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การประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน

ครั้งที่ 1/2564
(ครั้งที่ 1)

การประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน

ครั้งที่ 1/2564
(ครั้งที่ 1)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
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ระเบยีบวาระการประชุม

 ระเบยีบวาระที ่1  เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

 ระเบยีบวาระที ่2  เร ือ่งเพือ่ทราบ
 2.1 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน

 2.2 การสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงานตามแผนปฏริปูประเทศดา้นพลังงาน

 2.3 สถานการณเ์ทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน

 2.4 การดําเนนิงานสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงานในประเทศไทย

 ระเบยีบวาระที ่3  เร ือ่งเพือ่พจิารณา
 3.1 แนวทางการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน

 ระเบยีบวาระที ่4  เร ือ่งอืน่ๆ



33

ระเบียบวาระที่ 1ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

2.2 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

2.3 สถานการณ์เทคโนโลยรีะบบการกักเก็บพลังงาน

2.4 การดําเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทย
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ระเบียบวาระที่ 2.1ระเบียบวาระที่ 2.1

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
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 กพช. ในการประชมุเมือ่วันที ่16 ธันวาคม 2562 ได ้
เห็นชอบใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิเทคโนโลยี
ระบบการกกัเก็บพลังงาน ตามขอ้เสนอการปฏริปู
ประเทศดา้นพลังงาน ประเด็นที ่17 

 คําสัง่ กพช. ที ่2/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการ
สง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน ลงวันที ่
31 มกราคม 2563 

 หนังสอืสํานักงานเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
ที ่นร 0403(กน)/12623 ลงวันที ่16 พฤศจกิายน 2563 
นายกรัฐมนตรไีดม้อบหมายให ้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน (นายสพุัฒนพงษ์ 
พันธม์เีชาว)์ เป็นประธานกรรมการ
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 องคป์ระกอบ
 ประธานกรรมการ :  รองนายกรัฐมนตร ี(นายสพุัฒนพงษ์ พันธม์เีชาว)์ 

 กรรมการ :  ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 22 ทา่น

 กรรมการและเลขานุการ :  ผูอ้ํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 อํานาจหนา้ที่
 ศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการนําระบบการกกัเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี ่
มาใชใ้นประเทศและเป็นโอกาสในการสง่เสรมิอตุสาหกรรมอนาคตของประเทศ

 กําหนดเป้าหมาย และจัดทําแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิอตุสาหกรรมระบบการกกัเก็บพลังงาน 
ประเภทแบตเตอรี่

 ตดิตามประเมนิผลการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน รายงานตอ่ กพช. หรอื 
ครม. อยา่งตอ่เนือ่ง

 แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางาน เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได ้

 ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นประโยชนต์อ่การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
ระบบกกัเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

คณะกรรมการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลงังาน
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ระเบียบวาระที่ 2.2ระเบียบวาระที่ 2.2

การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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 เพือ่ใหไ้ทยมทีศิทางและสามารถ
สง่เสรมิการลงทนุอตุสาหกรรม
การผลติ ESS และอตุสาหกรรม
ตอ่เนือ่งอยา่งเป็นรปูธรรม เหมาะสม 
และเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด

 มกีารพฒันาเทคโนโลย ีและการนํา  
ESS มาใชพ้ฒันาโครงขา่ยไฟฟ้า
ของประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม

      การปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน 
ขอ้เสนอแผนปฏริปูประเทศดา้นพลงังานระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประกอบดว้ยประเด็นการปฏริปูทีส่ําคญั 6 ดา้น (17 ประเด็นปฏริปู)

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
6 เมษายน 2561

ประเด็นการปฏริปูที ่16
การสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย

            ประเด็นการปฏริปูที ่17
           การสง่เสรมิเทคโนโลยี

           ระบบการกกัเก็บพลงังาน
(Energy Storage System: ESS)

ประเด็น 1-3
ดา้นที ่6 เทคโนโลย ีนวตักรรม

และโครงสรา้งพืน้ฐาน
ประเด็น 4-6

ประเด็น 7-8

ประเด็น 9-12

ประเด็น 13-15

ประเด็น 16-17
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การปฏริปูดา้นพลงังาน เร ือ่งเทคโนโลย ีนวตักรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน
ประเด็นปฏริปูที ่17 การสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลงังาน

 ประเทศไทยมกีารกําหนดทศิทางการสง่เสรมิเทคโนโลย ีESS โดยมผีลการศกึษาโอกาสและความ
เป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการผลติ ESS ประเภทแบตเตอรี ่เป็นอตุสาหกรรมอนาคต

 มกีารนําเอา  ESS ไปใชใ้นการปรับเปลีย่นระบบการบรหิารจัดการพลังงานของประเทศ และใชใ้น
อตุสาหกรรมอืน่ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

 จัดตัง้คณะกรรมการรว่มภาครัฐ เอกชน และนักวชิาการ ภายใต ้ กพช. เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรม ESS 
และมผีลการศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมการผลติ ESS 
ประเภทแบตเตอรี ่เป็นอตุสาหกรรมอนาคตของประเทศ และจัดทําแผนปฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิ
อตุสาหกรรมผลติ ESS ภายใน 1 ปี

 ปรับปรงุแผนดา้นพลังงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ PDP,  AEDP,  EEP ใหม้กีารนํา ESS มาใชใ้นระบบ
โครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศ หลังจากไดข้อ้สรปุจากผลการศกึษา ภายใน 1 ปี  

เป้าหมาย  

ตวัชีว้ดั  

1. รัฐบาลจัดตัง้คณะกรรมการรว่มภาครัฐ เอกชน และนักวชิาการ ภายใต ้ กพช.  ศกึษาโอกาสและ
ความเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมการผลติ ESS ประเภทแบตเตอรี ่เป็น
อตุสาหกรรมอนาคตของประเทศ และกําหนดการนํามาใชใ้นระบบสายสง่ในภาคพลังงาน

2. กําหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดทําแผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิอตุสาหกรรม ESS ครอบคลมุเรือ่ง
สําคญั อาท ิการกําหนดมาตรการสง่เสรมิการผลติและการใช ้ESS กําหนดมาตรฐานและขอ้กําหนด
ทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสรมิการนําวธิกีาร Reverse Engineering มาใช ้ปรับปรงุกฎหมายเพือ่รองรับการ
ดําเนนิการ

3.ปรับปรงุการวางแผนดา้นพลังงานใหม้กีารนํา ESS มาใชใ้นระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศใน
ระดบั G-T-D-R 

ขอ้เสนอ
แนวทาง
ดาํเนนิการ
  ปฏริปู  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ
ทีม่า:  การประกาศแผนการปฏริปูประเทศ; ราชกจิจานุเบกษา; 6 เมษายน 2561
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ระเบียบวาระที่ 2.3ระเบียบวาระที่ 2.3

สถานการณ์เทคโนโลยี

ระบบการกักเก็บพลังงาน
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ESS มเีทคโนโลยทีีห่ลากหลาย
เหมาะสมกบัการใชง้านแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัไป 

• แตล่ะเทคโนโลยมีคีณุสมบตัแิละขอ้ด-ีขอ้เสยีทีแ่ตกตา่งกนั 
จงึเหมาะสมกบัการใชง้านแตล่ะประภทแตกตา่งกนัไป

• ESS สามารถแบง่ได ้5 ประเภท ตามรปูแบบพลังงาน
ทีก่กัเก็บ

Source : EIA and World Energy Council

เชงิกล
Mechanical

เคมไีฟฟ้า
Electro-
chemical

ความรอ้น
Thermal

ไฟฟ้า
Electrical

เคมี
Chemical

• Pumped-storage
Hydro

• Compressed Air
Energy Storage

• Flywheel

• Lithium-ion Battery

• Lead-acid Battery

• Flow Battery

• Metal air battery

• Molten Salt

• Chilled water

• Heat Thermal 

• Capacitor

• Superconducting 
Magnetic Energy 
Storage (SMEs)

• Hydrogen

• Methane
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การประยกุตใ์ชง้านระบบกกัเก็บพลงังาน

Energy Storage Applications

Mobile

Electric energy
time-shift (arbitrage)

Electric supply
capacity

Spinning, non-spinning
and supplemental reserve

Black start

Regulation Transmission
Upgrade deferral

Transmission
Congestion Relief

Distribution
Upgrade deferral

Voltage support

Power quality

Power reliability

Retail electric 
energy time-shiftVoltage support

Stationary

Bulk energy
services

Ancillary 
services

Transmission 
infrastructure 

services

Distribution 
infrastructure 

services

Customer energy 
management services

Demand charge
management

Increased self-
consumption of Solar PVSource : IRENA 2017
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ระบบกกัเก็บพลงังานมกีารเตบิโตทีร่วดเร็วและตอ่เนือ่ง

 RE มสีดัสว่นในการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้
Solar และ wind อาจมสีดัสว่นการผลติ

ไฟฟ้าถงึ 35% ในปี 2030 จากเป้าหมายการ
ลด GHG จนไปสู ่net-zero emission

 EV กา้วเขา้มาทดแทนรถยนตน์ํ้ามัน

 ตน้ทนุ ESS ลดตํา่ลงอยา่งรวดเร็ว
 ราคา Li-ion แบตเตอรี ่ลดลงกวา่รอ้ยละ 

80 ในชว่งสบิปีทีผ่า่นมา โดยคาดวา่จะตํา่กวา่ 
$100/KWh ภายในปี 2024 ซึง่เป็นระดบัราคา
ทีท่ําให ้EV แขง่ขนัไดก้บัรถยนตส์นัดาป
ภายใน

ปจัจยัสนบัสนนุ

Progress Where we are heading
(current policies)

Where we need to be
(< 2 oC rise)

ESS Demand Forecast

Source: IRENA 2020

2019 2030 2040

สดัสว่น
ยอดขาย EV 2.7% 28% 58%

จํานวน EV 
(ลา้นคนัตอ่ปี) 2.1 28 56

Source: BloombergNEF 2019
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แบตเตอรีม่กีารเตบิโตสงูสดุในกลุม่เทคโนโลยี ESS

Source: World Economic Forum, 2019

 คาดการณ์ตลาดแบตเตอรีท่ั่วโลกจะเตบิโตถงึ 14 เทา่ (โดยเฉลีย่ 25% ตอ่ปี) จนถงึ 2,600 GWh ในปี 2030 
จากการขบัเคลือ่นยานยนตไ์ฟฟ้าในภาคขนสง่และการใชก้กัเก็บพลังงานในภาคไฟฟ้า  
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Lithium-ion Battery เป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพตลาดสงูสดุ

2010 2015 2020 2025 2030

200
400
600
800

1,000
1,200

Li-ion battery pack price (real 2018 $/kWh)

2024 implied
Price $94/kWh

2030 implied
Price $62/kWh

Observed price 18% learning rate

Technology mix of commissioned utility-scale storage 
projects based on power output

Lithium-ion

Lithium-ion battery cell manufacturing capacity

 ราคา Li-ion battery ลดลงอยา่งรวดเร็วในทศวรรษทีผ่า่นมาโดยคาดวา่จะตํา่กวา่ $100/KWh ภายในปี 2024 
ซึง่เป็นระดบัราคาทีท่ําให ้EV แขง่ขนัไดก้บัรถยนตส์นัดาปภายใน

 Li-ion ครองสว่นแบง่ตลาดสงูสดุสําหรับ ESS ระดบั utility-scale

 คาดการณ์วา่กําลงัการผลติ Li-ion battery จะเพิม่ขึน้กวา่สีเ่ทา่ภายใน 5 ปี เพือ่รองรับความตอ้งการทีเ่ตบิโตอยา่งกา้วกระโดด

Source : BloombergNEF. Note: Exclude PSHand CAES

Clear path to achieve reduction Need further advancement

4x2020:
432 GWh

2025:
1,769 GWh

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.4ระเบียบวาระที่ 2.4

การดําเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยี

ระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทย
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ภาพรวมการดาํเนนิงานสง่เสรมิ ESS ของไทยจากภาครฐั

การวจิยั
และพฒันา

แบตเตอรี่
ภายใต้

การสง่เสรมิ EV

• การพัฒนาระบบ Smart Grid
• โครงการ ERC Sandbox

• โครงการภายใตก้ารสนับสนุนเงนิจากกองทนุอนุรักษ์ฯ

• โครงการของ กฟผ.

การสาธติและ
การนําไปใช้
ประโยชน์

• มาตรฐานและความปลอดภยั

• มาตรการสง่เสรมิการลงทนุ

• การบรหิารจัดการแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้
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การสง่เสรมิ ESS ดา้นวจิยัและพฒันา

โครงการสนบัสนนุการศกึษา วจิยั พฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทน 
ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage)

โครงการทีเ่สนอขอรบัทนุ
      148.9 ลบ.

โครงการทีเ่สนอขอรบัทนุ
     556.8 ลบ.

ใชง้บ
90.7  ลบ.

ใชง้บ
119.1  ลบ.

ใชง้บประมาณ 230 ลบ.
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การดาํเนนิงานสง่เสรมิ ESS โดย กฟผ.

Hydro-Pumped Storage
• เขือ่นศรนีครนิทร ์จ. กาญจนบรุ ี

• เขือ่นภมูพิล จ. ตาก 

• โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวฒันา จ. นครราชสมีา

Battery Storage
• เพือ่ใหก้ารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนมคีวามเสถยีรมากยิง่ขึน้

• สถานไีฟฟ้าแรงสงู บําเหน็จณรงค ์จ. ชยัภมู:ิ 16 MW/ 16 MWh

• สถานไีฟฟ้าแรงสงู ชยับาดาล จ. ลพบรุ:ี 21 MW/ 21 MWh

• โครงการนํารอ่งสมารท์กรดิ อ. เมอืง จ. แมฮ่อ่งสอน: 4 MW/ 1 MWh

Wind-Hydrogen Hybrid
• ผลติไฟฟ้าจากกงัหนัลม และนํามาผลติกา๊ซไฮโดรเจนดว้ย

กระบวนการแยกนํ้าในเวลากลางคนื 

• เมือ่ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางวัน กา๊ซไฮโดรเจนทีถ่กูกกัเก็บไว ้
ในถงัจะถกูสง่ผา่นไปยงัเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell) เพือ่ผลติไฟฟ้า

• อาคารศนูยเ์รยีนรู ้กฟผ. ลําตะคอง จ. นครราชสมีา

กฟผ. พัฒนาระบบกกัเก็บพลงังาน 3 รปูแบบ
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อ. แมส่ะเรยีง จ. แมฮ่อ่งสอน
• เพิม่คณุภาพไฟฟ้าทีห่า่งไกล 
แกป้ัญหาไฟฟ้าดบั

• Li-ion Battery: 3 MW/1.5 MWh
(ปี 61 – 62)

• Hydro Pumped Storage 
(ปี 63 – 66)

อ. เมอืง จ. แมฮ่อ่งสอน
• BESS: 1 MW/2MWh 

(ปี 64 – 66)

อ. เบตง จ. ยะลา
• BESS: 4 MW/4MWh 

(ปี 62 – 64) 

การดาํเนนิงานดา้น ESS ภายใตก้ารพฒันาระบบ Smart Grid

Microgrid + ESS

การพัฒนาระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงานใหส้ามารถทํางาน
ร่วมกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเสถยีรภาพ

การไฟฟ้าเขตราษฎรบ์รูณะ กทม. 

อปุกรณ์หลกั
• Solar PV = 50 kW
• BESS (level 1) = 30.7 kW
• BESS (level 2) = 500 kW
• Diesel Gen. = 160 kVA
• Microgrid controller

ระยะเวลา
• ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

อ. ชยับาดาล จ. ลพบรุี
• Li-ion Battery: 21 MWh

อ. บําเหน็จณรงค ์จ. ชยัภมูิ
• Li-ion Battery: 16 MWh

ณ ส.ค. 63
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การทดสอบนวตักรรม ESS ภายใต ้ERC Sandbox

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มทางเลือกการ

เข้าถึงบริการด้านพลงังาน

เพื่อสนับสนนุให้เกิดการทดสอบเทคโนโลยทีางด้านพลงังาน

ในสภาพแวดล้อมของการใชง้านจรงิ

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนขอ้มูลสาํหรบั

การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลที่เหมาะสม

ให้มีพื้นทีส่ําหรบัผู้มีสว่นได้เสยีในการศึกษาเรียนรู ้เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการรองรับ Disruptive technology 

Peer-to-Peer 
Energy Trading 

& Bilateral Energy 
Trading

โครงสรา้งอตัรา
คา่บรกิารใหม่

กา๊ซธรรมชาติ

Microgrid

นวตักรรม
พลังงานอืน่ๆ 

รปูแบบ
ธรุกจิใหม่

Battery 
Storage

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน 4 โครงการ (คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 64)

(1) โครงการ Smart Battery Energy Storage in Samui Island 
โดย บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์

(2) โครงการ Energy Back at เกาะพงัน 
โดย บจก. คอนสแตนท ์เอนเนอรจ์ ีโซลา่ร ์(ประเทศไทย)

(3) โครงการการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานลมรว่มกบัระบบสะสม
พลงังานเพือ่ปรับปรงุคณุภาพไฟฟ้าและเพิม่เสถยีรภาพในระบบจําหน่าย 
ขนาด 22,000 โวลต ์
โดย บมจ. กนักลุเอ็นจเินยีริง่ 

(4) โครงการบรหิารจัดการพลงังาน นาลมลกิอร ์
โดย บจก. ลมลกิอร์

โครงการ ERC Sandbox
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แบตเตอรีภ่ายใตก้ารสนบัสนนุดา้น EV

ทีม่า :  BOI

 ภาพรวมมาตรการสนบัสนนุ EV จากภาครฐั

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
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ระเบียบวาระที่ 3.1ระเบียบวาระที่ 3.1

แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี

ระบบการกักเก็บพลังงาน
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ความเป็นมา

• รัฐบาลจัดตัง้คณะกรรมการรว่มภาครัฐ เอกชน และนักวชิาการ ภายใต ้ กพช.  

ขอ้เสนอแนวทางดาํเนนิการปฏริปู  

• กําหนดเป้าหมายการพัฒนา 

• ปรับปรงุการวางแผนดา้นพลังงานใหม้กีารนํา ESS มาใชใ้นระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศใน
ระดบั G-T-D-R 

ม.ค. 63

• จัดทําแผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิอตุสาหกรรม ESS ครอบคลมุเรือ่งสําคญั อาท ิการกําหนด
มาตรการสง่เสรมิการผลติและการใช ้ESS กําหนดมาตรฐานและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสรมิการ
นําวธิกีาร Reverse Engineering มาใช ้ปรับปรงุกฎหมายเพือ่รองรับการดําเนนิการ

• ศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการสง่เสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมการผลติ ESS ประเภท
แบตเตอรี ่เป็นอตุสาหกรรมอนาคตของประเทศ และกําหนดการนํามาใชใ้นระบบสายสง่ในภาค
พลังงาน

ครัง้นี้

ครัง้นี้
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Source: BNEF

ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความนา่สนใจในดา้น battery supply chain

Raw and 
processed 
materials

Cell component
manufacturing

Cell Production Battery pack
manufacturing

Application Reuse/
Recycle

Raw materials Cells & component Environment

Demand Regulation, innovation, infrastructure

• mining capacity 
• refining capacity

• manufacturing capacity
• electrolytes
• anodes
• cathodes
• separators
• cells

• electricity grid carbon 
emissions

• renewable policy
• environmental health
• ecosystem health

• demand from 
transport and 
stationary storage

• infrastructure 
• policy
• R&D investment
• STEM education
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1Lithium-ion battery supply chain ranking, 2020 and expected in 2025

Source: BNEF, 2020RII = regulations, innovation & infrastructure
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เป้าหมายและศกัยภาพอตุสาหกรรมการผลติแบตเตอรี่

Thailand EV Roadmap

ปี 2030: xEV 30% ของปรมิาณผลติ 2.5 ลา้นคนั/ปี 
หรอืเทา่กบั 7.50 แสนคนั โดยแบง่เป็น 

BEV 3.75 แสนคนั และ HEV&PHEV 3.75 แสนคนั

17
GWh/ปี

เป็นฐานการผลติแบตเตอรีร่ายใหญข่องอาเซยีน เกดิอตุสาหกรรมใหมท่ีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 
รองรับอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าและการใชง้านในระบบไฟฟ้าของประเทศ สูก่ารพัฒนาอยา่งยั่งยนื

0.6 
GWh/ปี

ปี 2030

ประมาณการศกัยภาพเบือ้งตน้ (2030)

• Power System Flexibility : 3.1 GWh

• RE Smoothing : 1.2 GWh
(0.125 MWh/MW of PV+Wind)

• Behind the meter : 1.4 GWh

ปี 2030

 ประมาณการความตอ้งการ ESS ในประเทศ 

ภาคไฟฟ้า ภาคขนสง่

Key Drivers Climate Change / 
Air Pollution การเตบิโตของ EV Energy Transition

Renewable (Solar/Wind)
New S-Curve

ฐานอตุสาหกรรมใหม่

Vision

cumulative
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กรอบแนวทางการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบกกัเก็บพลงังาน

• ฝ่ายเลขานุการฯ ไดศ้กึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้รับฟังความเห็น
เบือ้งตน้จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุกรอบแนวทางการสง่เสรมิได ้
ดงันี ้

สง่เสรมิการใช้
(Demand)

สง่เสรมิการผลติ
(Supply)

    พฒันา/ปรบัปรงุมาตรฐาน
    และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง

      สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา
      และสรา้งบคุลากรรองรบั

ESS
Energy Storage System

- แบตเตอรี ่xEV
- แบตเตอรีใ่นระบบไฟฟ้าระดบั Grid scale และ 

Behind the Meter (BTM)
- การพัฒนาตลาดการใชง้านแบตเตอรี ่

- กําหนดแนวทางและกลยทุธก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรม
การผลติแบตเตอรีแ่ละอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งในไทย
o ในระดบัอตุสาหกรรมทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพประเทศ
แตล่ะระยะ

o รปูแบบการสง่เสรมิการลงทนุและจงูใจตา่งประเทศมา
                     ลงทนุใหเ้กดิ Technology transfer

- ปรับปรงุนโยบายทางการคา้ เชน่ FTA 
- พัฒนา/ปรับปรงุกฎระเบยีบใหไ้ดเ้ปรยีบตอ่การสง่เสรมิ ESS
- การทดสอบมาตรฐานการใชง้านและความปลอดภยั 
- การจัดการแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ / 2nd-life application

- กําหนดกลยทุธใ์นการวจิัย เชน่ Reverse engineering
- วจิัยเพือ่สรา้ง Value-added และพัฒนา Local content
- พัฒนาบคุลากรรองรับการดําเนนิงานดา้น ESS

1 2

3 4
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กรอบการดาํเนนิการจดัทาํแผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิ
อตุสาหกรรมระบบกกัเก็บพลงังานประเภทแบตเตอรีข่องไทย

เสนอเป้าหมายการพัฒนา
ตอ่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ทีไ่ดร้ับมอบหมาย

กอ่นจัดทํารา่งแผนปฏบิตักิาร

(เม.ษ. 64)

เสนอรา่งแผนปฏบิตักิารฯ 

ตอ่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

กอ่นนําไปรับฟังความคดิเห็น

(ก.ค. 64)

เสนอแผนปฏบิตักิารฯ 
ทีป่รับปรงุหลังจากรับฟัง

ความคดิเห็น

ตอ่คณะกรรมการ

(พ.ย. 64)

ดําเนนิการคูข่นานกบั โครงการศกึษาเพือ่จัดทําแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิอตุสาหกรรมการผลติ
ระบบกกัเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

 กําหนดทศิทางการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลงังานประเภทแบตเตอรีท่ีช่ดัเจน

 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดทําแผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิอตุสาหกรรมระบบกกัเก็บ
พลงังานประเภทแบตเตอรี่

 จัดทําขอ้เสนอแนะการปรับปรงุการวางแผนดา้นพลงังาน (PDD / EEP / AEDP) 
ใหม้กีารนําระบบกกัเก็บพลงังานมาใชใ้นระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศ
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ประเด็นเพือ่พจิารณา

 เห็นชอบเป้าหมายเบือ้งตน้ของการสง่เสรมิตามทีฝ่่ายเลขานุการฯ เสนอ
และเห็นชอบกรอบแนวทางการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบกกัเก็บพลงังาน

 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัจัดทํา
รายละเอยีดเป้าหมายการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบกกัเก็บพลงังาน 
เพือ่เสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาตอ่ไป

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา
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ระเบียบวาระที่ 4ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ 


