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เทคโนโลยีการส�ารองไฟฟ้าส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้า 

หรือ Grid Energy Storage เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังได้รับ

ความสนใจอย่างมากจากรัฐบาลและหน่วยงานก�ากับดูแล 

(Regulator) โครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลก เนื่องจากเทคโนโลยี  

Grid Energy Storage สามารถช่วยเก็บพลังงานไฟฟ้าที่

ผลิตได้ส่วนเกินเพื่อน�ามาใช้เวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง 

(Peak) สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้

สามารถตอบสนองต่อระดับความต้องการและการผลิตที่มี

ความผันแปรได้อย่างทันท่วงที Grid Energy Storage จึง

ช่วยแก้ปัญหาความผันแปรของอุปสงค์และอุปทานในระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของ

ระบบไฟฟ้า อันเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  

ด้วยเหตุนี้ ความต้องการเทคโนโลยี Grid Energy 

Storage จึงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนของการใช้

พลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicles) 

ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าทั่วโลก และน่าจะเป็นโอกาส

ดีของประเทศไทยที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต Grid 

Energy Storage ซึ่งคาดว่าความต้องการจะขยายตัวอย่าง

รวดเร็วในตลาดโลก นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ประเทศแล้ว Grid Energy Storage ยังจะเพิ่มเสถียรภาพให้

กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ และสามารถเป็นฐานเพื่อต่อ 

ยอดไปยังการผลิตระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรับผูบ้ริโภค (Consumer Elec-

tronics) ซึ่งจะมีความต้องการสูงขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาอุตสาหกรรม Grid Energy Stor-

ค าม มา ม น ทา
น า ม า ม 
า า า ับ ค า

า ท   
  

age ประเภทแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยมีเนื้อหาที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ประโยชน์ของ Energy Storage ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของ

การใช้งานใน application ของ Grid Energy Storage ท่ีส�าคัญ

ในประเทศไทย เพื่อน�าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ Grid 

Energy Storage ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย สถานการณ์

ด้านพลังงานและการใช้ Energy Storage ของไทยในปัจจบุนั 

อุตสาหกรรม Grid Energy Storage ในประเทศไทยและต่าง

ประเทศ มาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ในต่าง

ประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับประเทศไทย

บทบาท ทค น ี า า า ับ ค
า า   

เทคโนโลยี Energy Storage ก�าลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น

ในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ ตามความต้องการปรบัตวัรองรบั

การเปล่ียนแปลงแบบพลิกผัน (disruptive forces) ต่างๆ 

เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของพลังงานทดแทน การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจากส่วนกลาง 

(centralized generation) ไปสู่การกระจายตัวของแหล่ง

ผลิตไฟฟ้า (distributed generation) และการเติบโตของ

อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การเปลีย่นแปลงเหล่านีจ้ะส่งผล

ให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้ามีความซบัซ้อนย่ิงขึน้ เทคโนโลยี 

Energy Storage ซึ่งมีความสามารถในการโยกย้ายพลังงาน

ไฟฟ้าจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง จะสามารถท�าหน้าท่ี

เป็นดั่งกันชน (buffer) ที่คอยรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าและ

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าในทกุ

ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า ตัง้แต่การผลิตไฟฟ้า การควบคมุระบบ

และโครงข่ายไฟฟ้า ตลอดจนการจ�าหน่ายและการใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบันต้นทุนของเทคโนโลยี Energy Storage โดย

เฉพาะเทคโนโลย ีBattery Storage ก�าลังลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

สบืเนือ่งจากการวจิยัและพฒันาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการขยายการผลิต

ขนาดใหญ่ท่ีท�าให้เกิดการประหยัดจากขนาด แม้ว่าขณะนี้

ยังไม่มีเทคโนโลยีส�ารองไฟฟ้าใดที่เป็นทางออกเดียวที่แก้

ได้ทุกปัญหา และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีใดจะเป็น

ผู้ชนะในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น เทคโนโลยี 
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Battery Storage น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตลาดสูง

ที่สุด เพราะนอกจากจะมีต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว ยัง

มีคุณสมบัตทิีส่ามารถตอบโจทย์การใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้า

ได้หลากหลายอีกด้วย

น ทา า     
ที่ าคั น ท ท

จากการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบ 

Grid Energy Storage ส�าหรบัการใช้งานประเภทต่างๆ1 คณะ

ผูว้จิยัพบว่า ภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้า ต้นทนุการผลิตไฟฟ้า 

และกฎระเบยีบการก�ากับดูแลในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

ในปัจจุบัน ท�าให้การลงทุนในระบบ Grid Energy Storage 

ส�าหรับการใช้งานประเภท Energy Application (เก็บไฟฟ้า

ทีผ่ลติได้ช่วงต้นทุนต�า่ไว้ใช้ในช่วงท่ีต้นทุน/ความต้องการสงู) 

เกิดความคุ้มทุนได้ยาก ยกเว้นว่าต้นทุนของ Grid Energy 

Storage จะลดต�่าลงมาก หรือต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีความ

แตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงเวลาเท่านั้น

ในทางกลับกัน การลงทุนใน Grid Energy Storage 

ส�าหรับใช้งานประเภท Power Application (การสร้างก�าลัง

ไฟฟ้าภายในระยะเวลาสั้น) แทนการใช้โรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนในประเทศไทย จะเกิดความคุ้มค่าได้ง่ายกว่า

เนื่องจากเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไม่เหมาะที่

จะน�ามาให้บริการผลิตก�าลังไฟฟ้าปริมาณมากในระยะเวลา

สั้นจึงท�าให้มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ในขณะท่ีเทคโนโลยี Grid 

Energy Storage บางประเภทมีคุณสมบัติในการปล่อยก�าลัง

ไฟฟ้าได้ปริมาณมากในระยะเวลาสัน้ จงึเหมาะทีจ่ะให้บริการ

แบบ Power Application มากกว่า

หากพิจารณาความคุ้มค่าจากห่วงโซ่มูลค่า (value 

chain) ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภคไฟฟ้า พบว่า ใน

ส่วนของการผลิตไฟฟ้า (Generation) การลงทุนในระบบ 

Grid Energy Storage ยังคุ้มค่าได้ยาก เว้นแต่ต้นทุนของ

แบตเตอรี่จะลดต�่าลงกว่าในปัจจุบัน ในท�านองเดียวกัน การ

ใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนก็ยังคุ้มค่าได้ยาก หรืออาจต้อง

รอจนกว่าต้นทุนแบตเตอร่ีจะลดต�่าลงมากและมีการปรับ

โครงสร้างค่าไฟฟ้า เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ามีพีคไฟฟ้าท่ี

สูงกว่าการใช้ไฟฟ้าปกติมากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม จึง

จะคุม้ทนุหากลงทนุในปัจจบัุน ขณะทีผู่ใ้ช้ไฟฟ้า (consumer) 

ยังไม่คุ้มค่าเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ความต้องการใช้งานระบบ Energy Storage 

ในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันจึงยังไม่สูงนัก 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการน�าร่องโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

(กฟผ.) และโครงการของเอกชนบางแห่งที่ติดตั้งควบคู่กับ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการใช้งาน

ระบบ Energy Storage ขนาดเลก็ในโรงงานอตุสาหกรรมหรือ

ศนูย์ข้อมูล (data/server center) ในการช่วยรักษาเสถยีรภาพ

ของพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพเคร่ืองจักรและคุณภาพ

การผลิต รวมไปถึงความต่อเนื่องในการให้บริการ

าน า ม า    
 ท ท น บัน

การใช้งานระบบ Energy Storage ข้างต้นเป็นการ

น�าเข้าจากต่างประเทศท้ังหมด ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

การผลิตแบตเตอร่ี รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ส�าหรับโครงข่าย

ไฟฟ้าในประเทศ โครงการลงทุนเพื่อผลิตในประเทศมีอยู่

ประมาณ 4 โครงการเท่านั้น ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน) โครงการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

และบริษัท เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ ตลาดหลัก

ของผู้ผลิตเหล่านี้จะอยู่ท่ีตลาดในประเทศเป็นหลัก ยกเว้น

เพยีงบรษิทั เรดโฟลว์ (ประเทศไทย) ซึง่ส่งชิน้ส่วนแบตเตอรี่

กลับไปเพื่อประกอบท่ีออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การผลิต

แบตเตอร่ีที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

กลับเกิดขึ้นก่อนตามความร้อนแรงของรถยนต์ประเภทดัง

กล่าวในอนาคต

1 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ของรายงานการวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะ
สมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส�ารองไฟฟ้าส�าหรับโครง
ข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage), สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย, มิถุนายน 2562. 
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ค าม มา ม ท ท น า   
 

ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัย

การผลิตต้นน�้าที่ส�าคัญของการผลิตแบตเตอร่ี ดังนั้น ทาง

เลือกท่ีเป็นไปได้มากที่สุดของไทยจึงอยู่ท่ีการผลิตในช่วง

กลางน�้าจนถึงปลายน�้า โดยปัจจัยส�าคัญท่ีจะก�าหนดความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน

ไฟฟ้าส�าหรับโครงข่าย (Grid Energy Storage) ในช่วงกลาง

น�้าจนถึงปลายน�า้ มีดังต่อไปนี้

ประการแรก อุปสงค์หรือตลาดในประเทศ ใน

ปัจจุบันศักยภาพของตลาดในไทยยังค่อนข้างจ�ากัด ปัจจัย

ส�าคัญท่ีท�าให้ตลาดของแบตเตอร่ีส�าหรับส�ารองพลังงาน

ไฟฟ้ายังไม่แพร่หลายนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจากต้นทุนทาง

เทคโนโลยีที่ยังสูงเม่ือเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ โดย

ตลาดกลุ่มที่มีศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มระบบ Energy 

Storage ควบคู่กับพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ 

และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคาร

พาณิชย์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง

เท่านัน้ อย่างไรกต็าม ข้อได้เปรียบประการหนึง่ของไทยก็คือ 

การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องการใช้แบตเตอรี่

เช่นเดียวกัน รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตของยานยนต์ใน

ประเทศสามารถเป็นแต้มต่อของไทยในการขยายขนาดตลาด

ในประเทศได้ ดังจะเห็นผู้ผลิตหลายรายส�าหรับตลาดโครง

ข่ายไฟฟ้าได้วางแผนผลิตส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

ประการทีส่อง เทคโนโลยีการผลติและผลติภณัฑ์ 

ในกรณีของไทย ผู้ผลิตในไทยใช้วิธีซื้อเทคโนโลยีจากต่าง

ประเทศเพื่อน�ามาใช้ในสายการผลิตในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้

สามารถด�าเนินการผลิตเองได้ ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญที่จะชี้วัด

ขดีความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตอยู่ทีก่ารค้นคว้าวจิยั

และพัฒนาต่อยอดของผู้ผลิตในไทยเอง รวมทั้งสถาบันวิจัย

ในประเทศที่ได้ริเร่ิมทดลองวิจัยและพัฒนาในด้านแบตเตอร่ี

และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

ประการท่ีสาม สภาพการแข่งขันในประเทศ 

ในปัจจุบันเนื่องจากการผลิตและการใช้งานระบบกักเก็บ

พลังงานส�าหรับโครงข่ายในไทยยังมีไม่มากนัก ท�าให้สภาพ

การแข่งขันในประเทศยังไม่สูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 

ในอนาคต มีความเป็นไปได้ว่า ภาวะการแข่งขันในตลาด

แบตเตอร่ีส�าหรับโครงข่ายไฟฟ้าจะมาจากการน�าเข้า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งไทยจัดเก็บภาษีศุลกากร

ส�าหรับส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับแบตเตอรี่ใน

อัตราที่ไม่สูงมากนัก

ประการที่สี่ สภาพแวดล้อมทางนโยบาย ในภาพ

รวม สภาพแวดล้อมทางด้านนโยบายของไทยค่อนข้างเอื้อ

อ�านวยต่อการผลิตแบตเตอรีท่ีมี่ประสทิธภิาพสูงส�าหรบัโครง

ข่าย โดยเฉพาะด้านอปุทาน (supply side) อาทิเช่น มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และมาตรการทางภาษีที่

มีอยู่ ได้แก่ ภาษีศุลกากรส�าหรับการน�าเข้าวัตถุดิบและส่วน

ประกอบในอัตราที่ต�่า

าน า า ม   
 น า ท

ตลาดแบตเตอรี่ส�าหรับ Grid Energy Storage ทั่ว

โลกเตบิโตเรว็ 15 เท่าในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา (2539-2559) โดย

ในปี 2560 มีขนาด 1.9 GW หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของพลงังาน

ไฟฟ้าที่กักเก็บได้ทั่วโลก และยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก

ตลาดหลักของแบตเตอรี่ส�าหรับ Grid Energy Stor-

age ในปัจจบัุนคอื สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น เกาหลีใต้ และเยอรมนี 

ซึง่คิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของพลังงานไฟฟ้าทัว่โลกท่ีกักเก็บ

ในแบตเตอรี ่อย่างไรก็ตาม ตลาดทีจ่ะเตบิโตเร็วในอนาคตคอื 

จนี ออสเตรเลยี และเศรษฐกิจเกิดใหม่ทีใ่ช้พลงังานหมุนเวยีน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผูผ้ลติและผูใ้ห้บรกิารแบตเตอรีส่�าหรับ Grid Energy 

Storage รายใหญ่ในปัจจบัุนอยูใ่นประเทศหลกัๆ ไม่ก่ีประเทศ 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (เช่น AES Energy Storage, ABB 

และ Tesla) ญี่ปุ่น (เช่น Panasonic, Toshiba และ NEC) 

เกาหลีใต้ (เช่น LG และ Samsung) และจีน (เช่น BYD และ 

China Aviation Lithium Battery (CALB)) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ตั้ง

เป้าหมายว่า จะมีส่วนแบ่งในตลาด Grid Energy Storage 

ร้อยละ 50 ของตลาดโลกภายในปี 2563
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มา า ม    น
า ท

มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างประเทศส่วน

ใหญ่เป็นการเน้นมาตรการด้านอุปสงค์มากกว่ามาตรการ

ด้านอุปทาน โดยประเทศหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่ส่งเสริมการ

ใช้งาน Energy Storage อย่างจริงจังมักใช้มาตรการส่งเสริม

หลายรปูแบบควบคูกั่นไป มิใช่จ�ากดัอยู่เฉพาะเพยีงมาตรการ

ใดมาตรการหนึ่ง เช่น การตั้งเป้าหมายบังคับจัดหา Energy 

Storage จะใช้ควบคู่กับมาตรการให้แรงจูงใจทางการเงิน

ในการติดตั้ง และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค

ส�าหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

นอกจากนี้ ประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในการส่ง

เสริม Energy Storage ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีมีสัดส่วน

หรือเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สูงจึงต้องการน�า 

Energy Storage มาใช้เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้า

ที่ผลิตได้และเพิ่มผลตอบแทนที่ได้จากโครงการพลังงาน

หมุนเวียน มาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ในต่าง

ประเทศ มีดังนี้

มา า นับ นน น ท
มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ (supply side) 

ของ Grid Energy Storage ในต่างประเทศ พบว่าสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 มิติ ดังต่อไปนี้

1) การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสาธิต

เป็นมาตรการท่ีมักพบในประเทศที่พัฒนาแล้วและ

มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยประเทศ

เหล่านี้มักให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อ

เนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน เช่น เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายลด

ต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานลงคร่ึงหนึ่งภายในปี ค.ศ. 

2020 อย่างไรก็ตาม ประเทศก�าลังพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาความ

สามารถทางเทคโนโลยี เช่น จนี เร่ิมให้การสนบัสนนุโครงการ

สาธติและการวจิยัพฒันาอตุสาหกรรม Grid Energy Storage 

อย่างจริงจัง

2) การให้แรงจูงใจทางภาษี

เป็นมาตรการท่ีประเทศหรือมลรัฐให้การสนับสนุน

ทางการเงินโดยการยกเว้นภาษี หรือให้เครดิตทางภาษีใน

การลงทนุ เนือ่งจากอตุสาหกรรมนีมี้ต้นทุนสงูและความเสีย่ง

สงูทางเทคโนโลย ีอย่างไรกต็าม รายได้จากภาษขีองภาครัฐท่ี

ต้องสญูเสยีไปควรก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีคุม้ค่าแก่ประเทศหรือ

มลรัฐ จงึอาจมีเงือ่นไขให้บรษิทัสนบัสนนุทางการเงนิด้านการ

ศึกษาและสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น

มา า า า น ท
มาตรการส่งเสริมด้านอุปสงค์ (demand side) ของ 

Grid Energy Storage ในต่างประเทศ พบว่าสามารถแบ่งได้

เป็น 5 มิติ ดังต่อไปนี้

1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และการพัฒนา

โครงการน�าร่อง Energy Storage

หมายถึง ข้อตกลง/ข้อก�าหนดจากทางการไฟฟ้า

หรือรัฐบาล ในการศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ใน

ทางเทคนิคของการน�าระบบ Energy Storage มาใช้ในโครง

ข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงโครงการน�าร่องติดตั้งระบบ Energy 

Storage ในระดับเล็ก เพื่อใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทนและ

โครงข่าย Smart Grid ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่าทุกประเทศท่ีมี

มาตรการส่งเสริมการใช้งาน Grid Energy Storage จะต้อง

มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการน�าร่อง

เป็นอันดับแรกเสมอ

2) การก�าหนดเป้าหมายบังคับการจัดหา Energy Storage 

(Energy Storage Mandate)

หมายถึง การที่รัฐบาลก�าหนดเป้าหมายการจัดหา

และการใช้งานระบบ Energy Storage ทีมี่ผลบังคับการไฟฟ้า

ให้ปฏิบัตติามภายในปีทีก่�าหนด (mandate) โดยรัฐจะตดิตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจมีบทลงโทษหากการไฟฟ้า

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตัวอย่างของการใช้มาตรการ

ดังกล่าวคือ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ออริกอน และแมสซาชูเซตส์ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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3) การให้แรงจูงใจด้านการเงินส�าหรับการติดตั้ง Energy 

Storage

หมายถึง มาตรการสนับสนุนทางการเงินในการ

ลงทุนติดตั้งระบบ Energy Storage เช่น การให้เครดิตทาง

ภาษี (tax credit) หรือการคืนเงิน (rebate) แก่ผู้ติดตั้งระบบ 

Energy Storage ซึ่งการให้แรงจูงใจด้านการเงินนี้ถือเป็น

ทางเลือกส�าหรับรัฐบาลหรือผู้ก�าหนดนโยบายท่ีไม่ต้องการ

ก�าหนดเป้าหมายแบบบังคับ (mandates) ดังเช่น มาตรการ

ในข้อ 2) หรืออาจเป็นนโยบายเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ก�าหนดในมาตรการข้อ 2) ก็ได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าว

สามารถพบได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ เยอรมนี 

และเกาหลีใต้

4) การสนับสนุนระบบ Energy Storage ที่ใช้ควบคู่กับ

พลังงานทดแทน

หมายถงึ การปรับปรุงมาตรการจงูใจส�าหรบัพลังงาน

ทดแทนที่มีอยู่เดิม โดยให้เพิ่มแรงจูงใจจากการใช้งานควบคู่

กับระบบ Energy Storage เข้าไปด้วย เช่น การขายไฟฟ้า

จากระบบ Energy Storage ที่อัดประจุ (charge) จากแผง

โซลาร์หรือกังหันลม อาจได้รับอัตรารับซื้อที่สูงกว่าการขาย

ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์โดยตรง โดยนโยบายดังกล่าวพบได้ใน

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐ

5) การปรับค่าตอบแทนในระบบไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และ

ลดอุปสรรคการร่วมให้บริการไฟฟ้า

หมายถึง การเปล่ียนแปลงกติกาของกิจการไฟฟ้า 

เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของระบบ Energy Storage ในการให้

บริการต่างๆ ของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อความ

คุ้มค่าในการลงทุนในระบบ Energy Storage ตัวอย่างเช่น 

การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนมากข้ึน โดย

ราคาไฟฟ้าในช่วง peak แพงกว่าราคาในช่วง off-peak มาก 

ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบ Energy Storage เพื่อ

ซื้อไฟฟ้าในช่วง off-peak มาเก็บไว้ใช้ในช่วง peak หรือการ

อนุญาตให้ระบบ Energy Storage สามารถให้บริการและได้

รับเงินชดเชยจากบริการ capacity service เท่าเทียมกับโรง

ไฟฟ้าได้

มาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการส่งเสริมการใช้งาน 

Grid Energy Storage ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมาตรการที่บังคับใช้ได้

ยากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากต้องอาศัยการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมและการก�ากับดูแลอย่างมาก

ประเทศท่ีเป็นตัวอย่างของการใช้มาตรการปรับ

แรงจูงใจและลดอุปสรรคในระบบไฟฟ้า ได้แก่ ประเทศ 

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และหลาย

มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

มา า ม า ม   
 ท ท ที่มี น บัน 

น น น บา

มา า นบั นน น ท   
การผลิตแบตเตอร่ีส�าหรับระบบกักเก็บพลังงานใน

โครงข่ายไฟฟ้านบัได้ว่าเป็นหนึง่ในกลุ่มกจิการทีป่ระเทศไทย

พยายามส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ ผ่านมาตรการต่างๆ 

ทีใ่ห้สทิธปิระโยชน์แก่ผู้ผลิต เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทนุ

ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ มาตรการทางภาษีท่ีมีอยู่ เช่น 

ภาษีศุลกากรส�าหรับการน�าเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบใน

อัตราที่ต�่า ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ผลิตท่ีจ�าเป็นต้องน�าเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากต่าง

ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการหรือกฎระเบียบบาง

ประการที่จะต้องน�าไปพิจารณาอีกในอนาคต เช่น มาตรการ

ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ประเภทมาตรฐานสินค้า ซึ่ง

จะช่วยยกระดับการผลิตในประเทศ รวมทั้งป้องกันการน�า

สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามา ตลอดจน

มาตรการสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาด้านการผลิตแบตเตอร่ี

ส�าหรับระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าของไทย ซึ่ง

ควรด�าเนินการแบบมุ่งเป้าหวังผล และมีทิศทางการวิจัย

ที่ชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังมาตรการในการพัฒนาบุคลากร

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรม Grid Energy Storage

รายละเอียดของมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy 

Storage ในประเทศไทยสรุปไว้ในตารางที่ 1
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า า ที่ 1 สรุปมาตรการสนับสนุนผู้ผลิต Energy storage ในประเทศ



8 รายงานที ี า

า า ที่ 2 สรุปมาตรการสร้างตลาด Energy storage ในประเทศ

มา า า า น ท   
จากการทบทวนมาตรการสร้างตลาดในต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนรวมถึงอุปสรรคต่างๆ 

ของการใช้งาน Grid Energy Storage ในประเทศไทย คณะ

ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการสร้างตลาด Grid Energy Storage 

ในประเทศไทย สามารถสรุปได้เป็น 3 แนวทางได้แก่ 1) การ

ศึกษา วิจัย และเปิดเผยข้อมูล 2) การสร้างกลไกตลาด และ 

3) การก�าหนดกฎระเบียบการเชื่อมต่อ และการก�ากับดูแลที่

เหมาะสม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ตามตารางที่ 2


