารจัดการเงินทุน 185 

ล ้านดอลลาร ์สหร ัฐฯ ภายใต ้กฎหมายฟ ื ้นฟ ู เศรษฐก ิจและการลงท ุน (American Recovery and 

Reinvestment Act) ในการส่งเสริมโครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 16 แห่ง ซึ่งมีความจุรวมกันกว่า 0.53 

กิกะวัตต์  

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นตลาดกักเก็บพลังงานที่มีการเติบโต

รวดเร็วที่สุด เนื่องจาก ความหนาแน่นของพลังงาน (energy densities) สูง กำลัง (power) สูง ประสิทธิภาพ

สูง และอัตราการคายประจุ (self-discharge) ต่ำ ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งแร่ลิเทียมขนาด 335,000 ตัน 

ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได ้12-25 ล้านคัน ขณะที่แร่ลิเทียมมีอยู่ทั่วโลกประมาณ 16 ล้านตัน 

ในด้านนโยบายและมาตรฐาน กฎหมายความมั ่นคงและความเป็นอิสระด้านพลังงาน (Energy 

Independence and Security Act) ในปี 2550 ได้ให้อำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยด้านเทคโนโลยี

กักเก็บพลังงาน ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า (Electricity Advisory Committee) ซึ่งสมาชิกจะทำ
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การประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเป้าหมายด้านการกักเก็บพลังงานในสหรัฐอเมริกาแก่

กระทรวงพลังงานทุกสองปี   

ในปี 2553 มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับรองกฎหมายที่เรียกร้องให้คณะกรรมการสาธารณูปโภครัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California Public Utilities Commission) กำหนดและบรรลุเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การกักเก็บพลังงาน 1.33 กิกะวัตต์ภายในปี 2563 และเริ่มดำเนินการภายในปี 2567 นอกจากนี้ ในปี 2556 

คณะกรรมการกฎระเบียบด้านพลังงาน (U.S. Federal Energy Regulatory Commission) ได้ออกคำสั่ง

เลขที่ 784 เพื่อแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีและการรายงานสำหรับสาธารณูปโภค เพื่อเป็นประโยชน์ 

ในการใช้อุปกรณ์ในการกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริโภคไฟฟ้าได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำลง และบริการ

เสริมที่ถูกต้องมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 

5.3.2  ญี่ปุ่น 

นโยบายการส่งเสริมการกักเก็บพลังงานและนโยบายด้านพลังงานโดยทั่วไปของญี่ปุ่ นเน้นความ

ยืดหยุ่น ความหลากหลาย และการพึ่งพาตัวเองทางพลังงาน ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในแผนพลังงานเชิงยุทธศาสตร์

ฉบับที่ 4 ในปี 2557 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟูกุชิมาในปี 2554 และการประกาศปิดโรงงาน

ไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีกำลังการผลิต 60 กิกะวัตต์ในเวลาต่อมา 

แผนดังกล่าวยังได้ระบุความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ในฐานะเป็นแหล่งผลิต

พลังงานเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับระบบการกักเก็บพลังงาน และ

ความสำคัญของตลาดกักเก็บพลังงาน โดยตั้งเป้าหมายว่า ญี่ปุ่นจะมีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

ร้อยละ 50 ของตลาดโลก (คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านล้านเยน) ภายในปี 256310 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียน

ร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573 

ในปัจจุบัน ญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่มีตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ด้วยความจุ 277 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลจากโครงการให้เงินอุดหนุนการสำรองไฟฟ้า behind the meter 

ที่ทำให้ยอดขายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพ่ิมสูงขึ้น 

 
10  ในปี 2554 ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่ร้อยละ 18 ในตลาดโลก (ที่มา: Energy Storage Council, 2015)  
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การปฏิรูปตลาดพลังงานไฟฟ้าของญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะเข้าถึงตลาดค้าปลีก

พลังงานไฟฟ้าที่เปิดเสรีที่มีมูลค่าถึง 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผู้ผลิตระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าสามารถ

นำเสนอขายบริการให้แก่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและลูกค้าที่อยู่อาศัย 

ในประเทศญี่ปุ ่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมีจำนวนมาก โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีแบตเตอรี ่ลิเทียมไอออน (ตารางที่ 5.3) เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่

แพร่หลาย และตลาดกักเก็บพลังงานขนาดเล็กในที่พักอาศัยและธุรกิจซึ่งมีขนาดใหญ่และแข่งขันสูง 

ตารางท่ี 5.3 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานของญ่ีปุ่น 

เทคโนโลยแีบตเตอร่ี ผู้ผลิต 

ลิเทียมไอออน (Li-ion) FDK Corporation  

GS Yuasa Corporation 

Hitachi 

NEC 

Toshiba 

Mitsubishi Heavy Industry 

Panasonic 

Kyocera Corporation 

ตะกั่วกรด (Pb-Acid) GS Yuasa Corporation 

Shin-Kobe Electric Machinery 

นิกเกิลเมทลัไฮไดรด์ (NiMH) Kawasaki Heavy Industry 

FDK Corporation 

Panasonic 

โซเดียมซลัเฟอร์ (NaS) NGK Insulators 

วานาเดียม รีด็อกซ์ โฟลว์ (VRFB) Sumitomo Electric 

ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (2016) 
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5.3.3  จีน  

ในปัจจุบัน จีนมีโครงการเกี่ยวกับระบบสำรองพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 50 โครงการที่อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการวางแผนและดำเนินงาน โดยมุ่งใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ 

นอกจากนี้ จีนอยู่ในระหว่างการประเมินแนวทางในการกำกับดูแลการกักเก็บพลังงานในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการผลิต การจัดการโหลด การส่งจ่าย และการจำหน่าย  

แม้ว่าจีนมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดจำนวนมาก แต่เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของจีน

ยังคงอยู่ในระดับกำลังพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาประเทศ 5 ปีของจีนในปี 2559 จึงระบุเป้าหมายในการพัฒนา

พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2557 จีนได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้า (ไม่รวมการกักเก็บพลังน้ำแบบ  

สูบกลับ ระบบอัดอากาศ และระบบความร้อน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งทั่วโลก  

ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 จากในปี 2556 โดยจีนเน้นการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 71 ของกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งท้ังหมด รองลงมาคือ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (ร้อยละ 14) 

เพื่อสร้างพลังงานสะอาดและยั่งยืนในอนาคต รัฐบาลจีนมีนโยบายมุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 

ในช่วงปลายปี 2557 จีนมีกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม 114.6 กิกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่

เป็นอันดับสามในจีน รองจากพลังงานความร้อน ( thermal power) และพลังงานน้ำ (hydropower) 

ขณะเดียวกัน จีนได้ติดตั้งระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 28.1 กิกะวัตต์ ซึ่งทำให้จีนกลายเป็น

ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในปี 2557 ความต้องการกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์คิดเป็น 5.7 กิกะวัตต์ และ 3.5 กิกะวัตต์ ตามลำดับ 

ในด้านการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นการนำไปใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 

รองลงมาคือ กลุ ่มของผู ้ใช ้ส ุดท้าย (end user) และกลุ ่มผู ้ผล ิตไฟฟ้า (generation side) ในปี 2557  

(ภาพที่ 5.10) ทั้งนี้ การใช้แบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายและฝั่งการผลิตไฟฟ้ายังมีไม่มากนัก เนื่องจากเทคโนโลยี

หลักของระบบกักเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศจีนเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บพลังน้ำแบบสูบกลับ 
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ภาพที่ 5.10 การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเทศจีน ในปี 2557 

ที่มา: CNESA ES Project Database (2014) 

ในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จีนถือเป็นผู้เล่นที่

ค่อนข้างโดดเด่น เนี่องจากมีห่วงโซ่การผลิตที่ค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 

กล่าวคือ จีนเป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะแกรไฟต์ธรรมชาติและอะลูมิเนียม ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 67.7 และร้อยละ 55 ของการผลิตในโลกปี 2561 ตามลำดับ นอกจากนี้ จีนยังได้ขยายการลงทุน 

การผลิตแร่ธาตุสำคัญในแหล่งแร่ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ เช่น บริษัท Sichuan Tianqi Lithium ได้เข้าไป

ลงทุนทำการผลิตลิเทียมในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งแร่ลิเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านการถือหุ้นในบริษัท 

Talison Lithium ในสัดส่วนร้อยละ 51 

นอกจากนี้ การผลิตเซลล์และชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนส่วนใหญ่ในโลกยังกระจุกตัวอยู่ในจีน และ 

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (Desjardins, 2018) ซึ่งสอดคล้องไปกับทิศทางการขยายตัวของธุรกิจการผลิต

ส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในประเทศ รวมไปถึงการลงทุนจากต่างประเทศของผู้เล่นรายใหญ่ เช่น  

 บริษัท Capchem ของจีน ได้เข้าซื้อโรงงานผลิตอิเล็กโทรไลต์ในมณฑลเจียงซูในปี 2560 จาก

บริษัท BASF ของเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลก (BASF, 2017) 

 บริษัท Hitachi Chemicals ของญี่ปุ่น ได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตวัสดุสำหรับทำขั้วแอโนด 

ในมณฑลซานตงของจีน และเริ่มทำการผลิตในปี 2555 (Hitachi Chemical, 2012) 

 บริษัท Asahi Kasei ของญี่ปุ ่น ได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตเซปพาเรเตอร์ในมณฑลเจียงซู  

ของจีน และเริ่มมีการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2555 (Asahi Kasei E-materials, 2012) 

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
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ปัจจุบัน บริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานมีจำนวนมาก ดังแสดงไว้

ในตารางที่ 5.4 อย่างไรก็ตาม บริษัทจีนที่สามารถขยายการผลิตจนมีห่วงโซ่อุปทานครอบคลุม ตั้งแต่การผลิต

แบตเตอรี่ไปจนถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (เช่น BYD) มีจำนวนไม่มาก  

ตารางท่ี 5.4 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของจีน 

เทคโนโลยแีบตเตอร่ี ผู้ผลิต 

ลิเทียมไอออน (Li-ion) BYD  

China Aviation Lithium Battery  

Sunwoda Electronic 

ตะกั่วกรด (Pb-Acid) Zhejiang Narada Power Source  

Shandong Sacred Sun Power Sources 

ของไหลเหลว (fluid flow battery) Dalian Rongke Power 

Prudent Energy 

โซเดียมซลัเฟอร์ (NaS) Shanghai Electric Group 

Sieyuan Electric 

ที่มา: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (2016) 
 

ในภาพรวม อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในประเทศจีนได้เปลี ่ยนแปลงจากเดิมที่อยู่ในขั ้นตอน

โครงการสาธิต (demonstration project stage) ไปสู ่ขั ้นตอนการดำเนินการเชิงพาณิชย์ (commercial 

operation stage) อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงประสบกับความท้าทายที่สำคัญหลายประการในการพัฒนา

อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เช่น ต้นทุนเฉลี่ยที่ยังคงสูงอยู่ ระบบมาตรฐานทางเทคนิคที่

ย ังไม่สมบูรณ์ และนโยบายการให้แรงจูงใจที ่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ (ดู Yu et al., 2017) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ต้นทุนที่สูง 

ในปี 2556 Guotai Junan Securities ได้คำนวณว่า ต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานที่จะ

ทำตลาดได้อยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (เทียบเท่ากับ 1,246 หยวนต่อกิโลวัตต์

ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ (NaS) และลิเทียมไอออน (LIB) อยู่ที่ประมาณ 

4,000 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
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ต้นทุนสูงเป็นข้อจำกัดในการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานของจีน เช่น  

ไมโครกริดในจีนไม่ได้ใช้ระบบกักเก็บพลังงานอย่างแพร่หลาย 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) ต่อครั้งของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประมาณ 1.5 

หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้สูงสุด) 

 มาตรฐานทางเทคนิคที่ยังไม่สมบูรณ์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล กรม สมาคมอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับ

การกักเก็บพลังงาน เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อกำหนดในการทดสอบ ข้อกำหนดในการควบคุมและ

ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทางเทคนิคบางประการยังไม่ได้มีการกำหนด เช่น มาตรฐานในการผลิต 

การประมูลและเสนอราคา การตรวจสอบ การบำรุงรักษา  

 นโยบายการส่งเสริมยังไม่สร้างแรงจูงใจมากพอ  

รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน แต่ยังไม่มี

นโยบายที่สร้างแรงจูงใจมากพอ เช่น ในปี 2548 มีการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงาน 2 แห่ง และในเดือน

กรกฎาคม 2552 กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National Energy Administration: 

NEA) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำมาตรการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ “Interim 

Measures to the Financial Subsidy Management of Golden-sun Demonstration Project” โดยการ

ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

5.3.4  เกาหลีใต้ 

เกาหลีใต้ประกาศชัดเจนว่า อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานจะเป็นอุตสาหกรรมหลักที ่ช่วยทำให้  

ความต้องการไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้มีเสถียรภาพมากขึ้น และช่วยเพิ่มความสามารถ  

ในการแข่งขันและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีนโยบายให้เงินอุดหนุนการใช้

ระบบกักเก็บพลังงานและการรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ 
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 สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว การไฟฟ้าเกาหลีใต้ (Korea Electric Power Corporation: KEPCO) 

จึงมีแผนที่จะสร้างโครงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์เพ่ือช่วยควบคุมและรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้

อยู่ในเกณฑ์ (frequency regulation) ภายในปี 2560 โดยบริษัท Koham ได้ดำเนินงานผ่าน 3 โครงการ 

ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่นิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซต์ (NMC)  

24 เมกะวัตต์ (ความจุ 9 เมกะวัตต์ชั่วโมง) และ 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 6 เมกะวัตต์ชั่วโมง) และระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม ไททาเนท ออกไซต์ (LTO) 16 เมกะวัตต์ (ความจุ 5 เมกะวัตต์ชั่วโมง)  

นอกจากนี้ เกาหลีใต้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของโลก โดยมี

ผู ้ผลิตรายใหญ่คือ LG และ Samsung (ภาพที่ 5.11) อย่างไรก็ตาม บริษัทจากจีน เช่น BYD, CATL มีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (Manthey, 2018) จึงทำให้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในอนาคต 

ภาพที่ 5.11 ผู้เล่นรายสำคัญในตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน 

 
ที่มา: Navigant Research (2018) 

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดบัมี 12 ประการ11 ซึ่งเกี่ยวกับกลยุทธ์ (strategy)  

รวมถึงการดำเนินธุรกิจ (execution) ของผู้เล่นในตลาด  

 
11 หลักเกณฑ์ทั ้ง 12 ประการ ประกอบด้วย 1) vision 2) go-to market strategy 3) partners 4) production strategy 5) technology  

6 )  geographic reach 7 )  sales, marketing, and distribution 8 )  product performance 9 )  product quality and reliability 
10) product portfolio 11) pricing 12) staying power 
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ทั้งนี้ บริษัทเกาหลีใต้บางรายมีห่วงโซ่การผลิตครอบคลุมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์ แบตเตอรี่ผ่านการ

ร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นในตลาดวัตถุดิบ เช่น ในปี 2561 บริษัท LG chem ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ 

Zhejiang Huayou Cobalt เพื ่อจ ัดต ั ้งโรงงานผลิตว ัสดุท ี ่ ใช ้สำหร ับผลิตแคโทด และยังได ้ลงทุนใน 

บริษัท GS E&C ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอโนดอีกด้วย (Roskill, 2018) 

5.3.5  เยอรมนี  

ตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของเยอรมนีเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการเปลี่ยน

ผ่านด้านพลังงาน (energy transition project) ของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 80 (เทียบกับปี 2533) ภายในปี 2593 และลดการพ่ึงพาไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า

นิวเคลียร์จนค่อย ๆ หมดไปภายในปี 2566 ทั้งนี้ หากเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป เยอรมนีนับเป็น

ประเทศชั้นนำในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในปัจจุบันแหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ

ร้อยละ 32 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และน่าจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2593 

ในด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (small-scale battery systems) ครัวเรือน

และภาคธุรกิจมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็กอย่างแพร่หลาย ในปี 2559 เยอรมนีมี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 1.6 ล้านแห่งโดยมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 41 กิกะวัตต์พีค (GWp) 

ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์พีค (kWp) โดยเป็นการติดตั้ง

เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน และโดยเฉลี่ย สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเองเพ่ิมขึ้นจาก

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

ดอกเบี้ยต่ำสำหรับระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ  

นอกจากนี ้ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (large-scale battery systems) มี

บทบาทสูงขึ้นในการรวมแหล่งผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนเข้ามาในระบบ และการสร้างความสมดุลของพลังงานจาก
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โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทันท่วงที ในหลายปีที่ผ่านมา โครงการสาธิตของระบบ 

กักเก็บพลังงานได้เกิดขึ้นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงการเศรษฐกิจ

และพลังงาน และในเดือนกันยายน 2557 ระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรปที่

เยอรมนี  

ในปี 2559-2560 เยอรมนีมีโครงการระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าหลาย

โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 5.5 

ตารางท่ี 5.5 ความจุแบตเตอรี่เพื่อรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าในเยอรมนีในปี 2559-2560 

ความจุที่ติดต้ัง ประเภทโครงการ ดำเนินการโดย 

15 MW Li-ion second life Daimler, enercity 

6*15 MW Li-ion STEAG  

13 MW Li-ion second life Daimler 

6 MW Li-ion SWW, Siemens 

5 MW Hybrid: Li-ion, high-temperature, lead-acid Eon Energy Research Centre 

5 MW Li-ion Upside Group 

5 MW Li-ion Younicos, Wemag 

3 MW Li-ion, ads-tec Statkraft 

2 MW Li-ion second life Vattenfall, BMW, Bosch 

ที่มา: Germany Trade and Invest (GTAI) (2017) 

5.3.6  ออสเตรเลีย 

ตลาดกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในออสเตรเลียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากค่าไฟฟ้าที่สูง และ

มาตรการจูงใจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยในปี 2559 มีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บกักพลังงาน

ขนาด 52 เมกะวัตต์ชั่วโมง (เช่น โครงการขนาด 2 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่เหมือง Sandfire Resources Copper 

Mine และโครงการขนาด 1.1 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่ชายหาด Alkimos ในรัฐเวสท์เทิร์นออสเตรเลีย) และในปี 

2560 โครงการแบตเตอรี่เพื ่อกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที ่สำคัญ เช่น โครงการขนาด 100 เมกะวัตต์/ 

129 เมกะวัตต์ชั ่วโมง ในรัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ 1 ชั่วโมงสำหรับ  

30,000 ครัวเรือน โดยบริษัท “Tesla” ทำการติดตั้งด้วยระบบแบตเตอรี่ Tesla’s PowerPack 2 โดยใช้เวลา
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น้อยกว่า 100 วัน12 ทั้งนี้ โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก  

Technologies, Applications, Regions and Competitive Landscape (2017) ได้คาดการณ์ว่า

ตลาดระบบกักเก็บพลังงานของออสเตรเลียจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 30.1 ในปี 2560-

2566 (Research and Markets, 2017) เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลง และการ

เปลี ่ยนแปลงสู ่การพึ ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากขึ ้นในประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศ

เป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น โดยการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วทั้ง

ประเทศ และมาตรการของรัฐที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 

ในปี 2558 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเป้าหมายในการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Target: RET) 33,000 กิกะวัตต์ชั ่วโมง ภายในปี 2563 ทั้งนี ้ ในปี 2559 กำลังการผลิตพลังงาน

หมุนเว ียนอยู ่ท ี ่  17,500 กิกะวัตต์ช ั ่วโมง ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของพลังงานไฟฟ้าที ่ผล ิตทั ้งหมด  

(ภาพที่ 5.12)  

ภาพที่ 5.12 การผลิตไฟฟ้าของออสเตรเลียในปี 2559 

 
ที่มา: Clean Energy Council (2016)  

 
12  โครงการนี้ใช้เพื่อกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ผลิตโดย Hornsdale Wind Farm ของบริษัท “Neoen” เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าในรัฐเซาท์เทิร์น 

ออสเตรเลีย เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงฤดูร้อน (Australian Associated Press, 2017; Government of South Australia, n.d.) 



128 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
RET เป็นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื ่อเร่งให้เกิดโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่  ๆ ใน

ออสเตรเลีย ตลอดจนสร้างงานและกระตุ้นการลงทุนในประเทศ 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) 

ในออสเตรเลีย รัฐที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดคือ รัฐแทสมาเนีย คิดเป็นร้อยละ 93 ของ

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยแหล่งพลังงานหลักคือ พลังงานน้ำ รองลงมาคือ รัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย คิดเป็น

ร้อยละ 48 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยแหล่งพลังงานหลักคือ พลังงานลม (ตารางที่ 5.6) 

ตารางท่ี 5.6 การผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละรัฐ (2559) 

รัฐ 

การผลิต

ไฟฟ้าท้ังหมด 

(GWh) 

การผลิตจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

(GWh) 

การผลิตจาก

พลังงานหมุนเวียน 

(GWh) 

สัดส่วนของ

พลังงานหมุนเวียน 

(ร้อยละ) 

แทสมาเนีย 11,103 817 10,286 93 

เซาท์เทิร์นออสเตรเลยี 11,364 5,856 5,508 48 

วิคทอเรีย 55,221 46,619 8,602 16 

เวสท์เทิร์นออสเตรเลยี 19,609 17,001 2,608 13 

นิวเซาท์เวลส ์ 64,339 56,879 7,460 12 

ควีนส์แลนด ์ 60,782 57,932 2,850 5 

รวมท้ังหมด 222,418 184,104 37,314 17 

ที่มา:  Clean Energy Council (2016) 

สำหรับอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในออสเตรเลีย รายงานของ Australian Council of Learned 

Academies (2017) ได้ระบุว่า ออสเตรเลียมีโอกาสสูงทางธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ (ตารางที่ 5.7) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง โอกาสสำคัญจากการเป็นซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดของแร่ลิเทียม (Britt et al., 2016) ประกอบกับ 

การมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาโซลูชั่นของการกักเก็บพลังงาน (รวมทั้งแบตเตอรี่และการออกแบบ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการระบบ  
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ตารางท่ี 5.7 โอกาสของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในออสเตรเลีย 

เทคโนโลย ี วัตถุดิบ การเพ่ิมคุณค่าของสินแร่ การผลิต การใช้ การกำจัด 

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) 

ในด้านการผลิต ในปี 2560 มีผู้ผลิตแบตเตอรี่เพียงรายเดียวในออสเตรเลียคือ PBM Defence ใน 

รัฐเซาท์เทิร์นออสเตรเลีย (ACOLA, 2017) ซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับเรือดำน้ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทออสเตรเลีย

จำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยการร่วมมือ

กับบริษัทต่างชาติ เช่น 

 Ecoult ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตต่างชาติในการผลิต 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 และมีโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกาและไทย (Redflow, 

2017) 

 Gelion เป็นบริษัทที่แยกตัว (spin off) ออกมาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยร่วมมือกับบริษัท 

Armstrong Energy ของอังกฤษ เพื่อผลิต Gelionbatteries (ซึ่งแตกต่างจาก zinc brominein 

ตรงที่ใช้เจล ไม่ได้ใช้ของเหลว) เพ่ือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานและบ้านเรือน 

 Nano Nouvelle ได้พัฒนา tin anode สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่  
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5.3.7  ไต้หวัน 

ในปี 2559 กำลังการผลิตไฟฟ้าในไต้หวันสูงถึง 264,114.2 กิกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 จาก

ปี 2558 โดยการผลิตไฟฟ้าของไต้หวันเป็นการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงมากถึงร้อยละ 98 

ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าในไต้หวันส่วนใหญ่มาจากพลังงานความร้อน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 (ประกอบด้วย  

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินร้อยละ 45.4 ก๊าซ ร้อยละ 32.4 น้ำมัน ร้อยละ 4.2) ขณะที่ การผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนยังมีสัดส่วนที่ต่ำเพียงร้อยละ 4.8 (Energy Statistics Handbook, 2016) (ภาพที่ 5.13) 

ภาพที่ 5.13 โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในไต้หวันในปี 2538, 2548 และ 2559 

 
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 5.14) 
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38.63%
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ภาพที่ 5.14 โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของไต้หวันปี 2559 

 
ที่มา: Energy Statistics Handbook (2016) 

รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศเป้าหมายการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 27.36 กิกะวัตต์ (จากเดิม กำลังการผลิตเพียง 4.3 กิกะวัตต์ ในปี 2558) และ

ปลอดพลังงานนิวเคลียร์ภายในปี 2568 (ภาพที่ 5.15) โดยมีมาตรการสนับสนุน เช่น ระบบ FIT สำหรับ

พลังงานหมุนเวียน13 ขณะเดียวกัน มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้า ในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อออก

มาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และเปิดเสรีตลาดพลังงาน14 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยังไม่มี

การกำหนดเป้าหมายเก่ียวกับการกักเก็บพลังงาน 

 
13  ระบบ feed-in-tariff (FIT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน ได้เริ่มใช้นับตั้งแต่ปี 2552 
14  ตลาดพลังงานในไต้หวันผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจของไต้หวันชื่อว่า Taiwan Power Company (Taipower) 
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ภาพที่ 5.15 แผนการผลิตไฟฟ้าของไต้หวัน 

 
ที่มา: Taipawer Long-term Power Development Plan 

ที่ผ่านมา ไต้หวันยังไม่มีโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมเกิดข้ึนในประเทศ (ตารางที่ 5.8) 

แต่ในกลางเดือนสิงหาคม 2560 รัฐบาลไต้หวันประกาศว่ามีแผนที่จะร่วมมือกับ Tesla เพื่อสร้างโครงการ 

กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 

(Wu, 2017) อย่างไรก็ตาม จนกระท่ังถึงต้นปี 2561 ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว 

ตารางท่ี 5.8 โครงการกักเก็บพลังงานของไต้หวัน 

ชื่อโครงการ เทคโนโลย ี กำลังไฟฟ้า 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) 
เร่ิมดำเนินการ 

Mingtan Pumped 
Storage Hydro Power 
Plant ที่ Sun Moon Lake, 
Nantou 

Open-loop Pumped 
Hydro Storage 

1,602 MW n/a 1 มกราคม 1994 

Minghu Pumped Storage 
Powerplant ที่ Shuili, 
Nantou 

Open-loop Pumped 
Hydro Storage 

1,008 MW n/a 1 สิงหาคม 1985 

1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

52.2% 50.9% 49.7% 46.9% 43.9% 40.7%
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ชื่อโครงการ เทคโนโลย ี กำลังไฟฟ้า 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) 
เร่ิมดำเนินการ 

Tunghai Green 
Transportation 
Management and 
Development/Low 
Carbon Demonstration 
Project ที่ Taichung* 

Lead-acid Battery 2 kw 3.36 21 ตุลาคม 2012  

ที่มา: Department of Energy, Office of Electricity (2018)  

หมายเหตุ: โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสถานีชาร์จแบตเตอรีส่ำหรับ e-bikes และ e-scooters ในมหาวทิยาลัย Tunghai โดย

เป็นการกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

อนึ่ง ในด้านอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียม ไต้หวันมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมี

อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต (ภาพที่ 5.16) กล่าวคือ  

 ในส่วนของต้นน้ำประกอบด้วย บริษัทผู ้ผลิตแคโทด ทั้งหมด 10 แห่ง บริษัทผู ้ผลิตแอโนด 

บริษัทผู้ผลิตอิเล็กโทรไลต์ บริษัทผู้ผลิตเซปพาเรเตอร ์และบริษัทผู้ผลิตซับสเตรต (substrate) 

 ในส่วนกลางน้ำประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด 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  

  



134 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
ภาพที่ 5.16 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมในไต้หวัน 

 
ที่มา: ITRI 
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6. มาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ในต่างประเทศ 

 

ในบทนี้ คณะผู้วิจ ัยได้ทำการทบทวนนโยบายที ่มีผลต่อการส่งเสริมระบบ Energy storage ใน

ต่างประเทศ โดยพบว่ามาตรการส่งเสริมต่าง ๆ จำแนกได้เป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่  

 มาตรการส่งเสริมอุปสงค์ (demand) ซึ่งเน้นการขยายตลาดผู้ใช้  

 มาตรการส่งเสริมอุปทาน (supply) ซึ ่งเน้นการช่วยเหลือผู ้ผลิตในการลดต้นทุน ตลอดจน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันไปใช้ประโยชน์จริง 

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา มาตรการของรัฐส่วนใหญ่มักเน้นการส่งเสริมอุปสงค์

มากกว่าอุปทาน อย่างไรก็ตาม มาตรการส่งเสริมอุปทาน (เช่น การให้เงินอุดหนุน) มีบทบาทสำคัญในช่วง  

การวิจัย 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 เพ่ือใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนและโครงข่าย Smart grid 

2) การกำหนดเป้าหมายบังคับการจัดหา Energy storage (Energy storage mandate) 

หมายถึง การที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการจัดหาและการใช้งานระบบ Energy storage ที่มีผลบังคับ

การไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามภายในปีที่กำหนด (Mandate) โดยรัฐจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจ

มีบทลงโทษหากการไฟฟ้าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตัวอย่างของการใช้มาตรการ mandate คือ Energy 

storage procurement target ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ออริกอน และแมสซาชูเซตส์  

  



142 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
3) การให้แรงจูงใจด้านการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

หมายถึง มาตรการสนับสนุนทางการเงินในการลงทุนติดตั้งระบบ Energy storage เช่น การให้เครดิต

ทางภาษี (tax credit) หรือการคืนเงิน (rebate) แก่ผู้ติดตั้งระบบ Energy storage ซึ่งการให้แรงจูงใจด้าน

การเงินนี้ถือเป็นทางเลือกสำหรับรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายที่ไม่ต้องการกำหนดเป้าหมายแบบบังคับ 

(mandates) ดังเช่น มาตรการในข้อ 2) หรืออาจเป็นนโยบายเสริมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในมาตรการ

ข้อ 2) ก็ได ้

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 

ในการให้บริการต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบ Energy 

storage ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนมากข้ึน โดยราคาไฟฟ้าในช่วง peak มีราคา

แพงกว่าราคาในช่วง off-peak มาก ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบ Energy storage เพื่อซื้อไฟฟ้าในช่วง 

off-peak มาเก็บไว้ใช้ในช่วง peak หรือการอนุญาตให้ระบบ Energy storage สามารถให้บริการและได้รับ

เงินชดเชยจากบริการ capacity service เท่าเทียมกับโรงไฟฟ้าได้ 

ในส่วนของมาตรการส่งเสริมอุปทาน (supply) ในต่างประเทศ สามารถจำแนกได้เป็น 2 มิติ ดังนี้  

1) การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต  

หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในการวิจัย พัฒนา และสาธิต เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่ก้าวหน้าจำนวนมากยังคงอยู่ใน

ขั้นตอนก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (pre-commercialized stage) (Zame et al., 2017) และ 

ต้นทุนของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันยังคงมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม การวิจัย พัฒนา และ

สาธิต จะช่วยลดต้นทุนของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน สร้างรายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกักเก็บ
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พลังงานในรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ก้าวหน้า

มากขึ้นต่อไป  

2) การให้แรงจูงใจทางภาษี (investment tax credit) 

หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินในการให้เครดิตทางภาษีจากการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบ  

กักเก็บพลังงาน เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มีต้นทุนสูงและความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสูง 

คณะผู้วิจัยได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมระบบ Energy storage ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาด

สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

6.1  สหรัฐอเมริกา  

สหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญของ Energy storage ที่มีต่อระบบไฟฟ้าและในฐานะเทคโนโลยี

สนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งสามารถเห็นได้

จากการนำเสนอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับมลรัฐ  

ในระดับประเทศ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal government) ได้นำเสนอกฎหมายและ

นโยบายหลายฉบับ เช่น กฎหมาย Energy Storage Goals and Demonstration Projects Act เพ่ือกำหนด 

เป้าหมายและดำเนินโครงการนำร่องที ่เกี ่ยวข้องกับ Energy storage อย่างน้อยสามโครงการภายในปี   

พ.ศ.2571 (S.1455, 2017) นอกจากนี้ กฎหมายเพื่อให้กระทรวงพลังงานจัดตั้งแผนงานศึกษาวิจัย แผนงาน

สาธิตและการใช้งาน แผนการให้ทุนวิจัยและการสนับสนุนด้านเทคนิค และจุดประสงค์อ่ืน ๆ ได้ถูกนำเสนอใน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (S.1876, 2017) และยังมีการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนและ

แรงจูงใจของการกักเก็บพลังงาน เช่น กฎหมายแรงจูงใจด้านภาษีและการใช้งานของ Energy storage  

(US SB1868, 2017)  

ในแง่ของแรงจูงใจทางการเงิน รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินนโยบายสร้างแรงจูงใจสำหรับ 

Energy storage ที่ติดตั้งร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์คือ นโยบาย federal tax credit หรือที่เรียกอีกอย่างว่า 

investment tax credit (ITC) (National Renewable Energy Labatory, 2018; Energysage, 2019) โดย

ผู้ที่ลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์สามารถนำร้อยละ 30 ของต้นทุนส่วนนี้มาหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องส่งให้

รัฐบาลกลาง (tax credit) ซึ่งส่วนลดภาษีดังกล่าวไม่มีเพดานสูงสุด  
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สำหรับครัวเรือนที่มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบ energy storage จะสามารถนำต้นทุน

ส่วนของ energy storage มาหักลดภาษีเพิ่มเติมได้หากระบบ energy storage นั้นใช้กักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้

จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดคู่กัน (ไมไ่ด้ใช้การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า)  

สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจจะสามารถใช้การลดหย่อนภาษีดังกล่าวได้ในกรณีที่ระบบ Energy 

storage ใช้กักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไปเท่านั้น โดยมูลค่าภาษีที่สามารถ

ลดหย่อนได้นั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของพลังงานหมุนเวียนที่กักเก็บในระบบ Energy storage นั้น ๆ ถ้าหาก

ต้องการลดหย่อนเต็มจำนวนเท่าที่โครงการสามารถให้ลดหย่อนให้ได้ (ในกรณีนี้คือร้อยละ 30) จำเป็นต้องมี

การกักเก็บพลังงานหมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 100 หรือเต็มศักยภาพเท่านั้น ถ้าหากไม่เต็มศักยภาพส่วนลดที่ได้

จะเท่ากับสัดส่วนของปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่กักเก็บ 

ตัวอย่างของการคำนวณส่วนลดดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังนี้ หากมีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่

ร้อยละ 80 จะสามารถขอส่วนลดเพื่อลดหย่อนภาษีได้เท่ากับร้อยละ 24 คือ 80%  x 30% = 24% ดังนั้น 

ถ้าหากต้นทุนในการติดตั้ง Energy storage มีค่าเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ลงทุนจะสามารถขอเครดิต

ลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ 5,000 x 24% = 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการของนโยบายนี้คือ ส่วนลดภาษีท่ีรัฐบาลกลางกำหนดนั้นจะลดลงเรื่อย ๆ 

ในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยังสามารถขอส่วนลดได้เต็มจำนวนที่ร้อยละ 30 ของต้นทุน ส่วนลด

ภาษีนี้จะลดลงเหลือร้อยละ 26 ของต้นทุนในปี พ.ศ. 2563 และเหลือร้อยละ 22 ของต้นทุนในปี พ.ศ. 2564

สำหรับปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนจะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพียงร้อยละ 10 ของต้นทุน และผู้ที่

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะมีเพียงกลุ่มธุรกิจเท่านั้น (กลุ่มครัวเรือนไม่สามารถขอลดภาษีได้อีกต่อไป) 

ในด้านแรงจูงใจทางภาษีในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานแก่ผู ้ประกอบการของ

สหรัฐอเมริกา แรงจูงใจทางภาษีที ่รัฐเนวาดาให้แก่โครงการ Gigafactory ของ Tesla มีมูลค่าสูงที ่สุดใน

ประวัติการณ์ โดยคิดเป็นมูลค่ามากกกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Incentive Agreement, 2014; 

Lecher, 2016) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 การยกเว้นภาษ ี

- ภาษีรายได้จากการขายและการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่ต้องจ่ายให้แก่

ท้องถิ่น (Local sales and use tax) (20 ปี) 

- ภาษีจากการจ้างแรงงาน (Employer excise tax) (10 ปี) 

- ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property tax) (10 ปี) 

 การให้เครดิตภาษีท่ีโอนได้ (รวมสูงสุด 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลา 7 ปี) ภายใต้เงื่อนไข คือ 

- การให้เครดิตภาษี 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการจ้างงานแบบประจำและเต็มเวลา 1 คน 

โดยกำหนดให้จำนวนแรงงานสูงสุด 6,000 คน (รวมสูงสุด 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

- การให้เครดิตภาษีร้อยละ 5 ของเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แรก (คิดเป็นเงิน 50 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

- การให้เครดิตภาษีร้อยละ 2.8 ของเงินลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป (คิดเป็นเงิน 

70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 การให้อัตราลดค่าไฟฟ้า (เป็นเวลา 8 ปี สำหรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 25 เมกะวัตต์) 

- อัตราลดร้อยละ 30 ในปีที่ 1 และ 2 

- อัตราลดร้อยละ 20 ในปีที่ 3, 4, 5 และ 6 

- อัตราลดร้อยละ 10 ในปีที่ 7 และ 8 

นอกเหนือจากการให้แรงจูงใจทางภาษี กระทรวงพลังงาน (DOE) ของสหรัฐอเมริกายังมีบทบาทใน

การผลักดันนโยบายผ่านแผนงาน Energy storage เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการวิจัยพัฒนา สนับสนุน

การศึกษาวิเคราะห์ทั้งประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและเศรษฐกิจ การประเมินเชิงเทคนิคของทั้งองค์ประกอบระบบ 

Energy storage และระบบปฏิบัติการ ผ่านการร่วมมือกับคู ่ค้าในอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรและผู้

ให้บริการพลังงานของรัฐ 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) รวมทั้ง ยังมีการจัดทำคู่มือ Energy storage System เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

นอกจากนี้ DOE มุ่งเน้นการให้เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความ

ปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงาน ตัวอย่างของการให้เงินสนับสนุนการวิจัยโดยผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ



146 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
ภายใต้ American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) เช ่น การให้เง ินสนับสนุนการวิจัยของ

โครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 16 แห่งซึ ่งมีความจุรวมกันมากกว่า 530 เมกะวัตต์ เป็นเงินทั ้งสิ้น  

185 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ตารางที่ 6.1) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ¼ ของมูลค่าโครงการทั้งหมด (722 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ)15 

ตารางท่ี 6.1 โครงการกักเก็บพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก ARRA 

ประเภท จำนวน ความจุ (MW) หมายเหตุ 

Battery Storage for Utility Load Shifting or 

Wind Farm Integration 

3 57 โครงการมีขนาด 8-25 MW 

Frequency Regulation Ancillary Services 1 20 โครงการ Flywheel 

Distributed Storage for Grid Support 5 8 ระบบแบตเตอรี่ (4 โครงการ) และ 

Ultracapacitor (1 โครงการ) 

Compressed Air Energy Storage 2 450 โครงการขนาด 300 และ 150 MW 

Demonstration of Promising Energy 

Storage Technologies 

5 1 ระบบแบตเตอรี่ (3 โครงการ)  

Flywheel (1 โครงการ) CAES  

(1 โครงการ) 

รวม 16 536  

ที่มา: U.S. DOE EAC (2014) 

ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการกักเก็บพลังงานในสหรัฐอเมริกา โครงการให้ทุนระดับชาติมี

หลายโครงการ ในที่นี้ จะขอกล่าวถึง 2 โครงการหลัก ได้แก่  

1) ARPA-E  

Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 

เพ่ือเร่งการพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบสูงซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีความเสี่ยงสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 

โครงการได้รับเงินทุนสนับสนุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายใต้ American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)  

 
15  หน่วยงานให้ทุนอื่น ๆ ร่วมให้เงินสนับสนุนวิจัยอีก 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ¾ ของมูลค่าโครงการรวม (ที่มา: U.S. DOE EAC, 2014) 
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ที่ผ่านมา ARPA-E ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ 475 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 1.3 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และภายในปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ARPA-E จำนวน 45 โครงการ สามารถ

ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้ถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 36 โครงการได้จัดตั้งเป็นบริษัท 

ภายใต้ ARPA-E นั้น โปรแกรมหลักที่มุ ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 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) Department of Energy (DOE)’s Sunshot Inititative  

เร ิ ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื ่อกระตุ ้นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาที ่สามารถซื ้อได้ 

(affordable) แก่ชาวอเมริกัน ภายใต้เงินสนับสนุนของ Sunshot โปรแกรมย่อยที่เกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน 

เช่น Concentrating Solar Power sub-program และ Systems Integration sub-program เพื ่อให้เงิน

สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 Systems Integration sub-program ให้

เงินสนับสนุนทั้งสิ้น 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการที่ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ (ENERGISE) 

ในส่วนต่อไป คณะผู้วิจัยจะทำการสรุปมาตรการส่งเสริมการใช้งาน Energy storage ที่น่าสนใจใน 

มลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 

6.1.1 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

การกำหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า 

มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นให้ความสำคัญกับ Energy storage มาก โดยมีการผลักดันทางนโยบายอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียมีการจัดตั้งเป้าหมายสำหรับการ

ติดตั้ง Energy storage procurement สำหรับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าไว้ที่ 1,325 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง

สูงที่สุดในประเทศสำหรับองค์การไฟฟ้าที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยกำหนดเป้าหมายทั้งแบบติดตั้งในระบบสายส่ง 

(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)  
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 เป้าหมายการจัดหา Behind-the-meter/ distributed Energy storage ถูก

ขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก 500 เมกะวัตต์ (AB2868, 2017) และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางรัฐได้

ประกาศให้การไฟฟ้าของรัฐมีกระบวนการจัดจ้างขยายขนาดของ Energy storage เพิ ่มขึ ้นอีก 2,000  

เมกะวัตต์ ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านมติของสภาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 (Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018) 

การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการแนะนำร่างกฎหมายโครงการริเริ่ม Energy storage Initiative 

ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบส่วนลด (rebate) ให้กับลูกค้าของกิจการไฟฟ้าที่ดำเนินการติดตั้ง Energy storage 

system และให้กิจการไฟฟ้าจัดทำแผนจัดหาและบริหารเงินทุนเพื่อสนับสนุน Initiative ดังกล่าว ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายครั้งที่สามนั้นได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (SB-700 Energy storage Initiative, 2017) 

นอกจากนี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นยังมี Self-Generation Incentive Program (SGIP) ซึ่งได้รับการ

แก้ไขในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ทำให้มีงบประมาณสำหรับอุดหนุนการติดตั ้งระบบ Energy storage  

มากขึ ้น (U.S. Department of Energy, 2017) และยังจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับการติดตั้งระบบ 

Energy storage ในชุมชนรายได้น้อยและชุมชนด้อยโอกาสในรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านงบประมาณ  SGIP Equity 

Budget อีกด้วย (California Public Utilities Commission, 2017) และล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

ทางรัฐได้ขยายงบประมาณสำหรับโครงการ The Self-Generation Incentive Program ข้างต้นขึ ้นอีก  

140 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสำรองไว้สำหรับกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ที่มีรายได้ในระดับต่ำ (A.B. 2695) 

(Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018) 

นอกจากโครงการอุดหนุนของภาครัฐแล้ว บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า San Diego Gas & Electric ได้

เสนอโครงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน Energy storage สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ในอัตรา 1.2 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อวัตต์ชั่วโมง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหา Energy storage ให้ได้ตามเป้าหมายการจัดหาที่

กำหนดโดยรัฐบาลของมลรัฐ โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก California Public Utilities Commission 

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561  
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เช่นเดียวกัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าอีกแห่งคือ Southern California 

Edison เสนอแผนการจัดหา Energy storage ซึ่งรวมเงินอุดหนุนกว่า 9.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการ

ติดตั้ง Energy storage ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ โดยข้อเสนอเบื้องต้นจะมีการช่วยเหลืออยู่ที ่ 0.75 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัตต์ชั่วโมง แล้วค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัตต์ชั่วโมงแทน โดย

ขนาดการติดตั้งจะต้องอยู่ในช่วง 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง ไปจนถึง 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดซื้อจัดหา

ดังกล่าวได้ร ับการอนุมัต ิจาก  California Public Utilities Commission ในเดือนกันยายน พ.ศ.  2561 

(Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีความพยายามในการลดอุปสรรคของการให้บริการในระบบไฟฟ้าโดยเทคโนโลยี 

Energy storage โดยกำหนดให้เมืองที ่มีประชากรมากกว่า 200,000 คน ต้องเผยแพร่แบบฟอร์มและ

กฎระเบียบการออกใบอนุญาตสำหรับติดตั้ง Energy storage ไว้ในเว็ปไซต์ รวมทั้งให้จัดทำระบบ online 

สำหรับการอนุญาตติดตั้ง Energy storage ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

ติดตั้ง Advanced Energy storage ลดอุปสรรคในการใช้งาน ดูแลการออกใบอนุญาตติดตั้ง Energy storage 

และจะช่วยให้การพัฒนาโครงการ Energy storage ต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (Assembly Bill No. 

546, 2017) 

นอกจากนี้ California Public Utility Commission (CPUC) ได้มีการจัดตั้งคณะแก้ไขข้อขัดแย้งที่

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ กับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรับฟังความเห็นจากทั้งสองฝ่ายและยุติ

ข้อขัดแย้งภายใน 60 วัน ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อระบบ Energy storage เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า

ลงได้อย่างมาก (Assembly Bill No. 2861, 2016) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

ในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการพลังงานรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Energy Commission: CEC) 

ดำเนินโครงการให้เงินสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาประยุกต์ (มูลค่า 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี) 

ตลอดจนการสาธิตและนำเทคโนโลยีไปใช้ (มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี) รวมทั้งการอำนวยความ

สะดวกด้านการตลาด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยตลาด การดำเนินการด้านกฎระเบียบ 

และการพัฒนาบุคลากร (มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี) ที่ชื ่อว่า Electric Program Investment 
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Charge (EPIC) เพื ่อช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทในช่วงเริ ่มต้น โดยโครงการนี ้มีระยะเวลา

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 ในปี พ.ศ. 2553-2554 โดยร่วมกับแหล่งทุนวิจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น เงินจาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ARRA และมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 614 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ตารางที่ 6.2)  

ตารางท่ี 6.2 โครงการกักเก็บพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก CEC และ ARRA  
(พ.ศ. 2553-2554) 

ผู้ได้รับเงิน

สนับสนุน 
ชื่อโครงการ เทคโนโลย ี

เงินสนับสนนุ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

PIER ARRA และอื่น ๆ  รวม 

Southern 

California 

Edison 

Tehachapi Wind Energy 

Storage Project 

Li-ion battery 1.0 52.5 53.5 

Primus Power 

Corporation 

Wind Firming Energy 

Farm 

Zinc flow battery 1.0 45.7 46.7 

Seeo Inc. Solid State Batteries 

for Grid-Scale Energy 

Storage 

Li-ion battery with 

nano-structured 

polymer 

electrolytes 

0.6 11.8 12.4 

Sacramento 

Municipal 

Utility District 

Premium Power 

Distributed Energy 

Storage Systems 

Demonstration 

Zinc Bromine flow 

battery 

0.2 5.2 5.4 

Amber 

Kinetics, Inc 

Utility-Scale Flywheel 

Energy Storage 

Demonstration 

Advanced 

technology utility-

scale flywheel 

energy storage 

0.4 9.6 10.0 
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ผู้ได้รับเงิน

สนับสนุน 
ชื่อโครงการ เทคโนโลย ี

เงินสนับสนนุ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

PIER ARRA และอื่น ๆ  รวม 

EnerVault 

Corporation 

Flow Battery Solution 

to Smart Grid 

Renewable Energy 

Applications 

Novel iron-

chromium redox 

flow battery (BESS) 

0.5 9.0 9.5 

Los Angeles 

Department of 

Water and 

Power 

Smart Grid 

Demonstration Project 

Battery energy 

storage systems for 

electric vehicles 

1.0 119.6 120.6 

Pacific Gas and 

Electric 

Company 

Advance Underground 

Compressed Air Energy 

Storage Demonstration 

Project 

“Second 

generation” 

compressed air 

energy storage 

(CAES) 

1.0 354.9 355.9 

รวม 5.7 608.3 614.0 

ที่มา: U.S. DOE EAC (2014) 

6.1.2 มลรัฐออริกอน 

การกำหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า 

ออริกอนเป็นมลรัฐที่สองรองจากแคลิฟอร์เนีย ที่มีการกำหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage 

โดยในปี 2558 ได้มีการกำหนดเป้าหมาย Energy storage procurement สำหรับการไฟฟ้า ไว้ที ่ขั ้นต่ำ  

5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ภายในปี 2563 โดยการไฟฟ้าสามารถติดตั้งเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแบบใดก็ได้  

(OREGON LEGISLATIVE ASSEMBLY, 2015; Advance Energy Legistration Tracker, 2013; Electrek, 

2017)  

นอกจากนี้ กฎหมาย H.B. 2193 ในปี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บริษัทผู ้ให้บริการไฟฟ้าที่มีลูกค้า

ประเภทบ้านอยู่อาศัยเกิน 25,000 คน ต้องจัดซื้อระบบ Energy storage ที่มีขนาดอย่างน้อย 5 เมกะวัตต์

ชั่วโมง และให้บริษัทการไฟฟ้าภายในมลรัฐ ทำการศึกษาประเมินศักยภาพการใช้  Energy storage ในเขต

บริการของตนด้วย (Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018; HB 2193, 2015) 
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การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

Oregon Department of Energy (ODOE) เปิดให้มีการขอเงินอุดหนุนที่ชื่อว่า Request for Grant 

Applications (RFGA) สำหรับโครงการสาธิตการกักเก็บพลังงานที่จะติดตั้งและดำเนินการในรัฐออริกอน โดย

เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง ODOE, U.S. DOE Office of Electricity’s Energy Storage Program 

และ Sandia National Laboratories  

ตัวอย่างการให้เงินอุดหนุนแก่โครงการสาธิตการกักเก็บพลังงาน เช่น การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี Energy storage จำนวน 0.295 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ Eugene Water & Electric 

Board สำหรับโครงการสาธิต Energy storage และเทคโนโลยี Microgrid เพื่อพัฒนาวิธีการปรับปรุงความ

ยืดหยุ่นของระบบและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงข่ายในระยะยาว 

นอกจากน ี ้  Oregon Department of Energy (ODOE) ได้ ร ่ วมม ือก ับ  Oregon Public Utility 

Commission เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน Energy storage system อีกด้วย (Oregon Department of 

Energy, 2017) 

6.1.3 มลรัฐแมสซาชูเซตส์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

รัฐแมสซาชูเซตส์นั ้นมีการจัดตั ้ง Energy storage Initiative (ESI) เพื ่อประเมินและวิเคราะห์

ผลประโยชน์ของการนำ Energy storage มาใช้งานภายในรัฐ โดยมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

โอกาสด้านการตลาดสำหรับ Energy storage รวมไปถึงศึกษาวิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ ที ่จะผลักดันทั้ง

อุตสาหกรรม (“State of Charge” report) และการให้ทุนสนับสนุนโครงการนำร่องสำหรับการใช้งาน 

Energy storage อีกด้วย 

ESI Demonstration Program Advancing Commonwealth Energy storage (ESI ACES) เ ป็ น

โครงการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Energy storage Initiative และทำหน้าที่ให้ทุนสำหรับโครงการนำร่องต่าง ๆ ในรัฐ

แมสซาชูเซตส์ได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น utility, distribution system and behind the meter (BTM) โดย

มีการประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว (Commonwealth of Massachusetts., 2017)  

การกำหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า 
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ผลการศึกษาจากรายงาน State of Charge ภายใต้ ESI นำไปสู ่การประกาศเป้าหมาย Energy 

storage procurement สำหรับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจัดหาระบบกักเก็บพลังงานที่ซึ่งใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพคุ้มค่า (คล้ายกับเป้าหมาย Energy storage procurement ในแคลิฟอร์เนียและออริกอน) โดยมี

เป้าหมายที่ 200 เมกะวัตต์ชั่วโมง ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (Commonwealth of Massachusetts, 

2017) และต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง 

ภายในปี พ.ศ. 2568 

เป้าหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทจำหน่ายไฟฟ้า (หรือการไฟฟ้า) รายงานสถานการณ์จัดหาระบบ 

Energy storage ผลการประเมิน cost-effectiveness ของโครงการที ่จ ัดหา โอกาสในการมีส่วนร่วมใน 

wholesale market และข้อเสนอแนะทางนโยบายในการส่งเสริมการจัดหา Energy storage อย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อ Department of Energy Resource (DOER) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 

นอกจากเป้าหมายการจัดหา Energy storage แล้ว ในปี พ.ศ. 2561 มีการออกกฎหมาย H. 4857 ที่ 

กำหนดเป้าหมายกำลังไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Clean Peak Standard) โดยจะบังคับให้บริษัทจำหน่าย

ไฟฟ้าทั ้งหมดในมลรัฐ ต้องจัดหาไฟฟ้าจาก clean peak resources (เช่น พลังงานหมุนเวียน , Energy 

storage, Demand response resources) ตามสัดส่วนที ่กำหนดในช่วงที ่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี โดย 

DOER จะต้องจัดทำรายละเอียดของเป้าหมายและวิธีการคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่สามารถนับรวมในข้อบังคับให้

ชัดเจนต่อไป 

การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

รัฐแมสซาชูเซตส์มีการเสนอกฎหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริม Energy storage โดยการให้ส่วนลด 

(rebate) กับบริษัทต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือผลิตระบบ Energy storage และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการติดตั้งนั้นช่วย

ลด peak ของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ (Massachusetts House Bill 2600, 2017)  

นอกจากนี้ กฎหมายของมลรัฐที่ออกในปี พ .ศ. 2559 กำหนดให้ DOER ร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการ

ไฟฟ้าในมลรัฐ ร่วมกันพัฒนาโครงการสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับผู้ที่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเป็นการ

ต่อยอดโครงการ Solar Renewable Energy Credit II (SREC II) โดยโครงการใหม่นี้จะเป็นโครงการสร้าง

แรงจูงใจผ่านการให้ adder สำหรับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับการติดตั้ง Energy storage โดย

มูลค่าของ adder ที่ให้คือ 0.045 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และปริมาณดังกล่าวจะลดลงร้อยละ 4 
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ตามกำลังการผลิตติดตั้งรวมของระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในแต่ละเขตการไฟฟ้า นอกจากนี้มูลค่าของ 

adder ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับสัดส่วนกำลังการผลิต (capacity) ของ Energy storage ต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ และระยะเวลาในการปล่อยพลังงาน (duration) ของระบบ Energy storage ที่ติดตั้งโครงการ

ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจาก MA’s Department of Public Utilities ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และ

เหลือขั ้นตอนสุดท้ายคือให้การไฟฟ้าระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์คู่กับ Energy storage ที่อยู่ในระบบ Microgrid สามารถได้รับการอุดหนุนได้หรือไม่ (Proudlove, 

Lips & Sarkisian, 2018) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

Massachusetts Department of Public Utilities (DPU) มีคำสั ่งตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื ่อให้ผู้

ให้บริการไฟฟ้านั้นจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยี Energy storage นั้นระบุไว้เป็น

หนึ่งในเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า (Department of Public Utilities, 2014) 

6.1.4 มลรัฐวอชิงตัน 

การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน 

มลรัฐวอชิงตันมีการกำหนด Renewable energy target ที่บังคับให้การไฟฟ้า (utility) ต้องจัดหา

พลังงานทดแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี สำหรับเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคต กำหนดให้การ

ไฟฟ้าต้องจัดหาพลังงานทดแทนอย่างต่ำร้อยละ 9 ของหน่วยขายไฟฟ้ารายปี สำหรับทุกปีระหว่างปี  

พ.ศ. 2559-2562 และต้องจัดหาพลังงานทดแทนให้ได้อย่างต่ำร้อยละ 15 ของหน่วยขายไฟฟ้ารายปี สำหรับ

ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และการไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายพลังงานทดแทนได้โดยการซื้อไฟฟ้า

จากแหล่งผลิตพลังงานทดแทน หรือซื้อเครดิตพลังงานทดแทน (renewable energy credit) หรือทั้งสองวิธี 

ให้มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรายปีที่รัฐกำหนด (HB1289 - 2013-14, 2013) 

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในช่วง off-peak แล้วถูกนำไปเก็บไว้

ใน Energy storage และส่งกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในช่วง peak นั้นได้รับ renewable energy credit เท่ากับ 

2.5 เท่าของหน่วยไฟฟ้าที่ส่งกลับ (เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางคืนได้ 10 หน่วย ถูกนำไป

ชาร์จ Energy storage และมีการส่งไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบในช่วง peak เป็นจำนวน 10 หน่วย จะได้รับ 
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renewable energy credit เท่ากับ 25 หน่วย) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการกักเก็บพลังงานที่ใช้

ควบคู่กับพลังงานทดแทน (HB1289 - 2013-14, 2013) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 Washington Utilities and Transportation Commission 

นั้นได้เริ่มการศึกษาบทบาทของ Energy storage ที่มีต่อการวางแผน และการจัดซื้อจัดจ้างของกิจการไฟฟ้า  

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการนั้นหวังว่ากิจการไฟฟ้านั้นจะมีแผนในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าเพ่ือผลักดัน

การติดตั้ง Energy storage แบบ Behind-the-meter เพื่อสนับสนุนการลดการใช้งานช่วง Peak อีกด้วย 

(Washington Utilities and Transportation Commission, 2017)  

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

ในปี 2557 Department of Commerce แห่งมลรัฐวอชิงตันได้ประกาศให้เงินอุดหนุนสมทบใน

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) 

6.1.5 มลรัฐนิวยอร์ก 

การกำหนดเป้าหมายการจัดหา Energy storage โดยการไฟฟ้า 

มลรัฐนิวยอร์กมีการจัดตั้งโครงการ Energy Storage Deployment Program โดยมีจุดประสงค์ใน

การผลักดันการติดตั ้งระบบกักเก็บพลังงานที ่มีประสิทธิภาพ และกำหนดเป้าหมาย Energy storage 

procurement สำหรับมลรัฐภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 ซึ่งโครงการนี้ทำให้นิวยอร์กเป็นมลรัฐที่ 4 ที่มีการกำหนด

เป้าหมายสำหรับ Energy storage ตามหลังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ออริกอน และแมสซาชูเซตส์ (New York 

State Assembly , n.d.)16 ซึ่งเป้าหมาย Energy storage นี้ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน

ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573 และมาตรการ Renewable Portfolio 

 
16 อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย Energy storage ของมลรัฐนิวยอร์ก มิใช่เป้าหมายแบบบังคับเช่นในแคลิฟอร์เนีย ออริกอน และแมสซาชูเซตส์  
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Standard ของมลรัฐได้เป็นอย่างดี (New York State Energy Research and Development Authority, 

2017; Electrek, 2017) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

Con Edison ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการพลังงานในเมืองนิวยอร์ก ได้จัดตั้งโครงการ Demand 

Management Program (DMP) ที่ให้แรงจูงใจทางการเงินแก่เทคโนโลยีที่ช่วยลด peak demand สำหรับ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ โดยเทคโนโลยี Energy storage ที่เข้าข่าย ได้แก่ Thermal storage และ Battery 

storage (ConEdison, 2017)    

ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2562 ทางรัฐได้ขยายเวลาการรับสมัครและเพ่ิมปริมาณเงินเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

เข้าร่วมโครงการ โดยเทคโนโลยี thermal storage ที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2561 จะได้เงินอุดหนุนสูงสุด 

1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์พีคที่ลดได้ และหากเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2562 จะได้รับเงินอุดหนุน

สูงสุดที่ 2,520 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์พีคที่ลดได้ ทั้งนี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ต้นทุนที่การติดตั้งเท่านั้น  

สำหรับเทคโนโลยี battery storage ที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2561 จะได้เงินช่วยเหลือสูงสุดที่ 

1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์พีคที่ลดได้ และหากเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2562 จะได้รับเงินชดเชยสูง

ที่สุดที่ 1,620 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์พีคที่ลดได้ และมีเพดานเงินสูงสุดคือร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน 

(ConEdison, 2018) 

นโยบายทางด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงสำหรับ Energy storage 

ในปี พ.ศ. 2561 มลรัฐนิวยอร์ก ได้มีการออกกฎหมายเพ่ือสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษีสำหรับ Energy 

storage ได้แก่ 1) กฎหมาย S.B. 6762 ได้ขยายการยกเว้นภาษีทรัพย์สิน (property tax exemption) 

สำหรับระบบพลังงานหมุนเวียนโดยให้รวมถึง Energy storage ด้วย 2) กฎหมาย A.B. 10410 ได้ให้ส่วนลด

ภาษีทรัพย์สิน (property tax abatement) สำหรับอุปกรณ์ Energy storage โดยส่วนลดภาษีจะมีมูลค่า

เท่ากับร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์นั้น ๆ และมีเพดานสูงสุดอยู ่ที ่ 6 ,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ  

3) A.B. 6235 ได้มีโครงการเครดิตภาษี (tax credit) สำหรับครัวเรือนที่ติดตั้ง Energy storage เท่ากับร้อยละ 

25 ของต้นทุน และมีเพดานสูงสุดที่ไม่เกิน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018) 
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6.1.6  มลรัฐฮาวาย 

การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

ในมลรัฐฮาวาย นั ้นมีความพยายามผลักดันมาตรการส่งเสริม Energy storage โดยให้แรงจูงใจ

ทางการเงินอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีมาตรการใดผ่านการเห็ นชอบจนกลายมาเป็นกฎหมาย 

ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่มีเป้าหมายในการจัดตั้งโครงการนำร่องสามปีในการลดหย่อนภาษี (income tax 

credit) สำหรับระบบ Energy storage (Walton, 2017; HB1593 HD1 SD2, 2017)  

ล่าสุด จากกรณีที ่รัฐฮาวายได้ยกเลิกโครงการ net metering ไปในปี พ.ศ. 2558 ทางภาครัฐก็

พยายามที่จะหาอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เพื ่อให้เกิดการใช้งานให้เหมาะสม ดังนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน Public Utilities Commission ได้สั่งให้มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็นของตนเอง (on-site generation) ซึ่งในบางกรณีรวมถึงกลุ่มที่มีการติดตั้ง Energy 

storage ด้วย โดยดำเนินงานภายใต้โครงการชื่อ “Smart Export Program” มีเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ที่ติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบ Energy storage โดยให้ Energy storage กักเก็บ

ไฟฟ้าไว้ในช่วงเวลากลางวันและนำออกมาใช้ในเวลากลางคืน ซึ่งผู้ใช้ไฟสามารถเลือกได้ว่าจะนำไฟฟ้าส่วนนี้มา

ใช้เองในครัวเรือน หรือให้กับการไฟฟ้าเพื่อแลกกับส่วนลดบิลค่าไฟฟ้าซึ่งมีช่วงอยู่ที่ 0.11 -0.21 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่อาศัย (Proudlove, Lips & Sarkisian, 2018) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า Hawaii Electric Co. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนา

ระบบ Energy storage ขนาดตั้งแต่ 60-200 เมกะวัตต์ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ

พลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเกาะ Oahu ซึ่งการเปิดรับข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการ

เปิดรับข้อเสนอจาก Energy storage โดยการไฟฟ้าที ่ค่อนข้างใหญ่ในขณะนั้น (JOHN, 2014; Hawaiian 

Electric, 2017b) ซึ่งสถานการณ์ ณ ปี พ.ศ. 2560 Hawaii Electric Co. มีโครงการก่อสร้าง Energy storage 

ถึง 17 แห่งบนเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะฮาวาย (Hawaiian Electric, 2017a) 
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6.1.7  มลรัฐเทกซัส 

มลรัฐเทกซัสนั้นมีบทบาทด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ พลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก 

ถึงแม้จะไม่มีการผลักดันด้านนโยบายอย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีการดำ เนินการโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน

อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า E.ON North America นั้นมี

การสร้างระบบ Energy storage ขนาด 9.9 เมกะวัตต์เพิ่ม 2 แห่ง ที่ฟาร์มพลังงานลม Pyron (กำลังการผลิต

จากกังหันลม 249 เมกะวัตต์) และฟาร์มพลังงานลม Inadale (กำลังการผลิตจากกังหันลม 197 เมกะวัตต์) 

โดยระบบ Energy storage นี้จะเก็บพลังงานไฟฟ้าจากฟาร์มพลังงานลมและนำไฟฟ้าที่ได้มาให้บริการเสริม

ความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้า (ancillary service) ให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของเทกซัส หรือ Electric Reliability 

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, 2017)  

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า  

ในปี พ.ศ. 2557 มีการกำหนดบทบาทของ Energy storage ให้ถือเป็นผู้ผลิตพลังงาน (Generation 

assets) ได้ หากไฟฟ้าที่จ่ายออกจากระบบ Energy storage นั้นเป็นไปเพื่อให้บริการไฟฟ้าหรือบริการเสริม

ความมั่นคง (ancillary service) ในตลาดขายส่งไฟฟ้า ซึ่งการกำหนดบทบาทดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้ 

Energy storage เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้าด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเชื่อมต่อ สิทธิในการรับบริการใน

ระบบสายส่ง และสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้าหรือการให้บริการเสริมความมั ่นคง (ancillary service) ดัง

ตัวอย่างของบริษัท E.On North America และบริษัท AEP ที่กล่าวถึงในข้างต้น (SB943, 2017) 

6.1.8 มลรัฐแมริแลนด์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

มลรัฐแมริแลนด์ เร ิ ่มให้ความสำคัญกับ Energy storage โดยการเสนอร่างกฎหมายเพื ่อให้

โครงการวิจัยโรงไฟฟ้าทำการศึกษาการปฏิรูปด้านกฎระเบียบและสิ่งจูงใจด้านตลาดที่อาจจำเป็นหรือเป็น

ประโยชน์เพื่อขยายการใช้อุปกรณ์ Energy storage ในรัฐซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการรัฐเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 (Maryland Housebill 773, 2017)  
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การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

ในปี พ.ศ. 2561 มลรัฐแมริแลนด์ ได้เห็นชอบกฎหมายซึ่งกำหนดมาตรการอุดหนุน Energy storage 

ผ่านทางมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ (income tax credit) ให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในการ

ติดตั้งระบบ Energy storage แต่ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบ้านอยู่อาศัย และไม่เกิน 75,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับอาคารพาณิชย์ โดยมาตรการดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ ้น 225 ,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกลุ่มครัวเรือน และกว่า 525 ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจ  

การจ่ายเงินอุดหนุนจะดำเนินไปแบบ first-come first-serve จนกว่างบประมาณจะหมด (Walton, 2018) 

(Maryland Energy Administration, 2018) 

นโยบายอุดหนุนดังกล่าวทำให้มลรัฐแมริแลนด์ เป็นมลรัฐแรกท่ีออกนโยบายระดับมลรัฐเพ่ือให้ส่วนลด

ภาษี (tax credit) สำหรับ Energy storage ซึ่งแตกต่างจากมาตรการบังคับ Energy storage procurement 

target ที่ดำเนินการอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ออริกอน และเนวาดา (Senate Bill 758, 2017) (Spector, 

2017) 

6.1.9 ตลาดไฟฟ้าเพนซิลเวเนีย-นิวเจอร์ซีย์-แมริแลนด์ (PJM) 

โครงข่ายตลาดไฟฟ้าในเขต PJM ถือเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต (capacity) ของระบบ 

Battery storage ขนาดใหญ่ (Grid-scale) สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2555 

ที ่มีการจัดตั ้งตลาดสำหรับบริการรักษาความถี ่ (frequency regulation market) โดยเปิดให้เทคโนโลยี

พลังงานใหม่ ๆ ที่ตอบสนองเร็ว (เช่น Battery storage) สามารถร่วมประมูลแข่งขันเพื่อให้บริการดังกล่าวได้ 

ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจำนวนมาตัดสินใจลงทุนในระบบ Battery energy storage เนื่องจากความคุ้มค่า

ของการให้บริการในตลาดดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี  ในปี พ.ศ. 2558 ม ีการปร ับลดสัดส ่วนของ frequency regulation service จาก

เทคโนโลยีที่ตอบสนองได้เร็วลง นำไปสู่การชะลอการเติบโตของ Battery energy storage ในตลาด PJM ซึ่ง

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบกฎกติกาในตลาดไฟฟ้า สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

การเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ ในกิจการไฟฟ้า (US EIA, 2018) 
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6.2  เยอรมนี  

เยอรมนีมีประวัติศาสตร์การใช้งาน Energy storage ที่ยาวนานมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะ

ระบบ compressed-air ขนาด utility scale โดยโครงการแรกสร้างขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2521 ที ่ โรงไฟฟ้า 

Huntorf สามารถจ่ายไฟฟ้าสูงสุดที่ 290 เมกะวัตต์ เป็นเวลาสามชั่วโมง ซึ่งยังทำงานอยู่จนถึงปัจจุบัน (Azure 

International, 2017)     

ปัจจุบัน เยอรมนีนั้นมีกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและ Energy storage 

ผ่านโครงการ Energy Transition Project อยู่แล้ว ทั้งระดับ distributed และระดับ grid scale (Bräutigam, 

Rothacher, Staubitz, & Trost, 2017; KPMG, 2015) โดยการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาจะเน้นที่ระบบ Grid 

scale energy storage ซึ่งถูกใช้เพื่อให้บริการในตลาด frequency regulation เป็นหลัก (China Energy 

storage Alliance, 2018) 

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของตลาด Energy storage ของประเทศเยอรมนีในอนาคต จะเน้นที่ระบบ 

Energy storage ขนาดเล็ก (behind-the-meter) ซึ่งถูกผลักดันด้วยราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

(feed-in-tariff) ที่ลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับราคาค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างแพง และมาตรการอุดหนุนการติดตั้ง

ระบบ Energy storage ควบคู่กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาติดตั้ง

ระบบ Energy storage ขนาดเล็ก (behind-the-meter) เพื่อลดค่าไฟฟ้ามากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการ

ติดตั ้งระบบ Energy storage สำหรับที ่อยู ่อาศัยเป็นจำนวนทั ้งส ิ ้น 25,355 แห่ง (Sawin, Seyboth, & 

Sverrisson, 2017) 

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

สำหรับโครงการนำร่องต่าง ๆ นั้นมีทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก เช่น  

การนำ Energy storage มาใช้กับโรงไฟฟ้าก๊าซ โดยมีโรงไฟฟ้าเข้าร่วมประมาณ 100 แห่ง ใน ปี พ.ศ. 2557 

นอกจากนี ้ ยังมีการทดลองนำแบตเตอรี่ขนาด 100 mw มาใช้งานกับบ้าน 40 หลังในหมู่บ้านในเมือง 

Walldorf โดยแบตเตอรี่จะทำการจ่ายไฟเมื่อความต้องการไฟฟ้านั้นสูงกว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิต

ได้ (Bräutigam et al., 2017) 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดตั้งระบบแบตเตอรี่ Vanadium-redox flow ขนาด 1.6 เมกะวัตต์ชั่วโมง

และระบบแบตเตอรี่ Li-ion RE ขนาด 560 เมกะวัตต์ชั่วโมง บนเกาะ Pellworm เพื่อสนับสนุนการใช้งาน

พลังงานทดแทนและหลีกเลี่ยงการขยายระบบโครงข่ายที่มีราคาสูง  

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2557 มีโครงการ The Wemag Battery Park project ใน Schwerin ที่มีการติดตั้ง

แบตเตอรี่ Lithium-ion ขนาด 5 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับโครงข่ายไฟฟ้าและสนับสนุนพลังงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตั้งระบบแบตเตอรี่ขนาด 135 เมกะวัตต์ ให้กับ Süwag Energie AG 

เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงให้กับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์อีกด้วย (Azure International, 

2017) 

สำหรับปี พ.ศ. 2559 ยังมีโครงการ The Stored Energy in the Sea โดย Fraunhofer Institute 

for Wind Energy and Energy System Technology ซึ่งเป็นการทดลองแนวคิดการกักเก็บพลังงานขนาด

ใหญ่ โดยใช้แรงดันน้ำผลักดันระบบปั๊มไฟฟ้าผ่านหน่วยกักเก็บที่จมอยู่ในทะเลซึ่งคล้ายคลึงกับระบบ  hydro 

pumped แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำร่องติดตั้งระบบ pumped storage เข้ากับระบบพลังงาน

ลมในโครงการ 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 ที่ใชค้วบคู่กับพลังงานทดแทน 

รัฐบาลเยอรมนีร่วมมือกับธนาคาร Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) มีนโยบายให้โรงไฟฟ้า

ระบบพลังงานทดแทน Renewable Energy System (RES) สามารถกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อติดตั้งระบบ PV 

และ Energy storage โดยมีดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 1.31 และกำลังผลิตของ ระบบ PV ต้องไม่เกิน 30 

กิโลวัตต์พีค นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ผู้สมัครนั้นยังจะได้รับเงินสมทบร้อยละ 10 สำหรับการติดตั้ง 

Energy storage อีกด้วย (SolarPower Europe, 2015; KFW, 2017) 

นอกจากนี้ รัฐบาลเยอรมนียังมีการมอบเงินอุดหนุนมากถึงร้อยละ 30 สำหรับโครงการ Solar PV ที่มี

การติดตั้งระบบ Energy storage โดยในปี พ.ศ. 2556 นั้นมีโครงการที่ได้รับอนุมัติถึง 1,100 โครงการ และยัง
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มีโครงการที่รอการพิจารณาอีกถึง 4,800 ฉบับ ซึ่งจำนวนการติดตั้งระบบ Energy storage ตลอดปี พ.ศ. 

2556 นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 5,000 โครงการ (Azure International, 2017) 

ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลเยอรมนีได้ยืดระยะเวลาโครงการเงินอุดหนุนสำหรับระบบ Solar PV ที่มีการ

ติดตั้ง Energy storage สำหรับที่อยู่อาศัยไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561 โดยมอบเงินอุดหนุนให้สูงสุดร้อยละ 25 

ของราคา Solar panel และสามารถกู้ยืมเงินได้ถึง 2,000 ยูโรต่อกิโลวัตต์ (International Energy Agency, 

2017) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า  

ประเทศเยอรมนีได้กำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ( feed-in-tariff) ให้มีอัตรา

ต่ำลงเรื ่อย ๆ เพื่อสะท้อนต้นทุนของระบบที่ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของประเทศ

เยอรมนีจัดว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป ซึ่งแสดงดังภาพที่ 6.1 

ภาพที่ 6.1 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกในประเทศต่าง ๆ 

 
ที่มา: Azure International (2017) 

ปัจจัยด้านราคาทั้ง 2 ประการนี้ทำให้การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบ 

Energy storage เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและลดค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วง peak เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นเมื่อ

เทียบกับบริบทของประเทศอ่ืน ๆ 
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นอกเหนือจากปัจจัยด้านราคา ซึ่งจูงใจให้เกิดการใช้ Energy storage ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์แล้ว กฎระเบียบในตลาดไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี ยังส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของระบบ Energy 

storage ขนาดใหญ่ (Utility-scale) อีกด้วย เนื่องจากระบบ Energy storage สามารถเข้าร่วมให้บริการใน

ระบบไฟฟ้าได้อย่างเท่าเทียมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการกำลังการผลิตสำรอง (strategic 

reserve) และการรักษาความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า (primary frequency response) (Di Castelnuovo, 

et. al, 2018; Germany Trade and Invest, 2019)  

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

ประเทศเยอรมนีมีโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage จำนวน

มาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel Cell เช่น Clean Energy Partnership ที่ทำโครงการนำ

ร่องการใช้เทคโนโลยี hydrogen และ fuel cells ภายใต้สถานการณ์ตลาดต่าง ๆ สำหรับการขนส่ง 

และจราจร และ National Hydrogen and Fuel Cell Technology Innovation Programme ที ่จ ัดทำ 

framework สำหรับโครงการศึกษาพัฒนาต่าง ๆ สำหรับเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel Cell  

นอกจากนี้ รัฐบาลเยอรมนีได้ตั้งงบประมาณไว้ 1 พันล้านยูโรเพื่อการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี Hydrogen 

และ Fuel Cell เป็นการเฉพาะ และตั้งหน่วยงาน National Organization for Hydrogen and Fuel Cell 

Technology (NOW) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการนำเทคโนโลยี Hydrogen และ Fuel 

Cell ไปใช้เชิงพาณิชย์อีกด้วย (Germany Trade and Invest, 2017a) 

6.3  สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักร ถือเป็นแบบอย่างที ่ดีของการวางแผนระบบไฟฟ้าอย่างบูรณาการ โดยมีการ

พิจารณาศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ทั้งเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบการจัดการความต้องการพลังงาน เทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ (smart meter) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสุด  

การวางแผนอย่างบูรณาการนี้ จะเน้นการลดอุปสรรคการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีใหม่ การปรับ

สัญญาณทางราคาให้สะท้อนต้นทุนในระบบไฟฟ้า รวมไปถึงการแก้ไขกติกาการแข่งขันของแต่ละเทคโนโลยีให้

เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความต้องการระบบ Energy storage เพ่ิมข้ึนโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัย

การอุดหนุนทางการเงินมากนัก 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรเริ ่มให้ความสนใจ Energy storage โดยจัดการแข่งขันที่เกี ่ยวข้องกับ 

Energy storage เช่น ทุนจำนวน 6 แสนปอนด์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Energy storage ขนาด

ใหญ่ (Ofgem, 2017). 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 

แห่งสหราชอาณาจักร และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการพลังงาน (Office of Gas and Electricity Markets, 

Ofgem) ประกาศแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรให้เป็นโครงขา่ย

ที่ทันสมัย สามารถรองรับพลังงานทดแทน มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยแผนการดังกล่าวมาจากรายงาน “Upgrading Our Energy System: Smart 

Systems and Flexibility Plan” ได้ระบุกิจกรรม 29 กิจกรรมที่รัฐบาลจะทำร่วมกับ Ofgem และภาคเอกชน 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดต้นทุนในกิจการไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชน ผ่านการดำเนินงานสำคัญ 3 ด้าน 

 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 

 กระตุ้นให้เกิดรูปแบบ Smart homes and businesses 

 ส่งเสริมให้ตลาดไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นมากขึ ้น เช่น การปรับปรุงกติกาให้เทคโนโลยี Energy 

storage และเทคโนโลยีการจ ัดการความต้องการไฟฟ้า (demand-side management) 

สามารถมีส่วนร่วมให้บริการสำรองไฟฟ้า (Capacity service) ได้อย่างเท่าเทียมกับเทคโนโลยี

ดั้งเดิม (Ofgem, 2017) 

ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2016 ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของประเทศสหราชอาณาจักร ได้เปิดประมูลการ

ให้บริการระบบสำรองไฟฟ้า (Capacity service) โดยอนุญาตให้ระบบ Energy storage และการบริการลด
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ความต้องการไฟฟ้า (Demand-side response) เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสำรองไฟฟ้าได้ จากต้นทุน

ของ Energy storage ที่ลดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบ Energy storage ชนะการประมูลและได้รับ

สิทธิให้บริการสำรองไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ 6 ของกำลังการผลิตทั ้งหมดที่ เปิดประมูล (DEIGN, 2016) 

(Tisheva, 2017) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มอบเงินทุนเพ่ือศึกษาวิจัย smart energy technology ซึ่งรวมถึง Energy 

storage ภายในปี ค.ศ. 2021 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนจำนวน 246 ล้านปอนด์ 

ผ่านโครงการ Faraday Challenge เพ่ือออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับพาหนะไฟฟ้าอีกด้วย  

นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage เช่น การแข่งขันลดต้นทุนสำหรับ 

Energy storage โดยมีเงินรางวัลทั้งสิ้น 9 ล้านปอนด์ (Ofgem, 2017). 

6.4  ฝรั่งเศส  

ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นตลาดใหญ่ในยุโรปสำหรับ Energy storage โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยบน

เกาะต่าง ๆ แต่ยังไม่มีมาตรการที่ผลักดัน Energy storage โดยตรง ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสนั้นมีกฎหมายและ

นโยบายที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนอยู่แล้ว (KPMG, 2015) และการใช้งานระบบ Energy storage นั้น

ทำให้การใช้งานพลังงานหมุนเวียนนั้นมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น  ความต้องการ Energy 

storage และแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนจึงน่าจะเติบโตไปพร้อม  ๆ กัน ซึ ่ง National Energy 

Efficiency Action Plan มีการระบุถึง Energy storage เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที ่ควรผลักดันนวัตกรรมใน

อนาคต โดยมีงบประมาณประมาณ 2 พันล้านยูโร (Ministry of Environment Energy and Sea, 2017)   

สรุปนโยบายการส่งเสริม Energy storage ของฝรั่งเศสได้ดังนี้ 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

ประเทศฝรั่งเศสมีการปรับ energy code โครงสร้างไฟฟ้า ให้รองรับกับ self-consumption โดยตรง 

แต่ก็ไม่มีการระบุถึง Energy storage โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ครอบคลุมถึง Energy storage ใน

อนาคต (Michel Guénaire, Benjamin Jothy, Pierre-Adrien Lienhardt, Aurélia Rambaud, 2017)  
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นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่มีอัตราค่าบริการไฟฟ้าถูกที่สุด 

จึงไม่มีการผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อความต้องการติดตั้ง Energy storage แต่

อย่างใด (Selectra, 2017) แต่สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าบนเกาะต่าง ๆ ที่มีราคาสูง รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจึงมีการเปิด

ให้ประมูลโครงการติดตั้งระบบ PV พร้อม Energy storage ถึง 67 โครงการ รวมทั้งสิ้น 63.3 เมกะวัตต์ บน

เกาะต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสตามตารางที่ 6.3 ซึ่งมาพร้อมการประกันราคาที่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคา

ไฟฟ้าบนเกาะที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200 ยูโรต่อเมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าบนเกาะต่าง ๆ ถูกลง เป็น

ผลดีต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีดังกล่าว 

ตารางท่ี 6.3 แสดงพ้ืนที่ท่ีมีการติดตั้งระบบ PV พร้อมระบบ Energy storage ในประเทศฝรั่งเศส 

พ้ืนที่ จำนวนโครงการ พลังงานที่จ่ายได้ (MW) 

Corsica 20 8.4 

Guadeloupe 16 15.6 

Guyana 4 11.1 

La Réunion 17 22.3 

Martinique 4 2.5 

Mayotte 6 3.4 

Total 67 63.3 

ที่มา: Colthorpe (2017) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต และโครงการนำร่อง 

ประเทศฝรั่งเศสมีการให้ทุนศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีด้าน Energy Storage 

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งโดยภาครัฐและอุตสาหกรรม หนึ่งในผู้ให้ทุนในปัจจุบันคือ The National 

Research Agency (Agence Nationale de la Recherche, ANR) (International Energy Agency, 2016) 

นอกจากนี้ Electricité de France ซึ่งเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าในประเทศฝรั่งเศสนั้นได้มีการประเมิน

ระบบการใช้งาน Energy storage ชนิดแบตเตอรี่ Lithium-ion เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในสภาวะ

แวดล้อมแบบต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปี 2015 อีกด้วย (Burger, 2015) 
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6.5  ออสเตรเลีย  

ประเทศออสเตรเลียนั ้นวางตัวเป็นผู ้นำตลาดด้าน Energy storage โดยมีการนำระบบ Energy 

storage ไปใช้งานจริงโดยเฉพาะกับกิจการผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยล่าสุดนั้น บริษัท Tesla ได้ทำการ

ก่อสร้างและเปิดใช้งาน Energy Storage ขนาด 100 เมกะวัตต์/129 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2017 ซึ่งสามารถเก็บกักเก็บพลังงานได้หนึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับ 30,000 ครัวเรือน (Roberts, 2017) โดย

นโยบายการส่งเสริม Energy storage ของประเทศออสเตรเลีย สามารถสรุปได้ดังนี้  

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

โครงการที่โดดเด่นในปัจจุบันนั้นคือ เงินทุน Next Generation Energy Storage Grants จากรัฐบาล 

Australian Capital Territory (ACT) ที่เสนอเงินทุน 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้ 8 บริษัทติดตั้ง Energy 

storage ในเมืองแคนเบอร์ร่า (Gilon, 2012) นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือระหว่าง Australian 

Renewable Energy Agency (ARENA) และ Clean Energy Finance Corp (CFEC) ที ่จ ัดต ั ้งโดยร ัฐบาล

ออสเตรเลียมอบเงินลงทุนในโครงการนำร่องศึกษา Energy storage ขนาดใหญ่ เช่น โครงการฟาร์ม

แสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ ที ่ Kidston Renewable Energy Hub โดยในเฟสสองมีโครงการพัฒนา 

pumped hydro storage ในพื้นที่เดียวกัน และโครงการ Lincoln Gap Wind Farm ที่มีข้อตกลงกับ Nexif 

Energy ว่าจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 10 เมกะวัตต์เพิ่มเติม โดยเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้

สำหรับประมาณ 155,000 ครัวเรือน (CFEC, 2017)  

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเขต South Australia ในปี พ.ศ. 2559 นำมาซึ่งการใช้งาน

ระบบ grid-scale energy storage ที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเขต South Australia, Capital 

Territory, Victoria, และ New South Wales ผ่านโครงการจัดซื้อของภาครัฐ และโครงการอุดหนุนการติดตั้ง  

ล่าสุด เพื่อเป็นการรองรับการเพิ่มขึ้นของบริการจาก Energy storage ในระบบไฟฟ้า ผู้กำกับดูแล

กิจการไฟฟ้าของออสเตรเลีย (Australian Energy Market Commission) ได้กำหนดให้ตลาดไฟฟ้าใน

ออสเตรเลีย เปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการตกลงชำระราคาไฟฟ้า (settlement period) จากเดิมที่มีการตกลง

ชำระราคาทุก ๆ 30 นาที ให้เปลี่ยนเป็นการตกลงชำระราคาทุก ๆ 5 นาที ทั้งนี้เพื่อให้เทคโนโลยีที่สามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ในระบบได้รวดเร็ว (เช่น เทคโนโลยี Battery storage, demand response, gas 

http://www.act.gov.au/
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peaker plants) ได้รับค่าตอบแทนที่เที่ยงตรงและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมการลงทุน การผลิต

และการเดินเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพในที่สุด (Australian Energy Market Commission, 2017) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในประเทศออสเตรเลีย

คือ Australian Renewable Energy Agency (ARENA) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  

 กำจัดอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว 

 ช่วยให้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้พลังงาน 

 สนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีใหม่  

ARENA เห็นว่า เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น 

ในปลายปี พ.ศ. 2559 จึงได้ให้เงินสนับสนุนโครงการกักเก็บพลังงานจำนวน 27 โครงการโดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 98 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ17 ตัวอย่างโครงการเช่น การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบแบตเตอรี่ที่ใช้

ในครัวเรือน และระบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่ 

นอกจาก ARENA แล ้ว สภาว ิจ ัยออสเตรเล ีย (Australian Research Council: ARC) เป ็นอีก

หน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน โดยการให้เงินสนับสนุนการวิจัย 318 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านโปรแกรมที ่ชื ่อว่า “National Competitive Grants Programme” ที่เน้นการ

สนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยในจำนวนนี้ มีโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและ

แสงอาทิตย์ 8 โครงการ 

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังมีการให้แรงจูงใจทางภาษีในการทำวิ จัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุน

สตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในหลากหลายสาขา 

6.6 เกาหลีใต้  

เกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับ Energy storage และมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาตลอด มีการระบุ 

Energy storage system สู่แผนพลังงานแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2578 ซึ่งนโยบายต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
17  หากรวมกับเงินสมทบจากแหล่งอื่น ๆ มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงานสูงถึง 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: APEC, 2017) 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

ในแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่สองนั้น ภายในปี พ.ศ. 2578 เกาหลีใต้มีแผนที่จะจัดตั้งโครงการ

ตัวอย่างระบบ ESS ขนาดกลางถึงใหญ่ ระหว่าง 50-100 mw เช่น โครงการตัวอย่างระบบ compressed air 

Energy storage system ขนาด 100 mw และการทดลองใช้งานแบตเตอรี่ Lithium-ion ขนาด 50 MW กับ

พลังงานลม (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015) นอกจากนี้ ยังมีโครงการ R&D ที่ได้รับเงินทุน

จากรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากแผนงานปีก่อน ๆ อีกด้วย เช่น เงินทุนการติดตั้ง Energy storage จำนวน 100 

หลัง ในปี พ.ศ.2556 (Jin, 2014) ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ประกาศ

แผนการติดตั้งแบตเตอรี่เพ่ือใช้ควบคู่กับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยคาดการณ์กำลังการติดตั้งอยู่

ที่ 100 MW ในที่ดินที่ถมจากทะเลใน Saemangeum (Largue, 2018)  

การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

เกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะให้เครดิตทางภาษี (tax credit) และแรงจูงใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Energy 

storage อีกด้วย เช่น เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015)  

การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใชค้วบคู่กับพลังงานทดแทน 

นอกจากแรงจูงใจทางด้านการเงินแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติให้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้ง

ระบบ Energy storage ได้รับ renewable energy certificate เพิ่มเติมจากกรณีปกติอีกด้วย (박윤아, 

2016) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า  

ในอนาคต เกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสนับสนุน

การลงทุนระบบ Energy storage (Ministry of Trade Industry and Energy, 2015) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

เกาหลีใต้ทุ่มเทวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Energy storage มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการให้เงินสนับสนุนจากรัฐ กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เกาหลีใต้ได้วางแผนการพัฒนา

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 กระทรวงการค้า 

อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy: MOTIE) ได้เผยแพร่รายงาน “K-ESS 
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2020” เพื่อประกาศแผนของเกาหลีใต้ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกของอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานเป็นร้อย

ละ 30 และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 1,700 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2563 

ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 MOTIE จัดทำแผน “The Sixth Electricity Supply Plan (2013-

2027)” และได้แก้ไขเป้าหมายการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็น 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2563 

ในเดือนมกราคม 2554 MOTIE จัดทำแผน “2nd Energy Master Plan” เพื่อวางแผนการเติบโต

ทางพลังงานของเกาหลีใต้ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับระบบกักเก็บพลังงาน โดยเน้น

การส่งเสริมการใช้การกักเก็บพลังงานในการจัดการความต้องการการใช้ไฟ การใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง 

มาตรการด้านแรงจูงใจเพ่ือให้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไปสู่กลุ่มตลาดผู้ใช้จำนวนมาก ตลอดจน การสนับสนุน

การวิจัย พัฒนา และสาธิตเพ่ือให้อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานของเกาหลีใต้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

ภายใต้แผน “2nd Energy Master Plan” ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านการวิจัยพัฒนาที่สำคัญคือ 

การลดต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ การวิจัยพัฒนายังมุ่งเน้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางเลือก นอกเหนือจากแบตเตอรี่ Li-ion, redox flow และ Na-S รวมทั้ง การสนับสนุน

โครงการสาธ ิตการกักเก ็บพลังงานขนาดกลาง -ใหญ่ที ่ม ีขนาด 50-100 เมกะวัตต ์ (รวมถึงโครงการ 

compressed air system ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และระบบแบตเตอรี่ Li-ion ที่เชื่อมต่อกับการผลิตไฟฟ้า

พลังงานลมขนาด 50 เมกะวัตต์) 

6.7  จีน  

จีนเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม  Energy storage เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จาก

นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น แผนดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงาน (พ.ศ.2557-พ.ศ.2563) 

ซึ่งระบุให้ Energy storage เป็นหนึ่งในสาขาและทิศทางด้านนวัตกรรมที่สำคัญ และคณะกรรมการปฏิรูปและ

พัฒนาแห่งชาติ (National Development and Reform Commission: NDRC) ได้กำหนดแผนในการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2563) โดยการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน

หมุนเวียนขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายอื่น ๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน เช่น  

 ในปี พ.ศ. 2548 มีการพัฒนาโครงการกักเก็บพลังงาน 2 แห่ง 
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 ในปี พ.ศ. 2552 พรบ. พลังงานหมุนเวียน (China Renewable Energy Bill) ฉบับแก้ไข ได้ระบุ

ถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานกับ Smart grid 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (National 

Energy Administration: NEA) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำมาตรการ

สน ั บ สน ุ นท า ง ก า ร เ ง ิ น ใ น โ ค ร ง ก า ร  “Interim Measures to the Financial Subsidy 

Management of Golden-sun Demonstration Project” โดยการให้เงินสนับสนุนแก่ผู ้ผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 12 ได้ระบุว่า เทคโนโลยีการกักเก็บ

พลังงานมีความสำคัญมากในการส่งเสริมการสร้าง Smart grid การสร้างโครงข่ายไฟฟ้าในเขต

เมืองและชนบท และการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าได้สูงสุด (grid optimization) และนับเป็น

ครั้งแรกทีก่ารกักเก็บพลังงานได้ถูกกล่าวถึงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 ในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (NEA) ได้นำแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2563) ไปดำเนินการ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ ่มการใช้พลังงาน

หมุนเวียน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

13 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ  

- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลเป็นร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2563 และร้อยละ 

20 ภายในปี พ.ศ. 2573 

- เพ่ิมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 680 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2563 

- เพ่ิมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 210 เมกะวัตต์ 

- ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานมหาสมุทร (ocean power) และพลังงานลม 

โดยติดตั้งอุปกรณ์ในทะเล (offshore) 

- เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในจีน และลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติ

รวมถึงลดอุปสรรคในการใช้พลังงานหมุนเวียน 

การศึกษาของ China Energy storage Alliance (2017) พบว่า การขยายตัวของการใช้และติดตั้ง 

Energy storage ของประเทศจีนจะมาจากนโยบายทางอ้อม โดยตัวอย่างของการสนับสนุนทางอ้อมนั้นเริ่ม
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จากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการประกาศ national policy และ grid policy จากผู้ให้บริการไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจของ

จีน (China's two state-owned grid companies) ซึ ่งนโยบายดังกล่าวช่วยในการขยายการใช้ Energy 

storage สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (end user) และการใช้ Energy storage เพ่ือบริหารการใช้ไฟฟ้า (Electricity 

use management applications) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการวางนโยบายและแผนการสนับสนุนออกมา 13 แผน (International 

Energy Agency, 2018) ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 แผนที่ออกมาใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และแผนที่เหลือจะออก

ตามมา โดยทั้ง 13 แผนนี้จะเกี ่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้ Energy storage การตั ้งระบบ charging 

station ของ EV (China Energy storage Alliance, 2017) นอกจากนี้ ในปีเดียวกันนี้ยังมีการประกาศใช้ 

Renewable Energy Quota Management Approach ซึ ่งมีลักษณะเหมือนกับ Renewable portfolios 

standards ของสหรัฐอเมริกา (China Energy Storage Alliance, 2016) 

สรุปนโยบายการส่งเสริม Energy storage ของประเทศจีนได้ดังนี้ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

การพัฒนาโครงการนำร่องของ Energy storage ในประเทศจีน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 มี

การติดตั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตจำนวน 4 ลูก ซึ่งรวมเป็น 14 เมกะวัตต์ และมีการใช้จาก 

vanadium redox flow ทั ้งส ิ ้น 2 เมกะว ัตต์  ที ่  Zhangbei นอกจากน ี ้ทาง  China's National Energy 

Administration ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการวางแผนการสร้าง micro grid ทั้งสิ้น 30 แห่ง เช่น โครงการ 

Turpan micro grid ที ่ Xinjiang ซึ ่งเป็นการขยายการติดตั ้ง Energy storage โดยมีนโยบายสนับสนุน

ทางอ้อมอยู่สองนโยบายสำหรับผู้ใช้กลุ่ม end user คือ ทางการไฟฟ้าของจีนได้อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับ

โครงข่ายได้ถ้าการติดตั้งมีกำลังน้อยกว่า 6 เมกะวัตต์ และมีการรับรองว่าจะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอัตรา 0.42 

หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีการกำหนดเป้าหมายของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ที่ 14 กิกะวัตต์ ทำให้การ

ขยายตัวของการติดตั้ง Energy storage เพ่ิมข้ึน (China Energy storage Alliance, 2015) 

การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

จากการศึกษาของ China Energy storage Alliance (2017) พบว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าถือว่าเป็น

ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมทำให้เกิดการใช้ Energy storage อย่างแพร่หลาย ซึ่งการที่โครงสร้างค่าไฟฟ้าของ

ประเทศจีนมีลักษณะคงที่ทำให้ค่าไฟฟ้าไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (ค่าไฟฟ้าของกลุ่มครัวเรือนถูกกว่ากลุ่ม
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ธุรกิจและอุตสาหกรรม) จึงเป็นอุปสรรคหลักต่อการขยายตัวของ Energy storage ส่งผลทำให้คุณค่าและ

มูลค่าของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือระบบ Energy storage มีน้อยลง โดยในปีพ.ศ. 2557 

ทาง National Reform and Development Commission (NDRC) ได ้ม ีการออกมาแถลงแผนใน 5 ปี

ข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนราคาค่าไฟฟ้าจำหน่ายให้มีการสะท้อนต้นทุนของการผลิต

ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และได้เริ่มจากการนำค่าไฟฟ้าแบบ TOU มาใช้ในปีพ.ศ. 2558 กับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม

ที่มีขนาดของทรานฟอร์เมอร์ใหญ่กว่า 100 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยมีการใช้ใน 16 มณฑลของประเทศจีน 

(Energy storage world forum, 2014) 

ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลกลางได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งตลาดสำหรับบริการเสริม

ความม ั ่ นคง  (ancillary service market) ภายใต ้แผนงาน “Improving Electric Ancillary Services 

Compensation (Market) Mechanism Workplan” ในขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นของเขต Northeast 

China, และจังหวัด Shandong, Fujian, Xinjiang, Shanxi, Gansu, Guangdong ก็ริเริ่มโครงการนำร่องใน

การสร้างตลาดสำหรับบริการเสริมความม่ันคง (ancillary service) ซ่ึง Energy storage สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมให้บริการได้ (China Energy storage Alliance, 2018) 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

ขณะที่ ทีมวิจัยในประเทศจีนจำนวนมากได้ทำการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน แต่

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการของหน่วยงานรัฐที่ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนเงินทุนวิจัยพัฒนาด้าน  

การกักเก็บพลังงาน (APEC, 2017) อย่างไรก็ตาม ในระดับรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีน เช่น เมืองต้าเหลยีน 

(Dalian City) และเมืองปี้เจี๋ย (Bijie City) ได้เริ่มให้การสนับสนุนโครงการสาธิตของระบบกักเก็บพลังงานและ

การพัฒนาอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน   

 เมืองต้าเหลียน ในมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) 

ในเด ือนม ีนาคม พ.ศ.  2559 ร ัฐบาลท ้องถ ิ ่นได ้ประกาศนโยบาย “Dalian City People’s 

Government Opinions on Advancing the Energy Storage Industry” ซึ่งมุ่งให้เมืองต้าเหลียน (Dalian 

City) ในมณฑลเหลียวหนิง เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและผลิตแบตเตอรี่ vanadium-flow และ Li-ion และ

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 สำนักบริหารพลังงานแห่งชาติ (National Energy Administration: NEA) ได้

อน ุม ัต ิโครงการ Dalian’s National Chemical Storage Peak Load-Shifting Station ซ ึ ่งม ีขนาด 200  
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เมกะวัตต์ หรือ 800 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ NEA ได้อนุมัติโครงการสาธิตการกักเก็บพลังงาน

ทางด้านเคมีขนาดใหญ่  

 เมืองปี้เจี๋ย ในมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou)  

ในปี พ.ศ. 2557 โครงการสาธิต compressed air storage/multiple energy source (ความจุ

ขนาด 1.5 เมกะวัตต์) ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศจีน ที่เมืองปี้เจี๋ย (Bije City) ในมณฑลกุ้ยโจว ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2559 เมืองปี้เจี๋ยกลายเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งชาติด้านการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่แห่ง

แรกของประเทศจีน  

6.8  ญี่ปุ่น  

ตลาดการใช้งาน Energy storage ของประเทศญี่ปุ ่นเติบโตมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1) นโยบาย

สนับสนุนในการอุดหนุนต้นทุนการติดตั้ง Energy storage และ 2) รูปแบบค่าไฟของประเทศญี่ปุ่นที่มีราคา

แพงและรูปแบบค่าไฟฟ้าแบบ TOU ซึ่งสนับสนุนการใช้งาน Energy storage แบบซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกแล้ว

นำมาขายในราคาที่แพง (energy arbitrage) (IRENA, 2015)  

สรุปนโยบายการส่งเสริม Energy storage ของประเทศญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของ Energy storage และการพัฒนาโครงการนำร่อง 

การพัฒนาโครงการนำร่องของ Energy storage ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกันของ

สองบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ ่นคือ Softbank energy และ Mitsubishi UFJ จัดทำแผนการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 102.3 เมกะวัตต์ รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 27 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่เกาะฮอกไกโด ซึ่ง

โครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และจะเริ่มการก่อสร้างภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

(Kenning, 2017) 

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท Mitsubishi Electric ได้เป็นผู้ได้รับเลือกให้จัดหา

และติดตั้งระบบ Energy storage เพื่อสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากกันหันลม ใน

โครงการที่ Kita-Toyotomi จังหวัดฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นโครงการ

ติดตั้ง energy storage ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีกำลังการติดตั้งกว่า 720 เมกะวัตต์ชั่วโมง และคาดการณ์ว่าจะ

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566 (Power Technology, 2018) 
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ส่วนโครงการนำร่องอื่น ๆ ที่ทางประเทศญี่ปุ ่นได้ดำเนินการไปแล้วก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

โครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ร่วมกับ NAS แบตเตอร์รี ่ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมือง 

Wakkanai โครงการ Microgrid ที่เมือง Miyakojima มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 4 เมกะวัตต์ กังหัน

ลมขนาด 4.2 เมกะวัตต์ ร่วมกับ NAS แบตเตอรี่ขนาด 4 เมกะวัตต์ และ แบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 0.2 เมกะวัตต์

ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 20 เมกะวัตต์ชั่วโมง กับโครงข่ายที่ Tohoku และ

โครงการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 60 เมกะวัตต์ชั่วโมง ประเภท Redox flow ที่ฮอกไกโด (Blume, 2015) 

การให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

ประเทศญี่ปุ ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เน้นนโยบายในการส่งเสริม Energy storage ผ่านการสร้าง

แรงจูงใจด้านการเงินสำหรับการเก็บกักระบบสาธารณูปโภคและการจำหน่าย โดยรายงานของ Berre (2016) 

พบว่าในช่วงประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศญี่ปุ ่นเริ ่มออกนโยบายอุดหนุนต้นทุนการติดตั้ง 

Energy storage ผ่านทางกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Japan’s Ministry of Environment) 2 นโยบายหลัก  

นโยบายแรก คือ การอุดหนุนการติดตั ้ง storage แบบ stationary Lithium-ion battery โดยมี

งบประมาณสนับสนุน 21 พันล้านเยน ซึ่งจะทำการจ่ายเงินชดเชยต้นทุนค่าการติดตั้งแบตเตอรี่ตามเงื่อนไขของ

นโยบาย โดยสำหรับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเยนต่อครัวเรือน 

โดยเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจะคำนวณจากสามส่วนคือ 1) ราคาซื้อก่อนรวมภาษี 2) ราคาตลาด (ราคา

มาตรฐานจากทางรัฐบาลซึ่งสะท้อนสภาพตลาดการซื้อขายในปัจจุบัน) และ 3) ราคาเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง

เป็นราคาแบตเตอรี่ที่ผ่านการคาดการณ์สำหรับอีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ 

โดยเมื่อราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาดจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นจำนวนหนึ่งในสามของส่วนต่างของราคาซื้อและ

ราคาเป้าหมายของรัฐบาล เมื่อราคาซื้อเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาตลาด เงินอุดหนุนจะเท่ากับสองในสามของส่วน

ต่างราคาซื้อและราคาเป้าหมายของรัฐบาล (Movellan, 2015) โดยตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดัง

ตารางที่ 6.4 
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ตารางท่ี 6.4 ตัวอย่างการคำนวณเงินอุดหนุนสำหรับติดตั้ง Energy storage 

ราคาซ้ือ ราคาตลาด 
ราคาเป้าหมายของ

รัฐบาล 
ปริมาณเงินอุดหนุน 

ร้อยละของ 

การอุดหนุน 

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 

ที่มา : Movellan (2015) 

นโยบายที่สอง คือ โครงการ Battery-integrated stand-alone renewable energy generation 

program ได้เสนอการอุดหนุนต้นทุนแบตเตอรี่เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของต้นทุนการติดตั้งระบบแบตเตอรี่รวมกับ

การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (เช่น เซลล์แสงอาทิตย์หรือกังหั นลม) แต่จำนวนเงิน

อุดหนุนจะอยู่ที่ 30 ล้านเยน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนเงินอุดหนุนในนโยบายแรกมาก  

นอกจากนโยบายทั้งสองที่ดำเนินการผ่านทาง Ministry of Environment แล้ว ทาง Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) ม ี โ ค ร งก า ร  large stationary Lithium-ion battery support 

ช่วยเหลือต้นทุนการติดตั้งแบตเตอรี่ Lithium-ion เป็นจำนวนสองในสามของต้นทุนสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง

แบตเตอรี่ขนาด 1 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า และในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 METI ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมกว่า 

93 พันล้านเยน เพื่อทำการอุดหนุนกลุ่มผู้ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดเล็ก สำหรับกลุ่ม end user และยังได้ทำการ

จัดสรรงบประมาณกว่า 81 ล้านเยนเพื่อใช้สำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อมีการ

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และทางภาครัฐยังได้ขยายการรับสมัครเข้าโครงการอุดหนุนการ

ติดตั ้งระบบแบตเตอรี่สำหรับ solar plants โดยการขยายเวลาดังกล่าวเพราะต้องการขยายการใช้งาน

แบตเตอรี่ให้สูงขึ้นและได้มีการขยายการคิดปริมาณเงินสูงสุดในการอุดหนุนจากสูงสุดที่ 1 แสนเยนต่อ  

1 กิโลวัตต์ ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มาเป็น 3 แสนเยนต่อ 1 กิโลวัตต์ ของกำลังการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการขยายเวลาดังกล่าวจะขยายไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

(Kaneko, 2015) 

โดยสรุป การให้แรงจูงใจทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นจะเน้นไปที่การติดตั้งแบตเตอรี่แบบ Lithium-

ion เป็นหลักเพื่อนำมาใช้กับพลังงานทดแทน ซึ่งมีทั ้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (end users) และโรงงานผลิตไฟฟ้า 

(power plants) 
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การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการในไฟฟ้า  

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่แพงและมีลักษณะของค่าไฟฟ้าแบบ TOU ซึ่ง

เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับ application แบบที่ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกแล้วนำมาขายในราคาที่แพง (energy 

arbitrage) (IRENA, 2015) จึงเอื้อต่อการทำให้เกิดตลาดและการใช้งาน Energy storage 

การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต 

ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานนับตั้งแต่เกิดวิกฤติพลังงานใน

ทศวรรษ 2510 โดยได้ริเริ่มโครงการ “Sunshine Project” ในปี พ.ศ. 2517 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2521 ญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการ “Moonlight Project” เพ่ือทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่

มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน การดำเนินงานภายใต้โครงการเหล่านี้เป็นผลให้เทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงานและการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยเงินสนับสนุนมุ่งเน้นการวิจัย

พัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ Lead-acid, Na-S และ flow  

ในปี พ.ศ. 2546 “Sunshine Project” และ “Moonlight Project” ได้ยุบรวมกันกลายเป็น “New 

Sunshine Project” หรือ NSS ซึ ่งมีการให้เงินสนับสนุนมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการ

ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ของโครงการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ แม้ว่าต่อมา โครงการ NSS ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงลงทุนในการวิจัยพัฒนา

ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
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7. มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของประเทศไทย 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 อุตสาหกรรม Grid energy storage ของไทยอยู ่ในช่วงเริ ่มต้น ซึ ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ตลาดใน

ประเทศที่ยังมีขนาดเล็ก และผลประหยัดหรือผลตอบแทนจากระบบ ESS ยังไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของการลงทุน 

ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม grid energy storage ของประเทศไทย ทั้งใน

ด้านมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ (supply-side measures) และมาตรการสร้างตลาดในประเทศ 

(demand-side measures) รวมทัง้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid energy storage 

ในประเทศไทย  

7.1  มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ (Supply-side measures) 

การผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้านับได้ว่า เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่

ประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ ผ่านมาตรการต่าง  ๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิต เช่น 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ มาตรการทางภาษีที่มีอยู่ เช่น ภาษีศุลกากรสำหรับ

การนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบในอัตราที่ต่ำ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตที่

จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการหรือกฎระเบียบบางประการที่จะต้องนำไปพิจารณาอีกในอนาคต เช่น 

มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ประเภทมาตรฐานสินค้า ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตในประเทศ 

รวมทั้งป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามาอีกด้วย ตลอดจน มาตรการสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ าของไทย ซึ่งควร

ดำเนินการแบบมุ่งเป้าหวังผล และมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น  รวมทั้ง มาตรการในการพัฒนาบุคลากร

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage  

7.1.1  การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ทั้งแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภทกิจการ 4.8.3.1) และแบตเตอรี่สำหรับระบบกัก
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เก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า ซึ ่งถูกจัดอยู ่ในหมวดแบตเตอรี ่ที ่ใช้ในเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเภทกิจการ 5.2.6.1) โดยทั้งสองกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ระยะเวลา 8 ปี และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ  

ในปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้บรรจุกิจการการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไว้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภ าคตะวันออก 

(EEC) ซึ่งถือได้ว่า เป็นการส่งเสริมการลงทุนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการส่งเสริมอ่ืน ๆ ใน

ประเทศ กล่าวคือ หากเป็นการลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าในสาม

จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในแต่ละพ้ืนที่ (ตารางที่ 7.1) 

ตารางท่ี 7.1 สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีความจุสูง 
(5.2.6.1: high density energy storage) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ประเภทพ้ืนที่ใน EEC 

สิทธิประโยชน์หลัก 

เง่ือนไข ยกเว้นภาษีเงินได้        

นิติบุคคล 

ลดหย่อนภาษีเงินได้       

นิติบุคคล 50% 

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 

(EEC-A, EECi, EECd) 

8 ปี + 3 ปี 

(บัญชีแนบท้าย 3) 

มีความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence) ตาม

รูปแบบความร่วมมือท่ีกำหนด 

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

8 ปี + 5 ปี 

(บัญชีแนบท้าย 2) 

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

8 ปี + 3 ปี 

(บัญชีแนบท้าย 3) 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2561b) 

 โดยสรุป กิจการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่มีความจุสูง (high density energy storage) ซึ่ง

ประกอบด้วย การผลิตแบตเตอรี่ (high density battery) และ Supercapacitor ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม กิจการสำคัญอื่น  ๆ ในห่วงโซ่

อุปทานของระบบกักเก็บพลังงาน เช่น ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการนำระบบกักเก็บพลังงาน

ไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น (energy storage system integration) ยังไม่ได้รับสิทธิ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้สิทธิ
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ลดหย่อนภาษีเป็นระยะเวลา 8 ปี สำหรับระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ ในกิจการผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ 

Hybrid, battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) 

  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรพิจารณาให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับกิจการสำคัญ เช่น ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งาน

ร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น (energy storage system integration) เพื่อเป็นการสนับสนุน

ผู้ประกอบการในกิจการผลิตระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย  

7.1.2 อัตราภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตระบบสำรองไฟฟ้า   

โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรของไทยค่อนข้างเอื ้อต่อการผลิตแบตเตอรี ่ในประเทศ ในกรณีที่

ภาคเอกชนวางแผนจะผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ในช่วงกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ (ตารางที่ 7.2 และ ตารางที่ 7.3) 

กล่าวคือ อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากวัตถุดิบจำพวกแร่ ไปจนถึงส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ค่อนข้างอยู่

ในระดับต่ำ เนื่องจากไทยเองไม่มีการผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่แล้ว รวมถึงเป็นผลจากการเจรจาการค้าเสรี (FTAs) 

ทำให้เกิดแต้มต่อในการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบเหล่านี้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่

ในประเทศ 

ตารางท่ี 7.2 อัตราภาษีศุลกากรของตัวอย่างสินค้าวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ 

หน่วย: ร้อยละ 

พิกัด

ศุลกากร 
สินค้า 

Key FTA partners 
Non-FTA 

partners 

Non-tariff 

measures 

จีน ออสเตรเลีย ชิล ี
อัตรา 

MFN 

ใบอนุญาต/

ใบรับรอง 

การนำเข้า 

280511 โลหะแรรเ์อิร์ท:โซเดียม 0 0 0 30 - 

280519 โลหะแรรเ์อิร์ทอื่นๆ 0 0 0 30 - 

750210 นิกเกิลที่ยังไมไ่ด้ขึ้นรูป (อันรอต) -- ไม่เจือ 0 0 0 12 - 

750220 นิกเกิลที่ยังไมไ่ด้ขึ้นรูป (อันรอต) -- เจือ 0 0 0 12 - 

250410 กราไฟต์ธรรมชาติ เป็นผงหรือเกลด็ 0 0 0 20 - 

250490 กราไฟต์ธรรมชาติอื่นๆ 0 0 0 20 - 
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พิกัด

ศุลกากร 
สินค้า 

Key FTA partners 
Non-FTA 

partners 

Non-tariff 

measures 

จีน ออสเตรเลีย ชิล ี
อัตรา 

MFN 

ใบอนุญาต/

ใบรับรอง 

การนำเข้า 

810520 โคบอลต์ที่ยังไมไ่ด้ขึ้นรูป (อันรอต) 0 0 0 12 - 

810590 ผลิตภณัฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ 0 0 0 20 - 

811100 แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส 0 0 0 20 - 

750610 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล -- เจือ 0 0 0 17 - 

750620 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล -- ไม่เจือ 0 0 0 17 - 

850790 แผ่นธาตุและส่วนประกอบอ่ืนๆ สำหรับหม้อสะสมไฟฟ้า 5 5 0 30 - 

ที่มา: รวบรวมจากกรมศลุกากร 

ตารางท่ี 7.3 อัตราภาษีศุลกากรของตัวอย่างส่วนประกอบของแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ ปี พ.ศ. 2561 

หน่วย: ร้อยละ 

พิกัด

ศุลกากร 
สินค้า 

Key FTA partners 
Non-FTA 

partners 

Non-tariff 

measures 

จีน 
เกาหลี

ใต้ 
ญี่ปุ่น อัตรา MFN 

ใบอนุญาต/

ใบรับรอง     

การนำเข้า 

85073090 
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลแคดเมยีม --อื่นๆ  

[นอกจากท่ีใช้ในอากาศยาน] 
5 5 0 30 

ใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง* 

85074090 
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลเหล็ก --อืน่ๆ         

[นอกจากท่ีใช้ในอากาศยาน] 
5 5 0 30 

ใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง* 

85075090 
หม้อสะสมไฟฟ้านิกเกิลเมทัลไฮไดร์ --

อื่นๆ [นอกจากท่ีใช้ในอากาศยาน] 
5 5 0 30 

ใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง* 

85076090 

หม้อสะสมไฟฟ้าลิเทียมไอออน --อื่นๆ       

[นอกจากท่ีใช้สำหรับคอมพิวเตอรช์นิด

แล็ปท็อปและอากาศยาน] 

5 5 0 30 
ใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง* 
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พิกัด

ศุลกากร 
สินค้า 

Key FTA partners 
Non-FTA 

partners 

Non-tariff 

measures 

จีน 
เกาหลี

ใต้ 
ญี่ปุ่น อัตรา MFN 

ใบอนุญาต/

ใบรับรอง     

การนำเข้า 

85078090 

หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ --อื่นๆ                  

[นอกจากท่ีใช้สำหรับคอมพิวเตอรช์นิด

แล็ปท็อป โน๊ตบุ๊ก และอากาศยาน] 

5 5 0 30 
ใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง* 

ที่มา: กระทรวงการคลัง (2560a, 2560b, 2560c) 

นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว กรณีของมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ของไทยซึ่งสามารถ

ส่งผลถึงภาวะการแข่งขันจากแบตเตอรี่ที่นำเข้าจากจีนในอนาคต พบว่า ปัจจุบัน ไทยยังไม่มีมาตรการทาง

การค้าเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากมาตรฐานภาคบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เป็นการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรือ  

อิเล็กโทรไลต์อ่ืนที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานแบบอยู่กับที่ (stationary) 

ของแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (ดูตารางที่ 7.4 เพิ่มเติม) นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นของเสียประเภท

แบตเตอรี่ที่นำเข้ามา เช่น ลิเทียมไอออน พบว่า อยู่ในบัญชีรายชื่อ B ที่ไม่ถูกจัดว่าเป็นของเสียอันตรายที่ต้องมี

การควบคุมการนำเข้าตามอนุสัญญาบาเซิลว่าด้วย การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและ

การกำจัดที่ไทยให้สัตยาบันตั้งแต่ปี 2541  

ในภาพรวม ในปัจจุบัน เมื่อกำแพงภาษีศุลกากรลดลงแล้วและยังไม่มีมาตรการอ่ืน ๆ สำหรับการนำเข้า 

จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า ผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตอาจเผชิญกับการแข่งขันจากแบตเตอรี่

นำเข้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่างจีนมากขึ้น  

ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาดำเนินมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) เช่น การกำหนดมาตรฐาน

สินค้าสำหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือช่วยยกระดับการผลิตในประเทศ รวมทั้งป้องกันการ

นำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 7.4 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ 

เลขที่ มอก. ประเภทแบตเตอร่ี ประเภทมาตรฐาน ลักษณะการใช้งาน 

มอก. 6 - 2559 แบตเตอรี่ใช้สตารต์ ชนิดตะกั่ว-กรด มาตรฐานทั่วไป18 รถยนต ์

มอก. 2217 - 2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอล

คาไลนห์รืออิเล็กโทรไลต์อื่นท่ีไม่ใช่กรดสำหรับ

การใช้งานแบบพกพาเฉพาะด้านความปลอดภัย 

มาตรฐานบังคับ19 โทรศัพท์มือถือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

กล้องถ่ายรูป ฯ 

มอก. 2218 - 2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอล

คาไลนห์รืออิเล็กโทรไลต์อื่นท่ีไม่ใช่กรด-เซลล์

และแบตเตอรี่ทตุิยภมูิระบบลิเทียมสำหรับการ

ใช้งานแบบพกพา 

มาตรฐานทั่วไป โทรศัพท์มือถือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

กล้องถ่ายรูป ฯ 

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

7.1.3  อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ไม่ได้จำแนกแบตเตอรี่เป็นรายประเภทหรือเฉพาะสำหรับ

แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่จำแนกตามประเภทการใช้งานได้แก่ แบตเตอรี่ทั่วไปทั้งที่ผลิตในประเทศและ

นำเข้าจากต่างประเทศ และแบตเตอรี่ (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อผลิตและ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ  

ดังนั้น ในกรณีที่มีการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศเพ่ือตอบสนองต่อตลาดในประเทศ 

สินค้าจะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตอีกร้อยละ 8 แต่หากผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของสินค้าขั้นสุดท้าย 

เช่น ติดตั้งไปพร้อมกับระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) และส่งออกไป

ยังต่างประเทศ สินค้าจะถูกเรียกเก็บในอัตราศูนย์ (ตารางที่ 7.5) 

  

 
18  มาตรฐานทั่วไป หมายถึง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดย สมอ. โดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ เพื่อการพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ 
19  มาตรฐานบังคับ หมายถึง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกัน

ความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และ
จำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น  
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ตารางท่ี 7.5 อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ 

พิกัดภาษ/ีประเภท รายการ อัตราภาษี (ตามมูลค่าร้อยละ) 

๐๔.๐๑ (๑) แบตเตอรี ่ 8 

๐๔.๐๑ (๒) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถดุิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น

เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

0 

ที่มา: กฎกระทรวง ก้าหนดพิกัดอตัราภาษสีรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ ซึ่งไม่ได้จำแนกแบตเตอรี่เป็นรายประเภทหรือเฉพาะ

สำหรับแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ราคาของระบบ Energy storage ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่

ประเภทใดก็ตาม (เช่น ตะกั่วกรด หรือลิเทียมไอออน) จะต้องถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเดียวกันแม้ว่า

จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เป็นผลให้ระบบ Energy storage ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ

สูงมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตระบบ  Energy storage ที่ใช้

แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น ภาครัฐควรแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตให้แบ่งแยกตามประเภทเทคโนโลยี

และระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อส่งผลสะท้อนต่อราคาของระบบ  Energy storage ที่

แตกต่างกันตามเทคโนโลยีอย่างที่ควรจะเป็น  

7.1.4  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การสนับสนุนทางการเงินด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในช่วงแรกเริ ่ม (early-stage) มี

ความสำคัญต่อการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม Grid energy storage อย่างไรก็ตาม มาตรการ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เน้นเฉพาะด้านระบบกักเก็บพลังงานเพิ่งเกิดขึ้นในปี 2559 และสิ้นสุดโครงการ

ลงในปี 2561 โดยไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กอ.) ได้

อนุมัติเงินสนับสนุน 765 ล้านบาทให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อใช้ดำเนินโครงการ

สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบกักเก็บพลังงาน) ปีงบประมาณ 2559 และ

ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนิน

โครงการ 1 ปี ถึง 1 ปี 6 เดือน20 ดังรายละเอียดที่แสดงในกล่องข้อความที่ 7.1 

 

 
20  โครงการวิจัยที่เกิดขึ้นภายใต้ทุนวิจัยนี้ ไม่มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาโครงการ 
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กล่องข้อความที่ 7.1 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  

(ระบบกักเก็บพลังงาน) ปีงบประมาณ 2559 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื ่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่าง  ๆ 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการกำหนด

กรอบงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนไว้ 2 กลุ่มตามระดับการพัฒนา21 ได้แก่ 

▪ กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง ประกอบด้วย 3 กรอบวิจัย คือ 1) การพัฒนา

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคง และภัยพิบัติ 2) การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

กักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/ พลังงานทดแทน/พื้นที่ห่างไกลและ  3) การพัฒนา

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์ 

▪ กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา และการจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี” ประกอบด้วย 2 กรอบวิจัย คือ 1) งานวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ และการศึกษาการใช้เซลล์

เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน และ 2) งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยี

ระบบกักเก็บพลังงานด้านการควบคุมการทำงาน การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้

และผลิตพลังงานอ่ืน 

การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ รอบแรก ในปลายปี 2559 ซึ่งมีโครงการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนทั้งสิ้น 31 
โครงการ รวมวงเงิน 362 ล้านบาท และรอบที่สอง ในปลายปี 2560 ภายใต้วงเงิน 403 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 6 เดือน (15 มกราคม-14 กรกฎาคม 2561) และมเีงื่อนไขสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสากิจ สถาบันการศึกษา
และองค์กรไม่หวังผลกำไร ด้วยการให้ทุนเต็มจำนวน ส่วนภาคเอกชนสามารถขอรับทุนสนับสนุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 74 ของ
งบประมาณโครงการ  

 ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน 

 หากพิจารณาแหล่งเงินทุนวิจัยด้านพลังงาน (ที่ไม่จำกัดเฉพาะการกักเก็บพลังงาน) พบว่า แหล่ง

เงินทุนวิจัยหลักคือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แม้ว่าแหล่งเงินทุนวิจัยมีอยู่หลายแหล่ง เช่น การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.)22  

 
21  คณะทำงานกำกับโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณการสนับสนุนกรอบวิจัย

เป็นกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 80 และ กลุ่มที่ 2 ร้อยละ 20 
22  นอกจากการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผ่านเงินทุนแบบให้เปล่า ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาผ่านมาตรการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งให้หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่าของรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขา
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 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งได้สะท้อนปัญหาการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญคือ ทิศทางวิจัยยังกระจัด

กระจาย ผลการวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์จริง งานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์ เป้าหมายการวิจัยที่ไม่

ชัดเจน และการจัดสรรทุนวิจัยบางส่วนซ้ำซ้อน ดังนั้น ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน 

ภาครัฐควรเน้นการบริหารจัดการ (governance) ที ่ให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายที ่ช ัดเจน 

ผลการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการจัดสรรทุนอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนาสามารถมุ่งเป้าหวังผลที่ชัดเจน และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง  

7.1.5  การนำเข้าและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Energy storage  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตหรืออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่มี

ทักษะสูงจากต่างประเทศในกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่าย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณีได้แก่  

1) กรณีท่ัวไป ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 9 ประเภททั่วไป กล่าวคือ เป็นคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มี

ทักษะและทำงานอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หรือมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 

หรือเข้ามาทำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง แรงงานทักษะกลุ่มนี้ต้องขออนุญาต

ทำงานตามกฎระเบียบที่กำหนด และ 

2) กรณีพิเศษ (smart visa) เพื ่ออำนวยความสะดวกสำหรับแรงงานที ่ม ีท ักษะที ่อยู ่ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2561 แรงงานทักษะกลุ่มนี้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่ากรณีทั่วไปค่อนข้างมาก  

ดังนั้น ผู้ผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้จาก Smart visa ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (smart 

T: talent) นักลงทุน (smart I: investor) ผู้บริหารชั้นสูง (smart E: executive) และผู้ประกอบการวิสาหกิจ

เริ่มต้น (smart S: startup entrepreneur) ตัวอย่างเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่สามารถยื่น

ขอได ้(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2561a) แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยได้แก่  

1) ผู้เชี ่ยวชาญทักษะสูงทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ เช่น ต้องเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

 
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้มีข้อจำกัดคือ บริษัทขนาดใหญ่มักได้ประโยชน์มากกว่าบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน และบริษัทที่ขาดทุนเป็นระยะเวลานานจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ได้ 
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เป้าหมาย โดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: 

STC) และต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบเท่า แต่ในกรณีที ่มี

สัญญาจ้างโดยวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้วซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน  

2) ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการฝึกอบรม

เฉพาะทาง หรือบุคคลที่ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 

Resolution) ต้องมีคุณสมบัติ เช่น กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ต้อง

เป็นผู ้เช ี ่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่ได ้ร ับการรับรองความเชี ่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้

ผู้เชี่ยวชาญ  

ในด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกรณีเข้ามาทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทั้งสองประเภทภายใต้ 

smart visa แตกต่างจากกรณีทั่วไปมีหลายประการ เช่น  

• ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) กล่าวคือ หากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงดังกล่าวได้รับ 

smart visa แล้วจะถือว่าได้รับใบอนุญาตทำงาน (work permit) ไปโดยปริยาย แตกต่างจาก

กรณีท่ัวไปที่ต้องขอทั้งวีซ่า (NON - IMMIGRANT - B) ที่ประเทศต้นทางและเมื่อเข้ามาในประเทศ

ไทยแล้วต้องดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานอีกครั้ง  

• สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้สูงสุดถึง 4 ปี 

• ได้รับการขยายเวลาการรายงานตัวเพ่ิมเป็นทุก 1 ปี จากกรณีทั่วไปที่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน 

• ผู ้ติดตามหรือสมาชิกในครอบครัวจะได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกับผู ้ถือ smart visa เช่น 

สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี และยังสามารถทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอ

ใบอนุญาตทำงาน (work permit) 

• ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 17 กรณีผู้มีเงินได้มีเงินได้จากการ

ปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายจะต้องมีเงินได้ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อ

เดือน 

แม้ว่ากฎระเบียบที่ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศ และการลดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น อาจช่วยแก้ปัญหาการขาดแคล น
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บุคลากรที่มีทักษะ (เช่น วิศวกร หรือผู้บริหาร) ของประเทศไทยในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน 

ภาครัฐควรเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพและทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง วิศวกรและนักวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เคมี ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการ

เติบโตของอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานของไทย โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ และการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด  

7.1.6  สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ  

 สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 7.6 

ตารางท่ี 7.6 สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ 

กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 

▪ พิจารณาใหส้ิทธิลดหย่อนภาษเีงินได้นิติบคุคล

สำหรับกจิการสำคัญ เช่น ระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการนำระบบกัก

เก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และ

ผลิตพลังงานอ่ืน (energy storage system 

integration)  

▪ สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

2) มาตรการทางการค้าที่

ไม่ใช่ภาษี (NTMs)  

▪ พิจารณาเพิ่มการกำหนดมาตรฐานสินค้า

สำหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่าย

ไฟฟ้าระบบ Energy storage ขนาดใหญ ่

▪ สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

3) การจัดเก็บภาษี

สรรพสามติ 

▪ แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตให้แบ่งแยกตาม

ประเภทเทคโนโลยีและระดับผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม เพื่อส่งผลสะท้อน

ต่อราคาของระบบ Energy storage ที่

แตกต่างกันตามเทคโนโลยีอย่างทีค่วรจะเป็น 

▪ กระทรวงการคลัง 

4) การวิจัยและพัฒนา ▪ เน้นการบรหิารจดัการ (governance) ที่ให้

ความสำคญักับการกำหนดเปา้หมายที่ชัดเจน 

ผลการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชนไ์ดจ้ริง การ

▪ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน สำนักนโยบายและ

แผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต สำนักงานพัฒนา
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กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ

การจัดสรรทุนอย่างสม่ำเสมอ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

5) การนำเข้าและพัฒนา

แรงงานทักษะสูง 

▪ เร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มคีุณภาพ

และทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิศวกรและนักวิจัยใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นการทำงานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชน ภาค

การศึกษา และภาครัฐ และการกำหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาบคุลากร

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

▪ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

และกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

7.2  มาตรการสร้างตลาดในประเทศ (Demand-side Policies) 

จากการประเมินของคณะผู้วิจัยและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่าความ

ต้องการใช้ระบบ ESS ในประเทศไทยยังไม่เติบโตมากนัก โดยมีอุปสรรคหลักมาจากผลประหยัดหรือ

ผลตอบแทนจากระบบ ESS ยังไม่คุ ้มค่ากับต้นทุนของการลงทุน ดังนั้นในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้ระบุกรอบ

มาตรการในการสร้างตลาดในประเทศ และช่วยลดอุปสรรคในการใช้ระบบ ESS ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

7.2.1  การศึกษา ประเมินศักยภาพและประโยชน์ของระบบ ESS ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน

พลังงานของประเทศ 

ผู้กำกับดูแล (กกพ.) ควรกำหนดให้การไฟฟ้าฯ ต้องประเมินศักยภาพและประโยชน์ของระบบ Energy 

storage และเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ ควบคู ่ไปกับแหล่งผลิตไฟฟ้าดั ้งเดิมในระบบไฟฟ้า โดยผล

การศึกษานี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ integrated resource planning หรือแผนพัฒนาพลังงานแบบ

บูรณาการของประเทศ และนำไปสู่แผนการลงทุนในระบบ Energy storage ของการไฟฟ้าและหน่วยงาน

ภาครัฐ 
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นอกจากการศึกษาวิจัยในเชิงวางแผนแล้ว ผู้กำกับดูแลควรกำหนดให้การไฟฟ้าเปิดเผยข้อมูลผล

การศึกษาศักยภาพของระบบ ESS แผนการลงทุนในระบบสายส่ง รวมถึงแผนการลงทุนในระบบ Energy 

storage ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนภาคเอกชนให้สามารถเลือกลงทุนใน

เทคโนโลยีพลังงงานในบริเวณท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย 

7.2.2 สร้างแรงจูงใจ เพิ่มกลไกตลาด 

การทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ่งชี้ว่าความท้าทายหลักของการนำ Energy 

storage มาใช้อย่างแพร่หลาย คือการที่รัฐขาดกลไกตลาดที่ช่วยให้ผู้ลงทุนในระบบ Energy storage ได้รับ

ผลตอบแทนทางการเงินที่สะท้อนมูลค่าหรือประโยชน์ที่ให้แก่ระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง ซึ่งกลไกดังกล่าว มิได้

จำเป็นต้องเป็นกลไกแบบใหม่เสมอไป แต่อาจเป็นการปรับเปลี่ยนกลไกตลาดที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ  

มากขึ ้นก็ได้ โดยรูปแบบของแรงจูงใจ และกลไกตลาดที ่สามารถนำมาใช้ในบริบทของประเทศไทย 

ประกอบด้วย 

แรงจูงใจและกลไกตลาดสำหรับระบบ Energy storage ขนาดเล็ก (Behind-the-meter) 

• การอุดหนุนต้นทุน (มาตรการระยะสั้น) ในช่วงแรกที่ต้นทุนของระบบ Energy storage ยังสูงอยู่ 

และรัฐต้องการกระตุ้นความต้องการใช้ Energy storage ภายในประเทศเพื่อสร้างตลาด ภาครัฐ

อาจใช้มาตรการอุดหนุนต้นทุนการติดตั ้งระบบ Energy storage ขนาดเล็ก (behind-the-

meter) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งร่วมกับระบบ rooftop PV เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้มีโอกาสใน

การสร้างรายได้จากระบบ Energy storage น้อยที่สุด และการลงทุนในระบบขนาดเล็กจะมี

ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าขนาดใหญ่  

อัตราการอุดหนุนต้นทุนที่เหมาะสม ควรจูงใจให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่า (เช่น ระยะเวลา

คืนทุนภายใน 10 ปี) และต้องมีการพิจารณาปรับใหม่ให้ลดลงทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่

ลดลง จนในที่สุดจะต้องยกเลิกการอุดหนุนดังกล่าว เพื่อให้มาตรการถาวรเข้ามาแทนที่ มิเช่นนั้น

จะเป็นภาระต่อผู้บริโภคดังเช่นมาตรการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนด้วยราคาสูงที่ผ่านมา 
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อนึ ่ง มาตรการอุดหนุนชั ่วคราวดังกล่าวนี ้ สอดคล้องกับแนวโน้มมาตรการที ่ใช้อย่าง

แพร่หลายในต่างประเทศ ที่มักอุดหนุนต้นทุนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบ Energy storage 

ขนาดเล็ก แต่ไม่ใช่สำหรับระบบ Energy storage ขนาดใหญ่ในโครงข่ายไฟฟ้า 

• กำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม (มาตรการถาวร) จากที่ได้นำเสนอไปในบทที่ 4 ว่าการซื้อระบบ 

Energy storage มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดก็ตาม จะต้องถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา

เดียวกับแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรด (ที่ร้อยละ 8) ทั้งที่บางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ ่งแวดล้อมน้อยกว่า ซึ ่งการจัดเก็บภาษีแบบเหมารวมนี้ ส่งผลให้ราคาของระบบ Energy 

storage บางเทคโนโลยีสูงเกินกว่าที ่ควรจะเป็น ทำให้ความคุ ้มค่าในการลงทุนลดลง ดังนั้น 

ภาครัฐควรแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตให้แบ่งแยกตามประเภทเทคโนโลยีและระดับผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

• ทบทวนอัตราขายปลีกไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน (มาตรการถาวร) ซึ่งทำได้ 2 ส่วนคือ  

- การปรับค่าไฟฟ้าขายปลีกต่อหน่วย (หรือ energy charge) ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทให้

สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยตามช่วงเวลาที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคต

เมื่อระบบไฟฟ้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก solar PV สูงขึ้น จะทำให้พีคไฟฟ้าเปลี่ยนจาก

ช่วงกลางวันเป็นช่วงหัวค่ำแทน ดังนั้นการปรับราคาไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง จะทำให้

ไฟฟ้าราคาถูกในช่วงกลางวันและแพงในช่วงกลางคืน ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาลงทุนใน 

Energy storage (อาจลงทุนคู่กับ solar PV) เพ่ือลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า  

- การคิดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้า (หรือ demand charge) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

ให้สอดคล้องกับต้นทุนกำลังการผลิตของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะจูงใจให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าลงทุนติดตั้ง 

Energy storage มากขึ้นเพ่ือลดค่า demand charge ของตน 

• สร้างโครงการ Demand response (มาตรการถาวร) ที่เปิดโอกาสให้ Energy storage ร่วมกับ

เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าในอาคาร สามารถร่วมประมูลเสนอราคาเพื่อให้

บริการลดการใช้ไฟฟ้าได้ 

แรงจูงใจและกลไกตลาดสำหรับระบบ Energy storage ขนาดใหญ่  

ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้งในโครงข่ายไฟฟ้า มีศักยภาพที่จะร่วมให้บริการเพื่อลดต้นทุน

ในระบบไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบดังที่ได้แสดงในบทที่ 2 และ 3 ซึ่งการสร้างมูลค่าผ่านบริการที่หลากหลาย 
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(value stacking) จะช่วยให้การลงทุนในระบบ Energy storage มีความคุ ้มค่ามากขึ ้น ดังนั ้น มาตรการ

กระตุ้นอุปสงค์ที่เหมาะสมสำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ควรเน้นไปที่การใช้กลไกด้านการตลาด ที่

เปิดโอกาสให้ระบบเหล่านี้สร้างรายได้จากแหล่งต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความคุ้มค่าในการลงทุนและอุปสงค์ที่

เพิ่มขึ้น ดังที่จะเห็นได้จากประสบการณ์ของประเทศสหราชอาณาจักร และบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ที่มีการ

เติบโตของระบบ Energy storage อย่างรวดเร็วจากการเปิดตลาดการให้เทคโนโลยีใหม่สามารถร่วมให้บริการ

ได้ โดยแรงจูงใจและกลไกตลาดที่สามารถนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ 

• กำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอัตราภาษีสรรพสามิตที่ควรแยกตามเทคโนโลยีและ

สะท้อนต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

• เปิดประมูลรับซื้อบริการต่าง ๆ โดย กฟผ. สำหรับบริบทของระบบไฟฟ้าประเทศไทย ซึ่งเป็น

ระบบ Enhanced Single Buyer ที่มี กฟผ. เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าและดูแลระบบไฟฟ้านั้น ผู้กำกับ

ดูแลในกิจการไฟฟ้า (กกพ.) ควรจัดทำกรณีศึกษาของประเทศที่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ใกล้เคียงกับไทย เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการจัดซื้อบริการต่าง ๆ (procurement/auction) 

ในระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม และกำหนดให้การไฟฟ้าฯ ต้องเปิดประมูลเพื่อรับซื้อบริการต่าง ๆ ใน

ระบบไฟฟ้าจากเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การให้บริการ Ancillary service หรือ Capacity 

service โดยการเปิดประมูลแข่งขันเพื่อให้บริการในระบบไฟฟ้า มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

ดังนี้ 

- มีความต่อเนื ่อง : การเปิดประมูลแข่งขันเพื ่อรับซื ้อบริการ ควรเปิดอย่างต่อเนื ่อง มี

กำหนดเวลาและปริมาณการรับซื้อที่ชัดเจน มิใช้เปิดปิดเป็นรอบ ๆ และไม่ต่อเนื่องดังเช่นการ

รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอดีต ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวจะนำไปสู่การชะลอ

การลงทุนของผู้ประกอบการได้ 

- ราคาสะท้อนมูลค่า: ราคาในการรับซื้อบริการหรือราคาเริ่มต้นประมูล ควรอ้างอิงจากมูลค่า

ประโยชน์ที่เทคโนโลยีเหล่านี้มีให้แก่ระบบไฟฟ้า (เช่น ช่วยลดต้นทุนในการให้บริการเมื่อ

เทียบกับวิธีการดั้งเดิม) และมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสถานการณ์ของระบบ

ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งราคารับซื้อที่สะท้อนประโยชน์อย่างเหมาะสมนี้ จะป้องกันข้อ

กังวลว่าอัตรารับซื้อบริการสูงเกินไปจนเป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และข้อกังวลว่าอัตรารับซื้อต่ำ

เกินไปจนไม่คุ ้มค่าการลงทุน เพราะหากเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ มิได้ช่วยลดต้นทุนหรือทำ
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ประโยชน์ให้แก่ระบบไฟฟ้าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับซื้อ

บริการจากเทคโนโลยีดังกล่าว 

- ราคาแม่นยำ: ราคาในการรับซื้อบริการในระบบไฟฟ้าควรมีความละเอียดในเชิงพื้นที่และ

เวลา (spatial and temporal granularity) ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้

สะท้อนมูลค่าของบริการที่เกิดขึ้นจริงตามตำแหน่งและช่วงเวลาในระบบไฟฟ้าได้อย่าง

แม่นยำที่สุด ซึ่งสัญญาณทางราคาที่เหมาะสมแม่นยำนี้เอง จะจูงใจให้การเกิดการลงทุนใน

เทคโนโลยีที่ให้มูลค่าแก่ระบบไฟฟ้าสูง (เช่น ระบบ Energy storage ที่สามารถตอบสนองได้

รวดเร็ว) ในตำแหน่งที่เหมาะสมในระบบไฟฟ้าได้ 

7.2.3 กำหนดกฎระเบียบการเชื่อมต่อ และการกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นธรรม 

ผู้กำกับดูแล (กกพ.) ควรทบทวนการออกกฎระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ Energy 

storage และเทคโนโลยีด้านพลังงานแบบใหม่ เพ่ือให้สามารถแข่งขันและร่วมให้บริการในระบบไฟฟ้าได้อย่าง

เท่าเทียม รวมถึงการลดอุปสรรคของการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ (business model) ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่

เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย โดยประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาได้แก่ 

• นิยามของระบบ Energy storage: Energy storage มีบทบาทเป็นได้ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้า (load) และ

แหล่งจ่ายไฟฟ้า (generator) ดังนั้น ผู้กำกับดูแลจึงควรทบทวนกฎระเบียบที่มีอยู่ และแก้ไข

เพื่อให้รองรับลักษณะการทำงานของระบบ Energy storage มีบางส่วนเหมือนหรือต่างไปจาก

แหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือแหล่งใช้ไฟฟ้าแบบเดิม 

• กฎระเบียบการเชื่อมต่อ: ผู้กำกับดูแลควรออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ Energy storage 

ให้ชัดเจน (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Grid code หรือ CoP) เช่น Energy storage แต่ละ

ประเภท/ตำแหน่ง (เช่น behind-the-meter vs front-of-meter) ต้องขอใบอนุญาตแบบใดบ้าง 

และผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างไร ซึ่งบางระบบ เช่น ระบบ Energy storage ที่ติดตั้งโดย

ไม่ได้มีไฟฟ้าไหลเข้าสู่โครงข่าย (off-grid) อาจไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเท่ากับระบบที่

ติดตั้งเพ่ือร่วมให้บริการโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้า  

การออกกฎระเบียบที่ชัดเจนดังกล่าว ควรเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วนและสามารถคำนวณความคุ้มค่าได้อย่าง
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แม่นยำ ในกรณีที ่การออกกฎระเบียบเกิดความล่าช้า ผู ้กำกับดูแลอาจพิจารณายกเว ้นให้

กฎระเบียบดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังได้ 

• แนวทางการอนุญาตธุรกิจแบบใหม่: ผู้กำกับดูแล ควรศึกษาแนวทางการกำกับดูแลรูปแบบทาง

ธุรกิจ (business model) ใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง 

(peer-to-peer energy trading) การลงทุนในระบบ Energy storage เพื่อขายไฟฟ้าคืนให้ผู้ใช้

ไฟฟ้า (power purchase agreement) โดยอาจดูตัวอย่างจากประเทศที่เป็นผู้นำตลาด ทั้งนี้

เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใหม่ ๆ ที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันได้โดยเร็ว และไม่ต้องอาศัยการพิจารณาเป็นรายกรณีเช่นเดิม  

7.2.4  สรุปมาตรการสร้างตลาด Energy storage ในประเทศ  

 สรุปมาตรการสร้างตลาด Energy storage ในประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 7.7 

ตารางท่ี 7.7 สรุปมาตรการสร้างตลาด Energy storage ในประเทศ 

กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การศึกษา วิจัย และ

เปิดเผยข้อมูล 

▪ ศึกษาศักยภาพและความคุม้ค่าของการนำ

ระบบ Energy storage มาใช้ในโครงข่าย

ไฟฟ้า 

▪ เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษา และแผนการ

ลงทุนของการไฟฟ้า 

▪ สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 

2) การสร้างกลไกตลาด ▪ ระบบ Energy storage ขนาดเลก็ 

- เงินอุดหนุน (ระยะสั้น) 

- ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามติ  

- ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า  

- เพิ่มการมสี่วนร่วม เช่น โครงการ 

demand response  

▪ ระบบ Energy storage ขนาดใหญ่ 

- ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามติ  

- เปิดประมูลเพื่อรับซื้อบริการในระบบ

ไฟฟ้าจากเทคโนโลยีที่หลากหลาย โดย

▪ สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

▪ คณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 
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กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดค่าตอบแทนท่ีสะท้อนมูลคา่

ของบริการ 

3) การกำหนดกฎระเบียบ

การเช่ือมต่อ และการ

กำกับดูแล 

▪ กำหนดนิยามและบทบาทของระบบ 

Energy storage ให้ชัดเจน 

▪ กำหนดกฎระเบียบการเช่ือมต่อ ท่ี

ครอบคลมุ เป็นธรรมและชัดเจน 

▪ กำหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ ๆ 

▪ คณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, 2014) ได้นิยามเทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงาน (Energy storage) ว่าหมายถึง เทคโนโลยีใดก็ตามที่สามารถกักเก็บพลังงาน (เช่น ความร้อน หรือ 

ไฟฟ้า) ที ่ผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง เพื ่อนำออกมาใช้ตอบสนองความต้องการในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้ ขณะที่ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission, 2017) เสนอนิยามของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไว้

ใกล้เคียงกัน คือ การยืดเวลาการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในขณะนั้น โดยการนำไปใช้เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายหรือ

เปลี่ยนไปอยู่ในพาหะเก็บพลังงาน  

จะเห็นได้ว่า นิยามข้างต้นครอบคลุมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเชิงกล (Mechanical energy storage) เช่น Pumped-hydro 

storage เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานความร้อน (Thermal energy storage) เช่น Latent thermal เทคโนโลยี

กักเก็บพลังงานเคมี (Chemical energy storage) เช่น Hydrogen storage เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

เคมี (Electrochemical energy storage) เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และเทคโนโลยี

กักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Electrical energy storage) เช่น Super-capacitors 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ประเภทแบตเตอรี่เป็นหลัก เนื่องจากเป็น

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่กำลังแพร่หลายและมีพัฒนาการทั้งในด้านการผลิตและราคาที่รวดเร็วใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาที่ สำคัญ ได้แก่ ประโยชน์ของ 

energy storage ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินของการใช้งานใน application ของ Grid energy storage ที่

สำคัญในประเทศไทย เพ่ือนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ Grid energy storage ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

สถานการณ์ด้านพลังงานและการใช้ Energy storage ของไทยในปัจจุบัน อุตสาหกรรม Grid energy storage 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ มาตรการส่งเสริม Grid energy storage ในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย  
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8.1  บทบาทของเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid energy storage)   

เทคโนโลยี Energy storage กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ ตามความต้องการ

ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (disruptive forces) ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจากส่วนกลาง (centralized generation) 

ไปสู่การกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้า (distributed generation) ความแพร่หลายของยานยนต์ไฟฟ้า โดย

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ ้น เทคโนโลยี Energy 

storage ซึ่งมีความสามารถในการโยกย้ายพลังงานไฟฟ้าจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง จะสามารถทำหน้าที่

เป็นดั่งกันชน (buffer) ที่คอยรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ

ไฟฟ้าในทุก ๆ ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การควบคุมระบบและโครงข่ายไฟฟ้า การจำหน่าย 

และการใช้ไฟฟ้า  

ปัจจุบันต้นทุนของเทคโนโลยี Energy storage โดยเฉพาะเทคโนโลยี Battery storage กำลังลดลง

อย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการขยายการ

ผลิตขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีสำรองไฟฟ้าใดที่เป็นทางออก

เดียวที่แก้ได้ทุกปัญหา และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีใดจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะ

สั้น เทคโนโลยี Battery storage น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตลาดสูงที่สุด เพราะนอกจากจะมีต้นทุนที่

ลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลายอีกด้วย 

8.2  แนวทางการประยุกต์ใช้ Grid Energy Storage ที่สำคัญในประเทศไทย 

 จากการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบ Grid Energy Storage สำหรบัการใช้งาน

ประเภทต่าง ๆ (รายละเอียดในบทที่ 3) คณะผู้วิจัยพบว่าภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และ

กฎระเบียบการกำกับดูแลในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้การลงทุนในระบบ Grid Energy 

Storage สำหรับการใช้งานประเภท Energy Application (เก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ช่วงต้นทุนต่ำ ไว้ใช้ในช่วงที่

ต้นทุน/ความต้องการสูง) เกิดความคุ้มทุนได้ยาก ยกเว้นแต่ในกรณีที่ต้นทุนของ Grid Energy Storage ลด

ต่ำลงมาก หรือต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลามาก ๆ เท่านั้น 

 ในทางกลับกัน การลงทุนใน Grid Energy Storage สำหรับใช้งานประเภท Power Application 

(การสร้างกำลังไฟฟ้าภายในระยะเวลาสั้น) แทนการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในประเทศไทย จะเกิดความ
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คุ้มค่าได้ง่ายกว่าเนื่องจากเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไม่เหมาะที่จะนำมาให้บริการผลิตกำลังไฟฟ้า

ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นจึงทำให้มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่เทคโนโลยี Grid Energy Storage บาง

ประเภท มีคุณสมบัติในการปล่อยกำลังไฟฟ้าได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น จึงเหมาะที่จะให้บริการแบบ 

Power Application มากกว่า 

8.3  ศักยภาพของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

8.3.1  สถานะการใช้และความต้องการ Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน  

 ปัจจุบันความต้องการใช้งานระบบ Energy storage ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยยังไม่สูงนัก 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการนำร่องโดย กฟผ. และโครงการของเอกชนบางแห่งที่ติดตั้งควบคู่กับระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียน นอกจากนี ้ย ังมีการใช้งานระบบ Energy storage ขนาดเล็กในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือศูนย์ข้อมูล (data/server center) ในการช่วยรักษาเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษา

สภาพเครื่องจักรและคุณภาพการผลิต รวมไปถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ 

 สาเหตุที่ความต้องการ Grid Energy Storage ในประเทศไทยยังไม่สูงมากนัก เกิดจากต้นทุนของ

เทคโนโลยี Energy storage ที่ยังสูงเมื่อเทียบกับประโยชน์ (ผลตอบแทน) ที่ได้รับจากการลงทุนโดยเฉพาะ

อย่างยิ ่ง ในการใช้งานประเภท Energy Applications โดยสาเหตุที ่ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Grid 

Energy Storage ในประเทศไทยยังค่อนข้างต่ำนั้น เกิดจากโครงสร้างค่าไฟฟ้า โครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

โครงสร้างการกำกับดูแลและการแข่งขันในระบบไฟฟ้า รวมไปถึงอุปสรรคอื่น ๆ เช่น การขาดความเชื่อมั่นใน

เทคโนโลยีของภาครัฐและประชาชน 

8.3.2  สถานะของอุตสาหกรรมการผลิต Grid Energy Storage ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ในระดับโลก การผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง (high performance battery) ประกอบด้วยผู้

เล่นสำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต้นน้ำ (upstream) มีผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา 

และกลุ่มกลางและปลายน้ำ (mid and downstream) อันได้แก่ ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และยุโรป โดย

ประเทศที่มีห่วงโซ่ครบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือ จีน ทั้งนี้ สถานะหรือบทบาทของผู้เล่นต่าง  ๆ ในห่วงโซ่

การผลิตแบตเตอรี่นี้เป็นผลอย่างสำคัญจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ที่

แตกต่างกัน  
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สำหรับในประเทศไทย ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงของไทย

ในปัจจุบัน มีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ ไทยกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจาก

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และการผลิตแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก 

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนในไทยเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับตลาดระบบกักเก็บพลังงานสำหรับ

โครงข่ายไฟฟ้าในขั้นปลายน้ำ นับจนถึงปัจจุบันมีเพียง 4 โครงการเท่านั้น ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด 

(มหาชน) (EA) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และบริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย)  

นอกจากนี้ ตลาดหลักของผู ้ผลิตเหล่านี้จะอยู่ที ่ตลาดในประเทศเป็นหลัก ยกเว้นเพียงบริษัท เรดโฟลว์ 

(ประเทศไทย) ซึ่งส่งชิ้นส่วนแบตเตอรี่กลับไปเพ่ือประกอบที่ออสเตรเลีย 

8.3.3  ความเหมาะสมของประเทศไทยในการผลิต Grid Energy Storage  

ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตต้นน้ำที่สำคัญของการผลิตแบตเตอรี่ 

ทางเลือกท่ีเป็นไปได้มากที่สุดของไทยจึงอยู่การผลิตในช่วงกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ  

ปัจจัยสำคัญท่ีจะกำหนดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับ

โครงข่าย (Grid Energy Storage) ในช่วงกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ มีดังต่อไปนี้ 

ประการแรก อุปสงค์หรือตลาดในประเทศ ในปัจจุบัน ศักยภาพของตลาดในไทยยังค่อนข้างจำกัด 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดของแบตเตอรี่สำหรับสำรองพลังงานไฟฟ้ายังไม่แพร่หลายนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ยังสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยตลาดกลุ่มที่มีศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ 

กลุ่มระบบ Energy storage ควบคู่กับพลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงเท่านั้น 

ประการที่สอง เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในกรณีของไทย ผู้ผลิตในไทยต่างใช้วิธีซื้อเทคโนโลยี

จากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในสายการผลิตในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตเองได้ ดังนั้น ปัจจัย

สำคัญที่จะชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตอยู่ที่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดของผู้ผลิตใน

ไทยเอง รวมทั้งสถาบันวิจัยในประเทศที่ได้ริเริ ่มทดลองวิจัยและพัฒนาในด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้า  
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ประการที่สาม สภาพการแข่งขันในประเทศ ในปัจจุบัน เนื่องจากการผลิตและการใช้งานระบบกักเก็บ

พลังงานสำหรับโครงข่ายในไทยยังมีไม่มากนัก ทำให้สภาพการแข่งขันในประเทศยังไม่สูงตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต มีความเป็นไปได้ว่า ภาวะการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าจะมา

จากการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน 

ประการที่สี่ สภาพแวดล้อมทางนโยบาย ในภาพรวม สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายของไทยค่อนข้าง

เอื้ออำนวยต่อการผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงข่าย โดยเฉพาะด้านอุปทาน  (supply-side) 

อาทิเช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และมาตรการทางภาษีที่มีอยู่ ได้แก่ ภาษีศุลกากร

สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบในอัตราที่ต่ำ 

8.4  สถานการณ์ของอุตสาหกรรม Grid Energy storage ในต่างประเทศ 

ตลาดแบตเตอรี่สำหรับ Grid energy storage ทั่วโลกเติบโตเร็ว 15 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2539-

2559) โดยในปี 2560 มีขนาด 1.9 GW หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บได้ทั่วโลก และมี

ศักยภาพเติบโตได้อีกมาก  

ตลาดหลักของแบตเตอรี่สำหรับ Grid energy storage ในปัจจุบันคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และเยอรมนี ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกท่ีกักเก็บในแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่

จะเติบโตเร็วในอนาคตคือ จีน ออสเตรเลีย และเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ผู้ผลิตและผู้ให้บริการแบตเตอรี่สำหรับ Grid energy storage รายใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในประเทศ

หลักๆ ไม่ก ี ่ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (เช ่น AES Energy Storage, ABB และ Tesla) ญี ่ป ุ ่น (เช่น 

Panasonic, Toshiba และ NEC) เกาหลีใต้ (เช ่น LG และ Samsung) และจีน (เช ่น BYD และ China 

Aviation Lithium Battery (CALB)) ทั ้งนี ้ ญี ่ปุ ่นได้ตั ้งเป้าหมายว่า จะมีส่วนแบ่งในตลาด  Grid energy 

storage ร้อยละ 50 ของตลาดโลกภายในปี 2563 

8.5 มาตรการส่งเสริม Grid energy storage ในต่างประเทศ 

 มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างประเทศส่วนใหญ่ เป็นการเน้นมาตรการด้านอุปสงค์ มากกว่า

มาตรการด้านอุปทาน โดยประเทศหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่ส่งเสริมการใช้งาน Energy storage อย่างจริงจังมักใช้

มาตรการส่งเสริมหลายรูปแบบควบคู ่กันไป มิใช่จำกัดอยู ่เฉพาะเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง เช่น  
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การตั้งเป้าหมายบังคับจัดหา Energy storage จะใช้ควบคู่กับมาตรการให้แรงจูงใจทางการเงินในการติดตั้ง 

และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 นอกจากนี้ ประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการส่งเสริม Energy storage สว่นใหญ่เป็นประเทศที่มี

สัดส่วนหรือเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สูงจึงต้องการนำ Energy storage มาใช้เพ่ือช่วยรักษา

เสถียรภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้และเพ่ิมผลตอบแทนที่ได้จากโครงการพลังงานหมุนเวียน 

8.5.1 มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ 

มาตรการสนับสนุนผู ้ผลิตในประเทศ (supply side) ของ Grid Energy Storage ในต่างประเทศ 

พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ ดังต่อไปนี้ 

1) การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต  

 เป็นมาตรการที่มักพบในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยประเทศเหล่านี้มักให้การสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน เช่น เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงาน

ลงครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2020 อย่างไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาที่มุ่งพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี 

เช่น จีน เริ ่มให้การสนับสนุนโครงการสาธิตและการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม Grid energy storage อย่าง

จริงจัง  

2) การให้แรงจูงใจทางภาษี  

 เป็นมาตรการที่ประเทศหรือมลรัฐให้การสนับสนุนทางการเงินโดยการยกเว้นภาษี หรือให้เครดิตทาง

ภาษีในการลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีต้นทุนสูงและความเสี่ยงสูงทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม รายได้

จากภาษีของภาครัฐที่ต้องสูญเสียไปควรก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่ประเทศหรือมลรัฐ จึงอาจมีเงื่อนไขให้

บริษัทสนับสนุนทางการเงินด้านการศึกษาและสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น   

8.5.2 มาตรการสร้างตลาดในประเทศ 

มาตรการส่งเสริมอุปสงค์ (demand) ของ Grid Energy Storage ในต่างประเทศ พบว่าสามารถแบ่ง

ได้เป็น 5 มิติ ดังต่อไปนี้ 
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1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และการพัฒนาโครงการนำร่อง Energy storage 

หมายถึง ข้อตกลง/ข้อกำหนดจากทางการไฟฟ้าหรือรัฐบาล ในการศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไป

ได้ในทางเทคนิคของการนำระบบ Energy storage มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงโครงการนำร่องติดตั้ง

ระบบ Energy storage ในระดับเล็ก เพ่ือใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนและโครงข่าย Smart grid ซึ่งคณะผู้วิจัย

พบว่าทุกประเทศที่มีมาตรการส่งเสริมการใช้งาน Grid Energy Storage จะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

และพัฒนาโครงการนำร่องเป็นอันดับแรกเสมอ 

2) การกำหนดเป้าหมายบังคับการจัดหา Energy storage (Energy storage mandate) 

หมายถึง การที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการจัดหาและการใช้งานระบบ Energy storage ที่มี 

ผลบังคับการไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามภายในปีที่กำหนด (Mandate) โดยรัฐจะมีการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและอาจมีบทลงโทษหากการไฟฟ้าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตัวอย่างของการใช้มาตรการดัง

กล่าวคือมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ออริกอน และแมสซาชูเซตส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) การให้แรงจูงใจด้านการเงินสำหรับการติดตั้ง Energy storage 

หมายถึง มาตรการสนับสนุนทางการเงินในการลงทุนติดตั้งระบบ Energy storage เช่น การให้เครดิต

ทางภาษี (tax credit) หรือการคืนเงิน (rebate) แก่ผู้ติดตั้งระบบ Energy storage ซึ่งการให้แรงจูงใจด้าน

การเงินนี้ถือเป็นทางเลือกสำหรับรัฐบาลหรือผู้กำหนดนโยบายที่ไม่ต้องการกำหนดเป้ าหมายแบบบังคับ 

(mandates) ดังเช่น มาตรการในข้อ 2) หรืออาจเป็นนโยบายเสริมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในมาตรการ

ข้อ 2) ก็ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถพบได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ เยอรมนีและเกาหลีใต้ 

4) การสนับสนุนระบบ Energy storage ที่ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน 

หมายถึง การปรับปรุงมาตรการจูงใจสำหรับพลังงานทดแทนที่มีอยู่เดิม โดยให้เพิ่มแรงจูงใจจากการใช้

งานควบคู่กับระบบ Energy storage เข้าไปด้วย เช่น การขายไฟฟ้าจากระบบ Energy storage ที่อัดประจุ 

(charge) จากแผงโซลาร์หรือกังหันลม อาจได้รับอัตรารับซื้อที่สูงกว่าการขายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์โดยตรง โดย

นโยบายดังกล่าวพบได้ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐ 

5) การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า  

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกติกาของกิจการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของระบบ Energy storage 

ในการให้บริการต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบ Energy 

storage ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนมากข้ึน โดยราคาไฟฟ้าในช่วง peak มีราคา
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แพงกว่าราคาในช่วง off-peak มาก ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบ Energy storage เพื่อซื้อไฟฟ้าในช่วง 

off-peak มาเก็บไว้ใช้ในช่วง peak หรือการอนุญาตให้ระบบ Energy storage สามารถให้บริการและได้รับ

เงินชดเชยจากบริการ capacity service เท่าเทียมกับโรงไฟฟ้าได้  

มาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการส่งเสริมการใช้งาน Grid Energy Storage ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุดในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมาตรการที่บังคับใช้ได้ยากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากต้องอาศัยการ

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลขนานใหญ่ 

ประเทศที่เป็นตัวอย่างของการใช้มาตรการปรับแรงจูงใจและลดอุปสรรคในระบบไฟฟ้า ได้แก่ประเทศ  

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และหลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 

8.6  มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม Grid energy storage ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

8.6.1  มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ (Supply Condition)  

การผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้านับได้ว่า เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการที่

ประเทศไทยพยายามส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิต เช่น 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ มาตรการทางภาษีที่มีอยู่ เช่น ภาษีศุลกากรสำหรับ

การนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบในอัตราที่ต่ำ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตที่

จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการหรือกฎระเบียบบางประการที่จะต้องนำไปพิจารณาอีกในอนาคต เช่น 

มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ประเภทมาตรฐานสินค้า ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตในประเทศ 

รวมทั้งป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามา ตลอดจน มาตรการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาด้านการผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าของไทย ซึ่งควรดำเนินการ

แบบมุ่งเป้าหวังผล และมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง มาตรการในการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Grid Energy Storage  

 สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8.1 
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ตารางท่ี 8.1 สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ 

กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 

▪ พิจารณาใหส้ิทธิลดหย่อนภาษเีงินได้นิติ

บุคคลสำหรับกิจการสำคัญ เช่น ระบบ

บริหารจดัการแบตเตอรี่ (BMS) และการ

นำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับ

ระบบการใช้และผลิตพลังงานอ่ืน 

(energy storage system 

integration)  

▪ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 

2) มาตรการทางการค้าที่

ไม่ใช่ภาษี (NTMs)  

▪ พิจารณาเพิ่มมาตรฐานสินค้าสำหรับ

แบตเตอรี่ใหม่ที่ใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบ Energy storage ขนาดใหญ่ 

▪ สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

3) การจัดเก็บภาษี

สรรพสามติ 

▪ แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตให้แบ่งแยก

ตามประเภทเทคโนโลยีและระดับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

เพื่อส่งผลสะท้อนต่อราคาของระบบ 

Energy storage ที่แตกต่างกันตาม

เทคโนโลยีอย่างที่ควรจะเป็น 

▪ กระทรวงการคลัง 

4) การวิจัยและพัฒนา ▪ เน้นการบรหิารจดัการ (governance) ที่

ให้ความสำคญักับการกำหนดเป้าหมายที่

ชัดเจน ผลการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

จริง การติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินการ และการจัดสรรทุนอย่าง

สม่ำเสมอ 

▪ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน สำนักนโยบายและแผน

พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

5) การนำเข้าและพัฒนา

แรงงานทักษะสูง 

▪ เร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มี

คุณภาพและทักษะที่ตรงตามความ

ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

วิศวกรและนักวิจยัในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

▪ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจัย และนวัตกรรม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้า
สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

 
กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาครัฐ และการกำหนดเปา้หมายที่

ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

8.6.2 มาตรการสร้างตลาดในประเทศ (Demand Condition) 

จากการทบทวนมาตรการสร้างตลาดในต่างประเทศ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนรวมถึง

อุปสรรคต่าง ๆ ของการใช้งาน Grid Energy Storage ในประเทศไทย คณะผู้วิจัยพบว่าแนวทางการสร้าง

ตลาด Grid Energy Storage ในประเทศไทย สามารถสรุปได้เป็น 3 แนวทางได้แก่ 1) การศึกษา วิจัยและ

เปิดเผยข้อมูล 2) การสร้างกลไกตลาด และ 3) การกำหนดกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ตามตารางที่ 8.2 

ตารางท่ี 8.2 สรุปมาตรการสร้างตลาด Energy storage ในประเทศ 

กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) การศึกษา วิจัย และ

เปิดเผยข้อมูล 

▪ ศึกษาศักยภาพและความคุม้ค่าของการนำ

ระบบ Energy storage มาใช้ในโครงข่าย

ไฟฟ้า 

▪ เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษา และแผนการ

ลงทุนของการไฟฟ้า 

▪ สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 

2) การสร้างกลไกตลาด ▪ ระบบ Energy storage ขนาดเลก็ 

- เงินอุดหนุน (ระยะสั้น) 

- ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามติ  

- ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า  

- เพิ่มการมสี่วนร่วม เช่น โครงการ 

demand response  

▪ ระบบ Energy storage ขนาดใหญ่ 

- ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามติ  

▪ สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

▪ คณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 
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กรอบนโยบาย รายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพิ่มการมสี่วนร่วม เช่น เปิดประมลู

เพื่อรับซื้อบริการในระบบไฟฟ้าจาก

เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยกำหนด

ค่าตอบแทนท่ีสะท้อนมลูค่าของบริการ 

3) การกำหนดกฎระเบียบ
การเชื ่อมต่อ และการ
กำกับดูแล 

▪ กำหนดนิยามและบทบาทของระบบ Energy 

storage ให้ชัดเจน 

▪ กำหนดกฎระเบียบการเช่ือมต่อ ท่ีครอบคลมุ 

เป็นธรรมและชัดเจน 

▪ กำหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจด้านพลังงานสำหรับธรุกิจหรอื

เทคโนโลยีรูปแบบใหม ่

▪ คณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน 

▪ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. 

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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